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หนนังสสือเลลมททที่สองของโมเสส
เรทยกวลา อพยพ
บทนนน: หนนังสสืออพยพ เลล่มททที่สองในหห้าเลล่มของโมเสสบนันททึกเรสืที่องการทรงไถล่ประชากร
ของพระเจห้าออกจากอทยยิปตต์ (เชล่นเดทยวกนับททที่ปรากฏในเนสือนื้ หาสล่วนใหญล่ของพระคนัมภทรต์ อทยยิปตต์เปป็น
ตนัวแทนของโลก) ดนังนนันนื้ มนันจทึงมทคคาออุปไมยในหนนังสสืออพยพของการททพที่ ระเจห้าทรงชล่วยไถล่
ประชากรกลอุล่มหนทึที่งออกจากโลกมาถทึงพระองคต์เอง ในหนนังสสืออพยพ อยิสราเอลในฐานะคนกลอุล่ม
หนทึที่งไดห้กลายเปป็นประชาชาตยิหนทึที่ง หลนักการของโรม 8:28 ททวที่ ล่า “ทอุกสยิที่งตล่างรล่วมมสือกนันเพสืที่อใหห้เกยิด
ผลดท” อยยล่เพทยงใตห้พนสืนื้ ผยิวตลอดหนนังสสือนททนื้ นันื้งเลล่ม แมห้พระเจห้าทรงยอมใหห้ประชากรของพระองคต์
ตห้องผล่านชล่วงเวลาททที่ยากลคาบาก แตล่ทนันื้งหมดลห้วนเปป็นสล่วนหนทึที่งของแผนการจนัดเตรทยมของพระองคต์
เพสืที่อผลดทททที่ยงยิที่ ใหญล่กวล่า
ในหนนังสสืออพยพ พระเจห้าทรงกคาหนดระเบทยบการนมนัสการ การถวายเครสืที่องบยชา และการ
ปรนนยิบนัตยิแกล่ประชากรของพระองคต์ ระเบทยบปฏยิบนัตยิเปป็นลายลนักษณต์อนักษรเกทที่ยวกนับระบบการถวาย
เครสือที่ งบยชาไดห้ถยกเรยิมที่ ตห้นขทึนนื้ แบบแปลนเฉพาะเจาะจงสคาหรนับสถานททที่นมนัสการหนทึที่งไดห้ถยกนคาเสนอ
อยล่างละเอทยดมากๆ มนันสคาคนัญตรงททวที่ ล่าแบบแปลนนทนื้ถยกทคาขทึนนื้ ตามแบบของพระวยิหารในสวรรคต์
ตามททที่ฮทบรย 8:5 ไดห้กลล่าวไวห้ ดนังนนันื้นรายละเอทยดและภาพรวมของมนันจทึงแสดงใหห้เหป็นลล่วงหนห้าถทึง
พระวยิหารนยิรนนั ดรต์ในสวรรคต์ททที่เราจะเหป็นสนักวนันหนทึที่ง ทนันื้งหมดลห้วนเปป็นแบบททที่แสดงถทึงพระครยิสตต์
และพระราชกยิจในการไถล่ของพระองคต์ททที่กลโกธา
บอุคคลสคาคนัญในหนนังสสืออพยพคสือ โมเสส นนันที่ คสือ กคาเนยิดของเขา การทรงเรทยกเขาใหห้มารนับ
ใชห้ และชล่วงเวลาหลายปทแหล่งการเปป็นผยห้นคาของเขาซทึที่งเตป็มไปดห้วยออุปสรรคขวากหนาม พวกยยิวเรทยก
หนนังสสือเลล่มนทวนื้ ล่า เวเอลเลหต์ เชโมธ จากตนัวอนักษรฮทบรยตนัวแรกๆททที่เรยิมที่ ตห้นหนนังสสือเลล่มนทนื้ และถยกยล่อ
ใหห้เหลสือเพทยง เชโมธ (ชสืที่อ) ฉบนับเซปทนัวจยินตต์เรทยกวล่า ‘เอป็กโซดนัส’ ซทึที่งในภาษากรทกมทความหมายวล่า
‘ออกไป’ แนล่ททเดทยวหนนังสสือเลล่มนทนื้ใหห้รายละเอทยดเกทที่ยวกนับการออกไปจากอทยยิปตต์ของอยิสราเอล

*****
ภนพรวมของอพยพ 1: สองบทแรกของหนนังสสืออพยพนคาเสนอสรอุปยล่อสนันนื้ ๆเกทที่ยวกนับ
อยิสราเอลในอทยยิปตต์หลนังจากททที่โยเซฟสยินื้นชทวตยิ แลห้ว บทนทแนื้ บล่งยล่อยไดห้ดนังนทนื้ (1) ลยกหลานของ
อยิสราเอลทวทจคานวนมากขทึนนื้ ในอทยยิปตต์หลนังจากโยเซฟสยินื้นชทวยิตในขห้อ 1-7 (2) แมห้ถยกกดขทที่ขมล่ เหง แตล่
พวกเขากป็ทวทมากขทึนื้นดนังททที่บนันททึกไวห้ในขห้อ 8-14 สอุดทห้าย (3) มทบนันททึกเกทที่ยวกนับการประหารชทวยิตเดป็ก
ทารกเพศชายในขห้อ 15-22
อพย 1:1-6
นนนี่แหละเปป็นชชอนี่ บบตรของออิสราเอลทนนี่เขข้ามาในประเทศอนยอิปตต์ ทท่าน
เหลท่านนนี้กกับทกันี้งครอบครกัวของตนไดข้มากกับยาโคบ 2 คชอ รร เบน สอิเมโอน เลวน และ ยรดาหต์ 3 ออิสสาคารต์
เศบรลบน และ เบนยามอิน 4 ดาน และนกัฟทาลน กาดและอาเชอรต์ 5 คนทกันี้งปวงทนนี่ออกมาจากบกันี้นเอว
ของยาโคบรวมเจป็ดสอิบคนดข้วยกกัน สท่วนโยเซฟนกันนี้ อยรท่ทนนี่ประเทศอนยอิปตต์แลข้ว 6 แลข้วโยเซฟกกับพนนนี่ ข้อง
ทบกคน ทกันี้งบรรดาคนยบคนกันนี้ ถถึงแกท่ความตายเสนยหมด
หนนังสสือเลลมนทรเรธิที่มตข้นดข้วยสรรุปยลอสนัรนๆเกทที่ยวกนับบรุตรทนัรงสธิบสองคนของยาโคบในอทยปธิ ตรนนับ
ตนัรงแตลสมนัยของยาโคบ มทบนนั ททึกไวข้วาล เดธิมททมทลลูกหลานของยาโคบจทานวน 70 คนในอทยธิปตรรวมถทึง
โยเซฟและครอบครนัวของเขาดข้วย ดลูความเหห็นเกทที่ยวกนับปฐมกาล 46:27 เราไมลทราบแนลชนัดวลาชลวง
เวลาระหวลางตอนทข้ายของหนนังสสือปฐมกาลกนับอพยพ 1 นานเทลาใด
พระเจข้าตรนัสลลวงหนข้าแกลอนับราฮนัมวลาเชสืรอสายของเขาจะไดข้รนับความทรุกขรยากเปห็นเวลาสทที่รข้อย
ปทในแผลนดธินหนทึงที่ ททที่พวกเขาไมลรจลูข้ นัก (ปฐมกาล 15:13) อพยพ 12:40-41 บนันททึกวลาชลวงเวลาแหลงการ
สนัญจรทนัรงหมดคสือ 430 ปท จรุดเรธิที่มตข้นของการสนัญจร 430 ปทนร นันคสือ ตอนททพที่ ระเจข้าทรงกระททาพนันธ
สนัญญาของพระองครกบนั อนับราฮนัมในประมาณปท 1921 กลอนครธิสตกาล สามสธิบปทตลอมาคสือ ตอนททที่อธิ
ชมาเอลหยลานม และยสืนยนันเรสือที่ งเชสืรอสายททที่ทรงสนัญญาไวข้กบนั อธิสอนัค สทที่รข้อยปทตลอมาคสือ การอพยพใน
ปท 1491 กลอนครธิสตกาล
ฟลอยดร โจนสร ไดข้ระบรุวาล โยเซฟถลูก ‘ใสลโลงในอทยธิปตร’ ประมาณปท 1635 กลอนครธิสตกาล
และ “กษนัตรธิยรองครใหมลขร ทึนครองราชสมบนัตธิในประเทศอทยธิปตร ซทึที่งมธิไดข้รจลูข้ นักกนับโยเซฟ” (ขข้อ 8) ไดข้สงนัที่
ประหารชทวธิตเดห็กทารกเพศชายชาวฮทบรลูในปท 1557 กลอนครธิสตกาล การกทาหนดหาวนันแบบอนรุรนักษร
นธิยมระบรุวาล วลาการอพยพนนัรนเกธิดขทึรนในปท 1491 กลอนครธิสตกาล การสนัญจรของอธิสราเอลในอทยธิปตรททที่

ถลูกบนันททึกไวข้ในบทททที่ 1 จทึงครอบคลรุมระยะเวลา 215 ปท ดนังนนัรน การสนัญจรในอทยธิปตรเรธิที่มตข้นในปท
1706 กลอนครธิสตกาลตอนททที่ยาโคบไปถทึงททที่นนันที่
อพย 1:7-8
และบบตรของออิสราเอลมนลรกหลานมากและเพอินี่มจจานวนขถึนี้นมาก
พวกเขาทวนมากขถึนี้น และมนกจาลกังมากทนเดนยว และแพรท่หลายไปจนเตป็มแผท่นดอินนกันนี้ 8 บกัดนนมนี้ นกษกัตรอิยต์
องคต์ใหมท่ขถึนี้นครองราชสมบกัตอิในประเทศอนยอิปตต์ ซถึนี่งมอิไดข้รข้จร กักกกับโยเซฟ
ในชลวงเวลา 144 ปทนร นันนนับตนัรงแตลโยเซฟสธิรนชทวตธิ จนถทึงการอพยพ (ปท 1491 กลอนครธิสตกาล
ลบ ปท 1635 กลอนครธิสตกาล เทลากนับ 144 ปท) พระเจข้ากห็ทรงอวยพรประชากรของพระองครในอทยธิปตร
พวกเขา “มทลลูกหลานมากและเพธิที่มจทานวนขทึรนมาก พวกเขาทวทมากขทึรน และมทกาท ลนังมากททเดทยว และ
แพรล หลายไปจนเตห็มแผลนดธินนนัรน” การประมาณการครล าวๆเกทที่ยวกนับจทานวนประชากรกลอนถทึงการ
อพยพมทจทานวนมากกวลา 2 ลข้านคนอยลางแนลนอน เราไมลทราบวลามนันคธิดเปห็นสนัดสล วนเทลาไรเมสือที่ เททยบ
กนับประชากรอทยธิปตรในพสืรนททที่อทยธิปตรสลวนลลาง
อยลางไรกห็ตาม เหห็นไดข้ชนัดวลาการเตธิบโตของพวกเขาถลูกมองวลาเปห็นภนัยครุกคามตลอชาวอทยธิปตร
มทคนคธิดวลาเคยเกธิดเหตรุการณรลรุกฮสือทางการเมสืองขทึรนเพราะวลาราชวงศรนร นันซทึงที่ ไมลรจลูข้ นักโยเซฟไดข้
ปรากฏขทึรนและบนัดนทรผลูข้นทาคนใหมลไดข้ขร นทึ ครองอทยธิปตรแลข้ว ผลูข้นทาคนใหมลนร ทไมลเพทยงไมลรจลูข้ นักโยเซฟและ
ลลูกหลานของเขาเทลานนัรน แตลพวกเขายนังรลูข้สทึกวลาถลูกครุกคามจากประชากร ‘ตลางดข้าว’ ซทึที่งเปห็นคนฮทบรลู
ในแผลนดธินของตนอทกดข้วย
อพย 1:9-11
และพระองคต์ทรงประกาศแกท่ชนชาตอิของพระองคต์วท่า "ดรเถอิด
ประชาชนชนชาตอิออิสราเอลมนมากกวท่าและมนกจาลกังยอินี่งกวท่าเราอนก 10 มาเถอิด ใหข้เราใชข้สตอิปกัญญาใน
เรชนี่องพวกนนนี้กกับเขา เกรงวท่าเขาจะทวนมากขถึนี้น แลข้วตท่อมาเมชนี่อเกอิดสงครามขถึนี้น เขาจะสมทบกกับพวก
ขข้าศถึกของเราสรรข้ บกกับเรา แลข้วจะยกออกไปจากอาณาจกักร" 11 เหตบฉะนกันี้น เขาจถึงตกันี้งนายงานใหข้
เบนยดเบนยนคนออิสราเอลดข้วยงานตรากตรจา และเขาทกันี้งหลายสรข้างเมชองเกป็บราชสมบกัตขอิ องฟาโรหต์
คชอเมชองปอิธม และเมชองราอกัมเสส
คทาพลูดของ ‘กษนัตรธิยรองครใหมล’ นทรทเทที่ ตสือนประชากรของเขาถทึงภนัยครุกคามจากชนชาตธิ
อธิสราเอลททที่อยลูทล ลามกลางพวกเขาอาจเจสือดข้วยคทาพลูดกลลาวเกธินจรธิงเพสืที่อจรุดประสงครทางการเมสืองกห็ไดข้
พวกอธิสราเอลไมลนลาจะมทจทานวนมากกวลาหรสือแขห็งแรงกวลาพวกคนอทยธิปตรททที่อาศนัยอยลูล กระนนัรน
แนลนอนวลาเขาพยายามยรุยงผลูข้คนของเขาดข้วยสธิที่งททที่อาจเปห็นเมลห็ดพนันธรุรดรนังเดธิมแหลง ‘แนวคธิดตลอตข้าน

ชาวยธิว’ (anti-Semitism) ดนังนนัรน ชาวอทยธิปตรจทึง “ตนัรงนายงานใหข้เบทยดเบทยนคนอธิสราเอลดข้วยงาน
ตรากตรทา” แมข้วาล อธิสราเอลอาศนัยอยลูอล ยลางสงบและเจรธิญรรุลงเรสืองในอทยธิปตรมาตลอดหลายปท แตลเพราะ
ความกลนัวและความอธิจฉา และอาจเพราะมทแนวคธิดตลอตข้านชาวยธิวแบบแรกเรธิที่ม พวกคนอทยธิปตรจทึง
บนังคนับใหข้พวกเขากลายเปห็นทาส พวกเขาจทึงถลูกบนังคนับใหข้สรข้างเมสืองเกป็บราชสมบนัตยิ (นนันที่ คสือ เมสือง
เกห็บเสบทยงคลนัง) คสือ เมสืองปธิธม และเมสืองราอนัมเสสซทึที่งเหห็นไดข้ชนัดวลาอยลูใล นแผลนดธินโกเชน (พสืรนททที่
สล วนทธิศตะวนันออกเฉทยงเหนสือของอทยธิปตรตอนลลาง)
อพย 1:12-14
แตท่ยอินี่งเบนยดเบนยนชนชาตอิอสอิ ราเอล ชนชาตอิออิสราเอลกป็ยงอินี่ ทวนมากขถึนี้น
และยอินี่งแพรท่หลายออกไป ชาวอนยอิปตต์กป็ทบกขต์ใจเนชนี่องดข้วยชนชาตอิอสอิ ราเอล 13 ชาวอนยปอิ ตต์จถึงบกังคกับ
ชนชาตอิออิสราเอลใหข้ทจางานหนกัก 14 และทจาใหข้ชวน อิตของเขาขมขชนี่นเพราะงานหนกักทนนี่เขากระทจานกันี้น
เชท่นทจาปรนสอ ทจาออิฐและทจางานตท่างๆทนนี่ทท่งบ นา เขาถรกบกังคกับใหข้ทจางานหนกักทบกชนอิด
แมข้เจอกนับการกดขทขที่ ลมเหง “แตลยงธิที่ เบทยดเบทยนชนชาตธิอธิสราเอล ชนชาตธิอธิสราเอลกห็ยธิงที่ ทวท
มากขทึรน และยธิงที่ แพรล หลายออกไป” คทาททที่แปลวลา ทบกขต์ใจ (คยวทต์ส) มทความหมายวลา พวกเขา ‘ชนัง’
หรสือ ‘สะอธิดสะเอทยน’ ชนชาตธิอธิสราเอลททที่อยลูทล ลามกลางพวกเขา (ชาวโลกจนถทึงปนัจจรุบนันไมลมทเวลา
ใหข้กบนั ผลูข้คนของพระเจข้าซทึที่งอยลูทล ลามกลางพวกเขา) คทาททแที่ ปลวลา งานหนกัก (เปเรค) มทความหมายวลา
‘ความโหดเหทรยม’, ‘ความหนนักหนาสาหนัส’ หรสือ ‘ความโหดรข้ายทารรุณ’ มทการพลูดถทึงการททพที่ วกเขา
ถลูกบนังคนับใชข้แรงงานในการ “ททาปลูนสอ ททาอธิฐและททางานตลางๆทททที่ ลรุงนา” พวกเขาถลูกบนังคนับใหข้ใชข้
แรงงานเยทที่ยงทาสในโครงการกลอสรข้างตลางๆ เชลน การสรข้างเมสืองปธิธมและเมสืองราอนัมเสส รวมถทึง
งานไรล นาททที่ตข้องใชข้แรงงานทนัวที่ ไปดข้วย ฟลอยดร โจนสรไดข้ประมาณการวลาชลวงเวลาของการเปห็นทาส
ในอทยธิปตรอาจสนัรนถทึงแปดสธิบปท โดยเรธิที่มตนัรงแตลตอนททโที่ มเสสเกธิดในปท 1571 กลอนครธิสตกาล ในอทกแงล
หนทึที่ง มนันอาจกธินเวลายข้อนไปถทึงตอนททโที่ ยเซฟสธิรนชทวธิตในปท 1635 กลอนครธิสตกาลกห็ไดข้ อยลางไร
กห็ตาม เวลาททที่โมเสสเกธิดนลาจะใชลมากกวลา
อพย 1:15-16
และกษกัตรอิยต์อนยปอิ ตต์ทรงตรกัสกกับนางผดบงครรภต์ชาวฮนบรร ซถึงนี่ คนหนถึนี่ง
ชชนี่อชอิฟราหต์และอนกคนหนถึนี่งชชนี่อปรอาหต์ 16 และพระองคต์ตรกัสวท่า "เมชนี่อเจข้าไปทจาการคลอดใหข้แกท่หญอิง
ฮนบรร และเหป็นเขาอยรบท่ นแผท่นศอิลา ถข้าเปป็นเดป็กชายกป็ใหข้ฆท่าเสนย แตท่ถข้าเปป็นเดป็กหญอิงกป็ใหข้ไวข้ชนวอิต "
เพราะวรุนล วายใจกนับความพยายามททจที่ ะกดขทที่ขลมเหงพวกคนอธิสราเอลททที่อยลูทล ลามกลางพวกเขา
กษนัตรธิยรอทยธิปตรจงทึ คธิดแผนชนัวที่ ททที่จะใหข้นางผดรุงครรภรชาวฮทบรลูสองคนฆลาทารกเพศชายททที่เกธิดกนับหญธิง

ชาวฮทบรลูเมสืที่อพวกนางคลอดบรุตรออกมา เราควรหมายเหตรุไวข้วาล คทาฮทบรลู ฮทบรย อยลางนข้อยจากมรุมมอง
ของคนอทยปธิ ตรกมห็ ทความหมายวลา ‘ผลูข้มาจากททที่ไกลโพข้น’ หรสือคนตลางดข้าว อาจเปห็นไดข้วาล นาง
ผดรุงครรภร ‘ชาวฮทบรลู’ สองคนนทร (ชธิฟราหรและปลูอาหร) จรธิงๆแลข้วไมลใชลคนอธิสราเอล แตลเปห็นคนชาตธิ
อสืที่นททที่อาศนัยอยลูใล นอทยธิปตรกไห็ ดข้
วลทททที่กลลาวถทึง แผล่นศยิลา เหห็นไดข้ชนัดวลาคสือ มข้านนังที่ สทาหรนับคลอดบรุตรหรสือเกข้าอทรททที่ปกตธิแลข้วถลูก
ใชข้ในสมนัยนนัรนเวลาททที่ผลูข้หญธิงเจห็บทข้องใกลข้คลอด มนันคงดลูไมลเขข้าททททที่กษนัตรธิยรอยท ธิปตรจะจข้างหญธิง
อธิสราเอลใหข้มาททางานชนัวที่ ๆอยลางนทรกบนั คนชาตธิเดทยวกนันเอง (นทที่เปห็นภาพททคที่ ลข้ายคลทึงเหลสือเกธินกนับการ
ททาแทข้งในสมนัยนทร)
อพย 1:17-21
แตท่นางผดบงครรภต์ยจาเกรงพระเจข้า จถึงมอิไดข้ทจาตามทนนี่กษกัตรอิยต์อนยอิปตต์
สกันี่งเขานกันี้น แตท่ปลท่อยใหข้บบตรชายรอดชนวอิต 18 กษกัตรอิยอต์ นยปอิ ตต์จถึงรกับสกันี่งใหข้นางผดบงครรภต์เขข้าเฝข้า และ
ตรกัสแกท่เขาวท่า "เหตบไฉนเจข้าจถึงทจาอยท่างนนนี้ คชอปลท่อยใหข้เดป็กชายรอดชนวอิต" 19 นางผดบงครรภต์จถึง
กราบทรลฟาโรหต์วท่า "เพราะหญอิงฮนบรร ไมท่เหมชอนหญอิงอนยอิปตต์ เพราะเขามนกจาลกังมากจถึงคลอดบบตร
โดยเรป็ว และนางผดบงครรภต์มาหาเขาไมท่ทกัน" 20 เพราะฉะนกันนี้ พระเจข้าทรงโปรดปรานนาง
ผดบงครรภต์นกันี้น พลไพรท่ยอินี่งทวนมากขถึนี้น และมนกจาลกังเขข้มแขป็งมาก 21 และตท่อมา เพราะนางผดบงครรภต์
นกันี้นยจาเกรงพระเจข้า พระองคต์จถึงไดข้ทรงใหข้เขาทกันี้งสองมนครอบครกัว
อยลางไรกห็ตาม หญธิงผดรุงครรภรทรนังสองคนนทรกห็ “ยทาเกรงพระเจข้า จทึงมธิไดข้ททาตามททที่กษนัตรธิยร
อทยธิปตรสนังที่ เขานนัรน แตลปลลอยใหข้บรุตรชายรอดชทวธิต” เมสือที่ ถลูกเรทยกตนัวใหข้ไปใหข้การตลอกษนัตรธิยรอทยธิปตร
หญธิงผดรุงครรภรทรนังสองกห็อข้างวลาพวกผลูข้หญธิงฮทบรลู มทกคาลนังมาก และคลอดบรุตรของตนเสรห็จเรทยบรข้อย
กลอนพวกนางไปถทึง อาจมทความจรธิงอยลูบล ข้างในคทาพลูดนทรกเห็ ปห็นไดข้ พวกผลูข้หญธิงชาวอธิสราเอลทราบดทถทึง
ราชโองการนนัรนและททาทรุกอยลางททที่พวกนางททาไดข้เพสืที่อเรล งเวลาคลอดบรุตรของตนใหข้เสรห็จเรห็วๆ
นอกจากนทร พระเจข้าอาจทรงชลวยพวกนางในเรสืที่องนทรดข้วย
พวกคนอทยธิปตรถทึงกนับประหลาดใจททที่คนฮทบรลู “ยธิงที่ ทวทมากขทึรน และมทกาท ลนังเขข้มแขห็งมาก” ใน
การกลลาววลาพระเจข้าทรงใหข้หญธิงผดรุงครรภรทรนังสองมทครอบครนัวนนัรน มนันกห็เปห็นภาพประกอบททที่
ชนัดเจนวลาพระเจข้าทรงอวยพรคนเหลลานนัรนททที่ยทาเกรงพระองคร พระองครทรงปฏธิบนัตธิกบนั พวกนางอยลาง
ดท อนันททที่จรธิงแลข้ว ขข้ออข้างอธิงหลายขข้อททที่พลูดถทึงการททที่พระเจข้าทรงอวยพรคนเหลลานนัรนททที่ยทาเกรง
พระองคร (สรุภาษธิต 14:27, 19:23, 22:4) นลาจะมทรากเหงข้าของมนันในเรสืที่องนทร

อพย 1:22
ฝท่ายฟาโรหต์จถึงรกับสกันี่งแกท่บาท่ วไพรท่ทกันี้งปวงของพระองคต์วท่า "บบตรชาย
ทบกคนทนนี่เกอิดมาใหข้เอาไปทอินี้งเสนยในแมท่นจนี้า แตท่บบตรสาวทบกคนใหข้รอดชนวอิตอยรท่ไดข้ " ดนังนนัรน ฟาโรหรจทึง
สนังที่ คนทนัวที่ ทนัรงราชอาณาจนักรของเขาวลาหากพวกเขาพบเดห็กทารกเพศชายชาวฮทบรลู กห็ใหข้เหวทที่ยงทารก
นนัรนลงในแมลนร ทาไนลร แมข้ดลูเหมสือนเปห็นเรสือที่ งททโที่ หดรข้ายทารรุณและโหดเหทรยม แตลแผนการททที่ทรงจนัด
เตรทยมไวข้ของพระเจข้าททที่จะตนัรงผลูข้นทาคนหนทึที่งขทึรนเพสือที่ ประชากรของพระองคร ซทึที่งถลูกฝทึกฝนและไดข้รนับ
การศทึกษาเพสืที่องานททที่รอคอยเขาอยลูใล นภายหนข้า กห็แฝงอยลูใล ตข้พรสืนผธิวโดยททมที่ องไมลเหห็น อทกครนัรงททที่หลนัก
การของโรม 8:28 กทาลนังททางานอยลูล
*****
ภนพรวมของอพยพ 2: ในอพยพ 2 มทบนันททึกเกทที่ยวกนับการจนัดเตรทยมของพระเจห้าในเรสืที่องผยห้
ชล่วยใหห้พห้นสคาหรนับอยิสราเอล บทนทแนื้ บล่งยล่อยไดห้ดนังนทนื้ (1) กคาเนยิดของโมเสสในขห้อ 1-10 (2) โมเสส
อยยล่ขาห้ งเดทยวกนับอยิสราเอลในขห้อ 11-20 และ (3) การแตล่งงานของโมเสสกนับศยิปโปราหต์ในขห้อ 21-25
อพย 2:1-2
ยกังมนชายวงศต์วานเลวนคนหนถึนี่ง ไดข้หญอิงสาวคนเลวนมาเปป็น
ภรรยา 2 หญอิงนกันี้นตกันี้งครรภต์และคลอดบบตรชาย และเมชนี่อนางเหป็นวท่าทารกเปป็นเดป็กทนนี่มนรรปงาม นาง
จถึงซท่อนทารกไวข้ถถึงสามเดชอน
ขณะเดทยวกนัน ชายอธิสราเอลคนหนทึงที่ นามวลา อนัมราม (6:20) คนตระกลูลเลวทและเปห็นบรุตรของ
โคฮาทกห็แตลงงานกนับสาวเลวทคนหนทึที่ง (ซทึที่งอยลูใล นตระกลูลโคฮาทเชลนกนัน) นามวลาโยเคเบด (6:16-20)
นางตนัรงครรภร (อนันททที่จรธิงแลข้วนทที่เปห็นครนัรงททที่สาม นนันที่ คสือ มธิเรทยมกนับอาโรนไดข้เกธิดมากลอนแลข้ว) และ
คลอดบรุตรชายคนหนทึงที่ ในชลวงเวลาททที่ยากลทาบากนทร ทารกคนนทรเปห็น 'เดห็กททที่มทรลูปงาม' และนางจทึง
ซลอนเขาไวข้ดข้วยความรนักเปห็นเวลาสามเดสือน พระคนัมภทรรไมลบอกเราวลาเขาถลูกซลอนไวข้อยลางไรและ
ททที่ไหน
อพย 2:3-4
ครกันี้นนางจะซท่อนทารกตท่อไปอนกไมท่ไดข้แลข้วกป็เอาตะกรข้าสานดข้วยตข้น
กก ยาดข้วยยางมะตอยและชกัน เอาทารกใสท่ลงในตะกรข้า แลข้วนางนจาไปวางไวข้ทนนี่กอปรชอรอิม
แมท่นจนี้า 4 สท่วนพนสนี่ าวยชนอยรท่แตท่ไกล คอยดรวท่าจะมนเหตบการณต์อะไรเกอิดขถึนี้นแกท่นข้อง
การซลอนเดห็กทารกอายรุขนาดนนัรนไวข้เปห็นระยะเวลาหนทึที่งอยลางททที่พอล แมลคนไหนกห็รลูข้เปห็นเรสือที่ งททที่
ยากมากๆ ดนังนนัรน มารดาของเขา คสือ นางโยเคเบด ซทึงที่ ดธิรนรนททที่จะชลวยชทวธิตบรุตรชายของตนไวข้ จทึง
คธิดแผนการหนทึงที่ ขทึรนมา นางอาจคธิดวลาสถานททที่สรุดทข้ายททคที่ นอทยธิปตรจะตามหาเดห็กทารกททที่พวกเขา

สงสนัยกห็คงเปห็นแมลนร ทาไนลร ดนังนนัรน นางจทึงททาตะกรข้าเลห็กๆสานดข้วยตข้นกก และททาใหข้มนันกนันนทราไดข้
โดยยาดข้วยชนันและยางมะตอย นางจทึงวางลลูกชายตนัวนข้อยของนางไวข้ในตะกรข้าเปลลอยนทร านนัรนรธิม
แมลนร ทาทลามกลางกอปรสือ (ตข้นกกหรสือหญข้าสลูงๆททงที่ อกในนทรา) นางสนังที่ ใหข้มธิเรทยมบรุตรสาวของตนเฝข้าดลู
นข้องชายตนัวนข้อยของเธอ
อพย 2:5-6
และพระราชธอิดาของฟาโรหต์ลงไปสรงทนนี่แมท่นจนี้า และพวกสาวใชข้
เดอินไปตามรอิมฝกันี่งแมท่นจนี้านกันี้น และเมชนี่อพระนางเหป็นตะกรข้าอยรท่ระหวท่างกอปรชอ จถึงสกันี่งใหข้สาวใชข้ไปนจา
มา 6 และเมชนี่อเปอิดตะกรข้านกันี้นออกกป็เหป็นทารก และดรเถอิด ทารกนกันนี้ กจาลกังรข้องไหข้ พระนางจถึงทรง
กรบณาทารกนกันี้น และตรกัสวท่า "นนนี่เปป็นลรกชาวฮนบรร "
ไมลมทอรุบนัตธิเหตรุหรสือความบนังเอธิญสทาหรนับผลูข้คนของพระเจข้าซทึที่งอยลูใล นนทราพระทนัยของพระองคร
ขณะเดทยวกนันธธิดาของฟาโรหรกมห็ ายนังแมลนร ทานนัรนเพสือที่ สรงนทรา ขณะททที่นางเดธินไปตามรธิมฝนัที่งแมลนร ทานนัรน
นางกห็เหห็น 'นาวา' เลห็กๆอนันนนัรนลอยนทราอยลูทล ลามกลางกอปรสือและใชข้สาวใชข้คนหนทึงที่ ไปนทาตะกรข้านนัรน
มา นางเปธิดดลูและทารกนข้อยโมเสสกห็เรธิที่มรข้องไหข้ แนลนอนวลาพระเจข้าทรงททางานในสนัญชาตญาณ
ความเปห็นแมลของเจข้าหญธิงชาวอทยธิปตรคนนทร “และพระนางทรงกรรุณาทารกนนัรน และตรนัสวลา “นทเที่ ปห็น
ลลูกคนหนทึงที่ ของชาวฮทบรลู””
อพย 2:7-9
พนนี่สาวทารกจถึงทรลถามพระราชธอิดาของฟาโรหต์วท่า "จะใหข้หมท่อม
ฉกันไปหานางนมชาวฮนบรร มาเลนนี้ยงทารกนนนี้ใหข้พระนางไหม" 8 พระราชธอิดาของฟาโรหต์จถึงมนรกับสกันี่ง
แกท่เธอวท่า "ไปหาเถอิด" หญอิงสาวนกันนี้ จถึงไปเรนยกมารดาของทารกนกันี้นมา 9 ฝท่ายพระราชธอิดาของ
ฟาโรหต์จถึงตรกัสสกันี่งนางวท่า "รกับเดป็กนนนี้ไปเลนนี้ยงไวข้ใหข้เรา แลข้วเราจะใหข้คท่าจข้างแกท่เจข้า " นางจถึงรกับทารก
ไปเลนนี้ยงไวข้
บางททอาจเพราะมารดาสนังที่ ไวข้กลอนแลข้ว มธิเรทยมจทึงกข้าวออกมาและถามเจข้าหญธิงองครนร นันวลา
“จะใหข้หมลอมฉนันไปหาแมลนมชาวฮทบรลูมาเพสือที่ นางจะเลทรยงทารกนทรใหข้พระนางไหม” แนลนอนวลา
'แมลนม' คนนนัรนคสือ นางโยเคเบด มารดาของโมเสส เจข้าหญธิงเสนอททที่จะจลายคลาจข้างใหข้นางเลทรยงดลูเดห็ก
คนนทรไวข้เพสือที่ เธอ
เหห็นไดข้ชนัดวลาพระเจข้าไดข้ทรงจนัดเตรทยมเจข้าหญธิงอทยธิปตรททที่ไมลปรากฏนามคนนทรไวข้แลข้ว แมข้ไมลมท
บนันททึกไวข้ แตลอาจเปห็นไดข้วาล เธอไมลอาจมทบรุตรไดข้เอง และพระเจข้าทรงจนัดเตรทยมใหข้เธอไดข้มาพบกนับ
ทารกนข้อยโมเสส มธิเรทยม และนางโยเคเบดในวนันนนัรน

อพย 2:10
แลข้วทารกนกันี้นกป็โตขถึนนี้ และนางกป็พาเขามาถวายพระราชธอิดาของ
ฟาโรหต์ และเขากลายเปป็นบบตรเลนนี้ยงของพระนาง และพระนางประทานชชนี่อวท่า โมเสส และตรกัสวท่า
"เพราะเราไดข้ฉบดเขาขถึนี้นมาจากนจนี้า" ดนังนนัรน พระเจข้าทรงกระททากธิจอยลางนลาอนัศจรรยร โมเสสไดข้รนับ
การฝทึกฝนในการดทาเนธินตามทางของพระเจข้าและความยทาเกรงองครพระผลูข้เปห็นเจข้าโดยมารดาของ
เขาเอง กระนนัรน เขากห็ไดข้รนับการฝทึกอบรมและไดข้รนับการศทึกษาตลอไปในการเปห็นผลูข้นทาในฐานะเปห็น
บรุตรบรุญธรรมของธธิดาของฟาโรหร พระเจข้าจะทรงใชข้เขาไมลเพทยงเพสืที่อนทาประชากรของพระองครใน
เวลาตลอมาเทลานนัรน (ซทึที่งไมลใชลงานเลห็กๆเลย) แตลเพสือที่ เขทยนหนนังสสือหข้าเลลมแรกของพระคนัมภทรรดวข้ ย
ชสืที่อของเขา โมเสส มทความหมายตรงตนัววลา 'ถลูกดทึงออกมา' เพราะวลามารดาบรุญธรรมของ
เขาดทึงเขาออกมาจากนทรา เราทราบนข้อยมากเกทที่ยวกนับชลวงวนัยเดห็กของโมเสส กระนนัรน เหห็นไดข้ชนัดจาก
เรสืที่องราวตลอไปนทรวาล เขารลูข้ดทวาล ตนมทตข้นกทาเนธิดมาจากไหนและมทพรสืนเพเชลนไร
อพย 2:11-12
และตท่อมาในวกันเหลท่านกันี้น ครกันี้นโมเสสเตอิบโตขถึนี้นแลข้ว ทท่านกป็ออกไป
หาพวกพนนี่นข้อง และเหป็นพวกเขาตข้องทจางานตรากตรจา โมเสสเหป็นคนอนยปอิ ตต์คนหนถึงนี่ กจาลกังตนคนฮนบรร
ซถึนี่งเปป็นชนชาตอิเดนยวกกันกกับตน 12 ทท่านกป็มองดรซข้ายขวาและเมชนี่อทท่านเหป็นวท่าไมท่มนผข้ใร ดอยรท่ทนนี่นกันี่น ทท่าน
จถึงฆท่าคนอนยอิปตต์นนกันี้ เสนย แลข้วซท่อนศพไวข้ในทราย
แมข้มธิไดข้ระบรุไวข้ในขข้อความตรงนทร แตลกธิจการ 7:23 กห็กลลาววลาโมเสสอายรุสทที่สธิบปทตอนททที่
เหตรุการณรตลอไปนทรเกธิดขทึรน ตามททที่สเทเฟนไดข้กลลาวไวข้ โมเสส “กห็นทึกอยากจะไปเยทที่ยมญาตธิพทที่นข้องของ
ตน คสือชนชาตธิอธิสราเอล” แนลนอนวลาพระเจข้าทรงททางานในใจของเขาใหข้อยากกลนับไปหารากเหงข้า
และชาตธิตระกลูลเดธิมของตน ไมลตข้องสงสนัยเลยวลาขณะนนัรนเขาไดข้รนับการฝทึกฝนและการศทึกษาอยลาง
ครบถข้วนแลข้วในฐานะเปห็นเจข้าชายหนรุลมคนหนทึงที่ ในราชสทานนักของฟาโรหร เขาอาจครุนข้ เคยกนับราช
สทานนักของอทยปธิ ตรเปห็นอยลางดทซทึที่งในเวลาตลอมาเขากห็เขข้าไปททที่นนันที่ อยลางกลข้าหาญ
ในการกลนับไปยนังสถานททๆที่ คนฮทบรลูอาศนัยอยลู ล เขากห็เหห็นคนอทยปธิ ตรคนหนทึงที่ ทรุบตทคนอธิสราเอล
เคราะหรรข้ายคนหนทึที่งอยลูล ดข้วยความโกรธโมเสส (ซทึที่งคธิดวลาไมลมใท ครเฝข้าดลูอยลู)ล จทึงเขข้าไปแทรกแซง
และฆลาคนอทยธิปตรคนนนัรน และฝนังศพเขาไวข้ในทราย
อพย 2:13-15
และเมชนี่อโมเสสออกไปอนกในวกันรบท่งขถึนี้น ดรเถอิด มนชาวฮนบรรสองคนตท่อสรข้
กกันอยรท่ ทท่านจถึงกลท่าวแกท่คนทนนี่ทจาผอิดนกันี้นวท่า "ทท่านตนพนนี่นข้องของทท่านเองทจาไม" 14 และเขาตอบวท่า
"ใครแตท่งตกันี้งทท่านใหข้เปป็นเจข้านาย และเปป็นตบลาการปกครองพวกขข้าพเจข้า ทท่านตกันี้งใจจะฆท่าขข้าพเจข้า

เหมชอนกกับทนนี่ไดข้ฆท่าคนอนยปอิ ตต์คนนกันนี้ หรชอ" โมเสสจถึงกลกัว และนถึกวท่า "เรชนี่องนกันี้นไดข้ลชอกกันไปทกันี่วแลข้ว
เปป็นแนท่" 15 เมชนี่อฟาโรหต์ทรงไดข้ยอินถถึงเรชนี่องนนนี้กป็หาชท่องทนนี่จะประหารชนวอิตโมเสสเสนย แตท่โมเสสหนน
จากพระพกักตรต์ของฟาโรหต์ไปอาศกัยอยรใท่ นแผท่นดอินมนเดนยน ทท่านจถึงนกันี่งลงทนนี่รอิมบท่อนจนี้าแหท่งหนถึนี่ง
วนันตลอมาโมเสสกห็เหห็นชายชาวฮทบรลูสองคนกทาลนังตลอสลูข้กนนั อยลูล ในการเขข้าไปแยกใหข้พวกเขา
หยรุดตลอสลูข้กนนั นนัรน คนหนทึงที่ ในพวกเขากห็ทข้าทายโมเสสอยลางยะโสโอหนังและถามวลาเขาจะฆลาตน
เหมสือนอยลางททที่เขาไดข้ททากนับชาวอทยธิปตรคนนนัรนเมสือที่ วนันกลอนหนข้าหรสือ (“จงรลูข้แนลเถธิดวลา บาปของทลานกห็
จะตามทนัน” กนันดารวธิถท 32:23 ขณะททที่กลลาวคทาพลูดนทรในอทกหลายปทตลอมานนัรน โมเสสกห็ทราบมากนับตนัว
เองวลาคทาพลูดนทรเปห็นจรธิงขนาดไหน) ทนันใดนนัรน โมเสสกห็ตระหนนักวลาสธิที่งททที่เขาไดข้ททาลงไปเปห็นททที่รกลูข้ นนั
ทนัวที่ แลข้วและเรธิที่มตกใจกลนัว แนลนอนวลาเรสืที่องไปถทึงฟาโรหรในเวลาไมลนาน เราอาจสนันนธิษฐานไดข้วาล นทที่
เปห็นฟาโรหรคนละองครกบนั องครททที่เปห็น 'ครุณตาบรุญธรรม' ของโมเสส
สทที่สธิบปทไดข้ผาล นไปแลข้ว นอกจากนทร เขากห็ฆลาชาวอทยธิปตรคนหนทึงที่ เพสืที่อปกปข้องคนฮทบรลูคนหนทึงที่
ซทึที่งรนัฐบาลอทยธิปตรไมลนลาจะมองในแงลดทเทลาใดนนัก ดนังนนัรน ฟาโรหรททที่ครองราชยรอยลูจล งทึ หาชลองททที่จะ
ประหารชทวธิตโมเสสเสทย ดนังนนัรนเขาจทึงหนทไปยนังทธิศตะวนันออกและ “อาศนัยอยลูใล นแผลนดธินแหลงมทเดทย
น” (มทเดทยนอยลูใล นมรุมทธิศตะวนันตกเฉทยงเหนสือของแหลมอาระเบทย ดนังนนัรน โมเสสจทึงเดธินทางเปห็น
ระยะทางไกลพอสมควรเพสือที่ หนทใหข้พนข้ จากอทานาจกฎหมายในอทยธิปตร หลนังจากไดข้เดธินทาง
(แนลนอนวลาดข้วยความรทบเรล ง) เปห็นระยะทางขนาดนนัรน กห็มทบนันททึกไวข้วาล “ทลานไดข้นงนัที่ ลงททรที่ ธิมบลอนทรา
แหลงหนทึงที่ ” อทกครนัรงททที่พระเจข้าทรงนทาพาเขามายนังททที่นนันที่
อพย 2:16-20
ฝท่ายปบโรหอิตของคนมนเดนยนมนบบตรสาวเจป็ดคน หญอิงเหลท่านกันี้นกป็มาตกัก
นจนี้าใสท่รางใหข้ฝรงแพะแกะของบอิดากอิน 17 และพวกเลนนี้ยงแกะมาไลท่หญอิงเหลท่านกันี้น แตท่โมเสสลบกขถึนี้น
ชท่วยหญอิงเหลท่านกันี้น และใหข้ฝรงแพะแกะของเธอกอินนจนี้า 18 และเมชนี่อหญอิงเหลท่านกันี้นกลกับไปหาเรอรเอลบอิ
ดาของเธอ บอิดาถามวท่า "วกันนนนี้ทจาไมพวกเจข้าจถึงกลกับมาเรป็ว" 19 และเธอตอบวท่า "มนคนอนยอิปตต์คน
หนถึนี่งชท่วยพวกขข้าพเจข้าใหข้พข้นจากมชอของพวกเลนนี้ยงแกะ ทกันี้งยกังตกักนจนี้าใหข้พวกขข้าพเจข้าและใหข้ฝรงแพะ
แกะกอินดข้วย" 20 บอิดาจถึงถามบบตรสาวของทท่านวท่า "แลข้วชายผรนข้ กันี้นอยรทท่ นนี่ไหน ทจาไมจถึงทอินี้งเขาไวข้ลท่ะ
ไปเชอิญเขามาเพชนี่อจะรกับประทานอาหารซอิ"
ในเขตแดนของมทเดทยนมทปรุโรหธิตคนหนทึงที่ ซทึที่งไมลมทการเอลยถทึงรายละเอทยดของเขาอยลางชนัดเจน
เขามทบรุตรสาวเจห็ดคนซทึงที่ คอยเลทรยงแกะของบธิดา วนันนนัรนททที่โมเสสบนังเอธิญไปททบที่ ลอนทรานนัรน พวกเธอกห็ไดข้

มาตนักนทรา (ซทึที่งไมลใชลงานเลห็กๆ) จากบลอนทรานนัรนเพสืที่อใหข้ฝลูงสนัตวรของบธิดากธิน พวกคนเลทรยงแกะอทกพวก
ซทึที่งหยาบคายและไมลมทนร ทาใจกห็มาไลลพวกเธอกนับฝลูงสนัตวรไปเสทยหลนังจากททที่พวกเธอไดข้ตนักนทราแลข้ว “แตล
โมเสสลรุกขทึรนชลวยหญธิงเหลลานนัรน และใหข้ฝลูงแพะแกะของพวกเธอกธินนทรา” พวกเธอกลนับมาบข้านและ
เลลาใหข้บธิดาคสือ เรอยเอล ฟนังวลาเกธิดอะไรขทึรน (เรอลูเอลกห็ถลูกเรทยกวลา เรกลูเอล ในกนันดารวธิถท 10:29) เขา
ถามวลาโมเสสอยลูทล ทที่ไหนและดรุบรุตรสาวททที่ไมลพาโมเสสมาททที่บข้าน เขาสนังที่ พวกเธอใหข้ไปชวนโมเสส
มารนับประทานอาหารดข้วยกนันกนับพวกเขา
อพย 2:21-22
โมเสสกป็เตป็มใจอาศกัยอยรท่กบกั เรอรเอล แลข้วเรอรเอลกป็ยกศอิปโปราหต์บบตร
สาวใหข้แกท่โมเสส 22 นางกป็คลอดบบตรชายคนหนถึนี่ง โมเสสจถึงตกันี้งชชนี่อวท่า เกอรต์โชม เพราะทท่านกลท่าววท่า
"ขข้าพเจข้าเปป็นคนตท่างดข้าวอาศกัยอยรท่ตท่างประเทศ"
โมเสสพอใจททที่จะอาศนัยอยลูทล ทที่นนนัที่ ดนังนนัรน เรอลูเอลจทึงยกศธิปโปราหรบรุตรสาวของเขาใหข้เปห็น
ภรรยาของโมเสส นางคลอดบรุตรชายคนหนทึงที่ ใหข้แกลเขาและโมเสสกห็ตร งนั ชสืที่อเขาวลา เกอรต์โชม (ซทึที่งมท
ความหมายตรงตนัววลา 'คนตลางดข้าว') เพราะเขากลลาววลาตนกห็เปห็นคนตลางดข้าว (นนันที่ คสือ คนตลาง
ประเทศ) ในตลางแดน (แปลกถธิที่น) โมเสสจทึงมทประสบการณรแบบเดทยวกนับททที่อนับราฮนัม อธิสอนัค ยา
โคบ และโยเซฟมทกลอนหนข้าเขา เขาเรธิที่มรลูวข้ าล โลกนทรไมลใชลบข้านของเรา มธิชชนันนารทและผลูข้รนับใชข้พระเจข้า
จทานวนมากตลอดหลายยรุคหลายสมนัยตลางกห็ตข้องเขข้าใจเรสืที่องนนัรนเชลนกนัน นอกจากมทการเอลยถทึงเพทยง
สนัรนๆในอพยพ 18:3 แลข้วกห็ไมลมทการเอลยถทึงเกอรรโชม บรุตรชายของโมเสสอทกเลย
อพย 2:23-25
และตท่อมา ครกันี้นเวลาลท่วงมาชข้านาน กษกัตรอิยต์อนยปอิ ตต์กป็สนอินี้ พระชนมต์
ชนชาตอิออิสราเอลกป็เศรข้าใจมากเพราะเหตบทนนี่เขาเปป็นทาส เขาจถึงรข้องครจนี่าครวญ และเสนยงรจนี่ารข้องของ
เขาดกังขถึนี้นไปถถึงพระเจข้า ดข้วยเหตบทนนี่เปป็นทาสนนนี้ 24 และพระเจข้าทรงสดกับฟกังเสนยงครจนี่าครวญของเขา
พระเจข้าจถึงทรงระลถึกถถึงพกันธสกัญญาของพระองคต์กบกั อกับราฮกัม ออิสอกัค และยาโคบ 25 พระเจข้าจถึง
ทอดพระเนตรชนชาตอิออิสราเอล แลข้วพระเจข้าทรงเอาใจใสท่พวกเขา
ขณะเดทยวกนัน ยข้อนกลนับมาในอทยธิปตร ฟาโรหรททที่ครองราชยรอยลูกล สห็ ร นธิ พระชนมร นอกจากนทร
พวกลลูกหลานของอธิสราเอลกห็ “เศรข้าใจมากเพราะเหตรุททที่เขาเปห็นทาส เขาจทึงรข้องครทที่าครวญ และเสทยง
รทที่ารข้องของเขาดนังขทึรนไปถทึงพระเจข้า ดข้วยเหตรุททที่เปห็นทาสนทร” แมข้วาล ถลูกกดขทที่อยลางหนนัก แตลเหห็นไดข้ชนัดวลา
หลายคนในอธิสราเอลหนันมาหาพระเจข้าแหลงยาโคบในความทรุกขรใจของพวกเขา นอกจากนทร

พระเจข้ากห็ทรงสดนับฟนังเสทยงรคที่ารห้องของพวกเขา นนันที่ อาจหมายถทึงไมลเพทยงความทรุกขรยากของพวกเขา
ในอทยธิปตรเทลานนัรน แตลหมายถทึงการอธธิษฐานอยลางหนนักของพวกเขาดข้วย
แนลนอนวลาพระเจข้าทรงสดนับฟนังคทาอธธิษฐานอนันรข้อนรนของผลูข้ชอบธรรม พระองครจงทึ กทาลนัง
ทรงเตรทยมพวกเขาใหข้พรข้อมททที่จะออกไปดข้วยความเตห็มใจ หากไมลเกธิดเหตรุการณรเหลลานทรขร ทึน พวกเขา
อาจรลูข้สทึกสบายใจกนับการอยลูใล นอทยปธิ ตรตลอไปและอาจไมลอยากออกจากอทยธิปตรเลยกห็ไดข้ โดยททาตนัวใหข้
เหมสือนกนับชาวโลกและวนัฒนธรรมของมนันในอทยธิปตร พระเจข้าทรงมทแผนการอสืที่นๆ
สล วนททที่กลลาวถทึงการททพที่ ระเจข้าทรงระลทึกถทึงพนันธสนัญญาของพระองครกบนั ประชากรของ
พระองครไมลไดข้หมายความวลา พระองครทรงลสืมไปแลข้วและอยลูดล ทๆวนันหนทึที่งพระองครกทห็ รงดทดนธิรวและ
ตรนัสวลา “เราจทาไดข้แลข้ว กาลครนัรงหนทึงที่ นานมาแลข้ว เราเคยททาพนันธสนัญญาหนทึที่งกนับอนับราฮนัม อธิสอนัค
และยาโคบ” แตลหมายความวลา พระเจข้าทรงระลทึกถทึงพนันธสนัญญาของพระองครมาตลอด ความ
หมายกห็คสือวลา พระองครไมลทรงลสืมเลย
ดนังนนัรน พระองครจงทึ ทอดพระเนตรพวกเขาและ “ทรงเอาใจใสล พวกเขา” คทาททแที่ ปลเปห็น
เอาใจใสท่ (ยาดา) จรธิงๆแลข้วมทความหมายวลา ‘รลูข้’ ความหมายกห็คสือ พระเจข้าทรงทราบถทึงความยาก
ลทาบากและความทรุกขรใจของพวกเขา พระองครจทึงทรงหาวธิธทททที่จะแทรกแซงตามแผนการอนัน
สมบลูรณรแบบของพระองครซทึที่งททางานมาตลอด
*****
ภนพรวมของอพยพ 3: หลนังจากไดห้เลล่าเรสืที่องกคาเนยิดและภยมยิหลนังของโมเสสแลห้ว เนสือนื้ หา
ตอนนทนื้กป็หนันมาเลล่าถทึงการทรงเรทยกเขาและภารกยิจททพที่ ระเจห้าทรงมอบหมายแกล่เขา บทททที่ 3 นคาเสนอ
การทรงเรทยกของพระเจห้าและการสนทนาของโมเสสกนับพระเจห้า
บทนทแนื้ บล่งยล่อยไดห้ดนังนทนื้ (1) พระเจห้าทรงปรากฏแกล่โมเสสในพอุล่มไมห้ลอุกเปป็นไฟในขห้อ 1-6 (2)
พระเจห้าทรงมอบหมายภารกยิจใหห้โมเสสไปชล่วยอยิสราเอลใหห้พนห้ ในขห้อ 7-12 (3) การเปยิดเผยพระ
นามพระเยโฮวาหต์ในขห้อ 13-14 (4) การทรงสนัญญาวล่าจะชล่วยอยิสราเอลใหห้พห้นในขห้อ 15-22
อพย 3:1
ฝท่ายโมเสสเลนนี้ยงฝรงแพะแกะของเยโธรพท่อตาของเขา ผรเข้ ปป็นปบโรหอิต
ของคนมนเดนยน และทท่านไดข้พาฝรงแพะแกะไปดข้านหลกังของถอินี่นทบรกกันดาร และมาถถึงภรเขาของ
พระเจข้า คชอโฮเรบ มทบนันททึกไวข้วาล “โมเสสเลทรยงฝลูงแพะแกะของเยโธรพลอตาของเขา ผลูข้เปห็นปรุโรหธิต

ของคนมทเดทยน” มทผลูข้เสนอความคธิดอนันหลากหลายเกทที่ยวกนับการเปลทที่ยนชสืที่อเรอลูเอล (เรกลูเอล) ใน 2:18
และตรงนทร ทนัศนะหนทึที่งกห็คสือวลานทที่เปห็นอทกชสืที่อหนทึที่ง อยลางไรกห็ตาม ททที่นลาเปห็นไปไดข้มากกวลากห็คสือวลา
เยโธรเปห็นบรุตรของเรอลูเอล สทที่สธิบปทไดข้ผาล นไปแลข้วนนับตนัรงแตลโมเสสไปถทึงททที่นนันที่ เรอลูเอลนลาจะสธิรน
ชทวธิตไปแลข้ว
ในการพลูดถทึง “ดข้านหลนังของถธิที่นทรุรกนันดาร” มนันกห็เปห็นเรสืที่องททที่ควรหมายเหตรุไวข้ คทาททที่แปลวลา
ถอินนี่ ทบรกกันดาร (มยิดบอวรต์) กห็มนักแปลเปห็น ‘ถธิที่นทรุรกนันดาร’ และแปลไดข้ดข้วยวลา ‘ทะเลทราย’ ความ
หมายแบบแรกนลาจะใชลมากกวลาเพราะวลาเขาเลทรยงฝลูงแพะแกะของพลอตาททที่นนันที่ โฮเรบ เปห็นอทกชสืที่อ
สทาหรนับภลูเขาซทนายซทึงที่ ตรงนทรถลูกเรทยกวลาภลูเขาของพระเจข้า นทนที่ ลาจะเปห็นเพราะสธิที่งททที่จะเกธิดขทึรนตลอไปททที่
นนันที่ และอาจอยลูใล นบรธิเวณเดทยวกนันดข้วย ททที่นนันที่ พระเจข้าทรงปรากฏแกลโมเสสในพรุมล ไมข้มทไฟลรุกโชน
อพย 3:2-5
ทรตสวรรคต์ของพระเยโฮวาหต์กป็ปรากฏแกท่โมเสสในเปลวไฟซถึนี่งอยรท่
ทท่ามกลางพบท่มไมข้ โมเสสจถึงมองดรและดรเถอิด พบท่มไมข้นกันี้นมนไฟลบกโชนอยรท่ แตท่พท่มบ ไมข้นกันี้นมอิไดข้ไหมข้โทรม
ไป 3 โมเสสจถึงกลท่าววท่า "ขข้าจะแวะเขข้าไปดรสอินี่งแปลกประหลาดนนนี้ วท่าเหตบไฉนพบท่มไมข้จถึงไมท่ไหมข้ "
4 และเมชนี่อพระเยโฮวาหต์ทอดพระเนตรเหป็นเขาเดอินเขข้ามาดร พระเจข้าจถึงตรกัสแกท่เขาออกมาจาก
ทท่ามกลางพบท่มไมข้นกันี้นวท่า "โมเสส โมเสส" และโมเสสทรลตอบวท่า "ขข้าพระองคต์อยรท่ทนนี่นนนี่ " 5 พระองคต์
จถึงตรกัสวท่า "อยท่าเขข้ามาใกลข้ทนนี่นนนี่ จงถอดรองเทข้าของเจข้าออกเสนย เพราะวท่าทนนี่ซถึนี่งเจข้ายชนอยรท่นเนนี้ ปป็นทนนี่
บรอิสบทธอิธ"
อทกครนัรงททที่วาล “ทลูตสวรรครของพระเยโฮวาหร” ไดข้ปรากฏตนัวแมข้วาล เขาถลูกเรทยกตลอมาในทนันทท
วลา พระเจห้า (เอโลฮธิม) ในขข้อ 4 พระเจข้าทรงดทึงความสนใจของเขาเพราะวลา “พรุมล ไมข้นร นนั มทไฟลรุก
โชนอยลูล แตลพรุมล ไมข้นร นันมธิไดข้ไหมข้โทรมไป” โมเสสจทึงแวะเขข้าไปดลูวาล เกธิดอะไรขทึรน จากนนัรนพระเจข้าจทึง
“ตรนัสแกลเขาออกมาจากทลามกลางพรุมล ไมข้นร นนั ” คทาตอบของโมเสสนนัรนเตห็มไปดข้วยความนอบนข้อม
“ขข้าพระองครอยลูทล ทที่นทที่” นทเที่ ทลากนับเปห็นการพลูดวลา ‘ครนับผม!’ หรสือ ‘ความปรารถนาของพระองครคสือคทา
บนัญชาของขข้าพระองคร!’ พระเจข้าจทึงทรงสนังที่ โมเสสใหข้ถอดรองเทข้า “เพราะวลาททที่ซทึที่งเจข้ายสืนอยลูนล ร เท ปห็นททที่
บรธิสรุทธธิธ”
อพย 3:6
แลข้วพระองคต์ตรกัสอนกวท่า "เราเปป็นพระเจข้าของบอิดาเจข้า เปป็นพระเจข้า
ของอกับราฮกัม เปป็นพระเจข้าของออิสอกัค และเปป็นพระเจข้าของยาโคบ" และโมเสสปอิดหนข้าเสนย เพราะ
กลกัวไมท่กลข้ามองดรพระเจข้า พระเจข้าทรงเรทยกพระองครเองใหข้โมเสสทราบวลา “เราเปห็นพระเจข้าของ

บธิดาเจข้า เปห็นพระเจข้าของอนับราฮนัม เปห็นพระเจข้าของอธิสอนัค และเปห็นพระเจข้าของยาโคบ” แมข้ว าล
โมเสสไดข้รบนั การเลทรยงดลูในราชสทานนักของอทยธิปตรและไดข้อาศนัยอยลูใล นแผลนดธินมทเดทยนเปห็นเวลาสทที่สธิบปท
แลข้วกห็ตาม แตลเขากห็ทราบดทถทึงชาตธิตระกลูลของตน แนลนอนวลานางโยเคเบดมารดาของเขา ในการ
ฝทึกหนัดเขาไดข้ปลลูกฝนังแกลเขาแลข้ววลาพระเจข้าของพวกเขาคสือผลูข้ใดและชาตธิกาท เนธิดแบบฮทบรลูของพวก
เขา โมเสสจทึงไดข้มาเขข้าเฝข้าพระเจข้าแหลงบรรพบรุรรุษของเขาแบบหนข้าตลอหนข้า เขาบนังเกธิดความเกรง
กลนัวองครพระผลูข้เปห็นเจข้า เขาจทึงปธิดหนข้าของตนเสทย
อพย 3:7-10
และพระเยโฮวาหต์ตรกัสวท่า "เราเหป็นความทบกขต์ของพลไพรท่ของเราทนนี่
อยรใท่ นประเทศอนยอิปตต์แลข้ว และไดข้ยอินเสนยงรข้องของเขา เพราะเหตบพวกนายงานของเขา ดข้วยเรารรถข้ ถึง
ความทบกขต์รข้อนตท่างๆของเขา 8 และเราลงมาเพชนี่อจะชท่วยเขาใหข้รอดพข้นจากมชอของชาวอนยอิปตต์ และ
นจาเขาออกจากประเทศนกันี้น ไปยกังแผท่นดอินทนนี่อบดมกวข้างขวาง เปป็นแผท่นดอินทนนี่มนนจนี้านมและนจนี้าผถึนี้งไหล
บรอิบรรณต์ คชอไปยกังทนนี่อยรท่ของชาวคานาอกัน คนฮอิตไทตต์ คนอาโมไรตต์ คนเปรอิสซน คนฮนไวตต์ และคนเย
บบส 9 เพราะฉะนกันนี้ ดรเถอิด บกัดนนคนี้ จารจนี่ารข้องของชนชาตอิออิสราเอลมาถถึงเราแลข้ว ทกันี้งเราไดข้เหป็นการ
ขท่มเหงซถึนี่งชาวอนยอิปตต์กระทจาตท่อเขาแลข้ว 10 เพราะฉะนกันนี้ จงมาเถอิด บกัดนนนี้เราจะใชข้เจข้าไปเฝข้าฟาโรหต์
เพชนี่อเจข้าจะไดข้พาพลไพรท่ของเรา คชอชนชาตอิออิสราเอล ออกจากอนยอิปตต์"
ขลาวสารของพระเจข้าททที่มาถทึงโมเสสมทลนักษณะสามประการ (1) “เราเหห็นความทรุกขรของพล
ไพรล ของเราททที่อยลูใล นประเทศอทยธิปตรแลข้ว” เหห็นไดข้ชดนั ถทึงพระเมตตาอนันอลอนโยนและพระกรรุณาของ
พระเจข้าในการททที่วาล พระองครทรงสดนับฟนังเสทยงรข้องของพวกเขาและทราบถทึงความทรุกขรรข้อนของ
พวกเขาแลข้ว แนลนอนวลา พระองครทรงหลวงใยประชากรของพระองครจรธิงๆ (2) “เราลงมาเพสือที่ จะ
ชลวยเขาใหข้รอดพข้นจากมสือของชาวอทยธิปตร”
นทที่เปห็นภาพอนันเรทยบงลายแตลอลอนหวานของแผนการทรงไถลอนนั ยธิงที่ ใหญลของพระเจข้า พระองคร
ทรงบรรยายใหข้โมเสสฟนังถทึงการททที่พระองครจะทรงนทาประชากรของพระองครออกจากอทยธิปตรและ
นทาพวกเขาไปสลูล “แผลนดธินททอที่ รุดมกวข้างขวาง เปห็นแผลนดธินททมที่ ทนร ทานมและนทราผทึรงไหลบรธิบลูรณร” หรสือ
เปห็นททที่รจลูข้ นักในชสืที่อแผลนดธินคานาอนัน
สล วนททที่กลลาวถทึงนทรานมและนทราผทึรงนนัรนอาจหมายถทึง สถานททที่แหลงหนทึที่งซทึที่งมทหญข้าอรุดมสมบลูรณร
ซทึที่งใหข้นร ทานมปรธิมาณมากและดอกไมข้ททที่ผลธิตนทราผทึรงเยอะ มนันกลายเปห็นสทานวนททที่หมายถทึงสถานททที่อนัน

อรุดมสมบลูรณร หรสือแผลนดธินดทททที่นลาปรารถนา (3) “เพราะฉะนนัรน จงมาเถธิด บนัดนทรเราจะใชข้เจข้าไปเฝข้า
ฟาโรหร เพสืที่อเจข้าจะไดข้พาพลไพรล ของเรา คสือชนชาตธิอธิสราเอล ออกจากอทยธิปตร”
พระเจข้าจทึงทรงเรทยกโมเสสใหข้ไปนทาประชากรของพระองครคสือชนชาตธิอธิสราเอลออกจาก
อทยธิปตร เนสืที่องจากเตธิบโตขทึรนมาททที่นนันที่ โมเสสจทึงทราบดทวาล งานททพที่ ระเจข้าพทึที่งทรงมอบหมายใหข้แกลเขา
นนัรนยากขนาดไหน (จนเกสือบเปห็นไปไมลไดข้ดข้วยซทรา) นทที่เปห็นภาพรวมอนันอลอนหวานของพระราชกธิจ
ของพระเจข้าตลอดหลายยรุคสมนัย
(1) พระองครทรงทราบดทถทึงความตข้องการของประชากรของพระองครทพทที่ ระองครไดข้ทรง
สรข้าง (2) พระองครไดข้ทรงหมายพระทนัยแลข้ววลาจะทรงชลวยพวกเขาใหข้พข้น (นนันที่ คสือ ชลวยใหข้รอด) (3)
และพระองครไดข้ทรงตนัรงผลูข้ชลวยใหข้พข้นขทึรนคนหนทึที่งแลข้วเพสือที่ บรรลรุวนัตถรุประสงครดนังกลลาว
อพย 3:11-12
ฝท่ายโมเสสจถึงทรลพระเจข้าวท่า "ขข้าพระองคต์เปป็นผรใข้ ดเลท่า ซถึนี่งขข้า
พระองคต์จะไปเฝข้าฟาโรหต์และจะนจาชนชาตอิออิสราเอลออกจากอนยอิปตต์" 12 พระองคต์จถึงตรกัสวท่า "เรา
จะอยรท่กบกั เจข้าแนท่ และนนนี่จะเปป็นหมายสจาคกัญใหข้เจข้ารรข้วท่าเราใชข้ใหข้เจข้าไป คชอเมชนี่อเจข้านจาพลไพรท่ออกจาก
อนยอิปตต์แลข้ว เจข้าทกันี้งหลายจะมาปรนนอิบกัตอิพระเจข้าบนภรเขานนนี้"
โมเสสถอยจากการทรงเรทยกของพระเจข้าททที่มทตลอเขาในทนันทท อาจเปห็นความกลนัว ความถลอม
ใจ และการตระหนนักถทึงความยากลทาบากททที่รอคอยเขาอยลูจล ทึงททาใหข้เขาตอบกลนับไปวลา “ขข้าพระองคร
เปห็นผลูข้ใดเลลา ซทึงที่ ขข้าพระองครจะไปเฝข้าฟาโรหรและจะนทาชนชาตธิอธิสราเอลออกจากอทยธิปตร” คทาตอบ
ของพระเจข้านนัรนกห็มเท พทยง “เราจะอยลูกล บนั เจข้าแนล” แนลนอนวลาพระสนัญญานนัรนยนังมทผลจนถทึงทรุกวนันนทรใน
มนัทธธิว 28:20 และฮทบรลู 13:5 นอกจากนทร พระองครทรงเพธิที่มหมายสทาคนัญอยลางหนทึงที่ ไวข้ดวข้ ย “เมสือที่ เจข้า
นทาพลไพรล ออกจากอทยธิปตรแลข้ว เจข้าทนัรงหลายจะมาปรนนธิบนัตธิพระเจข้าบนภลูเขานทร” โฮเรบหรสือ ซทนาย
กลายเปห็นสถานททที่นมนัสการททที่สทาคนัญสถานททที่หนทึงที่ จรธิงๆหลนังจากททที่พวกเขาออกมาจากอทยธิปตรแลข้ว
อพย 3:13-14
และโมเสสทรลพระเจข้าวท่า "ดรเถอิด เมชนี่อขข้าพระองคต์ไปหาชนชาตอิ
ออิสราเอล และบอกพวกเขาวท่า `พระเจข้าแหท่งบรรพบบรบษของทท่านทกันี้งหลายทรงใชข้ขข้าพเจข้ามาหา
ทท่าน' และเขาจะพรดกกับขข้าพเจข้าวท่า `พระองคต์ทรงพระนามวท่ากระไร' ขข้าพระองคต์จะกลท่าวแกท่เขา
อยท่างไร" 14 พระเจข้าจถึงตรกัสกกับโมเสสวท่า "เราเปป็นผรซข้ ถึนี่งเราเปป็น " แลข้วพระองคต์ตรกัสวท่า "เจข้าจงไป
บอกชนชาตอิอสอิ ราเอลวท่า `เราเปป็นไดข้ทรงใชข้ขข้าพเจข้ามาหาทท่านทกันี้งหลาย'"

โมเสสยนังมทคทาถามอทกหลายขข้อททที่จะถามพระเจข้า เขาสงสนัยดนังๆวลา “ดลูเถธิด เมสือที่ ขข้าพระองครไป
หาชนชาตธิอธิสราเอล และบอกพวกเขาวลา `พระเจข้าแหลงบรรพบรุรรุษของทลานทนัรงหลายทรงใชข้ขข้าพเจข้า
มาหาทลาน' และเขาจะพลูดกนับขข้าพเจข้าวลา `พระองครทรงพระนามวลากระไร' ขข้าพระองครจะกลลาวแกล
เขาอยลางไร” ททโที่ มเสสถามนทรกมห็ ทสลวนถลูก พอไปหาชนชาตธิอธิสราเอล พวกเขายลอมถามเขาเปห็นแนลวาล
พระนามของพระเจข้าแหลงบรรพบรุรรุษของพวกเขาคสืออะไรเพสือที่ เปห็นบททดสอบททที่ยนสื ยนันวลาการรนับ
ใชข้ของเขาเปห็นของจรธิง
คทาตอบของพระเจข้านนัรนกห็ทรงนั ทธิที่มแทงใจและลทึกซทึรง พระองครทรงเอลยพระนามของพระองคร
วลา “เราเปห็นผลูข้ซทึที่งเราเปห็น” นอกจากนทร โมเสสกห็ตข้องตอบไปวลา “เราเปห็นไดข้ทรงใชข้ขาข้ พเจข้ามาหาทลาน
ทนัรงหลาย'” ในหนนังสสือปฐมกาลตลอดทนัรงเลลมซทึที่งแมข้ในขณะนนัรนยนังไมลถลูกเขทยนขทึรนมา พระเจข้ากห็ทรง
เรทยกพระองครเองวลา พระเยโฮวาหร แมข้วาล ในขณะนนัรนคนฮทบรลูยงนั ไมลมทพระคนัมภทรรเปห็นลายลนักษณร
อนักษร แตลพวกเขากห็รลูข้จากประเพณทททที่ถลายทอดกนันปากตลอปากถทึงความจรธิงเกทที่ยวกนับพระเยโฮวาหร
พระเจข้าจากบรรพบรุรรุษของพวกเขาและเชสืรอสายททที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าซทึที่งพวกเขากห็เปห็น
สล วนหนทึงที่
คทาททที่แปลวลา พระเยโฮวาหร ในพระคนัมภทรรเดธิมตลอดทนัรงเลลมถลูกแปลมาจากคทาวลา เยโฮวาหต์
(บางครนัรงกห็ออกเสทยงวลา ‘ยาหรเวหร’) ปรากฏ 6,519 ครนัรงในพระคนัมภทรรเดธิม และมทความหมายตรงตนัว
วลา ‘พระองครผลูข้ทรงมทตนัวตนอยลู’ล นทที่สสืที่อชนัดเจนถทึงความทรงสภาพนธิรนนั ดรรของพระเจข้า คทาททที่แปลเปห็น
เราเปป็น (ฮาวาหต์) เปห็นรากของคทาวลาเยโฮวาหร จรธิงๆแลข้วมนันเปห็นรลูปคทากรธิยาบรุรษรุ ททที่หนทึที่ง ‘เปห็น’ จทึง
กลายเปห็น ‘เราเปห็น’ แมข้วาล ไมลใชลคทาเดทยวกนันเปบ๊ะกนับคทาวลาเยโฮวาหร (นนันที่ คสือ LORD) แตลความหมายกห็
เปห็นแบบเดทยวกนันอยลางชนัดเจน ในการใหข้ความเขข้าใจดนังกลลาว พระเจข้ากห็ทรงใหข้คทามนันที่ แกลโมเสสวลา
พวกผลูข้นทาของชนชาตธิอธิสราเอลจะยอมรนับเขา
อพย 3:15-17
พระเจข้าจถึงตรกัสกกับโมเสสอนกวท่า "เจข้าจงกลท่าวแกท่ชนชาตอิออิสราเอลวท่า
ดกังนนนี้ `พระเยโฮวาหต์พระเจข้าแหท่งบรรพบบรบษของทท่าน คชอพระเจข้าของอกับราฮกัม พระเจข้าของออิสอกัค
และพระเจข้าของยาโคบ ทรงใชข้ใหข้ขข้าพเจข้ามาหาทท่าน' นนนี่เปป็นนามของเราตลอดไปเปป็นนอิตยต์ และนนนี่
เปป็นทนนี่ระลถึกของเราตลอดทบกชกันี่วอายบ 16 จงไปรวบรวมพวกผรข้ใหญท่ของออิสราเอลใหข้มาประชบม
พรข้อมกกัน แลข้วกลท่าวแกท่เขาวท่า `พระเยโฮวาหต์พระเจข้าแหท่งบรรพบบรบษของทท่าน คชอพระเจข้าของอกับ
ราฮกัม ของออิสอกัค และของยาโคบ ปรากฏแกท่ขข้าพเจข้า ตรกัสวท่า "แทข้จรอิงเราลงมาเยนนี่ยมเจข้าทกันี้งหลาย
แลข้ว และไดข้เหป็นสอิงนี่ ซถึนี่งเขาไดข้กระทจาแกท่เจข้าในอนยอิปตต์ 17 และเราไดข้กลท่าวไวข้แลข้ววท่า เราจะพาเจข้าทกันี้ง

หลายไปใหข้พนข้ จากความทบกขต์ในประเทศอนยอิปตต์ ไปยกังแผท่นดอินของชาวคานาอกัน คนฮอิตไทตต์ คนอา
โมไรตต์ คนเปรอิสซน คนฮนไวตต์และคนเยบบส ไปยกังแผท่นดอินซถึนี่งมนนจนี้านมและนจนี้าผถึนี้งไหลบรอิบรรณต์"'
พระเจข้าทรงมทคทาสนังที่ เพธิที่มเตธิมแกลโมเสส เขาตข้องไปแจข้งใหข้พวกอธิสราเอลทราบวลาพระเจข้า
แหลงบรรพบรุรรุษของพวกเขาไดข้ใชข้เขามา และเตสือนใจพวกเขาถทึงพระนามของพระองครและททที่
ระลทึกของพระองคร (นนันที่ คสือ พนันธสนัญญาของพระองคร) กลลาวโดยเฉพาะเจาะจงกห็คสือ โมเสสจะตข้อง
(1) กลนับไปยนังอทยธิปตร (2) รวบรวมพวกผลูข้ใหญลของอธิสราเอลใหข้มาประชรุมพรข้อมกนัน และ (3) กลลาว
แกลพวกเขาวลาองครพระผลูข้เปห็นเจข้าพระเจข้าแหลงบรรพบรุรษรุ ของพวกเขากทาลนังมาเยทที่ยมพวกเขาและ
ทราบถทึงความทรุกขรยากของพวกเขาในอทยธิปตรแลข้ว นอกจากนทร (4) พระเจข้าทรงสนังที่ โมเสสใหข้ไปบอก
พวกเขาวลา พระองครจะทรงนทาพวกเขาออกจากอทยธิปตรไปยนังแผลนดธินของคนคานาอนัน (ซทึที่งรวมถทึง
เขตแดนของคนฮธิตไทตร คนอาโมไรตร คนเปรธิสซท คนฮทไวตรและคนเยบรุส )
แผลนดธินนนัรนมทนร ทานมและนทราผทึรงไหลบรธิบรลู ณร พวกอธิสราเอลในขณะนนัรนอยลูใล นแผลนดธินโก
เชน ซทึที่งเปห็นพสืรนททที่สลวนเลห็กๆในอทยธิปตร และตกอยลูภล ายใตข้การกดขทที่อยลางรรุนแรง พระสนัญญาของ
พระเจข้าททมที่ าถทึงพวกเขานนัรนจทึงเปห็นแผลนดธินนนัรนททพที่ ระองครไดข้ทรงสนัญญาไวข้กบนั อนับราฮนัม อธิสอนัค และ
ยาโคบ ผลูข้เปห็นบรรพบรุรรุษของพวกเขา
อพย 3:18-19
และเขากป็จะเชชนี่อฟกังคจาของเจข้า แลข้วพวกเจข้า ทกันี้งเจข้ากกับพวกผรใข้ หญท่
ของคนออิสราเอล จงพากกันไปเฝข้ากษกัตรอิยขต์ องอนยปอิ ตต์ และเจข้าจงทรลพระองคต์วท่า `พระเยโฮวาหต์
พระเจข้าของคนฮนบรร ทรงปรากฏแกท่ขข้าพระองคต์ทกันี้งหลาย บกัดนนนี้ ขอไดข้โปรดใหข้ขข้าพระองคต์เดอินทาง
ไปในถอินนี่ ทบรกกันดารสกักสามวกันเพชนี่อจะถวายเครชนี่องบรชาแดท่พระเยโฮวาหต์พระเจข้าของเรา' 19 เรารรข้แนท่
แลข้ววท่า กษกัตรอิยแต์ หท่งอนยอิปตต์จะไมท่ยอมใหข้พวกเจข้าไป แมข้กระทกันี่งโดยหกัตถต์อกันทรงฤทธอิธ
พระเจข้าตรนัสลลวงหนข้าแกลโมเสสวลา (1) ชนชาตธิอธิสราเอลจะฟนังเสทยงของเขาจรธิงๆ (2)
อยลางไรกห็ตาม เมสืที่อเขากนับพวกผลูข้ใหญลของชนอธิสราเอลมาและขออนรุญาตฟาโรหรเพสืที่อททที่จะออกไป
พระเจข้ากห็ทรงเตสือนเขาวลา “เรารลูข้แนลแลข้ววลา กษนัตรธิยแร หลงอทยธิปตรจะไมลยอมใหข้พวกเจข้าไป แมข้กระทนังที่
โดยหนัตถรอนนั ทรงฤทธธิธ” แมข้วาล ชนชาตธิอธิสราเอลจะยอมรนับโมเสส แตลฟาโรหรจะไมลยอมรนับ
อพย 3:20-22
และเราจะเหยนยดมชอของเราออกประหารอนยปอิ ตต์ดข้วยมหกัศจรรยต์
ตท่างๆของเราทนนี่เราจะกระทจาในทท่ามกลางประเทศนกันี้น แลข้วหลกังจากนกันี้น กษกัตรอิยต์กจป็ ะยอมปลท่อยพวก
เจข้าไป 21 และเราจะใหข้พลไพรท่นนนี้เปป็นทนนี่โปรดปรานในสายตาของชาวอนยปอิ ตต์ และตท่อมา เมชนี่อเจข้าทกันี้ง

หลายออกไปกป็จะไมท่ตข้องไปมชอเปลท่า 22 แตท่ผหข้ร ญอิงทบกคนจะขอเครชนี่องเงอินเครชนี่องทองและเสชนี้อผข้า
จากเพชนี่อนบข้านของเขา และจากหญอิงทนนี่อาศกัยอยรท่ในเรชอนของเขา และเจข้าจงเอาของเหลท่านกันี้นไปแตท่ง
ใหข้บบตรชายหญอิงของเจข้า และเจข้าจะไดข้รอิบเอาสอินี่งของของชาวอนยอิปตต์"
นอกจากนทร พระเจข้าตรนัสลลวงหนข้าแกลโมเสสวลาพอเหตรุการณรตลางๆผลานไป พระองครจะทรง
กระททาการอนัศจรรยรอนนั ยธิงที่ ใหญลตลางๆตลออทยธิปตรซทึที่งหลนังจากนนัรนฟาโรหรจะปลลอยพวกเขาไป นอกจาก
นทร พระเจข้าจะทรงใหข้พวกเขาเปห็นททที่โปรดปรานในสายตาของคนอทยธิปตรซงทึที่ จะใหข้ทรนัพยรสที่ธิงของ
มากมายแกลพวกเขาขณะททที่พวกเขาเดธินทางออกมา สรุดทข้ายพวกเขาเหมสือนจะรธิบเอาสธิที่งของๆชาว
อทยธิปตร มนันกลายเปห็นจรธิงทรุกอยลางจรธิงๆ!
*****
ภนพรวมของอพยพ 4: พอไดห้รนับคคาสนังที่ จากพระเจห้าใหห้ไปชล่วยชนชาตยิอยิสราเอลใหห้พห้น
โมเสสกป็มขท ห้อโตห้แยห้งสองประการ (1) ความไมล่เชสืที่อของชนชาตยิอยิสราเอลในขห้อ 1-9 และการพยดไมล่
เกล่งของเขาในขห้อ 10-13 นอกจากนทนื้ บทนทนื้ยนังนคาเสนอ (3) บนันททึกเรสืที่องอาโรนมารล่วมกนับโมเสสเพสืที่อ
ชล่วยเหลสือเขาในขห้อ 14-18 (4) การเดยินทางกลนับไปอทยยิปตต์ของโมเสสในขห้อ 19-28 และ (5) การ
พบกนันครนันื้งแรกของโมเสสกนับพวกผยห้ใหญล่ของชนอยิสราเอลในขห้อ 29-31
อพย 4:1
โมเสสจถึงทรลตอบวท่า "แตท่ ดรเถอิด เขาจะไมท่เชชนี่อขข้าพระองคต์ หรชอฟกัง
เสนยงของขข้าพระองคต์เพราะเขาจะวท่า `พระเยโฮวาหต์มอิไดข้ทรงปรากฏแกท่ทท่านเลย'" โมเสสกห็ยนังไมล
ปนักใจเชสืที่ออยลูดล ท เขายกขข้ออข้างอสืนที่ ๆเพธิมที่ เตธิม เขาแยข้งวลา “แตล ดลูเถธิด เขาจะไมลเชสืที่อขข้าพระองคร หรสือฟนัง
เสทยงของขข้าพระองครเพราะเขาจะวลา `พระเยโฮวาหรมธิไดข้ทรงปรากฏแกลทลานเลย” ดข้วยความสงสนัย
เขาเลห็งเหห็นถทึงอรุปสรรคหลายอยลางลลวงหนข้า แนลนอนวลา ความสงสนัยมองเหห็นอรุปสรรค สล วนความ
เชสืที่อมองเหห็นโอกาส
อพย 4:2-5
พระเยโฮวาหต์จถึงตรกัสกกับโมเสสวท่า "อะไรอยรใท่ นมชอของเจข้า " และ
ทท่านทรลวท่า "ไมข้เทข้า" 3 และพระองคต์ตรกัสวท่า "โยนลงทนนี่พชนี้นดอินเถอิด" ทท่านจถึงโยนไมข้เทข้าลงบนพชนี้น
ดอิน ไมข้เทข้านกันี้นกป็กลายเปป็นงร โมเสสกป็หลบหนนจากงรไป 4 และพระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "เอชนี้อม
มชอของเจข้าและจกับหางงรไวข้" ทท่านกป็เอชนี้อมมชอของทท่านและจกับหางงร มกันกป็กลายเปป็นไมข้เทข้าอยรท่ในมชอ
ของทท่าน 5 "เพชนี่อเขาทกันี้งหลายจะไดข้เชชนี่อวท่า พระเยโฮวาหต์พระเจข้าของบรรพบบรบษของเขา พระเจข้า
ของอกับราฮกัม พระเจข้าของออิสอกัค และพระเจข้าของยาโคบ ไดข้ทรงปรากฏแกท่เจข้าแลข้ว "

พระเจข้าจทึงทรงประทานหมายสทาคนัญหนทึที่งแกลโมเสสซทึที่งจะเอาไวข้ใชข้แสดงแกลพวกผลูข้ใหญล
ของอธิสราเอลตอนททที่ไปเจอกนับพวกเขา พระองครตรนัสถทึงไมข้เทข้าในมสือของโมเสส ในการสนังที่ โมเสส
ใหข้โยนมนันลงททที่พรสืนดธิน ทนันใดนนัรนมนันกห็กลายเปห็นงลูตนัวหนทึที่งซทึที่งโมเสสกห็หลบไป พระเจข้าจทึงทรง
บนัญชาเขาใหข้จนับงลูนร นันททที่หาง ซทึที่งมนันกห็กลนับกลายเปห็นไมข้เทข้าของคนเลทรยงแกะอทกครนัรง พระเจข้าตรนัสวลานทที่
จะเปห็นหมายสทาคนัญแกลชนชาตธิอธิสราเอล (“พวกยธิวขอหมายสทาคนัญ” ดลู 1 โครธินธร 1:22)
อพย 4:6-7
และพระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสอนกวท่า "เอามชอของเจข้าสอดไวข้ทนนี่อก
ของเจข้า" ทท่านกป็สอดมชอของทท่านไวข้ทนนี่อกของทท่าน และเมชนี่อชกักมชอออก ดรเถอิด มชอของทท่านกป็เปป็นโรค
เรชนี้อน ขาวเหมชอนหอิมะ 7 พระองคต์จถึงตรกัสวท่า "เอามชอของเจข้าสอดไวข้ทนนี่อกของเจข้าอนกครกันี้งหนถึนี่ง"
โมเสสกป็สอดมชอของทท่านเขข้าอกของทท่านอนก แลข้วทท่านชกักมชอออกจากอกมา และดรเถอิด มชอนกันนี้ กลกับ
กลายเปป็นเหมชอนเนชนี้อหนกังสท่วนอชนี่นของทท่าน
ในฐานะเปห็นหมายสทาคนัญททที่สอง พระเจข้ากห็สงนัที่ เขาใหข้เอามสือสอดไวข้ททที่อกของเขา (ใตข้เสสืรอ) ซทึที่ง
หลนังจากนนัรนมนันกห็เปห็น “โรคเรสืรอน ขาวเหมสือนหธิมะ” พระเจข้าทรงสนังที่ เขาใหข้เอามสือสอดไวข้ททที่อกอทก
ครนัรงซทึที่งหลนังจากนนัรนมนันกห็กลนับมทสภาพเหมสือนเดธิม มทระบรุไวข้ในขข้อ 8 วลานทที่จะเปห็นหมายสทาคนัญททที่สอง
หากชนอธิสราเอลไมลยอมเชสืที่อ
อพย 4:8-9
"และตท่อมา ถข้าเขาจะไมท่เชชนี่อเจข้า และไมท่ฟกังเสนยงแหท่งหมายสจาคกัญ
แรก เขากป็จะเชชนี่อเสนยงแหท่งหมายสจาคกัญทนนี่สอง 9 และตท่อมา ถข้าเขาไมท่เชชนี่อหมายสจาคกัญทกันี้งสองครกันี้งนนนี้
ทกันี้งไมท่ฟกังเสนยงของเจข้า เจข้าจงตกักนจนี้าในแมท่นจนี้าและเทลงทนนี่ดอินแหข้ง แลข้วนจนี้าทนนี่เจข้าตกักมาจากแมท่นจนี้านกันี้นจะ
กลายเปป็นเลชอดบนดอินแหข้งนกันี้น"
พระเจข้าตรนัสเพธิมที่ เตธิมวลาหากชนชาตธิอธิสราเอลยนังมทคทาถามหรสือขข้อสงสนัยอะไรอทกหลนังจาก
หมายสทาคนัญทนัรงสองนนัรน โมเสสกห็ตข้องเอานทราจากแมลนร ทานนัรน (คสือ แมลนร ทาไนลร) เทลงบนดธินแหข้งและ
มนันจะกลายเปห็นเลสือดตลอหนข้าตลอตาพวกเขา
อพย 4:10-12
แตท่โมเสสทรลพระเยโฮวาหต์วท่า "โอ ขข้าแตท่องคต์พระผรข้เปป็นเจข้าของขข้า
พระองคต์ ขข้าพระองคต์มอิใชท่คนพรดคลท่อง ทกันี้งในกาลกท่อน และตกันี้งแตท่เวลาทนนี่พระองคต์ตรกัสกกับผรข้รบกั ใชข้
ของพระองคต์ แตท่ขาข้ พระองคต์เปป็นคนพรดไมท่คลท่อง และพรดชข้า" 11 พระเยโฮวาหต์จถึงตรกัสกกับทท่านวท่า
"ผรใข้ ดเลท่าทนนี่สรข้างปากมนบษยต์ หรชอทจาใหข้เปป็นใบข้ หรหนวก ตาดน หรชอตาบอด เราพระเยโฮวาหต์เปป็นผรข้ทจา

ไมท่ใชท่หรชอ 12 เพราะฉะนกันนี้ จงไปเถอิด บกัดนนเนี้ ราจะอยรท่ทนนี่ปากของเจข้า และจะสอนคจาซถึนี่งเจข้าควรจะ
พรด"
โมเสสยนังบลายเบทที่ยงและยกขข้อโตข้แยข้งเพธิมที่ เตธิมอทกประการ นทเที่ ทลากนับเขากลลาววลา ‘ขข้าพระองคร
ไมลใชลนกนั พลูดททที่เกลง’ (ขข้าพระองครไมลใชลคนมทโวหารดทและขข้าพระองครสสืที่อสารกนับผลูข้คนไมลเกลง) “โอ ขข้า
แตลองครพระผลูข้เปห็นเจข้าของขข้าพระองคร ขข้าพระองครมธิใชลคนพลูดคลลอง ทนัรงในกาลกลอน และตนัรงแตลเวลา
ททที่พระองครตรนัสกนับผลูข้รนับใชข้ของพระองคร แตลขข้าพระองครเปห็นคนพลูดไมลคลลอง และพลูดชข้า” เหห็นไดข้ชนัด
วลาพระเจข้ากทาลนังเรธิที่มหมดความอดทนแลข้ว พระองครตรนัสตอบอาการบลายเบทที่ยงของโมเสสดข้วย
คทาถามททที่ทที่มธิ แทงใจหลายคทาถาม “ผลูข้ใดเลลาททที่สรข้างปากมนรุษยร ...เราพระเยโฮวาหรเปห็นผลูข้ททาไมลใชล
หรสือ” นทที่สสืที่อชนัดเจนวลาพระองครผลูข้ทรงสรข้างปากยลอมสามารถททาใหข้มนันพลูดชนัดเจนไดข้แนลๆ พระเจข้าจทึง
ทรงกทาชนับวลา “เพราะฉะนนัรน จงไปเถธิด บนัดนทรเราจะอยลูทล ทที่ปากของเจข้า และจะสอนคทาซทึที่งเจข้าควรจะ
พลูด” พระองครผลูข้ทรงสรข้างปากทรงสามารถอยลูกล บนั ปากเราจนถทึงทรุกวนันนทรเพสือที่ ชลวยเราใหข้พลูดอยลางททที่
เราสมควรจะพลูด (ดลู เอเฟซนัส 6:19-20)
อพย 4:13
แตท่ทท่านทรลวท่า "โอ ขข้าแตท่องคต์พระผรข้เปป็นเจข้าของขข้าพระองคต์ ขอ
ทรงโปรดใชข้ผอข้ร ชนี่นไปเถอิด " โมเสสยนังคงเตะถลวงตลอไป สาระสทาคนัญของขข้อ 13 นทรกคห็ อสื วลา ‘พระองคร
เจข้าขข้า ขอทรงใชข้ผลูข้อนสืที่ ไปเถธิด’ (นทที่ตรงขข้ามกนับคทาตอบของอธิสยาหรใน อธิสยาหร 6:8 อยลางชนัดเจน)
อพย 4:14-17
ฝท่ายพระเยโฮวาหต์ทรงกรอินี้วตท่อโมเสส พระองคต์จถึงตรกัสวท่า "เจข้ามนพนนี่
ชายคชออาโรนคนเลวนไมท่ใชท่หรชอ เรารรข้แลข้ววท่าเขาเปป็นคนพรดเกท่ง และดรเถอิด เขากจาลกังเดอินทางมาพบ
เจข้าดข้วย เมชนี่อเขาเหป็นเจข้าเขากป็จะดนใจ 15 เจข้าจะพรดกกับเขา และบอกสอินี่งซถึงนี่ เขาควรจะพรด แลข้วเราจะ
อยรท่ทนนี่ปากของเจข้า และปากของเขา และเราจะสอนเจข้าวท่าควรจะทจาประการใด 16 และเขาจะเปป็นผรข้
พรดแกท่พลไพรท่แทนเจข้า และเขา คชอเขาเองจะเปป็นปากแทนเจข้า และเจข้าจะเปป็นผรข้แทนพระเจข้าแกท่เขา
17 เจข้าจงถชอไมข้เทข้านนนี้ไวข้ในมชอของเจข้า สจาหรกับทจาหมายสจาคกัญ"
ความไมลเตห็มใจของโมเสสบนัดนทรกยห็ นัวที่ ยรุใหข้พระเจข้าทรงพระพธิโรธแลข้ว พระองครตรนัสถาม
โมเสสอยลางพธิโรธวลา “เจข้ามทพทที่ชายคสืออาโรนคนเลวทไมลใชลหรสือ เรารลูแข้ ลข้ววลาเขาเปห็นคนพลูดเกลง”
พระเจข้าตรนัสวลาในขณะเดทยวกนัน พทชที่ ายของเขากห็กาท ลนังเดธินทางมาเยทที่ยมโมเสสและจะดทใจททที่ไดข้เจอ
เขา พระเจข้าจทึงตรนัสสนังที่ โมเสสใหข้พลูดกนับเขาและแจข้งใหข้อาโรนทราบถทึงทรุกสธิที่งททพที่ ระเจข้าไดข้ทรงบอก

เขาแลข้ว นอกจากนทร พระเจข้าทรงกทาชนับโมเสสอยลางแขห็งแรงวลา “เราจะอยลูทล ทที่ปากของเจข้า และปาก
ของเขา และเราจะสอนเจข้าวลาควรจะททาประการใด”
นอกจากนทร พระเจข้าทรงบอกโมเสสวลาอาโรนจะเปห็นผลูข้พลูดแทนเขาแกลพลไพรล่ (หมายเหตรุ:
อาโรนจะไมลเปห็นผลูข้พลูดแทนตลอหนข้าฟาโรหต์ นนันที่ ยนังเปห็นงานของโมเสสอยลูเล หมสือนเดธิม) อาโรนจะ
เปห็นเหมสือนปากแกลเขา แตลโมเสสจะ “เปห็นผลูข้แทนพระเจข้าแกลเขา” วลทหลนังนทรบลงบอกวลาพระเจข้าจะ
ตรนัสแกลและผลานทางโมเสสซทึที่งจะพลูดผลานทางอาโรนอทกทท โมเสสจทึงถลูกสนังที่ ใหข้เอาไมข้เทข้าของตนไป
ดข้วย “สทาหรนับททาหมายสทาคนัญ”
อพย 4:18-20
โมเสสจถึงกลกับไปหาเยโธร พท่อตาของตน และบอกกกับเขาวท่า
"ขข้าพเจข้าขอลากลกับไปหาพนนี่นอข้ งของขข้าพเจข้าซถึนี่งอยรท่ในอนยปอิ ตต์ เพชนี่อจะไดข้ด รวท่าเขายกังมนชนวอิตอยรท่หรชอ
ไมท่" ฝท่ายเยโธรตอบโมเสสวท่า "ไปโดยสกันตอิภาพเถอิด" 19 พระเยโฮวาหต์จถึงตรกัสกกับโมเสสในแผท่น
ดอินมนเดนยนวท่า "กลกับไปอนยอิปตต์ เพราะคนทกันี้งหมดทนนี่หาชท่องประหารชนวอิตเจข้านกันี้นตายแลข้ว" 20 โมเสส
จถึงใหข้ภรรยาและบบตรชายของตนขนนี่ลากลกับไปยกังแผท่นดอินอนยอิปตต์ สท่วนโมเสสกป็ถชอไมข้เทข้าของพระเจข้า
ในมชอของทท่านไปดข้วย
มทบนันททึกไวข้วาล โมเสสขออนรุญาตพลอตาททที่จะลากลนับไปยนังอทยธิปตรเพสือที่ ไปเยทที่ยมพทที่นอข้ งของตนททที่
นนันที่ เยโธรจทึงกลลาวคทาอวยพรเขา นอกจากนทร พระเจข้าตรนัสสนังที่ เขาอทกครนังนื้ ใหข้กลนับไปยนังอทยธิปตร โดย
กลลาววลา คนเหลลานนัรนททที่เมสืที่อสทที่สธิบปทกลอนไดข้แสวงหาชทวธิตของเขาบนัดนทรกตห็ ายหมดแลข้ว โมเสสจทึงใหข้
ภรรยาและบรุตรชายสองคนของเขาขทึรนขทที่ลาและ “กลนับไปยนังแผลนดธินอทยธิปตร” มทบนันททึกไวข้วาล ไมข้เทข้าททที่
เขาถสืออยลูนล ร นนั บนัดนทรถลูกเรทยกวลาไมข้เทข้าของพระเจข้า
อพย 4:21-23
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "เมชนี่อเจข้ากลกับไปถถึงอนยอิปตต์ จง
กระทจามหกัศจรรยต์ตท่างๆซถึนี่งเรามอบไวข้ในมชอของเจข้าแลข้วนกันี้นตท่อหนข้าฟาโรหต์ แตท่เราจะทจาใหข้ใจของ
ฟาโรหต์แขป็งกระดข้าง เพชนี่อเขาจะไมท่ยอมใหข้พลไพรท่ไป 22 และเจข้าจะทรลฟาโรหต์วท่า `พระเยโฮวาหต์
ตรกัสดกังนนนี้วท่า คนออิสราเอลเปป็นบบตรชายของเรา คชอเปป็นบบตรหกัวปนของเรา 23 เราจถึงบอกแกท่เจข้าวท่า
"จงปลท่อยบบตรของเราไป เพชนี่อเขาจะไดข้ปรนนอิบกัตอิเรา" และถข้าเจข้าไมท่ยอมใหข้เขาไป ดรเถอิด เราจะ
ประหารชนวตอิ บบตรชายของเจข้า คชอบบตรหกัวปนของเจข้าเสนย'"
พระเจข้าทรงเตสือนความจทาโมเสสอทกวลาในการกลนับไปยนังอทยธิปตรนร นันเขาจะตข้องททาการ
อนัศจรรยรเหลลานทรตลอหนข้าฟาโรหรซทึที่งพระเจข้าไดข้แสดงใหข้เขาดลูแลข้ว อยลางไรกห็ตาม พระเจข้าทรงบอกเขา

วลาพระองครจะทรงททาใหข้ใจของฟาโรหรแขห็งกระดข้าง เพสือที่ ททที่วาล เขาจะไมลยอมปลลอยพลไพรล ไป เรา
เหห็นชนัดเจนถทึงการกระททากธิจและแผนการอนันยธิงที่ ใหญลกวลาของพระเจข้า ในการททาใหข้ใจของฟาโรหร
แขห็งกระดข้างนนัรน พระเจข้าจะทรงไดข้รนับเกทยรตธิตลอหนข้าพลไพรล ของพระองครเมสือที่ พระองครจะทรง
กระททาการอนัศจรรยรอนนั เปทที่ยมดข้วยฤทธธิธหลายประการเพสืที่อบนังคนับใหข้ฟาโรหรปลลอยพลไพรล ไป อทานาจ
และฤทธธิธเดชของพระองครตลอหนข้าพวกเขาจะปรากฏชนัดเจน
นอกจากนทร แผนการททที่ยธิงที่ ใหญลกวลาของพระเจข้ากห็กาท ลนังถลูกจนัดเตรทยม คสือ การพาชนกลรุลมหนทึที่ง
ออกจากโลก (นนันที่ คสือ อทยธิปตร) พรข้อมกนับโลหธิตททที่ไหลออกของลลูกแกะพธิธทปนัสกา พระเจข้าทรงมท
แผนการอนันสมบลูรณรแบบซทึที่งเกทที่ยวขข้องกนับการททาใหข้ใจของฟาโรหรแขห็งกระดข้างเพสือที่ ททที่วาล พระองครจะ
ทรงไดข้รนับเกทยรตธิ นอกจากนทร แผนการแหลงการทรงไถลททที่ยงธิที่ ใหญลกวลาของพระองครกจห็ ะถลูกแสดงใหข้
เหห็นเปห็นภาพอยลางนลาอนัศจรรยรจนถทึงทรุกวนันนทรดข้วย ททเที่ ฉพาะเจาะจงยธิงที่ ไปกวลานนัรน พระเจข้าทรงสนังที่
โมเสสแมข้กระทนังที่ ในตอนตข้นนทรวาล ในการขอใหข้ปลลอยชนชาตธิอธิสราเอลไปนนัรน หากฟาโรหรไมลยอม
พระเจข้ากห็จะทรงสนังหารบรุตรหนัวปทของเขาเสทย
นลาสนใจตรงททที่วาล นทที่เปห็นครนัรงแรกททที่มเท ขทยนในพระคนัมภทรรวาล “พระเยโฮวาหรตรนัสดนังนทรวาล ”
โมเสสตข้องไปแจข้งใหข้ฟาโรหรทราบวลาคนอธิสราเอลเปห็นบรุตรหนัวปทของพระเยโฮวาหร นอกจากนทร
หากเขาไมลยอมปลลอยคนอธิสราเอลไป “ดลูเถธิด เราจะประหารชทวธิตบรุตรชายของเจข้า คสือบรุตรหนัวปท
ของเจข้าเสทย” หลนักการตาตล่อตาฟนันตล่อฟนันแบบรรุนแรงกทาลนังถลูกนทาเสนออยลูตล รงนทร
อพย 4:24-26
และตท่อมา ณ ทนนี่พกักระหวท่างทาง พระเยโฮวาหต์เสดป็จมาพบโมเสส
และจะประหารชนวอิตของทท่านเสนย 25 ครกันี้งนกันี้นนางศอิปโปราหต์จถึงเอาหอินคมตกัดหนกังทนนี่ปลายองคชาต
บบตรชายของตนออกแลข้วทอินี้งไวข้ทนนี่เทข้าของโมเสสกลท่าววท่า "จรอิงนะ ทท่านเปป็นสามนผข้ทร จาใหข้โลหอิตตก"
26 พระองคต์จถึงทรงละทท่านไวข้ นางจถึงกลท่าววท่า "ทท่านเปป็นสามนผทข้ร จาใหข้โลหอิตตก" เนชนี่องจากพอิธนเขข้า
สบ หนกัต
เหตรุการณรอนันนลาตกใจไดข้ถลูกแทรกไวข้ตรงนทร โมเสสกทาลนังอยลูรล ะหวลางทางกลนับไปยนังอทยธิปตร
เหห็นไดข้ชนัดวลาพวกเขาแวะพนักคข้างคสืน ณ ททที่พกนั แหลงหนทึที่งในคสืนนนัรน ททที่นนนัที่ “พระเยโฮวาหรเสดห็จมาพบ
โมเสส และจะประหารชทวธิตของทลานเสทย” เหห็นไดข้ชนัดวลาโมเสสไมลไดข้ดลูใหข้ดทวาล บรุตรชายคนหนทึที่ง
ของเขาไดข้เขข้าสรุหนนัตแลข้วหรสือยนัง สนัญลนักษณรแหลงพนันธสนัญญากนับอนับราฮนัมกห็คอสื การใหข้ผลูข้ชายเขข้า
สรุหนนัต นอกจากนทร ภารกธิจของโมเสสททที่มทตลอชนอธิสราเอลในอทยธิปตรกอห็ าจตกอยลูใล นอนันตรายไดข้ (แมข้

ไมลถลูกยกเลธิก) หากมทขลาวเลห็ดลอดออกไปวลาบรุตรชายของเขาไมลไดข้เขข้าสรุหนนัต สธิที่งททที่ดลูเหมสือนถลูกสสืที่อ
จากบรธิบทนทรกคห็ สือวลา ภรรยาของเขา นางศธิปโปราหร อาจเปห็นผลูข้ขดนั ขวาง นางอาจไมลยอมใหข้บรุตรเขข้า
สรุหนนัตกห็ไดข้
นอกจากนทร สธิที่งททที่ถลูกสสืที่อเปห็นนนัยดข้วยเชลนกนันกห็คสือวลา บรุตรชายคนโตของโมเสสไดข้เขข้าสรุหนนัต
แลข้วเพราะวลาตรงนทรพลูดถทึงแคลเดห็กผลูข้ชายคนเดทยว อทกอยลางพระเจข้าอาจทรงใชข้คทาขลูลวาล จะฆลาโมเสสเพสืที่อ
ดทึงความสนใจของนางศธิปโปราหรและททาใหข้นางยอมใหข้ความรล วมมสือในเรสืที่องนทรกไห็ ดข้ เพราะวลานาง
เปห็นผลูข้ททที่ททาพธิธทสรุหนนัตใหข้แกลบรุตรเอง ดลูเหมสือนวลาเรสือที่ งนทรทรงนั หมดเปห็นเรสือที่ งททที่หยาบโลน หลนังจากไดข้ททา
พธิธทเขข้าสรุหนนัตใหข้กบนั บรุตรคนเลห็กของพวกเขาคสือ เอลทเยเซอรรแลข้ว (ดลู อพยพ 18:4) นางศธิปโปราหรกห็
โยนหนนังหรุมข้ ปลายองคชาตของบรุตรไปททเที่ ทข้าของโมเสสและกลลาววลา “จรธิงนะ ทลานเปห็นสามทผลูข้
ททาใหข้โลหธิตตก” นทที่สสืที่อวลานางพลูดจาตลอวลาสามทของนางอยลางประชดประชนัน ดข้วยอารมณรโกรธ และ
เคทยดแคข้น เหห็นไดข้ชนัดวลา ถทึงตอนนทร ชทวธิตสมรสของพวกเขาไมลมทความสรุขแลข้วดนังททที่จะสสืที่อภายหลนัง
ในการยนัวที่ ยรุโมเสส (และนางศธิปโปราหรดวข้ ยอยลางเหห็นไดข้ชดนั ) ใหข้ยอมเชสืที่อฟนังพนันธสนัญญากนับ
อนับราฮนัม องครพระผลูข้เปห็นเจข้าทรงปลลอยเขาไปและนางศธิปโปราหรกเห็ หนห็บแนมสามทของนางอทกครนัรง
วลา “ทลานเปห็นสามทผลูข้ททาใหข้โลหธิตตก" เนสืที่องจากการเขข้าสรุหนนัต” มลูลเหตรุททที่นทาไปสลูลการแยกทางกนัน
ระหวลางโมเสสกนับนางศธิปโปราหรกาท ลนังกลอตนัวขทึรนแลข้ว
อพย 4:27-28
และพระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับอาโรนวท่า "จงไปพบกกับโมเสสในถอินนี่
ทบรกกันดาร" เขากป็ไปพบกกับทท่านทนนี่ภรเขาของพระเจข้าและจบบทท่าน 28 โมเสสจถึงเลท่าใหข้อาโรนฟกังถถึง
พระดจารกัสของพระเยโฮวาหต์ทกันี้งหมด ผรซข้ ถึนี่งทรงใชข้ตน และถถึงหมายสจาคกัญทกันี้งปวงซถึนี่งพระองคต์ไดข้
ทรงบกัญชาแกท่ทท่าน
ขณะเดทยวกนัน พระเจข้ากห็ทรงสนังที่ อาโรนใหข้ไปพบโมเสส “ททที่ภลูเขาของพระเจข้า” (แนลนอนวลา
นนันที่ คสือโฮเรบ หรสือซทนาย) ททที่นนันที่ พวกเขาไดข้พบกนันอทกอยลางชสืที่นมสืนที่ นอกจากนทร ททที่นนันที่ โมเสสยนังบอก
พทที่ชายของตนถทึงทรุกสธิที่งททที่พระเจข้าไดข้ทรงบอกและแสดงใหข้เขาเหห็นหมายสทาคนัญทรุกอยลางททพที่ ระองคร
ไดข้ทรงบนัญชาเขาแลข้วดข้วย
อพย 4:29-31
โมเสสกกับอาโรนไปเรนยกประชบมบรรดาผรใข้ หญท่ของชนชาตอิ
ออิสราเอลพรข้อมกกัน 30 แลข้วอาโรนจถึงกลท่าวถถึงพระดจารกัสทกันี้งหมดซถึนี่งพระเยโฮวาหต์ตรกัสแกท่โมเสส
และทจาหมายสจาคกัญตท่างๆนกันี้นทท่ามกลางสายตาของพลไพรท่ 31 ฝท่ายพลไพรท่กป็เชชนี่อ และเมชนี่อเขาไดข้ยอิน

วท่าพระเยโฮวาหต์เสดป็จมาเยนนี่ยมเยนยนชนชาตอิออิสราเอล และทอดพระเนตรเหป็นความทบกขต์ยากของ
เขาแลข้ว เขากป็กข้มศนรษะลงและนมกัสการ
โมเสสกนับอาโรนจทึงออกจากททที่นนันที่ และไปยนังอทยธิปตร พวกเขาเรทยกประชรุมพวกผลูข้ใหญลของ
ชนอธิสราเอลและบอกพวกเขาถทึงสธิที่งททที่พระเจข้าไดข้ตรนัสสนังที่ ไวข้แลข้ว พวกเขายนัง “ททาหมายสทาคนัญตลางๆ
นนัรนทลามกลางสายตาของพลไพรล ” ดข้วย เราควรหมายเหตรุไวข้วาล หมายสทาคนัญเหลลานนัรนถลูกกระททาตลอ
หนข้าประชาชนอธิสราเอลและไมลใชลแคลพวกผลูข้ใหญลเทลานนัรน พลไพรล จทึงเชสืที่อ และพอไดข้ยธินวลาองครพระ
ผลูข้เปห็นเจข้าไดข้เสดห็จมาเยทที่ยมเยทยนพวกเขาในความทรุกขรยากของพวกเขาแลข้ว “เขากห็กมข้ ศทรษะลงและ
นมนัสการ”
ในการปธิดทข้ายบทนทร เราควรหมายเหตรุไวข้วาล พระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้ประชาชนของ
พระองครในอทยธิปตรไดข้รนับความทรุกขรยากเพสืที่อททจที่ ะเตรทยมตนัวพวกเขาใหข้พรข้อมสทาหรนับการถลูกไถล หาก
ทรุกสธิที่งมทแตลเรสือที่ งดทๆและเจรธิญรรุลงเรสืองสทาหรนับพวกเขา พวกเขากห็คงสรุขสบายเกธินกวลาททที่จะจากบข้าน
ของตนไป แผนการของพระเจข้าสมบลูรณรแบบเสมอ!
*****
ภนพรวมของอพยพ 5: เหตอุการณต์ตล่างๆไดห้ถยกพระเจห้าจนัดเตรทยมไวห้แลห้วสคาหรนับโมเสส
ฟาโรหต์ และชนอยิสราเอลสคาหรนับการอพยพจากอทยยิปตต์ททที่จะเกยิดขทึนื้น ในแตล่ละคนเหลล่านทนื้ พระเจห้า
ทรงเรยิมที่ เตรทยมจยิตใจพวกเขาใหห้พรห้อมสคาหรนับเหตอุการณต์ใหญล่นทนื้ ททที่เดล่นชนัดททที่สอุดคสือ การทรงจนัด
เตรทยมชนชาตยิอยิสราเอลของพระเจห้า อทกครนังนื้ ททที่หลนักการของโรม 8:28 แฝงอยยภล่ ายใตห้พสืนื้นผยิว พอไดห้
ยยินคคาสนังที่ ของโมเสส ฟาโรหต์กป็เพยิที่มภาระใหห้แกล่ชนชาตยิอยิสราเอลในขห้อ 1-19 และคคารห้องทอุกขต์ของ
โมเสสตล่อพระเจห้าในขห้อ 20-23
อพย 5:1
ตท่อมาภายหลกังโมเสสกกับอาโรนเขข้าเฝข้า และทรลฟาโรหต์วท่า "พระเย
โฮวาหต์พระเจข้าของออิสราเอลตรกัสดกังนนนี้วท่า `จงปลท่อยพลไพรท่ของเราไป เพชนี่อเขาจะไดข้ทจาการเลนนี้ยง
นมกัสการเราในถอินี่นทบรกกันดาร'" พอกลนับมายนังอทยธิปตรและหลนังจากไดข้พบกนับพวกผลูข้ใหญลของ
อธิสราเอลแลข้ว โดยแจข้งใหข้พวกเขาทราบวลาพระเจข้าไดข้ทรงใชข้เขามา โมเสสและอาโรนจทึงไปเขข้าเฝข้า
ฟาโรหร พวกเขาประกาศวลา “จงปลลอยประชากรของเราไป เพสืที่อพวกเขาจะไดข้ททาการเลทรยงนมนัสการ
เราในถธิที่นทรุรกนันดาร”

เราควรหมายเหตรุไวข้วาล คทาขอในตอนแรกเปห็นแคลการอนรุญาตใหข้พวกเขาไปถวายเครสืที่อง
บลูชาในถธิที่นทรุรกนันดาร กลอนททที่เรสือที่ งราวทนัรงหมดจะจบลง พระเจข้ากห็ไดข้ทรงจนัดเรทยงเหตรุการณรตลางๆ
เพสืที่อททวที่ าล ทรุกคนททที่เกทที่ยวขข้อง (ตนัรงแตลฟาโรหรไปจนถทึงคนอธิสราเอล) จะไดข้พรข้อมสทาหรนับการเดธิน
ทางออกไปจากอทยธิปตรอยลางถาวรของชนชาตธิอธิสราเอล
อพย 5:2-4
ฟาโรหต์จถึงตรกัสวท่า "พระเยโฮวาหต์นกันี้นเปป็นผรข้ใดเลท่าเราจถึงจะตข้องเชชนี่อ
ฟกังเสนยงของพระองคต์และปลท่อยคนออิสราเอลไป เราไมท่รข้จร กักพระเยโฮวาหต์ ทกันี้งเราจะไมท่ยอมปลท่อย
คนออิสราเอลไป" 3 เขาทกันี้งสองจถึงทรลวท่า "พระเจข้าของคนฮนบรร ไดข้ทรงปรากฏกกับขข้าพระองคต์ ขอ
โปรดใหข้ขข้าพระองคต์ทกันี้งหลายเดอินทางไปในถอินี่นทบรกกันดารสามวกัน และถวายเครชอนี่ งบรชาแดท่พระเยโฮ
วาหต์พระเจข้าของขข้าพระองคต์ เกรงวท่าพระองคต์จะทรงลงโทษพวกขข้าพระองคต์ดข้วยโรคภกัยหรชอดข้วย
ดาบ" 4 แลข้วกษกัตรอิยแต์ หท่งอนยอิปตต์ตรกัสกกับเขาวท่า "เจข้าโมเสสกกับอาโรน เจข้าจะใหข้พลไพรท่ละทอินี้งการ
งานของเขาเสนยทจาไม เจข้าจงกลกับไปรกับภาระงานของเจข้า"
การทข้าทายไดข้เกธิดขทึรนแลข้ว คทาขอแรกไดข้ถลูกเสนอแลข้ว เราควรหมายเหตรุไวข้วาล ในขข้อ 1
'คทาขอ' ททที่วาล “จงปลลอยประชากรของเราไป” จรธิงๆแลข้วกห็เปห็นคทาสนังที่ อยลางหนทึงที่ ไมลนลาแปลกใจเลยวลา
ฟาโรหรตอบกลนับไปวลา “พระเยโฮวาหรเปห็นผลูข้ใดเลลา เราจทึงจะตข้องเชสืที่อฟนังเสทยงของพระองครเพสือที่
ปลลอยคนอธิสราเอลไป” คทาททที่แปลวลา พระเยโฮวาหต์ คสือ เยโฮวาหต์ นทที่เทลากนับฟาโรหรถามวลา 'เยโฮวาหร
เปห็นผลูข้ใดเลลา' เดทดี๋ยวเขาจะรลูข้ในไมลชาข้ ! เพราะความหนัวแขห็งและดสืรอดข้านของฟาโรหรพระเจข้าจะทรง
สทาแดงสงลาราศทของพระองครไมลเพทยงแกลคนอทยธิปตรเทลานนัรน แตลททที่สทาคนัญยธิงที่ กวลานนัรนกห็คอสื แกลชนชาตธิ
อธิสราเอลดข้วย ฟาโรหรจทึงไมลยอมปลลอยพวกเขาไป
คทาตอบของโมเสสกนับอาโรนกห็คสือวลา “พระเจข้าของคนฮทบรลูไดข้ทรงปรากฏแกลพวกขข้า
พระองคร” พวกเขาจทึงขอ (คราวนทรใชข้คทากรธิยาในรลูปททที่ออล นลงแลข้ว) อนรุญาตททที่จะเดธินทางเปห็นระยะ
เวลาสามวนันเขข้าไปในถธิที่นทรุรกนันดารเพสือที่ ถวายเครสือที่ งบลูชาเกรงวลาพระเยโฮวาหรจะทรงลงโทษพวก
เขา ความเกรงกลนัวองครพระผลูข้เปห็นเจข้าจทึงถลูกสสืที่อตรงนทร นอกจากนทร ททที่ถลูกสสืที่อแมข้ไมลไดข้กลลาวตรงๆกห็คสือ
วลา หากพระเจข้าไมลทรงพอพระทนัยพวกเขา พระองครจะยธิงที่ ไมลพอพระทนัยพวกคนอทยธิปตรมากยธิงที่ กวลา
ขนาดไหนททที่ขนัดขวางมธิใหข้พวกเขาไป

นทที่เทลากนับฟาโรหรเยข้ยกลนับไปวลา 'ททาไมพวกเจข้าพยายามปลดปลลอยประชาชนเหลลานทรไปจาก
โครงการกลอสรข้างของพวกเขาเลลา' เขาจทึงสนังที่ พวกเขา รวมถทึงโมเสสกนับอาโรนดข้วยใหข้กลนับไป
ททางาน
อพย 5:5-9
และฟาโรหต์ตรกัสวท่า "ดรเถอิด พวกไพรท่ในประเทศนนนี้มนมาก และเจข้าทกันี้ง
สองทจาใหข้เขาหยบดภาระงานของเขาเสนย" 6 ในวกันนกันนี้ เองฟาโรหต์มนพระบกัญชาสกังนี่ นายงานและ
นายกองของพลไพรท่วท่า 7 "ตกันี้งแตท่นนนี้ไป เจข้าอยท่าใหข้ฟางแกท่พวกไพรท่สจาหรกับใชข้ทจาออิฐเหมชอนแตท่กท่อน
แตท่ใหข้เขาไปเทนนี่ยวหาฟางเอาเอง 8 สท่วนจจานวนออิฐซถึนี่งแตท่กท่อนเกณฑต์ใหข้เขาทจาเทท่าไร เจข้ากป็จงเกณฑต์
ใหข้เขาทจาเทท่านกันี้น เจข้าอยท่าไดข้หยท่อนลง เพราะวท่าเขาเกนยจครข้าน เหตบฉะนกันนี้ เขาจถึงรข้องวท่า `ขอใหข้พวก
ขข้าพระองคต์ไปถวายเครชนี่องบรชาแดท่พระเจข้าของพวกขข้าพระองคต์' 9 จงจกัดหางานใหข้เขาทจาหนกักกวท่า
แตท่กท่อน เพชนี่อเขาจะทจางาน และไมท่ฟกังคจาพรดเหลวไหล"
คทาตอบของฟาโรหรนร นันเขข้าใจงลาย หากชนอธิสราเอลมทเวลามากพอเหลสือเฟสือททที่จะอยากไป
ถวายเครสือที่ งบลูชาแดลพระเจข้าของตน เขากห็จะเพธิที่มภาระงานหนนักใหข้พวกเขาอทก เขาสนังที่ “พวก
นายงาน” ของพวกเขามธิใหข้จนัดหาฟางสทาหรนับกระบวนการททาอธิฐใหข้แกลพวกเขา ดลูเหมสือนวลาคน
อทยธิปตรไดข้บนังคนับชนชาตธิอธิสราเอลใหข้ททาโครงการกลอสรข้างอาคารสาธารณะขนาดใหญลโตททที่ตข้องมท
การททาอธิฐและใชข้อธิฐ เหห็นไดข้ชนัดวลาพวกเขาไดข้รนับมอบหมายใหข้ผลธิตอธิฐสทาหรนับโครงการเหลลานทร แมข้
มธิไดข้ระบรุไวข้ชนัดเจน แตลฟางกห็เปห็นสล วนหนทึที่งของกระบวนการททาอธิฐ
บางคนคธิดวลาฟางถลูกใสล เพธิที่มเขข้าไปในดธินเหนทยวททที่ททาอธิฐเพสืที่อเพธิมที่ ความแขห็งแกรล งภายใน คน
อสืที่นๆกห็คธิดวลาฟางถลูกใชข้เพสืที่อเปห็นเชสืรอเพลธิงของเตาเผาอธิฐ อธิฐจนถทึงปนัจจรุบนันกห็มนักถลูกซข้อนทนับกนันกลอน
นทาไปวางโดยมทฟางคนันที่ กลางระหวลางพวกมนัน ไมลวาล กรณทใด ฟางกห็เปห็นทรนัพยากรททที่สทาคนัญอยลางหนทึที่ง
ในกระบวนการททาอธิฐ ดนังนนัรนเมสือที่ ถลูกปฏธิเสธและถลูกบนังคนับใหข้ตข้องดธิรนรนหาวธิธทเอง ภาระของพวก
เขาจทึงมทแตลจะหนนักยธิงที่ ขทึรน
นอกจากนทร “จทานวนอธิฐ” กห็จะตข้องไมลลดลงดข้วย คทาททที่แปลวลา จจานวน (มาโคเนธ) มทความ
หมายวลา 'ยอด' กลลาวอทกนนัยหนทึงที่ กห็คสือ โควตข้าอธิฐเทลาเดธิมถลูกเรทยกเอาจากพวกเขา จรุดยสืนของฟาโรหรกห็
คสือ การใหข้งานพวกเขาททามากกวลาเดธิม
อพย 5:10-13
ฝท่ายนายงานและนายกองของพลไพรท่กป็ออกไปและกลท่าวแกท่พล
ไพรท่วท่า "ฟาโรหต์รบกั สกันี่งดกังนนนี้วท่า `เราจะไมท่ยอมใหข้ฟางแกท่พวกเจข้าเลย 11 เจข้าจงไปหาฟางมาเอง ตาม

