
หน้า 114อพยพ
ครอบครวัของยาโคบ

อาศยัอยู่ในอียิปต์

1
นี� แหละเ ป็ นชื� อบุ ตรของ
อิสราเอลที� เข้ามาในประเทศ

อียิปต์ ท่านเหล่านี# กับทั#งครอบ
ครัวของตนได้มากับยาโคบ
2คือ รูเบน สิเมโอน เลวี และ
ยูดาห์
3อิสสาคาร์ เศบูลุน และเบน-
ยามิน
4ดาน และนัฟทาลี กาดและ
อาเชอร์
5คนทั# งปวงที� ออกมาจากบั# น-
เอวของยาโคบรวมเจ็ดสิ บคน
ด้วยกัน ส่วนโยเซฟนั# นอยู่ที�
ประเทศอียิปต์แล้ว
6 แล้ วโยเซฟกั บพี� น้ องทุ กคน
ทั#งบรรดาคนยุคนั#น ถึงแก่ความ
ตายเสียหมด

การทวีเป็นประเทศ
7 และบุตรของอิ สราเอลมี ลู ก
หลานมาก และเพิ� มจาํนวน
ขึ# นมาก พวกเขาทวีมากขึ# น และ
มีกาํลังมากทีเดียว และแพร่
หลายไปจนเตม็แผ่นดินนั#น
8 บัดนี#  มีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ# น
ครองราชสมบัติ ในประเทศ
อียิปต์ ซึ�งมิได้รู้จักกับโยเซฟ
9และพระองค์ทรงประกาศแก่
ชนชาติของพระองค์ว่า "ดูเถิด
ประชาชนชนชาติ อิ สราเอลมี

มากกว่าและมีกาํลังยิ� งกว่าเรา
อีก
10 มาเถิด ให้เราใช้สติปัญญา
ในเรื�องพวกนี# กับเขา เกรงว่าเขา
จะทวีมากขึ# น แล้วต่อมาเมื�อเกิด
สงครามขึ# น เขาจะสมทบกับ
พวกข้าศึกของเรา สู้ รบกับเรา
แล้วจะยกออกไปจากอาณาจักร"
11 เหตุฉะนั#น เขาจึงตั# งนายงาน
ให้เบียดเบียนคนอิสราเอลด้วย
งานตรากตราํ และเขาทั# งหลาย
สร้ างเมื องเก็บราชสมบัติของ
ฟาโรห์ คือเมืองปิธม และเมือง
ราอัมเสส
12 แต่ ยิ� งเบี ยดเบี ยนชนชาติ
อิสราเอล ชนชาติอิสราเอลก็ยิ�ง
ทวีมากขึ# น และยิ� งแพร่หลาย
ออกไป ชาวอียิปต์ก็ทุกข์ใจ
เนื�องด้วยชนชาติอิสราเอล
13 ชาวอี ยิปต์ จึ งบังคับชนชาติ
อิสราเอลให้ทาํงานหนัก
14 และทาํให้ชีวิตของเขาขมขื�น
เพราะงานหนักที� เขากระทาํนั# น
เช่นทาํปูนสอ ทาํอิฐและทาํงาน
ต่างๆที�ทุ่งนา  เขาถูกบังคับให้
ทาํงานหนักทุกชนิด
15 และกษัตริย์อี ยิปต์ทรงตรัส
กับนางผดุงครรภ์ชาวฮีบรู ซึ� ง
คนหนึ� งชื� อชิฟราห์ และอี กคน
หนึ�งชื�อปูอาห์
16 และพระองค์ตรัสว่า "เมื� อ
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เจ้าไปทาํการคลอดให้แก่หญิง
ฮีบรู และเห็นเขาอยู่บนแผ่น
ศิลา ถ้าเป็นเดก็ชายก็ให้ฆ่าเสีย
แต่ถ้าเป็นเดก็หญิงกใ็ห้ไว้ชีวิต"
17 แต่ นางผดุ งครรภ์ ยาํ เกรง
พระเจ้า จึงมิได้ทาํตามที�กษัตริย์
อียิปต์สั� งเขานั# น แต่ปล่อยให้
บุตรชายรอดชีวิต
18 กษัตริ ย์อี ยิปต์ จึ งรับสั� งให้
นางผดุงครรภ์เข้าเฝ้า และตรัส
แก่เขาว่า "เหตุไฉนเจ้าจึงทาํ
อย่างนี#  คือปล่อยให้เด็กชาย
รอดชีวิต"
19 นางผดุ งครรภ์ จึ งกราบทูล
ฟาโรห์ว่า "เพราะหญิงฮีบรูไม่
เหมือนหญิงอียิปต์ เพราะเขามี
กาํลังมากจึงคลอดบุตรโดยเร็ว
และนางผดุงครรภ์มาหาเขาไม่
ทัน"
20 เพราะฉะนั# น พระเจ้าทรง
โปรดปรานนางผดุ งครรภ์ นั# น
พลไพร่ ยิ� งทวี มากขึ# นและมี
กาํลังเข้มแขง็มาก
21 และต่อมา เพราะนางผดุง
ครรภ์นั# นยาํเกรงพระเจ้า พระ
องค์ จึงได้ทรงให้ เขาทั# งสองมี
ครอบครัว
22 ฝ่ ายฟาโรห์ จึ ง รั บสั� งแก่
บ่าวไพร่ทั# งปวงของพระองค์ว่า
"บุตรชายทุกคนที� เกิดมาให้เอา
ไปทิ# งเสียในแม่นํ#า แต่บุตรสาว
ทุกคนให้รอดชีวิตอยู่ได้"

กําเนิดของโมเสส
ธิดาฟาโรหร์บัโมเสสไว้

เป็นบุตรเลี& ยง

2
ยั งมี ชายวงศ์ วานเลวี คน
หนึ� ง ได้หญิงสาวคนเลวีมา

เป็นภรรยา
2หญิงนั# นตั# งครรภ์และคลอด
บุตรชาย และเมื� อนางเห็นว่า
ทารกเป็นเดก็ที�มีรูปงาม นางจึง
ซ่อนทารกไว้ถึงสามเดือน
3ครั# นนางจะซ่อนทารกต่อไป
อีกไม่ ได้แล้วก็เอาตะกร้ าสาน
ด้วยต้นกก ยาด้วยยางมะตอย
และชัน เอาทารกใส่ลงในตะกร้า
แล้วนางนาํไปวางไว้ที�กอปรือริม
แม่นํ#า
4ส่วนพี�สาวยืนอยู่แต่ไกล คอย
ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ# น
แก่น้อง
5และพระราชธิดาของฟาโรห์
ลงไปสรงที�แม่นํ#า และพวกสาว
ใช้ เดินไปตามริมฝั� งแม่นํ#า นั# น
และเมื� อพระนางเห็นตะกร้าอยู่
ระหว่างกอปรือ จึงสั� งให้สาวใช้
ไปนาํมา
6และเมื� อเปิดตะกร้านั# นออกก็
เห็นทารก และดูเถิด ทารกนั#น
กาํลังร้องไห้ พระนางจึงทรง
กรุณาทารกนั#น และตรัสว่า "นี�
เป็นลูกชาวฮีบรู"
7 พี� สาวทารกจึ งทู ลถามพระ
ราชธิดาของฟาโรห์ว่า "จะให้

อพยพ G, M

(GN) อพย G:MG; สภษ GJ:J (GQ) ยชว M:I; M ซมอ GN:GQ-MP (MP) ปฐก GO:G
(MG) G ซมอ M:RO; M ซมอ N:GG (MM) กจ N:GQ (G) อพย J:GJ-MP; กดว MJ:OQ
(M) กจ N:MP; ฮบ GG:MR (R) ปฐก J:GI; GI:GP (I) อพย GO:MP (O) กจ N:MG
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หม่อมฉันไปหานางนมชาวฮีบรู
มาเลี# ยงทารกนี# ให้พระนางไหม"
8พระราชธิดาของฟาโรห์ จึงมี
รับสั� งแก่เธอว่า "ไปหาเถิด"
หญิงสาวนั# นจึงไปเรียกมารดา
ของทารกนั#นมา
9 ฝ่ ายพระราชธิดาของฟาโรห์
จึงตรัสสั� งนางว่า "รับเด็กนี# ไป
เลี# ยงไว้ให้เรา แล้วเราจะให้ค่า
จ้างแก่เจ้า" นางจึงรับทารกไป
เลี# ยงไว้
10 แล้วทารกนั# นก็โตขึ# น และ
นางกพ็าเขามาถวายพระราชธิดา
ของฟาโรห์ และเขากลายเป็น
บุตรเลี# ยงของพระนาง และพระ
นางประทานชื�อว่า โมเสส และ
ตรัสว่า "เพราะเราได้ฉุดเขาขึ# น
มาจากนํ#า"

โมเสสป้องกนัชาวฮีบรู
ที)ถูกกดขี)

11 และต่อมา ในวันเหล่านั# น
ครั#นโมเสสเติบโตขึ# นแล้ว ท่านก็
ออกไปหาพวกพี� น้อง และเห็น
พวกเขาต้ องทาํ งานตรากตราํ
โมเสสเห็ นคนอี ยิ ปต์ คนหนึ� ง
กาํลังตีคนฮีบรู ซึ� งเป็นชนชาติ
เดียวกันกับตน
12 ท่านกม็องดูซ้ายขวาและเมื�อ
ท่านเห็นว่า ไม่มี ผู้ใดอยู่ที� นั� น
ท่านจึงฆ่าคนอียิปต์นั#นเสีย แล้ว
ซ่อนศพไว้ในทราย
13 และเมื� อโมเสสออกไปอีกใน

วันรุ่งขึ# น ดูเถิด มีชาวฮีบรูสอง
คนต่อสู้ กันอยู่ ท่านจึงกล่าวแก่
คนที�ทาํผิดนั#นว่า "ท่านตีพี�น้อง
ของท่านเองทาํไม"
14 และเขาตอบว่า "ใครแต่งตั# ง
ท่านให้เป็นเจ้านาย และเป็น
ตุลาการปกครองพวกข้ าพเจ้า
ท่านตั# งใจจะฆ่าข้าพเจ้าเหมือน
กั บที� ไ ด้ ฆ่ าคนอี ยิ ปต์ คนนั# น
หรือ" โมเสสจึงกลัว และนึกว่า
"เรื� องนั# นได้ลื อกั นไปทั� วแล้ ว
เป็นแน่"
15 เมื� อฟาโรห์ ทรงได้ ยิ นถึ ง
เรื�องนี# กห็าช่องที�จะประหารชีวิต
โมเสสเสีย แต่โมเสสหนีจาก
พระพักตร์ของฟาโรห์ไปอาศัย
อยู่ในแผ่นดินมีเดียน ท่านจึงนั�ง
ลงที�ริมบ่อนํ#าแห่งหนึ�ง

โมเสสอยู่ที)แผ่นดินมีเดียน
เป็นเวลาสี)สิบปี

16 ฝ่ายปุโรหิตของคนมีเดียนมี
บุตรสาวเจด็คน หญิงเหล่านั#นก็
มาตักนํ#า ใส่รางให้ฝูงแพะแกะ
ของบิดากิน
17 และพวกเลี# ยงแกะมาไล่หญิง
เหล่านั# น แต่โมเสสลุกขึ# นช่วย
หญิงเหล่านั# น และให้ฝูงแพะ
แกะของเธอกินนํ#า
18 และเมื� อหญิงเหล่านั# นกลับ
ไปหาเรอูเอลบิดาของเธอ บิดา
ถามว่า "วันนี# ทาํไมพวกเจ้าจึง
กลับมาเรว็"

อพยพ M

(GP) กจ N:MG (GG) กจ N:MR-MI; ฮบ GG:MI-MJ (GM) กจ N:MI-MO
(GR) สภษ MO:L; กจ N:MJ-ML (GI) วนฉ J:MN; กจ N:MN-ML (GO) ปฐก MI:GG; MQ:M
(GJ) ปฐก MI:GG, GR, GQ; MQ:J-GP (GN) ปฐก MJ:GQ-MG (GL) กดว GP:MQ; อพย R:G

 02_exo.pub 
 page 3

 Monday, February 29, 2016 12:39 



หน้า 117

19 และเธอตอบว่า "มีคนอียิปต์
คนหนึ� งช่วยพวกข้าพเจ้าให้พ้น
จากมือของพวกเลี# ยงแกะ ทั#งยัง
ตักนํ#าให้พวกข้าพเจ้าและให้ฝูง
แพะแกะกินด้วย"
20 บิดาจึงถามบุตรสาวของท่าน
ว่า "แล้วชายผู้นั# นอยู่ที� ไหน
ทาํไมจึงทิ# งเขาไว้ล่ะ ไปเชิญเขา
มาเพื�อจะรับประทานอาหารซิ"
21 โมเสสก็เต็มใจอาศัยอยู่กับ
เรอูเอล แล้วเรอูเอลกย็กศิปโป-
ราห์บุตรสาวให้แก่โมเสส
22 นางกค็ลอดบุตรชายคนหนึ� ง
โมเสสจึงตั# งชื� อว่า เกอร์โชม
เพราะท่านกล่าวว่า "ข้าพเจ้า
เป็นคนต่ างด้ าวอาศั ยอยู่ ต่ าง
ประเทศ"
23 และต่อมา ครั#นเวลาล่วงมา
ช้านาน กษัตริย์อียิปต์กส็ิ# นพระ
ชนม์ ชนชาติอิสราเอลกเ็ศร้าใจ
มาก เพราะเหตุที� เขาเป็นทาส
เขาจึงร้องครํ�าครวญ และเสียง
รํ�า ร้องของเขาดังขึ# นไปถึงพระ
เจ้า ด้วยเหตุที�เป็นทาสนี#
24 และพระเจ้ าทรงสดั บฟั ง
เสียงครํ�าครวญของเขา พระเจ้า
จึงทรงระลึกถึงพันธสัญญาของ
พระองค์กับอับราฮัม อิสอัค
และยาโคบ
25 พระเจ้าจึงทอดพระเนตรชน
ชาติอิสราเอล แล้วพระเจ้าทรง
เอาใจใส่พวกเขา

พุ่มไมที้)ไฟลุกโชนอยู่
พระเจ้าทรงเรียกโมเสส

3
ฝ่ายโมเสสเลี# ยงฝูงแพะแกะ
ของเยโธรพ่อตาของเขา ผู้

เป็นปุโรหิตของคนมีเดียน และ
ท่ านได้พาฝู งแพะแกะไปด้ าน
หลังของถิ� นทุรกันดาร และมา
ถึงภูเขาของพระเจ้า คือโฮเรบ
2ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็
ปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟซึ� ง
อยู่ท่ามกลางพุ่มไม้ โมเสสจึง
มองดูและดูเถิด พุ่มไม้นั#นมีไฟ
ลุกโชนอยู่ แต่พุ่มไม้นั# นมิได้
ไหม้โทรมไป
3โมเสสจึงกล่าวว่า "ข้าจะแวะ
เข้าไปดูสิ� งแปลกประหลาดนี# ว่า
เหตุไฉนพุ่มไม้จึงไม่ไหม้"
4 และเมื� อพระเยโฮวาห์ ทอด
พระเนตรเห็นเขาเดินเข้ ามาดู
พระเจ้ าจึ งตรัสแก่ เขาออกมา
จากท่ามกลางพุ่มไม้นั#นว่า "โม-
เสส โมเสส" และโมเสสทูลตอบ
ว่า "ข้าพระองค์อยู่ที�นี� "
5พระองค์จึงตรัสว่า "อย่าเข้า
มาใกล้ที�นี�  จงถอดรองเท้าของ
เจ้าออกเสีย เพราะว่าที� ซึ� งเจ้า
ยืนอยู่นี# เป็นที�บริสุทธิX "
6แล้วพระองค์ตรัสอีกว่า "เรา
เป็นพระเจ้าของบิดาเจ้า เป็น
พระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระ
เจ้าของอิสอัค และเป็นพระเจ้า
ของยาโคบ" และโมเสสปิดหน้า

อพยพ M, R

(MP) ปฐก RG:OI (MG) อพย I:MO; GL:M (MM) อพย I:MP (MR) พบญ MJ:N; กจ N:RI
(MI) ปฐก GM:G-R; GO:GR-GI (MO) อพย R:N (G) อพย M:GJ; I:GL (M) พบญ RR:GJ
(R) กจ N:RG (I) พบญ RR:GJ (O) ยชว O:GO (J) G พกษ GQ:GR; มธ MM:RM
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เสีย เพราะกลัวไม่กล้ามองดู
พระเจ้า
7และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เรา
เห็นความทุกข์ของพลไพร่ของ
เราที� อยู่ ในประเทศอี ยิปต์แล้ว
และได้ ยิ น เสี ยง ร้ องของเขา
เพราะเหตุพวกนายงานของเขา
ด้วยเรารู้ถึงความทุกข์ร้อนต่างๆ
ของเขา
8และเราลงมาเพื� อจะช่ วยเขา
ให้รอดพ้นจากมือของชาวอียิปต์
และนาํเขาออกจากประเทศนั# น
ไปยังแผ่นดินที� อุดมกว้างขวาง
เป็นแผ่นดินที� มีนํ#า นมและนํ#า
ผึ# งไหลบริบูรณ์ คือไปยังที� อยู่
ของชาวคานาอัน คนฮิตไทต์ คน
อาโมไรต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์
และคนเยบุส
9เพราะฉะนั# น ดูเถิด บัดนี# คาํ
รํ�า ร้องของชนชาติอิสราเอลมา
ถึงเราแล้ว ทั#งเราได้เห็นการข่ม
เหงซึ� งชาวอี ยิปต์กระทาํต่อเขา
แล้ว
10 เพราะฉะนั#น จงมาเถิด บัด
นี# เราจะใช้เจ้าไปเฝ้าฟาโรห์ เพื�อ
เจ้าจะได้พาพลไพร่ของเรา คือ
ชนชาติอิสราเอล ออกจากอี-
ยิปต์"
11 ฝ่ายโมเสสจึงทูลพระเจ้าว่า
"ข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่า ซึ� งข้า
พระองค์จะไปเฝ้าฟาโรห์และจะ
นาํชนชาติอิสราเอลออกจากอี-

ยิปต์"
12 พระองค์จึงตรัสว่า "เราจะ
อยู่กับเจ้าแน่ และนี� จะเป็น
หมายสาํคัญให้เจ้ารู้ ว่าเราใช้ให้
เจ้าไป คือเมื� อเจ้านาํพลไพร่
ออกจากอียิปต์แล้ว เจ้าทั#งหลาย
จะมาปรนนิบัติพระเจ้าบนภูเขา
นี# "
13 และโมเสสทูลพระเจ้าว่า "ดู
เถิด เมื� อข้าพระองค์ไปหาชน
ชาติอิสราเอล และบอกพวกเขา
ว่า `พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของ
ท่านทั# งหลายทรงใช้ข้าพเจ้ามา
หาท่าน' และเขาจะพูดกับข้าพ-
เจ้าว่า `พระองค์ทรงพระนามว่า
กระไร' ข้าพระองค์จะกล่าวแก่
เขาอย่างไร"
14 พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า
"เราเป็นผู้ซึ� งเราเป็น" แล้วพระ
องค์ตรัสว่า "เจ้าจงไปบอกชน
ชาติอิสราเอลว่า ̀ เราเป็น ได้ทรง
ใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั#งหลาย'"

ทรงเรียกโมเสสใหน้าํ
คนอิสราเอลออกจากอียิปต์

15 พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสอีก
ว่า "เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิส-
ราเอลว่าดังนี#  `พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่าน
คือพระเจ้าของอับราฮัม พระ
เจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของ
ยาโคบ ทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาหา
ท่าน' นี� เป็นนามของเราตลอด

อพยพ R

(N) อพย G:GG; M:MR-MO (L) ปฐก GO:GR-GJ, GQ-MG; IJ:I; OP:MI-MO; อพย J:J-L
(Q) อพย G:GG, GR-GI; M:MR (GP) ปฐก GO:GR-GI (GG) อพย I:GP; G ซมอ GL:GL
(GM) ปฐก RG:R; อพย I:L, GM, GO (GI) อพย J:R; ยน L:MI (GO) สดด RP:I; QN:GM
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ไปเป็นนิตย์ และนี� เป็นที�ระลึก
ของเราตลอดทุกชั�วอายุ
16 จงไปรวบรวมพวกผู้ ใหญ่
ของอิ สรา เอลให้ มาประ ชุ ม
พร้อมกัน แล้วกล่าวแก่เขาว่า
`พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพ
บุรุษของท่าน คือพระเจ้าของ
อับราฮัม ของอิสอัค และของ
ยาโคบ ปรากฏแก่ข้าพเจ้า ตรัส
ว่า "แท้จริงเราลงมาเยี�ยมเจ้าทั#ง
หลายแล้ว และได้เห็นสิ�งซึ�งเขา
ได้กระทาํแก่เจ้าในอียิปต์
17 และเราได้ กล่ าวไว้ แล้ วว่ า
เราจะพาเจ้าทั# งหลายไปให้พ้น
จากความทุกข์ในประเทศอียิปต์
ไปยังแผ่นดินของชาวคานาอัน
คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเป-
ริสซี คนฮีไวต์และคนเยบุส ไป
ยังแผ่นดินซึ� งมีนํ#านมและนํ#าผึ# ง
ไหลบริบูรณ์"'
18 และเขาก็จะเชื� อฟั งคาํของ
เจ้า แล้วพวกเจ้า ทั#งเจ้ากับพวก
ผู้ใหญ่ของคนอิสราเอล จงพา
กันไปเฝ้ากษัตริย์ของอียิปต์และ
เจ้าจงทูลพระองค์ว่า `พระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของคนฮีบรู ทรง
ปรากฏแก่ข้าพระองค์ทั# งหลาย
บัดนี#  ขอได้โปรดให้ข้าพระองค์
เดินทางไปในถิ� นทุรกันดารสัก
สามวันเพื� อจะถวายเครื� องบูชา
แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา'
19 เรารู้แน่แล้วว่า กษัตริย์แห่ง

อี ยิปต์จะไม่ยอมให้พวกเจ้าไป
แม้กระทั�งโดยหัตถ์อันทรงฤทธิX
20 และเราจะเหยียดมือของเรา
ออกประหารอี ยิปต์ ด้วยมหัศ-
จรรย์ต่างๆของเราที� เราจะกระ-
ทาํในท่ามกลางประเทศนั#น แล้ว
หลังจากนั# น กษัตริย์ก็จะยอม
ปล่อยพวกเจ้าไป
21 และเราจะให้พลไพร่นี# เป็นที�
โปรดปรานในสายตาของชาว
อียิปต์ และต่อมา เมื� อเจ้าทั# ง
หลายออกไปก็จะไม่ต้องไปมือ
เปล่า
22 แต่ผู้หญิงทุกคนจะขอเครื�อง
เงิน เครื�องทองและเสื# อผ้าจาก
เพื�อนบ้านของเขา และจากหญิง
ที�อาศัยอยู่ในเรือนของเขา และ
เจ้าจงเอาของเหล่านั#นไปแต่งให้
บุตรชายหญิงของเจ้า และเจ้าจะ
ได้ริบเอาสิ�งของของชาวอียิปต์"

การอศัจรรยสํ์าหรบั
คนที)ไม่เชื)อ

4
โมเสสจึงทูลตอบว่า "แต่ ดู
เถิด เขาจะไม่เชื� อข้าพระ

องค์ หรือฟังเสียงของข้าพระ
องค์เพราะเขาจะว่า `พระเย-
โฮวาห์มิได้ทรงปรากฏแก่ท่าน
เลย'"
2พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสส
ว่า "อะไรอยู่ในมือของเจ้า" และ
ท่านทูลว่า "ไม้เท้า"
3และพระองค์ตรัสว่า "โยนลงที�

อพยพ R, I

(GJ) ปฐก OP:MI; อพย M:MO (GN) ปฐก GO:GR-MG; IJ:I (GL) อพย I:RG; O:G, R
(GQ) อพย O:M (MP) อพย J:J; Q:GO; GG:G; GM:RG-RN; พบญ J:MM; นหม Q:GP
(MG) อพย GG:R; GM:RJ; G พกษ L:OP (MM) อพย GG:M; RR:J; โยบ MN:GN; สภษ GR:MM
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พื# นดินเถิด" ท่านจึงโยนไม้เท้า
ลงบนพื# นดิน ไม้เท้านั# นก็กลาย
เป็นงู โมเสสกห็ลบหนีจากงูไป
4และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโม-
เสสว่า "เอื# อมมือของเจ้าและจับ
หางงูไว้" ท่านก็เอื# อมมือของ
ท่านและจับหางงู มันก็กลาย
เป็นไม้เท้าอยู่ในมือของท่าน
5"เพื�อเขาทั# งหลายจะได้เชื� อว่า
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพ
บุรุษของเขา พระเจ้าของอับรา-
ฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระ
เจ้าของยาโคบ ได้ทรงปรากฏแก่
เจ้าแล้ว"
6และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโม-
เสสอีกว่า "เอามือของเจ้าสอดไว้
ที�อกของเจ้า" ท่านกส็อดมือของ
ท่านไว้ที� อกของท่าน และเมื� อ
ชักมือออก ดูเถิด มือของท่านก็
เป็นโรคเรื# อน ขาวเหมือนหิมะ
7พระองค์จึงตรัสว่า "เอามือ
ของเจ้าสอดไว้ที� อกของเจ้าอีก
ครั# งหนึ� ง" โมเสสก็สอดมือของ
ท่านเข้าอกของท่านอีก แล้วท่าน
ชักมือออกจากอกมา และดูเถิด
มื อนั# นกลั บกลายเป็ นเหมื อน
เนื# อหนังส่วนอื�นของท่าน
8"และต่อมา ถ้าเขาจะไม่เชื� อ
เจ้า และไม่ฟังเสียงแห่งหมาย
สาํคัญแรก เขากจ็ะเชื�อเสียงแห่ง
หมายสาํคัญที�สอง
9และต่อมา ถ้าเขาไม่เชื�อหมาย

สาํคัญทั# งสองครั# งนี#  ทั# งไม่ฟัง
เสียงของเจ้า เจ้าจงตักนํ#าในแม่
นํ#าและเทลงที�ดินแห้ง แล้วนํ#าที�
เจ้าตักมาจากแม่นํ#านั# นจะกลาย
เป็นเลือดบนดินแห้งนั#น"
อาโรนจะเป็นผูพู้ดแทนโมเสส
10 แต่โมเสสทูลพระเยโฮวาห์ว่า
"โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์มิใช่
คนพูดคล่อง ทั#งในกาลก่อนและ
ตั# งแต่เวลาที�พระองค์ตรัสกับผู้
รับใช้ของพระองค์ แต่ข้าพระ
องค์เป็นคนพูดไม่คล่อง และ
พูดช้า"
11 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับท่าน
ว่า "ผู้ใดเล่าที�สร้างปากมนุษย์
หรือทาํให้เป็นใบ้ หูหนวก ตาดี
หรือตาบอด เราพระเยโฮวาห์
เป็นผู้ทาํไม่ใช่หรือ
12 เพราะฉะนั#น จงไปเถิด บัด
นี# เราจะอยู่ที�ปากของเจ้า และจะ
สอนคาํซึ�งเจ้าควรจะพูด"
13 แต่ท่านทูลว่า "โอ ข้าแต่องค์
พระผู้ เป็นเจ้ าของข้ าพระองค์
ขอทรงโปรดใช้ผู้อื�นไปเถิด"
14 ฝ่ ายพระเยโฮวาห์ทรงกริ# ว
ต่อโมเสส พระองค์จึงตรัสว่า
"เจ้ามีพี� ชายคืออาโรนคนเลวีไม่
ใช่หรือ เรารู้แล้วว่าเขาเป็นคน
พูดเก่ง และดูเถิด เขากาํลังเดิน
ทางมาพบเจ้าด้วย เมื�อเขาเห็น
เจ้าเขากจ็ะดีใจ

อพยพ I

(O) อพย R:J, GO; I:RG; GQ:Q (J) กดว GM:GP (N) พบญ RM:RQ (L) อพย N:J-GR
(Q) อพย N:GQ-MP (GP) อพย R:GG; I:G (GG) สดด QI:Q; GIJ:L
(GM) อสย OP:I (GR) ยนา G:R (GI) อพย I:MN; กดว GG:G, RR
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15 เจ้าจะพูดกับเขา และบอก
สิ� งซึ� งเขาควรจะพูด แล้วเราจะ
อยู่ที�ปากของเจ้า และปากของ
เขา และเราจะสอนเจ้าว่าควรจะ
ทาํประการใด
16 และเขาจะเป็นผู้ พูดแก่พล
ไพร่แทนเจ้า และเขา คือเขาเอง
จะเป็นปากแทนเจ้า และเจ้าจะ
เป็นผู้แทนพระเจ้าแก่เขา
17 เจ้าจงถือไม้ เท้ านี# ไว้ ในมือ
ของเจ้า สาํหรับทาํหมายสาํคัญ"

โมเสสกลบัไป
ยงัอียิปต์

18 โมเสสจึ งกลั บไปหาเยโธร
พ่อตาของตน และบอกกับเขาว่า
"ข้าพเจ้าขอลากลับไปหาพี� น้อง
ของข้าพเจ้าซึ�งอยู่ในอียิปต์ เพื�อ
จะได้ดู ว่าเขายังมี ชี วิตอยู่ หรือ
ไม่" ฝ่ายเยโธรตอบโมเสสว่า
"ไปโดยสันติภาพเถิด"
19 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโม-
เสสในแผ่นดินมีเดียนว่า "กลับ
ไปอียิปต์ เพราะคนทั#งหมดที�หา
ช่ องประหารชี วิ ตเจ้ านั# นตาย
แล้ว"
20 โมเสสจึงให้ภรรยาและบุตร
ชายของตนขี� ลากลับไปยังแผ่น
ดินอียิปต์ ส่วนโมเสสก็ถือไม้
เท้าของพระเจ้าในมือของท่าน
ไปด้วย
21 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า "เมื�อเจ้ากลับไปถึงอียิปต์ จง

กระทาํมหัศจรรย์ ต่ างๆซึ� งเรา
มอบไว้ในมือของเจ้าแล้วนั# นต่อ
หน้าฟาโรห์ แต่เราจะทาํให้ใจ
ของฟาโรห์แขง็กระด้าง เพื�อเขา
จะไม่ยอมให้พลไพร่ไป
22 และเจ้าจะทูลฟาโรห์ว่า `พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี# ว่า คนอิสรา-
เอลเป็นบุตรชายของเรา คือเป็น
บุตรหัวปีของเรา
23 เราจึงบอกแก่เจ้าว่า "จง
ปล่อยบุตรของเราไป เพื�อเขาจะ
ได้ปรนนิบัติเรา" และถ้าเจ้าไม่
ยอมให้เขาไป ดูเถิด เราจะประ-
หารชีวิตบุตรชายของเจ้า คือ
บุตรหัวปีของเจ้าเสีย'"
24 และต่อมา ณ ที�พักระหว่าง
ทาง พระเยโฮวาห์เสด็จมาพบ
โมเสส และจะประหารชีวิตของ
ท่านเสีย
25 ครั# งนั# นนางศิปโปราห์จึงเอา
หินคมตัดหนังที�ปลายองคชาต
บุตรชายของตนออกแล้วทิ# งไว้ที�
เท้าของโมเสสกล่าวว่า "จริงนะ
ท่านเป็นสามีผู้ทาํให้โลหิตตก"
26 พระองค์ จึ งทรงละท่ านไว้
นางจึงกล่าวว่า "ท่านเป็นสามีผู้
ทาํให้โลหิตตก" เนื� องจากพิธี
เข้าสุหนัต
27 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
อาโรนว่า "จงไปพบกับโมเสสใน
ถิ� นทุรกันดาร" เขาก็ไปพบกับ
ท่านที� ภูเขาของพระเจ้าและจุบ

อพยพ I

(GO) อพย I:GM, RP (GJ) อพย N:G-M (GL) อพย M:MG; R:G (GQ) ปฐก IJ:R, J
(MP) อพย GL:R-I (MG) อพย R:MP; GG:Q-GP (MM) อพย O:G (MR) อพย GG:O; GM:MQ
(MI) ปฐก GN:GI (MO) อพย M:MG; GL:M; ยชว O:M-R (MN) อพย R:G; I:GI; GL:O

 02_exo.pub 
 page 8

 Monday, February 29, 2016 12:39 



หน้า 122

ท่าน
28 โมเสสจึงเล่าให้อาโรนฟังถึง
พระดาํรัสของพระเยโฮวาห์ทั# ง
หมด ผู้ซึ� งทรงใช้ตน และถึง
หมายสาํคัญทั# งปวงซึ� งพระองค์
ได้ทรงบัญชาแก่ท่าน
29 โมเสสกับอาโรนไปเรียกประ
ชุ มบรรดาผู้ ใหญ่ ของชนชาติ
อิสราเอลพร้อมกัน
30 แล้วอาโรนจึงกล่าวถึ งพระ
ดาํ รัสทั# งหมดซึ� งพระเยโฮวาห์
ตรัสแก่โมเสส และทาํหมาย
สาํคัญต่างๆนั#นท่ามกลางสายตา
ของพลไพร่
31 ฝ่ายพลไพร่ก็เชื� อ และเมื� อ
เขาได้ยินว่าพระเยโฮวาห์เสด็จ
มาเยี� ยมเยียนชนชาติอิสราเอล
และทอดพระเนตรเห็ นความ
ทุกข์ยากของเขาแล้ว เขาก็ก้ม
ศีรษะลงและนมัสการ

โมเสสเขา้เฝ้าฟาโรห์
ความทุกขย์ากของอิสราเอล

ทวีขึ& น

5
ต่ อมาภายหลั งโมเสสกั บ
อาโรนเข้าเฝ้า และทูลฟา-

โรห์ว่า "พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของอิสราเอลตรัสดังนี# ว่า `จง
ปล่อยพลไพร่ของเราไป เพื�อเขา
จะได้ทาํการเลี# ยงนมัสการเราใน
ถิ�นทุรกันดาร'"
2ฟาโรห์จึงตรัสว่า "พระเยโฮ-
วาห์นั# นเป็นผู้ ใดเล่ าเราจึ งจะ

ต้องเชื� อฟังเสียงของพระองค์
และปล่อยคนอิสราเอลไป เรา
ไม่รู้ จักพระเยโฮวาห์ ทั# งเราจะ
ไม่ยอมปล่อยคนอิสราเอลไป"
3 เขาทั# งสองจึงทูลว่า "พระเจ้า
ของคนฮีบรูได้ทรงปรากฏกับ
ข้าพระองค์ ขอโปรดให้ข้าพระ
องค์ทั# งหลายเดินทางไปในถิ� น
ทุรกันดารสามวัน และถวาย
เครื�องบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของข้าพระองค์ เกรงว่าพระ
องค์จะทรงลงโทษพวกข้าพระ
องค์ด้วยโรคภัยหรือด้วยดาบ"
4แล้ วกษัตริ ย์แห่งอี ยิปต์ ตรัส
กับเขาว่า "เจ้าโมเสสกับอาโรน
เจ้าจะให้พลไพร่ละทิ# งการงาน
ของเขาเสียทาํไม เจ้าจงกลับไป
รับภาระงานของเจ้า"
5และฟาโรห์ตรัสว่า "ดูเถิด
พวกไพร่ในประเทศนี# มีมากและ
เจ้าทั# งสองทาํให้ เขาหยุดภาระ
งานของเขาเสีย"
6ในวันนั# นเอง ฟาโรห์มีพระ
บัญชาสั� งนายงานและนายกอง
ของพลไพร่ว่า
7"ตั# งแต่นี# ไป เจ้าอย่าให้ฟางแก่
พวกไพร่สาํหรับใช้ทาํอิฐเหมือน
แต่ก่อน แต่ให้เขาไปเที� ยวหา
ฟางเอาเอง
8 ส่ วนจาํ นวนอิ ฐซึ� งแต่ ก่ อน
เกณฑ์ให้เขาทาํเท่าไร เจ้าก็จง
เกณฑ์ให้เขาทาํเท่านั# น เจ้าอย่า

อพยพ I, O

(ML) อพย I:L-Q (MQ) อพย R:GJ; GM:MG (RP) อพย I:GO-GJ (RG) ปฐก MI:MJ
(G) อพย R:GL; N:GJ; GP:Q (M) อพย R:GQ; N:GI (R) อพย R:GL; I:MI; N:GJ; Q:GO
(I) อพย G:GG; M:GG; J:J (O) อพย G:N, Q (J) อพย G:GG; R:N (N) อพย G:GI
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ได้หย่อนลง เพราะว่าเขาเกียจ
คร้าน เหตุฉะนั# นเขาจึงร้องว่า
`ขอให้พวกข้าพระองค์ไปถวาย
เครื� องบูชาแด่พระเจ้าของพวก
ข้าพระองค์'
9 จงจั ดหางานให้ เขาทาํหนั ก
กว่าแต่ก่อน เพื� อเขาจะทาํงาน
และไม่ฟังคาํพูดเหลวไหล"
10 ฝ่ ายนายงานและนายกอง
ของพลไพร่ก็ออกไปและกล่าว
แก่พลไพร่ว่า "ฟาโรห์รับสั� งดัง
นี# ว่า `เราจะไม่ยอมให้ฟางแก่
พวกเจ้าเลย
11 เจ้าจงไปหาฟางมาเอง ตาม
แต่จะหามาได้เถิด แต่งานของ
เจ้าที� เกณฑ์นั# นก็ไม่ลดหย่อนให้
เลย'"
12 พลไพร่เหล่านั# นจึงแยกย้าย
กันไปทั�วแผ่นดินอียิปต์เพื�อเกบ็
ตอฟางมาแทนฟาง
13 นายงานก็เร่งรัดว่า "จงทาํ
งาน คืองานประจาํวันของเจ้า
ให้ เสร็จครบเหมื อนเมื� อยั งมี
ฟางอยู่"
14 นายกองของชนชาติอิสรา-
เอล ซึ� งนายงานของฟาโรห์ตั# ง
ให้เป็นผู้บังคับเขานั#น กถู็กโบย
ตีและถูกถามว่า "ทาํไมหมู่นี# จึง
ไม่ได้อิฐที� เกณฑ์ไว้เต็มจาํนวน
ทั# งวานนี# และวันนี# เหมื อนแต่
ก่อน"
15 นายกองของชนชาติอิสรา-

เอลจึ งมาร้องทูลต่อฟาโรห์ ว่า
"เหตุไฉนพระองค์จึงทรงกระทาํ
ดังนี# แก่พวกทาสของพระองค์
16 พวกเขากล่าวกับพวกเราว่า
`ทาํอิฐซิ' แต่มิได้ให้ฟางแก่พวก
ทาสของพระองค์เลย และดูเถิด
พวกทาสของพระองค์ถูกโบยตี
แต่ ข้าราชการของพระองค์เอง
เป็นฝ่ายผิด"
17 แต่ฟาโรห์ตรัสว่า "พวกเจ้า
เกียจคร้าน พวกเจ้าเกียจคร้าน
พวกเจ้าจึงมาร้องว่า `ขอให้ข้า
พระองค์ไปถวายเครื� องบูชาแด่
พระเยโฮวาห์'
18 เหตุฉะนั# นเจ้ าจงไปทาํงาน
เดี]ยวนี#  ฟางนั#นจะไม่ให้พวกเจ้า
เลย แต่จาํนวนอิฐที�เกณฑ์ไว้นั#น
พวกเจ้าจะต้องทาํมาให้ครบจาํ-
นวน"
19 นายกองชนชาติอิสราเอลก็
เห็นว่าตนมีปัญหาแล้ว หลังจาก
ถูกสั�งว่า "ไม่ให้ลดหย่อนจาํนวน
อิฐที�ถูกเกณฑ์ให้ทาํทุกๆวันลง"
20 ครั# นออกมาจากเฝ้าฟาโรห์
เขาพบโมเสสกับอาโรนยืนอยู่
กลางทาง
21 เขาจึงกล่าวแก่เขาทั# งสองว่า
"ขอพระเยโฮวาห์ทรงมองดูพวก
ท่านและพิพากษาเถิด เพราะ
ท่านกระทาํให้ชื� อของพวกข้าพ-
เจ้าเป็นที� เกลียดชังในสายพระ
เนตรของฟาโรห์ และในสายตา

อพยพ O

(GI) อพย O:J; อสย GP:MI
(MG) อพย J:Q; GI:GG; GO:MI; GJ:M
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ของ ข้ าราชการของพระองค์
เหมือนหนึ� งเอาดาบใส่มือเขาให้
สังหารพวกข้าพเจ้าเสีย"
22 โมเสสจึงกลับไปทูลพระเย-
โฮวาห์ว่า "ข้าแต่องค์พระผู้
เป็นเจ้า เหตุไฉนพระองค์ทรง
ทาํการร้ายแก่ชนชาตินี#  เหตุไฉน
พระองค์จึงทรงใช้ข้าพระองค์มา
23 เพราะว่าตั# งแต่ ข้าพระองค์
ไปเฝ้าฟาโรห์เพื�อทูลในพระนาม
ของพระองค์แล้ว ฟาโรห์ก็ทาํ
ทารุณแก่ชนชาตินี#  ส่วนพระองค์
ก็มิได้ทรงช่วยพลไพร่ของพระ
องค์ให้พ้นเลย"

พระเจ้าทรงกล่าวถึง
พนัธสญัญากบัอิสราเอล

6
พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโม-
เสสว่า "บัดนี# เจ้าจะได้เห็น

เหตุ การณ์ซึ� งเราจะกระทาํแก่
ฟาโรห์ คือด้วยมืออันทรงฤทธิX
เขาจะปล่อยพลไพร่ไป และด้วย
มืออันเข้มแขง็ เขาจะไล่พลไพร่
ออกจากแผ่นดินของเขา"
2พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "เรา
คือพระเยโฮวาห์
3 เราปรากฏแก่อับราฮัม แก่
อิสอัค และแก่ยาโคบด้วยนามว่า
พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิX  แต่เรา
มิได้สาํแดงให้เขารู้จักเราในนาม
พระเยโฮวาห์
4และเราได้ตั# งพันธสัญญาของ
เราไว้กับเขาทั#งหลายด้วยว่า จะ

ยกแผ่นดินคานาอันให้ แก่ เขา
เป็นแผ่นดินที� เขาเคยอาศัยอยู่
ในฐานะคนต่างด้าว
5และเราได้ยินเสียงครํ�า ครวญ
ของชนชาติอิสราเอลด้วย ซึ� ง
ชาวอียิปต์กักไว้ให้เป็นทาส และ
เราได้ระลึกถึงพันธสัญญาของ
เรา
6 เหตุ ฉะนี# จงกล่ าวแก่ชนชาติ
อิสราเอลว่า `เราคือพระเยโฮ-
วาห์ เราจะนาํพวกเจ้าไปให้พ้น
จากงานตรากตราํที� ชาวอี ยิปต์
เกณฑ์ให้ทาํ และจะให้พ้นจาก
การเป็นทาสเขา เราจะช่วยเจ้า
ให้ พ้นด้ วยแขนที� เหยียดออก
และด้วยการพิพากษาอันใหญ่
หลวง
7เราจะรับพวกเจ้าเป็นพลไพร่
ของเรา และเราจะเป็นพระเจ้า
ของพวกเจ้า พวกเจ้าจะรู้ว่า เรา
คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
ผู้นาํเจ้าไปให้พ้นจากงานตราก-
ตราํที�ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทาํ
8 เราจะนาํ พวกเจ้ าเ ข้ าไปใน
แผ่นดิน ซึ� งเราได้ปฏิญาณไว้ว่า
จะให้แก่อับราฮัม แก่อิสอัคและ
แก่ยาโคบ เราจะยกแผ่นดินนั#น
ให้แก่เจ้าเป็นมรดก เราคือพระ
เยโฮวาห์'"
9โมเสสจึงนาํความนั#นไปเล่าให้
ชนชาติอิสราเอลฟัง แต่เขามิได้
เชื�อฟังโมเสสเพราะระอาใจ และ

อพยพ O, J

(G) อพย R:GQ; GM:RG, RR, RQ (R) ปฐก GN:G; RO:Q; IL:R; กดว MI:I; สดด JL:I
(I) ปฐก GM:N; GO:GL; GN:I, N-L; MJ:R; ML:I, GR (O) อพย M:MI (J) พบญ J:GM
(N) อพย O:I-O; MQ:IO-IJ; M ซมอ N:MI (L) ปฐก GO:GL; MJ:R (Q) อพย M:MR; O:MG
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ถูกเกณฑ์ ให้ ทาํการหนั กอย่ าง
สาหัส
10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
11 "จงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์กษัตริย์
แห่งอียิปต์ บอกให้ปล่อยชน
ชาติ อิ สราเอลไปจากแผ่ นดิ น
ของเขา"
12 และโมเสสกราบทูลต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ว่า "ดูเถิด
แม้แต่ชนชาติอิ สราเอลก็มิ ได้
เชื�อฟังข้าพระองค์ ฟาโรห์จะฟัง
ข้าพระองค์อย่างไร ข้าพระองค์
เป็นคนพูดไม่คล่อง"
13 พระเยโฮวาห์ จึงตรัสแก่โม-
เสสและอาโรน ให้แจ้งแก่ชน
ชาติอิสราเอลและฟาโรห์กษัตริย์
อียิปต์ว่า ให้พาชนชาติอิสราเอล
ออกจากแผ่นดินอียิปต์

ตน้ตระกูลของอิสราเอล
14 คนเหล่ านี# เป็ นหั วหน้ าใน
วงศ์วานบรรพบุรุษของเขา บุตร
ชายของรูเบน ผู้เป็นบุตรหัวปี
ของอิสราเอล ชื� อฮาโนค ปัลลู
เฮสโรน และคารมี คนเหล่า
นี# เป็นครอบครัวต่างๆของรูเบน
15 บุตรชายของสิเมโอนชื� อเย-
มูเอล ยามีน โอหาด ยาคีน โศ-
หาร์ และชาอูลผู้เป็นบุตรชาย
ของหญิงชาวคานาอัน คนเหล่า
นี# เป็นครอบครัวต่างๆของสิเม-
โอน

