สมมัยอพยพ
อพยพ
หนมังสสือเลลมนนนเปป็นเลลมทนที่สองในหห้าเลลมทนโที่ มเสสเขนยนขขนน หห้าเลลมนนนเราเรนยกกมันวลา เพป็นทะททูก คคาวลา "อพยพ"
หมายความ วลา "ออกไป" ในหนมังสสือปฐมกาล บททนที่ 12-50 เราพบเรสือที่ งเกนที่ยวกมับอมับราฮมัม พรห้อมกมับบบุตรหลานกมับ
เหลนของตน พระเจห้าทรง ทคาพมันธสมัญญาไวห้กบมั อมับราฮมัมวลา โดยเชสืที่อสายของอมับราฮมัม (ซขงที่ คสือพระเยซทูครริสตต) ทบุก
ประเทศในโลกนนนจะไดห้รมับพระพร หนมังสสือ อพยพนนนบมันทขกเรสือที่ งการทนที่ชนชาตริอริสราเอลถทูกปลลอยจากประเทศ
อนยปริ ตต การพห้นจากการเปป็นทาสของเขา และการรวบรวม ชนชาตรินน ใหห้เปป็นประเทศ คสือประเทศอริสราเอล พระเจห้า
ทรงรมับประเทศนนนเปป็นประเทศพริเศษ และทรงประทานพริธนตลางๆ แหลง พระราชบมัญญมัตริ ซขงที่ จารขกไวห้ในชนวริตของทบุก
คนในประเทศนนน พริธนตลางๆ เหลลานนนเลป็งถขงพระครริสตตและความรอดโดยความเชสืที่อ พริธนตลางๆ เหลลานนน (รวมทมันงเครสือที่ ง
บทูชา พวกปบุโรหริต และคคาพยากรณต) ไดห้เลป็งถขงพระเยซทู
หนมังสสือโรม 9:4-5 ไดห้กลลาวถขงชนชาตริอริสราเอลนนนวาล "พวกเขาเปป็นคนอริสราเอล ไดห้รมับการทรงใหห้เปป็น
บบุตรของพระเจห้าและสงลาราศน และบรรดาพมันธสมัญญา และการทรงประทานพระราชบมัญญมัตริ และการปรนนริบมัตริ
พระเจห้าและพระสมัญญาทมันงหลาย ทมันงบรรพบบุรษบุ กป็เปป็นของเขาดห้วย และพระครริสตตกไป็ ดห้ทรงถสือกคาเนริดตามเนสืนอหนมัง
ในเชสืนอชาตริของเขา พระองคตผทูห้ทรงอยทูเล หนสือสารพมัด ผทูห้ซขที่งพระเจห้าจะทรงโปรดอวยพระพรเปป็นนริตยต เอเมน"
การลคาดมับวมัน เดสือน ปน ของอาจารยตเจมสต อมัสชทูรต วลาพวกอริสราเอลอพยพจากประเทศอนยปริ ตตในปนกลอน ค.ศ.
1491 พริธนตลางๆ แหลงพระราชบมัญญมัตริ (เชลน เครสือที่ งบทูชา เทศกาล วมันสะบาโต และพริธนสบุหนมัต) ทนที่พทูดถขงในหนมังสสือ
อพยพนนน ไมลไดห้ เปป็นคคาสมังที่ สคาหรมับพวกเราในสมมัยนนน "แตลบรรดาเหตบุการณตเหลลานนนจงข ไดห้บมังเกริดแกลเขาเพสืที่อเปป็น
ตมัวอยลาง และไดห้บมันทขกไวห้เพสือที่ เตสือนสตริเราทมันงหลาย ผทูห้ซขที่งกคาลมังอยทูใล นกาลสบุดปลายของแผลนดรินโลก" (1 คร 10:11)
เลวนนริตริ
คคาวลา เวลนนริตริ หมายความวลา "สริที่งทนที่เกนที่ยวขห้องกมับเลวน" เลลมนนนเปป็นเลลมทนที่สามในหห้าเลลมทนโที่ มเสสเขนยนขขนนโดย
ไดห้รมับ การดลใจจากพระเจห้า หห้าเลลมนนนเราเรนยกกมันวลา เพป็นทะททูก เลลมนนนมนการอธริบายถขงหนห้าทนที่ พริธน การรมับใชห้ และ
เทศกาลตลางๆ ของพวกฮนบรทู สริที่งเหลลานนนเปป็นการเปรนยบเทนยบถขงความจรริงซขที่งปรากฏชมัดในพระคมัมภนรตใหมล เวลาเรา
ศขกษาเกนที่ยวกมับสริที่งเหลลา นนนเราจะเขห้าใจวลาสริที่งเหลลานนนไดห้เปรนยบเทนยบกมับพระเยซทูครริสตต มนแตลพระเจห้าองคตเดนยวทนที่
สามารถตมันงการเปรนยบเทนยบแบบนนนขน ขนมา ซขที่งเปรนยบเทนยบอยลางสวยงามถขงพระเยซทูเจห้า
ในหนมังสสืออพยพ พระเจห้าตรมัสกมับโมเสส "จากภทูเขา" พระเจห้าทรงปรากฏในลมักษณะเปป็นเปลวไฟ พระ
สบุรเสนยงของ พระเจห้ามนลมักษณะเปป็นฟห้ารห้อง และประชาชนกลมัวพระองคต แตลในหนมังสสือเลวนนริตรินน พระเจห้าปรากฏอยทูล

ในทนที่บรริสทบุ ธริธทนที่สบุด และ ตรมัสกมับประชาชนจากพลมับพลา คสือจากพระทนนที่ มังที่ กรบุณาซขที่งอยทูใล นทนบที่ รริสบุทธริธทนสที่ บุดแหลง
พลมับพลานมันน พระเจห้าทรงเปป็นพระเจห้า แหลงพระคบุณ
ทมันงในสมมัยนนนและในสมมัยนมันน คสือสมมัย 2,000 ปน กลอนพระเยซทูประสทูตริในโลกนนน พระเจห้าทรงเปริดเผยถขงพระ
เมตตา กรบุณาของพระองคตโดยพระเยซทูครริสตต โดยใชห้เครสือที่ งหมายตลางๆซขงที่ เปรนยบเทนยบถขงพระเยซทูนน มัน
พวกเลวนมาจากตระกทูลเลวน ซขงที่ พวกนนนไดห้ใชห้ชนวริตเปป็นปบุโรหริต และนมมัสการพระเจห้า หนมังสสือเลวนนริตรินน ไดห้เปริด
เผยถขง พระราชบมัญญมัตริตลางๆ เกนที่ยวกมับการรมับใชห้นน ในเลลมนนนคคาทนสที่ คาคมัญคสือ "ความบรริสบุทธริธ" ซขที่งเราเจอ 87 ครมันง คคานนน
เลป็งถขง การแยกตมันงไวห้ฝลายพริธนซขที่งเปรนยบเทนยบกมับการแยกตมันงไวห้ฝลายจริตวริญญาณ
กมันดารวริถน
เลลมนนนเปป็นเลลมทนที่สนที่ในหห้าเลลมทนโที่ มเสสเขนยนขขนน หห้าเลลมนนนเราเรนยกกมันวลา เพป็นทะททูก เลลมนนนเรนยกวลา "กมันดารวริถน"
เพราะวลา หนมังสสือเลลมนนนเกนที่ยวกมับการเดรินทางของพวกอริสราเอล เลลมนนนเรริที่มตห้นเมสืที่อประชาชนอริสราเอลอยทูทล ภนที่ ทูเขาซน
นาย แลห้วสรินนสบุดลงเมสือที่ พวกเขาตมันงคลายทนเที่ ขตแดนฝลายเหนสือของประเทศโมอมับทนที่แมลนน คาจอรตแดน และตอนนมันนชาว
อริสราเอลกคาลมังวางแผนทนที่จะขห้าม แมลนน คาจอรตแดน แลห้วเขห้าไปอยทูใล นแผลนดรินทนพที่ ระเจห้าทรงสมัญญาไวห้กบมั พวกเขา ตาม
ประวมัตศริ าสตรตเลลมนนน ตลอจากหนมังสสืออพยพ แลห้วหนมังสสือเลวนนริตริซงขที่ เกนที่ยวกมับพระราชบมัญญมัตริของพระเจห้า อยทูล
ระหวลางสองเลลมนนน
มนอยทูสล องบททนที่บนมั ทขกจคานวนคนของอริสราเอล คสือบททนที่ 1 และ 26 ทนที่เหลสือบมันทขกการเดรินทางของชนชาตริ
อริสราเอล จากภทูเขาซนนายไปถขงแมลนน คาจอรตแดน
1

