หน้ า 114
อพยพ
ครอบครัวของยาโคบ
อาศัยอยู่ ในอี ยิปต์
นี แหละเป็ นชื อบุ ตรของ
อิ สราเอลที เข้ ามาในประเทศ
อียิปต์ ท่านเหล่ านี# กั บทั#งครอบ
ครัวของตนได้ มากับยาโคบ
2คือ รูเบน สิเมโอน เลวี และ
ยูดาห์
3อิสสาคาร์ เศบูลุน และเบนยามิน
4ดาน และนั ฟทาลี กาดและ
อาเชอร์
5คนทั# งปวงที ออกมาจากบั# นเอวของยาโคบรวมเจ็ ด สิ บคน
ด้ วยกั น ส่ วนโยเซฟนั# นอยู่ ที
ประเทศอียิปต์แล้ ว
6 แล้ วโยเซฟกั บพี น้ องทุ กคน
ทั#งบรรดาคนยุคนั# น ถึงแก่ ความ
ตายเสียหมด
การทวีเป็ นประเทศ
7 และบุ ต รของอิ ส ราเอลมี ลู ก
หลานมาก และเพิ มจํา นวน
ขึ# นมาก พวกเขาทวีมากขึ# น และ
มี กาํ ลั งมากทีเดี ยว และแพร่
หลายไปจนเต็มแผ่ นดินนั# น
8บั ดนี# มี กษั ตริ ย์ องค์ ใหม่ ข# ึ น
ครองราชสมบั ติ ในประเทศ
อียิปต์ ซึ งมิได้ ร้ ู จักกับโยเซฟ
9 และพระองค์ ทรงประกาศแก่
ชนชาติ ของพระองค์ ว่ า "ดู เถิ ด
ประชาชนชนชาติ อิ สราเอลมี
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มากกว่ าและมี กาํ ลั ง ยิ งกว่ าเรา
อีก
10 มาเถิ ด ให้ เราใช้ สติ ปั ญญา
ในเรื องพวกนี# กับเขา เกรงว่ าเขา
จะทวีมากขึ# น แล้ วต่ อมาเมื อเกิด
สงครามขึ# น เขาจะสมทบกั บ
พวกข้ าศึ กของเรา สู้ รบกั บเรา
แล้ วจะยกออกไปจากอาณาจักร"
11 เหตุฉะนั# น เขาจึงตั# งนายงาน
ให้ เบี ยดเบี ยนคนอิ สราเอลด้ วย
งานตรากตรํา และเขาทั# งหลาย
สร้ างเมื อ งเก็ บราชสมบั ติ ข อง
ฟาโรห์ คือเมืองปิ ธม และเมือง
ราอัมเสส
12 แต่ ยิ งเบี ยดเบี ยนชนชาติ
อิสราเอล ชนชาติอิสราเอลก็ยิง
ทวี มากขึ# น และยิ งแพร่ หลาย
ออกไป ชาวอี ยิ ปต์ ก ็ทุ กข์ ใจ
เนื องด้ วยชนชาติอิสราเอล
13 ชาวอี ยิ ปต์ จึ ง บั ง คั บชนชาติ
อิสราเอลให้ ทาํ งานหนัก
14 และทําให้ ชี วิ ตของเขาขมขื น
เพราะงานหนั กที เขากระทํา นั# น
เช่ นทําปู นสอ ทําอิ ฐและทํางาน
ต่ างๆทีทุ่ งนา เขาถู กบังคับให้
ทํางานหนักทุ กชนิด
15 และกษั ตริ ย์ อี ยิ ปต์ ทรงตรั ส
กั บนางผดุ งครรภ์ ชาวฮี บรู ซึ ง
คนหนึ งชื อชิ ฟราห์ และอี ก คน
หนึ งชื อปูอาห์
16 และพระองค์ ตรั สว่ า "เมื อ

(G) ปฐก IJ:L-MN (O) ปฐก IJ:MJ-MN (J) ปฐก OP:MJ (N) กจ N:GN
(L) กจ N:GL-GQ (Q) ปฐก MJ:GJ (GP) สดด LR:R-I (GG) ปฐก IN:GG; อพย G:GI
(GR) ปฐก GO:GR (GI) กดว MP:GO; สดด LG:J (GO) อพย M:J (GJ) มธ M:GJ; กจ N:GQ
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เจ้ าไปทํา การคลอดให้ แก่ ห ญิ ง
กําเนิดของโมเสส
ฮี บรู และเห็ นเขาอยู่ บนแผ่ น
ธิดาฟาโรห์รบั โมเสสไว้
ศิลา ถ้ าเป็ นเด็กชายก็ให้ ฆ่าเสีย
เป็ นบุ ตรเลี& ยง
แต่ ถ้าเป็ นเด็กหญิงก็ให้ ไว้ ชีวิต"
ยั งมี ชายวงศ์ วานเลวี คน
17 แต่ นางผดุ งครรภ์ ยํา เกรง
หนึ ง ได้ หญิงสาวคนเลวีมา
พระเจ้ า จึงมิได้ ทาํ ตามทีกษัตริย์ เป็ นภรรยา
อี ยิ ปต์ สั งเขานั# น แต่ ปล่ อยให้ 2 หญิ ง นั# นตั# งครรภ์ และคลอด
บุตรชายรอดชี วิต
บุ ตรชาย และเมื อนางเห็ นว่ า
18 กษั ต ริ ย์ อี ยิ ปต์ จึ ง รั บสั งให้ ทารกเป็ นเด็กทีมีรูปงาม นางจึง
นางผดุ งครรภ์ เข้ าเฝ้ า และตรั ส ซ่ อนทารกไว้ ถึงสามเดือน
แก่ เขาว่ า "เหตุ ไฉนเจ้ าจึ งทํา 3 ครั# นนางจะซ่ อนทารกต่ อ ไป
อย่ างนี# คื อปล่ อยให้ เด็กชาย อี ก ไม่ ได้ แล้ วก็ เ อาตะกร้ าสาน
รอดชี วิต"
ด้ วยต้ นกก ยาด้ วยยางมะตอย
19 นางผดุ ง ครรภ์ จึ ง กราบทู ล และชั น เอาทารกใส่ ลงในตะกร้ า
ฟาโรห์ ว่ า "เพราะหญิ งฮี บรู ไม่ แล้ วนางนําไปวางไว้ ทีกอปรือริม
เหมื อนหญิ งอียิปต์ เพราะเขามี แม่ นาํ#
กํา ลั งมากจึ งคลอดบุ ตรโดยเร็ ว 4ส่ วนพี สาวยื นอยู่ แต่ ไกล คอย
และนางผดุ งครรภ์ ม าหาเขาไม่ ดู ว่าจะมี เหตุ การณ์ อะไรเกิ ดขึ# น
ทัน"
แก่ น้อง
20 เพราะฉะนั# น พระเจ้ าทรง 5 และพระราชธิ ด าของฟาโรห์
โปรดปรานนางผดุ งครรภ์ น# ั น ลงไปสรงที แม่ นาํ# และพวกสาว
พลไพร่ ยิ งทวี มากขึ# นและมี ใช้ เดิ น ไปตามริ ม ฝั งแม่ นาํ# นั# น
กําลังเข้ มแข็งมาก
และเมื อพระนางเห็ นตะกร้ าอยู่
21 และต่ อมา เพราะนางผดุ ง ระหว่ างกอปรือ จึ งสั งให้ สาวใช้
ครรภ์ น# ั นยํา เกรงพระเจ้ า พระ ไปนํามา
องค์ จึ ง ได้ ทรงให้ เขาทั# งสองมี 6และเมื อเปิ ดตะกร้ านั# นออกก็
ครอบครัว
เห็นทารก และดูเถิด ทารกนั# น
22 ฝ่ ายฟาโรห์ จึ งรั บสั งแก่ กํา ลั งร้ องไห้ พระนางจึ งทรง
บ่ าวไพร่ ท# ั งปวงของพระองค์ ว่ า กรุณาทารกนั# น และตรัสว่ า "นี
"บุ ตรชายทุ กคนที เกิ ดมาให้ เอา เป็ นลูกชาวฮีบรู"
ไปทิ# งเสี ยในแม่ นาํ# แต่ บุตรสาว 7 พี สาวทารกจึ งทู ลถามพระ
ทุ กคนให้ รอดชี วิตอยู่ ได้ "
ราชธิ ดาของฟาโรห์ ว่ า "จะให้
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(GN) อพย G:MG; สภษ GJ:J (GQ) ยชว M:I; M ซมอ GN:GQ-MP (MP) ปฐก GO:G
(MG) G ซมอ M:RO; M ซมอ N:GG (MM) กจ N:GQ (G) อพย J:GJ-MP; กดว MJ:OQ
(M) กจ N:MP; ฮบ GG:MR (R) ปฐก J:GI; GI:GP (I) อพย GO:MP (O) กจ N:MG

02_exo.pub
page 2

Monday, February 29, 2016 12:39

อพยพ M
หน้ า 116
หม่ อมฉั นไปหานางนมชาวฮี บรู วันรุ่ งขึ# น ดูเถิด มีชาวฮีบรูสอง
มาเลี# ยงทารกนี# ให้ พระนางไหม"
คนต่ อสู้ กั นอยู่ ท่านจึงกล่ าวแก่
8 พระราชธิ ด าของฟาโรห์ จึ ง มี คนทีทําผิดนั# นว่ า "ท่านตีพีน้ อง
รั บสั งแก่ เธอว่ า "ไปหาเถิ ด" ของท่านเองทําไม"
หญิ ง สาวนั# นจึ ง ไปเรี ยกมารดา 14 และเขาตอบว่ า "ใครแต่ งตั# ง
ของทารกนั# นมา
ท่ านให้ เป็ นเจ้ านาย และเป็ น
9 ฝ่ ายพระราชธิ ด าของฟาโรห์ ตุ ล าการปกครองพวกข้ าพเจ้ า
จึ งตรั สสั งนางว่ า "รั บเด็กนี# ไป ท่ านตั# งใจจะฆ่ าข้ า พเจ้ าเหมื อน
เลี# ยงไว้ ให้ เรา แล้ วเราจะให้ ค่ า กั บที ได้ ฆ่ าคนอี ยิ ปต์ คนนั# น
จ้ างแก่ เจ้ า" นางจึ งรั บทารกไป หรือ" โมเสสจึงกลัว และนึกว่ า
เลี# ยงไว้
"เรื องนั# นได้ ลื อ กั น ไปทั วแล้ ว
10 แล้ วทารกนั# นก็โตขึ# น และ เป็ นแน่ "
นางก็พาเขามาถวายพระราชธิดา 15 เมื อฟาโรห์ ทรงได้ ยิ นถึ ง
ของฟาโรห์ และเขากลายเป็ น เรื องนี# กห็ าช่ องทีจะประหารชี วิต
บุตรเลี# ยงของพระนาง และพระ โมเสสเสี ย แต่ โมเสสหนี จาก
นางประทานชื อว่ า โมเสส และ พระพั กตร์ ของฟาโรห์ ไปอาศั ย
ตรั สว่ า "เพราะเราได้ ฉุดเขาขึ# น อยู่ ในแผ่ นดินมีเดียน ท่านจึงนั ง
มาจากนํา# "
ลงทีริมบ่ อนํา# แห่ งหนึ ง
โมเสสป้องกันชาวฮีบรู
โมเสสอยู่ ที)แผ่ นดินมีเดียน
ที)ถูกกดขี)
เป็ นเวลาสี)สิบปี
11 และต่ อมา ในวั นเหล่ านั# น 16 ฝ่ ายปุ โรหิ ตของคนมี เดี ยนมี
ครั# นโมเสสเติบโตขึ# นแล้ ว ท่านก็ บุตรสาวเจ็ดคน หญิงเหล่ านั# นก็
ออกไปหาพวกพี น้ อง และเห็น มาตั ก นํา# ใส่ ร างให้ ฝู ง แพะแกะ
พวกเขาต้ องทํา งานตรากตรํา ของบิดากิน
โมเสสเห็ น คนอี ยิ ปต์ คนหนึ ง 17 และพวกเลี# ยงแกะมาไล่ หญิง
กํา ลั งตี คนฮี บรู ซึ งเป็ นชนชาติ เหล่ านั# น แต่ โมเสสลุ กขึ# นช่ วย
เดียวกันกับตน
หญิ งเหล่ านั# น และให้ ฝู งแพะ
12 ท่ านก็มองดู ซ้ายขวาและเมื อ แกะของเธอกินนํา#
ท่ านเห็ นว่ า ไม่ มี ผ้ ู ใดอยู่ ที นั น 18 และเมื อหญิ งเหล่ านั# นกลั บ
ท่านจึงฆ่ าคนอียิปต์น# ั นเสีย แล้ ว ไปหาเรอู เอลบิ ดาของเธอ บิ ดา
ซ่ อนศพไว้ ในทราย
ถามว่ า "วั นนี# ทําไมพวกเจ้ าจึ ง
13 และเมื อโมเสสออกไปอี กใน กลับมาเร็ว"
(GP) กจ N:MG (GG) กจ N:MR-MI; ฮบ GG:MI-MJ (GM) กจ N:MI-MO
(GR) สภษ MO:L; กจ N:MJ-ML (GI) วนฉ J:MN; กจ N:MN-ML (GO) ปฐก MI:GG; MQ:M
(GJ) ปฐก MI:GG, GR, GQ; MQ:J-GP (GN) ปฐก MJ:GQ-MG (GL) กดว GP:MQ; อพย R:G
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19 และเธอตอบว่ า "มีคนอียิปต์
พุ่ มไม้ที)ไฟลุกโชนอยู่
คนหนึ งช่ วยพวกข้ าพเจ้ าให้ พ้ น
พระเจ้าทรงเรี ยกโมเสส
จากมือของพวกเลี# ยงแกะ ทั#งยัง
ฝ่ ายโมเสสเลี# ยงฝู งแพะแกะ
ตั กนํา# ให้ พวกข้ าพเจ้ าและให้ ฝู ง
ของเยโธรพ่ อตาของเขา ผู้
แพะแกะกินด้ วย"
เป็ นปุ โรหิ ตของคนมี เดียน และ
20 บิ ดาจึ งถามบุ ตรสาวของท่ าน ท่ า นได้ พาฝู ง แพะแกะไปด้ าน
ว่ า "แล้ วชายผู้ นั# นอยู่ ที ไหน หลั งของถิ นทุ รกั นดาร และมา
ทําไมจึ งทิ# งเขาไว้ ล่ะ ไปเชิ ญเขา ถึงภูเขาของพระเจ้ า คือโฮเรบ
มาเพื อจะรับประทานอาหารซิ"
2ทู ตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ก ็
21 โมเสสก็ เต็ มใจอาศั ยอยู่ กั บ ปรากฏแก่ โมเสสในเปลวไฟซึ ง
เรอูเอล แล้ วเรอูเอลก็ยกศิปโป- อยู่ ท่ ามกลางพุ่ มไม้ โมเสสจึ ง
ราห์ บุตรสาวให้ แก่ โมเสส
มองดูและดูเถิด พุ่ มไม้ น# ั นมีไฟ
22 นางก็คลอดบุ ตรชายคนหนึ ง ลุ กโชนอยู่ แต่ พุ่ มไม้ น# ั นมิ ได้
โมเสสจึ งตั# งชื อว่ า เกอร์ โชม ไหม้ โทรมไป
เพราะท่ านกล่ าวว่ า "ข้ าพเจ้ า 3โมเสสจึ งกล่ าวว่ า "ข้ าจะแวะ
เป็ นคนต่ างด้ าวอาศั ยอยู่ ต่ าง เข้ าไปดู สิ งแปลกประหลาดนี# ว่ า
ประเทศ"
เหตุไฉนพุ่ มไม้ จึงไม่ ไหม้ "
23 และต่ อมา ครั# นเวลาล่ วงมา 4 และเมื อพระเยโฮวาห์ ทอด
ช้ านาน กษัตริย์อี ยิปต์กส็ # ิ นพระ พระเนตรเห็ น เขาเดิ น เข้ ามาดู
ชนม์ ชนชาติอิสราเอลก็เศร้ าใจ พระเจ้ าจึ ง ตรั ส แก่ เขาออกมา
มาก เพราะเหตุ ที เขาเป็ นทาส จากท่ามกลางพุ่ มไม้ น# ั นว่ า "โมเขาจึ งร้ องครําครวญ และเสี ยง เสส โมเสส" และโมเสสทู ลตอบ
รําร้ องของเขาดั ง ขึ# นไปถึ ง พระ ว่ า "ข้ าพระองค์อยู่ ทีนี "
เจ้ า ด้ วยเหตุทีเป็ นทาสนี#
5พระองค์ จึ งตรั สว่ า "อย่ าเข้ า
24 และพระเจ้ าทรงสดั บฟั ง มาใกล้ ที นี จงถอดรองเท้ าของ
เสี ยงครําครวญของเขา พระเจ้ า เจ้ าออกเสี ย เพราะว่ าที ซึ งเจ้ า
จึ งทรงระลึ กถึ งพั นธสั ญญาของ ยืนอยู่ น# ี เป็ นทีบริสุทธิX "
พระองค์ กั บอั บราฮั ม อิ สอั ค 6แล้ วพระองค์ ตรั สอี กว่ า "เรา
และยาโคบ
เป็ นพระเจ้ าของบิ ดาเจ้ า เป็ น
25 พระเจ้ าจึ งทอดพระเนตรชน พระเจ้ าของอั บราฮั ม เป็ นพระ
ชาติ อิ สราเอล แล้ วพระเจ้ าทรง เจ้ าของอิ สอั ค และเป็ นพระเจ้ า
เอาใจใส่ พวกเขา
ของยาโคบ" และโมเสสปิ ดหน้ า

3

(MP) ปฐก RG:OI (MG) อพย I:MO; GL:M (MM) อพย I:MP (MR) พบญ MJ:N; กจ N:RI
(MI) ปฐก GM:G-R; GO:GR-GI (MO) อพย R:N (G) อพย M:GJ; I:GL (M) พบญ RR:GJ
(R) กจ N:RG (I) พบญ RR:GJ (O) ยชว O:GO (J) G พกษ GQ:GR; มธ MM:RM
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เสี ย เพราะกลั วไม่ กล้ ามองดู ยิปต์"
พระเจ้ า
12 พระองค์ จึ งตรั สว่ า "เราจะ
7และพระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "เรา อยู่ กั บเจ้ าแน่ และนี จะเป็ น
เห็ น ความทุ กข์ ของพลไพร่ ของ หมายสํา คั ญให้ เจ้ ารู้ ว่ าเราใช้ ให้
เราที อยู่ ในประเทศอี ยิ ปต์ แล้ ว เจ้ าไป คื อเมื อเจ้ านํา พลไพร่
และได้ ยิ นเสี ยงร้ องของเขา ออกจากอียิปต์แล้ ว เจ้ าทั#งหลาย
เพราะเหตุ พวกนายงานของเขา จะมาปรนนิ บั ติ พระเจ้ าบนภูเขา
ด้ วยเรารู้ ถึงความทุ กข์ร้อนต่ างๆ นี# "
ของเขา
13 และโมเสสทู ลพระเจ้ าว่ า "ดู
8 และเราลงมาเพื อจะช่ วยเขา เถิ ด เมื อข้ าพระองค์ ไปหาชน
ให้ รอดพ้ นจากมือของชาวอียิปต์ ชาติอิสราเอล และบอกพวกเขา
และนํา เขาออกจากประเทศนั# น ว่ า `พระเจ้ าแห่ งบรรพบุรุษของ
ไปยั ง แผ่ นดิ นที อุ ดมกว้ า งขวาง ท่ า นทั# งหลายทรงใช้ ข้ า พเจ้ ามา
เป็ นแผ่ น ดิ น ที มี นาํ# นมและนํา#
หาท่าน' และเขาจะพูดกับข้ าพผึ# งไหลบริ บู รณ์ คื อไปยั งที อยู่ เจ้ าว่ า `พระองค์ทรงพระนามว่ า
ของชาวคานาอัน คนฮิตไทต์ คน กระไร' ข้ าพระองค์ จะกล่ าวแก่
อาโมไรต์ คนเปริสซี คนฮี ไวต์ เขาอย่ างไร"
และคนเยบุส
14 พระเจ้ าจึ งตรั สกั บโมเสสว่ า
9เพราะฉะนั# น ดู เถิ ด บั ดนี# คํา "เราเป็ นผู้ ซึ งเราเป็ น" แล้ วพระ
รําร้ องของชนชาติ อิ สราเอลมา องค์ ตรั สว่ า "เจ้ าจงไปบอกชน
ถึงเราแล้ ว ทั#งเราได้ เห็นการข่ ม ชาติอิสราเอลว่ า `เราเป็ น ได้ ทรง
เหงซึ งชาวอี ยิ ปต์ กระทํา ต่ อเขา ใช้ ข้าพเจ้ ามาหาท่านทั#งหลาย'"
แล้ ว
ทรงเรี ยกโมเสสให้นาํ
10 เพราะฉะนั# น จงมาเถิด บัด
คนอิ สราเอลออกจากอี ยิปต์
นี# เราจะใช้ เจ้ าไปเฝ้ าฟาโรห์ เพื อ 15 พระเจ้ าจึ งตรั สกั บโมเสสอี ก
เจ้ าจะได้ พาพลไพร่ ของเรา คื อ ว่ า "เจ้ าจงกล่ าวแก่ ชนชาติ อิ สชนชาติ อิ สราเอล ออกจากอี - ราเอลว่ าดั งนี# `พระเยโฮวาห์
ยิปต์"
พระเจ้ าแห่ งบรรพบุ รุ ษของท่ าน
11 ฝ่ ายโมเสสจึ ง ทู ลพระเจ้ าว่ า คื อพระเจ้ าของอั บราฮั ม พระ
"ข้ าพระองค์ เป็ นผู้ ใดเล่ า ซึ งข้ า เจ้ าของอิ ส อั ค และพระเจ้ าของ
พระองค์ จะไปเฝ้ าฟาโรห์ และจะ ยาโคบ ทรงใช้ ให้ ข้ าพเจ้ ามาหา
นํา ชนชาติ อิ สราเอลออกจากอี - ท่ าน' นี เป็ นนามของเราตลอด
(N) อพย G:GG; M:MR-MO (L) ปฐก GO:GR-GJ, GQ-MG; IJ:I; OP:MI-MO; อพย J:J-L
(Q) อพย G:GG, GR-GI; M:MR (GP) ปฐก GO:GR-GI (GG) อพย I:GP; G ซมอ GL:GL
(GM) ปฐก RG:R; อพย I:L, GM, GO (GI) อพย J:R; ยน L:MI (GO) สดด RP:I; QN:GM
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ไปเป็ นนิ ตย์ และนี เป็ นที ระลึ ก อี ยิ ปต์ จะไม่ ยอมให้ พวกเจ้ าไป
ของเราตลอดทุ กชั วอายุ
แม้ กระทังโดยหั ตถ์อันทรงฤทธิX
16 จงไปรวบรวมพวกผู้ ใหญ่ 20 และเราจะเหยี ยดมื อของเรา
ของอิ สราเอลให้ มาประชุ ม ออกประหารอี ยิ ปต์ ด้ วยมหั ศพร้ อมกั น แล้ วกล่ าวแก่ เขาว่ า จรรย์ ต่ างๆของเราที เราจะกระ`พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ งบรรพ ทําในท่ามกลางประเทศนั# น แล้ ว
บุ รุ ษของท่ าน คื อพระเจ้ าของ หลั งจากนั# น กษั ตริ ย์ ก ็จะยอม
อั บราฮั ม ของอิ สอั ค และของ ปล่ อยพวกเจ้ าไป
ยาโคบ ปรากฏแก่ ข้าพเจ้ า ตรัส 21 และเราจะให้ พลไพร่ น# ี เป็ นที
ว่ า "แท้ จริงเราลงมาเยี ยมเจ้ าทั#ง โปรดปรานในสายตาของชาว
หลายแล้ ว และได้ เห็นสิ งซึ งเขา อี ยิ ปต์ และต่ อมา เมื อเจ้ าทั# ง
ได้ กระทําแก่ เจ้ าในอียิปต์
หลายออกไปก็ จะไม่ ต้ องไปมื อ
17 และเราได้ กล่ าวไว้ แล้ วว่ า เปล่ า
เราจะพาเจ้ าทั# งหลายไปให้ พ้ น 22 แต่ ผ้ ู หญิ งทุ กคนจะขอเครื อง
จากความทุ กข์ ในประเทศอี ยิปต์ เงิ น เครื องทองและเสื# อผ้ าจาก
ไปยั ง แผ่ น ดิ น ของชาวคานาอั น เพื อนบ้ านของเขา และจากหญิง
คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเป- ทีอาศัยอยู่ ในเรือนของเขา และ
ริสซี คนฮีไวต์และคนเยบุส ไป เจ้ าจงเอาของเหล่ านั# นไปแต่ งให้
ยั งแผ่ นดิ นซึ งมี นาํ# นมและนํา# ผึ# ง บุตรชายหญิงของเจ้ า และเจ้ าจะ
ไหลบริบูรณ์"'
ได้ ริบเอาสิ งของของชาวอียิปต์"
18 และเขาก็ จ ะเชื อฟั งคํา ของ
การอัศจรรย์สําหรับ
เจ้ า แล้ วพวกเจ้ า ทั#งเจ้ ากับพวก
คนที)ไม่ เชื) อ
ผู้ ใหญ่ ของคนอิ สราเอล จงพา
โมเสสจึงทู ลตอบว่ า "แต่ ดู
กันไปเฝ้ ากษั ตริ ย์ของอียิปต์ และ
เถิ ด เขาจะไม่ เชื อข้ าพระ
เจ้ าจงทู ลพระองค์ ว่ า `พระเย- องค์ หรื อฟั งเสี ยงของข้ าพระ
โฮวาห์ พระเจ้ าของคนฮีบรู ทรง องค์ เพราะเขาจะว่ า `พระเยปรากฏแก่ ข้ าพระองค์ ท# ั งหลาย โฮวาห์ มิ ไ ด้ ทรงปรากฏแก่ ท่ า น
บัดนี# ขอได้ โปรดให้ ข้าพระองค์ เลย'"
เดิ น ทางไปในถิ นทุ ร กั น ดารสั ก 2พระเยโฮวาห์ จึ งตรั สกั บโมเสส
สามวั น เพื อจะถวายเครื องบู ชา ว่ า "อะไรอยู่ ในมือของเจ้ า" และ
แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเรา' ท่านทู ลว่ า "ไม้ เท้ า"
19 เรารู้ แน่ แล้ วว่ า กษัตริ ย์แห่ ง 3และพระองค์ตรัสว่ า "โยนลงที

4

(GJ) ปฐก OP:MI; อพย M:MO (GN) ปฐก GO:GR-MG; IJ:I (GL) อพย I:RG; O:G, R
(GQ) อพย O:M (MP) อพย J:J; Q:GO; GG:G; GM:RG-RN; พบญ J:MM; นหม Q:GP
(MG) อพย GG:R; GM:RJ; G พกษ L:OP (MM) อพย GG:M; RR:J; โยบ MN:GN; สภษ GR:MM
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พื# นดิ นเถิ ด" ท่ านจึ งโยนไม้ เท้ า สํา คั ญทั# งสองครั# งนี# ทั# งไม่ ฟั ง
ลงบนพื# นดิ น ไม้ เท้ านั# นก็กลาย เสียงของเจ้ า เจ้ าจงตักนํา# ในแม่
เป็ นงู โมเสสก็หลบหนีจากงูไป
นํา# และเทลงทีดินแห้ ง แล้ วนํา# ที
4และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโม- เจ้ าตั กมาจากแม่ นาํ# นั# นจะกลาย
เสสว่ า "เอื# อมมือของเจ้ าและจับ เป็ นเลือดบนดินแห้ งนั# น"
หางงู ไว้ " ท่ านก็เอื# อมมื อของ
อาโรนจะเป็ นผู พ้ ู ดแทนโมเสส
ท่ านและจั บหางงู มั นก็กลาย 10 แต่ โมเสสทู ลพระเยโฮวาห์ ว่า
เป็ นไม้ เท้ าอยู่ ในมือของท่าน
"โอ ข้ าแต่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของ
5"เพื อเขาทั# งหลายจะได้ เชื อว่ า ข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ มิ ใช่
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของบรรพ คนพูดคล่ อง ทั#งในกาลก่ อนและ
บุรุษของเขา พระเจ้ าของอับรา- ตั# งแต่ เวลาที พระองค์ ตรั สกั บผู้
ฮัม พระเจ้ าของอิสอัค และพระ รั บใช้ ของพระองค์ แต่ ข้ าพระ
เจ้ าของยาโคบ ได้ ทรงปรากฏแก่ องค์ เป็ นคนพู ดไม่ คล่ อง และ
เจ้ าแล้ ว"
พูดช้ า"
6และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโม- 11 พระเยโฮวาห์ จึ งตรั สกั บท่ าน
เสสอีกว่ า "เอามือของเจ้ าสอดไว้ ว่ า "ผู้ ใดเล่ าที สร้ างปากมนุ ษย์
ทีอกของเจ้ า" ท่านก็สอดมือของ หรือทําให้ เป็ นใบ้ หู หนวก ตาดี
ท่ านไว้ ที อกของท่ าน และเมื อ หรื อตาบอด เราพระเยโฮวาห์
ชั กมือออก ดูเถิด มือของท่านก็ เป็ นผู้ ทาํ ไม่ ใช่ หรือ
เป็ นโรคเรื# อน ขาวเหมือนหิ มะ
12 เพราะฉะนั# น จงไปเถิด บัด
7พระองค์ จึ งตรั สว่ า "เอามื อ นี# เราจะอยู่ ทีปากของเจ้ า และจะ
ของเจ้ าสอดไว้ ที อกของเจ้ าอี ก สอนคําซึ งเจ้ าควรจะพูด"
ครั# งหนึ ง" โมเสสก็สอดมื อของ 13 แต่ ท่านทู ลว่ า "โอ ข้ าแต่ องค์
ท่านเข้ าอกของท่านอีก แล้ วท่าน พระผู้ เป็ นเจ้ าของข้ าพระองค์
ชั กมือออกจากอกมา และดูเถิด ขอทรงโปรดใช้ ผ้ ู อื นไปเถิด"
มื อ นั# นกลั บกลายเป็ นเหมื อ น 14 ฝ่ ายพระเยโฮวาห์ ทรงกริ# ว
เนื# อหนังส่ วนอื นของท่าน
ต่ อโมเสส พระองค์ จึ งตรั สว่ า
8"และต่ อมา ถ้ าเขาจะไม่ เชื อ "เจ้ ามี พี ชายคื ออาโรนคนเลวี ไม่
เจ้ า และไม่ ฟั งเสี ยงแห่ งหมาย ใช่ หรื อ เรารู้ แล้ วว่ าเขาเป็ นคน
สําคัญแรก เขาก็จะเชื อเสียงแห่ ง พูดเก่ ง และดูเถิด เขากําลังเดิน
หมายสําคัญทีสอง
ทางมาพบเจ้ าด้ วย เมื อเขาเห็น
9และต่ อมา ถ้ าเขาไม่ เชื อหมาย เจ้ าเขาก็จะดีใจ
(O) อพย R:J, GO; I:RG; GQ:Q (J) กดว GM:GP (N) พบญ RM:RQ (L) อพย N:J-GR
(Q) อพย N:GQ-MP (GP) อพย R:GG; I:G (GG) สดด QI:Q; GIJ:L
(GM) อสย OP:I (GR) ยนา G:R (GI) อพย I:MN; กดว GG:G, RR
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15 เจ้ าจะพู ดกั บเขา และบอก กระทํา มหั ศจรรย์ ต่ างๆซึ งเรา
สิ งซึ งเขาควรจะพู ด แล้ วเราจะ มอบไว้ ในมื อของเจ้ าแล้ วนั# นต่ อ
อยู่ ที ปากของเจ้ า และปากของ หน้ าฟาโรห์ แต่ เราจะทํา ให้ ใจ
เขา และเราจะสอนเจ้ าว่ าควรจะ ของฟาโรห์ แข็งกระด้ าง เพื อเขา
ทําประการใด
จะไม่ ยอมให้ พลไพร่ ไป
16 และเขาจะเป็ นผู้ พู ด แก่ พล 22 และเจ้ าจะทู ลฟาโรห์ ว่า `พระ
ไพร่ แทนเจ้ า และเขา คือเขาเอง เยโฮวาห์ ตรัสดังนี# ว่า คนอิสราจะเป็ นปากแทนเจ้ า และเจ้ าจะ เอลเป็ นบุตรชายของเรา คือเป็ น
เป็ นผู้ แทนพระเจ้ าแก่ เขา
บุตรหั วปี ของเรา
17 เจ้ าจงถื อ ไม้ เท้ านี# ไว้ ในมื อ 23 เราจึ งบอกแก่ เจ้ าว่ า "จง
ของเจ้ า สําหรับทําหมายสําคัญ"
ปล่ อยบุตรของเราไป เพื อเขาจะ
โมเสสกลับไป
ได้ ปรนนิ บัติ เรา" และถ้ าเจ้ าไม่
ยอมให้ เขาไป ดูเถิด เราจะประยังอี ยิปต์
18 โมเสสจึ งกลั บ ไปหาเยโธร หารชี วิ ตบุ ตรชายของเจ้ า คื อ
พ่ อตาของตน และบอกกับเขาว่ า บุตรหั วปี ของเจ้ าเสีย'"
"ข้ าพเจ้ าขอลากลั บไปหาพี น้ อง 24 และต่ อมา ณ ทีพักระหว่ าง
ของข้ าพเจ้ าซึ งอยู่ ในอียิปต์ เพื อ ทาง พระเยโฮวาห์ เสด็จมาพบ
จะได้ ดู ว่ า เขายั ง มี ชี วิ ตอยู่ หรื อ โมเสส และจะประหารชี วิตของ
ไม่ " ฝ่ ายเยโธรตอบโมเสสว่ า ท่านเสีย
25 ครั# งนั# นนางศิ ปโปราห์ จึ งเอา
"ไปโดยสันติภาพเถิด"
19 พระเยโฮวาห์ จึ งตรั สกั บโม- หิ นคมตั ดหนั ง ที ปลายองคชาต
เสสในแผ่ นดินมี เดี ยนว่ า "กลั บ บุ ตรชายของตนออกแล้ วทิ# งไว้ ที
ไปอียิปต์ เพราะคนทั#งหมดทีหา เท้ าของโมเสสกล่ าวว่ า "จริ งนะ
ช่ องประหารชี วิ ตเจ้ านั# นตาย ท่านเป็ นสามีผ้ ู ทาํ ให้ โลหิ ตตก"
26 พระองค์ จึ งทรงละท่ า นไว้
แล้ ว"
20 โมเสสจึ งให้ ภรรยาและบุ ตร นางจึงกล่ าวว่ า "ท่านเป็ นสามี ผ้ ู
ชายของตนขี ลากลั บไปยั งแผ่ น ทํา ให้ โลหิ ตตก" เนื องจากพิ ธี
ดิ นอี ยิ ปต์ ส่ วนโมเสสก็ถื อไม้ เข้ าสุหนัต
เท้ าของพระเจ้ าในมื อ ของท่ า น 27 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
อาโรนว่ า "จงไปพบกับโมเสสใน
ไปด้ วย
21 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส ถิ นทุ รกั นดาร" เขาก็ไปพบกั บ
ว่ า "เมื อเจ้ ากลับไปถึงอียิปต์ จง ท่ า นที ภู เขาของพระเจ้ าและจุ บ
(GO) อพย I:GM, RP (GJ) อพย N:G-M (GL) อพย M:MG; R:G (GQ) ปฐก IJ:R, J
(MP) อพย GL:R-I (MG) อพย R:MP; GG:Q-GP (MM) อพย O:G (MR) อพย GG:O; GM:MQ
(MI) ปฐก GN:GI (MO) อพย M:MG; GL:M; ยชว O:M-R (MN) อพย R:G; I:GI; GL:O
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ท่าน
ต้ องเชื อฟั ง เสี ยงของพระองค์
28 โมเสสจึ งเล่ าให้ อาโรนฟั งถึ ง และปล่ อยคนอิ สราเอลไป เรา
พระดํา รั สของพระเยโฮวาห์ ท# ั ง ไม่ ร้ ู จั กพระเยโฮวาห์ ทั# งเราจะ
หมด ผู้ ซึ งทรงใช้ ตน และถึ ง ไม่ ยอมปล่ อยคนอิสราเอลไป"
หมายสํา คั ญทั# ง ปวงซึ งพระองค์ 3เขาทั# งสองจึ งทู ลว่ า "พระเจ้ า
ได้ ทรงบัญชาแก่ ท่าน
ของคนฮี บ รู ไ ด้ ทรงปรากฏกั บ
29 โมเสสกั บอาโรนไปเรี ยกประ ข้ าพระองค์ ขอโปรดให้ ข้ าพระ
ชุ มบรรดาผู้ ใหญ่ ของชนชาติ องค์ ท# ั งหลายเดิ น ทางไปในถิ น
อิสราเอลพร้ อมกัน
ทุ รกั นดารสามวั น และถวาย
30 แล้ วอาโรนจึ ง กล่ า วถึ ง พระ เครื องบู ชาแด่ พระเยโฮวาห์ พระ
ดํา รั ส ทั# งหมดซึ งพระเยโฮวาห์ เจ้ าของข้ าพระองค์ เกรงว่ าพระ
ตรั สแก่ โมเสส และทํา หมาย องค์ จ ะทรงลงโทษพวกข้ าพระ
สําคัญต่ างๆนั# นท่ามกลางสายตา องค์ด้วยโรคภัยหรือด้ วยดาบ"
ของพลไพร่
4 แล้ วกษั ต ริ ย์ แห่ งอี ยิ ปต์ ต รั ส
31 ฝ่ ายพลไพร่ ก ็เชื อ และเมื อ กั บเขาว่ า "เจ้ าโมเสสกั บอาโรน
เขาได้ ยิ น ว่ า พระเยโฮวาห์ เ สด็ จ เจ้ าจะให้ พลไพร่ ละทิ# งการงาน
มาเยี ยมเยี ยนชนชาติ อิ สราเอล ของเขาเสียทําไม เจ้ าจงกลั บไป
และทอดพระเนตรเห็ น ความ รับภาระงานของเจ้ า"
ทุ กข์ ยากของเขาแล้ ว เขาก็ก้ ม 5และฟาโรห์ ตรั สว่ า "ดู เถิ ด
ศีรษะลงและนมัสการ
พวกไพร่ ในประเทศนี# มี มากและ
โมเสสเข้าเฝ้าฟาโรห์
เจ้ าทั# งสองทํา ให้ เขาหยุ ด ภาระ
งานของเขาเสีย"
ความทุกข์ยากของอิ สราเอล
6ในวั นนั# นเอง ฟาโรห์ มี พระ
ทวีขึ& น
ต่ อมาภายหลั งโมเสสกั บ บั ญชาสั งนายงานและนายกอง
อาโรนเข้ าเฝ้ า และทู ลฟา- ของพลไพร่ ว่า
โรห์ ว่ า "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า 7"ตั# งแต่ น# ี ไป เจ้ าอย่ าให้ ฟางแก่
ของอิ สราเอลตรั สดั งนี# ว่ า `จง พวกไพร่ สาํ หรับใช้ ทาํ อิฐเหมือน
ปล่ อยพลไพร่ ของเราไป เพื อเขา แต่ ก่ อน แต่ ให้ เขาไปเที ยวหา
จะได้ ทาํ การเลี# ยงนมั สการเราใน ฟางเอาเอง
8 ส่ วนจํา นวนอิ ฐซึ งแต่ ก่ อน
ถิ นทุ รกันดาร'"
2ฟาโรห์ จึ งตรั สว่ า "พระเยโฮ- เกณฑ์ ให้ เขาทําเท่ าไร เจ้ าก็จง
วาห์ นั# นเป็ นผู้ ใดเล่ าเราจึ ง จะ เกณฑ์ ให้ เขาทําเท่ านั# น เจ้ าอย่ า

5

(ML) อพย I:L-Q (MQ) อพย R:GJ; GM:MG (RP) อพย I:GO-GJ (RG) ปฐก MI:MJ
(G) อพย R:GL; N:GJ; GP:Q (M) อพย R:GQ; N:GI (R) อพย R:GL; I:MI; N:GJ; Q:GO
(I) อพย G:GG; M:GG; J:J (O) อพย G:N, Q (J) อพย G:GG; R:N (N) อพย G:GI
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ได้ หย่ อนลง เพราะว่ าเขาเกี ยจ เอลจึ ง มาร้ องทู ล ต่ อฟาโรห์ ว่ า
คร้ าน เหตุ ฉะนั# นเขาจึ งร้ องว่ า "เหตุ ไฉนพระองค์ จึ งทรงกระทํา
`ขอให้ พวกข้ า พระองค์ ไปถวาย ดังนี# แก่ พวกทาสของพระองค์
เครื องบู ชาแด่ พระเจ้ าของพวก 16 พวกเขากล่ าวกั บพวกเราว่ า
ข้ าพระองค์'
`ทําอิฐซิ' แต่ มิได้ ให้ ฟางแก่ พวก
9 จงจั ดหางานให้ เขาทํา หนั ก ทาสของพระองค์เลย และดูเถิด
กว่ าแต่ ก่ อน เพื อเขาจะทํา งาน พวกทาสของพระองค์ ถู ก โบยตี
และไม่ ฟังคําพูดเหลวไหล"
แต่ ข้ าราชการของพระองค์ เ อง
10 ฝ่ ายนายงานและนายกอง เป็ นฝ่ ายผิด"
ของพลไพร่ ก ็ อ อกไปและกล่ า ว 17 แต่ ฟาโรห์ ตรั สว่ า "พวกเจ้ า
แก่ พลไพร่ ว่ า "ฟาโรห์ รั บสั งดั ง เกี ยจคร้ าน พวกเจ้ าเกี ยจคร้ าน
นี# ว่ า `เราจะไม่ ยอมให้ ฟางแก่ พวกเจ้ าจึ งมาร้ องว่ า `ขอให้ ข้ า
พวกเจ้ าเลย
พระองค์ ไปถวายเครื องบู ชาแด่
11 เจ้ าจงไปหาฟางมาเอง ตาม พระเยโฮวาห์ '
แต่ จะหามาได้ เถิ ด แต่ งานของ 18 เหตุ ฉะนั# นเจ้ าจงไปทํา งาน
เจ้ าที เกณฑ์ น# ั นก็ไม่ ลดหย่ อนให้ เดี] ยวนี# ฟางนั# นจะไม่ ให้ พวกเจ้ า
เลย'"
เลย แต่ จาํ นวนอิฐทีเกณฑ์ไว้ น# ั น
12 พลไพร่ เหล่ านั# นจึ งแยกย้ าย พวกเจ้ าจะต้ องทํามาให้ ครบจํากันไปทั วแผ่ นดินอียิปต์เพื อเก็บ นวน"
ตอฟางมาแทนฟาง
19 นายกองชนชาติ อิ สราเอลก็
13 นายงานก็เร่ งรั ดว่ า "จงทํา เห็นว่ าตนมีปัญหาแล้ ว หลังจาก
งาน คื องานประจําวั นของเจ้ า ถู กสั งว่ า "ไม่ ให้ ลดหย่ อนจํานวน
ให้ เสร็ จ ครบเหมื อ นเมื อยั ง มี อิฐทีถู กเกณฑ์ให้ ทาํ ทุ กๆวันลง"
ฟางอยู่ "
20 ครั# นออกมาจากเฝ้ าฟาโรห์
14 นายกองของชนชาติ อิ ส รา- เขาพบโมเสสกั บอาโรนยื น อยู่
เอล ซึ งนายงานของฟาโรห์ ต# ั ง กลางทาง
ให้ เป็ นผู้ บังคับเขานั# น ก็ถูกโบย 21 เขาจึ งกล่ าวแก่ เขาทั# งสองว่ า
ตีและถู กถามว่ า "ทําไมหมู่ น# ี จึง "ขอพระเยโฮวาห์ ทรงมองดู พวก
ไม่ ไ ด้ อิ ฐที เกณฑ์ ไ ว้ เต็ มจํา นวน ท่ านและพิ พากษาเถิ ด เพราะ
ทั# งวานนี# และวั น นี# เหมื อ นแต่ ท่ านกระทําให้ ชื อของพวกข้ าพก่ อน"
เจ้ าเป็ นที เกลี ยดชั ง ในสายพระ
15 นายกองของชนชาติ อิ ส รา- เนตรของฟาโรห์ และในสายตา
(GI) อพย O:J; อสย GP:MI
(MG) อพย J:Q; GI:GG; GO:MI; GJ:M

02_exo.pub
page 10

Monday, February 29, 2016 12:39

อพยพ O, J
หน้ า 124
ของข้ าราชการของพระองค์ ยกแผ่ น ดิ น คานาอั น ให้ แก่ เ ขา
เหมื อนหนึ งเอาดาบใส่ มือเขาให้ เป็ นแผ่ นดิ นที เขาเคยอาศั ยอยู่
สังหารพวกข้ าพเจ้ าเสีย"
ในฐานะคนต่ างด้ าว
22 โมเสสจึ งกลั บไปทู ลพระเย- 5และเราได้ ยิ นเสี ยงครําครวญ
โฮวาห์ ว่ า "ข้ าแต่ องค์ พระผู้ ของชนชาติ อิ สราเอลด้ วย ซึ ง
เป็ นเจ้ า เหตุ ไฉนพระองค์ ทรง ชาวอียิปต์กักไว้ ให้ เป็ นทาส และ
ทําการร้ ายแก่ ชนชาติน# ี เหตุไฉน เราได้ ระลึ ก ถึ งพั นธสั ญญาของ
พระองค์จึงทรงใช้ ข้าพระองค์มา เรา
23 เพราะว่ า ตั# งแต่ ข้ าพระองค์ 6 เหตุ ฉะนี# จงกล่ าวแก่ ช นชาติ
ไปเฝ้ าฟาโรห์ เพื อทู ลในพระนาม อิ สราเอลว่ า `เราคื อพระเยโฮของพระองค์ แล้ ว ฟาโรห์ ก ็ทาํ
วาห์ เราจะนําพวกเจ้ าไปให้ พ้น
ทารุณแก่ ชนชาติน# ี ส่ วนพระองค์ จากงานตรากตรํา ที ชาวอี ยิ ปต์
ก็ มิ ได้ ทรงช่ วยพลไพร่ ของพระ เกณฑ์ ให้ ทํา และจะให้ พ้ นจาก
องค์ให้ พ้นเลย"
การเป็ นทาสเขา เราจะช่ วยเจ้ า
พระเจ้าทรงกล่ าวถึง
ให้ พ้ นด้ วยแขนที เหยี ยดออก
และด้ วยการพิ พากษาอั น ใหญ่
พันธสัญญากับอิ สราเอล
พระเยโฮวาห์ จึงตรัสกับโม- หลวง
เสสว่ า "บั ดนี# เจ้ าจะได้ เห็น 7เราจะรั บพวกเจ้ าเป็ นพลไพร่
เหตุ ก ารณ์ ซึ งเราจะกระทํา แก่ ของเรา และเราจะเป็ นพระเจ้ า
ฟาโรห์ คื อด้ วยมื ออั นทรงฤทธิX ของพวกเจ้ า พวกเจ้ าจะรู้ ว่า เรา
เขาจะปล่ อยพลไพร่ ไป และด้ วย คื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า
มืออันเข้ มแข็ง เขาจะไล่ พลไพร่ ผู้ นาํ เจ้ าไปให้ พ้นจากงานตรากตรําทีชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ ทาํ
ออกจากแผ่ นดินของเขา"
2พระเจ้ าตรั สกับโมเสสว่ า "เรา 8 เราจะนํา พวกเจ้ าเข้ าไปใน
แผ่ นดิน ซึ งเราได้ ปฏิญาณไว้ ว่า
คือพระเยโฮวาห์
3เราปรากฏแก่ อั บราฮั ม แก่ จะให้ แก่ อับราฮัม แก่ อิสอัคและ
อิสอัค และแก่ ยาโคบด้ วยนามว่ า แก่ ยาโคบ เราจะยกแผ่ นดินนั# น
พระเจ้ าผู้ ทรงมหิ ทธิฤทธิX แต่ เรา ให้ แก่ เจ้ าเป็ นมรดก เราคื อพระ
มิได้ สาํ แดงให้ เขารู้ จักเราในนาม เยโฮวาห์ '"
9โมเสสจึ งนําความนั# นไปเล่ าให้
พระเยโฮวาห์
4และเราได้ ต# ั งพั นธสั ญญาของ ชนชาติอิสราเอลฟั ง แต่ เขามิได้
เราไว้ กับเขาทั#งหลายด้ วยว่ า จะ เชื อฟั งโมเสสเพราะระอาใจ และ