แตท่จะหามาไดข้เถอิด แตท่งานของเจข้าทนนี่เกณฑต์นกันี้นกป็ไมท่ลดหยท่อนใหข้เลย'" 12 พลไพรท่เหลท่านกันี้นจถึงแยก
ยข้ายกกันไปทกันี่วแผท่นดอินอนยอิปตต์เพชนี่อเกป็บตอฟางมาแทนฟาง 13 นายงานกป็เรท่งรกัดวท่า "จงทจางาน คชอ
งานประจจาวกันของเจข้า ใหข้เสรป็จครบเหมชอนเมชนี่อยกังมนฟางอยรท่"
คทาสนังที่ เหลลานทรจทึงถลูกมอบใหข้แกลคนฮทบรลูโดยสนังที่ วลาบนัดนทรพวกเขาจะตข้องออกไปหาตอฟางเอง
นอกจากโควตข้างานททที่พวกเขาตข้องททาแลข้ว นายงานเหลลานนัรน “เรล งรนัดวลา "จงททางาน คสืองานประจทา
วนันของเจข้า ใหข้เสรห็จครบเหมสือนเมสืที่อยนังมทฟางอยลู”ล
อพย 5:14-18
นายกองของชนชาตอิอสอิ ราเอล ซถึนี่งนายงานของฟาโรหต์ตกันี้งใหข้เปป็นผรข้
บกังคกับเขานกันี้น กป็ถรกโบยตนและถรกถามวท่า "ทจาไมหมรท่นนนี้จถึงไมท่ไดข้ออิฐทนนี่เกณฑต์ไวข้เตป็มจจานวน ทกันี้งวานนนนี้
และวกันนนนี้ เหมชอนแตท่กท่อน" 15 นายกองของชนชาตอิออิสราเอลจถึงมารข้องทรลตท่อฟาโรหต์วท่า "เหตบไฉน
พระองคต์จถึงทรงกระทจาดกังนนนี้แกท่พวกทาสของพระองคต์ 16 พวกเขากลท่าวกกับพวกเราวท่า `ทจาออิฐซอิ'
แตท่มอิไดข้ใหข้ฟางแกท่พวกทาสของพระองคต์เลย และดรเถอิด พวกทาสของพระองคต์ถรกโบยตน แตท่
ขข้าราชการของพระองคต์เองเปป็นฝท่ายผอิด" 17 แตท่ฟาโรหต์ตรกัสวท่า "พวกเจข้าเกนยจครข้าน พวกเจข้า
เกนยจครข้าน พวกเจข้าจถึงมารข้องวท่า `ขอใหข้ขาข้ พระองคต์ไปถวายเครชนี่องบรชาแดท่พระเยโฮวาหต์' 18 เหตบ
ฉะนกันนี้ เจข้าจงไปทจางานเดนดี๋ยวนนนี้ ฟางนกันี้นจะไมท่ใหข้พวกเจข้าเลย แตท่จจานวนออิฐทนนี่เกณฑต์ไวข้นกันี้น พวกเจข้า
จะตข้องทจามาใหข้ครบจจานวน"
เพสืที่อเพธิมที่ การดลูถลูกมากขทึรนไปอทก พวกผลูข้นทาของชนชาตธิอธิสราเอลจทึงถลูกทรุบตทเมสืที่อพวกเขา
ททางานไมลไดข้ตามเกณฑรททที่กาท หนด พวกเขาจทึงบลนตลอนายงานชาวอทยธิปตรของตนและเรสืที่องราว
ทนัรงหมดกห็ถลูกเลลาซทราวลาฟาโรหรไดข้สนังที่ ใหข้พวกเขาททางานหนนักขทึรนเพราะคทาขอของพวกเขาททที่จะไป
ถวายเครสือที่ งบลูชา คทาสนังที่ นนัรนยนังมทผลตลอไป พวกเขาถลูกสนังที่ ใหข้ททาอธิฐใหข้ครบตามจทานวนททที่กาท หนดโดย
ไมลมทฟางททที่ตข้องใชข้
อพย 5:19-21
นายกองชนชาตอิออิสราเอลกป็เหป็นวท่าตนมนปกัญหาแลข้ว หลกังจากถรกสกันี่ง
วท่า "ไมท่ใหข้ลดหยท่อนจจานวนออิฐทนนี่ถรกเกณฑต์ใหข้ทจาทบกๆวกันลง" 20 ครกันี้นออกมาจากเฝข้าฟาโรหต์ เขาพบ
โมเสสกกับอาโรนยชนอยรกท่ ลางทาง 21 เขาจถึงกลท่าวแกท่เขาทกันี้งสองวท่า "ขอพระเยโฮวาหต์ทรงมองดร
พวกทท่านและพอิพากษาเถอิด เพราะทท่านกระทจาใหข้ชชนี่อของพวกขข้าพเจข้าเปป็นทนนี่เกลนยดชกังในสาย
พระเนตรของฟาโรหต์ และในสายตาของขข้าราชการของพระองคต์ เหมชอนหนถึนี่งเอาดาบใสท่มชอเขาใหข้
สกังหารพวกขข้าพเจข้าเสนย"

พวกผลูข้นทาของอธิสราเอลจทึงเหห็นวลา “ตนมทปนัญหาแลข้ว” พวกเขาตระหนนักวลาการมาของ
โมเสสและขข้อเรทยกรข้องของเขาตลอหนข้าฟาโรหรมแท ตลททาใหข้สถานการณรเลวรข้ายยธิงที่ กวลาเดธิมสทาหรนับ
พวกเขา พวกเขาจทึงไปตลอวลาโมเสสและอาโรนขณะททที่พวกเขากลนับมาจากการไปเขข้าเฝข้าฟาโรหร
พวกเขาขอใหข้องครพระผลูข้เปห็นเจข้าทรงพธิพากษาโมเสสและอาโรน การมาของเขาทนัรงสองมทแตลททาใหข้
พวกเขา “เปห็นททที่เกลทยดชนังในสายพระเนตรของฟาโรหร” และททาใหข้ชทวธิตของพวกเขาตกอยลู ใล น
อนันตรายดข้วย
อพย 5:22-23
โมเสสจถึงกลกับไปทรลพระเยโฮวาหต์วท่า "ขข้าแตท่องคต์พระผรข้เปป็นเจข้า
เหตบไฉนพระองคต์ทรงทจาการรข้ายแกท่ชนชาตอินนนี้ เหตบไฉนพระองคต์จถึงทรงใชข้ขข้าพระองคต์มา
23 เพราะวท่าตกันี้งแตท่ขข้าพระองคต์ไปเฝข้าฟาโรหต์เพชนี่อทรลในพระนามของพระองคต์แลข้ว ฟาโรหต์กป็ทจา
ทารบณแกท่ชนชาตอินนนี้ สท่วนพระองคต์กมป็ อิไดข้ทรงชท่วยพลไพรท่ของพระองคต์ใหข้พนข้ เลย"
โมเสสรลูสข้ ทึกผธิดหวนัง ในการททาตามพระประสงครของพระเจข้า เขามทแตลนทาความเดสือดรข้อนมา
สลูลตนัวเองและชนรล วมชาตธิของเขา เขาจทึง “กลนับไปทลูลพระเยโฮวาหร” และระบายความในใจของตน
ออกมาวลาการททาตามททที่พระเจข้าสนังที่ มทแตลนทาความเหยทยดหยามมาสลูลตนัวเขาเอง นอกจากนทร เขายนังเสรธิม
อทกวลา “สลวนพระองครกมห็ ธิไดข้ทรงชลวยพลไพรล ของพระองครใหข้พข้นเลย” โมเสสไมลอาจรลูข้ไดข้วาล พระเจข้า
ทรงมทแผนการททที่ยธิงที่ ใหญลกวลานทรและนทที่เปห็นเพทยงจรุดเรธิที่มตข้นของสธิที่งททที่ยงธิที่ ใหญลกวลาซทึที่งพระองครทรงจนัด
เตรทยมไวข้ ณ ตอนนนัรน เขารลูข้สทึกผธิดหวนังและเรธิที่มเกธิดความสงสนัยและสธิรนหวนัง
*****
ภนพรวมของอพยพ 6: มทบนันททึกตล่อไปเกทที่ยวกนับการรนับใชห้ในตอนตห้นของโมเสส หลนังจาก
คคาอธยิษฐานอนันขมขสืที่นของโมเสสในทห้ายบทททที่แลห้ว (1) พระเจห้าจทึงทรงยสืนยนันบรรดาพระสนัญญา
ของพระองคต์กนับโมเสสอทกครนังนื้ ในขห้อ 1-13 (2) ตระกยลตล่างๆของอยิสราเอลถยกบนันททึกไวห้ในขห้อ 1427 และ (3) พระเจห้าทรงมอบหมายงานใหห้โมเสสอทกครนังนื้ ในขห้อ 28-30
อพย 6:1
พระเยโฮวาหต์จถึงตรกัสกกับโมเสสวท่า "บกัดนนนี้เจข้าจะไดข้เหป็นเหตบการณต์
ซถึนี่งเราจะกระทจาแกท่ฟาโรหต์ คชอดข้วยมชออกันทรงฤทธอิธ เขาจะปลท่อยพลไพรท่ไป และดข้วยมชออกันเขข้ม
แขป็ง เขาจะไลท่พลไพรท่ออกจากแผท่นดอินของเขา" พระเจข้าตรนัสตอบผลูข้รนับใชข้ทเทที่ กธิดความสงสนัยของ
พระองคร “บนัดนทรเจข้าจะไดข้เหห็นเหตรุการณรซทึที่งเราจะกระททาแกลฟาโรหร คสือดข้วยมสืออนันทรงฤทธธิธ เขาจะ
ปลลอยพลไพรล ไป และดข้วยมสืออนันเขข้มแขห็ง เขาจะไลลพลไพรล ออกจากแผลนดธินของเขา” นทเที่ ทลากนับ

พระเจข้าทรงบอกโมเสสวลา ‘รอดลูไปเถอะ กลอนททเที่ รสืที่องราวทนัรงหมดจะจบลง ฟาโรหรจะขนับไลลพวก
เขาออกไปจากประเทศของเขาดข้วยมสืออนันแขห็งแรง’
อพย 6:2-3
พระเจข้าตรกัสกกับโมเสสวท่า "เราคชอพระเยโฮวาหต์ 3 เราปรากฏแกท่อบกั
ราฮกัม แกท่ออิสอกัค และแกท่ยาโคบดข้วยนามวท่า พระเจข้าผรข้ทรงมหอิทธอิฤทธอิธ แตท่เรามอิไดข้สจาแดงใหข้เขารรข้จกัก
เราในนามพระเยโฮวาหต์
พระเจข้าตรนัสตลอไปวลา เราคชอพระเยโฮวาหต์ อทกครนัรงททพที่ ระเจข้าทรงเรทยกพระองครเองโดยพระ
นามเยโฮวาหรซทึที่งมทความหมายตรงตนัววลา ‘เราเปห็น’ พระนามอนันบรธิสรุทธธิธนนัรนมทความหมายวลา
พระองครผลูข้ทรงสภาพอยลูดล ข้วยตนัวเองเปห็นนธิรนนั ดรร นทที่สสืที่อถทึงอทานาจอนันยธิงที่ ใหญลของพระองคร พระองคร
ตรนัสเสรธิมวลาพระองครไดข้ทรงปรากฏแกลอนับราฮนัม อธิสอนัค และยาโคบโดยพระนามพระเจข้าผรข้ทรง
มหอิทธอิฤทธอิธ ซทึที่งในภาษาฮทบรลูคอสื เอล ชนัดได
ททที่นลาสนใจกห็คสือวลาพระนาม ‘เยโฮวาหร’ ถลูกใชข้ 96 ครนัรงตนัรงแตลปฐมกาล 12 จนถทึงปฐมกาล 50
เหห็นไดข้ชนัดวลาพระเจข้าทรงเรทยกพระองครเองเชลนนนัรนกนับอนับราฮนัมในปฐมกาล 15:7 รวมถทึงกนับยาโคบ
ในปฐมกาล 28:13 สธิที่งททพที่ ระเจข้าอาจทรงหมายถทึงกห็คสือวลา ในชลวงเวลาของเหลลาอนัครปทตา พระองคร
มธิไดข้เนข้นพระนามเยโฮวาหรของพระองครเหมสือนททพที่ ระองครทรงททาตอนนทร กบนั โมเสส ชนอธิสราเอล
และฟาโรหร ‘พระเจข้าผลูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ’ ออกจะเปห็นคทาบรรยายมากกวลา เยโฮวาหรเปห็นพระนาม
ของพระเจข้า
อพย 6:4-5
และเราไดข้ตกันี้งพกันธสกัญญาของเราไวข้กกับเขาทกันี้งหลายดข้วยวท่า จะยก
แผท่นดอินคานาอกันใหข้แกท่เขา เปป็นแผท่นดอินทนนี่เขาเคยอาศกัยอยรท่ในฐานะคนตท่างดข้าว 5 และเราไดข้ยอิน
เสนยงครจนี่าครวญของชนชาตอิออิสราเอลดข้วย ซถึงนี่ ชาวอนยอิปตต์กกักไวข้ใหข้เปป็นทาส และเราไดข้ระลถึกถถึงพกันธ
สกัญญาของเรา
จากนนัรนพระเจข้ากห็ทรงเตสือนความจทาโมเสสวลา พระองครไดข้ทรงตนัรงพนันธสนัญญาของพระองคร
ไวข้กบนั อนับราฮนัม อธิสอนัค และยาโคบในการประทานแผลนดธินคานาอนันใหข้แกลพวกเขาซทึที่งเปห็นททๆที่ พวก
เขาอาศนัยอยลูเล หมสือนเปห็นคนสนัญจรและคนตลางดข้าว นอกจากนทร พระองครทรงเตสือนความจทาโมเสส
อทกครนัรงวลาพระองครทรงไดข้ยนธิ เสทยงครทที่าครวญของชนชาตธิอธิสราเอลในอทยธิปตรแลข้วในการตกเปห็น
ทาสของพวกเขา พระองครตรนัสเสรธิมวลา “เราไดข้ระลทึกถทึงพนันธสนัญญาของเรา” นทที่ไมลไดข้หมายความ

วลาพระเยโฮวาหรทรงลสืมพนันธสนัญญาของพระองครไปแลข้ว แตลหมายความวลาพระองครทรงระลทึกถทึง
มนันอยลูตล ลอด
อพย 6:6-8
เหตบฉะนนนี้จงกลท่าวแกท่ชนชาตอิอสอิ ราเอลวท่า `เราคชอพระเยโฮวาหต์ เรา
จะนจาพวกเจข้าไปใหข้พข้นจากงานตรากตรจาทนนี่ชาวอนยอิปตต์เกณฑต์ใหข้ทจา และจะใหข้พนข้ จากการเปป็นทาส
เขา เราจะชท่วยเจข้าใหข้พข้นดข้วยแขนทนนี่เหยนยดออก และดข้วยการพอิพากษาอกันใหญท่หลวง 7 เราจะรกับ
พวกเจข้าเปป็นพลไพรท่ของเรา และเราจะเปป็นพระเจข้าของพวกเจข้า พวกเจข้าจะรรข้วท่า เราคชอพระเยโฮ
วาหต์พระเจข้าของเจข้า ผรนข้ จาเจข้าไปใหข้พข้นจากงานตรากตรจาทนนี่ชาวอนยอิปตต์เกณฑต์ใหข้ทจา 8 เราจะนจาพวก
เจข้าเขข้าไปในแผท่นดอิน ซถึนี่งเราไดข้ปฏอิญาณไวข้วท่าจะใหข้แกท่อกับราฮกัม แกท่อสอิ อกัคและแกท่ยาโคบ เราจะยก
แผท่นดอินนกันี้นใหข้แกท่เจข้าเปป็นมรดก เราคชอพระเยโฮวาหต์'"
พระเจข้าจทึงทรงสนังที่ โมเสสใหข้กลนับไปหาพวกผลูข้นทาของชนชาตธิอธิสราเอลและบอกพวกเขาวลา
พระองครทรงเปห็นองครพระผลูข้เปห็นเจข้าและวลาพระองครจะทรงชลวยพวกเขาใหข้พข้นจาก “จากงาน
ตรากตรทาททที่ชาวอทยธิปตรเกณฑรใหข้ททา และจะใหข้พข้นจากการเปห็นทาสเขา เราจะชลวยเจข้าใหข้พนข้ ดข้วย
แขนททที่เหยทยดออก และดข้วยการพธิพากษาอนันใหญลหลวง” พระองครตรนัสเสรธิมวลาพระองครจะทรงรนับ
ชนชาตธิอธิสราเอลมาเปห็นพลไพรล ของพระองครเองและพระองครจะทรงเปห็นพระเจข้าของพวกเขา
พวกเขาจะรลูวข้ าล พระองครทรงเปห็นพระเยโฮวาหรพระเจข้าของพวกเขาเมสืที่อพระองครทรงนทาพวกเขา
ออกจากงานตรากตรทาในอทยธิปตร
อพย 6:9
โมเสสจถึงนจาความนกันี้นไปเลท่าใหข้ชนชาตอิออิสราเอลฟกัง แตท่เขามอิไดข้เชชนี่อ
ฟกังโมเสสเพราะระอาใจ และถรกเกณฑต์ใหข้ทจาการหนกักอยท่างสาหกัส โมเสสจทึงไปแจข้งความนนัรนแกล
ชนชาตธิอธิสราเอล แตลพวกเขาไมลสนใจเขาเพราะ “ระอาใจ และถลูกเกณฑรใหข้ททาการหนนักอยลาง
สาหนัส” ยธิงที่ โมเสสเชสืที่อฟนังพระเจข้ามากเทลาไร สถานการณรยธิงที่ ดลูเหมสือนเลวรข้ายมากขทึรนเทลานนัรน
อพย 6:10-13
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า 11 "จงเขข้าไปเฝข้าฟาโรหต์กษกัตรอิยต์
แหท่งอนยอิปตต์ บอกใหข้ปลท่อยชนชาตอิออิสราเอลไปจากแผท่นดอินของเขา" 12 และโมเสสกราบทรลตท่อพระ
พกักตรต์พระเยโฮวาหต์วท่า "ดรเถอิด แมข้แตท่ชนชาตอิอสอิ ราเอลกป็มอิไดข้เชชนี่อฟกังขข้าพระองคต์ ฟาโรหต์จะฟกังขข้า
พระองคต์อยท่างไร ขข้าพระองคต์เปป็นคนพรดไมท่คลท่อง" 13 พระเยโฮวาหต์จถึงตรกัสแกท่โมเสสและอาโรน
ใหข้แจข้งแกท่ชนชาตอิออิสราเอลและฟาโรหต์กษกัตรอิยต์อนยปอิ ตต์วท่า ใหข้พาชนชาตอิอสอิ ราเอลออกจากแผท่นดอิน
อนยอิปตต์

พระเจข้าจทึงตรนัสแกลโมเสสอทกครนัรงและสนังที่ เขาใหข้กลนับไปหาฟาโรหรอทกเพสืที่อเรทยกรข้องใหข้เขา
อนรุญาตใหข้ชนอธิสราเอลออกไปจากแผลนดธินของเขา แตลโมเสสกห็ถลูกเหยทยดหยามจากทนัรงฟาโรหร
และชนชาตธิอธิสราเอลแลข้ว เขาจทึงบลายเบทที่ยง เขาทลูลถามพระเจข้าวลา “ดลูเถธิด แมข้แตลชนชาตธิอธิสราเอลกห็
มธิไดข้เชสืที่อฟนังขข้าพระองคร ฟาโรหรจะฟนังขข้าพระองครอยลางไร ขข้าพระองครเปห็นคนพลูดไมลคลลอง” วลทหลนัง
นทรมาจากคทาพลูดตรงตนัวททวที่ าล ‘ขข้าพเจข้าเปห็นคนททที่รมธิ ฝทปากไมลไดข้เขข้าสรุหนนัต” ซทึงที่ อาจหมายความวลาเขา
เปห็นคนททที่มทอรุปสรรคในการพลูด นทเที่ ทลากนับเขาทลูลตลอพระเจข้าวลา ‘ฟาโรหรจะฟนังขข้าพระองครไดข้อยลางไร
ในเมสืที่อผลูคข้ นของขข้าพระองครเองยนังไมลยอมฟนังเลย โดยเฉพาะอยลางยธิงที่ เนสืที่องจากขข้าพระองครมทปนัญหา
ในการพลูด’ พระเจข้าตรนัสแกลทร นังโมเสสและอาโรนและสนังที่ พวกเขาใหข้ไปบอกชนอธิสราเอลและ
ฟาโรหร “ใหข้พาชนชาตธิอธิสราเอลออกจากแผลนดธินอทยธิปตร” คทาททแที่ ปลวลา คจาสกังนี่ (ทซาวาหต์) มทความ
หมายวลา ‘คทาบนัญชา’ หรสือ ‘คทาสนังที่ ’ พระเจข้าทรงออกคทาสนังที่ ของพระองครอทกครนัรงใหข้ฟาโรหรปลลอยพวก
เขาไปและใหข้ชนอธิสราเอลออกไปจากแผลนดธินนนัรนเสทย
เนสืรอหาสล วนททที่เหลสือของบทททที่ 6 ดลูเหมสือนจะเปห็นเนสืรอหาแทรกโดยใหข้ภลูมธิหลนังเกทที่ยวกนับ
บรรดาผลูข้นทาของชนชาตธิอธิสราเอลและตข้นตระกลูลของโมเสส มนันปธิดทข้ายดข้วยสรรุปยลอเหตรุการณรททที่ไดข้
ถลูกบนันททึกไวข้แลข้วกลอนททจที่ ะเรธิที่มเลลาเรสืที่องราวตลอไปในบทททที่ 7
อพย 6:14-16
คนเหลท่านนนี้เปป็นหกัวหนข้าในวงศต์วานบรรพบบรบษของเขา บบตรชายของ
รร เบนผรข้เปป็นบบตรหกัวปนของออิสราเอล ชชนี่อฮาโนค ปกัลลร เฮสโรน และคารมน คนเหลท่านนนี้เปป็นครอบครกัว
ตท่างๆของรร เบน 15 บบตรชายของสอิเมโอนชชนี่อเยมรเอล ยามนน โอหาด ยาคนน โศหารต์ และชาอรลผรเข้ ปป็น
บบตรชายของหญอิงชาวคานาอกัน คนเหลท่านนนี้เปป็นครอบครกัวตท่างๆของสอิเมโอน 16 และคนเหลท่านนนี้
เปป็นชชนี่อบบตรชายของเลวนตามพงศต์พกันธบต์ของเขาคชอ เกอรต์โชน โคฮาทและเมรารน เลวนนนกันี้ มนอายบไดข้
รข้อยสามสอิบเจป็ดปน
หนัวหนข้าในวงศรวานคนอธิสราเอลจทึงถลูกกลลาวถทึง อยลางไรกห็ตาม นลาแปลกตรงททที่วาล เฉพาะ
พวกหนัวหนข้าของสามตระกลูลเทลานนัรนถลูกเอลยถทึง นนันที่ คสือ รลูเบน สธิเมโอน และเลวท เราอาจอนรุมานไดข้วาล
มทผลูข้นทาคนอสืที่นๆอทก แมข้วาล มทเอลยถทึงเฉพาะแคลสามคนนทรกตห็ าม บางคนคาดเดาวลาสามคนนทรซทึที่งถลูกยาโคบ
แชลงสาปเพราะอาชญากรรมททที่พวกเขากลอ (การผธิดประเวณทและการฆาตกรรม) ไมลไดข้ถลูกพระเจข้า
ปฏธิเสธไปเลยเสทยททเดทยว ไมลวาล กรณทใด ตระกลูลเหลลานทรกเห็ ปห็นเพทยงผลูข้นทาสามคนของอธิสราเอลททที่ถลูก
กลลาวถทึง

บรุตรชายทนัรงหลายของรลูเบนจทึงถลูกกลลาวถทึง นนันที่ คสือ “ฮาโนค ปนัลลลู เฮสโรน และคารมท” เชลน
เดทยวกนัน บรุตรชายทนัรงหลายของสธิเมโอน ไดข้แกล “เยมลูเอล ยามทน โอหาด ยาคทน โศหารร และชาอลูล”
นลาสนใจตรงททที่วาล ชสืที่อชาอลูลนทรจะเปห็นรากของชสืที่อททที่คนรุข้ หลูกวลานนันที่ คสือ ‘ซาอลูล’ จากนนัรน บรุตรชายทนัรง
หลายของเลวทกถห็ ลูกกลลาวถทึง นนันที่ คสือ “เกอรรโชน โคฮาทและเมรารท” มทระบรุไวข้วาล เลวทมทอายรุถทึง 137 ปท
ความสทาคนัญของเรสืที่องนทรกอห็ าจอยลูตล รงททที่วาล เขาเปห็นบรุตรชายคนสรุดทข้ายของยาโคบททที่สรธินชทวตธิ อพยพ
1:6,8 สสืที่อวลาการตกเปห็นทาสคนอทยธิปตรไมลไดข้เกธิดขทึรนจนกวลาบรุตรชายทนัรงหมดของยาโคบสธิรนชทวธิตแลข้ว
มนันจทึงใหข้จรุดอข้างอธิงถทึงการเรธิที่มตข้นของการเปห็นทาสของพวกเขาในอทยธิปตร
อพย 6:17-20
บบตรชายของเกอรต์โชนชชนี่อ ลอิบนน และซอิมอน ตามครอบครกัวของเขา
18 บบตรชายของโคฮาทชชนี่อ อกัมราม ออิสฮารต์ เฮโบรน และอบสซนเอล โคฮาทมนอายบไดข้รข้อยสามสอิบสาม
ปน 19 บบตรชายของเมรารนชชนี่อ มาฮาลน และมรชน คนเหลท่านนนี้เปป็นครอบครกัวตท่างๆของเลวนตามพงศต์พกันธบต์
ของเขา 20 ฝท่ายอกัมรามไดข้นางโยเคเบดนข้องสาวบอิดาของตนเปป็นภรรยา แลข้วนางใหข้กจาเนอิดบบตรแกท่
เขาชชนี่ออาโรนและโมเสส อกัมรามมนอายบไดข้รข้อยสามสอิบเจป็ดปน
รายละเอทยดเพธิมที่ เตธิมเกทที่ยวกนับตข้นตระกลูลของโมเสสถลูกกลลาวถทึงตรงนทร เชสืรอสายของเกอรร
โชน บรุตรชายของเลวท ถลูกกลลาวถทึงพรข้อมกนับเชสืรอสายของโคฮาทและเมรารท ททที่ถลูกระบรุไวข้เปห็นพธิเศษกห็
คสือวลา อนัมรามเปห็นบรุตรคนหนทึที่งของโคฮาท อนัมรามคนนทรเองททที่เปห็นผลูข้ “ไดข้นางโยเคเบดนข้องสาวบธิดา
ของตนเปห็นภรรยา แลข้วนางใหข้กาท เนธิดบรุตรแกลเขาชสืที่ออาโรนและโมเสส” ททที่วาล อายรุของโคฮาทคสือ
133 ปทนร นันกห็ถลูกคทานวณโดยนนักพงศาวดารยธิวคนหนทึงที่ โดยเปห็นเวลา 100 ปทพอดทกลอนการอพยพออก
จากอทยธิปตร นนักพงศาวดารคนเดทยวกนันนทรในการกลลาววลาอายรุของอนัมรามคสือ 137 ปท (เทลากนับเลวท) กห็
อข้างวลาเขามทชทวธิตอยลูจล นถทึงปทททที่สามสธิบของโมเสส
บางททททที่สทาคนัญยธิงที่ กวลากห็คสือ บนันททึกเกทที่ยวกนับเชสืรอสายของโมเสสและอาโรน มารดาของพวก
เขาชสืที่อวลานางโยเคเบด บธิดาของพวกเขาชสืที่อ อนัมราม ขข้อททที่กลลาววลานางโยเคเบดเปห็นนข้องสาวของ
บธิดาของอนัมราม (นนันที่ คสือ นข้าหญธิง) อาจหมายถทึงบรุตรสาวของนข้องสาวของบธิดาของเขา (นนันที่ คสือ
ลลูกพทที่ลลูกนข้อง) กห็ไดข้ อยลางไรกห็ตาม กนันดารวธิถท 26:58-59 ดลูเหมสือนจะกลลาวชนัดเจนวลา นางโยเคเบด
เปห็นนข้าหญธิงของอนัมรามจรธิงๆ ไมลวาล กรณทใด ทนัรงโมเสสและอาโรนตลางกห็เปห็นคนตระกลูลเลวทและอยลูล
ในครอบครนัวของโคฮาท

อพย 6:21-22
บบตรชายของออิสฮารต์ชชนี่อ โคราหต์ เนเฟก และศอิครน 22 บบตรชายขอ
งอบสชนเอลชชอนี่ มอิชาเอล เอลซาฟาน และสอิธรน รายละเอทยดของครอบครนัวถลูกระบรุตลอไปเกทที่ยวกนับบรุตร
ชายอทกสองคนของโคฮาท นนันที่ คสือ อธิสฮารร และอรุสซทเอล ไมลมทการกลลาวถทึงบรุตรชายอทกคนททที่เหลสือ
ของโคฮาท นนันที่ คสือ เฮโบรน (ดลู 6:18) บรุตรชายทนัรงหลายของอรุสซทเอล มธิชาเอล และเอลซาฟานเปห็น
ชายเหลลานนัรนททที่โมเสสสนังที่ ใหข้แบกศพของผลูข้ทพทที่ ระเจข้าทรงประหารโทษฐานททที่ถวายบลูชาดข้วยไฟททที่ผธิด
รลูปแบบออกไปเสทยนอกคลายในเลวทนธิตธิ 10:4
อพย 6:23-25
ฝท่ายอาโรนไดข้นางเอลนเชบาบบตรสาวของอกัมมนนาดกับ นข้องสาวของ
นาโชนเปป็นภรรยา นางคลอดบบตรใหข้เขาชชนี่อ นาดกับ อาบนฮร เอเลอาซารต์และออิธามารต์ 24 บบตรชาย
ของโคราหต์ชชนี่อ อกัสสนรต์ เอลคานาหต์ และอาบนยาสาฟ คนเหลท่านนนี้เปป็นครอบครกัวตท่างๆของคนโคราหต์
25 ฝท่ายเอเลอาซารต์บบตรชายอาโรน ไดข้รกับบบตรสาวคนหนถึนี่งของปรทอิเอลเปป็นภรรยา นางคลอดบบตร
ใหข้เขาชชนี่อ ฟนเนหกัส คนเหลท่านนนี้เปป็นหกัวหนข้าบรรพบบรบษของคนเลวนตามครอบครกัวของเขา
ภรรยาของอาโรนมทชสืที่อวลา นางเอลทชาบา บรุตรสาวของอนัมมทนาดนับ นข้องสาวของนาโชนผลูข้
ซทึที่งตามททที่กนนั ดารวธิถท 7:12 ไดข้กลลาวไวข้เปห็นคนตระกลูลยลูดาหร แมข้วาล โดยทนัวที่ ไปแลข้วการแตลงงานกนับคน
ตลางตระกลูลเปห็นเรสืที่องททที่ไมลไดข้รบนั การสนนับสนรุน แตลตลอดหลายรข้อยปทกมห็ ทการแตลงงานกนันระหวลางคน
เลวทกบนั คนตระกลูลอสืที่นๆโดยเฉพาะตระกลูลยลูดาหร
ดนังนนัรนจทึงมทความสนัมพนันธรใกลข้ชธิดระหวลางเชสืรอสายปรุโรหธิตกนับเชสืรอสายกษนัตรธิยร บางททสที่ ธิงททที่นลา
สนใจททที่สรุดกห็คสือวลา ตลอมานางมารทยร (มารดาของพระเยซลู) กห็อยลูใล นครอบครนัวของดาวธิด (และตระกลูล
ยลูดาหรดข้วย) แตลนางเอลทซาเบธเปห็นคนตระกลูลเลวท อยลางไรกห็ตาม นางทนัรงสองถลูกกลลาววลาเปห็นญาตธิกนนั
(นนันที่ คสือ ลลูกพทที่ลลูกนข้อง ดลูความเหห็นสทาหรนับลลูกา 1:36) อาโรนและนางเอลทเชบาใหข้กาท เนธิดบรุตรชายสทที่
คน คสือ “นาดนับ อาบทฮลู เอเลอาซารรและอธิธามารร”
มทการเอลยถทึงบรุตรชายเหลลานนัรนของโคราหร (ททที่ชอสืที่ เสทยงไมลดทในกนันดารวธิถท 16) เขาเปห็นบรุตร
ของอธิสฮารร บรุตรของโคฮาท เอเลอาซารรผลูข้เปห็นบรุตรของอาโรนแตลงงานกนับบรุตรสาวคนหนทึงที่ ของปลู
ทธิเอลและนางกห็คลอดฟทเนหนัสใหข้แกลเขา เขาเปห็นคนนนัรนในกนันดารวธิถท 25 ททที่ททาการพธิพากษาตลอการ
แพศยาเกทที่ยวกนับบาลาอนัมและดนังททที่กลลาวไวข้ในเพลงสดรุดท 106:30-31 เขาจทึงถลูกนนับวลาเปห็นคนชอบ
ธรรมเพราะการกระททาของเขาททที่เกธิดจากความเชสืที่อ เนสืรอหาเกทที่ยวกนับบรรดาผลูข้นทาของคนเลวทในสมนัย
นนัรนจทึงปธิดทข้ายดข้วยประการฉะนทร

อพย 6:26-27
อาโรนและโมเสสสองคนนนนี้แหละ คชอผรข้ทนนี่พระเยโฮวาหต์ไดข้ตรกัสวท่า
"จงพาชนชาตอิออิสราเอลออกจากแผท่นดอินอนยปอิ ตต์ตามหมรท่ตามกองของเขา" 27 สองคนนนนี้แหละเปป็น
ผรข้ทนนี่กราบทรลฟาโรหต์กษกัตรอิยขต์ องอนยอิปตต์เพชนี่อพาชนชาตอิออิสราเอลออกจากอนยปอิ ตต์ คชอโมเสสและอา
โรนนนนี้แหละ เชสืรอสายครอบครนัวของอาโรนและโมเสสผลูข้ซทึที่งพระเจข้าสนังที่ ใหข้พาคนอธิสราเอลออกจาก
อทยธิปตรและเปห็นผลูข้ททที่ “กราบทลูลฟาโรหรกษนัตรธิยขร องอทยธิปตร” จทึงถลูกสรรุปยลอไวข้เชลนนทร “คสือโมเสสและอา
โรนนทรแหละ”
อพย 6:28-30
และตท่อมาในวกันทนนี่พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสในแผท่นดอินอนยอิปตต์นนกันี้
29 พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "เราคชอพระเยโฮวาหต์ เจข้าจงบอกฟาโรหต์กษกัตรอิยขต์ องอนยอิปตต์ตาม
ขข้อความทกันี้งสอินี้นซถึนี่งเราไดข้บอกแกท่เจข้า" 30 ฝท่ายโมเสสกราบทรลตท่อพระพกักตรต์พระเยโฮวาหต์วท่า
"ดรเถอิด ขข้าพระองคต์เปป็นคนพรดไมท่คลท่อง ทนนี่ไหนฟาโรหต์จะเชชนี่อฟกังขข้าพระองคต์"
ยลอหนข้าสรุดทข้ายนทรดลูเหมสือนจะสรรุปยลอและเชสืที่อมโยงอทกททกบนั สล วนททที่เลลามาถทึงขข้อ 12-13 กลอน
เนสืรอหาแทรกในขข้อ 14-27 บทนทรกลลาวซทราเนสืรอหาททที่เลลาถทึงขข้อ 12 ซทึที่งพรข้อมททที่จะดทาเนธินตลออทกททในบท
ททที่ 7 มนันจทึงปธิดทข้ายดข้วยการททโที่ มเสสอข้างตลอพระเจข้าวลาเขาเปห็นคนททที่รมธิ ฝทปากไมลไดข้เขข้าสรุหนนัต (นนันที่
คสือ เปห็นคนพลูดไมลคลลอง) และททที่วาล ฟาโรหรจะไมลยอมฟนังเขา
*****
ภนพรวมของอพยพ 7: การเผชยิญหนห้ากนับฟาโรหต์เรยิที่มตห้นขทึนื้นพรห้อมกนับหมายสคาคนัญททที่
เปป็นการอนัศจรรยต์หลายประการททที่พระเจห้าทรงประทานใหห้โมเสสกระทคาไดห้ ในบทนทนื้ แมล่นคนื้าไนลต์ถยก
ทคาใหห้กลายเปป็นเลสือด บทนทแนื้ บล่งยล่อยไดห้ดนังนทนื้ (1) โมเสสและอาโรนไดห้รนับคคาสนังที่ จากพระเจห้าเพยิที่มเตยิม
ในขห้อ 1-9 (2) การอนัศจรรยต์แรกเกทที่ยวกนับไมห้เทห้าถยกนคาเสนอในขห้อ 10-13 (3) ฟาโรหต์ไดห้รนับคคาเตสือน
ในขห้อ 14-19 และ (4) แมล่นคนื้าไนลต์ถยกทคาใหห้กลายเปป็นเลสือดในขห้อ 20-25
อพย 7:1-4
พระเยโฮวาหต์จถึงตรกัสกกับโมเสสวท่า "ดรซน เราไดข้ตกันี้งเจข้าไวข้เปป็นดกัง
พระเจข้าตท่อฟาโรหต์ และอาโรนพนนี่ชายของเจข้าจะเปป็นผรข้พยากรณต์แทนเจข้า 2 เจข้าจงบอกขข้อความ
ทกันี้งหมดทนนี่เราสกันี่งเจข้า แลข้วอาโรนพนชนี่ ายของเจข้าจะบอกแกท่ฟาโรหต์ใหข้ปลท่อยชนชาตอิออิสราเอลออกไป
จากแผท่นดอินของเขา 3 เราจะทจาใหข้ใจของฟาโรหต์แขป็งกระดข้างไป และเราจะกระทจาหมายสจาคกัญ
และมหกัศจรรยต์ของเราใหข้ทวนมากขถึนี้นในประเทศอนยอิปตต์ 4 แตท่ฟาโรหต์จะไมท่เชชนี่อฟกังเจข้า เพชนี่อเราจะ

ยกมชอของเราขถึนนี้ เหนชอประเทศอนยอิปตต์ และจะพาพลโยธาของเรา และชนชาตอิออิสราเอลพลไพรท่
ของเราใหข้พข้นจากแผท่นดอินอนยปอิ ตต์ดข้วยการพอิพากษาอกันใหญท่หลวง
แมข้โมเสสจะทนักทข้วงแตลพระเจข้ากห็ทรงบอกเขาวลา “ดลูซท เราไดข้ตรนังเจข้าไวข้เปห็นดนังพระเจข้าตลอ
ฟาโรหร” คทาททแที่ ปลวลา พระเจข้า (เอโลฮยิม) ตรงนทรถลูกใชข้ในความหมายทนัวที่ ๆไปและมทความหมายวลา
‘ดนังเทพเจข้าองครหนทึที่ง’ หรสือ ‘ดนังผลูข้ทรงฤทธธิธองครหนทึงที่ ’ กลลาวอทกนนัยหนทึที่งกห็คอสื พระเจข้าทรงบอกโมเสส
วลาพระองครไดข้ทรงททาใหข้เขาเปห็นผลูข้ททที่ฟาโรหรจะตข้องตนัรงใจฟนัง โมเสสไดข้กลายเปห็นเหมสือน ‘เทพเจข้า’
องครหนทึที่งตลอฟาโรหรแลข้ว ซทึที่งททาใหข้เขามทอธิทธธิพลตลอหนข้าฟาโรหร พระเจข้าตรนัสเสรธิมอทกวลาพระองครจะ
ทรงททาใหข้อาโรนเปห็น “ผลูพข้ ยากรณรแทนเจข้า” คทาททที่แปลวลา ผรพข้ ยากรณต์ (นาบทยต์) ในความหมายแบบ
ทนัวที่ ไปททที่สรุดกห็มคท วามหมายวลา ‘โฆษก’ หรสือ ‘ผลูกข้ ลลาวแทน’ พระเจข้าจทึงทรงบนัญชาโมเสสอทกครนัรงใหข้
“บอกขข้อความทนัรงหมดททที่เราสนังที่ เจข้า” พรข้อมกนับอาโรน เหห็นไดข้ชนัดวลา โมเสสไมลไดข้มคท วาม
กระตสือรสือรข้นในการรนับภารกธิจททที่พระเจข้าไดข้ทรงตนัรงไวข้ตลอหนข้าเขา แมข้กระนนัรนเขากห็ยอมททาตาม
อยลางไรกห็ตาม กลอนใชข้โมเสสไป พระเจข้ากห็ทรงบอกโมเสสลลวงหนข้าวลาเขาจะตข้องเจออะไร
บข้าง พระเจข้าเองจะทรง “ททาใหข้ใจของฟาโรหรแขห็งกระดข้างไป” นอกจากนทร พระเจข้าทรงบอกโมเสส
วลา “ฟาโรหรจะไมลเชสืที่อฟนังเจข้า เพสืที่อเราจะยกมสือของเราขทึรนเหนสือประเทศอทยธิปตร และจะพาพลโยธา
ของเรา และชนชาตธิอธิสราเอลพลไพรล ของเราใหข้พข้นจากแผลนดธินอทยธิปตรดข้วยการพธิพากษาอนันใหญล
หลวง” ในการททาเชลนนนัรน พระเจข้าจะทรงททา “หมายสทาคนัญและมหนัศจรรยรของเราใหข้ทวทมากขทึรนใน
ประเทศอทยธิปตร” คทาถามจทึงเกธิดขทึรนมา นนันที่ คสือ ททาไมพระเจข้าถทึงทรงททาใหข้ใจของฟาโรหรแขห็งกระดข้าง
เสทยจนเขาไมลยอมปลลอยชนชาตธิอธิสราเอลใหข้ออกจากอทยธิปตร?
คทาตอบอาจถลูกพบในโรม 9:17-18 ในการททาใหข้ใจของฟาโรหรแขห็งกระดข้าง พระเจข้า (1)
ทรงสทาแดงฤทธธิธเดชอนันใหญลยธิงที่ ของพระองครไมลเพทยงตลอคนอทยธิปตรเทลานนัรน แตลททที่สทาคนัญยธิงที่ ไปกวลานนัรน
คสือ ตลอคนอธิสราเอลดข้วย (2) ในการทรงชลวยชนอธิสราเอลใหข้พนข้ ดข้วยฤทธานรุภาพของพระองคร
พระเจข้าจทึงทรงไดข้รนับเกทยรตธิ (3) ภาพรวมททที่ยงธิที่ ใหญลกวลากห็คสือวลา แผนการและพระประสงครของ
พระเจข้าจทึงบรรลรุผลสทาเรห็จโดยการททาใหข้ใจของฟาโรหรแขห็งกระดข้างกลอนในตอนแรก ดนังนนัรน
พระเจข้าทรง “พระกรรุณาแกลผลูข้ใด กห็จะทรงพระกรรุณาผลูข้นร นัน และพระองครจะทรงใหข้ผลูข้ใดมทใจแขห็ง
กระดข้าง กห็จะทรงใหข้ผลูข้นร นันมทใจแขห็งกระดข้าง” (โรม 9:18) ในการททาเชลนนนัรน พระประสงครอนันยธิงที่
ใหญลกวลาของพระองครจทึงสทาเรห็จ

อพย 7:5
พระเจข้าทรงบอกโมเสสวลาและชาวอนยปอิ ตต์จะรรข้วท่าเราคชอพระเยโฮ
วาหต์ เมชนี่อเราไดข้ยกมชอขถึนี้นเหนชออนยปอิ ตต์ และพาชนชาตอิออิสราเอลออกจากพวกเขา" ชนชาตธิอธิสราเอล
จะไมลเพทยงทราบถทึงฤทธธิธเดชอนันยธิงที่ ใหญลของพระเจข้าเทลานนัรน แตลคนอทยปธิ ตร (นนันที่ คสือ ชาวโลก) กห็จะไดข้
รลูข้ดวข้ ยวลาพระองครทรงเปห็นองครพระผลูข้เปห็นเจข้า
อพย 7:6-9
โมเสสและอาโรนกป็กระทจาตามนกันี้น คชอกระทจาตามทนนี่พระเยโฮวาหต์
ทรงบกัญชาเขา 7 เมชนี่อเขาทกันี้งสองไปทรลฟาโรหต์นกันี้น โมเสสมนอายบแปดสอิบปน และอาโรนมนอายบแปดสอิบ
สามปน 8 พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสและอาโรนวท่า 9 "เมชนี่อฟาโรหต์สกันี่งเจข้าวท่า `จงแสดงอกัศจรรยต์
พอิสรจนต์งานของเจข้า' เจข้าจงพรดกกับอาโรนวท่า `เอาไมข้เทข้าของทท่านโยนลงตท่อหนข้าฟาโรหต์' และไมข้เทข้า
นกันี้นจะกลายเปป็นงร"
ดนังนนัรน โมเสสและอาโรนจทึงเตรทยมตนัวใหข้พรข้อมสทาหรนับงานยากททที่รอคอยพวกเขาอยลู ล มท
เขทยนไวข้วาล โมเสสอายรุแปดสธิบปทและอาโรนอายรุแปดสธิบสามปท “เมสือที่ เขาทนัรงสองไปทลูลฟาโรหรนร นัน”
นลาสนใจดข้วยตรงททวที่ าล ‘การรนับใชข้’ ของโมเสสไมลไดข้เรธิที่มขทึรนจนกระทนังที่ สล วนททที่สามสรุดทข้ายของชทวธิต
เขา พระเจข้าทรงใหข้คทาสนังที่ สรุดทข้ายแกลพวกเขา พระองครทรงบอกพวกเขาวลาเมสืที่อฟาโรหรขอหมาย
สทาคนัญอยลางหนทึงที่ อาโรนกห็ตข้องเอาไมข้เทข้าของเขาโยนลงตลอหนข้าฟาโรหร และมนันจะกลายเปห็นงลู คทา
ฮทบรลูททที่แปลวลา งร (ทนันนยยิน) มทความหมายอยลางหนทึที่งวลา ‘งลูพธิษ’ อาโรนจะไมลเพทยงเปลทที่ยนไมข้เทข้าของ
เขาใหข้กลายเปห็นงลูไดข้โดยพระหนัตถรของพระเจข้าเทลานนัรน แตลมนันจะเปห็นงลูพธิษตนัวหนทึที่งดข้วย ซทึงที่ ยลอม
ททาใหข้ฟาโรหรหวาดกลนัวไดข้อยลางแนลนอน
อพย 7:10-13
โมเสสกกับอาโรนจถึงเขข้าไปเฝข้าฟาโรหต์ เขากระทจาตามทนนี่พระเยโฮ
วาหต์ทรงบกัญชา อาโรนโยนไมข้เทข้าของทท่านลงตท่อหนข้าฟาโรหต์และตท่อหนข้าขข้าราชการทกันี้งปวง ไมข้เทข้า
นกันี้นกป็กลายเปป็นงร 11 ฝท่ายฟาโรหต์กป็เรนยกพวกนกักปราชญต์ และพวกนกักวอิทยากลมาดข้วย พวกนกักแสดง
กลแหท่งอนยอิปตต์จถึงทจาไดข้เหมชอนกกันดข้วยเลท่หต์กลของเขา 12 ดข้วยวท่าเขาตท่างคนตท่างโยนไมข้เทข้าลง ไมข้
เทข้าเหลท่านกันี้นกป็กลายเปป็นงร แตท่ไมข้เทข้าของอาโรนกลชนไมข้เทข้าของพวกเขาเสนยทกันี้งหมด 13 และ
พระองคต์ทรงทจาใหข้พระทกัยของฟาโรหต์แขป็งกระดข้างเพชนี่อฟาโรหต์หายอมเชชนี่อฟกังเขาทกันี้งสองไมท่
เหมชอนทนนี่พระเยโฮวาหต์ไดข้ตรกัสไวข้แลข้ว
โมเสสและอาโรนจทึงไปอยลูตล ลอหนข้าฟาโรหรและททาดนังททที่พวกเขาไดข้รนับพระบนัญชาจาก
พระเจข้า อาโรนโยนไมข้เทข้าของตนลงตลอหนข้าฟาโรหรและมนันกห็กลายเปห็นงลูตนัวหนทึงที่ อยลางไรกห็ตาม

ฟาโรหรกเห็ รทยกพวกนนักปราชญรและพวกนนักวธิทยากล (พวกนนักแสดงกลแหลงอทยธิปตร) ของเขาเขข้ามา
ซทึที่งกห็โยนไมข้เทข้าของพวกเขาลงและพวกมนันกห็กลายเปห็นงลูเชลนกนัน ททที่ควรหมายเหตรุไวข้กคห็ สือวลา พวก
นนักปราชญต์ ถลูกกลลาวถทึงวลาเปห็นผลูข้ใชข้คาถาอาคม นนักแสดงกลและคนเหลลานนัรนททที่ใชข้เวทมนตรร
ลนักษณะเฉพาะตนัวททที่เปห็นไสยศาสตรรของพวกเขาปรากฏชนัดเจน สธิที่งททดที่ ลูเหมสือนชนัดเจนดข้วยกห็คอสื วลา
ซาตานและอาณาจนักรไสยศาสตรรของมนันมทอทานาจททที่จะททาการอนัศจรรยรตลางๆจรธิงๆ ไมลจทาเปห็นททวที่ าล
ทรุกสธิที่งททที่เปห็นการอนัศจรรยรจะมาจากพระเจข้า กระนนัรน “ไมข้เทข้าของอาโรนกลสืนไมข้เทข้าของพวกเขาเสทย
ทนัรงหมด”
สธิที่งททที่ดลูเหมสือนถลูกสสืที่อกห็คสือวลา งลูททที่มาจากไมข้เทข้าของอาโรนกลสืนงลูเหลลานนัรนของชาวอทยธิปตร เหห็น
ไดข้ชนัดวลา พระองครผลูข้ทรงสถธิตอยลูใล นเราทรงเปห็นใหญลกวลาผลูข้นร นันททที่อยลูใล นโลก! มนันไมลนลาใชลเหตรุบนังเอธิญ
ททที่วาล นนักแสดงกลของอทยธิปตรททาใหข้เกธิดงลูไดข้ ตนัรงแตลเดธิมมาซาตานกห็ถลูกเปรทยบวลาเปห็นเหมสือนงลูตนัวหนทึงที่
ความตายกห็ถลูกกลสืนหายไปโดยชนัยชนะในพระครธิสตร ฟาโรหรไมลยอมรนับวลานทที่เปห็นฝทมสือของพระเจข้า
โดยอข้างขข้อเทห็จจรธิงททที่วาล ‘ศาสนา’ ของเขากห็ททาไดข้เหมสือนกนัน
พระเจห้าจทึงทรงททาใหข้ใจของฟาโรหรแขห็งกระดข้างไปเหมสือนททที่พระองครไดข้ตรนัสไวข้แลข้ว
ฟาโรหรจทึงไมลยอมฟนังเสทยงของโมเสสและอาโรน เวททไดข้ถลูกจนัดวางไวข้แลข้วสทาหรนับการสทาแดงอนันยธิงที่
ใหญลมากขทึรนแหลงฤทธธิธเดชของพระเจข้า
อพย 7:14-19
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "ใจของฟาโรหต์แขป็งกระดข้าง ไมท่
ยอมปลท่อยใหข้พลไพรท่ไป 15 เจข้าจงถชอไมข้เทข้าทนนี่กลายเปป็นงรไปเฝข้าฟาโรหต์ในเวลาเชข้า ดรเถอิด เขาไปทนนี่
แมท่นจนี้า เจข้าจงยชนคอยเขาอยรทท่ นนี่รอิมฝกันี่งแมท่นจนี้า 16 และเจข้าจงกลท่าวแกท่เขาวท่า `พระเยโฮวาหต์พระเจข้าของ
ชาวฮนบรร ตรกัสสกังนี่ ใหข้ขข้าพระองคต์มาเฝข้าโดยมนพระดจารกัสวท่า "จงปลท่อยพลไพรท่ของเราเพชนี่อเขาจะไป
ปรนนอิบกัตอิเราในถอินี่นทบรกกันดาร ดรเถอิด จนบกัดนนเนี้ จข้ากป็ยกังหาไดข้เชชนี่อฟกังไมท่" 17 พระเยโฮวาหต์ตรกัสดกังนนนี้
วท่า "ทท่านจะทราบวท่า เราคชอพระเยโฮวาหต์ดข้วยอาศกัยการกระทจาดกังนนนี้ ดรเถอิด เราจะเอาไมข้เทข้าทนนี่ถชอไวข้
นกันี้นฟาดนจนี้าในแมท่นจนี้า นจนี้านกันี้นจะกลายเปป็นเลชอด 18 ปลาซถึนี่งอยรใท่ นแมท่นจนี้าจะตาย และแมท่นจนี้าจะเหมป็น
ชาวอนยปอิ ตต์จะดชนี่มนจนี้าในแมท่นจนี้าไมท่ไดข้"'" 19 พระเยโฮวาหต์ตรกัสสกันี่งโมเสสวท่า "จงบอกอาโรนวท่า `เอา
ไมข้เทข้าของทท่านชนนี้ไปเหนชอนจนี้าทกันี้งหลายแหท่งอนยอิปตต์ คชอเหนชอลจาคลอง แมท่นจนี้า บถึง และสระทกันี้งหมด
ของเขา เพชนี่อนจนี้าจะกลายเปป็นเลชอดและจะมนเลชอดทกันี่วแผท่นดอินอนยอิปตต์ ทกันี้งทนนี่อยรท่ในภาชนะไมข้และ
ภาชนะหอิน'"

พระเจข้าจทึงตรนัสกนับโมเสสอทกครนัรงวลา “ใจของฟาโรหรแขห็งกระดข้าง เขาปฏธิเสธไมลยอมใหข้
ประชากรไป” ดนังนนัรน พระเจข้าจทึงสนังที่ โมเสสใหข้ไปเจอกนับฟาโรหรในเชข้าวนันถนัดมาตอนททที่เขามาททที่
แมลนร ทาไนลรเพสืที่อเดธินตากลมและชมความงามยามเชข้า
พอเผชธิญหนข้ากนับฟาโรหร พระเจข้ากห็สงนัที่ โมเสสใหข้ถสือไมข้เทข้าของเขาไปดข้วยและบอกฟาโรหร
วลา “พระเยโฮวาหรพระเจข้าของชาวฮทบรลูตรนัสสนังที่ ใหข้ขข้าพระองครมาเฝข้าพระองครโดยมทพระดทารนัสวลา
“จงปลลอยประชากรของเราเพสืที่อพวกเขาจะไปปรนนธิบนัตธิเราในถธิที่นทรุรกนันดาร และดลูเถธิด จนบนัดนทร
เจข้ากห็ยนังหาไดข้ฟงนั ไมล” นอกจากนทร พระเจข้าทรงสนังที่ โมเสสใหข้บอกฟาโรหรวาล เขาจะรลูข้วาล พระเยโฮวาหร
ทรงเปห็นองครพระผลูข้เปห็นเจข้าเมสืที่อโมเสสตทนร ทาในแมลนร ทาดข้วยไมข้เทข้าของเขาและมนันกลายเปห็นเลสือด พวก
ปลาจะตาย แมลนร ทาจะเนลาเหมห็น และพวกคนอทยธิปตรททที่พงทึที่ แมลนร ทาไนลรในการใชข้ชทวธิตจะชนังนทรานนัรน
พระเจข้าทรงสนังที่ โมเสสตลอไปวลาอาโรนจะเปห็นคนททที่ตทแมลนร ทานนัรน ททที่ควรหมายเหตรุไวข้กคห็ อสื วลา มทการ
พยากรณรไวข้วาล นทราทนันื้งหมดในอทยธิปตรจะกลายเปห็นเลสือด นนันที่ คสือ แมลนร ทาลทาธารทรุกสาย บลอนทรา สระนทรา
แมข้แตลนร ทาในภาชนะหธินหรสือภาชนะไมข้
อพย 7:20-25
โมเสสกกับอาโรนกป็กระทจาตามทนนี่พระเยโฮวาหต์บกัญชา คชอทท่านไดข้ยก
ไมข้เทข้าขถึนี้นตนนจนี้าในแมท่นจนี้าตท่อสายพระเนตรของฟาโรหต์ และทท่ามกลางสายตาของพวกขข้าราชการ
ของฟาโรหต์ แลข้วนจนี้าในแมท่นจนี้ากป็กลายเปป็นเลชอดทกันี้งสอินี้น 21 ปลาทนนี่อยรใท่ นแมท่นจนี้ากป็ตาย แมท่นจนี้ากป็เหมป็น และ
ชาวอนยปอิ ตต์กป็ดชนี่มนจนี้าในแมท่นจนี้านกันนี้ ไมท่ไดข้ มนเลชอดทกันี่วแผท่นดอินอนยอิปตต์ 22 แตท่พวกนกักแสดงกลแหท่งอนยอิปตต์กป็
กระทจาไดข้เหมชอนกกันอาศกัยเลท่หต์กลของเขา และพระทกัยของฟาโรหต์กป็แขป็งกระดข้าง ฟาโรหต์หาเชชนี่อฟกัง
ทท่านทกันี้งสองไมท่ เหมชอนทนนี่พระเยโฮวาหต์ไดข้ตรกัสไวข้ 23 ฟาโรหต์เสดป็จกลกับเขข้าในวกัง มอิไดข้เอาพระทกัยใสท่
ในเหตบการณต์ครกันี้งนนนี้เหมชอนกกัน 24 ชาวอนยปอิ ตต์ทกันี้งปวงกป็พากกันขบดหลบมตามรอิมแมท่นจนี้าหานจนี้าดชนี่ม เพราะ
เขาดชนี่มนจนี้าในแมท่นจนี้าไมท่ไดข้ 25 ครบกจาหนดเจป็ดวกันนกับตกันี้งแตท่พระเยโฮวาหต์ทรงบกันดาลใหข้แมท่นจนี้าเปป็น
เลชอด
พอรรุลงเชข้า “โมเสสกนับอาโรนกห็กระททาตามททที่พระเยโฮวาหรบนัญชา” โมเสสประจนันหนข้ากนับ
ฟาโรหรและตทแมลนร ทานนัรนตามททที่พระเจข้าสนังที่ ทลามกลางสายตาของฟาโรหรและพวกขข้าราชการของเขา
ดนังททพที่ ระเจข้าไดข้ตรนัสไวข้แลข้ว นทราเหลลานนัรนไดข้กลายเปห็นเลสือด พวกปลากห็ตาย แมลนร ทากห็เนลาเหมห็น “และ
ชาวอทยธิปตรกดห็ มสืที่ นทราในแมลนร ทานนัรนไมลไดข้” นอกจากนทร ทนัวที่ แผลนดธินอทยธิปตร นทราทนัรงหมดกห็กลายเปห็นเลสือด
แตลกระนนัรนพวกนนักแสดงกลของฟาโรหรกเห็ ลทยนแบบการอนัศจรรยรนร นันและฟาโรหรกมห็ ทใจแขห็งกระดข้าง

อทกครนัรง เขาหนันหลนังกลนับวนังและไมลสนใจการอนัศจรรยรอนนั ยธิงที่ ใหญลททที่เขาไดข้เหห็นกนับตาแลข้ว ขณะ
เดทยวกนัน บรรดาประชาชนของเขากห็เรธิที่มขรุดหานทราอยลางสธิรนหวนัง
แมข้มธิไดข้ระบรุไวข้วาล เปห็นอยลางไร แตลเหห็นไดข้ชดนั วลาพวกคนฮทบรลูกไห็ ดข้รนับผลกระทบจากภนัยพธิบนัตธิ
นทรเชลนกนันเพราะวลาทนัวที่ ทนัรงแผลนดธินอทยธิปตรเจอภนัยพธิบนัตธินร ท เหห็นไดข้ชนัดวลาภนัยพธิบนัตธิเลสือดนทรกธินเวลาเจห็ดวนัน
กลอนททที่นร ทาเรธิที่มใส เหห็นไดข้ชนัดวลาผลูข้คนตข้องหาความชรุลมชสืรนจากแหลลงอสืที่น เชลน ผลไมข้ และผนักททที่มทนร ทาฉทที่า
*****
ภนพรวมของอพยพ 8: การเผชยิญหนห้ากนันระหวล่างพระเจห้ากนับฟาโรหต์ดคาเนยินตล่อไป ในบท
นทนื้คสือ (1) ภนัยพยิบนัตยิจากฝยงกบในขห้อ 1-15 (2) ภนัยพยิบนัตยิจากเหาในขห้อ 16-19 และ (3) ภนัยพยิบนัตยิจากฝยง
แมลงในขห้อ 20-32
อพย 8:1-5
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "ไปหาฟาโรหต์บอกเขาวท่า `พระเย
โฮวาหต์ตรกัสดกังนนนี้วท่า "จงปลท่อยพลไพรท่ของเราเพชนี่อเขาจะไดข้ไปปรนนอิบกัตอิเรา 2 ถข้าทท่านไมท่ยอมใหข้
เขาไป ดรเถอิด เราจะใหข้ฝรงกบขถึนี้นมารกังควานทกันี่วเขตแดนของทท่าน 3 ฝรงกบจะเตป็มไปทกันี้งแมท่นจนี้า จะ
ขถึนี้นมาอยรใท่ นวกัง ในหข้องบรรทม และบนแทท่นบรรทมของทท่าน ในเรชอนขข้าราชการ ตามตกัวพลเมชอง
ในเตาปอินี้งขนมและในอท่างขยจาแปข้งของทท่านดข้วย 4 ฝรงกบนกันี้นจะขถึนนี้ มาทนนี่ตกัวฟาโรหต์ ทนนี่ตกัวพลเมชอง
และทนนี่ตกัวขข้าราชการทกันี้งปวงของทท่าน"'" 5 แลข้วพระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "จงบอกอาโรนวท่า
`ใหข้เหยนยดมชอทนนี่ถชอไมข้เทข้าออกเหนชอลจาคลอง เหนชอแมท่นจนี้า และเหนชอบถึงใหข้ฝรงกบขถึนนี้ มาบนแผท่นดอิน
อนยอิปตต์'"
พระเจข้าตรนัสกนับโมเสสอทกครนัรงและสนังที่ เขาใหข้กลนับไปหาฟาโรหรพรข้อมกนับขข้อเรทยกรข้องเดธิม
“พระเยโฮวาหรตรนัสดนังนทรวาล "จงปลลอยพลไพรล ของเราเพสืที่อเขาจะไดข้ไปปรนนธิบนัตธิเรา” หากฟาโรหร
ไมลยอมฟนัง คราวนทรโมเสสตข้องไปบอกเขาวลาพระองครจะทรงใหข้ฝลูงกบขทึรนมาจากแมลนร ทารนังควานทนัวที่
เขตแดนของเขา พวกมนันจะเพธิที่มจทานวนมากขทึรนเสทยจนไปอยลูใล นบข้านของคนอทยธิปตร หข้องนอนของ
พวกเขา หรสือแมข้แตลบนเตทยงของพวกเขา ในเตาปธิรงขนมของพวกเขาและททที่ๆพวกเขาททาขนมปนัง
ของพวกเขา ทรุกคนรวมถทึงฟาโรหรดวข้ ยจะถลูกกบรนังควาน อทกครนัรงททที่อาโรนจะตข้องเปห็นคนททที่ยนสืที่ มสือ
ของตนออกไปเหนสือแมลนร ทา ลทาคลอง และบทึงทนัรงหลายแหลงอทยธิปตร

อพย 8:6-11
อาโรนกป็เหยนยดมชอออกเหนชอพชนี้นนจนี้าทกันี้งหลายในอนยอิปตต์ ฝรงกบกป็ขนถึนี้
มาเตป็มแผท่นดอินอนยอิปตต์ 7 ฝท่ายพวกนกักแสดงกลกป็ทจาตามเลท่หต์กลของเขา ใหข้มนฝรงกบขถึนี้นมาบนแผท่น
ดอินอนยปอิ ตต์เหมชอนกกัน 8 ฟาโรหต์จถึงตรกัสเรนยกโมเสสกกับอาโรนมาวท่า "จงกราบทรลวอิงวอนขอพระเย
โฮวาหต์ทรงบกันดาลใหข้ฝรงกบไปเสนยจากเรา และจากพลเมชองของเรา แลข้วเราจะยอมปลท่อยใหข้บท่าว
ไพรท่เหลท่านกันี้นไปเพชนี่อเขาจะถวายเครชนี่องบรชาแดท่พระเยโฮวาหต์" 9 โมเสสจถึงทรลฟาโรหต์วท่า "ขข้า
พระองคต์ไดข้รกับเกนยรตอิมาก เวลาใดทนนี่ขข้าพระองคต์ควรวอิงวอนเพชนี่อพระองคต์ ขข้าราชบรอิพาร และ
พลเมชองของพระองคต์ เพชนี่อใหข้ทรงทจาลายฝรงกบไปเสนยจากพระองคต์และราชสจานกักใหข้อยรใท่ นแมท่นจนี้า
เทท่านกันี้น" 10 ฟาโรหต์ตรกัสตอบวท่า "พรบท่งนนนี้ " โมเสสจถึงทรลวท่า "ใหข้เปป็นไปตามคจาตรกัสของพระองคต์
เพชนี่อพระองคต์จะไดข้ทราบวท่าไมท่มนผข้ใร ดเหมชอนพระเยโฮวาหต์พระเจข้าของขข้าพระองคต์ทกันี้งหลาย 11 ฝรง
กบจะไปจากพระองคต์ จากราชสจานกัก จากขข้าราชการและพลเมชองของพระองคต์ เหลชออยรท่เฉพาะแตท่
ในแมท่นจนี้าเทท่านกันี้น"
แมข้มธิไดข้กลลาวไวข้ชดนั เจน แตลมนนั กห็ถลูกสสืที่อชนัดเจนวลาโมเสสปรากฏตนัวตลอหนข้าฟาโรหรอทกครนัรง
พรข้อมกนับขข้อเรทยกรข้องของเขาททที่ใหข้ปลลอยชนชาตธิอธิสราเอลไปซทึที่งกห็ถลูกปฏธิเสธอยลางดสืรอๆ อาโรนจทึง
ททาตามททที่ไดข้รนับบนัญชาและฝลูงกบกห็รนังควานแผลนดธินอทยธิปตร อทกครนัรงททพที่ วกนนักแสดงกลอทยธิปตรเลทยน
แบบพระราชกธิจของพระเจข้าเหมสือนอยลางททที่ซาตานททาบลอยๆ
อยลางไรกห็ตาม คราวนทรพวกเขาเรธิที่มดทึงความสนใจฟาโรหรไดข้บข้างแลข้ว เขาเรทยกตนัวโมเสสและ
อาโรนมาและสนังที่ พวกเขาใหข้ “กราบทลูลวธิงวอนขอพระเยโฮวาหรทรงบนันดาลใหข้ฝลูงกบไปเสทยจาก
เรา และจากพลเมสืองของเรา” ดข้วยถข้อยคทามากมาย เขาสนังที่ พวกเขาใหข้อธธิษฐานขอพระเจข้าใหข้ทรง
เอาฝลูงกบไปเสทย โมเสสจทึงบอกฟาโรหรวาล “ขข้าพระองครไดข้รนับเกทยรตธิมาก” กลลาวอทกนนัยหนทึงที่ กห็คสือ
เชธิญเลย อวดเบลงเหนสือขข้าไดข้เลย แตล “เวลาใดททที่ขข้าพระองครควรวธิงวอนเพสือที่ พระองคร” ฟาโรหรเรธิที่ม
ททาใจตนัวเองใหข้แขห็งกระดข้างแลข้ว เขาจทึงผนัดวนันประกนันพรรุลงและกลลาววลา “พรรุลงนทร” ดนังนนัรนฟาโรหรจงทึ
ใชข้เวลาอทกคสืนกนับฝลูงกบ โมเสสตอบกลนับไปวลา “ใหข้เปห็นไปตามคทาตรนัสของพระองคร (นนันที่ คสือ
ตามใจทลาน) เพสือที่ พระองครจะไดข้ทราบวลาไมลมทผลูข้ใดเหมสือนพระเยโฮวาหรพระเจข้าของขข้าพระองครทรนัง
หลาย”
อพย 8:12-15
โมเสสกกับอาโรนทรลลาไปจากฟาโรหต์ แลข้วโมเสสรข้องทรลพระเยโฮ
วาหต์เรชนี่องฝรงกบทนนี่พระองคต์ไดข้ทรงใหข้มาทรมานฟาโรหต์ 13 พระเยโฮวาหต์ทรงกระทจาตามคจาทรลขอ
ของโมเสส ฝรงกบเหลท่านกันี้นกป็ตายเกลชนี่อนบข้านเรชอน เกลชนี่อนหมรท่บข้านและทบท่งนา 14 เขากป็เกป็บซากกบ

ไวข้เปป็นกองๆ แผท่นดอินกป็เหมป็นตลบไป 15 แตท่เมชนี่อฟาโรหต์ทรงเหป็นวท่าความเดชอดรข้อนลดนข้อยลงแลข้ว
กป็กลกับมนพระทกัยแขป็งกระดข้าง ไมท่ยอมเชชนี่อฟกังโมเสสและอาโรน เหมชอนทนนี่พระเยโฮวาหต์ไดข้ตรกัสไวข้
แลข้ว
แมข้มธิไดข้ระบรุไวข้ แตลเหห็นไดข้ชนัดวลาเชข้าวนันตลอมา โมเสสและอาโรนออกไปและ “รข้องทลูลพระ
เยโฮวาหรเรสืที่องฝลูงกบ” ดนังนนัรน “ฝลูงกบเหลลานนัรนกห็ตายเกลสืที่อนบข้านเรสือน เกลสืที่อนหมลูลบข้านและทรุลงนา”
พวกมนันถลูกเกห็บรวบรวมไดข้เปห็นกองๆและทนัวที่ ทนัรงแผลนดธินกห็เหมห็นคลรุข้งไปเพราะกองซากกบตายททที่
เหมห็นเนลา อยลางไรกห็ตาม “เมสืที่อฟาโรหรทรงเหห็นวลาความเดสือดรข้อนลดนข้อยลงแลข้ว กห็กลนับมทพระทนัย
แขห็งกระดข้าง ไมลยอมเชสืที่อฟนังโมเสสและอาโรน เหมสือนททที่พระเยโฮวาหรไดข้ตรนัสไวข้แลข้ว” นทที่เปห็นครนัรง
แรกททที่มรท ะบรุไวข้วาล ฟาโรหรเองททาใหข้ใจของตนแขห็งกระดข้าง พระเจข้าทรงจนัดการกนับเขายนังไมลเสรห็จ
อพย 8:16-19
พระเยโฮวาหต์จถึงตรกัสกกับโมเสสวท่า "บอกอาโรนวท่า `จงเหยนยดไมข้
เทข้าออกและตนฝนบท่ ดอินใหข้กลายเปป็นเหาทกันี่วประเทศอนยอิปตต์ '" 17 เขาทกันี้งสองกป็กระทจาตาม ดข้วยวท่าอา
โรนเหยนยดมชอออกยกไมข้เทข้าและตนฝนบท่ ดอิน กป็กลายเปป็นเหามาตอมมน บษยต์และสกัตวต์ ฝบท่นดอินทกันี้งหมด
กลายเปป็นเหาทกันี่วประเทศอนยอิปตต์ 18 ฝท่ายพวกนกักแสดงกลกป็พยายามใชข้เลท่หต์กลของเขา เพชนี่อทจาใหข้
เกอิดเหา แตท่กป็ทจาไมท่ไดข้ เหาพากกันมาตอมมนบษยต์และสกัตวต์ทกันี้งปวง 19 พวกนกักแสดงกลจถึงทรลฟาโรหต์
วท่า "นนนี่เปป็นนอินี้วพระหกัตถต์พระเจข้า" ฝท่ายฟาโรหต์มนพระทกัยแขป็งกระดข้าง หาเชชนี่อฟกังเขาไมท่ เหมชอนทนนี่
พระเยโฮวาหต์ไดข้ตรกัสไวข้แลข้ว
พระเจข้าจทึงตรนัสกนับโมเสสอทกครนัรงและสนังที่ เขาใหข้อาโรนเหยทยดไมข้เทข้าของเขาบนฝรุลนดธินของ
แผลนดธินนนัรน “ใหข้กลายเปห็นเหาทนัวที่ ประเทศอทยธิปตร” เหห็นไดข้ชนัดวลาไมลมทการเผชธิญหนข้าโดยตรงกนับ
ฟาโรหรคราวนทร อาโรนททาตามททที่สนังที่ และฝรุลนดธินของอทยธิปตรกกห็ ลายเปห็นเหา “มาอยลูใล นมนรุษยรและสนัตวร
ฝรุลนดธินทนัรงหมดกลายเปห็นเหาทนัวที่ ประเทศอทยธิปตร”
เหห็นไดข้ชนัดวลา คนฮทบรลูในแผลนดธินโกเชนกห็ไดข้รนับผลกระทบเชลนเดทยวกนัน ในภนัยพธิบนัตธิตลอไป
ถทึงจะมทบอกไวข้วาล มทความแตกตลางกนันระหวลางพวกเขากนับชาวอทยธิปตร เหห็นไดข้ชนัดวลาพระเจข้ากทาลนัง
อนรุญาตใหข้พวกเขาไดข้เหห็นฤทธธิธเดชของพระองคร นอกจากนทร หลนักการททที่วาล ความบาปของคนๆหนทึงที่
สล งผลกระทบตลอคนอสืที่นๆอทกมากมายกห็ปรากฏชนัดเจน
อยลางไรกห็ตาม คราวนทร พวกนนักแสดงกลของอทยธิปตรไมลสามารถเลทยนแบบการอนัศจรรยรนร ทไดข้
พระเจข้าทรงขทดเสข้นแบลงไวข้แลข้ว พระองครทรงยอมใหข้ซาตานมาไดข้ไกลแคลนร ท พระประสงครตลางๆ

ของพระเจข้ากทาลนังเขข้ามาใกลข้และพระองครจงทึ ทรงยนับยนัรงมธิใหข้เลทยนแบบฤทธธิธเดชของพระองครไดข้อทก
พวกคนอทยธิปตรจงทึ กลลาววลา “นทเที่ ปห็นนธิรวพระหนัตถรพระเจข้า” ในททที่สรุดพวกเขากห็ตข้องยอมรนับการประกอบ
กธิจของพระเจข้าทลามกลางพวกเขา กระนนัรน ฟาโรหรกทห็ ทาใจของตนใหข้แขห็งกระดข้างอทกครนัรงและไมล
สนใจพระบนัญชาของพระเจข้า เหมสือนกนับททพที่ ระเจข้าไดข้ตรนัสไวข้กลอนแลข้ว
อพย 8:20-23
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "ลบกขถึนี้นแตท่เชข้าไปคอยเฝข้าฟาโรหต์
ดรเถอิด ฟาโรหต์จะมายกังแมท่นจนี้า แลข้วบอกฟาโรหต์วท่า `พระเยโฮวาหต์ตรกัสดกังนนนี้วท่า "จงปลท่อยพลไพรท่ของ
เราเพชนี่อเขาจะไปปรนนอิบกัตอิเรา 21 ถข้าแมข้ไมท่ปลท่อยพลไพรท่ของเราไป ดรเถอิด เราจะใชข้ใหข้ฝรงแมลงมา
ตอมกายของเจข้า ตอมขข้าราชการและพลเมชองของเจข้าดข้วย ในราชสจานกัก บข้านเรชอนของชาวอนยอิปตต์
และพชนี้นดอินทนนี่เขาอยรนท่ กันี้นจะเตป็มไปดข้วยฝรงแมลง 22 ในวกันนกันี้นเราจะแยกแผท่นดอินโกเชน ทนนี่พลไพรท่
ของเราอาศกัยอยรนท่ กันี้นออก มอิใหข้มนฝ รงแมลงทนนี่นกันี่น เพชนี่อเจข้าจะไดข้รข้วร ท่าเราคชอพระเยโฮวาหต์ สถอิตอยรท่
ทท่ามกลางแผท่นดอินโลก 23 เราจะแบท่งเขตแดนในระหวท่างชนชาตอิของเรากกับชนชาตอิของเจข้า หมาย
สจาคกัญนนจนี้ ะบกังเกอิดขถึนี้นในวกันพรบท่งนนนี้ "'"
พระเจข้าจทึงตรนัสเพธิที่มเตธิมแกลโมเสสและทรงสนังที่ เขาใหข้ตสืที่นแตลเชข้าไปเผชธิญหนข้ากนับฟาโรหรกลอน
อสืที่นเลยในเชข้าวนันนนัรนตอนททที่เขาไปททที่แมลนร ทา อทกครนัรงททโที่ มเสสตข้องไปเผชธิญหนข้ากนับฟาโรหรพรข้อมกนับ
คทาสนังที่ ททที่วาล “พระเยโฮวาหรตรนัสดนังนทรวาล “จงปลลอยประชากรของเราเพสืที่อพวกเขาจะไปปรนนธิบนัตธิเรา”
หากฟาโรหรไมลสนใจคทาสนังที่ ของพระเจข้าคราวนทร โมเสสกห็จะตข้องเตสือนวลาพระองครจะทรงใชข้ “ฝลูง
แมลงมาไตลตอมเจข้า ไตลตอมขข้าราชการและพลเมสืองของเจข้า และเขข้าไปในบรรดาราชสทานนักของ
เจข้า บข้านเรสือนทนัรงหลายของคนอทยธิปตรจะเตห็มไปดข้วยฝลูงแมลง และทนัรงพสืรนดธินททที่เขาอยลูนล ร นนั ดข้วย”
นอกจากนทร คราวนทร แผลนดธินโกเชนจะไดข้รนับการยกเวข้นอทกครนัรงเพสือที่ ใหข้ฟาโรหรรลูข้วาล พระเยโฮ
วาหรทรงเปห็นพระเจข้าทลามกลางแผลนดธินโลก ดนังนนัรน พระองครจะทรง “เขตแดนในระหวลางชนชาตธิ
ของเรากนับชนชาตธิของเจข้า”
นลาสนใจตรงททที่วาล คทาททที่แปลวลา แบท่ง (เปดอออธ) มทความหมายวลา ‘การไถล’ ในการกนันภนัย
พธิบนัตธินร นนั ไวข้จากพวกฮทบรลู พระเจข้ากทาลนังเรธิที่มแสดงใหข้เหห็นการทรงไถลของพระองครแกลพวกเขาและ
พวกคนอทยธิปตร หมายสทาคนัญแหลงฤทธธิธเดชของพระเจข้าจะเรธิที่มตข้นในวนันถนัดไป
อพย 8:24-27
แลข้วพระเยโฮวาหต์กป็ทรงกระทจาดกังนกันี้น แมลงฝรงใหญท่ยอินี่งนกักเขข้าไปใน
พระราชวกังของฟาโรหต์ ในเรชอนขข้าราชการ และทกันี่วแผท่นดอินอนยอิปตต์ แผท่นดอินไดข้รกับความเสนยหาย

เพราะเหตบฝรงแมลงนกันี้น 25 ฟาโรหต์จถึงตรกัสเรนยกโมเสสกกับอาโรนมา รกับสกังนี่ วท่า "จงไปถวายเครชนี่อง
บรชาแดท่พระเจข้าของเจข้าในเขตแผท่นดอินนนนี้" 26 โมเสสทรลวท่า "การกระทจาเชท่นนกันนี้ หาควรไมท่ เพราะ
ขข้าพระองคต์ทกันี้งหลายจะตข้องถวายเครชนี่องบรชาซถึนี่งเปป็นสอิงนี่ ทนนี่นท่าเกลนยดสจาหรกับชาวอนยปอิ ตต์แดท่พระเยโฮ
วาหต์พระเจข้าของขข้าพระองคต์ ดรเถอิด ขข้าพระองคต์ทกันี้งหลายจะถวายเครชนี่องบรชาซถึงนี่ เปป็นสอินี่งทนนี่นท่าเกลนยด
สจาหรกับชาวอนยปอิ ตต์ตท่อหนข้าตท่อตาเขา แลข้วเขาจะไมท่เอากข้อนหอินขวข้างขข้าพระองคต์ทกันี้งหลายหรอกหรชอ
27 ขข้าพระองคต์ทกันี้งหลายจะเดอินทางไปในถอินี่นทบรกกันดารสกักสามวกันถวายเครชนี่องบรชาแดท่พระเยโฮ
วาหต์พระเจข้าของพวกขข้าพระองคต์ ตามทนนี่พระองคต์จะทรงบกัญชาพวกขข้าพระองคต์ "
พระเจข้าทรงเรธิที่มดทึงความสนใจของฟาโรหรไดข้แลข้ว ฟาโรหรเสนอแกลโมเสสและอาโรนวลา
พวกเขาจะไปถวายเครสืที่องบลูชา “ในเขตแผลนดธินนทร” ไดข้ ฟาโรหรพยายามประนทประนอมกนับพระเจข้า
มนันไมลไดข้ผล โมเสสปฏธิเสธขข้อเสนอแบบไมลเตห็มใจของฟาโรหรอยลางตรงๆ นอกจากนทร เขากลลาว
วลาการถวายเครสือที่ งบลูชาของพวกเขานนัรนจะเปห็นสธิที่งนลาสะอธิดสะเอทยนตลอคนอทยปธิ ตรซทึที่งเหห็นไดข้ชนัดวลา
รนังเกทยจเครสืที่องสนัตวบลูชาสล วนใหญล แตลโมเสสเรทยกรข้องใหข้พวกเขาไดข้รนับอนรุญาตททที่จะเดธินทางเปห็น
ระยะเวลาสามวนันเขข้าไปในถธิที่นทรุรกนันดารเพสือที่ ถวายเครสือที่ งบลูชาแดลพระเยโฮวาหรพระเจข้าดนังททที่ไดข้รนับ
บนัญชา (ดลู อพยพ 3:18 และ 5:3)
อพย 8:28-29
ฟาโรหต์จถึงรกับสกันี่งวท่า "เราจะปลท่อยพวกเจข้าไป เพชนี่อพวกเจข้าจะไดข้
ถวายเครชนี่องบรชาแดท่พระเยโฮวาหต์พระเจข้าของเจข้าในถอินี่นทบรกกันดาร แตท่วท่าพวกเจข้าอยท่าไปใหข้ไกลนกัก
จงวอิงวอนเพชนี่อเราดข้วย" 29 โมเสสจถึงทรลวท่า "ดรเถอิด พอขข้าพระองคต์ทรลลาพระองคต์ไป และขข้า
พระองคต์จะอธอิษฐานทรลพระเยโฮวาหต์ ขอใหข้ฝรงแมลงไปเสนยจากฟาโรหต์ จากขข้าราชการและจาก
พลเมชองในเวลาพรบท่งนนนี้ แตท่ขอฟาโรหต์อยท่าทรงทจากลกับกลอกอนกโดยไมท่ยอมปลท่อยบท่าวไพรท่ใหข้ไป
ถวายเครชนี่องบรชาแดท่พระเยโฮวาหต์"
ฟาโรหรเรธิที่มอลอนขข้อใหข้ นทที่เทลากนับเขากลลาววลา ‘โอเค พวกเจข้าไปไดข้ แตลอยลาไปไกลนนัก ทลูลขอ
เผสืที่อเราดข้วยเพสืที่อกทาจนัดแมลงเหลลานทรออกไปเสทย’ โมเสสตกลงททที่จะทลูลขอองครพระผลูข้เปห็นเจข้า (นนันที่ คสือ
อธธิษฐานตลอพระเจข้า) เพสืที่อกทาจนัดฝลูงแมลงไปเสทยในวนันพรรุลงนทร อยลางไรกห็ตาม โมเสสเตสือนฟาโรหรวาล
อยลาบธิดพลธิวร อทกในการไมลยอมปลลอยพวกเขาไปถวายเครสือที่ งบลูชา
อพย 8:30-32
โมเสสทรลลาฟาโรหต์ไปแลข้วกป็อธอิษฐานตท่อพระเยโฮวาหต์ 31 พระเย
โฮวาหต์ทรงกระทจาตามคจาทรลขอของโมเสส พระองคต์ทรงใหข้ฝรงแมลงไปเสนยจากฟาโรหต์ จาก

ขข้าราชการและจากพลเมชองของพระองคต์ มอิไดข้เหลชออยรสท่ กักตกัวเดนยว 32 ฝท่ายฟาโรหต์กป็กลกับมนพระทกัย
แขป็งกระดข้างในคราวนนนี้อนก มอิไดข้ทรงปลท่อยบท่าวไพรท่นนกันี้ ไป
โมเสสจทึงทลูลขอองครพระผลูข้เปห็นเจข้าและพระเจข้าทรงเอาฝลูงแมลงไปเสทยจากอทยธิปตร “มธิไดข้
เหลสืออยลูสล นักตนัวเดทยว” ไมลมทขอข้ สงสนัยเลย พระเจข้าไดข้ทรงกระททากธิจแลข้ว ไมลมแท มลงสนักตนัวเดทยวเหลสือ
อยลูใล นอทยธิปตร อยลางไรกห็ตาม ฟาโรหรกไห็ มลใชลคนททพที่ ลูดคทาไหนคทานนัรน เขาททาใจของตนใหข้แขห็งกระดข้าง
อทกครนัรงโดยพระเจข้าชลวยททาใหข้ใจเขาแขห็งกระดข้างดข้วยเพราะวลาพระองครยงนั จนัดการกนับเขาไมลเสรห็จ ยนัง
มทการอนัศจรรยรอทกหลายอยลางททจที่ ทาเปห็นเพสืที่อแสดงฤทธานรุภาพอนันใหญลยงธิที่ ของพระองครตลอหนข้า
ชนชาตธิอธิสราเอลในการททาใหข้แผนการของพระองครสทาเรห็จ แตลฟาโรหรกห็ “มธิไดข้ทรงปลลอยบลาวไพรล
นนัรนไป”
*****
ภนพรวมของอพยพ 9: ภนัยพยิบนัตยิมากกวล่าเดยิมเกยิดขทึนนื้ กนับอทยยิปตต์ตล่อไป เหป็นไดห้ชนัดใน 9:16 วล่า
พระเจห้าทรงทคาใหห้ใจของฟาโรหต์แขป็งกระดห้างเพสืที่อสคาแดงฤทธานอุภาพของพระองคต์ไมล่ใชล่แกล่พวก
คนอทยยิปตต์เทล่านนันื้น แตล่แกล่พลไพรล่ของพระองคต์เองดห้วย (1) ภนัยพยิบนัตยิจากโรคระบาดตล่อฝยงสนัตวต์ถยก
บนันททึกไวห้ในขห้อ 1-7 (2) ภนัยพยิบนัตยิจากฝทในขห้อ 8-12 (3) ภนัยพยิบนัตยิจากลยกเหป็บททที่เปป็นคคาขยล่ในขห้อ 13-21
และ (4) ภนัยพยิบนัตยิจากลยกเหป็บททที่เกยิดขทึนื้นจรยิงๆในขห้อ 22-35
อพย 9:1-4
ขณะนกันนี้ พระเยโฮวาหต์จถึงตรกัสกกับโมเสสวท่า "ไปเขข้าเฝข้าฟาโรหต์บอก
ฟาโรหต์วท่า `พระเยโฮวาหต์พระเจข้าของคนฮนบรร ตรกัสดกังนนนี้วท่า "จงปลท่อยใหข้พลไพรท่ของเราไป เพชนี่อเขา
จะไดข้ปรนนอิบกัตอิเรา 2 ดข้วยวท่าถข้าเจข้าไมท่ยอมปลท่อยใหข้ไป และยกังหนท่วงเหนนนี่ยวเขาไวข้ 3 ดรเถอิด หกัตถต์
ของพระเยโฮวาหต์จะอยรบท่ นฝรงสกัตวต์ของเจข้าซถึนี่งอยรท่ในทบท่งนา ฝรงมข้า ฝรงลา ฝรงอรฐ ฝรงวกัว และฝรงแกะ
จะทจาใหข้เปป็นโรคระบาดรข้ายแรงขถึนี้น 4 และพระเยโฮวาหต์จะทรงกระทจาตท่อฝรงสกัตวต์ของชนชาตอิ
ออิสราเอลตท่างกกับฝรงสกัตวต์ของชาวอนยปอิ ตต์ สกัตวต์ของคนออิสราเอลจะไมท่ตข้องตายเลย"'"
นทที่เปห็นครนัรงททหที่ กแลข้วททที่โมเสสไดข้รนับคทาสนังที่ ใหข้เรทยกรข้องการปลลอยชนชาตธิของเขาออกไปจาก
อทยธิปตร พระเจข้าทรงสนังที่ โมเสสใหข้เตสือนฟาโรหรวาล หากเขาปฏธิเสธ คราวนทรพระองครจะทรงใชข้ “โรค
ระบาดรข้ายแรง” มาททาลายฝลูงสนัตวรทรนังปวงของอทยธิปตร อยลางไรกห็ตาม พระเจข้าจะทรงใหข้มคท วามแตก
ตลางระหวลางฝลูงสนัตวรของชนอธิสราเอลกนับฝลูงสนัตวรของอทยธิปตร “สนัตวรของคนอธิสราเอลจะไมลตข้องตาย

เลย” คทาททที่แปลวลา โรคระบาด (เดเบอรต์) มทความหมายวลา ‘โรคระบาด’ หรสือ ‘ภนัยพธิบนัตธิ’ แมข้มธิไดข้ระบรุ
ไวข้ชนัดเจน แตลโมเสสกห็ททาตามททที่ไดข้รนับบนัญชา
อพย 9:5-7
พระเยโฮวาหต์ทรงกจาหนดเวลาไวข้วท่า "พรบท่งนนนี้พระเยโฮวาหต์จะทรง
กระทจาสอินี่งนนนี้ในแผท่นดอิน" 6 รบท่งขถึนี้นพระเยโฮวาหต์กป็ทรงกระทจาสอินี่งนกันี้น ฝรงสกัตวต์ของชาวอนยอิปตต์ตาย
หมด แตท่สกัตวต์ของชาตอิออิสราเอลไมท่ตายสกักตกัวเดนยว 7 ฟาโรหต์ทรงใชข้คนไปดร และดรเถอิด สกัตวต์ของ
คนออิสราเอลไมท่ตายสกักตกัวเดนยว แตท่พระทกัยของฟาโรหต์กป็แขป็งกระดข้าง พระองคต์ไมท่ยอมปลท่อยใหข้
บท่าวไพรท่ไป
พระเจข้าทรงเวลาตายตนัวไวข้วาล วนันถนัดไปหากฟาโรหรไมลยอมททาตามททที่ขอ ดนังนนัรน “ฝลูงสนัตวร
ของชาวอทยธิปตรตายหมด แตลสนัตวรของชาตธิอธิสราเอลไมลตายสนักตนัวเดทยว” นลาแปลกตรงททที่วาล ฟาโรหรใชข้
คนไปดลูวาล เกธิดอะไรขทึรนกนับชนอธิสราเอลหรสือไมล พอรลูวข้ าล ไมลมทสนัตวรสนักตนัวเดทยวของพวกเขาตาย
“พระทนัยของฟาโรหรกแห็ ขห็งกระดข้าง พระองครไมลยอมปลลอยใหข้บลาวไพรล ไป”
อพย 9:8-12
พระเยโฮวาหต์จถึงตรกัสแกท่โมเสสและอาโรนวท่า "เจข้าจงกจาขนนี้เถข้าจาก
เตาใหข้เตป็มกจามชอแลข้วใหข้โมเสสซกัดขถึนี้นไปในอากาศในสายพระเนตรของฟาโรหต์ 9 และมกันจะกลาย
เปป็นฝบท่นปลอิวไปทกันี่วแผท่นดอินอนยอิปตต์ทจาใหข้เกอิดเปป็นฝนหนองแตกลามทกันี้งตกัวคนและสกัตวต์ทกันี่วแผท่นดอิน
อนยอิปตต์" 10 เขาทกันี้งสองจถึงนจาขนนี้เถข้าจากเตาไปยชนอยรท่ตท่อพระพกักตรต์ฟาโรหต์ และโมเสสกป็ซกัดขนเนี้ ถข้าขถึนี้น
ไปในทข้องฟข้า ขนนี้เถข้านกันนี้ กป็กลายเปป็นฝนหนองแตกลามไปทกันี้งตกัวคนและสกัตวต์ 11 ฝท่ายพวกนกักแสดงกล
กป็ไมท่สามารถยชนอยรท่ตท่อหนข้าโมเสสเพราะเหตบฝนนนกันี้ เพราะนกักแสดงกลและชาวอนยปอิ ตต์ทกันี้งปวง กป็เปป็น
ฝนดข้วยเหมชอนกกัน 12 แตท่พระเยโฮวาหต์ทรงทจาใหข้พระทกัยของฟาโรหต์แขป็งกระดข้าง ฟาโรหต์ไมท่ยอม
เชชนี่อฟกังโมเสสและอาโรน เหมชอนทนนี่พระเยโฮวาหต์ไดข้ตรกัสกกับโมเสสไวข้แลข้ว
แทนททที่จะเผชธิญหนข้ากนับฟาโรหรดข้วยคทาพลูดอทก พระเจข้าจทึงทรงสนังที่ โมเสสใหข้เอาขทรเถข้าซนัด (ตรง
ตนัวคสือ ‘โปรย’) “ขทึรนไปในอากาศในสายตาของฟาโรหร” พระเจข้าทรงบอกโมเสสวลาในการททาเชลน
นนัรน ฝรุลนเลห็กๆนทรจะกลายเปห็น “ฝทหนองแตกลามทนัรงตนัวคนและสนัตวรทนัวที่ แผลนดธินอทยธิปตร” คทาททที่แปลวลา ฝน
(เชเคเอน) มทความหมายวลา ‘แผลพรุอนักเสบ’
คทาททที่แปลวลา ฝนหนองแตก (อาบาบยอาฮยิม) มทความหมายวลา ‘แผลพรุพอง’ ดนังนนัรน ฝทหนองแตก
ททที่เปห็นแผลพรุพองอนักเสบนทรซทึที่งเหห็นไดข้ชนัดวลาสรข้างความเจห็บปวดมากๆจะเปห็นภนัยพธิบนัตธิอยลางหนทึงที่ ททที่เกธิด
กนับคนอทยธิปตร โมเสสททาตามสนังที่ และภนัยพธิบนัตธิททที่หกนทรกเห็ กธิดกนับคนอทยธิปตร นอกจากนทร พวกนนักแสดงกล

ของอทยธิปตรกห็ “ไมลสามารถยสืนอยลูตล ลอหนข้าโมเสสเพราะเหตรุฝทนร นัน” พวกเขากห็เปห็นฝทเชลนกนัน อทกครนัรงททที่
“พระเยโฮวาหรทรงททาใหข้พระทนัยของฟาโรหรแขห็งกระดข้าง ฟาโรหรไมลยอมเชสืที่อฟนังโมเสสและอาโรน
เหมสือนททพที่ ระเยโฮวาหรไดข้ตรนัสกนับโมเสสไวข้แลข้ว” เราควรหมายเหตรุไวข้วาล พระเจข้าทรงเปห็นผลูข้ททที่ททาใหข้
ใจของฟาโรหรแขห็งกระดข้างตลอไป เหตรุผลจะถลูกใหข้ไวข้ในขข้อ 16
อพย 9:13-16
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "จงตชนี่นแตท่เชข้าไปยชนตท่อหนข้าฟาโรหต์
บอกเขาวท่า `พระเยโฮวาหต์พระเจข้าของคนฮนบรร ตรกัสดกังนนนี้วท่า "จงปลท่อยพลไพรท่ของเราเพชนี่อเขาจะไป
ปรนนอิบกัตอิเรา 14 ดข้วยวท่าคราวนนนี้เราจะบกันดาลใหข้เกอิดภกัยพอิบตกั อิทกันี้งหมดแกท่จอิตใจเจข้า และแกท่
ขข้าราชการ และแกท่พลเมชองของเจข้า เพชนี่อเจข้าจะไดข้รข้แร นท่วท่า ทกันี่วโลกไมท่มนผ ข้ใร ดจะเปรนยบกกับเราไดข้
15 เพราะเดนดี๋ยวนนนี้เราจะเหยนยดมชอของเราออกเพชนี่อจะฟาดเจข้าและประชาชนของเจข้าดข้วยภกัยพอิบกัตอิ
และเจข้าจะถรกตกัดออกไปจากแผท่นดอินโลก 16 และเพราะเหตบนนนี้เราใหข้เจข้ามนตจาแหนท่งสร ง กป็เพชนี่อจะ
แสดงฤทธานบภาพของเราโดยเจข้าและเพชนี่อใหข้นามของเราถรกประกาศออกไปทกันี่วโลก
พระเจข้าจทึงทรงสนังที่ โมเสสใหข้ลรุกขทึรนแตลเชข้าวนันถนัดมา ไปยสืนตลอหนข้าฟาโรหร และเรทยกรข้องอทก
ครนัรงใหข้เขาปลลอยชนอธิสราเอลไป พระองครทรงเตสือนอทกวลาภนัยพธิบนัตธิมากกวลานทรจะเกธิดขทึรน “แกลจธิตใจ
เจข้า และแกลขข้าราชการ และแกลพลเมสืองของเจข้า” เหตรุผลททที่พระเจข้าทรงททากธิจเชลนนทรถลูกเปธิดเผยมาก
ขทึรนตรงนทร “เพสือที่ เจข้าจะไดข้รลูข้แนลวาล ทนัวที่ โลกไมลมผท ลูข้ใดจะเปรทยบกนับเราไดข้” พระเจข้าทรงเตสือนฟาโรหรตลอ
ไปอทกวลา อทกเดทดี๋ยวพระองครจะทรงฟาดอทยธิปตรดข้วยภนัยพธิบนัตธิและฟาโรหร “จะถลูกตนัดออกไปจากแผลน
ดธินโลก” (นลาสนใจตรงททวที่ าล คทาททที่แปลวลา ภกัยพอิบกัตอิ (เดเบอรต์) เปห็นคทาเดทยวกนับททที่แปลเปห็น โรคระบาด
ในขข้อ 3)
พระประสงครอนันเปห็นสธิทธธิธขาดของพระเจข้าถลูกเปธิดเผยในขข้อ 16 “และเพราะเหตรุนร ทเราใหข้เจข้า
มทตทาแหนลงสลูง กห็เพสืที่อจะแสดงฤทธานรุภาพของเราโดยเจข้าและเพสืที่อใหข้นามของเราถลูกประกาศออก
ไปทนัวที่ โลก” แมข้วาล ฟาโรหรอาจเปห็นผลูข้มทสลวนรล วมดข้วยความเตห็มใจ แตลการททาใหข้ใจเขาแขห็งกระดข้าง
เพสืที่อนทาการพธิพากษาเพธิที่มเตธิมมากห็เปห็นสล วนหนทึงที่ ของแผนการอนันยธิงที่ ใหญลกวลาของพระเจข้าเพสืที่อสทาแดง
ฤทธธิธเดชอนันยธิงที่ ใหญลของพระองครใหข้คนทนัรงปวงไดข้เหห็น มนันจะปรากฏชนัดเจนวลา เมสือที่ จบเรสือที่ งแลข้ว
พระเจข้าเพทยงผลูข้เดทยวเทลานนัรนไดข้ทรงชลวยพลไพรล ของพระองครใหข้พนข้ จากการเปห็นทาสของอทยธิปตร
อพย 9:17-21
เจข้ายกังถชอทอิฐอิตท่อสรข้พลไพรท่ของเรา เจข้าจถึงไมท่ยอมปลท่อยเขาไปหรชอ
18 ดรเถอิด พรบท่งนนนี้ประมาณเวลานนนี้ เราจะทจาใหข้ล รกเหป็บตกลงมาอยท่างหนกัก อยท่างทนนี่ไมท่เคยมนในอนยอิปตต์

ตกันี้งแตท่เรอินี่มสรข้างบข้านเมชองมาจนบกัดนนนี้ 19 เหตบฉะนกันี้น บกัดนนจนี้ งตข้อนฝรงสกัตวต์ และทบกสอินี่งทนนี่เจข้ามนอยรท่ใน
ทบท่งนาใหข้เขข้าทนนี่กจาบกัง เพราะคนทบกคนและสกัตวต์ทบกตกัวทนนี่อยรท่ในทบท่งนาทนนี่มอิไดข้เขข้ามาอยรท่ในบข้านจะถรก
ลรกเหป็บตายหมด"'" 20 บรรดาขข้าราชการของฟาโรหต์ทนนี่เกรงกลกัวพระดจารกัสของพระเยโฮวาหต์กป็ใหข้
ทาสและสกัตวต์ของตนกลกับเขข้าบข้าน 21 แตท่ผทข้ร นนี่ไมท่นกับถชอพระดจารกัสของพระเยโฮวาหต์กป็ยงกั คงปลท่อย
ใหข้ทาสและสกัตวต์ของตนอยรใท่ นทบท่งนา
แมข้เหห็นไดข้ชนัดวลาพระเจข้ากทาลนังทรงกระททากธิจในและผลานทางฟาโรหร แตลเขากห็ยนังยธินยอม
พรข้อมใจททที่จะดสืรอดทึงตลอไป พระเจข้าจทึงทรงทข้าทายเขาผลานทางโมเสสวลา “เจข้ายนังถสือทธิฐธิตลอสลูข้พลไพรล
ของเรา เจข้าจทึงไมลยอมปลลอยเขาไปหรสือ” พระเจข้าจทึงทรงเตสือนวลาในวนันถนัดไปพระองครจะทรงใชข้
ลลูกเหห็บรรุนแรงและพายรุฝนฟข้าคะนองมาตลอสลูข้อทยธิปตร “อยลางททที่ไมลเคยมทในอทยธิปตร ตนัรงแตลเรธิที่มสรข้างบข้าน
เมสืองมาจนบนัดนทร” พระเจข้าทรงเตสือนฟาโรหรและชาวอทยธิปตรผาล นทางโมเสสใหข้รทบไปตข้อนฝลูงสนัตวร
และหาททที่กาท บนังใหข้พวกมนันกลอนททที่ลลูกเหห็บตกลงมาและททาใหข้พวกมนันเสทยชทวธิต ในหมลูลคนอทยธิปตร คน
เหลลานนัรนททที่เกรงกลนัวพระดทารนัสขององครพระผลูข้เปห็นเจข้ากห็ททาตาม และคนเหลลานนัรนททไที่ มลสนใจคทาเตสือน
กห็ปลลอยฝลูงสนัตวรของตนทธิรงไวข้ในทรุลงนา
อพย 9:22-26
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "จงชร มชอขถึนนี้ ยกังทข้องฟข้า เพชนี่อลรกเหป็บ
จะไดข้ตกลงมาทกันี่วแผท่นดอินอนยปอิ ตต์ บนมนบษยต์ บนสกัตวต์และบนผกักหญข้าทบกอยท่างซถึนี่งอยรใท่ นทบท่งนาทกันี่ว
แผท่นดอินอนยอิปตต์" 23 โมเสสกป็ชรไมข้เทข้าของตนขถึนี้นยกังทข้องฟข้าแลข้วพระเยโฮวาหต์ทรงบกันดาลใหข้มนเสนยง
ฟข้ารข้อง มนลรกเหป็บ และไฟตกลงมาบนแผท่นดอิน และพระเยโฮวาหต์ทรงบกันดาลใหข้ลรกเหป็บตกบนแผท่น
ดอินอนยปอิ ตต์ 24 มนลรกเหป็บและลรกเหป็บปนไฟตกหนกักยอินี่งนกักอยท่างทนนี่ไมท่เคยมนทกันี่วแผท่นดอินอนยปอิ ตต์ ตกันี้งแตท่
เรอินี่มตกันี้งเปป็นประเทศมา 25 สอินี่งทกันี้งปวงทนนี่อยรท่ในทบท่งนาทกันี่วแผท่นดอินอนยอิปตต์ กป็ถ รกลรกเหป็บทจาลายเสนยสอินนี้
ทกันี้งคนและสกัตวต์ ลรกเหป็บยกังทจาลายผกักและตข้นไมข้ทบกอยท่างทนนี่อยรท่ในทบท่งนาหกักโคท่นลง 26 เวข้นแตท่ทนนี่แผท่น
ดอินโกเชน ทนนี่ชนชาตอิอสอิ ราเอลอยรท่นนกันี้ หามนล รกเหป็บตกไมท่
วนันถนัดมาพระเจข้าจทึงทรงสนังที่ โมเสสวลา “จงชลูมอสื ขทึรนยนังทข้องฟข้า เพสือที่ ลลูกเหห็บจะไดข้ตกลงมาทนัวที่
แผลนดธินอทยปธิ ตร บนมนรุษยร บนสนัตวรและบนผนักหญข้าทรุกอยลางซทึที่งอยลูใล นทรุลงนาทนัวที่ แผลนดธินอทยธิปตร”
โมเสสกห็ททาตามและ “พระเยโฮวาหรทรงบนันดาลใหข้มทเสทยงฟข้ารข้อง มทลลูกเหห็บ และไฟตกลงมาบน
แผลนดธิน และพระเยโฮวาหรทรงบนันดาลใหข้ลลูกเหห็บตกบนแผลนดธินอทยธิปตร” นอกจากนทร มนันยนังรรุนแรง
ถทึงระดนับททที่ไมลเคยพบเหห็นมากลอนเลยในอทยธิปตรดวข้ ย ไฟททที่ถลูกเอลยถทึงนทรนลาจะเปห็นสายฟข้าฟาดอนันทรง
พลนังซทึงที่ วธิที่งไปตามพสืรนดธินหลนังจากททที่สลงเสทยงเปรทรยงแลข้ว ความรรุนแรงของพายรุฟข้ารข้องพรข้อมกนับ

ลลูกเหห็บและฟข้าแลบนทรไมลเพทยงนลาสะพรทึงกลนัวเทลานนัรน แตลยงนั มทอทานาจททาลายลข้างมหาศาลดข้วย พายรุ
นนัรนกระหนทที่าใสล มนรุษยรและสนัตวรทรุกผลูข้ททที่อยลูกล ลางแจข้ง “ลลูกเหห็บยนังททาลายผนักและตข้นไมข้ทรุกอยลางททที่อยลูล
ในทรุลงนาหนักโคลนลง” อยลางไรกห็ตาม อทกครนัรงททชที่ นอธิสราเอลในแผลนดธินโกเชนไดข้รนับการยกเวข้น
อพย 9:27-28
ฟาโรหต์จถึงทรงใชข้คนไปเรนยกโมเสสและอาโรนมาเฝข้า แลข้วตรกัสวท่า
"ครกันี้งนนนี้เราทจาบาปแนท่แลข้ว พระเยโฮวาหต์ทรงชอบธรรม เราและชนชาตอิของเรานกันี้นกป็ชกันี่ว 28 ขอทรล
วอิงวอนพระเยโฮวาหต์ (เพราะภกัยพอิบกัตอิเสนยทน) ใหข้เลอิกมนฟข้ารข้องและลรกเหป็บ และเราจะปลท่อยพวกทท่าน
ไป และพวกทท่านจะไมท่ถรกกกักตท่อไปอนก"
ฟาโรหรเรธิที่มเขข้าใจสธิที่งททที่พระเจข้าตข้องการสสืที่อแลข้ว เขาใชข้คนไปตามโมเสสมาและยอมรนับวลา
ตนไดข้ททาบาป พระเจข้าทรงชอบธรรม และเขากนับประชาชนของเขาชนัวที่ เขาจทึงวธิงวอนโมเสสใหข้ไป
ทลูลขอแทนเขาเพสืที่อททที่วาล พายรุกระหนทที่าและลลูกเหห็บนทรจะสธิรนสรุดลง “และเราจะปลลอยพวกทลานไป
และพวกทลานจะไมลถลูกกนักตลอไปอทก” (วลทหลนังนทรหมายความวลาพวกเขาไปไดข้เปห็นระยะทางสามวนัน
และไมลนานกวลานนัรน)
อพย 9:29-32
โมเสสทรลฟาโรหต์วท่า "ทกันทนทนนี่ขข้าพระองคต์ออกไปจากกรบงนนนี้แลข้วขข้า
พระองคต์จะยกมชอทรลพระเยโฮวาหต์ เสนยงฟข้ารข้องกป็จะเงนยบ และจะไมท่มนลรกเหป็บตกอนก เพชนี่อพระองคต์
จะไดข้ทราบวท่าโลกนนนี้เปป็นของพระเยโฮวาหต์ 30 แตท่ฝท่ายพระองคต์และขข้าราชการนกันี้น ขข้าพระองคต์
ทราบวท่า พระองคต์จะยกังไมท่ยจาเกรงพระเยโฮวาหต์พระเจข้า " 31 ตข้นปท่านและตข้นขข้าวบารต์เลยต์ถรก
ทจาลายเสนย เพราะตข้นขข้าวบารต์เลยต์กป็กจาลกังออกรวง และตข้นปท่านกป็ออกดอกแลข้ว 32 สท่วนขข้าวสาลน
และขข้าวไรนกันนี้ มอิไดข้ถรกทจาลาย เพราะยกังไมท่งอกขถึนี้น
โมเสสตกลงพรข้อมกนับคทาเตสือนของฟาโรหรททที่วาล เขาจะไมลเหห็นหนข้าเขาอทกตลอไป เหมสือนททที่
ศธิลปธินในสมนัยกลอนวาดใหข้เหห็นเปห็นภาพ ฉากตอนททที่โมเสสยสืนที่ มสือออกใสล ทข้องฟข้าททที่เกรทรยวกราด
พรข้อมกนับมทเมสืองอทยธิปตรเปห็นฉากหลนังกห็นลาตสืที่นตาจรธิงๆ เขากลลาวชนัดเจนวลาในการททาเชลนนนัรนเขากห็
ตนัรงใจวลา “เพสืที่อพระองครจะไดข้ทราบวลาโลกนทรเปห็นของพระเยโฮวาหร” (เหมสือนททที่ดาวธิดยกคทาพลูดไวข้ใน
เพลงสดรุดท 24:1) กระนนัรน โมเสสกห็กลลาวเปห็นคทาพยากรณรไวข้วาล ฟาโรหรและประชาชนของเขายนังไมล
ยทาเกรงพระเจข้าเหมสือนเดธิม มทกลลาวไวข้ดวข้ ยวลาเฉพาะตข้นปลานและตข้นขข้าวบารรเลยรเทลานนัรนถลูกลลูกเหห็บ
ททาลาย อยลางไรกห็ตาม “ขข้าวสาลทและขข้าวไรนนัรนมธิไดข้ถลูกททาลาย เพราะยนังไมลงอกขทึรน” คทาวลา ขห้าวไร
นนัรนนลาจะหมายถทึงขข้าว

อพย 9:33-35
โมเสสทรลลาฟาโรหต์ไปจากกรบง และกป็ยกมชอขถึนี้นทรลพระเยโฮวาหต์
เสนยงฟข้ารข้องกกับลรกเหป็บนกันี้นกป็หยบด ฝนกป็มอิไดข้ตกบนแผท่นดอิน 34 เมชนี่อฟาโรหต์เหป็นวท่า ฝน ลรกเหป็บและ
ฟข้ารข้องนกันี้นหยบดแลข้ว พระองคต์กป็กลกับทรงกระทจาผอิดบาปตท่อไปอนก พระทกัยแขป็งกระดข้าง ทกันี้งพระองคต์
และขข้าราชการ 35 พระทกัยของฟาโรหต์แขป็งกระดข้างและไมท่ยอมปลท่อยชนชาตอิออิสราเอลไปจรอิง
เหมชอนทนนี่พระเยโฮวาหต์ไดข้ตรกัสไวข้กกับโมเสส
โมเสสททาตามททที่เขาบอกวลาจะททาและพายรุรรุนแรงกห็หยรุด อยลางไรกห็ตาม ดนังททที่เขาไดข้พยากรณร
ไวข้ ฟาโรหรและขข้าราชการของเขาททาใจของตนใหข้แขห็งกระดข้าง เปลทที่ยนใจและไมลยอมปลลอยชน
อธิสราเอลไปอทกครนัรง “เหมสือนททพที่ ระเยโฮวาหรไดข้ตรนัสไวข้กบนั โมเสส”
*****
ภนพรวมของอพยพ 10: การประจนันหนห้ากนันระหวล่างพระเยโฮวาหต์และฟาโรหต์ดคาเนยินตล่อ
ไป ในบทนทนื้ (1) มทภยนั พยิบนัตจยิ ากฝยงตนัตั๊กแตนในขห้อ 1-20 และ (2) ภนัยพยิบนัตยิจากความมสืดซทึที่งเกยิดกนับ
อทยยิปตต์ในขห้อ 21-29
อพย 10:1-2
พระเยโฮวาหต์จถึงตรกัสกกับโมเสสวท่า "จงเขข้าไปหาฟาโรหต์ เพราะเรา
ไดข้ทจาใหข้ใจของฟาโรหต์ และใจของขข้าราชการแขป็งกระดข้าง เพชนี่อเราจะไดข้แสดงหมายสจาคกัญเหลท่านนนี้
ของเราตท่อหนข้าพวกเขา 2 เพชนี่อเจข้าจะไดข้เลท่าเหตบการณต์ทนนี่เราไดข้กระทจาแกท่ชาวอนยอิปตต์ใหข้ลรกหลานฟกัง
รวมทกันี้งหมายสจาคกัญซถึนี่งเราไดข้กระทจาทท่ามกลางพวกเขา เพชนี่อพวกเจข้าจะไดข้รข้วร ท่าเราคชอพระเยโฮวาหต์ "
ขณะททที่ความขนัดแยข้งดทาเนธินตลอไป พระเจข้ากห็สงนัที่ โมเสสใหข้ไปหาฟาโรหรอทกครนัรง โดยระบรุวาล
พระองครเองไดข้ทรงททาใหข้ใจของฟาโรหรแขห็งกระดข้าง (รวมถทึงใจพวกขข้าราชการดข้วย) เหตรุผลนนัรนมท
สองประการ นนันที่ คสือ (1) เพสืที่อแสดงฤทธธิธอทานาจของพระองครตลอหนข้าฟาโรหรผลูข้ซทึที่งอาจเปห็นชายททมที่ ท
ฤทธธิธมากททที่สรุดบนพสืรนพธิภพในขณะนนัรน (2) พระเจข้าทรงหมายพระทนัยททจที่ ะใหข้เรสืที่องราวเกทที่ยวกนับฤทธธิธ
เดชของพระองครนร นันถลูกเลลาใหข้ลลูกหลานของโมเสสฟนัง (นนันที่ คสือ ชนอธิสราเอล) เพสืที่อททวที่ าล พวกเขาจะ
ไดข้ “รลูวข้ าล เราคสือพระเยโฮวาหร”
อพย 10:3-7
โมเสสและอาโรนจถึงเขข้าไปเฝข้าฟาโรหต์ทรลฟาโรหต์วท่า "พระเยโฮวาหต์
พระเจข้าของคนฮนบรร ตรกัสดกังนนนี้วท่า `เจข้าจะขกัดขชนไมท่ยอมอท่อนนข้อมตท่อเรานานสกักเทท่าใด จงปลท่อยพล
ไพรท่ของเราเพชนี่อเขาจะไปปรนนอิบกัตอิเรา 4 มอิฉะนกันี้นถข้าเจข้าไมท่ยอมปลท่อยพลไพรท่ของเราไป ดรเถอิด

พรบท่งนนนี้เราจะใหข้ตกัตั๊กแตนเขข้ามาในเขตแดนของเจข้า 5 ฝรงตกัตั๊กแตนนกันี้นจะปกคลบมพชนี้นแผท่นดอินจนแลไมท่
เหป็นพชนี้นดอิน และสอินี่งทนนี่เหลชอจากลรกเหป็บทจาลาย มกันจะกอิน และตข้นไมข้ทบกตข้นซถึนี่งงอกขถึนี้นใหข้เจข้าในทบท่ง
นานกันี้น มกันจะกอินเสนยหมด 6 มกันจะเขข้าไปในราชสจานกัก ในบข้านเรชอนของขข้าราชการ และในบข้าน
เรชอนของบรรดาชาวอนยปอิ ตต์จนเตป็มหมด อยท่างทนนี่บอิดาและปรท่ทวด ตกันี้งแตท่เกอิดมาจนท บกวกันนนนี้ ไมท่เคย
เหป็นเชท่นนนนี้เลย'" แลข้วโมเสสกป็กลกับออกไปจากฟาโรหต์ 7 บรรดาขข้าราชการของฟาโรหต์ทรลฟาโรหต์วท่า
"คนนนนี้จะเปป็นบท่วงแรข้วดกักเราไปนานสกักเทท่าใด ขอทรงพระกรบณาปลดปลท่อยคนเหลท่านกันี้นใหข้ไปปรน
นอิบตกั อิพระเยโฮวาหต์พระเจข้าของเขาเถอิด พระองคต์ยกังไมท่ทรงทราบหรชอวท่าอนยอิปตต์กจาลกังพอินาศแลข้ว "
มทกลลาวไวข้อกท ครนัรงวลา อาโรนอยลูกล บนั โมเสสดข้วย เขาทนัรงสองไปหาฟาโรหรอทกครนัรง และกลลาว
วลา “พระเยโฮวาหรพระเจข้าของคนฮทบรลูตรนัสดนังนทรวาล `เจข้าจะขนัดขสืนไมลยอมอลอนนข้อมตลอเรานานสนัก
เทลาใด จงปลลอยพลไพรล ของเราเพสืที่อเขาจะไปปรนนธิบนัตธิเรา” นอกจากนทร โมเสสเตสือนฟาโรหรตลอไป
อทกวลาหากเขาไมลยอมเชสืที่อฟนัง พระเจข้าจะทรงใชข้ฝงลู ตนักต แตนมาทนัวที่ ทนัรงแผลนดธินของเขา โดยกธินทรุก
อยลางททขที่ วางหนข้าพวกมนัน พวกมนันจะแหลกนนั มามสืดฟข้ามนัวดธินเสทยจนมองไมลเหห็นพสืรนดธินเลย นอกจาก
นทร ตนักต แตนจะพากนันเขข้าไปอยลูใล นบข้านเรสือนตลางๆของพวกเขาในแบบททที่พวกเขาไมลเคยพบเหห็นมา
กลอนเลย โมเสสจทึงหนันหลนังเดธินจากไป อยลางไรกห็ตาม บรรดาขข้าราชการของฟาโรหรเรธิที่มเขข้าใจสาร
ททที่พระเจข้าสสืที่อแลข้ว พวกเขาถามฟาโรหรวาล “คนนทรจะเปห็นบลวงแรข้วดนักเราไปนานสนักเทลาใด” พวกเขา
ขอรข้องใหข้ปลลอยชนชาตธิอธิสราเอลไปโดยถามวลา “พระองครยงนั ไมลทรงทราบหรสือวลาอทยธิปตรกาท ลนัง
พธินาศแลข้ว”
อพย 10:8-11
โมเสสและอาโรนถรกนจาตกัวเขข้ามาเฝข้าฟาโรหต์อนก พระองคต์จถึงตรกัสแกท่
เขาวท่า "ไปปรนนอิบกัตอิพระเยโฮวาหต์พระเจข้าของเจข้า แตท่ใครจะไปบข้าง" 9 โมเสสทรลวท่า "ขข้าพระองคต์
จะตข้องพากกันไปทกันี้งคนหนบท่มและคนแกท่ บบตรชายและบบตรสาวและฝรงแพะแกะ และฝรงวกัว เพราะขข้า
พระองคต์ทกันี้งหลายตข้องมนเทศกาลเลนนี้ยงถวายพระเยโฮวาหต์" 10 ฟาโรหต์ตรกัสกกับเขาทกันี้งสองวท่า "ถข้าเรา
ยอมใหข้เจข้าไปกกับบบตรดข้วย กป็ใหข้พระเยโฮวาหต์ทรงสถอิตอยรท่กบกั พวกเจข้าเถอิด ระวกังตกัวใหข้ดนเถอิด เจข้า
กจาลกังมบท่งไปในทางทบจรอิตเสนยแลข้ว 11 อนบญาตไมท่ไดข้ จงพาเฉพาะแตท่ผข้ชร ายไปปรนนอิบกัตอิพระเยโฮ
วาหต์ เพราะเจข้าปรารถนาเชท่นนนนี้เทท่านกันี้น" แลข้วโมเสสกกับอาโรนกป็ถรกขกับไลท่ออกไปเสนยจากพระพกักตรต์
ของฟาโรหต์
โมเสสและอาโรนจทึงถลูกนทาตนัวกลนับมาเขข้าเฝข้าฟาโรหรอทกครนัรงและเขาเสนอการ
ประนทประนอมแกลเขาทนัรงสอง นทที่เทลากนับเขากลลาววลา ‘โอเค พวกเจข้าไปไดข้แลข้ว แตลใครจะไปบข้าง’ คทา

