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อพยพ
คํานํ า
หนังสืออพยพเป็ นเรื่องเกี่ยว
กับที่
พระเจาใชโมเสสนํ าชนชาติอิสราเอล
อพยพออกมาจากการเป็ น ทาสในแผน
ดินอียิปต อพยพเป็ นหนังสือกฎ บัญญัติ
เลมที่สองจากหนังสือกฎบัญญัติทัง้ หมด
หาเลม
บท ที่ ๑-๑๙ เป็ นเรื่อง เลา ตอ จาก
นัน
้ จะเป็ นเรื่องขอ ตกลงที่พระเจาทํา กับ
ชนชาติอิสราเอลที่ภูเขาซี นาย บัญญัติ
สิบ ประการก็เป็ นสวนหนึ่งของขอ ตกลง
นี้ และมีเรื่อง เลาเขา มาแทรกไวเป็ น
ชวงๆ
หนังสืออพยพมีใจความ สําคัญหลาย
อยาง เชน เรื่องที่พระเจากําลังสราง
ชื่อ เสียงให กับพระองคเองผานทาง
เหตุการณตางๆ เรื่อง ที่พระองคอยูกับ
คนของ พระองค และเรื่องที่พระองคได
ทําขอตกลงกับพวกเขา
ครอบครัวของยาโคบในอียิปต
๑ ยา

๑ กับลูกๆ

โคบไดเดิน ทางไปอียิปต พรอม
และลูกๆของ เขาตางก็พา
ครอบครัวของตัวเองไปดวย ตอไปนี้เป็ นราย
ชื่อของพวก ลูกๆของอิสราเอล ๒ รู เบน สิ เม
โอน เลวี ยู ดาห ๓ อิส สาคาร เศบู ลุน เบนยา
มิน ๔ ดาน นัฟ ทาลี กาด และอาเชอร ๕ ยา
โคบมีลูก หลานที่สืบเชื้อ สายมาจากเขาทัง้ สิน
้
เจ็ด สิบคน รวมโย เซฟที่อยูในอียิปตอยูกอน
แลวดวย
๖ โยเซฟ พวกพี่ นองของเขาและทุก คนใน
รุน นัน
้ ตายไป หมด ๗ แตลูก หลานอิสราเอลก็
เพิ่ม ขึ้นอยางมากมายเป็ นทวีคูณ พวก เขา
มีจํานวนมากมายมหาศาลจนเต็ม บานเต็ม
เมืองไปหมด และมีอํานาจมาก

*๑:๑๖

อพยพ ๑:๑๘

ความลําบากของชาวอิสราเอล
๘ เมื่อกษัตริยองค

ใหมข้ น
ึ ปกครองอียิปต
เขาไม เคยรูจักโย เซฟมา กอน ๙ เขาพูดกับ
ประชาชนของเขาวา “คนอิสราเอลมีจํานวน
มากกวาพวก เราและเขม แข็งกวาพวก เรา
เสีย อีก ๑๐ พวก เราตองวางแผนเพื่อหยุดไม
ใหพวก มันเพิ่มมาก ขึ้น ไม อยาง นัน
้ ตอนมี
สงคราม พวก มันอาจ จะไปเขา รวมกับศัตรู
แลวหัน มาโจมตีเรา และหลบหนีไปจากแผน
ดินนี้ก็ได”
๑๑ พวก ชาวอียิปตจึงไดสงผู คุม ทาสใหไป
ควบคุมชาวอิสราเอล บีบบังคับพวก เขาให
สรางเมืองปิ ธมและรา อัม เสสใหกับฟาโรหไว
เก็บของ
๑๒ แตยิ่งชาว อียิปตกดขี่ชาวอิสราเอลมาก
เทาใด ชาวอิสราเอลกลับยิ่งเพิ่มจํานวนและ
ขยายตัวมากขึ้นเทานัน
้ ชาวอียิปตเริ่มหวาด
๑๓ พวก เขาบังคับชาว
กลัวชาวอิสราเอล
อิสราเอลใหเป็ นทาสและทํางานอยางหนัก
๑๔ พวก
เขาทําใหคนอิสราเอลมีชีวิตอยู
อยางขมขื่น เพราะตองทํางานหนัก ทัง้ ทํา
ปูน ฉาบ ทําอิฐ และทํางานสารพัดตามทอง
ทุง พรอม กับงา นอื่นๆ พวกชาว อียิปตจะ
บังคับใหชาวอิสราเอลทํางานเยี่ยง ทาสอยาง
เหีย
้ มโหดทารุณ
หมอตําแยเกรงกลัวพระเจา
๑๕ มีหมอตําแยชาวฮีบรูสองคน

ชื่อชิ ฟ ราห
กับปู อาห กษัตริยของอียิปตสงั ่ หมอ ตําแย
สองคน นี้วา ๑๖ “เมื่อ ไหรก็ตามที่เจาสอง คน
ทําคลอดใหกับหญิงชาว ฮีบรู *เมื่อเด็กคลอด
ออกมา ถาพวกเจาเห็น วาเป็ นเด็ก ผูชายก็ ให
ฆาทิง้ ซะ แตถาเป็ นเด็กผูหญิงก็ใหไวชีวิต”
๑๗ แตหมอ
ตําแยทัง้
สองเกรงกลัว
†พระเจา และไม ไดทําตาม ที่กษัตริยของ
อียิปตสงั ่ พวกนางไวชีวิตเด็ก ผูชายทุก คนที่
เกิดมา
๑๘ กษัตริยของอียิปตจึงเรียกหมอ
ตําแย
สองคนนี้เขา พบ และถามวา “ทําไมพวกเจา
ถึงทําอยาง นี้ ปลอยใหเด็ก ผูชายพวก นัน
้
รอด”

ฮีบรู หรือ “อิสราเอล” ชื่อนี้อาจจะหมายถึงเชื้อสายของเอเบอร (อานเพิ่มจากหนังสือ
ปฐมกาล ๑๐:๒๕-๓๑)
†๑:๑๗ เกรงกลัว หมายถึง “นั บถือ” หรือ “ไววางใจ”
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๑๙ หมอ ตําแยสอง คน นั น
้ ตอบฟาโรหวา
“เพราะผู หญิงชาวฮีบรูไม เหมือนผู หญิงชาว
อียิปต พวก นางแข็ง แรงและคลอด ลูกกอน
ที่หมอ ตําแยจะไป ถึงเสีย อีก” ๒๐ พระเจา
จึงอวยพรหมอ ตําแยสอง คน นัน
้ ประชาชน
ชาวอิสราเอลไดเพิ่มทวี ขึ้น และเขม แข็ง
มาก ๒๑ พระเจาใหหมอ ตําแยทัง้ สอง คน มี
ครอบครัวของพวกนาง เพราะพวกนางเกรง
กลัวพระองค
๒๒ ฟาโรห
*จึงออกคํา สัง
่ กับประชาชน
ทัง้ หมดของพระองควา “เด็ก ผูชายทุก คนที่
เกิดจากชาว ฮีบรู พวก เจาตองเอาไปโยนใน
แมน้ํ าไนล แตเด็ก ผู หญิง เจาปลอยใหรอด
ได”

หนู นอยโมเสส
๑ มีชายเผา เลวีคนหนึ่ งได ไปแตงงานกับ

๒ สาวคน หนึ่งจากเผา เลวีดวย กัน

๒ นาง

ตัง้ ทองและคลอดลูกชาย ลูกของนางเป็ น
เด็กที่นา รักมาก นางจึงซอนเด็กคน นี้ไวถึง
สามเดือน ๓ จนกระทัง่ นางเห็น วาไม สามารถ
ซอนเด็กคนนี้ไดอีกตอไป นางจึงนํ าตนกกมา
สานเป็ นตะกราแลวฉาบดวยชันและนํ้ ามัน
ดิน †นางนํ าเด็กวาง ลงในตะกรา และเอาไป
วาง ไวในกอตน กกที่ข้ น
ึ อยูตามริม ฝั ่ งแมน้ํ า
ไนล ๔ พี่ สาวของเด็กคน นี้ คอยเฝ า มอง
ตะกราใบ นัน
้ อยูหางๆเพื่อจะได รูวาจะเกิด
อะไรขึ้นกับน องชาย
๕ ขณะ นั น
้ ลูกสาวของฟาโรหไดลงมาอาบ
นํ้ าที่แมน้ํ าไนล ขณะ ที่คน รับ ใชกําลังเดิน
ไปตามริม ฝั ่ งแมน้ํ าไนล ลูกสาวของฟาโรห
ก็เห็นตะกราใบ นัน
้ ในกอตน กก นางจึงสัง่
ใหคน รับ ใชไปเอา มา ๖ เมื่อนางเปิ ดดู ก็
เห็นเด็ก ผูชายกําลังรองไห อยู นางเกิดความ
สงสาร และพูดขึ้นวา “นี่คงเป็ นเด็ก ชายชาว
ฮีบรู ‡คนหนึ่ง”

อพยพ ๒:๑๕

๗ พี่ สาวของเด็ก นั น
้ ไดพูดกับลูกสาวฟาโรห
วา “จะใหหนูไปหาแมนมชาวฮีบรูสัก คน มา
เลีย
้ งเด็กคนนี้ใหกับทานไหมคะ”
๘ นางจึงตอบวา “ไปสิ”
เด็ก ผู หญิงคน นัน
้ จึงไปเรียกแมของเด็ก
ชายคนนัน
้ มา
๙ ลูกสาวฟาโรหพูดกับนางวา “ใหเอาเด็ก
คนนี้ไปเลีย
้ งดูใหกับฉัน แลวฉันจะจายคาจาง
ให”
หญิงคน นัน
้ จึงไดเอาเด็ก นัน
้ ไปเลีย
้ ง ดู
๑๐ เมื่อเด็กคน นั น
้ โตจนหยานมได แลว นาง
ไดนําตัว เขาไป ใหลูกสาวฟาโรห แลวเขาก็
กลายเป็ นลูกของลูกสาวฟาโรห นางตัง้ ชื่อ
เขาวาโมเสส ¶เพราะนางบอกวา “ฉันไดดึง
เขาขึ้นมาจากนํ้ า”

โมเสสชวยเหลือคนของตน
๑๑ เมื่อโมเสสโตขึ้น

เขาไดออกไปเห็นชาว
ฮีบรูพี่นองของเขาตองทํางานอยางหนัก เมื่อ
เขาเห็นชายอียิปตคน หนึ่งกําลังเฆี่ยน ตีชาย
ฮีบรูคนหนึ่ง ซึ่งเป็ นพี่ นองของเขา ๑๒ โมเสส
มองไปรอบๆ ไมเห็นใคร เขาจึงฆาชาวอียิปต
คนนัน
้ แลวฝั งศพไวในทราย
๑๓ วัน ตอ มา เมื่อโมเสสออกไปอีก เขา
เห็นชายฮีบรูสอง คนกําลังตอสูกันอยู โมเสส
จึงพูดกับคนที่ทําผิดวา “เจาทํารายชาว ฮีบรู
ดวยกันทําไม”
๑๔ แตชายคน นั น
้ กลับตอบวา “ใครตัง้ ให
แกเป็ นเจา ชายและเป็ นผู ตัดสินพวก เราหรือ
แกคงคิดจะฆา เราเหมือน กับที่แกฆาคน
อียิปตเมื่อวาน §นี้สินะ”
โมเสสตกใจ กลัวและคิดในใจวา “เรื่อง นี้
คงรูกันไปทัว
่ แลวแนๆ”
๑๕ เมื่อฟาโรหไดยินเรื่องนี้ พระองคหาทาง
ที่จะฆาโมเสส โมเสสจึงหนีฟาโรหไปอาศัย
อยูในแผนดินมีเดียน

*๑:๒๒
ฟาโรห เป็ นตําแหนงที่ประชาชนใชเรียกกษัตริยของอียิปต
“ครอบครัวที่ยิ่งใหญ”
†๒:๓
‡๒:๖

มีความ หมายวา

นํ ้ามันดิน เป็ นนํ้ ามันชนิดขนที่ตองถูกความรอนถึงจะละลาย
ฮีบรู คือ “คนอิสราเอล”

¶๒:๑๐

โมเสส ออกเสียงเหมือนคําในภาษาฮีบรูที่มีความหมายวา “ดึงขึ้น” หรือ “ลากขึ้น”

§๒:๑๔

เมื่อวาน คํานี้อยูในฉบับกรีกโบราณ

อพยพ ๒:๑๖

โมเสสในแผนดินมีเดียน
โมเสสไดมานัง่ พักอยูใกลบอนํ้ าแหง หนึ่ง
๑๖ มีนักบวชชาวมี เดีย นคน หนึ่ งมีลูกสาวเจ็ด

คน ใน ขณะ นัน
้ ลูกสาวทัง้ เจ็ด คนของ เขาได
ออก มาตัก นํ้ าที่บอและเอาไปเติมรางนํ้ าเพื่อ
เลีย
้ งแกะของ พอ ๑๗ แตมีคนเลีย
้ ง แกะกลุม
หนึ่งมา ถึงและขับ ไลพวก นาง โมเสสจึงลุก
ขึ้นมาชวยพวกนาง และยังชวยตักนํ้ าใหแกะ
ของพวกนางดื่มอีกดวย
๑๘ เมื่อพวก นางกลับไปหาเรอู เอล *ผู เป็ น
พอ เรอูเอลถามลูกๆวา “ทําไมวันนี้ลูกๆถึงได
กลับมาเร็วนัก”
๑๙ พวก นางตอบ วา “ชายชาวอียิปตคน
หนึ่งไดชวยเราใหพนจากกํา มือของพวกคน
เลีย
้ งแกะ เขายังชวยตัก นํ้ าแทนเราใหแกะ
ของเราดื่มดวย”
๒๐ เขาจึงถามพวก ลูกสาววา “แลวตอน นี้
เขาอยูที่ไหน ทําไมลูกๆทิง้ เขาไวขางนอก ไป
เชิญเขามากินอาหารรวมกับพวกเราสิ”
๒๑ โมเสสตกลงที่จะอยูกับ เขา เรอู เอลยก
ลูกสาวชื่อศิปโปราหใหเป็ นเมียโมเสส ๒๒ นาง
ตัง้ ทองและคลอดลูกชายคน หนึ่ง โมเสสพูด
วา “ตอนนี้เราเป็ นคนแปลกหน าบนแผน ดิน
ของคนตางชาติ” เขาจึงตัง้ ชื่อลูกชายวาเก
อรโชม †
พระเจาตัดสินใจชวยชาวอิสราเอล
๒๓ โมเสสไดอาศัยอยูในที่เปลาเปลี่ยวแหง

แลงนัน
้ เป็ นเวลาหลาย ปี
ในชวงเวลานัน
้
กษัตริยของอียิปตไดตายไป ประชาชนชาว
อิสราเอลยัง คงรองไหครํ่าครวญ เพราะถูก
บังคับใหทํางานอยางหนัก พวกเขาจึงรองขอ
ความชวย เหลือตอพระเจา เสียงรํ่า รองให
ชวยปลด ปลอยพวก เขาจากงาน หนักนี้ไดดัง
ไป ถึงหูของพระเจา ๒๔ พระองคไดยินเสียง
รองครํ่าครวญของพวก เขาและระลึก ถึงคํา
สัญญาของพระองคที่ใหไวกับอับราฮัม อิสอัค
และยา โคบ ๒๕ พระองคมองไป ยังลูก หลาน
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ของอิสราเอล แลวพระองคก็รู วาพระองคจะ
ทําอะไร ‡
พุมไมท่ล
ี ุกเป็ นไฟ
๑ เยโธร

¶พอตาของโมเสสเป็ นนั กบวช

๓ ของชาวมี เดีย น

ครัง้ หนึ่งเมื่อโมเสส
กําลังเลีย
้ ง แกะของเยโธรอยู เขาตอน แกะ
ไปดาน หลังของที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง จน
ไป ถึงภูเขาโฮ เรบ ซึ่งเป็ นภูเขาที่พระเจามา
ปรากฏใหประชาชนเห็น ๒ ทูต สวรรคของ
พระ ยาหเวหไดมาปรากฏใหเขาเห็น
ใน
เปลว ไฟที่กําลังลุก ไหมกลางพุม ไมพุม หนึ่ง
โมเสสเขาไปดูใกลๆ เขาเห็นพุม ไมกําลังลุก
ไหมเป็ นไฟ แตพุม ไมกลับไม ถูก เผาแมแต
น อย ๓ โมเสสคิดในใจวา “เราจะเขาไปดูสิ่ง
มหัศจรรยนี้สัก หนอยวา ทําไมพุม ไมนี้ถึงไม
ไหมไฟ”
๔ เมื่อพระ ยาหเวหเห็นโมเสสกําลังเดินเขา
มาเพื่อดูใกลๆ พระองคจึงเรียกเขาจากพุม
ไมวา “โมเสส โมเสส”
โมเสสจึงตอบวา “ครับทาน”
๕ พระองคพูดวา
“อยาเขามาใกล เรา
มากกวา นี้ ถอดรองเทาออก ซะ เพราะ
์ ิทธิ”์
เจากําลังยืนอยูบนพื้น
ดินที่ศักดิส
๖ พระองคพูดวา “เราคือพระเจาของ พอ เจา
พระเจาของอับ รา ฮัม พระเจาของอิส อัคและ
พระเจาของยาโคบ”
โมเสสปิ ด หน าของ เขาไวเพราะกลัวที่จะ
มองดูพระเจา
๗ แตพระ ยาหเวหพูด วา “เราเห็นความ
ทุกข ยากของประชาชนของ เราในอียิปต
และเราก็ไดยินเสียงรํ่า รองใหชวย เหลือให
พนจากผูที่กดขี่พวก เขา เรารับ รูถึงความ
ทุกข ทรมานของพวก เขา ๘ เราจึงลงมาเพื่อ
ชวยเหลือพวกเขาใหพนจากเงื้อมมือของคน
อียิปต และนํ าพวก เขาออก จากแผน ดิน นัน
้
ไปสูแผน ดินที่ ดีและกวางขวาง ไปสูแผน ดิน
ที่อุดมสมบูรณ ไปยังดิน แดนของชาวคา นา
อัน ชาวฮิต ไทต ชาวอา โม ไรต ชาวเปริ ส ซี

*๒:๑๘

เรอูเอล มีอีกชื่อหนึ่งวา “เยโธร”

†๒:๒๒

เกอรโชม ชื่อนี้เหมือนคําในภาษาฮีบรู หมายถึง “คนแปลกหน าที่นัน
่ ”

‡๒:๒๕

พระองคก็รู วาพระองคจะทําอะไร หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พระองครูสึกเป็ น
หวงพวกเขา” หรือ “พระองครับรูถึงความเจ็บปวดของพวกเขา”
¶๓:๑

เยโธร หรือมีอีกชื่อหนึ่งวา “เรอูเอล”

อพยพ ๓:๙

ชาวฮี ไวต และชาวเย บุส ๙ ตอน นี้เราไดยิน
เสียงรํ่า รองของลูก หลานของอิสราเอลแลว
และได เห็นพวก ชาวอียิปตกดขี่ขมเหงพวก
เขาดวย ๑๐ ดังนัน
้ เจาจะตองกลับไปทีน
่ ัน
่ เรา
จะ สงเจาไปหาฟาโรห เพื่อเจาจะ ไดนําคน
ของ เรา คือพวก ลูก หลานชาวอิสราเอลออก
จากอียิปต”
๑๑ โมเสสพูดกับพระเจาวา
“ขาพเจาเป็ น
ใครกัน ถึงบังอาจจะไปเขาพบฟาโรห และนํ า
ลูกหลานอิสราเอลออกจากอียิปต”
๑๒ พระเจาพูดกับเขาวา “เจาควรไป เราจะ
อยูกับเจา และนี่จะ เป็ นสิ่ง ที่พิสูจนวา เราได
สงเจา ไป คือเมื่อเจานํ าประชาชนออกมาจาก
อียิปตแลว พวกเจาจะมานมัสการพระเจาบน
ภูเขาลูกนี้”
๑๓ โมเสสพูดกับพระเจาวา “ถาขาพเจาไป
พบลูก หลานชาวอิสราเอลและบอกกับพวก
เขาวา ‘พระเจาของบรรพบุรุษพวก ทาน ได
สงผมมาชวยพวก ทาน’ แลวพวก เขายอน
ถามขาพเจาวา ‘พระองคช่ อ
ื อะไร’ แลวจะให
ขาพเจาตอบพวกเขาวาอยางไร”
๑๔ พระเจาตอบโมเสสวา “เรา เป็ นผู ที่เรา
เป็ น” *พระองคพูดวา “ใหบอกกับลูก หลาน
อิสราเอลวา ‘เราเป็ น สงผมมาหาพวกทาน’”
๑๕ พระองคพูดกับโมเสสอีกวา “ใหบอกกับ
ลูก หลานอิสราเอลวา ‘พระ ยาหเวหพระเจา
ของบรรพบุรุษพวก ทาน พระเจาของอับ รา
ฮัม พระเจาของอิสอัคและพระเจาของยาโคบ
สงผมมาหาพวกทาน’ ยาหเวหจะเป็ นชื่อของ
เราตลอดไป คนทุกรุนจะรูจักเราในชื่อนี้
๑๖ ให ไปและเรียกผู อาวุโสชาวอิสราเอลมา
ประชุมกัน และบอกกับพวก เขาวา ‘พระ
ยาหเวห พระเจาของบรรพบุรุษพวก ทานได
มาปรากฏกับผม พระเจาของอับ รา ฮัม ของ
อิส อัค และของยา โคบ พูดวา เราใสใจกับ
พวกเจาและสิ่ง ที่เกิด ขึ้นกับพวกเจาในอียิปต
๑๗ เราไดตัดสิน ใจที่จะนํ าพวก เจาไปให พน
จากความทุกข ยากในอียิปต ไป ยังแผน ดิน
ของชาวคานาอัน ชาวฮิต ไทต ชาวอาโมไรต
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อพยพ ๔:๔

ชาวเปริ ส ซี ชาวฮี ไวต และชาวเยบุส ไปยัง
แผนดินที่เต็มไปดวยสิ่งดีๆมากมาย †’
๑๘ พวก เขาจะ ฟั งเจา เจากับพวก ผู อาวุโส
อิสราเอลจะไปพบกษัตริยของอียิปต และพูด
กับเขาวา ‘พระยาหเวห พระเจาของชาวฮีบรู
‡ไดมาพบพวก ขาพเจา ตอน นี้ ขอ อนุญาตให
พวกขาพเจาเดิน ทางเป็ นเวลาสามวัน เขาไป
ยังที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง เพื่อฆา สัตวบูชา
ใหกับพระ ยาหเวห พระเจาของพวก ขาพเจา
ดวยเถิด’
๑๙ แตเรารู วากษัตริยอียิปตจะไม ยอม
ปลอยพวกเจาไป นอกจากเขาจะถูกบังคับให
ตองปลอยพวกเจาไป ๒๐ เราจะยื่นมือของเรา
ออกทําลายอียิปต ดวยสิ่ง มหัศจรรยทัง้ หมด
ที่เราจะทําในแผน ดิน นัน
้ แลวหลัง จาก นัน
้
เขาก็จะปลอยพวก เจาไป ๒๑ เราจะทําใหคน
อียิปตมีเมตตาตอคนอิสราเอล เพื่อ วาเมื่อ
พวกเจาจากไป จะไดไมไปมือเปลา
๒๒ พวก ผู หญิงแตละ คนจะขอเงิน ทอง
เครื่องเพชร และเสื้อผา จากเพื่อนบาน หรือ
คนที่อาศัยอยูใน บานของพวก เขา พวก
เจาจะ เอาของพวก นี้ใส ใหกับพวก ลูกชาย
ลูกสาวของพวก เจา จะเป็ นการปลน สะดม
ชาวอียิปตทางหนึ่ง”
การพิสูจน สําหรับโมเสส
๑ โมเสสตอบไปวา

๔ คน พวก นัน้ ไม ยอมเชื่อขาพเจาหรือฟั ง
“ดูสิ

แลวถา เกิด

ขาพเจาละ พวกเขาอาจพูดวา ‘พระยาหเวห
ไมไดมาปรากฏใหเจาเห็นหรอก’”
๒ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “มีอะไรอยู
ในมือเจา”
โมเสสตอบวา “ไมเทาครับ”
๓ พระ ยาหเวหบอกวา “โยนมันลงบนพื้น
ซิ”
โมเสสจึงโยนมันลงบน พื้น มันไดกลาย
เป็ นงูตัว หนึ่ง โมเสสวิ่ง หนีงูตัว นัน
้ ๔ พระ
ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ยื่นมือ เจาออก ไป
จับหางมันไว”

*๓:๑๔ เราเป็ นผู ท่เี ราเป็ น คํานี้ ในภาษาฮีบรู ออกเสียงเหมือนชื่อ “ยาหเวห” มีความหมาย
วา “พระองคเป็ น” หรือ “พระองคทําใหสิ่งตางๆเป็ นขึ้นมา” หรือแปลไดอีกวา “เราจะเป็ นผท
ู ี่
เราเป็ น” หรือ “เราเป็ นผูนัน
้ ที่เป็ นอยูตลอด”
†๓:๑๗

แผน ดินที่เต็มไปดวยสิ่ง ดีๆมากมาย หรือแปลตรงๆไดวา “ดิน แดนที่เต็มไปดวย
นํ้ านมและนํ้ าเชื่อมผลไมไหลอยู”
‡๓:๑๘ ชาวฮีบรู หรือ “ชาวอิสราเอล”

อพยพ ๔:๕

เมื่อโมเสสยื่นมือออก ไปจับหาง มัน มันก็
กลับกลายเป็ นไม
เทาอยูในมือเขาเหมือน
เดิม ๕ “ใหไปทําอยาง นี้ แลวพวก เขาจะได
เชื่อ วาพระ ยาหเวหพระเจาของบรรพบุรุษ
ของเขา พระเจาของอับราฮัม พระเจาของอิส
อัค และของยาโคบไดมาปรากฏกับเจาจริง”
๖ พระ ยาหเวหพูดกับเขาอีกวา “คราว นี้
ลวงมือเขาไปในอกเสื้อของเจาซิ”
เมื่อโมเสสลวงมือเขาไปในอก เสื้อ และดึง
มันออก มา มือของ เขากลาย เป็ นโรคสี ขาว
เหมือนหิมะ
๗ พระ ยาหเวหพูดวา “ลวง มือกลับเขาไป
ในอก เสื้ออีก ครัง้ ซิ” โมเสสจึงลวงมือกลับ
เขาไปในอก เสื้ออีก ครัง้ เมื่อเขาดึงมือออก
มา มือของเขาก็หายเป็ นปกติ เหมือนผิวเดิม
ของเขา
๘ “ถาพวก เขายังไม เชื่อเจา หรือไม สนใจ
สิ่งอัศจรรยอันแรก เขาอาจจะเชื่อสิ่งอัศจรรย
อัน หลังนี้ก็ได ๙ และถาพวก เขายังไม เชื่อสิ่ง
อัศจรรยทัง้ สอง นี้ หรือไม สนใจฟั ง เจา ก็ให
เจาตัก นํ้ าจากแมน้ํ าไนลข้ น
ึ มา แลวรดมันลง
บนพื้น แหง นํ้ าที่เจาตักขึ้น มาจากแมน้ํ าไนล
นัน
้ จะกลายเป็ นเลือดบนพื้น ดิน” ๑๐ โมเสส
พูดกับพระ ยาหเวหวา “ได โปรด เถิด พระ
ยาหเวห ขาพเจาเป็ นคนพูดไมเกง ทัง้ ในอดีต
หรือจน กระทัง่ เดี๋ยว นี้ที่พระองคพูดอยู กับ
ขาพเจาผูรับ ใชของพระองค เพราะขาพเจา
เป็ นคนพูดติดอางและพูดไมชัด”
๑๑ พระ ยาหเวหพูดกับเขาวา “ใครเป็ นผู
ใหปากกับมนุษย ใครทําใหมนุษยเป็ น ใบ หู
หนวก พิการหรือตาบอด เป็ นเรายาหเวห
ไมใช หรือ ๑๒ ดัง นัน
้ ไปเดี๋ยวนี้ เราจะอยูกับ
ปากของเจา เราจะสอนเจาวาจะใหพูดอะไร”
๑๓ แตโมเสสตอบวา “ได โปรด เถิดองคเจา
ชีวิต ชวยสงคนอื่นไปเถิด”
๑๔ พระยาหเวหโกรธโมเสส พระองคพูดวา
“เจายัง มีพี่ ชายชื่ออาโรนเป็ นคนเลวี ใช ไหม
เรารูวาเขาเป็ นคนพูดเกง และเขากําลังมาหา
เจา เมื่อเขามาพบเจา เขาจะดีใจมาก ๑๕ เจา
อยากใหเขาพูดอะไร เจาก็บอกกับเขาได เรา
จะอยูกับปากของ เจาและปากของ เขา เรา
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อพยพ ๔:๒๖

จะ สอนพวก เจาวาจะ ตองทําอะไร ๑๖ เขาจะ
พูดกับประชาชนใหกับเจา เขาจะเป็ นเหมือน
ปากของ เจา และเจาจะ เป็ นเหมือนพระเจา
สําหรับเขา *๑๗ ใหถือไม เทา นี้ไวในมือของ
เจา เจาจะแสดงสิ่ง มหัศจรรยดวยไม เทานี่
แหละ”
โมเสสกลับสูอียิปต
๑๘ โมเสสกลับไปหาเยโธรพอตาของ

เขา
และพูดวา “ขอ อนุญาตใหผมกลับไปหาญาติ
พี่ น องของ ผมในอียิปต ไปดู วาพวก เขายังมี
ชีวิตอยูหรือเปลา”
เยโธรพูดกับโมเสสวา “ขอ ใหเจาเดินทาง
ดวยความปลอดภัย”
๑๙ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสในมี เดีย นวา
“กลับไปอียิปตได แลว เพราะพวก ที่ตาม ลา
ชีวิตของเจานัน
้ ตายหมดแลว”
๒๐ โมเสสจึงพาเมียและลูกๆของ เขา ขึ้น
นัง่ หลัง ลาและมุง หน ากลับ ไปอียิปต เขาถือ
ไมเทาของพระเจาไวในมือ
๒๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “เมื่อเจา
กลับ ไปถึงอียิปต ใหนึกถึงสิ่ง อัศจรรยทัง้
หลายที่เราไดมอบ ไวใน มือ เจา และแสดง
พวกมันตอหน าฟาโรห แตเราจะทําใหฟาโรห
ใจแข็ง เพื่อเขาจะไม ยอมปลอยประชาชนไป
๒๒ เจาตองพูดกับฟาโรหวา ‘พระ ยาหเวหพูด
วา อิสราเอลเป็ นลูกชายคนโตของ เรา และ
เราขอบ อกเจาวา ๒๓ ปลอยลูกชายของ เรา
ไปซะ เพื่อเขาจะไดมารับ ใชเรา แต ถาเจาไม
ยอมปลอยเขา เราก็จะฆาลูกชายคนโตของ
เจา’”
ลูกชายโมเสสถูกขลิบ
๒๔ ในระหวางทางไปอียิปต

โมเสสไดหยุด
พักคาง คืนในที่แหง หนึ่ง พระ ยาหเวหมาหา
โมเสสและพยายามฆาเขา ๒๕ แตนางศิป โป
ราหได เอามีด หิน †ไปขลิบลูกชายนาง และ
เอาหนังชิน
้ นัน
้
ไปแตะที่เทา ‡ของโมเสส
นางพูดวา “ทานเป็ นเจาบาวแหงเลือดสําหรับ
ฉัน” ๒๖ แลวพระ ยาหเวหก็จาก ไป โดยไม

*๔:๑๖ เขาจะ … สําหรับเขา หรือแปลตรงๆไดวา “เขาจะเป็ นปากของเจาและเจาก็จะเป็ น
พระเจาของเขา”
†๔:๒๕

มีดหิน มีดคมที่ทําจากหินเหล็กไฟ

‡๔:๒๕

เทา ในที่นี้คงหมายถึงอวัยวะเพศ

อพยพ ๔:๒๗

ไดทําอันตรายเขา ที่นางพูดวา “เจา บาวแหง
เลือด” นัน
้ นางกําลังพูดถึงการขลิบนัน
่ เอง
โมเสสกับอาโรนไปหาชาวอิสราเอล
๒๗ ขณะ

นัน
้ พระ ยาหเวหพูดกับอา โรนวา
“ไปหาโมเสสในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง” เขา
จึงไปและพบโมเสสที่ภูเขาของพระเจา *อา
๒๘ โมเสสเลาเรื่องทัง
โรนจูบโมเสส
้ หมดที่
พระ ยาหเวหไดพูดกับเขาใหอา โรนฟั ง รวม
ถึงเรื่องที่พระองคสงเขาไป และการอัศจรรย
ทัง้ หมดที่พระองคสงั ่ ใหเขาทํา
๒๙ โมเสสและอาโรนจึง ไป และไดรวบรวม
พวก ผู อาวุโสของอิสราเอลมา ๓๐ อา โรนได
พูดทุก คําที่พระ ยาหเวหไดบอกกับโมเสส
และโมเสสก็ได ทําสิ่ง อัศจรรยตางๆตอ หน า
ตอตาประชาชนชาวอิสราเอล ๓๑ ประชาชนก็
เชื่อ เมื่อพวก เขาไดยินวาพระ ยาหเวหไดมา
เยี่ยมเยียนชาวอิสราเอล และเมื่อพวกเขาได
เห็นกับตา พวกเขาตางกมลงกราบนมัสการ
โมเสสและอาโรนเขาพบฟาโรห
๑ ตอ

๕ เขา พบฟาโรหและพูด วา “พระ ยาหเวห

มาภาย หลัง โมเสสและอา โรนได

พระเจาของอิสราเอลพูดวา ‘ปลอยประชาชน
ของ เรา ไป เพื่อพวก เขาจะ ไดจัดงาน เลีย
้ ง
เฉลิมฉลองกันเพื่อให เกียรติกับ เราในที่เปลา
เปลี่ยวแหงแลงนัน
้ ’”
๒ แตฟาโรหพูดวา “ยาหเวหเป็ นใคร ทําไม
เราจะตองเชื่อฟั งเขา และปลอยชาวอิสราเอล
ไป ดวย เราไมรู จักยาหเวหและเราก็จะไม
ปลอยชาวอิสราเอลดวย”
๓ พวก เขาบอกวา “พระเจาของชาวฮีบรู
†ไดมาพบกับพวกเรา ขอได โปรดใหพวกเรา
เดิน ทางเขาไปที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง ซึ่ง
ตอง ใชเวลาเดิน ทางสาม วัน เพื่อพวก เราจะ
ไดไปฆา สัตวบูชาใหกับพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวกเรา เพื่อ วาพระองคจะไดไม ฆาพวก
เรา ดวยภัยพิบัติหรือดวยดาบ”
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๔ แตกษัตริยของอียิปตพูดกับพวก
เขา
วา “โมเสส และอาโรน ทําไมพวกเจาถึง ได
มาทําใหคนงานวอกแวกไม ยอมทํางาน พวก
เจากลับ ไปทํางาน ซะ” ๕ ฟาโรหพูด วา “ดู
พวกนี้สิ มีจํานวนมากมายมหาศาล พวกเจา
ทําใหพวกมันหยุดงาน”

ฟาโรหลงโทษประชาชน
๖ ในวัน นั น
้ เอง

ฟาโรหได สัง่ พวก นายงาน
และพวกหัวหน าคนงาน ‡วา ๗ “ตอไปนี้ พวก
เจาไม ตองหาฟางที่ ใชทํา อิฐ ให กับพวก ทาส
อีก แลว ใหพวก มันไปหากันเอา เอง ๘ แต
พวก เจาตอง ใหพวก มันทํา อิฐให ไดเทา เดิม
หามลดจํานวนลง เพราะพวกมันขี้ เกียจ นัน
่
เป็ น เหตุที่พวก มันพา กันมารองขอวา ‘ขอ
ใหพวกเราไปฆา สัตวถวายให กับพระเจาของ
พวก เราดวย เถิด’ ๙ ใหพวก มันทํางานหนัก
ขึ้น เพื่อจะไดยุงจนไมมีเวลาที่ จะไปฟั งเรื่อง
เหลวไหล ¶พวกนัน
้ ”
๑๐ พวก นายงานและพวก หัวหน าคน งาน
ออกไปบอกกับชาวอิสราเอลวา “ฟาโรหสัง่ วา
‘เราจะไม ใหฟางกับพวก เจาอีก แลว ๑๑ พวก
เจาจะ ตองไปหาฟางกันเอา เอง ไปหาที่ไหน
ก็ไดที่พวก เจาจะหามา ได แตจํานวนอิฐที่
พวกเจาทํา ตองไมลดลง’”
๑๒ ประชาชนจึงกระจัดกระจายกันออก ไป
ทัว
่ อียิปต เพื่อเก็บรวบรวมฟางมา ๑๓ พวก
นายงานกดดันชาวฮีบรู โดยพูด วา “ใน
แตละวัน พวกแกจะตองทํา อิฐให ไดเทา เดิม
เหมือน กับเมื่อ กอนตอน ที่พวก แกยังมีฟาง
อยู” ๑๔ พวก หัวหน าคน งานชาวอิสราเอล ที่
ผูมอบ หมายงานของฟาโรหไดแตง ตัง้ ให
ดูแลรับ ผิด ชอบงานที่คนอิสราเอลทํา ตางถูก
เฆี่ยนตี และถูกถามวา “ทําไมพวกเจาถึงทํา
อิฐไม เสร็จตามจํานวนที่เคยทําไดเมื่อ กอน
นี้”
๑๕ พวกหัวหน าคน งานชาวอิสราเอลไปพบ
ฟาโรหและบนวา “ทําไมทานถึงทํา กับพวก
คนรับใชของทานอยางนี้ ๑๖ ทานไมไดใหฟาง

*๔:๒๗
†๕:๓

ภูเขาของพระเจา คือ “ภูเขาโฮเรบ” หรือเรียกอีกชื่อวา “ภูเขาซีนาย”
ชาวฮีบรู หรือ “ชาวอิสราเอล”

‡๕:๖ หัวหน าคน งาน คือชาว ฮีบรูที่ได รับการ คัด เลือกเพื่อมาดูแลตรวจ ตราคนฮีบรูดวย
กันเอง
¶๕:๙ เรื่องเหลวไหล ฟาโรหตองการใหประชาชนเชื่อ วาโมเสสและอาโรนกําลังโกหกเกี่ยว
กับสิ่งที่พระเจาไดบอกไวกับพวกเขา

อพยพ ๕:๑๗

กับพวก คน รับ ใชของ ทาน แตพวก นายงาน
กลับสัง่ ใหพวก เราทํา อิฐให ไดเทา เดิม พวก
คนรับ ใชของทานก็ถูกเฆี่ยนตี และทานก็ทํา
ผิดตอประชาชนของทาน”
๑๗ ฟาโรหตอบวา “พวก เจาขี้ เกียจมาก
เพราะพวก เจาขี้ เกียจนัน
่ เอง ถึงได มาขอวา
‘ได โปรดใหพวก เราไปฆา สัตวถวายให กับ
พระยาหเวหดวยเถิด’ ๑๘ ไป กลับ ไปทํางาน
เดี๋ยวนี้ จะไมมีฟางใหกับพวกเจา แตพวกเจา
ยังตองทําอิฐใหไดเทาเดิม”
๑๙ พวกหัวหน าคนงานรูวาพวกเขามีปัญหา
แน เมื่อไดยินฟาโรหพูดวา “พวกเจาจะตอง
ไมลดจํานวนอิฐที่จะตองทําในแตละวัน”
๒๐ เมื่อพวก หัวหน าคน งานจากฟาโรหออก
มา ก็มา เจอโมเสสและอา โรนที่คอยพบพวก
เขาอยู ๒๑ พวก หัวหน าคน งานพูดกับสอง คน
นัน
้ วา “ขอใหพระยาหเวหเห็นพวกทานและ
ลงโทษพวก ทาน เป็ นเพราะพวก ทานแทๆ
ที่ทําใหฟาโรหกับขาราชการของ เขาเหม็น ขี้
หน าพวก เรา และทานได เอาดาบใส ไวในมือ
ของพวกเขา เพื่อจะไดฆาพวกเราดวย”
โมเสสบนกับพระยาหเวห
๒๒ โมเสสหันไปหาพระ

ยาหเวหและพูดวา
“พระ ยาหเวห ทําไมพระองคถึงนํ าความ
หายนะมา สูประชาชนพวก นี้ พระองคสง
๒๓ ตัง
ขาพเจามาทําไม
้ แตขาพเจามาพบ
ฟาโรหและพูดใน นามของพระองค มันกลับ
เลว รายยิ่ง กวาเดิมสําหรับคนพวก นี้ และ
พระองคก็ไม ไดชวยพวก เขาเลยสัก นิด
เดียว”
๑ พระยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ตอ ไปนี้
เจาจะ ไดเห็น วาเราจะทําอะไรกับฟาโรห
เราจะบีบ บังคับให เขาสงคน พวก นี้ออก จาก
อียิปต เราก็จะบีบ บังคับให เขาขับ ไลคนพวก
นี้ออกจากแผนดินของเขา”
๒ พระเจาพูดกับโมเสส และบอกกับโมเสส
วา “เราคือยาหเวห ๓ เราเคยปรากฏตัวกับอับ
รา ฮัม อิส อัค และยา โคบในชื่อของพระเจา
ผู มีอํานาจสูงสุด *เราไม ไดใหพวก เขารูจัก
เราในชื่อของยาหเวห ๔ เราไดสัญญากับพวก
เขาดวย วา เราจะยกแผน ดินคา นา อันให กับ
พวก เขา แผน ดินที่พวก เขาเคยอาศัยอยูใน
ฐานะคน ตางดาว ๕ เราก็ ยังไดยินเสียงรอง

๖

*๖:๓
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ครํ่าครวญของลูก หลานของอิสราเอล ที่ถูก
ชาวอียิปตบีบ บังคับใหทํางาน หนัก และเรา
ก็จําคําสัญญาของ เราได ๖ ดัง นัน
้ ใหไปบอก
กับลูก หลานของอิสราเอลวา ‘เราคือยาหเวห
และเราจะ ชวยพวก เจาให พนจากภาระ หนัก
ของชาวอียิปต เราจะชวยพวกเจาให พนจาก
การ เป็ น ทาสของพวก เขา เราจะ ไถพวก
เจาดวยแขนที่ย่ น
ื ออก มาชวย เราจะ ไถพวก
เจาดวย การลงโทษอัน ยิ่ง ใหญ ๗ เราจะ รับ
พวก เจาเป็ นประชาชนของ เรา และเราจะ
เป็ นพระเจาของพวก เจา แลวพวก เจาจะ ได
รู วาเราคือยาหเวห พระเจาของพวก เจา ผู
ที่ชวยพวก เจาให พนจากภาระ หนักของชาว
อียิปต ๘ เราจะพาพวกเจาไปยังดิน แดนที่เรา
ไดสัญญาไววาจะใหกับอับราฮัม อิสอัคและยา
โคบ เพราะเราคือยาหเวห เราจะยกแผน ดิน
นัน
้ ใหพวกเจาเป็ นเจาของ’”
๙ แลวโมเสสก็พูดอยาง นั น
้ กับลูก หลาน
ของอิสราเอล แตพวกเขาไม ยอมฟั ง เพราะ
พวก เขาหมดอาลัยตาย อยาก
และการ
เป็ น ทาสของพวก เขาก็หนัก อึ้ง ๑๐ พระ
๑๑ “ไปบอกกับ
ยาหเวหจึงพูดกับโมเสสวา
ฟาโรหกษัตริยอียิปตใหปลอยลูก หลานของ
อิสราเอลไปจากแผนดินของเขา”
๑๒ แตโมเสสพูดตอ หน าพระ ยาหเวหวา
“ดูสิขนาดคนอิสราเอลยังไม ยอม ฟั งขาพเจา
เลย แลวฟาโรหกษัตริยอียิปตจะ ฟั งขาพเจา
หรือ เพราะขาพเจาพูดไมเกง”
๑๓ แตพระ
ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา
โรน และสัง่ ใหเขาทัง้ สองไปหาลูก หลานของ
อิสราเอลและฟาโรหกษัตริยอียิปต เพื่อที่ จะ
พาลูก หลานของอิสราเอลออก จากแผน ดิน
อียิปต
ครอบครัวชาวอิสราเอล
๑๔ ตอ