6

(G) อพย R:GQ; GM:RG, RR, RQ (R) ปฐก GN:G; RO:Q; IL:R; กดว MI:I; สดด JL:I
(I) ปฐก GM:N; GO:GL; GN:I, N-L; MJ:R; ML:I, GR (O) อพย M:MI (J) พบญ J:GM
(N) อพย O:I-O; MQ:IO-IJ; M ซมอ N:MI (L) ปฐก GO:GL; MJ:R (Q) อพย M:MR; O:MG
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ถู กเกณฑ์ ใ ห้ ทํา การหนั ก อย่ าง 16 และเหล่ า นี# คื อ ชื อบุ ต รชาย
สาหั ส
ของเลวี ต ามพงศ์ พั น ธุ์ ของเขา
10 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส คือ เกอร์โชน โคฮาทและเมรารี
ว่ า
เลวี น# ั นมี อายุ ได้ ร้ อยสามสิ บเจ็ด
11 "จงเข้ าไปเฝ้ าฟาโรห์ กษั ตริ ย์ ปี
แห่ งอี ยิ ปต์ บอกให้ ปล่ อยชน 17 บุ ตรชายของเกอร์ โชน ชื อ
ชาติ อิ ส ราเอลไปจากแผ่ นดิ น ลิบนี และซิมอี ตามครอบครัว
ของเขา"
ของเขา
12 และโมเสสกราบทู ลต่ อ พระ 18 บุตรชายของโคฮาทชื อ อัมพั กตร์ พระเยโฮวาห์ ว่ า "ดู เถิ ด ราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีแม้ แต่ ช นชาติ อิ ส ราเอลก็ มิ ไ ด้ เอล โคฮาทมี อายุ ได้ ร้ อยสามเชื อฟั งข้ าพระองค์ ฟาโรห์ จะฟั ง สิบสามปี
ข้ าพระองค์อย่ างไร ข้ าพระองค์ 19 บุ ตรชายของเมรารี ชื อ มาเป็ นคนพูดไม่ คล่ อง"
ฮาลี และมู ชี คนเหล่ านี# เป็ น
13 พระเยโฮวาห์ จึ งตรั สแก่ โม- ครอบครั วต่ างๆของเลวี ตาม
เสสและอาโรน ให้ แจ้ งแก่ ชน พงศ์พันธุ์ ของเขา
ชาติอิสราเอลและฟาโรห์ กษัตริย์ 20 ฝ่ ายอั มรามได้ นางโยเคเบด
อียิปต์ว่า ให้ พาชนชาติอิสราเอล น้ องสาวบิ ดาของตนเป็ นภรรยา
ออกจากแผ่ นดินอียิปต์
แล้ วนางให้ กาํ เนิ ดบุตรแก่ เขาชื อ
ต้นตระกู ลของอิ สราเอล
อาโรนและโมเสส อัมรามมี อายุ
14 คนเหล่ านี# เป็ นหั วหน้ าใน ได้ ร้อยสามสิบเจ็ดปี
วงศ์วานบรรพบุรุษของเขา บุตร 21 บุตรชายของอิ สฮาร์ชื อ โคชายของรู เบน ผู้ เป็ นบุ ตรหั วปี ราห์ เนเฟก และศิครี
ของอิ สราเอล ชื อฮาโนค ปั ลลู 22 บุ ตรชายของอุ สชี เอล ชื อ
เฮสโรน และคารมี คนเหล่ า มิชาเอล เอลซาฟาน และสิธรี
23 ฝ่ ายอาโรนได้ นางเอลี เชบา
นี# เป็ นครอบครัวต่ างๆของรูเบน
15 บุ ตรชายของสิ เมโอนชื อเย- บุ ตรสาวของอั มมี นาดั บ น้ อง
มู เอล ยามีน โอหาด ยาคีน โศ- สาวของนาโชนเป็ นภรรยา นาง
หาร์ และชาอู ลผู้ เป็ นบุ ตรชาย คลอดบุ ตรให้ เขาชื อ นาดั บ
ของหญิ งชาวคานาอัน คนเหล่ า อาบีฮู เอเลอาซาร์และอิธามาร์
นี# เป็ นครอบครั วต่ างๆของสิ เม- 24 บุตรชายของโคราห์ ชื อ อัสสีร์ เอลคานาห์ และอาบียาสาฟ
โอน
(GM) ยรม G:J (GR) พบญ RG:GI (GI) ปฐก IJ:Q (GO) ปฐก IJ:GP (GJ) ปฐก IJ:GG
(GN) G พศด J:GN (GL) G พศด J:M (GQ) G พศด J:Q (MP) อพย M:G-M; กดว MJ:OQ
(MG) G พศด J:RN-RL (MM) ลนต GP:I (MR) อพย ML:G (MI) กดว MJ:GG
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คนเหล่ านี# เป็ นครอบครั วต่ างๆ
พระเจ้าจะทรงทําให้ใจ
ของคนโคราห์
ของฟาโรห์แข็ งกระด้างไป
25 ฝ่ ายเอเลอาซาร์ บุตรชายอาพระเยโฮวาห์ จึ งตรัสกั บโมโรน ได้ รับบุตรสาวคนหนึ งของ
เสสว่ า "ดูซี เราได้ ต# ั งเจ้ าไว้
ปู ทิ เอลเป็ นภรรยา นางคลอด เป็ นดั งพระเจ้ าต่ อฟาโรห์ และ
บุ ตรให้ เขาชื อ ฟี เนหั ส คน อาโรนพี ชายของเจ้ าจะเป็ นผู้
เหล่ า นี# เป็ นหั วหน้ าบรรพบุ รุ ษ พยากรณ์แทนเจ้ า
ของคนเลวี ต ามครอบครั วของ 2เจ้ าจงบอกข้ อ ความทั# งหมดที
เขา
เราสั งเจ้ า แล้ วอาโรนพี ชายของ
26 อาโรนและโมเสสสองคนนี# เจ้ าจะบอกแก่ ฟาโรห์ ให้ ปล่ อ ย
แหละ คื อผู้ ที พระเยโฮวาห์ ได้ ชนชาติ อิ สราเอลออกไปจาก
ตรั สว่ า "จงพาชนชาติ อิ สราเอล แผ่ นดินของเขา
ออกจากแผ่ นดิ นอี ยิปต์ ตามหมู่ 3เราจะทํา ให้ ใจของฟาโรห์ แข็ง
ตามกองของเขา"
กระด้ างไป และเราจะกระทํา
27 สองคนนี# แหละเป็ นผู้ ทีกราบ หมายสํา คั ญและมหั ศจรรย์ ของ
ทู ลฟาโรห์ กษั ต ริ ย์ ข องอี ยิ ปต์ เราให้ ทวี มากขึ# นในประเทศ
เพื อพาชนชาติ อิ ส ราเอลออก อียิปต์
จากอียิปต์ คือโมเสสและอาโรน 4แต่ ฟาโรห์ จะไม่ เชื อฟั งเจ้ าเพื อ
นี# แหละ
เราจะยกมื อของเราขึ# นเหนื อ
28 และต่ อมาในวั นที พระเยโฮ- ประเทศอี ยิ ปต์ และจะพาพล
วาห์ ต รั ส กั บ โมเสสในแผ่ นดิ น โยธาของเรา และชนชาติอิสราอียิปต์น# ั น
เอลพลไพร่ ของเราให้ พ้ นจาก
29 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส แผ่ นดิ นอียิปต์ ด้วยการพิ พากษา
ว่ า "เราคือพระเยโฮวาห์ เจ้ าจง อันใหญ่ หลวง
บอกฟาโรห์ ก ษั ต ริ ย์ ของอี ยิ ปต์ 5 และชาวอี ยิ ปต์ จ ะรู้ ว่ า เราคื อ
ตามข้ อความทั# งสิ# นซึ งเราได้ พระเยโฮวาห์ เมื อเราได้ ยกมื อ
บอกแก่ เจ้ า"
ขึ# นเหนื ออี ยิปต์ และพาชนชาติ
30 ฝ่ ายโมเสสกราบทู ล ต่ อพระ อิสราเอลออกจากพวกเขา"
พั กตร์ พระเยโฮวาห์ ว่ า "ดู เถิ ด 6โมเสสและอาโรนก็กระทําตาม
ข้ าพระองค์ เป็ นคนพู ดไม่ คล่ อง นั# น คื อกระทํา ตามที พระเยที ไหนฟาโรห์ จ ะเชื อฟั งข้ าพระ โฮวาห์ ทรงบัญชาเขา
องค์"
7 เมื อเขาทั# งสองไปทู ล ฟาโรห์

7

(MJ) อพย O:G; N:I (MN) อพย J:GR (MQ) อพย J:GG; N:M (RP) อพย I:GP; J:GM
(G) อพย I:GO-GJ; ยรม G:GP (M) อพย I:GO; พบญ GL:GL (R) อพย I:N, MG; Q:GM
(I) อพย R:GQ-MP (O) อพย R:MP; J:J (J) อพย N:M (N) กดว RR:RQ; พบญ MQ:O
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นั# น โมเสสมีอายุแปดสิบปี และ
นํ&ากลายเป็ นเลือด
อาโรนมีอายุแปดสิบสามปี
14 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
8 พระเยโฮวาห์ ตรั ส กั บโมเสส ว่ า "ใจของฟาโรห์ แข็งกระด้ าง
และอาโรนว่ า
ไม่ ยอมปล่ อยให้ พลไพร่ ไป
9"เมื อฟาโรห์ สั งเจ้ าว่ า `จง 15 เจ้ าจงถือไม้ เท้ าที กลายเป็ นงู
แสดงอั ศจรรย์ พิ สู จ น์ ง านของ ไปเฝ้ าฟาโรห์ ในเวลาเช้ า ดู เถิ ด
เจ้ า' เจ้ าจงพูดกับอาโรนว่ า `เอา เขาไปทีแม่ นาํ# เจ้ าจงยืนคอยเขา
ไม้ เท้ าของท่ า นโยนลงต่ อ หน้ า อยู่ ทีริมฝั งแม่ นาํ#
ฟาโรห์ ' และไม้ เท้ านั# นจะกลาย 16 และเจ้ าจงกล่ าวแก่ เขาว่ า
เป็ นงู"
`พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของชาว
ไม้เท้าของอาโรน
ฮีบรูตรัสสั งให้ ข้าพระองค์ มาเฝ้ า
กลายเป็ นงู
โดยมีพระดํารัสว่ า "จงปล่ อยพล
10 โมเสสกั บอาโรนจึ งเข้ าไป ไพร่ ของเราเพื อเขาจะไปปรนเฝ้ าฟาโรห์ เขากระทําตามทีพระ นิบัติเราในถิ นทุ รกันดาร ดู เถิด
เยโฮวาห์ ทรงบั ญชา อาโรนโยน จนบัดนี# เจ้ าก็ยังหาได้ เชื อฟั งไม่ "
ไม้ เท้ าของท่ านลงต่ อหน้ าฟา- 17 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี# ว่ า
โรห์ และต่ อ หน้ าข้ าราชการทั# ง "เจ้ าจะทราบว่ า เราคื อพระเยโฮวาห์ ด้ วยอาศัยการกระทําดังนี#
ปวง ไม้ เท้ านั# นก็กลายเป็ นงู
11 ฝ่ ายฟาโรห์ ก็ เ รี ยกพวกนั ก ดู เถิ ด เราจะเอาไม้ เท้ าที ถื อ
ปราชญ์ และพวกนักวิทยากลมา ไว้ น# ั นฟาดนํา# ในแม่ นาํ# นํา# นั# นจะ
ด้ วย
พวกนั กแสดงกลแห่ ง กลายเป็ นเลือด
อี ยิ ปต์ จึ งทํา ได้ เหมื อ นกั น ด้ วย 18 ปลาซึ งอยู่ ในแม่ นํา# จะตาย
และแม่ นาํ# จะเหม็น ชาวอี ยิ ปต์
เล่ ห์กลของเขา
12 ด้ วยว่ าเขาต่ างคนต่ างโยนไม้ จะดื มนํา# ในแม่ นาํ# ไม่ ได้ "'"
เท้ าลง ไม้ เท้ าเหล่ านั# นก็กลาย 19 พระเยโฮวาห์ ตรั สสั งโมเสส
เป็ นงู แต่ ไม้ เท้ าของอาโรนกลืน ว่ า "จงบอกอาโรนว่ า `เอาไม้ เท้ า
ของท่ านชี# ไปเหนื อ นํา# ทั# งหลาย
ไม้ เท้ าของพวกเขาเสียทั#งหมด
13 และพระองค์ ท รงทํา ให้ พระ แห่ งอี ยิ ปต์ คื อเหนื อลํา คลอง
ทั ยของฟาโรห์ แข็ งกระด้ างเพื อ แม่ นาํ# บึง และสระทั#งหมดของ
ฟาโรห์ หายอมเชื อฟั งเขาทั# งสอง เขา เพื อนํา# จะกลายเป็ นเลื อด
ไม่ เหมื อนที พระเยโฮวาห์ ได้ และจะมี เลือดทั วแผ่ นดิ นอี ยิปต์
ทั# งที อยู่ ในภาชนะไม้ และภาชนะ
ตรัสไว้ แล้ ว
(Q) อพย I:M-R, GN (GP) อพย I:R; N:Q (GG) ปฐก IG:L (GI) อพย L:GO; GP:G, MP
(GO) อพย M:O; I:M-R; N:GP (GJ) อพย R:GM-GR, GL
(GN) อพย I:Q; O:M; N:O, MP (GL) อพย N:MI (GQ) อพย L:O-J, GJ; Q:MM
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หิ น'"
ได้ ไปปรนนิบัติเรา
20 โมเสสกั บอาโรนก็ ก ระทํา 2ถ้ าเจ้ าไม่ ยอมให้ เขาไป ดู เถิ ด
ตามที พระเยโฮวาห์ บั ญชา คื อ เราจะให้ ฝูงกบขึ# นมารังควานทั ว
ท่ า นได้ ยกไม้ เท้ าขึ# นตี นาํ# ในแม่ เขตแดนของเจ้ า
นํา# ต่ อสายพระเนตรของฟาโรห์ 3ฝู งกบจะเต็มไปทั# งแม่ นาํ# จะ
และท่ า มกลางสายตาของพวก ขึ# นมาอยู่ ในวั ง ในห้ องบรรทม
ข้ าราชการของฟาโรห์ แล้ วนํา# ใน และบนแท่ นบรรทมของเจ้ า ใน
แม่ นาํ# ก็กลายเป็ นเลือดทั#งสิ# น
เรือนข้ าราชการ ตามตัวพลเมือง
21 ปลาทีอยู่ ในแม่ นาํ# ก็ตาย แม่ ในเตาปิ# งขนมและในอ่ างขยํา
นํา# ก็เหม็น และชาวอี ยิปต์ ก ็ดื ม แป้ งของเจ้ าด้ วย
นํา# ในแม่ นาํ# นั# นไม่ ได้ มีเลือดทัว 4ฝู งกบนั# นจะขึ# นมาที ตั วฟาโรห์
แผ่ นดินอียิปต์
ที ตั วพลเมื องและที ตั วข้ าราช22 แต่ พวกนั กแสดงกลแห่ งอี - การทั#งปวงของเจ้ า"'"
ยิ ปต์ ก ็กระทํา ได้ เหมื อนกั นอา- 5แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมศั ยเล่ ห์ กลของเขา และพระทั ย เสสว่ า "จงบอกอาโรนว่ า `ให้
ของฟาโรห์ ก ็แข็งกระด้ าง ฟา- เหยี ยดมือที ถือไม้ เท้ าออกเหนือ
โรห์ หาเชื อฟั งท่ า นทั# งสองไม่ ลําคลอง เหนือแม่ นาํ# และเหนือ
เหมือนทีพระเยโฮวาห์ ได้ ตรัสไว้
บึ ง ให้ ฝู ง กบขึ# นมาบนแผ่ นดิ น
23 ฟาโรห์ เสด็จกลับเข้ าในวัง มิ อียิปต์'"
ได้ เอาพระทั ยใส่ ใ นเหตุ ก ารณ์ 6อาโรนก็ เหยี ยดมื อ ออกเหนื อ
ครั# งนี# เหมือนกัน
พื# นนํา# ทั#งหลายในอียิปต์ ฝูงกบ
24 ชาวอี ยิปต์ ท# ั งปวงก็พากั นขุ ด ก็ข# ึ นมาเต็มแผ่ นดินอียิปต์
หลุ มตามริ มแม่ นํา# หานํา# ดื ม 7ฝ่ ายพวกนั กแสดงกลก็ทาํ ตาม
เพราะเขาดื มนํา# ในแม่ นาํ# ไม่ ได้
เล่ ห์กลของเขา ให้ มีฝูงกบขึ# นมา
25 ครบกําหนดเจ็ดวันนั บตั# งแต่ บนแผ่ นดินอียิปต์เหมือนกัน
พระเยโฮวาห์ ทรงบั นดาลให้ แม่ 8ฟาโรห์ จึ งตรั สเรี ยกโมเสสกั บ
นํา# เป็ นเลือด
อาโรนมาว่ า "จงกราบทู ลวิงวอน
ภัยพิบตั ิ จากฝู งกบ
ขอพระเยโฮวาห์ ท รงบั นดาลให้
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส ฝูงกบไปเสียจากเรา และจากพล
ว่ า "ไปหาฟาโรห์ บอกเขาว่ า เมื องของเรา แล้ วเราจะยอม
`พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี# ว่ า "จง ปล่ อยให้ บ่ าวไพร่ เหล่ านั# นไป
ปล่ อยพลไพร่ ของเราเพื อเขาจะ เพื อเขาจะถวายเครื องบู ช าแด่

8

(MP) อพย GN:O (MG) อพย N:GL (MM) อพย R:GQ; N:R, GG; L:N (G) อพย R:GM, GL
(M) อพย N:GI; Q:M; วว GJ:GR (R) สดด GPO:RP (O) อพย N:GQ
(J) สดด NL:IO; GPO:RP (N) อพย N:GG, MM (L) อพย L:ML; Q:ML; GP:L, GN, MI
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พระเยโฮวาห์ "
ก็กลับมีพระทัยแข็งกระด้ าง ไม่
9โมเสสจึ งทู ลฟาโรห์ ว่ า "ข้ า ยอมเชื อฟั งโมเสสและอาโรน
พระองค์ได้ รับเกียรติมาก เวลา เหมือนทีพระเยโฮวาห์ ได้ ตรัสไว้
ใดที ข้ าพระองค์ ควรวิ งวอนเพื อ แล้ ว
พระองค์ ข้ าราชบริพาร และพล 16 พระเยโฮวาห์ จึ งตรั สกั บโมเมื องของพระองค์ เพื อให้ ทรง เสสว่ า "บอกอาโรนว่ า `จง
ทําลายฝูงกบไปเสียจากพระองค์ เหยี ยดไม้ เท้ าออกและตี ฝุ่ นดิ น
และราชสํานักให้ อยู่ ในแม่ นาํ# เท่า ให้ กลายเป็ นริ# นทั วประเทศ
นั# น"
อียิปต์'"
10 ฟาโรห์ ตรัสตอบว่ า "พรุ่ งนี# " 17 เขาทั#งสองก็กระทําตาม ด้ วย
โมเสสจึ งทู ลว่ า "ให้ เป็ นไปตาม ว่ า อาโรนเหยี ยดมื อ ออกยกไม้
คํา ตรั สของพระองค์ เพื อพระ เท้ าและตีฝุ่ นดิน ก็กลายเป็ นริ# น
องค์ จะได้ ทราบว่ า ไม่ มี ผ้ ู ใด มาตอมมนุ ษย์ และสั ตว์ ฝุ่ นดิ น
เหมื อนพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า ทั# งหมดกลายเป็ นริ# นทั วประเทศ
ของข้ าพระองค์ท# ังหลาย
อียิปต์
11 ฝู งกบจะไปจากพระองค์ 18 ฝ่ ายพวกนั กแสดงกลก็พยาจากราชสํา นั ก จากข้ าราชการ ยามใช้ เล่ ห์กลของเขา เพื อทําให้
และพลเมืองของพระองค์ เหลือ เกิดริ# น แต่ กท็ าํ ไม่ ได้ ริ# นพากัน
อยู่ เฉพาะแต่ ในแม่ นาํ# เท่านั# น"
มาตอมมนุ ษย์และสัตว์ท# ังปวง
ฝู งกบตายในแผ่ นดินอี ยิปต์
19 พวกนั ก แสดงกลจึ งทู ล ฟา12 โมเสสกับอาโรนทู ลลาไปจาก โรห์ ว่า "นี เป็ นนิ# วพระหั ตถ์พระ
ฟาโรห์ แล้ วโมเสสร้ องทู ลพระ เจ้ า" ฝ่ ายฟาโรห์ มี พระทั ยแข็ง
หาเชื อฟั งเขาไม่
เยโฮวาห์ เรื องฝู งกบที พระองค์ กระด้ าง
เหมือนทีพระเยโฮวาห์ ได้ ตรัสไว้
ได้ ทรงให้ มาทรมานฟาโรห์
13 พระเยโฮวาห์ ทรงกระทําตาม แล้ ว
ภัยพิบตั ิ จากฝู งเหลือบ
คําทู ลขอของโมเสส ฝูงกบเหล่ า
นั# นก็ ตายเกลื อนบ้ านเรื อน 20 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
เกลื อนหมู่ บ้านและทุ่ งนา
ว่ า "ลุกขึ# นแต่ เช้ าไปคอยเฝ้ าฟา14 เขาก็ เก็ บซากกบไว้ เป็ น โรห์ ดูเถิด ฟาโรห์ จะมายังแม่ นาํ#
กองๆ แผ่ นดินก็เหม็นตลบไป
แล้ วบอกฟาโรห์ ว่า `พระเยโฮ15 แต่ เมื อฟาโรห์ ทรงเห็ น ว่ า วาห์ ตรั สดั งนี# ว่ า "จงปล่ อยพล
ความเดื อ ดร้ อนลดน้ อยลงแล้ ว ไพร่ ของเราเพื อเขาจะไปปรน(GP) อพย Q:GI; GO:GG; พบญ I:RO, RQ; RR:MJ; M ซมอ N:MM; G พศด GN:MP
(GM) อพย L:RP; Q:RR; GP:GL (GO) อพย N:GI, MM; Q:RI (GL) อพย N:GG-GM; L:N
(GQ) อพย N:O; L:GO; GP:N; G ซมอ J:R, Q (MP) อพย R:GL; I:MR; O:G, R; N:GO; L:G
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ซึ งเป็ นสิ งที น่ า เกลี ยดสํา หรั บ
21 ถ้ าแม้ ไม่ ปล่ อ ยพลไพร่ ของ ชาวอี ยิ ปต์ แด่ พระเยโฮวาห์ พระ
เราไป ดู เถิ ด เราจะใช้ ให้ ฝู ง เจ้ าของข้ าพระองค์ ดู เถิ ด ข้ า
เหลือบมาตอมกายของเจ้ า ตอม พระองค์ ท# ั งหลายจะถวายเครื อง
ข้ า ราชการและพลเมื องของเจ้ า บู ช าซึ งเป็ นสิ งที น่ าเกลี ยดสํา ด้ วย ในราชสํานัก บ้ านเรือนของ หรั บชาวอี ยิปต์ ต่ อหน้ าต่ อตาเขา
ชาวอี ยิปต์ และพื# นดิ นที เขาอยู่ แล้ วเขาจะไม่ เ อาก้ อนหิ น ขว้ าง
นั# นจะเต็มไปด้ วยฝูงเหลือบ
ข้ าพระองค์ท# ังหลายหรอกหรือ
22 ในวั นนั# นเราจะแยกแผ่ นดิ น 27 ข้ าพระองค์ ท# ั งหลายจะเดิ น
โกเชน ที พลไพร่ ของเราอาศั ย ทางไปในถิ นทุ ร กั น ดารสั กสาม
อยู่ น# ั นออก มิ ให้ มี ฝู งเหลื อบที วั นถวายเครื องบู ชาแด่ พระเยนั น เพื อเจ้ าจะได้ ร้ ู ว่าเราคือพระ โฮวาห์ พระเจ้ าของพวกข้ าพระ
เยโฮวาห์ สถิ ตอยู่ ท่ ามกลาง องค์ ตามทีพระองค์จะทรงบัญแผ่ นดินโลก
ชาพวกข้ าพระองค์"
23 เราจะแบ่ งเขตแดนในระฝู งเหลือบไปจากอี ยิปต์
หว่ างชนชาติ ของเรากั บชนชาติ 28 ฟาโรห์ จึ งรั บสั งว่ า "เราจะ
ของเจ้ า หมายสําคัญนี# จะบังเกิด ปล่ อยพวกเจ้ าไป เพื อพวกเจ้ า
ขึ# นในวันพรุ่ งนี# "'"
จะได้ ถวายเครื องบู ช าแด่ พ ระ
24 แล้ วพระเยโฮวาห์ ก ็ ทรงกระ เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ าในถิ น
ทําดังนั# น เหลือบฝูงใหญ่ ยิ งนั ก ทุ รกันดาร แต่ ว่าพวกเจ้ าอย่ าไป
เข้ าไปในพระราชวั ง ของฟาโรห์ ให้ ไกลนั ก จงวิ งวอนเพื อเรา
ในเรื อนข้ าราชการ
และทั ว ด้ วย"
แผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ แผ่ นดิ นได้ รั บ 29 โมเสสจึ งทู ลว่ า "ดูเถิ ด พอ
ความเสี ยหาย เพราะเหตุ ฝู ง ข้ าพระองค์ ทู ลลาพระองค์ ไ ป
เหลือบนั# น
และข้ าพระองค์ จ ะอธิ ษฐานทู ล
25 ฟาโรห์ จึ ง ตรั ส เรี ย กโมเสส พระเยโฮวาห์ ขอให้ ฝู งเหลื อบ
กั บอาโรนมา รั บสั งว่ า "จงไป ไปเสี ยจากฟาโรห์ จากข้ าราชถวายเครื องบู ชาแด่ พระเจ้ าของ การและจากพลเมื องในเวลา
เจ้ าในเขตแผ่ นดินนี# "
พรุ่ งนี# แต่ ขอฟาโรห์ อย่ าทรงทํา
26 โมเสสทู ลว่ า "การกระทําเช่ น กลั บกลอกอี กโดยไม่ ยอมปล่ อย
นั# นหาควรไม่ เพราะข้ าพระองค์ บ่ าวไพร่ ให้ ไปถวายเครื องบู ชา
ทั# งหลายจะต้ องถวายเครื องบู ชา แด่ พระเยโฮวาห์ "
(MM) ปฐก OP:L; อพย N:O, GN; Q:I, J, MJ, MQ; GP:M, MR; GG:J-N; GM:GR; GI:I
(MR) อพย I:L (MI) สดด NL:IO; GPO:RG (MJ) ปฐก IR:RM; IJ:RI; พบญ N:MO-MJ
(MN) อพย R:GM, GL (ML) อพย L:L, GO, MQ (MQ) อพย L:L, GO
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30 โมเสสทู ลลาฟาโรห์ ไปแล้ วก็ 5พระเยโฮวาห์ ทรงกํา หนดเวลา
อธิษฐานต่ อพระเยโฮวาห์
ไว้ ว่า "พรุ่ งนี# พระเยโฮวาห์ จะ
31 พระเยโฮวาห์ ทรงกระทําตาม ทรงกระทําสิ งนี# ในแผ่ นดิน"
คํา ทู ลขอของโมเสส พระองค์ 6รุ่ งขึ# นพระเยโฮวาห์ ก ็ ทรงกระ
ทรงให้ ฝู งเหลื อบไปเสี ยจากฟา- ทําสิ งนั# น ฝูงสัตว์ของชาวอียิปต์
โรห์ จากข้ าราชการและจากพล ตายหมด แต่ สั ตว์ ของชาติ อิ สเมืองของพระองค์ มิได้ เหลืออยู่ ราเอลไม่ ตายสักตัวเดียว
สักตัวเดียว
7ฟาโรห์ ทรงใช้ คนไปดู และดู
32 ฝ่ ายฟาโรห์ ก ็ กลั บมี พระทั ย เถิ ด สั ตว์ ของคนอิ สราเอลไม่
แข็งกระด้ างในคราวนี# อี ก มิ ได้ ตายสั กตั วเดี ยว แต่ พระทัยของ
ทรงปล่ อยบ่ าวไพร่ น# ั นไป
ฟาโรห์ ก ็แข็งกระด้ าง พระองค์
ภัยพิบตั ิ จากโรคระบาด
ไม่ ยอมปล่ อยให้ บ่าวไพร่ ไป
ภัยพิบตั ิ จากฝี
ต่ อฝู งสัตว์
ต่ อคนและสัตว์
ขณะนั# นพระเยโฮวาห์ จึ ง
ตรั สกั บโมเสสว่ า "ไปเข้ า 8พระเยโฮวาห์ จึ งตรั สแก่ โมเสส
เฝ้ าฟาโรห์ บอกฟาโรห์ ว่า `พระ และอาโรนว่ า "เจ้ าจงกํา ขี# เถ้ า
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของคนฮี บ รู จากเตาให้ เต็มกํามื อแล้ วให้ โมตรัสดังนี# ว่า "จงปล่ อยให้ พลไพร่ เสสซั ด ขึ# นไปในอากาศในสาย
ของเราไป เพื อเขาจะได้ ปรน- ตาของฟาโรห์
นิบัติเรา
9 และมั น จะกลายเป็ นฝุ่ นปลิ ว
2ด้ วยว่ าถ้ าเจ้ าไม่ ยอมปล่ อยให้ ไปทั วแผ่ น ดิ นอี ยิ ปต์ ทาํ ให้ เกิ ด
ไป และยังหน่ วงเหนี ยวเขาไว้
เป็ นฝี แตกลามทั# งตั วคนและ
3ดู เถิ ด หั ตถ์ ของพระเยโฮวาห์ สัตว์ทัวแผ่ นดินอียิปต์"
จะอยู่ บนฝูงสัตว์ของเจ้ าซึ งอยู่ ใน 10 เขาทั#งสองจึงนําขี# เถ้ าจากเตา
ทุ่ งนา ฝูงม้ า ฝูงลา ฝูงอูฐ ฝูงวัว ไปยื นอยู่ ต่ อพระพั กตร์ ฟาโรห์
และฝูงแกะ จะทําให้ เป็ นโรคระ- และโมเสสก็ ซั ด ขี# เถ้ าขึ# นไปใน
บาดร้ ายแรงขึ# น
ท้ องฟ้ า ขี# เถ้ านั# นก็กลายเป็ นฝี
4และพระเยโฮวาห์ จะทรงกระ- แตกลามไปทั#งตัวคนและสัตว์
ทําต่ อฝู งสั ตว์ ของชนชาติ อิ สรา- 11 ฝ่ ายพวกนั กแสดงกลก็ ไ ม่
เอลต่ า งกั บฝู ง สั ต ว์ ของชาวอี - สามารถยื น อยู่ ต่ อหน้ าโมเสส
ยิปต์ สัตว์ของคนอิสราเอลจะไม่ เพราะเหตุ ฝี นั# น
เพราะนั ก
ต้ องตายเลย"'"
แสดงกลและชาวอี ยิ ปต์ ท# ั งปวง

9

(RP) อพย L:GM (RM) อพย I:MG; L:L (G) อพย I:MR (M) อพย L:M (R) อพย N:I
(I) อพย L:MM (J) อพย Q:GQ-MP (N) อพย N:GI; L:RM (Q) พบญ ML:MN; วว GJ:M
(GP) พบญ ML:MN (GG) อพย L:GL-GQ; พบญ ML:MN; โยบ M:N
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อพยพ Q
หน้ า 132
ก็เป็ นฝี ด้ วยเหมือนกัน
หรือ
12 แต่ พระเยโฮวาห์ ท รงทํา ให้ 18 ดู เถิ ด พรุ่ งนี# ประมาณเวลา
พระทั ยของฟาโรห์ แข็ งกระด้ าง นี# เราจะทํา ให้ ลู กเห็ บตกลงมา
ฟาโรห์ ไม่ ยอมเชื อฟั งโมเสสและ อย่ างหนั ก อย่ างที ไม่ เคยมี ใน
อาโรน เหมื อนที พระเยโฮวาห์ อียิปต์ ตั# งแต่ เริ มสร้ างบ้ านเมือง
ได้ ตรัสกับโมเสสไว้ แล้ ว
มาจนบัดนี#
ภัยพิบตั ิ จากลู กเห็ บ
19 เหตุ ฉะนั# น บั ดนี# จงต้ อนฝู ง
สัตว์ และทุ กสิ งทีเจ้ ามีอยู่ ในทุ่ ง
ที)ฆ่าคนและสัตว์
13 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส นาให้ เข้ าที กําบั ง เพราะคนทุ ก
ว่ า "จงตื นแต่ เช้ าไปยื นต่ อหน้ า คนและสั ตว์ ทุ กตั วที อยู่ ในทุ่ งนา
ฟาโรห์ บอกเขาว่ า `พระเยโฮวาห์ ที มิ ได้ เข้ ามาอยู่ ในบ้ านจะถู กลู ก
พระเจ้ าของคนฮี บรู ตรั สดั งนี# ว่ า เห็บตายหมด"'"
"จงปล่ อยพลไพร่ ของเราเพื อเขา 20 บรรดาข้ าราชการของฟาโรห์
ที เกรงกลั วพระดํา รั ส ของพระ
จะไปปรนนิบัติเรา
14 ด้ วยว่ า คราวนี# เราจะบันดาล เยโฮวาห์ ก ็ใ ห้ ทาสและสั ต ว์ ของ
ให้ เกิ ดภั ยพิ บัติท# ั งหมดแก่ จิตใจ ตนกลับเข้ าบ้ าน
เจ้ า และแก่ ข้าราชการ และแก่ 21 แต่ ผ้ ู ที ไม่ นั บถื อ พระดํา รั ส
พลเมืองของเจ้ า เพื อเจ้ าจะได้ ร้ ู ของพระเยโฮวาห์ ก ็ยั งคงปล่ อย
แน่ ว่า ทัวโลกไม่ มีผ้ ู ใดจะเปรียบ ให้ ทาสและสัตว์ ของตนอยู่ ในทุ่ ง
นา
กับเราได้
15 เพราะเดี] ยวนี# เราจะเหยี ยด 22 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
มื อ ของเราออกเพื อจะฟาดเจ้ า ว่ า "จงชู มือขึ# นยังท้ องฟ้ า เพื อ
และประชาชนของเจ้ าด้ วยภั ย ลู ก เห็ บจะได้ ตกลงมาทั วแผ่ น
พิ บั ติ และเจ้ าจะถู กตั ดออกไป ดิ นอี ยิปต์ บนมนุ ษย์ บนสั ตว์
และบนผั กหญ้ า ทุ กอย่ า งซึ งอยู่
จากแผ่ นดินโลก
ในทุ
่ งนาทัวแผ่ นดินอียิปต์"
16 และเพราะเหตุ น# ี เราให้ เจ้ ามี
ตํา แหน่ งสู ง ก็เพื อจะแสดง 23 โมเสสก็ ชู ไ ม้ เท้ าของตนขึ# น
ฤทธานุ ภาพของเราโดยเจ้ าและ ยั งท้ องฟ้ าแล้ วพระเยโฮวาห์ ทรง
เพื อให้ นามของเราถู ก ประกาศ บั นดาลให้ มี เสี ยงฟ้ าร้ อง มี ลู ก
เห็บ และไฟตกลงมาบนแผ่ นดิน
ออกไปทัวโลก
17 เจ้ ายังถือทิฐิต่อสู้ พลไพร่ ของ และพระเยโฮวาห์ ทรงบั นดาลให้
เรา เจ้ าจึ งไม่ ยอมปล่ อยเขาไป ลูกเห็บตกบนแผ่ นดินอียิปต์
(GM) อพย I:MG; N:GR (GR) อพย L:MP; Q:G (GI) อพย L:GP; พบญ R:MI; M ซมอ N:MM
(GO) อพย R:MP; O:R; N:O (GJ) อพย N:I-O; GP:G (MP) อพย G:GN; L:GQ; GP:N
(MM) วว GJ:MG (MR) ปฐก GQ:MI; ยชว GP:GG; สดด GL:GR
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หน้ า 133
อพยพ Q, GP
24 มี ลู ก เห็ บและลู กเห็ บปนไฟ ของพระเยโฮวาห์
ตกหนั ก ยิ งนั ก อย่ า งที ไม่ เ คยมี 30 แต่ ฝ่ ายพระองค์ และข้ าราชทัวแผ่ นดินอียิปต์ ตั# งแต่ เริ มตั# ง การนั# น ข้ าพระองค์ ทราบว่ า
เป็ นประเทศมา
พระองค์จะยังไม่ ยาํ เกรงพระเย25 สิ งทั# งปวงที อยู่ ในทุ่ ง นาทั ว โฮวาห์ พระเจ้ า"
แผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ ก็ถู กลู กเห็ บทํา 31 ต้ นป่ านและต้ นข้ าวบาร์ เ ลย์
ลายเสี ยสิ# นทั# งคนและสั ตว์ ลู ก ถู กทํา ลายเสี ย เพราะต้ นข้ าว
เห็ บยั งทํา ลายผั กและต้ นไม้ ทุ ก บาร์เลย์กก็ าํ ลังออกรวง และต้ น
อย่ างทีอยู่ ในทุ่ งนาหั กโค่ นลง
ป่ านก็ออกดอกแล้ ว
26 เว้ นแต่ ที แผ่ นดิ นโกเชน ที 32 ส่ วนข้ าวสาลี และข้ าวไรนั# น
ชนชาติอิสราเอลอยู่ น# ั น หามีลูก มิได้ ถูกทําลาย เพราะยังไม่ งอก
เห็บตกไม่
ขึ# น
ฟาโรห์อนุ ญาตให้อิสราเอล
33 โมเสสทู ลลาฟาโรห์ ไปจาก
กรุง และก็ยกมือขึ# นทู ลพระเยไปจากอี ยิปต์
โฮวาห์ เสี ยงฟ้ าร้ องกั บลู กเห็ บ
แต่ กลับใจแข็ งกระด้างไป
27 ฟาโรห์ จึ งทรงใช้ คนไปเรี ยก นั# นก็หยุ ด ฝนก็มิ ได้ ตกบน
โมเสสและอาโรนมาเฝ้ า แล้ ว แผ่ นดิน
ตรั สว่ า "ครั# งนี# เราทํา บาปแน่ 34 เมื อฟาโรห์ เห็นว่ า ฝน ลู ก
แล้ ว พระเยโฮวาห์ ทรงชอบ เห็ บ และฟ้ าร้ องนั# นหยุ ดแล้ ว
ธรรม เราและชนชาติของเรานั# น พระองค์ ก ็ ก ลั บทรงกระทํา ผิ ด
บาปต่ อไปอีก พระทัยแข็งกระก็ชั ว
28 ขอทู ล วิ ง วอนพระเยโฮวาห์ ด้ าง ทั#งพระองค์และข้ าราชการ
(เพราะภัยพิบัติเสียที) ให้ เลิกมี 35 พระทัยของฟาโรห์ แข็งกระฟ้ าร้ องและลู กเห็ บ และเราจะ ด้ าง และไม่ ยอมปล่ อยชนชาติ
ปล่ อยพวกท่านไป และพวกท่าน อิ สราเอลไปจริ ง เหมื อนที พระ
เยโฮวาห์ ได้ ตรัสไว้ กับโมเสส
จะไม่ ถูกกักต่ อไปอีก"
โมเสสเตื อนว่ า
29 โมเสสทู ลฟาโรห์ ว่ า "ทั นที
จะมีภยั พิบตั ิ จากตั5กแตน
ที ข้ าพระองค์ อ อกไปจากกรุ งนี#
พระเยโฮวาห์ จึ งตรั สกั บ
แล้ วข้ าพระองค์จะยกมือทู ลพระ
โมเสสว่ า "จงเข้ าไปหา
เยโฮวาห์ เสียงฟ้ าร้ องก็จะเงียบ
และจะไม่ มี ลู กเห็ บตกอี ก เพื อ ฟาโรห์ เพราะเราได้ ทาํ ให้ ใจของ
พระองค์จะได้ ทราบว่ าโลกนี# เป็ น ฟาโรห์ และใจของข้ าราชการ

10

(MO) อพย Q:GQ (MJ) อพย L:MM-MR (MN) อพย L:L; Q:RI (ML) อพย L:L, MO, ML
(MQ) อพย L:MM (RP) อพย L:MQ; อสย MJ:GP (RG) นรธ G:MM; M:MR
(RR) อพย L:GM; Q:MQ (RO) อพย I:MG (G) อพย I:MG; N:I, GI; Q:GM
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อพยพ GP
หน้ า 134
แข็งกระด้ าง เพื อเราจะได้ แสดง เสสก็กลับออกไปจากฟาโรห์
หมายสํา คั ญเหล่ า นี# ของเราต่ อ 7 บรรดาข้ าราชการของฟาโรห์
หน้ าพวกเขา
ทู ลฟาโรห์ ว่า "คนนี# จะเป็ นบ่ วง
2เพื อเจ้ าจะได้ เล่ าเหตุ การณ์ ที แร้ วดักเราไปนานสักเท่ าใด ขอ
เราได้ กระทําแก่ ชาวอี ยิปต์ ให้ ลูก ทรงพระกรุ ณาปลดปล่ อยคน
หลานฟั ง รวมทั#งหมายสําคัญซึ ง เหล่ านั# นให้ ไปปรนนิ บัติ พระเยเราได้ กระทํา ท่ ามกลางพวกเขา โฮวาห์ พระเจ้ าของเขาเถิด พระ
เพื อพวกเจ้ าจะได้ ร้ ู ว่าเราคือพระ องค์ ยังไม่ ทรงทราบหรื อว่ า อี เยโฮวาห์ "
ยิปต์กาํ ลังพินาศแล้ ว"
3โมเสสและอาโรนจึ งเข้ าไปเฝ้ า
ฟาโรห์ยอมให้พวกผู ช้ าย
ฟาโรห์ ทูลฟาโรห์ ว่า "พระเยโฮไปปรนนิบตั ิ พระเจ้าเท่ านั&น
วาห์ พระเจ้ าของคนฮี บรู ตรั สดั ง 8โมเสสและอาโรนถู กนํา ตั วเข้ า
นี# ว่ า `เจ้ าจะขั ดขื นไม่ ยอมอ่ อน มาเฝ้ าฟาโรห์ อี ก พระองค์ จึ ง
น้ อมต่ อเรานานสั กเท่ าใด จง ตรัสแก่ เขาว่ า "ไปปรนนิบัติพระ
ปล่ อยพลไพร่ ของเราเพื อเขาจะ เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า แต่ ใคร
ไปปรนนิบัติเรา
จะไปบ้ าง"
4มิ ฉะนั# น ถ้ าเจ้ าไม่ ยอมปล่ อย 9โมเสสทู ลว่ า "ข้ าพระองค์ จะ
พลไพร่ ของเราไป ดูเถิด พรุ่ งนี# ต้ องพากันไปทั# งคนหนุ่ มและคน
เราจะให้ ตั^ กแตนเข้ ามาในเขต แก่ บุตรชายและบุตรสาวและฝูง
แดนของเจ้ า
แพะแกะ และฝู งวั ว เพราะข้ า
5ฝู งตั^ กแตนนั# นจะปกคลุ มพื# น พระองค์ ท# ั งหลายต้ องมี เทศกาล
แผ่ นดินจนแลไม่ เห็นพื# นดินและ เลี# ยงถวายพระเยโฮวาห์ "
สิ งที เหลื อ จากลู ก เห็ บ ทํา ลาย 10 ฟาโรห์ ตรั สกั บเขาทั# งสองว่ า
มั นจะกิ น และต้ นไม้ ทุ กต้ น "ถ้ าเรายอมให้ เจ้ าไปกั บบุ ต ร
ซึ งงอกขึ# นให้ เจ้ าในทุ่ งนานั# น ด้ วย ก็ให้ พระเยโฮวาห์ ทรงสถิต
มันจะกินเสียหมด
อยู่ กับพวกเจ้ าเถิด ระวังตัวให้ ดี
6มั นจะเข้ าไปในราชสํา นั ก ใน เถิด เจ้ ากําลังมุ่ งไปในทางทุ จริต
บ้ านเรือนของข้ าราชการ และใน เสียแล้ ว
บ้ านเรื อนของบรรดาชาวอี ยิ ปต์ 11 อนุ ญาตไม่ ได้ จงพาเฉพาะ
จนเต็มหมด อย่ างที บิ ดาและ แต่ ผ้ ู ชายไปปรนนิ บัติ พระเยโฮปู่ ทวด ตั# งแต่ เกิ ดมาจนทุ กวันนี# วาห์ เพราะเจ้ าปรารถนาเช่ นนี#
ไม่ เคยเห็นเช่ นนี# เลย'" แล้ วโม- เท่ านั# น" แล้ วโมเสสกับอาโรนก็
(M) อพย N:O, GN; L:MM; GM:MJ; GR:L (R) อพย I:MR; L:G; Q:G; G พกษ MG:MQ
(I) สภษ RP:MN; วว Q:R (O) อพย Q:RM; ยอล G:I; M:MO (J) อพย L:R, MG
(N) อพย N:O; L:GQ (Q) อพย O:G; N:GJ (GG) อพย GP:ML
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หน้ า 135
อพยพ GP
ถู กขั บไล่ ออกไปเสี ยจากพระ ต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า
พักตร์ของฟาโรห์
และต่ อเจ้ าทั#งสองด้ วย
ภัยพิบตั ิ จากตั5กแตน
17 เหตุ ฉะนั# นบั ดนี# ขอเจ้ ายก
12 พระเยโฮวาห์ จึ งตรั สกั บโม- โทษบาปให้ เราครั# งนี# สักครั# งเถิด
เสสว่ า "จงเหยียดมือออกเหนือ และวิ งวอนขอพระเยโฮวาห์ พระ
ประเทศอี ยิ ปต์ ให้ ฝู งตั^ กแตนมา เจ้ าของเจ้ า เพื อพระองค์ จะได้
เหนื อแผ่ นดิ นอี ยิปต์ ให้ กิ นผั ก ทรงโปรดให้ ความตายนี# พ้ นไป
ทั วไปของแผ่ นดิ น ซึ งเหลื อ จาก จากเรา"
18 โมเสสก็ไปจากฟาโรห์ และ
ลูกเห็บทําลาย"
13 โมเสสจึ งยื นไม้ เท้ าออก ทู ลวิงวอนพระเยโฮวาห์
เหนือแผ่ นดินอียิปต์ พระเยโฮ- 19 พระเยโฮวาห์ จึ งทรงบั นดาล
วาห์ ก็ ท รงบั น ดาลให้ ลมตะวั น ให้ ลมพายุ พั ดกลั บ มาจากทิ ศ
ออกพั ดมาเหนื อพื# นแผ่ นดิ นทั# ง ตะวั น ตกหอบฝู งตั^ กแตนไปตก
กลางวั นและกลางคื นตลอดวั น ในทะเลแดง จนไม่ มี ต^ั กแตน
นั# น ครั# นเวลารุ่ งเช้ า ลมตะวั น เหลื อเลยสั ก ตั วเดี ยวตลอดเขต
แดนอียิปต์
ออกก็พัดหอบฝูงตั^ กแตนมา
14 ฝู งตั^ กแตนลงทั วแผ่ นดิ นอี - 20 แต่ พระเยโฮวาห์ ท รงทํา ให้
ยิ ปต์ และจั บอยู่ ทั วเขตแดน พระทั ยของฟาโรห์ แข็ งกระด้ าง
อี ยิ ปต์ ท# ั งหมด มั นรุ นแรงมาก เพื อพระองค์จะไม่ ยอมปล่ อยชน
แต่ ก่ อนไม่ เคยมี ต^ั กแตนอย่ างนี# ชาติอิสราเอลไป
ภัยพิบตั ิ จากความมืด
เลย และต่ อไปข้ างหน้ าจะหามี
อย่ างนั# นอีกไม่
21 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
15 เพราะมั น ปกคลุ ม พื# นแผ่ น ว่ า "จงชู มื อของเจ้ าขึ# นสู่ ท้องฟ้ า
ดิ นจนแลมื ดไป มั นกิ นผั กใน เพื อจะให้ มี ความมื ดทั วแผ่ นดิ น
แผ่ นดิ นทุ กอย่ าง และผลไม้ ทุ ก อี ยิปต์ เป็ นความมื ดจนจั บคลํา
อย่ างซึ งเหลือจากลู กเห็บทําลาย ได้ "
ไม่ มีพืชใบเขียวเหลื อเลย ไม่ ว่า 22 โมเสสจึ ง ชู มื อ ขึ# นสู่ ท้ องฟ้ า
ต้ นไม้ หรือผักในทุ่ ง ทัวแผ่ นดิน แล้ วก็ เ กิ ด มี ค วามมื ด ทึ บทั วไป
อียิปต์
ในแผ่ นดินอียิปต์ตลอดสามวัน
16 ฟาโรห์ จึ ง รี บ ให้ คนไปตาม 23 เขามองกั นไม่ เห็น ไม่ มีใคร
โมเสสและอาโรนเข้ าเฝ้ า แล้ ว ลุ กไปจากที ของเขาสามวั น แต่
ฟาโรห์ ตรั สว่ า "เราได้ ทาํ บาป บรรดาชนชาติ อิ ส ราเอลนั# นมี
(GM) อพย N:GQ; GP:O, GO (GI) พบญ ML:RL; สดด NL:IJ (GO) อพย GP:O
(GJ) อพย L:L; Q:MN (GN) อพย L:L, ML; Q:ML (GL) อพย L:RP (GQ) ยอล M:MP
(MP) อพย I:MG; GP:G (MG) อพย Q:MM (MM) อพย R:GL (MR) อพย L:MM
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อพยพ GP, GG
หน้ า 136
แสงสว่ างอยู่ ในทีอาศัยของเขา
ทรงพยากรณ์ถึง
24 ฟาโรห์ จึ ง ให้ ตามตั วโมเสส
ความตายของบุ ตรหัวปี
เข้ าเฝ้ า ตรัสว่ า "พวกเจ้ าจงไป
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
ปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ เถิ ด
โมเสสว่ า "เราจะนํา ภั ย
เพี ยงแต่ ให้ ฝู งแกะและฝู งวั วอยู่ พิ บั ติ มาสู่ ฟาโรห์ และอี ยิ ปต์ อี ก
ส่ วนเด็กไปกับเจ้ าได้ ด้วย"
อย่ างเดี ยว หลั งจากนั# นเขาจะ
25 ฝ่ ายโมเสสจึ งทู ลว่ า "พระ ปล่ อยพวกเจ้ าไปจากที นี เมื อ
องค์ ต้ องให้ เรามี เครื องบู ชาและ เขาให้ พวกเจ้ าไปคราวนี# เขาจะ
เครื องเผาบูชาไปด้ วย เพื อพวก ขับไล่ พวกเจ้ าออกไปทีเดียว
ข้ าพระองค์จะได้ บูชาต่ อพระเย- 2บั ดนี# เจ้ าจงสั งให้ ประชาชนทั# ง
โฮวาห์ พระเจ้ าของข้ าพระองค์
ปวง ให้ ผ้ ู ชายผู้ หญิงทุ กคน ขอ
26 ข้ าพระองค์ ต้องนําฝูงสัตว์ ไป เครื องเงิ นเครื องทองจากเพื อน
ด้ วย
ขาดไม่ ได้ สั กกี บเดี ยว บ้ านของตน"
เพราะว่ าจะต้ องเอาสั ตว์ จากฝู ง 3 พระเยโฮวาห์ ทรงบั น ดาลให้
เหล่ านั# นไปถวายพระเยโฮวาห์ ประชาชนเป็ นที โปรดปรานใน
พระเจ้ าของข้ าพระองค์ และข้ า สายตาของชาวอี ยิปต์ นอกจาก
พระองค์ ยั ง ไม่ ท ราบว่ าจะต้ อง นี# บุ รุ ษผู้ นั# นคื อโมเสสก็ยิ งใหญ่
การสั ต ว์ ตั วใดถวายพระเยโฮ- มากในแผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ ทั# งใน
วาห์ จนกว่ าเราจะถึงทีนั น"
สายตาข้ าราชการของฟาโรห์ และ
27 แต่ พระเยโฮวาห์ ท รงทํา ให้ ในสายตาพลเมืองทั#งปวง
พระทัยฟาโรห์ แข็งกระด้ าง พระ 4โมเสสประกาศว่ า "พระเยโฮองค์จึงไม่ ยอมปล่ อยเขาไป
วาห์ ตรั สดั งนี# ว่ า `เวลาประมาณ
ฟาโรห์เสียโอกาสสุดท้าย
เทียงคืน เราจะออกไปท่ามกลาง
28 ฟาโรห์ รั บสั งแก่ โมเสสว่ า อียิปต์
"ไปให้ พ้นจากเรา ระวั งตั วให้ ดี 5 และพวกลู ก หั วปี ทั# งหมดใน
เถอะ อย่ ามาเห็นหน้ าเราอีกเลย แผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ ตั# งแต่ ราชบุ ตร
เพราะถ้ าเจ้ าเห็ นหน้ า เราวั น ใด หั วปี ของฟาโรห์ ผู้ ประทั บบน
เจ้ าจะต้ องตายวันนั# น"
พระที นั ง จนถึ งบุ ตรหั วปี ของ
29 โมเสสจึ งทู ลว่ า "พระองค์ ทาสหญิ ง ซึ งอยู่ หลังหิ นโม่ แป้ ง
ตรัสถู กแล้ ว ข้ าพระองค์จะไม่ มา ทั# งลู ก หั วปี ของสั ตว์ เดี ยรั จ ฉาน
เห็ นพระพั กตร์ ของพระองค์ อี ก ด้ วยจะต้ องตาย
เลย"
6แล้ วจะมี ก ารพิ ลาปร้ องไห้ ทั ว