ตอบของโมเสสจรธิงๆแลข้วกห็คสือ ‘พวกเราทรุกคนรวมถทึงฝลูงสนัตวรทรนังหมดของเราดข้วย’ คทาตอบของ
ฟาโรหรกเห็ ปห็นคทาถามเชธิงเหนห็บแนม นนันที่ คสือ ‘ขอพระเยโฮวาหรอยลูกล บนั พวกเจข้าดข้วย และเราจะปลลอย
พวกเจข้าไปงนัรนหรสือ? และพวกลลูกเดห็กเลห็กแดงของพวกเจข้าดข้วยหรสือ? พวกเจข้าระวนังตนัวใหข้ดทไวข้ละกนัน
เพราะวลาความชนัวที่ อยลูตล ลอหนข้าพวกเจข้าแลข้ว’
แมข้วาล ฟาโรหรเรธิที่มอลอนขข้อใหข้บข้างแลข้ว แตลเขากห็ปฏธิเสธคทาขอของพวกเขาททที่ใหข้พวกเขาทรุกคน
และฝลูงสนัตวรของพวกเขาออกไป โดยเตสือนวลาพวกเขากทาลนังจะเดสือดรข้อนมากกวลาเดธิม เขาจทึงบอก
โมเสสและอาโรนวลาเฉพาะพวกผลูข้ชายเทลานนัรนททที่ไดข้รบนั อนรุญาตใหข้ไปไดข้ โมเสสและอาโรนจทึง “ถลูก
ขนับไลลออกไปเสทยจากพระพนักตรรของฟาโรหร”
อพย 10:12-15
พระเยโฮวาหต์จถึงตรกัสกกับโมเสสวท่า "จงเหยนยดมชอออกเหนชอ
ประเทศอนยอิปตต์ใหข้ฝรงตกัตั๊กแตนมาเหนชอแผท่นดอินอนยปอิ ตต์ ใหข้กอินผกักทกันี่วไปของแผท่นดอินซถึนี่งเหลชอจาก
ลรกเหป็บทจาลาย" 13 โมเสสจถึงยชนี่นไมข้เทข้าออกเหนชอแผท่นดอินอนยอิปตต์ พระเยโฮวาหต์กป็ทรงบกันดาลใหข้ลม
ตะวกันออกพกัดมาเหนชอพชนี้นแผท่นดอินทกันี้งกลางวกันและกลางคชนตลอดวกันนกันี้น ครกันี้นเวลารบท่งเชข้า ลม
ตะวกันออกกป็พกัดหอบฝรงตกัตั๊กแตนมา 14 ฝรงตกัตั๊กแตนลงทกันี่วแผท่นดอินอนยอิปตต์ และจกับอยรท่ทกันี่วเขตแดน
อนยอิปตต์ทกันี้งหมด มกันรบนแรงมาก แตท่กท่อนไมท่เคยมนตกัตั๊กแตนอยท่างนนนี้เลย และตท่อไปขข้างหนข้าจะหามนอยท่าง
นกันี้นอนกไมท่ 15 เพราะมกันปกคลบมพชนี้นแผท่นดอินจนแลมชดไป มกันกอินผกักในแผท่นดอินทบกอยท่าง และผลไมข้
ทบกอยท่างซถึนี่งเหลชอจากลรกเหป็บทจาลาย ไมท่มนพชชใบเขนยวเหลชอเลย ไมท่วท่าตข้นไมข้หรชอผกักในทบท่ง ทกันี่วแผท่น
ดอินอนยปอิ ตต์
พระเจข้าจทึงสนังที่ โมเสสใหข้เหยทยดมสือออกเหนสืออทยธิปตรและฝลูงตนักต แตนกห็จะมาและกธินทรุกสธิที่งททที่มท
สทเขทยวซทึงที่ เหลสืออยลูใล นแผลนดธินนนัรน เขาททาตามและฝลูงตนักต แตนกห็แหลเขข้ามาในอทยธิปตรบนลมตะวนันออก
ซทึที่งพนัดตลอดวนันนนัรนและคสืนถนัดมา พวกมนันรนังควานทรุกสล วนของเขตแดนอทยธิปตร ภนัยพธิบนัตธินร ทรนรุ แรง
เสทยจน “แผลนดธินแลมสืดไป” และพวกมนันกธินพสืชผนักทรุกชนธิดในแผลนดธินนนัรน จนททาใหข้ตข้นไมข้ทรุกตข้น
ไมลมทใบเหลสือ แผลนดธินนนัรนเตห็มไปดข้วยฝลูงตนักต แตนจนถทึงขนาดททคที่ นมองไมลเหห็นพสืรนดธินและทข้องฟข้ากห็
เตห็มไปดข้วยพวกมนัน
อพย 10:16-20
ฟาโรหต์จถึงรนบใหข้คนไปตามโมเสสและอาโรนเขข้าเฝข้า แลข้วฟาโรหต์
ตรกัสวท่า "เราไดข้ทจาบาปตท่อพระเยโฮวาหต์พระเจข้าของเจข้า และตท่อเจข้าทกันี้งสองดข้วย 17 เหตบฉะนกันี้น
บกัดนนขนี้ อเจข้ายกโทษบาปใหข้เราครกังนี้ นนนี้สกักครกันี้งเถอิด และวอิงวอนขอพระเยโฮวาหต์พระเจข้าของเจข้า เพชนี่อ

พระองคต์จะไดข้ทรงโปรดใหข้ความตายนนนี้พข้นไปจากเรา" 18 โมเสสกป็ไปจากฟาโรหต์ และทรลวอิงวอ
นพระเยโฮวาหต์ 19 พระเยโฮวาหต์จถึงทรงบกันดาลใหข้ลมพายบพกัดกลกับมาจากทอิศตะวกันตกหอบฝรง
ตกัตั๊กแตนไปตกในทะเลแดง จนไมท่มนตกัตั๊กแตนเหลชอเลยสกักตกัวเดนยวตลอดเขตแดนอนยปอิ ตต์ 20 แตท่พระ
เยโฮวาหต์ทรงทจาใหข้พระทกัยของฟาโรหต์แขป็งกระดข้างเพชนี่อพระองคต์จะไมท่ยอมปลท่อยชนชาตอิออิสราเอล
ไป
ภนัยพธิบนัตธินร ทดงทึ ความสนใจของฟาโรหรไดข้แลข้ว เขารทบใชข้คนไปตามตนัวโมเสสและอาโรน
โดยยอมรนับสารภาพวลาเขาไดข้ททาบาป “ตลอพระเยโฮวาหรพระเจข้าของเจข้า และตลอเจข้าทนัรงสองดข้วย”
เขาขอใหข้พวกเขายกโทษใหข้และวธิงวอนพวกเขาใหข้ไปทลูลขอพระเจข้าใหข้เอาภนัยพธิบนัตธิแสนอนันตราย
นทรออกไปเสทย โมเสสจทึงททาตามคทาขอของเขาและขอพระเจข้าใหข้เอาฝลูงตนักต แตนไปเสทย พระเจข้าจทึง
ทรงสลง “ลมพายรุพดนั กลนับมาจากทธิศตะวนันตกหอบฝลูงตนักต แตนไปตกในทะเลแดง” ไมลมตท นักต แตน
เหลสือเลยสนักตนัวเดทยว อยลางไรกห็ตาม พระเจข้าทรงททาใหข้ใจของฟาโรหรแขห็งกระดข้างอทกครนัรงเพสืที่อททที่วาล
เขาจะไมลยอมปลลอยชนชาตธิอธิสราเอลไป
อพย 10:21-23
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "จงชร มชอของเจข้าขถึนี้นสรท่ทข้องฟข้า เพชนี่อ
จะใหข้มนความมชดทกันี่วแผท่นดอินอนยปอิ ตต์ เปป็นความมชดจนจกับคลจาไดข้" 22 โมเสสจถึงชร มชอขถึนนี้ สรท่ทข้องฟข้า
แลข้วกป็เกอิดมนความมชดทถึบทกันี่วไปในแผท่นดอินอนยอิปตต์ตลอดสามวกัน 23 เขามองกกันไมท่เหป็น ไมท่มนใครลบก
ไปจากทนนี่ของเขาสามวกัน แตท่บรรดาชนชาตอิอสอิ ราเอลนกันี้นมนแสงสวท่างอยรใท่ นทนนี่อาศกัยของเขา
พระเจข้าจทึงทรงสนังที่ โมเสสใหข้เหยทยดมสือของเขาออกไปทางทข้องฟข้าและจะมทความมสืด
ปกคลรุมเหนสืออทยธิปตรจนถทึงขนาดททที่ผลูข้คนรลูสข้ ทึกถทึงมนันไดข้เลย เหห็นไดข้ชดนั วลา ความมสืดแบบเหนสือ
ธรรมชาตธิถลูกบรรยายถทึงในททที่นร ท มนันมสืดจนกลสืนแสงเททยนและแสงเททยมอสืนที่ ๆเลยททเดทยว โมเสสจทึง
ททาตามและมทความมสืดททึบปกคลรุมเหนสืออทยธิปตรเปห็นเวลาสามวนัน “แตลบรรดาชนชาตธิอธิสราเอลนนัรนมท
แสงสวลางอยลูใล นททที่อาศนัยของเขา”
อพย 10:24-27
ฟาโรหต์จถึงใหข้ตามตกัวโมเสสเขข้าเฝข้า ตรกัสวท่า "พวกเจข้าจงไปปรนนอิ
บกัตอิพระเยโฮวาหต์เถอิด เพนยงแตท่ใหข้ฝรงแกะและฝรงวกัวอยรท่ สท่วนเดป็กไปกกับเจข้าไดข้ดข้วย" 25 ฝท่ายโมเสสจถึง
ทรลวท่า "พระองคต์ตข้องใหข้เรามนเครชนี่องบรชาและเครชนี่องเผาบรชาไปดข้วย เพชนี่อพวกขข้าพระองคต์จะไดข้บรชา
ตท่อพระเยโฮวาหต์พระเจข้าของขข้าพระองคต์ 26 ขข้าพระองคต์ตข้องนจาฝรงสกัตวต์ไปดข้วย ขาดไมท่ไดข้สกักกนบ
เดนยว เพราะวท่าจะตข้องเอาสกัตวต์จากฝรงเหลท่านกันี้นไปถวายพระเยโฮวาหต์พระเจข้าของขข้าพระองคต์ และ

ขข้าพระองคต์ยงกั ไมท่ทราบวท่าจะตข้องการสกัตวต์ตกัวใดถวายพระเยโฮวาหต์ จนกวท่าเราจะถถึงทนนี่นกันี่น " 27 แตท่
พระเยโฮวาหต์ทรงทจาใหข้พระทกัยฟาโรหต์แขป็งกระดข้าง พระองคต์จถึงไมท่ยอมปลท่อยเขาไป
อทกครนัรงททที่ฟาโรหรยธินดทเสนอขข้อประนทประนอม เขาเรทยกตนัวโมเสสและเสนอททที่จะอนรุญาต
ใหข้ชนชาตธิอธิสราเอลและแมข้กระทนังที่ ลลูกหลานของพวกเขาไปไดข้ อยลางไรกห็ตาม เขาไมลยอมใหข้ฝลูง
สนัตวรของพวกเขาไปดข้วย (เหห็นไดข้ชนัดวลาเขามองออกวลาหากฝลูงสนัตวรไปกนับพวกเขาดข้วย พวกเขากห็จะ
ไปแลข้วไปเลย) โมเสสปฏธิเสธขข้อเสนอนทรทนันทท โดยยสืนกรานวลาพวกเขาตข้องการสนัตวรเพสืที่อใชข้เปห็น
เครสือที่ งบลูชา นอกจากนทร เขายนังเรทยกรข้องวลาพวกเขาตข้องพาสนัตวรทรุกตนัวไป “ขาดไมลไดข้สนักกทบเดทยว”
อยลางไรกห็ตาม พระเจข้าทรง “ททาใหข้พระทนัยฟาโรหรแขห็งกระดข้าง พระองครจงทึ ไมลยอมปลลอยเขาไป”
อพย 10:28-29
ฟาโรหต์รกับสกังนี่ แกท่โมเสสวท่า "ไปใหข้พข้นจากเรา ระวกังตกัวใหข้ดนเถอะ
อยท่ามาเหป็นหนข้าเราอนกเลยเพราะถข้าเจข้าเหป็นหนข้าเราวกันใด เจข้าจะตข้องตายวกันนกันี้น " 29 โมเสสจถึงทรล
วท่า "พระองคต์ตรกัสถรกแลข้ว ขข้าพระองคต์จะไมท่มาเหป็นพระพกักตรต์ของพระองคต์อกน เลย"
ฟาโรหรเรธิที่มหมดความอดทนกนับโมเสสแลข้ว เขาสนังที่ ใหข้โมเสสไปใหข้พข้นหนข้าเขา โดยเตสือน
เขาวลาหากเขาเหห็นหนข้าโมเสสอทก โมเสสกห็จะตาย โมเสสจทึงตอบวลา ไมลเหห็นจะเปห็นไร ‘ขข้าจะไมล
เหห็นหนข้าทลานอทกเลย’ ภนัยพธิบนัตธิเกข้าอยลางไดข้เกธิดขทึรนกนับอทยธิปตรแลข้ว พระเจข้าทรงเกห็บหมนัดตายไวข้เปห็น
ไพลใบสรุดทข้าย
*****
ภนพรวมของอพยพ 11: การเผชยิญหนห้ากนันระหวล่างพระเยโฮวาหต์กนับฟาโรหต์ใกลห้จะถทึงจอุด
สยงสอุดแลห้ว พระเจห้าทรงบอกโมเสสลล่วงหนห้าวล่าพระองคต์จะทรงประหารบอุตรหนัวปททนันื้งปวงของ
อทยยิปตต์ในคสืนวนันนนันนื้
อพย 11:1
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "เราจะนจาภกัยพอิบกัตอิมาสรท่ฟาโรหต์และ
อนยอิปตต์อนกอยท่างเดนยว หลกังจากนกันี้นเขาจะปลท่อยพวกเจข้าไปจากทนนี่นนนี่ เมชนี่อเขาใหข้พวกเจข้าไปคราวนนนี้ เขา
จะขกับไลท่พวกเจข้าออกไปทนเดนยว พระเจข้าทรงบอกโมเสสวลาพระองครทรงมทภนัยพธิบนัตธิเหลสืออทกอยลาง
เกห็บไวข้สทาหรนับฟาโรหรและอทยธิปตรซทึที่งหลนังจากนนัรนแลข้วเขาจะปลลอยพวกเจข้าไป อนันททที่จรธิง พระเจข้าทรง
บอกโมเสสวลาอทกไมลนานฟาโรหรจะ “ขนับไลลพวกเจข้าออกไปททเดทยว” ฟาโรหรจะไมลเพทยงปลลอยพวก
เจข้าไปเทลานนัรน แตลเขาจะเหวทที่ยงพวกเจข้าออกไปเลย โดยยธินดทททที่จะกทาจนัดพวกเจข้าออกไปเสทยเปห็นนธิตยร

อพย 11:2-3
บกัดนนเนี้ จข้าจงสกันี่งใหข้ประชาชนทกันี้งปวง ใหข้ผชข้ร ายผรหข้ ญอิงทบกคน ขอ
เครชนี่องเงอินเครชนี่องทองจากเพชนี่อนบข้านของตน" 3 พระเยโฮวาหต์ทรงบกันดาลใหข้ประชาชนเปป็นทนนี่
โปรดปรานในสายตาของชาวอนยปอิ ตต์ นอกจากนนนี้บบรบษผรข้นกันี้นคชอโมเสสกป็ยงอินี่ ใหญท่มากในแผท่นดอินอนยปอิ ตต์
ทกันี้งในสายตาขข้าราชการของฟาโรหต์และในสายตาพลเมชองทกันี้งปวง
พระเจข้าทรงสนังที่ ชนอธิสราเอลผลานทางโมเสสใหข้ยสืมเครสือที่ งประดนับจากคนอทยธิปตร (“เครสือที่ งเงธิน
เครสือที่ งทอง”) คทาททที่แปลวลา ขอ (ชาวาล) มทความหมายพสืรนๆวลา ‘การขอ’ ความหมายททที่ไมลจทาเปห็นตข้อง
สสืที่อตรงนทรคสือททวที่ าล พระเจข้าทรงสนังที่ ประชากรของพระองครใหข้ ‘ขอยสืม’ โดยรลูวข้ าล พวกเขาจะไมลมวท นันคสืน
ของเหลลานนัรนเดห็ดขาด แตลความหมายตรงนทรกคห็ อสื วลา พวกเขาถลูกสนังที่ ใหข้เพทยงขอจากเพสืที่อนบข้านของ
พวกเขาเทลานนัรน
คทาททที่แปลวลา เครชนี่อง (เคลท) มทความหมายโดยทนัวที่ ไปวลา ‘ขข้าวของ เครสือที่ งใชข้ หรสือภาชนะ’
กลลาวอทกนนัยหนทึที่งกห็คอสื พระเจข้าทรงสนังที่ ชนชาตธิอธิสราเอลใหข้ขอจากเพสืที่อนบข้านของพวกเขาซทึที่งเปห็น
วนัตถรุสที่ ธิงของใดกห็ตามททที่เปห็นเงธินหรสือทองคทาททที่คนเหลลานนัรนมทอยลูล นลาอนัศจรรยรตรงททที่วาล พระเจข้าทรง
ดลใจพวกคนอทยธิปตรใหข้ยอมยกขข้าวของเหลลานนัรนแกลพวกเขาเพราะวลา “พระเยโฮวาหรทรงบนันดาลใหข้
ประชาชนเปห็นททโที่ ปรดปรานในสายตาของชาวอทยธิปตร” พระเจข้าทรงททาใหข้คนอทยปธิ ตรคธิดดทต ลอเพสืที่อน
บข้านชาวฮทบรลูของพวกเขา ไมลวาล จะดข้วยความสงสารหรสือความเกรงกลนัวเนสืที่องจากไดข้เหห็นทรุกสธิที่งททที่
เกธิดขทึรนแลข้ว มนันกห็ไมลปรากฏชนัดเจน อยลางไรกห็ตาม คนเหลลานนัรนกห็คธิดดทตลอพวกเขาและมองโมเสส
ดข้วยความเคารพนนับถสือยธิงที่ นนัก
อพย 11:4-6
โมเสสประกาศวท่า "พระเยโฮวาหต์ตรกัสดกังนนนี้วท่า `เวลาประมาณเทนนี่ยง
คชน เราจะออกไปทท่ามกลางอนยอิปตต์ 5 และพวกลรกหกัวปนทกันี้งหมดในแผท่นดอินอนยอิปตต์ ตกันี้งแตท่ราชบบตร
หกัวปนของฟาโรหต์ ผรปข้ ระทกับบนพระทนนี่นกันี่ง จนถถึงบบตรหกัวปนของทาสหญอิง ซถึนี่งอยรหท่ ลกังโมท่แปข้ง ทกันี้งลรก
หกัวปนของสกัตวต์เดนยรกัจฉานดข้วยจะตข้องตาย 6 แลข้วจะมนการพอิลาปรข้องไหข้ทกันี่วแผท่นดอินอนยปอิ ตต์อยท่างทนนี่ไมท่
เคยมนมากท่อน และตท่อไปภายหนข้ากป็จะไมท่มนอนกเลย
พระเจข้าทรงบอกโมเสสลลวงหนข้าวลา “พวกลลูกหนัวปททรนังหมดในแผลนดธินอทยธิปตรจะตข้องตาย”
รวมทนัรงหมดคสือ ไลลตร นังแตลบรุตรหนัวปทของฟาโรหรไปจนถทึงทาสตข้อยตทที่าททที่สรุด ไปจนถทึงแมข้แตลพวกสนัตวร
เสทยงรข้องไหข้จะดนังขทึรนทนัวที่ อทยธิปตร “อยลางททที่ไมลเคยมทมากลอน และตลอไปภายหนข้ากห็จะไมลมทอทกเลย”

อพย 11:7-8
ฝท่ายคนหรชอสกัตวต์ของชนชาตอิออิสราเอลทกันี้งปวงจะไมท่มนแมข้แตท่เสนยง
สบ นขกั ขรท่ เพชนี่อใหข้ทราบวท่าพระเยโฮวาหต์ทรงกระทจาตท่อชาวอนยอิปตต์ตท่างกกับชนชาตอิออิสราเอล
8 ขข้าราชการของพระองคต์จะลงมาหาเรากราบลงตท่อหนข้าเรากลท่าววท่า "ขอทท่านกกับพรรคพวกไป
เสนยจากทนนี่นนนี่เถอิด" หลกังจากนกันี้นเรากป็จะออกไป'" โมเสสทรลลาฟาโรหต์ไปดข้วยความโกรธยอิงนี่ นกัก
พระเจข้าตรนัสอทกครนัรงวลาภนัยพธิบนัตธินร ทจะไมลเกธิดขทึรนกนับชนชาตธิอธิสราเอลไมลวาล จะเปห็นคนหรสือ
สนัตวร อนันททที่จรธิงแลข้วความเงทยบสงบจะเกธิดขทึรนกนับอธิสราเอลจนแมข้แตลสรุนนัขของพวกเขาจะไมลเหลาเลย
พระเจข้าจะทรงแสดงใหข้ทรุกคนเหห็นชนัดเจนวลาพระองคร “ทรงกระททาตลอชาวอทยธิปตรตลางกนับชนชาตธิ
อธิสราเอล” พระเจข้าทรงบอกโมเสสตลอไปอทกวลาขข้าราชการหลายคนของฟาโรหรจะมาในภายหลนัง
และกราบลงตลอหนข้าโมเสส โดยวธิงวอนเขาใหข้พาชนชาตธิอธิสราเอลออกจากอทยธิปตรและไปเสทย
เหห็นไดข้ชนัดวลา โมเสสยนังไมลไปจากฟาโรหรดนังททที่ถลูกสนังที่ ไวข้ใน 10:28-29 เหห็นไดข้ชนัดวลาพระเจข้า
ไดข้ทรงเปธิดเผยเหตรุการณรเหลลานทรตลอโมเสสขณะททที่เขายสืนอยลูตล ลอหนข้าฟาโรหรกลอนททที่เขาจะจากไป เขา
จทึง “ทลูลลาฟาโรหรไปดข้วยความโกรธยธิงที่ นนัก”
อพย 11:9-10
แลข้วพระเยโฮวาหต์ตรกัสตอบโมเสสวท่า "ฟาโรหต์จะไมท่เชชนี่อฟกังเจข้า เพชนี่อ
มหกัศจรรยต์ของเราจะไดข้เพอินี่มขถึนี้นอนกในแผท่นดอินอนยปอิ ตต์" 10 โมเสสกกับอาโรนกป็ไดข้กระทจาบรรดา
มหกัศจรรยต์เหลท่านกันี้นตท่อพระพกักตรต์ฟาโรหต์ และพระเยโฮวาหต์ทรงกระทจาใหข้พระทกัยของฟาโรหต์แขป็ง
กระดข้างไป ทท่านจถึงไมท่ยอมปลท่อยชนชาตอิออิสราเอลใหข้ออกไปจากแผท่นดอินของทท่าน
พระเจข้าทรงยสืนยนันกนับผลูข้รนับใชข้ททที่ลทาบากใจของพระองครอทกครนัรงวลาความดสืรอดทึงของฟาโรหร
จรธิงๆแลข้วเปห็นมาจากพระองคร “เพสือที่ มหนัศจรรยรของเราจะไดข้เพธิมที่ ขทึรนอทกในแผลนดธินอทยธิปตร” ขข้อ 10 ดลู
เหมสือนจะเปห็นสรรุปยลอของทรุกอยลางททที่เกธิดขทึรนแลข้วตลอดหลายบทททที่ผาล นมา โมเสสและอาโรนไดข้
ททาการอนัศจรรยรหลายอยลางตลอหนข้าฟาโรหรแลข้ว กระนนัรนพระเจข้ากห็ทรงททาใหข้ใจของเขาแขห็งกระดข้าง
เพสืที่อททวที่ าล เขาจะไมลยอมปลลอยคนอธิสราเอลไป การประลองครนัรงสรุดทข้ายใกลข้เขข้ามาแลข้ว
*****
ภนพรวมของอพยพ 12: การเผชยิญหนห้ากนับฟาโรหต์บรรลอุถงทึ ขทดสอุดในเรสือที่ งบอุตรหนัวปท ใน
บทนทนื้ (1) พระเจห้าทรงบรรยายและนยิยามใหห้ชนอยิสราเอลทราบเกทที่ยวกนับรายละเอทยดของพยิธทปนัสกา
ในขห้อ 1-28 (2) การผล่านไปจรยิงๆของทยตแหล่งความตายไดห้ถยกบรรยายไวห้ในขห้อ 29-35 (3) การเดยิน
ทางออกไปจากอทยยิปตต์ในตอนแรกของชนอยิสราเอลถยกบนันททึกไวห้ในขห้อ 37-51

อพย 12:1-2
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสและอาโรนในประเทศอนยอิปตต์วท่า 2 "ใหข้
เดชอนนนนี้เปป็นเดชอนเรอินี่มตข้นสจาหรกับเจข้าทกันี้งหลาย ใหข้เปป็นเดชอนแรกในปนใหมท่สจาหรกับพวกเจข้า
ในการตรนัสกนับทนัรงโมเสสและอาโรน พระเจข้ากห็ทรงหมายเหตรุไวข้วาล เดสือนนนัรนสทาหรนับพวก
เขาจะเปห็น “เดสือนเรธิที่มตข้นสทาหรนับเจข้าทนัรงหลาย ใหข้เปห็นเดสือนแรกในปทใหมลสทาหรนับพวกเจข้า” ดนังททที่
ระบรุไวข้ใน 13:4 เดสือนนนัรนคสือ เดสือนอาบทบ ซทึที่งคธิดครล าวๆกห็ตรงกนับปลายเดสือนมทนาคมและตข้นเดสือน
เมษายนในปนัจจรุบนนั นนันที่ คสือ ชลวงฤดลูใบไมข้ผลธิ คทาวลา อาบทบ มทความหมายตรงตนัววลา ‘ออกรวง’ หรสือ
การผลธิใบเขทยวของพสืชผล เดสือนนทรเองเปห็นททที่รจลูข้ นักในชสืที่อเดสือนนธิสาน (เนหะมทยร 2:1) เชลนกนัน และเหห็น
ไดข้ชนัดวลาเปห็นชสืที่อภาษาคาลเดทยของเดสือนเดทยวกนันนทร (ในประเพณทของยธิวสมนัยตลอมา เดสือนอสืที่นๆกห็เปห็น
ททที่รจลูข้ นักในฐานะเปห็นการเรธิที่มเดสือนตลางๆของปทใหมลเชลนกนัน วนันแรกของเดสือนเอลลูล (สธิงหาคม) มทไวข้
สทาหรนับการถวายสธิบลดจากฝลูงสนัตวร เดสือนทธิสรท (กนันยายน) เปห็นการเรธิที่มตข้นของปทสะบาโตหรสือเสทยง
แตร และเดสือนเชเบท (มกราคม) มทไวข้สทาหรนับการถวายสธิบลดจากตข้นไมข้ทมทที่ ทผล อยลางไรกห็ตาม
เดสือนททพที่ ระเจข้าทรงกทาหนดใหข้เปห็นปทใหมลของพวกเขาคสือ เดสือนอาบทบ นนันที่ คสือ ชลวงเวลาของ
เทศกาลปนัสกา
อพย 12:3-6
จงสกันี่งชบมนบมคนออิสราเอลทกันี้งหมดวท่า ในวกันทนนี่สบอิ เดชอนนนนี้ ใหข้ผชข้ร าย
ทบกคนเตรนยมลรกแกะ ครอบครกัวละตกัวตามเรชอนบรรพบบรบษของตน 4 ถข้าครอบครกัวใดมนคนนข้อย
กอินลรกแกะตกัวหนถึนี่งไมท่หมด กป็ใหข้รวมกกับเพชนี่อนบข้านทนนี่อยรท่ใกลข้เคนยงกกันเตรนยมลรกแกะตกัวหนถึนี่งตาม
จจานวนคนตามทนนี่เขาจะกอินไดข้กนนี่มากนข้อย ใหข้นบกั จจานวนคนทนนี่จะกอินลรกแกะนกันี้น 5 ลรกแกะของเจข้า
ตข้องปราศจากตจาหนอิเปป็นตกัวผรข้อายบไมท่เกอินหนถึนี่งขวบ เจข้าจงเอามาจากฝรงแกะ หรชอฝรงแพะ 6 จงเกป็บ
ไวข้ใหข้ดนถถึงวกันทนนี่สบอิ สนเนี่ ดชอนนนนี้ แลข้วในเยป็นวกันนกันี้นใหข้ทนนี่ประชบมของคนออิสราเอลทกันี้งหมดฆท่าลรกแกะของ
เขา
พระเจข้าทรงสนังที่ โมเสสและอาโรนใหข้บอกชนชาตธิอธิสราเอลวลาในวนันททที่สธิบของเดสือนนนัรน
ผลูข้ชายทรุกคน (นนันที่ คสือ ครอบครนัว) จะตข้องเอาลลูกแกะตนัวหนทึที่งไวข้สทาหรนับครอบครนัวของตน ภาพเลห็ง
ถทึงพระครธิสตรกแห็ ฝงอยลูใล ตข้พรนสื ผธิว มทคทาสนังที่ เพธิมที่ เตธิมอทกวลาหากครอบครนัวใดไมลมลท ลูกแกะ พวกเขากห็ตข้อง
ไปรวมกนับเพสืที่อนบข้านของตน
กลลาวโดยเฉพาะเจาะจงกห็คสือ ลลูกแกะททที่ถลูกเลสือกมาจะตข้อง “ปราศจากตทาหนธิเปห็นตนัวผลูข้อายรุไมล
เกธินหนทึที่งขวบ” ภาพเลห็งถทึงพระครธิสตรกปห็ รากฏชนัดเจน 1 เปโตร 1:19 กลลาววลาพระองครทรง “ปราศ

จากตทาหนธิหรสือจรุดดลางพรข้อย” นอกจากนทร 1 เปโตร 2:22 กห็กลลาววลา พระองคร “ไมลไดข้ทรงกระททา
บาปเลย และไมลไดข้พบอรุบายในพระโอษฐรของพระองครเลย” (แมข้วาล คนสล วนใหญลไมลรลูข้ แตลพวกยธิวกห็
เลสือกไดข้วาล จะใชข้ลลูกแพะแทนลลูกแกะกห็ไดข้ อยลางไรกห็ตาม พวกยธิวกห็ชอบลลูกแกะมากกวลามาตลอด)
ขข้อเทห็จจรธิงททวที่ าล มนันจะตข้องมทอายรุหนทึที่งขวบ ซทึงที่ เปห็นชลวงแรกสรุดของวนัยผลูข้ใหญลตอนตข้น กห็เลห็งถทึงพระ
ครธิสตรผลูข้ทรงอยลูใล นชลวงแรกของวนัยผลูข้ใหญลของพระองครตอนททพที่ ระองครทรงกลายเปห็นลลูกแกะปนัสกา
ททที่ยงธิที่ ใหญลของเรา ขข้อกทาหนดททที่ใหข้ “เกห็บไวข้ใหข้ดทถทึงวนันททที่สธิบสทที่เดสือนนทร” กห็มทความหมายตรงตนัววลา เฝข้า
ดลูมนนั จนถทึงวนันททที่สธิบสทที่ (นนันที่ คสือ สทที่วนัน) เพสือที่ ดลูวาล มทตทาหนธิอะไรหรสือไมล นทที่กอห็ าจเลห็งถทึงการททพที่ ระครธิสตร
ทรงถลูกจนับตาดลูตลอดการรนับใชข้บนโลกนทรของพระองคร โดยเฉพาะในชลวงสทที่วนันสรุดทข้ายของ
พระชนมรชพท ของพระองคร และทรงถลูกพบวลาไมลมบท าปเลย ชนชาตธิอธิสราเอลถลูกสนังที่ ใหข้ฆลาลลูกแกะ
ปนัสกาของตนในเยห็นวนันททที่สธิบสทที่
อพย 12:7-11
แลข้วเอาเลชอดทาทนนี่ไมข้วงกบประตรทกันี้งสองขข้าง และไมข้ขข้างบน ณ
เรชอนทนนี่เขาเลนนี้ยงกกันนกันี้นดข้วย 8 ในคชนวกันนกันี้นใหข้เขากอินเนชนี้อปอินี้ง กกับขนมปกังไรข้เชชนี้อและผกักรสขม 9 เนชนี้อ
ทนนี่ยกังดอิบหรชอเนชนี้อตข้มอยท่ากอินเลย แตท่จงปอินี้งทกันี้งหกัวและขา และเครชอนี่ งในดข้วย 10 จงกอินใหข้หมดอยท่าใหข้
มนเศษเหลชอจนถถึงเวลาเชข้า เศษเหลชอถถึงเวลาเชข้ากป็ใหข้เผาเสนย 11 เจข้าทกันี้งหลายจงเลนนี้ยงกกันดกังนนนี้ คชอใหข้
คาดเอว สวมรองเทข้า และถชอไมข้เทข้าไวข้ และรนบกอินโดยเรป็ว การเลนนี้ยงนนนี้เปป็นปกัสกาของพระเยโฮวาหต์
ชนชาตธิอธิสราเอลถลูกสนังที่ เพธิที่มเตธิมใหข้เกห็บเลสือดของลลูกแกะททที่ถลูกฆลาตายไวข้และทาเลสือดนนัรนบน
ไมข้วงกบประตลูทรนังสองขข้างและไมข้ขาข้ งบนของประตลูบข้านนนัรนๆททที่พวกเขาจะรนับประทานลลูกแกะปนัส
กา (อทกครนัรงททภที่ าพของพระโลหธิตของพระครธิสตรซทึที่งถลูกทาบนคนเหลลานนัรนททพที่ ระองครจะทรงชลวยใหข้
รอดปรากฏชนัดเจน) คทาททที่แปลวลา ทา (นาธอวต์น) มทความหมายพสืรนๆวลา ‘วาง’ จากนนัรนชนชาตธิ
อธิสราเอลกห็ถลูกสนังที่ ใหข้รนับประทานเนสืรอลลูกแกะปนัสกาของตน โดยปธิรงมนันกลอน พวกเขาตข้องรนับ
ประทานขนมปนังไรข้เชสืรอและผนักขมกนับมนันดข้วย
นทที่อาจเปห็นสนัญลนักษณรททที่แสดงใหข้เหห็นเพธิมที่ เตธิมวลาพระครธิสตรไมลเพทยงเปห็นการทรงไถลพวกเขา
เทลานนัรน แตลยงนั ทรงเปห็นการคทราจรุนพวกเขาสทาหรนับการเดธินทางหลนังจากนนัรนดข้วย เชสืรอในพระคนัมภทรมร นัก
เปห็นสนัญลนักษณรททที่แสดงถทึงความบาปและขข้อเทห็จจรธิงททที่วาล พวกเขาตข้องรนับประทานขนมปนังไรข้เชสืรอกห็
อาจบลงบอกถทึงการททพที่ วกเขา (เหมสือนพวกเรา) ควรดทาเนธินชทวตธิ ททที่ปราศจากบาปตลอดการเดธินทาง
แหลงชทวธิต ผนักรสขมอาจหมายถทึงการตกเปห็นทาสอนันขมขสืที่นททชที่ นชาตธิอธิสราเอลไดข้ประสบและมนันจะ
เปห็นเครสือที่ งเตสือนใจพวกเขาใหข้ระลทึกถทึงเรสืที่องนทรสทาหรนับคนชนัวที่ อายรุถนัดๆไปซทึที่งจะถสือพธิธทปนัสกาเชลนนทร

ลลูกแกะจะตข้องไมลใชลเนสืรอดธิบ และตข้องไมลถลูกตข้มแตลถลูกปธิรง และหข้ามหนักกระดลูกสนักชธิรนของ
มนันดข้วย นอกจากนทร พวกเขายนังถลูกสนังที่ ใหข้รนับประทานมนันใหข้หมดดข้วย คทาวลา เครสือที่ งใน กห็หมายถทึง
อวนัยวะภายในทรุกสล วนของลลูกแกะตนัวนนัรน สลวนททที่พวกเขารนับประทานไมลไดข้กตห็ ข้องถลูกเผาไฟเสทย
นอกจากนทร พวกเขาตข้องรนับประทานเนสืรอลลูกแกะในคสืนนนัรนแบบแตลงตนัวพรข้อม (นนันที่ คสือ “ใหข้
คาดเอว”) สวมรองเทข้า และถสือไมข้เทข้าพรข้อมออกเดธินทาง สรุดทข้ายพวกเขาตข้องรนับประทานมนัน
อยลางเรล งรทบ เพสือที่ เปห็นสนัญลนักษณรททที่แสดงถทึงความเรล งดลวนของสธิที่งททเที่ กธิดขทึรน คสืนนนัรนจะเปห็นททที่รลูข้จนักตนัรงแตล
นนัรนเปห็นตข้นไปจนตลอดไปเปห็นนธิตยรในฐานะเปห็น “ปนัสกาของพระเยโฮวาหร”
อพย 12:12-13
เพราะในคชนวกันนกันนี้ เราจะผท่านไปในประเทศอนยอิปตต์ และเราจะ
ประหารลรกหกัวปนทกันี้งหมดในประเทศอนยอิปตต์ ทกันี้งของมนบษยต์และของสกัตวต์ และเราจะพอิพากษาลงโทษ
พระทกันี้งปวงของอนยอิปตต์ เราคชอพระเยโฮวาหต์ 13 แตท่เลชอดทนนี่บข้านทนนี่เจข้าทกันี้งหลายอยรท่นกันี้น จะเปป็นหมาย
สจาคกัญสจาหรกับเจข้า เมชนี่อเราเหป็นเลชอดนกันี้นเราจะผท่านเวข้นเจข้าทกันี้งหลายไป จะไมท่มนภกัยพอิบกัตอิทจาลายเจข้า
ขณะทนนี่เราประหารประเทศอนยอิปตต์
กลลาวโดยเฉพาะเจาะจงกห็คสือ พระเจข้าทรงบอกโมเสสวลาพระองครจะทรง “ผลานไปในแผลน
ดธินแหลงอทยธิปตร และเราจะประหารบรุตรหนัวปททรนังหมดในแผลนดธินแหลงอทยธิปตร” ภนัยพธิบนัตธินร ทจะเกธิดขทึรน
กนับมนรุษยรและสนัตวร รวมถทึง “พระทนัรงปวง” (นนันที่ คสือ พวกผลูข้มทอทานาจและพวกผลูข้ปกครอง) แหลงอทยธิปตร
ในการททาเชลนนนัรน พระเจข้าจะทรงสทาแดงการพธิพากษาตลออทยธิปตร พวกเขาพยายามเลลนเกมสรกบนั
พระเจข้าและกทาลนังจะพลายแพข้อยลางหมดรลูป
กระนนัรน เมสือที่ พระเจข้า (ในรลูปทลูตแหลงความตายของพระองคร) เสดห็จผลานไปในแผลนดธินอทยธิปตร
เพสืที่อททาการพธิพากษา เมสืที่อพระองครทรงเหห็นบข้านไหนทาเลสือดไวข้ พระองครก จห็ ะเสดห็จผลานบข้านเหลลา
นนัรนไปและละเวข้นภนัยพธิบนัตธิเสทยจากบข้านเหลลานนัรน คทาวลา ปนัสกา (passover) มทความหมายตามนนัรนเลย
พระเจข้าทรงผลานการพธิพากษาของพระองครเหนสือคนเหลลานนัรนททที่ไดข้ใชข้เลสือดของลลูกแกะปนัสกากนับตนัว
เอง ภาพเลห็งถทึงพระครธิสตรกชห็ นัดเจนเหลสือเกธิน เราทรุกวนันนทรถลูกพระพธิโรธของพระเจข้าผลานเลยไป
เพราะพระโลหธิตของพระเมษโปดกปนัสกาของพระเจข้าททที่ถลูกนทามาใชข้ ซทึที่งเอาความบาปของโลกไป
เสทย เราควรหมายเหตรุไวข้วาล โลหธิตนนัรนจะตข้องถลูกนทามาใชข้ การททที่มนนั ไหลออกเทลานนัรนมนันไมลพอ มนัน
ตข้องถลูกนทามาใชข้ดข้วย และเชลนเดทยวกนับในทรุกวนันนทร แมข้วาล พระครธิสตรไดข้ทรงหลนังที่ พระโลหธิตอนันมทคลา

ประเสรธิฐของพระองครเพสืที่อคนทนัรงปวงแลข้วกห็ตาม แตลพระโลหธิตนนัรนตข้องถลูกนทามาใชข้กบนั ชทวธิตของ
คนๆหนทึที่งดข้วยความเชสืที่อถทึงจะไดข้ผล
อพย 12:14-16
วกันนกันนี้ จะเปป็นวกันทนนี่ระลถึกสจาหรกับเจข้า ใหข้เจข้าทกันี้งหลายถชอไวข้เปป็น
เทศกาลแดท่พระเยโฮวาหต์ตลอดชกันี่วอายบของเจข้า เจข้าจงฉลองเทศกาลนนนี้และถชอเปป็นกฎถาวร 15 เจข้า
ทกันี้งหลายจงกอินขนมปกังไรข้เชชนี้อใหข้ครบเจป็ดวกัน วกันแรกจงชจาระบข้านเจข้าใหข้ปราศจากเชชนี้อ ถข้าผรใข้ ดขชน
กอินขนมปกังทนนี่มนเชชนี้อตกันี้งแตท่วกันแรกจนถถึงวกันทนนี่เจป็ด ผรข้นนกันี้ จะตข้องถรกตกัดขาดจากออิสราเอล 16 ในวกัน
แรกนกันี้นใหข้มนการประชบมบรอิสบทธอิธ และในวกันทนนี่เจป็ดนกันี้นจะเปป็นวกันประชบมอกันบรอิสบทธอิธแกท่ทท่าน ในวกัน
เหลท่านกันี้นอยท่าใหข้ผใข้ร ดทจางานเลย เวข้นไวข้แตท่การจกัดเตรนยมอาหารสจาหรกับรกับประทาน
พระเจข้าทรงสนังที่ ตลอไปอทกวลาวนันนนัรนจะตข้องเปห็นวนันททรที่ ะลทึกและวนันเทศกาลเลทรยงสทาหรนับ
ชนชาตธิอธิสราเอลตลอดทรุกชนัวที่ อายรุตลอดไปเปห็นนธิตยร มนันจะตข้องเชสืที่อมโยงกนับเจห็ดวนันททที่ตามมาใน
การรนับประทานขนมปนังไรข้เชสืรอ ตนัรงแตลวนันแรกไปจนถทึงวนันททที่เจห็ดหลนังจากนนัรน พวกเขาตข้องไมลมท
แมข้แตลเชสืรอขนม (นนันที่ คสือ ยทสตร) เกห็บไวข้เปห็นของตนัวเอง การฝลาฝสืนพระบนัญชานทรกหห็ มายถทึงการถลูก
ตนัดขาด (นนันที่ คสือ ถลูกขนับออกจากชนชาตธิอธิสราเอล)
วนันแรกของวนันกธินขนมปนังไรข้เชสืรอเหลลานนัรนรวมถทึงวนันททที่เจห็ดดข้วยจะตข้องเปห็นวนันแหลง “การ
ประชรุมอนันศนักดธิธสธิทธธิธ” คทาวลา การประชอุม มทความหมายวลาการชรุมนรุมกนัน อธิสราเอลในฐานะเปห็น
ชนชาตธิหนทึที่งจะตข้องมาประชรุมกนันในวนันนนัรน พวกเขาถลูกหข้ามมธิใหข้ททางานใดๆนอกจากจนัดเตรทยม
อาหารเทลานนัรน
อพย 12:17-20
เจข้าทกันี้งหลายจงถชอเทศกาลกอินขนมปกังไรข้เชชนี้อ เพราะในวกันนกันนี้ เราไดข้
นจาพลโยธาของเจข้าทกันี้งหลายออกไปจากแผท่นดอินอนยปอิ ตต์ เหตบฉะนนนี้ เจข้าจงฉลองวกันนกันี้นและถชอเปป็นกฎ
ถาวรตลอดชกัวนี่ อายบของเจข้า 18 ในตอนเยป็นวกันทนนี่สบอิ สนนี่เดชอนแรก เจข้าทกันี้งหลายจงกอินขนมปกังไรข้เชชนี้อ
จนถถึงเวลาเยป็นวกันทนนี่ยสนนี่ บอิ เอป็ดของเดชอนนกันี้น 19 ในเจป็ดวกันนกันี้นอยท่าใหข้พบเชชอนี้ ในบข้านของเจข้าเลย
เพราะวท่าถข้าผรใข้ ดทนนี่เปป็นคนตท่างดข้าวกป็ดนหรชอคนเกอิดในเมชองกป็ดน ขชนกอินสอิงนี่ ใดๆทนนี่มนเชชนี้อ ผรนข้ กันี้นจะตข้องถรก
ตกัดขาดจากทนนี่ชบมนบมของออิสราเอล 20 อยท่ากอินสอินี่งใดทนนี่มนเชชนี้อ ในทนนี่อาศกัยของเจข้า เจข้าจงกอินแตท่ขนมปกัง
ไรข้เชชนี้อเทท่านกันี้น"
ชนอธิสราเอลถลูกพระเจข้าสนังที่ ใหข้ถสือเทศกาลกธินขนมปนังไรข้เชสืรอตนัรงแตลนร นันสสืบไปเปห็นนธิตยร มนัน
เปห็นสล วนหนทึงที่ ของเครสือที่ งเตสือนใจวลาพระเจข้าไดข้ทรงไถลพวกเขาแลข้วโดยการนทาพวกเขาออกจาก

อทยธิปตร (คทาททที่แปลวลา พลโยธา (ทซาบา) นอกจากแปลวลา 'กองทนัพ' กห็แปลไดข้ดข้วยวลา 'พลโยธา') เกรง
วลามทผลูข้ใดสงสนัย พระเจข้าจทึงทรงกทาหนดชนัดเจนอทกครนัรงวลา เทศกาลกธินขนมปนังไรข้เชสืรอจะตรงกนับวนันททที่
สธิบสทที่ของเดสือนนนัรน (ซทึที่งตรงกนับพธิธทปนัสกา) และจะนนับตลอไปจนถทึงวนันททยที่ ทที่สธิบเอห็ดของเดสือนนนัรนจนถทึง
ตอนเยห็น อทกครนัรงททที่ ชนอธิสราเอลหรสือคนตลางชาตธิใดๆททที่อยลูทล ลามกลางพวกเขาถลูกหข้ามมธิใหข้รนับ
ประทานสธิที่งใดกห็ตามททที่มทเชสืรอในชลวงเวลาดนังกลลาว และหข้ามมธิใหข้มทเชสืรอในบข้านของพวกเขาดข้วยซทรา
อพย 12:21-23
แลข้วโมเสสเรนยกบรรดาพวกผรข้ใหญท่ของคนออิสราเอลมาพรข้อมกกัน
สกันี่งวท่า "ทท่านทกันี้งหลายจงไปเอาลรกแกะตามครอบครกัวของทท่านมาฆท่าเปป็นลรกแกะปกัสกา 22 เอาตข้นหบ
สบกจาหนถึนี่งจบท่มลงในเลชอดทนนี่อยรท่ในอท่าง แลข้วปข้ายเลชอดนกันี้นไวข้ทนนี่ไมข้ขข้างบน และไมข้วงกบประตรทกันี้งสอง
ขข้างดข้วยเลชอดทนนี่อยรใท่ นอท่าง อยท่าใหข้ผใข้ร ดออกไปพข้นประตรบข้านของตนจนถถึงรบท่งเชข้า 23 เพราะพระเย
โฮวาหต์จะเสดป็จผท่านไปเพชนี่อจะไดข้ประหารคนอนยอิปตต์ เมชนี่อพระองคต์ทรงเหป็นเลชอดทนนี่ไมข้ประตรขข้างบน
และทนนี่ไมข้วงกบประตรทกันี้งสองขข้าง พระเยโฮวาหต์จะทรงผท่านเวข้นประตรนกันี้น ไมท่ทรงยอมใหข้ผข้สร กังหาร
เขข้าไปในบข้านทท่าน เพชนี่อจะประหารทท่าน
หลนังจากไดข้รนับคทาสนังที่ โดยละเอทยดจากพระเจข้าแลข้ว โมเสสกห็เรทยกประชรุมบรรดาผลูข้นทาของ
ชนชาตธิอธิสราเอลและสนังที่ พวกเขาใหข้ททาตามททที่พระเจข้าไดข้สนังที่ เขาแลข้วทรุกอยลาง แมข้มไธิ ดข้มทกลลาวไวข้กลอน
หนข้านนัรน แตลโมเสสกห็เจาะจงวลาชนชาตธิอธิสราเอลจะตข้องใชข้กธิที่งหรุสบซทึที่งเปห็นพสืชททที่มทลนักษณะเหมสือน
แปรง พวกเขาจะตข้องจรุลมกธิที่งหรุสบนนัรนในเลสือดททที่ไหลออกแลข้วของลลูกแกะปนัสกา จากนนัรนกห็ปข้ายมนัน
(อาจเหมสือนทาสท) บนไมข้วงกบประตลูและไมข้ขาข้ งบนประตลูของบข้านพวกเขา เขาบอกคนเหลลานนัรน
วลาองครพระผลูข้เปห็นเจข้าจะเสดห็จผลานไปในอทยธิปตรเพสืที่อประหารคนอทยธิปตรเสทย กระนนัรน เมสือที่ พระองครทรง
เหห็นเลสือดนนัรน การพธิพากษาของพระองครกจห็ ะผลานเวข้นบข้านนนัรนไป
อพย 12:24-28
ทท่านทกันี้งหลายจงถชอพอิธนนนนี้ใหข้เปป็นกฎถาวรของทท่านและของลรก
หลานทท่าน 25 ตท่อมาครกันี้นทท่านไปถถึงแผท่นดอินซถึงนี่ พระเยโฮวาหต์จะทรงประทานแกท่ทท่านตามทนนี่ไดข้
ทรงสกัญญาไวข้แลข้วนกันี้น ทท่านจงถชอพอิธนนนนี้ไวข้ปฏอิบกัตอิ 26 ครกันี้นสชบไปภายหนข้าเมชนี่อลรกหลานของทท่านถาม
วท่า `พอิธนนนนี้หมายความวท่ากระไร' 27 ทท่านทกันี้งหลายจงตอบวท่า `เปป็นการถวายสกัตวบรชาปกัสกาแดท่พระ
เยโฮวาหต์ ผรข้ทรงผท่านเวข้นบข้านของชนชาตอิอสอิ ราเอลในอนยปอิ ตต์ เมชนี่อพระองคต์ทรงประหารคนอนยปอิ ตต์
แตท่ไวข้ชนวอิตครอบครกัวของเราทกันี้งหลาย'" พลไพรท่ทกันี้งปวงกป็กราบลงนมกัสการ 28 แลข้วคนชาตอิ
ออิสราเอลกป็ไปทจาตามคจาสกันี่งทบกประการ พระเยโฮวาหต์ทรงรกับสกันี่งกกับโมเสสและอาโรนอยท่างไร เขา
ทกันี้งหลายกป็กระทจาตามทบกประการ

โมเสสสนังที่ ชนชาตธิอธิสราเอลตลอไปอทกวลาพระเจข้าทรงบอกเขาวลาพวกเขาตข้องถสือพธิธทปนัสกา
เสมอไป เมสือที่ ลลูกหลานของพวกเขาในอทกหลายปทขข้างหนข้าจะถามถทึงความหมายของพธิธทนร ท พวกเขา
กห็ตข้องอธธิบายใหข้ฟนังวลาพระเจข้าทรงชลวยพวกเขาใหข้พข้นจากอทยธิปตร โดยทรงผลานเวข้นพวกเขาไปใน
การพธิพากษา ชนชาตธิอธิสราเอลจทึงไปททาตามททพที่ ระเจข้าไดข้ทรงบนัญชาโมเสสและอาโรน
อพย 12:29-30
ตท่อมาในเวลาเทนนี่ยงคชน พระเยโฮวาหต์ทรงประหารบบตรหกัวปนทบก
คนในประเทศอนยอิปตต์ ตกันี้งแตท่พระราชบบตรหกัวปนของฟาโรหต์ผข้ปร ระทกับบนพระทนนี่นกันี่ง จนถถึงบบตรหกัวปน
ของเชลยทนนี่อยรใท่ นคบกใตข้ดอิน ทกันี้งลรกหกัวปนของสกัตวต์เลนนี้ยงทบกตกัว 30 ฟาโรหต์กบกั ขข้าราชการ และชาว
อนยอิปตต์ทกันี้งปวงตชนี่นขถึนี้นในตอนกลางคชน มนเสนยงรข้องไหข้ครจนี่าครวญดกังทกันี่วทกันี้งอนยอิปตต์ เนชนี่องดข้วยไมท่มนบข้าน
ใดเลยทนนี่ไมท่มนคนตาย
เหห็นไดข้ชนัดวลา พระบนัญชาของพระเจข้าไดข้มาถทึงโมเสสในตอนตข้นเดสือนอาบทบ แมข้มธิไดข้ระบรุ
ไวข้โดยตรง แตลเหห็นไดข้ชนัดวลาชนชาตธิอธิสราเอลไดข้ททาตามสนังที่ ในการเฝข้าสนังเกตลลูกแกะปนัสกาททที่พวก
เขาเลสือกมาแลข้วในวนันททที่สธิบจนถทึงวนันททที่สธิบสทที่ พอถทึงเททที่ยงคสืนของวนันททที่สธิบสทที่ (อาจเรธิที่มเขข้าสลูลวนนั ททที่สธิบ
หข้า) “พระเยโฮวาหรทรงประหารบรุตรหนัวปททรุกคนในแผลนดธินแหลงอทยธิปตร” มนันเหมารวมหมด ไมลมท
ลลูกหนัวปทสนักผลูข้เดทยวททที่ถลูกไวข้ชทวธิต ตนัรงแตลรชนั ทายาทของฟาโรหรไปจนถทึงนนักโทษททที่ตทที่าตข้อยททที่สรุด หรสือ
แมข้แตลลลูกหนัวปทของฝลูงสนัตวร
คนอทยธิปตรไลลตร งนั แตลฟาโรหรลงมาถลูกปลรุกใหข้ลรุกจากเตทยงตอนกลางดทึกคสืนนนัรนเมสือที่ ขลาวเรสือที่ ง
การเสทยชทวธิตของลลูกหนัวปทแพรล ไปเหมสือนไฟลามทรุลง ททคที่ วรหมายเหตรุไวข้กคห็ สือวลา “ไมลมทบข้านใดเลยททที่
ไมลมทคนตาย” การททคที่ นชราสนักคนตายกห็เปห็นเรสือที่ งหนทึที่ง แตลมนนั คนละเรสืที่องเลยเมสืที่อเดห็กคนหนทึงที่ ตาย
โดยเฉพาะเดห็กททที่เปห็นบรุตรหนัวปทของใครสนักคน ขลาวแพรล ไปอยลางรวดเรห็วทนัวที่ แผลนดธินนนัรนวลาบรุตรหนัวปท
ทรุกคนและทรุกตนัวในอทยธิปตรตายหมด
อพย 12:31-33
ฟาโรหต์จถึงตรกัสเรนยกโมเสสกกับอาโรนใหข้มาเฝข้าในคชนวกันนกันี้น ตรกัสวท่า
"เจข้าทกันี้งสองกกับทกันี้งชนชาตอิออิสราเอลจงยกออกไปจากประชาชนของเราเถอิด ไปปรนนอิบกัตอิพระเยโฮ
วาหต์ตามทนนี่ไดข้พรดไวข้นกันี้น 32 เอาฝรงแพะแกะและฝรงวกัวของเจข้าไปดข้วยตามทนนี่เจข้าไดข้พรดไวข้แลข้ว ไปและ
อวยพรใหข้เราดข้วย" 33 ฝท่ายชาวอนยปอิ ตต์กป็เรท่งรกัดใหข้พลไพรท่นกันี้นออกไปจากประเทศโดยเรป็ว เพราะเขา
พรดวท่า "พวกเราตายกกันหมดแลข้ว"

ขณะททที่ยนังกลางคสืนอยลูล ฟาโรหรกเห็ รทยกตนัวโมเสสและอาโรนเขข้ามาและสนังที่ พวกเขาพรข้อมกนับ
ชนอธิสราเอลใหข้ออกไปจากอทยธิปตร เขาสนังที่ พวกเขาใหข้พาฝลูงแพะแกะและฝลูงวนัวของพวกเขาไปไดข้
เขาถทึงขนาดขอพวกเขาใหข้อวยพรเขาดข้วยตอนออกเดธินทางไป นอกจากนทร พวกคนอทยธิปตรยงนั รบเรข้า
คนอธิสราเอลใหข้รทบออกเดธินทางไปดข้วย พวกเขากลนัววลาตนัวเองจะตายกนันหมด พระเจข้าไมลเพทยงดทึง
ความสนใจของพวกเขาไดข้เทลานนัรน แตลพระองครยงนั ทรงไดข้รนับเกทยรตธิในสายตาของประชากรของ
พระองครดข้วย
อพย 12:34-36
พลไพรท่นกันี้นเอากข้อนแปข้งดอิบทนนี่ยกังมอิไดข้ใสท่เชชนี้อกกับอท่างขยจาแปข้ง หท่อผข้า
ใสท่บท่าแบกไป 35 ชนชาตอิออิสราเอลกระทจาตามคจาสกันี่งของโมเสสคชอ ขอเครชนี่องเงอิน เครชนี่องทองและ
เครชนี่องนบท่งหท่มจากชาวอนยอิปตต์ 36 และพระเยโฮวาหต์ทรงบกันดาลใหข้พลไพรท่นกันี้นเปป็นทนนี่โปรดปรานใน
สายตาของชาวอนยอิปตต์ เขาจถึงใหข้สอินี่งของทกันี้งปวงตามทนนี่เขาขอ เขาจถึงไดข้รอิบเอาสอินี่งของตท่างๆของชาว
อนยอิปตต์เสนย
ชนอธิสราเอลจทึงเอาแปข้งดธิบของตน (สทาหรนับททาขนมปนัง ซทึที่งเปห็นอาหารของพวกเขา) ไป
ดข้วย อลางขยทาแปข้งของพวกเขากห็ถลูกหลอผข้าใสล บลาของพวกเขาไปดข้วยตามททที่พระเจข้าไดข้ทรงสนังที่ โมเสส
นอกจากนทร พวกเขาขอยสืม (ตรงตนัวคสือ ‘ขอ’) เครสือที่ งเงธินเครสือที่ งทองและเครสืที่องนรุลงหลมจากชาวอทยธิปตร
ดข้วย ชาวอทยธิปตรยธิงที่ กวลายธินดททจทที่ ะยกสธิที่งใดกห็ตามททที่ชนอธิสราเอลปรารถนา พระเจข้าทรงบนันดาลใหข้พล
ไพรล เปห็นททที่โปรดปรานและเปห็นททที่หวาดกลนัวตลอคนอทยธิปตร (“และพระเยโฮวาหรทรงบนันดาลใหข้พล
ไพรล นร นันเปห็นททโที่ ปรดปรานในสายตาของชาวอทยธิปตร” ) ชาวอทยธิปตรจงทึ ใหข้ยมช (ตรงตนัวคสือ ‘ยกใหข้’) แกล
คนอธิสราเอลซทึที่งสธิที่งใดกห็ตามททที่พวกเขาขอ ในการททาเชลนนนัรน พวกเขาจทึงรธิบเอาสธิที่งของตลางๆของ
อทยธิปตรเสทย แมข้วาล ในขณะนนัรนพวกเขาอาจไมลเขข้าใจ แตลพระเจข้ากห็กาท ลนังจนัดเตรทยมทองคทาและเงธินและ
วนัสดรุชร นันดทอนสืที่ ๆแกลพวกเขาซทึที่งอทกไมลนานพวกเขาจะใชข้สทาหรนับการกลอสรข้างพลนับพลาและเครสืที่องใชข้
ตลางๆของมนัน
อพย 12:37-39
ชนชาตอิออิสราเอลยกเดอินออกจากเมชองราเมเสสไปถถึงเมชองสบ คคท
นกับแตท่ผข้ชร ายไดข้ประมาณหกแสนคน เดป็กตท่างหาก 38 มนฝรงชนชาตอิอชนี่นเปป็นจจานวนมากตอิดตามไป
ดข้วยพรข้อมทกันี้งฝรงสกัตวต์ คชอฝรงแพะแกะ และวกัวจจานวนมากมาย 39 เขาเอากข้อนแปข้งไรข้เชชนี้อซถึนี่งนจามา
จากอนยอิปตต์นกันี้น ปอินี้งเปป็นขนมไรข้เชชนี้อ เพราะเขาถรกเรท่งรกัดใหข้ออกจากอนยอิปตต์ จถึงไมท่ทกันเตรนยมเสบนยง

แมข้มธิไดข้ระบรุไวข้ชนัดเจน แตลชนอธิสราเอลกห็ออกจากอทยธิปตรในชลวงกลางดทึก พวกเขาเดธินทาง
จากเมสืองราเมเสสไปยนังเมสืองสรุคคท ซทึที่งเปห็นสถานททที่ๆไมลเปห็นททที่รจลูข้ นักในปนัจจรุบนนั พวกเขาเดธินทางไป
ดข้วยเทข้า มทระบรุไวข้ดวข้ ยวลามทผลูข้ชายประมาณหกแสนคน ไมลนนับเดห็กๆ (และพวกผลูข้หญธิง) เมสือที่ คธิดรวม
พวกหลนังดข้วย เหห็นไดข้ชนัดวลามทคนมากถทึงสองลข้านหข้าแสนคนเลย มทฝยงชนชาตยิอนสืที่ เปห็นจทานวนมาก
ตธิดตามพวกอธิสราเอลมาดข้วย เหห็นไดข้ชนัดวลาคนเหลลานทรเปห็นคนตลางชาตธิททที่ไมลวาล ดข้วยเหตรุผลใดกห็ตาม
เขข้าเปห็นพวกกนับคนอธิสราเอลและออกเดธินทางมาพรข้อมกนับพวกเขาดข้วย อยลางไรกห็ตาม ในไมลชข้าคน
เหลลานทรจะเปห็นแหลลงของความยรุงล ยาก เชลนเดทยวกนับขข้าวละมานในหมลูลขข้าวสาลท และคนไมลเชสืที่อในค
รธิสตจนักรแหลงหนทึที่ง ธาตรุแทข้ของพวกเขาจะปรากฏในไมลชข้า ดลู กนันดารวธิถท 11:4
นอกจากคนมหาศาลแลข้ว ฝลูงแพะแกะและฝลูงวนัวของพวกเขากห็เดธินทางกนับพวกเขาดข้วย มนัน
คงเปห็นขบวนใหญลโตมากททเดทยว พวกเขาจทึงปธิรงขนมปนังไรข้เชสืรอตามททพที่ ระเจข้าสนังที่ ในชลวงวนันเหลลานนัรน
หลนังจากออกจากอทยธิปตรทนันทท มทกลลาวไวข้วาล พวกเขาถลูกเรล งรนัดออกจากอทยธิปตร
อพย 12:40-41
ชนชาตอิออิสราเอลอยรใท่ นอนยปอิ ตต์เปป็นเวลาสนนี่รอข้ ยสามสอิบปน 41 ครกันี้นสอินนี้
สนนี่รอข้ ยสามสอิบปนแลข้ว ในวกันนกันี้นเองพลโยธาทกันี้งหมดของพระเยโฮวาหต์กป็ยกออกจากประเทศอนยอิปตต์
ลทาดนับเวลาททที่บอกวลาสทที่รข้อยสามสธิบปทเปห็นอะไรททที่เขข้าใจยากสนักหนลอย ขข้อความนทรระบรุวาล ชน
อธิสราเอลอาศนัยอยลูใล นอทยธิปตรเปห็นเวลา 430 ปท กระนนัรน กาลาเททย 3:16-17 กห็ใหข้สทที่รข้อยสามสธิบปทนร ทเรธิที่ม
ตข้นตอนสมนัยอนับราฮนัม มทผลูข้คธิดวลามทเวลาสามสธิบปทตรนังแตลการออกมาจากเมสืองเออรรของคนคาลเดทย
จนถทึงตอนททที่อธิสอนัคเกธิด) การเรธิที่มตข้นของการสนัญจร 430 ปทคสือตอนททที่พระเจข้าทรงททาพนันธสนัญญาของ
พระองครกบนั อนับราฮนัมในประมาณปท 1921 กลอนครธิสตกาล สามสธิบปทตลอมาคสือตอนททที่อธิชมาเอล
หยลานม ซทึที่งยสืนยนันเรสืที่องเชสืรอสายททที่ทรงสนัญญาไวข้แกลอธิสอนัค
สทที่รข้อยปทตลอมาคสือ การอพยพในปท 1491 กลอนครธิสตกาล นอกจากนทร มทเขทยนไวข้วาล ในการครบ
รอบสทที่รอข้ ยสามสธิบปทนร นันเอง “พลโยธาทนัรงหมดของพระเยโฮวาหรกยห็ กออกจากประเทศอทยธิปตร” ดลู
ความเหห็นสทาหรนับอพยพ 1:1-6 สทาหรนับรายละเอทยดเพธิมที่ เตธิม
อพย 12:42-49
คชนวกันนกันี้นเปป็นคชนทนนี่ควรจดจจาไวข้เปป็นทนนี่ระลถึกอยท่างยอินี่งถถึงพระเยโฮ
วาหต์ ดข้วยทรงนจาเขาออกจากประเทศอนยอิปตต์ คชนวกันนกันนี้ จถึงเปป็นคชนของพระเยโฮวาหต์ทนนี่ชนชาตอิ
ออิสราเอลทกันี้งปวงถชอเปป็นทนนี่ระลถึกตลอดชกัวนี่ อายบของเขา 43 พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสและอาโร
นวท่า "ระเบนยบพอิธนปกัสกาเปป็นดกังนนนี้ คชออยท่าใหข้คนตท่างชาตอิกอินเลย 44 สท่วนทาสซถึนี่งนายเอาเงอินซชนี้อมา

เมชนี่อใหข้ทาสนกันี้นเขข้าสบ หนกัตแลข้วจถึงใหข้เขากอินไดข้ 45 สท่วนแขกหรชอลรกจข้างอยท่าใหข้กอินเลย 46 ใหข้กอินปกัส
กาแตท่ในบข้าน อยท่าเอาเนชนี้อไปนอกบข้าน และอยท่าหกักกระดรกของมกันเลย 47 ใหข้ชบมนบมคนออิสราเอลทกันี้ง
ปวงถชอและปฏอิบกัตอิตามพอิธนนนนี้ 48 เมชนี่อมนคนตท่างดข้าวมาอาศกัยอยรท่กกับเจข้า และใครท่จะถชอปกัสกาถวาย
พระเยโฮวาหต์ กป็ใหข้ชายพวกนกันี้นเขข้าสบ หนกัตเสนยกท่อนทบกคนแลข้วจถึงใหข้เขามาใกลข้ และถชอพอิธนนกันี้นไดข้
เขาจถึงจะเปป็นเหมชอนคนเกอิดในแผท่นดอินนกันนี้ แตท่ผใข้ร ดทนนี่ยกังมอิไดข้เขข้าสบ หนกัต อยท่าใหข้เขข้ารท่วมกอินเลนนี้ยงใน
พอิธนปสกั กานกันี้นเลย 49 พระราชบกัญญกัตอิสจาหรกับคนเกอิดในเมชองและคนตท่างดข้าวซถึนี่งอาศกัยอยรดท่ ข้วยกกัน
กกับเจข้าทกันี้งหลายจะตข้องเปป็นอกันเดนยวกกัน"
อทกครนัรงททที่พระเจข้าทรงสนังที่ โมเสสวลานทที่เปห็นคสืนหนทึที่งททชที่ นอธิสราเอลจะตข้องระลทึกไวข้เปห็นระยะ
เวลานาน นอกจากนทร หข้ามมธิใหข้คนตลางชาตธิรนับประทานปนัสกาดข้วย ถข้าหากและตลอเมสืที่อคนตลางชาตธิททที่
เปห็นผลูข้ชายเขข้าสรุหนนัตแลข้วเทลานนัรน พวกเขาถทึงไดข้รนับอนรุญาตใหข้กธินปนัสกากนับชนอธิสราเอลไดข้ ผลูข้ททที่
รนับคทาสนังที่ นทรคสือ คนเหลลานนัรนททที่เหห็นไดข้ชดนั วลาเปห็นทาสคนตลางชาตธิซทึที่งคนอธิสราเอลบางคนกห็มทอยลูล ตลอ
เมสืที่อคนเหลลานทรททที่เปห็นผลูข้ชายเขข้าสรุหนนัตแลข้ว พวกเขาจทึงจะถลูกถสือวลาเปห็นคนของอธิสราเอล
อพย 12:50-51
คนออิสราเอลทกันี้งปวงกป็ปฏอิบกัตอิตามทบกประการ พระเยโฮวาหต์รกับสกังนี่
แกท่โมเสสและอาโรนอยท่างไร พวกเขากป็กระทจาอยท่างนกันี้น 51 วกันนกันี้นแหละพระเยโฮวาหต์ทรงนจา
ชนชาตอิออิสราเอลออกจากประเทศอนยอิปตต์ แยกเปป็นกระบวนพลโยธา ดนังนนัรน ชนอธิสราเอลจทึงททาตาม
ททที่โมเสสและอาโรนสนังที่ พวกเขา ในวนันนนัรนเอง องครพระผลูข้เปห็นเจข้าทรงพาพวกเขาออกจากแผลนดธิน
อทยธิปตร
*****
ภนพรวมของอพยพ 13: สล่วนแรกของบทททที่ 13 นคาเสนอขห้อมยลแทรกตรงกลางเรสืที่องเลล่า
เกทที่ยวกนับการอพยพของชนอยิสราเอลออกจากอทยยิปตต์ (1) ลยกหนัวปททนันื้งปวง ไมล่วล่าของคนหรสือของ
สนัตวต์ ถยกบรรยายวล่าเปป็นของพระเยโฮวาหต์ในขห้อ 1-6 (2) จากนนันื้น การทรงนคาของพระเจห้าสคาหรนับ
พลไพรล่ของพระองคต์ในการเดยินทางของพวกเขาถยกบรรยายไวห้ในขห้อ 17-22
อพย 13:1-3
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า 2 "จงถวายลรกหกัวปนทกันี้งปวงแกท่เรา
คชอทบกสอินี่งของชนชาตอิออิสราเอลทนนี่ออกจากครรภต์ครกันี้งแรก จะเปป็นมนบษยต์หรชอสกัตวต์ สอิงนี่ นกันี้นเปป็นของ
ของเรา" 3 โมเสสจถึงกลท่าวแกท่ประชาชนวท่า "จงระลถึกถถึงวกันนนทนี้ นนี่ทท่านทกันี้งหลายออกมาจากอนยอิปตต์

จากเรชอนทาส เพราะพระเยโฮวาหต์ทรงนจาทท่านทกันี้งหลายออกจากทนนี่นกันี่นดข้วยฤทธอิธพระหกัตถต์ อยท่ากอิน
ขนมปกังทนนี่มนเชชนี้อเลย
บทททที่ 13 สล วนใหญลแลข้วมทลนักษณะเปห็นเนสืรอหาสอดแทรก พระเจข้าทรงประทานคทาสนังที่ เพธิมที่
เตธิมแกลโมเสสเกทที่ยวกนับเรสืที่องของการทรงชลวยพวกเขาใหข้พข้นจากอทยธิปตร เพราะวลาพระเจข้าไดข้ทรงนทา
ความตายมาสลูลบรรดาลลูกหนัวปทของอทยธิปตรแลข้ว บนัดนทรพระองครจทึงทรงบนัญชาวลา ลลูกหนัวปททรงนั ปวงของ
ชนอธิสราเอลจะตข้องถลูกถวายแดลองครพระผลูข้เปห็นเจข้าเสมอไป คทาททที่แปลวลา ถวาย (คาดอวช) มทความ
หมายวลา ‘แยกตนัรงไวข้’
ชนอธิสราเอลจะตข้องแยกตนัรงลลูกหนัวปทแตลละผลูข้ (ทนัรงของคนและของสนัตวร) ไวข้สทาหรนับองครพระ
ผลูข้เปห็นเจข้า พวกเขาและพวกมนันจะเปห็นของพระองคร ลลูกหนัวปทเหลลานนัรนจะถลูกไถลโดยการถวายเครสืที่อง
บลูชาตามททที่กาท หนดไวข้ในขข้อ 13 มนันจะเปห็นททที่ระลทึกถทึงการททที่พระเจข้าไดข้ทรงชลวยชนอธิสราเอลใหข้พข้น
จากอทยธิปตร นอกจากนทร คทาสนังที่ หข้ามมธิใหข้มขท นมปนังมทเชสืรอเลยในตอนนทรกถห็ ลูกทวนซทราอทกครนัรง
อพย 13:4-10
ทท่านทกันี้งหลายยกออกไปในวกันนนนี้ในเดชอนอาบนบ 5 ครกันี้นพระเยโฮ
วาหต์ทรงนจาพวกทท่านมาถถึงแผท่นดอินของคนคานาอกัน คนฮอิตไทตต์ คนอาโมไรตต์ คนฮนไวตต์ และคนเย
บบส ทนนี่พระองคต์ทรงปฏอิญาณไวข้กกับบรรพบบรบษของทท่านวท่า จะยกแผท่นดอินนนนี้ใหข้พวกทท่าน เปป็นแผท่น
ดอินทนนี่มนนจนี้านมและนจนี้าผถึงนี้ ไหลบรอิบรรณต์ ทท่านทกันี้งหลายจงถชอพอิธนนนนี้ในเดชอนนกันนี้ 6 จงกอินขนมปกังไรข้เชชนี้อ
เปป็นเวลาเจป็ดวกัน และวกันทนนี่เจป็ดจงมนเทศกาลเลนนี้ยงถวายพระเยโฮวาหต์ 7 จงกอินขนมปกังไรข้เชชนี้อใหข้ครบ
กจาหนดเจป็ดวกัน อยท่าใหข้เหป็นขนมปกังซถึนี่งมนเชชนี้อ หรชอใหข้เหป็นเชชนี้อขนมปกังในเขตของพวกทท่าน 8 ในวกัน
นกันี้นจงบอกบบตรของทท่านวท่า `ทนนี่ไดข้ทจาดกังนนนี้กป็เพราะเหตบการณต์ซถึนี่งพระเยโฮวาหต์ไดข้ทรงกระทจาสจาหรกับ
เรา ขณะเมชนี่อเราออกจากอนยอิปตต์' 9 สจาหรกับทท่านพอิธนนนนี้จะเปป็นดกังรอยสจาคกัญทนนี่มชอของทท่าน และดกัง
เครชนี่องระลถึกระหวท่างนกัยนต์ตาของทท่าน เพชนี่อพระราชบกัญญกัตอิของพระเยโฮวาหต์จะไดข้อยรท่ในปากของ
ทท่าน เพราะพระเยโฮวาหต์ไดข้ทรงนจาพวกทท่านออกมาจากอนยอิปตต์ดข้วยพระหกัตถต์อกันทรงฤทธอิธ
10 เพราะฉะนกันี้น พวกทท่านจงปฏอิบกัตอิตามกฎพอิธนนนนี้ตามกจาหนดทบกๆปนไป
อทกครนัรงททที่เวลาถลูกระบรุไวข้วาล เปห็นเดสือนอาบทบ พระเจข้าทรงบอกลลวงหนข้าแลข้ววลาเมสืที่อชน
อธิสราเอลเขข้ามาในแผลนดธินททที่พระองครไดข้ทรงสนัญญาไวข้กบนั พวกเขา พวกเขาจะตข้องถสือเทศกาลกธิน
ขนมปนังไรข้เชสืรอ นอกจากนทร พวกเขาจะตข้องอธธิบายแกลบรุตรหลานของพวกเขาในชลวงเทศกาลนทรวาล
พระเจข้าไดข้ทรงชลวยพวกเขาใหข้พนข้ จากอทยธิปตรอยลางไร

พระเจข้าทรงสนังที่ เพธิมที่ เตธิมอทกวลาพธิธทนร ทจะตข้องเปห็นดนังรอยสทาคนัญททที่มสือขวาของชนอธิสราเอลและ
ตลอหนข้าตลอตาพวกเขาเสมอไป กลลาวอทกนนัยหนทึที่งกห็คสือ มนันจะตข้องอยลูใล นใจพวกเขาเสมอไป ตลอมา
พวกฟารธิสทจะตทความตรงตนัววลานทที่หมายถทึงการสวมพระวจนะของพระเจข้าไวข้ททที่ศรท ษะและมสือของ
พวกเขาโดยใชข้กลนักพระธรรม
อพย 13:11-16
เมชนี่อพระเยโฮวาหต์ทรงนจาทท่านไปยกังแผท่นดอินของคนคานาอกัน ดกังทนนี่
พระองคต์ไดข้ทรงปฏอิญาณไวข้กกับทท่านและบรรพบบรบษของทท่านวท่า จะทรงยกแผท่นดอินนกันี้นใหข้แกท่ทท่าน
12 ทบกอยท่างทนนี่เบอิกครรภต์ครกังนี้ แรกนกันี้น ทท่านจงแยกถวายแดท่พระเยโฮวาหต์ และลรกสกัตวต์หกัวปนตกัวผรทข้ นนี่เกอิด
จากสกัตวต์ใชข้งานของทท่าน จงเปป็นของพระเยโฮวาหต์ 13 จงเอาลรกแกะไถท่ลรกลาหกัวปน ถข้าไมท่ไถท่จง
หกักคอมกันเสนย จงไถท่บบตรหกัวปนทกันี้งหลายของมนบษยต์ไวข้ทกันี้งหมด 14 ตท่อไปภายหนข้า เมชนี่อบบตรของทท่าน
จะถามวท่า `ทจาไมจถึงทจาอยท่างนนนี้' จงเลท่าใหข้เขาฟกังวท่า `พระเยโฮวาหต์ทรงนจาพวกเราออกจากอนยอิปตต์
จากเรชอนทาสดข้วยฤทธอิธพระหกัตถต์ 15 ตท่อมาครกันี้นพระทกัยของฟาโรหต์ดชนี้อไมท่ยอมปลท่อยใหข้พวกเราไป
พระเยโฮวาหต์จถึงทรงประหารลรกหกัวปนทกันี้งหลายในประเทศอนยอิปตต์ ทกันี้งลรกหกัวปนของมนบษยต์และลรก
หกัวปนของสกัตวต์ดข้วย เหตบฉะนนนี้ เราจถึงถวายบรรดาสกัตวต์หกัวปนตกัวผรข้ทนนี่เบอิกครรภต์ครกันี้งแรกแดท่พระเยโฮ
วาหต์ แตท่บบตรหกัวปนทกันี้งหลายของเรา เรากป็ไถท่ไวข้' 16 พอิธนนจนนี้ ะเปป็นดกังรอยสจาคกัญทนนี่มชอของทท่าน และดกัง
เครชนี่องหมายระหวท่างนกัยนต์ตาของทท่าน เพราะพระเยโฮวาหต์ไดข้ทรงนจาพวกเราออกจากอนยอิปตต์ดข้วย
ฤทธอิธพระหกัตถต์"
หลนังจากไปถทึงในแผลนดธินททที่ทรงสนัญญาไวข้แลข้ว พระเจข้ากห็ทรงกทาชนับชนอธิสราเอลอทกครนัรงใหข้
คงวธิธทปฏธิบนัตธินร ทตลอไป คสือ การแยกตนัรงลลูกหนัวปทของทรุกอยลาง “ททที่เบธิกครรภรครนัรงแรกนนัรน” วลทหลนังนทรมท
ความหมายตรงตนัววลา ทรุกอยลางททที่เปธิดครรภร (นนันที่ คสือ ลลูกหนัวปท) ลลูกหนัวปทของลาตนัวหนทึที่งไดข้รนับอนรุญาต
ใหข้ถลูกไถลไดข้ นนันที่ คสือ ถลูกซสืรอกลนับไป โดยการถวายลลูกแกะตนัวหนทึที่งเปห็นเครสือที่ งบลูชา เชสืที่อกนันวลาลาใน
ฐานะเปห็นสนัตวรททที่แบกของบรรทรุกเปห็นสนัตวรททที่มทคลาเปห็นพธิเศษ
สนัตวรททที่เปห็นลลูกหนัวปทชนธิดอสืที่นๆจะตข้องถลูกหนักคอ อยลางไรกห็ตาม บรุตรหนัวปทของมนรุษยรจะตข้อง
ถลูกไถล รายละเอทยดเจาะจงของเรสืที่องนทรจะถลูกบรรยายไวข้ในกนันดารวธิถท 18:16 ตลอไป อทกครนัรงททชที่ น
อธิสราเอลถลูกสนังที่ ใหข้อธธิบายเรสืที่องราวทนัรงหมดนทรแกลลลูกหลานของพวกเขาเมสืที่อคนเหลลานนัรนถามความ
หมายของเรสืที่องนทร มนันเปห็นททรที่ ะลทึกถทึงการทรงไถลพวกเขาออกจากอทยธิปตร พระเจข้าตรนัสอทกครนัรงถทึงเรสือที่ ง
การยสืที่นหมยยสืที่นแมว ลลูกหนัวปทของอทยธิปตรไดข้ถลูกฆลาเปห็นเครสือที่ งถวายบลูชาเพสือที่ ชลวยชนอธิสราเอลใหข้
รอดพข้น ตนัรงแตลนร นันเปห็นตข้นไป บรุตรหนัวปทของชนชาตธิอธิสราเอลจะถลูกไถลจากองครพระผลูข้เปห็นเจข้า อทก

ครนัรงททที่เรสือที่ งของเครสือที่ งหมายระหวลางนนัยนรตา ซทึที่งเปห็นเครสือที่ งเตสือนใจถทึงสธิที่งททพที่ ระเจข้าไดข้ทรงกระททา
ถลูกเอลยถทึง
อพย 13:17-19
ตท่อมาเมชนี่อฟาโรหต์ปลท่อยพลไพรท่ไปแลข้ว พระเจข้ามอิไดข้ทรงนจาเขาไป
ทางแผท่นดอินของชาวฟนลอิสเตนย แมข้วท่าจะเปป็นทางใกลข้ เพราะพระเจข้าตรกัสวท่า "เกรงวท่าเมชนี่อพลไพรท่ไป
เผชอิญสงครามเขข้า เขาจะเปลนนี่ยนใจและกลกับไปยกังอนยอิปตต์เสนย" 18 พระเจข้าจถึงทรงนจาเขาอข้อมไปทาง
ถอินนี่ ทบรกกันดารยกังทะเลแดง ชนชาตอิออิสราเอลกป็ออกไปจากแผท่นดอินอนยปอิ ตต์มนอาวบธพรข้อมทนนี่จะทจา
สงคราม 19 โมเสสเอากระดรกของโยเซฟไปดข้วย เพราะโยเซฟใหข้ชนชาตอิออิสราเอลปฏอิญาณไวข้วท่า
"พระเจข้าจะเสดป็จมาเยนนี่ยมทท่านทกันี้งหลายเปป็นแนท่ แลข้วทท่านจงเอากระดรกของเราไปจากทนนี่นนนี่ดข้วย"
ขข้อมลูลแทรกเพธิมที่ เตธิมอทกเรสืที่องถลูกกลลาวถทึง มทการออกความเหห็นถทึงการททพที่ ระเจข้ามธิไดข้ทรงพา
พลไพรล ของพระองครออกจากอทยธิปตรโดยตรงเขข้าไปในแผลนดธินของชาวฟทลธิสเตทย เกรงวลาสงครามททที่
หลทกเลทที่ยงไมลไดข้จะททาใหข้พวกเขาทข้อใจและกลนับไปอทยธิปตร แตลพระเจข้าโดยพระสตธิปนัญญาทรงพา
พวกเขาผลานเขข้าไปในถธิที่นทรุรกนันดารแหลงทะเลแดง วลทททที่กลลาววลาพวกเขาตธิดอาวรุธกห็อาจหมายถทึง
การททที่พวกเขามทอาวรุธพรข้อมรบ มทกลลาวไวข้ดข้วยวลาโมเสสเอากระดลูกของโยเซฟไปดข้วยตอนททที่พวก
เขาออกเดธินทางตามททโที่ ยเซฟไดข้สนังที่ ไวข้แลข้ว
อพย 13:20-22
คนออิสราเอลยกออกจากเมชองสบ คคท ไปตกันี้งคท่ายทนนี่ตจาบลเอธาม
บรอิเวณชายถอินี่นทบรกกันดาร 21 พระเยโฮวาหต์เสดป็จนจาทางพวกเขาในเวลากลางวกันดข้วยเสาเมฆ และ
ตอนกลางคชนดข้วยเสาเพลอิง ใหข้เขามนแสงสวท่างเพชนี่อจะไดข้เดอินทางไดข้ทกันี้งกลางวกันและกลางคชน
22 เสาเมฆในเวลากลางวกันและเสาเพลอิงในเวลากลางคชน พระองคต์มอิไดข้ใหข้คลาดจากเบชนี้องหนข้าพล
ไพรท่เลย
เหห็นไดข้ชนัดวลา ในวนันททที่สองของการเดธินทางของพวกเขา พวกเขาเดธินทางตลอจากเมสือง
สรุคคทไปยนังตทาบลเอธามบนชายขอบถธิที่นทรุรกนันดาร การเอลยถทึงเปห็นครนัรงแรกเกทที่ยวกนับการทรงนทา
ของพระเจข้าในเสาเมฆตอนกลางวนันและเสาเพลธิงตอนกลางคสืนกห็ถลูกระบรุไวข้ พระเจข้าทรงประทาน
การทรงนทาเชลนนนัรนไวข้ตลอดการอพยพทนัรงหมด แนลททเดทยว พระเจข้าของเราทรงทราบหนทางททที่ทอด
ผลานถธิที่นทรุรกนันดาร ททที่เราตข้องททากห็แคลตามไปเทลานนัรน ดนังนนัรน ภาพอรุปไมยของชทวธิตครธิสเตทยนททที่สรุดทข้าย
แลข้วนทาไปสลูลแผลนดธินททที่ทรงสนัญญาไวข้จทึงเรธิที่มตข้นขทึรน ททาเลททที่ตรนังของเมสืองสรุคคทและตทาบลเอธามไมล

ปรากฏชนัดเจน อยลางไรกห็ตาม เหห็นไดข้ชนัดวลา พวกมนันเปห็นสถานททๆที่ อยลูทล ทที่ไหนสนักแหลงในประเทศ
อทยธิปตรตอนเหนสือใกลข้ทะเลแดง
*****
ภนพรวมของอพยพ 14: บทททที่ 14 ของหนนังสสืออพยพนคาเสนอการทรงชล่วยใหห้พนห้ อนันนล่า
อนัศจรรยต์โดยพระเจห้าจากคนอทยปยิ ตต์ททที่ทะเลแดง บทนทนื้เลล่าเรสืที่องชนัวที่ โมงแรกๆของการอพยพ โดย
บรรยายถทึง (1) การทคาใหห้ใจของคนอทยยิปตต์แขป็งกระดห้างตล่อชนชาตยิอยิสราเอลในขห้อ 1-20 และ (2)
ชนัยชนะเหนสือกองกคาลนังของอทยยิปตต์ขณะททที่พระเจห้าทรงชล่วยอยิสราเอลใหห้พห้นในขห้อ 21-31
อพย 14:1-5
พระเยโฮวาหต์รกับสกังนี่ แกท่โมเสสวท่า 2 "จงสกันี่งชนชาตอิอสอิ ราเอลใหข้ยข้อน
กลกับไปยกังคท่ายหนข้าตจาบลปนหะหอิโรท ระหวท่างมอิกดลและทะเล หนข้าตจาบลบาอกัลเซโฟน แลข้วตกันี้งคท่าย
ตรงนกันี้นใกลข้ทะเล 3 ฟาโรหต์จะกลท่าวถถึงชนชาตอิอสอิ ราเอลวท่า `พวกเขาตอิดอยรท่บนบก ถอินี่นทบรกกันดาร
นกันี้นกกันนี้ เขาไวข้แลข้ว' 4 เราจะบกันดาลใหข้ใจฟาโรหต์แขป็งกระดข้างไป ฟาโรหต์จะไลท่ตามมา แลข้วเราจะไดข้
รกับเกนยรตอิยศเพราะฟาโรหต์และบรรดาพลโยธาของเขา แลข้วชาวอนยปอิ ตต์จะรรข้วท่าเราคชอพระเยโฮวาหต์ "
เขาทกันี้งหลายกป็กระทจาตามรกับสกันี่งนกันี้น 5 เมชนี่อกษกัตรอิยอต์ นยปอิ ตต์ทราบความวท่าบท่าวไพรท่เหลท่านกันี้นหนนไปแลข้ว
พระดจารอิของฟาโรหต์และความคอิดของขข้าราชการกป็เปลนนี่ยนไปจากทนนี่มนตท่อบท่าวไพรท่นกันี้น เขาจถึงวท่า
"ทจาไมเราจถึงทจาเชท่นนนนี้ ไฉนเราจถึงไดข้ปลท่อยพวกออิสราเอลไปใหข้พข้นจากการรกับใชข้เราเลท่า "
พระเจข้าทรงสนังที่ โมเสสชนัดเจนวลาจะตข้องตนัรงคลายททที่ไหนกนับชนชาตธิอธิสราเอลททที่เพธิงที่ เกธิด กลอน
หนข้านนัรนจนถทึงตอนนทร พวกเขาเปห็นชนหมลูลหนทึงที่ บนัดนทรพระเจข้าทรงอยลูใล นกระบวนการของการททาใหข้
พวกเขาเปห็นชนชาตธิหนทึที่ง พวกเขาตข้องตนัรงคลาย “ระหวลางมธิกดลและทะเล หนข้าตทาบลบาอนัลเซโฟน”
เหห็นไดข้ชนัดวลานทที่อยลูขล ข้างทะเลแดงตรงทธิศใตข้และทธิศตะวนันออกของแผลนดธินโกเชน แมข้วาล ททที่ตรงนั เจาะจง
ของเมสืองททที่ถลูกกลลาวถทึงเหลลานทรไมลเปห็นททที่รลูข้จนักกห็ตาม เราควรหมายเหตรุไวข้วาล พระเจข้าทรงบอกโมเสส
ลลวงหนข้าแลข้ววลาฟาโรหรจะมทปฏธิกธิรธิยาอยลางไรตลอการเดธินทางจากมาของพวกเขา พระเจข้าทรงบอก
ลลวงหนข้าวลาฟาโรหรจะคธิดเอาเองวลาพวกเขาหลงทางในถธิที่นทรุรกนันดาร คทาททที่แปลวลา ตอิดอยรท่ (บยวคต์) มท
ความหมายวลา ‘งรุนงง’
พระเจข้าจทึงทรงบอกโมเสสวลาพระองคต์จะทรงททาใหข้ใจของฟาโรหรแขห็งกระดข้างอทกครนัรงเพสืที่อ
ททที่วาล เขาจะไลลตามชนอธิสราเอลมา พระประสงครของพระเจข้านนัรนชนัดเจน “แลข้วชาวอทยธิปตรจะรลูวข้ าล เรา

คสือพระเยโฮวาหร” พระเจข้าทรงหมายพระทนัยททที่จะแสดงใหข้ฟาโรหรและอทยธิปตรเหห็นฤทธานรุภาพและ
สงลาราศทอนันยธิงที่ ใหญลของพระองครอยลางชนัดเจนเปห็นครนัรงสรุดทข้าย
ชนชาตธิอธิสราเอลตนัรงคลายอยลูใล นททๆที่ พระเจข้าทรงสนังที่ ไวข้และฟาโรหรไดข้รนับการแจข้งใหข้ทราบ
อยลางเปห็นทางการวลาชนอธิสราเอลไดข้หนทไปแลข้ว ตามททพที่ ระเจข้าไดข้ทรงบอกลลวงหนข้าไวข้แลข้ว บรรดา
ผลูข้นทาของอทยธิปตรเสทยดายในทนันททททที่ไดข้ตนัดสธินใจปลลอยชนอธิสราเอลไปและเรธิที่มเตรทยมการททที่จะไลล
ตามพวกเขาไป
อพย 14:6-9
ฝท่ายฟาโรหต์กป็จกัดราชรถ และนจาพลโยธาไปดข้วย 7 ทท่านเอารถรบ
อยท่างดนหกรข้อยคกัน กกับรถรบทกันี้งหมดในอนยปอิ ตต์ มนทหารประจจาอยรท่ท บกคกัน 8 พระเยโฮวาหต์ทรงใหข้
พระทกัยของฟาโรหต์กษกัตรอิยต์แหท่งอนยปอิ ตต์แขป็งกระดข้างไป ทท่านจถึงไลท่ตามชนชาตอิออิสราเอลซถึนี่งเดอินทาง
ไปโดยมนพระหกัตถต์ของพระเจข้าคบข้มครอง 9 ชาวอนยอิปตต์ไลท่ตามไปมนทกันี้งมข้าและรถรบทกันี้งหมดของ
ฟาโรหต์และทหารมข้า กองทกัพของทท่านมาทกันชนชาตอิออิสราเอลทนนี่ตกันี้งคท่ายอยรรท่ อิมทะเล ใกลข้ตจาบลปน
หะหอิโรท หนข้าตจาบลบาอกัลเซโฟน
ดนังนนัรน ฟาโรหรจทึงสนังที่ ใหข้เตรทยมรถรบอยลางดทหกรข้อยคนันรวมถทึงรถรบสล วนตนัวของเขาดข้วย แมข้
มธิไดข้ระบรุไวข้ตรงนทร แตลขอข้ ความททที่ตามมากห็กลลาวชนัดเจนวลาเขาไดข้เตรทยมพรข้อมทหารมข้าและอาจทราบ
ราบดข้วย (ดลู อพยพ 14:28, 15:4 และ 15:19, 21) ดนังททที่พระเจข้าไดข้ทรงบอกโมเสสแลข้ว พระองครทรง
ททาใหข้ใจของฟาโรหรแขห็งกระดข้างเพสืที่อททจที่ ะไลลตามมา นลาสนใจตรงททที่วาล ในการสรรุปยลอการเดธินทาง
ของอธิสราเอลออกจากอทยธิปตร โมเสสกลลาววลาพวกเขา “เดธินทางไปโดยมทพระหนัตถรของพระเจข้า
ครุมข้ ครอง” ความหมายกห็คสือวลา ชนชาตธิอธิสราเอลออกมาอยลางเปทที่ยมดข้วยชนัยชนะ ดนังนนัรน ชาวอทยธิปตรจทึง
ไลลตามพวกเขามาหลนังจากนนัรนไมลนาน โดยไลลทนันพวกเขาในททที่ๆพวกเขาตนัรงคลายอยลูล
อพย 14:10-12
เมชนี่อฟาโรหต์เขข้ามาใกลข้ ชนชาตอิออิสราเอลกป็เงยหนข้าขถึนนี้ ดร และดรเถอิด
ชาวอนยปอิ ตต์ยกตอิดตามมา เขากป็มนความกลกัวยอินี่งนกัก คนออิสราเอลจถึงรข้องทรลพระเยโฮวาหต์ 11 เขาบอก
โมเสสวท่า "หลบมฝกังศพในอนยอิปตต์ไมท่มนหรชอ ทท่านจถึงพาเราออกมาใหข้ตายในถอินนี่ ทบรกกันดาร ทจาไมหนอ
ทท่านจถึงทจาเชท่นนนนี้คชอพาเราออกมาจากอนยอิปตต์ 12 พวกเราบอกทท่านในอนยปอิ ตต์แลข้วมอิใชท่หรชอวท่า `ปลท่อย
พวกเราแตท่ลจาพกัง ใหข้พวกเรารกับใชข้ชาวอนยปอิ ตต์เถอิด ' เพราะการรกับใชข้ชาวอนยปอิ ตต์นกันี้น กป็ยกังดนกวท่าทนนี่จะมา
ตายในถอินี่นทบรกกันดาร"

การไลลตามมาของคนอทยธิปตรไมลเพทยงเปห็นการกระททาททที่พระเจข้าไดข้ทรงดลบนันดาลใหข้เกธิด
เทลานนัรนซทึที่งแสดงฤทธธิธเดชของพระองครใหข้อทยธิปตรเหห็น แตลมนันยนังแสดงการทรงไถลของพระองครใหข้
ชนชาตธิอธิสราเอลเหห็นชนัดเจนดข้วย พระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้ชนชาตธิอธิสราเอลเกธิดความกลนัวและความ
อกสนันที่ ขวนัญแขวนเพสืที่อแสดงใหข้พวกเขาเหห็นวลาพระองครทรงชลวยพวกเขาใหข้พข้นไดข้ เมสือที่ ชาวอทยธิปตร
เขข้ามาใกลข้ชนอธิสราเอลททที่ชลวยเหลสือตนัวเองไมลไดข้ “เขากห็มทความกลนัวยธิงที่ นนัก คนอธิสราเอลจทึงรข้องทลูล
พระเยโฮวาหร”
การขาดความเชสืที่อในสล วนของชนอธิสราเอลปรากฏชนัดเจน พวกเขาบลนตลอโมเสสอยลาง
ขมขสืที่นและถากถาง เนสืที่องจากไมลมทหลรุมฝนังศพอยลางเปห็นทางการในอทยธิปตร (อาจเพราะดธินอรุมข้ นทรา) ชน
อธิสราเอลจทึงอข้างวลาโมเสสไดข้พาพวกเขาออกมายนังถธิที่นทรุรกนันดารเพสือที่ ใหข้พวกเขาตาย นลาเสทยดายททที่
โมเสสเรธิที่มเหห็นแลข้ววลามนันยากขนาดไหนททที่จะนทาประชากรของเขา พวกเขาตลอวลาเขาในทนันททและ
บลนอยลางขมขสืนที่ โดยทข้าทายความเปห็นผลูข้นทาของเขา พวกเขาเตสือนความจทาเขาวลาพวกเขาไดข้เตสือนเขา
แลข้วตอนอยลูใล นอทยธิปตรวาล ททที่จะรนับใชข้ชาวอทยธิปตรกดห็ ทกวลาททที่จะตายในถธิที่นทรุรกนันดาร กระนนัรน พระเจข้ากห็
ทรงจนัดเตรทยมเหตรุการณรเหลลานทรโดยตรงเพสือที่ ททที่จะ (1) เรทยกชนกลรุมล หนทึที่งออกมาเปห็นของพระองคร
เอง และ (2) แสดงฤทธานรุภาพอนันยธิงที่ ใหญลของพระองครใหข้พวกเขาเหห็น
อพย 14:13-14
โมเสสจถึงเตชอนพลไพรท่วท่า "อยท่ากลกัวเลย มกันี่นคงไวข้ คอยดรความรอด
ทนนี่จะมาจากพระเยโฮวาหต์ ซถึนี่งพระองคต์จะประทานใหข้แกท่ทท่านทกันี้งหลายในวกันนนนี้ ดข้วยคนอนยปอิ ตต์ซถึนี่ง
ทท่านทกันี้งหลายเหป็นในวกันนนนี้ แตท่นนนี้ไปจะไมท่ไดข้เหป็นอนกเลย 14 พระเยโฮวาหต์จะทรงรบแทนทท่านทกันี้ง
หลาย ทท่านทกันี้งหลายจงสงบอยรท่เถอิด "
พอถทึงตอนนทรโมเสสกห็พรข้อมสทาหรนับการทข้าทายแลข้ว แนลนอนวลาเขาตอบกลนับไปอยลาง
รข้อนรนวลา “อยลากลนัวเลย มนันที่ คงไวข้ คอยดลูความรอดททที่จะมาจากพระเยโฮวาหร ซทึงที่ พระองครจะ
ประทานใหข้แกลทลานทนัรงหลายในวนันนทร” นทที่เทลากนับวลาโมเสสบอกใหข้พวกเขาแคลยสืนเฉยๆและคอยดลูวาล
พระเจข้าจะทรงททาอะไรใหข้พวกทลานบข้าง เขาบอกคนเหลลานนัรนตลอไปวลาอทกไมลนานพวกเขาจะไมลไดข้
เหห็นชาวอทยธิปตรเหลลานนัรนอทกเลย จากนนัรนเขาตทาหนธิพวกเขาโดยบอกพวกเขาวลา “พระเยโฮวาหรจะ
ทรงรบแทนทลานทนัรงหลาย ทลานทนัรงหลายจงสงบอยลูเล ถธิด” นทที่เทลากนับเขาบอกพวกเขาวลา จงอยลูเล ฉยๆ
และดลูวาล พระเจข้าจะทรงททาอะไร

อพย 14:15-18
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "เหตบไฉนเจข้าจถึงมารข้องทบกขต์ตท่อเรา
จงสกันี่งชนชาตอิอสอิ ราเอลใหข้เดอินตท่อไปขข้างหนข้าเถอิด 16 ฝท่ายเจข้าจงยกไมข้เทข้าของเจข้า แลข้วยชนนี่ มชอของ
เจข้าออกไปเหนชอทะเล ทจาใหข้ทะเลนกันี้นแยกออก เพชนี่อคนออิสราเอลจะไดข้เดอินบนดอินแหข้งกลางทะเล
แลข้วขข้ามไปไดข้ 17 ดรเถอิด สท่วนเรากป็จะบกันดาลใหข้ใจชาวอนยปอิ ตต์แขป็งกระดข้างไลท่ตามมา แลข้วเราจะไดข้
รกับเกนยรตอิเพราะฟาโรหต์ พลโยธา รถรบ และพลมข้าทกันี้งหมดของเขา 18 เมชนี่อเราไดข้รกับเกนยรตอิเพราะ
ฟาโรหต์ รถรบและพลมข้าของเขาแลข้ว ชาวอนยปอิ ตต์กป็จะรรข้วท่าเรานนนี่แหละคชอพระเยโฮวาหต์ "
พระเจข้าจทึงทรงบอกโมเสสใหข้หยรุดอธธิษฐานและเตรทยมพลไพรล ใหข้พรข้อมสทาหรนับการยก
ออกไป พระเจข้าทรงบอกโมเสสวลาจะตข้องททาอะไรและสธิที่งททที่พระองครจะทรงททา ในสลวนของเขา
แลข้ว โมเสสจะตข้องยกไมข้เทข้าของตนขทึรนโดยเหยทยดมนันออกเหนสือทะเลนนัรนและทะเลนนัรนจะแยก
ออกตลอหนข้าพวกเขา พวกเขากห็จะสามารถเดธินไปบนดธินแหข้งไดข้ “กลางทะเล”
นอกจากนทร พระเจข้าทรงบอกโมเสสลลวงหนข้าวลา พระองครจะทรงททาใหข้ใจของชาวอทยธิปตร
แขห็งกระดข้างอทกครนัรงเพสืที่อททวที่ าล พวกเขาจะไลลตามชนอธิสราเอลเขข้าไปในทะเลนนัรน อยลางไรกห็ตาม ใน
การททาเชลนนนัรน พระเจข้าจะทรงไดข้รนับเกทยรตธิในการททาลายคนเหลลานนัรน คทาททที่แปลวลา เกนยรตอิ (คอว
บนัด) มทความหมายวลา ‘เกทยรตธิ’ หรสือ ‘สงลาราศท’
อพย 14:19-20
ฝท่ายทรตสวรรคต์ของพระเจข้าซถึนี่งนจาพลโยธาออิสราเอลนกันี้นกลกับไปอยรท่
ขข้างหลกัง และเสาเมฆซถึนี่งอยรท่ขาข้ งหนข้า กป็กลกับมาตกันี้งอยรท่ขาข้ งหลกังเขา 20 คชอเสานกันี้นมาอยรรท่ ะหวท่างคท่าย
ของชาตอิอนยปอิ ตต์และคท่ายของชนชาตอิอสอิ ราเอล และเปป็นเมฆมชดแกท่ชาวอนยปอิ ตต์ แตท่มนแสงสท่องสวท่างใน
เวลากลางคชนแกท่ชนชาตอิออิสราเอล ทกันี้งสองฝท่ายมอิไดข้เขข้าใกลข้กกันตลอดคชน
เหห็นไดข้ชนัดวลาปลานนทรเปห็นเวลาคทที่าแลข้ว พระเจข้าจทึงทรงยข้ายเสาเมฆโดยทลูตสวรรครของพระองคร
ไปยนังดข้านหลนังของพวกเขาซทึที่งจนถทึงตอนนทรกนห็ ทาหนข้าพวกเขามาตลอด พระเจข้าทรงใหข้มนนั อยลูตล รง
กลางระหวลางพวกเขากนับชาวอทยธิปตร มนันกลายเปห็นเมฆแหลงความมสืดแกลชาวอทยธิปตร แตลในอทกฝนัที่งหนทึงที่
มนันใหข้แสงสวลางแกลชนชาตธิอธิสราเอล มนันจทึงแยกทนัรงสองคลายนนัรนออกจากกนันเพสืที่อททที่วาล ชาวอทยธิปตรจะ
ไมลสามารถและจะไมลยอมโจมตทชนอธิสราเอลในคสืนนนัรน
อพย 14:21-22
โมเสสยชนนี่ มชอของทท่านออกไปเหนชอทะเล และพระเยโฮวาหต์กป็ทรง
บกันดาลใหข้ลมทอิศตะวกันออกพกัดโหมไลท่นจนี้าทะเลตลอดคชน ทจาใหข้ทะเลกลายเปป็นดอินแหข้ง นจนี้าแยกออก

จากกกัน 22 ชนชาตอิออิสราเอลกป็พากกันเดอินบนดอินแหข้งกลางทะเล สท่วนนจนี้านกันนี้ ตกันี้งเปป็นเหมชอนกจาแพง
สจาหรกับเขา ทกันี้งทางขวาและทางซข้าย
ขณะเดทยวกนัน โมเสสกห็เหยทยดมสือของเขาออกเหนสือทะเลนนัรนตามททที่ไดข้รนับบนัญชา “และพระ
เยโฮวาหรกทห็ รงบนันดาลใหข้ลมทธิศตะวนันออกพนัดโหมไลลนร ทาทะเลตลอดคสืน ททาใหข้ทะเลกลายเปห็นดธิน
แหข้ง นทราแยกออกจากกนัน” โดยตนัรงขทึรนเปห็นเหมสือนกทาแพงอยลูทล ร นังสองขข้างของพวกเขา ชนชาตธิ
อธิสราเอลจทึงเดธินมรุลงหนข้าไปบนพสืรนทะเลแหข้ง การททาเชลนนนัรนถสือไดข้วาล เปห็นกข้าวสทาคนัญแหลงความเชสืที่อ
เลย กระนนัรนพวกเขากห็เชสืที่อฟนังโดยความเชสืที่อ
อพย 14:23-25
คนอนยปอิ ตต์กป็ไลท่ตามเขาเขข้าไปกลางทะเล ทกันี้งกองมข้าและราชรถ และ
พลมข้าทกันี้งปวงของฟาโรหต์ 24 ครกันี้นในเวลายจนี่ารบท่ง พระเยโฮวาหต์ทอดพระเนตรจากเสาเพลอิงและเสา
เมฆทรงเหป็นพลโยธาอนยปอิ ตต์ กป็ทรงบกันดาลใหข้กองทกัพอนยอิปตต์เกอิดโกลาหล 25 พระองคต์ทรงกระทจา
ใหข้ลข้อรถฝชดจนแลท่นไปแทบไมท่ไหว คนอนยปอิ ตต์จถึงพรดกกันวท่า "ใหข้เราหนนไปจากหนข้าคนออิสราเอลเถอิด
เพราะพระเยโฮวาหต์ทรงตท่อสรข้กกับคนอนยอิปตต์แทนเขา"
ชาวอทยธิปตรซทึที่งมทใจแขห็งกระดข้างกห็มลรุงมนันที่ ททจที่ ะยนับยนัรงชนอธิสราเอลใหข้ไดข้ โดยไลลตามพวกเขา
เขข้าไปกลางทะเลทนันทท “ทนัรงกองมข้าและราชรถ และพลมข้าทนัรงปวงของฟาโรหร” ปลานนทรเปห็นเวลาเชข้า
แลข้วเพราะมทเขทยนไวข้วาล “เวลายทที่ารรุลง” องครพระผลูข้เปห็นเจข้าจทึง “ทอดพระเนตรจากเสาเพลธิงและเสา
เมฆทรงเหห็นพลโยธาอทยธิปตร กห็ทรงบนันดาลใหข้กองทนัพอทยธิปตรเกธิดโกลาหล”
กลลาวโดยเฉพาะเจาะจงกห็คสือ พระเจข้าทรงททาใหข้ลข้อของรถรบเหลลานนัรนหลรุดออก บางคน
คาดเดาวลาพระองครทรงททาเชลนนนัรนโดยใชข้สายฟข้าฟาดหรสือลลูกเหห็บ แตลกไห็ มลมทเอลยถทึงสธิที่งเหลลานทรใน
ขข้อความเลย มนันเปห็นเรสือที่ งททที่เกสือบตลกขบขนันททที่จะนทึกภาพกองทนัพอทยธิปตรอนันเกรทยงไกรททไที่ ลลตาม
ชนชาตธิอธิสราเอลและลข้อททละลข้อคลอยๆหลรุดออกจากรถรบเหลลานนัรน พวกเขาจทึงพยายามอยลางเปลลา
ประโยชนรททที่จะขนับรถรบเหลลานนัรนไปโดยไมลมลท ข้อ ดข้วยความตระหนกตกใจกลนัว ชาวอทยธิปตรจงทึ
ตระหนนักวลาพระเจข้ากทาลนังสลูข้กบนั พวกตนและตนัดสธินใจททที่จะหนทไปจากททที่นนันที่
อพย 14:26-28
ขณะนกันนี้ พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "จงยชนี่นมชอออกไปเหนชอ
ทะเล เพชนี่อใหข้นจนี้าทะเลไหลกลกับคชนมาทท่วมคนอนยอิปตต์ ทกันี้งรถรบและพลมข้าของเขา" 27 โมเสสจถึงยชนี่น
มชอออกไปเหนชอทะเล ครกันนี้ รบท่งเชข้าทะเลกป็กลกับไหลดกังเกท่า คนอนยอิปตต์พากกันหนนกระแสนจนี้า แตท่พระเย

โฮวาหต์ทรงสลกัดคนอนยอิปตต์ลงกลางทะเล 28 นจนี้ากป็กลกับทท่วมพลรถและพลมข้า คชอพลโยธาทกันี้งหมด
ของฟาโรหต์ซถึนี่งไลท่ตามเขาเขข้าไปในทะเล ไมท่เหลชอสกักคนเดนยว
พระเจข้าจทึงทรงสนังที่ โมเสสใหข้เหยทยดมสือของเขาออกไปเหนสือทะเลนนัรนอทกครนัรงและนทราใน
ทะเลกห็จะไหลกลนับมาทลวมชาวอทยปธิ ตรททที่อยลูใล นทะเลนนัรน โมเสสททาตาม และ “ทะเลกห็กลนับไหลดนัง
เกลา” เมสืที่อถทึงรรุลงเชข้า ดนังนนัรน “พระเยโฮวาหรทรงสลนัดคนอทยธิปตรลงกลางทะเล”
พวกนนักศาสนศาสตรรททที่มทแนวคธิดเปธิดกวข้างและขทรสงสนัยกห็เสนอแนวคธิดททวที่ าล ทะเลแดงนนัรน
จรธิงๆแลข้วคสือ ‘ทะเลตข้นกก’ (มทความจรธิงในแนวคธิดนทรอยลูบล ข้าง เพราะคทาททที่แปลวลา ‘แดง’ (คยวพหต์)
แปลไดข้ดข้วยวลา ตข้นกก หรสือตข้นหญข้านทรา มนันเปห็นคทาเดทยวกนับททที่ถลูกแปลเปห็น กอปรสือ ในอพยพ 2:5)
หลนักคทาสอนแบบเปธิดกวข้างมาตรฐานจทึงสอนวลาชนชาตธิอธิสราเอลเดธินขข้าม ‘ทะเลตข้นกก’ ไปซทึที่งลทึก
แคลตาตรุลมหรสือเขลา โดยปฏธิเสธการประกอบกธิจอนันนลาอนัศจรรยรของพระเจข้า อยลางไรกห็ตาม แนวคธิด
แบบตนัรงขข้อสงสนัยดนังกลลาวกห็ลข้มเหลว เพราะวลามทเขทยนไวข้วาล เมสืที่อนทราทะเลกลนับมาไหลดนังเดธิม กองทนัพ
อทยธิปตรทรนังหมดกห็จมนทรา นทราทะเล “กลนับทลวมพลรถและพลมข้า คสือพลโยธาทนัรงหมดของฟาโรหรซทึที่งไลล
ตามเขาเขข้าไปในทะเล ไมลเหลสือสนักคนเดทยว” ดลู ฮทบรลู 11:29
อพย 14:29-31
ฝท่ายชนชาตอิออิสราเอลเดอินไปตามดอินแหข้งกลางทข้องทะเล นจนี้าตกันี้งขถึนี้น
เหมชอนกจาแพงสจาหรกับเขาทกันี้งทางขวาและทางซข้าย 30 ดกังนนนี้ในวกันนกันี้นพระเยโฮวาหต์ทรงโปรดชท่วย
ใหข้คนออิสราเอลรอดจากเงชนี้อมมชอคนอนยอิปตต์ ออิสราเอลเหป็นศพคนอนยปอิ ตต์อยรท่ทนนี่ชายทะเล 31 ออิสราเอล
เหป็นกอิจการใหญท่ ซถึงนี่ พระเยโฮวาหต์ไดข้ทรงกระทจาแกท่คนอนยอิปตต์ พลไพรท่นกันี้นกป็เกรงกลกัวพระเยโฮวาหต์
เขาทกันี้งหลายเชชนี่อถชอพระเยโฮวาหต์และเชชนี่อโมเสสผรข้รบกั ใชข้ของพระองคต์ดข้วย
รายละเอทยดเพธิมที่ เตธิมเกทที่ยวกนับการอนัศจรรยรอนันยธิงที่ ใหญลทพทที่ ระเจข้าไดข้ทรงกระททาถลูกกลลาวถทึง
ชนชาตธิอธิสราเอล “เดธินไปตามดธินแหข้งกลางทข้องทะเล” นทราในทะเลนนัรน “ตนัรงขทึรนเหมสือนกทาแพง
สทาหรนับเขาทนัรงทางขวาและทางซข้าย” พระเจข้าไมลเพทยงทรงชลวยพวกเขาใหข้พข้นอยลางเกรทยงไกร
เทลานนัรน แตลพวกเขาเดธินไปบนดธินแหข้งโดยเทข้าของพวกเขาไมลเปทยกเลยดข้วยซทรา พระองครไมลเพทยง
ทรงแยกทะเลแดงเทลานนัรน แตลพระองครทรงททาใหข้ทข้องทะเลแหข้งเพสืที่อพวกเขาดข้วย พสืรนททสที่ ล วนททพที่ วก
เขาเดธินขข้ามไปนลาจะเปห็นขอบบนของชลองแคบสรุเอซซทึที่งยสืนที่ ออกมาจากทะเลแดง ในวนันถนัดมา
“อธิสราเอลเหห็นศพคนอทยธิปตรอยลูทล ทที่ชายทะเล”

ความจรธิงททที่ยธิงที่ ใหญลกวลากห็คสือวลา “พระเยโฮวาหรทรงโปรดชลวยใหข้คนอธิสราเอลรอดจากเงสืรอม
มสือคนอทยธิปตร” พวกเขาไดข้เหห็นกนับตาวลาพระเจข้าไดข้ทรงททาอะไรเพสือที่ พวกเขา ชนชาตธิอธิสราเอลจทึง
“เกรงกลนัวพระเยโฮวาหร เขาทนัรงหลายเชสืที่อถสือพระเยโฮวาหรและเชสืที่อโมเสสผลูข้รนับใชข้ของพระองคร
ดข้วย” พระเจข้าจทึงทรงกลายเปห็นพระผลูข้ชลวยใหข้รอดของพวกเขาและชนอธิสราเอลจทึงเรธิที่มเกรงกลนัวและ
วางใจพระองคร นอกจากนทร พระเจข้าทรงแสดงใหข้เหห็นชนัดเจนแบบไมลมทขอข้ สงสนัยวลาโมเสสเปห็นผลูข้นทา
ททที่ถลูกเลสือกสรรของพระองคร
*****
ภนพรวมของอพยพ 15: หลนังจากพระเจห้าทรงชล่วยชนชาตยิอยิสราเอลใหห้พห้นอยล่างยยิงที่ ใหญล่
แลห้ว อพยพ 15 กป็มทเนสือนื้ หาเกทที่ยวกนับ (1) บทเพลงแหล่งการชล่วยกยห้ของโมเสสในขห้อ 1-21 ตามมาดห้วย
การทดสอบททที่นคนื้าแหล่งตคาบลมาราหต์ในขห้อ 22-27
อพย 15:1-3
ขณะนกันนี้ โมเสสกกับชนชาตอิออิสราเอลรข้องเพลงบทนนนี้ ถวายพระเยโฮ
วาหต์วท่า "ขข้าพเจข้าจะรข้องเพลงถวายพระเยโฮวาหต์ เพราะพระองคต์ทรงไดข้ชกัยชนะอยท่างใหญท่หลวง
พระองคต์ทรงกวาดมข้าและพลมข้าลงในทะเล 2 พระเยโฮวาหต์ทรงเปป็นกจาลกังและเปป็นบทเพลงแหท่ง
ขข้าพเจข้า พระองคต์ทรงเปป็นผรข้ชวท่ ยใหข้ขาข้ พเจข้ารอด พระองคต์นนนี่แหละเปป็นพระเจข้าของขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้า
จะสรรเสรอิญพระองคต์ ทรงเปป็นพระเจข้าของบรรพบบรบษของขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าจะยกยท่องสรรเสรอิญ
พระองคต์ 3 พระเยโฮวาหต์ทรงเปป็นนกักรบ พระนามของพระองคต์คชอ พระเยโฮวาหต์
ในการเฉลธิมฉลองชนัยชนะอนันยธิงที่ ใหญลททที่พระเจข้าไดข้ทรงใหข้เกธิดขทึรน โมเสสจทึงรข้องเพลงแหลง
ชนัยชนะซทึที่งกลายมาเปห็นททที่รจลูข้ นักในชสืที่อเพลงของโมเสส ตลอมามนันถลูกอข้างอธิงถทึงในวธิวรณร 15:3
เหห็นไดข้ชนัดวลาขข้อ 2 กลายเปห็นรากฐานของเพลงสดรุดท 118:14 และอธิสยาหร 12:2 ในเวลาตลอ
มา แนลททเดทยว องครพระผลูข้เปห็นเจข้าทรงเปห็นกทาลนังและบทเพลงของเราจรธิงๆ และพระองครเองไดข้กลาย
มาเปห็นความรอดของเราแลข้ว “พระองครนทที่แหละเปห็นพระเจข้าของขข้าพเจข้า” โมเสสกลลาวลลวงหนข้า
แบบเปห็นคทาพยากรณรวาล สนักวนันหนทึงที่ พระเจข้าจะทรง “จนัดเตรทยมททที่อยลูใล หข้แกลเขา” นอกจากนทร พระองคร
ทรงเปห็นพระเจข้าแหลงบรรพบรุรรุษของเขา และเขาจทึงจะยกยลองพระองคร ไมลมทวธิธทใดททที่จะใหข้เกทยรตธิ
บรรพบรุรรุษของตนดทไปกวลาการยกยลองพระเจข้าของเขา