ไป นี้เป็ นราย ชื่อของผูนําแตละ
ครอบครัวของอิสราเอล
ลูกชายคนโตของอิสราเอลคือรู เบน รู เบนมี
ลูกสีค
่ นคือ ฮาโนค ปั ลลู เฮสโรน และคารมี
พวกเขาทัง้ หมดอยูในครอบครัวของรูเบน
๑๕ ลูกชายของสิเมโอนคือ เยมูเอล ยามีน โอ
หาด ยาคีน โศหาร รวมทัง้ ชาอูลที่เกิดจาก
หญิงชาว คา นา อัน พวก เขาทัง้ หมดอยู ใน
ครอบครัวของสิเมโอน

พระเจาผูมีอํานาจสูงสุด หรือ ในภาษาฮีบรู คือ “เอลชัดดัย”

อพยพ ๖:๑๖

๑๖ เลวีมีชีวิตอยูหนึ่ ง

รอยสามสิบ เจ็ดปี ลูก
ของเลวีคือ เกอรโชน โคฮาท และเมรารี
๑๗ ลูกชายของเกอร โชนคือ ลิบ นี และชิ เม อี
พรอมกับครอบครัวของพวกเขา
๑๘ โค ฮาทมีชีวิตอยูหนึ่ ง รอยสามสิบ สามปี
ลูกชายโคฮาทคือ อัม ราม อิส ฮาร เฮโบรน
และอุสซีเอล
๑๙ ลูกชายของเมรารีคือ มาห ลีและมูชี พวก
เขาทัง้ หมดอยู ในครอบครัวของชาวเล วี
เรียงตามลําดับรุนของเขา
๒๐ อัมรามมีชีวิตอยูหนึ่ งรอยสามสิบเจ็ดปี อัม
รามเอานางโยเคเบดซึ่ง เป็ นน องสาวพอมา
เป็ นเมีย และนางคลอด ลูกชายให กับ เขา
คืออาโรนกับโมเสส
๒๑ ลูกชายของอิส ฮารคือ โคราห เนเฟก และ
ศิครี
๒๒ ลูกชายของอุส ซี เอลคือ มิ ชา เอล เอล ซา
ฟาน และสิธรี
๒๓ อาโรนไดนางเอลี เชบามาเป็ น เมีย เอลี เช
บาเป็ นลูกสาวของอัม มี นา ดับ และเป็ นพี่
น องกับนาโชน นางไดคลอด นาดับ อาบี ฮู
เอเลอาซาร และอิธามาร
๒๔ ลูกชายของโค ราหคือ อัส สีร เอ ล คา นาห
และอาบี ยา สาฟ พวก เขาทัง้ หมดอยู ใน
ครอบครัวของชาวโคราห
๒๕ เอ เลอ า ซารลูกชายอา โรน เอาลูกสาวคน
หนึ่งของปู ทิ เอลมาเป็ นเมีย นางไดคลอด
ฟี เน หัส พวก เขาเหลา นี้เป็ นตน ตระกูลใน
แตละครอบครัวของชาวเลวี
๒๖ อา โรนและโมเสสนี่ แหละ คือสอง คน
ที่พระ ยาหเวหพูด ดวยวา “ให พาลูก หลาน
ของอิสราเอลออก จากแผน ดินอียิปตไปเป็ น
กลุมๆ” *๒๗ ทัง้ สองคน นี้คือคน ที่พูด กับ
ฟาโรหกษัตริยของอียิปต เพื่อนํ าลูก หลาน
ของอิสราเอลออก จากอียิปต มันก็ คือโมเสส
กับอาโรนนี่แหละ
พระยาหเวหกําชับโมเสสและอาโรน
๒๘ เมื่อพระ

ยาหเวหพูด กับโมเสสในแผน
ดินอียิปต ๒๙ พระองคพูดกับโมเสสวา “เรา
คือยาหเวห ใหบอกกับฟาโรหกษัตริยอียิปต
ตามที่เราไดบอกกับเจาทุกอยาง”

*๖:๒๖
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๓๐ โมเสสได พูดกับพระ ยาหเวหวา “ดูสิ
ขาพเจาพูด ไม เกง แลวฟาโรหจะมา ฟั งคน
อยางขาพเจาทําไม”
๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“เห็น
ไหมวา
เราได ตัง้ ใหเจาเป็ นเหมือน
พระเจาสําหรับฟาโรห และอา โรนพี่ ชายของ
เจาก็จะ เป็ นเหมือนผู พูด แทน พระเจาให กับ
เจา ๒ เจาจะ พูดทุก อยางที่เราได สัง่ เจา อา
โรนพี่ ชาย เจาก็จะพูดกับฟาโรห แลวฟาโรห
ก็จะปลอยลูก หลานของอิสราเอลจากแผน
ดินของเขา ๓ แตเราจะทําใหจิตใจของฟาโรห
แข็งกระดาง และเราจะเพิ่มสิ่งบอกเหตุตางๆ
และสิ่ง อัศจรรยใหมาก ขึ้นในแผน ดินอียิปต
๔ แตฟาโรหจะไม ยอม ฟั งพวก เจา ดัง นั น
้ เรา
จะวางมือของ เราตอ ตานอียิปต เราจะพา
กองทัพของเรา และคนของเรา คือลูก หลาน
ชาวอิสราเอลออก จากแผน ดินอียิปต ดวย
การลงโทษอันยิ่ง ใหญตางๆ ๕ แลวชาวอียิปต
จะ ไดรู วา เราคือยาหเวห เมื่อเรายื่น มือของ
เราออก มาตอ ตานอียิปต และพาลูก หลาน
ของอิสราเอลออกมาจากทามกลางพวกเขา”
๖ โมเสสและอา โรนไดทํา ตามทุก อยางที่
พระยาหเวหสัง่ พวกเขา ๗ ตอนที่พวกเขาพูด
กับฟาโรหนัน
้ โมเสสมีอายุแปด สิบปี อา โรน
มีอายุแปดสิบสามปี

๗

ไมเทาของโมเสสกลายเป็ นงู
๘ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา โรนวา
กับพวก เจาวา ‘แสดงสิ่ง
มหัศจรรยให ดู สิ’ ก็ให เจาบอกกับอา โรน
วา ‘เอาไม เทาของทานโยนลงบนพื้นตอ หน า
ฟาโรห แลวมันจะกลายเป็ นงู’”
๑๐ โมเสสและอา โรนจึงไปหาฟาโรห และ
ทําตามที่พระยาหเวหไดสงั ่ พวกเขาไว อาโรน
โยนไมเทาของเขาลงตอหน าฟาโรหและพวก
ขาราชการชัน
้ สูงของเขา มันก็กลายเป็ นงู
๑๑ แตฟาโรหได เรียกเหลา ผู รู พวก พอ มด
และพวก พระที่ มีเวทมนตร คาถาของอียิปต
ให ใชเวทมนตรของพวก เขา ทําอยาง เดียว
กับที่อาโรนทํา ๑๒ พวกเขาแตละคนก็โยนไม
เทาของพวกเขาลง แลวไมเทาของพวกเขาก็
กลายเป็ นงู แตไม เทาของอาโรนกลืนไม เทา
ของพวก เขาทัง้ หมด ๑๓ แตจิตใจของฟาโรห
๙ “เมื่อฟาโรหพูด

เป็ นกลุมๆ หรือ “เป็ นกองๆ” เป็ นคํา จํากัด ความทางการ ทหารที่แสดงให เห็นวา
อิสราเอลมีการจัดการในรูปแบบของกองทัพ
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ก็ยัง คงแข็ง กระดาง และไม ยอม ฟั งโมเสส
และอาโรน เหมือนกับที่พระยาหเวหพูดไว
นํ ้ากลายเป็ นเลือด

อพยพ ๘:๑๐

๒๔ ชาว อียิปตทัง
้ หมดจึง ตองขุด หลุมรอบๆ
แมน้ํ าไนล เพื่อจะ ไดมีน้ํ าไว ดื่ม เพราะพวก
เขาไมสามารถดื่มนํ้ าจากแมน้ํ าไนลได

ความวุนวายจากฝูงกบ

๑๔ พระ

ยาหเวหบอกกับโมเสสวา “จิตใจ
ของฟาโรหนัน
้ แข็ง กระดาง เขาไม ยอม
ปลอยประชาชนอิสราเอล ๑๕ พรุง นี้ เชาให
ไปหาฟาโรห ตอน ที่เขาลงไปที่แมน้ํ า ใหยืน
คอยพบเขาที่ริม ฝั ่ งแมน้ํ า แลวให ถือไม เทา
ที่เปลี่ยน เป็ นงูไป ดวย ๑๖ ใหเจาพูด กับเขา
วา ‘พระ ยาหเวห พระเจาของชาว ฮีบรูได สง
ขาพเจามาพบทาน และใหบอกวา ปลอย
ประชาชนของ เรา เพื่อพวก เขาจะ ไดมาฆา
สัตวเพื่อถวายให กับ เราในที่เปลาเปลี่ยวแหง
แลง แตจนถึงเดี๋ยว นี้ แลว เจาก็ ยังไม ยอม
เชื่อ ฟั ง’ ๑๗ พระ ยาหเวหจึงพูด วา ‘เราจะทํา
สิ่ง นี้ เจาจะไดรู วาเราคือยาหเวห เราจะตีน้ํ า
ในแมน้ํ าไนลดวยไม เทาที่อยูใน มือเรา และ
มันจะกลาย เป็ นเลือด ๑๘ ปลาที่อยูในแมน้ํ า
ไนลจะตาย หมด แมน้ํ าไนลจะเนา เหม็นจน
ชาวอียิปตไมสามารถดื่มนํ้ าจากแมน้ํ าได’”
๑๙ พระยาหเวหบอกกับโมเสสวา “บอกกับ
อา โรนวา ‘ใหถือไม เทาของ ทานและยื่น มือ
ออกไปเหนือ นํ้ าทุก แหงของอียิปต ทัง้ แมน้ํ า
ลําธาร สระนํ้ า ที่ กัก เก็บ นํ้ าทุก แหงของพวก
เขา เพื่อแหลง นํ้ าทัง้ หมดนัน
้ จะไดกลายเป็ น
เลือด จะมี แตเลือดเต็ม ไป หมดทัว
่ แผน ดิน
อียิปต ทัง้ นํ้ าที่คัง่ คางอยูตามตนไมและซอก
หินก็จะกลายเป็ นเลือดดวย’”
๒๐ โมเสสและอา
โรนจึงทํา ตามที่พระ
ยาหเวหสัง่ พวกเขาไว
อา โรนยกไม เทาของ เขาฟาด นํ้ าในแมน้ํ า
ไนล ตอ หน าตอตาของฟาโรหและขาราชการ
ของ เขา และนํ้ าในแมน้ํ าไนลทัง้ หมดก็กลาย
เป็ นเลือด ๒๑ ปลาในแมน้ํ าไนลก็ตาย และ
แมน้ํ าไนลไดเนาเหม็น ชาวอียิปตไมสามารถ
ดื่มนํ้ าจากแมน้ํ าได มีแตเลือดเต็มไปหมดทัว
่
แผนดินอียิปต
๒๒ แตพวก พระที่ มีเวทมนตร คาถาของ
อียิปต ก็ใชเวทมนตรทําในสิ่ง เดียวกับที่อา
โรนทํา ฟาโรหยัง คงใจแข็ง กระดาง เขาจึง
ไม ยอมฟั งพวกเขาเหมือนกับที่พระยาหเวห
ได บอกไว ๒๓ ฟาโรหกลับไปบานของเขาและ
ไมใสใจกับเรื่องนี้แมแตนอย

๒๕ เจ็ด วันผาน ไป

หลัง จากที่พระ ยาหเวห
ไดฟาดนํ้ าในแมน้ํ าไนล
๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ไปหา
ฟาโรหและบอกกับ เขาวา ‘พระยาหเวห
พูดอยาง นี้วา ปลอย คนของ เรา เพื่อพวก
เขาจะ ไดไปรับ ใชเรา ๒ แตถา เจาไม ยอม
ปลอยพวก เขา เราจะ สงฝูง กบมาสรางความ
พินาศใหทว
ั ่ ทัง้ แผน ดินของ เจา ๓ แมน้ํ าไนล
จะเต็มไปดวยฝูง กบ พวกมันจะกระโดดเขา
มาใน บานของ เจา ในหอง นอนและบน เตียง
ของ เจา พวก มันจะเขาไปใน บานของพวก
ขาราชการของ เจา เกาะตาม ตัวประชาชน
ของ เจา เขาไปในพวก เตา อบของ เจา ใน
ภาชนะ ตางๆของ เจา ๔ ฝูง กบจะขึ้น มาเกาะ
อยูตาม ตัวของ เจา ประชาชนของ เจาและ
พวกขาราชการของเจา’”
๕ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ใหบอกอา
โรนวา ‘ใหย่ น
ื มือที่ถือไม เทาของ เจาออก ไป
เหนือแมน้ํ า ลําธาร และสระนํ้ า และฝูงกบจะ
กระโดดออกมาทัว
่ แผนดินอียิปต’”
๖ แลวอา โรนก็ย่ น
ื มือของ เขาออกเหนือ นํ้ า
ของอียิปต ฝูง กบก็โผลข้ น
ึ มาปกคลุมทัว
่
อียิปต
๗ พวกนั ก มายากลใชเวทมนตรของพวก
เขา ทําในสิ่งเดียวกันกับที่อาโรนทํา พวกเขา
ทําใหฝูง กบโผลข้ น
ึ มาปกคลุมแผน ดินอียิปต
เหมือนกัน
๘ ฟาโรหจึงเรียกโมเสสและอา โรนมาพูด
วา “ใหอธิษฐานถึงพระ ยาหเวหเพื่อพระองค
จะ ไดเอาฝูง กบพวก นี้ออก ไปจาก เราและ
ประชาชนของเรา แลวเราจะปลอยประชาชน
ชาวอิสราเอล เพื่อพวก เขาจะ ไดไปฆา สัตว
ถวายใหกับพระยาหเวห”
๙ โมเสสพูดกับฟาโรหวา “ใหทานเป็ นคน
บอก วาจะใหขาพเจาอธิษฐานเมื่อไหรสําหรับ
ทาน พวกขาราชการและประชาชนของทาน
เพื่อที่ จะขับ ไลฝูง กบพวก นี้ออก ไปจากทาน
และบานของทาน เพื่อ วาพวกมันจะเหลืออยู
แตในแมน้ํ าไนลเทานัน
้ ”
๑๐ ฟาโรหบอกวา “พรุงนี้ ”

๘
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โมเสสพูดวา “มันจะ เป็ นอยาง ที่ทาน พูด
เพื่อ ทานจะ ไดรู วา ไมมี ใครเหมือนพระ
ยาหเวหพระเจาของพวก เราอีก แลว ๑๑ ฝูง
กบจะไปจากทาน พวก บานของ ทาน พวก
ขาราชการของ ทานและประชาชนของ ทาน
แตจะเหลืออยูแคในแมน้ํ าไนลเทานัน
้ ”
๑๒ โมเสสและอาโรนจึงลาฟาโรหไป โมเสส
ออนวอนตอพระ ยาหเวหเรื่องฝูง กบเหลา นัน
้
ที่พระองคได ทําขึ้น มาตอ ตานฟาโรห ๑๓ พระ
ยาหเวหไดทําตามที่โมเสสรองขอ แลวฝูงกบ
ก็ตายกันเกลื่อนกลาดตามบาน ตามลานบาน
และตามทอง ทุง ๑๔ พวก เขาเอาซากพวก
มันมากอง ทับถมกันสูงพะเนินเหม็นไป ทัว
่
แผนดิน ๑๕ เมื่อฟาโรหเห็นวาความเดือดรอน
บรรเทาลงแลว ฟาโรหก็เปลี่ยนใจ กลับมีใจ
แข็ง กระดางขึ้น อีก และไม ยอมฟั งโมเสส
และอาโรนเหมือนกับที่พระยาหเวหบอกไว
ความวุนวายจากตัวริ ้น
๑๖ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ใหบอก
กับอา โรนวา ‘ใหย่ น
ื ไม เทาของเจาและตีฝุน
บนพื้น ดิน ฝ ุนเหลา นัน
้ จะกลายเป็ นตัว ริน
้ อยู
ทัว
่ แผนดินอียิปต’”
๑๗ พวกเขาทัง
้ สองคนก็ทําตามนัน
้ อาโรน
ยื่นมือที่ถือไม เทาตีฝุนบนพื้น ดิน ฝ ุนเหลา
นัน
้ ไดกลาย เป็ นตัว ริน
้
ตอมประชาชนและ
พวก สัตว ฝ ุนทัง้ หมดไดกลาย เป็ นตัว ริน
้
กระจายไปทัว
่ แผนดินอียิปต
๑๘ พวก พระที่ มีเวทมนตรคาถา พยายาม
ใชเวทมนตรของพวก เขาเพื่อทําใหฝุนกลาย
เป็ นตัวริน
้ แตพวกเขาไมสามารถทําได มีริน
้
อยูตาม ตัวประชาชนและพวก สัตว ๑๙ พวก
พระที่ มีเวทมนตรคาถาบอกกับฟาโรหวา “นี่
คือนิ้ว มือของพระเจา” แตจิตใจของฟาโรห
แข็ง กระดางมากขึ้น และไม ยอมฟั งพวกเขา
เหมือนกับที่พระยาหเวหบอกไว
ฝูงแมลงวันที่มารังควาน
๒๐ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “วัน พรุง
นี้ใหไปหาฟาโรหแต เชา ตรู ตอน ที่เขาเดิน
ลงไปที่แมน้ํ า และใหบอกกับเขาวา พระ
ยาหเวหพูดอยาง นี้วา ‘ปลอยประชาชนของ
เราเพื่อพวก เขาจะ ไดไปรับ ใชเรา ๒๑ เพราะ
ถาเจาไม ยอมปลอยประชาชนของเรา เราจะ
สงฝูง แมลงวันมาตอ ตานเจา พวกขาราชการ
ของ เจา ประชาชนของ เจา และบานของ
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เจา บานเรือนของชาวอียิปตจะเต็มไป ดวย
ฝูง แมลงวัน รวมไป ถึงแผน ดินที่พวก เขา
อาศัยอยู ดวย ๒๒ แตในวัน นัน
้ เราจะ แยก
แผน ดินโก เชน ที่ประชาชนของ เราอาศัยอยู
ออก มา เพื่อ วาจะ ไดไมมีฝูง แมลงวันที่ นัน
่
เพื่อเจาจะ ไดรู วา เรายาหเวห อยูทามกลาง
แผน ดิน นี้ ๒๓ เราจะทําใหเกิดความแตก ตาง
ระหวางประชาชนของ เรากับประชาชนของ
เจา เหตุการณนี้จะเกิดขึ้นพรุงนี้’”
๒๔ พระยาหเวหได ทําตามนั น
้ ฝูง แมลงวัน
มากมายไดเขา มาในบานของฟาโรห พวก
บานขาราชการของ เขา และทัว
่ ทัง้ แผน ดิน
อียิปต ฝูง แมลงวันไดทําลายลางแผน ดิน
อียิปต ๒๕ ฟาโรหจึงเรียกโมเสสและอา โรน
มาพบ และพูดวา “ไปฆา สัตวถวายให กับ
พระเจาของเจาในแผนดินนี้เถิด”
๒๖ โมเสสพูด วา “มันไม ถูก ตองที่จะทํา
อยาง นัน
้
เพราะสิ่ง ที่พวก เราจะทําในการ
ฆา สัตวถวายให กับพระเจาของพวก เรา นัน
้
เป็ น สิ่งที่ชาวอียิปตขยะแขยง ถาพวกเราฆา
สัตวเพื่อเอา มาถวาย ซึ่งเป็ นสิ่ง ที่ชาวอียิปต
ขยะแขยง แลวพวก เขามาเห็น เขา พวก
เขาจะไม เอาหินขวางพวก เราหรือ ๒๗ พวก
เราตองเดิน ทางเป็ นเวลาสาม วัน เขาไปใน
ที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง แลวถึงคอยฆา สัตว
ถวายใหกับพระยาหเวหพระเจาของเรา ตาม
ที่พระองคบอกพวกเราไว”
๒๘ ฟาโรหบอกวา “เราจะปลอยพวกเจาไป
และพวก เจาก็ไปฆา สัตวถวายให กับยาหเวห
พระเจาของพวก
เจาในที่เปลาเปลี่ยวแหง
แลงได แตพวก เจาจะ ตองไม ไปไกล นัก
อธิษฐานใหกับเราดวย”
๒๙ โมเสสพูด วา
“ทันทีที่ขาพเจาลาทาน
ไป ขาพเจาจะอธิษฐานตอพระ ยาหเวห และ
ในวัน พรุง นี้ ฝูง แมลงวันก็จะไปจากฟาโรห
ขาราชการของทาน และประชาชนของทาน
ขอ แตอยา ใหฟาโรหหลอก ลวงอีกเทานัน
้
โดยไม ยอมปลอยประชาชนไปฆา สัตวถวาย
ใหกับพระยาหเวห”
๓๐ แลวโมเสสก็ จากฟาโรหไปและอธิษฐาน
ตอพระ ยาหเวห ๓๑ พระ ยาหเวหได ทําตาม
ที่โมเสสขอ พระองคได เอาฝูง แมลงวันออก
ไปจากฟาโรห พวก ขาราชการของ เขาและ
ประชาชนของ เขา ไม เหลือแมแตตัว เดียว
๓๒ แตฟาโรหก็ใจแข็ง กระดางขึ้น มาอีก และ
ไมยอมปลอยประชาชนชาวอิสราเอลไป
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พระเจาใหเกิดโรคระบาดกับสัตว
๑ พระ

๙ หาฟาโรหและบอกกับเขาวายาหเวห
ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

“ไป

พระเจาของชาวฮีบรู พูดอยาง นี้วา ‘ปลอย
ประชาชนของเรา เพื่อพวกเขาจะไดมารับ ใช
เรา’ ๒ เพราะถาเจายังไม ยอมปลอยพวก เขา
และยัง คงกักตัวพวก เขาไว ๓ มือของพระ
ยาหเวหจะทําใหฝูงสัตว เลีย
้ งที่อยูในทอง ทุง
ของเจา เกิดโรคระบาดอยางรายแรง ทัง้ ฝูง
มา ฝูงลา ฝูงอูฐ ฝูงวัวควาย และฝูงแพะแกะ
๔ แตพระ ยาหเวหจะแยกระหวางฝูง สัตวของ
คนอิสราเอลกับฝูงสัตวของคนอียิปต ฝูงสัตว
ของลูก หลานอิสราเอลจะไม ตายแมแตตัว
เดียว ๕ พระยาหเวหไดกําหนดเวลาไววาพรุง
นี้พระยาหเวหจะลงมือทําสิ่งนี้ในแผนดินนี้”
๖ วันตอมา พระยาหเวหไดทําสิ่งที่ไดพูดไว
ฝูง สัตวทัง้ หมดของคนอียิปตลม ตาย แตฝูง
สัตวของคนอิสราเอลไม ตายแมแตตัว เดียว
๗ ฟาโรหสงคนออกไปดูและพบ วาฝูง สัตว
ของคนอิสราเอลไม ตายแมแตตัว เดียว แต
จิตใจของฟาโรหยังแข็ง กระดาง และเขาก็
ไมยอมปลอยชาวอิสราเอลไป
โรคฝี พุพอง
๘ พระยาหเวหบอกโมเสสและอาโรนวา

ให
เอาเขมาจากเตา หลอมมาหนึ่งกํา มือ และ
โยนขึ้น ไปบนทองฟ า ตอ หน าฟาโรห ๙ มัน
จะกลายเป็ นฝ ุนฟ ุง ตลบไปทัว
่ แผน ดินอียิปต
มันจะทําใหเกิดฝี พุพองบนผิวหนังคนและ
สัตวไปทัว
่ แผนดินอียิปต
๑๐ พวก เขาจึงไปหยิบเขมาจากเตา หลอม
และไปยืนตอ หน าฟาโรห โมเสสโยนเขมา
นัน
้ ขึ้นไปบนทองฟ า มันกลายเป็ นฝี พุพองไป
ทัว
่ ตัวคนและสัตวทงั ้ หลาย ๑๑ แมแตพวก
พระที่มีเวทมนตรคาถา ก็ไมสามารถที่จะยืน
อยูตอ หน าโมเสสได เพราะเกิดฝี พุพองตาม
ตัวพวก เขาและคนอียิปตทุก คน ๑๒ แตพระ
ยาหเวหยัง คงทําใหฟาโรหใจแข็ง กระดาง
และฟาโรหก็ไมยอมฟั งพวกเขา เหมือนกับที่
พระยาหเวหบอกไว
ฝนลูกเห็บ
๑๓ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “เชา ตรู
วันพรุง นี้ ใหไปยืนอยูตอ หน าฟาโรห และ
บอกกับเขาวา
ยาหเวหพระเจาของชาว
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ฮีบรู พูดอยาง นี้วา ‘ปลอยประชาชนของ เรา
เพื่อพวก เขาจะ ไดมารับ ใชเรา ๑๔ เพราะใน
ครัง้ นี้เราจะใหภัย พิบัติตางๆเกิด ขึ้นกับเจา
พวกขาราชการของ เจาและประชาชนของ
เจา เพื่อเจาจะ ไดรูวาไมมี ใครเหมือน เราอีก
แลวบนโลก นี้ ๑๕ เพราะความ จริงแลว เรา
สามารถที่จะยื่นมือของ เราออกมาจัดการให
เจาและประชาชนของ เจาเป็ นโรค ระบาดได
เพื่อเจาจะ ไดถูกทําลายไปจากโลก นี้ ๑๖ แต
เรายังปลอยใหเจาอยูตอ ไป เพื่อเราจะได
แสดงความแข็งแกรงของเราใหเจา เห็น และ
จะไดปาวประกาศชื่อของเราไปทัว
่ โลก ๑๗ ถา
เจายังถือดีที่จะไม ยอมปลอยประชาชนของ
เรา ๑๘ พรุง นี้ เวลานี้ เราจะทําใหเกิดลูกเห็บ
ขนาด ใหญตกลงมา จะเป็ นฝนลูกเห็บชนิดที่
ไม เคยเกิด ขึ้นมา กอนในอียิปต ตัง้ แตกอ ตัง้
อียิปตมาจนถึงเดี๋ยว นี้ ๑๙ ตอน นี้ ใหเอาฝูง
สัตวของ เจาและทุก อยางที่เจา มีในทอง ทุง
เขา มาใตที่ กําบัง คนหรือสัตวที่อยูในทองทุง
ที่ไมเขา มาหลบขาง ในจะตายกัน หมด เมื่อ
ลูกเห็บตกลงมา’”
๒๐ พวกขาราชการของฟาโรห ที่เชื่อคํา พูด
ของพระยาหเวห ตางรีบพาพวกคนรับใชและ
ฝูง สัตวของ เขา เขา มาขาง ใน ๒๑ แตพวก
ที่ไมใสใจกับคํา พูดของพระ ยาหเวห ยัง คง
ปลอยใหพวกคนรับใชและฝูงสัตวของเขาอยู
ในทองทุง
๒๒ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“ใหย่ น
ื
แขนของ เจาออก ไปในทองฟ าเพื่อลูกเห็บจะ
ไดตกลงมาในแผน ดินอียิปต จะ ไดตกลงมา
บนคนอียิปต ฝูง สัตวและพืชทัง้ หมดในทอง
ทุงของแผนดินอียิปต”
๒๓ โมเสสจึงยื่นไม เทาของ เขาออก ไป
ในทองฟ า
พระ ยาหเวหทําใหเกิดฟ ารอง
ลูกเห็บตก พรอม กับสายฟ าแลบ พระ
ยาหเวหทําใหลูกเห็บ ตกแบบหา ฝนลงบน
แผน ดินอียิปต ๒๔ มีทงั ้ ลูกเห็บตกพรอม กับ
สายฟ าแลบตลอด เวลา มันรุนแรงมากแบบ
ที่ไม เคยเกิด ขึ้นมา กอนในแผน ดินอียิปต
๒๕ ลูกเห็บไดทําลาย
ตัง้ แตมีชาติอียิปตมา
แผนดินอียิปตไปทัว
่ ทุกอยางที่อยูในทองทุง
ตัง้ แตคนไปจนถึงสัตว ลูกเห็บไดทําลายพืช
ผลและตนไมทุก ตนในทอง ทุง ๒๖ ยกเวนใน
โก เชน ที่ลูก หลานของคนอิสราเอลอยู ไมมี
ลูกเห็บตกเลย
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๒๗ ฟาโรหเรียก ตัวโมเสสและอา โรนมาพบ
และพูดกับพวกเขาวา “เราไดทําบาปไปแลว
ครัง้ นี้ พระ ยาหเวหคือฝ าย ถูก เราและ
ประชาชนของ เราเป็ นฝ าย ผิด ๒๘ อธิษฐาน
ตอพระยาหเวห ขอใหหยุดฟ ารองกับลูกเห็บ
ได แลว พอแลว เรายอมปลอยพวก เจาแลว
พวกเจาไมตองอยูอีกตอไปแลว”
๒๙ โมเสสกลาววา
“เมื่อขาพเจาออกจาก
เมือง นี้ ขาพเจาจึงจะกาง แขนออกตอ หน า
พระ ยาหเวห
ฟ าจะหยุดรองและจะไมมี
ลูกเห็บอีกตอ ไป แลวทานจะ ไดรูวา โลก นี้
เป็ นของพระ ยาหเวห ๓๐ แตขาพเจารู วาทัง้
ทานและขาราชการของทานยัง คงไม ไดเกรง
กลัวพระเจายาหเวหหรอก”
๓๑ ตน ป านและขาวบารเลยถูกทําลายเสีย
หาย เพราะตน ป านยังเป็ นตน ออนอยู และ
ตน ขาวบารเลยกําลังออกรวง ๓๒ แตขาวสาลี
และขาวส แปล ตไม ไดถูกทําลายเพราะงอก
ชา
๓๓ เมื่อโมเสสจากฟาโรหและออกจากเมือง
นัน
้ เขากางแขนออกตอพระยาหเวห ทันใด
นัน
้ ฟ าหยุดรอง ลูกเห็บหยุดตก และฝนก็ไม
ไดตกลงสูพ้ น
ื ดินอีก
๓๔ แตเมื่อฟาโรหเห็นฝน
ลูกเห็บ และ
ฟ ารองหยุดหมด แลว เขาก็บาปอีก ใจแข็ง
กระดางอีก ทัง้ เขาและขาราชการของ เขา
๓๕ ในที่สุดหัวใจของฟาโรหไดแข็ง
กระดาง
และไม ยอมปลอยลูก หลานอิสราเอลไป
เหมือนกับที่พระยาหเวหไดบอกโมเสสไว

ฝูงตัก
๊ แตน
๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

๑๐ หาฟาโรห

“ไป
เพราะเราไดทําใหเขา
และพวกขาราชการของ
เขามีจิตใจแข็ง
กระดาง เพื่อเราจะ ไดแสดงสิ่ง อัศจรรยพวก
นี้ทามกลางพวก เขา ๒ เจาจะ ไดเลาใหลูก
หลานของ เจาฟั งวา เราไดทําอะไรไวกับชาว
อียิปตบาง และเลาถึงสิ่ง อัศจรรยตางๆที่เรา
ไดทําทามกลางพวก เขา เพื่อพวก เจาจะ ไดรู
วาเราคือยาหเวห”
๓ โมเสสกับอาโรนจึงไปพบฟาโรห และพูด
กับพระองควา “พระยาหเวหพระเจาของชาว
ฮีบรูพูดไวอยาง นี้วา ‘เจาจะไม ยอมถอม ตัว
ลงตอ หน าเราไปอีก นานแค ไหน ปลอยคน
ของ เราไปเพื่อเขาจะ ไดมารับ ใชเรา ๔ ถา
เจายังไม ยอมปลอยคนของ เรา เราจะสงฝูง
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ตัก
๊ แตนมาในประเทศของ เจาพรุง นี้ ๕ พวก
มันจะปกคลุมไปทัว
่ พื้น ดิน จนไมมี ใคร
สามารถมอง เห็นพื้น ดินได พวกตัก
๊ แตนจะ
กินทุก สิ่งทุก อยางที่ยังหลง เหลือใหกับพวก
เจาหลัง จากลูกเห็บตก มันจะกินตนไมทุก
ตนของพวก เจาที่กําลังเติบโตอยูในทอง ทุง
๖ บานเรือนของ เจา ของพวกขาราชการของ
เจา และของชาวอียิปต จะมีตัก
๊ แตนเต็มไป
หมด พวกพอและพวกป ูของพวก เจา จะยัง
ไม เคยเห็นอะไรอยาง นี้มา กอนเลย ตัง้ แตมี
ชีวิตอยูบนแผน ดิน นี้มาจนถึงเดี๋ยวนี้’” แลว
โมเสสไดหันออกมาจากฟาโรห
๗ พวกขาราชการของฟาโรหพูดกับฟาโรห
วา “ชายคน นี้จะเป็ นกับ ดักสําหรับเราไปอีก
นานแค ไหน ขอ ใหทานปลอยพวก เขาไป
เถอะ เพื่อพวก เขาจะ ไดไปรับ ใชยาหเวห
พระเจาของพวก เขา นี่ทานยังไมเขาใจอีก
หรือวาอียิปตกําลังถูกทําลาย”
๘ โมเสสและอา โรนจึงถูกนํ า ตัวกลับ มา
ฟาโรหพูดกับพวก เขาวา “ไปรับ ใชยาหเวห
พระเจาของ เจาซะ แตบอกมา กอนวามี ใคร
ไปบาง”
๙ โมเสสตอบวา “ไปกันหมด เลย ทัง
้ คน
หนุม สาวและคน แก ทัง้ ลูกชาย ลูกสาว
พรอมทัง้ ฝูง แกะและฝูง วัวของเรา เพราะเรา
จะไปรวมเฉลิมฉลองงานเทศกาลของพระ
ยาหเวห”
๑๐ ฟาโรหพูดกับพวก เขาวา “ถาเราปลอย
แกและพวกลูกๆของแก ก็ขอใหพระยาหเวห
อยูกับพวก แกจริงๆเถอะ หน าพวก แกมัน
สอแววชัว
่ รายออกมาชัดๆ ๑๑ ไม ไดหรอก มี
แตผูชายเทานัน
้ ที่ไปรับ ใชพระ ยาหเวหได
เพราะนัน
่ คือสิ่งที่แกขอตัง้ แตแรก”
แลว
ฟาโรหก็ไดไลโมเสสและอาโรนออกไป
๑๒ พระยาหเวหพูดกับโมเสสวา “กางแขน
ของ เจาออกเหนือแผน ดินอียิปตเพื่อเรียกฝูง
ตัก
๊ แตน เพื่อพวก มันจะ ไดมาอยูทัว
่ แผน ดิน
อียิปต และกินพืช ผลทัง้ หมดบนแผน ดินที่
หลงเหลือจากลูกเห็บตก”
๑๓ โมเสสจึงยื่นไม เทาของ เขาออกเหนื อ
แผน ดินอียิปต พระ ยาหเวหทําใหลมตะวัน
ออกพัดเขา มาในแผน ดินอียิปตตลอด วัน
ตลอด คืน และในเวลา เชาลมตะวัน ออกก็ได
พัดเอาฝูงตัก
๊ แตนมา ดวย ๑๔ ฝูงตัก
๊ แตนตาง
แหกันเขาสูแผนดินอียิปตและเกาะอยูบนพื้น
ดินทัว
่ เขตแดนอียิปต มันรุนแรงมาก ไม
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เคยมีตัก
๊ แตนมากมายขนาด นี้มา กอน และ
หลัง จาก นี้ก็จะไมมีมากเทา นี้อีก แลว ๑๕ มัน
ปกคลุมไปทัว
่ พื้นแผน ดิน พื้น ดินดูดําทะมึน
ไปหมด พวกมันกัดกินพืชผักบนดิน และผล
ไมบนตน ที่หลง เหลือจากลูกเห็บตก จนไม
เหลือสี เขียวของตนไมหรือพืช ผักหลง เหลือ
ทัว
่ แผนดินอียิปตอีกเลย
๑๖ ฟาโรหรีบเรียก ตัวโมเสสและอา โรน
เขา พบและพูดวา “เราไดทําบาปตอยาหเวห
พระเจาของ เจาและตอพวก เจา ๑๗ ไดโปรด
ยก โทษใหเราอีกสัก ครัง้ และชวยอธิษฐาน
ตอยาหเวหพระเจาของ เจา เพื่อพระองคจะ
ไดขจัดความตายนี้จากเรา”
๑๘ โมเสสจากฟาโรหมา
และอธิษฐานตอ
พระ ยาหเวห ๑๙ พระ ยาหเวหไดสงลมตะวัน
ตกพัดผานเขา มาอยางแรง หอบมันไปตกใน
ทะเลตน กก ไมมีตัก
๊ แตนแมแตตัว เดียวหลง
เหลืออยูในแผนดินอียิปต ๒๐ แตพระยาหเวห
ไดทําใหจิตใจของฟาโรหแข็งกระดาง เพื่อวา
เขาจะไดไมยอมปลอยลูกหลานชาวอิสราเอล
ความมืด มิด
๒๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ชู มือ
เจาขึ้นบนทองฟ า เพื่อใหเกิดความมืด มิด
ทัว
่ แผน ดินอียิปต จะเป็ นความ มืดที่ทุก คน
สัมผัสได”
๒๒ โมเสสจึงชู มือขึ้นบนทองฟ า ทันใด นั น
้
ความมืด มิดก็ปกคลุมทัว
่ แผน ดินอียิปตเป็ น
เวลาสามวัน ๒๓ พวกเขาไมสามารถมองเห็น
ซึ่ง กันและกันได พวกเขาจึงไม ไดลุก ขึ้นจาก
ที่ของพวก เขา เป็ นเวลาถึงสาม วัน แตลูก
หลานของอิสราเอลทัง้ หมด กลับมีแสง สวาง
ในยานที่พวกเขาอยูกัน
๒๔ ฟาโรหเรียก ตัวโมเสสเขา พบและพูด วา
“ไปรับ ใชยาหเวหซะ ลูก หลานของพวก เจา
ไป ได แตตองทิง้ ฝูง แกะและฝูง วัวของพวก
เจาไว”
๒๕ แตโมเสสพูดวา “ทานตองใหเครื่องบูชา
และพวกเครื่องเผาบูชากับ เราเพื่อเราจะ ได
เอาไปฆาถวายใหกับพระ
ยาหเวหพระเจา
ของเรา ๒๖ ฝูงสัตวเลีย
้ งจะตองไปกับพวกเรา
ดวย จะตองไมหลง เหลือไวแมแตตัว เดียว
*เพราะเราจะเอาบาง
ตัวไปฆาถวายใหกับ
*๑๐:๒๖

กีบ”
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พระยาหเวหพระเจาของเรา และเราก็ยังไมรู
วาจะใชตัว ไหนบูชา จนกวาเราจะไปถึงที่
นัน
่ ”
๒๗ แตพระ ยาหเวหทําใหจิตใจของฟาโรห
แข็ง กระดาง ทําใหเขาไม ยอมปลอยชาว
อิสราเอล ๒๘ ฟาโรหพูดกับโมเสสวา “ไปให
พนจากเรา ระวังตัวให ดี อยาไดมาเจอหน า
เรา อีก เพราะถาแกเจอหน า เราเมื่อ ไหร แก
จะตองตายเมื่อนัน
้ ”
๒๙ โมเสสพูดวา “ขอ ใหเป็ น ไปตามที่ทาน
พูด ขาพเจาจะไมมาเจอหน าทานอีกแลว”
ลูก หัวปี ตาย
๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

๑๑ จะทําใหเกิดภัย

“เรา
พิบัติอีกอยางหนึ่ง
กับฟาโรหและแผน ดินอียิปต หลัง จาก นัน
้
เขาจะปลอยพวก เจาไปจากที่ นี่ เมื่อเขา
ปลอยพวกเจา เขาจะไลพวกเจาออกจากที่ นี่
๒ ใหบอกกับประชาชน ทัง
้ ผูชายและผู หญิง
ใหไปขอพวกเครื่อง เงินเครื่อง ทองจากเพื่อน
บาน” ๓ พระ ยาหเวหทําใหคนอิสราเอลเป็ น
ที่ช่ น
ื ชอบของคนอียิปต ในสายตาของพวก
ขาราชการฟาโรหและของประชาชน โมเสส
เป็ นผูที่ยิ่งใหญมากในแผนดินอียิปต
๔ โมเสสพูดวา “พระ ยาหเวหพูดอยาง นี้ วา
‘ประมาณเที่ยง คืน เราจะผานไปทามกลาง
อียิปต ๕ และลูกชายหัวปี ของทุก คนในแผน
ดินอียิปตจะตองตาย ตัง้ แตลูกชายหัวปี ของ
ฟาโรหที่นัง่ อยูบนบัลลังก ไปจนถึงลูกชาย
หัวปี ของทาส หญิงที่ทํางานโม แป ง รวม
ถึงลูกตัวผูตัว แรกของสัตวดวย ๖ จะมีแต
เสียงรองไหครํ่าครวญอยางใหญ
หลวงใน
อียิปต อยาง ที่ไม เคยเกิด ขึ้นมา กอนและตอ
ไปในอนาคตก็จะไมมีอีก เลย ๗ แตสวนคน
อิสราเอล จะไมมีแมแตหมาสักตัว เดียวที่
จะกลาขูคํารามใสพวก เขาหรือฝูง สัตวของ
เขา’ เพื่อทานจะไดรูวา พระ ยาหเวหได
แยกแยะระหวางชาวอียิปตกับชาวอิสราเอล
๘ ขาราชการชัน
้ สูงทัง้ หมดของทาน จะลงมา
หา เรา และจะกม กราบเรา พรอม กับพูดวา
‘ออกไปเถอะ ทัง้ ทานและคนที่ติดตามทาน’
และหลังจากนัน
้ เราก็จะไป”
แลวโมเสสก็
เดินจากฟาโรหไปดวยความโกรธ

จะตองไมหลงเหลือไวแมแตตัว เดียว แปลตรงๆไดวา “จะไมเหลือแมแตกีบสัก
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๙ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ฟาโรหจะ
ไม ยอมฟั งพวก เจาอีก เพื่อเราจะ ไดทําการ
อัศจรรยในแผน ดินอียิปตเพิ่ม ขึ้นไป อีก”
๑๐ โมเสสและอา โรนทําสิ่ง อัศจรรยเหลา นี้
ตอ หน าฟาโรห แตพระ ยาหเวหทําใหจิตใจ
ของฟาโรหแข็ง กระดาง เพื่อที่วา เขาจะ ได
ไม ยอมปลอยลูก หลานของอิสราเอลไปจาก
แผนดินของเขา