11

(MI) อพย L:L, MO; GP:L, GP (MJ) อพย GP:Q (MN) อพย I:MG (ML) อพย GP:GG
(MQ) อพย GG:L; ฮบ GG:MN (G) อพย J:G; GM:RG, RR, RQ (M) อพย R:MM; GM:RO-RJ
(R) อพย R:MG; GM:RJ (I) อพย GM:GM, MR, MQ (O) อพย I:MR (J) อพย GP:GI
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หน้ า 137
อพยพ GG, GM
แผ่ น ดิ น อี ยิ ปต์ อ ย่ า งที ไม่ เ คยมี เดื อนแรกในปี ใหม่ สาํ หรั บพวก
มาก่ อน และต่ อไปภายหน้ าก็จะ เจ้ า
ไม่ มีอีกเลย
3 จงสั งชุ ม นุ ม คนอิ ส ราเอลทั# ง
7 ฝ่ ายคนหรื อ สั ต ว์ ของชนชาติ หมดว่ า ในวันทีสิบเดือนนี# ให้ ผ้ ู
อิ ส ราเอลทั# งปวงจะไม่ มี แม้ แต่ ชายทุ กคนเตรียมลูกแกะ ครอบ
เสียงสุนัขขู่ เพื อให้ ทราบว่ าพระ ครั วละตั วตามเรื อ นบรรพบุ รุ ษ
เยโฮวาห์ ท รงกระทํา ต่ อ ชาวอี - ของตน
ยิปต์ต่างกับชนชาติอิสราเอล
4ถ้ าครอบครั วใดมี ค นน้ อยกิ น
8 ข้ าราชการของพระองค์ จ ะลง ลูกแกะตัวหนึ งไม่ หมด ก็ให้ รวม
มาหาเรา กราบลงต่ อหน้ าเรา กั บเพื อนบ้ านที อยู่ ใกล้ เคี ยงกั น
กล่ าวว่ า "ขอท่ านกั บพรรคพวก เตรี ยมลู ก แกะตั วหนึ งตามจํา ไปเสียจากทีนี เถิด" หลังจากนั# น นวนคนตามที เขาจะกินได้ กี มาก
เราก็จะออกไป'" โมเสสทู ลลา น้ อย ให้ นั บจํา นวนคนที จะกิ น
ฟาโรห์ ไปด้ วยความโกรธยิ งนัก
ลูกแกะนั# น
9 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรั สตอบ 5ลู กแกะของเจ้ าต้ อ งปราศจาก
โมเสสว่ า "ฟาโรห์ จะไม่ เชื อฟั ง ตํา หนิ เป็ นตั วผู้ อายุ ไม่ เกิ นหนึ ง
เจ้ า เพื อมหั ศจรรย์ของเราจะได้ ขวบ เจ้ าจงเอามาจากฝู งแกะ
เพิ มขึ# นอีกในแผ่ นดินอียิปต์"
หรือฝูงแพะ
10 โมเสสกั บอาโรนก็ได้ กระทํา 6 จงเก็ บไว้ ให้ ดี ถึ งวั น ที สิ บสี
บรรดามหั ศจรรย์ เ หล่ านั# นต่ อ เดื อนนี# แล้ วในเย็นวั นนั# นให้ ที
พระพั กตร์ ฟาโรห์ และพระเย- ประชุ มของคนอิสราเอลทั# งหมด
โฮวาห์ ทรงกระทําให้ พระทัยของ ฆ่ าลูกแกะของเขา
ฟาโรห์ แข็งกระด้ างไป ท่ านจึ ง 7 แล้ วเอาเลื อดทาที ไม้ วงกบ
ไม่ ยอมปล่ อยชนชาติ อิ ส ราเอล ประตูท# ังสองข้ าง และไม้ ข้างบน
ให้ ออกไปจากแผ่ นดินของท่าน
ณ เรือนทีเขาเลี# ยงกันนั# นด้ วย
ลู กแกะ
8ในคื นวั นนั# นให้ เขากิ นเนื# อปิ# ง
กับขนมปั งไร้ เชื# อและผักรสขม
แห่ งพิธีปัสกา
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ 9เนื# อที ยั ง ดิ บหรื อ เนื# อต้ ม อย่ า
โม เสสและอ าโรนใน กิ นเลย แต่ จงปิ# งทั# งหั วและขา
และเครื องในด้ วย
ประเทศอียิปต์ว่า
2"ให้ เดื อ นนี# เป็ นเดื อ นเริ มต้ น 10 จงกิ นให้ หมด อย่ าให้ มีเศษ
สํา หรั บเจ้ าทั# งหลาย ให้ เป็ น เหลื อจนถึ งเวลาเช้ า เศษเหลื อ

12

(N) อพย L:MM; ยชว GP:MG (L) อพย GP:MQ (Q) อพย R:GQ; N:R-I (GP) อพย N:R
(M) อพย GR:I; MR:GO (R) ยชว I:GQ (O) ลนต MM:GL-MG; MR:GM (J) อพย GM:GI
(L) อพย RI:MO; กดว Q:GM (Q) พบญ GJ:N (GP) อพย GJ:GQ
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อพยพ GM
หน้ า 138
ถึงเวลาเช้ าก็ให้ เผาเสีย
แต่ วันแรกจนถึ งวั นที เจ็ด ผู้ น# ั น
11 เจ้ าทั# งหลายจงเลี# ยงกั นดั งนี# จะต้ องถู กตัดขาดจากอิสราเอล
คือให้ คาดเอว สวมรองเท้ า และ 16 ในวั นแรกนั# นให้ มี การประถื อไม้ เท้ าไว้ และรี บกิ นโดยเร็ว ชุ มบริสุ ทธิX และในวันที เจ็ดนั# น
การเลี# ยงนี# เป็ นปั ส กาของพระ จะเป็ นวั นประชุ มอั นบริ สุ ทธิX แก่
เยโฮวาห์
เจ้ า ในวั นเหล่ านั# นอย่ าให้ ผู้ ใด
เลือดที)ทาไว้รอบประตู
ทํา งานเลย เว้ นไว้ แต่ การจั ด
12 เพราะในคื นวั นนั# น เราจะ เตรี ยมอาหารสํา หรั บรั บ ประผ่ านไปในประเทศอี ยิ ปต์ และ ทาน
เราจะประหารลู ก หั วปี ทั# งหมด 17 เจ้ าทั# งหลายจงถื อ เทศกาล
ในประเทศอียิปต์ ทั#งของมนุ ษย์ กิ นขนมปั งไร้ เชื# อ เพราะในวั น
และของสัตว์ และเราจะพิพาก- นั# นเราได้ นาํ พลโยธาของเจ้ าทั# ง
ษาลงโทษพระทั# งปวงของอี ยิปต์ หลายออกไปจากแผ่ นดิ นอี ยิปต์
เหตุฉะนี# เจ้ าจงฉลองวันนั# นและ
เราคือพระเยโฮวาห์
13 แต่ เลื อดที บ้ านที เจ้ าทั# ง ถื อเป็ นกฎถาวร ตลอดชั วอายุ
หลายอยู่ น# ั น จะเป็ นหมายสําคัญ ของเจ้ า
สําหรับเจ้ า เมื อเราเห็นเลือดนั# น 18 ในตอนเย็ นวั น ที สิ บสี เดื อน
เราจะผ่ านเว้ นเจ้ าทั#งหลายไป จะ แรก เจ้ าทั# งหลายจงกิ นขนมปั ง
ไม่ มี ภั ยพิ บัติ ทาํ ลายเจ้ า ขณะที ไร้ เ ชื# อจนถึ งเวลาเย็ นวั นที ยี สิ บ
เอ็ดของเดือนนั# น
เราประหารประเทศอียิปต์
19 ในเจ็ดวั นนั# นอย่ าให้ พบเชื# อ
การเลี& ยงแห่ งขนมปั งไร้เชื& อ
ในบ้ านของเจ้ าเลย เพราะว่ าถ้ า
เจ็ ดวัน
14 วั นนั# นจะเป็ นวั นที ระลึ กสํา- ผู้ ใดที เป็ นคนต่ า งด้ าวก็ ดี ห รื อ
หรั บเจ้ า ให้ เจ้ าทั# งหลายถื อไว้ คนเกิ ดในเมื องก็ดี ขื นกิ นสิ ง
เป็ นเทศกาลแด่ พระเยโฮวาห์ ใดๆทีมีเชื# อ ผู้ น# ั นจะต้ องถู กตัด
ตลอดชั วอายุ ของเจ้ า เจ้ าจง ขาดจากทีชุ มนุ มของอิสราเอล
ฉลองเทศกาลนี# และถื อ เป็ นกฎ 20 อย่ ากิ นสิ งใดที มี เชื# อ ในที
อาศั ยของเจ้ า เจ้ าจงกิ นแต่
ถาวร
15 เจ้ าทั# งหลายจงกิ นขนมปั งไร้ ขนมปั งไร้ เชื# อเท่านั# น"
เชื# อให้ ครบเจ็ดวั น วั นแรกจง 21 แล้ วโมเสสเรี ยกบรรดาพวก
ชํา ระบ้ านเจ้ าให้ ปราศจากเชื# อ ผู้ ใหญ่ ของคนอิสราเอลมาพร้ อม
ถ้ าผู้ ใดขื นกิ นขนมปั งที มี เชื# อตั# ง กันสั งว่ า "ท่านทั#งหลายจงไปเอา
(GG) อพย GM:GR, MG (GM) อพย J:M; GG:I-O (GI) อพย GM:J-GN, MI
(GO) ปฐก GN:GI; อพย GM:GQ (GJ) ลนต MR:M, N-L; กดว ML:GL (GN) อพย GM:GI
(GL) อพย GM:M; ลนต MR:O-L (GQ) อพย GM:GO; MR:GO (MG) อพย R:GJ; GM:R
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ลู กแกะตามครอบครั วของท่ าน คนอี ยิปต์ แต่ ไว้ ชี วิตครอบครั ว
มาฆ่ าเป็ นลูกแกะปั สกา
ของเราทั# งหลาย'" พลไพร่ ท# ั ง
22 เอาต้ นหุ สบกําหนึ งจุ่ มลงใน ปวงก็กราบลงนมัสการ
เลือดทีอยู่ ในอ่ าง แล้ วป้ ายเลือด 28 แล้ วคนชาติ อิ สราเอลก็ไปทํา
นั# นไว้ ที ไม้ ข้างบน และไม้ วงกบ ตามคํา สั งทุ กประการ พระเยประตู ท# ั งสองข้ างด้ วยเลื อดที อยู่ โฮวาห์ ทรงรั บสั งกั บโมเสสและ
ในอ่ าง อย่ าให้ ผู้ ใดออกไปพ้ น อาโรนอย่ างไร เขาทั# งหลายก็
ประตูบ้านของตนจนถึงรุ่ งเช้ า
กระทําตามทุ กประการ
23 เพราะพระเยโฮวาห์ จะเสด็จ
บุ ตรหัวปี แห่ งอี ยิปต์เสียชี วิต
ผ่ านไปเพื อจะได้ ประหารคนอี - 29 ต่ อมาในเวลาเที ยงคื น พระ
ยิปต์ เมื อพระองค์ทรงเห็นเลือด เยโฮวาห์ ท รงประหารบุ ต รหั วปี
ที ไม้ ประตูข้างบนและที ไม้ วงกบ ทุ กคนในประเทศอียิปต์ ตั# งแต่
ประตู ท# ั งสองข้ าง พระเยโฮวาห์ พระราชบุ ต รหั วปี ของฟาโรห์ ผ้ ู
จะทรงผ่ านเว้ นประตูน# ั น ไม่ ทรง ประทับบนพระที นั ง จนถึ งบุตร
ยอมให้ ผู้ สั ง หารเข้ าไปในบ้ าน หั วปี ของเชลยที อยู่ ในคุ กใต้ ดิ น
ท่าน เพื อจะประหารท่าน
ทั#งลูกหั วปี ของสัตว์เลี# ยงทุ กตัว
24 ท่ านทั# งหลายจงถื อพิ ธี น# ี ให้ 30 ฟาโรห์ กั บข้ าราชการ และ
เป็ นกฎถาวรของท่ า นและของ ชาวอี ยิปต์ ท# ั งปวงตื นขึ# นในตอน
ลูกหลานท่าน
กลางคื น มี เสี ยงร้ องไห้ ครํา25 ต่ อมา ครั# นท่ านไปถึ งแผ่ น ครวญดังทัวทั#งอียิปต์ เนื องด้ วย
ดิ นซึ งพระเยโฮวาห์ จะทรงประ- ไม่ มีบ้านใดเลยทีไม่ มีคนตาย
ทานแก่ ท่านตามที ได้ ทรงสั ญญา 31 ฟาโรห์ จึ ง ตรั ส เรี ย กโมเสส
ไว้ แล้ วนั# น ท่ านจงถื อพิ ธี น# ี ไว้ กั บอาโรนให้ มาเฝ้ าในคื นวั นนั# น
ปฏิบัติ
ตรั สว่ า "เจ้ าทั# งสองกั บทั# งชน
26 ครั# นสื บไปภายหน้ าเมื อลู ก ชาติ อิ สราเอลจงยกออกไปจาก
หลานของท่ านถามว่ า `พิ ธี น# ี ประชาชนของเราเถิ ด ไปปรนหมายความว่ ากระไร'
นิ บั ติ พระเยโฮวาห์ ตามที ได้ พู ด
27 ท่ านทั# งหลายจงตอบว่ า ไว้ น# ั น
`เป็ นการถวายสั ตวบู ชาปั สกาแด่ 32 เอาฝู งแพะแกะและฝู งวั ว
พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงผ่ านเว้ น ของเจ้ าไปด้ วยตามที เจ้ าได้ พู ด
บ้ านของชนชาติ อิ สราเอลในอี - ไว้ แล้ ว ไปและอวยพรให้ เรา
ยิ ปต์ เมื อพระองค์ทรงประหาร ด้ วย"
(MM) อพย GM:N; ฮบ GG:ML (MR) อพย GG:I (MI) อพย GM:GI, GN (MO) อพย R:L, GN
(MJ) อพย GP:M; GR:L, GI (MN) อพย I:RG; GM:GG (ML) ฮบ GG:ML
(MQ) อพย I:MR (RG) อพย L:MO; GP:Q, ML (RM) อพย GP:Q, MJ
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33 ฝ่ ายชาวอี ยิปต์ กเ็ ร่ งรั ดให้ พล 40 ชนชาติอิสราเอลอยู่ ในอียิปต์
ไพร่ น# ั นออกไปจากประเทศโดย เป็ นเวลาสี ร้ อยสามสิบปี
เร็ว เพราะเขาพู ดว่ า "พวกเรา 41 ครั# นสิ# นสี ร้ อยสามสิ บปี แล้ ว
ตายกันหมดแล้ ว"
ในวั น นั# นเองพลโยธาทั# งหมด
34 พลไพร่ น# ั นเอาก้ อนแป้ งดิ บ ของพระเยโฮวาห์ ก ็ ยกออกจาก
ที ยั งมิ ได้ ใส่ เชื# อกั บอ่ างขยํา แป้ ง ประเทศอียิปต์
ห่ อผ้ าใส่ บ่าแบกไป
42 คื นวั น นั# นเป็ นคื น ที ควรจด
35 ชนชาติ อิ สราเอลกระทําตาม จําไว้ เป็ นที ระลึ กอย่ างยิ งถึ งพระ
คํา สั งของโมเสสคื อ ขอเครื อง เยโฮวาห์ ด้ วยทรงนํา เขาออก
เงิ น เครื องทองและเครื องนุ่ ง จากประเทศอียิปต์ คืนวันนั# นจึง
ห่ มจากชาวอียิปต์
เป็ นคื น ของพระเยโฮวาห์ ที ชน
36 และพระเยโฮวาห์ ท รงบั น - ชาติ อิ สราเอลทั# งปวงถื อเป็ นที
ดาลให้ พลไพร่ น# ั นเป็ นที โปรด ระลึกตลอดชั วอายุของเขา
ปรานในสายตาของชาวอี ยิ ปต์
คําสัง) เรื) องพิธีปัสกา
เขาจึงให้ สิ งของทั#งปวงตามทีเขา 43 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
ขอ เขาจึงได้ ริบเอาสิ งของต่ างๆ และอาโรนว่ า "ระเบียบพิธีปัสกา
ของชาวอียิปต์เสีย
เป็ นดังนี# คืออย่ าให้ คนต่ างชาติ
การเดินทาง
กินเลย
ออกจากอี ยิปต์
44 ส่ วนทาสซึ งนายเอาเงิ นซื# อ
37 ชนชาติอิ สราเอลยกเดิ นออก มา เมื อให้ ทาสนั# นเข้ าสุ หนั ต
จากเมื อ งราเมเสสไปถึ ง เมื อ ง แล้ วจึงให้ เขากินได้
สุคคท นับแต่ ผ้ ู ชายได้ ประมาณ 45 ส่ วนแขกหรื อลู กจ้ างอย่ าให้
กินเลย
หกแสนคน เด็กต่ างหาก
38 มี ฝู ง ชนชาติ อื นเป็ นจํา นวน 46 ให้ กิ นปั สกาแต่ ในบ้ าน อย่ า
มากติ ดตามไปด้ วยพร้ อมทั# งฝู ง เอาเนื# อไปนอกบ้ าน และอย่ าหั ก
สัตว์ คือฝูงแพะแกะ และวัวจํา- กระดูกของมันเลย
47 ให้ ชุ มนุ มคนอิ สราเอลทั# ง
นวนมากมาย
39 เขาเอาก้ อนแป้ งไร้ เชื# อซึ งนํา ปวงถือและปฏิบัติตามพิธีน# ี
มาจากอียิปต์น# ั น ปิ# งเป็ นขนมไร้ 48 เมื อมี ค นต่ างด้ าวมาอาศั ย
เชื# อ เพราะเขาถู กเร่ งรั ดให้ ออก อยู่ กั บเจ้ า และใคร่ จะถื อปั สกา
จากอี ยิ ปต์ จึ งไม่ ทั นเตรี ยม ถวายพระเยโฮวาห์ ก็ให้ ชายพวก
นั# นเข้ าสุ ห นั ต เสี ยก่ อนทุ กคน
เสบียง
(RO) อพย R:MG-MM (RJ) ปฐก GO:GI (RN) ปฐก IN:GG (RL) กดว GG:I; พบญ R:GQ
(IP) กจ N:J (IG) อพย R:L, GP (IM) พบญ GJ:G, J (IR) กดว Q:GI (II) ปฐก GN:GM
(IO) ลนต MM:GP (IJ) กดว Q:GM (IN) อพย GM:J (IL) กดว Q:GI
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แล้ วจึงให้ เขามาใกล้ และถือพิธี เชื# อเลย
นั# นได้ เขาจึ งจะเป็ นเหมื อนคน 4ท่ านทั# งหลายยกออกไปในวั น
เกิดในแผ่ นดินนั# น แต่ ผ้ ู ใดที ยัง นี# ในเดือนอาบีบ
มิ ได้ เข้ าสุ หนั ต อย่ าให้ เข้ าร่ วม 5ครั# นพระเยโฮวาห์ ทรงนํา พวก
กินเลี# ยงในพิธีปัสกานั# นเลย
ท่ า นมาถึ ง แผ่ น ดิ น ของคนคา49 พระราชบั ญญั ติ สาํ หรั บคน นาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์
เกิ ดในเมื องและคนต่ า งด้ าวซึ ง คนฮี ไวต์ และคนเยบุ ส ที พระ
อาศัยอยู่ ด้ วยกั นกั บเจ้ าทั# งหลาย องค์ ทรงปฏิ ญาณไว้ กั บบรรพจะต้ องเป็ นอันเดียวกัน"
บุรุษของท่านว่ า จะยกแผ่ นดินนี#
50 คนอิ สราเอลทั# งปวงก็ปฏิบัติ ให้ พวกท่าน เป็ นแผ่ นดินทีมีนาํ#
ตามทุ กประการ พระเยโฮวาห์ นมและนํา# ผึ# งไหลบริ บูรณ์ ท่ าน
รั บสั งแก่ โมเสสและอาโรนอย่ าง ทั#งหลายจงถือพิธีน# ี ในเดือนนั# น
ไร พวกเขาก็กระทําอย่ างนั# น
6จงกิ น ขนมปั งไร้ เชื# อเป็ นเวลา
51 วั น นั# นแหละพระเยโฮวาห์ เจ็ดวั น และวั นที เจ็ดจงมี เทศทรงนําชนชาติอิสราเอลออกจาก กาลเลี# ยงถวายพระเยโฮวาห์
ประเทศอี ยิ ปต์ แยกเป็ นกระ- 7 จงกิ น ขนมปั ง ไร้ เชื# อให้ ครบ
บวนพลโยธา
กํา หนดเจ็ดวั น อย่ าให้ เห็ น
บุ ตรหัวปี ถู กแยกตั&งไว้
ขนมปั งซึ งมี เชื# อ หรื อให้ เห็ น
เชื# อขนมปั งในเขตของพวกท่าน
เฉพาะพระเจ้า
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ 8ในวั นนั# นจงบอกบุ ตรของท่ าน
ว่ า `ที ได้ ทาํ ดั งนี# ก็เพราะเหตุ โมเสสว่ า
2"จงถวายลู กหั วปี ทั# งปวงแก่ เรา การณ์ ซึ งพระเยโฮวาห์ ได้ ทรง
คื อทุ กสิ งของชนชาติ อิ สราเอลที กระทําสํา หรั บเรา ขณะเมื อเรา
ออกจากครรภ์ ครั# งแรก จะเป็ น ออกจากอียิปต์'
มนุ ษย์ หรือสัตว์ สิ งนั# นเป็ นของ 9 สํา หรั บท่ านพิ ธี น# ี จะเป็ นดั ง
รอยสําคัญทีมือของท่าน และดัง
ของเรา"
3โมเสสจึ งกล่ าวแก่ ประชาชนว่ า เครื องระลึ กระหว่ างนั ยน์ ตาของ
"จงระลึ กถึ งวันนี# ที ท่ านทั# งหลาย ท่ าน เพื อพระราชบั ญญั ติ ของ
ออกมาจากอียิปต์ จากเรือนทาส พระเยโฮวาห์ จะได้ อยู่ ในปาก
เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงนํา ท่ าน ของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์ ได้
ทั# งหลายออกจากที นั นด้ วยฤทธิX ทรงนํา พวกท่ า นออกมาจากอี พระหั ตถ์ อย่ ากิ นขนมปั งที มี ยิปต์ด้วยพระหั ตถ์อันทรงฤทธิX
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(IQ) กดว GO:GO (OG) อพย J:MJ; GM:IG; MP:M (M) ลก M:MR (R) อพย R:MP
(I) พบญ GM:M; MR:GO (O) ปฐก GN:L; อพย J:L (J) อพย GM:GO-MP (N) อพย GM:GQ
(L) อพย GP:M; GM:MJ (Q) อพย GM:GI; GR:GJ; RG:GR
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10 เพราะฉะนั# น พวกท่ านจง โฮวาห์ แต่ บุ ตรหั วปี ทั# งหลาย
ปฏิบัติ ตามกฎพิ ธี น# ี ตามกําหนด ของเรา เราก็ไถ่ ไว้ '
ทุ กๆปี ไป
16 พิ ธี น# ี จะเป็ นดั งรอยสํา คั ญที
11 เมื อพระเยโฮวาห์ ทรงนํา มือของท่าน และดังเครื องหมาย
ท่ า นไปยั ง แผ่ นดิ น ของคนคา- ระหว่ างนัยน์ ตาของท่าน เพราะ
นาอัน ดังทีพระองค์ได้ ทรงปฏิ- พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงนํา พวกเรา
ญาณไว้ กั บท่ า นและบรรพบุ รุ ษ ออกจากอี ยิ ปต์ ด้ วยฤทธิX พระ
ของท่ านว่ า จะทรงยกแผ่ นดิ น หั ตถ์"
นั# นให้ แก่ ท่าน
การเดินทางหลีกเลี)ยง
12 ทุ กอย่ างที เบิ กครรภ์ ครั# ง
ชาวฟี ลิสเตี ย
แรกนั# น ท่ านจงแยกถวายแด่ 17 ต่ อ มาเมื อฟาโรห์ ปล่ อ ยพล
พระเยโฮวาห์ และลู กสั ตว์ หั วปี ไพร่ ไปแล้ ว พระเจ้ ามิได้ ทรงนํา
ตั วผู้ ที เกิ ด จากสั ตว์ ใช้ งานของ เขาไปทางแผ่ น ดิ น ของชาวฟี ท่าน จงเป็ นของพระเยโฮวาห์
ลิ สเตี ย แม้ ว่ าจะเป็ นทางใกล้
13 จงเอาลู ก แกะไถ่ ลู กลาหั วปี เพราะพระเจ้ าตรั สว่ า "เกรงว่ า
ถ้ าไม่ ไถ่ จงหั กคอมั นเสี ย จงไถ่ เมื อพลไพร่ ไปเผชิ ญสงครามเข้ า
บุ ต รหั วปี ทั# งหลายของมนุ ษย์ เขาจะเปลี ยนใจและกลั บไปยั ง
ไว้ ท# ังหมด
อียิปต์เสีย"
14 ต่ อไปภายหน้ า เมื อบุตรของ 18 พระเจ้ าจึ งทรงนําเขาอ้ อมไป
ท่านจะถามว่ า `ทําไมจึงทําอย่ าง ทางถิ นทุ รกั น ดารยั ง ทะเลแดง
นี# ' จงเล่ าให้ เขาฟั งว่ า `พระเย- ชนชาติ อิ ส ราเอลก็ อ อกไปจาก
โฮวาห์ ท รงนํา พวกเราออกจาก แผ่ นดินอียิปต์มี อาวุธพร้ อมทีจะ
อี ยิ ปต์ จากเรื อนทาสด้ วยฤทธิX ทําสงคราม
พระหั ตถ์
19 โมเสสเอากระดู กของโยเซฟ
15 ต่ อมา ครั# นพระทัยของฟา- ไปด้ วย เพราะโยเซฟให้ ชนชาติ
โรห์ ด# ื อไม่ ยอมปล่ อยให้ พวกเรา อิ สราเอลปฏิ ญาณไว้ ว่ า "พระ
ไป พระเยโฮวาห์ จึงทรงประหาร เจ้ าจะเสด็ จ มาเยี ยมท่ านทั# ง
ลู กหั วปี ทั# งหลายในประเทศอี - หลายเป็ นแน่ แล้ วท่ านจงเอา
ยิปต์ ทั#งลูกหั วปี ของมนุ ษย์และ กระดูกของเราไปจากทีนี ด้ วย"
ลู กหั วปี ของสั ตว์ ด้ วย เหตุ ฉะนี# 20 คนอิ สราเอลยกออกจาก
เราจึ งถวายบรรดาสัตว์ หั วปี ตัวผู้ เมื องสุ คคท ไปตั# งค่ ายที ตํา บล
ที เบิ กครรภ์ ครั# งแรกแด่ พระเย- เอธามบริเวณชายถิ นทุ รกันดาร
(GP) อพย GM:GI, MI (GG) อพย GR:O (GM) อพย GR:G-M (GR) อพย RI:MP
(GI) อพย GP:M (GO) อพย GM:MQ (GJ) อพย GR:Q; พบญ J:L (GN) อพย GI:GG
(GL) อพย GI:M; กดว RR:J (GQ) ปฐก OP:MI-MO; อพย G:J (MP) อพย GM:RN
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หน้ า 143
อพยพ GR, GI
เสาเมฆกับเสาเพลิงนํา
ว่ า บ่ าวไพร่ เหล่ า นั# นหนี ไ ปแล้ ว
พระดํา ริ ของฟาโรห์ และความ
และป้องกันพวกอิ สราเอล
21 พระเยโฮวาห์ เสด็ จ นํา ทาง คิ ด ของข้ าราชการก็ เ ปลี ยนไป
พวกเขาในเวลากลางวั นด้ วยเสา จากทีมีต่อบ่ าวไพร่ น# ั น เขาจึงว่ า
เมฆ และตอนกลางคื นด้ วยเสา "ทําไมเราจึงทําเช่ นนี# ไฉนเราจึง
เพลิ ง ให้ เขามี แสงสว่ างเพื อจะ ได้ ปล่ อยพวกอิ สราเอลไปให้ พ้น
ได้ เดิ น ทางได้ ทั# งกลางวั น และ จากการรับใช้ เราเล่ า"
6ฝ่ ายฟาโรห์ ก ็จั ดราชรถ และ
กลางคืน
22 เสาเมฆในเวลากลางวั นและ นําพลโยธาไปด้ วย
เสาเพลิ งในเวลากลางคื น พระ 7 ท่ า นเอารถรบอย่ า งดี หกร้ อย
องค์ มิ ได้ ให้ คลาดจากเบื# องหน้ า คั น กั บรถรบทั# งหมดในอี ยิปต์
มีทหารประจําอยู่ ทุกคัน
พลไพร่ เลย
8 พระเยโฮวาห์ ทรงให้ พระทั ย
ฟาโรห์ตามพวกอิ สราเอลไป
ของฟาโรห์ ก ษั ต ริ ย์ แห่ งอี ยิ ปต์
แล้วถู กทําลาย
พระเยโฮวาห์ รั บสั งแก่ แข็งกระด้ างไป ท่ านจึ งไล่ ตาม
ชนชาติ อิ สราเอลซึ งเดิ นทางไป
โมเสสว่ า
2 "จงสั งชนชาติ อิ สราเอลให้ โดยมี พระหั ต ถ์ ของพระเจ้ าคุ้ ม
ย้ อนกลั บไปยั ง ค่ า ยหน้ าตํา บล ครอง
ปี หะหิ โรท ระหว่ างมิ กดลและ 9 ชาวอี ยิ ปต์ ไ ล่ ต ามไปมี ท# ั งม้ า
ทะเล หน้ าตํา บลบาอั ลเซโฟน และรถรบทั# งหมดของฟาโรห์
และทหารม้ า กองทั พของท่ าน
แล้ วตั# งค่ ายตรงนั# นใกล้ ทะเล
3ฟาโรห์ จะกล่ าวถึ งชนชาติ อิ ส- มาทันชนชาติ อิสราเอลที ตั# งค่ าย
ราเอลว่ า `พวกเขาติดอยู่ บนบก อยู่ ริ มทะเล ใกล้ ตาํ บลปี หะหิ โรท หน้ าตําบลบาอัลเซโฟน
ถิ นทุ รกันดารนั# นกั# นเขาไว้ แล้ ว'
4เราจะบั นดาลให้ ใจฟาโรห์ แข็ง 10 เมื อฟาโรห์ เข้ ามาใกล้ ชน
กระด้ างไป ฟาโรห์ จะไล่ ตามมา ชาติ อิ ส ราเอลก็ เ งยหน้ าขึ# นดู
แล้ วเราจะได้ รั บเกี ยรติ ยศเพราะ และดูเถิด ชาวอียิปต์ยกติดตาม
ฟาโรห์ และบรรดาพลโยธาของ มา เขาก็มีความกลัวยิ งนัก คน
เขา แล้ วชาวอียิปต์จะรู้ ว่าเราคือ อิสราเอลจึงร้ องทู ลพระเยโฮวาห์
พระเยโฮวาห์ " เขาทั# งหลาย 11 เขาบอกโมเสสว่ า "หลุ มฝั ง
ศพในอี ยิ ปต์ ไม่ มี หรื อ ท่ านจึ ง
ก็กระทําตามรับสั งนั# น
5เมื อกษั ตริ ย์อี ยิ ปต์ ทราบความ พาเราออกมาให้ ตายในถิ นทุ ร-

14

(MG) อพย GI:GQ, MI (M) อพย GR:GL (R) สดด NG:GG (I) อพย I:MG; N:R, O; Q:GJ
(O) สดด GPO:MO (N) อพย GO:I (L) อพย J:G; กดว RR:R (Q) อพย GO:Q; ยชว MI:J
(GP) ยชว MI:N; นหม Q:Q (GG) อพย O:MG; GO:MI; GJ:M; GN:R
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กันดาร ทําไมหนอท่านจึงทําเช่ น และพลม้ าทั#งหมดของเขา
นี# คือพาเราออกมาจากอียิปต์
18 เมื อเราได้ รั บเกี ยรติ เ พราะ
12 พวกเราบอกท่ า นในอี ยิ ปต์ ฟาโรห์ รถรบและพลม้ าของเขา
แล้ วมิใช่ หรือว่ า `ปล่ อยพวกเรา แล้ ว ชาวอี ยิ ปต์ ก ็จะรู้ ว่ าเรานี
แต่ ลาํ พั ง ให้ พวกเรารั บใช้ ชาว แหละคือพระเยโฮวาห์ "
อียิปต์เถิด' เพราะการรับใช้ ชาว 19 ฝ่ ายทู ต สวรรค์ ของพระเจ้ า
อียิปต์น# ั น ก็ยังดีกว่ าทีจะมาตาย ซึ งนําพลโยธาอิ สราเอลนั# นกลั บ
ในถิ นทุ รกันดาร"
ไปอยู่ ข้ างหลั ง และเสาเมฆซึ ง
13 โมเสสจึ งเตื อนพลไพร่ ว่ า อยู่ ข้างหน้ า ก็กลับมาตั# งอยู่ ข้าง
"อย่ ากลั วเลย มั นคงไว้ คอยดู หลังเขา
ความรอดที จะมาจากพระเยโฮ- 20 คื อเสานั# นมาอยู่ ระหว่ างค่ าย
วาห์ ซึ งพระองค์ จะประทานให้ ของชาติ อี ยิ ปต์ และค่ ายของชน
แก่ ท่านทั#งหลายในวันนี# ด้ วยคน ชาติ อิ ส ราเอลและเป็ นเมฆมื ด
อียิปต์ซึ งท่านทั#งหลายเห็นในวัน แก่ ชาวอี ยิ ปต์ แต่ มี แสงส่ อง
นี# แต่ น# ี ไปจะไม่ ได้ เห็นอีกเลย
สว่ างในเวลากลางคื นแก่ ชนชาติ
14 พระเยโฮวาห์ จะทรงรบแทน อิ สราเอล ทั# งสองฝ่ ายมิ ได้ เข้ า
ท่ านทั# งหลาย ท่ านทั# งหลายจง ใกล้ กันตลอดคืน
สงบอยู่ เถิด"
21 โมเสสยื นมื อ ของท่ า นออก
ทะเลแดงก็แยกออก
ไปเหนือทะเล และพระเยโฮวาห์
15 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส ก็ ท รงบั น ดาลให้ ลมทิ ศ ตะวั น
ว่ า "เหตุ ไฉนเจ้ าจึ งมาร้ องทุ กข์ ออกพั ด โหมไล่ นํา# ทะเลตลอด
ต่ อเรา จงสั งชนชาติอิสราเอลให้ คื น ทํา ให้ ทะเลกลายเป็ นดิ น
แห้ ง นํา# แยกออกจากกัน
เดินต่ อไปข้ างหน้ าเถิด
16 ฝ่ ายเจ้ าจงยกไม้ เ ท้ าของเจ้ า 22 ชนชาติ อิ สราเอลก็ พ ากั น
แล้ วยื นมื อของเจ้ าออกไปเหนื อ เดิ นบนดินแห้ งกลางทะเล ส่ วน
ทะเล ทํา ให้ ทะเลนั# นแยกออก นํา# นั# นตั# งเป็ นเหมื อนกําแพงสําเพื อคนอิ ส ราเอลจะได้ เดิ น บน หรับเขา ทั#งทางขวาและทางซ้ าย
ทหารอี ยิปต์ถูกทําลาย
ดินแห้ งกลางทะเลแล้ วข้ ามไปได้
17 ดู เถิ ด ส่ วนเราก็จะบั นดาล 23 คนอี ยิปต์ ก ็ไล่ ตามเขาเข้ าไป
ให้ ใจชาวอี ยิ ปต์ แข็ งกระด้ างไล่ กลางทะเล ทั#งกองม้ าและราชรถ
ตามมา แล้ วเราจะได้ รั บเกี ยรติ และพลม้ าทั#งปวงของฟาโรห์
เพราะฟาโรห์ พลโยธา รถรบ 24 ครั# นในเวลายํารุ่ ง พระเย(GM) อพย O:MG; J:Q (GR) ปฐก GO:G; IJ:R (GI) อพย GI:MO (GJ) อพย I:GN, MP
(GN) อพย GI:I, L (GQ) อพย GR:MG-MM (MP) อสย L:GI; M คร I:R
(MG) อพย GO:L; ยชว R:GJ (MM) อพย GI:MQ; GO:L, GQ (MI) อพย GR:MG; วนฉ N:GQ
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อพยพ GI, GO
โฮวาห์ ทอดพระเนตรจากเสา ชายทะเล
เพลิ งและเสาเมฆทรงเห็ น พล 31 อิ สราเอลเห็นกิ จการใหญ่ ซึ ง
โยธาอี ยิ ปต์ ก็ทรงบั นดาลให้ พระเยโฮวาห์ ไ ด้ ทรงกระทํา แก่
กองทัพอียิปต์เกิดโกลาหล
คนอียิปต์ พลไพร่ น# ั นก็เกรงกลัว
25 พระองค์ ทรงกระทําให้ ล้อรถ พระเยโฮวาห์ เขาทั# งหลายเชื อ
ฝื ดจนแล่ นไปแทบไม่ ไหว คน ถื อพระเยโฮวาห์ และเชื อโมเสส
อียิปต์จึงพูดกันว่ า "ให้ เราหนีไป ผู้ รับใช้ ของพระองค์ด้วย
จากหน้ าคนอิสราเอลเถิด เพราะ
การร้องเพลงแห่ งชัยชนะ
พระเยโฮวาห์ ทรงต่ อสู้ กั บคนอี ขณะนั# นโมเสสกั บชน
ยิปต์แทนเขา"
ชาติ อิ สราเอลร้ องเพลง
26 ขณะนั# นพระเยโฮวาห์ ตรั ส บทนี# ถวายพระเยโฮวาห์ ว่ า
กั บโมเสสว่ า "จงยื นมื อออกไป "ข้ าพเจ้ าจะร้ องเพลงถวายพระ
เหนือทะเล เพื อให้ นาํ# ทะเลไหล เยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงได้
กลับคืนมาท่วมคนอียิปต์ ทั#งรถ ชั ยชนะอย่ างใหญ่ หลวง พระ
รบและพลม้ าของเขา"
องค์ ท รงกวาดม้ าและพลม้ าลง
27 โมเสสจึงยื นมือออกไปเหนือ ในทะเล
ทะเล ครั# นรุ่ งเช้ าทะเลก็กลั บ 2 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นกํา ลั ง
ไหลดั งเก่ า คนอียิปต์ พากั นหนี และเป็ นบทเพลงแห่ งข้ าพเจ้ า
กระแสนํา# แต่ พระเยโฮวาห์ ทรง พระองค์ ทรงเป็ นผู้ ช่ วยให้ ข้าพสลัดคนอียิปต์ลงกลางทะเล
เจ้ ารอด พระองค์ นี แหละเป็ น
28 นํา# ก็กลั บท่ วมพลรถและพล พระเจ้ าของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะ
ม้ า คือพลโยธาทั#งหมดของฟา- สรรเสริญพระองค์ ทรงเป็ นพระ
โรห์ ซึ งไล่ ตามเขาเข้ าไปในทะเล เจ้ าของบรรพบุ รุ ษของข้ าพเจ้ า
ไม่ เหลือสักคนเดียว
ข้ าพเจ้ าจะยกย่ องสรรเสริ ญพระ
29 ฝ่ ายชนชาติ อิ สราเอลเดิ นไป องค์
ตามดิ นแห้ งกลางท้ องทะเล นํา#
3 พระเยโฮวาห์ ท รงเป็ นนั ก รบ
ตั# งขึ# นเหมื อนกํา แพงสําหรั บเขา พระนามของพระองค์ คื อ พระ
ทั#งทางขวาและทางซ้ าย
เยโฮวาห์
30 ดังนี# ในวันนั# นพระเยโฮวาห์ 4พระองค์ ทรงเหวี ยงรถรบและ
ทรงโปรดช่ วยให้ คนอิ ส ราเอล โยนพลโยธาของฟาโรห์ ลงใน
รอดจากเงื# อมมือคนอียิปต์ อิส- ทะเล นายทหารรถรบชั# นยอด
ราเอลเห็ น ศพคนอี ยิ ป ต์ อ ยู่ ที ของฟาโรห์ กจ็ มในทะเลแดง

15

(MO) อพย N:O; GI:I, GI (MN) อพย GO:G, N (ML) สดด NL:OR (MQ) สดด JJ:J
(RP) สดด OL:GP (RG) ยน M:GG; GG:IO (G) สดด GPJ:GM (M) ปฐก ML:MG-MM
(R) สดด MI:L; LR:GL (I) อพย GI:ML; GI:N
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5นํา# ท่ วมเขา เขาจมลงในทะเล เรือง และน่ าเกรงขามเนื องด้ วย
ทีลึกประดุจก้ อนหิ น
การสรรเสริ ญ และการมหั ศ6โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ จรรย์ทีพระองค์ทรงกระทํา
หั ตถ์ ขวาของพระองค์ ทรงอานุ - 12 พระองค์ ทรงเหยี ยดพระ
ภาพยิ ง โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ หั ตถ์ ขวาออก แผ่ นดิ นก็กลื น
พระหั ต ถ์ ขวาของพระองค์ ฟาด พวกเขาเสีย
ศัตรูแหลกเป็ นชิ# นๆ
13 พระองค์ ทรงนํา ชนชาติ ซึ ง
7 ด้ วยเดชานุ ภาพอั นยิ งใหญ่ พระองค์ทรงไถ่ ไว้ ด้วยพระเมตของพระองค์ พระองค์ ทรงควํา ตาของพระองค์ พระองค์ทรงพา
ปฏิ ปักษ์ ของพระองค์ เสี ย พระ เขามาถึ งที สถิ ต อั น บริ สุ ทธิX ของ
องค์ ท รงใช้ พระพิ โรธของพระ พระองค์ ด้ วยพระเดชานุ ภาพ
องค์ เ ผาผลาญเขาเสี ยอย่ างตอ 14 ชนชาติท# ั งหลายจะได้ ยินแล้ ว
ฟาง
จะพากันหวาดกลัว ชาวประเทศ
8 โดยลมที ระบายจากช่ องพระ ฟี ลิสเตียจะรู้ สึกเสียวสยอง
นาสิ กนํา# ก็ท่ วมสู งขึ# นไป นํา# ก็ 15 ครั# งนั# นพวกเจ้ านายในเมื อง
ท่ วมท้ นสู งขึ# น นํา# ก็แข็งขึ# นใน เอโดมก็จะพากันหวาดกลัว และ
ท้ องทะเล
พวกหั วหน้ าในเมื อ งโมอั บก็ จ ะ
9พวกข้ าศึกกล่ าวว่ า `เราจะติ ด สะทกสะท้ าน ชาวเมืองคานาอัน
ตาม เราจะจั บให้ ทัน เราจะริบ ทั#งปวงก็จะระสําระสายไป
สิ งของมาแบ่ งปั นกั น เราจึ งจะ 16 ความรู้ สึ กเสี ยวสยอง และ
พอใจที ได้ กระทํากั บพวกนั# นดั ง ความตกใจกลั วจะอุ บัติ ข# ึ นในใจ
ประสงค์ เราจะชั กดาบออก มือ ของเขา เนื องด้ วยฤทธานุ ภาพ
เราจะทําลายเขาเสีย'
แห่ งพระกรของพระองค์ เขาจะ
10 พระองค์ ท รงบั น ดาลให้ ลม หยุ ดนิ งอยู่ เหมื อนก้ อนหิ น โอ
พัดมา นํา# ทะเลก็ท่วมเขามิด เขา ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ จนพลไพร่
จมลงในกระแสนํา# อั น ไหลแรง ของพระองค์ ผ่ านพ้ นไป จนชน
นั# นเหมือนตะกั ว
ชาติ ซึ งพระองค์ ท รงไถ่ ไ ว้ แล้ ว
11 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ใน ผ่ านไป
บรรดาพระทั# งปวงองค์ ไ หนจะ 17 พระองค์ จะทรงนํา เขาเข้ ามา
เป็ นเหมื อนพระองค์ เล่ า องค์ และทรงตั# งเขาไว้ บนภูเขาซึ งเป็ น
ไหนจะเหมื อ นพระองค์ ผ้ ู ทรง มรดกของพระองค์ โอ ข้ าแต่
ประกอบด้ วยความบริสุทธิX อันรุ่ ง พระเยโฮวาห์ เป็ นสถานที ซึ ง
(O) นหม Q:GG (J) สดด GN:N; GGL:GO (N) พบญ RR:MJ (L) อพย GI:MG-MM
(Q) วนฉ O:RP; อสย OR:GM (GG) G พกษ L:MR (GR) สดด NN;MP; NL:OI (GI) ยชว M:Q
(GO) ปฐก RJ:GO, IP (GJ) ยชว M:Q (GN) สดด M:J; II:M; JL:GJ; NJ:M; NL:OI
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พระองค์ ทรงสร้ างไว้ เพื อเป็ นที เพราะนํา# ขม เหตุฉะนั# นจึงตั# งชื อ
สถิตของพระองค์ โอ ข้ าแต่ พระ ว่ ามาราห์
เยโฮวาห์ สถานบริ สุ ทธิX ซึ งพระ 24 และพลไพร่ น# ั นก็ พากั นบ่ น
หั ตถ์ของพระองค์สถาปนาไว้
ต่ อว่ าโมเสสว่ า "พวกเราจะเอา
18 พระเยโฮวาห์ จ ะทรงครอบ อะไรดื ม"
ครองอยู่ เป็ นนิตย์นิรันดร์
25 โมเสสก็ร้ องทู ลพระเยโฮวาห์
19 เพราะเมื อกองม้ าของฟา- พระเยโฮวาห์ จึ ง ทรงชี# ให้ ท่ า น
โรห์ กั บราชรถ และพลม้ าของ เห็นต้ นไม้ ต้นหนึ ง เมื อโยนต้ น
ท่านลงไปในทะเล พระเยโฮวาห์ ไม้ น# ั นลงในนํา# นํา# ก็จืด ณ ทีนั# น
ก็ ท รงให้ นํา# ทะเลไหลกลั บมา พระองค์ ทรงประทานกฎเกณฑ์
ท่ วมเสี ย แต่ ชนชาติ อิ สราเอล และกฎไว้ และทรงลองใจเขาที
เดิ นไปบนดิ นแห้ งกลางทะเล นั น
นั# น"
26 พระองค์ ตรั สว่ า "ถ้ าเจ้ าทั# ง
20 ฝ่ ายมิ เรี ยมหญิ ง ผู้ พยากรณ์ หลายฟั ง พระสุ ร เสี ย งของพระ
พี สาวของอาโรนก็ ถื อ รํา มะนา เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ าอย่ า ง
และหญิ ง ทั# งปวงก็ ถื อ รํา มะนา ขะมั กเขม้ น และกระทําสิ งที ถู ก
เดินตาม พร้ อมเต้ นรําไปด้ วย
ต้ องในสายพระเนตรของพระ
21 มิ เรียมจึ งร้ องนําว่ า "จงร้ อง องค์ เงี ยหู ฟั งพระบั ญญั ติ ของ
เพลงถวายพระเยโฮวาห์ เถิ ด พระองค์ และรั กษากฎเกณฑ์
เพราะพระองค์ ท รงได้ ชั ยชนะ ของพระองค์ ทุ กประการ แล้ ว
อย่ างใหญ่ หลวง พระองค์ ทรง โรคต่ างๆซึ งเราบั นดาลให้ เกิ ด
กวาดม้ าและพลม้ าให้ ตกลงไป แก่ ชาวอี ยิ ปต์ น# ั น เราจะไม่ ให้
ในทะเล"
บังเกิดแก่ พวกเจ้ าเลย เพราะเรา
พวกอิ สราเอลเข้าไปใน
คื อพระเยโฮวาห์ เป็ นผู้ รั กษาเจ้ า
ให้ หาย"
ถิ)นทุรกันดาร เมื)อกระหายนํ&า
27 พวกเขามาถึ งตําบลเอลิ ม ที
พระเจ้าทรงประทานให้
มี ต้ น
22 ต่ อมา โมเสสนําพวกอิ สรา- มี บ่ อนํา# พุ สิ บสองบ่ อ
เอลออกจากทะเลแดงไปยั ง ถิ น อินทผลัมเจ็ดสิบต้ น พวกเขาจึง
ทุ รกันดารชู ร์ เดินไปในถิ นทุ ร- ตั# งค่ ายใกล้ บ่อนํา# นั# น
ได้รบั อาหารโดยการอัศจรรย์
กันดารสามวัน ก็มิได้ พบนํา# เลย
พวกเขายกไปจากเอลิ ม
23 ครั# นมาถึ งตําบลมาราห์ เขา
และในวั นที สิ บห้ าเดื อน
ก็กิ นนํา# ที ตําบลมาราห์ น# ั นไม่ ได้

