
สมมัยอพยพ

อพยพ
หนมังสสือเลลมนนน เปป็นเลลมทนที่สองในหห้าเลลมทนที่โมเสสเขนยนขขนน หห้าเลลมนนน เราเรนยกกมันวลา เพป็นทะททูก คคาวลา "อพยพ" 

หมายความวลา "ออกไป" ในหนมังสสือปฐมกาลบททนที่ 12-50 เราพบเรสืที่องเกนที่ยวกมับอมับราฮมัม พรห้อมกมับบบุตรหลานกมับ
เหลนของตน พระเจห้าทรงทคาพมันธสมัญญาไวห้ก มับอมับราฮมัมวลา โดยเชสืที่อสายของอมับราฮมัม (ซขที่งคสือพระเยซทูครริสตต) ทบุก
ประเทศในโลกนนน จะไดห้รมับพระพร หนมังสสืออพยพนนนบมันทขกเรสืที่องการทนที่ชนชาตริอริสราเอลถทูกปลลอยจากประเทศอนยริปตต
การพห้นจากการเปป็นทาสของเขา และการรวบรวมชนชาตรินนน ใหห้เปป็นประเทศ คสือประเทศอริสราเอล พระเจห้าทรงรมับ
ประเทศนนน เปป็นประเทศพริเศษ และทรงประทานพริธนตลาง ๆ แหลงพระราชบมัญญมัตริ ซขที่งจารขกไวห้ในชนวริตของทบุกคนใน
ประเทศนนน  พริธนตลาง ๆ เหลลานนน เลป็งถขงพระครริสตตและความรอดโดยความเชสืที่อ พริธนตลาง ๆ เหลลานนน  (รวมทมันงเครสืที่องบทูชา 
พวกปบุโรหริตและคคาพยากรณต) ไดห้เลป็งถขงพระเยซทู 

หนมังสสือโรม 9:4-5 ไดห้กลลาวถขงชนชาตริอริสราเอลนนนวลา "พวกเขาเปป็นคนอริสราเอล ไดห้รมับการทรงใหห้เปป็น
บบุตรของพระเจห้าและสงลาราศน และบรรดาพมันธสมัญญา และการทรงประทานพระราชบมัญญมัตริ และการปรนนริบมัตริ
พระเจห้าและพระสมัญญาทมันงหลาย ทมันงบรรพบบุรบุษกป็เปป็นของเขาดห้วย และพระครริสตตกป็ไดห้ทรงถสือกคาเนริดตามเนสืนอหนมัง
ในเชสืนอชาตริของเขา พระองคตผทูห้ทรงอยทูลเหนสือสารพมัด ผทูห้ซขที่งพระเจห้าจะทรงโปรดอวยพระพรเปป็นนริตยต เอเมน"

การลคาดมับวมัน เดสือน ปน ของอาจารยตเจมสต อมัสชทูรต วลาพวกอริสราเอลอพยพจากประเทศอนยริปตตในปนกลอน ค.ศ. 
1491 พริธนตลาง ๆ แหลงพระราชบมัญญมัตริ (เชลน เครสืที่องบทูชา เทศกาล วมันสะบาโต และพริธนสบุหนมัต) ทนที่พทูดถขงในหนมังสสือ
อพยพนนน  ไมลไดห้เปป็นคคาสมัที่งสคาหรมับพวกเราในสมมัยนนน  "แตลบรรดาเหตบุการณตเหลลานนน จขงไดห้บมังเกริดแกลเขาเพสืที่อเปป็น
ตมัวอยลาง และไดห้บมันทขกไวห้เพสืที่อเตสือนสตริเราทมันงหลาย ผทูห้ซขที่งก คาลมังอยทูลในกาลสบุดปลายของแผลนดรินโลก" (1 คร 10:11)

เลวนนริตริ
คคาวลา เวลนนริตริ หมายความวลา "สริที่งทนที่เกนที่ยวขห้องกมับเลวน" เลลมนนน เปป็นเลลมทนที่สามในหห้าเลลมทนที่โมเสสเขนยนขขนนโดย

ไดห้รมับการดลใจจากพระเจห้า หห้าเลลมนนน เราเรนยกกมันวลา เพป็นทะททูก เลลมนนนมนการอธริบายถขงหนห้าทนที่ พริธน การรมับใชห้ และ
เทศกาลตลาง ๆ ของพวกฮนบรทู สริที่งเหลลานนน เปป็นการเปรนยบเทนยบถขงความจรริงซขที่งปรากฏชมัดในพระคมัมภนรตใหมล เวลาเรา
ศขกษาเกนที่ยวกมับสริที่งเหลลานนน เราจะเขห้าใจวลาสริที่งเหลลานนน ไดห้เปรนยบเทนยบกมับพระเยซทูครริสตต มนแตลพระเจห้าองคตเดนยวทนที่สามารถ
ตมันงการเปรนยบเทนยบแบบนนนขขนนมา ซขที่งเปรนยบเทนยบอยลางสวยงามถขงพระเยซทูเจห้า

ในหนมังสสืออพยพพระเจห้าตรมัสกมับโมเสส "จากภทูเขา" พระเจห้าทรงปรากฏในลมักษณะเปป็นเปลวไฟ พระ
สบุรเสนยงของพระเจห้ามนลมักษณะเปป็นฟห้ารห้อง และประชาชนกลมัวพระองคต แตลในหนมังสสือเลวนนริตรินนน  พระเจห้าปรากฏอยทูล



ในทนที่บรริสบุทธริธ ทนที่สบุด และตรมัสกมับประชาชนจากพลมับพลา คสือจากพระทนที่นมั ที่งกรบุณาซขที่งอยทูลในทนที่บรริสบุทธริธ ทนที่สบุดแหลง
พลมับพลานมันน พระเจห้าทรงเปป็นพระเจห้าแหลงพระคบุณ

ทมันงในสมมัยนนน และในสมมัยนมันน คสือสมมัย 2,000 ปน กลอนพระเยซทูประสทูตริในโลกนนน  พระเจห้าทรงเปริดเผยถขงพระ
เมตตากรบุณาของพระองคตโดยพระเยซทูครริสตต โดยใชห้เครสืที่องหมายตลาง ๆ ซขที่งเปรนยบเทนยบถขงพระเยซทูนมันน

พวกเลวนมาจากตระกทูลเลวน ซขที่งพวกนนน ไดห้ใชห้ชนวริตเปป็นปบุโรหริตและนมมัสการพระเจห้า หนมังสสือเลวนนริตรินนน ไดห้เปริด
เผยถขงพระราชบมัญญมัตริตลาง ๆ เกนที่ยวกมับการรมับใชห้นนน  ในเลลมนนนคคาทนที่สคาคมัญคสือ "ความบรริสบุทธริธ " ซขที่งเราเจอ 87 ครมัน ง คคานนน
เลป็งถขงการแยกตมันงไวห้ฝลายพริธนซขที่งเปรนยบเทนยบกมับการแยกตมันงไวห้ฝลายจริตวริญญาณ

กมันดารวริถน
เลลมนนน เปป็นเลลมทนที่สนที่ในหห้าเลลมทนที่โมเสสเขนยนขขนน หห้าเลลมนนน เราเรนยกกมันวลา เพป็นทะททูก เลลมนนน เรนยกวลา "กมันดารวริถน"

เพราะวลาหนมังสสือเลลมนนน เกนที่ยวกมับการเดรินทางของพวกอริสราเอล  เลลมนนน เรริที่มตห้นเมสืที่อประชาชนอริสราเอลอยทูลทนที่ภทูเขาซน
นาย แลห้วสรินนสบุดลงเมสืที่อพวกเขาตมันงคลายทนที่เขตแดนฝลายเหนสือของประเทศโมอมับทนที่แมลนคน าจอรตแดน และตอนนมันนชาว
อริสราเอลกคาลมังวางแผนทนที่จะขห้ามแมลนคน าจอรตแดน แลห้วเขห้าไปอยทูลในแผลนดรินทนที่พระเจห้าทรงสมัญญาไวห้ก มับพวกเขา ตาม
ประวมัตริศาสตรตเลลมนนนตลอจากหนมังสสืออพยพ แลห้วหนมังสสือเลวนนริตริซขที่งเกนที่ยวกมับพระราชบมัญญมัตริของพระเจห้าอยทูลระหวลาง
สองเลลมนนน