อริสราเอล เปป็นทาสในอนยริปตต (อพย 1:1-12:36)
ก
พวกของพระเจห้า (คสือพวกอริสราเอล) หลมังจากทนโที่ ยเซฟตายไปราว ๆ 75 ปนแลห้ว ประชาชนชาว
อริสราเอล ซขที่งอาศมัยอยทูใล นอนยปริ ตตกเป็ รริที่มถทูกกดขนที่ขลมเหงจากกษมัตรริยตฟาโรหต (อพย 1:8-14)
ข
พระคบุณของพระเจห้า พระเจห้าทรงสดมับฟมังเสนยงรห้องครคที่าครวญของพวกเขา พระองคตจงข ทรงวางแผน
การ ทนจที่ ะชลวยพวกเขาใหห้พห้นภมัย (2:23-24)
ค
คนของพระเจห้า (คสือโมเสส)
1
เจห้าชายแหลงอนยปริ ตต (อพย 2:1-14) โมเสสกคาเนริดขขนน (ปนกลอน ค.ศ. 1525)
ก
ทารกลอยมาตามแมลนน คาไนลต (2:1-9)
ข
ราชบบุตรในพระราชวมัง (2:10)

ค

ง

จ

ศพในทราย (2:11-26) เมสืที่อโมเสสอายบุ 40 ปนเขากป็ไปจากอนยปริ ตตเดรินทางไปยมังปลา
ซนนาย มน 2 สาเหตบุทนที่ทคาใหห้โมเสสทคาเชลนนมันน
1
เนสือที่ งจากคดนฆลาคนตาย (2:11-15)
2
เนสือที่ งจากความเชสืที่อในพระเมสสริยาหต (ฮบ 11:24-26)
2
ผทูห้เลนนยงแกะแหลงมริดยาน
ก
โมเสสพบทนลที่ น ภยมั ไดห้ในเมสืองมริดยาน และไดห้แตลงงานกมับนางศริปโปราหตบตบุ รสาว
ของเรอทูเอล และดคารงชนวริตดห้วยการเปป็นผทูห้เลนนยงแกะอยทูนล านถขง 40 ปน (2:21)
ข
โมเสสไดห้รมับการทรงเรนยกจากพบุมล ไมห้ทลนที่ บุกไหมห้ใหห้เขานคาอริสราเอลใหห้พห้นภมัย
(3:1-10)
ค
โมเสสตลอตห้านการทรงเรนยกนนน โดยยกขห้อแกห้ตมัว 5 ขห้อซขงที่ เปป็นเหตบุทเนที่ ขาไมลสามารถ
ทคาตามพระบมัญชาของพระเจห้าไดห้
1
ขห้าพเจห้าไมลมนความสามารถ (3:11)
2
ขห้าพเจห้าไมลมนขห้อมทูล (3:13)
3
ขห้าพเจห้าไมลมนสริทธริอคานาจ (4:1)
4
ขห้าพเจห้าไมลมนความสามารถในการพทูด (4:10)
5
ขห้าพเจห้าไมลมนความประสงคต (4:13)
ศมัตรทูของพระเจห้า (คสือกษมัตรริยฟต าโรหต) (อพย 5-10) ฟาโรหต (อะเมนโฮเทพ 2) ปฏริเสธขห้อเรนยกรห้อง
ของโมเสส และฟาโรหตทรงบมัญชาใหห้พวกทาสอริสราเอลไดห้รบมั ความทบุกขตทรมานมากขขน น
(5:2, 4-9)
ภมัยพริบมัตจริ ากพระเจห้า (อพย 7-10) ใชห้เวลาประมาณ 10 เดสือน
1
นคนากลายเปป็นเลสือด (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
ฝทูงตมักต แตน (10:13-15) เดสือนมนนาคม

2

9
ความมสืดทขบเปป็นเวลา 3 วมัน (10:22-23)
ระหวลางทนเที่ กริดภมัยพริบมัตรินน มัน ฟาโรหตไดห้เสนอตลอโมเสสใหห้มนการประนนประนอม 4 เรสือที่ ง ทบุกเรสือที่ งกป็ถทูก
ปฏริเสธเสนย
ก
อยลาไป แตลใหห้ถวายเครสือที่ งบทูชาในอนยริปตตนนที่เอง (8:25)
ข
ไปไดห้ แตลอยลาไปใหห้ไกลนมัก (8:28)
ค
ไปไดห้ แตลใหห้พวกลทูก ๆ ของทลานอยทูทล นนที่ นที่ (10:10)
ง
ไปไดห้ แตลใหห้ฝทูงสมัตวตอยทูทล นที่นนที่ (10:24)
10 ประหารบบุตรหมัวปน (12:29) 15 เมษายน
ฉ
ความรอดของพระเจห้า (อพย 11-12) ภมัยพริบมัตริครมันงสบุดทห้ายรบุนแรงมากจนกระทมังที่ แมห้แตลครมัวเรสือน
อริสราเอลกป็ตห้องปห้องกมันตมัวเอง เพราะฉะนมันนพวกอริสราเอลจะตห้องชโลมเลสือดลทูกแกะตามกรอบ
ประตทูของตน ครมัวเรสือนเหลลานมันนกป็จะไดห้รมับการไวห้ชนวริต (11:4-5; 12:12-13, 21-23) และในวมันทนที่ 15
เมษายน 1445 กลอน ค.ศ. ในเวลาเทนยที่ งคสืน เหตบุการณตนน มันกป็เกริดขขนน ผลกป็คสือ ฟาโรหต (ทนบที่ บุตรชายกป็ถทูก
ประหารดห้วย) ทรงยอมใหห้อริสราเอลออกไปจากอนยปริ ตตไดห้ (12:29-36)
ช
การทรงเลสือกของพระเจห้า
1
ทรงแยกบบุตรหมัวปนไวห้ (อพย 13:2; 19:6; กดว 8:16)
2
ทรงเลสือกเสห้นทางทนปที่ ลอดภมัยกวลาใหห้พวกอริสราเอล (13:17)
อริสราเอล ระหวลางการเดรินทางไปยมังภทูเขาซนนาย (อพย 12:37-18:27) มนเหตบุการณตสคาคมัญเกริดขขนน 10 อยลาง
ดห้วยกมัน ในระหวลางทนที่พวกเขาเดรินทางจากเมสืองราเมเสสในอนยปริ ตตไปถขงเชริงเขาซนนาย ระยะทางประมาณ
240 กริโลเมตร เหตบุการณตเหลลานมันน ไดห้แกล
ก
เมฆรมัศมนอมันสวลางไสวของพระเจห้าไดห้ปรากฏขขนน (13:21-22) นนที่เปป็นครมันงแรกทนที่เมฆนนนไดห้ปรากฏขขนน
คสือ จะเกริดแสงสวลางไสวซขที่งมองเหป็นไดห้และเปป็นสริที่งทนแที่ สดงถขงการเสดป็จมาปรากฏของพระเจห้า
(13:21-22) การทรงปรากฏครมันงอสืที่น ๆ ในพระคมัมภนรตเดริมและพระคมัมภนรตใหมลกอป็ ยลางเชลน
1
ทนทที่ ะเลแดง (อพย 14:19-20)
2
ในพลมับพลาทนบที่ รริสบุทธริธยริงที่ (ลนต 16:2)
3
ในพระวริหารทนบที่ รริสบุทธริธยริงที่ (2 พศด 5:11-14)
4
การทรงปรากฏในสมมัยเอเสเคนยล (อสค 10:3-4)
ข
ฟาโรหตไลลตามพวกอริสราเอล ฟาโรหตเสนยใจทนตที่ นไดห้ปลลอยพวกอริสราเอลไป (14:5-10)
ค
ทะเลแดงแหวกออกจากกมัน (14:13-31)

