หนา 114
อพยพ
ครอบครัวของยาโคบ
อาศัยอยู ในอียิปต
นี่ แหละเป นชื่ อบุ ตรของ
อิ สราเอลที่ เข ามาในประเทศ
อียิปต ทานเหล านี้ กั บทั้ งครอบ
ครัวของตนไดมากับยาโคบ
2คือ รูเบน สิเมโอน เลวี และ
ยูดาห
3อิสสาคาร เศบูลุน และเบนยามิน
4ดาน และนั ฟทาลี กาดและ
อาเชอร
5คนทั้ งปวงที่ ออกมาจากบั้ นเอวของยาโคบรวมเจ็ ด สิ บคน
ด วยกั น ส วนโยเซฟนั้ นอยู ที่
ประเทศอียิปตแลว
6 แล ว โยเซฟกั บพี่ น อ งทุ ก คน
ทั้ งบรรดาคนยุคนั้ น ถึงแกความ
ตายเสียหมด
การทวีเปนประเทศ
7 และบุ ต รของอิ ส ราเอลมี ลู ก
หลานมาก และเพิ่ มจํานวน
ขึ้ นมาก พวกเขาทวีมากขึ้ น และ
มี กําลั งมากที เดี ยว และแพร
หลายไปจนเต็มแผนดินนั้ น
8บั ดนี้ มี กษั ตริ ย องค ใหม ขึ้ น
ครองราชสมบั ติ ในประเทศ
อียิปต ซึ่ งมิไดรู จักกับโยเซฟ
9 และพระองค ทรงประกาศแก
ชนชาติ ของพระองค ว า "ดู เถิ ด
ประชาชนชนชาติ อิ สราเอลมี

1

มากกว าและมี กํ า ลั ง ยิ่ งกว าเรา
อีก
10 มาเถิ ด ให เราใช สติ ป ญญา
ในเรื่ องพวกนี้ กับเขา เกรงวาเขา
จะทวีมากขึ้ น แลวตอมาเมื่ อเกิด
สงครามขึ้ น เขาจะสมทบกั บ
พวกข าศึ กของเรา สู รบกั บเรา
แลวจะยกออกไปจากอาณาจักร"
11 เหตุฉะนั้ น เขาจึงตั้ งนายงาน
ให เบี ยดเบี ยนคนอิ สราเอลด วย
งานตรากตรํา และเขาทั้ งหลาย
สร า งเมื อ งเก็ บราชสมบั ติ ข อง
ฟาโรห คือเมืองปธม และเมือง
ราอัมเสส
12 แต ยิ่ งเบี ยดเบี ยนชนชาติ
อิสราเอล ชนชาติอิสราเอลก็ ยิ่ง
ทวี มากขึ้ น และยิ่ งแพร หลาย
ออกไป ชาวอี ยิ ปต ก็ ทุ กข ใจ
เนื่ องดวยชนชาติอิสราเอล
13 ชาวอี ยิ ปต จึ ง บั ง คั บชนชาติ
อิสราเอลใหทํางานหนัก
14 และทําให ชี วิ ตของเขาขมขื่ น
เพราะงานหนั กที่ เขากระทํา นั้ น
เช นทําปู นสอ ทําอิ ฐและทํางาน
ตางๆที่ ทุ งนา เขาถูกบังคับให
ทํางานหนักทุกชนิด
15 และกษั ตริ ย อี ยิ ปต ทรงตรั ส
กั บนางผดุ งครรภ ชาวฮี บรู ซึ่ ง
คนหนึ่ งชื่ อชิ ฟราห และอี ก คน
หนึ่ งชื่ อปูอาห
16 และพระองค ตรั สว า "เมื่ อ

(1) ปฐก 46:8-27 (5) ปฐก 46:26-27 (6) ปฐก 50:26 (7) กจ 7:17
(8) กจ 7:18-19 (9) ปฐก 26:16 (10) สดด 83:3-4 (11) ปฐก 47:11; อพย 1:14
(13) ปฐก 15:13 (14) กดว 20:15; สดด 81:6 (15) อพย 2:6 (16) มธ 2:16; กจ 7:19
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เจ า ไปทํ า การคลอดให แก ห ญิ ง
กําเนิดของโมเสส
ฮี บรู และเห็ นเขาอยู บนแผ น
ธิดาฟาโรหรับโมเสสไว
ศิลา ถ าเปนเด็กชายก็ ใหฆาเสีย
เปนบุตรเลี้ ยง
แตถาเปนเด็กหญิงก็ใหไวชีวิต"
ยั งมี ชายวงศ วานเลวี คน
17 แต นางผดุ งครรภ ยํ า เกรง
หนึ่ ง ไดหญิงสาวคนเลวีมา
พระเจา จึงมิไดทําตามที่ กษัตริย เปนภรรยา
อี ยิ ปต สั่ งเขานั้ น แต ปล อยให 2 หญิ ง นั้ นตั้ งครรภ และคลอด
บุตรชายรอดชีวิต
บุ ตรชาย และเมื่ อนางเห็ นว า
18 กษั ต ริ ย อี ยิ ปต จึ ง รั บสั่ งให ทารกเปนเด็กที่ มีรูปงาม นางจึง
นางผดุ งครรภ เข าเฝ า และตรั ส ซอนทารกไวถึงสามเดือน
แก เขาว า "เหตุ ไฉนเจ าจึ งทํา 3 ครั้ นนางจะซ อ นทารกต อ ไป
อย างนี้ คื อปล อยให เด็ กชาย อี ก ไม ไ ด แล ว ก็ เ อาตะกร า สาน
รอดชีวิต"
ด วยต นกก ยาด วยยางมะตอย
19 นางผดุ ง ครรภ จึ ง กราบทู ล และชัน เอาทารกใสลงในตะกรา
ฟาโรห ว า "เพราะหญิ งฮี บรู ไม แล วนางนําไปวางไว ที่ กอปรือริม
เหมื อนหญิ งอียิปต เพราะเขามี แมน้ํา
กํา ลั งมากจึ งคลอดบุ ตรโดยเร็ ว 4ส วนพี่ สาวยื นอยู แต ไกล คอย
และนางผดุ งครรภ ม าหาเขาไม ดู วาจะมี เหตุ การณ อะไรเกิ ดขึ้ น
ทัน"
แกนอง
20 เพราะฉะนั้ น พระเจ าทรง 5 และพระราชธิ ด าของฟาโรห
โปรดปรานนางผดุ งครรภ นั้ น ลงไปสรงที่ แม น้ํา และพวกสาว
พลไพร ยิ่ งทวี มากขึ้ นและมี ใช เ ดิ น ไปตามริ ม ฝ งแม น้ํ า นั้ น
กําลังเขมแข็งมาก
และเมื่ อพระนางเห็ นตะกร าอยู
21 และต อมา เพราะนางผดุ ง ระหวางกอปรือ จึ งสั่ งให สาวใช
ครรภ นั้ นยําเกรงพระเจ า พระ ไปนํามา
องค จึ ง ได ท รงให เ ขาทั้ งสองมี 6และเมื่ อเป ดตะกร านั้ นออกก็
ครอบครัว
เห็นทารก และดูเถิด ทารกนั้ น
22 ฝ ายฟาโรห จึ งรั บสั่ งแก กําลั งร องไห พระนางจึ งทรง
บ าวไพร ทั้ งปวงของพระองค ว า กรุณาทารกนั้ น และตรัสวา "นี่
"บุ ตรชายทุ กคนที่ เกิ ดมาให เอา เปนลูกชาวฮีบรู"
ไปทิ้ งเสี ยในแมน้ํา แตบุตรสาว 7 พี่ สาวทารกจึ งทู ลถามพระ
ทุกคนใหรอดชีวิตอยู ได"
ราชธิ ดาของฟาโรห ว า "จะให

2

(17) อพย 1:21; สภษ 16:6 (19) ยชว 2:4; 2 ซมอ 17:19-20 (20) ปฐก 15:1
(21) 1 ซมอ 2:35; 2 ซมอ 7:11 (22) กจ 7:19 (1) อพย 6:16-20; กดว 26:59
(2) กจ 7:20; ฮบ 11:23 (3) ปฐก 6:14; 14:10 (4) อพย 15:20 (5) กจ 7:21
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หม อมฉั นไปหานางนมชาวฮี บรู วันรุ งขึ้ น ดูเถิด มีชาวฮีบรูสอง
มาเลี้ ยงทารกนี้ ใหพระนางไหม"
คนตอสู กั นอยู ทานจึงกลาวแก
8 พระราชธิ ด าของฟาโรห จึ ง มี คนที่ ทําผิดนั้ นวา "ทานตีพี่นอง
รั บสั่ งแก เธอว า "ไปหาเถิ ด" ของทานเองทําไม"
หญิ ง สาวนั้ นจึ ง ไปเรี ยกมารดา 14 และเขาตอบว า "ใครแตงตั้ ง
ของทารกนั้ นมา
ท านให เป นเจ านาย และเป น
9 ฝ า ยพระราชธิ ด าของฟาโรห ตุ ล าการปกครองพวกข า พเจ า
จึ งตรั สสั่ งนางว า "รั บเด็ กนี้ ไป ท านตั้ งใจจะฆ าข า พเจ าเหมื อน
เลี้ ยงไว ให เรา แล วเราจะให ค า กั บที่ ได ฆ าคนอี ยิ ปต คนนั้ น
จ างแก เจ า" นางจึ งรั บทารกไป หรือ" โมเสสจึงกลัว และนึกวา
เลี้ ยงไว
"เรื่ องนั้ นได ลื อ กั น ไปทั่ วแล ว
10 แล วทารกนั้ นก็ โตขึ้ น และ เปนแน"
นางก็พาเขามาถวายพระราชธิดา 15 เมื่ อฟาโรห ทรงได ยิ นถึ ง
ของฟาโรห และเขากลายเป น เรื่ องนี้ ก็หาชองที่ จะประหารชีวิต
บุตรเลี้ ยงของพระนาง และพระ โมเสสเสี ย แต โมเสสหนี จาก
นางประทานชื่ อวา โมเสส และ พระพั กตร ของฟาโรห ไปอาศั ย
ตรั สว า "เพราะเราได ฉุดเขาขึ้ น อยู ในแผนดินมีเดียน ทานจึงนั่ ง
มาจากน้ํา"
ลงที่ ริมบอน้ําแหงหนึ่ ง
โมเสสปองกันชาวฮีบรู
โมเสสอยู ที่แผนดินมีเดียน
ที่ ถูกกดขี่
เปนเวลาสี่ สิบป
11 และต อมา ในวั นเหล านั้ น 16 ฝ ายปุ โรหิ ตของคนมี เดี ยนมี
ครั้ นโมเสสเติบโตขึ้ นแลว ทานก็ บุตรสาวเจ็ดคน หญิงเหลานั้ นก็
ออกไปหาพวกพี่ น อง และเห็ น มาตั ก น้ํ า ใส ร างให ฝู ง แพะแกะ
พวกเขาต องทํ า งานตรากตรํา ของบิดากิน
โมเสสเห็ นคนอี ยิ ปต คนหนึ่ ง 17 และพวกเลี้ ยงแกะมาไลหญิง
กําลั งตี คนฮี บรู ซึ่ งเป นชนชาติ เหล านั้ น แต โมเสสลุ กขึ้ นช วย
เดียวกันกับตน
หญิ งเหล านั้ น และให ฝู งแพะ
12 ท านก็มองดู ซายขวาและเมื่ อ แกะของเธอกินน้ํา
ท านเห็ นว า ไม มี ผู ใดอยู ที่ นั่ น 18 และเมื่ อ หญิ งเหล านั้ น กลั บ
ทานจึงฆาคนอียิปตนั้ นเสีย แลว ไปหาเรอู เอลบิ ดาของเธอ บิ ดา
ซอนศพไวในทราย
ถามว า "วั นนี้ ทําไมพวกเจ าจึ ง
13 และเมื่ อโมเสสออกไปอี กใน กลับมาเร็ว"
(10) กจ 7:21 (11) กจ 7:23-24; ฮบ 11:24-26 (12) กจ 7:24-25
(13) สภษ 25:8; กจ 7:26-28 (14) วนฉ 6:27; กจ 7:27-28 (15) ปฐก 24:11; 29:2
(16) ปฐก 24:11, 13, 19; 29:6-10 (17) ปฐก 26:19-21 (18) กดว 10:29; อพย 3:1
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19 และเธอตอบวา "มีคนอียิปต
พุ มไมที่ไฟลุกโชนอยู
คนหนึ่ งช วยพวกข าพเจ าให พ น
พระเจาทรงเรียกโมเสส
จากมือของพวกเลี้ ยงแกะ ทั้ งยัง
ฝ ายโมเสสเลี้ ยงฝู งแพะแกะ
ตั กน้ํา ให พวกข าพเจ าและให ฝู ง
ของเยโธรพ อตาของเขา ผู
แพะแกะกินดวย"
เปนปุ โรหิตของคนมี เดียน และ
20 บิ ดาจึ งถามบุ ตรสาวของท าน ท า นได พาฝู ง แพะแกะไปด า น
ว า "แล วชายผู นั้ นอยู ที่ ไหน หลั งของถิ่ นทุ รกั นดาร และมา
ทําไมจึ งทิ้ งเขาไว ละ ไปเชิ ญเขา ถึงภูเขาของพระเจา คือโฮเรบ
มาเพื่ อจะรับประทานอาหารซิ"
2ทู ตสวรรค ของพระเยโฮวาห ก็
21 โมเสสก็ เต็ มใจอาศั ยอยู กั บ ปรากฏแก โมเสสในเปลวไฟซึ่ ง
เรอูเอล แลวเรอูเอลก็ยกศิปโป- อยู ท ามกลางพุ มไม โมเสสจึ ง
ราหบุตรสาวใหแกโมเสส
มองดูและดูเถิด พุ มไมนั้ นมีไฟ
22 นางก็คลอดบุ ตรชายคนหนึ่ ง ลุ กโชนอยู แต พุ มไม นั้ นมิ ได
โมเสสจึ งตั้ งชื่ อว า เกอร โชม ไหมโทรมไป
เพราะท านกล าวว า "ข าพเจ า 3โมเสสจึ งกล าวว า "ข าจะแวะ
เป น คนต า งด า วอาศั ยอยู ต า ง เข าไปดู สิ่ งแปลกประหลาดนี้ ว า
ประเทศ"
เหตุไฉนพุ มไมจึงไมไหม"
23 และต อมา ครั้ นเวลาล วงมา 4 และเมื่ อพระเยโฮวาห ทอด
ชานาน กษัตริยอี ยิปตก็สิ้ นพระ พระเนตรเห็ น เขาเดิ น เข า มาดู
ชนม ชนชาติอิสราเอลก็เศราใจ พระเจ า จึ ง ตรั ส แก เ ขาออกมา
มาก เพราะเหตุ ที่ เขาเป นทาส จากทามกลางพุ มไมนั้ นวา "โมเขาจึ งร องคร่ํ า ครวญ และเสี ยง เสส โมเสส" และโมเสสทูลตอบ
ร่ํ า ร อ งของเขาดั ง ขึ้ นไปถึ ง พระ วา "ขาพระองคอยู ที่ นี่ "
เจา ดวยเหตุที่ เปนทาสนี้
5พระองค จึ งตรั สว า "อย าเข า
24 และพระเจ าทรงสดั บฟ ง มาใกล ที่ นี่ จงถอดรองเท าของ
เสี ยงคร่ําครวญของเขา พระเจา เจ าออกเสี ย เพราะว าที่ ซึ่ งเจ า
จึ งทรงระลึ กถึ งพั นธสั ญญาของ ยืนอยู นี้ เปนที่ บริสุทธิ์ "
พระองค กั บอั บราฮั ม อิ สอั ค 6แล วพระองค ตรั สอี กว า "เรา
และยาโคบ
เป นพระเจ าของบิ ดาเจ า เป น
25 พระเจ าจึ งทอดพระเนตรชน พระเจ าของอั บราฮั ม เป นพระ
ชาติ อิ สราเอล แล วพระเจ าทรง เจ าของอิ สอั ค และเป นพระเจ า
เอาใจใสพวกเขา
ของยาโคบ" และโมเสสปดหนา

3

(20) ปฐก 31:54 (21) อพย 4:25; 18:2 (22) อพย 4:20 (23) พบญ 26:7; กจ 7:34
(24) ปฐก 12:1-3; 15:13-14 (25) อพย 3:7 (1) อพย 2:16; 4:18 (2) พบญ 33:16
(3) กจ 7:31 (4) พบญ 33:16 (5) ยชว 5:15 (6) 1 พกษ 19:13; มธ 22:32

02_exo.pub
page 4

Wednesday, December 28, 2005 09:23

อพยพ 3
หนา 118
เสี ย เพราะกลั วไม กล ามองดู ยิปต"
พระเจา
12 พระองค จึ งตรั สว า "เราจะ
7และพระเยโฮวาห ตรั สวา "เรา อยู กั บเจ าแน และนี่ จะเป น
เห็ น ความทุ กข ของพลไพร ของ หมายสําคั ญให เจ ารู ว าเราใช ให
เราที่ อยู ในประเทศอี ยิ ปต แล ว เจ าไป คื อเมื่ อเจ านําพลไพร
และได ยิ นเสี ยงร องของเขา ออกจากอียิปตแลว เจาทั้ งหลาย
เพราะเหตุ พวกนายงานของเขา จะมาปรนนิ บั ติ พระเจ าบนภู เขา
ดวยเรารู ถึงความทุกขรอนตางๆ นี้ "
ของเขา
13 และโมเสสทู ลพระเจ าวา "ดู
8 และเราลงมาเพื่ อจะช วยเขา เถิ ด เมื่ อข าพระองค ไปหาชน
ใหรอดพนจากมือของชาวอียิปต ชาติอิสราเอล และบอกพวกเขา
และนําเขาออกจากประเทศนั้ น วา `พระเจ าแห งบรรพบุรุษของ
ไปยั ง แผ นดิ นที่ อุ ดมกว า งขวาง ท า นทั้ งหลายทรงใช ข า พเจ ามา
เป น แผ น ดิ น ที่ มี น้ํ า นมและน้ํ า หาทาน' และเขาจะพูดกับขาพผึ้ งไหลบริ บู รณ คื อไปยั งที่ อยู เจาวา `พระองคทรงพระนามวา
ของชาวคานาอัน คนฮิตไทต คน กระไร' ข าพระองค จะกล าวแก
อาโมไรต คนเปริสซี คนฮี ไวต เขาอยางไร"
และคนเยบุส
14 พระเจ าจึ งตรั สกั บโมเสสว า
9เพราะฉะนั้ น ดู เถิ ด บั ดนี้ คํา "เราเป นผู ซึ่ งเราเป น" แล วพระ
ร่ํ า ร อ งของชนชาติ อิ สราเอลมา องค ตรั สว า "เจ าจงไปบอกชน
ถึงเราแลว ทั้ งเราไดเห็นการขม ชาติอิสราเอลวา `เราเปนไดทรง
เหงซึ่ งชาวอี ยิ ปต กระทํา ต อเขา ใชขาพเจามาหาทานทั้ งหลาย'"
แลว
ทรงเรียกโมเสสใหนํา
10 เพราะฉะนั้ น จงมาเถิด บัด
คนอิสราเอลออกจากอียิปต
นี้ เราจะใชเจาไปเฝาฟาโรห เพื่ อ 15 พระเจ าจึ งตรั สกั บโมเสสอี ก
เจ าจะได พาพลไพร ของเรา คื อ ว า "เจ าจงกล าวแก ชนชาติ อิ สชนชาติ อิ สราเอล ออกจากอี - ราเอลว าดั งนี้ `พระเยโฮวาห
ยิปต"
พระเจ าแห งบรรพบุ รุ ษของท าน
11 ฝ ายโมเสสจึ ง ทู ลพระเจ า ว า คื อพระเจ าของอั บราฮั ม พระ
"ข าพระองค เป นผู ใดเล า ซึ่ งข า เจ า ของอิ ส อั คและพระเจ าของ
พระองค จะไปเฝ าฟาโรห และจะ ยาโคบ ทรงใช ให ขาพเจ ามาหา
นําชนชาติ อิ สราเอลออกจากอี - ท าน' นี่ เป นนามของเราตลอด
(7) อพย 1:11; 2:23-25 (8) ปฐก 15:13-16, 19-21; 46:4; 50:24-25; อพย 6:6-8
(9) อพย 1:11, 13-14; 2:23 (10) ปฐก 15:13-14 (11) อพย 4:10; 1 ซมอ 18:18
(12) ปฐก 31:3; อพย 4:8, 12, 15 (14) อพย 6:3; ยน 8:24 (15) สดด 30:4; 97:12
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ไปเป นนิ ตย และนี่ เป นที่ ระลึ ก อี ยิ ปต จะไม ยอมให พวกเจ าไป
ของเราตลอดทุกชั่ วอายุ
แมกระทั่ งโดยหัตถอันทรงฤทธิ์
16 จงไปรวบรวมพวกผู ใหญ 20 และเราจะเหยี ยดมื อของเรา
ของอิ สราเอลให มาประชุ ม ออกประหารอี ยิ ปต ด วยมหั ศพร อมกั น แล วกล าวแก เขาว า จรรย ต างๆของเราที่ เราจะกระ`พระเยโฮวาหพระเจ าแหงบรรพ ทําในทามกลางประเทศนั้ น แลว
บุ รุ ษของท าน คื อพระเจ าของ หลั งจากนั้ น กษั ตริ ย ก็ จะยอม
อั บราฮั ม ของอิ สอั ค และของ ปลอยพวกเจาไป
ยาโคบ ปรากฏแกขาพเจา ตรัส 21 และเราจะให พลไพรนี้ เป นที่
วา "แทจริงเราลงมาเยี่ ยมเจาทั้ ง โปรดปรานในสายตาของชาว
หลายแล ว และได เห็ นสิ่ งซึ่ งเขา อี ยิ ปต และต อมา เมื่ อเจ าทั้ ง
ไดกระทําแกเจาในอียิปต
หลายออกไปก็ จะไม ต องไปมื อ
17 และเราได กล าวไว แล วว า เปลา
เราจะพาเจ า ทั้ งหลายไปให พ น 22 แตผู หญิ งทุ กคนจะขอเครื่ อง
จากความทุ กข ในประเทศอี ยิปต เงิ น เครื่ องทองและเสื้ อผ าจาก
ไปยั ง แผ น ดิ น ของชาวคานาอั น เพื่ อนบานของเขา และจากหญิง
คนฮิตไทต คนอาโมไรต คนเป- ที่ อาศัยอยู ในเรือนของเขา และ
ริสซี คนฮีไวตและคนเยบุส ไป เจ าจงเอาของเหล านั้ นไปแตงให
ยั งแผ นดิ นซึ่ งมี น้ํานมและน้ําผึ้ ง บุตรชายหญิงของเจา และเจาจะ
ไหลบริบูรณ"'
ไดริบเอาสิ่ งของของชาวอียิปต"
18 และเขาก็ จะเชื่ อฟ ง คํ า ของ
การอัศจรรยสําหรับ
เจา แลวพวกเจา ทั้ งเจากับพวก
คนที่ ไมเชื่ อ
ผู ใหญ ของคนอิ สราเอล จงพา
โมเสสจึงทูลตอบวา "แต ดู
กันไปเฝ ากษั ตริ ยของอียิปต และ
เถิ ด เขาจะไม เชื่ อ ข าพระ
เจ าจงทู ลพระองค ว า `พระเย- องค หรื อฟ งเสี ยงของข าพระ
โฮวาหพระเจาของคนฮีบรู ทรง องค เพราะเขาจะว า `พระเยปรากฏแก ข าพระองค ทั้ ง หลาย โฮวาห มิ ไ ด ท รงปรากฏแก ท า น
บัดนี้ ขอไดโปรดใหขาพระองค เลย'"
เดิ น ทางไปในถิ่ นทุ ร กั น ดารสั ก 2พระเยโฮวาห จึ งตรั สกั บโมเสส
สามวั น เพื่ อจะถวายเครื่ องบู ชา วา "อะไรอยู ในมือของเจา" และ
แดพระเยโฮวาหพระเจาของเรา' ทานทูลวา "ไมเทา"
19 เรารู แนแล วว า กษัตริ ยแหง 3และพระองคตรัสวา "โยนลงที่

4

(16) ปฐก 50:24; อพย 2:25 (17) ปฐก 15:13-21; 46:4 (18) อพย 4:31; 5:1, 3
(19) อพย 5:2 (20) อพย 6:6; 9:15; 11:1; 12:31-37; พบญ 6:22; นหม 9:10
(21) อพย 11:3; 12:36; 1 พกษ 8:50 (22) อพย 11:2; 33:6; โยบ 27:17; สภษ 13:22
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พื้ นดิ นเถิ ด" ท านจึ งโยนไม เท า สําคั ญทั้ งสองครั้ งนี้ ทั้ งไม ฟ ง
ลงบนพื้ นดิ น ไม เท านั้ นก็ กลาย เสียงของเจา เจาจงตักน้ําในแม
เปนงู โมเสสก็หลบหนีจากงูไป
น้ําและเทลงที่ ดินแหง แลวน้ําที่
4และพระเยโฮวาห ตรั สกั บโม- เจ าตั กมาจากแม น้ํ า นั้ นจะกลาย
เสสวา "เอื้ อมมือของเจาและจับ เปนเลือดบนดินแหงนั้ น"
หางงู ไว " ท านก็ เอื้ อมมื อของ
อาโรนจะเปนผู พูดแทนโมเสส
ท านและจั บหางงู มั นก็ กลาย 10 แตโมเสสทู ลพระเยโฮวาหวา
เปนไมเทาอยู ในมือของทาน
"โอ ขาแตองคพระผู เปนเจาของ
5"เพื่ อเขาทั้ งหลายจะได เชื่ อว า ข าพระองค ข าพระองค มิ ใช
พระเยโฮวาห พระเจ าของบรรพ คนพูดคลอง ทั้ งในกาลกอนและ
บุรุษของเขา พระเจาของอับรา- ตั้ งแต เวลาที่ พระองค ตรั สกั บผู
ฮัม พระเจาของอิสอัค และพระ รั บใช ของพระองค แต ข าพระ
เจาของยาโคบ ไดทรงปรากฏแก องค เป นคนพู ดไม คล อง และ
เจาแลว"
พูดชา"
6และพระเยโฮวาห ตรั สกั บโม- 11 พระเยโฮวาห จึ งตรั สกั บท าน
เสสอีกวา "เอามือของเจาสอดไว ว า "ผู ใดเล าที่ สร างปากมนุ ษย
ที่ อกของเจา" ทานก็สอดมือของ หรือทําใหเปนใบ หูหนวก ตาดี
ท านไว ที่ อกของท าน และเมื่ อ หรื อตาบอด เราพระเยโฮวาห
ชักมือออก ดูเถิด มือของทานก็ เปนผู ทําไมใชหรือ
เปนโรคเรื้ อน ขาวเหมือนหิมะ
12 เพราะฉะนั้ น จงไปเถิด บัด
7พระองค จึ งตรั สว า "เอามื อ นี้ เราจะอยู ที่ ปากของเจา และจะ
ของเจ า สอดไว ที่ อ กของเจ า อี ก สอนคําซึ่ งเจาควรจะพูด"
ครั้ งหนึ่ ง" โมเสสก็ สอดมื อของ 13 แตทานทูลวา "โอ ขาแตองค
ทานเขาอกของทานอีก แลวทาน พระผู เป น เจ า ของข า พระองค
ชักมือออกจากอกมา และดูเถิด ขอทรงโปรดใชผู อื่ นไปเถิด"
มื อ นั้ นกลั บกลายเป นเหมื อ น 14 ฝ า ยพระเยโฮวาห ท รงกริ้ ว
เนื้ อหนังสวนอื่ นของทาน
ต อโมเสส พระองค จึ งตรั สว า
8"และต อมา ถ าเขาจะไม เชื่ อ "เจ ามี พี่ ชายคื ออาโรนคนเลวี ไม
เจ า และไม ฟ งเสี ยงแห งหมาย ใช หรื อ เรารู แล วว าเขาเป นคน
สําคัญแรก เขาก็จะเชื่ อเสียงแหง พูดเกง และดูเถิด เขากําลังเดิน
หมายสําคัญที่ สอง
ทางมาพบเจ าด วย เมื่ อเขาเห็ น
9และตอมา ถาเขาไมเชื่ อหมาย เจาเขาก็จะดีใจ
(5) อพย 3:6, 15; 4:31; 19:9 (6) กดว 12:10 (7) พบญ 32:39 (8) อพย 7:6-13
(9) อพย 7:19-20 (10) อพย 3:11; 4:1 (11) สดด 94:9; 146:8
(12) อสย 50:4 (13) ยนา 1:3 (14) อพย 4:27; กดว 11:1, 33
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15 เจ าจะพู ดกั บเขา และบอก กระทํ า มหั ศจรรย ต า งๆซึ่ งเรา
สิ่ งซึ่ งเขาควรจะพู ด แล วเราจะ มอบไว ในมื อของเจ าแล วนั้ นต อ
อยู ที่ ปากของเจ า และปากของ หน าฟาโรห แต เราจะทําให ใจ
เขา และเราจะสอนเจาวาควรจะ ของฟาโรหแข็งกระดาง เพื่ อเขา
ทําประการใด
จะไมยอมใหพลไพรไป
16 และเขาจะเป น ผู พู ด แก พล 22 และเจาจะทูลฟาโรหวา `พระ
ไพรแทนเจา และเขา คือเขาเอง เยโฮวาหตรัสดังนี้ วา คนอิสราจะเป นปากแทนเจ า และเจ าจะ เอลเปนบุตรชายของเรา คือเปน
เปนผู แทนพระเจาแกเขา
บุตรหัวปของเรา
17 เจ า จงถื อ ไม เท า นี้ ไว ใ นมื อ 23 เราจึ งบอกแก เจ าว า "จง
ของเจา สําหรับทําหมายสําคัญ"
ปลอยบุตรของเราไป เพื่ อเขาจะ
โมเสสกลับไป
ได ปรนนิ บัติ เรา" และถ าเจ าไม
ยอมใหเขาไป ดูเถิด เราจะประยังอียิปต
18 โมเสสจึ งกลั บ ไปหาเยโธร หารชี วิ ตบุ ตรชายของเจ า คื อ
พอตาของตน และบอกกับเขาวา บุตรหัวปของเจาเสีย'"
"ข าพเจ าขอลากลั บไปหาพี่ น อง 24 และตอมา ณ ที่ พักระหวาง
ของขาพเจาซึ่ งอยู ในอียิปต เพื่ อ ทาง พระเยโฮวาห เสด็ จมาพบ
จะได ดู ว า เขายั ง มี ชี วิ ตอยู หรื อ โมเสส และจะประหารชี วิตของ
ไม " ฝ ายเยโธรตอบโมเสสว า ทานเสีย
25 ครั้ งนั้ นนางศิ ปโปราห จึ งเอา
"ไปโดยสันติภาพเถิด"
19 พระเยโฮวาห จึ งตรั สกั บโม- หิ นคมตั ดหนั ง ที่ ปลายองคชาต
เสสในแผนดินมี เดี ยนว า "กลั บ บุ ตรชายของตนออกแลวทิ้ งไวที่
ไปอียิปต เพราะคนทั้ งหมดที่ หา เท าของโมเสสกล าวว า "จริ งนะ
ช องประหารชี วิ ตเจ านั้ นตาย ทานเปนสามีผู ทําใหโลหิตตก"
26 พระองค จึ งทรงละท า นไว
แลว"
นางจึ
งกล าววา "ทานเป นสามี ผู
20 โมเสสจึ งให ภรรยาและบุ ตร
ชายของตนขี่ ลากลั บไปยั งแผ น ทําให โลหิ ตตก" เนื่ องจากพิ ธี
ดิ นอี ยิ ปต ส วนโมเสสก็ ถื อไม เขาสุหนัต
เท าของพระเจ า ในมื อ ของท า น 27 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
อาโรนวา "จงไปพบกับโมเสสใน
ไปดวย
21 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส ถิ่ นทุ รกั นดาร" เขาก็ ไปพบกั บ
วา "เมื่ อเจากลับไปถึงอียิปต จง ท า นที่ ภู เขาของพระเจ าและจุ บ
(15) อพย 4:12, 30 (16) อพย 7:1-2 (18) อพย 2:21; 3:1 (19) ปฐก 46:3, 6
(20) อพย 18:3-4 (21) อพย 3:20; 11:9-10 (22) อพย 5:1 (23) อพย 11:5; 12:29
(24) ปฐก 17:14 (25) อพย 2:21; 18:2; ยชว 5:2-3 (27) อพย 3:1; 4:14; 18:5
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ทาน
ต อ งเชื่ อฟ ง เสี ยงของพระองค
28 โมเสสจึ งเล าให อาโรนฟ งถึ ง และปล อยคนอิ สราเอลไป เรา
พระดํา รั สของพระเยโฮวาห ทั้ ง ไม รู จั กพระเยโฮวาห ทั้ งเราจะ
หมด ผู ซึ่ งทรงใช ตน และถึ ง ไมยอมปลอยคนอิสราเอลไป"
หมายสําคั ญทั้ ง ปวงซึ่ งพระองค 3เขาทั้ งสองจึ งทู ลว า "พระเจ า
ไดทรงบัญชาแกทาน
ของคนฮี บ รู ไ ด ท รงปรากฏกั บ
29 โมเสสกั บอาโรนไปเรี ยกประ ข าพระองค ขอโปรดให ข าพระ
ชุ มบรรดาผู ใหญ ของชนชาติ องค ทั้ งหลายเดิ น ทางไปในถิ่ น
อิสราเอลพรอมกัน
ทุ รกั นดารสามวั น และถวาย
30 แล วอาโรนจึ ง กล า วถึ ง พระ เครื่ องบู ชาแด พระเยโฮวาห พระ
ดํ า รั ส ทั้ งหมดซึ่ งพระเยโฮวาห เจาของขาพระองค เกรงว าพระ
ตรั สแก โมเสส และทําหมาย องค จะทรงลงโทษพวกข า พระ
สําคัญตางๆนั้ นทามกลางสายตา องคดวยโรคภัยหรือดวยดาบ"
ของพลไพร
4 แล วกษั ต ริ ย แห ง อี ยิ ปต ต รั ส
31 ฝ ายพลไพร ก็ เชื่ อ และเมื่ อ กั บเขาว า "เจ าโมเสสกั บอาโรน
เขาได ยิ น ว า พระเยโฮวาห เ สด็ จ เจ าจะให พลไพร ละทิ้ งการงาน
มาเยี่ ยมเยี ยนชนชาติ อิ สราเอล ของเขาเสียทําไม เจาจงกลั บไป
และทอดพระเนตรเห็ นความ รับภาระงานของเจา"
ทุ กข ยากของเขาแล ว เขาก็ ก ม 5และฟาโรห ตรั สว า "ดู เถิ ด
ศีรษะลงและนมัสการ
พวกไพร ในประเทศนี้ มี มากและ
โมเสสเขาเฝาฟาโรห
เจ า ทั้ งสองทํ า ให เ ขาหยุ ด ภาระ
งานของเขาเสีย"
ความทุกขยากของอิสราเอล
6ในวั นนั้ นเอง ฟาโรห มี พระ
ทวีขึ้ น
ต อมาภายหลั งโมเสสกั บ บั ญชาสั่ งนายงานและนายกอง
อาโรนเข าเฝ า และทู ลฟา- ของพลไพรวา
โรห ว า "พระเยโฮวาห พระเจ า 7"ตั้ งแตนี้ ไป เจาอยาใหฟางแก
ของอิ สราเอลตรั สดั งนี้ ว า `จง พวกไพรสําหรับใชทําอิฐเหมือน
ปลอยพลไพรของเราไป เพื่ อเขา แต ก อน แต ให เขาไปเที่ ยวหา
จะได ทําการเลี้ ยงนมั สการเราใน ฟางเอาเอง
8 ส วนจํ า นวนอิ ฐซึ่ งแต ก อน
ถิ่ นทุรกันดาร'"
2ฟาโรห จึ งตรั สว า "พระเยโฮ- เกณฑ ให เขาทําเท าไร เจ าก็ จง
วาห นั้ นเป น ผู ใดเล า เราจึ ง จะ เกณฑ ให เขาทําเท านั้ น เจ าอย า

5

(28) อพย 4:8-9 (29) อพย 3:16; 12:21 (30) อพย 4:15-16 (31) ปฐก 24:26
(1) อพย 3:18; 7:16; 10:9 (2) อพย 3:19; 7:14 (3) อพย 3:18; 4:24; 7:16; 9:15
(4) อพย 1:11; 2:11; 6:6 (5) อพย 1:7, 9 (6) อพย 1:11; 3:7 (7) อพย 1:14
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ได หย อนลง เพราะว าเขาเกี ยจ เอลจึ ง มาร อ งทู ล ต อ ฟาโรห ว า
คร าน เหตุ ฉะนั้ นเขาจึ งร องว า "เหตุ ไฉนพระองค จึ งทรงกระทํา
`ขอให พวกข า พระองค ไปถวาย ดังนี้ แกพวกทาสของพระองค
เครื่ องบู ชาแด พระเจ าของพวก 16 พวกเขากล าวกั บพวกเราว า
ขาพระองค'
`ทําอิฐซิ' แตมิไดใหฟางแกพวก
9 จงจั ดหางานให เขาทํ า หนั ก ทาสของพระองคเลย และดูเถิด
กว าแต ก อน เพื่ อเขาจะทํางาน พวกทาสของพระองค ถู ก โบยตี
และไมฟงคําพูดเหลวไหล"
แต ข า ราชการของพระองค เ อง
10 ฝ ายนายงานและนายกอง เปนฝายผิด"
ของพลไพร ก็ อ อกไปและกล า ว 17 แต ฟาโรห ตรั สว า "พวกเจ า
แก พลไพร ว า "ฟาโรห รั บสั่ งดั ง เกี ยจคร าน พวกเจ าเกี ยจคร าน
นี้ ว า `เราจะไม ยอมให ฟางแก พวกเจ าจึ งมาร องว า `ขอให ข า
พวกเจาเลย
พระองค ไปถวายเครื่ องบู ชาแด
11 เจ าจงไปหาฟางมาเอง ตาม พระเยโฮวาห'
แต จะหามาได เถิ ด แต งานของ 18 เหตุ ฉะนั้ นเจ า จงไปทํ า งาน
เจ าที่ เกณฑ นั้ นก็ ไม ลดหย อนให เดี๋ ยวนี้ ฟางนั้ นจะไมใหพวกเจา
เลย'"
เลย แตจํานวนอิฐที่ เกณฑไวนั้ น
12 พลไพร เหล านั้ นจึ งแยกย าย พวกเจ าจะต องทํามาใหครบจํากันไปทั่ วแผ นดินอียิปตเพื่ อเก็บ นวน"
ตอฟางมาแทนฟาง
19 นายกองชนชาติ อิ สราเอลก็
13 นายงานก็ เร งรั ดว า "จงทํา เห็นวาตนมีปญหาแลว หลังจาก
งาน คื องานประจําวั นของเจ า ถูกสั่ งวา "ไมใหลดหยอนจํานวน
ให เ สร็ จ ครบเหมื อ นเมื่ อยั ง มี อิฐที่ ถูกเกณฑใหทําทุกๆวันลง"
ฟางอยู "
20 ครั้ นออกมาจากเฝ า ฟาโรห
14 นายกองของชนชาติ อิ ส รา- เขาพบโมเสสกั บอาโรนยื น อยู
เอล ซึ่ งนายงานของฟาโรห ตั้ ง กลางทาง
ใหเปนผู บังคับเขานั้ น ก็ถูกโบย 21 เขาจึ งกล าวแก เขาทั้ งสองว า
ตีและถู กถามว า "ทําไมหมู นี้ จึง "ขอพระเยโฮวาห ทรงมองดู พวก
ไม ไ ด อิ ฐที่ เ กณฑ ไ ว เต็ มจํา นวน ท านและพิ พากษาเถิ ด เพราะ
ทั้ งวานนี้ และวั น นี้ เหมื อ นแต ท านกระทําให ชื่ อของพวกขาพกอน"
เจ า เป น ที่ เกลี ยดชั ง ในสายพระ
15 นายกองของชนชาติ อิ ส รา- เนตรของฟาโรห และในสายตา
(14) อพย 5:6; อสย 10:24
(21) อพย 6:9; 14:11; 15:24; 16:2
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ของข าราชการของพระองค ยกแผ น ดิ น คานาอั น ให แก เ ขา
เหมื อนหนึ่ งเอาดาบใส มือเขาให เป นแผ นดิ นที่ เขาเคยอาศั ยอยู
สังหารพวกขาพเจาเสีย"
ในฐานะคนตางดาว
22 โมเสสจึ งกลั บไปทู ลพระเย- 5และเราได ยิ นเสี ยงคร่ํ า ครวญ
โฮวาห ว า "ข าแต องค พระผู ของชนชาติ อิ สราเอลด วย ซึ่ ง
เป นเจ า เหตุ ไฉนพระองค ทรง ชาวอียิปตกักไวใหเปนทาส และ
ทําการรายแกชนชาตินี้ เหตุไฉน เราได ระลึ ก ถึ งพั นธสั ญญาของ
พระองคจึงทรงใชขาพระองคมา เรา
23 เพราะว า ตั้ งแต ข า พระองค 6 เหตุ ฉะนี้ จงกล า วแก ช นชาติ
ไปเฝาฟาโรหเพื่ อทูลในพระนาม อิ สราเอลว า `เราคื อพระเยโฮของพระองค แล ว ฟาโรห ก็ ทํา วาห เราจะนําพวกเจ าไปให พน
ทารุณแกชนชาตินี้ สวนพระองค จากงานตรากตรํา ที่ ชาวอี ยิ ปต
ก็ มิ ได ท รงช วยพลไพร ของพระ เกณฑ ให ทํา และจะให พ นจาก
องคใหพนเลย"
การเป นทาสเขา เราจะช วยเจ า
พระเจาทรงกลาวถึง
ให พ น ด วยแขนที่ เหยี ยดออก
และด วยการพิ พากษาอั น ใหญ
พันธสัญญากับอิสราเอล
พระเยโฮวาห จึงตรัสกับโม- หลวง
เสสว า "บั ดนี้ เจ าจะได เห็ น 7เราจะรั บพวกเจ าเป นพลไพร
เหตุ ก ารณ ซึ่ งเราจะกระทํ า แก ของเรา และเราจะเป นพระเจ า
ฟาโรห คื อด วยมื ออั นทรงฤทธิ์ ของพวกเจา พวกเจาจะรู วา เรา
เขาจะปลอยพลไพรไป และดวย คื อพระเยโฮวาห พระเจ าของเจ า
มืออันเขมแข็ง เขาจะไลพลไพร ผู นําเจ าไปใหพนจากงานตรากตรําที่ ชาวอียิปตเกณฑใหทํา
ออกจากแผนดินของเขา"
2พระเจ าตรั สกับโมเสสวา "เรา 8 เราจะนํ า พวกเจ าเข าไปใน
แผ นดิน ซึ่ งเราไดปฏิ ญาณไว วา
คือพระเยโฮวาห
จะให
แกอับราฮัม แกอิสอัคและ
3เราปรากฏแก อั บราฮั ม แก
อิสอัค และแกยาโคบดวยนามวา แก ยาโคบ เราจะยกแผ นดินนั้ น
พระเจาผู ทรงมหิทธิฤทธิ์ แตเรา ใหแก เจาเป นมรดก เราคื อพระ
มิได สําแดงใหเขารู จักเราในนาม เยโฮวาห'"
9โมเสสจึ งนําความนั้ นไปเล าให
พระเยโฮวาห
4และเราได ตั้ งพั นธสั ญญาของ ชนชาติอิสราเอลฟง แตเขามิได
เราไวกับเขาทั้ งหลายดวยวา จะ เชื่ อฟงโมเสสเพราะระอาใจ และ