16

(GL) อสย ON:GO (GQ) อพย GI:MR (MP) อพย M:I; กดว MJ:OQ (MG) อพย GO:G
(MM) ปฐก GJ:N; MP:G (MR) กดว RR:L; นรธ G:MP (MI) อพย GI:GG; GJ:M
(MO) อพย GJ:I (MJ) อพย GQ:O-J; MR:MO (MN) กดว RR:Q (G) อพย GM:J, OG
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ที สอง นั บตั# งแต่ เวลายกออก เย็นท่ านทั# งหลายจะได้ ร้ ู ว่ าพระ
จากแผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ ชุ มนุ มชน เยโฮวาห์ เป็ นผู้ ทรงนํา พวกท่ าน
ชาติ อิ ส ราเอลทั# งหมดก็ ม าถึ ง ออกจากประเทศอียิปต์
ถิ นทุ รกันดารสี น ซึ งอยู่ ระหว่ าง 7ในเวลาเช้ า พวกท่ านจะได้
ตําบลเอลิมกับภูเขาซีนาย
เห็ น สง่ า ราศี แห่ ง พระเยโฮวาห์
2 ชุ มนุ มชนชาติ อิ สราเอลทั# ง เพราะคําบ่ นต่ อว่ าของพวกท่ าน
ปวงก็ พากั น บ่ นต่ อโมเสสและ ต่ อพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรง
อาโรนในถิ นทุ รกันดาร
สดับแล้ ว เราทั#งสองเป็ นผู้ ใดเล่ า
3คนอิ สราเอลกล่ า วแก่ ท่ า นทั# ง พวกท่านจึงมาบ่ นต่ อว่ าเรา"
สองว่ า "พวกข้ าพเจ้ าตายเสี ย 8โมเสสกล่ าวว่ า "ในเวลาเย็น
ด้ วยพระหั ตถ์ ของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ จะประทานเนื# อให้
ตั# งแต่ อยู่ ในประเทศอียิปต์ ขณะ ท่ านรั บประทานและในเวลาเช้ า
เมื อนั งอยู่ ใกล้ หม้ อเนื# อและรั บ พวกท่ านจะมี อาหารรั บประทาน
ประทานอาหารอิ มหนํา จะดี กว่ า จนอิ ม เพราะพระเยโฮวาห์ ทรง
นี ท่ านกลั บนํา พวกข้ าพเจ้ าออก สดั บคําบ่ นของท่ านต่ อพระองค์
มาในถิ นทุ รกันดารอย่ างนี# เพื อ เราทั# งสองนี# เป็ นผู้ ใดเล่ า พวก
จะให้ ชุ ม นุ มชนทั# งหมดหิ วตาย ท่านมิได้ บ่นต่ อว่ าเรา แต่ ได้ บ่น
เท่านั# น"
ต่ อว่ าพระเยโฮวาห์ "
4 แล้ วพระเยโฮวาห์ ไ ด้ ตรั ส กั บ 9 โมเสสจึ งกล่ าวแก่ อาโรนว่ า
โมเสสว่ า "ดู เถิด เราจะให้ อา- "จงบอกชุ มนุ มชนชาติ อิ สราเอล
หารตกลงมาจากท้ อ งฟ้ าดุ จ ฝน ทั#งปวงว่ า `เข้ ามาใกล้ พระพักตร์
สําหรั บพวกเจ้ า ให้ พลไพร่ ออก พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์
ไปเก็ บทุ กวั น พอกิ น เฉพาะวั น ทรงสดับคําบ่ นของท่านแล้ ว'"
หนึ งๆ เพื อเราจะได้ ลองใจว่ า 10 ต่ อมาขณะที อาโรนกล่ าวแก่
เขาจะดํา เนิ น ตามราชบั ญญั ติ บรรดาชุ มนุ มชนอิ สราเอลอยู่ น# ั น
ของเราหรือไม่
เขาทั# งหลายมองไปทางถิ นทุ ร5ต่ อมาในวั นที หก เมื อเขา กันดาร แล้ วดูเถิด สง่ าราศีของ
เตรียมของทีเก็บมา อาหารนั# นก็ พระเยโฮวาห์ ปรากฏอยู่ ในเมฆ
จะเพิ มเป็ นสองเท่ า ของที เขา 11 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
เก็บทุ กวัน"
ว่ า
6 โมเสสกั บอาโรนจึ งบอกชน 12 "เราได้ ยิ นคํา บ่ นของชนชาติ
ชาติอิสราเอลทั#งปวงว่ า "ในเวลา อิสราเอลแล้ ว จงกล่ าวแก่ เขาว่ า
(M) อพย GI:GG; GO:MI (R) อพย GN:R; กดว GG:I-O (I) อพย GO:MO; พบญ L:M
(O) ลนต MO:MG (J) อพย J:N (N) อพย GJ:GP, GM; กดว GI:MN (L) G ซมอ L:N
(Q) กดว GJ:GJ (GP) อพย GR:MG; GJ:N (GM) อพย GJ:J-L; กดว GI:MN
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หน้ า 149
อพยพ GJ
`ในเวลาเย็น พวกเจ้ าจะได้ กิ น คนเก็บได้ เท่าที คนหนึ งรับประเนื# อ ทั# งในเวลาเช้ า เจ้ าจะได้ ทานพอดี
อาหารกินจนอิ ม แล้ วเจ้ าจะรู้ ว่า 19 โมเสสจึ งสั งว่ า "อย่ าให้ ผ้ ู ใด
เราคื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ เก็บเหลือไว้ จนรุ่ งเช้ า"
พวกเจ้ า'"
20 แต่ เขามิ ได้ เชื อฟั งโมเสส
13 ครั# นถึ ง เวลาเย็ น ฝู ง นกคุ่ ม บางคนเก็บส่ วนหนึ งไว้ จนรุ่ งเช้ า
บินมาเต็มค่ าย ในเวลาเช้ าก็มีนาํ#
อาหารนั# นก็เน่ าเป็ นหนอนและ
ค้ างตกรอบค่ ายทีพัก
บู ดเหม็น โมเสสจึ งโกรธคน
มานาเปรี ยบเทียบกับพระเยซู
เหล่ านั# น
21 เขาเก็บกั นทุ กๆเช้ าเท่ าที คน
ซึ) งเป็ นอาหารทิพย์
หนึ งรั บประทานพอดี แต่ พอ
มาจากสวรรค์
14 เมื อนํา# ค้ างระเหยไปแล้ ว ดู แดดออกร้ อนจั ดแล้ วอาหารนั# น
เถิด สิ งหนึ งเหมือนเกล็ดเล็กๆ ก็ละลายไป
เท่ าเม็ดนํา# ค้ างแข็งอยู่ ที พื# นดิ น 22 อยู่ มาเมื อถึ งวั นที หก เขา
เก็บอาหารสองเท่ า คื อคนละ
ในถิ นทุ รกันดารนั# น
15 เมื อชนชาติ อิ สราเอลเห็ นจึ ง สองโอเมอร์ บรรดาหั วหน้ าของ
พู ดกั นว่ า "นี คื อมานา" เพราะ ชุ มนุ มชนจึงมารายงานต่ อโมเสส
อธิบายเรื) องวันสะบาโต
เขาไม่ ทราบว่ าเป็ นสิ งใด โมเสส
จึงบอกเขาว่ า "นี แหละเป็ นอา- 23 โมเสสบอกเขาว่ า "พระเยหารที พระเยโฮวาห์ ประทานให้ โฮวาห์ ทรงพระบัญชาว่ า `พรุ่ งนี#
เป็ นวั นหยุ ดงาน เป็ นสะบาโต
พวกท่านรับประทาน
16 นี เป็ นสิ งที พระเยโฮวาห์ ทรง วันบริสุทธิX ของพระเยโฮวาห์ วัน
บัญชาไว้ ว่า `ให้ ทุกคนเก็บเท่าที นี# จะปิ# งอะไรก็ให้ ป# ิ ง จะต้ มอะพอรับประทานอิ ม ให้ เก็บคนละ ไรก็ต้ มเสี ย และส่ วนที เหลือทั# ง
โอเมอร์ ตามจํานวนคนมากน้ อย หมดจงเก็บไว้ จนถึงวันรุ่ งขึ# น'"
24 เมื อเขาเก็บไว้ จนถึ งวันรุ่ งขึ# น
ซึ งพักอยู่ ในเต็นท์ของตน'"
17 ชนชาติ อิ สราเอลก็ ก ระทํา ตามโมเสสสั ง อาหารนั# นก็มิ ได้
ตาม บางคนเก็บมาก บางคน บูดเหม็นเป็ นหนอนเลย
25 โมเสสจึ งบอกว่ า "วั นนี# จง
เก็บน้ อย
18 แต่ เมื อเขาใช้ โอเมอร์ ตวงคน กินอาหารนั# น เพราะว่ าวันนี# เป็ น
ที เก็บได้ มากก็ไม่ มี เหลื อ และ วันสะบาโตของพระเยโฮวาห์ วัน
คนทีเก็บได้ น้อยก็หาขาดไม่ ทุ ก นี# ท่ านจะไม่ พบอาหารอย่ างนั# น
(GR) กดว GG:Q, RG (GI) อพย GJ:RG; กดว GG:N-L (GO) อพย GJ:I; นหม Q:GO
(GJ) อพย GM:I; GJ:RM (GL) M คร L:GO (GQ) อพย GM:GP; GJ:MR; MR:GL
(MR) ปฐก M:R; อพย MP:L-GG (MI) อพย GJ:MP
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อพยพ GJ, GN
หน้ า 150
ในทุ่ งเลย
พั กตร์ พระเยโฮวาห์ ตลอดชั ว
26 จงเก็บหกวัน แต่ ในวันทีเจ็ด อายุของท่าน"
ซึ งเป็ นสะบาโตจะไม่ มีเลย"
34 อาโรนก็วางมานานั# นลงหน้ า
27 อยู่ มาเมื อวั นที เจ็ดมี บางคน หี บพระโอวาท เพื อรักษาไว้ ตาม
ออกไปเก็บ แต่ ไม่ ได้ พบ
พระดํา รั ส ที พระเยโฮวาห์ ทรง
28 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส บัญชาแก่ โมเสส
ว่ า "พวกเจ้ าจะขั ดขื นบั ญญั ติ 35 ชนชาติ อิ สราเอลได้ กิ นมานา
และราชบั ญญั ติ ของเรานานสั ก สี สิบปี จนเขามาถึงเมืองทีจะอาเท่าไร
ศัยอยู่ พวกเขากินมานาจนมาถึง
29 ดู ซิ พระเยโฮวาห์ ทรงกํา - ชายแดนแผ่ นดินคานาอัน
หนดวันสะบาโตให้ เจ้ า คือในวัน 36 หนึ งโอเมอร์ เท่ า กั บหนึ งใน
ที หก พระองค์ จึ งประทานอา- สิบของเอฟาห์
หารให้ พอรั บ ประทานสองวั น
นํ&าไหลออกมาจากศิ ลา
ให้ ทุ กคนพั กอยู่ ในที ของตน
ชุ มนุ มชนชาติ อิ สราอย่ าให้ ผู้ ใดออกจากที พั กในวั น
เอ ลทั# ง ห ม ดยก อ อ ก
ทีเจ็ดนั# นเลย"
จากถิ นทุ รกั นดารสี นไปเป็ น
30 เหตุ ฉะนั# นพลไพร่ ท# ั งปวงจึ ง ระยะๆตามพระบั ญชาของพระ
ได้ พักงานในวันทีเจ็ด
เยโฮวาห์ และมาตั# งค่ ายที เรฟี ดิม
31 เหล่ าวงศ์ วานของอิ ส ราเอล ทีนั นไม่ มีนาํ# ให้ พลไพร่ ดื ม
เรียกชื ออาหารนั# นว่ า มานา เป็ น 2เหตุ ฉะนั# นพลไพร่ จึ งกล่ าวหา
เม็ดขาวเหมื อนเมล็ดผั กชี มี รส โมเสสว่ า "ให้ นํา# พวกข้ าดื มซิ "
เหมือนขนมแผ่ นประสมนํา# ผึ# ง
โมเสสจึงบอกเขาว่ า "พวกเจ้ าหา
32 โมเสสกล่ าวว่ า "พระเยโฮ- เรื องเราทําไม เหตุ ไฉนพวกเจ้ า
วาห์ มีรับสั งว่ า `จงตวงมานาโอ- จึ ง บั ง อาจลองดี กั บพระเยโฮเมอร์ หนึ ง เก็บไว้ ตลอดชั วอายุ วาห์ "
ของเจ้ า เพื อเขาทั# งหลายจะได้ 3พลไพร่ กระหายนํา# ที ตําบลนั# น
เห็ น อาหารซึ งเราเลี# ยงเจ้ าใน จึ งบ่ นต่ อโมเสสว่ า "ทํา ไมท่ าน
ถิ นทุ รกันดารนี# เมื อเรานําพวก จึ งพาพวกข้ า ทั# งบุ ตรและฝู ง
เจ้ าออกจากแผ่ นดินอียิปต์'"
สัตว์ของข้ า ออกมาจากประเทศ
33 โมเสสบอกอาโรนว่ า "เอา อียิปต์ให้ อดนํา# ตาย"
หม้ อลู กหนึ ง ตวงมานาให้ เต็ม 4โมเสสจึ งร้ องทู ลพระเยโฮวาห์
โอเมอร์ หนึ ง เก็บไว้ ต่ อพระ ว่ า "ข้ าพระองค์จะทําอย่ างไรกับ

17

(MJ) อพย MP:Q-GP (ML) M พกษ GN:GI; สดด NL:GP; GPJ:GR (RG) กดว GG:N-Q
(RR) ฮบ Q:I; วว M:GN (RI) อพย MO:GJ, MG (RO) กดว RR:RL (G) อพย GO:MM; GJ:G
(M) อพย GI:GG; กดว MP:M-R (R) อพย GM:RL (I) อพย GI:GO; ยน L:OQ
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หน้ า 151
อพยพ GN, GL
ชนชาติ น# ี ดี เขาเกื อบจะเอาหิ น 11 ต่ อมาโมเสสยกมื อขึ# นเมื อไร
ขว้ างข้ าพระองค์ให้ ตายอยู่ แล้ ว"
อิ ส ราเอลก็ ไ ด้ เปรี ย บเมื อนั# น
5พระเยโฮวาห์ จึ งตรั สกั บโมเสส ท่านลดมือลงเมื อไร พวกอามาว่ า "จงเดิ นล่ วงหน้ าพลไพร่ ไป เลขก็เป็ นต่ อเมื อนั# น
และนํา พวกผู้ ใหญ่ บางคนของ 12 แต่ มื อ ของโมเสสเมื อยล้ า
อิสราเอลไปด้ วย ให้ ถือไม้ เท้ าที เขาทั# งสองก็นาํ ก้ อนหิ นมาวางไว้
เจ้ าใช้ ตีแม่ นาํ# นั# นไปด้ วย
ให้ โมเสส ท่ านนั ง อาโรนกั บ
6ดูเถิด เราจะยืนอยู่ ต่อหน้ าเจ้ า เฮอร์ ก ็ช่ วยยกมื อท่ านขึ# นคนละ
ที นั นบนศิ ลาที ภูเขาโฮเรบ เจ้ า ข้ าง มือของท่านก็ชูอยู่ จนตะวัน
จงตีศิลานั# น แล้ วนํา# จะไหลออก ตกดิน
มาจากศิ ลาให้ พลไพร่ ดื ม" โม- 13 ฝ่ ายโยชู วาปราบอามาเลข
เสสก็ทาํ ดั งนั# นท่ ามกลางสายตา กั บ พลไพร่ ของเขาพ่ ายแพ้ ไป
พวกผู้ ใหญ่ ของอิสราเอล
ด้ วยคมดาบ
7 โมเสสเรี ยกชื อตํา บลนั# นว่ า 14 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
มัสสาห์ และเมรบาห์ ด้ วยเหตุ ว่ า "จงเขียนข้ อความต่ อไปนี# ลง
ว่ า คนอิสราเอลกล่ าวหาตน ณ ไว้ ในหนั ง สื อ เพื อเป็ นที ระลึ ก
ที นั# น และลองดี กั บพระเยโฮ- ทั# งเล่ าให้ โยชู วาฟั งคือว่ า เราจะ
วาห์ ว่า "พระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ต ลบล้ างชื อชนชาติอามาเลขไม่ ให้
อยู่ ท่ า มกลางพวกข้ าพเจ้ าจริ ง ปรากฏในความทรงจํา ของพล
หรือ"
ไพร่ ภายใต้ ฟ้านี# เลย"
การสู ร้ บกับคนอามาเลข
15 โมเสสจึ งสร้ างแท่ นเรี ยกชื อ
8ครั# งนั# น คนอามาเลขยกมารบ ว่ า เยโฮวาห์ นิสสี
16 กล่ าวว่ า "เพราะพระเยโฮกับคนอิสราเอลทีตําบลเรฟี ดิม
9โมเสสสั งโยชู วาว่ า "จงเลื อก วาห์ ได้ ทรงปฏิญาณว่ า พระเยชายฉกรรจ์ ฝ่ ายเราออกไปสู้ รบ โฮวาห์ จะทรงกระทําสงครามกั บ
กั บพวกอามาเลข พรุ่ งนี# เราจะ อามาเลขต่ อไปทุ กชั วอายุ"
พ่ อตาของโมเสส
ยื นถื อไม้ เท้ าของพระเจ้ าอยู่ บน
ยอดภูเขา"
มาเยี)ยมชนชาติ อิสราเอล
10 โยชู วาก็ทาํ ตามคําสั งของโมเมื อเยโธร ปุ โรหิ ตแห่ ง
เสส ออกสู้ รบกั บพวกอามาเลข
มี เดี ยน พ่ อตาของโมส่ วนโมเสส อาโรน และเฮอร์ก ็ เสส ได้ ยินถึ งกิ จการทั# งหลายที
ขึ# นไปบนยอดภูเขานั# น
พระเจ้ าทรงกระทํา เพื อโมเสส

18

(O) กดว MP:L; อสค M:J (J) กดว MP:GP-GG; พบญ L:GO (N) กดว MP:GR, MI; MN:GI
(L) ปฐก RJ:GM; กดว MI:MP (Q) อพย I:MP (GG) ยก O:GJ
(GI) อพย MI:I; กดว RR:M; พบญ MO:GQ (GJ) ปฐก MM:GI-GJ (G) อพย M:GJ, GL

02_exo.pub
page 38

Monday, February 29, 2016 12:39

อพยพ GL
หน้ า 152
และอิ ส ราเอลพลไพร่ ของพระ วาห์ ทรงกระทํากั บฟาโรห์ และ
องค์ว่า พระเยโฮวาห์ ทรงนําอิส- แก่ ชาวอี ยิ ปต์ เพราะทรงเห็นแก่
ราเอลออกจากอียิปต์
พวกอิสราเอล ทั#งความทุ กข์ยาก
2 เยโธรพ่ อ ตาของโมเสสจึ ง พา ลํา บากทั# งปวงซึ งเกิ ดขึ# นแก่ คน
ศิ ปโปราห์ ภ รรยาของโมเสสซึ ง อิ สราเอลในระหว่ างทาง และ
โมเสสได้ ส่ งกลั บไปแต่ คราว พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงช่ วยเขาให้
ก่ อนนั# น
พ้ นภัยอย่ างไร
3พร้ อมกั บบุ ตรชายทั# งสองคน 9เยโธรก็มี ความยิ นดี ที ได้ ทราบ
ของนาง คนหนึ งชื อเกอร์ โชม พระกรุ ณาทั# งสิ# นซึ งพระเยโฮเพราะโมเสสกล่ าวว่ า "ข้ าพเจ้ า วาห์ ได้ ทรงสํา แดงแก่ คนอิ สราเป็ นคนต่ างด้ าวอาศั ยอยู่ ต่ าง เอล เมื อพระองค์ทรงช่ วยเขาให้
ประเทศ"
รอดพ้ นจากเงื# อมมือชาวอียิปต์
4อี กคนหนึ งชื อ เอลี เยเซอร์ 10 เยโธรจึ งกล่ าวว่ า "สาธุ การ
เพราะท่านกล่ าวว่ า "พระเจ้ าของ แด่ พระเยโฮวาห์ ผ้ ู ทรงช่ วยท่ าน
บิ ดาข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ อุ ปถั ม ภ์ ของ ทั#งหลายให้ รอดจากเงื# อมมือชาว
ข้ าพเจ้ า และทรงให้ ข้าพเจ้ ารอด อียิปต์ และจากหั ตถ์ของฟาโรห์
จากพระแสงดาบของฟาโรห์ "
และทรงช่ วยพลไพร่ ให้ พ้ นจาก
5เยโธรพ่ อตาของโมเสส พา มือของชาวอียิปต์
ภรรยาและบุ ต รชายทั# งสองคน 11 บัดนี# เราทราบว่ า พระเยโฮนั# นมาหาโมเสสที ในถิ นทุ รกั น- วาห์ ทรงเป็ นใหญ่ กว่ าพระทั# ง
ดารที เขาตั# งค่ ายอยู่ ที ภู เขาของ ปวง ใหญ่ กว่ าพระเหล่ านั# นทีได้
พระเจ้ า
กระทําต่ อชนชาติ อิสราเอลอย่ าง
6ท่านบอกโมเสสว่ า "เราคือเย- ทะนง"
โธรพ่ อตาของท่ านพาภรรยากั บ 12 เยโธรพ่ อ ตาของโมเสสก็ นาํ
บุ ต รชายทั# งสองของนางมาหา เครื องเผาบูชา และเครื องสัตวท่าน"
บูชาถวายแด่ พระเจ้ า ฝ่ ายอาโรน
7 โมเสสออกไปต้ อนรั บพ่ อตา กั บบรรดาผู้ ใหญ่ แห่ งอิ สราเอล
กราบลงและจุ บท่ าน ท่ านทั# ง มารั บ ประทานเลี# ยงกั บพ่ อตา
สองไต่ ถามถึ งทุ กข์ สุขซึ งกันและ ของโมเสสเฉพาะพระพั กตร์ พระ
กันแล้ วพากันเข้ าไปในเต็นท์
เจ้ า
8โมเสสเล่ าให้ พ่ อตาฟั งถึ งเหตุ 13 ต่ อมาวั นรุ่ งขึ# น โมเสสออก
การณ์ ทุ ก ประการซึ งพระเยโฮ- นั งพิ จ ารณาพิ พากษาความให้
(M) อพย M:MG; I:MP-MJ (R) อพย M:MM; กจ N:MQ (I) ปฐก IQ:MO (O) อพย R:G
(N) ปฐก GL:M (L) อพย GO:J, GJ (Q) อสย JR:N-GI (GP) ปฐก GI:MP
(GG) อพย G:GP, GJ, MM; M พศด M:O (GM) อพย MI:O; พบญ GM:N (GR) มธ MR:M
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หน้ า 153
อพยพ GL
พลไพร่ พลไพร่ ก ็ยืนห้ อมล้ อม พระเจ้ า
โมเสสตั# งแต่ เช้ าจนเย็น
20 ท่ า นจงสั งสอนเขาให้ รู้ กฎ
14 เมื อพ่ อตาของโมเสสเห็ น และพระราชบั ญญั ติ ต่ างๆ และ
งานทั# งปวงที โมเสสกระทํา เพื อ แสดงให้ เขารู้ จั ก ทางที เขาต้ อง
พลไพร่ เช่ นนั# น จึงกล่ าวว่ า "นี ดําเนินชี วิตและสิ งทีต้ องปฏิบัติ
ท่ า นใช้ วิ ธี อะไรปฏิ บั ติ กั บพล 21 ยิ งกว่ านั# น ท่ านจงเลื อกคน
ไพร่ เล่ า เหตุไรท่านจึงนั งทํางาน ที สามารถจากพวกพลไพร่ คื อ
อยู่ แต่ ผ้ ู เดี ยว และพลไพร่ ท# ั ง คนที ยํา เกรงพระเจ้ า ไว้ ใจได้
ปวงก็ยื นล้ อมท่ านตั# งแต่ เช้ าจน และเกลี ยดสิ นบน แต่ งตั# งคน
เย็น"
อย่ างนี# ไว้ เป็ นผู้ ปกครองคน พัน
15 โม เสสจึ ง ตอ บพ่ อตาว่ า คนบ้ าง ร้ อยคนบ้ าง ห้ าสิ บคน
"เพราะพลไพร่ มาหาข้ าพเจ้ า บ้ าง สิบคนบ้ าง
เพื อขอให้ ทูลถามพระเจ้ า
22 ให้ เขาพิ พากษาความของพล
16 เมื อเขามี การโต้ เถียงกันก็มา ไพร่ อยู่ เสมอ ส่ วนคดี ใหญ่ ๆก็
หาข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าก็ตั ดสิ น ให้ เขานํามาแจ้ งต่ อท่ าน แต่ คดี
ความระหว่ างเขากั บเพื อนบ้ าน เล็ ก ๆน้ อยๆให้ เขาตั ด สิ น เอง
สอนเขาให้ รู้ จั ก กฎเกณฑ์ ของ การงานของท่ านจะเบาลง และ
พระเจ้ าและพระราชบั ญญั ติ ของ พวกเขาจะแบกภาระร่ วมกั บ
พระองค์"
ท่าน
17 ฝ่ ายพ่ อตาของโมเสสจึ ง 23 ถ้ าทํา ดั ง นี# และพระเจ้ าทรง
กล่ าวแก่ ท่านว่ า "ท่านทําอย่ างนี# บัญชาแล้ ว ท่านก็จะสามารถทน
ไม่ ดี
ได้ พลไพร่ ท# ังปวงนี# กจ็ ะไปยังที
18 ทั# งท่ านและพลไพร่ ที มาหา อาศัยของเขาด้ วยความสงบสุข"
ท่ านนั# นจะอ่ อนระอาใจ เพราะ 24 โมเสสก็ ฟั ง เสี ยงของพ่ อ ตา
ภาระอั นหนั กนี# เหลื อกํา ลั งของ และทํา ตามที เขาแนะนํา ทุ ก
ท่าน ท่ านไม่ สามารถทีจะทําแต่ ประการ
ผู้ เดียวได้
25 โมเสสจึ ง ได้ เลื อ กคนที
19 ฟั งเสี ยงของเราบ้ าง เราจะ สามารถจากคนอิ สราเอลทั# งปวง
ให้ คาํ แนะนําแก่ ท่าน และขอให้ ตั# งให้ เป็ นหั วหน้ าพลไพร่ เป็ นผู้
พระเจ้ าทรงสถิ ตอยู่ กั บท่ าน ปกครองคนพันคนบ้ าง ร้ อยคน
ท่ า นจงเป็ นผู้ แทนของพลไพร่ บ้ าง ห้ าสิบคนบ้ าง สิบคนบ้ าง
ต่ อพระเจ้ า นําความกราบทู ล 26 คนเหล่ า นั# นพิ พากษาความ
(GO) ลนต MI:GM (GJ) อพย MI:GI (GL) กดว GG:GI, GN (GQ) อพย I:GJ; MP:GQ
(MP) พบญ G:GL; O:G (MG) พบญ GJ:GQ (MM) พบญ G:GN; กดว GG:GN
(MR) อพย GJ:MQ (MO) อพย GL:MG; พบญ G:GO (MJ) โยบ MQ:GJ
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อพยพ GL, GQ
หน้ า 154
ของพลไพร่ อยู่ เสมอ แต่ คดี แห่ งปุ โรหิ ต และเป็ นชนชาติ
ยากๆเขานําไปแจ้ งโมเสส ส่ วน บริ สุ ทธิX สํา หรั บเรา'
นี เป็ น
คดีเล็กๆน้ อยๆเขาตัดสินเอง
ถ้ อยคําที เจ้ าต้ องบอกให้ ชนชาติ
27 โมเสสส่ งพ่ อตาของตนกลั บ อิสราเอลฟั ง"
ไป พ่ อตาก็กลั บไปยังเมื องของ 7โมเสสจึ งมาเรี ยกประชุ ม พวก
เขา
ผู้ ใหญ่ ของพลไพร่ แล้ วเล่ าข้ อ
คนอิ สราเอลมาถึง
ความเหล่ านี# ที พระเยโฮวาห์ ทรง
บัญชาท่านให้ เขาฟั งทุ กประการ
ถิ)นทุรกันดารซี นาย
ในเดื อนที สามนับตั# งแต่ 8 บรรดาพลไพร่ ก็ ต อบพร้ อม
ชนชาติ อิ สราเอลออก กันว่ า "สิ งทั#งปวงทีพระเยโฮวาห์
จากแผ่ นดินอียิปต์ ในวันนั# นเขา ตรัสนั# น ข้ าพเจ้ าทั#งหลายจะกระ
ทําตาม" โมเสสจึงนําถ้ อยคําของ
มาถึงถิ นทุ รกันดารซีนาย
2เมื อยกออกจากตํา บลเรฟี ดิ ม พลไพร่ ไปกราบทู ลพระเยโฮวาห์
พลไพร่ จงเตรี ยมตัว
มาถึ งถิ นทุ รกั นดารซี นาย พวก
ที)จะฟั งคําสัง) จากพระเจ้า
เขาก็ต# ั งค่ ายอยู่ ในถิ นทุ รกั นดาร
ชาวอิ ส ราเอลตั# งค่ า ยอยู่ ที หน้ า 9พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสสว่ า
ภูเขานั# น
"ดู เถิ ด เราจะมาหาเจ้ าในเมฆ
3โมเสสขึ# นไปเฝ้ าพระเจ้ า พระ หนาทึ บ เพื อพลไพร่ จะได้ ยิ น
เยโฮวาห์ ตรั ส จากภู เ ขานั# นว่ า ขณะที เราพู ดกั บเจ้ า แล้ วจะได้
"บอกวงศ์ วานยาโคบและชนชาติ เชื อเจ้ าตลอดไป" โมเสสนํา คํา
อิสราเอลดังนี# ว่า
ของพลไพร่ น# ั นกราบทู ลพระเย4`พวกเจ้ าได้ เห็ นกิ จการซึ งเรา โฮวาห์
กระทํากับชาวอียิปต์แล้ ว และที 10 พระเยโฮวาห์ จึ งรั บ สั งกั บ
เราเทิ ดชู เจ้ าขึ# น ดุ จดั งด้ วยปี ก โมเสสว่ า "ไปบอกให้ พลไพร่
นกอินทรี เพื อนําเจ้ ามาถึงเรา
ชํา ระตั วให้ บริ สุ ทธิX ในวั นนี# และ
5เหตุ ฉะนั# นบั ดนี# ถ้ าเจ้ า เชื อฟั ง พรุ่ งนี# ให้ เขาซั กเสื# อผ้ าเสี ยให้
เสี ยงเรา และรั กษาพั นธสั ญญา สะอาด
ของเราไว้ เจ้ าจะเป็ นทรั พย์ อั น 11 เตรี ยมตั วไว้ ให้ พร้ อมในวั น
ประเสริฐของเรา ยิ งกว่ าชาติ ท# ัง ที สาม เพราะในวั นที สามนั# น
ปวง เพราะแผ่ นดิ นทั# งสิ# นเป็ น พระเยโฮวาห์ จ ะเสด็ จ ลงมาบน
ของเรา
ภูเขาซี นายท่ ามกลางสายตาของ
6เจ้ าทั# งหลายจะเป็ นอาณาจั กร พลไพร่ ท# ังปวง

19

(MN) กดว GP:MQ-RP (G) กดว RR:GO (M) อพย R:G, GM; GN:G (R) อพย R:I; กจ N:RL
(I) พบญ MQ:M (O) อพย Q:MQ; GO:MJ (J) พบญ N:J; GI:MG (N) อพย I:MQ-RP
(L) อพย I:RG; MI:R (Q) อพย GQ:GJ; MP:MG; MI:GO (GP) ลนต GG:II-IO; ฮบ GP:MM
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หน้ า 155
อพยพ GQ
12 จงกํา หนดเขตให้ พลไพร่ อยู่ เตาใหญ่ ภูเขาก็สะท้ านหวั นไหว
รอบภูเขา แล้ วกําชั บเขาว่ า `เจ้ า ไปหมด
ทั# งหลายจงระวั งตั วให้ ดี อย่ าล่ วง 19 เมื อเสี ยงแตรยิ งดังขึ# น โมลํา# เขตขึ# นไปหรื อถู กต้ องเชิ งภู เสสก็กราบทู ล พระเจ้ าก็ตรั ส
เขานั# น ผู้ ใดถู กภูเขาต้ องมี โทษ ตอบเป็ นเสียงร้ อง
ถึงตายเป็ นแน่
20 พระเยโฮวาห์ เสด็จลงมาบน
13 อย่ าใช้ มื อฆ่ าผู้ นั# นเลย ให้ ยอดภู เขาซี นาย พระเยโฮวาห์
เอาหิ นขว้ างหรือยิ งเสี ย จะเป็ น ทรงเรี ยกโมเสสให้ ข# ึ นไปบนยอด
สัตว์กด็ ีหรือเป็ นมนุ ษย์กด็ ี อย่ า เขา โมเสสก็ข# ึ นไป
ไว้ ชีวิต' เมื อได้ ยินเสียงแตรเป่ า 21 พระเยโฮวาห์ ตรั สสั งโมเสส
ยาว ให้ เขาทั# งหลายมายั งภู เขา ว่ า "เจ้ าจงลงไปกํา ชั บพลไพร่
นั# น"
เกรงว่ า เขาจะล่ วงลํา# เข้ ามาถึ ง
14 โมเสสลงจากภู เขามายั ง พล พระเยโฮวาห์ เพราะอยากเห็ น
ไพร่ แล้ วพลไพร่ ชาํ ระตัวให้ บริ- แล้ วเขาจะพิ นาศเสี ยเป็ นจํานวน
สุทธิX และซักเสื# อผ้ าให้ สะอาด
มาก
15 แล้ วท่ านกล่ า วแก่ พลไพร่ ว่ า 22 อี กประการหนึ ง พวกปุ โร"ท่ านทั# งหลายจงเตรี ยมตั วไว้ ให้ หิ ตที เข้ ามาเฝ้ าพระเยโฮวาห์ น# ั น
พร้ อมในวั นที สาม อย่ าเข้ าใกล้ ให้ เขาชํา ระตั วให้ บริ สุ ทธิX ด้ วย
ภรรยาของท่านเลย"
เกรงว่ า พระเยโฮวาห์ จ ะทรงลง
16 อยู่ มาพอถึ งรุ่ งเช้ าวั นที สาม โทษเขา"
ก็บั งเกิ ดฟ้ าร้ องฟ้ าแลบ มี เมฆ 23 ฝ่ ายโมเสสกราบทู ลพระเยอั น หนาทึ บปกคลุ มภู เ ขานั# นไว้ โฮวาห์ ว่ า "พลไพร่ ข# ึ นมาบน
กับมีเสียงแตรดังสนั น จนคนทั#ง ภูเขาซีนายไม่ ได้ เพราะพระองค์
ปวงที อยู่ ค่ า ยต่ า งก็ พากั นกลั ว ทรงสั งข้ าพระองค์ ท# ั งหลายว่ า
จนตัวสั น
`จงกั# นเขตรอบภูเขานั# น ชําระให้
17 โมเสสก็ นาํ ประชาชนออก เป็ นทีบริสุทธิX '"
จากค่ ายไปเฝ้ าพระเจ้ า พวกเขา 24 พระเยโฮวาห์ จึ งตรั สกั บโมมายืนอยู่ ทีเชิ งภูเขา
เสสว่ า "ลงไปเถิด แล้ วกลับขึ# น
18 ภูเขาซี นายมี ควันกลุ้ มหุ้ มอยู่ มาอีก พาอาโรนขึ# นมาด้ วย แต่
ทั วไปเพราะพระเยโฮวาห์ เสด็จ อย่ า ให้ พวกปุ โรหิ ตและพลไพร่
ลงมาบนภูเขานั# นโดยอาศัยเพลิง ล่ วงลํา# ขึ# นมาถึ ง พระเยโฮวาห์
ควั นไฟพลุ่ งขึ# นเหมื อนควั นจาก เกรงว่ าพระองค์จะลงโทษเขา"
(GM) อพย RI:R (GO) G คร N:O (GJ) ฮบ GM:GL-GQ, MG (GN) พบญ I:GP
(GL) ปฐก GO:GN; GQ;ML; อพย R:M (GQ) สดด LG:N; ฮบ GM:MG (MG) G ซมอ J:GQ
(MM) อพย GQ:MI; MI:O; ลนต GP:R; MG:J-L (MR) อพย GQ:GM
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25 โมเสสก็ ล งไปบอกพลไพร่ 8จงระลึ กถึ งวั นสะบาโต ถื อ
ตามนั# น
เป็ นวันบริสุทธิX
พระเจ้าทรงตรัสพระบัญญัติ
9 จงทํา การงานทั# งสิ# นของเจ้ า
หกวัน
สิบประการจากสวรรค์
พระเจ้ า ตรั ส พระวจนะ 10 แต่ วั นที เจ็ดนั# นเป็ นสะบาโต
ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ทั#งสิ# นต่ อไปนี# ว่า
2 "เราคื อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า เจ้ า ในวันนั# นอย่ ากระทําการงาน
ของเจ้ า ผู้ ได้ นาํ เจ้ าออกจาก ใดๆ ไม่ ว่าเจ้ าเอง หรือบุตรชาย
บุ ตรสาวของเจ้ า หรื อทาสทาสี
แผ่ นดินอียิปต์คือจากเรือนทาส
3 อย่ ามี พระอื นใดนอกเหนื อ ของเจ้ า หรือสัตว์ใช้ งานของเจ้ า
หรื อแขกที อาศั ย อยู่ ในประตู
จากเรา
4 อย่ า ทํา รู ปเคารพสลั กสํา หรั บ เมืองของเจ้ า
ตนเป็ นรู ปสิ งหนึ งสิ งใด ซึ งมี 11 เพราะในหกวั นพระเยโฮวาห์
อยู่ ในฟ้ าเบื# องบน หรือซึ งมีอยู่ ที ทรงสร้ างฟ้ า และแผ่ นดิน ทะเล
แผ่ นดิ นเบื# องล่ าง หรื อซึ งมี อยู่ และสรรพสิ งซึ งมี อยู่ ในที เหล่ า
นั# น
แต่ ในวั นที เจ็ดทรงพั ก
ในนํา# ใต้ แผ่ นดิน
5 อย่ า กราบไหว้ หรื อปรนนิ บั ติ เพราะฉะนั# นพระเยโฮวาห์ ท รง
รู ปเหล่ านั# น เพราะเราคื อพระ อวยพระพรวันสะบาโต และทรง
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า เป็ น ตั# งวันนั# นไว้ เป็ นวันบริสุทธิX
พระเจ้ าที หวงแหน
ให้ โทษ 12 จงให้ เกี ยรติ แก่ บิ ด ามารดา
เพราะความชั วช้ าของบิ ด าตก ของเจ้ า เพื ออายุ ของเจ้ าจะได้
ทอดไปถึ ง ลู กหลานของผู้ ที ชั ง ยื นนานบนแผ่ นดิ น ซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า ของเจ้ าประทาน
เราจนถึงสามชั วสี ชั วอายุคน
6แต่ แสดงความเมตตาต่ อคนที ให้ แก่ เจ้ า
รักเรา และรักษาบัญญัติของเรา 13 อย่ าฆ่ าคน
14 อย่ าล่ วงประเวณีผัวเมียเขา
จนถึงพันชั วอายุคน
7 อย่ า ออกพระนามพระเยโฮ- 15 อย่ าลักทรัพย์
วาห์ พระเจ้ าของเจ้ าอย่ างไร้ ประ 16 อย่ าเป็ นพยานเท็ จ ใส่ ร้ าย
โยชน์ เพราะผู้ ที ออกพระนาม เพื อนบ้ าน
พระองค์ อ ย่ า งไร้ ประโยชน์ น# ั น 17 อย่ าโลภครั วเรื อนของเพื อน
พระเยโฮวาห์ จ ะทรงถื อ ว่ า ไม่ มี บ้ าน อย่ าโลภภรรยาของเพื อน
บ้ าน หรือทาสทาสีของเขา หรือ
โทษก็หามิได้

20

(G) พบญ O:MM (M) อพย GR:R (R) ยรม MO:J (I) พบญ I:GO-GQ (O) กดว GI:GL, RR
(J) พบญ N:Q (N) ลนต GQ:GM (L) ลนต MJ:M (Q) ลก GR:GI (GP) ปฐก M:M-R
(GG) ปฐก M:M-R (GM) ลนต GQ:R (GR) รม GR:Q (GI) พบญ O:GL (GO) ลนต GQ:GG
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วั ว ลาของเขา หรื อสิ งใดๆซึ ง อวยพรเจ้ า
เป็ นของของเพื อนบ้ าน"
25 ถ้ าจะก่ อ แท่ น บู ชาด้ วยศิ ล า
18 คนทั# งหลายเมื อได้ ยิ น ได้ สําหรับเรา อย่ าก่ อด้ วยศิลาทีตก
เห็นฟ้ าร้ อง ฟ้ าแลบ เสียงแตร แต่ งแล้ ว เพราะถ้ าเจ้ าใช้ เครื อง
และควั นที พลุ่ งขึ# นจากภู เขาเช่ น มื อตกแต่ งศิ ลานั# น เจ้ าก็จะทํา
นั# น ต่ างก็ยืนตัวสั นอยู่ แต่ ไกล
ให้ ศิลานั# นเป็ นมลทิน
19 เขาจึ งกล่ าวแก่ โมเสสว่ า 26 และเจ้ าอย่ าเดินตามขั# นบั น"ท่านจงนําความมาเล่ าเถิด พวก ไดขึ# นไปยั งแท่ นบู ชาของเรา
ข้ าพเจ้ าจะฟั ง แต่ อย่ าให้ พระเจ้ า เพื อว่ าการเปลื อยเปล่ า ของเจ้ า
ตรัสกับพวกข้ าพเจ้ าเลย เกรงว่ า จะไม่ ได้ ถูกเปิ ดเผยเสียทีนั น"
ข้ าพเจ้ าจะตาย"
ความยุติธรรมระหว่ าง
20 โมเสสจึ งกล่ าวแก่ พลไพร่ ว่ า
นายกับทาส
"อย่ ากลั วเลย เพราะว่ าพระเจ้ า
"ต่ อ ไปนี# เป็ นคํา ตั ด สิ น
เสด็จมาเพื อลองใจท่านทั#งหลาย
ซึ งเจ้ าต้ องประกาศให้
เพื อพวกท่ านจะได้ ยํา เกรงพระ เขาทั#งหลายทราบไว้
องค์ และจะได้ ไม่ ทาํ บาป"
2 ถ้ าเจ้ าจะซื# อคนฮี บ รู ไว้ เป็ น
21 พลไพร่ ยื นอยู่ แต่ ไกล แต่ ทาส เขาจะต้ องปรนนิบัติเจ้ าหก
โมเสสเข้ าไปใกล้ ความมื ดทึ บที ปี แต่ ปีที เจ็ดเขาจะได้ เป็ นอิ สพระเจ้ าทรงสถิตอยู่ น# ั น
ระโดยไม่ ต้องเสียค่ าไถ่
22 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส 3ถ้ าทาสได้ มาแต่ ผ้ ู เดี ยว จง
ว่ า "บอกชนชาติ อิ สราเอลดั งนี# ปล่ อยเขาไปแต่ ผ้ ู เดี ยว ถ้ าเขามี
ว่ า `เจ้ าทั# งหลายได้ เห็ นแล้ วว่ า ภรรยาต้ องปล่ อยภรรยาของเขา
เราพูดกับพวกเจ้ าจากท้ องฟ้ า
ไปด้ วย
23 เจ้ าอย่ าทํารู ปพระด้ วยเงิ นไว้ 4ถ้ านายหาภรรยาให้ เขา และ
สําหรับบูชาเทียมเท่ากั บเราหรื อ ภรรยานั# นเกิดบุตรชายก็ดี บุตร
ทํารูปพระด้ วยทองคําสําหรับตัว
สาวก็ดี ด้ วยกั น ภรรยากั บบุ ตร
24 จงใช้ ดิ นก่ อแท่ นบู ชาสําหรั บ นั# นจะเป็ นคนของนาย เขาจะ
เรา และบนแท่ นนั# นจงใช้ แกะ เป็ นอิสระได้ แต่ ตัวผู้ เดียว
และวั วของเจ้ าเป็ นเครื องเผา 5 ถ้ าทาสนั# นมากล่ าวเป็ นที เข้ า
บู ชา และเป็ นสั นติ บู ชาแก่ เรา ใจชั ดเจนว่ า `ข้ าพเจ้ ารั กนาย
ในทุ กตํา บลที เราให้ ระลึ กถึ ง และลูกเมียของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ า
นามของเรา เราจะมาหาเจ้ าและ ไม่ อยากออกไปเป็ นไท'