16 และเหล่านี# คือชื� อบุตรชาย
ของเลวีตามพงศ์ พันธุ์ ของเขา
คือ เกอร์โชน โคฮาทและเมรารี
เลวีนั# นมีอายุได้ร้อยสามสิบเจ็ด
ปี
17 บุตรชายของเกอร์โชน ชื� อ
ลิบนี และซิมอี ตามครอบครัว
ของเขา
18 บุตรชายของโคฮาทชื�อ อัม-
ราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซี-
เอล โคฮาทมีอายุได้ร้อยสาม-
สิบสามปี
19 บุตรชายของเมรารีชื� อ มา-
ฮาลี และมูชี คนเหล่านี# เป็น
ครอบครัวต่างๆของเลวี ตาม
พงศ์พันธุ์ของเขา
20 ฝ่ายอัมรามได้นางโยเคเบด
น้องสาวบิดาของตนเป็นภรรยา
แล้วนางให้กาํเนิดบุตรแก่เขาชื� อ
อาโรนและโมเสส อัมรามมีอายุ
ได้ร้อยสามสิบเจด็ปี
21 บุตรชายของอิสฮาร์ชื� อ โค-
ราห์ เนเฟก และศิครี
22 บุตรชายของอุสชีเอล ชื� อ
มิชาเอล เอลซาฟาน และสิธรี
23 ฝ่ายอาโรนได้นางเอลี เชบา
บุตรสาวของอัมมีนาดับ น้อง
สาวของนาโชนเป็นภรรยา นาง
คลอดบุตรให้เขาชื� อ นาดับ
อาบีฮู เอเลอาซาร์และอิธามาร์
24 บุตรชายของโคราห์ชื�อ อัส-
สีร์ เอลคานาห์ และอาบียาสาฟ

อพยพ J

(GM) ยรม G:J (GR) พบญ RG:GI (GI) ปฐก IJ:Q (GO) ปฐก IJ:GP (GJ) ปฐก IJ:GG
(GN) G พศด J:GN (GL) G พศด J:M (GQ) G พศด J:Q (MP) อพย M:G-M; กดว MJ:OQ
(MG) G พศด J:RN-RL (MM) ลนต GP:I (MR) อพย ML:G (MI) กดว MJ:GG
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คนเหล่านี# เป็นครอบครัวต่างๆ
ของคนโคราห์
25 ฝ่ายเอเลอาซาร์บุตรชายอา-
โรน ได้รับบุตรสาวคนหนึ� งของ
ปูทิเอลเป็นภรรยา นางคลอด
บุตรให้เขาชื� อ ฟีเนหัส คน
เหล่านี# เป็นหัวหน้าบรรพบุรุษ
ของคนเลวีตามครอบครัวของ
เขา
26 อาโรนและโมเสสสองคนนี#
แหละ คือผู้ที�พระเยโฮวาห์ได้
ตรัสว่า "จงพาชนชาติอิสราเอล
ออกจากแผ่นดินอียิปต์ตามหมู่
ตามกองของเขา"
27 สองคนนี# แหละเป็นผู้ที�กราบ
ทูลฟาโรห์ กษัตริ ย์ ของอี ยิ ปต์
เพื� อพาชนชาติ อิ สราเอลออก
จากอียิปต์ คือโมเสสและอาโรน
นี# แหละ
28 และต่อมาในวันที�พระเยโฮ-
วาห์ตรัสกับโมเสสในแผ่นดิน
อียิปต์นั#น
29 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า "เราคือพระเยโฮวาห์ เจ้าจง
บอกฟาโรห์กษัตริย์ของอี ยิปต์
ตามข้ อความทั# งสิ# นซึ� งเราได้
บอกแก่เจ้า"
30 ฝ่ายโมเสสกราบทูลต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ว่า "ดูเถิด
ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่อง
ที� ไหนฟาโรห์จะเชื� อฟังข้าพระ
องค์"

พระเจ้าจะทรงทําใหใ้จ
ของฟาโรหแ์ข็งกระดา้งไป

7
พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโม-
เสสว่า "ดูซี เราได้ตั# งเจ้าไว้

เป็นดังพระเจ้าต่อฟาโรห์ และ
อาโรนพี� ชายของเจ้ าจะเป็นผู้
พยากรณ์แทนเจ้า
2 เจ้าจงบอกข้อความทั# งหมดที�
เราสั�งเจ้า แล้วอาโรนพี�ชายของ
เจ้าจะบอกแก่ฟาโรห์ ให้ปล่อย
ชนชาติ อิ สราเอลออกไปจาก
แผ่นดินของเขา
3 เราจะทาํให้ใจของฟาโรห์แข็ง
กระด้างไป และเราจะกระทาํ
หมายสาํคัญและมหัศจรรย์ของ
เราให้ ทวี มากขึ# นในประเทศ
อียิปต์
4แต่ฟาโรห์จะไม่เชื�อฟังเจ้าเพื�อ
เราจะยกมื อของเราขึ# นเหนื อ
ประเทศอียิปต์ และจะพาพล
โยธาของเรา และชนชาติอิสรา-
เอลพลไพร่ของเราให้ พ้นจาก
แผ่นดินอียิปต์ด้วยการพิพากษา
อันใหญ่หลวง
5และชาวอี ยิปต์ จะรู้ ว่ าเราคือ
พระเยโฮวาห์ เมื� อเราได้ยกมือ
ขึ# นเหนืออียิปต์ และพาชนชาติ
อิสราเอลออกจากพวกเขา"
6โมเสสและอาโรนก็กระทาํตาม
นั# น คือกระทาํตามที�พระเย-
โฮวาห์ทรงบัญชาเขา
7 เมื� อเขาทั# งสองไปทูลฟาโรห์

อพยพ J, N

(MJ) อพย O:G; N:I (MN) อพย J:GR (MQ) อพย J:GG; N:M (RP) อพย I:GP; J:GM
(G) อพย I:GO-GJ; ยรม G:GP (M) อพย I:GO; พบญ GL:GL (R) อพย I:N, MG; Q:GM
(I) อพย R:GQ-MP (O) อพย R:MP; J:J (J) อพย N:M (N) กดว RR:RQ; พบญ MQ:O
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นั#น โมเสสมีอายุแปดสิบปี และ
อาโรนมีอายุแปดสิบสามปี
8พระเยโฮวาห์ตรัสกั บโมเสส
และอาโรนว่า
9"เมื� อฟาโรห์สั� งเจ้าว่า `จง
แสดงอั ศจรรย์ พิสู จน์ งานของ
เจ้า' เจ้าจงพูดกับอาโรนว่า `เอา
ไม้ เท้ าของท่ านโยนลงต่อหน้า
ฟาโรห์' และไม้เท้านั# นจะกลาย
เป็นงู"

ไมเ้ทา้ของอาโรน
กลายเป็นงู

10 โมเสสกั บอาโรนจึ งเข้ าไป
เฝ้าฟาโรห์ เขากระทาํตามที�พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชา อาโรนโยน
ไม้เท้าของท่ านลงต่อหน้าฟา-
โรห์และต่อหน้าข้าราชการทั# ง
ปวง ไม้เท้านั#นกก็ลายเป็นงู
11 ฝ่ ายฟาโรห์ ก็เรียกพวกนั ก
ปราชญ์ และพวกนักวิทยากลมา
ด้วย พวกนักแสดงกลแห่ง
อี ยิปต์ จึ งทาํได้เหมือนกันด้วย
เล่ห์กลของเขา
12 ด้วยว่าเขาต่างคนต่างโยนไม้
เท้าลง ไม้เท้าเหล่านั# นก็กลาย
เป็นงู แต่ไม้เท้าของอาโรนกลืน
ไม้เท้าของพวกเขาเสียทั#งหมด
13 และพระองค์ทรงทาํให้พระ
ทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างเพื� อ
ฟาโรห์หายอมเชื� อฟังเขาทั# งสอง
ไม่ เหมือนที�พระเยโฮวาห์ได้
ตรัสไว้แล้ว

นํ&ากลายเป็นเลือด
14 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า "ใจของฟาโรห์แข็งกระด้าง
ไม่ยอมปล่อยให้พลไพร่ไป
15 เจ้าจงถือไม้เท้าที�กลายเป็นงู
ไปเฝ้าฟาโรห์ในเวลาเช้า ดูเถิด
เขาไปที�แม่นํ#า เจ้าจงยืนคอยเขา
อยู่ที�ริมฝั�งแม่นํ#า
16 และเจ้ าจงกล่ าวแก่ เขาว่ า
`พระเยโฮวาห์พระเจ้าของชาว
ฮีบรูตรัสสั�งให้ข้าพระองค์มาเฝ้า
โดยมีพระดาํรัสว่า "จงปล่อยพล
ไพร่ของเราเพื� อเขาจะไปปรน-
นิบัติเราในถิ�นทุรกันดาร ดูเถิด
จนบัดนี# เจ้ากยั็งหาได้เชื�อฟังไม่"
17 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี# ว่ า
"เจ้าจะทราบว่า เราคือพระเย-
โฮวาห์ด้วยอาศัยการกระทาํดังนี#
ดูเถิด เราจะเอาไม้เท้าที� ถือ
ไว้นั#นฟาดนํ#าในแม่นํ#า นํ#านั#นจะ
กลายเป็นเลือด
18 ปลาซึ� งอยู่ ในแม่นํ#า จะตาย
และแม่นํ#าจะเหม็น ชาวอียิปต์
จะดื�มนํ#าในแม่นํ#าไม่ได้"'"
19 พระเยโฮวาห์ตรัสสั� งโมเสส
ว่า "จงบอกอาโรนว่า `เอาไม้เท้า
ของท่านชี# ไปเหนือนํ#าทั# งหลาย
แห่งอียิปต์ คือเหนือลาํคลอง
แม่นํ#า บึง และสระทั#งหมดของ
เขา เพื� อนํ#าจะกลายเป็นเลือด
และจะมีเลือดทั�วแผ่นดินอียิปต์
ทั# งที�อยู่ในภาชนะไม้และภาชนะ

อพยพ N

(Q) อพย I:M-R, GN (GP) อพย I:R; N:Q (GG) ปฐก IG:L (GI) อพย L:GO; GP:G, MP
(GO) อพย M:O; I:M-R; N:GP (GJ) อพย R:GM-GR, GL
(GN) อพย I:Q; O:M; N:O, MP (GL) อพย N:MI (GQ) อพย L:O-J, GJ; Q:MM
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หิน'"
20 โมเสสกั บอาโรนก็ กระทาํ
ตามที�พระเยโฮวาห์บัญชา คือ
ท่านได้ยกไม้เท้าขึ# นตีนํ#า ในแม่
นํ#า ต่อสายพระเนตรของฟาโรห์
และท่ ามกลางสายตาของพวก
ข้าราชการของฟาโรห์ แล้วนํ#าใน
แม่นํ#ากก็ลายเป็นเลือดทั#งสิ# น
21 ปลาที�อยู่ในแม่นํ#ากต็าย แม่
นํ#าก็เหม็น และชาวอียิปต์ก็ดื�ม
นํ#าในแม่นํ#านั#นไม่ได้ มีเลือดทั�ว
แผ่นดินอียิปต์
22 แต่พวกนักแสดงกลแห่งอี-
ยิปต์ก็กระทาํได้เหมือนกันอา-
ศัยเล่ห์กลของเขา และพระทัย
ของฟาโรห์ก็แข็งกระด้าง ฟา-
โรห์หาเชื� อฟั งท่ านทั# งสองไม่
เหมือนที�พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้
23 ฟาโรห์เสดจ็กลับเข้าในวัง มิ
ได้ เอาพระทัยใส่ ในเหตุ การณ์
ครั#งนี# เหมือนกัน
24 ชาวอียิปต์ทั# งปวงก็พากันขุด
หลุ มตามริ มแม่ นํ#า หานํ#า ดื� ม
เพราะเขาดื�มนํ#าในแม่นํ#าไม่ได้
25 ครบกาํหนดเจด็วันนับตั# งแต่
พระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้แม่
นํ#าเป็นเลือด

ภยัพิบติัจากฝูงกบ

8
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า "ไปหาฟาโรห์บอกเขาว่า

`พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี# ว่า "จง
ปล่อยพลไพร่ของเราเพื�อเขาจะ

ได้ไปปรนนิบัติเรา
2ถ้าเจ้าไม่ยอมให้เขาไป ดูเถิด
เราจะให้ฝูงกบขึ# นมารังควานทั�ว
เขตแดนของเจ้า
3ฝูงกบจะเต็มไปทั# งแม่นํ#า จะ
ขึ# นมาอยู่ในวัง ในห้องบรรทม
และบนแท่นบรรทมของเจ้า ใน
เรือนข้าราชการ ตามตัวพลเมือง
ในเตาปิ# งขนมและในอ่ างขยาํ
แป้งของเจ้าด้วย
4ฝูงกบนั# นจะขึ# นมาที�ตัวฟาโรห์
ที� ตัวพลเมืองและที� ตัวข้าราช-
การทั#งปวงของเจ้า"'"
5แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับโม-
เสสว่า "จงบอกอาโรนว่า `ให้
เหยียดมือที�ถือไม้เท้าออกเหนือ
ลาํคลอง เหนือแม่นํ#า และเหนือ
บึงให้ฝู งกบขึ# นมาบนแผ่นดิน
อียิปต์'"
6อาโรนก็เหยียดมือออกเหนือ
พื# นนํ#าทั#งหลายในอียิปต์ ฝูงกบ
กขึ็# นมาเตม็แผ่นดินอียิปต์
7 ฝ่ายพวกนักแสดงกลก็ทาํตาม
เล่ห์กลของเขา ให้มีฝูงกบขึ# นมา
บนแผ่นดินอียิปต์เหมือนกัน
8ฟาโรห์ จึงตรัสเรียกโมเสสกับ
อาโรนมาว่า "จงกราบทูลวิงวอน
ขอพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้
ฝูงกบไปเสียจากเรา และจากพล
เมืองของเรา แล้วเราจะยอม
ปล่อยให้ บ่ าวไพร่ เหล่ านั# นไป
เพื� อเขาจะถวายเครื� องบูชาแด่

อพยพ N, L

(MP) อพย GN:O (MG) อพย N:GL (MM) อพย R:GQ; N:R, GG; L:N (G) อพย R:GM, GL
(M) อพย N:GI; Q:M; วว GJ:GR (R) สดด GPO:RP (O) อพย N:GQ
(J) สดด NL:IO; GPO:RP (N) อพย N:GG, MM (L) อพย L:ML; Q:ML; GP:L, GN, MI
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พระเยโฮวาห์"
9โมเสสจึงทูลฟาโรห์ว่า "ข้า
พระองค์ได้รับเกียรติมาก เวลา
ใดที� ข้าพระองค์ควรวิงวอนเพื�อ
พระองค์ ข้าราชบริพาร และพล
เมืองของพระองค์ เพื� อให้ทรง
ทาํลายฝูงกบไปเสียจากพระองค์
และราชสาํนักให้อยู่ในแม่นํ#าเท่า
นั#น"
10 ฟาโรห์ตรัสตอบว่า "พรุ่งนี# "
โมเสสจึงทูลว่า "ให้เป็นไปตาม
คาํตรัสของพระองค์ เพื� อพระ
องค์จะได้ทราบว่า ไม่มี ผู้ ใด
เหมื อนพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ของข้าพระองค์ทั#งหลาย
11 ฝู งกบจะไปจากพระองค์
จากราชสาํนัก จากข้าราชการ
และพลเมืองของพระองค์ เหลือ
อยู่เฉพาะแต่ในแม่นํ#าเท่านั#น"

ฝูงกบตายในแผ่นดินอียิปต์
12 โมเสสกับอาโรนทูลลาไปจาก
ฟาโรห์ แล้วโมเสสร้องทูลพระ
เยโฮวาห์เรื� องฝูงกบที� พระองค์
ได้ทรงให้มาทรมานฟาโรห์
13 พระเยโฮวาห์ทรงกระทาํตาม
คาํทูลขอของโมเสส ฝูงกบเหล่า
นั# นก็ ตายเกลื� อนบ้ านเรื อน
เกลื�อนหมู่บ้านและทุ่งนา
14 เขาก็ เก็ บซากกบไว้ เ ป็ น
กองๆ แผ่นดินกเ็หมน็ตลบไป
15 แต่ เมื� อฟาโรห์ทรงเห็นว่ า
ความเดือดร้อนลดน้อยลงแล้ว

กก็ลับมีพระทัยแขง็กระด้าง ไม่
ยอมเชื� อฟั งโมเสสและอาโรน
เหมือนที�พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้
แล้ว
16 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโม-
เสสว่า "บอกอาโรนว่า `จง
เหยียดไม้เท้าออกและตีฝุ่ นดิน
ให้ กลายเป็ นริ# นทั� วประเทศ
อียิปต์'"
17 เขาทั#งสองกก็ระทาํตาม ด้วย
ว่าอาโรนเหยียดมือออกยกไม้
เท้าและตีฝุ่ นดิน กก็ลายเป็นริ# น
มาตอมมนุษย์และสัตว์ ฝุ่ นดิน
ทั# งหมดกลายเป็นริ# นทั�วประเทศ
อียิปต์
18 ฝ่ายพวกนักแสดงกลก็พยา-
ยามใช้เล่ห์กลของเขา เพื�อทาํให้
เกิดริ# น แต่กท็าํไม่ได้ ริ# นพากัน
มาตอมมนุษย์และสัตว์ทั#งปวง
19 พวกนักแสดงกลจึงทูลฟา-
โรห์ว่า "นี� เป็นนิ# วพระหัตถ์พระ
เจ้า" ฝ่ายฟาโรห์มีพระทัยแข็ง
กระด้าง หาเชื� อฟังเขาไม่
เหมือนที�พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้
แล้ว

ภยัพิบติัจากฝูงเหลือบ
20 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า "ลุกขึ# นแต่เช้าไปคอยเฝ้าฟา-
โรห์ ดูเถิด ฟาโรห์จะมายังแม่นํ#า
แล้วบอกฟาโรห์ว่า `พระเยโฮ-
วาห์ตรัสดังนี# ว่า "จงปล่อยพล
ไพร่ของเราเพื� อเขาจะไปปรน-

อพยพ L

(GP) อพย Q:GI; GO:GG; พบญ I:RO, RQ; RR:MJ; M ซมอ N:MM; G พศด GN:MP
(GM) อพย L:RP; Q:RR; GP:GL (GO) อพย N:GI, MM; Q:RI (GL) อพย N:GG-GM; L:N
(GQ) อพย N:O; L:GO; GP:N; G ซมอ J:R, Q (MP) อพย R:GL; I:MR; O:G, R; N:GO; L:G
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นิบัติเรา
21 ถ้าแม้ ไม่ปล่อยพลไพร่ของ
เราไป ดูเถิด เราจะใช้ให้ฝูง
เหลือบมาตอมกายของเจ้า ตอม
ข้าราชการและพลเมืองของเจ้า
ด้วย ในราชสาํนัก บ้านเรือนของ
ชาวอียิปต์ และพื# นดินที� เขาอยู่
นั#นจะเตม็ไปด้วยฝูงเหลือบ
22 ในวันนั# นเราจะแยกแผ่นดิน
โกเชน ที�พลไพร่ของเราอาศัย
อยู่นั# นออก มิให้มีฝูงเหลือบที�
นั�น เพื�อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระ
เยโฮวาห์ สถิตอยู่ท่ามกลาง
แผ่นดินโลก
23 เราจะแบ่ งเขตแดนในระ-
หว่างชนชาติของเรากับชนชาติ
ของเจ้า หมายสาํคัญนี# จะบังเกิด
ขึ# นในวันพรุ่งนี# "'"
24 แล้วพระเยโฮวาห์ก็ทรงกระ
ทาํดังนั# น เหลือบฝูงใหญ่ยิ�งนัก
เข้าไปในพระราชวังของฟาโรห์
ในเรือนข้าราชการ และทั� ว
แผ่นดินอียิปต์ แผ่นดินได้รับ
ความเสียหาย เพราะเหตุฝูง
เหลือบนั#น
25 ฟาโรห์ จึ งตรัสเรี ยกโมเสส
กับอาโรนมา รับสั� งว่า "จงไป
ถวายเครื�องบูชาแด่พระเจ้าของ
เจ้าในเขตแผ่นดินนี# "
26 โมเสสทูลว่า "การกระทาํเช่น
นั#นหาควรไม่ เพราะข้าพระองค์
ทั# งหลายจะต้องถวายเครื�องบูชา

ซึ� งเป็นสิ� งที� น่ าเกลี ยดสาํหรับ
ชาวอียิปต์แด่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของข้าพระองค์ ดูเถิด ข้า
พระองค์ทั# งหลายจะถวายเครื�อง
บูชาซึ� งเป็นสิ� งที� น่ าเกลียดสาํ-
หรับชาวอียิปต์ต่อหน้าต่อตาเขา
แล้วเขาจะไม่ เอาก้อนหินขว้าง
ข้าพระองค์ทั#งหลายหรอกหรือ
27 ข้าพระองค์ทั# งหลายจะเดิน
ทางไปในถิ� นทุรกันดารสักสาม
วันถวายเครื� องบูชาแด่พระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของพวกข้าพระ
องค์ ตามที�พระองค์จะทรงบัญ-
ชาพวกข้าพระองค์"

ฝูงเหลือบไปจากอียิปต์
28 ฟาโรห์จึงรับสั� งว่า "เราจะ
ปล่อยพวกเจ้าไป เพื� อพวกเจ้า
จะได้ถวายเครื� องบูชาแด่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าในถิ� น
ทุรกันดาร แต่ว่าพวกเจ้าอย่าไป
ให้ไกลนัก จงวิงวอนเพื� อเรา
ด้วย"
29 โมเสสจึงทูลว่า "ดูเถิด พอ
ข้ าพระองค์ ทู ลลาพระองค์ ไป
และข้าพระองค์จะอธิษฐานทูล
พระเยโฮวาห์ ขอให้ฝูงเหลือบ
ไปเสียจากฟาโรห์ จากข้าราช-
การและจากพลเมื องในเวลา
พรุ่งนี#  แต่ขอฟาโรห์อย่าทรงทาํ
กลับกลอกอีกโดยไม่ยอมปล่อย
บ่าวไพร่ให้ไปถวายเครื� องบูชา
แด่พระเยโฮวาห์"

อพยพ L

(MM) ปฐก OP:L; อพย N:O, GN; Q:I, J, MJ, MQ; GP:M, MR; GG:J-N; GM:GR; GI:I
(MR) อพย I:L (MI) สดด NL:IO; GPO:RG (MJ) ปฐก IR:RM; IJ:RI; พบญ N:MO-MJ
(MN) อพย R:GM, GL (ML) อพย L:L, GO, MQ (MQ) อพย L:L, GO
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30 โมเสสทูลลาฟาโรห์ไปแล้วก็
อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์
31 พระเยโฮวาห์ทรงกระทาํตาม
คาํทูลขอของโมเสส พระองค์
ทรงให้ฝูงเหลือบไปเสียจากฟา-
โรห์ จากข้าราชการและจากพล
เมืองของพระองค์ มิได้เหลืออยู่
สักตัวเดียว
32 ฝ่ายฟาโรห์ก็กลับมีพระทัย
แข็งกระด้างในคราวนี# อีก มิได้
ทรงปล่อยบ่าวไพร่นั#นไป

ภยัพิบติัจากโรคระบาด
ต่อฝูงสตัว์

9
ขณะนั# นพระเยโฮวาห์ จึ ง
ตรัสกับโมเสสว่า "ไปเข้า

เฝ้าฟาโรห์บอกฟาโรห์ว่า `พระ
เยโฮวาห์พระเจ้ าของคนฮีบรู
ตรัสดังนี# ว่า "จงปล่อยให้พลไพร่
ของเราไป เพื� อเขาจะได้ปรน-
นิบัติเรา
2 ด้วยว่าถ้าเจ้าไม่ยอมปล่อยให้
ไป และยังหน่วงเหนี�ยวเขาไว้
3ดูเถิด หัตถ์ของพระเยโฮวาห์
จะอยู่บนฝูงสัตว์ของเจ้าซึ�งอยู่ใน
ทุ่งนา ฝูงม้า ฝูงลา ฝูงอูฐ ฝูงวัว
และฝูงแกะ จะทาํให้เป็นโรคระ-
บาดร้ายแรงขึ# น
4และพระเยโฮวาห์จะทรงกระ-
ทาํต่อฝูงสัตว์ของชนชาติอิสรา-
เอลต่างกับฝู งสัตว์ของชาวอี-
ยิปต์ สัตว์ของคนอิสราเอลจะไม่
ต้องตายเลย"'"

5พระเยโฮวาห์ทรงกาํหนดเวลา
ไว้ว่า "พรุ่งนี#  พระเยโฮวาห์จะ
ทรงกระทาํสิ�งนี# ในแผ่นดิน"
6 รุ่ งขึ# นพระเยโฮวาห์ก็ทรงกระ
ทาํสิ�งนั#น ฝูงสัตว์ของชาวอียิปต์
ตายหมด แต่สัตว์ของชาติอิส-
ราเอลไม่ตายสักตัวเดียว
7ฟาโรห์ทรงใช้คนไปดู และดู
เถิด สัตว์ของคนอิสราเอลไม่
ตายสักตัวเดียว แต่พระทัยของ
ฟาโรห์ก็แข็งกระด้าง พระองค์
ไม่ยอมปล่อยให้บ่าวไพร่ไป

ภยัพิบติัจากฝี
ต่อคนและสตัว์

8พระเยโฮวาห์จึงตรัสแก่โมเสส
และอาโรนว่า "เจ้าจงกาํขี# เถ้า
จากเตาให้เต็มกาํมือแล้วให้โม-
เสสซั ดขึ# นไปในอากาศในสาย
ตาของฟาโรห์
9และมันจะกลายเป็นฝุ่ นปลิ ว
ไปทั� วแผ่นดินอี ยิปต์ทาํให้ เกิด
เป็ นฝี แตกลามทั# งตั วคนและ
สัตว์ทั�วแผ่นดินอียิปต์"
10 เขาทั#งสองจึงนาํขี# เถ้าจากเตา
ไปยืนอยู่ ต่อพระพักตร์ฟาโรห์
และโมเสสก็ซัดขี# เถ้ าขึ# นไปใน
ท้องฟ้า ขี# เถ้านั# นก็กลายเป็นฝี
แตกลามไปทั#งตัวคนและสัตว์
11 ฝ่ ายพวกนั กแสดงกลก็ไม่
สามารถยืนอยู่ ต่อหน้ าโมเสส
เพราะเหตุฝีนั# น เพราะนัก
แสดงกลและชาวอี ยิปต์ทั# งปวง

อพยพ L, Q

(RP) อพย L:GM (RM) อพย I:MG; L:L (G) อพย I:MR (M) อพย L:M (R) อพย N:I
(I) อพย L:MM (J) อพย Q:GQ-MP (N) อพย N:GI; L:RM (Q) พบญ ML:MN; วว GJ:M
(GP) พบญ ML:MN (GG) อพย L:GL-GQ; พบญ ML:MN; โยบ M:N
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กเ็ป็นฝีด้วยเหมือนกัน
12 แต่พระเยโฮวาห์ทรงทาํ ให้
พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้าง
ฟาโรห์ไม่ยอมเชื� อฟังโมเสสและ
อาโรน เหมือนที�พระเยโฮวาห์
ได้ตรัสกับโมเสสไว้แล้ว

ภยัพิบติัจากลูกเห็บ
ที)ฆ่าคนและสตัว์

13 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า "จงตื�นแต่เช้าไปยืนต่อหน้า
ฟาโรห์บอกเขาว่า `พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของคนฮีบรูตรัสดังนี# ว่า
"จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื�อเขา
จะไปปรนนิบัติเรา
14 ด้วยว่า คราวนี# เราจะบันดาล
ให้เกิดภัยพิบัติทั# งหมดแก่จิตใจ
เจ้า และแก่ข้าราชการ และแก่
พลเมืองของเจ้า เพื�อเจ้าจะได้รู้
แน่ว่า ทั�วโลกไม่มีผู้ใดจะเปรียบ
กับเราได้
15 เพราะเดี] ยวนี# เราจะเหยียด
มือของเราออกเพื� อจะฟาดเจ้า
และประชาชนของเจ้ าด้ วยภั ย
พิบัติ และเจ้าจะถูกตัดออกไป
จากแผ่นดินโลก
16 และเพราะเหตุนี# เราให้เจ้ามี
ตาํแหน่งสูง ก็เพื� อจะแสดง
ฤทธานุภาพของเราโดยเจ้าและ
เพื� อให้นามของเราถูกประกาศ
ออกไปทั�วโลก
17 เจ้ายังถือทิฐิต่อสู้พลไพร่ของ
เรา เจ้าจึงไม่ยอมปล่อยเขาไป

หรือ
18 ดูเถิด พรุ่งนี# ประมาณเวลา
นี#  เราจะทาํให้ลูกเห็บตกลงมา
อย่างหนัก อย่างที� ไม่เคยมีใน
อียิปต์ ตั# งแต่เริ�มสร้างบ้านเมือง
มาจนบัดนี#
19 เหตุฉะนั# น บัดนี# จงต้อนฝูง
สัตว์ และทุกสิ�งที�เจ้ามีอยู่ในทุ่ง
นาให้เข้าที� กาํบัง เพราะคนทุก
คนและสัตว์ทุกตัวที�อยู่ในทุ่งนา
ที�มิได้เข้ามาอยู่ในบ้านจะถูกลูก
เห็บตายหมด"'"
20 บรรดาข้าราชการของฟาโรห์
ที� เกรงกลั วพระดาํ รั สของพระ
เยโฮวาห์ก็ให้ทาสและสัตว์ของ
ตนกลับเข้าบ้าน
21 แต่ ผู้ ที� ไม่นับถือพระดาํ รัส
ของพระเยโฮวาห์ก็ยังคงปล่อย
ให้ทาสและสัตว์ของตนอยู่ในทุ่ง
นา
22 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า "จงชูมือขึ# นยังท้องฟ้า เพื�อ
ลูกเห็บจะได้ตกลงมาทั� วแผ่น
ดินอียิปต์ บนมนุษย์ บนสัตว์
และบนผักหญ้าทุกอย่างซึ� งอยู่
ในทุ่งนาทั�วแผ่นดินอียิปต์"
23 โมเสสก็ชูไม้ เท้ าของตนขึ# น
ยังท้องฟ้าแล้วพระเยโฮวาห์ทรง
บันดาลให้มีเสียงฟ้าร้อง มีลูก
เห็บ และไฟตกลงมาบนแผ่นดิน
และพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้
ลูกเห็บตกบนแผ่นดินอียิปต์

อพยพ Q

(GM) อพย I:MG; N:GR (GR) อพย L:MP; Q:G (GI) อพย L:GP; พบญ R:MI; M ซมอ N:MM
(GO) อพย R:MP; O:R; N:O (GJ) อพย N:I-O; GP:G (MP) อพย G:GN; L:GQ; GP:N
(MM) วว GJ:MG (MR) ปฐก GQ:MI; ยชว GP:GG; สดด GL:GR
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24 มีลูกเห็บและลูกเห็บปนไฟ
ตกหนักยิ� งนักอย่างที� ไม่ เคยมี
ทั�วแผ่นดินอียิปต์ ตั# งแต่เริ�มตั# ง
เป็นประเทศมา
25 สิ� งทั# งปวงที� อยู่ ในทุ่ งนาทั� ว
แผ่นดินอียิปต์ ก็ถูกลูกเห็บทาํ
ลายเสียสิ# นทั# งคนและสัตว์ ลูก
เห็บยังทาํลายผักและต้นไม้ทุก
อย่างที�อยู่ในทุ่งนาหักโค่นลง
26 เว้นแต่ที� แผ่นดินโกเชน ที�
ชนชาติอิสราเอลอยู่นั#น หามีลูก
เห็บตกไม่

ฟาโรหอ์นุญาตใหอิ้สราเอล
ไปจากอียิปต์

แต่กลบัใจแข็งกระดา้งไป
27 ฟาโรห์ จึงทรงใช้คนไปเรียก
โมเสสและอาโรนมาเฝ้า แล้ว
ตรัสว่า "ครั# งนี# เราทาํบาปแน่
แล้ว พระเยโฮวาห์ทรงชอบ
ธรรม เราและชนชาติของเรานั#น
กชั็�ว
28 ขอทูลวิงวอนพระเยโฮวาห์
(เพราะภัยพิบัติเสียที) ให้เลิกมี
ฟ้าร้องและลูกเห็บ และเราจะ
ปล่อยพวกท่านไป และพวกท่าน
จะไม่ถูกกักต่อไปอีก"
29 โมเสสทูลฟาโรห์ว่า "ทันที
ที� ข้าพระองค์ออกไปจากกรุงนี#
แล้วข้าพระองค์จะยกมือทูลพระ
เยโฮวาห์ เสียงฟ้าร้องกจ็ะเงียบ
และจะไม่มีลูกเห็บตกอีก เพื� อ
พระองค์จะได้ทราบว่าโลกนี# เป็น

ของพระเยโฮวาห์
30 แต่ฝ่ายพระองค์และข้าราช-
การนั# น ข้าพระองค์ทราบว่า
พระองค์จะยังไม่ยาํเกรงพระเย-
โฮวาห์พระเจ้า"
31 ต้นป่านและต้นข้าวบาร์เลย์
ถูกทาํลายเสีย เพราะต้นข้าว
บาร์เลย์กก็าํลังออกรวง และต้น
ป่านกอ็อกดอกแล้ว
32 ส่วนข้าวสาลีและข้าวไรนั# น
มิได้ถูกทาํลาย เพราะยังไม่งอก
ขึ# น
33 โมเสสทูลลาฟาโรห์ ไปจาก
กรุง และกย็กมือขึ# นทูลพระเย-
โฮวาห์ เสียงฟ้าร้องกับลูกเห็บ
นั# นก็หยุด ฝนก็มิได้ตกบน
แผ่นดิน
34 เมื� อฟาโรห์เห็นว่า ฝน ลูก
เห็ บและฟ้ าร้ องนั# นหยุ ดแล้ ว
พระองค์ก็กลั บทรงกระทาํผิด
บาปต่อไปอีก พระทัยแขง็กระ-
ด้าง ทั#งพระองค์และข้าราชการ
35 พระทัยของฟาโรห์แข็งกระ-
ด้าง และไม่ยอมปล่อยชนชาติ
อิสราเอลไปจริง เหมือนที�พระ
เยโฮวาห์ได้ตรัสไว้กับโมเสส

โมเสสเตือนว่า
จะมีภยัพิบติัจากตั5กแตน

10
พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับ
โมเสสว่า "จงเข้าไปหา

ฟาโรห์ เพราะเราได้ทาํให้ใจของ
ฟาโรห์ และใจของข้าราชการ

อพยพ Q, GP

(MO) อพย Q:GQ (MJ) อพย L:MM-MR (MN) อพย L:L; Q:RI (ML) อพย L:L, MO, ML
(MQ) อพย L:MM (RP) อพย L:MQ; อสย MJ:GP (RG) นรธ G:MM; M:MR
(RR) อพย L:GM; Q:MQ (RO) อพย I:MG (G) อพย I:MG; N:I, GI; Q:GM
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แขง็กระด้าง เพื�อเราจะได้แสดง
หมายสาํคัญเหล่านี# ของเราต่อ
หน้าพวกเขา
2 เพื� อเจ้าจะได้เล่าเหตุการณ์ที�
เราได้กระทาํแก่ชาวอียิปต์ให้ลูก
หลานฟัง รวมทั#งหมายสาํคัญซึ�ง
เราได้กระทาํท่ามกลางพวกเขา
เพื�อพวกเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระ
เยโฮวาห์"
3โมเสสและอาโรนจึงเข้าไปเฝ้า
ฟาโรห์ทูลฟาโรห์ว่า "พระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของคนฮีบรูตรัสดัง
นี# ว่า `เจ้าจะขัดขืนไม่ยอมอ่อน
น้อมต่อเรานานสักเท่าใด จง
ปล่อยพลไพร่ของเราเพื�อเขาจะ
ไปปรนนิบัติเรา
4มิฉะนั# น ถ้าเจ้าไม่ยอมปล่อย
พลไพร่ของเราไป ดูเถิด พรุ่งนี#
เราจะให้ตั^ กแตนเข้ามาในเขต
แดนของเจ้า
5ฝูงตั^ กแตนนั# นจะปกคลุมพื# น
แผ่นดินจนแลไม่เห็นพื# นดินและ
สิ� งที� เหลื อจากลู กเห็บทาํลาย
มันจะกิน และต้นไม้ทุกต้น
ซึ� งงอกขึ# นให้ เจ้ าในทุ่ งนานั# น
มันจะกินเสียหมด
6มันจะเข้าไปในราชสาํนัก ใน
บ้านเรือนของข้าราชการ และใน
บ้านเรือนของบรรดาชาวอียิปต์
จนเต็มหมด อย่างที� บิดาและ
ปู่ทวด ตั# งแต่เกิดมาจนทุกวันนี#
ไม่เคยเห็นเช่นนี# เลย'" แล้วโม-

เสสกก็ลับออกไปจากฟาโรห์
7บรรดาข้าราชการของฟาโรห์
ทูลฟาโรห์ว่า "คนนี# จะเป็นบ่วง
แร้วดักเราไปนานสักเท่าใด ขอ
ทรงพระกรุ ณาปลดปล่ อยคน
เหล่านั#นให้ไปปรนนิบัติพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของเขาเถิด พระ
องค์ยังไม่ทรงทราบหรือว่า อี-
ยิปต์กาํลังพินาศแล้ว"

ฟาโรหย์อมใหพ้วกผูช้าย
ไปปรนนิบติัพระเจ้าเท่าน ั&น

8โมเสสและอาโรนถูกนาํตัวเข้า
มาเฝ้าฟาโรห์อีก พระองค์จึง
ตรัสแก่เขาว่า "ไปปรนนิบัติพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า แต่ใคร
จะไปบ้าง"
9โมเสสทูลว่า "ข้าพระองค์จะ
ต้องพากันไปทั# งคนหนุ่มและคน
แก่ บุตรชายและบุตรสาวและฝูง
แพะแกะ และฝูงวัว เพราะข้า
พระองค์ทั# งหลายต้องมีเทศกาล
เลี# ยงถวายพระเยโฮวาห์"
10 ฟาโรห์ตรัสกับเขาทั# งสองว่า
"ถ้ าเรายอมให้ เจ้ าไปกั บบุตร
ด้วย กใ็ห้พระเยโฮวาห์ทรงสถิต
อยู่กับพวกเจ้าเถิด ระวังตัวให้ดี
เถิด เจ้ากาํลังมุ่งไปในทางทุจริต
เสียแล้ว
11 อนุญาตไม่ได้ จงพาเฉพาะ
แต่ผู้ชายไปปรนนิบัติพระเยโฮ-
วาห์ เพราะเจ้าปรารถนาเช่นนี#
เท่านั# น" แล้วโมเสสกับอาโรนก็

อพยพ GP

(M) อพย N:O, GN; L:MM; GM:MJ; GR:L (R) อพย I:MR; L:G; Q:G; G พกษ MG:MQ
(I) สภษ RP:MN; วว Q:R (O) อพย Q:RM; ยอล G:I; M:MO (J) อพย L:R, MG
(N) อพย N:O; L:GQ (Q) อพย O:G; N:GJ (GG) อพย GP:ML
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ถู กขั บไล่ ออกไปเสี ยจากพระ
พักตร์ของฟาโรห์

ภยัพิบติัจากตั5กแตน
12 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโม-
เสสว่า "จงเหยียดมือออกเหนือ
ประเทศอียิปต์ให้ฝูงตั^ กแตนมา
เหนือแผ่นดินอียิปต์ ให้กินผัก
ทั� วไปของแผ่นดินซึ� งเหลือจาก
ลูกเห็บทาํลาย"
13 โมเสสจึ งยื� นไม้ เ ท้ าออก
เหนือแผ่นดินอียิปต์ พระเยโฮ-
วาห์ ก็ทรงบันดาลให้ ลมตะวัน
ออกพัดมาเหนือพื# นแผ่นดินทั# ง
กลางวันและกลางคืนตลอดวัน
นั# น ครั# นเวลารุ่งเช้า ลมตะวัน
ออกกพั็ดหอบฝูงตั^กแตนมา
14 ฝูงตั^ กแตนลงทั�วแผ่นดินอี-
ยิปต์ และจับอยู่ทั� วเขตแดน
อียิปต์ทั# งหมด มันรุนแรงมาก
แต่ก่อนไม่เคยมีตั^ กแตนอย่างนี#
เลย และต่อไปข้างหน้าจะหามี
อย่างนั#นอีกไม่
15 เพราะมันปกคลุมพื# นแผ่น
ดินจนแลมืดไป มันกินผักใน
แผ่นดินทุกอย่าง และผลไม้ทุก
อย่างซึ� งเหลือจากลูกเห็บทาํลาย
ไม่มีพืชใบเขียวเหลือเลย ไม่ว่า
ต้นไม้หรือผักในทุ่ง ทั�วแผ่นดิน
อียิปต์
16 ฟาโรห์ จึงรีบให้คนไปตาม
โมเสสและอาโรนเข้าเฝ้า แล้ว
ฟาโรห์ตรัสว่า "เราได้ทาํบาป

ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
และต่อเจ้าทั#งสองด้วย
17 เหตุฉะนั# นบัดนี#  ขอเจ้ายก
โทษบาปให้เราครั# งนี# สักครั# งเถิด
และวิงวอนขอพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเจ้า เพื� อพระองค์จะได้
ทรงโปรดให้ความตายนี# พ้นไป
จากเรา"
18 โมเสสก็ไปจากฟาโรห์ และ
ทูลวิงวอนพระเยโฮวาห์
19 พระเยโฮวาห์จึงทรงบันดาล
ให้ ลมพายุ พั ดกลับมาจากทิศ
ตะวันตกหอบฝูงตั^ กแตนไปตก
ในทะเลแดง จนไม่มีตั^ กแตน
เหลือเลยสักตัวเดียวตลอดเขต
แดนอียิปต์
20 แต่พระเยโฮวาห์ทรงทาํ ให้
พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้าง
เพื�อพระองค์จะไม่ยอมปล่อยชน
ชาติอิสราเอลไป

ภยัพิบติัจากความมืด
21 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า "จงชูมือของเจ้าขึ# นสู่ ท้องฟ้า
เพื� อจะให้มีความมืดทั�วแผ่นดิน
อียิปต์ เป็นความมืดจนจับคลาํ
ได้"
22 โมเสสจึงชูมือขึ# นสู่ ท้ องฟ้า
แล้วก็เกิดมีความมืดทึบทั� วไป
ในแผ่นดินอียิปต์ตลอดสามวัน
23 เขามองกันไม่เห็น ไม่มีใคร
ลุกไปจากที�ของเขาสามวัน แต่
บรรดาชนชาติ อิ สราเอลนั# นมี

อพยพ GP

(GM) อพย N:GQ; GP:O, GO (GI) พบญ ML:RL; สดด NL:IJ (GO) อพย GP:O
(GJ) อพย L:L; Q:MN (GN) อพย L:L, ML; Q:ML (GL) อพย L:RP (GQ) ยอล M:MP
(MP) อพย I:MG; GP:G (MG) อพย Q:MM (MM) อพย R:GL (MR) อพย L:MM
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แสงสว่างอยู่ในที�อาศัยของเขา
24 ฟาโรห์ จึงให้ตามตัวโมเสส
เข้าเฝ้า ตรัสว่า "พวกเจ้าจงไป
ปรนนิ บั ติ พระ เยโฮวาห์ เถิ ด
เพียงแต่ให้ฝูงแกะและฝูงวัวอยู่
ส่วนเดก็ไปกับเจ้าได้ด้วย"
25 ฝ่ายโมเสสจึงทูลว่า "พระ
องค์ต้องให้เรามีเครื�องบูชาและ
เครื�องเผาบูชาไปด้วย เพื�อพวก
ข้าพระองค์จะได้บูชาต่อพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์
26 ข้าพระองค์ต้องนาํฝูงสัตว์ไป
ด้วย ขาดไม่ได้สักกีบเดียว
เพราะว่าจะต้องเอาสัตว์จากฝูง
เหล่านั# นไปถวายพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพระองค์ และข้า
พระองค์ ยังไม่ทราบว่ าจะต้อง
การสัตว์ตัวใดถวายพระเยโฮ-
วาห์จนกว่าเราจะถึงที�นั�น"
27 แต่พระเยโฮวาห์ทรงทาํ ให้
พระทัยฟาโรห์แขง็กระด้าง พระ
องค์จึงไม่ยอมปล่อยเขาไป

ฟาโรหเ์สียโอกาสสุดทา้ย
28 ฟาโรห์ รั บสั� งแก่ โมเสสว่ า
"ไปให้พ้นจากเรา ระวังตัวให้ดี
เถอะ อย่ามาเห็นหน้าเราอีกเลย
เพราะถ้าเจ้าเห็นหน้าเราวันใด
เจ้าจะต้องตายวันนั#น"
29 โมเสสจึงทูลว่า "พระองค์
ตรัสถูกแล้ว ข้าพระองค์จะไม่มา
เห็นพระพักตร์ของพระองค์อีก
เลย"