มนอยทูลสองบททนที่บมันทขกจคานวนคนของอริสราเอล คสือบททนที่ 1 และ 26 ทนที่เหลสือบมันทขกการเดรินทางของชนชาตริ
อริสราเอลจากภทูเขาซนนายไปถขงแมลนคน าจอรตแดน

1 อริสราเอล เปป็นทาสในอนยริปตต (อพย 1:1-12:36)
ก พวกของพระเจห้า (คสือพวกอริสราเอล) หลมังจากทนที่โยเซฟตายไปราว ๆ 75 ปนแลห้ว ประชาชนชาว

อริสราเอล ซขที่งอาศมัยอยทูลในอนยริปตตกป็เรริที่มถทูกกดขนที่ขลมเหงจากกษมัตรริยตฟาโรหต (อพย 1:8-14)
ข พระคบุณของพระเจห้า พระเจห้าทรงสดมับฟมังเสนยงรห้องครคที่าครวญของพวกเขา พระองคตจขงทรงวางแผน

การ ทนที่จะชลวยพวกเขาใหห้พห้นภมัย (2:23-24)
 ค คนของพระเจห้า (คสือโมเสส)

1 เจห้าชายแหลงอนยริปตต (อพย 2:1-14) โมเสสกคาเนริดขขนน (ปนกลอน ค.ศ. 1525) 
ก ทารกลอยมาตามแมลนคน าไนลต (2:1-9)

 ข ราชบบุตรในพระราชวมัง (2:10)



 ค ศพในทราย (2:11-26) เมสืที่อโมเสสอายบุ 40 ปนเขากป็ไปจากอนยริปตตเดรินทางไปยมังปลา 
ซนนาย มน 2 สาเหตบุทนที่ทคาใหห้โมเสสทคาเชลนนมันน

 1 เนสืที่องจากคดนฆลาคนตาย (2:11-15)
 2 เนสืที่องจากความเชสืที่อในพระเมสสริยาหต (ฮบ 11:24-26)
 2 ผทูห้เลนนยงแกะแหลงมริดยาน 
 ก โมเสสพบทนที่ลนนภมัยไดห้ในเมสืองมริดยาน และไดห้แตลงงานกมับนางศริปโปราหตบบุตรสาว

ของเรอทูเอล และดคารงชนวริตดห้วยการเปป็นผทูห้เลนนยงแกะอยทูลนานถขง 40 ปน (2:21)
 ข โมเสสไดห้รมับการทรงเรนยกจากพบุลมไมห้ทนที่ลบุกไหมห้ใหห้เขานคาอริสราเอลใหห้พห้นภมัย 

(3:1-10) 
 ค โมเสสตลอตห้านการทรงเรนยกนนน  โดยยกขห้อแกห้ตมัว 5 ขห้อซขที่งเปป็นเหตบุทนที่เขาไมลสามารถ

ทคาตามพระบมัญชาของพระเจห้าไดห้ 
 1 ขห้าพเจห้าไมลมนความสามารถ (3:11)
 2 ขห้าพเจห้าไมลมนขห้อมทูล (3:13)
 3 ขห้าพเจห้าไมลมนสริทธริอคานาจ (4:1)
 4 ขห้าพเจห้าไมลมนความสามารถในการพทูด (4:10)
 5 ขห้าพเจห้าไมลมนความประสงคต (4:13)
 ง ศมัตรทูของพระเจห้า (คสือกษมัตรริยตฟาโรหต) (อพย 5-10) ฟาโรหต (อะเมนโฮเทพ 2) ปฏริเสธขห้อเรนยกรห้อง

ของโมเสส และฟาโรหตทรงบมัญชาใหห้พวกทาสอริสราเอลไดห้รมับความทบุกขตทรมานมากขขนน 
(5:2, 4-9)

 จ ภมัยพริบมัตริจากพระเจห้า (อพย 7-10) ใชห้เวลาประมาณ 10 เดสือน
 1 นคน ากลายเปป็นเลสือด (7:20-22) เดสือนกรกฎาคม
 2 ฝทูงกบเขห้าโจมตน (8:6-7) เดสือนกมันยายน
 3 ตมัวรรินน (8:17-19) เดสือนตบุลาคม
 4 ฝทูงเหลสือบ (8:23-24)

5 โรคระบาดรห้ายตลอฝทูงสมัตวต (9:6) เดสือนมกราคม
 6 ฝน (9:10)
 7 ลทูกเหป็บปนไฟ (9:23-26) เดสือนกบุมภาพมัน
 8 ฝทูงตมั ตกแตน (10:13-15) เดสือนมนนาคม



9 ความมสืดทขบเปป็นเวลา 3 วมัน (10:22-23)
 ระหวลางทนที่เกริดภมัยพริบมัตรินมันน ฟาโรหตไดห้เสนอตลอโมเสสใหห้มนการประนนประนอม 4 เรสืที่อง ทบุกเรสืที่องกป็ถทูก

ปฏริเสธเสนย
 ก อยลาไป แตลใหห้ถวายเครสืที่องบทูชาในอนยริปตตนนที่เอง (8:25)
 ข ไปไดห้ แตลอยลาไปใหห้ไกลนมัก (8:28)
 ค ไปไดห้ แตลใหห้พวกลทูก ๆ ของทลานอยทูลทนที่นนที่ (10:10)
 ง ไปไดห้ แตลใหห้ฝทูงสมัตวตอยทูลทนที่นนที่ (10:24)
 10 ประหารบบุตรหมัวปน (12:29) 15 เมษายน
 ฉ ความรอดของพระเจห้า (อพย 11-12) ภมัยพริบมัตริครมัน งสบุดทห้ายรบุนแรงมากจนกระทมั ที่งแมห้แตลครมัวเรสือน

อริสราเอลกป็ตห้องปห้องกมันตมัวเอง เพราะฉะนมันนพวกอริสราเอลจะตห้องชโลมเลสือดลทูกแกะตามกรอบ
ประตทูของตน ครมัวเรสือนเหลลานมันนกป็จะไดห้รมับการไวห้ชนวริต (11:4-5; 12:12-13, 21-23) และในวมันทนที่ 15
เมษายน 1445 กลอน ค.ศ. ในเวลาเทนที่ยงคสืน เหตบุการณตนมันนกป็เกริดขขนน ผลกป็คสือ ฟาโรหต (ทนที่บบุตรชายกป็ถทูก 
ประหารดห้วย) ทรงยอมใหห้อริสราเอลออกไปจากอนยริปตตไดห้ (12:29-36)

 ช การทรงเลสือกของพระเจห้า
 1 ทรงแยกบบุตรหมัวปนไวห้ (อพย 13:2; 19:6; กดว 8:16)
 2 ทรงเลสือกเสห้นทางทนที่ปลอดภมัยกวลาใหห้พวกอริสราเอล (13:17)
2 อริสราเอล ระหวลางการเดรินทางไปยมังภทูเขาซนนาย (อพย 12:37-18:27) มนเหตบุการณตสคาคมัญเกริดขขนน 10 อยลาง

ดห้วยกมัน ในระหวลางทนที่พวกเขาเดรินทางจากเมสืองราเมเสสในอนยริปตตไปถขงเชริงเขาซนนาย ระยะทางประมาณ 
240 กริโลเมตร เหตบุการณตเหลลานมันน ไดห้แกล