ง
จ

3

พวกอริสราเอลฉลองกมันเพราะพวกเขาไดห้พห้นภมัย และกองทมัพฟาโรหตพรินาศไป (15:1-21)
นคนาขมทนที่ตคาบลมาราหตกกป็ ลายเปป็นนคนาจสืดโดยการโยนตห้นไมห้ลงไปในนคนานมันน (15:22-26) ครมันงนนน
พระเจห้าไดห้ทรงสมัญญาแกลพวกเขาวลาพวกเขาจะปลอดภมัยจากโรคภมัยไขห้เจป็บ เพนยงแตลใหห้พวกเขา
เชสืที่อฟมังพระองคตเทลานมันน
ฉ
มานาลงมาจากสวรรคต (16:4, 14, 35) อาหารนนนจะเปป็นอาหารหลมักของพวกเขานาน 40 ปน
ช
การตมันงวมันสะบาโตขขนน (16:23, 26-30; 31:13)
ซ
การตนศริลาทนเที่ รฟนดริม (17:1-7) เพสือที่ ใหห้มนนน คาดสืที่มซขที่งพระเจห้าทรงประทานใหห้อยลางอมัศจรรยตโดยนคนานมันน
ไหลออกมาจากขห้าง ๆ ศริลานมันน และอนกเกสือบจะ 40 ปนตลอมา โมเสสจะตนศริลาอนกกห้อนหนขงที่ ในทนที่
หลางไกลออกไป แตลในครมันงนมันนโมเสสไมลไดห้กระทคาตามนคนาพระทมัยพระเจห้า (กดว 20:7-13)
ฌ พวกอริสราเอลชมัยชนะตลอพวกอามาเลข (17:8-16) ในชลวงนนนมนเหตบุการณตสคาคมัญทนเที่ กริดขขนนเปป็นครมันง
แรก 4 อยลาง
1
การกลลาวถขง โยชทูวา เปป็นครมันงแรก โมเสสไดห้เลสือกเขาใหห้นคาทมัพอริสราเอล (17:9)
2
โมเสสชลวยใหห้อริสราเอลชนะสงครามเปป็นครมันงแรก (17:11-12)
3
สล วนแรกของพระคมัมภนรตทไนที่ ดห้เขนยนขขนน (17:14)
4
การกลลาวอห้างถขงพระนามยริงที่ ใหญลพระนามหนขที่งของพระเจห้า - เยโฮวาหตนริสสน
(พระเยโฮวาหตทรงเปป็นธงของขห้าพเจห้า) (17:15)
ญ โมเสสไดห้พบกมับครอบครมัวเขา (18:5)
อริสราเอล พมักอาศมัยทนซที่ นนาย (อพย 19:1-กดว 10:10)
เมสือที่ วมันทนที่ 15 มริถบุนายน 1445 ปนกลอน ค.ศ. อริสราเอลไดห้มาถขงภทูเขาซนนาย พวกเขาจะอยทูทล นที่นมันที่ นาน 11 เดสือน 5
วมัน (อพย 19:1; กดว 10:11) เหตบุการณตสคาคมัญ 3 อยลางไดห้เกริดขขนนในชลวงนนน ไดห้แกล
1
การทรงประทานพระราชบมัญญมัตริ (การเรนยกรห้องใหห้มนสามมัคคนธรรมกมัน)
2
ความเสสืที่อมทรามทนที่มาจากรทูปลทูกโคทองคคา (การทคาลายสามมัคคนธรรมนมันน)
3
การสรห้างพลมับพลา (การทคาใหห้มนสามมัคคนธรรมกลมับคสืนมาอนก)
ตอนนนนใหห้เรามาดทูกนมั ถขงสริที่งทนที่นคาไปถขงเหตบุการณต 3 อยลาง และใหห้เราพริจารณาถขงเหตบุการณตเหลลานมันนดห้วย
ก
สริที่งทนนที่ คาไปถขงการทรงประทานพระราชบมัญญมัตริทภนที่ ทูเขาซนนาย
1
ในวมันทนที่ 3 พระเจห้าทรงปรากฏพระองคตบนภทูเขาซนนายพรห้อมดห้วยฟห้ารห้อง, ฟห้าแลบ, เมฆ
หนาทขบ, เสนยงแตร, แผลนดรินไหว, ควมัน และไฟ (อพย 19:16-18)