วันปลดปลอย
๑ พระ

๑๒ โรนในแผน ดินอียิปตวา

ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา
๒ “เดือน
*
นี้ จะเป็ นเดือนแรกสําหรับพวก เจา และจะ
เป็ นเดือนแรกของปี สําหรับพวกเจาดวย ๓ ให
บอกกับที่ ชุมนุมของอิสราเอลทุก คนวา ‘ใน
วัน ที่สิบของเดือน นี้ ใหผูชายแตละ คนเอา
ลูก แกะมาหนึ่ง ตัวสําหรับครอบครัวของ เขา
คือลูก แกะหนึ่ง ตัวสําหรับทัง้ ครัว เรือน ๔ ถา
ครอบครัวไหนเล็กเกิน ไปที่จะกินแกะหมด
ทัง้ ตัว ก็ใหเขาและเพื่อนบานแบงลูก แกะตัว
นัน
้ กัน แบงตามจํานวนคนที่อยูในครอบครัว
ของ เขา จะ ตองมีแกะเพียง พอใหแตละ คน
กิน กัน ๕ ลูก แกะของพวกเจาจะตองสมบูรณ
แข็ง แรง เป็ นตัวผูอายุหนึ่ง ปี พวกเจาอาจใช
ลูก แกะหรือลูก แพะก็ได ๖ แตพวก เจาตอง
ดูแลมันจนถึงวัน ที่สิบ สี่ของเดือน นี้ แลวใน
ตอน เย็นของวัน นัน
้ ชาวอิสราเอลทัง้ หมดที่
มาชุมนุมกัน ก็จะพา กันฆาพวก มัน ๗ พวก
เขาจะ ตองเอาเลือดของ มันมาทาที่ขอบ
ประตู บานที่พวก เขากินกัน นัน
้ ใหเขาทาทัง้
ดานบน และขอบประตูทัง้ สองดาน
๘ พวกเขาจะกินเนื้ อของมันในคืน นั น
้ เนื้อ
นัน
้ จะตองเอา ไปยาง ไฟ กินกับขนมปั งที่ไม
ใสเชื้อฟูพรอม กับผัก ขม ๙ หาม กินเนื้อที่ยัง
ดิบ อยู และหามเอาไปตม นํ้ าดวย แตใหเอา
ไปยาง ไฟ ทัง้ สวนหัว สวนขาและเครื่อง ใน
๑๐ ตองกินให หมด อยาใหเหลือถึงวัน รุง ขึ้น
แตถาเหลือก็ใหเอาไปเผาใหหมดกอนเชา
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๑๑ เวลาที่พวก เจากินมัน นั น
้ พวก เจาจะ
ตองเตรียมพรอม คาด เอวใหกระชับ สวม
รองเทาและถือไม เทาไวใน มือ พวก เจาตอง
กินอยางเรง รีบ เพราะมันคือวันปลดปลอย
†ของพระยาหเวห
๑๒ ในคืน นี้ เราจะผานเขาไปในแผน ดิน
อียิปต เราจะฆาลูกชายหัวปี ‡ทัง้ หมดใน
แผน ดินอียิปต ไม วาจะเป็ นลูก คนหรือลูก
สัตว
เราจะตัดสินลงโทษพระทัง้ หมดของ
อียิปต เพราะเราคือยาหเวห ๑๓ เลือดที่ทาไว
ที่ขอบประตู บานที่พวก เจาอยู นัน
้
จะเป็ น
สัญลักษณวาเป็ นบานของพวก เจา เมื่อเรา
เห็นเลือด นัน
้ เราจะขามพวก เจาไป ¶และจะ
ไมมีภัย พิบัติใดๆเกิด ขึ้นกับพวก เจา เมื่อเรา
ทําลายแผนดินอียิปต
๑๔ พวก เจาจะ ตองจดจําคืน นี้ ไว ให ดี พวก
เจาจะตองเฉลิมฉลองมันเป็ นเทศกาลหนึ่งให
กับพระ ยาหเวห และพวก เจาจะ ตองเฉลิม
ฉลองมันตลอดชัว
่ ลูกชัว
่ หลานของ เจา เป็ น
ประเพณีที่ยึดถือตลอดไป ๑๕ พวกเจาจะตอง
กินขนมปั งที่ไมใสเชื้อฟู เป็ นเวลาเจ็ดวัน แต
ในวัน แรก พวก เจาจะตองเอาเชื้อ ฟูออก ไป
จากบานให หมด เพราะใครก็ตามที่กินเชื้อ
ฟูเขาไป คนๆ นัน
้ จะตองถูกตัด ออกจากคน
อิสราเอล ตัง้ แตวัน แรกไปจนถึงวัน ที่เจ็ด
๑๖ ในวัน แรกและวัน ที่เจ็ด พวกเจาจะจัดการ
์ ิทธิ ์ จะตองไมมี ใครทํางาน
ชุมนุมอันศักดิส
ในวัน นัน
้ ยกเวนการจัด เตรียมอาหารใหคน
กิน ๑๗ พวก เจาจะ ตองรักษาเทศกาลการ กิน
ขนมปั งไม ใสเชื้อ ฟูนี้ ไว เพราะในวัน นี้ เองที่
เราไดนํากองทัพของพวก เจาออกจากแผน
ดินอียิปต พวกเจาจะตองรักษาวันนี้ใหกับลูก
หลานของ เจาจนเป็ นประเพณีที่สืบทอดกัน
ตลอด ไป ๑๘ ในตอน เย็นของวัน ที่สิบ สี่ของ
เดือนแรก พวกเจาจะกินขนมปั งไม ใสเชื้อ ฟู
ไปจนถึงตอน เย็นของวัน ที่ยี่สิบ เอ็ดในเดือน
เดียวกัน ๑๙ ตลอดเจ็ดวัน นี้ พวก เจาจะตอง
ไมเก็บเชื้อ ฟูไวใน บานของพวก เจา เพราะ

*๑๒:๒

เดือน นี ้ หมาย ถึงเดือนอา บีบ (หรือนี สาน) อยูประมาณกลางเดือนมีนาคมไปจนถึง
กลางเดือนเมษายน
†๑๒:๑๑ วันปลดปลอย ในคําฮีบรูหมายถึง “ขามไป” “ผานพนไป” “ปกป อง” หรือ “ไว
ชีวิต”
‡๑๒:๑๒

ลูกชายหัวปี คือลูกชายที่เกิดหัวปี ของครอบครัว ในสมัยโบราณถือวาลูกชายหัวปี มี
ความสําคัญมาก
¶๑๒:๑๓ ขามพวกเจาไป หรือ “ป องกัน”

อพยพ ๑๒:๒๐

ทุก คนที่ไปกินของที่ใสเชื้อ ฟู ไม วาจะเป็ น
คนตาง ถิ่นที่มาอาศัยอยูกับ เจา หรือเจาของ
ถิ่นเองก็ตามจะ ตองถูกตัดออกจากชุมนุม
ชาวอิสราเอล ๒๐ พวก เจาจะตองไมกินเชื้อ ฟู
เลย พวกเจาตองกินขนมปั งที่ไม ใสเชื้อ ฟูใน
ทุกหนทุกแหงที่พวกเจาไปอยู’”
๒๑ โมเสสเรียกพวกผู อาวุโสชาวอิสราเอล
ทัง้ หมดมาพบ และพูดวา “ใหพวกทานไป
ทําตาม นี้ คือใหไปเลือกลูก แกะมาหนึ่ง ตัว
สําหรับครอบครัวของพวก ทาน และฆา มัน
เป็ นลูก แกะสําหรับวันปลดปลอย ๒๒ เอากิ่ง
หุ สบ *มาจุมเลือดของมันที่อยูในอาง และ
เอาเลือดนัน
้ ไปทาตรงขอบประตู ทัง้ ดาน บน
และดาน ขางทัง้ สอง และหามไม ใหใครออก
จากบานจนกวาจะเชา ๒๓ เมื่อพระ ยาหเวห
ผานมาเพื่อทําลายอียิปต และเห็นเลือดที่อยู
บนขอบประตู ทัง้ ดาน บนและดาน ขางทัง้
สอง พระยาหเวหจะไดผานประตูนัน
้ ไป และ
จะไม ใหผู ทําลายเขาไปในบานเพื่อฆาพวก
ทาน ๒๔ พวก ทานตองรักษาคํา สัง่ นี้ใหเป็ น
ประเพณีสําหรับตัว ทานและลูก หลานของ
ทานตลอด กาล ๒๕ เมื่อพวก ทานมา ถึงแผน
ดินที่พระ ยาหเวหจะใหกับพวก ทานตามที่
พระองคไดสัญญาไวแลว นัน
้ ก็ใหพวก ทาน
ยัง คงรักษาพิธี นี้ตอ ไป ๒๖ เมื่อลูก หลานของ
ทานถามวา ‘พิธีนี้มีความหมายอะไร’ ๒๗ ก็ให
พวก ทานตอบวา ‘มันคือการ บูชาลูก แกะใน
วันปลดปลอยใหกับพระ ยาหเวห พระองค
ไดผาน พนบานของชาวอิสราเอลไป ตอนที่
พระองคทําลายอียิปต แตพระองคทําใหพวก
เราที่อยูในบานปลอดภัย’”
แลวประชาชน
ตางกมกราบลง นมัสการพระองค
๒๘ ชาวอิสราเอลทัง
้ หมดแยก ยายกันไปทํา
ตามที่พระ ยาหเวหสัง่ โมเสสกับอา โรนไว
พวกเขาไดไปลงมือทําตามนัน
้
๒๙ ในตอนเที่ยงคืน พระยาหเวหเริ่มฆาลูก
หัวปี ทัง้ หมดในแผน ดินอียิปต ตัง้ แตลูกชาย
หัวปี ของฟาโรหผูนัง่ อยูบนบัลลังก ไปจนถึง
ลูกชายหัวปี ของคนที่ถูกขังคุกอยู รวมทัง้ ลูก
หัวปี ตัวผูของสัตวทุก ตัว ๓๐ ฟาโรหกับพวก
*๑๒:๒๒
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ขาราชการทัง้ หมด รวม ทัง้ คนอียิปตทุก คน
ตางตื่นขึ้น มาในคืน นัน
้ และก็มีเสียงรองไห
อยางหนักไปทัว
่ อียิปต เพราะไมมีบานไหนที่
ไมมีคนตาย
ชาวอิสราเอลออกจากอียิปต
๓๑ ฟาโรหไดเรียกตัวโมเสสและอา

โรนเขา
พบกลาง ดึกคืน นัน
้ และพูดวา “ลุก ขึ้น ไป
ให พนจากประชาชนของเรา ทัง้ พวกเจาและ
ลูก หลานของอิสราเอล ไปรับ ใชพระยาหเวห
ตามที่พวก เจาไดพูด ไว ๓๒ เอาแกะ และ
ฝูง สัตวทัง้ หลายของพวก เจาไป ดวย ไปซะ
และอวยพรใหกับเราดวย” ๓๓ ชาวอียิปตตาง
เรงใหคนอิสราเอลรีบๆออกไปจากแผน ดิน นี้
เพราะพวกเขาพูดวา “พวกเรากําลังจะตาย”
๓๔ ชาวอิสราเอลไดเอาแป งดิบที่ยังไม ไดใส
เชื้อ ฟูพรอมกับอางขยําแป ง หอ ผาใสบาแบก
๓๕ พวกอิสราเอลทําตามที่โมเสสบอก
ไป
พวก เขาไปขอเครื่อง เงินและเครื่อง ทองและ
เสื้อผาจากคนอียิปต ๓๖ พระ ยาหเวหทําให
พวกคนอียิปตมีเมตตาตอคนอิสราเอล คน
อิสราเอลขออะไร คนอียิปตก็ใหหมด อยางนี้
คนอิสราเอลไดปลนเอาความรํ่ารวยของคน
อียิปตไป
๓๗ ชาวอิสราเอลเดิน ทางจากเมืองรา เม
เสสไปถึงเมืองสุ คคท มีผูชายที่เดิน เทาอยู
ประมาณหก แสนคน ไม นับเด็กๆ ๓๘ และยัง
มีคนชาติ อ่ น
ื ๆอีกกลุม ใหญ ที่รวมเดิน ทางมา
กับพวก เขาดวย ทัง้ ยังมีฝูง วัว ฝูง แกะและ
ฝูงสัตว เลีย
้ งอีกจํานวนมหาศาล ๓๙ พวก เขา
เอาแป ง ดิบที่ติดตัวมา เอามาปิ้ งเป็ นขนมปั ง
ที่ไมมีเชื้อ ฟู เพราะแป งดิบนัน
้ ไม ไดใสเชื้อ ฟู
เพราะพวกเขาถูกไล ออกจากอียิปต เลยไมมี
เวลาที่จะเออระเหย
หรือแมแตจัดเตรียม
อาหารสําหรับพวกเขาเอง
๔๐ ชาวอิสราเอลไดอาศัยอยูในอียิปต †เป็ น
เวลาทัง้ สิน
้ สี่ รอยสามสิบ ปี ๔๑ หลัง จากสี่
รอยสามสิบ ปี ในวันนัน
้ เอง กองทัพของ
พระ ยาหเวห ก็ไดออกจากแผน ดินอียิปต
๔๒ มันเป็ นคืนที่พระ ยาหเวหเฝ า ดู เพื่อนํ า

กิ่งหุสบ พืชชนิดหนึ่งลําตนยาวประมาณ ๓ นิ้ว มีใบและกานเหมือนเสนผม สามารถ
ใชแทนแปรงได
†๑๒:๔๐ อียิปต ในฉบับแปลภาษากรีกโบราณและภาษาสมาริ ตันเขียนไววา “อียิปตและคา
นา อัน” คํา นี้นาจะหมายความวาพวก เขาไดนับจํานวนปี จากชวง เวลาที่อับ รา ฮัมลงไปอียิปต
ไมใชชวงเวลาที่โยเซฟลงไปอียิปต
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พวกอิสราเอลออกจากแผน ดินอียิปตในคืน
เดียวกันนี้ เอง เป็ นคืนที่พระ ยาหเวหเฝ า ดู
ชาวอิสราเอลทัง้ หมด รวม ถึงลูก หลานของ
เขา ๔๓ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา โรน
วา “นี่คือกฎสําหรับวันปลดปลอย หามให
ชาวตาง ชาติรวมกินดวย ๔๔ สวนทาสที่ซ้ อ
ื
มาดวย เงิน หลัง จากที่เจาขลิบใหกับเขา
แลว เขาก็รวมกินดวย ได ๔๕ หามใหคนที่มา
อยูชัว
่ คราวหรือคน รับ ใชที่จาง มา รวมกิน
๔๖ เจาควรกิน มันอยูแตในบานหลัง
ดวย
เดียว หามเอาเนื้อของ มันออกไปนอก บาน
และพวก เจาตองไมหักกระดูกของมันดวย
๔๗ ที่ ชุมนุมของชาวอิสราเอลทัง
้ หมดจะตอง
รักษากฎนี้ ไว ๔๘ ถาคนตางชาติที่อยูกับ เจา
อยากจะมีสวน รวมในพิธีปลด ปลอยของพระ
ยาหเวหดวย ผูชายทัง้ หมดที่อยูกับเขา จะ
ตองถูกขลิบเสีย กอน แลวเขาถึงจะเขา มามี
สวน รวมในพิธีได เขาจะเป็ นเหมือนคนใน
ชาติอิสราเอลนัน
้ แลว แตคนที่ไม ไดถูกขลิบ
จะรวมกินดวยไม ได ๔๙ กฎขอ นี้จะใชกับทุก
คน ไม วาจะเป็ นคนทองถิ่น หรือคนตางชาติ
ที่อยูทามกลางพวกเจา”
๕๐ ชาวอิสราเอลทุก คนก็ไดทําตามที่พระ
ยาหเวหได สัง่ กับโมเสสและอา โรนไวทุก
๕๑ ใน
อยาง พวก เขาไดลงมือทําตาม นัน
้
วันนัน
้ เอง พระ ยาหเวหไดนําลูก หลานของ
อิสราเอลออกจากแผนดินอียิปตเป็ นขบวน *
๑ พระ
ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “ใหเอาลูก หัวปี ที่แมคลอดออก มา
เป็ นทอง แรก ไมวาจะเป็ นลูกชายหัวปี ของ
หญิงชาวอิสราเอล หรือลูก หัวปี ตัวผูของสัตว
ก็ตาม อุทิศไวใหกับ เรา เพราะมันเป็ นของ
เรา”
๓ โมเสสพูดกับประชาชนวา
“ใหจําวัน นี้
ไว เมื่อพวก ทานออกมาจากการเป็ น ทาสใน
์ องพระ
อียิปต เพราะดวยมืออันทรง ฤทธิข
ยาหเวห พระองคไดนําพวก ทานออกมาจาก

๑๓
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ที่ นัน
่
พวก ทานตองไมกินขนมปั งที่ใสเชื้อ
ฟู ๔ วัน นี้ ในเดือนอา บีบ †พวก ทานกําลัง
เดิน ทางออก ไป ๕ เมื่อพระ ยาหเวหพาทาน
ไปถึงแผน ดินของชาวคา นา อัน ชาวฮิต ไทต
ชาวอาโมไรต ชาวฮี ไวต และชาวเยบุส เป็ น
แผน ดินที่พระ ยาหเวหไดสัญญาไวกับพวก
บรรพบุรุษของ ทาน ที่จะยกใหกับ ทาน เป็ น
แผน ดินที่อุดมสมบูรณ ‡อยาไดลืมที่จะทํา
พิธีนี้ในเดือนนี้
๖ ทานตองกินขนมปั งที่ไม ใสเชื้อ ฟู เป็ น
เวลาเจ็ด วัน และในวันที่ เจ็ด จะมีการจัด
งานเทศกาลใหกับพระ ยาหเวห ๗ หามกิน
ขนมปั งที่ใสเชื้อ ฟูในเจ็ด วันนัน
้ และจะตอง
ไมมีอาหารที่ใสเชื้อ ฟูในบานของ ทาน หรือ
ทัว
่ เขตแดนของ ทาน ๘ ในวัน นัน
้
ใหพวก
ทานอธิบายใหกับลูกๆฟั งวา ‘ที่มีงานเลีย
้ งนี้
ก็เพราะสิ่งที่พระ ยาหเวหทําใหกับ เราตอน ที่
เราออกมาจากอียิปต’
๙ งาน เลีย
้ งนี้จะเป็ นเหมือนเครื่องหมายที่
ผูกอยูที่มือ และเป็ นสิ่งเตือน ใจอยูระหวาง
ตา ¶เพื่อวากฎของพระ ยาหเวหจะ ไดอยูที่
ริม ฝี ปากของ ทาน เพราะพระองคไดพาทาน
ออก มาจากอียิปตดวยมืออันทรง ฤทธิ ์ ๑๐ ดัง
นัน
้ พวกทานควรจะทําตามประเพณี นี้ ทุกๆ
ปี ตามวันที่ไดกําหนดไวแลว
๑๑ และเมื่อพระ ยาหเวหไดพาทานเขาไป
ในแผน ดินของชาวคา นา อัน ตามที่พระองค
ไดสัญญาไวกับ ทานและบรรพบุรุษของ ทาน
และยก มันใหกับ ทาน ๑๒ ทานจะ ตองยกเด็ก
ชายทุก คนที่เกิด มาเป็ นลูก หัวปี ใหกับพระ
ยาหเวห และลูกสัตวตัวผูทุก ตัวที่เกิด มา
เป็ นลูก หัวปี จะเป็ นของพระ ยาหเวห ๑๓ ถา
ทานตองการซื้อลูก ลาตัวผูที่เกิด มาเป็ นลูก
หัวปี คืนจากพระ ยาหเวห ทานก็เอาลูก แกะ
มาแลกได แตถาทานไมตองการที่จะซื้อลูก
ลาตัว นัน
้ คืน ก็ใหทานหักคอมัน เอาไปเป็ น
เครื่องบูชา สวนเด็ก ผูชายทุก คนที่เกิดมา

*๑๒:๕๑

ขบวน หรือ “เป็ นกองๆ” เป็ นคําจํากัดความทางทหารและแสดงใหเห็นวาประชาชน
มีการจัดการเหมือนกับ “กองทัพของพระยาหเวห”
†๑๓:๔ เดือนอาบีบ คือตนฤดูใบไม ผลิหรือเดือนนี สาน เป็ นเดือนแรกของปี ปฏิทินของชาว
ฮีบรูโบราณ ประมาณกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน
‡๑๓:๕ แผน ดินที่อุดมสมบูรณ หรือแปลตรงๆได วา “ดิน แดนที่เต็มไป ดวยนํ้ านมและนํ้ า
เชื่อมผลไมไหลอยู”
¶๑๓:๙ เครื่องหมาย … อยูระหวางตา อาจหมายถึงสิ่งพิเศษที่ชาวยิวผูกติดกับแขนและหน า
ผากของเขาเพื่อที่จะชวยใหพวกเขาจดจําคําสัง่ สอนของพระเจา

อพยพ ๑๓:๑๔
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เป็ นลูกชายหัวปี *ทานจะ ตองซื้อคืน มาจาก
พระยาหเวห
๑๔ ในอนาคต เมื่อลูกชายของ ทานถามวา
‘สิ่งที่พอทํา นี้ มันมีความ หมายวาอะไรครับ’
ก็ใหทานตอบกับลูกวา ‘พระ ยาหเวหไดนํา
พวก เราออก มาจากการเป็ น ทาสในอียิปต
์ องพระองค ๑๕ แตเมื่อ
ดวยมืออันทรง ฤทธิข
ฟาโรหด้ อ
ื ดึง ไม ยอมปลอยพวก เรา พระ
ยาหเวหจึงไดฆาลูก หัวปี ทัง้ หมดในแผน ดิน
อียิปต ไม วาจะเป็ นลูก หัวปี ของคนหรือของ
สัตว นัน
่ เป็ นเหตุที่พอถึงไดถวาย ลูก สัตว
ตัวผูทุก ตัว ที่เกิดออก มาเป็ นทอง แรก ให
กับพระ ยาหเวห และพอไดซ้ อ
ื ลูกชายหัวปี
ของ พอคืนจากพระ ยาหเวห’ ๑๖ มันจะเป็ น
เหมือนเครื่องหมายที่ผูกอยูที่มือ
และสาย
คาดที่อยูเหนือตาของลูก เพราะพระยาหเวห
ไดพาพวก เราออก จากอียิปตดวยมืออันทรง
์ องพระองค”
ฤทธิข
การเดินทางออกจากอียิปต
๑๗ เมื่อฟาโรหปลอย

ตัวประชาชนชาว
อิสราเอล พระเจาไม ไดนําพวก เขาผานทาง
ดิน แดนของชาวฟี ลิ ส เตีย ถึง แมจะใกล
กวา เพราะพระเจาคิด วา “ถาพวก นี้ไปเจอ
สงครามเขา พวก เขาจะเปลี่ยน ใจกลับไป
๑๘ พระเจาพาประชาชนไปทาง
อียิปตอีก”
ที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง มุง หน าไปยังทะเล
แดง †ประชาชนชาวอิสราเอลออกจากแผน
ดินอียิปต แตงตัวพรอมสูรบ
โยเซฟกลับ บาน
๑๙ โมเสสเอากระดูกของโย

เซฟไป ดวย
เพราะกอนตาย โยเซฟไดใหพวกลูกชายของ
อิสราเอลสาบาน โยเซฟพูดวา “พระเจาจะมา
เยี่ยมพวกเจาแนนอนและพวกเจาจะตองเอา
กระดูกของ เราไปจากที่ นี่พรอมกับพวก เจา
ดวย”
พระเจานํ าประชาชนของพระองค
๒๐ พวกชาวอิสราเอลไดออกจากเมืองสุ

คคท และไปตัง้ คายอยูที่ตําบลเอ ธาม ตรง
เขตแดนติดกับที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง ๒๑ ใน

อพยพ ๑๔:๙

ตอนกลาง วัน พระ ยาหเวหนําหน าพวก เขา
ดวยเสา เมฆ เพื่อนํ าทางพวก เขา สวนใน
ตอนกลาง คืน พระองคใชเสา เพลิง เพื่อให
แสง สวางกับพวก เขา เพื่อพวก เขาจะเดิน
ทางไดทงั ้ กลาง วันและกลาง คืน ๒๒ เสา เมฆ
ไม เคยหายไปเลยในตอนกลาง วัน และเสา
เพลิงก็ไม เคยหายไปเลยในตอนกลาง คืน
มันอยูตอหน าพวกเขาตลอด
๑ พระ
ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “ใหบอกกับชาวอิสราเอลวา
ให
หันกลับไปตัง้ คายอยูหน าเมืองปิ หะ หิ โรท
ใกลกับเมืองบา อัล เซ โฟน ตรง นี้อยูระหวาง
๓ ฟาโรหจะพูด
เมืองมิ กดลกับทะเลแดง
เกี่ยว กับประชาชนชาวอิสราเอลวา ‘พวก นัน
้
กําลังหลง ทางในแผน ดิน และหาทางออก
ไม เจอในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลงนัน
้ ’ ๔ เรา
จะทําใหจิตใจของฟาโรหแข็ง กระดาง และ
เขาจะไลตามพวกนัน
้ เราจะทําใหฟาโรหและ
กองทัพของเขาพายแพ และเราจะได รับการ
สรรเสริญเหนือฟาโรหและกองทัพของ เขา
แลวประชาชนชาวอียิปตจะได รูวา เราคือ
ยาหเวห” ชาวอิสราเอลทําตามที่พระองคสัง่

๑๔

ฟาโรหไลตามชาวอิสราเอล
๕ เมื่อมีคนมาบอกกษัตริยอียิปตวา

ชาว
อิสราเอลหนีไป แลว
ฟาโรหและพวก
ขาราชการของ เขาก็เกิดเปลี่ยน ใจขึ้น มา
เกี่ยว กับคนอิสราเอลนัน
้ และพูดวา “นี่เรา
ทําอะไรลงไป เราปลอยคนอิสราเอลไปจาก
การเป็ นทาสของเราไดยังไง”
๖ ฟาโรหจึงเตรียมรถรบของ
เขาและพา
กองทัพไปกับเขาดวย ๗ ฟาโรหไดเอารถรบ
ที่คัดมาเป็ นพิเศษหก รอยคัน รวม ทัง้ รถรบ
อื่นๆทัง้ หมดในอียิปต โดยมีทหารประจํา การ
อยูบนรถรบทุก คัน ๘ พระ ยาหเวหไดทําให
จิตใจของฟาโรหกษัตริยอียิปตแข็ง กระดาง
เพื่อฟาโรหจะไดไล ตามชาวอิสราเอลไป ชาว
อิสราเอลเดิน ทางออกจากอียิปตโดยชู มือขึ้น
อยางมีชัย
๙ ชาวอียิปตไล ตามชาวอิสราเอลมา และ
ตามมา ทันตรงที่พวก เขาตัง้ คายอยูขางๆ
ทะเลแดง รถ มาของฟาโรหทัง้ หมด พรอม

*๑๓:๑๓

ลูกชายหัวปี คือลูกชายที่เกิดหัวปี ของครอบครัว ในสมัยโบราณถือวาลูกชายหัวปี มี
ความสําคัญมาก
†๑๓:๑๘

ทะเลแดง หรือ “ทะเลตนกก” ดูเพิ่มเติมไดในหนังสือ ๑ พงศกษัตริย ๙:๒๖

อพยพ ๑๔:๑๐

คน ขับ และกองทัพของ เขา ก็ไล ตามชาว
อิสราเอลมาทัน กันที่เมืองปิ หะ หิ โรท ที่อยู
ตรงหน าเมืองบาอัลเซโฟน
๑๐ ขณะ ที่ฟาโรหบุก ใกลเขา มา พวกชาว
อิสราเอลเงยหน าขึ้น มองเห็นวามีชาวอียิปต
กําลังไล ตามพวก เขามา พวก เขากลัวมาก
จึงรองขอความ ชวย เหลือตอพระ ยาหเวห
๑๑ พวกเขาพูดกับโมเสสวา “ที่อียิปตไมมีที่ที่
จะฝั ง ศพแลวหรือยัง ไง เจาถึงไดพาใหพวก
เรามาตายในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลงนี้ ดูสิวา
เจาไดทําอะไรลงไป ที่เอาเราออก มาจาก
อียิปต ๑๒ เราบอกเจาแลว ไมใชหรือวา ‘อยา
มายุงกับ เรา ปลอยใหเรารับ ใชชาวอียิปต’
เพราะใหเรารับ ใชอยูในอียิปต ก็ยังดี กวามา
ตายในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงนี้”
๑๓ โมเสสพูดกับประชาชนวา “ไม ตองกลัว
ใหยืน ดู พระ ยาหเวหจะชวย เหลือพวก ทาน
ในวัน นี้ สวนชาวอียิปตที่ทานเห็นในวัน นี้
ทานก็จะไม ไดเห็นพวก เขาอีกตลอด กาล
๑๔ พระ ยาหเวหจะตอสูใหกับพวก ทานเอง
ขอใหพวกทานอยูเฉยๆ”
๑๕ พระ ยาหเวหบอกกับโมเสสวา “เจาจะ
มามัวรองขอความ ชวย เหลือกับเราทําไม
ไปบอกกับชาวอิสราเอลใหเดิน ทางตอ ไป
๑๖ ตอน นี้ ใหเจาชูไม เทาขึ้น และยื่น มือออก
ไปเหนือทะเล *และแยกนํ้ า ทะเลออก เพื่อ
ลูก หลานชาวอิสราเอลจะ ไดเดินลงไปใน
ทะเลบนพื้น แหง ๑๗ เราจะทําใหจิตใจของ
ชาวอียิปตแข็ง กระดาง เพื่อพวกเขาจะไดไล
ลาพวก เจา เราจะได รับการสรรเสริญเหนือ
ฟาโรห และเหนือกองทัพทัง้ หมดของ เขา
เหนือรถรบของ เขาและเหนือกองทหาร มา
ของ เขา ๑๘ แลวชาวอียิปตจะ ไดรูวา เราคือ
ยาหเวห เมื่อเราได รับการสรรเสริญ เหนือ
ฟาโรห เหนือพวกรถรบของ เขา และเหนือ
กองทหารมาของเขา”
พระยาหเวหเอาชนะกองทัพอียิปต
๑๙ แลวทูต สวรรคของพระเจา

ผู ที่อยูหน า
คายของอิสราเอล ก็ไดเคลื่อนไปอยูดานหลัง
ของพวกเขา เสาเมฆไดเคลื่อนจากดานหน า
ไปอยูดาน หลังพวก เขา ๒๐ เสา เมฆนัน
้ ได
*๑๔:๑๖
†๑๔:๒๐
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อพยพ ๑๔:๓๑

มาคัน
่
กลางระหวางคายของอียิปตกับคาย
ของอิสราเอล เสา เมฆนัน
้ ใหแสง สวางกับ
คนอิสราเอล
แตทําใหมืดสําหรับคนอียิปต
†ตาง ฝ ายตางก็ไม ไดเขา ใกลกัน เลยตลอด
ื มือ เขาออก ไปเหนือ
คืน นัน
้ ๒๑ โมเสสไดย่ น
ทะเล แลวพระ ยาหเวหไดทําใหน้ํ า ทะเลไหล
กลับ ดวยลมที่พัดอยาง แรงมาจากทางทิศ
ตะวันออก พัดอยูตลอดทัง้ คืน จนทําใหทะเล
เกิดเป็ นพื้น ดินแหงขึ้น พระองคไดแยกนํ้ า
ออกจาก กัน ๒๒ แลวประชาชนชาวอิสราเอล
ก็เดินผากลางทะเลไปบนพื้น ดินแหง
นํ้ า
เป็ นกําแพงขึ้น มาทัง้ ดานซายและดานขวา
๒๓ แตกองทัพอียิปตไลตามมา มาทุก ตัวของ
ฟาโรห
และพวกรถรบและทหาร มาของ
เขาไล
ตามชาวอิสราเอลลงไปกลางทะเล
๒๔ ในตอน เชา พระ ยาหเวหที่อยูในเสา เพลิง
และเสา เมฆ มอง เห็นคายของชาวอียิปต
พระองคทําใหคายอียิปตปั่นป วนไปหมด
๒๕ พระองคทําใหลอรถรบของฟาโรหฝืด
จนตองขับดวยความยากลําบาก ชาวอียิปต
พูดวา “พวก เราหนีไปจากคนอิสราเอลกัน
เถอะ เพราะพระ ยาหเวหกําลังสู รบใหกับ
พวกเขาตอตานพวกอียิปต”
๒๖ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“ยื่นมือ
ของ เจาออก ไปเหนือทะเล เพื่อนํ้ าจะ ไดไหล
กลับ มาทวมชาวอียิปต รวม ทัง้ พวกรถรบ
และทหารมาของพวกเขา”
๒๗ โมเสสจึงยื่น มือของ เขาออก ไปเหนื อ
ทะเล และในตอน เชา นํ้ าไดไหลกลับคืนมา
ตามทางของ มัน ชาวอียิปตตางพา กันหนี
กระแส นํ้ า พระ ยาหเวหไดกวาดชาวอียิปต
ลงสูทะเล ๒๘ นํ้ าไดไหลกลับคืนมาทวมพวก
รถรบ และทหาร มาในกองทัพของฟาโรห ที่
ไล ตามพวก เขาลงไปในทะเล ไมมีใครรอด
ชีวิตเลยแมแตคนเดียว
๒๙ แตประชาชนชาวอิสราเอลกลับเดินบน
พื้น ดินแหงกลางทะเล นํ้ าตัง้ ขึ้นเป็ นกําแพง
ทัง้ ซาย ขวาให กับพวก เขา ๓๐ ในวันนัน
้ เอง
พระ ยาหเวหไดชวยชาวอิสราเอลใหพนจาก
อํานาจของชาวอียิปต ชาวอิสราเอลเห็นศพ
ของชาวอียิปตตายเกลื่อนกลาดไป หมดบน
ฝั ่ ง ทะเล ๓๑ ชาวอิสราเอลไดเห็นพระยาหเวห

ทะเล หรือ “ทะเลตนกก” ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือ ๑ พงศกษัตริย ๙:๒๖

เสาเมฆ … คนอียิปต ประโยคนี้แปลตามฉบับภาษาอารเมค แตฉบับฮีบรูเขียนวา
“มีเมฆและความมืด และมันทําใหกลางคืนสวาง”

อพยพ ๑๕:๑
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ใชมือที่เต็มไป ดวยพลังอันยิ่ง ใหญ ตอ ตาน
ชาวอียิปต พวกเขาจึงเกรงกลัวพระยาหเวห
และไว วางใจในพระองค และในโมเสสผูรับ
ใชของพระองคดวย
บทเพลงของโมเสส
๑ แลวโมเสสและประชาชนชาว

๑๕ อิสราเอล

ตางก็รอง เพลงนี้ให กับ
พระยาหเวหวา
“ขาพเจาจะรองเพลงใหกับพระยาหเวห
เพราะพระองคเป็ นผูที่ไดรับการยกยองสูงสง
พระองคเหวี่ยงมาและทหารมาลงสูทะเล
๒ พระ ยาหเวหเป็ นพลังและเสียง เพลงของ
ขาพเจา
พระองคเป็ นความรอดของขาพเจา
พระองคเป็ นพระเจาของขาพเจา ขาพเจาจะ
สรรเสริญพระองค
พระองคเป็ นพระเจาของบรรพบุรุษของ
ขาพเจา ขาพเจาจะยกยองพระองค
๓ พระยาหเวหเป็ นนั กรบ
ชื่อของพระองคคือยาหเวห
๔ พระองคไดกวาดพวกรถรบของฟาโรหและ
กองทัพของเขาลงสูทะเลแดง *
ทหาร มาที่ ดีที่สุดของ เขาได จม ลงในทะเล
แดง
๕ นํ้ าไดทวมพวกเขา
พวก เขาจม ดิ่งลึกลงไปในทะเลเหมือน กับ
กอนหิน
๖ ขา แตพระยาหเวห มือขวาของพระองค มี
พลังยิ่งใหญนัก
ขา แตพระ ยาหเวห มือขวาของ พระองค
ทําใหศัตรูแตกเป็ นเสี่ยงๆ
๗ ดวยพลังอํานาจอันยิ่ง ใหญของ พระองค
พระองคโยนพวกที่ลุกฮือ ขึ้นลง กับพื้น
ดิน
พระองคสงความเกรียว โกรธของ พระองค
ลงมาเผาไหมพวกนัน
้ เหมือนแกลบ
๘ นํ้ าไดกองสูง ขึ้นดวยลมที่ออกจากจมูกของ
พระองค
นํ้ าที่ไหลก็ไดทวมสูงขึ้นเป็ นกอง
สวนลึกไดแข็งตัวขึ้นกลางทะเล
๙ ศัตรูพูดวา ‘เราจะไลลา เราจะจูโจม
เราจะแบงของที่ริบมา ได พวก เขาจะระงับ
ความหิวกระหายของเรา
*๑๕:๔
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เราจะชัก ดาบออก มา มือของ เราจะทําลาย
พวกมัน’
๑๐ พระองคระบายลมหายใจออก มา นํ้ าได
ทวมพวกเขา
พวก เขาก็จมลงเหมือนตะกัว
่ ในกระแส นํ้ าที่
รุนแรง
๑๑ ขา แตพระ ยาหเวห จะมีพระ ไหนเหมือน
กับพระองคเลา
จะมีพระองคไหนเหมือนกับพระองค
จะมีใครเหมือนกับพระองค ผเู ต็มไปดวยสงา
์ ิทธิ ์
ราศีและความศักดิส
พระองคนาเกรง ขาม
เหมาะที่จะรอง
สรรเสริญยิ่งนัก
เต็มไป ดวยพลัง อํานาจ พระองคไดทําสิ่ง
อัศจรรยที่ยิ่งใหญเหลานี้
๑๒ พระองคย่ น
ื มือขวาของพระองคออกมา
แผนดินก็กลืนพวกเขาเขาไป
๑๓ พระองคไดนําประชาชนเหลา
นี้ดวย
ความ รักของ พระองค เป็ นประชาชนที่
พระองคไดซ้ อ
ื คืนมา
พระองคไดนําพวก เขาไปยังที่ อาศัยอัน
์ ิทธิข
์ องพระองค
ศักดิส
๑๔ ชนชาติทง
ั ้ หลายไดยินเรื่องนี้แลว พวกเขา
พากันกลัวจนชักดิน
้ ชักงอ
ชาวฟี ลิสเตียก็พากันกลัวจนชักดิน
้ ชักงอ
๑๕ บัดนี้ พวก หัวหน าของเมืองเอ โดมพา กัน
หวาดกลัว
พวก ผูนําของเมืองโม อับพา กันตัว สัน
่ ดวย
ความกลัว
ชาวคานาอันทัง้ หมดถูกหลอมละลายไปดวย
ความกลัว
๑๖ ขา แตพระ ยาหเวห ความ หวาดหวัน
่ และ
ความกลัวไดตกลงบนพวกเขา
เมื่อพวกเขาได เห็นมืออันเต็ม ไปดวยพลังอัน
ยิ่งใหญของพระองค
พวกเขาเป็ นใบไปเหมือนกอนหิน
จนกระทัง่ ประชาชนของพระองค จนกระทัง่
ประชาชนของ พระองคที่พระองคไถ มา
เดินผานพนไป
๑๗ ขา แตพระ ยาหเวห พระองคจะนํ าพาพวก
เขามาปลูก ไวบนภูเขาอันเป็ นทรัพยสิน
ของพระองค
เป็ นสถาน ที่ที่ พระองคเตรียม ไวใหเป็ นที่ อยู
ของพระองคเอง

ทะเลแดง หรือ “ทะเลตนกก” ดูเพิ่มเติมไดในหนังสือ ๑ พงศกษัตริย ๙:๒๖
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์ ิทธิ ์ ที่
ขาแตพระยาหเวห เป็ นสถานที่ที่ศักดิส
มือของพระองคเองไดสรางขึ้น
๑๘ พระ ยาหเวหจะครอบครองตลอดชัว
่ นิจนิ
รันดร”
๑๙ เมื่อพวก มาของฟาโรห พวกรถรบของ
เขา และทหารมาของเขา ลงไปในทะเล พระ
ยาหเวหไดทําใหน้ํ า ทะเลไหลกลับ มาทวม
พวก เขา แตประชาชนชาวอิสราเอลเดินบน
พื้นดินแหงกลางทะเล
๒๐ ฝ ายมิ เรียม หญิงผู พูด แทน พระเจา
พี่ สาวของ อา โรนถือกลอง รํามะนาอยูใน มือ
และผู หญิงทัง้ หมดก็เดินตามหลังนาง พรอม
กับกลอง รํามะนาและเตนรําไป ดวย มิ เรียม
รองเพลงใหกับพวกเขาวา
๒๑ “รอง เพลงใหพระ ยาหเวหเถิด
เพราะ
พระองคเป็ นผูที่ไดรับการยกยองสูงสง
พระองคเหวี่ยงมาและทหารมาลงสูทะเล”
นํ ้าขมกลับกลายเป็ นหวาน
๒๒ โมเสสนํ าชาวอิสราเอลออกจากทะเล

แดงมุง หน าไปยังที่เปลาเปลี่ยวแหง แลงชูร
พวก เขาใชเวลาเดิน ทางสาม วันในที่เปลา
เปลี่ยวแหง แลง ก็ไม พบนํ้ าเลย ๒๓ เมื่อพวก
เขามาถึงตําบลมา ราห พวก เขาก็ไมสามารถ
ดื่ม นํ้ าจากตําบลมาราหได เพราะมัน ขม นัน
่
เป็ นเหตุใหที่แหงนัน
้ มีช่ อ
ื วามาราห *
๒๔ ประชาชนบนกับโมเสสวา “พวก เราจะ
เอาอะไรมาดื่มกัน”
๒๕ โมเสสจึงรองวิงวอนตอพระ
ยาหเวห
พระ ยาหเวหชีใ้ หโมเสสเห็นตนไมตน หนึ่ง
โมเสสโยนตนไมตน นัน
้ ลงใน นํ้ า นํ้ าก็หวาน
สามารถดื่มได
ณที่ นัน
้ พระยาหเวหไดตัง้ กฎเกณฑใหกับ
ประชาชนเหลา นัน
้ และที่ นัน
่ พระ ยาหเวห
ไดทดสอบพวกเขา ๒๖ พระองคพูดวา “ถาเจา
เชื่อฟั งพระยาหเวหพระเจาของพวกเจาจริงๆ
และทําสิ่ง ที่ถูก ตองในสายตาของ พระองค
และฟั งคําสัง่ ตางๆของพระองค และรักษากฎ
*๑๕:๒๓
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ทัง้ หมดของพระองคแลว ละ ก็ เราก็จะไม ให
โรครายตางๆที่เกิด ขึ้นกับชาวอียิปต เกิด ขึ้น
กับเจา เลยเพราะเราคือยาหเวห ผู ที่รักษา
เจา”
๒๗ เมื่อพวกเขามาถึงตําบลเอลิม ที่มีตานํ้ า
สิบสองแหง และตนปาลมเจ็ดสิบตน พวกเขา
จึงตัง้ คายอยูขางๆตานํ้ าเหลานัน
้
อาหารจากสวรรค
๑ พวกเขาเดิน ทางจากเอลิม

๑๖ ชุมนุมทัง้ หมดของอิสราเอลไดเดิน

และที่

ทางมาถึงที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงสีน ซึ่งอยู
ระหวางตําบลเอ ลิมและภูเขาซี นาย ในวัน ที่
สิบ หาของเดือนที่ สอง †หลัง จากที่พวก เขา
ออกจากประเทศอียิปตมา ๒ ที่ ชุมนุมทัง้ หมด
ของอิสราเอล บนตอวาโมเสสกับอา โรนในที่
เปลาเปลี่ยวแหง แลง ๓ พวก เขาบอกกับทัง้
สอง คนวา “ใหมือของพระ ยาหเวหฆาพวก
เราตอนที่นัง่ อยูขางหมอ เนื้อ และกินจนอิ่ม
หนํ าในแผน ดินอียิปต ยังจะดี กวาที่พวกทาน
นํ าชุมชนทัง้ หมดนี้ออก มาอด ตายในที่เปลา
เปลี่ยวแหงแลงนี้”
๔ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “เรากําลัง
จะทําใหอาหารตกลงมาจากทองฟ า ในแตละ
วันใหประชาชนออกไปเก็บอาหารนี้ได เก็บ
ใหพอ กินสําหรับวัน หนึ่งๆเทานัน
้ เพราะเรา
จะทดสอบดูวา พวก เขาจะเชื่อ ฟั งกฏของ
เราหรือ ไม ๕ ในวันที่ หกเมื่อพวก เขาเตรียม
อาหารที่พวก เขาเก็บ มา อาหาร นัน
้ จะมีมาก
ขึ้นเป็ นสอง เทาของอาหารที่พวก เขาเก็บ มา
ในแตละวัน” ‡
๖ โมเสสและอา โรนจึงพูดกับประชาชนชาว
อิสราเอลทัง้ หมดวา “เย็น นี้พวก ทานจะ ไดรู
วา พระยาหเวหไดนําพวกทานออกจากแผน
ดินอียิปต และในตอน เชาพวก ทานจะเห็น
รัศมีของพระ ยาหเวห ¶เพราะพระองคไดยิน
เสียง บนของพวก ทาน ที่บนตอวาพระองค

มาราห มีเสียงเหมือนกับคําในภาษาฮีบรู ที่แปลวา “ขม”

†๑๖:๑

เดือนที่ สอง เป็ นเดือนที่ สองหลัง จากที่ประชาชนชาวอิสราเอลออกจากประเทศ
อียิปต (ชื่อของเดือนคือ “ศีฟ” หรือ “อียา”)
‡๑๖:๕ ในวันที่หก … ในแตละวัน เหตุการณนี้เกิดขึ้นเพื่อใหประชาชนสามารถหยุดทํางาน
ในวันหยุดทางศาสนาซึ่งเป็ นวันพักผอนตามลัทธิศาสนายิวในวันเสาร
¶๑๖:๖