 ก เมฆรมัศมนอมันสวลางไสวของพระเจห้าไดห้ปรากฏขขนน (13:21-22) นนที่เปป็นครมัน งแรกทนที่เมฆนนน ไดห้ปรากฏขขนน 
คสือ จะเกริดแสงสวลางไสวซขที่งมองเหป็นไดห้และเปป็นสริที่งทนที่แสดงถขงการเสดป็จมาปรากฏของพระเจห้า 
(13:21-22) การทรงปรากฏครมัน งอสืที่น ๆ ในพระคมัมภนรตเดริมและพระคมัมภนรตใหมลกป็อยลางเชลน 

 1 ทนที่ทะเลแดง (อพย 14:19-20)
 2 ในพลมับพลาทนที่บรริสบุทธริธ ยริที่ง (ลนต 16:2)
 3 ในพระวริหารทนที่บรริสบุทธริธ ยริที่ง (2 พศด 5:11-14)
 4 การทรงปรากฏในสมมัยเอเสเคนยล (อสค 10:3-4)
 ข ฟาโรหตไลลตามพวกอริสราเอล ฟาโรหตเสนยใจทนที่ตนไดห้ปลลอยพวกอริสราเอลไป (14:5-10)
 ค ทะเลแดงแหวกออกจากกมัน (14:13-31)



 ง พวกอริสราเอลฉลองกมันเพราะพวกเขาไดห้พห้นภมัย และกองทมัพฟาโรหตพรินาศไป (15:1-21)
 จ นคน าขมทนที่ตคาบลมาราหตกป็กลายเปป็นนคนาจสืดโดยการโยนตห้นไมห้ลงไปในนคนานมันน (15:22-26) ครมัน งนนน

พระเจห้าไดห้ทรงสมัญญาแกลพวกเขาวลาพวกเขาจะปลอดภมัยจากโรคภมัยไขห้เจป็บ เพนยงแตลใหห้พวกเขา
เชสืที่อฟมังพระองคตเทลานมันน 

 ฉ มานาลงมาจากสวรรคต (16:4, 14, 35) อาหารนนน จะเปป็นอาหารหลมักของพวกเขานาน 40 ปน
 ช การตมันงวมันสะบาโตขขนน (16:23, 26-30; 31:13) 
 ซ การตนศริลาทนที่เรฟนดริม (17:1-7) เพสืที่อใหห้มนนคน าดสืที่มซขที่งพระเจห้าทรงประทานใหห้อยลางอมัศจรรยตโดยนคนานมันน

ไหลออกมาจากขห้าง ๆ ศริลานมันน และอนกเกสือบจะ 40 ปนตลอมา โมเสสจะตนศริลาอนกกห้อนหนขที่งในทนที่
หลางไกลออกไป แตลในครมัน งนมันนโมเสสไมลไดห้กระทคาตามนคนาพระทมัยพระเจห้า (กดว 20:7-13)

 ฌ พวกอริสราเอลชมัยชนะตลอพวกอามาเลข (17:8-16) ในชลวงนนนมนเหตบุการณตสคาคมัญทนที่เกริดขขนนเปป็นครมัน ง
แรก 4 อยลาง

 1 การกลลาวถขง โยชทูวา เปป็นครมัน งแรก โมเสสไดห้เลสือกเขาใหห้นคาทมัพอริสราเอล (17:9)
 2 โมเสสชลวยใหห้อริสราเอลชนะสงครามเปป็นครมัน งแรก (17:11-12)
 3 สลวนแรกของพระคมัมภนรตทนที่ไดห้เขนยนขขนน (17:14)
 4 การกลลาวอห้างถขงพระนามยริที่งใหญลพระนามหนขที่งของพระเจห้า - เยโฮวาหตนริสสน 

(พระเยโฮวาหตทรงเปป็นธงของขห้าพเจห้า) (17:15)
 ญ โมเสสไดห้พบกมับครอบครมัวเขา (18:5)
3 อริสราเอล พมักอาศมัยทนที่ซนนาย (อพย 19:1-กดว 10:10)

เมสืที่อวมันทนที่ 15 มริถบุนายน 1445 ปนกลอน ค.ศ. อริสราเอลไดห้มาถขงภทูเขาซนนาย พวกเขาจะอยทู ลทนที่นมัที่นนาน 11 เดสือน 5
วมัน (อพย 19:1; กดว 10:11) เหตบุการณตสคาคมัญ 3 อยลางไดห้เกริดขขนนในชลวงนนน  ไดห้แกล

 1 การทรงประทานพระราชบมัญญมัตริ (การเรนยกรห้องใหห้มนสามมัคคนธรรมกมัน) 
 2 ความเสสืที่อมทรามทนที่มาจากรทูปลทูกโคทองคคา (การทคาลายสามมัคคนธรรมนมันน) 
 3 การสรห้างพลมับพลา (การทคาใหห้มนสามมัคคนธรรมกลมับคสืนมาอนก)
 ตอนนนน ใหห้เรามาดทูกมันถขงสริที่งทนที่นคาไปถขงเหตบุการณต 3 อยลาง และใหห้เราพริจารณาถขงเหตบุการณตเหลลานมันนดห้วย 
 ก สริที่งทนที่นคาไปถขงการทรงประทานพระราชบมัญญมัตริทนที่ภทูเขาซนนาย
 1 ในวมันทนที่ 3 พระเจห้าทรงปรากฏพระองคตบนภทูเขาซนนายพรห้อมดห้วยฟห้ารห้อง, ฟห้าแลบ, เมฆ

หนาทขบ, เสนยงแตร, แผลนดรินไหว, ควมัน และไฟ (อพย 19:16-18)



2 โมเสสขขนนภทูเขาซนนายทนที่พระเจห้าทรงตรมัสประทานพระบมัญญมัตริ 10 ประการ และพระบมัญชา 
70 ขห้อซขที่งประกอบกมันขขนนเปป็นหนมังสสือสมัญญาไมตรน และโมเสสกป็ลงเขามากลลาวพระคคาของ
พระเจห้าซคน าใหห้พวกอริสราเอลฟมัง (19:20-23:33) ประชาชนกป็ตกลงวลาจะเชสืที่อฟมังทบุกสริที่งทนที่
พระเจห้าไดห้ตรมัสแกลโมเสส (24:3) โมเสสกป็ไดห้เขนยนทบุกสริที่งทนที่พระเจห้าไดห้ตรมัสบอกพวกเขา 
แลห้วจขงสรห้างแทลนบทูชาขขนน ปมักเสาหรินขขนน 12 กห้อน และไดห้ประพรมเลสือดถวายบนแทลนบทูชา
นมันนเพสืที่อใหห้ขห้อสมัญญานนนสคาเรป็จ (24:4-8) 

3 โมเสสขขนนภทูเขาอนกครมัน ง ครมัน งนนนทนที่เขาใชห้เวลาอยทูลทนที่นนที่ 40 วมัน ซขที่งในเวลานนน เขาไดห้รมับแบบอยลาง
เพสืที่อสรห้างพลมับพลาและแผลนศริลา 2 แผลน (24:18; 25:9; 31:18; 34:28) 

4 พระเจห้าทรงเตสือนใหห้โมเสสลงจากภทูเขาทมันทนเพสืที่อจมัดการกมับวมัวทองคคาขห้างลลางนมันน 
(32:1-14)

ข การพริจารณาถขงการทรงประทานพระราชบมัญญมัตริทนที่ภทูเขาซนนาย พระราชบมัญญมัตรินนนมนสลวนใหญล ๆ 
อยทูล 3 สลวนดห้วยกมัน คสือ

 1 กฎศนลธรรม (Moral) สลวนนนน เรารทูห้จมักกมันโดยทมั ที่วไปในนามของ "พระบมัญญมัตริ 10 ประการ" 
(อพย 20:3-17; พบญ 5:7-21) 