ทรงพยากรณถ์ึง
ความตายของบุตรหวัปี

11
พระเยโฮวา ห์ ต รั สกั บ
โมเสสว่า "เราจะนาํภัย

พิบัติมาสู่ ฟาโรห์และอี ยิปต์อีก
อย่างเดียว หลังจากนั# นเขาจะ
ปล่อยพวกเจ้าไปจากที�นี�  เมื� อ
เขาให้พวกเจ้าไปคราวนี#  เขาจะ
ขับไล่พวกเจ้าออกไปทีเดียว
2 บัดนี# เจ้าจงสั� งให้ประชาชนทั# ง
ปวง ให้ผู้ชายผู้หญิงทุกคน ขอ
เครื�องเงินเครื�องทองจากเพื�อน
บ้านของตน"
3พระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้
ประชาชนเป็นที� โปรดปรานใน
สายตาของชาวอียิปต์ นอกจาก
นี# บุรุษผู้นั# นคือโมเสสก็ยิ� งใหญ่
มากในแผ่นดินอียิปต์ ทั# งใน
สายตาข้าราชการของฟาโรห์และ
ในสายตาพลเมืองทั#งปวง
4โมเสสประกาศว่า "พระเยโฮ-
วาห์ตรัสดังนี# ว่า `เวลาประมาณ
เที�ยงคืน เราจะออกไปท่ามกลาง
อียิปต์
5และพวกลู กหั วปีทั# งหมดใน
แผ่นดินอียิปต์ ตั# งแต่ราชบุตร
หัวปีของฟาโรห์ ผู้ประทับบน
พระที�นั� ง จนถึงบุตรหัวปีของ
ทาสหญิง ซึ�งอยู่หลังหินโม่แป้ง
ทั# งลูกหัวปีของสัตว์เดียรัจฉาน
ด้วยจะต้องตาย
6แล้วจะมีการพิลาปร้องไห้ทั� ว

อพยพ GP, GG

(MI) อพย L:L, MO; GP:L, GP (MJ) อพย GP:Q (MN) อพย I:MG (ML) อพย GP:GG
(MQ) อพย GG:L; ฮบ GG:MN (G) อพย J:G; GM:RG, RR, RQ (M) อพย R:MM; GM:RO-RJ
(R) อพย R:MG; GM:RJ (I) อพย GM:GM, MR, MQ (O) อพย I:MR (J) อพย GP:GI
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แผ่นดินอียิปต์อย่างที� ไม่เคยมี
มาก่อน และต่อไปภายหน้ากจ็ะ
ไม่มีอีกเลย
7 ฝ่ายคนหรือสัตว์ของชนชาติ
อิสราเอลทั# งปวงจะไม่มีแม้แต่
เสียงสุนัขขู่ เพื�อให้ทราบว่าพระ
เยโฮวาห์ทรงกระทาํต่อชาวอี-
ยิปต์ต่างกับชนชาติอิสราเอล
8 ข้าราชการของพระองค์จะลง
มาหาเรา กราบลงต่อหน้าเรา
กล่าวว่า "ขอท่านกับพรรคพวก
ไปเสียจากที�นี� เถิด" หลังจากนั#น
เราก็จะออกไป'" โมเสสทูลลา
ฟาโรห์ไปด้วยความโกรธยิ�งนัก
9 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรั สตอบ
โมเสสว่า "ฟาโรห์จะไม่เชื� อฟัง
เจ้า เพื�อมหัศจรรย์ของเราจะได้
เพิ�มขึ# นอีกในแผ่นดินอียิปต์"
10 โมเสสกับอาโรนก็ได้กระทาํ
บรรดามหัศจรรย์ เหล่ านั# นต่อ
พระพักตร์ฟาโรห์ และพระเย-
โฮวาห์ทรงกระทาํให้พระทัยของ
ฟาโรห์แข็งกระด้างไป ท่านจึง
ไม่ยอมปล่อยชนชาติอิสราเอล
ให้ออกไปจากแผ่นดินของท่าน

ลูกแกะ
แห่งพิธีปัสกา

12
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โม เสสและอ าโรนใน

ประเทศอียิปต์ว่า
2 "ให้เดือนนี# เป็นเดือนเริ� มต้น
สาํหรับเจ้าทั# งหลาย ให้เป็น

เดือนแรกในปีใหม่สาํหรับพวก
เจ้า
3จงสั� งชุมนุมคนอิสราเอลทั# ง
หมดว่า ในวันที�สิบเดือนนี#  ให้ผู้
ชายทุกคนเตรียมลูกแกะ ครอบ
ครัวละตัวตามเรือนบรรพบุรุษ
ของตน
4ถ้าครอบครัวใดมีคนน้อยกิน
ลูกแกะตัวหนึ�งไม่หมด กใ็ห้รวม
กับเพื�อนบ้านที�อยู่ใกล้เคียงกัน
เตรียมลูกแกะตัวหนึ� งตามจาํ-
นวนคนตามที�เขาจะกินได้กี�มาก
น้อย ให้นับจาํนวนคนที� จะกิน
ลูกแกะนั#น
5ลูกแกะของเจ้าต้องปราศจาก
ตาํหนิเป็นตัวผู้อายุไม่เกินหนึ� ง
ขวบ เจ้าจงเอามาจากฝูงแกะ
หรือฝูงแพะ
6 จงเก็บไว้ ให้ ดี ถึ งวันที� สิ บสี�
เดือนนี#  แล้วในเย็นวันนั#นให้ที�
ประชุมของคนอิสราเอลทั# งหมด
ฆ่าลูกแกะของเขา
7 แล้ วเอาเลื อดทาที� ไม้ วงกบ
ประตูทั#งสองข้าง และไม้ข้างบน
ณ เรือนที�เขาเลี# ยงกันนั#นด้วย
8ในคืนวันนั# นให้เขากินเนื# อปิ# ง
กับขนมปังไร้เชื# อและผักรสขม
9เนื# อที� ยังดิบหรือเนื# อต้มอย่า
กินเลย แต่จงปิ# งทั# งหัวและขา
และเครื�องในด้วย
10 จงกินให้หมด อย่าให้มีเศษ
เหลือจนถึงเวลาเช้า เศษเหลือ

อพยพ GG, GM

(N) อพย L:MM; ยชว GP:MG (L) อพย GP:MQ (Q) อพย R:GQ; N:R-I (GP) อพย N:R
(M) อพย GR:I; MR:GO (R) ยชว I:GQ (O) ลนต MM:GL-MG; MR:GM (J) อพย GM:GI
(L) อพย RI:MO; กดว Q:GM (Q) พบญ GJ:N (GP) อพย GJ:GQ
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ถึงเวลาเช้ากใ็ห้เผาเสีย
11 เจ้าทั# งหลายจงเลี# ยงกันดังนี#
คือให้คาดเอว สวมรองเท้า และ
ถือไม้เท้าไว้ และรีบกินโดยเร็ว
การเลี# ยงนี# เป็นปัสกาของพระ
เยโฮวาห์

เลือดที)ทาไวร้อบประตู
12 เพราะในคืนวันนั# น เราจะ
ผ่านไปในประเทศอียิปต์ และ
เราจะประหารลูกหัวปีทั# งหมด
ในประเทศอียิปต์ ทั#งของมนุษย์
และของสัตว์ และเราจะพิพาก-
ษาลงโทษพระทั# งปวงของอียิปต์
เราคือพระเยโฮวาห์
13 แต่ เลื อดที� บ้ านที� เ จ้ าทั# ง
หลายอยู่นั#น จะเป็นหมายสาํคัญ
สาํหรับเจ้า เมื�อเราเห็นเลือดนั#น
เราจะผ่านเว้นเจ้าทั#งหลายไป จะ
ไม่มีภัยพิบัติทาํลายเจ้า ขณะที�
เราประหารประเทศอียิปต์

การเลี& ยงแห่งขนมปังไรเ้ชื& อ
เจ็ดวนั

14 วันนั# นจะเป็นวันที�ระลึกสาํ-
หรับเจ้า ให้เจ้าทั# งหลายถือไว้
เป็นเทศกาลแด่พระเยโฮวาห์
ตลอดชั� วอายุของเจ้า เจ้าจง
ฉลองเทศกาลนี# และถือเป็นกฎ
ถาวร
15 เจ้าทั# งหลายจงกินขนมปังไร้
เชื# อให้ครบเจ็ดวัน วันแรกจง
ชาํระบ้านเจ้าให้ปราศจากเชื# อ
ถ้าผู้ใดขืนกินขนมปังที�มีเชื# อตั# ง

แต่วันแรกจนถึงวันที� เจด็ ผู้นั# น
จะต้องถูกตัดขาดจากอิสราเอล
16 ในวันแรกนั# นให้มีการประ-
ชุมบริสุทธิX  และในวันที� เจด็นั# น
จะเป็นวันประชุมอันบริสุทธิX แก่
เจ้า ในวันเหล่านั# นอย่าให้ผู้ใด
ทาํงานเลย เว้นไว้แต่การจัด
เตรียมอาหารสาํหรับรับประ-
ทาน
17 เจ้าทั# งหลายจงถือเทศกาล
กินขนมปังไร้เชื# อ เพราะในวัน
นั# นเราได้นาํพลโยธาของเจ้าทั# ง
หลายออกไปจากแผ่นดินอียิปต์
เหตุฉะนี#  เจ้าจงฉลองวันนั#นและ
ถือเป็นกฎถาวร ตลอดชั� วอายุ
ของเจ้า
18 ในตอนเย็นวันที� สิบสี� เดือน
แรก เจ้าทั# งหลายจงกินขนมปัง
ไร้เชื# อจนถึงเวลาเย็นวันที� ยี� สิบ
เอด็ของเดือนนั#น
19 ในเจ็ดวันนั# นอย่าให้พบเชื# อ
ในบ้านของเจ้าเลย เพราะว่าถ้า
ผู้ ใดที� เป็นคนต่างด้าวก็ดีหรือ
คนเกิดในเมืองก็ดี ขืนกินสิ� ง
ใดๆที�มีเชื# อ ผู้นั#นจะต้องถูกตัด
ขาดจากที�ชุมนุมของอิสราเอล
20 อย่ากินสิ� งใดที�มีเชื# อ ในที�
อาศัยของเจ้า เจ้าจงกินแต่
ขนมปังไร้เชื# อเท่านั#น"
21 แล้วโมเสสเรียกบรรดาพวก
ผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลมาพร้อม
กันสั�งว่า "ท่านทั#งหลายจงไปเอา

อพยพ GM

(GG) อพย GM:GR, MG (GM) อพย J:M; GG:I-O (GI) อพย GM:J-GN, MI
(GO) ปฐก GN:GI; อพย GM:GQ (GJ) ลนต MR:M, N-L; กดว ML:GL (GN) อพย GM:GI
(GL) อพย GM:M; ลนต MR:O-L (GQ) อพย GM:GO; MR:GO (MG) อพย R:GJ; GM:R
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ลูกแกะตามครอบครัวของท่าน
มาฆ่าเป็นลูกแกะปัสกา
22 เอาต้นหุสบกาํหนึ� งจุ่มลงใน
เลือดที�อยู่ในอ่าง แล้วป้ายเลือด
นั#นไว้ที�ไม้ข้างบน และไม้วงกบ
ประตูทั# งสองข้างด้วยเลือดที�อยู่
ในอ่าง อย่าให้ผู้ใดออกไปพ้น
ประตูบ้านของตนจนถึงรุ่งเช้า
23 เพราะพระเยโฮวาห์จะเสด็จ
ผ่านไปเพื�อจะได้ประหารคนอี-
ยิปต์ เมื�อพระองค์ทรงเห็นเลือด
ที�ไม้ประตูข้างบนและที�ไม้วงกบ
ประตูทั# งสองข้าง พระเยโฮวาห์
จะทรงผ่านเว้นประตูนั#น ไม่ทรง
ยอมให้ ผู้ สั งหารเข้าไปในบ้าน
ท่าน เพื�อจะประหารท่าน
24 ท่านทั# งหลายจงถือพิธีนี# ให้
เป็นกฎถาวรของท่ านและของ
ลูกหลานท่าน
25 ต่อมา ครั# นท่านไปถึงแผ่น
ดินซึ� งพระเยโฮวาห์จะทรงประ-
ทานแก่ท่านตามที�ได้ทรงสัญญา
ไว้แล้วนั# น ท่านจงถือพิธีนี# ไว้
ปฏิบัติ
26 ครั# นสืบไปภายหน้าเมื� อลูก
หลานของท่านถามว่า `พิธีนี#
หมายความว่ากระไร'
27 ท่ านทั# งหลายจงตอบว่ า
`เป็นการถวายสัตวบูชาปัสกาแด่
พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงผ่านเว้น
บ้านของชนชาติอิสราเอลในอี-
ยิปต์ เมื�อพระองค์ทรงประหาร

คนอียิปต์ แต่ไว้ชีวิตครอบครัว
ของเราทั# งหลาย'" พลไพร่ทั# ง
ปวงกก็ราบลงนมัสการ
28 แล้วคนชาติอิสราเอลก็ไปทาํ
ตามคาํสั� งทุกประการ พระเย-
โฮวาห์ทรงรับสั� งกับโมเสสและ
อาโรนอย่างไร เขาทั# งหลายก็
กระทาํตามทุกประการ
บุตรหวัปีแห่งอียิปตเ์สียชีวิต

29 ต่อมาในเวลาเที�ยงคืน พระ
เยโฮวาห์ทรงประหารบุตรหัวปี
ทุกคนในประเทศอียิปต์ ตั# งแต่
พระราชบุตรหัวปีของฟาโรห์ ผู้
ประทับบนพระที�นั�ง จนถึงบุตร
หัวปีของเชลยที�อยู่ ในคุกใต้ดิน
ทั#งลูกหัวปีของสัตว์เลี# ยงทุกตัว
30 ฟาโรห์กับข้าราชการ และ
ชาวอียิปต์ทั# งปวงตื�นขึ# นในตอน
กลางคืน มีเสียงร้องไห้ครํ�า-
ครวญดังทั�วทั#งอียิปต์ เนื�องด้วย
ไม่มีบ้านใดเลยที�ไม่มีคนตาย
31 ฟาโรห์ จึ งตรัสเรี ยกโมเสส
กับอาโรนให้มาเฝ้าในคืนวันนั# น
ตรัสว่า "เจ้าทั# งสองกับทั# งชน
ชาติอิสราเอลจงยกออกไปจาก
ประชาชนของเราเถิด ไปปรน-
นิบัติพระเยโฮวาห์ตามที� ได้พูด
ไว้นั#น
32 เอาฝู งแพะแกะและฝู ง วั ว
ของเจ้าไปด้วยตามที� เจ้าได้พูด
ไว้แล้ว ไปและอวยพรให้เรา
ด้วย"

อพยพ GM

(MM) อพย GM:N; ฮบ GG:ML (MR) อพย GG:I (MI) อพย GM:GI, GN (MO) อพย R:L, GN
(MJ) อพย GP:M; GR:L, GI (MN) อพย I:RG; GM:GG (ML) ฮบ GG:ML
(MQ) อพย I:MR (RG) อพย L:MO; GP:Q, ML (RM) อพย GP:Q, MJ
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33 ฝ่ายชาวอียิปต์กเ็ร่งรัดให้พล
ไพร่นั# นออกไปจากประเทศโดย
เร็ว เพราะเขาพูดว่า "พวกเรา
ตายกันหมดแล้ว"
34 พลไพร่นั# นเอาก้อนแป้งดิบ
ที� ยังมิได้ใส่เชื# อกับอ่างขยาํแป้ง
ห่อผ้าใส่บ่าแบกไป
35 ชนชาติอิสราเอลกระทาํตาม
คาํสั� งของโมเสสคือ ขอเครื� อง
เงิน เครื� องทองและเครื� องนุ่ ง
ห่มจากชาวอียิปต์
36 และพระเยโฮวาห์ทรงบัน-
ดาลให้พลไพร่นั# นเป็นที� โปรด
ปรานในสายตาของชาวอี ยิปต์
เขาจึงให้สิ�งของทั#งปวงตามที�เขา
ขอ เขาจึงได้ริบเอาสิ�งของต่างๆ
ของชาวอียิปต์เสีย

การเดินทาง
ออกจากอียิปต์

37 ชนชาติอิสราเอลยกเดินออก
จากเมื องราเมเสสไปถึ งเมื อง
สุคคท นับแต่ผู้ชายได้ประมาณ
หกแสนคน เดก็ต่างหาก
38 มีฝูงชนชาติอื� นเป็นจาํนวน
มากติดตามไปด้วยพร้อมทั# งฝูง
สัตว์ คือฝูงแพะแกะ และวัวจาํ-
นวนมากมาย
39 เขาเอาก้อนแป้งไร้เชื# อซึ� งนาํ
มาจากอียิปต์นั#น ปิ# งเป็นขนมไร้
เชื# อ เพราะเขาถูกเร่งรัดให้ออก
จากอียิปต์ จึงไม่ทันเตรียม
เสบียง

40 ชนชาติอิสราเอลอยู่ในอียิปต์
เป็นเวลาสี� ร้อยสามสิบปี
41 ครั# นสิ# นสี� ร้อยสามสิบปีแล้ว
ในวันนั# นเองพลโยธาทั# งหมด
ของพระเยโฮวาห์ก็ยกออกจาก
ประเทศอียิปต์
42 คืนวันนั# นเป็นคืนที� ควรจด
จาํไว้เป็นที�ระลึกอย่างยิ�งถึงพระ
เยโฮวาห์ ด้วยทรงนาํเขาออก
จากประเทศอียิปต์ คืนวันนั#นจึง
เป็นคืนของพระเยโฮวาห์ที� ชน
ชาติอิสราเอลทั# งปวงถือเป็นที�
ระลึกตลอดชั�วอายุของเขา

คําสั )งเรื)องพิธีปัสกา
43 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
และอาโรนว่า "ระเบียบพิธีปัสกา
เป็นดังนี#  คืออย่าให้คนต่างชาติ
กินเลย
44 ส่วนทาสซึ� งนายเอาเงินซื# อ
มา เมื� อให้ทาสนั# นเข้าสุหนัต
แล้วจึงให้เขากินได้
45 ส่วนแขกหรือลูกจ้างอย่าให้
กินเลย
46 ให้กินปัสกาแต่ในบ้าน อย่า
เอาเนื# อไปนอกบ้าน และอย่าหัก
กระดูกของมันเลย
47 ให้ ชุ มนุ มคนอิ สราเอลทั# ง
ปวงถือและปฏิบัติตามพิธีนี#
48 เมื� อมี คนต่ างด้าวมาอาศัย
อยู่กับเจ้า และใคร่จะถือปัสกา
ถวายพระเยโฮวาห์ กใ็ห้ชายพวก
นั# นเข้ าสุ หนั ตเสี ยก่ อนทุกคน

อพยพ GM

(RO) อพย R:MG-MM (RJ) ปฐก GO:GI (RN) ปฐก IN:GG (RL) กดว GG:I; พบญ R:GQ
(IP) กจ N:J (IG) อพย R:L, GP (IM) พบญ GJ:G, J (IR) กดว Q:GI (II) ปฐก GN:GM
(IO) ลนต MM:GP (IJ) กดว Q:GM (IN) อพย GM:J (IL) กดว Q:GI
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แล้วจึงให้เขามาใกล้ และถือพิธี
นั# นได้ เขาจึงจะเป็นเหมือนคน
เกิดในแผ่นดินนั#น แต่ผู้ใดที� ยัง
มิได้เข้าสุหนัต อย่าให้เข้าร่วม
กินเลี# ยงในพิธีปัสกานั#นเลย
49 พระราชบัญญัติสาํหรับคน
เกิดในเมืองและคนต่างด้าวซึ� ง
อาศัยอยู่ด้วยกันกับเจ้าทั# งหลาย
จะต้องเป็นอันเดียวกัน"
50 คนอิสราเอลทั# งปวงก็ปฏิบัติ
ตามทุกประการ พระเยโฮวาห์
รับสั� งแก่โมเสสและอาโรนอย่าง
ไร พวกเขากก็ระทาํอย่างนั#น
51 วันนั# นแหละพระเยโฮวาห์
ทรงนาํชนชาติอิสราเอลออกจาก
ประเทศอียิปต์ แยกเป็นกระ-
บวนพลโยธา

บุตรหวัปีถูกแยกตั& งไว ้
เฉพาะพระเจ้า

13
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า

2"จงถวายลูกหัวปีทั# งปวงแก่เรา
คือทุกสิ� งของชนชาติอิสราเอลที�
ออกจากครรภ์ครั# งแรก จะเป็น
มนุษย์หรือสัตว์ สิ�งนั#นเป็นของ
ของเรา"
3โมเสสจึงกล่าวแก่ประชาชนว่า
"จงระลึกถึงวันนี# ที�ท่านทั# งหลาย
ออกมาจากอียิปต์ จากเรือนทาส
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงนาํท่าน
ทั# งหลายออกจากที�นั�นด้วยฤทธิX
พระหัตถ์ อย่ากินขนมปังที�มี

เชื# อเลย
4ท่านทั# งหลายยกออกไปในวัน
นี# ในเดือนอาบีบ
5ครั# นพระเยโฮวาห์ทรงนาํพวก
ท่ านมาถึ งแผ่นดินของคนคา-
นาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์
คนฮีไวต์ และคนเยบุส ที�พระ
องค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพ-
บุรุษของท่านว่า จะยกแผ่นดินนี#
ให้พวกท่าน เป็นแผ่นดินที�มีนํ#า
นมและนํ#าผึ# งไหลบริบูรณ์ ท่าน
ทั#งหลายจงถือพิธีนี# ในเดือนนั#น
6จงกินขนมปังไร้เชื# อเป็นเวลา
เจ็ดวัน และวันที� เจ็ดจงมีเทศ-
กาลเลี# ยงถวายพระเยโฮวาห์
7จงกิ นขนมปังไร้ เชื# อให้ ครบ
กาํหนดเจ็ดวัน อย่าให้เห็น
ขนมปังซึ� งมีเชื# อ หรือให้เห็น
เชื# อขนมปังในเขตของพวกท่าน
8ในวันนั# นจงบอกบุตรของท่าน
ว่า `ที� ได้ทาํดังนี# ก ็เพราะเหตุ-
การณ์ซึ� งพระเยโฮวาห์ ได้ทรง
กระทาํสาํหรับเรา ขณะเมื� อเรา
ออกจากอียิปต์'
9 สาํหรั บท่ านพิธี นี# จะเป็นดั ง
รอยสาํคัญที�มือของท่าน และดัง
เครื�องระลึกระหว่างนัยน์ตาของ
ท่าน เพื� อพระราชบัญญัติของ
พระเยโฮวาห์ จะได้อยู่ ในปาก
ของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์ได้
ทรงนาํพวกท่านออกมาจากอี-
ยิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิX

อพยพ GM, GR

(IQ) กดว GO:GO (OG) อพย J:MJ; GM:IG; MP:M (M) ลก M:MR (R) อพย R:MP
(I) พบญ GM:M; MR:GO (O) ปฐก GN:L; อพย J:L (J) อพย GM:GO-MP (N) อพย GM:GQ
(L) อพย GP:M; GM:MJ (Q) อพย GM:GI; GR:GJ; RG:GR
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10 เพราะฉะนั# น พวกท่านจง
ปฏิบัติตามกฎพิธีนี# ตามกาํหนด
ทุกๆปีไป
11 เมื� อพระเยโฮวาห์ ทรงนาํ
ท่ านไปยังแผ่นดินของคนคา-
นาอัน ดังที�พระองค์ได้ทรงปฏิ-
ญาณไว้กับท่านและบรรพบุรุษ
ของท่านว่า จะทรงยกแผ่นดิน
นั#นให้แก่ท่าน
12 ทุ กอย่ างที� เบิ กครรภ์ ครั# ง
แรกนั# น ท่านจงแยกถวายแด่
พระเยโฮวาห์ และลูกสัตว์หัวปี
ตัวผู้ ที� เกิดจากสัตว์ใช้ งานของ
ท่าน จงเป็นของพระเยโฮวาห์
13 จงเอาลูกแกะไถ่ลูกลาหัวปี
ถ้าไม่ไถ่จงหักคอมันเสีย จงไถ่
บุตรหั วปีทั# งหลายของมนุษย์
ไว้ทั#งหมด
14 ต่อไปภายหน้า เมื�อบุตรของ
ท่านจะถามว่า `ทาํไมจึงทาํอย่าง
นี# ' จงเล่าให้เขาฟังว่า `พระเย-
โฮวาห์ทรงนาํพวกเราออกจาก
อียิปต์ จากเรือนทาสด้วยฤทธิX
พระหัตถ์
15 ต่อมา ครั#นพระทัยของฟา-
โรห์ดื# อไม่ยอมปล่อยให้พวกเรา
ไป พระเยโฮวาห์จึงทรงประหาร
ลูกหัวปีทั# งหลายในประเทศอี-
ยิปต์ ทั#งลูกหัวปีของมนุษย์และ
ลูกหัวปีของสัตว์ด้วย เหตุฉะนี#
เราจึงถวายบรรดาสัตว์หัวปีตัวผู้
ที� เบิกครรภ์ครั# งแรกแด่พระเย-

โฮวาห์ แต่บุตรหัวปีทั# งหลาย
ของเรา เรากไ็ถ่ไว้'
16 พิธีนี# จะเป็นดังรอยสาํคัญที�
มือของท่าน และดังเครื�องหมาย
ระหว่างนัยน์ตาของท่าน เพราะ
พระเยโฮวาห์ได้ทรงนาํพวกเรา
ออกจากอี ยิ ปต์ ด้ วยฤทธิX พระ
หัตถ์"

การเดินทางหลีกเลี)ยง
ชาวฟีลิสเตีย

17 ต่อมาเมื� อฟาโรห์ปล่อยพล
ไพร่ไปแล้ว พระเจ้ามิได้ทรงนาํ
เขาไปทางแผ่นดินของชาวฟี-
ลิสเตีย แม้ว่าจะเป็นทางใกล้
เพราะพระเจ้าตรัสว่า "เกรงว่า
เมื�อพลไพร่ไปเผชิญสงครามเข้า
เขาจะเปลี� ยนใจและกลับไปยัง
อียิปต์เสีย"
18 พระเจ้าจึงทรงนาํเขาอ้อมไป
ทางถิ� นทุรกันดารยังทะเลแดง
ชนชาติอิสราเอลก็ออกไปจาก
แผ่นดินอียิปต์มีอาวุธพร้อมที�จะ
ทาํสงคราม
19 โมเสสเอากระดูกของโยเซฟ
ไปด้วย เพราะโยเซฟให้ชนชาติ
อิสราเอลปฏิญาณไว้ว่า "พระ
เจ้ าจะเสด็ จมาเยี� ยมท่ านทั# ง
หลายเป็นแน่ แล้วท่านจงเอา
กระดูกของเราไปจากที�นี� ด้วย"
20 คนอิ สรา เอลยกออกจาก
เมืองสุคคท ไปตั# งค่ายที�ตาํบล
เอธามบริเวณชายถิ�นทุรกันดาร

อพยพ GR

(GP) อพย GM:GI, MI (GG) อพย GR:O (GM) อพย GR:G-M (GR) อพย RI:MP
(GI) อพย GP:M (GO) อพย GM:MQ (GJ) อพย GR:Q; พบญ J:L (GN) อพย GI:GG
(GL) อพย GI:M; กดว RR:J (GQ) ปฐก OP:MI-MO; อพย G:J (MP) อพย GM:RN
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เสาเมฆกบัเสาเพลิงนาํ
และป้องกนัพวกอิสราเอล

21 พระเยโฮวาห์ เสด็จนาํทาง
พวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสา
เมฆ และตอนกลางคืนด้วยเสา
เพลิง ให้เขามีแสงสว่างเพื� อจะ
ได้ เดินทางได้ทั# งกลางวันและ
กลางคืน
22 เสาเมฆในเวลากลางวันและ
เสาเพลิงในเวลากลางคืน พระ
องค์มิได้ให้คลาดจากเบื# องหน้า
พลไพร่เลย
ฟาโรหต์ามพวกอิสราเอลไป

แลว้ถูกทําลาย

14
พระเยโฮวาห์ รับสั� งแก่
โมเสสว่า

2 "จงสั� งชนชาติ อิ สราเอลให้
ย้อนกลับไปยั งค่ายหน้าตาํบล
ปีหะหิโรท ระหว่างมิกดลและ
ทะเล หน้าตาํบลบาอัลเซโฟน
แล้วตั# งค่ายตรงนั#นใกล้ทะเล
3ฟาโรห์จะกล่าวถึงชนชาติอิส-
ราเอลว่า `พวกเขาติดอยู่บนบก
ถิ�นทุรกันดารนั#นกั#นเขาไว้แล้ว'
4 เราจะบันดาลให้ใจฟาโรห์แข็ง
กระด้างไป ฟาโรห์จะไล่ตามมา
แล้วเราจะได้รับเกียรติยศเพราะ
ฟาโรห์และบรรดาพลโยธาของ
เขา แล้วชาวอียิปต์จะรู้ว่าเราคือ
พระเยโฮวาห์" เขาทั# งหลาย
กก็ระทาํตามรับสั�งนั#น
5 เมื� อกษัตริย์อียิปต์ทราบความ

ว่าบ่าวไพร่เหล่านั# นหนีไปแล้ว
พระดาํ ริ ของฟาโรห์ และความ
คิดของข้ าราชการก็เปลี� ยนไป
จากที�มีต่อบ่าวไพร่นั#น เขาจึงว่า
"ทาํไมเราจึงทาํเช่นนี#  ไฉนเราจึง
ได้ปล่อยพวกอิสราเอลไปให้พ้น
จากการรับใช้เราเล่า"
6 ฝ่ายฟาโรห์ก็จัดราชรถ และ
นาํพลโยธาไปด้วย
7ท่านเอารถรบอย่างดีหกร้อย
คัน กับรถรบทั# งหมดในอียิปต์
มีทหารประจาํอยู่ทุกคัน
8พระเยโฮวาห์ทรงให้พระทัย
ของฟาโรห์กษัตริ ย์แห่งอี ยิปต์
แข็งกระด้างไป ท่านจึงไล่ตาม
ชนชาติอิสราเอลซึ� งเดินทางไป
โดยมีพระหัตถ์ของพระเจ้าคุ้ม
ครอง
9ชาวอี ยิปต์ ไล่ตามไปมีทั# งม้ า
และรถรบทั# งหมดของฟาโรห์
และทหารม้า กองทัพของท่าน
มาทันชนชาติอิสราเอลที�ตั# งค่าย
อยู่ ริมทะเล ใกล้ตาํบลปีหะหิ-
โรท หน้าตาํบลบาอัลเซโฟน
10 เมื� อฟาโรห์เข้ามาใกล้ ชน
ชาติ อิ สราเอลก็ เงยหน้ าขึ# นดู
และดูเถิด ชาวอียิปต์ยกติดตาม
มา เขากม็ีความกลัวยิ�งนัก คน
อิสราเอลจึงร้องทูลพระเยโฮวาห์
11 เขาบอกโมเสสว่า "หลุมฝัง
ศพในอียิปต์ไม่มีหรือ ท่านจึง
พาเราออกมาให้ตายในถิ�นทุร-

อพยพ GR, GI

(MG) อพย GI:GQ, MI (M) อพย GR:GL (R) สดด NG:GG (I) อพย I:MG; N:R, O; Q:GJ
(O) สดด GPO:MO (N) อพย GO:I (L) อพย J:G; กดว RR:R (Q) อพย GO:Q; ยชว MI:J
(GP) ยชว MI:N; นหม Q:Q (GG) อพย O:MG; GO:MI; GJ:M; GN:R
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กันดาร ทาํไมหนอท่านจึงทาํเช่น
นี# คือพาเราออกมาจากอียิปต์
12 พวกเราบอกท่ านในอี ยิปต์
แล้วมิใช่หรือว่า `ปล่อยพวกเรา
แต่ลาํพัง ให้พวกเรารับใช้ชาว
อียิปต์เถิด' เพราะการรับใช้ชาว
อียิปต์นั#น กยั็งดีกว่าที�จะมาตาย
ในถิ�นทุรกันดาร"
13 โมเสสจึ งเตื อนพลไพร่ ว่ า
"อย่ากลัวเลย มั�นคงไว้ คอยดู
ความรอดที�จะมาจากพระเยโฮ-
วาห์ ซึ� งพระองค์จะประทานให้
แก่ท่านทั#งหลายในวันนี#  ด้วยคน
อียิปต์ซึ�งท่านทั#งหลายเห็นในวัน
นี#  แต่นี# ไปจะไม่ได้เห็นอีกเลย
14 พระเยโฮวาห์จะทรงรบแทน
ท่านทั# งหลาย ท่านทั# งหลายจง
สงบอยู่เถิด"

ทะเลแดงก็แยกออก
15 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า "เหตุไฉนเจ้าจึงมาร้องทุกข์
ต่อเรา จงสั�งชนชาติอิสราเอลให้
เดินต่อไปข้างหน้าเถิด
16 ฝ่ายเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้า
แล้วยื�นมือของเจ้าออกไปเหนือ
ทะเล ทาํให้ทะเลนั# นแยกออก
เพื� อคนอิสราเอลจะได้ เดินบน
ดินแห้งกลางทะเลแล้วข้ามไปได้
17 ดูเถิด ส่วนเราก็จะบันดาล
ให้ใจชาวอียิปต์แข็งกระด้างไล่
ตามมา แล้วเราจะได้รับเกียรติ
เพราะฟาโรห์ พลโยธา รถรบ

และพลม้าทั#งหมดของเขา
18 เมื� อเราได้ รับเกียรติ เพราะ
ฟาโรห์ รถรบและพลม้าของเขา
แล้ว ชาวอียิปต์ก็จะรู้ ว่าเรานี�
แหละคือพระเยโฮวาห์"
19 ฝ่ายทูตสวรรค์ของพระเจ้า
ซึ� งนาํพลโยธาอิสราเอลนั# นกลับ
ไปอยู่ ข้างหลัง และเสาเมฆซึ� ง
อยู่ข้างหน้า ก็กลับมาตั# งอยู่ข้าง
หลังเขา
20 คือเสานั#นมาอยู่ระหว่างค่าย
ของชาติอี ยิปต์และค่ายของชน
ชาติ อิสราเอลและเป็นเมฆมืด
แก่ชาวอียิปต์ แต่มีแสงส่อง
สว่างในเวลากลางคืนแก่ชนชาติ
อิสราเอล ทั# งสองฝ่ายมิได้เข้า
ใกล้กันตลอดคืน
21 โมเสสยื� นมือของท่ านออก
ไปเหนือทะเล และพระเยโฮวาห์
ก็ทรงบันดาลให้ ลมทิศตะวั น
ออกพัดโหมไล่นํ#า ทะเลตลอด
คืน ทาํให้ทะเลกลายเป็นดิน
แห้ง นํ#าแยกออกจากกัน
22 ชนชาติ อิ สราเอลก็พากั น
เดินบนดินแห้งกลางทะเล ส่วน
นํ#านั# นตั# งเป็นเหมือนกาํแพงสาํ-
หรับเขา ทั#งทางขวาและทางซ้าย

ทหารอียิปตถู์กทําลาย
23 คนอียิปต์ก็ไล่ตามเขาเข้าไป
กลางทะเล ทั#งกองม้าและราชรถ
และพลม้าทั#งปวงของฟาโรห์
24 ครั# นในเวลายํ�า รุ่ ง พระเย-

อพยพ GI

(GM) อพย O:MG; J:Q (GR) ปฐก GO:G; IJ:R (GI) อพย GI:MO (GJ) อพย I:GN, MP
(GN) อพย GI:I, L (GQ) อพย GR:MG-MM (MP) อสย L:GI; M คร I:R
(MG) อพย GO:L; ยชว R:GJ (MM) อพย GI:MQ; GO:L, GQ (MI) อพย GR:MG; วนฉ N:GQ
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โฮวาห์ ทอดพระเนตรจากเสา
เพลิ งและเสาเมฆทรงเห็ นพล
โยธาอียิปต์ ก็ทรงบันดาลให้
กองทัพอียิปต์เกิดโกลาหล
25 พระองค์ทรงกระทาํให้ล้อรถ
ฝืดจนแล่นไปแทบไม่ไหว คน
อียิปต์จึงพูดกันว่า "ให้เราหนีไป
จากหน้าคนอิสราเอลเถิด เพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงต่อสู้ กับคนอี-
ยิปต์แทนเขา"
26 ขณะนั# นพระเยโฮวาห์ตรัส
กับโมเสสว่า "จงยื�นมือออกไป
เหนือทะเล เพื�อให้นํ#าทะเลไหล
กลับคืนมาท่วมคนอียิปต์ ทั#งรถ
รบและพลม้าของเขา"
27 โมเสสจึงยื�นมือออกไปเหนือ
ทะเล ครั# นรุ่ งเช้าทะเลก็กลับ
ไหลดังเก่า คนอียิปต์พากันหนี
กระแสนํ#า แต่พระเยโฮวาห์ทรง
สลัดคนอียิปต์ลงกลางทะเล
28 นํ#าก็กลับท่วมพลรถและพล
ม้า คือพลโยธาทั#งหมดของฟา-
โรห์ซึ� งไล่ตามเขาเข้าไปในทะเล
ไม่เหลือสักคนเดียว
29 ฝ่ายชนชาติอิสราเอลเดินไป
ตามดินแห้งกลางท้องทะเล นํ#า
ตั# งขึ# นเหมือนกาํแพงสาํหรับเขา
ทั#งทางขวาและทางซ้าย
30 ดังนี#  ในวันนั#นพระเยโฮวาห์
ทรงโปรดช่ วยให้คนอิ สราเอล
รอดจากเงื# อมมือคนอียิปต์ อิส-
ราเอลเห็นศพคนอี ยิปต์ อยู่ ที�

ชายทะเล
31 อิสราเอลเห็นกิจการใหญ่ซึ� ง
พระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทาํแก่
คนอียิปต์ พลไพร่นั#นกเ็กรงกลัว
พระเยโฮวาห์ เขาทั# งหลายเชื� อ
ถือพระเยโฮวาห์และเชื� อโมเสส
ผู้รับใช้ของพระองค์ด้วย

การรอ้งเพลงแห่งชยัชนะ

15
ขณะนั# นโมเสสกั บชน
ชาติอิสราเอลร้องเพลง

บทนี# ถวายพระเยโฮวา ห์ ว่ า
"ข้าพเจ้าจะร้องเพลงถวายพระ
เยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงได้
ชัยชนะอย่างใหญ่หลวง พระ
องค์ทรงกวาดม้าและพลม้าลง
ในทะเล
2 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็นกาํ ลั ง
และเป็นบทเพลงแห่ งข้าพเจ้า
พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้ข้าพ-
เจ้ารอด พระองค์นี� แหละเป็น
พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะ
สรรเสริญพระองค์ ทรงเป็นพระ
เจ้าของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะยกย่องสรรเสริญพระ
องค์
3พระเยโฮวาห์ทรงเป็นนั กรบ
พระนามของพระองค์คือ พระ
เยโฮวาห์
4พระองค์ทรงเหวี� ยงรถรบและ
โยนพลโยธาของฟาโรห์ ลงใน
ทะเล นายทหารรถรบชั# นยอด
ของฟาโรห์กจ็มในทะเลแดง

อพยพ GI, GO

(MO) อพย N:O; GI:I, GI (MN) อพย GO:G, N (ML) สดด NL:OR (MQ) สดด JJ:J
(RP) สดด OL:GP (RG) ยน M:GG; GG:IO (G) สดด GPJ:GM (M) ปฐก ML:MG-MM
(R) สดด MI:L; LR:GL (I) อพย GI:ML; GI:N
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5นํ#าท่วมเขา เขาจมลงในทะเล
ที�ลึกประดุจก้อนหิน
6โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระ
หัตถ์ขวาของพระองค์ทรงอานุ-
ภาพยิ�ง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
พระหัตถ์ขวาของพระองค์ฟาด
ศัตรูแหลกเป็นชิ# นๆ
7 ด้ วยเดชานุ ภาพอั นยิ� งใหญ่
ของพระองค์ พระองค์ทรงควํ�า
ปฏิปักษ์ของพระองค์เสีย พระ
องค์ทรงใช้พระพิ โรธของพระ
องค์เผาผลาญเขาเสียอย่างตอ
ฟาง
8 โดยลมที� ระบายจากช่องพระ
นาสิกนํ#าก็ท่วมสูงขึ# นไป นํ#าก็
ท่วมท้นสูงขึ# น นํ#าก็แข็งขึ# นใน
ท้องทะเล
9พวกข้าศึกกล่าวว่า `เราจะติด
ตาม เราจะจับให้ทัน เราจะริบ
สิ� งของมาแบ่งปันกัน เราจึงจะ
พอใจที� ได้กระทาํกับพวกนั# นดัง
ประสงค์ เราจะชักดาบออก มือ
เราจะทาํลายเขาเสีย'
10 พระองค์ทรงบันดาลให้ลม
พัดมา นํ#าทะเลกท็่วมเขามิด เขา
จมลงในกระแสนํ#า อันไหลแรง
นั#นเหมือนตะกั�ว
11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ใน
บรรดาพระทั# งปวงองค์ไหนจะ
เป็นเหมือนพระองค์เล่า องค์
ไหนจะเหมื อนพระองค์ ผู้ ทรง
ประกอบด้วยความบริสุทธิXอันรุ่ง

เรือง และน่าเกรงขามเนื�องด้วย
การสรรเสริญ และการมหัศ-
จรรย์ที�พระองค์ทรงกระทาํ
12 พระองค์ ทรงเหยี ยดพระ
หัตถ์ขวาออก แผ่นดินก็กลืน
พวกเขาเสีย
13 พระองค์ทรงนาํชนชาติ ซึ� ง
พระองค์ทรงไถ่ไว้ด้วยพระเมต-
ตาของพระองค์ พระองค์ทรงพา
เขามาถึงที� สถิตอันบริสุทธิX ของ
พระองค์ ด้วยพระเดชานุภาพ
14 ชนชาติทั# งหลายจะได้ยินแล้ว
จะพากันหวาดกลัว ชาวประเทศ
ฟีลิสเตียจะรู้สึกเสียวสยอง
15 ครั# งนั# นพวกเจ้านายในเมือง
เอโดมกจ็ะพากันหวาดกลัว และ
พวกหัวหน้าในเมืองโมอับก็จะ
สะทกสะท้าน ชาวเมืองคานาอัน
ทั#งปวงกจ็ะระสํ�าระสายไป
16 ความรู้สึกเสียวสยอง และ
ความตกใจกลัวจะอุบัติขึ# นในใจ
ของเขา เนื� องด้วยฤทธานุภาพ
แห่งพระกรของพระองค์ เขาจะ
หยุดนิ� งอยู่ เหมือนก้อนหิน โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ จนพลไพร่
ของพระองค์ผ่านพ้นไป จนชน
ชาติ ซึ� งพระองค์ทรงไถ่ ไว้แล้ว
ผ่านไป
17 พระองค์จะทรงนาํเขาเข้ามา
และทรงตั# งเขาไว้บนภูเขาซึ�งเป็น
มรดกของพระองค์ โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ เป็นสถานที� ซึ� ง

อพยพ GO

(O) นหม Q:GG (J) สดด GN:N; GGL:GO (N) พบญ RR:MJ (L) อพย GI:MG-MM
(Q) วนฉ O:RP; อสย OR:GM (GG) G พกษ L:MR (GR) สดด NN;MP; NL:OI (GI) ยชว M:Q
(GO) ปฐก RJ:GO, IP (GJ) ยชว M:Q (GN) สดด M:J; II:M; JL:GJ; NJ:M; NL:OI
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พระองค์ทรงสร้างไว้เพื� อเป็นที�
สถิตของพระองค์ โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ สถานบริสุทธิX ซึ� งพระ
หัตถ์ของพระองค์สถาปนาไว้
18 พระเยโฮวาห์จะทรงครอบ
ครองอยู่เป็นนิตย์นิรันดร์
19 เพราะเมื� อกองม้าของฟา-
โรห์กับราชรถ และพลม้าของ
ท่านลงไปในทะเล พระเยโฮวาห์
ก็ทรงให้ นํ#า ทะเลไหลกลั บมา
ท่วมเสีย แต่ชนชาติอิสราเอล
เดิ นไปบนดิ นแห้ งกลางทะเล
นั#น"
20 ฝ่ายมิเรียมหญิงผู้พยากรณ์
พี� สาวของอาโรนก็ถื อราํมะนา
และหญิงทั# งปวงก็ถื อราํมะนา
เดินตาม พร้อมเต้นราํไปด้วย
21 มิเรียมจึงร้องนาํว่า "จงร้อง
เพลงถวายพระเยโฮวาห์ เถิ ด
เพราะพระองค์ทรงได้ ชั ยชนะ
อย่างใหญ่หลวง พระองค์ทรง
กวาดม้าและพลม้าให้ตกลงไป
ในทะเล"

พวกอิสราเอลเขา้ไปใน
ถิ)นทุรกนัดาร เมื)อกระหายนํ&า

พระเจ้าทรงประทานให้
22 ต่อมา โมเสสนาํพวกอิสรา-
เอลออกจากทะเลแดงไปยังถิ� น
ทุรกันดารชูร์ เดินไปในถิ�นทุร-
กันดารสามวัน กม็ิได้พบนํ#าเลย
23 ครั#นมาถึงตาํบลมาราห์ เขา
ก็กินนํ#าที�ตาํบลมาราห์นั# นไม่ได้

