
หนา 114อพยพ
ครอบครัวของยาโคบ
อาศัยอยูในอียิปต

1นี่ แหละเป นชื่ อ บุ ตรของ
อิสราเอลที่ เขามาในประเทศ

อียิปต ทานเหลานี้กับทั้งครอบ
ครัวของตนไดมากับยาโคบ
2 คือ รูเบน สิเมโอน เลวี และ
ยูดาห
3อิสสาคาร เศบูลุน และเบน-
ยามิน
4ดาน และนัฟทาลี กาดและ
อาเชอร
5คนทั้ งปวงที่ ออกมาจากบ้ั น-
เอวของยาโคบรวมเจ็ ดสิ บคน
ดวยกัน สวนโยเซฟนั้นอยูที่
ประเทศอียิปตแลว
6แล วโยเซฟกั บพ่ี น องทุ กคน
ทั้งบรรดาคนยุคนั้น ถึงแกความ
ตายเสียหมด

การทวีเปนประเทศ
7และบุตรของอิ สราเอลมี ลู ก
หลานมาก และเพ่ิมจํานวน
ข้ึนมาก พวกเขาทวีมากข้ึน และ
มีกําลังมากทีเดียว และแพร
หลายไปจนเต็มแผนดินนั้น
8 บัดนี้ มีกษัตริยองคใหมข้ึน
ครองราชสมบัติ ในประเทศ
อียิปต ซึ่งมิไดรูจักกับโยเซฟ
9และพระองคทรงประกาศแก
ชนชาติของพระองควา "ดูเถิด
ประชาชนชนชาติ อิ สราเอลมี

มากกว าและมีกําลังย่ิ งกว าเรา
อีก
10 มาเถิด ใหเราใชสติปญญา
ในเรื่องพวกนี้กับเขา เกรงวาเขา
จะทวีมากข้ึน แลวตอมาเมื่อเกิด
สงครามข้ึน เขาจะสมทบกับ
พวกขาศึกของเรา สู รบกับเรา
แลวจะยกออกไปจากอาณาจักร"
11 เหตุฉะนั้น เขาจึงตั้งนายงาน
ใหเบียดเบียนคนอิสราเอลดวย
งานตรากตรํา และเขาทั้ งหลาย
สร างเมื องเก็ บราชสมบัติ ของ
ฟาโรห คือเมืองปธม และเมือง
ราอัมเสส
12 แต ย่ิ งเบี ยดเบี ยนชนชาติ
อิสราเอล ชนชาติอิสราเอลก็ย่ิง
ทวีมากข้ึน และย่ิงแพรหลาย
ออกไป ชาวอียิปตก็ทุกขใจ
เนื่องดวยชนชาติอิสราเอล
13 ชาวอี ยิปต จึ งบังคับชนชาติ
อิสราเอลใหทํางานหนัก
14 และทําใหชีวิตของเขาขมขื่น
เพราะงานหนักที่ เขากระทํานั้ น
เชนทําปูนสอ ทําอิฐและทํางาน
ตางๆที่ทุงนา  เขาถูกบังคับให
ทํางานหนักทุกชนิด
15 และกษัตริยอี ยิปตทรงตรัส
กับนางผดุงครรภชาวฮีบรู ซึ่ ง
คนหนึ่ งชื่ อชิฟราห และอี กคน
หนึ่งชื่อปูอาห
16 และพระองคตรัสวา "เมื่ อ
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หนา 115
เจาไปทําการคลอดใหแกหญิง
ฮีบรู และเห็นเขาอยูบนแผน
ศิลา ถาเปนเด็กชายก็ใหฆาเสีย
แตถาเปนเด็กหญิงก็ใหไวชีวิต"
17 แต นางผดุ งครรภ ยําเกรง
พระเจา จึงมิไดทําตามที่กษัตริย
อียิปตสั่ งเขานั้น แตปลอยให
บุตรชายรอดชีวิต
18 กษัตริยอี ยิปต จึ งรับสั่ งให
นางผดุงครรภเขาเฝา และตรัส
แกเขาวา "เหตุไฉนเจาจึงทํา
อยางนี้ คือปลอยใหเด็กชาย
รอดชีวิต"
19 นางผดุ งครรภ จึ งกราบทู ล
ฟาโรหวา "เพราะหญิงฮีบรูไม
เหมือนหญิงอียิปต เพราะเขามี
กําลังมากจึงคลอดบุตรโดยเร็ว
และนางผดุงครรภมาหาเขาไม
ทัน"
20 เพราะฉะนั้น พระเจาทรง
โปรดปรานนางผดุ งครรภนั้ น
พลไพร ย่ิ งทวี มากข้ึ นและมี
กําลังเขมแข็งมาก
21 และตอมา เพราะนางผดุง
ครรภนั้ นยําเกรงพระเจา พระ
องค จึ งได ทรงให เขาทั้ งสองมี
ครอบครัว
22 ฝ ายฟาโรห จึ ง รั บสั่ งแก
บาวไพรทั้ งปวงของพระองควา
"บุตรชายทุกคนที่ เกิดมาใหเอา
ไปทิ้งเสียในแมน้ํา แตบุตรสาว
ทุกคนใหรอดชีวิตอยูได"

กําเนิดของโมเสส
ธิดาฟาโรหรับโมเสสไว

เปนบุตรเลี้ยง

2ยั งมี ชายวงศ วานเลวี คน
หนึ่ง ไดหญิงสาวคนเลวีมา

เปนภรรยา
2หญิงนั้ นตั้ งครรภและคลอด
บุตรชาย และเมื่อนางเห็นวา
ทารกเปนเด็กที่มีรูปงาม นางจึง
ซอนทารกไวถึงสามเดือน
3ครั้ นนางจะซ อนทารกตอไป
อีกไม ไดแล วก็ เอาตะกร าสาน
ดวยตนกก ยาดวยยางมะตอย
และชัน เอาทารกใสลงในตะกรา
แลวนางนําไปวางไวที่กอปรือริม
แมน้ํา
4สวนพ่ีสาวยืนอยูแตไกล คอย
ดูวาจะมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึน
แกนอง
5และพระราชธิดาของฟาโรห
ลงไปสรงที่แมน้ํา และพวกสาว
ใช เดินไปตามริมฝ งแมน้ํานั้ น
และเมื่ อพระนางเห็นตะกราอยู
ระหวางกอปรือ จึงสั่งใหสาวใช
ไปนํามา
6และเมื่ อเปดตะกรานั้ นออกก็
เห็นทารก และดูเถิด ทารกนั้น
กําลังรองไห พระนางจึงทรง
กรุณาทารกนั้น และตรัสวา "นี่
เปนลูกชาวฮีบรู"
7 พ่ี สาวทารกจึ งทู ลถามพระ
ราชธิดาของฟาโรหวา "จะให

อพยพ 1, 2
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หนา 116
หมอมฉันไปหานางนมชาวฮีบรู
มาเลี้ยงทารกนี้ใหพระนางไหม"
8พระราชธิดาของฟาโรห จึ งมี
รับสั่ งแกเธอวา "ไปหาเถิด"
หญิงสาวนั้ นจึงไปเรียกมารดา
ของทารกนั้นมา
9ฝ ายพระราชธิดาของฟาโรห
จึงตรัสสั่ งนางวา "รับเด็กนี้ ไป
เลี้ยงไวใหเรา แลวเราจะใหคา
จางแกเจา" นางจึงรับทารกไป
เลี้ยงไว
10 แลวทารกนั้นก็โตข้ึน และ
นางก็พาเขามาถวายพระราชธิดา
ของฟาโรห และเขากลายเปน
บุตรเลี้ยงของพระนาง และพระ
นางประทานชื่อวา โมเสส และ
ตรัสวา "เพราะเราไดฉุดเขาข้ึน
มาจากน้ํา"

โมเสสปองกันชาวฮีบรู
ท่ีถูกกดขี่

11 และตอมา ในวันเหลานั้ น
ครั้นโมเสสเติบโตข้ึนแลว ทานก็
ออกไปหาพวกพ่ีนอง และเห็น
พวกเขาต องทํางานตรากตรํา
โมเสสเห็ นคนอี ยิ ปต คนหนึ่ ง
กําลังตีคนฮีบรู ซึ่ งเปนชนชาติ
เดียวกันกับตน
12 ทานก็มองดูซายขวาและเมื่อ
ทานเห็นวา ไมมีผู ใดอยูที่ นั่ น
ทานจึงฆาคนอียิปตนั้นเสีย แลว
ซอนศพไวในทราย
13 และเมื่อโมเสสออกไปอีกใน

วันรุงข้ึน ดูเถิด มีชาวฮีบรูสอง
คนตอสูกันอยู ทานจึงกลาวแก
คนที่ทําผิดนั้นวา "ทานตีพ่ีนอง
ของทานเองทําไม"
14 และเขาตอบวา "ใครแตงตั้ง
ทานใหเปนเจานาย และเปน
ตุลาการปกครองพวกข าพเจ า
ทานตั้ งใจจะฆาขาพเจาเหมือน
กั บที่ ได ฆ าคนอี ยิ ปต คนนั้ น
หรือ" โมเสสจึงกลัว และนึกวา
"เ ร่ื องนั้ นไดลื อกั นไปทั่ วแล ว
เปนแน"
15 เมื่ อฟาโรห ทรงได ยิ นถึ ง
เร่ืองนี้ก็หาชองที่จะประหารชีวิต
โมเสสเสีย แตโมเสสหนีจาก
พระพักตรของฟาโรหไปอาศัย
อยูในแผนดินมีเดียน ทานจึงนั่ง
ลงที่ริมบอน้ําแหงหนึ่ง
โมเสสอยูท่ีแผนดินมีเดียน

เปนเวลาส่ีสิบป
16 ฝายปุโรหิตของคนมีเดียนมี
บุตรสาวเจ็ดคน หญิงเหลานั้นก็
มาตักน้ําใส รางใหฝูงแพะแกะ
ของบิดากิน
17 และพวกเลี้ยงแกะมาไลหญิง
เหลานั้ น แตโมเสสลุกข้ึนชวย
หญิงเหลานั้น และใหฝูงแพะ
แกะของเธอกินน้ํา
18 และเมื่ อหญิงเหลานั้ นกลับ
ไปหาเรอูเอลบิดาของเธอ บิดา
ถามวา "วันนี้ทําไมพวกเจาจึง
กลับมาเร็ว"

อพยพ 2
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หนา 117
19 และเธอตอบวา "มีคนอียิปต
คนหนึ่ งชวยพวกขาพเจาใหพน
จากมือของพวกเลี้ยงแกะ ทั้งยัง
ตักน้ําใหพวกขาพเจาและใหฝูง
แพะแกะกินดวย"
20 บิดาจึงถามบุตรสาวของทาน
วา "แลวชายผูนั้นอยูที่ ไหน
ทําไมจึงทิ้งเขาไวละ ไปเชิญเขา
มาเพ่ือจะรับประทานอาหารซิ"
21 โมเสสก็ เต็มใจอาศัยอยู กับ
เรอูเอล แลวเรอูเอลก็ยกศิปโป-
ราหบุตรสาวใหแกโมเสส
22 นางก็คลอดบุตรชายคนหนึ่ง
โมเสสจึงตั้ งชื่อวา เกอรโชม
เพราะทานกลาววา "ขาพเจา
เป นคนต างด าวอาศั ยอยู ต าง
ประเทศ"
23 และตอมา ครั้นเวลาลวงมา
ชานาน กษัตริยอียิปตก็สิ้นพระ
ชนม ชนชาติอิสราเอลก็เศราใจ
มาก เพราะเหตุที่ เขาเปนทาส
เขาจึงรองคร่ําครวญ และเสียง
รํ่ารองของเขาดังข้ึ นไปถึงพระ
เจา ดวยเหตุที่เปนทาสนี้
24 และพระเจ าทรงสดั บฟ ง
เสียงคร่ําครวญของเขา พระเจา
จึงทรงระลึกถึงพันธสัญญาของ
พระองคกับอับราฮัม อิสอัค
และยาโคบ
25 พระเจาจึงทอดพระเนตรชน
ชาติอิสราเอล แลวพระเจาทรง
เอาใจใสพวกเขา

พุมไมท่ีไฟลุกโชนอยู
พระเจาทรงเรียกโมเสส

3ฝายโมเสสเลี้ ยงฝูงแพะแกะ
ของเยโธรพอตาของเขา ผู

เปนปุโรหิตของคนมีเดียน และ
ท านไดพาฝู งแพะแกะไปด าน
หลังของถิ่นทุรกันดาร และมา
ถึงภูเขาของพระเจา คือโฮเรบ
2ทูตสวรรคของพระเยโฮวาหก็
ปรากฏแกโมเสสในเปลวไฟซึ่ ง
อยูทามกลางพุมไม โมเสสจึง
มองดูและดูเถิด พุมไมนั้นมีไฟ
ลุกโชนอยู แตพุมไมนั้ นมิได
ไหมโทรมไป
3 โมเสสจึงกลาววา "ขาจะแวะ
เขาไปดูสิ่ งแปลกประหลาดนี้วา
เหตุไฉนพุมไมจึงไมไหม"
4และเมื่ อพระเยโฮวาห ทอด
พระเนตรเห็นเขาเดินเข ามาดู
พระเจ าจึ งตรั สแก เขาออกมา
จากทามกลางพุมไมนั้นวา "โม-
เสส โมเสส" และโมเสสทูลตอบ
วา "ขาพระองคอยูที่นี่"
5พระองคจึงตรัสวา "อยาเขา
มาใกลที่นี่ จงถอดรองเทาของ
เจาออกเสีย เพราะวาที่ ซึ่ งเจา
ยืนอยูนี้เปนที่บริสุทธิ์"
6แลวพระองคตรัสอีกวา "เรา
เปนพระเจาของบิดาเจา เปน
พระเจาของอับราฮัม เปนพระ
เจาของอิสอัค และเปนพระเจา
ของยาโคบ" และโมเสสปดหนา

อพยพ 2, 3
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เสีย เพราะกลัวไมกลามองดู
พระเจา
7และพระเยโฮวาหตรัสวา "เรา
เห็นความทุกขของพลไพรของ
เราที่ อยู ในประเทศอี ยิปตแลว
และได ยิ น เสี ยงร องของเขา
เพราะเหตุพวกนายงานของเขา
ดวยเรารูถึงความทุกขรอนตางๆ
ของเขา
8และเราลงมาเพื่ อจะช วยเขา
ใหรอดพนจากมือของชาวอียิปต
และนําเขาออกจากประเทศนั้ น
ไปยังแผนดินที่ อุดมกวางขวาง
เปนแผนดิ นที่ มีน้ํ านมและน้ํา
ผ้ึ งไหลบริบูรณ คือไปยังที่ อยู
ของชาวคานาอัน คนฮิตไทต คน
อาโมไรต คนเปริสซี คนฮีไวต
และคนเยบุส
9 เพราะฉะนั้น ดูเถิด บัดนี้ คํา
รํ่ารองของชนชาติอิสราเอลมา
ถึงเราแลว ทั้งเราไดเห็นการขม
เหงซึ่ งชาวอี ยิปตกระทําตอเขา
แลว
10 เพราะฉะนั้น จงมาเถิด บัด
นี้เราจะใชเจาไปเฝาฟาโรห เพ่ือ
เจาจะไดพาพลไพรของเรา คือ
ชนชาติอิสราเอล ออกจากอี-
ยิปต"
11 ฝายโมเสสจึงทูลพระเจาวา
"ขาพระองคเปนผู ใดเลา ซึ่ งขา
พระองคจะไปเฝาฟาโรหและจะ
นําชนชาติอิสราเอลออกจากอี-

ยิปต"
12 พระองคจึงตรัสวา "เราจะ
อยูกับเจาแน และนี่ จะเปน
หมายสําคัญใหเจารูวาเราใชให
เจาไป คือเมื่ อเจานําพลไพร
ออกจากอียิปตแลว เจาทั้งหลาย
จะมาปรนนิบัติพระเจาบนภูเขา
นี้"
13 และโมเสสทูลพระเจาวา "ดู
เถิด เมื่ อขาพระองคไปหาชน
ชาติอิสราเอล และบอกพวกเขา
วา `พระเจาแหงบรรพบุรุษของ
ทานทั้ งหลายทรงใชขาพเจามา
หาทาน' และเขาจะพูดกับขาพ-
เจาวา `พระองคทรงพระนามวา
กระไร' ขาพระองคจะกลาวแก
เขาอยางไร"
14 พระเจาจึงตรัสกับโมเสสวา
"เราเปนผูซึ่ งเราเปน" แลวพระ
องคตรัสวา "เจาจงไปบอกชน
ชาติอิสราเอลวา `เราเปนไดทรง
ใชขาพเจามาหาทานทั้งหลาย'"

ทรงเรียกโมเสสใหนํา
คนอิสราเอลออกจากอียิปต

15 พระเจาจึงตรัสกับโมเสสอีก
วา "เจาจงกลาวแกชนชาติอิส-
ราเอลวาดังนี้ `พระเยโฮวาห
พระเจาแหงบรรพบุรุษของทาน
คือพระเจาของอับราฮัม พระ
เจาของอิสอัคและพระเจ าของ
ยาโคบ ทรงใชใหขาพเจามาหา
ทาน' นี่ เปนนามของเราตลอด

อพยพ 3

(7) อพย 1:11; 2:23-25 (8) ปฐก 15:13-16, 19-21; 46:4; 50:24-25; อพย 6:6-8
(9) อพย 1:11, 13-14; 2:23 (10) ปฐก 15:13-14 (11) อพย 4:10; 1 ซมอ 18:18
(12) ปฐก 31:3; อพย 4:8, 12, 15 (14) อพย 6:3; ยน 8:24 (15) สดด 30:4; 97:12
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ไปเปนนิตย และนี่ เปนที่ระลึก
ของเราตลอดทุกชั่วอายุ
16 จงไปรวบรวมพวกผู ใหญ
ของอิ สรา เอลให มาประชุ ม
พรอมกัน แลวกลาวแกเขาวา
`พระเยโฮวาหพระเจาแหงบรรพ
บุรุษของทาน คือพระเจาของ
อับราฮัม ของอิสอัค และของ
ยาโคบ ปรากฏแกขาพเจา ตรัส
วา "แทจริงเราลงมาเย่ียมเจาทั้ง
หลายแลว และไดเห็นสิ่งซึ่งเขา
ไดกระทําแกเจาในอียิปต
17 และเราได กล าวไว แล วว า
เราจะพาเจาทั้ งหลายไปใหพน
จากความทุกขในประเทศอียิปต
ไปยังแผนดินของชาวคานาอัน
คนฮิตไทต คนอาโมไรต คนเป-
ริสซี คนฮีไวตและคนเยบุส ไป
ยังแผนดินซึ่ งมีน้ํานมและน้ําผ้ึง
ไหลบริบูรณ"'
18 และเขาก็ จะเชื่ อฟ งคําของ
เจา แลวพวกเจา ทั้งเจากับพวก
ผู ใหญของคนอิสราเอล จงพา
กันไปเฝากษัตริยของอียิปตและ
เจาจงทูลพระองควา `พระเย-
โฮวาหพระเจาของคนฮีบรู ทรง
ปรากฏแกขาพระองคทั้ งหลาย
บัดนี้ ขอไดโปรดใหขาพระองค
เดินทางไปในถิ่ นทุรกันดารสัก
สามวันเพ่ือจะถวายเครื่ องบูชา
แดพระเยโฮวาหพระเจาของเรา'
19 เรารูแนแลววา กษัตริยแหง

อี ยิปตจะไมยอมใหพวกเจาไป
แมกระทั่งโดยหัตถอันทรงฤทธิ์
20 และเราจะเหยียดมือของเรา
ออกประหารอี ยิปตด วยมหัศ-
จรรยตางๆของเราที่ เราจะกระ-
ทําในทามกลางประเทศนั้น แลว
หลังจากนั้น กษัตริยก็จะยอม
ปลอยพวกเจาไป
21 และเราจะใหพลไพรนี้ เปนที่
โปรดปรานในสายตาของชาว
อียิปต และตอมา เมื่ อเจาทั้ ง
หลายออกไปก็จะไมตองไปมือ
เปลา
22 แตผูหญิงทุกคนจะขอเครื่อง
เงิน เครื่องทองและเสื้อผาจาก
เพ่ือนบานของเขา และจากหญิง
ที่อาศัยอยูในเรือนของเขา และ
เจาจงเอาของเหลานั้นไปแตงให
บุตรชายหญิงของเจา และเจาจะ
ไดริบเอาสิ่งของของชาวอียิปต"

การอัศจรรยสําหรับ
คนท่ีไมเชื่อ

4โมเสสจึงทูลตอบวา "แต ดู
เถิด เขาจะไมเชื่ อขาพระ

องค หรือฟงเสียงของขาพระ
องคเพราะเขาจะวา `พระเย-
โฮวาหมิไดทรงปรากฏแกทาน
เลย'"
2พระเยโฮวาหจึงตรัสกับโมเสส
วา "อะไรอยูในมือของเจา" และ
ทานทูลวา "ไมเทา"
3และพระองคตรัสวา "โยนลงที่

อพยพ 3, 4

(16) ปฐก 50:24; อพย 2:25 (17) ปฐก 15:13-21; 46:4 (18) อพย 4:31; 5:1, 3
(19) อพย 5:2 (20) อพย 6:6; 9:15; 11:1; 12:31-37; พบญ 6:22; นหม 9:10
(21) อพย 11:3; 12:36; 1 พกษ 8:50 (22) อพย 11:2; 33:6; โยบ 27:17; สภษ 13:22
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พ้ืนดินเถิด" ทานจึงโยนไมเทา
ลงบนพ้ืนดิน ไมเทานั้นก็กลาย
เปนงู โมเสสก็หลบหนีจากงูไป
4และพระเยโฮวาหตรัสกับโม-
เสสวา "เอื้อมมือของเจาและจับ
หางงูไว" ทานก็เอื้ อมมือของ
ทานและจับหางงู มันก็กลาย
เปนไมเทาอยูในมือของทาน
5"เพ่ือเขาทั้ งหลายจะไดเชื่อวา
พระเยโฮวาหพระเจาของบรรพ
บุรุษของเขา พระเจาของอับรา-
ฮัม พระเจาของอิสอัค และพระ
เจาของยาโคบ ไดทรงปรากฏแก
เจาแลว"
6และพระเยโฮวาหตรัสกับโม-
เสสอีกวา "เอามือของเจาสอดไว
ที่อกของเจา" ทานก็สอดมือของ
ทานไวที่ อกของทาน และเมื่ อ
ชักมือออก ดูเถิด มือของทานก็
เปนโรคเรื้อน ขาวเหมือนหิมะ
7พระองคจึงตรัสวา "เอามือ
ของเจาสอดไวที่ อกของเจาอีก
ครั้ งหนึ่ง" โมเสสก็สอดมือของ
ทานเขาอกของทานอีก แลวทาน
ชักมือออกจากอกมา และดูเถิด
มื อนั้ นกลั บกลายเป นเหมื อน
เนื้อหนังสวนอื่นของทาน
8"และตอมา ถาเขาจะไมเชื่ อ
เจา และไมฟงเสียงแหงหมาย
สําคัญแรก เขาก็จะเชื่อเสียงแหง
หมายสําคัญที่สอง
9และตอมา ถาเขาไมเชื่อหมาย

สําคัญทั้ งสองครั้ งนี้ ทั้ งไมฟง
เสียงของเจา เจาจงตักน้ําในแม
น้ําและเทลงที่ดินแหง แลวน้ําที่
เจาตักมาจากแมน้ํานั้นจะกลาย
เปนเลือดบนดินแหงนั้น"
อาโรนจะเปนผูพูดแทนโมเสส
10 แตโมเสสทูลพระเยโฮวาหวา
"โอ ขาแตองคพระผูเปนเจาของ
ขาพระองค ขาพระองคมิใช
คนพูดคลอง ทั้งในกาลกอนและ
ตั้ งแตเวลาที่พระองคตรัสกับผู
รับใชของพระองค แตขาพระ
องคเปนคนพูดไมคลอง และ
พูดชา"
11 พระเยโฮวาหจึงตรัสกับทาน
วา "ผู ใดเลาที่สรางปากมนุษย
หรือทําใหเปนใบ หูหนวก ตาดี
หรือตาบอด เราพระเยโฮวาห
เปนผูทําไมใชหรือ
12 เพราะฉะนั้น จงไปเถิด บัด
นี้เราจะอยูที่ปากของเจา และจะ
สอนคําซึ่งเจาควรจะพูด"
13 แตทานทูลวา "โอ ขาแตองค
พระผู เป นเจ าของข าพระองค
ขอทรงโปรดใชผูอื่นไปเถิด"
14 ฝ ายพระเยโฮวาห ทรงกริ้ ว
ตอโมเสส พระองคจึงตรัสวา
"เจามีพ่ีชายคืออาโรนคนเลวีไม
ใชหรือ เรารู แลววาเขาเปนคน
พูดเกง และดูเถิด เขากําลังเดิน
ทางมาพบเจาดวย เมื่อเขาเห็น
เจาเขาก็จะดีใจ

อพยพ 4

(5) อพย 3:6, 15; 4:31; 19:9 (6) กดว 12:10 (7) พบญ 32:39 (8) อพย 7:6-13
(9) อพย 7:19-20 (10) อพย 3:11; 4:1 (11) สดด 94:9; 146:8
(12) อสย 50:4 (13) ยนา 1:3 (14) อพย 4:27; กดว 11:1, 33
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15 เจาจะพูดกับเขา และบอก
สิ่ งซึ่ งเขาควรจะพูด แลวเราจะ
อยูที่ ปากของเจา และปากของ
เขา และเราจะสอนเจาวาควรจะ
ทําประการใด
16 และเขาจะเปนผู พู ดแกพล
ไพรแทนเจา และเขา คือเขาเอง
จะเปนปากแทนเจา และเจาจะ
เปนผูแทนพระเจาแกเขา
17 เจ าจงถือไม เท านี้ ไว ในมือ
ของเจา สําหรับทําหมายสําคัญ"

โมเสสกลับไป
ยังอียิปต

18 โมเสสจึ งกลั บไปหาเยโธร
พอตาของตน และบอกกับเขาวา
"ขาพเจาขอลากลับไปหาพ่ีนอง
ของขาพเจาซึ่งอยูในอียิปต เพ่ือ
จะไดดู ว าเขายังมีชี วิตอยู หรือ
ไม" ฝายเยโธรตอบโมเสสวา
"ไปโดยสันติภาพเถิด"
19 พระเยโฮวาหจึงตรัสกับโม-
เสสในแผนดินมีเดียนวา "กลับ
ไปอียิปต เพราะคนทั้งหมดที่หา
ช องประหารชี วิ ตเจ านั้ นตาย
แลว"
20 โมเสสจึงใหภรรยาและบุตร
ชายของตนขี่ ลากลับไปยังแผน
ดินอียิปต สวนโมเสสก็ถือไม
เทาของพระเจาในมือของทาน
ไปดวย
21 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา "เมื่อเจากลับไปถึงอียิปต จง

กระทํามหั ศจรรยต างๆซึ่ งเรา
มอบไวในมือของเจาแลวนั้นตอ
หนาฟาโรห แตเราจะทําใหใจ
ของฟาโรหแข็งกระดาง เพ่ือเขา
จะไมยอมใหพลไพรไป
22 และเจาจะทูลฟาโรหวา `พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้วา คนอิสรา-
เอลเปนบุตรชายของเรา คือเปน
บุตรหัวปของเรา
23 เราจึงบอกแกเจาวา "จง
ปลอยบุตรของเราไป เพ่ือเขาจะ
ไดปรนนิบัติเรา" และถาเจาไม
ยอมใหเขาไป ดูเถิด เราจะประ-
หารชีวิตบุตรชายของเจา คือ
บุตรหัวปของเจาเสีย'"
24 และตอมา ณ ที่พักระหวาง
ทาง พระเยโฮวาหเสด็จมาพบ
โมเสส และจะประหารชีวิตของ
ทานเสีย
25 ครั้ งนั้นนางศิปโปราหจึงเอา
หินคมตัดหนังที่ปลายองคชาต
บุตรชายของตนออกแลวทิ้งไวที่
เทาของโมเสสกลาววา "จริงนะ
ทานเปนสามีผูทําใหโลหิตตก"
26 พระองค จึ งทรงละท านไว
นางจึงกลาววา "ทานเปนสามีผู
ทําใหโลหิตตก" เนื่ องจากพิธี
เขาสุหนัต
27 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
อาโรนวา "จงไปพบกับโมเสสใน
ถิ่นทุรกันดาร" เขาก็ไปพบกับ
ทานที่ ภูเขาของพระเจาและจุบ

อพยพ 4

(15) อพย 4:12, 30 (16) อพย 7:1-2 (18) อพย 2:21; 3:1 (19) ปฐก 46:3, 6
(20) อพย 18:3-4 (21) อพย 3:20; 11:9-10 (22) อพย 5:1 (23) อพย 11:5; 12:29
(24) ปฐก 17:14 (25) อพย 2:21; 18:2; ยชว 5:2-3 (27) อพย 3:1; 4:14; 18:5
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ทาน
28 โมเสสจึงเลาใหอาโรนฟงถึง
พระดํารัสของพระเยโฮวาหทั้ ง
หมด ผู ซึ่ งทรงใชตน และถึง
หมายสําคัญทั้ งปวงซึ่ งพระองค
ไดทรงบัญชาแกทาน
29 โมเสสกับอาโรนไปเรียกประ
ชุ มบรรดาผู ใหญ ของชนชาติ
อิสราเอลพรอมกัน
30 แลวอาโรนจึ งกล าวถึ งพระ
ดํารัสทั้ งหมดซึ่ งพระเยโฮวาห
ตรัสแกโมเสส และทําหมาย
สําคัญตางๆนั้นทามกลางสายตา
ของพลไพร
31 ฝายพลไพรก็เชื่ อ และเมื่ อ
เขาไดยินวาพระเยโฮวาหเสด็จ
มาเย่ี ยมเยียนชนชาติอิสราเอล
และทอดพระเนตรเห็ นความ
ทุกขยากของเขาแลว เขาก็กม
ศีรษะลงและนมัสการ

โมเสสเขาเฝาฟาโรห
ความทุกขยากของอิสราเอล

ทวีขึ้น

5ต อมาภายหลั งโมเสสกั บ
อาโรนเขาเฝา และทูลฟา-

โรหวา "พระเยโฮวาหพระเจา
ของอิสราเอลตรัสดังนี้ วา `จง
ปลอยพลไพรของเราไป เพ่ือเขา
จะไดทําการเลี้ยงนมัสการเราใน
ถิ่นทุรกันดาร'"
2ฟาโรหจึงตรัสวา "พระเยโฮ-
วาห นั้ นเป นผู ใดเล าเราจึ งจะ