แมข้คนบางกลรุลมททรที่ นักสนันตธิจะมองวลาอยลางไรกห็ตาม แตลพระเยโฮวาหรพระเจข้ากห็ทรงเปห็นนนักรบ
“พระนามของพระองครคสือ พระเยโฮวาหร” พระองครไดข้ทรงตลอสลูข้แลข้วและจะทรงตลอสลูข้เทลาททที่จทาเปห็น
เพสืที่อเหห็นแกลพระนามของพระองครและพลไพรล ของพระองคร
อพย 15:4-5
พระองคต์ทรงเหวนนี่ยงรถรบ และโยนพลโยธาของฟาโรหต์ลงในทะเล
นายทหารรถรบชกันนี้ ยอดของฟาโรหต์กป็จมในทะเลแดง 5 นจนี้าทท่วมเขา เขาจมลงในทะเลทนนี่ลถึกประดบจ
กข้อนหอิน
โมเสสกลลาวตลอไปวลาพระเจข้าไดข้ทรงไดข้ชยนั ชนะอนันยธิงที่ ใหญลโดยการททาใหข้พวกอทยธิปตรจม
นทราตายในทะเลแดง เขากลลาววลาคนเหลลานนัรนจมลงดรุจหธินกข้อนหนทึที่ง อทกครนัรงททที่นนนัที่ เปห็นเรสืที่องแปลก
หากจรธิงๆแลข้วชนอธิสราเอลเดธินลรุยนทราลทึกแคลตาตรุลมเหมสือนอยลางททพที่ วกแนวคธิดเปธิดกวข้างกลลาวอข้าง
อพย 15:6-8
โอ ขข้าแตท่พระเยโฮวาหต์ พระหกัตถต์ขวาของพระองคต์ทรงอานบภาพยอินี่ง
โอ ขข้าแตท่พระเยโฮวาหต์ พระหกัตถต์ขวาของพระองคต์ฟาดศกัตรร แหลกเปป็นชอินนี้ ๆ 7 ดข้วยเดชานบภาพอกัน
ยอินี่งใหญท่ของพระองคต์ พระองคต์ทรงควจนี่าปฏอิปกักษต์ของพระองคต์เสนย พระองคต์ทรงใชข้พระพอิโรธของ
พระองคต์เผาผลาญเขาเสนยอยท่างตอฟาง 8 โดยลมทนนี่ระบายจากชท่องพระนาสอิกนจนี้ากป็ทท่วมสร งขถึนี้นไป
นจนี้าทท่วมกป็ทข้นสร งขถึนี้น นจนี้ากป็แขป็งขถึนี้นในทข้องทะเล
โมเสสกลลาวตลอไปวลาพระหนัตถรขวาของพระเจข้า “ทรงอานรุภาพยธิงที่ ” คทาบรรยายถทึงพระเจข้า
โดยใหข้มทลนักษณะของมนรุษยรจงทึ ถลูกกลลาวตรงนทร นนันที่ คสือ พระองครทรงถลูกบรรยายวลามทมอสื ขวา อยลางไร
กห็ตาม ความจรธิงททที่ยธิงที่ ใหญลกวลากห็คสือวลา พระเจข้าทรงไดข้รนับเกทยรตธิเมสืที่อพระองครทรงชลวยชนอธิสราเอล
ใหข้พข้น ในความยธิงที่ ใหญลแหลงความเปห็นเลธิศของพระองคร พระเจข้าไดข้ทรงควทที่าปฏธิปนักษรของพระองคร
เสทย โดยลมททรที่ ะบายจากชลองพระนาสธิกของพระองคร นทราทะเลนนัรนไดข้ถลูกรวบรวมเขข้าดข้วยกนัน
อพย 15:9-10
พวกขข้าศถึกกลท่าววท่า `เราจะตอิดตาม เราจะจกับใหข้ทกัน เราจะรอิบ
สอินี่งของมาแบท่งปกันกกัน เราจถึงจะพอใจทนนี่ไดข้กระทจากกับพวกนกันี้นดกังประสงคต์ เราจะชกักดาบออก มชอเรา
จะทจาลายเขาเสนย' 10 พระองคต์ทรงบกันดาลใหข้ลมพกัดมา นจนี้าทะเลกป็ทท่วมเขามอิด เขาจมลงในกระแส
นจนี้าอกันไหลแรงนกันี้นเหมชอนตะกกันี่ว

แมข้ชาวอทยธิปตรไดข้ปฏธิญาณวลาจะไลลตามและททาลายชนอธิสราเอลเสทย แตลพระเจข้าในฤทธานรุ
ภาพอนันเกรทยงไกรของพระองครไดข้ทรงเพทยงเปลานทราใหข้กลนับมาทลวมคนเหลลานนัรน “เขาจมลงใน
กระแสนทราอนันไหลแรงนนัรนเหมสือนตะกนัวที่ ”
อพย 15:11-13
โอ ขข้าแตท่พระเยโฮวาหต์ ในบรรดาพระทกันี้งปวงองคต์ไหนจะเปป็น
เหมชอนพระองคต์เลท่า องคต์ไหนจะเหมชอนพระองคต์ผข้ทร รงประกอบดข้วยความบรอิสบ ทธอิธอกันรบท่งเรชอง และ
นท่าเกรงขามเนชนี่องดข้วยการสรรเสรอิญ และการมหกัศจรรยต์ทนนี่พระองคต์ทรงกระทจา 12 พระองคต์ทรง
เหยนยดพระหกัตถต์ขวาออก แผท่นดอินกป็กลชนพวกเขาเสนย 13 พระองคต์ทรงนจาชนชาตอิ ซถึนี่งพระองคต์ทรง
ไถท่ไวข้ดข้วยพระเมตตาของพระองคต์ พระองคต์ทรงพาเขามาถถึงทนนี่สถอิตอกันบรอิสบ ทธอิธของพระองคต์ ดข้วย
พระเดชานบภาพ
โมเสสถามตลอไปในแบบไมลตข้องการคทาตอบ “โอ ขข้าแตลพระเยโฮวาหร ในบรรดาพระทนัรง
ปวงองครไหนจะเปห็นเหมสือนพระองครเลลา” คทาททแที่ ปลวลา บรรดาพระ (เอล) มทความหมายวลา เหลลาผลูข้มท
ฤทธธิธ ตรงนทรมนันอาจหมายถทึง บรุคคลใดกห็ตามททที่มทฤทธธิธ ไมลวาล จะเปห็นคนหรสือวธิญญาณ คทาตอบนนัรน
ชนัดเจนอยลูแล ลข้ว ไมลมผท ลูข้ใดเหมสือนพระเจข้าของเรา! นอกจากนทร โมเสสถามแบบไมลตข้องการคทาตอบตลอ
ไปวลา “องครไหนจะเหมสือนพระองครผลูข้ทรงประกอบดข้วยความบรธิสรุทธธิธอนันรรุลงเรสือง และนลาเกรงขาม
เนสืที่องดข้วยการสรรเสรธิญ และการมหนัศจรรยรทพทที่ ระองครทรงกระททา” อทกครนัร งททคที่ ทาตอบชนัดเจนอยลูแล ลข้ว
ไมลมทผลูข้ใดในจนักรวาลททที่เหมสือนกนับพระองคร พระองครทรงเปทที่ยมดข้วยสงลาราศทในความบรธิสรุทธธิธและ
ทรงนลาเกรงขามในการสรรเสรธิญพระองคร โดยทรงกระททาการอนัศจรรยรตลางๆอนันเกรทยงไกร
โมเสสกลลาวตลอไปวลาแคลเพทยงพระเจข้าทรงเหยทยดพระหนัตถรเบสืรองขวาของพระองครออก แผลน
ดธินโลกกห็กลสืนกธินเหลลาศนัตรลูของพวกเขาเสทย นอกจากนทร ในพระเมตตาของพระองครๆกห็ทรงนทาพล
ไพรล ของพระองครไปขข้างหนข้าซทึที่งเปห็นผลูข้ททที่พระองครไดข้ทรงไถลไวข้แลข้ว โดยทรงนทาพวกเขาไปโดย
พระกทาลนังของพระองครสลลูททที่อาศนัยสรุดยอดแหลงหนทึที่ง เราควรหมายเหตรุไวข้วาล สถานททที่แหลงนนัรนถลูกกลลาว
ถทึงวลาบรธิสรุทธธิธ มนันไดข้ถลูกแยกตนัรงไวข้ตลางหากสทาหรนับพวกเขาแลข้วโดยพระเจข้า
อพย 15:14-19
ชนชาตอิทกันี้งหลายจะไดข้ยอิน แลข้วจะพากกันหวาดกลกัว ชาวประเทศฟนลอิ
สเตนยจะรรข้สถึกเสนยวสยอง 15 ครกันี้งนกันี้นพวกเจข้านายในเมชองเอโดมกป็จะพากกันหวาดกลกัว และพวก
หกัวหนข้าในเมชองโมอกับกป็จะสะทกสะทข้าน ชาวเมชองคานาอกันทกันี้งปวงกป็จะระสจนี่าระสายไป 16 ความ
รรข้สถึกเสนยวสยอง และความตกใจกลกัวจะอบบกัตอิขถึนี้นในใจของเขา เนชนี่องดข้วยฤทธานบภาพแหท่งพระกร

ของพระองคต์ เขาจะหยบดนอิงนี่ อยรท่เหมชอนกข้อนหอิน โอ ขข้าแตท่พระเยโฮวาหต์ จนพลไพรท่ของพระองคต์
ผท่านพข้นไป จนชนชาตอิซถึนี่งพระองคต์ทรงไถท่ไวข้แลข้วผท่านไป 17 พระองคต์จะทรงนจาเขาเขข้ามา และ
ทรงตกันี้งเขาไวข้บนภรเขาซถึงนี่ เปป็นมรดกของพระองคต์ โอ ขข้าแตท่พระเยโฮวาหต์ เปป็นสถานทนนี่ซถึนี่งพระองคต์
ทรงสรข้างไวข้ เพชนี่อเปป็นทนสนี่ ถอิตของพระองคต์ โอ ขข้าแตท่พระเยโฮวาหต์ สถานบรอิสบ ทธอิธซงถึนี่ พระหกัตถต์ของ
พระองคต์สถาปนาไวข้ 18 พระเยโฮวาหต์จะทรงครอบครองอยรเท่ ปป็นนอิตยต์นรอิ กันดรต์ 19 เพราะเมชนี่อกอง
มข้าของฟาโรหต์กกับราชรถ และพลมข้าของทท่านลงไปในทะเล พระเยโฮวาหต์กป็ทรงใหข้นจนี้าทะเลไหล
กลกับมาทท่วมเสนย แตท่ชนชาตอิอสอิ ราเอลเดอินไปบนดอินแหข้งกลางทะเลนกันี้น "
โมเสสจทึงกลลาวลลวงหนข้าแบบเปห็นคทาพยากรณรวาล ชนชาตธิเพสือที่ นบข้านทนัรงหลายททที่ในไมลชข้าชน
อธิสราเอลจะเขข้าไปตธิดตลอสนัมพนันธรดข้วยจะอนัศจรรยรใจและเกรงกลนัว (ปาเลสไตนร, เอโดม, โมอนับ
และคานาอนัน) เขากลลาวแบบเปห็นคทาพยากรณรวาล พระเจข้าจะทรงนทาพวกเขาทนัรงหมดไปถทึงภลูเขาซทึที่ง
เปห็นมรดกของพระองครและสถานบรธิสรุทธธิธของพระองคร ททนที่ นันที่ องครพระผลูข้เปห็นเจข้าจะทรงครอบ
ครองอยลูตล ลอดไปเปห็นนธิตยร เขาจทึงเหห็นลลวงหนข้าเปห็นคทาพยากรณรถงทึ แผนการของพระเจข้าสทาหรนับใน
ตอนนนัรนเรสือที่ ยไปจนถทึงกาลนธิรนันดรร
เพลงของโมเสสปธิดทข้ายดข้วยการททที่เขาสรรุปยลอการอนัศจรรยรอนันยธิงที่ ใหญลททที่พวกเขาเพธิที่งเหห็นกนับ
ตา อทยธิปตรไดข้พาล ยแพข้อยลางหมดรลูปและอธิสราเอลไดข้รนับการชลวยใหข้พข้น
อพย 15:20-21
ฝท่ายมอิเรนยมหญอิงผรข้พยากรณต์ พนนี่สาวของอาโรนกป็ถชอรจามะนา และ
หญอิงทกันี้งปวงกป็ถชอรจามะนาเดอินตาม พรข้อมเตข้นรจาไปดข้วย 21 มอิเรนยมจถึงรข้องนจาวท่า "จงรข้องเพลง
ถวายพระเยโฮวาหต์เถอิด เพราะพระองคต์ทรงไดข้ชกัยชนะอยท่างใหญท่หลวง พระองคต์ทรงกวาดมข้าและ
พลมข้าใหข้ตกลงไปในทะเล"
มธิเรทยม พทสที่ าวของโมเสส ถลูกกลลาวถทึงวลาเปห็นผลูข้พยากรณร นางนทาหญธิงชาวอธิสราเอลคนอสืที่นๆ
ในการเตข้นรทาแบบบนัลเลลตรโดยสรรเสรธิญพระเจข้าเชลนเดทยวกนัน การตอบสนองของนางตลอเพลงอนัน
ยธิงที่ ใหญลของโมเสสคสือ “จงรข้องเพลงถวายพระเยโฮวาหรเถธิด เพราะพระองครทรงไดข้ชยนั ชนะอยลาง
ใหญลหลวง พระองครทรงกวาดมข้าและพลมข้าใหข้ตกลงไปในทะเล”
อพย 15:22
ตท่อมาโมเสสนจาพวกออิสราเอลออกจากทะเลแดงไปยกังถอินี่นทบรกกัน
ดารชร รต์ เดอินไปในถอินนี่ ทบรกกันดารสามวกัน กป็มอิไดข้พบนจนี้าเลย

หลนังจากไดข้ประสบกนับการทรงไถลอนันนลาอนัศจรรยรของพระเจข้าแลข้ว ชนอธิสราเอลกห็เรธิที่มการ
เดธินทางระยะยาวไปยนังแผลนดธินททที่ทรงสนัญญาไวข้ พวกเขาเพธิที่งประสบกนับความรอดของพระเจข้ามา
ไมลนาน โลกททที่แทข้จรธิงแหลงปนัญหาตลางๆใน ‘ชทวธิตครธิสเตทยน’ กห็เรธิที่มตข้นขทึรน ถธิที่นทรุรกนันดารชลูรคร สือ
เขตแดนนนัรนในแหลมซทนายทางทธิศตะวนันตก มนันคสือทะเลทรายดทๆนทเที่ อง แมข้วาล พวกเดธินทางสามวนัน
เขข้าไปในถธิที่นทรุรกนันดารนนัรน แตลพวกเขากห็ “ไมลพบนทราเลย” หลนังจากพระเจข้าทรงชลวยพวกเขาใหข้รอด
แลข้ว พระองครกทห็ รงอนรุญาตใหข้พวกเขาถลูกทดสอบ พวกเขาซทึที่งเหมสือนกนับประชากรของพระเจข้า
จนถทึงทรุกวนันนทรไมลไดข้สอบผลานอยลางดท แมข้กระนนัรน อทกไมลนานพระเจข้าจะทรงสอนบทเรทยนททที่สทาคนัญ
อทกอยลางแกลพวกเขา โดยเปธิดเผยใหข้เหห็นวลาพระองครจะทรงเลทรยงดลูพวกเขาไปตลอดทาง
อพย 15:23
ครกันี้นมาถถึงตจาบลมาราหต์ เขากป็กนอิ นจนี้าทนนี่ตจาบลมาราหต์นกันี้นไมท่ไดข้ เพราะ
นจนี้าขม เหตบฉะนกันนี้ จถึงตกันี้งชชนี่อวท่ามาราหต์ จากนนัรนพวกเขากห็มาถทึงตทาบลมาราหรซทึที่งมทนร ทา แตลดนังคทาฮทบรลู มา
ราหต์ สสืที่อเปห็นนนัย นทราททที่นนนัที่ มทรสขม แมข้มธิไดข้ระบรุไวข้ แตลมนนั อาจมทรสขมเพราะทะเลสาบขมขนาดใหญล
(Great Bitter Lake) ททที่อยลูใล กลข้เคทยง พระเจข้าทรงยอมใหข้พวกเขาถลูกทดสอบเชลนนนัรน
อพย 15:24-25
และพลไพรท่นกันี้นกป็พากกันบท่นตท่อวท่าโมเสสวท่า "พวกเราจะเอาอะไร
ดชนี่ม" 25 โมเสสกป็รอข้ งทรลพระเยโฮวาหต์ พระเยโฮวาหต์จถึงทรงชนนี้ใหข้ทท่านเหป็นตข้นไมข้ตข้นหนถึนี่ง เมชนี่อโยน
ตข้นไมข้นกันี้นลงในนจนี้า นจนี้ากป็จชด ณ ทนนี่นกันี้นพระองคต์ทรงประทานกฎเกณฑต์ และกฎไวข้ และทรงลองใจเขา
ทนนี่นกันี่น
ประชาชนเหลลานนัรนจทึงบท่นตท่อวท่า คทาททแที่ ปลเชลนนนัรน (ลยวต์น) มทความหมายวลา บลน หรสือ
ประทข้วง เปข้าหมายแหลงการบลนของพวกเขาคสือ โมเสสผลูข้นลาสงสาร แมข้พระเจข้าทรงประทานสธิทธธิ
พธิเศษแกลเขาใน ‘การเปห็นศธิษยาภธิบาลเลทรยงดลู’ สธิที่งททที่ถสือไดข้วาล เปห็น ‘ครธิสตจนักร’ ททขที่ นาดใหญลโตททที่สรุด
เทลาททที่เคยมทมาในประวนัตธิศาสตรร แตลเขากห็แบกรนับภาระของมนันอยลางแนลนอน ทางแกข้ปนัญหาของ
พระเจข้าคสือ ตข้นไมข้พธิเศษตข้นหนทึที่งซทึที่งเมสือที่ ถลูกโยนลงไปในนทรากห็จะททาใหข้นร ทานนัรนจสืด นทราปรธิมาณมหาศาล
เปห็นสธิที่งจทาเปห็นเพสืที่อตอบสนองความตข้องการของคนสองลข้านหข้าแสนคนและฝลูงสนัตวรของพวกเขา
เหห็นไดข้ชนัดวลาพระเจข้าทรงกระททาการอนัศจรรยรททที่สทาคนัญอทกประการเพสืที่อพธิสลูจนรใหข้พลไพรล ของ
พระองครเหห็นวลา แมข้ถลูกทดสอบ แตลพระองครกทห็ รงตอบสนองความตข้องการของพวกเขาไดข้
พระองครจงทึ ทรงกลายเปห็นเสบทยงสทาหรนับการเดธินทางครนัรงนนัรน บางคนเสนอวลาตข้นไมข้ททที่ถลูกโยนลงไป
ในนทรานนัรนเปห็นภาพเลห็งถทึงกางเขนซทึที่งสนักวนันหนทึงที่ จะททาใหข้นร ทาขมแหลงความบาปกลายเปห็นรสหวาน

สทาหรนับคนเหลลานนัรนททที่เชสืที่อ ขข้อความตรงนทรกลลาวชนัดเจนวลาพระเจข้าทรงลองใจพวกเขา คทาททที่แปลเชลน
นนัรน (นาคาหต์) มทความหมายวลา การทดสอบหรสือการลองดลู พระเจข้าไดข้ทรงวางบททดสอบหนทึที่งไวข้
ตรงหนข้าพลไพรล ของพระองคร แมข้วาล พระองครทรงเลทรยงดลูพวกเขาจรธิงๆกห็ตาม แตลพวกเขากห็ไมลไดข้
สอบผลานอยลางงดงาม
อพย 15:26
พระองคต์ตรกัสวท่า "ถข้าเจข้าทกันี้งหลายฟกังพระสบ รเสนยงของพระเยโฮ
วาหต์พระเจข้าของเจข้าอยท่างขะมกักเขมข้น และกระทจาสอินี่งทนนี่ถรกตข้องในสายพระเนตรของพระองคต์ เงนนี่ยหร
ฟกังพระบกัญญกัตอิของพระองคต์ และรกักษากฎเกณฑต์ของพระองคต์ทบกประการ แลข้วโรคตท่างๆซถึนี่งเรา
บกันดาลใหข้เกอิดแกท่ชาวอนยปอิ ตต์นกันี้น เราจะไมท่ใหข้บกังเกอิดแกท่พวกเจข้าเลย เพราะเราคชอพระเยโฮวาหต์เปป็นผรข้
รกักษาเจข้าใหข้หาย"
“กฎเกณฑรและกฎ” ททที่ถลูกกลลาวถทึงในขข้อกลอนหนข้ามทดงนั ตลอไปนทร “ถข้าเจข้าทนัรงหลายฟนังพระ
สรุรเสทยงของพระเยโฮวาหรพระเจข้าของเจข้าอยลางขะมนักเขมข้น และกระททาสธิที่งททที่ถลูกตข้องในสาย
พระเนตรของพระองคร เงทยที่ หลูฟนังพระบนัญญนัตธิของพระองคร” ฯลฯ มทเงสือที่ นไขสามประการสทาหรนับ
พระสนัญญาททที่จะมานทร กลลาวโดยสรรุปกห็คอสื พระเจข้าทรงเจาะจงไวข้วาล พลไพรล ของพระองครควร (1)
ตนัรงใจฟนังพระองคร (2) ททาสธิที่งททที่ถลูกตข้อง และ (3) เชสืที่อฟนังพระบนัญญนัตธิของพระองคร
พระองครจงทึ ทรงสนัญญาโดยอธิงตามเงสือที่ นไขเหลลานนัรนวลา “โรคตลางๆซทึที่งเราบนันดาลใหข้เกธิดแกล
ชาวอทยธิปตรนร นนั เราจะไมลใหข้บนังเกธิดแกลพวกเจข้าเลย เพราะเราคสือพระเยโฮวาหรเปห็นผลูข้รนักษาเจข้าใหข้หาย”
โรคตลางๆททที่วาล นทรอาจหมายถทึงภนัยพธิบนัตธิเหลลานนัรนททที่พระเจข้าทรงใหข้เกธิดกนับอทยธิปตร แนลททเดทยว พระองคร
ทรงเปห็นผลูข้ททที่รนักษาประชากรของพระองครใหข้หายไดข้ในทรุกทาง
อพย 15:27
พวกเขามาถถึงตจาบลเอลอิม ทนนี่มนบท่อนจนี้าพบสอิบสองบท่อ มนตข้นออินทผลกัม
เจป็ดสอิบตข้น พวกเขาจถึงตกันี้งคท่ายใกลข้บท่อนจนี้านกันี้น พระเจข้าจทึงทรงนทาพวกเขามาถทึงตทาบลเอลธิมซทึที่งมทความ
หมายตรงตนัววลา เหลลาตข้นอธินทผลนัม ททที่โอเอซธิสแหลงนทรมทไมลใชลแคลตนข้ อธินทผลนัมเจห็ดสธิบตข้นเทลานนัรน แตล
ยนังมท “บลอนทราพรุสธิบสองบลอ” ดข้วย บลอนทราพรุเหลลานทรนลาจะเปห็นสระนทราหรสือนทราพรุในทะเลทรายนนัรน แมข้
มธิไดข้ระบรุไวข้อยลางจทาเพาะเจาะจง แตลเหห็นไดข้ชนัดวลาพระเจข้าทรงนทาพวกเขาไปททที่นนันที่ อทกครนัรงททที่
พระองครทรงเลทรยงดลูประชากรของพระองครและพวกเขาตนัรงคลายททนที่ นันที่
*****

ภนพรวมของอพยพ 16: หลนังจากเดยินทางออกมาจากอทยยิปตต์แลห้ว ความเปป็นจรยิงของชทวยิต
ในทะเลทรายกป็เผชยิญหนห้ากนับชนชาตยิอยิสราเอล นอกจากนทนื้ ในไมล่ชห้าพวกเขากป็พบกนับความยอุล่งยาก
ตล่างๆนานาระหวล่างทางไปยนังแผล่นดยินททที่ทรงสนัญญาไวห้ (ภาพเปรทยบถทึงชทวยิตครยิสเตทยนจทึงปรากฏ
ชนัดเจนเหลสือเกยิน) แมห้กระนนันื้น พระเจห้ากป็ทรงเลทนื้ยงดยและทรงชล่วยใหห้พนห้ ในบทนทนื้ (1) ชนชาตยิ
อยิสราเอลบล่นขออาหารในขห้อ 1-13 (2) พระเจห้าประทานมานาเพสือที่ เปป็นอาหารของพวกเขาในขห้อ
14-22 (3) กฎระเบทยบตล่างๆเกทที่ยวกนับมานาไดห้ถยกตนันื้งขทึนนื้ โดยเฉพาะในเรสืที่องททที่เกทที่ยวกนับวนันสะบาโต
ในขห้อ 23-36
อพย 16:1-3
พวกเขายกไปจากเอลอิม และในวกันทนนี่สบอิ หข้าเดชอนทนนี่สอง นกับตกันี้งแตท่
เวลายกออกจากแผท่นดอินอนยปอิ ตต์ ชบมนบมชนชาตอิออิสราเอลทกันี้งหมดกป็มาถถึงถอินี่นทบรกกันดารสนน ซถึงนี่ อยรท่
ระหวท่างตจาบลเอลอิมกกับภรเขาซนนาย 2 ชบมนบมชนชาตอิออิสราเอลทกันี้งปวงกป็พากกันบท่นตท่อโมเสสและอา
โรนในถอินี่นทบรกกันดาร 3 คนออิสราเอลกลท่าวแกท่ทท่านทกันี้งสองวท่า "พวกขข้าพเจข้าตายเสนยดข้วยพระหกัตถต์
ของพระเยโฮวาหต์ตกันี้งแตท่อยรท่ในประเทศอนยอิปตต์ ขณะเมชนี่อนกันี่งอยรใท่ กลข้หมข้อเนชนี้อและรกับประทานอาหาร
ออินี่มหนจาจะดนกวท่า นนนี่ทท่านกลกับนจาพวกขข้าพเจข้าออกมาในถอินนี่ ทบรกกันดารอยท่างนนนี้ เพชนี่อจะใหข้ชบมนบมชน
ทกันี้งหมดหอิวตายเทท่านกันี้น"
มทกลลาวไวข้วาล คลายชาวอธิสราเอลยกจากตทาบลเอลธิม (สถานททๆที่ มทบลอนทราสธิบสองบลอและตข้น
อธินทผลนัมเจห็ดสธิบตข้น) และเขข้ามาในถธิที่นทรุรกนันดารสทน คทาหลนังนทรอาจเปห็นคทาพสืรนๆมากกวลาซทึที่งหมาย
ถทึงเขตแดนซทนาย ขข้อความตรงนทรระบรุวาล มนัน “อยลูรล ะหวลางตทาบลเอลธิมกนับภลูเขาซทนาย” มทกลลาวไวข้ดข้วย
ถทึงวนันเวลาในประวนัตธิศาสตรร พวกเขาออกเดธินทางจากตทาบลเอลธิมในวนันททที่สธิบหข้าเดสือนททที่สองหลนัง
จากออกมาจากอทยธิปตร
ธรรมชาตธิมนรุษยรแบบเกลาอนันบาปหนาของชนชาตธิอธิสราเอลเรธิที่มปรากฏชนัดในไมลชข้า พวก
เขา “พากนันบลนตลอโมเสสและอาโรนในถธิที่นทรุรกนันดาร” คทาททที่แปลวลา บท่น (ลยวนต์) มทความหมายวลา
‘ตลอวลา’, ‘รข้องเรทยน’ หรสือ ‘พทึมพทา’ ชนอธิสราเอลเผชธิญหนข้ากนับโมเสสและอาโรน โดยบลอวลาพวก
เขาขอตายในอทยธิปตรดทกวลามาหธิวตายในถธิที่นทรุรกนันดารซทึที่งเปห็นททๆที่ โมเสสไดข้นทาพวกเขามา อยลางนข้อย
ในอทยธิปตรพวกเขากห็มทหมข้อเนชนี้อ ซทึที่งหมายถทึงเนสืรอสนัตวรททที่ปรรุงแลข้วพรข้อมรนับประทานและ “รนับประทาน
อธิที่มหนทา”

อพย 16:4-5
แลข้วพระเยโฮวาหต์ไดข้ตรกัสกกับโมเสสวท่า "ดรเถอิด เราจะใหข้อาหาร
ตกลงมาจากทข้องฟข้าดบจฝนสจาหรกับพวกเจข้า ใหข้พลไพรท่ออกไปเกป็บทบกวกันพอกอินเฉพาะวกันหนถึนี่งๆ
เพชนี่อเราจะไดข้ลองใจวท่าเขาจะปฏอิบกัตอิตามราชบกัญญกัตขอิ องเราหรชอไมท่ 5 ตท่อมาในวกันทนนี่หก เมชนี่อเขา
เตรนยมของทนนี่เกป็บมา อาหารนกันี้นกป็จะเพอินี่มเปป็นสองเทท่าของทนนี่เขาเกป็บทบกวกัน"
เมสืที่อทรงทราบวลาเกธิดอะไรขทึรน พระเจข้ากห็ทรงบอกโมเสสวลาพระองครจะทรง “จะใหข้อาหาร
ตกลงมาจากทข้องฟข้าดรุจฝนสทาหรนับพวกเจข้า” ประชาชนจะออกไปแตลละวนันและเกห็บมาปรธิมาณ
หนทึที่ง วลทททที่วาล “เกห็บทรุกวนันพอกธินเฉพาะวนันหนทึที่งๆ” มทความหมายวลา พระเจข้าจะทรงอนรุญาตใหข้พวก
เขาเกห็บตามจทานวนททที่กาท หนดแตลละวนัน นอกจากนทร ในวนันททที่หกของสนัปดาหร พวกเขากห็ตข้องเกห็บเปห็น
สองเทลาของททพที่ วกเขาเกห็บ
ททที่นลาสนใจกห็คสือวลาในการททาเชลนนนัรน พระเจข้าทรงหมายพระทนัยททที่จะ “ลองใจวลาเขาจะ
ดทาเนธินตามราชบนัญญนัตขธิ องเราหรสือไมล” พระเจข้าไมลเพทยงกทาลนังเตรทยมเสบทยงสทาหรนับประชากรของ
พระองครเทลานนัรน แตลพระองครกาท ลนังตนัรงบททดสอบหนทึที่งไวข้ตลอหนข้าพวกเขาดข้วย พวกเขาตข้องเกห็บตาม
ปรธิมาณททที่กาท หนดในแตลละวนันเทลานนัรน นนันที่ คสือ ไมลมากเกธินและไมลนข้อยเกธิน ประเดห็นกห็คสือวลาพระเจข้า
ปรารถนาใหข้พวกเขาพทึที่งพาพระองครสทาหรนับความตข้องการตลางๆของพวกเขา นทที่เทลากนับวลาพระองคร
กทาลนังสอนประชาชนของพระองครใหข้วางใจพระองคร นนันที่ คสือ ททที่จะดทาเนธินชทวธิตโดยความเชสืที่อ
นอกจากนทร มนันจะเปห็นบททดสอบหนทึที่งซทึที่งพวกเขาจะตข้องเชสืที่อฟนังพระองครในรายละเอทยดททที่พระองคร
ทรงกทาหนดไวข้
อพย 16:6-8
โมเสสกกับอาโรนจถึงบอกชนชาตอิออิสราเอลทกันี้งปวงวท่า "ในเวลาเยป็น
ทท่านทกันี้งหลายจะไดข้รข้วร ท่าพระเยโฮวาหต์เปป็นผรข้ทรงนจาพวกทท่านออกจากประเทศอนยอิปตต์ 7 ในเวลาเชข้า
พวกทท่านจะไดข้เหป็นสงท่าราศนแหท่งพระเยโฮวาหต์ เพราะคจาบท่นตท่อวท่าของพวกทท่านตท่อพระเยโฮวาหต์
พระองคต์ทรงสดกับแลข้ว เราทกันี้งสองเปป็นผรข้ใดเลท่า พวกทท่านจถึงมาบท่นตท่อวท่าเรา" 8 โมเสสกลท่าววท่า "ใน
เวลาเยป็นพระเยโฮวาหต์จะประทานเนชนี้อใหข้ทท่านรกับประทานและในเวลาเชข้าพวกทท่านจะมนอาหารรกับ
ประทานจนออินี่ม เพราะพระเยโฮวาหต์ทรงสดกับคจาบท่นของทท่านตท่อพระองคต์ เราทกันี้งสองนนนี้เปป็นผรใข้ ดเลท่า
พวกทท่านมอิไดข้บท่นตท่อวท่าเรา แตท่ไดข้บท่นตท่อวท่าพระเยโฮวาหต์"
โมเสสและอาโรนจทึงประกาศแกลชนชาตธิอธิสราเอลวลาเดทดี๋ยวจะเกธิดอะไรขทึรน เยห็นวนันนนัรนชน
อธิสราเอลจะรลูข้วาล พระเยโฮวาหรพระองครเดทยวเทลานนัรนไดข้ทรงนทาพวกเขาออกมาจากอทยธิปตร เชข้าวนันถนัด

มาพวกเขาจะเหห็นสงลาราศทขององครพระผลูข้เปห็นเจข้าตลอหนข้าตลอตาพวกเขา โมเสสชทรใหข้เหห็นอยลางมทไหว
พรธิบวลาการบลนของพวกเขานนัรนจรธิงๆแลข้วเปห็นการบลนตลอวลาพระเจข้าและไมลใชลแคลการบลนตลอวลาเขา
ทนัรงสอง
โมเสสจทึงบอกพวกเขาวลาเมสือที่ องครพระผลูข้เปห็นเจข้าทรงประทานเนสืรอใหข้พวกเขารนับประทาน
ในเยห็นวนันนนัรนและขนมปนังในตอนเชข้า มนันจะเปห็นเครสืที่องเตสือนใจวลาพวกเขาไดข้บลนตลอวลาองครพระผลูข้
เปห็นเจข้า มนันจทึงเปห็นเครสืที่องเตสือนใจวลาพวกเขาไมลไดข้ไวข้วางใจพระองคร แมข้วาล พระองครจะทรงตอบ
สนองความตข้องการของพวกเขาอยลางเปทที่ยมพระกรรุณากห็ตาม
อพย 16:9-10
โมเสสจถึงกลท่าวแกท่อาโรนวท่า "จงบอกชบมนบมชนชาตอิออิสราเอลทกันี้ง
ปวงวท่า `เขข้ามาใกลข้พระพกักตรต์พระเยโฮวาหต์ เพราะพระองคต์ทรงสดกับคจาบท่นของทท่านแลข้ว '" 10 ตท่อ
มาขณะทนนี่อาโรนกลท่าวแกท่บรรดาชบมนบมชนออิสราเอลอยรท่นนกันี้ เขาทกันี้งหลายมองไปทางถอินี่นทบรกกันดาร
แลข้วดรเถอิด สงท่าราศนของพระเยโฮวาหต์ปรากฏอยรใท่ นเมฆ
โมเสสจทึงสนังที่ อาโรนใหข้รวบรวมชนชาตธิอธิสราเอลเขข้ามาตลอหนข้าเขาทนัรงสองเพราะเหตรุเสทยง
บลนของพวกเขาซทึที่งอาโรนกห็ททาตาม เมสือที่ พวกเขามองไปทางถธิที่นทรุรกนันดาร “สงลาราศทของพระเยโฮ
วาหรปรากฏอยลูใล นเมฆ”
อพย 16:11-12
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า 12 "เราไดข้ยอินคจาบท่นของชนชาตอิ
ออิสราเอลแลข้ว จงกลท่าวแกท่เขาวท่า `ในเวลาเยป็น พวกเจข้าจะไดข้กอินเนชนี้อ ทกันี้งในเวลาเชข้า เจข้าจะไดข้อาหาร
กอินจนออินี่ม แลข้วเจข้าจะรรข้วท่า เราคชอพระเยโฮวาหต์พระเจข้าของพวกเจข้า '"
พระเจข้าจทึงตรนัสกนับโมเสสและกลลาววลาพระองครทรงไดข้ยธินเสทยงบลนของชนชาตธิอธิสราเอล
แลข้ว พระองครจทึงทรงบอกพวกเขาเยห็นวนันนนัรนวลา พวกเขาจะรนับประทานเนสืรอและในตอนเชข้าพวก
เขาจะอธิที่มดข้วยขนมปนัง ในการทรงเลทรยงดลูพวกเขาๆกห็ “จะรลูข้วาล เราคสือพระเยโฮวาหรพระเจข้าของพวก
เจข้า”
อพย 16:13-14
ครกันี้นถถึงเวลาเยป็นฝรงนกคบท่มบอินมาเตป็มคท่าย ในเวลาเชข้ากป็มนนจนี้าคข้างตก
รอบคท่ายทนนี่พกัก 14 เมชนี่อนจนี้าคข้างระเหยไปแลข้ว ดรเถอิด สอินี่งหนถึนี่งเหมชอนเกลป็ดเลป็กๆเทท่าเมป็ดนจนี้าคข้างแขป็งอยรท่
ทนนี่พชนี้นดอินในถอินี่นทบรกกันดารนกันี้น

สมดนังททพที่ ระเจข้าไดข้ตรนัสไวข้แลข้ว เยห็นวนันนนัรน “ฝลูงนกครุลมบธินมาเตห็มคลาย” นอกจากนทร เชข้าวนันถนัด
มาเมสืที่อนทราคข้างอยลูบล นพสืรนดธิน “สธิที่งหนทึที่งเหมสือนเกลห็ดเลห็กๆเทลาเมห็ดนทราคข้างแขห็งอยลูทล พทที่ รสืนดธิน”
วลทททที่วาล สยิที่งหนทึงที่ เหมสือนเกลป็ดเลป็กๆ มทความหมายตรงตนัววลา ‘เหมสือนแผลน หรสือเหมสือนเกลห็ด’
พระเจข้าไดข้ทรงเทลงมาบนประชากรของพระองครซงทึที่ สธิที่งหนทึที่งททที่เกสือบเหมสือนหธิมะบนพสืรนดธิน
พระองครจงทึ ทรงประทานเนสืรอขาวและสธิที่งหนทึที่งททเที่ หมสือนขนมปนังเพสืที่อเปห็นอาหารสทาหรนับประชากร
ของพระองคร
อพย 16:15
เมชนี่อชนชาตอิอสอิ ราเอลเหป็นจถึงพรดกกันวท่า "นนนี่คอช มานา" เพราะเขาไมท่
ทราบวท่าเปป็นสอินี่งใด โมเสสจถึงบอกเขาวท่า "นนนี่แหละเปป็นอาหารทนนี่พระเยโฮวาหต์ประทานใหข้พวกทท่าน
รกับประทาน เชข้าวนันถนัดมา ชนชาตธิอธิสราเอลกห็รข้องอรุทานวลา “นทคที่ สือมานา" เพราะเขาไมลทราบวลาเปห็น
สธิที่งใด” คทาวลา มานา มทความหมายตรงตนัววลา ‘นทคที่ สืออะไร’ คทาตอบของโมเสสกห็คสือวลา “นทแที่ หละเปห็น
อาหารททที่พระเยโฮวาหรประทานใหข้พวกทลานรนับประทาน” เหห็นไดข้ชนัดวลานทที่เปห็นภาพเลห็งถทึงพระ
ครธิสตรในฐานะเปห็นอาหารแหลงชทวธิตดนังททรที่ ะบรุไวข้ในยอหรน 6:30-33
อพย 16:16-19
นนนี่เปป็นสอิงนี่ ทนนี่พระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาไวข้วท่า `ใหข้ทบกคนเกป็บเทท่าทนนี่พอ
รกับประทานออินี่ม ใหข้เกป็บคนละโอเมอรต์ ตามจจานวนคนมากนข้อย ซถึนี่งพกักอยรใท่ นเตป็นทต์ของตน'"
17 ชนชาตอิออิสราเอลกป็กระทจาตาม บางคนเกป็บมาก บางคนเกป็บนข้อย 18 แตท่เมชนี่อเขาใชข้โอเมอรต์ตวง
คนทนนี่เกป็บไดข้มากกป็ไมท่มนเหลชอ และคนทนนี่เกป็บไดข้นข้อยกป็หาขาดไมท่ ทบกคนเกป็บไดข้เทท่าทนนี่คนหนถึนี่งรกับ
ประทานพอดน 19 โมเสสจถึงสกันี่งวท่า "อยท่าใหข้ผข้ใร ดเกป็บเหลชอไวข้จนรบท่งเชข้า "
โมเสสจทึงเอลยคทาสนังที่ ททที่เฉพาะเจาะจงมากยธิงที่ ขทึรนเกทที่ยวกนับการออกไปเกห็บ การใชข้ และการเกห็บ
รนักษามานาของพวกเขา พวกเขาตข้องออกไปเกห็บเฉพาะตามททที่แตลละคนตข้องการ นนันที่ คสือ “เกห็บ
คนละโอเมอรร” ‘โอเมอรร’ หนทึงที่ เปห็นหนลวยตวงวนัดของคนฮทบรลูซทึที่งเทลากนับประมาณสองลธิตร (หรสือ
ประมาณครทึงที่ แกลลอน) พวกเขาจทึงตข้องเอาสล วนททพที่ วกเขาเกห็บไดข้ไปไวข้ททที่เตห็นทรของตน
เหมสือนกนับททที่ธรรมชาตธิมนรุษยรมนักเปห็น หลายคนในชนชาตธิอธิสราเอลไมลไดข้สนใจราย
ละเอทยดของคทาสนังที่ ททที่โมเสสไดข้ใหข้ไวข้ บางคนเกห็บมากเกธิน บข้างกห็นอข้ ยเกธิน กระนนัรน เมสืที่อพวกเขาตวง
มานาททที่พวกเขาเกห็บไดข้ “คนททที่เกห็บไดข้มากกห็ไมลมทเหลสือ และคนททที่เกห็บไดข้นข้อยกห็หาขาดไมล” บทเรทยนททที่
ยธิงที่ ใหญลกวลากห็คสือวลา พระเจข้าทรงจนัดหาใหข้ตามความตข้องการของพวกเขา นอกจากนทร พวกเขาตข้อง
ไมลเหลสือมนันไวข้เลยจนถทึงเชข้าวนันถนัดมา

อพย 16:20-22
แตท่เขามอิไดข้เชชนี่อฟกังโมเสส บางคนเกป็บสท่วนหนถึนี่งไวข้จนรบท่งเชข้า อาหาร
นกันี้นกป็เนท่าเปป็นหนอนและบรดเหมป็น โมเสสจถึงโกรธคนเหลท่านกันนี้ 21 เขาเกป็บกกันทบกๆเชข้าเทท่าทนนี่คนหนถึนี่ง
รกับประทานพอดน แตท่พอแดดออกรข้อนจกัดแลข้วอาหารนกันี้นกป็ละลายไป 22 อยรมท่ าเมชนี่อถถึงวกันทนนี่หก เขา
เกป็บอาหารสองเทท่า คชอคนละสองโอเมอรต์ บรรดาหกัวหนข้าของชบมนบมชนจถึงมารายงานตท่อโมเสส
นลาเสทยดายททที่วาล หลายคนในอธิสราเอล “มธิไดข้เชสืที่อฟนังโมเสส” และสรุดทข้ายกห็ไมลเชสืที่อฟนังพระเจข้า
ในความพยายามททที่จะพทึที่งทรนัพยากรททหที่ ามาไดข้ บางคนกห็กกนั ตรุนมนันไวข้และเกห็บสล วนเกธินไวข้ขข้ามคสืน
พวกเขาถทึงกนับเซห็งททที่ “อาหารนนัรนกห็เนลาเปห็นหนอนและบลูดเหมห็น” โมเสสจทึงโกรธคนเหลลานนัรน
นอกจากนทร พวกเขาเรทยนรลูใข้ นไมลชข้าวลาเมสืที่อแดดเรธิที่มรข้อน มานาสล วนททที่แมลงนพสืรนดธินกห็ละลายไป
อยลางไรกห็ตาม กลอนถทึงวนันททที่หกของสนัปดาหร คนสล วนใหญลแหลงชนชาตธิอธิสราเอลกห็ไดข้เรทยนรลูข้บทเรทยน
นนัรนแลข้ว พวกเขาจทึงเกห็บไวข้ตลางหากเปห็นสองเทลาสทาหรนับวนันสะบาโตททที่จะมา
อพย 16:23-26
โมเสสบอกเขาวท่า "พระเยโฮวาหต์ทรงพระบกัญชาวท่า `พรบท่งนนนี้เปป็นวกัน
หยบดงาน เปป็นสะบาโต วกันบรอิสบทธอิธของพระเยโฮวาหต์ วกันนนจนี้ ะปอินี้งอะไรกป็ใหข้ปอินี้ง จะตข้มอะไรกป็ตข้มเสนย
และสท่วนทนนี่เหลชอทกันี้งหมดจงเกป็บไวข้จนถถึงวกันรบท่งขถึนี้น '" 24 เมชนี่อเขาเกป็บไวข้จนถถึงวกันรบท่งขถึนี้นตามโมเสส
สกันี่ง อาหารนกันนี้ กป็มอิไดข้บรดเหมป็นเปป็นหนอนเลย 25 โมเสสจถึงบอกวท่า "วกันนนนี้จงกอินอาหารนกันี้น เพราะ
วท่าวกันนนนี้เปป็นวกันสะบาโตของพระเยโฮวาหต์ วกันนนทนี้ ท่านจะไมท่พบอาหารอยท่างนกันี้นในทบท่งเลย 26 จงเกป็บ
หกวกัน แตท่ในวกันทนนี่เจป็ดซถึนี่งเปป็นสะบาโตจะไมท่มนเลย"
โมเสสจทึงกลลาวซทราในวนันททที่หกเกทที่ยวกนับขข้อควรปฏธิบนัตธิสทาหรนับวนันสะบาโตททที่จะถทึงนนัรนใน
เรสืที่องของมานา เขาสนังที่ พวกเขาใหข้ปร ธิงหรสือตข้มมานาของพวกเขา (และอาจนกครุลมดข้วย) สทาหรนับวนัน
สะบาโตททที่จะถทึงและอาหารนนัรนจะรนับประทานไดข้อยลูสล ทาหรนับวนันสะบาโต คนสลวนใหญลของชนชาตธิ
อธิสราเอลททาตามนนัรนและมานาททที่เตรทยมไวข้กไห็ มลเนลาเสทยหรสือหนอนขทึรนจรธิงๆเมสืที่อไวข้ขข้ามคสืน
โมเสสจทึงเตสือนความจทาพวกเขาเกทที่ยวกนับหลนักการกวข้างๆเรสือที่ งวนันสะบาโต (ททที่ควรหมายเหตรุ
ไวข้กคห็ สือวลา บนัญญนัตธิเรสือที่ งวนันสะบาโตททที่เปห็นลายลนักษณรอนักษรแบบเฉพาะเจาะจงยนังไมลไดข้ถลูกใหข้ไวข้เลย
กระนนัรน มนันกห็เปห็นททที่เขข้าใจชนัดเจนจากสธิที่งททที่นลาจะเปห็นความจรธิงททที่ถลูกสล งตลอกนันมาตลอดตนัรงแตลการ
เนรมธิตสรข้างสรรพสธิที่งซทึงที่ ในการนนัรนพระเจข้าทรงชทาระแยกตนัรงวนันททที่เจห็ดไวข้เปห็นวนันบรธิสรุทธธิธ)

โมเสสจทึงสนังที่ ประชาชนใหข้รนับประทานในวนันสะบาโตนนัรนซทึที่งสธิที่งททที่พวกเขาไดข้จนัดเตรทยมไวข้
แลข้ว อยลางไรกห็ตาม เขาเตสือนความจทาคนเหลลานนัรนวลาพวกเขาตข้องไมลออกไปเกห็บอาหารเพธิที่มอทกใน
วนันสะบาโต พวกเขาตข้องททาเชลนนนัรนเปห็นเวลาหกวนัน แตลไมลใชลในวนันสะบาโต
อพย 16:27-30
อยรท่มาเมชนี่อวกันทนนี่เจป็ดมนบางคนออกไปเกป็บ แตท่ไมท่ไดข้พบ 28 พระเยโฮ
วาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "พวกเจข้าจะขกัดขชนบกัญญกัตอิและราชบกัญญกัตอิของเรานานสกักเทท่าไร 29 ดรซอิ
พระเยโฮวาหต์ทรงกจาหนดวกันสะบาโตใหข้เจข้า คชอในวกันทนนี่หก พระองคต์จถึงประทานอาหารใหข้พอรกับ
ประทานสองวกัน ใหข้ทบกคนพกักอยรใท่ นทนนี่ของตน อยท่าใหข้ผข้ใร ดออกจากทนนี่พกักในวกันทนนี่เจป็ดนกันี้นเลย"
30 เหตบฉะนกันี้นพลไพรท่ทกันี้งปวงจถึงไดข้พกักงานในวกันทนนี่เจป็ด
แมข้กระนนัรน บางคนกห็เพธิกเฉยตลอคทาสนังที่ ททที่ชนัดเจนของพระเจข้าและออกไปหามานาในวนันสะ
บาโตอยลูดล ท โดยไมลพบเลย พระเจข้าทรงเตสือนพวกเขาผลานทางโมเสสวลา “พวกเจข้าจะขนัดขสืนบนัญญนัตธิ
และราชบนัญญนัตธิของเรานานสนักเทลาไร” พระเจข้าทรงตทาหนธิพวกเขาและตรนัสซทราวลาพวกเขาตข้องเกห็บ
เปห็นสองเทลาในวนันททที่หก พวกเขาจทึงหยรุดพนักในวนันททที่เจห็ด
อพย 16:31
เหลท่าวงศต์วานของออิสราเอลเรนยกชชอนี่ อาหารนกันี้นวท่า มานา เปป็นเมป็ด
ขาวเหมชอนเมลป็ดผกักชน มนรสเหมชอนขนมแผท่นประสมนจนี้าผถึนี้ง มทระบรุไวข้วาล มานา “เปห็นเมห็ดขาวเหมสือน
เมลห็ดผนักชท มทรสเหมสือนขนมแผลนประสมนทราผทึรง” เหห็นไดข้ชนัดวลามนันทนัรงสวยงามนลาดลูและรสชาตธิอรล อย
อพย 16:32-34
โมเสสกลท่าววท่า "พระเยโฮวาหต์มนรกับสกันี่งวท่า `จงตวงมานาโอเมอรต์
หนถึนี่ง เกป็บไวข้ตลอดชกัวนี่ อายบของเจข้า เพชนี่อเขาทกันี้งหลายจะไดข้เหป็นอาหารซถึนี่งเราเลนนี้ยงเจข้าในถอินี่นทบรกกันดาร
นนนี้ เมชนี่อเรานจาพวกเจข้าออกจากแผท่นดอินอนยปอิ ตต์'" 33 โมเสสบอกอาโรนวท่า "เอาหมข้อลรกหนถึนี่ง ตวงมา
นาใหข้เตป็มโอเมอรต์หนถึนี่ง เกป็บไวข้ตท่อพระพกักตรต์พระเยโฮวาหต์ ตลอดชกัวนี่ อายบของทท่าน" 34 อาโรนกป็วาง
มานานกันี้นลงหนข้าหนบพระโอวาท เพชนี่อรกักษาไวข้ตามพระดจารกัสทนนี่พระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาแกท่โมเสส
พระเจข้าจทึงทรงสนังที่ โมเสสใหข้เกห็บมานาโอเมอรรหนทึที่งไวข้เพสืที่อเปห็นททรที่ ะลทึกเสมอไป “หนข้าหทบ
พระโอวาท” หทบพระโอวาทจทึงนลาหมายถทึง หทบแหลงพนันธสนัญญาซทึที่งจะถลูกททาขทึรนในไมลชาข้ มนันจะ
บรรจรุพระราชบนัญญนัตธิและหลนังจากนนัรนเปห็นตข้นไปจะเปห็นททที่รจลูข้ นักในชสืที่อ ‘พระโอวาท’
อพย 16:35-36
ชนชาตอิออิสราเอลไดข้กอินมานาสนสนี่ อิบปนจนเขามาถถึงเมชองทนนี่จะอาศกัยอยรท่
พวกเขากอินมานาจนมาถถึงชายแดนแผท่นดอินคานาอกัน 36 หนถึนี่งโอเมอรต์เทท่ากกับหนถึนี่งในสอิบของ

เอฟาหต์ รายละเอทยดเพธิมที่ เตธิมเกทที่ยวกนับมานาถลูกระบรุไวข้ ชนชาตธิอธิสราเอลกธินมานาเปห็นเวลาสทที่สธิบปท
หลนังจากนนัรน มนันหยรุดตกวนันททที่พวกเขาเขข้าไปในแผลนดธินททที่ทรงสนัญญาไวข้ มทระบรุไวข้ดข้วยวลาโอเมอรร
หนทึที่งเทลากนับหนทึที่งในสธิบของเอฟาหร
*****
ภนพรวมของอพยพ 17: บทททที่ 17 บนันททึกการทดสอบและการสอนประชากรของ
พระองคต์เพยิมที่ เตยิมโดยพระเจห้า (1) ในบทนทมนื้ ทกลล่าวถทึงเหตอุการณต์เรสืที่องไมล่มทนคนื้าททที่เรฟทดยิมตามททรที่ ะบอุไวห้
ในขห้อ 1-4 (2) จากนนันื้นพระเจห้าทรงประทานนคนื้าใหห้แกล่พวกเขาในขห้อ 5-7 (3) สอุดทห้าย มทบนันททึกเกทที่ยว
กนับการโจมตทพวกอยิสราเอลและชนัยชนะเหนสือคนอามาเลขในขห้อ 8-16
อพย 17:1-4
ชบมนบมชนชาตอิออิสราเอลทกันี้งหมด ยกออกจากถอินนี่ ทบรกกันดารสนน ไป
เปป็นระยะๆตามพระบกัญชาของพระเยโฮวาหต์และมาตกันี้งคท่ายทนนี่เรฟนดอิม ทนนี่นกันี่นไมท่มนนจนี้าใหข้พลไพรท่ดชนี่ม 2
เหตบฉะนกันี้นพลไพรท่จถึงกลท่าวหาโมเสสวท่า "ใหข้นจนี้าพวกขข้าดชนี่มซอิ" โมเสสจถึงบอกเขาวท่า "พวกเจข้าหา
เรชนี่องเราทจาไม เหตบไฉนพวกเจข้าจถึงบกังอาจลองดนกกับพระเยโฮวาหต์" 3 พลไพรท่กระหายนจนี้าทนนี่ตจาบล
นกันี้น จถึงบท่นตท่อโมเสสวท่า "ทจาไมทท่านจถึงพาพวกขข้า ทกันี้งบบตรและฝรงสกัตวต์ของขข้า ออกมาจากประเทศ
อนยอิปตต์ใหข้อดนจนี้าตาย" 4 โมเสสจถึงรข้องทรลพระเยโฮวาหต์วท่า "ขข้าพระองคต์จะทจาอยท่างไรกกับชนชาตอินนนี้ดน
เขาเกชอบจะเอาหอินขวข้างขข้าพระองคต์ใหข้ตายอยรท่แลข้ว "
พวกอธิสราเอลจทึงยกเดธินไปตลอยนังเรฟทดมธิ ตามททที่พระเจข้าทรงบนัญชา ททที่นนันที่ พวกเขาพบวลาไมลมท
นทรา การทดสอบอทกครนัรงระหวลางทางไปยนังแผลนดธินททที่ทรงสนัญญาไวข้จงทึ เกธิดขทึรน แนลนอนวลาพระเจข้า
กทาลนังพยายามททจที่ ะแสดงใหข้ประชากรของพระองครเหห็นวลาพระองครจะทรงเลทรยงดลูพวกเขา แทนททจที่ ะ
ขอการเลทรยงดลูจากพระเจข้า พวกอธิสราเอลกลนับ “กลลาวหาโมเสส” ความหมายกห็คอสื วลา พวกเขาหนันมา
เลลนงานโมเสส โดยเรทยกรข้องใหข้เขาหานทราใหข้ตนรนับประทาน
โมเสสคงตอบกลนับไปอยลางเหลสืออดวลา “พวกเจข้าหาเรสืที่องเราททาไม เหตรุไฉนพวกเจข้าจทึง
บนังอาจลองดทกบนั พระเยโฮวาหร” ปนัญหาททที่แทข้จรธิงของพวกเขากห็คสือ ความไมลเตห็มใจของพวกเขาททที่จะ
ไวข้วางใจพระเจข้าสทาหรนับความตข้องการตลางๆของตน พวกเขากลนับบลนตลอวลาอทกครนัรงวลาโมเสสไดข้พา
พวกเขาออกจากอทยธิปตรเพสืที่อฆลาพวกเขา นอกจากนทร พวกเขากห็เดสือดเนสืรอรข้อนใจมากเสทยจนพวกเขาขลูล
วลาจะเอาหธินขวข้างโมเสสใหข้ตายดข้วย เขาจทึงรข้องขอความชลวยเหลสือจากพระเจข้า

อพย 17:5-6
พระเยโฮวาหต์จถึงตรกัสกกับโมเสสวท่า "จงเดอินลท่วงหนข้าพลไพรท่ไปและ
นจาพวกผรใข้ หญท่บางคนของออิสราเอลไปดข้วย ใหข้ถอช ไมข้เทข้าทนนี่เจข้าใชข้ตนแมท่นจนี้านกันี้นไปดข้วย 6 ดรเถอิด เราจะ
ยชนอยรท่ตท่อหนข้าเจข้าทนนี่นกันี่นบนศอิลาทนนี่ภ รเขาโฮเรบ เจข้าจงตนศอิลานกันี้น แลข้วนจนี้าจะไหลออกมาจากศอิลาใหข้พล
ไพรท่ดชนี่ม" โมเสสกป็ทจาดกังนกันี้นทท่ามกลางสายตาพวกผรข้ใหญท่ของออิสราเอล
พระเจข้าจทึงทรงสนังที่ โมเสสใหข้ถสือไมข้เทข้าของเขาไปอยลูตล ลอหนข้าพวกผลูข้ใหญลของอธิสราเอล
พระเจข้าทรงสนัญญาวลาพระองครจะทรงยสืนอยลูตล ลอหนข้าเขาบน “ศธิลาททที่ภเลู ขาโฮเรบ” (เราจทาไดข้วาล โฮเรบ
เปห็นอทกชสืที่อของซทนาย) พระเจข้าจทึงทรงสนังที่ โมเสสใหข้ “ตทศธิลานนัรน แลข้วนทราจะไหลออกมาจากศธิลาใหข้
พลไพรล ดมสืที่ ” โมเสสกห็กระททาตามททที่พระเจข้าสนังที่ ปรธิมาณนทราททที่ใชข้เลทรยงคนกวลาสองลข้านหข้าแสนคน
และฝลูงสนัตวรของพวกเขาดข้วยนนัรนคงมากมายมหาศาลจรธิงๆ
แมข้กระนนัรน พระเจข้ากห็ทรงจนัดหาใหข้ บทเรทยนฝลายวธิญญาณหลายประการททที่ปรากฏชนัดเจน
ไดข้แกล (1) พระเจข้าทรงประทานใหข้ตามความตข้องการของประชากรของพระองคร (2) เชลนเดทยวกนับ
ททที่พระครธิสตรทรงเปห็นนทราแหลงชทวธิต นทที่กเห็ ปห็นภาพเลห็งถทึงพระองครเชลนกนัน (3) มทหลายคนคธิดวลาในการททที่
โมเสสตทหธินนนัรน มนันกห็เปห็นภาพเลห็งอทกประการถทึงพระครธิสตร ผลูข้ทรงเปห็นพระศธิลาททที่ถลูกตทบนกลโกธา
อพย 17:7
โมเสสเรนยกชชอนี่ ตจาบลนกันี้นวท่า มกัสสาหต์ และเมรบาหต์ ดข้วยเหตบวท่า คน
ออิสราเอลกลท่าวหาตน ณ ทนนี่นกันี้น และลองดนกกับพระเยโฮวาหต์วท่า "พระเยโฮวาหต์ทรงสถอิตอยรท่ทท่ามกลาง
พวกขข้าพเจข้าจรอิงหรชอ" โมเสสจทึงเรทยกสถานททที่นร นันวลา (1) มนัสสาหต์ซทึที่งมทความหมายวลา ‘การลองดท’
ซทึที่งททาใหข้นทึกถทึงการททที่พวกอธิสราเอลลองดทกบนั พระเจข้าของตน (2) เขาตนัรงชสืที่อมนันดข้วยวลา เมรบาหต์ ซทึที่งมท
ความหมายวลา ‘การวธิวาท’ หรสือ ‘การหาเรสือที่ งทะเลาะ’ โดยททาใหข้นทึกถทึงการททที่พวกเขาหาเรสืที่องกนับ
โมเสสททที่นนนัที่
อพย 17:8-13
ครกันี้งนกันี้น คนอามาเลขยกมารบกกับคนออิสราเอลทนนี่ตจาบลเรฟนดอิม
9 โมเสสสกังนี่ โยชร วาวท่า "จงเลชอกชายฉกรรจต์ฝาท่ ยเราออกไปสรข้รบกกับพวกอามาเลข พรบท่งนนนี้เราจะยชน
ถชอไมข้เทข้าของพระเจข้าอยรท่บนยอดภรเขา" 10 โยชรวากป็ทจาตามคจาสกันี่งของโมเสส ออกสรรข้ บกกับพวกอา
มาเลข สท่วนโมเสส อาโรน และเฮอรต์ กป็ขนถึนี้ ไปบนยอดภรเขานกันี้น 11 ตท่อมาโมเสสยกมชอขถึนี้นเมชนี่อไร
ออิสราเอลกป็ไดข้เปรนยบเมชนี่อนกันี้น ทท่านลดมชอลงเมชนี่อไร พวกอามาเลขกป็เปป็นตท่อเมชนี่อนกันี้น 12 แตท่มชอของ
โมเสสเมชนี่อยลข้า เขาทกันี้งสองกป็นจากข้อนหอินมาวางไวข้ใหข้โมเสส ทท่านนกันี่ง อาโรนกกับเฮอรต์กป็ชวท่ ยยกมชอ

ทท่านขถึนี้นคนละขข้าง มชอของทท่านกป็ชรอยรจท่ นตะวกันตกดอิน 13 ฝท่ายโยชร วาปราบอามาเลขกกับพลไพรท่
ของเขาพท่ายแพข้ไปดข้วยคมดาบ
การทดสอบอทกหนระหวลางทางปรากฏขทึรน กระนนัรนพระเจข้ากห็ทรงชลวยประชากรของ
พระองครใหข้พนข้ คนอามาเลขออกมาสลูข้กบนั พวกอธิสราเอลขณะททที่พวกเขายนังอยลูใล นเขตแดนตทาบล
เรฟทดธิม โมเสสจทึงสนังที่ โยชลูวาใหข้รวบรวมชายฉกรรจรและออกไปสลูข้รบในวนันถนัดไป ขณะเดทยวกนัน
โมเสสกห็อยลูบล นยอดภลูเขาแหลงหนทึที่ง ตราบใดททที่เขายกมสือขทึรนพรข้อมกนับไมข้เทข้าของพระเจข้า พวก
อธิสราเอลกห็ไดข้เปรทยบ แตลเมสืที่อเขาเรธิที่มเหนสืที่อยลข้าและลดมสือลง คนอามาเลขกห็เปห็นตลอ
ดนังนนัรน เมสืที่อเวลาผลานไปและโมเสสเรธิที่มเหนสืที่อยลข้า อาโรนและเฮอรร (ผลูข้ชลวยคนหนทึที่งของ
โมเสส) กห็เอากข้อนหธินใหญลกอข้ นหนทึที่งมาวางไวข้ใตข้เขาเพสืที่อใหข้เขานนังที่ บนนนัรน จากนนัรนอาโรนและเฮอรร
กห็ผลนัดกนันชลูมสือของโมเสสใหข้นที่ธิงไวข้จนกระทนังที่ ตะวนันตกดธิน พวกอธิสราเอลจทึง “ปราบอามาเลขกนับ
พลไพรล ของเขาพลายแพข้ไปดข้วยคมดาบ” ในวนันนนัรน บทเรทยนหนทึที่งอาจถลูกสสืที่อตรงนทร นนันที่ คสือ พระเจข้า
ทรงกระททากธิจผลานทางผลูข้นทาททที่เปห็นมนรุษยร ซทึที่งในกรณทนร ทคสือ โมเสส
อพย 17:14-16
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "จงเขนยนขข้อความตท่อไปนนนี้ลงไวข้ใน
หนกังสชอเพชนี่อเปป็นทนนี่ระลถึก ทกันี้งเลท่าใหข้โยชร วาฟกังคชอวท่าเราจะลบลข้างชชนี่อชนชาตอิอามาเลขไมท่ใหข้ปรากฏใน
ความทรงจจาของพลไพรท่ภายใตข้ฟข้านนนี้เลย" 15 โมเสสจถึงสรข้างแทท่นเรนยกชชนี่อวท่า เยโฮวาหต์นอิสสน
16 กลท่าววท่า "เพราะพระเยโฮวาหต์ไดข้ทรงปฏอิญาณวท่าพระเยโฮวาหต์จะทรงกระทจาสงครามกกับอามา
เลขตท่อไปทบกชกันี่วอายบ"
พระเจข้าจทึงทรงสนังที่ โมเสสใหข้เขทยนรายละเอทยดของการสลูรข้ บครนัรงนนัรนไวข้เปห็นททรที่ ะลทึกถทึงการททที่
คนอามาเลขไดข้ออกมาตลอสลูข้พวกอธิสราเอล พวกเขาตข้องจดจทาไวข้เสมอวลาคนอามาเลขไดข้ตข้อนรนับตน
อยลางไร บทเรทยนททที่สทาคนัญกวลากห็คสือวลา พระเจข้าทรงชลวยประชากรของพระองครใหข้รอดพข้นในเวลาททที่
พวกเขาเดสือดรข้อน โมเสสจทึงสรข้างแทลนบลูชาอนันหนทึงที่ และตนัรงชสืที่อวลา เยโฮวาหต์นยิสสท ซทึที่งมทความหมาย
วลา ‘พระเยโฮวาหรทรงเปห็นธงรบของขข้าพเจข้า’ มทคทาเตสือนหนทึที่งดข้วยวลาพวกอธิสราเอลจะเจอกนับคน
อามาเลขอทกในการสงครามในอทกหลายชนัวที่ อายรุทจทที่ ะมา ชนอาหรนับบางพวกจนถทึงทรุกวนันนทรกสห็ สืบเชสืรอ
สายมาจากอามาเลข
*****

ภนพรวมของอพยพ 18: ขณะททที่เรสืที่องราวของการอพยพเปยิดเผยตล่อไป บทททที่ 18 กป็แบล่งยล่อย
ไดห้ดนังตล่อไปนทนื้ (1) เยโธรมาพบกนับโมเสสในขห้อ 1-6 (2) โมเสสตห้อนรนับเยโธรในขห้อ 7-12 และ
เยโธรแนะนคาโมเสสใหห้แสวงหาคคาปรทึกษาของมนอุษยต์ในขห้อ 13-27
อพย 18:1-5
เมชนี่อเยโธร ปบโรหอิตแหท่งมนเดนยน พท่อตาของโมเสส ไดข้ยนอิ ถถึงกอิจการ
ทกันี้งหลายทนนี่พระเจข้าทรงกระทจาเพชนี่อโมเสส และออิสราเอลพลไพรท่ของพระองคต์วท่า พระเยโฮวาหต์ทรง
นจาออิสราเอลออกจากอนยอิปตต์ 2 เยโธรพท่อตาของโมเสสจถึงพาศอิปโปราหต์ภรรยาของโมเสสซถึนี่งโมเสส
ไดข้สท่งกลกับไปแตท่คราวกท่อนนกันี้น 3 พรข้อมกกับบบตรชายทกันี้งสองคนของนาง คนหนถึนี่งชชนี่อเกอรต์โชม
เพราะโมเสสกลท่าววท่า "ขข้าพเจข้าเปป็นคนตท่างดข้าวอาศกัยอยรท่ตท่างประเทศ" 4 อนกคนหนถึนี่งชชนี่อเอลนเยเซอรต์
เพราะทท่านกลท่าววท่า "พระเจข้าของบอิดาขข้าพเจข้าเปป็นผรข้อ บปถกัมภต์ของขข้าพเจข้า และทรงใหข้ขข้าพเจข้ารอด
จากพระแสงดาบของฟาโรหต์" 5 เยโธรพท่อตาของโมเสส พาภรรยาและบบตรชายทกันี้งสองคนนกันี้นมา
หาโมเสสทนนี่ในถอินนี่ ทบรกกันดารทนนี่เขาตกันี้งคท่ายอยรท่ทนนี่ภรเขาของพระเจข้า
ขณะเดทยวกนัน เยโธร พลอตาของโมเสสกห็ไดข้ยธินเรสือที่ งการทรงชลวยใหข้พข้นอนันยธิงที่ ใหญลซทึที่ง
พระเจข้าไดข้ประทานใหข้แกลชนชาตธิอธิสราเอลภายใตข้การนทาของโมเสส นลาสนใจตรงททที่วาล เยโธ
รพาศธิปโปราหรบรุตรสาวของตน ซทึงที่ เปห็นภรรยาของโมเสสมาดข้วย “ซทึงที่ โมเสสไดข้สล งกลนับไปแตล
คราวกลอนนนัรน” เหห็นไดข้ชนัดวลา เกธิดการแยกทางกนันระหวลางโมเสสกนับภรรยาของเขาหลนังจาก
เหตรุการณรททที่โรงแรมคสืนนนัรนดนังททรที่ ะบรุไวข้ในอพยพ 4:24-26 เหห็นไดข้ชนัดวลานางไดข้ทธิรงเขาไปและกลนับ
บข้าน แมข้วาล อาจไมลใชลการหยลารข้าง แตลแนลนอนวลาเกธิดการแยกทางกนันเพราะความยากลทาบาก เยโธร
จทึงพาบรุตรของโมเสสมาดข้วย คสือ เกอรรโชมและเอลทเยเซอรร เราควรหมายเหตรุไวข้ว าล พวกเขาทนัรงสอง
คนและมารดาของพวกเขาไมลไดข้ถลูกเอลยถทึงอทกเลยในพระคนัมภทรร ซทึที่งบอกเปห็นนนัยวลาพวกเขาและ
มารดาของพวกเขาไมลไดข้อยลูกล บนั โมเสสนานนนัก นอกจากนทร ตลอมาโมเสสกห็แตลงงานกนับหญธิงชาว
เอธธิโอเปทยคนหนทึที่งในเวลาตลอมาดนังททที่ระบรุไวข้ในกนันดารวธิถท 12 ซทึที่งททาใหข้มธิเรทยมพทที่สาวของเขาไมล
พอใจเอามากๆ เยโธร นางศธิปโปราหร และบรุตรทนัรงสองของนางมาพบกนับโมเสสขณะททที่พวก
อธิสราเอลตนัรงคลายอยลูล “ททที่ภลูเขาของพระเจข้า” (นนันที่ คสือ ภลูเขาซทนาย) เราควรหมายเหตรุเพธิที่มเตธิมไวข้วาล ใน
ขข้อความททที่ตามมานนัรน มทการเอลยถทึงการพบปะกนัน การทนักทาย และแมข้แตลการจรุบกนันระหวลางโมเสส
กนับพลอตาของเขา แตลไมลมทการเอลยถทึงสธิที่งใดเหลลานทรเลยวลาเขาททากนับภรรยาททที่หลางเหธินของเขา
อพย 18:6-12
ทท่านบอกโมเสสวท่า "เราคชอเยโธรพท่อตาของทท่านพาภรรยากกับบบตร
ชายทกันี้งสองของนางมาหาทท่าน" 7 โมเสสออกไปตข้อนรกับพท่อตากราบลงและจบบทท่าน ทท่านทกันี้งสอง

ไตท่ถามถถึงทบกขต์สบขซถึงนี่ กกันและกกันแลข้วพากกันเขข้าไปในเตป็นทต์ 8 โมเสสเลท่าใหข้พอท่ ตาฟกังถถึงเหตบการณต์
ทบกประการซถึนี่งพระเยโฮวาหต์ทรงกระทจากกับฟาโรหต์ และแกท่ชาวอนยอิปตต์เพราะทรงเหป็นแกท่พวก
ออิสราเอล ทกันี้งความทบกขต์ยากลจาบากทกันี้งปวงซถึนี่งเกอิดขถึนี้นแกท่คนออิสราเอลในระหวท่างทาง และพระเยโฮ
วาหต์ไดข้ทรงชท่วยเขาใหข้พนข้ ภกัยอยท่างไร 9 เยโธรกป็มนความยอินดนทนนี่ไดข้ทราบพระกรบณาทกันี้งสอินี้นซถึงนี่ พระเย
โฮวาหต์ไดข้ทรงสจาแดงแกท่คนออิสราเอล เมชนี่อพระองคต์ทรงชท่วยเขาใหข้รอดพข้นจากเงชนี้อมมชอชาวอนยอิปตต์
10 เยโธรจถึงกลท่าววท่า "สาธบการแดท่พระเยโฮวาหต์ผข้ทร รงชท่วยทท่านทกันี้งหลายใหข้รอดจากเงชนี้อมมชอชาว
อนยอิปตต์ และจากหกัตถต์ของฟาโรหต์ และทรงชท่วยพลไพรท่ใหข้พข้นจากมชอของชาวอนยอิปตต์ 11 บกัดนนนี้เรา
ทราบวท่าพระเยโฮวาหต์ทรงเปป็นใหญท่กวท่าพระทกันี้งปวง ใหญท่กวท่าพระเหลท่านกันี้นทนนี่ไดข้กระทจาตท่อชนชาตอิ
ออิสราเอลอยท่างทะนง" 12 เยโธรพท่อตาของโมเสสกป็นจาเครชนี่องเผาบรชา และเครชนี่องสกัตวบรชาถวายแดท่
พระเจข้า ฝท่ายอาโรนกกับบรรดาผรใข้ หญท่แหท่งออิสราเอลมารกับประทานเลนนี้ยงกกับพท่อตาของโมเสสเฉพาะ
พระพกักตรต์พระเจข้า
เยโธรเตสือนความจทาโมเสสวลาเขาเปห็นใคร โดยมาคทานนับเขาและจรุบเขา แนลนอนวลาเขาเรธิที่ม
ตระหนนักถทึงสถานะของโมเสสผลูข้ซทึที่งโดยความชลวยเหลสือของพระเจข้าไดข้มทชยนั ตลอกองทนัพอนันเกรทยง
ไกรของอทยธิปตร และเมสือที่ เรห็วๆนทรกคห็ สือ คนอามาเลข โมเสสชวนเยโธรใหข้เขข้ามาในเตห็นทรของเขาและ
เลลาใหข้เขาฟนังถทึงทรุกสธิที่งททพที่ ระเจข้าไดข้ทรงกระททา เยโธรดทใจททที่ไดข้ยนธิ ขลาวนนัรนและประกาศวลา “บนัดนทรเรา
ทราบวลาพระเยโฮวาหรทรงเปห็นใหญลกวลาพระทนัรงปวง” นทที่สสืที่อวลาจนถทึงตอนนนัรน เยโธรยนังไมลไดข้หนันมา
หาพระเยโฮวาหรพระเจข้าอยลางสรุดจธิตสรุดใจ อยลางไรกห็ตาม บนัดนทรเขากห็ถวายเครสือที่ งเผาบลูชาและเครสืที่อง
สนัตวบลูชาแดลพระเจข้า
อพย 18:13-23
ตท่อมาวกันรบท่งขถึนี้น โมเสสออกนกันี่งพอิจารณาพอิพากษาความใหข้พลไพรท่
พลไพรท่กป็ยนช หข้อมลข้อมโมเสสตกันี้งแตท่เชข้าจนเยป็น 14 เมชนี่อพท่อตาของโมเสสเหป็นงานทกันี้งปวงทนนี่โมเสส
กระทจาเพชนี่อพลไพรท่เชท่นนกันี้น จถึงกลท่าววท่า "นนนี่ทท่านใชข้วอิธนอะไรปฏอิบกัตอิกกับพลไพรท่เลท่า เหตบไรทท่านจถึงนกันี่ง
ทจางานอยรท่แตท่ผข้เร ดนยว และพลไพรท่ทกันี้งปวงกป็ยชนลข้อมทท่านตกันี้งแตท่เชข้าจนเยป็น " 15 โมเสสจถึงตอบพท่อตา
วท่า "เพราะพลไพรท่มาหาขข้าพเจข้า เพชนี่อขอใหข้ทรลถามพระเจข้า 16 เมชนี่อเขามนการโตข้เถนยงกกันกป็มาหา
ขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้ากป็ตกัดสอินความระหวท่างเขากกับเพชนี่อนบข้าน สอนเขาใหข้รข้จร กักกฎเกณฑต์ของพระเจข้า
และพระราชบกัญญกัตอิของพระองคต์" 17 ฝท่ายพท่อตาของโมเสสจถึงกลท่าวแกท่ทท่านวท่า "ทท่านทจาอยท่างนนนี้
ไมท่ดน 18 ทกันี้งทท่านและพลไพรท่ทนนี่มาหาทท่านนกันี้นจะอท่อนระอาใจ เพราะภาระอกันหนกักนนนี้เหลชอกจาลกังของ
ทท่าน ทท่านไมท่สามารถทนนี่จะทจาแตท่ผข้เร ดนยวไดข้ 19 ฟกังเสนยงของเราบข้าง เราจะใหข้คจาแนะนจาแกท่ทท่าน และ

ขอใหข้พระเจข้าทรงสถอิตอยรท่กกับทท่าน ทท่านจงเปป็นผรข้แทนของพลไพรท่ตท่อพระเจข้า นจาความกราบทรล
พระเจข้า 20 ทท่านจงสกันี่งสอนเขาใหข้รข้กร ฎและพระราชบกัญญกัตอิตท่างๆ และแสดงใหข้เขารรจข้ กักทางทนนี่เขา
ตข้องดจาเนอินชนวอิตและสอิงนี่ ทนนี่ตข้องปฏอิบกัตอิ 21 ยอินี่งกวท่านกันนี้ ทท่านจงเลชอกคนทนนี่สามารถจากพวกพลไพรท่ คชอ
คนทนนี่ยจาเกรงพระเจข้า ไวข้ใจไดข้และเกลนยดสอินบน แตท่งตกันี้งคนอยท่างนนนี้ไวข้เปป็นผรปข้ กครองคน พกันคนบข้าง
รข้อยคนบข้าง หข้าสอิบคนบข้าง สอิบคนบข้าง 22 ใหข้เขาพอิพากษาความของพลไพรท่อยรท่เสมอ สท่วนคดน
ใหญท่ๆกป็ใหข้เขานจามาแจข้งตท่อทท่าน แตท่คดนเลป็กๆนข้อยๆใหข้เขาตกัดสอินเอง การงานของทท่านจะเบาลง และ
พวกเขาจะแบกภาระรท่วมกกับทท่าน 23 ถข้าทจาดกังนนนี้และพระเจข้าทรงบกัญชาแลข้ว ทท่านกป็จะสามารถทน
ไดข้ พลไพรท่ทกันี้งปวงนนนี้กป็จะไปยกังทนนี่อาศกัยของเขาดข้วยความสงบสบ ข"
เมสืที่อเยโธรไดข้เหห็นภาระอนันหนนักอทึรงททโที่ มเสสแบกรนับอยลูใล นการปกครองดลูแลและตนัดสธิน
ความใหข้แกลชนชาตธิอธิสราเอลททที่กาท ลนังเตธิบโต เขากห็ตร งนั ขข้อสนังเกตวลาโมเสสไมลสามารถแบกรนับภาระ
ใหญลโตขนาดนนัรนไดข้เปห็นเวลานานแนลๆ เขาจทึงแนะใหข้โมเสสรวบรวมผลูข้นทากลรุลมหนทึงที่ ขทึรนมาและ
มอบหมายภาระหนข้าททที่สลวนใหญลของการดลูแลคลายแกลพวกเขา เยโธรเสนอแนะใหข้มทสายงานบนังคนับ
บนัญชาของผลูข้ปกครองคนหลนักพนัน หลนักรข้อย หลนักหข้าสธิบ และหลนักสธิบ พวกเขาตข้องดลูแลปนัญหา
ประจทาวนันตลางๆโดยนทาเฉพาะปนัญหายากๆมาหาโมเสส เยโธรเสรธิมเงสืที่อนไขททที่วาล “ถข้าททาดนังนทรและ
พระเจข้าทรงบนัญชาแลข้ว ทลานกห็จะสามารถทนไดข้”
อพย 18:24-27
โมเสสกป็ฟกังเสนยงของพท่อตา และทจาตามทนนี่เขาแนะนจาทบกประการ
25 โมเสสจถึงไดข้เลชอกคนทนนี่สามารถจากคนออิสราเอลทกันี้งปวงตกันี้งใหข้เปป็นหกัวหนข้าพลไพรท่ เปป็นผรข้
ปกครองคนพกันคนบข้าง รข้อยคนบข้าง หข้าสอิบคนบข้าง สอิบคนบข้าง 26 คนเหลท่านกันี้นพอิพากษาความของ
พลไพรท่อยรท่เสมอ แตท่คดนยากๆเขานจาไปแจข้งโมเสส สท่วนคดนเลป็กๆนข้อยๆเขาตกัดสอินเอง 27 โมเสสสท่ง
พท่อตาของตนกลกับไป พท่อตากป็กลกับไปยกังเมชองของเขา
โมเสสตกลงททที่จะนทาแผนการนทรไปใชข้ อยลางไรกห็ตาม ตลอมาในกนันดารวธิถท 11:14-17 พระเจข้า
กห็ทรงสถาปนาแผนการของพระองครเองขทึรนมา อาจเปห็นไดข้วาล แมข้ขข้อเสนอแนะของเยโธรมทเจตนาททที่
ดท แตลมนนั กห็เปห็นสตธิปนัญญาของมนรุษยรและไมลไดข้มาจากพระเจข้า เหห็นไดข้ชนัดวลาพระเจข้าทรงใหข้แผนการ
บรธิหารจนัดการของพระองครเองททที่มาภายหลนังมทอทานาจเหนสือกวลามนัน เยโธรจทึงเดธินทางจากไปแมข้วาล
เขาจะกลนับมาหาโมเสสอทกททหลนังตามททที่ระบรุไวข้ในกนันดารวธิถท 10:29-32 ไมลมทการเอลยถทึงนางศธิปโป
ราหรหรสือบรุตรชายทนัรงสองของนางอทกเลย

*****
ภนพรวมของอพยพ 19: ในบทนทพนื้ ระเจห้าทรงเสนอททที่จะทคาพนันธสนัญญาหนทึที่งกนับพวก
อยิสราเอล ใจความสคาคนัญของมนันกป็คสือวล่า ถห้าพวกเขาจะเชสืที่อฟนังพระสอุรเสทยงของพระองคต์และรนักษา
พนันธสนัญญาของพระองคต์ พระองคต์กป็จะทรงเปป็นพระเจห้าของพวกเขาและจะทรงอวยพรพวกเขา
เหนสือชนชาตยิทนันื้งปวง บทนทแนื้ บล่งยล่อยไดห้ดนังนทนื้ (1) ขห้อเสนอททที่เปป็นพนันธสนัญญาของพระเจห้าแกล่พวก
อยิสราเอลในขห้อ 1-8 (2) การเตรทยมตนัวพวกอยิสราเอลททที่จะฟนังสาระสคาคนัญของพระบนัญญนัตยิในขห้อ 916 และ (3) การเขห้าเฝห้าพระเจห้าของโมเสสบนยอดภยเขาซทนายในขห้อ 17-25
อพย 19:1-2
ในเดชอนทนนี่สามนกับตกันี้งแตท่ชนชาตอิอสอิ ราเอลออกจากแผท่นดอินอนยอิปตต์
ในวกันนกันี้นเขามาถถึงถอินนี่ ทบรกกันดารซนนาย 2 เมชนี่อยกออกจากตจาบลเรฟนดอิม มาถถึงถอินี่นทบรกกันดารซนนาย
พวกเขากป็ตกันี้งคท่ายอยรใท่ นถอินี่นทบรกกันดาร ชาวออิสราเอลตกันี้งคท่ายอยรทท่ นนี่หนข้าภรเขานกันี้น พอออกจากอทยธิปตร
โดยขข้ามพสืรนททที่สลวนบนของทะเลแดง พวกอธิสราเอลกห็พบวลาตนัวเองอยลูใล นแหลมซทนายซทึงที่ จนทรุกวนันนทร
สล วนใหญลแลข้วเปห็นทะเลทราย เหห็นไดข้ชนัดวลาเวลาผลานไปสนักระยะหนทึที่งแลข้วเพราะวลาพวกเขาไดข้เดธิน
ทางไปยนังตทาบลเรฟทดธิมในซทนายตอนใตข้แลข้ว จากททที่นนันที่ พวกเขากห็เขข้าสลูลพรนสื ททที่กนนั ดารใกลข้กบนั ภลูเขาซท
นาย นนันที่ คสือ ถธิที่นทรุรกนันดารซทนาย ททที่นนันที่ พวกเขากห็ตร งนั คลายของตนอยลูหล นข้าภลูเขาซทนาย
อพย 19:3
โมเสสขถึนี้นไปเฝข้าพระเจข้า พระเยโฮวาหต์ตรกัสจากภรเขานกันี้นวท่า "บอก
วงศต์วานยาโคบและชนชาตอิออิสราเอลดกังนนนี้วท่า ขณะตนัรงคลายอยลูใล ตข้ภเลู ขาซทนาย พระเจข้ากห็ทรงเรทยก
โมเสสใหข้ขร นทึ ไปยนังยอดภลูเขานนัรนเพสืที่อเขข้าเฝข้าพระองครททที่นนันที่ โมเสสจทึง “ขทึรนไปเฝข้าพระเจข้า” ททที่นนันที่
พระเจข้าทรงแสดงใหข้โมเสสเหห็นสาระสทาคนัญของพนันธสนัญญานนัรนททที่พระองครเสนอททที่จะสถาปนากนับ
ชนชาตธิอธิสราเอล พระเจข้าจทึงสนังที่ โมเสสใหข้กลนับไปและแสดงใหข้พวกอธิสราเอลเหห็นสธิที่งซทึที่งพระเจข้าไดข้
ทรงบอกเขาบนภลูเขานนัรน
อพย 19:4-6
`พวกเจข้าไดข้เหป็นกอิจการซถึนี่งเรากระทจากกับชาวอนยปอิ ตต์แลข้ว และทนนี่เรา
เทอิดชร เจข้าขถึนี้น ดบจดกังดข้วยปนกนกออินทรน เพชนี่อนจาเจข้ามาถถึงเรา ทรุกสธิที่งซทึที่งไดข้เกธิดขทึรนแลข้วในอทยธิปตรและแกล
ชาวอทยธิปตรไมลไดข้เกธิดขทึรนโดยบนังเอธิญ พระเจข้าทรงใชข้ทรุกสธิที่งททที่พระองครไดข้กระททาแกลชาวอทยธิปตรเพสืที่อ
เตรทยมพวกอธิสราเอลใหข้พรข้อมททที่จะรนับพระองครเปห็นพระเจข้าของพวกเขาและยอมรนับพนันธสนัญญา
ของพระองคร พระเจข้าไดข้ทรงชลวยชาวอธิสราเอลใหข้รอดพข้นจากอทยธิปตรไดข้อยลางอนัศจรรยรและทรงมทชนัย
ตลอกองทนัพอทยธิปตรอยลางนลาอนัศจรรยร (ในแบบเดทยวกนัน พระเจข้าไดข้ทรงไถลเราแลข้ว นนันที่ คสือ ครธิสตจนักร

พนันธสนัญญาใหมล ออกจากโลกและทรงสนัญญาแลข้ววลาจะประทานใหข้เรามทชยนั ชนะเหนสือโลก เนสืรอ
หนนัง และพญามารในระหวลางนทร)
จากนนัรนพระเจข้าทรงใชข้ภาพเปรทยบของนกอธินทรทตนัวหนทึที่ง นกอธินทรทไดข้ชสืที่อวลาแสดงความรนัก
ตลอลลูกๆของพวกมนันและปกปข้องลลูกๆ นกอธินทรทบางตนัวถทึงขนาดแบกลลูกของมนันไวข้บนหลนังเพสือที่ ไป
ยนังททที่ปลอดภนัยเลยดข้วยซทรา ภาพททที่ยธิงที่ ใหญลกวลากห็คสือวลา พระเยโฮวาหรทรงชลวยพวกอธิสราเอลใหข้พนข้ จาก
อทยธิปตรอยลางระมนัดระวนังและอยลางเปทที่ยมดข้วยพระกรรุณาเหมสือนกนับนกอธินทรทใหญลตวนั หนทึที่งททที่ปกปข้อง
ลลูกๆของมนันอยลางแขห็งแรง ดลู อธิสยาหร 40:31 ดข้วย
5 เหตบฉะนกันี้นบกัดนนถนี้ ข้าเจข้าเชชนี่อฟกังเสนยงเรา และรกักษาพกันธสกัญญาของเราไวข้ เจข้าจะเปป็นทรกัพยต์
อกันประเสรอิฐของเรา ยอิงนี่ กวท่าชาตอิทกันี้งปวง เพราะแผท่นดอินทกันี้งสอินี้นเปป็นของเรา เมสืที่อพธิจารณาถทึงการทรง
ชลวยพวกอธิสราเอลใหข้พข้นอยลางทรงฤทธธิธและเปทที่ยมดข้วยพระกรรุณาของพระเจข้า พระองครจงทึ ทรง
เสนอททที่จะททาพนันธสนัญญาหนทึที่งกนับพวกเขา เงสืที่อนไขในสล วนของพวกเขานนัรนกห็ไมลมทอะไรมาก นนันที่ คสือ
(1) เชสืที่อฟนังพระสรุรเสทยงของพระองคร และ (2) รนักษาพนันธสนัญญาของพระองคร
คทาททที่แปลวลา รกักษา (ชามารต์) จรธิงๆแลข้วมทความหมายตรงตนัววลา ‘เกห็บไวข้’ แตลกมห็ คท วามหมาย
ดข้วยวลา ‘ถสือปฏธิบนัตธิ’ นนันที่ คสือ กระททาตาม โดยในกรณทนร ทคอสื พนันธสนัญญาของพระเจข้า หากพวก
อธิสราเอลจะตกลงตามนนัรน พระเจข้ากห็ทรงสนัญญาวลาสทาหรนับพระองครแลข้วพวกเขาจะเปห็น “ทรนัพยรอนัน
ประเสรธิฐของเรา ยธิงที่ กวลาชาตธิทร นังปวง” คทาททแที่ ปลวลา ทรกัพยต์อกันประเสรอิฐ (เซกอุลลาหต์) จรธิงๆแลข้วมท
ความหมายวลา ‘กรรมสธิทธธิธอนันมทคลายธิงที่ ’ กลลาวอทกนนัยหนทึงที่ กห็คสือ หากพวกอธิสราเอลจะตกลงตามพนันธ
สนัญญาของพระเจข้า พระเจข้ากห็ทรงสนัญญาวลาพวกเขาจะเปห็นสมบนัตพธิ ธิเศษอยลางหนทึที่งสทาหรนับพระองคร
นนันที่ คสือ เปห็นททรที่ นักของพระองคร กลลาวสนัรนๆกห็คอสื พวกเขาจะเปห็นประชากรของพระองครนนันที่ เอง
พระองครตรนัสตลอไปอทกวลา “แผลนดธินทนัรงสธิรนเปห็นของเรา” พระองครผลูข้ทรงเปห็นเจข้าของทนัวที่ ทนัรงพสืรนพธิภพ
พรข้อมกนับทรนัพยรบรธิบรลู ณรและสธิที่งอนัศจรรยรทรนังสธิรนของมนันทรงเสนอททที่จะททาใหข้พวกอธิสราเอลเปห็น
ประชาชาตธิททที่มทเอกลนักษณรและพธิเศษบนแผลนดธินโลก ตอนททที่ดาวธิดประกาศวลา “แผลนดธินโลกกนับ
สรรพสธิที่งในโลกนนัรนเปห็นของพระเยโฮวาหร ทนัรงพธิภพกนับบรรดาผลูข้ททที่อยลูใล นพธิภพนนัรน” ในเพลงสดรุดท
24:1 เขากห็นลาจะนทึกถทึงอพยพ 19:5
6 เจข้าทกันี้งหลายจะเปป็นอาณาจกักรแหท่งปบโรหอิต และเปป็นชนชาตอิบรอิสบทธอิธสจาหรกับเรา' นนนี่เปป็น
ถข้อยคจาทนนี่เจข้าตข้องบอกใหข้ชนชาตอิอสอิ ราเอลฟกัง" พวกปรุโรหธิตถลูกถสือวลาเปห็นชนชนัรนสลูงของสนังคมใน

สมนัยนนัรน คนเหลลานนัรนเปห็นผลูข้ททที่เขข้าหาพระเจข้าไดข้ พระเจข้าทรงสนัญญากนับพวกอธิสราเอลวลาพอพวกเขา
ททาพนันธสนัญญากนับพระองครแลข้ว เมสือที่ นนัรนพระองครกจห็ ะททาใหข้พวกอธิสราเอลเปห็นอาณาจนักรแหลง
ปรุโรหธิต นนันที่ คสือ หมลูลชนพธิเศษ และแนลททเดทยว พวกอธิสราเอล โดยเฉพาะผลางทางระบอบปรุโรหธิตของ
อาโรนททที่จะมากห็เขข้าถทึงพระเจข้าไดข้จรธิงๆ นอกจากนทร เมสือที่ ถทึงกาลครบบรธิบลูรณร ชนอธิสราเอลจะเปห็น
อาณาจนักรแหลงปรุโรหธิตสทาหรนับพระเจข้าจรธิงๆ นอกจากนทร คนเหลลานนัรนในพระครธิสตรลข้วนเปห็น
ปรุโรหธิตของพระเจข้า โดยเขข้าถทึงพระเจข้าไดข้โดยตรงผลานทางพระเยซลูครธิสตร แมข้วาล ชนอธิสราเอลสล วน
ใหญลยนังไมลตระหนนักถทึงพระพรนนัรนกห็ตาม แตลวนนั นนัรนจะมา
นอกจากนทร พระเจข้าทรงสนัญญาดข้วยวลาพอพวกเขาเขข้าททาพนันธสนัญญากนับพระองครๆกห็จะทรง
ททาใหข้ชนชาตธิอธิสราเอลบรอิสบทธอิธ คทาททแที่ ปลเชลนนนัรน (คาดอวต์ช) เดธิมททมคท วามหมายสองประการ นนันที่
คสือ (1) ความบรธิสรุทธธิธหรสือแยกจากความบาป (2) ถลูกแยกตนัรงไวข้แดลพระเจข้า
เมสืที่อชนอธิสราเอลเชสืที่อฟนังคทาบนัญชาตลางๆของพระเจข้าและรนักษาพนันธสนัญญาของพระองคร
พวกเขากห็จะเปห็นทนัรงสองอยลาง การเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้าจะนทาไปสลูลความบรธิสรุทธธิธแหลงชทวตธิ
การถสือรนักษาพนันธสนัญญาของพระองครททาใหข้พวกเขาถลูกแยกตนัรงไวข้ นนันที่ คสือ แยกออกและแตกตลาง
จากคนอสืนที่ ๆ เรสือที่ งนทรยนังเปห็นจรธิงสทาหรนับครธิสเตทยนทนัรงหลายททที่บงนั เกธิดใหมลแลข้วจนถทึงทรุกวนันนทร เมสืที่อเรา
เชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้า มนันกห็นทาไปสลูลความบรธิสรุทธธิธ (นนันที่ คสือ การทรงชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธ) และ
เมสืที่อเรามทชทวธิตอยลูเล พสืที่อองครพระผลูข้เปห็นเจข้า เรากห็ถลูกแยกตนัรงไวข้แดลพระเจข้าจากโลก พนันธสนัญญาททที่พระเจข้า
ทรงเสนอแกลพวกอธิสราเอลไมลไดข้รวมครธิสตจนักรเขข้าไวข้ดวข้ ย แมข้วาล มทความเหมสือนกนันและบทเรทยน
หลายประการททที่สามารถหาไดข้จากมนันกห็ตาม ตอนนนัรนพระเจข้าทรงททาพนันธสนัญญาของพระองครกบนั
ชนชาตธิอธิสราเอลโดยเฉพาะ
พระเจข้าจทึงทรงสนังที่ โมเสสใหข้กลนับไปจากยอดภลูเขานนัรนและนทาเสนอเงสืที่อนไขพสืรนฐานเหลลานทร
ของพนันธสนัญญาของพระองครแกลชนชาตธินร นันททอที่ ยลูขล ข้างลลาง เขากห็ททาตาม
อพย 19:7-8
โมเสสจถึงมาเรนยกประชบมพวกผรใข้ หญท่ของพลไพรท่ แลข้วเลท่าขข้อความ
เหลท่านนนี้ทนนี่พระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาทท่านใหข้เขาฟกังทบกประการ 8 บรรดาพลไพรท่กป็ตอบพรข้อมกกันวท่า
"สอินี่งทกันี้งปวงทนนี่พระเยโฮวาหต์ตรกัสนกันี้น ขข้าพเจข้าทกันี้งหลายจะกระทจาตาม" โมเสสจถึงนจาถข้อยคจาของพล
ไพรท่ไปกราบทรลพระเยโฮวาหต์ พอกลนับมาจากการเขข้าเฝข้าพระเจข้าบนยอดภลูเขาซทนาย โมเสสกห็เรทยก
ประชรุมพวกผลูข้ใหญล (นนันที่ คสือ พวกผลูข้นทา) แหลงชนชาตธินร นัน เขาจทึงนทาเสนอสาระสทาคนัญของพนันธสนัญญา

ททที่พระเจข้าทรงเสนอแกลพวกเขา บางททอาจดข้วยยนังไมลรคลูข้ วามหมายตลางๆททที่ตามมาของสธิที่งททพที่ วกเขา
ตกลงททที่จะยอมรนับ พวกผลูข้นทาของชนชาตธินร นันจทึงตอบกลนับโดยกลลาววลา “สธิที่งทนัรงปวงททที่พระเยโฮวาหร
ตรนัสนนัรน ขข้าพเจข้าทนัรงหลายจะกระททาตาม” พนันธสนัญญาหนทึที่งจรธิงๆแลข้วกห็คสือ ขข้อตกลงหนทึที่งระหวลาง
คนสองฝลาย ในกรณทนร ทสองฝลายนนัรนกห็คสือ พระเจข้ากนับพวกอธิสราเอล พวกผลูข้นทาของชนอธิสราเอลจทึง
ตกลงตามเงสืที่อนไขเหลลานนัรนแหลงพนันธสนัญญานนัรนและในทางหลนักการแลข้วจทึงตกลงตามพนันธสนัญญา
นนัรน โมเสสจทึงกลนับขทึรนไปบนยอดภลูเขาซทนายอทกครนัรงเพสืที่อนทาความนนัรนกราบทลูลพระเจข้า (ขข้อความไมล
ไดข้ระบรุเจาะจงวลาเขาขทึรนไปอทก แตลมนนั กห็ถลูกสสืที่ออยลางเหห็นไดข้ชนัด)
อพย 19:9-13
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "ดรเถอิด เราจะมาหาเจข้าในเมฆหนา
ทถึบ เพชนี่อพลไพรท่จะไดข้ยอินขณะทนนี่เราพรดกกับเจข้า แลข้วจะไดข้เชชนี่อเจข้าตลอดไป" โมเสสนจาคจาของพล
ไพรท่นกันี้นกราบทรลพระเยโฮวาหต์ 10 พระเยโฮวาหต์จถึงรกับสกันี่งกกับโมเสสวท่า "ไปบอกใหข้พลไพรท่ชจาระ
ตกัวใหข้บรอิสบทธอิธในวกันนนนี้และพรบท่งนนนี้ ใหข้เขาซกักเสชอนี้ ผข้าเสนยใหข้สะอาด 11 เตรนยมตกัวไวข้ใหข้พรข้อมในวกันทนนี่
สาม เพราะในวกันทนนี่สามนกันี้นพระเยโฮวาหต์จะเสดป็จลงมาบนภรเขาซนนายทท่ามกลางสายตาของพล
ไพรท่ทกันี้งปวง 12 จงกจาหนดเขตใหข้พลไพรท่อยรท่รอบภรเขา แลข้วกจาชกับเขาวท่า `เจข้าทกันี้งหลายจงระวกังตกัว
ใหข้ดนอยท่าลท่วงลจนี้าเขตขถึนี้นไปหรชอถรกตข้องเชอิงภรเขานกันี้น ผรใข้ ดถรกภรเขาตข้องมนโทษถถึงตายเปป็นแนท่ 13 อยท่า
ใชข้มชอฆท่าผรข้นนกันี้ เลย ใหข้เอาหอินขวข้างหรชอยอิงเสนย จะเปป็นสกัตวต์กป็ดนหรชอเปป็นมนบษยต์กป็ดน อยท่าไวข้ชนวอิต' เมชนี่อ
ไดข้ยอินเสนยงแตรเปท่ายาว ใหข้เขาทกันี้งหลายมายกังภรเขานกันี้น"
พระเจข้าจทึงทรงแจข้งใหข้โมเสสทราบวลาพระองครจะเสดห็จลงมาบนภลูเขานนัรนในเมฆหนาททึบ
กข้อนหนทึที่ง (ตรงตนัวคสือ เมฆมสืดกข้อนหนทึที่ง) เหห็นไดข้ชนัดวลาพระเจข้าจงใจททที่จะททาใหข้เกธิดภาพและเสทยงอนัน
นลาตสืที่นตาเพสืที่อททาใหข้พลไพรล เหลลานนัรนประทนับใจในฤทธานรุภาพอนันใหญลยธิงที่ ของพระองครและพวกเขา
จะไดข้ตร นังใจฟนังสธิที่งททพที่ ระองครจะตรนัสแกลโมเสส พอทลูลพระเจข้าแลข้วถทึงการตกลงแบบกลายๆของ
ชนชาตธิอธิสราเอลตลอพนันธสนัญญาของพระองคร พระเจข้ากห็ทรงสนังที่ โมเสสใหข้กลนับไปททที่คลายนนัรน พล
ไพรล จทึงไดข้รนับคทาสนังที่ ใหข้เตรทยมตนัวใหข้พรข้อมททจที่ ะเขข้าเฝข้าพระเจข้าของตน คทาททที่แปลวลา ชจาระใหข้บรอิสบทธอิธ
(คาดนัช) มทความหมายวลา ‘ททาใหข้บรธิสรุทธธิธ’ หรสือ ‘แยกตนัรงไวข้’ กลลาวโดยสรรุปกห็คสือ ชนอธิสราเอลจะ
ตข้องเตรทยมตนัวใหข้พรข้อมททจที่ ะพบกนับพระเจข้าผลูข้บรธิสรุทธธิธของพวกเขา นทที่อาจสสืที่อถทึงการชทาระตนัวในทาง
พธิธท แนลททเดทยว พวกเขาถลูกสนังที่ ใหข้ซนักเสสืรอผข้าของตน สามวนันหลนังจากนนัรน พระเจข้ากห็จะเสดห็จลงมาบน
ภลูเขาซทนายในลนักษณะททที่พวกเขาจะไมลมทวนนั ลสืมเลย นอกจากนทร โมเสสไดข้รนับคทาสนังที่ ใหข้กาท หนดเขต
ปลอดภนัยรอบภลูเขานนัรนดข้วย ใครกห็ตามททที่รรุกลทราเขตแดนนนัรนเขข้าไปกห็จะถลูกประหารชทวธิต บทเรทยนททที่

สทาคนัญกวลากห็คสือวลา พระเจข้าทรงเปห็นผลูข้บรธิสรุทธธิธและมนรุษยรททที่บาปหนาไมลสามารถเขข้าหาพระเจข้าผลูข้
บรธิสรุทธธิธไดข้
อพย 19:14-15
โมเสสลงจากภรเขามายกังพลไพรท่ แลข้วพลไพรท่ชจาระตกัวใหข้บรอิสบทธอิธ
และซกักเสชอนี้ ผข้าใหข้สะอาด 15 แลข้วทท่านกลท่าวแกท่พลไพรท่วท่า "ทท่านทกันี้งหลายจงเตรนยมตกัวไวข้ใหข้พรข้อม
ในวกันทนนี่สาม อยท่าเขข้าใกลข้ภรรยาของทท่านเลย" โมเสสจทึงลงจากภลูเขาลลูกนนัรนมาพรข้อมกนับคทาสนังที่ ตลางๆ
จากพระเจข้า พวกเขาจทึงชทาระตนัวใหข้สะอาดและซนักเสสืรอผข้าของตนเพสืที่อเตรทยมตนัวใหข้พรข้อมในวนันททที่
สาม แมข้วาล พระเจข้ามธิไดข้สนังที่ เชลนนนัรน แตลโมเสสกห็สงนัที่ ประชาชนใหข้เวข้นเสทยจากการหลนับนอนรล วมกนัน
ระหวลางคลูลสมรสในชลวงเวลาดนังกลลาว เหห็นไดข้ชนัดวลา โมเสสตข้องการแนลใจวลาประชาชนพรข้อมททจที่ ะ
เขข้าเฝข้าพระเจข้าของพวกเขาจรธิงๆ (ททที่ควรหมายเหตรุไวข้กคห็ สือวลา คนอทยธิปตรจะเวข้นเสทยจากการหลนับ
นอนกนับคลูลสมรสกลอนมทเทศกาลทางศาสนาตลางๆของอทยธิปตร พระเจข้ามธิไดข้สนังที่ เชลนนนัรนแกลโมเสส แตล
เขาเสรธิมกฎขข้อบนังคนับนทรเขข้าไปดข้วยเพธิมที่ จากสธิที่งททที่พระเจข้าไดข้ตรนัสไวข้แลข้ว)
อพย 19:16-19
อยรท่มาพอถถึงรบท่งเชข้าวกันทนนี่สาม กป็บกังเกอิดฟข้ารข้องฟข้าแลบ มนเมฆอกันหนา
ทถึบปกคลบมภรเขานกันี้นไวข้กบกั มนเสนยงแตรดกังสนกันี่น จนคนทกันี้งปวงทนนี่อยรท่คท่ายตท่างกป็พากกันกลกัวจนตกัวสกันี่น
17 โมเสสกป็นจาประชาชนออกจากคท่ายไปเฝข้าพระเจข้า พวกเขามายชนอยรทท่ นนี่เชอิงภรเขา 18 ภรเขาซนนายมน
ควกันกลบข้มหบข้มอยรท่ทกันี่วไปเพราะพระเยโฮวาหต์เสดป็จลงมาบนภรเขานกันี้นโดยอาศกัยเพลอิง ควกันไฟพลบท่งขถึนี้น
เหมชอนควกันจากเตาใหญท่ ภรเขากป็สะทข้านหวกันี่นไหวไปหมด 19 เมชนี่อเสนยงแตรยอิงนี่ ดกังขถึนี้น โมเสสกป็
กราบทรล พระเจข้ากป็ตรกัสตอบเปป็นเสนยงรข้อง
ในวนันททที่สาม เหตรุการณรททที่ปที่นันปลวนรรุนแรงและนลาตสืที่นตากห็เกธิดขทึรน เชข้าวนันนนัรน ฟข้ารข้องเสทยงดนัง
สนนันที่ กห็กอข้ งไปทนัวที่ ภลูเขาซทนายและเมฆหนาททึบใหญลโตกข้อนหนทึงที่ กห็ปกคลรุมยอดภลูเขานนัรนมธิใหข้คนมอง
เหห็นไดข้ นอกจากนทร เสทยงแตรเหนสือธรรมชาตธิกดห็ นังมาจากภลูเขานนัรนสนนันที่ เสทยจนประชาชนททที่อยลูเล บสืรอง
ลลางหวาดกลนัวจนตนัวสนันที่ โมเสสจทึงเรทยกประชรุมชนชาตธิอธิสราเอลใหข้มาอยลูทล ทที่ตนท ภลูเขาซทนาย (นนันที่ คสือ
“เชธิงภลูเขา”) เมสือที่ พวกเขามองขทึรนไปททที่ภเลู ขานนัรน มนันกห็มคท วนันคลรุข้งไปหมดขณะททที่พระเยโฮวาหรเสดห็จ
ลงมาบนนนัรนในไฟ ควนันไฟนนัรนจทึงลอยขทึรนไปในทข้องฟข้าเบสืรองบน
ขณะเดทยวกนัน ขณะททที่พระเจข้าเสดห็จลงมาบนภลูเขานนัรน กห็เกธิดแผลนดธินไหวใหญลโตยธิงที่ นนัก ขณะ
ททที่เหตรุการณรอนันนลาตสืที่นตาเหลลานทรกาท ลนังเกธิดขทึรนอยลูล เสทยงแตรจากภลูเขานนัรนกห็ดนังมากขทึรนเรสืที่อยๆ สธิที่งททที่

โมเสสกลลาวไวข้ไมลไดข้ถลูกบนันททึกไวข้ตรงนทร แตลนลาจะอยลูใล นฮทบรลู 12:21 ททที่กลลาววลา “สธิที่งททที่เหห็นนนัรนนลา
กลนัวจรธิงๆจนโมเสสเองกห็กลลาววลา "ขข้าพเจข้ากลนัวจนตนัวสนันที่ ” จากนนัรนพระเจข้ากห็ตรนัสตอบเขา
อพย 19:20-22
พระเยโฮวาหต์เสดป็จลงมาบนยอดภรเขาซนนาย พระเยโฮวาหต์ทรง
เรนยกโมเสสใหข้ขถึนี้นไปบนยอดเขา โมเสสกป็ขถึนี้นไป 21 พระเยโฮวาหต์ตรกัสสกังนี่ โมเสสวท่า "เจข้าจงลงไป
กจาชกับพลไพรท่ เกรงวท่าเขาจะลท่วงลจนี้าเขข้ามาถถึงพระเยโฮวาหต์ เพราะอยากเหป็น แลข้วเขาจะพอินาศเสนย
เปป็นจจานวนมาก 22 อนกประการหนถึนี่ง พวกปบโรหอิตทนนี่เขข้ามาเฝข้าพระเยโฮวาหต์นกันี้นใหข้เขาชจาระตกัวใหข้
บรอิสบทธอิธ ดข้วยเกรงวท่าพระเยโฮวาหต์จะทรงลงโทษเขา"
ทนัรงความเขข้มงวดและความดทงามของพระเจข้าปรากฏตรงนทร ความบรธิสรุทธธิธของพระองครจะ
ประหารผลูข้ใดกห็ตามททที่เขข้ามาใกลข้พระองคร (ยกเวข้นโมเสสผลูข้ซทึที่งอยลูทล ทที่นนันที่ เพราะพระองครทรงเชธิญขทึรน
ไป) ดนังนนัรน ดข้วยพระเมตตาพระเจข้าจทึงทรงเตสือนโมเสสใหข้กลนับไปและเตสือนคนเหลลานนัรนอทกครนัรง
ททที่นลาสนใจกห็คสือ ความเหห็นเกทที่ยวกนับพวกปอุโรหยิต ขณะนนัรนระบอบปรุโรหธิตของอาโรนยนังไมล
ไดข้ถลูกเรทยกหรสือถลูกแยกตนัรงไวข้เลย ประเพณทยธิวโดยทนัวที่ ไปเชสืที่อวลาคนเหลลานทรเปห็นบรุตรหนัวปทของชนชาตธิ
นนัรน คนอสืนที่ ๆกห็เสนอวลาพวกเขาเปห็นบรุตรของอาโรน แมข้วาล ยนังไมลไดข้รนับการแตลงตนัรงกห็ตาม ททที่นลาเปห็น
ไปไดข้มากททที่สรุดกห็คสือ ทนัศนะททที่วาล ‘ปรุโรหธิต’ เหลลานทรเปห็นคนททเที่ ปห็นผลูข้นทาของชนชาตธินร นัน พวกเขาไดข้
รนับคทาสนังที่ อยลางจทาเพาะเจาะจงใหข้ชทาระตนัวใหข้บรธิสรุทธธิธ ผลูข้ใดไดข้รบนั มาก กห็จะเรทยกเอาจากผลูข้นร นันมาก คน
เหลลานนัรนททที่เปห็นผลูข้นทามทหนข้าททที่ตข้องนทาโดยเปห็นแบบอยลางและเปห็นผลูข้บรธิสรุทธธิธตลอเบสืรองพระพนักตรร
พระเจข้าของตน
อพย 19:23-25
ฝท่ายโมเสสกราบทรลพระเยโฮวาหต์วท่า "พลไพรท่ขถึนี้นมาบนภรเขาซน
นายไมท่ไดข้เพราะพระองคต์ทรงสกันี่งขข้าพระองคต์ทกันี้งหลายวท่า `จงกกันี้นเขตรอบภรเขานกันี้น ชจาระใหข้เปป็นทนนี่
บรอิสบทธอิธ'" 24 พระเยโฮวาหต์จถึงตรกัสกกับโมเสสวท่า "ลงไปเถอิด แลข้วกลกับขถึนี้นมาอนก พาอาโรนขถึนี้นมา
ดข้วย แตท่อยท่าใหข้พวกปบโรหอิตและพลไพรท่ลท่วงลจนี้าขถึนนี้ มาถถึงพระเยโฮวาหต์ เกรงวท่าพระองคต์จะลงโทษ
เขา" 25 โมเสสกป็ลงไปบอกพลไพรท่ตามนกันี้น
โมเสสจทึงกลนับลงมาจากภลูเขาและสนังที่ ประชาชนอทกครนัรงใหข้ยสืนอยลูหล ลางๆเกรงวลาความบรธิสรุทธธิธ
ของพระเจข้าจะทลายออกมาและผลาญพวกเขาเสทย แนลททเดทยว พระเจข้าของเราทรงเปห็นเพลธิงททที่เผา
ผลาญ อทกครนัรงททที่ความบรธิสรุทธธิธและพระเมตตาของพระเจข้าปรากฏใหข้เหห็น ประชาชนเหลลานนัรนถลูก

เตสือนใหข้ระวนังความบรธิสรุทธธิธของพระเจข้า คทาเตสือนนนัรนเปห็นหลนักฐานททที่ชนัดเจนททที่แสดงถทึงพระเมตตา
ของพระเจข้า
*****
ภนพรวมของอพยพ 20: (1) พระเจห้าทรงเปยิดเผยบนัญญนัตยิสยิบประการโดยทางคคาตรนัสแกล่
โมเสสในขห้อ 1-17 จากนนันื้น (2) ปฏยิกยิรยิยาของพลไพรล่ททที่มตท ล่อสยิที่งททพที่ วกเขาเหป็นบนภยเขาถยกบนันททึกไวห้
ในขห้อ 18-21 สอุดทห้าย (3) พระเจห้าทรงทวนซคนื้าขห้อหห้ามของพระองคต์เรสือที่ งการไหวห้รยปเคารพในขห้อ
22-26
อพย 20:1-2
พระเจข้าตรกัสพระวจนะทกันี้งสอินี้นตท่อไปนนนี้วท่า อทกครนัรงททหที่ ลนักคทาสอน
เรสืที่องการดลใจดข้านถข้อยคทาปรากฏชนัดตรงนทร ถห้อยคคาของพระเจข้าถลูกบนันททึกไวข้ในททที่นร ท ททนที่ ลาสนใจกห็คสือ
วลา คทาในพระคนัมภทรใร หมล การดลใจ (เธะออพเนะออุสตอส) ซทึที่งถลูกพบใน 2 ทธิโมธท 3:16 มทความ
หมายตรงตนัววลา “พระเจข้าทรงระบายลมหายใจ” อยลางไรกห็ตาม เมสืที่อคนๆหนทึที่งพลูด เขากห็ระบาย
ถข้อยคทาออกมา ดนังนนัรน ความหมายอนันยธิงที่ ใหญลกวลาของการดลใจแบบททที่พระเจข้าทรงระบายลม
หายใจออกมากห็นลาจะมทอยลูตล รงนทร นนันที่ คสือ พระเจข้าตรนัสถข้อยคทาเหลลานทรทร นังสธิรน มนันคสือแกลนแทข้ของการ
ดลใจดข้านถข้อยคทา ดลู เยเรมทยร 30:2 ดข้วย
2 "เราคชอพระเยโฮวาหต์พระเจข้าของเจข้า ผรไข้ ดข้นจาเจข้าออกจากแผท่นดอินอนยอิปตต์คอช จากเรชอนทาส
อทกครนัรงททที่พระเจข้าทรงเรทยกพระองครเองใหข้ชนอธิสราเอลไดข้ยนธิ พระนาม นนั นที่ คสือ พระเยโฮวาหร
พระเจข้าของเจข้า เกรงวลาจะมทใครสงสนัยในเรสืที่องนทร พระเจข้าทรงเตสือนความจทาพวกอธิสราเอลวลา
พระองครเองทรงเปห็นผลูข้ททที่นทาพวกเขาออกจากอทยธิปตรและออกจากการเปห็นทาสของพวกเขา ในฐานะ
เปห็นผลูข้ทรงชลวยพวกเขาใหข้รอดพข้นและเปห็นหรุข้นสล วนในพนันธสนัญญาททที่กาท ลนังจะเกธิดขทึรน พระเจข้าจทึง
ทรงเสนอเงสือที่ นไขพสืรนฐานแหลงพนันธสนัญญานนัรน นนันที่ คสือ บนัญญนัตธิสธิบประการ
เราควรหมายเหตรุไวข้วาล พระราชบนัญญนัตธิโดยรวมแลข้วกห็ประกอบไปดข้วย (1) บนัญญนัตธิเหลลา
นนัรนซทึที่งถลูกพบในบทนทร (2) ขข้อตนัดสธินตลางๆของพระเจข้าททที่ครอบคลรุมชทวธิตทางสนังคมของพวก
อธิสราเอลซทึที่งถลูกพบในอพยพ 21-24:11 และ (3) กฎธรรมตลางๆของพระเจข้าททที่ครอบคลรุมชทวธิตทาง
ศาสนาของพวกอธิสราเอลซทึที่งถลูกพบในอพยพ 24:12-31:18 ดนังนนัรน พระเจข้าจทึงทรงบนัญญนัตธิกฎศทล
ธรรมตลางๆของพระองคร บนัญญนัตธิเหลลานทรมทอยลูมล าตนัรงนานแลข้ว ตรงนทรพวกมนันถลูกนทาเสนอแกลพวก
อธิสราเอลในรลูปบนัญญนัตธิททที่จทาเพาะเจาะจง ซทึที่งตนัรงแตลนร นันเปห็นตข้นมาเปห็นททที่รจลูข้ นักในชสืที่อ บนัญญนัตธิสธิบ