 ก เจห้าอยลามนพระเจห้าอสืที่นตลอหนห้าเราเลย (20:3)
 ข เจห้าอยลาทคารทูปเคารพใด ๆ สคาหรมับตน (20:4-6)
 ค เจห้าอยลาออกพระนามพระเยโฮวาหตพระเจห้าของเจห้าเลลนเปลลา ๆ (20:7) 
 ง จงระลขกถขงวมันสะบาโตเพสืที่อรมักษาวมันนมันนใหห้บรริสบุทธริธ  (20:8-11)
 จ จงนมับถสือบริดามารดาของเจห้า (20:12)
 ฉ เจห้าอยลาฆลาคน (20:13)
 ช เจห้าอยลาผริดประเวณน (20:14)
 ซ เจห้าอยลาลมักขโมย (20:15)
 ฌ เจห้าอยลาเปป็นพยานเทป็จ (20:16)
 ญ เจห้าอยลาโลภอยากไดห้ (20:17)
 2 กฎฝลายจริตวริญญาณ (Ceremonial) สลวนนนน เกนที่ยวกมับพริธนปฏริบมัตริ ซขที่งทมันงหมดเปรนยบไดห้กมับ

พระเยซทูครริสตตและความรอด (ฮบ 10:1) สลวนนนน เราจะรวมถขงการเลนนยงและการถวาย ฯลฯ 
ของพวกเลวนดห้วย (อพย 35-40; ลนต) ครมัน งนนนพระเจห้าทรงทคาสมัญญาไวห้ 2 เรสืที่อง



 ก พระองคตจะทรงสลงททูตสวรรคตของพระองคต (พระเมสสริยาหต) เพสืที่อนคาชาตริอริสราเอล
ใหห้เขห้าไปในคานาอมัน (อพย 23:20-23)

 ข พระองคตจะทรงสลงฝทูงตมัวตลอไปขมับไลลพวกชาตรินอกศาสนาไปเสนยจากคานาอมัน 
(23:28)

3 กฎทางสมังคม (Civil) สลวนนนน เกนที่ยวกมับคคาพริพากษาและพระบมัญชาอมันศมักดริธ สริทธริธ ซขที่งพระเจห้า
ทรงบมัญญมัตริใหห้ใหมลสคาหรมับชาตริอริสราเอล สลวนนนนจะรวมถขง พระราชบมัญญมัตริตลาง ๆ เกนที่ยวกมับ
อาหาร, การสลงเสรริมการอนามมัย, การแยกคนและสมัตวตทนที่ปลวยใหห้อยทู ลตลางหาก, การบคารบุง
รมักษาดริน, ภาษน, การทหาร, การสมรส, การหยลา, เปป็นตห้น (อพย 21-22) พทูดงลาย ๆ กป็คสือ 

 ก กฎศนลธรรมแสดงใหห้เหป็นถขง "การเปริดเผย" ของพระราชบมัญญมัตริ 
 ข กฎทางสมังคมแสดงใหห้เหป็นถขง "การประพฤตริ" ของพระราชบมัญญมัตรินมันน 
 ค กฎฝลายจริตวริญญาณแสดงใหห้เหป็น "ความเขห้าใจ" ถขงพระราชบมัญญมัตรินมันนคสือ

พระเยซทูครริสตต! (มธ 5:17-18; รม 10:4) 
ค ความเสสืที่อมทรามทนที่มาจากรทูปวมัวหนบุลมทองคคา (อพย 32)

 1 ในชลวงหลายวมันสบุดทห้ายทนที่โมเสสพมักอยทูลบนยอดเขาซนนายนมันน พวกอริสราเอลซขที่งอยทูลทนที่เชริงเขา
ขห้างลลางกป็เรนยกรห้องใหห้อาโรนสรห้างพระใหห้แกลพวกเขา อาโรนกป็เหป็นดห้วยและไดห้ใชห้ตลางหทู
ทองคคาของพวกเขามาหลลอเปป็นรทูปวมัวหนบุลมทองคคา หลมังจากทนที่พวกเขาไดห้นมมัสการวมัวหนบุลม
ทองคคานมันนแลห้ว ประชาชน กป็มนการฉลองกมันโดยการปลลอยตมัวมมั ที่วกายกมันอยลางไรห้ศนลธรรม 
(อพย 32:1-6)

 2 พระเจห้าตรมัสสมัที่งใหห้โมเสสลงไปโดยเรป็ว เมสืที่อโมเสสเหป็นความผริดบาปนมันน เขาจขงไดห้ทรินงแผลน
ศริลา 2 แผลนทนที่จารขกพระบมัญญมัตริ 10 ประการจนแตกไป (32:19) โมเสสวลากลลาวอาโรน
พนที่ชายของตน อยลางรบุนแรง (32:21-24) มนคนถทูกลงโทษถขงความตาย 3,000 คนเพราะเหตบุ
ความผริดบาปนนน  (32:25-29)

 3 โมเสสซขที่งเคยอห้อนวอนเพสืที่อพวกอริสราเอลขณะเมสืที่ออยทู ลบนภทูเขาแลห้วนมันน (32:11-14) กป็ไดห้ไป
อห้อนวอนแทนชนชาตริทนที่ทคาบาปอนก (32:30-35) โมเสสททูลขอใหห้ตนไดห้เหป็นพระสงลาราศน
ของ พระเจห้า (33:18) พระเจห้าตรมัสตอบวลา (33:19-23)

 4 โมเสสขขนนภทูเขาซนนายอนกครมัน งหนขที่ง ซขที่งพระเจห้าไดห้ทรงเขนยนพระบมัญญมัตริ 10 ประการอนกครมัน ง
หนขที่งทรงบมัญชาใหห้โมเสสสรห้างหนบขขนนใบหนขที่ง และใหห้ใสลแผลนศริลาเหลลานนน ไวห้ในหนบนมันน 
หนบนนนตลอมารทูห้จมักกมันในนาม "หนบสมัญญาไมตรน" (34:1-4; พบญ 10:1-2)



 5 โมเสสลงจากภทูเขาซนนาย (34:29-30, 33-35)
 ง การสรห้างพลมับเพลา (อพย 25-31; 35-41; ลนต)
 1 ลมักษณะของพลมับพลา ประกอบดห้วย 3 สลวน
 ก ลานชมันนนอก เปป็นการจมัดรมัน วปมักกมันน ยาว 50 เมตร กวห้าง 25 เมตร และสทูง 7.5 เมตร 

(อพย 27:11-14)
ข ลานชมันนใน ขห้างในรมัน วปมักกมันนมนเตป็นทต ยาว 15 เมตร กวห้าง 5 เมตร และสทูง 5 เมตร 

เปป็นหห้อง 2 หห้อง มนมลานทขบกมันนหห้องทมันง 2 นนน ไวห้ สลวนทนที่อยทูลทางทริศตะวมันออกของ
เตป็นทต เรนยกกมันวลา ลานชมันนใน (26:1-2, 31-33)

ค ทนที่บรริสบุทธริธ ยริที่ง เปป็นชสืที่อของสลวนทนที่อยทูลทางทริศตะวมันตกของเตป็นทต (26:33-34)
 2 เครสืที่องตกแตลงของพลมับพลา ทนที่สคาคมัญมนอยทู ล 6 สริที่งดห้วยกมัน 
 ก แทลนบทูชาทองเหลสือง (อพย 27:1-8; 38:1-7)
 ข ขมันทองเหลสือง (อพย 30:18; 38:8)
 ค โตต๊ะตมันงขนมปมังถวาย (อพย 25:23-30; 37:10-16)
 ง แทลนประทนปทองคคา (อพย 25:31-40; 37:17-24)
 จ แทลนเผาเครสืที่องหอม (อพย 30:1-10; 37:25-28)
 ฉ หนบสมัญญาไมตรน (อพย 25:10-22; 37:1-9)
 3 ปบุโรหริตแหลงพลมับพลา อาโรนไดห้เปป็นมหาปบุโรหริตคนแรกของพวกอริสราเอล (อพย 28:1-4)