ตองเชื่ อฟ งเสียงของพระองค
และปลอยคนอิสราเอลไป เรา
ไมรู จักพระเยโฮวาห ทั้ งเราจะ
ไมยอมปลอยคนอิสราเอลไป"
3 เขาทั้ งสองจึงทูลวา "พระเจา
ของคนฮีบรู ได ทรงปรากฏกับ
ขาพระองค ขอโปรดใหขาพระ
องคทั้ งหลายเดินทางไปในถิ่ น
ทุรกันดารสามวัน และถวาย
เครื่องบูชาแดพระเยโฮวาหพระ
เจาของขาพระองค เกรงวาพระ
องค จะทรงลงโทษพวกข าพระ
องคดวยโรคภัยหรือดวยดาบ"
4แล วกษัตริ ยแห งอี ยิปต ตรัส
กับเขาวา "เจาโมเสสกับอาโรน
เจาจะใหพลไพรละทิ้ งการงาน
ของเขาเสียทําไม เจาจงกลับไป
รับภาระงานของเจา"
5และฟาโรหตรัสวา "ดูเถิด
พวกไพรในประเทศนี้มีมากและ
เจาทั้ งสองทําให เขาหยุดภาระ
งานของเขาเสีย"
6ในวันนั้นเอง ฟาโรหมีพระ
บัญชาสั่ งนายงานและนายกอง
ของพลไพรวา
7"ตั้งแตนี้ไป เจาอยาใหฟางแก
พวกไพรสําหรับใชทําอิฐเหมือน
แตกอน แตใหเขาไปเที่ ยวหา
ฟางเอาเอง
8 ส วนจํานวนอิ ฐซึ่ งแต ก อน
เกณฑใหเขาทําเทาไร เจาก็จง
เกณฑใหเขาทําเทานั้น เจาอยา

อพยพ 4, 5

(28) อพย 4:8-9 (29) อพย 3:16; 12:21 (30) อพย 4:15-16 (31) ปฐก 24:26
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หนา 123
ไดหยอนลง เพราะวาเขาเกียจ
คราน เหตุฉะนั้นเขาจึงรองวา
`ขอใหพวกขาพระองคไปถวาย
เครื่ องบูชาแดพระเจาของพวก
ขาพระองค'
9 จงจั ดหางานให เขาทําหนั ก
กวาแตกอน เพ่ือเขาจะทํางาน
และไมฟงคําพูดเหลวไหล"
10 ฝ ายนายงานและนายกอง
ของพลไพรก็ออกไปและกลาว
แกพลไพรวา "ฟาโรหรับสั่ งดัง
นี้ วา `เราจะไมยอมใหฟางแก
พวกเจาเลย
11 เจาจงไปหาฟางมาเอง ตาม
แตจะหามาไดเถิด แตงานของ
เจาที่ เกณฑนั้นก็ไมลดหยอนให
เลย'"
12 พลไพรเหลานั้ นจึงแยกยาย
กันไปทั่วแผนดินอียิปตเพ่ือเก็บ
ตอฟางมาแทนฟาง
13 นายงานก็เรงรัดวา "จงทํา
งาน คืองานประจําวันของเจา
ให เสร็ จครบเหมื อนเมื่ อยั งมี
ฟางอยู"
14 นายกองของชนชาติอิสรา-
เอล ซึ่ งนายงานของฟาโรหตั้ ง
ใหเปนผูบังคับเขานั้น ก็ถูกโบย
ตีและถูกถามวา "ทําไมหมูนี้ จึง
ไมไดอิฐที่ เกณฑไว เต็มจํานวน
ทั้ งวานนี้ และวันนี้ เหมื อนแต
กอน"
15 นายกองของชนชาติอิสรา-

เอลจึ งมาร องทูลต อฟาโรห ว า
"เหตุไฉนพระองคจึงทรงกระทํา
ดังนี้แกพวกทาสของพระองค
16 พวกเขากลาวกับพวกเราวา
`ทําอิฐซิ' แตมิไดใหฟางแกพวก
ทาสของพระองคเลย และดูเถิด
พวกทาสของพระองคถูกโบยตี
แตขาราชการของพระองค เอง
เปนฝายผิด"
17 แตฟาโรหตรัสวา "พวกเจา
เกียจคราน พวกเจาเกียจคราน
พวกเจาจึงมารองวา `ขอใหขา
พระองคไปถวายเครื่ องบูชาแด
พระเยโฮวาห'
18 เหตุฉะนั้ นเจ าจงไปทํางาน
เดี๋ยวนี้ ฟางนั้นจะไมใหพวกเจา
เลย แตจํานวนอิฐที่เกณฑไวนั้น
พวกเจาจะตองทํามาใหครบจํา-
นวน"
19 นายกองชนชาติอิสราเอลก็
เห็นวาตนมีปญหาแลว หลังจาก
ถูกสั่งวา "ไมใหลดหยอนจํานวน
อิฐที่ถูกเกณฑใหทําทุกๆวันลง"
20 ครั้ นออกมาจากเฝาฟาโรห
เขาพบโมเสสกับอาโรนยืนอยู
กลางทาง
21 เขาจึงกลาวแกเขาทั้ งสองวา
"ขอพระเยโฮวาหทรงมองดูพวก
ทานและพิพากษาเถิด เพราะ
ทานกระทําใหชื่อของพวกขาพ-
เจาเปนที่ เกลียดชังในสายพระ
เนตรของฟาโรห และในสายตา

อพยพ 5
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ของข าราชการของพระองค
เหมือนหนึ่งเอาดาบใสมือเขาให
สังหารพวกขาพเจาเสีย"
22 โมเสสจึงกลับไปทูลพระเย-
โฮวาหวา "ขาแตองคพระผู
เปนเจา เหตุไฉนพระองคทรง
ทําการรายแกชนชาตินี้ เหตุไฉน
พระองคจึงทรงใชขาพระองคมา
23 เพราะว าตั้ งแตข าพระองค
ไปเฝาฟาโรหเพ่ือทูลในพระนาม
ของพระองคแลว ฟาโรหก็ทํา
ทารุณแกชนชาตินี้ สวนพระองค
ก็มิไดทรงชวยพลไพรของพระ
องคใหพนเลย"

พระเจาทรงกลาวถึง
พันธสัญญากับอิสราเอล

6พระเยโฮวาหจึงตรัสกับโม-
เสสวา "บัดนี้ เจาจะไดเห็น

เหตุ การณ ซึ่ งเราจะกระทําแก
ฟาโรห คือดวยมืออันทรงฤทธิ์
เขาจะปลอยพลไพรไป และดวย
มืออันเขมแข็ง เขาจะไลพลไพร
ออกจากแผนดินของเขา"
2พระเจาตรัสกับโมเสสวา "เรา
คือพระเยโฮวาห
3 เราปรากฏแกอับราฮัม แก
อิสอัค และแกยาโคบดวยนามวา
พระเจาผูทรงมหิทธิฤทธิ์ แตเรา
มิไดสําแดงใหเขารูจักเราในนาม
พระเยโฮวาห
4และเราไดตั้ งพันธสัญญาของ
เราไวกับเขาทั้งหลายดวยวา จะ

ยกแผนดินคานาอันให แก เขา
เปนแผนดินที่ เขาเคยอาศัยอยู
ในฐานะคนตางดาว
5และเราได ยินเสียงคร่ําครวญ
ของชนชาติอิสราเอลดวย ซึ่ ง
ชาวอียิปตกักไวใหเปนทาส และ
เราได ระลึกถึงพันธสัญญาของ
เรา
6 เหตุ ฉะนี้ จงกล าวแกชนชาติ
อิสราเอลวา `เราคือพระเยโฮ-
วาห เราจะนําพวกเจาไปใหพน
จากงานตรากตรําที่ ชาวอี ยิปต
เกณฑใหทํา และจะใหพนจาก
การเปนทาสเขา เราจะชวยเจา
ใหพ นด วยแขนที่ เหยียดออก
และดวยการพิพากษาอันใหญ
หลวง
7 เราจะรับพวกเจาเปนพลไพร
ของเรา และเราจะเปนพระเจา
ของพวกเจา พวกเจาจะรูวา เรา
คือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา
ผูนําเจาไปใหพนจากงานตราก-
ตรําที่ชาวอียิปตเกณฑใหทํา
8 เราจะนําพวกเจ าเข าไปใน
แผนดิน ซึ่งเราไดปฏิญาณไววา
จะใหแกอับราฮัม แกอิสอัคและ
แกยาโคบ เราจะยกแผนดินนั้น
ใหแกเจาเปนมรดก เราคือพระ
เยโฮวาห'"
9โมเสสจึงนําความนั้นไปเลาให
ชนชาติอิสราเอลฟง แตเขามิได
เชื่อฟงโมเสสเพราะระอาใจ และ

อพยพ 5, 6
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หนา 125
ถู กเกณฑ ให ทําการหนั กอย าง
สาหัส
10 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
11 "จงเขาไปเฝาฟาโรหกษัตริย
แหงอียิปต บอกใหปลอยชน
ชาติ อิ สราเอลไปจากแผ นดิ น
ของเขา"
12 และโมเสสกราบทูลตอพระ
พักตรพระเยโฮวาหวา "ดูเถิด
แม แตชนชาติอิ สราเอลก็มิ ได
เชื่อฟงขาพระองค ฟาโรหจะฟง
ขาพระองคอยางไร ขาพระองค
เปนคนพูดไมคลอง"
13 พระเยโฮวาห จึงตรัสแกโม-
เสสและอาโรน ใหแจงแกชน
ชาติอิสราเอลและฟาโรหกษัตริย
อียิปตวา ใหพาชนชาติอิสราเอล
ออกจากแผนดินอียิปต

ตนตระกูลของอิสราเอล
14 คนเหล านี้ เป นหั วหน าใน
วงศวานบรรพบุรุษของเขา บุตร
ชายของรูเบน ผู เปนบุตรหัวป
ของอิสราเอล ชื่อฮาโนค ปลลู
เฮสโรน และคารมี คนเหลา
นี้เปนครอบครัวตางๆของรูเบน
15 บุตรชายของสิเมโอนชื่ อเย-
มูเอล ยามีน โอหาด ยาคีน โศ-
หาร และชาอูลผู เปนบุตรชาย
ของหญิงชาวคานาอัน คนเหลา
นี้ เปนครอบครัวตางๆของสิเม-
โอน

16 และคนเหล านี้ เปนชื่ อบุตร
ชายของเลวีตามพงศ พันธุ ของ
เขาคือ เกอรโชน โคฮาทและ
เมรารี เลวีนั้ นมีอายุไดรอย-
สามสิบเจ็ดป
17 บุตรชายของเกอรโชน ชื่ อ
ลิบนี และซิมอี ตามครอบครัว
ของเขา
18 บุตรชายของโคฮาทชื่อ อัม-
ราม อิสฮาร เฮโบรน และอุสซี-
เอล โคฮาทมีอายุไดรอยสาม-
สิบสามป
19 บุตรชายของเมรารีชื่อ มา-
ฮาลี และมูชี คนเหลานี้ เปน
ครอบครัวตางๆของเลวี ตาม
พงศพันธุของเขา
20 ฝายอัมรามไดนางโยเคเบด
นองสาวบิดาของตนเปนภรรยา
แลวนางใหกําเนิดบุตรแกเขาชื่อ
อาโรนและโมเสส อัมรามมีอายุ
ไดรอยสามสิบเจ็ดป
21 บุตรชายของอิสฮารชื่อ โค-
ราห เนเฟก และศิครี
22 บุตรชายของอุสชีเอล ชื่ อ
มิชาเอล เอลซาฟาน และสิธรี
23 ฝายอาโรนไดนางเอลี เชบา
บุตรสาวของอัมมีนาดับ นอง
สาวของนาโชนเปนภรรยา นาง
คลอดบุตรใหเขาชื่ อ นาดับ
อาบีฮู เอเลอาซารและอิธามาร
24 บุตรชายของโคราหชื่อ อัส-
สีร เอลคานาห และอาบียาสาฟ

อพยพ 6
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หนา 126
คนเหลานี้ เปนครอบครัวตางๆ
ของคนโคราห
25 ฝายเอเลอาซารบุตรชายอา-
โรน ไดรับบุตรสาวคนหนึ่งของ
ปูทิเอลเปนภรรยา นางคลอด
บุตรใหเขาชื่อ ฟเนหัส คน
เหลานี้ เปนหัวหน าบรรพบุ รุษ
ของคนเลวีตามครอบครั วของ
เขา
26 อาโรนและโมเสสสองคนนี้
แหละ คือผูที่พระเยโฮวาหได
ตรัสวา "จงพาชนชาติอิสราเอล
ออกจากแผนดินอียิปตตามหมู
ตามกองของเขา"
27 สองคนนี้แหละเปนผูที่กราบ
ทู ลฟาโรห กษัตริ ย ของอี ยิ ปต
เพ่ื อพาชนชาติ อิ สราเอลออก
จากอียิปต คือโมเสสและอาโรน
นี้แหละ
28 และตอมาในวันที่พระเยโฮ-
วาหตรัสกับโมเสสในแผนดิ น
อียิปตนั้น
29 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา "เราคือพระเยโฮวาห เจาจง
บอกฟาโรหกษัตริยของอี ยิปต
ตามข อความทั้ งสิ้ นซึ่ งเราได
บอกแกเจา"
30 ฝายโมเสสกราบทูลตอพระ
พักตรพระเยโฮวาหวา "ดูเถิด
ขาพระองคเปนคนพูดไมคลอง
ที่ ไหนฟาโรหจะเชื่ อฟ งข าพระ
องค"

พระเจาจะทรงทําใหใจ
ของฟาโรหแข็งกระดางไป

7พระเยโฮวาหจึงตรัสกับโม-
เสสวา "ดูซี เราไดตั้งเจาไว

เปนดังพระเจาตอฟาโรห และ
อาโรนพ่ี ชายของเจ าจะเป นผู
พยากรณแทนเจา
2 เจาจงบอกขอความทั้ งหมดที่
เราสั่งเจา แลวอาโรนพี่ชายของ
เจาจะบอกแกฟาโรห ใหปลอย
ชนชาติ อิ สราเอลออกไปจาก
แผนดินของเขา
3 เราจะทําใหใจของฟาโรหแข็ง
กระดางไป และเราจะกระทํา
หมายสําคัญและมหัศจรรยของ
เราให ทวี มากข้ึ นในประเทศ
อียิปต
4แตฟาโรหจะไมเชื่อฟงเจาเพ่ือ
เราจะยกมื อของเราข้ึ นเหนื อ
ประเทศอียิปต และจะพาพล
โยธาของเรา และชนชาติอิสรา-
เอลพลไพร ของเราใหพ นจาก
แผนดินอียิปตดวยการพิพากษา
อันใหญหลวง
5และชาวอี ยิปต จะรู ว าเราคือ
พระเยโฮวาห เมื่ อเราไดยกมือ
ข้ึนเหนืออียิปต และพาชนชาติ
อิสราเอลออกจากพวกเขา"
6โมเสสและอาโรนก็กระทําตาม
นั้น คือกระทําตามที่พระเย-
โฮวาหทรงบัญชาเขา
7 เมื่ อเขาทั้ งสองไปทูลฟาโรห

อพยพ 6, 7

(26) อพย 5:1; 7:4 (27) อพย 6:13 (29) อพย 6:11; 7:2 (30) อพย 4:10; 6:12
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นั้น โมเสสมีอายุแปดสิบป และ
อาโรนมีอายุแปดสิบสามป
8พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
และอาโรนวา
9"เมื่ อฟาโรหสั่ งเจาวา `จง
แสดงอั ศจรรย พิสู จน งานของ
เจา' เจาจงพูดกับอาโรนวา `เอา
ไม เท าของท านโยนลงตอหน า
ฟาโรห' และไมเทานั้นจะกลาย
เปนงู"

ไมเทาของอาโรน
กลายเปนงู

10 โมเสสกั บอาโรนจึ งเข าไป
เฝาฟาโรห เขากระทําตามที่พระ
เยโฮวาหทรงบัญชา อาโรนโยน
ไม เทาของท านลงตอหนาฟา-
โรหและตอหน าข าราชการทั้ ง
ปวง ไมเทานั้นก็กลายเปนงู
11 ฝ ายฟาโรห ก็ เรียกพวกนั ก
ปราชญ และพวกนักวิทยากลมา
ดวย พวกนักแสดงกลแหง
อี ยิปต จึ งทําได เหมือนกันดวย
เลหกลของเขา
12 ดวยวาเขาตางคนตางโยนไม
เทาลง ไมเทาเหลานั้ นก็กลาย
เปนงู แตไมเทาของอาโรนกลืน
ไมเทาของพวกเขาเสียทั้งหมด
13 และพระองคทรงทําใหพระ
ทัยของฟาโรหแข็งกระดางเพ่ือ
ฟาโรหหายอมเชื่อฟงเขาทั้งสอง
ไม เหมือนที่พระเยโฮวาหได
ตรัสไวแลว

นํ้ากลายเปนเลือด
14 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา "ใจของฟาโรหแข็งกระดาง
ไมยอมปลอยใหพลไพรไป
15 เจาจงถือไมเทาที่กลายเปนงู
ไปเฝาฟาโรหในเวลาเชา ดูเถิด
เขาไปที่แมน้ํา เจาจงยืนคอยเขา
อยูที่ริมฝงแมน้ํา
16 และเจ าจงกล าวแก เขาว า
`พระเยโฮวาหพระเจ าของชาว
ฮีบรูตรัสสั่งใหขาพระองคมาเฝา
โดยมีพระดํารัสวา "จงปลอยพล
ไพรของเราเพ่ือเขาจะไปปรน-
นิบัติเราในถิ่นทุรกันดาร ดูเถิด
จนบัดนี้เจาก็ยังหาไดเชื่อฟงไม"
17 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
"ทานจะทราบวา เราคือพระเย-
โฮวาหดวยอาศัยการกระทําดังนี้
ดูเถิด เราจะเอาไมเทาที่ ถือ
ไวนั้นฟาดน้ําในแมน้ํา น้ํานั้นจะ
กลายเปนเลือด
18 ปลาซึ่ งอยู ในแมน้ําจะตาย
และแมน้ําจะเหม็น ชาวอียิปต
จะดื่มน้ําในแมน้ําไมได"'"
19 พระเยโฮวาหตรัสสั่ งโมเสส
วา "จงบอกอาโรนวา `เอาไมเทา
ของทานชี้ ไปเหนือน้ําทั้ งหลาย
แหงอียิปต คือเหนือลําคลอง
แมน้ํา บึง และสระทั้งหมดของ
เขา เพ่ือน้ําจะกลายเปนเลือด
และจะมีเลือดทั่วแผนดินอียิปต
ทั้งที่อยูในภาชนะไมและภาชนะ

อพยพ 7
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หิน'"
20 โมเสสกั บอาโรนก็ กระทํา
ตามที่พระเยโฮวาหบัญชา คือ
ทานไดยกไม เทาข้ึนตีน้ําในแม
น้ําตอสายพระเนตรของฟาโรห
และท ามกลางสายตาของพวก
ขาราชการของฟาโรห แลวน้ําใน
แมน้ําก็กลายเปนเลือดทั้งสิ้น
21ปลาที่อยูในแมน้ําก็ตาย แม
น้ําก็เหม็น และชาวอียิปตก็ดื่ม
น้ําในแมน้ํานั้นไมได มีเลือดทั่ว
แผนดินอียิปต
22 แตพวกนักแสดงกลแหงอี-
ยิปตก็กระทําไดเหมือนกันอา-
ศัยเลหกลของเขา และพระทัย
ของฟาโรหก็แข็งกระดาง ฟา-
โรหหาเชื่ อฟ งท านทั้ งสองไม
เหมือนที่พระเยโฮวาหไดตรัสไว
23ฟาโรหเสด็จกลับเขาในวัง มิ
ได เอาพระทัยใส ในเหตุ การณ
ครั้งนี้เหมือนกัน
24 ชาวอียิปตทั้งปวงก็พากันขุด
หลุ มตามริ มแม น้ํ า หาน้ํ า ดื่ ม
เพราะเขาดื่มน้ําในแมน้ําไมได
25 ครบกําหนดเจ็ดวันนับตั้งแต
พระเยโฮวาหทรงบันดาลใหแม
น้ําเปนเลือด

ภัยพิบัติจากฝูงกบ

8พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา "ไปหาฟาโรหบอกเขาวา

`พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา "จง
ปลอยพลไพรของเราเพ่ือเขาจะ

ไดไปปรนนิบัติเรา
2ถาทานไมยอมใหเขาไป ดูเถิด
เราจะใหฝูงกบข้ึนมารังควานทั่ว
เขตแดนของทาน
3ฝูงกบจะเต็มไปทั้ งแมน้ํา จะ
ข้ึนมาอยู ในวัง ในหองบรรทม
และบนแทนบรรทมของทาน ใน
เรือนขาราชการ ตามตัวพลเมือง
ในเตาป งขนมและในอ างขยํา
แปงของทานดวย
4ฝูงกบนั้นจะข้ึนมาที่ตัวฟาโรห
ที่ ตัวพลเมืองและที่ ตัวขาราช-
การทั้งปวงของทาน"'"
5แลวพระเยโฮวาหตรัสกับโม-
เสสวา "จงบอกอาโรนวา `ให
เหยียดมือที่ถือไมเทาออกเหนือ
ลําคลอง เหนือแมน้ํา และเหนือ
บึงใหฝู งกบข้ึ นมาบนแผนดิน
อียิปต'"
6อาโรนก็ เหยียดมือออกเหนือ
พ้ืนน้ําทั้งหลายในอียิปต ฝูงกบ
ก็ข้ึนมาเต็มแผนดินอียิปต
7ฝายพวกนักแสดงกลก็ทําตาม
เลหกลของเขา ใหมีฝูงกบข้ึนมา
บนแผนดินอียิปตเหมือนกัน
8ฟาโรห จึงตรัสเรียกโมเสสกับ
อาโรนมาวา "จงกราบทูลวิงวอน
ขอพระเยโฮวาหทรงบันดาลให
ฝูงกบไปเสียจากเรา และจากพล
เมืองของเรา แลวเราจะยอม
ปล อยใหบ าวไพร เหล านั้ นไป
เพ่ื อเขาจะถวายเครื่ องบูชาแด

อพยพ 7, 8

(20) อพย 17:5 (21) อพย 7:18 (22) อพย 3:19; 7:3, 11; 8:7 (1) อพย 3:12, 18
(2) อพย 7:14; 9:2; วว 16:13 (3) สดด 105:30 (5) อพย 7:19
(6) สดด 78:45; 105:30 (7) อพย 7:11, 22 (8) อพย 8:28; 9:28; 10:8, 17, 24

 02_exo.pub 
 page 15

 Wednesday, December 28, 2005 09:23 
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พระเยโฮวาห"
9 โมเสสจึงทูลฟาโรหวา "ขา
พระองคไดรับเกียรติมาก เวลา
ใดที่ขาพระองคควรวิงวอนเพ่ือ
พระองค ขาราชบริพาร และพล
เมืองของพระองค เพ่ือใหทรง
ทําลายฝูงกบไปเสียจากพระองค
และราชสํานักใหอยูในแมน้ําเทา
นั้น"
10ฟาโรหตรัสตอบวา "พรุงนี้"
โมเสสจึงทูลวา "ใหเปนไปตาม
คําตรัสของพระองค เพ่ือพระ
องคจะไดทราบวา ไมมีผู ใด
เหมื อนพระเยโฮวาห พระเจ า
ของขาพระองคทั้งหลาย
11 ฝู งกบจะไปจากพระองค
จากราชสํานัก จากขาราชการ
และพลเมืองของพระองค เหลือ
อยูเฉพาะแตในแมน้ําเทานั้น"
ฝูงกบตายในแผนดินอียิปต

12 โมเสสกับอาโรนทูลลาไปจาก
ฟาโรห แลวโมเสสรองทูลพระ
เยโฮวาหเร่ื องฝูงกบที่ พระองค
ไดทรงใหมาทรมานฟาโรห
13พระเยโฮวาหทรงกระทําตาม
คําทูลขอของโมเสส ฝูงกบเหลา
นั้ นก็ ตายเกลื่ อนบ านเรื อน
เกลื่อนหมูบานและทุงนา
14 เขาก็ เก็ บซากกบไว เป น
กองๆ แผนดินก็เหม็นตลบไป
15 แต เมื่ อฟาโรห ทรงเห็ นว า
ความเดือดรอนลดนอยลงแลว

ก็กลับมีพระทัยแข็งกระดาง ไม
ยอมเชื่ อฟ งโมเสสและอาโรน
เหมือนที่พระเยโฮวาหไดตรัสไว
แลว
16 พระเยโฮวาหจึงตรัสกับโม-
เสสวา "บอกอาโรนวา `จง
เหยียดไมเทาออกและตีฝุ นดิน
ให กลายเป นริ้ นทั่ วประเทศ
อียิปต'"
17 เขาทั้งสองก็กระทําตาม ดวย
ว าอาโรนเหยียดมือออกยกไม
เทาและตีฝุนดิน ก็กลายเปนริ้น
มาตอมมนุษยและสัตว ฝุนดิน
ทั้งหมดกลายเปนริ้นทั่วประเทศ
อียิปต
18 ฝายพวกนักแสดงกลก็พยา-
ยามใชเลหกลของเขา เพ่ือทําให
เกิดริ้น แตก็ทําไมได ร้ินพากัน
มาตอมมนุษยและสัตวทั้งปวง
19 พวกนักแสดงกลจึงทูลฟา-
โรหวา "นี่เปนนิ้วพระหัตถพระ
เจา" ฝายฟาโรหมีพระทัยแข็ง
กระดาง หาเชื่อฟงเขาไม
เหมือนที่พระเยโฮวาหไดตรัสไว
แลว

ภัยพิบัติจากฝูงเหลือบ
20 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา "ลุกข้ึนแตเชาไปคอยเฝาฟา-
โรห ดูเถิด ฟาโรหจะมายังแมน้ํา
แลวบอกฟาโรหวา `พระเยโฮ-
วาหตรัสดังนี้ วา "จงปลอยพล
ไพรของเราเพ่ือเขาจะไปปรน-

อพยพ 8
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นิบัติเรา
21 ถาแม ไมปลอยพลไพรของ
เราไป ดูเถิด เราจะใชใหฝูง
เหลือบมาตอมกายของเจา ตอม
ขาราชการและพลเมืองของเจา
ดวย ในราชสํานัก บานเรือนของ
ชาวอียิปต และพ้ืนดินที่ เขาอยู
นั้นจะเต็มไปดวยฝูงเหลือบ
22 ในวันนั้นเราจะแยกแผนดิน
โกเชน ที่พลไพรของเราอาศัย
อยูนั้นออก มิใหมีฝูงเหลือบที่
นั่น เพ่ือเจาจะไดรูวาเราคือพระ
เยโฮวาห สถิตอยูทามกลาง
แผนดินโลก
23 เราจะแบ งเขตแดนในระ-
หวางชนชาติของเรากับชนชาติ
ของเจา หมายสําคัญนี้จะบังเกิด
ข้ึนในวันพรุงนี้"'"
24 แลวพระเยโฮวาหก็ทรงกระ
ทําดังนั้น เหลือบฝูงใหญย่ิงนัก
เขาไปในพระราชวังของฟาโรห
ในเรือนขาราชการ และทั่ ว
แผนดินอียิปต แผนดินไดรับ
ความเสียหาย เพราะเหตุฝูง
เหลือบนั้น
25 ฟาโรห จึ งตรั สเรี ยกโมเสส
กับอาโรนมา รับสั่ งวา "จงไป
ถวายเครื่องบูชาแดพระเจาของ
เจาในเขตแผนดินนี้"
26 โมเสสทูลวา "การกระทําเชน
นั้นหาควรไม เพราะขาพระองค
ทั้งหลายจะตองถวายเครื่องบูชา

ซึ่ งเปนสิ่ งที่ น าเกลี ยดสําหรับ
ชาวอียิปตแดพระเยโฮวาหพระ
เจาของขาพระองค ดูเถิด ขา
พระองคทั้งหลายจะถวายเครื่อง
บูชาซึ่ งเปนสิ่ งที่ นาเกลียดสํา-
หรับชาวอียิปตตอหนาตอตาเขา
แลวเขาจะไม เอากอนหินขวาง
ขาพระองคทั้งหลายหรอกหรือ
27 ขาพระองคทั้ งหลายจะเดิน
ทางไปในถิ่ นทุรกันดารสักสาม
วันถวายเครื่ องบูชาแดพระเย-
โฮวาหพระเจาของพวกข าพระ
องค ตามที่พระองคจะทรงบัญ-
ชาพวกขาพระองค"

ฝูงเหลือบไปจากอียิปต
28 ฟาโรหจึงรับสั่ งวา "เราจะ
ปลอยพวกเจาไป เพ่ือพวกเจา
จะได ถวายเครื่ องบูชาแดพระ
เยโฮวาหพระเจาของเจาในถิ่ น
ทุรกันดาร แตวาพวกเจาอยาไป
ใหไกลนัก จงวิงวอนเพ่ือเรา
ดวย"
29 โมเสสจึงทูลวา "ดูเถิด พอ
ข าพระองค ทู ลลาพระองค ไป
และขาพระองคจะอธิษฐานทูล
พระเยโฮวาห ขอใหฝูงเหลือบ
ไปเสียจากฟาโรห จากขาราช-
การและจากพลเมื องในเวลา
พรุงนี้ แตขอฟาโรหอยาทรงทํา
กลับกลอกอีกโดยไมยอมปลอย
บาวไพรใหไปถวายเครื่ องบูชา
แดพระเยโฮวาห"

อพยพ 8

(22) ปฐก 50:8; อพย 7:5, 17; 9:4, 6, 26, 29; 10:2, 23; 11:6-7; 12:13; 14:4
(23) อพย 4:8 (24) สดด 78:45; 105:31 (26) ปฐก 43:32; 46:34; พบญ 7:25-26
(27) อพย 3:12, 18 (28) อพย 8:8, 15, 29 (29) อพย 8:8, 15
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หนา 131
30 โมเสสทูลลาฟาโรหไปแลวก็
อธิษฐานตอพระเยโฮวาห
31พระเยโฮวาหทรงกระทําตาม
คําทูลขอของโมเสส พระองค
ทรงใหฝูงเหลือบไปเสียจากฟา-
โรห จากขาราชการและจากพล
เมืองของพระองค มิไดเหลืออยู
สักตัวเดียว
32 ฝายฟาโรหก็กลับมีพระทัย
แข็งกระดางในคราวนี้อีก มิได
ทรงปลอยบาวไพรนั้นไป

