ขข้อสอบ
สมมัยอพยพ
1

โมเสสเขขียนหนนังสสือ 5 เลลม มขีอะไรบบ้าง?

2
3
4
5
6

โมเสสเกกดประมาณปขีกลอน ค.ศ.
โมเสสเปป็นบบุตรเลขีลยงของ
ชสืชื่อโมเสส มขีความหมายวลา “
เมสือชื่ โมเสสอายบุ 40 ปขีเขากป็ไปจากอขียปก ตต์ เดกนทางไปยนัง
มขี 2 สาเหตบุทขีชื่ททาใหบ้โมเสสททาเชลนนนัลน มขีอะไรบบ้าง?

7
8
9

โมเสสดทารงชขีวกตดบ้วยการเปป็นผผบ้เลขีลยงแกะอยผนล านถถึง
โมเสสไดบ้รนับการทรงเรขียกจาก
ชลวยบอกภนัยพกบนัตก 5 อยลางทขีชื่เกกดขถึลนในประเทศอขียกปตต์

10

เพสือชื่ ปบ้องกนันคนอกสราเอลจากภนัยพกบนัตกทขีชื่ 10 นนัลน พวกเขาตบ้องททาอะไรบบ้าง?

11

เพสือชื่ ระลถึกถถึงสกชื่งทขีชื่คนอกสราเอลกระททาในขบ้อ 10 นนัลน พระเจบ้าตนัลงใหบ้เขาถสือ

”

ปขี
ใหบ้เขา

12

อกสราเอล ระหวลางการเดกนทางไปยนังภผเขาซขีนาย มขีเหตบุการณต์สทาคนัญเกกดขถึลน 10 อยลางดบ้วยกนัน ใน
ระหวลางทขีพชื่ วกเขาเดกนทางจากเมสืองราเมเสสในอขียกปตต์ไปถถึงเชกงเขาซขีนาย ระยะทางประมาณ 240
กกโลเมตร ชลวยบอกเหตบุการณต์ 5 อยลาง
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อกสราเอล พนักอาศนัยทขีชื่ซขีนาย เหตบุการณต์สทาคนัญ 3 อยลางไดบ้เกกดขถึลนในชลวงนขีล ไดบ้แกล
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พระราชบนัญญนัตกนล ขีมสขี ล วนใหญล ๆ อยผล 3 สล วนดบ้วยกนัน คสือ
(Moral) สล วนนขีลเรารผบ้จนักกนันโดยทนัวชื่ ไปในนามของ
"
"
(Ceremonial) สล วนนขีลเกขีชื่ยวกนับ
ซถึชื่งทนัลงหมดเปรขียบไดบ้
กนับพระเยซผครกสตต์และความรอด
(Civil) สล วนนขีลเกขีชื่ยวกนับ
ซถึชื่งพระเจบ้าทรงบนัญญนัตกใหบ้ใหมลสทาหรนับชาตกอกสราเอล สลวนนขีลจะรวมถถึง พระราชบนัญญนัตกตลาง ๆ เกขีชื่ยวกนับ
อาหาร, การสล งเสรกมการอนามนัย, การแยกคนและสนัตวต์ทขีชื่ปลวยใหบ้อยผตล ลางหาก,
การบทารบุงรนักษาดกน, ภาษขี, การทหาร, การสมรส, การหยลา, เปป็นตบ้น
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พระบนัญญนัตก 10 ประการ มขีอะไรบบ้าง