และปบุโรหริตอสืที่น ๆ กป็ไดห้รมับเลสือกมาจากตระกทูลของอาโรน (ตระกทูลเลวน) ดห้วย 
(กดว 8:14-19)

 ก พริธนทคาใหห้เปป็นปบุโรหริต
 1 พวกเขาไดห้รมับการชคาระตมัวดห้วยนคนา (อพย 29:4)
 2 พวกเขาไดห้สวมใสลดห้วยเครสืที่องทรง (อพย 28:39-43; 29:5-6) (หมายเหตบุ: 

สคาหรมับลมักษณะเครสืที่องทรงของมหาปบุโรหริตใหห้ดทูทนที่ อพย 28:1-38)
 3 พวกเขาไดห้รมับการชโลมดห้วยนคนามมัน (อพย 29:7)
 4 พวกเขาไดห้รมับการประพรมดห้วยเลสือด (อพย 29:20)
 ข หนห้าทนที่ของพวกปบุโรหริต
 1 เกนที่ยวกมับการนมมัสการในพระวริหาร (กดว 3:5-9)
 2 เกนที่ยวกมับดห้านกฎหมาย (พบญ 17:8-9)



 3 เกนที่ยวกมับเรสืที่องสลวนตมัว (กดว 6:23-27)
 4 เครสืที่องบทูชาแหลงพลมับพลา

เครสืที่องบทูชา 3 ประการแรกใชห้ถวายเพสืที่อคงไวห้ซขที่งความสามมัคคนธรรมกมับพระเจห้า แตล
เครสืที่องบทูชา 2 อยลางหลมังนมันนใชห้ถวายเพสืที่อสรห้างสามมัคคนธรรมทนเสนยแลห้วใหห้ดนขขนนอนก

 ก เครสืที่องเผาบทูชา (ลนต 1:2-8) (ไถลโทษผทูห้นมันน โค แกะ แพะ)
 ข เครสืที่องกระยาหารถวาย (2:1-3, 13) (แปห้ง นคน ามมัน กคายาน เกลสือ)
 ค เครสืที่องโมทนาพระคบุณ (3:7-11) (แกะ)
 ง เครสืที่องบทูชาไถล (ระลขกถขง) ความผริดบาป (4:3-12) (โค)
 จ เครสืที่องบทูชาลลวงละเมริด (5) (แกะ แพะ นกเขา นกพริลาป แปห้ง)

5 งานเลนนยงแหลงพลมับพลา ในปฏริทรินของอริสราเอลมนงานเลนนยงพริเศษและเวลาหยบุดพมัก 10 งาน
ดห้วยกมัน งานเลนนยง 3 งานแรกนมันนเพสืที่อใหห้ผทูห้เชสืที่อระลขกถขงกริจการเนรมริตสรห้างของพระเจห้า 
งานเลนนยง 7 งาน หลมังนมันนเกนที่ยวกมับกริจการไถลบาปของพระองคต 

 ก กริจการเนรมริตสรห้าง
ขห้อสมังเกต: ทมันง 3 ประการนนนกลลาวถขงการเนรมริตสรห้างของพระเจห้า เพราะวมันเหลลานนน
จะมาตามวงจรไมลรทูห้จมักจบของเลข 7 ซขที่งเหมสือนอยลางทนที่พระเจห้าไดห้ทรงหยบุดพมัก
ในวมันทนที่ 7

 1 วมันสะบาโตทบุกสมัปดาหต (อพย 20:8-11; ลนต 23:1-3)
 2 งานเลนนยงวมันสะบาโตทบุก 7 ปน (อพย 23:10-11; ลนต 25:2-7)
 3 งานเลนนยงสะบาโตทบุกปนทนที่ 50 (ลนต 25:8-16)

ข กริจการไถลบาป 10 ม.ย. เขห้าคานาอมัน
 1 งานเลนนยงปมัสกา (ลนต 23:4-8) กลลาวถขงความตายของพระเยซทูบนกางเขน 

(1 คร 5:7) 14 ม.ย. ยชว 5:10
 2 งานเลนนยงกรินขนมปมังไรห้เชสืนอ (ลนต 23:6-8) กลลาวถขงพระกายของพระเยซทู

15 ม.ย. ยชว 5:10
 3 งานเลนนยงแหลงผลแรก (ลนต 23:9-14) กลลาวถขงการฟสืนคสืนพระชนมตของ

พระเยซทู (1 คร 15:23) 15 ม.ย. ยชว 5:11
 4 งานเลนนยงเทศกาลเพป็นเทคอสตต (ลนต 23:15-22) กลลาวถขงการประกอบดห้วย



ฤทธริธ เดชของพระวริญญาณบรริสบุทธริธ  (กริจการ 2:1-4) 15 ม.ย. + 50 วมัน = 4 
มริถบุนายน

 5 งานเลนนยงเปลาแตร (ลนต 23:23-25) กลลาวถขงการทรงรมับพวกผทูห้เชสืที่อขขนนไป
และการเสดป็จมาครมัน งทนที่ 2 ของพระเยซทู (1 ธส 4:13-18) 1 ต.ค. ลนต 23:24

 6 วมันงานเลนนยงไถลโทษบาป (ลนต 23:26-32) กลลาวถขงความทบุกขตลคาบากครมัน ง
ใหญล 7 ปน (วว 6-19) ในภาษาฮนบรทูวมันนนน  เรนยกวลา "ยอมคริพพทูรริม" มนขขนนในวมัน
ทนที่ 10 ตบุลาคมของทบุกปน ระเบนยบของการนมมัสการในวมันสคาคมัญนนน ไดห้บอกไวห้
อยลางละเอนยดใน ลนต บททนที่ 16  10 ต.ค. ลนต 23:27

 ก มหาปบุโรหริตจะถวายลทูกวมัวตมัวผทูห้เปป็นเครสืที่องบทูชาสคาหรมับตนเอง 
(16:6) พวกนมักเทศกป็ตห้องไดห้รมับความรอดและการชคาระลห้างดห้วย!

 ข มหาปบุโรหริตกป็จะประพรมโลหริตของลทูกวมัวตมัวผทูห้และโลหริตของ
แพะลงบนพระทนที่นมั ที่งกรบุณา 7 ครมัน ง (16:11-19) 

ค แลห้วจะจมับฉลากระหวลางแพะ 2 ตมัว เพสืที่อตมัดสรินใจวลาตมัวไหนเปป็น
แพะรมับบาปทนที่จะนคาไปปลลอยในปลา และตมัวไหนจะถทูกฆลาเสนย 
(16:7-10)

 ง สบุดทห้ายมหาปบุโรหริตกป็จะวางมสือทมันง 2 ของตนบนแพะรมับบาปและ
สารภาพความผริดบาปของพวกอริสราเอลไวห้บนแพะตมัวนมันน แลห้วจะ

 ตมันงใหห้ชายผทูห้หนขที่งนคาแพะตมัวนมันนไปปลลอยในปลา (16:20-22)
 7 งานเลนนยงทมับอาศมัย (ลนต 23:33-44) เลป็งถขงการครอบครอง 1,000 ปนของ

พระเยซทูครริสตต (วว 20:1-6) 15 ต.ค. ลนต 23:34
 6 การอบุทริศเพสืที่อพลมับพลา (อพย 30:22-33; 40:33-35) เปป็นการอบุทริศสรห้างสริที่งกลอสรห้างทนที่สคาคมัญ

ทนที่สบุดทนที่เคยสรห้างมาบนแผลนดรินโลก ซขที่งใชห้เวลา 6 เดสือนในการกลอสรห้างจนเสรป็จสมบทูรณต 
คลาสรห้างหลายพมันลห้านบาท (ไดห้ใชห้ทองคคาหนมักกวลา 1409 กก และเงรินหนมักราว ๆ 4364 กก 
ในการกลอสรห้าง พลมับพลานนน เสรป็จในวมันทนที่ 1 เมษายน 1444 ปน กลอน ค.ศ. พลมับพลานนนถทูก
สรห้างขขนนดห้วยความเตป็มใจของทบุกคน (ดทู อพย 35:5, 21-22, 29; กดว 7) อยลางไรกป็ตาม ไดห้มน
เหตบุการณตอมันนลาเศรห้าเกริดขขนน ในตอนทนที่มนการฉลองอมันนลายรินดนนมันน นมัที่นคสือ นาดมับ และ