6

(1) อพย 3:19; 12:31, 33, 39 (3) ปฐก 17:1; 35:9; 48:3; กดว 24:4; สดด 68:4
(4) ปฐก 12:7; 15:18; 17:4, 7-8; 26:3; 28:4, 13 (5) อพย 2:24 (6) พบญ 6:12
(7) อพย 5:4-5; 29:45-46; 2 ซมอ 7:24 (8) ปฐก 15:18; 26:3 (9) อพย 2:23; 5:21
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ถู ก เกณฑ ใ ห ทํ า การหนั ก อย า ง 16 และคนเหล านี้ เป นชื่ อบุ ต ร
สาหัส
ชายของเลวี ตามพงศ พั น ธุ ของ
10 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส เขาคื อ เกอร โชน โคฮาทและ
วา
เมรารี เลวี นั้ นมี อายุ ได ร อย11 "จงเข าไปเฝ าฟาโรห กษั ตริ ย สามสิบเจ็ดป
แห งอี ยิ ปต บอกให ปล อยชน 17 บุ ตรชายของเกอร โชน ชื่ อ
ชาติ อิ ส ราเอลไปจากแผ นดิ น ลิบนี และซิมอี ตามครอบครัว
ของเขา"
ของเขา
12 และโมเสสกราบทู ลต อ พระ 18 บุตรชายของโคฮาทชื่ อ อัมพั กตร พระเยโฮวาห ว า "ดู เถิ ด ราม อิสฮาร เฮโบรน และอุสซีแม แต ช นชาติ อิ ส ราเอลก็ มิ ไ ด เอล โคฮาทมี อายุ ได ร อยสามเชื่ อฟงขาพระองค ฟาโรหจะฟง สิบสามป
ขาพระองคอย างไร ข าพระองค 19 บุ ตรชายของเมรารี ชื่ อ มาเปนคนพูดไมคลอง"
ฮาลี และมู ชี คนเหล านี้ เป น
13 พระเยโฮวาห จึ งตรั สแก โม- ครอบครั วต างๆของเลวี ตาม
เสสและอาโรน ให แจ งแก ชน พงศพันธุ ของเขา
ชาติอิสราเอลและฟาโรหกษัตริย 20 ฝ ายอั มรามได นางโยเคเบด
อียิปตวา ใหพาชนชาติอิสราเอล น องสาวบิ ดาของตนเป นภรรยา
ออกจากแผนดินอียิปต
แล วนางใหกําเนิ ดบุตรแก เขาชื่ อ
ตนตระกูลของอิสราเอล
อาโรนและโมเสส อัมรามมี อายุ
14 คนเหล านี้ เป นหั วหน าใน ไดรอยสามสิบเจ็ดป
วงศวานบรรพบุรุษของเขา บุตร 21 บุตรชายของอิ สฮารชื่ อ โคชายของรู เบน ผู เป นบุ ตรหั วป ราห เนเฟก และศิครี
ของอิ สราเอล ชื่ อฮาโนค ปลลู 22 บุ ตรชายของอุ สชี เอล ชื่ อ
เฮสโรน และคารมี คนเหล า มิชาเอล เอลซาฟาน และสิธรี
23 ฝ า ยอาโรนได น างเอลี เชบา
นี้ เปนครอบครัวตางๆของรูเบน
15 บุ ตรชายของสิ เมโอนชื่ อเย- บุ ตรสาวของอั มมี นาดั บ น อง
มูเอล ยามีน โอหาด ยาคีน โศ- สาวของนาโชนเป นภรรยา นาง
หาร และชาอู ลผู เป นบุ ตรชาย คลอดบุ ตรให เขาชื่ อ นาดั บ
ของหญิ งชาวคานาอัน คนเหล า อาบีฮู เอเลอาซารและอิธามาร
นี้ เป นครอบครั วต างๆของสิ เม- 24 บุตรชายของโคราหชื่ อ อัสสีร เอลคานาห และอาบียาสาฟ
โอน
(12) ยรม 1:6 (13) พบญ 31:14 (14) ปฐก 46:9 (15) ปฐก 46:10 (16) ปฐก 46:11
(17) 1 พศด 6:17 (18) 1 พศด 6:2 (19) 1 พศด 6:9 (20) อพย 2:1-2; กดว 26:59
(21) 1 พศด 6:37-38 (22) ลนต 10:4 (23) อพย 28:1 (24) กดว 26:11
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อพยพ 6, 7
หนา 126
คนเหล านี้ เป นครอบครั วต างๆ
พระเจาจะทรงทําใหใจ
ของคนโคราห
ของฟาโรหแข็งกระดางไป
25 ฝ ายเอเลอาซาร บุตรชายอาพระเยโฮวาหจึ งตรัสกั บโมโรน ได รับบุตรสาวคนหนึ่ งของ
เสสวา "ดูซี เราไดตั้ งเจาไว
ปู ทิ เอลเป นภรรยา นางคลอด เป นดั งพระเจ าต อฟาโรห และ
บุ ตรให เขาชื่ อ ฟ เนหั ส คน อาโรนพี่ ชายของเจ า จะเป น ผู
เหล า นี้ เป น หั วหน าบรรพบุ รุ ษ พยากรณแทนเจา
ของคนเลวี ต ามครอบครั วของ 2เจ าจงบอกข อ ความทั้ งหมดที่
เขา
เราสั่ งเจ า แลวอาโรนพี่ ชายของ
26 อาโรนและโมเสสสองคนนี้ เจ า จะบอกแก ฟาโรห ให ปล อ ย
แหละ คื อผู ที่ พระเยโฮวาห ได ชนชาติ อิ สราเอลออกไปจาก
ตรั สว า "จงพาชนชาติ อิ สราเอล แผนดินของเขา
ออกจากแผ นดิ นอี ยิปต ตามหมู 3เราจะทํา ให ใจของฟาโรห แข็ ง
ตามกองของเขา"
กระด างไป และเราจะกระทํา
27 สองคนนี้ แหละเป นผู ที่ กราบ หมายสํา คั ญและมหั ศจรรย ของ
ทู ล ฟาโรห ก ษั ต ริ ย ข องอี ยิ ปต เราให ทวี มากขึ้ นในประเทศ
เพื่ อพาชนชาติ อิ ส ราเอลออก อียิปต
จากอียิปต คือโมเสสและอาโรน 4แต ฟาโรหจะไมเชื่ อฟงเจ าเพื่ อ
นี้ แหละ
เราจะยกมื อของเราขึ้ นเหนื อ
28 และต อมาในวั นที่ พระเยโฮ- ประเทศอี ยิ ปต และจะพาพล
วาห ต รั ส กั บ โมเสสในแผ น ดิ น โยธาของเรา และชนชาติอิสราอียิปตนั้ น
เอลพลไพร ของเราให พ น จาก
29 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส แผ นดิ นอียิปต ดวยการพิ พากษา
วา "เราคือพระเยโฮวาห เจาจง อันใหญหลวง
บอกฟาโรห ก ษั ต ริ ย ของอี ยิ ปต 5 และชาวอี ยิ ปต จะรู ว า เราคื อ
ตามข อความทั้ งสิ้ นซึ่ งเราได พระเยโฮวาห เมื่ อเราได ยกมื อ
บอกแกเจา"
ขึ้ นเหนื ออี ยิปต และพาชนชาติ
30 ฝ า ยโมเสสกราบทู ล ต อพระ อิสราเอลออกจากพวกเขา"
พั กตร พระเยโฮวาห ว า "ดู เถิ ด 6โมเสสและอาโรนก็ กระทําตาม
ข าพระองค เป นคนพู ดไม คล อง นั้ น คื อกระทําตามที่ พระเยที่ ไหนฟาโรห จะเชื่ อฟ งข า พระ โฮวาหทรงบัญชาเขา
องค"
7 เมื่ อเขาทั้ งสองไปทู ล ฟาโรห

7

(26) อพย 5:1; 7:4 (27) อพย 6:13 (29) อพย 6:11; 7:2 (30) อพย 4:10; 6:12
(1) อพย 4:15-16; ยรม 1:10 (2) อพย 4:15; พบญ 18:18 (3) อพย 4:7, 21; 9:12
(4) อพย 3:19-20 (5) อพย 3:20; 6:6 (6) อพย 7:2 (7) กดว 33:39; พบญ 29:5
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หนา 127
อพยพ 7
นั้ น โมเสสมีอายุแปดสิบป และ
น้ํากลายเปนเลือด
อาโรนมีอายุแปดสิบสามป
14 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
8 พระเยโฮวาห ต รั ส กั บโมเสส ว า "ใจของฟาโรห แข็ งกระด าง
และอาโรนวา
ไมยอมปลอยใหพลไพรไป
9"เมื่ อฟาโรห สั่ งเจ าว า `จง 15 เจาจงถือไม เทาที่ กลายเปนงู
แสดงอั ศจรรย พิ สู จ น ง านของ ไปเฝ าฟาโรห ในเวลาเช า ดู เถิ ด
เจา' เจาจงพูดกับอาโรนวา `เอา เขาไปที่ แมน้ํา เจาจงยืนคอยเขา
ไม เ ท าของท า นโยนลงต อ หน า อยู ที่ ริมฝ งแมน้ํา
ฟาโรห ' และไมเทานั้ นจะกลาย 16 และเจ าจงกล าวแก เขาว า
เปนงู"
`พระเยโฮวาห พระเจ า ของชาว
ไมเทาของอาโรน
ฮีบรูตรัสสั่ งให ขาพระองค มาเฝา
กลายเปนงู
โดยมีพระดํารัสวา "จงปลอยพล
10 โมเสสกั บอาโรนจึ งเข าไป ไพร ของเราเพื่ อ เขาจะไปปรนเฝาฟาโรห เขากระทําตามที่ พระ นิบัติเราในถิ่ นทุรกันดาร ดู เถิด
เยโฮวาห ทรงบั ญชา อาโรนโยน จนบัดนี้ เจาก็ยังหาไดเชื่ อฟงไม"
ไม เ ท าของท านลงต อหน า ฟา- 17 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
โรห และต อ หน า ข า ราชการทั้ ง "ทานจะทราบวา เราคือพระเยโฮวาหด วยอาศัยการกระทําดังนี้
ปวง ไมเทานั้ นก็กลายเปนงู
11 ฝ า ยฟาโรห ก็ เ รี ยกพวกนั ก ดู เถิ ด เราจะเอาไม เท าที่ ถื อ
ปราชญ และพวกนักวิทยากลมา ไวนั้ นฟาดน้ําในแมน้ํา น้ํานั้ นจะ
ด วย
พวกนั กแสดงกลแห ง กลายเปนเลือด
อี ยิ ปต จึ งทํ า ได เ หมื อ นกั น ด วย 18 ปลาซึ่ งอยู ในแม น้ํ า จะตาย
และแม น้ํ า จะเหม็ น ชาวอี ยิ ปต
เลหกลของเขา
12 ด วยว าเขาต างคนต างโยนไม จะดื่ มน้ําในแมน้ําไมได"'"
เท าลง ไม เท าเหล านั้ นก็ กลาย 19 พระเยโฮวาห ตรั สสั่ งโมเสส
เปนงู แตไมเท าของอาโรนกลืน วา "จงบอกอาโรนวา `เอาไมเทา
ของท านชี้ ไ ปเหนื อ น้ํ า ทั้ งหลาย
ไมเทาของพวกเขาเสียทั้ งหมด
13 และพระองค ท รงทํา ให พระ แห งอี ยิ ปต คื อเหนื อลําคลอง
ทั ยของฟาโรห แข็ งกระด างเพื่ อ แมน้ํา บึง และสระทั้ งหมดของ
ฟาโรห หายอมเชื่ อฟงเขาทั้ งสอง เขา เพื่ อน้ํ า จะกลายเป นเลื อด
ไม เหมื อนที่ พระเยโฮวาห ได และจะมี เลือดทั่ วแผ นดิ นอี ยิปต
ทั้ งที่ อยู ในภาชนะไม และภาชนะ
ตรัสไวแลว
(9) อพย 4:2-3, 17 (10) อพย 4:3; 7:9 (11) ปฐก 41:8 (14) อพย 8:15; 10:1, 20
(15) อพย 2:5; 4:2-3; 7:10 (16) อพย 3:12-13, 18
(17) อพย 4:9; 5:2; 7:5, 20 (18) อพย 7:24 (19) อพย 8:5-6, 16; 9:22
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อพยพ 7, 8
หนา 128
หิน'"
ไดไปปรนนิบัติเรา
20 โมเสสกั บอาโรนก็ กระทํ า 2ถาทานไมยอมใหเขาไป ดูเถิด
ตามที่ พระเยโฮวาห บั ญชา คื อ เราจะให ฝูงกบขึ้ นมารังควานทั่ ว
ท า นได ยกไม เท าขึ้ นตี น้ํ า ในแม เขตแดนของทาน
น้ํ า ต อสายพระเนตรของฟาโรห 3ฝู งกบจะเต็ มไปทั้ งแม น้ํา จะ
และท า มกลางสายตาของพวก ขึ้ นมาอยู ในวั ง ในห องบรรทม
ขาราชการของฟาโรห แลวน้ําใน และบนแทนบรรทมของทาน ใน
แมน้ําก็กลายเปนเลือดทั้ งสิ้ น
เรือนขาราชการ ตามตัวพลเมือง
21 ปลาที่ อยู ในแมน้ําก็ตาย แม ในเตาป งขนมและในอ า งขยํา
น้ําก็ เหม็ น และชาวอี ยิปต ก็ ดื่ ม แปงของทานดวย
น้ําในแมน้ํานั้ นไมได มีเลือดทั่ ว 4ฝู งกบนั้ นจะขึ้ นมาที่ ตั วฟาโรห
แผนดินอียิปต
ที่ ตั วพลเมื องและที่ ตั วข า ราช22 แต พวกนั กแสดงกลแห งอี - การทั้ งปวงของทาน"'"
ยิ ปต ก็ กระทําได เหมื อนกั นอา- 5แล วพระเยโฮวาห ตรั สกั บโมศั ยเล ห กลของเขา และพระทั ย เสสว า "จงบอกอาโรนว า `ให
ของฟาโรห ก็ แข็ งกระด าง ฟา- เหยี ยดมือที่ ถือไมเทาออกเหนือ
โรห ห าเชื่ อฟ ง ท า นทั้ งสองไม ลําคลอง เหนือแมน้ํา และเหนือ
เหมือนที่ พระเยโฮวาหไดตรัสไว บึ ง ให ฝู ง กบขึ้ นมาบนแผ น ดิ น
23 ฟาโรหเสด็จกลับเขาในวัง มิ อียิปต'"
ได เ อาพระทั ยใส ใ นเหตุ ก ารณ 6อาโรนก็ เหยี ยดมื อ ออกเหนื อ
ครั้ งนี้ เหมือนกัน
พื้ นน้ําทั้ งหลายในอียิปต ฝูงกบ
24 ชาวอี ยิปต ทั้ งปวงก็ พากั นขุ ด ก็ขึ้นมาเต็มแผนดินอียิปต
หลุ มตามริ มแม น้ํ า หาน้ํ า ดื่ ม 7ฝ ายพวกนั กแสดงกลก็ ทําตาม
เพราะเขาดื่ มน้ําในแมน้ําไมได
เลหกลของเขา ใหมีฝูงกบขึ้ นมา
25 ครบกําหนดเจ็ดวันนั บตั้ งแต บนแผนดินอียิปตเหมือนกัน
พระเยโฮวาห ทรงบั นดาลให แม 8ฟาโรห จึ งตรั สเรี ยกโมเสสกั บ
น้ําเปนเลือด
อาโรนมาวา "จงกราบทูลวิงวอน
ภัยพิบัติจากฝูงกบ
ขอพระเยโฮวาห ท รงบั นดาลให
พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส ฝูงกบไปเสียจากเรา และจากพล
วา "ไปหาฟาโรหบอกเขาวา เมื องของเรา แล วเราจะยอม
`พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า "จง ปล อ ยให บ า วไพร เ หล า นั้ นไป
ปล อยพลไพร ของเราเพื่ อเขาจะ เพื่ อเขาจะถวายเครื่ องบู ช าแด

8

(20) อพย 17:5 (21) อพย 7:18 (22) อพย 3:19; 7:3, 11; 8:7 (1) อพย 3:12, 18
(2) อพย 7:14; 9:2; วว 16:13 (3) สดด 105:30 (5) อพย 7:19
(6) สดด 78:45; 105:30 (7) อพย 7:11, 22 (8) อพย 8:28; 9:28; 10:8, 17, 24
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หนา 129
อพยพ 8
พระเยโฮวาห"
ก็กลับมีพระทั ยแข็งกระดาง ไม
9โมเสสจึ งทู ลฟาโรห ว า "ข า ยอมเชื่ อฟ งโมเสสและอาโรน
พระองคไดรับเกียรติมาก เวลา เหมือนที่ พระเยโฮวาห ไดตรัสไว
ใดที่ ข าพระองค ควรวิ งวอนเพื่ อ แลว
พระองค ขาราชบริพาร และพล 16 พระเยโฮวาห จึ งตรั สกั บโมเมื องของพระองค เพื่ อให ทรง เสสว า "บอกอาโรนว า `จง
ทําลายฝูงกบไปเสียจากพระองค เหยี ยดไม เท าออกและตี ฝุ นดิ น
และราชสํานักใหอยู ในแม น้ําเทา ให กลายเป นริ้ นทั่ วประเทศ
นั้ น"
อียิปต'"
10 ฟาโรหตรัสตอบวา "พรุ งนี้ " 17 เขาทั้ งสองก็กระทําตาม ดวย
โมเสสจึ งทู ลว า "ให เป นไปตาม ว า อาโรนเหยี ยดมื อ ออกยกไม
คําตรั สของพระองค เพื่ อพระ เทาและตีฝุ นดิน ก็กลายเปนริ้ น
องค จะได ทราบว า ไม มี ผู ใด มาตอมมนุ ษย และสั ตว ฝุ นดิ น
เหมื อนพระเยโฮวาห พระเจ า ทั้ งหมดกลายเปนริ้ นทั่ วประเทศ
ของขาพระองคทั้ งหลาย
อียิปต
11 ฝู งกบจะไปจากพระองค 18 ฝ ายพวกนั กแสดงกลก็ พยาจากราชสํานั ก จากข าราชการ ยามใชเลหกลของเขา เพื่ อทําให
และพลเมืองของพระองค เหลือ เกิดริ้ น แตก็ทําไมได ริ้ นพากัน
อยู เฉพาะแตในแมน้ําเทานั้ น"
มาตอมมนุษยและสัตวทั้ งปวง
ฝูงกบตายในแผนดินอียิปต
19 พวกนั ก แสดงกลจึ งทู ล ฟา12 โมเสสกับอาโรนทูลลาไปจาก โรหวา "นี่ เป นนิ้ วพระหั ตถพระ
ฟาโรห แล วโมเสสร องทู ลพระ เจ า" ฝ ายฟาโรห มี พระทั ยแข็ ง
หาเชื่ อฟ งเขาไม
เยโฮวาห เรื่ องฝู งกบที่ พระองค กระด าง
เหมือนที่ พระเยโฮวาห ไดตรัสไว
ไดทรงใหมาทรมานฟาโรห
13 พระเยโฮวาหทรงกระทําตาม แลว
ภัยพิบัติจากฝูงเหลือบ
คําทูลขอของโมเสส ฝูงกบเหลา
นั้ นก็ ตายเกลื่ อนบ านเรื อน 20 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
เกลื่ อนหมู บานและทุ งนา
วา "ลุกขึ้ นแตเชาไปคอยเฝาฟา14 เขาก็ เก็ บซากกบไว เป น โรห ดูเถิด ฟาโรหจะมายังแมน้ํา
กองๆ แผนดินก็เหม็นตลบไป
แล วบอกฟาโรห วา `พระเยโฮ15 แต เมื่ อฟาโรห ท รงเห็ น ว า วาห ตรั สดั งนี้ ว า "จงปล อยพล
ความเดื อ ดร อนลดน อยลงแล ว ไพร ของเราเพื่ อ เขาจะไปปรน(10) อพย 9:14; 15:11; พบญ 4:35, 39; 33:26; 2 ซมอ 7:22; 1 พศด 17:20
(12) อพย 8:30; 9:33; 10:18 (15) อพย 7:14, 22; 9:34 (18) อพย 7:11-12; 8:7
(19) อพย 7:5; 8:15; 10:7; 1 ซมอ 6:3, 9 (20) อพย 3:18; 4:23; 5:1, 3; 7:15; 8:1
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อพยพ 8
หนา 130
นิบัติเรา
ซึ่ งเป น สิ่ งที่ น า เกลี ยดสํ า หรั บ
21 ถ า แม ไ ม ปล อ ยพลไพร ของ ชาวอี ยิ ปต แด พระเยโฮวาห พระ
เราไป ดู เถิ ด เราจะใช ให ฝู ง เจ าของข าพระองค ดู เถิ ด ข า
เหลือบมาตอมกายของเจา ตอม พระองค ทั้ งหลายจะถวายเครื่ อง
ข า ราชการและพลเมื องของเจ า บู ช าซึ่ งเป นสิ่ งที่ น าเกลี ยดสํา ดวย ในราชสํานัก บานเรือนของ หรั บชาวอี ยิปต ต อหน าต อตาเขา
ชาวอี ยิปต และพื้ นดิ นที่ เขาอยู แล วเขาจะไม เ อาก อ นหิ น ขว า ง
นั้ นจะเต็มไปดวยฝูงเหลือบ
ขาพระองคทั้ งหลายหรอกหรือ
22 ในวั นนั้ นเราจะแยกแผ นดิ น 27 ข า พระองค ทั้ ง หลายจะเดิ น
โกเชน ที่ พลไพร ของเราอาศั ย ทางไปในถิ่ นทุ ร กั น ดารสั กสาม
อยู นั้ นออก มิ ให มี ฝู งเหลื อบที่ วั นถวายเครื่ อ งบู ชาแด พระเยนั่ น เพื่ อเจาจะไดรู วาเราคือพระ โฮวาห พระเจ า ของพวกข า พระ
เยโฮวาห สถิ ตอยู ท ามกลาง องค ตามที่ พระองคจะทรงบัญแผนดินโลก
ชาพวกขาพระองค"
23 เราจะแบ งเขตแดนในระฝูงเหลือบไปจากอียิปต
หว างชนชาติ ของเรากั บชนชาติ 28 ฟาโรห จึ งรั บสั่ งว า "เราจะ
ของเจา หมายสําคัญนี้ จะบังเกิด ปล อยพวกเจ าไป เพื่ อพวกเจ า
ขึ้ นในวันพรุ งนี้ "'"
จะได ถ วายเครื่ องบู ช าแด พ ระ
24 แล วพระเยโฮวาห ก็ ทรงกระ เยโฮวาห พระเจ า ของเจ า ในถิ่ น
ทําดังนั้ น เหลือบฝูงใหญยิ่ งนั ก ทุรกันดาร แตวาพวกเจาอยาไป
เข าไปในพระราชวั ง ของฟาโรห ให ไกลนั ก จงวิ งวอนเพื่ อเรา
ในเรื อนข าราชการ
และทั่ ว ดวย"
แผ นดิ นอี ยิ ปต แผ นดิ นได รั บ 29 โมเสสจึ งทู ลวา "ดูเถิ ด พอ
ความเสี ยหาย เพราะเหตุ ฝู ง ข าพระองค ทู ลลาพระองค ไ ป
เหลือบนั้ น
และข า พระองค จะอธิ ษฐานทู ล
25 ฟาโรห จึ ง ตรั ส เรี ย กโมเสส พระเยโฮวาห ขอให ฝู งเหลื อบ
กั บอาโรนมา รั บสั่ งว า "จงไป ไปเสี ยจากฟาโรห จากข าราชถวายเครื่ องบู ชาแด พระเจ าของ การและจากพลเมื องในเวลา
เจาในเขตแผนดินนี้ "
พรุ งนี้ แตขอฟาโรหอยาทรงทํา
26 โมเสสทูลวา "การกระทําเชน กลั บกลอกอี กโดยไม ยอมปล อย
นั้ นหาควรไม เพราะขาพระองค บ าวไพร ให ไ ปถวายเครื่ องบู ชา
ทั้ งหลายจะต องถวายเครื่ องบู ชา แดพระเยโฮวาห"
(22) ปฐก 50:8; อพย 7:5, 17; 9:4, 6, 26, 29; 10:2, 23; 11:6-7; 12:13; 14:4
(23) อพย 4:8 (24) สดด 78:45; 105:31 (26) ปฐก 43:32; 46:34; พบญ 7:25-26
(27) อพย 3:12, 18 (28) อพย 8:8, 15, 29 (29) อพย 8:8, 15
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หนา 131
อพยพ 8, 9
30 โมเสสทู ลลาฟาโรห ไปแล วก็ 5พระเยโฮวาห ทรงกําหนดเวลา
อธิษฐานตอพระเยโฮวาห
ไว วา "พรุ งนี้ พระเยโฮวาห จะ
31 พระเยโฮวาหทรงกระทําตาม ทรงกระทําสิ่ งนี้ ในแผนดิน"
คําทู ลขอของโมเสส พระองค 6รุ งขึ้ นพระเยโฮวาห ก็ ทรงกระ
ทรงใหฝู งเหลื อบไปเสี ยจากฟา- ทําสิ่ งนั้ น ฝูงสัตวของชาวอียิปต
โรห จากข าราชการและจากพล ตายหมด แต สั ตว ของชาติ อิ สเมืองของพระองค มิไดเหลืออยู ราเอลไมตายสักตัวเดียว
สักตัวเดียว
7ฟาโรห ทรงใช คนไปดู และดู
32 ฝ ายฟาโรห ก็ กลั บมี พระทั ย เถิ ด สั ตว ของคนอิ สราเอลไม
แข็ งกระด างในคราวนี้ อี ก มิ ได ตายสั กตั วเดี ยว แตพระทั ยของ
ทรงปลอยบาวไพรนั้ นไป
ฟาโรห ก็ แข็ งกระด าง พระองค
ภัยพิบัติจากโรคระบาด
ไมยอมปลอยใหบาวไพรไป
ภัยพิบัติจากฝ
ตอฝูงสัตว
ต
อคนและสัตว
ขณะนั้ นพระเยโฮวาห จึ ง
ตรั สกั บโมเสสว า "ไปเข า 8พระเยโฮวาห จึ งตรั สแก โมเสส
เฝ าฟาโรห บอกฟาโรห วา `พระ และอาโรนว า "เจ าจงกําขี้ เถ า
เยโฮวาห พ ระเจ า ของคนฮี บ รู จากเตาให เต็ มกํามื อแล วให โมตรัสดังนี้ วา "จงปลอยใหพลไพร เสสซั ด ขึ้ นไปในอากาศในสาย
ของเราไป เพื่ อเขาจะได ปรน- ตาของฟาโรห
นิบัติเรา
9 และมั น จะกลายเป น ฝุ นปลิ ว
2ด วยว าถ าเจ าไม ยอมปล อยให ไปทั่ วแผ น ดิ นอี ยิ ปต ทํา ให เกิ ด
ไป และยังหนวงเหนี่ ยวเขาไว
เป นฝ แตกลามทั้ งตั วคนและ
3ดู เถิ ด หั ตถ ของพระเยโฮวาห สัตวทั่ วแผนดินอียิปต"
จะอยู บนฝูงสัตวของเจาซึ่ งอยู ใน 10 เขาทั้ งสองจึงนําขี้ เถาจากเตา
ทุ งนา ฝูงมา ฝูงลา ฝูงอูฐ ฝูงวัว ไปยื นอยู ต อพระพั กตร ฟาโรห
และฝูงแกะ จะทําใหเปนโรคระ- และโมเสสก็ ซั ด ขี้ เถ า ขึ้ นไปใน
บาดรายแรงขึ้ น
ท องฟ า ขี้ เถ านั้ นก็ กลายเป นฝ
4และพระเยโฮวาห จะทรงกระ- แตกลามไปทั้ งตัวคนและสัตว
ทําต อฝู งสั ตว ของชนชาติ อิ สรา- 11 ฝ ายพวกนั กแสดงกลก็ ไ ม
เอลต า งกั บฝู ง สั ต ว ของชาวอี - สามารถยื น อยู ต อ หน าโมเสส
ยิปต สัตวของคนอิสราเอลจะไม เพราะเหตุ ฝ นั้ น
เพราะนั ก
ตองตายเลย"'"
แสดงกลและชาวอี ยิ ปต ทั้ งปวง

9

(30) อพย 8:12 (32) อพย 4:21; 8:8 (1) อพย 4:23 (2) อพย 8:2 (3) อพย 7:4
(4) อพย 8:22 (6) อพย 9:19-20 (7) อพย 7:14; 8:32 (9) พบญ 28:27; วว 16:2
(10) พบญ 28:27 (11) อพย 8:18-19; พบญ 28:27; โยบ 2:7
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อพยพ 9
หนา 132
ก็เปนฝดวยเหมือนกัน
หรือ
12 แต พระเยโฮวาห ท รงทํ า ให 18 ดู เถิ ด พรุ งนี้ ประมาณเวลา
พระทั ยของฟาโรห แข็ งกระด าง นี้ เราจะทําให ลู กเห็ บตกลงมา
ฟาโรห ไมยอมเชื่ อฟ งโมเสสและ อย างหนั ก อย างที่ ไม เคยมี ใน
อาโรน เหมื อนที่ พระเยโฮวาห อียิปต ตั้ งแตเริ่ มสรางบานเมือง
ไดตรัสกับโมเสสไวแลว
มาจนบัดนี้
ภัยพิบัติจากลูกเห็บ
19 เหตุ ฉะนั้ น บั ดนี้ จงต อนฝู ง
สัตว และทุ กสิ่ งที่ เจามีอยู ในทุ ง
ที่ ฆาคนและสัตว
13 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส นาให เข าที่ กําบั ง เพราะคนทุ ก
ว า "จงตื่ นแต เช าไปยื นต อหน า คนและสั ตว ทุ กตั วที่ อยู ในทุ งนา
ฟาโรหบอกเขาวา `พระเยโฮวาห ที่ มิ ได เข ามาอยู ในบ านจะถู กลู ก
พระเจ าของคนฮี บรู ตรั สดั งนี้ ว า เห็บตายหมด"'"
"จงปลอยพลไพรของเราเพื่ อเขา 20 บรรดาข าราชการของฟาโรห
ที่ เกรงกลั วพระดํ า รั ส ของพระ
จะไปปรนนิบัติเรา
14 ดวยวา คราวนี้ เราจะบันดาล เยโฮวาห ก็ ใ ห ทาสและสั ต ว ของ
ให เกิ ดภั ยพิ บัติทั้ งหมดแก จิตใจ ตนกลับเขาบาน
เจ า และแกขาราชการ และแก 21 แต ผู ที่ ไม นั บถื อ พระดํ า รั ส
พลเมืองของเจา เพื่ อเจาจะไดรู ของพระเยโฮวาห ก็ ยั งคงปล อย
แนวา ทั่ วโลกไมมีผู ใดจะเปรียบ ให ทาสและสัตว ของตนอยู ในทุ ง
นา
กับเราได
15 เพราะเดี๋ ยวนี้ เราจะเหยี ยด 22 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
มื อ ของเราออกเพื่ อจะฟาดเจ า วา "จงชูมือขึ้ นยังทองฟา เพื่ อ
และประชาชนของเจ า ด วยภั ย ลู ก เห็ บจะได ต กลงมาทั่ วแผ น
พิ บั ติ และเจ าจะถู กตั ดออกไป ดิ นอี ยิปต บนมนุ ษย บนสั ตว
และบนผั กหญ า ทุ กอย า งซึ่ ง อยู
จากแผนดินโลก
16 และเพราะเหตุ นี้ เราให เจ ามี ในทุ งนาทั่ วแผนดินอียิปต"
ตําแหน งสู ง ก็ เพื่ อจะแสดง 23 โมเสสก็ ชู ไ ม เท าของตนขึ้ น
ฤทธานุ ภาพของเราโดยเจ าและ ยั งท องฟ าแล วพระเยโฮวาห ทรง
เพื่ อให น ามของเราถู ก ประกาศ บั นดาลให มี เสี ยงฟ าร อง มี ลู ก
เห็บ และไฟตกลงมาบนแผนดิน
ออกไปทั่ วโลก
17 เจายังถือทิฐิตอสู พลไพรของ และพระเยโฮวาหทรงบั นดาลให
เรา เจ าจึ งไม ยอมปล อยเขาไป ลูกเห็บตกบนแผนดินอียิปต
(12) อพย 4:21; 7:13 (13) อพย 8:20; 9:1 (14) อพย 8:10; พบญ 3:24; 2 ซมอ 7:22
(15) อพย 3:20; 5:3; 7:5 (16) อพย 7:4-5; 10:1 (20) อพย 1:17; 8:19; 10:7
(22) วว 16:21 (23) ปฐก 19:24; ยชว 10:11; สดด 18:13

02_exo.pub
page 19

Wednesday, December 28, 2005 09:23

หนา 133
อพยพ 9, 10
24 มี ลู ก เห็ บและลู กเห็ บปนไฟ ของพระเยโฮวาห
ตกหนั ก ยิ่ งนั ก อย า งที่ ไม เ คยมี 30 แต ฝ ายพระองค และข าราชทั่ วแผนดินอียิปต ตั้ งแต เริ่ มตั้ ง การนั้ น ข าพระองค ทราบว า
เปนประเทศมา
พระองคจะยังไมยําเกรงพระเย25 สิ่ งทั้ งปวงที่ อยู ในทุ ง นาทั่ ว โฮวาหพระเจา"
แผ นดิ นอี ยิ ปต ก็ ถู กลู กเห็ บทํา 31 ต นป านและต นข าวบาร เ ลย
ลายเสี ยสิ้ นทั้ งคนและสั ตว ลู ก ถู กทําลายเสี ย เพราะต นข าว
เห็ บยั งทํา ลายผั กและต นไม ทุ ก บารเลยก็กําลังออกรวง และตน
อยางที่ อยู ในทุ งนาหักโคนลง
ปานก็ออกดอกแลว
26 เว นแต ที่ แผ นดิ นโกเชน ที่ 32 ส วนข าวสาลี และข า วไรนั้ น
ชนชาติอิสราเอลอยู นั้ น หามีลูก มิไดถูกทําลาย เพราะยังไมงอก
เห็บตกไม
ขึ้ น
ฟาโรหอนุญาตใหอิสราเอล
33 โมเสสทู ล ลาฟาโรห ไ ปจาก
กรุง และก็ยกมือขึ้ นทูลพระเยไปจากอียิปต
โฮวาห เสี ยงฟ าร องกั บลู กเห็ บ
แตกลับใจแข็งกระดางไป
27 ฟาโรห จึ งทรงใช คนไปเรี ยก นั้ นก็ หยุ ด ฝนก็ มิ ได ตกบน
โมเสสและอาโรนมาเฝ า แล ว แผนดิน
ตรั สว า "ครั้ งนี้ เราทําบาปแน 34 เมื่ อฟาโรห เห็ นว า ฝน ลู ก
แล ว พระเยโฮวาห ทรงชอบ เห็ บและฟ าร องนั้ นหยุ ดแล ว
ธรรม เราและชนชาติของเรานั้ น พระองค ก็ ก ลั บทรงกระทํ า ผิ ด
บาปตอไปอีก พระทัยแข็งกระก็ชั่ ว
28 ขอทู ล วิ ง วอนพระเยโฮวาห ดาง ทั้ งพระองคและขาราชการ
(เพราะภัยพิบัติเสียที) ใหเลิกมี 35 พระทั ยของฟาโรห แข็ งกระฟ าร องและลู กเห็ บ และเราจะ ด าง และไม ยอมปล อยชนชาติ
ปลอยพวกทานไป และพวกทาน อิ สราเอลไปจริ ง เหมื อนที่ พระ
เยโฮวาหไดตรัสไวกับโมเสส
จะไมถูกกักตอไปอีก"
โมเสสเตือนวา
29 โมเสสทู ลฟาโรห ว า "ทั นที
จะมีภัยพิบัติจากตั๊ กแตน
ที่ ข าพระองค อ อกไปจากกรุ งนี้
พระเยโฮวาห จึ งตรั สกั บ
แล วข าพระองคจะยกมือทู ลพระ
โมเสสว า "จงเข าไปหา
เยโฮวาห เสียงฟาร องก็จะเงียบ
และจะไม มี ลู กเห็ บตกอี ก เพื่ อ ฟาโรห เพราะเราไดทําใหใจของ
พระองคจะได ทราบว าโลกนี้ เปน ฟาโรห และใจของข าราชการ

10

(25) อพย 9:19 (26) อพย 8:22-23 (27) อพย 8:8; 9:34 (28) อพย 8:8, 25, 28
(29) อพย 8:22 (30) อพย 8:29; อสย 26:10 (31) นรธ 1:22; 2:23
(33) อพย 8:12; 9:29 (35) อพย 4:21 (1) อพย 4:21; 7:4, 14; 9:12
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แข็งกระดาง เพื่ อเราจะไดแสดง เสสก็กลับออกไปจากฟาโรห
หมายสํ า คั ญเหล า นี้ ของเราต อ 7 บรรดาข า ราชการของฟาโรห
หนาพวกเขา
ทู ลฟาโรห วา "คนนี้ จะเป นบ วง
2เพื่ อเจ าจะได เล าเหตุ การณ ที่ แร วดักเราไปนานสักเท าใด ขอ
เราไดกระทําแกชาวอี ยิปต ให ลูก ทรงพระกรุ ณาปลดปล อยคน
หลานฟง รวมทั้ งหมายสําคัญซึ่ ง เหลานั้ นใหไปปรนนิ บัติ พระเยเราได กระทําท ามกลางพวกเขา โฮวาห พระเจ าของเขาเถิด พระ
เพื่ อพวกเจาจะได รู วาเราคือพระ องค ยังไม ทรงทราบหรื อว า อี เยโฮวาห"
ยิปตกําลังพินาศแลว"
3โมเสสและอาโรนจึ งเข าไปเฝ า
ฟาโรหยอมใหพวกผู ชาย
ฟาโรหทูลฟาโรหวา "พระเยโฮไปปรนนิบัติพระเจาเทานั้ น
วาห พระเจ าของคนฮี บรู ตรั สดั ง 8โมเสสและอาโรนถู กนําตั วเข า
นี้ ว า `เจ าจะขั ดขื นไม ยอมอ อน มาเฝ าฟาโรห อี ก พระองค จึ ง
น อมต อเรานานสั กเท าใด จง ตรัสแกเขาวา "ไปปรนนิบัติพระ
ปล อยพลไพร ของเราเพื่ อเขาจะ เยโฮวาหพระเจาของเจา แตใคร
ไปปรนนิบัติเรา
จะไปบาง"
4มิ ฉะนั้ น ถ าเจ าไม ยอมปล อย 9โมเสสทู ลว า "ข าพระองค จะ
พลไพรของเราไป ดูเถิด พรุ งนี้ ตองพากันไปทั้ งคนหนุ มและคน
เราจะให ตั๊ กแตนเข า มาในเขต แก บุตรชายและบุตรสาวและฝูง
แดนของเจา
แพะแกะ และฝู งวั ว เพราะข า
5ฝู งตั๊ ก แตนนั้ นจะปกคลุ มพื้ น พระองค ทั้ งหลายต องมี เทศกาล
แผนดินจนแลไม เห็นพื้ นดินและ เลี้ ยงถวายพระเยโฮวาห"
สิ่ งที่ เหลื อ จากลู ก เห็ บ ทํ า ลาย 10 ฟาโรห ตรั สกั บเขาทั้ งสองว า
มั นจะกิ น และต นไม ทุ กต น "ถ า เรายอมให เจ า ไปกั บบุ ต ร
ซึ่ งงอกขึ้ นให เ จ า ในทุ งนานั้ น ดวย ก็ใหพระเยโฮวาหทรงสถิต
มันจะกินเสียหมด
อยู กับพวกเจาเถิด ระวังตัวใหดี
6มั นจะเข าไปในราชสํานั ก ใน เถิด เจากําลังมุ งไปในทางทุจริต
บานเรือนของขาราชการ และใน เสียแลว
บ านเรื อนของบรรดาชาวอี ยิ ปต 11 อนุ ญาตไม ได จงพาเฉพาะ
จนเต็ มหมด อย างที่ บิ ดาและ แต ผู ชายไปปรนนิ บัติ พระเยโฮปู ทวด ตั้ งแตเกิ ดมาจนทุกวันนี้ วาห เพราะเจ าปรารถนาเช นนี้
ไมเคยเห็นเชนนี้ เลย'" แลวโม- เท านั้ น" แล วโมเสสกับอาโรนก็
(2) อพย 7:5, 17; 8:22; 12:26; 13:8 (3) อพย 4:23; 8:1; 9:1; 1 พกษ 21:29
(4) สภษ 30:27; วว 9:3 (5) อพย 9:32; ยอล 1:4; 2:25 (6) อพย 8:3, 21
(7) อพย 7:5; 8:19 (9) อพย 5:1; 7:16 (11) อพย 10:28
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ถู กขั บไล ออกไปเสี ยจากพระ ต อพระเยโฮวาห พระเจ าของเจ า
พักตรของฟาโรห
และตอเจาทั้ งสองดวย
ภัยพิบัติจากตั๊ กแตน
17 เหตุ ฉะนั้ นบั ดนี้ ขอเจ ายก
12 พระเยโฮวาห จึ งตรั สกั บโม- โทษบาปใหเราครั้ งนี้ สักครั้ งเถิด
เสสวา "จงเหยียดมือออกเหนือ และวิ งวอนขอพระเยโฮวาห พระ
ประเทศอี ยิ ปต ให ฝู งตั๊ กแตนมา เจ าของเจ า เพื่ อพระองค จะได
เหนื อแผ นดิ นอี ยิปต ให กิ นผั ก ทรงโปรดให ค วามตายนี้ พ น ไป
ทั่ วไปของแผ นดิ น ซึ่ งเหลื อ จาก จากเรา"
18 โมเสสก็ ไปจากฟาโรห และ
ลูกเห็บทําลาย"
13 โมเสสจึ งยื่ นไม เท าออก ทูลวิงวอนพระเยโฮวาห
เหนือแผนดินอียิปต พระเยโฮ- 19 พระเยโฮวาห จึ งทรงบั นดาล
วาห ก็ ท รงบั น ดาลให ล มตะวั น ให ล มพายุ พั ดกลั บ มาจากทิ ศ
ออกพั ดมาเหนื อพื้ นแผ นดิ นทั้ ง ตะวั น ตกหอบฝู งตั๊ กแตนไปตก
กลางวั นและกลางคื นตลอดวั น ในทะเลแดง จนไม มี ตั๊ กแตน
นั้ น ครั้ นเวลารุ งเช า ลมตะวั น เหลื อเลยสั ก ตั วเดี ยวตลอดเขต
แดนอียิปต
ออกก็พัดหอบฝูงตั๊ กแตนมา
14 ฝู งตั๊ กแตนลงทั่ วแผ นดิ นอี - 20 แต พระเยโฮวาห ท รงทํ า ให
ยิ ปต และจั บอยู ทั่ วเขตแดน พระทั ยของฟาโรห แข็ งกระด าง
อี ยิ ปต ทั้ งหมด มั นรุ นแรงมาก เพื่ อพระองคจะไมยอมปลอยชน
แต ก อนไม เคยมี ตั๊ กแตนอย างนี้ ชาติอิสราเอลไป
ภัยพิบัติจากความมืด
เลย และต อไปข างหน าจะหามี
อยางนั้ นอีกไม
21 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
15 เพราะมั น ปกคลุ ม พื้ นแผ น วา "จงชูมื อของเจาขึ้ นสู ทองฟา
ดิ นจนแลมื ดไป มั นกิ นผั กใน เพื่ อจะใหมี ความมื ดทั่ วแผ นดิ น
แผ นดิ นทุ กอย าง และผลไมทุ ก อี ยิปต เป นความมื ดจนจั บคลํา
อย างซึ่ งเหลือจากลู กเห็ บทําลาย ได"
ไม มีพืชใบเขียวเหลื อเลย ไมวา 22 โมเสสจึ ง ชู มื อ ขึ้ นสู ท อ งฟ า
ตนไมหรือผักในทุ ง ทั่ วแผนดิน แล วก็ เ กิ ด มี ค วามมื ด ทึ บทั่ วไป
อียิปต
ในแผนดินอียิปตตลอดสามวัน
16 ฟาโรห จึ ง รี บ ให ค นไปตาม 23 เขามองกั นไม เห็ น ไม มีใคร
โมเสสและอาโรนเข าเฝ า แล ว ลุ กไปจากที่ ของเขาสามวั น แต
ฟาโรห ตรั สว า "เราได ทําบาป บรรดาชนชาติ อิ ส ราเอลนั้ นมี
(12) อพย 7:19; 10:5, 15 (14) พบญ 28:38; สดด 78:46 (15) อพย 10:5
(16) อพย 8:8; 9:27 (17) อพย 8:8, 28; 9:28 (18) อพย 8:30 (19) ยอล 2:20
(20) อพย 4:21; 10:1 (21) อพย 9:22 (22) อพย 3:18 (23) อพย 8:22
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แสงสวางอยู ในที่ อาศัยของเขา
ทรงพยากรณถึง
24 ฟาโรห จึ ง ให ต ามตั วโมเสส
ความตายของบุตรหัวป
เข าเฝา ตรัสวา "พวกเจ าจงไป
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห เถิ ด
โมเสสว า "เราจะนําภั ย
เพี ยงแต ให ฝู งแกะและฝู งวั วอยู พิ บั ติ มาสู ฟาโรห และอี ยิ ปต อี ก
สวนเด็กไปกับเจาไดดวย"
อย างเดี ยว หลั งจากนั้ นเขาจะ
25 ฝ ายโมเสสจึ งทู ลว า "พระ ปล อยพวกเจ าไปจากที่ นี่ เมื่ อ
องค ต องให เรามี เครื่ องบู ชาและ เขาให พวกเจ าไปคราวนี้ เขาจะ
เครื่ องเผาบูชาไปดวย เพื่ อพวก ขับไลพวกเจาออกไปทีเดียว
ขาพระองคจะไดบูชาตอพระเย- 2บั ดนี้ เจ าจงสั่ งให ประชาชนทั้ ง
โฮวาหพระเจาของขาพระองค
ปวง ใหผู ชายผู หญิงทุกคน ขอ
26 ข าพระองค ตองนําฝูงสัตว ไป เครื่ องเงิ นเครื่ องทองจากเพื่ อน
ด วย
ขาดไม ได สั กกี บเดี ยว บานของตน"
เพราะว าจะต องเอาสั ตว จากฝู ง 3 พระเยโฮวาห ท รงบั น ดาลให
เหล านั้ นไปถวายพระเยโฮวาห ประชาชนเป น ที่ โปรดปรานใน
พระเจ าของข าพระองค และข า สายตาของชาวอี ยิปต นอกจาก
พระองค ยั ง ไม ท ราบว า จะต อ ง นี้ บุ รุ ษผู นั้ นคื อโมเสสก็ ยิ่ งใหญ
การสั ต ว ตั วใดถวายพระเยโฮ- มากในแผ นดิ นอี ยิ ปต ทั้ งใน
วาหจนกวาเราจะถึงที่ นั่ น"
สายตาข าราชการของฟาโรหและ
27 แต พระเยโฮวาห ท รงทํ า ให ในสายตาพลเมืองทั้ งปวง
พระทัยฟาโรหแข็งกระดาง พระ 4โมเสสประกาศวา "พระเยโฮองคจึงไมยอมปลอยเขาไป
วาหตรั สดั งนี้ วา `เวลาประมาณ
ฟาโรหเสียโอกาสสุดทาย
เที่ ยงคืน เราจะออกไปทามกลาง
28 ฟาโรห รั บสั่ งแก โมเสสว า อียิปต
"ไปให พนจากเรา ระวั งตั วให ดี 5 และพวกลู ก หั วป ทั้ งหมดใน
เถอะ อยามาเห็นหนาเราอีกเลย แผ นดิ นอี ยิ ปต ตั้ งแต ราชบุ ตร
เพราะถ า เจ าเห็ นหน า เราวั น ใด หั วป ของฟาโรห ผู ประทั บบน
เจาจะตองตายวันนั้ น"
พระที่ นั่ ง จนถึ งบุ ตรหั วป ของ
29 โมเสสจึ งทู ลว า "พระองค ทาสหญิ ง ซึ่ งอยู หลังหินโมแป ง
ตรัสถูกแลว ขาพระองคจะไมมา ทั้ งลู ก หั วป ของสั ตว เดี ยรั จฉาน
เห็ นพระพั กตร ของพระองค อี ก ดวยจะตองตาย
เลย"
6แล วจะมี ก ารพิ ลาปร องไห ทั่ ว