16

เครสือชื่ งตกแตลงของพลนับพลาทขีชื่สทาคนัญมขีอยผล 6 สกชื่งดบ้วยกนัน ชลวยบอกวลาสกชื่งเหลลานนัลนเปรขียบเทขียบกนับ
อะไรบบ้าง?
แทลนบผชาทองเหลสือง
ขนันทองเหลสือง
โตต๊ะตนัลงขนมปนังถวาย
คนันประทขีปทองคทา
แทลนเผาเครสือชื่ งหอม
หขีบสนัญญาไมตรขี และพระทขีชื่นงนัชื่ พระกรบุณา
พวกปบุโรหกตตบ้องมาจากตระกผล
เครสือชื่ งบผชาแหลงพลนับพลา
เครสือชื่ งบผชา 3 ประการแรก คสือเครสือชื่ งเผาบผชา เครสือชื่ งกระยาหารถวายและเครสือชื่ งโมทนาพระคบุณ
ใชบ้ถวายเพสืชื่อ
เครสือชื่ งบผชา 2 อยลางหลนังนนัลน คสือเครสือชื่ งบผชาไถลความผกดบาปและเครสืชื่องบผชาลลวงละเมกด
ใชบ้ถวายเพสืชื่อ
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งานเลขีลยงแหลงพลนับพลา ในปฏกทกนของอกสราเอลมขีงานเลขีลยงพกเศษและเวลาหยบุดพนัก 10 งาน
ดบ้วยกนัน งานเลขีลยง 3 งานแรกนนัลนเพสือชื่ ใหบ้ผผบ้เชสืชื่อระลถึกถถึง
วนันสะบาโตทบุกสนัปดาหต์
งานเลขีลยงสะบาโตทบุก 7 ปขี
งานเลขีลยงสะบาโตทบุกปขีทขีชื่ 50
งานเลขีลยง 7 งานหลนังนนัลนเกขีชื่ยวกนับการไถลบาปของพระเยซผ ชลวยบอกวลาสกชื่งเหลลานนัลนเปรขียบเทขียบกนับ
อะไรบบ้าง?
งานเลขีลยงปนัสกา
งานเลขีลยงกกนขนมปนังไรบ้เชสืลอ
งานเลขีลยงแหลงผลแรก
งานเลขีลยงเทศกาลเพป็นเทคอสตต์
งานเลขีลยงเปลาแตร
วนันงานเลขีลยงไถลโทษบาป
งานเลขีลยงทนับอาศนัย

20

สนัตยต์ปฏกญาณนาศขีรต์มอขี ยผล 3 ขบ้อเกขีชื่ยวกนับการททาสนัตยต์ปฏกญาณนขีล

21

แตรเงกน 2 อนันแหลงพลนับพลา ซถึชื่งจะเปลาขถึลนในโอกาสพกเศษ 4 อยลาง มขีอะไรบบ้าง?

22

ในพวกผผบ้สอดแนมแผลนดกนคานาอนันนนัลน มขีใครบบ้างทขีชื่เชสืชื่อพระเจบ้า?

23

ใครตลอตบ้านอทานาจของโมเสสจถึงถผกแผลนดกนกลสืน

24

ไมบ้เทบ้าของ
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ผลกดอกออกผล เพสืชื่อเนบ้นถถึงอทานาจทขีชื่พระองคต์ทรงประทานแกล
และ
ใครรนับหนบ้าทขีชื่เปป็นมหาปบุรหกตแทนอาโรน?
อาโรนตายเมสือชื่ อายบุ
ปขี และศพถผกฝนังบนภผเขาฮาระ
ในเรสือชื่ งทขีพชื่ ระเจบ้าสนังชื่ ใหบ้โมเสสททารผปงผทองเหลสืองทขีชื่ถผกยกขถึลนบนปลายไมบ้ เรสือชื่ งนนัลนเปรขียบเทขียบกนับ
พระเยซผอยลางไร?