อาบนฮทู ซขที่งเปป็นปบุโรหริต บบุตรชายของอาโรนไดห้ตายลง ชายหนบุลมทนที่ชมันวและโงลเขลาทมันง 2 คนนนน
ไดห้ถวายไฟอสืที่นทนที่ไมลบรริสบุทธริธ ตลอเบสืนองพระพมักตรตพระเยโฮวาหต นอกจากนนน เรสืที่องยมังไดห้ชนนอนกวลา
ทมันง 2 คนเมาเหลห้าในเวลานมันน (ลนต 10:1-10) 

 7 จบุดมบุลงหมายของพลมับพลา
 ก เพสืที่อใหห้ชาวอริสราเอลมนศทูนยตกลางของการนมมัสการทนที่มองเหป็นไดห้ ในทนที่บรริสบุทธริธ ยริที่ง

นมันน มนบุษยตจะพบกมับพระเจห้าทนที่ทรงสถริตเหนสือพระทนที่นมั ที่งกรบุณาซขที่งประพรมดห้วย
โลหริต

 ข เพสืที่อเปป็นแบบอยลางใหห้เหป็นถขงกริจการในอนาคตของพระเยซทูครริสตต
 ค เพสืที่อใหห้มองเหป็นภาพโครงการความรอดทมันงหมด
 8 การสคารวจสคามโนครมัวในการชบุมนบุมทนที่พลมับพลา (กดว 1:1-54) ในระหวลางการเดรินทาง

จากอนยริปตตไปยมังปาเลสไตนตนมันน มนการนมับบรรดาพวกอริสราเอล 2 ครมัน งดห้วยกมัน ครมัน งแรกทนที่ปลา
ซนนายนนที่เอง ครมัน งทนที่ 2 ทนที่ปลากมันดารของโมอมับเมสืที่อราว ๆ 38 ปนตลอมา (กดว 26)

 9 การจมัดตระกทูลตลาง ๆ รอบพลมับพลานมันน (กดว 2:1-34)
 ก ดห้านทริศตะวมันออก: ยทูดาหต (หมัวหนห้า), อริสสาคารต, เศบทูลบุน (2:3-9)
 ข ดห้านทริศใตห้: รทูเบน (หมัวหนห้า), กาด, สริเมโอน (2:10-16)
 ค ดห้านทริศตะวมันตก: เอฟราอริม (หมัวหนห้า), เบนยามริน, มนมัสเสหต (2:18-24)
 ง ดห้านทริศเหนสือ: ดาน (หมัวหนห้า), อาเชอรต, นมัฟทาลน (2:25-31)
 10 สมัตยตปฏริญาณนาษารนษแหลงพลมับพลา (กดว 6:1-21) มนกฎอยทูล 3 ขห้อเกนที่ยวกมับการทคาสมัตยต

ปฏริญาณนนน
 ก เขาจะกรินผลทนทคาจากเถาองบุลนไมลไดห้เลยไมลวลาลมักษณะใด (6:3-4)
 ข เขาจะตมัดผมไมลไดห้ (6:5)
 ค เขาจะแตะตห้องซากศพไมลไดห้ (6:6-8)
 11 การอวยพรอมันยริที่งใหญลแหลงพลมับพลานมันน (6:22-27)
 12 บรรดาของถวายทนที่พวกหมัวหนห้าตระกทูลทมันง 12 คนไดห้นคามาถวายใหห้พลมับพลา (กดว 7) 

พระเจห้าทรงสคาแดงวลาพระองคตทรงสนพระทมัยแตลละบบุคคลดห้วยการใหห้บมันทขกของถวาย
แตลละอยลางของทมันง 12 คน แมห้วลาของแตลละอยลางนมันนจะเปป็นสริที่งเดนยวกมันกป็ตาม

 13 เมฆรมัศมนแหลงพลมับพลา (กดว 9:15-23)
 14 แตรเงริน 2 อมันแหลงพลมับพลา (กดว 10:1-10) ซขที่งจะเปลาขขนนในโอกาสพริเศษ 4 อยลาง



 ก เพสืที่อใหห้คนทมันงปวงมาชบุมนบุมกมัน (10:1-4)
 ข เพสืที่อเปป็นสมัญญาณเตสือนในกรณนทนที่ถทูกโจมตน (10:5-6)
 ค เมสืที่อชาวอริสราเอลเองจะเขห้าทคาสงคราม (10:9)
 ง ในงานเลนนยงตามกคาหนดของอริสราเอล (10:10)
4 อริสราเอล เดรินทางจากซนนายไปยมังคาเดชบารเนนย (กดว 10:11-12:16) 

ระหวลางทาง 240 กริโลเมตร เชลนกมัน
 ก การระดมพลเพสืที่อออกเดรินทาง (10:11-28) 
 ข พนที่เขยทนที่คมัดคห้าน โมเสสพยายามทนที่จะขอใหห้โฮบาบพนที่เขยของตนมาชลวยเปป็นหทูเปป็นตาใหห้กมับพวก

อริสราเอล แตลขห้อเสนอนมันนไดห้ถทูกปฏริเสธเสนย (10:29-32)
 ค เสาเมฆทนที่ลอยไป (10:34-36) 
 ง การพริพากษาดห้วยไฟ (11:1-3) พระพริโรธของพระเจห้ากป็มาถขงพวกเขาเพราะพวกเขาไดห้ทคา

ความผริดบาปดห้วยการบลนพขมพคา
 จ ฝทูงชนทนที่ชลางบลน (11:4-9) กลบุลมคนชมั ที่วซขที่งเคยอยทูลใตห้พวกอนยริปตตไดห้ยบุยงใหห้ชาวอริสราเอลบลนเรสืที่อง

อาหารอนก
 ฉ ผทูห้พยากรณตทนที่ฉบุนเฉนยว (11:10-15) 
 1 โมเสสเหป็นวลาพระเจห้าทรงใหห้เขารมับภาระหนมักเกรินไปในเรสืที่องการนคาชาตริอริสราเอลจขง

ไดห้รห้องททูลขอความชลวยเหลสือเพริที่มขขนนอนก
 2 พระเจห้าทรงยอมรมับขห้อเรนยกรห้องทนที่ทคาใหห้พระองคตเสนยพระทมัยนนน  โดยการทนที่เอาอคานาจ

พระวริญญาณบรริสบุทธริธ บางสลวนจากโมเสสไปแจกจลายใหห้พวกหมัวหนห้าอาวบุโสชาวฮนบรทู 70 
คนโดยไดห้รมับคนละเทลา ๆ กมัน (11:25)

 ช อาหารแหลงความตาย (11:31-34) การพริพากษากป็มาถขงพวกคนชลางบลนอนกครมัน งหนขที่ง พวกเขาไมล
สนใจตลอมานานมันน และไดห้ฆลานกกระทาเปป็นอาหารแทน

 ซ พนที่สาวทนที่ทบุกขตทรมาน (กดว 12:1-15) ทมันงอาโรนและนางมริระยามพากมันวริพากษตวริจารณตโมเสส
นห้องชายของตน สาเหตบุจากเรสืที่องภรรยาและการเปป็นผทูห้นคาอมันเขห้มแขป็งของโมเสส พระเจห้าจขงทรงใหห้
นางมริระยามถทูกโรคเรสืนอนคบุกคาม เมสืที่ออาโรนมาขอรห้องโมเสส โมเสสกป็ททูลขอ โรคเรสืนอนของนาง
มริระยามจขงหายไป

5 อริสราเอล ทนที่คาเดชบารเนนย (กดว 13-14) 