11

(24) อพย 8:8, 25; 10:8, 10 (26) อพย 10:9 (27) อพย 4:21 (28) อพย 10:11
(29) อพย 11:8; ฮบ 11:27 (1) อพย 6:1; 12:31, 33, 39 (2) อพย 3:22; 12:35-36
(3) อพย 3:21; 12:36 (4) อพย 12:12, 23, 29 (5) อพย 4:23 (6) อพย 10:14
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แผ น ดิ น อี ยิ ปต อ ย า งที่ ไ ม เ คยมี เดื อนแรกในป ใหม สํา หรั บพวก
มากอน และตอไปภายหนาก็จะ เจา
ไมมีอีกเลย
3 จงสั่ งชุ ม นุ ม คนอิ ส ราเอลทั้ ง
7 ฝ า ยคนหรื อ สั ต ว ของชนชาติ หมดวา ในวันที่ สิบเดือนนี้ ใหผู
อิ ส ราเอลทั้ งปวงจะไม มี แม แต ชายทุกคนเตรียมลูกแกะ ครอบ
เสียงสุนัขขู เพื่ อใหทราบวาพระ ครั วละตั วตามเรื อ นบรรพบุ รุ ษ
เยโฮวาห ท รงกระทํ า ต อ ชาวอี - ของตน
ยิปตตางกับชนชาติอิสราเอล
4ถ า ครอบครั วใดมี ค นน อ ยกิ น
8 ข า ราชการของพระองค จ ะลง ลูกแกะตัวหนึ่ งไมหมด ก็ใหรวม
มาหาเรา กราบลงต อหน าเรา กั บเพื่ อนบ านที่ อยู ใกล เคี ยงกั น
กล าววา "ขอท านกั บพรรคพวก เตรี ยมลู ก แกะตั วหนึ่ งตามจํา ไปเสียจากที่ นี่ เถิด" หลังจากนั้ น นวนคนตามที่ เขาจะกินได กี่ มาก
เราก็ จะออกไป'" โมเสสทู ลลา น อย ให นั บจํานวนคนที่ จะกิ น
ฟาโรหไปดวยความโกรธยิ่ งนัก
ลูกแกะนั้ น
9 แล วพระเยโฮวาห ตรั สตอบ 5ลู กแกะของเจ าต อ งปราศจาก
โมเสสว า "ฟาโรห จะไม เชื่ อฟ ง ตําหนิ เป นตั วผู อายุ ไม เกิ นหนึ่ ง
เจา เพื่ อมหัศจรรยของเราจะได ขวบ เจ าจงเอามาจากฝู งแกะ
เพิ่ มขึ้ นอีกในแผนดินอียิปต"
หรือฝูงแพะ
10 โมเสสกั บอาโรนก็ ได กระทํา 6 จงเก็ บไว ให ดี ถึ งวั น ที่ สิ บสี่
บรรดามหั ศจรรย เ หล า นั้ นต อ เดื อนนี้ แล วในเย็ นวั นนั้ นให ที่
พระพั กตร ฟาโรห และพระเย- ประชุ มของคนอิสราเอลทั้ งหมด
โฮวาห ทรงกระทําใหพระทั ยของ ฆาลูกแกะของเขา
ฟาโรห แข็ งกระด างไป ท านจึ ง 7 แล วเอาเลื อดทาที่ ไม วงกบ
ไม ยอมปล อยชนชาติ อิ ส ราเอล ประตูทั้ งสองขาง และไมขางบน
ใหออกไปจากแผนดินของทาน
ณ เรือนที่ เขาเลี้ ยงกันนั้ นดวย
ลูกแกะ
8ในคื นวั นนั้ นให เขากิ นเนื้ อป ง
กับขนมปงไรเชื้ อและผักรสขม
แหงพิธีปสกา
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ 9เนื้ อที่ ยั ง ดิ บหรื อ เนื้ อ ต ม อย า
โม เสสและอ าโรนใน กิ นเลย แต จงป งทั้ งหั วและขา
และเครื่ องในดวย
ประเทศอียิปตวา
2"ให เดื อ นนี้ เป นเดื อ นเริ่ มต น 10 จงกิ นใหหมด อย าให มีเศษ
สําหรั บเจ าทั้ งหลาย ให เป น เหลื อจนถึ งเวลาเช า เศษเหลื อ

12

(7) อพย 8:22; ยชว 10:21 (8) อพย 10:29 (9) อพย 3:19; 7:3-4 (10) อพย 7:3
(2) อพย 13:4; 23:15 (3) ยชว 4:19 (5) ลนต 22:18-21; 23:12 (6) อพย 12:14
(8) อพย 34:25; กดว 9:12 (9) พบญ 16:7 (10) อพย 16:19
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ถึงเวลาเชาก็ใหเผาเสีย
แต วันแรกจนถึ งวั นที่ เจ็ด ผู นั้ น
11 เจ าทั้ งหลายจงเลี้ ยงกั นดั งนี้ จะตองถูกตัดขาดจากอิสราเอล
คือใหคาดเอว สวมรองเทา และ 16 ในวั นแรกนั้ นให มี การประถื อไม เท าไว และรี บกิ นโดยเร็ ว ชุ มบริสุ ทธิ์ และในวันที่ เจ็ดนั้ น
การเลี้ ยงนี้ เป น ป ส กาของพระ จะเป นวั นประชุ มอั นบริ สุ ทธิ์ แก
เยโฮวาห
ทาน ในวันเหล านั้ นอยาใหผู ใด
เลือดที่ ทาไวรอบประตู
ทํางานเลย เว นไว แต การจั ด
12 เพราะในคื นวั นนั้ น เราจะ เตรี ยมอาหารสํ า หรั บรั บ ประผ านไปในประเทศอี ยิ ปต และ ทาน
เราจะประหารลู ก หั วป ทั้ งหมด 17 เจ า ทั้ งหลายจงถื อ เทศกาล
ในประเทศอียิปต ทั้ งของมนุษย กิ นขนมป งไร เชื้ อ เพราะในวั น
และของสัตว และเราจะพิพาก- นั้ นเราได นําพลโยธาของเจ าทั้ ง
ษาลงโทษพระทั้ งปวงของอี ยิปต หลายออกไปจากแผ นดิ นอี ยิปต
เหตุฉะนี้ เจาจงฉลองวันนั้ นและ
เราคือพระเยโฮวาห
13 แต เลื อดที่ บ านที่ เจ าทั้ ง ถื อเป นกฎถาวร ตลอดชั่ วอายุ
หลายอยู นั้ น จะเปนหมายสําคัญ ของเจา
สําหรับเจา เมื่ อเราเห็นเลือดนั้ น 18 ในตอนเย็ นวั น ที่ สิ บสี่ เดื อน
เราจะผานเวนเจาทั้ งหลายไป จะ แรก เจ าทั้ งหลายจงกิ นขนมป ง
ไม มี ภั ยพิ บัติ ทําลายเจ า ขณะที่ ไร เ ชื้ อจนถึ งเวลาเย็ นวั นที่ ยี่ สิ บ
เอ็ดของเดือนนั้ น
เราประหารประเทศอียิปต
19 ในเจ็ ดวั นนั้ นอย าให พบเชื้ อ
การเลี้ ยงแหงขนมปงไรเชื้ อ
ในบ านของเจ าเลย เพราะว าถ า
เจ็ดวัน
14 วั นนั้ นจะเป นวั นที่ ระลึ กสํา- ผู ใดที่ เป นคนต า งด าวก็ ดี ห รื อ
หรั บเจ า ให เจ าทั้ งหลายถื อไว คนเกิ ดในเมื องก็ ดี ขื นกิ นสิ่ ง
เป น เทศกาลแด พ ระเยโฮวาห ใดๆที่ มีเชื้ อ ผู นั้ นจะตองถูกตัด
ตลอดชั่ วอายุ ของเจ า เจ าจง ขาดจากที่ ชุมนุมของอิสราเอล
ฉลองเทศกาลนี้ และถื อ เป น กฎ 20 อย ากิ นสิ่ งใดที่ มี เชื้ อ ในที่
อาศั ยของเจ า เจ าจงกิ นแต
ถาวร
15 เจ าทั้ งหลายจงกิ นขนมป งไร ขนมปงไรเชื้ อเทานั้ น"
เชื้ อให ครบเจ็ ดวั น วั นแรกจง 21 แล วโมเสสเรี ยกบรรดาพวก
ชํ า ระบ า นเจ า ให ปราศจากเชื้ อ ผู ใหญของคนอิสราเอลมาพรอม
ถ าผู ใดขื นกิ นขนมป งที่ มี เชื้ อตั้ ง กันสั่ งวา "ทานทั้ งหลายจงไปเอา
(11) อพย 12:13, 21 (12) อพย 6:2; 11:4-5 (14) อพย 12:6-17, 24
(15) ปฐก 17:14; อพย 12:19 (16) ลนต 23:2, 7-8; กดว 28:18 (17) อพย 12:14
(18) อพย 12:2; ลนต 23:5-8 (19) อพย 12:15; 23:15 (21) อพย 3:16; 12:3

02_exo.pub
page 25

Wednesday, December 28, 2005 09:23

หนา 139
อพยพ 12
ลู กแกะตามครอบครั วของท าน คนอี ยิปต แต ไวชี วิตครอบครั ว
มาฆาเปนลูกแกะปสกา
ของเราทั้ งหลาย'" พลไพร ทั้ ง
22 เอาต นหุ สบกําหนึ่ งจุ มลงใน ปวงก็กราบลงนมัสการ
เลือดที่ อยู ในอาง แลวปายเลือด 28 แล วคนชาติ อิ สราเอลก็ ไปทํา
นั้ นไว ที่ ไมขางบน และไมวงกบ ตามคําสั่ งทุ กประการ พระเยประตู ทั้ งสองข างด วยเลื อดที่ อยู โฮวาห ทรงรั บสั่ ง กั บโมเสสและ
ในอ าง อย าให ผู ใดออกไปพ น อาโรนอย างไร เขาทั้ งหลายก็
ประตูบานของตนจนถึงรุ งเชา
กระทําตามทุกประการ
23 เพราะพระเยโฮวาห จะเสด็ จ
บุตรหัวปแหงอียิปตเสียชีวิต
ผ านไปเพื่ อจะได ประหารคนอี - 29 ต อมาในเวลาเที่ ยงคื น พระ
ยิปต เมื่ อพระองคทรงเห็นเลือด เยโฮวาห ท รงประหารบุ ต รหั วป
ที่ ไม ประตูขางบนและที่ ไม วงกบ ทุ กคนในประเทศอียิปต ตั้ งแต
ประตู ทั้ งสองข าง พระเยโฮวาห พระราชบุ ต รหั วป ของฟาโรห ผู
จะทรงผานเวนประตูนั้ น ไมทรง ประทั บบนพระที่ นั่ ง จนถึ งบุตร
ยอมให ผู สั ง หารเข า ไปในบ า น หั วป ของเชลยที่ อยู ในคุ กใต ดิ น
ทาน เพื่ อจะประหารทาน
ทั้ งลูกหัวปของสัตวเลี้ ยงทุกตัว
24 ท านทั้ งหลายจงถื อพิ ธี นี้ ให 30 ฟาโรห กั บข าราชการ และ
เป น กฎถาวรของท า นและของ ชาวอี ยิปต ทั้ งปวงตื่ นขึ้ นในตอน
ลูกหลานทาน
กลางคื น มี เสี ยงร องไห คร่ํ า 25 ต อมา ครั้ นท านไปถึ งแผ น ครวญดังทั่ วทั้ งอียิปต เนื่ องดวย
ดิ นซึ่ งพระเยโฮวาห จะทรงประ- ไมมีบานใดเลยที่ ไมมีคนตาย
ทานแก ทานตามที่ ได ทรงสั ญญา 31 ฟาโรห จึ ง ตรั ส เรี ย กโมเสส
ไว แล วนั้ น ท านจงถื อพิ ธี นี้ ไว กั บอาโรนให มาเฝ าในคื นวั นนั้ น
ปฏิบัติ
ตรั สว า "เจ าทั้ งสองกั บทั้ งชน
26 ครั้ นสื บไปภายหน าเมื่ อ ลู ก ชาติ อิ สราเอลจงยกออกไปจาก
หลานของท านถามว า `พิ ธี นี้ ประชาชนของเราเถิ ด ไปปรนหมายความวากระไร'
นิ บั ติ พระเยโฮวาห ตามที่ ได พู ด
27 ท านทั้ งหลายจงตอบว า ไวนั้ น
`เปนการถวายสั ตวบู ชาป สกาแด 32 เอาฝู งแพะแกะและฝู งวั ว
พระเยโฮวาห ผู ทรงผ านเว น ของเจ าไปด วยตามที่ เจ าได พู ด
บ านของชนชาติ อิ สราเอลในอี - ไว แล ว ไปและอวยพรให เรา
ยิ ปต เมื่ อพระองคทรงประหาร ดวย"
(22) อพย 12:7; ฮบ 11:28 (23) อพย 11:4 (24) อพย 12:14, 17 (25) อพย 3:8, 17
(26) อพย 10:2; 13:8, 14 (27) อพย 4:31; 12:11 (28) ฮบ 11:28
(29) อพย 4:23 (31) อพย 8:25; 10:9, 28 (32) อพย 10:9, 26
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33 ฝ ายชาวอี ยิปต ก็เรงรั ดให พล 40 ชนชาติอิสราเอลอยู ในอียิปต
ไพร นั้ นออกไปจากประเทศโดย เปนเวลาสี่ รอยสามสิบป
เร็ ว เพราะเขาพู ดว า "พวกเรา 41 ครั้ นสิ้ นสี่ ร อยสามสิ บป แล ว
ตายกันหมดแลว"
ในวั น นั้ นเองพลโยธาทั้ งหมด
34 พลไพร นั้ นเอาก อนแป งดิ บ ของพระเยโฮวาห ก็ ยกออกจาก
ที่ ยั งมิ ได ใส เชื้ อกั บอ างขยําแป ง ประเทศอียิปต
หอผาใสบาแบกไป
42 คื นวั น นั้ นเป น คื น ที่ ควรจด
35 ชนชาติ อิ สราเอลกระทําตาม จําไว เปนที่ ระลึ กอยางยิ่ งถึ งพระ
คําสั่ งของโมเสสคื อ ขอเครื่ อง เยโฮวาห ด วยทรงนําเขาออก
เงิ น เครื่ องทองและเครื่ องนุ ง จากประเทศอียิปต คืนวันนั้ นจึง
หมจากชาวอียิปต
เป นคื น ของพระเยโฮวาห ที่ ชน
36 และพระเยโฮวาห ท รงบั น - ชาติ อิ สราเอลทั้ งปวงถื อเป น ที่
ดาลให พลไพร นั้ นเป น ที่ โปรด ระลึกตลอดชั่ วอายุของเขา
ปรานในสายตาของชาวอี ยิ ปต
คําสั่ งเรื่ องพิธีปสกา
เขาจึงใหสิ่ งของทั้ งปวงตามที่ เขา 43 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
ขอ เขาจึงไดริบเอาสิ่ งของตางๆ และอาโรนวา "ระเบียบพิธีปสกา
ของชาวอียิปตเสีย
เปนดังนี้ คืออยาใหคนตางชาติ
การเดินทาง
กินเลย
ออกจากอียิปต
44 ส วนทาสซึ่ งนายเอาเงิ นซื้ อ
37 ชนชาติอิ สราเอลยกเดิ นออก มา เมื่ อให ทาสนั้ นเข าสุ หนั ต
จากเมื อ งราเมเสสไปถึ ง เมื อ ง แลวจึงใหเขากินได
สุคคท นับแตผู ชายไดประมาณ 45 ส วนแขกหรื อลู กจ างอย าให
กินเลย
หกแสนคน เด็กตางหาก
38 มี ฝู ง ชนชาติ อื่ นเป นจํ า นวน 46 ใหกิ นป สกาแต ในบ าน อย า
มากติ ดตามไปด วยพร อมทั้ งฝู ง เอาเนื้ อไปนอกบาน และอยาหัก
สัตว คือฝูงแพะแกะ และวัวจํา- กระดูกของมันเลย
47 ให ชุ มนุ มคนอิ สราเอลทั้ ง
นวนมากมาย
39 เขาเอาก อนแป งไร เชื้ อซึ่ งนํา ปวงถือและปฏิบัติตามพิธีนี้
มาจากอียิปตนั้ น ป งเปนขนมไร 48 เมื่ อมี ค นต า งด า วมาอาศั ย
เชื้ อ เพราะเขาถูกเรงรั ดใหออก อยู กั บเจ า และใคร จะถื อป สกา
จากอี ยิ ปต จึ งไม ทั นเตรี ยม ถวายพระเยโฮวาห ก็ใหชายพวก
นั้ นเข า สุ ห นั ต เสี ยก อ นทุ ก คน
เสบียง
(35) อพย 3:21-22 (36) ปฐก 15:14 (37) ปฐก 47:11 (38) กดว 11:4; พบญ 3:19
(40) กจ 7:6 (41) อพย 3:8, 10 (42) พบญ 16:1, 6 (43) กดว 9:14 (44) ปฐก 17:12
(45) ลนต 22:10 (46) กดว 9:12 (47) อพย 12:6 (48) กดว 9:14
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แลวจึงใหเขามาใกล และถือพิธี เชื้ อเลย
นั้ นได เขาจึ งจะเป นเหมื อนคน 4ท านทั้ งหลายยกออกไปในวั น
เกิดในแผนดินนั้ น แตผู ใดที่ ยัง นี้ ในเดือนอาบีบ
มิ ได เข าสุ หนั ต อย าให เข าร วม 5ครั้ นพระเยโฮวาห ทรงนําพวก
กินเลี้ ยงในพิธีปสกานั้ นเลย
ท า นมาถึ ง แผ น ดิ น ของคนคา49 พระราชบั ญญั ติ สํ า หรั บคน นาอัน คนฮิตไทต คนอาโมไรต
เกิ ดในเมื องและคนต า งด าวซึ่ ง คนฮี ไวต และคนเยบุ ส ที่ พระ
อาศัยอยู ด วยกั นกั บเจาทั้ งหลาย องค ทรงปฏิ ญาณไว กั บบรรพจะตองเปนอันเดียวกัน"
บุรุษของทานวา จะยกแผนดินนี้
50 คนอิ สราเอลทั้ งปวงก็ ปฏิ บัติ ใหพวกทาน เปนแผนดินที่ มีน้ํา
ตามทุ กประการ พระเยโฮวาห นมและน้ําผึ้ งไหลบริ บูรณ ท าน
รั บสั่ งแก โมเสสและอาโรนอย าง ทั้ งหลายจงถือพิธีนี้ ในเดือนนั้ น
ไร พวกเขาก็กระทําอยางนั้ น
6จงกิ น ขนมป งไร เชื้ อเป นเวลา
51 วั น นั้ นแหละพระเยโฮวาห เจ็ ดวั น และวั นที่ เจ็ ดจงมี เทศทรงนําชนชาติอิสราเอลออกจาก กาลเลี้ ยงถวายพระเยโฮวาห
ประเทศอี ยิ ปต แยกเป นกระ- 7 จงกิ น ขนมป ง ไร เ ชื้ อให ค รบ
บวนพลโยธา
กําหนดเจ็ ดวั น อย าให เห็ น
บุตรหัวปถูกแยกตั้ งไว
ขนมป งซึ่ งมี เชื้ อ หรื อให เห็ น
เชื้ อขนมปงในเขตของพวกทาน
เฉพาะพระเจา
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ 8ในวั นนั้ นจงบอกบุ ตรของท าน
ว า `ที่ ได ทําดั งนี้ ก็ เพราะเหตุ โมเสสวา
2"จงถวายลู กหั วป ทั้ งปวงแกเรา การณ ซึ่ งพระเยโฮวาห ไ ด ท รง
คื อทุ กสิ่ งของชนชาติ อิ สราเอลที่ กระทําสําหรั บเรา ขณะเมื่ อเรา
ออกจากครรภ ครั้ งแรก จะเป น ออกจากอียิปต'
มนุ ษย หรือสัตว สิ่ งนั้ นเปนของ 9 สํ า หรั บท านพิ ธี นี้ จะเป น ดั ง
รอยสําคัญที่ มือของทาน และดัง
ของเรา"
3โมเสสจึ งกล าวแก ประชาชนว า เครื่ องระลึ กระหว างนั ยน ตาของ
"จงระลึ กถึ งวันนี้ ที่ ท านทั้ งหลาย ท าน เพื่ อพระราชบั ญญั ติ ของ
ออกมาจากอียิปต จากเรือนทาส พระเยโฮวาห จ ะได อ ยู ในปาก
เพราะพระเยโฮวาห ทรงนําท าน ของทาน เพราะพระเยโฮวาหได
ทั้ งหลายออกจากที่ นั่ นด วยฤทธิ์ ทรงนํา พวกท า นออกมาจากอี พระหั ตถ อย ากิ นขนมป งที่ มี ยิปตดวยพระหัตถอันทรงฤทธิ์

13

(49) กดว 15:15 (51) อพย 6:26; 12:41; 20:2 (2) ลก 2:23 (3) อพย 3:20
(4) พบญ 12:2; 23:15 (5) ปฐก 17:8; อพย 6:8 (6) อพย 12:15-20 (7) อพย 12:19
(8) อพย 10:2; 12:26 (9) อพย 12:14; 13:16; 31:13
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10 เพราะฉะนั้ น พวกท านจง โฮวาห แต บุ ตรหั วป ทั้ งหลาย
ปฏิ บัติ ตามกฎพิ ธี นี้ ตามกําหนด ของเรา เราก็ไถไว'
ทุกๆปไป
16 พิ ธี นี้ จะเป น ดั งรอยสําคั ญที่
11 เมื่ อพระเยโฮวาห ทรงนํ า มือของทาน และดังเครื่ องหมาย
ท า นไปยั ง แผ น ดิ น ของคนคา- ระหว างนัยน ตาของทาน เพราะ
นาอัน ดังที่ พระองคไดทรงปฏิ- พระเยโฮวาห ได ทรงนํา พวกเรา
ญาณไว กั บท า นและบรรพบุ รุ ษ ออกจากอี ยิ ปต ด วยฤทธิ์ พระ
ของท านว า จะทรงยกแผ นดิ น หัตถ"
นั้ นใหแกทาน
การเดินทางหลีกเลี่ ยง
12 ทุ กอย างที่ เบิ กครรภ ครั้ ง
ชาวฟลิสเตีย
แรกนั้ น ท านจงแยกถวายแด 17 ต อ มาเมื่ อฟาโรห ปล อ ยพล
พระเยโฮวาห และลู กสั ตว หั วป ไพร ไปแลว พระเจามิไดทรงนํา
ตั วผู ที่ เกิ ด จากสั ตว ใช งานของ เขาไปทางแผ น ดิ น ของชาวฟ ทาน จงเปนของพระเยโฮวาห
ลิ สเตี ย แม ว าจะเป นทางใกล
13 จงเอาลู ก แกะไถ ลู กลาหั วป เพราะพระเจ าตรั สว า "เกรงว า
ถ าไม ไถ จงหั กคอมั นเสี ย จงไถ เมื่ อพลไพรไปเผชิ ญสงครามเขา
บุ ต รหั ว ป ทั้ งหลายของมนุ ษย เขาจะเปลี่ ยนใจและกลั บไปยั ง
ไวทั้ งหมด
อียิปตเสีย"
14 ตอไปภายหนา เมื่ อบุตรของ 18 พระเจ าจึ งทรงนําเขาอ อมไป
ทานจะถามวา `ทําไมจึงทําอยาง ทางถิ่ นทุ รกั น ดารยั ง ทะเลแดง
นี้ ' จงเลาใหเขาฟงวา `พระเย- ชนชาติ อิ ส ราเอลก็ อ อกไปจาก
โฮวาห ท รงนํ า พวกเราออกจาก แผนดินอียิปตมี อาวุธพรอมที่ จะ
อี ยิ ปต จากเรื อนทาสด วยฤทธิ์ ทําสงคราม
พระหัตถ
19 โมเสสเอากระดู กของโยเซฟ
15 ต อมา ครั้ นพระทั ยของฟา- ไปดวย เพราะโยเซฟใหชนชาติ
โรห ดื้ อไม ยอมปล อยให พวกเรา อิ สราเอลปฏิ ญาณไว ว า "พระ
ไป พระเยโฮวาหจึงทรงประหาร เจ าจะเสด็ จมาเยี่ ยมท านทั้ ง
ลู กหั วป ทั้ งหลายในประเทศอี - หลายเป นแน แล วท านจงเอา
ยิปต ทั้ งลูกหัวปของมนุษยและ กระดูกของเราไปจากที่ นี่ ดวย"
ลู กหั วป ของสั ตว ด วย เหตุ ฉะนี้ 20 คนอิ สราเอลยกออกจาก
เราจึ งถวายบรรดาสัตว หั วป ตัวผู เมื องสุ คคท ไปตั้ งค ายที่ ตําบล
ที่ เบิ กครรภ ครั้ งแรกแด พระเย- เอธามบริเวณชายถิ่ นทุรกันดาร
(10) อพย 12:14, 24 (11) อพย 13:5 (12) อพย 13:1-2 (13) อพย 34:20
(14) อพย 10:2 (15) อพย 12:29 (16) อพย 13:9; พบญ 6:8 (17) อพย 14:11
(18) อพย 14:2; กดว 33:6 (19) ปฐก 50:24-25; อพย 1:6 (20) อพย 12:37
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เสาเมฆกับเสาเพลิงนํา
ว า บ าวไพร เหล า นั้ น หนี ไ ปแล ว
พระดํ า ริ ของฟาโรห และความ
และปองกันพวกอิสราเอล
21 พระเยโฮวาห เ สด็ จนํ า ทาง คิ ด ของข า ราชการก็ เ ปลี่ ยนไป
พวกเขาในเวลากลางวั นด วยเสา จากที่ มีตอบาวไพรนั้ น เขาจึงวา
เมฆ และตอนกลางคื นด วยเสา "ทําไมเราจึงทําเชนนี้ ไฉนเราจึง
เพลิ ง ให เขามี แสงสว างเพื่ อจะ ได ปล อยพวกอิ สราเอลไปใหพน
ได เ ดิ น ทางได ทั้ งกลางวั น และ จากการรับใชเราเลา"
6ฝ ายฟาโรห ก็ จั ดราชรถ และ
กลางคืน
22 เสาเมฆในเวลากลางวั นและ นําพลโยธาไปดวย
เสาเพลิ งในเวลากลางคื น พระ 7 ท า นเอารถรบอย า งดี หกร อ ย
องค มิ ได ให คลาดจากเบื้ องหน า คั น กั บรถรบทั้ งหมดในอี ยิปต
มีทหารประจําอยู ทุกคัน
พลไพรเลย
8 พระเยโฮวาห ท รงให พระทั ย
ฟาโรหตามพวกอิสราเอลไป
ของฟาโรห ก ษั ต ริ ย แห งอี ยิ ปต
แลวถูกทําลาย
พระเยโฮวาห รั บสั่ งแก แข็ งกระด างไป ท านจึ งไล ตาม
ชนชาติ อิ สราเอลซึ่ งเดิ นทางไป
โมเสสวา
2 "จงสั่ งชนชาติ อิ สราเอลให โดยมี พระหั ต ถ ของพระเจ า คุ ม
ย อ นกลั บไปยั ง ค า ยหน า ตํ า บล ครอง
ป หะหิ โรท ระหว างมิ กดลและ 9 ชาวอี ยิ ปต ไ ล ต ามไปมี ทั้ งม า
ทะเล หน าตําบลบาอั ลเซโฟน และรถรบทั้ งหมดของฟาโรห
และทหารม า กองทั พของท าน
แลวตั้ งคายตรงนั้ นใกลทะเล
3ฟาโรห จะกล าวถึ งชนชาติ อิ ส- มาทั นชนชาติ อิสราเอลที่ ตั้ งค าย
ราเอลวา `พวกเขาติดอยู บนบก อยู ริ มทะเล ใกล ตําบลป หะหิ โรท หนาตําบลบาอัลเซโฟน
ถิ่ นทุรกันดารนั้ นกั้ นเขาไวแลว'
4เราจะบั นดาลให ใจฟาโรห แข็ ง 10 เมื่ อฟาโรห เข ามาใกล ชน
กระด างไป ฟาโรหจะไล ตามมา ชาติ อิ ส ราเอลก็ เ งยหน าขึ้ นดู
แล วเราจะได รั บเกี ยรติ ยศเพราะ และดูเถิด ชาวอียิปตยกติดตาม
ฟาโรห และบรรดาพลโยธาของ มา เขาก็มีความกลัวยิ่ งนัก คน
เขา แลวชาวอียิปตจะรู วาเราคือ อิสราเอลจึงรองทูลพระเยโฮวาห
พระเยโฮวาห " เขาทั้ งหลาย 11 เขาบอกโมเสสว า "หลุ มฝ ง
ศพในอี ยิ ปต ไม มี หรื อ ท านจึ ง
ก็กระทําตามรับสั่ งนั้ น
5เมื่ อกษั ตริ ยอี ยิ ปต ทราบความ พาเราออกมาให ตายในถิ่ นทุ ร-

14

(21) อพย 14:19, 24 (2) อพย 13:18 (3) สดด 71:11 (4) อพย 4:21; 7:3, 5; 9:16
(5) สดด 105:25 (7) อพย 15:4 (8) อพย 6:1; กดว 33:3 (9) อพย 15:9; ยชว 24:6
(10) ยชว 24:7; นหม 9:9 (11) อพย 5:21; 15:24; 16:2; 17:3
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กันดาร ทําไมหนอทานจึงทําเชน และพลมาทั้ งหมดของเขา
นี้ คือพาเราออกมาจากอียิปต
18 เมื่ อเราได รั บเกี ยรติ เ พราะ
12 พวกเราบอกท า นในอี ยิ ปต ฟาโรห รถรบและพลมาของเขา
แลวมิใชหรือวา `ปลอยพวกเรา แล ว ชาวอี ยิ ปต ก็ จะรู ว าเรานี่
แต ลําพั ง ให พวกเรารั บใช ชาว แหละคือพระเยโฮวาห"
อียิปตเถิด' เพราะการรับใชชาว 19 ฝ า ยทู ต สวรรค ของพระเจ า
อียิปตนั้ น ก็ยังดีกวาที่ จะมาตาย ซึ่ งนําพลโยธาอิ สราเอลนั้ นกลั บ
ในถิ่ นทุรกันดาร"
ไปอยู ข างหลั ง และเสาเมฆซึ่ ง
13 โมเสสจึ งเตื อนพลไพร ว า อยู ขางหนา ก็ กลับมาตั้ งอยู ขาง
"อย ากลั วเลย มั่ นคงไว คอยดู หลังเขา
ความรอดที่ จะมาจากพระเยโฮ- 20 คื อเสานั้ นมาอยู ระหว างค าย
วาห ซึ่ งพระองค จะประทานให ของชาติ อี ยิ ปต และค ายของชน
แกทานทั้ งหลายในวันนี้ ดวยคน ชาติ อิ ส ราเอลและเป น เมฆมื ด
อียิปตซึ่ งทานทั้ งหลายเห็นในวัน แก ชาวอี ยิ ปต แต มี แสงส อง
นี้ แตนี้ ไปจะไมไดเห็นอีกเลย
สว างในเวลากลางคื นแก ชนชาติ
14 พระเยโฮวาห จะทรงรบแทน อิ สราเอล ทั้ งสองฝ ายมิ ได เข า
ท านทั้ งหลาย ท านทั้ งหลายจง ใกลกันตลอดคืน
สงบอยู เถิด"
21 โมเสสยื่ นมื อ ของท า นออก
ทะเลแดงก็แยกออก
ไปเหนือทะเล และพระเยโฮวาห
15 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส ก็ ทรงบั น ดาลให ลมทิ ศ ตะวั น
ว า "เหตุ ไฉนเจ าจึ งมาร องทุ กข ออกพั ดโหมไล น้ํ า ทะเลตลอด
ตอเรา จงสั่ งชนชาติอิสราเอลให คื น ทําให ทะเลกลายเป นดิ น
แหง น้ําแยกออกจากกัน
เดินตอไปขางหนาเถิด
16 ฝ า ยเจ าจงยกไม เ ท าของเจ า 22 ชนชาติ อิ สราเอลก็ พากั น
แล วยื่ นมื อของเจ าออกไปเหนื อ เดิ นบนดินแหงกลางทะเล ส วน
ทะเล ทําให ทะเลนั้ นแยกออก น้ํานั้ นตั้ งเปนเหมื อนกําแพงสําเพื่ อคนอิ ส ราเอลจะได เ ดิ น บน หรับเขา ทั้ งทางขวาและทางซาย
ทหารอียิปตถูกทําลาย
ดินแหงกลางทะเลแลวขามไปได
17 ดู เถิ ด ส วนเราก็ จะบั นดาล 23 คนอี ยิปต ก็ ไล ตามเขาเข าไป
ให ใจชาวอี ยิ ปต แข็ งกระด างไล กลางทะเล ทั้ งกองมาและราชรถ
ตามมา แล วเราจะได รั บเกี ยรติ และพลมาทั้ งปวงของฟาโรห
เพราะฟาโรห พลโยธา รถรบ 24 ครั้ นในเวลาย่ํ า รุ ง พระเย(12) อพย 5:21; 6:9 (13) ปฐก 15:1; 46:3 (14) อพย 14:25 (16) อพย 4:17, 20
(17) อพย 14:4, 8 (19) อพย 13:21-22 (20) อสย 8:14; 2 คร 4:3
(21) อพย 15:8; ยชว 3:16 (22) อพย 14:29; 15:8, 19 (24) อพย 13:21; วนฉ 7:19
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โฮวาห ทอดพระเนตรจากเสา ชายทะเล
เพลิ งและเสาเมฆทรงเห็ นพล 31 อิ สราเอลเห็ นกิ จการใหญ ซึ่ ง
โยธาอี ยิ ปต ก็ ทรงบั นดาลให พระเยโฮวาห ไ ด ทรงกระทํ า แก
กองทัพอียิปตเกิดโกลาหล
คนอียิปต พลไพรนั้ นก็เกรงกลัว
25 พระองค ทรงกระทําให ลอรถ พระเยโฮวาห เขาทั้ งหลายเชื่ อ
ฝ ดจนแล นไปแทบไม ไหว คน ถื อพระเยโฮวาห และเชื่ อโมเสส
อียิปตจึงพูดกันวา "ใหเราหนีไป ผู รับใชของพระองคดวย
จากหนาคนอิสราเอลเถิด เพราะ
การรองเพลงแหงชัยชนะ
พระเยโฮวาห ทรงต อสู กั บคนอี ขณะนั้ นโมเสสกั บชน
ยิปตแทนเขา"
ชาติ อิ สราเอลร องเพลง
26 ขณะนั้ นพระเยโฮวาห ต รั ส บทนี้ ถวายพระเยโฮวาห ว า
กั บโมเสสว า "จงยื่ นมื อออกไป "ข าพเจ าจะร องเพลงถวายพระ
เหนือทะเล เพื่ อใหน้ําทะเลไหล เยโฮวาห เพราะพระองคทรงได
กลับคืนมาทวมคนอียิปต ทั้ งรถ ชั ยชนะอย างใหญ หลวง พระ
รบและพลมาของเขา"
องค ท รงกวาดม า และพลม า ลง
27 โมเสสจึงยื่ นมือออกไปเหนือ ในทะเล
ทะเล ครั้ นรุ งเช าทะเลก็ กลั บ 2 พระเยโฮวาห ทรงเป น กํ า ลั ง
ไหลดั งเก า คนอียิปต พากั นหนี และเป น บทเพลงแห ง ข า พเจ า
กระแสน้ํา แต พระเยโฮวาห ทรง พระองค ทรงเป นผู ช วยให ขาพสลัดคนอียิปตลงกลางทะเล
เจ ารอด พระองค นี่ แหละเป น
28 น้ํ า ก็ กลั บท วมพลรถและพล พระเจ าของข าพเจ า ข าพเจาจะ
มา คือพลโยธาทั้ งหมดของฟา- สรรเสริญพระองค ทรงเปนพระ
โรห ซึ่ งไล ตามเขาเข าไปในทะเล เจ าของบรรพบุ รุ ษของข า พเจ า
ไมเหลือสักคนเดียว
ข าพเจ าจะยกย องสรรเสริ ญพระ
29 ฝ ายชนชาติ อิ สราเอลเดิ นไป องค
ตามดิ นแห งกลางท องทะเล น้ํา 3 พระเยโฮวาห ท รงเป น นั ก รบ
ตั้ งขึ้ นเหมื อนกําแพงสําหรั บเขา พระนามของพระองค คื อ พระ
ทั้ งทางขวาและทางซาย
เยโฮวาห
30 ดังนี้ ในวันนั้ นพระเยโฮวาห 4พระองค ทรงเหวี่ ยงรถรบและ
ทรงโปรดช วยให ค นอิ ส ราเอล โยนพลโยธาของฟาโรห ลงใน
รอดจากเงื้ อมมือคนอียิปต อิส- ทะเล นายทหารรถรบชั้ นยอด
ราเอลเห็ น ศพคนอี ยิ ป ต อ ยู ที่ ของฟาโรหก็จมในทะเลแดง

15

(25) อพย 7:5; 14:4, 14 (27) อพย 15:1, 7 (28) สดด 78:53 (29) สดด 66:6
(30) สดด 58:10 (31) ยน 2:11; 11:45 (1) สดด 106:12 (2) ปฐก 28:21-22
(3) สดด 24:8; 83:18 (4) อพย 14:28; 14:7
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5น้ํา ท วมเขา เขาจมลงในทะเล เรือง และนาเกรงขามเนื่ องดวย
ที่ ลึกประดุจกอนหิน
การสรรเสริ ญ และการมหั ศ6โอ ข าแต พระเยโฮวาห พระ จรรยที่ พระองคทรงกระทํา
หั ตถ ขวาของพระองค ทรงอานุ - 12 พระองค ทรงเหยี ยดพระ
ภาพยิ่ ง โอ ขาแตพระเยโฮวาห หั ตถ ขวาออก แผ นดิ นก็ กลื น
พระหั ต ถ ขวาของพระองค ฟาด พวกเขาเสีย
ศัตรูแหลกเปนชิ้ นๆ
13 พระองค ทรงนําชนชาติ ซึ่ ง
7 ด วยเดชานุ ภาพอั นยิ่ งใหญ พระองคทรงไถ ไว ดวยพระเมตของพระองค พระองค ทรงคว่ํา ตาของพระองค พระองคทรงพา
ปฏิ ปกษ ของพระองค เสี ย พระ เขามาถึ งที่ ส ถิ ต อั น บริ สุ ทธิ์ ของ
องค ท รงใช พระพิ โรธของพระ พระองค ดวยพระเดชานุภาพ
องค เ ผาผลาญเขาเสี ยอย างตอ 14 ชนชาติทั้ งหลายจะได ยินแลว
ฟาง
จะพากันหวาดกลัว ชาวประเทศ
8 โดยลมที่ ระบายจากช อ งพระ ฟลิสเตียจะรู สึกเสียวสยอง
นาสิ กน้ํ า ก็ ท วมสู งขึ้ นไป น้ํ า ก็ 15 ครั้ งนั้ นพวกเจ านายในเมื อง
ท วมท นสู งขึ้ น น้ํา ก็ แข็ งขึ้ นใน เอโดมก็จะพากันหวาดกลัว และ
ทองทะเล
พวกหั วหน า ในเมื อ งโมอั บก็ จะ
9พวกข าศึกกล าวว า `เราจะติ ด สะทกสะทาน ชาวเมืองคานาอัน
ตาม เราจะจั บใหทั น เราจะริบ ทั้ งปวงก็จะระส่ําระสายไป
สิ่ งของมาแบ งป นกั น เราจึ งจะ 16 ความรู สึ กเสี ยวสยอง และ
พอใจที่ ได กระทํากั บพวกนั้ นดั ง ความตกใจกลั วจะอุ บัติ ขึ้ นในใจ
ประสงค เราจะชักดาบออก มือ ของเขา เนื่ องด วยฤทธานุ ภาพ
เราจะทําลายเขาเสีย'
แห งพระกรของพระองค เขาจะ
10 พระองค ท รงบั น ดาลให ล ม หยุ ดนิ่ งอยู เหมื อนก อนหิ น โอ
พัดมา น้ําทะเลก็ทวมเขามิด เขา ข าแต พระเยโฮวาห จนพลไพร
จมลงในกระแสน้ํ า อั น ไหลแรง ของพระองค ผ านพ นไป จนชน
นั้ นเหมือนตะกั่ ว
ชาติ ซึ่ งพระองค ท รงไถ ไ ว แ ล ว
11 โอ ข าแต พระเยโฮวาห ใน ผานไป
บรรดาพระทั้ งปวงองค ไ หนจะ 17 พระองค จะทรงนําเขาเข ามา
เป นเหมื อนพระองค เล า องค และทรงตั้ งเขาไวบนภูเขาซึ่ งเปน
ไหนจะเหมื อ นพระองค ผู ทรง มรดกของพระองค โอ ข าแต
ประกอบดวยความบริสุทธิ์ อันรุ ง พระเยโฮวาห เป นสถานที่ ซึ่ ง
(5) นหม 9:11 (6) สดด 17:7; 118:15 (7) พบญ 33:26 (8) อพย 14:21-22
(9) วนฉ 5:30; อสย 53:12 (11) 1 พกษ 8:23 (13) สดด 77;20; 78:54 (14) ยชว 2:9
(15) ปฐก 36:15, 40 (16) ยชว 2:9 (17) สดด 2:6; 44:2; 68:16; 76:2; 78:54
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พระองค ทรงสร างไว เพื่ อเป นที่ เพราะน้ําขม เหตุฉะนั้ นจึงตั้ งชื่ อ
สถิตของพระองค โอ ขาแตพระ วามาราห
เยโฮวาห สถานบริ สุ ทธิ์ ซึ่ งพระ 24 และพลไพร นั้ นก็ พากั นบ น
หัตถของพระองคสถาปนาไว
ต อว าโมเสสว า "พวกเราจะเอา
18 พระเยโฮวาห จ ะทรงครอบ อะไรดื่ ม"
ครองอยู เปนนิตยนิรันดร
25 โมเสสก็ร องทู ลพระเยโฮวาห
19 เพราะเมื่ อกองม า ของฟา- พระเยโฮวาห จึ ง ทรงชี้ ให ท า น
โรห กั บราชรถ และพลม าของ เห็ นต นไม ตนหนึ่ ง เมื่ อโยนต น
ทานลงไปในทะเล พระเยโฮวาห ไมนั้ นลงในน้ํา น้ําก็จืด ณ ที่ นั้ น
ก็ ทรงให น้ํ า ทะเลไหลกลั บมา พระองค ทรงประทานกฎเกณฑ
ท วมเสี ย แต ชนชาติ อิ สราเอล และกฎไว และทรงลองใจเขาที่
เดิ นไปบนดิ นแห งกลางทะเล นั่ น
นั้ น"
26 พระองค ตรั สว า "ถ าเจ าทั้ ง
20 ฝ า ยมิ เรี ยมหญิ ง ผู พยากรณ หลายฟ ง พระสุ ร เสี ย งของพระ
พี่ สาวของอาโรนก็ ถื อ รํ า มะนา เยโฮวาห พระเจ า ของเจ า อย า ง
และหญิ ง ทั้ งปวงก็ ถื อ รํ า มะนา ขะมั กเขม น และกระทําสิ่ งที่ ถูก
เดินตาม พรอมเตนรําไปดวย
ต อ งในสายพระเนตรของพระ
21 มิ เรียมจึ งร องนําว า "จงร อง องค เงี่ ยหู ฟ งพระบั ญญั ติ ของ
เพลงถวายพระเยโฮวาห เถิ ด พระองค และรั กษากฎเกณฑ
เพราะพระองค ท รงได ชั ยชนะ ของพระองค ทุ กประการ แล ว
อย างใหญ หลวง พระองค ทรง โรคต างๆซึ่ ง เราบั นดาลให เกิ ด
กวาดม า และพลม า ให ตกลงไป แก ชาวอี ยิ ปต นั้ น เราจะไม ให
ในทะเล"
บังเกิดแกพวกเจาเลย เพราะเรา
พวกอิสราเอลเขาไปใน
คื อพระเยโฮวาห เป นผู รั กษาเจ า
ใหหาย"
ถิ่ นทุรกันดาร เมื่ อกระหายน้ํา
27 พวกเขามาถึ งตําบลเอลิ ม ที่
พระเจาทรงประทานให
มี ต น
22 ตอมา โมเสสนําพวกอิ สรา- มี บ อน้ํ า พุ สิ บสองบ อ
เอลออกจากทะเลแดงไปยั ง ถิ่ น อินทผลัมเจ็ดสิบตน พวกเขาจึง
ทุรกันดารชูร เดินไปในถิ่ นทุร- ตั้ งคายใกลบอน้ํานั้ น
ไดรับอาหารโดยการอัศจรรย
กันดารสามวัน ก็มิไดพบน้ําเลย
พวกเขายกไปจากเอลิ ม
23 ครั้ นมาถึ งตําบลมาราห เขา
และในวั นที่ สิ บห าเดื อน
ก็ กิ นน้ํา ที่ ตําบลมาราห นั้ นไม ได