กษนัตรกยต์แหลงเมสืองโมอนับไดบ้จบ้าง

ใหบ้มาแชลงสาป

วว 2:14 แตลเรามขีขบ้อทขีจชื่ ะตลอวลาเจบ้าบบ้างเลป็กนบ้อย คสือพวกเจบ้าบางคนถสือตามคทาสอนของ
ซถึชื่งสอน
ใหบ้กลอเหตบุเพสืชื่อใหบ้ชนชาตกอกสราเอล
คสือใหบ้เขา
และใหบ้เขา
พระเจบ้าทรงใหบ้
แกล
เพราะเขามขีความกระตสือรสือรบ้น
เพราะเหป็นแกลพระองคต์ในทลามกลางประชาชน ในการประหารสนังหารชายหญกงคผลหนถึงชื่ ทขีชื่ททาบาปใน
คลายของคนอกสราเอล
กลายเปป็นหนัวหนบ้าคนใหมลของคนอกสราเอล โดย
เปป็นผผบ้ประกาศการมอบอทานาจครนัลงนขีล
ในการสผรบ้ บกนับคนมขีเดขียน ทหารอกสราเอลไดบ้ประหารชขีวกต
เสขียดบ้วยดาบ
คน
คน
และครถึงชื่ หนถึชื่งของตระกผล
ไดบ้รนับสล วน
มรดกฟางทกศตะวนันออกของแมลนล ทาจอรต์แดน