2

ข

โมเสสขขนนภทูเขาซนนายทนพที่ ระเจห้าทรงตรมัสประทานพระบมัญญมัตริ 10 ประการ และพระบมัญชา
70 ขห้อซขงที่ ประกอบกมันขขนนเปป็นหนมังสสือสมัญญาไมตรน และโมเสสกป็ลงเขามากลลาวพระคคาของ
พระเจห้าซคนาใหห้พวกอริสราเอลฟมัง (19:20-23:33) ประชาชนกป็ตกลงวลาจะเชสืที่อฟมังทบุกสริที่งทนที่
พระเจห้าไดห้ตรมัสแกลโมเสส (24:3) โมเสสกป็ไดห้เขนยนทบุกสริที่งทนพที่ ระเจห้าไดห้ตรมัสบอกพวกเขา
แลห้วจขงสรห้างแทลนบทูชาขขนน ปมักเสาหรินขขนน 12 กห้อน และไดห้ประพรมเลสือดถวายบนแทลนบทูชา
นมันนเพสืที่อใหห้ขห้อสมัญญานนนสคาเรป็จ (24:4-8)
3
โมเสสขขนนภทูเขาอนกครมันง ครมันงนนนทเนที่ ขาใชห้เวลาอยทูทล นที่นนที่ 40 วมัน ซขที่งในเวลานนนเขาไดห้รมับแบบอยลาง
เพสืที่อสรห้างพลมับพลาและแผลนศริลา 2 แผลน (24:18; 25:9; 31:18; 34:28)
4
พระเจห้าทรงเตสือนใหห้โมเสสลงจากภทูเขาทมันทนเพสืที่อจมัดการกมับวมัวทองคคาขห้างลลางนมันน
(32:1-14)
การพริจารณาถขงการทรงประทานพระราชบมัญญมัตทริ นที่ภทูเขาซนนาย พระราชบมัญญมัตรินน มนสลวนใหญล ๆ
อยทูล 3 สล วนดห้วยกมัน คสือ
1
กฎศนลธรรม (Moral) สล วนนนนเรารทูจห้ มักกมันโดยทมัวที่ ไปในนามของ "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
จงระลขกถขงวมันสะบาโตเพสือที่ รมักษาวมันนมันนใหห้บรริสทบุ ธริธ (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) สล วนนนนเกนที่ยวกมับพริธนปฏริบมัตริ ซขที่งทมันงหมดเปรนยบไดห้กบมั
พระเยซทูครริสตตและความรอด (ฮบ 10:1) สล วนนนนเราจะรวมถขงการเลนนยงและการถวาย ฯลฯ
ของพวกเลวนดวห้ ย (อพย 35-40; ลนต) ครมันงนนนพระเจห้าทรงทคาสมัญญาไวห้ 2 เรสือที่ ง

ก

ค

พระองคตจะทรงสลงททูตสวรรคตของพระองคต (พระเมสสริยาหต) เพสืที่อนคาชาตริอริสราเอล
ใหห้เขห้าไปในคานาอมัน (อพย 23:20-23)
ข
พระองคตจะทรงสลงฝทูงตมัวตลอไปขมับไลลพวกชาตรินอกศาสนาไปเสนยจากคานาอมัน
(23:28)
3
กฎทางสมังคม (Civil) สล วนนนนเกนที่ยวกมับคคาพริพากษาและพระบมัญชาอมันศมักดริธสริทธริธซขที่งพระเจห้า
ทรงบมัญญมัตริใหห้ใหมลสคาหรมับชาตริอริสราเอล สล วนนนนจะรวมถขง พระราชบมัญญมัตริตลาง ๆ เกนที่ยวกมับ
อาหาร, การสล งเสรริมการอนามมัย, การแยกคนและสมัตวตทปนที่ ลวยใหห้อยทูตล ลางหาก, การบคารบุง
รมักษาดริน, ภาษน, การทหาร, การสมรส, การหยลา, เปป็นตห้น (อพย 21-22) พทูดงลาย ๆ กป็คสือ
ก
กฎศนลธรรมแสดงใหห้เหป็นถขง "การเปริดเผย" ของพระราชบมัญญมัตริ
ข
กฎทางสมังคมแสดงใหห้เหป็นถขง "การประพฤตริ" ของพระราชบมัญญมัตรินน มัน
ค
กฎฝลายจริตวริญญาณแสดงใหห้เหป็น "ความเขห้าใจ" ถขงพระราชบมัญญมัตรินน มันคสือ
พระเยซทูครริสตต! (มธ 5:17-18; รม 10:4)
ความเสสืที่อมทรามทนที่มาจากรทูปวมัวหนบุลมทองคคา (อพย 32)
1
ในชลวงหลายวมันสบุดทห้ายทนโที่ มเสสพมักอยทูบล นยอดเขาซนนายนมันน พวกอริสราเอลซขงที่ อยทูทล เนที่ ชริงเขา
ขห้างลลางกป็เรนยกรห้องใหห้อาโรนสรห้างพระใหห้แกลพวกเขา อาโรนกป็เหป็นดห้วยและไดห้ใชห้ตลางหทู
ทองคคาของพวกเขามาหลลอเปป็นรทูปวมัวหนบุลมทองคคา หลมังจากทนที่พวกเขาไดห้นมมัสการวมัวหนบุลม
ทองคคานมันนแลห้ว ประชาชน กป็มนการฉลองกมันโดยการปลลอยตมัวมมัวที่ กายกมันอยลางไรห้ศลน ธรรม
(อพย 32:1-6)
2
พระเจห้าตรมัสสมังที่ ใหห้โมเสสลงไปโดยเรป็ว เมสือที่ โมเสสเหป็นความผริดบาปนมันน เขาจขงไดห้ทรินงแผลน
ศริลา 2 แผลนทนที่จารขกพระบมัญญมัตริ 10 ประการจนแตกไป (32:19) โมเสสวลากลลาวอาโรน
พนชที่ ายของตน อยลางรบุนแรง (32:21-24) มนคนถทูกลงโทษถขงความตาย 3,000 คนเพราะเหตบุ
ความผริดบาปนนน (32:25-29)
3
โมเสสซขที่งเคยอห้อนวอนเพสืที่อพวกอริสราเอลขณะเมสืที่ออยทูบล นภทูเขาแลห้วนมันน (32:11-14) กป็ไดห้ไป
อห้อนวอนแทนชนชาตริทนที่ทคาบาปอนก (32:30-35) โมเสสททูลขอใหห้ตนไดห้เหป็นพระสงลาราศน
ของ พระเจห้า (33:18) พระเจห้าตรมัสตอบวลา (33:19-23)
4
โมเสสขขนนภทูเขาซนนายอนกครมันงหนขงที่ ซขที่งพระเจห้าไดห้ทรงเขนยนพระบมัญญมัตริ 10 ประการอนกครมันง
หนขงที่ ทรงบมัญชาใหห้โมเสสสรห้างหนบขขนนใบหนขที่ง และใหห้ใสล แผลนศริลาเหลลานนนไวห้ในหนบนมันน
หนบนนนตลอมารทูห้จมักกมันในนาม "หนบสมัญญาไมตรน" (34:1-4; พบญ 10:1-2)