ประการ บนัญญนัตธิสามขข้อแรกพลูดถทึงความสนัมพนันธรของมนรุษยรตลอพระเจข้า บนัญญนัตธิขข้อททที่สทที่พดลู ถทึงความ
สนัมพนันธรของมนรุษยรตลอวนันสะบาโต บนัญญนัตธิขข้อททที่หข้าถทึงสธิบพลูดถทึงความสนัมพนันธรของมนรุษยรตลอกนัน
และกนัน บนัญญนัตธิสธิบประการเปห็นสรรุปยลอและแกลนแทข้ททที่ถลูกกลนันที่ ออกมาแลข้วของหลนักจรธิยธรรมและ
ศทลธรรมทนัรงปวง พวกมนันทนัรงเรทยบงลายแตลกลห็ ทึกซทึรงยธิงที่ นนัก พวกมนันลทึกซทึรงเสทยจนเราตข้องออกความเหห็น
นธิดหนลอย
อพย 20:3-6
(1) อยท่ามนพระอชนนี่ ใดนอกเหนชอจากเรา บนัญญนัตธิขข้อแรกและสทาคนัญ
ททที่สรุดกห็คสือวลา ประชากรของพระเจข้าตข้องไมลมพท ระอสืที่น ในความเปห็นจรธิงแลข้ว ไมลมพท ระอสืที่นเลย มท
พระเจข้าเพทยงพระองครเดทยวเทลานนัรน อยลางไรกห็ตาม คนชนัวที่ ไดข้เอาของปลอมแทนททที่ของจรธิงมานาน
แลข้ว นอกจากนทร ซาตานไดข้สลงเสรธิมใหข้คนนนับถสือรลูปเคารพของปทศาจทนัรงหลายเปห็นพระตลางๆ และ
การไหวข้รลูปเคารพสลวนใหญลตลอดหลายยรุคหลายสมนัยจรธิงๆแลข้วกห็เปห็นการบลูชาวธิญญาณเทพเจข้าทนัรง
หลายซทึที่งจรธิงๆแลข้วคสือ พวกผทปทศาจ ดลู พระราชบนัญญนัตธิ 32:17, เพลงสดรุดท 106:37, 1 โครธินธร 10:20
และวธิวรณร 9:20 นทที่เปห็นบนัญญนัตธิขรนันพสืรนฐานและยนังเปห็นอยลูจล นถทึงทรุกวนันนทร พระเจข้าททที่แทข้จรธิงทรงเปห็น
พระเจข้าองครเดทยวและพระองครทรงเปห็นผลูข้ททที่เราตข้องปรนนธิบนัตธิดวข้ ยสรุดจธิตสรุดใจของเรา
(2) 4 อยท่าทจารร ปเคารพสลกักสจาหรกับตนเปป็นรรปสอินี่งหนถึนี่งสอินี่งใด ซถึนี่งมนอยรใท่ นฟข้าเบชนี้องบน หรชอซถึงนี่
มนอยรท่ทนนี่แผท่นดอินเบชนี้องลท่าง หรชอซถึงนี่ มนอยรท่ในนจนี้าใตข้แผท่นดอิน บนัญญนัตขธิ ข้อททที่สองเปห็นสลวนเสรธิมของขข้อแรก
พวกคนททที่นนับถสือผทไดข้ททารลูปจทาลองและรลูปเคารพตามแบบสธิที่งทรงสรข้างตลางๆของพระเจข้าและเอา
รลูปเหลลานนัรนมาแทนททที่พระเจข้าททที่แทข้จรธิงผลูข้ทรงพระชนมรอยลู ล ความชนัวที่ ชข้าของการไหวข้รลูปเคารพยนัง
แสดงถทึงความโงลเขลาของการททาเชลนนนัรนดข้วย กระนนัรน มนรุษยรททที่โงลเขลากห็ยนังกราบไหวข้สที่ ธิงทรงสรข้าง
แทนททที่จะนมนัสการพระองครผลูข้ทรงสรข้าง อทกครนัรงททที่ซาตานสล งเสรธิมการททารลูปจทาลองและรลูปเคารพ
ตลางๆ ซทึที่งบลอยครนัรงททที่บางรลูปกห็มรท ลูปลนักษณรททที่นลาเกลทยดนลากลนัว ซทึที่งในความเปห็นจรธิงแลข้วกห็เปห็นรลูป
จทาลองของอาณาจนักรผทปทศาจของมนัน ประเดห็นกห็คสือวลา ไมลใชลวาล รลูปปนัรนหรสือหรุลนเปห็นสธิที่งททที่ชนัวที่ รข้าย แตล
การกราบไหวข้มนนั ตลางหากททที่ชนัวที่ รข้าย นลาเศรข้าททที่ในโลกนทรการททาหรุลนหรสือรลูปปนัรนตลางๆเสสืที่อมทรามอยลาง
รวดเรห็วจนกลายเปห็นการกราบไหวข้บลูชามนันเสทย
5 อยท่ากราบไหวข้หรชอปรนนอิบกัตอิรรปเหลท่านกันี้น นทที่เปห็นสล วนขยายของบนัญญนัตธิขอข้ ททที่สองและ
ขยายเจตนาของมนันใหข้กระจลาง พวกเทพเจข้าททที่เปห็นวธิญญาณหรสือรลูปจทาลองททที่ถลูกแกะสลนักขทึรน (ซทึที่งททา
จากหธิน ไมข้ หรสือโลหะ) ลข้วนเปห็นสธิที่งตข้องหข้ามมธิใหข้เรากราบไหวข้ กระนนัรน มนรุษยชาตธิททที่โงลเขลาและ

ดสืรอรนัรนกห็ไมลเพทยงกราบไหวข้และบลูชารลูปจทาลองททที่ไมลมทชทวธิตและตายแลข้วเทลานนัรน แตลอนันททจที่ รธิงพวกเขา
ยนังปรนนธิบนัตพธิ วกมนันอทกดข้วย
เพราะเราคชอพระเยโฮวาหต์พระเจข้าของเจข้าเปป็นพระเจข้าทนนี่หวงแหน ใหข้โทษเพราะความชกัวนี่
ชข้าของบอิดาตกทอดไปถถึงลรกหลานของผรข้ทนนี่ชกังเราจนถถึงสามชกันี่วสนชนี่ กันี่วอายบคน พระเจข้าทรงหวงแหน
เกทยรตธิและสงลาราศทของพระองคร ไมลมทผลูข้ใดอทกในจนักรวาลททที่สมควรไดข้รนับสงลาราศทอนันควรตกเปห็น
ของพระเจข้าและพระองครทรงหวงแหน (ในแบบททที่บรธิสรุทธธิธ) เมสืที่อคนชนัวที่ ยกสงลาราศทอนันสมแกล
พระนามของพระองครใหข้แกลพระเทห็จหรสือผทปทศาจ มนันคสือในบรธิบทนนัรนเองททที่พระเจข้าทรงปฏธิญาณวลา
จะ “ใหข้โทษเพราะความชนัวที่ ชข้าของบธิดาตกทอดไปถทึงลลูกหลานของผลูข้ททที่ชงนั เราจนถทึงสามชนัวที่ สทที่ชนัวที่ อายรุ
คน” พระเจข้ามธิไดข้ทรงลงโทษลลูกหลานเพราะความบาปของบธิดา อยลางไรกห็ตาม ความบาปของ
บธิดากห็จะมทอธิทธธิพลและสล งผลตลอลลูกหลานของพวกเขาไปจนถทึงสามและสทที่ชนัวที่ อายรุคน พระเจข้าจทึง
ทรงประกาศวลาความบาปของบธิดา ซทึที่งถลูกททาซทราในลลูกหลานของตน กห็จะสล งตลอไปถทึงสามและสทที่ชนัวที่
อายรุคนและพระเจข้าจะทรงจนัดการกนับแตลละชนัวที่ อายรุคนตามนนัรน หลนักการททที่ชวนใหข้เราเกห็บไปคธิดกห็
คสือวลา ความบาปจะมทอธิทธธิพลตลอลลูก หลาน และแมข้แตลเหลนเลยดข้วยซทรา
6 แตท่แสดงความเมตตาตท่อคนทนนี่รกักเรา และปฏอิบตกั อิตามบกัญญกัตอิของเรา จนถถึงพกันชกันี่วอายบคน
ในภาพททที่ตรงขข้ามอยลางสธิรนเชธิงกนับการพธิพากษาททที่จะตกลงบนชนัวที่ อายรุคนททที่ชนัวที่ ชข้า พระเจข้ากห็ทรง
สนัญญาไวข้ในตอนกลางของบนัญญนัตธิสธิบประการวลา พระองครจะทรงแสดงความเมตตาตลอพนันชนัวที่ อายรุ
คน (นนันที่ คสือ คนมากมายมหาศาล) ททที่รนักพระองครและเชสืที่อฟนังบนัญญนัตธิตลางๆของพระองคร หลนักการ
พสืรนฐานของพระคนัมภทรจร ทึงถลูกกลลาวซทรา และมนันกห็คสือวลา พระเจข้าทรงอวยพรคนเหลลานนัรนททที่เชสืที่อฟนัง
พระองคร หลนักการนนัรนกธินความตนัรงแตลหนนังสสือปฐมกาลไปจนถทึงหนนังสสือวธิวรณร การรนักพระเจข้าและ
เชสืที่อฟนังพระองครททาใหข้เราอยลูใล นททๆที่ พระองครจะทรงอวยพรและสทาแดงพระเมตตาเปห็นพธิเศษ
อพย 20:7
(3) อยท่าออกพระนามพระเยโฮวาหต์พระเจข้าของเจข้าอยท่างไรข้
ประโยชนต์ เพราะผรทข้ นนี่ออกพระนามพระองคต์อยท่างไรข้ประโยชนต์นนกันี้ พระเยโฮวาหต์จะทรงถชอวท่าไมท่มน
โทษกป็หามอิไดข้ บนัญญนัตขธิ รนันพสืรนฐานอทกประการททที่กลลาวถทึงความสนัมพนันธรของมนรุษยรตลอพระเจข้าถลูกนทา
เสนอ นนันที่ คสือ การถสือวลาพระนามของพระองครนร นันศนักดธิธสธิทธธิธ พญามารไดข้สลงเสรธิมใหข้คนใชข้พระนาม
ของพระเจข้าหรสือของพระเยซลูอยลางชรุลยๆ เลลนๆ เปห็นคทาสบถ หรสือเปห็นคทาพลูดตธิดปากมานานแลข้ว
และมนรุษยรททที่ชนัวที่ ชข้ากห็ททาอยลางนนัรนเปห็นกธิจวนัตร อยลางไรกห็ตาม ครุณเคยสนังเกตไหมวลาชาวโลกไมลเคย
สบถโดยใชข้ชสืที่อของซาตานหรสือสาบานวลา “โดยพญามาร” หรสือออกชสืที่อซาตานเพสืที่อแชลงใหข้ใคร

พธินาศ? ครุณเคยไดข้ยธินใครใชข้ชสืที่อ ลยซยิเฟอรต์ เปห็นคทาเสรธิมหรสือคทาอรุทานเวลาททโที่ กรธหรสือททาตนัวมลทธิน
หรสือไมล? กระนนัรน คนชนัวที่ ทนัรงหลายกห็ททาใหข้พระนามของพระเจข้าหรสือของพระครธิสตรเปห็นมลทธิน
ประจทา ภาพททที่ขนัดแยข้งกนันนทรเผยใหข้เหห็นแหลลงททแที่ ทข้จรธิงของการททาใหข้พระนามของพระเจข้าเปห็น
มลทธิน
นอกจากนทร พระเจข้าทรงสนัญญาแลข้ววลาจะใหข้คนททที่ใชข้พระนามของพระองครอยลางไรข้
ประโยชนรมคท วามผธิด นนันที่ คสือ คนททใที่ ชข้พระนามของพระองครอยลางเลลนๆ ททาใหข้พระนามนนัรนมลทธิน
หรสือใชข้เปห็นคทาสบถ ดลู เลวทนธิตธิ 24:15-16 และพระเยซลูตรนัสวลา “คทาททไที่ มลเปห็นสาระทรุกคทาซทึที่งมนรุษยรพลูด
นนัรน มนรุษยรจะตข้องใหข้การสทาหรนับถข้อยคทาเหลลานนัรนในวนันพธิพากษา” (มนัทธธิว 12:36) มนันเปห็นเรสืที่องรข้าย
แรงจรธิงๆททที่จะททาใหข้พระนามของพระเจข้าเปห็นมลทธิน
อพย 20:8-11
(4) จงระลถึกถถึงวกันสะบาโต ถชอเปป็นวกันบรอิสบทธอิธ เมสืที่อเรามองยข้อน
กลนับไปยนังสนัปดาหรแหลงการเนรมธิตสรข้างตอนททที่พระเจข้าทรงชทาระแยกตนัรงวนันสะบาโตไวข้ (ปฐมกาล
2:3) พระเจข้ากห็ทรงเตสือนความจทาพวกอธิสราเอลใหข้ระลทึกถทึงวนันสะบาโต คทาวลา สะบาโต (ชนับบนัธ) มา
จากคทาวลา เจป็ด (ชาบยิยยิย) หลนักการกวข้างๆตามพระคนัมภทรรซทึที่งถลูกพบในพระคนัมภทรรกคห็ สือวลา วนันหนทึงที่ ใน
เจห็ดวนันจะตข้องถลูกแยกตนัรงไวข้ (นนันที่ คสือ ททาใหข้บรธิสรุทธธิธ) ตนัรงแตลพระเยซลูครธิสตรทรงฟสืร นคสืนพระชนมรใน
วนันตข้นสนัปดาหร วนันททที่ถลูกแยกตนัรงไวข้แดลพระเจข้ากห็เปลทที่ยนมาเปห็นวนันตข้นสนัปดาหรแลข้ว แตลหลนักการเรสืที่อง
วนันหนทึงที่ จากเจห็ดวนันกห็ยงนั อยลูเล หมสือนเดธิม ททนที่ ลาสนใจดข้วยกห็คสือวลา บนัญญนัตขธิ ข้อททที่สทที่ดนังททกที่ ลลาวมานทรไมลไดข้
ถลูกกลลาวซทราในพระคนัมภทรรใหมล แมข้วาล อทกเกข้าขข้อททที่เหลสือถลูกกลลาวซทรากห็ตาม คทาวลา สะบาโต จรธิงๆแลข้วมท
ความหมายวลา ‘การหยรุดพนัก’ พระเจข้าไดข้ทรงกทาหนดใหข้มนรุษยชาตธิพนักหนทึที่งวนันจากเจห็ดวนัน มนันเปห็น
หลนักการหนทึที่งททที่คงอยลูเล ปห็นนธิรนันดรร
9 จงทจาการงานทกันี้งสอินี้นของเจข้าหกวกัน 10 แตท่วกันทนนี่เจป็ดนกันี้นเปป็นสะบาโตของพระเยโฮวาหต์
พระเจข้าของเจข้า ในวกันนกันี้นอยท่ากระทจาการงานใดๆ ไมท่วท่าเจข้าเอง หรชอบบตรชาย บบตรสาวของเจข้า
หรชอทาสทาสนของเจข้า หรชอสกัตวต์ใชข้งานของเจข้า หรชอแขกทนนี่อาศกัยอยรใท่ นประตรเมชองของเจข้า อทกครนัรงททที่
หลนักการททที่ยธิงที่ ใหญลกวลาเกทที่ยวกนับวนันสะบาโตกห็คสือวลา วนันหนทึที่งจากเจห็ดวนันจะตข้องถลูกชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธ
(นนันที่ คสือ ถลูกแยกตนัรงไวข้) สทาหรนับการหยรุดพนัก หกวนันถลูกสงวนไวข้สทาหรนับการททางาน หนทึที่งวนันถลูกแยก
ตนัรงไวข้สทาหรนับการหยรุดพนัก แนลททเดทยว นนันที่ ไมลใชลภาระ แตลเปห็นพระพร พระเยซลูตรนัสวลา “วนันสะบาโต
นนัรนทรงตนัรงไวข้เพสืที่อมนรุษยร มธิใชลทรงสรข้างมนรุษยรไวข้สทาหรนับวนันสะบาโต” (มาระโก 2:27) บนัญญนัตธิเรสืที่อง

วนันสะบาโตในความเปห็นจรธิงแลข้วกห็เปห็นขข้อจทากนัดททที่บนังคนับใชข้กบนั พวกนายจข้างหรสือผลูข้วาล จข้าง โดยขนัด
ขวางมธิใหข้ใชข้งานผลูข้รนับใชข้หรสือลลูกจข้างของตนเจห็ดวนันตลอสนัปดาหร
11 เพราะในหกวกันพระเยโฮวาหต์ทรงสรข้างฟข้า และแผท่นดอิน ทะเล และสรรพสอิงนี่ ซถึนี่งมนอยรใท่ น
ทนนี่เหลท่านกันี้น แตท่ในวกันทนนี่เจป็ดทรงพกัก เพราะฉะนกันี้นพระเยโฮวาหต์ทรงอวยพระพรวกันสะบาโต และ
ทรงตกันี้งวกันนกันี้นไวข้เปป็นวกันบรอิสบทธอิธ พระเจข้าจทึงทรงเตสือนความจทามนรุษยชาตธิวาล พระองครไดข้ทรงสรข้าง
จนักรวาลทนัรงหมดในหกวนัน จากนนัรนพระองครกทห็ รงชทาระวนันททที่เจห็ดใหข้บรธิสรุทธธิธ (นนันที่ คสือ ตนัรงไวข้ใหข้
บรธิสรุทธธิธ หรสือแยกไวข้ตลางหาก) พระเจข้าไดข้ทรงวางแบบอยลางไวข้ใหข้พวกเราในการททที่พระองครทรง
กระททาการงานทนัรงสธิรนของพระองครในหกวนันและทรงพนักในวนันททที่เจห็ด นทที่เปห็นอทกครนัรงททที่หลนักการ
สทาคนัญคสือ การแยกวนันหนทึงที่ ไวข้ตลางหากจากเจห็ดวนันสทาหรนับการหยรุดพนักและสธิที่งตลางๆของพระเจข้า
อพย 20:12
(5) จงใหข้เกนยรตอิแกท่บอิดามารดาของเจข้า เพชนี่ออายบของเจข้าจะไดข้
ยชนนานบนแผท่นดอิน ซถึนี่งพระเยโฮวาหต์พระเจข้าของเจข้าประทานใหข้แกท่เจข้า คทาททที่แปลวลา ใหข้เกนยรตอิ (คา
บนัด) มทความหมายตรงตนัววลา ‘หนนัก’ หรสือ ‘มทนร ทาหนนักมาก’ ความหมายในทางปฏธิบนัตธิกคห็ อสื การ
ปฏธิบนัตธิตลอคนๆหนทึงที่ ดข้วยความจรธิงจนังแทนททจที่ ะททาแบบเลลนๆ นทที่จงทึ เปห็นความหมายของการใหข้
เกทยรตธิ พระเจข้าไดข้ทรงบนัญชาใหข้มนรุษยชาตธิใหข้เกทยรตธิบธิดามารดาของตน แนลนอนวลามนันเปห็นหนทึงที่ ใน
บนัญญนัตธิขข้อททที่ถลูกฝลาฝสืนมากททที่สรุด ในบรธิบทใกลข้สรุดนทร พระเจข้าทรงสนัญญาวลาคนเหลลานนัรนททใที่ หข้เกทยรตธิ
บธิดามารดาของตนจะมทชวท ธิตยสืนยาวกวลาคนเหลลานนัรนททที่ไมลใหข้เกทยรตธิ มทเหตรุผลสองประการททที่
สนนับสนรุนเรสือที่ งนนัรน (1) ผลูข้ททที่ใหข้เกทยรตธิบธิดามารดาของตนจะสนใจฟนังคทาสนังที่ สอนและคทาแนะนทาของ
พวกเขา และหลทกเลทที่ยงหลรุมพรางของคนโงลซทึที่งมนักนทาไปสลูลการเสทยชทวธิตกลอนวนัยอนันควร (2) พระเจข้า
จะทรงอวยพรคนเหลลานนัรนททที่ใหข้เกทยรตธิบธิดามารดาของตนโดยตรง แนลททเดทยวมทพระสนัญญาอยลาง
หนทึที่งสทาหรนับคนเหลลานนัรนททที่ถสือรนักษาบนัญญนัตธิขข้อนทร ดข้วยเหตรุนร ท อนัครสาวกเปาโลจทึงเรทยกมนันวลาเปห็น
บนัญญนัตธิขข้อแรกททที่มพท ระสนัญญาไวข้ดข้วยในเอเฟซนัส 6:2
อพย 20:13
(6) อยท่าฆท่าคน คทาททแที่ ปลวลา ฆท่า (รนัทซนัช) มทความหมายตรงตนัววลา
‘ฆาตกรรม’ แมข้วาล นทที่เปห็นการบนัญญนัตธิเรสืที่องนทรเปห็นครนัรงแรกในพระคนัมภทรร แตลเหห็นไดข้ชนัดวลาการ
ฆาตกรรมเปห็นอาชญากรรมททที่เลวรข้ายอยลางหนทึงที่ โดยยข้อนไปถทึงสมนัยคาอธินตอนททที่เขาฆาตกรรม
นข้องชายของตน นนักกธิจกรรมเพสืที่อสนันตธิภาพหนัวเสรทพยายามททจที่ ะใชข้ขข้อนทรในความพยายามอนันไรข้ผล
ของพวกเขาททที่จะตลอตข้านสงคราม อยลางไรกห็ตาม การสลูญเสทยชทวธิตในการสลูข้รบแบบเคราะหรรข้ายหรสือ
การปข้องกนันตนัวกห็แตกตลางอยลางชนัดเจนจากการจงใจเอาชทวธิตของผลูข้อสืที่น นอกจากนทร พระคนัมภทรรกเห็ ตห็ม

ไปดข้วยตนัวอยลางตลางๆททที่แสดงใหข้เหห็นวลาพระเจข้าทรงใชข้พลไพรล ของพระองครออกไปททาสงคราม
พระองครเองทรงเปห็นจอมพลโยธาและทรงบนัญชากองทนัพแหลงสวรรคร บนัญญนัตขธิ ข้อททที่หกนทรถลูกกลลาว
แกลคนทนัรงหลายททที่เอาชทวธิตของผลูข้อสืที่นดข้วยความโกรธ ความเกลทยดชนัง หรสือการแกข้แคข้น
อพย 20:14
(7) อยท่าลท่วงประเวณนผกัวเมนยเขา บนัญญนัตขธิ ข้อททที่เจห็ดนทรมทความหมาย
พธิเศษในพระคนัมภทรรในฐานะเปห็นเลขแหลงความสมบลูรณรแบบ ความสนัตยรซสืที่อในชทวธิตสมรสเปห็นความ
สมบลูรณรแบบฝลายศทลธรรมอยลางแนลนอน คทาททที่แปลวลา ลท่วงประเวณนผกัวเมนยเขา (นาอนัฟ) หมายถทึง
การฝลาฝสืนคทาปฏธิญาณแหลงชทวตธิ สมรส มนันไมลเพทยงเปห็นการกระททาททที่แสดงถทึงการททาผธิดศทลธรรมทาง
เพศเทลานนัรน แตลมนันยนังเปห็นการละเมธิดสนัญญาและเปห็นการกระททาททที่แสดงถทึงความไมลซสืที่อสนัตยรดข้วย
แมข้วาล การลลวงประเวณท (กธิจกรรมทางเพศระหวลางคนททที่ยงนั ไมลแตลงงาน) เปห็นความบาปอยลางแนลนอน
แตลการเลลนชลูข้ (ผธิดผนัวผธิดเมทยเขา) กห็เปห็นความบาปททที่เลวรข้ายยธิงที่ กวลา มนันเสทที่ยงททที่จะททาลายหนลวย
ครอบครนัว ซทึที่งเปห็นหนลวยขนัรนพสืรนฐานททที่สรุดของเสถทยรภาพทางสนังคม มนันเสทที่ยงททจที่ ะททาใหข้เดห็กๆ
กทาพรข้าพลอ มนันเสทที่ยงททที่จะททาใหข้เกธิดบรุตรนอกสมรส ซทึที่งจะททาใหข้อนาคตของเดห็กเหลลานนัรนไมลมท
เสถทยรภาพ
คนททเที่ ลลนชลูข้ไมลเพทยงททาผธิดศทลธรรมทางเพศเทลานนัรน แตลเขา (หรสือหลลอน) ยนังเปห็นคนททที่เบทที่ยง
เบน คดโกง และเปห็นคนขทรโกหกดข้วย การเลลนชลูข้เปห็นแกลนแทข้ของการททาผธิดศทลธรรม คนเลลนชลูข้เปห็น
คนขทรโกง นอกจากนทร เขาหรสือหลลอนททที่นอกใจคลูลสมรสของตนกห็จะโกงคนอสืที่นๆดข้วย อนัครสาวก
เปาโลกลลาวไวข้วาล “การสมรสเปห็นททที่นบนั ถสือแกลคนทนัรงปวง และททที่นอนกห็ปราศจากมลทธิน แตลคนททที่
ลลวงประเวณทและคนเลลนชลูข้นร นัน พระเจข้าจะทรงพธิพากษาโทษเขา” (ฮทบรลู 13:4) การเลลนชลูข้เปห็นความ
บาปอยลางหนทึที่งททมที่ ทพระสนัญญาเรสืที่องการพธิพากษาของพระเจข้าแนบตธิดมาดข้วย
อพย 20:15
(8) อยท่าลกักทรกัพยต์ การเอาของททที่เปห็นของๆคนอสืนที่ ไปกห็เปห็นการลนัก
ขโมย ประเดห็นพสืรนฐานททที่ถลูกกลลาวถทึงกห็คสือเรสืที่องความซสืที่อตรง บนัญญนัตขธิ ข้อททที่แปดนทรเปห็นบนัญญนัตธิททที่ตลอ
ตข้านการลนักขโมย นนันที่ คสือ การเอาของททที่เปห็นของๆผลูข้อนสืที่ ไป แนลนอนวลา บนัญญนัตธินร ทยงนั สทาเรห็จจรธิงใน
พระบนัญญนัตธิขอข้ ใหญลททที่ใหข้รนักเพสืที่อนบข้านของเราเหมสือนรนักตนัวเอง (มนัทธธิว 22:38 และโรม 13:8) หาก
เรารนักเพสืที่อนบข้านของเราเหมสือนรนักตนัวเอง เรากห็จะไมลขโมยสธิที่งททที่เปห็นของๆเขา
อพย 20:16
(9) อยท่าเปป็นพยานเทป็จใสท่รข้ายเพชนี่อนบข้าน ขณะททที่บนัญญนัตธิขข้อททแที่ ปด
กลลาวถทึงความซสืที่อตรงในการกระททา บนัญญนัตธิขอข้ ททที่เกข้ากห็กลลาวถทึงความซสืที่อตรงในดข้านคทาพลูด ความ

บาปททที่ถลูกสนังที่ หข้ามตรงนทรคสือ การโกหก โดยเฉพาะการโกหกคนอสืนที่ บรธิบทตรงนทรเกทที่ยวขข้องกนับศาล
พธิจารณาคดทและการใหข้การตลอหนข้าศาล การเปห็นพยานเทห็จในสภาพการณรดงนั กลลาวกห็เปห็นสธิที่งททที่นลา
สะอธิดสะเอทยน นอกจากนทร พญามารกห็เปห็นผลูข้มรุสาและเปห็นพลอของการมรุสา ดลู ยอหรน 8:44 การโกหก
คสือ การททาตามแบบอยลางททที่ชนัวที่ รข้ายของมนัน แนลนอนททที่การโกหกเปห็นความบาปททที่แพรล หลายจรธิงๆ
มนันเปห็นโรคระบาดททที่เกธิดกนับมนรุษยชาตธิ กระนนัรน ความซสืที่อตรงในคทาพลูดกห็เปห็นครุณธรรมประการ
หนทึที่งและเปห็นเครสือที่ งหมายแหลงความสรุจรธิต คนโงลโกหก คนมทปญ
นั ญาพลูดความจรธิง เครสือที่ งบลงชทรงลายๆ
อยลางหนทึงที่ ของอรุปนธิสนัยของมนรุษยรคสือ ความซสืที่อตรงในเรสือที่ งของคทาพลูด พระเจข้าทรงสนัตยรจรธิง ซาตาน
เปห็นผลูข้มรุสา เราตข้องเลสือกวลาจะททาตามแบบอยลางของใคร
อพย 20:17
(10) อยท่าโลภครกัวเรชอนของเพชนี่อนบข้าน อยท่าโลภภรรยาของเพชนี่อน
บข้าน หรชอทาสทาสนของเขา หรชอวกัว ลาของเขา หรชอสอินี่งใดๆซถึงนี่ เปป็นของของเพชนี่อนบข้าน" บนัญญนัตขธิ ข้อ
ททที่สธิบพลวงเรสืที่องตนัณหาของเนสืรอหนนังและตนัณหาของตามาดข้วย คทาททที่แปลวลา โลภ (ชามนัดร) จรธิงๆแลข้ว
กห็หมายความวลา ‘ปรารถนา’ หรสือ ‘ราคะ’ ความโลภเปห็นรลูปแบบหนทึที่งของการไหวข้รลูปเคารพตามททที่
โคโลสท 3:5 ไดข้กลลาวไวข้ บรธิบทตรงนทรพลูดถทึงการโลภหรสือการอยากไดข้สที่ธิงททที่เปห็นของคนอสืที่นไมลวาล นนันที่
จะเปห็นสธิที่งของๆเขาหรสือภรรยาของเขากห็ตาม มนันคสือ ความปรารถนาททที่จะไดข้มากขทึรน นนันที่ คสือ การรนัก
เงธิน บางททการแสดงออกมาเปห็นการกระททาของคทาๆนทรกพห็ วล งมากนับคทาวลา ความโลภโมโทสนัน คน
สมนัยใหมลมนักทะเยอทะยาน เหวทที่ยงทธิรงความซสืที่อสนัตยรสรุจรธิต ความซสืที่อตรง หรสือครุณธรรมเพสือที่ ททที่จะไดข้
มาซทึที่งสธิที่งททพที่ วกเขาไขวลควข้าแสวงหา ความโลภปกตธิแลข้วเปห็นความบาปแบบลนับๆอยลางหนทึที่ง โดย
บลอยครนัรงมทแตลพระเจข้าเทลานนัรนททที่รลูข้ มนันเปห็นความบาปอยลางหนทึงที่ ของใจและจธิตวธิญญาณ และปกตธิแลข้ว
มนันกห็เสสืที่อมทรามลงจนใหข้ความโลภปรารถนามากลอนองครพระผลูข้เปห็นเจข้า มนันจทึงกลายเปห็นรลูปแบบ
หนทึที่งของการไหวข้รลูปเคารพ
อพย 20:18-21
คนทกันี้งหลายเมชนี่อไดข้ยอิน ไดข้เหป็นฟข้ารข้อง ฟข้าแลบ เสนยงแตร และควกันทนนี่
พลบท่งขถึนี้นจากภรเขาเชท่นนกันนี้ ตท่างกป็ยชนตกัวสกันนี่ อยรแท่ ตท่ไกล การออกบนัญญนัตธิสธิบประการนทรไมลใชลเหตรุการณร
อนันนลาปรารถนา ขณะททที่พระเจข้าประทานบนัญญนัตธิสธิบประการแกลโมเสส ฟข้ารข้องฟข้าแลบอนันนลากลนัวกห็
กระหนทที่าลงมาบนภลูเขาซทนาย นอกจากนทร เสทยงแตรจากสวรรครกดห็ งนั สนนันที่ อยลางเหนสือธรรมชาตธิ
ขณะเดทยวกนันมทควนันดทามสืดลอยขทึรนไปจากยอดภลูเขา มนันเปห็นประสบการณรอนันนลาตสืที่นตาและนลาสะ
พรทึงกลนัวททที่ไดข้เหห็น เมสืที่อฤทธธิธเดชของพระเจข้าผลูข้ทรงบรธิสรุทธธิธไมลมทททที่สรนธิ สรุดลงมาบนภลูเขาซทนาย
ชนชาตธิอธิสราเอลกห็รทบถอยหลนังทนันทท ความเกรงกลนัวองครพระผลูข้เปห็นเจข้าปรากฏชนัดเจน

19 เขาจถึงกลท่าวแกท่โมเสสวท่า "ทท่านจงนจาความมาเลท่าเถอิด พวกขข้าพเจข้าจะฟกัง แตท่อยท่าใหข้
พระเจข้าตรกัสกกับพวกขข้าพเจข้าเลย เกรงวท่าขข้าพเจข้าจะตาย" เหห็นไดข้ชดนั วลาพอถทึงตอนนทรโมเสสกห็ลงมา
จากภลูเขานนัรนแลข้ว ชนอธิสราเอลขอใหข้เขาพลูดกนับตนและพวกเขาจะฟนัง อยลางไรกห็ตาม พวกเขาหวาด
กลนัวพระสรุรเสทยงของพระเจข้า แนลททเดทยวพระเจข้าทรงปลลูกฝนังความยทาเกรงองครพระผลูข้เปห็นเจข้าเขข้าใน
ชนชาตธิอธิสราเอลแลข้ว แมข้เพทยงชนัวที่ คราวกห็ตาม
20 โมเสสจถึงกลท่าวแกท่พลไพรท่วท่า "อยท่ากลกัวเลย เพราะวท่าพระเจข้าเสดป็จมาเพชนี่อลองใจทท่านทกันี้ง
หลาย เพชนี่อพวกทท่านจะไดข้ยจาเกรงพระองคต์ และจะไดข้ไมท่ทจาบาป" โมเสสจทึงขอใหข้ชนอธิสราเอลททที่
จะไมลกลนัวพระเจข้าอยลางไมลสมควร พระเจข้าไดข้เสดห็จลงมาใหข้พวกเขาเหห็นเพสือที่ ททที่จะลองใจพวกเขา
และพระเจข้าทรงปรารถนาททที่จะใหข้เรายทาเกรงพระองคร แตลไมลใชลหวาดกลนัวพระองคร พระเจข้าจทึงทรง
ปรากฏพระองครใหข้ชนชาตธิอธิสราเอลเหห็นเพสืที่อลองดลูวาล พวกเขาจะปรนนธิบนัตพธิ ระองครหรสือกลนับไป
ยนังอทยธิปตร
21 พลไพรท่ยนช อยรท่แตท่ไกล แตท่โมเสสเขข้าไปใกลข้ความมชดทถึบทนนี่พระเจข้าทรงสถอิตอยรท่นนกันี้ ชน
อธิสราเอลจทึงรนักษาระยะหลางจากภลูเขานนัรน อยลางไรกห็ตาม โมเสสกห็มลงรุ มนันที่ กลนับขทึรนไปในความมสืดอนัน
นลาตสืที่นตาแหลงเมฆพายรุนร นันซทึงที่ เปห็นททที่ๆพระเจข้าทรงสถธิตอยลูล
อพย 20:22-26
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "บอกชนชาตอิออิสราเอลดกังนนนี้วท่า `เจข้า
ทกันี้งหลายไดข้เหป็นแลข้ววท่า เราพรดกกับพวกเจข้าจากทข้องฟข้า 23 เจข้าอยท่าทจารร ปพระดข้วยเงอินไวข้สจาหรกับ
บรชาเทนยมเทท่ากกับเรา หรชอทจารร ปพระดข้วยทองคจาสจาหรกับตกัว 24 จงใชข้ดอินกท่อแทท่นบรชาสจาหรกับเรา
และบนแทท่นนกันี้นจงใชข้แกะและวกัวของเจข้าเปป็นเครชนี่องเผาบรชา และเปป็นสกันตอิบรชาแกท่เรา ในทบกตจาบลทนนี่
เราใหข้ระลถึกถถึงนามของเรา เราจะมาหาเจข้าและอวยพรเจข้า 25 ถข้าจะกท่อแทท่นบรชาดข้วยศอิลาสจาหรกับ
เรา อยท่ากท่อดข้วยศอิลาทนนี่ตกแตท่งแลข้ว เพราะถข้าเจข้าใชข้เครชนี่องมชอตกแตท่งศอิลานกันี้น เจข้ากป็จะทจาใหข้ศอิลานกันี้น
เปป็นมลทอิน 26 และเจข้าอยท่าเดอินตามขกันี้นบกันไดขถึนี้นไปยกังแทท่นบรชาของเรา เพชนี่อวท่าการเปลชอยเปลท่า
ของเจข้าจะไมท่ไดข้ถรกเปอิดเผยเสนยทนนี่นกันี่น"
ขณะททที่เหตรุการณรอนันนลาตสืที่นตานทรใกลข้จะถทึงบทสรรุป พระเจข้ากห็ประทานขข้อหข้ามเพธิมที่ เตธิมเกทที่ยว
กนับการไหวข้รลูปเคารพ ชนอธิสราเอลถลูกสนังที่ หข้ามโดยตรงมธิใหข้ททาพระดข้วยเงธินหรสือทองคทา นอกจากนทร
ชนอธิสราเอลกห็ถลูกกทาชนับอยลางแขห็งแรงใหข้ถวายเครสืที่องบลูชาแดลพระเยโฮวาหรผลูข้เดทยวเทลานนัรน พระเจข้าจทึง
ทรงออกคทาสนังที่ เบสืรองตข้นเหลลานทรสทาหรนับการถวายเครสือที่ งบลูชาดนังกลลาว นนันที่ คสือ (1) แทลนบลูชาททาจากดธิน

เปห็นสธิที่งททที่อนรุญาตใหข้ททาไดข้ในตอนแรก แตลกตห็ ลอเมสืที่อพระเจข้าทรงสนังที่ เชลนนนัรนเทลานนัรน (2) หากแทลน
บลูชาททาดข้วยศธิลาถลูกกลอขทึรนมา มนันกห็ตข้องไมลททาจากหธินททที่ถลูกสกนัดแลข้ว (นนันที่ คสือ ถลูกตนัดหรสือททาใหข้พอดท)
แตลมนนั ตข้องเปห็นศธิลาททที่อยลูใล นทข้องทรุลงตามธรรมชาตธิซทึที่งไมลไดข้ถลูกตกแตลงดข้วยเครสืที่องมสือเลย (3) แทลน
บลูชาใดกห็ตามททที่สรข้างถวายแดลพระเยโฮวาหรจะตข้องไมลมขท รนนั บนันไดเหยทยบขทึรนไปถทึงมนัน เกรงวลา
อวนัยวะสล วนลนับของผลูข้ททที่ถวายเครสือที่ งบลูชานนัรนจะเปห็นททที่ปรากฏตลอสายตาคนททที่อยลูเล บสืรองลลาง ดนังนนัรน การ
ออกบนัญญนัตธิทางศทลธรรมของพระเจข้าในเบสืรองตข้น นนันที่ คสือ บนัญญนัตธิเหลลานทร จทึงถลูกบนันททึกไวข้ในททที่นร ท
*****
ภนพรวมของอพยพ 21: ในบทททที่ 21 คคาตนัดสยินตล่างๆหรสือ กฎหมายแพล่งของชนชาตยิ
อยิสราเอล ซทึที่งกคากนับดยแลโครงสรห้างทางพลเมสืองและสนังคมของชนชาตยิอยิสราเอลจทึงเรยิมที่ ตห้นขทึนนื้ บท
นทนื้แบล่งยล่อยไดห้ดงนั นทนื้ (1) กฎหมายเกทที่ยวกนับทาสในขห้อ 1-11 (2) กฎหมายแพล่งตล่างๆของสนังคมในขห้อ
12-21 และ (3) กฎหมายตล่างๆเกทที่ยวกนับการทคาใหห้ผยห้อสืที่นบาดเจป็บในขห้อ 22-36
อพย 21:1-11
"ตท่อไปนนนี้เปป็นคจาตกัดสอินซถึงนี่ เจข้าตข้องประกาศใหข้เขาทกันี้งหลายทราบไวข้
2 ถข้าเจข้าจะซชนี้อคนฮนบรร ไวข้เปป็นทาส เขาจะตข้องปรนนอิบกัตอิเจข้าหกปน แตท่ปนทนนี่เจป็ดเขาจะไดข้เปป็นออิสระโดย
ไมท่ตข้องเสนยคท่าไถท่ 3 ถข้าทาสไดข้มาแตท่ผข้เร ดนยวจงปลท่อยเขาไปแตท่ผข้เร ดนยว ถข้าเขามนภรรยาตข้องปลท่อย
ภรรยาของเขาไปดข้วย 4 ถข้านายหาภรรยาใหข้เขา และภรรยานกันนี้ เกอิดบบตรชายกป็ดน บบตรสาวกป็ดนดข้วย
กกัน ภรรยากกับบบตรนกันนี้ จะเปป็นคนของนาย เขาจะเปป็นออิสระไดข้แตท่ตกัวผรข้เดนยว 5 ถข้าทาสนกันี้นมากลท่าว
เปป็นทนนี่เขข้าใจชกัดเจนวท่า `ขข้าพเจข้ารกักนายและลรกเมนยของขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าไมท่อยากออกไปเปป็นไทย' 6
ใหข้นายพาทาสนกันี้นไปถถึงพวกผรพข้ อิพากษา พาเขาไปทนนี่ประตรหรชอไมข้วงกบประตร แลข้วใหข้นายเจาะหร
เขาดข้วยเหลป็กหมาด เขากป็จะอยรท่ปรนนอิบตกั อินายตท่อไปจนชนวอิตหาไมท่ 7 ถข้าคนใดขายบบตรสาวเปป็น
ทาสน หญอิงนกันี้นจะมอิไดข้เปป็นออิสระเหมชอนทาส 8 ถข้าหญอิงนกันี้นไมท่เปป็นทนนี่พอใจของนายทนนี่รบกั เธอไวข้เปป็น
ภรรยา ตข้องยอมใหข้คนอชนี่นไถท่เธอไป แตท่ไมท่มนสอิทธอิธจะขายหญอิงนกันี้นใหข้แกท่ชาวตท่างประเทศ เพราะมอิไดข้
สกัตยต์ซชนี่อตท่อหญอิงนกันี้นแลข้ว 9 ถข้านายยกหญอิงนกันี้นใหข้เปป็นภรรยาบบตรชายของตน กป็ใหข้เขาปฏอิบกัตอิตท่อ
หญอิงนกันี้นดบจเปป็นบบตรสาวของตน 10 ถข้าเขาหาหญอิงอชนี่นมาเปป็นภรรยา อยท่าใหข้เขาลดอาหารการกอิน
เสชนี้อผข้าและประเพณนผวกั เมนยกกับคนเกท่า 11 ถข้าเขามอิไดข้กระทจาตามประการใดในสามประการนนแนี้ กท่
เธอ หญอิงนกันี้นจะไปเสนยกป็ไดข้โดยไมท่ตข้องมนคท่าไถท่ ไมท่ตข้องเสนยเงอิน

กฎหมายเกทที่ยวกนับทาสถลูกนทาเสนอตรงนทร คนฮทบรลูจะถลูกบนังคนับใหข้ททางานรนับใชข้ไดข้เปห็นเวลา
หกปทเทลานนัรน ในปทททที่เจห็ด เขาตข้องถลูกปลลอยใหข้เปห็นอธิสระ หากเขาแตลงงาน ภรรยาของเขากห็จะตข้อง
เปห็นอธิสระดข้วย อยลางไรกห็ตาม หากบรุตรเกธิดกนับหญธิงคนหนทึที่งททที่เปห็นทาส (ซทึที่งสนันนธิษฐานวลาไมลใชลคน
ฮทบรลู) แมข้วาล สามทของนางจะถลูกปลลอยตนัวไปในปทททที่เจห็ดกห็ตาม แตลนางกนับบรุตรของนางจะถลูกปลลอย
ไปไมลไดข้ หากทาสคนหนทึที่งเลสือกททที่จะอยลูเล ปห็นทาสของนายตลอไป กฎขข้อบนังคนับตลางๆททที่บรรยายถทึง
การตนัดสธินใจดนังกลลาวกห็ถลูกนทาเสนอตรงนทร หลูของเขาจะถลูกแทงทะลรุซทึที่งบลงบอกวลาเขาไดข้เลสือกททที่จะ
กลายเปห็นทาสเสมอไป
กฎเพธิมที่ เตธิมททที่เฉพาะเจาะจงกห็กาท กนับดลูแลเรสืที่องการเปห็นทาสของผลูข้หญธิง กฎหมายนทรอนรุญาตใหข้
ชายคนหนทึงที่ ขายบรุตรสาวของตนไปเปห็นภรรยาของชายอทกคนไดข้ อยลางไรกห็ตาม หากเธอไมลเปห็นททที่
พอใจของผลูข้ททที่นางไดข้ถลูกหมนัรนไวข้แลข้ว เธอกห็สามารถถลูกไถลใหข้พข้นจากการเปห็นทาสไดข้ นางไมล
สามารถถลูกขายใหข้แกลคนตลางชาตธิไดข้ ตนัรงแตลบนัดนนัรนเปห็นตข้นไป ผลูข้ททที่ซร สือเธอไปกห็ไมลมสท ธิทธธิหรสืออทานาจ
เหนสือเธออทกตลอไปเพราะวลาเขามธิไดข้ปฏธิบนัตธิตลอเธออยลางซสืที่อตรง นอกจากนทร หากเธอถลูกหมนัรนไวข้กบนั
บรุตรของชายคนหนทึที่ง เธอกห็ตข้องไดข้รนับการปฏธิบนัตธิดรุจบรุตรสาวคนหนทึงที่ หากผลูข้ททที่จะเปห็นสามทของเธอ
รนับเอาภรรยาอทกคนโดยอาจแทนททที่เธอหรสือเพธิมที่ เขข้ากนับเธอ เขากห็ยนังมทหนข้าททที่ในการเลทรยงดลูเธออยลูล
เหมสือนเดธิม หากเขาปฏธิเสธ เธอกห็มทสธิทธธิธไปเปห็นอธิสระไดข้ตามกฎหมายโดยไมลตข้องเสทยคลาไถลเลย
อพย 21:12-17
ผรใข้ ดทบบตนคนหนถึนี่งใหข้ตาย ผรข้นนกันี้ จจาตข้องรกับโทษถถึงตายเปป็นแนท่ 13 ถข้า
ผรใข้ ดมอิไดข้เจตนาฆท่าเขา แตท่เขาตายเพราะพระเจข้าทรงปลท่อยใหข้ตายดข้วยมชอของผรนข้ กันี้น เราจะตกันี้งตจาบล
หนถึนี่งไวข้ใหข้เขาหนนไปทนนี่นกันี่น 14 แตท่ถข้าผรข้ใดเจตนาหกักหลกังฆท่าเพชนี่อนบข้าน กป็ใหข้ดถึงตกัวเขาไปจากแทท่น
บรชาของเราเพชนี่อลงโทษใหข้ถถึงตาย 15 ผรใข้ ดทบบตนบดอิ ามารดาของตน ผรข้นนกันี้ จะตข้องถรกปรกับโทษถถึง
ตายเปป็นแนท่ 16 ผรใข้ ดลกักคนไปขายกป็ดน หรชอมนผข้พร บคนทนนี่ถรกลกักไปอยรท่ในมชอของผรข้นนกันี้ กป็ดน ผรลข้ กักนกันี้นจะ
ตข้องถรกปรกับโทษถถึงตายเปป็นแนท่ 17 ผรใข้ ดดท่าแชท่งบอิดามารดาของตน ผรนข้ นกันี้ ตข้องถรกปรกับโทษถถึงตาย
เปป็นแนท่
กฎตลางๆเกทที่ยวกนับการเอาชทวธิตผลูข้อสืที่นถลูกบนัญญนัตธิไวข้ ในกรณทของฆาตกรรมระดนับสองซทึที่งคนๆ
หนทึที่งดข้วยอารมณรพาไปทรุบตทอทกคนโดยททาใหข้เขาเสทยชทวธิต คนนนัรนกห็ตข้องถลูกประหารชทวธิต โทษ
ประหารชทวธิตจทึงถลูกนทาเสนออยลางชนัดเจน อยลางไรกห็ตาม หากสาเหตรุของการเสทยชทวธิตเปห็นอรุบนัตธิเหตรุ
ผลูข้กระททาผธิดกห็ตข้องไดข้รนับอนรุญาตใหข้หนทไปยนังสถานททที่หลบภนัยแหลงหนทึงที่ เพสืที่อใหข้ปลอดภนัยจากการ
ตามลข้างแคข้น สถานททที่หลบภนัยเหลลานทรจะถลูกนธิยามอยลางเจาะจงเมสืที่อชนอธิสราเอลเขข้าไปในแผลนดธิน

นนัรน นอกจากนทร หากการฆลาผลูข้อสืที่นถลูกถสือวลาอยลูใล นระดนับแรก (นนันที่ คสือ ไตรล ตรองไวข้ลวล งหนข้า) ผลูข้
กระททาผธิดกห็ตข้องถลูกประหารชทวธิต แมข้แตลการหนทไปยนังแทลนบลูชาของพระเจข้าเพสืที่อขอความเมตตากห็
ตข้องถลูกเมธินเสทย
ผลูข้ททที่ทรุบตทบธิดาหรสือมารดาของตนกห็ตข้องถลูกประหารชทวตธิ สถานเดทยว คนททที่ลนักพาตนัวกห็ตข้องถลูก
ประหารชทวธิต แมข้แตลคนททที่แชลงดลาบธิดาหรสือมารดาของตนกห็ตข้องถลูกประหารชทวธิตเสทย ความสนัตยร
สรุจรธิตของครอบครนัวในระบบของพระเจข้าจทึงปรากฏชนัดเจน
อพย 21:18-19
ถข้ามนผข้วร วอิ าทกกัน และฝท่ายหนถึนี่งเอาหอินขวข้างหรชอชก แตท่อนกฝท่ายหนถึงนี่
ไมท่ถถึงแกท่ความตาย เพนยงแตท่เจป็บปท่วยตข้องนอนพกัก 19 ถข้าผรข้ทนนี่ถรกเจป็บนกันนี้ ลบกขถึนี้น ถชอไมข้เทข้าเดอินออกไป
ไดข้อนก ผรข้ตนนนกันี้ กป็พข้นโทษ แตท่เขาจะตข้องเสนยคท่าปท่วยการ และคท่ารกักษาบาดแผลจนหายเปป็นปกตอิ กฎ
ตลางๆเกทที่ยวกนับความสลูญเสทยอนันเกธิดจากการประทรุษรข้ายฝลายรล างกายถลูกบนัญญนัตธิไวข้ หากผลูข้หนทึที่งไดข้รนับ
บาดเจห็บจากการตลอสลูข้จนททาใหข้เขาตข้องนอนพนักรนักษาตนัว พอเขาหายแลข้ว ผลูข้ททที่ททาใหข้เขาบาดเจห็บกห็
ตข้องจลายคลาเสทยเวลาและรนับผธิดชอบในเรสืที่องการพนักรนักษาตนัวของเขา
อพย 21:20-21
ถข้าผรใข้ ดทบบตนทาสชายหญอิงของตนดข้วยไมข้จนตายคามชอ ผรข้นนกันี้ ตข้อง
ถรกปรกับโทษเปป็นแนท่ 21 หากวท่าทาสนกันนี้ มนชนวอิตตท่อไปไดข้วกันหนถึนี่ง หรชอสองวกันจถึงตาย นายกป็ไมท่ตข้อง
ถรกปรกับโทษ เพราะทาสนกันี้นเปป็นดกังเงอินของนาย หากผลูข้เปห็นนายทรุบตททาสของตนและเขาเสทยชทวธิต
นายกห็ตข้องถลูกปรนับโทษถทึงตาย (มทการสนันนธิษฐานวลาทาสตข้องเปห็นคนตลางชาตธิ กระนนัรน กฎหมายขข้อ
นทรกมห็ ลงรุ ททที่จะขนัดขวางมธิใหข้นายกระททาทารรุณตลอทาสของตน) หากอาการบาดเจห็บททที่เกธิดกนับทาสโดย
ฝทมสือของนายไมลททาใหข้ถทึงตาย นายกห็จะไมลตข้องรนับโทษตามกฎหมายอาญาหรสือแพลง ทาสคนนนัรนจทึง
เปห็นของเขา ตลางจากชนชาตธิอสืที่นๆททที่เปห็นคนตลางชาตธิ นายชาวฮทบรลูจทึงถลูกขนัดขวางมธิใหข้กระททาทารรุณ
ตลอทาสของตน
อพย 21:22-25
ถข้ามนผชข้ร ายตนกกัน แลข้วบกังเออิญไปถรกผรหข้ ญอิงมนครรภต์ทจาใหข้แทข้งลรก แตท่
หญอิงนกันี้นไมท่เปป็นอกันตราย ตข้องปรกับผรข้นนกันี้ ตามแตท่สามนของหญอิงนกันี้นจะเรนยกรข้องเอาจากเขา และเขา
จะตข้องเสนยตามทนนี่พวกผรข้พอิพากษาจะตกัดสอิน 23 ถข้าหากวท่าเปป็นเหตบใหข้เกอิดอกันตรายประการใด กป็ใหข้
วอินอิจฉกัยดกังนนนี้ คชอชนวอิตแทนชนวอิต 24 ตาแทนตา ฟกันแทนฟกัน มชอแทนมชอ เทข้าแทนเทข้า 25 รอยไหมข้
แทนรอยไหมข้ แผลแทนแผล รอยชจนี้าแทนรอยชจนี้า

บทบนัญญนัตธิททที่เปห็นกฎหมายถลูกตนัรงขทึรนเกทที่ยวกนับขอบเขตของการแกข้แคข้น กลลาวโดยเฉพาะกห็คสือ
สถานการณรดนังกลลาวถลูกบรรยายเกทที่ยวกนับหญธิงตนัรงทข้องคนหนทึงที่ ททที่ไดข้รนับบาดเจห็บขณะชลวยเหลสือสามท
ของนางในการวธิวาทโดยททาใหข้นางแทข้งลลูก แมข้วาล ตนัวนางเองไมลตายกห็ตาม จากนนัรนฝลายททที่ผธิดจะตข้อง
รนับผธิดชอบคลาเสทยหายตลอผลูข้เปห็นสามทตามททที่ผลูข้พธิพากษาชาวฮทบรลูสนังที่ สธิที่งททที่ตามมานทรอาจดลูโหดรข้ายทารรุณ
หากพธิจารณาตามมาตรฐานทางวนัฒนธรรมของชาวตะวนันตกสมนัยใหมล อยลางไรกห็ตาม จรธิงๆแลข้ว
พวกมนันเปห็นขข้อจทากนัดททที่ตร นังอยลูบล นความยรุตธิธรรม หากเกธิดการสลูญเสทยชทวธิตไมลวาล ของหญธิงนนัรนหรสือ
ของเดห็ก ฝลายททที่ผธิดกห็ถลูกประหารชทวธิตเปห็นการตอบแทนไดข้ อยลางไรกห็ตาม หากผลูข้เสทยหายไดข้รนับบาด
เจห็บททที่ตาขข้างหนทึงที่ ผลูข้ททที่กระททาผธิดกห็ไมลอาจถลูกลงโทษมากกวลาเสทยตาขข้างเดทยวไดข้ ในแบบเดทยวกนัน
การแกข้แคข้นถลูกจทากนัดใหข้อยลูทล ทที่การบาดเจห็บททที่เกธิดขทึรนเทลานนัรน หากฟนันซทที่หนทึงที่ ถลูกททาใหข้เสทยไป ผลูข้ททที่
กระททาผธิดกห็ถลูกเรทยกไดข้เพทยงฟนันซทที่เดทยวจากเขาเทลานนัรน ในแบบเดทยวกนัน มสือขข้างหนทึงที่ แทนมสือขข้าง
หนทึที่ง เทข้าขข้างหนทึที่งแทนเทข้าขข้างหนทึที่ง รอยไหมข้แทนรอยไหมข้ แผลแทนแผล รอยชทร าแทนรอยชทรา
ฯลฯ
อพย 21:26-27
ถข้าผรใข้ ดตนนยกั นต์ตาของทาสชายหญอิงใหข้บอดไป เขาตข้องปลท่อยทาสผรข้
นกันี้นใหข้เปป็นไทยเนชนี่องดข้วยนกัยนต์ตาของเขา 27 ถข้าผรใข้ ดทจาใหข้ฟกันทาสชายหญอิงหลบดไป เขาตข้องปลท่อย
ทาสผรข้นนกันี้ เปป็นไทยเนชนี่องดข้วยฟกันของเขา หากนายททาใหข้ทาสของตนบาดเจห็บ ตามกฎหมายทาสคน
นนัรนกห็ตข้องถลูกปลลอยใหข้พนข้ จากการเปห็นทาส
อพย 21:28-32
ถข้าวกัวขวอิดชายหรชอหญอิงถถึงตายจงเอาหอินขวข้างวกัวนกันี้นใหข้ตายเปป็น
แนท่ และอยท่ากอินเนชนี้อของมกันเลย แตท่เจข้าของวกัวตกัวนกันี้นไมท่มนโทษ 29 แตท่ถข้าวกัวนกันนี้ เคยขวอิดคนมากท่อน
และมนผข้มร าเตชอนใหข้เจข้าของทราบ แตท่เจข้าของมอิไดข้กกักขกังมกันไวข้ มกันจถึงไดข้ขวอิดชายหรชอหญอิงถถึงตาย
ใหข้เอาหอินขวข้างวกัวนกันนี้ เสนยใหข้ตายและใหข้ลงโทษเจข้าของถถึงตายดข้วย 30 ถข้าจะเรนยกรข้องเอาคท่าไถท่จาก
ผรข้นนกันี้ เขาตข้องเสนยคท่าไถท่แทนชนวอิตของเขาตามทนนี่ไดข้เรนยกรข้อง 31 หากวกัวนกันนี้ ขวอิดบบตรชายและบบตร
สาว กป็จงปรกับโทษตามคจาตกัดสอินขข้อนนดนี้ บจกกัน 32 ถข้าวกัวนกันี้นขวอิดทาสชายหญอิงของผรใข้ ด เจข้าของวกัว
ตข้องใหข้เงอินแกท่นายของทาสนกันี้นสามสอิบเชเขล แลข้วตข้องเอาหอินขวข้างวกัวนกันนี้ ใหข้ตายเสนยดข้วย
กฎหมายตลางๆททที่ควบครุมเรสือที่ งการชดใชข้คลาเสทยหายอนันเกธิดจากการบาดเจห็บซทึที่งเกธิดขทึรนโดย
สนัตวรของคนๆหนทึที่งไดข้ถลูกบนัญญนัตธิไวข้ หากวนัวตนัวหนทึที่งขวธิดคนๆหนทึงที่ ใหข้ถทึงแกลความตาย สนัตวรตนัวนนัรนกห็
ตข้องถลูกฆลาตายและเจข้าของสนัตวรกไห็ มลตข้องรนับโทษจากขข้อกลลาวหาใดๆอทก อยลางไรกห็ตาม หากสนัตวร
นนัรนเปห็นททที่ทราบดทวาล เปห็นอนันตรายและเจข้าของกห็ถลูกเตสือนกลอนแลข้ว เขากห็ตข้องชดใชข้คลาเสทยหายหากวนัว

ตนัวนนัรนไปฆลาใครเขข้า จากนนัรนทนัรงวนัวตนัวนนัรนและเจข้าของๆมนันกห็จะถลูกลงโทษถทึงตาย อยลางไรกห็ตาม
เพสืที่อเปห็นทางเลสือก ผลูข้พพธิ ากษาสามารถเรทยกคลาปรนับจากเจข้าของททที่ตข้องชดใชข้คลาเสทยหายไดข้ และเขากห็
ถลูกสนังที่ ใหข้เสทยคลาปรนับแทนททที่จะเสทยชทวธิต นอกจากนทร หากวนัวตนัวหนทึที่งฆลาทาสของคนอสืนที่ เจข้าของวนัวกห็
ตข้องจลายเงธินสามสธิบเชเขลแกลนายของทาสททที่เสทยชทวธิต
อพย 21:33-36
ถข้าผรใข้ ดเปอิดบท่อหรชอขบดบท่อแตท่มอิไดข้ปอิดไวข้ แลข้วมนวกัวหรชอลาตกลงไป
ตายในบท่อนกันนี้ 34 เจข้าของบท่อตข้องใหข้คท่าชดใชข้เขา ตข้องเสนยเงอินคท่าสกัตวต์นกันี้นใหข้แกท่เจข้าของ ซากสกัตวต์ทนนี่
ตายนกันี้นจะตกเปป็นของเจข้าของบท่อ 35 ถข้าวกัวของผรข้ใดขวอิดวกัวของผรข้อชนี่นใหข้ตาย เขาตข้องขายวกัวทนนี่เปป็น
อยรท่แลข้วมาแบท่งเงอินกกัน และวกัวทนนี่ตายนกันนี้ ใหข้แบท่งกกันดข้วย 36 หรชอถข้ารรข้แลข้ววท่าวกัวนกันี้นเคยขวอิดมากท่อน
แตท่เจข้าของมอิไดข้กกักขกังไวข้ เจข้าของตข้องใชข้วกัวแทนวกัว และวกัวทนนี่ตายนกันี้นกป็ตกเปป็นของตกัว"
กฎระเบทยบเพธิมที่ เตธิมททที่ควบครุมการชดใชข้คลาเสทยหายตามกฎหมายถลูกตนัรงขทึรน หากคนๆหนทึงที่
ขรุดบลอและวนัวหรสือลาของอทกคนตกลงไปในนนัรนโดยททาใหข้สนัตวรนร นันตข้องตายหรสือททาใหข้คนตข้องฆลา
สนัตวรนร นันอนันเปห็นผลททที่ตามมา ฝลายททที่ขดรุ บลอนนัรนกห็ตข้องชดใชข้คลาเสทยหายแกลเจข้าของสนัตวรนร นนั สทาหรนับ
ความสลูญเสทยของเขา ในแบบเดทยวกนัน หากวนัวของคนๆหนทึงที่ ขวธิดวนัวของเพสือที่ นบข้านโดยกลอใหข้เกธิด
ความสลูญเสทย กฎตลางๆกห็มทระบรุไวข้เกทที่ยวกนับความเสทยหายตลางๆ ในทางสาระสทาคนัญแลข้ว ฝลายททที่
ประมาทตข้องชดใชข้คลาเสทยหายททที่เกธิดขทึรนเพราะสนัตวรของตน
*****
ภนพรวมของอพยพ 22: บทททที่ 22 นคาเสนอการบนัญญนัตยิ ‘ขห้อตนัดสยินตล่างๆ’ เกทที่ยวกนับเรสืที่องทาง
แพล่งและการทคาใหห้บอุคคลอสืที่นบาดเจป็บ บทนทแนื้ บล่งยล่อยไดห้ดนังนทนื้ (1) เรสืที่องเกทที่ยวกนับสยิทธยิทางทรนัพยต์สนยิ
ในขห้อ 1-15 และ (2) ขห้อตนัดสยินตล่างๆททใที่ ชห้กนับอาชญากรรมอสืนที่ ๆในขห้อ 16-31
อพย 22:1-4
"ถข้าผรใข้ ดลกักวกัวหรชอแกะไปฆท่าหรชอขาย ใหข้ผข้นร กันี้นใชข้ววกั หข้าตกัวแทนวกัว
หนถึนี่งตกัวและแกะสนนี่ตกัวแทนแกะตกัวหนถึนี่ง 2 ถข้าผรข้ใดเหป็นขโมยกจาลกังขบดชท่องเขข้าไปแลข้วตนขโมยนกันนี้ ตาย
ไมท่ตข้องทจาใหข้โลหอิตตกเพราะการตนคนนกันี้น 3 ถข้าดวงอาทอิตยต์ขถึนี้นแลข้ว ตข้องทจาใหข้โลหอิตตกเพราะการตน
คนนกันนี้ แตท่ผข้รร าข้ ยนกันนี้ ตข้องใหข้คท่าชดใชข้ ถข้าเขาไมท่มนอะไรจะใชข้ใหข้ ตข้องขายตกัวเขาเปป็นคท่าของทนนี่ลกักไป
นกันี้น 4 ถข้าจกับของทนนี่ลกักไปนกันี้นไดข้อยรท่ในมชอของเขาจะเปป็นวกัวกป็ดน หรชอลากป็ดน หรชอแกะกป็ดน ซถึงนี่ ยกังเปป็นอยรท่
ขโมยนกันนี้ ตข้องใหข้คท่าชดใชข้เปป็นสองเทท่า

โทษสทาหรนับการลนักทรนัพยรถลูกตนัรงขทึรน หากปศรุสนัตวรถลูกขโมยไป ฝลายททที่ผธิดจะตข้องชดใชข้คนสื
นนันที่ คสือ วนัวหข้าตนัวแทนวนัวตนัวหนทึงที่ และแกะสทที่ตนัวแทนแกะตนัวหนทึที่ง เราควรหมายเหตรุไวข้ว าล คทาตนัดสธินนทร
ถลูกใชข้กบนั ดาวธิดหลนังจากททที่เขาขโมยภรรยาของเพสือที่ นบข้านซทึที่งถลูกเปรทยบวลาเปห็นเหมสือนลลูกแกะตนัว
หนทึที่ง ดลู 2 ซามลูเอล 12
หากขโมยคนใดถลูกฆลาตายระหวลางททาการลนักขโมย กห็ไมลตข้องเรทยกรข้องใหข้มทการชดใชข้คลาเสทย
หายจากผลูข้ททที่ฆลาเขาตาย อยลางไรกห็ตาม หากการลนักขโมยเกธิดขทึรนตอนกลางวนันแสกๆและผลูข้กระททาผธิด
ถลูกจนับไดข้คาหนนังคาเขา เขาจะถลูกฆลากห็หามธิไดข้ แตลเขาจะตข้องถลูกบนังคนับใหข้ชดใชข้คลาเสทยหายเตห็ม
จทานวน หากฝลายททที่ผธิดไมลมทอะไรททจที่ ะชดใชข้ไดข้ เขากห็จะถลูกขายใหข้เปห็นทาสเพสืที่อเปห็นวธิธทชดใชข้คลาเสทย
หายแกลผลูข้เสทยหาย หากผลูข้กระททาผธิดถลูกจนับไดข้คาหนนังคาเขาพรข้อมกนับทรนัพยรสธินททที่ถลูกขโมยมา เขากห็จะ
ถลูกบนังคนับใหข้คนสื สธิที่งททที่เขาขโมยไปเปห็นสองเทลา
อพย 22:5-8
ถข้าผรใข้ ดปลท่อยใหข้สกัตวต์กนอิ ของในนา หรชอในสวนองบท่นเสนยไป หรชอ
ปลท่อยสกัตวต์ของตน แลข้วมกันไปกอินในนาของผรข้อชนี่น เขาตข้องใหข้คท่าชดใชข้ โดยใหข้ของทนนี่ดนทนนี่สบ ดในนาของ
ตน และของทนนี่ดนทนนี่สบดในสวนองบท่นของตนเปป็นคท่าเสนยหาย 6 ถข้าจบดไฟทนนี่กองหนาม และไฟลามไป
ตอิดกองขข้าว หรชอตอิดตข้นขข้าวซถึนี่งมอิไดข้เกนนี่ยว หรชอตอิดทบท่งนาใหข้ไหมข้เสนย ผรทข้ นนี่จ บดไฟนกันี้นตข้องใชข้คท่าเสนยหาย
เตป็มจจานวน 7 ถข้าผรใข้ ดฝากเงอินหรชอสอิงนี่ ของไวข้กกับเพชนี่อนบข้านแลข้วของนกันี้นถรกขโมยลกักไปจากเรชอนผรข้
นกันี้น ถข้าจกับขโมยไดข้ ขโมยตข้องใชข้แทนเปป็นสองเทท่า 8 ถข้าจกับขโมยไมท่ไดข้ จงนจาเจข้าของเรชอนมาถถึง
พวกผรพข้ อิพากษาเพชนี่อจะดรวท่ามชอของตนเองไดข้ลกักสอินี่งของของเพชนี่อนบข้านนกันี้นหรชอไมท่
กฎขข้อบนังคนับอสืนที่ ๆเกทที่ยวกนับการกระททาผธิดในทางแพลงหรสืออาญาถลูกบนัญญนัตธิไวข้ หากสนัตวรของ
คนๆหนทึที่งกธินของในนาของอทกคนโดยททาใหข้เกธิดความสลูญเสทยเปห็นเงธิน ฝลายททที่ไมลระวนังกห็มทความผธิด
และตข้องชดใชข้คลาเสทยหาย หากผลูข้ใดสะเพรล าในเรสืที่องไฟและมนันกลอใหข้เกธิดความสลูญเสทยแกลเพสืที่อน
บข้าน ฝลายททที่สะเพรล ากห็ตข้องชดใชข้คลาเสทยหาย อทกครนัรงททที่หนัวขโมยถลูกบนังคนับใหข้ตข้องชดใชข้เปห็นสองเทลา
ของสธิที่งททที่เขาขโมยมา อยลางไรกห็ตาม หากทรนัพยรสธินททที่ถลูกฝากไวข้กบนั อทกคนเกธิดหายไป ผลูข้ทรทที่ นับฝาก
ของนนัรนไวข้กตห็ ข้องมาใหข้การตลอผลูข้พธิพากษา
อพย 22:9
ในคดนฟข้องรข้องทบกอยท่าง จะเปป็นเรชนี่องวกัว ลา แกะ หรชอเสชนี้อผข้า หรชอ
เรชนี่องสอินี่งของใดๆทนนี่หายไป ถข้ามนคนมาอข้างวท่าสอินี่งนนนี้สอินี่งนกันี้นเปป็นของตน จงนจาคดนของครท่ความนกันี้นไปถถึง
พวกผรพข้ อิพากษา พวกผรพข้ อิพากษานกันนี้ จะตกัดสอินวท่าผรใข้ ดผอิด ผรข้นนกันี้ จะตข้องใชข้คท่าชดใชข้เปป็นสองเทท่า

ระบบตรุลาการจะตข้องถลูกตนัรงขทึรนในอธิสราเอลเพสืที่อฟนังเรสืที่องรข้องทรุกขรหรสือการอข้างสธิทธธิธในทรนัพยรสธิน ผลูข้
พธิพากษาเหลลานทรไดข้รนับสธิทธธิอทานาจททที่จะเรทยกใหข้ฝลายททที่ผธิดตข้องชดใชข้คลาเสทยหายเปห็นสองเทลาไดข้
อพย 22:10-15
ถข้าผรใข้ ดฝากลาหรชอวกัว หรชอแกะ หรชอสกัตวต์ใดๆไวข้กบกั เพชนี่อนบข้าน และ
สกัตวต์นนกันี้ เกอิดตายลงหรชอเปป็นอกันตราย หรชอมนผข้ไร ลท่ตข้อนไปจากบข้านนกันนี้ โดยไมท่มนใครเหป็น 11 ตข้องใหข้
ผรข้รบกั ฝากนกันี้นปฏอิญาณตกัวตท่อเพชนี่อนบข้านตท่อพระพกักตรต์พระเยโฮวาหต์เพชนี่อดรวท่า มชอของเขาลกักของของ
เพชนี่อนบข้านนกันี้นจรอิงหรชอไมท่ แลข้วเจข้าของนกันี้นจะตข้องยอินยอม ผรรข้ บกั ฝากนกันนี้ ไมท่ตข้องใหข้คท่าชดใชข้ 12 แตท่
ถข้าสกัตวต์นกันี้นถรกลกักไป ขณะเมชนี่อผรรข้ กับฝากอยรท่ดวข้ ย ผรรข้ บกั ฝากตข้องใหข้คท่าชดใชข้แกท่เจข้าของ 13 ถข้ามนสกัตวต์
รข้ายมากกัดฉนกสกัตวต์นนกันี้ ตาย จงเอาซากมาใหข้ตรวจดรเปป็นหลกักฐาน แลข้วผรข้รบกั ฝากไมท่ตข้องใหข้คท่าชดใชข้
แทนสกัตวต์ถรกกกัดฉนกนกันนี้ 14 ถข้าผรข้ใดยชมสอินี่งใดๆไปจากเพชนี่อนบข้านแลข้วเกอิดเปป็นอกันตราย หรชอตาย
ระหวท่างเวลาทนนี่เจข้าของไมท่อยรท่ ผรข้ยมช ตข้องใหข้คท่าชดใชข้เตป็มตามจจานวนเปป็นแนท่ 15 แตท่ถข้าเจข้าของอยรท่ดข้วย
ผรข้ยมช ไมท่ตข้องใหข้คท่าชดใชข้ ถข้าเปป็นของเชท่า ใหข้คอิดแตท่คท่าเชท่าเทท่านกันี้น
กฎเพธิมที่ เตธิมททที่กาท กนับดลูแลเรสืที่องขข้อพธิพาทระหวลางเพสืที่อนบข้านถลูกบนัญญนัตธิขร ทึน หากคนๆหนทึที่งรนับ
ฝากสนัตวรของเพสืที่อนบข้านของตน และถข้าสนัตวรตนัวนนัรนหายไป และถข้าผลูข้ททที่รนับฝากไวข้ไมลไดข้ประมาท
เลธินเลลอ เขากห็ไมลตข้องชดใชข้คลาเสทยหาย อยลางไรกห็ตาม หากผลูข้ใดยสืมสนัตวรจากเพสืที่อนบข้านของตนและ
สนัตวรนร นันถลูกฆลาตายหรสือบาดเจห็บ ผลูข้ยมสื กห็ตข้องชดใชข้สทาหรนับความสลูญเสทยททที่เกธิดขทึรนเวข้นเสทยแตลวาล
เจข้าของสนัตวรอยลูดล วข้ ยและเขากนับสนัตวรนร นันไดข้ถลูกจข้างมา
อพย 22:16-17
ถข้าผรใข้ ดลท่อลวงหญอิงพรหมจารนทนนี่ยกังไมท่มนคท่หร มกันี้นและนอนรท่วมกกับ
หญอิงนกันี้น ผรนข้ กันี้นจะตข้องเสนยเงอินสอินสอด และตข้องรกับหญอิงนกันี้นเปป็นภรรยาของตน 17 ถข้าบอิดาไมท่ยอม
อยท่างเดป็ดขาดทนนี่จะยกหญอิงนกันี้นใหข้เปป็นภรรยา เขากป็ตข้องเสนยเงอินเทท่าสอินสอดตามธรรมเนนยมสรขท่ อ
หญอิงพรหมจารนนกันี้นดบจกกัน การออกบนัญญนัตธิเปลทที่ยนมาพลูดถทึงเรสือที่ งทางศทลธรรมชนัวที่ คราว หากชายคน
ใดลลอลวงหญธิงสาวคนหนทึงที่ ไปเพสืที่อลลวงประเวณทกบนั เขา เขากห็ตข้องจลายคลาสธินสอดซทึที่งเปห็นททที่ยอมรนับ
แกลบธิดาของเธอและแตลงงานกนับเธอ หากผลูข้เปห็นบธิดา (หรสือหญธิงสาวคนนนัรน) ไมลยธินยอมเรสือที่ งการ
สมรส ชายคนนนัรนททที่มคท วามผธิดขข้อหาลลวงประเวณทกถห็ ลูกสนังที่ ใหข้เสทยเงธินคลาสธินสอดททที่ถลูกเรทยกอยลูดล ท
เพราะททาใหข้หญธิงนนัรนเสทยพรหมจรรยร

อพย 22:18-20
สจาหรกับหญอิงแมท่มด เจข้าอยท่าใหข้รอดชนวอิตอยรเท่ ลย 19 ผรใข้ ดรท่วม
ประเวณนกบกั สกัตวต์ ผรข้นนกันี้ จะตข้องถรกลงโทษถถึงตายเปป็นแนท่ 20 ผรใข้ ดถวายบรชาแดท่พระตท่างๆเวข้นแตท่พระ
เยโฮวาหต์องคต์เดนยว ผรนข้ กันี้นตข้องถรกทจาลายเสนยสอินนี้
การออกบนัญญนัตธิขข้อตนัดสธินตลางๆเปลทที่ยนไปททอที่ าชญากรรมอสืนที่ ๆบข้าง ผลูข้ททที่ใชข้ศาสตรรของ
แมลมด (สธิที่งตลางๆททที่เกทที่ยวขข้องกนับไสยศาสตรร) จะตข้องถลูกประหารชทวธิตเชลนเดทยวกนับผลูข้ททที่สมสลูลกบนั สนัตวร
นอกจากนทร ผลูข้ททที่ถลูกพบวลาถวายเครสืที่องบลูชาแกลพระอสืที่นกห็จะตข้องถลูกททาลาย
อพย 22:21-24
เจข้าอยท่าบนบบกังคกับหรชอขท่มเหงคนตท่างดข้าวเลย เพราะเจข้าทกันี้งหลาย
เคยเปป็นคนตท่างดข้าวอยรท่ในประเทศอนยอิปตต์ 22 อยท่าขท่มเหงหญอิงมท่ายหรชอลรกกจาพรข้าพท่อเลย 23 ถข้าเจข้า
ขท่มเหงเขาโดยวอิธนใดกป็ตาม และเขารข้องทบกขต์ถถึงเรา เราจะฟกังคจารข้องทบกขต์ของเขาแนท่ๆ 24 ความ
โกรธของเราจะพลบท่งขถึนี้น และเราจะประหารเจข้าดข้วยดาบ ภรรยาของเจข้าจะตข้องเปป็นมท่าย และบบตร
ของเจข้าจะตข้องเปป็นกจาพรข้าพท่อ
คทาเตสือนถลูกใหข้ไวข้เพสืที่อระวนังการเอารนัดเอาเปรทยบคนเหลลานนัรนททที่ขดนั สน เชลน คนตลางดข้าวททที่
ยากจน บรรดาหญธิงมลาย หรสือเดห็กๆททที่กาท พรข้าพลอ พระเจข้าทรงเตสือนอทกวลาพระองครจะทรงแกข้แคข้นแมข้
กนับประชากรของพระองครเองททที่เอารนัดเอาเปรทยบคนขนัดสนเหลลานนัรน
อพย 22:25-27
ถข้าเจข้าใหข้พลไพรท่ของเราคนใดทนนี่เปป็นคนจนและอยรท่กบกั เจข้ายชมเงอินไป
อยท่าถชอวท่าตนเปป็นเจข้าหนนนี้ และอยท่าคอิดดอกเบนนี้ยจากเขา 26 ถข้าเจข้าไดข้รกับเสชนี้อคลบมของเพชนี่อนบข้านไวข้
เปป็นของประกกัน จงคชนของนกันี้นใหข้เขากท่อนตะวกันตกดอิน 27 เพราะเขามนเสชนี้อคลบมตกัวนกันนี้ ตกัวเดนยว
เปป็นเครชนี่องปกคลบมรท่างกาย มอิฉะนกันี้นเวลานอนเขาจะเอาอะไรหท่มเลท่า ตท่อมาเมชนี่อเขาทรลรข้องทบกขต์ตท่อ
เรา เราจะสดกับฟกังเพราะเราเปป็นผรข้มนเมตตากรบณา
ในแบบเดทยวกนัน คทาเตสือนถลูกใหข้ไวข้เพสืที่อระวนังการเอาเปรทยบคนเหลลานนัรนททที่ขดนั สน หากในการ
ใหข้ยสืมแกลคนททที่ยากจนขข้นแคข้นจรธิงๆ การคธิดดอกเบทรยกห็เปห็นเรสืที่องตข้องหข้าม หากเสสืรอคลรุมของคนๆ
หนทึที่งถลูกยทึดไปเปห็นของประกนัน มนันกห็ตข้องถลูกนทาไปคสืนกลอนตะวนันตกดธิน พระเจข้าตรนัสชทรชนัดอทกครนัรงวลา
พระองครทรงเหห็นการขลมเหงคนเหลลานนัรนททขที่ นัดสนและทรงไดข้ยธินเสทยงรข้องไหข้ของพวกเขา พระองคร
ตรนัสเรสืที่องนนัรนชนัดเจนเมสืที่อพระองครทรงกลลาววลา “เราเปห็นผลูข้มทเมตตากรรุณา”

อพย 22:28-31
อยท่าดท่าผรเข้ ปป็นพระ หรชอสาปแชท่งผรข้ปกครองชนชาตอิของเจข้าเลย
29 อยท่าชกักชข้าทนนี่จะนจาพชชผลและนจนี้าผลไมข้อกันแรกของเจข้ามาถวายพระเจข้า จงถวายบบตรชายหกัวปน
ของเจข้าใหข้แกท่เรา 30 สจาหรกับวกัวและแพะแกะของเจข้า จงทจาดกังนกันี้นเหมชอนกกัน ใหข้ลรกมกันอยรกท่ บกั แมท่
เจป็ดวกัน ถถึงวกันทนนี่แปดจงพามาถวายแกท่เรา 31 เจข้าทกันี้งหลายเปป็นคนบรอิสบทธอิธอบทอิศแกท่เรา เหตบฉะนกันี้น
เนชนี้อสกัตวต์ทนนี่ถรกกกัดตายในทบท่งนา เจข้าอยท่ากอินเลย จงทอินี้งใหข้สบ นกัขกอินเสนย"
บทนทรปธิดทข้ายดข้วยคทาสนังที่ ททที่ใหข้ถวายไมลเพทยงผลแรกของพสืชผลของพวกเขาเทลานนัรน แตลรวมถทึง
ผลแรกของบรุตรของพวกเขาแดลองครพระผลูข้เปห็นเจข้าโดยไมลชนักชข้าดข้วย นทรที่ วมถทึงลลูกหนัวปทของปศรุสนัตวร
ของพวกเขา ผลแรกทนัรงหมดจะตข้องบรธิสรุทธธิธแดลองครพระผลูข้เปห็นเจข้า (นนันที่ คสือ พวกมนันจะตข้องถลูกแยก
ตนัรงไวข้แดลองครพระผลูข้เปห็นเจข้า ตามททที่กาท หนดไวข้ในอพยพ 13:12-15 ลลูกหนัวปทสามารถถลูกไถลตามราคา
ไดข้ (มทการออกกฎเกณฑรขข้อสรุดทข้ายททที่สนังที่ หข้ามมธิใหข้รนับประทานเนสืรอสนัตวรททที่ถลูกสนัตวรปลาฆลาตาย เนสืรอเชลน
นนัรนเอาใหข้สรุนนัขรนับประทานไดข้เพทยงเทลานนัรน)
*****
ภนพรวมของอพยพ 23: รายละเอทยดเกทที่ยวกนับกฎหมายแหล่งพนันธสนัญญาสคาหรนับชนชาตยิ
อยิสราเอลถยกใหห้ไวห้ตล่อไป ในบทนทมนื้ ทพดย ถทึง (1) กฎหมายตล่างๆเกทที่ยวกนับความเทป็จ การฉห้อโกง และ
สยินบนในขห้อ 1-9 (2) รายละเอทยดตล่างๆเกทที่ยวกนับวนันสะบาโตและปทสะบาโตในขห้อ 10-13 (3) การ
แนะนคาเกทที่ยวกนับเทศกาลเลทนื้ยงประจคาชาตยิสามเทศกาลในขห้อ 14-19 และ (4) พระสนัญญาของ
พระเจห้าททที่จะนคาพลไพรล่ของพระองคต์เขห้าสยล่แผล่นดยินททที่ทรงสนัญญาไวห้อยล่างปลอดภนัยในขห้อ 20-33
อพย 23:1-9
"อยท่านจาเรชนี่องเทป็จไปเลท่าตท่อๆกกัน อยท่ารท่วมมชอเปป็นพยานใสท่รข้ายกกับ
คนชกัวนี่ 2 อยท่าทจาชกันี่วตามอยท่างคนจจานวนมากทนนี่เขาทจากกันนกันี้นเลย อยท่าอข้างพยานลจาเอนยงเขข้าขข้างหมรท่
มาก จะทจาใหข้ขาดความยบตอิธรรมไป 3 ทกันี้งอยท่าลจาเอนยงเขข้าขข้างคนจนในคดนของเขา 4 ถข้าเจข้าพบวกัว
หรชอลาของศกัตรร หลงมา จงพาไปสท่งคชนใหข้เจข้าของจงไดข้ 5 ถข้าเหป็นลาของผรข้ทนนี่เกลนยดชกังเจข้าลข้มลง
เพราะบรรทบกของหนกัก อยท่าไดข้เมอินเฉยเสนย จงชท่วยเขายกมกันขถึนี้น 6 เจข้าอยท่าบอิดเบชอนคจาพอิพากษาใหข้
ผอิดไปจากความยบตอิธรรมทนนี่คนจนควรไดข้รกับในคดนของเขา 7 เจข้าจงหลนกใหข้หท่างไกลจากการใสท่
ความคนอชนนี่ อยท่าประหารชนวอิตคนทนนี่ปราศจากความผอิดและคนชอบธรรม เพราะเราจะไมท่ยกโทษ
ใหข้คนชกันี่ว 8 อยท่ารกับสอินบนเลย เพราะวท่าสอินบนทจาใหข้คนตาดนกลายเปป็นคนตาบอดไป และพลอิกคดน

ของคนชอบธรรมเสนยไดข้ 9 เจข้าอยท่าขท่มเหงคนตท่างดข้าวเพราะเจข้ารรข้จกักใจคนตท่างดข้าวแลข้ว เพราะวท่า
เจข้าทกันี้งหลายกป็เคยเปป็นคนตท่างดข้าวในประเทศอนยอิปตต์มากท่อน
รายการเกทที่ยวกนับกฎเกณฑรทางศทลธรรมไดข้ถลูกใหข้รายละเอทยดไวข้ตลอไป การนทาเรสือที่ งเทห็จไป
เลลาตลอๆกนันถลูกหข้ามไวข้และถลูกถสือวลาเปห็นพยานอธรรม การตามคนหมลูลมากเพสืที่อททาชนัวที่ กห็ถลูกหข้ามไวข้
เชลนกนัน ในแบบเดทยวกนันแมข้หากวลาคนสล วนใหญลเหห็นชอบ การผนันแปรความยรุตธิธรรมกห็ถลูกหข้ามมธิใหข้
กระททา ในดข้านหนทึที่ง มทระบรุไวข้วาล คนเราไมลควรเขข้าขข้างคนยากจนในการตนัดสธินเพทยงเพราะวลาเขา
เปห็นคนจน
ในอทกดข้านหนทึที่ง ความยรุตธิธรรมตข้องไมลถลูกปฏธิเสธสทาหรนับคนๆหนทึงที่ เพราะวลาเขาเปห็นคน
ยากจน ชนชาตธิอธิสราเอลถลูกกทาชนับใหข้ชลวยเหลสือเพสืที่อนบข้านของตน โดยพาสนัตวรททที่หลงมาไปสล งคสืน
แกลเจข้าของ นอกจากนทร พวกเขายนังถลูกกทาชนับใหข้ชลวยเหลสือแมข้แตลสนัตวรของศนัตรลูของพวกเขาดข้วยเมสืที่อ
พวกมนันตกอยลูใล นความลทาบาก คทากทาชนับเพธิที่มเตธิมในทางจรธิยธรรมและศทลธรรมททที่ถลูกกลลาวถทึงรวมอยลูล
ดข้วยกห็คอสื การเวข้นระยะหลางระหวลางตนัวเองกนับเรสืที่องเทห็จ การฆลาคนชอบธรรมเปห็นเรสือที่ งตข้องหข้าม การ
รนับสธินบนเปห็นเรสืที่องตข้องหข้าม การกดขทขที่ ลมเหงคนตลางดข้าวเปห็นเรสือที่ งตข้องหข้าม นอกจากนทร ชนชาตธิ
อธิสราเอลกห็ถลูกกทาชนับใหข้ระลทึกวลาพวกเขากห็เคยเปห็นคนตลางดข้าวในอทยธิปตร
อพย 23:10-12
จงหวท่านพชชและเกนนี่ยวเกป็บผลในนาของเจข้าตลอดหกปน 11 แตท่ปนทนนี่
เจป็ดนกันี้นจงงดเสนย ปลท่อยใหข้นานกันี้นวท่างอยรท่ เพชนี่อใหข้คนจนในชนชาตอิของเจข้าเกป็บกอิน สท่วนทนนี่เหลชอนอก
นกันี้นกป็ใหข้สกัตวต์ปท่ากอิน สท่วนสวนองบท่นและสวนมะกอกเทศเจข้าจงกระทจาเชท่นเดนยวกกัน 12 จงทจาการงาน
ของเจข้าหกวกัน แตท่ในวกันทนนี่เจป็ดนกันี้นจงหยบดงาน เพชนี่อวกัว ลาของเจข้าจะไดข้พกัก และลรกชายทาสนของเจข้า
กกับคนตท่างดข้าวจะไดข้พกักผท่อนใหข้สดชชนนี่ ดข้วย
กฎหมายเกทที่ยวกนับปทสะบาโตถลูกกลลาวซทราและขยายความ พสืชผลในแผลนดธินททพที่ วกเขาจะไดข้
รนับเปห็นมรดกในไมลชข้าจะตข้องถลูกปลลูกเปห็นเวลาหกปท ในปทททที่เจห็ด แผลนดธินนนัรนจะตข้องถลูกปลลอยใหข้วาล ง
นลาสนใจตรงททที่วาล ปทสะบาโตไดข้ถลูกออกแบบมาเพสืที่อคนยากจนของแผลนดธินนนัรนดข้วยและยอมใหข้สนัตวร
ปลามาหากธินไดข้ หลนังจากหกปทผาล นไป ทรุลงนา สวนองรุลน และสวนมะกอกเทศจะออกผลมาบข้างเอง
ตามธรรมชาตธิ ผลเหลลานทรถลูกสงวนไวข้สทาหรนับคนยากจนและเหลลาสรรพสนัตวร
อพย 23:13-19
สอินี่งทกันี้งปวงทนนี่เราสกันี่งเจข้าไวข้นกันี้นจงระวกังถชอใหข้ดน และอยท่าออกชชนี่อพระ
อชนี่นเลย อยท่าใหข้ไดข้ยนอิ ชชนี่อของพระเหลท่านกันี้นออกจากปากของเจข้า 14 จงถชอเทศกาลถวายแกท่เราปนละ

สามครกันี้ง 15 จงถชอเทศกาลกอินขนมปกังไรข้เชชนี้อตามเวลาทนนี่กจาหนดไวข้ (ในเดชอนอาบนบ อกันเปป็นเดชอน
ซถึนี่งเราบกัญชาไวข้ เจข้าจงกอินขนมปกังไรข้เชชนี้อเจป็ดวกันตามทนนี่เราสกันี่งเจข้าไวข้แลข้ว เพราะในเดชอนนกันี้นเจข้าออก
จากอนยอิปตต์ อยท่าใหข้ผใข้ร ดมาเฝข้าเรามชอเปลท่าเลย) 16 จงถชอเทศกาลเลนนี้ยงฉลองการเกป็บเกนนี่ยว ถวายพชช
ผลแรกทนนี่เกอิดจากแรงงานของเจข้า ซถึนี่งเจข้าไดข้หวท่านพชชลงในนา เจข้าจงถชอเทศกาลเลนนี้ยงฉลองการเกป็บ
พชชผลปลายปน เมชนี่อเจข้าเกป็บพชชผลจากทบท่งนาอกันเปป็นผลงานของเจข้า 17 ใหข้ผชข้ร ายทกันี้งปวงเขข้าเฝข้าพระ
เยโฮวาหต์พระเจข้าปนละสามครกันี้ง 18 อยท่าถวายเลชอดจากเครชนี่องบรชาของเรา พรข้อมกกับขนมปกังมนเชชนี้อ
หรชอปลท่อยใหข้มนไขมกันในเครชนี่องบรชาของเราเหลชออยรท่จนถถึงรบท่งเชข้า 19 พชชผลอกันดนเลอิศซถึนี่งไดข้เกป็บครกันี้ง
แรกจากไรท่นาของเจข้านกันี้นจงนจามาถวายในพระนอิเวศพระเยโฮวาหต์พระเจข้าของเจข้า อยท่าตข้มเนชนี้อลรก
แพะดข้วยนจนี้านมของแมท่มกันเลย
ทธิศทางของบทบนัญญนัตธิเปลทที่ยนไปทางความสนัมพนันธรของชนชาตธิอธิสราเอลกนับพระเจข้าบข้าง
พวกเขาถลูกกทาชนับใหข้ระวนังในทรุกสธิที่งททพที่ ระเจข้าไดข้ทรงบนัญชาพวกเขาแลข้ว คทาททที่แปลวลา ระวกัง (ชามารต์)
ตรงนทรมคท วามหมายวลา ‘ระมนัดระวนัง’ นอกจากนทร พวกอธิสราเอลยนังถลูกกทาชนับมธิใหข้แมข้แตลเอลยชสือที่ พระ
อสืที่นของพวกถสือผทดข้วย
เทศกาลเลทรยงสทาคนัญสามเทศกาลถลูกสนังที่ ใหข้ถสือเปห็นพธิเศษทรุกปท (1) เทศกาลกยินขนมปนังไรห้เชสืนื้อ
(กธินเวลาเจห็ดวนัน) ซทึที่งอยลูใล นฤดลูใบไมข้ผลธิของปท (วนันททสที่ ธิบสทที่ถทึงวนันททที่ยสทที่ ธิบเอห็ดของเดสือนอาบทบ) หข้ามมธิ
ใหข้ผลูข้ใดเขข้าเฝข้าองครพระผลูข้เปห็นเจข้ามสือเปลลาโดยปราศจากฟลอนขข้าวผลแรกตามททที่กาท หนดไวข้ (2)
เทศกาลเลทนื้ยงฉลองการเกป็บเกทที่ยว ถวายพสืชผลแรกททที่เกยิดจากแรงงานของเจห้า ซทึที่งตลอมาเปห็นททที่รลูข้จกนั ใน
ชสืที่อ เทศกาลเพห็นเทคอสตร นนันที่ คสือ หข้าสธิบวนันหลนังจากเทศกาลปนัสกา (3) เทศกาลเลทนื้ยงฉลองการเกป็บ
พสืชผลปลายปทตรงกนับตอนสธิรนสรุดฤดลูกาลเกห็บเกทที่ยวของชาวฮทบรลู ตลอมาเทศกาลนทรเปห็นททที่รลูข้จกนั ในชสืที่อ
เทศกาลอยลูเล พธิง ในแตลละวนันสทาคนัญเหลลานทร ผลูข้ชายทรุกคน (ททที่เปห็นผลูข้ใหญล) ถลูกสนังที่ ใหข้มาเขข้าเฝข้าองครพระ
ผลูข้เปห็นเจข้าททที่พลนับพลานนัรน
ในสล วนของการถวายเครสืที่องบลูชาแดลพระเจข้า เครสืที่องบลูชาททที่เปห็นเลสือดตข้องไมลถลูกถวายแดล
พระเจข้าพรข้อมกนับขนมปนังททที่มทเชสืรอ และไขมนันจากเครสืที่องบลูชาตข้องไมลถลูกทธิรงไวข้ขข้ามคสืน ผลแรก
ทนัรงหมดตข้องถลูกนทามาถวายแดลองครพระผลูข้เปห็นเจข้า นอกจากนทร กฎถาวรททที่หข้ามมธิใหข้ตข้มเนสืรอลลูกแพะใน
นทรานมของแมลมนนั กห็ถลูกกทาชนับไวข้ดข้วย

อพย 23:20-23
ดรเถอิด เราใชข้ทรตสวรรคต์องคต์หนถึงนี่ เดอินนจาหนข้าพวกเจข้าเพชนี่อคอยระวกัง
รกักษาพวกเจข้าตามทาง นจาไปถถึงทนนี่ซถึนี่งเราไดข้เตรนยมไวข้ 21 จงเอาใจใสท่ทรตนกันี้นและเชชนี่อฟกังเสนยงของ
เขา อยท่าฝท่าฝชนเขาเพราะเขาจะไมท่ยกโทษการละเมอิดใหข้เจข้าเลย ดข้วยวท่าเขากระทจาในนามของเรา 22
แตท่ถข้าเจข้าทกันี้งหลายเชชนี่อฟกังเสนยงของเขาจรอิงๆ และทจาทบกสอินี่งตามทนนี่เราสกันี่งไวข้ เราจะเปป็นศกัตรร ตท่อศกัตรร
ของพวกเจข้า และจะเปป็นปฏอิปกักษต์ตท่อปฏอิปกักษต์ของพวกเจข้า 23 ดข้วยวท่าทรตสวรรคต์ของเราจะไปขข้าง
หนข้าพวกเจข้า และจะนจาพวกเจข้าไปถถึงคนอาโมไรตต์ คนฮอิตไทตต์ คนเปรอิสซน คนคานาอกัน คนฮนไวตต์
และคนเยบบส แลข้วเราจะตกัดคนเหลท่านกันี้นออกเสนย
คราวนทรจรุดสนใจเปลทยที่ นไปททที่การเดธินทางตลอไปแลข้ว พระเจข้าตรนัสลลวงหนข้าวลาพระองครจะ
ทรงใชข้ทลูตสวรรครของพระองครใหข้นทาหนข้าพวกเขาไปเพสืที่อปกปข้องพวกเขาระหวลางการเดธินทาง โดย
นทาพวกเขาไปถทึงสถานททที่ๆพระองครไดข้ทรงจนัดเตรทยมไวข้แกลพวกเขาแลข้ว บางคนเชสืที่อวลาทลูตสวรรคร
องครนร ทไมลใชลผลูข้ททที่ถลูกสรข้างขทึรน แตลเปห็นอทกพระนามหนทึงที่ ของพระเจข้า โดยอาจเปห็นพระภาคททที่สองของ
ตรทเอกานรุภาพ นนันที่ คสือ พระบรุตร คนอสืที่นๆกห็เชสืที่อวลานทที่นลาจะเปห็นทลูตสวรรครพธิเศษองครหนทึที่งททที่พระเจข้า
ทรงเตรทยมไวข้เพสืที่อพธิทนักษรรนักษาชนอธิสราเอลเหมสือนเปห็นผลูข้พธิทนักษรของพวกเขา ไมลวาล กรณทใด พระเจข้า
กห็ทรงเตสือนพวกอธิสราเอลใหข้ “เอาใจใสล ทลูตนนัรน” ความหมายกห็คสือ การยทาเกรงเขาเหมสือนททที่พวกเขา
ยทาเกรงพระเจข้า โดยเชสืที่อฟนังเสทยงของเขา และไมลยวนั ที่ ยรุเขาใหข้โกรธ วลทสรุดทข้ายของขข้อ 21 ดลูเหมสือนจะ
บลงบอกวลาทลูตสวรรครองครนร ทไมลใชลพระภาคหนทึงที่ ของตรทเอกานรุภาพแตลเปห็นทลูตสวรรครองครหนทึที่ง
มากกวลา เขาไมลไดข้รนับมอบสธิทธธิททที่จะยกโทษใหข้ เฉพาะพระนามของพระเจข้าเทลานนัรนททที่อยลูใล นเขา
นอกจากนทร เมสือที่ ชนชาตธิอธิสราเอลเชสืที่อฟนังเขา พระเจข้าเองกห็จะทรงเปห็นศนัตรลูตลอบรรดาศนัตรลูของพวก
เขาและเปห็นปฏธิปนักษรตลอเหลลาปฏธิปนักษรของพวกเขา ทลูตสวรรครองครนร ทจะนทาหนข้าพวกเขาไปเพสืที่อตลอสลูข้
กนับบรรดาศนัตรลู คสือ คนอาโมไรตร คนฮธิตไทตร คนเปรธิสซท คนคานาอนัน คนฮทไวตร และคนเยบรุส พระ
ของคนเหลลานนัรนจะตข้องถลูกททาลายจนราบคาบ
อพย 23:24-26
อยท่ากราบไหวข้พระของเขา หรชอปรนนอิบกัตอิหรชอทจาตามแบบอยท่างทนนี่
พวกเขากระทจา แตท่จงทจาลายรร ปเคารพของเขา และทบบเสาศกักดอิธสทอิ ธอิธของเขาเสนยใหข้แหลกละเอนยด
25 จงปรนนอิบกัตอิพระเยโฮวาหต์พระเจข้าของเจข้า แลข้วพระองคต์จะทรงอวยพรแกท่อาหารและนจนี้าของ
เจข้า เราจะบกันดาลใหข้โรคตท่างๆหายไปจากทท่ามกลางพวกเจข้า 26 จะไมท่มนการแทข้งลรก หรชอเปป็นหมกัน
ในดอินแดนของเจข้า เราจะใหข้เจข้ามนอายบยชนนาน

เมสืที่อพวกอธิสราเอลเขข้าไปในแผลนดธินททพที่ ระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาไวข้กบนั พวกเขา พวกเขากห็ถลูก
เตสือนไวข้ลวล งหนข้านานเลยททที่จะไมลเกทที่ยวขข้องอะไรกนับพระเหลลานนัรนของประชาชนททที่อาศนัยอยลูทล ทที่นนันที่
แตลพวกเขาถลูกกทาชนับอทกหนใหข้ปรนนธิบนัตธิองครพระผลูข้เปห็นเจข้าพระเจข้าของพวกเขา แลข้วพระองครจะ
ทรงอวยพรอาหาร นทรา และแมข้แตลสรุขภาพของพวกเขา พอเขข้าไปในแผลนดธินนนัรนแลข้ว พระเจข้าจะ
ทรงอวยพรแมข้แตลการคลอดลลูกทนัรงหมด ทนัรงของชนชาตธิอธิสราเอลและฝลูงสนัตวรของพวกเขา จะไมลมท
ผลูข้ใดแทข้งลลูกเลย แตลจะมทอายรุครรภรถทึงครบกทาหนด และจะไมลมผท ลูข้ใดเปห็นหมนันดข้วย ทนัรงหมดนทรลวข้ นตนัรง
อยลูบล นเงสือที่ นไขททที่วาล พวกเขาตข้องเชสืที่อฟนังและปรนนธิบนัตธิองครพระผลูข้เปห็นเจข้า
อพย 23:27-31
เราจะบกันดาลใหข้เกอิดความสยดสยองขถึนี้นกท่อนหนข้าพวกเจข้า เราจะ
ทจาลายชาวเมชองทกันี้งปวงทนนี่พวกเจข้าไปเผชอิญหนข้านกันี้น เราจะใหข้พวกศกัตรร ทกันี้งปวงหกันหลกังหนนพวกเจข้า
28 เราจะใชข้ใหข้ฝรงตท่อลท่วงหนข้าไปกท่อนพวกเจข้า จะขกับไลท่คนฮนไวตต์ คนคานาอกัน คนฮอิตไทตต์ไปใหข้พข้น
หนข้าพวกเจข้า 29 เราจะไมท่ไลท่เขาไปใหข้พข้นหนข้าพวกเจข้าในระยะปนเดนยว เกรงวท่าแผท่นดอินจะรกรข้างไป
และสกัตวต์ปท่าจะทวนจจานวนขถึนนี้ ตท่อสรข้กบกั พวกเจข้า 30 แตท่เราจะไลท่เขาไปใหข้พข้นหนข้าพวกเจข้าทนละเลป็กละ
นข้อยจนพวกเจข้าทวนจจานวนมากขถึนี้น แลข้วไดข้รกับมอบดอินแดนนกันนี้ เปป็นกรรมสอิทธอิธ 31 เราจะกจาหนด
เขตแดนของพวกเจข้าไวข้ตกันี้งแตท่ทะเลแดงจนถถึงทะเลของชาวฟนลอิสเตนย ตกันี้งแตท่ถนอินี่ ทบรกกันดารจนจด
แมท่นจนี้า เพราะเราจะมอบชาวเมชองนกันี้นไวข้ในมชอของพวกเจข้าใหข้พวกเจข้าไลท่เขาไปเสนยใหข้พข้นหนข้า
เมสืที่อชนชาตธิอธิสราเอลมาถทึงแผลนดธินนนัรน พระเจข้ากห็ทรงสนัญญาวลาพระองครจะใชข้ความเกรง
กลนัวพระองครนทาหนข้าพวกเขาไป ชนอธิสราเอลจะมทชนัยในการสลูข้รบกนับประชาชาตธิเหลลานนัรนททที่อาศนัย
อยลูใล นแผลนดธินนนัรน อนันททที่จรธิงแลข้ว พวกศนัตรลูของชนชาตธิอธิสราเอลจะหนันหลนังหนทไป นอกจากนทร
พระเจข้าจะทรงใชข้ฝลูงตลอมาอยลางเหนสือธรรมชาตธิเพสืที่อขนับไลลศนัตรลูของพวกเขาไปตลอหนข้าพวกเขา ดลู
พระราชบนัญญนัตธิ 7:20 และโยชลูวา 24:12 ดข้วย พระเจข้าในพระสตธิปนัญญาอนันไมลรลูข้สร ธินสรุดของ
พระองครตรนัสลลวงหนข้าวลา พวกเขาตข้องไมลขนับไลลบรรดาผลูข้ททที่อาศนัยอยลูใล นแผลนดธินนนัรนไปในระยะปท
เดทยวเกรงวลาแผลนดธินจะรกรข้างไป แตลพระองครจะทรงขนับไลลศนัตรลูของพวกเขาไปททละเลห็กละนข้อย
เขตแดนของงแผลนดธินนนัรนททที่ทรงสนัญญาไวข้กบนั ชนอธิสราเอลสรุดทข้ายแลข้วจะมทตรนังแตลทะเลแดงไป
จนถทึงทะเลเมดธิเตอรรเรเนทยน ตนัรงแตลทะเลทรายอาหรนับไปจนถทึงแมลนร ทายลูเฟรตธิส นนันที่ ไมลสทาเรห็จจรธิง
จนถทึงสมนัยของดาวธิดและซาโลมอน ดลู 2 ซามลูเอล 8:1-18 และ 1 พงศรกษนัตรธิยร 4:24 เมสือที่ พระเจข้าทรง
มอบบรรดาผลูข้อาศนัยในแผลนดธินนนัรนแลข้ว พวกอธิสราเอลกห็ถลูกสนังที่ ใหข้ขนับไลลพวกเขาไปเสทย

อพย 23:32-33
พวกเจข้าอยท่าทจาพกันธสกัญญากกับเขา หรชอกกับพระของเขาเลย 33 เขา
จะอาศกัยในดอินแดนของเจข้าไมท่ไดข้ เกรงวท่าเขาจะชกักจรงใหข้เจข้ากระทจาบาปตท่อเรา เพราะวท่าถข้าพวกเจข้า
ปรนนอิบกัตอิพระของเขา เรชนี่องนนนี้กป็จะเปป็นบท่วงแรข้วดกักเจข้าเปป็นแนท่ " พวกอธิสราเอลถลูกบนัญชาใหข้แยกตนัว
ออกจากหมลูลชาวโลกในสมนัยนนัรน โดยไมลททาพนันธสนัญญากนับคนเหลลานนัรนหรสือเหลลาพระของพวกเขา
นอกจากนทร พวกเขาตข้องไมลยอมใหข้คนเหลลานนัรนอาศนัยอยลูตล ลอไปในแผลนดธินของพวกเขาดข้วย “เกรงวลา
เขาจะชนักจลูงใหข้เจข้ากระททาบาปตลอเรา เพราะวลาถข้าพวกเจข้าปรนนธิบนัตพธิ ระของเขา เรสืที่องนทรกจห็ ะเปห็น
บลวงแรข้วดนักเจข้าเปห็นแนล”
*****
ภนพรวมของอพยพ 24: ในบทนทมนื้ ทกลล่าวถทึง (1) การยอมรนับอยล่างเปป็นทางการของชนชาตยิ
อยิสราเอล คสือ พนันธสนัญญานนันื้นททที่พระเจห้าทรงเสนอแกล่พวกเขาในขห้อ 1-8 (2) การนมนัสการพระเจห้า
โดยโมเสสและพวกผยห้ใหญล่ของอยิสราเอลในขห้อ 9-18
อพย 24:1-2
พระองคต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "เจข้ากกับอาโรน นาดกับ และอาบนฮร กกับ
พวกผรใข้ หญท่เจป็ดสอิบคนของออิสราเอลจงขถึนี้นมาเฝข้าพระเยโฮวาหต์ แลข้วนมกัสการอยรแท่ ตท่ไกล 2 ใหข้
เฉพาะโมเสสผรข้เดนยวเขข้ามาใกลข้พระเยโฮวาหต์ สท่วนคนอชนี่นๆอยท่าใหข้เขข้ามาใกลข้และอยท่าใหข้ประชาชน
ขถึนี้นมากกับโมเสสเลย" พระเจข้าทรงสนังที่ โมเสสใหข้ขร ทึนมาบนภลูเขานทรเพสืที่อรนับแผลนศธิลาสองแผลนททที่จารทึก
พระราชบนัญญนัตธิและพนันธสนัญญาททที่พระเจข้าทรงเสนอ ดลูขข้อ 12 นทที่เปห็นครนัรงแรกททที่มทการเอลยถทึงพระราช
บนัญญนัตธิของพระเจข้าททที่เปห็นลายลนักษณรอนักษร อยลางไรกห็ตาม กลอนททที่เขาททาอยลางนนัรน อาโรน นาดนับ
อาบทฮลู และพวกผลูข้ใหญลเจห็ดสธิบคนของอธิสราเอลกห็ไดข้รนับเชธิญใหข้ขร ทึนมาบนภลูเขานทรเพสืที่อนมนัสการ แมข้
กระนนัรน มทแตลโมเสสเทลานนัรนททที่ไดข้รนับอนรุญาตใหข้เขข้าเฝข้าอยลูตล ลอเบสืรองพระพนักตรรพระเจข้าไดข้ ประชาชน
สล วนใหญลตข้องอยลูหล ลางๆขข้างหลนัง
อพย 24:3
โมเสสจถึงนจาพระวจนะของพระเยโฮวาหต์และคจาตกัดสอินทกันี้งสอินี้นมา
ชนนี้แจงใหข้ประชาชนทราบ ประชาชนทกันี้งปวงกป็ตอบเปป็นเสนยงเดนยวกกันวท่า "พระวจนะทกันี้งหมดซถึนี่ง
พระเยโฮวาหต์ตรกัสไวข้นนกันี้ พวกเราจะกระทจาตาม" อยลางไรกห็ตาม กลอนททจที่ ะกลนับขทึรนไปบนภลูเขา ชน
อธิสราเอลกห็ใหข้การยอมรนับเบสืรองตข้นในเรสือที่ งพนันธสนัญญาททที่พระเจข้าทรงเสนอแกลพวกเขา
อพย 24:4-6
โมเสสจถึงจารถึกพระวจนะของพระเยโฮวาหต์ไวข้ทบกคจา แลข้วตชนี่นขถึนี้น
แตท่เชข้าจกัดแจงสรข้างแทท่นบรชาขถึนี้นทนนี่เชอิงภรเขา ปกักเสาหอินขถึนี้นสอิบสองกข้อนตามจจานวนตระกรลทกันี้งสอิบ

สองของออิสราเอล 5 ทท่านใชข้ใหข้หนบท่มๆชนชาตอิออิสราเอลถวายเครชนี่องเผาบรชาและถวายวกัวเปป็นเครชนี่อง
สกันตอิบรชาแดท่พระเยโฮวาหต์ 6 โมเสสเกป็บเลชอดวกัวครถึนี่งหนถึนี่งไวข้ในชาม อนกครถึนี่งหนถึนี่งประพรมทนนี่แทท่น
บรชานกันี้น
โมเสสเขทยนเพธิมที่ เตธิมอทกถทึงสธิที่งททพที่ ระเจข้าไดข้สนังที่ มาจนถทึงบนัดนทร (นนันที่ คสือ บนัญญนัตธิสธิบประการ
พรข้อมกนับกฎเกณฑรและคทาตนัดสธินอสืที่นๆททที่ถลูกบนัญญนัตธิไวข้จนถทึงขณะนนัรน) ใหข้เราหมายเหตรุอทกครนัรงถทึง
การจารทึก “พระวจนะของพระเยโฮวาหรทรุกคทา” พระเจข้าทรงเจาะจงทรุกถข้อยคทาททที่โมเสสจะตข้อง
เขทยน นนันที่ จทึงเปห็นการดลใจดข้านถข้อยคทาซทึงที่ สสืบตลอมาผลานทางการเกห็บรนักษาไวข้ดข้านถข้อยคทา จากนนัรน
โมเสสกห็ลรุกขทึรนแตลเชข้าวนันถนัดมาและสรข้างแทลนบลูชาหนทึงที่ “ททเที่ ชธิงภลูเขา” วลทหลนังนทรมคท วามหมายตรง
ตนัววลา ‘ใตข้ภลูเขานนัรน’ นนันที่ คสือ ในคลายของพวกอธิสราเอล เขายนังกลอเสาหธินสธิบสองกข้อน (อาจเปห็นกอง
กข้อนหธิน) โดยแตลละกข้อนแทนแตลละตระกลูลของสธิบสองตระกลูลแหลงอธิสราเอล จากนนัรนเขากห็สงนัที่
พวกคนหนรุลมใหข้ถวายเครสืที่องเผาบลูชาและเครสืที่องสนันตธิบลูชาททที่เปห็นวนัวแดลองครพระผลูข้เปห็นเจข้า เขาเกห็บ
เลสือดของสนัตวรเหลลานทรไวข้ เลสือดครทึที่งหนทึงที่ ถลูกประพรมบนแทลนบลูชานนัรนและอทกครทึงที่ กห็ใสล ไวข้ในชาม
อพย 24:7-8
ทท่านถชอหนกังสชอพกันธสกัญญาอท่านใหข้ประชาชนฟกัง พวกเขากลท่าววท่า
"บรรดาสอินี่งทนนี่พระเยโฮวาหต์ตรกัสไวข้นกันี้นพวกเราจะกระทจาตาม และเราจะเชชนี่อฟกัง " 8 โมเสสกป็เอา
เลชอดพรมประชาชนและกลท่าววท่า "ดรเถอิด นนนี่เปป็นเลชอดแหท่งพกันธสกัญญา ซถึงนี่ พระเยโฮวาหต์กระทจากกับ
เจข้าตามพระวจนะทกันี้งหมดนนนี้" สธิที่งททที่ชนัดเจนกห็คสือวลาโมเสสตนัรงใจอลานใหข้ชนอธิสราเอลฟนังทรุกสธิที่งททที่
พระเจข้าไดข้เสนอมาจนถทึงขณะนทร มนันคสือสรรุปยลอของบทบนัญญนัตธิใหญลกวลาททที่จะมา คราวนทรอธิสราเอล
ในฐานะชนชาตธิหนทึที่งกห็ยธินยอมพรข้อมใจททที่จะเขข้าในพนันธสนัญญาหนทึที่งกนับพระเจข้าแหลงบรรพบรุรรุษ
ของตนอยลางเปห็นทางการ พวกเขาตกลงททที่จะททาทรุกสธิที่งททที่พระเจข้าตรนัสสนังที่ และเชสืที่อฟนังพระองคร แตลใน
เวลาเพทยงไมลนานพวกเขากห็ลสืมสนัญญานนัรนเสทย
จากนนัรนโมเสสกห็ “เอาเลสือดพรมประชาชนและกลลาววลา "ดลูเถธิด นทเที่ ปห็นเลสือดแหลงพนันธสนัญญา
ซทึที่งพระเยโฮวาหรกระททากนับเจข้าตามพระวจนะทนัรงหมดนทร” เลสือดนทรถลูกประพรมลงบนพวกคนหนรุลมททที่
ถวายเครสือที่ งบลูชาหรสืออาจประพรมบนผลูข้ใหญลเจห็ดสธิบคนนนัรนของอธิสราเอล ไมลวาล กรณทใด พวกเขากห็
เปห็นตนัวแทนของชนชาตธินร นัน เลสือดททที่ถลูกประพรมกลายเปห็นสนัญลนักษณรหนทึที่งททที่แสดงถทึงความจรธิงจนัง
ของขข้อตกลงนทรและเปห็นขข้อตกลงรล วมกนันของทนัรงสองฝลายททที่เขข้าในพนันธสนัญญานนัรน ผลูข้เขทยนหนนังสสือ
ฮทบรลูในทนัรง 9:19 และ 10:29 อข้างอธิงถทึงเหตรุการณรครนัรงสทาคนัญนทร มนันคสือ การใหข้สนัตยาบนันอยลางเปห็น
ทางการของพนันธสนัญญานนัรนระหวลางพระเจข้ากนับชนชาตธิอธิสราเอล พระองครทรงกลายเปห็นพระเจข้า

ของพวกเขาอยลางเปห็นทางการและพวกเขากลายเปห็นประชาชนของพระองครอยลางเปห็นทางการ
พนันธสนัญญานนัรนยนังมทผลบนังคนับใชข้อยลูจล นถทึงทรุกวนันนทร
อพย 24:9-11
ครกันี้งนกันี้นโมเสสกกับอาโรน นาดกับและอาบนฮร และพวกผรข้ใหญท่เจป็ดสอิบ
คนของออิสราเอลขถึนี้นไปอนก 10 เขาทกันี้งหลายไดข้เหป็นพระเจข้าแหท่งออิสราเอล และพชนนี้ ทนนี่รองพระบาท
เปป็นดบจพลอยไพทรรยต์สบกใสเหมชอนทข้องฟข้าทนเดนยว 11 พระองคต์มอิไดข้ลงโทษบรรดาหกัวหนข้าชนชาตอิ
ออิสราเอล เขาทกันี้งหลายไดข้เหป็นพระเจข้าและไดข้กอินและดชนี่ม
คราวนทร บรรดาผลูข้นทาททที่ถลูกเจาะจงไวข้ของอธิสราเอล (อาโรน บรุตรของเขานนันที่ คสือ นาดนับและ
อาบทฮลู รวมถทึงพวกผลูข้ใหญลทร นังเจห็ดสธิบคนนนัรน) กห็ขร ทึนไปบนภลูเขาซทนาย “เขาทนัรงหลายไดข้เหห็นพระเจข้า
แหลงอธิสราเอล” ขข้อความกลลาวตลอไปวลาพวกเขาเหห็นใตข้พระบาทของพระองครมททางเดธินททาดข้วย
พลอยไพฑลูรยร (อาจมทสทฟข้าหรสือฟข้าเขทยวโปรล งแสง ขข้อความบรรยายตลอไปถทึงภาพททที่เหห็นวลา “สรุกใส
เหมสือนทข้องฟข้าททเดทยว” นทที่อาจคลข้ายกนับสธิที่งททที่ยอหรนเหห็นในวธิวรณร 4:6 นนันที่ คสือ ทะเลแกข้ว อยลางไร
กห็ตาม คทาถามสทาคนัญกห็คสือวลา พวกผลูข้นทาเหลลานทรของอธิสราเอลเหห็นอะไรกนันแนล? ยอหรน 1:18 กลลาว
ชนัดเจนวลา “ไมลมทใครเคยเหห็นพระเจข้าในเวลาใดเลย” มทผลูข้เสนอคทาอธธิบายไวข้หลายประการ (1) พวก
เขาอาจไดข้เหห็น Theophany นนันที่ คสือ การสทาแดงใหข้ปรากฏแกลตาของพระเจข้าแมข้วาล มธิใชลพระเจข้าเอง
เพราะวลาพระองครทรงเปห็นวธิญญาณ (2) พวกเขาอาจไดข้เหห็น Christophany นนันที่ คสือ การปรากฏกาย
กลอนมารนับสภาพเนสืรอหนนังของพระเยซลูครธิสตรในฐานะเปห็นพระเยโฮวาหรแหลงพระคนัมภทรรเดธิม อนัน
หลนังนทรนลาจะใชลมากกวลา แมข้วาล พวกเขาไดข้รนับโอกาสอนันหายากยธิงที่ นนักในการไดข้เหห็นการทรงสทาแดง
พระองครเอง แตลพระเจข้ากห็มธิไดข้ทรงลงโทษพวกเขา อนันททที่จรธิงแลข้ว พวกเขากลนับกธินและดสืที่มหลนังจาก
นนัรน
อพย 24:12-15
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "ขถึนนี้ มาหาเราบนภรเขาแลข้วคอยอยรท่
ทนนี่นกันี่น เราจะใหข้แผท่นศอิลาอกันมนราชบกัญญกัตอิ และขข้อบกัญญกัตอิซถึนี่งเราจารถึกไวข้เพชนี่อเกป็บไวข้สอนเขา"
13 โมเสสจถึงลบกขถึนี้นพรข้อมกกับโยชรวาผรข้รบกั ใชข้ โมเสสขถึนนี้ ไปบนภรเขาของพระเจข้า 14 และกลท่าวแกท่
พวกผรใข้ หญท่เหลท่านกันี้นวท่า "คอยเราอยรท่ทนนี่นนนี่จนกวท่าเราจะกลกับมาหาพวกทท่านอนก ดรเถอิด อาโรนและเฮอรต์
อยรท่กบกั พวกทท่าน ใครมนเรชนี่องราวอะไรกป็จงมาหาทท่านทกันี้งสองนนนี้เถอิด " 15 แลข้วโมเสสขถึนนี้ ไปบนภรเขา
เมฆกป็คลบมภรเขาไวข้