21

(GQ) พบญ O:O, MR-MN (MP) อพย I:GP (MG) อพย GQ:GJ (MM) พบญ I:RJ; O:MI, MJ
(MR) อพย RM:G-M, I (MI) ปฐก GM:M (MO) พบญ MN:O (MJ) อพย ML:IM-IR
(G) อพย MI:R-I (M) ลนต MO:RQ-IR (O) พบญ GO:GJ
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6 ให้ นายพาทาสนั# นไปถึ ง พวก 13 ถ้ าผู้ ใดมิได้ เจตนาฆ่ าเขา แต่
ผู้ พิ พากษา พาเขาไปที ประตู เขาตายเพราะพระเจ้ าทรงปล่ อย
หรื อไม้ วงกบประตู แล้ วให้ นาย ให้ ตายด้ วยมื อของผู้ น# ั น เราจะ
เจาะหู เขาด้ วยเหล็กหมาด เขา ตั# งตํา บลหนึ งไว้ ให้ เขาหนี ไ ปที
ก็ จะอยู่ ปรนนิ บั ติ นายต่ อ ไปจน นั น
ชี วิตหาไม่
14 แต่ ถ้ าผู้ ใดเจตนาหั กหลั งฆ่ า
7ถ้ าคนใดขายบุ ตรสาวเป็ นทาสี เพื อนบ้ าน ก็ให้ ดึงตัวเขาไปจาก
หญิ งนั# น
จะมิ ได้ เป็ นอิ สระ แท่ นบู ชาของเราเพื อลงโทษให้
เหมือนทาส
ถึงตาย
8ถ้ าหญิ งนั# นไม่ เป็ นที พอใจของ 15 ผู้ ใดทุ บตี บิ ดามารดาของตน
นายทีรั บเธอไว้ เป็ นภรรยา ต้ อง ผู้ นั# นจะต้ องถู กปรั บโทษถึ งตาย
ยอมให้ คนอื นไถ่ เธอไป แต่ ไม่ มี เป็ นแน่
สิ ท ธิX จะขายหญิ ง นั# นให้ แก่ ช าว 16 ผู้ ใดลักคนไปขายก็ดี หรือมี
ต่ างประเทศ เพราะมิได้ สัตย์ซื อ ผู้ พบคนทีถู กลักไปอยู่ ในมือของ
ต่ อหญิงนั# นแล้ ว
ผู้ น# ั นก็ดี ผู้ ลักนั# นจะต้ องถู กปรับ
9 ถ้ านายยกหญิ งนั# นให้ เป็ น โทษถึงตายเป็ นแน่
ภรรยาบุ ตรชายของตน ก็ให้ เขา 17 ผู้ ใดแช่ งด่ าบิ ด ามารดาของ
ปฏิ บั ติ ต่ อหญิ ง นั# นดุ จ เป็ นบุ ตร ตน ผู้ นั# นต้ องถู กปรั บโทษถึ ง
สาวของตน
ตายเป็ นแน่
GPถ้ าเขาหาหญิ งอื นมาเป็ น 18 ถ้ ามี ผ้ ู วิ วาทกั น และฝ่ าย
ภรรยา อย่ าให้ เขาลดอาหารการ หนึ งเอาหิ นขว้ างหรือชก แต่ อีก
กิ น เสื# อผ้ าและประเพณีผั วเมี ย ฝ่ ายหนึ งไม่ ถึ งแก่ ความตาย
กับคนเก่ า
เพียงแต่ เจ็บป่ วยต้ องนอนพัก
11 ถ้ าเขามิ ได้ กระทํา ตามประ- 19 ถ้ าผู้ ทีบาดเจ็บนั# นลุกขึ# น ถือ
การใดในสามประการนี# แก่ เ ธอ ไม้ เท้ าเดินออกไปได้ อีก ผู้ ตีน# ั น
หญิ ง นั# นจะไปเสี ย ก็ ไ ด้ โดยไม่ ก็พ้ นโทษ แต่ เขาจะต้ องเสี ยค่ า
ต้ องมีค่าไถ่ ไม่ ต้องเสียเงิน
ป่ วยการ และค่ ารั กษาบาดแผล
ความยุติธรรมเกี)ยวกับ
จนหายเป็ นปกติ
20 ถ้ าผู้ ใดทุ บตี ท าสชายหญิ ง
ความเจ็ บป่ วยและ
ของตนด้ วยไม้ จนตายคามื อ ผู้
การกระทําผิดต่ อคนอื) น
12 ผู้ ใดทุ บตี คนหนึ งให้ ตาย ผู้ นั# นต้ องถู กปรับโทษเป็ นแน่
นั# นจําต้ องรับโทษถึงตายเป็ นแน่ 21 หากว่ า ทาสนั# นมี ชี วิ ต ต่ อไป
(J) อพย GM:GM (N) นหม O:O (GP) G คร N:R, O (GM) ปฐก Q:J; ลนต MI:GN
(GR) กดว RO:GG; พบญ GQ:R-O (GI) พบญ GQ:GG-GM (GJ) ปฐก RN:ML; อพย MM:I
(GN) ลนต MP:Q; สภษ MP:MP (GQ) M ซมอ R:MQ (MG) ลนต MO:II-IJ
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ได้ วั นหนึ ง หรื อสองวั นจึ งตาย 29 แต่ ถ้ าวั วนั# นเคยขวิ ด คนมา
นายก็ไม่ ต้องถู กปรับโทษ เพราะ ก่ อน และมีผ้ ู มาเตือนให้ เจ้ าของ
ทาสนั# นเป็ นดังเงินของนาย
ทราบ แต่ เจ้ าของมิ ได้ กั กขั งมั น
22 ถ้ ามีผ้ ู ชายตีกัน แล้ วบังเอิญ ไว้ มั นจึ งได้ ขวิ ดชายหรื อหญิ ง
ไปถู กผู้ หญิ ง มี ครรภ์ ทาํ ให้ แท้ ง ถึงตาย ให้ เอาหิ นขว้ างวัวนั# นเสีย
ลูก แต่ หญิงนั# นไม่ เป็ นอั นตราย ให้ ตายและให้ ลงโทษเจ้ าของถึ ง
ต้ องปรั บผู้ นั# นตามแต่ สามี ของ ตายด้ วย
หญิ งนั# นจะเรี ยกร้ องเอาจากเขา 30 ถ้ าจะเรี ยกร้ องเอาค่ าไถ่ จาก
และเขาจะต้ องเสี ยตามที พวกผู้ ผู้ น# ั น เขาต้ องเสียค่ าไถ่ แทนชี วิต
พิพากษาจะตัดสิน
ของเขาตามทีได้ เรียกร้ อง
23 ถ้ าหากว่ าเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด 31 หากวั วนั# นขวิ ดบุ ตรชายและ
อันตรายประการใด ก็ให้ วินิจฉัย บุ ตรสาว ก็จงปรั บโทษตามคํา
ดังนี# คือชี วิตแทนชี วิต
ตัดสินข้ อนี# ดุจกัน
24 ตาแทนตา ฟั นแทนฟั น มือ 32 ถ้ าวั วนั# นขวิ ด ทาสชายหญิ ง
แทนมือ เท้ าแทนเท้ า
ของผู้ ใด เจ้ าของวั วต้ องให้ เงิ น
25 รอยไหม้ แทนรอยไหม้ แผล แก่ น ายของทาสนั# นสามสิ บเชแทนแผล รอยชํา# แทนรอยชํา#
เขล แล้ วต้ องเอาหิ นขว้ างวัวนั# น
ความรับผิดชอบของ
ให้ ตายเสียด้ วย
33 ถ้ าผู้ ใดเปิ ดบ่ อ หรื อขุ ดบ่ อ
เจ้าของสัตว์
26 ถ้ าผู้ ใดตี นั ยน์ ตาของทาส แต่ มิ ได้ ปิ ดไว้ แล้ วมี วัวหรื อลา
ชายหญิ งให้ บอดไป เขาต้ อง ตกลงไปตายในบ่ อนั# น
ปล่ อยทาสผู้ นั# นให้ เป็ นไทเนื อง 34 เจ้ าของบ่ อต้ องให้ ค่ าชดใช้
เขา ต้ องเสี ยเงิ นค่ าสั ตว์ น# ั นให้
ด้ วยนัยน์ตาของเขา
27 ถ้ าผู้ ใดทํา ให้ ฟั นทาสชาย แก่ เจ้ าของ ซากสัตว์ทีตายนั# นจะ
หญิ งหลุ ดไป เขาต้ องปล่ อย ตกเป็ นของเจ้ าของบ่ อ
ทาสผู้ นั# นเป็ นไทเนื องด้ วยฟั น 35 ถ้ าวั วของผู้ ใดขวิ ด วั วของผู้
อื นให้ ตาย เขาต้ องขายวัวทีเป็ น
ของเขา
28 ถ้ าวั วขวิ ด ชายหรื อ หญิ ง ถึ ง อยู่ แล้ วมาแบ่ งเงินกัน และวัวที
ตายจงเอาหิ นขว้ างวั วนั# นให้ ตาย ตายนั# นให้ แบ่ งกันด้ วย
เป็ นแน่ และอย่ ากินเนื# อของมัน 36 หรื อถ้ ารู้ แล้ วว่ า วั วนั# นเคย
เลย แต่ เจ้ าของวั วตั วนั# นไม่ มี ขวิ ดมาก่ อน แต่ เจ้ าของมิ ได้ กั ก
ขั งไว้ เจ้ าของต้ องใช้ วั วแทนวั ว
โทษ
(MM) อพย GL:MG-MM; MG:RP; พบญ MM:GL
(MI) ลนต MI:MP; พบญ GQ:MG; มธ O:RL-II; G ปต M:GQ-MP (ML) ปฐก Q:O
(RP) อพย MG:MM; กดว RO:RG (RM) อพย MG:ML; ศฟย GG:GM-GR; มธ MJ:GO; MN:R, Q
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และวั วที ตายนั# นก็ ต กเป็ นของ ค่ าเสียหายเต็มจํานวน
ตัว"
7 ถ้ าผู้ ใดฝากเงิ น หรื อสิ งของ
สิทธิอํานาจของเจ้าของสัตว์
ไว้ กับเพื อนบ้ าน แล้ วของนั# นถู ก
"ถ้ าผู้ ใดลั กวั วหรื อแกะ ขโมยลักไปจากเรือนผู้ น# ั น ถ้ าจับ
ไปฆ่ าหรือขาย ให้ ผ้ ู น# ั น ขโมยได้ ขโมยต้ องใช้ แทนเป็ น
ใช้ วั วห้ าตั วแทนวั วหนึ งตั วและ สองเท่า
8ถ้ าจั บขโมยไม่ ได้ จงนํา เจ้ า
แกะสี ตัวแทนแกะตัวหนึ ง
2ถ้ าผู้ ใดเห็ นขโมยกํา ลั งขุ ดช่ อง ของเรื อ นมาถึ งพวกผู้ พิ พากษา
เข้ าไปแล้ วตี ขโมยนั# นตาย ไม่ เพื อจะดู ว่ ามื อของตนเองได้ ลั ก
ต้ องทํา ให้ โลหิ ตตกเพราะการตี สิ งของของเพื อนบ้ านนั# นหรือไม่
9ในคดี ฟ้ องร้ องทุ กอย่ าง จะ
คนนั# น
3ถ้ าดวงอาทิตย์ข# ึ นแล้ ว ต้ องทํา เป็ นเรื องวัว ลา แกะ หรือเสื# อผ้ า
ให้ โลหิ ตตกเพราะการตี ค นนั# น หรื อ เรื องสิ งของใดๆที หายไป
แต่ ผ้ ู ร้ายนั# นต้ องให้ ค่าชดใช้ ถ้ า ถ้ ามีคนมาอ้ างว่ าสิ งนี# สิ งนั# นเป็ น
เขาไม่ มี อะไรจะใช้ ให้ ต้ องขาย ของตน จงนําคดีของคู่ ความนั# น
ไปถึงพวกผู้ พิพากษา พวกผู้ พิตัวเขาเป็ นค่ าของทีลักไปนั# น
4ถ้ าจั บของที ลั กไปนั# นได้ อยู่ ใน พากษานั# นจะตั ด สิ นว่ าผู้ ใดผิ ด
มือของเขาจะเป็ นวัวก็ดี หรือลา ผู้ นั# นจะต้ องใช้ ค่ าชดใช้ เป็ นสอง
ก็ดี หรื อแกะก็ดี ซึ งยั งเป็ นอยู่ เท่า
ขโมยนั# นต้ องให้ ค่ าชดใช้ เป็ น 10 ถ้ าผู้ ใดฝากลาหรื อวั ว หรื อ
แกะ หรื อสั ตว์ ใดๆไว้ กั บเพื อน
สองเท่า
5 ถ้ าผู้ ใดปล่ อ ยให้ สั ตว์ กิ น ของ บ้ าน และสั ตว์ น# ั นเกิ ดตายลง
ในนา หรื อในสวนองุ่ นเสี ยไป หรื อเป็ นอั นตราย หรื อมี ผ้ ู ไล่
หรื อปล่ อยสัตว์ของตน แล้ วมัน ต้ อนไปจากบ้ านนั# นโดยไม่ มีใคร
ไปกินในนาของผู้ อื น เขาต้ องให้ เห็น
ค่ าชดใช้ โดยให้ ของทีดี ทีสุดใน 11 ต้ องให้ ผ้ ู รั บฝากนั# นปฏิญาณ
นาของตน และของที ดี ที สุ ดใน ตั วต่ อเพื อนบ้ านต่ อ พระพั ก ตร์
พระเยโฮวาห์ เพื อดู ว่ า มื อของ
สวนองุ่ นของตนเป็ นค่ าเสียหาย
6ถ้ าจุ ดไฟที กองหนาม และไฟ เขาลักของของเพื อนบ้ านนั# นจริง
ลามไปติ ดกองข้ าว หรื อติ ดต้ น หรื อไม่ แล้ วเจ้ าของนั# นจะต้ อง
ข้ าวซึ งมิ ได้ เกี ยว หรือติ ดทุ่ งนา ยินยอม ผู้ รั บฝากนั# นไม่ ต้องให้
ให้ ไหม้ เสีย ผู้ ทีจุ ดไฟนั# นต้ องใช้ ค่ าชดใช้

22

(G) M ซมอ GM:J; สภษ J:RG; ลก GQ:L (M) กดว RO:MN; โยบ MI:GJ (R) อพย MG:M
(I) อพย MG:GJ; สภษ J:RG (N) อพย MM:I; ลนต J:G-N (L) อพย MG:J, MM; MM:ML
(Q) อพย MM:L, ML; พบญ MO:G (GG) ฮบ J:GJ
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12 แต่ ถ้าสัตว์น# ั นถู กลักไป ขณะ แน่
เมื อผู้ รั บฝากอยู่ ด้ วย ผู้ รั บฝาก 20 ผู้ ใดถวายบู ชาแก่ พระต่ างๆ
ต้ องให้ ค่าชดใช้ แก่ เจ้ าของ
เว้ นแต่ พระเยโฮวาห์ องค์เดียว ผู้
13 ถ้ ามี สั ต ว์ ร้ ายมากั ดฉี ก สั ตว์ นั# นต้ องถู กทําลายเสียสิ# น
นั# นตาย จงเอาซากมาให้ ตรวจดู 21 เจ้ าอย่ าบี บบั งคั บ หรื อข่ ม
เป็ นหลั กฐาน แล้ วผู้ รั บฝากไม่ เหงคนต่ างด้ าวเลย เพราะเจ้ าทั#ง
ต้ องให้ ค่ าชดใช้ แทนสั ตว์ ถู กกั ด หลายเคยเป็ นคนต่ างด้ าวอยู่ ใน
ฉีกนั# น
ประเทศอียิปต์
14 ถ้ าผู้ ใดยื มสิ งใดๆไปจาก 22 อย่ าข่ มเหงหญิ งม่ ายหรื อลู ก
เพื อนบ้ านแล้ วเกิ ดเป็ นอั นตราย กําพร้ าพ่ อเลย
หรื อตายระหว่ างเวลาที เจ้ า ของ 23 ถ้ าเจ้ าข่ มเหงเขาโดยวิ ธี ใดก็
ไม่ อยู่ ผู้ ยืมต้ องให้ ค่าชดใช้ เต็ม ตาม และเขาร้ องทุ กข์ถึงเรา เรา
ตามจํานวนเป็ นแน่
จะฟั งคําร้ องทุ กข์ของเขาแน่ ๆ
15 แต่ ถ้ าเจ้ าของอยู่ ด้ วย ผู้ ยื ม 24 ความโกรธของเราจะพลุ่ งขึ# น
ไม่ ต้ องให้ ค่ าชดใช้ ถ้ าเป็ นของ และเราจะประหารเจ้ าด้ วยดาบ
เช่ าให้ คิดแต่ ค่าเช่ าเท่านั# น
ภรรยาของเจ้ าจะต้ องเป็ นม่ า ย
การล่ วงประเวณี
และบุ ตรของเจ้ าจะต้ องเป็ นกําการไหว้รูปเคารพ ความกรุ ณา พร้ าพ่ อ
16 ถ้ าผู้ ใดล่ อ ลวงหญิ ง พรหม- 25 ถ้ าเจ้ าให้ พลไพร่ ของเราคน
จารี ที ยั ง ไม่ มี คู่ หมั# นและนอน ใดที เป็ นคนจนและอยู่ กั บเจ้ ายืม
ร่ วมกั บหญิ งนั# น ผู้ นั# นจะต้ อง เงินไป อย่ าถือว่ าตนเป็ นเจ้ าหนี#
เสี ยเงิ นสิ นสอด และต้ องรั บ และอย่ าคิดดอกเบี# ยจากเขา
26 ถ้ าเจ้ าได้ รั บ เสื# อคลุ มของ
หญิงนั# นเป็ นภรรยาของตน
17 ถ้ าบิ ดาไม่ ยอมอย่ างเด็ดขาด เพื อนบ้ านไว้ เป็ นของประกัน จง
ที จะยกหญิ ง นั# นให้ เป็ นภรรยา คื นของนั# นให้ เขาก่ อนตะวั นตก
เขาก็ ต้ องเสี ย เงิ น เท่ า สิ น สอด ดิน
ตาม ธรรม เ นี ยม สู่ ขอ ห ญิ ง 27 เพราะเขามี เสื# อคลุ ม ตั วนั# น
ตั วเดี ยวเป็ นเครื องปกคลุ มร่ าง
พรหมจารีน# ั นดุจกัน
18 สํา หรั บแม่ มด เจ้ าอย่ าให้ กาย มิฉะนั# นเวลานอนเขาจะเอา
อะไรห่ มเล่ า ต่ อมาเมื อเขาทู ล
รอดชี วิตอยู่ เลย
19 ผู้ ใดร่ วมประเวณีกับสัตว์ ผู้ ร้ องทุ กข์ ต่ อเรา เราจะสดั บฟั ง
นั# นจะต้ องถู กลงโทษถึ งตายเป็ น เพราะเราเป็ นผู้ มีเมตตากรุณา
(GM) ปฐก RG:RQ (GR) ปฐก RG:RQ (GJ) พบญ MM:ML-MQ (GN) ปฐก RI:GM
(GL) ลนต GQ:RG (GQ) ลนต GL:MR; MP:GO (MG) อพย MR:Q (MM) พบญ MI:GN-GL
(MR) พบญ GP:GN-GL (MI) สดด JQ:MI (MJ) พบญ MI:J, GP-GR (MN) อพย RI:J-N
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28 อย่ าด่ าผู้ เป็ นพระ หรื อสาป ยกมันขึ# น
แช่ งผู้ ปกครองชนชาติ ของเจ้ า 6เจ้ าอย่ า บิ ด เบื อนคํา พิ พากษา
เลย
ให้ ผิ ดไปจากความยุติธรรมทีคน
29 อย่ าชั กช้ าที จะนํา พื ชผลและ จนควรได้ รับในคดีของเขา
นํา# ผลไม้ อันแรกของเจ้ ามาถวาย 7เจ้ าจงหลี กให้ ห่ างไกลจากการ
พระเจ้ า จงถวายบุ ตรชายหั วปี ใส่ ความคนอื น อย่ าประหาร
ของเจ้ าให้ แก่ เรา
ชี วิตคนทีปราศจากความผิ ดและ
30 สํา หรั บวั วและแพะแกะของ คนชอบธรรม เพราะเราจะไม่ ยก
เจ้ า จงทําดังนั# นเหมือนกัน ให้ โทษให้ คนชั ว
ลูกมันอยู่ กับแม่ เจ็ดวัน ถึ งวันที 8อย่ ารั บสิ นบนเลย เพราะว่ า
แปดจงพามาถวายแก่ เรา
สิ น บนทํา ให้ คนตาดี ก ลายเป็ น
X
31 เจ้ าทั# งหลายเป็ นคนบริ สุ ทธิ คนตาบอดไป และพลิ กคดี ของ
อุ ทิ ศแก่ เรา เหตุ ฉะนั# นเนื# อ คนชอบธรรมเสียได้
สั ตว์ ที ถู กกั ดตายในทุ่ งนา เจ้ า 9 เจ้ าอย่ าข่ มเหงคนต่ างด้ าว
อย่ ากิ นเลย จงทิ# งให้ สุ นั ขกิ น เพราะเจ้ ารู้ จักใจคนต่ างด้ าวแล้ ว
เสีย"
เพราะว่ าเจ้ าทั# งหลายก็เคยเป็ น
กฎศี ลธรรม
คนต่ างด้ าวในประเทศอี ยิ ปต์ มา
"อย่ านําเรื องเท็จไปเล่ า ก่ อน
ปี แห่ งการหยุดพัก
ต่ อๆกั น อย่ าร่ วมมื อ
เป็ นพยานใส่ ร้ายกับคนชั ว
10 จงหว่ านพื ชและเกี ยวเก็บผล
2อย่ าทําชั วตามอย่ างคนจํานวน ในนาของเจ้ าตลอดหกปี
มากทีเขาทํากันนั# นเลย อย่ าอ้ าง 11 แต่ ปี ที เจ็ดนั# น จงงดเสี ย
พยานลําเอียงเข้ าข้ างหมู่ มาก จะ ปล่ อยให้ นานั# นว่ างอยู่ เพื อให้
ทําให้ ขาดความยุติธรรมไป
คนจนในชนชาติ ของเจ้ าเก็บกิ น
3 ทั# งอย่ า ลํา เอี ยงเข้ าข้ างคนจน ส่ วนที เหลื อนอกนั# นก็ให้ สัตว์ป่า
ในคดีของเขา
กิ น ส่ วนสวนองุ่ นและสวนมะ4 ถ้ าเจ้ าพบวั วหรื อ ลาของศั ตรู กอกเทศเจ้ าจงกระทํา เช่ นเดี ยว
หลงมา จงพาไปส่ งคื นให้ เจ้ า กัน
ของจงได้
12 จงทํา การงานของเจ้ าหกวั น
5 ถ้ าเห็ น ลาของผู้ ที เกลี ยดชั ง แต่ ใ นวั น ที เจ็ ด นั# นจงหยุ ด งาน
เจ้ าล้ มลงเพราะบรรทุ กของหนัก เพื อวัว ลาของเจ้ าจะได้ พัก และ
อย่ าได้ เมิ นเฉยเสี ย จงช่ วยเขา ลู กชายทาสี ของเจ้ า กั บคนต่ าง

23

(ML) ปญจ GP:MP (MQ) อพย GR:M, GM (RG) อพย GQ:J; ลนต N:MI (G) อพย MP:GJ
(M) ปฐก N:G (R) พบญ G:GN (I) รม GM:MP (O) พบญ MM:I (J) ปญจ O:L
(N) มธ MN:I (L) สภษ GO:MN (Q) อพย MM:MG (GP) ลนต MO:G-N (GM) ลก GR:GI
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หน้ า 163
อพยพ MR
ด้ าวจะได้ พักผ่ อนให้ สดชื นด้ วย
ครั# งแรกจากไร่ นาของเจ้ านั# น จง
13 สิ งทั# งปวงที เราสั งเจ้ าไว้ น# ั น นํามาถวายในพระนิ เวศพระเยจงระวังถือให้ ดี และอย่ าออกชื อ โฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า อย่ าต้ ม
พระอื นเลย อย่ าให้ ได้ ยินชื อของ เนื# อลู ก แพะด้ วยนํา# นมของแม่
พระเหล่ า นั# นออกจากปากของ มันเลย
เจ้ า
ระเบียบในการชนะ
เทศกาลประจํ าปี
แผ่ นดินคานาอัน
14 จงถื อเทศกาลถวายแก่ เ ราปี 20 ดู เถิ ด เราใช้ ทู ตสวรรค์ องค์
ละสามครั# ง
หนึ งเดิ นนํา หน้ าพวกเจ้ า เพื อ
15 จงถื อเทศกาลกิ นขนมปั ง ไร้ คอยระวั งรั กษาพวกเจ้ าตามทาง
เชื# อตามเวลาที กํา หนดไว้ (ใน นําไปถึงทีซึ งเราได้ เตรียมไว้
เดือนอาบีบ อันเป็ นเดือนซึ งเรา 21 จงเอาใจใส่ ทู ต นั# นและเชื อ
บั ญชาไว้ เจ้ าจงกิ นขนมปั งไร้ ฟั งเสี ยงของเขา อย่ าฝ่ าฝื นเขา
เชื# อเจ็ ด วั น ตามที เราสั งเจ้ าไว้ เพราะเขาจะไม่ ยกโทษการละแล้ ว เพราะในเดื อนนั# นเจ้ าออก เมิดให้ เจ้ าเลย ด้ วยว่ าเขากระทํา
จากอียิปต์ อย่ าให้ ผ้ ู ใดมาเฝ้ าเรา ในนามของเรา
มือเปล่ าเลย)
22 แต่ ถ้ าเจ้ าทั# งหลายเชื อฟั ง
16 จงถื อเทศกาลเลี# ยงฉลองการ เสียงของเขาจริงๆ และทําทุ กสิ ง
เก็บเกี ยว ถวายพืชผลแรกทีเกิด ตามที เราสั งไว้ เราจะเป็ นศั ตรู
จากแรงงานของเจ้ า ซึ งเจ้ าได้ ต่ อศัตรูของพวกเจ้ า และจะเป็ น
หว่ านพื ชลงในนา เจ้ าจงถื อ ปฏิปักษ์ต่อปฏิปักษ์ของพวกเจ้ า
เทศกาลเลี# ยงฉลองการเก็ บพื ช 23 ด้ วยว่ าทู ตสวรรค์ ของเราจะ
ผลปลายปี เมื อเจ้ าเก็บพื ชผล ไปข้ างหน้ าพวกเจ้ า และจะนํา
จากทุ่ งนาอันเป็ นผลงานของเจ้ า พวกเจ้ าไปถึ งคนอาโมไรต์ คน
17 ให้ ผู้ ชายทั# ง ปวงเข้ าเฝ้ าพระ ฮิตไทต์ คนเปริสซี คนคานาอัน
เยโฮวาห์ พระเจ้ าปี ละสามครั# ง
คนฮีไวต์ และคนเยบุส แล้ วเรา
18 อย่ าถวายเลื อ ดจากเครื อง จะตัดคนเหล่ านั# นออกเสีย
บูชาของเรา พร้ อมกับขนมปั งมี 24 อย่ ากราบไหว้ พระของเขา
เชื# อ หรื อปล่ อยให้ มี ไขมั นใน หรื อ ปรนนิ บั ติ หรื อทํา ตามแบบ
เครื องบู ช าของเราเหลื อ อยู่ จน อย่ างที พวกเขากระทํา แต่ จง
ถึงรุ่ งเช้ า
ทําลายรูปเคารพของเขา และทุ บ
19 พื ช ผลอั น ดี เ ลิ ศ ซึ งได้ เก็ บ เสาศั กดิX สิ ทธิX ของเขาเสี ยให้
(GI) อพย MR:GN (GO) อพย GM:GI-MP (GJ) อพย RI:MM (GN) พบญ GJ:GJ
(GL) อพย RI:MO (GQ) พบญ GI:MG (MP) อพย R:M; GR:GO (MG) พบญ GL:GQ
(MM) พบญ RP:N (MR) อพย MR:MP (MI) อพย MP:O; MR:GR
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อพยพ MR, MI
หน้ า 164
แหลกละเอียด
เพราะเราจะมอบชาวเมืองนั# นไว้
25 จงปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ ในมื อของพวกเจ้ าให้ พวกเจ้ าไล่
พระเจ้ าของเจ้ า แล้ วพระองค์จะ เขาไปเสียให้ พ้นหน้ า
ทรงอวยพรแก่ อาหารและนํา# ของ 32 พวกเจ้ าอย่ า ทํา พั นธสั ญญา
เจ้ า เราจะบั นดาลให้ โรคต่ างๆ กับเขา หรือกับพระของเขาเลย
หายไปจากท่ามกลางพวกเจ้ า
33 เขาจะอาศั ยในดิ น แดนของ
26 จะไม่ มีการแท้ งลูก หรือเป็ น เจ้ าไม่ ได้ เกรงว่ าเขาจะชั กจู งให้
หมั นในดิ นแดนของเจ้ า เราจะ เจ้ ากระทําบาปต่ อเรา เพราะว่ า
ให้ เจ้ ามีอายุยืนนาน
ถ้ าพวกเจ้ าปรนนิบัติพระของเขา
27 เราจะบั น ดาลให้ เกิ ด ความ เรื องนี# ก็ จะเป็ นบ่ วงแร้ วดั กเจ้ า
สยดสยองขึ# นก่ อนหน้ าพวกเจ้ า เป็ นแน่ "
เราจะทํา ลายชาวเมื อ งทั# งปวงที
พระเจ้าทรงประทาน
พวกเจ้ าไปเผชิ ญหน้ านั# น เราจะ
คําสัง) แก่ โมเสส
ให้ พวกศั ตรู ท# ั งปวงหั น หลั ง หนี
พระองค์ ตรั สกั บโมเสส
พวกเจ้ า
ว่ า "เจ้ ากับอาโรน นา28 เราจะใช้ ให้ ฝู ง ต่ อ ล่ วงหน้ า ดั บ และอาบี ฮู กับพวกผู้ ใหญ่
ไปก่ อนพวกเจ้ า จะขับไล่ คนฮี- เจ็ดสิ บคนของอิ สราเอลจงขึ# นมา
ไวต์ คนคานาอัน คนฮิตไทต์ไป เฝ้ าพระเยโฮวาห์ แล้ วนมั สการ
ให้ พ้นหน้ าพวกเจ้ า
อยู่ แต่ ไกล
29 เราจะไม่ ไล่ เขาไปให้ พ้นหน้ า 2ให้ เฉพาะโมเสสผู้ เดี ยวเข้ ามา
พวกเจ้ าในระยะปี เดี ยว เกรงว่ า ใกล้ พระเยโฮวาห์ ส่ วนคนอื นๆ
แผ่ นดิ นจะรกร้ างไปและสั ตว์ ป่า อย่ าให้ เข้ ามาใกล้ และอย่ าให้
จะทวีจาํ นวนขึ# นต่ อสู้ กับพวกเจ้ า ประชาชนขึ# นมากับโมเสสเลย"
30 แต่ เราจะไล่ เขาไปให้ พ้นหน้ า 3โมเสสจึ งนําพระวจนะของพระ
พวกเจ้ าที ละเล็ กละน้ อยจน เยโฮวาห์ และคํา ตั ดสิ นทั# งสิ# นมา
พวกเจ้ าทวี จาํ นวนมากขึ# น แล้ ว ชี# แจงให้ ประชาชนทราบ ประได้ รั บมอบดิ นแดนนั# นเป็ น ชาชนทั# งปวงก็ ต อบเป็ นเสี ยง
กรรมสิทธิX
เดี ยวกั นว่ า "พระวจนะทั# งหมด
31 เราจะกํา หนดเขตแดนของ ซึ งพระเยโฮวาห์ ตรัสไว้ น# ั น พวก
พวกเจ้ าไว้ ต# ั งแต่ ทะเลแดงจนถึ ง เราจะกระทําตาม"
ทะเลของชาวฟี ลิ สเตี ย ตั# งแต่ 4 โมเสสจึ งจารึ ก พระวจนะของ
ถิ นทุ รกั นดารจนจดแม่ นํา#
พระเยโฮวาห์ ไว้ ทุ กคํา แล้ วตื น

24

(MO) อพย GO:MJ (MJ) พบญ N:GI; ML:I (MN) อพย GO:GJ (ML) ยชว MI:GM
(MQ) พบญ N:MM (RG) ปฐก GO:GL (RM) อพย RI:GM, GO (RR) สดด GPJ:RJ
(G) ลนต GP:G-M; กดว GG:GJ (R) อพย GQ:L; MI:N (I) ปฐก ML:GL
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หน้ า 165
อพยพ MI
ขึ# นแต่ เช้ าจั ดแจงสร้ างแท่ นบู ชา หั วหน้ าชนชาติอิสราเอล เขาทั#ง
ขึ# นที เชิ งภูเขา ปั กเสาหิ นขึ# นสิ บ หลายได้ เห็ นพระเจ้ าและได้ กิ น
สองก้ อ นตามจํา นวนตระกู ลทั# ง และดื ม
สิบสองของอิสราเอล
12 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
5ท่ า นใช้ ให้ หนุ่ มๆชนชาติ อิ ส- ว่ า "ขึ# นมาหาเราบนภู เขาแล้ ว
ราเอลถวายเครื องเผาบู ชาและ คอยอยู่ ทีนั น เราจะให้ แผ่ นศิลา
ถวายวั วเป็ นเครื องสั นติ บู ชาแด่ อันมีราชบัญญัติ และข้ อบัญญัติ
พระเยโฮวาห์
ซึ งเราจารึ กไว้ เพื อเก็บไว้ สอน
6โมเสสเก็บเลื อดวั วครึ งหนึ งไว้ เขา"
ในชาม อี กครึ งหนึ งประพรมที 13 โมเสสจึ งลุกขึ# นพร้ อมกับโยแท่นบูชานั# น
ชู วาผู้ รั บใช้ โมเสสขึ# นไปบน
7 ท่ า นถื อหนั ง สื อ พั น ธสั ญญา ภูเขาของพระเจ้ า
อ่ านให้ ประชาชนฟั ง พวกเขา 14 และกล่ าวแก่ พวกผู้ ใหญ่
กล่ าวว่ า "บรรดาสิ งทีพระเยโฮ- เหล่ านั# นว่ า "คอยเราอยู่ ที นี จน
วาห์ ตรั สไว้ น# ั นพวกเราจะกระทํา กว่ าเราจะกลั บมาหาพวกท่ า น
ตาม และเราจะเชื อฟั ง"
อี ก ดู เถิ ด อาโรนและเฮอร์ อยู่
8 โมเสสก็ เอาเลื อดพรมประชา กับพวกท่าน ใครมีเรื องราวอะชนและกล่ าวว่ า "ดู เถิ ด นี เป็ น ไรก็จงมาหาท่านทั#งสองนี# เถิด"
เลื อดแห่ งพั นธสั ญญา ซึ งพระ 15 แล้ วโมเสสขึ# นไปบนภู เ ขา
เยโฮวาห์ กระทํา กั บเจ้ าตามพระ เมฆก็คลุมภูเขาไว้
วจนะทั#งหมดนี# "
16 สง่ าราศี ของพระเยโฮวาห์ มา
โมเสสอยู่ บนภู เขาซี นาย
อยู่ บนภู เขาซี นาย เมฆนั# นปก
คลุ มภู เขาอยู่ หกวั น ครั# นวั นที
สี)สิบวัน
9ครั# งนั# นโมเสสกั บอาโรน นา- เจ็ดพระองค์ทรงเรียกโมเสสจาก
ดั บและอาบี ฮู และพวกผู้ ใหญ่ หมู่ เมฆ
เจ็ ด สิ บคนของอิ ส ราเอลขึ# นไป 17 สง่ าราศี ข องพระเยโฮวาห์
ปรากฏแก่ ต าชนชาติ อิ ส ราเอล
อีก
10 เขาทั# งหลายได้ เห็ น พระเจ้ า เหมื อนเปลวไฟไหม้ อยู่ บนยอด
แห่ งอิ สราเอล และพื# นที รอง ภูเขา
พระบาทเป็ นดุ จ พลอยไพทู ร ย์ 18 โมเสสเข้ าไปในหมู่ เมฆนั# น
และขึ# นไปบนภูเขา โมเสสอยู่ บน
สุกใสเหมือนท้ องฟ้ าทีเดียว
11 พระองค์ มิ ไ ด้ ล งโทษบรรดา ภูเขานั# นสี สิบวันสี สิบคืน
(O) อพย GL:GM; MP:MI (J) ฮบ Q:GL (N) ฮบ Q:GQ (L) มธ MJ:ML (GP) อสค G:MJ
(GG) ปฐก RM:RP; อพย GQ:MG (GM) อพย MI:M, GO; RG:GL (GR) อพย RM:GN
(GI) อพย GN:GP (GO) อพย GQ:Q (GJ) อพย GJ:GP; RR:GL (GN) พบญ I:MJ
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อพยพ MO
หน้ า 166
อิ สราเอลช่ วยกันถวาย
แล้ วทํา กระจั ง คาดรอบหี บนั# น
ด้ วยทองคํา
เพื)อสร้างพลับพลา
ฝ่ ายพระเยโฮวาห์ ต รั ส 12 ให้ หล่ อห่ วงทองคํา สี ห่ วง
สํา หรั บหี บนั# นติ ด ไว้ ที มุ ม ทั# งสี
กับโมเสสว่ า
2"จงสั งชนชาติ อิ สราเอลให้ นํา ด้ านนี# สองห่ วง และด้ านนั# นสอง
ของมาถวายแก่ เรา ของนั# นให้ ห่ วง
รับมาจากทุ กๆคนทีเต็มใจถวาย 13 ให้ ทํา คานหามด้ วยไม้ กระ3ของถวายซึ งเจ้ าจะต้ องรั บจาก ถินเทศหุ้ มด้ วยทองคํา
เขาคือ ทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิX 14 แล้ วสอดคานหามเข้ าที ห่ วง
4ด้ ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ ม ผ้ า ข้ างหี บสําหรับใช้ ยกหามหี บนั# น
15 ไม้ คานหามให้ สอดไว้ ในห่ วง
ป่ านเนื# อละเอียดและขนแพะ
5หนังแกะตัวผู้ ย้อมสีแดง หนัง ของหี บ อย่ าถอดออกเลย
ของตั วแบดเจอร์ และไม้ กระ- 16 พระโอวาทที เราจะให้ แก่ เจ้ า
จงเก็บไว้ ในหี บนั# น
ถินเทศ
6นํา# มั นเติมประทีป เครื องเทศ 17 แล้ วจงทํา พระที นั งกรุ ณา
ปรุ งนํา# มันสําหรับเจิ ม และปรุ ง ด้ วยทองคํา บริ สุ ทธิX ยาวสอง
ศอกคืบ กว้ างศอกคืบ
เครื องหอม
7พลอยสี นาํ# ข้ าวและพลอยสํา - 18 จงทํา เครู บทองคํา สองรู ป
โดยใช้ ฝี ค้ อนทํา ตั# งไว้ ที ปลาย
หรับฝังในเอโฟดและทับทรวง
8แล้ วให้ เขาสร้ างสถานบริ สุ ทธิX พระทีนั งกรุณาทั#งสองข้ าง
ถวายแก่ เรา เพื อเราจะได้ อยู่ 19 ทํา เครู บไว้ ที ปลายพระที นั ง
กรุณาข้ างละรูป ทําเครูบนั# นและ
ท่ามกลางพวกเขา
9 แ บบอ ย่ า ง พลั บพ ลาแ ละ ให้ ตอนปลายทั# งสองข้ างติดเป็ น
เครื องทั# งปวงของพลั บพลานั# น เนื# อเดียวกับพระทีนั งกรุณา
เจ้ าจงทําตามที เราแจ้ งไว้ แก่ เจ้ า 20 ให้ เครู บกางปี กออกไว้ เบื# อง
บน ปกพระทีนั งกรุณาไว้ ด้วยปี ก
นี# ทุกประการ
และให้ หั นหน้ าเข้ าหากั น ให้
หี บพันธสัญญา
10 ให้ เขาทํา หี บใบหนึ งด้ วยไม้ เครู บหั น หน้ ามาตรงพระที นั ง
กระถิ นเทศ ยาวสองศอกคื บ กรุณา
21 แล้ วจงตั# งพระที นั งกรุณานั# น
กว้ างศอกคืบ และสูงศอกคืบ
11 หี บนั# นหุ้ มด้ วยทองคํา บริ - ไว้ บนหี บ จงบรรจุ พระโอวาทซึ ง
สุ ทธิX ทั# งด้ านในและด้ านนอก เราจะให้ ไว้ แก่ เจ้ าไว้ ในหี บนั# น

25

(M) อพย RO:I-Q, MG (J) อพย MN:MP (N) อพย ML:I, J-GI (L) อพย MQ:IO; RJ:G
(GP) อพย RN:G-Q (GG) อพย RN:M (GO) กดว I:J; G พกษ L:L (GJ) อพย GJ:RI
(GN) อพย RN:J (MP) G พกษ L:N (MG) อพย MO:GJ; MJ:RI
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22 ณ ทีนั# น เราจะอยู่ ให้ เจ้ าเข้ า
คันประทีปทองคํา
เฝ้ า และจะสนทนากั บเจ้ าจาก 31 เจ้ าจงทํา คั นประที ปอั นหนึ ง
เหนื อ พระที นั งกรุ ณาระหว่ าง ด้ วยทองคําบริสุทธิX จงใช้ ฝีค้ อน
กลางเครู บทั# งสองซึ งตั# งอยู่ บน ทําคั นประทีป ให้ ท# ั งลําตั ว กิ ง
หี บพระโอวาท เราจะสนทนากับ ดอก ดอกตูม และกลีบติดเป็ น
เจ้ าทุ ก เรื องซึ งเราจะสั งเจ้ าให้ เนื# อเดียวกันคันประทีปนั# น
ประกาศแก่ ชนชาติอิสราเอล
32 ให้ มีกิ งหกกิ ง แยกออกจาก
โต๊ะขนมปั งหน้าพระพักตร์
ลําคันประทีปนั# นข้ างละสามกิ ง
23 แล้ วจงเอาไม้ กระถิ นเทศมา 33 กิ งหนึ งมี ด อกเหมื อ นดอก
ทํา โต๊ ะตั วหนึ ง ยาวสองศอก อัลมันด์สามดอก ทุ กๆดอกให้ มี
กว้ างหนึ งศอก และสูงศอกคืบ
ดอกตูมและกลีบ อีกกิ งหนึ งให้
24 เจ้ าจงหุ้ มโต๊ะนั# นด้ วยทองคํา มีดอกสามดอกเหมือนดอกอั ลบริ สุ ทธิX และทํากระจั งทองคํา มั นด์ ทุ กๆดอกให้ มี ดอกตู ม
รอบโต๊ะนั# นด้ วย
และกลี บ ให้ เป็ นดั งนี# ทั# งหกกิ ง
25 ประกั บโต๊ ะ นั# นทํา ให้ กว้ าง ซึ งยื นออกจากลําคันประทีป
หนึ งฝ่ ามื อโดยรอบ แล้ วทํา 34 สํา หรั บลํา คั นประที ปนั# นให้
กระจั ง ทองคํา ประกอบให้ รอบ มี ด อกสี ดอกเหมื อ นดอกอั ล ประกับนั# น
มันด์ ทั#งดอกตูมและกลีบ
26 จงทําห่ วงทองคําสี ห่ วงติ ดไว้ 35 ใต้ กิ งทุ ก ๆคู่ ทั# งหกกิ งที ลํา
ทีมุ มขาโต๊ะทั#งสี
คันประทีปนั# น ให้ มีดอกตูมเป็ น
27 ห่ วงนั# นให้ ติ ดชิ ดกั บประกั บ เนื# อเดียวกันกับคันประทีป
เพื อเอาไว้ สอดคานหาม
36 ดอกตู มและกิ งทํา ให้ เป็ น
28 เจ้ าจงทํา คานหามด้ วยไม้ เนื# อเดี ยวกั นกั บคั นประทีป ให้
กระถินเทศ หุ้ มด้ วยทองคํา ให้ ทุ ก ส่ วนเป็ นเนื# อเดี ยวกั น ด้ วย
หามโต๊ะด้ วยไม้ น# ี
ทองคําบริสุทธิX ทีใช้ ค้อนทํา
29 เจ้ าจงทําจานและช้ อน คนโท 37 จงทําตะเกี ยงเจ็ดดวงสําหรั บ
และอ่ างนํา# ทีใช้ สาํ หรับรินเครื อง คั นประทีปนั# น แล้ วจุ ดตะเกี ยง
ดื มบูชา สิ งเหล่ านี# เจ้ าจงทําด้ วย ให้ ส่ องแสงตรงไปหน้ าคั นประทองคําบริสุทธิX
ทีป
30 และเจ้ าจงวางขนมปั งหน้ า 38 ตะไกรตั ดไส้ ตะเกี ยง และ
พระพั กตร์ ไว้ บนโต๊ะนั# นต่ อหน้ า ถาดใส่ ตะไกรให้ ทํา ด้ วยทองคํา
เราเป็ นนิตย์
บริสุทธิX
(MM) อพย MQ:IM-IR (MR) อพย RN:GP (MQ) อพย RN:GJ; กดว I:N
(RP) อพย RQ:RJ; IP:MR (RG) อพย RN:GN-MI (RR) อพย RN:GQ
(RI) อพย RN:MP (RN) อพย MN:MG; RP:L; ลนต MI:R-I
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39 คั นประที ปกั บเครื องใช้ ทุ ก อีกสิบเอ็ดผืน
อย่ า งให้ ทํา ด้ วยทองคํา บริ สุ ทธิX 8ม่ านผื นหนึ งให้ ทาํ ยาวสามสิ บ
หนึ งตะลันต์
ศอก กว้ างสี ศอก ทั#งสิบเอ็ดผืน
40 จงระวั งทํา สิ งเหล่ านี# ตาม ให้ เท่ากัน
แบบอย่ างที เราแจ้ งแก่ เจ้ าบนภู 9ม่ านห้ าผื นให้ เกี ยวติ ดกั นต่ าง
เขา"
หากและม่ านอี กหกผื นให้ เกี ยว
ม่ านสําหรับพลับพลา
ติดกันต่ างหากเช่ นกัน และม่ าน
"นอกจากนั# น เจ้ าจงทํา ผืนที หกนั# นจงให้ ห้ อยซ้ อนลงมา
พลั บพลาด้ วยม่ า นสิ บ ข้ างหน้ าพลับพลา
ผื น ทําด้ วยผ้ าป่ านเนื# อละเอี ยด 10 ทําหู ห้ าสิ บหู ติ ดกั บขอบม่ าน
และผ้ าทอด้ วยด้ ายย้ อมสี ฟ้า สี ด้ านนอกสุ ดชุ ดที หนึ ง และหู
ม่ วง สี แดงเข้ ม กั บให้ มี ภาพ ห้ าสิ บหู ติ ดกั บขอบม่ านด้ าน
นอกสุดชุ ดทีสอง
เครูบฝี มือช่ างออกแบบไว้
2ม่ านผื นหนึ งให้ ยาวยี สิ บแปด 11 แล้ วทําขอทองสัมฤทธิX ห้ าสิ บ
ศอก กว้ างสี ศอก ม่ านทุ กผืนให้ ขอ เกี ยวขอเข้ าทีหู เกี ยวให้ ติด
เป็ นเต็นท์หลังเดียวกัน
เท่ากัน
3ม่ านห้ าผื นให้ เกี ยวติ ดกั นและ 12 ม่ านเต็นท์ส่วนทีเกินอยู่ คือ
อี ก ห้ าผื น นั# นก็ ใ ห้ เกี ยวติ ด กั น ชายม่ านครึ งหนึ งที เหลื ออยู่ น# ั น
จงให้ ห้ อยลงมาด้ านหลั งพลั บด้ วย
4 จงทํา หู ม่ า นด้ วยด้ ายสี ฟ้ าติ ด พลา
ไว้ ตามขอบม่ านด้ านนอกสุ ดชุ ด 13 ส่ วนม่ านคลุ มพลั บพลา ซึ ง
ที หนึ ง และตามขอบม่ านด้ าน ยาวเกิ นไปข้ างละหนึ งศอกนั# น
นอกสุ ดชุ ดที สอง จงติ ดหู ไว้ ให้ ห้ อยลงมาข้ างๆพลั บพลาทั# ง
ข้ างนี# และข้ างโน้ น สํา หรั บใช้
เหมือนกัน
5 ม่ านผื นหนึ งให้ ทํา หู ห้ าสิ บ กําบัง
หู และตามขอบม่ านชุ ดทีสอง ให้ 14 เครื องดาดเต็นท์ข้างบน เจ้ า
จงทํา ด้ วยหนั งแกะตั วผู้ ย้ อมสี
ทําหู ห้าสิบหู ให้ ตรงกัน
6 จงทํา ขอทองคํา ห้ าสิ บขอสํา - แดงชั# นหนึ งและคลุ ม ด้ วยหนั ง
หรั บใช้ เกี ยวม่ าน เพื อให้ เป็ น ของตัวแบดเจอร์อีกชั# นหนึ ง
ไม้กรอบสําหรับพลับพลา
พลับพลาเดียวกัน
7จงทําม่ านด้ วยขนแพะ สําหรับ 15 ไม้ กรอบสําหรั บทําฝาพลั บเป็ นเต็นท์คลุมพลับพลาชั# นนอก พลานั# น ให้ ใช้ ไม้ กระถินเทศตั# ง