เพราะนํ#าขม เหตุฉะนั#นจึงตั# งชื�อ
ว่ามาราห์
24 และพลไพร่นั# นก็พากันบ่น
ต่อว่าโมเสสว่า "พวกเราจะเอา
อะไรดื�ม"
25 โมเสสกร้็องทูลพระเยโฮวาห์
พระเยโฮวาห์ จึ งทรงชี# ให้ ท่ าน
เห็นต้นไม้ต้นหนึ� ง เมื�อโยนต้น
ไม้นั#นลงในนํ#า นํ#ากจื็ด ณ ที�นั#น
พระองค์ทรงประทานกฎเกณฑ์
และกฎไว้ และทรงลองใจเขาที�
นั�น
26 พระองค์ตรัสว่า "ถ้าเจ้าทั# ง
หลายฟังพระสุ รเสียงของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่าง
ขะมักเขม้น และกระทาํสิ� งที� ถูก
ต้องในสายพระเนตรของพระ
องค์ เงี� ยหูฟังพระบัญญัติของ
พระองค์ และรักษากฎเกณฑ์
ของพระองค์ทุกประการ แล้ว
โรคต่างๆซึ� งเราบันดาลให้เกิด
แก่ชาวอียิปต์นั# น เราจะไม่ให้
บังเกิดแก่พวกเจ้าเลย เพราะเรา
คือพระเยโฮวาห์เป็นผู้ รักษาเจ้า
ให้หาย"
27 พวกเขามาถึงตาํบลเอลิม ที�
มีบ่อนํ#า พุสิบสองบ่อ มีต้น
อินทผลัมเจด็สิบต้น พวกเขาจึง
ตั# งค่ายใกล้บ่อนํ#านั#น
ไดร้บัอาหารโดยการอศัจรรย์

16
พวกเขายกไปจากเอลิม
และในวันที�สิบห้าเดือน

อพยพ GO, GJ

(GL) อสย ON:GO (GQ) อพย GI:MR (MP) อพย M:I; กดว MJ:OQ (MG) อพย GO:G
(MM) ปฐก GJ:N; MP:G (MR) กดว RR:L; นรธ G:MP (MI) อพย GI:GG; GJ:M
(MO) อพย GJ:I (MJ) อพย GQ:O-J; MR:MO (MN) กดว RR:Q (G) อพย GM:J, OG
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ที� สอง นับตั# งแต่เวลายกออก
จากแผ่นดินอียิปต์ ชุมนุมชน
ชาติ อิ สราเอลทั# งหมดก็มาถึ ง
ถิ�นทุรกันดารสีน ซึ�งอยู่ระหว่าง
ตาํบลเอลิมกับภูเขาซีนาย
2 ชุ มนุ มชนชาติ อิ สราเอลทั# ง
ปวงก็พากั นบ่นต่อโมเสสและ
อาโรนในถิ�นทุรกันดาร
3คนอิสราเอลกล่าวแก่ท่านทั# ง
สองว่า "พวกข้าพเจ้าตายเสีย
ด้วยพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์
ตั# งแต่อยู่ในประเทศอียิปต์ ขณะ
เมื� อนั� งอยู่ใกล้หม้อเนื# อและรับ
ประทานอาหารอิ�มหนาํจะดีกว่า
นี� ท่านกลับนาํพวกข้าพเจ้าออก
มาในถิ�นทุรกันดารอย่างนี#  เพื�อ
จะให้ ชุมนุมชนทั# งหมดหิวตาย
เท่านั#น"
4แล้วพระเยโฮวาห์ ได้ตรัสกับ
โมเสสว่า "ดูเถิด เราจะให้อา-
หารตกลงมาจากท้องฟ้าดุจฝน
สาํหรับพวกเจ้า ให้พลไพร่ออก
ไปเก็บทุ กวันพอกินเฉพาะวัน
หนึ� งๆ เพื� อเราจะได้ลองใจว่า
เขาจะดาํ เนิ นตามราชบัญญัติ
ของเราหรือไม่
5 ต่อมาในวันที�หก เมื� อเขา
เตรียมของที�เกบ็มา อาหารนั#นก็
จะเพิ� มเป็นสองเท่ าของที� เขา
เกบ็ทุกวัน"
6 โมเสสกั บอาโรนจึ งบอกชน
ชาติอิสราเอลทั#งปวงว่า "ในเวลา

เย็นท่านทั# งหลายจะได้รู้ ว่าพระ
เยโฮวาห์เป็นผู้ทรงนาํพวกท่าน
ออกจากประเทศอียิปต์
7ในเวลาเช้า พวกท่านจะได้
เห็นสง่ าราศีแห่งพระเยโฮวาห์
เพราะคาํบ่นต่อว่าของพวกท่าน
ต่อพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรง
สดับแล้ว เราทั#งสองเป็นผู้ใดเล่า
พวกท่านจึงมาบ่นต่อว่าเรา"
8โมเสสกล่าวว่า "ในเวลาเย็น
พระเยโฮวาห์จะประทานเนื# อให้
ท่านรับประทานและในเวลาเช้า
พวกท่านจะมีอาหารรับประทาน
จนอิ�ม เพราะพระเยโฮวาห์ทรง
สดับคาํบ่นของท่านต่อพระองค์
เราทั# งสองนี# เป็นผู้ ใดเล่า พวก
ท่านมิได้บ่นต่อว่าเรา แต่ได้บ่น
ต่อว่าพระเยโฮวาห์"
9 โมเสสจึ งกล่ าวแก่ อาโรนว่ า
"จงบอกชุมนุมชนชาติอิสราเอล
ทั#งปวงว่า `เข้ามาใกล้พระพักตร์
พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์
ทรงสดับคาํบ่นของท่านแล้ว'"
10 ต่อมาขณะที� อาโรนกล่าวแก่
บรรดาชุมนุมชนอิสราเอลอยู่นั#น
เขาทั# งหลายมองไปทางถิ� นทุร-
กันดาร แล้วดูเถิด สง่าราศีของ
พระเยโฮวาห์ปรากฏอยู่ในเมฆ
11 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
12 "เราได้ยินคาํบ่นของชนชาติ
อิสราเอลแล้ว จงกล่าวแก่เขาว่า

อพยพ GJ

(M) อพย GI:GG; GO:MI (R) อพย GN:R; กดว GG:I-O (I) อพย GO:MO; พบญ L:M
(O) ลนต MO:MG (J) อพย J:N (N) อพย GJ:GP, GM; กดว GI:MN (L) G ซมอ L:N
(Q) กดว GJ:GJ (GP) อพย GR:MG; GJ:N (GM) อพย GJ:J-L; กดว GI:MN
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`ในเวลาเย็น พวกเจ้าจะได้กิน
เนื# อ ทั# งในเวลาเช้า เจ้าจะได้
อาหารกินจนอิ�ม แล้วเจ้าจะรู้ว่า
เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
พวกเจ้า'"
13 ครั# นถึ งเวลาเย็นฝู งนกคุ่ ม
บินมาเตม็ค่าย ในเวลาเช้ากม็ีนํ#า
ค้างตกรอบค่ายที�พัก
มานาเปรียบเทียบกบัพระเยซู

ซึ)งเป็นอาหารทิพย์
มาจากสวรรค์

14 เมื� อนํ#าค้างระเหยไปแล้ว ดู
เถิด สิ� งหนึ�งเหมือนเกลด็เลก็ๆ
เท่าเม็ดนํ#า ค้างแข็งอยู่ที� พื# นดิน
ในถิ�นทุรกันดารนั#น
15 เมื� อชนชาติอิสราเอลเห็นจึง
พูดกันว่า "นี� คือมานา" เพราะ
เขาไม่ทราบว่าเป็นสิ�งใด โมเสส
จึงบอกเขาว่า "นี�แหละเป็นอา-
หารที� พระเยโฮวาห์ประทานให้
พวกท่านรับประทาน
16 นี� เป็นสิ� งที�พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาไว้ว่า `ให้ทุกคนเกบ็เท่าที�
พอรับประทานอิ�ม ให้เกบ็คนละ
โอเมอร์ ตามจาํนวนคนมากน้อย
ซึ�งพักอยู่ในเตน็ท์ของตน'"
17 ชนชาติ อิ สราเอลก็กระทาํ
ตาม บางคนเก็บมาก บางคน
เกบ็น้อย
18 แต่เมื�อเขาใช้โอเมอร์ตวงคน
ที� เก็บได้มากก็ไม่มีเหลือ และ
คนที�เกบ็ได้น้อยกห็าขาดไม่ ทุก

คนเกบ็ได้เท่าที�คนหนึ� งรับประ-
ทานพอดี
19 โมเสสจึงสั� งว่า "อย่าให้ผู้ใด
เกบ็เหลือไว้จนรุ่งเช้า"
20 แต่ เขามิ ได้ เชื� อฟั งโมเสส
บางคนเกบ็ส่วนหนึ� งไว้จนรุ่งเช้า
อาหารนั# นก็เน่าเป็นหนอนและ
บูดเหม็น โมเสสจึงโกรธคน
เหล่านั#น
21 เขาเก็บกันทุกๆเช้าเท่าที�คน
หนึ� งรับประทานพอดี แต่พอ
แดดออกร้อนจัดแล้วอาหารนั# น
กล็ะลายไป
22 อยู่มาเมื� อถึงวันที�หก เขา
เก็บอาหารสองเท่า คือคนละ
สองโอเมอร์ บรรดาหัวหน้าของ
ชุมนุมชนจึงมารายงานต่อโมเสส

อธิบายเรื)องวนัสะบาโต
23 โมเสสบอกเขาว่า "พระเย-
โฮวาห์ทรงพระบัญชาว่า `พรุ่งนี#
เป็นวันหยุดงาน เป็นสะบาโต
วันบริสุทธิXของพระเยโฮวาห์ วัน
นี# จะปิ# งอะไรก็ให้ปิ# ง จะต้มอะ-
ไรกต้็มเสีย และส่วนที� เหลือทั# ง
หมดจงเกบ็ไว้จนถึงวันรุ่งขึ# น'"
24 เมื�อเขาเก็บไว้จนถึงวันรุ่งขึ# น
ตามโมเสสสั� ง อาหารนั#นก็มิได้
บูดเหมน็เป็นหนอนเลย
25 โมเสสจึงบอกว่า "วันนี# จง
กินอาหารนั#น เพราะว่าวันนี# เป็น
วันสะบาโตของพระเยโฮวาห์ วัน
นี# ท่านจะไม่พบอาหารอย่างนั# น

อพยพ GJ

(GR) กดว GG:Q, RG (GI) อพย GJ:RG; กดว GG:N-L (GO) อพย GJ:I; นหม Q:GO
(GJ) อพย GM:I; GJ:RM (GL) M คร L:GO (GQ) อพย GM:GP; GJ:MR; MR:GL
(MR) ปฐก M:R; อพย MP:L-GG (MI) อพย GJ:MP
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ในทุ่งเลย
26 จงเกบ็หกวัน แต่ในวันที�เจด็
ซึ�งเป็นสะบาโตจะไม่มีเลย"
27 อยู่มาเมื� อวันที� เจ็ดมีบางคน
ออกไปเกบ็ แต่ไม่ได้พบ
28 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า "พวกเจ้าจะขัดขืนบัญญัติ
และราชบัญญัติของเรานานสัก
เท่าไร
29 ดูซิ พระเยโฮวาห์ทรงกาํ-
หนดวันสะบาโตให้เจ้า คือในวัน
ที�หก พระองค์จึงประทานอา-
หารให้พอรับประทานสองวัน
ให้ ทุ กคนพั กอยู่ ในที� ของตน
อย่าให้ผู้ ใดออกจากที� พักในวัน
ที�เจด็นั#นเลย"
30 เหตุฉะนั# นพลไพร่ทั# งปวงจึง
ได้พักงานในวันที�เจด็
31 เหล่าวงศ์วานของอิสราเอล
เรียกชื�ออาหารนั#นว่า มานา เป็น
เม็ดขาวเหมือนเมลด็ผักชี มีรส
เหมือนขนมแผ่นประสมนํ#าผึ# ง
32 โมเสสกล่าวว่า "พระเยโฮ-
วาห์มีรับสั�งว่า `จงตวงมานาโอ-
เมอร์หนึ� ง เก็บไว้ตลอดชั� วอายุ
ของเจ้า เพื� อเขาทั# งหลายจะได้
เห็นอาหารซึ� งเราเลี# ยงเจ้ าใน
ถิ�นทุรกันดารนี#  เมื�อเรานาํพวก
เจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์'"
33 โมเสสบอกอาโรนว่า "เอา
หม้อลูกหนึ� ง ตวงมานาให้เต็ม
โอเมอร์หนึ� ง เก็บไว้ต่อพระ

พักตร์พระเยโฮวาห์ ตลอดชั� ว
อายุของท่าน"
34 อาโรนก็วางมานานั# นลงหน้า
หีบพระโอวาท เพื�อรักษาไว้ตาม
พระดาํ รั สที� พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาแก่โมเสส
35 ชนชาติอิสราเอลได้กินมานา
สี�สิบปีจนเขามาถึงเมืองที�จะอา-
ศัยอยู่ พวกเขากินมานาจนมาถึง
ชายแดนแผ่นดินคานาอัน
36 หนึ� งโอเมอร์เท่ากับหนึ� งใน
สิบของเอฟาห์

นํ&าไหลออกมาจากศิลา

17
ชุ มนุ มชนชาติ อิ สรา-
เอลทั# ง หมดยกออก

จากถิ� นทุ รกั นดารสี นไปเป็ น
ระยะๆตามพระบัญชาของพระ
เยโฮวาห์และมาตั# งค่ายที� เรฟีดิม
ที�นั�นไม่มีนํ#าให้พลไพร่ดื�ม
2 เหตุฉะนั# นพลไพร่จึงกล่าวหา
โมเสสว่า "ให้นํ#าพวกข้าดื� มซิ"
โมเสสจึงบอกเขาว่า "พวกเจ้าหา
เรื�องเราทาํไม เหตุไฉนพวกเจ้า
จึ งบังอาจลองดี กับพระเยโฮ-
วาห์"
3พลไพร่กระหายนํ#าที�ตาํบลนั# น
จึงบ่นต่อโมเสสว่า "ทาํไมท่าน
จึงพาพวกข้า ทั# งบุตรและฝูง
สัตว์ของข้า ออกมาจากประเทศ
อียิปต์ให้อดนํ#าตาย"
4โมเสสจึงร้องทูลพระเยโฮวาห์
ว่า "ข้าพระองค์จะทาํอย่างไรกับ

อพยพ GJ, GN

(MJ) อพย MP:Q-GP (ML) M พกษ GN:GI; สดด NL:GP; GPJ:GR (RG) กดว GG:N-Q
(RR) ฮบ Q:I; วว M:GN (RI) อพย MO:GJ, MG (RO) กดว RR:RL (G) อพย GO:MM; GJ:G
(M) อพย GI:GG; กดว MP:M-R (R) อพย GM:RL (I) อพย GI:GO; ยน L:OQ
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ชนชาตินี# ดี เขาเกือบจะเอาหิน
ขว้างข้าพระองค์ให้ตายอยู่แล้ว"
5พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสส
ว่า "จงเดินล่วงหน้าพลไพร่ไป
และนาํพวกผู้ ใหญ่บางคนของ
อิสราเอลไปด้วย ให้ถือไม้เท้าที�
เจ้าใช้ตีแม่นํ#านั#นไปด้วย
6ดูเถิด เราจะยืนอยู่ต่อหน้าเจ้า
ที�นั� นบนศิลาที�ภูเขาโฮเรบ เจ้า
จงตีศิลานั#น แล้วนํ#าจะไหลออก
มาจากศิลาให้พลไพร่ดื�ม" โม-
เสสก็ทาํดังนั# นท่ามกลางสายตา
พวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล
7 โมเสสเรี ยกชื� อตาํบลนั# นว่ า
มัสสาห์ และเมรบาห์ ด้วยเหตุ
ว่า คนอิสราเอลกล่าวหาตน ณ
ที�นั# น และลองดีกับพระเยโฮ-
วาห์ว่า "พระเยโฮวาห์ทรงสถิต
อยู่ ท่ ามกลางพวกข้าพเจ้าจริง
หรือ"

การสูร้บกบัคนอามาเลข
8ครั#งนั#น คนอามาเลขยกมารบ
กับคนอิสราเอลที�ตาํบลเรฟีดิม
9โมเสสสั� งโยชูวาว่า "จงเลือก
ชายฉกรรจ์ฝ่ายเราออกไปสู้ รบ
กับพวกอามาเลข พรุ่งนี# เราจะ
ยืนถือไม้เท้าของพระเจ้าอยู่บน
ยอดภูเขา"
10 โยชูวากท็าํตามคาํสั� งของโม-
เสส ออกสู้ รบกับพวกอามาเลข
ส่วนโมเสส อาโรน และเฮอร์ก็
ขึ# นไปบนยอดภูเขานั#น

11 ต่อมาโมเสสยกมือขึ# นเมื�อไร
อิ สราเอลก็ ได้ เปรียบเมื� อนั# น
ท่านลดมือลงเมื�อไร พวกอามา-
เลขกเ็ป็นต่อเมื�อนั#น
12 แต่ มื อของโมเสสเมื� อยล้ า
เขาทั# งสองก็นาํก้อนหินมาวางไว้
ให้โมเสส ท่านนั� ง อาโรนกับ
เฮอร์ก็ช่วยยกมือท่านขึ# นคนละ
ข้าง มือของท่านกชู็อยู่จนตะวัน
ตกดิน
13 ฝ่ ายโยชู วาปราบอามาเลข
กั บพลไพร่ของเขาพ่ ายแพ้ ไป
ด้วยคมดาบ
14 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า "จงเขียนข้อความต่อไปนี# ลง
ไว้ ในหนั งสือเพื� อเป็นที� ระลึก
ทั# งเล่าให้โยชูวาฟังคือว่า เราจะ
ลบล้างชื�อชนชาติอามาเลขไม่ให้
ปรากฏในความทรงจาํของพล
ไพร่ภายใต้ฟ้านี# เลย"
15 โมเสสจึงสร้างแท่นเรียกชื� อ
ว่า เยโฮวาห์นิสสี
16 กล่าวว่า "เพราะพระเยโฮ-
วาห์ได้ทรงปฏิญาณว่า พระเย-
โฮวาห์จะทรงกระทาํสงครามกับ
อามาเลขต่อไปทุกชั�วอายุ"

พ่อตาของโมเสส
มาเยี)ยมชนชาติอิสราเอล

18
เมื� อเยโธร ปุโรหิตแห่ง
มีเดียน พ่อตาของโม-

เสส ได้ยินถึงกิจการทั# งหลายที�
พระเจ้าทรงกระทาํเพื� อโมเสส

อพยพ GN, GL

(O) กดว MP:L; อสค M:J (J) กดว MP:GP-GG; พบญ L:GO (N) กดว MP:GR, MI; MN:GI
(L) ปฐก RJ:GM; กดว MI:MP (Q) อพย I:MP (GG) ยก O:GJ
(GI) อพย MI:I; กดว RR:M; พบญ MO:GQ (GJ) ปฐก MM:GI-GJ (G) อพย M:GJ, GL
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และอิสราเอลพลไพร่ของพระ
องค์ว่า พระเยโฮวาห์ทรงนาํอิส-
ราเอลออกจากอียิปต์
2 เยโธรพ่อตาของโมเสสจึงพา
ศิปโปราห์ภรรยาของโมเสสซึ� ง
โมเสสได้ ส่ งกลั บไปแต่ คราว
ก่อนนั#น
3พร้อมกับบุตรชายทั# งสองคน
ของนาง คนหนึ� งชื� อเกอร์โชม
เพราะโมเสสกล่าวว่า "ข้าพเจ้า
เป็นคนต่ างด้ าวอาศั ยอยู่ ต่ าง
ประเทศ"
4อีกคนหนึ� งชื� อ เอลีเยเซอร์
เพราะท่านกล่าวว่า "พระเจ้าของ
บิดาข้าพเจ้าเป็นผู้อุปถัมภ์ของ
ข้าพเจ้า และทรงให้ข้าพเจ้ารอด
จากพระแสงดาบของฟาโรห์"
5 เยโธรพ่อตาของโมเสส พา
ภรรยาและบุตรชายทั# งสองคน
นั# นมาหาโมเสสที� ในถิ� นทุรกัน-
ดารที� เขาตั# งค่ายอยู่ที� ภูเขาของ
พระเจ้า
6ท่านบอกโมเสสว่า "เราคือเย-
โธรพ่อตาของท่านพาภรรยากับ
บุตรชายทั# งสองของนางมาหา
ท่าน"
7 โมเสสออกไปต้อนรับพ่อตา
กราบลงและจุบท่าน ท่านทั# ง
สองไต่ถามถึงทุกข์สุขซึ�งกันและ
กันแล้วพากันเข้าไปในเตน็ท์
8 โมเสสเล่าให้พ่อตาฟังถึงเหตุ
การณ์ทุกประการซึ� งพระเยโฮ-

วาห์ทรงกระทาํกับฟาโรห์ และ
แก่ชาวอียิปต์เพราะทรงเห็นแก่
พวกอิสราเอล ทั#งความทุกข์ยาก
ลาํบากทั# งปวงซึ� งเกิดขึ# นแก่คน
อิสราเอลในระหว่างทาง และ
พระเยโฮวาห์ได้ทรงช่วยเขาให้
พ้นภัยอย่างไร
9 เยโธรก็มีความยินดีที�ได้ทราบ
พระกรุณาทั# งสิ# นซึ� งพระเยโฮ-
วาห์ได้ทรงสาํแดงแก่คนอิสรา-
เอล เมื�อพระองค์ทรงช่วยเขาให้
รอดพ้นจากเงื# อมมือชาวอียิปต์
10 เยโธรจึงกล่าวว่า "สาธุการ
แด่พระเยโฮวาห์ผู้ทรงช่วยท่าน
ทั#งหลายให้รอดจากเงื# อมมือชาว
อียิปต์ และจากหัตถ์ของฟาโรห์
และทรงช่วยพลไพร่ให้พ้นจาก
มือของชาวอียิปต์
11 บัดนี# เราทราบว่า พระเยโฮ-
วาห์ทรงเป็ นใหญ่กว่ าพระทั# ง
ปวง ใหญ่กว่าพระเหล่านั#นที�ได้
กระทาํต่อชนชาติอิสราเอลอย่าง
ทะนง"
12 เยโธรพ่อตาของโมเสสก็นาํ
เครื�องเผาบูชา และเครื�องสัตว-
บูชาถวายแด่พระเจ้า ฝ่ายอาโรน
กับบรรดาผู้ ใหญ่แห่งอิสราเอล
มารับประทานเลี# ยงกั บพ่อตา
ของโมเสสเฉพาะพระพักตร์พระ
เจ้า
13 ต่อมาวันรุ่งขึ# น โมเสสออก
นั� งพิ จารณาพิพากษาความให้

อพยพ GL

(M) อพย M:MG; I:MP-MJ (R) อพย M:MM; กจ N:MQ (I) ปฐก IQ:MO (O) อพย R:G
(N) ปฐก GL:M (L) อพย GO:J, GJ (Q) อสย JR:N-GI (GP) ปฐก GI:MP
(GG) อพย G:GP, GJ, MM; M พศด M:O (GM) อพย MI:O; พบญ GM:N (GR) มธ MR:M
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พลไพร่ พลไพร่ก็ยืนห้อมล้อม
โมเสสตั# งแต่เช้าจนเยน็
14 เมื� อพ่ อตาของโมเสสเห็ น
งานทั# งปวงที� โมเสสกระทาํเพื� อ
พลไพร่เช่นนั#น จึงกล่าวว่า "นี�
ท่ านใช้ วิ ธี อะไรปฏิ บั ติ กั บพล
ไพร่เล่า เหตุไรท่านจึงนั�งทาํงาน
อยู่แต่ผู้ เดียว และพลไพร่ทั# ง
ปวงก็ยืนล้อมท่านตั# งแต่เช้าจน
เยน็"
15 โม เสส จึ งตอบพ่ อตา ว่ า
"เพราะพลไพร่ มาหาข้ าพเจ้ า
เพื�อขอให้ทูลถามพระเจ้า
16 เมื�อเขามีการโต้เถียงกันก็มา
หาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ตัดสิน
ความระหว่างเขากับเพื� อนบ้าน
สอนเขาให้ รู้ จั กกฎเกณฑ์ ของ
พระเจ้าและพระราชบัญญัติของ
พระองค์"
17 ฝ่ ายพ่ อตาของโมเสสจึ ง
กล่าวแก่ท่านว่า "ท่านทาํอย่างนี#
ไม่ดี
18 ทั# งท่านและพลไพร่ที� มาหา
ท่านนั# นจะอ่อนระอาใจ เพราะ
ภาระอันหนักนี# เหลือกาํลังของ
ท่าน ท่านไม่สามารถที�จะทาํแต่
ผู้เดียวได้
19 ฟังเสียงของเราบ้าง เราจะ
ให้คาํแนะนาํแก่ท่าน และขอให้
พระเจ้ าทรงสถิ ตอยู่ กั บท่ าน
ท่ านจงเป็นผู้ แทนของพลไพร่
ต่อพระเจ้า นาํความกราบทูล

พระเจ้า
20 ท่ านจงสั� งสอนเขาให้ รู้ กฎ
และพระราชบัญญัติต่างๆ และ
แสดงให้เขารู้ จักทางที� เขาต้อง
ดาํเนินชีวิตและสิ�งที�ต้องปฏิบัติ
21 ยิ� งกว่านั# น ท่านจงเลือกคน
ที� สามารถจากพวกพลไพร่ คือ
คนที� ยาํเกรงพระเจ้า ไว้ใจได้
และเกลียดสินบน แต่งตั# งคน
อย่างนี# ไว้เป็นผู้ปกครองคน พัน
คนบ้าง ร้อยคนบ้าง ห้าสิบคน
บ้าง สิบคนบ้าง
22 ให้เขาพิพากษาความของพล
ไพร่อยู่ เสมอ ส่วนคดีใหญ่ๆก็
ให้เขานาํมาแจ้งต่อท่าน แต่คดี
เล็กๆน้ อยๆให้ เขาตั ดสิ นเอง
การงานของท่านจะเบาลง และ
พวกเขาจะแบกภาระร่ วมกั บ
ท่าน
23 ถ้าทาํดั งนี# และพระเจ้าทรง
บัญชาแล้ว ท่านกจ็ะสามารถทน
ได้ พลไพร่ทั#งปวงนี# กจ็ะไปยังที�
อาศัยของเขาด้วยความสงบสุข"
24 โมเสสก็ฟังเสียงของพ่อตา
และทาํ ตามที� เ ขาแนะนาํ ทุ ก
ประการ
25 โมเสส จึ ง ไ ด้ เ ลื อ กคนที�
สามารถจากคนอิสราเอลทั# งปวง
ตั# งให้เป็นหัวหน้าพลไพร่ เป็นผู้
ปกครองคนพันคนบ้าง ร้อยคน
บ้าง ห้าสิบคนบ้าง สิบคนบ้าง
26 คนเหล่านั# นพิพากษาความ

อพยพ GL

(GO) ลนต MI:GM (GJ) อพย MI:GI (GL) กดว GG:GI, GN (GQ) อพย I:GJ; MP:GQ
(MP) พบญ G:GL; O:G (MG) พบญ GJ:GQ (MM) พบญ G:GN; กดว GG:GN
(MR) อพย GJ:MQ (MO) อพย GL:MG; พบญ G:GO (MJ) โยบ MQ:GJ
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ของพลไพร่อยู่เสมอ แต่คดี
ยากๆเขานาํไปแจ้งโมเสส ส่วน
คดีเลก็ๆน้อยๆเขาตัดสินเอง
27 โมเสสส่งพ่อตาของตนกลับ
ไป พ่อตาก็กลับไปยังเมืองของ
เขา

คนอิสราเอลมาถึง
ถิ)นทุรกนัดารซีนาย

19
ในเดือนที�สามนับตั# งแต่
ชนชาติ อิ สราเอลออก

จากแผ่นดินอียิปต์ ในวันนั#นเขา
มาถึงถิ�นทุรกันดารซีนาย
2เมื� อยกออกจากตาํบลเรฟีดิม
มาถึงถิ� นทุรกันดารซีนาย พวก
เขาก็ตั# งค่ายอยู่ในถิ�นทุรกันดาร
ชาวอิสราเอลตั# งค่ายอยู่ที� หน้า
ภูเขานั#น
3โมเสสขึ# นไปเฝ้าพระเจ้า พระ
เยโฮวาห์ ตรัสจากภู เขานั# นว่ า
"บอกวงศ์วานยาโคบและชนชาติ
อิสราเอลดังนี# ว่า
4 `พวกเจ้าได้เห็นกิจการซึ� งเรา
กระทาํกับชาวอียิปต์แล้ว และที�
เราเทิดชูเจ้าขึ# น ดุจดังด้วยปีก
นกอินทรี เพื�อนาํเจ้ามาถึงเรา
5 เหตุฉะนั# นบัดนี# ถ้าเจ้าเชื� อฟัง
เสียงเรา และรักษาพันธสัญญา
ของเราไว้ เจ้าจะเป็นทรัพย์อัน
ประเสริฐของเรา ยิ� งกว่าชาติทั#ง
ปวง เพราะแผ่นดินทั# งสิ# นเป็น
ของเรา
6 เจ้าทั# งหลายจะเป็นอาณาจักร

แห่งปุโรหิต และเป็นชนชาติ
บริสุทธิX สาํหรับเรา' นี� เป็น
ถ้อยคาํที� เจ้าต้องบอกให้ชนชาติ
อิสราเอลฟัง"
7โมเสสจึงมาเรียกประชุมพวก
ผู้ใหญ่ของพลไพร่ แล้วเล่าข้อ
ความเหล่านี# ที�พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาท่านให้เขาฟังทุกประการ
8 บรรดาพลไพร่ก็ตอบพร้อม
กันว่า "สิ�งทั#งปวงที�พระเยโฮวาห์
ตรัสนั#น ข้าพเจ้าทั#งหลายจะกระ
ทาํตาม" โมเสสจึงนาํถ้อยคาํของ
พลไพร่ไปกราบทูลพระเยโฮวาห์

พลไพร่จงเตรียมตวั
ที)จะฟังคําสั )งจากพระเจ้า

9พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
"ดูเถิด เราจะมาหาเจ้าในเมฆ
หนาทึบ เพื� อพลไพร่จะได้ยิน
ขณะที� เราพูดกับเจ้า แล้วจะได้
เชื� อเจ้าตลอดไป" โมเสสนาํคาํ
ของพลไพร่นั#นกราบทูลพระเย-
โฮวาห์
10 พระเยโฮวาห์ จึ งรับสั� งกั บ
โมเสสว่า "ไปบอกให้พลไพร่
ชาํระตัวให้บริสุทธิX ในวันนี# และ
พรุ่งนี#  ให้เขาซักเสื# อผ้าเสียให้
สะอาด
11 เตรียมตัวไว้ให้พร้อมในวัน
ที� สาม เพราะในวันที� สามนั# น
พระเยโฮวาห์จะเสด็จลงมาบน
ภูเขาซีนายท่ามกลางสายตาของ
พลไพร่ทั#งปวง

อพยพ GL, GQ

(MN) กดว GP:MQ-RP (G) กดว RR:GO (M) อพย R:G, GM; GN:G (R) อพย R:I; กจ N:RL
(I) พบญ MQ:M (O) อพย Q:MQ; GO:MJ (J) พบญ N:J; GI:MG (N) อพย I:MQ-RP
(L) อพย I:RG; MI:R (Q) อพย GQ:GJ; MP:MG; MI:GO (GP) ลนต GG:II-IO; ฮบ GP:MM
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12 จงกาํหนดเขตให้พลไพร่อยู่
รอบภูเขา แล้วกาํชับเขาว่า `เจ้า
ทั# งหลายจงระวังตัวให้ดีอย่าล่วง
ลํ#า เขตขึ# นไปหรือถูกต้องเชิ งภู
เขานั# น ผู้ใดถูกภูเขาต้องมีโทษ
ถึงตายเป็นแน่
13 อย่าใช้มือฆ่าผู้นั# นเลย ให้
เอาหินขว้างหรือยิงเสีย จะเป็น
สัตว์กด็ีหรือเป็นมนุษย์กด็ี อย่า
ไว้ชีวิต' เมื�อได้ยินเสียงแตรเป่า
ยาว ให้เขาทั# งหลายมายังภูเขา
นั#น"
14 โมเสสลงจากภูเขามายังพล
ไพร่ แล้วพลไพร่ชาํระตัวให้บริ-
สุทธิXและซักเสื# อผ้าให้สะอาด
15 แล้วท่านกล่าวแก่พลไพร่ว่า
"ท่านทั# งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้
พร้อมในวันที�สาม อย่าเข้าใกล้
ภรรยาของท่านเลย"
16 อยู่มาพอถึงรุ่ งเช้าวันที� สาม
ก็บังเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบ มีเมฆ
อันหนาทึบปกคลุมภูเขานั# นไว้
กับมีเสียงแตรดังสนั�น จนคนทั#ง
ปวงที� อยู่ ค่ายต่างก็พากันกลั ว
จนตัวสั�น
17 โมเสสก็ นาํประชาชนออก
จากค่ายไปเฝ้าพระเจ้า พวกเขา
มายืนอยู่ที�เชิงภูเขา
18 ภูเขาซีนายมีควันกลุ้มหุ้มอยู่
ทั� วไปเพราะพระเยโฮวาห์เสด็จ
ลงมาบนภูเขานั#นโดยอาศัยเพลิง
ควันไฟพลุ่ งขึ# นเหมือนควันจาก

เตาใหญ่ ภูเขากส็ะท้านหวั�นไหว
ไปหมด
19 เมื�อเสียงแตรยิ�งดังขึ# น โม-
เสสก็กราบทูล พระเจ้าก็ตรัส
ตอบเป็นเสียงร้อง
20 พระเยโฮวาห์เสด็จลงมาบน
ยอดภูเขาซีนาย พระเยโฮวาห์
ทรงเรียกโมเสสให้ขึ# นไปบนยอด
เขา โมเสสกขึ็# นไป
21 พระเยโฮวาห์ตรัสสั� งโมเสส
ว่า "เจ้าจงลงไปกาํชับพลไพร่
เกรงว่า เขาจะล่วงลํ#า เข้ามาถึง
พระเยโฮวาห์ เพราะอยากเห็น
แล้วเขาจะพินาศเสียเป็นจาํนวน
มาก
22 อีกประการหนึ� ง พวกปุโร-
หิตที� เข้ามาเฝ้าพระเยโฮวาห์นั# น
ให้เขาชาํระตัวให้บริสุทธิX  ด้วย
เกรงว่าพระเยโฮวาห์จะทรงลง
โทษเขา"
23 ฝ่ายโมเสสกราบทูลพระเย-
โฮวาห์ว่า "พลไพร่ขึ# นมาบน
ภูเขาซีนายไม่ได้ เพราะพระองค์
ทรงสั� งข้ าพระองค์ทั# งหลายว่า
`จงกั#นเขตรอบภูเขานั#น ชาํระให้
เป็นที�บริสุทธิX '"
24 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโม-
เสสว่า "ลงไปเถิด แล้วกลับขึ# น
มาอีก พาอาโรนขึ# นมาด้วย แต่
อย่าให้พวกปุโรหิตและพลไพร่
ล่ วงลํ#า ขึ# นมาถึ งพระเยโฮวาห์
เกรงว่าพระองค์จะลงโทษเขา"

อพยพ GQ

(GM) อพย RI:R (GO) G คร N:O (GJ) ฮบ GM:GL-GQ, MG (GN) พบญ I:GP
(GL) ปฐก GO:GN; GQ;ML; อพย R:M (GQ) สดด LG:N; ฮบ GM:MG (MG) G ซมอ J:GQ
(MM) อพย GQ:MI; MI:O; ลนต GP:R; MG:J-L (MR) อพย GQ:GM
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25 โมเสสก็ลงไปบอกพลไพร่
ตามนั#น
พระเจ้าทรงตรสัพระบญัญติั

สิบประการจากสวรรค์

20
พระเจ้าตรัสพระวจนะ
ทั#งสิ# นต่อไปนี# ว่า

2 "เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า ผู้ ได้นาํเจ้าออกจาก
แผ่นดินอียิปต์คือจากเรือนทาส
3 อย่ ามี พระอื� นใดนอกเหนื อ
จากเรา
4อย่าทาํรูปเคารพสลักสาํหรับ
ตนเป็นรูปสิ� งหนึ� งสิ� งใด ซึ� งมี
อยู่ในฟ้าเบื# องบน หรือซึ�งมีอยู่ที�
แผ่นดินเบื# องล่าง หรือซึ� งมีอยู่
ในนํ#าใต้แผ่นดิน
5อย่ากราบไหว้หรือปรนนิ บัติ
รูปเหล่านั# น เพราะเราคือพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เป็น
พระเจ้าที�หวงแหน ให้โทษ
เพราะความชั� วช้ าของบิดาตก
ทอดไปถึงลูกหลานของผู้ ที� ชั ง
เราจนถึงสามชั�วสี� ชั� วอายุคน
6แต่แสดงความเมตตาต่อคนที�
รักเรา และรักษาบัญญัติของเรา
จนถึงพันชั�วอายุคน
7อย่าออกพระนามพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างไร้ประ
โยชน์ เพราะผู้ที� ออกพระนาม
พระองค์อย่างไร้ประโยชน์นั# น
พระเยโฮวาห์จะทรงถือว่าไม่มี
โทษกห็ามิได้

8จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือ
เป็นวันบริสุทธิX
9 จงทาํการงานทั# งสิ# นของเจ้ า
หกวัน
10 แต่วันที� เจ็ดนั# นเป็นสะบาโต
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของ
เจ้า ในวันนั#นอย่ากระทาํการงาน
ใดๆ ไม่ว่าเจ้าเอง หรือบุตรชาย
บุตรสาวของเจ้า หรือทาสทาสี
ของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า
หรื อแขกที� อาศัยอยู่ ในประตู
เมืองของเจ้า
11 เพราะในหกวันพระเยโฮวาห์
ทรงสร้างฟ้า และแผ่นดิน ทะเล
และสรรพสิ� งซึ� งมีอยู่ ในที� เหล่า
นั# น แต่ในวันที� เจ็ดทรงพัก
เพราะฉะนั# นพระเยโฮวาห์ทรง
อวยพระพรวันสะบาโต และทรง
ตั# งวันนั#นไว้เป็นวันบริสุทธิX
12 จงให้เกียรติแก่ บิดามารดา
ของเจ้า เพื� ออายุของเจ้าจะได้
ยืนนานบนแผ่นดิน ซึ� งพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทาน
ให้แก่เจ้า
13 อย่าฆ่าคน
14 อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา
15 อย่าลักทรัพย์
16 อย่ าเป็ นพยานเท็จใส่ ร้ าย
เพื�อนบ้าน
17 อย่าโลภครัวเรือนของเพื�อน
บ้าน อย่าโลภภรรยาของเพื�อน
บ้าน หรือทาสทาสีของเขา หรือ

อพยพ GQ, MP

(G) พบญ O:MM (M) อพย GR:R (R) ยรม MO:J (I) พบญ I:GO-GQ (O) กดว GI:GL, RR
(J) พบญ N:Q (N) ลนต GQ:GM (L) ลนต MJ:M (Q) ลก GR:GI (GP) ปฐก M:M-R
(GG) ปฐก M:M-R (GM) ลนต GQ:R (GR) รม GR:Q (GI) พบญ O:GL (GO) ลนต GQ:GG
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วัว ลาของเขา หรือสิ� งใดๆซึ� ง
เป็นของของเพื�อนบ้าน"
18 คนทั# งหลายเมื� อได้ยิน ได้
เห็นฟ้าร้อง ฟ้าแลบ เสียงแตร
และควันที�พลุ่ งขึ# นจากภูเขาเช่น
นั#น ต่างกยื็นตัวสั�นอยู่แต่ไกล
19 เขาจึ งกล่ าวแก่ โมเสส ว่ า
"ท่านจงนาํความมาเล่าเถิด พวก
ข้าพเจ้าจะฟัง แต่อย่าให้พระเจ้า
ตรัสกับพวกข้าพเจ้าเลย เกรงว่า
ข้าพเจ้าจะตาย"
20 โมเสสจึงกล่าวแก่พลไพร่ว่า
"อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระเจ้า
เสดจ็มาเพื�อลองใจท่านทั#งหลาย
เพื� อพวกท่านจะได้ยาํเกรงพระ
องค์ และจะได้ไม่ทาํบาป"
21 พลไพร่ยืนอยู่แต่ไกล แต่
โมเสสเข้าไปใกล้ความมืดทึบที�
พระเจ้าทรงสถิตอยู่นั#น
22 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า "บอกชนชาติอิสราเอลดังนี#
ว่า `เจ้าทั# งหลายได้เห็นแล้วว่า
เราพูดกับพวกเจ้าจากท้องฟ้า
23 เจ้าอย่าทาํรูปพระด้วยเงินไว้
สาํหรับบูชาเทียมเท่ากับเราหรือ
ทาํรูปพระด้วยทองคาํสาํหรับตัว
24 จงใช้ดินก่อแท่นบูชาสาํหรับ
เรา และบนแท่นนั# นจงใช้แกะ
และวั วของเจ้ าเป็นเครื� องเผา
บูชา และเป็นสันติบูชาแก่เรา
ในทุ กตาํบลที� เราให้ ระลึ กถึ ง
นามของเรา เราจะมาหาเจ้าและ

อวยพรเจ้า
25 ถ้ าจะก่อแท่นบูชาด้วยศิลา
สาํหรับเรา อย่าก่อด้วยศิลาที�ตก
แต่งแล้ว เพราะถ้าเจ้าใช้เครื�อง
มือตกแต่งศิลานั# น เจ้าก็จะทาํ
ให้ศิลานั#นเป็นมลทิน
26 และเจ้าอย่าเดินตามขั#นบัน-
ไดขึ# นไปยั งแท่ นบู ชาของเรา
เพื� อว่าการเปลือยเปล่าของเจ้า
จะไม่ได้ถูกเปิดเผยเสียที�นั�น"

ความยุติธรรมระหว่าง
นายกบัทาส

21
"ต่อไปนี# เป็นคาํตัดสิน
ซึ� งเจ้ าต้ องประกาศให้

เขาทั#งหลายทราบไว้
2 ถ้ าเจ้ าจะซื# อคนฮีบรู ไว้ เป็น
ทาส เขาจะต้องปรนนิบัติเจ้าหก
ปี แต่ปีที� เจ็ดเขาจะได้เป็นอิส-
ระโดยไม่ต้องเสียค่าไถ่
3 ถ้าทาสได้มาแต่ผู้ เดียว จง
ปล่อยเขาไปแต่ผู้เดียว ถ้าเขามี
ภรรยาต้องปล่อยภรรยาของเขา
ไปด้วย
4ถ้านายหาภรรยาให้เขา และ
ภรรยานั#นเกิดบุตรชายกด็ี บุตร
สาวก็ดีด้วยกัน ภรรยากับบุตร
นั# นจะเป็นคนของนาย เขาจะ
เป็นอิสระได้แต่ตัวผู้เดียว
5 ถ้าทาสนั# นมากล่าวเป็นที� เข้า
ใจชัดเจนว่า `ข้าพเจ้ารักนาย
และลูกเมียของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ไม่อยากออกไปเป็นไท'

อพยพ MP, MG

(GQ) พบญ O:O, MR-MN (MP) อพย I:GP (MG) อพย GQ:GJ (MM) พบญ I:RJ; O:MI, MJ
(MR) อพย RM:G-M, I (MI) ปฐก GM:M (MO) พบญ MN:O (MJ) อพย ML:IM-IR
(G) อพย MI:R-I (M) ลนต MO:RQ-IR (O) พบญ GO:GJ
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6ให้นายพาทาสนั# นไปถึ งพวก
ผู้ พิพากษา พาเขาไปที�ประตู
หรือไม้วงกบประตู แล้วให้นาย
เจาะหูเขาด้วยเหล็กหมาด เขา
ก็จะอยู่ ปรนนิบัตินายต่อไปจน
ชีวิตหาไม่
7 ถ้าคนใดขายบุตรสาวเป็นทาสี
หญิงนั# น จะมิได้เป็นอิสระ
เหมือนทาส
8ถ้าหญิงนั#นไม่เป็นที�พอใจของ
นายที�รับเธอไว้เป็นภรรยา ต้อง
ยอมให้คนอื�นไถ่เธอไป แต่ไม่มี
สิทธิX จะขายหญิงนั# นให้แก่ชาว
ต่างประเทศ เพราะมิได้สัตย์ซื�อ
ต่อหญิงนั#นแล้ว
9 ถ้ านายยกหญิ งนั# นให้ เป็ น
ภรรยาบุตรชายของตน ก็ให้เขา
ปฏิบัติต่อหญิงนั# นดุจเป็นบุตร
สาวของตน
GPถ้ าเขาหาหญิ งอื� นมาเป็ น
ภรรยา อย่าให้เขาลดอาหารการ
กิน เสื# อผ้าและประเพณีผัวเมีย
กับคนเก่า
11 ถ้าเขามิได้กระทาํตามประ-
การใดในสามประการนี# แก่ เธอ
หญิงนั# นจะไปเสียก็ได้ โดยไม่
ต้องมีค่าไถ่ ไม่ต้องเสียเงิน

ความยุติธรรมเกี)ยวกบั
ความเจ็บป่วยและ

การกระทําผิดต่อคนอื)น
12 ผู้ใดทุบตีคนหนึ� งให้ตาย ผู้
นั#นจาํต้องรับโทษถึงตายเป็นแน่