ภัยพิบัติจากโรคระบาด
ตอฝูงสัตว

9ขณะนั้ นพระเยโฮวาห จึ ง
ตรัสกับโมเสสวา "ไปเขา

เฝาฟาโรหบอกฟาโรหวา `พระ
เยโฮวาหพระเจ าของคนฮีบรู
ตรัสดังนี้วา "จงปลอยใหพลไพร
ของเราไป เพ่ือเขาจะไดปรน-
นิบัติเรา
2ดวยวาถาเจาไมยอมปลอยให
ไป และยังหนวงเหนี่ยวเขาไว
3ดูเถิด หัตถของพระเยโฮวาห
จะอยูบนฝูงสัตวของเจาซึ่งอยูใน
ทุงนา ฝูงมา ฝูงลา ฝูงอูฐ ฝูงวัว
และฝูงแกะ จะทําใหเปนโรคระ-
บาดรายแรงข้ึน
4และพระเยโฮวาหจะทรงกระ-
ทําตอฝูงสัตวของชนชาติอิสรา-
เอลต างกับฝู งสัตว ของชาวอี-
ยิปต สัตวของคนอิสราเอลจะไม
ตองตายเลย"'"

5พระเยโฮวาหทรงกําหนดเวลา
ไววา "พรุงนี้ พระเยโฮวาหจะ
ทรงกระทําสิ่งนี้ในแผนดิน"
6 รุ งข้ึ นพระเยโฮวาหก็ทรงกระ
ทําสิ่งนั้น ฝูงสัตวของชาวอียิปต
ตายหมด แตสัตวของชาติอิส-
ราเอลไมตายสักตัวเดียว
7ฟาโรหทรงใชคนไปดู และดู
เถิด สัตวของคนอิสราเอลไม
ตายสักตัวเดียว แตพระทัยของ
ฟาโรหก็แข็งกระดาง พระองค
ไมยอมปลอยใหบาวไพรไป

ภัยพิบัติจากฝ
ตอคนและสัตว

8พระเยโฮวาหจึงตรัสแกโมเสส
และอาโรนวา "เจาจงกําข้ี เถา
จากเตาใหเต็มกํามือแลวใหโม-
เสสซั ดข้ึ นไปในอากาศในสาย
ตาของฟาโรห
9และมันจะกลายเปนฝุ นปลิ ว
ไปทั่ วแผนดินอี ยิปตทําให เกิด
เป นฝ แตกลามทั้ งตั วคนและ
สัตวทั่วแผนดินอียิปต"
10 เขาทั้งสองจึงนําข้ีเถาจากเตา
ไปยืนอยู ตอพระพักตรฟาโรห
และโมเสสก็ซัดข้ี เถ าข้ึ นไปใน
ทองฟา ข้ี เถานั้นก็กลายเปนฝ
แตกลามไปทั้งตัวคนและสัตว
11 ฝ ายพวกนั กแสดงกลก็ ไม
สามารถยืนอยู ต อหน าโมเสส
เพราะเหตุฝนั้ น เพราะนัก
แสดงกลและชาวอี ยิปตทั้ งปวง

อพยพ 8, 9

(30) อพย 8:12 (32) อพย 4:21; 8:8 (1) อพย 4:23 (2) อพย 8:2 (3) อพย 7:4
(4) อพย 8:22 (6) อพย 9:19-20 (7) อพย 7:14; 8:32 (9) พบญ 28:27; วว 16:2
(10) พบญ 28:27 (11) อพย 8:18-19; พบญ 28:27; โยบ 2:7
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หนา 132
ก็เปนฝดวยเหมือนกัน
12 แตพระเยโฮวาหทรงทําให
พระทัยของฟาโรหแข็งกระดาง
ฟาโรหไมยอมเชื่อฟงโมเสสและ
อาโรน เหมือนที่พระเยโฮวาห
ไดตรัสกับโมเสสไวแลว

ภัยพิบัติจากลูกเห็บ
ท่ีฆาคนและสัตว

13 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา "จงตื่นแตเชาไปยืนตอหนา
ฟาโรหบอกเขาวา `พระเยโฮวาห
พระเจาของคนฮีบรูตรัสดังนี้ วา
"จงปลอยพลไพรของเราเพ่ือเขา
จะไปปรนนิบัติเรา
14 ดวยวา คราวนี้เราจะบันดาล
ใหเกิดภัยพิบัติทั้งหมดแกจิตใจ
เจา และแกขาราชการ และแก
พลเมืองของเจา เพ่ือเจาจะไดรู
แนวา ทั่วโลกไมมีผูใดจะเปรียบ
กับเราได
15 เพราะเดี๋ ยวนี้ เราจะเหยียด
มือของเราออกเพ่ื อจะฟาดเจา
และประชาชนของเจ าด วยภั ย
พิบัติ และเจาจะถูกตัดออกไป
จากแผนดินโลก
16 และเพราะเหตุนี้ เราใหเจามี
ตําแหนงสูง ก็เพ่ือจะแสดง
ฤทธานุภาพของเราโดยเจาและ
เพ่ือใหนามของเราถูกประกาศ
ออกไปทั่วโลก
17 เจายังถือทิฐิตอสูพลไพรของ
เรา เจาจึงไมยอมปลอยเขาไป

หรือ
18 ดูเถิด พรุ งนี้ประมาณเวลา
นี้ เราจะทําใหลูกเห็บตกลงมา
อยางหนัก อยางที่ ไมเคยมีใน
อียิปต ตั้งแตเร่ิมสรางบานเมือง
มาจนบัดนี้
19 เหตุฉะนั้น บัดนี้ จงตอนฝูง
สัตว และทุกสิ่งที่เจามีอยูในทุง
นาใหเขาที่ กําบัง เพราะคนทุก
คนและสัตวทุกตัวที่อยูในทุ งนา
ที่มิไดเขามาอยูในบานจะถูกลูก
เห็บตายหมด"'"
20บรรดาขาราชการของฟาโรห
ที่ เกรงกลั วพระดํารั สของพระ
เยโฮวาหก็ใหทาสและสัตวของ
ตนกลับเขาบาน
21 แต ผู ที่ ไมนับถือพระดํารัส
ของพระเยโฮวาหก็ยังคงปลอย
ใหทาสและสัตวของตนอยูในทุง
นา
22 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา "จงชูมือข้ึนยังทองฟา เพ่ือ
ลูกเห็บจะไดตกลงมาทั่ วแผน
ดินอียิปต บนมนุษย บนสัตว
และบนผักหญาทุกอยางซึ่ งอยู
ในทุงนาทั่วแผนดินอียิปต"
23 โมเสสก็ชู ไม เท าของตนข้ึ น
ยังทองฟาแลวพระเยโฮวาหทรง
บันดาลใหมีเสียงฟารอง มีลูก
เห็บ และไฟตกลงมาบนแผนดิน
และพระเยโฮวาหทรงบันดาลให
ลูกเห็บตกบนแผนดินอียิปต

อพยพ 9

(12) อพย 4:21; 7:13 (13) อพย 8:20; 9:1 (14) อพย 8:10; พบญ 3:24; 2 ซมอ 7:22
(15) อพย 3:20; 5:3; 7:5 (16) อพย 7:4-5; 10:1 (20) อพย 1:17; 8:19; 10:7
(22) วว 16:21 (23) ปฐก 19:24; ยชว 10:11; สดด 18:13
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หนา 133
24 มีลูกเห็บและลูกเห็บปนไฟ
ตกหนักย่ิ งนักอยางที่ ไม เคยมี
ทั่วแผนดินอียิปต ตั้งแตเร่ิมตั้ง
เปนประเทศมา
25 สิ่ งทั้ งปวงที่ อยู ในทุ งนาทั่ ว
แผนดินอียิปต ก็ถูกลูกเห็บทํา
ลายเสียสิ้ นทั้ งคนและสัตว ลูก
เห็บยังทําลายผักและตนไมทุก
อยางที่อยูในทุงนาหักโคนลง
26 เวนแตที่ แผนดินโกเชน ที่
ชนชาติอิสราเอลอยูนั้น หามีลูก
เห็บตกไม
ฟาโรหอนุญาตใหอิสราเอล

ไปจากอียิปต
แตกลับใจแข็งกระดางไป

27 ฟาโรห จึงทรงใชคนไปเรียก
โมเสสและอาโรนมาเฝา แลว
ตรัสวา "ครั้ งนี้ เราทําบาปแน
แลว พระเยโฮวาหทรงชอบ
ธรรม เราและชนชาติของเรานั้น
ก็ชั่ว
28 ขอทูลวิงวอนพระเยโฮวาห
(เพราะภัยพิบัติเสียที) ใหเลิกมี
ฟารองและลูกเห็บ และเราจะ
ปลอยพวกทานไป และพวกทาน
จะไมถูกกักตอไปอีก"
29 โมเสสทูลฟาโรหวา "ทันที
ที่ ข าพระองคออกไปจากกรุงนี้
แลวขาพระองคจะยกมือทูลพระ
เยโฮวาห เสียงฟารองก็จะเงียบ
และจะไมมีลูกเห็บตกอีก เพ่ือ
พระองคจะไดทราบวาโลกนี้เปน

ของพระเยโฮวาห
30 แตฝายพระองคและขาราช-
การนั้น ขาพระองคทราบวา
พระองคจะยังไมยําเกรงพระเย-
โฮวาหพระเจา"
31 ตนปานและตนขาวบารเลย
ถูกทําลายเสีย เพราะตนขาว
บารเลยก็กําลังออกรวง และตน
ปานก็ออกดอกแลว
32 สวนข าวสาลีและขาวไรนั้ น
มิไดถูกทําลาย เพราะยังไมงอก
ข้ึน
33 โมเสสทู ลลาฟาโรห ไปจาก
กรุง และก็ยกมือข้ึนทูลพระเย-
โฮวาห เสียงฟารองกับลูกเห็บ
นั้นก็หยุด ฝนก็มิไดตกบน
แผนดิน
34 เมื่อฟาโรหเห็นวา ฝน ลูก
เห็ บและฟ าร องนั้ นหยุ ดแล ว
พระองคก็ กลั บทรงกระทําผิด
บาปตอไปอีก พระทัยแข็งกระ-
ดาง ทั้งพระองคและขาราชการ
35 พระทัยของฟาโรหแข็งกระ-
ดาง และไมยอมปลอยชนชาติ
อิสราเอลไปจริง เหมือนที่พระ
เยโฮวาหไดตรัสไวกับโมเสส

โมเสสเตือนวา
จะมีภัยพิบัติจากตั๊กแตน

10พระเยโฮวาหจึงตรัสกับ
โมเสสวา "จงเขาไปหา

ฟาโรห เพราะเราไดทําใหใจของ
ฟาโรห และใจของขาราชการ

อพยพ 9, 10
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หนา 134
แข็งกระดาง เพ่ือเราจะไดแสดง
หมายสําคัญเหลานี้ ของเราตอ
หนาพวกเขา
2 เพ่ื อเจาจะได เลาเหตุการณที่
เราไดกระทําแกชาวอียิปตใหลูก
หลานฟง รวมทั้งหมายสําคัญซึ่ง
เราไดกระทําทามกลางพวกเขา
เพ่ือพวกเจาจะไดรูวาเราคือพระ
เยโฮวาห"
3 โมเสสและอาโรนจึงเขาไปเฝา
ฟาโรหทูลฟาโรหวา "พระเยโฮ-
วาหพระเจาของคนฮีบรูตรัสดัง
นี้ วา `เจาจะขัดขืนไมยอมออน
นอมตอเรานานสักเทาใด จง
ปลอยพลไพรของเราเพ่ือเขาจะ
ไปปรนนิบัติเรา
4มิฉะนั้น ถาเจาไมยอมปลอย
พลไพรของเราไป ดูเถิด พรุงนี้
เราจะใหตั๊ กแตนเข ามาในเขต
แดนของเจา
5ฝูงตั๊ กแตนนั้ นจะปกคลุมพ้ืน
แผนดินจนแลไมเห็นพ้ืนดินและ
สิ่ งที่ เหลื อจากลู กเห็ บทําลาย
มันจะกิน และตนไมทุกตน
ซึ่ งงอกข้ึ นให เจ าในทุ งนานั้ น
มันจะกินเสียหมด
6มันจะเขาไปในราชสํานัก ใน
บานเรือนของขาราชการ และใน
บานเรือนของบรรดาชาวอียิปต
จนเต็มหมด อยางที่ บิดาและ
ปูทวด ตั้งแตเกิดมาจนทุกวันนี้
ไมเคยเห็นเชนนี้เลย'" แลวโม-

เสสก็กลับออกไปจากฟาโรห
7บรรดาขาราชการของฟาโรห
ทูลฟาโรหวา "คนนี้จะเปนบวง
แรวดักเราไปนานสักเทาใด ขอ
ทรงพระกรุ ณาปลดปล อยคน
เหลานั้นใหไปปรนนิบัติพระเย-
โฮวาหพระเจาของเขาเถิด พระ
องคยังไมทรงทราบหรือวา อี-
ยิปตกําลังพินาศแลว"

ฟาโรหยอมใหพวกผูชาย
ไปปรนนิบัติพระเจาเทาน้ัน

8 โมเสสและอาโรนถูกนําตัวเขา
มาเฝาฟาโรหอีก พระองคจึง
ตรัสแกเขาวา "ไปปรนนิบัติพระ
เยโฮวาหพระเจาของเจา แตใคร
จะไปบาง"
9 โมเสสทูลวา "ขาพระองคจะ
ตองพากันไปทั้งคนหนุมและคน
แก บุตรชายและบุตรสาวและฝูง
แพะแกะ และฝูงวัว เพราะขา
พระองคทั้งหลายตองมีเทศกาล
เลี้ยงถวายพระเยโฮวาห"
10 ฟาโรหตรัสกับเขาทั้ งสองวา
"ถ าเรายอมให เจ าไปกั บบุตร
ดวย ก็ใหพระเยโฮวาหทรงสถิต
อยูกับพวกเจาเถิด ระวังตัวใหดี
เถิด เจากําลังมุงไปในทางทุจริต
เสียแลว
11 อนุญาตไมได จงพาเฉพาะ
แตผูชายไปปรนนิบัติพระเยโฮ-
วาห เพราะเจาปรารถนาเชนนี้
เทานั้น" แลวโมเสสกับอาโรนก็

อพยพ 10

(2) อพย 7:5, 17; 8:22; 12:26; 13:8 (3) อพย 4:23; 8:1; 9:1; 1 พกษ 21:29
(4) สภษ 30:27; วว 9:3 (5) อพย 9:32; ยอล 1:4; 2:25 (6) อพย 8:3, 21
(7) อพย 7:5; 8:19 (9) อพย 5:1; 7:16 (11) อพย 10:28
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หนา 135
ถู กขั บไล ออกไปเสี ยจากพระ
พักตรของฟาโรห

ภัยพิบัติจากตั๊กแตน
12 พระเยโฮวาหจึงตรัสกับโม-
เสสวา "จงเหยียดมือออกเหนือ
ประเทศอียิปตใหฝูงตั๊กแตนมา
เหนือแผนดินอียิปต ใหกินผัก
ทั่ วไปของแผนดินซึ่ งเหลือจาก
ลูกเห็บทําลาย"
13 โมเสสจึ ง ย่ื นไม เท าออก
เหนือแผนดินอียิปต พระเยโฮ-
วาห ก็ทรงบันดาลให ลมตะวัน
ออกพัดมาเหนือพ้ืนแผนดินทั้ ง
กลางวันและกลางคืนตลอดวัน
นั้น ครั้นเวลารุงเชา ลมตะวัน
ออกก็พัดหอบฝูงตั๊กแตนมา
14 ฝูงตั๊กแตนลงทั่วแผนดินอี-
ยิปต และจับอยูทั่ วเขตแดน
อียิปตทั้ งหมด มันรุนแรงมาก
แตกอนไมเคยมีตั๊กแตนอยางนี้
เลย และตอไปขางหนาจะหามี
อยางนั้นอีกไม
15 เพราะมันปกคลุมพ้ื นแผน
ดินจนแลมืดไป มันกินผักใน
แผนดินทุกอยาง และผลไมทุก
อยางซึ่งเหลือจากลูกเห็บทําลาย
ไมมีพืชใบเขียวเหลือเลย ไมวา
ตนไมหรือผักในทุง ทั่วแผนดิน
อียิปต
16 ฟาโรห จึ งรีบให คนไปตาม
โมเสสและอาโรนเขาเฝา แลว
ฟาโรหตรัสวา "เราไดทําบาป

ตอพระเยโฮวาหพระเจาของเจา
และตอเจาทั้งสองดวย
17 เหตุฉะนั้นบัดนี้ ขอเจายก
โทษบาปใหเราครั้งนี้สักครั้งเถิด
และวิงวอนขอพระเยโฮวาหพระ
เจาของเจา เพ่ือพระองคจะได
ทรงโปรดใหความตายนี้ พนไป
จากเรา"
18 โมเสสก็ไปจากฟาโรห และ
ทูลวิงวอนพระเยโฮวาห
19 พระเยโฮวาหจึงทรงบันดาล
ให ลมพายุ พั ดกลับมาจากทิ ศ
ตะวันตกหอบฝูงตั๊ กแตนไปตก
ในทะเลแดง จนไมมีตั๊ กแตน
เหลือเลยสักตัวเดียวตลอดเขต
แดนอียิปต
20 แตพระเยโฮวาหทรงทําให
พระทัยของฟาโรหแข็งกระดาง
เพ่ือพระองคจะไมยอมปลอยชน
ชาติอิสราเอลไป

ภัยพิบัติจากความมืด
21 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา "จงชูมือของเจาข้ึนสูทองฟา
เพ่ือจะใหมีความมืดทั่วแผนดิน
อียิปต เปนความมืดจนจับคลํา
ได"
22 โมเสสจึงชูมือข้ึ นสู ทองฟ า
แลวก็ เกิดมีความมืดทึบทั่ วไป
ในแผนดินอียิปตตลอดสามวัน
23 เขามองกันไมเห็น ไมมีใคร
ลุกไปจากที่ของเขาสามวัน แต
บรรดาชนชาติ อิ สราเอลนั้ นมี

อพยพ 10

(12) อพย 7:19; 10:5, 15 (14) พบญ 28:38; สดด 78:46 (15) อพย 10:5
(16) อพย 8:8; 9:27 (17) อพย 8:8, 28; 9:28 (18) อพย 8:30 (19) ยอล 2:20
(20) อพย 4:21; 10:1 (21) อพย 9:22 (22) อพย 3:18 (23) อพย 8:22
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หนา 136
แสงสวางอยูในที่อาศัยของเขา
24 ฟาโรห จึ งใหตามตัวโมเสส
เขาเฝา ตรัสวา "พวกเจาจงไป
ปรนนิ บั ติ พระ เยโฮวาห เถิ ด
เพียงแตใหฝูงแกะและฝูงวัวอยู
สวนเด็กไปกับเจาไดดวย"
25 ฝายโมเสสจึงทูลวา "พระ
องคตองใหเรามีเครื่องบูชาและ
เครื่องเผาบูชาไปดวย เพ่ือพวก
ขาพระองคจะไดบูชาตอพระเย-
โฮวาหพระเจาของขาพระองค
26 ขาพระองคตองนําฝูงสัตวไป
ดวย ขาดไมไดสักกีบเดียว
เพราะวาจะตองเอาสัตวจากฝูง
เหล านั้ นไปถวายพระเยโฮวาห
พระเจาของขาพระองค และขา
พระองค ยังไมทราบว าจะตอง
การสัตวตัวใดถวายพระเยโฮ-
วาหจนกวาเราจะถึงที่นั่น"
27 แตพระเยโฮวาหทรงทําให
พระทัยฟาโรหแข็งกระดาง พระ
องคจึงไมยอมปลอยเขาไป

ฟาโรหเสียโอกาสสุดทาย
28 ฟาโรห รั บสั่ งแก โมเสสว า
"ไปใหพนจากเรา ระวังตัวใหดี
เถอะ อยามาเห็นหนาเราอีกเลย
เพราะถาเจาเห็นหนาเราวันใด
เจาจะตองตายวันนั้น"
29 โมเสสจึงทูลวา "พระองค
ตรัสถูกแลว ขาพระองคจะไมมา
เห็นพระพักตรของพระองคอีก
เลย"

ทรงพยากรณถึง
ความตายของบุตรหัวป

11พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา "เราจะนําภัย

พิบัติมาสู ฟาโรหและอี ยิปตอีก
อยางเดียว หลังจากนั้นเขาจะ
ปลอยพวกเจาไปจากที่นี่ เมื่ อ
เขาใหพวกเจาไปคราวนี้ เขาจะ
ขับไลพวกเจาออกไปทีเดียว
2 บัดนี้ เจาจงสั่ งใหประชาชนทั้ ง
ปวง ใหผูชายผูหญิงทุกคน ขอ
เครื่องเงินเครื่องทองจากเพ่ือน
บานของตน"
3พระเยโฮวาห ทรงบันดาลให
ประชาชนเปนที่ โปรดปรานใน
สายตาของชาวอียิปต นอกจาก
นี้ บุรุษผูนั้ นคือโมเสสก็ย่ิ งใหญ
มากในแผนดินอียิปต ทั้ งใน
สายตาขาราชการของฟาโรหและ
ในสายตาพลเมืองทั้งปวง
4โมเสสประกาศวา "พระเยโฮ-
วาหตรัสดังนี้วา `เวลาประมาณ
เที่ยงคืน เราจะออกไปทามกลาง
อียิปต
5และพวกลู กหั วป ทั้ งหมดใน
แผนดินอียิปต ตั้ งแตราชบุตร
หัวปของฟาโรห ผูประทับบน
พระที่นั่ ง จนถึงบุตรหัวปของ
ทาสหญิง ซึ่งอยูหลังหินโมแปง
ทั้ งลูกหัวปของสัตว เดียรัจฉาน
ดวยจะตองตาย
6แลวจะมีการพิลาปรองไหทั่ ว

อพยพ 10, 11

(24) อพย 8:8, 25; 10:8, 10 (26) อพย 10:9 (27) อพย 4:21 (28) อพย 10:11
(29) อพย 11:8; ฮบ 11:27 (1) อพย 6:1; 12:31, 33, 39 (2) อพย 3:22; 12:35-36
(3) อพย 3:21; 12:36 (4) อพย 12:12, 23, 29 (5) อพย 4:23 (6) อพย 10:14
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แผนดินอียิปตอยางที่ ไมเคยมี
มากอน และตอไปภายหนาก็จะ
ไมมีอีกเลย
7ฝ ายคนหรือสัตว ของชนชาติ
อิสราเอลทั้ งปวงจะไมมีแมแต
เสียงสุนัขขู เพ่ือใหทราบวาพระ
เยโฮวาหทรงกระทําตอชาวอี-
ยิปตตางกับชนชาติอิสราเอล
8ขาราชการของพระองคจะลง
มาหาเรา กราบลงตอหนาเรา
กลาววา "ขอทานกับพรรคพวก
ไปเสียจากที่นี่เถิด" หลังจากนั้น
เราก็จะออกไป'" โมเสสทูลลา
ฟาโรหไปดวยความโกรธย่ิงนัก
9แล วพระเยโฮวาห ตรั สตอบ
โมเสสวา "ฟาโรหจะไมเชื่อฟง
เจา เพ่ือมหัศจรรยของเราจะได
เพ่ิมข้ึนอีกในแผนดินอียิปต"
10 โมเสสกับอาโรนก็ไดกระทํา
บรรดามหัศจรรย เหล านั้ นตอ
พระพักตรฟาโรห และพระเย-
โฮวาหทรงกระทําใหพระทัยของ
ฟาโรหแข็งกระดางไป ทานจึง
ไมยอมปลอยชนชาติอิสราเอล
ใหออกไปจากแผนดินของทาน

ลูกแกะ
แหงพิธีปสกา

12พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โม เสสและอ าโรนใน

ประเทศอียิปตวา
2"ให เดือนนี้ เปนเดือนเริ่ มตน
สําหรับเจาทั้ งหลาย ใหเปน

เดือนแรกในปใหมสําหรับพวก
เจา
3จงสั่ งชุมนุมคนอิสราเอลทั้ ง
หมดวา ในวันที่สิบเดือนนี้ ใหผู
ชายทุกคนเตรียมลูกแกะ ครอบ
ครัวละตัวตามเรือนบรรพบุ รุษ
ของตน
4ถาครอบครัวใดมีคนนอยกิน
ลูกแกะตัวหนึ่งไมหมด ก็ใหรวม
กับเพ่ือนบานที่อยู ใกลเคียงกัน
เตรียมลูกแกะตัวหนึ่ งตามจํา-
นวนคนตามที่เขาจะกินไดกี่มาก
นอย ใหนับจํานวนคนที่ จะกิน
ลูกแกะนั้น
5ลูกแกะของเจาตองปราศจาก
ตําหนิเปนตัวผู อายุไมเกินหนึ่ ง
ขวบ เจาจงเอามาจากฝูงแกะ
หรือฝูงแพะ
6 จงเก็ บไว ให ดี ถึ งวันที่ สิ บสี่
เดือนนี้ แลวในเย็นวันนั้นใหที่
ประชุมของคนอิสราเอลทั้งหมด
ฆาลูกแกะของเขา
7แล วเอาเลื อดทาที่ ไม วงกบ
ประตูทั้งสองขาง และไมขางบน
ณ เรือนที่เขาเลี้ยงกันนั้นดวย
8ในคืนวันนั้นใหเขากินเนื้อป ง
กับขนมปงไรเชื้อและผักรสขม
9 เนื้ อที่ ยังดิบหรือเนื้ อตมอยา
กินเลย แตจงป งทั้ งหัวและขา
และเครื่องในดวย
10 จงกินใหหมด อยาใหมีเศษ
เหลือจนถึงเวลาเชา เศษเหลือ

อพยพ 11, 12

(7) อพย 8:22; ยชว 10:21 (8) อพย 10:29 (9) อพย 3:19; 7:3-4 (10) อพย 7:3
(2) อพย 13:4; 23:15 (3) ยชว 4:19 (5) ลนต 22:18-21; 23:12 (6) อพย 12:14
(8) อพย 34:25; กดว 9:12 (9) พบญ 16:7 (10) อพย 16:19
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หนา 138
ถึงเวลาเชาก็ใหเผาเสีย
11 เจาทั้ งหลายจงเลี้ยงกันดังนี้
คือใหคาดเอว สวมรองเทา และ
ถือไมเทาไว และรีบกินโดยเร็ว
การเลี้ ยงนี้ เปนปสกาของพระ
เยโฮวาห

เลือดท่ีทาไวรอบประตู
12 เพราะในคืนวันนั้น เราจะ
ผานไปในประเทศอียิปต และ
เราจะประหารลูกหั วปทั้ งหมด
ในประเทศอียิปต ทั้งของมนุษย
และของสัตว และเราจะพิพาก-
ษาลงโทษพระทั้ งปวงของอียิปต
เราคือพระเยโฮวาห
13 แต เลื อดที่ บ านที่ เจ าทั้ ง
หลายอยูนั้น จะเปนหมายสําคัญ
สําหรับเจา เมื่อเราเห็นเลือดนั้น
เราจะผานเวนเจาทั้งหลายไป จะ
ไมมีภัยพิบัติทําลายเจา ขณะที่
เราประหารประเทศอียิปต
การเลี้ยงแหงขนมปงไรเชื้อ

เจ็ดวัน
14 วันนั้นจะเปนวันที่ระลึกสํา-
หรับเจา ใหเจาทั้ งหลายถือไว
เป นเทศกาลแดพระเยโฮวาห
ตลอดชั่ วอายุของเจา เจาจง
ฉลองเทศกาลนี้ และถือเปนกฎ
ถาวร
15 เจาทั้ งหลายจงกินขนมปงไร
เชื้ อใหครบเจ็ดวัน วันแรกจง
ชําระบ านเจ าใหปราศจากเชื้ อ
ถาผูใดขืนกินขนมปงที่มีเชื้อตั้ ง

แตวันแรกจนถึงวันที่ เจ็ด ผูนั้น
จะตองถูกตัดขาดจากอิสราเอล
16 ในวันแรกนั้นใหมีการประ-
ชุมบริสุทธิ์ และในวันที่เจ็ดนั้น
จะเปนวันประชุมอันบริสุทธิ์แก
ทาน ในวันเหลานั้นอยาใหผูใด
ทํางานเลย เวนไวแตการจัด
เตรี ยมอาหารสําหรับรับประ-
ทาน
17 เจ าทั้ งหลายจงถือเทศกาล
กินขนมปงไรเชื้ อ เพราะในวัน
นั้นเราไดนําพลโยธาของเจาทั้ ง
หลายออกไปจากแผนดินอียิปต
เหตุฉะนี้ เจาจงฉลองวันนั้นและ
ถือเปนกฎถาวร ตลอดชั่ วอายุ
ของเจา
18 ในตอนเย็นวันที่ สิบสี่ เดือน
แรก เจาทั้ งหลายจงกินขนมปง
ไรเชื้ อจนถึงเวลาเย็นวันที่ ย่ี สิบ
เอ็ดของเดือนนั้น
19 ในเจ็ดวันนั้นอยาใหพบเชื้ อ
ในบานของเจาเลย เพราะวาถา
ผู ใดที่ เปนคนตางด าวก็ดีหรือ
คนเกิดในเมืองก็ดี ขืนกินสิ่ ง
ใดๆที่มีเชื้อ ผูนั้นจะตองถูกตัด
ขาดจากที่ชุมนุมของอิสราเอล
20 อยากินสิ่ งใดที่มีเชื้ อ ในที่
อาศัยของเจา เจาจงกินแต
ขนมปงไรเชื้อเทานั้น"
21 แลวโมเสสเรียกบรรดาพวก
ผูใหญของคนอิสราเอลมาพรอม
กันสั่งวา "ทานทั้งหลายจงไปเอา
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ลูกแกะตามครอบครัวของทาน
มาฆาเปนลูกแกะปสกา
22 เอาตนหุสบกําหนึ่ งจุมลงใน
เลือดที่อยูในอาง แลวปายเลือด
นั้นไวที่ไมขางบน และไมวงกบ
ประตูทั้งสองขางดวยเลือดที่อยู
ในอาง อยาใหผู ใดออกไปพน
ประตูบานของตนจนถึงรุงเชา
23 เพราะพระเยโฮวาหจะเสด็จ
ผานไปเพ่ือจะไดประหารคนอี-
ยิปต เมื่อพระองคทรงเห็นเลือด
ที่ไมประตูขางบนและที่ไมวงกบ
ประตูทั้งสองขาง พระเยโฮวาห
จะทรงผานเวนประตูนั้น ไมทรง
ยอมให ผู สั งหารเข าไปในบ าน
ทาน เพ่ือจะประหารทาน
24 ทานทั้ งหลายจงถือพิธีนี้ ให
เป นกฎถาวรของท านและของ
ลูกหลานทาน
25 ตอมา ครั้นทานไปถึงแผน
ดินซึ่งพระเยโฮวาหจะทรงประ-
ทานแกทานตามที่ไดทรงสัญญา
ไวแลวนั้ น ทานจงถือพิธีนี้ ไว
ปฏิบัติ
26 ครั้ นสืบไปภายหนาเมื่ อลูก
หลานของทานถามวา `พิธีนี้
หมายความวากระไร'
27 ท านทั้ งหลายจงตอบว า
`เปนการถวายสัตวบูชาปสกาแด
พระเยโฮวาห ผูทรงผานเวน
บานของชนชาติอิสราเอลในอี-
ยิปต เมื่อพระองคทรงประหาร