16

(18) อสย 57:15 (19) อพย 14:23 (20) อพย 2:4; กดว 26:59 (21) อพย 15:1
(22) ปฐก 16:7; 20:1 (23) กดว 33:8; นรธ 1:20 (24) อพย 14:11; 16:2
(25) อพย 16:4 (26) อพย 19:5-6; 23:25 (27) กดว 33:9 (1) อพย 12:6, 51
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ที่ สอง นั บตั้ งแต เวลายกออก เย็ นท านทั้ งหลายจะได รู ว าพระ
จากแผ นดิ นอี ยิ ปต ชุ มนุ มชน เยโฮวาห เป นผู ทรงนําพวกท าน
ชาติ อิ ส ราเอลทั้ งหมดก็ ม าถึ ง ออกจากประเทศอียิปต
ถิ่ นทุรกันดารสี น ซึ่ งอยู ระหวาง 7ในเวลาเช า พวกท านจะได
ตําบลเอลิมกับภูเขาซีนาย
เห็ น สง า ราศี แห ง พระเยโฮวาห
2 ชุ มนุ มชนชาติ อิ สราเอลทั้ ง เพราะคําบ นต อว าของพวกท าน
ปวงก็ พากั น บ น ต อ โมเสสและ ต อพระเยโฮวาห พระองค ทรง
อาโรนในถิ่ นทุรกันดาร
สดับแลว เราทั้ งสองเปนผู ใดเลา
3คนอิ สราเอลกล า วแก ท า นทั้ ง พวกทานจึงมาบนตอวาเรา"
สองว า "พวกข าพเจ าตายเสี ย 8โมเสสกล าวว า "ในเวลาเย็ น
ด วยพระหั ตถ ของพระเยโฮวาห พระเยโฮวาห จะประทานเนื้ อให
ตั้ งแตอยู ในประเทศอียิปต ขณะ ท านรั บประทานและในเวลาเช า
เมื่ อนั่ งอยู ใกล หม อเนื้ อและรั บ พวกท านจะมี อาหารรั บประทาน
ประทานอาหารอิ่ มหนําจะดี กว า จนอิ่ ม เพราะพระเยโฮวาห ทรง
นี่ ท านกลั บนําพวกข าพเจ าออก สดั บคําบ นของท านต อพระองค
มาในถิ่ นทุรกันดารอยางนี้ เพื่ อ เราทั้ งสองนี้ เป นผู ใดเล า พวก
จะให ชุ ม นุ มชนทั้ งหมดหิ วตาย ทานมิไดบนต อวาเรา แตไดบน
เทานั้ น"
ตอวาพระเยโฮวาห"
4 แล วพระเยโฮวาห ไ ด ต รั ส กั บ 9 โมเสสจึ งกล าวแก อาโรนว า
โมเสสวา "ดู เถิด เราจะให อา- "จงบอกชุ มนุ มชนชาติ อิ สราเอล
หารตกลงมาจากท อ งฟ าดุ จฝน ทั้ งปวงวา `เขามาใกลพระพักตร
สําหรั บพวกเจ า ใหพลไพร ออก พระเยโฮวาห เพราะพระองค
ไปเก็ บทุ ก วั น พอกิ น เฉพาะวั น ทรงสดับคําบนของทานแลว'"
หนึ่ งๆ เพื่ อเราจะได ลองใจว า 10 ต อมาขณะที่ อาโรนกล าวแก
เขาจะดํ า เนิ น ตามราชบั ญญั ติ บรรดาชุมนุมชนอิ สราเอลอยู นั้ น
ของเราหรือไม
เขาทั้ งหลายมองไปทางถิ่ นทุ ร5ต อมาในวั นที่ หก เมื่ อเขา กันดาร แลวดูเถิด สงาราศีของ
เตรียมของที่ เก็บมา อาหารนั้ นก็ พระเยโฮวาหปรากฏอยู ในเมฆ
จะเพิ่ มเป น สองเท า ของที่ เขา 11 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
เก็บทุกวัน"
วา
6 โมเสสกั บอาโรนจึ งบอกชน 12 "เราได ยิ นคําบ นของชนชาติ
ชาติอิสราเอลทั้ งปวงวา "ในเวลา อิสราเอลแลว จงกลาวแกเขาวา
(2) อพย 14:11; 15:24 (3) อพย 17:3; กดว 11:4-5 (4) อพย 15:25; พบญ 8:2
(5) ลนต 25:21 (6) อพย 6:7 (7) อพย 16:10, 12; กดว 14:27 (8) 1 ซมอ 8:7
(9) กดว 16:16 (10) อพย 13:21; 16:7 (12) อพย 16:6-8; กดว 14:27
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`ในเวลาเย็ น พวกเจ าจะได กิ น คนเก็บได เทาที่ คนหนึ่ งรับประเนื้ อ ทั้ งในเวลาเช า เจ าจะได ทานพอดี
อาหารกินจนอิ่ ม แลวเจาจะรู วา 19 โมเสสจึ งสั่ งวา "อยาใหผู ใด
เราคื อพระเยโฮวาห พระเจ าของ เก็บเหลือไวจนรุ งเชา"
พวกเจา'"
20 แต เขามิ ได เชื่ อฟ งโมเสส
13 ครั้ นถึ ง เวลาเย็ น ฝู ง นกคุ ม บางคนเก็บสวนหนึ่ งไวจนรุ งเช า
บินมาเต็มคาย ในเวลาเชาก็มีน้ํา อาหารนั้ น ก็ เน าเป นหนอนและ
คางตกรอบคายที่ พัก
บู ดเหม็ น โมเสสจึ งโกรธคน
มานาเปรียบเทียบกับพระเยซู
เหลานั้ น
21 เขาเก็ บกั นทุ กๆเช าเท าที่ คน
ซึ่ งเปนอาหารทิพย
หนึ่ งรั บประทานพอดี แต พอ
มาจากสวรรค
14 เมื่ อน้ําค างระเหยไปแล ว ดู แดดออกร อนจั ดแล วอาหารนั้ น
เถิด สิ่ งหนึ่ งเหมือนเกล็ดเล็กๆ ก็ละลายไป
เท าเม็ ดน้ํ า ค างแข็ งอยู ที่ พื้ นดิ น 22 อยู มาเมื่ อถึ งวั นที่ หก เขา
เก็ บอาหารสองเท า คื อคนละ
ในถิ่ นทุรกันดารนั้ น
15 เมื่ อชนชาติ อิ สราเอลเห็ นจึ ง สองโอเมอร บรรดาหัวหนาของ
พู ดกั นวา "นี่ คื อมานา" เพราะ ชุมนุมชนจึงมารายงานตอโมเสส
อธิบายเรื่ องวันสะบาโต
เขาไม ทราบวาเปนสิ่ งใด โมเสส
จึงบอกเขาว า "นี่ แหละเปนอา- 23 โมเสสบอกเขาว า "พระเยหารที่ พระเยโฮวาห ประทานให โฮวาหทรงพระบัญชาวา `พรุ งนี้
เป นวั นหยุ ดงาน เป นสะบาโต
พวกทานรับประทาน
16 นี่ เป นสิ่ งที่ พระเยโฮวาห ทรง วันบริสุทธิ์ ของพระเยโฮวาห วัน
บัญชาไววา `ใหทุกคนเก็บเทาที่ นี้ จะป งอะไรก็ ให ปง จะตมอะพอรับประทานอิ่ ม ใหเก็บคนละ ไรก็ต มเสี ย และส วนที่ เหลือทั้ ง
โอเมอร ตามจํานวนคนมากนอย หมดจงเก็บไวจนถึงวันรุ งขึ้ น'"
24 เมื่ อเขาเก็ บไว จนถึ งวันรุ งขึ้ น
ซึ่ งพักอยู ในเต็นทของตน'"
17 ชนชาติ อิ สราเอลก็ กระทํา ตามโมเสสสั่ ง อาหารนั้ นก็ มิ ได
ตาม บางคนเก็ บมาก บางคน บูดเหม็นเปนหนอนเลย
25 โมเสสจึ งบอกว า "วั นนี้ จง
เก็บนอย
18 แตเมื่ อเขาใชโอเมอร ตวงคน กินอาหารนั้ น เพราะวาวันนี้ เปน
ที่ เก็ บได มากก็ ไม มี เหลื อ และ วันสะบาโตของพระเยโฮวาห วัน
คนที่ เก็บไดนอยก็หาขาดไม ทุก นี้ ท านจะไม พบอาหารอย างนั้ น
(13) กดว 11:9, 31 (14) อพย 16:31; กดว 11:7-8 (15) อพย 16:4; นหม 9:15
(16) อพย 12:4; 16:32 (18) 2 คร 8:15 (19) อพย 12:10; 16:23; 23:18
(23) ปฐก 2:3; อพย 20:8-11 (24) อพย 16:20
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ในทุ งเลย
พั กตร พระเยโฮวาห ตลอดชั่ ว
26 จงเก็บหกวัน แตในวันที่ เจ็ด อายุของทาน"
ซึ่ งเปนสะบาโตจะไมมีเลย"
34 อาโรนก็ วางมานานั้ นลงหน า
27 อยู มาเมื่ อวั นที่ เจ็ ดมี บางคน หีบพระโอวาท เพื่ อรักษาไวตาม
ออกไปเก็บ แตไมไดพบ
พระดํ า รั ส ที่ พระเยโฮวาห ท รง
28 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส บัญชาแกโมเสส
ว า "พวกเจ าจะขั ดขื นบั ญญั ติ 35 ชนชาติ อิ สราเอลได กิ นมานา
และราชบั ญญั ติ ของเรานานสั ก สี่ สิบป จนเขามาถึงเมืองที่ จะอาเทาไร
ศัยอยู พวกเขากินมานาจนมาถึง
29 ดู ซิ พระเยโฮวาห ทรงกํา- ชายแดนแผนดินคานาอัน
หนดวันสะบาโตใหเจา คือในวัน 36 หนึ่ ง โอเมอร เท า กั บหนึ่ ง ใน
ที่ หก พระองค จึ งประทานอา- สิบของเอฟาห
หารให พ อรั บ ประทานสองวั น
น้ําไหลออกมาจากศิลา
ให ทุ กคนพั กอยู ในที่ ของตน
ชุ มนุ มชนชาติ อิ สราอย าให ผู ใดออกจากที่ พั กในวั น
เอลทั้ ง ห ม ดยก อ อ ก
ที่ เจ็ดนั้ นเลย"
จากถิ่ นทุ รกั นดารสี นไปเป น
30 เหตุ ฉะนั้ นพลไพร ทั้ งปวงจึ ง ระยะๆตามพระบั ญชาของพระ
ไดพักงานในวันที่ เจ็ด
เยโฮวาห และมาตั้ งค ายที่ เรฟ ดิม
31 เหล าวงศ วานของอิ ส ราเอล ที่ นั่ นไมมีน้ําใหพลไพรดื่ ม
เรียกชื่ ออาหารนั้ นวา มานา เปน 2เหตุ ฉะนั้ นพลไพร จึ งกล าวหา
เม็ ดขาวเหมื อนเมล็ดผั กชี มี รส โมเสสว า "ให น้ํา พวกข าดื่ มซิ "
เหมือนขนมแผนประสมน้ําผึ้ ง
โมเสสจึงบอกเขาวา "พวกเจาหา
32 โมเสสกล าวว า "พระเยโฮ- เรื่ องเราทําไม เหตุ ไฉนพวกเจา
วาหมีรับสั่ งวา `จงตวงมานาโอ- จึ ง บั ง อาจลองดี กั บพระเยโฮเมอร หนึ่ ง เก็ บไว ตลอดชั่ วอายุ วาห"
ของเจ า เพื่ อเขาทั้ งหลายจะได 3พลไพร กระหายน้ํา ที่ ตําบลนั้ น
เห็ น อาหารซึ่ งเราเลี้ ยงเจ าใน จึ งบ นต อโมเสสว า "ทําไมท าน
ถิ่ นทุ รกันดารนี้ เมื่ อเรานําพวก จึ งพาพวกข า ทั้ งบุ ตรและฝู ง
เจาออกจากแผนดินอียิปต'"
สัตวของขา ออกมาจากประเทศ
33 โมเสสบอกอาโรนว า "เอา อียิปตใหอดน้ําตาย"
หม อลู กหนึ่ ง ตวงมานาให เต็ ม 4โมเสสจึ งร องทู ลพระเยโฮวาห
โอเมอร หนึ่ ง เก็ บไว ต อพระ วา "ขาพระองคจะทําอยางไรกับ

17

(26) อพย 20:9-10 (28) 2 พกษ 17:14; สดด 78:10; 106:13 (31) กดว 11:7-9
(33) ฮบ 9:4; วว 2:17 (34) อพย 25:16, 21 (35) กดว 33:38 (1) อพย 15:22; 16:1
(2) อพย 14:11; กดว 20:2-3 (3) อพย 12:38 (4) อพย 14:15; ยน 8:59
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ชนชาติ นี้ ดี เขาเกื อบจะเอาหิ น 11 ต อมาโมเสสยกมื อขึ้ นเมื่ อไร
ขวางขาพระองคใหตายอยู แลว"
อิ ส ราเอลก็ ได เปรี ย บเมื่ อนั้ น
5พระเยโฮวาห จึ งตรั สกั บโมเสส ทานลดมือลงเมื่ อไร พวกอามาว า "จงเดิ นล วงหน าพลไพร ไป เลขก็เปนตอเมื่ อนั้ น
และนํ า พวกผู ใหญ บางคนของ 12 แต มื อ ของโมเสสเมื่ อยล า
อิสราเอลไปดวย ใหถือไมเทาที่ เขาทั้ งสองก็ นํากอนหินมาวางไว
เจาใชตีแมน้ํานั้ นไปดวย
ให โมเสส ท านนั่ ง อาโรนกั บ
6ดูเถิด เราจะยืนอยู ตอหนาเจา เฮอร ก็ ช วยยกมื อท านขึ้ นคนละ
ที่ นั่ นบนศิ ลาที่ ภู เขาโฮเรบ เจ า ขาง มือของทานก็ชูอยู จนตะวัน
จงตีศิลานั้ น แลวน้ําจะไหลออก ตกดิน
มาจากศิ ลาให พลไพร ดื่ ม" โม- 13 ฝ ายโยชู วาปราบอามาเลข
เสสก็ ทําดั งนั้ นท ามกลางสายตา กั บ พลไพร ข องเขาพ า ยแพ ไ ป
พวกผู ใหญของอิสราเอล
ดวยคมดาบ
7 โมเสสเรี ยกชื่ อตํ า บลนั้ นว า 14 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
มัสสาห และเมรบาห ดวยเหตุ วา "จงเขียนขอความตอไปนี้ ลง
วา คนอิสราเอลกลาวหาตน ณ ไว ใ นหนั ง สื อ เพื่ อเป น ที่ ระลึ ก
ที่ นั้ น และลองดี กั บพระเยโฮ- ทั้ งเล าให โยชู วาฟ งคือวา เราจะ
วาห วา "พระเยโฮวาห ทรงสถิ ต ลบล างชื่ อชนชาติอามาเลขไม ให
อยู ท า มกลางพวกข า พเจ า จริ ง ปรากฏในความทรงจํ า ของพล
หรือ"
ไพรภายใตฟานี้ เลย"
การสู รบกับคนอามาเลข
15 โมเสสจึ งสร างแท นเรี ยกชื่ อ
8ครั้ งนั้ น คนอามาเลขยกมารบ วา เยโฮวาหนิสสี
16 กล าวว า "เพราะพระเยโฮกับคนอิสราเอลที่ ตําบลเรฟดิม
9โมเสสสั่ งโยชู วาว า "จงเลื อก วาหไดทรงปฏิ ญาณวา พระเยชายฉกรรจ ฝ ายเราออกไปสู รบ โฮวาห จะทรงกระทําสงครามกั บ
กั บพวกอามาเลข พรุ งนี้ เราจะ อามาเลขตอไปทุกชั่ วอายุ"
พอตาของโมเสส
ยื นถื อไม เท าของพระเจ าอยู บน
ยอดภูเขา"
มาเยี่ ยมชนชาติอิสราเอล
10 โยชูวาก็ทําตามคําสั่ งของโมเมื่ อเยโธร ปุ โรหิ ตแห ง
เสส ออกสู รบกั บพวกอามาเลข
มี เดี ยน พ อตาของโมสวนโมเสส อาโรน และเฮอรก็ เสส ได ยินถึ งกิ จการทั้ งหลายที่
ขึ้ นไปบนยอดภูเขานั้ น
พระเจ า ทรงกระทํ า เพื่ อโมเสส

18

(5) กดว 20:8; อสค 2:6 (6) กดว 20:10-11; พบญ 8:15 (7) กดว 20:13, 24; 27:14
(8) ปฐก 36:12; กดว 24:20 (9) อพย 4:20 (11) ยก 5:16
(14) อพย 24:4; กดว 33:2; พบญ 25:19 (16) ปฐก 22:14-16 (1) อพย 2:16, 18
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และอิ ส ราเอลพลไพร ของพระ วาห ทรงกระทํากั บฟาโรห และ
องควา พระเยโฮวาหทรงนําอิส- แก ชาวอี ยิ ปต เพราะทรงเห็ นแก
ราเอลออกจากอียิปต
พวกอิสราเอล ทั้ งความทุกขยาก
2 เยโธรพ อ ตาของโมเสสจึ ง พา ลํา บากทั้ งปวงซึ่ งเกิ ดขึ้ นแก คน
ศิ ปโปราห ภ รรยาของโมเสสซึ่ ง อิ สราเอลในระหว างทาง และ
โมเสสได ส งกลั บไปแต คราว พระเยโฮวาห ได ทรงช วยเขาให
กอนนั้ น
พนภัยอยางไร
3พร อมกั บบุ ตรชายทั้ งสองคน 9เยโธรก็ มี ความยิ นดี ที่ ได ทราบ
ของนาง คนหนึ่ งชื่ อเกอร โชม พระกรุ ณาทั้ งสิ้ นซึ่ งพระเยโฮเพราะโมเสสกล าวว า "ข าพเจ า วาห ได ทรงสําแดงแก คนอิ สราเป น คนต า งด า วอาศั ยอยู ต า ง เอล เมื่ อพระองคทรงชวยเขาให
ประเทศ"
รอดพนจากเงื้ อมมือชาวอียิปต
4อี กคนหนึ่ งชื่ อ เอลี เยเซอร 10 เยโธรจึ งกล าวว า "สาธุ การ
เพราะทานกลาววา "พระเจาของ แด พระเยโฮวาห ผู ทรงช วยท าน
บิ ดาข าพเจ าเป นผู อุ ปถั ม ภ ของ ทั้ งหลายใหรอดจากเงื้ อมมือชาว
ขาพเจา และทรงใหขาพเจารอด อียิปต และจากหัตถของฟาโรห
จากพระแสงดาบของฟาโรห"
และทรงช วยพลไพร ให พ นจาก
5เยโธรพ อตาของโมเสส พา มือของชาวอียิปต
ภรรยาและบุ ต รชายทั้ งสองคน 11 บัดนี้ เราทราบวา พระเยโฮนั้ นมาหาโมเสสที่ ในถิ่ นทุ รกั น- วาห ท รงเป นใหญ ก ว า พระทั้ ง
ดารที่ เขาตั้ ง ค ายอยู ที่ ภู เขาของ ปวง ใหญกวาพระเหลานั้ นที่ ได
พระเจา
กระทําต อชนชาติ อิสราเอลอย าง
6ทานบอกโมเสสวา "เราคือเย- ทะนง"
โธรพ อตาของท านพาภรรยากั บ 12 เยโธรพ อ ตาของโมเสสก็ นํา
บุ ต รชายทั้ งสองของนางมาหา เครื่ องเผาบูชา และเครื่ องสัตวทาน"
บูชาถวายแดพระเจา ฝายอาโรน
7 โมเสสออกไปต อ นรั บพ อ ตา กั บบรรดาผู ใหญ แห งอิ สราเอล
กราบลงและจุ บท าน ท านทั้ ง มารั บ ประทานเลี้ ยงกั บพ อ ตา
สองไต ถามถึ งทุ กข สุขซึ่ งกันและ ของโมเสสเฉพาะพระพั กตร พระ
กันแลวพากันเขาไปในเต็นท
เจา
8โมเสสเล าให พ อตาฟ งถึ งเหตุ 13 ต อมาวั นรุ งขึ้ น โมเสสออก
การณ ทุ ก ประการซึ่ ง พระเยโฮ- นั่ งพิ จารณาพิ พากษาความให
(2) อพย 2:21; 4:20-26 (3) อพย 2:22; กจ 7:29 (4) ปฐก 49:25 (5) อพย 3:1
(7) ปฐก 18:2 (8) อพย 15:6, 16 (9) อสย 63:7-14 (10) ปฐก 14:20
(11) อพย 1:10, 16, 22; 2 พศด 2:5 (12) อพย 24:5; พบญ 12:7 (13) มธ 23:2
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พลไพร พลไพร ก็ ยืนห อมล อม พระเจา
โมเสสตั้ งแตเชาจนเย็น
20 ท า นจงสั่ งสอนเขาให รู กฎ
14 เมื่ อพ อตาของโมเสสเห็ น และพระราชบั ญญั ติ ต างๆ และ
งานทั้ งปวงที่ โมเสสกระทํา เพื่ อ แสดงให เ ขารู จั ก ทางที่ เ ขาต อ ง
พลไพรเชนนั้ น จึงกลาววา "นี่ ดําเนินชีวิตและสิ่ งที่ ตองปฏิบัติ
ท า นใช วิ ธี อะไรปฏิ บั ติ กั บพล 21 ยิ่ งกว านั้ น ท านจงเลื อกคน
ไพรเลา เหตุไรทานจึงนั่ งทํางาน ที่ สามารถจากพวกพลไพร คื อ
อยู แต ผู เดี ยว และพลไพร ทั้ ง คนที่ ยําเกรงพระเจ า ไว ใจได
ปวงก็ ยื นล อมท านตั้ งแต เช าจน และเกลี ยดสิ นบน แต งตั้ งคน
เย็น"
อยางนี้ ไวเปนผู ปกครองคน พัน
15 โม เสสจึ ง ตอ บพ อตาว า คนบ าง ร อยคนบาง ห าสิ บคน
"เพราะพลไพร มาหาข าพเจ า บาง สิบคนบาง
เพื่ อขอใหทูลถามพระเจา
22 ใหเขาพิ พากษาความของพล
16 เมื่ อเขามี การโตเถียงกันก็ มา ไพร อยู เสมอ ส วนคดี ใหญ ๆก็
หาข าพเจ า ข าพเจ าก็ ตั ดสิ น ให เขานํามาแจ งต อท าน แตคดี
ความระหว างเขากั บเพื่ อนบ าน เล็ ก ๆน อยๆให เขาตั ด สิ น เอง
สอนเขาให รู จั ก กฎเกณฑ ของ การงานของท านจะเบาลง และ
พระเจ าและพระราชบั ญญั ติ ของ พวกเขาจะแบกภาระร วมกั บ
พระองค"
ทาน
17 ฝ ายพ อตาของโมเสสจึ ง 23 ถ า ทํา ดั ง นี้ และพระเจ า ทรง
กลาวแกทานวา "ทานทําอยางนี้ บัญชาแลว ทานก็จะสามารถทน
ไมดี
ได พลไพรทั้ งปวงนี้ ก็จะไปยังที่
18 ทั้ ง ท านและพลไพร ที่ ม าหา อาศัยของเขาดวยความสงบสุข"
ท านนั้ นจะอ อนระอาใจ เพราะ 24 โมเสสก็ ฟ ง เสี ยงของพ อ ตา
ภาระอั นหนั กนี้ เหลื อกํา ลั งของ และทําตามที่ เขาแนะนําทุ กประ
ทาน ท านไมสามารถที่ จะทําแต การ
ผู เดียวได
25 โมเสสจึ ง ได เลื อ กคนที่
19 ฟ งเสี ยงของเราบ าง เราจะ สามารถจากคนอิ สราเอลทั้ งปวง
ใหคําแนะนําแก ทาน และขอให ตั้ งใหเปนหัวหนาพลไพร เปนผู
พระเจ าทรงสถิ ตอยู กั บท าน ปกครองคนพันคนบาง รอยคน
ท า นจงเป น ผู แทนของพลไพร บาง หาสิบคนบาง สิบคนบาง
ต อพระเจ า นําความกราบทู ล 26 คนเหล า นั้ นพิ พากษาความ
(15) ลนต 24:12 (16) อพย 24:14 (18) กดว 11:14, 17 (19) อพย 4:16; 20:19
(20) พบญ 1:18; 5:1 (21) พบญ 16:19 (22) พบญ 1:17; กดว 11:17
(23) อพย 16:29 (25) อพย 18:21; พบญ 1:15 (26) โยบ 29:16
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ของพลไพร อยู เสมอ แต คดี แห งปุ โรหิ ต และเป นชนชาติ
ยากๆเขานําไปแจ งโมเสส ส วน บริ สุ ทธิ์ สําหรั บเรา'
นี่ เป น
คดีเล็กๆนอยๆเขาตัดสินเอง
ถ อยคําที่ เจ าต องบอกให ชนชาติ
27 โมเสสส งพ อตาของตนกลั บ อิสราเอลฟง"
ไป พ อตาก็ กลั บไปยังเมื องของ 7โมเสสจึ งมาเรี ยกประชุ ม พวก
เขา
ผู ใหญ ของพลไพร แล วเล าข อ
คนอิสราเอลมาถึง
ความเหลานี้ ที่ พระเยโฮวาห ทรง
บัญชาทานใหเขาฟงทุกประการ
ถิ่ นทุรกันดารซีนาย
ในเดื อนที่ สามนับตั้ งแต 8 บรรดาพลไพร ก็ ตอบพร อ ม
ชนชาติ อิ สราเอลออก กันวา "สิ่ งทั้ งปวงที่ พระเยโฮวาห
จากแผนดินอียิปต ในวันนั้ นเขา ตรัสนั้ น ขาพเจาทั้ งหลายจะกระ
ทําตาม" โมเสสจึงนําถอยคําของ
มาถึงถิ่ นทุรกันดารซีนาย
2เมื่ อยกออกจากตํา บลเรฟ ดิ ม พลไพรไปกราบทูลพระเยโฮวาห
พลไพรจงเตรียมตัว
มาถึ งถิ่ นทุ รกั นดารซี นาย พวก
ที่ จะฟงคําสั่ งจากพระเจา
เขาก็ ตั้ งค ายอยู ในถิ่ นทุ รกั นดาร
ชาวอิ ส ราเอลตั้ งค า ยอยู ที่ หน า 9พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสสว า
ภูเขานั้ น
"ดู เถิ ด เราจะมาหาเจ าในเมฆ
3โมเสสขึ้ นไปเฝ าพระเจ า พระ หนาทึ บ เพื่ อพลไพร จะได ยิ น
เยโฮวาห ตรั ส จากภู เ ขานั้ นว า ขณะที่ เราพู ดกั บเจ า แล วจะได
"บอกวงศ วานยาโคบและชนชาติ เชื่ อเจ าตลอดไป" โมเสสนําคํา
อิสราเอลดังนี้ วา
ของพลไพร นั้ นกราบทู ลพระเย4`พวกเจ าได เห็ นกิ จการซึ่ งเรา โฮวาห
กระทํากับชาวอียิปตแลว และที่ 10 พระเยโฮวาห จึ งรั บ สั่ งกั บ
เราเทิ ดชู เจ าขึ้ น ดุ จดั งด วยป ก โมเสสว า "ไปบอกให พลไพร
นกอินทรี เพื่ อนําเจามาถึงเรา
ชํา ระตั วให บริ สุ ทธิ์ ในวั นนี้ และ
5เหตุ ฉะนั้ นบั ดนี้ ถ าเจ า เชื่ อฟ ง พรุ งนี้ ให เขาซั กเสื้ อผ าเสี ยให
เสี ยงเรา และรั กษาพั นธสั ญญา สะอาด
ของเราไว เจ าจะเป นทรั พย อั น 11 เตรี ยมตั วไว ให พร อมในวั น
ประเสริฐของเรา ยิ่ งกวาชาติ ทั้ ง ที่ สาม เพราะในวั นที่ สามนั้ น
ปวง เพราะแผ นดิ นทั้ งสิ้ นเป น พระเยโฮวาห จะเสด็ จ ลงมาบน
ของเรา
ภู เขาซี นายท ามกลางสายตาของ
6เจ าทั้ งหลายจะเป นอาณาจั กร พลไพรทั้ งปวง

19

(27) กดว 10:29-30 (1) กดว 33:15 (2) อพย 3:1, 12; 17:1 (3) อพย 3:4; กจ 7:38
(4) พบญ 29:2 (5) อพย 9:29; 15:26 (6) พบญ 7:6; 14:21 (7) อพย 4:29-30
(8) อพย 4:31; 24:3 (9) อพย 19:16; 20:21; 24:15 (10) ลนต 11:44-45; ฮบ 10:22
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12 จงกําหนดเขตให พลไพร อยู เตาใหญ ภูเขาก็สะทานหวั่ นไหว
รอบภูเขา แลวกําชับเขาวา `เจา ไปหมด
ทั้ งหลายจงระวั งตั วให ดี อย าล วง 19 เมื่ อเสี ยงแตรยิ่ งดังขึ้ น โมล้ํ า เขตขึ้ นไปหรื อถู กต องเชิ งภู เสสก็ กราบทู ล พระเจ าก็ ตรั ส
เขานั้ น ผู ใดถู กภู เขาต องมี โทษ ตอบเปนเสียงรอง
ถึงตายเปนแน
20 พระเยโฮวาห เสด็ จลงมาบน
13 อย าใช มื อฆ าผู นั้ นเลย ให ยอดภู เขาซี นาย พระเยโฮวาห
เอาหิ นขว างหรือยิ งเสี ย จะเป น ทรงเรี ยกโมเสสใหขึ้นไปบนยอด
สัตวก็ดีหรือเป นมนุษยก็ดี อยา เขา โมเสสก็ขึ้นไป
ไวชีวิต' เมื่ อไดยินเสียงแตรเปา 21 พระเยโฮวาห ตรั สสั่ งโมเสส
ยาว ให เขาทั้ งหลายมายั งภู เขา ว า "เจ าจงลงไปกําชั บพลไพร
นั้ น"
เกรงว า เขาจะล วงล้ํ า เข ามาถึ ง
14 โมเสสลงจากภู เขามายั ง พล พระเยโฮวาห เพราะอยากเห็ น
ไพร แลวพลไพรชําระตัวใหบริ- แล วเขาจะพิ นาศเสี ยเป นจํานวน
สุทธิ์ และซักเสื้ อผาใหสะอาด
มาก
15 แล วท านกล า วแก พลไพร ว า 22 อี กประการหนึ่ ง พวกปุ โร"ท านทั้ งหลายจงเตรี ยมตั วไว ให หิ ตที่ เข ามาเฝ าพระเยโฮวาห นั้ น
พร อมในวั นที่ สาม อย าเข าใกล ให เขาชําระตั วให บริ สุ ทธิ์ ด วย
ภรรยาของทานเลย"
เกรงว า พระเยโฮวาห จะทรงลง
16 อยู มาพอถึ งรุ งเช าวั นที่ สาม โทษเขา"
ก็ บั งเกิ ดฟ าร องฟ าแลบ มี เมฆ 23 ฝ ายโมเสสกราบทู ลพระเยอั น หนาทึ บปกคลุ มภู เ ขานั้ น ไว โฮวาห ว า "พลไพร ขึ้ นมาบน
กับมีเสียงแตรดังสนั่ น จนคนทั้ ง ภูเขาซีนายไมได เพราะพระองค
ปวงที่ อยู ค า ยต า งก็ พากั นกลั ว ทรงสั่ งข า พระองค ทั้ งหลายว า
จนตัวสั่ น
`จงกั้ นเขตรอบภูเขานั้ น ชําระให
17 โมเสสก็ นํ า ประชาชนออก เปนที่ บริสุทธิ์ '"
จากคายไปเฝาพระเจา พวกเขา 24 พระเยโฮวาห จึ งตรั สกั บโมมายืนอยู ที่ เชิงภูเขา
เสสวา "ลงไปเถิด แลวกลับขึ้ น
18 ภู เขาซี นายมี ควันกลุ มหุ มอยู มาอีก พาอาโรนขึ้ นมาดวย แต
ทั่ วไปเพราะพระเยโฮวาห เสด็ จ อย า ให พวกปุ โรหิ ตและพลไพร
ลงมาบนภูเขานั้ นโดยอาศัยเพลิง ล ว งล้ํ า ขึ้ นมาถึ ง พระเยโฮวาห
ควั นไฟพลุ งขึ้ นเหมื อนควั นจาก เกรงวาพระองคจะลงโทษเขา"
(12) อพย 34:3 (15) 1 คร 7:5 (16) ฮบ 12:18-19, 21 (17) พบญ 4:10
(18) ปฐก 15:17; 19;28; อพย 3:2 (19) สดด 81:7; ฮบ 12:21 (21) 1 ซมอ 6:19
(22) อพย 19:24; 24:5; ลนต 10:3; 21:6-8 (23) อพย 19:12
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25 โมเสสก็ ล งไปบอกพลไพร 8จงระลึ กถึ งวั นสะบาโต ถื อ
ตามนั้ น
เปนวันบริสุทธิ์
พระเจาทรงตรัสพระบัญญัติ
9 จงทํ า การงานทั้ งสิ้ นของเจ า
หกวัน
สิบประการจากสวรรค
พระเจ า ตรั ส พระวจนะ 10 แต วั นที่ เจ็ ดนั้ นเป นสะบาโต
ของพระเยโฮวาห พ ระเจ า ของ
ทั้ งสิ้ นตอไปนี้ วา
2 "เราคื อ พระเยโฮวาห พระเจ า เจา ในวันนั้ นอยากระทําการงาน
ของเจ า ผู ได นําเจ าออกจาก ใดๆ ไมวาเจาเอง หรือบุตรชาย
บุ ตรสาวของเจ า หรื อทาสทาสี
แผนดินอียิปตคือจากเรือนทาส
3 อย า มี พระอื่ นใดนอกเหนื อ ของเจา หรือสัตวใชงานของเจา
หรื อแขกที่ อาศั ย อยู ในประตู
จากเรา
4 อย า ทํา รู ปเคารพสลั กสํา หรั บ เมืองของเจา
ตนเป นรู ปสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด ซึ่ งมี 11 เพราะในหกวั นพระเยโฮวาห
อยู ในฟาเบื้ องบน หรือซึ่ งมีอยู ที่ ทรงสรางฟา และแผนดิน ทะเล
แผ นดิ นเบื้ องล าง หรื อซึ่ งมี อยู และสรรพสิ่ งซึ่ งมี อยู ในที่ เหล า
นั้ น
แต ในวั นที่ เจ็ ดทรงพั ก
ในน้ําใตแผนดิน
5 อย า กราบไหว ห รื อปรนนิ บั ติ เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห ท รง
รู ปเหล านั้ น เพราะเราคื อพระ อวยพระพรวันสะบาโต และทรง
เยโฮวาห พระเจ าของเจ า เป น ตั้ งวันนั้ นไวเปนวันบริสุทธิ์
พระเจ าที่ หวงแหน
ให โทษ 12 จงให เ กี ยรติ แก บิ ด ามารดา
เพราะความชั่ วช า ของบิ ด าตก ของเจ า เพื่ ออายุ ของเจ าจะได
ทอดไปถึ ง ลู กหลานของผู ที่ ชั ง ยื นนานบนแผ นดิ น ซึ่ งพระเยโฮวาห พระเจ า ของเจ าประทาน
เราจนถึงสามชั่ วสี่ ชั่ วอายุคน
6แต แสดงความเมตตาต อคนที่ ใหแกเจา
รักเรา และรักษาบัญญัติของเรา 13 อยาฆาคน
14 อยาลวงประเวณีผัวเมียเขา
จนถึงพันชั่ วอายุคน
7 อย า ออกพระนามพระเยโฮ- 15 อยาลักทรัพย
วาห พระเจ าของเจ าอย างไร ประ 16 อย าเป นพยานเท็ จใส ร าย
โยชน เพราะผู ที่ ออกพระนาม เพื่ อนบาน
พระองค อ ย า งไร ประโยชน นั้ น 17 อย าโลภครั วเรื อนของเพื่ อน
พระเยโฮวาห จะทรงถื อ ว า ไม มี บ าน อย าโลภภรรยาของเพื่ อน
บาน หรือทาสทาสีของเขา หรือ
โทษก็หามิได

20

(1) พบญ 5:22 (2) อพย 13:3 (3) ยรม 25:6 (4) พบญ 4:15-19 (5) กดว 14:18, 33
(6) พบญ 7:9 (7) ลนต 19:12 (8) ลนต 26:2 (9) ลก 13:14 (10) ปฐก 2:2-3
(11) ปฐก 2:2-3 (12) ลนต 19:3 (13) รม 13:9 (14) พบญ 5:18 (15) ลนต 19:11
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วั ว ลาของเขา หรื อสิ่ งใดๆซึ่ ง อวยพรเจา
เปนของของเพื่ อนบาน"
25 ถ าจะก อ แท น บู ชาด วยศิ ล า
18 คนทั้ งหลายเมื่ อได ยิ น ได สําหรับเรา อยากอดวยศิลาที่ ตก
เห็ นฟาร อง ฟาแลบ เสียงแตร แต งแล ว เพราะถ าเจ าใช เครื่ อง
และควั นที่ พลุ งขึ้ นจากภู เขาเช น มื อตกแต งศิ ลานั้ น เจ าก็ จะทํา
นั้ น ตางก็ยืนตัวสั่ นอยู แตไกล
ใหศิลานั้ นเปนมลทิน
19 เขาจึ งกล าวแก โมเสสว า 26 และเจาอย าเดินตามขั้ นบั น"ทานจงนําความมาเลาเถิด พวก ไดขึ้ นไปยั งแท นบู ชาของเรา
ขาพเจาจะฟง แตอยาใหพระเจา เพื่ อว าการเปลื อยเปล า ของเจ า
ตรัสกับพวกขาพเจาเลย เกรงวา จะไมไดถูกเปดเผยเสียที่ นั่ น"
ขาพเจาจะตาย"
ความยุติธรรมระหวาง
20 โมเสสจึ งกล าวแก พลไพร ว า
นายกับทาส
"อย ากลั วเลย เพราะว าพระเจ า
"ต อ ไปนี้ เป น คํ า ตั ด สิ น
เสด็จมาเพื่ อลองใจทานทั้ งหลาย
ซึ่ งเจ า ต อ งประกาศให
เพื่ อพวกท านจะได ยําเกรงพระ เขาทั้ งหลายทราบไว
องค และจะไดไมทําบาป"
2 ถ า เจ า จะซื้ อคนฮี บ รู ไว เป น
21 พลไพร ยื นอยู แต ไกล แต ทาส เขาจะตองปรนนิบัติเจาหก
โมเสสเข าไปใกล ความมื ดทึ บที่ ป แต ปที่ เจ็ ดเขาจะได เป นอิ สพระเจาทรงสถิตอยู นั้ น
ระโดยไมตองเสียคาไถ
22 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส 3ถ าทาสได มาแต ผู เดี ยว จง
ว า "บอกชนชาติ อิ สราเอลดั งนี้ ปล อยเขาไปแต ผู เดี ยว ถ าเขามี
ว า `เจ าทั้ งหลายได เห็ นแล วว า ภรรยาต องปล อยภรรยาของเขา
เราพูดกับพวกเจาจากทองฟา
ไปดวย
23 เจ าอย าทํารู ปพระด วยเงิ นไว 4ถ านายหาภรรยาให เขา และ
สําหรับบูชาเที ยมเทากั บเราหรื อ ภรรยานั้ นเกิดบุตรชายก็ดี บุตร
ทํารูปพระดวยทองคําสําหรับตัว
สาวก็ ดี ด วยกั น ภรรยากั บบุ ตร
24 จงใช ดิ นก อแท นบู ชาสําหรั บ นั้ นจะเป นคนของนาย เขาจะ
เรา และบนแท นนั้ นจงใช แกะ เปนอิสระไดแตตัวผู เดียว
และวั วของเจ า เป น เครื่ องเผา 5 ถ าทาสนั้ น มากล าวเป น ที่ เ ข า
บู ชา และเป นสั นติ บู ชาแก เรา ใจชั ดเจนว า `ข าพเจ ารั กนาย
ในทุ กตํ า บลที่ เราให ระลึ กถึ ง และลูกเมียของขาพเจา ขาพเจา
นามของเรา เราจะมาหาเจาและ ไมอยากออกไปเปนไทย'