จากนนัรนพระเจข้าทรงเรทยกโมเสสพรข้อมกนับโยชลูวาผลูข้รนับใชข้ของเขาใหข้ขร ทึนมาบนยอดภลูเขานนัรน
ททที่นนันที่ พระองครจะประทาน “แผลนศธิลาอนันมทราชบนัญญนัตธิ และขข้อบนัญญนัตธิ” ททที่ พระเจห้าเองไดข้ทรงจารทึก
ไวข้แกลพวกเขา จรุดประสงครกคห็ สือ เพสือที่ ททที่วาล โมเสสจะไดข้สอนกฎเกณฑรเหลลานนัรนแกลประชาชนในภาย
หลนัง
นทที่จงทึ เปห็นจรุดเรธิที่มตข้นของการสนัญจรสทที่สธิบวนันของโมเสสบนภลูเขานนัรน กลอนททที่จะไป เขากห็สงนัที่
พวกผลูข้ใหญลของอธิสราเอลใหข้รอเขาทนัรงสองจนกวลาพวกเขาจะกลนับมา เขาทธิรงอาโรนและเฮอรรไวข้กบนั
คนเหลลานนัรนเพสือที่ ดลูแลเรสืที่องตลางๆตอนททที่เขาไมลอยลูล หลนังจากออกเดธินทางไปยนังยอดเขานนัรน “เมฆกห็
คลรุมภลูเขาไวข้”
อพย 24:16-18
สงท่าราศนของพระเยโฮวาหต์มาอยรบท่ นภรเขาซนนาย เมฆนกันี้นปกคลบม
ภรเขาอยรท่หกวกัน ครกันนี้ วกันทนนี่เจป็ดพระองคต์ทรงเรนยกโมเสสจากหมรท่เมฆ 17 สงท่าราศนของพระเยโฮวาหต์
ปรากฏแกท่ตาชนชาตอิออิสราเอลเหมชอนเปลวไฟไหมข้อยรท่บนยอดภรเขา 18 โมเสสเขข้าไปในหมรท่เมฆ
นกันี้นและขถึนนี้ ไปบนภรเขา โมเสสอยรบท่ นภรเขานกันนี้ สนสนี่ อิบวกันสนสนี่ อิบคชน
เราไดข้รนับการบอกวลาสงลาราศทขององครพระผลูข้เปห็นเจข้ายนังอยลูบล นภลูเขานนัรนตลอไปและมนันถลูก
ปกคลรุมดข้วยเมฆกข้อนหนทึงที่ เปห็นเวลาหกวนัน ในวนันททที่เจห็ด พระเจข้ากห็ตรนัสเรทยกโมเสสออกมาจากเมฆ
นนัรน จากคลายของพวกอธิสราเอลททที่อยลูเล บสืรองลลาง “สงลาราศทของพระเยโฮวาหรปรากฏแกลตาชนชาตธิ
อธิสราเอลเหมสือนเปลวไฟไหมข้อยลูบล นยอดภลูเขา” โมเสสจทึงเขข้าไปในเมฆอนันนลากลนัวนทร ระยะเวลาททที่
เขาใชข้บนภลูเขานนัรนกลายเปห็นสทที่สธิบวนันสทที่สธิบคสืน เหตรุการณรสลวนใหญลททที่เกธิดขทึรนตามมาในหนนังสสือ
อพยพ (จนจบบทททที่ 31) มทเนสืรอหาเกทที่ยวกนับสธิที่งททพที่ ระเจข้าทรงนทาเสนอแกลโมเสสททที่นนันที่
*****
ภนพรวมของอพยพ 25: จอุดสนใจของหนนังสสือเลล่มนทตนื้ อนนทนื้เปลทที่ยนไปททที่การกล่อสรห้าง
พลนับพลาและเครสือที่ งตกแตล่งตล่างๆ บทนทนื้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทนื้ (1) วนัสดอุใดบห้างททที่ชาวอยิสราเอลตห้องถวาย
สคาหรนับการกล่อสรห้างพลนับพลาในขห้อ 1-9 (2) คคาบรรยายเกทที่ยวกนับหทบในขห้อ 10-22 (3) คคาบรรยาย
เกทที่ยวกนับโตต๊ะขนมปนังหนห้าพระพนักตรต์ในขห้อ 23-30 (4) คคาบรรยายเกทที่ยวกนับคนันประททปทองคคาในขห้อ
31-40
อพย 25:1-9
ฝท่ายพระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า 2 "จงสกันี่งชนชาตอิอสอิ ราเอลใหข้
นจาของมาถวายแกท่เรา ของนกันี้นใหข้รกับมาจากทบกๆคนทนนี่เตป็มใจถวาย 3 ของถวายซถึงนี่ เจข้าจะตข้องรกับ

จากเขาคชอ ทองคจา เงอิน ทองสกัมฤทธอิธ 4 ดข้ายสนฟข้า สนมท่วง สนแดงเขข้ม ผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยดและขนแพะ
5 หนกังแกะตกัวผรยข้ ข้อมสนแดง หนกังของตกัวแบดเจอรต์ และไมข้กระถอินเทศ 6 นจนี้ามกันเตอิมประทนป เครชอนี่ ง
เทศปรบงนจนี้ามกันสจาหรกับเจอิม และปรบงเครชนี่องหอม 7 พลอยสนนจนี้าขข้าวและพลอยสจาหรกับฝกังในเอโฟด
และทกับทรวง 8 แลข้วใหข้เขาสรข้างสถานบรอิสบทธอิธถวายแกท่เรา เพชนี่อเราจะไดข้อยรท่ทท่ามกลางพวก
เขา 9 แบบอยท่างพลกับพลาและเครชนี่องทกันี้งปวงของพลกับพลานกันนี้ เจข้าจงทจาตามทนนี่เราแจข้งไวข้แกท่เจข้านนนี้
ทบกประการ
พระเจข้าจทึงทรงสนังที่ โมเสสตอนเขากลนับลงมาจากภลูเขาใหข้เรธิที่มรวบรวมจากชนชาตธิอธิสราเอล
ทนันทท คสือ ของถวายททที่เปห็นวนัสดรุซทึที่งจทาเปห็นตข้องใชข้ในการสรข้างพลนับพลา นอกจากนทร พวกเขาตข้อง
ถวายของเหลลานทรดข้วยความเตห็มใจดข้วย รายการวนัสดรุททที่ตข้องใชข้ไดข้แกล ทองคทา เงธิน ทองเหลสือง ดข้ายสท
ฟข้า สทมลวง สทแดงเขข้ม ผข้าปลานเนสืรอละเอทยดและขนแพะ หนนังแกะตนัวผลูข้ยข้อมสทแดง หนนังของแบดเจอรร
และไมข้กระถธินเทศ นอกจากนทร นทรามนันเตธิมประททป เครสืที่องเทศปรรุงนทรามนันสทาหรนับเจธิม และปรรุงเครสือที่ ง
หอมกห็อยลูใล นรายการดข้วย รวมถทึงพลอยสทนร ทาขข้าวและพลอยสทาหรนับฝนังในเอโฟดและทนับทรวง (เรา
ควรหมายเหตรุไวข้วาล ภายใตข้พระคนัมภทรรเดธิม พระเจข้าจะสถธิตอยลูทล ล่ามกลางประชากรของพระองคร
ภายใตข้พระคนัมภทรรใหมล พระองครจะสถธิตอยลูใล นประชากรของพระองคร)
ของเหลลานทรทร นังสธิรนจะตข้องถลูกใชข้ในสถานบรธิสรุทธธิธแหลงหนทึงที่ เพสืที่อททพที่ ระเจข้าจะสถธิตอยลูขล ข้างใน
นนัรน นอกจากนทร พระเจข้าจะทรงประทานแบบอยลาง (นนันที่ คสือ แบบแปลน) ททที่ชดนั เจนแกลโมเสส
สทาหรนับพลนับพลาททที่จะมานนัรนและเครสืที่องใชข้ตลางๆททที่เกทที่ยวขข้องกนับพลนับพลานนัรน เขาจทึงตข้องสรข้างมนัน
ทนัรงหมด บทเรทยนททที่สทาคนัญกวลากห็คสือวลา พระเจข้าประทานแบบแปลนททชที่ นัดเจนแกลโมเสส รวมถทึง
รายการวนัสดรุสที่ ธิงของททที่ตข้องใชข้สทาหรนับพลนับพลานนัรน ฮทบรลู 8:5 กลลาวชนัดเจนวลาแบบแปลนสทาหรนับ
พลนับพลาของโลกนทรถลูกททาตามแบบอยลางพลนับพลาในสวรรคร ดนังนนัรน พลนับพลานทรจทึงกลายเปห็น ‘เงา’
ของพลนับพลาในสวรรคร
อพย 25:10-16
ใหข้เขาทจาหนบใบหนถึนี่งดข้วยไมข้กระถอินเทศ ยาวสองศอกคชบ กวข้างศอก
คชบ และสร งศอกคชบ 11 หนบนกันนี้ หบข้มดข้วยทองคจาบรอิสบ ทธอิธทกันี้งดข้านในและดข้านนอก แลข้วทจากระจกังคาด
รอบหนบนกันี้นดข้วยทองคจา 12 ใหข้หลท่อหท่วงทองคจาสนนี่หท่วงสจาหรกับหนบนกันี้น ตอิดไวข้ทนนี่มบมทกันี้งสนนี่ ดข้านนนสนี้ อง
หท่วงและดข้านนกันี้นสองหท่วง 13 ใหข้ทจาคานหามดข้วยไมข้กระถอินเทศหบข้มดข้วยทองคจา 14 แลข้วสอด
คานหามเขข้าทนนี่หท่วงขข้างหนบสจาหรกับใชข้ยกหามหนบนกันี้น 15 ไมข้คานหามใหข้สอดไวข้ในหท่วงของหนบ อยท่า
ถอดออกเลย 16 พระโอวาททนนี่เราจะใหข้แกท่เจข้าจงเกป็บไวข้ในหนบนกันี้น

จากนนัรนพระเจข้าทรงสนังที่ โมเสสเกทที่ยวกนับวธิธทททาหทบใบหนทึที่งซทึที่งเปห็นตนัวแทนของพนันธสนัญญานนัรน
โดยในหทบนนัรนสธิที่งของตลางๆของพนันธสนัญญานนัรนจะถลูกเกห็บไวข้ในภายหลนัง หทบพนันธสนัญญาจะตข้องมท
ขนาดยาวสองศอกคสืบ (ประมาณ 45 นธิรว) กวข้างศอกคสืบ (27 นธิรว) และสลูงศอกคสืบ (27 นธิรว) มนันจะ
ตข้องททาดข้วยไมห้กระถยินเทศ ซทึที่งเชสืที่อกนันวลาเปห็นไมข้ acacia หทบนทรจะตข้องถลูกหรุข้มดข้วยทองคทาบรธิสรุทธธิธทร นัง
ดข้านในและดข้านนอก หลวงทองคทาจะตข้องถลูกหลลอขทึรนมาและถลูกตธิดไวข้ททที่มมรุ ทนัรงสทขที่ องหทบเพสืที่อขนยข้าย
มนันดข้วยไมข้คานหามซทึที่งททาจากไมข้กระถธินเทศหรุข้มดข้วยทองคทา (เราควรหมายเหตรุไวข้วาล หทบนนัรนตข้อง
หรุข้มดข้วยทองคทาบรธิสรุทธธิธ อยลางไรกห็ตาม ครุณสมบนัตธิเรสือที่ ง ‘บรธิสรุทธธิธ’ นทรไมลไดข้ใชข้กบนั หลวงดข้วยซทึที่งสสืที่อวลา
พวกมนันถลูกหลลอดข้วยโลหะชนธิดอสืที่นดข้วยเพสืที่อความแขห็งแรงในเชธิงโครงสรข้าง ไมข้คานหามททที่หรุข้มดข้วย
ทองคทากห็มไท วข้เพสืที่อการขนยข้ายและเมสืที่อตธิดตนัรงแลข้วกห็หข้ามถอดออก
อพย 25:17-22
แลข้วจงทจาพระทนนี่นกันี่งกรบณาดข้วยทองคจาบรอิสบทธอิธ ยาวสองศอกคชบ
กวข้างศอกคชบ 18 จงทจาเครร บทองคจาสองรร ป โดยใชข้ฝคน ข้อนทจาตกันี้งไวข้ทนนี่ปลายพระทนนี่นกันี่งกรบณาทกันี้งสอง
ขข้าง 19 ทจาเครร บไวข้ทนนี่ปลายพระทนนี่นกันี่งกรบณาขข้างละรร ป ทจาเครรบนกันี้นและใหข้ตอนปลายทกันี้งสองขข้างตอิด
เปป็นเนชนี้อเดนยวกกับพระทนนี่นกันี่งกรบณา 20 ใหข้เครรบกางปนกออกไวข้เบชนี้องบน ปกพระทนนี่นกันี่งกรบณาไวข้ดข้วยปนก
และใหข้หกันหนข้าเขข้าหากกัน ใหข้เครรบหกันหนข้ามาตรงพระทนนี่นกันี่งกรบณา 21 แลข้วจงตกันี้งพระทนนี่นกันี่งกรบณานกันี้น
ไวข้บนหนบ จงบรรจบพระโอวาทซถึนี่งเราจะใหข้ไวข้แกท่เจข้าไวข้ในหนบนกันี้น 22 ณ ทนนี่นนกันี้ เราจะอยรท่ใหข้เจข้าเขข้า
เฝข้า และจะสนทนากกับเจข้าจากเหนชอพระทนนี่นกันี่งกรบณาระหวท่างกลางเครร บทกันี้งสองซถึนี่งตกันี้งอยรบท่ นหนบ
พระโอวาท เราจะสนทนากกับเจข้าทบกเรชนี่องซถึนี่งเราจะสกันี่งเจข้าใหข้ประกาศแกท่ชนชาตอิอสอิ ราเอล
พระททที่นงนัที่ กรรุณาททาดข้วยทองคทาบรธิสรุทธธิธจะตข้องถลูกททาขทึรนซทึที่งจะถลูกวางไวข้บนยอดหทบนนัรน
สนัดสล วนของมนันจะตข้องพอดทกบนั ยอดบนของหทบ ในสล วนททที่เกทที่ยวขข้องกนับพระททที่นนังที่ กรรุณานนัรน โมเสส
กห็ถลูกสนังที่ ใหข้ททาเครยบทองคคาสองรลูป พวกมนันตข้องเปห็นงาน “ฝทคอข้ น” นนันที่ คสือ ทองคทาททถที่ ลูกททาขทึรนซทึที่งตลาง
จากทองคทาททที่หลลอขทึรน เครลูบเหลลานทรเหห็นไดข้ชนัดวลาเปห็นตนัวแทนของสธิที่งมทชวท ธิตททที่เปห็นทลูตสวรรครซงทึที่ เฝข้า
บนัลลนังกรของพระเจข้าในสวรรคร ดลู อธิสยาหร 6:1-3, เอเสเคทยล 1:10, 10:14 และวธิวรณร 4:6-8 เขาจะ
ตข้องตธิดเครลูบไวข้ททที่ปลายพระททที่นนังที่ กรรุณาทนัรงสองขข้าง นนันที่ คสือ ขข้างละรลูป ปทกของพวกมนันจะตข้องกาง
ขทึรนขข้างบนและโคข้งเขข้าขข้างในปกเหนสือพระททที่นนังที่ กรรุณา หนข้าของเครลูบทนัรงสองจะตข้องหนันเขข้าหากนัน
และเขข้าหาพระททที่นนังที่ กรรุณา พระททที่นนังที่ กรรุณาจะตข้องถลูกวางไวข้บนหทบนนัรน ททที่นนนัที่ จะเปห็นททที่ของพระ
โอวาท นนันที่ คสือ พระวจนะของพระเจข้าททที่เปห็นลายลนักษณรอนักษรซทึที่งประทานใหข้แกลโมเสสบนภลูเขานนัรน

นอกจากนทร ททพที่ ระททที่นนังที่ กรรุณานนัรน พระเจข้าจะเสดห็จมาพบกนับโมเสสเพสืที่อพลูดครุยกนับเขาในอนาคต จาก
ททที่นนันที่ พระเจข้าจะประทานคทาบนัญชาตลางๆในอนาคตสทาหรนับชนชาตธิอธิสราเอล
อพย 25:23-30
แลข้วจงเอาไมข้กระถอินเทศมาทจาโตต๊ะตกัวหนถึนี่ง ยาวสองศอก กวข้าง
หนถึนี่งศอก และสร งศอกคชบ 24 เจข้าจงหบข้มโตต๊ะนกันี้นดข้วยทองคจาบรอิสบ ทธอิธ และทจากระจกังทองคจารอบโตต๊ะ
นกันี้นดข้วย 25 ประกกับโตต๊ะนกันี้นทจาใหข้กวข้างหนถึนี่งฝท่ามชอโดยรอบ แลข้วทจากระจกังทองคจาประกอบใหข้รอบ
ประกกับนกันี้น 26 จงทจาหท่วงทองคจาสนนี่หท่วงตอิดไวข้ทนนี่มบมขาโตต๊ะทกันี้งสนนี่ 27 หท่วงนกันนี้ ใหข้ตอิดชอิดกกับประกกับ
เพชนี่อเอาไวข้สอดคานหาม 28 เจข้าจงทจาคานหามดข้วยไมข้กระถอินเทศ หบข้มดข้วยทองคจา ใหข้หามโตต๊ะดข้วย
ไมข้นนนี้ 29 เจข้าจงทจาจานและชข้อน คนโท และอท่างนจนี้าทนนี่ใชข้สจาหรกับรอินเครชนี่องดชนี่มบรชา สอิงนี่ เหลท่านนนี้เจข้าจง
ทจาดข้วยทองคจาบรอิสบทธอิธ 30 และเจข้าจงวางขนมปกังหนข้าพระพกักตรต์ไวข้บนโตต๊ะนกันี้นตท่อหนข้าเราเปป็น
นอิตยต์
จากนนัรนพระเจข้ากห็ประทานคทาสนังที่ ตลางๆแกลโมเสสเกทที่ยวกนับการสรข้างโตต๊ะไมห้กระถยินเทศ
พลนับพลานนัรนจะไมลใชลแคลสถานททที่พบปะเทลานนัรน แตลจะเปห็นสถานททที่รนับประทานดข้วย มนันจะกลาย
เปห็นภาพเลห็งถทึงพระครธิสตรในฐานะเปห็นอาหาร (ขนมปนัง) แหลงชทวธิต มนันจะตข้องมทขนาดยาวสองศอก
(36 นธิรว) กวข้างหนทึที่งศอก (18 นธิรว) และสลูงศอกคสืบ (27 นธิรว) มนันจะตข้องถลูกหรุข้มดข้วยทองคทาเชลนกนัน
ประกนับโตบ๊ะนลาจะเปห็นขอบแนวนอนทนัรงสทที่ททที่เชสืที่อมขาโตบ๊ะใกลข้กบนั สล วนลลางของพวกมนัน กระจนังโตบ๊ะ
นลาจะเปห็นไมข้กระดานททที่อยลูใล ตข้พรสืนผธิวของโตบ๊ะนนัรนและตามแนวดข้านขข้างของโตบ๊ะ ซทึที่งททาใหข้มนันมท
ความแขห็งแรงดข้านโครงสรข้างและเปห็นลนักษณะเฉพาะตนัวในดข้านการออกแบบของโตบ๊ะนนัร น มนันจะ
ตข้องมทหลวงทองคทาและไมข้คานหามเตรทยมไวข้สทาหรนับการขนยข้ายมนันเชลนกนัน เครสือที่ งใชข้สอยตลางๆของ
โตบ๊ะนนัรน (จานและชข้อน คนโท และอลางนทรา) จะตข้องถลูกททาดข้วยทองคทาบรธิสรุทธธิธ ขนมปนังหนห้าพระ
พนักตรต์จะตข้องถลูกวางไวข้บนโตบ๊ะนนัรนตลอดไปเปห็นนธิตยร นทที่เปห็นการเอลยถทึง “ขนมปนังหนข้าพระพนักตรร”
เปห็นครนัรงแรกในพระคนัมภทรร จรธิงๆแลข้วมนันมทความหมายวลา ‘ขนมปนังททที่ถลูกวางไวข้ตลอหนข้า’ (พระเจข้า)
ภาพเลห็งถทึงพระครธิสตรในฐานะเปห็นขนมปนังแหลงชทวธิตททที่มใท หข้รนับประทานตลอดกห็ปรากฏชนัดเจน
อพย 25:31-40
เจข้าจงทจาคกันประทนปอกันหนถึนี่งดข้วยทองคจาบรอิสบทธอิธ จงใชข้ฝนคอข้ นทจาคกัน
ประทนป ใหข้ทกันี้งลจาตกัว กอินี่ง ดอก ดอกตรม และกลนบตอิดเปป็นเนชนี้อเดนยวกกันคกันประทนปนกันี้น 32 ใหข้มนกอินี่งหก
กอินี่ง แยกออกจากลจาคกันประทนปนกันี้นขข้างละสามกอินี่ง 33 กอินี่งหนถึนี่งมนดอกเหมชอนดอกอกัลมกันดต์สามดอก
ทบกๆดอกใหข้มนดอกตรมและกลนบ อนกกอินี่งหนถึนี่งใหข้มนดอกสามดอกเหมชอนดอกอกัลมกันดต์ ทบกๆดอกใหข้มนด
อกตรมและกลนบ ใหข้เปป็นดกังนนนี้ทกันี้งหกกอินี่งซถึนี่งยชนี่นออกจากลจาคกันประทนป 34 สจาหรกับลจาคกันประทนปนกันนี้ ใหข้

มนดอกสนนี่ดอกเหมชอนดอกอกัลมกันดต์ ทกันี้งดอกตรมและกลนบ 35 ใตข้กอินี่งทบกๆครท่ทกันี้งหกกอินี่งทนนี่ลจาคกันประทนปนกันี้น
ใหข้มนดอกตรมเปป็นเนชนี้อเดนยวกกันกกับคกันประทนป 36 ดอกตรมและกอินี่งทจาใหข้เปป็นเนชนี้อเดนยวกกันกกับคกัน
ประทนป ใหข้ทบกสท่วนเปป็นเนชนี้อเดนยวกกันดข้วยทองคจาบรอิสบทธอิธทนนี่ใชข้คข้อนทจา 37 จงทจาตะเกนยงเจป็ดดวง
สจาหรกับคกันประทนปนกันี้น แลข้วจบดตะเกนยงใหข้สท่องแสงตรงไปหนข้าคกันประทนป 38 ตะไกรตกัดไสข้
ตะเกนยง และถาดใสท่ตะไกรใหข้ทจาดข้วยทองคจาบรอิสบทธอิธ 39 คกันประทนปกกับเครชนี่องใชข้ทบกอยท่างใหข้ทจา
ดข้วยทองคจาบรอิสบทธอิธหนถึนี่งตะลกันตต์ 40 จงระวกังทจาสอินี่งเหลท่านนนี้ตามแบบอยท่างทนนี่เราแจข้งแกท่เจข้าบนภรเขา"
ตลอมา โมเสสกห็ถลูกสนังที่ ใหข้เตรทยม คนันประททปอนันหนทึงที่ ทคาดห้วยทองคคาบรยิสอุทธยิธ เราควร
หมายเหตรุไวข้วาล คทาททที่แปลวลา คกันประทนป คสือ เมโนราหต์ มนันจะตข้องเปห็นทองคทาททที่ททาขทึรนดข้วยฝทคอข้ น
คนันประททป (เมโนราหร) นทรจะตข้องมทเจห็ดกธิที่ง นนันที่ คสือ สามกธิที่งอยลูขล ข้างหนทึที่งและสามกธิที่งอยลูอล ทกขข้างหนทึงที่
โดยมทลทาคนันประททปอยลูตล รงกลาง แตลละกธิที่ง (เชสืรอเพลธิงคสือ นทรามนันมะกอกเทศรลูปแบบหนทึที่ง นนันที่ คสือ
ไมลใชลเททยนอยลางททคที่ นอาจคธิดกนัน) มทดอกไวข้ใสล นร ทามนันพรข้อมกนับดอกตยมโดยใชข้ดอกอนัลมนันเปห็น
เครสือที่ งประดนับตกแตลง มนันจะตข้องเปห็นทองคทาฝทคข้อนเนสืรอเดทยวกนัน โดยมทการออกแบบททที่เปห็นสมมาตร
และเปห็นรลูปแบบเดทยวกนัน อรุปกรณรเสรธิมกห็จะตข้องททาดข้วยทองคทาบรธิสรุทธธิธเชลนเดทยวกนัน ทองคทาหนทึที่ง
ตะลนันตรถลูกเจาะจงใหข้ใชข้ (ทองคทาประมาณ 120 ปอนดร) โมเสสถลูกสนังที่ ใหข้ททามนันตามแบบอยลางททถที่ ลูก
แสดงใหข้เขาเหห็นในภลูเขานนัรน คนันประททปเมโนราหรยอล มเปห็นภาพเลห็งหนทึที่งถทึงพระครธิสตรในฐานะเปห็น
ความสวลางของโลกนทร
*****
ภนพรวมของอพยพ 26: คคาบรรยายเกทที่ยวกนับพลนับพลาและการกล่อสรห้างมนันดคาเนยินตล่อไป
บทนทนื้แบล่งยล่อยไดห้ดงนั นทนื้ (1) มล่านสคาหรนับพลนับพลาในขห้อ 1-6; (2) มล่านทคาดห้วยขนแพะในขห้อ 7-14;
(3) ไมห้กรอบ เดสือย และกลอนดห้านนอกในขห้อ 15-30; (4) มล่านของททที่บรยิสอุทธยิธททที่สอุดในขห้อ 31-35;
และ (5) มล่านสคาหรนับประตยพลนับพลาในขห้อ 31-37
อพย 26:1-6
"นอกจากนกันี้น เจข้าจงทจาพลกับพลาดข้วยมท่านสอิบผชน ทจาดข้วยผข้าปท่าน
เนชนี้อละเอนยด และผข้าทอดข้วยดข้ายยข้อมสนฟข้า สนมท่วง สนแดงเขข้ม กกับใหข้มนภาพเครรบฝนมชอชท่างออกแบบไวข้
2 มท่านผชนหนถึงนี่ ใหข้ยาวยนสนี่ บอิ แปดศอก กวข้างสนศนี่ อก มท่านทบกผชนใหข้เทท่ากกัน 3 มท่านหข้าผชนใหข้เกนนี่ยวตอิดกกัน
และอนกหข้าผชนนกันี้นกป็ใหข้เกนนี่ยวตอิดกกันดข้วย 4 จงทจาหรมท่านดข้วยดข้ายสนฟข้าตอิดไวข้ตามขอบมท่านดข้านนอกสบ ด
ชบดทนนี่หนถึนี่ง และตามขอบมท่านดข้านนอกสบ ดชบดทนนี่สอง จงตอิดหรไวข้เหมชอนกกัน 5 มท่านผชนหนถึนี่งใหข้ทจาหร

หข้าสอิบหร และตามขอบมท่านชบดทนนี่สอง ใหข้ทจาหรหข้าสอิบหรใหข้ตรงกกัน 6 จงทจาขอทองคจาหข้าสอิบขอ
สจาหรกับใชข้เกนนี่ยวมท่าน เพชนี่อใหข้เปป็นพลกับพลาเดนยวกกัน
รายละเอทยดแนลชดนั เกทที่ยวกนับพลนับพลาเองเรธิที่มถลูกกลลาวถทึง เหห็นไดข้ชดนั วลามนันถลูกออกแบบใหข้
พกพาสะดวก รวมถทึงตนัรงขทึรนและถอดแยกชธิรนสล วนงลายสทาหรนับการขนยข้าย บางคนเสนอวลาพลนับพลา
เองเปห็นภาพเลห็งหนทึที่งถทึงความเปห็นมนรุษยรของพระครธิสตรในการททพที่ ระองครทรงรนับสภาพรล างกาย
มนรุษยร
มลานสล วนในสรุดถลูกบรรยายถทึงเปห็นอยลางแรก มลานสธิบผสืนจะตข้องททาดข้วย “ผข้าปลานเนสืรอ
ละเอทยด และผข้าทอดข้วยดข้ายยข้อมสทฟข้า สทมลวง สทแดงเขข้ม” เหห็นไดข้ชดนั วลาสทตลางๆททที่ถลูกพลูดถทึงนทรจะตข้อง
ถลูกใชข้ทอเครลูบลงบนเนสืรอผข้าเลย เสข้นดข้ายจะตข้องถลูกยข้อมสทฟข้า สทมลวง และสทแดงเขข้มเพสืที่อทอภาพเครลูบ
ลงบนพสืรนหลนังซทึที่งสนันนธิษฐานวลาเปห็นสทขาว ความหมายของผข้าปลานเนสืรอละเอทยดกห็คสือ ผข้าททที่ฟอกจน
ขาวบรธิสรุทธธิธ คทาวลา เนสืนื้อละเอทยด เกทที่ยวขข้องกนับครุณภาพของการทอของตนัวเนสืรอผข้าเอง มนันตข้องเปห็นผข้า
ปลานครุณภาพดทททที่สรุด บางคนเสนอวลาสทฟาข้ แสดงถทึงททที่สถธิตในสวรรครของพระครธิสตร สทมลวงแสดงถทึง
ความเปห็นกษนัตรธิยรของพระองคร และสทแดงเขข้มแสดงถทึงพระโลหธิตททที่พระองครจะทรงหลนังที่ ออกเพสืที่อ
ประชากรของพระองคร
ผข้ามลานชนัรนในจะตข้องเปห็นสธิบผสืนเกทที่ยวตธิดกนัน มลานแตลละผสืนจะตข้องมทขนาดยาวยทสที่ ธิบแปด
ศอก (42 ฟรุต) และกวข้างสทที่ศอก (6 ฟรุต) มลานแตลละผสืนจะตข้องมทขนาดเทลากนัน มลานหข้าผสืนจะตข้องถลูก
เกทที่ยวตธิดกนันตามลทาดนับจนกลายเปห็นผสืนใหญลสองผสืนรวมความยาวไดข้สามสธิบฟรุตและกวข้าง 42 ฟรุต
มลานผสืนใหญลททที่เกทที่ยวตธิดกนันแลข้วแตลละผสืนจะตข้องมทหลูมลานสทฟข้าตธิดไวข้ตามขอบมลานเพสือที่ เชสืที่อมกนับมลาน
ผสืนใหญลอทกผสืนททที่จะตข้องเกทที่ยวตธิดกนัน มนันตข้องมทหลูหข้าสธิบหลูตธิดไวข้ตามขอบมลานแตลละชรุด ขอเกทที่ยวหข้า
สธิบขอจะตข้องททาดข้วยทองคทา ดนังนนัรน ผข้ามลานผสืนใหญลสองชรุดนนัรนจทึงถลูกเกทที่ยวใหข้ยทึดตธิดกนันแนลนเมสือที่
พลนับพลาถลูกตนัรงขทึรน พระเจข้าทรงททาใหข้แนลใจวลาผข้ามลานทนัรงหมดไมลหนนักหรสือเทอะทะเกธินไปจนตธิด
ตนัรงไมลไดข้
อพย 26:7-13
จงทจามท่านดข้วยขนแพะ สจาหรกับเปป็นเตป็นทต์คลบมพลกับพลาชกันนี้ นอก
อนกสอิบเอป็ดผชน 8 มท่านผชนหนถึงนี่ ใหข้ทจายาวสามสอิบศอก กวข้างสนศนี่ อก ทกันี้งสอิบเอป็ดผชนใหข้เทท่ากกัน 9 มท่านหข้า
ผชนใหข้เกนนี่ยวตอิดกกันตท่างหากและมท่านอนกหกผชนใหข้เกนนี่ยวตอิดกกันตท่างหากเชท่นกกัน และมท่านผชนทนนี่หกนกันี้น
จงใหข้หข้อยซข้อนลงมาขข้างหนข้าพลกับพลา 10 ทจาหรหข้าสอิบหรตอิดกกับขอบมท่านดข้านนอกสบ ดชบดทนนี่หนถึนี่ง

และหรหข้าสอิบหรตอิดกกับขอบมท่านดข้านนอกสบ ดชบดทนนี่สอง 11 แลข้วทจาขอทองสกัมฤทธอิธหข้าสอิบขอ เกนนี่ยวขอ
เขข้าทนนี่หร เกนนี่ยวใหข้ตอิดเปป็นเตป็นทต์หลกังเดนยวกกัน 12 มท่านเตป็นทต์สท่วนทนนี่เกอินอยรท่ คชอชายมท่านครถึนี่งหนถึนี่งทนนี่
เหลชออยรท่นนกันี้ จงใหข้หข้อยลงมาดข้านหลกังพลกับพลา 13 สท่วนมท่านคลบมพลกับพลา ซถึนี่งยาวเกอินไปขข้างละ
หนถึนี่งศอกนกันี้น ใหข้หข้อยลงมาขข้างๆพลกับพลาทกันี้งขข้างนนนี้และขข้างโนข้น สจาหรกับใชข้กจาบกัง
เหนสือมลานชนัรนในททที่ททาดข้วยผข้าปลาน พระเจข้าทรงกทาหนดใหข้มทผข้าคลรุมอทกชนัรน ขข้อความตรงนทร
อลานตรงตนัวไดข้เพทยง แพะ เทลานนัรน บางคนเสนอวลานทที่หมายถทึงขนแพะททที่ถลูกทอเขข้าดข้วยกนัน คนอสืนที่ ๆกห็
เสนอวลามนันหมายถทึงมลานททที่ททาดข้วยหนนังแพะ แมข้วาล มทขนาดและรลูปรล างคลข้ายกนับมลานชนัรนใน แตลมลาน
ททาจากชธิรนสล วนของแพะนทรกจห็ ะตข้องททาดข้วยผสืนยลอยสธิบเอห็ดผสืน โดยวนัดไดข้ยาวสามสธิบศอก (45 ฟรุต)
และกวข้างสทที่ศอก (6 ฟรุต) เหมสือนเดธิม เมสืที่อรวมกนัน พวกมนันกห็จะหข้อยซข้อนมลานชนัรนในททที่ททาดข้วยผข้าปลาน
โดยปกปข้องมนันจากลมฟข้าอากาศ มลานหข้าผสืนยลอยจะตข้องถลูกเกทที่ยวตธิดกนันเปห็นผสืนใหญลผสืนหนทึที่ง และ
อทกหกผสืนยลอยกห็เกทที่ยวตธิดกนันเปห็นผสืนใหญลอทกผสืน เชลนเดทยวกนับมลานผสืนกลอนหนข้า หลูหข้าสธิบหลูจะตข้องถลูก
ตธิดเขข้ากนับขอบมลานและเกทที่ยวเขข้ากนันดข้วยขอเกทที่ยวททที่ททาดข้วยทองเหลสือง ตรงดข้านททที่เปห็นประตลูของ
พลนับพลา สลวนหนทึที่งของมลานนทรจะตข้องถลูกพนับเขข้าหากนันและยกไวข้ขข้างบนเพสืที่อใหข้เกธิดทางเขข้า ตรง
ดข้านหลนัง มนันตข้องหข้อยลงมาปธิดสล วนหลนังของพลนับพลา
อพย 26:14
เครชนี่องดาดเตป็นทต์ขข้างบน เจข้าจงทจาดข้วยหนกังแกะตกัวผรข้ ยข้อมสนแดงชกันี้น
หนถึนี่ง และคลบมดข้วยหนกังของตกัวแบดเจอรต์อนกชกันนี้ หนถึนี่ง ททที่อยลูชล ร นนั บนสรุดเลยกห็คสือ เครสืที่องดาดเตห็นทรททา
ดข้วยหนนัง “แกะตนัวผลูข้” ยข้อมสทแดงชนัรนหนทึงที่ และคลรุมดข้วยหนนังของแบดเจอรรอกท ชนัรนหนทึที่ง เหห็นไดข้ชนัด
วลาททที่คลรุมอยลูเล หนสือมลานชนัรนในททที่เปห็นผลาปลานและสล วนของแพะ (ขนหรสือหนนัง) คสือ เครสือที่ งดาดเตห็นทร
ททาดข้วยหนนังแกะตนัวผลูข้ยข้อมสทแดง สล วนททที่เปห็นเครสืที่อง “คลรุมดข้วยหนนังของแบดเจอรรอทกชนัรนหนทึงที่ ” นนัรน
บางคนกห็คดธิ วลาเปห็นสล วนททที่คลรุมยอดบนสรุดเหมสือนหลนังคา คนอสืที่นๆกห็คธิดวลามนันเปห็นผข้าคลรุมชนัรนททที่สทที่
และเปห็นชนัรนสรุดทข้ายซทึที่งคลรุมอยลูเล หนสือพลนับพลาทนัรงหลนัง สล วนททกที่ ลลาวถทึงหนนังของแบดเจอรรนร นันเทลาททที่
เปห็นไปไดข้ไมลนลาจะเกทที่ยวขข้องกนับตนัวแบดเจอรรของอเมรธิกาเหนสือ เราไมลทราบชนัดเจนเกทที่ยวกนับสนัตวร
ชนธิดนทร แมข้วาล เหห็นไดข้ชนัดวลามนันเปห็นวนัสดรุทเทที่ ปห็นหนนังสนัตวรกตห็ าม
อพย 26:15-25
ไมข้กรอบสจาหรกับทจาฝาพลกับพลานกันี้น ใหข้ใชข้ไมข้กระถอินเทศตกันี้งตรงขถึนี้น
16 ไมข้กรอบนกันี้นใหข้ยาวแผท่นละสอิบศอก กวข้างศอกคชบ 17 ใหข้มนเดชอยกรอบละสองเดชอย เดชอยกรอบ
หนถึนี่งมนไมข้ประกกับตอิดกกับเดชอยอนกกรอบหนถึนี่ง ไมข้กรอบพลกับพลาทกันี้งหมดใหข้ทจาอยท่างนนนี้ 18 เจข้าจงทจา
ไมข้กรอบพลกับพลาดกังนนนี้ ดข้านใตข้ใหข้ทจายนนี่สบอิ แผท่น 19 จงทจาฐานรองรกับดข้วยเงอินสนนี่สบอิ ฐานสจาหรกับไมข้

กรอบยนนี่สบอิ แผท่น ใตข้ไมข้กรอบแผท่นหนถึงนี่ ใหข้มนฐานรองรกับแผท่นละสองฐาน สจาหรกับสวมเดชอยสอง
อกัน 20 ดข้านทนนี่สองของพลกับพลาขข้างทอิศเหนชอนกันี้น ใหข้ใชข้ไมข้กรอบยนสนี่ อิบแผท่น 21 และทจาฐานเงอิน
รองรกับสนสนี่ บอิ ฐาน ใตข้กรอบใหข้ทจาฐานแผท่นละสองฐาน 22 สท่วนดข้านหลกังทอิศตะวกันตกของพลกับพลา
ใหข้ทจาไมข้กรอบหกแผท่น 23 และทจาอนกสองแผท่นสจาหรกับมบมพลกับพลาดข้านหลกัง 24 ไมข้กรอบนกันี้นขข้าง
ลท่างใหข้แยกกกัน แตท่ตอนบนยอดใหข้ตอิดกกันทนนี่หท่วงแรกทกันี้งสองแหท่ง ใหข้กระทจาดกังนนนี้กป็จะทจาใหข้เกอิดมบม
สองมบม 25 คชอรวมเปป็นไมข้กรอบแปดแผท่นดข้วยกกัน และฐานเงอินสอิบหกอกัน ใตข้กรอบไมข้ใหข้มนฐาน
รองรกับแผท่นละสองฐาน
คทาสนังที่ ชนัดเจนสทาหรนับสล วนททที่เปห็นโครงของพลนับพลาไดข้ถลูกใหข้ไวข้ มนันจะตข้องถลูกททาขทึรนดข้วยไมข้
กรอบซทึที่งเปห็นไมข้กระถธินเทศ “ตนัรงตรงขทึรน” ไมข้กรอบแตลละแผลนจะตข้องยาวแผลนละสธิบศอก (15 ฟรุต)
และกวข้างศอกคสืบ (27 นธิรว) (ความหนาของไมข้กรอบแตลละแผลนไมลไดข้ถลูกระบรุไวข้ แตลนทที่เปห็นไมข้ซรุง
ขนาดใหญลททเดทยว การจะไดข้มาซทึที่งไมข้กรอบกวข้าง 27 นธิรว ยาว 15 ฟรุตนนัรน จะตข้องใชข้ตข้นไมข้ททที่มขท นาด
เสข้นรอบวงใหญลมากๆ ไมข้กรอบแตลละแผลนจะตข้องมท “เดสือย” ตรงสล วนลลางของไมข้กรอบ คทาททที่แปล
วลา เดสือย (ยนัด) เปห็นคทาททปที่ กตธิแลข้วแปลเปห็น ‘มสือ’ เหห็นไดข้ชนัดวลามนันเปห็นอรุปกรณรททที่ชลวยในการยทึดตธิด
เชลน เดสือยททที่ประกบตธิดกนับฐานรองรนับเพสือที่ ตนัรงบนพสืรนดธินไดข้
จะตข้องมทไมข้กรอบดนังกลลาวยทที่สธิบแผลนบนแตลละดข้านของแกนหลนักของพลนับพลา (ดข้านเหนสือ
และดข้านใตข้) ดนังนนัรน สมมตธิวาล ศอกหนทึที่งเทลากนับสธิบแปดนธิรว ความยาวของโครงสรข้างพลนับพลากห็ยาว
ประมาณสทที่สธิบหข้าฟรุตและสลูงประมาณสธิบหข้าฟรุต ใตข้ไมข้กรอบแตลละแผลนจะตข้องมทฐานรองรนับสอง
ฐานททาดข้วยเงธินเพสืที่อรองรนับเดสือยของไมข้กรอบททที่ตรนังตรง ตลอมา จะมทระบรุไวข้วาล ฐานรองรนับเหลลานทร
แตลละฐานจะตข้องททาดข้วยเงธินหนทึงที่ ตะลนันตร ซทึที่งหมายความวลาพวกมนันจะมทนร ทาหนนักอยลูทล รทที่ าวๆ 70-100
ปอนดรอเมรธิกนนั แมข้มธิไดข้ระบรุไวข้อยลางเจาะจง แตลฐานรองรนับเหลลานทรอาจถลูกตนัรงเขข้าไปในดธินเพสือที่ ยทึด
โครงสรข้างไวข้ใหข้ตธิดอยลูกล บนั พสืรนดธินอยลางมนันที่ คง
มทระบรุไวข้เจาะจงวลาปลายดข้านทธิศตะวนันตกของพลนับพลาจะตข้องมทไมข้กรอบหกแผลนพรข้อม
กนับไมข้กรอบสองแผลนททาเปห็นหนัวมรุม อยลางไรกห็ตาม สล วนททที่เปห็นปลายเหลลานทรไมลนลาจะเปห็นสล วนกวข้าง
ของไมข้กรอบดข้านขข้าง (พลนับพลาสลูงสธิบหข้าฟรุต เราทราบวลามลานชนัรนในยาวสทที่สธิบสองฟรุต (ขข้อ 2 นนันที่
คสือ 28 ศอก) 15 คลูณ 2 เทลากนับ 30 หนักนนันที่ ออกจากสทที่สธิบสองและสล่วนททที่เหลสือของมลานชนัรนในกห็
ประมาณสธิบสองฟรุต เหห็นไดข้ชนัดวลานนันที่ เปห็นความกวข้างของพลนับพลา เราควรหมายเหตรุไวข้วาล
สนัดสล วนเฉพาะเจาะจงของไมข้สลวนปลายนทรไมลไดข้ถลูกระบรุไวข้ เหห็นไดข้ชนัดวลารวมๆแลข้วมนันนลาจะกวข้าง

ไมลเกธินสธิบสองฟรุต ไมข้กรอบสล วนปลายเหลลานทรแตลละแผลนมทเดสือยสองชรุดรนับเขข้ากนับฐานเงธินสองฐาน
เหมสือนกนับไมข้กรอบดข้านขข้าง
ลนักษณะโครงสรข้างของพลนับพลาเหห็นไดข้ชนัดวลาถลูกผลูกไวข้ดข้วยกนันตามแนวบนและแนวลลาง
ในรลูปแบบททที่ไมลไดข้ระบรุเจาะจงไวข้โดยททาใหข้เกธิด “วงแหวน” เดทยวเพสืที่อความเปห็นหนทึงที่ เดทยวกนันทาง
โครงสรข้าง
อพย 26:26-28
เจข้าจงทจากลอนดข้วยไมข้กระถอินเทศหข้าอกัน สจาหรกับไมข้กรอบฝา
พลกับพลาดข้านหนถึนี่ง 27 และกลอนอนกหข้าอกันสจาหรกับขกัดไมข้กรอบฝาพลกับพลาอนกดข้านหนถึนี่ง และ
กลอนอนกหข้าอกันสจาหรกับขกัดไมข้กรอบฝาพลกับพลาดข้านหลกัง คชอดข้านตะวกันตก 28 กลอนตกัวกลางคชอ
อยรท่ตอนกลางของไมข้กรอบสจาหรกับขกัดฝารข้อยใหข้ตอิดกกัน
พระเจข้าทรงออกแบบไมข้กลอนเพธิมที่ เตธิมซทึงที่ พาดตามแนวดข้านนอกของกทาแพงพลนับพลา ไมข้
กลอนททาดข้วยไมข้กระถธินเทศหข้าอนันจะตข้องถลูกตธิดตนัรงตามแนวกทาแพงแตลละดข้าน โดยอาจสอดเขข้า
ขข้างในไมข้อทกอนันททมที่ ทลนักษณะเปห็นวงแหวน ไมข้กลอนแบบเดทยวกนันนทรกถห็ ลูกตธิดไวข้ดข้านตะวนันตกเชลน
กนัน
อพย 26:29-30
จงหบข้มไมข้กรอบเหลท่านกันี้นดข้วยทองคจา และทจาหท่วงไมข้กรอบดข้วย
ทองคจาสจาหรกับรข้อยกลอน และกลอนนกันนี้ ใหข้หข้มบ ดข้วยทองคจา 30 พลกับพลานกันี้น เจข้าจงจกัดตกันี้งไวข้ตาม
แบบอยท่างทนนี่เราไดข้แจข้งแกท่เจข้าแลข้วทนนี่บนภรเขา
ไมข้แปรรลูปเหลลานทรทรุกชธิรนจะตข้องถลูกหรุข้มดข้วยทองคทา เมสืที่อสล วนประกอบทรุกชธิรนถลูกจนัดเตรทยม
มนันจะตข้องถลูกตนัรงขทึรนตามลทาดนับททที่ถลูกตข้องซทึที่งพระเจข้าทรงสทาแดงแกลโมเสสแลข้วบนภลูเขานนัรน
อพย 26:31-35
จงทจามท่านผชนหนถึนี่ง ทอดข้วยดข้ายสนฟาข้ สนมท่วง สนแดงเขข้ม และดข้วยผข้า
ปท่านเนชนี้อละเอนยด ใหข้มนภาพเครร บฝนมชอชท่างออกแบบไวข้ 32 มท่านนกันี้นใหข้แขวนไวข้ดข้วยขอทองคจาทนนี่เสา
ไมข้กระถอินเทศสนนี่เสาทนนี่หข้มบ ดข้วยทองคจา และซถึนี่งตกันี้งอยรท่บนฐานเงอินสนนี่อกัน 33 มท่านนกันนี้ ใหข้เขาแขวนไวข้กกับ
ขอสจาหรกับเกนนี่ยวมท่าน แลข้วเอาหนบพระโอวาทเขข้ามาไวข้ขข้างในภายในมท่าน และมท่านนกันนี้ จะเปป็นทนนี่แบท่ง
พลกับพลาระหวท่างทนนี่บรอิสบทธอิธกกับทนบนี่ รอิสบทธอิธทนนี่สบด 34 พระทนนี่นกันี่งกรบณานกันี้นใหข้ตกันี้งไวข้บนหนบพระโอวาท
ในทนนี่บรอิสบทธอิธทนนี่สบด 35 จงตกันี้งโตต๊ะไวข้ขข้างนอกมท่าน และจงตกันี้งคกันประทนปไวข้ดข้านใตข้ในพลกับพลาตรง
ขข้ามกกับโตต๊ะ เจข้าจงตกันี้งโตต๊ะไวข้ทางดข้านเหนชอ

ตนัดขวางพสืรนททภที่ ายในของพลนับพลาจะตข้องมทมลานผสืนหนทึงที่ แขวนอยลูบล นเสาไมข้กระถธินสทที่เสา
ซทึที่งหรุข้มดข้วยทองคทา มลานนทรจะตข้องททาดข้วยผข้าปลานเนสืรอละเอทยด ทอดข้วยดข้ายสทฟข้า สทมลวง และสทแดงเขข้ม
ขอเกทที่ยวมลานตข้องททาดข้วยทองคทาและฐานของเสาทนัรงสทที่ตข้องททาดข้วยเงธิน มลานนทรจะกนัรนแบลงพสืรนททที่ชร นันใน
ออกเปห็นสองสล วน นนันที่ คสือ ททที่บรธิสรุทธธิธและททที่บรธิสรุทธธิธททที่สรุด ททที่นนันที่ พระททที่นนังที่ กรรุณาจะตข้องถลูกวางไวข้บน
หทบพนันธสนัญญา ในหข้องชนัรนนอก (ททที่บรธิสรุทธธิธ) โตบ๊ะขนมปนังหนข้าพระพนักตรรและคนันประททปจะตข้อง
ถลูกวางไวข้ คนันประททปทองคทา (เมโนราหร) จะตข้องถลูกวางไวข้ตรงกทาแพงดข้านใตข้ โดยมทโตบ๊ะนนัรนวางอยลูล
ดข้านเหนสือ
อพย 26:36-37
เจข้าจงทจาบกังตาทนนี่ประตรเตป็นทต์นกันี้นดข้วยดข้ายสนฟข้า สนมท่วง สนแดงเขข้ม
และดข้วยผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยดประกอบดข้วยฝนมชอชท่างดข้ายสน 37 จงทจาเสาหข้าตข้นดข้วยไมข้กระถอินเทศ
สจาหรกับตอิดบกังตาทนนี่ประตรแลข้วหบข้มเสานกันี้นดข้วยทองคจา ขอแขวนเสาจงทจาดข้วยทองคจา แลข้วหลท่อฐาน
ทองสกัมฤทธอิธหข้าฐานสจาหรกับรองรกับเสานกันนี้ " สรุดทข้ายพระเจข้าทรงระบรุเจาะจงวลาประตลูของ “เตห็นทร”
(นนันที่ คสือ พลนับพลา) จะตข้องททาดข้วยผข้าปลานเนสืรอละเอทยดเหมสือนกนัน ททาดข้วยดข้ายสทฟข้า สทมลวง และสทแดง
เขข้ม ทางเขข้าดข้านหนข้านทรจะตข้องถลูกแขวนไวข้บนเสาไมข้กระถธินเทศหข้าเสาหรุข้มดข้วยทองคทาและมทขอ
เกทที่ยวทองคทา อยลางไรกห็ตาม ฐานของเสาดข้านนอกทนัรงหข้าตข้นนทรจะตข้องททาดข้วยทองเหลสือง
*****
ภนพรวมของอพยพ 27: พระเจห้าทรงมอบรายละเอทยดของระบบพลนับพลาแกล่โมเสสบน
ภยเขานนันนื้ ตล่อไป ในบทนทนื้ รายละเอทยดเพยิมที่ เตยิมของโครงสรห้างสล่วนททที่เหลสือของพลนับพลาและสยิที่ง
ตล่างๆททที่เกทที่ยวขห้องกนับมนันถยกใหห้ไวห้ บทนทนื้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทนื้ (1) คคาบรรยายเกทที่ยวกนับแทล่นบยชาทอง
เหลสืองในขห้อ 1-8; (2) ลานพลนับพลาในขห้อ 9-15; (3) ผห้าแขวนประตยทางเขห้าดห้านหนห้าในขห้อ 16-19
และ (4) นคนื้ามนันสคาหรนับเมโนราหต์ในขห้อ 20-21
อพย 27:1-8
"เจข้าจงทจาแทท่นบรชาดข้วยไมข้กระถอินเทศใหข้ยาวหข้าศอก กวข้างหข้าศอก
ใหข้เปป็นแทท่นสนนี่เหลนยนี่ มจกัตบรกัส สร งสามศอก 2 จงทจาเชอิงงอนตอิดไวข้ทกันี้งสนนี่มบมของแทท่น ใหข้เปป็นชอินี้น
เดนยวกกันกกับแทท่น และจงหบข้มแทท่นดข้วยทองสกัมฤทธอิธ 3 เจข้าจงทจาหมข้อสจาหรกับใสท่ขนนี้เถข้า พลกันี่ว ชาม ขอ
เกนนี่ยวเนชนี้อและถาดรองไฟ คชอเครชนี่องใชข้สจาหรกับแทท่นทกันี้งหมด เจข้าจงทจาดข้วยทองสกัมฤทธอิธ 4 แลข้วเอา
ทองสกัมฤทธอิธทจาตาขท่ายประดกับแทท่นนกันี้น กกับทจาหท่วงทองสกัมฤทธอิธตอิดทนนี่มบมทกันี้งสนนี่ของตาขท่าย 5 ตาขท่าย
นกันี้นใหข้อยรใท่ ตข้กระจกังของแทท่น และใหข้หข้อยอยรตท่ กันี้งแตท่กลางแทท่นลงมา 6 ไมข้คานหามแทท่นใหข้ทจาดข้วยไมข้

กระถอินเทศและหบข้มดข้วยทองสกัมฤทธอิธ 7 ไมข้คานนกันี้นใหข้สอดไวข้ในหท่วง ในเวลาหามไมข้คานจะอยรท่ขข้าง
แทท่นขข้างละอกัน 8 แทท่นนกันี้นทจาดข้วยไมข้กระดาน แตท่ขข้างในแทท่นกลวงตามแบบทนนี่แจข้งแกท่เจข้าแลข้วทนนี่
ภรเขา จงใหข้เขาทจาอยท่างนกันี้น
แทลนบลูชาทองเหลสืองสทาหรนับเครสืที่องถวายบลูชาจทึงถลูกบรรยายไวข้ หากถสือวลาศอกหนทึที่งเทลากนับ
สธิบแปดนธิรว แทลนนนัรนกห็มทขนาดกวข้างยาวดข้านละเจห็ดฟรุตครทึงที่ และสลูงสทที่ฟรุตครทึงที่ มนันตข้องททาดข้วยไมข้
กระถธินเทศหรุข้มดข้วยทองเหลสืองทนัรงหมด ศาสตรรการททาโลหะสมนัยนนัรนมทเอกลนักษณรจรธิงๆเพราะมนัน
ชลวยใหข้ไมข้ถลูกหรุข้มดข้วยทองเหลสืองหลอมไดข้ซทึที่งจะททาหนข้าททที่เปห็นฉนวนกนันไฟไดข้อยลางดท กระนนัรนมนันกห็
มทนร ทาหนนักเบาพอททที่จะขนยข้ายไดข้สะดวกดข้วย แทลนบลูชาหรุมข้ ดข้วยทองเหลสืองนทรจรธิงๆแลข้วกห็เปห็นแทลนททที่
ททาดข้วยไมข้กลวงรลูปทรงกลลองโดยมทตาขลายทองเหลสืองวางอยลูตล รงกลางแทลนเพสืที่อรองรนับกองไฟ
วธิศวกรรมนนัรนเรทยบงลายแตลกมห็ ทประสธิทธธิผล อากาศททที่ถลูกดทึงขทึรนมาจากดข้านลลางจะถลูกกองไฟดทึงขทึรนมา
ผลานทางตาขลายนนัรน ซทึงที่ ททาใหข้เกธิดกระแสลมแรงททที่ชลวยใหข้กองไฟนนัรนรข้อนตลอไปไดข้
เครสือที่ งใชข้อนสืที่ ๆททที่เกทที่ยวขข้องกนับแทลนนทรจะตข้องททาดข้วยทองเหลสืองหมด นอกจากนทรแทลนนทรยงนั มท
เชธิงงอนหรุข้มดข้วยทองเหลสืองทนัรงสทที่มมรุ ของแทลนและมทหลวงทองเหลสืองตธิดไวข้ททที่ดข้านขข้างของแทลน ไมข้
คานหามหรุมข้ ดข้วยทองเหลสืองจะถลูกสอดเขข้าขข้างในหลวงทนัรงสทที่สทาหรนับการขนยข้ายแทลนบลูชานทร พระเจข้า
ตรนัสชนัดเจนแกลโมเสสวลาเขาตข้องสนังที่ ใหข้คนททาสธิที่งเหลลานทรตามแบบแปลนททพที่ ระเจข้าไดข้ทรงสทาแดงแกล
เขาแลข้วบนภลูเขานนัรน
อพย 27:9-15
เจข้าจงสรข้างลานพลกับพลา ใหข้รวกันี้ ดข้านใตข้มนผข้าบกังลานนกันี้นทจาดข้วยผข้า
ปท่านเนชนี้อละเอนยดยาวหนถึนี่งรข้อยศอก 10 ใหข้มนเสายนนี่สบอิ ตข้นกกับฐานทองสกัมฤทธอิธรองรกับเสายนนี่สบอิ ฐาน
ขอตอิดเสาและราวยถึดเสานกันี้น ใหข้ทจาดข้วยเงอิน 11 ทจานองเดนยวกกัน ดข้านทอิศเหนชอใหข้มนผข้าบกังยาวรข้อย
ศอก เหมชอนกกันกกับเสายนสนี่ อิบตข้น และฐานทองสกัมฤทธอิธยนนี่สบอิ ฐาน ขอตอิดเสาและราวยถึดเสานกันี้น ใหข้ทจา
ดข้วยเงอิน 12 ตามสท่วนกวข้างของลานดข้านตะวกันตก ใหข้มนผข้าบกังยาวหข้าสอิบศอก กกับเสาสอิบตข้น และ
ฐานรองรกับเสาสอิบฐาน 13 สท่วนกวข้างของลานดข้านตะวกันออก ใหข้ยาวหข้าสอิบศอก 14 ผข้าบกังดข้านรอิม
ประตรขข้างหนถึนี่งใหข้ยาวสอิบหข้าศอก มนเสาสามตข้น และฐานรองรกับเสาสามฐาน 15 อนกขข้างหนถึนี่งใหข้มน
ผข้าบกังยาวสอิบหข้าศอก มนเสาสามตข้น และฐานรองรกับเสาสามฐาน
ถนัดมา มลานผข้าปลานลข้อมรอบพลนับพลาถลูกบรรยายไวข้ มนันททาใหข้เกธิดลานรอบพลนับพลา
ขนาดของมนัน (ถสือวลาศอกหนทึที่งเทลากนับสธิบแปดนธิรว) คสือ 150 ฟรุตคลูณ 75 ฟรุต สลวนททที่ยาวกวลาวธิงที่ ตาม

แนวเหนสือและใตข้ โดยดข้านหลนังหนันไปทางทธิศตะวนันตก ดข้านตะวนันออกจะมทชลองทางเขข้าและตนัว
ประตลูเอง โดยครอบคลรุมพสืรนททตที่ รงกลางยทที่สธิบศอก มนันกทาหนดเขตลานชนัรนนอกซทึที่งตลอมาเปห็นททที่รจลูข้ นัก
ในชสืที่อลานของประชาชน
มลานของลานนทรจะตข้องททาดข้วย “ผข้าปลานเนสืรอละเอทยด” คทานทรสสืที่อวลา ผข้าปลานสทขาวเนสืรอละเอทยด
ครุณภาพสลูงททที่สรุด โครงสรข้างของมลาน/กทาแพงนทรจะตข้องททาดข้วยทองเหลสืองและสล วนททที่เปห็นขอเกทที่ยว
และหลวง (ราวยทึดเสา) จะตข้องททาดข้วยเงธิน เสาทองเหลสืองของสล วนคทรานทรจะตข้องวางไวข้ทรุกๆหข้าศอก
หรสือหลางจากกนันเจห็ดฟรุตครทึงที่
อพย 27:16-19
ใหข้มนผข้าบกังตาทนนี่ประตรลานยาวยนสนี่ อิบศอก ผข้าสนฟข้า สนมท่วง สนแดงเขข้ม
และผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยด ประกอบดข้วยฝนมชอของชท่างดข้ายสน กกับเสาสนนี่ตนข้ และฐานรองรกับเสาสนฐนี่ าน
17 เสาลข้อมรอบลานทกันี้งหมด ใหข้มนราวสจาหรกับยถึดเสาใหข้ตอิดตท่อกกันทจาดข้วยเงอิน และใหข้ทจาขอดข้วยเงอิน
ฐานรองรกับเสานกันนี้ ทจาดข้วยทองสกัมฤทธอิธ 18 ดข้านยาวของลานนกันี้นจะเปป็นรข้อยศอก ดข้านกวข้างหข้าสอิบ
ศอก สร งหข้าศอก กกันี้นดข้วยผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยด และมนฐานทองสกัมฤทธอิธ 19 เครชนี่องใชข้สอยทกันี้งปวงของ
พลกับพลาพรข้อมทกันี้งหลกักหมบดของพลกับพลา กกับหลกักหมบดสจาหรกับรกัวนี้ ทนนี่กกันี้นลานทกันี้งหมด ใหข้ทจาดข้วย
ทองสกัมฤทธอิธ
ทางเขข้าสลูลพลนับพลาจทึงถลูกกทาหนดไวข้ (บางคนเหห็นวลานทที่เปห็นภาพเลห็งหนทึงที่ ถทึงพระครธิสตรและ
การททที่พระองครทรงเปห็นประตลูและทางนนัรน ดลู ยอหรน 10:9, 14:6) พสืรนททที่ตรงกลางยทที่สธิบศอกททที่กาท หนด
ประตลูลานกห็แตกตลางจากสทขาวบรธิสรุทธธิธของสล วนททที่เหลสือของลานโดยรวมถทึง “ผข้าสทฟข้า สทมลวง สทแดง
เขข้ม... ประกอบดข้วยฝทมสือของชลางดข้ายสท” สธิที่งทอททที่ไดข้คงสวยงามนลาดลู อทกครนัรงททที่หลายคนมองวลาสทฟข้า
แสดงถทึงพระลนักษณะททที่เปห็นแบบสวรรครของพระครธิสตร สทมลวงแทนความเปห็นกษนัตรธิยขร องพระองคร
และสทแดงเขข้มหมายถทึงพระโลหธิตของพระองคร
มทกลลาวซทราตรงนทรวาล เสาของลานจะตข้องเปห็นทองเหลสืองโดยมทอรุปกรณรยทึดตธิดททาดข้วยเงธิน มท
กลลาวไวข้ดข้วยวลาฐานรองรนับเสาตข้องททาดข้วยทองเหลสือง ไมลเปห็นททที่ชนัดเจนวลาฐานรองรนับเหลลานทรถลูกวาง
ลงไปในดธินหรสือเปห็นแคลฐานททที่วางอยลูบล นดธินแลข้วเสทยบเสาลงไปอทกทท นอกจากนทรนทที่เปห็นครนัรงแรกททที่
สล วนสลูงของลานถลูกนธิยามวลาเปห็นหข้าศอก (เจห็ดฟรุตครทึงที่ ) อทกครนัรงททที่เครสือที่ งใชข้สอยทนัรงหมดจะตข้องททา
ดข้วยทองเหลสือง ‘หลนักหมรุด’ ททที่วาล นทรนลาจะเปห็นหลนักหมรุดแบบของเตห็นทรททที่ถลูกปนักลงไปในพสืรนดธินซทึงที่
ถลูกใชข้พรข้อมกนับเชสือกขทึงเพสือที่ ยทึดโครงของพสืรนททที่สลวนททที่เปห็นลานใหข้มนันที่ คง

อพย 27:20-21
เจข้าจงสกันี่งชนชาตอิออิสราเอลใหข้นจานจนี้ามกันมะกอกเทศบรอิสบทธอิธทนนี่คกันี้นไวข้
นกันี้นมาสจาหรกับเตอิมประทนป เพชนี่อจะใหข้ประทนปนกันนี้ สท่องสวท่างอยรเท่ สมอ 21 ในพลกับพลาแหท่งชบมนบม
ขข้างนอกมท่านซถึนี่งอยรหท่ นข้าหนบพระโอวาท ใหข้อาโรนและบบตรชายของอาโรน ดรแลประทนปนกันี้นอยรท่
เฉพาะพระพกักตรต์พระเยโฮวาหต์ ตกันี้งแตท่เวลาพลบคจนี่าจนถถึงรบท่งเชข้า ใหข้เปป็นกฎเกณฑต์เนชองนอิตยต์ทนนี่
ชนชาตอิออิสราเอลตข้องปฏอิบกัตอิตามชกันี่วอายบของเขา"
คทาสนังที่ แรกสทาหรนับการบทารรุงรนักษาพลนับพลาเสมอไปถลูกกลลาวถทึงตรงนทร ประชาชนสล วนใหญล
ของอธิสราเอลถลูกบนัญชาใหข้นทา “นทานทรามนันมะกอกเทศบรธิสรุทธธิธททที่คร นันไวข้นร นนั มาสทาหรนับเตธิมประททป
เพสืที่อจะใหข้ประททปนนัรนสล องสวลางอยลูเล สมอ” สล วนททที่วาล ดข้วยการ ‘คนัรน’ นนัรนกห็หมายถทึง นทรามนันมะกอกเทศ
ททที่ถลูกททาใหข้บรธิสรุทธธิธครุณภาพสลูง ซทึที่งถลูกบดในครกและตทาดข้วยสาก ประททปททที่วาล นทรกคห็ สือเมโนราหร (คนัน
ประททป) ททที่อยลูใล นพสืรนททที่สลวนในของพลนับพลา มนันจะตข้องถลูกจรุดใหข้สวลางตลอด โดยอาจเลห็งถทึงการททที่
พระเยซลูทรงเปห็นความสวลางชนัวที่ นธิรนนั ดรรของโลกนทรกเห็ ปห็นไดข้ มนันจะกลายเปห็นหนข้าททที่ของพวกปรุโรหธิต
ททที่ตข้องคอยดลูแลประททปทรุกเยห็นและทรุกเชข้าเสมอไป
*****
ภนพรวมของอพยพ 28: คคาสนังที่ สคาหรนับระบอบปอุโรหยิตของอาโรนไดห้ถยกมอบใหห้ รวมถทึง
คคาบรรยายอยล่างละเอทยดเกทที่ยวกนับเครสือที่ งยศของมหาปอุโรหยิต บทนทแนื้ บล่งยล่อยไดห้ดนังนทนื้ (1) ตคาแหนล่ง
ปอุโรหยิตของอาโรนในขห้อ 1-3; (2) เครสือที่ งยศของมหาปอุโรหยิตในขห้อ 3-4; (3) เอโฟดของปอุโรหยิต
ในขห้อ 6-14; (3) ทนับทรวงสคาหรนับพวกปอุโรหยิตในขห้อ 15-29; (4) อยรมยิ และทยมมยิมในขห้อ 30; (5)
เสสืนื้อคลอุมเขห้าชอุดกนับเอโฟดในขห้อ 31-35; (6) แผล่นทองคคาบรยิสอุทธยิธของมหาปอุโรหยิตในขห้อ 36-38
และ (7) เสสืนื้อผห้าปกตยิของพวกปอุโรหยิตในขห้อ 39-43
อพย 28:1
"จงนจาอาโรนพนนี่ชายของเจข้ากกับบบตรชายของเขาแยกออกมาจากหมรท่
ชนชาตอิออิสราเอลใหข้มาอยรใท่ กลข้เจข้า เพชนี่อจะใหข้ปรนนอิบกัตอิเราในตจาแหนท่งปบโรหอิต คชอทกันี้งอาโรนกกับบบตร
ชายของอาโรน คชอนาดกับ อาบนฮร เอเลอาซารต์ กกับออิธามารต์ ตทาแหนลงปรุโรหธิตของอาโรนถลูกสถาปนา
อยลางเปห็นทางการในททนที่ ร ท เขาและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาจะเปห็นปรุโรหธิตเสมอไป บรุตรของอาโรน
จทึงถลูกกลลาวถทึงตรงนทร นนันที่ คสือ นาดนับ อาบทฮลู เอเลอาซารร กนับอธิธามารร ไมลมเท หตรุผลระบรุไวข้วาล ททาไมพวก
เขาทนัรงสทที่ถลูกจนับกลรุลมเปห็นสองคลูล อยลางไรกห็ตาม เรารลูข้แนลนอนวลาสองคนแรกหลนังจากนทรไมลนานจะถลูก

องครพระผลูข้เปห็นเจข้าประหารชทวธิตเพราะถวายไฟผธิดรลูปแบบดข้วยความโอหนังแบบสะเพรล า ดลู เลวทนธิตธิ
10:1
อพย 28:2-5
แลข้วใหข้ทจาเครชนี่องยศบรอิสบทธอิธสจาหรกับอาโรนพนชนี่ ายของเจข้าใหข้สม
เกนยรตอิ และงดงาม 3 ใหข้กลท่าวแกท่คนทกันี้งปวงผรข้เฉลนยวฉลาดซถึนี่งเราไดข้บกันดาลใหข้เขามนจอิตใจอกัน
ประกอบดข้วยสตอิปกัญญานกันี้น ใหข้เขาทจาเครชนี่องยศสจาหรกับสถาปนาอาโรนใหข้ปรนนอิบกัตอิเราในตจาแหนท่ง
ปบโรหอิต 4 ใหข้เขาทจาเครชนี่องยศดกังตท่อไปนนนี้คชอทกับทรวง เสชนี้อเอโฟด เสชอนี้ คลบม เสชนี้อตาสมบก ผข้ามาลาและ
รกัดประคด และใหข้เขาทจาเครชนี่องยศบรอิสบทธอิธสจาหรกับอาโรนพนชนี่ ายของเจข้าและบบตรชายของเขา เพชนี่อ
จะใหข้ปรนนอิบกัตอิเราในตจาแหนท่งปบโรหอิต 5 ใหข้เขาเหลท่านกันี้นรกับเอาทองคจา ดข้ายสนฟข้า สนมท่วง สนแดงเขข้ม
และผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยด
คทาสนังที่ ถลูกใหข้ไวข้เกทที่ยวกนับการททาเครสือที่ งยศของปรุโรหธิต พวกมนันจะตข้อง ‘บรธิสรุทธธิธ’ ในบรธิบทนทร
นลาจะหมายถทึงการททพที่ วกมนันจะตข้องถลูกแยกไวข้ตลางหากโดยเฉพาะสทาหรนับการใชข้งานททที่ศนักดธิธสธิทธธิธ
นอกจากนทร พวกมนันจะตข้อง “สมเกทยรตธิและงดงาม” ดข้วย อทกครนัรงททภที่ าพเลห็งถทึงองครพระผลูข้เปห็นเจข้าของ
เราในฐานะมหาปรุโรหธิตถลูกนทาเสนอในเรสือที่ งสงลาราศทและความงดงามของพระองคร
คนเหลลานนัรนททจที่ ะททาเครสืที่องยศดนังกลลาวถลูกบรรยายวลาเปห็น “ผลูข้เฉลทยวฉลาดซทึที่งเราไดข้บนนั ดาล
ใหข้เขามทจธิตใจอนันประกอบดข้วยสตธิปนัญญานนัรน” นทที่อาจสสืที่อเปห็นนนัยครนัรงแรกถทึงการประกอบดข้วยพระ
วธิญญาณบรธิสรุทธธิธ อาโรนซทึที่งสวมเครสือที่ งยศดนังกลลาวกห็จะถลูกสถาปนาไวข้เพสืที่อปรนนธิบนัตธิในตทาแหนลง
ปรุโรหธิต คทาททที่แปลวลา สถาปนา (คอวดนัช) มนักถลูกแปลเปห็น ‘ชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธ’ และเกทที่ยวโยงชนัดเจน
กนับหลนักการเรสืที่องความบรธิสรุทธธิธ อาโรนในเครสือที่ งยศปรุโรหธิตของตนจทึงถลูกแยกตนัรงไวข้ในความ
บรธิสรุทธธิธเพสืที่อปรนนธิบนัตธิองครพระผลูข้เปห็นเจข้า แนลททเดทยว เรากห็สวมเครสือที่ งยศฝลายวธิญญาณททที่คลข้ายกนันแลข้ว
ในตทาแหนลงปรุโรหธิตของผลูข้เชสืที่อ
กลลาวอยลางเจาะจงกห็คสือ ทนับทรวง เสสืรอเอโฟด เสสืรอคลรุม เสสืรอปนัก ผข้ามาลาและรนัดประคดจะ
ตข้องเปห็นเครสือที่ งยศบรธิสรุทธธิธสทาหรนับอาโรน พวกมนันจะตข้องถลูกททาดข้วยทองคทา ดข้ายสทฟข้า สทมลวง สทแดง
เขข้ม และผข้าปลานเนสืรอละเอทยด นอกจากดข้ายสทฟข้า สทมลวง และสทแดงเขข้มททที่ถลูกกลลาวถทึงไปแลข้ว เครสืที่อง
ยศนทรยงนั รวมถทึงทองคทา ซทึที่งเปห็นสนัญลนักษณรสากลททที่แสดงถทึงความเปห็นกษนัตรธิยรและสทขาว (ซทึที่งสสืที่อในผข้า
ปลานเนสืรอละเอทยด) ซทึที่งแนลนอนวลาหมายถทึงความบรธิสรุทธธิธ ดนังนนัรนนอกจากนทรแลข้ว ความเปห็นกษนัตรธิยร
และความไมลมทบาปขององครพระผลูข้เปห็นเจข้าของเราจทึงนลาจะถลูกเลห็งถทึงดข้วย

อพย 28:6-14
ใหข้เขาทจาเอโฟดดข้วยทองคจา ดข้วยดข้ายสนฟข้า สนมท่วง สนแดงเขข้มและผข้า
ปท่านเนชนี้อละเอนยด ตกัดดข้วยฝนมชอชท่างออกแบบ 7 แถบทนนี่ผรกบท่าของเอโฟดนกันี้น ใหข้ตอิดกกับรอิมตอนบนทกันี้ง
สองชอินนี้ เพชนี่อจะตอิดเปป็นอกันเดนยวกกัน 8 รกัดประคดทออยท่างประณนต สจาหรกับคาดทกับเอโฟด ใหข้ทจา
ดข้วยฝนมชออยท่างเดนยวกกัน และใชข้วกัตถบอยท่างเดนยวกกับเอโฟด คชอทจาดข้วยทองคจา ดข้ายสนฟข้า สนมท่วง สนแดง
เขข้ม และผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยด 9 แลข้วใหข้ใชข้พลอยสนนจนี้าขข้าวสองแผท่น สจาหรกับจารถึกชชนี่อบบตรของ
ออิสราเอลไวข้ 10 ทนนี่พลอยแผท่นหนถึนี่งใหข้จารถึกชชนี่อหกชชอนี่ และแผท่นทนนี่สองกป็ใหข้จารถึกชชอนี่ ไวข้อนกหกชชนี่อทนนี่
เหลชออยรท่ตามกจาเนอิด 11 ใหข้ชท่างแกะจารถึกชชนี่อเหลท่าบบตรออิสราเอลไวข้ทนนี่พลอยทกันี้งสองแผท่นนกันนี้ เชท่น
อยท่างแกะตราแลข้วฝกังไวข้บนกระเปาะทองคจาซถึนี่งมนลวดลายละเอนยด 12 พลอยทกันี้งสองแผท่นนกันนี้ ใหข้ตอิด
ไวข้กกับเอโฟดบนบท่าทกันี้งสองขข้าง พลอยนกันนี้ จะเปป็นทนนี่ระลถึกถถึงบรรดาบบตรแหท่งออิสราเอล และอาโรน
จะแบกชชนี่อเขาทกันี้งหลายไวข้บนบท่าทกันี้งสองเฉพาะพระพกักตรต์พระเยโฮวาหต์เปป็นทนนี่ระลถึก 13 เจข้าจงทจา
กระเปาะทองคจามนลวดลายละเอนยด 14 กกับทจาสรข้อยสองสายดข้วยทองคจาบรอิสบทธอิธ เปป็นสรข้อยถกัก
เกลนยวแลข้วตอิดไวข้ทนนี่กระเปาะนกันี้น
‘เอโฟด’ ถลูกบรรยายถทึงไวข้ดงนั นทร ในเครสืที่องยศโดยรวมทนัรงหมดของมหาปรุโรหธิต มนันนลาจะ
เปห็นเครสือที่ งยศททที่อยลูชล ร นันบนและชนัรนนอก อาจเปรทยบไดข้กบนั เสสืรอแจห็คเกห็ตหรสือเสสืรอกนักต ททที่ไมลมแท ขน มนันจะ
ถลูกสวมทนับเสสืรอคลรุมดนังททที่บรรยายไวข้ในขข้อ 31-35 เอโฟดจะตข้องถลูกททาขทึรนจากพสืรนททที่เปห็นผข้าปลาน (สท
ขาว) เนสืรอละเอทยด ตกแตลงดข้วยทองคทา ดข้ายสทฟข้า สทมลวง และสทแดงเขข้ม มนันเปห็นสล วนททที่ถลูกประดนับ
ประดาสวยงามททที่สรุดแลข้วของเครสือที่ งยศปรุโรหธิต
‘รนัดประคดทออยลางประณทต’ ตรงตนัวแลข้วกห็หมายถทึง เขห็มขนัดสวยงาม (หรสือเครสือที่ งรนัด) ซทึที่ง
อาจชลวยรนัดเอโฟดใหข้แนบกนับลทาตนัว มนันจะตข้องถลูกททาขทึรนดข้วยทองคทา ดข้ายสทฟข้า สทมลวง และสทแดงเขข้ม
เชลนเดทยวกนันบนพสืรนผข้าปลาน (สทขาว) เนสืรอละเอทยด
พลอยสทนร ทาขข้าวกข้อนโตสองแผลนจะตข้องถลูกจนัดเตรทยมไวข้พรข้อมกนับชสืที่อบรุตรของอธิสราเอล
จารทึกไวข้แผลนละหกชสืที่อ ตามลทาดนับการเกธิดของพวกเขา พลอยสทนร ทาขข้าวแผลนใหญลทรงนั สองนทรจะตข้อง
ถลูกฝนังไวข้บน ‘กระเปาะ’ ทองคทาซทึงที่ มทลวดลายละเอทยด ซทึงที่ จะตข้องถลูกตธิดไวข้กบนั เอโฟดบนบลาทนัรงสอง
ขข้าง ททที่ตธิดไวข้กบนั กระเปาะทองคทาบนบลาทนัรงสองขข้างดข้วยกห็คอสื โซลทองคทาสองเสข้น นนันที่ คสือ สรข้อยถนัก
เกลทยวททาดข้วยทองคทา

ดนังนนัรน เมสืที่ออาโรนและผลูข้สสืบทอดตทาแหนลงตลอจากเขาเขข้าปรนนธิบนัตธิหนข้าททที่ของปรุโรหธิต ชสืที่อ
ทนัรงสธิบสองชสือที่ ของบรุตรของอธิสราเอลกห็จะปรากฏใหข้เหห็นเปห็นททที่ระลทึกเสมอไป ชสืที่อเหลลานทรจทึงจะถลูก
แบกไวข้บนบลาของพวกปรุโรหธิตตลอดไปเปห็นนธิตยร
อพย 28:15-29
จงทจาทกับทรวงแหท่งการพอิพากษา ดข้วยฝนมชอชท่างออกแบบฝนมชอ
เหมชอนทจาเอโฟดคชอทจาดข้วยทองคจา ดข้ายสนฟข้า สนมท่วง สนแดงเขข้มและผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยด 16 ใหข้ทจา
ทกับทรวงเปป็นรร ปสนนี่เหลนนี่ยมจกัตบรกัส พกับทบกลาง ยาวคชบหนถึนี่ง กวข้างคชบหนถึงนี่ 17 จงฝกังพลอยสนนี่แถวบน
ทกับทรวงนกันี้น แถวทนนี่หนถึนี่งฝกังทกับทอิม บบษราคกัมและพลอยสนแดงเขข้ม 18 แถวทนนี่สองฝกังมรกต ไพทรรยต์
และเพชร 19 แถวทนนี่สามฝกังนอิล โมรา และพลอยสนมท่วง 20 แถวทนนี่สฝนนี่ กังพลอยเขนยว พลอยสนนจนี้าขข้าว
และหยก พลอยทกันี้งหมดนนนี้ใหข้ฝกังในลวดลายอกันละเอนยดทนนี่ทจาดข้วยทองคจา 21 พลอยเหลท่านกันี้นใหข้มนชอชนี่
เหลท่าบบตรออิสราเอลสอิบสองชชนี่อจารถึกไวข้เหมชอนแกะตรา จะมนชชนี่อตระกรลทบกตระกรลตามลจาดกับสอิบ
สองตระกรล 22 และเจข้าจงทจาสรข้อยถกักเกลนยวดข้วยทองคจาบรอิสบทธอิธสจาหรกับทกับทรวง 23 และเจข้าจง
ทจาหท่วงทองคจาสองหท่วงตอิดไวข้ทนนี่มมบ บนทกันี้งสองของทกับทรวง 24 สท่วนสรข้อยทนนี่ทจาดข้วยทองคจานกันี้น ใหข้
เกนนี่ยวดข้วยหท่วงทนนี่มบมทกับทรวง 25 และปลายสรข้อยอนกสองขข้าง ใหข้ตอิดกกับกระเปาะทนนี่มนลวดลาย
ละเอนยดทกันี้งสอง ใหข้ตอิดไวข้ขข้างหนข้าทนนี่แถบยถึดเอโฟดทกันี้งสองขข้างบนบท่า 26 จงทจาหท่วงทองคจาสองอกัน
ตอิดไวข้ทนนี่มบมลท่างทกันี้งสองขข้างของทกับทรวงขข้างในทนนี่ตอิดเอโฟด 27 จงทจาหท่วงสองอกันดข้วยทองคจาใสท่ไวข้
รอิมเอโฟดเบชนี้องหนข้า ใตข้แถบทนนี่ตะเขป็บเหนชอรกัดประคดซถึนี่งทอดข้วยฝนมชอประณนตของเอโฟด 28 ใหข้ผรก
ทกับทรวงนกันี้นตอิดกกับเอโฟดดข้วย ใชข้ดข้ายถกักสนฟข้ารข้อยผรกทนนี่หท่วง ใหข้ทกับทรวงทกับรกัดประคดทนนี่ทจาดข้วย
ฝนมชอประณนตของเอโฟด เพชนี่อมอิใหข้ทกับทรวงหลบดไปจากเอโฟด 29 อาโรนจถึงจะมนชชนี่อเหลท่าบบตร
ออิสราเอลจารถึกไวข้ทนนี่ทกับทรวงแหท่งการพอิพากษาตอิดไวข้ทนนี่หกัวใจของตน ใหข้เปป็นทนนี่ระลถึกตท่อพระพกักตรต์
พระเยโฮวาหต์เสมอ เมชนี่อเขาเขข้าไปในทนนี่บรอิสบทธอิธนกันี้น
“ทนับทรวงแหลงการพธิพากษา” ของพวกปรุโรหธิตจทึงถลูกบรรยายไวข้ มนันจะถลูกสวมทนับเอโฟด
มนันจะตข้องททาขทึรนดข้วยทองคทา ดข้ายสทฟข้า สทมลวง สทแดงเขข้มและผข้าปลานเนสืรอละเอทยดเชลนเดทยวกนัน เรา
อาจสนันนธิษฐานไดข้วาล วนัสดรุหลนักของทนับทรวงนทรททาดข้วยทองคทาเปห็นสล วนใหญล มนันจะตข้องมทรลูปทรง
สทที่เหลทที่ยมจนัตรรุ นัส โดยมทขนาดดข้านละประมาณแปดหรสือเกข้านธิรว (คสืบหนทึที่งเชสืที่อกนันวลาเทลากนับประมาณ
ครทึงที่ ศอกหรสือระยะทางตนัรงแตลนรธิวกข้อยไปจนถทึงนธิรวโปข้งบนมสือททที่เหยทยดออกเตห็มททที่ของคนๆหนทึที่ง)
พลอยสทที่แถวจะตข้องถลูกฝนังไวข้บนทนับทรวงนนัรนโดยแถวหนทึงที่ มทพลอยสามชนธิด นลาสนใจตรงททที่วาล
พลอยททถที่ ลูกกลลาวถทึงเหลลานทรคลอนขข้างตรงกนับพลอยททที่ใชข้เปห็นฐานรากของกรรุงเยรลูซาเลห็มใหมลทถทที่ ลูก

บรรยายถทึงในวธิวรณร 21 บนพลอยแตลละเมห็ดจะตข้องจารทึกชสืที่อบรุตรทนัรงสธิบสองคนของอธิสราเอล
“ตามลทาดนับสธิบสองตระกลูล”
คทาสนังที่ ละเอทยดถลูกใหข้ไวข้เกทที่ยวกนับการททที่ทนับทรวงจะตข้องถลูกคาดไวข้บนเอโฟดโดยสรข้อยทอง
คทาถนักเกลทยวททที่ตธิดกนับหลวงทองคทาสองหลวงบนเอโฟดและทนับทรวงนนัรน อยลางไรกห็ตาม ดลูเหมสือนวลา
ตนัวททที่ผลูกจรธิงๆกห็คสือ ดข้ายถนักสทฟข้า ดนังนนัรน อาโรนจะแบกชสืที่อบรุตรทนัรงสธิบสองคนของอธิสราเอลไวข้เสมอ
เมสืที่อเขาเขข้าไปในททที่บรธิสรุทธธิธนร นันเพสือที่ เปห็นททที่ระลทึกตลอพระพนักตรรองครพระผลูข้เปห็นเจข้า
อพย 28:30
จงใสท่อรรอิมและทรมมอิมไวข้ในทกับทรวงแหท่งการพอิพากษา และของ
สองสอินี่งนนนี้จะอยรทท่ นนี่หกัวใจของอาโรนเมชนี่อเขข้าเฝข้าพระเยโฮวาหต์ อาโรนจะรกับภาระการพอิพากษาเหลท่า
บบตรออิสราเอลไวข้ทนนี่หกัวใจของตนเสมอเฉพาะพระพกักตรต์พระเยโฮวาหต์ ในทนับทรวงนนัรนจะตข้องสอด
“อลูรมธิ และทลูมมธิม” เขข้าไวข้ขาข้ งใน ไมลมคท วามเหห็นเปห็นเอกฉนันทรเกทที่ยวกนับวลาสองสธิที่งนทรคอสื อะไรกนันแนล
บางคนถสือทนัศนะททที่วาล พวกมนันเปห็นเพทยงชสืที่อททที่ใชข้เรทยกพลอยทนัรงสธิบสองเมห็ดนนัรนททที่ถลูกบรรยายถทึงไป
แลข้วในทนับทรวงนนัรน อยลางไรกห็ตาม เลวทนตธิ ธิ 8:8 กห็ดลูเหมสือนจะบลงบอกวลาพวกมนันเปห็นกข้อนหธินททแที่ ยก
จากทนับทรวงตลางหาก คทาวลา อยรมยิ และ ทยมมยิม มทความหมายตรงตนัววลา ‘แสงสวลาง’ และ ‘ความ
สมบลูรณรแบบ’ เหห็นไดข้ชนัดวลาพวกมนันถลูกใชข้เปห็นวธิธทททที่บรธิสรุทธธิธวธิธทหนทึที่งในการจนับสลากเพสืที่อแสวงหา
นทราพระทนัยของพระเจข้าในการตนัดสธินใจตลางๆเกทที่ยวกนับชนอธิสราเอล ในกระเปาะในทนับทรวงนนัรน
พวกมนันจะอยลูทล ทที่หวนั ใจของอาโรนจรธิงๆเมสืที่อเขาเขข้าเฝข้าองครพระผลูข้เปห็นเจข้า วลทสรุดทข้ายในบรธิบทนทร ซทึงที่
เกทที่ยวขข้องกนับการททที่ “อาโรนจะรนับภาระการพธิพากษาเหลลาบรุตรอธิสราเอลไวข้ททที่หนัวใจของตนเสมอ
เฉพาะพระพนักตรรพระเยโฮวาหร” กห็ดลูเหมสือนจะบลงบอกวลาอลูรมธิ และทลูมมธิมจะตข้องถลูกใชข้ในการ
แสวงหาคทาพธิพากษาของพระเจข้าในเรสืที่องททที่ตนัดสธินใจยากๆในอธิสราเอล
อพย 28:31-35
เจข้าจงทจาเสชนี้อคลบมใหข้เขข้าชบดกกับเอโฟดดข้วยผข้าสนฟข้าลข้วน 32 ใหข้ทจา
ชท่องคอกลางผชนเสชนี้อ แลข้วขลอิบรอบคอดข้วยผข้าทอ เชท่นเดนยวกกับคอเสชอนี้ ทหาร เพชนี่อจะมอิใหข้ขาด 33 ทนนี่
ชายลท่างของเสชนี้อคลบมใหข้ปกักรรปทกับทอิม ใชข้ดข้ายสนฟข้า สนมท่วง สนแดงเขข้มรอบชายเสชนี้อ และตอิดลรกพรวน
ทองคจาสลกับกกับผลทกับทอิม 34 ลรกพรวนทองคจาลรกหนถึนี่ง ผลทกับทอิมผลหนถึนี่ง ลรกพรวนทองคจาอนกลรก
หนถึนี่ง ผลทกับทอิมอนกผลหนถึงนี่ รอบชายลท่างของเสชนี้อคลบม 35 อาโรนจะสวมเสชนี้อตกัวนกันนี้ เมชนี่อทจางาน
ปรนนอิบกัตอิ และจะไดข้ยอินเสนยงลรกพรวนเมชนี่อเขข้าเฝข้าพระเยโฮวาหต์ในทนนี่บรอิสบทธอิธ และเมชนี่อเดอินออกมา
ดข้วยเกรงวท่าเขาจะตข้องตาย

เสสืรอคลรุมตนัวหลนักของปรุโรหธิตททที่เอโฟดและทนับทรวงสวมทนับอทกททนรนันจะตข้องททา “ดข้วยผข้าสท
ฟข้าลข้วน” มนันจะตข้องมทชลองไวข้สทาหรนับสวมเขข้าทางศทรษะแมข้ไมลมรท ะบรุถทึงชลองสทาหรนับแขนทนัรงสองขข้าง
กห็ตาม เราสนันนธิษฐานไดข้วาล มนันนลาจะมทชลองสทาหรนับแขนดข้วย รอบๆชลองคอและสล วนททอที่ ยลูดล ข้านบน
จะตข้องมทขลธิบรอบคอดข้วยผข้าทอเพสืที่อกนันมธิใหข้ขาดเวลาใชข้งาน บนชายลลางของเสสืรอคลรุมนทรจะตข้องปนัก
“รลูปทนับทธิม ใชข้ดข้ายสทฟข้า สทมลวง สทแดงเขข้มรอบชายเสสืรอ และตธิดลลูกพรวนทองคทาสลนับกนับผลทนับทธิม”
ลลูกพรวนมทไวข้เพสืที่อสล งสนัญญาณบอกวลาปรุโรหธิตยนังมทชทวตธิ อยลูใล นททที่บรธิสรุทธธิธททที่สรุดขณะททที่เขาปรนนธิบนัตธิตลอ
เบสืรองพระพนักตรรองครพระผลูข้เปห็นเจข้า ตลอมาประเพณทของพวกยธิวกห็เชสืที่อวลาเชสือกเสข้นหนทึที่งถลูกผลูกไวข้รอบ
ขข้อเทข้าของมหาปรุโรหธิต ถข้าลลูกพรวนหยรุดสล งเสทยงกรรุงรุ๋ กรธิดี๋งซทึที่งบลงบอกวลาพระเจข้าไดข้ทรงประหารเขา
ตายเสทยแลข้ว ปรุโรหธิตคนอสืที่นๆกห็จะลากเขาออกมาจากททที่บรธิสรุทธธิธททที่สรุด
อพย 28:36-38
เจข้าจงทจาแผท่นทองคจาบรอิสบทธอิธจารถึกคจาวท่า `บรอิสบทธอิธแดท่พระเยโฮวาหต์'
ไวข้เหมชอนอยท่างแกะตรา 37 และเจข้าจงเอาดข้ายถกักสนฟาข้ ผรกแผท่นทองคจานกันี้นไวข้บนมาลาใหข้อยรท่ทนนี่ขข้าง
มาลาดข้านหนข้า 38 แผท่นทองคจานกันี้นจะอยรทท่ นนี่หนข้าผากของอาโรน และอาโรนจะรกับความชกันี่วชข้าอกันเกอิด
แกท่ชนชาตอิออิสราเอลเนชนี่องจากของถวายอกันบรอิสบทธอิธ ซถึนี่งนจามาชจาระใหข้เปป็นของถวายอกันบรอิสบทธอิธ
และแผท่นทองคจานกันี้นใหข้อยรท่ทนนี่หนข้าผากของอาโรนเสมอ เพชนี่อสอิงนี่ ของเหลท่านกันี้นจะเปป็นทนนี่โปรดปรานตท่อ
พระพกักตรต์พระเยโฮวาหต์
มาลาหรสือมงกรุฎบรธิสรุทธธิธจทึงถลูกบรรยายไวข้ มนันจะตข้องมทแผลนทองคทาบรธิสรุทธธิธพรข้อมกนับคทาวลา
“บรธิสรุทธธิธแดลพระเยโฮวาหร” จารทึกไวข้บนมนัน แผลนทองคทานทรจะตข้องถลูกผลูกตธิดกนับมาลาโดยใชข้ดข้ายถนัก
สทฟข้า มาลาและแผลนทองคทานทรจะตข้องอยลูบล นศทรษะของอาโรนเสมอไปขณะททที่เขาปรนนธิบนัตธิอยลูใล น
พลนับพลาเพสือที่ เปห็นททที่โปรดปรานตลอพระพนักตรรพระเยโฮวาหร ในการสวมมนัน เขากห็แบกรนับ “ความ
ชนัวที่ ชข้าอนันเกธิดแกลชนชาตธิอธิสราเอล” ซทึที่งชนชาตธิอธิสราเอลนทามาชทาระใหข้เปห็นของถวายอนันบรธิสรุทธธิธ
กลลาวอทกนนัยหนทึที่งกห็คอสื อาโรนซทึที่งสวมแผลนทองคทานนัรนกห็แบกรนับความบาปแหลงเครสือที่ งถวายบลูชา
ไถลบาปททที่ชนชาตธิอธิสราเอลนทามาถวาย นทกที่ เห็ ปห็นภาพเลห็งถทึงการททอที่ งครพระผลูข้เปห็นเจข้าทรงวางไวข้บน
พระองครซทึที่งความชนัวที่ ชข้าของเราทรุกคนขณะททที่พระเยซลูถลูกตรทึงอยลูบล นกางเขนโดยแบกรนับความบาป
ของเราไวข้ นทอที่ าจมทการอข้างอธิงถทึงมงกรุฎหนามททพที่ ระเยซลูทรงสวมดข้วยซทร า
อพย 28:39-43
จงทอเสชนี้อใหข้เปป็นลวดลาย ดข้วยปท่านเนชนี้อละเอนยด สท่วนผข้ามาลานกันี้น
จงทจาดข้วยผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยด และทจารกัดประคดดข้วยฝนมชอชท่างดข้ายสน 40 จงทจาเสชนี้อ รกัดประคดและ
มาลาสจาหรกับบบตรชายทกันี้งหลายของอาโรนใหข้สมเกนยรตอิและงดงาม 41 จงแตท่งอาโรนพนนี่ชายของเจข้า

และบบตรชายทกันี้งหลายของเขาดข้วยเครชอนี่ งยศ แลข้วเจอิมและสถาปนาและชจาระเขาใหข้บรอิสบ ทธอิธ เพชนี่อจะ
ใหข้ปรนนอิบกัตอิเราในตจาแหนท่งปบโรหอิต 42 จงเยป็บกางเกงใหข้เขาเหลท่านกันี้นดข้วยผข้าปท่านเพชนี่อจะปกปอิดกาย
ทนนี่เปลชอยของเขา ใหข้ยาวตกันี้งแตท่เอวจนถถึงตข้นขา 43 ใหข้อาโรนกกับบบตรชายทกันี้งหลายของเขาสวมเมชนี่อ
เขข้าไปในพลกับพลาแหท่งชบมนบม และเมชนี่อเขข้าใกลข้แทท่นจะปรนนอิบกัตอิ ณ ทนนี่บรอิสบทธอิธ เกลชอกวท่าเขาจะกท่อ
ความชกันี่วชข้าและถถึงตาย เรชนี่องนนในี้ หข้เปป็นกฎเกณฑต์เนชองนอิตยต์ทนนี่เขาและเชชนี้อสายของเขาทนนี่มาภายหลกัง
เขาจะตข้องปฏอิบกัตอิตาม"
สรุดทข้ายเครสือที่ งแตลงกายปกตธิของพวกปรุโรหธิตกห็ถลูกบรรยายไวข้ ผข้าททที่ใชข้คสือ ผข้าปลานเนสืรอ
ละเอทยด ‘เสสืรอ’ ของอาโรนจรธิงๆแลข้วกห็คสือ เสสืรอตนัวในและจะตข้องททาดข้วยผข้าปลานเนสืรอละเอทยดและทอ
ใหข้เปห็นลวดลาย ปรุโรหธิตคนอสืที่นๆททที่เหลสือกห็ตข้องสวมเสสืรอ รนัดประคด (เขห็มขนัด) และมาลา (ผข้าโพก
หนัว) โดยททาใหข้ “สมเกทยรตธิและงดงาม” เมสืที่อบรุตรทนัรงหลายของอาโรนสวมเครสืที่องแตลงกายเชลนนนัรน
พวกเขากห็ตข้องถลูกเจธิม ถลูกสถาปนา และถลูกชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธสทาหรนับการปรนนธิบนัตธิ คทาททที่แปลวลา
สถาปนา ตรงนทร (มอวต์เลยต์) มทความหมายวลา ‘ททาใหข้สทาเรห็จ’ กางเกงขาสนัรนททาดข้วยผข้าปลานสทาหรนับสวม
ไวข้ขาข้ งในกห็จะตข้องถลูกททาขทึรนมาดข้วยซทึที่งปรุโรหธิตทรุกคนจะตข้องสวมไวข้เสมอเพสือที่ กนันอรุจาด
*****
ภนพรวมของอพยพ 29: บทตล่อไปนทกนื้ ลล่าวถทึงสองเรสืที่อง: (1) เครสือที่ งบยชาและพยิธทการสคาหรนับ
การสถาปนาพวกปอุโรหยิตซทึที่งถยกบนันททึกไวห้ในขห้อ 1-37 และ (2) เครสือที่ งเผาบยชาเนสืองนยิตยต์และพระ
สนัญญาของพระเจห้าททที่จะสถยิตอยยล่ทล่ามกลางชนชาตยิอยิสราเอลซทึที่งถยกพบในขห้อ 38-46
อพย 29:1-4
"ตท่อไปนนนี้เปป็นการซถึนี่งเจข้าควรกระทจาเพชนี่อชจาระตกัวเขาทกันี้งหลายใหข้
บรอิสบทธอิธ เพชนี่อเขาจะปรนนอิบกัตอิเราในตจาแหนท่งปบโรหอิต คชอจงเอาวกัวหนบท่มตกัวหนถึนี่งและแกะตกัวผรสข้ องตกัว
ซถึนี่งปราศจากตจาหนอิ 2 ขนมปกังไรข้เชชนี้อ ขนมไรข้เชชนี้อคลบกนจนี้ามกันและขนมแผท่นบางไรข้เชชนี้อทานจนี้ามกัน
ขนมเหลท่านนนี้จงทจาดข้วยยอดแปข้งขข้าวสาลน 3 แลข้วจงใสท่ขนมปกังตท่างๆเหลท่านกันี้นไวข้ในกระบบงเดนยวกกัน
จงนจามาในกระบบงพรข้อมกกับวกัวตกัวผรข้ และลรกแกะตกัวผรข้สองตกัว 4 จงนจาอาโรนและบบตรชายทกันี้งหลาย
ของเขามาทนนี่ประตรพลกับพลาแหท่งชบมนบม แลข้วจงชจาระตกัวเขาทกันี้งหลายดข้วยนจนี้า
พระเจข้าทรงประทานคทาสนังที่ โดยตรงแกลโมเสสสทาหรนับการแตลงตนัรงอาโรนเพสือที่ รนับใชข้ใน
ตทาแหนลงปรุโรหธิต คทาททที่แปลวลา ชจาระ...ใหข้บรอิสบทธอิธ (คอวต์ดนัช) มทความหมายวลา ‘แยกไวข้ตลางหาก’ และ
ปกตธิแลข้วมนักแปลเปห็น ‘ชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธ’ อทกครนัรงททที่มนนั เชสืที่อมโยงโดยตรงกนับแนวคธิดเรสือที่ งความ

บรธิสรุทธธิธ โมเสสจะตข้องเอาวนัวหนรุลมตนัวหนทึที่ง แกะผลูข้สองตนัว ขนมปนังไรข้เชสืรอ ขนมซทึที่งผสมนทรามนัน
มะกอกเทศเขข้าไปดข้วย และขนมปนังกรอบซทึงที่ ไมลมเท ชสืรอททาดข้วยนทรามนันมะกอกเทศ ทนัรงหมดนทรจะตข้อง
ททาดข้วยแปข้งขข้าวสาลท ขนมอบเหลลานทรจะตข้องใสล ไวข้ในกระบรุงหนทึงที่ และถลูกนทามาพรข้อมกนับสนัตวรเหลลา
นนัรนมายนังพลนับพลา (เมสือที่ พธิจารณาถทึงคทาสนังที่ เหลลานทร เราสนันนธิษฐานไดข้วาล พลนับพลาถลูกตนัรงขทึรนเรทยบรข้อย
แลข้ว) อาโรนและบรุตรทนัรงหลายของเขาจะตข้องถลูกนทามายนังประตลูพลนับพลา จากนนัรนททที่นนนัที่ พวกเขาจะ
ตห้องถลูกชทาระตนัวดข้วยนทราโดยโมเสส บางคนเปรทยบการกระททาอนันหลนังนทรวาล เปห็นเหมสือนกนับการลข้าง
เพสืที่อสรข้างใหข้เปห็นคนใหมล ขณะททที่การชทาระลข้างประจทาวนันททที่อลางนนัรนกห็เหมสือนกนับการชทาระประจทาวนัน
เมสืที่อความบาปไดข้รนับการยกโทษตามททที่ 1 ยอหรน 1:9 ไดข้กลลาวไวข้
อพย 29:5-9
จงสวมเครชนี่องยศใหข้อาโรน คชอเสชนี้อในกกับเสชอนี้ เอโฟด กกับเอโฟดและ
ทกับทรวง และเอารกัดประคดทนนี่ทอดข้วยฝนมชอประณนต สจาหรกับใชข้กกับเอโฟดนกันนี้ คาดเอวไวข้ 6 จงสวม
มาลาทนนี่ศนรษะของอาโรน และจงสวมมงกบฎบรอิสบทธอิธทกับมาลา 7 จงเอานจนี้ามกันเจอิมเทลงบนศนรษะ
ของเขา และเจอิมตกันี้งเขาไวข้ 8 จงนจาบบตรชายทกันี้งหลายของเขามาและสวมเสชนี้อใหข้ 9 แลข้วจงเอารกัด
ประคดคาดเอวเขาไวข้ ทกันี้งตกัวอาโรนเองและบบตรชายของเขา และคาดมาลาใหข้เขา แลข้วเขากป็จะรกับ
ตจาแหนท่งเปป็นปบโรหอิตตามกฎเกณฑต์เนชองนอิตยต์ ดกังนนนี้แหละ เจข้าจงสถาปนาอาโรนและบบตรชายทกันี้ง
หลายของเขาไวข้
โมเสสจทึงถลูกสนังที่ ใหข้สวมเครสือที่ งยศอาโรนกลอน คสือ เครสืที่องยศของมหาปรุโรหธิตตามททที่ไดข้
กทาหนดไวข้และจากนนัรนกห็เจธิมเขาดข้วยนทรามนัน (มะกอกเทศ) มทกลธิที่นหอม โดยเทมนันลงบนศทรษะของ
เขา ในแบบเดทยวกนัน บรุตรชายเหลลานนัรนของอาโรนกห็จะตข้องสวมเครสือที่ งแตลงกายทางการของพวก
ปรุโรหธิต ลลูกหลานของอาโรนจทึงถลูกจนัดใหข้รนับตทาแหนลงปรุโรหธิตเสมอไปและถลูกสถาปนาเพสืที่อการนนัรน
อพย 29:10-14
เจข้าจงนจาวกัวตกัวผรข้มาทนนี่หนข้าพลกับพลาแหท่งชบมนบม ใหข้อาโรนกกับบบตร
ชายของเขาเอามชอวางลงบนหกัววกัวตกัวผรข้ 11 แลข้วจงฆท่าวกัวตกัวผรข้นกันี้นตท่อพระพกักตรต์พระเยโฮวาหต์ทนนี่
ประตรพลกับพลาแหท่งชบมนบม 12 จงเอานอินี้วมชอจบท่มเลชอดวกัวตกัวผรข้นกันี้น ทาไวข้ทนนี่เชอิงงอนรอิมแทท่นบข้าง สท่วน
เลชอดทนนี่เหลชอทกันี้งหมดจงเทไวข้ทนนี่เชอิงแทท่นบรชา 13 เจข้าจงเอาไขมกันทกันี้งหมดทนนี่หข้มบ เครชนี่องใน พกังผชดทนนี่ตอิด
อยรท่กบกั ตกับและไตทกันี้งสองกกับไขมกันทนนี่ตอิดไตนกันี้นมาเผาบนแทท่น 14 แตท่เนชนี้อกกับหนกัง และมรลของวกัว
ตกัวผรข้นนกันี้ จงเผาไฟเสนยขข้างนอกคท่าย ทกันี้งนนนี้เปป็นเครชนี่องบรชาไถท่บาป

วนัวตนัวผลูข้ททที่วาล นทรจะตข้องถลูกนทามาททที่หนข้าพลนับพลา อาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาจทึงถลูก
สนังที่ ใหข้วางมสือของตนบนหนัวของมนัน จากนนัรนมนันจะตข้องถลูกฆลาตรงนนัรนเลย เลสือดบางสล วนของมนันจะ
ตข้องถลูกนทาไปทาบนเชธิงงอนของแทลนบลูชาดข้วยนธิรวของโมเสส เลสือดสล วนททที่เหลสือจะตข้องถลูกเทไวข้ททที่
เชธิงแทลนบลูชาหรุข้มดข้วยทองเหลสืองนนันที่ จากนนัรนไขมนันและเครสือที่ งในของวนัวผลูข้ตนัวนนัรนจะตข้องถลูกเผาบน
แทลนบลูชานนัรน หนนังและมลูลของมนันจะตข้องถลูกเอาไปเผานอกคลาย มนันกห็จะททาหนข้าททที่เปห็นเครสือที่ งบยชา
ไถล่บาปเบสืรองตข้นบนแทลนบลูชานนัรนเมสือที่ พวกเขาถลูกสถาปนาใหข้รนับตทาแหนลง
อพย 29:15-18
เจข้าจงนจาแกะผรข้ตกัวหนถึนี่งมาใหข้อาโรนกกับบบตรชายเขาเอามชอของตน
วางบนหกัวแกะตกัวผรข้นนกันี้ 16 แลข้วจงฆท่าแกะตกัวนกันนี้ เสนย เอาเลชอดพรมรอบๆแทท่น 17 จงชจาแหละแกะ
ตกัวนกันี้นออกเปป็นทท่อนๆและเครชนี่องในกกับขาจงลข้างนจนี้าวางไวข้กกับเนชนี้อและหกัว 18 แลข้วจงเผาแกะตกัวนกันี้น
ทกันี้งตกัวบนแทท่นบรชา เปป็นเครชนี่องเผาบรชาถวายแดท่พระเยโฮวาหต์ เปป็นกลอินี่นพอพระทกัย เปป็นเครชนี่องบรชา
ดข้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหต์
ตลอมา โมเสสกห็ถลูกสนังที่ ใหข้เอาแกะผลูข้ตนัวนนัรนมาเพสืที่อททอที่ าโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาจะ
วางมสือของตนบนหนัวของมนัน จากนนัรนมนันกห็จะตข้องถลูกฆลาและเอาเลสือดของมนันพรมรอบๆแทลน จาก
นนัรนเขากห็ตข้องชทาแหละแกะผลูข้ตนัวนนัรน โดยลข้างเครสือที่ งในของมนัน และสรุดทข้ายกห็เผาแกะผลูข้ตนัวนนัรนทนัรงตนัว
บนแทลนบลูชา มนันกลายเปห็นเครสือที่ งเผาบยชา อนันแรกบนแทลนบลูชานนัรนและมนันกห็เปห็นเครสือที่ งบลูชาททที่
เปป็นกลยิที่นพอพระทนัยถวายแดลพระเยโฮวาหร
อพย 29:19-25
เจข้าจงนจาแกะตกัวผรข้อนกตกัวหนถึนี่งมา แลข้วใหข้อาโรนกกับบบตรชายเขาเอา
มชอของตนวางบนหกัวแกะผรข้ตกัวนกันนี้ 20 แลข้วทท่านจงฆท่าแกะตกัวนกันี้นเสนย เอาเลชอดสท่วนหนถึนี่งเจอิมทนนี่
ปลายใบหรขข้างขวาของอาโรน และทนนี่ปลายใบหรขข้างขวาของบบตรชายของเขาทบกคน และทนนี่หกัวแมท่
มชอขข้างขวา และทนนี่หกัวแมท่เทข้าขข้างขวาของเขาบข้าง แลข้วจงเอาเลชอดทนนี่เหลชอพรมรอบๆแทท่นบรชา
21 จงเอาเลชอดสท่วนหนถึงนี่ ทนนี่อยรท่บนแทท่นและนจนี้ามกันเจอิมนกันี้นพรมอาโรนและเครชอนี่ งยศของเขา จงพรม
บบตรชายทกันี้งหลายของเขา และเครชนี่องยศของบบตรชายเหลท่านกันี้นดข้วย อาโรนและเครชนี่องยศของเขา
จะบรอิสบทธอิธรวมทกันี้งบบตรชายของเขาและเครชนี่องยศของเขาดข้วย 22 เจข้าจงเอาไขมกันแกะตกัวผรข้และ
หางทนนี่เปป็นไขมกัน กกับไขมกันทนนี่ตอิดเครชนี่องใน และพกังผชดทนนี่ตอิดอยรท่กกับตกับ กกับไตทกันี้งสองและไขมกันทนนี่ตอิด
อยรท่กบกั ไต กกับโคนขาขข้างขวาดข้วย เพราะเปป็นแกะใชข้สจาหรกับการสถาปนา 23 กกับขนมปกังกข้อนหนถึนี่ง
และขนมปกังคลบกนจนี้ามกันแผท่นหนถึงนี่ และขนมปกังบางแผท่นหนถึนี่งจากกระบบงขนมปกังไรข้เชชนี้อ ซถึงนี่ อยรท่ตท่อ
พระพกักตรต์พระเยโฮวาหต์ 24 แลข้วจงวางสอินี่งเหลท่านกันี้นไวข้ในมชอของอาโรน และในมชอบบตรชายของ

เขา ใหข้แกวท่งไปแกวท่งมาเปป็นเครชนี่องบรชาแกวท่งถวายตท่อพระพกักตรต์พระเยโฮวาหต์ 25 แลข้วจงรกับสอินี่ง
เหลท่านนนี้จากมชอของเขานจาไปเผาบนแทท่นบรชาเปป็นเครชนี่องเผาบรชา เปป็นกลอินี่นทนนี่พอพระทกัยตท่อพระ
พกักตรต์พระเยโฮวาหต์ เปป็นเครชอนี่ งบรชาดข้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหต์
โมเสสถลูกสนังที่ เพธิมที่ เตธิมใหข้เอาแกะผลูข้อทกตนัวททที่เหลสือมาใหข้อาโรนและบรุตรวางมสือของตนบนหนัว
ของมนันเหมสือนกนัน หลนังจากฆลาแกะผลูข้ตนัวนทรแลข้ว โมเสสกห็ถลูกสนังที่ ใหข้เอาเลสือดบางสล วนของมนันไปและ
“เจธิมททที่ปลายใบหลูขข้างขวาของอาโรน และททที่ปลายใบหลูขข้างขวาของบรุตรชายของเขาทรุกคน และททที่
หนัวแมลมสือขข้างขวา และททที่หนัวแมลเทข้าขข้างขวาของเขาบข้าง” จากนนัรนเขากห็ตข้องพรมเลสือดบางสล วนรอบๆ
แทลนบลูชา จากนนัรนเขากห็ตข้องเอาเลสือดบางสล วนของแกะผลูข้ตนัวนทร (แหลงการสถาปนา) พรข้อมกนับนทรามนัน
เจธิมและพรมทนัรงสองอยลางนทรบนอาโรนและบรุตรของเขาขณะยนังสวมเครสือที่ งยศทางการของตน จาก
นนัรนเขากห็ตข้องเอาชธิรนสลวนททที่ถลูกเจาะจงไวข้ของแกะผลูข้ททที่ถลูกฆลาตายพรข้อมกนับขนมปนังททที่กาท หนดไวข้ในขข้อ
2 เขาจะตข้องวางสธิที่งเหลลานทรในมสือของอาโรนและบรุตรใหข้แกวลงพวกมนันไปมาเพสืที่อเปห็นเครสือที่ งบยชา
แกวล่งตลอเบสืรองพระพนักตรรองครพระผลูข้เปห็นเจข้า จากนนัรนเขากห็ตข้องเอาของเหลลานทรทร นังหมดไปจากมสือของ
พวกเขาและเผาของเหลลานนัรนบนแทลนบลูชาเพสืที่อเปห็นเครสือที่ งเผาบยชาดข้วยไฟถวายแดลองครพระผลูข้เปห็นเจข้า
อพย 29:26-31
จงเอาเนชนี้อทนนี่อกแกะตกัวผรข้ซงถึนี่ เปป็นแกะสถาปนาอาโรน แลข้วใหข้แกวท่ง
ไปแกวท่งมาเปป็นเครชนี่องบรชาแกวท่งถวายตท่อพระพกักตรต์พระเยโฮวาหต์ และนกันี่นจะเปป็นสท่วนของเจข้า
27 และจงเอาเนชนี้อทนนี่อกแกะตกัวผรข้ซงถึนี่ เปป็นเครชนี่องบรชาแกวท่งนกันี้นไวข้ และเนชนี้อโคนขาอกันเปป็นสท่วนยกใหข้แกท่
ปบโรหอิตซถึนี่งแกวท่งไปแกวท่งมา และซถึนี่งเปป็นของถวายจากแกะใชข้สจาหรกับการสถาปนา ดข้วยเปป็นสท่วน
ของอาโรนและบบตรชายเขา 28 นกันี่นแหละเปป็นสท่วนซถึงนี่ อาโรนและบบตรชายเขาจะไดข้รกับจากชนชาตอิ
ออิสราเอลเปป็นกฎเกณฑต์เนชองนอิตยต์ เพราะเปป็นสท่วนทนยนี่ กใหข้แกท่ปบโรหอิต และชนชาตอิออิสราเอลจะยกใหข้
จากเครชนี่องสกันตอิบรชา เปป็นเครชนี่องบรชาของเขาถวายแดท่พระเยโฮวาหต์ 29 เครชนี่องยศบรอิสบทธอิธของอา
โรนจะเปป็นของบบตรชายของเขาตท่อๆไป ใหข้เขาสวมเมชนี่อเขารกับการเจอิม และไดข้รกับการสถาปนาไวข้
ในตจาแหนท่ง 30 จงใหข้บบตรชายซถึนี่งจะเปป็นปบโรหอิตแทนเขานกันี้นสวมเครชนี่องยศเหลท่านกันี้นครบเจป็ดวกัน
ขณะทนนี่เขามายกังพลกับพลาแหท่งชบมนบมเพชนี่อปรนนอิบกัตอิในทนนี่บรอิสบทธอิธ 31 จงตข้มเนชนี้อแกะตกัวผรข้สจาหรกับ
การสถาปนาในทนบนี่ รอิสบทธอิธ
จากนนัรนคทาสนังที่ จทึงถลูกใหข้เกทที่ยวกนับสล วนททที่เหลสือของแกะผลูข้แหลงการสถาปนานนัรน อกของมนันจะ
ตข้องถลูกแกวลงไปมาเชลนกนันและจะตกเปห็นของโมเสสผลูข้ซทึที่งขณะนนัรนกทาลนังปรนนธิบนัตธิอยลูใล นตทาแหนลง
ปรุโรหธิต จากนนัรนโมเสสจะตข้องถวายมนันเปห็นเครสืที่องแกวลงบลูชาแทนอาโรนและบรุตรชายของเขา

นอกจากนทรเครสือที่ งยศบรธิสรุทธธิธของอาโรนกห็จะตข้องถลูกสล งตลอไปแกลบรุตรชายทนัรงหลายของเขาสสืบๆไป
เปห็นนธิตยร ผลูข้ททที่สสืบทอดตทาแหนลงตลอจากเขาจะตข้องสวมเครสืที่องยศนนัรนเจห็ดวนันเพสืที่อรนับหนข้าททที่ปรุโรหธิตตลอ
จากเขา นทที่เปห็นการบอกชนัดเจนถทึงระยะเวลาเขข้าเวรททที่ปรุโรหธิตตข้องปรนนธิบนัตธิในแตลละครนัรง ตลอมาใน
สมนัยของดาวธิด พวกปรุโรหธิตจะถลูกจนัดระเบทยบออกเปห็นยทที่สธิบสทที่เวร (หรสือเวรประจทาการ) อยลางไร
กห็ตาม ขณะนนัรนไมลมทการเจาะจงวลานานเทลาใด เหตรุผลกห็คสือวลา ในตอนแรกเลยนนัรน พวกปรุโรหธิตไดข้
รนับมอบหมายใหข้ททางานปรนนธิบนัตธิเปห็นเวลาหนทึที่งสนัปดาหรตลอครนัรง
อพย 29:32-35
แลข้วใหข้อาโรนกกับบบตรชายของเขากอินเนชนี้อแกะตกัวผรข้นนกันี้ และขนมปกัง
ซถึนี่งอยรใท่ นกระบบงทนนี่ประตรพลกับพลาแหท่งชบมนบม 33 ใหข้เขากอินของซถึนี่งนจามาบรชาลบมลทอิน เพชนี่อจะ
สถาปนาและชจาระเขาเหลท่านกันี้นใหข้บรอิสบทธอิธ แตท่คนภายนอกอยท่าใหข้รบกั ประทาน เพราะเปป็นของ
บรอิสบทธอิธ 34 และถข้าแมข้เนชนี้อทนนี่ใชข้ในพอิธนสถาปนา และขนมปกังนกันี้นยกังเหลชออยรท่จนรบท่งเชข้าบข้าง กป็ใหข้เผา
สท่วนทนนี่เหลชอนกันี้นดข้วยไฟเสนย อยท่าใหข้รกับประทานเพราะเปป็นของบรอิสบทธอิธ 35 ดกังนกันี้นแหละ เจข้าจง
กระทจาใหข้แกท่อาโรน และบบตรชายเขาตามคจาทนนี่เราไดข้บกัญชาเจข้าไวข้ จงทจาพอิธนสถาปนาเขาใหข้ครบเจป็ด
วกัน คทาสนังที่ เพธิที่มเตธิมถลูกใหข้ไวข้เกทที่ยวกนับการททที่พวกปรุโรหธิตรนับประทานไดข้เฉพาะของททที่ถลูกชทาระใหข้
บรธิสรุทธธิธแลข้วในชลวงเวลาแหลงการปรนนธิบนัตขธิ องพวกเขา
อพย 29:36-37
จงนจาวกัวผรข้ตกัวหนถึนี่งมาถวายทบกๆวกัน เปป็นเครชนี่องบรชาไถท่บาป เพชนี่อ
ทจาการลบมลทอินและจงชจาระแทท่นบรชา ดข้วยทจาการลบมลทอินของแทท่นนกันี้น จงเจอิมแทท่นนกันี้นเพชนี่อจะ
ชจาระใหข้บรอิสบทธอิธ 37 จงทจาการลบมลทอินแทท่นนกันี้นครบเจป็ดวกัน และชจาระแทท่นนกันี้นใหข้บรอิสบทธอิธ แลข้ว
แทท่นนกันี้นจะบรอิสบทธอิธทนนี่สบด สอินี่งหนถึนี่งสอิงนี่ ใดทนนี่ถรกตข้องแทท่นนกันี้นกป็จะบรอิสบทธอิธดข้วย
การถวายวนัวผลูข้ตนัวหนทึที่งเปห็นเครสือที่ งบลูชาไถลบาปเปห็นเวลาเจห็ดวนันนทรเพสืที่อททาการลบมลทธินถลูกสนังที่
ใหข้เรธิที่มมทขร นทึ เพสืที่อแยกตนัรงและชทาระแทลนบลูชานนัรนใหข้สะอาดในพลนับพลาททที่พงทึที่ ตนัรงขทึรน
อพย 29:38-42
ตท่อไปนนนี้เปป็นสอินี่งซถึนี่งเจข้าตข้องถวายบนแทท่นนกันี้นทบกวกันเสมอไป คชอลรก
แกะสองตกัว อายบหนถึนี่งขวบ 39 จงนจาลรกแกะตกัวหนถึนี่งมาบรชาเวลาเชข้า และนจาลรกแกะอนกตกัวหนถึนี่งมา
บรชาเวลาเยป็น 40 พรข้อมกกับลรกแกะตกัวทนนี่หนถึนี่งนกันี้น จงถวายยอดแปข้งหนถึนี่งในสอิบเอฟาหต์คลบกกกับนจนี้ามกัน
ทนนี่คกันี้นไวข้นกันี้นหนถึนี่งในสนนี่ฮอิน และนจนี้าองบท่นหนถึนี่งในสนฮนี่ อินครท่กนกั เปป็นเครชนี่องดชนี่มบรชา 41 จงถวายลรกแกะอนก
ตกัวหนถึนี่งนกันี้นในเวลาเยป็น ถวายธกัญญบรชาและเครชนี่องดชนี่มบรชาครท่กกันดข้วย เหมชอนอยท่างในเวลาเชข้า ใหข้
เปป็นกลอินี่นพอพระทกัย เปป็นเครชนี่องบรชาดข้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหต์ 42 นนนี่จะเปป็นเครชนี่องเผาบรชา