 ก การสอดแนม (13:1-25) โมเสสไดห้รมับพระบมัญชาใหห้สลงหมัวหนห้าคนหนขที่งจากแตลละตระกทูลทมันงหมด 
12 คน ใหห้เขห้าไปสอดแนมแผลนดรินคานาอมัน

 ข เรสืที่องนลาเสนยใจ (13:26-14:10) หลมังจากทนที่ทมันง 12 คนไดห้สคารวจสสืบดทูแผลนดรินนาน 40 วมันแลห้ว 
พวกเขากป็กลมับมาพรห้อมดห้วยคคารายงานดมังนนน

 1 คคารายงานของคนสลวนใหญล คสือพวกหมัวหนห้าของ 10 ตระกทูล กลลาววลา "พวกเรายขดแผลนดริน
นนน ไมลไดห้ (13:32-33)

 2 คคารายงานของคนสลวนนห้อย คสือ โยชทูวาและคาเลบ กลลาววลา "ขอใหห้เราทมันงหลายขขนนไปตน
เมสืองนมันนทนเดนยว เพราะพวกเรามนก คาลมังทนที่จะตลอสทูห้เอาชมัยชนะเขาไดห้" (13:30)

 3 เสนยงรห้องของพวกประชาชน คสือ เราจะไมลไป (14:1-3) เหตบุการณตเศรห้านนน เปป็นครมัน งทนที่ 10 
ทนที่พวกอริสราเอลขมัดขสืนตลอพระเจห้า การขมัดขสืนทมันง 10 ครมัน งมนดมังนนน

 ก ทนที่ทะเลแดง (อพย 14:11-12) (ทะเล)
 ข ทนที่ตคาบลมาราหต (อพย 15:14) (นคน า)
 ค ในปลากมันดารแหลงสนน (อพย 16:2-3) (มานา)
 ง ทนที่เรฟนดริม (อพย 17:1-3) (นคน าจากศริลา)
 จ ทนที่ภทูเขาซนนาย (อพย 32:1-6) (รทูปโคทองคคา)
 ฉ ขณะกคาลมังเดรินทางไปยมังตคาบลคาเดช (3 ครมัน ง) (กดว 11:1-3; 4-9; 31-34)
 ช ทนที่ตคาบลคาเดช (2 ครมัน ง) (กดว 14:1-4, 10) (กลมับไปยมังอนยริปตต)
 ค การพริพากษาปรมับโทษ พระเจห้าไดห้ทรงตมัดสรินพระทมัยวลาจะไมลยอมใหห้คนทนที่อายบุ 20 ปนหรสือมากกวลา

เขห้าไปในคานาอมันเลย (14:34)
6 อริสราเอล เดรินทางจากคาเดชบารเนนยไปยมังรริมฝมัที่งตะวมันออกของแมลนคน าจอรตแดน (กดว 15-36)
 ระหวลางทนที่เรลรลอนไปอยลางไรห้จบุดหมายนนที่เอง มนเหตบุการณตเกริดขขนนดมังตลอไปนนน
 ก ผทูห้ฝลาฝสืนวมันสะบาโตผทูห้หนขที่งถทูกขวห้างดห้วยหรินจนตาย (15:32-36)
 ข ผทูห้กลอกวนถทูกแผลนดรินกลสืน (16:1-32)
 1 ทายาทแหลงเลวนชสืที่อโคราเปป็นผทูห้มนอริทธริพลมาก เขาไดห้นคาพวกหมัวหนห้า 250 คนคบคริดกมัน

ตลอตห้านอคานาจของโมเสส
 2 พระเจห้าไดห้ทรงทคาใหห้แผลนดรินแยกออกกลสืนเอาพวกผทูห้ทนที่กลอกวนนมันนไปเสนย และคนอนกกวลา 

14,700 คนกป็ถทูกประหารดห้วยภมัยพริบมัตริทนที่มาจากพระเจห้า 



 ค ไมห้เทห้าของอาโรนทนที่ผลริดอกออกผล (17:1-13) เพสืที่อเนห้นถขงอคานาจทนที่พระองคตทรงประทานแกล
โมเสสและอาโรน พระเยโฮวาหตจขงทรงบมัญชาพวกหมัวหนห้าจากแตลละตระกทูลใหห้เอาไมห้เทห้าทนที่มนชสืที่อ
ของตนเขนยนไวห้มาใหห้โมเสสวางไวห้ในพลมับพลา วมันรบุลงขขนนกป็พบวลาไมลเทห้าของอาโรนผลริดอกออก
ผลและมนผลตริดอยทูล

 ง ความตายของนางมริระยาม พนที่สาวโมเสส (20:1)
 จ ความผริดบาปของโมเสส (20:1-13) พระเจห้าไดห้ทรงบมัญชาใหห้โมเสสพทูดกมับหรินกห้อนหนขที่งและสมัที่ง

หรินกห้อนนมันนใหห้ปลลอยนคนาไหลออกมา แตลแทนทนที่จะทคาเชลนนมันน โมเสสทนที่ก คาลมังโกรธและเชสืที่อครขที่งไมล
เชสืที่อครขที่งจขงไดห้ตวาดคนทมันงปวง และไมลเชสืที่อฟมังพระเยโฮวาหตโดยการตนหรินนมันน 2 ครมัน ง แมห้วลาโมเสส
จะไมลเชสืที่อฟมังกป็ตาม พระเจห้ากป็ยมังทรงประทานนคนาใหห้ แตลไดห้ตรมัสบอกโมเสสวลาครมัน งนนน จะทคาใหห้เขาไมล
ไดห้เขห้าดรินแดนทนที่ทรงสมัญญาไวห้ (20:12)

 ฉ ขห้อเรนยกรห้องงลาย ๆ ถทูกปฏริเสธเสนย (20:14-22) พวกเอโดมซขที่งเปป็นทายาทของเอซาวไดห้ปฏริเสธไมล
ยอมปลลอยใหห้อริสราเอลเดรินทางผลานดรินแดนของตน เพราะฉะนมันนพวกอริสราเอลจขงจคาตห้องเดรินทาง
เพริที่มขขนนอนกถขง 288 กก ในปลากมันดารทนที่รห้อนและมนแตลศมัตรทู

 ช มหาปบุโรหริตถทูกปลด (20:23-29)
 1 พระเจห้าไดห้ทรงบมัญชาใหห้โมเสสถอดเครสืที่องทรงมหาปบุรหริตจากอาโรนและนคาไปสวมใหห้

แกลเอเลอาซารตบบุตรชายอาโรน
 2 อาโรนตายเมสืที่ออายบุ 123 ปน และศพถทูกฝมังบนภทูเขาฮาระ
 ซ การแกห้ปมัญหาเรสืที่องงทูพริษ (21:5-9)
 1 พระเจห้าไดห้สมัที่งงทูพริษหลายตมัวเพสืที่อเปป็นการลงโทษอริสราเอลทนที่ชอบขมัดขสืน
 2 ประชาชนกลมับใจเสนยใหมลจขงไดห้รมับวริธนรมักษา
 3 งทูทองเหลสืองถทูกยกขขนนบนปลายไมห้เพสืที่อทบุกคนจะมองเหป็นไดห้
 4 ใครกป็ตามทนที่ถทูกงทูกมัดเพนยงแตลมองงทูทองเหลสืองเทลานมันนกป็จะหาย
 ฌ ผทูห้พยากรณตทนที่หลงไป (กดว 22-24)
 1 บาลาคกษมัตรริยตแหลงเมสืองโมอมับตกใจกลมัวจขงไดห้เสนอแกลบาลาอมัมผทูห้พยากรณตนอกศาสนา

จากเมโสโปเตเมนยวลาจะมอบทรมัพยตสมบมัตริใหห้ถห้าบาลาอมัมยอมสาบแชลงพวกอริสราเอลทนที่
ก คาลมังเดรินทางมา เพสืที่อเมสืองโมอมับจะไดห้ปลอดภมัย (22:1-8)