คนอียิปต แตไวชีวิตครอบครัว
ของเราทั้ งหลาย'" พลไพรทั้ ง
ปวงก็กราบลงนมัสการ
28 แลวคนชาติอิสราเอลก็ไปทํา
ตามคําสั่ งทุกประการ พระเย-
โฮวาหทรงรับสั่ งกับโมเสสและ
อาโรนอยางไร เขาทั้ งหลายก็
กระทําตามทุกประการ
บุตรหัวปแหงอียิปตเสียชีวิต

29 ตอมาในเวลาเที่ยงคืน พระ
เยโฮวาหทรงประหารบุตรหัวป
ทุกคนในประเทศอียิปต ตั้งแต
พระราชบุตรหัวปของฟาโรห ผู
ประทับบนพระที่นั่ง จนถึงบุตร
หัวปของเชลยที่อยู ในคุกใตดิน
ทั้งลูกหัวปของสัตวเลี้ยงทุกตัว
30 ฟาโรหกับขาราชการ และ
ชาวอียิปตทั้ งปวงตื่นข้ึนในตอน
กลางคืน มีเสียงรองไหคร่ํา-
ครวญดังทั่วทั้งอียิปต เนื่องดวย
ไมมีบานใดเลยที่ไมมีคนตาย
31 ฟาโรห จึ งตรั สเรี ยกโมเสส
กับอาโรนใหมาเฝาในคืนวันนั้น
ตรัสวา "เจาทั้ งสองกับทั้ งชน
ชาติอิสราเอลจงยกออกไปจาก
ประชาชนของเราเถิด ไปปรน-
นิบัติพระเยโฮวาหตามที่ ไดพูด
ไวนั้น
32 เอาฝู งแพะแกะและฝู ง วั ว
ของเจาไปดวยตามที่ เจาได พูด
ไวแลว ไปและอวยพรใหเรา
ดวย"
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33 ฝายชาวอียิปตก็เรงรัดใหพล
ไพรนั้ นออกไปจากประเทศโดย
เร็ว เพราะเขาพูดวา "พวกเรา
ตายกันหมดแลว"
34 พลไพรนั้ นเอากอนแปงดิบ
ที่ ยังมิไดใสเชื้อกับอางขยําแปง
หอผาใสบาแบกไป
35 ชนชาติอิสราเอลกระทําตาม
คําสั่ งของโมเสสคือ ขอเครื่ อง
เงิน เครื่ องทองและเครื่ องนุ ง
หมจากชาวอียิปต
36 และพระเยโฮวาหทรงบัน-
ดาลใหพลไพรนั้ นเปนที่ โปรด
ปรานในสายตาของชาวอี ยิปต
เขาจึงใหสิ่งของทั้งปวงตามที่เขา
ขอ เขาจึงไดริบเอาสิ่งของตางๆ
ของชาวอียิปตเสีย

การเดินทาง
ออกจากอียิปต

37 ชนชาติอิสราเอลยกเดินออก
จากเมื องราเมเสสไปถึ งเมื อง
สุคคท นับแตผูชายไดประมาณ
หกแสนคน เด็กตางหาก
38 มีฝูงชนชาติอื่ นเปนจํานวน
มากติดตามไปดวยพรอมทั้ งฝูง
สัตว คือฝูงแพะแกะ และวัวจํา-
นวนมากมาย
39 เขาเอากอนแปงไรเชื้อซึ่ งนํา
มาจากอียิปตนั้น ปงเปนขนมไร
เชื้อ เพราะเขาถูกเรงรัดใหออก
จากอียิปต จึงไมทันเตรียม
เสบียง

40 ชนชาติอิสราเอลอยูในอียิปต
เปนเวลาสี่รอยสามสิบป
41 ครั้นสิ้ นสี่ รอยสามสิบปแลว
ในวันนั้ นเองพลโยธาทั้ งหมด
ของพระเยโฮวาหก็ยกออกจาก
ประเทศอียิปต
42 คืนวันนั้ นเปนคืนที่ ควรจด
จําไวเปนที่ระลึกอยางย่ิงถึงพระ
เยโฮวาห ดวยทรงนําเขาออก
จากประเทศอียิปต คืนวันนั้นจึง
เปนคืนของพระเยโฮวาหที่ ชน
ชาติอิสราเอลทั้ งปวงถือเปนที่
ระลึกตลอดชั่วอายุของเขา

คําส่ังเรื่องพิธีปสกา
43 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
และอาโรนวา "ระเบียบพิธีปสกา
เปนดังนี้ คืออยาใหคนตางชาติ
กินเลย
44 สวนทาสซึ่ งนายเอาเงินซื้ อ
มา เมื่ อใหทาสนั้นเขาสุหนัต
แลวจึงใหเขากินได
45 สวนแขกหรือลูกจางอยาให
กินเลย
46 ใหกินปสกาแตในบาน อยา
เอาเนื้อไปนอกบาน และอยาหัก
กระดูกของมันเลย
47 ให ชุ มนุ มคนอิ สราเอลทั้ ง
ปวงถือและปฏิบัติตามพิธีนี้
48 เมื่ อมี คนต างด าวมาอาศัย
อยูกับเจา และใครจะถือปสกา
ถวายพระเยโฮวาห ก็ใหชายพวก
นั้ นเข าสุ หนั ตเสี ยก อนทุ กคน
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แลวจึงใหเขามาใกล และถือพิธี
นั้นได เขาจึงจะเปนเหมือนคน
เกิดในแผนดินนั้น แตผูใดที่ ยัง
มิไดเขาสุหนัต อยาใหเขารวม
กินเลี้ยงในพิธีปสกานั้นเลย
49 พระราชบัญญัติสําหรับคน
เกิดในเมืองและคนตางดาวซึ่ ง
อาศัยอยูดวยกันกับเจาทั้งหลาย
จะตองเปนอันเดียวกัน"
50 คนอิสราเอลทั้ งปวงก็ปฏิบัติ
ตามทุกประการ พระเยโฮวาห
รับสั่ งแกโมเสสและอาโรนอยาง
ไร พวกเขาก็กระทําอยางนั้น
51 วั นนั้ นแหละพระเยโฮวาห
ทรงนําชนชาติอิสราเอลออกจาก
ประเทศอียิปต แยกเปนกระ-
บวนพลโยธา

บุตรหัวปถูกแยกตั้งไว
เฉพาะพระเจา

13พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา

2"จงถวายลูกหัวปทั้งปวงแกเรา
คือทุกสิ่งของชนชาติอิสราเอลที่
ออกจากครรภครั้งแรก จะเปน
มนุษยหรือสัตว สิ่งนั้นเปนของ
ของเรา"
3 โมเสสจึงกลาวแกประชาชนวา
"จงระลึกถึงวันนี้ที่ทานทั้งหลาย
ออกมาจากอียิปต จากเรือนทาส
เพราะพระเยโฮวาหทรงนําทาน
ทั้งหลายออกจากที่นั่นดวยฤทธิ์
พระหัตถ อยากินขนมปงที่ มี

เชื้อเลย
4ทานทั้ งหลายยกออกไปในวัน
นี้ในเดือนอาบีบ
5ครั้นพระเยโฮวาหทรงนําพวก
ท านมาถึ งแผนดินของคนคา-
นาอัน คนฮิตไทต คนอาโมไรต
คนฮีไวต และคนเยบุส ที่พระ
องคทรงปฏิญาณไวกับบรรพ-
บุรุษของทานวา จะยกแผนดินนี้
ใหพวกทาน เปนแผนดินที่มีน้ํา
นมและน้ําผ้ึงไหลบริบูรณ ทาน
ทั้งหลายจงถือพิธีนี้ในเดือนนั้น
6จงกินขนมปงไร เชื้ อเปนเวลา
เจ็ดวัน และวันที่ เจ็ดจงมีเทศ-
กาลเลี้ยงถวายพระเยโฮวาห
7จงกิ นขนมป งไร เชื้ อให ครบ
กําหนดเจ็ดวัน อยาใหเห็น
ขนมปงซึ่ งมีเชื้อ หรือใหเห็น
เชื้อขนมปงในเขตของพวกทาน
8ในวันนั้นจงบอกบุตรของทาน
วา `ที่ ไดทําดังนี้ก็เพราะเหตุ-
การณ ซึ่ งพระเยโฮวาห ได ทรง
กระทําสําหรับเรา ขณะเมื่อเรา
ออกจากอียิปต'
9สําหรั บท านพิธี นี้ จะเป นดั ง
รอยสําคัญที่มือของทาน และดัง
เครื่องระลึกระหวางนัยนตาของ
ทาน เพ่ือพระราชบัญญัติของ
พระเยโฮวาห จะได อยู ในปาก
ของทาน เพราะพระเยโฮวาหได
ทรงนําพวกทานออกมาจากอี-
ยิปตดวยพระหัตถอันทรงฤทธิ์
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10 เพราะฉะนั้น พวกทานจง
ปฏิบัติตามกฎพิธีนี้ตามกําหนด
ทุกๆปไป
11 เมื่ อพระเยโฮวาห ทรงนํา
ท านไปยังแผนดินของคนคา-
นาอัน ดังที่พระองคไดทรงปฏิ-
ญาณไวกับทานและบรรพบุ รุษ
ของทานวา จะทรงยกแผนดิน
นั้นใหแกทาน
12 ทุ กอย างที่ เบิ กครรภ ครั้ ง
แรกนั้น ทานจงแยกถวายแด
พระเยโฮวาห และลูกสัตวหัวป
ตัวผู ที่ เกิดจากสัตว ใช งานของ
ทาน จงเปนของพระเยโฮวาห
13 จงเอาลูกแกะไถลูกลาหัวป
ถาไมไถจงหักคอมันเสีย จงไถ
บุตรหั วป ทั้ งหลายของมนุษย
ไวทั้งหมด
14 ตอไปภายหนา เมื่อบุตรของ
ทานจะถามวา `ทําไมจึงทําอยาง
นี้' จงเลาใหเขาฟงวา `พระเย-
โฮวาหทรงนําพวกเราออกจาก
อียิปต จากเรือนทาสดวยฤทธิ์
พระหัตถ
15 ตอมา ครั้นพระทัยของฟา-
โรหดื้อไมยอมปลอยใหพวกเรา
ไป พระเยโฮวาหจึงทรงประหาร
ลูกหัวปทั้ งหลายในประเทศอี-
ยิปต ทั้งลูกหัวปของมนุษยและ
ลูกหัวปของสัตวดวย เหตุฉะนี้
เราจึงถวายบรรดาสัตวหัวปตัวผู
ที่ เบิกครรภครั้ งแรกแดพระเย-

โฮวาห แตบุตรหัวปทั้ งหลาย
ของเรา เราก็ไถไว'
16 พิธีนี้ จะเปนดังรอยสําคัญที่
มือของทาน และดังเครื่องหมาย
ระหวางนัยนตาของทาน เพราะ
พระเยโฮวาหไดทรงนําพวกเรา
ออกจากอี ยิ ปต ด วยฤทธิ์ พระ
หัตถ"

การเดินทางหลีกเล่ียง
ชาวฟลิสเตีย

17 ตอมาเมื่ อฟาโรหปลอยพล
ไพรไปแลว พระเจามิไดทรงนํา
เขาไปทางแผนดินของชาวฟ-
ลิสเตีย แมวาจะเปนทางใกล
เพราะพระเจาตรัสวา "เกรงวา
เมื่อพลไพรไปเผชิญสงครามเขา
เขาจะเปลี่ ยนใจและกลับไปยัง
อียิปตเสีย"
18 พระเจาจึงทรงนําเขาออมไป
ทางถิ่ นทุ รกันดารยังทะเลแดง
ชนชาติอิสราเอลก็ออกไปจาก
แผนดินอียิปตมีอาวุธพรอมที่จะ
ทําสงคราม
19 โมเสสเอากระดูกของโยเซฟ
ไปดวย เพราะโยเซฟใหชนชาติ
อิสราเอลปฏิญาณไววา "พระ
เจ าจะเสด็ จมาเย่ี ยมท านทั้ ง
หลายเปนแน แลวทานจงเอา
กระดูกของเราไปจากที่นี่ดวย"
20 คนอิ สรา เอลยกออกจาก
เมืองสุคคท ไปตั้ งคายที่ตําบล
เอธามบริเวณชายถิ่นทุรกันดาร

อพยพ 13

(10) อพย 12:14, 24 (11) อพย 13:5 (12) อพย 13:1-2 (13) อพย 34:20
(14) อพย 10:2 (15) อพย 12:29 (16) อพย 13:9; พบญ 6:8 (17) อพย 14:11
(18) อพย 14:2; กดว 33:6 (19) ปฐก 50:24-25; อพย 1:6 (20) อพย 12:37
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เสาเมฆกับเสาเพลิงนํา

และปองกันพวกอิสราเอล
21 พระเยโฮวาห เสด็ จนําทาง
พวกเขาในเวลากลางวันดวยเสา
เมฆ และตอนกลางคืนดวยเสา
เพลิง ใหเขามีแสงสวางเพ่ือจะ
ได เดินทางไดทั้ งกลางวันและ
กลางคืน
22 เสาเมฆในเวลากลางวันและ
เสาเพลิงในเวลากลางคืน พระ
องคมิไดใหคลาดจากเบื้องหนา
พลไพรเลย
ฟาโรหตามพวกอิสราเอลไป

แลวถูกทําลาย

14พระเยโฮวาห รับสั่ งแก
โมเสสวา

2 "จงสั่ งชนชาติ อิ สราเอลให
ยอนกลับไปยั งค ายหน าตําบล
ปหะหิโรท ระหวางมิกดลและ
ทะเล หนาตําบลบาอัลเซโฟน
แลวตั้งคายตรงนั้นใกลทะเล
3ฟาโรหจะกลาวถึงชนชาติอิส-
ราเอลวา `พวกเขาติดอยูบนบก
ถิ่นทุรกันดารนั้นกั้นเขาไวแลว'
4 เราจะบันดาลใหใจฟาโรหแข็ง
กระดางไป ฟาโรหจะไลตามมา
แลวเราจะไดรับเกียรติยศเพราะ
ฟาโรหและบรรดาพลโยธาของ
เขา แลวชาวอียิปตจะรูวาเราคือ
พระเยโฮวาห" เขาทั้ งหลาย
ก็กระทําตามรับสั่งนั้น
5 เมื่อกษัตริยอียิปตทราบความ

วาบาวไพร เหลานั้ นหนีไปแลว
พระดําริ ของฟาโรห และความ
คิดของข าราชการก็ เปลี่ ยนไป
จากที่มีตอบาวไพรนั้น เขาจึงวา
"ทําไมเราจึงทําเชนนี้ ไฉนเราจึง
ไดปลอยพวกอิสราเอลไปใหพน
จากการรับใชเราเลา"
6ฝายฟาโรหก็จัดราชรถ และ
นําพลโยธาไปดวย
7ทานเอารถรบอยางดีหกรอย
คัน กับรถรบทั้ งหมดในอียิปต
มีทหารประจําอยูทุกคัน
8พระเยโฮวาห ทรงใหพระทัย
ของฟาโรหกษัตริยแห งอี ยิปต
แข็งกระดางไป ทานจึงไลตาม
ชนชาติอิสราเอลซึ่ งเดินทางไป
โดยมีพระหัตถของพระเจาคุ ม
ครอง
9ชาวอี ยิปต ไลตามไปมีทั้ งม า
และรถรบทั้ งหมดของฟาโรห
และทหารมา กองทัพของทาน
มาทันชนชาติอิสราเอลที่ตั้งคาย
อยู ริมทะเล ใกลตําบลปหะหิ-
โรท หนาตําบลบาอัลเซโฟน
10 เมื่ อฟาโรหเขามาใกล ชน
ชาติ อิ สราเอลก็ เงยหน าข้ึ นดู
และดูเถิด ชาวอียิปตยกติดตาม
มา เขาก็มีความกลัวย่ิงนัก คน
อิสราเอลจึงรองทูลพระเยโฮวาห
11 เขาบอกโมเสสวา "หลุมฝง
ศพในอียิปตไมมีหรือ ทานจึง
พาเราออกมาใหตายในถิ่นทุร-

อพยพ 13, 14

(21) อพย 14:19, 24 (2) อพย 13:18 (3) สดด 71:11 (4) อพย 4:21; 7:3, 5; 9:16
(5) สดด 105:25 (7) อพย 15:4 (8) อพย 6:1; กดว 33:3 (9) อพย 15:9; ยชว 24:6
(10) ยชว 24:7; นหม 9:9 (11) อพย 5:21; 15:24; 16:2; 17:3
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กันดาร ทําไมหนอทานจึงทําเชน
นี้คือพาเราออกมาจากอียิปต
12 พวกเราบอกท านในอี ยิปต
แลวมิใชหรือวา `ปลอยพวกเรา
แตลําพัง ใหพวกเรารับใชชาว
อียิปตเถิด' เพราะการรับใชชาว
อียิปตนั้น ก็ยังดีกวาที่จะมาตาย
ในถิ่นทุรกันดาร"
13 โมเสสจึ งเตื อนพลไพร ว า
"อยากลัวเลย มั่นคงไว คอยดู
ความรอดที่จะมาจากพระเยโฮ-
วาห ซึ่งพระองคจะประทานให
แกทานทั้งหลายในวันนี้ ดวยคน
อียิปตซึ่งทานทั้งหลายเห็นในวัน
นี้ แตนี้ไปจะไมไดเห็นอีกเลย
14 พระเยโฮวาหจะทรงรบแทน
ทานทั้ งหลาย ทานทั้ งหลายจง
สงบอยูเถิด"

ทะเลแดงก็แยกออก
15 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา "เหตุไฉนเจาจึงมารองทุกข
ตอเรา จงสั่งชนชาติอิสราเอลให
เดินตอไปขางหนาเถิด
16 ฝายเจาจงยกไมเทาของเจา
แลวย่ืนมือของเจาออกไปเหนือ
ทะเล ทําใหทะเลนั้นแยกออก
เพ่ื อคนอิสราเอลจะได เดินบน
ดินแหงกลางทะเลแลวขามไปได
17 ดูเถิด สวนเราก็จะบันดาล
ใหใจชาวอียิปตแข็งกระดางไล
ตามมา แลวเราจะไดรับเกียรติ
เพราะฟาโรห พลโยธา รถรบ

และพลมาทั้งหมดของเขา
18 เมื่ อเราได รับเกียรติ เพราะ
ฟาโรห รถรบและพลมาของเขา
แลว ชาวอียิปตก็จะรู วาเรานี่
แหละคือพระเยโฮวาห"
19 ฝ ายทูตสวรรคของพระเจ า
ซึ่ งนําพลโยธาอิสราเอลนั้นกลับ
ไปอยู ขางหลัง และเสาเมฆซึ่ ง
อยูขางหนา ก็กลับมาตั้งอยูขาง
หลังเขา
20 คือเสานั้นมาอยูระหวางคาย
ของชาติอี ยิปตและคายของชน
ชาติ อิสราเอลและเปนเมฆมืด
แกชาวอียิปต แตมีแสงสอง
สวางในเวลากลางคืนแกชนชาติ
อิสราเอล ทั้ งสองฝายมิไดเขา
ใกลกันตลอดคืน
21 โมเสสย่ื นมือของท านออก
ไปเหนือทะเล และพระเยโฮวาห
ก็ ทรงบันดาลให ลมทิ ศตะวั น
ออกพัดโหมไล น้ํ าทะเลตลอด
คืน ทําใหทะเลกลายเปนดิน
แหง น้ําแยกออกจากกัน
22 ชนชาติ อิ สราเอลก็ พากั น
เดินบนดินแหงกลางทะเล สวน
น้ํานั้นตั้งเปนเหมือนกําแพงสํา-
หรับเขา ทั้งทางขวาและทางซาย

ทหารอียิปตถูกทําลาย
23 คนอียิปตก็ไลตามเขาเขาไป
กลางทะเล ทั้งกองมาและราชรถ
และพลมาทั้งปวงของฟาโรห
24 ครั้นในเวลายํ่ารุ ง พระเย-

อพยพ 14

(12) อพย 5:21; 6:9 (13) ปฐก 15:1; 46:3 (14) อพย 14:25 (16) อพย 4:17, 20
(17) อพย 14:4, 8 (19) อพย 13:21-22 (20) อสย 8:14; 2 คร 4:3
(21) อพย 15:8; ยชว 3:16 (22) อพย 14:29; 15:8, 19 (24) อพย 13:21; วนฉ 7:19
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โฮวาห ทอดพระเนตรจากเสา
เพลิ งและเสาเมฆทรงเห็ นพล
โยธาอียิปต ก็ทรงบันดาลให
กองทัพอียิปตเกิดโกลาหล
25พระองคทรงกระทําใหลอรถ
ฝดจนแลนไปแทบไมไหว คน
อียิปตจึงพูดกันวา "ใหเราหนีไป
จากหนาคนอิสราเอลเถิด เพราะ
พระเยโฮวาหทรงตอสูกับคนอี-
ยิปตแทนเขา"
26 ขณะนั้ นพระเยโฮวาห ตรั ส
กับโมเสสวา "จงย่ืนมือออกไป
เหนือทะเล เพ่ือใหน้ําทะเลไหล
กลับคืนมาทวมคนอียิปต ทั้งรถ
รบและพลมาของเขา"
27 โมเสสจึงย่ืนมือออกไปเหนือ
ทะเล ครั้นรุ งเชาทะเลก็กลับ
ไหลดังเกา คนอียิปตพากันหนี
กระแสน้ํา แตพระเยโฮวาหทรง
สลัดคนอียิปตลงกลางทะเล
28 น้ําก็กลับทวมพลรถและพล
มา คือพลโยธาทั้งหมดของฟา-
โรหซึ่ งไลตามเขาเขาไปในทะเล
ไมเหลือสักคนเดียว
29 ฝายชนชาติอิสราเอลเดินไป
ตามดินแหงกลางทองทะเล น้ํา
ตั้ งข้ึนเหมือนกําแพงสําหรับเขา
ทั้งทางขวาและทางซาย
30 ดังนี้ ในวันนั้นพระเยโฮวาห
ทรงโปรดช วยใหคนอิ สราเอล
รอดจากเงื้อมมือคนอียิปต อิส-
ราเอลเห็ นศพคนอี ยิปต อยู ที่

ชายทะเล
31 อิสราเอลเห็นกิจการใหญซึ่ง
พระเยโฮวาหไดทรงกระทําแก
คนอียิปต พลไพรนั้นก็เกรงกลัว
พระเยโฮวาห เขาทั้ งหลายเชื่ อ
ถือพระเยโฮวาหและเชื่ อโมเสส
ผูรับใชของพระองคดวย

การรองเพลงแหงชัยชนะ

15ขณะนั้ นโมเสสกั บชน
ชาติอิสราเอลรองเพลง

บทนี้ ถวายพระเยโฮวาห ว า
"ขาพเจาจะรองเพลงถวายพระ
เยโฮวาห เพราะพระองคทรงได
ชัยชนะอยางใหญหลวง พระ
องคทรงกวาดม าและพลมาลง
ในทะเล
2พระเยโฮวาห ทรงเป นกําลั ง
และเปนบทเพลงแห งข าพเจ า
พระองคทรงเปนผูชวยใหขาพ-
เจารอด พระองคนี่ แหละเปน
พระเจาของขาพเจา ขาพเจาจะ
สรรเสริญพระองค ทรงเปนพระ
เจาของบรรพบุ รุษของขาพเจา
ขาพเจาจะยกยองสรรเสริญพระ
องค
3พระเยโฮวาหทรงเปนนั กรบ
พระนามของพระองคคือ พระ
เยโฮวาห
4พระองคทรงเหว่ียงรถรบและ
โยนพลโยธาของฟาโรห ลงใน
ทะเล นายทหารรถรบชั้นยอด
ของฟาโรหก็จมในทะเลแดง

อพยพ 14, 15

(25) อพย 7:5; 14:4, 14 (27) อพย 15:1, 7 (28) สดด 78:53 (29) สดด 66:6
(30) สดด 58:10 (31) ยน 2:11; 11:45 (1) สดด 106:12 (2) ปฐก 28:21-22
(3) สดด 24:8; 83:18 (4) อพย 14:28; 14:7
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5น้ําทวมเขา เขาจมลงในทะเล
ที่ลึกประดุจกอนหิน
6 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
หัตถขวาของพระองคทรงอานุ-
ภาพย่ิง โอ ขาแตพระเยโฮวาห
พระหัตถขวาของพระองคฟาด
ศัตรูแหลกเปนชิ้นๆ
7ด วยเดชานุ ภาพอั นย่ิ งใหญ
ของพระองค พระองคทรงควํ่า
ปฏิปกษของพระองคเสีย พระ
องคทรงใชพระพิ โรธของพระ
องค เผาผลาญเขาเสียอย างตอ
ฟาง
8 โดยลมที่ ระบายจากชองพระ
นาสิกน้ําก็ทวมสูงข้ึนไป น้ําก็
ทวมทนสูงข้ึน น้ําก็แข็งข้ึนใน
ทองทะเล
9พวกขาศึกกลาววา `เราจะติด
ตาม เราจะจับใหทัน เราจะริบ
สิ่ งของมาแบงปนกัน เราจึงจะ
พอใจที่ ไดกระทํากับพวกนั้นดัง
ประสงค เราจะชักดาบออก มือ
เราจะทําลายเขาเสีย'
10 พระองคทรงบันดาลใหลม
พัดมา น้ําทะเลก็ทวมเขามิด เขา
จมลงในกระแสน้ําอันไหลแรง
นั้นเหมือนตะกั่ว
11 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ใน
บรรดาพระทั้ งปวงองค ไหนจะ
เปนเหมือนพระองคเลา องค
ไหนจะเหมื อนพระองค ผู ทรง
ประกอบดวยความบริสุทธิ์อันรุง

เรือง และนาเกรงขามเนื่องดวย
การสรรเสริญ และการมหัศ-
จรรยที่พระองคทรงกระทํา
12 พระองค ทรงเหยี ยดพระ
หัตถขวาออก แผนดินก็กลืน
พวกเขาเสีย
13 พระองคทรงนําชนชาติ ซึ่ ง
พระองคทรงไถไวดวยพระเมต-
ตาของพระองค พระองคทรงพา
เขามาถึงที่ สถิตอันบริสุทธิ์ ของ
พระองค ดวยพระเดชานุภาพ
14 ชนชาติทั้งหลายจะไดยินแลว
จะพากันหวาดกลัว ชาวประเทศ
ฟลิสเตียจะรูสึกเสียวสยอง
15 ครั้ งนั้นพวกเจานายในเมือง
เอโดมก็จะพากันหวาดกลัว และ
พวกหัวหนาในเมืองโมอับก็จะ
สะทกสะทาน ชาวเมืองคานาอัน
ทั้งปวงก็จะระส่ําระสายไป
16 ความรูสึกเสียวสยอง และ
ความตกใจกลัวจะอุบัติ ข้ึนในใจ
ของเขา เนื่ องดวยฤทธานุภาพ
แหงพระกรของพระองค เขาจะ
หยุดนิ่ งอยู เหมือนกอนหิน โอ
ขาแตพระเยโฮวาห จนพลไพร
ของพระองคผานพนไป จนชน
ชาติ ซึ่ งพระองค ทรงไถ ไวแล ว
ผานไป
17 พระองคจะทรงนําเขาเขามา
และทรงตั้งเขาไวบนภูเขาซึ่งเปน
มรดกของพระองค โอ ขาแต
พระเยโฮวาห เปนสถานที่ ซึ่ ง

อพยพ 15

(5) นหม 9:11 (6) สดด 17:7; 118:15 (7) พบญ 33:26 (8) อพย 14:21-22
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พระองคทรงสรางไวเพ่ือเปนที่
สถิตของพระองค โอ ขาแตพระ
เยโฮวาห สถานบริสุทธิ์ซึ่ งพระ
หัตถของพระองคสถาปนาไว
18 พระเยโฮวาหจะทรงครอบ
ครองอยูเปนนิตยนิรันดร
19 เพราะเมื่ อกองม าของฟา-
โรหกับราชรถ และพลมาของ
ทานลงไปในทะเล พระเยโฮวาห
ก็ ทรงให น้ํ าทะเลไหลกลั บมา
ทวมเสีย แตชนชาติอิสราเอล
เดิ นไปบนดิ นแห งกลางทะเล
นั้น"
20 ฝายมิเรียมหญิงผูพยากรณ
พ่ี สาวของอาโรนก็ถื อรํามะนา
และหญิงทั้ งปวงก็ถื อรํามะนา
เดินตาม พรอมเตนรําไปดวย
21 มิเรียมจึงรองนําวา "จงรอง
เพลงถวายพระเยโฮวาห เถิ ด
เพราะพระองค ทรงได ชั ยชนะ
อยางใหญหลวง พระองคทรง
กวาดมาและพลมาใหตกลงไป
ในทะเล"

พวกอิสราเอลเขาไปใน
ถ่ินทุรกันดาร เมื่อกระหายน้ํา

พระเจาทรงประทานให
22 ตอมา โมเสสนําพวกอิสรา-
เอลออกจากทะเลแดงไปยังถิ่ น
ทุรกันดารชูร เดินไปในถิ่นทุร-
กันดารสามวัน ก็มิไดพบน้ําเลย
23 ครั้นมาถึงตําบลมาราห เขา
ก็กินน้ําที่ตําบลมาราหนั้นไมได