ง

5
โมเสสลงจากภทูเขาซนนาย (34:29-30, 33-35)
การสรห้างพลมับเพลา (อพย 25-31; 35-41; ลนต)
1
ลมักษณะของพลมับพลา ประกอบดห้วย 3 สล วน
ก
ลานชมันนนอก เปป็นการจมัดรมันวปมักกมันน ยาว 50 เมตร กวห้าง 25 เมตร และสทูง 7.5 เมตร
(อพย 27:11-14)
ข
ลานชมันนใน ขห้างในรมันวปมักกมันนมนเตป็นทต ยาว 15 เมตร กวห้าง 5 เมตร และสทูง 5 เมตร
เปป็นหห้อง 2 หห้อง มนมลานทขบกมันนหห้องทมันง 2 นนนไวห้ สล วนทนที่อยทูทล างทริศตะวมันออกของ
เตป็นทต เรนยกกมันวลา ลานชมันนใน (26:1-2, 31-33)
ค
ทนบที่ รริสทบุ ธริธยริงที่ เปป็นชสืที่อของสล วนทนอที่ ยทูทล างทริศตะวมันตกของเตป็นทต (26:33-34)
2
เครสือที่ งตกแตลงของพลมับพลา ทนสที่ คาคมัญมนอยทูล 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
พวกเขาไดห้สวมใสล ดห้วยเครสือที่ งทรง (อพย 28:39-43; 29:5-6) (หมายเหตบุ:
สคาหรมับลมักษณะเครสืที่องทรงของมหาปบุโรหริตใหห้ดทูทนที่ อพย 28:1-38)
3
พวกเขาไดห้รมับการชโลมดห้วยนคนามมัน (อพย 29:7)
4
พวกเขาไดห้รมับการประพรมดห้วยเลสือด (อพย 29:20)
ข
หนห้าทนขที่ องพวกปบุโรหริต
1
เกนที่ยวกมับการนมมัสการในพระวริหาร (กดว 3:5-9)
2
เกนที่ยวกมับดห้านกฎหมาย (พบญ 17:8-9)
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3
เกนที่ยวกมับเรสือที่ งสล วนตมัว (กดว 6:23-27)
เครสือที่ งบทูชาแหลงพลมับพลา
เครสือที่ งบทูชา 3 ประการแรกใชห้ถวายเพสือที่ คงไวห้ซขที่งความสามมัคคนธรรมกมับพระเจห้า แตล
เครสือที่ งบทูชา 2 อยลางหลมังนมันนใชห้ถวายเพสืที่อสรห้างสามมัคคนธรรมทนเสนยแลห้วใหห้ดนขน ขนอนก
ก
เครสือที่ งเผาบทูชา (ลนต 1:2-8) (ไถลโทษผทูห้นน มัน โค แกะ แพะ)
ข
เครสือที่ งกระยาหารถวาย (2:1-3, 13) (แปห้ง นคนามมัน กคายาน เกลสือ)
ค
เครสือที่ งโมทนาพระคบุณ (3:7-11) (แกะ)
ง
เครสือที่ งบทูชาไถล (ระลขกถขง) ความผริดบาป (4:3-12) (โค)
จ
เครสือที่ งบทูชาลลวงละเมริด (5) (แกะ แพะ นกเขา นกพริลาป แปห้ง)
งานเลนนยงแหลงพลมับพลา ในปฏริทรินของอริสราเอลมนงานเลนนยงพริเศษและเวลาหยบุดพมัก 9 งาน
ดห้วยกมัน งานเลนนยง 3 งานแรกนมันนเพสือที่ ใหห้ผทูห้เชสืที่อระลขกถขงกริจการเนรมริตสรห้างของพระเจห้า
งานเลนนยง 6 งาน หลมังนมันนเกนที่ยวกมับกริจการไถลบาปของพระองคต
ก
กริจการเนรมริตสรห้าง
ขห้อสมังเกต: ทมันง 3 ประการนนนกลลาวถขงการเนรมริตสรห้างของพระเจห้า เพราะวมันเหลลานนน
จะมาตามวงจรไมลรจทูห้ มักจบของเลข 7 ซขงที่ เหมสือนอยลางทนที่พระเจห้าไดห้ทรงหยบุดพมัก
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
งานเลนนยงแหลงผลแรก (ลนต 23:9-14) กลลาวถขงการฟสืนคสืนพระชนมตของ
พระเยซทู (1 คร 15:23) 15 ม.ย. ยชว 5:11
3
งานเลนนยงเทศกาลเพป็นเทคอสตต (ลนต 23:15-22) กลลาวถขงการประกอบดห้วย
ฤทธริธเดชของพระวริญญาณบรริสทบุ ธริธ (กริจการ 2:1-4) 15 ม.ย. + 50 วมัน = 4
มริถบุนายน
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งานเลนนยงเปลาแตร (ลนต 23:23-25) กลลาวถขงการทรงรมับพวกผทูห้เชสืที่อขขนนไป
และการเสดป็จมาครมันงทนที่ 2 ของพระเยซทู (1 ธส 4:13-18) 1 ต.ค. ลนต 23:24
5
วมันงานเลนนยงไถลโทษบาป (ลนต 23:26-32) กลลาวถขงความทบุกขตลคาบากครมันง
ใหญล 7 ปน (วว 6-19) ในภาษาฮนบรทูวมันนนน เรนยกวลา "ยอมคริพพทูรมริ " มนขน ขนในวมัน
ทนที่ 10 ตบุลาคมของทบุกปน ระเบนยบของการนมมัสการในวมันสคาคมัญนนนไดห้บอกไวห้
อยลางละเอนยดใน ลนต บททนที่ 16 10 ต.ค. ลนต 23:27
ก
มหาปบุโรหริตจะถวายลทูกวมัวตมัวผทูห้เปป็นเครสือที่ งบทูชาสคาหรมับตนเอง
(16:6) พวกนมักเทศกป็ตอห้ งไดห้รมับความรอดและการชคาระลห้างดห้วย!
ข
แลห้วจะจมับฉลากระหวลางแพะ 2 ตมัว เพสืที่อตมัดสรินใจวลาตมัวไหนเปป็น
แพะรมับบาปทนที่จะนคาไปปลลอยในปลา และตมัวไหนจะถทูกฆลาเสนย
(16:7-10)
ค
มหาปบุโรหริตกป็จะประพรมโลหริตของลทูกวมัวตมัวผทูห้และโลหริตของ
แพะลงบนพระทนนที่ มังที่ กรบุณา 7 ครมันง (16:11-19)
ง
สบุดทห้ายมหาปบุโรหริตกป็จะวางมสือทมันง 2 ของตนบนแพะรมับบาปและ
สารภาพความผริดบาปของพวกอริสราเอลไวห้บนแพะตมัวนมันน แลห้วจะ
ตมันงใหห้ชายผทูห้หนขที่งนคาแพะตมัวนมันนไปปลลอยในปลา (16:20-22)
6
งานเลนนยงทมับอาศมัย (ลนต 23:33-44) เลป็งถขงการครอบครองพมันปนของ
พระเยซทูครริสตต (วว 20:1-6) 15 ต.ค. ลนต 23:34
การอบุทศริ เพสือที่ พลมับพลา (อพย 30:22-33; 40:33-35) เปป็นการอบุทศริ สรห้างสริที่งกลอสรห้างทนสที่ คาคมัญ
ทนสที่ บุดทนเที่ คยสรห้างมาบนแผลนดรินโลก ซขที่งใชห้เวลา 6 เดสือนในการกลอสรห้างจนเสรป็จสมบทูรณต
คลาสรห้างหลายพมันลห้านบาท (ไดห้ใชห้ทองคคาหนมักกวลา 1409 กก และเงรินหนมักราว ๆ 4364 กก