26

(IP) อพย MO:Q; MJ:RP; กดว L:I; G พศด ML:GG; กจ N:II; ฮบ L:O
(G) อพย RJ:L-GQ (N) อพย RJ:GI
(GI) อพย RO:N, MR; RJ:GQ; RQ:II (GO) อพย RJ:MP-RI
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ตรงขึ# น
แผ่ นละสองฐาน
16 ไม้ กรอบนั# นให้ ยาวแผ่ น ละ
ไม้กรอบหุ้มด้วยทองคํา
สิบศอก กว้ างศอกคืบ
26 เจ้ าจงทํา กลอนด้ วยไม้ กระ17 ให้ มี เดื อยกรอบละสองเดื อย ถิ นเทศห้ าอั น สําหรั บไม้ กรอบ
เดื อยกรอบหนึ งมี ไม้ ประกั บติ ด ฝาพลับพลาด้ านหนึ ง
กับเดือยอีกกรอบหนึ ง ไม้ กรอบ 27 และกลอนอี กห้ าอั นสํา หรั บ
พลับพลาทั#งหมดให้ ทาํ อย่ างนี#
ขั ดไม้ กรอบฝาพลั บพลาอี กด้ าน
18 เจ้ าจงทํา ไม้ กรอบพลั บพลา หนึ ง และกลอนอี กห้ าอั นสํา ดังนี# ด้ านใต้ ให้ ทาํ ยี สิบแผ่ น
หรั บ ขั ดไม้ กรอบฝาพลั บพลา
19 จงทําฐานรองรั บด้ วยเงิ นสี - ด้ านหลัง คือด้ านตะวันตก
สิ บฐานสํา หรั บไม้ กรอบยี สิ บ 28 กลอนตั ว กลางคื ออยู่ ตอน
แผ่ น ใต้ ไม้ กรอบแผ่ นหนึ งให้ มี กลางของไม้ กรอบสํา หรั บขั ดฝา
ฐานรองรับแผ่ นละสองฐาน สํา- ร้ อยให้ ติดกัน
หรับสวมเดือยสองอัน
29 จงหุ้ มไม้ กรอบเหล่ านั# นด้ วย
20 ด้ านที สองของพลั บพลาข้ าง ทองคํา และทําห่ วงไม้ กรอบด้ วย
ทิศเหนือนั# น ให้ ใช้ ไม้ กรอบยี สิบ ทองคํา สํา หรั บร้ อยกลอน และ
แผ่ น
กลอนนั# นให้ ห้ ุ มด้ วยทองคํา
21 และทํา ฐานเงิ นรองรั บสี สิ บ 30 พลับพลานั# น เจ้ าจงจัดตั# งไว้
ฐาน ใต้ กรอบให้ ทาํ ฐานแผ่ นละ ตามแบบอย่ า งที เราได้ แจ้ งแก่
สองฐาน
เจ้ าแล้ วทีบนภูเขา
22 ส่ วนด้ านหลั ง ทิ ศตะวั น ตก
ม่ านที)อยู่ ระหว่ างที)บริ สุทธิ<
ของพลับพลา ให้ ทาํ ไม้ กรอบหก
กับที)บริ สุทธิ< ที)สุด
แผ่ น
31 จงทํา ม่ านผื นหนึ ง ทอด้ วย
23 และทํา อี ก สองแผ่ นสํา หรั บ ด้ ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ ม และ
มุ มพลับพลาด้ านหลัง
ด้ วยผ้ าป่ านเนื# อละเอี ยด ให้ มี
24 ไม้ กรอบนั# นข้ างล่ างให้ แยก ภาพเครูบฝี มือช่ างออกแบบไว้
กัน แต่ ตอนบนยอดให้ ติดกั นที 32 ม่ า นนั# นให้ แขวนไว้ ด้ วยขอ
ห่ วงแรกทั# งสองแห่ ง ให้ กระทํา ทองคําที เสาไม้ กระถิ นเทศสี เสา
ดังนี# กจ็ ะทําให้ เกิดมุ มสองมุ ม
ที หุ้ มด้ วยทองคํา และซึ งตั# งอยู่
25 คื อรวมเป็ นไม้ กรอบแปด บนฐานเงินสี อัน
แผ่ นด้ วยกัน และฐานเงินสิบหก 33 ม่ านนั# นให้ เขาแขวนไว้ กับขอ
อัน ใต้ กรอบไม้ ให้ มีฐานรองรับ สํา หรั บเกี ยวม่ าน แล้ วเอาหี บ
(ML) อพย RJ:RR (RP) อพย MO:Q, IP; MN:L; RQ:RM; กดว L:I; กจ N:II; ฮบ L:M, O
(RG) อพย MN:MG; RJ:RO-RL; ลนต GJ:M
(RR) อพย MO:GP-GJ; IP:MG; ลนต GJ:M
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พระโอวาทเข้ ามาไว้ ข้ างในภาย สัมฤทธิX
ในม่ าน และม่ านนั# นจะเป็ นที 3เจ้ าจงทํา หม้ อสํา หรั บใส่ ข# ี เถ้ า
แบ่ งพลั บพลาระหว่ างที บริ สุ ทธิX พลั ว ชาม ขอเกี ยวเนื# อและถาด
กับทีบริสุทธิX ทีสุด
รองไฟ คือเครื องใช้ สาํ หรับแท่น
34 พระที นั งกรุ ณานั# นให้ ตั# งไว้ ทั# งหมด เจ้ าจงทําด้ วยทองสั มบนหี บพระโอวาทในที บริ สุ ทธิX ที ฤทธิX
สุด
4แล้ วเอาทองสั มฤทธิX ทาํ ตาข่ าย
35 จงตั# งโต๊ ะ ไว้ ข้ างนอกม่ าน ประดับแท่นนั# น กับทําห่ วงทอง
และจงตั# งคั นประที ปไว้ ด้ านใต้ สัมฤทธิX ติดทีมุ มทั#งสี ของตาข่ าย
ในพลับพลาตรงข้ ามกับโต๊ะ เจ้ า 5ตาข่ ายนั# นให้ อยู่ ใต้ กระจั งของ
จงตั# งโต๊ะไว้ ทางด้ านเหนือ
แท่น และให้ ห้อยอยู่ ต# ั งแต่ กลาง
ม่ านสําหรับประตู พลับพลา
แท่นลงมา
36 เจ้ าจง ทํา บั งตาที ประตู 6ไม้ คานหามแท่ นให้ ทํา ด้ วยไม้
เต็นท์น# ั นด้ วยด้ ายสีฟ้า สีม่วง สี กระถิ นเทศและหุ้ มด้ วยทอง
แดงเข้ ม และด้ วยผ้ าป่ านเนื# อ สัมฤทธิX
ละเอี ยดประกอบด้ วยฝี มื อช่ า ง 7 ไม้ คานนั# นให้ สอดไว้ ในห่ วง
ในเวลาหามไม้ คานจะอยู่ ข้ าง
ด้ ายสี
37 จงทําเสาห้ าต้ นด้ วยไม้ กระ- แท่นข้ างละอัน
ถิ นเทศสําหรั บติ ดบั งตาที ประตู 8 แท่ นนั# นทํา ด้ วยไม้ กระดาน
แล้ วหุ้ มเสานั# นด้ วยทองคํา ขอ แต่ ข้ างในแท่ นกลวงตามแบบที
แขวนเสาจงทําด้ วยทองคํา แล้ ว แจ้ งแก่ เจ้ าแล้ วทีภูเขา จงให้ เขา
หล่ อฐานทองสั มฤทธิX ห้ าฐาน ทําอย่ างนั# น
ลานพลับพลา
สําหรับรองรับเสานั# น"
แท่ นบู ชาหุ้มด้วย
9เจ้ าจงสร้ างลานพลั บพลา ให้
รั# วด้ านใต้ มี ผ้าบังลานนั# นทําด้ วย
ทองสัมฤทธิ<
"เจ้ าจงทําแท่นบู ชาด้ วย ผ้ าป่ านเนื# อละเอียดยาวหนึ งร้ อย
ไม้ กระถิ น เทศให้ ยาว ศอก
ห้ าศอก กว้ างห้ าศอก ให้ เป็ น 10 ให้ มี เสายี สิ บต้ นกั บฐานทอง
แท่นสี เหลี ยมจัตุรัส สูงสามศอก สั มฤทธิX รองรั บเสายี สิ บฐาน ขอ
2 จงทํา เชิ งงอนติ ด ไว้ ทั# งสี มุ ม ติดเสาและราวยึดเสานั# น ให้ ทาํ
ของแท่น ให้ เป็ นชิ# นเดียวกันกับ ด้ วยเงิน
แท่ น และจงหุ้ มแท่ นด้ วยทอง 11 ทํา นองเดี ยวกั น ด้ านทิ ศ
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(RI) อพย MO:GN-MP; IP:MP; ฮบ Q:O (RO) อพย IP:MM,MI; ฮบ Q:M
(RJ) อพย RJ:RN (RN) อพย RJ:RL (G) อพย RL:G; อสค IR:GR (M) กดว GJ:RL
(L) อพย MO:IP; MJ:RP; กจ N:II; ฮบ L:O (Q) อพย RL:Q-MP
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หน้ า 171
อพยพ MN, ML
เหนื อ ให้ มี ผ้ าบั ง ยาวร้ อยศอก ละเอียด และมีฐานทองสัมฤทธิX
เหมื อนกั นกั บเสายี สิ บต้ น และ 19 เครื องใช้ สอยทั# งปวงของ
ฐานทองสัมฤทธิX ยีสิบฐาน ขอติด พลั บพลา พร้ อมทั# งหลั กหมุ ด
เสาและราวยึดเสานั# น ให้ ทาํ ด้ วย ของพลับพลา กับหลักหมุ ดสําเงิน
หรับรั# วที กั# นลานทั#งหมด ให้ ทาํ
12 ตามส่ วนกว้ างของลานด้ าน ด้ วยทองสัมฤทธิX
ตะวั นตก ให้ มี ผ้ าบั งยาวห้ าสิ บ
นํ&ามันสําหรับประทีป
ศอก กับเสาสิบต้ น และฐานรอง 20 เจ้ าจงสั งชนชาติ อิ สราเอลให้
รับเสาสิบฐาน
นํา นํา# มั น มะกอกเทศบริ สุ ท ธิX ที
13 ส่ วนกว้ างของลานด้ านตะวั น คั# นไว้ น# ั นมาสํา หรั บเติ มประที ป
ออก ให้ ยาวห้ าสิบศอก
เพื อจะให้ ประที ปนั# นส่ องสว่ าง
14 ผ้ าบั งด้ านริ มประตู ข้างหนึ ง อยู่ เสมอ
ให้ ยาวสิ บห้ าศอก มีเสาสามต้ น 21 ในพลั บพลาแห่ งชุ ม นุ ม ข้ าง
และฐานรองรับเสาสามฐาน
นอกม่ านซึ งอยู่ หน้ าหี บพระโอ15 อี ก ข้ างหนึ งให้ มี ผ้ าบั ง ยาว วาท ให้ อาโรนและบุ ตรชายของ
สิ บห้ าศอก มี เสาสามต้ น และ อาโรน
ดู แลประที ปนั# นอยู่
ฐานรองรับเสาสามฐาน
เฉพาะพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์
16 ให้ มี ผ้ าบั งตาที ประตู ล าน ตั# งแต่ เ วลาพลบคําจนถึ ง รุ่ งเช้ า
ยาวยี สิบศอก ผ้ าสีฟ้า สีม่วง สี ให้ เป็ นกฎเกณฑ์ เ นื อ งนิ ตย์ ที
แดงเข้ ม และผ้ าป่ านเนื# อละ- ชนชาติอิสราเอลต้ องปฏิบัติ ตาม
เอียด ประกอบด้ วยฝี มือของช่ าง ชั วอายุของเขา"
ด้ ายสี กั บเสาสี ต้ นและฐานรอง
พวกปุโรหิ ต
รับเสาสี ฐาน
"จงนําอาโรนพี ชายของ
เสาแห่ งพลับพลา
เจ้ ากั บบุ ตรชายของเขา
17 เสาล้ อมรอบลานทั# งหมดให้ แยกออกมาจากหมู่ ชนชาติ อิ สมี ร าวสํา หรั บ ยึ ด เสาให้ ติ ด ต่ อ ราเอลให้ มาอยู่ ใกล้ เจ้ า เพื อจะ
กันทําด้ วยเงิน และให้ ทาํ ขอด้ วย ให้ ปรนนิ บั ติ เราในตํา แหน่ ง
เงิ น ฐานรองรั บเสานั# นทํา ด้ วย ปุ โรหิ ต คื อทั# งอาโรนกั บบุ ตร
ทองสัมฤทธิX
ชายของอาโรน คือนาดับ อาบีฮู
18 ด้ านยาวของลานนั# นจะเป็ น เอเลอาซาร์ กับอิธามาร์
ร้ อยศอก ด้ านกว้ างห้ าสิ บศอก 2 แล้ วให้ ทํา เครื องยศบริ สุ ท ธิX
สู งห้ าศอก กั# นด้ วยผ้ าป่ านเนื# อ สํา หรั บอาโรนพี ชายของเจ้ าให้
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(GN) อพย RL:GQ (MP) อพย RO:L, ML; ลนต MI:G-I
(MG) อพย MJ:RG, RR; ML:IR (G) อพย J:MR; MI:G, Q; ลนต GP:G
(M) อพย MQ:O, MQ; RG:GP; RQ:G-RG; ลนต L:N-Q
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อพยพ ML
หน้ า 172
สมเกียรติ และงดงาม
เอียด
3ให้ กล่ าวแก่ คนทั# งปวงผู้ เฉลี ยว 9แล้ วให้ ใช้ พลอยสี นาํ# ข้ าวสอง
ฉลาดซึ งเราได้ บั น ดาลให้ เขามี แผ่ น สํา หรั บจารึ กชื อบุ ตรของ
จิ ตใจอั นประกอบด้ วยสติ ปัญญา อิสราเอลไว้
นั# น ให้ เขาทําเครื องยศสําหรั บ 10 ที พลอยแผ่ น หนึ งให้ จารึ ก
สถาปนาอาโรนให้ ปรนนิ บั ติ เรา ชื อหกชื อ และแผ่ นที สองก็ให้
ในตําแหน่ งปุโรหิ ต
จารึ กชื อไว้ อี กหกชื อที เหลื ออยู่
เครื) องยศของพวกปุโรหิ ต
ตามกําเนิด
4ให้ เขาทําเครื องยศดั งต่ อไปนี# 11 ให้ ช่ างแกะจารึ กชื อเหล่ า
คื อทั บทรวง เสื# อเอโฟด เสื# อ บุ ตรอิ สราเอลไว้ ที พลอยทั# งสอง
คลุม เสื# อตาสมุ ก ผ้ ามาลาและ แผ่ นนั# น เช่ นอย่ างแกะตราแล้ ว
รั ดประคด และให้ เขาทําเครื อง ฝั ง ไว้ บนกระเปาะทองคํา ซึ งมี
ยศบริ สุ ทธิX สํา หรั บอาโรนพี ชาย ลวดลายละเอียด
ของเจ้ าและบุ ตรชายของเขา 12 พลอยทั# งสองแผ่ นนั# นให้ ติ ด
เพื อจะให้ ปรนนิ บั ติ เ ราในตํา - ไว้ กั บเอโฟดบนบ่ า ทั# งสองข้ าง
พลอยนั# น จะเป็ นที ระลึ กถึ ง
แหน่ งปุโรหิ ต
5ให้ เขาเหล่ านั# นรั บเอาทองคํา บรรดาบุ ตรแห่ งอิ สราเอล และ
ด้ ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ ม และ อาโรนจะแบกชื อเขาทั# งหลายไว้
บนบ่ าทั# งสองเฉพาะพระพั ก ตร์
ผ้ าป่ านเนื# อละเอียด
6 ให้ เขาทํา เอโฟดด้ วยทองคํา พระเยโฮวาห์ เป็ นทีระลึก
ด้ วยด้ ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ ม 13 เจ้ าจงทํา กระเปาะทองคํา มี
และผ้ าป่ านเนื# อละเอียด ตัดด้ วย ลวดลายละเอียด
14 กั บทํา สร้ อยสองสายด้ วย
ฝี มือช่ างออกแบบ
7 แถบที ผู ก บ่ าของเอโฟดนั# น ทองคํา บริ สุ ทธิX เป็ นสร้ อยถั ก
ให้ ติ ดกั บริ มตอนบนทั# งสองชิ# น เกลียวแล้ วติดไว้ ทีกระเปาะนั# น
ทับทรวงสําหรับพวกปุโรหิ ต
เพื อจะติดเป็ นอันเดียวกัน
8 รั ดประคดทออย่ างประณี ต 15 จงทํา ทั บทรวงแห่ งการพิ สํา หรั บคาดทับเอโฟด ให้ ทํา พากษา ด้ วยฝี มือช่ างออกแบบฝี
ด้ วยฝี มื ออย่ างเดี ยวกั น และใช้ มื อเหมื อนทํา เอโฟดคื อทํา ด้ วย
วัตถุ อย่ างเดียวกับเอโฟด คือทํา ทองคํา ด้ ายสีฟ้า สีม่วง สีแดง
ด้ วยทองคํา ด้ ายสีฟ้า สีม่วง สี เข้ มและผ้ าป่ านเนื# อละเอียด
แดงเข้ ม และผ้ าป่ านเนื# อละ- 16 ให้ ทํา ทั บทรวงเป็ นรู ปสี
(R) อพย RG:R, J; RO:RP-RG; RJ:G; อสย GG:M (I) อพย ML:J, GO, RG, RQ; ลนต L:N
(J) อพย RQ:M-N; ลนต L:N (Q) อพย RO:MN (GP) ปฐก MQ:RG; RP:GR, GJ-MI; RO:GJ
(GG) อพย RO:RO (GM) อพย ML:MQ-RP; RQ:J-N; ลนต MI:N (GO) อพย RQ:L-MG
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อพยพ ML
เหลี ยมจัตุรัส พับทบกลาง ยาว 26 จงทํา ห่ วงทองคํา สองอั นติ ด
คืบหนึ ง กว้ างคืบหนึ ง
ไว้ ที มุ ม ล่ างทั# งสองข้ างของทั บ
17 จงฝั งพลอยสี แถวบนทั บ ทรวงข้ างในทีติดเอโฟด
ทรวงนั# น แถวที หนึ งฝั งทับทิ ม 27 จงทําห่ วงสองอั นด้ วยทองคํา
บุษราคัมและพลอยสีแดงเข้ ม
ใส่ ไว้ ริ มเอโฟดเบื# องหน้ า ใต้
18 แถวที สองฝั งมรกต ไพทู รย์ แถบทีตะเข็บเหนือรัดประคดซึ ง
และเพชร
ทอด้ วยฝี มือประณีตของเอโฟด
19 แถวทีสามฝังนิล โมรา และ 28 ให้ ผู กทั บ ทรวงนั# นติ ดกั บ
พลอยสีม่วง
เอโฟดด้ วย ใช้ ด้ ายถั กสีฟ้าร้ อย
20 แถวทีสี ฝังพลอยเขียว พลอย ผู กที ห่ วง ให้ ทับทรวงทั บรั ด
สีนาํ# ข้ าวและหยก พลอยทั#งหมด ประคดที ทํา ด้ วยฝี มื อ ประณี ต
นี# ให้ ฝั งในลวดลายอั นละเอี ยดที ของเอโฟด เพื อมิ ให้ ทั บทรวง
ทําด้ วยทองคํา
หลุดไปจากเอโฟด
21 พลอยเหล่ านั# นให้ มี ชื อเหล่ า 29 อาโรนจึ ง จะมี ชื อเหล่ า บุ ต ร
บุตรอิสราเอลสิบสองชื อจารึกไว้ อิสราเอลจารึ กไว้ ที ทับทรวงแห่ ง
เหมื อนแกะตรา จะมีชื อตระกู ล การพิ พากษาติ ด ไว้ ที หั วใจของ
ทุ กตระกู ลตามลํา ดั บสิ บสอง ตน ให้ เป็ นทีระลึกต่ อพระพักตร์
ตระกู ล
พระเยโฮวาห์ เสมอ เมื อเขาเข้ า
22 และเจ้ าจงทําสร้ อยถักเกลี ยว ไปในทีบริสุทธิX น# ั น
ด้ วยทองคํา บริ สุ ทธิX สํา หรั บทั บ 30 จงใส่ อู ริ ม และทู ม มิ ม ไว้ ใน
ทรวง
ทับทรวงแห่ งการพิพากษา และ
23 และเจ้ าจงทําห่ วงทองคําสอง ของสองสิ งนี# จะอยู่ ที หั วใจของ
ห่ วงติ ด ไว้ ที มุ ม บนทั# งสองของ อาโรนเมื อเข้ าเฝ้ าพระเยโฮวาห์
ทับทรวง
อาโรนจะรั บภาระการพิ พากษา
24 ส่ วนสร้ อยที ทํา ด้ วยทองคํา เหล่ า บุ ต รอิ ส ราเอลไว้ ที หั ว ใจ
นั# น ให้ เกี ยวด้ วยห่ วงที มุ มทั บ ของตนเสมอเฉพาะพระพั ก ตร์
ทรวง
พระเยโฮวาห์
25 และปลายสร้ อยอี กสองข้ าง
เสื& อคลุมสีฟ้า
ให้ ติ ด กั บกระเปาะที มี ลวดลาย 31 เจ้ าจงทํา เสื# อคลุ ม ให้ เข้ าชุ ด
ละเอี ยดทั# งสอง ให้ ติ ดไว้ ข้ าง กับเอโฟดด้ วยผ้ าสีฟ้าล้ วน
หน้ าที แถบยึดเอโฟดทั# งสองข้ าง 32 ให้ ทํา ช่ องคอกลางผื น เสื# อ
บนบ่ า
แล้ วขลิบรอบคอด้ วยผ้ าทอ เช่ น
(GN) อพย RQ:GP (MQ) อพย ML:GM
(RP) ลนต L:L; กดว MN:MG; พบญ RR:L; G ซมอ ML:J; อสร M:JR; นหม N:JO
(RG) อพย RQ:MM-MJ
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เดี ยวกับคอเสื# อทหาร เพื อจะมิ นั# นจะเป็ นที โปรดปรานต่ อพระ
ให้ ขาด
พักตร์พระเยโฮวาห์
33 ที ชายล่ า งของเสื# อคลุ ม ให้
รัดประคด มาลา
ปั กรูปทับทิม ใช้ ด้ายสีฟ้า สีม่วง
และกางเกง
สี แดงเข้ มรอบชายเสื# อ และติ ด 39 จงทอเสื# อให้ เป็ นลวดลาย
ลูกพรวนทองคําสลับกั บผลทับ- ด้ วยป่ านเนื# อละเอี ยด ส่ วนผ้ า
ทิม
มาลานั# น จงทําด้ วยผ้ าป่ านเนื# อ
34 ลูกพรวนทองคําลูกหนึ ง ผล ละเอี ยด และทํารั ดประคดด้ วย
ทับทิมผลหนึ ง ลูกพรวนทองคํา ฝี มือช่ างด้ ายสี
อี กลู กหนึ ง ผลทั บทิ มอี กผล 40 จงทํา เสื# อ รั ดประคดและ
หนึ งรอบชายล่ างของเสื# อคลุม
มาลาสํา หรั บบุ ตรชายทั# งหลาย
35 อาโรนจะสวมเสื# อตั วนั# นเมื อ ของอาโรนให้ สมเกี ยรติ และงดทํา งานปรนนิ บัติ และจะได้ ยิ น งาม
เสี ยงลู ก พรวนเมื อเข้ าเฝ้ าพระ 41 จงแต่ งอาโรนพี ชายของเจ้ า
เยโฮวาห์ ในที บริ สุ ทธิX และเมื อ และบุ ต รชายทั# งหลายของเขา
เดิ นออกมา ด้ วยเกรงว่ าเขาจะ ด้ วยเครื องยศ แล้ วเจิ มและ
ต้ องตาย
สถาปนาและชําระเขาให้ บริ สุ ทธิX
แผ่ นทองคํากับมาลา
เพื อจะให้ ปรนนิ บั ติ เ ราในตํา X
36 เจ้ าจงทําแผ่ นทองคําบริสุ ทธิ แหน่ งปุโรหิ ต
จารึ กคําว่ า `บริสุ ทธิX แด่ พระเย- 42 จงเย็บกางเกงให้ เขาเหล่ านั# น
โฮวาห์ ' ไว้ เหมือนอย่ างแกะตรา
ด้ วยผ้ าป่ านเพื อจะปกปิ ดกายที
37 และเจ้ าจงเอาด้ ายถักสีฟ้าผูก เปลือยของเขา ให้ ยาวตั# งแต่ เอว
แผ่ นทองคํา นั# นไว้ บนมาลาให้ จนถึงต้ นขา
อยู่ ทีข้ างมาลาด้ านหน้ า
43 ให้ อาโรนกั บบุ ตรชายทั# ง
38 แผ่ นทองคํา นั# นจะอยู่ ที หน้ า หลายของเขาสวมเมื อเข้ าไปใน
ผากของอาโรน และอาโรนจะรับ พลั บพลาแห่ งชุ มนุ ม และเมื อ
ความชั วช้ าอั น เกิ ด แก่ ชนชาติ เข้ าใกล้ แท่นจะปรนนิบัติ ณ ที
อิ สราเอลเนื องจากของถวายอั น บริ สุ ทธิX เกลื อกว่ าเขาจะก่ อ
บริ สุ ทธิX ซึ งนํามาชํา ระให้ เป็ น ความชั วช้ าและถึ งตาย เรื องนี#
ของถวายอั นบริ สุ ทธิX และแผ่ น ให้ เป็ นกฎเกณฑ์ เนื องนิตย์ ที เขา
ทองคํา นั# นให้ อยู่ ที หน้ าผากของ และเชื# อสายของเขาที มาภาย
อาโรนเสมอ เพื อสิ งของเหล่ า หลังเขาจะต้ องปฏิบัติตาม"
(RJ) อพย RQ:RP-RG; ลนต L:Q (RL) อพย ML:IR; ลนต G:I (RQ) อพย RO:RO; RQ:MN
(IP) อพย ML:M, I; RQ:MN-MQ (IG) อพย MQ:N-Q (IM) อพย RQ:ML; ลนต J:GP; GJ:I
(IR) อพย MP:MJ; MN:MG; ลนต O:G
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การสถาปนาพวกปุโรหิ ต
9 แล้ วจงเอารั ด ประคดคาดเอว
"ต่ อไปนี# เป็ นการซึ งเจ้ า เขาไว้ ทั#งตัวอาโรนเองและบุตร
ควรกระทําเพื อชําระตัว ชายของเขา และคาดมาลาให้ เขา
เขาทั#งหลายให้ บริสุทธิX เพื อเขา แล้ วเขาก็จะรั บตํา แหน่ งเป็ นปุ จะปรนนิ บั ติ เราในตํา แหน่ งปุ - โรหิ ต ตามกฎเกณฑ์ เ นื อ งนิ ต ย์
โรหิ ต คือจงเอาวัวหนุ่ มตั วหนึ ง ดั งนี# แหละ เจ้ าจงสถาปนาอาและแกะตั วผู้ สองตั วซึ งปราศ- โรนและบุ ต รชายทั# งหลายของ
เขาไว้
จากตําหนิ
2ขนมปั งไร้ เชื# อ ขนมไร้ เชื# อ เครื) องบู ชาสําหรับพวกปุโรหิ ต
คลุ กนํา# มั นและขนมแผ่ นบางไร้ 10 เจ้ าจงนํา วั ว ตั ว ผู้ มาที หน้ า
เชื# อทานํา# มั น ขนมเหล่ านี# จงทํา พลั บพลาแห่ งชุ มนุ ม ให้ อาโรน
ด้ วยยอดแป้ งข้ าวสาลี
กับบุ ตรชายของเขาเอามือวางลง
3 แล้ วจงใส่ ขนมปั ง ต่ า งๆเหล่ า บนหั ววัวตัวผู้
นั# นไว้ ในกระบุ งเดี ยวกั น จงนํา 11 แล้ วจงฆ่ าวั วตั วผู้ นั# นต่ อพระ
มาในกระบุ ง พร้ อมกั บวั วตั วผู้ พักตร์พระเยโฮวาห์ ที ประตู พลับ
และลูกแกะตัวผู้ สองตัว
พลาแห่ งชุ มนุ ม
4 จงนํา อาโรนและบุ ต รชายทั# ง 12 จงเอานิ# วมือจุ่ มเลือดวั วตั วผู้
หลายของเขามาที ประตู พลั บ- นั# น ทาไว้ ทีเชิ งงอนริมแท่นบ้ าง
พลาแห่ งชุ มนุ ม แล้ วจงชําระตัว ส่ วนเลื อดที เหลื อทั# งหมดจงเท
เขาทั#งหลายด้ วยนํา#
ไว้ ทีเชิ งแท่นบูชา
5จงสวมเครื องยศให้ อาโรน คือ 13 เจ้ าจงเอาไขมันทั# งหมดทีหุ้ ม
เสื# อในกับเสื# อเอโฟด กับเอโฟด เครื องใน พังผืดที ติดอยู่ กั บตับ
และทับทรวง และเอารัดประคด และไตทั# งสองกั บไขมั นที ติ ดไต
ที ทอด้ วยฝี มื อประณี ต สํา หรั บ นั# นมาเผาบนแท่น
ใช้ กับเอโฟดนั# นคาดเอวไว้
14 แต่ เนื# อกับหนั ง และมู ลของ
6 จงสวมมาลาที ศี ร ษะของอา- วั วตัวผู้ น# ั นจงเผาไฟเสียข้ างนอก
โรน และจงสวมมงกุ ฎบริ สุ ทธิX ค่ าย ทั#งนี# เป็ นเครื องบูชาไถ่ บาป
ทับมาลา
15 เจ้ าจงนําแกะผู้ ตั วหนึ งมาให้
7จงเอานํา# มันเจิมเทลงบนศีรษะ อาโรน กั บบุ ตรชายเขาเอามื อ
ของเขา และเจิมตั# งเขาไว้
ของตนวางบนหั วแกะตัวผู้ น# ั น
8จงนําบุ ตรชายทั# งหลายของเขา 16 แล้ วจงฆ่ าแกะตัวนั# นเสีย เอา
มาและสวมเสื# อให้
เลือดพรมรอบๆแท่น

29

(G) ลนต L:G-RI; ฮบ N:MJ-ML (M) ลนต M:I (I) อพย IP:GM (O) อพย ML:M
(J) อพย ML:RJ-RN (N) อพย MO:J (L) อพย ML:RQ (Q) อพย ML:IG (GP) ลนต G:I
(GM) อพย MN:M (GR) ลนต G:L (GI) ลนต I:GG-GM (GO) ลนต G:I-Q (GJ) อพย MI:J
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17 จงชํา แหละแกะตั วนั# นออก ตับ กับไตทั#งสองและไขมันทีติด
เป็ นท่ อนๆและเครื องในกั บขา อยู่ กับไต กับโคนขาข้ างขวาด้ วย
จงล้ างนํา# วางไว้ กับเนื# อและหั ว
เพราะเป็ นแกะใช้ สํา หรั บการ
18 แล้ วจงเผาแกะตั วนั# นทั# งตั ว สถาปนา
บนแท่นบูชา เป็ นเครื องเผาบูชา 23 กั บขนมปั งก้ อนหนึ ง และ
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เป็ นกลิ น ขนมปั งคลุกนํา# มั นแผ่ นหนึ งและ
พอพระทัย เป็ นเครื องบูชาด้ วย ขนมปั งบางแผ่ นหนึ งจากกระบุง
ไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์
ขนมปั งไร้ เชื# อ ซึ งอยู่ ต่ อพระ
19 เจ้ าจงนําแกะตั วผู้ อี กตั วหนึ ง พักตร์พระเยโฮวาห์
มา แล้ วให้ อาโรนกับบุตรชายเขา 24 แล้ วจงวางสิ งเหล่ า นั# นไว้ ใน
เอามื อ ของตนวางบนหั วแกะผู้ มื อของอาโรน และในมื อบุ ตร
ตัวนั# น
ชายของเขา ให้ แกว่ งไปแกว่ งมา
20 แล้ วท่านจงฆ่ าแกะตั วนั# นเสีย เป็ นเครื องบู ช าแกว่ ง ถวายต่ อ
เอาเลือดส่ วนหนึ งเจิมที ปลายใบ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
หู ข้างขวาของอาโรน และทีปลาย 25 แล้ วจงรั บสิ งเหล่ านี# จากมื อ
ใบหู ข้างขวาของบุ ตรชายของเขา ของเขานํา ไปเผาบนแท่ น บู ช า
ทุ กคน และที หั วแม่ มื อข้ างขวา เป็ นเครื องเผาบู ชา เป็ นกลิ นที
และที หั วแม่ เท้ าข้ างขวาของเขา พอพระทั ยต่ อพระพั ก ตร์ พระ
บ้ าง แล้ วจงเอาเลื อดที เหลื อ เยโฮวาห์ เป็ นเครื องบูชาด้ วยไฟ
พรมรอบๆแท่นบูชา
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์
21 จงเอาเลื อ ดส่ วนหนึ งที อยู่
อาหารสําหรับพวกปุโรหิ ต
บนแท่ นและนํา# มั นเจิ มนั# นพรม 26 จงเอาเนื# อที อกแกะตั วผู้ ซึ ง
อาโรนและเครื องยศของเขา จง เป็ นแกะสถาปนาอาโรน แล้ วให้
พรมบุ ต รชายทั# งหลายของเขา แกว่ งไปแกว่ งมาเป็ นเครื องบู ชา
และเครื องยศของบุ ตรชายเหล่ า แกว่ งถวายต่ อพระพั ก ตร์ พ ระ
นั# นด้ วย อาโรนและเครื องยศ เยโฮวาห์ และนั นจะเป็ นส่ วน
ของเขาจะบริ สุ ทธิX รวมทั# งบุ ต ร ของเจ้ า
ชายของเขาและเครื องยศของ 27 และจงเอาเนื# อที อกแกะตั วผู้
เขาด้ วย
ซึ งเป็ นเครื องบู ช าแกว่ ง นั# นไว้
22 เจ้ าจงเอาไขมันแกะตัวผู้ และ และเนื# อโคนขาอั นเป็ นส่ วนยก
หางที เป็ นไขมั น กับไขมั นที ติ ด ให้ แก่ ปุ โรหิ ตซึ งแกว่ ง ไปแกว่ ง
เครื องใน และพังผืดทีติดอยู่ กับ มา และซึ งเป็ นของถวายจาก
(GL) อพย MP:MI (GQ) ลนต L:MM (MG) อพย ML:IG; MQ:G; RP:MO, RP
(MR) ลนต L:MJ (MI) ลนต N:RP (MO) ลนต L:ML
(MJ) ลนต N:RG, RI; L:MQ (MN) ลนต N:RG, RI; กดว GL:GG, GL; พบญ GL:R
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แกะใช้ สาํ หรับการสถาปนา ด้ วย 34 และถ้ าแม้ เนื# อที ใช้ ในพิ ธี
เป็ นส่ วนของอาโรนและบุตรชาย สถาปนาและขนมปั งนั# นยั ง
เขา
เหลื ออยู่ จนรุ่ งเช้ าบ้ าง ก็ให้
28 นั นแหละเป็ นส่ วนซึ งอาโรน เผาส่ วนที เหลื อ นั# นด้ วยไฟเสี ย
และบุ ตรชายเขาจะได้ รั บจากชน อย่ าให้ รั บประทาน เพราะเป็ น
ชาติอิสราเอลเป็ นกฎเกณฑ์เนือง ของบริสุทธิX
นิตย์ เพราะเป็ นส่ วนทียกให้ แก่
เจ็ ดวันแห่ งพิธีสถาปนา
ปุโรหิ ต และชนชาติอิสราเอลจะ 35 ดั งนั# นแหละ เจ้ าจงกระทํา
ยกให้ จากเครื องสั นติ บูชา เป็ น ให้ แก่ อาโรน และบุ ตรชายเขา
เครื องบู ชาของเขาถวายแด่ พระ ตามคําที เราได้ บัญชาเจ้ าไว้ จง
เยโฮวาห์
ทําพิธีสถาปนาเขาให้ ครบเจ็ดวัน
X
29 เครื องยศบริ สุ ทธิ ของอาโรน 36 จงนํา วั ว ผู้ ตั วหนึ งมาถวาย
จะเป็ นของบุตรชายของเขาต่ อๆ ทุ กๆวัน เป็ นเครื องบูชาไถ่ บาป
ไป ให้ เขาสวมเมื อเขารับการเจิม เพื อทําการลบมลทินและจงชําและได้ รั บการสถาปนาไว้ ในตํา- ระแท่ นบู ชา ด้ วยทํา การลบมล
แหน่ ง
ทินของแท่นนั# น จงเจิมแท่นนั# น
30 จงให้ บุ ต รชายซึ งจะเป็ นปุ - เพื อจะชําระให้ บริสุทธิX
โรหิ ตแทนเขานั# นสวมเครื องยศ 37 จงทํา การลบมลทิ นแท่ นนั# น
เหล่ านั# นครบเจ็ดวั น ขณะที เขา ครบเจ็ดวั น และชํา ระแท่ นนั# น
มายั งพลั บพลาแห่ งชุ มนุ มเพื อ ให้ บริสุ ทธิX แล้ วแท่ นนั# นจะบริปรนนิบัติในทีบริสุทธิX
สุ ทธิX ที สุ ด สิ งหนึ งสิ งใดที ถู ก
31 จงต้ มเนื# อแกะตั วผู้ สํา หรั บ ต้ องแท่นนั# นก็จะบริสุทธิX ด้วย
การสถาปนาในทีบริสุทธิX
เครื) องบู ชาประจํ าวัน
32 แล้ วให้ อาโรนกั บบุ ตรชาย 38 ต่ อ ไปนี# เป็ นสิ งซึ งเจ้ าต้ อง
ของเขากินเนื# อแกะตัวผู้ น# ั น และ ถวายบนแท่ นนั# นทุ กวั นเสมอไป
ขนมปั งซึ งอยู่ ในกระบุ งที ประตู คือลูกแกะสองตัว อายุหนึ งขวบ
พลับพลาแห่ งชุ มนุ ม
39 จงนํา ลู กแกะตั วหนึ งมาบู ชา
33 ให้ เขากิ น ของซึ งนํา มาบู ช า เวลาเช้ า และนําลู กแกะอี กตั ว
ลบมลทิ น เพื อจะสถาปนาและ หนึ งมาบูชาเวลาเย็น
ชําระเขาเหล่ านั# นให้ บริสุทธิX แต่ 40 พร้ อมกั บลู ก แกะตั วที หนึ ง
คนภายนอกอย่ าให้ รั บประทาน นั# น จงถวายยอดแป้ งหนึ งในสิบ
เพราะเป็ นของบริสุทธิX
เอฟาห์ คลุ กกับนํา# มันทีคั# นไว้ น# ั น
(ML) ลนต R:G (MQ) อพย ML:M, IG (RP) ลนต L:RO; Q:G, L (RG) ลนต L:RG
(RM) มธ GM:I (RR) อพย GM:RI; ลนต GP:GI (RI) อพย GM:GP (RO) ลนต L:RR-RO
(RJ) อพย RP:MJ-MQ (RN) มธ MR :GQ (RL) กดว MQ:J-RL (RQ) อสค IJ:GR-GO
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หนึ งในสี ฮิน และนํา# องุ่ นหนึ งใน เขา"
สี ฮินคู่ กัน เป็ นเครื องดื มบูชา
แท่ นสําหรับเผาเครื) องหอม
41 จงถวายลู ก แกะอี ก ตั วหนึ ง
"เจ้ าจงสร้ างแท่ น สํา นั# นในเวลาเย็น ถวายธั ญญบู ชา
หรับเผาเครื องหอม จง
และเครื องดื มบู ชาคู่ กั นด้ วย ทําแท่นนั# นด้ วยไม้ กระถินเทศ
เหมือนอย่ างในเวลาเช้ า ให้ เป็ น 2ให้ ยาวศอกหนึ ง กว้ างศอก
กลิ นพอพระทัย เป็ นเครื องบูชา หนึ ง เป็ นรูปสี เหลี ยมจัตุรัสและ
ด้ วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์
สูงสองศอก เชิ งงอนมุ มแท่นนั# น
42 นี จะเป็ นเครื องเผาบู ชาเนื อง ให้ เป็ นไม้ ท่อนเดียวกับแท่น
นิ ตย์ ตลอดชั วอายุ ของเจ้ า ที 3 และจงหุ้ มแท่ นด้ วยทองคํา
ประตู พลั บพลาแห่ งชุ มนุ ม บริ สุ ทธิX ท# ั งด้ านบนและด้ านข้ าง
เฉพาะพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ ทุ กด้ าน และเชิ งงอนด้ วย และ
ที ที เราจะพบเจ้ าทั# งหลายและ จงทํา กระจั งทองคํา ล้ อมรอบ
สนทนากับเจ้ าทีนั น
แท่น
43 ที นั น เราจะพบกั บชนชาติ 4จงทําห่ วงทองคําสองห่ วง ติ ด
อิ สราเอล และพลั บพลานั# นจะ ไว้ ใต้ ก ระจั ง ด้ านละห่ วงตรงกั น
รั บการชํา ระให้ บริ สุ ทธิX ด้ วยสง่ า ข้ าม ห่ วงนั# นสําหรั บสอดใส่ ไม้
ราศีของเรา
คานหาม
44 เราจะชําระพลั บพลาแห่ งชุ ม 5 ไม้ คานหามนั# นจงทํา ด้ วยไม้
นุ มและแท่ น บู ช าไว้ เป็ นที บริ - กระถินเทศหุ้ มด้ วยทองคํา
สุทธิX และเราจะชําระอาโรนและ 6จงตั# งแท่ นนั# นไว้ ข้ างนอกม่ าน
บุตรชายเขาให้ บริสุทธิX ด้วย เพื อ ซึ งอยู่ ใกล้ หี บพระโอวาท ข้ าง
เขาจะปรนนิ บั ติ เราในตํา แหน่ ง หน้ าพระที นั งกรุ ณาซึ งอยู่ เหนื อ
ปุโรหิ ต
หี บพระโอวาท ที ทีเราจะพบกับ
45 เราจะสถิ ต อยู่ ท่ า มกลางชน เจ้ า
ชาติ อิ สราเอล และจะเป็ นพระ 7 จงให้ อาโรนเผาเครื องหอม
เจ้ าของเขา
บนแท่นนั# นทุ กเวลาเช้ า เมื อเขา
46 เขาจะรู้ ว่ า เราคื อ พระเยโฮ- แต่ งประที ปก็จงเผาเครื องหอม
วาห์ พระเจ้ าของเขา ผู้ ได้ นาํ เขา ด้ วย
ออกจากแผ่ นดินอียิปต์ เพื อเรา 8และในเวลาเย็นเมื ออาโรนจุ ด
จะสถิตอยู่ ท่ามกลางเขาทั#งหลาย ประที ป ให้ เผาเครื องหอมบน
เราคื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ แท่ น เป็ นเครื องหอมเนื อง