รัศมีของพระ ยาหเวห เป็ นรูป แบบหนึ่งที่พระเจาใชเมื่อพระองคแสดง ตัวกับ
ประชาชน มีลักษณะเหมือนแสงสวางที่สองออกมา
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แลว ๗ สวนเราสองคนเป็ นใครกัน พวกทาน
ถึงไดมาบนตอวาเรา”
๘ โมเสสพูดวา “เพราะพระ ยาหเวหไดยิน
เสียง บนของพวก ทาน
ที่ทานบนตอวา
พระองค ดัง นัน
้ เย็น นี้ พระองคจะสงเนื้อมา
ให กิน สวนพรุง นี้ พระองคจะสงขนมปั งมา
ใหจนทาน อิ่ม สวนเราสอง คนเป็ นใคร กัน
พวก ทานถึงไดมา บนตอวาเรา พวก ทานไม
ไดบนตอวาเราหรอก นะ แตบนตอวาพระ
ยาหเวหตางหาก”
๙ โมเสสพูดกับอา โรนวา
“ใหบอกกับที่
ชุมนุมของชาวอิสราเอลทัง้ หมดวา ใหเขา มา
ใกลพระ ยาหเวห เพราะพระองคไดยินเสียง
บนของพวกเจาแลว”
๑๐ เมื่ออา
โรนพูดกับที่ ชุมนุมของชาว
อิสราเอลทัง้ หมด พวกเขาก็หัน หลังไปทางที่
เปลาเปลี่ยวแหง แลง และเห็นรัศมีของพระ
ยาหเวหปรากฏอยูในเมฆ
๑๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๑๒ “เรา
ไดยินเสียง บนของประชาชนชาวอิสราเอล
แลว ใหบอกกับพวก เขาวา ‘ในตอน เย็น
พวกเจาจะไดกินเนื้อและในตอนเชาพวกเจา
จะไดกินอาหารจน อิ่ม เพื่อเจาจะ ไดรู วา เรา
คือยาหเวห พระเจาของพวกเจา’”
๑๓ ในตอน เย็นฝูงนกคุมบิน มาปกคลุมคาย
ในตอนเชามีน้ํ าคางเกาะอยูรอบๆคาย ๑๔ เมื่อ
นํ้ าคางหาย ไปก็มีเกล็ดบางๆอยูบนพื้น ผิวที่
เปลาเปลี่ยวแหง แลง มันละเอียดเหมือน
เกล็ดนํ้ า แข็งอยูบน พื้น ๑๕ เมื่อประชาชน
ชาวอิสราเอลเห็น พวก เขาก็ถามกันวา “นี่
อะไร” *เพราะพวก เขาไมรูวามันคืออะไร
โมเสสจึงพูดกับพวก เขาวา “มันคืออาหาร
ที่พระ ยาหเวหใหกับพวก ทานกิน” ๑๖ พระ
ยาหเวหสัง่ ไวอยางนี้วา “ใหแตละคนเก็บเทา
ที่ตัว เองจะกิน ได และใหเก็บเผื่อคนที่ อยูใน
เต็นทของ เขาดวย โดยเก็บใหคนละหนึ่งโอ
เมอร” †
๑๗ ลูก หลานชาวอิสราเอลก็ทําตามนั น
้ บาง
คนก็เก็บมาก บาง คนก็เก็บน อย ๑๘ แตเมื่อ
พวกเขาใชโอเมอรตวง คนที่เก็บมามาก ก็ไม
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ไดเกิน คนที่เก็บมาน อย ก็ไมขาด แตละคนก็
เก็บเทาที่ตัวเองจะกินไดหมด
๑๙ โมเสสบอกกับพวก เขาวา “หามไม ให
ใครเหลืออาหารไวจนถึงวัน รุง ขึ้น” ๒๐ แต
พวก เขาไม ฟั งโมเสส บาง คนเหลืออาหารไว
จนถึงวันรุงขึ้น มันก็เกิดเป็ นหนอนเนาเหม็น
โมเสสจึงโกรธพวกเขา
๒๑ ทุกๆเชาแตละ คนจะเก็บอาหารตาม ที่
เขาจะกินไดหมด แตเมื่อแดดจาแผดเผา มัน
ก็ละลายไป
๒๒ เมื่อถึงวันที่ หก พวกเขาเก็บอาหารมาก
เป็ นสองเทา คนละสองโอเมอร ‡พวกหัวหน า
ทุก คนของที่ชุมนุม ชน ไดมารายงานโมเสส
เกี่ยวกับเรื่องนี้
๒๓ โมเสสจึงบอกกับพวก เขาวา “นี่ คือคํา
สัง่ ของพระ ยาหเวห ‘พรุง นี้คือวัน หยุดทาง
์ ิทธิใ์ ห
ศาสนา เป็ นวัน หยุดพัก ผอนอันศักดิส
กับพระ ยาหเวห พวก ทานอยากอบอะไรก็
ไปอบ อยากตมอะไรก็ไป ตม และใหแยก
สวนที่เหลือเก็บไวจนถึงพรุงนี้เชา’”
๒๔ พวก เขาจึงแยกมัน ไว ตามที่โมเสสสัง
่
ไว อาหารนัน
้ ก็ไมเนา เหม็นและไมมีหนอน
ดวย
๒๕ โมเสสพูดวา “ใหกินอาหารนั น
้ ในวัน นี้
เพราะวัน นี้เป็ นวัน หยุดทางศาสนาให กับพระ
ยาหเวห วัน นี้พวก ทานจะไมเจออาหารใน
ทอง ทุง ๒๖ พวก ทานจะเก็บอาหารไดหก วัน
แตในวันที่เจ็ด ซึ่งเป็ นวันหยุดทางศาสนา จะ
ไมมีอาหารใหเก็บ”
๒๗ ในวันที่ เจ็ด ก็ยังมีบาง คนออกไปเก็บ
อาหาร แตไม พบอาหาร ๒๘ พระ ยาหเวหพูด
กับโมเสสวา “พวกเจาจะไมเชื่อ ฟั งคํา สัง่ และ
กฎตางๆของเราไปอีก นานแค ไหน ๒๙–๓๐ ดูซิ
พระยาหเวหไดใหวัน หยุดทางศาสนากับพวก
เจา นัน
่ เป็ น เหตุที่ ในวันที่ หก พระองคถึงได
ใหอาหารกับพวกเจา เพียงพอสําหรับสองวัน
เพื่อในวันที่ เจ็ด พวกเจาแตละคนจะไดหยุด
พักผอนอยูกับบาน ไมควรมีใครออกจากบาน
ในวันที่เจ็ดนัน
้ ”
๓๑ ประชาชนชาวอิสราเอลเรียกอาหารนี้ วา
“มานา” มันเหมือนกับเมล็ดผักชี สีขาว และ

*๑๖:๑๕ นี่ อะไร ในภาษาฮีบรู คําถามที่วา “นี่ อะไร” ออกเสียงเหมือนกับคํา วา “มานา” ซึ่ง
ไดกลายเป็ นชื่อของอาหารชนิดนี้ไป
†๑๖:๑๖
‡๑๖:๒๒

หนึ่ งโอเมอร เป็ นหนวยตวงของชาวฮีบรู เทากับ ๒.๒ ลิตร
สองโอเมอร เทากับ ๔.๔ ลิตร
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รสชาติเหมือน กับขนมปั ง แผนที่ทําจากนํ้ า
เชื่อมผล ไม ๓๒ โมเสสพูดวา “นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหไดสัง่ ไว คือ ‘ใหเอามานามาหนึ่งโอ
เมอร เก็บ ไวใหลูก หลานของเจาดูในอนาคต
เพื่อพวก เขาจะ ไดเห็นอาหารที่เราไดใหพวก
เจากินในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง ตอน ที่เรา
พาพวกเจาออกมาจากแผนดินอียิปต’”
๓๓ โมเสสพูดกับอา โรนวา
“เอาภาชนะ
มา และเอามานาหนึ่งโอ เม อรใสไวใน มัน
เอามันมาวางไวตรง หน าพระ ยาหเวห เพื่อ
จะเก็บ ไวใหลูก หลานของพวก ทานดูใน
อนาคต” ๓๔ อา โรนไดวางภาชนะนัน
้ ลงตรง
หน าแผนหิน *ตามที่พระยาหเวหไดสัง่ โมเสส
ไว ๓๕ ประชาชนชาวอิสราเอลไดกินมานาถึง
สี่ สิบปี จนพวก เขามาถึงแผน ดินที่อาศัยอยู
ได พวก เขากินมานา มาจน กระทัง่ มาถึง
เขตแดนของแผน ดินคานาอัน ๓๖ (หนึ่งโอเม
อร เทากับหนึ่งในสิบเอฟาห †)
นํ ้าจากกอนหิน
(กดว. ๒๐:๑-๑๓)
๑ ขบวนอิสราเอลเดิน

๑๗ เปลาเปลี่ยวแหง แลงสีน ตามที่พระ
ทางจากที่

ยาหเวหไดสัง่ ไว พวก เขามาตัง้ คายอยูที่
เรฟี ดิม แตไมมีน้ํ าใหพวก เขาดื่ม ๒ พวก เขา
มาโต เถียงกับโมเสส และพูด วา “หานํ้ าให
เราดื่มซะ”
โมเสสบอกพวก เขาวา “พวก ทานมาโต
เถียงกับ เราทําไม ทําไมพวกทานถึงไดลองดี
กับพระเจา”
๓ แตผูคนหิวกระหายนํ้ ามากทีน
่ ัน
่ พวกเขา
บนตอวาโมเสส พวก เขาพูดวา “ทานพาเรา
ออก มาจากอียิปตทําไม กัน เพื่อฆา เรา ลูก
หลานของเรา และฝูงสัตว เลีย
้ งของเรา ดวย
การอดนํ้ าตายอยางนัน
้ หรือ”
๔ แลวโมเสสไดรองตอพระยาหเวหวา “จะ
ใหขาพเจาทํายัง ไงดีกับคนพวกนี้ เดี๋ยวพวก
นี้ก็จะเอาหินขวางขาพเจาแลว”

อพยพ ๑๗:๑๔

๕ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ใหเดินนํ า
หน าพวก เขาไป ใหพาผู อาวุโสของอิสราเอล
สวน หนึ่งไปกับ เจาดวย และใหถือไม เทาที่
เจาเคยใชตีแมน้ํ าไนลติดมือไป ดวย ๖ เราจะ
ยืนอยูตอ หน าเจา บนหินกอน หนึ่งของภูเขา
โฮเรบ เมื่อเจาตีหินกอนนัน
้ จะมีน้ํ าไหลออก
มา แลวคนจะไดด่ ม
ื กินกัน”
แลวโมเสสก็ทําตาม นัน
้ ตอ หน าตอตาพวก
ผู อาวุโสของอิสราเอล ๗ เขาตัง้ ชื่อสถาน ที่
นัน
้ วา มัส สาห ‡และเม รี บาห ¶เพราะ
ชาวอิสราเอลไดโตเถียงกับโมเสส และเพราะ
พวก เขาไดลองดีกับพระ ยาหเวห โดยพูดวา
“พระยาหเวหยังอยูกับพวกเราหรือเปลา”

สงครามกับพวกอามาเลค
๘ ชาวอา

มาเล คไดยก ทัพมาตอสูกับชาว
อิสราเอลในตําบลเรฟี ดิม ๙ โมเสสพูดกับโยชู
วาวา “ไปเลือกพวกชาย หนุมมาใหกับพวก
เรา เพื่อออกไปสู รบกับพวกอามาเลค พรุง นี้
ขาพเจาจะไปยืนอยูบนยอด เขา และถือไม
เทาของพระเจาในมือ”
๑๐ โย ชู วาจึงทํา ตามที่โมเสสสัง
่ ออกไป
สู รบกับชาวอา มาเล ค สวนโมเสส อา โรน
และเฮอร ขึ้นไปยืนอยูบนยอดเขา ๑๑ โมเสส
ยก แขนขึ้นเมื่อ ไหร เมื่อ นัน
้ อิสราเอลก็มี ชัย
เหนือกวา แตเมื่อ ไหรที่โมเสสเอาแขน ลง
ชาวอามาเลคก็จะมีชัยเหนือกวา
๑๒ เมื่อโมเสสเมื่อยแขน พวกเขาก็เอากอน
หินมาวางใหโมเสสนัง่ แลวอา โรนกับเฮ อรก็
ชวยพยุงแขนของโมเสสไวคนละ ขาง แขน
ของ เขาจึงยัง คงยกอยูอยาง นัน
้ จนตะวัน
ตกดิน ๑๓ โย ชู วาทําใหชาวอา มาเล คและ
กองทัพของ มัน พาย แพไปดวยคม ดาบของ
เขา
๑๔ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“ให
จดบันทึกเหตุการณนี้ไวในสมุด
เพื่อเป็ น
อนุสรณเตือนใจ และใหกรอกหูของโยชูวาวา
เราจะลบความทรงจําที่มีตอพวกอามาเลคให
หมดไปจากทัว
่ ใตฟา”

*๑๖:๓๔

แผน หิน “หลัก ฐาน” เป็ นแผน หิน ๒ แผนที่มีบัญญัติ ๑๐ ประการสลักอยูบนแผน
หินนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานในการทําขอตกลงระหวางองคเจาชีวิตกับชาวอิสราเอล
†๑๖:๓๖

หนึ่ งในสิบเอฟาห เทากับ ๒.๒ ลิตร

‡๑๗:๗

มัสสาห ชื่อนี้หมายถึง “การทดลอง” หรือ “การทดสอบ”

¶๑๗:๗

เมรีบาห ชื่อนี้หมายถึง “การตอตาน”
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๑๕ แลวโมเสสก็สรางแทน บูชาขึ้น เขาตัง
้
ชื่อแทน บูชานี้วา “พระยาหเวหคือธงชัยของ
ขาพเจา” ๑๖ เขาพูดวา “ชูธงชัยของพระ
ยาหเวหไว *พระ ยาหเวหจะทําสงครามกับ
พวกอามาเลคตลอดไปทุกรุน”

คําแนะนํ าจากพอตาของโมเสส
(ฉธบ. ๑:๙-๑๘)
๑ เยโธร

๑๘ เป็ นพอตาของโมเสส

นักบวชของมี เดีย น ซึ่ง
ไดยินเรื่อง
ทัง้ หมดที่พระเจาไดทําใหกับโมเสส
และ
อิสราเอลคนของพระองค รวมทัง้ เรื่องที่พระ
ยาหเวหไดนําชาวอิสราเอลออกจากอียิปต
๒ เยโธร พอตาของโมเสส ไดพาศิป โป ราห
เมียของโมเสสมา หลัง จากที่โมเสสไดสง
เมียของ เขากลับไปอยูกับเยโธร ๓ เยโธรได
พาลูกชายทัง้ สองของ นางมา ดวย คน หนึ่ง
ชื่อ เก อรโชม †เพราะโมเสสพูดวา “ผมเป็ น
คน ตางดาวที่อาศัยอยูในแผน ดินของคน
อื่น” ๔ อีกคน หนึ่งชื่อเอ ลี เย เซอร ‡เพราะ
โมเสสพูดวา “พระเจาของพอ ผมคือผู ที่ชวย
เหลือผม และพระองคไดชวยชีวิตผมให พน
จากคม ดาบของฟาโรห” ๕ เยโธรพอตาของ
โมเสส ลูกชายทัง้ สองของโมเสส และเมีย
ของโมเสส ไปหาโมเสสที่คาย ซึ่งตัง้ อยูในที่
เปลาเปลี่ยวแหงแลง ที่ภูเขาของพระเจา ¶
๖ เยโธรสงคนไปบอกโมเสสวา “เรา เยโธร
พอตาของทาน กําลังจะมาหาทาน พรอมกับ
พาเมียของทาน และลูกชายสองคนของนาง
มาดวย”
๗ โมเสสออกมาพบกับพอตาของ เขา เขา
กมกราบลงและจูบเยโธร หลัง จากที่พวกเขา
ทักทายกันเรียบรอยแลว พวก เขาก็เขาไป
ในเต็นท ๘ โมเสสไดเลาใหพอตาฟั งวา พระ
ยาหเวหไดทําอะไร
บางตอฟาโรหและคน
อียิปต เพื่อชวยชาวอิสราเอล รวม ทัง้ ความ
ยากลําบากที่ชาวอิสราเอลตอง พบในระหวาง

อพยพ ๑๘:๑๘

ทาง และพระ ยาหเวหไดชวยพวก เขาไว
อยางไร
๙ เยโธรก็ดีใจกับสิ่ง ดีๆทัง
้ หมด
ที่พระ
ยาหเวหไดทําใหกับคนอิสราเอล
เมื่อ
พระองคไดชวยใหพวก เขาพนจากเงื้อม มือ
ของชาวอียิปต ๑๐ เยโธรพูดวา
สรรเสริญพระยาหเวห
ที่ไดชวยชีวิตพวก ทานใหพนจากเงื้อม มือ
ของชาวอียิปต
และจากเงื้อมมือของฟาโรห
๑๑ ตอน นี้ ขาพเจารูแลววาพระ ยาหเวหยิ่ง
ใหญ
กวาพระอื่นๆทัง้ หมด
เพราะพระองคไดชวย เหลือประชาชนใหพน
จากการกดขี่ของชาวอียิปต
ตอน ที่ชาวอียิปตไดทําตอคนอิสราเอลอยาง
เยอหยิ่งจองหอง
๑๒ เยโธร
พอตาของโมเสส
นํ าพวก
เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชา
มาถวายให
กับพระเจา อา โรนและพวกผู อาวุโสของ
อิสราเอลทัง้ หมด ก็ไดมารวมกินอาหารกับ
พอตาของโมเสส ตอหน าพระเจา
๑๓ วัน ตอ มา โมเสสนั ง
่ ตัดสินคดีใหกับผูคน
มีคนยืนหอมลอมโมเสสตัง้ แตเชาจนเย็น
๑๔ พอตาโมเสสเห็นทุก อยางที่โมเสสไดทํา
ใหกับประชาชน เขาถามโมเสสวา “ทาน
กําลังทําอะไรใหประชาชนเหลา นี้อยู หรือ
ทําไมทานถึงนัง่ อยูคน เดียว ในขณะ ที่คน
อื่นๆตางก็ยืนหอมลอมทานตัง้ แตเชาจน
เย็น”
๑๕ โมเสสตอบพอตาไปวา
“คนเหลา นี้
มาหาผม
เพื่อใหผมชวยสอบถามพระเจา
๑๖ เมื่อพวก เขาทะเลาะกัน พวก เขาจะมา
หาผม ใหผมชวยตัดสิน เพราะผมเป็ นคน
สอนใหทุก คนรูเกี่ยว กับกฎและระเบียบของ
พระเจา”
๑๗ พอตาโมเสสจึงพูดวา
“ที่ทานกําลังทํา
อยู นี้ มันไม ดี ๑๘ เพราะทัง้ ทานและคนพวก
นัน
้ จะหมดแรงไปกอนแน เพราะงานมันยาก

*๑๗:๑๖

ชูธงชัยของพระยาหเวหไว หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พวกมันชูกําปั ้ นตอ
ตานบัลลังกของพระยาหเวห” หรือ “ขาพเจา (โมเสส) ไดยกมืออธิษฐานตอหน าบัลลังกของ
พระยาหเวห”
†๑๘:๓
‡๑๘:๔

เกอรโชม ชื่อนี้เหมือนคําในภาษาฮีบรู หมายถึง “คนแปลกหน าที่นัน
่ ”
เอลีเยเซอร หมายถึง “พระเจาชวยเหลือเรา”

¶๑๘:๕

ภูเขาของพระเจา คือ “ภูเขาโฮเรบ” หรือเรียกอีกชื่อวา “ภูเขาซีนาย”
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เกิน ไปสําหรับทาน ทานทําคน เดียวไม ได
หรอก ๑๙ ฟั ง นะ เราจะใหคํา แนะนํ ากับ ทาน
เพื่อพระเจาจะอยูกับ ทาน ทานคือตัวแทน
ของประชาชนตอ หน าพระเจา ที่จะเอาเรื่อง
โต เถียงของพวก เขาไปบอกกับพระเจา
๒๐ ทานสามารถสอนกฎและระเบียบตางๆให
กับพวก เขาได และบอกใหพวก เขารูถึงทาง
ที่พวก เขาควรจะเดินและสิ่ง ที่พวก เขาควร
จะทํา ๒๑ ใหทานเลือกคนจากทามกลางพวก
เขาทัง้ หมดมา เลือกคนที่มีความสามารถ ที่
นับถือพระเจา ซื่อสัตย และเกลียดการ รับ
สินบน ใหทานแตง ตัง้ คนพวก นี้ เป็ นเจา
หน าที่ดูแลคนเหลา นัน
้ มีทัง้ เจา หน าที่ที่ดูแล
คนเป็ น พัน คนเป็ น รอย คนเป็ นหา สิบ และ
คนเป็ น สิบ ๒๒ เจา หน าที่พวก นี้ จะตัดสินคดี
ใหกับคนพวก นัน
้ ตลอดเวลา
เรื่องใหญๆ
พวก เขาถึงคอยเอามาใหทานตัดสิน เรื่อง
เล็กๆพวก เขาก็ตัดสินเอง มันจะ ไดงาย ขึ้น
สําหรับตัวทาน และพวกเขาก็จะชวยแบงเบา
ภาระใหกับ ทาน ๒๓ ถาทานทําอยางนี้ ตามที่
พระเจาสัง่ ใหทาน ทํา ทานจะ ไดมีเรี่ยวแรงที่
จะทํางานตอ ไปได และคนพวก นี้ก็จะแยก
ยายกลับบานอยางสงบสุข”
๒๔ โมเสสฟั งสิ่ง ที่พอตาพูด และทํา ตามที่
เขาบอกทุก อยาง ๒๕ โมเสสไดเลือกคนที่มี
ความสามารถจากชาวอิสราเอล และแตง ตัง้
ใหพวก เขาเป็ นหัวหน าดูแลประชาชน มีทัง้
เจา หน าที่ที่ดูแลคนพัน คนบาง รอย คนบาง
หา สิบคนบาง และสิบ คนบาง ๒๖ พวก เขา
ตัดสินคดีให กับประชาชนตลอดเวลา คดี
ยากๆพวก เขาจะเอา มาใหโมเสสตัดสิน สวน
คดีเล็กๆทัง้ หลายพวกเขาตัดสินเอง
๒๗ แลวโมเสสก็สงพอตาของ เขาไป แลว
เขาก็ไดกลับไปยังประเทศของตน
ขอตกลงของพระเจากับชาวอิสราเอล
๑ ชาวอิสราเอลไดเดิน

๑๙ เปลาเปลี่ยวแหง แลงซี นายในเดือน
ทางมาถึงที่

ที่ สาม หลัง จากที่พวก เขาออกจากอียิปต
๒ พวก เขาเดิน ทางจากตําบลเรฟี ดิม มาถึงที่
เปลาเปลี่ยวแหง แลงซี นาย และตัง้ คายอยูที่
นัน
่ ขณะ ที่พวก เขาตัง้ คายอยูที่ นัน
่ ตรงขาม
กับภูเขา ๓ โมเสสไดข้ น
ึ ไปบนภูเขา และพระ
ยาหเวหเรียกเขาจากยอด เขาวา “เจาตอง
บอกกับชาวอิสราเอลลูกหลานของยาโคบวา
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๔ ‘ตัวเจา เองไดเห็น แลววา เราไดทํายัง ไง
กับอียิปต เราไดยกพวก เจาขึ้นบนปี กของ
พวกนกอินทรี และพามาหาเรา ๕ ตอไปนี้ ถา
พวก เจาเชื่อ ฟั งเราอยางแทจริง และรักษา
คํามัน
่ สัญญาของ เรา พวก เจาจะเป็ นของ รัก
ของ หวงที่มี คาของ เราทามกลางชนชาติทัง้
หลาย เพราะทุก สิ่งทุก อยางบนโลก นี้เป็ น
ของเรา ๖ พวกเจาจะเป็ นอาณาจักรของพวก
์ ิทธิใ์ หกับเรา
นักบวช และเป็ นชนชาติที่ศักดิส
เจาจะตองเอาคํา พูดเหลา นี้ไปบอกกับลูก
หลานของอิสราเอล’”
๗ โมเสสจึงเรียก ตัวผู อาวุโสชาวอิสราเอล
มาชุมนุมกัน และบอกพวก เขาเกี่ยว กับคํา
พูดทัง้ หมดที่พระ ยาหเวหไดสัง่ เขา มา ๘ คน
พวกนัน
้ ตางตอบเป็ นเสียงเดียวกันวา “พวก
เราจะทําตามที่พระยาหเวหบอกทุกอยาง”
แลวโมเสสก็เอาคํา
พูดทัง้ หมดของชาว
๙ พระ
อิสราเอลไปบอกกับพระ ยาหเวห
ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “เราจะมาหาเจาใน
กอน เมฆที่หนา ทึบ เพื่อประชาชนจะไดยิน
เมื่อเราพูดกับ เจา และพวก เขาจะ ไดเชื่อ
ตลอดไป”
โมเสสไดบอกกับพระ ยาหเวหถึงสิ่งที่ชาว
อิสราเอลพูดทัง้ หมด
๑๐ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“ไปหา
ประชาชนพวก นัน
้ วัน นี้และพรุง นี้ใหเจาไป
เตรียมตัวพวก เขาเพื่อเขา เฝ า และเรียก
ใหพวก เขาซักเสื้อผาใหสะอาด ๑๑ ในวันที่
สาม พวก เขาตองพรอมแลว เพราะในวันที่
สามนัน
้
พระ ยาหเวหจะลงมาใหประชาชน
ทัง้ หมดเห็นบนภูเขาซี นาย ๑๒ เจาจะตอง
กัน
้ เขตไวใหรอบภูเขา นัน
้
และบอกกับ
ประชาชนวา ‘ระวังให ดี อยาไดข้ น
ึ ไปบน
ภูเขานัน
้ หรือไปแตะตองถูกมุม ใดของภูเขา
ถาใครแตะ ตองถูกภูเขา นัน
้ เขาจะตอง ตาย
๑๓ อยาใหใครไปแตะ
ตองคนที่ไปแตะถูก
ภูเขานัน
้ เขาตองถูกหิน ขวางหรือถูกยิงดวย
ธนู ไม วาจะเป็ นคนหรือสัตว ก็ตองตายทัง้
นัน
้ แลวเมื่อมีเสียงแตรเขาสัตวดังขึ้น พวก
เขาจึงขึ้นมาบนภูเขานี้ได’”
๑๔ โมเสสจึงลงมาจากภูเขา
มาหา
ประชาชนพวก นัน
้ โมเสสไดเตรียมตัวพวก
เขาใหเขา เฝ าพระองค และพวก เขาก็ซัก
เสื้อผาของพวกเขาดวย
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๑๕ แลวโมเสสก็บอกกับประชาชนวา
“ใน
สามวัน นี้ ใหเตรียมพรอมทุก อยาง และหาม
แตะตองตัวผูหญิงเด็ดขาด”
๑๖ ในตอน เชาของวันที่ สาม ไดเกิดฟ ารอง
ฟ าแลบ และมีเมฆหนา ทึบอยูบนภูเขา และ
มีเสียงแตรดัง สนัน
่
ประชาชนทัง้ หมดที่อยู
๑๗ โมเสสจึงนํ า
ในคาย ตางกลัวจนตัว สัน
่
ประชาชนออกจากคาย มาพบพระเจา พวก
เขายืนอยูที่ตีนเขา ๑๘ ภูเขาซีนายทัง้ ลูก ก็ถูก
ปกคลุมไปดวยควันไฟ เพราะพระยาหเวหได
ลงมาที่ภูเขา นัน
้ ในรูป แบบของไฟ ควันของ
มันพุง ขึ้นเหมือนออกจากเตา เผา แลวภูเขา
ทัง้ ลูกก็สัน
่ สะเทือนอยาง แรง ๑๙ เสียงแตรก็
ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆ โมเสสพูดกับพระเจา และ
พระองคตอบเขาดวยเสียงฟ ารอง
๒๐ พระ ยาหเวหลงมาอยูบนยอด เขาซี
นาย พระองคเรียกโมเสสขึ้น ไปบนยอด เขา
โมเสสจึงขึ้นไป
๒๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“ลงไป
เตือนประชาชน เพื่อพวก เขาจะ ไดไมฝา
ขึ้นมาดูพระ ยาหเวห แลวทําใหหลาย คน
ตองตาย ๒๒ ใหบอกพวกนักบวชที่จะเขามา
ใกลกับพระ ยาหเวหดวยวา พวก เขาจะตอง
เตรียมตัวเขาเฝ าพระยาหเวห พระองคจะได
ไมลงโทษพวกเขา”
๒๓ โมเสสบอกพระ ยาหเวหวา
“คนพวก
นัน
้ ขึ้น มาบนภูเขาซี นายไม ไดหรอก เพราะ
พระองคเองไดเตือนพวก เราแลววา
‘ให
กัน
้ เขตไวรอบๆภูเขา นี้ และทําใหภูเขา นี้
์ ิทธิ’์ ”
ศักดิส
๒๔ พระยาหเวหบอกโมเสสวา “ลงไปพาอา
โรนขึ้น มากับเจา ดวย แตอยาใหพวกนักบวช
หรือคน อื่นๆฝ าขึ้นมาหาพระ ยาหเวห ไม
อยางนัน
้ พระยาหเวหจะทําโทษพวกเขา”
๒๕ โมเสสจึงลงไปหาประชาชน และพูดกับ
พวกเขา

บัญญัติสิบประการ
(ฉธบ. ๕:๑-๒๑)

๒๐

๑ พระเจาพูดวา

๒ “เราคือยาหเวห
พระเจาของ
เจา เราไดนําเจาออกมาจากแผน ดิน
อียิปต ออกมาจากการเป็ นทาสนัน
้

*๒๐:๖
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๓ เจาตองไมมีพระอื่นๆนอกจากเรา
๔ เจาตองไมสรางรูป
เคารพหรือรูป
เหมือนอะไรที่มีอยูในทองฟ าเบื้อง บน
หรือในโลกเบื้อง ลาง หรือในนํ้ าใตพ้ น
ื
ดิน ๕ เจาตองไมกราบไหวหรือบูชาสิ่ง
เหลา นัน
้ เพราะเราคือยาหเวห พระเจา
ของ เจา เราเป็ นพระเจาที่หึง หวง บาป
ของพอเจาที่ทํา ไว เราจะลงโทษพวก
เขาไปสาม สี่ชัว
่ คน คือคนเหลา นัน
้ ที่
เกลียดเรา ๖ สวนคนที่รัก เราและรักษา
คํา สัง่ ตางๆของ เรา เราจะรักลูก หลาน
ของเขาไปเป็ นพันๆรุน *
๗ เจาตองไมอางชื่อพระ
ยาหเวห
พระเจาของ เจาเลนๆ
เพราะพระ
ยาหเวหจะไมถือวาคนนัน
้ ไรความผิด ที่
อางชื่อของพระองคมาสาบานกันเลนๆ
๘ อยาลืมที่จะถือวัน หยุดทางศาสนา
๙ ในชวงหกวันแรก
์ ิทธิ ์
เป็ นวันศักดิส
ของแตละอาทิตย เจาก็ทํางานไดตาม
ปกติ
๑๐ แตในวันที่ เจ็ด เป็ นวัน หยุดพัก
ผอน ที่อุทิศใหกับพระ ยาหเวหพระเจา
ของ เจา เจาตองไมทํางานอะไร เลยใน
วัน นี้ ทัง้ เจา ลูกชาย ลูกสาว ทาสชาย
ทาสหญิง สัตวทุก ตัว หรือแมแตคนตาง
ชาติที่อาศัยรวมกับ เจา ๑๑ เพราะพระ
ยาหเวหไดสรางทองฟ า พื้น ดิน และ
มหาสมุทร รวม ทัง้ ทุก สิ่งทุก อยางที่อยู
ในพวกมัน เป็ นเวลาหกวัน แตพระองค
หยุดพัก ผอนในวันที่ เจ็ด นัน
่ เป็ นเหตุที่
พระยาหเวห ถึงไดอวยพรวันที่ เจ็ดและ
์ ิทธิ ์
ตัง้ ใหมันเป็ นวันศักดิส
๑๒ ใหเคารพพอ แมของ เจา เพื่อพวก
เจาจะไดมีชีวิตยืนยาวบนแผน ดินที่พระ
ยาหเวหพระเจาของเจากําลังใหกับเจา
๑๓ หามฆาคน
๑๔ หามมีชูกับผัวเมียคนอื่น
๑๕ หามขโมย
๑๖ หามเป็ นพยาน เท็จปรักปรําเพื่อน
บานของเจา
๑๗ หามโลภอยาก ไดบานของคน อื่น
หามโลภอยากไดของของเพื่อนบาน ไม
วาจะเป็ นเมียของเขา ทาสชายหญิง วัว

สวนคน … พันๆรุน หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “แตเราจะแสดงความเมตตาแก
ประชาชนเป็ นพันๆคนที่รักเราและเชื่อฟั งคําสัง่ ตางๆของเรา”
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ลา หรืออะไรก็แลว แตที่เป็ นของเพื่อน
บาน”
ประชาชนเกรงกลัวพระเจา
(ฉธบ. ๕:๒๒-๓๓)
๑๘ ประชาชนทัง
้ หมดตางเห็นฟ ารอง

ฟ าผา
และไดยินเสียงแตรเขาสัตว รวมทัง้ เห็นควัน
บนภูเขา พวก เขาจึงกลัวจนตัว สัน
่ และยืน
อยูหางๆ ๑๙ พวก เขาพูดกับโมเสสวา “ทาน
พูดกับพวก เราเถอะ เพื่อพวก เราจะ ไดฟัง
อยาใหพระเจาพูดกับพวกเราเลย เพราะพวก
เรากลัววาเราอาจจะตองตาย”
๒๐ โมเสสบอกคนเหลา นั น
้ วา “อยากลัว
ไป เลย พระเจาลงมาเพื่อทดสอบพวก ทาน
เพื่อพวก ทานจะ ไดยําเกรงพระองคและไม
ทําบาป”
๒๑ ประชาชนตางยืนอยูหางๆ
แตโมเสส
เดินเขาไปหากอน เมฆหนา ทึบนัน
้
ที่มี
พระเจาอยู ๒๒ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“ใหบอกกับลูก หลานอิสราเอลอยาง นี้วา
‘พวก เจาไดเห็นแลววา เราไดพูดกับ เจาจาก
ฟ า สวรรค ๒๓ พวก เจาตองไมสรางพระอื่นๆ
จากเงินและทองใหกับตัว เอง เพื่อเอามาบูชา
พรอมๆกับบูชาเรา
๒๔ แตใหเจาสรางแทน
บูชาที่ทําจากดิน
ให เรา และใหพวก เจาเอาแกะและวัวของ
เจา มาถวายเป็ นเครื่องเผาบูชา และเครื่อง
สังสรรคบูชา ใหเจาทําอยางนี้ในทุกที่ที่เราจะ
ใหเอยชื่อของเราในการนมัสการ เราจะมาหา
เจาและอวยพรเจา ๒๕ แตถาเจาจะสรางแทน
บูชาที่ทําจากหินให เรา เจาตองไม เอาหินที่
ตัด แตงแลวมาใช เพราะถาพวก เจาใชสิ่วตัด
แตงมัน เจาก็ทําใหมันเสื่อมไป ๒๖ เจาจะตอง
ไม ทําบันไดไวเดินขึ้น ไปบนแทน บูชา เพื่อ
เจาจะไดไมโป ตอนอยูบนนัน
้ ’”
กฎและคํา สั่งอื่น
๑ ตอ

๒๑ บอกใหพวกเขารู

ไป นี้คือกฎตางๆที่เจาจะตอง
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๒ เมื่อเจาซื้อทาสชาวฮีบรู *มาคน หนึ่ ง เขา
จะเป็ นทาสรับ ใชเจาเป็ นเวลาหกปี แตในปี ที่
เจ็ด เขาจะได รับอิสระโดยไม ตองจายเงิน
๓ ถาเขามาคน เดียว เขาก็จะไปคน เดียว ถา
เขาแตงงาน เมียของ เขาก็จะไปกับเขาดวย
๔ ถานาย เขาเป็ นคนหาเมียใหกับ เขา และ
นางไดเกิดลูกชายหรือลูกสาวใหกับ เขา เมีย
กับลูกๆของเขาจะเป็ นของเจา นาย สวนชาย
คนนัน
้ จะออกไปไดแคคนเดียว
๕ ถาทาสคนนั น
้ พูดวา “ผมรักเจา นาย ผม
รักเมียและลูกๆของผม ผมจะไมออกไปเป็ น
อิสระ” ๖ เจา นายของเขาจะตองนํ าตัว เขาไป
อยูตอ หน าพระเจา โดยพาเขาไปที่ประตูหรือ
เสา ประตู และเจา นายของ เขาจะเอาเหล็ก
หมาด †เจาะที่หูของทาสคน นัน
้ เขาจะเป็ น
ทาสรับใชนายของเขาไปตลอดชีวิต
๗ ถาชายคน
หนึ่งขายลูกสาวไปเป็ นทาส
นางจะไม ไดออกไปเป็ นอิสระเหมือนกับพวก
ทาสชาย ๘ ถาเจานายเอานางมาเป็ นเมียน อย
แลวเกิดไมชอบใจนางขึ้น มา เขาตองยอมให
พอ นางมาซื้อนางคืนกลับ ไป แตเขาจะ ตอง
ไม ขายนางใหกับคนตางชาติ ถาทําอยาง นัน
้
ถือวาเป็ นการไมซ่ อ
ื สัตยกับ นาง ๙ ถาเขายก
นางใหกับลูกชายของ เขา เขาจะ ตองทํากับ
นางเหมือนกับนางเป็ นลูกสาว
๑๐ ถาชายคนนั น
้ เอาเมียอีกคนหนึ่ง เขาจะ
ตองไมลดอาหาร และเสื้อผาของเมียเกา เขา
ตองมีเพศ สัมพันธกับนางเหมือน เดิม ๑๑ แต
ถาเขาไม ใหสามอยางนี้กับ นาง นางก็ออกไป
เป็ นอิสระได โดยไมตองจายเงิน
๑๒ ถาคนหนึ่ งทํารายอีกคนถึงตาย คนๆนั น
้
จะตองถูกประหาร ๑๓ แตถาเขาไม ไดตัง้ ใจ
ฆาคนนัน
้ แตเป็ นเพราะพระเจาทําใหเกิดขึ้น
เราจะจัดสถาน ที่หนึ่งให เป็ นที่ใหเขาหนีไป
อยู ๑๔ แตถาคน หนึ่งโกรธเป็ น ฟื นเป็ น ไฟตอ
เพื่อนบาน แลวยังวางแผนและฆาเพื่อนบาน
ตาย เจาตองเอาตัว เขาออก ไปจากแทน บูชา
เรา ‡และประหารเขาเสีย
๑๕ คนที่ทํารายพอแมจะตองถูกประหาร
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ฮีบรู หรือ ชาวอิสราเอล
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เหล็กหมาด เครื่องมือชนิดหนึ่งทําจากเหล็กใชเจาะสิ่งของใหเป็ นรูดวยการปั ่ น
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แทน บูชาเรา โตะหรือพื้นที่ยกสูงขึ้นสําหรับตัง้ ของบูชา ถือเป็ นสถานที่พิเศษที่คน

์ ามารถวิ่งไปหลบเพื่อความปลอดภัยได
บริสุทธิส
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๑๖ คนที่ลักพาตัวคนอื่น จะตองถูกประหาร
ไมวาเขาจะขายคนที่เขาลักพาตัวไป หรือคน
นัน
้ ยังคงอยูในมือเขาก็ตาม
๑๗ คนที่สาปแชงพอแมจะตองถูกประหาร
๑๘ เมื่อคน หนึ่ งตีอีกคน หนึ่ งดวยหินหรือ
กําปั ้ น ตอนที่ตอสูกัน และคน นัน
้ ไม ตายแต
ตองนอนอยู เฉยๆ ๑๙ ถาคน นัน
้ สามารถลุก
ขึ้น มาเดินรอบๆดวยไม เทาได แลว คนที่
ทํารายเขาก็จะพน ผิด แตเขาจะตองจายคา
เสีย เวลาใหกับคน เจ็บในระหวางที่รักษาตัว
อยู
๒๐ เมื่อเจา นายเอาไม เทาตีทาส หญิงหรือ
ทาส ชายของ เขาตายคา มือ เจา นายคน นัน
้
จะตองถูกลงโทษ ๒๑ แตถาทาสคนนัน
้ ไมตาย
และดี ขึ้นในวันสอง วัน เจา นายคน นัน
้ ก็ไม
ตองถูกลงโทษ เพราะถือวาเป็ นเงินของเขา
๒๒ เมื่อมีคนตอสูกัน และไปทํารายถูกหญิง
ที่กําลังทองอยู และทําใหหญิง นัน
้ แทง ลูก
แตนางไมเป็ นอันตรายอยางอื่น ชายคน นัน
้
จะ ตองถูกปรับ เป็ นเงินตามจํานวนที่สามี
ของนางเรียกรอง และตามคําสัง่ ของผต
ู ัดสิน
๒๓ แตถาหญิงคน นั น
้ บาด เจ็บอยาง อื่นดวย
ตองใชชีวิตแลกดวยชีวิต ๒๔ ตาตอตา ฟั นตอ
ฟั น มือตอ มือ ขาตอ ขา ๒๕ รอย ไหมตอรอย
ไหม แผลตอแผล รอยชํ้าตอรอยชํ้า
๒๖ เมื่อเจา นายทํารายถูกดวงตาของทาส
ชายหรือ หญิงจนตาบอด เขาตองปลอยทาส
คน นัน
้ ไปเป็ นอิสระ เพราะสิ่งที่เขาทํากับตา
ของทาสนัน
้ ๒๗ ถาเขาตีทาสชายหรือ หญิงจน
ฟั น หัก เขาตองปลอยทาสคน นัน
้ เป็ นอิสระ
เพราะสิ่งที่เขาทํากับฟั นของทาสนัน
้
๒๘ ถาวัวขวิดชายหรือ หญิงจนตาย จะตอง
เอาหินขวางวัวตัว นัน
้ จนตาย และหามเอา
เนื้อของ มันมากินดวย แตเจาของวัวจะพน
ผิด ๒๙ แตถาวัวตัว นัน
้ เคยขวิดคนมา แลว
และมีคนเตือนเจาของวัวตัว นัน
้ แลว
แต
เขาไม ไดขังมัน ไว แลวมันไปขวิดคน ตาย
เขา ตองเอาหิน ขวางวัวตัว นัน
้ จนตาย และ
เจาของวัวจะตองถูกประหารดวย ๓๐ แตถามี
การ ตัง้ คา ไถตัว เจาของวัว ตองจายเงินคา
ไถสําหรับชีวิตของเขา ตามจํานวนเงินคา ไถ
ที่ตัง้ ไว
๓๑ ถาวัว
นัน
้ ขวิดลูกชายหรือลูกสาวใคร
ตาย ก็ใชกฎเดียวกัน นี้จัดการกับเจาของวัว
*๒๑:๓๒
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๓๒ ถาวัวขวิดทาส

ชายหรือทาส หญิงของคน
อื่นตาย เจาของวัวตองจายเงินสามสิบเชเขล
*ใหเจาของทาส และวัวตัว นั น
้ จะ ตองถูกหิน
ขวางจนตาย
๓๓ ใครที่เปิ ดฝาบอนํ้ าทิง
้ ไว หรือขุดบอนํ้ า
แลวไมหาอะไรปิ ด มัน แลวมีวัวหรือลาตก
ลงไปตาย ๓๔ เขาจะ ตองจาย เงินชดใชให
เจาของสัตว แตสัตวที่ตายนัน
้ จะตกเป็ นของ
เจาของบอนํ้ า
๓๕ ถาวัวใครไปขวิดวัวของเพื่อนบานจน
ตาย พวก เขาจะตองขายวัวที่ยังมีชีวิต อยู
และเอาเงินมาแบงกันคนละครึ่ง และพวก
เขาก็เอาเนื้อ วัวตัวที่ตาย นัน
้ มาแบงกัน ดวย
๓๖ แตถารูกันไปทัว
่ วา วัวตัวนัน
้ ชอบขวิด แต
เจาของไมยอมขังมัน ไว เจาของวัวตัว นัน
้ จะ
ตองชดใชวัวตัว ใหมให แตวัวตัวที่ตายก็จะ
ตกเป็ นของ เขา เมื่อมีคนขโมยวัวหรือแกะ
ไปฆา หรือไปขาย เขาจะตองชดใช ถาขโมย
วัวหนึ่ง ตัวตองชดใชดวยวัวหา ตัว ถาขโมย
แกะหนึ่งตัวตองชดใชดวยแกะสี่ตัว
กฎเกี่ยวกับการชดใช
๑–๔ ถาขโมยถูก จับและถูก ตีจนตาย