เพราะน้ําขม เหตุฉะนั้นจึงตั้งชื่อ
วามาราห
24 และพลไพรนั้ นก็พากันบน
ตอวาโมเสสวา "พวกเราจะเอา
อะไรดื่ม"
25 โมเสสก็รองทูลพระเยโฮวาห
พระเยโฮวาห จึ งทรงชี้ ให ท าน
เห็นตนไมตนหนึ่ง เมื่อโยนตน
ไมนั้นลงในน้ํา น้ําก็จืด ณ ที่นั้น
พระองคทรงประทานกฎเกณฑ
และกฎไว และทรงลองใจเขาที่
นั่น
26 พระองคตรัสวา "ถาเจาทั้ ง
หลายฟ งพระสุ รเสียงของพระ
เยโฮวาหพระเจาของเจ าอย าง
ขะมักเขมน และกระทําสิ่งที่ถูก
ต องในสายพระเนตรของพระ
องค เงี่ ยหูฟงพระบัญญัติของ
พระองค และรักษากฎเกณฑ
ของพระองคทุกประการ แลว
โรคตางๆซึ่ งเราบันดาลให เกิด
แกชาวอียิปตนั้น เราจะไมให
บังเกิดแกพวกเจาเลย เพราะเรา
คือพระเยโฮวาหเปนผู รักษาเจา
ใหหาย"
27พวกเขามาถึงตําบลเอลิม ที่
มีบอน้ําพุสิบสองบอ มีตน
อินทผลัมเจ็ดสิบตน พวกเขาจึง
ตั้งคายใกลบอน้ํานั้น
ไดรับอาหารโดยการอัศจรรย

16พวกเขายกไปจากเอลิม
และในวันที่สิบหาเดือน

อพยพ 15, 16

(18) อสย 57:15 (19) อพย 14:23 (20) อพย 2:4; กดว 26:59 (21) อพย 15:1
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ที่ สอง นับตั้ งแตเวลายกออก
จากแผนดินอียิปต ชุมนุมชน
ชาติ อิ สราเอลทั้ งหมดก็มาถึ ง
ถิ่นทุรกันดารสีน ซึ่งอยูระหวาง
ตําบลเอลิมกับภูเขาซีนาย
2 ชุ มนุ มชนชาติ อิ สราเอลทั้ ง
ปวงก็พากั นบ นต อโมเสสและ
อาโรนในถิ่นทุรกันดาร
3คนอิสราเอลกลาวแกทานทั้ ง
สองวา "พวกขาพเจาตายเสีย
ดวยพระหัตถของพระเยโฮวาห
ตั้งแตอยูในประเทศอียิปต ขณะ
เมื่ อนั่ งอยู ใกลหมอเนื้อและรับ
ประทานอาหารอิ่มหนําจะดีกวา
นี่ ทานกลับนําพวกขาพเจาออก
มาในถิ่นทุรกันดารอยางนี้ เพ่ือ
จะใหชุมนุมชนทั้ งหมดหิวตาย
เทานั้น"
4แลวพระเยโฮวาห ไดตรัสกับ
โมเสสวา "ดูเถิด เราจะใหอา-
หารตกลงมาจากทองฟาดุจฝน
สําหรับพวกเจา ใหพลไพรออก
ไปเก็บทุ กวันพอกินเฉพาะวัน
หนึ่ งๆ เพ่ือเราจะไดลองใจวา
เขาจะดําเนิ นตามราชบัญญัติ
ของเราหรือไม
5ตอมาในวันที่หก เมื่ อเขา
เตรียมของที่เก็บมา อาหารนั้นก็
จะเพ่ิ มเป นสองเท าของที่ เขา
เก็บทุกวัน"
6 โมเสสกั บอาโรนจึ งบอกชน
ชาติอิสราเอลทั้งปวงวา "ในเวลา

เย็นทานทั้ งหลายจะไดรู วาพระ
เยโฮวาหเปนผู ทรงนําพวกทาน
ออกจากประเทศอียิปต
7ในเวลาเชา พวกทานจะได
เห็นสง าราศีแหงพระเยโฮวาห
เพราะคําบนตอวาของพวกทาน
ตอพระเยโฮวาห พระองคทรง
สดับแลว เราทั้งสองเปนผูใดเลา
พวกทานจึงมาบนตอวาเรา"
8 โมเสสกลาววา "ในเวลาเย็น
พระเยโฮวาหจะประทานเนื้อให
ทานรับประทานและในเวลาเชา
พวกทานจะมีอาหารรับประทาน
จนอิ่ม เพราะพระเยโฮวาหทรง
สดับคําบนของทานตอพระองค
เราทั้ งสองนี้ เปนผู ใดเลา พวก
ทานมิไดบนตอวาเรา แตไดบน
ตอวาพระเยโฮวาห"
9 โมเสสจึ งกล าวแก อาโรนว า
"จงบอกชุมนุมชนชาติอิสราเอล
ทั้งปวงวา `เขามาใกลพระพักตร
พระเยโฮวาห เพราะพระองค
ทรงสดับคําบนของทานแลว'"
10 ตอมาขณะที่ อาโรนกลาวแก
บรรดาชุมนุมชนอิสราเอลอยูนั้น
เขาทั้ งหลายมองไปทางถิ่นทุร-
กันดาร แลวดูเถิด สงาราศีของ
พระเยโฮวาหปรากฏอยูในเมฆ
11 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
12 "เราไดยินคําบนของชนชาติ
อิสราเอลแลว จงกลาวแกเขาวา

อพยพ 16
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`ในเวลาเย็น พวกเจาจะไดกิน
เนื้ อ ทั้ งในเวลาเชา เจาจะได
อาหารกินจนอิ่ม แลวเจาจะรูวา
เราคือพระเยโฮวาหพระเจาของ
พวกเจา'"
13 ครั้ นถึ งเวลาเย็นฝู งนกคุ ม
บินมาเต็มคาย ในเวลาเชาก็มีน้ํา
คางตกรอบคายที่พัก
มานาเปรียบเทียบกับพระเยซู

ซ่ึงเปนอาหารทิพย
มาจากสวรรค

14 เมื่อน้ําคางระเหยไปแลว ดู
เถิด สิ่งหนึ่งเหมือนเกล็ดเล็กๆ
เทาเม็ดน้ําคางแข็งอยูที่ พ้ืนดิน
ในถิ่นทุรกันดารนั้น
15 เมื่อชนชาติอิสราเอลเห็นจึง
พูดกันวา "นี่คือมานา" เพราะ
เขาไมทราบวาเปนสิ่งใด โมเสส
จึงบอกเขาวา "นี่แหละเปนอา-
หารที่ พระเยโฮวาหประทานให
พวกทานรับประทาน
16 นี่เปนสิ่ งที่พระเยโฮวาหทรง
บัญชาไววา `ใหทุกคนเก็บเทาที่
พอรับประทานอิ่ม ใหเก็บคนละ
โอเมอร ตามจํานวนคนมากนอย
ซึ่งพักอยูในเต็นทของตน'"
17 ชนชาติ อิ สราเอลก็ กระทํา
ตาม บางคนเก็บมาก บางคน
เก็บนอย
18 แตเมื่อเขาใชโอเมอรตวงคน
ที่ เก็บไดมากก็ไมมีเหลือ และ
คนที่เก็บไดนอยก็หาขาดไม ทุก

คนเก็บไดเทาที่คนหนึ่งรับประ-
ทานพอดี
19 โมเสสจึงสั่งวา "อยาใหผูใด
เก็บเหลือไวจนรุงเชา"
20 แต เขามิ ได เชื่ อฟ งโมเสส
บางคนเก็บสวนหนึ่งไวจนรุงเชา
อาหารนั้ นก็เนาเปนหนอนและ
บูดเหม็น โมเสสจึงโกรธคน
เหลานั้น
21 เขาเก็บกันทุกๆเชาเทาที่คน
หนึ่ งรับประทานพอดี แตพอ
แดดออกรอนจัดแลวอาหารนั้น
ก็ละลายไป
22 อยูมาเมื่ อถึงวันที่หก เขา
เก็บอาหารสองเทา คือคนละ
สองโอเมอร บรรดาหัวหนาของ
ชุมนุมชนจึงมารายงานตอโมเสส

อธิบายเรื่องวันสะบาโต
23 โมเสสบอกเขาวา "พระเย-
โฮวาหทรงพระบัญชาวา `พรุงนี้
เปนวันหยุดงาน เปนสะบาโต
วันบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห วัน
นี้จะปงอะไรก็ใหปง จะตมอะ-
ไรก็ตมเสีย และสวนที่ เหลือทั้ง
หมดจงเก็บไวจนถึงวันรุงข้ึน'"
24 เมื่อเขาเก็บไวจนถึงวันรุงข้ึน
ตามโมเสสสั่ ง อาหารนั้นก็มิได
บูดเหม็นเปนหนอนเลย
25 โมเสสจึงบอกวา "วันนี้ จง
กินอาหารนั้น เพราะวาวันนี้เปน
วันสะบาโตของพระเยโฮวาห วัน
นี้ทานจะไมพบอาหารอยางนั้น
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ในทุงเลย
26 จงเก็บหกวัน แตในวันที่เจ็ด
ซึ่งเปนสะบาโตจะไมมีเลย"
27 อยูมาเมื่อวันที่ เจ็ดมีบางคน
ออกไปเก็บ แตไมไดพบ
28 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา "พวกเจาจะขัดขืนบัญญัติ
และราชบัญญัติของเรานานสัก
เทาไร
29 ดูซิ พระเยโฮวาหทรงกํา-
หนดวันสะบาโตใหเจา คือในวัน
ที่หก พระองคจึงประทานอา-
หารใหพอรับประทานสองวั น
ให ทุ กคนพั กอยู ในที่ ของตน
อยาใหผู ใดออกจากที่ พักในวัน
ที่เจ็ดนั้นเลย"
30 เหตุฉะนั้นพลไพรทั้ งปวงจึง
ไดพักงานในวันที่เจ็ด
31 เหลาวงศวานของอิสราเอล
เรียกชื่ออาหารนั้นวา มานา เปน
เม็ดขาวเหมือนเมล็ดผักชี มีรส
เหมือนขนมแผนประสมน้ําผ้ึง
32 โมเสสกลาววา "พระเยโฮ-
วาหมีรับสั่งวา `จงตวงมานาโอ-
เมอรหนึ่ ง เก็บไวตลอดชั่วอายุ
ของเจา เพ่ือเขาทั้ งหลายจะได
เห็ นอาหารซึ่ งเราเลี้ ยงเจ าใน
ถิ่นทุรกันดารนี้ เมื่อเรานําพวก
เจาออกจากแผนดินอียิปต'"
33 โมเสสบอกอาโรนวา "เอา
หมอลูกหนึ่ ง ตวงมานาใหเต็ม
โอเมอรหนึ่ ง เก็บไวตอพระ

พักตรพระเยโฮวาห ตลอดชั่ ว
อายุของทาน"
34 อาโรนก็วางมานานั้นลงหนา
หีบพระโอวาท เพ่ือรักษาไวตาม
พระดํารั สที่ พระเยโฮวาห ทรง
บัญชาแกโมเสส
35 ชนชาติอิสราเอลไดกินมานา
สี่สิบปจนเขามาถึงเมืองที่จะอา-
ศัยอยู พวกเขากินมานาจนมาถึง
ชายแดนแผนดินคานาอัน
36 หนึ่ งโอเมอร เทากับหนึ่ งใน
สิบของเอฟาห

นํ้าไหลออกมาจากศิลา

17ชุ มนุ มชนชาติ อิ สรา-
เ อลทั้ ง หมดยกออก

จากถิ่ นทุ รกั นดารสี นไปเป น
ระยะๆตามพระบัญชาของพระ
เยโฮวาหและมาตั้งคายที่ เรฟดิม
ที่นั่นไมมีน้ําใหพลไพรดื่ม
2 เหตุฉะนั้นพลไพรจึงกลาวหา
โมเสสวา "ใหน้ําพวกขาดื่ มซิ"
โมเสสจึงบอกเขาวา "พวกเจาหา
เร่ืองเราทําไม เหตุไฉนพวกเจา
จึ งบังอาจลองดี กับพระเยโฮ-
วาห"
3พลไพรกระหายน้ําที่ตําบลนั้น
จึงบนตอโมเสสวา "ทําไมทาน
จึงพาพวกขา ทั้ งบุตรและฝูง
สัตวของขา ออกมาจากประเทศ
อียิปตใหอดน้ําตาย"
4 โมเสสจึงรองทูลพระเยโฮวาห
วา "ขาพระองคจะทําอยางไรกับ

อพยพ 16, 17

(26) อพย 20:9-10 (28) 2 พกษ 17:14; สดด 78:10; 106:13 (31) กดว 11:7-9
(33) ฮบ 9:4; วว 2:17 (34) อพย 25:16, 21 (35) กดว 33:38 (1) อพย 15:22; 16:1
(2) อพย 14:11; กดว 20:2-3 (3) อพย 12:38 (4) อพย 14:15; ยน 8:59
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ชนชาตินี้ ดี เขาเกือบจะเอาหิน
ขวางขาพระองคใหตายอยูแลว"
5พระเยโฮวาหจึงตรัสกับโมเสส
วา "จงเดินลวงหนาพลไพรไป
และนําพวกผู ใหญบางคนของ
อิสราเอลไปดวย ใหถือไมเทาที่
เจาใชตีแมน้ํานั้นไปดวย
6ดูเถิด เราจะยืนอยูตอหนาเจา
ที่นั่ นบนศิลาที่ภูเขาโฮเรบ เจา
จงตีศิลานั้น แลวน้ําจะไหลออก
มาจากศิลาใหพลไพรดื่ม" โม-
เสสก็ทําดังนั้ นทามกลางสายตา
พวกผูใหญของอิสราเอล
7 โมเสสเรี ยกชื่ อตําบลนั้ นว า
มัสสาห และเมรบาห ดวยเหตุ
วา คนอิสราเอลกลาวหาตน ณ
ที่นั้ น และลองดีกับพระเยโฮ-
วาหวา "พระเยโฮวาหทรงสถิต
อยู ท ามกลางพวกข าพเจ าจริ ง
หรือ"

การสูรบกับคนอามาเลข
8ครั้งนั้น คนอามาเลขยกมารบ
กับคนอิสราเอลที่ตําบลเรฟดิม
9 โมเสสสั่ งโยชูวาวา "จงเลือก
ชายฉกรรจฝายเราออกไปสู รบ
กับพวกอามาเลข พรุ งนี้ เราจะ
ยืนถือไมเทาของพระเจาอยูบน
ยอดภูเขา"
10 โยชูวาก็ทําตามคําสั่งของโม-
เสส ออกสูรบกับพวกอามาเลข
สวนโมเสส อาโรน และเฮอรก็
ข้ึนไปบนยอดภูเขานั้น

11 ตอมาโมเสสยกมือข้ึนเมื่อไร
อิ สราเอลก็ ได เปรี ยบเมื่ อนั้ น
ทานลดมือลงเมื่อไร พวกอามา-
เลขก็เปนตอเมื่อนั้น
12 แต มื อของโมเสสเมื่ อยล า
เขาทั้งสองก็นํากอนหินมาวางไว
ใหโมเสส ทานนั่ ง อาโรนกับ
เฮอรก็ชวยยกมือทานข้ึนคนละ
ขาง มือของทานก็ชูอยูจนตะวัน
ตกดิน
13 ฝ ายโยชู วาปราบอามาเลข
กับพลไพร ของเขาพ ายแพ ไป
ดวยคมดาบ
14 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา "จงเขียนขอความตอไปนี้ลง
ไว ในหนั งสือเพ่ื อเปนที่ ระลึก
ทั้งเลาใหโยชูวาฟงคือวา เราจะ
ลบลางชื่อชนชาติอามาเลขไมให
ปรากฏในความทรงจําของพล
ไพรภายใตฟานี้เลย"
15 โมเสสจึงสรางแทนเรียกชื่ อ
วา เยโฮวาหนิสสี
16 กลาววา "เพราะพระเยโฮ-
วาหไดทรงปฏิญาณวา พระเย-
โฮวาหจะทรงกระทําสงครามกับ
อามาเลขตอไปทุกชั่วอายุ"

พอตาของโมเสส
มาเยี่ยมชนชาติอิสราเอล

18เมื่อเยโธร ปุโรหิตแหง
มีเดียน พอตาของโม-

เสส ไดยินถึงกิจการทั้งหลายที่
พระเจ าทรงกระทําเพ่ื อโมเสส

อพยพ 17, 18

(5) กดว 20:8; อสค 2:6 (6) กดว 20:10-11; พบญ 8:15 (7) กดว 20:13, 24; 27:14
(8) ปฐก 36:12; กดว 24:20 (9) อพย 4:20 (11) ยก 5:16
(14) อพย 24:4; กดว 33:2; พบญ 25:19 (16) ปฐก 22:14-16 (1) อพย 2:16, 18
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และอิสราเอลพลไพร ของพระ
องควา พระเยโฮวาหทรงนําอิส-
ราเอลออกจากอียิปต
2 เยโธรพอตาของโมเสสจึงพา
ศิปโปราหภรรยาของโมเสสซึ่ ง
โมเสสได ส งกลั บไปแต คราว
กอนนั้น
3พรอมกับบุตรชายทั้ งสองคน
ของนาง คนหนึ่ งชื่ อเกอรโชม
เพราะโมเสสกลาววา "ขาพเจา
เป นคนต างด าวอาศั ยอยู ต าง
ประเทศ"
4อีกคนหนึ่ งชื่อ เอลีเยเซอร
เพราะทานกลาววา "พระเจาของ
บิดาขาพเจาเปนผู อุปถัมภของ
ขาพเจา และทรงใหขาพเจารอด
จากพระแสงดาบของฟาโรห"
5 เยโธรพอตาของโมเสส พา
ภรรยาและบุตรชายทั้ งสองคน
นั้นมาหาโมเสสที่ ในถิ่นทุรกัน-
ดารที่ เขาตั้ งคายอยู ที่ ภูเขาของ
พระเจา
6ทานบอกโมเสสวา "เราคือเย-
โธรพอตาของทานพาภรรยากับ
บุตรชายทั้ งสองของนางมาหา
ทาน"
7 โมเสสออกไปตอนรับพ อตา
กราบลงและจุบทาน ทานทั้ ง
สองไตถามถึงทุกขสุขซึ่งกันและ
กันแลวพากันเขาไปในเต็นท
8 โมเสสเลาใหพอตาฟงถึงเหตุ
การณทุกประการซึ่ งพระเยโฮ-

วาหทรงกระทํากับฟาโรห และ
แกชาวอียิปตเพราะทรงเห็นแก
พวกอิสราเอล ทั้งความทุกขยาก
ลําบากทั้ งปวงซึ่ งเกิดข้ึนแกคน
อิสราเอลในระหวางทาง และ
พระเยโฮวาหไดทรงชวยเขาให
พนภัยอยางไร
9 เยโธรก็มีความยินดีที่ไดทราบ
พระกรุณาทั้ งสิ้ นซึ่ งพระเยโฮ-
วาหไดทรงสําแดงแกคนอิสรา-
เอล เมื่อพระองคทรงชวยเขาให
รอดพนจากเงื้อมมือชาวอียิปต
10 เยโธรจึงกลาววา "สาธุการ
แดพระเยโฮวาหผูทรงชวยทาน
ทั้งหลายใหรอดจากเงื้อมมือชาว
อียิปต และจากหัตถของฟาโรห
และทรงชวยพลไพรใหพนจาก
มือของชาวอียิปต
11 บัดนี้เราทราบวา พระเยโฮ-
วาห ทรงเป นใหญกว าพระทั้ ง
ปวง ใหญกวาพระเหลานั้นที่ได
กระทําตอชนชาติอิสราเอลอยาง
ทะนง"
12 เยโธรพอตาของโมเสสก็นํา
เครื่องเผาบูชา และเครื่องสัตว-
บูชาถวายแดพระเจา ฝายอาโรน
กับบรรดาผู ใหญแหงอิสราเอล
มารั บประทานเลี้ ยงกั บพ อตา
ของโมเสสเฉพาะพระพักตรพระ
เจา
13 ตอมาวันรุ งข้ึน โมเสสออก
นั่ งพิ จารณาพิพากษาความให

อพยพ 18

(2) อพย 2:21; 4:20-26 (3) อพย 2:22; กจ 7:29 (4) ปฐก 49:25 (5) อพย 3:1
(7) ปฐก 18:2 (8) อพย 15:6, 16 (9) อสย 63:7-14 (10) ปฐก 14:20
(11) อพย 1:10, 16, 22; 2 พศด 2:5 (12) อพย 24:5; พบญ 12:7 (13) มธ 23:2
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พลไพร พลไพรก็ยืนหอมลอม
โมเสสตั้งแตเชาจนเย็น
14 เมื่ อพ อตาของโมเสสเห็ น
งานทั้ งปวงที่ โมเสสกระทําเพ่ื อ
พลไพรเชนนั้น จึงกลาววา "นี่
ท านใช วิ ธี อะไรปฏิ บั ติ กั บพล
ไพรเลา เหตุไรทานจึงนั่งทํางาน
อยูแตผู เดียว และพลไพรทั้ ง
ปวงก็ยืนลอมทานตั้ งแตเชาจน
เย็น"
15 โม เสสจึ ง ตอบพ อตาว า
"เพราะพลไพร มาหาข าพเจ า
เพ่ือขอใหทูลถามพระเจา
16 เมื่อเขามีการโตเถียงกันก็มา
หาขาพเจา ขาพเจาก็ตัดสิน
ความระหวางเขากับเพ่ื อนบาน
สอนเขาให รู จั กกฎเกณฑ ของ
พระเจาและพระราชบัญญัติของ
พระองค"
17 ฝ ายพ อตาของโมเสสจึ ง
กลาวแกทานวา "ทานทําอยางนี้
ไมดี
18 ทั้ งทานและพลไพรที่ มาหา
ทานนั้นจะออนระอาใจ เพราะ
ภาระอันหนักนี้ เหลือกําลังของ
ทาน ทานไมสามารถที่จะทําแต
ผูเดียวได
19 ฟงเสียงของเราบาง เราจะ
ใหคําแนะนําแกทาน และขอให
พระเจ าทรงสถิ ตอยู กั บท าน
ท านจงเปนผู แทนของพลไพร
ตอพระเจา นําความกราบทูล

พระเจา
20 ท านจงสั่ งสอนเขาให รู กฎ
และพระราชบัญญัติตางๆ และ
แสดงให เขารู จักทางที่ เขาตอง
ดําเนินชีวิตและสิ่งที่ตองปฏิบัติ
21 ย่ิงกวานั้ น ทานจงเลือกคน
ที่ สามารถจากพวกพลไพร คือ
คนที่ ยําเกรงพระเจา ไวใจได
และเกลียดสินบน แตงตั้ งคน
อยางนี้ไวเปนผูปกครองคน พัน
คนบาง รอยคนบาง หาสิบคน
บาง สิบคนบาง
22 ใหเขาพิพากษาความของพล
ไพรอยู เสมอ สวนคดีใหญๆก็
ใหเขานํามาแจงตอทาน แตคดี
เล็ กๆน อยๆให เขาตั ดสิ นเอง
การงานของทานจะเบาลง และ
พวกเขาจะแบกภาระร วมกั บ
ทาน
23 ถ าทําดั งนี้ และพระเจาทรง
บัญชาแลว ทานก็จะสามารถทน
ได พลไพรทั้งปวงนี้ก็จะไปยังที่
อาศัยของเขาดวยความสงบสุข"
24 โมเสสก็ฟงเสียงของพอตา
และทําตามที่ เขาแนะนําทุกประ
การ
25 โมเสสจึ ง ได เ ลื อ กคนที่
สามารถจากคนอิสราเอลทั้งปวง
ตั้งใหเปนหัวหนาพลไพร เปนผู
ปกครองคนพันคนบาง รอยคน
บาง หาสิบคนบาง สิบคนบาง
26 คนเหลานั้ นพิพากษาความ

อพยพ 18

(15) ลนต 24:12 (16) อพย 24:14 (18) กดว 11:14, 17 (19) อพย 4:16; 20:19
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ของพลไพรอยู เสมอ แตคดี
ยากๆเขานําไปแจงโมเสส สวน
คดีเล็กๆนอยๆเขาตัดสินเอง
27 โมเสสสงพอตาของตนกลับ
ไป พอตาก็กลับไปยังเมืองของ
เขา

คนอิสราเอลมาถึง
ถ่ินทุรกันดารซีนาย

19ในเดือนที่สามนับตั้งแต
ชนชาติ อิ สราเอลออก

จากแผนดินอียิปต ในวันนั้นเขา
มาถึงถิ่นทุรกันดารซีนาย
2 เมื่ อยกออกจากตําบลเรฟดิม
มาถึงถิ่นทุรกันดารซีนาย พวก
เขาก็ตั้งคายอยูในถิ่นทุรกันดาร
ชาวอิสราเอลตั้ งคายอยู ที่ หนา
ภูเขานั้น
3 โมเสสข้ึนไปเฝาพระเจา พระ
เยโฮวาห ตรั สจากภู เขานั้ นว า
"บอกวงศวานยาโคบและชนชาติ
อิสราเอลดังนี้วา
4`พวกเจาได เห็นกิจการซึ่ งเรา
กระทํากับชาวอียิปตแลว และที่
เราเทิดชูเจาข้ึน ดุจดังดวยปก
นกอินทรี เพ่ือนําเจามาถึงเรา
5 เหตุฉะนั้ นบัดนี้ ถาเจาเชื่ อฟง
เสียงเรา และรักษาพันธสัญญา
ของเราไว เจาจะเปนทรัพยอัน
ประเสริฐของเรา ย่ิงกวาชาติทั้ง
ปวง เพราะแผนดินทั้ งสิ้ นเปน
ของเรา
6 เจาทั้ งหลายจะเปนอาณาจักร

แหงปุโรหิต และเปนชนชาติ
บริสุทธิ์ สําหรับเรา' นี่ เปน
ถอยคําที่ เจาตองบอกใหชนชาติ
อิสราเอลฟง"
7 โมเสสจึงมาเรียกประชุมพวก
ผู ใหญของพลไพร แลวเลาขอ
ความเหลานี้ที่พระเยโฮวาหทรง
บัญชาทานใหเขาฟงทุกประการ
8บรรดาพลไพร ก็ ตอบพร อม
กันวา "สิ่งทั้งปวงที่พระเยโฮวาห
ตรัสนั้น ขาพเจาทั้งหลายจะกระ
ทําตาม" โมเสสจึงนําถอยคําของ
พลไพรไปกราบทูลพระเยโฮวาห

พลไพรจงเตรียมตัว
ท่ีจะฟงคําส่ังจากพระเจา

9พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสสวา
"ดูเถิด เราจะมาหาเจาในเมฆ
หนาทึบ เพ่ือพลไพรจะไดยิน
ขณะที่ เราพูดกับเจา แลวจะได
เชื่ อเจาตลอดไป" โมเสสนําคํา
ของพลไพรนั้นกราบทูลพระเย-
โฮวาห
10 พระเยโฮวาห จึ งรับสั่ งกั บ
โมเสสวา "ไปบอกใหพลไพร
ชําระตัวใหบริสุทธิ์ ในวันนี้ และ
พรุ งนี้ ใหเขาซักเสื้ อผาเสียให
สะอาด
11 เตรียมตัวไวใหพรอมในวัน
ที่ สาม เพราะในวันที่ สามนั้น
พระเยโฮวาหจะเสด็จลงมาบน
ภูเขาซีนายทามกลางสายตาของ
พลไพรทั้งปวง

อพยพ 18, 19

(27) กดว 10:29-30 (1) กดว 33:15 (2) อพย 3:1, 12; 17:1 (3) อพย 3:4; กจ 7:38
(4) พบญ 29:2 (5) อพย 9:29; 15:26 (6) พบญ 7:6; 14:21 (7) อพย 4:29-30
(8) อพย 4:31; 24:3 (9) อพย 19:16; 20:21; 24:15 (10) ลนต 11:44-45; ฮบ 10:22
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หนา 155
12 จงกําหนดเขตใหพลไพรอยู
รอบภูเขา แลวกําชับเขาวา `เจา
ทั้งหลายจงระวังตัวใหดีอยาลวง
ล้ําเขตข้ึ นไปหรือถูกตองเชิ งภู
เขานั้น ผูใดถูกภูเขาตองมีโทษ
ถึงตายเปนแน
13 อยาใชมือฆาผูนั้ นเลย ให
เอาหินขวางหรือยิงเสีย จะเปน
สัตวก็ดีหรือเปนมนุษยก็ดี อยา
ไวชีวิต' เมื่อไดยินเสียงแตรเปา
ยาว ใหเขาทั้ งหลายมายังภูเขา
นั้น"
14 โมเสสลงจากภู เขามายังพล
ไพร แลวพลไพรชําระตัวใหบริ-
สุทธิ์และซักเสื้อผาใหสะอาด
15 แลวทานกลาวแกพลไพรวา
"ทานทั้งหลายจงเตรียมตัวไวให
พรอมในวันที่สาม อยาเขาใกล
ภรรยาของทานเลย"
16 อยูมาพอถึงรุ งเชาวันที่ สาม
ก็บังเกิดฟารองฟาแลบ มีเมฆ
อันหนาทึบปกคลุมภู เขานั้ นไว
กับมีเสียงแตรดังสนั่น จนคนทั้ง
ปวงที่ อยู คายต างก็พากันกลั ว
จนตัวสั่น
17 โมเสสก็ นําประชาชนออก
จากคายไปเฝาพระเจา พวกเขา
มายืนอยูที่เชิงภูเขา
18 ภูเขาซีนายมีควันกลุมหุมอยู
ทั่ วไปเพราะพระเยโฮวาหเสด็จ
ลงมาบนภูเขานั้นโดยอาศัยเพลิง
ควันไฟพลุ งข้ึนเหมือนควันจาก

เตาใหญ ภูเขาก็สะทานหว่ันไหว
ไปหมด
19 เมื่อเสียงแตรย่ิงดังข้ึน โม-
เสสก็กราบทูล พระเจาก็ตรัส
ตอบเปนเสียงรอง
20 พระเยโฮวาหเสด็จลงมาบน
ยอดภูเขาซีนาย พระเยโฮวาห
ทรงเรียกโมเสสใหข้ึนไปบนยอด
เขา โมเสสก็ข้ึนไป
21 พระเยโฮวาหตรัสสั่ งโมเสส
วา "เจาจงลงไปกําชับพลไพร
เกรงวา เขาจะลวงล้ําเขามาถึง
พระเยโฮวาห เพราะอยากเห็น
แลวเขาจะพินาศเสียเปนจํานวน
มาก
22 อีกประการหนึ่ ง พวกปุโร-
หิตที่ เขามาเฝาพระเยโฮวาหนั้น
ใหเขาชําระตัวใหบริสุทธิ์ ดวย
เกรงว าพระเยโฮวาหจะทรงลง
โทษเขา"
23 ฝายโมเสสกราบทูลพระเย-
โฮวาหวา "พลไพร ข้ึนมาบน
ภูเขาซีนายไมได เพราะพระองค
ทรงสั่ งข าพระองคทั้ งหลายว า
`จงกั้นเขตรอบภูเขานั้น ชําระให
เปนที่บริสุทธิ์'"
24 พระเยโฮวาหจึงตรัสกับโม-
เสสวา "ลงไปเถิด แลวกลับข้ึน
มาอีก พาอาโรนข้ึนมาดวย แต
อยาใหพวกปุโรหิตและพลไพร
ล วงล้ํ า ข้ึ นมาถึ งพระเยโฮวาห
เกรงวาพระองคจะลงโทษเขา"