30

(IG) G พกษ GL:MQ (IM) อพย MO:MM; RP:L (IR) อพย IP:RI; G พกษ L:GG
(II) ลนต MG:GO (IO) ปฐก GN:L; อพย MO:L (IJ) อพย GJ:GM; MP:M; ลนต GG:IO
(G) อพย RN:MO-MQ (J) อพย MO:GP-MM; MJ:RG (N) อพย MO:RG-IP; MN:MP; RP:RI
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อพยพ RP
นิ ตย์ ต่อพระพักตร์ พระเยโฮวาห์ ไป ให้ นาํ เงินมาถวายพระเยโฮตลอดชั วอายุของเจ้ า
วาห์
9 แต่ เครื องหอมอย่ างที ห้ าม 15 เมื อเจ้ าทั# งหลายนํา เงิ น มา
อย่ าได้ เผาบนแท่นนั# นเลย หรือ ถวายพระเยโฮวาห์ เพื อจะได้ ไถ่
เผาเครื องเผาบู ชา หรื อเครื อง ชี วิตของเจ้ าทั#งหลายนั# น สําหรับ
ธั ญญบู ชา หรื อเทเครื องดื ม คนมั งมี ก ็อย่ าถวายเกิ นและสําบูชาบนนั# น
หรั บคนจนก็อย่ าถวายน้ อ ยกว่ า
10 ให้ อาโรนทํา การบู ชาไถ่ บาป ครึ งเชเขล
ที เชิ งงอนปี ละหนด้ วยเลื อดของ 16 จงเก็ บเงิ นค่ าไถ่ จากชนชาติ
เครื องบูชาไถ่ บาปลบมลทิน ให้ อิ สราเอล และจงกําหนดเงิ นไว้
เขาทํา การลบมลทิ น แท่ น นั# นปี ใช้ จ่ า ยในพลั บพลาแห่ ง ชุ มนุ ม
ละหน ตลอดชั วอายุ ของเจ้ า เพื อเป็ นที ระลึ กแก่ ชนชาติ อิ สแท่ นนั# นจะบริ สุ ทธิX ที สุ ดแด่ พระ ราเอลต่ อพระพั ก ตร์ พระเยโฮเยโฮวาห์ "
วาห์ สําหรั บการไถ่ ชี วิตของเจ้ า
เงิ นครึ) งเชเขลเป็ นค่ าไถ่ชีวิต
ทั#งหลาย"
ขันทองสัมฤทธิ< สําหรับ
11 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
ว่ า
ล้างชําระมือและเท้า
12 "เมื อเจ้ าจะจดสํา มะโนครั ว
ของพวกปุโรหิ ต
ชนชาติอิสราเอลจงให้ เขาต่ างนํา 17 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
ทรั พย์ สิ นมาถวายพระเยโฮวาห์ ว่ า
เป็ นค่ าไถ่ ชี วิ ต เมื อเจ้ านั บจํา - 18 "เจ้ าจงทํา ขั น ทองสั ม ฤทธิX
นวนเขา เพื อจะมิ ได้ เกิดภั ยพิ - และพานรองขั นทองสั มฤทธิX
บั ติ ข# ึ นในหมู่ พวกเขาเมื อเจ้ านั บ ด้ วย สําหรับล้ างชําระ จงตั# งขัน
เขา
นั# นไว้ ระหว่ างพลั บพลาแห่ งชุ ม
13 ทุ กคนที ขึ# นทะเบี ยนสํามะโน นุ มและแท่ นบู ชา แล้ วจงตั กนํา#
ครั ว จะต้ องถวายของอย่ างนี# ใส่ ไว้ ในขันนั# น
คื อเงิ นครึ งเชเขลตามเชเขลของ 19 ให้ อาโรนและบุ ต รชายของ
สถานบริ สุ ทธิX (เชเขลหนึ งมียี - เขาใช้ ล้างมือและเท้ า
สิบเก-ราห์ ) ครึ งเชเขลเป็ นเงิน 20 เมื อเขาจะเข้ าไปในพลับพลา
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์
แห่ งชุ มนุ ม เขาจะต้ องชําระด้ วย
14 ทุ ก ๆคนที ขึ# นทะเบี ยนสํา - นํา# เพื อจะไม่ ตาย หรือเมื อเขา
มะโนครั ว อายุ ต# ั งแต่ ยี สิ บปี ขึ# น เข้ ามาใกล้ แท่ นทําการปรนนิ บัติ
(Q) ลนต GP:G (GP) ลนต GJ:R-RI (GM) อพย RL:MO; กดว G:M (GR) อพย RL:MJ
(GO) โยบ RI:GQ; สภษ MM:M (GJ) อพย RL:MO-RG; กดว GJ:IP
(GL) อพย RL:L; IP:RP; G พกษ N:RL (GQ) อพย IP:RG-RM; สดด MJ:J
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เพื อถวายเครื องบู ชาด้ วยไฟแด่ พานรองขันนั# น
พระเยโฮวาห์
29 จงชํา ระให้ บริ สุ ทธิX เพื อจะ
21 จงให้ เขาล้ างมื อและเท้ าเพื อ ได้ บริสุทธิX ทีสุด และอะไรมาถู ก
จะมิ ได้ ตาย และให้ เป็ นกฎ สิ งเหล่ านั# นก็บริสุทธิX ด้วย
เกณฑ์ เ นื อ งนิ ต ย์ ประจํา ตั ว เขา 30 อนึ งจงเจิ มอาโรนและบุ ต ร
คื ออาโรนกั บ เชื# อสายของเขา ชายเขา และสถาปนาเขาไว้ ให้
ตลอดชั วอายุของเขา"
ปรนนิบัติเราในตําแหน่ งปุโรหิ ต
นํ&ามันเจิ มอันบริ สุทธิ<
31 ท่ านจงกล่ าวแก่ ชนชาติ อิ ส22 ยิ งกว่ านั# น พระเยโฮวาห์ ยัง ราเอลว่ า `นี แหละ เป็ นนํา# มั น
เจิ มอั นบริ สุ ทธิX สาํ หรั บเราตลอด
ตรัสกับโมเสสว่ า
23 "จงเอาเครื องเทศพิ เศษคื อ ชั วอายุของเจ้ า
มดยอบนํา# ซึ งหนั กห้ าร้ อยเช- 32 นํา# มั น นี# อย่ า ให้ เจิ ม คนสาเขล และอบเชยหอมครึ งจํานวน มั ญเลย และอย่ าผสมทํา นํา# มั น
คื อสองร้ อยห้ าสิ บเชเขล และ อื นเหมื อนอย่ างนํา# มันนี# นํา# มัน
นี# เป็ นนํา# มั นบริ สุ ทธิX เจ้ าทั# ง
ตะไคร้ สองร้ อยห้ าสิบเชเขล
24 และการบู รห้ าร้ อยเชเขล หลายจงถือไว้ เป็ นบริสุทธิX
ตามเชเขลของสถานบริสุ ทธิX และ 33 ผู้ ใดจะผสมนํา# มั น อย่ างนี#
หรื อผู้ ใดจะใช้ ชโลมคนต่ างด้ าว
นํา# มันมะกอกเทศหนึ งฮิน
25 เจ้ าจงเอาสิ งเหล่ านี# มาทํา ผู้ นั# นจะถู ก ตั ด ขาดจากชนชาติ
เป็ นนํา# มั นเจิ มอั นบริ สุ ทธิX เป็ น ของเขา'"
เครื) องหอมสําหรับ
นํา# หอมปรุ งตามศิลปช่ างปรุงนํา#
มันนั# น จะเป็ นนํา# มันเจิมอันบริแท่ นเผาเครื) องหอม
สุทธิX
34 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
26 แล้ วจงเอานํา# มั น เจิ มพลั บ- ว่ า "จงเอาเครื องเทศคื อยางไม้
พลาแห่ งชุ มนุ มและหี บพระโอ- ชะมด และมหาหิ งค์ ผสมกั บ
วาทด้ วย
กํายานบริ สุ ทธิX ให้ เท่ าๆกั นทุ ก
27 โต๊ะและเครื องใช้ ประจํา โต๊ ะ อย่ าง
คั น ประที ปกั บเครื องใช้ ประจํา 35 จงผสมเครื องหอมปรุ ง ตาม
คั นประทีป และแท่ นเผาเครื อง ศิ ล ปช่ างปรุ ง เจื อ ด้ วยเกลื อ ให้
หอม
เป็ นของบริสุทธิX และศักดิX สิทธิX
28 แท่ นเครื องเผาบู ชา และ 36 จงเอาส่ วนหนึ งมาตําให้ ละเครื องใช้ ประจําแท่น ทั#งขันและ เอี ยด และวางอี กส่ วนหนึ งไว้
(MG) อพย ML:IR (MR) สดด IO:L; สภษ N:GN (MI) อพย MQ:IP (MO) อพย RN:MQ
(MJ) อพย IP:Q; ลนต L:GP (MQ) อพย MQ:RN (RP) อพย MQ:N (RM) อพย RP:MO, RN
(RR) ปฐก GN:GI (RI) อพย MO:J (RO) อพย RP:MO (RJ) อพย MQ:RN, IM; RP:RM
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หน้ า 181
อพยพ RP, RG
หน้ าหี บพระโอวาทในพลั บพลา เราได้ บั น ดาลให้ เขามี จิ ตใจอั น
แห่ งชุ ม นุ ม ที เราจะพบกั บ เจ้ า ประกอบด้ วยสติปัญญา เพื อเขา
เครื องหอมนั# นเจ้ าจงถื อว่ าบริ - จะได้ ทํา สิ งสารพั ด ซึ งเราได้ สั ง
สุทธิX ทีสุด
เจ้ าไว้ น# ั น
37 เครื องหอมที เจ้ ากระทํา ตาม 7คื อพลั บพลาแห่ งชุ มนุ ม หี บ
ส่ วนทีผสมนั# น เจ้ าอย่ าทําใช้ เอง พระโอวาท และพระที นั งกรุ ให้ ถื อว่ านี เป็ นเครื องหอมบริ - ณาซึ งอยู่ บนหี บพระโอวาท และ
สุทธิX แด่ พระเยโฮวาห์
เครื องใช้ ทุ กอย่ างสําหรั บพลั บ38 ผู้ ใดทํา เครื องเช่ นนี# ไว้ ใช้ สู ด พลา
ดม ผู้ น# ั นต้ องถู กตัดขาดจากชน 8 โต๊ ะ กั บเครื องใช้ สํา หรั บโต๊ ะ
ชาติของเขา"
คั นประที ปบริ สุ ทธิX กั บเครื องใช้
ช่ างที)สร้างพลับพลาประกอบ
สํา หรั บคั นประที ป และแท่ น
เครื องหอม
ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ<
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ 9แท่ นเครื องเผาบู ชากั บเครื อง
ใช้ ประจํา แท่ น ขั นกั บพานรอง
โมเสสว่ า
2"ดู ซี เราได้ ออกชื อเบซาเลล ขันนั# น
ผู้ เป็ นบุ ตรชายอุ รี ผู้ เป็ นบุ ตร 10 เสื# อยศเย็บด้ วยฝี มื อประณีต
คื อเสื# อยศอั นบริ สุ ทธิX ของอาโรน
ชายเฮอร์แห่ งตระกู ลยูดาห์
3 และได้ ให้ เขาประกอบด้ วย ปุโรหิ ต และเสื# อยศของบุตรชาย
พระวิ ญญาณของพระเจ้ าคื อ ให้ ของเขา เพื อจะได้ สวมปฏิบัติใน
เขามีสติปัญญา ความเข้ าใจและ ตําแหน่ งปุโรหิ ต
11 และนํา# มั นเจิ ม กั บเครื อง
ความรู้ ในวิชาการทุ กอย่ าง
4จะได้ คิ ด ออกแบบอย่ างประ- หอมสํา หรั บที บริ สุ ทธิX ที เรา
ณีตในการทําเครื องทองคํา เงิน บั ญชาเจ้ านั# นให้ เขากระทํา ตาม
ทุ กประการ"
และทองสัมฤทธิX
วันสะบาโตเป็ นหมายสําคัญ
5 เจี ยระไนพลอยต่ างๆสํา หรั บ
ระหว่ างพระเจ้ากับอิ สราเอล
ฝั งในกระเปาะและแกะสลั กไม้
ได้ คือประกอบวิชาการทุ กอย่ าง 12 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
6และดู เถิ ด เราได้ ต# ั งผู้ ช่ วยอี ก ว่ า
คนหนึ ง ชื อโอโฮลีอับ บุตรชาย 13 "จงสั งชนชาติ อิ ส ราเอลว่ า
อาหิ สะมัคแห่ งตระกู ลดาน และ `เจ้ าทั#งหลายจงรักษาวันสะบาโต
สําหรั บคนทั# งปวงผู้ เฉลี ยวฉลาด ของเราไว้ เพราะนี จะเป็ นหมาย
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(RN) อพย RP:RM (RL) อพย RP:RR (M) อพย RO:RP; RJ:G (R) อพย ML:R; RO:RG
(J) อพย ML:R; RO:GP, RI (N) อพย RJ:L; RN:G-O, J-Q (L) อพย RN:GP-MI
(Q) อพย RL:G-L (GP) อพย RQ:G, IG (GG) อพย RP:MR-RM (GR) อพย GR:GN
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อพยพ RG, RM
หน้ า 182
สํา คั ญระหว่ างเรากั บเจ้ าตลอด สองแผ่ น เป็ นแผ่ นศิ ลาจารึ ก
ชั วอายุของเจ้ า เพื อเจ้ าจะได้ ร้ ู ว่า ด้ วยนิ# วพระหั ตถ์ของพระเจ้ า
เราคือพระเยโฮวาห์ ผู้ ได้ กระทํา
รู ปเคารพ
เจ้ าให้ บริสุทธิX
วัวทองคํา
14 เหตุ ฉะนี# เจ้ าทั# งหลายจง
เมื อพลไพร่ เห็ นโมเสส
รั กษาวั นสะบาโตไว้ เพราะเป็ น
ล่ าช้ าอยู่ ไม่ ลงมาจาก
วั นบริ สุ ทธิX สาํ หรั บเจ้ า ทุ กคนที ภู เขา จึ งได้ พากั นมาหาอาโรน
กระทํา ให้ วั น นั# นเป็ นมลทิ น จะ เรี ยนว่ า "ลุ กขึ# น ขอท่ านสร้ าง
ต้ องถู กประหารให้ ตายเป็ นแน่ พระให้ แก่ พวกข้ าพเจ้ า ซึ งจะนํา
เพราะผู้ ใดก็ ตามทํา การงานใน พวกข้ าพเจ้ าไป ด้ วยว่ าโมเสสคน
วันนั# น ผู้ น# ั นต้ องถู กตัดขาดจาก นี# ที ได้ นํา ข้ าพเจ้ าออกมาจาก
ท่ามกลางชนชาติของเขา
ประเทศอี ยิ ปต์ เป็ นอะไรไปเสี ย
15 จงทํา งานแต่ ในกํา หนดหก แล้ ว ข้ าพเจ้ าไม่ ทราบ"
วั น แต่ ในวั นที เจ็ดเป็ นวั นสะ- 2 ฝ่ ายอาโรนได้ กล่ าวแก่ เ ขาว่ า
บาโต เป็ นวันหยุดพักสงบ เป็ น "จงปลดตุ้ มหู ทองคํา ออกจากหู
วั นบริ สุ ทธิX แด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ ภรรยา และหู บุตรชายหญิ งของ
ใดทํา งานในวั นสะบาโตนั# นต้ อง เจ้ าทั# งหลาย แล้ วนํา มาให้ เรา
ถู กลงโทษถึงตายเป็ นแน่
เถิด"
16 เหตุ ฉะนี# ชนชาติ อิ สราเอล 3พลไพร่ ท# ั งปวงจึงได้ ปลดตุ้ มหู
จงรักษาวันสะบาโตไว้ คือถือวัน ทองคํา จากหู ของตนมามอบให้
สะบาโต ตลอดชั วอายุ ของเขา กับอาโรน
เป็ นพันธสัญญาเนืองนิตย์
4 เมื ออาโรนได้ รั บทองคํา จาก
17 เป็ นหมายสํา คั ญระหว่ างเรา มือเขาแล้ ว จึงใช้ เครื องมือสลัก
กับชนชาติอิสราเอลว่ า ในหกวัน หล่ อรูปเป็ นวัวหนุ่ ม แล้ วเขาทั#ง
พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงสร้ างฟ้ า หลายประกาศว่ า "โอ อิสราเอล
สวรรค์ และแผ่ นดิ นโลก แต่ ใน สิ งเหล่ านี# แหละเป็ นพระของเจ้ า
วั นที เจ็ดพระองค์ ได้ ทรงงดการ ซึ งนํา เจ้ าออกจากแผ่ นดิ น อี งานไว้ และได้ ทรงหย่ อนพระทัย ยิปต์"
ในวันนั# น'"
5เมื ออาโรนได้ ยินดั งนั# นแล้ วจึ ง
18 เมื อพระองค์ ตรั ส แก่ โมเสส สร้ างแท่ นบู ชาไว้ ตรงหน้ ารู ปวั ว
บนภู เขาซี นายเสร็จแล้ ว พระ หนุ่ มนั# น แล้ วอาโรนประกาศว่ า
องค์ ได้ ประทานแผ่ นพระโอวาท "พรุ่ ง นี# จะเป็ นวั นเทศกาลเลี# ยง
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(GI) อพย MP:L; RG:GO (GO) ปฐก M:M; อพย MP:L-GG (GN) ปฐก G:RG
(GL) อพย MI:GM; RM:GO-GJ (G) อพย GR:MG; GN:G-R (M) อพย GG:M; RO:MM
(I) อพย MP:R-I; MQ:IO-IJ (O) ลนต MR:M, I
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หน้ า 183
อพยพ RM
ถวายพระเยโฮวาห์ "
องค์ จึ ง ทรงพระพิ โรธอย่ างแรง
6ครั# นรุ่ งขึ# นเขาตื นขึ# นแต่ เช้ ามื ด กล้ าต่ อพลไพร่ ของพระองค์
ถวายเครื องเผาบู ชา และนํา ซึ งพระองค์ ทรงนํา ออกมาจาก
เครื องสั นติ บูชามา พลไพร่ ก ็ แผ่ นดินอียิปต์ ด้ วยฤทธานุ ภาพ
นั งลงกิ นและดื ม แล้ วก็ลุ กขึ# น อั นใหญ่ ยิ ง และด้ วยพระหั ตถ์
เล่ นสนุ กกัน
อันทรงฤทธิX ของพระองค์เล่ า
โมเสสอ้อนวอนเพื)ออิ สราเอล
12 เหตุ ไฉนจะให้ ชนชาวอี ยิ ปต์
7ฝ่ ายพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโม- กล่ าวว่ า `พระองค์ ทรงนํา เขา
เสสว่ า "เจ้ าลงไปเถิด ด้ วยว่ าชน ออกมา เพื อจะทรงทํา ร้ ายเขา
ชาติ ของเจ้ าซึ งเจ้ าได้ นาํ ออกจาก เพื อจะประหารชี วิ ต เขาที ภู เขา
แผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ น# ั น ได้ ทาํ ความ และทํา ลายเขาเสี ยจากพื# นแผ่ น
ดิ นโลก' ขอพระองค์ ทรงหั น
เสื อมเสียมากแล้ ว
8 เขาได้ หั นเหออกจากทางซึ ง กลั บเสี ยจากความพิ โรธอั นแรง
เราสั งเขาไว้ อย่ างรวดเร็ว คื อ กล้ าของพระองค์ และทรงกลั บ
หล่ อรูปวั วขึ# นรู ปหนึ งสําหรั บตน พระทั ยอย่ า ทํา อั น ตรายแก่ พล
และกราบไหว้ รู ปนั# น และถวาย ไพร่ ของพระองค์เอง
สั ตวบู ชาแก่ รู ปนั# นและกล่ าวว่ า 13 ขอพระองค์ ได้ ทรงระลึ กถึ ง
`โอ อิ สราเอล สิ งเหล่ านี# แหละ อับราฮัม อิสอัค และอิสราเอล
เป็ นพระของเจ้ า ซึ งนําเจ้ าออก ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ เป็ นผู้ ซึ ง
พระองค์ ได้ ทรงปฏิ ญ าณด้ วย
จากแผ่ นดินอียิปต์'"
9แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโม- พระองค์เองแก่ เขาเหล่ านั# นไว้ ว่า
เสสว่ า "เราเห็นพลไพร่ น# ี แล้ ว ดู `เราจะให้ เชื# อสายของเจ้ าทวี ข# ึ น
ดุ จดวงดาวในท้ องฟ้ า
และ
เถิด เขาเป็ นชนชาติคอแข็ง
10 ฉะนั# นบั ดนี# เจ้ าจงปล่ อยเรา แผ่ นดิ นนี# ทั# ง หมดซึ งเราสั ญญา
ตามลําพั ง เพื อความพิ โรธของ ไว้ แล้ ว เราจะยกให้ แก่ เชื# อสาย
เราจะเดื อ ดพลุ่ งขึ# นต่ อเขาและ ของเจ้ า และเขาจะรับไว้ เป็ นมรเพื อเราจะผลาญทํา ลายเขาเสี ย ดกตลอดไป'"
ส่ วนเจ้ าเราจะให้ เป็ นประชาชาติ 14 แล้ วพระเยโฮวาห์ จึ งทรง
กลั บพระทั ย มิ ได้ ทรงทํา อั นใหญ่ "
11 ฝ่ ายโมเสสก็วิงวอนกราบทู ล ตรายอย่ างที พระองค์ ทรงดําริว่า
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านว่ า จะกระทํา แก่ พลไพร่ ของพระ
"ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ไฉนพระ องค์
(J) อพย RM:GN-GQ (N) อพย RM:GG (Q) อพย RR:R, O; RI:Q (GP) อพย MM:MI
(GG) พบญ Q:GL, MJ-MQ (GM) อพย RM:GI; กดว GI:GR-GQ
(GR) ปฐก GM:N; GR:GO; GO:N, GL; MM:GJ-GL (GI) M ซมอ MI:GJ
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อพยพ RM
หน้ า 184
อิ สราเอลเปลือยกาย
พวกเขา"
22 ฝ่ ายอาโรนตอบว่ า "อย่ าให้
และไหว้รูปเคารพ
ความโกรธของเจ้ านายของข้ าพโมเสสทําลายรู ปเคารพ
15 ฝ่ ายโมเสสกลั บลงมาจากภู เจ้ าเดือดพลุ่ งขึ# นเลย ท่านก็ร้ ู จัก
เขาถื อ แผ่ นศิ ล าพระโอวาทมา พลไพร่ พวกนี# แล้ วว่ า เขาเอน
สองแผ่ น ซึ งจารึ กทั# งสองด้ าน เอียงไปในทางชั ว
23 เขามาร้ องขอข้ าพเจ้ าว่ า `ขอ
จารึกทั#งด้ านนี# และด้ านนั# น
16 แผ่ น ศิ ล าเหล่ านั# นเป็ นงาน จงทําพระให้ พวกข้ าพเจ้ า ซึ งจะ
จากฝี พระหั ตถ์ของพระเจ้ า และ นําพวกข้ าพเจ้ าไป ด้ วยว่ าโมเสส
อั ก ษรที จารึ ก นั# นเป็ นลายพระ คนนี# ที ได้ นํา พวกข้ าพเจ้ าออก
หั ตถ์ ของพระเจ้ า สลั กไว้ บน จากแผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ น# ั นเกิ ดอะไร
ขึ# นกับเขา ข้ าพเจ้ าไม่ ทราบ'
แผ่ นศิลานั# น
17 เมื อโยชู วาได้ ยิ นเสี ยงพล 24 แล้ วข้ าพเจ้ าตอบแก่ เ ขาว่ า
ไพร่ อ# ื ออึ งอยู่ เขาจึ งเรี ยนโมเสส `ผู้ ใดมี ท องคํา ให้ ปลดออกมา'
ว่ า "ที ค่ ายมี เสี ยงเหมื อนเกิ ด เขาก็ มอบทองคํา ให้ แก่ ข้ าพเจ้ า
และข้ าพเจ้ าจึ ง โยนลงไปในไฟ
สงคราม"
18 ฝ่ ายโมเสสตอบว่ า "ที เราได้ แล้ ววัวนี# กอ็ อกมา"
ยินมิ ใช่ เสียงอื# ออึงของคนที มีชัย 25 เมื อโมเสสเห็ น ประชาชน
ชนะ และมิใช่ เสียงคนทีแพ้ แต่ แสดงออกถึ ง การเปลื อ ยเปล่ า
เสียแล้ ว (เพราะว่ าอาโรนปล่ อย
เป็ นเสียงคนร้ องเพลงกัน"
19 ต่ อมา พอโมเสสเข้ ามาใกล้ ให้ เขาเปลื อยเปล่ าจนน่ าละอาย
ค่ าย ได้ เห็ นรู ปวั วหนุ่ มและคน ท่ามกลางพวกศัตรู)
สามพันคนที)ไหว้รูปเคารพ
เต้ นรํา โทสะของโมเสสก็เดื อด
ถู กประหารชี วิต
พลุ่ งขึ# น ท่านโยนแผ่ นศิลาทิ#งตก
26 แล้ วโมเสสยื นอยู่ ที ประตู
แตกเสียทีเชิ งภูเขานั นเอง
20 แล้ วท่ านเอารู ปวั วหนุ่ มที พล ค่ ายร้ องว่ า "ผู้ ใดอยู่ ฝ่ ายพระ
ไพร่ ทาํ ไว้ น# ั นเผาเสี ย และบด เยโฮวาห์ ให้ ผู้ นั# นมาหาเราเถิ ด"
เป็ นผงโรยลงในนํา# และบั งคั บ ฝ่ ายลู ก หลานของเลวี ไ ด้ มาหา
โมเสสพร้ อมกัน
ให้ ชนชาติอิสราเอลดื มนํา# นั# น
21 โมเสสจึงถามอาโรนว่ า "พล 27 โมเสสจึ งกล่ าวแก่ เขาว่ า
ไพร่ นี# กระทํา อะไรแก่ ท่ า นเล่ า "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของอิ สท่ า นจึ ง นํา บาปอั น ใหญ่ นี# มาสู่ ราเอลตรั สสั งดั งนี# ว่ า `จงเอา
(GO) พบญ Q:GO (GJ) อพย RG:GL (GQ) พบญ Q:GJ-GN (MP) กดว O:GN, MI
(MG) ปฐก MJ:GP (MM) อพย GI:GG; พบญ Q:MI
(MO) อพย RR:I-O; M พศด ML:GQ (MN) กดว MO:O-GR; พบญ RR:Q
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ดาบสะพายทุ ก คนแล้ วจงไปมา ทะเบียนของเรา
ตามประตู ต่ างๆทั วค่ าย ทุ กๆ 34 ฉะนั# นบั ดนี# จงไปเถอะ นํา
คนจงฆ่ า พี น้ องและมิ ต รสหาย พลไพร่ ไปยั งที ซึ งเราบอกแก่ เจ้ า
และเพื อนบ้ านของตัวเอง'"
แล้ ว ดูเถิด ทู ตสวรรค์ของเราจะ
28 ฝ่ ายลู ก หลานของเลวี ก ็ ทาํ
นําหน้ าเจ้ า แต่ ว่ าในวั นนั# นเมื อ
ตามโมเสสสั ง และพลไพร่ ประ- เราจะพิพากษาเขา เราจะลงโทษ
มาณสามพันคนตายลงในวันนั# น เขา"
29 ด้ วยโมเสสกล่ าวไว้ แล้ วว่ า 35 ฝ่ ายพระเยโฮวาห์ ทรงบั น "ในวั นนี# ท่ านทั# งหลายจงสถาป- ดาลให้ ภั ยพิ บั ติ เ กิ ด ขึ# นแก่ พล
นาตัวเองรับใช้ พระเยโฮวาห์ จง ไพร่ เพราะเหตุเขาทํารูปวัวหนุ่ ม
ให้ ทุ ก คนสู้ รบกั บบุ ต รชายและ ซึ งอาโรนทํานั# น
พี น้ องของตน เพื อวันนี# พระองค์
พระเจ้าต้องการทําลาย
จะได้ อํา นวยพระพรแก่ ท่ านทั# ง
อิ สราเอล
หลาย"
โมเสสยกย้ายพลับพลา
30 ครั# นวั นรุ่ งขึ# น โมเสสจึ ง
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
กล่ าวแก่ พลไพร่ ว่ า "ท่ านทั# ง
โมเสสว่ า "ไปเถิด จงยก
หลายทําบาปอันใหญ่ ยิง แต่ บัด ไปจากทีนี เจ้ ากับพลไพร่ ซึ งเจ้ า
นี# เราจะขึ# นไปเฝ้ าพระเยโฮวาห์ นําขึ# นมาจากแผ่ นดินอียิปต์ ไป
ชะรอยเราจะทํา การลบมลทิ น ยั ง แผ่ นดิ น ซึ งเราปฏิ ญ าณกั บ
บาปของท่านได้ "
อับราฮัม อิสอัค และยาโคบว่ า
31 โมเสสจึ งกลั บไปเฝ้ าพระเย- `แผ่ นดินนั# นเราจะให้ แก่ เชื# อสาย
โฮวาห์ ทูลว่ า "โอ พระเจ้ าข้ า พล ของเจ้ า'
ไพร่ น# ี ทาํ บาปอั นใหญ่ ยิง เขาทํา 2 เราจะใช้ ทู ต สวรรค์ อ งค์ ห นึ ง
พระด้ วยทองคําสําหรับตัวเอง
นําหน้ าเจ้ าไป และจะไล่ คนคา32 แต่ บัดนี# ขอพระองค์ โปรดยก นาอัน คนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์
โทษบาปของเขา ถ้ าหาไม่ ขอ คนเปริ สซี คนฮี ไวต์ คนเยบุ ส
พระองค์ ทรงลบชื อของข้ าพระ ออกเสียจากทีนั น
องค์ เสี ยจากทะเบี ยนที พระองค์ 3จงนําไปถึ งแผ่ นดิ นซึ งมี นาํ# นม
ทรงจดไว้ "
และนํา# ผึ# งไหลบริบูรณ์ แต่ เราจะ
33 ฝ่ ายพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ ไม่ ข# ึ นไปกับพวกเจ้ า เกรงว่ าเรา
โมเสสว่ า "ผู้ ใดทํา บาปต่ อเรา จะทํา ลายล้ างพวกเจ้ า เสี ยกลาง
แล้ ว เราจะลบชื อผู้ นั# นเสี ยจาก ทาง เพราะว่ าเจ้ าเป็ นชนชาติคอ

33

(MQ) อพย ML:IG; G ซมอ GO:GL, MM; สภษ MG:R (RP) กดว MO:GR (RG) อพย MP:MR
(RM) สดด JQ:ML (RR) อพย GN:GI; ลนตMR:RP (RI) อพย R:GN; MR:MP
(RO) M ซมอ GM:Q (G) ปฐก GM:N (M) อพย MR:MN-RG; RM:RI (R) อพย R:L; RM:Q
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แข็ง"
10 เวลาพลไพร่ ท# ั งปวงเห็ นเสา
4เมื อพลไพร่ ได้ ยิ นข่ าวร้ ายนั# น เมฆนั# นตั# งอยู่ ที ประตู พลั บพลา
เขามีความโศกเศร้ า และไม่ มีผ้ ู เมื อไร ทุ กคนก็จะลุ กขึ# นยื น
ใดใส่ เครื องประดับเลย
นมั สการอยู่ ที ประตู เ ต็ น ท์ ของ
5 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั ส กั บ ตน
โมเสสว่ า "จงกล่ าวแก่ ชนชาติ 11 ดั งนี# แหละพระเยโฮวาห์
อิ สราเอลว่ า `เจ้ าทั# งหลายเป็ น ตรั สกั บโม เสสสอ ง ต่ อ สอ ง
ชนชาติ คอแข็ง ถ้ าเราจะขึ# นไป เหมื อนมิ ตรสหายสนทนากั น
กั บเจ้ าเพี ยงครู่ เดี ยว เราก็จะ แล้ วโมเสสก็ กลั บไปยั งค่ าย
ทํา ลายล้ างเจ้ าเสี ย ฉะนั# นบั ดนี# แต่ โยชู วาผู้ รั บใช้ หนุ่ ม ผู้ เป็ น
จงถอดเครื องประดั บออกเสี ย บุ ตรชายของนู น มิ ได้ ออกไป
เพื อเราจะรู้ ว่ า ควรจะกระทํา จากพลับพลา
อย่ างไรกับเจ้ า'"
โมเสสอ้อนวอนพระเจ้า
6 ฝ่ ายชนชาติ อิ ส ราเอลก็ ถ อด
ให้พระองค์อยู่ กบั อิ สราเอล
เครื องประดั บออกตอนที เขาอยู่ 12 โมเสสกราบทู ลพระเยโฮวาห์
แถบภูเขาโฮเรบ
ว่ า "ดู เถิ ด พระองค์ ได้ ตรั สสั ง
7 ฝ่ ายโมเสสตั# งพลั บพลาหลั ง ข้ าพระองค์ ว่ า `จงนํา พลไพร่ น# ี
หนึ งไว้ ข้างนอกไกลจากค่ ายและ ขึ# นไป' แต่ พระองค์ มิได้ แจ้ งให้
เรียกว่ าพลับพลาแห่ งชุ มนุ ม ต่ อ ข้ าพระองค์ ทราบว่ า จะใช้ ผู้ ใด
มาทุ กคนซึ งปรารถนาจะเข้ าเฝ้ า ขึ# นไปกับข้ าพระองค์ แม้ กระนั# น
พระเยโฮวาห์ ก ็ออกไปยั งพลั บ- พระองค์ ก ็ยังตรัสกับข้ าพระองค์
พลาแห่ งชุ มนุ ม ซึ งตั# งอยู่ นอก ว่ า `เรารู้ จั กเจ้ าตามชื อของเจ้ า
บริเวณค่ าย
และเจ้ าก็ ไ ด้ รั บความกรุ ณาใน
8และต่ อมา เมื อไรทีโมเสสออก สายตาของเราด้ วย'
ไปยั งพลั บพลานั# น พลไพร่ ท# ั ง 13 ฉะนั# นบั ดนี# ข้ าพระองค์ ทู ล
ปวงก็ จ ะลุ ก ขึ# นยื น อยู่ ที ประตู วิ งวอนต่ อพระองค์ ถ้ าแม้ ข้ า
เต็นท์ ของตน มองดู โมเสสจน พระองค์ ได้ รั บพระกรุ ณาในสาย
ท่านเข้ าไปในพลับพลา
พระเนตรของพระองค์ แล้ ว ขอ
9ครั# นโมเสสเข้ าไปในพลั บพลา ทรงโปรดสําแดงพระมรรคาของ
แล้ ว เสาเมฆก็ลอยลงมาตั# งอยู่ ที พระองค์ ใ ห้ ข้ าพระองค์ เ ห็ นใน
ประตู พลั บพลา แล้ วพระเยโฮ- กาลบั ดนี# เพื อข้ าพระองค์ จะรู้
วาห์ กต็ รัสสนทนากับโมเสส
จักพระองค์ แล้ วจะรั บพระกรุ(I) กดว GI:G, RQ; อสร Q:R; อสธ I:G, I (O) สดด GRQ:MR (N) อพย MQ:IM-IR
(L) กดว GJ:MN (Q) อพย MO:MM; สดด QQ:N (GP) อพย I:RG
(GG) อพย MI:GR; กดว GM:L (GM) อพย R:GP; RM:RI; RR:GN (GR) อพย R:N, GP; O:G
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ณาในสายพระเนตรของพระองค์ ประกาศนามของเราคือ พระเยและขอทรงถื อ ว่ าชนชาติ น# ี เป็ น โฮวาห์ ให้ ประจั กษ์ ต่ อหน้ าเจ้ า
พลไพร่ ของพระองค์"
เราประสงค์ จ ะโปรดปรานผู้ ใด
14 ฝ่ ายพระองค์ตรัสว่ า "เราเอง เราก็จะโปรดปรานผู้ น# ั น และเรา
จะไปกับเจ้ า และให้ เจ้ าได้ พัก"
ประสงค์จะเมตตาแก่ ผ้ ู ใด เราก็
15 ฝ่ ายโมเสสจึ ง กราบทู ล พระ จะเมตตาผู้ น# ั น"
องค์ ว่ า "ถ้ าพระองค์ มิ ได้ เสด็จ 20 พระองค์ จึ งตรั สว่ า "เจ้ าจะ
ไปกั บข้ าพระองค์ ก็ขออย่ านํา เห็ นหน้ าของเราไม่ ได้ เพราะ
พวกข้ าพระองค์ ข# ึ นไปจากที นี มนุ ษย์ เห็นหน้ าเราแล้ วจะมี ชี วิต
เลย
อยู่ ไม่ ได้ "
16 ทํา อย่ างไรจะทราบได้ ตรงนี# 21 พระเยโฮวาห์ ตรั สอี กว่ า "ดู
ว่ า ข้ าพระองค์ และพลไพร่ ของ เถิด มีทีแห่ งหนึ งอยู่ ใกล้ เรา
พระองค์ ได้ รั บพระกรุ ณาในสาย เจ้ าจงไปยืนอยู่ บนศิลานั# น
พระเนตรของพระองค์ แล้ ว ก็ 22 แล้ วขณะเมื อสง่ าราศี ของเรา
เมื อพระองค์ เ สด็ จ ไปกั บพวก กํา ลั งผ่ านไป เราจะซ่ อนเจ้ าไว้
ข้ าพระองค์ ด้ วยมิ ใช่ หรื อ ดั งนี# ในช่ องศิ ลาและจะบั งเจ้ าไว้ ด้ วย
เราทั# งหลายทั# งข้ า พระองค์ และ มือเราจนกว่ าเราจะผ่ านไป
พลไพร่ ของพระองค์ จึ ง จะแยก 23 เมื อเราเอามื อ ของเราออก
ออกจากชนชาติ ท# ั งปวงที อยู่ บน แล้ ว เจ้ าจะเห็นหลังของเรา แต่
พื# นแผ่ นดินโลก"
หน้ าของเราเจ้ าจะมิได้ เห็น"
17 ฝ่ ายพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสจะทําแผ่ นศิ ลาใหม่
โมเสสว่ า "เราจะกระทําสิ งทีเจ้ า
สําหรับพันธสัญญา
กล่ าวถึงนี# ด้ วยเพราะว่ าเจ้ าได้ รับ
พระเยโฮวาห์ ตรั ส กั บ
ความกรุ ณาในสายตาของเรา
โมเสสว่ า "จงสกัดศิลา
แล้ ว และเรารู้ จักเจ้ าตามชื อของ อี กสองแผ่ นเหมื อนเดิ มแล้ วเรา
เจ้ า"
จะจารึ กคํา เหมื อนในแผ่ นเก่ าที
18 โมเสสจึ งกราบทู ลว่ า "ขอ เจ้ าทําแตกนั# นให้
ทรงโปรดสํา แดงสง่ าราศี ของ 2 จงเตรี ย มให้ พร้ อมเวลาเช้ า
พระองค์แก่ ข้าพระองค์เถิด"
แล้ วจงขึ# นมาบนภู เขาซี น ายแต่
19 พระองค์จึงตรัสตอบว่ า "เรา เช้ า จงคอยเฝ้ าเราบนยอดภูเขา
จะให้ คุ ณความดี ของเราประ- นั# น
จั กษ์ แจ้ งต่ อหน้ าเจ้ า และเราจะ 3อย่ าให้ ผู้ ใดขึ# นมาด้ วย และ

34

(GI) อพย R:GM (GO) อพย RR:R (GJ) อพย RI:GP (GN) ยก O:GJ (GL) อพย MI:GJ
(GQ) อพย RI:J-N; รม I:I, GJ (MP) ปฐก RM:RP (MM) สดด QG:G, I (MR) อพย RR:MP
(G) อพย MI:GM; RG:GL (M) อพย GQ:GG, GL, MP (R) อพย GQ:GM-GR; MI:Q-GG

02_exo.pub
page 74

Monday, February 29, 2016 12:39

อพยพ RI
หน้ า 188
อย่ า ให้ ผู้ ใดมาอยู่ ตลอดทั วทั# ง วอนต่ อพระองค์ ขอองค์ พระผู้
ภูเขา อย่ าให้ ฝูงแพะแกะ ฝูงวัว เป็ นเจ้ าของข้ าพระองค์ โปรด
กินหญ้ าอยู่ หน้ าภูเขานี# เลย"
เสด็ จ ไปท่ า มกลางพวกข้ าพระ
4 ฝ่ ายโมเสสจึ งสกั ดศิ ลาสอง องค์ เ พราะเป็ นชนชาติ ค อแข็ ง
แผ่ นเหมื อนสองแผ่ นแรก แล้ ว ดื# อดึ ง และขอทรงโปรดยกโทษ
ท่ า นก็ตื นแต่ เช้ าขึ# นไปบนภู เขา ความชั วช้ าและความบาปของ
ซี นายตามรั บสั งของพระเยโฮ- พวกข้ าพระองค์ และโปรดรั บ
วาห์ ถือศิลาไปสองแผ่ น
พวกข้ าพระองค์ เ ป็ นมรดกของ
5 ฝ่ ายพระเยโฮวาห์ เ สด็ จ ลงมา พระองค์ด้วย"
ในเมฆ และโมเสสยืนอยู่ กับพระ
ทรงห้ามไม่ ให้อิสราเอล
องค์ทีนั น และออกพระนามพระ ร่ วมกับคนต่ างชาติ ในคานาอัน
เยโฮวาห์
10 ฝ่ ายพระองค์ ตรั สว่ า "ดู เถิ ด
6พระเยโฮวาห์ เสด็จผ่ านไปข้ าง เราจะทําพันธสัญญาไว้ เราจะทํา
หน้ าท่าน ตรัสว่ า "พระเยโฮวาห์ การมหั ศจรรย์ ต่ อ หน้ าชนชาติ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า ผู้ ทรงพระ ของเจ้ าทุ กคน ซึ งไม่ มี ผ้ ู ใด
กรุ ณา ทรงกอปรด้ วยพระคุ ณ กระทําในประชาชาติ ใดทั วพิ ภพ
ทรงกริ# วช้ า และบริ บู รณ์ ด้ วย และประชาชนทั# ง ปวงซึ งเจ้ าอยู่
ความเมตตาและความจริง
ท่ามกลางเขานั# น จะเห็นกิจการ
7 ผู้ ทรงสํา แดงความเมตตาต่ อ ของพระเยโฮวาห์ เพราะการซึ ง
มนุ ษย์กระทั งพั นชั วอายุ ผู้ ทรง เราจะทํา ต่ อเจ้ า นั# นจะเป็ นสิ งที
โปรดยกโทษความชั วช้ า การ น่ ากลัวยิ งนัก
ละเมิ ดและบาปของเขาเสี ย แต่ 11 จงถือตามคําซึ งเราบั ญชาเจ้ า
จะทรงถื อว่ า ไม่ มี โทษก็ หามิ ได้ ในวันนี# ดูเถิด เราจะไล่ คนอาและให้ โทษเพราะความชั วช้ า โมไรต์ คนคานาอัน คนฮิตไทต์
ของบิ ดาตกทอดไปถึ งลู กหลาน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยสามชั วสี ชั วอายุคน"
บุส ไปให้ พ้นหน้ าเจ้ า
8ฝ่ ายโมเสสจึ งรี บกราบลงที พื# น 12 จงระวั งตั วให้ ดี อย่ ากระทํา
ดินนมัสการ
พั นธสั ญญากั บชาวเมื อ งซึ งเจ้ า
9แล้ วทู ลว่ า "โอ ข้ าแต่ องค์พระ จะไปถึ งนั# น เกรงว่ าจะเป็ นบ่ วง
ผู้ เป็ นเจ้ า ถ้ าแม้ ข้ าพระองค์ ได้ แร้ วดักพวกเจ้ า
รั บพระกรุ ณาในสายพระเนตร 13 แต่ เจ้ าทั# งหลายจงทํา ลาย
ของพระองค์ ข้ าพระองค์ ทู ลวิ ง แท่ น บู ช าและทุ บเสาอั น ศั ก ดิX (O) อพย GQ:Q; RR:GQ (J) กดว GI:GL; พบญ I:RG (N) อพย MP:J; ยชว MI:GQ
(L) อพย I:RG (Q) อพย RR:R, GM-GJ (GP) อพย RI:MN
(GG) อพย MR:MP-RR; RR:M (GM) อพย MR:RM-RR (GR) อพย MR:MI; พบญ GM:R
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หน้ า 189
อพยพ RI
สิ ท ธิX ของเขาให้ แหลกละเอี ยด ของแกะ
และโค่ นเสารู ป เคารพของเขา 20 ส่ วนลู กลาหั วปี นั# นเจ้ า จงนํา
เสีย
ลู กแกะมาไถ่ ไว้ ถ้ าแม้ เจ้ ามิ ได้
14 เจ้ าอย่ านมั สการพระอื นเลย ไถ่ ก ็จงหั กคอมั นเสี ย บุ ตรชาย
เพราะพระเยโฮวาห์ ผ้ ู ทรงพระ หั วปี ทั# งหลายของพวกเจ้ านั# นจะ
นามว่ า หวงแหนเป็ นพระเจ้ าผู้ ต้ องไถ่ ไว้ ด้วย อย่ าให้ ผ้ ู ใดมาเฝ้ า
ทรงหวงแหน
เรามือเปล่ าเลย
15 เกรงว่ าเจ้ าจะทําพั นธสั ญญา 21 เจ้ าจงทํา การงานในกํา หนด
กับชาวเมืองนั# น และเมื อเขาเล่ น หกวัน แต่ วันทีเจ็ดจงพัก แม้ ว่า
ชู้ กั บพระของเขา และถวาย ในฤดู ไถนาและฤดู เกี ยวข้ าวก็จง
สั ตวบู ชาแก่ บรรดาพระนั# น เขา พัก
จะเชิ ญพวกเจ้ าไปร่ วมด้ วย และ 22 จงถื อเทศกาลสั ปดาห์ คื อ
พวกเจ้ าจะไปกิ นของที เขาถวาย เทศกาลเลี# ยงฉลองผลต้ นฤดู
บูชานั# น
เกี ยวข้ าวสาลี และถื อเทศกาล
16 เกรงว่ า เจ้ าจะรั บบุ ตรสาว เลี# ยงฉลองการเก็ บผลิ ต ผลใน
ของเขามาเป็ นภรรยาบุ ต รชาย ปลายปี
ของเจ้ า และบุตรสาวของเขานั# น 23 บรรดาผู้ ชายทั# งหลายของ
จะไปเล่ นชู้ กับพระของเขา และ พวกเจ้ าต้ องมาประชุ มกั น ต่ อ
ชั กชวนให้ บุ ต รชายของเจ้ าไป พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
เล่ นชู้ กับพระนั# นด้ วย
คื อพระเจ้ าแห่ งอิ สราเอล ปี ละ
17 เจ้ าอย่ า หล่ อ รู ปพระไว้ สํา - สามครั# ง
หรับตัวเองเลย
24 เพราะเราจะขั บไล่ ชนชาติ ท# ั ง
คําบัญชาซํ&าเรื) องเครื) องบู ชา
หลายออกไปให้ พ้นหน้ าพวกเจ้ า
18 เจ้ าทั# งหลายจงถื อ เทศกาล และจะขยายเขตแดนเมื อ งของ
กินขนมปั งไร้ เชื# อ จงกินขนมปั ง เจ้ าให้ กว้ างออกไป เมื อพวกเจ้ า
ไร้ เชื# อให้ ครบเจ็ ด วั น ตามกํา - จะขึ# นไปเฝ้ าพระเยโฮวาห์ พระ
หนดในเดื อ นอาบี บตามที เรา เจ้ าของเจ้ าปี ละสามครั# งนั# น จะ
บั ญชาเจ้ า เพราะเจ้ าออกจาก ไม่ มีใครอยากได้ แผ่ นดินของเจ้ า
เลย
อียิปต์ในเดือนอาบีบ
19 ทุ กสิ งซึ งออกจากครรภ์ ครั# ง 25 อย่ าถวายเลื อ ดบู ช าพร้ อม
แรกเป็ นของเรา คือสัตว์ตัวผู้ ท# ัง กับขนมปั งมีเชื# อ และเครื องบูชา
หมดของเจ้ า ลูกหั วปี ของวัวและ อั นเกี ยวกั บเทศกาลเลี# ยงปั สกา
(GI) อพย MP:R-O; พบญ I:MI (GO) กดว MO:G-M (GJ) ปฐก ML:G; กดว MO:G-M
(GN) อพย MP:I, MR (GL) อพย GM:M, GO-GJ (GQ) อพย GR:M (MP) อพย GR:GR
(MG) อพย MP:Q; MR:GM (MR) อพย MR:GI-GN (MI) อพย RR:M (MO) อพย GM:GP
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อพยพ RI, RO
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นั# น อย่ าให้ เหลื อไว้ จนถึ งวันรุ่ ง ชุ มนุ มก็ ก ลั บ มาหาโมเสสและ
ขึ# น
ท่านสนทนากับเขา
26 จงคั ด พื ช ผลแรกจากผลรุ่ น 32 แล้ วภายหลั งคนอิ สราเอลทั# ง
แรกในไร่ นามาถวายในพระนิ - หลายเข้ ามาใกล้ โมเสสจึ งให้
เวศพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า บั ญญั ติ แก่ เขาตามที พระเยโฮอย่ า ต้ มเนื# อลู กแพะด้ วยนํา# นม วาห์ ตรั สแก่ ท่ า นทุ กข้ อบนภู เขา
แม่ ของมันเลย"
ซีนาย
27 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส 33 เมื อท่ านพู ด จบแล้ วก็ ใ ช้ ผ้ า
ว่ า "คําเหล่ านี# จงเขียนไว้ เพราะ คลุมหน้ าไว้
เราทํา พั นธสั ญญาไว้ กั บเจ้ าและ 34 แต่ เมื อไรที โมเสสเข้ าเฝ้ าทู ล
พวกอิ สราเอลตามข้ อความเหล่ า ต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ท่าน
นี# แล้ ว"
ก็ปลดผ้ านั# นออกเสีย จนกว่ าจะ
โมเสสกลับมาด้วยแผ่ นศิ ลา
กลั บออกมา แล้ วท่ านออกมา
เล่ าให้ คนอิ ส ราเอลฟั งตามที
ใหม่ สําหรับพันธสัญญา
28 และโมเสสเฝ้ าพระเยโฮวาห์ ท่านรับพระบัญชามาแล้ วนั# น
อยู่ ที นั นสี สิ บวั นสี สิ บคื น มิ ได้ 35 และคนอิ สราเอลดู หน้ าของ
รั บประทานอาหารหรื อ นํา# เลย โมเสสคือเห็นผิ วหน้ าของโมเสส
และพระองค์ จารึ กคํา พั นธสั ญ- ทอแสง ฝ่ ายโมเสสใช้ ผ้ าคลุ ม
ญาไว้ ทีแผ่ นศิลา คือพระบัญญัติ หน้ าไว้ อีกทุ กครั# ง จนกว่ าจะเข้ า
ไปทู ลพระองค์
สิบประการ
ทรงห้ามไม่ ให้ก่อไฟ
29 อยู่ ต่ อมาโมเสสได้ ลงมาจาก
ในวันสะบาโต
ภูเขาซี นาย ถื อแผ่ นพระโอวาท
ฝ่ ายโมเสสให้ ชุ มนุ มชน
สองแผ่ นมาด้ วย เวลาที ลงมา
อิ สราเอลทั# งหมดประจากภูเขานั# นโมเสสก็ไม่ ทราบว่ า
ผิ วหน้ าของตนทอแสงเนื องด้ วย ชุ มกั นกล่ าวแก่ เขาว่ า "ต่ อไปนี#
พระเจ้ าทรงสนทนากับท่าน
เป็ นสิ งซึ งพระเยโฮวาห์ บัญชาให้
30 เมื ออาโรนและคนอิ สราเอล ท่านทั#งหลายกระทํา
ทั# งปวงมองดู โมเสส ดูเถิด ผิ ว 2จงทํางานในกําหนดหกวัน แต่
หน้ าของท่ านทอแสง และเขาก็ วั นที เจ็ดให้ ท่ านถื อเป็ นวั นบริ สุทธิX เป็ นวันสะบาโตแด่ พระเยกลัวไม่ กล้ าเข้ ามาใกล้ ท่าน
31 ฝ่ ายโมเสสเรี ยกเขามา แล้ ว โฮวาห์ สํา หรั บใช้ พั ก ผู้ ใดทํา
อาโรนกั บบรรดาประมุ ขของ งานในวั นนั# นต้ อ งถู กลงโทษถึ ง

35

(MJ) อพย MR:GQ (MN) อพย GN:GI; MI:I (ML) อพย MI:GL; RG:L
(MQ) อพย RM:GO; มธ GN:M (RM) อพย MI:R (RR) M คร R:GR
(RI) M คร R:GR-GJ (G) อพย RI:RM (M) อพย MP:Q-GP; ลนต RM:R

02_exo.pub
page 77

Monday, February 29, 2016 12:39

หน้ า 191
อพยพ RO
ตาย
12 หี บและไม้ คานหามหี บ พระ
3 ในวั น สะบาโตนั# นอย่ าก่ อไฟ ทีนั งกรุณากับม่ านบังตา
เลย ทัวตลอดทีอาศัยของท่าน"
13 โต๊ ะกั บไม้ คานหามโต๊ ะ
ขอให้พลไพร่ ถวายแด่ พระเจ้า
เครื องใช้ ท# ังปวงสําหรับโต๊ะ และ
4 โมเสสได้ กล่ าวแก่ ชุ ม นุ ม ชน ขนมปั งหน้ าพระพักตร์
อิ สราเอลทั# งหมดว่ า "ต่ อไปนี# 14 คั นประทีปที ให้ แสงสว่ างกั บ
เป็ นสิ งซึ งพระเยโฮวาห์ ทรงบัญ- เครื องอุปกรณ์และตะเกียง และ
นํา# มันเติมตะเกียง
ชาว่ า
5 ท่ านทั# งหลายจงนํา ของจาก 15 แท่ น เผาเครื องหอมกั บไม้
ของที มีอยู่ มาถวายพระเยโฮวาห์ คานหามแท่นนั# น นํา# มันเจิมและ
ผู้ ใดมีนาํ# ใจกว้ างขวางให้ ผ้ ู น# ั นนํา เครื องหอมสําหรับเผาถวายและ
ของมาถวายพระเยโฮวาห์ คื อ ม่ านบั งตาสํา หรั บประตู ที ประตู
พลับพลา
ทองคํา เงิน และทองสัมฤทธิX
6ผ้ าสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ ม ผ้ า 16 แท่ น เครื องเผาบู ชากั บตาข่ ายทองสั มฤทธิX ไม้ คานหาม
ป่ านเนื# อละเอียด และขนแพะ
7หนังแกะตัวผู้ ย้อมสีแดง หนัง และเครื องใช้ ทั# งปวงของแท่ น
ของตั ว แบดเจอร์ และไม้ กระ- ขันกับพานรองขันนั# น
17 ผ้ า ม่ านสํา หรั บกั# นลานพลั บ
ถินเทศ
8นํา# มันเติมตะเกียง เครื องเทศ พลากั บเสา และฐานรองรั บเสา
สําหรั บเจื อนํา# มั นเจิ ม และปรุ ง และผ้ าม่ านสําหรับประตูลาน
18 หลั ก หมุ ด สํา หรั บพลั บพลา
เครื องหอมสําหรับการเผาถวาย
9 พลอยสี นํา# ข้ าวและพลอย และหลั กหมุ ดสํา หรั บลานพลั บ
ต่ า งๆสํา หรั บฝั ง ทํา เอโฟดและ พลาพร้ อมกับเชื อก
19 เสื# อยศเย็บด้ วยฝี มื อประณีต
ทับทรวง
10 จงให้ ทุ ก คนที เฉลี ยวฉลาด สํา หรั บแต่ งเวลาปรนนิ บั ติ ในที
ในหมู่ พวกท่ าน พากั นมาทําสิ ง บริ สุ ทธิX คื อเสื# อยศบริ สุ ทธิX สาํ ทั#งปวงซึ งพระเยโฮวาห์ ทรงบัญ- หรั บอาโรนปุ โรหิ ต และเสื# อยศ
สําหรับบุตรชายของท่าน เพื อใช้
ชาให้ ทาํ แล้ ว
11 คือพลับพลา เต็นท์ และผ้ า ปฏิบัติในตําแหน่ งปุโรหิ ต"
คลุ มพลั บพลา ขอเกี ยวและไม้ 20 แล้ วชุ ม นุ ม ชนอิ ส ราเอลทั# ง
กรอบ กลอน เสา และฐานรอง หมดก็แยกย้ ายกันจากโมเสสไป
21 ทุ กคนที มี ใจปรารถนา และ
รับเสาของพลับพลานั# น
(R) อพย GM:GJ (I) อพย MO:G (O) อพย MO:M (J) อพย RJ:L (L) อพย MO:J
(GP) อพย RG:M (GG) อพย MJ:G (GM) อพย MO:GP (GR) อพย MO:MR (GI) อพย MO:RG
(GO) อพย RP:G (GJ) อพย MN:G-L (GQ) อพย RG:GP (MG) อพย MO:M
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ที มี ใจสมั ครก็นาํ สิ งของมาถวาย หรับฝังทําเอโฟด และทับทรวง
พระเยโฮวาห์ สาํ หรั บพลั บพลา 28 กั บเครื องเทศและนํา# มันเติม
แห่ งชุ มนุ มและการปรนนิ บัติ ท# ั ง ตะเกียง นํา# มันเจิม และนํา# มัน
หลาย และสําหรับเครื องยศบริ- ปรุงเครื องหอมสําหรับเผาบูชา
สุทธิX
29 คนอิ สราเอลทั# งชายหญิ งทุ ก
22 เขาจึ ง พากั น มาทั# งชายและ คนที มี ใจสมั ครนําของถวายสําหญิ ง บรรดาผู้ มี นาํ# ใจสมั ครนํา หรั บการงานต่ างๆ ซึ งพระเยมาซึ งเข็มกลัด ตุ้ มหู แหวนตรา โฮวาห์ ทรงบั ญ ชาโมเสสไว้ ให้
และกําไล เป็ นทองรูปพรรณทั#ง กระทําก็นาํ ของมาตามอําเภอใจ
นั# น คือทุ กคนนําทองคํามาแกว่ ง ถวายแด่ พระเยโฮวาห์
ไปแกว่ งมาถวายพระเยโฮวาห์
เบซาเลลและโอโฮลีอบั
23 ส่ วนทุ กคนที มี ด้ ายสี ฟ้ า สี
เป็ นช่ างและผู ส้ อน
ม่ วง สีแดงเข้ ม หรือทีมีผ้าป่ าน 30 โมเสสจึ งกล่ าวแก่ คนอิ สราเนื# อละเอียด ขนแพะ หนังแกะ เอลว่ า "ดูก่อนท่าน พระเยโฮตัวผู้ ย้อมสีแดง และหนังของตัว วาห์ ได้ ทรงออกชื อเบซาเลลบุตร
แบดเจอร์ ก ็ เอาของเหล่ า นั# นมา ชายอุรี ผู้ เป็ นบุตรชายของเฮอร์
ถวาย
ตระกู ลยูดาห์
24 ทุ กคนที มี เงิ นหรื อทองสั ม- 31 และพระองค์ ได้ ทรงให้ ผู้ นั# น
ฤทธิX จะถวายก็ นาํ มาถวายพระ ประกอบด้ วยพระวิ ญญาณของ
เยโฮวาห์ และทุ กคนทีมีไม้ กระ- พระเจ้ าให้ มีสติปัญญาและความ
ถิ น เทศใช้ การได้ ก็ นาํ ไม้ นั# นมา เข้ าใจ และความรู้ ในการช่ าง
ถวาย
ฝี มือทั#งปวง
25 ส่ วนผู้ หญิ งทั# งปวงที ชํา นาญ 32 เพื อจะคิ ดประดิ ษฐ์ ลวดลาย
ก็ปันด้ ายด้ วยมือของตน แล้ วนํา อย่ างฉลาด ทํา ด้ วยทองคําและ
ด้ ายซึ งปั นนั# นมาถวายทั# งสี ฟ้ า เงินและทองสัมฤทธิX
สี ม่วง สี แดงเข้ ม และเส้ นป่ าน 33 และเจี ยระไนพลอยต่ างๆ
ปั นอย่ างดี
สําหรั บฝั งในกระเปาะ และการ
26 ฝ่ ายบรรดาผู้ หญิ งที มี ใจ แกะสลั กไม้ คื อให้ มี ฝีมื อดี เลิ ศ
ปรารถนาก็ปันขนแพะด้ วยความ ทุ กอย่ าง
ชํานาญ
34 อนึ งพระองค์ ทรงดลใจให้ ผู้
27 บรรดาประมุ ขก็ นาํ พลอยสี นั# นมี นาํ# ใจที จะสอนคนอื นได้
นํา# ข้ าวและพลอยต่ า งๆมาสํา - ด้ วย พร้ อมด้ วยโอโฮลี อั บบุ ตร
(MM) อพย RM:M-R; GG:M (MR) G พศด MQ:L (MO) อพย ML:R; RG:J; RJ:G
(MN) G พศด MQ:J; อสร M:JL (ML) อพย RP:MR
(MQ) อพย RO:O, MG; RJ:G; G พศด MQ:Q (RP) อพย RG:G-J (RI) อพย RG:J
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ชายอาหิ สะมัคตระกู ลดาน
ทุ กๆเวลาเช้ า
35 คนทั# งสองนี# พระองค์ ทรง 4ฝ่ ายคนทั# งปวงที เฉลี ยวฉลาด
ประทานสติ ปั ญญาแก่ จิ ตใจของ ซึ งทํา งานต่ างๆที สถานบริ สุ ทธิX
เขาให้ มี ค วามสามารถในการที นั# นมาถึงแล้ ว ต่ างก็หยุดทํางาน
จะกระทํา งานได้ ทุ กอย่ าง เช่ น ในหน้ าทีของตน
การช่ างฝี มื อ การช่ างออกแบบ 5พากั นมาเรี ยนโมเสสว่ า "พล
และการช่ างด้ ายสี คื อสี ฟ้ า สี ไพร่ นํา ของมาถวายมากเกิ น
ม่ วง สีแดงเข้ มและเส้ นป่ านปั น ความต้ องการที จะใช้ ในงาน
อย่ างดี และช่ างทอ คือทําการ นั# นๆซึ งพระเยโฮวาห์ ทรงบั ญชา
ช่ างฝี มื อได้ ทุ กอย่ าง และเป็ น ให้ กระทํา"
ช่ างออกแบบอย่ างฉลาดด้ วย"
6โมเสสจึ งสั งให้ ประกาศไปทั ว
พลไพร่ ถวายมากมาย
ค่ ายว่ า "อย่ าให้ ชายหญิงนําของ
สําหรั บทําสถานบริ สุ ทธิX มาถวาย
การสร้างพลับพลาก้าวหน้า
ฝ่ ายเบซาเลลและโอ- อีกเลย" เหตุฉะนั# นพลไพร่ จึงยับ
โฮลี อั บ กั บคนทั# งปวง ยั# งไม่ นาํ ของมาถวายอีก
ที เฉลี ยวฉลาด ซึ งพระเยโฮวาห์ 7เพราะของที เขามี อยู่ แล้ วก็พอ
ทรงประทานสติ ปั ญญาและ สําหรับงานทั#งปวงนั# น และยังมี
ความเข้ าใจให้ พอที จะทําการทุ ก เหลืออีก
อย่ า งในการสร้ างสถานบริ สุ ทธิX 8 บรรดาช่ างผู้ เฉลี ยวฉลาดได้
ตามทีพระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาไว้ ทํา พลั บพลาด้ วยม่ านสิ บผื น
ด้ วยผ้ าป่ านเนื# อละเอี ยด ด้ วย
แล้ วทุ กประการ
2 โมเสสจึ ง เรี ยกเบซาเลลและ ด้ ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ ม มีรูป
โอโฮลี อั บ
กั บคนทั# งปวงที เครูบฝี มือช่ างออกแบบไว้
เฉลียวฉลาดซึ งพระเยโฮวาห์ ทรง 9 ม่ านผื นหนึ งยาวยี สิ บแปด
ประทานสติ ปั ญญาให้ แก่ จิ ตใจ ศอก กว้ างสี ศอก ม่ านทุ กผื น
ของเขา และใจของเขาปรารถนา เท่ากัน
10 ม่ านห้ าผืนเขาทําให้ เกี ยวติ ด
ให้ มาทํางาน
3คนเหล่ านี# ได้ รั บของถวายทั# ง กั น และอี กห้ าผื นนั# นเกี ยวติ ด
หมดนั# นจากโมเสสที คนอิ สรา- กันด้ วย
เอลนํา มาถวายเพื อนํา ไปทํา 11 เขาทําหู ด้วยด้ ายสี ฟ้า ติดไว้
สถานบริสุทธิX พลไพร่ ยังนําของ ตามขอบม่ านด้ านนอกสุ ดชุ ดที
ที สมั ค รใจจะถวายมาถวายอี ก หนึ ง และตามขอบม่ านด้ านนอก