ในการกลอสรห้าง พลมับพลานนนเสรป็จในวมันทนที่ 1 เมษายน 1444 ปน กลอน ค.ศ. พลมับพลานนนถทูก
สรห้างขขนนดห้วยความเตป็มใจของทบุกคน (ดทู อพย 35:5, 21-22, 29; กดว 7) อยลางไรกป็ตาม ไดห้มน
เหตบุการณตอมันนลาเศรห้าเกริดขขนน ในตอนทนที่มนการฉลองอมันนลายรินดนนน มัน นมันที่ คสือ นาดมับ และ
อาบนฮทู ซขงที่ เปป็นปบุโรหริต บบุตรชายของอาโรนไดห้ตายลง ชายหนบุลมทนที่ชน มัวและโงลเขลาทมันง 2 คนนนน
ไดห้ถวายไฟอสืที่นทนไที่ มลบรริสบุทธริธตลอเบสืนองพระพมักตรตพระเยโฮวาหต นอกจากนนนเรสือที่ งยมังไดห้ชน อนกวลา
ทมันง 2 คนเมาเหลห้าในเวลานมันน (ลนต 10:1-10)
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จบุดมบุลงหมายของพลมับพลา
ก
เพสืที่อใหห้ชาวอริสราเอลมนศทูนยตกลางของการนมมัสการทนมที่ องเหป็นไดห้ ในทนที่บรริสทบุ ธริธยริงที่
นมันน มนบุษยตจะพบกมับพระเจห้าทนที่ทรงสถริตเหนสือพระทนนที่ มังที่ กรบุณาซขที่งประพรมดห้วย
โลหริต
ข
เพสืที่อเปป็นแบบอยลางใหห้เหป็นถขงกริจการในอนาคตของพระเยซทูครริสตต
ค
เพสืที่อใหห้มองเหป็นภาพโครงการความรอดทมันงหมด
การสคารวจสคามโนครมัวในการชบุมนบุมทนที่พลมับพลา (กดว 1:1-54) ในระหวลางการเดรินทาง
จากอนยปริ ตตไปยมังปาเลสไตนตนน มัน มนการนมับบรรดาพวกอริสราเอล 2 ครมันงดห้วยกมัน ครมันงแรกทนที่ปลา
ซนนายนนเที่ อง ครมันงทนที่ 2 ทนปที่ ลากมันดารของโมอมับเมสือที่ ราว ๆ 38 ปนตลอมา (กดว 26)
การจมัดตระกทูลตลาง ๆ รอบพลมับพลานมันน (กดว 2:1-34)
ก
ดห้านทริศตะวมันออก: ยทูดาหต (หมัวหนห้า), อริสสาคารต, เศบทูลนบุ (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)
สมัตยตปฏริญาณนาษารนษแหลงพลมับพลา (กดว 6:1-21) มนกฎอยทูล 3 ขห้อเกนที่ยวกมับการทคาสมัตยต
ปฏริญาณนนน
ก
เขาจะกรินผลทนทคาจากเถาองบุลนไมลไดห้เลยไมลวาล ลมักษณะใด (6:3-4)
ข
เขาจะตมัดผมไมลไดห้ (6:5)
ค
เขาจะแตะตห้องซากศพไมลไดห้ (6:6-8)
การอวยพรอมันยริงที่ ใหญลแหลงพลมับพลานมันน (6:22-27)
บรรดาของถวายทนที่พวกหมัวหนห้าตระกทูลทมันง 12 คนไดห้นคามาถวายใหห้พลมับพลา (กดว 7)
พระเจห้าทรงสคาแดงวลาพระองคตทรงสนพระทมัยแตลละบบุคคลดห้วยการใหห้บมันทขกของถวาย
แตลละอยลางของทมันง 12 คน แมห้วาล ของแตลละอยลางนมันนจะเปป็นสริที่งเดนยวกมันกป็ตาม
เมฆรมัศมนแหลงพลมับพลา (กดว 9:15-23)
แตรเงริน 2 อมันแหลงพลมับพลา (กดว 10:1-10) ซขงที่ จะเปลาขขนนในโอกาสพริเศษ 4 อยลาง
ก
เพสืที่อใหห้คนทมันงปวงมาชบุมนบุมกมัน (10:1-4)
ข
เพสืที่อเปป็นสมัญญาณเตสือนในกรณนทถนที่ ทูกโจมตน (10:5-6)
ค
เมสือที่ ชาวอริสราเอลเองจะเขห้าทคาสงคราม (10:9)
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ง
ในงานเลนนยงตามกคาหนดของอริสราเอล (10:10)
อริสราเอล เดรินทางจากซนนายไปยมังคาเดชบารเนนย (กดว 10:11-12:16)
ระหวลางทาง 240 กริโลเมตร เชลนกมัน
ก
การระดมพลเพสืที่อออกเดรินทาง (10:11-28)
ข
พนเที่ ขยทนที่คมัดคห้าน โมเสสพยายามทนจที่ ะขอใหห้โฮบาบพนที่เขยของตนมาชลวยเปป็นหทูเปป็นตาใหห้กบมั พวก
อริสราเอล แตลขห้อเสนอนมันนไดห้ถทูกปฏริเสธเสนย (10:29-32)
ค
เสาเมฆทนที่ลอยไป (10:34-36)
ง
การพริพากษาดห้วยไฟ (11:1-3) พระพริโรธของพระเจห้ากป็มาถขงพวกเขาเพราะพวกเขาไดห้ทคา
ความผริดบาปดห้วยการบลนพขมพคา
จ
ฝทูงชนทนที่ชลางบลน (11:4-9) กลบุมล คนชมัวที่ ซขที่งเคยอยทูใล ตห้พวกอนยปริ ตตไดห้ยบุยงใหห้ชาวอริสราเอลบลนเรสือที่ ง
อาหารอนก
ฉ
ผทูห้พยากรณตทฉนที่ บุนเฉนยว (11:10-15)
1
โมเสสเหป็นวลาพระเจห้าทรงใหห้เขารมับภาระหนมักเกรินไปในเรสือที่ งการนคาชาตริอริสราเอลจขง
ไดห้รห้องททูลขอความชลวยเหลสือเพริมที่ ขขนนอนก
2
พระเจห้าทรงยอมรมับขห้อเรนยกรห้องทนที่ทคาใหห้พระองคตเสนยพระทมัยนนน โดยการทนเที่ อาอคานาจ
พระวริญญาณบรริสทบุ ธริธบางสล วนจากโมเสสไปแจกจลายใหห้พวกหมัวหนห้าอาวบุโสชาวฮนบรทู 70
คนโดยไดห้รบมั คนละเทลา ๆ กมัน (11:25)
ช
อาหารแหลงความตาย (11:31-34) การพริพากษากป็มาถขงพวกคนชลางบลนอนกครมันงหนขงที่ พวกเขาไมล
สนใจตลอมานานมันน และไดห้ฆลานกกระทาเปป็นอาหารแทน
ซ
พนสที่ าวทนที่ทบุกขตทรมาน (กดว 12:1-15) ทมันงอาโรนและนางมริระยามพากมันวริพากษตวริจารณตโมเสส
นห้องชายของตน สาเหตบุจากเรสืที่องภรรยาและการเปป็นผทูห้นคาอมันเขห้มแขป็งของโมเสส พระเจห้าจขงทรงใหห้
นางมริระยามถทูกโรคเรสืนอนคบุกคาม เมสืที่ออาโรนมาขอรห้องโมเสส โมเสสกป็ทลทู ขอ โรคเรสืนอนของนาง
มริระยามจขงหายไป
อริสราเอล ทนที่คาเดชบารเนนย (กดว 13-14)
ก
การสอดแนม (13:1-25) โมเสสไดห้รมับพระบมัญชาใหห้สลงหมัวหนห้าคนหนขที่งจากแตลละตระกทูลทมันงหมด
12 คน ใหห้เขห้าไปสอดแนมแผลนดรินคานาอมัน
ข