13 ถ้าผู้ใดมิได้เจตนาฆ่าเขา แต่
เขาตายเพราะพระเจ้าทรงปล่อย
ให้ตายด้วยมือของผู้นั# น เราจะ
ตั# งตาํบลหนึ� งไว้ให้ เขาหนีไปที�
นั�น
14 แต่ถ้าผู้ ใดเจตนาหักหลังฆ่า
เพื�อนบ้าน กใ็ห้ดึงตัวเขาไปจาก
แท่นบูชาของเราเพื� อลงโทษให้
ถึงตาย
15 ผู้ใดทุบตีบิดามารดาของตน
ผู้นั# นจะต้องถูกปรับโทษถึงตาย
เป็นแน่
16 ผู้ใดลักคนไปขายกด็ี หรือมี
ผู้พบคนที�ถูกลักไปอยู่ในมือของ
ผู้นั#นกด็ี ผู้ลักนั#นจะต้องถูกปรับ
โทษถึงตายเป็นแน่
17 ผู้ ใดแช่งด่าบิดามารดาของ
ตน ผู้นั# นต้องถูกปรับโทษถึง
ตายเป็นแน่
18 ถ้ามีผู้ วิวาทกัน และฝ่าย
หนึ�งเอาหินขว้างหรือชก แต่อีก
ฝ่ ายหนึ� งไม่ ถึ งแก่ ความตาย
เพียงแต่เจบ็ป่วยต้องนอนพัก
19 ถ้าผู้ที�บาดเจบ็นั#นลุกขึ# น ถือ
ไม้เท้าเดินออกไปได้อีก ผู้ตีนั#น
ก็พ้นโทษ แต่เขาจะต้องเสียค่า
ป่วยการ และค่ารักษาบาดแผล
จนหายเป็นปกติ
20 ถ้ าผู้ ใดทุบตี ทาสชายหญิง
ของตนด้วยไม้จนตายคามือ ผู้
นั#นต้องถูกปรับโทษเป็นแน่
21 หากว่าทาสนั# นมี ชี วิตต่อไป

อพยพ MG

(J) อพย GM:GM (N) นหม O:O (GP) G คร N:R, O (GM) ปฐก Q:J; ลนต MI:GN
(GR) กดว RO:GG; พบญ GQ:R-O (GI) พบญ GQ:GG-GM (GJ) ปฐก RN:ML; อพย MM:I
(GN) ลนต MP:Q; สภษ MP:MP (GQ) M ซมอ R:MQ (MG) ลนต MO:II-IJ
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ได้วันหนึ� ง หรือสองวันจึงตาย
นายกไ็ม่ต้องถูกปรับโทษ เพราะ
ทาสนั#นเป็นดังเงินของนาย
22 ถ้ามีผู้ชายตีกัน แล้วบังเอิญ
ไปถูกผู้หญิงมีครรภ์ทาํให้แท้ง
ลูก แต่หญิงนั#นไม่เป็นอันตราย
ต้องปรับผู้นั# นตามแต่สามีของ
หญิงนั# นจะเรียกร้องเอาจากเขา
และเขาจะต้องเสียตามที�พวกผู้
พิพากษาจะตัดสิน
23 ถ้ าหากว่ าเป็นเหตุ ให้ เกิ ด
อันตรายประการใด กใ็ห้วินิจฉัย
ดังนี#  คือชีวิตแทนชีวิต
24 ตาแทนตา ฟันแทนฟัน มือ
แทนมือ เท้าแทนเท้า
25 รอยไหม้แทนรอยไหม้ แผล
แทนแผล รอยชํ#าแทนรอยชํ#า

ความรบัผิดชอบของ
เจ้าของสตัว์

26 ถ้ าผู้ ใดตี นั ยน์ ตาของทาส
ชายหญิงให้บอดไป เขาต้อง
ปล่อยทาสผู้นั# นให้เป็นไทเนื� อง
ด้วยนัยน์ตาของเขา
27 ถ้ าผู้ ใดทาํ ให้ ฟั นทาสชาย
หญิงหลุดไป เขาต้องปล่อย
ทาสผู้ นั# นเป็นไทเนื� องด้วยฟัน
ของเขา
28 ถ้าวั วขวิดชายหรือหญิงถึ ง
ตายจงเอาหินขว้างวัวนั#นให้ตาย
เป็นแน่ และอย่ากินเนื# อของมัน
เลย แต่เจ้าของวัวตัวนั# นไม่มี
โทษ

29 แต่ ถ้ าวัวนั# นเคยขวิดคนมา
ก่อน และมีผู้มาเตือนให้เจ้าของ
ทราบ แต่เจ้าของมิได้กักขังมัน
ไว้ มันจึงได้ขวิดชายหรือหญิง
ถึงตาย ให้เอาหินขว้างวัวนั#นเสีย
ให้ตายและให้ลงโทษเจ้าของถึง
ตายด้วย
30 ถ้าจะเรียกร้องเอาค่าไถ่จาก
ผู้นั#น เขาต้องเสียค่าไถ่แทนชีวิต
ของเขาตามที�ได้เรียกร้อง
31 หากวัวนั# นขวิดบุตรชายและ
บุตรสาว ก็จงปรับโทษตามคาํ
ตัดสินข้อนี# ดุจกัน
32 ถ้าวัวนั# นขวิดทาสชายหญิง
ของผู้ใด เจ้าของวัวต้องให้เงิน
แก่นายของทาสนั# นสามสิบเช-
เขล แล้วต้องเอาหินขว้างวัวนั#น
ให้ตายเสียด้วย
33 ถ้าผู้ ใดเปิดบ่อ หรือขุดบ่อ
แต่มิได้ปิดไว้ แล้วมีวัวหรือลา
ตกลงไปตายในบ่อนั#น
34 เจ้าของบ่อต้องให้ค่าชดใช้
เขา ต้องเสียเงินค่าสัตว์นั# นให้
แก่เจ้าของ ซากสัตว์ที�ตายนั#นจะ
ตกเป็นของเจ้าของบ่อ
35 ถ้าวัวของผู้ ใดขวิดวัวของผู้
อื�นให้ตาย เขาต้องขายวัวที�เป็น
อยู่แล้วมาแบ่งเงินกัน และวัวที�
ตายนั#นให้แบ่งกันด้วย
36 หรือถ้ารู้แล้วว่า วัวนั# นเคย
ขวิดมาก่อน แต่เจ้าของมิได้กัก
ขังไว้ เจ้าของต้องใช้วัวแทนวัว

อพยพ MG

(MM) อพย GL:MG-MM; MG:RP; พบญ MM:GL
(MI) ลนต MI:MP; พบญ GQ:MG; มธ O:RL-II; G ปต M:GQ-MP (ML) ปฐก Q:O
(RP) อพย MG:MM; กดว RO:RG (RM) อพย MG:ML; ศฟย GG:GM-GR; มธ MJ:GO; MN:R, Q
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และวัวที� ตายนั# นก็ตกเป็นของ
ตัว"
สิทธิอํานาจของเจ้าของสตัว์

22
"ถ้าผู้ใดลักวัวหรือแกะ
ไปฆ่าหรือขาย ให้ผู้นั#น

ใช้ วัวห้าตัวแทนวัวหนึ� งตัวและ
แกะสี�ตัวแทนแกะตัวหนึ�ง
2 ถ้าผู้ใดเห็นขโมยกาํลังขุดช่อง
เข้าไปแล้วตีขโมยนั# นตาย ไม่
ต้องทาํให้โลหิตตกเพราะการตี
คนนั#น
3ถ้าดวงอาทิตย์ขึ# นแล้ว ต้องทาํ
ให้โลหิตตกเพราะการตีคนนั# น
แต่ผู้ร้ายนั#นต้องให้ค่าชดใช้ ถ้า
เขาไม่มีอะไรจะใช้ให้ ต้องขาย
ตัวเขาเป็นค่าของที�ลักไปนั#น
4 ถ้าจับของที�ลักไปนั# นได้อยู่ใน
มือของเขาจะเป็นวัวกด็ี หรือลา
ก็ดี หรือแกะกด็ี ซึ� งยังเป็นอยู่
ขโมยนั# นต้องให้ ค่ าชดใช้ เป็น
สองเท่า
5 ถ้าผู้ ใดปล่อยให้สัตว์กินของ
ในนา หรือในสวนองุ่ นเสียไป
หรือปล่อยสัตว์ของตน แล้วมัน
ไปกินในนาของผู้อื�น เขาต้องให้
ค่าชดใช้ โดยให้ของที�ดีที�สุดใน
นาของตน และของที�ดีที�สุดใน
สวนองุ่นของตนเป็นค่าเสียหาย
6ถ้าจุดไฟที�กองหนาม และไฟ
ลามไปติดกองข้าว หรือติดต้น
ข้าวซึ� งมิได้เกี�ยว หรือติดทุ่งนา
ให้ไหม้เสีย ผู้ที�จุดไฟนั#นต้องใช้

ค่าเสียหายเตม็จาํนวน
7 ถ้ าผู้ ใดฝากเงิ นหรื อสิ� งของ
ไว้กับเพื�อนบ้าน แล้วของนั#นถูก
ขโมยลักไปจากเรือนผู้นั#น ถ้าจับ
ขโมยได้ ขโมยต้องใช้แทนเป็น
สองเท่า
8 ถ้าจับขโมยไม่ได้ จงนาํเจ้า
ของเรือนมาถึงพวกผู้ พิพากษา
เพื�อจะดูว่ามือของตนเองได้ลัก
สิ�งของของเพื�อนบ้านนั#นหรือไม่
9ในคดีฟ้องร้องทุกอย่าง จะ
เป็นเรื�องวัว ลา แกะ หรือเสื# อผ้า
หรือเรื� องสิ� งของใดๆที� หายไป
ถ้ามีคนมาอ้างว่าสิ� งนี# สิ� งนั# นเป็น
ของตน จงนาํคดีของคู่ความนั#น
ไปถึงพวกผู้พิพากษา พวกผู้พิ-
พากษานั# นจะตัดสินว่าผู้ ใดผิด
ผู้นั# นจะต้องใช้ค่าชดใช้เป็นสอง
เท่า
10 ถ้าผู้ใดฝากลาหรือวัว หรือ
แกะ หรือสัตว์ใดๆไว้กับเพื�อน
บ้าน และสัตว์นั# นเกิดตายลง
หรือเป็นอันตราย หรือมีผู้ ไล่
ต้อนไปจากบ้านนั#นโดยไม่มีใคร
เห็น
11 ต้องให้ผู้ รับฝากนั#นปฏิญาณ
ตัวต่อเพื� อนบ้านต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์เพื� อดูว่า มือของ
เขาลักของของเพื�อนบ้านนั#นจริง
หรือไม่ แล้วเจ้าของนั# นจะต้อง
ยินยอม ผู้รับฝากนั#นไม่ต้องให้
ค่าชดใช้

อพยพ MG, MM

(G) M ซมอ GM:J; สภษ J:RG; ลก GQ:L (M) กดว RO:MN; โยบ MI:GJ (R) อพย MG:M
(I) อพย MG:GJ; สภษ J:RG (N) อพย MM:I; ลนต J:G-N (L) อพย MG:J, MM; MM:ML
(Q) อพย MM:L, ML; พบญ MO:G (GG) ฮบ J:GJ
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12 แต่ถ้าสัตว์นั#นถูกลักไป ขณะ
เมื�อผู้ รับฝากอยู่ด้วย ผู้ รับฝาก
ต้องให้ค่าชดใช้แก่เจ้าของ
13 ถ้ามีสัตว์ ร้ายมากัดฉีกสัตว์
นั#นตาย จงเอาซากมาให้ตรวจดู
เป็นหลักฐาน แล้วผู้ รับฝากไม่
ต้องให้ค่าชดใช้แทนสัตว์ถูกกัด
ฉีกนั#น
14 ถ้ าผู้ ใดยื มสิ� งใดๆไปจาก
เพื�อนบ้านแล้วเกิดเป็นอันตราย
หรือตายระหว่างเวลาที� เจ้าของ
ไม่อยู่ ผู้ยืมต้องให้ค่าชดใช้เตม็
ตามจาํนวนเป็นแน่
15 แต่ถ้าเจ้าของอยู่ด้วย ผู้ ยืม
ไม่ต้องให้ค่าชดใช้ ถ้าเป็นของ
เช่าให้คิดแต่ค่าเช่าเท่านั#น

การล่วงประเวณี
การไหวรู้ปเคารพ ความกรุณา
16 ถ้าผู้ ใดล่อลวงหญิงพรหม-
จารีที� ยั งไม่ มี คู่ หมั# นและนอน
ร่วมกับหญิงนั# น ผู้นั# นจะต้อง
เสียเงินสินสอด และต้องรับ
หญิงนั#นเป็นภรรยาของตน
17 ถ้าบิดาไม่ยอมอย่างเด็ดขาด
ที� จะยกหญิงนั# นให้ เป็นภรรยา
เขาก็ ต้ องเสี ยเงิ นเท่ าสิ นสอด
ตาม ธรรม เ นี ยมสู่ ขอห ญิ ง
พรหมจารีนั#นดุจกัน
18 สาํหรับแม่มด เจ้าอย่าให้
รอดชีวิตอยู่เลย
19 ผู้ใดร่วมประเวณีกับสัตว์ ผู้
นั# นจะต้องถูกลงโทษถึงตายเป็น

แน่
20 ผู้ใดถวายบูชาแก่พระต่างๆ
เว้นแต่พระเยโฮวาห์องค์เดียว ผู้
นั#นต้องถูกทาํลายเสียสิ# น
21 เจ้าอย่าบีบบังคับ หรือข่ม
เหงคนต่างด้าวเลย เพราะเจ้าทั#ง
หลายเคยเป็นคนต่างด้าวอยู่ใน
ประเทศอียิปต์
22 อย่าข่มเหงหญิงม่ายหรือลูก
กาํพร้าพ่อเลย
23 ถ้าเจ้าข่มเหงเขาโดยวิธีใดก็
ตาม และเขาร้องทุกข์ถึงเรา เรา
จะฟังคาํร้องทุกข์ของเขาแน่ๆ
24 ความโกรธของเราจะพลุ่ งขึ# น
และเราจะประหารเจ้าด้วยดาบ
ภรรยาของเจ้าจะต้องเป็นม่าย
และบุตรของเจ้าจะต้องเป็นกาํ-
พร้าพ่อ
25 ถ้าเจ้าให้พลไพร่ของเราคน
ใดที�เป็นคนจนและอยู่กับเจ้ายืม
เงินไป อย่าถือว่าตนเป็นเจ้าหนี#
และอย่าคิดดอกเบี# ยจากเขา
26 ถ้ าเจ้ าได้ รับเสื# อคลุ มของ
เพื�อนบ้านไว้เป็นของประกัน จง
คืนของนั# นให้ เขาก่อนตะวันตก
ดิน
27 เพราะเขามี เสื# อคลุมตัวนั# น
ตัวเดียวเป็นเครื� องปกคลุมร่าง
กาย มิฉะนั#นเวลานอนเขาจะเอา
อะไรห่มเล่า ต่อมาเมื� อเขาทูล
ร้องทุกข์ต่อเรา เราจะสดับฟัง
เพราะเราเป็นผู้มีเมตตากรุณา

อพยพ MM

(GM) ปฐก RG:RQ (GR) ปฐก RG:RQ (GJ) พบญ MM:ML-MQ (GN) ปฐก RI:GM
(GL) ลนต GQ:RG (GQ) ลนต GL:MR; MP:GO (MG) อพย MR:Q (MM) พบญ MI:GN-GL
(MR) พบญ GP:GN-GL (MI) สดด JQ:MI (MJ) พบญ MI:J, GP-GR (MN) อพย RI:J-N
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28 อย่าด่าผู้เป็นพระ หรือสาป
แช่งผู้ ปกครองชนชาติของเจ้า
เลย
29 อย่าชักช้าที� จะนาํพืชผลและ
นํ#าผลไม้อันแรกของเจ้ามาถวาย
พระเจ้า จงถวายบุตรชายหัวปี
ของเจ้าให้แก่เรา
30 สาํหรับวัวและแพะแกะของ
เจ้า จงทาํดังนั#นเหมือนกัน ให้
ลูกมันอยู่กับแม่เจด็วัน ถึงวันที�
แปดจงพามาถวายแก่เรา
31 เจ้าทั# งหลายเป็นคนบริสุทธิX
อุทิศแก่เรา เหตุฉะนั# นเนื# อ
สัตว์ที� ถูกกัดตายในทุ่ งนา เจ้า
อย่ากินเลย จงทิ# งให้สุนัขกิน
เสีย"

กฎศีลธรรม

23
"อย่านาํเรื� องเทจ็ไปเล่า
ต่อๆกัน อย่าร่วมมือ

เป็นพยานใส่ร้ายกับคนชั�ว
2อย่าทาํชั� วตามอย่างคนจาํนวน
มากที�เขาทาํกันนั#นเลย อย่าอ้าง
พยานลาํเอียงเข้าข้างหมู่มาก จะ
ทาํให้ขาดความยุติธรรมไป
3ทั# งอย่าลาํเอียงเข้าข้างคนจน
ในคดีของเขา
4 ถ้าเจ้ าพบวัวหรือลาของศัตรู
หลงมา จงพาไปส่งคืนให้เจ้า
ของจงได้
5 ถ้ าเห็นลาของผู้ ที� เกลี ยดชั ง
เจ้าล้มลงเพราะบรรทุกของหนัก
อย่าได้เมินเฉยเสีย จงช่วยเขา

ยกมันขึ# น
6 เจ้าอย่าบิดเบือนคาํพิพากษา
ให้ผิดไปจากความยุติธรรมที�คน
จนควรได้รับในคดีของเขา
7 เจ้าจงหลีกให้ห่างไกลจากการ
ใส่ความคนอื�น อย่าประหาร
ชีวิตคนที�ปราศจากความผิดและ
คนชอบธรรม เพราะเราจะไม่ยก
โทษให้คนชั�ว
8อย่ารับสินบนเลย เพราะว่า
สินบนทาํให้คนตาดีกลายเป็น
คนตาบอดไป และพลิกคดีของ
คนชอบธรรมเสียได้
9 เจ้ าอย่ าข่ มเหงคนต่ างด้ าว
เพราะเจ้ารู้จักใจคนต่างด้าวแล้ว
เพราะว่าเจ้าทั# งหลายก็เคยเป็น
คนต่างด้าวในประเทศอียิปต์มา
ก่อน

ปีแห่งการหยุดพกั
10 จงหว่านพืชและเกี�ยวเก็บผล
ในนาของเจ้าตลอดหกปี
11 แต่ปีที� เจ็ดนั# น จงงดเสีย
ปล่อยให้นานั# นว่างอยู่ เพื� อให้
คนจนในชนชาติของเจ้าเก็บกิน
ส่วนที� เหลือนอกนั#นก็ให้สัตว์ป่า
กิน ส่วนสวนองุ่ นและสวนมะ-
กอกเทศเจ้าจงกระทาํเช่นเดียว
กัน
12 จงทาํการงานของเจ้าหกวัน
แต่ในวันที� เจ็ดนั# นจงหยุดงาน
เพื�อวัว ลาของเจ้าจะได้พัก และ
ลูกชายทาสีของเจ้า กับคนต่าง

อพยพ MM, MR

(ML) ปญจ GP:MP (MQ) อพย GR:M, GM (RG) อพย GQ:J; ลนต N:MI (G) อพย MP:GJ
(M) ปฐก N:G (R) พบญ G:GN (I) รม GM:MP (O) พบญ MM:I (J) ปญจ O:L
(N) มธ MN:I (L) สภษ GO:MN (Q) อพย MM:MG (GP) ลนต MO:G-N (GM) ลก GR:GI
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ด้าวจะได้พักผ่อนให้สดชื�นด้วย
13 สิ� งทั# งปวงที� เราสั� งเจ้าไว้นั# น
จงระวังถือให้ดี และอย่าออกชื�อ
พระอื�นเลย อย่าให้ได้ยินชื�อของ
พระเหล่านั# นออกจากปากของ
เจ้า

เทศกาลประจําปี
14 จงถือเทศกาลถวายแก่เราปี
ละสามครั#ง
15 จงถือเทศกาลกินขนมปังไร้
เชื# อตามเวลาที�กาํหนดไว้ (ใน
เดือนอาบีบ อันเป็นเดือนซึ�งเรา
บัญชาไว้ เจ้าจงกินขนมปังไร้
เชื# อเจ็ดวันตามที� เราสั� งเจ้ าไว้
แล้ว เพราะในเดือนนั#นเจ้าออก
จากอียิปต์ อย่าให้ผู้ใดมาเฝ้าเรา
มือเปล่าเลย)
16 จงถือเทศกาลเลี# ยงฉลองการ
เกบ็เกี�ยว ถวายพืชผลแรกที�เกิด
จากแรงงานของเจ้า ซึ� งเจ้าได้
หว่านพืชลงในนา เจ้าจงถือ
เทศกาลเลี# ยงฉลองการเก็บพืช
ผลปลายปี เมื� อเจ้าเก็บพืชผล
จากทุ่งนาอันเป็นผลงานของเจ้า
17 ให้ ผู้ชายทั# งปวงเข้าเฝ้าพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าปีละสามครั#ง
18 อย่ าถวายเลื อดจากเครื� อง
บูชาของเรา พร้อมกับขนมปังมี
เชื# อ หรือปล่อยให้มีไขมันใน
เครื� องบูชาของเราเหลืออยู่จน
ถึงรุ่งเช้า
19 พืชผลอันดี เลิ ศซึ� งได้ เก็บ

ครั#งแรกจากไร่นาของเจ้านั#น จง
นาํมาถวายในพระนิเวศพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้า อย่าต้ม
เนื# อลูกแพะด้วยนํ#า นมของแม่
มันเลย

ระเบียบในการชนะ
แผ่นดินคานาอนั

20 ดูเถิด เราใช้ทูตสวรรค์องค์
หนึ� งเดินนาํหน้าพวกเจ้า เพื� อ
คอยระวังรักษาพวกเจ้าตามทาง
นาํไปถึงที�ซึ�งเราได้เตรียมไว้
21 จงเอาใจใส่ ทูตนั# นและเชื� อ
ฟังเสียงของเขา อย่าฝ่าฝืนเขา
เพราะเขาจะไม่ยกโทษการละ-
เมิดให้เจ้าเลย ด้วยว่าเขากระทาํ
ในนามของเรา
22 แต่ ถ้ าเจ้ าทั# งหลายเชื� อฟั ง
เสียงของเขาจริงๆ และทาํทุกสิ�ง
ตามที� เราสั� งไว้ เราจะเป็นศัตรู
ต่อศัตรูของพวกเจ้า และจะเป็น
ปฏิปักษ์ต่อปฏิปักษ์ของพวกเจ้า
23 ด้วยว่าทูตสวรรค์ของเราจะ
ไปข้างหน้าพวกเจ้า และจะนาํ
พวกเจ้าไปถึงคนอาโมไรต์ คน
ฮิตไทต์ คนเปริสซี คนคานาอัน
คนฮีไวต์ และคนเยบุส แล้วเรา
จะตัดคนเหล่านั#นออกเสีย
24 อย่ ากราบไหว้พระของเขา
หรือปรนนิบัติหรือทาํตามแบบ
อย่างที�พวกเขากระทาํ แต่จง
ทาํลายรูปเคารพของเขา และทุบ
เสาศั กดิX สิ ทธิX ของเขาเสี ยให้

อพยพ MR

(GI) อพย MR:GN (GO) อพย GM:GI-MP (GJ) อพย RI:MM (GN) พบญ GJ:GJ
(GL) อพย RI:MO (GQ) พบญ GI:MG (MP) อพย R:M; GR:GO (MG) พบญ GL:GQ
(MM) พบญ RP:N (MR) อพย MR:MP (MI) อพย MP:O; MR:GR
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แหลกละเอียด
25 จงปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้า แล้วพระองค์จะ
ทรงอวยพรแก่อาหารและนํ#าของ
เจ้า เราจะบันดาลให้โรคต่างๆ
หายไปจากท่ามกลางพวกเจ้า
26 จะไม่มีการแท้งลูก หรือเป็น
หมันในดินแดนของเจ้า เราจะ
ให้เจ้ามีอายุยืนนาน
27 เราจะบันดาลให้ เกิดความ
สยดสยองขึ# นก่อนหน้าพวกเจ้า
เราจะทาํลายชาวเมืองทั# งปวงที�
พวกเจ้าไปเผชิญหน้านั#น เราจะ
ให้พวกศัตรูทั# งปวงหันหลังหนี
พวกเจ้า
28 เราจะใช้ ให้ฝู งต่อล่วงหน้า
ไปก่อนพวกเจ้า จะขับไล่คนฮี-
ไวต์ คนคานาอัน คนฮิตไทต์ไป
ให้พ้นหน้าพวกเจ้า
29 เราจะไม่ไล่เขาไปให้พ้นหน้า
พวกเจ้าในระยะปีเดียว เกรงว่า
แผ่นดินจะรกร้างไปและสัตว์ป่า
จะทวีจาํนวนขึ# นต่อสู้ กับพวกเจ้า
30 แต่เราจะไล่เขาไปให้พ้นหน้า
พวกเจ้ าที ละเล็ กละ น้ อยจน
พวกเจ้าทวีจาํนวนมากขึ# น แล้ว
ไ ด้ รั บมอบดิ นแดนนั# น เ ป็ น
กรรมสิทธิX
31 เราจะกาํหนดเขตแดนของ
พวกเจ้าไว้ตั# งแต่ทะเลแดงจนถึง
ทะเลของชาวฟีลิสเตีย ตั# งแต่
ถิ� น ทุ รกั นดารจนจดแม่ นํ#า

เพราะเราจะมอบชาวเมืองนั#นไว้
ในมือของพวกเจ้าให้พวกเจ้าไล่
เขาไปเสียให้พ้นหน้า
32 พวกเจ้าอย่าทาํพันธสัญญา
กับเขา หรือกับพระของเขาเลย
33 เขาจะอาศัยในดินแดนของ
เจ้าไม่ได้ เกรงว่าเขาจะชักจูงให้
เจ้ากระทาํบาปต่อเรา เพราะว่า
ถ้าพวกเจ้าปรนนิบัติพระของเขา
เรื� องนี# ก ็จะเป็นบ่วงแร้วดักเจ้า
เป็นแน่"

พระเจ้าทรงประทาน
คําสั )งแก่โมเสส

24
พระองค์ตรัสกับโมเสส
ว่า "เจ้ากับอาโรน นา-

ดับ และอาบีฮู กับพวกผู้ใหญ่
เจด็สิบคนของอิสราเอลจงขึ# นมา
เฝ้าพระเยโฮวาห์ แล้วนมัสการ
อยู่แต่ไกล
2ให้เฉพาะโมเสสผู้ เดียวเข้ามา
ใกล้พระเยโฮวาห์ ส่วนคนอื�นๆ
อย่ าให้ เข้ ามาใกล้และอย่ าให้
ประชาชนขึ# นมากับโมเสสเลย"
3โมเสสจึงนาํพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์และคาํตัดสินทั# งสิ# นมา
ชี# แจงให้ประชาชนทราบ  ประ-
ชาชนทั# งปวงก็ตอบเป็ นเสี ยง
เดียวกันว่า "พระวจนะทั# งหมด
ซึ�งพระเยโฮวาห์ตรัสไว้นั#น พวก
เราจะกระทาํตาม"
4 โมเสสจึงจารึกพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ไว้ทุกคาํ แล้วตื� น

อพยพ MR, MI

(MO) อพย GO:MJ (MJ) พบญ N:GI; ML:I (MN) อพย GO:GJ (ML) ยชว MI:GM
(MQ) พบญ N:MM (RG) ปฐก GO:GL (RM) อพย RI:GM, GO (RR) สดด GPJ:RJ
(G) ลนต GP:G-M; กดว GG:GJ (R) อพย GQ:L; MI:N (I) ปฐก ML:GL
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ขึ# นแต่เช้าจัดแจงสร้างแท่นบูชา
ขึ# นที� เชิงภูเขา ปักเสาหินขึ# นสิบ
สองก้อนตามจาํนวนตระกูลทั# ง
สิบสองของอิสราเอล
5ท่านใช้ให้หนุ่มๆชนชาติอิส-
ราเอลถวายเครื� องเผาบูชาและ
ถวายวัวเป็นเครื� องสันติบูชาแด่
พระเยโฮวาห์
6โมเสสเก็บเลือดวัวครึ�งหนึ� งไว้
ในชาม อีกครึ� งหนึ� งประพรมที�
แท่นบูชานั#น
7 ท่ านถื อหนั งสื อพันธสั ญญา
อ่านให้ประชาชนฟัง พวกเขา
กล่าวว่า "บรรดาสิ�งที�พระเยโฮ-
วาห์ตรัสไว้นั# นพวกเราจะกระทาํ
ตาม และเราจะเชื�อฟัง"
8 โมเสสก็เอาเลือดพรมประชา
ชนและกล่าวว่า "ดูเถิด นี� เป็น
เลือดแห่งพันธสัญญา ซึ� งพระ
เยโฮวาห์กระทาํกับเจ้าตามพระ
วจนะทั#งหมดนี# "

โมเสสอยู่บนภูเขาซีนาย
 สี)สิบวนั

9ครั# งนั# นโมเสสกับอาโรน นา-
ดับและอาบี ฮูและพวกผู้ ใหญ่
เจ็ดสิบคนของอิสราเอลขึ# นไป
อีก
10 เขาทั# งหลายได้เห็นพระเจ้า
แห่งอิสราเอล และพื# นที� รอง
พระบาทเป็นดุจพลอยไพทูรย์
สุกใสเหมือนท้องฟ้าทีเดียว
11 พระองค์มิได้ลงโทษบรรดา

หัวหน้าชนชาติอิสราเอล เขาทั#ง
หลายได้เห็นพระเจ้าและได้กิน
และดื�ม
12 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า "ขึ# นมาหาเราบนภูเขาแล้ว
คอยอยู่ที�นั�น เราจะให้แผ่นศิลา
อันมีราชบัญญัติ และข้อบัญญัติ
ซึ� งเราจารึกไว้ เพื� อเก็บไว้สอน
เขา"
13 โมเสสจึงลุกขึ# นพร้อมกับโย-
ชูวาผู้ รับใช้ โมเสสขึ# นไปบน
ภูเขาของพระเจ้า
14 และกล่ าวแก่ พวกผู้ ใหญ่
เหล่านั# นว่า "คอยเราอยู่ที�นี�จน
กว่ าเราจะกลับมาหาพวกท่ าน
อีก ดูเถิด อาโรนและเฮอร์อยู่
กับพวกท่าน ใครมีเรื�องราวอะ-
ไรกจ็งมาหาท่านทั#งสองนี# เถิด"
15 แล้ วโมเสสขึ# นไปบนภู เขา
เมฆกค็ลุมภูเขาไว้
16 สง่าราศีของพระเยโฮวาห์มา
อยู่บนภูเขาซีนาย เมฆนั# นปก
คลุมภูเขาอยู่หกวัน ครั# นวันที�
เจด็พระองค์ทรงเรียกโมเสสจาก
หมู่เมฆ
17 สง่ าราศีของพระเยโฮวาห์
ปรากฏแก่ตาชนชาติอิสราเอล
เหมือนเปลวไฟไหม้อยู่บนยอด
ภูเขา
18 โมเสสเข้าไปในหมู่ เมฆนั# น
และขึ# นไปบนภูเขา โมเสสอยู่บน
ภูเขานั#นสี�สิบวันสี�สิบคืน

อพยพ MI

(O) อพย GL:GM; MP:MI (J) ฮบ Q:GL (N) ฮบ Q:GQ (L) มธ MJ:ML (GP) อสค G:MJ
(GG) ปฐก RM:RP; อพย GQ:MG (GM) อพย MI:M, GO; RG:GL (GR) อพย RM:GN
(GI) อพย GN:GP (GO) อพย GQ:Q (GJ) อพย GJ:GP; RR:GL (GN) พบญ I:MJ
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อิสราเอลช่วยกนัถวาย
เพื)อสรา้งพลบัพลา

25
ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัส
กับโมเสสว่า

2"จงสั� งชนชาติอิสราเอลให้นาํ
ของมาถวายแก่เรา ของนั# นให้
รับมาจากทุกๆคนที�เตม็ใจถวาย
3ของถวายซึ� งเจ้าจะต้องรับจาก
เขาคือ ทองคาํ เงิน ทองสัมฤทธิX
4 ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม ผ้า
ป่านเนื# อละเอียดและขนแพะ
5หนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง หนัง
ของตัวแบดเจอร์ และไม้กระ-
ถินเทศ
6นํ#ามันเติมประทีป เครื�องเทศ
ปรุงนํ#ามันสาํหรับเจิม และปรุง
เครื�องหอม
7พลอยสีนํ#า ข้าวและพลอยสาํ-
หรับฝังในเอโฟดและทับทรวง
8แล้วให้เขาสร้างสถานบริสุทธิX
ถวายแก่เรา เพื� อเราจะได้อยู่
ท่ามกลางพวกเขา
9 แบบอ ย่ า งพลั บพลาและ
เครื� องทั# งปวงของพลับพลานั# น
เจ้าจงทาํตามที� เราแจ้งไว้แก่เจ้า
นี# ทุกประการ

หีบพนัธสญัญา
10 ให้เขาทาํหีบใบหนึ� งด้วยไม้
กระถินเทศ ยาวสองศอกคืบ
กว้างศอกคืบ และสูงศอกคืบ
11 หีบนั# นหุ้ มด้วยทองคาํบริ-
สุ ทธิX ทั# งด้ านในและด้ านนอก

แล้วทาํกระจังคาดรอบหีบนั# น
ด้วยทองคาํ
12 ให้ หล่ อห่ วงทองคาํสี� ห่ วง
สาํหรับหีบนั# นติดไว้ที� มุมทั# งสี�
ด้านนี# สองห่วง และด้านนั#นสอง
ห่วง
13 ให้ทาํคานหามด้วยไม้กระ-
ถินเทศหุ้มด้วยทองคาํ
14 แล้วสอดคานหามเข้าที� ห่วง
ข้างหีบสาํหรับใช้ยกหามหีบนั#น
15 ไม้คานหามให้สอดไว้ในห่วง
ของหีบ อย่าถอดออกเลย
16 พระโอวาทที� เราจะให้แก่เจ้า
จงเกบ็ไว้ในหีบนั#น
17 แล้ วจงทาํพระที� นั� งกรุ ณา
ด้วยทองคาํบริสุทธิX  ยาวสอง
ศอกคืบ กว้างศอกคืบ
18 จงทาํ เครู บทองคาํสองรู ป
โดยใช้ ฝี ค้ อนทาํตั# งไว้ที� ปลาย
พระที�นั�งกรุณาทั#งสองข้าง
19 ทาํเครูบไว้ที�ปลายพระที�นั� ง
กรุณาข้างละรูป ทาํเครูบนั#นและ
ให้ตอนปลายทั# งสองข้างติดเป็น
เนื# อเดียวกับพระที�นั�งกรุณา
20 ให้เครูบกางปีกออกไว้เบื# อง
บน ปกพระที�นั�งกรุณาไว้ด้วยปีก
และให้หันหน้าเข้าหากัน ให้
เครูบหันหน้ามาตรงพระที� นั� ง
กรุณา
21 แล้วจงตั# งพระที�นั� งกรุณานั#น
ไว้บนหีบ จงบรรจุพระโอวาทซึ�ง
เราจะให้ไว้แก่เจ้าไว้ในหีบนั#น

อพยพ MO

(M) อพย RO:I-Q, MG (J) อพย MN:MP (N) อพย ML:I, J-GI (L) อพย MQ:IO; RJ:G
(GP) อพย RN:G-Q (GG) อพย RN:M (GO) กดว I:J; G พกษ L:L (GJ) อพย GJ:RI
(GN) อพย RN:J (MP) G พกษ L:N (MG) อพย MO:GJ; MJ:RI

 02_exo.pub 
 page 53

 Monday, February 29, 2016 12:39 



หน้า 167

22 ณ ที�นั#น เราจะอยู่ให้เจ้าเข้า
เฝ้า และจะสนทนากับเจ้าจาก
เหนื อพระที� นั� งกรุณาระหว่ าง
กลางเครูบทั# งสองซึ� งตั# งอยู่ บน
หีบพระโอวาท เราจะสนทนากับ
เจ้าทุกเรื� องซึ� งเราจะสั� งเจ้าให้
ประกาศแก่ชนชาติอิสราเอล

โต๊ะขนมปังหนา้พระพกัตร์
23 แล้วจงเอาไม้กระถินเทศมา
ทาํโต๊ะตัวหนึ� ง ยาวสองศอก
กว้างหนึ�งศอก และสูงศอกคืบ
24 เจ้าจงหุ้มโต๊ะนั# นด้วยทองคาํ
บริสุทธิX  และทาํกระจังทองคาํ
รอบโต๊ะนั#นด้วย
25 ประกั บโต๊ะนั# นทาํ ให้ กว้ าง
หนึ� งฝ่ามือโดยรอบ แล้วทาํ
กระจังทองคาํประกอบให้รอบ
ประกับนั#น
26 จงทาํห่วงทองคาํสี� ห่วงติดไว้
ที�มุมขาโต๊ะทั#งสี�
27 ห่วงนั# นให้ติดชิดกับประกับ
เพื�อเอาไว้สอดคานหาม
28 เจ้ าจงทาํ คานหามด้ วยไม้
กระถินเทศ หุ้มด้วยทองคาํ ให้
หามโต๊ะด้วยไม้นี#
29 เจ้าจงทาํจานและช้อน คนโท
และอ่างนํ#าที�ใช้สาํหรับรินเครื�อง
ดื�มบูชา สิ�งเหล่านี# เจ้าจงทาํด้วย
ทองคาํบริสุทธิX
30 และเจ้ าจงวางขนมปังหน้ า
พระพักตร์ไว้บนโต๊ะนั# นต่อหน้า
เราเป็นนิตย์

คนัประทีปทองคํา
31 เจ้าจงทาํคันประทีปอันหนึ� ง
ด้วยทองคาํบริสุทธิX  จงใช้ฝีค้อน
ทาํคันประทีป ให้ทั# งลาํตัว กิ� ง
ดอก ดอกตูม และกลีบติดเป็น
เนื# อเดียวกันคันประทีปนั#น
32 ให้มีกิ� งหกกิ�ง แยกออกจาก
ลาํคันประทีปนั#นข้างละสามกิ�ง
33 กิ� งหนึ� งมีดอกเหมือนดอก
อัลมันด์สามดอก ทุกๆดอกให้มี
ดอกตูมและกลีบ อีกกิ�งหนึ�งให้
มีดอกสามดอกเหมือนดอกอัล-
มันด์ ทุกๆดอกให้มีดอกตูม
และกลีบ ให้เป็นดังนี# ทั# งหกกิ� ง
ซึ�งยื�นออกจากลาํคันประทีป
34 สาํหรับลาํคันประทีปนั# นให้
มีดอกสี� ดอกเหมื อนดอกอั ล-
มันด์ ทั#งดอกตูมและกลีบ
35 ใต้กิ� งทุกๆคู่ ทั# งหกกิ� งที� ลาํ
คันประทีปนั#น ให้มีดอกตูมเป็น
เนื# อเดียวกันกับคันประทีป
36 ดอกตู มและกิ� งทาํ ให้ เป็ น
เนื# อเดียวกันกับคันประทีป ให้
ทุกส่วนเป็นเนื# อเดียวกันด้ วย
ทองคาํบริสุทธิXที�ใช้ค้อนทาํ
37 จงทาํตะเกียงเจด็ดวงสาํหรับ
คันประทีปนั# น แล้วจุดตะเกียง
ให้ส่องแสงตรงไปหน้าคันประ-
ทีป
38 ตะไกรตัดไส้ตะเกียง และ
ถาดใส่ตะไกรให้ทาํด้วยทองคาํ
บริสุทธิX

อพยพ MO

(MM) อพย MQ:IM-IR (MR) อพย RN:GP (MQ) อพย RN:GJ; กดว I:N
(RP) อพย RQ:RJ; IP:MR (RG) อพย RN:GN-MI (RR) อพย RN:GQ
(RI) อพย RN:MP (RN) อพย MN:MG; RP:L; ลนต MI:R-I
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39 คันประทีปกับเครื� องใช้ ทุก
อย่างให้ทาํด้วยทองคาํบริสุทธิX
หนึ�งตะลันต์
40 จงระวั งทาํ สิ� งเหล่ านี# ตาม
แบบอย่างที� เราแจ้งแก่เจ้าบนภู
เขา"

ม่านสําหรบัพลบัพลา

26
"นอกจากนั#น เจ้าจงทาํ
พลับพลาด้วยม่านสิบ

ผืน ทาํด้วยผ้าป่านเนื# อละเอียด
และผ้าทอด้วยด้ายย้อมสีฟ้า สี
ม่วง สีแดงเข้ม กับให้มีภาพ
เครูบฝีมือช่างออกแบบไว้
2 ม่านผืนหนึ� งให้ยาวยี� สิบแปด
ศอก กว้างสี�ศอก ม่านทุกผืนให้
เท่ากัน
3 ม่านห้าผืนให้เกี� ยวติดกันและ
อีกห้ าผืนนั# นก็ให้ เกี� ยวติดกัน
ด้วย
4จงทาํหู ม่านด้วยด้ายสี ฟ้าติด
ไว้ตามขอบม่านด้านนอกสุดชุด
ที�หนึ� ง และตามขอบม่านด้าน
นอกสุดชุดที�สอง จงติดหูไว้
เหมือนกัน
5 ม่ านผื นหนึ� งให้ ทาํ หู ห้ าสิ บ
หูและตามขอบม่านชุดที�สอง ให้
ทาํหูห้าสิบหูให้ตรงกัน
6จงทาํขอทองคาํห้าสิบขอสาํ-
หรับใช้เกี� ยวม่าน เพื� อให้เป็น
พลับพลาเดียวกัน
7จงทาํม่านด้วยขนแพะ สาํหรับ
เป็นเตน็ท์คลุมพลับพลาชั#นนอก

อีกสิบเอด็ผืน
8ม่านผืนหนึ� งให้ทาํยาวสามสิบ
ศอก กว้างสี�ศอก ทั#งสิบเอด็ผืน
ให้เท่ากัน
9 ม่านห้าผืนให้เกี� ยวติดกันต่าง
หากและม่านอีกหกผืนให้เกี� ยว
ติดกันต่างหากเช่นกัน และม่าน
ผืนที�หกนั#นจงให้ห้อยซ้อนลงมา
ข้างหน้าพลับพลา
10 ทาํหูห้าสิบหูติดกับขอบม่าน
ด้านนอกสุดชุดที�หนึ� ง และหู
ห้ าสิ บหู ติ ดกั บขอบม่ านด้ าน
นอกสุดชุดที�สอง
11 แล้วทาํขอทองสัมฤทธิX ห้าสิบ
ขอ เกี�ยวขอเข้าที�หู เกี�ยวให้ติด
เป็นเตน็ท์หลังเดียวกัน
12 ม่านเตน็ท์ส่วนที�เกินอยู่ คือ
ชายม่านครึ� งหนึ� งที� เหลืออยู่นั# น
จงให้ห้อยลงมาด้านหลังพลับ-
พลา
13 ส่วนม่านคลุมพลับพลา ซึ� ง
ยาวเกินไปข้างละหนึ� งศอกนั# น
ให้ห้อยลงมาข้างๆพลับพลาทั# ง
ข้างนี# และข้างโน้น สาํหรับใช้
กาํบัง
14 เครื�องดาดเตน็ท์ข้างบน เจ้า
จงทาํด้วยหนังแกะตัวผู้ ย้อมสี
แดงชั# นหนึ� งและคลุมด้วยหนัง
ของตัวแบดเจอร์อีกชั#นหนึ�ง

ไมก้รอบสําหรบัพลบัพลา
15 ไม้กรอบสาํหรับทาํฝาพลับ-
พลานั#น ให้ใช้ไม้กระถินเทศตั# ง

อพยพ MO, MJ

(IP) อพย MO:Q; MJ:RP; กดว L:I; G พศด ML:GG; กจ N:II; ฮบ L:O
(G) อพย RJ:L-GQ (N) อพย RJ:GI
(GI) อพย RO:N, MR; RJ:GQ; RQ:II (GO) อพย RJ:MP-RI
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ตรงขึ# น
16 ไม้กรอบนั# นให้ยาวแผ่นละ
สิบศอก กว้างศอกคืบ
17 ให้มีเดือยกรอบละสองเดือย
เดือยกรอบหนึ� งมีไม้ประกับติด
กับเดือยอีกกรอบหนึ�ง ไม้กรอบ
พลับพลาทั#งหมดให้ทาํอย่างนี#
18 เจ้าจงทาํไม้กรอบพลับพลา
ดังนี#  ด้านใต้ให้ทาํยี�สิบแผ่น
19 จงทาํฐานรองรับด้วยเงินสี� -
สิ บฐานสาํหรั บไม้ กรอบยี� สิ บ
แผ่น ใต้ไม้กรอบแผ่นหนึ� งให้มี
ฐานรองรับแผ่นละสองฐาน สาํ-
หรับสวมเดือยสองอัน
20 ด้านที�สองของพลับพลาข้าง
ทิศเหนือนั#น ให้ใช้ไม้กรอบยี�สิบ
แผ่น
21 และทาํฐานเงินรองรับสี� สิบ
ฐาน ใต้กรอบให้ทาํฐานแผ่นละ
สองฐาน
22 ส่ วนด้ านหลั งทิศตะวันตก
ของพลับพลา ให้ทาํไม้กรอบหก
แผ่น
23 และทาํอีกสองแผ่นสาํหรับ
มุมพลับพลาด้านหลัง
24 ไม้กรอบนั# นข้างล่างให้แยก
กัน แต่ตอนบนยอดให้ติดกันที�
ห่วงแรกทั# งสองแห่ง ให้กระทาํ
ดังนี# กจ็ะทาํให้เกิดมุมสองมุม
25 คื อรวมเป็ นไม้ กรอบแปด
แผ่นด้วยกัน และฐานเงินสิบหก
อัน ใต้กรอบไม้ให้มีฐานรองรับ