เนชองนอิตยต์ตลอดชกัวนี่ อายบของเจข้า ทนนี่ประตรพลกับพลาแหท่งชบมนบมเฉพาะพระพกักตรต์พระเยโฮวาหต์ ทนนี่ทนนี่
เราจะพบเจข้าทกันี้งหลายและสนทนากกับเจข้าทนนี่นกันี่น
การสถาปนาเครสืที่องบลูชาเวลาเยห็นและเวลาเชข้าโดยใชข้ลลูกแกะอายรุหนทึที่งขวบตนัวหนทึงที่ นนัร นถลูก
สนังที่ ใหข้เรธิที่มตข้นและททาตลอไปตลอด มนันจะตข้องเปห็นสนัญลนักษณรททที่แสดงถทึงการมทสามนัคคทธรรมทรุกวนัน
กนับองครพระผลูข้เปห็นเจข้า มนันจะเปห็นเกณฑรททที่พระเจข้าจะตรนัสกนับโมเสสททที่ประตลูพลนับพลาทรุกวนันดข้วย
อพย 29:43-46
ทนนี่นกันี่นเราจะพบกกับชนชาตอิออิสราเอล และพลกับพลานกันี้นจะรกับการ
ชจาระใหข้บรอิสบทธอิธดข้วยสงท่าราศนของเรา 44 เราจะชจาระพลกับพลาแหท่งชบมนบมและแทท่นบรชาไวข้เปป็นทนนี่
บรอิสบทธอิธ และเราจะชจาระอาโรนและบบตรชายเขาใหข้บรอิสบทธอิธดข้วย เพชนี่อเขาจะปรนนอิบกัตอิเราใน
ตจาแหนท่งปบโรหอิต 45 เราจะสถอิตอยรทท่ ท่ามกลางชนชาตอิออิสราเอล และจะเปป็นพระเจข้าของเขา 46 เขา
จะรรข้วท่าเราคชอพระเยโฮวาหต์พระเจข้าของเขา ผรข้ไดข้นจาเขาออกจากแผท่นดอินอนยปอิ ตต์ เพชนี่อเราจะสถอิตอยรท่
ทท่ามกลางเขาทกันี้งกลาย เราคชอพระเยโฮวาหต์พระเจข้าของเขา"
สรุดทข้าย พระเจข้าทรงสนังที่ โมเสสวลาพลนับพลาททที่จะถลูกชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธในอทกไมลนานนทรจะเปห็น
สถานททที่พบปะระหวลางพระองครเองกนับชนชาตธิอธิสราเอล พระองครจทึงจะสถธิตอยลูทล ลามกลางพวกเขา
และเปห็นพระเจข้าของพวกเขา
*****
ภนพรวมของอพยพ 30: คคาสนังที่ สอุดทห้ายเกทที่ยวกนับพลนับพลาไดห้ถยกใหห้ไวห้ (1) คคาสนังที่ ถยกใหห้เกทที่ยว
กนับแทล่นสคาหรนับเผาเครสืที่องหอมและขนันทองเหลสืองในขห้อ 1-16 จากนนันื้น (2) คคาสนังที่ ถยกมอบใหห้เกทที่ยว
กนับการลห้างชคาระในทางพยิธทและการเจยิมตนันื้งอาโรนและบอุตรของเขาในขห้อ 17-21 สอุดทห้าย (3) นคนื้ามนัน
เจยิมอนันบรยิสอุทธยิธสคาหรนับเจยิมพลนับพลาถยกกลล่าวถทึงเจาะจงในขห้อ 22-38
อพย 30:1-10
"เจข้าจงสรข้างแทท่นสจาหรกับเผาเครชอนี่ งหอม จงทจาแทท่นนกันี้นดข้วยไมข้
กระถอินเทศ 2 ใหข้ยาวศอกหนถึนี่ง กวข้างศอกหนถึนี่ง เปป็นรร ปสนนี่เหลนยนี่ มจกัตบรกัส และสร งสองศอก เชอิงงอน
มบมแทท่นนกันี้นใหข้เปป็นไมข้ทท่อนเดนยวกกับแทท่น 3 และจงหบข้มแทท่นดข้วยทองคจาบรอิสบ ทธอิธ ทกันี้งดข้านบนและ
ดข้านขข้างทบกดข้าน และเชอิงงอนดข้วย และจงทจากระจกังทองคจาลข้อมรอบแทท่น 4 จงทจาหท่วงทองคจาสอง
หท่วง ตอิดไวข้ใตข้กระจกังดข้านละหท่วงตรงกกันขข้าม หท่วงนกันี้นสจาหรกับสอดใสท่ไมข้คานหาม 5 ไมข้คานหาม
นกันี้นจงทจาดข้วยไมข้กระถอินเทศหบข้มดข้วยทองคจา 6 จงตกันี้งแทท่นนกันี้นไวข้ขข้างนอกมท่านซถึนี่งอยรใท่ กลข้หนบพระ

โอวาท ขข้างหนข้าพระทนนี่นกันี่งกรบณาซถึงนี่ อยรท่เหนชอหนบพระโอวาท ทนนี่ทนนี่เราจะพบกกับเจข้า 7 จงใหข้อาโรนเผา
เครชนี่องหอมบนแทท่นนกันี้นทบกเวลาเชข้า เมชนี่อเขาแตท่งประทนปกป็จงเผาเครชนี่องหอมดข้วย 8 และในเวลาเยป็น
เมชนี่ออาโรนจบดประทนป ใหข้เผาเครชนี่องหอมบนแทท่น เปป็นเครชนี่องหอมเนชองนอิตยต์ตท่อพระพกักตรต์พระเย
โฮวาหต์ตลอดชกันี่วอายบของเจข้า 9 แตท่เครชนี่องหอมอยท่างทนนี่หข้าม อยท่าไดข้เผาบนแทท่นนกันนี้ เลย หรชอเผา
เครชนี่องเผาบรชา หรชอเครชนี่องธกัญญบรชา หรชอเทเครชนี่องดชนี่มบรชาบนนกันี้น 10 ใหข้อาโรนทจาการบรชาไถท่บาป
ทนนี่เชอิงงอนปนละหนดข้วยเลชอดของเครชนี่องบรชาไถท่บาปลบมลทอิน ใหข้เขาทจาการลบมลทอินแทท่นนกันี้นปนละ
หนตลอดชกันี่วอายบของเจข้า แทท่นนกันี้นจะบรอิสบทธอิธทนนี่สบดแดท่พระเยโฮวาหต์"
พระเจข้าประทานคทาสนังที่ แกลโมเสสตลอไปเกทที่ยวกนับการสรข้างแทลนสทาหรนับเผาเครสืที่องหอม ซทึที่ง
เมสืที่อเสรห็จแลข้วจะตข้องถลูกวางไวข้ในหข้องชนัรนนอกของพลนับพลาเอง นนันที่ คสือ ททที่บรธิสรุทธธิธ มนันจะตข้องสลูง
สามฟรุตและตข้องกวข้างและยาวสธิบแปดนธิรว อทกครนัรงททที่มนนั ตข้องถลูกททาดข้วยไมข้กระถธินเทศและหรุข้มดข้วย
ทองคทา เชลนเดทยวกนับเครสือที่ งตกแตลงอสืนที่ ๆของพลนับพลา มนันจะตข้องมทหลวงทองคทาตธิดไวข้เพสืที่อททจที่ ะถลูก
ขนยข้ายไดข้ดข้วยไมข้คานหามหรุข้มดข้วยทองคทา
ททที่นลาสนใจกห็คสือวลาพระเจข้าทรงเปธิดเผยแกลโมเสสวลา พระองครจะเสดห็จมาพบกนับเขาททที่
พระททที่นงนัที่ กรรุณาบนหทบพระโอวาท แทลนสทาหรนับเผาเครสืที่องหอมจะสล งกลธิที่นหอมชสืที่นใจตลอเบสืรองพระ
พนักตรรพระเจข้าเสมอไป การเผาเครสืที่องหอมกลายเปห็นสนัญลนักษณรแหลงคทาอธธิษฐานของประชากรของ
พระเจข้าททที่ลอยขทึรนไปยนังพระเจข้าเสมอไปตามททที่วธิวรณร 8:3-4 ไดข้กลลาวไวข้
อาโรนถลูกสนังที่ ใหข้เผาเครสืที่องหอมซทึงที่ จะถลูกบรรยายถทึงในไมลชข้า ทรุกเชข้าและทรุกเยห็นเมสืที่อเขาแตลง
ประททปของพลนับพลา มนันจะตข้องถลูกกระททาตลอเนสืที่องเสมอไป ชทวธิตแหลงคทาอธธิษฐานของเราตลอเบสืรอง
พระพนักตรรพระเจข้าจทึงถลูกแสดงใหข้เหห็นผลานทางภาพเลห็งนทร มทคทาสนังที่ เพธิมที่ เตธิมใหข้ไวข้วาล แทลนสทาหรนับเผา
เครสือที่ งหอมนทรจะตข้องมท “การบลูชาไถลบาปททที่เชธิงงอนปทละหน” ซทึที่งเหห็นไดข้ชดนั วลาในวนันททาการลบ
มลทธินอนันเปห็นการชทาระใหข้มนันบรธิสรุทธธิธ สรุดทข้าย เครสือที่ งหอมแปลกๆถลูกหข้ามมธิใหข้นทามาถวาย เฉพาะ
ตทารนับบรธิสรุทธธิธททที่พระเจข้ากทาหนดไวข้เทลานนัรนจะถลูกนทามาใชข้
อพย 30:11-16
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า 12 "เมชนี่อเจข้าจะจดสจามะโนครกัว
ชนชาตอิออิสราเอลจงใหข้เขาตท่างนจาทรกัพยต์สอินมาถวายพระเยโฮวาหต์ เปป็นคท่าไถท่ชนวอิต เมชนี่อเจข้านกับ
จจานวนเขา เพชนี่อจะมอิไดข้เกอิดภกัยพอิบกัตอิขนถึนี้ ในหมรท่พวกเขาเมชนี่อเจข้านกับเขา 13 ทบกคนทนนี่ขนถึนี้ ทะเบนยน
สจามะโนครกัว จะตข้องถวายของอยท่างนนนี้ คชอเงอินครถึนี่งเชเขลตามเชเขลของสถานบรอิสบ ทธอิธ (เชเขลหนถึงนี่

มนยนนี่สบอิ เก-ราหต์) ครถึนี่งเชเขลเปป็นเงอินถวายแดท่พระเยโฮวาหต์ 14 ทบกๆคนทนนี่ขถึนี้นทะเบนยนสจามะโนครกัว
อายบตกันี้งแตท่ยนนี่สบอิ ปนขถึนี้นไป ใหข้นจาเงอินมาถวายพระเยโฮวาหต์ 15 เมชนี่อเจข้าทกันี้งหลายนจาเงอินมาถวายพระเย
โฮวาหต์ เพชนี่อจะไดข้ไถท่ชนวอิตของเจข้าทกันี้งหลายนกันี้น สจาหรกับคนมกันี่งมนกป็อยท่าถวายเกอินและสจาหรกับคนจนกป็
อยท่าถวายนข้อยกวท่าครถึงนี่ เชเขล 16 จงเกป็บเงอินคท่าไถท่จากชนชาตอิอสอิ ราเอล และจงกจาหนดเงอินไวข้ใชข้
จท่ายในพลกับพลาแหท่งชบมนบม เพชนี่อเปป็นทนนี่ระลถึกแกท่ชนชาตอิออิสราเอลตท่อพระพกักตรต์พระเยโฮวาหต์
สจาหรกับการไถท่ชนวตอิ ของเจข้าทกันี้งหลาย"
‘คลาไถล’ พธิเศษของพลนับพลา หรสือภาษทถลูกเรทยกเกห็บ เราสนันนธิษฐานวลา อทกไมลนานโมเสสจะ
สทารวจสทามะโนประชากรหรสือ “จดสทามะโนครนัวชนชาตธิอธิสราเอล” แตลละคนในอธิสราเอลซทึที่งมทอายรุ
ยทที่สธิบปทขร นทึ ไปจะตข้องถวายเงธินครทึงที่ เชเขล จรุดประสงครกคห็ อสื เพสืที่อเปห็น “เงธินไวข้ใชข้จลายในพลนับพลาแหลง
ชรุมนรุม เพสือที่ เปห็นททที่ระลทึกแกลชนชาตธิอธิสราเอลตลอพระพนักตรรพระเยโฮวาหร สทาหรนับการไถลชทวตธิ ของ
เจข้าทนัรงหลาย”
เงธินถวายนทรจะเปห็นเครสืที่องเตสือนใจวลา พลนับพลานทรอยลูทล ทที่นนันที่ เพสือที่ ททาการลบมลทธินสทาหรนับจธิต
วธิญญาณของพวกเขา เงธินถวาย (ภาษท) ครทึงที่ เชเขลนทรเปห็นอนัตราเดทยวกนันสทาหรนับทรุกคนในอธิสราเอล
และเหห็นไดข้ชนัดวลาตข้องนทามาถวายเสมอไปทรุกปทจนถทึงสมนัยของพระเยซลู ดลู มนัทธธิว 17:24-27
อพย 30:17-21
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า 18 "เจข้าจงทจาขกันทองสกัมฤทธอิธและ
พานรองขกันทองสกัมฤทธอิธดข้วย สจาหรกับลข้างชจาระ จงตกันี้งขกันนกันี้นไวข้ระหวท่างพลกับพลาแหท่งชบมนบมและ
แทท่นบรชา แลข้วจงตกักนจนี้าใสท่ไวข้ในขกันนกันนี้ 19 ใหข้อาโรนและบบตรชายของเขาใชข้ลข้างมชอและเทข้า
20 เมชนี่อเขาจะเขข้าไปในพลกับพลาแหท่งชบมนบม เขาจะตข้องชจาระดข้วยนจนี้าเพชนี่อจะไมท่ตาย หรชอเมชนี่อเขาเขข้า
มาใกลข้แทท่นทจาการปรนนอิบตกั อิ เพชนี่อถวายเครชนี่องบรชาดข้วยไฟแดท่พระเยโฮวาหต์ 21 จงใหข้เขาลข้างมชอ
และเทข้าเพชนี่อจะมอิไดข้ตาย และใหข้เปป็นกฎเกณฑต์เนชองนอิตยต์ประจจาตกัวเขา คชออาโรนกกับเชชนี้อสายของเขา
ตลอดชกันี่วอายบของเขา"
เครสือที่ งใชข้ชรธินสรุดทข้ายในพลนับพลาถลูกบรรยายถทึงตรงนทร โมเสสถลูกสนังที่ ใหข้ททาขนันทองเหลสืองไวข้
สทาหรนับการลข้างชทาระ เหห็นไดข้ชนัดมนันเอาไวข้ใสล นร ทา (ขข้อ 20) นลาแปลกตรงททที่วาล ไมลมทการระบรุขนาดไวข้
เหห็นไดข้ชนัดวลาโมเสสไดข้เหห็นแบบบนภลูเขาแลข้วและจะตข้องสนังที่ คนใหข้ททามนันตามนนัรน มนันสทาคนัญททที่วาล
พวกปรุโรหธิตถลูกสนังที่ ใหข้ลข้างทนัรงมสือและเทข้าของตนกลอนเขข้าไปในพลนับพลาเพสืที่อททาการปรนนธิบนัตธิ บาง
คนเชสืที่อวลาในพระครธิสตรเรากห็ถลูกชทาระใหข้สะอาดครนัรงเดทยวพอโดยพระโลหธิตอนันมทคลาประเสรธิฐของ

พระองคร กระนนัรน เรากห็ยนังตข้องการการชทาระใหข้สะอาดประจทาวนันอยลูดล ทสทาหรนับความบาปในการ
ดทาเนธินชทวธิตแตลละวนัน พวกปรุโรหธิตไดข้ถลูกชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธแลข้วสทาหรนับการปรนนธิบนัตธิ กระนนัรน พวก
เขากห็ตข้องแสดงตนัววลาสะอาดแลข้วในทางพธิธทกลอนททที่จะปรนนธิบนัตธิพระเจข้า บทเรทยนหนทึงที่ ททที่สอนเรา
จนถทึงทรุกวนันนทรกคห็ สือวลา เราในฐานะประชากรของพระเจข้าตข้องสะอาดตลอเบสืรองพระพนักตรรพระเจข้า
เพสืที่อททที่จะเปห็นภาชนะททที่ใชข้การไดข้สทาหรนับการปรนนธิบนัตรธิ นับใชข้ ดลู 1 เธสะโลนธิกา 4:4 และ 2 ทธิโมธท
2:20-21
อพย 30:22-33
ยอินี่งกวท่านกันนี้ พระเยโฮวาหต์ยกังตรกัสกกับโมเสสวท่า 23 "จงเอาเครชนี่องเทศ
พอิเศษคชอมดยอบนจนี้า ซถึนี่งหนกักหข้ารข้อยเชเขล และอบเชยหอมครถึนี่งจจานวนคชอสองรข้อยหข้าสอิบเชเขล
และตะไครข้สองรข้อยหข้าสอิบเชเขล 24 และการบรรหข้ารข้อยเชเขล ตามเชเขลของสถานบรอิสบทธอิธ และ
นจนี้ามกันมะกอกเทศหนถึนี่งฮอิน 25 เจข้าจงเอาสอินี่งเหลท่านนนี้มาทจาเปป็นนจนี้ามกันเจอิมอกันบรอิสบทธอิธ เปป็นนจนี้าหอม
ปรบงตามศอิลปชท่างปรบงนจนี้ามกันนกันี้น จะเปป็นนจนี้ามกันเจอิมอกันบรอิสบทธอิธ 26 แลข้วจงเอานจนี้ามกันเจอิมพลกับพลา
แหท่งชบมนบมและหนบพระโอวาทดข้วย 27 โตต๊ะและเครชนี่องใชข้ประจจาโตต๊ะ คกันประทนปกกับเครชอนี่ งใชข้
ประจจาคกันประทนป และแทท่นเผาเครชนี่องหอม 28 แทท่นเครชนี่องเผาบรชาและเครชอนี่ งใชข้ประจจาแทท่น ทกันี้ง
ขกันและพานรองขกันนกันนี้ 29 จงชจาระใหข้บรอิสบทธอิธ เพชนี่อจะไดข้บรอิสบทธอิธทนนี่สบด และอะไรมาถรกสอินี่งเหลท่านกันี้น
กป็บรอิสบทธอิธดข้วย 30 อนถึงนี่ จงเจอิมอาโรนและบบตรชายเขา และสถาปนาเขาไวข้ใหข้ปรนนอิบกัตอิเราใน
ตจาแหนท่งปบโรหอิต 31 ทท่านจงกลท่าวแกท่ชนชาตอิออิสราเอลวท่า `นนนี่แหละ เปป็นนจนี้ามกันเจอิมอกันบรอิสบทธอิธ
สจาหรกับเราตลอดชกันี่วอายบของเจข้า 32 นจนี้ามกันนนนี่อยท่าใหข้เจอิมคนสามกัญเลย และอยท่าผสมทจานจนี้ามกันอชนี่น
เหมชอนอยท่างนจนี้ามกันนนนี้ นจนี้ามกันนนนี้เปป็นนจนี้ามกันบรอิสบทธอิธ เจข้าทกันี้งหลายจงถชอไวข้เปป็นบรอิสบทธอิธ 33 ผรใข้ ดจะ
ผสมนจนี้ามกันอยท่างนนนี้ หรชอผรใข้ ดจะใชข้ชโลมคนตท่างดข้าว ผรนข้ นกันี้ จะถรกตกัดขาดจากชนชาตอิของเขา'"
พระเจข้าประทานคทาสนังที่ เพธิมที่ เตธิมแกลโมเสสเกทที่ยวกนับ (1) นทรามนันเจธิมอนันบรธิสรุทธธิธททที่จะถลูกใชข้ และ
(2) มนันจะตข้องถลูกใชข้กบนั อะไรและกนับใคร ตทารนับสทาหรนับนทรามนันเจธิมไดข้ถลูกใหข้ไวข้ ซทึงที่ จะตข้องเปห็น
นทรามนันมะกอกเทศผสมดข้วยเครสืที่องเทศตลางๆ คสือ มดยอบ อบเชย ตะไครข้ และการบลูร ดข้วยนทรามนันเจธิม
อนันศนักดธิธสธิทธธิธนร ท พลนับพลาเองพรข้อมกนับเครสือที่ งใชข้สอยทรุกชธิรนของมนันจะตข้องถลูกเจธิม ในการเจธิมเชลน
นนัรน สธิที่งเหลลานนัรนกห็จะเปห็นสธิที่งบรธิสรุทธธิธ นนันที่ คสือ ถลูกแยกตนัรงไวข้ตลางหากสทาหรนับการปรนนธิบนัตธิพระเจข้า สธิที่ง
ใดหรสือใครกห็ตามททที่แตะตข้องของใชข้ททที่ถลูกชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธแลข้ว ตนัวเขาเองกห็จะถลูกแยกตนัรงไวข้ตลางหาก
เชลนเดทยวกนันเพราะไดข้แตะตข้องสธิที่งททที่บรธิสรุทธธิธแลข้วในทางพธิธท

นอกจากนทร อาโรนและบรุตรของเขาจะตข้องถลูกเจธิมดข้วยนทรามนันเจธิมศนักดธิธสธิทธธิธนทรดข้วยเพสือที่
สถาปนา (แยกตนัรงพวกเขาไวข้ตลางหาก) สทาหรนับการปรนนธิบนัตธิพระเจข้า มนันจะตข้องไมลถลูกใชข้สทาหรนับ
จรุดประสงครทนัวที่ ๆไปหรสือนทาไปใชข้กบนั สามนัญชน นอกจากนทร ใครกห็ตามททที่ผสมนทรามนันเจธิมตามแบบ
ของตนัวเองหรสือใชข้มนันเลลนๆกห็จะตข้องถลูกตนัดขาดเสทยจากชนชาตธิอธิสราเอล วลทหลนังนทรหมายถทึงการ
ประหารชทวธิตหรสือไมลกกห็ ารขนับออกจากคลาย
ภาพเลห็งถทึงการรนับใชข้ของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธปรากฏใหข้เหห็นตรงนทร ทนัวที่ พระคนัมภทรรตลอด
ทนัรงเลลม พระราชกธิจของพระวธิญญาณของพระเจข้าถลูกเปรทยบวลาเปห็นเหมสือนนทรามนัน โดยเฉพาะนทรามนัน
เจธิม ในคทาศนัพทรของพระคนัมภทรรใหมล การถลูกเจธิมดข้วยพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธกคห็ สือ การเตห็มเปทที่ยมดข้วย
พระองครอนันนทามาซทึที่งฤทธธิธเดชฝลายวธิญญาณ
อพย 30:34-38
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "จงเอาเครชนี่องเทศคชอยางไมข้ ชะมด
และมหาหอิงคต์ ผสมกกับกจายานบรอิสบทธอิธ ใหข้เทท่าๆกกันทบกอยท่าง 35 จงผสมเครชนี่องหอมปรบงตามศอิลป
ชท่างปรบงเจชอดข้วยเกลชอใหข้เปป็นของบรอิสบทธอิธและศกักดอิสธ อิทธอิธ 36 จงเอาสท่วนหนถึนี่งมาตจาใหข้ละเอนยด และ
วางอนกสท่วนหนถึนี่งไวข้หนข้าหนบพระโอวาทในพลกับพลาแหท่งชบมนบมทนนี่เราจะพบกกับเจข้า เครชนี่องหอมนกันี้น
เจข้าจงถชอวท่าบรอิสบทธอิธทนนี่สบด 37 เครชนี่องหอมทนนี่เจข้ากระทจาตามสท่วนทนนี่ผสมนกันนี้ เจข้าอยท่าทจาใชข้เอง ใหข้ถอช วท่า
นนนี่เปป็นเครชนี่องหอมบรอิสบทธอิธแดท่พระเยโฮวาหต์ 38 ผรใข้ ดทจาเครชนี่องเชท่นนนนี้ไวข้ใชข้สร ดดม ผรนข้ กันี้นตข้องถรกตกัดขาด
จากชนชาตอิของเขา"
สรุดทข้าย ตทารนับพธิเศษสทาหรนับเครสืที่องหอมบรธิสรุทธธิธททที่จะถลูกเผาบนแทลนสทาหรนับเผาเครสืที่องหอม
กห็ถลูกใหข้ไวข้ มนันจะตข้องททาดข้วยเครสือที่ งเทศตลางๆ ไดข้แกล ยางไมข้ ชะมด และมหาหธิงคร ผสมกนับกทายาน
บรธิสรุทธธิธ เหห็นไดข้ชนัดวลาสธิที่งเหลลานทรจะตข้องถลูกผสมในอนัตราสล วนเทลาๆกนันจนกลายเปห็นเครสือที่ งหอมททมที่ ท
กลธิที่นหอม กลธิที่นจากเครสืที่องหอมนทรกหห็ อมหวลและจะตข้องนทามาเผาเสมอไปททที่พลนับพลา เชลนเดทยวกนับ
นทรามนันเจธิม เครสืที่องหอมนทรจะตข้องถลูกถสือวลาเปห็นสธิที่งบรธิสรุทธธิธ โดยถลูกททาขทึรนและถลูกใชข้เฉพาะในการ
ปรนนธิบนัตธิของพลนับพลา ดนังนนัรนจะตข้องถลูกแยกไวข้ตลางหากและถลูกใชข้ในงานของพระเจข้าเทลานนัรน
*****
ภนพรวมของอพยพ 31: หลนังจากประทานใหห้แกล่โมเสสซทึที่งคคาสนัที่งททที่เจาะจงและมทราย
ละเอทยดเกทที่ยวกนับการสรห้างพลนับพลาและเครสืที่องใชห้สอยตล่างๆแลห้ว (1) บนัดนทพนื้ ระเจห้ากป็ทรงบอกถทึง
ชล่างฝทมสือททที่จะกคากนับดยแลการกล่อสรห้างจรยิงๆในขห้อ 1-11 (2) นอกจากนทนื้ เพราะโครงการกล่อสรห้างททที่

ใกลห้เขห้ามา พระเจห้าจทึงทรงเตสือนความจคาโมเสสและชนชาตยิอยิสราเอลเกทที่ยวกนับวนันสะบาโตในขห้อ
12-17 สอุดทห้าย (3) โมเสสรนับแผล่นศยิลาพระราชบนัญญนัตยิในขห้อ 18
อพย 31:1-11
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า 2 "ดรซน เราไดข้ออกชชอนี่ เบซาเลล ผรข้
เปป็นบบตรชายอบรน ผรข้เปป็นบบตรชายเฮอรต์แหท่งตระกรลยรดาหต์ 3 และไดข้ใหข้เขาประกอบดข้วยพระวอิญญาณ
ของพระเจข้าคชอใหข้เขามนสตอิปกัญญา ความเขข้าใจและความรรข้ในวอิชาการทบกอยท่าง 4 จะไดข้คอิดออกแบบ
อยท่างประณนตในการทจาเครชนี่องทองคจา เงอิน และทองสกัมฤทธอิธ 5 เจนยระไนพลอยตท่างๆสจาหรกับฝกังใน
กระเปาะและแกะสลกักไมข้ไดข้ คชอประกอบวอิชาการทบกอยท่าง 6 และดรเถอิด เราไดข้ตกันี้งผรข้ชท่วยอนกคนหนถึนี่ง
ชชนี่อโอโฮลนอกับ บบตรชายอาหอิสะมกัคแหท่งตระกรลดาน และสจาหรกับคนทกันี้งปวงผรข้เฉลนยวฉลาดเราไดข้
บกันดาลใหข้เขามนจอิตใจอกันประกอบดข้วยสตอิปกัญญา เพชนี่อเขาจะไดข้ทจาสอินี่งสารพกัดซถึนี่งเราไดข้สกันี่งเจข้าไวข้
นกันี้น 7 คชอพลกับพลาแหท่งชบมนบม หนบพระโอวาทและพระทนนี่นกันี่งกรบณา ซถึงนี่ อยรบท่ นหนบพระโอวาท และ
เครชนี่องใชข้ทบกอยท่างสจาหรกับพลกับพลา 8 โตต๊ะกกับเครชอนี่ งใชข้สจาหรกับโตต๊ะ คกันประทนปบรอิสบทธอิธกกับเครชนี่องใชข้
สจาหรกับคกันประทนป และแทท่นเครชนี่องหอม 9 แทท่นเครชนี่องเผาบรชากกับเครชอนี่ งใชข้ประจจาแทท่น ขกันกกับ
พานรองขกันนกันนี้ 10 เสชนี้อยศเยป็บดข้วยฝนมชอประณนต คชอเสชอนี้ ยศอกันบรอิสบทธอิธของอาโรนปบโรหอิต และเสชนี้อ
ยศของบบตรชายของเขา เพชนี่อจะไดข้สวมปฏอิบกัตอิในตจาแหนท่งปบโรหอิต 11 และนจนี้ามกันเจอิมกกับเครชนี่อง
หอมสจาหรกับทนบนี่ รอิสบทธอิธ ทนนี่เราบกัญชาเจข้านกันี้นใหข้เขากระทจาตามทบกประการ"
หลนังจากประทานคทาสนังที่ อยลางละเอทยดเกทที่ยวกนับพลนับพลาและของใชข้ตลางๆแลข้ว พระเจข้ากห็
ทรงแตลงตนัรง “เบซาเลลตามชสืที่อ ผลูข้เปห็นบรุตรชายของอรุรท ผลูข้เปห็นบรุตรชายของเฮอรรแหลงเผลายลูดาหร” ใหข้
เปห็นผลูข้ครุมงานกลอสรข้าง มทระบรุไวข้วาล พระเจข้าทรง “ใหข้เขาเตห็มลข้นดข้วยพระวธิญญาณของพระเจข้า ในสตธิ
ปนัญญา ในความเขข้าใจและในความรลูข้ และในงานแหลงฝทมอสื ชลางทรุกอยลาง” เราควรหมายเหตรุไวข้วาล ททที่
ใดททที่พระเจข้าทรงนทาพา พระองครกทห็ รงจนัดหาใหข้ พระองครจทึงทรงจนัดหาชลางฝทมสือททที่จทาเปห็นตข้องใชข้ใน
การสรข้างและตธิดตนัรงสธิที่งทนัรงปวงททที่จทาเปห็นสทาหรนับพลนับพลา เบซาเลลคนนทรมทความเชทที่ยวชาญเปห็นพธิเศษ
ในงานโลหะตลางๆรวมถทึงเครสือที่ งประดนับและงานไมข้ นอกจากนทร พระเจข้าทรงจนัดหา “โอโฮลทอนับ
บรุตรชายของอาหธิสะมนัคแหลงเผลาดาน” พรข้อมกนับคนอสืนที่ ๆททที่ 'จธิตใจเตห็มดข้วยสตธิปนัญญา' (นนันที่ คสือ มท
ความเชทที่ยวชาญ) พระเจข้าทรงสนังที่ โมเสสวลา คนเหลลานทรจะตข้อง “ททาสธิที่งสารพนัดซทึงที่ เราไดข้บนัญชาเจข้าไวข้
นนัรน” โครงการทนัรงหมดตนัรงแตลโครงสรข้างไปจนถทึงเครสืที่องตกแตลง ผข้าและเสสืรอผข้า นทรามนันเจธิมและเครสือที่ ง
หอมจะตข้องอยลูภล ายใตข้การกทากนับดลูแลของเบซาเลลและผลูข้ชลวยคนอสืนที่ ๆของเขา

อพย 31:12-17
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า 13 "จงสกันี่งชนชาตอิออิสราเอลวท่า `เจข้า
ทกันี้งหลายจงรกักษาวกันสะบาโตของเราไวข้ เพราะนนนี่จะเปป็นหมายสจาคกัญระหวท่างเรากกับเจข้าตลอดชกันี่ว
อายบของเจข้า เพชนี่อเจข้าจะไดข้รข้วร ท่าเราคชอพระเยโฮวาหต์ ผรไข้ ดข้กระทจาเจข้าใหข้บรอิสบ ทธอิธ 14 เหตบฉะนนนี้ เจข้าทกันี้ง
หลายจงรกักษาวกันสะบาโตไวข้ เพราะเปป็นวกันบรอิสบทธอิธสจาหรกับเจข้า ทบกคนทนนี่กระทจาใหข้วกันนกันนี้ เปป็น
มลทอินจะตข้องถรกประหารใหข้ตายเปป็นแนท่ เพราะผรข้ใดกป็ตามทจาการงานในวกันนกันนี้ ผรนข้ กันี้นตข้องถรก
ตกัดขาดจากทท่ามกลางชนชาตอิของเขา 15 จงทจางานแตท่ในกจาหนดหกวกัน แตท่ในวกันทนนี่เจป็ดเปป็นวกันสะ
บาโต เปป็นวกันหยบดพกักสงบ เปป็นวกันบรอิสบทธอิธแดท่พระเยโฮวาหต์ ผรใข้ ดทจางานในวกันสะบาโตนกันี้นตข้องถรก
ลงโทษถถึงตายเปป็นแนท่ 16 เหตบฉะนนนี้ ชนชาตอิออิสราเอลจงรกักษาวกันสะบาโตไวข้ คชอถชอวกันสะบาโต
ตลอดชกันี่วอายบของเขาเปป็นพกันธสกัญญาเนชองนอิตยต์ 17 เปป็นหมายสจาคกัญระหวท่างเรากกับชนชาตอิ
ออิสราเอลวท่า ในหกวกันพระเยโฮวาหต์ไดข้ทรงสรข้างฟข้าสวรรคต์และแผท่นดอินโลก แตท่ในวกันทนนี่เจป็ด
พระองคต์ไดข้ทรงงดการงานไวข้ และไดข้ทรงหยท่อนพระทกัยในวกันนกันี้น '"
ดข้วยเหห็นวลางานกลอสรข้างขนาดใหญลใกลข้จะเรธิที่มขทึรนแลข้ว พระเจข้าจทึงทรงเนข้นยทราพระบนัญชา
เรสืที่องวนันสะบาโตอทกครนัรง พระเจข้าทรงเตสือนความจทาพวกเขาวลาในการรนักษาวนันสะบาโต มนันกห็เปห็น
หมายสทาคนัญอยลางหนทึที่งระหวลางพระองครกบนั ชนชาตธิอธิสราเอลตลอดไปเปห็นนธิตยร มนันจะตข้องถลูก
ททาใหข้บรธิสรุทธธิธ (นนันที่ คสือ ถลูกแยกตนัรงไวข้ตลางหากจากอทกหกวนันททที่เหลสือของสนัปดาหร) ผลูข้ใดททที่ฝลาฝสืนวนันสะ
บาโตจะตข้องถลูกตนัดออก และในกรณทนร ท ความหมายกห็ไมลไดข้กาท กวม คนเหลลานนัรนจะตข้องถลูกประหาร
ชทวธิต (ขข้อ 15) วนันสะบาโตจะตข้องเปห็นพนันธสนัญญาเนสืองนธิตยรและเปห็นหมายสทาคนัญอยลางหนทึที่งระ
หวลางพระเยโฮวาหรพระเจข้าและชนชาตธิอธิสราเอล มนันจะเปห็นเครสือที่ งเตสือนใจชนชาตธิอธิสราเอลถทึงการ
ททที่ในหกวนันพระเจข้าไดข้ทรง “สรข้างฟข้าสวรรครและแผลนดธินโลก และในวนันททที่เจห็ดพระองครไดข้ทรง
หยรุดพนักสงบ และไดข้ทรงชสืนที่ พระทนัย” นทที่สสืที่อชนัดเจนวลาการทรงสรข้างใชข้เวลาหกวนันจรธิงๆ ททที่นลาสนใจ
ขทึรนไปอทกกห็คสือวลาพระเจข้าเองทรงหยรุดพนักและทรงชสืที่นพระทนัยในวนันททที่เจห็ด วนันสะบาโตในฐานะเปห็น
หลนักการหนทึที่งกห็ถลูกหมายไวข้เสมอมาใหข้เปห็นพระพรและไมลใชลภาระ จรุดประสงครของมนันททที่มมท า
ตลอดกห็คสือ เพสือที่ ททที่จะใหข้การหยรุดพนักและการททาใหข้สดชสืที่นททที่จทาเปห็นแกลประชากรของพระเจข้า
อพย 31:18
เมชนี่อพระองคต์ตรกัสแกท่โมเสสบนภรเขาซนนายเสรป็จแลข้ว พระองคต์ไดข้
ประทานแผท่นพระโอวาทสองแผท่น เปป็นแผท่นศอิลาจารถึกดข้วยนอินี้วพระหกัตถต์ของพระเจข้า ไมลมขท ข้อสงสนัย
เหลสือเลยเกทที่ยวกนับแหลลงททที่มาของสธิที่งททไที่ ดข้ถลูกประทานใหข้บนภลูเขานนัรน หลนังจากใชข้เวลาสทที่สธิบวนันบน
นนัรนแลข้ว พระเจข้าเองกห็ทรงเขทยน “แผลนพระโอวาทสองแผลน” ดข้วยนธิรวพระหนัตถรของพระองครเอง

พระราชบนัญญนัตธิไมลเพทยงถลูกพระเจข้าประทานใหข้แกลโมเสสเทลานนัรน แตลมนันยนังถลูกเขทยนขทึรนโดยพระเจข้า
จรธิงๆดข้วย วลททอทที่ ข้างอธิงถทึงนธิรวพระหนัตถรของพระองครยอล มเปห็นการใชข้คทาพลูดททที่แสดงพระเจข้าใน
ลนักษณะของมนรุษยร มทคนเชสืที่อกนันวลาศธิลานนัรนนลาจะเปห็นหธินอลอน ภาษาททที่พระเจข้าทรงใชข้นลาจะเปห็น
ภาษาฮทบรลู
*****
ภนพรวมของอพยพ 32: (1) บนันททึกเกทที่ยวกนับเหตอุการณต์อนันเลวทรามซทึที่งเกยิดขทึนนื้ ตอนททที่
โมเสสไมล่อยยล่กป็ถยกเปยิดเผยในททที่นทนื้ในขห้อ 1-11 (2) มทบนันททึกไวห้วาล่ พอกลนับมาและเหป็นวล่าเกยิดอะไรขทึนื้น
โมเสสกป็ทคาใหห้แผล่นศยิลาทนันื้งสองแตกและประจนันหนห้าชนชาตยิอยิสราเอลดห้วยเรสือที่ งความบาปของ
พวกเขาในขห้อ 12-29 (3) บทนทนื้ปดยิ ทห้ายดห้วยคคาอธยิษฐานทยลขอแทนของโมเสสและคคาตอบของ
พระเจห้าในขห้อ 30-35
อพย 32:1-6
เมชนี่อพลไพรท่เหป็นโมเสสลท่าชข้าอยรท่ ไมท่ลงมาจากภรเขาจถึงไดข้พากกันมาหา
อาโรน เรนยนวท่า "ลบกขถึนี้น ขอทท่านสรข้างพระใหข้แกท่พวกขข้าพเจข้า ซถึนี่งจะนจาพวกขข้าพเจข้าไป ดข้วยวท่า
โมเสสคนนนทนี้ นนี่ไดข้นจาขข้าพเจข้าออกมาจากประเทศอนยอิปตต์เปป็นอะไรไปเสนยแลข้ว ขข้าพเจข้าไมท่ทราบ"
2 ฝท่ายอาโรนไดข้กลท่าวแกท่เขาวท่า "จงปลดตบข้มหรทองคจาออกจากหรภรรยา และหรบบตรชายหญอิงของเจข้า
ทกันี้งหลายแลข้วนจามาใหข้เราเถอิด" 3 พลไพรท่ทกันี้งปวงจถึงไดข้ปลดตบข้มหรทองคจาจากหรของตนมามอบใหข้
กกับอาโรน 4 เมชนี่ออาโรนไดข้รกับทองคจาจากมชอเขาแลข้ว จถึงใชข้เครชนี่องมชอสลกักหลท่อรรปเปป็นวกัวหนบท่ม แลข้ว
เขาทกันี้งหลายประกาศวท่า "โอ ออิสราเอล สอินี่งเหลท่านนนี้แหละเปป็นพระของเจข้า ซถึนี่งนจาเจข้าออกจากแผท่นดอิน
อนยอิปตต์" 5 เมชนี่ออาโรนไดข้ยอินดกังนกันนี้ แลข้วจถึงสรข้างแทท่นบรชาไวข้ตรงหนข้ารร ปวกัวหนบมท่ นกันี้น แลข้วอาโรน
ประกาศวท่า "พรบท่งนนนี้จะเปป็นวกันเทศกาลเลนนี้ยงถวายพระเยโฮวาหต์ " 6 ครกันี้นรบท่งขถึนี้นเขาตชนี่นขถึนี้นแตท่เชข้ามชด
ถวายเครชนี่องเผาบรชา และนจาเครชนี่องสกันตอิบรชามา พลไพรท่กป็นกันี่งลงกอินและดชนี่มแลข้วกป็ลบกขถึนนี้ เลท่นสนบกกกัน
ขณะเดทยวกนัน โมเสสกห็ไมลอยลูถล ทึงสทที่สธิบวนัน ความอดทนไมลไหวและความไมลรจลูข้ นักโตเปห็น
ผลูข้ใหญลฝลายวธิญญาณของชนชาตธิอธิสราเอลกห็ปรากฏใหข้เหห็น พวกเขาเหห็นวลาโมเสสไมลอยลูล พวกเขาจทึง
รรุมบนังคนับอาโรนใหข้ททารลูปเคารพพระใหข้แกลพวกเขา ความสายตาสนัรนฝลายวธิญญาณของพวกเขา
ปรากฏใหข้เหห็นในการททพที่ วกเขาคธิดวลารลูปเคารพดนังกลลาวสามารถนทาทางพวกเขาไดข้จรธิงๆ อาโรนจทึง
สนังที่ พวกเขาใหข้นทาตรุข้มหลูทองคทาของพวกเขามา ซทึที่งจากตรุข้มหลูเหลลานนัรนเขากห็ททาเปห็นรลูปลลูกวนัวทองคทา
โดยเททองคทาททที่ละลายแลข้วลงไปในแมลพมธิ พรอนนั หนทึที่ง สภาพฝลายวธิญญาณททที่ตกตทที่าลงถทึงขทดสรุดของ

อาโรนกห็ถลูกเผยใหข้เหห็นในการททที่เขาไมลเพทยงรล วมมสือในการททารลูปเคารพเทลานนัรน แตลเขายนังกลลาวคทาพลูด
หมธิที่นประมาทดข้วยวลา “โอ อธิสราเอลเอรุ๋ย สธิที่งเหลลานทรแหละเปห็นพระของทลาน ซทึที่งนทาทลานออกมาจาก
แผลนดธินแหลงอทยธิปตร”
เราควรหมายเหตรุไวข้วาล รลูปลลูกวนัวหรสือวนัวหนรุลมเปห็นตข้นแบบของการกราบไหวข้พระบาอนัลซทึที่ง
แพรล หลายไปทนัวที่ ดธินแดนตะวนันออกกลางในสมนัยนนัรน บางคนคธิดวลาซาตานเองททาใหข้รลูปลลูกวนัวนนัรน
ขยนับหรสือสล งเสทยง เพสืที่อททาใหข้ดลูเหมสือนวลามนันมทพลนังเหนสือธรรมชาตธิ ไมลวาล อาโรนนนัรนเสทยสตธิไปแลข้ว
จรธิงๆหรสือไมลเขากห็เปห็นนนักการเมสืองททที่เชทที่ยวชาญ โดยยอมททาใหข้ผลูข้คนหายโมโหในขณะนนัรน
วนันตลอมาชนชาตธิอธิสราเอลกห็ถวายเครสืที่องเผาบลูชาและเครสืที่องสนัตวบลูชาอสืที่นๆแกลรลูปเคารพนนัรน
ขณะเดทยวกนัน “ประชากรกห็นนังที่ ลงกธินและดสืที่ม และลรุกขทึรนเลลนสนรุกกนัน” รลูปแบบของชาวโลกในการ
กธิน ดสืมที่ และเลลนสนรุกยนังมทอยลูเล หมสือนเดธิมจนถทึงทรุกวนันนทร
อพย 32:7-10
ฝท่ายพระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "เจข้าลงไปเถอิด ดข้วยวท่าชนชาตอิ
ของเจข้าซถึนี่งเจข้าไดข้นจาออกจากแผท่นดอินอนยปอิ ตต์นกันี้น ไดข้ทจาความเสชนี่อมเสนยมากแลข้ว 8 เขาไดข้หกันเหออก
จากทางซถึนี่งเราสกันี่งเขาไวข้อยท่างรวดเรป็ว คชอหลท่อรร ปวกัวขถึนี้นรร ปหนถึงนี่ สจาหรกับตน และกราบไหวข้รรปนกันี้น
และถวายสกัตวบรชาแกท่รรปนกันี้นและกลท่าววท่า `โอ ออิสราเอล สอิงนี่ เหลท่านนนี้แหละเปป็นพระของเจข้า ซถึงนี่ นจาเจข้า
ออกจากแผท่นดอินอนยอิปตต์'" 9 แลข้วพระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "เราเหป็นพลไพรท่นนนี้แลข้ว ดรเถอิด เขา
เปป็นชนชาตอิคอแขป็ง 10 ฉะนกันนี้ บกัดนนนี้เจข้าจงปลท่อยเราตามลจาพกัง เพชนี่อความพอิโรธของเราจะเดชอดพลบท่ง
ขถึนี้นตท่อเขาและเพชนี่อเราจะผลาญทจาลายเขาเสนย สท่วนเจข้าเราจะใหข้เปป็นประชาชาตอิใหญท่ "
พระเจข้าทรงทราบมาตลอดวลาเกธิดอะไรขทึรนขข้างลลางในคลายนนัรนจทึงทรงแจข้งใหข้โมเสสทราบ
ถทึงการละทธิรงความจรธิงกลอนททที่เขาลงไป พระเจข้าตรนัสวลาพวกเขา “ไดข้ททาใหข้พวกเขาเองเสสืที่อมทราม
แลข้ว” เราจทาไดข้วาล ไมลถทึงสทที่สธิบวนันกลอนหนข้านนัรนพวกเขาไดข้เขข้าในพนันธสนัญญาหนทึที่งกนับพระเจข้าแลข้ว
พวกเขาหนันออกไปเสทยจากทางนนัรนเรห็วเหลสือเกธิน นอกจากนทรพระเจข้าทรงมองวลาพวกเขาเปห็นคน
คอแขห็ง ความหมายกห็คสือ เยลอหยธิงที่ และจองหอง
การโตข้วาททอนันโดดเดลนททที่สรุดไดข้เกธิดขทึรน ความซสืที่อตรง ความบรธิสรุทธธิธและความยรุตธิธรรมของ
พระเจข้าไดข้ถลูกฝลาฝสืน อนันททาใหข้พระพธิโรธของพระองครพลรุงล ขทึรน นทที่สสืที่อวลาโมเสสไดข้เรธิที่มวธิงวอนเผสืที่อ
ผลูข้คนของเขาแลข้ว พระเจข้าทรงเตสือนเขาวลา “ฉะนนัรนบนัดนทร จงปลลอยใหข้เราอยลูตล ามลทาพนัง เพสือที่ ความ
พธิโรธของเราจะเดสือดพลรุลงขทึรนตลอพวกเขา และเพสืที่อเราจะททาลายพวกเขาเสทย และเราจะททาใหข้เจข้า

เปห็นประชาชาตธิใหญล” ในดข้านหนทึงที่ คสือ พระพธิโรธอนันบรธิสรุทธธิธของพระเจข้าททที่มทตลอประชาชนกลรุลม
หนทึที่งททที่สมควรถลูกพระเจข้าททาลายเสทย โดยเฉพาะเมสืที่อเหห็นแลข้วถทึงการทรงชลวยใหข้พข้นอนันใหญลหลวงททที่
พระองครไดข้ประทานใหข้แกลพวกเขาแลข้ว กระนนัรนในอทกดข้านหนทึที่ง คสือ การอข้อนวอนเผสืที่อของโมเสส
โดยทลูลขอเผสืที่อพวกเขา นทจที่ ทึงเปห็นภาพเลห็งถทึงการททพที่ ระเยซลูทรงอธธิษฐานวธิงวอนเผสืที่อพวกเรา นทที่สสืที่อ
ดข้วยวลาคทาอธธิษฐานอนันรข้อนรนและเกธิดผลของผลูข้ชอบธรรมคนหนทึงที่ สามารถททาใหข้พระเจข้าทรง
เปลทที่ยนพระทนัยจากแผนการของพระองครไดข้
อพย 32:11-14
ฝท่ายโมเสสกป็วอิงวอนกราบทรลพระเยโฮวาหต์พระเจข้าของทท่านวท่า "ขข้า
แตท่พระเยโฮวาหต์ ไฉนพระองคต์จถึงทรงพระพอิโรธอยท่างแรงกลข้าตท่อพลไพรท่ของพระองคต์ ซถึนี่ง
พระองคต์ทรงนจาออกมาจากแผท่นดอินอนยปอิ ตต์ ดข้วยฤทธานบภาพอกันใหญท่ยงอินี่ และดข้วยพระหกัตถต์อกันทรง
ฤทธอิธของพระองคต์เลท่า 12 เหตบไฉนจะใหข้ชนชาวอนยอิปตต์กลท่าววท่า `พระองคต์ทรงนจาเขาออกมาเพชนี่อจะ
ทรงทจารข้ายเขา เพชนี่อจะประหารชนวอิตเขาทนนี่ภรเขาและทจาลายเขาเสนยจากพชนี้นแผท่นดอินโลก' ขอพระองคต์
ทรงหกันกลกับเสนยจากความพอิโรธอกันแรงกลข้าของพระองคต์ และทรงกลกับพระทกัยอยท่าทจาอกันตรายแกท่
พลไพรท่ของพระองคต์เอง 13 ขอพระองคต์ไดข้ทรงระลถึกถถึงอกับราฮกัม ออิสอกัค และออิสราเอลผรรข้ กับใชข้
ของพระองคต์ เปป็นผรข้ซงถึนี่ พระองคต์ไดข้ทรงปฏอิญาณดข้วยพระองคต์เองแกท่เขาเหลท่านกันี้นไวข้วท่า `เราจะใหข้
เชชนี้อสายของเจข้าทวนขถึนี้นดบจดวงดาวในทข้องฟข้า และแผท่นดอินนนนี้ทกันี้งหมดซถึนี่งเราสกัญญาไวข้แลข้ว เราจะยก
ใหข้แกท่เชชนี้อสายของเจข้า และเขาจะรกับไวข้เปป็นมรดกตลอดไป'" 14 แลข้วพระเยโฮวาหต์จถึงทรงกลกับ
พระทกัย มอิไดข้ทรงทจาอกันตรายอยท่างทนนี่พระองคต์ทรงดจารอิวท่าจะกระทจาแกท่พลไพรท่ของพระองคต์
โมเสสในฐานะเปห็นแบบหนทึงที่ ของพระเยซลูกอห็ ข้อนวอนกนับพระเจข้าในการทลูลขอเผสืที่อผลูข้คน
ของเขา แบบอยลางแหลงคทาอธธิษฐานททที่เกธิดผลมากจทึงถลูกบนันททึกไวข้เพสืที่อเรา เขาเตสือนความจทาพระเจข้า
ถทึงพระราชกธิจอนันยธิงที่ ใหญลททที่เพธิที่งเกธิดขทึรนไมลนานของพระองคร ในพระคนัมภทรรตลอดทนัรงเลลม คทา
อธธิษฐานททที่ยธิงที่ ใหญลทร นังหลายมนักเตสือนความจทาพระเจข้าถทึงพระราชกธิจตลางๆของพระองครและบางครนัรง
กห็เตสือนถทึงพระสนัญญาตลางๆของพระองคร เขาขอพระเจข้าใหข้ทรงพธิจารณาวลาคนอทยธิปตรจะคธิดอะไรกนับ
การททที่พระองครทรงชลวยพวกเขาใหข้รอดพข้นมาเพสืที่อททที่จะททาลายพวกเขาเสทย จากนนัรนเขากห็ขอพระเจข้า
ใหข้ทรง “หนันกลนับเสทยจากความพธิโรธอนันแรงกลข้าของพระองคร และทรงกลนับพระทนัยจากการ
ททารข้ายนทรตลอประชากรของพระองครเอง” เขายนังขอพระเจข้าใหข้ทรงระลทึกถทึงพระสนัญญาเหลลานนัรนททที่
พระองครไดข้ทรงกระททากนับอนับราฮนัม อธิสอนัค และอธิสราเอลในการททที่พระองครจะทรงททาใหข้พวกเขา
ทวทมากขทึรนและยกแผลนดธินนนัรนททที่พระองครไดข้ทรงสนัญญาไวข้กบนั พวกเขาแลข้วใหข้แกลพวกเขา มนันเปห็น

คทาอธธิษฐานททที่ไมลธรรมดาททที่สรุดคทาอธธิษฐานหนทึที่งในพระคนัมภทรรเลย นทที่ททาใหข้เราเขข้าใจวลา ในการททที่
โมเสสใชข้เวลาตามลทาพนังกนับพระเจข้าถทึงสทที่สธิบวนันบนภลูเขานนัรน มนันกห็ททาใหข้เขากห็สนธิทสนมเปห็นการ
สล วนตนัวกนับพระองคร และเขาจทึงยกเหตรุผลกนับพระเจข้าไดข้ นทที่สสืที่อวลาการตธิดสนธิทและการมท
สามนัคคทธรรมกนับพระเจข้าอยลางใกลข้ชธิดนทามาซทึที่งฤทธธิธเดชในคทาอธธิษฐาน
คทาพลูดททนที่ ลาอนัศจรรยรตามมา “และพระเยโฮวาหรไดข้ทรงกลนับพระทนัยจากการททารข้ายซทึที่ง
พระองครทรงดทารธิวาล จะกระททาตลอประชากรของพระองคร” คทาททที่แปลวลา กลกับพระทกัย (นอวต์คนัม) ทนัรง
ในขข้อ 12 และ 14 มทความหมายวลา 'เสทยใจ' กลลาวอทกนนัยหนทึงที่ เพราะการอข้อนวอนเผสืที่ออยลางจรธิงจนัง
ของโมเสส พระเจข้าจทึงทรงเสทยพระทนัยเพราะเหตรุการพธิพากษาททที่พระองครหมายวลาจะททาและทรง
เปลทที่ยนพระทนัย ฤทธธิธเดชของคทาอธธิษฐานททที่รข้อนรนและเกธิดผลมากของผลูข้ชอบธรรมคนหนทึที่งจทึง
ปรากฏใหข้เหห็นชนัดเจน เราควรหมายเหตรุไวข้วาล นทที่เปห็นสลวนหนทึที่งของพระประสงครของพระเจข้าททที่จะ
แสดงใหข้เหห็นภาพของฤทธธิธเดชแหลงการอธธิษฐาน กระนนัรนมนันกห็เปห็นบทเรทยนหนทึที่งททที่ทรงพลนังเหมสือน
เดธิม
อพย 32:15-16
ฝท่ายโมเสสกลกับลงมาจากภรเขาถชอแผท่นศอิลาพระโอวาทมาสองแผท่น
ซถึนี่งจารถึกทกันี้งสองดข้าน จารถึกทกันี้งดข้านนนนี้และดข้านนกันี้น 16 แผท่นศอิลาเหลท่านกันี้นเปป็นงานจากฝนพระหกัตถต์
ของพระเจข้า และอกักษรทนนี่จารถึกนกันี้นเปป็นลายพระหกัตถต์ของพระเจข้า สลกักไวข้บนแผท่นศอิลานกันี้น
โมเสสจทึงลงมาจากภลูเขานนัรนพรข้อมกนับแผลนศธิลาสองแผลนนนัรน มทหมายเหตรุไวข้วาล ศธิลาทนัรงสอง
แผลนถลูกเขทยนทนัรงสองดข้านซทึที่งเปห็นเรสือที่ งปกตธิของแผลนศธิลาในสมนัยนนัรน อทกครนัรงททมที่ ทการเนข้นยทราวลาอนักษร
จารทึกนนัรนเปห็นลายพระหนัตถรของพระเจข้า
อพย 32:17-18
เมชนี่อโยชร วาไดข้ยอินเสนยงพลไพรท่อชนี้ออถึงอยรท่เขาจถึงเรนยนโมเสสวท่า "ทนนี่คท่าย
มนเสนยงเหมชอนเกอิดสงคราม"18 ฝท่ายโมเสสตอบวท่า "ทนนี่เราไดข้ยอินมอิใชท่เสนยงอชนี้ออถึงของคนทนนี่มนชยกั ชนะ
และมอิใชท่เสนยงคนทนนี่แพข้ แตท่เปป็นเสนยงคนรข้องเพลงกกัน"
ขณะททที่โมเสสและโยชลูวาใกลข้ลงมาถทึงคลาย พวกเขากห็ไดข้ยนธิ เสทยงโหลรข้องวรุนล วาย โยชลูวาคธิดวลา
นนันที่ เปห็นเสทยงสงคราม เขากลลาววลานนันที่ เปห็นเสทยงแหลงความสนับสน ไมลใชลทรงนั แหลงชนัยชนะหรสือความ
พลายแพข้ ขณะททที่เขาทนัรงสองเขข้าไปใกลข้ มนันกห็เรธิที่มชนัดเจนวลามนันเปห็นเสทยงดนตรทดนังสนนันที่ (รายการของ
พญามารกห็ไมลไดข้เปลทที่ยนไปมากนนักจนถทึงทรุกวนันนทร)

อพย 32:19-21
ตท่อมาพอโมเสสเขข้ามาใกลข้คท่าย ไดข้เหป็นรร ปวกัวหนบท่มและคนเตข้นรจา
โทสะของโมเสสกป็เดชอดพลบท่งขถึนี้น ทท่านโยนแผท่นศอิลาทอินี้งตกแตกเสนยทนนี่เชอิงภรเขานกันี่นเอง 20 แลข้วทท่าน
เอารร ปวกัวหนบท่มทนนี่พลไพรท่ทจาไวข้นกันี้นเผาเสนย และบดเปป็นผงโรยลงในนจนี้า และบกังคกับใหข้ชนชาตอิ
ออิสราเอลดชนี่มนจนี้านกันนี้ 21 โมเสสจถึงถามอาโรนวท่า "พลไพรท่นนนี้กระทจาอะไรแกท่ทท่านเลท่า ทท่านจถึงนจาบาป
อกันใหญท่นมนนี้ าสรท่พวกเขา"
เมสืที่อโมเสสเขข้ามาใกลข้คลาย เขากห็เหห็นรลูปลลูกวนัวนนัรนและผลูข้คนกทาลนังเตข้นรทาอยลูรล อบๆมนัน คราวนทร
เขากห็เรธิที่มโกรธเหมสือนพระเจข้าและทรุลมแผลนศธิลาทนัรงสองลงจนแตก เขาเดธินเขข้าไปในคลายอยลางโมโห
ททาลายรลูปลลูกวนัวนนัรน เอารลูปนนัรนไปเผาไฟ บดรลูปนนัรนเปห็นผงและโรยผงในนทราของพวกเขาและบนังคนับ
คนอธิสราเอลใหข้ดสืที่มนทรานนัรน จากนนัรนเขากห็เผชธิญหนข้าอาโรนพทชที่ าย กลลาววลา “ประชากรนทรกระททาอะไร
แกลทลานเลลา ทลานจทึงนทาบาปอนันใหญลหลวงนทรมาสลูลพวกเขา”
อพย 32:22-24
ฝท่ายอาโรนตอบวท่า "อยท่าใหข้ความโกรธของเจข้านายของขข้าพเจข้า
เดชอดพลบท่งขถึนี้นเลย ทท่านกป็รข้จร กักพลไพรท่พวกนนนี้แลข้ววท่า เขาเอนเอนยงไปในทางชกันี่ว 23 เขามารข้องขอ
ขข้าพเจข้าวท่า `ขอจงทจาพระใหข้พวกขข้าพเจข้า ซถึงนี่ จะนจาพวกขข้าพเจข้าไป ดข้วยวท่าโมเสสคนนนนี้ทนนี่ไดข้นจาพวก
ขข้าพเจข้าออกจากแผท่นดอินอนยปอิ ตต์นกันี้นเกอิดอะไรขถึนนี้ กกับเขา ขข้าพเจข้าไมท่ทราบ' 24 แลข้วขข้าพเจข้าตอบแกท่
เขาวท่า `ผรใข้ ดมนทองคจาใหข้ปลดออกมา' เขากป็มอบทองคจาใหข้แกท่ขข้าพเจข้า และขข้าพเจข้าจถึงโยนลงไปใน
ไฟแลข้ววกัวนนนี้กป็ออกมา"
อาโรนพยายามททที่จะเอาตนัวรอดโดยโทษประชาชนกลอนเปห็นอนันดนับแรก “พวกเขาโนข้มเอทยง
ไปในทางชนัวที่ รข้าย” เขาพยายามอธธิบายวลาคนเหลลานนัรนใชข้กาท ลนังบนังคนับเขาใหข้ททารลูปเคารพนนัรนขทึรนมา
จากนนัรนเขากห็อข้างนทราขรุลนๆวลาเขาแคลโยนทองคทาของประชาชนลงไปในไฟ “และรลูปลลูกวนัวนทรกอห็ อก
มา”
อพย 32:25-28
เมชนี่อโมเสสเหป็นประชาชนแสดงออกถถึงการเปลชอยเปลท่าเสนยแลข้ว
(เพราะวท่าอาโรนปลท่อยใหข้เขาเปลชอยเปลท่าจนนท่าละอายทท่ามกลางพวกศกัตรร ) 26 แลข้วโมเสสยชนอยรทท่ นนี่
ประตรคท่ายรข้องวท่า "ผรใข้ ดอยรท่ฝาท่ ยพระเยโฮวาหต์ใหข้ผข้นร นกันี้ มาหาเราเถอิด " ฝท่ายลรกหลานของเลวนไดข้มาหา
โมเสสพรข้อมกกัน 27 โมเสสจถึงกลท่าวแกท่เขาวท่า "พระเยโฮวาหต์พระเจข้าของออิสราเอลตรกัสสกันี่งดกังนนนี้วท่า
`จงเอาดาบสะพายทบกคนแลข้วจงไปมาตามประตรตท่างๆทกันี่วคท่าย ทบกๆคนจงฆท่าพนนี่นข้องและมอิตรสหาย

และเพชนี่อนบข้านของตกัวเอง'" 28 ฝท่ายลรกหลานของเลวนกป็ทจาตามโมเสสสกันี่ง และพลไพรท่ประมาณ
สามพกันคนตายลงในวกันนกันี้น
โมเสสเหห็นวลาประชาชนไดข้ททาใหข้ตนัวเองเปลสือยเปลลา (หากไมลเปลสือยหมดทนัรงตนัว กห็เกสือบ
ลลอนจข้อนแลข้ว) ความบาป การปฏธิเสธพระเจข้า ดนตรทเสทยงดนังอทึกททึก การเตข้นรทา และการแตลงตนัว
โปบ๊ๆจนถทึงทรุกวนันนทรลข้วนดทาเนธินตามแบบแผนเดธิม เขาจทึงถามเสทยงดนังวลา “ผลูข้ใดอยลูฝล ลายพระเยโฮวาหร”
บรรดาบรุตรของเลวทกมห็ ารล วมวงกนับเขา เขาสนังที่ คนเหลลานนัรนใหข้หยธิบดาบและเขข้าไปพธิพากษาคนใน
คลาย เหห็นไดข้ชนัดวลาพวกเขาตข้องสนังหารคนเหลลานนัรนททที่เปห็นหนัวโจกในการไหวข้รปลู เคารพและการททาตนัว
เสเพล ดนังนนัรนในวนันนนัรนสามพนันคนในอธิสราเอลกห็ถลูกฆลาตาย
อพย 32:29
ดข้วยโมเสสกลท่าวไวข้แลข้ววท่า "ในวกันนนนี้ทท่านทกันี้งหลายจงสถาปนาตกัว
เองรกับใชข้พระเยโฮวาหต์ จงใหข้ทบกคนสรรข้ บกกับบบตรชายและพนนี่นอข้ งของตน เพชนี่อวกันนนนี้พระองคต์จะไดข้
อจานวยพระพรแกท่ทท่านทกันี้งหลาย" ขณะเดทยวกนัน โมเสสกห็สงนัที่ ใหข้ประชาชนถวายตนัวแดลองครพระผลูข้
เปห็นเจข้า ความหมายกห็คสือ ททที่คนททที่เหลสือจะถวายตนัวเองตลอเบสืรองพระพนักตรรองครพระผลูข้เปห็นเจข้าอทกครนัรง
เพสืที่อททวที่ าล พระเจข้าอาจทรงอวยพรพวกเขา
อพย 32:30-32
ครกันี้นวกันรบท่งขถึนี้น โมเสสจถึงกลท่าวแกท่พลไพรท่วท่า "ทท่านทกันี้งหลายทจาบาป
อกันใหญท่ยงอินี่ แตท่บกัดนนเนี้ ราจะขถึนี้นไปเฝข้าพระเยโฮวาหต์ ชะรอยเราจะทจาการลบมลทอินบาปของทท่านไดข้ "
31 โมเสสจถึงกลกับไปเฝข้าพระเยโฮวาหต์ทรลวท่า "โอ พระเจข้าขข้า พลไพรท่นนนี้ทจาบาปอกันใหญท่ยงอินี่ เขาทจา
พระดข้วยทองคจาสจาหรกับตกัวเอง 32 แตท่บดกั นนนี้ขอพระองคต์โปรดยกโทษบาปของเขา ถข้าหาไมท่ ขอ
พระองคต์ทรงลบชชนี่อของขข้าพระองคต์เสนยจากทะเบนยนทนนี่พระองคต์ทรงจดไวข้ "
วนันตลอมา โมเสสกห็ตลอวลาประชาชาตธิททที่กาท ลนังโตนทรในการททพที่ วกเขาไดข้ “ททาบาปอนันใหญล
หลวง” เขาจทึงจะวธิงวอนตลอเบสืรองพระพนักตรรพระเจข้าแทนพวกเขา เขาจทึงกลนับไป (ททที่ภลูเขานนัรน) และ
อธธิษฐานสธิที่งททที่อาจเปห็นคทาอธธิษฐานเผสืที่อททที่ยธิงที่ ใหญลททที่สรุดคทาอธธิษฐานหนทึที่งในพระคนัมภทรร ““โอ พระเจข้า
ขข้า ประชากรนทรททาบาปอนันใหญลหลวง และพวกเขาสรข้างพระดข้วยทองคทาสทาหรนับตนัวเอง แตลบนัดนทร ถข้า
พระองครจะทรงโปรดยกโทษบาปของพวกเขา หรสือถข้าไมลเปห็นเชลนนนัรน ขข้าพระองครขออข้อนวอนตลอ
พระองคร ขอทรงลบชสืที่อของขข้าพระองครเสทยจากทะเบทยนททที่พระองครไดข้ทรงจดไวข้นรนั น” ดลูเหมสือนวลา
โมเสสหยรุดอธธิษฐานสนักครลูลตรงกลางเพราะอารมณรอนนั ทลวมทข้นขณะนนัรน เมสืที่อคธิดถทึงทางเลสือกอทกทาง
เขากห็เสนอใหข้พระเจข้าเอาชสืที่อของเขาออกไปจากหนนังสสือของพระองครเพสืที่อแลกกนับชนชาตธิอธิสราเอล

ไมลวาล นนันที่ เปห็นหนนังสสือของคนเหลลานนัรนททที่มชท ทวธิตอยลูล หรสือเปห็นหนนังสสือแหลงชทวธิต (นธิรนนั ดรร) ในสวรรคร
เรากห็ไมลทราบชนัดเจน สธิที่งททที่ชดนั เจนกห็คสือวลา โมเสสเสนอตนัวททจที่ ะเปห็นตนัวแทนในการรนับพระพธิโรธ
ของพระเจข้าททที่มทตลอความบาปของประชาชน อทกครนัรงททที่นทที่เปห็นภาพเลห็งชนัดเจนถทึงพระราชกธิจในการ
เปห็นเครสือที่ งถวายบลูชาแทนของพระครธิสตรบนกางเขนนนัรน นนันที่ คสือ ผลูข้ชอบธรรมเพสืที่อคนอธรรม จะวลา
ไปแลข้วโมเสสกห็เปห็นแบบหนทึที่งททที่ชนัดเจนของพระครธิสตร
อพย 32:33-35
ฝท่ายพระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "ผรใข้ ดทจาบาปตท่อเราแลข้วเราจะ
ลบชชอนี่ ผรข้นนกันี้ เสนยจากทะเบนยนของเรา 34 ฉะนกันนี้ บกัดนนนี้ จงไปเถอะ นจาพลไพรท่ไปยกังทนนี่ซถึนี่งเราบอกแกท่
เจข้าแลข้ว ดรเถอิด ทรตสวรรคต์ของเราจะนจาหนข้าเจข้า แตท่วท่าในวกันนกันี้นเมชนี่อเราจะพอิพากษาเขา เราจะ
ลงโทษเขา" 35 ฝท่ายพระเยโฮวาหต์ทรงบกันดาลใหข้ภยกั พอิบกัตอิเกอิดขถึนนี้ แกท่พลไพรท่ เพราะเหตบเขาทจารร ป
วกัวหนบท่มซถึนี่งอาโรนทจานกันี้น
พระเจข้าทรงตอบกลนับไปวลาพระองครจะทรงลบชสืที่อออกเฉพาะคนเหลลานนัรนททที่ไดข้ททาบาป นทที่
สสืที่อวลานทที่ไมลใชลหนนังสสือแหลงชทวธิตในสวรรคร แตลเปห็นหนนังสสือแหลงคนเปห็นบนแผลนดธินโลก กลลาวอทกนนัย
หนทึที่ง พระเจข้าทรงบอกเปห็นนนัยวลาพระองครจะทรงเอาชทวธิตเฉพาะคนเหลลานนัรนททไที่ ดข้ททาบาป เหห็นไดข้ชนัด
วลานนันที่ ไดข้เกธิดขทึรนไปกลอนแลข้วกนับสามพนันคนนนัรนททที่ถลูกฆลาตาย จากนนัรนพระเจข้ากห็สงนัที่ โมเสสใหข้กลนับไป
นทาประชาชนเหมสือนแตลกลอน ทลูตสวรรครของพระองครจะทรงนทาหนข้าพวกเขาตลอไป อยลางไรกห็ตาม
พระเจข้าทรงเตสือนวลา เมสือที่ ถทึงเวลา พระองครกจห็ ะทรงลงโทษบาปของพวกเขา ดนังนนัรน “พระเยโฮวาหร
ทรงบนันดาลใหข้ภนัยพธิบนัตธิเกธิดขทึรนแกลประชากร เพราะเหตรุพวกเขาสรข้างรลูปลลูกวนัวททที่อาโรนไดข้สรข้าง
นนัรน” นทที่สสืที่อวลาความบาปอนันนลาเกลทยดของชนชาตธิอธิสราเอลยนังนทาการพธิพากษาจากพระเจข้าใหข้เกธิด
ขทึรนกนับพวกเขาตลอไปตลอดอทกหลายปทตลอมา ความรข้ายแรงและความหนนักหนาสาหนัสของผลททที่ตาม
มาตลางๆของความบาปจทึงถลูกสสืที่อชนัดเจน
*****
ภนพรวมของอพยพ 33: หลนังจากเหตอุการณต์สคาคนัญในบทททที่แลห้ว พระเจห้าทรงสนัที่งโมเสสใหห้
นคาพาประชากรตล่อไปยนังดยินแดนทททที่ รงสนัญญากนับพวกเขาไวห้ อยล่างไรกป็ตาม พระเจห้าทรงพบกนับ
โมเสสกล่อน และหลนังจากโมเสสวยิงวอนแลห้ว พระองคต์กป็ทรงสนัญญาวล่าจะเสดป็จไปกนับพวกเขา บท
นทนื้แบล่งยล่อยไดห้ดงนั นทนื้ (1) องคต์พระผยห้เปป็นเจห้าทรงสนัที่งโมเสสใหห้นคาพวกเขาเดยินทางตล่อไปในขห้อ 1-6 (2)

พลนับพลาขนันนื้ เรยิมที่ ตห้นถยกตนันื้งไวห้นอกคล่ายในขห้อ 7-11 และ (3) โมเสสอห้อนวอนขอพระเจห้าตล่อไปใน
ขห้อ 12-23
อพย 33:1-6
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "ไปเถอิด จงยกไปจากทนนี่นนนี่ เจข้ากกับ
พลไพรท่ซถึนี่งเจข้านจาขถึนี้นมาจากแผท่นดอินอนยอิปตต์ ไปยกังแผท่นดอินซถึงนี่ เราปฏอิญาณกกับอกับราฮกัม ออิสอกัค และยา
โคบวท่า `แผท่นดอินนกันนี้ เราจะใหข้แกท่เชชนี้อสายของเจข้า' 2 เราจะใชข้ทรตสวรรคต์องคต์หนถึนี่งนจาหนข้าเจข้าไป และ
จะไลท่คนคานาอกัน คนอาโมไรตต์ คนฮอิตไทตต์ คนเปรอิสซน คนฮนไวตต์ คนเยบบส ออกเสนยจากทนนี่นกันี่น 3 จง
นจาไปถถึงแผท่นดอินซถึนี่งมนนจนี้านมและนจนี้าผถึงนี้ ไหลบรอิบรรณต์ แตท่เราจะไมท่ขถึนี้นไปกกับพวกเจข้า เกรงวท่าเราจะ
ทจาลายลข้างพวกเจข้าเสนยกลางทาง เพราะวท่าเจข้าเปป็นชนชาตอิคอแขป็ง" 4 เมชนี่อพลไพรท่ไดข้ยอินขท่าวรข้ายนกันี้น
เขามนความโศกเศรข้า และไมท่มนผข้ใร ดใสท่เครชนี่องประดกับเลย 5 เพราะพระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า
"จงกลท่าวแกท่ชนชาตอิอสอิ ราเอลวท่า `เจข้าทกันี้งหลายเปป็นชนชาตอิคอแขป็ง ถข้าเราจะขถึนี้นไปกกับเจข้าเพนยงครรท่
เดนยว เรากป็จะทจาลายลข้างเจข้าเสนย ฉะนกันี้นบกัดนนนี้ จงถอดเครชนี่องประดกับออกเสนยเพชนี่อเราจะรรข้วท่า ควรจะ
กระทจาอยท่างไรกกับเจข้า'" 6 ฝท่ายชนชาตอิออิสราเอลกป็ถอดเครชนี่องประดกับออกตอนทนนี่เขาอยรท่แถบภรเขา
โฮเรบ
เหมสือนกนับตอนทข้ายของบทททที่แลข้ว บางททอาจเพราะคทาวธิงวอนของโมเสส พระเจข้าจทึงทรง
สนังที่ เขาใหข้นทาพาชนอธิสราเอลตลอไป “ไปยนังแผลนดธินซทึที่งเราปฏธิญาณไวข้กบนั อนับราฮนัม อธิสอนัค และยา
โคบ” กระนนัรน เพราะความบาปเรสืที่องรลูปลลูกวนัวทองคทานนัรน พระเจข้าจทึงทรงบอกโมเสสวลาแทนททที่จะ
เสดห็จนทาหนข้าชนชาตธิอธิสราเอลไปดข้วยพระองครเอง พระองครจะทรงใชข้ทลูตสวรรครองครหนทึงที่ ไปแทน
พระองคร แมข้กระนนัรน พระเจข้ากห็ทรงสนัญญาวลาจะ “ขนับไลลคนคานาอนัน คนอาโมไรตร คนฮธิตไทตร คน
เปรธิสซท คนฮทไวตร คนเยบรุส ออกไปเสทย” ซทึงที่ เปห็นชาวคานาอนันททอที่ าศนัยอยลู ใล นแผลนดธินปาเลสไตนรสมนัย
นนัรน แผลนดธินนนัรนถลูกบรรยายอทกครนัรงวลาเปห็น “แผลนดธินซทึที่งมทนร ทานมและนทราผทึรงไหลบรธิบลูรณร” วลทหลนังนทร
หมายถทึงแผลนดธินอนันอรุดมสมบลูรณรซงทึที่ เหมาะสมยธิงที่ นนักสทาหรนับการผลธิตนทรานมและพสืชพรรณททที่จะ
ผลธิตนทราผทึรง สทาหรนับชนชาตธิททที่ททากสธิกรรมอยลางคนอธิสราเอลแลข้ว คทาบรรยายนนัรนกห็ใกลข้เคทยงกนับ
อรุทยานสวรรครเลย
อยลางไรกห็ตาม พระเจข้าทรงหมายเหตรุไวข้วาล ชนชาตธิอธิสราเอลไดข้แสดงออกแลข้ววลาเปห็น
“ชนชาตธิคอแขห็ง” วลทหลนังนทรมคท วามหมายวลาเยลอหยธิงที่ ดสืรอรนัรน และอวดดท นนันที่ ททาใหข้ชนชาตธิอธิสราเอล
ถทึงกนับกนังวลเลยททเดทยว พวกเขาไมลเหห็นคลาพระเจข้า โดยคธิดเอาเองวลาพระองครจะทรงอยลูเล คทยงขข้าง
เสมอในยามททที่พวกเขาตข้องการพระองคร พระองครทรงขจนัดความคธิดแบบนนัรนออกไปเสทย โดยทรง

เตสือนพวกเขาวลาพวกเขาเกสือบททที่จะถลูกพระองครผลาญเสทยแลข้ว วลทหลนังนทรมทความหมายวลาถลูกททาลาย
หรสือถลูกททาใหข้สรธินสรุด กระนนัรนเหห็นไดข้ชนัดวลาไมลมคท วามเสทยใจตามแบบพระเจข้าในใจอนันบาปหนา
ของพวกเขามากพอททที่จะสทาแดงความเปลทยที่ นแปลงใดๆของจธิตใจ
พระเจข้าจทึงทรงสนังที่ พวกเขาใหข้ถอดเครสือที่ งประดนับของตนออก (นนันที่ คสือ เครสือที่ งประดนับและ
เครสือที่ งแตลงตนัวใดๆททที่แสดงถทึงแฟชนันที่ ) มนันเปห็นคทาบนัญชาหนทึงที่ ททที่มทไวข้เพสืที่อแสดงใหข้เหห็นถทึงความ
เลสืที่อมใสศรนัทธาภายนอกและการกลนับใจใหมลในระดนับหนทึงที่ ธรรมเนทยมในสมนัยนนัรนททที่แสดงการก
ลนับใจใหมลกคห็ สือ การสวมผข้ากระสอบและโปรยขทรเถข้าบนตนัวซทึที่งแสดงถทึงการถลอมใจ ชนอธิสราเอลไมล
เพทยงยนังมธิไดข้ททาเชลนนนัรนเทลานนัรน แตลพวกเขายนังสวมเครสืที่องประดนับและเครสืที่องแตลงตนัวตามแบบชาว
โลกอยลูตล ลอไปดข้วย มนันสะทข้อนใหข้เหห็นถทึงทลาททแหลงจธิตใจของพวกเขา ดข้วยความเหลสืออด พระเจข้า
ทรงสนังที่ พวกเขาใหข้เปลทที่ยนแปลงขณะททที่พระองครยงนั คธิดอยลูวล าล จะททาอะไรกนับพวกเขาดท
อพย 33:7-11
ฝท่ายโมเสสตกันี้งพลกับพลาหลกังหนถึนี่งไวข้ขข้างนอกไกลจากคท่าย และเรนยก
วท่าพลกับพลาแหท่งชบมนบม ตท่อมาทบกคนซถึนี่งปรารถนาจะเขข้าเฝข้าพระเยโฮวาหต์กป็ออกไปยกังพลกับพลา
แหท่งชบมนบม ซถึงนี่ ตกันี้งอยรท่นอกบรอิเวณคท่าย 8 และตท่อมาเมชนี่อไรทนนี่โมเสสออกไปยกังพลกับพลานกันี้น พลไพรท่
ทกันี้งปวงกป็จะลบกขถึนี้นยชนอยรทท่ นนี่ประตรเตป็นทต์ของตน มองดรโมเสสจนทท่านเขข้าไปในพลกับพลา 9 ครกันี้น
โมเสสเขข้าไปในพลกับพลาแลข้ว เสาเมฆกป็ลอยลงมาตกันี้งอยรท่ทนนี่ประตรพลกับพลา แลข้วพระเยโฮวาหต์กป็ตรกัส
สนทนากกับโมเสส 10 เวลาพลไพรท่ทกันี้งปวงเหป็นเสาเมฆนกันี้นตกันี้งอยรท่ทนนี่ประตรพลกับพลาเมชนี่อไร ทบกคนกป็
จะลบกขถึนี้นยชนนมกัสการอยรท่ทนนี่ประตรเตป็นทต์ของตน 11 ดกังนนนี้แหละพระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสสองตท่อ
สอง เหมชอนมอิตรสหายสนทนากกัน แลข้วโมเสสกป็กลกับไปยกังคท่าย แตท่โยชรวาผรรข้ กับใชข้หนบท่ม ผรเข้ ปป็นบบตร
ชายของนรน มอิไดข้ออกไปจากพลกับพลา
ขณะเดทยวกนัน โมเสสกห็ตร นังพลนับพลา 'หนทึงที่ ' ขทึรน “ขข้างนอกคลาย” คทาททที่แปลวลา พลกับพลา (โอ
เฮล) มทความหมายตรงตนัววลา 'เตห็นทรหลนังหนทึที่ง' พลนับพลานทร (แมข้ถลูกเรทยกวลา “พลนับพลาแหลงชรุมนรุม
ชน” กห็ตาม) ไมลใชลพลนับพลาทางการททที่จะมทในอนาคตซทึที่งถลูกบรรยายไวข้ในบทกลอนๆและจะถลูก
สรข้างขทึรนในไมลชข้า นทที่เปห็นเตห็นทรแบบพธิเศษหลนังหนทึที่งซทึที่งในนนัรนโมเสสเขข้าไปเฝข้าพระเจข้าในระหวลางนทร
คนเหลลานนัรนททแที่ สวงหาองครพระผลูข้เปห็นเจข้าในชลวงเวลาระหวลางนทรกเห็ ขข้าไปในพลนับพลา (เตห็นทร) หลนัง
นทร โมเสสจทึงเขข้าไปในเตห็นทรนร ททลามกลางสายตาประชาชน ในการททาเชลนนนัรน “เสาเมฆกห็ลอยลงมา
และตนัรงอยลูทล ทที่ประตลูพลนับพลา และพระเยโฮวาหรกตห็ รนัสกนับโมเสส” อทกครนัรงททที่พระเจข้าทรงสทาแดงการ

อนรุมตนั ธิของพระองครในเรสืที่องการเปห็นผลูข้นทาของโมเสส ชนชาตธิอธิสราเอลกห็นมนัสการจากเตห็นทรของตน
ไปทางองครพระผลูข้เปห็นเจข้า
เราควรหมายเหตรุไวข้วาล องครพระผลูข้เปห็นเจข้า “ตรนัสกนับโมเสสสองตลอสอง เหมสือนคนสนทนา
กนับมธิตรสหายของตน” เหห็นไดข้ชนัดวลามทสามนัคคทธรรมเปห็นการสล วนตนัวระหวลางพระเจข้ากนับโมเสส ใน
ชลวงเวลาททที่โมเสสใชข้กบนั พระเจข้าในไมลกทที่เดสือนททที่ผาล นมานทร ความสนัมพนันธรหนทึที่งไมลเพทยงกลอตนัวขทึรน
เทลานนัรน แตลสามนัคคทธรรมไดข้มขท ร ทึนดข้วย บทเรทยนหนทึงที่ ยนังมทอยลูจล นถทึงทรุกวนันนทร ชลวงเวลาททที่ใชข้ตามลทาพนัง
กนับพระเจข้ากลอเกธิดสามนัคคทธรรมกนับพระองคร จากนนัรนมนันกห็กลอตนัวเปห็นมธิตรภาพซทึที่งเปห็นรากฐาน
สทาหรนับสามนัคคทธรรมเพธิมที่ เตธิมตลอไป เราควรหมายเหตรุไวข้ดข้วยแมข้มธิไดข้มทระบรุไวข้กตห็ ามวลาโยชลูวา บรุตร
ชายนลูน กห็เขข้าไปในพลนับพลานนัรนกนับโมเสสดข้วย จะวลาไปแลข้วเขากห็คสือผลูข้ชลวยหนรุลมของโมเสส
อยลางไรกห็ตาม เมสืที่อโมเสสออกมาจากเตห็นทรนร นัน โยชลูวากห็อยลูเล ขข้าเฝข้าพระเจข้าตลอไป นทสที่ สืที่อวลาเขาหธิว
กระหายการมทสามนัคคทธรรมตลอเนสืที่องกนับพระเจข้าของเขา อทกครนัรงททที่แบบอยลางหนทึงที่ ยนังมทอยลูเล หมสือนเดธิม
สทาหรนับทรุกวนันนทร
อพย 33:12-17
โมเสสกราบทรลพระเยโฮวาหต์วท่า "ดรเถอิด พระองคต์ไดข้ตรกัสสกังนี่ ขข้า
พระองคต์วท่า `จงนจาพลไพรท่นนนี้ขถึนี้นไป' แตท่พระองคต์มอิไดข้แจข้งใหข้ขข้าพระองคต์ทราบวท่า จะใชข้ผข้ใร ดขถึนี้นไป
กกับขข้าพระองคต์ แมข้กระนกันนี้ พระองคต์กป็ยงกั ตรกัสกกับขข้าพระองคต์วท่า `เรารรข้จกักเจข้าตามชชนี่อของเจข้า และเจข้า
กป็ไดข้รกับความกรบณาในสายตาของเราดข้วย' 13 ฉะนกันนี้ บกัดนนนี้ ขข้าพระองคต์ทรลวอิงวอนตท่อพระองคต์ ถข้า
แมข้ขข้าพระองคต์ไดข้รกับพระกรบณาในสายพระเนตรของพระองคต์แลข้ว ขอทรงโปรดสจาแดงพระ
มรรคาของพระองคต์ใหข้ขข้าพระองคต์เหป็นในกาลบกัดนนนี้ เพชนี่อขข้าพระองคต์จะรรข้จกักพระองคต์ แลข้วจะรกับ
พระกรบณาในสายพระเนตรของพระองคต์ และขอทรงถชอวท่าชนชาตอินนนี้เปป็นพลไพรท่ของพระองคต์ "
14 ฝท่ายพระองคต์ตรกัสวท่า "เราเองจะไปกกับเจข้า และใหข้เจข้าไดข้พกัก" 15 ฝท่ายโมเสสจถึงกราบทรล
พระองคต์วท่า "ถข้าพระองคต์มอิไดข้เสดป็จไปกกับขข้าพระองคต์ กป็ขออยท่านจาพวกขข้าพระองคต์ขถึนี้นไปจากทนนี่นนนี่
เลย 16 ทจาอยท่างไรจะทราบไดข้ตรงนนนี้วท่า ขข้าพระองคต์และพลไพรท่ของพระองคต์ไดข้รบกั พระกรบณาใน
สายพระเนตรของพระองคต์แลข้ว กป็เมชนี่อพระองคต์เสดป็จไปกกับพวกขข้าพระองคต์ดข้วยมอิใชท่หรชอ ดกังนนนี้ เรา
ทกันี้งหลายทกันี้งขข้าพระองคต์และพลไพรท่ของพระองคต์จถึงจะแยกออกจากชนชาตอิทกันี้งปวงทนนี่อยรท่บนพชนี้น
แผท่นดอินโลก" 17 ฝท่ายพระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "เราจะกระทจาสอินี่งทนนี่เจข้ากลท่าวถถึงนนนี้ดข้วยเพราะ
วท่าเจข้าไดข้รกับความกรบณาในสายตาของเราแลข้ว และเรารรข้จกักเจข้าตามชชนี่อของเจข้า "

อาจเปห็นไดข้วาล เนสืรอหาตลอไปนทรเปห็นสธิที่งททที่เกธิดขทึรนระหวลางพระเจข้ากนับโมเสสในพลนับพลานนัรน
(หรสือมนันอาจเปห็นอทกเหตรุการณรหนทึที่งตลางหากซทึที่งเกธิดขทึรนหลนังจากนนัรนไมลนานกห็ไดข้) เพราะเหตรุคทา
เตสือนอนันจรธิงจนังของพระเจข้าททที่วาล จะไมลสถธิตอยลูทล ลามกลางชนชาตธิอธิสราเอลอทกตลอไปแลข้ว คราวนทร
โมเสสจทึงทนักทข้วงวลาพระเจข้ายนังมธิไดข้บอกเขาเลยวลา “จะใชข้ผลูข้ใดขทึรนไปกนับขข้าพระองคร” ดข้วยความตรง
ไปตรงมาอนันไมลธรรมดา โมเสสเตสือนความจทาพระเจข้าตลอไปวลา พระองครไดข้ทรงบอกโมเสสแลข้ว
วลาพระองครทรงรลูจข้ นักเขาตามชสืที่อของเขาและเขาไดข้รนับความกรรุณาในสายพระเนตรของพระเจข้าแลข้ว
ดนังนนัรน เพราะเหตรุนร ท โมเสสจทึงอข้อนวอนพระเจข้าวลา หากเขาไดข้รนับความกรรุณาในสาย
พระเนตรของพระองครจรธิงๆ เขากห็ขอพระเจข้าใหข้ทรง “สทาแดงพระมรรคาของพระองครใหข้ขข้า
พระองครเหห็นในเวลานทร เพสืที่อขข้าพระองครจะรลูข้จนักพระองคร เพสือที่ ขข้าพระองครจะรนับพระกรรุณาในสาย
พระเนตรของพระองคร และขอทรงถสือวลาชนชาตธินร ทเปห็นประชากรของพระองคร” หลายรข้อยปทตลอมา
ซาโลมอนกห็จะเขทยนวลา “จงยอมรนับรลูพข้ ระองครในทรุกทางของเจข้า และพระองครจะทรงกระททาใหข้วธิถท
ของเจข้าราบรสืที่น” (สรุภาษธิต 3:6) ความหมายกห็คสือวลา การหนันมาหาพระเจข้าและทราบการทรงนทาของ
พระองคร นนันที่ แหละคสือสธิที่งททโที่ มเสสกระททาตรงนทร นนันที่ อาจเปห็นเหตรุใหข้ซาโลมอนซทึที่งอยลูภล ายใตข้การ
ดลใจของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธในเวลาตลอมาเขทยนสรุภาษธิต 3:5-6
นทที่เปห็นอทกครนัรงททพที่ ระเจข้าทรงเปลทยที่ นวธิถขท องพระองครอยลางนลาททึที่งเพราะการอข้อนวอนโดยตรง
ของโมเสส ขณะททที่กลอนหนข้านนัรนพระองครทรงบอกโมเสสวลา พระองครจะไมลเสดห็จไปทลามกลาง
พวกเขาอทกตลอไปแลข้ว แตลตรงนทรพระเจข้าดลูเหมสือนวลาทรงเปลทที่ยนพระทนัย คราวนทรพระองครทรงบอก
โมเสสวลา “เราจะไปกนับเจข้า และเราจะใหข้เจข้าไดข้หยรุดพนัก” ดลูเหมสือนวลาการเปลทที่ยนแผนของพระเจข้านทร
เกธิดขทึรนเพราะคทาอธธิษฐานอข้อนวอนเผสืที่อของโมเสส ความหมายของเหตรุการณรนร ทกลห็ ทึกซทึรงมาจนถทึง
ทรุกวนันนทร คทาอธธิษฐานสามารถเปลทที่ยนแปลงสธิที่งตลางๆไดข้ อทกอยลาง มนันชลางเปห็นพระสนัญญาททที่วธิเศษ
จรธิงๆ พระเจข้าทรงสนัญญาเรสืที่องการสถธิตอยลูดล วข้ ยของพระองคร (ตรงตนัวคสือ พระพนักตรรหรสือใบหนข้า
ของพระองคร) ซทึที่งจะไปกนับพวกเขาดข้วย แตลพระองครทรงสนัญญาดข้วยวลาจะใหข้พวกเขาไดข้หยรุดพนัก
หนทึที่งในพระสนัญญาขข้อแรกๆของพระเจข้าเกทที่ยวกนับการหยรุดพนักและสนันตธิสรุขจทึงถลูกใหข้ไวข้สทาหรนับ
ประชากรของพระเจข้า
โมเสสจทึงตอบกลนับไปวลา “ถข้าพระองครมไธิ ดข้เสดห็จไปกนับขข้าพระองคร กห็ขออยลานทาพวกขข้า
พระองครขร นทึ ไปจากททที่นทที่เลย” กลลาวอทกนนัยหนทึที่ง พระองครเจข้าขข้า ถข้าพระองครไมลเสดห็จไปดข้วยกนับพวก
ขข้าพระองครแลข้ว ขข้าพระองครกไห็ มลอยากททที่จะไป นอกจากนทร เขาหมายเหตรุไวข้วาล คนจะทราบวลา

พระเจข้าไดข้ทรงสทาแดงพระครุณแกลชนชาตธิอธิสราเอลในการททที่พระองครเสดห็จไปกนับพวกเขาดข้วย
โมเสสจทึงออกความเหห็นททที่โดดเดลนททสที่ รุดอนันหนทึที่ง “ดนังนทรแหละ ขข้าพระองครทรนังหลายทนัรงขข้าพระองคร
และประชากรของพระองครจทึงจะไดข้ถลูกแยกออกจากชนชาตธิทรนังปวงททที่อยลูบล นพสืรนแผลนดธินโลก”
หลนักการเรสืที่องการแยกออกของประชากรของพระเจข้าจทึงถลูกกลลาวไวข้อยลางชนัดเจน มนันยนังคงเปห็นหลนัก
การหนทึที่งจนถทึงทรุกวนันนทร ดลู 2 โครธินธร 6:17-18 ตรงนทรคทาททแที่ ปลวลา ถรกแยกออก (พอวต์ลอวต์ห) มทความ
หมายวลา 'แตกตลาง' พระเจข้าไดข้ทรงกทาหนดไวข้มาตลอดใหข้ประชากรของพระองครแตกตลางและแยก
ออกจากชาวโลก แนลททเดทยว พวกเขาและพวกเราจนถทึงทรุกวนันนทรจะตข้องเปห็นหมลูลชนพธิเศษ
พระเจข้าจทึงทรงตกลง สล วนใหญลแลข้วกห็เพราะคทาอข้อนวอนของโมเสส พระองครทรงกลลาวอทก
ครนัรงวลาโมเสสไดข้รนับความกรรุณาในสายพระเนตรของพระองครแลข้ว จากนนัรนพระเจข้ากห็ทรงรลูข้จนักเขา
ตามชสืที่อของเขา นทที่ไมลไดข้สสืที่อถทึงเรสือที่ งการทรงสนัพพนัญญลูมากเทลากนับสสืที่อเรสืที่องการมทสามนัคคทธรรมใกลข้ชธิด
ซทึที่งไดข้กลอตนัวขทึรนระหวลางพระเจข้ากนับโมเสส ความเปห็นไปไดข้เชลนนนัรนในพระครธิสตรกยห็ นังมทอยลูจล นถทึงทรุก
วนันนทร ดลู 1 ยอหรน 1:3-4
อพย 33:18-23
โมเสสจถึงกราบทรลวท่า "ขอทรงโปรดสจาแดงสงท่าราศนของพระองคต์
แกท่ขข้าพระองคต์เถอิด" 19 พระองคต์จถึงตรกัสตอบวท่า "เราจะใหข้คบณความดนของเราประจกักษต์แจข้งตท่อ
หนข้าเจข้า และเราจะประกาศนามของเราคชอ เยโฮวาหต์ ใหข้ประจกักษต์ตท่อหนข้าเจข้า เราประสงคต์จะ
โปรดปรานผรใข้ ด เรากป็จะโปรดปรานผรข้นนกันี้ และเราประสงคต์จะเมตตาแกท่ผข้ใร ด เรากป็จะเมตตาผรข้นกันี้น "
20 พระองคต์จถึงตรกัสวท่า "เจข้าจะเหป็นหนข้าของเราไมท่ไดข้ เพราะมนบษยต์เหป็นหนข้าเราแลข้วจะมนชนวอิตอยรท่ไมท่
ไดข้" 21 พระเยโฮวาหต์ตรกัสอนกวท่า "ดรเถอิด มนทนนี่แหท่งหนถึนี่งอยรท่ใกลข้เรา เจข้าจงไปยชนอยรบท่ นศอิลา
นกันี้น 22 แลข้วขณะเมชนี่อสงท่าราศนของเรากจาลกังผท่านไป เราจะซท่อนเจข้าไวข้ในชท่องศอิลาและจะบกังเจข้าไวข้
ดข้วยมชอเราจนกวท่าเราจะผท่านไป 23 เมชนี่อเราเอามชอของเราออกแลข้ว เจข้าจะเหป็นหลกังของเรา แตท่หนข้า
ของเราเจข้าจะมอิไดข้เหป็น"
ดนังนนัรน ในฐานะเปห็นสหายของพระเจข้า (ขข้อ 11) และเพราะการมทสามนัคคทธรรมอนันสนธิท
สนมระหวลางบรุคคลทนัรงสอง โมเสสจทึงขอพระเจข้าวลา “ขอทรงโปรดสทาแดงสงลาราศทของพระองครแกล
ขข้าพระองครเถธิด” พระองครทรงตอบกลนับโดยหมายเหตรุไวข้วาล พระองครจะทรงใหข้บรรดาความดทงาม
ของพระองครผาล นไปตลอหนข้าโมเสส นทสที่ สืที่อวลา พระองครอาจทรงสทาแดงใหข้โมเสสเหห็นในเวลาชนัวที่ ครลูล
ถทึงพระราชกธิจอนันมหนัศจรรยรทรนังสธิรนของพระองครททที่จะทรงกระททาแกลบรุตรทนัรงหลายของมนรุษยร นนันที่
คสือ ความดทงามของพระองครททที่ทรงมทตลอเรา นอกจากนทร พระองครจะทรงประกาศพระนามของ

พระองครตลอหนข้าโมเสสดข้วย นนันที่ เปห็นเรสืที่องนลาสนใจ กลอนหนข้านทรโมเสสไดข้ขอใหข้พระเจข้าทรงสทาแดง
ใหข้เขาเหห็นสงลาราศทของพระองคร เพสืที่อตอบสนองคทาขอดนังกลลาว พระเจข้าจทึงทรงบอกเขาวลาพระองคร
จะทรงประกาศพระนามของพระองคร นทที่สสืที่อวลาในพระนามของพระเจข้านนัรนมทสงลาราศท
นอกจากนทร พระเจข้าทรงบลงบอกวลาพระองครจะทรง “ประสงครจะโปรดปรานผลูข้ใด เรากห็จะ
โปรดปรานผลูข้นร นัน และเราประสงครจะเมตตาแกลผลูข้ใด เรากห็จะเมตตาผลูข้นร นัน” ตลอมาคทาพลูดนทรจะถลูก
เปาโลยกในหนนังสสือโรม 9:15 มนันแปลแบบตรงตนัวมากกวลานทรไดข้วาล “เราเปทที่ยมดข้วยความกรรุณาตลอผลูข้
ททที่เราจะเปทที่ยมดข้วยความกรรุณา และจะสทาแดงความเมตตาแกลผลูข้ททที่เราจะสทาแดงความเมตตา” พระ
ประสงครอนนั เปห็นสธิทธธิขาดของพระเจข้าถลูกสสืที่อถทึงตรงนทรโดยพระเจข้า อยลางไรกห็ตาม ในบรธิบทททที่ใหญล
กวลาซทึที่งอยลูใล กลข้ๆนทร ความเมตตาและความโปรดปรานของพระเจข้ากห็มทพรนสื ฐานอยลูบล นการททที่โมเสสไดข้
รนับความกรรุณาในสายพระเนตรของพระเจข้าแลข้วเพราะความสนัตยรซสืที่อ ความเชสืที่อฟนัง และการมท
สามนัคคทธรรมอยลางสนธิทสนมของเขา
อยลางไรกห็ตาม ในการตอบสนองตลอคทาขอของโมเสสโดยตรงททที่จะเหห็นสงลาราศทของ
พระองคร พระเจข้ากห็ทรงเตสือนโมเสสวลาเขาไมลสามารถมองเหห็นพระพนักตรรของพระเจข้าไดข้ขณะททที่เขา
อยลูใล นรล างกายมนรุษยรนร ท นทที่สสืที่อชนัดเจนวลาในขข้อ 11 โมเสสไมลไดข้เหห็นพระพนักตรรพระเจข้าจรธิงๆ แตลไดข้
พบกนับพระองครแบบหนข้าตลอหนข้าฝล่ายวยิญญาณ พระเจข้าทรงเตสือนวลา “ไมลมมท นรุษยรคนใดเหห็นหนข้าเรา
แลข้วมทชทวธิตอยลูไล ดข้” อยลางไรกห็ตาม พระเจข้าทรงบอกวลามทสถานททที่แหลงหนทึงที่ อยลูใล กลข้เคทยงซทึที่งโมเสสไป
ยสืนอยลูบล นศธิลากข้อนหนทึที่งททที่นนนัที่ ไดข้ ททที่นนันที่ พระเจข้าจะทรงใหข้เขาอยลูใล นชลองๆหนทึงที่ ของศธิลานนัรนและทรง
บนังเขาไวข้ดข้วยพระหนัตถรของพระองคร จากนนัรนพระเจข้าจะทรงเอาพระหนัตถรออกโดยยอมใหข้โมเสส
ไดข้เหห็นเบสืรองหลนังของพระเจข้า มนันคงเปห็นประสบการณรอนันนลาตสืที่นตาและเปห็นสธิทธธิพธิเศษนลาดลู
*****
ภนพรวมของอพยพ 34: หลนังจากเหตอุการณต์ตล่างๆอนันนล่าตสืที่นเตห้นของบทกล่อนๆ โมเสส
กลนับไปยนังภยเขานนันื้นเพสืที่อเขห้าเฝห้าพระเจห้า บทนทนื้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทนื้ (1) แผล่นศยิลาจารทึกพระราชบนัญญนัตยิถยก
ทคาขทึนื้นใหมล่ในขห้อ 1-4; (2) พระนามขององคต์พระผยห้เปป็นเจห้าถยกประกาศพรห้อมกนับคคารห้องทยลของ
โมเสสในขห้อ 5-9; (3) พนันธสนัญญาททที่ถยกรสืนื้อฟสืนนื้ ในขห้อ 10-17; (4) เทศกาลเลทนื้ยงและวนันสคาคนัญตล่างๆ
ของชนชาตยิอยิสราเอลในขห้อ 18-27 และ (5) สงล่าราศทของพระเจห้าถยกสะทห้อนบนโมเสสในขห้อ 2835

อพย 34:1-4
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "จงสกกัดศอิลาอนกสองแผท่นเหมชอน
เดอิมแลข้วเราจะจารถึกคจาเหมชอนในแผท่นเกท่าทนนี่เจข้าทจาแตกนกันี้นใหข้ 2 จงเตรนยมใหข้พรข้อมเวลาเชข้า แลข้วจง
ขถึนี้นมาบนภรเขาซนนายแตท่เชข้า จงคอยเฝข้าเราบนยอดภรเขานกันนี้ 3 อยท่าใหข้ผใข้ร ดขถึนนี้ มาดข้วย และอยท่าใหข้ผข้ร
ใดมาอยรท่ตลอดทกันี่วทกันี้งภรเขา อยท่าใหข้ฝรงแพะแกะ ฝรงวกัวกอินหญข้าอยรหท่ นข้าภรเขานนนี้เลย" 4 ฝท่ายโมเสสจถึง
สกกัดศอิลาสองแผท่นเหมชอนสองแผท่นแรก แลข้วทท่านกป็ตชนี่นแตท่เชข้าขถึนี้นไปบนภรเขาซนนายตามรกับสกันี่งของ
พระเยโฮวาหต์ถชอศอิลาไปสองแผท่น
หลนังจากนนัรน พระเจข้ากห็ทรงสนังที่ โมเสสใหข้เตรทยมแผลนศธิลาสองแผลนใหมลซทึที่งพระเจข้าเองจะทรง
จารทึกคทาบนนนัรนอทกครนัรง เขาตข้องพรข้อมในเชข้าวนันถนัดมาเพสืที่อททที่จะขทึรนไปบนภลูเขาซทนาย อทกครนัรงททที่หข้ามมธิ
ใหข้ใครอสืนที่ ขทึรนไปหรสือเขข้าใกลข้ภลูเขานนัรน โมเสสกห็ททาตาม
อพย 34:5-7
ฝท่ายพระเยโฮวาหต์เสดป็จลงมาในเมฆ และโมเสสยชนอยรกท่ กับพระองคต์
ทนนี่นกันี่น และออกพระนามพระเยโฮวาหต์ 6 พระเยโฮวาหต์เสดป็จผท่านไปขข้างหนข้าทท่าน ตรกัสวท่า "พระเย
โฮวาหต์ พระเยโฮวาหต์พระเจข้า ผรข้ทรงพระกรบณา ทรงกอปรดข้วยพระคบณ ทรงกรอินี้วชข้า และบรอิบรรณต์
ดข้วยความเมตตาและความจรอิง 7 ผรข้ทรงสจาแดงความเมตตาตท่อมนบษยต์กระทกันี่งพกันชกันี่วอายบ ผรทข้ รง
โปรดยกโทษความชกันี่วชข้า การละเมอิดและบาปของเขาเสนย แตท่จะทรงถชอวท่าไมท่มนโทษกป็หามอิไดข้ และ
ใหข้โทษเพราะความชกันี่วชข้าของบอิดาตกทอดไปถถึงลรกหลานสามชกัวนี่ สนนี่ชวกันี่ อายบคน"
อทกครนัรงททที่พระเจข้าเสดห็จผลานโมเสสไป อาจเหมสือนททที่บรรยายไวข้กลอนหนข้านทรและทรง
ประกาศสงลาราศทแหลงพระนามของพระองคร ททที่นลาททึงที่ กห็คสือการททที่พระเจข้าทรงบรรยายถทึงพระองครเอง
ในดข้านหนทึที่งเราเหห็นชนัดถทึงความรนักและความเมตตา ซทึที่งถลูกเนข้นยทราซทราแลข้วซทราเลลา มนันสล งผลเปห็นการ
ยกโทษใหข้หากมทการจนัดการกนับความบาปอยลางเหมาะสมเสทยกลอน อยลางไรกห็ตาม ในอทกดข้านหนทึที่ง
เรากห็เหห็นชนัดเจนถทึงความบรธิสรุทธธิธของพระองครซทึที่งจะไมลยอมเมธินเฉยตลอความผธิดบาป นอกจากนทร คทา
เตสือนททที่เปห็นลางบอกเหตรุกถห็ ลูกใหข้ไวข้ททที่วาล ผลของความบาปของคนๆหนทึที่งอาจถลูกสล งตลอไปยนังคนรรุลน
ตลอๆไป
อพย 34:8-9
ฝท่ายโมเสสจถึงรนบกราบลงทนนี่พชนี้นดอินนมกัสการ 9 แลข้วทรลวท่า "โอ ขข้า
แตท่องคต์พระผรข้เปป็นเจข้า ถข้าแมข้ขข้าพระองคต์ไดข้รกับพระกรบณาในสายพระเนตรของพระองคต์ ขข้า
พระองคต์ทรลวอิงวอนตท่อพระองคต์ ขอองคต์พระผรข้เปป็นเจข้าของขข้าพระองคต์โปรดเสดป็จไปทท่ามกลาง

พวกขข้าพระองคต์เพราะเปป็นชนชาตอิคอแขป็งดชนี้อดถึง และขอทรงโปรดยกโทษความชกันี่วชข้าและความ
บาปของพวกขข้าพระองคต์ และโปรดรกับพวกขข้าพระองคต์เปป็นมรดกของพระองคต์ดข้วย"
ดข้วยตระหนนักยธิงที่ ถทึงสธิที่งททที่เพธิที่งเกธิดขทึรนไป โมเสสจทึงกราบลงและนมนัสการโดยทลูลขอพระเจข้า
ใหข้ทรงสทาแดงพระครุณของพระองครแกลชนชาตธิอธิสราเอล เขาวธิงวอนตลอพระองครอทกครนัรงใหข้เสดห็จไป
ทลามกลางพวกเขา แมข้พวกเขาเคยมทประวนัตธิไมลดทในเรสืที่องการเปห็นคนคอแขห็งดสืรอดทึงกห็ตาม อาจเพราะ
ตระหนนักถทึงการทรงยกโทษใหข้อนันเปทที่ยมลข้นไปดข้วยพระกรรุณาททที่พระเจข้าทรงหยธิบยสืนที่ ใหข้ เขาจทึงทลูล
ขอการยกโทษแทนประชาชนของเขาอทกครนัรง
อพย 34:10-17
ฝท่ายพระองคต์ตรกัสวท่า "ดรเถอิด เราจะทจาพกันธสกัญญาไวข้ เราจะทจาการ
มหกัศจรรยต์ตท่อหนข้าชนชาตอิของเจข้าทบกคน ซถึนี่งไมท่มนผข้ใร ดกระทจาในประชาชาตอิใดทกันี่วพอิภพ และ
ประชาชนทกันี้งปวงซถึนี่งเจข้าอยรท่ทท่ามกลางเขานกันี้น จะเหป็นกอิจการของพระเยโฮวาหต์ เพราะการซถึนี่งเราจะ
ทจาตท่อเจข้านกันี้นจะเปป็นสอินี่งทนนี่นท่ากลกัวยอิงนี่ นกัก 11 จงถชอตามคจาซถึนี่งเราบกัญชาเจข้าในวกันนนนี้ ดรเถอิด เราจะไลท่คน
อาโมไรตต์ คนคานาอกัน คนฮอิตไทตต์ คนเปรอิสซน คนฮนไวตต์ และคนเยบบส ไปใหข้พนข้ หนข้าเจข้า 12 จง
ระวกังตกัวใหข้ดน อยท่ากระทจาพกันธสกัญญากกับชาวเมชองซถึนี่งเจข้าจะไปถถึงนกันี้น เกรงวท่าจะเปป็นบท่วงแรข้วดกัก
พวกเจข้า 13 แตท่เจข้าทกันี้งหลายจงทจาลายแทท่นบรชาและทบบเสาอกันศกักดอิธสอิทธอิธของเขาใหข้แหลกละเอนยด
และโคท่นเสารรปเคารพของเขาเสนย 14 เจข้าอยท่านมกัสการพระอชนนี่ เลย เพราะพระเยโฮวาหต์ผทข้ร รง
พระนามวท่าหวงแหนเปป็นพระเจข้าผรข้ทรงหวงแหน 15 เกรงวท่าเจข้าจะทจาพกันธสกัญญากกับชาวเมชองนกันี้น
และเมชนี่อเขาเลท่นชรข้กกับพระของเขา และถวายสกัตวบรชาแกท่บรรดาพระนกันนี้ เขาจะเชอิญพวกเจข้าไปรท่วม
ดข้วย และพวกเจข้าจะไปกอินของทนนี่เขาถวายบรชานกันี้น 16 เกรงวท่าเจข้าจะรกับบบตรสาวของเขามาเปป็น
ภรรยาบบตรชายของเจข้า และบบตรสาวของเขานกันี้นจะไปเลท่นชรข้กบกั พระของเขา และชกักชวนใหข้บ บตร
ชายของเจข้าไปเลท่นชรข้กบกั พระนกันี้นดข้วย 17 เจข้าอยท่าหลท่อรร ปพระไวข้สจาหรกับตกัวเองเลย
พระเจข้าทรงยอมตามคทาขอของโมเสสโดยปรธิยาย พระองครทรงประกาศตลอไปวลาพระองคร
จะทรงกระททาการมหนัศจรรยรตลางๆตลอหนข้าชนชาตธิอธิสราเอลในแบบททที่พระองครไมลเคยทรงททามา
กลอนเพสืที่อชนชาตธิอสืที่น ผลูข้คนของโมเสสจะเหห็นพระราชกธิจอนันนลาตสืที่นตาของพระเจข้า อยลางไรกห็ตาม
พระเจข้าทรงเตสือนชนชาตธิอธิสราเอลผลานทางโมเสสอยลางจรธิงจนังวลา เมสือที่ พวกเขาเขข้าไปในแผลนดธิน
นนัรนททที่ทรงสนัญญาไวข้แกลพวกเขาๆตข้องไมลททาพนันธสนัญญาใดๆกนับชาวแผลนดธินคานาอนันเลย แตลพวก
เขาถลูกสนังที่ ใหข้ททาลายทรุกอยลางททที่เกทที่ยวขข้องกนับการกราบไหวข้รลูปเคารพ

พระเจข้าทรงเตสือนใหข้พวกเขาระลทึกวลาพระองครทรงเปห็นพระเจข้าผลูข้ทรงหวงแหน และพวก
เขาตข้องไมลนมนัสการพระอสืที่น ชนชาตธิอธิสราเอลจทึงตข้องไมลททาพนันธสนัญญากนับชาวคานาอนันและไมล
เกทที่ยวขข้องอะไรกนับพระของคนเหลลานนัรนเลย นอกจากนทร พวกเขาตข้องไมลยอมใหข้คนของตนไป
แตลงงานกนับคนคานาอนัน และพวกเขาตข้องไมลหลลอรลูปพระใดๆขทึรนเลย
ททที่นลาสนใจกห็คสือการททพที่ ระเจข้าทรงเรทยกพระนามของพระองครเองวลาหวงแหน นอกจากนทร
การไปมนัวที่ กนับพระอสืที่นกห็เปรทยบเหมสือนกนับการเลลนชลูข้ ความสนัมพนันธรระหวลางพระเจข้ากนับประชากร
ของพระองครนร นันมทความศนักดธิธสธิทธธิธ การฝลาฝสืนความไวข้เนสืรอเชสืที่อใจดนังกลลาวกห็คลข้ายในทางหลนักการ
และรรุนแรงพอๆกนับการคบชลูข้ นทสที่ สืที่อชนัดเจนถทึงหลนักการเรสืที่องการแยกออกของผลูข้คนของพระเจข้าจาก
โลก
อพย 34:18-26
เจข้าทกันี้งหลายจงถชอเทศกาลกอินขนมปกังไรข้เชชนี้อ จงกอินขนมปกังไรข้เชชนี้อ
ใหข้ครบเจป็ดวกันตามกจาหนดในเดชอนอาบนบตามทนนี่เราบกัญชาเจข้า เพราะเจข้าออกจากอนยอิปตต์ในเดชอนอา
บนบ 19 ทบกสอินี่งซถึงนี่ ออกจากครรภต์ครกันี้งแรกเปป็นของเรา คชอสกัตวต์ตกัวผรข้ทกันี้งหมดของเจข้า ลรกหกัวปนของวกัว
และของแกะ 20 สท่วนลรกลาหกัวปนนกันี้นเจข้าจงนจาลรกแกะมาไถท่ไวข้ ถข้าแมข้เจข้ามอิไดข้ไถท่กป็จงหกักคอมกันเสนย
บบตรชายหกัวปนทกันี้งหลายของพวกเจข้านกันี้นจะตข้องไถท่ไวข้ดข้วย อยท่าใหข้ผใข้ร ดมาเฝข้าเรามชอเปลท่าเลย 21 เจข้า
จงทจาการงานในกจาหนดหกวกัน แตท่วกันทนนี่เจป็ดจงพกัก แมข้วท่าในฤดรไถนาและฤดรเกนนี่ยวขข้าวกป็จง
พกัก 22 จงถชอเทศกาลสกัปดาหต์ คชอเทศกาลเลนนี้ยงฉลองผลตข้นฤดรเกนนี่ยวขข้าวสาลน และถชอเทศกาลเลนนี้ยง
ฉลองการเกป็บผลอิตผลในปลายปน 23 บรรดาผรข้ชายทกันี้งหลายของพวกเจข้าตข้องมาประชบมกกันตท่อพระ
พกักตรต์พระเยโฮวาหต์พระเจข้า คชอพระเจข้าแหท่งออิสราเอลปนละสามครกันี้ง 24 เพราะเราจะขกับไลท่ชนชาตอิ
ทกันี้งหลายออกไปใหข้พข้นหนข้าพวกเจข้าและจะขยายเขตแดนเมชองของเจข้าใหข้กวข้างออกไป เมชนี่อพวกเจข้า
จะขถึนี้นไปเฝข้าพระเยโฮวาหต์พระเจข้าของเจข้าปนละสามครกันี้งนกันี้น จะไมท่มนใครอยากไดข้แผท่นดอินของเจข้า
เลย 25 อยท่าถวายเลชอดบรชาพรข้อมกกับขนมปกังมนเชชนี้อ และเครชนี่องบรชาอกันเกนนี่ยวกกับเทศกาลเลนนี้ยงปกัสกา
นกันี้น อยท่าใหข้เหลชอไวข้จนถถึงวกันรบงท่ ขถึนี้น 26 จงคกัดพชชผลแรกจากผลรบท่นแรกในไรท่นามาถวายในพระ
นอิเวศพระเยโฮวาหต์พระเจข้าของเจข้า อยท่าตข้มเนชนี้อลรกแพะดข้วยนจนี้านมแมท่ของมกันเลย"
ขณะอยลูบล นภลูเขานนัรน พระเจข้ากห็ทรงเนข้นยทราอทกครนัรงแกลโมเสสเรสืที่องวนันสทาคนัญตลางๆของชนชาตธิ
อธิสราเอล (นนันที่ คสือ เทศกาลเลทรยงตลางๆของพวกเขา) ซทึที่งพวกเขาตข้องถสือแมข้กระทนังที่ ณ ระยะนทรของ
การเดธินทางของพวกเขา กลลาวอยลางเจาะจงกห็คสือ พวกเขาตข้องถสือ (1) “เทศกาลกธินขนมปนังไรข้เชสืรอ”
ดนังททที่กาท หนดไวข้ตอนพธิธทปนัสกา นอกจากนทร พวกเขาจะตข้องระลทึกวลาลลูกหนัวปทเปห็นขององครพระผลูข้เปห็น