36

(RO) อพย RG:R, J; RO:RG; G พกษ N:GI; M พศด M:GI (G) อพย MO:L; ML:R; RG:J
(M) อพย RO:MG, MJ; G พศด MQ:O, Q, GN (R) อพย RO:O, MN
(O) M พศด MI:GI; RG:J-GP; M คร L:M-R (N) G พกษ L:JI (L) อพย MJ:G-GI
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สุดชุ ดทีสองก็ทาํ หู ไว้ เหมือนกัน
22 มี เ ดื อยกรอบละสองเดื อ ย
12 ม่ านผืนหนึ งเขาทําหู ห้าสิบหู เดื อยกรอบหนึ งมี ไม้ ประกั บติ ด
และตามขอบม่ านชุ ดที สองเขาก็ กับเดือยอีกกรอบหนึ ง เขาได้ ทาํ
ทําหู ห้าสิบหู ให้ ตรงกัน
ไม้ กรอบพลั บพลาทั# งหมดอย่ าง
13 และเขาทํา ขอทองคํา ห้ าสิ บ นี#
ขอ สําหรั บใช้ เกี ยวม่ านเพื อให้ 23 เขาทํา ไม้ กรอบพลั บพลาดั ง
พลับพลาเป็ นชิ# นเดียวกัน
นี# ด้ านใต้ เขาใช้ ยีสิบแผ่ น
14 เขาทํา ม่ า นด้ วยขนแพะสํา - 24 เขาทํา ฐานด้ วยเงิ นสี สิ บฐาน
หรับเป็ นเต็นท์คลุมพลับพลาอีก สําหรับไม้ กรอบยี สิบแผ่ น ใต้ ไม้
สิบเอ็ดผืน
กรอบแผ่ นหนึ งมี ฐานรองรั บ
15 ม่ านผื นหนึ งยาวสามสิบศอก แผ่ นละสองฐานสํา หรั บสวม
กว้ างสี ศอก ทั# งสิ บเอ็ดผื นเท่ า เดือยสองอัน
กัน
25 ด้ านที สองของพลั บพลาข้ าง
16 เขาเกี ยวม่ า นห้ าผื น ให้ ติ ด ทิศเหนือนั# นเขาทําไม้ กรอบยี สิบ
กั นต่ างหาก และม่ านอีกหกผื น แผ่ น
ก็เกี ยวติดกันอีกต่ างหาก
26 เขาทํา ฐานเงิ น รองรั บสี สิ บ
17 และเขาทํา หู ห้ าสิ บหู ติ ด กั บ ฐาน ใต้ ไม้ กรอบมี ฐานแผ่ นละ
ม่ านด้ านนอกสุ ดชุ ดที หนึ ง สองฐาน
และเขาทํา หู ห้ าสิ บหู ติ ดกั บขอบ 27 ส่ วนด้ านหลั ง ทิ ศตะวั น ตก
ม่ านด้ านนอกสุดชุ ดทีสอง
ของพลั บพลาเขาทําไม้ กรอบหก
18 เขาทํา ขอทองสั มฤทธิX ห้ าสิ บ แผ่ น
ขอเกี ยวขอเข้ าที หู ให้ ติ ดต่ อเป็ น 28 เขาทํา ไม้ ก รอบอี ก สองแผ่ น
เต็นท์หลังเดียวกัน
สําหรับมุ มพลับพลาด้ านหลัง
19 เขาทํา เครื องดาดเต็นท์ ด้ วย 29 ไม้ กรอบนั# นข้ างล่ างให้ แยก
หนั งแกะตัวผู้ ย้อมสีแดงชั# นหนึ ง กัน แต่ ตอนบนยอดติดต่ อกันที
และคลุ มทั บ ด้ วยหนั งของตั ว ห่ วงแรก เขาทําอย่ างนี# ทาํ ให้ เกิด
แบดเจอร์อีกชั# นหนึ ง
มุ มสองมุ ม
20 เขาทํา ไม้ กรอบสํา หรั บพลั บ 30 คื อรวมเป็ นไม้ กรอบแปด
พลาด้ วยไม้ กระถิ นเทศยกตั# งขึ# น แผ่ นด้ วยกั นและฐานเงิ นสิ บหก
ตรงๆ
อั น ใต้ ไม้ กรอบมี ฐานแผ่ นละ
21 ไม้ กรอบนั# นยาวแผ่ น ละสิ บ สองฐาน
ศอก กว้ างศอกคืบ
31 เขาทํา กลอนด้ วยไม้ กระถิ น
(GM) อพย MJ:O (GI) อพย MJ:N-GI; RO:GG; IP:GQ
(GQ) อพย MJ:GI (MP) อพย MJ:GO-MQ
(MM) อพย MJ:GN (RG) อพย MJ:MJ-MQ
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หน้ า 195
อพยพ RJ, RN
เทศห้ าอั นสําหรั บขัดไม้ กรอบฝา คํา แต่ ฐานห้ าฐานสําหรับรองรับ
พลับพลาด้ านหนึ ง
เสานั# นทําด้ วยทองสัมฤทธิX
32 และกลอนอี กห้ าอั นสํา หรั บ
หี บพันธสัญญาและ
ขั ดไม้ กรอบฝาพลั บพลาอี กด้ าน
พระที)น งั ) กรุ ณา
หนึ ง และกลอนอี กห้ าอั นสํา เบซาเลลทํา หี บด้ วยไม้
หรั บ ขั ดไม้ กรอบฝาพลั บพลา
กระถิ นเทศ ยาวสอง
ด้ านตะวันตก
ศอกคื บ กว้ างศอกคืบ และสู ง
33 เขาทํา กลอนตั วกลางให้ ร้ อย ศอกคืบ
ตอนกลางของไม้ กรอบสํา หรั บ 2หี บนั# นเขาหุ้ มด้ วยทองคําบริ ขัดฝาตั# งแต่ มุมหนึ งไปจดอีกมุ ม สุทธิX ทั#งข้ างในและข้ างนอกและ
หนึ ง
ได้ ทาํ กระจังรอบหี บนั# นด้ วยทอง
34 เขาหุ้ มไม้ กรอบเหล่ านั# นด้ วย คํา
ทองคํา
และทําห่ วงกรอบ 3เขาหล่ อ ห่ วงทองคํา สี ห่ วงติ ด
ด้ วยทองคํา สํา หรั บร้ อยกลอน ไว้ ที มุ มทั# งสี ด้ านนี# สองห่ วง
และกลอนนั# นเขาหุ้ มด้ วยทองคํา และด้ านนั# นสองห่ วง
เช่ นกัน
4 เขาทํา คานหามด้ วยไม้ กระ35 เขาทํา ม่ านนั# นด้ วยด้ ายสี ฟ้ า ถินเทศหุ้ มด้ วยทองคํา
สี ม่ วง สี แดงเข้ ม และด้ วยผ้ า 5เขาสอดคานหามเข้ าที ห่ วงข้ าง
ป่ านเนื# อละเอี ยด มี ภาพเครู บ หี บสําหรับใช้ ยกหี บนั# น
ฝี มือช่ างออกแบบไว้
6แล้ วเขาทําพระที นั งกรุ ณาด้ วย
36 เขาทํา เสาไม้ กระถิ นเทศสี ทองคําบริสุทธิX ยาวสองศอกคืบ
เสาหุ้ มด้ วยทองคํา ขอติดเสานั# น กว้ างศอกคืบ
ก็เป็ นทองคํา เขาหล่ อฐานเงินสี 7เขาทํา เครู บทองคําสองรู ปโดย
อันสําหรับรองรับเสานั# น
ใช้ ค้ อนทํา ตั# งไว้ ที ปลายพระ
37 และเขาทําบั งตาที ประตู พลับ ทีนั งกรุณาทั#งสองข้ าง
พลานั# นด้ วยด้ ายสี ฟ้ า สี ม่ วง 8 เขาทํา เครู บไว้ ที ปลายพระที
สี แดงเข้ ม
และผ้ าป่ านเนื# อ นั งกรุ ณาข้ างละรู ป เขาทําเครู บ
ละเอี ยดประกอบด้ วยฝี มื อช่ า ง นั# นตอนปลายทั# งสองข้ างเป็ น
ปั ก
เนื# อเดียวกับพระทีนั งกรุณา
38 และทําเสาห้ าต้ นสําหรับม่ าน 9ให้ เครู บกางปี กออกเบื# องบน
นั# นพร้ อมด้ วยขอเกี ยว บั วควํา ปกพระที นั งกรุ ณ าไว้ ด้ วยปี ก
และราวยึ ด เสานั# นหุ้ มด้ วยทอง และให้ หันหน้ าเข้ าหากัน คือให้

37

(RO) อพย MJ:RG-RN (RN) อพย MJ:RJ
(G) อพย MO:GP, MP; RO:RP; RJ:G
(J) อพย MO:GN (Q) อพย MO:MP
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อพยพ RN
หน้ า 196
เครู บหั น หน้ ามาตรงพระที นั ง 19 แต่ ละกิ งมี ดอกเหมื อ นดอก
กรุณา
อั ลมั นด์ สามดอก ทุ กๆดอกมี
โต๊ะสําหรับขนมปั ง
ดอกตู มและกลี บ เป็ นดั งนี# ทั# ง
หน้าพระพักตร์และคันประทีป หกกิ ง ซึ งยื นออกจากลํา คั น
10 เขาเอาไม้ กระถิ นเทศทํา โต๊ ะ ประทีป
ตัวหนึ ง ยาวสองศอก กว้ างหนึ ง 20 สํา หรั บลํา คั น ประที ปนั# นมี
ดอกสี ดอกเหมื อนดอกอั ลมั นด์
ศอก และสูงศอกคืบ
11 เขาหุ้ มโต๊ ะ นั# นด้ วยทองคํา ทั#งดอกตูมและกลีบ
บริ สุ ทธิX และทํากระจั งทองคํา 21 ใต้ กิ งทุ ก ๆคู่ ทั# งหกกิ งที ลํา
คันประทีปนั# น ให้ มีดอกตูมเป็ น
รอบโต๊ะนั# นด้ วย
12 เขาทํา ประกั บ ขอบโต๊ ะ นั# น เนื# อเดียวกันกับคันประทีป
กว้ างหนึ งฝ่ ามือโดยรอบ แล้ วทํา 22 ดอกตูมและกิ งเป็ นเนื# อเดียว
กระจั งทองคํา ประกอบรอบ กั นกั บคั นประที ป ทํา ทุ กส่ วน
เป็ นเนื# อเดี ยวกั นด้ วยทองคํา
ประกับนั# น
13 เขาหล่ อห่ วงทองคําสี อั นติ ด บริสุทธิX และใช้ ค้อนทํา
23 เขาทํา ตะเกี ยงเจ็ ด ดวงสํา ไว้ ทีมุ มโต๊ะทั#งสี ตรงขาโต๊ะ
14 ห่ วงนั# นติ ดชิ ดกั บกระจั ง หรั บคั นประทีปนั# น ตะไกรตั ด
ไส้ ตะเกี ยง และถาดใส่ ตะไกร
สําหรับสอดคานหามโต๊ะนั# น
15 เขาทําคานหามด้ วยไม้ กระ- ด้ วยทองคําบริสุทธิX
ถิ นเทศหุ้ มด้ วยทองคํา สําหรั บ 24 คั นประที ปและเครื องใช้ ทั# ง
หมดสําหรับคั นประทีปนั# น เขา
หามโต๊ะนั# น
16 และเขาทํา เครื องใช้ สํา หรั บ ทําด้ วยทองคําบริ สุ ทธิX หนั กหนึ ง
ตะลันต์
โต๊ะนั# นมี จาน ช้ อน กับอ่ างนํา#
แท่ นบู ชาสําหรับ
และคนโทที ใช้ ริ นเครื องดื มบู ชา
เผาเครื) องหอมและนํ&ามันเจิ ม
ซึ งทําด้ วยทองคําบริสุทธิX ท# ังสิ# น
17 เขาทํา คั นประที ป อั นหนึ ง 25 เขาสร้ างแท่นบูชาสําหรับเผา
ด้ วยทองคําบริสุทธิX เขาใช้ ฝีค้ อน เครื องหอมด้ วยไม้ กระถิ น เทศ
ทําคั นประทีป ให้ ท# ั งลําตั ว กิ ง ยาวศอกหนึ ง กว้ างศอกหนึ ง
ดอก ดอกตูม และกลีบติดเป็ น เป็ นรู ปสี เหลี ยมจั ตุ รั ส และสู ง
เนื# อเดียวกันคันประทีปนั# น
สองศอก เชิ งงอนทีมุ มแท่นนั# น
18 มี กิ งหกกิ งแยกออกจากลํา ก็เป็ นไม้ ท่อนเดียวกันกับแท่น
คันประทีปนั# นข้ างละสามกิ ง
26 เขาหุ้ มแท่ น นั# นด้ วยทองคํา
(GP) อพย MO:MR-MQ
(GJ) อพย MO:MQ (GN) อพย MO:RG-RQ
(MR) กดว I:Q (MO) อพย RP:G-O
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หน้ า 197
อพยพ RN, RL
บริสุทธิX ทั#งด้ านบนและด้ านข้ าง แต่ กลางแท่นลงมา
ทั# งสี ด้ านและเชิ ง งอนด้ วยและ 5เขาหล่ อห่ วงสี ห่ วงติ ดที มุ มทั# ง
เขาทํา กระจั ง ทองคํา รอบแท่ น สี ของตาข่ ายทองสัมฤทธิX สาํ หรับ
นั# น
สอดไม้ คานหาม
27 เขาทํา ห่ วงทองคํา สองห่ วง 6เขาทําไม้ คานหามด้ วยไม้ กระติดไว้ ใต้ กระจังทั#งสองด้ าน ตรง ถินเทศและหุ้ มด้ วยทองสัมฤทธิX
ข้ ามกัน เป็ นทีสําหรับสอดใส่ ไม้ 7เขาสอดไม้ คานนั# นไว้ ในห่ วงที
คานหาม
ข้ างแท่นสําหรับหาม เขาทําแท่น
28 เขาทํา ไม้ คานหามนั# นด้ วย นั# นด้ วยไม้ กระดานให้ ข้ างใน
ไม้ กระถินเทศหุ้ มด้ วยทองคํา
กลวง
29 เขาปรุงนํา# มันเจิมอันบริสุทธิX 8 เขาทํา ขั นทองสั มฤทธิX และ
และปรุ งเครื องหอมบริ สุ ทธิX ด้ วย พานรองขั นทองสั มฤทธิX จาก
เครื องเทศตามศิ ลปของช่ าง กระจกเงาของบรรดาผู้ หญิ ง ที
ปรุง
ปรนนิ บั ติ ณ ประตู พลั บพลา
แท่ นเครื) องเผาบู ชา
แห่ งชุ มนุ ม
ลานและประตู
และขันทองสัมฤทธิ<
เขาทํา แท่ น เครื องเผา 9และเขาทํา ลานไว้ ด้ วย ให้ รั# ว
บู ชาด้ วยไม้ กระถิ นเทศ ด้ านใต้ มี ผ้ าบั ง ทํา ด้ วยผ้ าป่ าน
ยาวห้ าศอก กว้ างห้ าศอก เป็ น เนื# อละเอียด ยาวร้ อยศอก
แท่นสี เหลี ยมจัตุรัส สูงสามศอก 10 มี เ สายี สิ บต้ นกั บ ฐานทอง
2 เขาทํา เชิ ง งอนติ ด ไว้ ทั# งสี มุ ม สั มฤทธิX รองรั บเสายี สิ บฐาน ขอ
ของแท่นนั# น เชิ งงอนนั# นเป็ นไม้ ติ ดเสาและราวยึ ดเสานั# นทําด้ วย
ชิ# นเดี ยวกั นกั บแท่ นบู ชา เขา เงิน
11 ด้ านเหนื อ มี ผ้ าบั ง ยาวร้ อย
หุ้ มแท่นด้ วยทองสัมฤทธิX
3 เขาทํา เครื องใช้ บนแท่ น นั# น ศอก กั บเสายี สิ บต้ นและฐาน
ทุ กอย่ างคือหม้ อ พลั ว ชาม ขอ ทองสัมฤทธิX ยีสิบฐาน ขอติดเสา
เกี ยวเนื# อและถาดรองไฟ เครื อง และราวยึดเสานั# นทําด้ วยเงิน
ใช้ สาํ หรับแท่นทั# งหมดนั# นเขาทํา 12 ส่ วนด้ านตะวั น ตกมี ผ้ าบั ง
ยาวห้ าสิ บศอก กั บเสาสิ บต้ น
ด้ วยทองสัมฤทธิX
4และเขาเอาทองสัมฤทธิX ทาํ เป็ น และฐานรองรั บเสาสิ บฐาน ขอ
ตาข่ ายประดั บแท่ นนั# นให้ อยู่ ใต้ ติดเสาและราวยึดเสาทําด้ วยเงิน
กระจังของแท่น และห้ อยอยู่ ต# ั ง 13 ด้ านตะวั นออกใช้ ผ้ ายาวห้ า-

38

(ML) อพย RP:O (MQ) อพย RP:MR-MO; RG:RO
(G) อพย MN:G-L (L) อพย RP:GL
(Q) อพย MN:Q-GQ
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อพยพ RL
หน้ า 198
สิบศอก
ตามบั ญชาของอิ ธามาร์ บุ ตรชาย
14 ผ้ าบั งด้ านริ มประตู ข้างหนึ ง อาโรนปุโรหิ ต
ยาวสิบห้ าศอก มีเสาสามต้ นและ 22 ส่ วนเบซาเลลบุ ตรชายอี รี ผ้ ู
ฐานรองรับเสาสามฐาน
เป็ นบุตรชายของเฮอร์แห่ งตระ15 และอี กข้ างหนึ ง ริ มประตู กู ลยู ดาห์ ทํา สิ งสารพั ดซึ งพระ
ข้ างนี# และข้ างโน้ น มี ผ้ าบั งยาว เยโฮวาห์ ได้ ทรงบั ญชาโมเสส
สิ บห้ าศอก มี เสาสามต้ นและ แล้ ว
ฐานรองรับเสาสามฐาน
23 ผู้ ร่วมงานกับเขาคือ โอโฮลี16 ผ้ าบั งลานโดยรอบนั# นทํา อั บ บุ ตรชายอาหิ สะมั คแห่ ง
ด้ วยผ้ าป่ านเนื# อละเอียด
ตระกู ลดาน เป็ นช่ างฝี มือ ช่ าง
17 ฐานรองรั บเสานั# นทํา ด้ วย ออกแบบและช่ างด้ ายสี ใช้ ด้ ายสี
ทองสั มฤทธิX ขอติ ดเสาและราว ฟ้ า สี ม่ วง สี แดงเข้ ม และผ้ า
ยึ ดเสาเป็ นเงิ น และบั วควําของ ป่ านเนื# อละเอียด
เสานั# นหุ้ มด้ วยเงิ น และเสาทุ ก 24 ทองคํา ทั# งหมดซึ งเขาใช้ ใน
ต้ นของลานมี ราวยึ ดเสาทํา ด้ วย การสร้ างที บริ สุ ทธิX น# ั น คื อทอง
เงิน
คําทีเขานํามาถวาย มีนาํ# หนักยี 18 ม่ านบั ง ตาที ประตู ล านนั# น สิ บเก้ าตะลั นต์ เ จ็ ดร้ อยสามสิ บ
ปั กด้ วยฝี มื อของช่ างปั ก เป็ นสี เชเขล ตามเชเขลแห่ งสถานบริฟ้ า สีม่วง สีแดงเข้ มและผ้ าป่ าน สุทธิX
เนื# อละเอี ยด ยาวยี สิบศอก สูง 25 เงิ นตามจํา นวนชุ มนุ มชนได้
ห้ าศอก เสมอกับผ้ าบังลาน
นับไว้ รวมเป็ นหนึ งร้ อยตะลันต์
19 มี เสาสี ต้ นกั บฐานรองรั บเสา กั บหนึ งพั นเจ็ ดร้ อยเจ็ ด สิ บห้ า
สี ฐานเป็ นทองสั มฤทธิX ขอติ ด เชเขล ตามเชเขลแห่ งสถานบริเสาทํา ด้ วยเงิ น และส่ วนที หุ้ ม สุทธิX
26 คนละเบคา คื อครึ งเชเขล
บัวควํากับราวยึดเสาเป็ นเงิน
20 หลั กหมุ ดทุ กหลักของพลั บ- ตามเชเขลของสถานบริสุทธิX อัน
พลาและของลานรอบพลั บพลา เก็ บมาจากทุ กคนที ไปจดทะนั# นทําด้ วยทองสัมฤทธิX
เบียนสํามะโนครัว คือนับตั# งแต่
21 นี แหละเป็ นบั ญชี สิ งของทีใช้ อายุ ยี สิ บ ปี ขึ# นไปรวมหกแสน
ในพลั บพลา คื อพลั บพลาพระ สามพันห้ าร้ อยห้ าสิบคน
โอวาท ซึ งเขาทั# งหลายนั บตาม 27 เงินหนึ งร้ อยตะลันต์น# ั น เขา
คําสั งของโมเสส มีคนเลวีจัดทํา ใช้ หล่ อทํา ฐานรองรั บ เสาของ
(MP) อพย MN:GQ (MG) อพย ML:G; ลนต GP:J, GJ (MM) อพย RG:M, J; G พศด M:GL
(MR) อพย RG:J; RJ:G (MI) อพย RP:GR, MI; RO:O (MO) อพย RP:GG-GJ; กดว G:M
(MJ) อพย GM:RN; RP:GR, GO (MN) อพย MJ:GQ, MG, MO, RM
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หน้ า 199
อพยพ RL, RQ
สถานบริ สุ ทธิX และฐานของม่ าน 3เขาตี ทองคํา แผ่ ออกเป็ นแผ่ น
ฐานร้ อยฐานเป็ นเงิ น หนึ งร้ อย บางๆแล้ วตั ด เป็ นเส้ นๆเพื อจะ
ตะลันต์ คือฐานละหนึ งตะลันต์
ทอเข้ ากั บด้ ายสี ฟ้ า เข้ ากั บด้ าย
28 แต่ เงินหนึ งพันเจ็ดร้ อยเจ็ด- สีม่วง เข้ ากับด้ ายสีแดงเข้ ม และ
สิ บห้ าเชเขลนั# นเขาใช้ ทาํ ขอสํา - เข้ ากั บเส้ นป่ านอย่ างดี ด้ วยฝี มื อ
หรั บเสาและหุ้ มบั วควําของเสา ช่ างชํานาญ
นั# น และทําราวยึดเสาด้ วย
4เขาทํา แถบติ ดไว้ ที บ่ าเพื อโยง
29 ทองสั มฤทธิX เขานํา มาถวาย เอโฟด ให้ ติ ดกั บริมตอนบนทั# ง
หนักเจ็ดสิบตะลันต์ กับสองพัน สองชิ# น
สี ร้ อยเชเขล
5 รั ดประคดทออย่ างประณี ต
30 ทองสัมฤทธิX น# ั นเขาใช้ ทาํ ฐาน สําหรับคาดทับเอโฟดนั# น เขาทํา
ประตู พลั บพลาแห่ งชุ มนุ มและ ด้ วยวัตถุ อย่ างเดียวกั นและฝี มื อ
ทําแท่นทองสัมฤทธิX และตาข่ าย อย่ างเดียวกับเอโฟด คือทําด้ วย
ทองสั ม ฤทธิX ประดั บแท่ น และ ทองคํา ด้ ายสีฟ้า สีม่วง สีแดง
ทํา เครื องใช้ ทั# งหมดของแท่ น เข้ ม และผ้ าป่ านเนื# อละเอี ยด
นั# น
ตามที พระเยโฮวาห์ ท รงบั ญชา
31 ทําฐานล้ อมรอบลานและฐาน แก่ โมเสส
ที ประตู ลาน หลั กหมุ ดทั# งหมด 6เขาเอาพลอยสี นาํ# ข้ าวฝั งไว้ ใน
ของพลับพลาและหลักหมุ ดรอบ กระเปาะทองคํา ซึ งมี ล วดลาย
ลานนั# น
ละเอียด และแกะอย่ างแกะตรา
เครื) องยศบริ สุทธิ<
เป็ นชื อบุตรอิสราเอล
7 แล้ วเขาติ ดไว้ กั บเอโฟดบน
สําหรับอาโรน
ด้ ายสีฟ้า สีม่วง สีแดง แถบบ่ านั# นเพื อให้ พลอยนั# นเป็ น
เข้ มนั# น เขาใช้ ทํา เสื# อ ที ระลึ กถึ งบรรดาบุ ตรแห่ งอิ สยศเย็บด้ วยฝี มื อประณีตสําหรั บ ราเอล ตามที พระเยโฮวาห์ ทรง
ใส่ เ วลาปรนนิ บั ติ ใ นที บริ สุ ท ธิX บัญชาแก่ โมเสส
และได้ ทาํ เครื องยศบริ สุ ทธิX สาํ - 8 เขาทํา ทั บทรวงด้ วยฝี มื อช่ าง
หรับอาโรน ตามทีพระเยโฮวาห์ ออกแบบให้ ฝี มื อเหมื อนกั บทํา
เอโฟด คื อทําด้ วยทองคํา ด้ าย
ทรงบัญชาแก่ โมเสส
2เขาทําเอโฟดด้ วยทองคํา ด้ วย สีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ ม และผ้ า
ด้ ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ ม และ ป่ านเนื# อละเอียด
9 เขาทํา ทั บท รวง เป็ นรู ปสี
ผ้ าป่ านเนื# อละเอียด

39

(ML) อพย MN:GN (G) อพย MO:I; ML:I; RG:GP; RO:GQ, MR
(M) อพย ML:J-GI; ลนต L:N (J) อพย ML:Q-GG
(N) อพย ML:GM, MQ; ยชว I:N (L) อพย ML:GO-MQ
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หน้ า 200
เหลี ยมจัตุรัส พับทบกลาง ยาว ทั#งสองข้ างบนบ่ า
คืบหนึ ง กว้ างคืบหนึ ง เป็ นสอง 19 เขาทั# งหลายทํา ห่ วงทองคํา
ทบด้ วยกัน
สองอั นติ ดไว้ ที ขอบด้ านล่ างทั# ง
10 เขาฝั งพลอยสี แถวบนทั บ สองของทั บทรวงข้ างในติ ด เอทรวงนั# น แถวที หนึ งฝั งทับทิ ม โฟด
บุษราคัมและพลอยสีแดงเข้ ม
20 และเขาทั# งหลายทํา ห่ วงสอง
11 แถวที สองฝั งมรกต ไพทู รย์ อั นด้ วยทองคํา ใส่ ไว้ ริ มเอโฟด
และเพชร
ด้ านหน้ า ใต้ แถบทีตะเข็บเหนือ
12 แถวที สามฝั งนิ ล โมราและ รั ด ประคดที ทอด้ วยฝี มื อประพลอยสีม่วง
ณีตของเอโฟด
13 แถวทีสี ฝังพลอยเขียว พลอย 21 และเขาทั# งหลายผู กทับทรวง
สี นาํ# ข้ าว และหยก พลอยทั# ง นั# นติ ดกั บเอโฟดด้ วย ใช้ ด้ าย
หมดนี# เขาได้ ฝั งในกระเปาะลวด ถั กสี ฟ้ าร้ อยผู กที ห่ วง ให้ ทั บ
ลายละเอียดทําด้ วยทองคํา
ทรวงทั บรั ด ประคดซึ งทอด้ วย
14 พลอยเหล่ านั# นมี ชื อเหล่ า ฝี มื อประณีตของเอโฟด เพื อมิ
บุ ตรอิ สราเอลสิ บสองชื อ จารึ ก ให้ ทั บทรวงหลุ ด ไปจากเอโฟด
ไว้ เหมื อนแกะตรา มีชื อตระกู ล ตามที พระเยโฮวาห์ ท รงบั ญชา
ทุ กตระกู ลตามลํา ดั บสิ บสอง แก่ โมเสส
ตระกู ล
22 เขาทําเสื# อคลุมเข้ าชุ ดกับเอ15 เขาทํา สร้ อยถั ก เกลี ยวด้ วย โฟดด้ วยด้ ายสี ฟ้ าล้ วนเป็ นฝี มื อ
ทองคําบริสุทธิX สาํ หรับทับทรวง
ทอ
16 และเขาทั# งหลายทํากระเปาะ 23 และช่ องกลางผืนเสื# อนั# น เขา
ลวดลายละเอียดด้ วยทองคําสอง ทํา เป็ นคอเสื# อเช่ น เดี ยวกั บคอ
อัน และห่ วงทองคําสองห่ วง ติด เสื# อทหารและมีขลิ บรอบคอเพื อ
ไว้ ทีปลายทั#งสองของทับทรวง
มิให้ ขาด
17 เขาทั# งหลายสอดสร้ อ ยที ทํา 24 ที ชายเสื# อคลุ ม เขาทั# งหลาย
ด้ วยทองคํา นั# นในห่ วงที ปลาย ปั กเป็ นรู ปลู กทับทิ ม ใช้ ด้ ายสี
ทับทรวง
ฟ้ า สี ม่ วง สี แดงเข้ ม และผ้ า
18 และปลายสร้ อยอี กสองข้ าง ป่ านเนื# อละเอียด
นั# น เขาทั#งหลายทําติดกั บกระ- 25 เขาทั# งหลายทําลู กพรวนด้ วย
เปาะลวดลายละเอียดทั#งสอง ให้ ทองคําบริ สุ ทธิX แล้ วติ ดลู กพรวน
ติ ดไว้ ข้ างหน้ า ที แถบยึ ด เอโฟด ระหว่ างผลทั บทิ มรอบชายเสื# อ
(GP) อพย ML:GN (GI) วว MG:GM
(MM) อพย ML:RG-RN; MQ:O; ลนต L:N
(MO) อพย ML:RR
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หน้ า 201
อพยพ RQ
คลุมนั# น
วาห์ ทรงบั ญชาแก่ โมเสสไว้ อย่ าง
26 คื อลู กพรวนลู กหนึ ง ผล ไร คนอิ สราเอลก็กระทํา อย่ าง
ทับทิมผลหนึ ง และลูกพรวนอีก นั# นทุ กประการ
ลู กหนึ ง ผลทั บทิมอี กผลหนึ ง 33 เขาจึงได้ นาํ พลั บพลามามอบ
สลั บกั นดั งนี# รอบชายเสื# อคลุ ม ไว้ กั บโมเสส
ทั# งเต็นท์ และ
นั# น สํา หรั บสวมเวลาปรนนิ บัติ เครื องใช้ ทั# งปวงคื อ ขอ ไม้
พระองค์ ตามที พระเยโฮวาห์ กรอบ กลอน เสา และฐานรอง
ทรงบัญชาแก่ โมเสส
รับเสา
27 เขาทั# งหลายทํา เสื# อด้ วยผ้ า 34 เครื องดาดพลั บพลาข้ างบน
ป่ านเนื# อละเอี ยดของช่ างทอผ้ า ทํา ด้ วยหนั งแกะตั วผู้ ย้ อมสี แดง
สํา หรั บอาโรนและสํา หรั บบุ ต ร และหนั งของตั วแบดเจอร์ และ
ชายของท่าน
ม่ านสําหรับบังตา
28 และทํามาลาด้ วยผ้ าป่ านเนื# อ 35 หี บพระโอวาทกั บไม้ คาน
ละเอี ยด และมาลางามด้ วยผ้ า หามของหี บนั# น และพระที นั ง
ป่ านเนื# อละเอียด และทํากางเกง กรุณา
ด้ วยผ้ าป่ านเนื# อละเอียด
36 โต๊ ะกั บเครื องใช้ ทั# งหมดบน
29 และทํา รั ดประคดด้ วยผ้ า โต๊ ะนั# น และขนมปั งหน้ าพระ
ป่ านปั นเนื# อละเอี ยด และปั ก พักตร์
ด้ วยด้ ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ ม 37 คั น ประที ปบริ สุ ท ธิX กั บตะด้ วยฝี มือช่ างปั ก ตามทีพระเย- เกี ยง คื อตะเกี ยงที เข้ าที และ
โฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส
เครื องใช้ ท# ังหมดของคั นประทีป
30 เขาทั# งหลายทํา แผ่ นมงกุ ฎ นั# นและนํา# มั น สํา หรั บเติ ม ตะบริสุ ทธิX ด้ วยทองคําบริสุ ทธิX จารึก เกียง
คําว่ า "บริสุทธิX แด่ พระเยโฮวาห์ " 38 แท่ นทองคํา
นํา# มั นเจิ ม
ไว้ เหมือนอย่ างแกะตรา
เครื องหอมสําหรับเผาบูชา และ
31 แล้ วเขาเอาด้ ายถั ก สี ฟ้ าผู ก ผ้ าบังตาสําหรับประตูพลับพลา
แผ่ นทองคํานั# นไว้ บนมาลา ตาม 39 แท่ นบู ชาทองสั มฤทธิX กั บ
ที พระเยโฮวาห์ ทรงบั ญชาแก่ ตาข่ ายทองสั มฤทธิX สําหรั บแท่ น
โมเสส
นั# น ไม้ คานหามและเครื องใช้
32 ดั งนี# แหละเขาทํางานสําหรั บ ทั# งหมดของแท่ น ขั นกั บพาน
พลั บพลาของเต็นท์ แห่ งชุ มนุ ม รองขัน
ให้ สาํ เร็จทุ กประการ พระเยโฮ- 40 ม่ านบังลาน เสากั บฐานรอง
(MN) อพย ML:RQ-IP (ML) อพย ML:I, RQ, IM; ลนต J:GP; L:Q; อสค II:GL
(MQ) อพย ML:RQ (RP) อพย ML:RJ-RN; ศคย GI:MP
(RM) อพย MO:IP; RQ:IM-IR; IP:GN (RJ) อพย MO:MR-RP

02_exo.pub
page 88

Monday, February 29, 2016 12:39

อพยพ RQ, IP
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รั บ ผ้ าบั งตาประตู ลาน เชื อก และจุ ดไฟทีตะเกียงนั# น
และหลั กหมุ ดสําหรั บลาน และ 5จงตั# งแท่ นบู ชาทองคํา สํา หรั บ
เครื อ งใช้ ทั# ง ห มดขอ ง การ เผาเครื องหอมตรงหน้ าหี บพระ
ปรนนิ บั ติ ที พลั บพลาสํา หรั บ โอวาท แล้ วติ ดม่ านบั งตาของ
เต็นท์แห่ งชุ มนุ ม
ประตูพลับพลา
41 เสื# อยศเย็บด้ วยฝี มื อประณีต 6 จงตั# งแท่ น สํา หรั บเครื องเผา
สําหรั บสวมในเวลาปรนนิ บัติ ใน บู ช าไว้ ตรงหน้ าประตู พลั บพลา
ทีบริสุทธิX เครื องยศบริสุทธิX สาํ - แห่ งเต็นท์ของชุ มนุ ม
หรั บอาโรนปุ โรหิ ต เครื องยศ 7จงตั# งขั นไว้ ระหว่ างเต็นท์แห่ ง
สําหรั บบุ ตรชายอาโรน สําหรั บ ชุ มนุ มกั บแท่ นบู ชา
แล้ ว
ใช้ สวมในเวลาปฏิ บั ติ ตาํ แหน่ ง จงตักนํา# ใส่ ไว้ ในขันนั# น
ปุโรหิ ต
8จงตั# งข้ างฝาลานไว้ รอบพลั บ42 สิ งสารพั ด ที พระเยโฮวาห์ พลา และติ ดม่ านบั งตาไว้ ที
ทรงบัญชาแก่ โมเสสแล้ ว ชนชาติ ประตูลานนั# น
อิ สราเอลกระทํา ให้ สํา เร็ จ ทุ ก 9จงเอานํา# มั นเจิ ม เจิ มพลั บประการ
พลากั บสิ งสารพั ดซึ งอยู่ ในพลั บ
43 โมเสสจึ ง ตรวจดู งานทั# งปวง พลานั# น และชําระพลั บพลากั บ
และดู เถิ ด พระเยโฮวาห์ ทรง เครื องใช้ ทั# งหมดให้ บริ สุ ทธิX
บั ญชาไว้ อย่ างไร เขาก็ทาํ เสร็จ แล้ วพลับพลานั# นจะบริสุทธิX
สิ# นทุ กอย่ าง โมเสสจึงอวยพรแก่ 10 จงเจิ ม แท่ น สํา หรั บ เครื อง
เขา
เผาบู ชาด้ วย และเครื องใช้ ทั# ง
การตั&งพลับพลา
หมดบนแท่นนั# น และชําระแท่น
พระเยโฮวาห์ ต รั ส กั บ นั# นให้ บริ สุ ทธิX แท่ นนั# นจะบริ สุทธิX ทีสุด
โมเสสว่ า
2 "ในวั น ที หนึ งของเดื อ นแรก 11 จงเจิมขั นทั# งพานรองขันด้ วย
จงตั# งพลั บพลาแห่ งเต็ น ท์ ของ และชําระให้ บริสุทธิX
12 แล้ วจงนํา อาโรนและบุ ตร
ชุ มนุ ม
3จงตั# งหี บพระโอวาทไว้ ในพลั บ ชายของเขามาที ประตู พลั บพลาแห่ งชุ มนุ ม ใช้ นาํ# ล้ างชําระ
พลาและกั# นม่ านบังหี บนั# นไว้
4จงยกโต๊ะเข้ ามาตั# งไว้ และจั ด ตัวเขาเสีย
เครื องบนโต๊ ะ ไว้ ตามที ของมั น 13 จงนํา เสื# อผ้ ายศบริ สุ ทธิX สวม
แล้ วจงนํา คั น ประที ปนั# นเข้ ามา ให้ อาโรน แล้ วเจิ มและชําระเขา

40

(IM) อพย RO:GP (IR) ลนต Q:MM-MR (G) อพย MO:G (M) อพย GM:M (R) อพย MJ:RR
(I) อพย MO:RP (O) อพย IP:MJ (J) อพย RQ:RQ (N) อพย RP:GL (Q) อพย RP:MJ
(GP) อพย MQ:RJ (GM) อพย MQ:I-Q (GR) อพย ML:IG; MQ:O
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ให้ บริสุทธิX เพื อเขาจะปรนนิบัติ พลานอกม่ านนั# น
เราในตําแหน่ งปุโรหิ ต
23 แล้ วจัดขนมปั งไว้ บนโต๊ะเป็ น
14 แล้ วจงนํา บุ ตรชายอาโรนมา ระเบี ยบต่ อพระพั ก ตร์ พระเยด้ วย และสวมเสื# อยศให้
โฮวาห์ ตามที พระเยโฮวาห์ ทรง
15 จงเจิ ม เขาเช่ นเจิ ม บิ ด าของ บัญชาโมเสสไว้
เขา เพื อเขาจะปรนนิ บั ติ เราใน 24 และท่ านตั# งคั นประที ปไว้ ใน
ตําแหน่ งปุ โรหิ ต การเจิ มนั# นจะ เต็นท์แห่ งชุ มนุ มทางทิ ศใต้ ของ
เป็ นการเจิมแต่ งตั# งเขาไว้ เป็ นปุ- พลับพลาตรงหน้ าโต๊ะนั# น
โรหิ ตเนื องนิ ตย์ ตลอดชั วอายุ 25 แล้ วก็จุ ดไฟตะเกี ยงต่ อพระ
ของเขา"
พั กตร์ พระเยโฮวาห์ ตามที พระ
16 พระเยโฮวาห์ ท รงบั ญชาแก่ เยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส
โมเสสให้ กระทําสิ งใด ท่ านก็ 26 ท่ านตั# งแท่ นทองคํา ไว้ ใน
กระทําสิ งนั# นทุ กประการ
เต็นท์แห่ งชุ มนุ มตรงหน้ าม่ าน
17 ต่ อมาในวั นที หนึ งเดื อนแรก 27 และเผาเครื องหอมบนแท่ น
ของปี ทีสองท่านติดตั# งพลับพลา นั# น ตามที พระเยโฮวาห์ ทรง
18 โมเสสติ ด ตั# งพลั บ พลาขึ# น บัญชาแก่ โมเสส
คือวางฐานและตั# งไม้ กรอบขึ# นไว้ 28 ท่ า นกั# นม่ า นบั ง ตาที ประตู
สอดไม้ กลอนและตั# งเสาขึ# น
พลับพลา
19 ท่ านกางผ้ าเต็ นท์ ทั บบน 29 ท่ านตั# งแท่ น สํา หรั บเครื อง
พลั บพลา แล้ วเอาเครื องดาด เผาบู ช าไว้ ตรงประตู พลั บพลา
คลุมบนเต็นท์ ตามทีพระเยโฮ- แห่ งเต็นท์ของชุ มนุ ม แล้ วถวาย
วาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส
เครื องเผาบู ชาและเครื องธั ญญ20 ท่ านเก็บพระโอวาทไว้ ในหี บ บู ชาบนแท่นนั# น ตามที พระเยนั# นและสอดไม้ คานหามไว้ ใน โฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส
หี บนั# น และตั# งพระที นั งกรุ ณา 30 ท่ า นตั# งขั น ไว้ ระหว่ า งเต็ น ท์
ไว้ บนหี บ
แห่ งชุ มนุ มกับแท่นบูชา แล้ วใส่
21 แล้ วท่ า นนํา หี บเข้ าไปไว้ ใน นํา# ไว้ ในขันสําหรับชําระล้ าง
พลั บพลา และกั# นม่ านบั งตาบั ง 31 โมเสสกั บอาโรน และบุ ตร
หี บพระโอวาทนั# นไว้ ตามทีพระ ชายของท่ าน ล้ างมื อและเท้ าที
เยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส
ขันนั# น
22 ท่ านตั# งโต๊ ะไว้ ใ นเต็ นท์ แห่ ง 32 เวลาเขาทั# งหลายเข้ าไปใน
ชุ ม นุ มทางทิ ศเหนื อ ของพลั บ- เต็นท์ แห่ งชุ มนุ ม หรื อเข้ าไป
(GO) อพย MQ:Q (GN) อพย IP:M (MP) อพย MO:GJ (MG) อพย MJ:RR (MM) อพย MJ:RO
(MR) อพย IP:I (MO) อพย MO:RN (MJ) อพย RP:J (MN) อพย RP:N (ML) อพย MJ:RJ
(RP) อพย RP:GL (RG) อพย RP:GQ (RM) อพย RP:GQ
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ใกล้ แท่ นนั# นเมื อไร เขาก็ชาํ ระ อยู่ และสง่ าราศี ของพระเยโฮล้ างเสี ยก่ อน ตามที พระเยโฮ- วาห์ กอ็ ยู่ เต็มพลับพลานั# น
วาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส
36 ตลอดการเดิ น ทางของเขา
33 ท่านกั# นบริ เวณลานรอบพลับ เมฆนั# นถู กยกขึ# นจากพลั บพลา
พลาและแท่ นนั# น แล้ วกั# นม่ าน เมื อใด ชนชาติ อิ สราเอลก็ยก
บั งตาที ตรงประตู ลาน โมเสส เดินต่ อไปทุ กครั# ง
ก็ จั ด การนั# นให้ เสร็ จ สิ# นไปทุ ก 37 แต่ หากว่ าเมฆนั# นมิ ได้ ถู กยก
ประการ
ขึ# นไป เขาก็ไม่ ออกเดินทางเลย
เมฆของพระเจ้า
จนกว่ าจะถึ งวั น ที เมฆนั# นจะถู ก
ยกขึ# นไป
แสดงว่ า
38 เพราะตลอดทางทีเขายกเดิน
พระเจ้าทรงพอพระทัย
34 ในขณะนั# นมี เมฆมาปกคลุ ม ไปนั# น ในกลางวั นเมฆของพระ
เต็นท์แห่ งชุ มนุ มไว้ และสง่ าราศี เยโฮวาห์ ทรงสถิ ตอยู่ เหนื อพลั บ
ของพระเยโฮวาห์ ก็ ปรากฏอยู่ พลา และในตอนกลางคื นมี ไฟ
สถิตอยู่ เหนือพลับพลานั# น ประ
เต็มพลับพลานั# น
35 โมเสสเข้ าไปในเต็ น ท์ แห่ ง จักษ์แก่ ตาของวงศ์ วานอิ สราเอล
ชุ มนุ มไม่ ได้ เพราะเมฆปกคลุ ม ทั#งปวง

(RR) อพย MN:Q-GL (RO) ลนต GJ:M; G พกษ L:GG; M พศด O:GR-GI
(RJ) อพย RG:MG-MM; กดว Q:GN; นหม Q:GQ (RN) กดว Q:GQ-MM
(RL) อพย GR:MG; กดว Q:GM, GO; สดด NL:GI; อสย I:O
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