แผ่นละสองฐาน
ไมก้รอบหุ้มดว้ยทองคํา

26 เจ้าจงทาํกลอนด้วยไม้กระ-
ถินเทศห้าอัน สาํหรับไม้กรอบ
ฝาพลับพลาด้านหนึ�ง
27 และกลอนอีกห้าอันสาํหรับ
ขัดไม้กรอบฝาพลับพลาอีกด้าน
หนึ� ง และกลอนอีกห้าอันสาํ-
หรับขั ดไม้ กรอบฝาพลั บพลา
ด้านหลัง คือด้านตะวันตก
28 กลอนตั วกลางคื ออยู่ ตอน
กลางของไม้กรอบสาํหรับขัดฝา
ร้อยให้ติดกัน
29 จงหุ้มไม้กรอบเหล่านั# นด้วย
ทองคาํ และทาํห่วงไม้กรอบด้วย
ทองคาํสาํหรับร้อยกลอน และ
กลอนนั#นให้หุ้มด้วยทองคาํ
30 พลับพลานั#น เจ้าจงจัดตั# งไว้
ตามแบบอย่างที� เราได้แจ้งแก่
เจ้าแล้วที�บนภูเขา

ม่านที)อยู่ระหว่างที)บริสุทธิ<
 กบัที)บริสุทธิ< ที)สุด

31 จงทาํม่านผืนหนึ� ง ทอด้วย
ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และ
ด้วยผ้าป่านเนื# อละเอียด ให้มี
ภาพเครูบฝีมือช่างออกแบบไว้
32 ม่านนั# นให้แขวนไว้ ด้วยขอ
ทองคาํที� เสาไม้กระถินเทศสี� เสา
ที� หุ้มด้วยทองคาํ และซึ� งตั# งอยู่
บนฐานเงินสี�อัน
33 ม่านนั#นให้เขาแขวนไว้กับขอ
สาํหรับเกี� ยวม่าน แล้วเอาหีบ

อพยพ MJ

(ML) อพย RJ:RR (RP) อพย MO:Q, IP; MN:L; RQ:RM; กดว L:I; กจ N:II; ฮบ L:M, O
(RG) อพย MN:MG; RJ:RO-RL; ลนต GJ:M
(RR) อพย MO:GP-GJ; IP:MG; ลนต GJ:M
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พระโอวาทเข้ามาไว้ ข้างในภาย
ในม่าน และม่านนั# นจะเป็นที�
แบ่งพลับพลาระหว่างที�บริสุทธิX
กับที�บริสุทธิXที�สุด
34 พระที� นั� งกรุณานั# นให้ตั# งไว้
บนหีบพระโอวาทในที�บริสุทธิX ที�
สุด
35 จงตั# งโต๊ ะไว้ ข้ างนอกม่ าน
และจงตั# งคันประทีปไว้ด้านใต้
ในพลับพลาตรงข้ามกับโต๊ะ เจ้า
จงตั# งโต๊ะไว้ทางด้านเหนือ

ม่านสําหรบัประตูพลบัพลา
36 เ จ้ า จงทาํ บั งตาที� ประตู
เตน็ท์นั#นด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สี
แดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเนื# อ
ละเอียดประกอบด้วยฝีมือช่าง
ด้ายสี
37 จงทาํเสาห้าต้นด้วยไม้กระ-
ถินเทศสาํหรับติดบังตาที�ประตู
แล้วหุ้มเสานั# นด้วยทองคาํ ขอ
แขวนเสาจงทาํด้วยทองคาํ แล้ว
หล่ อฐานทองสั มฤทธิX ห้ าฐาน
สาํหรับรองรับเสานั#น"

แท่นบูชาหุ้มดว้ย
ทองสมัฤทธิ<

27
"เจ้าจงทาํแท่นบูชาด้วย
ไม้ กระถิ นเทศให้ ยาว

ห้าศอก กว้างห้าศอก ให้เป็น
แท่นสี� เหลี�ยมจัตุรัส สูงสามศอก
2จงทาํ เชิ งงอนติ ดไว้ทั# งสี� มุ ม
ของแท่น ให้เป็นชิ# นเดียวกันกับ
แท่น และจงหุ้มแท่นด้วยทอง

สัมฤทธิX
3 เจ้าจงทาํหม้อสาํหรับใส่ขี# เถ้า
พลั�ว ชาม ขอเกี�ยวเนื# อและถาด
รองไฟ คือเครื�องใช้สาํหรับแท่น
ทั# งหมด เจ้าจงทาํด้วยทองสัม-
ฤทธิX
4แล้วเอาทองสัมฤทธิX ทาํตาข่าย
ประดับแท่นนั#น กับทาํห่วงทอง
สัมฤทธิXติดที�มุมทั#งสี�ของตาข่าย
5ตาข่ายนั# นให้อยู่ใต้กระจังของ
แท่น และให้ห้อยอยู่ตั# งแต่กลาง
แท่นลงมา
6ไม้คานหามแท่นให้ทาํด้วยไม้
กระถิ นเทศและหุ้ มด้ วยทอง
สัมฤทธิX
7 ไม้ คานนั# นให้สอดไว้ในห่วง
ในเวลาหามไม้ คานจะอยู่ ข้ าง
แท่นข้างละอัน
8 แท่ นนั# นทาํ ด้ วยไม้ กระดาน
แต่ข้างในแท่นกลวงตามแบบที�
แจ้งแก่เจ้าแล้วที�ภูเขา จงให้เขา
ทาํอย่างนั#น

ลานพลบัพลา
9เจ้าจงสร้างลานพลับพลา ให้
รั# วด้านใต้มีผ้าบังลานนั#นทาํด้วย
ผ้าป่านเนื# อละเอียดยาวหนึ�งร้อย
ศอก
10 ให้มีเสายี�สิบต้นกับฐานทอง
สัมฤทธิX รองรับเสายี�สิบฐาน ขอ
ติดเสาและราวยึดเสานั#น ให้ทาํ
ด้วยเงิน
11 ทาํนองเดียวกัน ด้านทิศ

อพยพ MJ, MN

(RI) อพย MO:GN-MP; IP:MP; ฮบ Q:O (RO) อพย IP:MM,MI; ฮบ Q:M
(RJ) อพย RJ:RN (RN) อพย RJ:RL (G) อพย RL:G; อสค IR:GR (M) กดว GJ:RL
(L) อพย MO:IP; MJ:RP; กจ N:II; ฮบ L:O (Q) อพย RL:Q-MP
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เหนื อให้มี ผ้ าบั งยาวร้อยศอก
เหมือนกันกับเสายี�สิบต้น และ
ฐานทองสัมฤทธิX ยี�สิบฐาน ขอติด
เสาและราวยึดเสานั#น ให้ทาํด้วย
เงิน
12 ตามส่วนกว้างของลานด้าน
ตะวันตก ให้มีผ้าบังยาวห้าสิบ
ศอก กับเสาสิบต้น และฐานรอง
รับเสาสิบฐาน
13 ส่วนกว้างของลานด้านตะวัน
ออก ให้ยาวห้าสิบศอก
14 ผ้าบังด้านริมประตูข้างหนึ� ง
ให้ยาวสิบห้าศอก มีเสาสามต้น
และฐานรองรับเสาสามฐาน
15 อีกข้างหนึ� งให้มี ผ้ าบังยาว
สิบห้าศอก มีเสาสามต้น และ
ฐานรองรับเสาสามฐาน
16 ให้มี ผ้ าบั งตาที� ประตู ลาน
ยาวยี�สิบศอก ผ้าสีฟ้า สีม่วง สี
แดงเข้ม และผ้าป่านเนื# อละ-
เอียด ประกอบด้วยฝีมือของช่าง
ด้ายสี กับเสาสี� ต้นและฐานรอง
รับเสาสี�ฐาน

เสาแห่งพลบัพลา
17 เสาล้อมรอบลานทั# งหมดให้
มี ราวสาํหรับยึดเสาให้ติ ดต่อ
กันทาํด้วยเงิน และให้ทาํขอด้วย
เงิน ฐานรองรับเสานั# นทาํด้วย
ทองสัมฤทธิX
18 ด้านยาวของลานนั# นจะเป็น
ร้อยศอก ด้านกว้างห้าสิบศอก
สูงห้าศอก กั# นด้วยผ้าป่านเนื# อ

ละเอียด และมีฐานทองสัมฤทธิX
19 เครื� องใช้ สอยทั# งปวงของ
พลับพลา พร้อมทั# งหลักหมุด
ของพลับพลา กับหลักหมุดสาํ-
หรับรั#วที�กั#นลานทั#งหมด ให้ทาํ
ด้วยทองสัมฤทธิX

นํ&ามนัสําหรบัประทีป
20 เจ้าจงสั� งชนชาติอิสราเอลให้
นาํนํ#ามันมะกอกเทศบริสุทธิX ที�
คั# นไว้นั# นมาสาํหรับเติมประทีป
เพื� อจะให้ประทีปนั# นส่องสว่าง
อยู่เสมอ
21 ในพลับพลาแห่งชุมนุมข้าง
นอกม่านซึ� งอยู่หน้าหีบพระโอ-
วาท ให้อาโรนและบุตรชายของ
อาโรน ดูแลประทีปนั# นอยู่
เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ตั# งแต่เวลาพลบคํ�าจนถึงรุ่ งเช้า
ให้ เป็นกฎเกณฑ์ เนื องนิ ตย์ ที�
ชนชาติอิสราเอลต้องปฏิบัติตาม
ชั�วอายุของเขา"

พวกปุโรหิต

28
"จงนาํอาโรนพี�ชายของ
เจ้ากับบุตรชายของเขา

แยกออกมาจากหมู่ชนชาติอิส-
ราเอลให้มาอยู่ใกล้เจ้า เพื� อจะ
ให้ ปรนนิ บั ติ เราในตาํ แหน่ ง
ปุโรหิต คือทั# งอาโรนกับบุตร
ชายของอาโรน คือนาดับ อาบีฮู
เอเลอาซาร์ กับอิธามาร์
2แล้ วให้ทาํ เครื� องยศบริสุทธิX
สาํหรับอาโรนพี� ชายของเจ้าให้

อพยพ MN, ML

(GN) อพย RL:GQ (MP) อพย RO:L, ML; ลนต MI:G-I
(MG) อพย MJ:RG, RR; ML:IR (G) อพย J:MR; MI:G, Q; ลนต GP:G
(M) อพย MQ:O, MQ; RG:GP; RQ:G-RG; ลนต L:N-Q
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สมเกียรติ และงดงาม
3ให้กล่าวแก่คนทั# งปวงผู้เฉลียว
ฉลาดซึ� งเราได้บันดาลให้เขามี
จิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา
นั# น ให้เขาทาํเครื� องยศสาํหรับ
สถาปนาอาโรนให้ปรนนิบัติเรา
ในตาํแหน่งปุโรหิต

เครื)องยศของพวกปุโรหิต
4ให้เขาทาํเครื� องยศดังต่อไปนี#
คือทับทรวง เสื# อเอโฟด เสื# อ
คลุม เสื# อตาสมุก ผ้ามาลาและ
รัดประคด และให้เขาทาํเครื�อง
ยศบริสุทธิX สาํหรับอาโรนพี� ชาย
ของเจ้ าและบุ ตรชายของเขา
เพื� อจะให้ปรนนิบัติ เราในตาํ-
แหน่งปุโรหิต
5ให้เขาเหล่านั# นรับเอาทองคาํ
ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และ
ผ้าป่านเนื# อละเอียด
6 ให้ เขาทาํ เอโฟดด้วยทองคาํ
ด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม
และผ้าป่านเนื# อละเอียด ตัดด้วย
ฝีมือช่างออกแบบ
7 แถบที� ผู กบ่ าของเอโฟดนั# น
ให้ติดกับริมตอนบนทั# งสองชิ# น
เพื�อจะติดเป็นอันเดียวกัน
8 รั ดประคดทออย่ างประณีต
สาํหรับคาดทับเอโฟด ให้ทาํ
ด้วยฝีมืออย่างเดียวกัน และใช้
วัตถุอย่างเดียวกับเอโฟด คือทาํ
ด้วยทองคาํ ด้ายสีฟ้า สีม่วง สี
แดงเข้ม และผ้าป่านเนื# อละ-

เอียด
9แล้วให้ใช้พลอยสีนํ#า ข้าวสอง
แผ่น สาํหรับจารึกชื� อบุตรของ
อิสราเอลไว้
10 ที� พลอยแผ่นหนึ� งให้จารึก
ชื� อหกชื� อ และแผ่นที� สองก็ให้
จารึกชื� อไว้อีกหกชื� อที� เหลืออยู่
ตามกาํเนิด
11 ให้ ช่ างแกะจารึ กชื� อเหล่ า
บุตรอิสราเอลไว้ที�พลอยทั# งสอง
แผ่นนั#น เช่นอย่างแกะตราแล้ว
ฝั งไว้บนกระเปาะทองคาํซึ� งมี
ลวดลายละเอียด
12 พลอยทั# งสองแผ่นนั# นให้ติด
ไว้กับเอโฟดบนบ่าทั# งสองข้าง
พลอยนั# น จะเป็นที� ระลึกถึง
บรรดาบุตรแห่งอิสราเอล และ
อาโรนจะแบกชื� อเขาทั# งหลายไว้
บนบ่าทั# งสองเฉพาะพระพักตร์
พระเยโฮวาห์เป็นที�ระลึก
13 เจ้าจงทาํกระเปาะทองคาํมี
ลวดลายละเอียด
14 กั บทาํ สร้ อยสองสายด้ วย
ทองคาํบริสุทธิX  เป็นสร้อยถัก
เกลียวแล้วติดไว้ที�กระเปาะนั#น

ทบัทรวงสําหรบัพวกปุโรหิต
15 จงทาํทับทรวงแห่งการพิ-
พากษา ด้วยฝีมือช่างออกแบบฝี
มือเหมือนทาํเอโฟดคือทาํด้วย
ทองคาํ ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดง
เข้มและผ้าป่านเนื# อละเอียด
16 ให้ ทาํ ทั บทรวง เป็ นรู ปสี�

อพยพ ML

(R) อพย RG:R, J; RO:RP-RG; RJ:G; อสย GG:M (I) อพย ML:J, GO, RG, RQ; ลนต L:N
(J) อพย RQ:M-N; ลนต L:N (Q) อพย RO:MN (GP) ปฐก MQ:RG; RP:GR, GJ-MI; RO:GJ
(GG) อพย RO:RO (GM) อพย ML:MQ-RP; RQ:J-N; ลนต MI:N (GO) อพย RQ:L-MG
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เหลี�ยมจัตุรัส พับทบกลาง ยาว
คืบหนึ�ง กว้างคืบหนึ�ง
17 จงฝั งพลอยสี� แถวบนทั บ
ทรวงนั# น แถวที�หนึ� งฝังทับทิม
บุษราคัมและพลอยสีแดงเข้ม
18 แถวที�สองฝังมรกต ไพทูรย์
และเพชร
19 แถวที�สามฝังนิล โมรา และ
พลอยสีม่วง
20 แถวที�สี�ฝังพลอยเขียว พลอย
สีนํ#าข้าวและหยก พลอยทั#งหมด
นี# ให้ฝังในลวดลายอันละเอียดที�
ทาํด้วยทองคาํ
21 พลอยเหล่านั# นให้มีชื� อเหล่า
บุตรอิสราเอลสิบสองชื�อจารึกไว้
เหมือนแกะตรา จะมีชื�อตระกูล
ทุ กตระกู ลตามลาํดั บสิ บสอง
ตระกูล
22 และเจ้าจงทาํสร้อยถักเกลียว
ด้วยทองคาํบริสุทธิX สาํหรับทับ
ทรวง
23 และเจ้าจงทาํห่วงทองคาํสอง
ห่วงติดไว้ที� มุมบนทั# งสองของ
ทับทรวง
24 ส่วนสร้อยที� ทาํ ด้วยทองคาํ
นั# น ให้เกี� ยวด้วยห่วงที� มุมทับ
ทรวง
25 และปลายสร้อยอีกสองข้าง
ให้ติดกับกระเปาะที� มีลวดลาย
ละเอียดทั# งสอง ให้ติดไว้ข้าง
หน้าที�แถบยึดเอโฟดทั# งสองข้าง
บนบ่า

26 จงทาํห่วงทองคาํสองอันติด
ไว้ที� มุมล่างทั# งสองข้างของทับ
ทรวงข้างในที�ติดเอโฟด
27 จงทาํห่วงสองอันด้วยทองคาํ
ใส่ไว้ริมเอโฟดเบื# องหน้า ใต้
แถบที�ตะเขบ็เหนือรัดประคดซึ� ง
ทอด้วยฝีมือประณีตของเอโฟด
28 ให้ ผู กทับทรวงนั# นติ ดกั บ
เอโฟดด้วย ใช้ด้ายถักสีฟ้าร้อย
ผูกที� ห่วง ให้ทับทรวงทับรัด
ประคดที� ทาํ ด้ วยฝีมื อประณีต
ของเอโฟด เพื� อมิให้ทับทรวง
หลุดไปจากเอโฟด
29 อาโรนจึงจะมี ชื� อเหล่าบุตร
อิสราเอลจารึกไว้ที�ทับทรวงแห่ง
การพิพากษาติดไว้ที� หัวใจของ
ตน ให้เป็นที�ระลึกต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์เสมอ เมื� อเขาเข้า
ไปในที�บริสุทธิXนั#น
30 จงใส่อู ริมและทูมมิมไว้ใน
ทับทรวงแห่งการพิพากษา และ
ของสองสิ� งนี# จะอยู่ ที� หัวใจของ
อาโรนเมื� อเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์
อาโรนจะรับภาระการพิพากษา
เหล่าบุตรอิสราเอลไว้ที� หั วใจ
ของตนเสมอเฉพาะพระพักตร์
พระเยโฮวาห์

เสื& อคลุมสีฟ้า
31 เจ้าจงทาํเสื# อคลุมให้เข้าชุด
กับเอโฟดด้วยผ้าสีฟ้าล้วน
32 ให้ทาํ ช่ องคอกลางผืนเสื# อ
แล้วขลิบรอบคอด้วยผ้าทอ เช่น

อพยพ ML

(GN) อพย RQ:GP (MQ) อพย ML:GM
(RP) ลนต L:L; กดว MN:MG; พบญ RR:L; G ซมอ ML:J; อสร M:JR; นหม N:JO
(RG) อพย RQ:MM-MJ
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เดียวกับคอเสื# อทหาร เพื�อจะมิ
ให้ขาด
33 ที� ชายล่างของเสื# อคลุ มให้
ปักรูปทับทิม ใช้ด้ายสีฟ้า สีม่วง
สีแดงเข้มรอบชายเสื# อ และติด
ลูกพรวนทองคาํสลับกับผลทับ-
ทิม
34 ลูกพรวนทองคาํลูกหนึ�ง ผล
ทับทิมผลหนึ�ง ลูกพรวนทองคาํ
อีกลูกหนึ� ง ผลทับทิมอีกผล
หนึ�งรอบชายล่างของเสื# อคลุม
35 อาโรนจะสวมเสื# อตัวนั# นเมื� อ
ทาํงานปรนนิบัติ และจะได้ยิน
เสียงลูกพรวนเมื� อเข้ าเฝ้ าพระ
เยโฮวาห์ในที�บริสุทธิX  และเมื� อ
เดินออกมา ด้วยเกรงว่าเขาจะ
ต้องตาย

แผ่นทองคํากบัมาลา
36 เจ้าจงทาํแผ่นทองคาํบริสุทธิX
จารึกคาํว่า `บริสุทธิX แด่พระเย-
โฮวาห์' ไว้เหมือนอย่างแกะตรา
37 และเจ้าจงเอาด้ายถักสีฟ้าผูก
แผ่นทองคาํนั# นไว้บนมาลาให้
อยู่ที�ข้างมาลาด้านหน้า
38 แผ่นทองคาํนั# นจะอยู่ที�หน้า
ผากของอาโรน และอาโรนจะรับ
ความชั� วช้ าอั นเกิ ดแก่ ชนชาติ
อิสราเอลเนื� องจากของถวายอัน
บริสุทธิX  ซึ� งนาํมาชาํระให้เป็น
ของถวายอันบริสุทธิX  และแผ่น
ทองคาํนั# นให้อยู่ที�หน้าผากของ
อาโรนเสมอ เพื� อสิ� งของเหล่า

นั# นจะเป็นที� โปรดปรานต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์

รดัประคด มาลา
และกางเกง

39 จงทอเสื# อให้ เป็ นลวดลาย
ด้วยป่านเนื# อละเอียด ส่วนผ้า
มาลานั#น จงทาํด้วยผ้าป่านเนื# อ
ละเอียด และทาํรัดประคดด้วย
ฝีมือช่างด้ายสี
40 จงทาํเสื# อ รัดประคดและ
มาลาสาํหรับบุตรชายทั# งหลาย
ของอาโรนให้สมเกียรติและงด-
งาม
41 จงแต่งอาโรนพี� ชายของเจ้า
และบุตรชายทั# งหลายของเขา
ด้วยเครื� องยศ แล้วเจิมและ
สถาปนาและชาํระเขาให้บริสุทธิX
เพื� อจะให้ปรนนิบัติ เราในตาํ-
แหน่งปุโรหิต
42 จงเยบ็กางเกงให้เขาเหล่านั#น
ด้วยผ้าป่านเพื� อจะปกปิดกายที�
เปลือยของเขา ให้ยาวตั# งแต่เอว
จนถึงต้นขา
43 ให้ อาโรนกั บบุ ตรชายทั# ง
หลายของเขาสวมเมื� อเข้าไปใน
พลับพลาแห่งชุมนุม และเมื� อ
เข้าใกล้แท่นจะปรนนิบัติ ณ ที�
บริสุทธิX  เกลือกว่าเขาจะก่อ
ความชั� วช้าและถึงตาย เรื� องนี#
ให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ที� เขา
และเชื# อสายของเขาที� มาภาย
หลังเขาจะต้องปฏิบัติตาม"

อพยพ ML

(RJ) อพย RQ:RP-RG; ลนต L:Q (RL) อพย ML:IR; ลนต G:I (RQ) อพย RO:RO; RQ:MN
(IP) อพย ML:M, I; RQ:MN-MQ (IG) อพย MQ:N-Q (IM) อพย RQ:ML; ลนต J:GP; GJ:I
(IR) อพย MP:MJ; MN:MG; ลนต O:G
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การสถาปนาพวกปุโรหิต

29
"ต่อไปนี# เป็นการซึ� งเจ้า
ควรกระทาํเพื�อชาํระตัว

เขาทั#งหลายให้บริสุทธิX  เพื�อเขา
จะปรนนิบัติ เราในตาํแหน่งปุ-
โรหิต คือจงเอาวัวหนุ่มตัวหนึ� ง
และแกะตัวผู้ สองตัวซึ� งปราศ-
จากตาํหนิ
2ขนมปังไร้เชื# อ ขนมไร้เชื# อ
คลุกนํ#ามันและขนมแผ่นบางไร้
เชื# อทานํ#ามัน ขนมเหล่านี# จงทาํ
ด้วยยอดแป้งข้าวสาลี
3แล้วจงใส่ขนมปังต่างๆเหล่า
นั# นไว้ในกระบุงเดียวกัน จงนาํ
มาในกระบุงพร้อมกับวัวตั วผู้
และลูกแกะตัวผู้สองตัว
4จงนาํอาโรนและบุตรชายทั# ง
หลายของเขามาที� ประตูพลับ-
พลาแห่งชุมนุม แล้วจงชาํระตัว
เขาทั#งหลายด้วยนํ#า
5จงสวมเครื�องยศให้อาโรน คือ
เสื# อในกับเสื# อเอโฟด กับเอโฟด
และทับทรวง และเอารัดประคด
ที�ทอด้วยฝีมือประณีต สาํหรับ
ใช้กับเอโฟดนั#นคาดเอวไว้
6จงสวมมาลาที� ศี รษะของอา-
โรน และจงสวมมงกุฎบริสุทธิX
ทับมาลา
7จงเอานํ#ามันเจิมเทลงบนศีรษะ
ของเขา และเจิมตั# งเขาไว้
8จงนาํบุตรชายทั# งหลายของเขา
มาและสวมเสื# อให้

9แล้วจงเอารัดประคดคาดเอว
เขาไว้ ทั#งตัวอาโรนเองและบุตร
ชายของเขา และคาดมาลาให้เขา
แล้วเขาก็จะรับตาํแหน่งเป็นปุ-
โรหิตตามกฎเกณฑ์ เนื องนิตย์
ดังนี# แหละ เจ้าจงสถาปนาอา-
โรนและบุตรชายทั# งหลายของ
เขาไว้
เครื)องบูชาสําหรบัพวกปุโรหิต
10 เจ้ าจงนาํ วั วตั วผู้ มาที� หน้ า
พลับพลาแห่งชุมนุม ให้อาโรน
กับบุตรชายของเขาเอามือวางลง
บนหัววัวตัวผู้
11 แล้วจงฆ่าวัวตัวผู้นั# นต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ที�ประตูพลับ
พลาแห่งชุมนุม
12 จงเอานิ# วมือจุ่มเลือดวัวตัวผู้
นั# น ทาไว้ที�เชิงงอนริมแท่นบ้าง
ส่วนเลือดที� เหลือทั# งหมดจงเท
ไว้ที�เชิงแท่นบูชา
13 เจ้าจงเอาไขมันทั# งหมดที�หุ้ม
เครื�องใน พังผืดที�ติดอยู่กับตับ
และไตทั# งสองกับไขมันที� ติดไต
นั#นมาเผาบนแท่น
14 แต่เนื# อกับหนัง และมูลของ
วัวตัวผู้นั# นจงเผาไฟเสียข้างนอก
ค่าย ทั#งนี# เป็นเครื�องบูชาไถ่บาป
15 เจ้าจงนาํแกะผู้ตัวหนึ� งมาให้
อาโรน กับบุตรชายเขาเอามือ
ของตนวางบนหัวแกะตัวผู้นั#น
16 แล้วจงฆ่าแกะตัวนั#นเสีย เอา
เลือดพรมรอบๆแท่น

อพยพ MQ

(G) ลนต L:G-RI; ฮบ N:MJ-ML (M) ลนต M:I (I) อพย IP:GM (O) อพย ML:M
(J) อพย ML:RJ-RN (N) อพย MO:J (L) อพย ML:RQ (Q) อพย ML:IG (GP) ลนต G:I
(GM) อพย MN:M (GR) ลนต G:L (GI) ลนต I:GG-GM (GO) ลนต G:I-Q (GJ) อพย MI:J
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17 จงชาํแหละแกะตัวนั# นออก
เป็นท่อนๆและเครื� องในกับขา
จงล้างนํ#าวางไว้กับเนื# อและหัว
18 แล้วจงเผาแกะตัวนั# นทั# งตัว
บนแท่นบูชา เป็นเครื�องเผาบูชา
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นกลิ�น
พอพระทัย เป็นเครื�องบูชาด้วย
ไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
19 เจ้าจงนาํแกะตัวผู้อีกตัวหนึ� ง
มา แล้วให้อาโรนกับบุตรชายเขา
เอามือของตนวางบนหัวแกะผู้
ตัวนั#น
20 แล้วท่านจงฆ่าแกะตัวนั#นเสีย
เอาเลือดส่วนหนึ�งเจิมที�ปลายใบ
หูข้างขวาของอาโรน และที�ปลาย
ใบหูข้างขวาของบุตรชายของเขา
ทุกคน และที� หัวแม่มือข้างขวา
และที� หัวแม่เท้าข้างขวาของเขา
บ้าง แล้วจงเอาเลือดที� เหลือ
พรมรอบๆแท่นบูชา
21 จงเอาเลือดส่ วนหนึ� งที� อยู่
บนแท่นและนํ#ามันเจิมนั# นพรม
อาโรนและเครื�องยศของเขา จง
พรมบุตรชายทั# งหลายของเขา
และเครื�องยศของบุตรชายเหล่า
นั# นด้วย อาโรนและเครื� องยศ
ของเขาจะบริสุทธิX รวมทั# งบุตร
ชายของเขาและเครื� องยศของ
เขาด้วย
22 เจ้าจงเอาไขมันแกะตัวผู้และ
หางที� เป็นไขมัน กับไขมันที�ติด
เครื�องใน และพังผืดที�ติดอยู่กับ

ตับ กับไตทั#งสองและไขมันที�ติด
อยู่กับไต กับโคนขาข้างขวาด้วย
เพราะเป็ นแกะใช้ สาํหรั บการ
สถาปนา
23 กับขนมปังก้อนหนึ� ง และ
ขนมปังคลุกนํ#ามันแผ่นหนึ� งและ
ขนมปังบางแผ่นหนึ� งจากกระบุง
ขนมปังไร้เชื# อ ซึ� งอยู่ ต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์
24 แล้วจงวางสิ� งเหล่านั# นไว้ใน
มือของอาโรน และในมือบุตร
ชายของเขา ให้แกว่งไปแกว่งมา
เป็นเครื� องบูชาแกว่งถวายต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์
25 แล้วจงรับสิ� งเหล่านี# จากมือ
ของเขานาํ ไปเผาบนแท่นบูชา
เป็นเครื�องเผาบูชา เป็นกลิ�นที�
พอพระทัยต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ เป็นเครื�องบูชาด้วยไฟ
ถวายแด่พระเยโฮวาห์

อาหารสําหรบัพวกปุโรหิต
26 จงเอาเนื# อที� อกแกะตัวผู้ซึ� ง
เป็นแกะสถาปนาอาโรน แล้วให้
แกว่งไปแกว่งมาเป็นเครื�องบูชา
แกว่ งถวายต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ และนั�นจะเป็นส่วน
ของเจ้า
27 และจงเอาเนื# อที�อกแกะตัวผู้
ซึ� งเป็นเครื� องบูชาแกว่งนั# นไว้
และเนื# อโคนขาอันเป็นส่วนยก
ให้แก่ปุโรหิตซึ� งแกว่งไปแกว่ง
มา และซึ� งเป็นของถวายจาก

อพยพ MQ

(GL) อพย MP:MI (GQ) ลนต L:MM (MG) อพย ML:IG; MQ:G; RP:MO, RP
(MR) ลนต L:MJ (MI) ลนต N:RP (MO) ลนต L:ML
(MJ) ลนต N:RG, RI; L:MQ (MN) ลนต N:RG, RI; กดว GL:GG, GL; พบญ GL:R
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แกะใช้สาํหรับการสถาปนา ด้วย
เป็นส่วนของอาโรนและบุตรชาย
เขา
28 นั� นแหละเป็นส่วนซึ� งอาโรน
และบุตรชายเขาจะได้รับจากชน
ชาติอิสราเอลเป็นกฎเกณฑ์เนือง
นิตย์ เพราะเป็นส่วนที�ยกให้แก่
ปุโรหิต และชนชาติอิสราเอลจะ
ยกให้จากเครื�องสันติบูชา เป็น
เครื�องบูชาของเขาถวายแด่พระ
เยโฮวาห์
29 เครื�องยศบริสุทธิX ของอาโรน
จะเป็นของบุตรชายของเขาต่อๆ
ไป ให้เขาสวมเมื�อเขารับการเจิม
และได้รับการสถาปนาไว้ในตาํ-
แหน่ง
30 จงให้บุตรชายซึ� งจะเป็นปุ-
โรหิตแทนเขานั# นสวมเครื�องยศ
เหล่านั#นครบเจ็ดวัน ขณะที�เขา
มายังพลับพลาแห่งชุมนุมเพื� อ
ปรนนิบัติในที�บริสุทธิX
31 จงต้มเนื# อแกะตัวผู้ สาํหรับ
การสถาปนาในที�บริสุทธิX
32 แล้ วให้ อาโรนกับบุ ตรชาย
ของเขากินเนื# อแกะตัวผู้นั#น และ
ขนมปังซึ� งอยู่ในกระบุงที�ประตู
พลับพลาแห่งชุมนุม
33 ให้ เขากินของซึ� งนาํมาบูชา
ลบมลทิน เพื� อจะสถาปนาและ
ชาํระเขาเหล่านั#นให้บริสุทธิX  แต่
คนภายนอกอย่าให้ รับประทาน
เพราะเป็นของบริสุทธิX

34 และถ้ าแม้ เนื# อที� ใช้ ในพิธี
สถาปนาและขนมปั งนั# น ยั ง
เหลืออยู่จนรุ่งเช้าบ้าง ก็ให้
เผาส่วนที� เหลือนั# นด้วยไฟเสีย
อย่าให้รับประทาน เพราะเป็น
ของบริสุทธิX

เจ็ดวนัแห่งพิธีสถาปนา
35 ดังนั# นแหละ เจ้าจงกระทาํ
ให้แก่อาโรน และบุตรชายเขา
ตามคาํที� เราได้บัญชาเจ้าไว้ จง
ทาํพิธีสถาปนาเขาให้ครบเจด็วัน
36 จงนาํ วั วผู้ ตั วหนึ� งมาถวาย
ทุกๆวัน เป็นเครื�องบูชาไถ่บาป
เพื�อทาํการลบมลทินและจงชาํ-
ระแท่นบูชา ด้วยทาํการลบมล
ทินของแท่นนั#น จงเจิมแท่นนั#น
เพื�อจะชาํระให้บริสุทธิX
37 จงทาํการลบมลทินแท่นนั# น
ครบเจ็ดวัน และชาํระแท่นนั# น
ให้บริสุทธิX  แล้วแท่นนั#นจะบริ-
สุทธิX ที� สุด สิ� งหนึ� งสิ� งใดที� ถูก
ต้องแท่นนั#นกจ็ะบริสุทธิX ด้วย

เครื)องบูชาประจําวนั
38 ต่อไปนี# เป็นสิ� งซึ� งเจ้ าต้อง
ถวายบนแท่นนั# นทุกวันเสมอไป
คือลูกแกะสองตัว อายุหนึ�งขวบ
39 จงนาํลูกแกะตัวหนึ� งมาบูชา
เวลาเช้า และนาํลูกแกะอีกตัว
หนึ�งมาบูชาเวลาเยน็
40 พร้อมกับลูกแกะตัวที� หนึ� ง
นั#น จงถวายยอดแป้งหนึ�งในสิบ
เอฟาห์คลุกกับนํ#ามันที�คั# นไว้นั#น

อพยพ MQ

(ML) ลนต R:G (MQ) อพย ML:M, IG (RP) ลนต L:RO; Q:G, L (RG) ลนต L:RG
(RM) มธ GM:I (RR) อพย GM:RI; ลนต GP:GI (RI) อพย GM:GP (RO) ลนต L:RR-RO
(RJ) อพย RP:MJ-MQ (RN) มธ MR :GQ (RL) กดว MQ:J-RL (RQ) อสค IJ:GR-GO
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หนึ�งในสี� ฮิน และนํ#าองุ่นหนึ�งใน
สี� ฮินคู่กัน  เป็นเครื�องดื�มบูชา
41 จงถวายลูกแกะอีกตั วหนึ� ง
นั# นในเวลาเยน็ ถวายธัญญบูชา
และเครื� องดื� มบู ชาคู่ กั นด้ วย
เหมือนอย่างในเวลาเช้า ให้เป็น
กลิ�นพอพระทัย เป็นเครื�องบูชา
ด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
42 นี�จะเป็นเครื�องเผาบูชาเนือง
นิตย์ตลอดชั� วอายุของเจ้า ที�
ประตู พลั บพลาแห่ งชุ ม นุ ม
เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ที� ที� เราจะพบเจ้าทั# งหลายและ
สนทนากับเจ้าที�นั�น
43 ที�นั� น เราจะพบกับชนชาติ
อิสราเอล และพลับพลานั# นจะ
รับการชาํระให้บริสุทธิX ด้วยสง่า
ราศีของเรา
44 เราจะชาํระพลับพลาแห่งชุม
นุมและแท่นบูชาไว้เป็นที� บริ-
สุทธิX  และเราจะชาํระอาโรนและ
บุตรชายเขาให้บริสุทธิX ด้วย เพื�อ
เขาจะปรนนิบัติ เราในตาํแหน่ง
ปุโรหิต
45 เราจะสถิตอยู่ ท่ามกลางชน
ชาติอิสราเอล และจะเป็นพระ
เจ้าของเขา
46 เขาจะรู้ ว่าเราคือพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของเขา ผู้ได้นาํเขา
ออกจากแผ่นดินอียิปต์ เพื�อเรา
จะสถิตอยู่ท่ามกลางเขาทั#งหลาย
เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ

เขา"
แท่นสําหรบัเผาเครื)องหอม

30
"เจ้ าจงสร้ างแท่นสาํ-
หรับเผาเครื�องหอม จง

ทาํแท่นนั#นด้วยไม้กระถินเทศ
2ให้ยาวศอกหนึ� ง กว้างศอก
หนึ�ง เป็นรูปสี� เหลี�ยมจัตุรัสและ
สูงสองศอก เชิงงอนมุมแท่นนั#น
ให้เป็นไม้ท่อนเดียวกับแท่น
3 และจงหุ้ มแท่ นด้ วยทองคาํ
บริสุทธิX ทั# งด้านบนและด้านข้าง
ทุกด้าน และเชิงงอนด้วย และ
จงทาํกระจั งทองคาํ ล้ อมรอบ
แท่น
4จงทาํห่วงทองคาํสองห่วง ติด
ไว้ใต้กระจังด้านละห่วงตรงกัน
ข้าม ห่วงนั# นสาํหรับสอดใส่ไม้
คานหาม
5 ไม้คานหามนั# นจงทาํด้ วยไม้
กระถินเทศหุ้มด้วยทองคาํ
6จงตั# งแท่นนั# นไว้ข้างนอกม่าน
ซึ� งอยู่ใกล้หีบพระโอวาท ข้าง
หน้าพระที�นั� งกรุณาซึ� งอยู่เหนือ
หีบพระโอวาท ที�ที�เราจะพบกับ
เจ้า
7 จงให้ อาโรนเผาเครื� องหอม
บนแท่นนั#นทุกเวลาเช้า เมื�อเขา
แต่งประทีปก็จงเผาเครื�องหอม
ด้วย
8และในเวลาเย็นเมื� ออาโรนจุด
ประทีป ให้เผาเครื� องหอมบน
แท่น เป็นเครื�องหอมเนือง

อพยพ MQ, RP

(IG) G พกษ GL:MQ (IM) อพย MO:MM; RP:L (IR) อพย IP:RI; G พกษ L:GG
(II) ลนต MG:GO (IO) ปฐก GN:L; อพย MO:L (IJ) อพย GJ:GM; MP:M; ลนต GG:IO
(G) อพย RN:MO-MQ (J) อพย MO:GP-MM; MJ:RG (N) อพย MO:RG-IP; MN:MP; RP:RI
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นิตย์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ตลอดชั�วอายุของเจ้า
9 แต่ เครื� องหอมอย่ างที� ห้ าม
อย่าได้เผาบนแท่นนั#นเลย หรือ
เผาเครื� องเผาบูชา หรือเครื� อง
ธัญญบูชา หรือเทเครื� องดื� ม
บูชาบนนั#น
10 ให้อาโรนทาํการบูชาไถ่บาป
ที� เชิงงอนปีละหนด้วยเลือดของ
เครื�องบูชาไถ่บาปลบมลทิน ให้
เขาทาํการลบมลทินแท่นนั# นปี
ละหน ตลอดชั� วอายุของเจ้า
แท่นนั# นจะบริสุทธิX ที� สุดแด่พระ
เยโฮวาห์"
เงินครึ)งเชเขลเป็นค่าไถ่ชีวิต

11 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
12 "เมื� อเจ้ าจะจดสาํมะโนครัว
ชนชาติอิสราเอลจงให้เขาต่างนาํ
ทรัพย์สินมาถวายพระเยโฮวาห์
เป็นค่าไถ่ชีวิต เมื� อเจ้านับจาํ-
นวนเขา เพื�อจะมิได้เกิดภัยพิ-
บัติขึ# นในหมู่พวกเขาเมื�อเจ้านับ
เขา
13 ทุกคนที� ขึ# นทะเบียนสาํมะโน
ครัว จะต้องถวายของอย่างนี#
คือเงินครึ� งเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิX  (เชเขลหนึ� งมียี�-
สิบเก-ราห์) ครึ�งเชเขลเป็นเงิน
ถวายแด่พระเยโฮวาห์
14 ทุกๆคนที� ขึ# นทะเบียนสาํ-
มะโนครัว อายุตั# งแต่ยี�สิบปีขึ# น

ไป ให้นาํเงินมาถวายพระเยโฮ-
วาห์
15 เมื� อเจ้ าทั# งหลายนาํเงิ นมา
ถวายพระเยโฮวาห์ เพื�อจะได้ไถ่
ชีวิตของเจ้าทั#งหลายนั#น สาํหรับ
คนมั� งมีก็อย่าถวายเกินและสาํ-
หรับคนจนก็อย่าถวายน้อยกว่า
ครึ�งเชเขล
16 จงเก็บเงินค่าไถ่จากชนชาติ
อิสราเอล และจงกาํหนดเงินไว้
ใช้ จ่ ายในพลับพลาแห่งชุมนุม
เพื� อเป็นที� ระลึกแก่ชนชาติอิส-
ราเอลต่อพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์ สาํหรับการไถ่ชีวิตของเจ้า
ทั#งหลาย"

ขนัทองสมัฤทธิ< สําหรบั
ลา้งชําระมือและเทา้

ของพวกปุโรหิต
17 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
18 "เจ้ าจงทาํ ขันทองสั มฤทธิX
และพานรองขั นทองสั มฤทธิX
ด้วย สาํหรับล้างชาํระ จงตั# งขัน
นั# นไว้ระหว่างพลับพลาแห่งชุม
นุมและแท่นบูชา แล้วจงตักนํ#า
ใส่ไว้ในขันนั#น
19 ให้อาโรนและบุตรชายของ
เขาใช้ล้างมือและเท้า
20 เมื�อเขาจะเข้าไปในพลับพลา
แห่งชุมนุม  เขาจะต้องชาํระด้วย
นํ#าเพื�อจะไม่ตาย  หรือเมื�อเขา
เข้ามาใกล้แท่นทาํการปรนนิบัติ

อพยพ RP

(Q) ลนต GP:G (GP) ลนต GJ:R-RI (GM) อพย RL:MO; กดว G:M (GR) อพย RL:MJ
(GO) โยบ RI:GQ; สภษ MM:M (GJ) อพย RL:MO-RG; กดว GJ:IP
(GL) อพย RL:L; IP:RP; G พกษ N:RL (GQ) อพย IP:RG-RM; สดด MJ:J
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เพื� อถวายเครื� องบูชาด้วยไฟแด่
พระเยโฮวาห์
21 จงให้เขาล้างมือและเท้าเพื�อ
จะมิได้ตาย และให้เป็นกฎ
เกณฑ์ เนื องนิตย์ประจาํตั วเขา
คื ออาโรนกับเชื# อสายของเขา
ตลอดชั�วอายุของเขา"

นํ&ามนัเจิมอนับริสุทธิ<
22 ยิ� งกว่านั# น พระเยโฮวาห์ยัง
ตรัสกับโมเสสว่า
23 "จงเอาเครื� องเทศพิเศษคือ
มดยอบนํ#า ซึ� งหนักห้าร้อยเช-
เขล และอบเชยหอมครึ�งจาํนวน
คือสองร้อยห้าสิบเชเขล และ
ตะไคร้สองร้อยห้าสิบเชเขล
24 และการบู รห้ าร้ อยเชเขล
ตามเชเขลของสถานบริสุทธิX และ
นํ#ามันมะกอกเทศหนึ�งฮิน
25 เจ้ าจงเอาสิ� งเหล่ านี# มาทาํ
เป็นนํ#ามันเจิมอันบริสุทธิX  เป็น
นํ#าหอมปรุงตามศิลปช่างปรุงนํ#า
มันนั#น จะเป็นนํ#ามันเจิมอันบริ-
สุทธิX
26 แล้วจงเอานํ#ามันเจิมพลับ-
พลาแห่งชุมนุมและหีบพระโอ-
วาทด้วย
27 โต๊ะและเครื�องใช้ประจาํโต๊ะ
คันประทีปกับเครื� องใช้ประจาํ
คันประทีป และแท่นเผาเครื�อง
หอม
28 แท่นเครื� องเผาบูชา และ
เครื�องใช้ประจาํแท่น ทั#งขันและ

พานรองขันนั#น
29 จงชาํระให้บริสุทธิX  เพื� อจะ
ได้บริสุทธิXที�สุด และอะไรมาถูก
สิ�งเหล่านั#นกบ็ริสุทธิX ด้วย
30 อนึ� งจงเจิมอาโรนและบุตร
ชายเขา และสถาปนาเขาไว้ให้
ปรนนิบัติเราในตาํแหน่งปุโรหิต
31 ท่านจงกล่าวแก่ชนชาติอิส-
ราเอลว่า `นี� แหละ เป็นนํ#ามัน
เจิมอันบริสุทธิX สาํหรับเราตลอด
ชั�วอายุของเจ้า
32 นํ#า มันนี# อย่าให้ เจิมคนสา-
มัญเลย และอย่าผสมทาํนํ#ามัน
อื�นเหมือนอย่างนํ#ามันนี#  นํ#ามัน
นี# เป็นนํ#ามันบริสุทธิX  เจ้าทั# ง
หลายจงถือไว้เป็นบริสุทธิX
33 ผู้ ใดจะผสมนํ#า มั นอย่ างนี#
หรือผู้ใดจะใช้ชโลมคนต่างด้าว
ผู้ นั# นจะถูกตัดขาดจากชนชาติ
ของเขา'"

เครื)องหอมสําหรบั
แท่นเผาเครื)องหอม

34 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า "จงเอาเครื�องเทศคือยางไม้
ชะมด และมหาหิงค์ ผสมกับ
กาํยานบริสุทธิX  ให้เท่าๆกันทุก
อย่าง
35 จงผสมเครื� องหอมปรุงตาม
ศิลปช่างปรุงเจือด้วยเกลือให้
เป็นของบริสุทธิXและศักดิXสิทธิX
36 จงเอาส่วนหนึ� งมาตาํให้ละ-
เอียด และวางอีกส่วนหนึ� งไว้