เรสือที่ งนลาเสนยใจ (13:26-14:10) หลมังจากทนที่ทนงมั 12 คนไดห้สคารวจสสืบดทูแผลนดรินนาน 40 วมันแลห้ว
พวกเขากป็กลมับมาพรห้อมดห้วยคคารายงานดมังนนน
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คคารายงานของคนสล วนใหญล คสือพวกหมัวหนห้าของ 10 ตระกทูล กลลาววลา "พวกเรายขดแผลนดริน
นนนไมลไดห้ (13:32-33)
2
คคารายงานของคนสล วนนห้อย คสือ โยชทูวาและคาเลบ กลลาววลา "ขอใหห้เราทมันงหลายขขนนไปตน
เมสืองนมันนทนเดนยว เพราะพวกเรามนกาค ลมังทนจที่ ะตลอสทูห้เอาชมัยชนะเขาไดห้" (13:30)
3
เสนยงรห้องของพวกประชาชน คสือ เราจะไมลไป (14:1-3) เหตบุการณตเศรห้านนนเปป็นครมันงทนที่ 10
ทนพที่ วกอริสราเอลขมัดขสืนตลอพระเจห้า การขมัดขสืนทมันง 10 ครมันงมนดงมั นนน
ก
ทนทที่ ะเลแดง (อพย 14:11-12) (ทะเล)
ข
ทนตที่ คาบลมาราหต (อพย 15:14) (นคนา)
ค
ในปลากมันดารแหลงสนน (อพย 16:2-3) (มานา)
ง
ทนเที่ รฟนดริม (อพย 17:1-3) (นคนาจากศริลา)
จ
ทนภที่ ทูเขาซนนาย (อพย 32:1-6) (รทูปโคทองคคา)
ฉ
ขณะกคาลมังเดรินทางไปยมังตคาบลคาเดช (3 ครมันง) (กดว 11:1-3; 4-9; 31-34)
ช
ทนตที่ คาบลคาเดช (2 ครมันง) (กดว 14:1-4, 10) (กลมับไปยมังอนยริปตต)
ค
การพริพากษาปรมับโทษ พระเจห้าไดห้ทรงตมัดสรินพระทมัยวลาจะไมลยอมใหห้คนทนที่อายบุ 20 ปนหรสือมากกวลา
เขห้าไปในคานาอมันเลย (14:34)
อริสราเอล เดรินทางจากคาเดชบารเนนยไปยมังรริมฝมัที่งตะวมันออกของแมลนน คาจอรตแดน (กดว 15-36)
ระหวลางทนเที่ รล รลอนไปอยลางไรห้จบุดหมายนนที่เอง มนเหตบุการณตเกริดขขนนดมังตลอไปนนน
ก
ผทูห้ฝลาฝสืนวมันสะบาโตผทูห้หนขที่งถทูกขวห้างดห้วยหรินจนตาย (15:32-36)
ข
ผทูห้กลอกวนถทูกแผลนดรินกลสืน (16:1-32)
1
ทายาทแหลงเลวนชสืที่อโคราเปป็นผทูห้มนอริทธริพลมาก เขาไดห้นคาพวกหมัวหนห้า 250 คนคบคริดกมัน
ตลอตห้านอคานาจของโมเสส
2
พระเจห้าไดห้ทรงทคาใหห้แผลนดรินแยกออกกลสืนเอาพวกผทูห้ทนที่กลอกวนนมันนไปเสนย และคนอนกกวลา
14,700 คนกป็ถทูกประหารดห้วยภมัยพริบมัตทริ นที่มาจากพระเจห้า
ค
ไมห้เทห้าของอาโรนทนที่ผลริดอกออกผล (17:1-13) เพสืที่อเนห้นถขงอคานาจทนที่พระองคตทรงประทานแกล
โมเสสและอาโรน พระเยโฮวาหตจงข ทรงบมัญชาพวกหมัวหนห้าจากแตลละตระกทูลใหห้เอาไมห้เทห้าทนมที่ นชสืที่อ
ของตนเขนยนไวห้มาใหห้โมเสสวางไวห้ในพลมับพลา วมันรบุลงขขนนกป็พบวลาไมลเทห้าของอาโรนผลริดอกออก
ผลและมนผลตริดอยทูล
ง
ความตายของนางมริระยาม พนที่สาวโมเสส (20:1)
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ความผริดบาปของโมเสส (20:1-13) พระเจห้าไดห้ทรงบมัญชาใหห้โมเสสพทูดกมับหรินกห้อนหนขงที่ และสมังที่
หรินกห้อนนมันนใหห้ปลลอยนคนาไหลออกมา แตลแทนทนจที่ ะทคาเชลนนมันน โมเสสทนที่กาค ลมังโกรธและเชสืที่อครขที่งไมล
เชสืที่อครขงที่ จขงไดห้ตวาดคนทมันงปวง และไมลเชสืที่อฟมังพระเยโฮวาหตโดยการตนหรินนมันน 2 ครมันง แมห้วาล โมเสส
จะไมลเชสืที่อฟมังกป็ตาม พระเจห้ากป็ยงมั ทรงประทานนคนาใหห้ แตลไดห้ตรมัสบอกโมเสสวลาครมันงนนนจะทคาใหห้เขาไมล
ไดห้เขห้าดรินแดนทนที่ทรงสมัญญาไวห้ (20:12)
ขห้อเรนยกรห้องงลาย ๆ ถทูกปฏริเสธเสนย (20:14-22) พวกเอโดมซขที่งเปป็นทายาทของเอซาวไดห้ปฏริเสธไมล
ยอมปลลอยใหห้อริสราเอลเดรินทางผลานดรินแดนของตน เพราะฉะนมันนพวกอริสราเอลจขงจคาตห้องเดรินทาง
เพริที่มขขนนอนกถขง 288 กก ในปลากมันดารทนรที่ ห้อนและมนแตลศมัตรทู
มหาปบุโรหริตถทูกปลด (20:23-29)
1
พระเจห้าไดห้ทรงบมัญชาใหห้โมเสสถอดเครสือที่ งทรงมหาปบุรหริตจากอาโรนและนคาไปสวมใหห้
แกลเอเลอาซารตบบุตรชายอาโรน
2
อาโรนตายเมสืที่ออายบุ 123 ปน และศพถทูกฝมังบนภทูเขาฮาระ
การแกห้ปมัญหาเรสือที่ งงทูพริษ (21:5-9)
1
พระเจห้าไดห้สมัที่งงทูพริษหลายตมัวเพสืที่อเปป็นการลงโทษอริสราเอลทนที่ชอบขมัดขสืน
2
ประชาชนกลมับใจเสนยใหมลจขงไดห้รมับวริธนรมักษา
3
งทูทองเหลสืองถทูกยกขขนนบนปลายไมห้เพสืที่อทบุกคนจะมองเหป็นไดห้
4
ใครกป็ตามทนถที่ ทูกงทูกดมั เพนยงแตลมองงทูทองเหลสืองเทลานมันนกป็จะหาย
ผทูห้พยากรณตทหนที่ ลงไป (กดว 22-24)
1
บาลาคกษมัตรริยตแหลงเมสืองโมอมับตกใจกลมัวจขงไดห้เสนอแกลบาลาอมัมผทูห้พยากรณตนอกศาสนา
จากเมโสโปเตเมนยวลาจะมอบทรมัพยตสมบมัตริใหห้ถห้าบาลาอมัมยอมสาบแชลงพวกอริสราเอลทนที่
กคาลมังเดรินทางมา เพสืที่อเมสืองโมอมับจะไดห้ปลอดภมัย (22:1-8)
2
พระเจห้าทรงเตสือนบาลาอมัมวลาอยลารมับสรินบน (22:9-12)
3
ขห้อเสนอกป็เพริมที่ ขขนนอนก บาลาอมัมจขงตกลงไปกมับคนของบาลาค (22:15-21)
4
ระหวลางทางไปยมังเมสืองโมอมับ บาลาอมัมถทูกตคาหนริจากสมัตวตทเนที่ ขาขนที่มาและเขาเกสือบจะตห้อง
ตายดห้วยพระหมัตถตททูตพระเยโฮวาหต (กดว 22:22-25)