ขข้อสอบ
สมมัยอพยพ
1

2
3
4
5
6
7
8
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11

โมเสสเขขียนหนนังสสือ 5 เลลม มขีอะไรบบ้าง?
ปฐมกาล
อพยพ
เลวขีนตนิ นิ
กนันดารวนิถขี
พระราชบนัญญนัตนิ
โมเสสเกนิดประมาณปขีกลอน ค.ศ. 1525
โมเสสเปป็นบบุตรเลขีลยงของ ธนิดาของฟาโรหห
ชสืชื่อโมเสส มขีความหมายวลา “การถถูกฉบุดขขลนมาจากนนลา”
เมสือชื่ โมเสสอายบุ 40 ปขีเขากป็ไปจากอขียปนิ ตห เดนินทางไปยนังปลาซขีนาย
มขี 2 สาเหตบุทขีชื่ทนาใหบ้โมเสสทนาเชลนนนัลน มขีอะไรบบ้าง?
เนสืชื่องจากคดขีฆลาคนตาย
เนสืชื่องจากความเชสืชื่อในพระเมสสนิยาหห
โมเสสดนารงชขีวนิตดบ้วยการเปป็นผถูบ้เลขีลยงแกะอยถูนล านถขง 40 ปขี
โมเสสไดบ้รนับการทรงเรขียกจากพบุมล ไมบ้ทขีชื่ลบุกไหมบ้ใหบ้เขานนาอนิสราเอลใหบ้พนบ้ ภนัย
ชลวยบอกภนัยพนิบนัตนิ 5 อยลางทขีชื่เกนิดขขลนในประเทศอขียนิปตห
นนลากลายเปป็นเลสือด
ฝถูงกบเขบ้าโจมตขี
ตนัวรนิลน
ฝถูงเหลสือบ
โรคระบาดรบ้ายตลอฝถูงสนัตวห
ฝขี
ลถูกเหป็บปนไฟ
ฝถูงตนักต แตน
ความมสืดทขบเปป็นเวลา 3 วนัน
ประหารบบุตรหนัวปขี
เพสือชื่ ปบ้องกนันคนอนิสราเอลจากภนัยพนิบนัตนิทขีชื่ 10 นนัลน พวกเขาตบ้องทนาอะไรบบ้าง?
ครนัวเรสือนตบ้องฆลาและกนินลถูกแกะตนัวหนขงชื่
ครนัวเรสือนตบ้องชโลมเลสือดลถูกแกะตามกรอบประตถูของตน
เพสือชื่ ระลขกถขงสนิชื่งทขีชื่คนอนิสราเอลกระทนาในขบ้อ 10 นนัลน พระเจบ้าตนัลงใหบ้เขาถสือ พนิธขีปนัศกา
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อนิสราเอล ระหวลางการเดนินทางไปยนังภถูเขาซขีนาย มขีเหตบุการณหสนาคนัญเกนิดขขลน 10 อยลางดบ้วยกนัน ใน
ระหวลางทขีพชื่ วกเขาเดนินทางจากเมสืองราเมเสสในอขียนิปตหไปถขงเชนิงเขาซขีนาย ระยะทางประมาณ 240
กนิโลเมตร ชลวยบอกเหตบุการณห 5 อยลาง
เมฆรนัศมขีอนันสวลางไสวของพระเจบ้าไดบ้ปรากฏขขลน
ฟาโรหหไลลตามพวกอนิสราเอลไป
ทะเลแดงแหวกออกจากกนัน
พวกอนิสราเอลฉลองกนันเพราะพวกเขาไดบ้พบ้นภนัย
นนลาขมทขีชื่ตนาบลมาราหหกป็กลายเปป็นนนลาจสืดโดยการโยนตบ้นไมบ้ลงไปในนนลานนัลน
มานาลงมาจากสวรรคห
การตนัลงวนันสะบาโตขขลน
การตขีศนิลาทขีชื่เรฟขีดนิม
พวกอนิสราเอลชนัยชนะตลอพวกอามาเลข
โมเสสไดบ้พบกนับครอบครนัวของเขา
อนิสราเอล พนักอาศนัยทขีชื่ซขีนาย เหตบุการณหสนาคนัญ 3 อยลางไดบ้เกนิดขขลนในชลวงนขีล ไดบ้แกล
การทรงประทานพระราชบนัญญนัตนิ
ความเสสืชื่อมทรามทขีมชื่ าจากรถูปลถูกโคทองคนา
การสรบ้างพลนับพลา
พระราชบนัญญนัตนินล ขีมสขี ล วนใหญล ๆ อยถูล 3 สล วนดบ้วยกนัน คสือ
กฎศขีลธรรม (Moral) สล วนนขีลเรารถูบ้จนักกนันโดยทนัวชื่ ไปในนามของ "พระบนัญญนัตนิ 10 ประการ"
กฎฝลายจนิตวนิญญาณ (Ceremonial) สล วนนขีลเกขีชื่ยวกนับพนิธขีปฏนิบนัตนิ ซขชื่งทนัลงหมดเปรขียบไดบ้กบนั
พระเยซถูครนิสตหและความรอด