๒๒ ในขณะ

ที่กําลังบุกเขาไปในบาน
ตอนกลาง คืน คนฆาก็ไมมีความผิด แตถา
ฆาในตอนกลาง วัน คนที่ฆาก็จะมีความผิด
เป็ นฆาตกร ถาจับขโมยได ขโมยนัน
้ จะตอง
ชดใชเต็มจํานวน ถาเขาไมมีจะชดใช เขาจะ
ตองถูกขายไปเป็ นทาส เพราะการขโมยนัน
้
ถาสิ่งที่เขาขโมยมา ไม วาจะเป็ นวัวตัวผู ลา
หรือแกะ ยังมีชีวิต อยู เขาตองชดใชเป็ นสอง
เทา
๕ ถาใครปลอยใหสัตวของ
เขาเขาไป
ทําลายทอง ทุงหรือไร องุนของคน อื่น หรือ
ปลอยใหฝูง สัตวของ เขาเขาไปกินหญาใน
ทอง ทุงของคน อื่น เขาตองเอาของที่ ดีที่สุด
ในทุง นา และไร องุนของเขา เองมาชดใชให
กับคนที่ไดรับความเสียหายนัน
้
๖ ถาใครจุดไฟเผาพงหนาม แลวลามไปเผา
กอง ขาวหรือรวง ขาว หรือทุง นาของคน อื่น
เขาจะตองชดใชสิ่งที่ถูกเผาไปนัน
้
๗ ถาใครฝากเงินหรือสิ่งของไวกับเพื่อน
บาน และมันถูกขโมยไปจากบานของเพื่อน
คนนัน
้ ถาจับขโมยได ขโมยนัน
้ จะตองชดใช

เงินสามสิบเชเขล เป็ นราคาสําหรับทาสคนใหม หนึ่งเชเขล เทากับ ๑๖.๔ กรัม
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ใหเต็มจํานวน ๘ แตถาจับขโมยไม ได ตอง
เอาเจาของบานไปอยูตอ หน าพระเจา เพื่อ
พิสูจนวาเป็ นเจาของบานหรือ เปลาที่ขโมย
ทรัพยสินของเพื่อนบานไป
๙ ถาเกิดการโต
เถียงกันขึ้นเมื่อเจอของ
ที่หาย ไม วาจะเป็ นเรื่องวัวตัวผู ลา แกะ
เสื้อผา หรืออะไรก็ตามที่หาย ไป ถาตาง คน
ตางบอกวา “นี่ของฉัน” ทัง้ สองคนจะตองไป
พบพระเจา คนที่พระเจาตัดสินวาเป็ นคน ผิด
จะตองชดใชใหกับเพื่อนบานของเขาสองเทา
๑๐ ถามีใครฝาก ลา หรือวัวตัวผู หรือแกะ
หรือสัตวชนิดไหนก็ตาม
ไวกับเพื่อนบาน
แลวมันเกิดตายไป หรือบาดเจ็บหรือมีใครไล
ตอนไป โดยไมมีใครเห็น ๑๑ ทัง้ สอง คนจะ
ตองไปสาบานตอพระ ยาหเวห เพื่อพิสูจนวา
เขาเอาทรัพยสินของเพื่อนบานไปหรือ เปลา
เจาของสัตวนัน
้ จะตองยอมรับการสาบาน นี้
และเพื่อนบานคน นัน
้ ก็ไม ตองชดใชอะไร
เลย ๑๒ แตถาเพื่อนบานคนนัน
้ ขโมยสัตว นัน
้
ไป จริง เขาจะตองชดใชใหกับเจาของสัตว
๑๓ ถาสัตว ปามาฉีกเนื้ อสัตว นัน
้ เพื่อนบานคน
นัน
้ จะตองเอาซากสัตวมาให ดู เขาก็ไม ตอง
ชดใชคาเสียหาย
๑๔ แตถามีใครขอยืมอะไรจากเพื่อนบาน
และมันเกิดได รับบาดเจ็บหรือตายขึ้น มา ใน
ขณะ ที่เจาของไม อยู เขาจะตองชดใชเต็ม
จํานวน ๑๕ แตถาเจาของอยู ดวย เขาก็ไม
ตองชดใชให แตถาคนๆ นัน
้ เชาสัตวนัน
้ มา
เขาก็ไม ตองชดใช เพราะคา เชาก็พอสําหรับ
คาชดใชแลว
๑๖ ถาชาย ใดลอลวงหญิง สาวบริสุทธิท
์ ี่ยัง
ไม ไดหมัน
้ หมาย และไดมีเพศ สัมพันธกับ
นาง ชายคน นัน
้ จะ ตองจายคาสินสอดเต็ม
จํานวน เพื่อรับนางมาเป็ น เมีย ๑๗ แตถาพอ
ของ นางหัว เด็ดตีน ขาดก็ไม ยอมยก นางให
กับชายคน นัน
้ เขาก็ยังจะ ตองจายคาชดใช
เทากับคาสินสอดของหญิงบริสุทธิ ์
กฎอื่นๆ
๑๘ หญิงคน

ไหนที่เป็ นแมมดหมอผี

ตอง

ตาย
๑๙ ใครรวม เพศกับสัตว คน นั น
้ จะตองถูก
ประหาร
๒๐ ใครเซน ไหวพวกพระ อื่นที่ไมใชพระ
ยาหเวห ตองถูกประหาร
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๒๑ เจาตองไมทารุณหรือขมเหงคนตางชาติ
เพราะวาพวก
เจาก็เคยเป็ นคนตางชาติใน
แผนดินอียิปตมากอน
๒๒ พวก เจาตองไมทํารายหญิง หมายหรือ
เด็กกําพรา ๒๓ ถาเจาทํารายพวกเขา พวกเขา
ก็จะมารอง ทุกขกับเรา และเราก็จะฟั งเสียง
รองทุกขของพวกเขา ๒๔ เราจะโกรธและเรา
จะฆาพวก เจาดวยดาบ เมียพวก เจาก็จะ
กลายเป็ นหมาย ลูกของพวก เจาก็จะกลาย
เป็ นเด็กกําพรา
๒๕ ถาเจาใหคนจนในหมูคนของ เรายืมเงิน
เจาตองไมทําตัวเป็ นเจา หนี้เขา และหามคิด
ดอกเบีย
้ เขา ดวย ๒๖ ถาเจายึดเสื้อของเพื่อน
บานไวเป็ นมัดจํา เจาตองคืนเสื้อ นัน
้ ใหกับ
เขากอนอาทิตยตกดิน ๒๗ เพราะมันเป็ นผา
ผืน เดียวที่เขาเอา ไวหมรางกาย แลวกลาง
คืนเขาจะเอาอะไรหมนอน
เมื่อเขามารอง
ทุกขกับ เรา เราก็จะฟั ง เพราะเราสงสารเขา
๒๘ เจาตองไมหมิ่นประมาทพระเจา หรือสาป
แชงผูนําประชาชนของเจา
๒๙ เจาจะตองไมเก็บผลผลิตอันอุดม
สมบูรณ หรือนํ้ า ผล ไมที่เจาผลิตไดครัง้ แรก
เอาไวเอง และเจาตองยกลูกชายคนโตของ
เจาใหกับ เรา ๓๐ เจาตองทําอยางเดียวกันกับ
วัวตัวผูและแกะของ เจา สัตวหัวปี ที่เพิ่งเกิด
มา ใหมันอยูกับ แมของ มันกอนในเจ็ดวัน
แรก ในวันที่แปดเจาถึงยกมันใหกับเรา
๓๑ พวก เจาจะตองเป็ นประชาชนที่อุทิศไว
ใหกับ เรา เนื้อที่ถูกสัตว ป าฉีก กินในทอง ทุง
พวก เจาตองไม เอามากิน แตเอาไปโยนให
หมากินซะ
๑ เจาตองไมแพรกระจายขาว ลือที่
ไมจริงออกไป อยาไปรวมมือกับคน
ชัว
่ เป็ นพยานเท็จ
๒ เจาตองไมทํา ชัว
่ เพราะอยากทําตามคน
สวน ใหญ เจาตองไมเป็ นพยาน เท็จในคดี
โต แยง เพื่อบิดเบือนความยุติธรรม เพราะ
ตองการเอาใจคนสวน ใหญ ๓ หรือเขา ขาง
คนจนในคดีของเขา เพราะเห็นวาเขาจน
๔ เมื่อเจาเผอิญไปเจอวัวตัวผูหรือลาของ
ศัตรูที่เดินหลง ทางมา
เจาตองเอาไปคืน
เจาของมัน
๕ เมื่อเจาเห็นลาของ ศัตรู
กําลังลม ลง
เพราะแบกของ หนัก เจาตองไม ทิง้ ไวอยาง
นัน
้ เจาตองเขาไปชวยมัน

๒๓
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๖ เจาตองไมปลอยใหเพื่อนบานที่ยากจน
ไมไดรับความเป็ นธรรมในคดีโตแยงของเขา
๗ เจาตองไมฟอง รองคน อื่นในเรื่องที่ไม
์ ละคนที่ทําสิ่งที่
เป็ น จริง อยาฆาคน บริสุทธิแ
ถูก ตองในสายตาเรา เพราะเราจะไมยก โทษ
ใหกับคนที่ทําผิดนัน
้ เลย
๘ เจาตองไมรับสินบน
เพราะสินบนจะ
ทําใหคนตาบอด และบิดเบือนความยุติธรรม
์ วรจะไดรับ
ที่คนบริสุทธิค
๙ เจาตองไมกดขี่คนตางดาว พวกเจาก็รู ดี
วามันรูสึกยัง ไงที่เป็ นคนตางดาว เพราะพวก
เจาก็เคยเป็ นคน ตางดาวมา กอนในแผน ดิน
อียิปต
๑๐ เจาสามารถเพาะปลูกบนแผน ดินของ
เจา และเก็บ เกี่ยวผลผลิตของ มันในหกปี
๑๑ แตในปี ที่ เจ็ด
เจาตองปลอยใหมัน พัก
หามเพาะปลูก ถามีพืช ผลอะไรงอกออก มา
ก็ทิง้ ไวใหคนจนมาเก็บ กิน สวนที่ เหลือจาก
คนจน สัตว ปาก็จะมากิน สวนไร องุนและไร
มะกอกของเจา ก็ใหทําอยางเดียวกัน
๑๒ ใหเจาทํางานเป็ นเวลาหกวัน แตในวันที่
เจ็ด ใหเจาหยุดพัก ผอน เพื่อวัวตัวผู และ
ลาของ เจาจะ ไดพัก ผอนดวย และลูกชาย
ของทาส หญิงของ เจาและชาวตางดาวจะได
สดชื่นขึ้นดวย
๑๓ ทุก สิ่งทุก อยางที่เราไดบอกกับพวก เจา
นี้ ใหเชื่อ ฟั งให ดี และอยาอางถึงชื่อของพวก
พระ อื่น ชื่อของพระเหลา นัน
้ ไม ควรจะออก
มาจากปากของเจา

สามเทศกาลที่ตองจัดทุกปี
(อพย. ๓๔:๑๘-๒๖; ฉธบ. ๑๖:๑-๑๗)
๑๔ ในหนึ่ งปี

เจาจะตองเฉลิมฉลองเทศกาล
ใหกับ เราสามครัง้ ๑๕ เทศกาลแรก จะเป็ น
เทศกาลขนมปั งที่ไม ใสเชื้อ ฟู เจาจะตองกิน
ขนมปั งที่ไม ใสเชื้อ ฟู เป็ นเวลาเจ็ด วัน ใน
วันที่เราไดสัง่ ไว ในเดือนอา บีบ *เพราะพวก
เจาไดออกมาจากอียิปตในเดือน นัน
้ และให
แตละคนนํ าเครื่องบูชามาถวายกับเราดวย

*๒๓:๑๕
†๒๓:๒๔
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๑๖ เทศกาลที่ สองจะเป็ นเทศกาลเก็บ เกี่ยว
ผลผลิตแรกจากสิ่งที่เจาไดเพาะปลูกในทอง
ทุงของเจา
และเทศกาลที่ สาม จะเป็ นเทศกาลเก็บ
เกี่ยวปลาย ปี จะเป็ นเทศกาลเก็บรวบรวม
ผลผลิตจากทองทุงของเจาตอนปลายปี
๑๗ ผูชายทุก คนของพวก เจา จะตองมาอยู
ตอ หน าพระ ยาหเวห องคเจาชีวิต ในสาม
เทศกาลนี้
๑๘ เจาตองไมถวายขนมปั งที่ใสเชื้อ ฟู ตอน
ที่เจาถวายสัตวเป็ นเครื่องบูชาใหกับ เรา และ
จะตองเผาไขมันของสัตวจากเครื่องบูชาของ
เราในวัน นัน
้ เลย อยาปลอยใหเหลือถึงวันรุง
ขึ้น
๑๙ ทุกๆ ปี
เจาตองเอาผลผลิตที่ ดีที่สุด
ที่เก็บ เกี่ยวครัง้ แรกในปี นัน
้ ไปยังสถาน ที่
นมัสการพระยาหเวห พระเจาของเจา
เจาตองไมตมลูกแพะในนํ้ านมของแมมัน

พระเจาชวยชาวอิสราเอล
ยึดแผนดินของตน
๒๐ เราจะสงทูต สวรรคใหไปนํ า หน าเจา

ให
ไปคุมครองเจาในระหวางทาง และใหนําเจา
ไปยังสถานที่ที่เราไดเตรียมไวแลว ๒๑ ใหเชื่อ
ฟั งและติดตามทูต สวรรคและอยาไปกบฏตอ
เขา เพราะเขาจะไมอภัยใหกับความ ผิดของ
พวกเจา เพราะเราใหอํานาจกับ เขาอยางเต็ม
ที่ ๒๒ แตถาเจาเชื่อ ฟั งคําของ เขาจริงๆ และ
ทํา ตามทุก อยางที่เราบอก เราจะเป็ นศัตรูกับ
ศัตรูเจา และจะตอสูกับคูตอสูของเจา ๒๓ เมื่อ
ทูต สวรรคของเรา นํ า หน าเจาไป และนํ าเจา
ไปพบกับชาวอาโมไรต ชาวฮิตไทต ชาวเปริส
ซี ชาวคานาอัน ชาวฮีไวต และชาวเยบุส เรา
จะทําลายพวกเขาเสีย
๒๔ เจาตองไมกม กราบพระตางๆของพวก
เขา หรือบูชาพวก มัน หรือทํา ตามที่พวก
เขาทํา กัน แตเจาจะตองทําลายรูป เคารพ
ของพวก เขาทิง้ เสียใหสน
ิ้ ซาก และทุบพวก
์ ิทธิ ์ †ของพวก เขาใหแตกละเอียด
เสาศักดิส
๒๕ ถาพวก เจารับ ใชพระ ยาหเวหพระเจาของ
เจา พระองคจะอวยพรอาหารและนํ้ าของเจา
และเราจะเอาเชื้อ โรคออกไปจาก เจา ๒๖ จะ

เดือนอาบีบ ใหดูอธิบายศัพท บทที่ ๑๒:๒

เสาศักดิ์สิทธิ์ หรือ “อนุสาวรีย” ในที่ นี้คือพวกกอนหินที่ประชาชนใชในการสัก กา
ระบูชาพวกพระของพวกเขา
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ไมมีผู หญิงคน ไหนในแผน ดินของ เจา ที่จะ
แทง ลูกหรือเป็ น หมัน เราจะทําใหเจามีอายุ
ยืนยาว
๒๗ เราจะสงความสยดสยองของเราไปกอน
ที่เจาจะไป ถึง *และเราจะทําใหเกิดความ
โกลาหลวุนวายกับประชาชนทัง้ หมดที่เจาจะ
ไปเผชิญ หน าดวย เราจะทําใหศัตรูของ เจา
หัน หลังหนีตอ หน าเจา ๒๘ เราจะสงฝูงแตน
†ลวงหน าเจาไปกอน เพื่อไปขับ ไลชาวฮี ไวต
ชาวคา นา อัน ชาวฮิต ไทต ออกไปจากหน า
เจา ๒๙ เราจะไมขับ ไลพวก เขาไปจน หมดใน
หนึ่ง ปี เพื่อวาแผน ดินนี้จะไดไมรางจนทําให
สัตว ปาเพิ่มทวีคูณขึ้นทํารายเจา ได ๓๐ เราจะ
คอยๆขับ ไลพวก เขาออก ไปทีละเล็กทีละ
น อย จนกวาเจาจะเพิ่มทวีข้ น
ึ จนครอบครอง
แผนดินทัง้ หมดไว
๓๑ เราจะกําหนดเขตแดนของ เจา ใหเริ่ม
จากทะเลแดง ‡ไปจนถึงทะเลของชาวฟี ลิ ส
เตีย และจากที่เปลาเปลี่ยวแหง แลงจนถึง
แมน้ํ ายูเฟรติส เราจะยกคนที่อาศัยอยูบนดิน
แดนนัน
้ ใหอยูในกํา มือเจา และเจาจะขับ ไล
พวกเขาออกไปตอหน าเจา
๓๒ เจาตองไมไปทําสัญญาเป็ นพันธมิตร
กับพวก เขา หรือกับพวกพระของพวก เขา
๓๓ พวก เขาจะตองไมอยูในดิน แดนของ เจา
เพื่อวาพวก เขาจะไดไมทําใหเจาตองทําบาป
ตอ เรา ไมอยาง นัน
้ เจาอาจ จะไปรับ ใชพวก
พระของพวกเขาซึ่งจะเป็ นกับดักสําหรับเจา
พระเจาและชาวอิสราเอลทําสัญญากัน
๑ พระยาหเวหพูดกับโมเสสวา

๒๔ กับอาโรน นาดับ และอาบีฮู รวมทัง้
“เจา

พวกผู อาวุโสอีกเจ็ด สิบคน ใหข้ น
ึ ไปหาพระ
ยาหเวห และใหกม กราบอยูหางๆ ๒ และให
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แตโมเสสเทานัน
้ เขามาใกลพระยาหเวห คน
อื่นๆที่ เหลือหามเขามาใกล อยาใหประชาชน
ขึ้นมากับโมเสส”
๓ แลวโมเสสก็มาบอกกับประชาชน
ถึง
คํา พูดทุก คําของพระ ยาหเวห และคํา สัง่
ทัง้ หมด
แลวประชาชนทัง้ หมดก็ตอบเป็ น
เสียงเดียวกันวา “เราจะทํา ตามทุก สิ่งที่พระ
ยาหเวหพูด”
๔ โมเสสจึงจดทุกคําพูดของพระยาหเวหไว
วันตอมา เขาลุกขึ้นแตเชาตรู และสรางแทน
บูชาที่ตีน เขา แทน นี้มีเสาสิบ สองตน ซึ่งเป็ น
สิ่งที่แทนสิบสองเผาของอิสราเอล
๕ โมเสสไดใชใหคน
หนุมของชนชาติ
อิสราเอล ไปเอาวัวตัวผูไปถวายเป็ นเครื่อง
เผาบูชา
และเป็ นเครื่องสังสรรคบูชาใหกับ
พระยาหเวห
๖ โมเสสเอาเลือดครึ่ง หนึ่ งใสไวในพวกชาม
และเอาอีกครึ่งหนึ่งไปพรมบนแทนบูชา ¶
๗ โมเสสไดเอาหนั งสือแหงขอตกลงออกมา
และอานมันใหกับประชาชนฟั ง พวก เขาตาง
ก็พูดวา “พวก เราจะทํา ตามและเชื่อ ฟั งสิ่งที่
พระยาหเวหไดพูดมาทัง้ หมด”
๘ โมเสสจึงเอาเลือดที่อยูในพวกชาม
มา
พรมใหกับประชาชน เขาพูดวา “นี่คือเลือด
แหงขอตกลง ที่พระยาหเวหไดทําไวกับพวก
ทาน ตามคําพูดทัง้ หมดที่เขียนไวนี้”
๙ โมเสส อาโรน นาดับ และอาบี ฮู รวมทัง
้
พวกผูใหญชาวอิสราเอลทัง้ เจ็ด สิบคนเดินขึ้น
ไป ๑๐ และเห็นพระเจาของชาวอิสราเอล พื้น
ที่ รองใตเทาของพระองคเป็ นพลอยไพลินที่
ใสเหมือนทองฟ า ๑๑ พวก เขาเห็นพระองค
§แตพระองคก็ไม
ไดทําลายพวกหัวหน า
ประชาชนชาวอิสราเอลเหลา นี้ พวก เขาได
กินและดื่มตอหน าพระองค

*๒๓:๒๗

เราจะ … จะไปถึง คงหมายความวาขาวคราวเกี่ยวกับพลังอํานาจของพระยาหเวห
จะไปถึงกอนพวกเขา และศัตรูของพวกเขาจะตกใจกลัว
†๒๓:๒๘

แตน แมลงชนิดหนึ่งเหมือนตัวตอหรือผึ้ง อาจจะหมายถึงตัวแตนจริงๆหรืออาจจะ
หมายถึงทูตสวรรคหรือพลังอํานาจอันยิ่งใหญของพระยาหเวห
‡๒๓:๓๑
¶๒๔:๖

ทะเลแดง หรือ “ทะเลตนกก” ดูเพิ่มเติมไดในหนังสือ ๑ พงศกษัตริย ๙:๒๖

พรมบนแทน บูชา เลือดที่ใชประทับลงบนขอ สัญญาระหวางพระเจาและประชาชน
มันจะถูกพรมลงบนแทนบูชาเพื่อแสดงวาพระเจาไดรวมลงนามในขอสัญญานัน
้
§๒๔:๑๑ พวก เขาเห็นพระองค ในพระ คัมภีรกลาวไววา ประชาชนจะไมสามารถเห็น
พระเจา แตพระเจาตองการใหหัวหน าเหลานี้รูวาพระองคอยูกับพวกเขาจริงๆ ดังนัน
้ พระองค
จึงปรากฏตอหน าพวกเขา

อพยพ ๒๔:๑๒
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อพยพ ๒๕:๒๐

เต็นทศักดิ์สิทธิ์

โมเสสขึน
้ ไปรับกฎจากพระเจา
๑๒ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

“ขึ้นมาหา
เราบนภูเขา และคอยเราที่ นัน
่ เพื่อเราจะให
แผน หินสองแผน ที่มีกฎและพวกคําสัง่ สอน
ที่เราไดเขียนไวสําหรับสอนพวกเขา”
๑๓ โมเสสและโย ชู วาผู ชวยของโมเสสลุก
ขึ้น และโมเสสขึ้น ไปที่ภูเขาของพระเจา
๑๔ แตเขาไดพูดกับพวกผู อาวุโสพวก นั น
้ วา
“ใหคอยพวก เราอยูที่ นี่ จนกวาพวก เราจะ
กลับมาหาพวก ทาน อา โรนและเฮ อรจะอยู
กับพวกทาน ใครที่มีเรื่องฟ องรองกัน ก็ใหไป
หาสองคนนี้”
โมเสสพบกับพระเจา
๑๕ โมเสสขึ้นไปบนภูเขาและเมฆก็ปกคลุม

ภูเขาอยู ๑๖ รัศมีของพระ ยาหเวห ไดลง
มาอยูบนภูเขาซี นาย และเมฆไดปกคลุม
ภูเขานัน
้ อยูหก วัน แลวในวันที่ เจ็ด พระ
ยาหเวหไดเรียกโมเสสจากทามกลางเมฆ
๑๗ สําหรับประชาชนชาวอิสราเอลแลว
นัน
้
รัศมีของพระยาหเวห ดูเหมือนกับเปลวไฟที่
กําลังเผา ผลาญยอด เขาอยู ๑๘ โมเสสเขาไป
ในเมฆนัน
้ และขึ้น ไปยังภูเขา โมเสสอยูบน
ภูเขานัน
้ สี่สิบวันสี่สิบคืน
ของถวายใชทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๓๕:๔-๙)

๒๕

๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

๒ “บอกกับประชาชนอิสราเอลใหนํา

ของถวายมาให เรา ใหแตละคนตัดสิน ใจเอง
วา เขาอยากใหอะไรกับ เรา แลวใหเจารับ
ของ ถวายนี้แทนเรา ๓ ของ ถวายที่เจาจะได
รับจากพวกเขา คือ ทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ ์
๔ ดายสีน้ํ าเงิน สี มวงและสีแดง เขม ผาลินิน
*อยาง ดี ขน แพะ ๕ หนั ง แกะตัวผู หนั งปลา
โลมา ไม กระถิน ๖ นํ้ ามันสําหรับจุดตะเกียง
เครื่องเทศที่ใชทํานํ้ ามันสําหรับเจิม และทํา
เครื่องหอม ๗ หินจําพวกนิลและพลอยที่จะ
เอาไปฝั งในเอโฟด และถุงผาทับอก
*๒๕:๔

๘ แลวใหพวก

์ ิทธิ ์
เขาสรางสถาน ที่ศักดิส
ใหกับ เรา และเราจะอยูทามกลางพวก เจา
๙ เราจะแสดงใหเห็นวาเต็นทศักดิส
์ ิทธิแ
์ ละ
เครื่องใชไมสอยของมัน มีรูป รางหน าตาเป็ น
อยางไร พวกเจาจะตองสรางตามแบบนัน
้ ทุก
อยาง
หีบศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๓๗:๑-๙)
๑๐ ใหพวก

เขาทําหีบดวยไม กระถิน ที่มี
ความ ยาวสองศอกครึ่ง †กวางหนึ่งศอกครึ่ง
‡สูงหนึ่ งศอกครึ่ง
๑๑ หีบ นั น
้ จะตองเคลือบ
์ ัง้ ดาน ในและดาน นอก
ดวยทองคําบริสุทธิท
เจาตองทําขอบของ หีบดวยทองโดย รอบ
๑๒ ทําหวงทองคําสี่ หวงสําหรับหีบ นั น
้ และติด
หวง นัน
้ ไวที่ขาทัง้ สี่ ขา ติดสองหวงไวดาน
หนึ่งและอีกสองหวงไวอีกดาน หนึ่ง ๑๓ ใหทํา
คานที่ทําดวยไม กระถินและเคลือบคานดวย
ทองคํา ๑๔ สอดคานเหลา นัน
้ เขาที่หวงดาน
ขางของ หีบ เพื่อใชยกหีบ นัน
้ ๑๕ คานเหลา
นัน
้ จะตองสอดอยูในหวงของ หีบและตองไม
ถอดออกจากหีบเลย
๑๖ ใหเจาใสแผน หินสอง แผนที่มีขอ ตกลง
เขียน ไว ที่เราจะใหกับ เจาลงในหีบ นัน
้
๑๗ เจาจะตองทําฝา หีบขึ้นจากทองคําบริสุทธิ ์
์ ากบาปจะถูกชําระ
ตรงฝาที่ความไมบริสุทธิจ
ฝา หีบจะมีความ ยาวสองศอกครึ่ง กวาง
หนึ่งศอกครึ่ง ๑๘ ใหสรางเค รูบสอง องคดวย
ทองคํา เจาตองขึ้น รูปเค รูบนี้ดวยคอน และ
ตัง้ แตละองคไวที่ปลายของฝาหีบทัง้ สองขาง
๑๙ ตัง
้ ไวที่ปลายทัง้ สองขางของฝาหีบที่ความ
์ ากบาปจะถูกชําระ ใหสรางเค รูบ
ไมบริสุทธิจ
ทัง้ สอง องคนัน
้ ติดเป็ นเนื้อเดียวกับฝา หีบที่
ปลายทัง้ สอง ๒๐ เครูบทัง้ สององคนัน
้ มีปีกทัง้
สองขางที่กางออก ปี กดานหนึ่งของเครูบนัน
้
ทําใหเกิดเงาขึ้นบนฝา หีบที่ความไมบริสุทธิ ์
จากบาปจะถูกชําระ และเค รูบทัง้ สองหัน

ผาลินิน ผาที่ทอมาจากใยของพืชประเภทตนปอ

†๒๕:๑๐

สองศอกครึ่ง หรือ ๑.๓๑ เมตร

‡๒๕:๑๐

หนึ่ งศอกครึ่ง หรือ ๗๘.๗๕ เซนติเมตร
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หน าเขาหากัน ทัง้ สองจะหันหน าไปทางที่ซ่ งึ
์ ากบาปจะถูกชําระ
ความไมบริสุทธิจ
๒๑ ใหเจาเอาฝา หีบที่ความไมบริสุทธิจ
์ าก
บาปจะถูกชําระ มาวางลงบนหีบ นัน
้ และใส
หลัก ฐานที่เราจะมอบใหเจาลงไปในหีบ นัน
้
๒๒ ตรงนี้ แหละ เราจะพบกับ เจาเหนื อฝา หีบ
์ ากบาปจะถูกชําระ ที่อยู
ที่ความไมบริสุทธิจ
ระหวางเครูบทัง้ สองนัน
้ ซึ่งอยูบนหีบแหงขอ
ตกลง เราจะบอกเจาทุก เรื่องที่เราอยากให
เจาไปสัง่ กับประชาชนชาวอิสราเอล
โตะวางขนมปั ง
(อพย. ๓๗:๑๐-๑๖)
๒๓ ใหเจาเอาไม

กระถินมาทําโตะที่มีความ
ยาวสองศอก *กวางหนึ่งศอก †สูงหนึ่งศอก
ครึ่ง ๒๔ ใหเคลือบโตะ นัน
้ ดวยทองคําบริสุทธิ ์
และทําลวดลายดวยทองคําบริสุทธิร์ อบๆ
๒๕ ทํากรอบกวางหนึ่ งฝ ามือรอบๆโตะ
โตะ
และทําลวดลายบนกรอบ นัน
้ ๒๖ แลวทําหวง
ทองคําสี่ หวงเอา ไวติดกับมุมขา โตะทัง้ สี่ มุม
๒๗ หวงทัง
้ สี่ หวงจะตองติดอยูกับกรอบเพื่อ
๒๘ ใหทําคานดวยไม
ยึดคานเวลาหามโตะ
กระถินและเคลือบมันดวยทองคํา คาน นี้จะ
ใชหามโตะ ๒๙ ใหเจาทําพวกจาน ชาม ไห
และโถที่ใชรินเครื่องดื่มบูชา สิ่งเหลา นี้จะ
ตองทําดวยทองคําบริสุทธิ ์ ๓๐ ใหจัดขนมปั ง
ไวบนโตะตรงหน าเราอยาใหขาด
ตะเกียงที่ มี ขาตัง้
(อพย. ๓๗:๑๗-๒๔)
๓๑ ใหเจาทําตะเกียงที่

มีขา ตัง้ ดวยทองคํา
บริสุทธิ ์ ใหข้ น
ึ รูปฐานและลํา ตัวของตะเกียง
ที่ มีขา ตัง้ ดวยคอน สวนฐาน ดอก ตัว ดอก
และกลีบดอกใหทําติดเป็ นเนื้อเดียวกัน

อพยพ ๒๖:๕

๓๒ ใหมีกานหก กานยื่นออก มาจากตะเกียง
ที่ มีขา ตัง้ นัน
้
ขาง ละสามกาน ๓๓ แตละ
กานจะตองมีดอกไมสามดอกที่เหมือนดอก
อัล มอน ต ทุกๆดอกใหมีฐาน ดอกและกลีบ
ดอก ใหทําตามนี้ทัง้ หกกาน ๓๔ สําหรับลํา ตัว
ตะเกียงที่ มีขาตัง้ นัน
้ ใหมีถวยสี่ ใบที่มีรูป ราง
เหมือน กับดอกอัล มอน ด มีฐาน ดอกและ
กลีบ ดอก ๓๕ ใตกิ่งทุกๆคู ทัง้ หกกิ่งที่ย่ น
ื ออก
มาจากลํา ตัวของตะเกียงที่ มีขา ตัง้ นัน
้
จะ
ตองมีฐาน ดอกติดเป็ นเนื้อเดียวกัน ๓๖ ฐาน
ดอกและกานเหลา นัน
้ จะตองทําใหติดเป็ น
เนื้อเดียวกัน ทุกชิน
้ สวนของตะเกียงที่ มี
ขา ตัง้ นัน
้
จะตองใชคอนขึ้น รูปจากทองคํา
บริสุทธิ ์ ๓๗ ใหทําตะเกียง ‡เจ็ด ดวงใสที่
ตะเกียงที่ มีขา ตัง้ นัน
้ แลวจุดตะเกียงเหลา
นัน
้ เพื่อตะเกียงเหลา นัน
้ จะไดสอง แสงไปยัง
พื้นที่หน าตะเกียงที่ มีขา ตัง้ ๓๘ ใหใชทองคํา
์ ํากรรไกรตัดไสตะเกียงและถาดใส
บริสุทธิท
๓๙ ขาว ของเครื่อง ใช
ไสตะเกียงที่ตัดนัน
้
์ นักหนึ่งตะ
ทัง้ หมดจะตองใชทองคําบริสุทธิห
ลันต ¶๔๐ ใหเจาทําสิ่งเหลานี้ตามแบบที่เราได
ใหเจาดูบนภูเขานี้

เต็นทศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๓๖:๘-๓๔)

๒๖

๑ ใหเจาสรางเต็นทศักดิส
์ ิทธิด
์ วย

มานสิบ ผืนที่ทําจากผา ลินินเนื้อ ดี
และผาที่ทอจากดายสีน้ํ าเงิน สี มวงและสี
แดงเขม ปั กลายเครูบลงไปอยางประณีตบน
ผา มานนัน
้ ดวย ๒ ใหมานแตละผืนยาวยี่สิบ
แปดศอก §กวางสี่ ศอก **ทุก ผืนตองมีขนาด
เทากัน หมด ๓ ผา มานหาผืนจะถูกเกี่ยวเขา
ดวย กันเป็ นผืน ใหญ และที่ เหลืออีกหาผืนก็
จะเกี่ยวเขาดวย กันดวย ๔ เอาผาสีน้ํ าเงินทํา
เป็ นหูติด ไวกับขอบผา มานผืน ใหญทัง้ สอง
ผืนนัน
้ ๕ ใหที่ขอบ มานแตละผืนทําหูหา สิบหู

*๒๕:๒๓

สองศอก หรือ ๑.๐๕ เมตร

†๒๕:๒๓

หนึ่ งศอก เทากับ ๑ ฟุต ๘.๖๒ นิ้ว หรือ ๕๒.๕ เซนติเมตร

‡๒๕:๓๗

ตะเกียง ตะเกียงเหลา นี้มีลักษณะเป็ นชามเล็กๆไวเติมนํ้ ามันลงไปและใสไส
ตะเกียงลงไป ใชจุดเพื่อใหความสวาง
¶๒๕:๓๙

หนึ่ งตะลันต หรือ ๓๔.๕ กิโลกรัม

§๒๖:๒

ยี่สิบแปดศอก หรือ ๑๔.๗ เมตร

**๒๖:๒

สี่ศอก หรือเทากับ ๒.๑ เมตร
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33

และใหหูของทัง้ สองมานอยูตรง กัน ๖ แลว
ใหเจาทําตะขอจากทองคําหา สิบอัน เอา ไว
เกี่ยวผา มานเหลา นัน
้ เขาดวย กันใหเป็ นผืน
เดียวกัน
๗ เจาตองทําผา มานขึ้นอีกสิบ เอ็ดผืนจาก
์ ิทธิน
์ ี้อีกชัน
ขน แพะ เพื่อไปคลุมเต็นทศักดิส
้
หนึ่ง ๘ ผา มานขน แพะแตละผืนยาวสามสิบ
ศอก *กวางสี่ศอก ทุก ผืนเทา กัน หมด ๙ เอา
หาผืน แรกมาเกี่ยวติด กันเป็ นผืน ใหญ ที่
เหลืออีกหก ผืน ก็เอามาเกี่ยวติด กันเป็ นอีก
หนึ่งผืน ใหญ แลวใหพับผาของผืนที่ หกที่
๑๐ เจาตอง
คลุมอยูดาน หน าของเต็นท นัน
้
ทําหูไวที่ขอบผา มานของผาชิน
้ บน สุดของ
ชุด แรก และทําอยางเดียวกันกับผาชิน
้ บน
สุดทัง้ สองผืน ใหญนัน
้ ผืน ละหา สิบหู ๑๑ และ
ทําตะขอจากทองสัมฤทธิ ์ ไวเกี่ยวกับหูของ
ผา มานทัง้ สองผืน นัน
้ ใหเป็ นผืนเดียวกัน
๑๒ สวนของผา มานครึ่งที่ เหลือใหแขวนหอย
ลงดาน หลังของเต็นท ๑๓ และสวนของผา
ที่ เหลืออีกขาง ละหนึ่งศอก †ใหแขวนหอย
์ ิทธิท
์ งั ้ สอง
ลงมาปิ ดดาน ขางของเต็นทศักดิส
ขาง ๑๔ เอาหนัง แกะตัวผูทําเป็ นหลังคาเต็นท
ชัน
้ ใน สวนหลังคาเต็นทชัน
้ นอก ใหทําจาก
หนังปลาโลมา
๑๕ ใหเจานํ าไม กระถินมาทําเป็ นกรอบคํ้า
เต็นท ๑๖ กรอบ นี้มีความ สูงสิบศอก ‡กวาง
หนึ่งศอกครึ่ง ¶๑๗ ที่สวนปลายของไมทัง้ สอง
ขางทําเป็ นเดือยไวสองเดือยเพื่อเชื่อมไม
ใหติด กัน กรอบ ไมทุก อันใหทําออก มาเป็ น
๑๘ ทําจํานวน
ลักษณะเดียวกัน นี้ทัง้ หมด
ทัง้ หมดยี่สิบกรอบสําหรับทางทิศ
ใตของ
เต็นท ๑๙ และใชเงิน หลอทําเป็ นฐานของ
กรอบเหลา นัน
้ โดยทําสองฐานตอหนึ่งกรอบ
ใหตัง้ อยูทางสวน ปลายที่เป็ นเดือยทัง้ สอง
ขางของกรอบ รวมทัง้ หมดสี่ สิบฐาน ๒๐ สวน
อีก ขางที่อยูตรง กับทิศเหนือของเต็นท ให
ทํากรอบอีกยี่สิบกรอบ ๒๑ ทําฐาน เงินสี่ สิบ
ฐานโดยใชสอง ฐานตอหนึ่งกรอบเหมือน กัน
*๒๖:๘
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๒๒ สวนดาน

หลังของเต็นทที่อยูทิศตะวัน ตก
๒๓ และที่มุมดาน
ใหทํากรอบขึ้นหกกรอบ
หลังทัง้ สอง มุมของเต็นท ใหสรางกรอบสอง
กรอบสําหรับสองมุมนัน
้ ๒๔ ทัง้ สองกรอบนัน
้
ในสวนลางจะแยกกัน แตสวนบนจะเชื่อมตอ
กันดวยหวงหนึ่งหวง ใหสรางแบบเดียวกันนี้
กับมุมทัง้ สองมุม ๒๕ อยาง นี้จะไดกรอบรวม
แปดกรอบบนฐาน เงินสิบ หกฐาน โดยแบง
เป็ นสองฐานตอหนึ่งกรอบ
๒๖ นํ าไม กระถินมาทําเป็ นไม ขัดหา อัน
สําหรับขัดกรอบเหลา นัน
้ บนดาน หนึ่งของ
์ ิทธิ ์ ๒๗ และอีกหา อันสําหรับขัด
เต็นทศักดิส
กรอบดานที่ สองของเต็นท และอีกหา อัน
สําหรับขัดกรอบดาน หลังที่อยูทางตะวัน ตก
ของเต็นท ๒๘ ไมขัดกรอบพวก นี้จะสอดขัด
อยูระหวางกลางของกรอบ ไมเหลา นัน
้ เพื่อ
รอยกรอบไมเหลานัน
้ เขาดวยกัน
๒๙ เคลือบทองคําใหกรอบไมเหลา นั น
้ และ
ทําหวงจากทองคําติด ไวที่กรอบ ไม เพื่อเอา
ไวสอดไม ขัดนัน
้ เจาตองเอาทองหุมสําหรับ
ไม ขัดกรอบเหลา นัน
้ ดวย ๓๐ แลวเจาจะ
์ ิทธิน
์ ี้ไดตามแบบที่
สามารถติดตัง้ เต็นทศักดิส
เราใหเจาดูบนภูเขาแหงนี้
ภายในเต็นทศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๓๖:๓๕-๓๖)
๓๑ เจาตองทําผา

มานที่ทอจากเสนใยลินิน
อยาง ดี และผาที่ทอจากดายสีน้ํ าเงิน สี มวง
และสีแดง เขม และใหปักลายเค รูบลงไป
อยางประณีตบนผา มานนัน
้ ดวย ๓๒ แขวน
ผา มานนี้ไวดวยตะขอทองคําที่อยูบนเสาไม
กระถินทัง้ สี่ ตนที่หุม ทองไว แลว เสาเหลา นี้
ตัง้ อยูบนฐาน เงินสี่ฐาน ๓๓ แขวนผา นัน
้ ไว
§และใหนําหีบที่
กับตะขอทองคําเหลา นัน
้
ใสแผน หินสอง แผนแหงขอ ตกลง มาวาง ไว
หลังมาน นัน
้
ผา มานนี้จะกัน
้ ระหวางสถาน
์ ิทธิก
์ ับสถาน ที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุด ๓๔ เจา
ที่ศักดิส

สามสิบศอก หรือ ๑๕.๗๕ เมตร ภาษากรีกโบราณเขียนไววา ๒๕ ศอก

†๒๖:๑๓
‡๒๖:๑๖

หนึ่ งศอก เทากับ ๕๒.๕ เซนติเมตร
สิบศอก หรือเทากับ ๕.๒๕ เมตร

¶๒๖:๑๖

หนึ่ งศอกครึ่ง หรือ ๗๘.๗๕ เซนติเมตร

§๒๖:๓๓

ดวยกัน

ตะขอทองคําเหลา นั น
้ คือตะขอทองคําหา สิบหวงที่ใชเชื่อมผา เต็นทสอง ผืนเขา
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์ ากบาปจะ
ตองวางฝา หีบที่ความไมบริสุทธิจ
ถูกชําระ ไวบนหีบใสแผน หินสอง แผนแหง
์ ิทธิท
์ ี่สุด
ขอ ตกลง ที่วางอยูในสถาน ที่ศักดิส
นัน
้
๓๕ ใหวางโตะไวที่ดาน นอกของ มาน และ
วางตะเกียงที่ มีขา ตัง้ ไวตรง ขามกับโตะซึ่ง
์ ิทธิ ์ สวนโตะ
อยูทางทิศ ใตของเต็นทศักดิส
์ ิทธิ ์
นัน
้ อยูทางทิศเหนือของเต็นทศักดิส
ประตูของเต็นทศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๓๖:๓๗-๓๘)
๓๖ ใหเอาผาที่ทอดวยดายสีน้ํ าเงิน

สี มวง
และสีแดง เขม รวม ทัง้ ผา ลินินที่ปักอยาง
ประณีต
มาทําเป็ นฉาก กัน
้ ปิ ดชองประตู
๓๗ นํ าไม กระถินมาทําเป็ นเสาหา ตนสําหรับ
ฉาก กัน
้ นัน
้
และหุม ทองทับเสาเหลา นัน
้
ดวย ทําตะขอจากทองคําติด ไว และเอาทอง
์ ลอทําเป็ นฐานของเสาทัง้ หาตนนัน
สัมฤทธิห
้
แทนบูชาสําหรับเผาเครื่องบูชา
(อพย. ๓๘:๑-๗)
๑ เจาตองสรางแทน

๒๗ กระถินขนาดยาวหา ศอก

บูชาจากไม
*กวางหา
ศอกเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูงสามศอก †๒ ที่
มุมทัง้ สี่ ดานใหทําเชิง งอนติดกับแทน บูชา
เป็ นชิน
้ เดียวกันแลวหุมทองสัมฤทธิ ์
๓ นํ าทองสัมฤทธิม
์ าทําเครื่อง ใชทุก อยาง
สําหรับแทน คือพวกหมอใสขี้เถา ทัพพี ชาม
ประพรม สอม และกระทะ ๔ ใชทองสัมฤทธิ ์
ทําเป็ นตะแกรงหนึ่ง อันกับหวงอีกสี่ อันติด
๕ และเอา
ไวที่มุมทัง้ สี่ มุมของตะแกรงนัน
้
ไปวาง ไวในแทน ลึกจากขอบของแทน บูชา
ลงไปครึ่งหนึ่ง
๖ เจาตองทําไม คานสําหรับแทน บูชาดวย
โดยใชไมกระถิน
เทศและหุมทองสัมฤทธิ ์
๗ เมื่อตองการยกแทน บูชาขึ้น ไม คานนี้ จะ
*๒๗:๑
†๒๗:๑

หาศอก หรือ ๒.๖ เมตร
สามศอก หรือ ๑.๖ เมตร

‡๒๗:๙

หนึ่ งรอยศอก หรือ ๕๒.๕ เมตร
หาสิบศอก หรือ ๒๖.๒๕ เมตร
§๒๗:๑๔ สิบหาศอก หรือ ๗.๙ เมตร