อพยพ RP

(MG) อพย ML:IR (MR) สดด IO:L; สภษ N:GN (MI) อพย MQ:IP (MO) อพย RN:MQ
(MJ) อพย IP:Q; ลนต L:GP (MQ) อพย MQ:RN (RP) อพย MQ:N (RM) อพย RP:MO, RN
(RR) ปฐก GN:GI (RI) อพย MO:J (RO) อพย RP:MO (RJ) อพย MQ:RN, IM; RP:RM
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หน้าหีบพระโอวาทในพลับพลา
แห่ งชุมนุมที� เราจะพบกับเจ้ า
เครื� องหอมนั# นเจ้าจงถือว่าบริ-
สุทธิXที�สุด
37 เครื�องหอมที� เจ้ากระทาํตาม
ส่วนที�ผสมนั#น เจ้าอย่าทาํใช้เอง
ให้ถือว่านี� เป็นเครื� องหอมบริ-
สุทธิXแด่พระเยโฮวาห์
38 ผู้ใดทาํเครื� องเช่นนี# ไว้ใช้สูด
ดม ผู้นั#นต้องถูกตัดขาดจากชน
ชาติของเขา"
ช่างที)สรา้งพลบัพลาประกอบ

ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธิ<

31
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า

2"ดูซี เราได้ออกชื� อเบซาเลล
ผู้ เป็นบุตรชายอุรี ผู้ เป็นบุตร
ชายเฮอร์แห่งตระกูลยูดาห์
3 และได้ ให้ เขาประกอบด้ วย
พระวิญญาณของพระเจ้าคือให้
เขามีสติปัญญา ความเข้าใจและ
ความรู้ในวิชาการทุกอย่าง
4จะได้คิดออกแบบอย่างประ-
ณีตในการทาํเครื�องทองคาํ เงิน
และทองสัมฤทธิX
5 เจียระไนพลอยต่างๆสาํหรับ
ฝังในกระเปาะและแกะสลักไม้
ได้ คือประกอบวิชาการทุกอย่าง
6และดูเถิด เราได้ตั# งผู้ ช่วยอีก
คนหนึ�ง ชื�อโอโฮลีอับ บุตรชาย
อาหิสะมัคแห่งตระกูลดาน และ
สาํหรับคนทั# งปวงผู้เฉลียวฉลาด

เราได้บันดาลให้เขามี จิตใจอัน
ประกอบด้วยสติปัญญา เพื�อเขา
จะได้ทาํสิ� งสารพัดซึ� งเราได้สั� ง
เจ้าไว้นั#น
7 คือพลับพลาแห่งชุมนุม หีบ
พระโอวาท และพระที�นั� งกรุ-
ณาซึ�งอยู่บนหีบพระโอวาท และ
เครื�องใช้ทุกอย่างสาํหรับพลับ-
พลา
8 โต๊ะกับเครื� องใช้สาํหรับโต๊ะ
คันประทีปบริสุทธิX กับเครื� องใช้
สาํหรับคันประทีป และแท่น
เครื�องหอม
9แท่นเครื� องเผาบูชากับเครื� อง
ใช้ประจาํแท่น ขันกับพานรอง
ขันนั#น
10 เสื# อยศเย็บด้วยฝีมือประณีต
คือเสื# อยศอันบริสุทธิX ของอาโรน
ปุโรหิต และเสื# อยศของบุตรชาย
ของเขา เพื�อจะได้สวมปฏิบัติใน
ตาํแหน่งปุโรหิต
11 และนํ#ามันเจิม กับเครื� อง
หอมสาํหรับที�บริสุทธิX  ที� เรา
บัญชาเจ้านั# นให้ เขากระทาํตาม
ทุกประการ"

วนัสะบาโตเป็นหมายสําคญั
ระหว่างพระเจ้ากบัอิสราเอล

12 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
13 "จงสั� งชนชาติอิ สราเอลว่ า
`เจ้าทั#งหลายจงรักษาวันสะบาโต
ของเราไว้ เพราะนี�จะเป็นหมาย

อพยพ RP, RG

(RN) อพย RP:RM (RL) อพย RP:RR (M) อพย RO:RP; RJ:G (R) อพย ML:R; RO:RG
(J) อพย ML:R; RO:GP, RI (N) อพย RJ:L; RN:G-O, J-Q (L) อพย RN:GP-MI
(Q) อพย RL:G-L (GP) อพย RQ:G, IG (GG) อพย RP:MR-RM (GR) อพย GR:GN
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สาํคัญระหว่างเรากับเจ้าตลอด
ชั�วอายุของเจ้า เพื�อเจ้าจะได้รู้ว่า
เราคือพระเยโฮวาห์ ผู้ได้กระทาํ
เจ้าให้บริสุทธิX
14 เหตุฉะนี#  เจ้าทั# งหลายจง
รักษาวันสะบาโตไว้ เพราะเป็น
วันบริสุทธิX สาํหรับเจ้า ทุกคนที�
กระทาํให้ วันนั# นเป็นมลทินจะ
ต้องถูกประหารให้ตายเป็นแน่
เพราะผู้ ใดก็ตามทาํการงานใน
วันนั#น ผู้นั#นต้องถูกตัดขาดจาก
ท่ามกลางชนชาติของเขา
15 จงทาํงานแต่ ในกาํหนดหก
วัน แต่ในวันที� เจ็ดเป็นวันสะ-
บาโต เป็นวันหยุดพักสงบ เป็น
วันบริสุทธิX แด่พระเยโฮวาห์ ผู้
ใดทาํงานในวันสะบาโตนั# นต้อง
ถูกลงโทษถึงตายเป็นแน่
16 เหตุฉะนี#  ชนชาติอิสราเอล
จงรักษาวันสะบาโตไว้ คือถือวัน
สะบาโต ตลอดชั� วอายุของเขา
เป็นพันธสัญญาเนืองนิตย์
17 เป็นหมายสาํคัญระหว่างเรา
กับชนชาติอิสราเอลว่า ในหกวัน
พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงสร้ างฟ้ า
สวรรค์และแผ่นดินโลก แต่ใน
วันที� เจ็ดพระองค์ได้ทรงงดการ
งานไว้ และได้ทรงหย่อนพระทัย
ในวันนั#น'"
18 เมื� อพระองค์ตรัสแก่โมเสส
บนภูเขาซีนายเสร็จแล้ว พระ
องค์ได้ประทานแผ่นพระโอวาท

สองแผ่น เป็นแผ่นศิลาจารึก
ด้วยนิ# วพระหัตถ์ของพระเจ้า

รูปเคารพ
ววัทองคํา

32
เมื� อพลไพร่เห็นโมเสส
ล่าช้าอยู่ ไม่ลงมาจาก

ภูเขา จึงได้พากันมาหาอาโรน
เรียนว่า "ลุกขึ# น ขอท่านสร้าง
พระให้แก่พวกข้าพเจ้า ซึ�งจะนาํ
พวกข้าพเจ้าไป ด้วยว่าโมเสสคน
นี# ที� ได้ นาํ ข้ าพเจ้ าออกมาจาก
ประเทศอี ยิปต์เป็นอะไรไปเสีย
แล้ว ข้าพเจ้าไม่ทราบ"
2 ฝ่ายอาโรนได้กล่าวแก่ เขาว่า
"จงปลดตุ้ มหูทองคาํออกจากหู
ภรรยา และหูบุตรชายหญิงของ
เจ้าทั# งหลาย แล้วนาํมาให้เรา
เถิด"
3พลไพร่ทั# งปวงจึงได้ปลดตุ้ มหู
ทองคาํจากหูของตนมามอบให้
กับอาโรน
4 เมื� ออาโรนได้ รับทองคาํจาก
มือเขาแล้ว จึงใช้เครื�องมือสลัก
หล่อรูปเป็นวัวหนุ่ม แล้วเขาทั#ง
หลายประกาศว่า "โอ อิสราเอล
สิ� งเหล่านี# แหละเป็นพระของเจ้า
ซึ� งนาํเจ้ าออกจากแผ่นดินอี -
ยิปต์"
5 เมื� ออาโรนได้ยินดังนั# นแล้วจึง
สร้างแท่นบูชาไว้ตรงหน้ารูปวัว
หนุ่มนั#น แล้วอาโรนประกาศว่า
"พรุ่งนี# จะเป็นวันเทศกาลเลี# ยง

อพยพ RG, RM

(GI) อพย MP:L; RG:GO (GO) ปฐก M:M; อพย MP:L-GG (GN) ปฐก G:RG
(GL) อพย MI:GM; RM:GO-GJ (G) อพย GR:MG; GN:G-R (M) อพย GG:M; RO:MM
(I) อพย MP:R-I; MQ:IO-IJ (O) ลนต MR:M, I
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ถวายพระเยโฮวาห์"
6ครั#นรุ่งขึ# นเขาตื�นขึ# นแต่เช้ามืด
ถวายเครื� องเผาบูชา และนาํ
เครื� องสันติบูชามา พลไพร่ก็
นั� งลงกินและดื�ม แล้วก็ลุกขึ# น
เล่นสนุกกัน
โมเสสออ้นวอนเพื)ออิสราเอล

7ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัสกับโม-
เสสว่า "เจ้าลงไปเถิด ด้วยว่าชน
ชาติของเจ้าซึ� งเจ้าได้นาํออกจาก
แผ่นดินอียิปต์นั# น ได้ทาํความ
เสื�อมเสียมากแล้ว
8 เขาได้ หั นเหออกจากทางซึ� ง
เราสั� งเขาไว้อย่างรวดเร็ว คือ
หล่อรูปวัวขึ# นรูปหนึ� งสาํหรับตน
และกราบไหว้รูปนั#น และถวาย
สัตวบูชาแก่รูปนั# นและกล่าวว่า
`โอ อิสราเอล สิ� งเหล่านี# แหละ
เป็นพระของเจ้า ซึ� งนาํเจ้าออก
จากแผ่นดินอียิปต์'"
9แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับโม-
เสสว่า "เราเห็นพลไพร่นี# แล้ว ดู
เถิด เขาเป็นชนชาติคอแขง็
10 ฉะนั#นบัดนี#  เจ้าจงปล่อยเรา
ตามลาํพัง เพื� อความพิโรธของ
เราจะเดือดพลุ่ งขึ# นต่อเขาและ
เพื� อเราจะผลาญทาํลายเขาเสีย
ส่วนเจ้าเราจะให้เป็นประชาชาติ
ใหญ่"
11 ฝ่ายโมเสสก็วิงวอนกราบทูล
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า
"ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไฉนพระ

องค์จึงทรงพระพิโรธอย่างแรง
กล้ าต่ อพลไพร่ ของพระองค์
ซึ� งพระองค์ทรงนาํออกมาจาก
แผ่นดินอียิปต์ ด้วยฤทธานุภาพ
อันใหญ่ยิ� ง และด้วยพระหัตถ์
อันทรงฤทธิXของพระองค์เล่า
12 เหตุไฉนจะให้ชนชาวอี ยิปต์
กล่าวว่า `พระองค์ทรงนาํเขา
ออกมา เพื� อจะทรงทาํร้ายเขา
เพื� อจะประหารชี วิตเขาที� ภูเขา
และทาํลายเขาเสียจากพื# นแผ่น
ดินโลก' ขอพระองค์ทรงหัน
กลับเสียจากความพิโรธอันแรง
กล้าของพระองค์ และทรงกลับ
พระทัยอย่าทาํอันตรายแก่พล
ไพร่ของพระองค์เอง
13 ขอพระองค์ได้ทรงระลึกถึง
อับราฮัม อิสอัค และอิสราเอล
ผู้ รับใช้ของพระองค์ เป็นผู้ซึ� ง
พระองค์ ได้ ทรงปฏิญาณด้ วย
พระองค์เองแก่เขาเหล่านั#นไว้ว่า
`เราจะให้เชื# อสายของเจ้าทวีขึ# น
ดุจดวงดาวในท้องฟ้า และ
แผ่นดินนี# ทั# งหมดซึ� งเราสัญญา
ไว้แล้ว เราจะยกให้แก่เชื# อสาย
ของเจ้า และเขาจะรับไว้เป็นมร-
ดกตลอดไป'"
14 แล้ วพระเยโฮวาห์ จึ งทรง
กลับพระทัย มิได้ทรงทาํอัน-
ตรายอย่างที�พระองค์ทรงดาํริว่า
จะกระทาํแก่ พลไพร่ ของพระ
องค์

อพยพ RM

(J) อพย RM:GN-GQ (N) อพย RM:GG  (Q) อพย RR:R, O; RI:Q (GP) อพย MM:MI
(GG) พบญ Q:GL, MJ-MQ (GM) อพย RM:GI; กดว GI:GR-GQ
(GR) ปฐก GM:N; GR:GO; GO:N, GL; MM:GJ-GL (GI) M ซมอ MI:GJ
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อิสราเอลเปลือยกาย
และไหวรู้ปเคารพ

โมเสสทําลายรูปเคารพ
15 ฝ่ายโมเสสกลับลงมาจากภู
เขาถื อแผ่นศิลาพระโอวาทมา
สองแผ่น ซึ� งจารึกทั# งสองด้าน
จารึกทั#งด้านนี# และด้านนั#น
16 แผ่นศิลาเหล่ านั# นเป็นงาน
จากฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า และ
อักษรที� จารึกนั# นเป็นลายพระ
หัตถ์ของพระเจ้า สลักไว้บน
แผ่นศิลานั#น
17 เมื� อโยชู วาได้ ยิ นเสี ยงพล
ไพร่อื# ออึงอยู่ เขาจึงเรียนโมเสส
ว่า "ที� ค่ายมีเสียงเหมือนเกิด
สงคราม"
18 ฝ่ายโมเสสตอบว่า "ที� เราได้
ยินมิใช่เสียงอื# ออึงของคนที�มีชัย
ชนะ และมิใช่เสียงคนที�แพ้ แต่
เป็นเสียงคนร้องเพลงกัน"
19 ต่อมา พอโมเสสเข้ามาใกล้
ค่าย ได้เห็นรูปวัวหนุ่มและคน
เต้นราํ โทสะของโมเสสก็เดือด
พลุ่งขึ# น ท่านโยนแผ่นศิลาทิ# งตก
แตกเสียที�เชิงภูเขานั�นเอง
20 แล้วท่านเอารูปวัวหนุ่มที�พล
ไพร่ทาํไว้นั# นเผาเสีย และบด
เป็นผงโรยลงในนํ#า และบังคับ
ให้ชนชาติอิสราเอลดื�มนํ#านั#น
21 โมเสสจึงถามอาโรนว่า "พล
ไพร่นี# กระทาํอะไรแก่ท่ านเล่ า
ท่ านจึ งนาํบาปอันใหญ่นี# มาสู่

พวกเขา"
22 ฝ่ายอาโรนตอบว่า "อย่าให้
ความโกรธของเจ้านายของข้าพ-
เจ้าเดือดพลุ่งขึ# นเลย ท่านกรู้็จัก
พลไพร่พวกนี# แล้วว่า เขาเอน
เอียงไปในทางชั�ว
23 เขามาร้องขอข้าพเจ้าว่า `ขอ
จงทาํพระให้พวกข้าพเจ้า ซึ� งจะ
นาํพวกข้าพเจ้าไป ด้วยว่าโมเสส
คนนี# ที� ได้นาํพวกข้าพเจ้าออก
จากแผ่นดินอียิปต์นั# นเกิดอะไร
ขึ# นกับเขา ข้าพเจ้าไม่ทราบ'
24 แล้ วข้าพเจ้ าตอบแก่ เขาว่า
`ผู้ ใดมีทองคาํให้ปลดออกมา'
เขาก็มอบทองคาํให้แก่ข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าจึงโยนลงไปในไฟ
แล้ววัวนี# กอ็อกมา"
25 เมื� อโมเสสเห็ นประชาชน
แสดงออกถึ งการเปลือยเปล่ า
เสียแล้ว (เพราะว่าอาโรนปล่อย
ให้เขาเปลือยเปล่าจนน่าละอาย
ท่ามกลางพวกศัตรู)

สามพนัคนที)ไหวรู้ปเคารพ
ถูกประหารชีวิต

26 แล้ วโมเสสยื นอยู่ ที� ประตู
ค่ายร้องว่า "ผู้ใดอยู่ ฝ่ายพระ
เยโฮวาห์ให้ผู้นั# นมาหาเราเถิด"
ฝ่ ายลูกหลานของเลวีได้มาหา
โมเสสพร้อมกัน
27 โมเสสจึ งกล่ าวแก่ เขา ว่ า
"พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิส-
ราเอลตรัสสั� งดังนี# ว่า `จงเอา

อพยพ RM

(GO) พบญ Q:GO (GJ) อพย RG:GL (GQ) พบญ Q:GJ-GN (MP) กดว O:GN, MI
(MG) ปฐก MJ:GP (MM) อพย GI:GG; พบญ Q:MI
(MO) อพย RR:I-O; M พศด ML:GQ (MN) กดว MO:O-GR; พบญ RR:Q
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ดาบสะพายทุกคนแล้วจงไปมา
ตามประตูต่างๆทั� วค่าย ทุกๆ
คนจงฆ่าพี� น้องและมิตรสหาย
และเพื�อนบ้านของตัวเอง'"
28 ฝ่ ายลู กหลานของเลวีก็ทาํ
ตามโมเสสสั�ง และพลไพร่ประ-
มาณสามพันคนตายลงในวันนั#น
29 ด้ วยโมเสสกล่ าวไว้แล้ วว่ า
"ในวันนี# ท่านทั# งหลายจงสถาป-
นาตัวเองรับใช้พระเยโฮวาห์ จง
ให้ทุกคนสู้ รบกับบุตรชายและ
พี�น้องของตน เพื�อวันนี# พระองค์
จะได้อาํนวยพระพรแก่ท่านทั# ง
หลาย"
30 ครั# นวันรุ่งขึ# น โมเสสจึง
กล่าวแก่พลไพร่ว่า "ท่านทั# ง
หลายทาํบาปอันใหญ่ยิ�ง แต่บัด
นี# เราจะขึ# นไปเฝ้าพระเยโฮวาห์
ชะรอยเราจะทาํการลบมลทิน
บาปของท่านได้"
31 โมเสสจึงกลับไปเฝ้าพระเย-
โฮวาห์ทูลว่า "โอ พระเจ้าข้า พล
ไพร่นี# ทาํบาปอันใหญ่ยิ�ง เขาทาํ
พระด้วยทองคาํสาํหรับตัวเอง
32 แต่บัดนี# ขอพระองค์โปรดยก
โทษบาปของเขา ถ้าหาไม่ ขอ
พระองค์ทรงลบชื� อของข้าพระ
องค์เสียจากทะเบียนที�พระองค์
ทรงจดไว้"
33 ฝ่ ายพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า "ผู้ ใดทาํบาปต่อเรา
แล้ว เราจะลบชื� อผู้นั# นเสียจาก

ทะเบียนของเรา
34 ฉะนั#นบัดนี#  จงไปเถอะ นาํ
พลไพร่ไปยังที�ซึ� งเราบอกแก่เจ้า
แล้ว ดูเถิด ทูตสวรรค์ของเราจะ
นาํหน้าเจ้า แต่ว่าในวันนั#นเมื� อ
เราจะพิพากษาเขา เราจะลงโทษ
เขา"
35 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ทรงบัน-
ดาลให้ภั ยพิ บัติ เกิดขึ# นแก่พล
ไพร่ เพราะเหตุเขาทาํรูปวัวหนุ่ม
ซึ�งอาโรนทาํนั#น

พระเจ้าตอ้งการทําลาย
อิสราเอล

โมเสสยกยา้ยพลบัพลา

33
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า "ไปเถิด จงยก

ไปจากที�นี�  เจ้ากับพลไพร่ซึ�งเจ้า
นาํขึ# นมาจากแผ่นดินอียิปต์ ไป
ยั งแผ่นดินซึ� งเราปฏิญาณกับ
อับราฮัม อิสอัค และยาโคบว่า
`แผ่นดินนั#นเราจะให้แก่เชื# อสาย
ของเจ้า'
2 เราจะใช้ ทูตสวรรค์องค์หนึ� ง
นาํหน้าเจ้าไป และจะไล่คนคา-
นาอัน คนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์
คนเปริสซี คนฮีไวต์ คนเยบุส
ออกเสียจากที�นั�น
3จงนาํไปถึงแผ่นดินซึ� งมีนํ#านม
และนํ#าผึ# งไหลบริบูรณ์ แต่เราจะ
ไม่ขึ# นไปกับพวกเจ้า เกรงว่าเรา
จะทาํลายล้างพวกเจ้าเสียกลาง
ทาง เพราะว่าเจ้าเป็นชนชาติคอ

อพยพ RM, RR

(MQ) อพย ML:IG; G ซมอ GO:GL, MM; สภษ MG:R (RP) กดว MO:GR (RG) อพย MP:MR
(RM) สดด JQ:ML (RR) อพย GN:GI; ลนตMR:RP (RI) อพย R:GN; MR:MP
(RO) M ซมอ GM:Q (G) ปฐก GM:N (M) อพย MR:MN-RG; RM:RI (R) อพย R:L; RM:Q
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แขง็"
4 เมื� อพลไพร่ได้ยินข่าวร้ายนั# น
เขามีความโศกเศร้า และไม่มีผู้
ใดใส่เครื�องประดับเลย
5 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรัสกั บ
โมเสสว่า "จงกล่าวแก่ชนชาติ
อิสราเอลว่า `เจ้าทั# งหลายเป็น
ชนชาติคอแข็ง ถ้าเราจะขึ# นไป
กับเจ้าเพียงครู่เดียว เราก็จะ
ทาํลายล้างเจ้าเสีย ฉะนั# นบัดนี#
จงถอดเครื� องประดับออกเสีย
เพื� อเราจะรู้ ว่า ควรจะกระทาํ
อย่างไรกับเจ้า'"
6 ฝ่ ายชนชาติ อิ สราเอลก็ถอด
เครื�องประดับออกตอนที�เขาอยู่
แถบภูเขาโฮเรบ
7 ฝ่ ายโมเสสตั# งพลั บพลาหลั ง
หนึ� งไว้ข้างนอกไกลจากค่ายและ
เรียกว่าพลับพลาแห่งชุมนุม ต่อ
มาทุกคนซึ� งปรารถนาจะเข้าเฝ้า
พระเยโฮวาห์ก็ออกไปยังพลับ-
พลาแห่งชุมนุม ซึ� งตั# งอยู่นอก
บริเวณค่าย
8และต่อมา เมื�อไรที�โมเสสออก
ไปยังพลับพลานั# น พลไพร่ทั# ง
ปวงก็จะลุ กขึ# นยืนอยู่ ที� ประตู
เต็นท์ของตน มองดูโมเสสจน
ท่านเข้าไปในพลับพลา
9ครั# นโมเสสเข้าไปในพลับพลา
แล้ว เสาเมฆกล็อยลงมาตั# งอยู่ที�
ประตูพลับพลา แล้วพระเยโฮ-
วาห์กต็รัสสนทนากับโมเสส

10 เวลาพลไพร่ทั# งปวงเห็นเสา
เมฆนั# นตั# งอยู่ที� ประตูพลับพลา
เมื� อไร ทุกคนก็จะลุกขึ# นยืน
นมัสการอยู่ ที� ประตู เต็นท์ของ
ตน
11 ดั งนี# แหละพระเยโฮวาห์
ต รั สกั บ โม เสสสอง ต่ อสอง
เหมื อนมิ ตรสหายสนทนากั น
แล้ วโมเสสก็ กลั บไปยั งค่ าย
แต่โยชูวาผู้ รับใช้หนุ่ม ผู้ เป็น
บุตรชายของนูน มิได้ออกไป
จากพลับพลา

โมเสสออ้นวอนพระเจ้า
ใหพ้ระองคอ์ยู่กบัอิสราเอล

12 โมเสสกราบทูลพระเยโฮวาห์
ว่า "ดูเถิด พระองค์ได้ตรัสสั� ง
ข้าพระองค์ว่า `จงนาํพลไพร่นี#
ขึ# นไป' แต่พระองค์มิได้แจ้งให้
ข้าพระองค์ทราบว่า จะใช้ผู้ ใด
ขึ# นไปกับข้าพระองค์ แม้กระนั#น
พระองค์ก็ยังตรัสกับข้าพระองค์
ว่า `เรารู้ จักเจ้าตามชื� อของเจ้า
และเจ้ าก็ได้ รับความกรุณาใน
สายตาของเราด้วย'
13 ฉะนั# นบัดนี#  ข้าพระองค์ทูล
วิงวอนต่อพระองค์  ถ้าแม้ข้า
พระองค์ได้รับพระกรุณาในสาย
พระเนตรของพระองค์แล้ว ขอ
ทรงโปรดสาํแดงพระมรรคาของ
พระองค์ให้ ข้าพระองค์เห็นใน
กาลบัดนี#  เพื� อข้าพระองค์จะรู้
จักพระองค์ แล้วจะรับพระกรุ-

อพยพ RR

(I) กดว GI:G, RQ; อสร Q:R; อสธ I:G, I (O) สดด GRQ:MR (N) อพย MQ:IM-IR
(L) กดว GJ:MN (Q) อพย MO:MM; สดด QQ:N (GP) อพย I:RG
(GG) อพย MI:GR; กดว GM:L (GM) อพย R:GP; RM:RI; RR:GN (GR) อพย R:N, GP; O:G
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ณาในสายพระเนตรของพระองค์
และขอทรงถือว่าชนชาตินี# เป็น
พลไพร่ของพระองค์"
14 ฝ่ายพระองค์ตรัสว่า "เราเอง
จะไปกับเจ้า และให้เจ้าได้พัก"
15 ฝ่ายโมเสสจึงกราบทูลพระ
องค์ว่า "ถ้าพระองค์มิได้เสด็จ
ไปกับข้าพระองค์ ก็ขออย่านาํ
พวกข้าพระองค์ ขึ# นไปจากที� นี�
เลย
16 ทาํอย่างไรจะทราบได้ตรงนี#
ว่า ข้าพระองค์และพลไพร่ของ
พระองค์ได้รับพระกรุณาในสาย
พระเนตรของพระองค์แล้ว ก็
เมื� อพระองค์ เสด็จไปกับพวก
ข้าพระองค์ด้วยมิใช่หรือ ดังนี#
เราทั# งหลายทั# งข้าพระองค์และ
พลไพร่ของพระองค์ จึงจะแยก
ออกจากชนชาติทั# งปวงที�อยู่บน
พื# นแผ่นดินโลก"
17 ฝ่ ายพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า "เราจะกระทาํสิ� งที�เจ้า
กล่าวถึงนี# ด้วยเพราะว่าเจ้าได้รับ
ความกรุ ณาในสายตาของเรา
แล้ว และเรารู้จักเจ้าตามชื�อของ
เจ้า"
18 โมเสสจึงกราบทูลว่า "ขอ
ทรงโปรดสาํแดงสง่ าราศี ของ
พระองค์แก่ข้าพระองค์เถิด"
19 พระองค์จึงตรัสตอบว่า "เรา
จะให้ คุณความดีของเราประ-
จักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้า และเราจะ

ประกาศนามของเราคือ พระเย-
โฮวาห์ ให้ประจักษ์ต่อหน้าเจ้า
เราประสงค์จะโปรดปรานผู้ ใด
เรากจ็ะโปรดปรานผู้นั#น และเรา
ประสงค์จะเมตตาแก่ผู้ใด เราก็
จะเมตตาผู้นั#น"
20 พระองค์จึงตรัสว่า "เจ้าจะ
เห็นหน้าของเราไม่ได้ เพราะ
มนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิต
อยู่ไม่ได้"
21 พระเยโฮวาห์ตรัสอีกว่า "ดู
เถิด   มีที�แห่งหนึ�งอยู่ใกล้เรา
เจ้าจงไปยืนอยู่บนศิลานั#น
22 แล้วขณะเมื� อสง่าราศีของเรา
กาํลังผ่านไป เราจะซ่อนเจ้าไว้
ในช่องศิลาและจะบังเจ้าไว้ด้วย
มือเราจนกว่าเราจะผ่านไป
23 เมื� อเราเอามือของเราออก
แล้ว เจ้าจะเห็นหลังของเรา แต่
หน้าของเราเจ้าจะมิได้เห็น"

โมเสสจะทําแผ่นศิลาใหม่
สําหรบัพนัธสญัญา

34
พระเยโฮวาห์ตรัสกั บ
โมเสสว่า "จงสกัดศิลา

อีกสองแผ่นเหมือนเดิมแล้วเรา
จะจารึกคาํเหมือนในแผ่นเก่าที�
เจ้าทาํแตกนั#นให้
2 จงเตรียมให้พร้อมเวลาเช้ า
แล้วจงขึ# นมาบนภูเขาซีนายแต่
เช้า จงคอยเฝ้าเราบนยอดภูเขา
นั#น
3อย่าให้ผู้ ใดขึ# นมาด้วย และ

อพยพ RR, RI

(GI) อพย R:GM (GO) อพย RR:R (GJ) อพย RI:GP (GN) ยก O:GJ (GL) อพย MI:GJ
(GQ) อพย RI:J-N; รม I:I, GJ (MP) ปฐก RM:RP (MM) สดด QG:G, I (MR) อพย RR:MP
(G) อพย MI:GM; RG:GL (M) อพย GQ:GG, GL, MP (R) อพย GQ:GM-GR; MI:Q-GG
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อย่าให้ ผู้ ใดมาอยู่ ตลอดทั� วทั# ง
ภูเขา อย่าให้ฝูงแพะแกะ ฝูงวัว
กินหญ้าอยู่หน้าภูเขานี# เลย"
4 ฝ่ ายโมเสสจึ งสกั ดศิ ลาสอง
แผ่นเหมือนสองแผ่นแรก แล้ว
ท่านก็ตื� นแต่เช้าขึ# นไปบนภูเขา
ซีนายตามรับสั� งของพระเยโฮ-
วาห์ถือศิลาไปสองแผ่น
5 ฝ่ายพระเยโฮวาห์เสด็จลงมา
ในเมฆ และโมเสสยืนอยู่กับพระ
องค์ที�นั�น และออกพระนามพระ
เยโฮวาห์
6พระเยโฮวาห์เสด็จผ่านไปข้าง
หน้าท่าน ตรัสว่า "พระเยโฮวาห์
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ผู้ทรงพระ
กรุณา ทรงกอปรด้วยพระคุณ
ทรงกริ# วช้า และบริบูรณ์ด้วย
ความเมตตาและความจริง
7 ผู้ ทรงสาํแดงความเมตตาต่อ
มนุษย์กระทั�งพันชั� วอายุ ผู้ทรง
โปรดยกโทษความชั� วช้า การ
ละเมิดและบาปของเขาเสีย แต่
จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้
และให้ โทษเพราะความชั� วช้ า
ของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลาน
สามชั�วสี� ชั� วอายุคน"
8ฝ่ายโมเสสจึงรีบกราบลงที� พื# น
ดินนมัสการ
9แล้วทูลว่า "โอ ข้าแต่องค์พระ
ผู้เป็นเจ้า ถ้าแม้ข้าพระองค์ได้
รับพระกรุณาในสายพระเนตร
ของพระองค์ ข้าพระองค์ทูลวิง

วอนต่อพระองค์ ขอองค์พระผู้
เป็นเจ้ าของข้ าพระองค์ โปรด
เสด็จไปท่ ามกลางพวกข้าพระ
องค์ เพราะเป็นชนชาติ คอแข็ง
ดื# อดึง และขอทรงโปรดยกโทษ
ความชั� วช้ าและความบาปของ
พวกข้าพระองค์ และโปรดรับ
พวกข้าพระองค์เป็นมรดกของ
พระองค์ด้วย"

ทรงหา้มไม่ใหอิ้สราเอล
ร่วมกบัคนต่างชาติในคานาอนั
10 ฝ่ายพระองค์ตรัสว่า "ดูเถิด
เราจะทาํพันธสัญญาไว้ เราจะทาํ
การมหัศจรรย์ ต่อหน้าชนชาติ
ของเจ้าทุกคน ซึ� งไม่มี ผู้ ใด
กระทาํในประชาชาติใดทั�วพิภพ
และประชาชนทั# งปวงซึ� งเจ้าอยู่
ท่ามกลางเขานั#น จะเห็นกิจการ
ของพระเยโฮวาห์ เพราะการซึ�ง
เราจะทาํต่อเจ้านั# นจะเป็นสิ� งที�
น่ากลัวยิ�งนัก
11 จงถือตามคาํซึ�งเราบัญชาเจ้า
ในวันนี#  ดูเถิด เราจะไล่คนอา-
โมไรต์ คนคานาอัน คนฮิตไทต์
คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเย-
บุส ไปให้พ้นหน้าเจ้า
12 จงระวังตัวให้ดี อย่ากระทาํ
พันธสัญญากับชาวเมืองซึ� งเจ้า
จะไปถึงนั# น เกรงว่าจะเป็นบ่วง
แร้วดักพวกเจ้า
13 แต่ เจ้ าทั# งหลายจงทาํ ลาย
แท่นบูชาและทุบเสาอันศักดิX -

อพยพ RI
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สิทธิX ของเขาให้แหลกละเอียด
และโค่นเสารูปเคารพของเขา
เสีย
14 เจ้าอย่านมัสการพระอื� นเลย
เพราะพระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงพระ
นามว่าหวงแหนเป็นพระเจ้าผู้
ทรงหวงแหน
15 เกรงว่าเจ้าจะทาํพันธสัญญา
กับชาวเมืองนั#น และเมื�อเขาเล่น
ชู้กับพระของเขา และถวาย
สัตวบูชาแก่บรรดาพระนั# น เขา
จะเชิญพวกเจ้าไปร่วมด้วย และ
พวกเจ้าจะไปกินของที� เขาถวาย
บูชานั#น
16 เกรงว่า เจ้าจะรับบุตรสาว
ของเขามาเป็นภรรยาบุตรชาย
ของเจ้า และบุตรสาวของเขานั#น
จะไปเล่นชู้กับพระของเขา และ
ชั กชวนให้ บุตรชายของเจ้ าไป
เล่นชู้กับพระนั#นด้วย
17 เจ้าอย่าหล่อรูปพระไว้สาํ-
หรับตัวเองเลย
คําบญัชาซํ& าเรื)องเครื)องบูชา

18 เจ้าทั# งหลายจงถือเทศกาล
กินขนมปังไร้เชื# อ จงกินขนมปัง
ไร้ เชื# อให้ครบเจ็ดวันตามกาํ-
หนดในเดื อนอาบีบตามที� เรา
บัญชาเจ้า เพราะเจ้าออกจาก
อียิปต์ในเดือนอาบีบ
19 ทุกสิ� งซึ� งออกจากครรภ์ครั# ง
แรกเป็นของเรา คือสัตว์ตัวผู้ทั#ง
หมดของเจ้า ลูกหัวปีของวัวและ

ของแกะ
20 ส่วนลูกลาหัวปีนั# นเจ้าจงนาํ
ลูกแกะมาไถ่ไว้ ถ้าแม้เจ้ามิได้
ไถ่ก็จงหักคอมันเสีย บุตรชาย
หัวปีทั# งหลายของพวกเจ้านั# นจะ
ต้องไถ่ไว้ด้วย อย่าให้ผู้ใดมาเฝ้า
เรามือเปล่าเลย
21 เจ้าจงทาํการงานในกาํหนด
หกวัน แต่วันที�เจด็จงพัก แม้ว่า
ในฤดูไถนาและฤดูเกี�ยวข้าวก็จง
พัก
22 จงถือเทศกาลสัปดาห์ คือ
เทศกาลเลี# ยงฉลองผลต้ นฤดู
เกี� ยวข้าวสาลี และถือเทศกาล
เลี# ยงฉลองการเก็บผลิ ตผลใน
ปลายปี
23 บรรดาผู้ ชายทั# งหลายของ
พวกเจ้ าต้องมาประชุมกั นต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า
คือพระเจ้าแห่งอิสราเอล ปีละ
สามครั#ง
24 เพราะเราจะขับไล่ชนชาติทั# ง
หลายออกไปให้พ้นหน้าพวกเจ้า
และจะขยายเขตแดนเมืองของ
เจ้าให้กว้างออกไป เมื�อพวกเจ้า
จะขึ# นไปเฝ้ าพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเจ้าปีละสามครั# งนั# น จะ
ไม่มีใครอยากได้แผ่นดินของเจ้า
เลย
25 อย่ าถวายเลือดบูชาพร้อม
กับขนมปังมีเชื# อ และเครื�องบูชา
อันเกี� ยวกับเทศกาลเลี# ยงปัสกา
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นั#น อย่าให้เหลือไว้จนถึงวันรุ่ง
ขึ# น
26 จงคัดพืชผลแรกจากผลรุ่ น
แรกในไร่นามาถวายในพระนิ-
เวศพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
อย่าต้มเนื# อลูกแพะด้วยนํ#า นม
แม่ของมันเลย"
27 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า "คาํเหล่านี# จงเขียนไว้ เพราะ
เราทาํพันธสัญญาไว้กับเจ้าและ
พวกอิสราเอลตามข้อความเหล่า
นี# แล้ว"

โมเสสกลบัมาดว้ยแผ่นศิลา
ใหม่สําหรบัพนัธสญัญา

28 และโมเสสเฝ้าพระเยโฮวาห์
อยู่ที� นั� นสี� สิบวันสี� สิบคืน มิได้
รับประทานอาหารหรือนํ#า เลย
และพระองค์จารึกคาํพันธสัญ-
ญาไว้ที�แผ่นศิลา คือพระบัญญัติ
สิบประการ
29 อยู่ต่อมาโมเสสได้ลงมาจาก
ภูเขาซีนาย ถือแผ่นพระโอวาท
สองแผ่นมาด้วย เวลาที� ลงมา
จากภูเขานั#นโมเสสก็ไม่ทราบว่า
ผิวหน้าของตนทอแสงเนื�องด้วย
พระเจ้าทรงสนทนากับท่าน
30 เมื� ออาโรนและคนอิสราเอล
ทั# งปวงมองดูโมเสส ดูเถิด ผิว
หน้าของท่านทอแสง และเขาก็
กลัวไม่กล้าเข้ามาใกล้ท่าน
31 ฝ่ายโมเสสเรียกเขามา แล้ว
อาโรนกั บบรรดาประมุ ขของ

ชุมนุมก็กลับมาหาโมเสสและ
ท่านสนทนากับเขา
32 แล้วภายหลังคนอิสราเอลทั# ง
หลายเข้ามาใกล้ โมเสสจึงให้
บัญญัติแก่เขาตามที� พระเยโฮ-
วาห์ตรัสแก่ท่านทุกข้อบนภูเขา
ซีนาย
33 เมื� อท่ านพูดจบแล้วก็ใช้ ผ้า
คลุมหน้าไว้
34 แต่เมื� อไรที� โมเสสเข้าเฝ้าทูล
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ท่าน
กป็ลดผ้านั#นออกเสีย จนกว่าจะ
กลับออกมา แล้วท่านออกมา
เล่ าให้ คนอิ สราเอลฟั งตามที�
ท่านรับพระบัญชามาแล้วนั#น
35 และคนอิสราเอลดูหน้าของ
โมเสสคือเห็นผิวหน้าของโมเสส
ทอแสง ฝ่ายโมเสสใช้ผ้าคลุม
หน้าไว้อีกทุกครั#ง จนกว่าจะเข้า
ไปทูลพระองค์

ทรงหา้มไม่ใหก่้อไฟ
ในวนัสะบาโต

35
ฝ่ายโมเสสให้ชุมนุมชน
อิสราเอลทั# งหมดประ-

ชุมกันกล่าวแก่เขาว่า "ต่อไปนี#
เป็นสิ�งซึ� งพระเยโฮวาห์บัญชาให้
ท่านทั#งหลายกระทาํ
2จงทาํงานในกาํหนดหกวัน แต่
วันที� เจ็ดให้ท่านถือเป็นวันบริ-
สุทธิX  เป็นวันสะบาโตแด่พระเย-
โฮวาห์ สาํหรับใช้พัก ผู้ ใดทาํ
งานในวันนั# นต้องถูกลงโทษถึง
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ตาย
3 ในวันสะบาโตนั# นอย่ าก่ อไฟ
เลย ทั�วตลอดที�อาศัยของท่าน"
ขอใหพ้ลไพร่ถวายแด่พระเจ้า
4 โมเสสได้กล่ าวแก่ ชุมนุมชน
อิสราเอลทั# งหมดว่า "ต่อไปนี#
เป็นสิ�งซึ�งพระเยโฮวาห์ทรงบัญ-
ชาว่า
5 ท่ านทั# งหลายจงนาํ ของจาก
ของที�มีอยู่มาถวายพระเยโฮวาห์
ผู้ใดมีนํ#าใจกว้างขวางให้ผู้นั#นนาํ
ของมาถวายพระเยโฮวาห์ คือ
ทองคาํ เงิน และทองสัมฤทธิX
6 ผ้าสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม ผ้า
ป่านเนื# อละเอียด และขนแพะ
7หนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง หนัง
ของตั วแบดเจอร์และไม้กระ-
ถินเทศ
8นํ#ามันเติมตะเกียง เครื�องเทศ
สาํหรับเจือนํ#ามันเจิม และปรุง
เครื�องหอมสาํหรับการเผาถวาย
9 พลอยสี นํ#า ข้ าวและพลอย
ต่างๆสาํหรับฝั งทาํเอโฟดและ
ทับทรวง
10 จงให้ ทุกคนที� เฉลียวฉลาด
ในหมู่พวกท่าน พากันมาทาํสิ� ง
ทั#งปวงซึ�งพระเยโฮวาห์ทรงบัญ-
ชาให้ทาํแล้ว
11 คือพลับพลา เตน็ท์ และผ้า
คลุมพลับพลา ขอเกี� ยวและไม้
กรอบ กลอน เสา และฐานรอง
รับเสาของพลับพลานั#น

12 หีบและไม้คานหามหีบ พระ
ที�นั�งกรุณากับม่านบังตา
13 โต๊ ะกั บ ไ ม้ คานหามโต๊ ะ
เครื�องใช้ทั#งปวงสาํหรับโต๊ะ และ
ขนมปังหน้าพระพักตร์
14 คันประทีปที� ให้แสงสว่างกับ
เครื�องอุปกรณ์และตะเกียง และ
นํ#ามันเติมตะเกียง
15 แท่นเผาเครื� องหอมกับไม้
คานหามแท่นนั#น นํ#ามันเจิมและ
เครื�องหอมสาํหรับเผาถวายและ
ม่านบังตาสาํหรับประตูที� ประตู
พลับพลา
16 แท่นเครื� องเผาบูชากับตา-
ข่ายทองสัมฤทธิX  ไม้คานหาม
และเครื� องใช้ทั# งปวงของแท่น
ขันกับพานรองขันนั#น
17 ผ้าม่านสาํหรับกั# นลานพลับ
พลากับเสา และฐานรองรับเสา
และผ้าม่านสาํหรับประตูลาน
18 หลักหมุดสาํหรับพลับพลา
และหลักหมุดสาํหรับลานพลับ
พลาพร้อมกับเชือก
19 เสื# อยศเย็บด้วยฝีมือประณีต
สาํหรับแต่งเวลาปรนนิบัติในที�
บริสุทธิX  คือเสื# อยศบริสุทธิX สาํ-
หรับอาโรนปุโรหิต และเสื# อยศ
สาํหรับบุตรชายของท่าน เพื�อใช้
ปฏิบัติในตาํแหน่งปุโรหิต"
20 แล้วชุมนุมชนอิสราเอลทั# ง
หมดกแ็ยกย้ายกันจากโมเสสไป
21 ทุกคนที�มีใจปรารถนา และ

อพยพ RO
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ที�มีใจสมัครก็นาํสิ� งของมาถวาย
พระเยโฮวาห์สาํหรับพลับพลา
แห่งชุมนุมและการปรนนิบัติทั# ง
หลาย และสาํหรับเครื�องยศบริ-
สุทธิX
22 เขาจึงพากันมาทั# งชายและ
หญิง บรรดาผู้มีนํ#าใจสมัครนาํ
มาซึ�งเขม็กลัด ตุ้ มหู แหวนตรา
และกาํไล เป็นทองรูปพรรณทั#ง
นั#น คือทุกคนนาํทองคาํมาแกว่ง
ไปแกว่งมาถวายพระเยโฮวาห์
23 ส่วนทุกคนที�มีด้ายสีฟ้า สี
ม่วง สีแดงเข้ม หรือที�มีผ้าป่าน
เนื# อละเอียด ขนแพะ หนังแกะ
ตัวผู้ย้อมสีแดง และหนังของตัว
แบดเจอร์ก็เอาของเหล่านั# นมา
ถวาย
24 ทุกคนที�มีเงินหรือทองสัม-
ฤทธิX จะถวายก็นาํมาถวายพระ
เยโฮวาห์ และทุกคนที�มีไม้กระ-
ถินเทศใช้การได้ก็นาํไม้นั# นมา
ถวาย
25 ส่วนผู้หญิงทั# งปวงที� ชาํนาญ
กปั็�นด้ายด้วยมือของตน แล้วนาํ
ด้ายซึ� งปั� นนั# นมาถวายทั# งสี ฟ้า
สีม่วง สีแดงเข้ม และเส้นป่าน
ปั�นอย่างดี
26 ฝ่ ายบรรดาผู้ หญิ งที� มี ใจ
ปรารถนากปั็�นขนแพะด้วยความ
ชาํนาญ
27 บรรดาประมุขก็นาํพลอยสี
นํ#า ข้ าวและพลอยต่างๆมาสาํ-

หรับฝังทาํเอโฟด และทับทรวง
28 กับเครื�องเทศและนํ#ามันเติม
ตะเกียง นํ#ามันเจิม และนํ#ามัน
ปรุงเครื�องหอมสาํหรับเผาบูชา
29 คนอิสราเอลทั# งชายหญิงทุก
คนที�มีใจสมัครนาํของถวายสาํ-
หรับการงานต่างๆ ซึ� งพระเย-
โฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ ให้
กระทาํก็นาํของมาตามอาํเภอใจ
ถวายแด่พระเยโฮวาห์