 2 พระเจห้าทรงเตสือนบาลาอมัมวลาอยลารมับสรินบน (22:9-12)
 3 ขห้อเสนอกป็เพริที่มขขนนอนก บาลาอมัมจขงตกลงไปกมับคนของบาลาค (22:15-21)



 4 ระหวลางทางไปยมังเมสืองโมอมับ บาลาอมัมถทูกตคาหนริจากสมัตวตทนที่เขาขนที่มาและเขาเกสือบจะตห้อง
ตายดห้วยพระหมัตถตททูตพระเยโฮวาหต (กดว 22:22-25)

 5 บาลาอมัมมาถขงเมสืองโมอมับ เขาไดห้กห้มลงมองดทูไพรลพลอริสราเอลทนที่อยทูลในหบุบเขาเบสืนองลลาง
ใกลห้ ๆ นมันน บาลาอมัมพยายามทนที่จะสาปแชลงอริสราเอลถขง 4 ครมัน ง แตลทบุกครมัน งกลมับมนคคาอวยพร
ออกจากปากของเขาซขที่งเขาเองกป็ประหลาดใจ และทคาใหห้บาลาคโกรธมาก พระพร 4 ครมัน ง
มนดมังนนน

 ก การพยากรณตครมัน งแรก (23:1-10)
 1 อริสราเอลจะอยทูลตามลคาพมังไมลนมับรวมเขห้ากมับประเทศอสืที่น
 2 พงศตพมันธตของอริสราเอลมากมายดบุจผงคลนดริน
 ข การพยากรณตครมัน งทนที่ 2 (23:11-30) ไมลมนอะไรจะสามารถลอดผลานเกราะปห้องกมัน

ทนที่พระเจห้าหลอหบุห้มอริสราเอลไวห้ไดห้
 ค การพยากรณตครมัน งทนที่ 3 (24:1-9)
 1 อริสราเอลไดห้รมับการเชริดชทูใหห้เปป็นประเทศ
 2 อริสราเอลจะกรินพวกศมัตรทูของตนจนหมด
 ง การพยากรณตครมัน งทนที่ 4 (24:-10-25) เกนที่ยวกมับพระเมสสริยาหต (24:17)
 ญ ปบุโรหริตผทูห้จงรมักภมักดน (กดว 25)
 1 แมห้วลาบาลาอมัมจะประสบความลห้มเหลวในการสาปแชลงอริสราเอล แตลบาลาอมัมกป็เกสือบจะ

ทคาลายอริสราเอลไดห้สคาเรป็จ โดยการจมัดพวกหญริงชาวโมอมับไปยมั ที่วยวนผทูห้ชายอริสราเอล 
(25:1; 31:16)

 2 ฟนเนหมัสปบุโรหริตหลานชายอาโรนเปป็นผทูห้ชอบธรรม เขาไดห้ลดพระพริโรธของพระเจห้าลงโดย
การสมังหารชายหญริงคทูลสวาททนที่ไรห้ยางอายคทูลหนขที่ง คสือ เจห้านายจากตระกทูลสริเมโอนและ
หญริงแพศยาคทูลรมักจากมนเดนยน อยลางไรกป็ตาม คนอริสราเอลไดห้ตายไปถขง 24,000 คน 
(25:7-18)

 ฎ การสคารวจสคามโนครมัวครมัน งทนที่ 2 (กดว 26)
 1 การสคารวจสคามโนครมัวครมัน งทนที่ 2 นนนนมับไดห้ทมันงหมด 601,730 (ดทู ขห้อ 51) เปป็นการสคารวจหลมัง

จากครมัน งทนที่ 1 ราว ๆ 30 ปน และมนคนนห้อยกวลาเดริม 1820 คน 
 2 ไมลมนใครอายบุเกริน 20 ปนในตอนทนที่อริสราเอลขมัดขสืนทนที่คาเดชมนชนวริตอยทู ลเลย เวห้นแตลโมเสส 

คาเลบและโยชทูวา (26:64-65) 



 3 เมสืที่อเปรนยบเทนยบกมับการสคารวจครมัน งแรกแลห้ว ตระกทูลสริเมโอนลดลงมากทนที่สบุด (ลดลง 
37,100 คน) คนในตระกทูลมะนาเซเพริที่มขขนนมากทนที่สบุด (เพริที่มขขนน 20,500 คน)

 ฏ การเปลนที่ยนแปลงผทูห้นคา (27:12-23)
 1 เอละอาซารมหาปบุโรหริตไดห้รมับพระบมัญชาใหห้วางมสือบนโยชทูวาในทนที่ประชบุมคนทมันงปวง ซขที่ง

เปป็นการยกอคานาจของโมเสสมาใหห้โยชทูวา
 2 โยชทูวาจขงกลายเปป็นหมัวหนห้าคนใหมล โดยโมเสสเปป็นผทูห้ประกาศการมอบอคานาจครมัน งนนน
 ฐ การทคาลายพวกมนเดนยน (กดว 31)
 1 การโจมตน (31:1-6)
 2 การสทูห้รบ (31:7-18)
 3 การชคาระใหห้บรริสบุทธริธ  (31:19-24)
 4 ของทนที่ยขดไดห้ (31:25-54)
 ฑ นมักรบฝลายโลกบางคน (กดว 32)
 1 พวกตระกทูลรทูเบน พวกตระกทูลกาด และครขที่งหนขที่งของพวกตระกทูลมะนาเซไดห้มาหาโมเสส

เพสืที่อขออนบุญาตตมันงรกรากทนที่เมสืองกริเลอาดบรริเวณดห้านตะวมันออกของปาเลสไตนต ขห้ามฝมัที่ง
แมลนคน าจอรตแดนไป

 2 โมเสสกป็เศรห้าใจ แตลไดห้อนบุญาตพวกเขาโดยมนขห้อแมห้วลา ทมันง 2 ตระกทูลกมับอนกครขที่งตระกทูลนนน จะ
ตห้องขห้ามฝมัที่งแมลนคน าไปพรห้อมกมับตระกทูลอสืที่น ๆ เพสืที่อชลวยรบเอาชนะพวกคานาอมัน พวกเขากป็
เหป็นดห้วย

 ฒ เมสืองแหลงความรอด 6 เมสือง (กดว 35)
 1 เมสืองเหลลานนน ไดห้แกลเมสืองบนฝมัที่งตะวมันออกของแมลนคน าจอรตแดน คสือ เมสืองเบเซอรต เมสืองโกลาน

และเมสืองราโมท เมสืองบนฝมัที่งตะวมันตกของแมลนคน าจอรตแดน (ในปาเลสไตนตเอง) คสือเมสืองเค
เดช เมสืองเชเคม และเมสืองเฮโบรน (กดว 35:10-14; พบญ 4:43; ยชว 20:7-9)

 2 ทมันง 6 เมสืองนนน เปป็นเมสืองสลวนหนขที่งของเมสือง 48 เมสืองทนที่ยกใหห้แกลพวกเลวน ซขที่งไมลไดห้รมับสลวน
ทนที่ดรินเหมสือนอยลางตระกทูลอสืที่น ๆ ในตอนทนที่โยชทูวาแบลงแผลนดรินนมันน

 3 เมสืองทมันง 6 ถทูกกคาหนดใหห้เปป็นทนที่ลนนภมัยสคาหรมับผทูห้ฆลาคนโดยไมลเจตนา เพสืที่อจะไดห้หนนพห้นจาก
ญาตริของคนตายทนที่มาแกห้แคห้น

 4 ผทูห้ฆลาคนนมันนจะปลอดภมัยตราบใดทนที่เขายมังอยทู ลในเมสืองใดเมสืองหนขที่งใน 6 เมสืองจนเมสืที่อ
มหาปบุโรหริตตายแลห้ว เขาจขงกลมับบห้านไดห้อยลางปลอดภมัย (35:25-28)