กฎทางสนังคม (Civil) สล วนนขีลเกขีชื่ยวกนับคนาพนิพากษาและพระบนัญชาอนันศนักดนิดสนิทธนิดซขชื่งพระเจบ้า
ทรงบนัญญนัตนิใหบ้ใหมลสนาหรนับชาตนิอนิสราเอล สล วนนขีลจะรวมถขง พระราชบนัญญนัตนิตลาง ๆ เกขีชื่ยวกนับ
อาหาร, การสล งเสรนิมการอนามนัย, การแยกคนและสนัตวหทขีชื่ปลวยใหบ้อยถูตล ลางหาก,
การบนารบุงรนักษาดนิน, ภาษขี, การทหาร, การสมรส, การหยลา, เปป็นตบ้น
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พระบนัญญนัตนิ 10 ประการ มขีอะไรบบ้าง
เจบ้าอยลามขีพระเจบ้าอสืชื่นตลอหนบ้าเราเลย
เจบ้าอยลาทนารถูปเคารพใด ๆ สนาหรนับตน
เจบ้าอยลาออกพระนามพระเยโฮวาหหพระเจบ้าของเจบ้าเลลนเปลลา ๆ
จงระลขกถขงวนันสะบาโตเพสืชื่อรนักษาวนันนนัลนใหบ้บรนิสบุทธนิด
จงนนับถสือบนิดามารดาของเจบ้า
เจบ้าอยลาฆลาคน
เจบ้าอยลาผนิดประเวณขี
เจบ้าอยลาลนักขโมย
เจบ้าอยลาเปป็นพยานเทป็จ
เจบ้าอยลาโลภอยากไดบ้
เครสือชื่ งตกแตลงของพลนับพลาทขีชื่สนาคนัญมขีอยถูล 6 สนิชื่งดบ้วยกนัน ชลวยบอกวลาสนิชื่งเหลลานนัลนเปรขียบเทขียบกนับ
อะไรบบ้าง?
แทลนบถูชาทองเหลสือง
ความตายของพระเยซถู (ลถูกแกะของพระเจบ้า)
ขนันทองเหลสือง
การสารภาพบาปทบุกวนัน
โตต๊ะตนัลงขนมปนังถวาย
พระเยซถูทรงเปป็นอาหารแหลงชขีวนิต
คนันประทขีปทองคนา
พระเยซถูทรงเปป็นความสวลางของโลก
แทลนเผาเครสือชื่ งหอม
การอธนิษฐาน
หขีบสนัญญาไมตรขี และพระทขีชื่นงนัชื่ พระกรบุณา การชนาระความบาปของผถูบ้ทขีชื่เชสืชื่อ
พวกปบุโรหนิตตบ้องมาจากตระกถูลเลวขี
เครสือชื่ งบถูชาแหลงพลนับพลา
เครสือชื่ งบถูชา 3 ประการแรก คสือเครสือชื่ งเผาบถูชา เครสือชื่ งกระยาหารถวายและเครสือชื่ งโมทนาพระคบุณ
ใชบ้ถวายเพสืชื่อคงไวบ้ซขชื่งความสามนัคคขีธรรมกนับพระเจบ้า
เครสือชื่ งบถูชา 2 อยลางหลนังนนัลน คสือเครสือชื่ งบถูชาไถลความผนิดบาปและเครสืชื่องบถูชาลลวงละเมนิด
ใชบ้ถวายเพสืชื่อสรบ้างสามนัคคขีธรรมทขีชื่เสขียแลบ้วใหบ้ดขขี ล ขนอขีก
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งานเลขีลยงแหลงพลนับพลา ในปฏนิทนินของอนิสราเอลมขีงานเลขีลยงพนิเศษและเวลาหยบุดพนัก 10 งาน
ดบ้วยกนัน งานเลขีลยง 3 งานแรกนนัลนเพสือชื่ ใหบ้ผถูบ้เชสืชื่อระลขกถขงการเนรมนิตสรบ้างของพระเจบ้า
วนันสะบาโตทบุกสนัปดาหห
การหยบุดพนัก
งานเลขีลยงสะบาโตทบุก 7 ปขี
ไมลทนานาทบุก 7 ปขี
งานเลขีลยงสะบาโตทบุกปขีทขีชื่ 50
การปลลอยทาส การคสืนทขีดชื่ นินใหบ้เจบ้าของเดนิม
งานเลขีลยง 7 งานหลนังนนัลนเกขีชื่ยวกนับการไถลบาปของพระเยซถู ชลวยบอกวลาสนิชื่งเหลลานนัลนเปรขียบเทขียบกนับ
อะไรบบ้าง?
งานเลขีลยงปนัสกา
กลลาวถขงความตายของพระเยซถูบนกางเขน
งานเลขีลยงกนินขนมปนังไรบ้เชสืลอ กลลาวถขงการฝนังพระศพของพระเยซถู
งานเลขีลยงแหลงผลแรก
กลลาวถขงการฟสืนคสืนพระชนมหของพระเยซถู
งานเลขีลยงเทศกาลเพป็นเทคอสตห กลลาวถขงการประกอบดบ้วยฤทธนิดเดชของพระวนิญญาณบรนิสบุทธนิด