บาลาอมัมมาถขงเมสืองโมอมับ เขาไดห้กมห้ ลงมองดทูไพรล พลอริสราเอลทนที่อยทูใล นหบุบเขาเบสืนองลลาง
ใกลห้ ๆ นมันน บาลาอมัมพยายามทนที่จะสาปแชลงอริสราเอลถขง 4 ครมันง แตลทบุกครมันงกลมับมนคคาอวยพร
ออกจากปากของเขาซขที่งเขาเองกป็ประหลาดใจ และทคาใหห้บาลาคโกรธมาก พระพร 4 ครมันง
มนดมังนนน
ก
การพยากรณตครมันงแรก (23:1-10)
1
อริสราเอลจะอยทูตล ามลคาพมังไมลนมับรวมเขห้ากมับประเทศอสืที่น
2
พงศตพมันธตของอริสราเอลมากมายดบุจผงคลนดนริ
ข
การพยากรณตครมันงทนที่ 2 (23:11-30) ไมลมนอะไรจะสามารถลอดผลานเกราะปห้องกมัน
ทนพที่ ระเจห้าหลอหบุห้มอริสราเอลไวห้ไดห้
ค
การพยากรณตครมันงทนที่ 3 (24:1-9)
1
อริสราเอลไดห้รบมั การเชริดชทูใหห้เปป็นประเทศ
2
อริสราเอลจะกรินพวกศมัตรทูของตนจนหมด
ง
การพยากรณตครมันงทนที่ 4 (24:-10-25) เกนที่ยวกมับพระเมสสริยาหต (24:17)
ปบุโรหริตผทูห้จงรมักภมักดน (กดว 25)
1
แมห้วาล บาลาอมัมจะประสบความลห้มเหลวในการสาปแชลงอริสราเอล แตลบาลาอมัมกป็เกสือบจะ
ทคาลายอริสราเอลไดห้สคาเรป็จ โดยการจมัดพวกหญริงชาวโมอมับไปยมัวที่ ยวนผทูห้ชายอริสราเอล
(25:1; 31:16)
2
ฟนเนหมัสปบุโรหริตหลานชายอาโรนเปป็นผทูห้ชอบธรรม เขาไดห้ลดพระพริโรธของพระเจห้าลงโดย
การสมังหารชายหญริงคทูลสวาททนที่ไรห้ยางอายคทูลหนขที่ง คสือ เจห้านายจากตระกทูลสริเมโอนและ
หญริงแพศยาคทูลรมักจากมนเดนยน อยลางไรกป็ตาม คนอริสราเอลไดห้ตายไปถขง 24,000 คน
(25:7-18)
การสคารวจสคามโนครมัวครมันงทนที่ 2 (กดว 26)
1
การสคารวจสคามโนครมัวครมันงทนที่ 2 นนนนมับไดห้ทนมังหมด 601,730 (ดทู ขห้อ 51) เปป็นการสคารวจหลมัง
จากครมันงทนที่ 1 ราว ๆ 30 ปน และมนคนนห้อยกวลาเดริม 1820 คน
2
ไมลมนใครอายบุเกริน 20 ปนในตอนทนที่อริสราเอลขมัดขสืนทนคที่ าเดชมนชนวริตอยทูเล ลย เวห้นแตลโมเสส
คาเลบและโยชทูวา (26:64-65)
3
เมสือที่ เปรนยบเทนยบกมับการสคารวจครมันงแรกแลห้ว ตระกทูลสริเมโอนลดลงมากทนสที่ บุด (ลดลง
37,100 คน) คนในตระกทูลมะนาเซเพริมที่ ขขนนมากทนที่สบุด (เพริมที่ ขขนน 20,500 คน)
5
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การเปลนยที่ นแปลงผทูห้นคา (27:12-23)
1
เอละอาซารมหาปบุโรหริตไดห้รมับพระบมัญชาใหห้วางมสือบนโยชทูวาในทนปที่ ระชบุมคนทมัน งปวง ซขที่ง
เปป็นการยกอคานาจของโมเสสมาใหห้โยชทูวา
2
โยชทูวาจขงกลายเปป็นหมัวหนห้าคนใหมล โดยโมเสสเปป็นผทูห้ประกาศการมอบอคานาจครมันงนนน
การทคาลายพวกมนเดนยน (กดว 31)
1
การโจมตน (31:1-6)
2
การสทูห้รบ (31:7-18)
3
การชคาระใหห้บรริสบุทธริธ (31:19-24)
4
ของทนยที่ ขดไดห้ (31:25-54)
นมักรบฝลายโลกบางคน (กดว 32)
1
พวกตระกทูลรทูเบน พวกตระกทูลกาด และครขงที่ หนขงที่ ของพวกตระกทูลมะนาเซไดห้มาหาโมเสส
เพสืที่อขออนบุญาตตมันงรกรากทนเที่ มสืองกริเลอาดบรริเวณดห้านตะวมันออกของปาเลสไตนต ขห้ามฝมัที่ง
แมลนน คาจอรตแดนไป
2
โมเสสกป็เศรห้าใจ แตลไดห้อนบุญาตพวกเขาโดยมนขอห้ แมห้วาล ทมันง 2 ตระกทูลกมับอนกครขงที่ ตระกทูลนนนจะ
ตห้องขห้ามฝมัที่งแมลนน คาไปพรห้อมกมับตระกทูลอสืที่น ๆ เพสืที่อชลวยรบเอาชนะพวกคานาอมัน พวกเขากป็
เหป็นดห้วย
เมสืองแหลงความรอด 6 เมสือง (กดว 35)
1
เมสืองเหลลานนนไดห้แกลเมสืองบนฝมัที่งตะวมันออกของแมลนน คาจอรตแดน คสือ เมสืองเบเซอรต เมสืองโกลาน
และเมสืองราโมท เมสืองบนฝมัที่งตะวมันตกของแมลนน คาจอรตแดน (ในปาเลสไตนตเอง) คสือเมสืองเค
เดช เมสืองเชเคม และเมสืองเฮโบรน (กดว 35:10-14; พบญ 4:43; ยชว 20:7-9)
2
ทมันง 6 เมสืองนนนเปป็นเมสืองสล วนหนขงที่ ของเมสือง 48 เมสืองทนยที่ กใหห้แกลพวกเลวน ซขงที่ ไมลไดห้รบมั สล วน
ทนดที่ รินเหมสือนอยลางตระกทูลอสืนที่ ๆ ในตอนทนโที่ ยชทูวาแบลงแผลนดรินนมันน
3
เมสืองทมันง 6 ถทูกกคาหนดใหห้เปป็นทนลที่ น ภมัยสคาหรมับผทูห้ฆลาคนโดยไมลเจตนา เพสืที่อจะไดห้หนนพห้นจาก
ญาตริของคนตายทนที่มาแกห้แคห้น
4
ผทูห้ฆลาคนนมันนจะปลอดภมัยตราบใดทนเที่ ขายมังอยทูใล นเมสืองใดเมสืองหนขงที่ ใน 6 เมสืองจนเมสืที่อ
มหาปบุโรหริตตายแลห้ว เขาจขงกลมับบห้านไดห้อยลางปลอดภมัย (35:25-28)