เบซาเลลและโอโฮลีอบั
เป็นช่างและผูส้อน

30 โมเสสจึงกล่าวแก่คนอิสรา-
เอลว่า "ดูก่อนท่าน พระเยโฮ-
วาห์ได้ทรงออกชื�อเบซาเลลบุตร
ชายอุรี ผู้เป็นบุตรชายของเฮอร์
ตระกูลยูดาห์
31 และพระองค์ได้ทรงให้ผู้นั# น
ประกอบด้วยพระวิญญาณของ
พระเจ้าให้มีสติปัญญาและความ
เข้าใจ และความรู้ในการช่าง
ฝีมือทั#งปวง
32 เพื� อจะคิดประดิษฐ์ลวดลาย
อย่างฉลาด ทาํด้วยทองคาํและ
เงินและทองสัมฤทธิX
33 และเจี ยระไนพลอยต่ างๆ
สาํหรับฝังในกระเปาะ และการ
แกะสลักไม้ คือให้มีฝีมือดีเลิศ
ทุกอย่าง
34 อนึ� งพระองค์ทรงดลใจให้ผู้
นั# นมีนํ#า ใจที� จะสอนคนอื� นได้
ด้วย พร้อมด้วยโอโฮลีอับบุตร

อพยพ RO

(MM) อพย RM:M-R; GG:M (MR) G พศด MQ:L (MO) อพย ML:R; RG:J; RJ:G
(MN) G พศด MQ:J; อสร M:JL (ML) อพย RP:MR
(MQ) อพย RO:O, MG; RJ:G; G พศด MQ:Q (RP) อพย RG:G-J (RI) อพย RG:J
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ชายอาหิสะมัคตระกูลดาน
35 คนทั# งสองนี#  พระองค์ทรง
ประทานสติปัญญาแก่จิตใจของ
เขาให้มีความสามารถในการที�
จะกระทาํงานได้ทุกอย่าง เช่น
การช่างฝีมือ การช่างออกแบบ
และการช่างด้ายสี คือสีฟ้า สี
ม่วง สีแดงเข้มและเส้นป่านปั�น
อย่างดี และช่างทอ คือทาํการ
ช่างฝีมือได้ทุกอย่าง และเป็น
ช่างออกแบบอย่างฉลาดด้วย"

พลไพร่ถวายมากมาย
การสรา้งพลบัพลากา้วหนา้

36
ฝ่ ายเบซาเลลและโอ-
โฮลีอับ กับคนทั# งปวง

ที� เฉลียวฉลาด ซึ� งพระเยโฮวาห์
ทรงประทานสติ ปั ญญาและ
ความเข้าใจให้พอที�จะทาํการทุก
อย่างในการสร้างสถานบริสุทธิX
ตามที�พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้
แล้วทุกประการ
2 โมเสสจึ งเรี ยกเบซาเลลและ
โอโฮลีอับ กับคนทั# งปวงที�
เฉลียวฉลาดซึ�งพระเยโฮวาห์ทรง
ประทานสติปัญญาให้แก่ จิตใจ
ของเขา และใจของเขาปรารถนา
ให้มาทาํงาน
3คนเหล่านี# ได้ รับของถวายทั# ง
หมดนั# นจากโมเสสที� คนอิสรา-
เอลนาํ มาถวายเพื� อนาํ ไปทาํ
สถานบริสุทธิX  พลไพร่ยังนาํของ
ที� สมัครใจจะถวายมาถวายอีก

ทุกๆเวลาเช้า
4 ฝ่ายคนทั# งปวงที� เฉลียวฉลาด
ซึ� งทาํงานต่างๆที� สถานบริสุทธิX
นั#นมาถึงแล้ว ต่างกห็ยุดทาํงาน
ในหน้าที�ของตน
5พากันมาเรียนโมเสสว่า "พล
ไพร่ นาํ ของมาถวายมากเกิ น
ความต้ องการที� จะใช้ ในงาน
นั#นๆซึ� งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
ให้กระทาํ"
6โมเสสจึงสั� งให้ประกาศไปทั� ว
ค่ายว่า "อย่าให้ชายหญิงนาํของ
สาํหรับทาํสถานบริสุทธิX มาถวาย
อีกเลย" เหตุฉะนั#นพลไพร่จึงยับ
ยั#งไม่นาํของมาถวายอีก
7 เพราะของที� เขามีอยู่แล้วก็พอ
สาํหรับงานทั#งปวงนั#น และยังมี
เหลืออีก
8บรรดาช่ างผู้ เฉลียวฉลาดได้
ทาํ พลั บพลาด้ วยม่ านสิ บผื น
ด้วยผ้าป่านเนื# อละเอียด ด้วย
ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม มีรูป
เครูบฝีมือช่างออกแบบไว้
9 ม่ านผื นหนึ� งยาวยี� สิ บแปด
ศอก กว้างสี� ศอก ม่านทุกผืน
เท่ากัน
10 ม่านห้าผืนเขาทาํให้เกี�ยวติด
กัน และอีกห้าผืนนั# นเกี� ยวติด
กันด้วย
11 เขาทาํหูด้วยด้ายสีฟ้า ติดไว้
ตามขอบม่านด้านนอกสุดชุดที�
หนึ�ง และตามขอบม่านด้านนอก

อพยพ RO, RJ

(RO) อพย RG:R, J; RO:RG; G พกษ N:GI; M พศด M:GI (G) อพย MO:L; ML:R; RG:J
(M) อพย RO:MG, MJ; G พศด MQ:O, Q, GN (R) อพย RO:O, MN
(O) M พศด MI:GI; RG:J-GP; M คร L:M-R (N) G พกษ L:JI (L) อพย MJ:G-GI
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สุดชุดที�สองกท็าํหูไว้เหมือนกัน
12 ม่านผืนหนึ� งเขาทาํหูห้าสิบหู
และตามขอบม่านชุดที�สองเขาก็
ทาํหูห้าสิบหูให้ตรงกัน
13 และเขาทาํขอทองคาํห้ าสิบ
ขอ สาํหรับใช้เกี� ยวม่านเพื�อให้
พลับพลาเป็นชิ# นเดียวกัน
14 เขาทาํม่านด้วยขนแพะสาํ-
หรับเป็นเตน็ท์คลุมพลับพลาอีก
สิบเอด็ผืน
15 ม่านผืนหนึ� งยาวสามสิบศอก
กว้างสี� ศอก ทั# งสิบเอ็ดผืนเท่า
กัน
16 เขาเกี� ยวม่ านห้ าผืนให้ติ ด
กันต่างหาก และม่านอีกหกผืน
กเ็กี�ยวติดกันอีกต่างหาก
17 และเขาทาํหูห้าสิบหูติดกับ
ม่ านด้ านนอกสุ ดชุ ดที� หนึ� ง
และเขาทาํหูห้าสิบหูติดกับขอบ
ม่านด้านนอกสุดชุดที�สอง
18 เขาทาํขอทองสัมฤทธิX ห้าสิบ
ขอเกี�ยวขอเข้าที� หูให้ติดต่อเป็น
เตน็ท์หลังเดียวกัน
19 เขาทาํเครื� องดาดเต็นท์ด้วย
หนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงชั# นหนึ� ง
และคลุ มทั บด้ วยหนั งของตั ว
แบดเจอร์อีกชั#นหนึ�ง
20 เขาทาํไม้กรอบสาํหรับพลับ
พลาด้วยไม้กระถินเทศยกตั# งขึ# น
ตรงๆ
21 ไม้กรอบนั# นยาวแผ่นละสิบ
ศอก กว้างศอกคืบ

22 มี เดื อยกรอบละสองเดื อย
เดือยกรอบหนึ� งมีไม้ประกับติด
กับเดือยอีกกรอบหนึ�ง เขาได้ทาํ
ไม้กรอบพลับพลาทั# งหมดอย่าง
นี#
23 เขาทาํไม้กรอบพลับพลาดัง
นี#  ด้านใต้เขาใช้ยี�สิบแผ่น
24 เขาทาํฐานด้วยเงินสี� สิบฐาน
สาํหรับไม้กรอบยี�สิบแผ่น ใต้ไม้
กรอบแผ่ นหนึ� งมี ฐานรองรั บ
แผ่ นละสองฐานสาํ หรั บสวม
เดือยสองอัน
25 ด้านที�สองของพลับพลาข้าง
ทิศเหนือนั#นเขาทาํไม้กรอบยี�สิบ
แผ่น
26 เขาทาํฐานเงินรองรับสี� สิบ
ฐาน ใต้ไม้กรอบมีฐานแผ่นละ
สองฐาน
27 ส่ วนด้ านหลั งทิศตะวันตก
ของพลับพลาเขาทาํไม้กรอบหก
แผ่น
28 เขาทาํไม้กรอบอีกสองแผ่น
สาํหรับมุมพลับพลาด้านหลัง
29 ไม้กรอบนั# นข้างล่างให้แยก
กัน แต่ตอนบนยอดติดต่อกันที�
ห่วงแรก เขาทาํอย่างนี# ทาํให้เกิด
มุมสองมุม
30 คื อรวมเป็ นไม้ กรอบแปด
แผ่นด้วยกันและฐานเงินสิบหก
อัน ใต้ไม้กรอบมีฐานแผ่นละ
สองฐาน
31 เขาทาํกลอนด้วยไม้กระถิน

อพยพ RJ

(GM) อพย MJ:O (GI) อพย MJ:N-GI; RO:GG; IP:GQ
(GQ) อพย MJ:GI (MP) อพย MJ:GO-MQ
(MM) อพย MJ:GN (RG) อพย MJ:MJ-MQ

 02_exo.pub 
 page 81

 Monday, February 29, 2016 12:39 



หน้า 195

เทศห้าอันสาํหรับขัดไม้กรอบฝา
พลับพลาด้านหนึ�ง
32 และกลอนอีกห้าอันสาํหรับ
ขัดไม้กรอบฝาพลับพลาอีกด้าน
หนึ� ง และกลอนอีกห้าอันสาํ-
หรับขั ดไม้ กรอบฝาพลั บพลา
ด้านตะวันตก
33 เขาทาํกลอนตัวกลางให้ร้อย
ตอนกลางของไม้กรอบสาํหรับ
ขัดฝาตั# งแต่มุมหนึ�งไปจดอีกมุม
หนึ�ง
34 เขาหุ้มไม้กรอบเหล่านั#นด้วย
ทองคาํ และทาํห่วงกรอบ
ด้วยทองคาํสาํหรับร้อยกลอน
และกลอนนั#นเขาหุ้มด้วยทองคาํ
เช่นกัน
35 เขาทาํม่านนั# นด้วยด้ายสีฟ้า
สีม่วง สีแดงเข้ม และด้วยผ้า
ป่านเนื# อละเอียด มีภาพเครูบ
ฝีมือช่างออกแบบไว้
36 เขาทาํ เสาไม้ กระถิ นเทศสี�
เสาหุ้มด้วยทองคาํ ขอติดเสานั#น
กเ็ป็นทองคาํ เขาหล่อฐานเงินสี�
อันสาํหรับรองรับเสานั#น
37 และเขาทาํบังตาที�ประตูพลับ
พลานั# นด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง
สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื# อ
ละเอียดประกอบด้วยฝีมือช่าง
ปัก
38 และทาํเสาห้าต้นสาํหรับม่าน
นั# นพร้อมด้วยขอเกี� ยว บัวควํ�า
และราวยึดเสานั# นหุ้ มด้วยทอง

คาํ แต่ฐานห้าฐานสาํหรับรองรับ
เสานั#นทาํด้วยทองสัมฤทธิX

หีบพนัธสญัญาและ
พระที)น ั )งกรุณา

37
เบซาเลลทาํหีบด้วยไม้
กระถินเทศ ยาวสอง

ศอกคืบ กว้างศอกคืบ และสูง
ศอกคืบ
2หีบนั#นเขาหุ้มด้วยทองคาํบริ-
สุทธิX  ทั#งข้างในและข้างนอกและ
ได้ทาํกระจังรอบหีบนั#นด้วยทอง
คาํ
3 เขาหล่อห่วงทองคาํสี� ห่วงติด
ไว้ที� มุมทั# งสี�  ด้านนี# สองห่วง
และด้านนั#นสองห่วง
4 เขาทาํคานหามด้วยไม้กระ-
ถินเทศหุ้มด้วยทองคาํ
5เขาสอดคานหามเข้าที� ห่วงข้าง
หีบสาํหรับใช้ยกหีบนั#น
6แล้วเขาทาํพระที�นั� งกรุณาด้วย
ทองคาํบริสุทธิX  ยาวสองศอกคืบ
กว้างศอกคืบ
7เขาทาํเครูบทองคาํสองรูปโดย
ใช้ค้อนทาํ ตั# งไว้ที� ปลายพระ
ที�นั�งกรุณาทั#งสองข้าง
8 เขาทาํเครูบไว้ที� ปลายพระที�
นั� งกรุณาข้างละรูป เขาทาํเครูบ
นั# นตอนปลายทั# งสองข้ างเป็น
เนื# อเดียวกับพระที�นั�งกรุณา
9ให้เครูบกางปีกออกเบื# องบน
ปกพระที� นั� งกรุณาไว้ ด้ วยปีก
และให้หันหน้าเข้าหากัน คือให้

อพยพ RJ, RN

(RO) อพย MJ:RG-RN (RN) อพย MJ:RJ
(G) อพย MO:GP, MP; RO:RP; RJ:G
(J) อพย MO:GN (Q) อพย MO:MP

 02_exo.pub 
 page 82

 Monday, February 29, 2016 12:39 



หน้า 196

เครูบหันหน้ามาตรงพระที� นั� ง
กรุณา

โต๊ะสําหรบัขนมปัง
หนา้พระพกัตรแ์ละคนัประทีป
10 เขาเอาไม้กระถินเทศทาํโต๊ะ
ตัวหนึ�ง ยาวสองศอก กว้างหนึ�ง
ศอก และสูงศอกคืบ
11 เขาหุ้ มโต๊ะนั# นด้วยทองคาํ
บริสุทธิX  และทาํกระจังทองคาํ
รอบโต๊ะนั#นด้วย
12 เขาทาํประกั บขอบโต๊ ะนั# น
กว้างหนึ�งฝ่ามือโดยรอบ แล้วทาํ
กระ จั งทองคาํ ประกอบรอบ
ประกับนั#น
13 เขาหล่อห่วงทองคาํสี� อันติด
ไว้ที�มุมโต๊ะทั#งสี�ตรงขาโต๊ะ
14 ห่ วงนั# นติ ดชิ ดกั บกระจั ง
สาํหรับสอดคานหามโต๊ะนั#น
15 เขาทาํคานหามด้วยไม้กระ-
ถินเทศหุ้มด้วยทองคาํ สาํหรับ
หามโต๊ะนั#น
16 และเขาทาํเครื� องใช้สาํหรับ
โต๊ะนั#นมี จาน ช้อน กับอ่างนํ#า
และคนโทที� ใช้รินเครื�องดื�มบูชา
ซึ�งทาํด้วยทองคาํบริสุทธิXทั#งสิ# น
17 เขาทาํ คั นประทีปอั นหนึ� ง
ด้วยทองคาํบริสุทธิX  เขาใช้ฝีค้อน
ทาํคันประทีป ให้ทั# งลาํตัว กิ� ง
ดอก ดอกตูม และกลีบติดเป็น
เนื# อเดียวกันคันประทีปนั#น
18 มีกิ� งหกกิ� งแยกออกจากลาํ
คันประทีปนั#นข้างละสามกิ�ง

19 แต่ละกิ� งมีดอกเหมือนดอก
อัลมันด์สามดอก ทุกๆดอกมี
ดอกตูมและกลีบ เป็นดังนี# ทั# ง
หกกิ� ง ซึ� งยื�นออกจากลาํคัน
ประทีป
20 สาํหรับลาํคันประทีปนั# นมี
ดอกสี� ดอกเหมือนดอกอัลมันด์
ทั#งดอกตูมและกลีบ
21 ใต้กิ� งทุกๆคู่ ทั# งหกกิ� งที� ลาํ
คันประทีปนั#น ให้มีดอกตูมเป็น
เนื# อเดียวกันกับคันประทีป
22 ดอกตูมและกิ� งเป็นเนื# อเดียว
กันกับคันประทีป ทาํทุกส่วน
เป็นเนื# อเดี ยวกั นด้ วยทองคาํ
บริสุทธิXและใช้ค้อนทาํ
23 เขาทาํตะเกียงเจ็ดดวงสาํ-
หรับคันประทีปนั# น ตะไกรตัด
ไส้ตะเกียง และถาดใส่ตะไกร
ด้วยทองคาํบริสุทธิX
24 คันประทีปและเครื� องใช้ทั# ง
หมดสาํหรับคันประทีปนั#น เขา
ทาํด้วยทองคาํบริสุทธิXหนักหนึ� ง
ตะลันต์

แท่นบูชาสําหรบั
เผาเครื)องหอมและนํ&ามนัเจิม

25 เขาสร้างแท่นบูชาสาํหรับเผา
เครื� องหอมด้วยไม้กระถินเทศ
ยาวศอกหนึ� ง กว้างศอกหนึ� ง
เป็นรูปสี� เหลี� ยมจัตุรัส และสูง
สองศอก เชิงงอนที�มุมแท่นนั#น
กเ็ป็นไม้ท่อนเดียวกันกับแท่น
26 เขาหุ้ มแท่นนั# นด้วยทองคาํ

อพยพ RN

(GP) อพย MO:MR-MQ
(GJ) อพย MO:MQ (GN) อพย MO:RG-RQ
(MR) กดว I:Q (MO) อพย RP:G-O
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บริสุทธิX  ทั#งด้านบนและด้านข้าง
ทั# งสี� ด้านและเชิงงอนด้วยและ
เขาทาํกระจั งทองคาํรอบแท่น
นั#น
27 เขาทาํห่ วงทองคาํสองห่ วง
ติดไว้ใต้กระจังทั#งสองด้าน ตรง
ข้ามกัน เป็นที�สาํหรับสอดใส่ไม้
คานหาม
28 เขาทาํ ไม้ คานหามนั# นด้ วย
ไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคาํ
29 เขาปรุงนํ#ามันเจิมอันบริสุทธิX
และปรุงเครื�องหอมบริสุทธิX ด้วย
เครื� องเทศตามศิ ลปของช่ าง
ปรุง

แท่นเครื)องเผาบูชา
และขนัทองสมัฤทธิ<

38
เขาทาํแท่ นเครื� องเผา
บูชาด้วยไม้กระถินเทศ

ยาวห้าศอก กว้างห้าศอก เป็น
แท่นสี� เหลี�ยมจัตุรัส สูงสามศอก
2 เขาทาํเชิงงอนติดไว้ทั# งสี� มุม
ของแท่นนั#น เชิงงอนนั#นเป็นไม้
ชิ# นเดียวกันกับแท่นบูชา เขา
หุ้มแท่นด้วยทองสัมฤทธิX
3 เขาทาํ เครื� องใช้บนแท่นนั# น
ทุกอย่างคือหม้อ พลั�ว ชาม ขอ
เกี�ยวเนื# อและถาดรองไฟ เครื�อง
ใช้สาํหรับแท่นทั# งหมดนั#นเขาทาํ
ด้วยทองสัมฤทธิX
4และเขาเอาทองสัมฤทธิXทาํเป็น
ตาข่ายประดับแท่นนั# นให้อยู่ใต้
กระจังของแท่น และห้อยอยู่ตั# ง

แต่กลางแท่นลงมา
5เขาหล่อห่วงสี� ห่วงติดที� มุมทั# ง
สี�ของตาข่ายทองสัมฤทธิX สาํหรับ
สอดไม้คานหาม
6เขาทาํไม้คานหามด้วยไม้กระ-
ถินเทศและหุ้มด้วยทองสัมฤทธิX
7 เขาสอดไม้คานนั# นไว้ในห่วงที�
ข้างแท่นสาํหรับหาม เขาทาํแท่น
นั# นด้ วยไม้ กระดานให้ ข้ างใน
กลวง
8 เขาทาํ ขั นทองสั มฤทธิX และ
พานรองขั นทองสั มฤทธิX จาก
กระจกเงาของบรรดาผู้ หญิงที�
ปรนนิบัติ ณ ประตูพลับพลา
แห่งชุมนุม

ลานและประตู
9และเขาทาํลานไว้ด้วย ให้รั# ว
ด้านใต้มีผ้าบัง ทาํด้วยผ้าป่าน
เนื# อละเอียด ยาวร้อยศอก
10 มี เสายี� สิ บต้ นกั บฐานทอง
สัมฤทธิX รองรับเสายี�สิบฐาน ขอ
ติดเสาและราวยึดเสานั#นทาํด้วย
เงิน
11 ด้ านเหนื อมี ผ้ าบังยาวร้อย
ศอก กับเสายี� สิบต้นและฐาน
ทองสัมฤทธิX ยี�สิบฐาน ขอติดเสา
และราวยึดเสานั#นทาํด้วยเงิน
12 ส่ วนด้ านตะวันตกมี ผ้ าบั ง
ยาวห้าสิบศอก กับเสาสิบต้น
และฐานรองรับเสาสิบฐาน ขอ
ติดเสาและราวยึดเสาทาํด้วยเงิน
13 ด้านตะวันออกใช้ผ้ายาวห้า-

อพยพ RN, RL

(ML) อพย RP:O (MQ) อพย RP:MR-MO; RG:RO
(G) อพย MN:G-L (L) อพย RP:GL
(Q) อพย MN:Q-GQ
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สิบศอก
14 ผ้าบังด้านริมประตูข้างหนึ� ง
ยาวสิบห้าศอก มีเสาสามต้นและ
ฐานรองรับเสาสามฐาน
15 และอีกข้างหนึ� ง ริมประตู
ข้างนี# และข้างโน้น มีผ้าบังยาว
สิบห้าศอก มีเสาสามต้นและ
ฐานรองรับเสาสามฐาน
16 ผ้ าบั งลานโดยรอบนั# นทาํ
ด้วยผ้าป่านเนื# อละเอียด
17 ฐานรองรั บเสานั# นทาํ ด้ วย
ทองสัมฤทธิX  ขอติดเสาและราว
ยึดเสาเป็นเงิน และบัวควํ�าของ
เสานั# นหุ้มด้วยเงิน และเสาทุก
ต้นของลานมีราวยึดเสาทาํด้วย
เงิน
18 ม่ านบั งตาที� ประตู ลานนั# น
ปักด้วยฝีมือของช่างปัก เป็นสี
ฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มและผ้าป่าน
เนื# อละเอียด ยาวยี�สิบศอก สูง
ห้าศอก เสมอกับผ้าบังลาน
19 มีเสาสี� ต้นกับฐานรองรับเสา
สี� ฐานเป็นทองสัมฤทธิX  ขอติด
เสาทาํด้วยเงิน และส่วนที� หุ้ ม
บัวควํ�ากับราวยึดเสาเป็นเงิน
20 หลักหมุดทุกหลักของพลับ-
พลาและของลานรอบพลับพลา
นั#นทาํด้วยทองสัมฤทธิX
21 นี�แหละเป็นบัญชีสิ� งของที�ใช้
ในพลับพลา คือพลับพลาพระ
โอวาท ซึ� งเขาทั# งหลายนับตาม
คาํสั�งของโมเสส มีคนเลวีจัดทาํ

ตามบัญชาของอิธามาร์บุตรชาย
อาโรนปุโรหิต
22 ส่วนเบซาเลลบุตรชายอี รี ผู้
เป็นบุตรชายของเฮอร์แห่งตระ-
กูลยูดาห์ ทาํสิ� งสารพัดซึ� งพระ
เยโฮวาห์ ได้ ทรงบัญชาโมเสส
แล้ว
23 ผู้ร่วมงานกับเขาคือ โอโฮลี-
อับ บุตรชายอาหิสะมัคแห่ง
ตระกูลดาน เป็นช่างฝีมือ ช่าง
ออกแบบและช่างด้ายสีใช้ด้ายสี
ฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้า
ป่านเนื# อละเอียด
24 ทองคาํทั# งหมดซึ� งเขาใช้ใน
การสร้างที�บริสุทธิX นั# น คือทอง
คาํที�เขานาํมาถวาย มีนํ#าหนักยี�-
สิบเก้าตะลันต์ เจ็ดร้อยสามสิบ
เชเขล ตามเชเขลแห่งสถานบริ-
สุทธิX
25 เงินตามจาํนวนชุมนุมชนได้
นับไว้ รวมเป็นหนึ�งร้อยตะลันต์
กับหนึ� งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า
เชเขล ตามเชเขลแห่งสถานบริ-
สุทธิX
26 คนละเบคา คือครึ� งเชเขล
ตามเชเขลของสถานบริสุทธิX  อัน
เก็บมาจากทุกคนที� ไปจดทะ-
เบียนสาํมะโนครัว คือนับตั# งแต่
อายุ ยี� สิ บปี ขึ# นไปรวมหกแสน
สามพันห้าร้อยห้าสิบคน
27 เงินหนึ�งร้อยตะลันต์นั#น เขา
ใช้หล่อทาํฐานรองรับเสาของ

อพยพ RL

(MP) อพย MN:GQ (MG) อพย ML:G; ลนต GP:J, GJ (MM) อพย RG:M, J; G พศด M:GL
(MR) อพย RG:J; RJ:G (MI) อพย RP:GR, MI; RO:O (MO) อพย RP:GG-GJ; กดว G:M
(MJ) อพย GM:RN; RP:GR, GO (MN) อพย MJ:GQ, MG, MO, RM
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สถานบริสุทธิX และฐานของม่าน
ฐานร้อยฐานเป็นเงินหนึ� งร้อย
ตะลันต์ คือฐานละหนึ�งตะลันต์
28 แต่เงินหนึ� งพันเจ็ดร้อยเจด็-
สิบห้าเชเขลนั# นเขาใช้ทาํขอสาํ-
หรับเสาและหุ้มบัวควํ�าของเสา
นั#น และทาํราวยึดเสาด้วย
29 ทองสัมฤทธิX เขานาํมาถวาย
หนักเจด็สิบตะลันต์ กับสองพัน
สี� ร้อยเชเขล
30 ทองสัมฤทธิXนั# นเขาใช้ทาํฐาน
ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมและ
ทาํแท่นทองสัมฤทธิX  และตาข่าย
ทองสั มฤทธิX ประดั บแท่นและ
ทาํ เครื� องใช้ทั# งหมดของแท่น
นั#น
31 ทาํฐานล้อมรอบลานและฐาน
ที�ประตูลาน หลักหมุดทั# งหมด
ของพลับพลาและหลักหมุดรอบ
ลานนั#น

เครื)องยศบริสุทธิ<
สําหรบัอาโรน

39
ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดง
เข้มนั# น เขาใช้ทาํเสื# อ

ยศเย็บด้วยฝีมือประณีตสาํหรับ
ใส่ เวลาปรนนิ บัติในที� บริสุทธิX
และได้ทาํเครื� องยศบริสุทธิX สาํ-
หรับอาโรน ตามที�พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาแก่โมเสส
2เขาทาํเอโฟดด้วยทองคาํ ด้วย
ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และ
ผ้าป่านเนื# อละเอียด

3เขาตีทองคาํแผ่ออกเป็นแผ่น
บางๆแล้วตัดเป็นเส้นๆเพื� อจะ
ทอเข้ากับด้ายสีฟ้า เข้ากับด้าย
สีม่วง เข้ากับด้ายสีแดงเข้ม และ
เข้ากับเส้นป่านอย่างดีด้วยฝีมือ
ช่างชาํนาญ
4เขาทาํแถบติดไว้ที� บ่าเพื� อโยง
เอโฟด ให้ติดกับริมตอนบนทั# ง
สองชิ# น
5 รั ดประคดทออย่ างประณีต
สาํหรับคาดทับเอโฟดนั#น เขาทาํ
ด้วยวัตถุอย่างเดียวกันและฝีมือ
อย่างเดียวกับเอโฟด คือทาํด้วย
ทองคาํ ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดง
เข้ม และผ้าป่านเนื# อละเอียด
ตามที� พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
แก่โมเสส
6เขาเอาพลอยสีนํ#า ข้าวฝังไว้ใน
กระเปาะทองคาํซึ� งมี ลวดลาย
ละเอียด และแกะอย่างแกะตรา
เป็นชื�อบุตรอิสราเอล
7 แล้ วเขาติ ดไว้ กั บเอโฟดบน
แถบบ่านั#นเพื�อให้พลอยนั#นเป็น
ที� ระลึกถึงบรรดาบุตรแห่งอิส-
ราเอล ตามที�พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาแก่โมเสส
8 เขาทาํทับทรวงด้วยฝีมือช่ าง
ออกแบบให้ฝีมือเหมือนกับทาํ
เอโฟด คือทาํด้วยทองคาํ ด้าย
สีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้า
ป่านเนื# อละเอียด
9 เขาทาํ ทั บทรวง เ ป็ น รู ปสี�

อพยพ RL, RQ

(ML) อพย MN:GN (G) อพย MO:I; ML:I; RG:GP; RO:GQ, MR
(M) อพย ML:J-GI; ลนต L:N (J) อพย ML:Q-GG
(N) อพย ML:GM, MQ; ยชว I:N (L) อพย ML:GO-MQ

 02_exo.pub 
 page 86

 Monday, February 29, 2016 12:39 



หน้า 200

เหลี�ยมจัตุรัส พับทบกลาง ยาว
คืบหนึ�ง กว้างคืบหนึ�ง เป็นสอง
ทบด้วยกัน
10 เขาฝั งพลอยสี� แถวบนทับ
ทรวงนั# น แถวที�หนึ� งฝังทับทิม
บุษราคัมและพลอยสีแดงเข้ม
11 แถวที�สองฝังมรกต ไพทูรย์
และเพชร
12 แถวที� สามฝังนิล โมราและ
พลอยสีม่วง
13 แถวที�สี�ฝังพลอยเขียว พลอย
สีนํ#า ข้าว และหยก พลอยทั# ง
หมดนี# เขาได้ฝังในกระเปาะลวด
ลายละเอียดทาํด้วยทองคาํ
14 พลอยเหล่ านั# นมี ชื� อเหล่ า
บุตรอิสราเอลสิบสองชื� อ จารึก
ไว้เหมือนแกะตรา มีชื� อตระกูล
ทุ กตระกู ลตามลาํดั บสิ บสอง
ตระกูล
15 เขาทาํสร้อยถั กเกลียวด้วย
ทองคาํบริสุทธิXสาํหรับทับทรวง
16 และเขาทั# งหลายทาํกระเปาะ
ลวดลายละเอียดด้วยทองคาํสอง
อัน และห่วงทองคาํสองห่วง ติด
ไว้ที�ปลายทั#งสองของทับทรวง
17 เขาทั# งหลายสอดสร้อยที� ทาํ
ด้วยทองคาํนั# นในห่วงที� ปลาย
ทับทรวง
18 และปลายสร้อยอีกสองข้าง
นั#น เขาทั#งหลายทาํติดกับกระ-
เปาะลวดลายละเอียดทั#งสอง ให้
ติดไว้ข้างหน้าที� แถบยึดเอโฟด

ทั#งสองข้างบนบ่า
19 เขาทั# งหลายทาํห่วงทองคาํ
สองอันติดไว้ที�ขอบด้านล่างทั# ง
สองของทับทรวงข้างในติดเอ-
โฟด
20 และเขาทั# งหลายทาํห่วงสอง
อันด้วยทองคาํ ใส่ไว้ริมเอโฟด
ด้านหน้า ใต้แถบที�ตะเขบ็เหนือ
รัดประคดที� ทอด้วยฝีมือประ-
ณีตของเอโฟด
21 และเขาทั# งหลายผูกทับทรวง
นั# นติดกับเอโฟดด้วย ใช้ด้าย
ถักสีฟ้าร้อยผูกที� ห่วง ให้ทับ
ทรวงทับรัดประคดซึ� งทอด้วย
ฝีมือประณีตของเอโฟด เพื�อมิ
ให้ทับทรวงหลุดไปจากเอโฟด
ตามที� พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
แก่โมเสส
22 เขาทาํเสื# อคลุมเข้าชุดกับเอ-
โฟดด้วยด้ายสีฟ้าล้วนเป็นฝีมือ
ทอ
23 และช่องกลางผืนเสื# อนั#น เขา
ทาํเป็นคอเสื# อเช่นเดียวกับคอ
เสื# อทหารและมีขลิบรอบคอเพื�อ
มิให้ขาด
24 ที�ชายเสื# อคลุม เขาทั# งหลาย
ปักเป็นรูปลูกทับทิม ใช้ด้ายสี
ฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้า
ป่านเนื# อละเอียด
25 เขาทั# งหลายทาํลูกพรวนด้วย
ทองคาํบริสุทธิX แล้วติดลูกพรวน
ระหว่างผลทับทิมรอบชายเสื# อ

อพยพ RQ

(GP) อพย ML:GN (GI) วว MG:GM
(MM) อพย ML:RG-RN; MQ:O; ลนต L:N
(MO) อพย ML:RR
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คลุมนั#น
26 คือลูกพรวนลูกหนึ� ง ผล
ทับทิมผลหนึ�ง และลูกพรวนอีก
ลูกหนึ� ง ผลทับทิมอีกผลหนึ� ง
สลับกันดังนี#  รอบชายเสื# อคลุม
นั# น สาํหรับสวมเวลาปรนนิบัติ
พระองค์ ตามที�พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาแก่โมเสส
27 เขาทั# งหลายทาํเสื# อด้วยผ้า
ป่านเนื# อละเอียดของช่างทอผ้า
สาํหรับอาโรนและสาํหรับบุตร
ชายของท่าน
28 และทาํมาลาด้วยผ้าป่านเนื# อ
ละเอียด และมาลางามด้วยผ้า
ป่านเนื# อละเอียด และทาํกางเกง
ด้วยผ้าป่านเนื# อละเอียด
29 และทาํ รั ดประคดด้ วยผ้ า
ป่านปั� นเนื# อละเอียด และปัก
ด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม
ด้วยฝีมือช่างปัก ตามที�พระเย-
โฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
30 เขาทั# งหลายทาํแผ่นมงกุฎ
บริสุทธิX ด้วยทองคาํบริสุทธิXจารึก
คาํว่า "บริสุทธิXแด่พระเยโฮวาห์"
ไว้เหมือนอย่างแกะตรา
31 แล้วเขาเอาด้ายถักสี ฟ้ าผูก
แผ่นทองคาํนั#นไว้บนมาลา ตาม
ที� พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่
โมเสส
32 ดังนี# แหละเขาทาํงานสาํหรับ
พลับพลาของเต็นท์แห่งชุมนุม
ให้สาํเรจ็ทุกประการ พระเยโฮ-

วาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสไว้อย่าง
ไร คนอิสราเอลก็กระทาํอย่าง
นั#นทุกประการ
33 เขาจึงได้นาํพลับพลามามอบ
ไว้กับโมเสส ทั# งเต็นท์และ
เครื� องใช้ทั# งปวงคือ ขอ ไม้
กรอบ กลอน เสา และฐานรอง
รับเสา
34 เครื� องดาดพลับพลาข้างบน
ทาํด้วยหนังแกะตัวผู้ ย้อมสีแดง
และหนังของตัวแบดเจอร์ และ
ม่านสาํหรับบังตา
35 หี บพระโอวาทกั บไม้ คาน
หามของหีบนั# น และพระที�นั� ง
กรุณา
36 โต๊ะกับเครื� องใช้ทั# งหมดบน
โต๊ะนั# น และขนมปังหน้าพระ
พักตร์
37 คันประทีปบริสุทธิX กับตะ-
เกียง คือตะเกียงที� เข้าที� และ
เครื�องใช้ทั#งหมดของคันประทีป
นั# นและนํ#า มันสาํหรับเติมตะ-
เกียง
38 แท่นทองคาํ นํ#ามันเจิม
เครื�องหอมสาํหรับเผาบูชา และ
ผ้าบังตาสาํหรับประตูพลับพลา
39 แท่นบูชาทองสัมฤทธิX  กับ
ตาข่ายทองสัมฤทธิX สาํหรับแท่น
นั#น  ไม้คานหามและเครื�องใช้
ทั# งหมดของแท่น ขันกับพาน
รองขัน
40 ม่านบังลาน เสากับฐานรอง

อพยพ RQ

(MN) อพย ML:RQ-IP (ML) อพย ML:I, RQ, IM; ลนต J:GP; L:Q; อสค II:GL
(MQ) อพย ML:RQ (RP) อพย ML:RJ-RN; ศคย GI:MP
(RM) อพย MO:IP; RQ:IM-IR; IP:GN (RJ) อพย MO:MR-RP
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รับ ผ้าบังตาประตูลาน เชือก
และหลักหมุดสาํหรับลาน และ
เค รื� อ งใ ช้ ทั# ง หมดของการ
ปรนนิ บัติ ที� พลั บพลาสาํหรั บ
เตน็ท์แห่งชุมนุม
41 เสื# อยศเย็บด้วยฝีมือประณีต
สาํหรับสวมในเวลาปรนนิบัติใน
ที�บริสุทธิX  เครื�องยศบริสุทธิXสาํ-
หรับอาโรนปุโรหิต เครื� องยศ
สาํหรับบุตรชายอาโรน สาํหรับ
ใช้สวมในเวลาปฏิบัติตาํแหน่ง
ปุโรหิต
42 สิ� งสารพัดที� พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาแก่โมเสสแล้ว ชนชาติ
อิ สราเอลกระทาํ ให้ สาํ เร็ จทุ ก
ประการ
43 โมเสสจึงตรวจดูงานทั# งปวง
และดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาไว้อย่างไร เขาก็ทาํเสร็จ
สิ# นทุกอย่าง โมเสสจึงอวยพรแก่
เขา

การตั& งพลบัพลา

40
พระเยโฮวาห์ตรัสกับ
โมเสสว่า

2 "ในวันที� หนึ� งของเดื อนแรก
จงตั# งพลับพลาแห่งเต็นท์ของ
ชุมนุม
3จงตั# งหีบพระโอวาทไว้ในพลับ
พลาและกั#นม่านบังหีบนั#นไว้
4จงยกโต๊ะเข้ามาตั# งไว้ และจัด
เครื� องบนโต๊ะไว้ตามที� ของมัน
แล้วจงนาํคันประทีปนั# นเข้ามา

และจุดไฟที�ตะเกียงนั#น
5จงตั# งแท่นบูชาทองคาํสาํหรับ
เผาเครื�องหอมตรงหน้าหีบพระ
โอวาท แล้วติดม่านบังตาของ
ประตูพลับพลา
6จงตั# งแท่นสาํหรับเครื� องเผา
บูชาไว้ตรงหน้าประตูพลับพลา
แห่งเตน็ท์ของชุมนุม
7จงตั# งขันไว้ระหว่างเต็นท์แห่ง
ชุมนุมกับแท่นบูชา แล้ว
จงตักนํ#าใส่ไว้ในขันนั#น
8จงตั# งข้างฝาลานไว้รอบพลับ-
พลา และติดม่านบังตาไว้ที�
ประตูลานนั#น
9จงเอานํ#ามันเจิม เจิมพลับ-
พลากับสิ� งสารพัดซึ� งอยู่ในพลับ
พลานั# น และชาํระพลับพลากับ
เครื� องใช้ ทั# งหมดให้ บริสุ ทธิX
แล้วพลับพลานั#นจะบริสุทธิX
10 จงเจิมแท่นสาํหรับเครื� อง
เผาบูชาด้วย และเครื� องใช้ทั# ง
หมดบนแท่นนั#น และชาํระแท่น
นั# นให้บริสุทธิX  แท่นนั# นจะบริ-
สุทธิXที�สุด
11 จงเจิมขันทั# งพานรองขันด้วย
และชาํระให้บริสุทธิX
12 แล้ วจงนาํ อาโรนและบุ ตร
ชายของเขามาที� ประตู พลั บ-
พลาแห่งชุมนุม ใช้นํ#าล้างชาํระ
ตัวเขาเสีย
13 จงนาํเสื# อผ้ายศบริสุทธิX สวม
ให้อาโรน แล้วเจิมและชาํระเขา

อพยพ RQ, IP

(IM) อพย RO:GP (IR) ลนต Q:MM-MR (G) อพย MO:G (M) อพย GM:M (R) อพย MJ:RR
(I) อพย MO:RP (O) อพย IP:MJ (J) อพย RQ:RQ (N) อพย RP:GL (Q) อพย RP:MJ
(GP) อพย MQ:RJ (GM) อพย MQ:I-Q (GR) อพย ML:IG; MQ:O
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ให้บริสุทธิX  เพื�อเขาจะปรนนิบัติ
เราในตาํแหน่งปุโรหิต
14 แล้วจงนาํบุตรชายอาโรนมา
ด้วย และสวมเสื# อยศให้
15 จงเจิมเขาเช่นเจิมบิดาของ
เขา เพื� อเขาจะปรนนิบัติเราใน
ตาํแหน่งปุโรหิต การเจิมนั#นจะ
เป็นการเจิมแต่งตั# งเขาไว้เป็นปุ-
โรหิตเนืองนิตย์ ตลอดชั� วอายุ
ของเขา"
16 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่
โมเสสให้กระทาํสิ� งใด ท่านก็
กระทาํสิ�งนั#นทุกประการ
17 ต่อมาในวันที�หนึ� งเดือนแรก
ของปีที�สองท่านติดตั# งพลับพลา
18 โมเสสติ ดตั# งพลั บพลาขึ# น
คือวางฐานและตั# งไม้กรอบขึ# นไว้
สอดไม้กลอนและตั# งเสาขึ# น
19 ท่ านกางผ้ าเต็ นท์ ทั บบน
พลับพลา แล้วเอาเครื� องดาด
คลุมบนเตน็ท์ ตามที�พระเยโฮ-
วาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
20 ท่านเก็บพระโอวาทไว้ในหีบ
นั# นและสอดไม้คานหามไว้ ใน
หีบนั# น และตั# งพระที�นั� งกรุณา
ไว้บนหีบ
21 แล้วท่ านนาํหีบเข้าไปไว้ใน
พลับพลา และกั#นม่านบังตาบัง
หีบพระโอวาทนั#นไว้ ตามที�พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
22 ท่านตั# งโต๊ะไว้ในเต็นท์แห่ง
ชุมนุมทางทิศเหนือของพลับ-

พลานอกม่านนั#น
23 แล้วจัดขนมปังไว้บนโต๊ะเป็น
ระเบียบต่อพระพักตร์พระเย-
โฮวาห์ ตามที�พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาโมเสสไว้
24 และท่านตั# งคันประทีปไว้ใน
เต็นท์แห่งชุมนุมทางทิศใต้ของ
พลับพลาตรงหน้าโต๊ะนั#น
25 แล้วก็จุดไฟตะเกียงต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ ตามที�พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
26 ท่ านตั# งแท่ นทองคาํ ไว้ ใน
เตน็ท์แห่งชุมนุมตรงหน้าม่าน
27 และเผาเครื� องหอมบนแท่น
นั# น ตามที�พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาแก่โมเสส
28 ท่ านกั# นม่ านบังตาที� ประตู
พลับพลา
29 ท่ านตั# งแท่นสาํหรับเครื� อง
เผาบูชาไว้ตรงประตูพลับพลา
แห่งเตน็ท์ของชุมนุม แล้วถวาย
เครื�องเผาบูชาและเครื�องธัญญ-
บูชาบนแท่นนั#น ตามที�พระเย-
โฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
30 ท่านตั# งขันไว้ระหว่างเต็นท์
แห่งชุมนุมกับแท่นบูชา แล้วใส่
นํ#าไว้ในขันสาํหรับชาํระล้าง
31 โมเสสกับอาโรน และบุตร
ชายของท่าน ล้างมือและเท้าที�
ขันนั#น
32 เวลาเขาทั# งหลายเข้าไปใน
เต็นท์แห่งชุมนุม หรือเข้าไป

อพยพ IP

(GO) อพย MQ:Q (GN) อพย IP:M (MP) อพย MO:GJ (MG) อพย MJ:RR (MM) อพย MJ:RO
(MR) อพย IP:I (MO) อพย MO:RN (MJ) อพย RP:J (MN) อพย RP:N (ML) อพย MJ:RJ
(RP) อพย RP:GL (RG) อพย RP:GQ (RM) อพย RP:GQ
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ใกล้แท่นนั# นเมื� อไร เขาก็ชาํระ
ล้างเสียก่อน ตามที�พระเยโฮ-
วาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
33 ท่านกั#นบริเวณลานรอบพลับ
พลาและแท่นนั# น แล้วกั# นม่าน
บังตาที� ตรงประตูลาน โมเสส
ก็จัดการนั# นให้ เสร็จสิ# นไปทุก
ประการ

เมฆของพระเจ้า
แสดงว่า

พระเจ้าทรงพอพระทยั
34 ในขณะนั# นมีเมฆมาปกคลุม
เตน็ท์แห่งชุมนุมไว้ และสง่าราศี
ของพระเยโฮวาห์ ก็ปรากฏอยู่
เตม็พลับพลานั#น
35 โมเสสเข้ าไปในเต็นท์แห่ ง
ชุมนุมไม่ได้เพราะเมฆปกคลุม

อยู่ และสง่าราศีของพระเยโฮ-
วาห์กอ็ยู่เตม็พลับพลานั#น
36 ตลอดการเดิ นทางของเขา
เมฆนั# นถูกยกขึ# นจากพลับพลา
เมื� อใด ชนชาติอิสราเอลก็ยก
เดินต่อไปทุกครั#ง
37 แต่หากว่าเมฆนั#นมิได้ถูกยก
ขึ# นไป เขาก็ไม่ออกเดินทางเลย
จนกว่าจะถึงวันที� เมฆนั# นจะถูก
ยกขึ# นไป
38 เพราะตลอดทางที�เขายกเดิน
ไปนั# น ในกลางวันเมฆของพระ
เยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่เหนือพลับ
พลา และในตอนกลางคืนมีไฟ
สถิตอยู่เหนือพลับพลานั#น ประ
จักษ์แก่ตาของวงศ์วานอิสราเอล
ทั#งปวง

อพยพ IP

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