¶๒๗:๑๒

**๒๗:๑๖

ยี่สิบศอก หรือ ๑๐.๕ เมตร
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์ ัง้ สอง ขางของแทน
สอดผานหวงสัมฤทธิท
๘ ใหใชแผนกระดานปิ ดดาน ขางไว
บูชา
เพราะฉะนัน
้ ภายในแทน บูชานี้จะกลวง ให
เจาสรางแทน บูชาตามแบบที่เราใหดูบนภูเขา
ลูกนี้
ลานรอบๆเต็นทศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๓๘:๙-๒๐)
๙ เจาตองทําลานทางทิศ

ใตของเต็นท
์ ิทธิ ์ โดยใชผา ทอลินิน ขนาดยาวหนึ่ง
ศักดิส
รอยศอก ‡เอามากัน
้ เป็ นมาน ๑๐ ใชเสายี่สิบ
์ ี่สิบฐาน
ตน
ที่ตัง้ อยูบนฐานทองสัมฤทธิย
ตะขอและหวงที่ติดอยูบนเสาใหทําจากเงิน
๑๑ สวนทางทิศ เหนื อของเต็นท ใหทําเหมือน
ทิศ ใตคือ ขึงผา ทอลินินยาวหนึ่ง รอยศอกบน
์ ี่สิบ
เสายี่สิบตน ที่ตัง้ อยูบนฐานทองสัมฤทธิย
ฐาน ตะขอและหวงทําจากเงิน
๑๒ ทิศตะวัน ตกใหใชผา ทอลินิน ยาวหา สิบ
ศอก ¶ทําเสาสิบ ตนบนฐานสิบ ฐาน ๑๓ ดาน
หน าของเต็นท ซึ่งหันไปทางทิศตะวันออก ก็
ใชผาขนาดหา สิบศอกเหมือน กัน ๑๔ ทํามาน
อีกผืนขนาดสิบ หาศอก §เพื่อใชแขวนไวดาน
หนึ่งของประตูโดยตัง้ เสาขึ้น ใหมสาม ตนบน
ฐานสามฐาน ๑๕ อีกดานหนึ่งใหทําเหมือนกัน
คือ แขวนมานขนาดสิบ หาศอกไวบนเสาสาม
ตนที่อยูบนฐานสามฐาน
๑๖ ประตูลานใชฉากที่ทําจากผาที่ทอดวย
ดายสีน้ํ าเงิน สี มวงและสีแดง เขม และผา
ลินินเนื้อ ดี เย็บติด กันขนาดยาวยี่สิบศอก
**แขวนที่เสาสี่ เสาบนฐานสี่ ฐาน ๑๗ เสาที่ลอม
รอบลานทัง้ หมดจะมีราวที่ทําจากเงินเชื่อม
ตอ กัน และมีตะขอที่ทําจากเงิน สวนฐานทํา
จากทองสัมฤทธิ ์ ๑๘ ลานควรมีขนาดยาวหนึ่ง
รอยศอก กวางหา สิบศอก สูงหา ศอก ให
แขวนผา ลินินอยาง ดีไวกับเสาที่ตัง้ อยูบน
์ ําขาว
ฐานทองสัมฤทธิ ์ ๑๙ ใหใชทองสัมฤทธิท
์ ิทธิ ์
ของเครื่อง ใชทุก อยางของเต็นทศักดิส
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รวม ทัง้ หมุดยึดเต็นท
ลานทัง้ หมด

อพยพ ๒๘:๑๗

และหมุดยึดที่อยูใน

นํ ้ามันสําหรับตะเกียง
(ลนต. ๒๔:๑-๔)
๒๐ เจาตองสัง
่ ใหชาวอิสราเอลนํ านํ้ ามัน

์ ี่คน
มะกอกบริสุทธิท
ั ้ ไว มาใชจุดตะเกียงเพื่อ
ใหมันสวางอยางตอ เนื่อง ๒๑ อาโรนและพวก
ลูกชายของ
เขาจะรับหน าที่ดูแลตะเกียง
ตัง้ แตเวลาเย็นจนถึงเชาวัน ใหม ตะเกียง
เหลา นัน
้ จะอยูตอ หน าพระ ยาหเวหในสวน
เต็นทนัด พบ ซึ่งอยูนอกมานที่อยูตอ หน าหีบ
ที่ใสแผน หินสอง แผนแหงขอ ตกลงไว กฎ นี้
เป็ นสิ่งที่พวก เจาตองปฏิบัติตามตลอด ไปจน
ชัว
่ ลูกชัว
่ หลาน
เสือ
้ ผาของนั กบวช
(อพย. ๓๙:๑-๓๑)
๑ ใหนําตัวอา โรนพี่ ชายของ เจาและ

๒๘ พวกลูกชายของเขา คือ นาดับ อาบี
ฮู เอเลอาซาร และอิธามาร แยกออกมาจาก
ลูก หลานของอิสราเอล เพื่อมาเป็ นนักบวช
ของเรา
๒ ใหเจาทําชุดศักดิส
์ ิทธิใ์ หกับอาโรน พี่ ชาย
ของเจา เพื่อเป็ นเกียรติกับเขาและเพื่อความ
สวยงาม ๓ ใหเจาไปบอกเรื่อง นี้กับชางพวก
นัน
้ ที่มีความชํานาญ เราไดใสวิญญาณแหง
ผู เชี่ยวชาญใหกับพวก เขาไว แลว เพื่อพวก
เขาจะ ไดตัด เย็บเสื้อผาใหอา โรน เพื่อทําให
์ ิทธิแ
์ ละเพื่อเขาจะ ไดเป็ นนักบวช
เขาศักดิส
ของ เรา ๔ เสื้อผาที่พวก เขาจะตองเย็บมี ถุง
ผาทับ อก เอ โฟด ชุดกระโปรงยาว ผา คลุม
ผาโพกหัว ผารัด เอว พวกเขาจะตองเย็บชุด
์ ิทธิน
์ ี้ใหอา โรน พี่ ชายของ เจา เพื่อเขา
ศักดิส
จะ ไดเป็ นนักบวชของ เรา ๕ บอกกับชาง ให
ใชผา ทอง ผา ทอจากดายสีน้ํ าเงิน สี มวง สี
แดงเขม และผาทอลินินเนื้อดี

เอโฟดและผาคาดเอว
(อพย. ๓๙:๒-๗)
๖ ใหทําเอโฟดจากผา ทอง

ผาที่ทอจากดาย
สีน้ํ าเงิน สี มวง สีแดง เขมและผา ทอลินิน
เนื้อดี โดยใชชางเย็บที่มีฝีมือ ๗ ที่ไหลทัง้ สอง
ขางของเอ โฟดนี้ จะมีผาสอง ชิน
้ เย็บติดอยู
ทัง้ สองขาง ขางละชิน
้
๘ ผาคาด เอวสําหรับเอ โฟด จะตองตัด เย็บ
อยางประณีต และใชวัสดุเดียวกับที่ใชเย็บเอ
โฟด คือผา ทอง ผาที่ทอจากดายสีน้ํ าเงิน สี
มวง สีแดงเขม และผาทอลินินเนื้อดี
๙ ใหเอานิ ลมาสอง กอน
มาแกะชื่อพวก
ลูกชายของอิสราเอลลงไป ๑๐ ใหแกะชื่อหก
ชื่อลงในนิลกอน แรก และอีกหก ชื่อที่ เหลือ
ในนิลกอนที่ สองเรียงตามการ เกิด ๑๑ ใน
การ แกะชื่อพวกลูกชายของอิสราเอล ใหใช
วิธีเดียวกับที่ชางเจียระไนพลอยแกะตรา
ประทับ *แลวใชทองคําทําเป็ นตัว เรือน หุม
๑๒ และใหเอาไปติดไว
นิลทัง้ สอง กอนไว
บนบาทัง้ สอง ขางของเอ โฟด เพื่อใหพระ
ยาหเวหระลึกถึงลูก หลานของอิสราเอล อา
โรนจะสวมชื่อของพวก เขาอยูบนบา เมื่ออยู
ตอ หน าพระยาหเวห เพื่อพระองคจะไดระลึก
ถึงพวกเขา ๑๓ เจาตองทําตัว เรือนทองคําขึ้น
มา ๑๔ และใหทําสายสรอยทองคําบริสุทธิ ์ ขึ้น
มาสอง เสน เป็ นสรอยถักเป็ นเกลียวเหมือน
เชือก แลวเอาไปติดกับตัวเรือนทองคํานัน
้
ถุงผาทับอกสําหรับการตัดสินคดี
(อพย. ๓๙:๘-๒๑)
๑๕ เจาตองทําถุง ผาทับ อกสําหรับตัดสิน คดี

อยางประณีตเหมือน กับทําเอ โฟด คือใชผา
ทอง ผาที่ทอจากดายสีน้ํ าเงิน สี มวง สีแดง
เขม และผา ทอลินินเนื้อ ดี ๑๖ ถุง ผาทับ อกนี้
จะตองพับ ครึ่งทบ กันเป็ นถุง เป็ นสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ขนาดยาวหนึ่ง คืบ †กวางหนึ่ง คืบ
๑๗ ใหเอาพลอยมี คามาประดับไวที่ถุง ผาทับ
อกนี้ เรียงเป็ นสี่ แถว แถวละสาม เม็ด แถว
แรกใสพลอยสี แดง
บุษราคัมและมรกต

*๒๘:๑๑

ตราประทับ หินขนาดเล็กที่มีการตัด แตงเครื่องหมายที่ตองการไว เมื่อนํ าไป
ประทับหรือกดลงบนดินเหนียวหรือขีผ
้ ้ งึ จะเกิดเป็ น เครื่องหมายแบบนัน
้ ตามที่ตองการ
†๒๘:๑๖

หนึ่ งคืบ ประมาณ ๒๓ เซนติเมตร คือระยะทางจากปลายหัวแมมือถึงปลายนิ้วกอย
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๑๘ แถวที่ สองใสทับทิม

ไพลิน และแกวผลึก
สามใสเพทาย พลอยสี ขุน และ
เขีย
้ วแกวหนุมาน ๒๐ แถวที่สี่ใสพลอยสีเขียว
*พลอยประดับพวก
นิลและหินแจสเพอร
นี้จะถูกฝั งอยูในตัว
เรือนที่ทําจากทองคํา
๒๑ จะมีพลอยทัง
้ หมดสิบ สองกอน เพื่อใสช่ อ
ื
ของพวกลูกชายของอิสราเอล พลอยประดับ
แตละกอนจะเหมือนตราประทับ จะมีช่ อ
ื ของ
เผาทัง้ สิบสองเผาแกะสลักไวกอนละเผา
๒๒ เจาตองทําสาย สรอยจากทองคําบริสุทธิ ์
ที่ถักเป็ นเกลียวเหมือนเชือก สําหรับถุง ผา
ทับ อกนี้ ๒๓ ใหทําหวงทองคําสองหวง ติด
ไวที่มุมดาน บนของถุง ผาทับ อกนี้ มุมละ
๒๔ แลวใหเอาสรอยทองสองเสนนั น
อัน
้ มา
คลองเขา กับหวงทองคําสอง หวงที่ติดอยูที่
มุมดาน บนของถุง ผาทับ อกนี้ ๒๕ แลวเอา
อีกปลายของสรอยทองนัน
้
ไปคลองกับตัว
เรือนทองคําที่ติดอยูบนไหลทัง้
สองของเอ
โฟด สรอยทัง้ สองนัน
้ จะติดอยูที่ไหลของเอ
โฟดดานหน า ๒๖ เจาตองทําหวงทองคําขึ้นมา
อีกสอง หวง แลวเอามาติด ไวกับปลายดาน
ในของถุง ผาทับ อกที่ติดกับเอ โฟดนี้ ๒๗ เจา
ตองทําหวงทองคําอีกสอง หวงและติดหวง
นัน
้ ไวกับสวน ลางของไหลทัง้ สอง ขาง ตรง
ดาน หน าของเอ โฟด ใกลกับตะเข็บเหนือผา
คาด เอวขึ้นมา ๒๘ ใหเอาเชือกสีน้ํ าเงิน มา
ผูกหวงทัง้ สอง อันของถุง ผาทับ อกกับหวง
สองอันของเอโฟดเขาดวยกัน เพื่อถุง ผาทับ
อกจะ ไดอยูใกลกับผา คาด เอว และจะ ไดไม
หลวมหลุดจากเอโฟด
๒๙ อา โรนจะสวมถุง ผาทับ อกแหงการ
ตัดสิน คดี ที่มีช่ อ
ื ของพวกลูกชายอิสราเอล
แกะ สลักอยู ตรงกับหัวใจของ เขา เมื่อเขา
์ ิทธิ ์ ถุง ผาทับ อกนี้จะ
เขามาในสถาน ที่ศักดิส
ทําใหพระยาหเวหระลึกถึงพวกลูก หลานของ
อิสราเอลตลอดไป ๓๐ เจาตองเอาอูริมและทูม
มิมมาใสไวในถุง ผาทับ อกแหงการตัดสิน คดี
ดวย มันจะอยูตรง กับหัวใจของอา โรน เมื่อ
เขามาอยูตอ หน าพระยาหเวห อาโรนจะสวม
ถุง ผาทับ อกที่มีช่ อ
ื พวกลูกชายของอิสราเอล
สลักอยู ตรงกับหัวใจของ เขา ตอหน าพระ
ยาหเวหตลอดไป
๑๙ แถวที่

*๒๘:๒๐

ผาชิ ้นอื่นสําหรับนั กบวช
(อพย. ๓๙:๒๒-๓๑)
๓๑ เจาตองใชผาสีน้ํ าเงินลวน

มาตัดเป็ น
เสื้อชุด ยาวของเอ โฟด ๓๒ ดาน บนใหทําชอง
สวม หัว เย็บขอบรอบๆชองสวม หัวนี้เพื่อ
ป องกันไม ใหมันฉีก ขาด เป็ นเหมือนชอง
สวมหัวของเสื้อทหาร ๓๓ เอาผาที่ทอจากดาย
สีน้ํ าเงิน สี มวงและสีแดง เขมมาเย็บเป็ น
ผลทับทิม ติด ไวรอบๆปลายเสื้อชุด ยาวนี้
และเอากระดิ่ง ทองมาติดสลับกับผลทับทิม
๓๔ ปลายเสื้อชุด ยาว จะมีกระดิ่ง ทองและผล
ทับทิมติดอยูรอบๆ ๓๕ อา โรนจะสวมมันเมื่อ
เขาเขามารับ ใชพระยาหเวห พระยาหเวหจะ
ไดยินเสียงกระดิ่งของอา โรน เมื่อเขาเขา มา
์ ิทธิ ์ ตอ หน าพระ ยาหเวห
ในสถาน ที่ศักดิส
และเมื่อเขาออกไป เขาจะไดไมตาย
๓๖ เจาตองทําแผน ป ายจากทองคําบริสุทธิ ์
และแกะ สลักบนแผน ป ายเหมือนแกะ สลัก
์ ิทธิส
์ ําหรับพระ
บนตราประทับคําวา “ศักดิส
ยาหเวห” ๓๗ ใชผาสีน้ํ าเงิน เย็บแผนป ายทอง
นัน
้ แลวเอาไปมัดติด ไวดานหน าของผา โพก
หัว ๓๘ มันจะไดอยูตรงหน าผากของอาโรน นี่
แสดงวา อา โรนจะแบก รับความผิด บาปทัง้
หลาย ถามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นกับพวกของ
์ ิทธิท
์ ี่ลูก หลานของอิสราเอลนํ ามา
ขวัญศักดิส
ถวายใหกับพระ ยาหเวห แผน ป ายนัน
้ จะอยู
บนหน า ผากของอา โรนตลอด ไป เพื่อพระ
์ ิทธิข
์ อง
ยาหเวหจะไดยอมรับของ ขวัญศักดิส
ประชาชนเหลานัน
้
๓๙ ใหเจาทอผา คลุมลายหมาก รุก และทํา
ผา โพกหัวจากลินินอยางดี และใหชางปั กมา
ปั กลวดลายลงบนผา คาด เอว ๔๐ สวนลูกชาย
ของอาโรน ใหเจาทําผา คลุม ผา คาดเอว ให
กับพวกเขา และทําผาโพกหัวใหพวกเขาเพื่อ
ให เกียรติกับพวก เขาและเพื่อความสวยงาม
๔๑ ใหเจาแตง ตัวใหกับอา โรนพี่ ชายของ เจา
และพวกลูกชายของ เขา เจิมพวก เขา แตง
์ ิทธิ ์ เพื่อ
ตัง้ พวกเขา และทําใหพวกเขาศักดิส
พวกเขาจะไดมารับใชเราในฐานะนักบวช
๔๒ ใหเอาผา ลินินมาทําเป็ นชุด ชัน
้ ในใหกับ
พวก เขา เพื่อปกปิ ดรางกาย ชุด ชัน
้ ในนี้เริ่ม
จากเอวลงไปถึงตน ขา ๔๓ อา โรนกับพวก

หินแจสเพอร หินควอทซชนิดหนึ่งเนื้อขุนมีหลายสี
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ลูกชายของ เขาจะใสมันเมื่ออยูในเต็นทนัด
พบ หรือเมื่อพวก เขาเขา ใกลแทน บูชา เพื่อ
์ ิทธิ ์ พวก เขาจะไดไม
รับ ใชในสถาน ที่ศักดิส
ตองแบก รับความผิดและตองตาย นี่จะเป็ น
กฎสําหรับอาโรนและลูกหลานรุนตอๆไปของ
เขาตลอดไป
คําสั่งตางๆเรื่องการแตงตัง้ นั กบวช
(ลนต. ๘:๑-๓๖)
๑ นี่ คือสิ่งที่เจาตองทําใหกับพวก

๒๙ เขา

์ ิทธิ ์
ที่จะทําใหพวก เขาศักดิส
เพื่อพวก เขาจะสามารถเป็ นนักบวชใหกับ
เรา ใหเอาวัวตัวผูหนึ่ง ตัว และแกะตัวผูสอง
ตัวที่ไมมีตําหนิอะไร เลย ๒ ขนมปั งที่ไม ใส
เชื้อ ฟู พวกขนมปั งคลุกนํ้ ามันที่ไม ใสเชื้อ ฟู
และขนมปั งบางๆที่ไม ใสเชื้อ ฟูทาดวยนํ้ ามัน
เจาตองเอาแป ง สาลีอยาง ดีมาทําขนมพวก
นี้ ๓ ใหเอาขนมพวก นี้ใสในตะกรา และเอา
ตะกราใบ นี้ไปพรอมกับวัวตัวผูและแกะสอง
ตัว
๔ ใหเจานํ าตัวอา โรนและพวกลูกชายของ
เขาไปที่ประตูของเต็นทนัด พบ และเอานํ้ า
มาชําระตัวพวก เขา ๕ เจาตองเอาเสื้อผามา
แตง ตัวใหกับอา โรน ใหเขาใสเสื้อ คลุม ใส
เสื้อชุด ยาวของเอโฟด เอโฟด และถุง ผาทับ
อก ใหเจาเอาผา คาด เอวที่ปักลวดลายมาผูก
เอ โฟดบนตัว เขา ๖ แลวพันผา โพก หัวบนหัว
์ ิทธิไ์ วบนผาโพกหัว
เขา และสวมมงกุฎศักดิส
ของ เขา ๗ ใหเจาเอานํ้ ามันสําหรับเจิม มาเท
บนหัวเขา และเจิมเขา
๘ ใหเจานํ าพวกลูกชายของอา โรนมา และ
เอาเสื้อคลุมไปแตงตัวใหกับพวกเขา ๙ ผูกผา
คาดเอวใหกับอาโรนและพวกลูกชายของเขา
และพันผาโพกหัวใหกับพวกเขา หลังจากนัน
้
แลว พวกเขาจะไดเป็ นนักบวช ตามกฎที่จะ
ใชตลอดไป และนี่คือวิธีที่เจาจะใชแตง ตัง้ อา
โรนกับพวกลูกชายของเขา
๑๐ เจาตองนํ าวัวตัวผูตัว นั น
้
มาไวหน า
เต็นทนัด พบ อา โรนกับพวกลูกชายของ เขา
จะวางมือลงบนหัวของวัวตัว นัน
้ ๑๑ และเจา
ตองฆาวัวตัว นัน
้ ตอ หน าพระ ยาหเวหตรง
ประตูเต็นทนัด พบ ๑๒ ตอจาก นัน
้ เจาตองเอา
เลือดของมันบางสวนไปที่แทน บูชา แลวเอา
นิ้วของ เจาจุมเลือดมาทาบนเชิง งอนของ
แทน บูชา และเทเลือดสวนที่ เหลือลงที่ฐาน
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ของแทน บูชา ๑๓ แลวเจาก็เอาไข มันทัง้ หมด
ที่ติดอยูกับเครื่องใน ตับ ไตทัง้ สองขาง และ
ไข มันรอบๆมัน ไปเผาบนแทน บูชา ๑๔ สวน
เนื้อกับหนังและขีข
้ อง มันใหเอาไปเผานอก
คาย มันเป็ นเครื่องบูชาชําระลาง
๑๕ เจาตองเอาแกะตัว แรกมาใหอา โรนและ
พวกลูกชายของ เขาวางมือลงบนหัวของ มัน
๑๖ แลวใหเจาฆาแกะตัว นั น
้ นํ าเลือดของ มัน
ไปพรมรอบๆแทน บูชาใหทัว
่ ๑๗ เจาตองหัน
่
แกะตัว นัน
้ เป็ นชิน
้ ๆ เจาตองลางเครื่อง ใน
และขาของมัน แลวเอาไปวางรวมไวกับสวน
อื่นๆ รวม ทัง้ หัวของ มัน ๑๘ แลวเผาแกะตัว
นัน
้ ทัง้ ตัวบนแทน บูชา มันเป็ นเครื่องเผาบูชา
ใหกับพระ ยาหเวห อันมีกลิ่น หอมเป็ นของ
ขวัญใหกับพระ ยาหเวห ๑๙ ใหเจาเอาแกะตัว
ที่ สองมา แลวใหอา โรนกับพวกลูกๆของ
๒๐ ให
เขาวางมือลงบนหัวของแกะตัว นัน
้
เจาฆาแกะตัว นัน
้ แลวเอาเลือดของ มันบาง
สวน มาป ายที่ติ่งหูขาง ขวาของอา โรนกับ
พวกลูกชายของ เขา และป ายลงที่หัว แม มือ
ขาง ขวา กับหัว แม เทาขาง ขวาของพวก เขา
แลวนํ าเลือดไปพรมรอบๆแทน
บูชาใหทัว
่
๒๑ ใหเจาเอาเลือดบาง สวนบนแทน บูชาและ
นํ้ ามันสําหรับเจิม พรมลงบนตัวอา โรนและ
บนเสื้อผาของเขา บนตัวพวกลูกชายของเขา
และบนเสื้อผาของพวก เขา วิธี นี้จะทําใหอา
โรนพรอม กับพวกลูกชายของ เขาและเสื้อผา
์ ิทธิ ์
ของพวกเขาศักดิส
๒๒ ใหเจาเอาไข มันของแกะ และไข มัน
สวนหาง ไข มันที่ติดอยูกับเครื่อง ใน ตับ
ไตสองขาง ไข มันสวนอื่นๆและขาขางขวา
มา เพราะมันคือแกะที่จะใชในการแตง ตัง้ อา
โรน ๒๓ ใหเอาขนมปั งหนึ่งกอน ขนมปั งคลุก
นํ้ ามันหนึ่งแผน ขนมปั งแผนบางๆหนึ่ง ชิน
้
จากตะกราขนมปั งที่ไมใสเชื้อฟู ที่วางอยูตรง
หน าพระ ยาหเวห ๒๔ เจาตองเอาของทัง้ หมด
นี้ มาใสไวในมือของอา โรนและพวกลูกชาย
ของเขา และใหเจายื่นพวกมันขึ้น เหมือนกับ
เครื่องยื่นบูชาใหกับพระ ยาหเวห ๒๕ แลวเจา
คอยเอาพวกมันมาจากมือของพวกเขา แลว
เอาไปเผาบนแทน บูชา พรอม กับแกะที่เป็ น
เครื่องเผาบูชานัน
้
เป็ นกลิ่น หอมใหกับพระ
ยาหเวห เป็ นของขวัญใหกับพระยาหเวห
๒๖ ใหเจาเอาสวนอกของ
แกะที่ใชในการ
แตง ตัง้ อา โรน มายื่นเป็ นเครื่องยื่นบูชาตอ
หน าพระ ยาหเวห มันจะเป็ นสวน แบงของ
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๒๗ เจาตองเอาเนื้ อสวนอกและสวนขา
เจา
ของ แกะ ที่ใชในการแตง ตัง้ อา โรน มาเป็ น
เครื่องยื่นบูชาใหกับเรา ใหเจาทําใหพวก มัน
์ ิทธิ ์ และมอบทัง้ สองสวนนัน
ศักดิส
้ ใหกับอา
โรนและพวกลูกชายของเขา ๒๘ เนื้อแกะสวน
นี้จะเป็ นสวนแบงของอาโรนและพวกลูกชาย
ของ เขาจากประชาชนชาวอิสราเอลตลอด ไป
เพราะมันเป็ นสวนที่ประชาชนชาวอิสราเอล
เอามาถวาย เป็ นเครื่องสังสรรคบูชา เป็ น
สวนที่พวกเขาถวายใหกับพระยาหเวห
๒๙ ชุดศักดิส
์ ิทธิข
์ องอา โรน ก็จะตกเป็ น
ของลูกชายคนตอๆ ไปของ เขาที่จะได รับการ
เจิมและแตง ตัง้ ใหเป็ นนักบวช ๓๐ ลูกชาย
ของอา โรน คนที่มาแทน เขา ก็จะสวมเสื้อ นี้
เป็ นเวลาเจ็ดวัน เมื่อเขาเขา มาในเต็นทนัด
์ ิทธิ ์
พบเพื่อรับใชในสถานที่ศักดิส
๓๑ เจาตองเอาเนื้ อ
แกะที่ใชในการแตง
์ ิทธิ ์ ๓๒ อา โรนกับ
ตัง้ ไปตมในสถาน ที่ศักดิส
พวกลูกชายของ เขา ตองกินเนื้อ แกะนี้ กับ
ขนมปั งที่อยูในตะกราที่ประตูของเต็นทนัด
พบ ๓๓ พวก เขาจะกินของ บูชาเหลา นัน
้ ที่
์ อง
ถวายเพื่อกําจัดบาปและความไมบริสุทธิข
พวก เขา เพื่อจะแตง ตัง้ พวก เขาและทําให
พวก เขาบริสุทธิ ์ คนนอกหามกิน เพราะเป็ น
์ ิทธิ ์ ๓๔ ถามีเนื้อแกะที่ใชในการ
อาหารที่ศักดิส
แตง ตัง้ กับขนมปั งเหลา นัน
้ เหลืออยูจนถึง
วัน รุง ขึ้น เจาตองเอาไปเผา ไฟทิง้ ให หมด
์ ิทธิ ์
อยาเอามากินอีก เพราะมันเป็ นของศักดิส
๓๕ ใหทํากับอาโรนและพวกลูกชายของเขา
ตามที่เราสัง่ พิธีแตง ตัง้ พวกเขาเป็ นนักบวช
จะมี ข้ น
ึ เจ็ดวัน ๓๖ ในเจ็ดวัน นี้ เจาตองฆาวัว
วัน ละหนึ่ง ตัว สําหรับเป็ นเครื่องบูชาชําระ
ลาง เพื่อชําระแทน บูชานี้ เจาจะตองทําให
แทน บูชาไมเสื่อม ไปโดยชําระมัน และเจา
์ ิทธิ ์
ตองเจิมมันดวยนํ้ ามันเพื่อทําใหมันศักดิส
๓๗ ในเจ็ดวัน นี้ เจาตองชําระแทน บูชา และ
์ ิทธิ ์ แลวแทน บูชานัน
ทําใหแทน บูชาศักดิส
้
์ ิทธิม
์ าก จนทุก สิ่งทุก อยางที่มาถูก
จะศักดิส
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์ ิทธิไ์ ป
แทน บูชานี้ ก็จะกลายเป็ นของศักดิส
ดวย
๓๘ ตอ ไป นี้ คือสิ่งที่เจาตองถวายบนแทน
บูชา ใหเจาฆาลูก แกะอายุหนึ่ง ปี จํานวนสอง
ตัว ๓๙ ถวายตัว หนึ่งในตอน เชาอีกตัว หนึ่ง
ในตอน เย็น ๔๐ เมื่อเจาถวายลูก แกะตัว แรก
ก็ใหถวายแป ง สาลีขนาดหนึ่งในสิบเอ ฟาห
*ผสมนํ้ ามันที่คัน
้ ไวหนึ่งในสี่ ฮิน †และเหลา
องุนหนึ่งในสี่ ฮินสําหรับเป็ นเครื่อง เท บูชา
๔๑ เมื่อเจาถวายลูก แกะตัวที่ สองในตอน เย็น
ก็ใหถวายพวกธัญพืชและเครื่อง ดื่มเหมือน
กับที่ถวายในตอน เชา มันจะเป็ นของ ขวัญ
อันมีกลิ่นหอมใหกับพระยาหเวห
๔๒ มันจะเป็ นเครื่องเผาบูชาที่จะทําตอ ไป
เรื่อยๆตลอดชัว
่ ลูกชัว
่ หลานของ เจา ที่ประตู
เต็นทนัด พบ ตอ หน าพระ ยาหเวห ซึ่งเป็ น
ที่ที่เราจะมาพบ เจาและพูดกับเจา ๔๓ เราจะ
พบกับประชาชนชาวอิสราเอลที่ นัน
่ และรัศมี
‡ของเราจะทําใหเต็นทนัดพบนั น
์ ิทธิ ์
้ ศักดิส
๔๔ เราจะทําใหเต็นทนัด พบและแทน บูชา
์ ิทธิ ์ เราจะทําใหอาโรนและพวกลูกชาย
ศักดิส
์ ิทธิ ์ เพื่อพวก เขาจะไดเป็ น
ของเขาศักดิส
๔๕ เราจะอยูทามกลาง
นักบวชใหกับ เรา
ประชาชนชาวอิสราเอล และจะเป็ นพระเจา
ของพวก เขา ๔๖ แลวพวก เขาจะไดรูวา เรา
คือยาหเวหพระเจาของพวกเขาที่นําพวกเขา
ออกจากแผน ดินอียิปต เพื่อที่เราจะไดอยูกับ
พวกเขา เราคือยาหเวหพระเจาของพวกเขา
แทนบูชาเผาเครื่องหอม
(อพย. ๓๗:๒๕-๒๘)
๑ เจาตองสรางแทน

๓๐ หอมจากไม

บูชาเผาเครื่อง
๒ เป็ นรูป
กระถิน
สี่เหลี่ยมดานเทา ขนาดยาวหนึ่ง ศอก ¶กวาง
หนึ่ง ศอก สูงสองศอก §สวนปลายเชิง งอนให
์ ับ
ทําเป็ นเนื้อเดียวกัน ๓ หุมทองคําบริสุทธิท
ที่ดาน บนและดาน ขางใหทัว
่ รวม ทัง้ ที่ปลาย

*๒๙:๔๐

หนึ่ งในสิบเอฟาห เทากับ ๒.๒ ลิตร

†๒๙:๔๐

หนึ่ งในสี่ฮิน ประมาณ ๑.๕๓ ลิตร “ฮิน” คือเครื่องตวงของชาวฮีบรู

‡๒๙:๔๓

รัศมี รัศมีของพระเจา เป็ นรูป แบบหนึ่งที่พระเจาใชแสดง ตัวกับมนุษยมีลักษณะ
เป็ นแสงสวางจา
¶๓๐:๒
§๓๐:๒

หนึ่ งศอก เทากับ ๑ ฟุต ๘.๖๒ นิ้ว หรือ ๕๒.๕ เซนติเมตร
สองศอก หรือ ๑.๐๕ เมตร
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เชิง งอน และทําขอบใหกับ มันโดยรอบ ๔ เจา
ตองทําหวงทองคําสอง หวง ติดไวที่ใตขอบ
ทัง้ สอง ขาง ใหอยูตรง ขามกัน หวง นี้เอาไว
สอดไม คานยกแทน บูชา ๕ เจาตองทําไม คาน
หามจากไม กระถินและหุม ทองทับ ๖ ใหวาง
แทน นัน
้ ไวตรงหน าฝา หีบใสคํา สอนที่ความ
์ ากบาปจะถูกชําระ เราจะแสดง
ไมบริสุทธิจ
ตัวของเราตอเจาตรงนัน
้
๗ อา โรนจะเผาเครื่องหอมบนแทน บูชานั น
้
และจะตองทําทุก เชาเมื่อเขามาดูแลตะเกียง
๘ เมื่ออา โรนเขา มาดูแลตะเกียงในตอน เย็น
เขาจะเผามันอีก อยางตอ เนื่องตอ หน าพระ
ยาหเวห และจะ ตองทําอยาง นี้ไปตลอดชัว
่
ลูกชัว
่ หลาน ๙ พวก เจาจะตองไม เอาเครื่อง
หอมอื่นๆมา เผา หรือใชแทน นี้สําหรับเครื่อง
เผาบูชา พวกเจาตองไม ใชแทน บูชานี้สําหรับ
เครื่องบูชาจากเมล็ดพืช หรือเครื่องดื่มบูชา
๑๐ อา โรนจะตองชําระแทน บูชา โดยเอา
เลือดมาป ายที่ปลายเชิง งอนของแทน บูชานี้
ปี ละครัง้
เขาจะตองใชเลือดของเครื่องบูชา
ชําระลาง เพื่อชําระลางใหกับแทน บูชานี้ปีละ
ครัง้ และพวก เจาจะตองทําอยาง นี้ตลอด ไป
์ ิทธิม
์ ากสําหรับพระ
ทุก รุน แทน บูชานี้ศักดิส
ยาหเวห”
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มันเป็ นคา ไถสําหรับชีวิตของ เจา ๑๖ เงินคา
ไถชีวิตที่เก็บไดจากชาวอิสราเอลนี้ ใหเอาไป
ใชสําหรับงานรับ ใชภายในเต็นทนัด พบ ทํา
อยาง นี้พระ ยาหเวหจะไดระลึกถึงประชาชน
ชาวอิสราเอลที่ไดจายคา ไถชีวิตของพวก เขา
ทุกคน”
อางสําหรับชําระลาง
(อพย. ๓๘:๘)
๑๗ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๘ “ให
เจาใชทองสัมฤทธิ ์
หลอเป็ นอางนํ้ าหนึ่งใบ
พรอมฐานรอง เอาไวสําหรับการลางทําความ
สะอาด แลวใหใสน้ํ า เอาไปวางไวระหวาง
เต็นทนัด พบกับแทน บูชา ๑๙ อา โรนกับพวก
ลูกชายของ เขาจะไดใชลาง มือและลาง เทา
๒๐ เมื่อพวกเขาจะเขามาในเต็นทนัดพบ หรือ
จะเขา ใกลแทน บูชาเพื่อรับ ใชพระเจา หรือ
เพื่อถวายของ ขวัญใหกับพระ ยาหเวห พวก
เขาจะตองเอานํ้ าในอางนี้ลางมือและเทากอน
เพื่อพวก เขาจะ ไดไม ตาย ๒๑ ทัง้ อา โรนและ
ลูก หลานรุนตอๆ ไปของ เขาตองทําตามกฎ
ขอนี้ตลอดไป”
นํ ้ามันเจิม

เงินภาษีวิหาร
๑๑ พระ

(อพย. ๓๗:๒๙)
๑๒ “เมื่อ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
เจานับประชาชนชาวอิสราเอลเพื่อจะลง
ทะเบียน พวก เขาแตละคนจะตองจายคา ไถ
สําหรับชีวิตของ เขากับพระ ยาหเวหเมื่อเขา
ถูก นับ จะไดไมเกิดภัย พิบัติข้ น
ึ กับพวก เขา
เพราะพวก เขาถูก นับ ๑๓ คนที่ถูก นับจะตอง
จายครึ่งเช เขล *(ตามมาตรฐานการ ชัง่ คือ
หนึ่งเช เขลเทากับยี่สิบเก ราห) ครึ่งเช เขลนี้
จะเป็ นของ ถวายใหกับพระ ยาหเวห ๑๔ ทุก
คนที่มีอายุตัง้ แตยี่สิบ ปี ข้ น
ึ ไปที่ถูก นับจะตอง
จายเงินถวายนี้ใหกับพระยาหเวห ๑๕ คนรวย
ก็หามจายมากกวา นี้ สวนคนจนก็หามจาย
น อยกวา นี้ ทุก คนจายครึ่งเชเขลเทา กันหมด
เพราะเมื่อเจาถวายเงิน นี้ใหกับพระ ยาหเวห
*๓๐:๑๓

๒๒ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๓ “ให
เจานํ าเครื่อง เทศตอ ไป นี้คือ ยางไม หอม
เหลวอยางดีที่สุดหา รอยเชเขล †อบเชยหอม
ครึ่ง หนึ่งของยางไม หอม เหลวคือประมาณ
สอง รอยหา สิบเช เขล ‡ตะไครหอมสอง รอย
หา สิบเช เขล ๒๔ การบูรหา รอยเช เขล ตาม
มาตรฐานการชัง่ และนํ้ ามันมะกอกหนึ่งฮิน ¶
๒๕ เอาของพวกนี้ ผสมกัน เป็ นนํ้ าหอมชนิ ด
หนึ่ง ใชเป็ นนํ้ ามันสําหรับเจิม ๒๖ เจาตอง
เอานํ้ ามันนี้ไปเจิมที่เต็นทนัด พบ ที่หีบใสคํา
สอน ๒๗ ที่โตะและภาชนะทุก ชิน
้ ที่ตะเกียง
ที่ มีขา ตัง้ กับอุปกรณทุก ชิน
้ ของ มัน ที่แทน
บูชาเครื่องหอม ๒๘ ที่แทน บูชาเผาเครื่องบูชา
และภาชนะทุก อยางของ มัน รวม ทัง้ อาง นํ้ า

เชเขล หนึ่งเชเขล เทากับ ๑๑.๕ กรัม
หารอยเชเขล ประมาณ ๕.๗๕ กิโลกรัม
‡๓๐:๒๓ สองรอยหาสิบเชเขล หรือ ๒.๙ กิโลกรัม
†๓๐:๒๓

¶๓๐:๒๔

หนึ่ งฮิน หรือ ๓.๒ ลิตร
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กับฐานของ มันดวย ๒๙ เจาจะทําใหสิ่งเหลา
์ ิทธิ ์ และมันก็จะศักดิส
์ ิทธิม
์ าก ทุก
นี้ศักดิส
อยางที่ถูกตองสิ่งเหลา นี้ก็จะกลายเป็ นของ
์ ิทธิ ์
ศักดิส
๓๐ เจาตองเจิมใหอา
โรนกับพวกลูกชาย
์ ิทธิ ์ เพื่อ
ของเขา เจาตองทําใหพวกเขาศักดิส
พวก เขาจะไดเป็ นนักบวชใหกับ เรา ๓๑ เจา
ตองพูดกับประชาชนชาวอิสราเอลวา ‘นี่จะ
์ ิทธิส
์ ําหรับการ เจิมของ เรา
เป็ นนํ้ ามันศักดิส
สําหรับลูก หลานของพวกเจาตลอดไป ๓๒ เจา
ตองไมเอาไปเทลงบนตัวคนทัว
่ ไป และหาม
์ ิทธิ ์
ทําเลียน แบบนํ้ ามันนี้ เพราะมันศักดิส
๓๓
์
์
และมันจะศักดิสิทธิสําหรับเจา
ใครก็ตาม
ที่ทําเลียน แบบนํ้ ามันนี้ข้ น
ึ มา หรือเอาไปเท
บนคนตางชาติ
จะตองถูกตัดออกจากการ
เป็ นประชาชน’”
เครื่องหอม
๓๔ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“ให
เอาเครื่อง เทศเหลา นี้ คือ กํายาน ชะมด
มหาหิงคุ และกํายานบริสุทธิ ์ ในสัดสวนที่
เทาๆ กัน ๓๕ ผสม กันเป็ นเครื่องหอม เติม
เกลือลงไป ดวย
เพื่อทําใหเครื่องหอมนี้
์ ละศักดิส
์ ิทธิ ์ ๓๖ แบงเครื่องหอมออก
บริสุทธิแ
มาสวน หนึ่ง นํ ามาบดและใสไวที่หน า หีบใส
คํา สอน *ในเต็นทนัด พบซึ่งเป็ นที่ที่เราจะ
แสดง ตัวกับ เจา กลิ่นของ มันจะเป็ นกลิ่นที่
์ ิทธิม
์ ากสําหรับพวก เจา ๓๗ เจาตองไม
ศักดิส
ทําเลียน แบบเครื่องหอมนี้ไวใช เอง เพราะ
์ ิทธิท
์ ี่พวก เจาจะตองสงวน
มันเป็ นของศักดิส
ไว สําหรับพระ ยาหเวห ๓๘ ใครที่ทําเลียน
แบบเครื่อง หอมนี้เอา ไวดม เอง คนๆ นัน
้ จะ
ตองถูกตัดออกจากการเป็ นประชาชนของ
เขา”
พระยาหเวหเลือกเบซาเลลและโอโฮลีอับ
(อพย. ๓๕:๓๐-๓๖:๑)

๓๑

๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
เราไดเลือกเบซาเลล ลูกชาย
ของอุรี อุรีเป็ นลูกชายของเฮ อร จากเผา
ยู ดาห ๓ เราจะเติมเขาใหเต็มไป ดวยพระ
วิญญาณของพระเจา เราจะทําใหเขามีความ
*๓๐:๓๖

๒ “ดูสิ
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ชํานาญ ความเขาใจ ความ รูและความ
สามารถทุกอยาง ๔ ไมวาจะเป็ นเรื่องของการ
ออกแบบ หรืองานที่เกี่ยว กับทอง เงิน หรือ
ทองสัมฤทธิ ์ ๕ หรือจะเป็ นการเจียระไนหิน
มี คาเพื่อใสตัว เรือน หรืองานดานแกะ สลัก
ไม หรืองานดานอื่นๆทัง้ หมด ๖ และเรายังให
โอโฮลี อับลูกชายอาหิ สะมัค จากเผาดาน มา
ชวย งานเขาดวย และเรายังใหความชํานาญ
กับชาง ฝี มือทุก คน เพื่อพวก เขาจะ ไดทําทุก
อยางตามที่เราไดสงั ่ เจาไว
๗ เต็นทนัดพบ
หีบใสคําสอน
์ ากบาปจะถูก
ฝา หีบตรงที่ความไมบริสุทธิจ
ชําระ กับภาชนะทุกอยางที่ใชในเต็นท
๘ โตะและภาชนะทุก ชิน
้ บนโตะ ตะเกียงที่ มี
ขา ตัง้ อันบริสุทธิ ์ กับอุปกรณทัง้ หมดของ
มัน
แทนสําหรับเผาเครื่องหอม
๙ แทนสําหรับเผาเครื่องบูชา
กับภาชนะทัง้ หมดของมัน
อางลางและฐานรองของมัน
๑๐ เสื้อผาที่ทอไวสําหรับอาโรน
์ ิทธิส
์ ําหรับนักบวชอาโรน
คือเสื้อศักดิส
และเสื้อผาสําหรับลูกชายอาโรน
เพื่อใหพวกเขาเป็ นนักบวช
๑๑ นํ้ ามันสําหรับเจิม
์ ิทธิ ์
เครื่องหอมสําหรับสถานที่ศักดิส
พวก เขาตองทําทุก อยางนี้ตามที่เราไดสัง่ เจา
ไว”
วันหยุดทางศาสนา
๑๒ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๓ “ใหเจา

บอกกับลูก หลานของอิสราเอลวา ‘พวก เจา
จะตองรักษาวัน หยุดทางศาสนาของ เราไว
เพราะมันจะเป็ นเครื่องเตือน ใจถึงขอ ตกลง
ระหวางเรากับพวก เจา ตลอดชัว
่ ลูก หลาน
ของพวก เจา เพื่อพวก เจาจะ ไดระลึกถึงวา
์ ิทธิ ์
เรา ยาหเวห ทําใหพวกเจาศักดิส
๑๔ พวก เจาตองรักษาวัน หยุดทางศาสนา
์ ิทธิส
์ ําหรับพวก
ไว
เพราะมันเป็ นวันศักดิส
เจา ใครก็ตามที่ทําใหวัน หยุดนี้หมดความ
์ ิทธิไ์ ป คนๆ นัน
ศักดิส
้ จะ ตองถูกฆา ใครที่
ทํางานในวันนี้ จะตองถูกตัดออกจากคนของ