งานเลขีลยงเปลาแตร
กลลาวถขงการทรงรนับพวกผถูบ้ทขีชื่เชสืชื่อขขลนไป
และการเสดป็จมาครนัลงทขีชื่ 2 ของพระเยซถู
วนันงานเลขีลยงไถลโทษบาป
กลลาวถขงความทบุกขหลนาบากครนัลงใหญล 7 ปขี
งานเลขีลยงทนับอาศนัย
เลป็งถขงการครอบครอง 1,000 ปขีของพระเยซถูครนิสตห
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สนัตยหปฏนิญาณนาศขีรหมอขี ยถูล 3 ขบ้อเกขีชื่ยวกนับการทนาสนัตยหปฏนิญาณนขีล
เขาจะกนินผลทขีชื่ทนาจากเถาองบุลนไมลไดบ้เลยไมลวาล ลนักษณะใด
เขาจะตนัดผมไมลไดบ้
เขาจะแตะตบ้องซากศพไมลไดบ้
แตรเงนิน 2 อนันแหลงพลนับพลา ซขชื่งจะเปลาขขลนในโอกาสพนิเศษ 4 อยลาง มขีอะไรบบ้าง?
เพสือชื่ ใหบ้คนทนัลงปวงมาชบุมนบุมกนัน
เพสือชื่ เปป็นสนัญญาณเตสือนในกรณขีทขีชื่ถถูกโจมตขี
เมสือชื่ ชาวอนิสราเอลเองจะเขบ้าทนาสงคราม
ในงานเลขีลยงตามกนาหนดของอนิสราเอล
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ในพวกผถูบ้สอดแนมแผลนดนินคานาอนันนนัลน มขีใครบบ้างทขีชื่เชสืชื่อพระเจบ้า?
โยชถูวา
คาเลบ
ใครตลอตบ้านอนานาจของโมเสสจขงถถูกแผลนดนินกลสืน
โคราหห ดาธาน อาบขีรมนั กนับอขีกสองรบ้อยหบ้าสนิบคน
ไมบ้เทบ้าของอาโรนผลนิดอกออกผล เพสืชื่อเนบ้นถขงอนานาจทขีชื่พระองคหทรงประทานแกลโมเสสและอาโรน
ใครรนับหนบ้าทขีชื่เปป็นมหาปบุรหนิตแทนอาโรน? เอเลอาซารหบบุตรชายอาโรน
อาโรนตายเมสือชื่ อายบุ 123 ปขี และศพถถูกฝนังบนภถูเขาฮาระ
ในเรสือชื่ งทขีพชื่ ระเจบ้าสนังชื่ ใหบ้โมเสสทนารถูปงถูทองเหลสืองทขีชื่ถถูกยกขขลนบนปลายไมบ้ เรสือชื่ งนนัลนเปรขียบเทขียบกนับ
พระเยซถูอยลางไร? เมสือชื่ คนทขีถชื่ ถูกงถูกดนั แลบ้ว มองรถูปงถูทองเหลสืองนนัลนโดยความเชสืชื่อ เขากป็หายทนันทขี
เชลนกนันเมสือชื่ คนบาปพขชื่งพระเยซถูโดยความเชสืชื่อ เขากป็รอดพบ้นจากความบาปของเขา
บาลาคกษนัตรนิยหแหลงเมสืองโมอนับไดบ้จาบ้ งบาลาอนัมใหบ้มาแชลงสาปคนอนิสราเอล
วว 2:14 แตลเรามขีขบ้อทขีจชื่ ะตลอวลาเจบ้าบบ้างเลป็กนบ้อย คสือพวกเจบ้าบางคนถสือตามคนาสอนของบาลาอนัม
ซขชื่งสอนบาลาคใหบ้กลอเหตบุเพสืชื่อใหบ้ชนชาตนิอนิสราเอลสะดบุด คสือใหบ้เขากนินของทขีชื่ไดบ้บถูชาแกลรปถู เคารพแลบ้ว
และใหบ้เขาลลวงประเวณขี
พระเจบ้าทรงใหบ้พนันธสนัญญาสนันตนิสบุขแกลฟเขี นหนัส เพราะเขามขีความกระตสือรสือรบ้นเพราะเหป็นแกลพระองคห
ในทลามกลางประชาชน ในการประหารสนังหารชายหญนิงคถูลหนขงชื่ ทขีชื่ทนาบาปในคลายของคนอนิสราเอล
โยชถูวากลายเปป็นหนัวหนบ้าคนใหมลของคนอนิสราเอล โดยโมเสสเปป็นผถูบ้ประกาศการมอบอนานาจครนัลงนขีล
ในการสถูรบ้ บกนับคนมขีเดขียน ทหารอนิสราเอลไดบ้ประหารชขีวนิตบาลาอนัมเสขียดบ้วยดาบ
คนกาด คนรถูเบน และครขงชื่ หนขงชื่ ของตระกถูลมนนัสเสหห ไดบ้รบนั สล วนมรดกฟางทนิศตะวนันออกของ
แมลนล นาจอรหแดน