21

(19) พบญ 5:5, 23-27 (20) อพย 4:10 (21) อพย 19:16 (22) พบญ 4:36; 5:24, 26
(23) อพย 32:1-2, 4 (24) ปฐก 12:2 (25) พบญ 27:5 (26) อพย 28:42-43
(1) อพย 24:3-4 (2) ลนต 25:39-43 (5) พบญ 15:16
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6 ให น ายพาทาสนั้ นไปถึ ง พวก 13 ถาผู ใดมิไดเจตนาฆาเขา แต
ผู พิ พากษา พาเขาไปที่ ประตู เขาตายเพราะพระเจาทรงปล อย
หรื อไม วงกบประตู แล วให นาย ให ตายด วยมื อของผู นั้ น เราจะ
เจาะหู เขาด วยเหล็ กหมาด เขา ตั้ ง ตําบลหนึ่ งไว ให เขาหนี ไ ปที่
ก็ จะอยู ปรนนิ บั ติ นายต อ ไปจน นั่ น
ชีวิตหาไม
14 แต ถ าผู ใดเจตนาหั กหลั งฆ า
7ถ าคนใดขายบุ ตรสาวเป นทาสี เพื่ อนบาน ก็ใหดึงตัวเขาไปจาก
หญิ งนั้ น
จะมิ ได เป นอิ สระ แท นบู ชาของเราเพื่ อ ลงโทษให
เหมือนทาส
ถึงตาย
8ถ าหญิ งนั้ นไม เป นที่ พอใจของ 15 ผู ใดทุ บตี บิ ดามารดาของตน
นายที่ รั บเธอไวเปนภรรยา ตอง ผู นั้ นจะต องถู กปรั บโทษถึ งตาย
ยอมใหคนอื่ นไถเธอไป แตไมมี เปนแน
สิ ท ธิ์ จะขายหญิ ง นั้ นให แก ช าว 16 ผู ใดลักคนไปขายก็ดี หรือมี
ตางประเทศ เพราะมิไดสัตยซื่ อ ผู พบคนที่ ถูกลักไปอยู ในมือของ
ตอหญิงนั้ นแลว
ผู นั้ นก็ดี ผู ลักนั้ นจะตองถูกปรับ
9 ถ านายยกหญิ งนั้ นให เป น โทษถึงตายเปนแน
ภรรยาบุ ตรชายของตน ก็ ใหเขา 17 ผู ใ ดด า แช งบิ ด ามารดาของ
ปฏิ บั ติ ต อหญิ ง นั้ น ดุ จเป นบุ ตร ตน ผู นั้ นต องถู กปรั บโทษถึ ง
สาวของตน
ตายเปนแน
10ถ าเขาหาหญิ งอื่ นมาเป น 18 ถ ามี ผู วิ วาทกั น และฝ าย
ภรรยา อยาใหเขาลดอาหารการ หนึ่ งเอาหินขว างหรือชก แตอีก
กิ น เสื้ อผ าและประเพณีผั วเมี ย ฝ ายหนึ่ งไม ถึ งแก ความตาย
กับคนเกา
เพียงแตเจ็บปวยตองนอนพัก
11 ถ าเขามิ ได กระทําตามประ- 19 ถ าผู ที่ ถู กเจ็ บนั้ นลุ กขึ้ น ถื อ
การใดในสามประการนี้ แก เ ธอ ไมเทาเดินออกไปไดอีก ผู ตีนั้ น
หญิ ง นั้ นจะไปเสี ย ก็ ไ ด โดยไม ก็ พ นโทษ แต เขาจะต องเสี ยค า
ตองมีคาไถ ไมตองเสียเงิน
ป วยการ และค ารั กษาบาดแผล
ความยุติธรรมเกี่ ยวกับ
จนหายเปนปกติ
20 ถ า ผู ใดทุ บตี ท าสชายหญิ ง
ความเจ็บปวยและ
ของตนด วยไม จนตายคามื อ ผู
การกระทําผิดตอคนอื่ น
12 ผู ใดทุ บตี คนหนึ่ งให ตาย ผู นั้ นตองถูกปรับโทษเปนแน
นั้ นจําตองรับโทษถึงตายเปนแน 21 หากว า ทาสนั้ นมี ชี วิ ต ต อไป
(6) อพย 12:12 (7) นหม 5:5 (10) 1 คร 7:3, 5 (12) ปฐก 9:6; ลนต 24:17
(13) กดว 35:11; พบญ 19:3-5 (14) พบญ 19:11-12 (16) ปฐก 37:28; อพย 22:4
(17) ลนต 20:9; สภษ 20:20 (19) 2 ซมอ 3:29 (21) ลนต 25:44-46
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ได วั นหนึ่ ง หรื อสองวั นจึ งตาย 29 แต ถ า วั วนั้ นเคยขวิ ด คนมา
นายก็ไมตองถูกปรับโทษ เพราะ กอน และมีผู มาเตือนใหเจาของ
ทาสนั้ นเปนดังเงินของนาย
ทราบ แตเจาของมิ ได กั กขั งมั น
22 ถามีผู ชายตีกัน แลวบังเอิญ ไว มั นจึ งได ขวิ ดชายหรื อหญิ ง
ไปถู กผู ห ญิ ง มี ครรภ ทํา ให แท ง ถึงตาย ใหเอาหินขวางวัวนั้ นเสีย
ลูก แต หญิงนั้ นไมเปนอั นตราย ให ตายและให ลงโทษเจ าของถึ ง
ต องปรั บผู นั้ นตามแต สามี ของ ตายดวย
หญิ งนั้ นจะเรี ยกร องเอาจากเขา 30 ถ าจะเรี ยกร องเอาค าไถ จาก
และเขาจะต องเสี ยตามที่ พวกผู ผู นั้ น เขาตองเสียคาไถแทนชีวิต
พิพากษาจะตัดสิน
ของเขาตามที่ ไดเรียกรอง
23 ถ า หากว า เป น เหตุ ใ ห เกิ ด 31 หากวั วนั้ นขวิ ดบุ ตรชายและ
อันตรายประการใด ก็ใหวินิจฉัย บุ ตรสาว ก็ จงปรั บโทษตามคํา
ดังนี้ คือชีวิตแทนชีวิต
ตัดสินขอนี้ ดุจกัน
24 ตาแทนตา ฟนแทนฟน มือ 32 ถ าวั วนั้ นขวิ ด ทาสชายหญิ ง
แทนมือ เทาแทนเทา
ของผู ใด เจ าของวั วต องให เงิ น
25 รอยไหมแทนรอยไหม แผล แก น ายของทาสนั้ นสามสิ บเชแทนแผล รอยช้ําแทนรอยช้ํา
เขล แล วตองเอาหินขวางวัวนั้ น
ความรับผิดชอบของ
ใหตายเสียดวย
33 ถ าผู ใดเป ดบ อ หรื อขุ ดบ อ
เจาของสัตว
26 ถ าผู ใดตี นั ยน ตาของทาส แต มิ ได ป ดไว แล วมี วัวหรื อลา
ชายหญิ งให บอดไป เขาต อง ตกลงไปตายในบอนั้ น
ปลอยทาสผู นั้ นใหเปนไทยเนื่ อง 34 เจ าของบ อต อ งให ค าชดใช
เขา ต องเสี ยเงิ นค าสั ตว นั้ นให
ดวยนัยนตาของเขา
27 ถ าผู ใดทํ า ให ฟ นทาสชาย แกเจาของ ซากสัตวที่ ตายนั้ นจะ
หญิ งหลุ ดไป เขาต องปล อย ตกเปนของเจาของบอ
ทาสผู นั้ นเป นไทยเนื่ องด วยฟ น 35 ถ าวั วของผู ใดขวิ ด วั วของผู
อื่ นใหตาย เขาตองขายวัวที่ เปน
ของเขา
28 ถ า วั วขวิ ด ชายหรื อ หญิ ง ถึ ง อยู แล วมาแบงเงินกัน และวัวที่
ตายจงเอาหิ นขว างวั วนั้ นให ตาย ตายนั้ นใหแบงกันดวย
เปนแน และอยากินเนื้ อของมัน 36 หรื อถ ารู แล วว า วั วนั้ นเคย
เลย แต เจ าของวั วตั วนั้ นไม มี ขวิ ดมากอน แตเจาของมิ ไดกั ก
ขั งไว เจ าของต องใช วั วแทนวั ว
โทษ
(22) อพย 18:21-22; 21:30; พบญ 22:18
(24) ลนต 24:20; พบญ 19:21; มธ 5:38-44; 1 ปต 2:19-20 (28) ปฐก 9:5
(30) อพย 21:22; กดว 35:31 (32) อพย 21:28; ศฟย 11:12-13; มธ 26:15; 27:3, 9
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และวั วที่ ตายนั้ นก็ ต กเป น ของ คาเสียหายเต็มจํานวน
ตัว"
7 ถ า ผู ใดฝากเงิ น หรื อสิ่ งของ
สิทธิอํานาจของเจาของสัตว
ไวกับเพื่ อนบาน แลวของนั้ นถูก
"ถ าผู ใดลั กวั วหรื อแกะ ขโมยลักไปจากเรือนผู นั้ น ถาจับ
ไปฆาหรือขาย ใหผู นั้ น ขโมยได ขโมยต องใช แทนเป น
ใช วั วห า ตั วแทนวั วหนึ่ งตั วและ สองเทา
8ถ าจั บขโมยไม ได จงนําเจ า
แกะสี่ ตัวแทนแกะตัวหนึ่ ง
2ถ าผู ใดเห็ นขโมยกําลั งขุ ดช อง ของเรื อ นมาถึ งพวกผู พิ พากษา
เข าไปแล วตี ขโมยนั้ นตาย ไม เพื่ อจะดู ว ามื อของตนเองได ลั ก
ต องทําให โลหิ ตตกเพราะการตี สิ่ งของของเพื่ อนบานนั้ นหรือไม
9ในคดี ฟ องร องทุ กอย าง จะ
คนนั้ น
3ถาดวงอาทิตยขึ้นแลว ตองทํา เปนเรื่ องวัว ลา แกะ หรือเสื้ อผา
ให โลหิ ตตกเพราะการตี ค นนั้ น หรื อ เรื่ องสิ่ งของใดๆที่ หายไป
แตผู รายนั้ นตองใหคาชดใช ถา ถ ามีคนมาอ างว าสิ่ งนี้ สิ่ งนั้ นเป น
เขาไม มี อะไรจะใช ให ต องขาย ของตน จงนําคดีของคู ความนั้ น
ไปถึงพวกผู พิพากษา พวกผู พิตัวเขาเปนคาของที่ ลักไปนั้ น
4ถ าจั บของที่ ลั กไปนั้ นได อยู ใน พากษานั้ น จะตั ด สิ นว าผู ใดผิ ด
มือของเขาจะเปนวัวก็ดี หรือลา ผู นั้ นจะต องใช ค าชดใช เป นสอง
ก็ ดี หรื อแกะก็ดี ซึ่ งยั งเป นอยู เทา
ขโมยนั้ นต อ งให ค า ชดใช เ ป น 10 ถ าผู ใดฝากลาหรื อวั ว หรื อ
แกะ หรื อสั ตว ใดๆไว กั บเพื่ อน
สองเทา
5 ถ า ผู ใดปล อ ยให สั ตว กิ น ของ บ าน และสั ตว นั้ นเกิ ดตายลง
ในนา หรื อในสวนองุ นเสี ยไป หรื อเป นอั นตราย หรื อมี ผู ไล
หรื อปลอยสัตวของตน แลวมัน ต อนไปจากบ านนั้ นโดยไม มีใคร
ไปกินในนาของผู อื่ น เขาตองให เห็น
คาชดใช โดยใหของที่ ดี ที่ สุดใน 11 ต องใหผู รั บฝากนั้ นปฏิ ญาณ
นาของตน และของที่ ดี ที่ สุ ดใน ตั วต อเพื่ อนบ านต อ พระพั ก ตร
พระเยโฮวาห เพื่ อดู ว า มื อของ
สวนองุ นของตนเปนคาเสียหาย
6ถ าจุ ดไฟที่ กองหนาม และไฟ เขาลักของของเพื่ อนบานนั้ นจริง
ลามไปติ ดกองข าว หรื อติ ดต น หรื อไม แล วเจ าของนั้ นจะต อง
ข าวซึ่ งมิ ได เกี่ ยว หรือติ ดทุ งนา ยินยอม ผู รั บฝากนั้ นไมตองให
ใหไหมเสีย ผู ที่ จุดไฟนั้ นตองใช คาชดใช
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(1) 2 ซมอ 12:6; สภษ 6:31; ลก 19:8 (2) กดว 35:27; โยบ 24:16 (3) อพย 21:2
(4) อพย 21:16; สภษ 6:31 (7) อพย 22:4; ลนต 6:1-7 (8) อพย 21:6, 22; 22:28
(9) อพย 22:8, 28; พบญ 25:1 (11) ฮบ 6:16
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12 แตถาสัตวนั้ นถูกลักไป ขณะ แน
เมื่ อผู รั บฝากอยู ด วย ผู รั บฝาก 20 ผู ใดถวายบู ชาแด พระต างๆ
ตองใหคาชดใชแกเจาของ
เวนแตพระเยโฮวาหองคเดียว ผู
13 ถ ามี สั ต ว ร า ยมากั ดฉี ก สั ตว นั้ นตองถูกทําลายเสียสิ้ น
นั้ นตาย จงเอาซากมาใหตรวจดู 21 เจ าอย าบี บบั งคั บ หรื อข ม
เป นหลั กฐาน แล วผู รั บฝากไม เหงคนตางดาวเลย เพราะเจาทั้ ง
ต องให ค าชดใช แทนสั ตว ถู กกั ด หลายเคยเป นคนต างด าวอยู ใน
ฉีกนั้ น
ประเทศอียิปต
14 ถ าผู ใดยื มสิ่ งใดๆไปจาก 22 อย าข มเหงหญิ งม ายหรื อลู ก
เพื่ อนบานแล วเกิ ดเป นอั นตราย กําพราพอเลย
หรื อตายระหว างเวลาที่ เจ า ของ 23 ถ าเจ าข มเหงเขาโดยวิ ธี ใดก็
ไมอยู ผู ยืมตองใหคาชดใชเต็ม ตาม และเขารองทุกขถึงเรา เรา
ตามจํานวนเปนแน
จะฟงคํารองทุกขของเขาแนๆ
15 แต ถ าเจ าของอยู ด วย ผู ยื ม 24 ความโกรธของเราจะพลุ งขึ้ น
ไม ต องให ค าชดใช ถ าเป นของ และเราจะประหารเจ า ด วยดาบ
เชาใหคิดแตคาเชาเทานั้ น
ภรรยาของเจ า จะต อ งเป นม า ย
การลวงประเวณี
และบุ ตรของเจ าจะต องเป นกําการไหวรูปเคารพ ความกรุณา พราพอ
16 ถ าผู ใดล อ ลวงหญิ ง พรหม- 25 ถ าเจ าให พลไพร ของเราคน
จารี ที่ ยั ง ไม มี คู หมั้ นและนอน ใดที่ เป นคนจนและอยู กั บเจายืม
ร วมกั บหญิ งนั้ น ผู นั้ นจะต อง เงินไป อยาถือวาตนเปนเจาหนี้
เสี ยเงิ นสิ นสอด และต องรั บ และอยาคิดดอกเบี้ ยจากเขา
26 ถ า เจ าได รั บ เสื้ อคลุ มของ
หญิงนั้ นเปนภรรยาของตน
17 ถ าบิ ดาไม ยอมอย างเด็ ดขาด เพื่ อนบานไวเปนของประกัน จง
ที่ จะยกหญิ ง นั้ นให เ ป น ภรรยา คื นของนั้ นให เขาก อนตะวั นตก
เขาก็ ต อ งเสี ย เงิ น เท า สิ น สอด ดิน
ตาม ธรรม เ นี ยม สู ขอ ห ญิ ง 27 เพราะเขามี เสื้ อคลุ ม ตั วนั้ น
ตั วเดี ยวเป นเครื่ องปกคลุ มร าง
พรหมจารีนั้ นดุจกัน
18 สําหรั บหญิ งแม มด เจ าอย า กาย มิฉะนั้ นเวลานอนเขาจะเอา
อะไรห มเล า ต อมาเมื่ อเขาทู ล
ใหรอดชีวิตอยู เลย
19 ผู ใดร วมประเวณี กับสัตว ผู ร องทุ กข ต อเรา เราจะสดั บฟ ง
นั้ นจะต องถู กลงโทษถึ งตายเป น เพราะเราเปนผู มีเมตตากรุณา
(12) ปฐก 31:39 (13) ปฐก 31:39 (16) พบญ 22:28-29 (17) ปฐก 34:12
(18) ลนต 19:31 (19) ลนต 18:23; 20:15 (21) อพย 23:9 (22) พบญ 24:17-18
(23) พบญ 10:17-18 (24) สดด 69:24 (26) พบญ 24:6, 10-13 (27) อพย 34:6-7
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28 อย าด าผู เป นพระ หรื อสาป ยกมันขึ้ น
แช ง ผู ปกครองชนชาติ ของเจ า 6เจ าอย า บิ ด เบื อนคํา พิ พากษา
เลย
ใหผิ ดไปจากความยุติธรรมที่ คน
29 อย าชั กช าที่ จะนําพื ชผลและ จนควรไดรับในคดีของเขา
น้ําผลไม อันแรกของเจ ามาถวาย 7เจ าจงหลี กให ห างไกลจากการ
พระเจ า จงถวายบุ ตรชายหั วป ใส ความคนอื่ น อย าประหาร
ของเจาใหแกเรา
ชีวิตคนที่ ปราศจากความผิ ดและ
30 สํา หรั บวั วและแพะแกะของ คนชอบธรรม เพราะเราจะไมยก
เจา จงทําดังนั้ นเหมือนกัน ให โทษใหคนชั่ ว
ลูกมันอยู กับแมเจ็ดวัน ถึ งวันที่ 8อย ารั บสิ นบนเลย เพราะว า
แปดจงพามาถวายแกเรา
สิ น บนทํ า ให ค นตาดี ก ลายเป น
31 เจ าทั้ งหลายเป นคนบริ สุ ทธิ์ คนตาบอดไป และพลิ กคดี ของ
อุ ทิ ศแก เรา เหตุ ฉะนั้ นเนื้ อ คนชอบธรรมเสียได
สั ตว ที่ ถู กกั ดตายในทุ งนา เจ า 9 เจ าอย าข มเหงคนต างด าว
อย ากิ นเลย จงทิ้ งให สุ นั ขกิ น เพราะเจ ารู จักใจคนต างด าวแลว
เสีย"
เพราะว าเจ าทั้ งหลายก็ เคยเป น
กฎศีลธรรม
คนต างด าวในประเทศอี ยิ ปต มา
"อย านําเรื่ องเท็ จไปเล า กอน
ปแหงการหยุดพัก
ต อๆกั น อย าร วมมื อ
เปนพยานใสรายกับคนชั่ ว
10 จงหวานพื ชและเกี่ ยวเก็ บผล
2อย าทําชั่ วตามอย างคนจํานวน ในนาของเจาตลอดหกป
มากที่ เขาทํากันนั้ นเลย อยาอาง 11 แต ป ที่ เจ็ ดนั้ น จงงดเสี ย
พยานลําเอียงเขาขางหมู มาก จะ ปล อยให นานั้ นว างอยู เพื่ อให
ทําใหขาดความยุติธรรมไป
คนจนในชนชาติ ของเจ าเก็ บกิ น
3 ทั้ ง อย า ลํา เอี ยงเข าข า งคนจน ส วนที่ เหลื อนอกนั้ นก็ ให สัตวปา
ในคดีของเขา
กิ น ส วนสวนองุ นและสวนมะ4 ถ า เจ า พบวั วหรื อ ลาของศั ตรู กอกเทศเจ าจงกระทําเช นเดี ยว
หลงมา จงพาไปส งคื นให เจ า กัน
ของจงได
12 จงทํา การงานของเจ าหกวั น
5 ถ า เห็ น ลาของผู ที่ เกลี ยดชั ง แต ใ นวั น ที่ เจ็ ด นั้ นจงหยุ ด งาน
เจ าลมลงเพราะบรรทุกของหนัก เพื่ อวัว ลาของเจาจะไดพัก และ
อย าได เมิ นเฉยเสี ย จงช วยเขา ลู กชายทาสี ของเจ า กั บคนต าง
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(28) ปญจ 10:20 (29) อพย 13:2, 12 (31) อพย 19:6; ลนต 7:24 (1) อพย 20:16
(2) ปฐก 7:1 (3) พบญ 1:17 (4) รม 12:20 (5) พบญ 22:4 (6) ปญจ 5:8
(7) มธ 27:4 (8) สภษ 15:27 (9) อพย 22:21 (10) ลนต 25:1-7 (12) ลก 13:14
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ดาวจะไดพักผอนใหสดชื่ นดวย
ครั้ งแรกจากไรนาของเจานั้ น จง
13 สิ่ งทั้ งปวงที่ เราสั่ งเจ าไว นั้ น นํามาถวายในพระนิ เวศพระเยจงระวังถือใหดี และอยาออกชื่ อ โฮวาห พระเจ าของเจ า อย าต ม
พระอื่ นเลย อยาใหไดยินชื่ อของ เนื้ อลู ก แพะด วยน้ํ า นมของแม
พระเหล า นั้ นออกจากปากของ มันเลย
เจา
ระเบียบในการชนะ
เทศกาลประจําป
แผนดินคานาอัน
14 จงถื อเทศกาลถวายแก เ ราป 20 ดู เถิ ด เราใช ทู ตสวรรค องค
ละสามครั้ ง
หนึ่ งเดิ นนําหน าพวกเจ า เพื่ อ
15 จงถื อเทศกาลกิ นขนมป ง ไร คอยระวั งรั กษาพวกเจ าตามทาง
เชื้ อตามเวลาที่ กําหนดไว (ใน นําไปถึงที่ ซึ่ งเราไดเตรียมไว
เดือนอาบีบ อันเปนเดือนซึ่ งเรา 21 จงเอาใจใส ทู ต นั้ นและเชื่ อ
บั ญชาไว เจ าจงกิ นขนมป งไร ฟ งเสี ยงของเขา อย าฝ าฝ นเขา
เชื้ อเจ็ ด วั น ตามที่ เราสั่ งเจ า ไว เพราะเขาจะไม ยกโทษการละแลว เพราะในเดื อนนั้ นเจาออก เมิดใหเจาเลย ดวยวาเขากระทํา
จากอียิปต อยาใหผู ใดมาเฝาเรา ในนามของเรา
มือเปลาเลย)
22 แต ถ า เจ า ทั้ งหลายเชื่ อฟ ง
16 จงถื อเทศกาลเลี้ ยงฉลองการ เสียงของเขาจริงๆ และทําทุกสิ่ ง
เก็บเกี่ ยว ถวายพืชผลแรกที่ เกิด ตามที่ เราสั่ งไว เราจะเป นศั ตรู
จากแรงงานของเจ า ซึ่ งเจ าได ตอศัตรูของพวกเจา และจะเปน
หว านพื ชลงในนา เจ าจงถื อ ปฏิปกษตอปฏิปกษของพวกเจา
เทศกาลเลี้ ยงฉลองการเก็ บพื ช 23 ด วยว าทู ตสวรรค ของเราจะ
ผลปลายป เมื่ อเจ าเก็ บพื ชผล ไปข างหน าพวกเจ า และจะนํา
จากทุ งนาอันเปนผลงานของเจา พวกเจ าไปถึ งคนอาโมไรต คน
17 ให ผู ชายทั้ ง ปวงเข าเฝ า พระ ฮิตไทต คนเปริสซี คนคานาอัน
เยโฮวาหพระเจาปละสามครั้ ง
คนฮีไวต และคนเยบุส แลวเรา
18 อย า ถวายเลื อ ดจากเครื่ อง จะตัดคนเหลานั้ นออกเสีย
บูชาของเรา พรอมกับขนมปงมี 24 อย า กราบไหว พ ระของเขา
เชื้ อ หรื อปล อยให มี ไขมั นใน หรื อ ปรนนิ บั ติ หรื อทําตามแบบ
เครื่ องบู ช าของเราเหลื อ อยู จน อย างที่ พวกเขากระทํา แต จง
ถึงรุ งเชา
ทําลายรูปเคารพของเขา และทุบ
19 พื ช ผลอั น ดี เ ลิ ศ ซึ่ งได เ ก็ บ เสาศั กดิ์ สิ ทธิ์ ของเขาเสี ยให
(14) อพย 23:17 (15) อพย 12:14-20 (16) อพย 34:22 (17) พบญ 16:16
(18) อพย 34:25 (19) พบญ 14:21 (20) อพย 3:2; 13:15 (21) พบญ 18:19
(22) พบญ 30:7 (23) อพย 23:20 (24) อพย 20:5; 23:13
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อพยพ 23, 24
หนา 164
แหลกละเอียด
เพราะเราจะมอบชาวเมืองนั้ นไว
25 จงปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห ในมื อของพวกเจ าให พวกเจ าไล
พระเจาของเจา แลวพระองคจะ เขาไปเสียใหพนหนา
ทรงอวยพรแกอาหารและน้ําของ 32 พวกเจ า อย า ทํา พั นธสั ญญา
เจ า เราจะบั นดาลให โรคต างๆ กับเขา หรือกับพระของเขาเลย
หายไปจากทามกลางพวกเจา
33 เขาจะอาศั ยในดิ น แดนของ
26 จะไมมีการแทงลูก หรือเปน เจาไมได เกรงวาเขาจะชักจูงให
หมั นในดิ นแดนของเจ า เราจะ เจ ากระทําบาปต อเรา เพราะว า
ใหเจามีอายุยืนนาน
ถาพวกเจาปรนนิบัติพระของเขา
27 เราจะบั น ดาลให เ กิ ด ความ เรื่ อ งนี้ ก็ จะเป นบ วงแร วดั กเจ า
สยดสยองขึ้ นก อนหน าพวกเจ า เปนแน"
เราจะทําลายชาวเมื อ งทั้ งปวงที่
พระเจาทรงประทาน
พวกเจาไปเผชิญหนานั้ น เราจะ
คําสั่ งแกโมเสส
ให พวกศั ตรู ทั้ งปวงหั น หลั ง หนี
พระองค ตรั สกั บโมเสส
พวกเจา
วา "เจากับอาโรน นา28 เราจะใช ใ ห ฝู ง ต อ ล วงหน า ดั บ และอาบี ฮู กับพวกผู ใหญ
ไปกอนพวกเจา จะขับไลคนฮี- เจ็ดสิ บคนของอิ สราเอลจงขึ้ นมา
ไวต คนคานาอัน คนฮิตไทตไป เฝ าพระเยโฮวาห แล วนมั สการ
ใหพนหนาพวกเจา
อยู แตไกล
29 เราจะไมไล เขาไปให พนหน า 2ให เฉพาะโมเสสผู เดี ยวเข ามา
พวกเจ าในระยะป เดี ยว เกรงว า ใกล พระเยโฮวาห ส วนคนอื่ นๆ
แผ นดิ นจะรกร างไปและสั ตว ปา อย า ให เ ข า มาใกล และอย า ให
จะทวีจํานวนขึ้ นตอสู กับพวกเจา ประชาชนขึ้ นมากับโมเสสเลย"
30 แต เราจะไลเขาไปใหพนหนา 3โมเสสจึ งนําพระวจนะของพระ
พวกเจ าที ละเล็ กละน อยจน เยโฮวาห และคําตั ดสิ นทั้ งสิ้ นมา
พวกเจ าทวี จํานวนมากขึ้ น แล ว ชี้ แจงใหประชาชนทราบ ประได รั บมอบดิ นแดนนั้ นเป น ชาชนทั้ งปวงก็ ต อบเป นเสี ยง
กรรมสิทธิ์
เดี ยวกั นว า "พระวจนะทั้ งหมด
31 เราจะกํ า หนดเขตแดนของ ซึ่ งพระเยโฮวาหตรัสไวนั้ น พวก
พวกเจาไว ตั้ งแต ทะเลแดงจนถึ ง เราจะกระทําตาม"
ทะเลของชาวฟ ลิ สเตี ย ตั้ งแต 4 โมเสสจึ งจารึ ก พระวจนะของ
ถิ่ นทุ รกั นดารจนจดแม น้ํ า พระเยโฮวาห ไว ทุ กคํา แล วตื่ น
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(25) อพย 15:26 (26) พบญ 7:14; 28:4 (27) อพย 15:16 (28) ยชว 24:12
(29) พบญ 7:22 (31) ปฐก 15:18 (32) อพย 34:12, 15 (33) สดด 106:36
(1) ลนต 10:1-2; กดว 11:16 (3) อพย 19:8; 24:7 (4) ปฐก 28:18
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หนา 165
อพยพ 24
ขึ้ นแต เช าจั ดแจงสร างแท นบู ชา หัวหนาชนชาติอิสราเอล เขาทั้ ง
ขึ้ นที่ เชิ งภู เขา ปกเสาหิ นขึ้ นสิ บ หลายได เห็ นพระเจ าและได กิ น
สองก อ นตามจํานวนตระกู ลทั้ ง และดื่ ม
สิบสองของอิสราเอล
12 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
5ท า นใช ให หนุ มๆชนชาติ อิ ส- ว า "ขึ้ นมาหาเราบนภู เขาแล ว
ราเอลถวายเครื่ อ งเผาบู ชาและ คอยอยู ที่ นั่ น เราจะใหแผนศิลา
ถวายวั วเป นเครื่ องสั นติ บู ชาแด อันมีราชบัญญัติ และขอบัญญัติ
พระเยโฮวาห
ซึ่ งเราจารึ กไว เพื่ อเก็ บไว สอน
6โมเสสเก็ บเลื อดวั วครึ่ งหนึ่ งไว เขา"
ในชาม อี กครึ่ งหนึ่ งประพรมที่ 13 โมเสสจึ งลุกขึ้ นพรอมกับโยแทนบูชานั้ น
ชู วาผู รั บใช โมเสสขึ้ นไปบน
7 ท า นถื อหนั ง สื อ พั น ธสั ญญา ภูเขาของพระเจา
อ านให ประชาชนฟ ง พวกเขา 14 และกล าวแก พวกผู ใหญ
กลาววา "บรรดาสิ่ งที่ พระเยโฮ- เหล านั้ นว า "คอยเราอยู ที่ นี่ จน
วาห ตรั สไว นั้ นพวกเราจะกระทํา กว า เราจะกลั บมาหาพวกท า น
ตาม และเราจะเชื่ อฟง"
อี ก ดู เถิ ด อาโรนและเฮอร อยู
8 โมเสสก็ เอาเลื อดพรมประชา กับพวกทาน ใครมีเรื่ องราวอะชนและกล าวว า "ดู เถิ ด นี่ เป น ไรก็จงมาหาทานทั้ งสองนี้ เถิด"
เลื อดแห งพั นธสั ญญา ซึ่ งพระ 15 แล วโมเสสขึ้ นไปบนภู เขา
เยโฮวาห กระทํากั บเจ าตามพระ เมฆก็คลุมภูเขาไว
วจนะทั้ งหมดนี้ "
16 สง าราศี ของพระเยโฮวาห มา
โมเสสอยู บนภูเขาซีนาย
อยู บนภู เขาซี นาย เมฆนั้ นปก
คลุ มภู เขาอยู หกวั น ครั้ นวั นที่
สี่ สิบวัน
9ครั้ งนั้ นโมเสสกั บอาโรน นา- เจ็ดพระองคทรงเรียกโมเสสจาก
ดั บและอาบี ฮู และพวกผู ใหญ หมู เมฆ
เจ็ ด สิ บคนของอิ ส ราเอลขึ้ นไป 17 สง า ราศี ข องพระเยโฮวาห
ปรากฏแก ต าชนชาติ อิ ส ราเอล
อีก
10 เขาทั้ งหลายได เห็ น พระเจ า เหมื อนเปลวไฟไหม อยู บนยอด
แห งอิ สราเอล และพื้ นที่ รอง ภูเขา
พระบาทเป น ดุ จพลอยไพทู ร ย 18 โมเสสเข า ไปในหมู เมฆนั้ น
และขึ้ นไปบนภูเขา โมเสสอยู บน
สุกใสเหมือนทองฟาทีเดียว
11 พระองค มิ ไ ด ล งโทษบรรดา ภูเขานั้ นสี่ สิบวันสี่ สิบคืน
(5) อพย 18:12; 20:24 (6) ฮบ 9:18 (7) ฮบ 9:19 (8) มธ 26:28 (10) อสค 1:26
(11) ปฐก 32:30; อพย 19:21 (12) อพย 24:2, 15; 31:18 (13) อพย 32:17
(14) อพย 17:10 (15) อพย 19:9 (16) อพย 16:10; 33:18 (17) พบญ 4:26
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อพยพ 25
หนา 166
อิสราเอลชวยกันถวาย
แล ว ทํ า กระจั ง คาดรอบหี บนั้ น
ดวยทองคํา
เพื่ อสรางพลับพลา
ฝ า ยพระเยโฮวาห ต รั ส 12 ให หล อห วงทองคํ า สี่ ห วง
สํา หรั บหี บนั้ นติ ด ไว ที่ มุ ม ทั้ ง สี่
กับโมเสสวา
2"จงสั่ ง ชนชาติ อิ สราเอลให นํา ดานนี้ สองหวง และดานนั้ นสอง
ของมาถวายแก เรา ของนั้ นให หวง
รับมาจากทุกๆคนที่ เต็มใจถวาย 13 ให ทํา คานหามด วยไม กระ3ของถวายซึ่ งเจ าจะต องรั บจาก ถินเทศหุ มดวยทองคํา
เขาคือ ทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ 14 แล วสอดคานหามเข าที่ ห วง
4ดายสีฟา สีมวง สีแดงเขม ผา ขางหีบสําหรับใชยกหามหีบนั้ น
15 ไมคานหามใหสอดไว ในห วง
ปานเนื้ อละเอียดและขนแพะ
5หนังแกะตัวผู ยอมสีแดง หนัง ของหีบ อยาถอดออกเลย
ของตั วแบดเจอร และไม กระ- 16 พระโอวาทที่ เราจะให แก เจ า
จงเก็บไวในหีบนั้ น
ถินเทศ
6น้ํามั นเติมประทีป เครื่ องเทศ 17 แล วจงทํ า พระที่ นั่ งกรุ ณา
ปรุ งน้ํา มันสําหรับเจิ ม และปรุ ง ด วยทองคําบริ สุ ทธิ์ ยาวสอง
ศอกคืบ กวางศอกคืบ
เครื่ องหอม
7พลอยสี น้ํ า ข าวและพลอยสํา- 18 จงทํ า เครู บทองคํ า สองรู ป
โดยใช ฝ ค อ นทํ า ตั้ งไว ที่ ปลาย
หรับฝงในเอโฟดและทับทรวง
8แล วให เขาสร างสถานบริ สุ ทธิ์ พระที่ นั่ งกรุณาทั้ งสองขาง
ถวายแก เรา เพื่ อเราจะได อยู 19 ทําเครู บไว ที่ ปลายพระที่ นั่ ง
กรุณาขางละรูป ทําเครูบนั้ นและ
ทามกลางพวกเขา
9 แ บบอ ย า ง พลั บพ ลาแ ละ ให ตอนปลายทั้ งสองข างติดเป น
เครื่ องทั้ งปวงของพลั บพลานั้ น เนื้ อเดียวกับพระที่ นั่ งกรุณา
เจ าจงทําตามที่ เราแจ งไว แก เจ า 20 ให เครู บกางป กออกไว เบื้ อง
บน ปกพระที่ นั่ งกรุณาไวดวยปก
นี้ ทุกประการ
และให หั นหน าเข าหากั น ให
หีบพันธสัญญา
10 ให เขาทํา หี บใบหนึ่ งด วยไม เครู บหั น หน า มาตรงพระที่ นั่ ง
กระถิ นเทศ ยาวสองศอกคื บ กรุณา
21 แลวจงตั้ งพระที่ นั่ งกรุณานั้ น
กวางศอกคืบ และสูงศอกคืบ
11 หี บนั้ นหุ มด วยทองคํ า บริ - ไวบนหีบ จงบรรจุพระโอวาทซึ่ ง
สุ ทธิ์ ทั้ งด านในและด านนอก เราจะใหไวแกเจาไวในหีบนั้ น

25

(2) อพย 35:4-9, 21 (6) อพย 27:20 (7) อพย 28:4, 6-14 (8) อพย 29:45; 36:1
(10) อพย 37:1-9 (11) อพย 37:2 (15) กดว 4:6; 1 พกษ 8:8 (16) อพย 16:34
(17) อพย 37:6 (20) 1 พกษ 8:7 (21) อพย 25:16; 26:34
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22 ณ ที่ นั้ น เราจะอยู ใหเจาเขา
คันประทีปทองคํา
เฝ า และจะสนทนากั บเจ าจาก 31 เจ าจงทําคั นประที ปอั นหนึ่ ง
เหนื อ พระที่ นั่ งกรุ ณาระหว า ง ดวยทองคําบริสุทธิ์ จงใชฝคอน
กลางเครู บทั้ งสองซึ่ ง ตั้ งอยู บน ทําคั นประที ป ให ทั้ งลําตั ว กิ่ ง
หีบพระโอวาท เราจะสนทนากับ ดอก ดอกตูม และกลีบติดเปน
เจ า ทุ ก เรื่ องซึ่ งเราจะสั่ งเจ า ให เนื้ อเดียวกันคันประทีปนั้ น
ประกาศแกชนชาติอิสราเอล
32 ให มีกิ่ งหกกิ่ ง แยกออกจาก
โตะขนมปงหนาพระพักตร
ลําคันประทีปนั้ นขางละสามกิ่ ง
23 แล วจงเอาไม กระถิ นเทศมา 33 กิ่ งหนึ่ งมี ด อกเหมื อ นดอก
ทําโต ะตั วหนึ่ ง ยาวสองศอก อัลมันดสามดอก ทุกๆดอกใหมี
ดอกตูมและกลีบ อีกกิ่ งหนึ่ งให
กวางหนึ่ งศอก และสูงศอกคืบ
24 เจ าจงหุ มโต ะนั้ นด วยทองคํา มีดอกสามดอกเหมือนดอกอั ลบริ สุ ทธิ์ และทํากระจั งทองคํา มั นด ทุ กๆดอกให มี ดอกตู ม
รอบโตะนั้ นดวย
และกลี บ ให เป นดั งนี้ ทั้ งหกกิ่ ง
25 ประกั บโต ะ นั้ นทํ า ให ก ว า ง ซึ่ งยื่ นออกจากลําคันประทีป
หนึ่ งฝ ามื อโดยรอบ แล วทํา 34 สํา หรั บลําคั นประที ปนั้ น ให
กระจั ง ทองคํ า ประกอบให ร อบ มี ด อกสี่ ดอกเหมื อ นดอกอั ล ประกับนั้ น
มันด ทั้ งดอกตูมและกลีบ
26 จงทําห วงทองคําสี่ ห วงติ ดไว 35 ใต กิ่ งทุ ก ๆคู ทั้ งหกกิ่ งที่ ลํา
ที่ มุมขาโตะทั้ งสี่
คันประทีปนั้ น ใหมีดอกตูมเปน
27 ห วงนั้ นให ติ ดชิ ดกั บประกั บ เนื้ อเดียวกันกับคันประทีป
เพื่ อเอาไวสอดคานหาม
36 ดอกตู มและกิ่ งทํ า ให เป น
28 เจ าจงทํ า คานหามด วยไม เนื้ อเดี ยวกั นกั บคั นประที ป ให
กระถินเทศ หุ มดวยทองคํา ให ทุ ก ส วนเป น เนื้ อเดี ยวกั น ด วย
หามโตะดวยไมนี้
ทองคําบริสุทธิ์ ที่ ใชคอนทํา
29 เจาจงทําจานและชอน คนโท 37 จงทําตะเกี ยงเจ็ดดวงสําหรั บ
และอ างน้ําที่ ใช สําหรับรินเครื่ อง คั นประที ปนั้ น แล วจุ ดตะเกี ยง
ดื่ มบูชา สิ่ งเหลานี้ เจาจงทําดวย ให ส องแสงตรงไปหน าคั นประทองคําบริสุทธิ์
ทีป
30 และเจ า จงวางขนมป ง หน า 38 ตะไกรตั ดไส ตะเกี ยง และ
พระพั กตร ไว บนโต ะนั้ นต อหน า ถาดใส ตะไกรให ทําด วยทองคํา
เราเปนนิตย
บริสุทธิ์
(22) อพย 29:42-43 (23) อพย 37:10 (29) อพย 37:16; กดว 4:7
(30) อพย 39:36; 40:23 (31) อพย 37:17-24 (33) อพย 37:19
(34) อพย 37:20 (37) อพย 27:21; 30:8; ลนต 24:3-4
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39 คั นประที ปกั บเครื่ องใช ทุ ก อีกสิบเอ็ดผืน
อย า งให ทําด วยทองคําบริ สุ ทธิ์ 8ม านผื นหนึ่ งให ทํายาวสามสิ บ
หนึ่ งตะลันต
ศอก กวางสี่ ศอก ทั้ งสิบเอ็ดผืน
40 จงระวั งทํ า สิ่ งเหล านี้ ตาม ใหเทากัน
แบบอย างที่ เราแจ งแก เจ าบนภู 9ม านห าผื นให เกี่ ยวติ ดกั นต าง
เขา"
หากและม านอี กหกผื นให เกี่ ยว
มานสําหรับพลับพลา
ติดกันตางหากเชนกัน และมาน
"นอกจากนั้ น เจาจงทํา ผืนที่ หกนั้ นจงใหห อยซอนลงมา
พลั บพลาด วยม า นสิ บ ขางหนาพลับพลา
ผื น ทําด วยผ าป านเนื้ อละเอี ยด 10 ทําหู ห าสิ บหู ติ ดกั บขอบม าน
และผ าทอด วยด ายย อมสี ฟา สี ด านนอกสุ ดชุ ดที่ หนึ่ ง และหู
ม วง สี แดงเข ม กั บให มี ภาพ ห าสิ บหู ติ ดกั บขอบม านด าน
นอกสุดชุดที่ สอง
เครูบฝมือชางออกแบบไว
2ม านผื นหนึ่ งให ยาวยี่ สิ บแปด 11 แลวทําขอทองสัมฤทธิ์ ห าสิ บ
ศอก กวางสี่ ศอก มานทุกผืนให ขอ เกี่ ยวขอเขาที่ หู เกี่ ยวใหติด
เปนเต็นทหลังเดียวกัน
เทากัน
3ม านห าผื นให เกี่ ยวติ ดกั นและ 12 มานเต็นทสวนที่ เกินอยู คือ
อี ก ห า ผื น นั้ นก็ ใ ห เ กี่ ยวติ ด กั น ชายม านครึ่ งหนึ่ งที่ เหลื ออยู นั้ น
จงให ห อยลงมาด านหลั งพลั บดวย
4 จงทํา หู ม า นด วยด ายสี ฟ า ติ ด พลา
ไว ตามขอบม านด านนอกสุ ดชุ ด 13 ส วนม านคลุ มพลั บพลา ซึ่ ง
ที่ หนึ่ ง และตามขอบม านด าน ยาวเกิ นไปข างละหนึ่ งศอกนั้ น
นอกสุ ดชุ ดที่ สอง จงติ ดหู ไว ให ห อยลงมาข างๆพลั บพลาทั้ ง
ข างนี้ และข างโน น สําหรั บใช
เหมือนกัน
5 ม านผื นหนึ่ งให ทํ า หู ห าสิ บ กําบัง
หูและตามขอบมานชุดที่ สอง ให 14 เครื่ องดาดเต็นทขางบน เจา
จงทําด วยหนั งแกะตั วผู ย อมสี
ทําหูหาสิบหูใหตรงกัน
6 จงทํา ขอทองคํ า ห า สิ บขอสํา - แดงชั้ นหนึ่ ง และคลุ ม ด วยหนั ง
หรั บใช เกี่ ยวม าน เพื่ อให เป น ของตัวแบดเจอรอีกชั้ นหนึ่ ง
ไมกรอบสําหรับพลับพลา
พลับพลาเดียวกัน
7จงทํามานดวยขนแพะ สําหรับ 15 ไม กรอบสําหรั บทําฝาพลั บเปนเต็นทคลุมพลับพลาชั้ นนอก พลานั้ น ใหใชไมกระถินเทศตั้ ง

26

(40) อพย 25:9; 26:30; กดว 8:4; 1 พศด 28:11; กจ 7:44; ฮบ 8:5
(1) อพย 36:8-19 (7) อพย 36:14
(14) อพย 35:7, 23; 36:19; 39:44 (15) อพย 36:20-34
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ตรงขึ้ น
แผนละสองฐาน
16 ไม ก รอบนั้ นให ยาวแผ น ละ
ไมกรอบหุ มดวยทองคํา
สิบศอก กวางศอกคืบ
26 เจ าจงทํากลอนด วยไม กระ17 ใหมี เดื อยกรอบละสองเดื อย ถิ นเทศห าอั น สําหรั บไม กรอบ
เดื อยกรอบหนึ่ งมี ไม ประกั บติ ด ฝาพลับพลาดานหนึ่ ง
กับเดือยอีกกรอบหนึ่ ง ไมกรอบ 27 และกลอนอี กห าอั นสํา หรั บ
พลับพลาทั้ งหมดใหทําอยางนี้
ขั ดไม กรอบฝาพลั บพลาอี กด าน
18 เจ าจงทํา ไม กรอบพลั บพลา หนึ่ ง และกลอนอี กห าอั นสําดังนี้ ดานใตใหทํายี่ สิบแผน
หรั บ ขั ดไม ก รอบฝาพลั บพลา
19 จงทําฐานรองรั บด วยเงิ นสี่ - ดานหลัง คือดานตะวันตก
สิ บฐานสํ า หรั บไม กรอบยี่ สิ บ 28 กลอนตั ว กลางคื ออยู ตอน
แผน ใตไมกรอบแผนหนึ่ งใหมี กลางของไม กรอบสําหรั บขั ดฝา
ฐานรองรับแผนละสองฐาน สํา- รอยใหติดกัน
หรับสวมเดือยสองอัน
29 จงหุ มไม กรอบเหล านั้ นด วย
20 ด านที่ สองของพลั บพลาข าง ทองคํา และทําหวงไมกรอบดวย
ทิศเหนือนั้ น ใหใชไมกรอบยี่ สิบ ทองคําสําหรั บร อยกลอน และ
แผน
กลอนนั้ นใหหุ มดวยทองคํา
21 และทํา ฐานเงิ นรองรั บสี่ สิ บ 30 พลับพลานั้ น เจาจงจัดตั้ งไว
ฐาน ใตกรอบให ทําฐานแผ นละ ตามแบบอย า งที่ เราได แจ ง แก
สองฐาน
เจาแลวที่ บนภูเขา
22 ส ว นด า นหลั ง ทิ ศตะวั น ตก
มานที่ อยู ระหวางที่ บริสุทธิ์
ของพลับพลา ใหทําไมกรอบหก
กับที่ บริสุทธิ์ ที่สุด
แผน
31 จงทําม านผื นหนึ่ ง ทอด วย
23 และทํา อี ก สองแผ นสํ า หรั บ ดายสีฟา สีมวง สีแดงเขม และ
มุมพลับพลาดานหลัง
ด วยผ าป านเนื้ อละเอี ยด ให มี
24 ไม กรอบนั้ นข างล างให แยก ภาพเครูบฝมือชางออกแบบไว
กัน แตตอนบนยอดให ติดกั นที่ 32 ม า นนั้ นให แขวนไว ด วยขอ
ห วงแรกทั้ งสองแห ง ให กระทํา ทองคําที่ เสาไม กระถิ นเทศสี่ เสา
ดังนี้ ก็จะทําใหเกิดมุมสองมุม
ที่ หุ มด วยทองคํา และซึ่ งตั้ งอยู
25 คื อรวมเป นไม กรอบแปด บนฐานเงินสี่ อัน
แผนดวยกัน และฐานเงินสิบหก 33 ม านนั้ นใหเขาแขวนไว กับขอ
อัน ใตกรอบไมใหมีฐานรองรับ สําหรั บเกี่ ยวม าน แล วเอาหี บ
(28) อพย 36:33 (30) อพย 25:9, 40; 27:8; 39:32; กดว 8:4; กจ 7:44; ฮบ 8:2, 5
(31) อพย 27:21; 36:35-38; ลนต 16:2
(33) อพย 25:10-16; 40:21; ลนต 16:2
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พระโอวาทเข า มาไว ข างในภาย สัมฤทธิ์
ในม าน และม านนั้ นจะเป นที่ 3เจ าจงทํา หม อสํา หรั บใส ขี้ เ ถ า
แบ งพลั บพลาระหว างที่ บริ สุ ทธิ์ พลั่ ว ชาม ขอเกี่ ยวเนื้ อและถาด
กับที่ บริสุทธิ์ ที่ สุด
รองไฟ คือเครื่ องใชสําหรับแทน
34 พระที่ นั่ งกรุ ณานั้ น ให ตั้ งไว ทั้ งหมด เจ าจงทําด วยทองสั มบนหี บพระโอวาทในที่ บริ สุ ทธิ์ ที่ ฤทธิ์
สุด
4แล วเอาทองสั มฤทธิ์ ทําตาข าย
35 จงตั้ งโต ะไว ข างนอกม าน ประดับแทนนั้ น กับทําหวงทอง
และจงตั้ งคั นประที ปไว ด า นใต สัมฤทธิ์ ติดที่ มุมทั้ งสี่ ของตาขาย
ในพลับพลาตรงขามกับโตะ เจา 5ตาข ายนั้ นให อยู ใต กระจั งของ
จงตั้ งโตะไวทางดานเหนือ
แทน และใหหอยอยู ตั้ งแตกลาง
มานสําหรับประตูพลับพลา
แทนลงมา
36 เจ าจงทํ า บั งตาที่ ประตู 6ไม คานหามแท นให ทําด วยไม
เต็นทนั้ นดวยดายสีฟา สีมวง สี กระถิ นเทศและหุ มด วยทอง
แดงเข ม และด วยผ าป านเนื้ อ สัมฤทธิ์
ละเอี ยดประกอบด วยฝ มื อช า ง 7 ไม ค านนั้ นให ส อดไว ใ นห วง
ในเวลาหามไม คานจะอยู ข า ง
ดายสี
37 จงทําเสาห าต นด วยไม กระ- แทนขางละอัน
ถิ นเทศสําหรั บติ ดบั งตาที่ ประตู 8 แท นนั้ นทํ า ด วยไม ก ระดาน
แล วหุ มเสานั้ นด วยทองคํา ขอ แต ข างในแท นกลวงตามแบบที่
แขวนเสาจงทําดวยทองคํา แลว แจงแกเจาแลวที่ ภูเขา จงใหเขา
หล อฐานทองสั มฤทธิ์ ห าฐาน ทําอยางนั้ น
ลานพลับพลา
สําหรับรองรับเสานั้ น"
แทนบูชาหุ มดวย
9เจ าจงสร างลานพลั บพลา ให
รั้ วดานใตมี ผาบังลานนั้ นทําด วย
ทองสัมฤทธิ์
ผ
าปานเนื้ อละเอียดยาวหนึ่ งรอย
"เจาจงทําแทนบู ชาดวย
ไม ก ระถิ น เทศให ย าว ศอก
ห าศอก กว างห าศอก ให เป น 10 ให มี เสายี่ สิ บต นกั บฐานทอง
แทนสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส สูงสามศอก สั มฤทธิ์ รองรั บเสายี่ สิ บฐาน ขอ
2 จงทํ า เชิ ง งอนติ ด ไว ทั้ งสี่ มุ ม ติดเสาและราวยึดเสานั้ น ให ทํา
ของแทน ใหเปนชิ้ นเดียวกันกับ ดวยเงิน
แท น และจงหุ มแท นด วยทอง 11 ทํานองเดี ยวกั น ด านทิ ศ