อพยพ 19

(12) อพย 34:3 (15) 1 คร 7:5 (16) ฮบ 12:18-19, 21 (17) พบญ 4:10
(18) ปฐก 15:17; 19;28; อพย 3:2 (19) สดด 81:7; ฮบ 12:21 (21) 1 ซมอ 6:19
(22) อพย 19:24; 24:5; ลนต 10:3; 21:6-8 (23) อพย 19:12
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หนา 156
25 โมเสสก็ ลงไปบอกพลไพร
ตามนั้น
พระเจาทรงตรัสพระบัญญัติ

สิบประการจากสวรรค

20พระเจาตรัสพระวจนะ
ทั้งสิ้นตอไปนี้วา

2 "เราคือพระเยโฮวาหพระเจา
ของเจา ผู ไดนําเจาออกจาก
แผนดินอียิปตคือจากเรือนทาส
3อย ามี พระอื่ นใดนอกเหนื อ
จากเรา
4อยาทํารูปเคารพสลักสําหรับ
ตนเปนรูปสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด ซึ่ งมี
อยูในฟาเบ้ืองบน หรือซึ่งมีอยูที่
แผนดินเบ้ืองลาง หรือซึ่งมีอยู
ในน้ําใตแผนดิน
5อย ากราบไหวหรือปรนนิ บัติ
รูปเหลานั้ น เพราะเราคือพระ
เยโฮวาหพระเจาของเจา เปน
พระเจาที่หวงแหน ใหโทษ
เพราะความชั่ วช าของบิดาตก
ทอดไปถึงลูกหลานของผู ที่ ชั ง
เราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน
6แตแสดงความเมตตาตอคนที่
รักเรา และรักษาบัญญัติของเรา
จนถึงพันชั่วอายุคน
7อย าออกพระนามพระเยโฮ-
วาหพระเจาของเจาอยางไรประ
โยชน เพราะผูที่ ออกพระนาม
พระองคอยางไรประโยชนนั้ น
พระเยโฮวาหจะทรงถือวาไมมี
โทษก็หามิได

8จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือ
เปนวันบริสุทธิ์
9จงทําการงานทั้ งสิ้ นของเจ า
หกวัน
10 แตวันที่ เจ็ดนั้นเปนสะบาโต
ของพระเยโฮวาหพระเจ าของ
เจา ในวันนั้นอยากระทําการงาน
ใดๆ ไมวาเจาเอง หรือบุตรชาย
บุตรสาวของเจา หรือทาสทาสี
ของเจา หรือสัตวใชงานของเจา
หรื อแขกที่ อาศัยอยู ในประตู
เมืองของเจา
11 เพราะในหกวันพระเยโฮวาห
ทรงสรางฟา และแผนดิน ทะเล
และสรรพสิ่ งซึ่ งมีอยู ในที่ เหลา
นั้ น แตในวันที่ เจ็ดทรงพัก
เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาหทรง
อวยพระพรวันสะบาโต และทรง
ตั้งวันนั้นไวเปนวันบริสุทธิ์
12 จงให เกียรติแก บิดามารดา
ของเจา เพ่ืออายุของเจาจะได
ยืนนานบนแผนดิน ซึ่งพระเย-
โฮวาหพระเจาของเจาประทาน
ใหแกเจา
13 อยาฆาคน
14 อยาลวงประเวณีผัวเมียเขา
15 อยาลักทรัพย
16 อย าเป นพยานเท็ จใส ร าย
เพ่ือนบาน
17 อยาโลภครัวเรือนของเพ่ือน
บาน อยาโลภภรรยาของเพื่อน
บาน หรือทาสทาสีของเขา หรือ

อพยพ 19, 20

(1) พบญ 5:22 (2) อพย 13:3 (3) ยรม 25:6 (4) พบญ 4:15-19 (5) กดว 14:18, 33
(6) พบญ 7:9 (7) ลนต 19:12 (8) ลนต 26:2 (9) ลก 13:14 (10) ปฐก 2:2-3
(11) ปฐก 2:2-3 (12) ลนต 19:3 (13) รม 13:9 (14) พบญ 5:18 (15) ลนต 19:11
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วัว ลาของเขา หรือสิ่ งใดๆซึ่ ง
เปนของของเพื่อนบาน"
18 คนทั้ งหลายเมื่ อไดยิน ได
เห็นฟารอง ฟาแลบ เสียงแตร
และควันที่พลุ งข้ึนจากภูเขาเชน
นั้น ตางก็ยืนตัวสั่นอยูแตไกล
19 เขาจึ งกล าวแก โมเสสว า
"ทานจงนําความมาเลาเถิด พวก
ขาพเจาจะฟง แตอยาใหพระเจา
ตรัสกับพวกขาพเจาเลย เกรงวา
ขาพเจาจะตาย"
20 โมเสสจึงกลาวแกพลไพรวา
"อยากลัวเลย เพราะวาพระเจา
เสด็จมาเพ่ือลองใจทานทั้งหลาย
เพ่ือพวกทานจะได ยําเกรงพระ
องค และจะไดไมทําบาป"
21 พลไพรยืนอยูแตไกล แต
โมเสสเขาไปใกลความมืดทึบที่
พระเจาทรงสถิตอยูนั้น
22 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา "บอกชนชาติอิสราเอลดังนี้
วา `เจาทั้ งหลายไดเห็นแลววา
เราพูดกับพวกเจาจากทองฟา
23 เจาอยาทํารูปพระดวยเงินไว
สําหรับบูชาเทียมเทากับเราหรือ
ทํารูปพระดวยทองคําสําหรับตัว
24 จงใชดินกอแทนบูชาสําหรับ
เรา และบนแทนนั้นจงใชแกะ
และวั วของเจ าเป นเครื่ องเผา
บูชา และเปนสันติบูชาแกเรา
ในทุ กตําบลที่ เราให ระลึ กถึ ง
นามของเรา เราจะมาหาเจาและ

อวยพรเจา
25 ถ าจะกอแทนบูชาด วยศิลา
สําหรับเรา อยากอดวยศิลาที่ตก
แตงแลว เพราะถาเจาใชเครื่อง
มือตกแตงศิลานั้น เจาก็จะทํา
ใหศิลานั้นเปนมลทิน
26 และเจาอยาเดินตามขั้นบัน-
ไดข้ึ นไปยั งแท นบู ชาของเรา
เพ่ือวาการเปลือยเปลาของเจา
จะไมไดถูกเปดเผยเสียที่นั่น"

ความยุติธรรมระหวาง
นายกับทาส

21"ตอไปนี้ เปนคําตัดสิน
ซึ่ งเจ าต องประกาศให

เขาทั้งหลายทราบไว
2ถ าเจ าจะซื้ อคนฮีบรู ไว เป น
ทาส เขาจะตองปรนนิบัติเจาหก
ป แตปที่ เจ็ดเขาจะไดเปนอิส-
ระโดยไมตองเสียคาไถ
3ถาทาสไดมาแตผู เดียว จง
ปลอยเขาไปแตผูเดียว ถาเขามี
ภรรยาตองปลอยภรรยาของเขา
ไปดวย
4ถานายหาภรรยาใหเขา และ
ภรรยานั้นเกิดบุตรชายก็ดี บุตร
สาวก็ดีดวยกัน ภรรยากับบุตร
นั้นจะเปนคนของนาย เขาจะ
เปนอิสระไดแตตัวผูเดียว
5ถาทาสนั้ นมากลาวเปนที่ เขา
ใจชัดเจนวา `ขาพเจารักนาย
และลูกเมียของขาพเจา ขาพเจา
ไมอยากออกไปเปนไทย'

อพยพ 20, 21

(19) พบญ 5:5, 23-27 (20) อพย 4:10 (21) อพย 19:16 (22) พบญ 4:36; 5:24, 26
(23) อพย 32:1-2, 4 (24) ปฐก 12:2 (25) พบญ 27:5 (26) อพย 28:42-43
(1) อพย 24:3-4 (2) ลนต 25:39-43 (5) พบญ 15:16
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หนา 158
6 ใหนายพาทาสนั้ นไปถึ งพวก
ผู พิพากษา พาเขาไปที่ประตู
หรือไมวงกบประตู แลวใหนาย
เจาะหูเขาดวยเหล็กหมาด เขา
ก็จะอยู ปรนนิบัตินายตอไปจน
ชีวิตหาไม
7ถาคนใดขายบุตรสาวเปนทาสี
หญิงนั้น จะมิไดเปนอิสระ
เหมือนทาส
8ถาหญิงนั้นไมเปนที่พอใจของ
นายที่รับเธอไวเปนภรรยา ตอง
ยอมใหคนอื่นไถเธอไป แตไมมี
สิทธิ์ จะขายหญิงนั้ นใหแกชาว
ตางประเทศ เพราะมิไดสัตยซื่อ
ตอหญิงนั้นแลว
9 ถ านายยกหญิ งนั้ นให เป น
ภรรยาบุตรชายของตน ก็ใหเขา
ปฏิบัติตอหญิงนั้นดุจเปนบุตร
สาวของตน
10ถ าเขาหาหญิ งอื่ นมาเป น
ภรรยา อยาใหเขาลดอาหารการ
กิน เสื้อผาและประเพณีผัวเมีย
กับคนเกา
11 ถาเขามิไดกระทําตามประ-
การใดในสามประการนี้ แก เธอ
หญิงนั้ นจะไปเสียก็ ได โดยไม
ตองมีคาไถ ไมตองเสียเงิน

ความยุติธรรมเกี่ยวกับ
ความเจ็บปวยและ

การกระทําผิดตอคนอื่น
12 ผูใดทุบตีคนหนึ่ งใหตาย ผู
นั้นจําตองรับโทษถึงตายเปนแน

13 ถาผูใดมิไดเจตนาฆาเขา แต
เขาตายเพราะพระเจาทรงปลอย
ใหตายดวยมือของผูนั้น เราจะ
ตั้ งตําบลหนึ่ งไวให เขาหนีไปที่
นั่น
14 แตถาผู ใดเจตนาหักหลังฆา
เพ่ือนบาน ก็ใหดึงตัวเขาไปจาก
แทนบูชาของเราเพื่ อลงโทษให
ถึงตาย
15 ผูใดทุบตีบิดามารดาของตน
ผูนั้ นจะตองถูกปรับโทษถึงตาย
เปนแน
16 ผูใดลักคนไปขายก็ดี หรือมี
ผูพบคนที่ถูกลักไปอยูในมือของ
ผูนั้นก็ดี ผูลักนั้นจะตองถูกปรับ
โทษถึงตายเปนแน
17 ผู ใดดาแช งบิดามารดาของ
ตน ผูนั้ นตองถูกปรับโทษถึง
ตายเปนแน
18 ถามีผู วิวาทกัน และฝาย
หนึ่งเอาหินขวางหรือชก แตอีก
ฝ ายหนึ่ งไม ถึ งแก ความตาย
เพียงแตเจ็บปวยตองนอนพัก
19 ถาผูที่ถูกเจ็บนั้นลุกข้ึน ถือ
ไมเทาเดินออกไปไดอีก ผูตีนั้น
ก็พนโทษ แตเขาจะตองเสียคา
ปวยการ และคารักษาบาดแผล
จนหายเปนปกติ
20 ถ าผู ใดทุบตี ทาสชายหญิง
ของตนดวยไมจนตายคามือ ผู
นั้นตองถูกปรับโทษเปนแน
21 หากวาทาสนั้ นมีชี วิตตอไป

อพยพ 21

(6) อพย 12:12 (7) นหม 5:5 (10) 1 คร 7:3, 5 (12) ปฐก 9:6; ลนต 24:17
(13) กดว 35:11; พบญ 19:3-5 (14) พบญ 19:11-12 (16) ปฐก 37:28; อพย 22:4
(17) ลนต 20:9; สภษ 20:20 (19) 2 ซมอ 3:29 (21) ลนต 25:44-46
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ไดวันหนึ่ ง หรือสองวันจึงตาย
นายก็ไมตองถูกปรับโทษ เพราะ
ทาสนั้นเปนดังเงินของนาย
22 ถามีผูชายตีกัน แลวบังเอิญ
ไปถูกผู หญิงมีครรภทําใหแทง
ลูก แตหญิงนั้นไมเปนอันตราย
ตองปรับผู นั้ นตามแตสามีของ
หญิงนั้นจะเรียกรองเอาจากเขา
และเขาจะตองเสียตามที่พวกผู
พิพากษาจะตัดสิน
23 ถ าหากว าเป นเหตุ ให เกิ ด
อันตรายประการใด ก็ใหวินิจฉัย
ดังนี้ คือชีวิตแทนชีวิต
24 ตาแทนตา ฟนแทนฟน มือ
แทนมือ เทาแทนเทา
25 รอยไหมแทนรอยไหม แผล
แทนแผล รอยช้ําแทนรอยช้ํา

ความรับผิดชอบของ
เจาของสัตว

26 ถ าผู ใดตี นั ยน ตาของทาส
ชายหญิงใหบอดไป เขาตอง
ปลอยทาสผูนั้นใหเปนไทยเนื่อง
ดวยนัยนตาของเขา
27 ถ าผู ใดทําให ฟ นทาสชาย
หญิงหลุดไป เขาตองปลอย
ทาสผูนั้นเปนไทยเนื่ องดวยฟน
ของเขา
28 ถ าวั วขวิดชายหรือหญิงถึ ง
ตายจงเอาหินขวางวัวนั้นใหตาย
เปนแน และอยากินเนื้อของมัน
เลย แตเจาของวัวตัวนั้ นไมมี
โทษ

29 แตถ าวัวนั้ นเคยขวิดคนมา
กอน และมีผูมาเตือนใหเจาของ
ทราบ แตเจาของมิไดกักขังมัน
ไว มันจึงไดขวิดชายหรือหญิง
ถึงตาย ใหเอาหินขวางวัวนั้นเสีย
ใหตายและใหลงโทษเจาของถึง
ตายดวย
30 ถาจะเรียกรองเอาคาไถจาก
ผูนั้น เขาตองเสียคาไถแทนชีวิต
ของเขาตามที่ไดเรียกรอง
31 หากวัวนั้นขวิดบุตรชายและ
บุตรสาว ก็จงปรับโทษตามคํา
ตัดสินขอนี้ดุจกัน
32 ถ าวัวนั้ นขวิดทาสชายหญิง
ของผู ใด เจาของวัวตองใหเงิน
แกนายของทาสนั้ นสามสิบเช-
เขล แลวตองเอาหินขวางวัวนั้น
ใหตายเสียดวย
33 ถาผู ใดเปดบอ หรือขุดบอ
แตมิไดปดไว แลวมีวัวหรือลา
ตกลงไปตายในบอนั้น
34 เจ าของบอตองใหค าชดใช
เขา ตองเสียเงินคาสัตวนั้ นให
แกเจาของ ซากสัตวที่ตายนั้นจะ
ตกเปนของเจาของบอ
35 ถาวัวของผู ใดขวิดวัวของผู
อื่นใหตาย เขาตองขายวัวที่เปน
อยูแลวมาแบงเงินกัน และวัวที่
ตายนั้นใหแบงกันดวย
36 หรือถารู แลววา วัวนั้ นเคย
ขวิดมากอน แตเจาของมิไดกัก
ขังไว เจาของตองใชวัวแทนวัว

อพยพ 21

(22) อพย 18:21-22; 21:30; พบญ 22:18
(24) ลนต 24:20; พบญ 19:21; มธ 5:38-44; 1 ปต 2:19-20 (28) ปฐก 9:5
(30) อพย 21:22; กดว 35:31 (32) อพย 21:28; ศฟย 11:12-13; มธ 26:15; 27:3, 9
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และวัวที่ ตายนั้ นก็ตกเปนของ
ตัว"
สิทธิอํานาจของเจาของสัตว

22"ถาผู ใดลักวัวหรือแกะ
ไปฆาหรือขาย ใหผูนั้น

ใช วัวหาตัวแทนวัวหนึ่ งตัวและ
แกะสี่ตัวแทนแกะตัวหนึ่ง
2ถาผู ใดเห็นขโมยกําลังขุดชอง
เขาไปแลวตีขโมยนั้นตาย ไม
ตองทําใหโลหิตตกเพราะการตี
คนนั้น
3ถาดวงอาทิตยข้ึนแลว ตองทํา
ใหโลหิตตกเพราะการตีคนนั้ น
แตผูรายนั้นตองใหคาชดใช ถา
เขาไมมีอะไรจะใชให ตองขาย
ตัวเขาเปนคาของที่ลักไปนั้น
4ถาจับของที่ลักไปนั้นไดอยู ใน
มือของเขาจะเปนวัวก็ดี หรือลา
ก็ดี หรือแกะก็ดี ซึ่งยังเปนอยู
ขโมยนั้ นต องใหค าชดใช เป น
สองเทา
5ถาผู ใดปลอยใหสัตวกินของ
ในนา หรือในสวนองุนเสียไป
หรือปลอยสัตวของตน แลวมัน
ไปกินในนาของผูอื่น เขาตองให
คาชดใช โดยใหของที่ดีที่สุดใน
นาของตน และของที่ดีที่สุดใน
สวนองุนของตนเปนคาเสียหาย
6ถาจุดไฟที่กองหนาม และไฟ
ลามไปติดกองขาว หรือติดตน
ขาวซึ่งมิไดเกี่ยว หรือติดทุงนา
ใหไหมเสีย ผูที่จุดไฟนั้นตองใช

คาเสียหายเต็มจํานวน
7ถ าผู ใดฝากเงิ นหรื อสิ่ งของ
ไวกับเพ่ือนบาน แลวของนั้นถูก
ขโมยลักไปจากเรือนผูนั้น ถาจับ
ขโมยได ขโมยตองใชแทนเปน
สองเทา
8ถาจับขโมยไมได จงนําเจา
ของเรือนมาถึงพวกผู พิพากษา
เพ่ือจะดูวามือของตนเองไดลัก
สิ่งของของเพ่ือนบานนั้นหรือไม
9ในคดีฟองรองทุกอยาง จะ
เปนเรื่องวัว ลา แกะ หรือเสื้อผา
หรือเร่ื องสิ่ งของใดๆที่ หายไป
ถามีคนมาอางวาสิ่งนี้สิ่งนั้นเปน
ของตน จงนําคดีของคูความนั้น
ไปถึงพวกผูพิพากษา พวกผูพิ-
พากษานั้ นจะตัดสินว าผู ใดผิด
ผูนั้นจะตองใชคาชดใชเปนสอง
เทา
10 ถาผู ใดฝากลาหรือวัว หรือ
แกะ หรือสัตวใดๆไวกับเพ่ือน
บาน และสัตวนั้นเกิดตายลง
หรือเปนอันตราย หรือมีผู ไล
ตอนไปจากบานนั้นโดยไมมีใคร
เห็น
11 ตองใหผู รับฝากนั้นปฏิญาณ
ตัวตอเพ่ื อนบานตอพระพักตร
พระเยโฮวาหเพ่ือดูวา มือของ
เขาลักของของเพ่ือนบานนั้นจริง
หรือไม แลวเจาของนั้นจะตอง
ยินยอม ผูรับฝากนั้นไมตองให
คาชดใช

อพยพ 21, 22

(1) 2 ซมอ 12:6; สภษ 6:31; ลก 19:8 (2) กดว 35:27; โยบ 24:16 (3) อพย 21:2
(4) อพย 21:16; สภษ 6:31 (7) อพย 22:4; ลนต 6:1-7 (8) อพย 21:6, 22; 22:28
(9) อพย 22:8, 28; พบญ 25:1 (11) ฮบ 6:16

 02_exo.pub 
 page 47

 Wednesday, December 28, 2005 09:23 



หนา 161
12 แตถาสัตวนั้นถูกลักไป ขณะ
เมื่อผู รับฝากอยูดวย ผู รับฝาก
ตองใหคาชดใชแกเจาของ
13 ถามีสัตวร ายมากัดฉีกสัตว
นั้นตาย จงเอาซากมาใหตรวจดู
เปนหลักฐาน แลวผู รับฝากไม
ตองใหคาชดใชแทนสัตวถูกกัด
ฉีกนั้น
14 ถ าผู ใดยื มสิ่ งใดๆไปจาก
เพ่ือนบานแลวเกิดเปนอันตราย
หรือตายระหวางเวลาที่ เจาของ
ไมอยู ผูยืมตองใหคาชดใชเต็ม
ตามจํานวนเปนแน
15 แตถาเจาของอยูดวย ผู ยืม
ไมตองใหคาชดใช ถาเปนของ
เชาใหคิดแตคาเชาเทานั้น

การลวงประเวณี
การไหวรูปเคารพ ความกรุณา
16 ถาผู ใดลอลวงหญิงพรหม-
จารี ที่ ยั งไม มี คู หมั้ นและนอน
รวมกับหญิงนั้น ผูนั้ นจะตอง
เสียเงินสินสอด และตองรับ
หญิงนั้นเปนภรรยาของตน
17 ถาบิดาไมยอมอยางเด็ดขาด
ที่ จะยกหญิงนั้ นให เปนภรรยา
เขาก็ ต องเสี ยเงิ นเท าสิ นสอด
ตาม ธรรม เ นี ยมสู ขอห ญิ ง
พรหมจารีนั้นดุจกัน
18 สําหรับหญิงแมมด เจาอยา
ใหรอดชีวิตอยูเลย
19 ผู ใดรวมประเวณีกับสัตว ผู
นั้นจะตองถูกลงโทษถึงตายเปน

แน
20 ผู ใดถวายบูชาแดพระตางๆ
เวนแตพระเยโฮวาหองคเดียว ผู
นั้นตองถูกทําลายเสียสิ้น
21 เจาอยาบีบบังคับ หรือขม
เหงคนตางดาวเลย เพราะเจาทั้ง
หลายเคยเปนคนตางดาวอยู ใน
ประเทศอียิปต
22 อยาขมเหงหญิงมายหรือลูก
กําพราพอเลย
23 ถาเจาขมเหงเขาโดยวิธีใดก็
ตาม และเขารองทุกขถึงเรา เรา
จะฟงคํารองทุกขของเขาแนๆ
24 ความโกรธของเราจะพลุงข้ึน
และเราจะประหารเจาดวยดาบ
ภรรยาของเจาจะตองเปนม าย
และบุตรของเจาจะตองเปนกํา-
พราพอ
25 ถาเจาใหพลไพรของเราคน
ใดที่เปนคนจนและอยูกับเจายืม
เงินไป อยาถือวาตนเปนเจาหนี้
และอยาคิดดอกเบ้ียจากเขา
26 ถ าเจ าได รั บเสื้ อคลุ มของ
เพ่ือนบานไวเปนของประกัน จง
คืนของนั้นให เขากอนตะวันตก
ดิน
27 เพราะเขามี เสื้ อคลุมตัวนั้ น
ตัวเดียวเปนเครื่ องปกคลุมราง
กาย มิฉะนั้นเวลานอนเขาจะเอา
อะไรหมเลา ตอมาเมื่ อเขาทูล
รองทุกขตอเรา เราจะสดับฟง
เพราะเราเปนผูมีเมตตากรุณา

อพยพ 22

(12) ปฐก 31:39 (13) ปฐก 31:39 (16) พบญ 22:28-29 (17) ปฐก 34:12
(18) ลนต 19:31 (19) ลนต 18:23; 20:15 (21) อพย 23:9 (22) พบญ 24:17-18
(23) พบญ 10:17-18 (24) สดด 69:24 (26) พบญ 24:6, 10-13 (27) อพย 34:6-7

 02_exo.pub 
 page 48

 Wednesday, December 28, 2005 09:23 



หนา 162
28 อยาดาผู เปนพระ หรือสาป
แช งผู ปกครองชนชาติของเจ า
เลย
29 อยาชักชาที่ จะนําพืชผลและ
น้ําผลไมอันแรกของเจามาถวาย
พระเจา จงถวายบุตรชายหัวป
ของเจาใหแกเรา
30 สําหรับวัวและแพะแกะของ
เจา จงทําดังนั้นเหมือนกัน ให
ลูกมันอยูกับแมเจ็ดวัน ถึงวันที่
แปดจงพามาถวายแกเรา
31 เจาทั้ งหลายเปนคนบริสุทธิ์
อุทิศแกเรา เหตุฉะนั้นเนื้ อ
สัตวที่ ถูกกัดตายในทุ งนา เจา
อยากินเลย จงทิ้ งใหสุนัขกิน
เสีย"

กฎศีลธรรม

23"อยานําเร่ืองเท็จไปเลา
ตอๆกัน อยารวมมือ

เปนพยานใสรายกับคนชั่ว
2อยาทําชั่ วตามอยางคนจํานวน
มากที่เขาทํากันนั้นเลย อยาอาง
พยานลําเอียงเขาขางหมูมาก จะ
ทําใหขาดความยุติธรรมไป
3ทั้ งอยาลําเอียงเขาขางคนจน
ในคดีของเขา
4ถาเจ าพบวัวหรือลาของศัตรู
หลงมา จงพาไปสงคืนใหเจา
ของจงได
5ถ าเห็ นลาของผู ที่ เกลี ยดชั ง
เจาลมลงเพราะบรรทุกของหนัก
อยาไดเมินเฉยเสีย จงชวยเขา

ยกมันข้ึน
6 เจาอยาบิดเบือนคําพิพากษา
ใหผิดไปจากความยุติธรรมที่คน
จนควรไดรับในคดีของเขา
7 เจาจงหลีกใหหางไกลจากการ
ใสความคนอื่น อยาประหาร
ชีวิตคนที่ปราศจากความผิดและ
คนชอบธรรม เพราะเราจะไมยก
โทษใหคนชั่ว
8อยารับสินบนเลย เพราะวา
สินบนทําใหคนตาดีกลายเปน
คนตาบอดไป และพลิกคดีของ
คนชอบธรรมเสียได
9 เจ าอย าข มเหงคนต างด าว
เพราะเจารู จักใจคนตางดาวแลว
เพราะวาเจาทั้ งหลายก็เคยเปน
คนตางดาวในประเทศอียิปตมา
กอน

ปแหงการหยุดพัก
10 จงหวานพืชและเกี่ยวเก็บผล
ในนาของเจาตลอดหกป
11 แตปที่ เจ็ดนั้น จงงดเสีย
ปลอยใหนานั้นวางอยู เพ่ือให
คนจนในชนชาติของเจาเก็บกิน
สวนที่ เหลือนอกนั้นก็ใหสัตวปา
กิน สวนสวนองุนและสวนมะ-
กอกเทศเจาจงกระทําเชนเดียว
กัน
12 จงทําการงานของเจาหกวัน
แต ในวันที่ เจ็ดนั้ นจงหยุดงาน
เพ่ือวัว ลาของเจาจะไดพัก และ
ลูกชายทาสีของเจา กับคนตาง

อพยพ 22, 23

(28) ปญจ 10:20 (29) อพย 13:2, 12 (31) อพย 19:6; ลนต 7:24 (1) อพย 20:16
(2) ปฐก 7:1 (3) พบญ 1:17 (4) รม 12:20 (5) พบญ 22:4 (6) ปญจ 5:8
(7) มธ 27:4 (8) สภษ 15:27 (9) อพย 22:21 (10) ลนต 25:1-7 (12) ลก 13:14
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ดาวจะไดพักผอนใหสดชื่นดวย
13 สิ่ งทั้ งปวงที่ เราสั่ งเจาไวนั้ น
จงระวังถือใหดี และอยาออกชื่อ
พระอื่นเลย อยาใหไดยินชื่อของ
พระเหล านั้ นออกจากปากของ
เจา

เทศกาลประจําป
14 จงถือเทศกาลถวายแกเราป
ละสามครั้ง
15 จงถือเทศกาลกินขนมปงไร
เชื้ อตามเวลาที่กําหนดไว (ใน
เดือนอาบีบ อันเปนเดือนซึ่งเรา
บัญชาไว เจาจงกินขนมปงไร
เชื้ อเจ็ดวันตามที่ เราสั่ งเจ าไว
แลว เพราะในเดือนนั้นเจาออก
จากอียิปต อยาใหผูใดมาเฝาเรา
มือเปลาเลย)
16 จงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการ
เก็บเกี่ยว ถวายพืชผลแรกที่เกิด
จากแรงงานของเจา ซึ่ งเจาได
หวานพืชลงในนา เจาจงถือ
เทศกาลเลี้ ยงฉลองการเก็บพืช
ผลปลายป เมื่ อเจาเก็บพืชผล
จากทุงนาอันเปนผลงานของเจา
17 ให ผู ชายทั้ งปวงเขาเฝาพระ
เยโฮวาหพระเจาปละสามครั้ง
18 อย าถวายเลื อดจากเครื่ อง
บูชาของเรา พรอมกับขนมปงมี
เชื้ อ หรือปลอยใหมีไขมันใน
เครื่ องบูชาของเราเหลืออยู จน
ถึงรุงเชา
19 พืชผลอันดี เลิ ศซึ่ งได เก็ บ

ครั้งแรกจากไรนาของเจานั้น จง
นํามาถวายในพระนิเวศพระเย-
โฮวาหพระเจาของเจา อยาตม
เนื้ อลูกแพะดวยน้ํานมของแม
มันเลย

ระเบียบในการชนะ
แผนดินคานาอัน

20 ดูเถิด เราใชทูตสวรรคองค
หนึ่ งเดินนําหนาพวกเจา เพ่ือ
คอยระวังรักษาพวกเจาตามทาง
นําไปถึงที่ซึ่งเราไดเตรียมไว
21 จงเอาใจใสทูตนั้ นและเชื่ อ
ฟงเสียงของเขา อยาฝาฝนเขา
เพราะเขาจะไมยกโทษการละ-
เมิดใหเจาเลย ดวยวาเขากระทํา
ในนามของเรา
22 แต ถ าเจ าทั้ งหลายเชื่ อฟ ง
เสียงของเขาจริงๆ และทําทุกสิ่ง
ตามที่ เราสั่ งไว เราจะเปนศัตรู
ตอศัตรูของพวกเจา และจะเปน
ปฏิปกษตอปฏิปกษของพวกเจา
23 ดวยวาทูตสวรรคของเราจะ
ไปขางหนาพวกเจา และจะนํา
พวกเจาไปถึงคนอาโมไรต คน
ฮิตไทต คนเปริสซี คนคานาอัน
คนฮีไวต และคนเยบุส แลวเรา
จะตัดคนเหลานั้นออกเสีย
24 อย ากราบไหวพระของเขา
หรือปรนนิบัติหรือทําตามแบบ
อยางที่พวกเขากระทํา แตจง
ทําลายรูปเคารพของเขา และทุบ
เสาศั กดิ์ สิ ทธิ์ ของเขาเสี ยให