คํา สอน ตามตัวอักษรคือ “สิ่งที่พิสูจน” คือบรรดาแผน หินที่เขียนบัญญัติ ๑๐
ประการไว สิ่งเหลานี้เป็ นเครื่องพิสูจนขอตกลงระหวางพระเจากับประชาชนชาวอิสราเอล
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เขา ๑๕ ใหเจาทํางานไดในหกวัน แตในวัน
ที่ เจ็ด จะตองรักษาไวใหเป็ นวัน หยุดทาง
์ ิทธิท
์ ี่อุทิศไวใหกับ
ศาสนา มันเป็ นวันที่ศักดิส
พระ ยาหเวห คนที่ทํางานในวัน หยุดทาง
ศาสนาจะถูก ฆา ๑๖ ลูก หลานชาวอิสราเอลจะ
ตองรักษาวันหยุดทางศาสนานี้ไว พวกเขาจะ
ตองรักษาวัน หยุดทางศาสนานี้เอา ไวตลอด
ไปชัว
่ ลูกชัว
่ หลาน มันเป็ นคํามัน
่ สัญญาตลอด
กาล ๑๗ มันจะเป็ นเครื่องเตือน ใจตลอด ไป
ระหวางเรากับลูก หลานชาวอิสราเอล เพราะ
ในหก วันพระ ยาหเวหสรางสวรรคและโลก
และในวันที่เจ็ด พระองคหยุดพักผอน’”
๑๘ เมื่อพระ ยาหเวหพูดกับโมเสสเสร็จ สิน
้
แลวบนภูเขาซี นาย พระองคก็มอบแผน หิน
สองแผนที่ถูกจารึกไวดวยนิ้ว มือของพระเจา
ใหกับโมเสสไป
ลูกวัวทองคํา
(ฉธบ. ๙:๖-๒๙)
๑ เมื่อประชาชนเห็นวาโมเสสขึ้น

๓๒ ไปบนภูเขานาน

ไม ยอมลงมาสัก
ที พวก เขาจึงพา กันไปหาอา โรน และพูด
วา “ลุก ขึ้น มาสรางพระ ตางๆใหกับพวก เรา
หนอย เพื่อพระพวกนัน
้ จะไดมานํ า หน าพวก
เรา เพราะไมรูวาเกิดอะไรขึ้นกับโมเสส ชาย
คนที่นําพวกเราออกมาจากแผนดินอียิปต”
๒ อา โรนพูดกับพวก เขาวา “ไปถอดตาง หู
ทองคํา จากหูของเมียพวกทาน จากลูกชาย
และลูกสาวของพวกทาน และเอามาใหเรา”
๓ ดัง นั น
้
ประชาชนจึงถอดตาง หูทองคํา
ออก และเอามาใหอาโรน
๔ อา โรนก็รับทองคําจากมือของพวก เขา
แลวเอาเครื่อง มือมาตีทองที่หลอมแลว นัน
้
ขึ้นเป็ นลูกวัว
พวก เขาพูดวา “ชาวอิสราเอลทัง้ หลาย นี่
คือพวกพระของพวก ทาน ผู ที่นําพวก ทาน
ออกมาจากแผนดินอียิปต”
๕ เมื่ออา โรนเห็น เขา เขาก็สรางแทน บูชา
ไวตรง หน าลูกวัวตัว นัน
้ อา โรนประกาศวา
“พรุง
นี้จะมีงานเทศกาลเฉลิมฉลองพระ
ยาหเวห”
๖ วัน รุง ขึ้นประชาชนก็ลุก ขึ้นแตเชา ตรู
และถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสังสรรค
บูชา แลวพวก เขาก็นัง่ ลงดื่มกิน และลุก ขึ้น
รองรํากันอยางสนุกสนาน
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๗ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ลงไปได
แลว ตอน นี้คนของ เจา ที่เจาไดพาออกมา
จากแผน ดินอียิปตนัน
้ กําลังทําตัวเสื่อมเสีย
๘ พวก เขาไดหันไปจากทางที่เราไดสัง
่ พวก
เขาไว พวกเขาไดหลอลูกวัวขึ้นมาสําหรับตัว
พวก เขาเอง พวก เขาไดกราบ ไหวมัน และ
ถวายเครื่องบูชาใหกับ มัน พวก เขายังพูดอีก
วา ‘ชาวอิสราเอลทัง้ หลาย นี่คือพวกพระของ
พวก ทาน ที่ไดนําพวก ทานออกมาจากแผน
ดินอียิปต’”
๙ พระยาหเวหพูดกับโมเสสวา “เราไดเห็น
ชนชาตินี้แลว มันดื้อ ดึงเหลือ เกิน ๑๐ ตอน นี้
อยามายุงกับเรา เพื่อความโกรธของเราจะได
เผาผลาญกลืนกินพวกมันจนหมด แลวเราจะ
สรางเจาขึ้นมาเป็ นชนชาติใหม”
๑๑ โมเสสไดออนวอนพระ ยาหเวหพระเจา
ของเขาวา “ขาแตพระยาหเวห อยาปลอยให
ความโกรธของพระองค เผาผลาญประชาชน
ของพระองคเลย
พระองคเป็ นผูที่พาคน
พวก นี้ออกมาจากแผน ดินอียิปต ดวยพลัง
อันยิ่ง
ใหญและมือของพระองคที่ย่ น
ื ออก
๑๒ พระองคจะทําใหชาวอียิปตพูด
มาชวย
ไดวา ‘พระ ยาหเวหมีแผน ชัว
่ ในใจ ถึงได
พาชาวอิสราเอลออกมา เพื่อพระองคจะได
ฆาพวก เขาที่ภูเขาและทําลายพวก เขาให
หมด สิน
้ ไปจากโลก นี้’ ขอ ใหหันจากความ
เกรีย
้ วโกรธของพระองคดวยเถิด และขอให
พระองคเปลี่ยนใจ อยาไดทําสิ่งที่เลวรายกับ
ประชาชนของพระองคเลย ๑๓ ขอใหพระองค
ระลึกถึงอับ ราฮัม อิส อัค และอิสราเอล พวก
ผูรับใชของพระองค พระองคไดสาบานไวกับ
พวก เขาโดยอางชื่อของพระองคเองวา ‘เรา
จะทําใหลูก หลานของพวก เจาเพิ่ม ทวี อยาง
กับดวงดาวบนทองฟ า และเราไดสัญญาวา
เราจะยกแผน ดินทัง้ หมดนี้ใหกับลูก หลาน
ของพวก เจา และพวก เขาจะไดครอบครอง
มันตลอดไป’”
๑๔ แลวพระ ยาหเวหก็เปลี่ยน ใจ
เกี่ยว
กับเรื่องเลว รายที่พระองคบอกวาจะทํากับ
ประชาชนของพระองค
๑๕ แลวโมเสสก็กลับลงมาจากภูเขา พรอม
กับถือแผน หินแหงขอ ตกลงสอง แผนที่มี
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คํา สัง่ *เขียนอยูทัง้ ดาน หน าและดาน หลัง
๑๖ แผน หินนั น
้ เป็ นผล งานของพระเจา ตัว
หนังสือบนแผน หินก็เป็ นลายมือของพระเจา
สลักอยูบนแผนหินทัง้ สองนัน
้
๑๗ เมื่อโย ชู วาไดยินเสียงรองตะโกนของ
ประชาชน เขาจึงพูดกับโมเสสวา “มีเสียง
ของสงครามอยูในคาย”
๑๘ โมเสสตอบวา “เสียงที่เราไดยินนั น
้ มัน
ไมใชเสียงรองตะโกนแหงชัยชนะหรือพาย
แพ แตเป็ นเสียงรองเพลง”
๑๙ เมื่อโมเสสเขา มาใกลคาย
เขาก็เห็น
ลูกวัวทองคําและการรอง รําทํา เพลง โมเสส
ก็โกรธมาก
จึงขวางหินทัง้ สอง แผนนัน
้
จากมือ ทําใหมันแตกเป็ นชิน
้ ๆอยูที่ตีน เขา
๒๐ แลวโมเสสก็เอาลูกวัว ที่ประชาชน
นัน
้
สรางขึ้น มา เผา ไฟ และบดจนเป็ นผง แลว
โปรยลงในนํ้ า
และบังคับใหประชาชนชาว
อิสราเอลดื่มมัน
๒๑ โมเสสพูดกับอา โรนวา “คนพวก นี้ ไป
ทําอะไรใหกับพี่หรือ พี่ถึงไดนําพวกเขาไปทํา
บาปอันยิ่งใหญมหาศาลนี้”
๒๒ อาโรนตอบวา “ขอเจานาย อยาไดโกรธ
เลย ทานก็รูจักคนพวก นี้ดีอยู แลว มันมีใจ
เอน เอียงที่จะทํา ชัว
่ อยู แลว ๒๓ พวก เขามา
พูดกับผมวา ‘สรางพวก พระขึ้น มาใหกับ เรา
เพื่อมันจะไดนํา หน าพวกเราไป เพราะไมรูวา
เกิดอะไรขึ้นกับโมเสส ชายคนที่นําพวก เรา
ออกมาจากแผน ดินอียิปต’ ๒๔ ผมก็เลยบอก
กับพวก เขาวา ‘ใครที่มีทองคํา ก็ใหถอดมา
ใหกับผม’ แลวผมก็โยนมันเขาไปในกอง ไฟ
แลวลูกวัวตัวนี้ก็ออกมา”
๒๕ เมื่อโมเสสเห็นวาประชาชนวุนวายมาก
ไมสามารถควบคุมได แลว เพราะอา โรนได
ปลอยพวกเขาจนไมสามารถควบคุมได และ
นี่จะเป็ นเหตุทําใหพวกศัตรูหัวเราะเยาะได
๒๖ โมเสสจึงไปยืนอยูตรงประตูเขาคายและ
พูดวา “ใครที่อยูฝายพระ ยาหเวหมาหาเรา”
ชาวเลวีทัง้ หมดไดมารวมตัวกับโมเสส
๒๗ โมเสสพูดกับพวก เขาวา “พระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอล พูดอยาง นี้วา ‘ใหทุก
คนพกดาบไวขางตัว แลวเขาไปในคาย แลว
ใหเดินกลับ ไปกลับ มาจากประตูดาน นี้ไปสุด
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ดาน โน น ฆาคนพวก นัน
้ ใหหมด ไม วาจะ
เป็ นพี่ นอง เพื่อนฝูง หรือเพื่อนบานของทาน
ก็ตาม’”
๒๘ ชาวเลวีก็ทําตามที่โมเสสพูด
มี
ประชาชนตายประมาณสาม พันคนในวัน นัน
้
๒๙ โมเสสพูดวา “ใหอุทิศตัวของพวก ทานให
กับพระ ยาหเวหในวัน นี้ รวม ทัง้ ลูกชายและ
พี่ น องของ ทาน แลวพระ ยาหเวหจะอวยพร
พวกทานในวันนี้”
๓๐ ในวันตอ มา โมเสสไดพูดกับประชาชน
วา “ทานไดทําบาปที่ยิ่ง ใหญมาก ตอน นี้เรา
จะขึ้นไปหาพระ ยาหเวห เผื่อวาเราอาจจะทํา
อะไรสัก อยาง เพื่อพระองคจะไดยกโทษบาป
ใหกับพวก ทาน” ๓๑ แลวโมเสสก็กลับไปหา
พระ ยาหเวหและพูดวา “ไดโปรดเถิด คน
เหลานี้ไดทําบาปอันใหญหลวง โดยสรางพวก
พระทองคําใหกับตัว เอง ๓๒ เพราะอยาง นี้
ขอได โปรดยก โทษใหกับความ บาปของพวก
เขาดวยเถิด ถาพระองคไม ยอม ก็ใหลบชื่อ
ของขาพเจาออกจากสมุด †ของพระองค ที่
พระองคไดเขียนไวเถิด”
๓๓ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ใครทํา
บาปตอเรา เราจะลบชื่อของคน นัน
้ ออกจาก
สมุดของ เรา ๓๔ ตอน นี้เจาไปได แลว ไปนํ า
ประชาชนพวก นัน
้ ไปยังที่ที่เราไดบอกกับเจา
ไว ทูตสวรรคของเราจะนํ าหน าเจาไป แตเมื่อ
เราลงโทษ เราจะลงโทษพวก เขาเพราะบาป
ของพวก เขา ๓๕ ดัง นัน
้ พระ ยาหเวหจึงทํา
ใหเกิดโรค ระบาดอยางราย แรงกับพวก เขา
เพราะพวก เขาบอกใหอา โรนทําลูกวัวทองคํา
ขึ้นมา”
เราจะไมไปกับ เจา
๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

๓๓ จากที่ นี่ ทัง้ เจาและประชาชนที่เจา

“ไป

ไดพาออกมาจากแผน ดินอียิปต ไปยังแผน
ดินที่เราไดสาบานไวกับอับ รา ฮัม อิส อัคและ
ยา โคบวา ‘เราจะยกแผน ดินนัน
้ ใหกับลูก
หลานของ เจา’ ๒ เราจะสงทูต สวรรคนํา หน า
เจา ไป และเราจะขับ ไลชาวคานาอัน ชาวอา
โม ไรต ชาวฮิต ไทต ชาวเปริ ส ซี ชาวฮี ไวต
และชาวเย บุส ออกจากที่แหง นัน
้ ๓ ใหพวก

*๓๒:๑๕

คําสั่ง แผนหินที่มีลักษณะแบนราบ ๒ แผนจารึกบัญญัติ ๑๐ ประการไวเพื่อเป็ นหลัก
ฐานแหงสัญญาระหวางพระยาหเวหกับชาวอิสราเอล
†๓๒:๓๒

สมุด คือหนังสือแหงชีวิต ในหนังสือนี้จะมีรายชื่อของประชาชนของพระเจา
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เจาไปยังดิน แดนที่อุดมสมบูรณ *นัน
้ แตเรา
จะไม ไปกับพวก เจา เพราะพวก เจาเป็ นคน
หัว แข็ง ดื้อ รัน
้ เราเกรงวาเราจะทําลายพวก
เจาในระหวางทาง”
๔ เมื่อประชาชนไดยินขาวรายนี้ พวกเขาก็
เศรา โศกเสียใจ และไมมีใครสวม ใสเครื่อง
ประดับเลย ๕ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“ใหบอกกับประชาชนอิสราเอลวา
‘พวก
เจาเป็ นคนหัว แข็ง ดื้อ รัน
้ ถาเราไปกับ เจา
แคครู เดียว เราจะตองทําลายเจาแน ตอน
†และเราจะ
นี้ใหถอดเครื่องประดับออก
ตัดสิน ใจวา เราจะจัดการกับพวก เจายัง ไง
ดี’” ๖ ประชาชนชาวอิสราเอลจึงถอดเครื่อง
ประดับของพวก เขา ตัง้ แตอยูที่ภูเขาโฮ เรบ
เป็ นตนมา
เต็นทนัดพบชั่วคราว
๗ โมเสสเคยตัง
้ เต็นทหลัง

หนึ่งนอก คาย
หางออก ไปจากคาย
และเขาเรียกมันวา
เต็นทนัด พบ ใครที่แสวงหาพระ ยาหเวห ก็
จะออกมาที่เต็นทหลัง นี้ที่อยูนอกคาย ๘ เมื่อ
โมเสสออก ไปที่เต็นทนัด พบ ประชาชน
ทัง้ หมดก็จะลุก ขึ้น และยืนอยูที่ทาง เขา
เต็นทของแตละ คน พวก เขาจะเฝ า ดูโมเสส
๙ เมื่อ
จน กระทัง่ โมเสสเขาไปในเต็นทนัน
้
โมเสสเขาไปในเต็นท เสาเมฆก็จะลอยลงมา
อยูตรงทางเขาของเต็นทนัดพบนัน
้ และพระ
ยาหเวหก็จะพูดกับโมเสส ๑๐ เมื่อประชาชน
ทุก คนเห็นเสา เมฆลอยลงมาอยูตรงทาง เขา
ของเต็นทนัด พบ พวก เขาทัง้ หมดก็จะกม
กราบลงที่ตรงทางเขาเต็นทของตัวเอง
๑๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสแบบซึ่งๆหน า
เหมือนกับที่คนคุยกับเพื่อนของเขา และเมื่อ
โมเสสกลับมาที่คาย โยชูวาผช
ู วยของเขา ลูก
ของนูน ก็จะยังคงอยูที่เต็นทนัน
้
โมเสสเห็นรัศมีของพระยาหเวห
๑๒ โมเสสพูดกับพระ

ยาหเวหวา
“ดูสิ
พระองคบอกกับขาพเจาวา ‘ใหนําประชาชน
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เหลา นี้ข้ น
ึ ไป’ แตพระองคไม ไดเปิ ด เผย
วาพระองคจะสงใครไปกับขาพเจาบาง
พระองคพูดวา ‘เรารูจักเจาดี และเราก็ช่ น
ื
ชอบเจาดวย’ ๑๓ ตอน นี้ ถาขาพเจาเป็ นที่ช่ น
ื
ชอบในสายตาของพระองค ขอพระองคเปิ ด
เผยทางของพระองคใหขาพเจาไดรูจักดวย
เถิด เพื่อขาพเจาจะไดรูจักพระองค และเป็ น
ที่ช่ น
ื ชอบในสายตาของพระองค อยา ลืมวา
ประชาชนพวก
นี้เป็ นชนชาติของพระองค
เอง”
๑๔ พระยาหเวหพูดวา “ตัว เราจะไปกับ เจา
และนํ าทางเจา”
๑๕ โมเสสพูดกับพระองควา
“ถาพระองค
ไม ไป ก็ขออยาไดนําพวกขาพเจาไปจากที่
นี่เลย ๑๖ ถาพระองคไม ไปกับพวกขาพเจา
แลวจะมีอะไรแสดงใหเห็นวา พระองคพอใจ
ในตัวขาพเจาและคนของพระองค
แลว
ขาพเจาและคนของพระองคจะแตก ตางจาก
ชนชาติอ่ น
ื ๆบนพื้นแผนดินโลกนี้อยางไร”
๑๗ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “เราจะทํา
ตามสิ่งที่เจาไดพูดมา นี้ เพราะเราชอบใจใน
ตัวเจา และเรารูจักเจาดี”
๑๘ โมเสสพูดวา
“ขอได โปรดแสดงรัศมี
ของพระองคใหขาพเจาเห็นดวยเถิด”
๑๙ พระ ยาหเวหจึงพูดวา
“เราจะทําให
ความ ดีทัง้ หมดของ เรา ผานไปตอ หน าเจา
และเราจะเรียกชื่อพระ ยาหเวหตอ หน าเจา
เราอยากจะทําดีกับใคร เราก็จะทําดีกับคน
นัน
้
เราอยากจะเมตตาใคร เราก็จะเมตตา
คน นัน
้ ” ๒๐ พระ ยาหเวหพูดวา “เจาจะไม
สามารถมองหน าเราได เพราะไมมีมนุษยคน
ไหนที่เห็นหน าเรา แลวยังมีชีวิตอยูได”
๒๑ พระ ยาหเวหพูดวา “มีที่อยูแหง หนึ่ ง
ใกลๆเรา
เจาไปยืนอยูบนกอน หินนัน
้ ได
๒๒ เมื่อรัศมีของ เราผาน ไป เราจะเอาเจาใส
เขาไปในซอกหิน และเราจะเอามือ เราปิ ดเจา
ไวที่ นัน
่ จนกวาเราไดผานไป ๒๓ แลวเมื่อเรา
เอามือออกจากเจา เจาก็จะได เห็นหลังของ
เรา แตจะไมเห็นหน าของเรา”

*๓๓:๓

ดิน แดนที่อุดมสมบูรณ หรือแปลตรงๆไดวา “ดิน แดนที่เต็มไปดวยนํ้ านมและนํ้ า
เชื่อมผลไมไหลอยู”
†๓๓:๕

ถอดเครื่องประดับออก เป็ นการเลนคําในภาษาฮีบรูเพราะเครื่องประดับเป็ นสิ่ง
เตือนใจพวกเขาเกี่ยวกับพระปลอมของพวกเขา
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แผน หินชุด ใหม

รือ
้ ฟื ้ นขอตกลงขึน
้ ใหม

(ฉธบ. ๑๐:๑-๕)

(อพย. ๒๓:๑๔-๑๙; ฉธบ. ๗:๑-๕; ๑๖:๑-๑๗)

๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

“ให
ตัดหินมาสอง แผน เหมือน กับสอง
แผนแรก เราจะเขียนบัญญัติลงบนแผน หิน
สองแผนนี้ เป็ นบัญญัติเดียวกับที่ไดเขียนไว
แลวบนแผน หินสอง แผนแรก ที่เจาไดทํา
แตกเป็ นชิน
้ ๆ ๒ ใหเตรียมพรอมในตอน เชา
ใหข้ น
ึ ไปบนภูเขาซี นาย และคอยเราอยูบน
ยอดเขานัน
้ ๓ อยาใหใครขึ้นมากับเจา อยาให
เราเห็นใครบนภูเขา นัน
้ และอยาใหฝูง แกะ
ฝูงวัวไปกินหญาที่เชิงเขานัน
้ ดวย”
๔ แลวโมเสสก็ไดตัดหินมาสอง
แผน
เหมือนกับหินสองแผนแรก โมเสสลุก ขึ้นแต
เชา ตรู และขึ้น ไปยังภูเขาซี นาย ตามที่พระ
ยาหเวหสัง่ เขาไว และนํ าแผน หินสอง แผน
นัน
้ ไปดวย ๕ พระ ยาหเวหลงมาในเมฆและ
ยืนอยูกับ เขาที่ นัน
่ และโมเสสเรียกชื่อพระ
ยาหเวห *
๖ พระ ยาหเวหผานหน าโมเสสไป
และ
ประกาศวา “เราคือยาหเวห ยาหเวห พระเจา
ผู ซึ่งเห็น อกเห็นใจและเมตตากรุณา ผู ซึ่ง
โกรธ ชา เต็มไป ดวยความจงรักภักดีและ
ความซื่อสัตย ๗ ผู ซึ่งเก็บความจงรักภักดี
ไวใหกับคนเป็ นพันๆรุน และยก โทษใหกับ
ความผิดทัง้ หลาย การกบฏตางๆรวมทัง้ พวก
บาปของพวกเขา แตเราจะไมปลอยใหคนผิด
พนโทษเป็ นอันขาด เราจะลงโทษพวกเขาไป
สามสี่ชัว
่ คนสําหรับความผิดที่พอแมเขาทํา”
๘ โมเสสรีบกมกราบลงกับ
พื้น
และ
นมัสการพระองค ๙ โมเสสพูดวา “ถาขาพเจา
เป็ นที่ช่ น
ื ชอบในสายตาพระองค ขอ ให
พระองคอยูทามกลางพวกขาพเจาดวย เถิด
ถึง แมวาประชาชนเหลา นัน
้ จะเป็ นคนดื้อ รัน
้
หัวแข็ง ขอใหพระองคยกโทษใหกับความชัว
่
ชาและความ บาปของพวกขาพเจา และรับ
พวกขาพเจาไวเป็ นมรดกของพระองคดวย
เถิด”

๑๐ พระ

ยาหเวหพูดวา “เรากําลังจะทําขอ
ตกลง เราจะทําสิ่งมหัศจรรยตอหน าคนของ
เจาทัง้ หมด เป็ นสิ่งมหัศจรรยที่ไม เคยทํา
มา กอนใน โลกทามกลางชนชาติทัง้ หลาย
ประชาชนทัง้ หมดที่ อยูกับ เจา จะไดเห็นผล
งานของพระ ยาหเวห เพราะสิ่งที่เรากําลังจะ
ทํากับเจานัน
้ เป็ นสิ่งที่นาทึ่ง ๑๑ ใหเชื่อฟั งสิ่งที่
เราไดสงั ่ เจาในวัน นี้ แลวคอยดู เราจะขับ ไล
ชาวอาโมไรต ชาวคานาอัน ชาวฮิต ไทต ชาว
เปริ ส ซี ชาวฮี ไวต และชาวเยบุส ไปตอ หน า
เจา ๑๒ ระวังตัวให ดี อยา ไดไปทําขอ ตกลง
ใดๆกับชาว เมืองที่อาศัยอยูในแผน ดินที่เจา
กําลังจะไปนัน
้ เพื่อพวก เขาจะ ไดไมเป็ นกับ
๑๓ แตเจาจะตองรื้อแทน
ดักทามกลางเจา
์ ิทธิข
์ อง
บูชาของพวก เขา ทุบพวกเสาศักดิส
พวก เขาใหแตกเป็ นชิน
้ ๆและโคนบรรดาเสา
ของพระอาเชราหของพวกเขา ๑๔ เจาจะตอง
ไมกม กราบพระอื่น ใด เพราะชื่อของ เราคือ
ยาหเวหผูหึงหวง เราเป็ นพระเจาที่หึงหวง
๑๕ พวกเจาตองระวังที่จะไมไปทําขอ ตกลง
กับชาว เมืองในแผน ดินนัน
้ เพราะถาเจาทํา
อยาง นัน
้ เจาก็จะนอกใจพระเจา ไปติดตาม
และเซน ไหวพวกพระของพวก เขา และเมื่อ
พวก เขาเชิญเจาไปกินอาหาร
เจาก็จะไป
กินอาหารที่เขาเอาไปเซน ไหวพระของ เขา
มา ๑๖ เจาก็จะไปเอาลูกสาวของพวก เขามา
เป็ นเมียลูกชายของพวกเจา แลวลูกสาวของ
พวก เขาก็จะไปนมัสการพวกพระของพวก
เขา และจะพลอยทําใหลูกชายของ เจาไป
นมัสการพวกพระเหลา นัน
้ ดวย ซึ่งเป็ นการ
นอกใจพระเจา
๑๗ เจาตองไมสรางพวกพระที่หลอขึ้นจาก
เหล็ก †
๑๘ เจาตองรักษาเทศกาลกินขนมปั งที่ไม
ใสเชื้อฟู เจาตองกินขนมปั งที่ไมใสเชื้อฟูเป็ น
เวลาเจ็ด วัน ตามวันที่เราไดกําหนดไวใน

*๓๔:๕

โมเสสเรียกชื่อพระ ยาหเวห อาจหมาย ถึงโมเสสนับถือพระ ยาหเวห หรือหมาย ถึง
พระยาหเวหพูดชื่อของพระองคกับโมเสส
†๓๔:๑๗

พวกพระที่หลอขึน
้ จากเหล็ก เทวรูปพระปลอมที่ประชาชนเคารพบูชา

อพยพ ๓๔:๑๙

เดือนอา บีบ *เพราะเดือนอา บีบเป็ นเดือนที่
เจาออกจากประเทศอียิปต
๑๙ ลูกชายทุก คนที่เกิดออก มาเป็ นทอง
แรก จะเป็ นของ เรา ลูกตัวผูของสัตวทุก ตัว
ที่เกิดออกมาเป็ นทองแรก จะเป็ นของเรา ไม
วาจะเป็ นลูกของวัวควายหรือแกะ ๒๐ ลูกลาที่
เกิดออก มาเป็ นทอง แรก ถาเจาอยากจะซื้อ
คืนก็ใหเอาแกะมาแลก แตถาเจาไมตองการ
ซื้อลูก ลาตัว นัน
้ คืน เจาตองหักคอมัน เจาจะ
ตองซื้อลูกชายหัวปี ของพวก เจาคืนทุก คน
อยาใหใครเขามาหาเรามือเปลา
๒๑ เจาทํางานไดในหก วัน แตในวันที่ เจ็ด
เจาตองพักผอน ถึงจะเป็ นชวงทํานาหรือชวง
เก็บเกี่ยวก็ตาม เจาก็ตองพักผอน
๒๒ เจาตองรักษาเทศกาลแหงสัปดาห ใหใช
ผลผลิตแรกที่ไดจากการเก็บ เกี่ยวขาว สาลี
ในเทศกาลนี้ และในฤดูใบไม รวง ใหฉลอง
เทศกาลเก็บเกี่ยวปลายปี
๒๓ พวก ผูชายทุกๆ คนทามกลางเจาจะ
ตองมาอยูตอ หน าพระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พระเจาของอิสราเอล ปี ละสามครัง้
๒๔ เราจะขับ ไลชนชาติอ่ น
ื ออก ไปจากเจา
และจะขยายเขตแดนของ เจา เมื่อเจาขึ้น ไป
อยูตอ หน าพระ ยาหเวหพระเจาของ เจาปี ละ
สามครัง้ นัน
้ จะไมมีใครพยายามมาแยงที่ดิน
ของเจา
๒๕ หามเอาเลือดของเครื่องเซน ไหวเรา มา
ถวายพรอมกับของที่ใสเชื้อฟู และเครื่องเซน
ไหวในเทศกาลปลด ปลอยนัน
้ หามเหลือคาง
คืนจนถึงวันรุงขึ้น
๒๖ ทุกๆปี
เจาตองเอาผลผลิตที่ดีที่สุด
ที่เก็บ เกี่ยวครัง้ แรกในปี นัน
้ ไปยังสถาน ที่
นมัสการพระยาหเวห พระเจาของเจา
เจาตองไมตมลูก
แพะในนํ้ านมของแม
มัน”
๒๗ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ใหเขียน
คํา สัง่ พวก นี้ลงไป เพราะคํา สัง่ พวก นี้ เป็ น
สวนหนึ่งของขอ ตกลงที่เราทํากับ เจาและกับ
ชาวอิสราเอล”
๒๘ โมเสสอยูที่ นั น
่ กับพระ ยาหเวหสี่ สิบวัน
สี่ สิบคืน เขาไม ไดกินอาหารหรือดื่ม นํ้ าเลย
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เขาเขียนคํา สัง่ ตางๆของขอ ตกลงทัง้ สิบ ขอ
ลงบนแผนหินสองแผนนัน
้
ใบหน าที่สวางจาของโมเสส
๒๙ เมื่อโมเสสลงมาจากภูเขาซี นาย

เขาถือ
แผน หินคํา สอน †สอง แผนแหงขอ ตกลง
นัน
้ ในมือ โมเสสไมรูวาผิว หน าของ เขาเรือง
แสงออกมา เพราะพระยาหเวหไดพูดกับ เขา
๓๐ เมื่ออาโรนและประชาชนชาวอิสราเอลเห็น
โมเสส พรอม กับใบหน าที่สวาง จา พวก
เขาไม กลาเขามาหาโมเสส ๓๑ โมเสสจึงเรียก
พวก เขา อา โรนและพวกผูนําทัง้ หมดของที่
ชุมนุมก็มาหาโมเสส โมเสสพูดกับพวก เขา
๓๒ หลัง จาก นั น
้ ประชาชนชาวอิสราเอลก็เขา
มาหาโมเสส แลวโมเสสก็ไดสัง่ พวกเขาถึงสิ่ง
ทัง้ หมดที่พระ ยาหเวหไดบอก เขาบนภูเขาซี
นาย
๓๓ เมื่อโมเสสพูดกับพวก เขาเสร็จ
เขาก็
เอาผา คลุมมาปิ ด หน าไว ๓๔ เมื่อโมเสสมาอยู
ตอ หน าพระยาหเวห โมเสสก็เอาผา คลุม หน า
ออก จนกวาเขาจะออก มาจากเต็นทนัด พบ
เขาก็จะบอกกับชาวอิสราเอลถึงสิ่งที่เขาได
รับคํา สัง่ มา ๓๕ พวกคนอิสราเอลเห็นวาผิว
ของโมเสสสอง แสง ดัง นัน
้ โมเสสจึงเอาผา
มาคลุม หน าไว จนกวาเขากลับไปพูดกับพระ
ยาหเวหอีก
กฎระเบียบเกี่ยวกับวันหยุดทางศาสนา
๑ โมเสสไดรวบรวมที่ ชุมนุมทัง
้ หมด

๓๕ ของประชาชนชาวอิสราเอล

และ
พูดกับพวก เขาวา “นี่คือคํา สัง่ ตางๆที่พระ
ยาหเวหสงั ่ ใหทํา
๒ ใหทํางานหก วัน แตในวันที่ เจ็ด พวก
์ ิทธิใ์ หกับพระ
ทานจะ ตองมีวัน หยุดอันศักดิส
ยาหเวห ใครก็ตามที่ทํางานในวัน หยุดทาง
ศาสนาจะตองถูก ฆา ๓ ในวัน หยุดทางศาสนา
นี้ ทานตองไมกอ ไฟในที่ อยูอาศัยของ ทาน
เลย”

*๓๔:๑๘

เดือนอาบีบ หรือ นี สาน เป็ นเดือนแรกของปฏิทินฮีบรูสมัยโบราณ เริ่มฤดูใบไมผลิ
ประมาณกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน

†๓๔:๒๙ คํา สอน ตามตัว อักษรคือ “สิ่งที่พิสูจน ” คือบรรดาแผน หินที่เขียนบัญญัติ ๑๐
ประการไว สิ่งเหลานี้เป็ นเครื่องพิสูจนขอตกลงระหวางพระเจากับประชาชนชาวอิสราเอล
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ของถวายตางๆสําหรับเต็นทศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๒๕:๑-๙)
๔ โมเสสพูดกับที่

ชุมนุมของประชาชนชาว
อิสราเอลวา “นี่คือคํา สัง่ ที่พระ ยาหเวหสัง่ ให
มาบอก คือ ๕ ‘ใหรวบรวมพวกของ ถวายมา
ใหกับพระ ยาหเวห ทุก คนที่อยากจะถวาย
อะไร ก็ใหเอาของ ขวัญนัน
้ มาถวายให กับ
พระ ยาหเวห ทัง้ ทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ ์
๖ ดายสีน้ํ าเงิน สี มวงและสีแดงเขม ผา ลินิน
อยางดี และขนแพะ ๗ หนังที่ทําจากแกะตัวผู
หนังปลา โลมา ไม กระถิน ๘ นํ้ ามันสําหรับ
จุด ไฟ เครื่อง เทศเพื่อทํานํ้ ามันเจิม และทํา
เครื่องหอม ๙ หินจําพวกนิลและพลอยอื่นๆที่
จะฝั งในเอโฟดและถุงผาทับอก
๑๐ ใครก็ตามที่มีฝีมือในหมูพวก ทาน ก็ให
มาสรางสิ่ง ตางๆเหลา นี้ที่พระ ยาหเวหไดสัง่
์ ิทธิ ์ เต็นท ผา คลุม
ไว ๑๑ คือ เต็นทศักดิส
เต็นท ตะขอเกี่ยว กรอบเต็นท กลอน เสา
์ ิทธิ ์ ๑๒ หีบ
และฐานรองเสาของเต็นทศักดิส
์ ิทธิ ์ คานหาม ที่ความไมบริสุทธิจ
์ าก
ศักดิส
บาปจะถูกชําระ และผามานกัน
้ ๑๓ โตะกับไม
คานหามโตะ และเครื่อง ใชทัง้ ปวงที่ใชกับ
โตะ ขนมปั งที่วางไวตอ หน าพระ ยาหเวห
๑๔ ตะเกียงที่ มีขา ตัง
้ เพื่อที่จะใหแสง สวาง
และอุปกรณทัง้ หมดของ มัน พวกตะเกียง
ของ มัน และนํ้ ามันเติมตะเกียงเพื่อใหแสง
สวาง
๑๕ แทน บูชาเผาเครื่องหอมและคานหาม
ของ มัน นํ้ ามันเจิม เครื่องหอม ฉากบัง
์ ิทธิ ์ ๑๖ แทน บูชา
ประตูทาง เขาเต็นทศักดิส
เผาเครื่องเผาบูชาและตะแกรงทองสัมฤทธิ ์
ที่เป็ นของ มัน ไม คานหามของ มัน และ
อุปกรณทัง้ หมดของ มัน อาง นํ้ าและฐานรอง
ของ มัน ๑๗ ผา มานรอบๆลาน พวก เสาและ
ฐานรองเสา ฉากกัน
้ ตรงทางเขาลาน ๑๘ พวก
์ ิทธิ ์ และหมุดสําหรับลาน
หมุดยึดเต็นทศักดิส
กับเชือกของ มัน ๑๙ ผาที่ประดับดวยเกลียว
์ ิทธิ ์ และเสื้อผา
ทองเพื่อใชในสถาน ที่ศักดิส
์
์
ศักดิสิทธิสําหรับนักบวชอา
โรนและพวก
ลูกชายของ เขา เพื่อใหพวก เขาเป็ นนักบวช
รับใชเรา’”

อพยพ ๓๕:๓๓

ของถวายจํานวนมากจากประชาชน
๒๐ แลวที่

ชุมนุมของชาวอิสราเอลทัง้ หมด
ก็ออก ไปจากโมเสส ๒๑ ทุก คนที่เต็มใจจะ
ชวยก็มา ทุก คนที่พระ วิญญาณกระตุนก็นํา
ของ ขวัญมาใหกับพระ ยาหเวห ของ ขวัญ
พวก นี้เอามาเพื่อสรางเต็นทนัด พบ และเพื่อ
การรับ ใชทัง้ หมดในเต็นทนัน
้
และเพื่อทํา
์ ิทธิ ์ ๒๒ ทัง้ ชายและหญิงตางพา
เสื้อผาศักดิส
กัน มา ทุก คนที่เต็มใจ ก็เอาเข็ม กลัด ตางหู
แหวน ตรา กําไลขอ มือและเครื่องประดับที่
เป็ นทองคําอื่นๆมาให ทุก คนก็เอาทองคํามา
ถวายใหกับพระยาหเวห
๒๓ คนที่มีดายสีน้ํ าเงิน สี มวง หรือสีแดง
เขม และผา ลินินอยาง ดี ขน แพะ หนังแกะ
ตัวผู และหนังปลาโลมา พวกเขาก็เอามาให
๒๔ คนที่อยากจะใหเงินหรือทองสัมฤทธิก
์ ับ
พระ ยาหเวห ก็เอามาให คนที่มีไม กระถินที่
ใชในงานนี้ไดก็เอามาใหเหมือนกัน ๒๕ ผูหญิง
ที่มีความสามารถในการปั ่ น ดายดวย มือ ก็
เอาดายที่ปั่นมาให ทัง้ ดายสีน้ํ าเงิน สี มวง สี
แดงเขมและผา ลินินอยางดี ๒๖ พวกผู หญิงที่
มีใจอยากจะชวย และมีความสามารถในการ
ปั ่ นขนแพะก็มาชวย
๒๗ พวกผูนําก็นําหินจําพวกโมราที่จะฝั งใน
เอโฟดและถุงผาทับอก ๒๘ รวมทัง้ เครื่องเทศ
และนํ้ ามันสําหรับจุดตะเกียง นํ้ ามันเจิมและ
นํ้ ามันทําเครื่องหอมมาให
๒๙ ทัง
้ ชายและหญิง ทุก คนตางก็เต็มใจเอา
ของตางๆมาให
ที่จะใชสําหรับงานที่พระ
ยาหเวหไดสงั ่ ผานมาทางโมเสส ลูก หลาน
ชาวอิสราเอลก็ไดนําของตางๆมาถวายเป็ น
ของขวัญใหกับพระยาหเวหดวยความเต็มใจ
เบซาเลลและโอโฮลีอับ
(อพย. ๓๑:๑-๑๑)
๓๐ โมเสสพูดกับประชาชนชาวอิสราเอล

วา “ดูเถิด พระ ยาหเวหไดเลือกเบ ซา เลล
มา เบ ซา เลลเป็ นลูกชายของอุรี อุรีเป็ น
ลูกชายของเฮ อร จากเผายู ดาห ๓๑ พระองค
ไดเติม เขาใหเต็มไป ดวยพระ วิญญาณของ
พระเจา
พระองคทําใหเขามีความชํานาญ
ความเขาใจ และความรู เพื่อจะไดทํางานใน
ดานตางๆ ๓๒ เพื่อออกแบบงานเครื่อง ทอง
เครื่อง เงินและทองสัมฤทธิ ์ ๓๓ เขาสามารถ
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เจียระไนหิน
ประดับชนิดตางๆไวใสในตัว
เรือน และแกะสลักไม เพื่อใชในงานประณีต
ทุก อยาง ๓๔ พระยาหเวหไดใหเบซาเลลและ
โอ โฮ ลี อับ มีความสามารถในการ สอนดวย
โอโฮลี อับเป็ นลูกชายของอาหิ สะมัค จากเผา
ดาน ๓๕ พระ ยาหเวหไดทําใหเขาทัง้ สองเต็ม
ไป ดวยความเชี่ยวชาญในงานทุก ดาน ทัง้
งานฝี มือ งานออกแบบ งานเย็บ ปั กดวยดาย
สีน้ํ าเงิน สีมวง สีแดงเขมและผาลินินอยางดี
และงานทอ พวก เขาสามารถทําไดทุก อยาง
และสามารถวางแผนในการออกแบบดวย”
๑ เบ ซา เลลและโอ โฮ ลี อับกับชาง
ผูชํานาญงานก็ไดมาทํางานตามที่
พระ ยาหเวหสัง่ ใหทําทุก อยาง พระ ยาหเวห
ไดใหความชํานาญและสติ
ปั ญญากับพวก
เขา เพื่อพวก เขาจะ ไดรูวิธีสรางทุก อยางที่
์ ิทธิ ์
เกี่ยวของกับการรับ ใชในสถาน ที่ศักดิส
นัน
้ ๒ โมเสสไดเรียกเบ ซา เลล โอ โฮ ลี อับ
กับชางผูชํานาญทัง้ หมดที่พระ
ยาหเวหได
ใหความสามารถ คือทุก คนที่มีใจมาชวย
ทํางานนี้ ๓ โมเสสไดเอาของ ถวายทัง้ หมดที่
ลูก หลานชาวอิสราเอลเอามาถวายนัน
้ ใหกับ
พวก เขา เพื่อพวก เขาจะ ไดเอาไปใชสําหรับ
์ ิทธิน
์ ัน
งานรับ ใชที่เกี่ยวของกับสถานที่ศักดิส
้
ชาวอิสราเอลยัง คงเอาของมาถวายใหทุกๆ
เชาดวยความเต็มใจ ๔ แลวชางผูชํานาญทุก
คน จากแตละแผนก ที่ทํางานสรางสถาน ที่
์ ิทธิ ์ ไดมาหาโมเสส ๕ และพูดกับโมเสส
ศักดิส
วา “คนเอาของมา ใหมากเกินไป แลวสําหรับ
งานที่พระยาหเวหสัง่ ใหทํา”
๖ โมเสสจึงสัง
่ การไป
และพวก เขาก็
ประกาศไปทัว
่ คายวา “ชายหญิงทัง้ หลาย ไม
ตองทําของถวายอะไรอีก แลวสําหรับสถานที่
์ ิทธิ”์
ศักดิส
ประชาชนก็เลยหยุดเอาของมา
ให ๗ เพราะประชาชนไดเอาของมาใหเกินพอ
แลวสําหรับงานที่จะทําทัง้ หมด

๓๖

อพยพ ๓๖:๒๑

ลินินทอเนื้อ ดี และผาที่ทอจากดายสีน้ํ าเงิน
สี มวง และสีแดงเขม เขาไดปักลายเครูบ ที่
ไดออกแบบมาอยางประณีตลงบนผา มาน
เหลา นัน
้ ๙ ผา มานแตละ ผืนยาวยี่สิบ แปด
*
ศอก และกวางสี่ ศอก †ทุก ผืนมีขนาดเทา
กัน หมด ๑๐ เบ ซา เลลไดเอาผา มานหา ผืนมา
เกี่ยวเขาดวยกัน และเอาผา มานอีกหา ผืนมา
เกี่ยวเขาดวย กันอีกชุด หนึ่ง ๑๑ เขาเอาผาสี
นํ้ าเงินมาทําเป็ นหู ติด ไวที่ขอบของผา มาน
ชุด แรก และทําแบบเดียวกันกับขอบของผา
มานชุดที่ สอง ๑๒ เขาทําหูหา สิบ หูสําหรับผา
มานชุดแรก และทําอีกหาสิบหูสําหรับผามาน
ชุดที่ สอง หูของผา มานสอง ชุดนี้จะอยูตรง
ขามกัน ๑๓ เขาเอาทองคํามาทําเป็ นตะขอหา
สิบ อัน เพื่อใชเกี่ยวผา มานสอง ชุดนัน
้ เขา
์ ิทธิน
์ ัน
ดวย กัน เพื่อใหเต็นทศักดิส
้ เป็ นชิน
้
เดียวกัน
๑๔ เขาทําผา มานดวยขน แพะสําหรับเต็นท
์ ิทธิอ
์ ีกชัน
ที่จะเอามาคลุมเต็นทศักดิส
้
หนึ่ง
เขาทําผา มานขน แพะทัง้ หมดสิบ เอ็ดผืน
๑๕ ผา มานแตละ ผืนยาวสามสิบศอก ‡และ
กวางสี่ ศอก ทัง้ สิบ เอ็ดผืนมีขนาดเทา กัน
หมด ๑๖ เขาเอาผา มานหา ผืนมาตอติด กัน
และเอาผา มานอีกหกผืนมาตอติด กัน ๑๗ เขา
ไดทําหูหา สิบ หูติดไวที่ขอบของผา มานชิน
้
บน สุดของชุด แรก และทําอีกหา สิบ หูติดไว
ที่ขอบของผา มานชิน
้ บน สุดของชุดที่ สอง
๑๘ เขาไดเอาทองสัมฤทธิ ์ มาทําตะขอ หา สิบ
อัน เพื่อใชเกี่ยวผามานทัง้ สองชุดเขาดวยกัน
เป็ นเต็นทหลังเดียวกัน ๑๙ เขาไดทําที่คลุม
์ ิทธิไ์ วสอง ชัน
เต็นทศักดิส
้ ชัน
้ ในทําจากหนัง
แกะตัวผู ชัน
้ นอกทําจากหนังปลาโลมา
๒๐ เขาไดสรางกรอบไม กระถินใหตัง
้ ขึ้น
์ ิทธิ ์ ๒๑ กรอบแตละกรอบ
เพื่อคํ้าเต็นทศักดิส