27

(34) อพย 25:17-20; 40:20; ฮบ 9:5 (35) อพย 40:22,24; ฮบ 9:2
(36) อพย 36:37 (37) อพย 36:38 (1) อพย 38:1; อสค 43:13 (2) กดว 16:38
(8) อพย 25:40; 26:30; กจ 7:44; ฮบ 8:5 (9) อพย 38:9-20
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เหนื อ ให มี ผ า บั ง ยาวร อ ยศอก ละเอียด และมีฐานทองสัมฤทธิ์
เหมื อนกั นกั บเสายี่ สิ บต น และ 19 เครื่ องใช สอยทั้ งปวงของ
ฐานทองสัมฤทธิ์ ยี่สิบฐาน ขอติด พลั บพลา พร อมทั้ งหลั กหมุ ด
เสาและราวยึดเสานั้ น ใหทําดวย ของพลับพลา กับหลักหมุดสําเงิน
หรับรั้ วที่ กั้ นลานทั้ งหมด ใหทํา
12 ตามส วนกว า งของลานด า น ดวยทองสัมฤทธิ์
ตะวั นตก ให มี ผ าบั งยาวห าสิ บ
น้ํามันสําหรับประทีป
ศอก กับเสาสิบตน และฐานรอง 20 เจ าจงสั่ งชนชาติ อิ สราเอลให
รับเสาสิบฐาน
นํา น้ํ า มั น มะกอกเทศบริ สุ ท ธิ์ ที่
13 ส วนกวางของลานด านตะวั น คั้ นไว นั้ นมาสําหรั บเติ มประที ป
ออก ใหยาวหาสิบศอก
เพื่ อ จะให ประที ปนั้ นส องสว าง
14 ผ าบั งด านริ มประตู ขางหนึ่ ง อยู เสมอ
ให ยาวสิ บหาศอก มีเสาสามตน 21 ในพลั บพลาแห งชุ ม นุ ม ข าง
และฐานรองรับเสาสามฐาน
นอกม านซึ่ งอยู หน าหี บพระโอ15 อี ก ข า งหนึ่ งให มี ผ า บั ง ยาว วาท ใหอาโรนและบุ ตรชายของ
สิ บห าศอก มี เสาสามต น และ อาโรน ดู แลประที ปนั้ นอยู เฉฐานรองรับเสาสามฐาน
พาะพระพักตรพระเยโฮวาห ตั้ ง
16 ให มี ผ า บั งตาที่ ประตู ล าน แตเวลาพลบค่ําจนถึ งรุ งเช า ให
ยาวยี่ สิบศอก ผาสีฟา สีมวง สี เป น กฎเกณฑ เนื อ งนิ ต ย ที่ ชน
แดงเข ม และผ าป านเนื้ อละ- ชาติอิ สราเอลตองปฏิ บัติตามชั่ ว
เอียด ประกอบดวยฝมือของชาง อายุของเขา"
ด ายสี กั บเสาสี่ ต นและฐานรอง
พวกปุโรหิต
รับเสาสี่ ฐาน
"จงนําอาโรนพี่ ชายของ
เสาแหงพลับพลา
เจ ากั บบุ ตรชายของเขา
17 เสาล อมรอบลานทั้ งหมดให แยกออกมาจากหมู ชนชาติ อิ สมี ร าวสํ า หรั บ ยึ ด เสาให ติ ด ต อ ราเอลให มาอยู ใกล เจ า เพื่ อจะ
กันทําดวยเงิน และใหทําขอดวย ให ปรนนิ บั ติ เราในตํ า แหน ง
เงิ น ฐานรองรั บเสานั้ นทําด วย ปุ โรหิ ต คื อทั้ งอาโรนกั บบุ ตร
ทองสัมฤทธิ์
ชายของอาโรน คือนาดับ อาบีฮู
18 ด า นยาวของลานนั้ น จะเป น เอเลอาซาร กับอิธามาร
ร อยศอก ด านกว างห าสิ บศอก 2 แล วให ทํ า เครื่ องยศบริ สุ ท ธิ์
สู งห าศอก กั้ นด วยผ าป านเนื้ อ สํา หรั บอาโรนพี่ ช ายของเจ าให
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(17) อพย 38:19 (20) อพย 35:8, 28; ลนต 24:1-4
(21) อพย 26:31, 33; 28:43 (1) อพย 6:23; 24:1, 9; ลนต 10:1
(2) อพย 29:5, 29; 31:10; 39:1-31; ลนต 8:7-9
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สมเกียรติ และงดงาม
เอียด
3ใหกลาวแก คนทั้ งปวงผู เฉลี ยว 9แล วให ใช พลอยสี น้ํ า ข า วสอง
ฉลาดซึ่ งเราได บั น ดาลให เขามี แผ น สําหรั บจารึ กชื่ อบุ ตรของ
จิ ตใจอั นประกอบดวยสติ ปญญา อิสราเอลไว
นั้ น ให เขาทําเครื่ องยศสําหรั บ 10 ที่ พลอยแผ น หนึ่ งให จ ารึ ก
สถาปนาอาโรนให ปรนนิ บั ติ เรา ชื่ อหกชื่ อ และแผ นที่ สองก็ ให
ในตําแหนงปุโรหิต
จารึ กชื่ อไว อี กหกชื่ อที่ เหลื ออยู
เครื่ องยศของพวกปุโรหิต
ตามกําเนิด
4ให เขาทําเครื่ องยศดั งต อไปนี้ 11 ให ช างแกะจารึ กชื่ อเหล า
คื อทั บทรวง เสื้ อเอโฟด เสื้ อ บุ ตรอิ สราเอลไว ที่ พลอยทั้ งสอง
คลุม เสื้ อตาสมุก ผามาลาและ แผ นนั้ น เช นอย างแกะตราแล ว
รั ดประคด และให เขาทําเครื่ อง ฝ ง ไว บ นกระเปาะทองคํ า ซึ่ งมี
ยศบริ สุ ทธิ์ สํา หรั บอาโรนพี่ ชาย ลวดลายละเอียด
ของเจ าและบุ ตรชายของเขา 12 พลอยทั้ งสองแผ นนั้ นให ติ ด
เพื่ อจะให ปรนนิ บั ติ เ ราในตํ า - ไว กั บเอโฟดบนบ า ทั้ งสองข า ง
พลอยนั้ น จะเป นที่ ระลึ กถึ ง
แหนงปุโรหิต
5ให เขาเหล านั้ น รั บเอาทองคํา บรรดาบุ ตรแห งอิ สราเอล และ
ดายสีฟา สีมวง สีแดงเขม และ อาโรนจะแบกชื่ อเขาทั้ งหลายไว
บนบ าทั้ งสองเฉพาะพระพั ก ตร
ผาปานเนื้ อละเอียด
6 ให เขาทํ า เอโฟดด ว ยทองคํา พระเยโฮวาหเปนที่ ระลึก
ดวยดายสีฟา สีมวง สีแดงเขม 13 เจ า จงทํา กระเปาะทองคํา มี
และผาปานเนื้ อละเอียด ตัดดวย ลวดลายละเอียด
14 กั บทํ า สร อยสองสายด วย
ฝมือชางออกแบบ
7 แถบที่ ผู ก บ า ของเอโฟดนั้ น ทองคําบริ สุ ทธิ์ เป นสร อยถั ก
ให ติ ดกั บริ มตอนบนทั้ งสองชิ้ น เกลียวแลวติดไวที่ กระเปาะนั้ น
ทับทรวงสําหรับพวกปุโรหิต
เพื่ อจะติดเปนอันเดียวกัน
8 รั ดประคดทออย างประณี ต 15 จงทํ า ทั บทรวงแห ง การพิ สําหรั บคาดทั บเอโฟด ให ทํา พากษา ดวยฝมือชางออกแบบฝ
ด วยฝ มื ออย างเดี ยวกั น และใช มื อเหมื อนทํา เอโฟดคื อทําด วย
วัตถุอยางเดียวกับเอโฟด คือทํา ทองคํา ดายสีฟา สีมวง สีแดง
ดวยทองคํา ดายสีฟา สีมวง สี เขมและผาปานเนื้ อละเอียด
แดงเข ม และผ าป านเนื้ อละ- 16 ให ทํ า ทั บทรวงเป นรู ปสี่
(3) อพย 31:3, 6; 35:30-31; 36:1; อสย 11:2 (4) อพย 28:6, 15, 31, 39; ลนต 8:7
(6) อพย 39:2-7; ลนต 8:7 (9) อพย 35:27 (10) ปฐก 29:31; 30:13, 16-24; 35:16
(11) อพย 35:35 (12) อพย 28:29-30; 39:6-7; ลนต 24:7 (15) อพย 39:8-21

02_exo.pub
page 59

Wednesday, December 28, 2005 09:23

หนา 173
อพยพ 28
เหลี่ ยมจัตุรัส พับทบกลาง ยาว 26 จงทําห วงทองคําสองอั นติ ด
คืบหนึ่ ง กวางคืบหนึ่ ง
ไว ที่ มุ ม ล างทั้ ง สองข า งของทั บ
17 จงฝ งพลอยสี่ แถวบนทั บ ทรวงขางในที่ ติดเอโฟด
ทรวงนั้ น แถวที่ หนึ่ งฝ งทั บทิ ม 27 จงทําห วงสองอั นดวยทองคํา
บุษราคัมและพลอยสีแดงเขม
ใส ไว ริ มเอโฟดเบื้ องหน า ใต
18 แถวที่ สองฝ งมรกต ไพทูรย แถบที่ ตะเข็บเหนือรัดประคดซึ่ ง
และเพชร
ทอดวยฝมือประณีตของเอโฟด
19 แถวที่ สามฝงนิล โมรา และ 28 ให ผู กทั บทรวงนั้ นติ ดกั บ
พลอยสีมวง
เอโฟดด วย ใช ด ายถั กสีฟาร อย
20 แถวที่ สี่ ฝงพลอยเขียว พลอย ผู กที่ ห วง ให ทั บทรวงทั บรั ด
สีน้ําขาวและหยก พลอยทั้ งหมด ประคดที่ ทํ า ด วยฝ มื อ ประณี ต
นี้ ให ฝ งในลวดลายอั นละเอี ยดที่ ของเอโฟด เพื่ อมิ ให ทั บทรวง
ทําดวยทองคํา
หลุดไปจากเอโฟด
21 พลอยเหล านั้ นให มี ชื่ อเหล า 29 อาโรนจึ ง จะมี ชื่ อเหล า บุ ต ร
บุตรอิสราเอลสิบสองชื่ อจารึกไว อิสราเอลจารึ กไว ที่ ทับทรวงแหง
เหมื อนแกะตรา จะมีชื่ อตระกูล การพิ พากษาติ ด ไว ที่ หั วใจของ
ทุ กตระกู ลตามลํ า ดั บสิ บสอง ตน ใหเปนที่ ระลึกตอพระพักตร
ตระกูล
พระเยโฮวาห เสมอ เมื่ อเขาเข า
22 และเจ าจงทําสรอยถักเกลี ยว ไปในที่ บริสุทธิ์ นั้ น
ด วยทองคํา บริ สุ ทธิ์ สํ า หรั บทั บ 30 จงใส อู ริ ม และทู ม มิ ม ไว ใ น
ทรวง
ทับทรวงแหงการพิพากษา และ
23 และเจ าจงทําห วงทองคําสอง ของสองสิ่ งนี้ จะอยู ที่ หั วใจของ
ห วงติ ด ไว ที่ มุ ม บนทั้ งสองของ อาโรนเมื่ อเข าเฝ าพระเยโฮวาห
ทับทรวง
อาโรนจะรั บภาระการพิ พากษา
24 ส วนสร อ ยที่ ทํ า ด วยทองคํา เหล า บุ ต รอิ ส ราเอลไว ที่ หั ว ใจ
นั้ น ให เกี่ ยวด วยห วงที่ มุ มทั บ ของตนเสมอเฉพาะพระพั ก ตร
ทรวง
พระเยโฮวาห
25 และปลายสร อยอี กสองข า ง
เสื้ อคลุมสีฟา
ให ติ ด กั บกระเปาะที่ มี ลวดลาย 31 เจ าจงทําเสื้ อ คลุ ม ให เ ข าชุ ด
ละเอี ยดทั้ งสอง ให ติ ดไว ข าง กับเอโฟดดวยผาสีฟาลวน
หน าที่ แถบยึดเอโฟดทั้ งสองข าง 32 ให ทํ า ช อ งคอกลางผื น เสื้ อ
บนบา
แลวขลิบรอบคอดวยผาทอ เชน
(17) อพย 39:10 (29) อพย 28:12
(30) ลนต 8:8; กดว 27:21; พบญ 33:8; 1 ซมอ 28:6; อสร 2:63; นหม 7:65
(31) อพย 39:22-26
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เดี ยวกับคอเสื้ อทหาร เพื่ อจะมิ นั้ นจะเป นที่ โปรดปรานต อพระ
ใหขาด
พักตรพระเยโฮวาห
33 ที่ ชายล า งของเสื้ อคลุ ม ให
รัดประคด มาลา
ปกรูปทับทิม ใชดายสีฟา สีมวง
และกางเกง
สี แดงเข มรอบชายเสื้ อ และติ ด 39 จงทอเสื้ อให เป นลวดลาย
ลูกพรวนทองคําสลับกั บผลทั บ- ด วยป านเนื้ อละเอี ยด ส วนผ า
ทิม
มาลานั้ น จงทําด วยผ าป านเนื้ อ
34 ลูกพรวนทองคําลูกหนึ่ ง ผล ละเอี ยด และทํารั ดประคดด วย
ทับทิมผลหนึ่ ง ลูกพรวนทองคํา ฝมือชางดายสี
อี กลู กหนึ่ ง ผลทั บทิ มอี กผล 40 จงทําเสื้ อ รั ดประคดและ
หนึ่ งรอบชายลางของเสื้ อคลุม
มาลาสํา หรั บบุ ตรชายทั้ งหลาย
35 อาโรนจะสวมเสื้ อตั วนั้ นเมื่ อ ของอาโรนให สมเกี ยรติ และงดทํางานปรนนิ บัติ และจะได ยิ น งาม
เสี ยงลู ก พรวนเมื่ อเข าเฝ าพระ 41 จงแต งอาโรนพี่ ช ายของเจ า
เยโฮวาห ในที่ บริ สุ ทธิ์ และเมื่ อ และบุ ต รชายทั้ งหลายของเขา
เดิ นออกมา ด วยเกรงว าเขาจะ ด วยเครื่ องยศ แล วเจิ มและ
ตองตาย
สถาปนาและชําระเขาใหบริ สุ ทธิ์
แผนทองคํากับมาลา
เพื่ อจะให ปรนนิ บั ติ เ ราในตํ า 36 เจาจงทําแผ นทองคําบริสุ ทธิ์ แหนงปุโรหิต
จารึ กคําว า `บริสุ ทธิ์ แดพระเย- 42 จงเย็บกางเกงใหเขาเหลานั้ น
โฮวาห' ไวเหมือนอยางแกะตรา
ด วยผ าป านเพื่ อจะปกป ดกายที่
37 และเจาจงเอาด ายถักสีฟาผูก เปลือยของเขา ใหยาวตั้ งแตเอว
แผ น ทองคํ า นั้ นไว บนมาลาให จนถึงตนขา
อยู ที่ ขางมาลาดานหนา
43 ให อาโรนกั บบุ ตรชายทั้ ง
38 แผ นทองคํานั้ นจะอยู ที่ หน า หลายของเขาสวมเมื่ อเข าไปใน
ผากของอาโรน และอาโรนจะรับ พลั บพลาแห งชุ มนุ ม และเมื่ อ
ความชั่ วช า อั น เกิ ด แก ช นชาติ เขาใกลแทนจะปรนนิบัติ ณ ที่
อิ สราเอลเนื่ องจากของถวายอั น บริ สุ ทธิ์ เกลื อกว าเขาจะก อ
บริ สุ ทธิ์ ซึ่ งนํามาชําระให เป น ความชั่ วช าและถึ งตาย เรื่ องนี้
ของถวายอั นบริ สุ ทธิ์ และแผ น ให เป นกฎเกณฑ เนื องนิตย ที่ เขา
ทองคํานั้ นให อยู ที่ หน าผากของ และเชื้ อสายของเขาที่ มาภาย
อาโรนเสมอ เพื่ อสิ่ งของเหล า หลังเขาจะตองปฏิบัติตาม"
(36) อพย 39:30-31; ลนต 8:9 (38) อพย 28:43; ลนต 1:4 (39) อพย 35:35; 39:27
(40) อพย 28:2, 4; 39:27-29 (41) อพย 29:7-9 (42) อพย 39:28; ลนต 6:10; 16:4
(43) อพย 20:26; 27:21; ลนต 5:1
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การสถาปนาพวกปุโรหิต
9 แล วจงเอารั ด ประคดคาดเอว
"ต อไปนี้ เป นการซึ่ งเจา เขาไว ทั้ งตัวอาโรนเองและบุตร
ควรกระทําเพื่ อชําระตัว ชายของเขา และคาดมาลาใหเขา
เขาทั้ งหลายใหบริสุทธิ์ เพื่ อเขา แล วเขาก็ จะรั บตําแหน งเป นปุ จะปรนนิ บั ติ เราในตํา แหน งปุ - โรหิ ต ตามกฎเกณฑ เ นื อ งนิ ต ย
โรหิ ต คือจงเอาวัวหนุ มตั วหนึ่ ง ดั งนี้ แหละ เจ าจงสถาปนาอาและแกะตั วผู สองตั วซึ่ งปราศ- โรนและบุ ต รชายทั้ งหลายของ
เขาไว
จากตําหนิ
2ขนมป งไร เชื้ อ ขนมไร เชื้ อ เครื่ องบูชาสําหรับพวกปุโรหิต
คลุ กน้ํ า มั นและขนมแผ นบางไร 10 เจ า จงนํ า วั ว ตั ว ผู มาที่ หน า
เชื้ อทาน้ํามั น ขนมเหล านี้ จงทํา พลั บพลาแห งชุ มนุ ม ให อาโรน
กับบุ ตรชายของเขาเอามือวางลง
ดวยยอดแปงขาวสาลี
3 แล วจงใส ขนมป ง ต า งๆเหล า บนหัววัวตัวผู
นั้ นไว ในกระบุ งเดี ยวกั น จงนํา 11 แล วจงฆ าวั วตั วผู นั้ นต อพระ
มาในกระบุ ง พร อ มกั บวั วตั วผู พักตรพระเยโฮวาหที่ ประตู พลับ
พลาแหงชุมนุม
และลูกแกะตัวผู สองตัว
4 จงนํ า อาโรนและบุ ต รชายทั้ ง 12 จงเอานิ้ วมือจุ มเลือดวั วตั วผู
หลายของเขามาที่ ประตู พลั บ- นั้ น ทาไว ที่ เชิงงอนริมแทนบ าง
พลาแหงชุ มนุ ม แลวจงชําระตัว ส วนเลื อดที่ เหลื อทั้ งหมดจงเท
ไวที่ เชิงแทนบูชา
เขาทั้ งหลายดวยน้ํา
5จงสวมเครื่ องยศใหอาโรน คือ 13 เจ าจงเอาไขมันทั้ งหมดที่ หุ ม
เสื้ อในกับเสื้ อเอโฟด กับเอโฟด เครื่ องใน พังผืดที่ ติดอยู กั บตับ
และทับทรวง และเอารัดประคด และไตทั้ งสองกั บไขมั นที่ ติ ดไต
ที่ ทอด วยฝ มื อประณี ต สําหรั บ นั้ นมาเผาบนแทน
14 แต เนื้ อกับหนั ง และมูลของ
ใชกับเอโฟดนั้ นคาดเอวไว
6 จงสวมมาลาที่ ศี ร ษะของอา- วั วตัวผู นั้ นจงเผาไฟเสียข างนอก
โรน และจงสวมมงกุ ฎบริ สุ ทธิ์ คาย ทั้ งนี้ เปนเครื่ องบูชาไถบาป
15 เจ าจงนําแกะผู ตั วหนึ่ งมาให
ทับมาลา
7จงเอาน้ํามันเจิมเทลงบนศีรษะ อาโรน กั บบุ ตรชายเขาเอามื อ
ของตนวางบนหัวแกะตัวผู นั้ น
ของเขา และเจิมตั้ งเขาไว
8จงนําบุ ตรชายทั้ งหลายของเขา 16 แลวจงฆาแกะตัวนั้ นเสีย เอา
เลือดพรมรอบๆแทน
มาและสวมเสื้ อให

29

(1) ลนต 8:1-34; ฮบ 7:26-28 (2) ลนต 2:4 (4) อพย 40:12 (5) อพย 28:2
(6) อพย 28:36-37 (7) อพย 25:6 (8) อพย 28:39 (9) อพย 28:41 (10) ลนต 1:4
(12) อพย 27:2 (13) ลนต 1:8 (14) ลนต 4:11-12 (15) ลนต 1:4-9 (16) อพย 24:6
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17 จงชํ า แหละแกะตั วนั้ นออก ตับ กับไตทั้ งสองและไขมันที่ ติด
เป น ท อนๆและเครื่ อ งในกั บขา อยู กับไต กับโคนขาขางขวาดวย
จงลางน้ําวางไวกับเนื้ อและหัว
เพราะเป นแกะใช สํ า หรั บการ
18 แล วจงเผาแกะตั วนั้ นทั้ งตั ว สถาปนา
บนแทนบูชา เปนเครื่ องเผาบูชา 23 กั บขนมป งก อนหนึ่ ง และ
ถวายแดพระเยโฮวาห เปนกลิ่ น ขนมป งคลุกน้ํามั นแผนหนึ่ งและ
พอพระทัย เปนเครื่ องบูชาด วย ขนมปงบางแผ นหนึ่ งจากกระบุง
ไฟถวายแดพระเยโฮวาห
ขนมป งไร เชื้ อ ซึ่ งอยู ต อพระ
19 เจาจงนําแกะตั วผู อี กตั วหนึ่ ง พักตรพระเยโฮวาห
มา แลวใหอาโรนกับบุตรชายเขา 24 แล วจงวางสิ่ ง เหล า นั้ นไว ใน
เอามื อ ของตนวางบนหั วแกะผู มื อของอาโรน และในมื อบุ ตร
ตัวนั้ น
ชายของเขา ใหแกวงไปแกวงมา
20 แล วทานจงฆาแกะตั วนั้ นเสีย เป น เครื่ องบู ช าแกว ง ถวายต อ
เอาเลือดสวนหนึ่ งเจิมที่ ปลายใบ พระพักตรพระเยโฮวาห
หูขางขวาของอาโรน และที่ ปลาย 25 แล วจงรั บสิ่ งเหล านี้ จากมื อ
ใบหู ขางขวาของบุ ตรชายของเขา ของเขานํ า ไปเผาบนแท น บู ช า
ทุ กคน และที่ หั วแม มื อข างขวา เป นเครื่ องเผาบู ชา เป นกลิ่ นที่
และที่ หั วแม เท าข างขวาของเขา พอพระทั ยต อ พระพั ก ตร พระ
บ าง แล วจงเอาเลื อดที่ เหลื อ เยโฮวาห เปนเครื่ องบูชาดวยไฟ
พรมรอบๆแทนบูชา
ถวายแดพระเยโฮวาห
21 จงเอาเลื อ ดส วนหนึ่ งที่ อยู
อาหารสําหรับพวกปุโรหิต
บนแท นและน้ํ า มั นเจิ มนั้ นพรม 26 จงเอาเนื้ อที่ อกแกะตั วผู ซึ่ ง
อาโรนและเครื่ องยศของเขา จง เปนแกะสถาปนาอาโรน แลวให
พรมบุ ต รชายทั้ งหลายของเขา แกว งไปแกว งมาเป นเครื่ องบู ชา
และเครื่ องยศของบุ ตรชายเหล า แกว ง ถวายต อ พระพั ก ตร พ ระ
นั้ นด วย อาโรนและเครื่ องยศ เยโฮวาห และนั่ นจะเป นส วน
ของเขาจะบริ สุ ทธิ์ รวมทั้ งบุ ต ร ของเจา
ชายของเขาและเครื่ องยศของ 27 และจงเอาเนื้ อที่ อกแกะตั วผู
เขาดวย
ซึ่ งเป น เครื่ องบู ช าแกว ง นั้ นไว
22 เจาจงเอาไขมันแกะตัวผู และ และเนื้ อ โคนขาอั นเป น ส วนยก
หางที่ เป นไขมั น กับไขมั นที่ ติ ด ให แก ปุ โรหิ ตซึ่ งแกว ง ไปแกว ง
เครื่ องใน และพังผืดที่ ติดอยู กับ มา และซึ่ งเป นของถวายจาก
(18) อพย 20:24 (19) ลนต 8:22 (21) อพย 28:41; 29:1; 30:25, 30
(23) ลนต 8:26 (24) ลนต 7:30 (25) ลนต 8:28
(26) ลนต 7:31, 34; 8:29 (27) ลนต 7:31, 34; กดว 18:11, 18; พบญ 18:3
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แกะใชสําหรับการสถาปนา ดวย 34 และถ า แม เ นื้ อที่ ใช ในพิ ธี
เป นสวนของอาโรนและบุตรชาย สถาปนาและขนมป งนั้ นยั ง
เขา
เหลื ออยู จนรุ งเช าบ าง ก็ ให
28 นั่ นแหละเป นส วนซึ่ งอาโรน เผาส วนที่ เ หลื อ นั้ น ด วยไฟเสี ย
และบุ ตรชายเขาจะได รั บจากชน อย าให รั บประทาน เพราะเป น
ชาติอิสราเอลเปนกฎเกณฑเนือง ของบริสุทธิ์
นิตย เพราะเปนส วนที่ ยกใหแก
เจ็ดวันแหงพิธีสถาปนา
ปุโรหิต และชนชาติอิสราเอลจะ 35 ดั งนั้ นแหละ เจ าจงกระทํา
ยกให จากเครื่ องสั นติ บูชา เป น ให แก อาโรน และบุ ตรชายเขา
เครื่ องบู ชาของเขาถวายแด พระ ตามคําที่ เราได บัญชาเจ าไว จง
เยโฮวาห
ทําพิธีสถาปนาเขาใหครบเจ็ดวัน
29 เครื่ องยศบริ สุ ทธิ์ ของอาโรน 36 จงนํ า วั ว ผู ตั วหนึ่ งมาถวาย
จะเปนของบุตรชายของเขาต อๆ ทุกๆวัน เปนเครื่ องบูชาไถ บาป
ไป ใหเขาสวมเมื่ อเขารับการเจิม เพื่ อทําการลบมลทิ นและจงชําและได รั บการสถาปนาไว ในตํา- ระแท นบู ชา ด วยทําการลบมล
แหนง
ทินของแทนนั้ น จงเจิมแทนนั้ น
30 จงให บุ ต รชายซึ่ ง จะเป นปุ - เพื่ อจะชําระใหบริสุทธิ์
โรหิ ตแทนเขานั้ นสวมเครื่ องยศ 37 จงทําการลบมลทิ นแท นนั้ น
เหล านั้ นครบเจ็ ดวั น ขณะที่ เขา ครบเจ็ ดวั น และชําระแท นนั้ น
มายั งพลั บพลาแห งชุ มนุ มเพื่ อ ให บริสุ ทธิ์ แลวแท นนั้ นจะบริปรนนิบัติในที่ บริสุทธิ์
สุ ทธิ์ ที่ สุ ด สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่ ถู ก
31 จงต ม เนื้ อแกะตั วผู สํ า หรั บ ตองแทนนั้ นก็จะบริสุทธิ์ ดวย
การสถาปนาในที่ บริสุทธิ์
เครื่ องบูชาประจําวัน
32 แล ว ให อ าโรนกั บบุ ตรชาย 38 ต อ ไปนี้ เป น สิ่ งซึ่ งเจ า ต อ ง
ของเขากินเนื้ อแกะตัวผู นั้ น และ ถวายบนแท นนั้ นทุ กวั นเสมอไป
ขนมป งซึ่ งอยู ในกระบุ งที่ ประตู คือลูกแกะสองตัว อายุหนึ่ งขวบ
พลับพลาแหงชุมนุม
39 จงนําลู กแกะตั วหนึ่ งมาบู ชา
33 ให เขากิ น ของซึ่ งนํ า มาบู ช า เวลาเช า และนําลู กแกะอี กตั ว
ลบมลทิ น เพื่ อจะสถาปนาและ หนึ่ งมาบูชาเวลาเย็น
ชําระเขาเหลานั้ นใหบริสุทธิ์ แต 40 พร อมกั บลู ก แกะตั วที่ หนึ่ ง
คนภายนอกอย าให รั บประทาน นั้ น จงถวายยอดแปงหนึ่ งในสิบ
เพราะเปนของบริสุทธิ์
เอฟาหคลุ กกับน้ํามันที่ คั้ นไวนั้ น
(28) ลนต 3:1 (29) อพย 28:2, 41 (30) ลนต 8:35; 9:1, 8 (31) ลนต 8:31
(32) มธ 12:4 (33) อพย 12:34; ลนต 10:14 (34) อพย 12:10 (35) ลนต 8:33-35
(36) อพย 30:26-29 (37) มธ 23 :19 (38) กดว 29:6-38 (39) อสค 46:13-15
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หนึ่ งในสี่ ฮิน และน้ําองุ นหนึ่ งใน เขา"
สี่ ฮินคู กัน เปนเครื่ องดื่ มบูชา
แทนสําหรับเผาเครื่ องหอม
41 จงถวายลู ก แกะอี ก ตั วหนึ่ ง
"เจ า จงสร า งแท น สํ า นั้ นในเวลาเย็น ถวายธั ญญบู ชา
หรับเผาเครื่ องหอม จง
และเครื่ องดื่ มบู ชาคู กั นด วย ทําแทนนั้ นดวยไมกระถินเทศ
เหมือนอยางในเวลาเชา ใหเปน 2ให ยาวศอกหนึ่ ง กว างศอก
กลิ่ นพอพระทัย เปนเครื่ องบูชา หนึ่ ง เปนรูปสี่ เหลี่ ยมจัตุรัสและ
ดวยไฟถวายแดพระเยโฮวาห
สูงสองศอก เชิงงอนมุมแทนนั้ น
42 นี่ จะเปนเครื่ องเผาบู ชาเนื อง ใหเปนไมทอนเดียวกับแทน
นิ ตย ตลอดชั่ วอายุ ของเจ า ที่ 3 และจงหุ มแท นด วยทองคํา
ประตู พลั บพลาแห งชุ มนุ ม เฉ- บริ สุ ทธิ์ ทั้ งด านบนและด านข าง
พาะพระพั กตร พระเยโฮวาห ที่ ทุกด าน และเชิ งงอนด วย และ
ที่ เราจะพบเจ าทั้ งหลายและสน- จงทํ า กระจั งทองคํ า ล อมรอบ
ทนากับเจาที่ นั่ น
แทน
43 ที่ นั่ น เราจะพบกั บชนชาติ 4จงทําห วงทองคําสองหวง ติ ด
อิ สราเอล และพลั บพลานั้ นจะ ไว ใต ก ระจั ง ด านละห วงตรงกั น
รั บการชําระให บริ สุ ทธิ์ ด วยสง า ข าม ห วงนั้ นสําหรั บสอดใส ไม
ราศีของเรา
คานหาม
44 เราจะชําระพลั บพลาแห งชุ ม 5 ไม ค านหามนั้ นจงทํ า ด วยไม
นุ มและแท น บู ช าไว เ ป นที่ บริ - กระถินเทศหุ มดวยทองคํา
สุทธิ์ และเราจะชําระอาโรนและ 6จงตั้ งแท นนั้ นไว ข างนอกม าน
บุตรชายเขาใหบริสุทธิ์ ดวย เพื่ อ ซึ่ งอยู ใกล หี บพระโอวาท ข าง
เขาจะปรนนิ บั ติ เราในตํา แหน ง หน าพระที่ นั่ งกรุ ณาซึ่ งอยู เหนื อ
ปุโรหิต
หีบพระโอวาท ที่ ที่ เราจะพบกับ
45 เราจะสถิ ต อยู ท า มกลางชน เจา
ชาติ อิ สราเอล และจะเป นพระ 7 จงให อ าโรนเผาเครื่ องหอม
เจาของเขา
บนแทนนั้ นทุกเวลาเชา เมื่ อเขา
46 เขาจะรู ว า เราคื อ พระเยโฮ- แต งประที ปก็ จงเผาเครื่ องหอม
วาห พระเจ าของเขา ผู ได นําเขา ดวย
ออกจากแผนดินอียิปต เพื่ อเรา 8และในเวลาเย็ นเมื่ ออาโรนจุ ด
จะสถิตอยู ทามกลางเขาทั้ งหลาย ประที ป ให เผาเครื่ องหอมบน
เราคื อพระเยโฮวาห พระเจ าของ แท น เป นเครื่ องหอมเนื อง
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(41) 1 พกษ 18:29 (42) อพย 25:22; 30:8 (43) อพย 40:34; 1 พกษ 8:11
(44) ลนต 21:15 (45) ปฐก 17:8; อพย 25:8 (46) อพย 16:12; 20:2; ลนต 11:45
(1) อพย 37:25-29 (6) อพย 25:10-22; 26:31 (7) อพย 25:31-40; 27:20; 30:34
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นิ ตย ตอพระพักตร พระเยโฮวาห ไป ใหนําเงินมาถวายพระเยโฮตลอดชั่ วอายุของเจา
วาห
9 แต เครื่ องหอมอย างที่ ห าม 15 เมื่ อเจ า ทั้ งหลายนํ า เงิ น มา
อยาได เผาบนแทนนั้ นเลย หรือ ถวายพระเยโฮวาห เพื่ อจะไดไถ
เผาเครื่ องเผาบู ชา หรื อเครื่ อง ชีวิตของเจาทั้ งหลายนั้ น สําหรับ
ธั ญญบู ชา หรื อเทเครื่ องดื่ ม คนมั่ งมี ก็ อย าถวายเกิ นและสําบูชาบนนั้ น
หรั บคนจนก็ อย าถวายน อ ยกว า
10 ให อาโรนทําการบู ชาไถ บาป ครึ่ งเชเขล
ที่ เชิ งงอนป ละหนด วยเลื อดของ 16 จงเก็ บเงิ นค าไถ จากชนชาติ
เครื่ องบูชาไถ บาปลบมลทิน ให อิ สราเอล และจงกําหนดเงิ นไว
เขาทํา การลบมลทิ น แท น นั้ นป ใช จ า ยในพลั บพลาแห ง ชุ มนุ ม
ละหน ตลอดชั่ วอายุ ของเจ า เพื่ อเป นที่ ระลึ กแก ชนชาติ อิ สแท นนั้ นจะบริ สุ ทธิ์ ที่ สุ ดแด พระ ราเอลต อพระพั ก ตร พระเยโฮเยโฮวาห"
วาห สําหรั บการไถ ชี วิตของเจ า
เงินครึ่ งเชเขลเปนคาไถชีวิต
ทั้ งหลาย"
ขันทองสัมฤทธิ์ สําหรับ
11 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
วา
ลางชําระมือและเทา
12 "เมื่ อเจ าจะจดสํ า มะโนครั ว
ของพวกปุโรหิต
ชนชาติอิสราเอลจงให เขาตางนํา 17 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
ทรั พย สิ นมาถวายพระเยโฮวาห วา
เป นค าไถ ชี วิ ต เมื่ อเจ านั บจํา- 18 "เจ าจงทํ า ขั น ทองสั ม ฤทธิ์
นวนเขา เพื่ อจะมิ ได เกิดภั ยพิ - และพานรองขั นทองสั มฤทธิ์
บั ติ ขึ้ นในหมู พวกเขาเมื่ อเจ านั บ ดวย สําหรับลางชําระ จงตั้ งขัน
เขา
นั้ นไว ระหว างพลั บพลาแห งชุ ม
13 ทุ กคนที่ ขึ้ นทะเบี ยนสํามะโน นุ มและแท นบู ชา แล วจงตั กน้ํา
ครั ว จะต องถวายของอย างนี้ ใสไวในขันนั้ น
คื อเงิ นครึ่ งเชเขลตามเชเขลของ 19 ให อ าโรนและบุ ต รชายของ
สถานบริ สุ ทธิ์ (เชเขลหนึ่ งมียี่ - เขาใชลางมือและเทา
สิบเก-ราห) ครึ่ งเชเขลเปนเงิน 20 เมื่ อเขาจะเข าไปในพลับพลา
ถวายแดพระเยโฮวาห
แหงชุมนุม เขาจะตองชําระดวย
14 ทุ ก ๆคนที่ ขึ้ นทะเบี ยนสํ า - น้ําเพื่ อจะไมตาย หรือเมื่ อเขา
มะโนครั ว อายุ ตั้ งแต ยี่ สิ บป ขึ้ น เข ามาใกล แท นทําการปรนนิ บัติ
(9) ลนต 10:1 (10) ลนต 16:3-34 (12) อพย 38:25; กดว 1:2 (13) อพย 38:26
(15) โยบ 34:19; สภษ 22:2 (16) อพย 38:25-31; กดว 16:40
(18) อพย 38:8; 40:30; 1 พกษ 7:38 (19) อพย 40:31-32; สดด 26:6
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เพื่ อถวายเครื่ องบู ชาด วยไฟแด พานรองขันนั้ น
พระเยโฮวาห
29 จงชําระให บริ สุ ทธิ์ เพื่ อจะ
21 จงให เขาล างมื อและเท าเพื่ อ ไดบริสุทธิ์ ที่ สุด และอะไรมาถูก
จะมิ ได ตาย และให เป นกฎ สิ่ งเหลานั้ นก็บริสุทธิ์ ดวย
เกณฑ เ นื อ งนิ ต ย ประจํ า ตั ว เขา 30 อนึ่ งจงเจิ มอาโรนและบุ ต ร
คื ออาโรนกั บ เชื้ อสายของเขา ชายเขา และสถาปนาเขาไว ให
ตลอดชั่ วอายุของเขา"
ปรนนิบัติเราในตําแหนงปุโรหิต
น้ํามันเจิมอันบริสุทธิ์
31 ท านจงกล าวแก ชนชาติ อิ ส22 ยิ่ งกว านั้ น พระเยโฮวาห ยัง ราเอลว า `นี่ แหละ เป นน้ํา มั น
เจิ มอั นบริ สุ ทธิ์ สําหรั บเราตลอด
ตรัสกับโมเสสวา
23 "จงเอาเครื่ องเทศพิ เศษคื อ ชั่ วอายุของเจา
มดยอบน้ํา ซึ่ งหนั กห าร อยเช- 32 น้ํ า มั น นี่ อย า ให เ จิ ม คนสาเขล และอบเชยหอมครึ่ งจํานวน มั ญเลย และอย าผสมทําน้ํา มั น
คื อสองร อยห าสิ บเชเขล และ อื่ นเหมื อนอยางน้ํามันนี้ น้ํามัน
นี้ เป นน้ํ า มั นบริ สุ ทธิ์ เจ าทั้ ง
ตะไครสองรอยหาสิบเชเขล
24 และการบู รห าร อยเชเขล หลายจงถือไวเปนบริสุทธิ์
ตามเชเขลของสถานบริสุ ทธิ์ และ 33 ผู ใดจะผสมน้ํ า มั น อย างนี้
หรื อผู ใดจะใช ชโลมคนต างด าว
น้ํามันมะกอกเทศหนึ่ งฮิน
ผู
 นั้ นจะถู ก ตั ด ขาดจากชนชาติ
25 เจ าจงเอาสิ่ งเหล า นี้ มาทํา
เป นน้ํา มั นเจิ มอั นบริ สุ ทธิ์ เป น ของเขา'"
เครื่ องหอมสําหรับ
น้ําหอมปรุ งตามศิลปช างปรุงน้ํา
มันนั้ น จะเปนน้ํามันเจิมอันบริแทนเผาเครื่ องหอม
สุทธิ์
34 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
26 แล วจงเอาน้ํ า มั น เจิ มพลั บ- ว า "จงเอาเครื่ องเทศคื อยางไม
พลาแห งชุ มนุ มและหี บพระโอ- ชะมด และมหาหิ งค ผสมกั บ
วาทดวย
กํายานบริ สุ ทธิ์ ให เท าๆกั นทุ ก
27 โต ะและเครื่ องใช ประจําโต ะ อยาง
คั น ประที ปกั บเครื่ องใช ประจํา 35 จงผสมเครื่ องหอมปรุ ง ตาม
คั นประที ป และแท นเผาเครื่ อง ศิ ล ปช า งปรุ ง เจื อ ด วยเกลื อ ให
หอม
เปนของบริสุทธิ์ และศักดิ์ สิทธิ์
28 แท นเครื่ องเผาบู ชา และ 36 จงเอาส วนหนึ่ งมาตําให ละเครื่ องใชประจําแทน ทั้ งขันและ เอี ยด และวางอี กส วนหนึ่ งไว
(21) อพย 28:43 (23) สดด 45:8; สภษ 7:17 (24) อพย 29:40 (25) อพย 37:29
(26) อพย 40:9; ลนต 8:10 (29) อพย 29:37 (30) อพย 29:7 (32) อพย 30:25, 37
(33) ปฐก 17:14 (34) อพย 25:6 (35) อพย 30:25 (36) อพย 29:37, 42; 30:32
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หน าหี บพระโอวาทในพลั บพลา เราได บั น ดาลให เ ขามี จิ ตใจอั น
แห ง ชุ ม นุ ม ที่ เราจะพบกั บ เจ า ประกอบดวยสติปญญา เพื่ อเขา
เครื่ องหอมนั้ นเจ าจงถื อว าบริ - จะได ทํา สิ่ งสารพั ด ซึ่ ง เราได สั่ ง
สุทธิ์ ที่ สุด
เจาไวนั้ น
37 เครื่ องหอมที่ เจ ากระทําตาม 7คื อพลั บพลาแห งชุ มนุ ม หี บ
สวนที่ ผสมนั้ น เจาอยาทําใชเอง พระโอวาท และพระที่ นั่ งกรุ ให ถื อว านี่ เ ป นเครื่ อ งหอมบริ - ณาซึ่ งอยู บนหีบพระโอวาท และ
สุทธิ์ แดพระเยโฮวาห
เครื่ องใช ทุ กอย างสําหรั บพลั บ38 ผู ใดทําเครื่ องเช นนี้ ไว ใช สู ด พลา
ดม ผู นั้ นตองถู กตัดขาดจากชน 8 โต ะ กั บเครื่ องใช สํ า หรั บโต ะ
ชาติของเขา"
คั นประที ปบริ สุ ทธิ์ กั บเครื่ องใช
ชางที่ สรางพลับพลาประกอบ
สําหรั บคั นประที ป และแท น
เครื่ องหอม
ดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ 9แท นเครื่ องเผาบู ชากั บเครื่ อง
ใช ประจําแท น ขั นกั บพานรอง
โมเสสวา
2"ดู ซี เราได ออกชื่ อเบซาเลล ขันนั้ น
ผู เป นบุ ตรชายอุ รี ผู เป นบุ ตร 10 เสื้ อยศเย็ บด วยฝ มื อประณี ต
คื อเสื้ อยศอั นบริ สุ ทธิ์ ของอาโรน
ชายเฮอรแหงตระกูลยูดาห
ปุ
โรหิต และเสื้ อยศของบุตรชาย
3 และได ให เขาประกอบด วย
พระวิ ญญาณของพระเจ าคื อ ให ของเขา เพื่ อจะไดสวมปฏิบัติใน
เขามีสติปญญา ความเขาใจและ ตําแหนงปุโรหิต
11 และน้ํ า มั นเจิ ม กั บเครื่ อง
ความรู ในวิชาการทุกอยาง
4จะได คิ ด ออกแบบอย างประ- หอมสําหรั บที่ บริ สุ ทธิ์ ที่ เรา
ณีตในการทําเครื่ องทองคํา เงิน บั ญชาเจ านั้ นให เขากระทํา ตาม
ทุกประการ"
และทองสัมฤทธิ์
วันสะบาโตเปนหมายสําคัญ
5 เจี ยระไนพลอยต างๆสํา หรั บ
ระหวางพระเจากับอิสราเอล
ฝ งในกระเปาะและแกะสลั กไม
ได คือประกอบวิชาการทุกอยาง 12 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
6และดู เถิ ด เราได ตั้ งผู ช วยอี ก วา
คนหนึ่ ง ชื่ อโอโฮลีอับ บุตรชาย 13 "จงสั่ งชนชาติ อิ ส ราเอลว า
อาหิสะมัคแหงตระกูลดาน และ `เจ าทั้ งหลายจงรักษาวันสะบาโต
สําหรั บคนทั้ งปวงผู เฉลี ยวฉลาด ของเราไว เพราะนี่ จะเปนหมาย