อพยพ 23

(14) อพย 23:17 (15) อพย 12:14-20 (16) อพย 34:22 (17) พบญ 16:16
(18) อพย 34:25 (19) พบญ 14:21 (20) อพย 3:2; 13:15 (21) พบญ 18:19
(22) พบญ 30:7 (23) อพย 23:20 (24) อพย 20:5; 23:13
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แหลกละเอียด
25 จงปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห
พระเจาของเจา แลวพระองคจะ
ทรงอวยพรแกอาหารและน้ําของ
เจา เราจะบันดาลใหโรคตางๆ
หายไปจากทามกลางพวกเจา
26 จะไมมีการแทงลูก หรือเปน
หมันในดินแดนของเจา เราจะ
ใหเจามีอายุยืนนาน
27 เราจะบันดาลให เกิดความ
สยดสยองข้ึนกอนหนาพวกเจา
เราจะทําลายชาวเมืองทั้ งปวงที่
พวกเจาไปเผชิญหนานั้น เราจะ
ใหพวกศัตรูทั้ งปวงหันหลังหนี
พวกเจา
28 เราจะใช ใหฝู งตอล วงหน า
ไปกอนพวกเจา จะขับไลคนฮี-
ไวต คนคานาอัน คนฮิตไทตไป
ใหพนหนาพวกเจา
29 เราจะไมไลเขาไปใหพนหนา
พวกเจาในระยะปเดียว เกรงวา
แผนดินจะรกรางไปและสัตวปา
จะทวีจํานวนข้ึนตอสูกับพวกเจา
30 แตเราจะไลเขาไปใหพนหนา
พวกเจ าที ละเล็ กละน อยจน
พวกเจาทวีจํานวนมากขึ้น แลว
ได รั บมอบดิ นแดนนั้ น เป น
กรรมสิทธิ์
31 เราจะกําหนดเขตแดนของ
พวกเจาไวตั้งแตทะเลแดงจนถึง
ทะเลของชาวฟลิสเตีย ตั้ งแต
ถิ่ นทุ รกั นดารจนจดแม น้ํ า

เพราะเราจะมอบชาวเมืองนั้นไว
ในมือของพวกเจาใหพวกเจาไล
เขาไปเสียใหพนหนา
32 พวกเจาอยาทําพันธสัญญา
กับเขา หรือกับพระของเขาเลย
33 เขาจะอาศัยในดินแดนของ
เจาไมได เกรงวาเขาจะชักจูงให
เจากระทําบาปตอเรา เพราะวา
ถาพวกเจาปรนนิบัติพระของเขา
เร่ื องนี้ ก็จะเปนบวงแรวดักเจา
เปนแน"

พระเจาทรงประทาน
คําส่ังแกโมเสส

24พระองคตรัสกับโมเสส
วา "เจากับอาโรน นา-

ดับ และอาบีฮู กับพวกผู ใหญ
เจ็ดสิบคนของอิสราเอลจงข้ึนมา
เฝาพระเยโฮวาห แลวนมัสการ
อยูแตไกล
2ใหเฉพาะโมเสสผู เดียวเขามา
ใกลพระเยโฮวาห สวนคนอื่นๆ
อย าให เข ามาใกล และอย าให
ประชาชนขึ้นมากับโมเสสเลย"
3โมเสสจึงนําพระวจนะของพระ
เยโฮวาหและคําตัดสินทั้ งสิ้นมา
ชี้แจงใหประชาชนทราบ  ประ-
ชาชนทั้ งปวงก็ ตอบเป นเสี ยง
เดียวกันวา "พระวจนะทั้ งหมด
ซึ่งพระเยโฮวาหตรัสไวนั้น พวก
เราจะกระทําตาม"
4 โมเสสจึ งจารึกพระวจนะของ
พระเยโฮวาหไวทุกคํา แลวตื่ น

อพยพ 23, 24

(25) อพย 15:26 (26) พบญ 7:14; 28:4 (27) อพย 15:16 (28) ยชว 24:12
(29) พบญ 7:22 (31) ปฐก 15:18 (32) อพย 34:12, 15 (33) สดด 106:36
(1) ลนต 10:1-2; กดว 11:16 (3) อพย 19:8; 24:7 (4) ปฐก 28:18
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ข้ึนแตเชาจัดแจงสรางแทนบูชา
ข้ึนที่ เชิงภูเขา ปกเสาหินข้ึนสิบ
สองกอนตามจํานวนตระกูลทั้ ง
สิบสองของอิสราเอล
5ทานใชใหหนุมๆชนชาติอิส-
ราเอลถวายเครื่ องเผาบูชาและ
ถวายวัวเปนเครื่ องสันติบูชาแด
พระเยโฮวาห
6โมเสสเก็บเลือดวัวครึ่งหนึ่ งไว
ในชาม อีกครึ่ งหนึ่ งประพรมที่
แทนบูชานั้น
7ท านถื อหนั งสื อพันธสั ญญา
อานใหประชาชนฟง พวกเขา
กลาววา "บรรดาสิ่งที่พระเยโฮ-
วาหตรัสไวนั้นพวกเราจะกระทํา
ตาม และเราจะเชื่อฟง"
8 โมเสสก็ เอาเลือดพรมประชา
ชนและกลาววา "ดูเถิด นี่ เปน
เลือดแหงพันธสัญญา ซึ่ งพระ
เยโฮวาหกระทํากับเจาตามพระ
วจนะทั้งหมดนี้"

โมเสสอยูบนภูเขาซีนาย
 ส่ีสิบวัน

9ครั้งนั้นโมเสสกับอาโรน นา-
ดับและอาบี ฮูและพวกผู ใหญ
เจ็ดสิบคนของอิสราเอลข้ึ นไป
อีก
10 เขาทั้ งหลายได เห็นพระเจา
แหงอิสราเอล และพ้ืนที่ รอง
พระบาทเปนดุจพลอยไพทูรย
สุกใสเหมือนทองฟาทีเดียว
11 พระองคมิไดลงโทษบรรดา

หัวหนาชนชาติอิสราเอล เขาทั้ง
หลายไดเห็นพระเจาและไดกิน
และดื่ม
12 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา "ข้ึนมาหาเราบนภูเขาแลว
คอยอยูที่นั่น เราจะใหแผนศิลา
อันมีราชบัญญัติ และขอบัญญัติ
ซึ่ งเราจารึกไว เพ่ือเก็บไวสอน
เขา"
13 โมเสสจึงลุกข้ึนพรอมกับโย-
ชูวาผู รับใช โมเสสข้ึนไปบน
ภูเขาของพระเจา
14 และกล าวแก พวกผู ใหญ
เหลานั้นวา "คอยเราอยูที่นี่จน
กว าเราจะกลับมาหาพวกท าน
อีก ดูเถิด อาโรนและเฮอรอยู
กับพวกทาน ใครมีเร่ืองราวอะ-
ไรก็จงมาหาทานทั้งสองนี้เถิด"
15 แล วโมเสสขึ้ นไปบนภู เขา
เมฆก็คลุมภูเขาไว
16 สงาราศีของพระเยโฮวาหมา
อยูบนภูเขาซีนาย เมฆนั้นปก
คลุมภูเขาอยูหกวัน ครั้นวันที่
เจ็ดพระองคทรงเรียกโมเสสจาก
หมูเมฆ
17 สง าราศีของพระเยโฮวาห
ปรากฏแกตาชนชาติอิสราเอล
เหมือนเปลวไฟไหมอยูบนยอด
ภูเขา
18 โมเสสเขาไปในหมู เมฆนั้ น
และข้ึนไปบนภูเขา โมเสสอยูบน
ภูเขานั้นสี่สิบวันสี่สิบคืน

อพยพ 24

(5) อพย 18:12; 20:24 (6) ฮบ 9:18 (7) ฮบ 9:19 (8) มธ 26:28 (10) อสค 1:26
(11) ปฐก 32:30; อพย 19:21 (12) อพย 24:2, 15; 31:18 (13) อพย 32:17
(14) อพย 17:10 (15) อพย 19:9 (16) อพย 16:10; 33:18 (17) พบญ 4:26
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อิสราเอลชวยกันถวาย
เพื่อสรางพลับพลา

25ฝายพระเยโฮวาหตรัส
กับโมเสสวา

2"จงสั่ งชนชาติอิสราเอลใหนํา
ของมาถวายแกเรา ของนั้นให
รับมาจากทุกๆคนที่เต็มใจถวาย
3ของถวายซึ่ งเจาจะตองรับจาก
เขาคือ ทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์
4ดายสีฟา สีมวง สีแดงเขม ผา
ปานเนื้อละเอียดและขนแพะ
5หนังแกะตัวผูยอมสีแดง หนัง
ของตัวแบดเจอร และไมกระ-
ถินเทศ
6น้ํามันเติมประทีป เครื่องเทศ
ปรุงน้ํามันสําหรับเจิม และปรุง
เครื่องหอม
7พลอยสีน้ําขาวและพลอยสํา-
หรับฝงในเอโฟดและทับทรวง
8แลวใหเขาสรางสถานบริสุทธิ์
ถวายแกเรา เพ่ือเราจะไดอยู
ทามกลางพวกเขา
9 แบบอย า งพลั บพลาและ
เครื่ องทั้ งปวงของพลับพลานั้น
เจาจงทําตามที่ เราแจงไวแกเจา
นี้ทุกประการ

หีบพันธสัญญา
10 ใหเขาทําหีบใบหนึ่ งดวยไม
กระถินเทศ ยาวสองศอกคืบ
กวางศอกคืบ และสูงศอกคืบ
11 หีบนั้ นหุ มดวยทองคําบริ-
สุ ทธิ์ ทั้ งด านในและด านนอก

แลวทํากระจั งคาดรอบหีบนั้ น
ดวยทองคํา
12 ให หล อห วงทองคําสี่ ห วง
สําหรับหีบนั้ นติดไวที่ มุมทั้ งสี่
ดานนี้สองหวง และดานนั้นสอง
หวง
13 ใหทําคานหามดวยไมกระ-
ถินเทศหุมดวยทองคํา
14 แลวสอดคานหามเขาที่ หวง
ขางหีบสําหรับใชยกหามหีบนั้น
15 ไมคานหามใหสอดไวในหวง
ของหีบ อยาถอดออกเลย
16 พระโอวาทที่ เราจะใหแกเจา
จงเก็บไวในหีบนั้น
17 แล วจงทําพระที่ นั่ งกรุณา
ดวยทองคําบริสุทธิ์ ยาวสอง
ศอกคืบ กวางศอกคืบ
18 จงทําเครู บทองคําสองรู ป
โดยใช ฝ ค อนทําตั้ งไว ที่ ปลาย
พระที่นั่งกรุณาทั้งสองขาง
19 ทําเครูบไวที่ ปลายพระที่นั่ ง
กรุณาขางละรูป ทําเครูบนั้นและ
ใหตอนปลายทั้งสองขางติดเปน
เนื้อเดียวกับพระที่นั่งกรุณา
20 ใหเครูบกางปกออกไวเบ้ือง
บน ปกพระที่นั่งกรุณาไวดวยปก
และใหหันหนาเขาหากัน ให
เครูบหันหน ามาตรงพระที่ นั่ ง
กรุณา
21 แลวจงตั้งพระที่นั่งกรุณานั้น
ไวบนหีบ จงบรรจุพระโอวาทซึ่ง
เราจะใหไวแกเจาไวในหีบนั้น

อพยพ 25

(2) อพย 35:4-9, 21 (6) อพย 27:20 (7) อพย 28:4, 6-14 (8) อพย 29:45; 36:1
(10) อพย 37:1-9 (11) อพย 37:2 (15) กดว 4:6; 1 พกษ 8:8 (16) อพย 16:34
(17) อพย 37:6 (20) 1 พกษ 8:7 (21) อพย 25:16; 26:34
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22ณ ที่นั้น เราจะอยูใหเจาเขา
เฝา และจะสนทนากับเจาจาก
เหนื อพระที่ นั่ งกรุณาระหว าง
กลางเครูบทั้ งสองซึ่ งตั้ งอยู บน
หีบพระโอวาท เราจะสนทนากับ
เจาทุกเร่ื องซึ่ งเราจะสั่ งเจาให
ประกาศแกชนชาติอิสราเอล
โตะขนมปงหนาพระพักตร

23 แลวจงเอาไมกระถินเทศมา
ทําโตะตัวหนึ่ ง ยาวสองศอก
กวางหนึ่งศอก และสูงศอกคืบ
24 เจาจงหุมโตะนั้นดวยทองคํา
บริสุทธิ์ และทํากระจังทองคํา
รอบโตะนั้นดวย
25 ประกับโต ะนั้ นทําให กว าง
หนึ่ งฝามือโดยรอบ แลวทํา
กระจังทองคําประกอบใหรอบ
ประกับนั้น
26 จงทําหวงทองคําสี่หวงติดไว
ที่มุมขาโตะทั้งสี่
27 หวงนั้นใหติดชิดกับประกับ
เพ่ือเอาไวสอดคานหาม
28 เจ าจงทําคานหามด วยไม
กระถินเทศ หุมดวยทองคํา ให
หามโตะดวยไมนี้
29 เจาจงทําจานและชอน คนโท
และอางน้ําที่ใชสําหรับรินเครื่อง
ดื่มบูชา สิ่งเหลานี้เจาจงทําดวย
ทองคําบริสุทธิ์
30 และเจ าจงวางขนมป งหน า
พระพักตรไวบนโตะนั้นตอหนา
เราเปนนิตย

คันประทีปทองคํา
31 เจาจงทําคันประทีปอันหนึ่ ง
ดวยทองคําบริสุทธิ์ จงใชฝคอน
ทําคันประทีป ใหทั้งลําตัว กิ่ง
ดอก ดอกตูม และกลีบติดเปน
เนื้อเดียวกันคันประทีปนั้น
32 ใหมีกิ่งหกกิ่ง แยกออกจาก
ลําคันประทีปนั้นขางละสามกิ่ง
33 กิ่ งหนึ่ งมีดอกเหมือนดอก
อัลมันดสามดอก ทุกๆดอกใหมี
ดอกตูมและกลีบ อีกกิ่งหนึ่งให
มีดอกสามดอกเหมือนดอกอัล-
มันด ทุกๆดอกใหมีดอกตูม
และกลีบ ใหเปนดังนี้ทั้งหกกิ่ง
ซึ่งย่ืนออกจากลําคันประทีป
34 สําหรับลําคันประทีปนั้นให
มีดอกสี่ ดอกเหมื อนดอกอั ล-
มันด ทั้งดอกตูมและกลีบ
35 ใตกิ่ งทุกๆคู ทั้ งหกกิ่ งที่ ลํา
คันประทีปนั้น ใหมีดอกตูมเปน
เนื้อเดียวกันกับคันประทีป
36 ดอกตู มและกิ่ งทําให เป น
เนื้อเดียวกันกับคันประทีป ให
ทุกส วนเปนเนื้ อเดียวกันด วย
ทองคําบริสุทธิ์ที่ใชคอนทํา
37 จงทําตะเกียงเจ็ดดวงสําหรับ
คันประทีปนั้น แลวจุดตะเกียง
ใหสองแสงตรงไปหนาคันประ-
ทีป
38 ตะไกรตัดไสตะเกียง และ
ถาดใสตะไกรใหทําดวยทองคํา
บริสุทธิ์

อพยพ 25

(22) อพย 29:42-43 (23) อพย 37:10 (29) อพย 37:16; กดว 4:7
(30) อพย 39:36; 40:23 (31) อพย 37:17-24 (33) อพย 37:19
(34) อพย 37:20 (37) อพย 27:21; 30:8; ลนต 24:3-4
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39 คันประทีปกับเครื่ องใชทุก
อยางใหทําดวยทองคําบริสุทธิ์
หนึ่งตะลันต
40 จงระวั งทําสิ่ งเหล านี้ ตาม
แบบอยางที่ เราแจงแกเจาบนภู
เขา"

มานสําหรับพลับพลา

26"นอกจากนั้น เจาจงทํา
พลับพลาดวยมานสิบ

ผืน ทําดวยผาปานเนื้อละเอียด
และผาทอดวยดายยอมสีฟา สี
มวง สีแดงเขม กับใหมีภาพ
เครูบฝมือชางออกแบบไว
2มานผืนหนึ่ งใหยาวย่ีสิบแปด
ศอก กวางสี่ศอก มานทุกผืนให
เทากัน
3มานหาผืนใหเกี่ยวติดกันและ
อีกห าผืนนั้ นก็ ให เกี่ ยวติดกัน
ดวย
4จงทําหูมานดวยด ายสีฟาติด
ไวตามขอบมานดานนอกสุดชุด
ที่หนึ่ ง และตามขอบมานดาน
นอกสุดชุดที่สอง จงติดหูไว
เหมือนกัน
5ม านผื นหนึ่ งให ทําหู ห าสิ บ
หูและตามขอบมานชุดที่สอง ให
ทําหูหาสิบหูใหตรงกัน
6จงทําขอทองคําหาสิบขอสํา-
หรับใชเกี่ ยวมาน เพ่ือใหเปน
พลับพลาเดียวกัน
7จงทํามานดวยขนแพะ สําหรับ
เปนเต็นทคลุมพลับพลาชั้นนอก

อีกสิบเอ็ดผืน
8มานผืนหนึ่ งใหทํายาวสามสิบ
ศอก กวางสี่ศอก ทั้งสิบเอ็ดผืน
ใหเทากัน
9มานหาผืนใหเกี่ยวติดกันตาง
หากและมานอีกหกผืนใหเกี่ ยว
ติดกันตางหากเชนกัน และมาน
ผืนที่หกนั้นจงใหหอยซอนลงมา
ขางหนาพลับพลา
10 ทําหูหาสิบหูติดกับขอบมาน
ดานนอกสุดชุดที่หนึ่ ง และหู
ห าสิ บหู ติ ดกั บขอบม านด าน
นอกสุดชุดที่สอง
11 แลวทําขอทองสัมฤทธิ์หาสิบ
ขอ เกี่ยวขอเขาที่หู เกี่ยวใหติด
เปนเต็นทหลังเดียวกัน
12 มานเต็นทสวนที่เกินอยู คือ
ชายมานครึ่ งหนึ่ งที่ เหลืออยูนั้น
จงใหหอยลงมาดานหลังพลับ-
พลา
13 สวนมานคลุมพลับพลา ซึ่ ง
ยาวเกินไปขางละหนึ่ งศอกนั้ น
ใหหอยลงมาขางๆพลับพลาทั้ ง
ขางนี้ และขางโนน สําหรับใช
กําบัง
14 เครื่องดาดเต็นทขางบน เจา
จงทําดวยหนังแกะตัวผู ยอมสี
แดงชั้ นหนึ่ งและคลุมดวยหนัง
ของตัวแบดเจอรอีกชั้นหนึ่ง

ไมกรอบสําหรับพลับพลา
15 ไมกรอบสําหรับทําฝาพลับ-
พลานั้น ใหใชไมกระถินเทศตั้ง

อพยพ 25, 26

(40) อพย 25:9; 26:30; กดว 8:4; 1 พศด 28:11; กจ 7:44; ฮบ 8:5
(1) อพย 36:8-19 (7) อพย 36:14
(14) อพย 35:7, 23; 36:19; 39:44 (15) อพย 36:20-34
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ตรงข้ึน
16 ไมกรอบนั้ นใหยาวแผนละ
สิบศอก กวางศอกคืบ
17 ใหมีเดือยกรอบละสองเดือย
เดือยกรอบหนึ่ งมีไมประกับติด
กับเดือยอีกกรอบหนึ่ง ไมกรอบ
พลับพลาทั้งหมดใหทําอยางนี้
18 เจาจงทําไมกรอบพลับพลา
ดังนี้ ดานใตใหทําย่ีสิบแผน
19 จงทําฐานรองรับดวยเงินสี่-
สิ บฐานสําหรั บไม กรอบย่ี สิ บ
แผน ใตไมกรอบแผนหนึ่งใหมี
ฐานรองรับแผนละสองฐาน สํา-
หรับสวมเดือยสองอัน
20 ดานที่สองของพลับพลาขาง
ทิศเหนือนั้น ใหใชไมกรอบย่ีสิบ
แผน
21 และทําฐานเงินรองรับสี่ สิบ
ฐาน ใตกรอบใหทําฐานแผนละ
สองฐาน
22 ส วนด านหลั งทิ ศตะวันตก
ของพลับพลา ใหทําไมกรอบหก
แผน
23 และทําอีกสองแผนสําหรับ
มุมพลับพลาดานหลัง
24 ไมกรอบนั้ นขางลางใหแยก
กัน แตตอนบนยอดใหติดกันที่
หวงแรกทั้งสองแหง ใหกระทํา
ดังนี้ก็จะทําใหเกิดมุมสองมุม
25 คื อรวมเป นไม กรอบแปด
แผนดวยกัน และฐานเงินสิบหก
อัน ใตกรอบไมใหมีฐานรองรับ

แผนละสองฐาน
ไมกรอบหุมดวยทองคํา

26 เจาจงทํากลอนดวยไมกระ-
ถินเทศหาอัน สําหรับไมกรอบ
ฝาพลับพลาดานหนึ่ง
27 และกลอนอีกหาอันสําหรับ
ขัดไมกรอบฝาพลับพลาอีกดาน
หนึ่ ง และกลอนอีกหาอันสํา-
หรับขั ดไม กรอบฝาพลั บพลา
ดานหลัง คือดานตะวันตก
28 กลอนตั วกลางคื ออยู ตอน
กลางของไมกรอบสําหรับขัดฝา
รอยใหติดกัน
29 จงหุมไมกรอบเหลานั้นดวย
ทองคํา และทําหวงไมกรอบดวย
ทองคําสําหรับรอยกลอน และ
กลอนนั้นใหหุมดวยทองคํา
30พลับพลานั้น เจาจงจัดตั้งไว
ตามแบบอย างที่ เราไดแจ งแก
เจาแลวที่บนภูเขา
มานท่ีอยูระหวางท่ีบริสุทธ์ิ

 กับท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด
31 จงทํามานผืนหนึ่ ง ทอดวย
ดายสีฟา สีมวง สีแดงเขม และ
ดวยผาปานเนื้อละเอียด ใหมี
ภาพเครูบฝมือชางออกแบบไว
32 ม านนั้ นใหแขวนไวดวยขอ
ทองคําที่ เสาไมกระถินเทศสี่ เสา
ที่หุมดวยทองคํา และซึ่งตั้งอยู
บนฐานเงินสี่อัน
33 มานนั้นใหเขาแขวนไวกับขอ
สําหรับเกี่ ยวมาน แลวเอาหีบ

อพยพ 26

(28) อพย 36:33 (30) อพย 25:9, 40; 27:8; 39:32; กดว 8:4; กจ 7:44; ฮบ 8:2, 5
(31) อพย 27:21; 36:35-38; ลนต 16:2
(33) อพย 25:10-16; 40:21; ลนต 16:2
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พระโอวาทเขามาไว ขางในภาย
ในมาน และมานนั้นจะเปนที่
แบงพลับพลาระหวางที่บริสุทธิ์
กับที่บริสุทธิ์ที่สุด
34 พระที่ นั่ งกรุณานั้ นใหตั้ งไว
บนหีบพระโอวาทในที่บริสุทธิ์ที่
สุด
35 จงตั้ งโต ะไว ข างนอกม าน
และจงตั้ งคันประทีปไวดานใต
ในพลับพลาตรงขามกับโตะ เจา
จงตั้งโตะไวทางดานเหนือ
มานสําหรับประตูพลับพลา

36 เจ า จงทํ า บั งตาที่ ประตู
เต็นทนั้นดวยดายสีฟา สีมวง สี
แดงเขม และดวยผาปานเนื้ อ
ละเอียดประกอบดวยฝมือชาง
ดายสี
37 จงทําเสาหาตนดวยไมกระ-
ถินเทศสําหรับติดบังตาที่ประตู
แลวหุ มเสานั้นดวยทองคํา ขอ
แขวนเสาจงทําดวยทองคํา แลว
หล อฐานทองสั มฤทธิ์ ห าฐาน
สําหรับรองรับเสานั้น"

แทนบูชาหุมดวย
ทองสัมฤทธ์ิ

27"เจาจงทําแทนบูชาดวย
ไม กระถิ นเทศให ยาว

หาศอก กวางหาศอก ใหเปน
แทนสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูงสามศอก
2จงทําเชิ งงอนติ ดไว ทั้ งสี่ มุ ม
ของแทน ใหเปนชิ้นเดียวกันกับ
แทน และจงหุมแทนดวยทอง

สัมฤทธิ์
3 เจาจงทําหมอสําหรับใส ข้ี เถา
พลั่ว ชาม ขอเกี่ยวเนื้อและถาด
รองไฟ คือเครื่องใชสําหรับแทน
ทั้งหมด เจาจงทําดวยทองสัม-
ฤทธิ์
4แลวเอาทองสัมฤทธิ์ทําตาขาย
ประดับแทนนั้น กับทําหวงทอง
สัมฤทธิ์ติดที่มุมทั้งสี่ของตาขาย
5ตาขายนั้นใหอยู ใตกระจังของ
แทน และใหหอยอยูตั้งแตกลาง
แทนลงมา
6 ไมคานหามแทนใหทําดวยไม
กระถิ นเทศและหุ มด วยทอง
สัมฤทธิ์
7 ไม คานนั้ นใหสอดไว ในหวง
ในเวลาหามไม คานจะอยู ข าง
แทนขางละอัน
8แท นนั้ นทําด วยไม กระดาน
แตขางในแทนกลวงตามแบบที่
แจงแกเจาแลวที่ภูเขา จงใหเขา
ทําอยางนั้น

ลานพลับพลา
9 เจาจงสรางลานพลับพลา ให
ร้ัวดานใตมีผาบังลานนั้นทําดวย
ผาปานเนื้อละเอียดยาวหนึ่งรอย
ศอก
10 ใหมีเสาย่ีสิบตนกับฐานทอง
สัมฤทธิ์รองรับเสาย่ีสิบฐาน ขอ
ติดเสาและราวยึดเสานั้น ใหทํา
ดวยเงิน
11 ทํานองเดียวกัน ดานทิศ

อพยพ 26, 27

(34) อพย 25:17-20; 40:20; ฮบ 9:5 (35) อพย 40:22,24; ฮบ 9:2
(36) อพย 36:37 (37) อพย 36:38 (1) อพย 38:1; อสค 43:13 (2) กดว 16:38
(8) อพย 25:40; 26:30; กจ 7:44; ฮบ 8:5 (9) อพย 38:9-20
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เหนื อให มี ผ าบั งยาวรอยศอก
เหมือนกันกับเสาย่ีสิบตน และ
ฐานทองสัมฤทธิ์ย่ีสิบฐาน ขอติด
เสาและราวยึดเสานั้น ใหทําดวย
เงิน
12 ตามสวนกวางของลานดาน
ตะวันตก ใหมีผาบังยาวหาสิบ
ศอก กับเสาสิบตน และฐานรอง
รับเสาสิบฐาน
13 สวนกวางของลานดานตะวัน
ออก ใหยาวหาสิบศอก
14 ผาบังดานริมประตูขางหนึ่ ง
ใหยาวสิบหาศอก มีเสาสามตน
และฐานรองรับเสาสามฐาน
15 อีกข างหนึ่ งใหมีผ าบังยาว
สิบหาศอก มีเสาสามตน และ
ฐานรองรับเสาสามฐาน
16 ให มี ผ าบั งตาที่ ประตู ลาน
ยาวย่ีสิบศอก ผาสีฟา สีมวง สี
แดงเขม และผาปานเนื้ อละ-
เอียด ประกอบดวยฝมือของชาง
ดายสี กับเสาสี่ตนและฐานรอง
รับเสาสี่ฐาน

เสาแหงพลับพลา
17 เสาลอมรอบลานทั้ งหมดให
มี ราวสําหรับยึดเสาให ติ ดต อ
กันทําดวยเงิน และใหทําขอดวย
เงิน ฐานรองรับเสานั้นทําดวย
ทองสัมฤทธิ์
18 ดานยาวของลานนั้ นจะเปน
รอยศอก ดานกวางหาสิบศอก
สูงหาศอก กั้นดวยผาปานเนื้อ

ละเอียด และมีฐานทองสัมฤทธิ์
19 เครื่ องใช สอยทั้ งปวงของ
พลับพลา พรอมทั้ งหลักหมุด
ของพลับพลา กับหลักหมุดสํา-
หรับรั้วที่กั้นลานทั้งหมด ใหทํา
ดวยทองสัมฤทธิ์

นํ้ามันสําหรับประทีป
20 เจาจงสั่งชนชาติอิสราเอลให
นําน้ํามันมะกอกเทศบริสุทธิ์ ที่
ค้ันไวนั้ นมาสําหรับเติมประทีป
เพ่ือจะใหประทีปนั้ นสองสวาง
อยูเสมอ
21 ในพลับพลาแหงชุมนุมขาง
นอกมานซึ่ งอยูหนาหีบพระโอ-
วาท ใหอาโรนและบุตรชายของ
อาโรน ดูแลประทีปนั้นอยู เฉ-
พาะพระพักตรพระเยโฮวาห ตั้ง
แตเวลาพลบค่ําจนถึงรุงเชา ให
เป นกฎเกณฑ เนื องนิ ตย ที่ ชน
ชาติอิสราเอลตองปฏิบัติตามชั่ว
อายุของเขา"

พวกปุโรหิต

28"จงนําอาโรนพ่ีชายของ
เจากับบุตรชายของเขา

แยกออกมาจากหมูชนชาติอิส-
ราเอลใหมาอยูใกลเจา เพ่ือจะ
ให ปรนนิ บั ติ เราในตําแหน ง
ปุโรหิต คือทั้ งอาโรนกับบุตร
ชายของอาโรน คือนาดับ อาบีฮู
เอเลอาซาร กับอิธามาร
2แล วใหทําเครื่ องยศบริสุทธิ์
สําหรับอาโรนพี่ ชายของเจาให

อพยพ 27, 28

(17) อพย 38:19 (20) อพย 35:8, 28; ลนต 24:1-4
(21) อพย 26:31, 33; 28:43 (1) อพย 6:23; 24:1, 9; ลนต 10:1
(2) อพย 29:5, 29; 31:10; 39:1-31; ลนต 8:7-9
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สมเกียรติ และงดงาม
3ใหกลาวแกคนทั้งปวงผู เฉลียว
ฉลาดซึ่ งเราได บันดาลให เขามี
จิตใจอันประกอบดวยสติปญญา
นั้น ใหเขาทําเครื่องยศสําหรับ
สถาปนาอาโรนใหปรนนิบัติเรา
ในตําแหนงปุโรหิต
เครื่องยศของพวกปุโรหิต