เต็นทศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๒๖:๑-๓๗)
๘ ชางผูชํานาญทัง
้

หลาย ไดสรางเต็นทที่
์ ิทธิ ์ ดวยผา มานสิบ ผืน ที่ทําจากผา
ศักดิส
*๓๖:๙

ยี่สิบแปดศอก หรือ เทากับ ๑๔.๗ เมตร

†๓๖:๙

สี่ศอก หรือเทากับ ๒.๑ เมตร
สามสิบศอก หรือ ๑๕.๗๕ เมตร ภาษากรีกโบราณแปลไววา ๒๕ ศอก

‡๓๖:๑๕
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มีความ ยาวสิบ ศอก *กวางหนึ่ง ศอกครึ่ง
๒๒ กรอบไม กระถินแตละกรอบมีเดือยกรอบ
ละสอง เดือย ซึ่งถูกยึดประกบติดกันไว เขา
สรางกรอบไม กระถินทัง้ หมดสําหรับเต็นท
์ ิทธิ ์ ดวยวิธีเดียวกัน นี้ ๒๓ เขาสราง
ศักดิส
กรอบไม กระถินยี่สิบกรอบสําหรับทางดาน
์ ิทธิ ์ ๒๔ แลวทําฐานเงินสี่
ใตของเต็นทศักดิส
สิบฐานไวใตกรอบ ไมยี่สิบกรอบ กรอบ ไม
หนึ่งกรอบมีฐานสอง
ฐานรองรับเดือยสอง
เดือยของ มัน ๒๕ เขายังทํากรอบไม กระถิน
อีกยี่สิบกรอบสําหรับทางทิศ
เหนือของ
์ ิทธิ ์ ๒๖ พรอม ทัง้ ฐาน เงินอีกสี่
เต็นทศักดิส
สิบฐาน กรอบ ไมหนึ่งกรอบใชฐาน เงินสอง
ฐาน ๒๗ สวนทางทิศตะวัน ตก ที่เป็ นดานหลัง
์ ิทธิน
์ ัน
ของเต็นทศักดิส
้ เขาก็ทํากรอบ ไมไว
หกกรอบ ๒๘ เขาทํากรอบ ไมอีกสองกรอบ
์ ิทธิ ์
สําหรับมุมทางดาน หลังของเต็นทศักดิส
๒๙ กรอบไมนัน
้ มีมุมแยกกันขางลาง แตตอน
บนมุมเหลา นัน
้ ถูกยึดติด กันดวยหวง เขา
ทําสอง ชุดอยาง นัน
้ สําหรับสอง มุม ๓๐ รวม
ทัง้ หมดมีกรอบไมแปดกรอบ ฐานเงินสิบ หก
ฐาน มีสองฐานอยูใตกรอบแตละกรอบ
๓๑ เขาทําไมสําหรับขัด ฝาหา อันดวยไม
กระถิน สําหรับขัดพวกกรอบ ไมดาน หนึ่ง
์ ิทธิ ์ ๓๒ และอีกหา อันสําหรับ
ของเต็นทศักดิส
ขัดพวกกรอบ ไมอีกดาน หนึ่งของเต็นท
์ ิทธิ ์
ศักดิส
และอีกหา อันสําหรับขัดพวก
กรอบดาน หลังทางทิศตะวัน ตกของเต็นท
์ ิทธิ ์ ๓๓ เขาไดทําไมสําหรับขัดไวสอด
ศักดิส
เขาชวง กลางของกรอบ ไม ตัง้ แตปลายดาน
นี้ไปสุดปลายอีกดาน หนึ่ง ๓๔ เขาไดเคลือบ
กรอบ ไมดวยทองคํา และทําหวงทองคําเพื่อ
สอดไมสําหรับขัดเหลา นัน
้ เขาไป และเคลือบ
ไมสําหรับขัดเหลานัน
้ ดวยทองคํา
๓๕ เขาทํามาน กัน
้ ดวยผา ทอจากดายสี
นํ้ าเงิน สี มวง สีแดง เขม และผา ทอลินิน
๓๖ เขา
ที่ไดปักลายเค รูบไวอยางประณีต
ไดสรางเสาสี่ สิบเสาดวยไม กระถิน และ
เคลือบเสาเหลา นัน
้ และตะขอเกี่ยวเสานัน
้

*๓๖:๒๑

สิบศอก หรือเทากับ ๕.๒๕ เมตร

†๓๗:๑

สองศอกครึ่ง หรือ ๑.๓ เมตร

‡๓๗:๑

หนึ่ งศอกครึ่ง หรือ ๗๘.๗๕ เซนติเมตร

อพยพ ๓๗:๙

ดวยทองคํา เขาหลอฐาน เงินสี่ ฐานดวยเพื่อ
รองรับเสา ๓๗ เขาทําฉากกัน
้ ไวที่ชองทางเขา
เต็นท ดวยผา ทอจากดายสีน้ํ าเงิน สี มวง สี
แดงเขม และผา ทอลินิน ๓๘ เขาทําเสาหา เสา
และตะขอของเสาเหลา นัน
้
เขาเคลือบยอด
เสาและหวงของมันดวยทองคํา และฐานเสา
หาฐานนัน
้ เป็ นทองสัมฤทธิ ์
หีบศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๒๕:๑๐-๒๒)
๑ เบ

๓๗ หีบ หีบ นี้มีความ ยาวสอง ศอกครึ่ง

ซา เลลเอาไม กระถินมาทํา

†กวางหนึ่ ง ศอกครึ่ง ‡สูงหนึ่ ง ศอกครึ่ง ๒ แลว
์ าเคลือบหีบ นี้ ทัง้
เขาก็เอาทองคําบริสุทธิม
ดาน ในและดานนอก และเอาทองคํามาทํา
๓ เขาเอาทองคํามาทํา
ขอบรอบๆหีบดวย
เป็ นหวงสี่ หวง เอาไวติดที่สี่ มุมของหีบ ดาน
ละสอง หวง ๔ เบ ซา เลลเอาไม กระถินมาทํา
คานหาม และเคลือบคานทัง้ สองนัน
้ ดวย
ทองคํา ๕ แลวเขาก็เอาคานหามสอง อันนัน
้
ไปสอดเขากับหวงที่อยูดาน ขางของหีบทัง้
สองดาน เพื่อเอาไวหามหีบนัน
้ ๖ เบซาเลลทํา
์ ากบาปจะถูกชําระ
ฝา หีบที่ความไมบริสุทธิจ
ฝาหีบ นี้ทําดวยทองคําบริสุทธิ ์ ยาวสอง ศอก
ครึ่ง กวางหนึ่ง ศอกครึ่ง ๗ เขาเอาคอนมาทุบ
ทองคําขึ้น รูปเป็ นรูปเค รูบสอง องค แลวเอา
ไปติด ตัง้ ไวที่ปลายทัง้ สอง ดานตรงฝา หีบที่
๘ เขา
์ ากบาปจะถูกชําระ
ความไมบริสุทธิจ
วางเค รูบองค หนึ่งไวที่ปลายดาน หนึ่ง และ
อีก องคไวอีกปลาย หนึ่ง แลวเขาก็ทําใหเค
รูบทัง้ สองนี้ติดเป็ นเนื้อเดียวกันกับฝา หีบที่
์ ากบาปจะถูกชําระ ๙ เค รูบ
ความไมบริสุทธิจ
ทัง้ สอง องคนี้มี ปี กทัง้ สอง ขางที่กางออก ปี ก
ดาน หนึ่งของเค รูบนัน
้ ทําใหเกิดเงาขึ้นบน
์ ากบาปจะถูกชําระ
ฝา หีบที่ความไมบริสุทธิจ
และเครูบทัง้ สองก็หัน หน าเขาหากัน ทัง้ สอง
์ าก
ไดหัน หน าไปทางที่ซ่ งึ ความไมบริสุทธิจ
บาปจะถูกชําระ
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โตะวางขนมปั ง
(อพย. ๒๕:๒๓-๓๐)
๑๐ เบ

ซา เลลไดเอาไม กระถินมาทําโตะ
ขนาดยาวสอง ศอก *กวางหนึ่ง ศอก †และ
สูงหนึ่ง ศอกครึ่ง ๑๑ เขาเคลือบโตะนัน
้ ดวย
ทองคําบริสุทธิ ์
และประดิษฐลวดลายดวย
๑๒ เขาทํากรอบ
ทองคําบริสุทธิร์ อบๆโตะ
กวางหนึ่งฝ ามือรอบๆโตะ และทําลวดลาย
๑๓ เขาเอาทองคํามา
บนกรอบรอบๆโตะนัน
้
หลอหวงสี่ หวง และติดมันไวตรงมุมขา โตะ
ทัง้ สี่ ขา ๑๔ หวงทัง้ สี่ หวงจะ ตองอยูติดกับ
กรอบเพื่อยึดคานไวเวลาหาม โตะ ๑๕ เขาเอา
ไม กระถินมาทําคานหามสองอัน และเคลือบ
คานทัง้ สองดวยทองคํา คานนี้เอาไวหามโตะ
๑๖ เขาเอาทองคําบริสุทธิม
์ าทําภาชนะตางๆที่
จะใชบนโตะนัน
้ ซึ่งไดแก พวกจาน ชาม อาง
และไหรินเครื่องดื่มบูชา
ตะเกียงที่ มีขาตัง้
(อพย. ๒๕:๓๑-๔๐)
๑๗ เขาทําตะเกียงที่

มีขา ตัง้ ดวย
จาก
ทองคําบริสุทธิ ์ เขาขึ้น รูปฐานและลํา ตัวของ
ตะเกียงที่ มีขา ตัง้ ดวยคอน สวนฐาน ดอก
ตัว ดอก และกลีบ ดอกเขาทําติดเป็ นเนื้อ
เดียวกัน
๑๘ มีกานหก กานยื่นออก มาจากลํา ตัว
ของตะเกียงที่ มีขา ตัง้ นัน
้ ขาง ละสามกาน
๑๙ แตละกานมีดอกไมสามดอกที่เหมือนดอก
อัล มอนด ทุกๆดอกมีฐานดอกและกลีบ ดอก
เป็ นอยางนี้ทัง้ หกกาน ๒๐ สวนลํา ตัวตะเกียง
ที่ มีขาตัง้ นัน
้ มีถวยสี่ ใบที่มีรูป รางเหมือนกับ
ดอกอัล มอน ตและมีฐาน ดอกและกลีบ ดอก
๒๑ ใตกิ่งทุกๆคู ทัง
้ หก กิ่งที่ย่ น
ื ออก มาจากลํา
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ตัวโคม นัน
้ มีฐาน ดอกติดเป็ นเนื้อเดียวกัน
๒๒ ฐาน ดอกและกานเหลา นั น
้ ติดเป็ นเนื้อ
เดียวกัน ทุกชิน
้ สวนของตะเกียงที่ มีขา ตัง้
นัน
้ ใชคอนตีข้ น
ึ รูปจากทองคําบริสุทธิ ์ ๒๓ เบ
ซาเลลไดทําตะเกียง ‡เจ็ดดวง กรรไกรตัดไส
ตะเกียงและถาดใสไสตะเกียงที่ถูกตัดออก
นัน
้ ทําจากทองคําบริสุทธิ ์ ๒๔ เขาใชทองคํา
บริสุทธิไ์ ปทัง้ หมดหนึ่งตะ ลัน ต ¶ในการทํา
ตะเกียงที่ มีขาตัง้ นี้ และอุปกรณทัง้ หมดของ
มัน
แทนบูชาสําหรับเผาเครื่องหอม
(อพย. ๓๐:๑-๕)
๒๕ เบ ซา เลลเอาไม กระถินมาทําแทน บูชา

สําหรับเผาเครื่องหอม ซึ่งมีความ ยาวหนึ่ง
ศอก กวางหนึ่ง ศอก เป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
และสูงสอง ศอก สวนปลายเชิง งอนทําจาก
์ า
ไมชน
ิ้ เดียวกัน ๒๖ เขาเอาทองคําบริสุทธิม
เคลือบแทน บูชานี้ ทัง้ ดาน บน ดาน ขางโดย
รอบ และที่ปลายเชิง งอน และเขาเอาทองคํา
มาทําขอบโดยรอบ ๒๗ เขาทําหวงทองคําสอง
หวงติดไวที่ใต ขอบทัง้ สอง ดาน ตรง ขามกัน
เอา ไวสําหรับสอดคานเวลาหามแทน บูชา
ขึ้น ๒๘ เขาเอาไม กระถินมาทําคานหาม แลว
เคลือบทองคําทับอีกทีหนึ่ง
๒๙ เขาทํานํ้ ามันศักดิส
์ ิทธิส
์ ําหรับเจิม §และ
เครื่องหอมบริสุทธิ ์ ทัง้ สองอยางทําแบบเดียว
กับที่คนทํานํ้ าหอมเขาทํากัน
แทนบูชาสําหรับเครื่องเผาบูชา
(อพย. ๒๗:๑-๘)
๑ เบ ซา เลลไดเอาไม กระถินมาสราง

๓๘ แทน บูชาเพื่อเผาเครื่องบูชา
ความ ยาวหา ศอก

*๓๗:๑๐

สองศอก หรือ ๑.๐๕ เมตร

†๓๗:๑๐

หนึ่ งศอก เทากับ ๑ ฟุต ๘.๖๒ นิ้ว หรือ ๕๒.๕ เซนติเมตร

**กวางหา

ซึ่งมี
ศอก เป็ นรูป

‡๓๗:๒๓

ตะเกียง ตะเกียงเหลา นี้มีลักษณะเป็ นชามเล็กๆไวเติมนํ้ ามันลงไปและใสไส
ตะเกียงลงไป ใชจุดเพื่อใหความสวาง
¶๓๗:๒๔
§๓๗:๒๙

หนึ่ งตะลันต หรือ ๓๔.๕ กิโลกรัม

นํ ้ามัน … สําหรับเจิม นํ้ ามันมะกอกอยางดี ใชเทบนคนหรือสิ่งของ เพื่อแสดงวา
พวกเขาไดรับเลือกสําหรับงานหรือจุดประสงคพิเศษ
**๓๘:๑ หาศอก หรือ ๒.๖ เมตร
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สี่เหลี่ยมจัตุรัส สูงสาม ศอก *๒ เขาทําเชิง
งอนที่หัว มุมทัง้ สี่ ติดเป็ นเนื้อ เดียวกับแทน
๓ เขาทํา
บูชาและเคลือบดวยทองสัมฤทธิ ์
เครื่อง ใชทัง้ หมดสําหรับแทน บูชาดวยทอง
สัมฤทธิ ์ เชน พวกหมอ ทัพพี ชามประพรม
์ าทํา
สอม และกระทะ ๔ เขาใชทองสัมฤทธิม
ตะแกรงหนึ่ง อัน และเอาไปวางไวในแทน
ลึกจากขอบของแทนบูชาลงไปครึ่งหนึ่ง
๕ เขาเอาทองสัมฤทธิม
์ าหลอเป็ นหวงสี่ อัน
หวงสี่ อันนี้ติดอยูที่มุมทัง้ สี่ของตะแกรงที่ทํา
์ ัน
จากทองสัมฤทธิน
้
หวง นี้เอา ไวสอดคาน
เวลาหามแทน บูชา ๖ เขาเอาไม กระถินมาทํา
คานหาม และเคลือบ มันดวยทองสัมฤทธิ ์
๗ แลวเอาไปสอดเขากับ หวงที่ติดอยูดาน ขาง
ของแทน บูชา เพื่อหามแทน บูชากับคานสอง
อันนัน
้ เขาทําแทน บูชานี้ใหกลวงตรง กลาง
และดานขางปิ ดดวยแผนกระดาน
๘ เบ ซา เลลทําอางทองสัมฤทธิห
์ นึ่ง ใบ
พรอมฐาน รองของ มัน จากกระจกเงาของ
พวกผูหญิง ที่รับใชอยูที่ประตูเต็นทนัดพบ
ลานรอบๆเต็นทศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๒๗:๙-๑๙)
๙ เบ ซา เลล

ใชผา ทอลินิน ขนาดยาวหนึ่ง
รอยศอก †มากัน
้ เป็ นมาน ทําเป็ นลานขึ้น มา
์ าทําเสา
ทางทิศ ใต ๑๐ เขาเอาทองสัมฤทธิม
ยี่สิบ ตนและฐาน รองยี่สิบฐานสําหรับมาน กัน
้
นัน
้ แตตะขอและหวงที่ติดอยูบนเสาทําจาก
เงิน ๑๑ ทางทิศ เหนือเขาทํามาน กัน
้ เหมือน
ลานทางทิศ ใต คือ ขึงผา ทอลินิน ยาวหนึ่ง
รอยศอกบนเสายี่สิบเสาที่ตัง้ อยูบนฐานทอง
์ ี่สิบฐาน
สัมฤทธิย
และมีตะขอและหวงทํา
จากเงิน
๑๒ ทางทิศตะวัน ตก เขาใชผา ทอลินิน ยาว
หา สิบศอก ‡ใชเสาสิบ ตนบนฐานสิบ ฐาน
ตะขอและหวงที่ติดอยูบนเสานัน
้ ทําดวยเงิน
๑๓ ดาน หน าของเต็นท
ซึ่งเป็ นทิศตะวัน
ออก ยาวหา สิบศอก ชองทาง เขาอยูดาน นี้
*๓๘:๑

สามศอก หรือ ๑.๖ เมตร

†๓๘:๙

หนึ่ งรอยศอก หรือ ๕๒.๕ เมตร
หาสิบศอก หรือ ๒๖.๓ เมตร
¶๓๘:๑๔ สิบหาศอก หรือ ๗.๙ เมตร

‡๓๘:๑๒

§๓๘:๑๘

ยี่สิบศอก หรือ ๑๐.๕ เมตร
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๑๔ ดาน ขางของชองทาง เขาดาน หนึ่ ง

มีมาน
ขนาดยาวสิบ หาศอก ¶ขึงอยู บนเสาสาม ตน
ที่ตงั ้ อยูบนฐานสาม ฐาน ๑๕ อีกดาน หนึ่งของ
ชองทาง เขาก็ทําเหมือน กัน คือ ขึงมานยาว
สิบ หาศอก บนเสาสาม ตนที่อยูบนฐานสาม
ฐาน ๑๖ มานที่แขวนไวรอบๆลานทัง้ หมดนัน
้
ทํามาจากผา ทอลินิน ๑๗ ฐานของเสาเหลา นัน
้
ทําดวยทองสัมฤทธิ ์ ตะขอและหวงทําดวย
เงิน สวนยอดของเสาเคลือบดวยเงิน เสาทุก
ตนของลาน จะมีการตกแตงดวยแผน เงินใน
สวนที่เชื่อมติดกับฐาน
๑๘ ทาง เขาลานใชฉาก กัน
้ ที่ทําดวยผาที่ทอ
จากดายสีน้ํ าเงิน สีมวง สีแดงเขม และผาทอ
ลินิน มีขนาดยาวยี่สิบศอก §สูงหา ศอก ซึ่งมี
สวนสูงเทากับผามานรอบๆลาน ๑๙ มานเหลา
นี้ไดแขวนขึ้นบนเสาสี่ เสาที่ตัง้ อยูบนฐานสี่
ฐานที่ทําดวยทองสัมฤทธิ ์ สวนตะขอ หวง
และยอด เสาทําดวยเงิน ๒๐ หมุดยึดเต็นท
และหมุดยึดผามานรอบๆลานทัง้ หมดทําดวย
ทองสัมฤทธิ ์
๒๑ ทัง
้ หมดนี้คือของที่ใชในการทําเต็นท
์ ิทธิ ์ ซึ่งก็คือเต็นทที่เก็บขอ ตกลง ที่ถูก
ศักดิส
บันทึกไวตามคํา สัง่ ของโมเสสเพื่องานของ
ชาวเลวี ที่อยูใตการนํ าของอิธา มาร ลูกชาย
ของนักบวชอาโรน ๒๒ และเบซาเลล ลูกชาย
ของอุรี อุรีเป็ นลูกชายของเฮ อร จากเผายู
ดาห เบ ซา เลลไดสรางทุก อยางตามที่พระ
ยาหเวหสงั ่ ไวกับโมเสส ๒๓ ยัง มี โอโฮลี อับที่
อยูกับเบ ซา เลลดวย โอ โฮ ลี อับเป็ นลูกชาย
ของอาหิสะมัค จากเผาดาน เขาเป็ นชางฝี มือ
นักออกแบบ และยังเป็ นชาง ปั กที่มีฝีมือใน
การใชผา ทอจากดายสีน้ํ าเงิน สี มวง สีแดง
เขม และผาลินินเนื้อดี
๒๔ ทองคําทัง
้ หมดที่ใชในงานกอสราง
์ ิทธิ ์ คือทองคําที่ไดมาจากการ
สถาน ที่ศักดิส
ถวาย ใชไปทัง้ สิน
้ ยี่สิบ เกาตะ ลัน ตเจ็ด รอย
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สามสิบเช เขล *ตามเช เขลมาตรฐานของ
์ ิทธิ ์
สถานที่ศักดิส
๒๕ เครื่องเงินที่รวบรวมไดจากชุมชน หนั ก
หนึ่ง รอยตะ ลัน ตกับหนึ่ง พันเจ็ด รอยเจ็ด สิบ
หาเช เขล †ตามเช เขลมาตรฐานของสถาน
๒๖ โดยเก็บมาคนละหนึ่ งเบคา
์ ิทธิ ์
ที่ศักดิส
(คือครึ่งเช เขล) เป็ นเงินที่เก็บมาจากชาย
ทุก คนที่มีอายุตัง้ แตยี่สิบ ปี ข้ น
ึ ไป และไดลง
ทะเบียนไว ซึ่งมีจํานวนหก แสนสาม พันหา
รอยหา สิบคน ๒๗ เงินหนักหนึ่ง รอยตะ ลัน ต
นัน
้ ไดนําไปใชในการ หลอฐานของสถาน ที่
์ ิทธิแ
์ ละฐานของผา มาน ฐานหนึ่ง รอย
ศักดิส
ฐานใชเงินหนักหนึ่ง รอยตะ ลัน ต หนึ่งตะ
ลัน ตตอหนึ่งฐาน ๒๘ เบ ซา เลลใชเงินหนัก
หนึ่ง พันเจ็ด รอยเจ็ด สิบ หาเช เขล ทําตะขอ
สําหรับเสา และเคลือบยอด เสา และใชทํา
หวงสําหรับเสาเหลานัน
้
๒๙ สวนทองสัมฤทธิท
์ ี่ไดจากการ ถวาย มี
นํ้ า หนักรวมเจ็ด สิบตะลัน ต กับสองพันสี่ รอย
์ ําฐาน
เช เขล ๓๐ เบ ซา เลลใชทองสัมฤทธิท
ประตูเต็นทนัด พบ ทําแทน บูชาทองสัมฤทธิ ์
ทําตะแกรงทองสัมฤทธิ ์ ทําเครื่อง ใชทัง้ หมด
ของแทนบูชานัน
้ ๓๑ ทําฐานลอมรอบลาน ทํา
ฐานประตูลาน ทําหมุดทัง้ หมดรอบๆเต็นท
์ ิทธิ ์ และทําหมุดทัง้ หมดรอบๆลานนัน
ศักดิส
้
ชุดศักดิ์สิทธิ์ของนั กบวช
(อพย. ๒๘:๑-๔๓)
๑ พวก

๓๙ นํ้ าเงิน สีมวง สี์ แดงเข์ ม มาทําเป็ น
เขานํ าผาที่ทอจากดายสี

เสื้อผาใสในสถาน ที่ศักดิสิทธิ และทําเสื้อผา
์ ิทธิต
์ ามที่พระ
ใหอา โรนใสในสถาน ที่ศักดิส
ยาหเวหสัง่ โมเสสไว
๒ เบ ซา เลลทําเอ โฟดดวยผาที่ทอจากดิน
้
ทอง และดายสีน้ํ าเงิน สี มวง สีแดง เขม
และผา ทอลินิน ๓ เขาใชคอนทุบทองคําจน
เป็ นแผนบางๆ ตัดมันออกเป็ นเสน และนํ าไป
ใชทอลวดลายอยางประณีตบนผาสีน้ํ าเงิน สี
มวง สีแดงเขมและผา ลินินเนื้อ ดี ๔ พวกเขา
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ทําผาสอง ชิน
้ ขึ้น แลวนํ าไปเย็บเป็ นบาของ
เอโฟดทัง้ สองขาง ๕ เขาตกแตงลวดลายของ
ผาคาด เอว ซึ่งอยูบนเอ โฟด และเป็ นชิน
้
เดียวกันกับเอ โฟด ผาคาด เอวนี้ทําจากผา
ทองคํา ผาสีน้ํ าเงิน สี มวง สีแดงเขม และผา
ทอลินินเนื้อ ดี เหมือน กับเอ โฟด ตามที่พระ
ยาหเวหสงั ่ โมเสสไว
๖ พวกเขาฝั งพวกนิ ลลงบนตัว เรือนทองคํา
คูหนึ่ง พวกเขาจารึกชื่อพวกลูกชายอิสราเอล
๗ แลวเบ ซา เลลก็เอานิ ล
ไวบนนิลพวก นัน
้
ที่อยูในตัว เรือนคู นัน
้ ไปวางไวบนบาทัง้ สอง
ขางของเอ โฟด ขางละ อัน นิลพวก นี้ทําขึ้น
มาตามที่พระยาหเวหสงั ่ โมเสสไว เพื่อใหพระ
ยาหเวหระลึกถึงพวกลูกชายของอิสราเอล
๘ เบ ซา เลลทําถุง ผาทับ อก โดยออกแบบ
อยางประณีต เหมือนงานเอ โฟด เขาใชผา
ทองคํา ผาที่ทอจากดายสีน้ํ าเงิน สี มวง สี
แดง เขม และผา ทอลินินเนื้อ ดี ๙ ถุง ผาทับ
อกนัน
้ เป็ นสี่เหลี่ยมดาน เทา ขนาดกวางหนึ่ง
คืบ ‡ยาวหนึ่ง คืบ โดยเอาผามาทับซอน กัน
๑๐ พวกชาง
ฝี มือไดฝังพลอยประดับไวสี่
แถวบนถุง ผาทับ อกนัน
้ แถว แรกฝั งพลอย
สี แดง บุษราคัมและมรกต ๑๑ แถวที่ สอง
ฝั งทับทิม ไพลิน และแกวผลึก ๑๒ แถวที่
สาม ฝั งเพทาย พลอยสี ขุน และเขีย
้ วแกว
หนุมาน ๑๓ แถวที่สี่ ฝั งพลอยสีเขียว นิลและ
แจสเพอร ¶พวก เขาฝั งพลอยประดับพวก นี้
ลงในตัว เรือนที่ทําจากทองคํา ๑๔ มีพลอย
ทัง้ หมดสิบ สองกอน
เพื่อใสช่ อ
ื ของพวก
ลูกชายของอิสราเอล
พลอยประดับแตละ
กอนจะเหมือนตราประทับ จะมีช่ อ
ื ของเผา
ทัง้ สิบสองเผาแกะสลักไวกอนละเผา
๑๕ พวกชาง ฝี มือไดทําสาย สรอยทองคํา
บริสุทธิ ์ ที่ถักเป็ นเกลียวเหมือนเชือก ไว
ใชกับถุง ผาทับ อก ๑๖ พวก เขาทําตัว เรือน
ทองคําสอง ชิน
้ และหวงทองคําสอง หวง ติด
หวงทองทัง้ สองหวงไวที่มุม บนของถุง ผาทับ
อกทัง้ สอง ขาง ๑๗ จาก นัน
้ ก็เอาสรอยทองคํา
สอดเขาไปในหวงทองทัง้ สองหวงนัน
้ ๑๘ และ
นํ าปลายอีกดาน หนึ่งของสรอยแตละเสนไป

*๓๘:๒๔

ยี่สิบเกา … เชเขล หรือประมาณหนึ่งตัน

†๓๘:๒๕

หนึ่ งรอย … เชเขล หรือประมาณสามตันครึ่ง

‡๓๙:๙

หนึ่ งคืบ ประมาณ ๒๓ เซนติเมตร คือระยะทางจากปลายหัวแมมือถึงปลายนิ้วกอย

¶๓๙:๑๓

แจสเพอร หินควอทซชนิดหนึ่งเนื้อขุนมีหลายสี
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ติดเขา กับตัว เรือนทองคํา ที่อยูบนบาของเอ
โฟด ตรงดาน หน า ๑๙ พวกชาง ฝี มือทําหวง
ทองคําอีกสอง หวงไปติดไวที่มุม ลางของถุง
ผาทับ อกดานในที่แนบอยูกับเอโฟด ๒๐ พวก
เขาทําหวงทองคําอีกสอง หวงไปติดไวริมเอ
โฟดดานหน า หวงทัง้ สองนี้อยูใกลกับตะเข็บ
เหนือผาคาดเอวที่ทําอยางประณีตนัน
้ ๒๑ ชาง
ฝี มือก็เอาผาสีน้ํ าเงินมาสอดเขากับหวงทัง้
สองที่อยูบนถุง ผาทับ อกกับเอ โฟดนัน
้ เพื่อ
ดึงใหมัน ตึง ถุง ผาทับ อกจะ ไดอยูเหนือผา
คาดเอวของเอโฟดที่ทําอยางประณีต และจะ
ไดไมเคลื่อนไหวไปมา
เขาไดทําทัง้ หมดนี้
ตามที่พระยาหเวหไดสัง่ โมเสสไว
๒๒ เบซาเลลทําเสื้อชุด ยาวของเอโฟด ดวย
ผา ทอสีน้ํ าเงินลวน ๒๓ สวนชองลอด หัวของ
เสื้อชุด ยาวอยูตรง กลาง เหมือน กับคอ เสื้อ
ทหาร มีขอบเย็บโดย รอบเพื่อกันไม ใหมัน
ขาด
๒๔ สวนปลายของเสื้อชุด ยาวนี้ ชางฝี มือได
นํ าผาทอลินินเนื้อดี ผาทอจากดายสีน้ํ าเงิน สี
มวง และสีแดง เขมมาทําเป็ นลูก ทับทิมติด
ไว ๒๕ พวก เขาทําพวกกระดิ่งทองคําบริสุทธิ ์
และนํ าไปติดไวระหวางลูก
ทับทิมแตละ
ลูก ซึ่งเย็บติดไวรอบๆปลายเสื้อชุด ยาวนี้
๒๖ ทับทิมกับกระดิ่งจะอยูสลับ
กันไปรอบๆ
ปลายของเสื้อชุด ยาว เสื้อชุด ยาวนี้เอา ไวใส
รับ ใชพระ ยาหเวห มันทํา ขึ้นตามแบบที่พระ
ยาหเวหสัง่ โมเสสไว
๒๗ พวก เขาทําผา คลุมจากผา ทอลินินเนื้ อ
ดี ใหอา โรนกับพวกลูกชายของ เขา ๒๘ พวก
ชางฝี มือทําผาโพกหัวกับแถบผาสวมหัวจาก
ผา ลินินเนื้อ ดี และทําเสื้อ ชัน
้ ในจากผา ทอ
ลินินสี ขาว ๒๙ พวกชางยังใชผา ทอลินินเนื้อ ดี
ผา ทอจากดายสีน้ํ าเงิน สี มวงและสีแดง เขม
เย็บเป็ นผาคาดเอวและปั กลวดลายลงบนนัน
้
ตามที่พระยาหเวหสัง่ โมเสสไว
๓๐ ชาง ฝี มือไดทําแผน ป ายทองคําของ
์ ิทธิ ์
มงกุฎอันศักดิส
เขียนขอความเหมือน
์ ิทธิ ์
ที่เขาสลักลงในตราประทับวา
“ศักดิส
๓๑
สําหรับพระ ยาหเวห”
พวก เขาติดแผน
ป ายนี้เขากับแถบ ผาสีน้ํ าเงิน และเอาไปผูก
ไวกับผาโพก หัวตามที่พระ ยาหเวหสัง่ โมเสส
ไว
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โมเสสตรวจเต็นทศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๓๕:๑๐-๑๙)
๓๒ ดัง นั น
้

์ ิทธิ ์
งานทุก อยางของเต็นทศักดิส
ซึ่งก็คือเต็นทนัด พบ
ก็ไดเสร็จ สิน
้ ลง
ประชาชนชาวอิสราเอลไดทําตามที่พระ
ยาหเวหสงั ่ โมเสสไวทุก อยาง ๓๓ พวก เขา
์ ิทธิม
์ อบใหโมเสส
ไดนําเต็นทศักดิส
ทัง้ ตัว
เต็นทกับอุปกรณทุกอยาง ตะขอเกี่ยว กรอบ
กลอน เสา ฐาน ๓๔ หลังคาที่ทําจากหนัง แกะ
และหลังคาที่ทําจากหนังปลา โลมา รวม ทัง้
ฉาก ๓๕ หีบใสแผน หินสองแผนแหงขอ ตกลง
กับคานหามของมัน ฝาหีบที่ความไมบริสุทธิ ์
จากบาปจะถูกชําระ ๓๖ โตะกับอุปกรณที่ใช
บน นัน
้ ทุก อยาง ขนมปั งที่วางไวตอ หน า
พระเจา ๓๗ ตะเกียงที่ มีขาตัง้ ที่ทําจากทองคํา
บริสุทธิ ์ และถวยตะเกียงของ มันที่เรียงเป็ น
แถว พรอมอุปกรณทัง้ หมดที่ตองใชคูกับ มัน
และนํ้ ามันจุดตะเกียง ๓๘ แทน บูชาทองคํา
นํ้ ามันเจิม เครื่องหอม ฉากที่ทาง เขาเต็นท
๓๙ แทน บูชาที่ทําจากทองสัมฤทธิ ์
พรอม
์ อง มัน คานหามของ
ตะแกรงทองสัมฤทธิข
มันและอุปกรณทุก อยางที่ใชกับ มัน อาง นํ้ า
พรอมฐานรองของมัน
๔๐ พวกมาน กัน
้ ที่ลาน พวกเสา มาน ฐาน
มานที่ประตูลาน เชือกและหมุดยึด และ ยังมี
์ ิทธิ ์ ซึ่ง
เครื่อง ใชอ่ น
ื ๆที่ตอง ใชในเต็นทศักดิส
ก็คือเต็นทนัดพบนัน
่ เอง
๔๑ เสื้อผาปั กเกลียว ทองสําหรับผูรับ ใชใน
์ ิทธิ ์ ชุดศักดิส
์ ิทธิส
์ ําหรับนักบวช
สถานที่ศักดิส
อา โรน และชุดสําหรับพวกลูกชายของ เขา
เพื่อใสรับใชในฐานะนักบวช
๔๒ ประชาชนชาวอิสราเอลไดทําทุกๆ อยาง
ตามที่พระยาหเวหไดสัง่ โมเสสไวทุกประการ
๔๓ เมื่อโมเสสเห็นงานทุก อยางถูกสรางตาม
แบบที่พระยาหเวหไดสัง่ ไวจนเสร็จ สิน
้ เขาก็
อวยพรชาวอิสราเอลเหลานัน
้
โมเสสตัง้ เต็นทศักดิ์สิทธิ์
๑ พระ

ยาหเวหบอกโมเสสวา ๒ “ใน
ใหเจาติด
ตัง้ เต็นทศักดิสิทธิ คือ เต็นทนัด พบ ๓ ใหเอา
หีบใสคํา สอนมาวาง ไวที่ นัน
่ และใหเอามาน
มากัน
้ เป็ นฉากปิ ดหีบ นี้ไว ๔ ยกโตะเขา มา
และจัดใหเขาที่ นํ าตะเกียงทีม
่ ีขาตัง้ เขามาไว

๔๐ วันที์ ่ หนึ่ง์ ของเดือนแรก
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และติด ตัง้ พวกตะเกียงของ มันใหเรียบรอย
๕ นํ าแทน บูชาทองคําสําหรับเครื่องหอมมาไว
ตรง หน าหีบใสคํา สอน แลวกัน
้ ฉากไวที่ทาง
เขาเต็นท
๖ วางแทน บูชาสําหรับเครื่องเผาบูชาไวที่
์ ิทธิ ์ คือ
ดาน หน าของทาง เขาเต็นทศักดิส
เต็นทนัด พบ ๗ ตัง้ อางนํ้ าไวระหวางเต็นทนัด
พบกับแทน บูชาและใสน้ํ าลงในอางดวย ๘ ทํา
ลานบริเวณรอบๆและตัง้ ฉากไวที่ประตูทาง
เขาลาน
๙ เอานํ้ ามันเจิม
์ ิทธิ ์
ไปเจิมที่เต็นทศักดิส
และของทุก อยางในเต็นทนัน
้ พรอม กับทํา
์ ิทธิ ์ ๑๐ เจาตอง
พิธีเพื่อใหของพวก นี้ศักดิส
เจิมแทน บูชาที่ใชเผาเครื่องเผาบูชาและขาว
ของบน นัน
้ พรอม กับทําพิธี เพื่อทําใหแทน
์ ิทธิม
์ าก ๑๑ เจาตองเจิมอาง นํ้ าและ
บูชาศักดิส
์ ิทธิ ์
ฐาน รองของ มัน เพื่อทําใหพวก มันศักดิส
ดวย
๑๒ เจาตองพาอา
โรนกับพวกลูกชายของ
เขา ไปที่ประตูเต็นทนัดพบ ใหชําระลางพวก
์ ิทธิม
์ าแตง
เขาดวยนํ้ า ๑๓ เอาเสื้อผาที่ศักดิส
ตัวใหกับอา โรน เจิม เขาและทําพิธีให เขา
เพื่อเขาจะ ไดรับ ใชเราในฐานะนักบวช ๑๔ ให
ลูกชายเขามาอยูใกลทาง เขาเต็นทนัด พบ
เอาเสื้อ คลุมมาแตง ตัวใหพวกเขา ๑๕ เจาตอง
เจิมพวก เขาเหมือนที่เจิมใหพอของพวก เขา
เพื่อพวก เขาจะ ไดรับ ใชเราในฐานะนักบวช
การเจิมนี้จะทําใหพวกเขามีสิทธิเ์ ป็ นนักบวช
ตลอดไปทุกๆรุน” ๑๖ โมเสสทําทุก อยางตาม
ที่พระยาหเวหไดสัง่ เขาไว
๑๗ เมื่อถึงวันที่ หนึ่ งของเดือนที่ หนึ่ งในปี
์ ิทธิก
์ ็ถูกตัง้ ขึ้น ๑๘ โมเสส
ที่ สอง เต็นทศักดิส
ตัง้ เต็นทข้ น
ึ บนพวกฐานของ มัน ตัง้ กรอบ
ใสคานและยกเสาขึ้น ๑๙ โมเสสกางผาเต็นท
ออกเหนือเต็นทนัด พบ และใสที่ คลุมเหนือ
เต็นทนัน
้ ตามที่พระยาหเวหสัง่ เขาไว
๒๐ แลวโมเสสก็นําแผนขอ ตกลงสอง แผน
นัน
้ ไปวางไวในหีบ
และนํ าคานมาสอดเขา
์ าก
กับหีบ เขาวางฝา หีบที่ความไมบริสุทธิจ
๒๑
บาปจะถูกชําระไวเหนือหีบ
โมเสสนํ าหีบ
์ ิทธิ ์ และกัน
ใสคํา สอนเขาไปในเต็นทศักดิส
้
ฉากที่เป็ นผา มานบังหีบใสคํา สอนไว ตามที่
พระ ยาหเวหสัง่ เขา ๒๒ โมเสสตัง้ โตะไวดาน
นอกของฉากที่เป็ นผา มาน ขาง ในเต็นทนัด
พบ ไปทางทิศ เหนือ ๒๓ โมเสสวางขนมปั งไว
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บน โตะตอ หน าพระ ยาหเวหตามที่พระองค
สัง่ เขาไว ๒๔ โมเสสวางตะเกียงที่ มีขา ตัง้ ไว
ในเต็นทนัด พบ ไปทางทิศ ใตของเต็นทตรง
๒๕ เขาตัง
ขามกับโตะ
้ พวกตะเกียงไวหน า
พระยาหเวหตามที่พระยาหเวหไดสงั ่ เขาไว
๒๖ โมเสสวางแทน บูชาที่ทําจากทองคําไว
ในเต็นทนัด พบ ขางหน าผา มาน ๒๗ แลวเขา
จึงเผาเครื่องหอมบนแทน บูชานัน
้ ตามที่พระ
๒๘ โมเสสเอามานกัน
ยาหเวหสงั ่ ไว
้ ไวตรง
ทางเขาเต็นท
๒๙ เขาตัง
้ แทน บูชาสําหรับเผาเครื่องเผา
์ ิทธิ ์ คือดานหน า
บูชาไวที่ทางเขาเต็นทศักดิส
ทางเขาเต็นทนัด พบนัน
้ แลวเขาก็เผาเครื่อง
เผาบูชาและเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชบน นัน
้
ตามที่พระยาหเวหสงั ่ ไว
๓๐ โมเสสวางอาง
นํ้ าไวระหวางเต็นทนัด
พบกับแทน บูชา และเติมนํ้ าลงในอางชําระ
ลาง ๓๑ โมเสส อาโรนและพวกลูกชายของอา
โรน ลาง มือและเทาของพวก เขาดวยนํ้ าใน
อาง นัน
้ ๓๒ เมื่อ ใดก็ตามที่พวก เขาเขา มาใน
เต็นทนัด พบหรือเขา ใกลแทน บูชา พวก เขา
ตองชําระลางตามที่พระ ยาหเวหไดสัง่ โมเสส
ไว
๓๓ โมเสสทําลานบริเวณรอบๆเต็นทและ
แทน บูชา และแขวนมาน กัน
้ ไวที่ประตูทาง
เขาลาน แลวโมเสสก็ไดทํางานทุก อยางเสร็จ
สิน
้ ลง
รัศมีของพระเจา
๓๔ มีเมฆปกคลุมเหนื อเต็นทนัด

พบ แลว
รัศมีของพระยาหเวห ก็สองสวางไปทัว
่ เต็นท
๓๕ โมเสสไมสามารถเขาไปในเต็นทนัด พบได
เพราะวาเมฆไดลงไปทีน
่ ัน
่ และรัศมีของพระ
์ ิทธิน
์ ัน
ยาหเวหก็สองสวางไปทัว
่ เต็นทศักดิส
้
๓๖ ตลอด
เวลาการเดิน
ทางของชาว
อิสราเอล พวก เขาจะคอย ดูเมฆกอน นี้เป็ น
หลัก เมื่อ ใดที่เมฆลอยตัวสูง ขึ้นจากเต็นท
์ ิทธิ ์ ชาวอิสราเอลจะเริ่มออกเดิน ทาง
ศักดิส
๓๗ แตถาเมฆไมลอยตัวขึ้น
ชาวอิสราเอล
จะไมออกเดิน ทางไป ไหน จนกวาพวก เขา
จะเห็นเมฆลอยตัวขึ้น อีก ๓๘ เมฆของพระ
ยาหเวหอยูเหนือเต็นทในตอนกลาง วัน สวน
์ ิทธิ ์
ตอนกลาง คืนจะมีไฟอยูเหนือเต็นทศักดิส
ชาวอิสราเอลทุกคนไดเห็นสิ่งนี้ ตลอดเวลาที่
พวกเขาเดินทาง