31

(37) อพย 30:32 (38) อพย 30:33 (2) อพย 35:30; 36:1 (3) อพย 28:3; 35:31
(6) อพย 28:3; 35:10, 34 (7) อพย 36:8; 37:1-5, 6-9 (8) อพย 37:10-24
(9) อพย 38:1-8 (10) อพย 39:1, 41 (11) อพย 30:23-32 (13) อพย 13:17
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สํา คั ญระหว างเรากั บเจ า ตลอด สองแผ น เป นแผ นศิ ลาจารึ ก
ชั่ วอายุของเจา เพื่ อเจาจะไดรู วา ดวยนิ้ วพระหัตถของพระเจา
เราคือพระเยโฮวาห ผู ไดกระทํา
รูปเคารพ
เจาใหบริสุทธิ์
วัวทองคํา
14 เหตุ ฉะนี้ เจ าทั้ งหลายจง
เมื่ อพลไพร เห็ นโมเสส
รั กษาวั นสะบาโตไว เพราะเป น
ล าช าอยู ไม ลงมาจาก
วั นบริ สุ ทธิ์ สําหรั บเจ า ทุ กคนที่ ภู เขา จึ งได พากั นมาหาอาโรน
กระทํ า ให วั น นั้ นเป น มลทิ น จะ เรี ยนว า "ลุ กขึ้ น ขอท านสร าง
ต องถู กประหารให ตายเป นแน พระใหแกพวกขาพเจา ซึ่ งจะนํา
เพราะผู ใดก็ ตามทํ า การงานใน พวกขาพเจาไป ดวยวาโมเสสคน
วันนั้ น ผู นั้ นตองถูกตัดขาดจาก นี้ ที่ ได นํ า ข าพเจ าออกมาจาก
ทามกลางชนชาติของเขา
ประเทศอี ยิ ปต เป นอะไรไปเสี ย
15 จงทํ า งานแต ใ นกํ า หนดหก แลว ขาพเจาไมทราบ"
วั น แต ในวั นที่ เจ็ ดเป นวั นสะ- 2 ฝ ายอาโรนได ก ล าวแก เ ขาว า
บาโต เปนวันหยุดพักสงบ เปน "จงปลดตุ มหู ทองคําออกจากหู
วั นบริ สุ ทธิ์ แด พระเยโฮวาห ผู ภรรยา และหูบุตรชายหญิ งของ
ใดทํางานในวั นสะบาโตนั้ นต อง เจ าทั้ งหลาย แล วนํามาให เรา
ถูกลงโทษถึงตายเปนแน
เถิด"
16 เหตุ ฉะนี้ ชนชาติ อิ สราเอล 3พลไพร ทั้ งปวงจึงได ปลดตุ มหู
จงรักษาวันสะบาโตไว คือถือวัน ทองคําจากหู ของตนมามอบให
สะบาโต ตลอดชั่ วอายุ ของเขา กับอาโรน
เปนพันธสัญญาเนืองนิตย
4 เมื่ ออาโรนได รั บทองคํ า จาก
17 เป นหมายสําคั ญระหว างเรา มือเขาแลว จึงใชเครื่ องมือสลัก
กับชนชาติอิสราเอลวา ในหกวัน หลอรูปเปนวัวหนุ ม แลวเขาทั้ ง
พระเยโฮวาห ได ทรงสร างฟ า หลายประกาศวา "โอ อิสราเอล
สวรรค และแผ นดิ นโลก แต ใน สิ่ งเหล านี้ แหละเป นพระของเจ า
วั นที่ เจ็ ดพระองค ได ทรงงดการ ซึ่ งนํ า เจ า ออกจากแผ น ดิ น อี งานไว และไดทรงหยอนพระทัย ยิปต"
ในวันนั้ น'"
5เมื่ ออาโรนได ยินดั งนั้ นแล วจึ ง
18 เมื่ อ พระองค ตรั ส แก โมเสส สร างแท นบู ชาไว ตรงหน ารู ปวั ว
บนภู เขาซี นายเสร็ จแล ว พระ หนุ มนั้ น แล วอาโรนประกาศวา
องค ได ประทานแผ นพระโอวาท "พรุ ง นี้ จะเป นวั นเทศกาลเลี้ ยง

32

(14) อพย 20:8; 31:15 (15) ปฐก 2:2; อพย 20:8-11 (17) ปฐก 1:31
(18) อพย 24:12; 32:15-16 (1) อพย 13:21; 17:1-3 (2) อพย 11:2; 35:22
(4) อพย 20:3-4; 29:45-46 (5) ลนต 23:2, 4
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หนา 183
อพยพ 32
ถวายพระเยโฮวาห"
องค จึ ง ทรงพระพิ โรธอย างแรง
6ครั้ นรุ งขึ้ นเขาตื่ นขึ้ นแตเชามื ด กล าต อพลไพร ของพระองค
ถวายเครื่ องเผาบู ชา และนํา ซึ่ งพระองค ทรงนํ า ออกมาจาก
เครื่ องสั นติ บูชามา พลไพร ก็ แผนดินอียิปต ดวยฤทธานุภาพ
นั่ งลงกิ นและดื่ ม แล วก็ ลุ กขึ้ น อั นใหญ ยิ่ ง และด วยพระหั ตถ
เลนสนุกกัน
อันทรงฤทธิ์ ของพระองคเลา
โมเสสออนวอนเพื่ ออิสราเอล
12 เหตุ ไฉนจะให ชนชาวอี ยิ ปต
7ฝ ายพระเยโฮวาห ตรั สกั บโม- กล าวว า `พระองค ทรงนําเขา
เสสวา "เจาลงไปเถิด ดวยวาชน ออกมา เพื่ อจะทรงทําร ายเขา
ชาติ ของเจาซึ่ งเจ าได นําออกจาก เพื่ อ จะประหารชี วิ ต เขาที่ ภู เขา
แผ นดิ นอี ยิ ปต นั้ น ได ทําความ และทําลายเขาเสี ยจากพื้ นแผ น
ดิ นโลก' ขอพระองค ทรงหั น
เสื่ อมเสียมากแลว
8 เขาได หั น เหออกจากทางซึ่ ง กลั บเสี ยจากความพิ โรธอั นแรง
เราสั่ งเขาไว อย างรวดเร็ ว คื อ กล าของพระองค และทรงกลั บ
หล อรูปวั วขึ้ นรู ปหนึ่ งสําหรั บตน พระทั ยอย า ทํ า อั น ตรายแก พล
และกราบไหว รู ปนั้ น และถวาย ไพรของพระองคเอง
สั ตวบู ชาแก รู ปนั้ นและกล าวว า 13 ขอพระองค ได ท รงระลึ กถึ ง
`โอ อิ สราเอล สิ่ งเหลานี้ แหละ อับราฮัม อิสอัค และอิสราเอล
เป นพระของเจ า ซึ่ งนําเจ าออก ผู รั บใช ของพระองค เป นผู ซึ่ ง
พระองค ได ทรงปฏิ ญาณด วย
จากแผนดินอียิปต'"
9แล วพระเยโฮวาห ตรั สกั บโม- พระองคเองแก เขาเหล านั้ นไว วา
เสสวา "เราเห็นพลไพรนี้ แลว ดู `เราจะให เชื้ อสายของเจ าทวี ขึ้ น
ดุ จดวงดาวในท องฟ า
และ
เถิด เขาเปนชนชาติคอแข็ง
10 ฉะนั้ นบั ดนี้ เจาจงปลอยเรา แผ นดิ นนี้ ทั้ ง หมดซึ่ งเราสั ญญา
ตามลําพั ง เพื่ อความพิ โรธของ ไว แล ว เราจะยกให แก เชื้ อสาย
เราจะเดื อ ดพลุ ง ขึ้ น ต อเขาและ ของเจา และเขาจะรับไวเปนมรเพื่ อเราจะผลาญทําลายเขาเสี ย ดกตลอดไป'"
ส วนเจ าเราจะใหเป นประชาชาติ 14 แล วพระเยโฮวาห จึ งทรง
กลั บพระทั ย มิ ได ทรงทําอั นใหญ"
11 ฝ ายโมเสสก็ วิงวอนกราบทู ล ตรายอย างที่ พระองค ทรงดําริวา
พระเยโฮวาหพระเจ าของท านว า จะกระทํ า แก พลไพร ของพระ
"ข าแต พระเยโฮวาห ไฉนพระ องค
(6) อพย 32:17-19 (7) อพย 32:11 (9) อพย 33:3, 5; 34:9 (10) อพย 22:24
(11) พบญ 9:18, 26-29 (12) อพย 32:14; กดว 14:13-19
(13) ปฐก 12:7; 13:15; 15:7, 18; 22:16-18 (14) 2 ซมอ 24:16
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อพยพ 32
หนา 184
อิสราเอลเปลือยกาย
พวกเขา"
22 ฝ ายอาโรนตอบว า "อย าให
และไหวรูปเคารพ
ความโกรธของเจานายของขาพโมเสสทําลายรูปเคารพ
15 ฝ า ยโมเสสกลั บลงมาจากภู เจาเดือดพลุ งขึ้ นเลย ทานก็รู จัก
เขาถื อ แผ น ศิ ล าพระโอวาทมา พลไพร พวกนี้ แล วว า เขาเอน
สองแผ น ซึ่ งจารึ กทั้ งสองด าน เอียงไปในทางชั่ ว
23 เขามารองขอขาพเจาวา `ขอ
จารึกทั้ งดานนี้ และดานนั้ น
16 แผ น ศิ ล าเหล า นั้ นเป น งาน จงทําพระใหพวกขาพเจา ซึ่ งจะ
จากฝพระหัตถของพระเจา และ นําพวกขาพเจาไป ดวยวาโมเสส
อั ก ษรที่ จารึ ก นั้ นเป น ลายพระ คนนี้ ที่ ได นํ า พวกข า พเจ า ออก
หั ตถ ของพระเจ า สลั กไว บน จากแผ นดิ นอี ยิ ปต นั้ นเกิ ดอะไร
ขึ้ นกับเขา ขาพเจาไมทราบ'
แผนศิลานั้ น
17 เมื่ อโยชู วาได ยิ นเสี ยงพล 24 แล วข า พเจ า ตอบแก เ ขาว า
ไพร อื้ ออึ งอยู เขาจึ งเรี ยนโมเสส `ผู ใดมี ท องคํ า ให ปลดออกมา'
ว า "ที่ ค ายมี เสี ยงเหมื อนเกิ ด เขาก็ มอบทองคําให แก ข าพเจ า
และข า พเจ า จึ ง โยนลงไปในไฟ
สงคราม"
18 ฝ ายโมเสสตอบวา "ที่ เราได แลววัวนี้ ก็ออกมา"
ยินมิ ใชเสียงอื้ ออึงของคนที่ มีชัย 25 เมื่ อโมเสสเห็ นประชาชน
ชนะ และมิใชเสียงคนที่ แพ แต แสดงออกถึ ง การเปลื อ ยเปล า
เสียแลว (เพราะวาอาโรนปลอย
เปนเสียงคนรองเพลงกัน"
19 ต อมา พอโมเสสเข ามาใกล ให เขาเปลื อยเปล าจนน าละอาย
ค าย ได เห็ นรู ปวั วหนุ มและคน ทามกลางพวกศัตรู)
สามพันคนที่ ไหวรูปเคารพ
เต นรํา โทสะของโมเสสก็ เดื อด
ถูกประหารชีวิต
พลุ งขึ้ น ทานโยนแผนศิลาทิ้ งตก
26 แล วโมเสสยื นอยู ที่ ประตู
แตกเสียที่ เชิงภูเขานั่ นเอง
20 แล วท านเอารู ปวั วหนุ มที่ พล ค ายร องว า "ผู ใดอยู ฝ ายพระ
ไพร ทําไว นั้ นเผาเสี ย และบด เยโฮวาห ให ผู นั้ นมาหาเราเถิ ด"
เป นผงโรยลงในน้ํา และบั งคั บ ฝ า ยลู ก หลานของเลวี ไ ด ม าหา
โมเสสพรอมกัน
ใหชนชาติอิสราเอลดื่ มน้ํานั้ น
21 โมเสสจึงถามอาโรนวา "พล 27 โมเสสจึ งกล าวแก เขาว า
ไพร นี้ กระทํ า อะไรแก ท า นเล า "พระเยโฮวาห พระเจ าของอิ สท า นจึ ง นํ า บาปอั น ใหญ นี้ มาสู ราเอลตรั สสั่ งดั งนี้ ว า `จงเอา
(15) พบญ 9:15 (16) อพย 31:18 (19) พบญ 9:16-17 (20) กดว 5:17, 24
(21) ปฐก 26:10 (22) อพย 14:11; พบญ 9:24
(25) อพย 33:4-5; 2 พศด 28:19 (27) กดว 25:5-13; พบญ 33:9
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หนา 185
อพยพ 32, 33
ดาบสะพายทุ ก คนแล วจงไปมา ทะเบียนของเรา
ตามประตู ต างๆทั่ วค าย ทุ กๆ 34 ฉะนั้ นบั ดนี้ จงไปเถอะ นํา
คนจงฆ า พี่ น อ งและมิ ต รสหาย พลไพร ไปยั งที่ ซึ่ งเราบอกแกเจ า
และเพื่ อนบานของตัวเอง'"
แลว ดูเถิด ทูตสวรรคของเราจะ
28 ฝ า ยลู ก หลานของเลวี ก็ ทํา นําหน าเจ า แต ว าในวั นนั้ นเมื่ อ
ตามโมเสสสั่ ง และพลไพรประ- เราจะพิพากษาเขา เราจะลงโทษ
มาณสามพันคนตายลงในวันนั้ น เขา"
29 ด วยโมเสสกล า วไว แ ล วว า 35 ฝ า ยพระเยโฮวาห ทรงบั น "ในวั นนี้ ท านทั้ งหลายจงสถาป- ดาลให ภั ยพิ บั ติ เ กิ ด ขึ้ นแก พล
นาตัวเองรับใชพระเยโฮวาห จง ไพร เพราะเหตุเขาทํารูปวัวหนุ ม
ให ทุ ก คนสู รบกั บบุ ต รชายและ ซึ่ งอาโรนทํานั้ น
พี่ นองของตน เพื่ อวันนี้ พระองค
พระเจาตองการทําลาย
จะได อํา นวยพระพรแก ท านทั้ ง
อิสราเอล
หลาย"
โมเสสยกยายพลับพลา
30 ครั้ นวั นรุ งขึ้ น โมเสสจึ ง
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
กล าวแก พลไพร ว า "ท านทั้ ง
โมเสสวา "ไปเถิด จงยก
หลายทําบาปอันใหญยิ่ง แตบัด ไปจากที่ นี่ เจากับพลไพรซึ่ งเจา
นี้ เราจะขึ้ นไปเฝ าพระเยโฮวาห นําขึ้ นมาจากแผนดินอียิปต ไป
ชะรอยเราจะทํ า การลบมลทิ น ยั ง แผ น ดิ น ซึ่ งเราปฏิ ญ าณกั บ
บาปของทานได"
อับราฮัม อิสอัค และยาโคบวา
31 โมเสสจึ งกลั บไปเฝ าพระเย- `แผ นดินนั้ นเราจะใหแกเชื้ อสาย
โฮวาหทูลวา "โอ พระเจาขา พล ของเจา'
ไพร นี้ ทําบาปอั นใหญ ยิ่ง เขาทํา 2 เราจะใช ทู ต สวรรค อ งค ห นึ่ ง
พระดวยทองคําสําหรับตัวเอง
นําหนาเจาไป และจะไล คนคา32 แต บัดนี้ ขอพระองค โปรดยก นาอัน คนอาโมไรต คนฮิตไทต
โทษบาปของเขา ถ าหาไม ขอ คนเปริ สซี คนฮี ไวต คนเยบุ ส
พระองค ทรงลบชื่ อของข า พระ ออกเสียจากที่ นั่ น
องค เสี ยจากทะเบี ยนที่ พระองค 3จงนําไปถึ งแผ นดิ นซึ่ งมี น้ํานม
ทรงจดไว"
และน้ําผึ้ งไหลบริบูรณ แตเราจะ
33 ฝ ายพระเยโฮวาห ตรั สกั บ ไมขึ้นไปกับพวกเจา เกรงวาเรา
โมเสสว า "ผู ใดทําบาปต อเรา จะทําลายล างพวกเจ า เสี ยกลาง
แล ว เราจะลบชื่ อผู นั้ นเสี ยจาก ทาง เพราะวาเจาเปนชนชาติคอ

33

(29) อพย 28:41; 1 ซมอ 15:18, 22; สภษ 21:3 (30) กดว 25:13 (31) อพย 20:23
(32) สดด 69:28 (33) อพย 17:14; ลนต23:30 (34) อพย 3:17; 23:20
(35) 2 ซมอ 12:9 (1) ปฐก 12:7 (2) อพย 23:27-31; 32:34 (3) อพย 3:8; 32:9
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แข็ง"
10 เวลาพลไพร ทั้ งปวงเห็ นเสา
4เมื่ อพลไพร ได ยิ นข าวร ายนั้ น เมฆนั้ นตั้ งอยู ที่ ประตู พลั บพลา
เขามีความโศกเศรา และไม มีผู เมื่ อไร ทุ กคนก็ จะลุ กขึ้ นยื น
ใดใสเครื่ องประดับเลย
นมั สการอยู ที่ ประตู เ ต็ น ท ของ
5 เพราะพระเยโฮวาห ตรั ส กั บ ตน
โมเสสว า "จงกล าวแก ชนชาติ 11 ดั งนี้ แหละพระเยโฮวาห
อิ สราเอลว า `เจ าทั้ งหลายเป น ตรั สกั บโม เสสสอ ง ต อ สอ ง
ชนชาติ คอแข็ ง ถ าเราจะขึ้ นไป เหมื อนมิ ตรสหายสนทนากั น
กั บเจ าเพี ยงครู เดี ยว เราก็ จะ แล วโมเสสก็ กลั บไปยั งค าย
ทําลายล างเจ าเสี ย ฉะนั้ นบั ดนี้ แต โยชู วาผู รั บใช หนุ ม ผู เป น
จงถอดเครื่ องประดั บออกเสี ย บุ ตรชายของนู น มิ ได ออกไป
เพื่ อเราจะรู ว า ควรจะกระทํา จากพลับพลา
อยางไรกับเจา'"
โมเสสออนวอนพระเจา
6 ฝ า ยชนชาติ อิ ส ราเอลก็ ถ อด
ใหพระองคอยู กับอิสราเอล
เครื่ องประดั บออกตอนที่ เขาอยู 12 โมเสสกราบทู ลพระเยโฮวาห
แถบภูเขาโฮเรบ
ว า "ดู เถิ ด พระองค ได ตรั สสั่ ง
7 ฝ า ยโมเสสตั้ งพลั บพลาหลั ง ข าพระองค ว า `จงนําพลไพร นี้
หนึ่ งไวขางนอกไกลจากคายและ ขึ้ นไป' แต พระองค มิได แจ งให
เรียกวาพลับพลาแหงชุมนุม ตอ ข าพระองค ทราบว า จะใช ผู ใด
มาทุ กคนซึ่ งปรารถนาจะเข าเฝ า ขึ้ นไปกับขาพระองค แมกระนั้ น
พระเยโฮวาห ก็ ออกไปยั งพลั บ- พระองค ก็ ยังตรัสกับข าพระองค
พลาแห งชุ มนุ ม ซึ่ งตั้ งอยู นอก ว า `เรารู จั กเจ าตามชื่ อของเจ า
บริเวณคาย
และเจ า ก็ ไ ด รั บความกรุ ณาใน
8และตอมา เมื่ อไรที่ โมเสสออก สายตาของเราดวย'
ไปยั งพลั บพลานั้ น พลไพร ทั้ ง 13 ฉะนั้ นบั ดนี้ ข าพระองค ทู ล
ปวงก็ จ ะลุ ก ขึ้ นยื น อยู ที่ ประตู วิ งวอนต อพระองค ถ าแม ข า
เต็ นท ของตน มองดู โมเสสจน พระองค ได รั บพระกรุ ณาในสาย
ทานเขาไปในพลับพลา
พระเนตรของพระองค แล ว ขอ
9ครั้ นโมเสสเข าไปในพลั บพลา ทรงโปรดสําแดงพระมรรคาของ
แลว เสาเมฆก็ลอยลงมาตั้ งอยู ที่ พระองค ใ ห ข าพระองค เ ห็ นใน
ประตู พลั บพลา แลวพระเยโฮ- กาลบั ดนี้ เพื่ อข าพระองค จะรู
วาหก็ตรัสสนทนากับโมเสส
จักพระองค แล วจะรั บพระกรุ(4) กดว 14:1, 39; อสร 9:3; อสธ 4:1, 4 (5) สดด 139:23 (7) อพย 29:42-43
(8) กดว 16:27 (9) อพย 25:22; สดด 99:7 (10) อพย 4:31
(11) อพย 24:13; กดว 12:8 (12) อพย 3:10; 32:34; 33:17 (13) อพย 3:7, 10; 5:1
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ณาในสายพระเนตรของพระองค ประกาศนามของเราคื อ เยโฮและขอทรงถื อ ว าชนชาติ นี้ เป น วาห ใหประจักษตอหนาเจา เรา
พลไพรของพระองค"
ประสงคจะโปรดปรานผู ใด เราก็
14 ฝายพระองคตรัสวา "เราเอง จะโปรดปรานผู นั้ น และเรา
จะไปกับเจา และใหเจาไดพัก"
ประสงคจะเมตตาแกผู ใด เราก็
15 ฝ า ยโมเสสจึ ง กราบทู ล พระ จะเมตตาผู นั้ น"
องค ว า "ถ าพระองค มิ ได เสด็ จ 20 พระองค จึ งตรั สว า "เจ าจะ
ไปกั บข าพระองค ก็ ขออย านํา เห็ นหน าของเราไม ได เพราะ
พวกข า พระองค ขึ้ นไปจากที่ นี่ มนุ ษย เห็ นหน าเราแล วจะมี ชี วิต
เลย
อยู ไมได"
16 ทําอย างไรจะทราบได ตรงนี้ 21 พระเยโฮวาห ตรั สอี กว า "ดู
ว า ข าพระองค และพลไพร ของ เถิด มีที่ แหงหนึ่ งอยู ใกลเรา
พระองค ได รั บพระกรุ ณาในสาย เจาจงไปยืนอยู บนศิลานั้ น
พระเนตรของพระองค แล ว ก็ 22 แล วขณะเมื่ อสง าราศี ของเรา
เมื่ อพระองค เ สด็ จ ไปกั บพวก กําลั งผ านไป เราจะซ อนเจ าไว
ข าพระองค ด วยมิ ใช หรื อ ดั งนี้ ในช องศิ ลาและจะบั งเจ าไว ด วย
เราทั้ งหลายทั้ งข า พระองค และ มือเราจนกวาเราจะผานไป
พลไพร ของพระองค จึ ง จะแยก 23 เมื่ อเราเอามื อ ของเราออก
ออกจากชนชาติ ทั้ งปวงที่ อยู บน แลว เจาจะเห็นหลังของเรา แต
พื้ นแผนดินโลก"
หนาของเราเจาจะมิไดเห็น"
17 ฝ ายพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสจะนําแผนศิลาใหม
โมเสสว า "เราจะกระทําสิ่ งที่ เจา
สําหรับพันธสัญญา
กลาวถึงนี้ ด วยเพราะวาเจาไดรับ
พระเยโฮวาห ต รั ส กั บ
ความกรุ ณาในสายตาของเรา
โมเสสวา "จงสกัดศิลา
แลว และเรารู จักเจาตามชื่ อของ อี กสองแผ นเหมื อนเดิ มแล วเรา
เจา"
จะจารึ กคําเหมื อนในแผ นเก าที่
18 โมเสสจึ งกราบทู ลว า "ขอ เจาทําแตกนั้ นให
ทรงโปรดสํ า แดงสง าราศี ของ 2 จงเตรี ย มให พ ร อ มเวลาเช า
พระองคแกขาพระองคเถิด"
แล วจงขึ้ นมาบนภู เขาซี น ายแต
19 พระองคจึงตรัสตอบวา "เรา เชา จงคอยเฝาเราบนยอดภูเขา
จะให คุ ณความดี ของเราประ- นั้ น
จั กษ แจ งต อหนาเจ า และเราจะ 3อย าให ผู ใดขึ้ นมาด วย และ

34

(14) อพย 3:12 (15) อพย 33:3 (16) อพย 34:10 (17) ยก 5:16 (18) อพย 24:16
(19) อพย 34:6-7; รม 4:4, 16 (20) ปฐก 32:30 (22) สดด 91:1, 4 (23) อพย 33:20
(1) อพย 24:12; 31:18 (2) อพย 19:11, 18, 20 (3) อพย 19:12-13; 24:9-11
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อย า ให ผู ใดมาอยู ตลอดทั่ วทั้ ง วอนต อพระองค ขอองค พระผู
ภูเขา อยาใหฝูงแพะแกะ ฝูงวัว เป น เจ าของข า พระองค โปรด
กินหญาอยู หนาภูเขานี้ เลย"
เสด็ จไปท า มกลางพวกข า พระ
4 ฝ ายโมเสสจึ งสกั ดศิ ลาสอง องค เ พราะเป น ชนชาติ ค อแข็ ง
แผ นเหมื อนสองแผ นแรก แล ว ดื้ อดึ ง และขอทรงโปรดยกโทษ
ท า นก็ ตื่ นแต เช า ขึ้ นไปบนภู เขา ความชั่ วช า และความบาปของ
ซี นายตามรั บสั่ งของพระเยโฮ- พวกข าพระองค และโปรดรั บ
วาหถือศิลาไปสองแผน
พวกข าพระองค เ ป น มรดกของ
5 ฝ า ยพระเยโฮวาห เ สด็ จ ลงมา พระองคดวย"
ในเมฆ และโมเสสยืนอยู กับพระ
ทรงหามไมใหอิสราเอล
องคที่ นั่ น และออกพระนามพระ รวมกับคนตางชาติในคานาอัน
เยโฮวาห
10 ฝ ายพระองค ตรั สว า "ดู เถิ ด
6พระเยโฮวาห เสด็ จผ านไปข าง เราจะทําพันธสัญญาไว เราจะทํา
หนาทาน ตรัสวา "พระเยโฮวาห การมหั ศจรรย ต อ หน า ชนชาติ
พระเยโฮวาหพระเจา ผู ทรงพระ ของเจ าทุ กคน ซึ่ งไม มี ผู ใด
กรุ ณา ทรงกอปรด วยพระคุ ณ กระทําในประชาชาติ ใดทั่ วพิ ภพ
ทรงกริ้ วช า และบริ บู รณ ด วย และประชาชนทั้ ง ปวงซึ่ งเจ าอยู
ความเมตตาและความจริง
ทามกลางเขานั้ น จะเห็ นกิจการ
7 ผู ทรงสํา แดงความเมตตาต อ ของพระเยโฮวาห เพราะการซึ่ ง
มนุ ษยกระทั่ งพั นชั่ วอายุ ผู ทรง เราจะทําต อเจ า นั้ นจะเป นสิ่ งที่
โปรดยกโทษความชั่ วช า การ นากลัวยิ่ งนัก
ละเมิ ดและบาปของเขาเสี ย แต 11 จงถือตามคําซึ่ งเราบั ญชาเจา
จะทรงถื อว า ไม มี โทษก็ หามิ ได ในวันนี้ ดูเถิด เราจะไลคนอาและให โทษเพราะความชั่ วช า โมไรต คนคานาอัน คนฮิตไทต
ของบิ ดาตกทอดไปถึ งลู กหลาน คนเปริสซี คนฮีไวต และคนเยสามชั่ วสี่ ชั่ วอายุคน"
บุส ไปใหพนหนาเจา
8ฝ ายโมเสสจึ งรี บกราบลงที่ พื้ น 12 จงระวั งตั วให ดี อย ากระทํา
ดินนมัสการ
พั นธสั ญญากั บชาวเมื อ งซึ่ ง เจ า
9แลวทูลวา "โอ ขาแตองคพระ จะไปถึ งนั้ น เกรงว าจะเป นบ วง
ผู เป นเจ า ถ าแม ข าพระองค ได แรวดักพวกเจา
รั บพระกรุ ณาในสายพระเนตร 13 แต เจ าทั้ งหลายจงทํ า ลาย
ของพระองค ข าพระองค ทู ลวิ ง แท น บู ช าและทุ บเสาอั น ศั ก ดิ์ (5) อพย 19:9; 33:19 (6) กดว 14:18; พบญ 4:31 (7) อพย 20:6; ยชว 24:19
(8) อพย 4:31 (9) อพย 33:3, 12-16 (10) อพย 34:27
(11) อพย 23:20-33; 33:2 (12) อพย 23:32-33 (13) อพย 23:24; พบญ 12:3
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สิ ท ธิ์ ของเขาให แหลกละเอี ยด ของแกะ
และโค น เสารู ป เคารพของเขา 20 ส วนลู กลาหั วป นั้ นเจ า จงนํา
เสีย
ลู กแกะมาไถ ไว ถ าแม เจ ามิ ได
14 เจ าอย านมั สการพระอื่ นเลย ไถ ก็ จงหั กคอมั นเสี ย บุ ตรชาย
เพราะพระเยโฮวาห ผู ทรงพระ หั วป ทั้ งหลายของพวกเจ านั้ นจะ
นามว า หวงแหนเป น พระเจ า ผู ตองไถไวดวย อยาใหผู ใดมาเฝา
ทรงหวงแหน
เรามือเปลาเลย
15 เกรงว าเจ าจะทําพั นธสั ญญา 21 เจ าจงทํา การงานในกํา หนด
กับชาวเมืองนั้ น และเมื่ อเขาเลน หกวัน แตวันที่ เจ็ดจงพัก แมวา
ชู กั บพระของเขา และถวาย ในฤดู ไถนาและฤดู เกี่ ยวขาวก็ จง
สั ตวบู ชาแก บรรดาพระนั้ น เขา พัก
จะเชิญพวกเจ าไปรวมดวย และ 22 จงถื อเทศกาลสั ปดาห คื อ
พวกเจ าจะไปกิ นของที่ เขาถวาย เทศกาลเลี้ ยงฉลองผลต นฤดู
บูชานั้ น
เกี่ ยวข าวสาลี และถื อเทศกาล
16 เกรงว า เจ าจะรั บบุ ตรสาว เลี้ ยงฉลองการเก็ บผลิ ต ผลใน
ของเขามาเป น ภรรยาบุ ต รชาย ปลายป
ของเจา และบุตรสาวของเขานั้ น 23 บรรดาผู ชายทั้ งหลายของ
จะไปเล นชู กับพระของเขา และ พวกเจ า ต อ งมาประชุ ม กั น ต อ
ชั ก ชวนให บุ ต รชายของเจ า ไป พระพั กตร พระเยโฮวาห พระเจ า
เลนชู กับพระนั้ นดวย
คื อพระเจ าแห งอิ สราเอล ป ละ
17 เจ า อย า หล อ รู ปพระไว สํ า - สามครั้ ง
หรับตัวเองเลย
24 เพราะเราจะขั บไล ชนชาติ ทั้ ง
คําบัญชาซ้ําเรื่ องเครื่ องบูชา
หลายออกไปใหพนหน าพวกเจา
18 เจ า ทั้ งหลายจงถื อ เทศกาล และจะขยายเขตแดนเมื อ งของ
กินขนมปงไรเชื้ อ จงกินขนมปง เจาใหกวางออกไป เมื่ อพวกเจา
ไร เ ชื้ อให ครบเจ็ ด วั น ตามกํ า - จะขึ้ นไปเฝ า พระเยโฮวาห พระ
หนดในเดื อ นอาบี บตามที่ เรา เจ าของเจาป ละสามครั้ งนั้ น จะ
บั ญชาเจ า เพราะเจ าออกจาก ไมมีใครอยากไดแผนดินของเจา
เลย
อียิปตในเดือนอาบีบ
19 ทุ กสิ่ งซึ่ งออกจากครรภ ครั้ ง 25 อย า ถวายเลื อ ดบู ช าพร อ ม
แรกเปนของเรา คือสัตวตัวผู ทั้ ง กับขนมปงมีเชื้ อ และเครื่ องบูชา
หมดของเจา ลูกหัวปของวัวและ อั นเกี่ ยวกั บเทศกาลเลี้ ยงป สกา
(14) อพย 20:3-5; พบญ 4:24 (15) กดว 25:1-2 (16) ปฐก 28:1; กดว 25:1-2
(17) อพย 20:4, 23 (18) อพย 12:2, 15-16 (19) อพย 13:2 (20) อพย 13:13
(21) อพย 20:9; 23:12 (23) อพย 23:14-17 (24) อพย 33:2 (25) อพย 12:10
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หนา 190
นั้ น อยาให เหลื อไวจนถึ งวันรุ ง ชุ ม นุ ม ก็ ก ลั บ มาหาโมเสสและ
ขึ้ น
ทานสนทนากับเขา
26 จงคั ด พื ช ผลแรกจากผลรุ น 32 แล วภายหลั งคนอิ สราเอลทั้ ง
แรกในไร นามาถวายในพระนิ - หลายเข ามาใกล โมเสสจึ งให
เวศพระเยโฮวาหพระเจาของเจา บั ญญั ติ แก เขาตามที่ พระเยโฮอย า ต ม เนื้ อลู กแพะด วยน้ํ า นม วาห ตรั สแก ท า นทุ กข อบนภู เขา
แมของมันเลย"
ซีนาย
27 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส 33 เมื่ อท านพู ดจบแล วก็ ใ ช ผ า
วา "คําเหลานี้ จงเขียนไว เพราะ คลุมหนาไว
เราทําพั นธสั ญญาไว กั บเจ าและ 34 แต เมื่ อไรที่ โมเสสเข าเฝ าทู ล
พวกอิ สราเอลตามข อความเหลา ตอพระพักตรพระเยโฮวาห ทาน
นี้ แลว"
ก็ปลดผานั้ นออกเสีย จนกวาจะ
โมเสสกลับมาดวยแผนศิลา
กลั บออกมา แล วท านออกมา
เล าให คนอิ ส ราเอลฟ งตามที่
ใหมสําหรับพันธสัญญา
28 ฝ ายโมเสสเฝ าพระเยโฮวาห ทานรับพระบัญชามาแลวนั้ น
อยู ที่ นั่ นสี่ สิ บวั นสี่ สิ บคื น มิ ได 35 และคนอิ สราเอลดู หน าของ
รั บประทานอาหารหรื อ น้ํ า เลย โมเสสคือเห็ นผิ วหนาของโมเสส
และท านจารึ กคําพั นธสั ญญาไว ทอแสง ฝ ายโมเสสใช ผ าคลุ ม
ที่ แผ นศิ ลา คื อพระบั ญญั ติ สิ บ หนาไวอีกทุกครั้ ง จนกวาจะเขา
ไปทูลพระองค
ประการ
ทรงหามไมใหกอไฟ
29 อยู ต อมาโมเสสได ลงมาจาก
ในวันสะบาโต
ภู เขาซี นาย ถื อแผ นพระโอวาท
ฝ ายโมเสสให ชุ มนุ มชน
สองแผ นมาด วย เวลาที่ ลงมา
อิ สราเอลทั้ งหมดประจากภู เขานั้ นโมเสสก็ ไม ทราบว า
ผิ วหน าของตนทอแสงเนื่ องด วย ชุ มกั นกล าวแก เขาว า "ต อไปนี้
เป นสิ่ งซึ่ งพระเยโฮวาหบัญชาให
พระเจาทรงสนทนากับทาน
30 เมื่ ออาโรนและคนอิ สราเอล ทานทั้ งหลายกระทํา
ทั้ งปวงมองดู โมเสส ดูเถิด ผิ ว 2จงทํางานในกําหนดหกวัน แต
หน าของท านทอแสง และเขาก็ วั นที่ เจ็ ดให ท านถื อเป นวั นบริ สุทธิ์ เปนวันสะบาโตแดพระเยกลัวไมกลาเขามาใกลทาน
31 ฝ ายโมเสสเรี ยกเขามา แล ว โฮวาห สําหรั บใช พั ก ผู ใดทํา
อาโรนกั บบรรดาประมุ ขของ งานในวั นนั้ น ต อ งถู กลงโทษถึ ง

35

(26) อพย 23:19 (27) อพย 17:14; 24:4 (28) อพย 24:18; 31:8
(29) อพย 32:15; มธ 17:2 (32) อพย 24:3 (33) 2 คร 3:13
(34) 2 คร 3:13-16 (1) อพย 34:32 (2) อพย 20:9-10; ลนต 32:3
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หนา 191
อพยพ 35
ตาย
12 หีบและไมคานหามหีบ พระ
3 ในวั น สะบาโตนั้ นอย า ก อ ไฟ ที่ นั่ งกรุณากับมานบังตา
เลย ทั่ วตลอดที่ อาศัยของทาน"
13 โต ะกั บไม คานหามโต ะ
ขอใหพลไพรถวายแดพระเจา
เครื่ องใชทั้ งปวงสําหรับโตะ และ
4 โมเสสได ก ล า วแก ชุ ม นุ ม ชน ขนมปงหนาพระพักตร
อิ สราเอลทั้ งหมดว า "ต อไปนี้ 14 คั นประที ปที่ ให แสงสว างกั บ
เปนสิ่ งซึ่ งพระเยโฮวาห ทรงบัญ- เครื่ องอุปกรณและตะเกียง และ
น้ํามันเติมตะเกียง
ชาวา
5 ท านทั้ งหลายจงนํ า ของจาก 15 แท น เผาเครื่ องหอมกั บไม
ของที่ มีอยู มาถวายพระเยโฮวาห คานหามแทนนั้ น น้ํามันเจิมและ
ผู ใดมีน้ําใจกวางขวางให ผู นั้ นนํา เครื่ องหอมสําหรับเผาถวายและ
ของมาถวายพระเยโฮวาห คื อ ม านบั งตาสําหรั บประตู ที่ ประตู
พลับพลา
ทองคํา เงิน และทองสัมฤทธิ์
6ผาสีฟา สีมวง สีแดงเขม ผา 16 แท น เครื่ อ งเผาบู ชากั บตาข ายทองสั มฤทธิ์ ไม คานหาม
ปานเนื้ อละเอียด และขนแพะ
7หนังแกะตัวผู ยอมสีแดง หนัง และเครื่ องใช ทั้ งปวงของแท น
ของตั ว แบดเจอร และไม ก ระ- ขันกับพานรองขันนั้ น
17 ผ า ม านสําหรั บกั้ นลานพลั บ
ถินเทศ
8น้ํามันเติมตะเกียง เครื่ องเทศ พลากั บเสา และฐานรองรั บเสา
สําหรั บเจื อน้ํา มั นเจิ ม และปรุ ง และผามานสําหรับประตูลาน
18 หลั ก หมุ ด สํา หรั บพลั บพลา
เครื่ องหอมสําหรับการเผาถวาย
9 พลอยสี น้ํ า ข าวและพลอย และหลั กหมุ ดสําหรั บลานพลั บ
ต า งๆสํา หรั บฝ ง ทํ า เอโฟดและ พลาพรอมกับเชือก
19 เสื้ อยศเย็ บด วยฝ มื อประณี ต
ทับทรวง
10 จงให ทุ ก คนที่ เฉลี ยวฉลาด สําหรั บแต งเวลาปรนนิ บั ติ ในที่
ในหมู พวกท าน พากั นมาทําสิ่ ง บริ สุ ทธิ์ คื อเสื้ อยศบริ สุ ทธิ์ สําทั้ งปวงซึ่ งพระเยโฮวาหทรงบัญ- หรั บอาโรนปุ โรหิ ต และเสื้ อยศ
สําหรับบุตรชายของทาน เพื่ อใช
ชาใหทําแลว
11 คือพลับพลา เต็นท และผา ปฏิบัติในตําแหนงปุโรหิต"
คลุ มพลั บพลา ขอเกี่ ยวและไม 20 แล วชุ ม นุ ม ชนอิ ส ราเอลทั้ ง
กรอบ กลอน เสา และฐานรอง หมดก็แยกยายกันจากโมเสสไป
21 ทุ กคนที่ มี ใจปรารถนา และ
รับเสาของพลับพลานั้ น
(3) อพย 12:16 (4) อพย 25:1 (5) อพย 25:2 (6) อพย 36:8 (8) อพย 25:6
(10) อพย 31:2 (11) อพย 26:1 (12) อพย 25:10 (13) อพย 25:23 (14) อพย 25:31
(15) อพย 30:1 (16) อพย 27:1-8 (19) อพย 31:10 (21) อพย 25:2
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อพยพ 35
หนา 192
ที่ มี ใจสมั ครก็ นําสิ่ งของมาถวาย หรับฝงทําเอโฟด และทับทรวง
พระเยโฮวาห สํา หรั บพลั บพลา 28 กั บเครื่ องเทศและน้ํามันเติม
แห งชุมนุ มและการปรนนิ บัติ ทั้ ง ตะเกียง น้ํามันเจิม และน้ํามัน
หลาย และสําหรับเครื่ องยศบริ- ปรุงเครื่ องหอมสําหรับเผาบูชา
สุทธิ์
29 คนอิ สราเอลทั้ งชายหญิ งทุ ก
22 เขาจึ ง พากั น มาทั้ งชายและ คนที่ มี ใจสมั ครนําของถวายสําหญิ ง บรรดาผู มี น้ํา ใจสมั ครนํา หรั บการงานต างๆ ซึ่ งพระเยมาซึ่ งเข็มกลัด ตุ มหู แหวนตรา โฮวาห ท รงบั ญ ชาโมเสสไว ให
และกําไล เปนทองรูปพรรณทั้ ง กระทําก็ นําของมาตามอําเภอใจ
นั้ น คือทุกคนนําทองคํามาแกวง ถวายแดพระเยโฮวาห
ไปแกวงมาถวายพระเยโฮวาห
เบซาเลลและโอโฮลีอับ
23 ส วนทุ กคนที่ มี ด ายสี ฟ า สี
เปนชางและผู สอน
มวง สีแดงเขม หรือที่ มีผาปาน 30 โมเสสจึ งกล าวแก คนอิ สราเนื้ อละเอียด ขนแพะ หนังแกะ เอลวา "ดูกอนทาน พระเยโฮตัวผู ยอมสีแดง และหนังของตัว วาห ไดทรงออกชื่ อเบซาเลลบุตร
แบดเจอร ก็ เอาของเหล า นั้ น มา ชายอุรี ผู เปนบุตรชายของเฮอร
ถวาย
ตระกูลยูดาห
24 ทุ กคนที่ มี เงิ นหรื อทองสั ม- 31 และพระองค ได ทรงให ผู นั้ น
ฤทธิ์ จะถวายก็ นํ า มาถวายพระ ประกอบด วยพระวิ ญญาณของ
เยโฮวาห และทุกคนที่ มีไมกระ- พระเจาให มีสติปญญาและความ
ถิ น เทศใช การได ก็ นํา ไม นั้ นมา เข าใจ และความรู ในการช าง
ถวาย
ฝมือทั้ งปวง
25 ส วนผู หญิ งทั้ งปวงที่ ชํานาญ 32 เพื่ อจะคิ ดประดิ ษฐ ลวดลาย
ก็ปนดายดวยมือของตน แลวนํา อย างฉลาด ทําด วยทองคําและ
ด า ยซึ่ งป นนั้ นมาถวายทั้ งสี ฟ า เงินและทองสัมฤทธิ์
สี มวง สี แดงเขม และเส นป าน 33 และเจี ยระไนพลอยต างๆ
ป นอยางดี
สําหรั บฝ งในกระเปาะ และการ
26 ฝ ายบรรดาผู หญิ งที่ มี ใจ แกะสลั กไม คื อให มี ฝมื อดี เลิ ศ
ปรารถนาก็ปนขนแพะดวยความ ทุกอยาง
ชํานาญ
34 อนึ่ งพระองค ทรงดลใจให ผู
27 บรรดาประมุ ขก็ นํ า พลอยสี นั้ นมี น้ํ า ใจที่ จะสอนคนอื่ นได
น้ํ า ข า วและพลอยต า งๆมาสํ า - ด วย พร อมด วยโอโฮลี อั บบุ ตร
(22) อพย 32:2-3; 11:2 (23) 1 พศด 29:8 (25) อพย 28:3; 31:6; 36:1
(27) 1 พศด 29:6; อสร 2:68 (28) อพย 30:23
(29) อพย 35:5, 21; 36:1; 1 พศด 29:9 (30) อพย 31:1-6 (34) อพย 31:6
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หนา 193
อพยพ 35, 36
ชายอาหิสะมัคตระกูลดาน
ทุกๆเวลาเชา
35 คนทั้ งสองนี้ พระองค ทรง 4ฝ ายคนทั้ งปวงที่ เฉลี ยวฉลาด
ประทานสติ ป ญญาแก จิ ตใจของ ซึ่ งทํางานต างๆที่ สถานบริ สุ ทธิ์
เขาให มี ค วามสามารถในการที่ นั้ นมาถึงแลว ต างก็หยุดทํางาน
จะกระทํางานได ทุ กอย าง เช น ในหนาที่ ของตน
การช างฝ มื อ การช างออกแบบ 5พากั นมาเรี ยนโมเสสว า "พล
และการช างด ายสี คื อสี ฟ า สี ไพร นํ า ของมาถวายมากเกิ น
ม วง สีแดงเข มและเส นป านป น ความต องการที่ จะใช ในงาน
อย างดี และช างทอ คือทําการ นั้ นๆซึ่ งพระเยโฮวาห ทรงบั ญชา
ช างฝ มื อได ทุ กอย าง และเป น ใหกระทํา"
ชางออกแบบอยางฉลาดดวย"
6โมเสสจึ งสั่ งให ประกาศไปทั่ ว
พลไพรถวายมากมาย
คายวา "อยาให ชายหญิงนําของ
สําหรั บทําสถานบริ สุ ทธิ์ มาถวาย
การสรางพลับพลากาวหนา
อี
กเลย" เหตุฉะนั้ นพลไพรจึงยับ
ฝ า ยเบซาเลลและโอโฮลี อั บ กั บคนทั้ งปวง ยั้ งไมนําของมาถวายอีก
ที่ เฉลี ยวฉลาด ซึ่ งพระเยโฮวาห 7เพราะของที่ เขามี อยู แล วก็ พอ
ทรงประทานสติ ป ญญาและ สําหรับงานทั้ งปวงนั้ น และยังมี
ความเข าใจให พอที่ จะทําการทุก เหลืออีก
อย า งในการสร างสถานบริ สุ ทธิ์ 8 บรรดาช า งผู เฉลี ยวฉลาดได
ตามที่ พระเยโฮวาหทรงบัญชาไว ทํ า พลั บพลาด วยม านสิ บผื น
ด วยผ าป านเนื้ อละเอี ยด ด วย
แลวทุกประการ
2 โมเสสจึ ง เรี ยกเบซาเลลและ ดายสีฟา สีมวง สีแดงเขม มีรูป
โอโฮลี อั บ
กั บคนทั้ งปวงที่ เครูบฝมือชางออกแบบไว
เฉลียวฉลาดซึ่ งพระเยโฮวาหทรง 9 ม านผื นหนึ่ งยาวยี่ สิ บแปด
ประทานสติ ป ญญาให แก จิ ตใจ ศอก กว างสี่ ศอก ม านทุ กผื น
ของเขา และใจของเขาปรารถนา เทากัน
10 ม านห าผืนเขาทําใหเกี่ ยวติ ด
ใหมาทํางาน
3คนเหล านี้ ไ ด รั บของถวายทั้ ง กั น และอี กห าผื นนั้ นเกี่ ยวติ ด
หมดนั้ นจากโมเสสที่ คนอิ สรา- กันดวย
เอลนํ า มาถวายเพื่ อนํ า ไปทํ า 11 เขาทําหู ดวยด ายสี ฟา ติดไว
สถานบริสุทธิ์ พลไพรยังนําของ ตามขอบม านด านนอกสุ ดชุ ดที่
ที่ สมั ค รใจจะถวายมาถวายอี ก หนึ่ ง และตามขอบมานดานนอก