เจข้าและพวกเขาจะตข้องไถลลลูกหนัวปทจากองครพระผลูข้เปห็นเจข้า (2) ในการตนัรงตาคอยเทศกาลเลทรยงททที่เกทที่ยว
กนับการเกห็บเกทที่ยว ชนชาตธิอธิสราเอลกห็ไดข้รนับบนัญชาอทกครนัรงใหข้ถสือวนันสะบาโต แมข้กระทนังที่ ในชลวงฤดลู
เกห็บเกทที่ยวกห็ตาม พวกเขาจะตข้องถสือ “เทศกาลสนัปดาหร” ซทึงที่ ตลอมาจะเปห็นททที่รจลูข้ นักในชสืที่อเพห็นเทคอสตร
ตลอมามนันจะถลูกระบรุชนัดเจนวลาเปห็นหข้าสธิบวนันหลนังจากปนัสกา
(3) ททที่รวมอยลูดล ข้วยกห็คสือ เทศกาลเลทรยงฉลอง “ผลตข้นฤดลูเกทที่ยวขข้าวสาลท” และ (4) “เทศกาล
เลทรยงฉลองการเกห็บผลธิตผลในปลายปท” ซทึที่งตลอมากลายเปห็นททที่รลูข้จนักในชสืที่อเทศกาลอยลูเล พธิง ในสาม
เทศกาลหลนังนทร ผลูข้ชายชาวอธิสราเอลจะตข้องไปประชรุมกนันตลอพระพนักตรรองครพระผลูข้เปห็นเจข้าทรุกปท (ททที่
พลนับพลานนัรน) คทาสนังที่ เพธิที่มเตธิมมทใหข้อทกครนัรงเกทที่ยวกนับการถวายเครสือที่ งบลูชาพรข้อมกนับเชสืรอ การทธิรงเครสือที่ ง
บลูชาของเทศกาลเลทรยงปนัสกาจนถทึงวนันรรุลงขทึรน การนทาพสืชผลแรกมาถวายองครพระผลูข้เปห็นเจข้า และการ
ไมลตมข้ เนสืรอลลูกแพะดข้วยนทรานมแมลของมนัน
โมเสสถลูกสนังที่ ใหข้เขทยนสธิที่งเหลลานทรลงไปอทกครนัรง วลทททที่กลลาววลา “ตามขข้อความเหลลานทรแลข้ว” อาจ
แปลไดข้เปห็น “เพราะตามคทาบนัญชาของถข้อยคทาเหลลานทร เราไดข้กระททาพนันธสนัญญาหนทึที่งกนับเจข้าและ
พวกอธิสราเอลแลข้ว”
อพย 34:27-28
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า "คจาเหลท่านนนี้จงเขนยนไวข้ เพราะเราทจา
พกันธสกัญญาไวข้กกับเจข้าและพวกออิสราเอลตามขข้อความเหลท่านนนี้แลข้ว" 28 ฝท่ายโมเสสเฝข้าพระเยโฮวาหต์
อยรท่ทนนี่นนกันี่ สนนี่สบอิ วกันสนนี่สบอิ คชน มอิไดข้รกับประทานอาหารหรชอนจนี้าเลย และทท่านจารถึกคจาพกันธสกัญญาไวข้ทนนี่
แผท่นศอิลา คชอพระบกัญญกัตอิสบอิ ประการ
โมเสสจทึงอยลูบล นภลูเขาซทนายอทกครนัรงเปห็นเวลาสทที่สธิบวนันสทที่สธิบคสืน เราควรหมายเหตรุไวข้วาล เขาไมล
กธินหรสือดสืมที่ อะไรเลยในระหวลางชลวงเวลาดนังกลลาว อาจเปห็นไดข้วาล เขาไมลไดข้กาท ลนังตนัรงใจอดอาหาร แตล
เพราะอยลูตล ลอเบสืรองพระพนักตรรพระเจข้า เขาอาจไมลไดข้สนใจสธิที่งตลางๆททที่เปห็นของโลก มนันอาจสสืที่อเปห็น
นนัยวลาพระเจข้าทรงคทราจรุนเขาในชลวงเวลานนัรน
เราอาจคธิดเอาเองไดข้วาล เกธิดการขนัดแยข้งกนันอยลางชนัดเจน ขข้อ 1 ของบทนทรบลงบอกวลาพระเจข้า
เองจะทรงจารทึกถข้อยคทาบนแผลนศธิลาสองแผลนนนัรน โมเสสกลลาวชนัดเจนในพระราชบนัญญนัตธิ 10:2 และ
4 วลานนันที่ แหละคสือสธิที่งททที่เกธิดขทึรน อยลางไรกห็ตามตรงนทร (และขข้อ 27) มนันดลูเหมสือนจะบลงบอกวลาโมเสสกห็
เปห็นฝลายเขทยนอยลูบล ข้าง บางททพระเจข้าอาจทรงททางานชธิรนหลนัก โดยทรงมอบหมายใหข้โมเสสททาสล วน

ททที่เลห็กกวลา ไมลวาล กรณทใด เหห็นไดข้ชนัดวลามนันคสือพระวจนะของพระเจข้า ณ จรุดนทร สธิที่งใดกห็ตามททโที่ มเสส
อาจเขทยนไปแลข้วกห็เหห็นไดข้ชนัดวลาเปห็นการเขทยนตามคทาบอกของพระเจข้า
อพย 34:29-35
อยรท่ตท่อมาโมเสสไดข้ลงมาจากภรเขาซนนาย ถชอแผท่นพระโอวาทสอง
แผท่นมาดข้วย เวลาทนนี่ลงมาจากภรเขานกันี้นโมเสสกป็ไมท่ทราบวท่า ผอิวหนข้าของตนทอแสงเนชนี่องดข้วย
พระเจข้าทรงสนทนากกับทท่าน 30 เมชนี่ออาโรนและคนออิสราเอลทกันี้งปวงมองดรโมเสส ดรเถอิด ผอิวหนข้า
ของทท่านทอแสง และเขากป็กลกัวไมท่กลข้าเขข้ามาใกลข้ทท่าน 31 ฝท่ายโมเสสเรนยกเขามา แลข้วอาโรนกกับ
บรรดาประมบขของชบมนบมกป็กลกับมาหาโมเสสและทท่านสนทนากกับเขา 32 แลข้วภายหลกังคน
ออิสราเอลทกันี้งหลายเขข้ามาใกลข้ โมเสสจถึงใหข้บญ
กั ญกัตอิแกท่เขาตามทนนี่พระเยโฮวาหต์ตรกัสแกท่ทท่านทบกขข้อบน
ภรเขาซนนาย 33 เมชนี่อทท่านพรดจบแลข้วกป็ใชข้ผข้าคลบมหนข้าไวข้ 34 แตท่เมชนี่อไรทนนี่โมเสสเขข้าเฝข้าทรลตท่อพระ
พกักตรต์พระเยโฮวาหต์ ทท่านกป็ปลดผข้านกันี้นออกเสนย จนกวท่าจะกลกับออกมา แลข้วทท่านออกมาเลท่าใหข้คน
ออิสราเอลฟกังตามทนนี่ทท่านรกับพระบกัญชามาแลข้วนกันี้น 35 และคนออิสราเอลดรหนข้าของโมเสสคชอเหป็นผอิว
หนข้าของโมเสสทอแสง ฝท่ายโมเสสใชข้ผข้าคลบมหนข้าไวข้อนกทบกครกันี้ง จนกวท่าจะเขข้าไปทรลพระองคต์
สธิที่งวธิเศษเกธิดขทึรนขณะททที่โมเสสอยลูบล นภลูเขานนัรน การไดข้อยลูใล กลข้ชธิดและมทสามนัคคทธรรมอยลาง
สนธิทสนมกนับพระเจข้าขนาดนนัรน พอเขากลนับลงมาพรข้อมกนับ “แผลนพระโอวาทสองแผลน” ในมสือ
ของตน ใบหนข้าและผธิวหนนังของเขากห็ทอแสง กระนนัรนโมเสสกห็ไมลรลูข้ตนัวเลยถทึงขข้อเทห็จจรธิงนนัรน (ททที่นลา
สนใจกห็คสือวลา พระวจนะของพระเจข้าททที่เปห็นลายลนักษณรอนักษรถลูกเรทยกวลาเปห็น ‘พระโอวาท’) ความ
หมายททที่แฝงอยลูใล นคทาททที่แปลวลา ทอแสง (คอวต์ราน) คสือ ‘เรสืองแสง’ รนัศมทอนันเจธิดจรนัสเชลนนนัรนททาใหข้
พวกผลูข้นทาของชนอธิสราเอลเกธิดความกลนัวในตอนททโที่ มเสสกลนับลงมา ดนังนนัรน ในชลวงเวลานนัรนโมเสส
จทึงเอาผข้าคลรุมหนข้าไวข้ขณะททที่เขานทาเสนอบนัญญนัตธิตลางๆททพที่ ระเจข้าประทานใหข้จากเบสืรองบนแกลพวกเขา
อยลางละเอทยด พระคนัมภทรรไมลไดข้บอกเราวลานทที่ใชข้เวลานานเทลาใด อยลางไรกห็ตาม เหห็นไดข้ชนัดวลามนันใชข้
เวลาสนักพนักใหญลๆททเดทยว เพราะมทเขทยนไวข้วาล เมสืที่อโมเสสเขข้าไปในพลนับพลาชรุมนรุมเขากห็เอาผข้าคลรุม
หนข้าออก และเมสืที่อเขากลนับมาหาประชาชน เขากห็เอาผข้าคลรุมหนข้าอทก แนลนอนวลานทที่เปห็นสธิที่งททที่เปาโล
อข้างอธิงถทึงใน 2 โครธินธร 3:13
หลนักการททที่สทาคนัญกห็คสือวลา ชลวงเวลาททที่ใชข้กบนั การเขข้าเฝข้าพระเจข้านนัรนกห็เปทที่ยมดข้วยสงลาราศท ใน
กรณทของโมเสส มนันททาใหข้ใบหนข้าของเขาทอแสงเลย หลนักการนนัรนยนังใชข้ไดข้อยลูจล นถทึงทรุกวนันนทร อยลาง
นข้อยกห็ในความหมายฝลายวธิญญาณ เวลาททที่ใชข้กบนั พระเจข้าจะใหข้สงลาราศทแกลประชากรของพระองคร

*****
ภนพรวมของอพยพ 35: ขณะททที่เนสืนื้อหาสล่วนสอุดทห้ายของหนนังสสือเลล่มนทนื้เรยิมที่ ตห้นขทึนื้น การจนัด
เตรทยมตล่างๆกป็มขท ทึนื้นสคาหรนับการสรห้างสยิงที่ ทนันื้งปวงททที่พระเจห้าไดห้ทรงบนัญชาโมเสสใหห้กระทคาเกทที่ยวกนับ
พลนับพลานนันนื้ ในบทททที่ 35 วนัสดอุตล่างๆถยกรวบรวมจากประชาชนและชล่างฝทมอสื คนสคาคนัญๆกป็เตรทยม
ตนัวพรห้อม บทนทนื้แบล่งยล่อยไดห้ดงนั นทนื้ (1) วนันสะบาโตถยกเนห้นยคนื้าอทกครนังนื้ ในขห้อ 1-3; (2) การถวายขห้าว
ของดห้วยใจสมนัครสคาหรนับพลนับพลาเรยิมที่ ตห้นขทึนนื้ ในขห้อ 4-19; (3) ความเตป็มใจของประชาชนททที่จะ
ถวายของในขห้อ 20-29 และ (5) เบซาเลลและโอโฮลทอนับถยกแตล่งตนันื้งสคาหรนับงานใหญล่นทนื้ในขห้อ 30-35
อพย 35:1-3
ฝท่ายโมเสสใหข้ชบมนบมชนออิสราเอลทกันี้งหมดประชบมกกันกลท่าวแกท่เขาวท่า
"ตท่อไปนนนี้เปป็นสอินี่งซถึนี่งพระเยโฮวาหต์บญ
กั ชาใหข้ทท่านทกันี้งหลายกระทจา 2 จงทจางานในกจาหนดหกวกัน แตท่
วกันทนนี่เจป็ดใหข้ทท่านถชอเปป็นวกันบรอิสบทธอิธ เปป็นวกันสะบาโตแดท่พระเยโฮวาหต์ สจาหรกับใชข้พกกั ผรใข้ ดทจางานใน
วกันนกันนี้ ตข้องถรกลงโทษถถึงตาย 3 ในวกันสะบาโตนกันี้นอยท่ากท่อไฟเลย ทกันี่วตลอดทนนี่อาศกัยของทท่าน"
เมสืที่องานสรข้างพลนับพลาซทึที่งเปห็นงานใหญลใกลข้จะเรธิที่มขทึรน หลนักการเรสืที่องวนันสะบาโตกห็ถลูกกลลาว
ซทราอทกหน ความขลนังของบนัญญนัตธิขอข้ นทรถลูกเพธิที่มเขข้าไปตรงททที่วาล คนเหลลานนัรนททที่ละเมธิดวนันสะบาโตจะ
ตข้องถลูกประหารชทวธิต อทกครนัรงททที่มนนั ถลูกบรรยายวลาเปห็นวนันบรธิสรุทธธิธ นนันที่ คสือ วนันหนทึที่งททที่ถลูกแยกตนัรงไวข้ตลาง
หากสทาหรนับสธิที่งตลางๆของพระเจข้ารวมถทึงเปห็นวนันหยรุดพนัก เกรงวลาจะมทใครบางคนไมลเขข้าใจชนัดเจน
ในเรสืที่องนทร ชนอธิสราเอลจทึงถลูกหข้ามเพธิมที่ เตธิมมธิใหข้กลอไฟในวนันสะบาโต ความสทาคนัญของการกลลาว
เนข้นหลนักการเรสืที่องวนันสะบาโตนทรกอห็ าจอยลูใล นบรธิบทของคทาเตสือนใหข้ระวนังการททางานกลอสรข้าง
พลนับพลาในวนันดนังกลลาว
อพย 35:4-9
โมเสสไดข้กลท่าวแกท่ชบมนบมชนออิสราเอลทกันี้งหมดวท่า "ตท่อไปนนนี้เปป็นสอิงนี่
ซถึนี่งพระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาวท่า 5 ทท่านทกันี้งหลายจงนจาของจากของทนนี่มนอยรท่มาถวายพระเยโฮวาหต์ ผรข้
ใดมนนจนี้าใจกวข้างขวางใหข้ผข้นร กันี้นนจาของมาถวายพระเยโฮวาหต์ คชอทองคจา เงอิน และทองสกัมฤทธอิธ 6 ผข้าสน
ฟข้า สนมท่วง สนแดงเขข้ม ผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยด และขนแพะ 7 หนกังแกะตกัวผรยข้ ข้อมสนแดง หนกังของตกัว
แบดเจอรต์และไมข้กระถอินเทศ 8 นจนี้ามกันเตอิมตะเกนยง เครชนี่องเทศสจาหรกับเจชอนจนี้ามกันเจอิม และปรบงเครชนี่อง
หอมสจาหรกับการเผาถวาย 9 พลอยสนนจนี้าขข้าวและพลอยตท่างๆสจาหรกับฝกังทจาเอโฟดและทกับทรวง
คราวนทรหลนังจากกลนับลงมาจากภลูเขาเปห็นครนัรงททสที่ องไมลนานนนัก โมเสสกห็นทาเสนอแบบ
แปลนพลนับพลาแกลประชาชน เขาบรรยายเพธิมที่ เตธิมวลาพระเจข้าไดข้ทรงบนัญชาใหข้ประชาชนถวายของ

เพสืที่อใชข้เปห็นวนัสดรุสทาหรนับพลนับพลานนัรน หลนักการนทรกเห็ รทยบงลายและมทผลอยลูจล นถทึงทรุกวนันนทร พระเจข้าทรง
ใชข้ประชากรของพระองครเพสืที่อสนนับสนรุนงานของพระองคร โมเสสกลลาวชนัดเจนวลา ของททที่
ประชาชนนทามาถวายนนัรนจะตข้องเปห็นของททที่ถวายดข้วยความเตป็มใจ เราในทรุกวนันนทรกตห็ ข้องถวายดข้วย
ความเตห็มใจเชลนกนัน
ดนังนนัรน จากประชาชนทรุกหมลูลเหลลาในอธิสราเอลจทึงมทการขอใหข้ถวายทองคทา เงธิน และทอง
เหลสือง ดข้ายสทฟข้า สทมลวง สทแดงเขข้ม ผข้าปลานเนสืรอละเอทยด ขนแพะ หนนังแกะตนัวผลูข้ยข้อมสทแดง หนนังของ
แบดเจอรร ไมข้กระถธินเทศ นทรามนันสทาหรนับจรุดประททป เครสือที่ งเทศตลาง ๆ สทาหรนับปรรุงนทรามนันเจธิม เครสือที่ ง
เทศตลาง ๆ สทาหรนับปรรุงเครสือที่ งหอม และพลอยสทนร ทาขข้าวและพลอยตลาง ๆ สทาหรนับเครสืที่องแตลงตนัวของ
ปรุโรหธิต
อพย 35:10-19
จงใหข้ทบกคนทนนี่เฉลนยวฉลาดในหมรท่พวกทท่าน พากกันมาทจาสอินี่งทกันี้งปวง
ซถึนี่งพระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาใหข้ทจาแลข้ว 11 คชอพลกับพลา เตป็นทต์ และผข้าคลบมพลกับพลา ขอเกนนี่ยวและ
ไมข้กรอบ กลอน เสา และฐานรองรกับเสาของพลกับพลานกันี้น 12 หนบและไมข้คานหามหนบ พระทนนี่นกันี่ง
กรบณากกับมท่านบกังตา 13 โตต๊ะกกับไมข้คานหามโตต๊ะ เครชอนี่ งใชข้ทกันี้งปวงสจาหรกับโตต๊ะ และขนมปกังหนข้าพระ
พกักตรต์ 14 คกันประทนปทนนี่ใหข้แสงสวท่างกกับเครชอนี่ งอบปกรณต์ และตะเกนยง และนจนี้ามกันเตอิม
ตะเกนยง 15 แทท่นเผาเครชนี่องหอมกกับไมข้คานหามแทท่นนกันี้น นจนี้ามกันเจอิม และเครชนี่องหอมสจาหรกับเผา
ถวาย และมท่านบกังตาสจาหรกับประตรทนนี่ประตรพลกับพลา 16 แทท่นเครชนี่องเผาบรชากกับตาขท่ายทองสกัมฤทธอิธ
ไมข้คานหามและเครชนี่องใชข้ทกันี้งปวงของแทท่น ขกันกกับพานรองขกันนกันนี้ 17 ผข้ามท่านสจาหรกับกกันี้นลาน
พลกับพลากกับเสา และฐานรองรกับเสา และผข้ามท่านสจาหรกับประตรลาน 18 หลกักหมบดสจาหรกับ
พลกับพลา และหลกักหมบดสจาหรกับลานพลกับพลาพรข้อมกกับเชชอก 19 เสชอนี้ ยศเยป็บดข้วยฝนมชอประณนต
สจาหรกับแตท่งเวลาปรนนอิบกัตใอิ นทนนี่บรอิสบทธอิธ คชอเสชนี้อยศบรอิสบทธอิธสจาหรกับอาโรนปบโรหอิต และเสชอนี้ ยศ
สจาหรกับบบตรชายของทท่าน เพชนี่อใชข้ปฏอิบตกั อิในตจาแหนท่งปบโรหอิต"
โมเสสจทึงเรทยกชลางฝทมสือทนัรงหลายททที่เฉลทยวฉลาด (ตรงตนัวคสือ 'ททที่ชทานาญ') ใหข้กาข้ วออกมาขข้าง
หนข้าเพสืที่อชลวยเหลสือในงานกลอสรข้างพลนับพลานทร แตลละสล วนของงานกลอสรข้างกห็ถลูกแจกแจง
อพย 35:20-21
แลข้วชบมนบมชนออิสราเอลทกันี้งหมดกป็แยกยข้ายกกันจากโมเสสไป 21 ทบก
คนทนนี่มนใจปรารถนา และทนนี่มนใจสมกัครกป็นจาสอิงนี่ ของมาถวายพระเยโฮวาหต์สจาหรกับพลกับพลาแหท่ง
ชบมนบมและการปรนนอิบตกั อิทกันี้งหลาย และสจาหรกับเครชนี่องยศบรอิสบทธอิธ

ตข้องขอชมวลาชนอธิสราเอลกห็ควข้าโอกาสไวข้ทนันทท พวกเขากลนับไปยนังเตห็นทรของตนและหลาย
คนกลนับมาพรข้อมกนับวนัสดรุตลางๆเพสือที่ ททที่จะถวาย เราควรหมายเหตรุไวข้วาล คนเหลลานนัรนททที่นทาของมาถวาย
คสือผลูข้ททที่ “มทใจปรารถนา และทรุกคนททที่เตห็มใจถวาย พวกเขากห็นทาสธิที่งของมาถวายแดลพระเยโฮวาหร
สทาหรนับงานสรข้างพลนับพลาแหลงชรุมนรุมชน และสทาหรนับการปรนนธิบนัตธิทรนังหลาย และสทาหรนับบรรดา
เครสือที่ งยศบรธิสรุทธธิธ”
อพย 35:22-29
เขาจถึงพากกันมาทกันี้งชายและหญอิง บรรดาผรข้มนนจนี้าใจสมกัครนจามาซถึนี่ง
เขป็มกลกัด ตบข้มหร แหวนตราและกจาไล เปป็นทองรร ปพรรณทกันี้งนกันี้น คชอทบกคนนจาทองคจามาแกวท่งไป
แกวท่งมาถวายพระเยโฮวาหต์ 23 สท่วนทบกคนทนนี่มนดข้ายสนฟาข้ สนมท่วง สนแดงเขข้ม หรชอทนนี่มนผข้าปท่านเนชนี้อ
ละเอนยด ขนแพะ หนกังแกะตกัวผรข้ยข้อมสนแดง และหนกังของตกัวแบดเจอรต์กป็เอาของเหลท่านกันี้นมา
ถวาย 24 ทบกคนทนนี่มนเงอินหรชอทองสกัมฤทธอิธจะถวายกป็นจามาถวายพระเยโฮวาหต์ และทบกคนทนนี่มนไมข้
กระถอินเทศใชข้การไดข้กป็นจาไมข้นกันี้นมาถวาย 25 สท่วนผรหข้ ญอิงทกันี้งปวงทนนี่ชจานาญกป็ปกันี่นดข้ายดข้วยมชอของตน
แลข้วนจาดข้ายซถึงนี่ ปกันี่นนกันนี้ มาถวายทกันี้งสนฟข้า สนมท่วง สนแดงเขข้ม และเสข้นปท่านปกันี่นอยท่างดน 26 ฝท่ายบรรดาผรข้
หญอิงทนนี่มนใจปรารถนากป็ปกันี่นขนแพะดข้วยความชจานาญ 27 บรรดาประมบขกป็นจาพลอยสนนจนี้าขข้าวและ
พลอยตท่างๆมาสจาหรกับฝกังทจาเอโฟด และทกับทรวง 28 กกับเครชนี่องเทศและนจนี้ามกันเตอิมตะเกนยง นจนี้ามกัน
เจอิม และนจนี้ามกันปรบงเครชนี่องหอมสจาหรกับเผาบรชา 29 คนออิสราเอลทกันี้งชายหญอิงทบกคนทนนี่มนใจสมกัครนจา
ของถวายสจาหรกับการงานตท่างๆ ซถึนี่งพระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาโมเสสไวข้ใหข้กระทจากป็นจาของมาตาม
อจาเภอใจถวายแดท่พระเยโฮวาหต์
เหห็นไดข้ชนัดวลาคนทนัรงหมดในคลายมทใจพรข้อมสทาหรนับงานใหญลนร ท ทนัรงผลูข้ชายและผลูข้หญธิงนทาเครสืที่อง
ประดนับททที่เปห็นทองคทาและเงธินมาถวาย กลอนหนข้านนัรนพระเจข้าทรงมทแผนการททที่เฉพาะเจาะจงในการ
ททาใหข้พวกคนอทยธิปตรยกเครสือที่ งประดนับของตนใหข้แกลพวกเขากลอนททพที่ วกเขาจากมา คนอสืที่นๆทนัวที่ ทนัรง
คลายซทึที่งมทวนัสดรุอนสืที่ ททที่จทาเปห็นกห็นทาสธิที่งของเหลลานนัรนมา
พวกผลูข้หญธิงกห็เตห็มใจปนัที่นดข้ายททที่จทาเปห็นสทาหรนับพลนับพลานนัรนและบรรดาปรุโรหธิต พวกผลูข้
ปกครองกห็นทาพลอยสทนร ทาขข้าวและพลอยมทคลาอสืที่นๆมาซทึที่งจทาเปห็นสทาหรนับเครสือที่ งแตลงกายของปรุโรหธิต
คนอสืนที่ ๆกห็ถวายเครสือที่ งเทศและนทรามนันสทาหรนับจรุดประททป นทรามนันเจธิม และเครสืที่องเทศตลาง ๆ สทาหรนับ
ปรรุงเครสืที่องหอมททที่จทาเปห็นตข้องใชข้ วลทสทาคนัญททพที่ บตลอดกห็คสือ “ดข้วยความสมนัครใจ” ประชาชนฉวย
โอกาสนทรไวข้ดวข้ ยความสมนัครใจและถวายสธิที่งของททที่จทาเปห็นตข้องใชข้สทาหรนับงานของพระเจข้า

อพย 35:30-33
โมเสสจถึงกลท่าวแกท่คนออิสราเอลวท่า "ดรกท่อนทท่าน พระเยโฮวาหต์ไดข้
ทรงออกชชนี่อเบซาเลลบบตรชายอบรน ผรเข้ ปป็นบบตรชายของเฮอรต์ตระกรลยรดาหต์ 31 และพระองคต์ไดข้ทรงใหข้
ผรข้นนกันี้ ประกอบดข้วยพระวอิญญาณของพระเจข้าใหข้มนสตอิปกัญญาและความเขข้าใจ และความรรข้ในการ
ชท่างฝนมชอทกันี้งปวง 32 เพชนี่อจะคอิดประดอิษฐต์ลวดลายอยท่างฉลาด ทจาดข้วยทองคจาและเงอินและทอง
สกัมฤทธอิธ 33 และเจนยระไนพลอยตท่างๆสจาหรกับฝกังในกระเปาะ และการแกะสลกักไมข้ คชอใหข้มนฝนมชอดน
เลอิศทบกอยท่าง
โมเสสแจข้งใหข้ประชาชนทราบตลอไปวลาพระเจข้าไดข้ทรงเลสือก “เบซาเลลตามชสืที่อ ผลูข้เปห็นบรุตร
ชายของอรุรท ผลูข้เปห็นบรุตรชายของเฮอรรแหลงเผลายลูดาหร” ใหข้กาท กนับดลูแลและสนังที่ งาน อทกครนัรงททที่เราควร
หมายเหตรุไวข้วาล โมเสสบรรยายถทึงเบซาเลลวลาเปห็นผลูข้ททที่ “เตห็มลข้นดข้วยพระวธิญญาณของพระเจข้า ในสตธิ
ปนัญญา ในความเขข้าใจและในความรลูข้ และในงานแหลงฝทมอสื ชลางทรุกอยลาง” พระเจข้าทรงตนัรงชายคน
หนทึที่งขทึรนมาซทึที่งมททนักษะททที่จทาเปห็นสทาหรนับงานททที่ตข้องททา พระองครทรงททาแบบนทรเสมอ เบซาเลลจะตข้อง
“คธิดออกแบบอยลางประณทต” นนันที่ คสือ เขาจะตข้องวางแผนและคธิดอยลางระมนัดระวนังตลอดทนัรง
โครงการนทร พระเจข้าไมลเพทยงประทานฝทมสือและความชทานาญททที่จทาเปห็นแกลเขาเทลานนัรน แตลประทาน
ความคธิดแบบวธิศวกรททที่จะคธิดเผสืที่อและมองการณรถทึงทรุกสธิที่งททที่จทาเปห็นตข้องกระททา คทาททที่แปลวลา ฝนมชอชท่าง
เปห็นคทาเดทยวกนับ ประณนต (มาคาชอวต์บาหต์) และจรธิงๆแลข้วกห็มคท วามหมายวลา 'ททที่ถลูกวางแผนอยลางดท'
หรสือ 'ททที่ถลูกออกแบบมาอยลางดท'
อพย 35:34-35
อนถึนี่งพระองคต์ทรงดลใจใหข้ผข้นร นกันี้ มนนจนี้าใจทนนี่จะสอนคนอชนี่นไดข้ดข้วย
พรข้อมดข้วยโอโฮลนอบกั บบตรชายอาหอิสะมกัคตระกรลดาน 35 คนทกันี้งสองนนนี้พระองคต์ทรงประทานสตอิ
ปกัญญาแกท่จอิตใจของเขาใหข้มนความสามารถในการทนนี่จะกระทจางานไดข้ทบกอยท่าง เชท่นการชท่างฝนมชอ การ
ชท่างออกแบบ และการชท่างดข้ายสน คชอสนฟข้า สนมท่วง สนแดงเขข้มและเสข้นปท่านปกันนี่ อยท่างดน และชท่างทอ คชอ
ทจาการชท่างฝนมชอไดข้ทบกอยท่าง และเปป็นชท่างออกแบบอยท่างฉลาดดข้วย"
โมเสสจทึงประกาศวลาพระเจข้าไดข้ทรงททางานในใจของเบซาเลลเพสืที่อททที่จะสอนโอโฮลทอนับคน
ตระกลูลดาน พระเจข้าทรงใหข้เขาทนัรงสอง “เตห็มดข้วยสตธิปนัญญา” ททที่จะวางแผน สนังที่ งาน ประสานงาน
และททางานกลอสรข้างพลนับพลาและขข้าวของเครสือที่ งใชข้ตลางๆททที่จทาเปห็นของมนันจนสทาเรห็จ กลลาวโดยสรรุป
กห็คสือ พระเจข้าไมลเพทยงประทานแบบแปลนใหข้เทลานนัรน แตลพระองครทรงททางานในใจประชาชนของ
พระองครททที่จะถวายวนัสดรุสที่ธิงของตลางๆสทาหรนับงานนนัรนดข้วย จากนนัรนพระองครกทห็ รงตนัรงคนตลางๆขทึรนมา
ซทึที่งมทความชทานาญททจที่ ะนทาทรุกอยลางมาประกอบรวมกนัน

*****
ภนพรวมของอพยพ 36: บทททที่ 36 สรอุปยล่องานกล่อสรห้างพลนับพลาททที่เกยิดขทึนื้นจรยิง บทนทนื้แบล่ง
ยล่อยไดห้ดนังนทนื้ (1) วนัสดอุททที่ผยห้คนนคามาถวายเยอะเกยินพอสคาหรนับงานนนันนื้ ในขห้อ 1-7; (2) การทคาผห้ามล่าน
ดห้วยผห้าปล่านเนสืนื้อละเอทยดในขห้อ 8-13; (3) การทคาผห้ามล่านดห้วยขนแพะในขห้อ 14-18; (4) ททที่คลอุมซทึที่งทคา
ดห้วยหนนังแกะตนัวผยห้ในขห้อ 19; (5) การทคาโครงรล่างของพลนับพลาในขห้อ 20-21; (6) การทคาฐานเงยิน
ในขห้อ 24-30; (7) การทคาไมห้กลอนของพลนับพลาในขห้อ 31-33; (8) การหอุมห้ โครงรล่างดห้วยทองคคา
ในขห้อ 34; (9) การทคามล่านชนันนื้ ในในขห้อ 35-36 และ (10) การทคามล่านชนันนื้ นอกในขห้อ 37-38
อพย 36:1-2
ฝท่ายเบซาเลล และโอโฮลนอกับ กกับคนทกันี้งปวงทนนี่เฉลนยวฉลาด ซถึงนี่ พระ
เยโฮวาหต์ทรงประทานสตอิปกัญญาและความเขข้าใจใหข้พอทนนี่จะทจาการทบกอยท่างในการสรข้างสถาน
บรอิสบทธอิธ ตามทนนี่พระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาไวข้แลข้วทบกประการ 2 โมเสสจถึงเรนยกเบซาเลลและโอโฮลนอกับ
กกับคนทกันี้งปวงทนนี่เฉลนยวฉลาดซถึนี่งพระเยโฮวาหต์ทรงประทานสตอิปกัญญาใหข้แกท่จอิตใจของเขา และใจ
ของเขาปรารถนาใหข้มาทจางาน
เบซาเลลและโอโฮลทอนับจทึงเตรทยมตนัวททจที่ ะเรธิที่มงาน พระเจข้าทรงททางานในใจของคนอสืนที่ อทก
หลายคนเพสือที่ ททที่จะททางานเปห็นผลูข้ชลวยของเขาทนัรงสอง ในคนเหลลานทรเชลนกนันพระเจข้าไดข้ทรง “ประทาน
สตธิปนัญญาและความเขข้าใจใหข้ ททจที่ ะททาการงานทรุกอยลางในการสรข้างสถานบรธิสรุทธธิธ ตามททที่พระเยโฮ
วาหรทรงบนัญชาไวข้แลข้วทรุกประการ” โมเสสจทึงเรทยกคนงานกลรุลมเลห็กๆนทรมารล วมกนันเรธิที่มงาน
อพย 36:3-7
คนเหลท่านนนี้ไดข้รกับของถวายทกันี้งหมดนกันี้นจากโมเสสทนนี่คนออิสราเอลนจา
มาถวายเพชนี่อนจาไปทจาสถานบรอิสบทธอิธ พลไพรท่ยกังนจาของทนนี่สมกัครใจจะถวายมาถวายอนกทบกๆเวลา
เชข้า 4 ฝท่ายคนทกันี้งปวงทนนี่เฉลนยวฉลาดซถึนี่งทจางานตท่างๆทนนี่สถานบรอิสบทธอิธนกันี้นมาถถึงแลข้ว ตท่างกป็หยบด
ทจางานในหนข้าทนนี่ของตน 5 พากกันมาเรนยนโมเสสวท่า "พลไพรท่นจาของมาถวายมากเกอินความ
ตข้องการทนนี่จะใชข้ในงานนกันนี้ ๆซถึนี่งพระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาใหข้กระทจา " 6 โมเสสจถึงสกันี่งใหข้ประกาศไป
ทกันี่วคท่ายวท่า "อยท่าใหข้ชายหญอิงนจาของสจาหรกับทจาสถานบรอิสบทธอิธมาถวายอนกเลย" เหตบฉะนกันี้นพลไพรท่
จถึงยกับยกังนี้ ไมท่นจาของมาถวายอนก 7 เพราะของทนนี่เขามนอยรท่แลข้วกป็พอสจาหรกับงานทกันี้งปวงนกันี้น และยกังมน
เหลชออนก
ขณะเดทยวกนัน ประชาชนกห็นทาของซทึที่งเปห็นวนัสดรุททที่จทาเปห็นมาถวายตลอไป นลาสนใจตรงททที่วาล
“พวกเขานทาของททที่เตห็มใจถวายมาใหข้แกลทลานอทกทรุก ๆ เวลาเชข้า” พวกชลางฝทมอสื มาหาโมเสสและแจข้ง

ใหข้เขาทราบวลาประชาชนไดข้นทาของมาถวายเกธินความตข้องการสทาหรนับงานนนัรน โมเสสจทึงประกาศ
วลาพวกเขาตข้องหยรุดนทาของมาถวาย ชลางเปห็นปนัญหาหนทึที่งสทาหรนับนนักเทศนรจรธิงๆ! “เพราะสธิที่งของททที่
เขามทอยลูแล ลข้วกห็พอสทาหรนับบรรดางานสรข้างทนัรงปวงนนัรน และยนังมทเหลสืออทก”
อพย 36:8-13
บรรดาชท่างผรข้เฉลนยวฉลาดไดข้ทจาพลกับพลาดข้วยมท่านสอิบผชน ดข้วยผข้า
ปท่านเนชนี้อละเอนยด ดข้วยดข้ายสนฟข้า สนมท่วง สนแดงเขข้ม มนรรปเครรบฝนมชอชท่างออกแบบไวข้ 9 มท่านผชนหนถึงนี่
ยาวยนสนี่ บอิ แปดศอก กวข้างสนนี่ศอก มท่านทบกผชนเทท่ากกัน 10 มท่านหข้าผชนเขาทจาใหข้เกนนี่ยวตอิดกกัน และอนกหข้า
ผชนนกันนี้ เกนนี่ยวตอิดกกันดข้วย 11 เขาทจาหรดข้วยดข้ายสนฟข้า ตอิดไวข้ตามขอบมท่านดข้านนอกสบ ดชบดทนนี่หนถึนี่ง และ
ตามขอบมท่านดข้านนอกสบ ดชบดทนนี่สองกป็ทจาหรไวข้เหมชอนกกัน 12 มท่านผชนหนถึนี่งเขาทจาหรหข้าสอิบหร และตาม
ขอบมท่านชบดทนนี่สองเขากป็ทจาหรหข้าสอิบหรใหข้ตรงกกัน 13 และเขาทจาขอทองคจาหข้าสอิบขอ สจาหรกับใชข้เกนนี่ยว
มท่านเพชนี่อใหข้พลกับพลาเปป็นชอินี้นเดนยวกกัน
บนันททึกเกทที่ยวกนับงานนนัรนจทึงถลูกบรรยายไวข้อยลางเปห็นระบบ ตรงนทรมบท นันททึกเกทที่ยวกนับงานมลานผข้า
ปลานสทาหรนับพลนับพลาตามททที่ถลูกบรรยายไวข้ในอพยพ 26:1-6 มลานสธิบผสืนททาดข้วย “ผข้าปลานเนสืรอ
ละเอทยด” (ผข้าปลานเกรดดทททที่สรุด) ถลูกททาขทึรนมาจากดข้ายสทฟข้า สทมลวงและสทแดงเขข้ม สทเหลลานทรไมลนลาจะใชล
เรสืที่องบนังเอธิญ สทฟาข้ นลาจะหมายถทึงสวรรครและสสืที่อถทึงความเปห็นพระเจข้าของพระครธิสตร สทมลวงหมายถทึง
ความเปห็นกษนัตรธิยรของพระองคร และสทแดงเขข้มหมายถทึงพระโลหธิตททที่ไหลออกของพระองคร ดลู
หมายเหตรุของอพยพ 26:1-6 สทาหรนับรายละเอทยดเพธิที่มเตธิมเกทที่ยวกนับมลานผข้าปลานเหลลานนัรน
อพย 36:14-18
เขาทจามท่านดข้วยขนแพะสจาหรกับเปป็นเตป็นทต์คลบมพลกับพลาอนกสอิบเอป็ด
ผชน 15 มท่านผชนหนถึนี่งยาวสามสอิบศอก กวข้างสนนี่ศอก ทกันี้งสอิบเอป็ดผชนเทท่ากกัน 16 เขาเกนนี่ยวมท่านหข้าผชนใหข้
ตอิดกกันตท่างหาก และมท่านอนกหกผชนกป็เกนนี่ยวตอิดกกันอนกตท่างหาก 17 และเขาทจาหรหข้าสอิบหรตอิดกกับมท่าน
ดข้านนอกสบ ดชบดทนนี่หนถึนี่ง และเขาทจาหรหข้าสอิบหรตอิดกกับขอบมท่านดข้านนอกสบ ดชบดทนนี่สอง 18 เขาทจา
ขอทองสกัมฤทธอิธหข้าสอิบขอเกนนี่ยวขอเขข้าทนนี่หรใหข้ตอิดตท่อเปป็นเตป็นทต์หลกังเดนยวกกัน
จากนนัรนมทบนนั ททึกเกทที่ยวกนับงานของเบซาเลลในเรสืที่องมลานขนแพะซทึที่งถสือวลาเปห็นสล วนหนทึงที่ ของ
หลนังคาของตนัวพลนับพลาเอง นอกจากนทรเรสือที่ งการประกอบชธิรนสล วนตลางๆเขข้าดข้วยกนันกห็ถลูกกลลาวถทึง
สทาหรนับรายละเอทยดเพธิมที่ เตธิมเกทที่ยวกนับมลานขนแพะ ดลูหมายเหตรุของอพยพ 26:7-13

อพย 36:19
เขาทจาเครชนี่องดาดเตป็นทต์ดข้วยหนกังแกะตกัวผรข้ยอข้ มสนแดงชกันี้นหนถึงนี่ และ
คลบมทกับดข้วยหนกังของตกัวแบดเจอรต์อนกชกันี้นหนถึงนี่ มทบนันททึกเกทที่ยวกนับการททาเครสืที่องดาดเตห็นทรซทึที่งททาดข้วย
หนนังแกะตนัวผลูข้ อทกครนัรงดลูหมายเหตรุของอพยพ 26:14 สทาหรนับรายละเอทยดเพธิมที่ เตธิม
อพย 36:20-23
เขาทจาไมข้กรอบสจาหรกับพลกับพลาดข้วยไมข้กระถอินเทศยกตกันี้งขถึนี้นตรงๆ
21 ไมข้กรอบนกันี้นยาวแผท่นละสอิบศอก กวข้างศอกคชบ 22 มนเดชอยกรอบละสองเดชอย เดชอยกรอบหนถึนี่งมน
ไมข้ประกกับตอิดกกับเดชอยอนกกรอบหนถึนี่ง เขาไดข้ทจาไมข้กรอบพลกับพลาทกันี้งหมดอยท่างนนนี้ 23 เขาทจาไมข้
กรอบพลกับพลาดกังนนนี้ ดข้านใตข้เขาใชข้ยนนี่สบอิ แผท่น
มทบนันททึกเกทที่ยวกนับการททาแผลนไมข้โครงสรข้างสทาหรนับพลนับพลา สทาหรนับรายละเอทยดเพธิที่มเตธิม ดลู
หมายเหตรุในอพยพ 26:15-20
อพย 36:24-30
เขาทจาฐานดข้วยเงอินสนนี่สบอิ ฐานสจาหรกับไมข้กรอบยนสนี่ บอิ แผท่น ใตข้ไมข้กรอบ
แผท่นหนถึงนี่ มนฐานรองรกับแผท่นละสองฐานสจาหรกับสวมเดชอยสองอกัน 25 ดข้านทนนี่สองของพลกับพลาขข้าง
ทอิศเหนชอนกันี้นเขาทจาไมข้กรอบยนนี่สบอิ แผท่น 26 เขาทจาฐานเงอินรองรกับสนนี่สบอิ ฐาน ใตข้ไมข้กรอบมนฐานแผท่น
ละสองฐาน 27 สท่วนดข้านหลกังทอิศตะวกันตกของพลกับพลาเขาทจาไมข้กรอบหกแผท่น 28 เขาทจาไมข้
กรอบอนกสองแผท่นสจาหรกับมบมพลกับพลาดข้านหลกัง 29 ไมข้กรอบนกันี้นขข้างลท่างใหข้แยกกกัน แตท่ตอนบน
ยอดตอิดตท่อกกันทนนี่หท่วงแรก เขาทจาอยท่างนนนี้ทจาใหข้เกอิดมบมสองมบม 30 คชอรวมเปป็นไมข้กรอบแปดแผท่น
ดข้วยกกันและฐานเงอินสอิบหกอกัน ใตข้ไมข้กรอบมนฐานแผท่นละสองฐาน
มทบนันททึกเกทที่ยวกนับการททาฐานเงธินซทึที่งเปห็นสล วนโครงรล างของพลนับพลาโดยฝทมอสื เบซาเลล
สทาหรนับรายละเอทยดเพธิมที่ เตธิม ดลูหมายเหตรุของอพยพ 26:21-25
อพย 36:31-33
เขาทจากลอนดข้วยไมข้กระถอินเทศหข้าอกันสจาหรกับขกัดไมข้กรอบฝา
พลกับพลาดข้านหนถึนี่ง 32 และกลอนอนกหข้าอกันสจาหรกับขกัดไมข้กรอบฝาพลกับพลาอนกดข้านหนถึนี่ง และ
กลอนอนกหข้าอกันสจาหรกับขกัดไมข้กรอบฝาพลกับพลาดข้านตะวกันตก 33 เขาทจากลอนตกัวกลางใหข้รข้อย
ตอนกลางของไมข้กรอบสจาหรกับขกัดฝาตกันี้งแตท่มบมหนถึนี่งไปจดอนกมบมหนถึนี่ง
เชลนเดทยวกนัน มทบนนั ททึกเกทที่ยวกนับการสรข้างไมข้กลอนซทึที่งชลวยยทึดสล วนโครงรล างของพลนับพลาเขข้า
ดข้วยกนัน รายละเอทยดเพธิมที่ เตธิมมทอยลูใล นหมายเหตรุของอพยพ 26:26-28

อพย 36:34
เขาหบข้มไมข้กรอบเหลท่านกันี้นดข้วยทองคจา และทจาหท่วงกรอบดข้วยทองคจา
สจาหรกับรข้อยกลอน และกลอนนกันี้นเขาหบข้มดข้วยทองคจาเชท่นกกัน ตามแบบแปลนในอพยพ 26 มทบนันททึก
เกทที่ยวกนับการททที่เบซาเลลหรุข้มสล วนโครงรล างของพลนับพลาดข้วยทองคทา สล วนประกอบอสืที่นๆกห็ททาดข้วย
ทองคทาเชลนกนันจทึงททาใหข้ดลูเหมสือนวลาทนัรงหมดเปห็นทองคทาดนังททรที่ ะบรุไวข้ในอพยพ 26:29
อพย 36:35-36
เขาทจามท่านนกันี้นดข้วยดข้ายสนฟข้า สนมท่วง สนแดงเขข้ม และดข้วยผข้าปท่านเนชนี้อ
ละเอนยด มนภาพเครรบฝนมชอชท่างออกแบบไวข้ 36 เขาทจาเสาไมข้กระถอินเทศสนนี่เสาหบข้มดข้วยทองคจา ขอตอิด
เสานกันี้นกป็เปป็นทองคจา เขาหลท่อฐานเงอินสนนี่อกันสจาหรกับรองรกับเสานกันี้น
เบซาเลลกห็ททามลานชนัรนในตามแบบแปลนททที่ระบรุไวข้ในอพยพ 26:31-33 เชลนเดทยวกนัน ราย
ละเอทยดเพธิที่มเตธิมกห็มอท ยลูใล นหมายเหตรุของสามขข้อนนัรน
อพย 36:37-38
และเขาทจาบกังตาทนนี่ประตรพลกับพลานกันี้นดข้วยดข้ายสนฟข้า สนมท่วง สนแดง
เขข้ม และผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยดประกอบดข้วยฝนมชอชท่างปกัก 38 และทจาเสาหข้าตข้นสจาหรกับมท่านนกันนี้ พรข้อม
ดข้วยขอเกนนี่ยว บกัวควจนี่าและราวยถึดเสานกันนี้ หบข้มดข้วยทองคจา แตท่ฐานหข้าฐานสจาหรกับรองรกับเสานกันี้นทจา
ดข้วยทองสกัมฤทธอิธ
บทนทรปธิดทข้ายดข้วยบนันททึกเกทที่ยวกนับระบบทางเขข้าสทาหรนับพลนับพลาททที่กาท ลนังถลูกสรข้าง อทกครนัรงททที่
รายละเอทยดเพธิมที่ เตธิมตลางๆหาพบไดข้ในหมายเหตรุของอพยพ 26:36-37
*****
ภนพรวมของอพยพ 37: บนันททึกเกทที่ยวกนับการสรห้างพลนับพลามทตล่อไป โดยเฉพาะเครสืที่อง
ตกแตล่งของมนัน บทนทนื้แบล่งยล่อยไดห้ดงนั นทนื้ (1) การสรห้างหทบในขห้อ 1-4; (2) การสรห้างพระททที่นงนัที่ กรอุณา
ในขห้อ 6-9; (3) การสรห้างโตต๊ะสคาหรนับขนมปนังหนห้าพระพนักตรต์ในขห้อ 10-16; (4) การสรห้างคนัน
ประททปทองคคาในขห้อ 17-24; (5) การทคาแทล่นเผาเครสืที่องหอมในขห้อ 25-28 และ (6) การจนัดเตรทยม
นคนื้ามนันเจยิมในขห้อ 29
อพย 37:1-5
เบซาเลลทจาหนบดข้วยไมข้กระถอินเทศ ยาวสองศอกคชบ กวข้างศอกคชบ
และสร งศอกคชบ 2 หนบนกันี้นเขาหบข้มดข้วยทองคจาบรอิสบ ทธอิธ ทกันี้งขข้างในและขข้างนอก และไดข้ทจากระจกังรอบ
หนบนกันนี้ ดข้วยทองคจา 3 เขาหลท่อหท่วงทองคจาสนนี่หท่วงตอิดไวข้ทนนี่มบมทกันี้งสนนี่ ดข้านนนสนี้ องหท่วงและดข้านนกันี้นสอง

หท่วง 4 เขาทจาคานหามดข้วยไมข้กระถอินเทศหบข้มดข้วยทองคจา 5 เขาสอดคานหามเขข้าทนนี่หท่วงขข้างหนบ
สจาหรกับใชข้ยกหนบนกันี้น
มทบนันททึกเกทที่ยวกนับการททที่เบซาเลลประดธิษฐรหทบไมข้กระถธินเทศขทึรนมาตามคทาสนังที่ ททที่ใหข้ไวข้ใน
อพยพ 25:10-16 ดลูหมายเหตรุเกทที่ยวกนับอนันหลนังนทรไดข้สทาหรนับรายละเอทยดเพธิที่มเตธิม
อพย 37:6-9
แลข้วเขาทจาพระทนนี่นกันี่งกรบณาดข้วยทองคจาบรอิสบทธอิธ ยาวสองศอกคชบ
กวข้างศอกคชบ 7 เขาทจาเครร บทองคจาสองรร ป โดยใชข้คอข้ นทจา ตกันี้งไวข้ทนนี่ปลายพระทนนี่นกันี่งกรบณาทกันี้งสองขข้าง
8 เขาทจาเครร บไวข้ทนนี่ปลายพระทนนี่นกันี่งกรบณาขข้างละรร ป เขาทจาเครร บนกันนี้ ตอนปลายทกันี้งสองขข้างเปป็นเนชนี้อ
เดนยวกกับพระทนนี่นกันี่งกรบณา 9 ใหข้เครร บกางปนกออกเบชอนี้ งบนปกพระทนนี่นกันี่งกรบณาไวข้ดข้วยปนก และใหข้หกัน
หนข้าเขข้าหากกัน คชอใหข้เครรบหกันหนข้ามาตรงพระทนนี่นกันี่งกรบณา
มทบนันททึกตลอไปเกทที่ยวกนับการททาพระททที่นนังที่ กรรุณาซทึที่งททาดข้วยทองคทาบรธิสรุทธธิธ รายละเอทยดเพธิที่ม
เตธิมถลูกกลลาวถทึงในหมายเหตรุของอพยพ 25:17-22
อพย 37:10-16
เขาเอาไมข้กระถอินเทศทจาโตต๊ะตกัวหนถึนี่ง ยาวสองศอก กวข้างหนถึนี่งศอก
และสร งศอกคชบ 11 เขาหบข้มโตต๊ะนกันี้นดข้วยทองคจาบรอิสบ ทธอิธ และทจากระจกังทองคจารอบโตต๊ะนกันี้นดข้วย 12
เขาทจาประกกับขอบโตต๊ะนกันี้นกวข้างหนถึนี่งฝท่ามชอโดยรอบ แลข้วทจากระจกังทองคจาประกอบรอบประกกับ
นกันี้น 13 เขาหลท่อหท่วงทองคจาสนนี่อกันตอิดไวข้ทนนี่มบมโตต๊ะทกันี้งสนนี่ตรงขาโตต๊ะ 14 หท่วงนกันี้นตอิดชอิดกกับกระจกัง
สจาหรกับสอดคานหามโตต๊ะนกันี้น 15 เขาทจาคานหามดข้วยไมข้กระถอินเทศหบข้มดข้วยทองคจาสจาหรกับหาม
โตต๊ะนกันี้น 16 และเขาทจาเครชนี่องใชข้สจาหรกับโตต๊ะนกันี้นมน จาน ชข้อน กกับอท่างนจนี้าและคนโททนนี่ใชข้รอินเครชนี่องดชนี่ม
บรชา ซถึนี่งทจาดข้วยทองคจาบรอิสบทธอิธทกันี้งสอินี้น
โมเสสจทึงบนันททึกเรสืที่องการททาโตบ๊ะสทาหรนับขนมปนังหนข้าพระพนักตรรจนเสรห็จและการหรุข้มมนัน
ดข้วยทองคทาบรธิสรุทธธิธ ดลูหมายเหตรุของอพยพ 25:23-30 สทาหรนับรายละเอทยดเพธิมที่ เตธิม
อพย 37:17-24
เขาทจาคกันประทนปอกันหนถึนี่งดข้วยทองคจาบรอิสบทธอิธ เขาใชข้ฝนคอข้ นทจาคกัน
ประทนป ใหข้ทกันี้งลจาตกัว กอินี่ง ดอก ดอกตรม และกลนบตอิดเปป็นเนชนี้อเดนยวกกันคกันประทนปนกันี้น 18 มนกอินี่งหกกอินี่ง
แยกออกจากลจาคกันประทนปนกันี้นขข้างละสามกอินี่ง 19 แตท่ละกอินี่งมนดอกเหมชอนดอกอกัลมกันดต์สามดอก
ทบกๆดอกมนดอกตรมและกลนบ เปป็นดกังนนนี้ทกันี้งหกกอินี่ง ซถึนี่งยชนนี่ ออกจากลจาคกันประทนป 20 สจาหรกับลจาคกัน
ประทนปนกันี้นมนดอกสนดนี่ อกเหมชอนดอกอกัลมกันดต์ ทกันี้งดอกตรมและกลนบ 21 ใตข้กอินี่งทบกๆครท่ทกันี้งหกกอินี่งทนนี่ลจาคกัน

ประทนปนกันี้น ใหข้มนดอกตรมเปป็นเนชนี้อเดนยวกกันกกับคกันประทนป 22 ดอกตรมและกอินี่งเปป็นเนชนี้อเดนยวกกันกกับ
คกันประทนป ทจาทบกสท่วนเปป็นเนชนี้อเดนยวกกันดข้วยทองคจาบรอิสบทธอิธและใชข้คข้อนทจา 23 เขาทจาตะเกนยงเจป็ด
ดวงสจาหรกับคกันประทนปนกันี้น ตะไกรตกัดไสข้ตะเกนยง และถาดใสท่ตะไกรดข้วยทองคจาบรอิสบ ทธอิธ 24 คกัน
ประทนปและเครชนี่องใชข้ทกันี้งหมดสจาหรกับคกันประทนปนกันี้น เขาทจาดข้วยทองคจาบรอิสบ ทธอิธหนกักหนถึนี่งตะลกันตต์
โมเสสบนันททึกเพธิที่มเตธิมเกทที่ยวกนับการททที่เบซาเลลประดธิษฐรคนันประททปททาดข้วยทองคทาบรธิสรุทธธิธ ดลู
หมายเหตรุของอพยพ 25:31-40 สทาหรนับรายละเอทยดเพธิมที่ เตธิม
อพย 37:25-28
เขาสรข้างแทท่นบรชาสจาหรกับเผาเครชนี่องหอมดข้วยไมข้กระถอินเทศ ยาว
ศอกหนถึนี่ง กวข้างศอกหนถึนี่ง เปป็นรรปสนนี่เหลนนี่ยมจกัตบรกัส และสร งสองศอก เชอิงงอนทนนี่มบมแทท่นนกันี้นกป็เปป็นไมข้
ทท่อนเดนยวกกันกกับแทท่น 26 เขาหบข้มแทท่นนกันี้นดข้วยทองคจาบรอิสบ ทธอิธ ทกันี้งดข้านบนและดข้านขข้างทกันี้งสนนี่ดข้าน
และเชอิงงอนดข้วย และเขาทจากระจกังทองคจารอบแทท่นนกันี้น 27 เขาทจาหท่วงทองคจาสองหท่วงตอิดไวข้ใตข้
กระจกังทกันี้งสองดข้าน ตรงขข้ามกกัน เปป็นทนนี่สจาหรกับสอดใสท่ไมข้คานหาม 28 เขาทจาไมข้คานหามนกันี้นดข้วย
ไมข้กระถอินเทศหบข้มดข้วยทองคจา
การสรข้างแทลนสทาหรนับเผาเครสืที่องหอมและการหรุข้มมนันดข้วยทองคทาถลูกกลลาวถทึง ดลูหมายเหตรุ
ของอพยพ 30:1-10 สทาหรนับรายละเอทยดเพธิมที่ เตธิม
อพย 37:29
เขาปรบงนจนี้ามกันเจอิมอกันบรอิสบทธอิธ และปรบงเครชนี่องหอมบรอิสบทธอิธดข้วย
เครชนี่องเทศตามศอิลปของชท่างปรบง สรุดทข้ายมทบนันททึกในบทนทรเกทที่ยวกนับการททที่เบซาเลลจนัดเตรทยมนทรามนัน
เจธิมบรธิสรุทธธิธพรข้อมกนับเครสืที่องหอมตามททที่กาท หนดไวข้ในอพยพ 30:23-27 ดลูหมายเหตรุของหข้าขข้อหลนัง
นทรสทาหรนับรายละเอทยดเพธิมที่ เตธิม
*****
ภนพรวมของอพยพ 38: ขณะททที่การกล่อสรห้างพลนับพลาใกลห้เสรป็จสมบยรณต์ มทบนันททึกเกทที่ยวกนับ
เครสือที่ งตกแตล่งตล่างๆของลานชนันนื้ นอก บทนทนื้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทนื้ (1) การทคาแทล่นบยชาสคาหรนับเครสือที่ งเผา
บยชาในขห้อ 1-7; (2) การทคาขนันทองเหลสืองในขห้อ 8; (3) การทคาลานชนันื้นนอกในขห้อ 9-20; (4) และ
บรรดาของถวายเบสืนื้องตห้นของประชาชนในขห้อ 21-31
อพย 38:1-7
เขาทจาแทท่นเครชนี่องเผาบรชาดข้วยไมข้กระถอินเทศ ยาวหข้าศอก กวข้างหข้า
ศอก เปป็นแทท่นสนเนี่ หลนนี่ยมจกัตบรกัส สร งสามศอก 2 เขาทจาเชอิงงอนตอิดไวข้ทกันี้งสนนี่มบมของแทท่นนกันี้น เชอิงงอน

นกันี้นเปป็นไมข้ชอินี้นเดนยวกกันกกับแทท่นบรชา เขาหบข้มแทท่นดข้วยทองสกัมฤทธอิธ 3 เขาทจาเครชนี่องใชข้บนแทท่นนกันี้นทบก
อยท่าง คชอหมข้อ พลกันี่ว ชาม ขอเกนนี่ยวเนชนี้อ และถาดรองไฟ เครชนี่องใชข้สจาหรกับแทท่นทกันี้งหมดนกันี้นเขาทจา
ดข้วยทองสกัมฤทธอิธ 4 และเขาเอาทองสกัมฤทธอิธทจาเปป็นตาขท่ายประดกับแทท่นนกันี้นใหข้อยรใท่ ตข้กระจกังของ
แทท่น และหข้อยอยรตท่ กันี้งแตท่กลางแทท่นลงมา 5 เขาหลท่อหท่วงสนนี่หท่วงตอิดทนนี่มบมทกันี้งสนนี่ของตาขท่ายทองสกัมฤทธอิธ
สจาหรกับสอดไมข้คานหาม 6 เขาทจาไมข้คานหามดข้วยไมข้กระถอินเทศและหบข้มดข้วยทองสกัมฤทธอิธ 7 เขา
สอดไมข้คานนกันนี้ ไวข้ในหท่วงทนนี่ขข้างแทท่นสจาหรกับหาม เขาทจาแทท่นนกันี้นดข้วยไมข้กระดานใหข้ขาข้ งในกลวง
มทบนันททึกตลอไปเกทที่ยวกนับการสรข้างพลนับพลาและสล วนประกอบตลางๆของมนัน มทบนันททึกเกทที่ยว
กนับการททาแทลนบลูชาหรุข้มดข้วยทองเหลสืองและเครสืที่องใชข้ตลางๆของมนันตามททที่มบท รรยายไวข้ในอพยพ
27:1-8 ดลูหมายเหตรุของอนันหลนังนทรเพสือที่ รายละเอทยดเพธิมที่ เตธิม
อพย 38:8
เขาทจาขกันทองสกัมฤทธอิธและพานรองขกันทองสกัมฤทธอิธจากกระจกเงา
ของบรรดาผรข้หญอิงทนนี่ปรนนอิบกัตอิ ณ ประตรพลกับพลาแหท่งชบมนบม มทบนันททึกเพธิที่มเตธิมเกทที่ยวกนับการสรข้าง
ขนันทองเหลสืองโดยเบซาเลล ดลูหมายเหตรุของอพยพ 30:18 สทาหรนับรายละเอทยดเพธิมที่ เตธิม
อพย 38:9-17
และเขาทจาลานไวข้ดข้วย ใหข้รกันี้วดข้านใตข้มนผข้าบกัง ทจาดข้วยผข้าปท่านเนชนี้อ
ละเอนยด ยาวรข้อยศอก 10 มนเสายนนี่สบอิ ตข้นกกับฐานทองสกัมฤทธอิธรองรกับเสายนนี่สบอิ ฐาน ขอตอิดเสาและราว
ยถึดเสานกันนี้ ทจาดข้วยเงอิน 11 ดข้านเหนชอมนผาข้ บกังยาวรข้อยศอก กกับเสายนสนี่ บอิ ตข้นและฐานทองสกัมฤทธอิธยนนี่สบอิ
ฐาน ขอตอิดเสาและราวยถึดเสานกันี้นทจาดข้วยเงอิน 12 สท่วนดข้านตะวกันตกมนผข้าบกังยาวหข้าสอิบศอก กกับเสา
สอิบตข้น และฐานรองรกับเสาสอิบฐาน ขอตอิดเสาและราวยถึดเสาทจาดข้วยเงอิน 13 ดข้านตะวกันออกใชข้ผาข้
ยาวหข้าสอิบศอก 14 ผข้าบกังดข้านรอิมประตรขข้างหนถึนี่งยาวสอิบหข้าศอก มนเสาสามตข้นและฐานรองรกับเสา
สามฐาน 15 และอนกขข้างหนถึนี่ง รอิมประตรขข้างนนนี้และขข้างโนข้น มนผข้าบกังยาวสอิบหข้าศอก มนเสาสามตข้น
และฐานรองรกับเสาสามฐาน 16 ผข้าบกังลานโดยรอบนกันนี้ ทจาดข้วยผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยด 17 ฐานรองรกับ
เสานกันี้นทจาดข้วยทองสกัมฤทธอิธ ขอตอิดเสาและราวยถึดเสาเปป็นเงอิน และบกัวควจนี่าของเสานกันี้นหบข้มดข้วยเงอิน
และเสาทบกตข้นของลานมนราวยถึดเสาทจาดข้วยเงอิน
โมเสสบนันททึกการททาระบบมลานของลานชนัรนนอกพรข้อมกนับสล วนประกอบเสรธิมของมนันตาม
ททที่ไดข้กาท หนดไวข้ในอพยพ 27:9-15 ดลูหมายเหตรุของอนันหลนังนทรไดข้สทาหรนับรายละเอทยดเพธิมที่ เตธิม
อพย 38:18-20
มท่านบกังตาทนนี่ประตรลานนกันี้นปกักดข้วยฝนมชอของชท่างปกัก เปป็นสนฟข้า สนมท่วง
สนแดงเขข้มและผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยด ยาวยนนี่สบอิ ศอก สร งหข้าศอก เสมอกกับผข้าบกังลาน 19 มนเสาสนนี่ตข้นกกับ

ฐานรองรกับเสาสนฐนี่ านเปป็นทองสกัมฤทธอิธ ขอตอิดเสาทจาดข้วยเงอิน และสท่วนทนนี่หข้มบ บกัวควจนี่ากกับราวยถึดเสา
เปป็นเงอิน 20 หลกักหมบดทบกหลกักของพลกับพลาและของลานรอบพลกับพลานกันนี้ ทจาดข้วยทองสกัมฤทธอิธ
มทบนันททึกเกทที่ยวกนับการททที่เบซาเลลททาระบบประตลูของมลานของลานชนัรนนอกเสรห็จสมบลูรณร
รายละเอทยดเพธิมที่ เตธิมเกทที่ยวกนับเรสืที่องนทรสามารถพบไดข้ในหมายเหตรุของอพยพ 27:16-19
อพย 38:21-23
นนนี่แหละเปป็นบกัญชนสงอินี่ ของทนนี่ใชข้ในพลกับพลา คชอพลกับพลาพระโอวาท
ซถึนี่งเขาทกันี้งหลายนกับตามคจาสกังนี่ ของโมเสส มนคนเลวนจกัดทจาตามบกัญชาของออิธามารต์บบตรชายอาโรน
ปบโรหอิต 22 สท่วนเบซาเลลบบตรชายอนรผน ข้เร ปป็นบบตรชายของเฮอรต์แหท่งตระกรลยรดาหต์ ทจาสอินี่งสารพกัดซถึงนี่
พระเยโฮวาหต์ไดข้ทรงบกัญชาโมเสสแลข้ว 23 ผรข้รวท่ มงานกกับเขาคชอ โอโฮลนอกับ บบตรชายอาหอิสะมกัคแหท่ง
ตระกรลดาน เปป็นชท่างฝนมชอ ชท่างออกแบบและชท่างดข้ายสนใชข้ดข้ายสนฟข้า สนมท่วง สนแดงเขข้ม และผข้าปท่าน
เนชนี้อละเอนยด
การททาโครงสรข้างของระบบพลนับพลาจทึงเสรห็จสมบลูรณร บทนทรปธิดทข้ายดข้วยเรสือที่ งบนัญชทของ
โลหะมทคลาตลางๆททที่ถลูกนทามาถวายและวธิธทททที่พวกมนันถลูกใชข้ (นลาสนใจตรงททวที่ าล รายละเอทยดเพธิมที่ เตธิมถลูก
เสรธิมเกทที่ยวกนับโอโฮลทอนับ ซทึที่งเปห็นผลูข้ชลวยของเบซาเลล เหห็นไดข้ชนัดวลาความถนนัดของเขาคสือการเปห็น
“ชลางแกะสลนัก ชลางออกแบบและชลางปนักดข้ายสทตลางๆ” เหห็นไดข้ชนัดวลาเบซาเลลถนนัดในเรสืที่องงาน
โครงสรข้างททที่ใหญลกวลาขณะททที่โอโฮลทอบนั ถนนัดในเรสืที่องงานฝทมสือซทึที่งตข้องใชข้ในการแกะสลนัก การปนัก
ดข้าย และการประดนับประดาพลนับพลาใหข้สวยงาม
อพย 38:24-31
ทองคจาทกันี้งหมดซถึนี่งเขาใชข้ในการสรข้างทนนี่บรอิสบทธอิธนกันี้น คชอทองคจาทนนี่เขา
นจามาถวาย มนนจนี้าหนกักยนสนี่ บอิ เกข้าตะลกันตต์เจป็ดรข้อยสามสอิบเชเขล ตามเชเขลแหท่งสถานบรอิสบ ทธอิธ 25 เงอิน
ตามจจานวนชบมนบมชนไดข้นบกั ไวข้ รวมเปป็นหนถึนี่งรข้อยตะลกันตต์กกับหนถึงนี่ พกันเจป็ดรข้อยเจป็ดสอิบหข้าเชเขล
ตามเชเขลแหท่งสถานบรอิสบทธอิธ 26 คนละเบคา คชอครถึนี่งเชเขลตามเชเขลของสถานบรอิสบทธอิธ อกันเกป็บมา
จากทบกคนทนนี่ไปจดทะเบนยนสจามะโนครกัว คชอนกับตกันี้งแตท่อายบยสนนี่ บอิ ปนขนถึนี้ ไปรวมหกแสนสามพกันหข้า
รข้อยหข้าสอิบคน 27 เงอินหนถึนี่งรข้อยตะลกันตต์นกันี้น เขาใชข้หลท่อทจาฐานรองรกับเสาของสถานบรอิสบทธอิธและ
ฐานของมท่าน ฐานรข้อยฐานเปป็นเงอินหนถึนี่งรข้อยตะลกันตต์ คชอฐานละหนถึนี่งตะลกันตต์ 28 แตท่เงอินหนถึนี่งพกัน
เจป็ดรข้อยเจป็ดสอิบหข้าเชเขลนกันนี้ เขาใชข้ทจาขอสจาหรกับเสาและหบข้มบกัวควจนี่าของเสานกันี้น และทจาราวยถึดเสา
ดข้วย 29 ทองสกัมฤทธอิธเขานจามาถวายหนกักเจป็ดสอิบตะลกันตต์ กกับสองพกันสนนี่รอข้ ยเชเขล 30 ทองสกัมฤทธอิธ
นกันี้นเขาใชข้ทจาฐานประตรพลกับพลาแหท่งชบมนบมและทจาแทท่นทองสกัมฤทธอิธ และตาขท่ายทองสกัมฤทธอิธ

ประดกับแทท่นและทจาเครชนี่องใชข้ทกันี้งหมดของแทท่นนกันี้น 31 ทจาฐานลข้อมรอบลานและฐานทนนี่ประตรลาน
หลกักหมบดทกันี้งหมดของพลกับพลาและหลกักหมบดรอบลานนกันนี้
กลลาวอยลางเจาะจงแลข้ว วนัสดรุตลางๆของพลนับพลากห็ถลูกคธิดเปห็นจทานวนดนังนทร นนันที่ คสือ ทองคทา 29
ตะลนันตรและ 730 เชเขลถลูกใชข้ ความหลากหลายของราคาทองคทาในปนัจจรุบนันรวมถทึงเงธินเฟข้อกห็ททาใหข้
ยากททที่จะตทมลูลคลาททที่ระบรุไวข้ อยลางไรกห็ตาม หากเราจะคธิดเอาวลาหนทึที่งตะลนันตรเทลากนับประมาณเจห็ดสธิบ
ปอนดรอเมรธิกนนั ใหข้เปห็นคลาขนัรนตทที่าโดยสธิบหกออนซรเทลากนับหนทึที่งปอนดร เรากห็อาจไดข้คลาครล าวๆ ทองคทา
หนทึที่งตะลนันตรในอนัตราตลาดปนัจจรุบนันอาจเทลากนับประมาณ 450,000 เหรทยญสหรนัฐ ดนังนนัรนยทสที่ ธิบเกข้าตะ
ลนันตรจทึงเทลากนับประมาณ 13 ลข้านเหรทยญสหรนัฐในรลูปแบบทองคทาบวกกนับอทก 730 เชเขลของมนันททที่
เหลสือ
เงธินหนทึงที่ รข้อยตะลนันตรและสล วนเพธิมที่ ของมนันอทก 1,775 เชเขลกห็ถลูกใชข้ ในราคาปนัจจรุบนัน บางทท
อทกหนทึที่งลข้านดอลลารรในรลูปเงธินอาจถลูกใชข้ แมข้วาล นนันที่ อาจไมลฟนังดลูเยอะนนักหากเททยบกนับราคาปนัจจรุบนัน
แตลเราควรจทาไวข้วาล จทานวนเหลลานทรไดข้มาจากชนกลรุลมหนทึที่งททที่เพธิงที่ ถลูกไถลใหข้พข้นจากการเปห็นทาส โดย
คธิดเปห็นประมาณ 650,000 ครอบครนัว จทานวนดนังกลลาวคธิดเปห็นประมาณ 22 เหรทยญสหรนัฐในรลูป
แบบโลหะมทคลาตลางๆจากแตลละครอบครนัวโดยเฉลทที่ย นนันที่ ไมลถสือวลาเยอะ แตลเมสืที่อรวมกนันพวกเขากห็
ถวายมากเกธินพอเพสือที่ สรข้างพลนับพลานนัรน นอกจากนทร ปนัจจนัยเรสือที่ งเงธินเฟข้อบวกกนับมาตรฐานการครอง
ชทพของพวกเขากห็นลาจะททาใหข้ตนัวเลขนนัรนสลูงกวลามลูลคลาในปนัจจรุบนันเยอะ
รายละเอทยดเพธิมที่ เตธิมอธธิบายวลาเงธินหนทึงที่ ตะลนันตรถลูกใชข้สทาหรนับฐานรองรนับแตลละฐานสทาหรนับ
ระบบยทึดตธิดกนับพสืรนดธินของพลนับพลา เงธินสล วนททที่เหลสือถลูกใชข้ไปกนับเสา บนัวควทที่าของเสา (สล วน
ประดนับบนยอดเสา) และเครสือที่ งโลหะตลางๆของมนัน ทองเหลสืองเจห็ดสธิบตะลนันตรกบนั อทก 2,400 เชเขล
ถลูกใชข้สทาหรนับงานทองเหลสืองตลางๆของพลนับพลา บทเรทยนเกทที่ยวกนับการททที่เรสือที่ งการเงธินของงานของ
พระเจข้าจะตข้องอธธิบายไดข้ทรุกเรสืที่องและโปรล งใสกห็ปรากฏตรงนทร แนลนอนวลาบทเรทยนนนัรนยนังเปห็นสธิที่งททที่
จทาเปห็นอยลูจล นถทึงทรุกวนันนทร
*****
ภนพรวมของอพยพ 39: บทททที่ 39 ของหนนังสสืออพยพใหห้รายละเอทยดเกทที่ยวกนับการทคาเครสืที่อง
ยศบรยิสอุทธยิธสคาหรนับอาโรน

อพย 39:1-7
ดข้ายสนฟข้า สนมท่วง สนแดงเขข้มนกันี้น เขาใชข้ทจาเสชนี้อยศเยป็บดข้วยฝนมชอ
ประณนตสจาหรกับใสท่เวลาปรนนอิบกัตอิในทนนี่บรอิสบทธอิธ และไดข้ทจาเครชนี่องยศบรอิสบทธอิธสจาหรกับอาโรน ตามทนนี่
พระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาแกท่โมเสส 2 เขาทจาเอโฟดดข้วยทองคจา ดข้วยดข้ายสนฟข้า สนมท่วง สนแดงเขข้ม และ
ผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยด 3 เขาตนทองใบแผท่ออกเปป็นแผท่นบางๆแลข้วตกัดเปป็นเสข้นๆเพชนี่อจะทอเขข้ากกับดข้ายสน
ฟข้า เขข้ากกับดข้ายสนมท่วง เขข้ากกับดข้ายสนแดงเขข้ม และเขข้ากกับเสข้นปท่านอยท่างดนดข้วยฝนมชอชท่างชจานาญ 4 เขา
ทจาแถบตอิดไวข้ทนนี่บท่าเพชนี่อโยงเอโฟด ใหข้ตอิดกกับรอิมตอนบนทกันี้งสองชอินนี้ 5 รกัดประคดทออยท่างประณนต
สจาหรกับคาดทกับเอโฟดนกันี้น เขาทจาดข้วยวกัตถบอยท่างเดนยวกกันและฝนมชออยท่างเดนยวกกับเอโฟด คชอทจาดข้วย
ทองคจา ดข้ายสนฟข้า สนมท่วง สนแดงเขข้ม และผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยดตามทนนี่พระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาแกท่
โมเสส 6 เขาเอาพลอยสนนจนี้าขข้าวฝกังไวข้ในกระเปาะทองคจาซถึนี่งมนลวดลายละเอนยด และแกะอยท่างแกะ
ตรา เปป็นชชอนี่ บบตรออิสราเอล 7 แลข้วเขาตอิดไวข้กกับเอโฟดบนแถบบท่านกันี้นเพชนี่อใหข้พลอยนกันนี้ เปป็นทนนี่ระลถึก
ถถึงบรรดาบบตรแหท่งออิสราเอล ตามทนนี่พระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาแกท่โมเสส
มทบนันททึกเกทที่ยวกนับการททที่จากนนัรนโอโฮลทอนับกห็ประดธิษฐรเครสืที่องยศบรธิสรุทธธิธสทาหรนับอาโรน
อยลางไรกห็ตาม มทการเอลยถทึงกลอนอสืที่นเลยเกทที่ยวกนับ “เสสืรอยศสทาหรนับการปรนนธิบนัตธิ เพสือที่ จะใชข้ในการ
ปรนนธิบนัตธิในสถานททที่บรธิสรุทธธิธ” เนสืที่องจากไมลมทการเอลยถทึงผข้าปลานในแงลนร ทมากลอน เสสืรอผข้าเหลลานทรจทึงไมล
นลาจะใชลเครสือที่ งแตลงกายของปรุโรหธิต แตลพวกมนันนลาจะเปห็นผข้าตลางๆททที่ถลูกใชข้เพสืที่อคลรุมขข้าวของตลางๆ
ในพลนับพลาระหวลางการขนยข้ายมากกวลา
รายละเอทยดเพธิมที่ เตธิมนอกจากอพยพ 28:6-14 มทกลลาวไวข้เกทที่ยวกนับเอโฟด ททที่นลาสนใจกห็คสือ
เทคนธิคททที่วาล ทองคทาถลูกเคาะเปห็นแผลนบางๆกลอน ถลูกตนัดเปห็นเสข้นๆ จากนนัรนกห็ถลูกทอเขข้ากนับดข้ายสทฟข้า สท
มลวง และสทแดงเขข้ม มทการกลลาวถทึงการททที่พลอยสทนร ทาขข้าวถลูกฝนังไวข้ใน “กระเปาะทองคทา” ซทึที่งหมายถทึง
ตนัวเรสือนทองคทาททที่ใชข้ฟนังพลอยเหลลานนัรน ดลูหมายเหตรุของอพยพ 28:6-14 สทาหรนับรายละเอทยดเพธิมที่ เตธิม
อพย 39:8-21
เขาทจาทกับทรวงดข้วยฝนมชอชท่างออกแบบใหข้ฝมน ชอเหมชอนกกับทจาเอโฟด
คชอทจาดข้วยทองคจา ดข้ายสนฟข้า สนมท่วง สนแดงเขข้ม และผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยด 9 เขาทจาทกับทรวงเปป็นรร ป
สนนี่เหลนนี่ยมจกัตบรกัส พกับทบกลาง ยาวคชบหนถึนี่ง กวข้างคชบหนถึนี่ง เปป็นสองทบดข้วยกกัน 10 เขาฝกังพลอยสนนี่
แถวบนทกับทรวงนกันี้น แถวทนนี่หนถึนี่งฝกังทกับทอิม บบษราคกัมและพลอยสนแดงเขข้ม 11 แถวทนนี่สองฝกังมรกต
ไพทรรยต์และเพชร 12 แถวทนนี่สามฝกังนอิล โมราและพลอยสนมท่วง 13 แถวทนนี่สนนี่ฝงกั พลอยเขนยว พลอยสน
นจนี้าขข้าว และหยก พลอยทกันี้งหมดนนนี้เขาไดข้ฝกังในกระเปาะลวดลายละเอนยดทจาดข้วยทองคจา 14 พลอย
เหลท่านกันี้นมนชชนี่อเหลท่าบบตรออิสราเอลสอิบสองชชนี่อ จารถึกไวข้เหมชอนแกะตรา มนชอชนี่ ตระกรลทบกตระกรลตาม

ลจาดกับสอิบสองตระกรล 15 เขาทจาสรข้อยถกักเกลนยวดข้วยทองคจาบรอิสบทธอิธสจาหรกับทกับทรวง 16 และเขา
ทกันี้งหลายทจากระเปาะลวดลายละเอนยดดข้วยทองคจาสองอกัน และหท่วงทองคจาสองหท่วง ตอิดไวข้ทนนี่ปลาย
ทกันี้งสองของทกับทรวง 17 เขาทกันี้งหลายสอดสรข้อยทนนี่ทจาดข้วยทองคจานกันี้นในหท่วงทนนี่ปลาย
ทกับทรวง 18 และปลายสรข้อยอนกสองขข้างนกันี้น เขาทกันี้งหลายทจาตอิดกกับกระเปาะลวดลายละเอนยดทกันี้ง
สอง ใหข้ตอิดไวข้ขข้างหนข้าทนนี่แถบยถึดเอโฟดทกันี้งสองขข้างบนบท่า 19 เขาทกันี้งหลายทจาหท่วงทองคจาสองอกัน
ตอิดไวข้ทนนี่ขอบดข้านลท่างทกันี้งสองของทกับทรวงขข้างในตอิดเอโฟด 20 และเขาทกันี้งหลายทจาหท่วงสองอกัน
ดข้วยทองคจา ใสท่ไวข้รอิมเอโฟดดข้านหนข้า ใตข้แถบทนนี่ตะเขป็บเหนชอรกัดประคดทนนี่ทอดข้วยฝนมชอประณนตของ
เอโฟด 21 และเขาทกันี้งหลายผรกทกับทรวงนกันี้นตอิดกกับเอโฟดดข้วย ใชข้ดข้ายถกักสนฟข้ารข้อยผรกทนนี่หท่วง ใหข้
ทกับทรวงทกับรกัดประคดซถึนี่งทอดข้วยฝนมชอประณนตของเอโฟด เพชนี่อมอิใหข้ทกับทรวงหลบดไปจากเอโฟด
ตามทนนี่พระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาแกท่โมเสส
ขข้อความนทรบนนั ททึกเพธิที่มเตธิมเกทที่ยวกนับการททที่โอโฮลทอนับททาทนับทรวงตามคทาสนังที่ ททที่ใหข้ไวข้ในอพยพ
28:15-29 สทาหรนับรายละเอทยดเพธิมที่ เตธิม ดลูความเหห็นไดข้ในขข้อพระคนัมภทรรตอนดนังกลลาว
อพย 39:22-31
เขาทจาเสชนี้อคลบมเขข้าชบดกกับเอโฟดดข้วยดข้ายสนฟข้าลข้วนเปป็นฝนมชอ
ทอ 23 และชท่องกลางผชนเสชนี้อนกันนี้ เขาทจาเปป็นคอเสชนี้อเชท่นเดนยวกกับคอเสชนี้อทหารและมนขลอิบรอบคอ
เพชนี่อมอิใหข้ขาด 24 ทนนี่ชายเสชนี้อคลบม เขาทกันี้งหลายปกักเปป็นรร ปลรกทกับทอิม ใชข้ดข้ายสนฟข้า สนมท่วง สนแดงเขข้ม
และผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยด 25 เขาทกันี้งหลายทจาลรกพรวนดข้วยทองคจาบรอิสบทธอิธแลข้วตอิดลรกพรวนระหวท่าง
ผลทกับทอิมรอบชายเสชนี้อคลบมนกันี้น 26 คชอลรกพรวนลรกหนถึนี่ง ผลทกับทอิมผลหนถึนี่ง และลรกพรวนอนกลรก
หนถึนี่ง ผลทกับทอิมอนกผลหนถึงนี่ สลกับกกันดกังนนนี้ รอบชายเสชอนี้ คลบมนกันี้น สจาหรกับสวมเวลาปรนนอิบกัตอิพระองคต์
ตามทนนี่พระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาแกท่โมเสส 27 เขาทกันี้งหลายทจาเสชนี้อดข้วยผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยดของชท่าง
ทอผข้าสจาหรกับอาโรนและสจาหรกับบบตรชายของทท่าน 28 และทจามาลาดข้วยผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยด และ
มาลางามดข้วยผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยด และทจากางเกงดข้วยผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยด 29 และทจารกัดประคด
ดข้วยผข้าปท่านปกันี่นเนชนี้อละเอนยด และปกักดข้วยดข้ายสนฟข้า สนมท่วง สนแดงเขข้ม ดข้วยฝนมชอชท่างปกัก ตามทนนี่พระเย
โฮวาหต์ทรงบกัญชาแกท่โมเสส 30 เขาทกันี้งหลายทจาแผท่นมงกบฎบรอิสบทธอิธดข้วยทองคจาบรอิสบทธอิธจารถึกคจาวท่า
"บรอิสบทธอิธแดท่พระเยโฮวาหต์" ไวข้เหมชอนอยท่างแกะตรา 31 แลข้วเขาเอาดข้ายถกักสนฟาข้ ผรกแผท่นทองคจานกันี้น
ไวข้บนมาลา ตามทนนี่พระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาแกท่โมเสส

พระคนัมภทรรศนักดธิธสธิทธธิธใหข้รายละเอทยดเพธิที่มเตธิมเกทที่ยวกนับการประดธิษฐรเครสืที่องยศบรธิสรุทธธิธสลวนททที่
เหลสือ นนันที่ คสือ เสสืรอคลรุมของเอโฟด เสชนี้อคลบมยาวทจาดข้วยผข้าปท่านเนชนี้อละเอนยด มาลา มาลางามทนัรง
หลาย กางเกง และผข้าคาดเอว รายละเอทยดเสรธิมเกทที่ยวกนับการททา “แผลนมงกรุฎบรธิสรุทธธิธ” พรข้อมกนับ
การจารทึกขข้อความบนนนัรนกห็ถลูกระบรุไวข้ สทาหรนับรายละเอทยดเพธิมที่ เตธิม ดลูหมายเหตรุของอพยพ 28:3140
อพย 39:32
ดกังนนนี้แหละเขาทจางานสจาหรกับพลกับพลาของเตป็นทต์แหท่งชบมนบมใหข้
สจาเรป็จทบกประการ พระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาแกท่โมเสสไวข้อยท่างไร คนออิสราเอลกป็กระทจาอยท่างนกันี้นทบก
ประการ เมสือที่ ททาเครสืที่องยศปรุโรหธิตเสรห็จสมบลูรณร “ดนังนทรงานทนัรงหลายสทาหรนับพลนับพลาของเตห็นทรแหลง
ชรุมนรุมชนไดข้สทาเรห็จทรุกประการ” วนัสดรุทรนังหมดไดข้ถลูกประดธิษฐรขร ทึนตนัรงแตลลานชนัรนนอก ไปจนถทึงตนัว
โครงสรข้างพลนับพลาเอง ไปจนถทึงเครสืที่องตกแตลงบรธิสรุทธธิธและเครสืที่องใชข้ตลางๆททที่เกทที่ยวขข้อง ไปจนถทึง
เครสือที่ งยศบรธิสรุทธธิธซทึที่งจะถลูกสวมโดยอาโรนและผลูข้ชลวยทนัรงหลายของเขา นนันที่ คสือ ปรุโรหธิตคนอสืนที่ ๆททที่
เหลสือ
อพย 39:33-43
เขาจถึงไดข้นจาพลกับพลามามอบไวข้กกับโมเสส ทกันี้งเตป็นทต์และเครชนี่องใชข้
ทกันี้งปวงคชอ ขอ ไมข้กรอบ กลอน เสา และฐานรองรกับเสา 34 เครชนี่องดาดพลกับพลาขข้างบนทจาดข้วย
หนกังแกะตกัวผรข้ยอข้ มสนแดง และหนกังของตกัวแบดเจอรต์ และมท่านสจาหรกับบกังตา 35 หนบพระโอวาทกกับ
ไมข้คานหามของหนบนกันี้น และพระทนนี่นกันี่งกรบณา 36 โตต๊ะกกับเครชนี่องใชข้ทกันี้งหมดบนโตต๊ะนกันี้น และขนมปกัง
หนข้าพระพกักตรต์ 37 คกันประทนปบรอิสบทธอิธกบกั ตะเกนยง คชอตะเกนยงทนนี่เขข้าทนนี่และเครชนี่องใชข้ทกันี้งหมดของคกัน
ประทนปนกันี้นและนจนี้ามกันสจาหรกับเตอิมตะเกนยง 38 แทท่นทองคจา นจนี้ามกันเจอิม เครชอนี่ งหอมสจาหรกับเผาบรชา
และผข้าบกังตาสจาหรกับประตรพลกับพลา 39 แทท่นบรชาทองสกัมฤทธอิธ กกับตาขท่ายทองสกัมฤทธอิธสจาหรกับ
แทท่นนกันี้น ไมข้คานหามและเครชนี่องใชข้ทกันี้งหมดของแทท่น ขกันกกับพานรองขกัน 40 มท่านบกังลาน เสากกับ
ฐานรองรกับ ผข้าบกังตาประตรลาน เชชอกและหลกักหมบดสจาหรกับลาน และเครชนี่องใชข้ทกันี้งหมดของการ
ปรนนอิบกัตอิทนนี่พลกับพลา สจาหรกับเตป็นทต์แหท่งชบมนบม 41 เสชนี้อยศเยป็บดข้วยฝนมชอประณนตสจาหรกับสวมใน
เวลาปรนนอิบกัตอิในทนบนี่ รอิสบทธอิธ เครชนี่องยศบรอิสบทธอิธสจาหรกับอาโรนปบโรหอิต เครชนี่องยศสจาหรกับบบตรชายอา
โรน สจาหรกับใชข้สวมในเวลาปฏอิบตกั อิตจาแหนท่งปบโรหอิต 42 สอินี่งสารพกัดทนนี่พระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาแกท่
โมเสสแลข้ว ชนชาตอิอสอิ ราเอลกระทจาใหข้สจาเรป็จทบกประการ 43 โมเสสจถึงตรวจดรงานทกันี้งปวง และ
ดรเถอิด พระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาไวข้อยท่างไร เขากป็ทจาเสรป็จสอินนี้ ทบกอยท่าง โมเสสจถึงอวยพรแกท่เขา

เมสืที่อสล วนประกอบตลางๆถลูกททาขทึรนเสรห็จสมบลูรณร สธิที่งเหลลานนัรนกห็ถลูกนทามาใหข้โมเสสเพสืที่อใหข้เขา
ตรวจดลู สล วนประกอบแตลละชธิรนถลูกนทามาใหข้เขาตนัรงแตลเครสืที่องโลหะของพลนับพลา ไปจนถทึงเครสือที่ ง
ตกแตลง ไปจนถทึงเครสือที่ งยศของปรุโรหธิต เราควรหมายเหตรุไวข้วาล ในชลวงประวนัตธิศาสตรรของอธิสราเอล
ขณะนนัรน พวกเขากห็เชสืที่อฟนังอยลางสรุดจธิตสรุดใจ “พระเยโฮวาหรทรงบนัญชาแกลโมเสสไวข้อยลางไร
ชนชาตธิอธิสราเอลกห็กระททาอยลางนนัรนทรุกประการ” อทกไมลนานจรธิงๆพวกเขากห็จะเรธิที่มถอยไปจาก
ตทาแหนลงนนัรน
โมเสสจทึงตรวจดลูทรุกสธิที่งททที่ไดข้ถลูกททาขทึรนมา ดข้วยความพอใจเขากลลาววลา “ดลูเถธิด พระเยโฮวาหร
ทรงบนัญชาไวข้อยลางไร เขาทนัรงหลายกห็ททาใหข้สทาเรห็จทรุกประการ” โมเสสจทึงอวยพรแกลพวกเขา
*****
ภนพรวมของอพยพ 40: ขณะททที่หนนังสสืออพยพใกลห้จะจบสมบยรณต์แลห้ว พลนับพลากป็ถยกตนันื้ง
ขทึนนื้ และสงล่าราศทของพระเจห้ากป็มทอยยล่เตป็มในนนันนื้ บทนทแนื้ บล่งยล่อยไดห้ดนังนทนื้ (1) พลนับพลาจะตห้องถยกตนันื้งขทึนนื้
และอาโรนกนับบอุตรของเขากป็เตรทยมตนัวททที่จะถยกชคาระใหห้บรยิสอุทธยิธในขห้อ 1-15; (2) โมเสสทคาตามททที่
พระเจห้าสนัที่งทอุกประการในขห้อ 16-33; (3) และสงล่าราศทขององคต์พระผยห้เปป็นเจห้ามทอยยเล่ ตป็มพลนับพลาใน
ขห้อ 34-38
อพย 40:1-2
พระเยโฮวาหต์ตรกัสกกับโมเสสวท่า 2 "ในวกันทนนี่หนถึนี่งของเดชอนแรก จง
ตกันี้งพลกับพลาแหท่งเตป็นทต์ของชบมนบม
พระเจข้าจทึงทรงสนังที่ โมเสสใหข้ตร นังพลนับพลาในวนันททหที่ นทึที่งของเดสือนแรก (ในเดสือนนธิสานตาม
ปฏธิทนธิ ยธิวททที่เพธิงที่ ถลูกตนัรงขทึรน) ขข้อ 17 จะหมายเหตรุวาล นทที่เปห็นวนันแรกของปทททที่สองหลนังจากการททที่พวกเขา
ออกมาจากอทยธิปตร
อพย 40:3-8
จงตกันี้งหนบพระโอวาทไวข้ในพลกับพลาและกกันี้นมท่านบกังหนบนกันนี้ ไวข้ 4 จง
ยกโตต๊ะเขข้ามาตกันี้งไวข้ และจกัดเครชนี่องบนโตต๊ะไวข้ตามทนนี่ของมกัน แลข้วจงนจาคกันประทนปนกันี้นเขข้ามาและจบด
ไฟทนนี่ตะเกนยงนกันี้น 5 จงตกันี้งแทท่นบรชาทองคจาสจาหรกับเผาเครชนี่องหอมตรงหนข้าหนบพระโอวาท แลข้วตอิด
มท่านบกังตาของประตรพลกับพลา 6 จงตกันี้งแทท่นสจาหรกับเครชนี่องเผาบรชาไวข้ตรงหนข้าประตรพลกับพลาแหท่ง
เตป็นทต์ของชบมนบม 7 จงตกันี้งขกันไวข้ระหวท่างเตป็นทต์แหท่งชบมนบมกกับแทท่นบรชา แลข้วจงตกักนจนี้าใสท่ไวข้ในขกันนกันนี้
8 จงตกันี้งขข้างฝาลานไวข้รอบพลกับพลา และตอิดมท่านบกังตาไวข้ทนนี่ประตรลานนกันี้น

คทาสนังที่ แบบละเอทยดถลูกใหข้ไวข้สทาหรนับลทาดนับกลอนหลนังของการตนัรงพลนับพลาใหมลนร ท กลอนอสืนที่
โมเสสถลูกสนังที่ ใหข้นทาหทบพระโอวาทวางไวข้ในททที่ของมนันและกนัรนมนันไวข้ดข้วยมลาน นทที่สสืที่อวลาโครงสรข้าง
พลนับพลาไดข้ถลูกตนัรงขทึรนกลอนแลข้วและบนัดนทรการตธิดตนัรงเครสือที่ งตกแตลงตลางๆจทึงเรธิที่มขทึรน การกนัรนหทบนนัรน
ดข้วยมลานนลาจะหมายถทึงการแขวนมลาน หลนังจากวางศธิลปวนัตถรุศนักดธิธสธิทธธิธชรธินนทรไวข้ในททขที่ องมนันแลข้ว
เครสือที่ งตกแตลงชธิรนตลางๆททที่เหลสือกห็จะถลูกวางไวข้เพสืที่อททจที่ ะพรข้อมใชข้งาน
ถนัดมา โตบ๊ะ (สทาหรนับวางขนมปนังหนข้าพระพนักตรร) กห็จะตข้องถลูกวางไวข้และเครสือที่ งใชข้สอย
ตลางๆของมนันกห็ตข้องถลูกวางไวข้บนโตบ๊ะนนัรน จากนนัรน เมโนราหรทองคทากห็จะตข้องถลูกวางไวข้ในททขที่ องมนัน
และจรุดไฟททที่ตะเกทยงนนัรน จากนนัรน แทลนเผาเครสืที่องหอมกห็จะตข้องถลูกตนัรงไวข้ขาข้ งหนข้ามลานซทึที่งแยกหทบไวข้
ตลางหาก สรุดทข้าย ในสล วนของตนัวพลนับพลาเอง ประตลูหนข้ากห็จะตข้องถลูกแขวน
จากนนัรนเครสือที่ งตกแตลงภายนอกกห็จะตข้องถลูกตนัรงขทึรน แทลนบลูชาสทาหรนับเครสือที่ งเผาบลูชาจะตข้อง
ถลูกตนัรงขทึรนหนข้าประตลูพลนับพลาเอง ระหวลางแทลนบลูชาททที่หมรุข้ ดข้วยทองเหลสืองกนับตนัวพลนับพลาเอง
ขนันทองเหลสืองจะตข้องถลูกวางไวข้ ขนันนนัรนจะตข้องมทนร ทาอยลูเล ตห็ม สรุดทข้าย ลานชนัรนนอกรวมถทึงทางเขข้าของ
มนันจะตข้องถลูกตนัรงขทึรน โดยแยกขอบเขตของพลนับพลาออกจากพสืรนททที่สลวนททที่เหลสือของคลาย
อพย 40:9-11
จงเอานจนี้ามกันเจอิม เจอิมพลกับพลากกับสอินี่งสารพกัดซถึนี่งอยรใท่ นพลกับพลานกันี้น
และชจาระพลกับพลากกับเครชนี่องใชข้ทกันี้งหมดใหข้บรอิสบทธอิธ แลข้วพลกับพลานกันี้นจะบรอิสบทธอิธ 10 จงเจอิมแทท่น
สจาหรกับเครชนี่องเผาบรชาดข้วย และเครชนี่องใชข้ทกันี้งหมดบนแทท่นนกันี้น และชจาระแทท่นนกันี้นใหข้บรอิสบ ทธอิธ แทท่น
นกันี้นจะบรอิสบทธอิธทนนี่สบด 11 จงเจอิมขกันทกันี้งพานรองขกันดข้วย และชจาระใหข้บรอิสบทธอิธ
จากนนัรนโมเสสกห็ถลูกสนัที่งใหข้เอานทรามนันเจธิมบรธิสรุทธธิธสล วนหนทึงที่ ซทึที่งไดข้ถลูกสนังที่ ใหข้ททากลอนหนข้านนัรน
แลข้ว (ดลู อพยพ 30:23-25) ไปเจธิมตนัวพลนับพลาเองและสธิที่งทนัรงปวงททที่อยลูขล ข้างในนนัรน ในการททาเชลนนนัรน
เขากห็ “ททาใหข้มนันบรธิสรุทธธิธ” คทาททที่แปลวลา ทจาใหข้บรอิสบทธอิธ (คาดนัช) มทความหมายวลา 'ชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธ'
หรสือ 'แยกตนัรงไวข้ตลางหากในฐานะเปห็นสธิที่งศนักดธิธสธิทธธิธ' ดนังนนัรน พลนับพลานนัรนจทึงถลูกเจธิมอยลางเปห็นทางการ
และถลูกแยกตนัรงไวข้ตลางหากสทาหรนับการปรนนธิบนัตพธิ ระเจข้า
ในลนักษณะเดทยวกนัน แทลนบลูชาหรุข้มทองเหลสืองททที่อยลูขล ข้างนอกตนัวพลนับพลากห็จะตข้องถลูกเจธิม
พรข้อมกนับขนันนนัรนดข้วย พวกมนันจทึงถลูกชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธและถลูกแยกตนัรงไวข้อยลางเปห็นทางการสทาหรนับ
การปรนนธิบนัตธิพระเจข้า

อพย 40:12-15
แลข้วจงนจาอาโรน และบบตรชายของทท่านมาทนนี่ประตรพลกับพลาแหท่ง
ชบมนบม ใชข้นจนี้าลข้างชจาระตกัวเขาเสนย 13 จงนจาเสชนี้อผข้ายศบรอิสบทธอิธสวมใหข้อาโรน แลข้วเจอิมและชจาระเขา
ใหข้บรอิสบทธอิธ เพชนี่อเขาจะปรนนอิบกัตอิเราในตจาแหนท่งปบโรหอิต 14 แลข้วจงนจาบบตรชายอาโรนมาดข้วยและ
สวมเสชนี้อยศใหข้ 15 จงเจอิมเขาเชท่นเจอิมบอิดาของเขา เพชนี่อเขาจะปรนนอิบกัตอิเราในตจาแหนท่งปบโรหอิต การ
เจอิมนกันี้นจะเปป็นการเจอิมแตท่งตกันี้งเขาไวข้เปป็นปบโรหอิตเนชองนอิตยต์ตลอดชกันี่วอายบของเขา"
พระเจข้าจทึงทรงสนังที่ โมเสสใหข้เรทยกประชรุมอาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาททที่ประตลู
พลนับพลา กลอนอสืที่นพวกเขาจะตข้องถลูกลข้างชทาระดข้วยนทรา แมข้วาล มธิไดข้หมายถทึงบนัพตธิศมาแตลอยลางใด แตล
การลข้างชทาระดข้วยนทรากห็อาจเปห็นตข้นแบบของการลข้างดข้วยนทราคสือพระวจนะตามททที่หมายเหตรุไวข้ใน
เอเฟซนัส 5:26 จะวลาไปแลข้ว ภาพของการถลูกสรข้างใหมลเพสือที่ การปรนนธิบนัตธิพระเจข้าจทึงถลูกนทาเสนอ
จากนนัรนพวกเขากห็ถลูกจนับสวมเครสือที่ งยศสทาหรนับการปรนนธิบนัตธิพระเจข้า (บางททอาจเปห็นภาพเลห็งถทึงการ
ถลูกจนับสวมเครสือที่ งแตลงกายแหลงความรอดในอธิสยาหร 61:10 กห็ไดข้) หลนังจากไดข้ (1) ถลูกจนับสวมเครสือที่ ง
ยศแลข้ว โมเสสกห็ถลูกสนังที่ ใหข้ (2) เจธิมอาโรนและ (3) ชทาระเขาใหข้บรธิสรุทธธิธ “เพสืที่อเขาจะปรนนธิบนัตธิเราใน
ตทาแหนลงปรุโรหธิต” อทกครนัรงททที่แนวคธิดเรสืที่องการชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธในบรธิบทนทรมคท วามหมายวลา การถลูก
แยกตนัรงไวข้ตลางหากอยลางเปห็นทางการ (ในความบรธิสรุทธธิธ) เพสืที่อททที่จะปรนนธิบนัตธิพระเจข้า อาโรนจทึงถลูก
เจธิมและถลูกแตลงตนัรงใหข้รบนั ตทาแหนลงมหาปรุโรหธิต
ในลนักษณะเดทยวกนัน โมเสสกห็ถลูกสนังที่ ใหข้สวมเครสือที่ งยศใหข้บรุตรชายเหลลานนัรนของอาโรนอยลาง
เหมาะสม เจธิมพวกเขาเปห็นปรุโรหธิตเพสืที่อททที่จะปรนนธิบนัตธิตลอเบสืรองพระพนักตรรพระเจข้า เราควรหมายเหตรุ
ไวข้วาล พระเจข้าทรงนธิยามตทาแหนลงปรุโรหธิตไวข้วาล เปห็น “การแตลงตนัรงไวข้ใหข้เปห็นปรุโรหธิตเปห็นนธิตยรตลอด
ชนัวที่ อายรุของพวกเขา”
ททที่นลาสนใจยธิงที่ กวลานนัรนกห็คอสื วลาคทาฮทบรลูททที่แปลวลา 'ปรุโรหธิต' คสือ โคเฮน คทาฮทบรลูทแทที่ ปลวลา
ตจาแหนท่งปบโรหอิต คสือ คาฮนัน ตลอดสมนัยการกระจนัดกระจายไปทนัวที่ โลกจนถทึงทรุกวนันนทร คนเหลลานนัรนททที่
สสืบเชสืรอสายมาจากทนัรงเลวทและอาโรนกห็ถลูกประเพณทยวธิ หข้ามมธิใหข้เปลทที่ยนชสืที่อของตน ดนังนนัรนจนถทึงทรุก
วนันนทร คนยธิวบางคนจทึงมทชสืที่อโคเฮนหรสือคาหรนรวมถทึงเลวท เลวธิตซร เลวธินสนัน ฯลฯ ชสืที่อเหลลานทรบลงบอก
ถทึงคนยธิวตระกลูลเลวทและโดยเฉพาะคนเหลลานนัรนททที่สสืบเชสืรอสายมาจากอาโรน สนักวนันหนทึที่งลลูกหลาน
เหลลานทรจะไดข้รนับตทาแหนลงปรุโรหธิตเหมสือนเดธิมตอนททที่พระเยซลูเสดห็จกลนับมาและสถาปนาพระวธิหาร
แหลงยรุคพนันปทขร ทึนในกรรุงเยรลูซาเลห็มแหลงยรุคพนันปท

อพย 40:16
พระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาแกท่โมเสสใหข้กระทจาสอินี่งใด ทท่านกป็กระทจาสอินี่ง
นกันี้นทบกประการ ความเชสืที่อฟนังอยลางสรุดจธิตสรุดใจของโมเสสเปห็นบทเรทยนหนทึงที่ ในเรสืที่องการททาตาม
แบบของพระเจข้าซทึที่งเปห็นสธิที่งสทาคนัญมากจนถทึงทรุกวนันนทร
อพย 40:17
ตท่อมาในวกันทนนี่หนถึนี่งเดชอนแรกของปนทนนี่สองทท่านตอิดตกันี้งพลกับพลา การ
ตนัรงพลนับพลาขทึรนจรธิงๆและการททาทรุกอยลางเสรห็จสธิรนกห็ถลูกระบรุไวข้วาล เกธิดขทึรนในวนันแรกของเดสือนททที่
หนทึที่งของปทททที่สอง แนลนอนวลานทคที่ สือเดสือนนธิสานซทึที่งตรงกนับฤดลูใบไมข้ผลธิของปทนร นัน สองปทหลนังจาก
พวกเขาเดธินทางออกจากอทยธิปตรจนถทึงวนันนนัรน พลนับพลากห็เสรห็จสมบลูรณร เชสืที่อกนันวลาการจนัดเตรทยมและ
การประดธิษฐรขข้าวของเครสือที่ งใชข้ตลางๆจนถทึงการตนัรงพลนับพลาขทึรนใชข้เวลาประมาณหข้าเดสือน
อพย 40:18-19
โมเสสตอิดตกันี้งพลกับพลาขถึนนี้ คชอวางฐานและตกันี้งไมข้กรอบขถึนี้นไวข้ สอด
ไมข้กลอนและตกันี้งเสาขถึนี้น 19 ทท่านกางผข้าเตป็นทต์ทกับบนพลกับพลา แลข้วเอาเครชนี่องดาดคลบมบนเตป็นทต์
ตามทนนี่พระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาแกท่โมเสส
สรรุปยลอของการตนัรงพลนับพลาขทึรนจรธิงๆถลูกกลลาวซทรา กลอนอสืนที่ มทหมายเหตรุเกทที่ยวกนับสล วน
ประกอบททที่เปห็นโครงสรข้างและเครสืที่องคลรุมตลางๆของมนัน นทที่เปห็นครนัรงแรกในแปดครนัรงททที่มทการกลลาวคทา
พลูดนทร นนันที่ คสือ “ตามททพที่ ระเยโฮวาหรทรงบนัญชาแกลโมเสส”
อพย 40:20-21
ทท่านเกป็บพระโอวาทไวข้ในหนบนกันนี้ และสอดไมข้คานหามไวข้ในหนบนกันี้น
และตกันี้งพระทนนี่นกันี่งกรบณาไวข้บนหนบ 21 แลข้วทท่านนจาหนบเขข้าไปไวข้ในพลกับพลา และกกันี้นมท่านบกังตาบกังหนบ
พระโอวาทนกันี้นไวข้ ตามทนนี่พระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาแกท่โมเสส
ในการสรรุปยลอเพธิมที่ เตธิม มทกลลาวไวข้วาล โมเสสสนังที่ เรสือที่ งการวางพระโอวาท (นนันที่ คสือ พระราช
บนัญญนัตธิ) ไวข้ในหทบนนัรน เขาสนังที่ เพธิมที่ เตธิมเรสืที่องการสอดไมข้คานหามเขข้าไปในหลวงของหทบนนัรน เขาวาง
พระททที่นงนัที่ กรรุณาไวข้บนหทบนนัรน จากนนัรนเขากห็นทาหทบนนัรนไปไวข้ขาข้ งในพลนับพลา สรุดทข้ายเขากห็ตธิดตนัรงมลาน
ในททที่ของมนัน “ตามททที่พระเยโฮวาหรทรงบนัญชาแกลโมเสส” เราควรสนันนธิษฐานวลาโมเสสเองไมลไดข้
ททางานนทรทร นังหมดดข้วยตนัวเอง แตลสงนัที่ คนอสืนที่ (นลาจะเปห็นพวกคนเลวท) ใหข้ททาตามททที่เขาไดข้รนับคทาสนังที่ จาก
พระเจข้าทรุกประการ

อพย 40:22-23
ทท่านตกันี้งโตต๊ะไวข้ในเตป็นทต์แหท่งชบมนบมทางทอิศเหนชอของพลกับพลานอก
มท่านนกันี้น 23 แลข้วจกัดขนมปกังไวข้บนโตต๊ะเปป็นระเบนยบตท่อพระพกักตรต์พระเยโฮวาหต์ ตามทนนี่พระเยโฮ
วาหต์ทรงบกัญชาโมเสสไวข้
ในลนักษณะเดทยวกนัน เขาตนัรง “โตบ๊ะของเตห็นทรแหลงชรุมนรุมชน” (นนันที่ คสือ โตบ๊ะวางขนมปนังหนข้า
พระพนักตรร) ไวข้ทางทธิศเหนสือของเตห็นทร (ทางขวาตอนเขข้ามา) ภายนอกมลานนนัรน เขาวางขนมปนังไวข้
บนนนัรนตามรนับสนังที่ ตลอพระพนักตรรองครพระผลูข้เปห็นเจข้า “ตามททพที่ ระเยโฮวาหรทรงบนัญชาโมเสสไวข้”
อพย 40:24-25
และทท่านตกันี้งคกันประทนปไวข้ในเตป็นทต์แหท่งชบมนบมทางทอิศใตข้ของ
พลกับพลาตรงหนข้าโตต๊ะนกันี้น 25 แลข้วกป็จบดไฟตะเกนยงตท่อพระพกักตรต์พระเยโฮวาหต์ ตามทนนี่พระเยโฮ
วาหต์ทรงบกัญชาแกท่โมเสส
จากนนัรนเขากห็วางเมโนราหรทองคทาไวข้ทางทธิศใตข้ของพลนับพลา (ทางดข้านซข้ายตอนททที่เขข้ามา)
จากนนัรนเขากห็จรุดไฟตะเกทยงนนัรน “ตามททพที่ ระเยโฮวาหรทรงบนัญชาแกลโมเสส”
อพย 40:26-27
ทท่านตกันี้งแทท่นทองคจาไวข้ในเตป็นทต์แหท่งชบมนบมตรงหนข้ามท่าน 27 และ
เผาเครชนี่องหอมบนแทท่นนกันี้น ตามทนนี่พระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาแกท่โมเสส
จากนนัรนเขากห็วางแทลนทองคทาสทาหรนับเผาเครสืที่องหอมไวข้ในททที่บรธิสรุทธธิธขข้างหนข้ามลานนนัรนและ
“เผาเครสืที่องหอมบนแทลนนนัรน ตามททที่พระเยโฮวาหรทรงบนัญชาแกลโมเสส”
อพย 40:28-29
ทท่านกกันี้นมท่านบกังตาทนนี่ประตรพลกับพลา 29 ทท่านตกันี้งแทท่นสจาหรกับเครชนี่อง
เผาบรชาไวข้ตรงประตรพลกับพลาแหท่งเตป็นทต์ของชบมนบม แลข้วถวายเครชนี่องเผาบรชาและเครชนี่องธกัญญบรชา
บนแทท่นนกันนี้ ตามทนนี่พระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาแกท่โมเสส
จากนนัรนโมเสสกห็ตร งนั ประตลูพลนับพลาและตนัรงแทลนบลูชาหรุข้มดข้วยทองเหลสืองไวข้ขาข้ งหนข้าประตลู
นนัรน จากนนัรนเขากห็เรธิที่มถวาย “เครสือที่ งเผาบลูชาและเครสือที่ งธนัญญบลูชาบนแทลนบลูชานนัรน ตามททพที่ ระเยโฮ
วาหรทรงบนัญชาแกลโมเสส”
อพย 40:30-32
ทท่านตกันี้งขกันไวข้ระหวท่างเตป็นทต์แหท่งชบมนบมกกับแทท่นบรชา แลข้วใสท่นจนี้าไวข้
ในขกันสจาหรกับชจาระลข้าง 31 โมเสสกกับอาโรน และบบตรชายของทท่าน ลข้างมชอและเทข้าทนนี่ขกัน
นกันี้น 32 เวลาเขาทกันี้งหลายเขข้าไปในเตป็นทต์แหท่งชบมนบม หรชอเขข้าไปใกลข้แทท่นนกันี้นเมชนี่อไร เขากป็ชจาระลข้าง
เสนยกท่อน ตามทนนี่พระเยโฮวาหต์ทรงบกัญชาแกท่โมเสส

จากนนัรนโมเสสกห็ตร งนั ขนันทองเหลสืองไวข้ระหวลางตนัวพลนับพลาเองกนับแทลนบลูชาหรุข้มดข้วยทอง
เหลสืองนนัรน โดยเตธิมนทราในขนันนนัรน โมเสส อาโรน และบรุตรชายทนัรงหลายของเขาจทึงลข้างทนัรงมสือและ
เทข้าของตนททที่นนันที่ นอกจากนทร แตลละครนัรงและทรุกครนังหลนังจากนนัรนเปห็นตข้นมา เมสือที่ พวกเขาเขข้าไปใน
พลนับพลาเองหรสือเขข้ามาใกลข้แทลนบลูชาหรุข้มดข้วยทองเหลสือง “พวกเขากห็ชทาระลข้างเสทยกลอน ตามททพที่ ระ
เยโฮวาหรทรงบนัญชาแกลโมเสส” พวกยธิวในสมนัยพระเยซลูกให็ ชข้อยลางผธิดๆและบธิดเบสือนความคธิดเรสือที่ ง
การลข้างชทาระในทางพธิธทจนถทึงขนาดททพที่ ระเยซลูตข้องทรงตลอวลาพวกเขา โดยไมลสนใจความหมกมรุลน
ของพวกเขาในเรสือที่ งการลข้างชทาระใหข้สะอาดแตลเพทยงภายนอก
อพย 40:33
ทท่านกกันี้นบรอิเวณลานรอบพลกับพลาและแทท่นนกันนี้ แลข้วกกันนี้ มท่านบกังตา
ทนนี่ตรงประตรลาน โมเสสกป็จกัดการนกันี้นใหข้เสรป็จสอินี้นไปทบกประการ จากนนัรนโมเสสกห็กร นนั บรธิเวณลานชนัรน
นอกและแขวนมลานของประตลูลาน ในการททาเชลนนนัรนเขากห็ “กระททาการนนัรนใหข้เสรห็จสธิรนทรุก
ประการ” ระบบโครงสรข้างทนัรงหมดสทาหรนับการทรงไถลภายใตข้พนนั ธสนัญญาเดธิมจทึงเสรห็จสมบลูรณร จะ
วลาไปแลข้วมนันกห็เปห็นภาพเลห็งถทึงพระราชกธิจของพระเยซลูบนกางเขนนนัรนตอนททพที่ ระองครทรงรข้องออก
มาวลา “สทาเรห็จแลข้ว” (ยอหรน 19:30) ในระดนับททที่เปห็นแบบทางโลกมากกวลา ขข้อดทงลายๆของการททคที่ นๆ
หนทึที่งททางานของตนเสรห็จกห็ถลูกเนข้นยทรา
อพย 40:34-35
ในขณะนกันี้นมนเมฆมาปกคลบมเตป็นทต์แหท่งชบมนบมไวข้ และสงท่าราศนของ
พระเยโฮวาหต์กป็ปรากฏอยรเท่ ตป็มพลกับพลานกันี้น 35 โมเสสเขข้าไปในเตป็นทต์แหท่งชบมนบมไมท่ไดข้เพราะเมฆ
ปกคลบมอยรท่ และสงท่าราศนของพระเยโฮวาหต์กป็อยรท่เตป็มพลกับพลานกันี้น
เมสืที่อถทึงคราวนนัรนและเปห็นคราวนนัรนเทลานนัรน “เมฆมาปกคลรุมเตห็นทรแหลงชรุมนรุมชนไวข้ และสงลา
ราศทของพระเยโฮวาหรกปห็ รากฏอยลูเล ตห็มพลนับพลานนัรน” นทที่หมายถทึง 'สงลาราศทเชคธินาหร' ของพระเจข้า
อยลางไรกห็ตาม เราควรหมายเหตรุไวข้วาล คทาๆนทรไมลไดข้ปรากฏเชลนนนัรนในพระคนัมภทรร แตลเปห็นคทาททที่ถลูก
คธิดคข้นขทึรนโดยพวกนนักอธธิบายพระคนัมภทรรชาวยธิวในคนัมภทรทร ารรกมนั สร (Targums) โดยหมายถทึงสงลา
ราศทซทึที่งสถธิตอยลูบล นพระททที่นงนัที่ กรรุณา มนันกลายเปห็นคทาเหมสือนสทาหรนับสงลาราศทของพระเจข้าซทึที่งสถธิตอยลูล
ในททที่บรธิสรุทธธิธททที่สรุดบนพระททที่นนังที่ กรรุณานนัรน นนันที่ คสือ การสถธิตอยลูดล ข้วยของพระเจข้าบนโลกนทรทลามกลาง
ประชาชนของพระองคร
สงลาราศทอนันไพบลูลยรของพระเจข้าปรากฏอยลูเล ตห็มพลนับพลานนัรนจนโมเสสไมลอาจเขข้าไปในนนัรน
ไดข้ ในฐานะเปห็นมนรุษยรททที่เปทที่ยมดข้วยบาป โมเสสไมลสามารถเขข้าไปเขข้าเฝข้าพระเจข้าผลูข้บรธิสรุทธธิธไดข้ ตลอ

เมสืที่อโลหธิตอนันไรข้ผธิดไดข้ถลูกหลนังที่ ออกแลข้วเทลานนัรนพระเจข้าถทึงทรงพอพระทนัย นนันที่ จะถลูกกระททาในไมลชาข้
ในวนันแหลงการลบมลทธินแตลละปท
อพย 40:36-38
ตลอดการเดอินทางของเขา เมฆนกันี้นถรกยกขถึนี้นจากพลกับพลาเมชนี่อใด
ชนชาตอิออิสราเอลกป็ยกเดอินตท่อไปทบกครกันี้ง 37 แตท่หากวท่าเมฆนกันี้นมอิไดข้ถรกยกขถึนนี้ ไป เขากป็ไมท่ออกเดอิน
ทางเลย จนกวท่าจะถถึงวกันทนนี่เมฆนกันี้นจะถรกยกขถึนนี้ ไป 38 เพราะตลอดทางทนนี่เขายกเดอินไปนกันี้น ในกลาง
วกันเมฆของพระเยโฮวาหต์ทรงสถอิตอยรเท่ หนชอพลกับพลา และในตอนกลางคชนมนไฟสถอิตอยรเท่ หนชอ
พลกับพลานกันี้นประจกักษต์แกท่ตาของวงศต์วานออิสราเอลทกันี้งปวง
เมฆททที่คลรุมพลนับพลาอยลูแล ละเหห็นไดข้ชนัดวลาลอยขทึรนไปจากททที่บรธิสรุทธธิธททที่สรุดกห็กลายเปห็นการทรง
นทาของพระเจข้าสทาหรนับพวกเขาเชลนกนัน ตราบใดททที่มนนั ยนังลอยอยลูเล หนสือพลนับพลา ชนอธิสราเอลกห็จะ
อยลูกล บนั ททที่ อยลางไรกห็ตาม เมสืที่อเมฆนนัรนลอยขทึรนไปจากเหนสือพลนับพลา ชนอธิสราเอลกห็จะออกเดธินทาง
ตลอไป มนันกลายเปห็นเมฆไฟตอนกลางคสืนดข้วย พระเจข้าจทึงไมลเพทยงจนัดเตรทยมระบบการลบมลทธิน
บาปและการทรงไถลอยลางตลอเนสืที่องสทาหรนับประชากรของพระองครเทลานนัรน แตลพระองครยนังทรง
ใหข้การทรงนทาสทาหรนับพวกเขาดข้วย สธิที่งเหลลานทรยนังเปห็นจรธิงอยลูเล หมสือนเดธิมสทาหรนับประชากรของ
พระเจข้าจนถทึงทรุกวนันนทร