36

(35) อพย 31:3, 6; 35:31; 1 พกษ 7:14; 2 พศด 2:14 (1) อพย 25:8; 28:3; 31:6
(2) อพย 35:21, 26; 1 พศด 29:5, 9, 17 (3) อพย 35:5, 27
(5) 2 พศด 24:14; 31:6-10; 2 คร 8:2-3 (7) 1 พกษ 8:64 (8) อพย 26:1-14
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สุดชุดที่ สองก็ทําหูไวเหมือนกัน
22 มี เ ดื อยกรอบละสองเดื อ ย
12 ม านผืนหนึ่ งเขาทําหู หาสิบหู เดื อยกรอบหนึ่ งมี ไม ประกั บติ ด
และตามขอบม านชุ ดที่ สองเขาก็ กับเดือยอีกกรอบหนึ่ ง เขาไดทํา
ทําหูหาสิบหูใหตรงกัน
ไม กรอบพลั บพลาทั้ งหมดอย าง
13 และเขาทํ า ขอทองคํา ห า สิ บ นี้
ขอ สําหรั บใช เกี่ ยวม านเพื่ อให 23 เขาทําไม กรอบพลั บพลาดั ง
พลับพลาเปนชิ้ นเดียวกัน
นี้ ดานใตเขาใชยี่สิบแผน
14 เขาทํ า ม า นด วยขนแพะสํ า - 24 เขาทําฐานด วยเงิ นสี่ สิ บฐาน
หรับเปนเต็นท คลุมพลับพลาอีก สําหรับไมกรอบยี่ สิบแผน ใตไม
สิบเอ็ดผืน
กรอบแผ นหนึ่ งมี ฐานรองรั บ
15 ม านผื นหนึ่ งยาวสามสิบศอก แผ นละสองฐานสํ า หรั บสวม
กว างสี่ ศอก ทั้ งสิ บเอ็ ดผื นเท า เดือยสองอัน
กัน
25 ด านที่ สองของพลั บพลาข าง
16 เขาเกี่ ยวม า นห า ผื น ให ติ ด ทิศเหนือนั้ นเขาทําไมกรอบยี่ สิบ
กั นต างหาก และมานอีกหกผื น แผน
ก็เกี่ ยวติดกันอีกตางหาก
26 เขาทํ า ฐานเงิ น รองรั บสี่ สิ บ
17 และเขาทํ า หู ห า สิ บหู ติ ด กั บ ฐาน ใต ไม กรอบมี ฐานแผ นละ
ม านด านนอกสุ ดชุ ดที่ หนึ่ ง สองฐาน
และเขาทําหู ห าสิ บหู ติ ดกั บขอบ 27 ส ว นด า นหลั ง ทิ ศตะวั น ตก
มานดานนอกสุดชุดที่ สอง
ของพลั บพลาเขาทําไม กรอบหก
18 เขาทําขอทองสั มฤทธิ์ ห าสิ บ แผน
ขอเกี่ ยวขอเข าที่ หู ให ติ ดต อเป น 28 เขาทํา ไม ก รอบอี ก สองแผ น
เต็นทหลังเดียวกัน
สําหรับมุมพลับพลาดานหลัง
19 เขาทํา เครื่ องดาดเต็ นท ด วย 29 ไม กรอบนั้ นข างล างให แยก
หนั งแกะตัวผู ยอมสีแดงชั้ นหนึ่ ง กัน แตตอนบนยอดติดตอกันที่
และคลุ มทั บด ว ยหนั งของตั ว หวงแรก เขาทําอยางนี้ ทําใหเกิด
แบดเจอรอีกชั้ นหนึ่ ง
มุมสองมุม
20 เขาทําไม กรอบสําหรั บพลั บ 30 คื อรวมเป นไม กรอบแปด
พลาดวยไม กระถิ นเทศยกตั้ งขึ้ น แผ นด วยกั นและฐานเงิ นสิ บหก
ตรงๆ
อั น ใต ไม กรอบมี ฐานแผ นละ
21 ไม ก รอบนั้ นยาวแผ น ละสิ บ สองฐาน
ศอก กวางศอกคืบ
31 เขาทํ า กลอนด วยไม ก ระถิ น
(12) อพย 26:5 (14) อพย 26:7-14; 35:11; 40:19
(19) อพย 26:14 (20) อพย 26:15-29
(22) อพย 26:17 (31) อพย 26:26-29
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เทศหาอั นสําหรั บขัดไมกรอบฝา คํา แตฐานหาฐานสําหรับรองรับ
พลับพลาดานหนึ่ ง
เสานั้ นทําดวยทองสัมฤทธิ์
32 และกลอนอี กห าอั นสํา หรั บ
หีบพันธสัญญาและ
ขั ดไม กรอบฝาพลั บพลาอี กด าน
พระที่ นั่งกรุณา
หนึ่ ง และกลอนอี กห าอั นสําเบซาเลลทําหี บด วยไม
หรั บ ขั ดไม ก รอบฝาพลั บพลา
กระถิ นเทศ ยาวสอง
ดานตะวันตก
ศอกคื บ กว างศอกคืบ และสู ง
33 เขาทํากลอนตั วกลางให ร อย ศอกคืบ
ตอนกลางของไม กรอบสํา หรั บ 2หี บนั้ นเขาหุ มด วยทองคําบริ ขัดฝาตั้ งแตมุมหนึ่ งไปจดอีกมุม สุทธิ์ ทั้ งขางในและขางนอกและ
หนึ่ ง
ไดทํากระจังรอบหีบนั้ นด วยทอง
34 เขาหุ มไม กรอบเหลานั้ นดวย คํา
ทองคํา
และทําห วงกรอบ 3เขาหล อ ห วงทองคํา สี่ ห วงติ ด
ด วยทองคํ า สํ า หรั บร อ ยกลอน ไว ที่ มุ มทั้ งสี่ ด านนี้ สองห วง
และกลอนนั้ นเขาหุ มดวยทองคํา และดานนั้ นสองหวง
เชนกัน
4 เขาทํ า คานหามด วยไม ก ระ35 เขาทําม านนั้ นด วยด ายสี ฟ า ถินเทศหุ มดวยทองคํา
สี ม วง สี แดงเข ม และด วยผ า 5เขาสอดคานหามเข าที่ ห วงข าง
ป านเนื้ อละเอี ยด มี ภาพเครู บ หีบสําหรับใชยกหีบนั้ น
ฝมือชางออกแบบไว
6แล วเขาทําพระที่ นั่ งกรุ ณาด วย
36 เขาทํ า เสาไม ก ระถิ นเทศสี่ ทองคําบริสุทธิ์ ยาวสองศอกคืบ
เสาหุ มดวยทองคํา ขอติดเสานั้ น กวางศอกคืบ
ก็เปนทองคํา เขาหลอฐานเงินสี่ 7เขาทําเครู บทองคําสองรู ปโดย
อันสําหรับรองรับเสานั้ น
ใช ค อนทํา ตั้ งไว ที่ ปลายพระ
37 และเขาทําบั งตาที่ ประตู พลับ ที่ นั่ งกรุณาทั้ งสองขาง
พลานั้ นด วยด ายสี ฟ า สี ม วง 8 เขาทํ า เครู บไว ที่ ปลายพระที่
สี แดงเข ม
และผ าป านเนื้ อ นั่ งกรุ ณาข างละรู ป เขาทําเครู บ
ละเอี ยดประกอบด วยฝ มื อช า ง นั้ นตอนปลายทั้ งสองข า งเป น
ปก
เนื้ อเดียวกับพระที่ นั่ งกรุณา
38 และทําเสาห าต นสําหรับม าน 9ให เ ครู บกางป ก ออกเบื้ องบน
นั้ นพร อมด วยขอเกี่ ยว บั วคว่ํา ปกพระที่ นั่ งกรุ ณ าไว ด ว ยป ก
และราวยึ ด เสานั้ นหุ ม ด วยทอง และใหหันหนาเขาหากัน คือให

37

(35) อพย 26:31-37 (37) อพย 26:36
(1) อพย 25:10, 20; 35:30; 36:1
(6) อพย 25:17 (9) อพย 25:20
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เครู บหั น หน า มาตรงพระที่ นั่ ง 19 แต ละกิ่ งมี ดอกเหมื อ นดอก
กรุณา
อั ลมั นด สามดอก ทุ กๆดอกมี
โตะสําหรับขนมปง
ดอกตู มและกลี บ เป นดั งนี้ ทั้ ง
หนาพระพักตรและคันประทีป หกกิ่ ง ซึ่ งยื่ นออกจากลําคั น
10 เขาเอาไม กระถิ นเทศทําโต ะ ประทีป
ตัวหนึ่ ง ยาวสองศอก กวางหนึ่ ง 20 สํ า หรั บลํ า คั น ประที ปนั้ นมี
ดอกสี่ ดอกเหมื อนดอกอั ลมั นด
ศอก และสูงศอกคืบ
11 เขาหุ มโต ะ นั้ นด ว ยทองคํา ทั้ งดอกตูมและกลีบ
บริ สุ ทธิ์ และทํากระจั งทองคํา 21 ใต กิ่ งทุ ก ๆคู ทั้ งหกกิ่ งที่ ลํา
คันประทีปนั้ น ใหมีดอกตูมเปน
รอบโตะนั้ นดวย
12 เขาทํ า ประกั บ ขอบโต ะ นั้ น เนื้ อเดียวกันกับคันประทีป
กวางหนึ่ งฝามือโดยรอบ แลวทํา 22 ดอกตูมและกิ่ งเป นเนื้ อเดียว
กระจั งทองคํ า ประกอบรอบ กั นกั บคั นประที ป ทําทุ กส วน
เป น เนื้ อเดี ยวกั นด ว ยทองคํา
ประกับนั้ น
13 เขาหล อห วงทองคําสี่ อั นติ ด บริสุทธิ์ และใชคอนทํา
23 เขาทํ า ตะเกี ยงเจ็ ดดวงสํ า ไวที่ มุมโตะทั้ งสี่ ตรงขาโตะ
14 ห วงนั้ นติ ดชิ ดกั บกระจั ง หรั บคั นประที ปนั้ น ตะไกรตั ด
ไส ตะเกี ยง และถาดใส ตะไกร
สําหรับสอดคานหามโตะนั้ น
ด
วยทองคําบริสุทธิ์
15 เขาทําคานหามด วยไม กระถิ นเทศหุ มด วยทองคํา สําหรั บ 24 คั นประที ปและเครื่ องใช ทั้ ง
หมดสําหรับคั นประทีปนั้ น เขา
หามโตะนั้ น
16 และเขาทํา เครื่ อ งใช สํา หรั บ ทําด วยทองคําบริ สุ ทธิ์ หนั กหนึ่ ง
โตะนั้ นมี จาน ชอน กับอางน้ํา ตะลันต
แทนบูชาสําหรับ
และคนโทที่ ใช ริ นเครื่ องดื่ มบู ชา
เผาเครื่ องหอมและน้ํามันเจิม
ซึ่ งทําดวยทองคําบริสุทธิ์ ทั้ งสิ้ น
17 เขาทํ า คั นประที ปอั นหนึ่ ง 25 เขาสร างแทนบูชาสําหรับเผา
ดวยทองคําบริสุทธิ์ เขาใชฝคอน เครื่ องหอมด วยไม ก ระถิ น เทศ
ทําคั นประที ป ให ทั้ งลําตั ว กิ่ ง ยาวศอกหนึ่ ง กว างศอกหนึ่ ง
ดอก ดอกตูม และกลีบติดเปน เป นรู ปสี่ เหลี่ ยมจั ตุ รั ส และสู ง
เนื้ อเดียวกันคันประทีปนั้ น
สองศอก เชิงงอนที่ มุ มแทนนั้ น
18 มี กิ่ งหกกิ่ งแยกออกจากลํา ก็เปนไมทอนเดียวกันกับแทน
คันประทีปนั้ นขางละสามกิ่ ง
26 เขาหุ มแท น นั้ นด วยทองคํา
(10) อพย 25:23-29
(16) อพย 25:29 (17) อพย 25:31-39
(23) กดว 4:9 (25) อพย 30:1-5
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บริสุทธิ์ ทั้ งดานบนและดานขาง แตกลางแทนลงมา
ทั้ งสี่ ด า นและเชิ ง งอนด วยและ 5เขาหล อห วงสี่ ห วงติ ดที่ มุ มทั้ ง
เขาทํ า กระจั ง ทองคํ า รอบแท น สี่ ของตาข ายทองสัมฤทธิ์ สําหรับ
นั้ น
สอดไมคานหาม
27 เขาทํ า ห วงทองคํ า สองห วง 6เขาทําไมคานหามดวยไม กระติดไวใตกระจังทั้ งสองดาน ตรง ถินเทศและหุ มดวยทองสัมฤทธิ์
ขามกัน เปนที่ สําหรับสอดใสไม 7เขาสอดไม คานนั้ นไว ในห วงที่
คานหาม
ขางแทนสําหรับหาม เขาทําแทน
28 เขาทํ า ไม ค านหามนั้ นด วย นั้ นด วยไม ก ระดานให ข างใน
ไมกระถินเทศหุ มดวยทองคํา
กลวง
29 เขาปรุงน้ํามันเจิมอันบริสุทธิ์ 8 เขาทํ า ขั นทองสั มฤทธิ์ และ
และปรุ งเครื่ องหอมบริ สุ ทธิ์ ด วย พานรองขั นทองสั มฤทธิ์ จาก
เครื่ องเทศตามศิ ลปของช าง กระจกเงาของบรรดาผู หญิ ง ที่
ปรุง
ปรนนิ บั ติ ณ ประตู พลั บพลา
แทนเครื่ องเผาบูชา
แหงชุมนุม
ลานและประตู
และขันทองสัมฤทธิ์
เขาทํ า แท น เครื่ องเผา 9และเขาทําลานไว ด วย ให รั้ ว
บู ชาด วยไม กระถิ นเทศ ด านใต มี ผ าบั ง ทําด วยผ าป าน
ยาวห าศอก กว างหาศอก เปน เนื้ อละเอียด ยาวรอยศอก
แทนสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส สูงสามศอก 10 มี เ สายี่ สิ บต นกั บ ฐานทอง
2 เขาทํ า เชิ ง งอนติ ด ไว ทั้ งสี่ มุ ม สั มฤทธิ์ รองรั บเสายี่ สิ บฐาน ขอ
ของแทนนั้ น เชิงงอนนั้ นเปนไม ติ ดเสาและราวยึ ดเสานั้ นทําด วย
ชิ้ นเดี ยวกั นกั บแท นบู ชา เขา เงิน
11 ด า นเหนื อ มี ผ า บั ง ยาวร อ ย
หุ มแทนดวยทองสัมฤทธิ์
3 เขาทํ า เครื่ องใช บ นแท น นั้ น ศอก กั บเสายี่ สิ บต นและฐาน
ทุกอยางคือหมอ พลั่ ว ชาม ขอ ทองสัมฤทธิ์ ยี่สิบฐาน ขอติดเสา
เกี่ ยวเนื้ อและถาดรองไฟ เครื่ อง และราวยึดเสานั้ นทําดวยเงิน
ใชสําหรับแทนทั้ งหมดนั้ นเขาทํา 12 ส วนด า นตะวั น ตกมี ผ า บั ง
ยาวห าสิ บศอก กั บเสาสิ บต น
ดวยทองสัมฤทธิ์
4และเขาเอาทองสัมฤทธิ์ ทําเปน และฐานรองรั บเสาสิ บฐาน ขอ
ตาข ายประดั บแท นนั้ นให อยู ใต ติดเสาและราวยึดเสาทําดวยเงิน
กระจังของแทน และหอยอยู ตั้ ง 13 ด านตะวั นออกใชผ ายาวห า-
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(28) อพย 30:5 (29) อพย 30:23-25; 31:35
(1) อพย 27:1-8 (8) อพย 30:18
(9) อพย 27:9-19
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สิบศอก
ตามบั ญชาของอิ ธามาร บุ ตรชาย
14 ผ าบั งด านริ มประตู ขางหนึ่ ง อาโรนปุโรหิต
ยาวสิบหาศอก มีเสาสามตนและ 22 ส วนเบซาเลลบุ ตรชายอี รี ผู
ฐานรองรับเสาสามฐาน
เป นบุตรชายของเฮอรแหงตระ15 และอี กข างหนึ่ ง ริ มประตู กู ลยู ดาห ทําสิ่ งสารพั ดซึ่ งพระ
ข างนี้ และข างโน น มี ผ าบั งยาว เยโฮวาห ได ทรงบั ญชาโมเสส
สิ บห าศอก มี เสาสามต นและ แลว
ฐานรองรับเสาสามฐาน
23 ผู รวมงานกับเขาคือ โอโฮลี16 ผ าบั งลานโดยรอบนั้ นทํา อั บ บุ ตรชายอาหิ สะมั คแห ง
ดวยผาปานเนื้ อละเอียด
ตระกูลดาน เปนชางฝมือ ช าง
17 ฐานรองรั บเสานั้ นทํ า ด วย ออกแบบและช างด ายสี ใช ด ายสี
ทองสั มฤทธิ์ ขอติ ดเสาและราว ฟ า สี ม วง สี แดงเข ม และผ า
ยึ ดเสาเป นเงิ น และบั วคว่ําของ ปานเนื้ อละเอียด
เสานั้ นหุ มด วยเงิ น และเสาทุ ก 24 ทองคํา ทั้ งหมดซึ่ งเขาใช ใ น
ต นของลานมี ราวยึ ดเสาทํา ด วย การสร างที่ บริ สุ ทธิ์ นั้ น คื อทอง
เงิน
คําที่ เขานํามาถวาย มีน้ําหนักยี่ 18 ม า นบั ง ตาที่ ประตู ล านนั้ น สิ บเก าตะลั นต เ จ็ ดร อยสามสิ บ
ป กด วยฝ มื อของช างป ก เป นสี เชเขล ตามเชเขลแหงสถานบริฟา สีมวง สีแดงเขมและผาปาน สุทธิ์
เนื้ อละเอี ยด ยาวยี่ สิบศอก สูง 25 เงิ นตามจํานวนชุ มนุ มชนได
หาศอก เสมอกับผาบังลาน
นับไว รวมเปนหนึ่ งรอยตะลันต
19 มี เสาสี่ ต นกั บฐานรองรั บเสา กั บหนึ่ งพั นเจ็ ดร อยเจ็ ด สิ บห า
สี่ ฐานเป นทองสั มฤทธิ์ ขอติ ด เชเขล ตามเชเขลแหงสถานบริเสาทําด วยเงิ น และส วนที่ หุ ม สุทธิ์
บัวคว่ํากับราวยึดเสาเปนเงิน
26 คนละเบคา คื อครึ่ งเชเขล
20 หลั กหมุ ดทุกหลักของพลั บ- ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ อัน
พลาและของลานรอบพลั บพลา เก็ บมาจากทุ ก คนที่ ไปจดทะนั้ นทําดวยทองสัมฤทธิ์
เบียนสํามะโนครัว คือนับตั้ งแต
21 นี่ แหละเป นบั ญชี สิ่ งของที่ ใช อายุ ยี่ สิ บ ป ขึ้ นไปรวมหกแสน
ในพลั บพลา คื อพลั บพลาพระ สามพันหารอยหาสิบคน
โอวาท ซึ่ งเขาทั้ งหลายนั บตาม 27 เงินหนึ่ งรอยตะลันตนั้ น เขา
คําสั่ งของโมเสส มีคนเลวีจัดทํา ใช ห ล อ ทํ า ฐานรองรั บ เสาของ
(20) อพย 27:19 (21) อพย 28:1; ลนต 10:6, 16 (22) อพย 31:2, 6; 1 พศด 2:18
(23) อพย 31:6; 36:1 (24) อพย 30:13, 24; 35:5 (25) อพย 30:11-16; กดว 1:2
(26) อพย 12:37; 30:13, 15 (27) อพย 26:19, 21, 25, 32
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สถานบริ สุ ทธิ์ และฐานของม าน 3เขาตี ทองใบแผ ออกเป นแผ น
ฐานร อ ยฐานเป นเงิ น หนึ่ งร อ ย บางๆแล วตั ด เป นเส นๆเพื่ อจะ
ตะลันต คือฐานละหนึ่ งตะลันต
ทอเข ากั บด ายสี ฟ า เข ากั บด าย
28 แต เงินหนึ่ งพันเจ็ ดรอยเจ็ด- สีมวง เขากับดายสีแดงเขม และ
สิ บห าเชเขลนั้ นเขาใช ทําขอสํา- เข ากั บเส นป านอย างดี ด วยฝ มื อ
หรั บเสาและหุ มบั วคว่ํ า ของเสา ชางชํานาญ
นั้ น และทําราวยึดเสาดวย
4เขาทําแถบติ ดไว ที่ บ าเพื่ อโยง
29 ทองสั มฤทธิ์ เขานํา มาถวาย เอโฟด ใหติ ดกั บริมตอนบนทั้ ง
หนักเจ็ดสิบตะลันต กับสองพัน สองชิ้ น
สี่ รอยเชเขล
5 รั ดประคดทออย างประณี ต
30 ทองสัมฤทธิ์ นั้ นเขาใชทําฐาน สําหรับคาดทับเอโฟดนั้ น เขาทํา
ประตู พลั บพลาแห งชุ มนุ มและ ด วยวัตถุอย างเดียวกั นและฝ มื อ
ทําแทนทองสัมฤทธิ์ และตาขาย อยางเดียวกับเอโฟด คือทําดวย
ทองสั ม ฤทธิ์ ประดั บแท น และ ทองคํา ดายสีฟา สีมวง สีแดง
ทํ า เครื่ องใช ทั้ งหมดของแท น เข ม และผ าป านเนื้ อละเอี ยด
นั้ น
ตามที่ พระเยโฮวาห ท รงบั ญชา
31 ทําฐานลอมรอบลานและฐาน แกโมเสส
ที่ ประตู ลาน หลั กหมุ ดทั้ งหมด 6เขาเอาพลอยสี น้ํ า ข าวฝ งไว ใน
ของพลับพลาและหลักหมุดรอบ กระเปาะทองคํ า ซึ่ งมี ล วดลาย
ลานนั้ น
ละเอียด และแกะอย างแกะตรา
เครื่ องยศบริสุทธิ์
เปนชื่ อบุตรอิสราเอล
7 แล วเขาติ ดไว กั บเอโฟดบน
สําหรับอาโรน
ดายสีฟา สีมวง สีแดง แถบบานั้ นเพื่ อใหพลอยนั้ นเปน
เข มนั้ น เขาใช ทําเสื้ อ ที่ ระลึ กถึ งบรรดาบุ ตรแห งอิ สยศเย็ บด วยฝ มื อประณี ตสําหรั บ ราเอล ตามที่ พระเยโฮวาห ทรง
ใส เ วลาปรนนิ บั ติ ใ นที่ บริ สุ ท ธิ์ บัญชาแกโมเสส
และได ทําเครื่ องยศบริ สุ ทธิ์ สํา- 8 เขาทํ า ทั บทรวงด วยฝ มื อช า ง
หรับอาโรน ตามที่ พระเยโฮวาห ออกแบบให ฝ มื อเหมื อนกั บทํา
เอโฟด คื อทําดวยทองคํา ดาย
ทรงบัญชาแกโมเสส
2เขาทําเอโฟดดวยทองคํา ดวย สีฟา สีมวง สีแดงเขม และผา
ดายสีฟา สีมวง สีแดงเขม และ ปานเนื้ อละเอียด
9 เขาทํ า ทั บท รวง เป นรู ปสี่
ผาปานเนื้ อละเอียด
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(28) อพย 27:17 (1) อพย 25:4; 28:4; 31:10; 35:19, 23
(2) อพย 28:6-14; ลนต 8:7 (6) อพย 28:9-11
(7) อพย 28:12, 29; ยชว 4:7 (8) อพย 28:15-29
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เหลี่ ยมจัตุรัส พับทบกลาง ยาว ทั้ งสองขางบนบา
คืบหนึ่ ง กวางคืบหนึ่ ง เปนสอง 19 เขาทั้ งหลายทํ า ห วงทองคํา
ทบดวยกัน
สองอั นติ ดไว ที่ ขอบด านล างทั้ ง
10 เขาฝ งพลอยสี่ แถวบนทั บ สองของทั บทรวงข างในติ ด เอทรวงนั้ น แถวที่ หนึ่ งฝ งทั บทิ ม โฟด
บุษราคัมและพลอยสีแดงเขม
20 และเขาทั้ งหลายทําห วงสอง
11 แถวที่ สองฝ งมรกต ไพทูรย อั นด วยทองคํา ใส ไว ริ มเอโฟด
และเพชร
ดานหนา ใตแถบที่ ตะเข็บเหนือ
12 แถวที่ สามฝ งนิ ล โมราและ รั ด ประคดที่ ทอด วยฝ มื อประพลอยสีมวง
ณีตของเอโฟด
13 แถวที่ สี่ ฝงพลอยเขียว พลอย 21 และเขาทั้ งหลายผู กทั บทรวง
สี น้ํ า ข าว และหยก พลอยทั้ ง นั้ นติ ดกั บเอโฟดด วย ใช ด าย
หมดนี้ เขาได ฝ งในกระเปาะลวด ถั กสี ฟ าร อยผู กที่ ห วง ให ทั บ
ลายละเอียดทําดวยทองคํา
ทรวงทั บรั ด ประคดซึ่ งทอด วย
14 พลอยเหล า นั้ นมี ชื่ อเหล า ฝ มื อประณี ตของเอโฟด เพื่ อมิ
บุ ตรอิ สราเอลสิ บสองชื่ อ จารึ ก ให ทั บทรวงหลุ ด ไปจากเอโฟด
ไว เหมื อนแกะตรา มีชื่ อตระกู ล ตามที่ พระเยโฮวาห ท รงบั ญชา
ทุ กตระกู ลตามลํ า ดั บสิ บสอง แกโมเสส
ตระกูล
22 เขาทําเสื้ อคลุมเขาชุ ดกับเอ15 เขาทํ า สร อ ยถั ก เกลี ยวด วย โฟดด วยด ายสี ฟ าล วนเป นฝ มื อ
ทองคําบริสุทธิ์ สําหรับทับทรวง
ทอ
16 และเขาทั้ งหลายทํากระเปาะ 23 และชองกลางผืนเสื้ อนั้ น เขา
ลวดลายละเอียดดวยทองคําสอง ทํ า เป น คอเสื้ อเช น เดี ยวกั บคอ
อัน และหวงทองคําสองหวง ติด เสื้ อทหารและมีขลิ บรอบคอเพื่ อ
ไวที่ ปลายทั้ งสองของทับทรวง
มิใหขาด
17 เขาทั้ งหลายสอดสร อ ยที่ ทํา 24 ที่ ชายเสื้ อคลุ ม เขาทั้ งหลาย
ด วยทองคํ า นั้ นในห วงที่ ปลาย ป กเป นรู ปลู กทั บทิ ม ใช ด ายสี
ทับทรวง
ฟ า สี ม วง สี แดงเข ม และผ า
18 และปลายสร อยอี กสองข า ง ปานเนื้ อละเอียด
นั้ น เขาทั้ งหลายทําติดกั บกระ- 25 เขาทั้ งหลายทําลู กพรวนด วย
เปาะลวดลายละเอียดทั้ งสอง ให ทองคําบริ สุ ทธิ์ แล วติ ดลู กพรวน
ติ ดไว ข างหน า ที่ แถบยึ ด เอโฟด ระหว างผลทั บทิ มรอบชายเสื้ อ
(10) อพย 28:17 (14) วว 21:12
(22) อพย 28:31-37; 29:5; ลนต 8:7
(25) อพย 28:33
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คลุมนั้ น
วาห ทรงบั ญชาแก โมเสสไวอย าง
26 คื อลู กพรวนลู กหนึ่ ง ผล ไร คนอิ สราเอลก็ กระทําอย าง
ทับทิมผลหนึ่ ง และลูกพรวนอีก นั้ นทุกประการ
ลู กหนึ่ ง ผลทั บทิ มอี กผลหนึ่ ง 33 เขาจึงได นําพลั บพลามามอบ
สลั บกั นดั งนี้ รอบชายเสื้ อคลุ ม ไว กั บโมเสส
ทั้ งเต็ นท และ
นั้ น สําหรั บสวมเวลาปรนนิ บัติ เครื่ องใช ทั้ งปวงคื อ ขอ ไม
พระองค ตามที่ พระเยโฮวาห กรอบ กลอน เสา และฐานรอง
ทรงบัญชาแกโมเสส
รับเสา
27 เขาทั้ งหลายทํา เสื้ อด วยผ า 34 เครื่ องดาดพลั บพลาข างบน
ป านเนื้ อละเอี ยดของช างทอผ า ทําด วยหนั งแกะตั วผู ยอมสี แดง
สํ า หรั บอาโรนและสํา หรั บบุ ต ร และหนั งของตั วแบดเจอร และ
ชายของทาน
มานสําหรับบังตา
28 และทํามาลาด วยผ าป านเนื้ อ 35 หี บพระโอวาทกั บไม คาน
ละเอี ยด และมาลางามด วยผ า หามของหี บนั้ น และพระที่ นั่ ง
ปานเนื้ อละเอียด และทํากางเกง กรุณา
ดวยผาปานเนื้ อละเอียด
36 โต ะกั บเครื่ องใช ทั้ งหมดบน
29 และทํ า รั ดประคดด วยผ า โต ะนั้ น และขนมป งหน าพระ
ป านป นเนื้ อละเอี ยด และป ก พักตร
ดวยดายสีฟา สีมวง สีแดงเขม 37 คั น ประที ปบริ สุ ท ธิ์ กั บตะดวยฝมือชางปก ตามที่ พระเย- เกี ยง คื อตะเกี ยงที่ เข าที่ และ
โฮวาหทรงบัญชาแกโมเสส
เครื่ องใช ทั้ งหมดของคั นประทีป
30 เขาทั้ งหลายทํ า แผ น มงกุ ฎ นั้ นและน้ํ า มั น สํ า หรั บเติ ม ตะบริสุ ทธิ์ ด วยทองคําบริสุ ทธิ์ จารึก เกียง
คําวา "บริสุทธิ์ แดพระเยโฮวาห" 38 แท นทองคํา
น้ํา มั นเจิ ม
ไวเหมือนอยางแกะตรา
เครื่ องหอมสําหรับเผาบูชา และ
31 แล วเขาเอาด า ยถั ก สี ฟ าผู ก ผาบังตาสําหรับประตูพลับพลา
แผนทองคํานั้ นไวบนมาลา ตาม 39 แท นบู ชาทองสั มฤทธิ์ กั บ
ที่ พระเยโฮวาห ท รงบั ญชาแก ตาข ายทองสั มฤทธิ์ สําหรั บแท น
โมเสส
นั้ น ไม คานหามและเครื่ องใช
32 ดั งนี้ แหละเขาทํางานสําหรั บ ทั้ งหมดของแท น ขั นกั บพาน
พลั บพลาของเต็ นท แห งชุ มนุ ม รองขัน
ใหสําเร็จทุกประการ พระเยโฮ- 40 ม านบังลาน เสากั บฐานรอง
(27) อพย 28:39-40 (28) อพย 28:4, 39, 42; ลนต 6:10; 8:9; อสค 44:18
(29) อพย 28:39 (30) อพย 28:36-37; ศคย 14:20
(32) อพย 25:40; 39:42-43; 40:17 (36) อพย 25:23-30
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รั บ ผ าบั งตาประตู ลาน เชื อก และจุดไฟที่ ตะเกียงนั้ น
และหลั กหมุ ดสําหรั บลาน และ 5จงตั้ ง แท นบู ชาทองคํา สําหรั บ
เครื่ อ งใช ทั้ ง ห มดขอ ง กา ร เผาเครื่ องหอมตรงหน าหี บพระ
ปรนนิ บั ติ ที่ พลั บพลาสํ า หรั บ โอวาท แล วติ ดม านบั งตาของ
เต็นทแหงชุมนุม
ประตูพลับพลา
41 เสื้ อยศเย็ บด วยฝ มื อประณี ต 6 จงตั้ งแท น สํ า หรั บเครื่ องเผา
สําหรั บสวมในเวลาปรนนิ บัติ ใน บู ช าไว ตรงหน าประตู พลั บพลา
ที่ บริสุทธิ์ เครื่ องยศบริสุทธิ์ สํา- แหงเต็นทของชุมนุม
หรั บอาโรนปุ โรหิ ต เครื่ องยศ 7จงตั้ งขั นไว ระหว างเต็ นท แห ง
สําหรั บบุ ตรชายอาโรน สําหรั บ ชุ มนุ มกั บแท นบู ชา
แล ว
ใช ส วมในเวลาปฏิ บั ติ ตํา แหน ง จงตักน้ําใสไวในขันนั้ น
ปุโรหิต
8จงตั้ งข างฝาลานไว รอบพลั บ42 สิ่ งสารพั ด ที่ พระเยโฮวาห พลา และติ ดม านบั งตาไว ที่
ทรงบัญชาแกโมเสสแลว ชนชาติ ประตูลานนั้ น
อิ สราเอลกระทํ า ให สํ า เร็ จทุ ก 9จงเอาน้ํ า มั นเจิ ม เจิ มพลั บประการ
พลากั บสิ่ งสารพั ดซึ่ งอยู ในพลั บ
43 โมเสสจึ ง ตรวจดู งานทั้ งปวง พลานั้ น และชําระพลั บพลากั บ
และดู เถิ ด พระเยโฮวาห ทรง เครื่ องใช ทั้ งหมดให บริ สุ ทธิ์
บั ญชาไว อย างไร เขาก็ ทําเสร็ จ แลวพลับพลานั้ นจะบริสุทธิ์
สิ้ นทุกอยาง โมเสสจึงอวยพรแก 10 จงเจิ ม แท น สํ า หรั บ เครื่ อง
เขา
เผาบู ชาด วย และเครื่ องใช ทั้ ง
การตั้ งพลับพลา
หมดบนแทนนั้ น และชําระแทน
พระเยโฮวาห ต รั ส กั บ นั้ นให บริ สุ ทธิ์ แท นนั้ นจะบริ สุทธิ์ ที่ สุด
โมเสสวา
2 "ในวั น ที่ หนึ่ งของเดื อ นแรก 11 จงเจิมขั นทั้ งพานรองขันด วย
จงตั้ งพลั บพลาแห ง เต็ น ท ของ และชําระใหบริสุทธิ์
12 แล วจงนํ า อาโรนและบุ ตร
ชุมนุม
3จงตั้ งหี บพระโอวาทไว ในพลั บ ชายของท า นมาที่ ประตู พลั บพลาแห งชุ มนุ ม ใช น้ําล างชําระ
พลาและกั้ นมานบังหีบนั้ นไว
4จงยกโตะเข ามาตั้ งไว และจั ด ตัวเขาเสีย
เครื่ องบนโต ะ ไว ตามที่ ของมั น 13 จงนําเสื้ อผ ายศบริ สุ ทธิ์ สวม
แล วจงนํา คั น ประที ปนั้ น เข า มา ให อาโรน แล วเจิ มและชําระเขา

40

(42) อพย 35:10 (43) ลนต 9:22-23 (1) อพย 25:1 (2) อพย 12:2 (3) อพย 26:33
(4) อพย 25:30 (5) อพย 40:26 (6) อพย 39:39 (7) อพย 30:18 (9) อพย 30:26
(10) อพย 29:36 (12) อพย 29:4-9 (13) อพย 28:41; 29:5
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ใหบริสุทธิ์ เพื่ อเขาจะปรนนิบัติ พลานอกมานนั้ น
เราในตําแหนงปุโรหิต
23 แลวจัดขนมป งไวบนโต ะเปน
14 แล วจงนําบุ ตรชายอาโรนมา ระเบี ยบต อพระพั ก ตร พระเยดวย และสวมเสื้ อยศให
โฮวาห ตามที่ พระเยโฮวาหทรง
15 จงเจิ ม เขาเช น เจิ ม บิ ดาของ บัญชาโมเสสไว
เขา เพื่ อเขาจะปรนนิ บั ติ เราใน 24 และท านตั้ งคั นประที ปไว ใน
ตําแหน งปุ โรหิต การเจิ มนั้ นจะ เต็ นท แห งชุ มนุ มทางทิ ศใต ของ
เปนการเจิมแตงตั้ งเขาไวเปนปุ- พลับพลาตรงหนาโตะนั้ น
โรหิ ตเนื องนิ ตย ตลอดชั่ วอายุ 25 แล วก็ จุ ดไฟตะเกี ยงต อพระ
ของเขา"
พั กตร พระเยโฮวาห ตามที่ พระ
16 พระเยโฮวาห ท รงบั ญชาแก เยโฮวาหทรงบัญชาแกโมเสส
โมเสสให กระทําสิ่ งใด ท านก็ 26 ท านตั้ งแท นทองคํ า ไว ใน
กระทําสิ่ งนั้ นทุกประการ
เต็นทแหงชุมนุมตรงหนามาน
17 ต อมาในวั นที่ หนึ่ งเดื อนแรก 27 และเผาเครื่ องหอมบนแท น
ของปที่ สองทานติดตั้ งพลับพลา นั้ น ตามที่ พระเยโฮวาห ทรง
18 โมเสสติ ด ตั้ งพลั บ พลาขึ้ น บัญชาแกโมเสส
คือวางฐานและตั้ งไมกรอบขึ้ นไว 28 ท า นกั้ นม า นบั ง ตาที่ ประตู
สอดไมกลอนและตั้ งเสาขึ้ น
พลับพลา
19 ท านกางผ าเต็ นท ทั บบน 29 ท านตั้ งแท น สํ า หรั บเครื่ อง
พลั บพลา แล วเอาเครื่ องดาด เผาบู ช าไว ต รงประตู พลั บพลา
คลุมบนเต็นท ตามที่ พระเยโฮ- แหงเต็นทของชุมนุม แลวถวาย
วาหทรงบัญชาแกโมเสส
เครื่ องเผาบู ชาและเครื่ องธั ญญ20 ท านเก็ บพระโอวาทไว ในหี บ บู ชาบนแทนนั้ น ตามที่ พระเยนั้ นและสอดไม ค านหามไว ใ น โฮวาหทรงบัญชาแกโมเสส
หี บนั้ น และตั้ งพระที่ นั่ งกรุ ณา 30 ท า นตั้ ง ขั น ไว ร ะหว า งเต็ น ท
ไวบนหีบ
แหงชุมนุมกับแทนบูชา แล วใส
21 แล วท า นนํา หี บเข า ไปไว ใ น น้ําไวในขันสําหรับชําระลาง
พลั บพลา และกั้ นมานบั งตาบั ง 31 โมเสสกั บอาโรน และบุ ตร
หีบพระโอวาทนั้ นไว ตามที่ พระ ชายของท าน ล างมื อและเท าที่
เยโฮวาหทรงบัญชาแกโมเสส
ขันนั้ น
22 ท านตั้ งโต ะไว ใ นเต็ นท แห ง 32 เวลาเขาทั้ งหลายเข า ไปใน
ชุ ม นุ มทางทิ ศเหนื อ ของพลั บ- เต็ นท แห งชุ มนุ ม หรื อเข าไป
(15) อพย 29:9 (17) อพย 40:2 (20) อพย 25:16 (21) อพย 26:33 (22) อพย 26:35
(23) อพย 40:4 (25) อพย 25:37 (26) อพย 30:6 (27) อพย 30:7 (28) อพย 26:36
(30) อพย 30:18 (31) อพย 30:19 (32) อพย 30:19
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ใกล แท นนั้ นเมื่ อไร เขาก็ ชําระ อยู และสง าราศี ของพระเยโฮล างเสี ยก อน ตามที่ พระเยโฮ- วาหก็อยู เต็มพลับพลานั้ น
วาหทรงบัญชาแกโมเสส
36 ตลอดการเดิ น ทางของเขา
33 ทานกั้ นบริ เวณลานรอบพลับ เมฆนั้ น ถู กยกขึ้ นจากพลั บพลา
พลาและแท นนั้ น แล วกั้ นม าน เมื่ อใด ชนชาติ อิ สราเอลก็ ยก
บั งตาที่ ตรงประตู ลาน โมเสส เดินตอไปทุกครั้ ง
ก็ จั ด การนั้ นให เ สร็ จสิ้ นไปทุ ก 37 แต หากว าเมฆนั้ นมิ ได ถู กยก
ประการ
ขึ้ นไป เขาก็ ไม ออกเดินทางเลย
เมฆของพระเจา
จนกว าจะถึ งวั น ที่ เมฆนั้ นจะถู ก
ยกขึ้ นไป
แสดงวา
38 เพราะตลอดทางที่ เขายกเดิน
พระเจาทรงพอพระทัย
34 ในขณะนั้ นมี เมฆมาปกคลุ ม ไปนั้ น ในกลางวั นเมฆของพระ
เต็นทแหงชุมนุมไว และสงาราศี เยโฮวาห ทรงสถิ ตอยู เหนื อพลั บ
ของพระเยโฮวาห ก็ ปรากฏอยู พลา และในตอนกลางคื นมี ไฟ
สถิตอยู เหนือพลับพลานั้ น ประ
เต็มพลับพลานั้ น
35 โมเสสเข า ไปในเต็ น ท แห ง จักษแก ตาของวงศ วานอิ สราเอล
ชุ มนุ มไม ได เพราะเมฆปกคลุ ม ทั้ งปวง

(33) อพย 27:9-18 (35) ลนต 16:2; 1 พกษ 8:11; 2 พศด 5:13-14
(36) อพย 31:21-22; กดว 9:17; นหม 9:19 (37) กดว 9:19-22
(38) อพย 13:21; กดว 9:12, 15; สดด 78:14; อสย 4:5
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