4ใหเขาทําเครื่ องยศดังตอไปนี้
คือทับทรวง เสื้อเอโฟด เสื้ อ
คลุม เสื้อตาสมุก ผามาลาและ
รัดประคด และใหเขาทําเครื่อง
ยศบริสุทธิ์ สําหรับอาโรนพี่ ชาย
ของเจ าและบุ ตรชายของเขา
เพ่ื อจะใหปรนนิบัติ เราในตํา-
แหนงปุโรหิต
5ให เขาเหลานั้ นรับเอาทองคํา
ดายสีฟา สีมวง สีแดงเขม และ
ผาปานเนื้อละเอียด
6 ให เขาทําเอโฟดด วยทองคํา
ดวยดายสีฟา สีมวง สีแดงเขม
และผาปานเนื้อละเอียด ตัดดวย
ฝมือชางออกแบบ
7แถบที่ ผู กบ าของเอโฟดนั้ น
ใหติดกับริมตอนบนทั้ งสองชิ้ น
เพ่ือจะติดเปนอันเดียวกัน
8 รั ดประคดทออย างประณีต
สําหรับคาดทับเอโฟด ใหทํา
ดวยฝมืออยางเดียวกัน และใช
วัตถุอยางเดียวกับเอโฟด คือทํา
ดวยทองคํา ดายสีฟา สีมวง สี
แดงเขม และผาปานเนื้ อละ-

เอียด
9แลวใหใชพลอยสีน้ําขาวสอง
แผน สําหรับจารึกชื่ อบุตรของ
อิสราเอลไว
10 ที่ พลอยแผนหนึ่ งใหจารึก
ชื่ อหกชื่ อ และแผนที่ สองก็ให
จารึกชื่ อไวอีกหกชื่ อที่ เหลืออยู
ตามกําเนิด
11 ให ช างแกะจารึ กชื่ อเหล า
บุตรอิสราเอลไวที่พลอยทั้งสอง
แผนนั้น เชนอยางแกะตราแลว
ฝ งไวบนกระเปาะทองคําซึ่ งมี
ลวดลายละเอียด
12 พลอยทั้ งสองแผนนั้นใหติด
ไวกับเอโฟดบนบาทั้ งสองข าง
พลอยนั้น จะเปนที่ ระลึกถึง
บรรดาบุตรแหงอิสราเอล และ
อาโรนจะแบกชื่อเขาทั้ งหลายไว
บนบาทั้ งสองเฉพาะพระพักตร
พระเยโฮวาหเปนที่ระลึก
13 เจาจงทํากระเปาะทองคํามี
ลวดลายละเอียด
14 กั บทําสร อยสองสายด วย
ทองคําบริสุทธิ์ เปนสรอยถัก
เกลียวแลวติดไวที่กระเปาะนั้น
ทับทรวงสําหรับพวกปุโรหิต

15 จงทําทั บทรวงแห งการพิ-
พากษา ดวยฝมือชางออกแบบฝ
มือเหมือนทําเอโฟดคือทําดวย
ทองคํา ดายสีฟา สีมวง สีแดง
เขมและผาปานเนื้อละเอียด
16 ให ทําทั บทรวง เป นรู ปสี่

อพยพ 28

(3) อพย 31:3, 6; 35:30-31; 36:1; อสย 11:2 (4) อพย 28:6, 15, 31, 39; ลนต 8:7
(6) อพย 39:2-7; ลนต 8:7 (9) อพย 35:27 (10) ปฐก 29:31; 30:13, 16-24; 35:16
(11) อพย 35:35 (12) อพย 28:29-30; 39:6-7; ลนต 24:7 (15) อพย 39:8-21
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เหลี่ยมจัตุรัส พับทบกลาง ยาว
คืบหนึ่ง กวางคืบหนึ่ง
17 จงฝ งพลอยสี่ แถวบนทั บ
ทรวงนั้น แถวที่หนึ่ งฝงทับทิม
บุษราคัมและพลอยสีแดงเขม
18 แถวที่สองฝงมรกต ไพทูรย
และเพชร
19 แถวที่สามฝงนิล โมรา และ
พลอยสีมวง
20 แถวที่สี่ฝงพลอยเขียว พลอย
สีน้ําขาวและหยก พลอยทั้งหมด
นี้ใหฝงในลวดลายอันละเอียดที่
ทําดวยทองคํา
21 พลอยเหลานั้นใหมีชื่อเหลา
บุตรอิสราเอลสิบสองชื่อจารึกไว
เหมือนแกะตรา จะมีชื่อตระกูล
ทุ กตระกู ลตามลําดั บสิ บสอง
ตระกูล
22 และเจาจงทําสรอยถักเกลียว
ดวยทองคําบริสุทธิ์ สําหรับทับ
ทรวง
23 และเจาจงทําหวงทองคําสอง
หวงติดไวที่ มุมบนทั้ งสองของ
ทับทรวง
24 สวนสรอยที่ ทําด วยทองคํา
นั้ น ใหเกี่ ยวดวยหวงที่ มุมทับ
ทรวง
25 และปลายสรอยอีกสองขาง
ใหติดกับกระเปาะที่ มีลวดลาย
ละเอียดทั้ งสอง ใหติดไวขาง
หนาที่แถบยึดเอโฟดทั้ งสองขาง
บนบา

26 จงทําหวงทองคําสองอันติด
ไวที่ มุมลางทั้ งสองขางของทับ
ทรวงขางในที่ติดเอโฟด
27 จงทําหวงสองอันดวยทองคํา
ใสไว ริมเอโฟดเบ้ืองหนา ใต
แถบที่ตะเข็บเหนือรัดประคดซึ่ง
ทอดวยฝมือประณีตของเอโฟด
28 ให ผู กทั บทรวงนั้ นติ ดกั บ
เอโฟดดวย ใชดายถักสีฟารอย
ผูกที่หวง ใหทับทรวงทับรัด
ประคดที่ ทําด วยฝ มื อประณีต
ของเอโฟด เพ่ือมิใหทับทรวง
หลุดไปจากเอโฟด
29 อาโรนจึงจะมีชื่ อเหลาบุตร
อิสราเอลจารึกไวที่ทับทรวงแหง
การพิพากษาติดไวที่ หัวใจของ
ตน ใหเปนที่ระลึกตอพระพักตร
พระเยโฮวาหเสมอ เมื่อเขาเขา
ไปในที่บริสุทธิ์นั้น
30 จงใสอู ริมและทูมมิมไว ใน
ทับทรวงแหงการพิพากษา และ
ของสองสิ่ งนี้ จะอยู ที่ หัวใจของ
อาโรนเมื่อเขาเฝาพระเยโฮวาห
อาโรนจะรับภาระการพิพากษา
เหล าบุตรอิสราเอลไว ที่ หั วใจ
ของตนเสมอเฉพาะพระพักตร
พระเยโฮวาห

เส้ือคลุมสีฟา
31 เจาจงทําเสื้ อคลุมใหเขาชุด
กับเอโฟดดวยผาสีฟาลวน
32 ใหทําช องคอกลางผืนเสื้ อ
แลวขลิบรอบคอดวยผาทอ เชน

อพยพ 28

(17) อพย 39:10 (29) อพย 28:12
(30) ลนต 8:8; กดว 27:21; พบญ 33:8; 1 ซมอ 28:6; อสร 2:63; นหม 7:65
(31) อพย 39:22-26
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เดียวกับคอเสื้อทหาร เพ่ือจะมิ
ใหขาด
33 ที่ ชายล างของเสื้ อคลุ มให
ปกรูปทับทิม ใชดายสีฟา สีมวง
สีแดงเขมรอบชายเสื้อ และติด
ลูกพรวนทองคําสลับกับผลทับ-
ทิม
34 ลูกพรวนทองคําลูกหนึ่ง ผล
ทับทิมผลหนึ่ง ลูกพรวนทองคํา
อีกลูกหนึ่ ง ผลทับทิมอีกผล
หนึ่งรอบชายลางของเสื้อคลุม
35 อาโรนจะสวมเสื้อตัวนั้นเมื่อ
ทํางานปรนนิบัติ และจะไดยิน
เสียงลูกพรวนเมื่ อเข าเฝ าพระ
เยโฮวาหในที่บริสุทธิ์ และเมื่อ
เดินออกมา ดวยเกรงวาเขาจะ
ตองตาย

แผนทองคํากับมาลา
36 เจาจงทําแผนทองคําบริสุทธิ์
จารึกคําวา `บริสุทธิ์แดพระเย-
โฮวาห' ไวเหมือนอยางแกะตรา
37 และเจาจงเอาดายถักสีฟาผูก
แผนทองคํานั้ นไว บนมาลาให
อยูที่ขางมาลาดานหนา
38 แผนทองคํานั้ นจะอยูที่ หนา
ผากของอาโรน และอาโรนจะรับ
ความชั่ วช าอั นเกิ ดแก ชนชาติ
อิสราเอลเนื่องจากของถวายอัน
บริสุทธิ์ ซึ่ งนํามาชําระใหเปน
ของถวายอันบริสุทธิ์ และแผน
ทองคํานั้นใหอยูที่ หนาผากของ
อาโรนเสมอ เพ่ือสิ่ งของเหลา

นั้ นจะเปนที่ โปรดปรานตอพระ
พักตรพระเยโฮวาห

รัดประคด มาลา
และกางเกง

39 จงทอเสื้ อให เป นลวดลาย
ดวยปานเนื้ อละเอียด สวนผา
มาลานั้น จงทําดวยผาปานเนื้อ
ละเอียด และทํารัดประคดดวย
ฝมือชางดายสี
40 จงทําเสื้ อ รัดประคดและ
มาลาสําหรับบุตรชายทั้ งหลาย
ของอาโรนใหสมเกียรติและงด-
งาม
41 จงแตงอาโรนพ่ีชายของเจา
และบุตรชายทั้ งหลายของเขา
ดวยเครื่ องยศ แลวเจิมและ
สถาปนาและชําระเขาใหบริสุทธิ์
เพ่ื อจะใหปรนนิบัติ เราในตํา-
แหนงปุโรหิต
42 จงเย็บกางเกงใหเขาเหลานั้น
ดวยผาปานเพ่ือจะปกปดกายที่
เปลือยของเขา ใหยาวตั้งแตเอว
จนถึงตนขา
43 ให อาโรนกั บบุ ตรชายทั้ ง
หลายของเขาสวมเมื่ อเขาไปใน
พลับพลาแหงชุมนุม และเมื่ อ
เขาใกลแทนจะปรนนิบัติ ณ ที่
บริสุทธิ์ เกลือกวาเขาจะกอ
ความชั่ วชาและถึงตาย เร่ืองนี้
ใหเปนกฎเกณฑเนืองนิตยที่ เขา
และเชื้ อสายของเขาที่ มาภาย
หลังเขาจะตองปฏิบัติตาม"

อพยพ 28

(36) อพย 39:30-31; ลนต 8:9 (38) อพย 28:43; ลนต 1:4 (39) อพย 35:35; 39:27
(40) อพย 28:2, 4; 39:27-29 (41) อพย 29:7-9 (42) อพย 39:28; ลนต 6:10; 16:4
(43) อพย 20:26; 27:21; ลนต 5:1
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การสถาปนาพวกปุโรหิต

29"ตอไปนี้เปนการซึ่งเจา
ควรกระทําเพ่ือชําระตัว

เขาทั้งหลายใหบริสุทธิ์ เพ่ือเขา
จะปรนนิบัติ เราในตําแหนงปุ-
โรหิต คือจงเอาวัวหนุมตัวหนึ่ง
และแกะตัวผู สองตัวซึ่ งปราศ-
จากตําหนิ
2ขนมปงไรเชื้อ ขนมไรเชื้ อ
คลุกน้ํามันและขนมแผนบางไร
เชื้อทาน้ํามัน ขนมเหลานี้จงทํา
ดวยยอดแปงขาวสาลี
3แลวจงใสขนมปงตางๆเหลา
นั้ นไวในกระบุงเดียวกัน จงนํา
มาในกระบุงพร อมกับวัวตั วผู
และลูกแกะตัวผูสองตัว
4จงนําอาโรนและบุตรชายทั้ ง
หลายของเขามาที่ ประตูพลับ-
พลาแหงชุมนุม แลวจงชําระตัว
เขาทั้งหลายดวยน้ํา
5จงสวมเครื่องยศใหอาโรน คือ
เสื้อในกับเสื้อเอโฟด กับเอโฟด
และทับทรวง และเอารัดประคด
ที่ทอดวยฝมือประณีต สําหรับ
ใชกับเอโฟดนั้นคาดเอวไว
6จงสวมมาลาที่ ศี รษะของอา-
โรน และจงสวมมงกุฎบริสุทธิ์
ทับมาลา
7จงเอาน้ํามันเจิมเทลงบนศีรษะ
ของเขา และเจิมตั้งเขาไว
8จงนําบุตรชายทั้งหลายของเขา
มาและสวมเสื้อให

9แลวจงเอารัดประคดคาดเอว
เขาไว ทั้งตัวอาโรนเองและบุตร
ชายของเขา และคาดมาลาใหเขา
แลวเขาก็จะรับตําแหนงเปนปุ-
โรหิตตามกฎเกณฑ เนื องนิตย
ดังนี้แหละ เจาจงสถาปนาอา-
โรนและบุตรชายทั้ งหลายของ
เขาไว
เครื่องบูชาสําหรับพวกปุโรหิต
10 เจ าจงนําวั วตั วผู มาที่ หน า
พลับพลาแหงชุมนุม ใหอาโรน
กับบุตรชายของเขาเอามือวางลง
บนหัววัวตัวผู
11 แลวจงฆาวัวตัวผูนั้นตอพระ
พักตรพระเยโฮวาหที่ประตูพลับ
พลาแหงชุมนุม
12 จงเอานิ้วมือจุมเลือดวัวตัวผู
นั้น ทาไวที่เชิงงอนริมแทนบาง
สวนเลือดที่ เหลือทั้ งหมดจงเท
ไวที่เชิงแทนบูชา
13 เจาจงเอาไขมันทั้งหมดที่หุม
เครื่องใน พังผืดที่ติดอยูกับตับ
และไตทั้ งสองกับไขมันที่ ติดไต
นั้นมาเผาบนแทน
14 แตเนื้อกับหนัง และมูลของ
วัวตัวผูนั้นจงเผาไฟเสียขางนอก
คาย ทั้งนี้เปนเครื่องบูชาไถบาป
15 เจาจงนําแกะผูตัวหนึ่งมาให
อาโรน กับบุตรชายเขาเอามือ
ของตนวางบนหัวแกะตัวผูนั้น
16 แลวจงฆาแกะตัวนั้นเสีย เอา
เลือดพรมรอบๆแทน
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17 จงชําแหละแกะตัวนั้ นออก
เปนทอนๆและเครื่ องในกับขา
จงลางน้ําวางไวกับเนื้อและหัว
18 แลวจงเผาแกะตัวนั้ นทั้ งตัว
บนแทนบูชา เปนเครื่องเผาบูชา
ถวายแดพระเยโฮวาห เปนกลิ่น
พอพระทัย เปนเครื่องบูชาดวย
ไฟถวายแดพระเยโฮวาห
19 เจาจงนําแกะตัวผูอีกตัวหนึ่ง
มา แลวใหอาโรนกับบุตรชายเขา
เอามือของตนวางบนหัวแกะผู
ตัวนั้น
20 แลวทานจงฆาแกะตัวนั้นเสีย
เอาเลือดสวนหนึ่งเจิมที่ปลายใบ
หูขางขวาของอาโรน และที่ปลาย
ใบหูขางขวาของบุตรชายของเขา
ทุกคน และที่หัวแมมือขางขวา
และที่หัวแมเทาขางขวาของเขา
บาง แลวจงเอาเลือดที่ เหลือ
พรมรอบๆแทนบูชา
21 จงเอาเลือดส วนหนึ่ งที่ อยู
บนแทนและน้ํามันเจิมนั้ นพรม
อาโรนและเครื่องยศของเขา จง
พรมบุตรชายทั้ งหลายของเขา
และเครื่องยศของบุตรชายเหลา
นั้ นดวย อาโรนและเครื่ องยศ
ของเขาจะบริสุทธิ์ รวมทั้ งบุตร
ชายของเขาและเครื่ องยศของ
เขาดวย
22 เจาจงเอาไขมันแกะตัวผูและ
หางที่ เปนไขมัน กับไขมันที่ติด
เครื่องใน และพังผืดที่ติดอยูกับ

ตับ กับไตทั้งสองและไขมันที่ติด
อยูกับไต กับโคนขาขางขวาดวย
เพราะเป นแกะใช สําหรั บการ
สถาปนา
23 กับขนมปงกอนหนึ่ ง และ
ขนมปงคลุกน้ํามันแผนหนึ่งและ
ขนมปงบางแผนหนึ่งจากกระบุง
ขนมปงไรเชื้ อ ซึ่ งอยูตอพระ
พักตรพระเยโฮวาห
24 แลวจงวางสิ่ งเหลานั้ นไวใน
มือของอาโรน และในมือบุตร
ชายของเขา ใหแกวงไปแกวงมา
เปนเครื่ องบูชาแกว งถวายตอ
พระพักตรพระเยโฮวาห
25 แลวจงรับสิ่ งเหลานี้ จากมือ
ของเขานําไปเผาบนแทนบูชา
เปนเครื่องเผาบูชา เปนกลิ่นที่
พอพระทั ยต อพระพักตรพระ
เยโฮวาห เปนเครื่องบูชาดวยไฟ
ถวายแดพระเยโฮวาห
อาหารสําหรับพวกปุโรหิต

26 จงเอาเนื้ อที่ อกแกะตัวผู ซึ่ ง
เปนแกะสถาปนาอาโรน แลวให
แกวงไปแกวงมาเปนเครื่องบูชา
แกว งถวายต อพระพักตรพระ
เยโฮวาห และนั่นจะเปนสวน
ของเจา
27 และจงเอาเนื้อที่อกแกะตัวผู
ซึ่ งเปนเครื่ องบูชาแกวงนั้ นไว
และเนื้ อโคนขาอันเปนสวนยก
ใหแก ปุ โรหิตซึ่ งแกวงไปแกวง
มา และซึ่ งเปนของถวายจาก
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แกะใชสําหรับการสถาปนา ดวย
เปนสวนของอาโรนและบุตรชาย
เขา
28 นั่นแหละเปนสวนซึ่ งอาโรน
และบุตรชายเขาจะไดรับจากชน
ชาติอิสราเอลเปนกฎเกณฑเนือง
นิตย เพราะเปนสวนที่ยกใหแก
ปุโรหิต และชนชาติอิสราเอลจะ
ยกใหจากเครื่องสันติบูชา เปน
เครื่องบูชาของเขาถวายแดพระ
เยโฮวาห
29 เครื่องยศบริสุทธิ์ของอาโรน
จะเปนของบุตรชายของเขาตอๆ
ไป ใหเขาสวมเมื่อเขารับการเจิม
และไดรับการสถาปนาไวในตํา-
แหนง
30 จงใหบุตรชายซึ่ งจะเปนปุ-
โรหิตแทนเขานั้นสวมเครื่องยศ
เหลานั้นครบเจ็ดวัน ขณะที่เขา
มายังพลับพลาแหงชุมนุมเพ่ื อ
ปรนนิบัติในที่บริสุทธิ์
31 จงตมเนื้ อแกะตัวผู สําหรับ
การสถาปนาในที่บริสุทธิ์
32 แล วให อาโรนกับบุ ตรชาย
ของเขากินเนื้อแกะตัวผูนั้น และ
ขนมปงซึ่ งอยู ในกระบุงที่ประตู
พลับพลาแหงชุมนุม
33 ให เขากินของซึ่ งนํามาบูชา
ลบมลทิน เพ่ือจะสถาปนาและ
ชําระเขาเหลานั้นใหบริสุทธิ์ แต
คนภายนอกอยาให รับประทาน
เพราะเปนของบริสุทธิ์

34 และถ าแม เนื้ อที่ ใช ในพิธี
สถาปนาและขนมป งนั้ น ยั ง
เหลืออยู จนรุ งเชาบาง ก็ให
เผาสวนที่ เหลือนั้ นดวยไฟเสีย
อยาใหรับประทาน เพราะเปน
ของบริสุทธิ์

เจ็ดวันแหงพิธีสถาปนา
35 ดังนั้ นแหละ เจาจงกระทํา
ใหแกอาโรน และบุตรชายเขา
ตามคําที่ เราไดบัญชาเจาไว จง
ทําพิธีสถาปนาเขาใหครบเจ็ดวัน
36 จงนําวั วผู ตั วหนึ่ งมาถวาย
ทุกๆวัน เปนเครื่องบูชาไถบาป
เพ่ือทําการลบมลทินและจงชํา-
ระแทนบูชา ดวยทําการลบมล
ทินของแทนนั้น จงเจิมแทนนั้น
เพ่ือจะชําระใหบริสุทธิ์
37 จงทําการลบมลทินแทนนั้ น
ครบเจ็ดวัน และชําระแทนนั้น
ใหบริสุทธิ์ แลวแทนนั้นจะบริ-
สุทธิ์ ที่ สุด สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่ ถูก
ตองแทนนั้นก็จะบริสุทธิ์ดวย

เครื่องบูชาประจําวัน
38 ตอไปนี้ เป นสิ่ งซึ่ งเจ าตอง
ถวายบนแทนนั้นทุกวันเสมอไป
คือลูกแกะสองตัว อายุหนึ่งขวบ
39 จงนําลูกแกะตัวหนึ่ งมาบูชา
เวลาเชา และนําลูกแกะอีกตัว
หนึ่งมาบูชาเวลาเย็น
40 พรอมกับลูกแกะตัวที่ หนึ่ ง
นั้น จงถวายยอดแปงหนึ่งในสิบ
เอฟาหคลุกกับน้ํามันที่ค้ันไวนั้น
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หนึ่งในสี่ฮิน และน้ําองุนหนึ่งใน
สี่ฮินคูกัน  เปนเครื่องดื่มบูชา
41 จงถวายลูกแกะอีกตั วหนึ่ ง
นั้นในเวลาเย็น ถวายธัญญบูชา
และเครื่ องดื่ มบู ชาคู กั นด วย
เหมือนอยางในเวลาเชา ใหเปน
กลิ่นพอพระทัย เปนเครื่องบูชา
ดวยไฟถวายแดพระเยโฮวาห
42 นี่จะเปนเครื่องเผาบูชาเนือง
นิตยตลอดชั่ วอายุของเจา ที่
ประตูพลับพลาแหงชุมนุมเฉ-
พาะพระพักตรพระเยโฮวาห ที่
ที่ เราจะพบเจาทั้งหลายและสน-
ทนากับเจาที่นั่น
43 ที่นั่ น เราจะพบกับชนชาติ
อิสราเอล และพลับพลานั้นจะ
รับการชําระใหบริสุทธิ์ ดวยสงา
ราศีของเรา
44 เราจะชําระพลับพลาแหงชุม
นุมและแทนบูชาไว เปนที่ บริ-
สุทธิ์ และเราจะชําระอาโรนและ
บุตรชายเขาใหบริสุทธิ์ดวย เพ่ือ
เขาจะปรนนิบัติ เราในตําแหนง
ปุโรหิต
45 เราจะสถิตอยู ทามกลางชน
ชาติอิสราเอล และจะเปนพระ
เจาของเขา
46 เขาจะรู ว าเราคือพระเยโฮ-
วาหพระเจาของเขา ผูไดนําเขา
ออกจากแผนดินอียิปต เพ่ือเรา
จะสถิตอยูทามกลางเขาทั้งหลาย
เราคือพระเยโฮวาหพระเจาของ

เขา"
แทนสําหรับเผาเครื่องหอม

30"เจ าจงสร างแทนสํา-
หรับเผาเครื่องหอม จง

ทําแทนนั้นดวยไมกระถินเทศ
2ใหยาวศอกหนึ่ ง กวางศอก
หนึ่ง เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและ
สูงสองศอก เชิงงอนมุมแทนนั้น
ใหเปนไมทอนเดียวกับแทน
3และจงหุ มแท นด วยทองคํา
บริสุทธิ์ทั้ งดานบนและดานขาง
ทุกดาน และเชิงงอนดวย และ
จงทํากระจั งทองคําล อมรอบ
แทน
4จงทําหวงทองคําสองหวง ติด
ไวใตกระจังดานละหวงตรงกัน
ขาม หวงนั้นสําหรับสอดใสไม
คานหาม
5 ไม คานหามนั้ นจงทําด วยไม
กระถินเทศหุมดวยทองคํา
6จงตั้ งแทนนั้นไวขางนอกมาน
ซึ่ งอยู ใกลหีบพระโอวาท ขาง
หนาพระที่นั่ งกรุณาซึ่ งอยู เหนือ
หีบพระโอวาท ที่ที่เราจะพบกับ
เจา
7 จงให อาโรนเผาเครื่ องหอม
บนแทนนั้นทุกเวลาเชา เมื่อเขา
แตงประทีปก็จงเผาเครื่องหอม
ดวย
8และในเวลาเย็นเมื่ออาโรนจุด
ประทีป ใหเผาเครื่ องหอมบน
แทน เปนเครื่องหอมเนือง
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หนา 179
นิตยตอพระพักตรพระเยโฮวาห
ตลอดชั่วอายุของเจา
9แต เครื่ องหอมอย างที่ ห าม
อยาไดเผาบนแทนนั้นเลย หรือ
เผาเครื่ องเผาบูชา หรือเครื่ อง
ธัญญบูชา หรือเทเครื่ องดื่ ม
บูชาบนนั้น
10 ใหอาโรนทําการบูชาไถบาป
ที่ เชิงงอนปละหนดวยเลือดของ
เครื่องบูชาไถบาปลบมลทิน ให
เขาทําการลบมลทินแทนนั้ นป
ละหน ตลอดชั่ วอายุของเจา
แทนนั้นจะบริสุทธิ์ที่ สุดแดพระ
เยโฮวาห"
เงินครึ่งเชเขลเปนคาไถชีวิต

11 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
12 "เมื่ อเจ าจะจดสํามะโนครัว
ชนชาติอิสราเอลจงใหเขาตางนํา
ทรัพยสินมาถวายพระเยโฮวาห
เปนคาไถชี วิต เมื่ อเจานับจํา-
นวนเขา เพ่ือจะมิไดเกิดภัยพิ-
บัติข้ึนในหมูพวกเขาเมื่อเจานับ
เขา
13 ทุกคนที่ ข้ึนทะเบียนสํามะโน
ครัว จะตองถวายของอยางนี้
คือเงินครึ่ งเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิ์ (เชเขลหนึ่งมีย่ี-
สิบเก-ราห) ครึ่งเชเขลเปนเงิน
ถวายแดพระเยโฮวาห
14 ทุกๆคนที่ ข้ึ นทะเบียนสํา-
มะโนครัว อายุตั้ งแต ย่ีสิบปข้ึน

ไป ใหนําเงินมาถวายพระเยโฮ-
วาห
15 เมื่ อเจ าทั้ งหลายนําเงิ นมา
ถวายพระเยโฮวาห เพ่ือจะไดไถ
ชีวิตของเจาทั้งหลายนั้น สําหรับ
คนมั่ งมีก็อยาถวายเกินและสํา-
หรับคนจนก็อยาถวายนอยกวา
ครึ่งเชเขล
16 จงเก็บเงินคาไถจากชนชาติ
อิสราเอล และจงกําหนดเงินไว
ใชจ ายในพลับพลาแหงชุมนุม
เพ่ือเปนที่ ระลึกแกชนชาติอิส-
ราเอลตอพระพักตรพระเยโฮ-
วาห สําหรับการไถชีวิตของเจา
ทั้งหลาย"

ขันทองสัมฤทธ์ิสําหรับ
ลางชําระมือและเทา
ของพวกปุโรหิต

17 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
18 "เจ าจงทําขันทองสั มฤทธิ์
และพานรองขั นทองสั มฤทธิ์
ดวย สําหรับลางชําระ จงตั้งขัน
นั้นไวระหวางพลับพลาแหงชุม
นุมและแทนบูชา แลวจงตักน้ํา
ใสไวในขันนั้น
19 ใหอาโรนและบุตรชายของ
เขาใชลางมือและเทา
20 เมื่อเขาจะเขาไปในพลับพลา
แหงชุมนุม  เขาจะตองชําระดวย
น้ําเพ่ือจะไมตาย  หรือเมื่อเขา
เขามาใกลแทนทําการปรนนิบัติ

อพยพ 30

(9) ลนต 10:1 (10) ลนต 16:3-34 (12) อพย 38:25; กดว 1:2 (13) อพย 38:26
(15) โยบ 34:19; สภษ 22:2 (16) อพย 38:25-31; กดว 16:40
(18) อพย 38:8; 40:30; 1 พกษ 7:38 (19) อพย 40:31-32; สดด 26:6
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หนา 180
เพ่ือถวายเครื่ องบูชาดวยไฟแด
พระเยโฮวาห
21 จงใหเขาลางมือและเทาเพ่ือ
จะมิไดตาย และใหเปนกฎ
เกณฑ เนื องนิตยประจําตั วเขา
คื ออาโรนกับเชื้ อสายของเขา
ตลอดชั่วอายุของเขา"

นํ้ามันเจิมอันบริสุทธ์ิ
22 ย่ิงกวานั้น พระเยโฮวาหยัง
ตรัสกับโมเสสวา
23 "จงเอาเครื่ องเทศพิเศษคือ
มดยอบน้ํา ซึ่ งหนักหารอยเช-
เขล และอบเชยหอมครึ่งจํานวน
คือสองรอยหาสิบเชเขล และ
ตะไครสองรอยหาสิบเชเขล
24 และการบู รห าร อยเชเขล
ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์และ
น้ํามันมะกอกเทศหนึ่งฮิน
25 เจ าจงเอาสิ่ งเหล านี้ มาทํา
เปนน้ํามันเจิมอันบริสุทธิ์ เปน
น้ําหอมปรุงตามศิลปชางปรุงน้ํา
มันนั้น จะเปนน้ํามันเจิมอันบริ-
สุทธิ์
26 แลวจงเอาน้ํามันเจิมพลับ-
พลาแหงชุมนุมและหีบพระโอ-
วาทดวย
27 โตะและเครื่องใชประจําโตะ
คันประทีปกับเครื่ องใชประจํา
คันประทีป และแทนเผาเครื่อง
หอม
28 แทนเครื่ องเผาบูชา และ
เครื่องใชประจําแทน ทั้งขันและ

พานรองขันนั้น
29 จงชําระใหบริสุทธิ์ เพ่ือจะ
ไดบริสุทธิ์ที่สุด และอะไรมาถูก
สิ่งเหลานั้นก็บริสุทธิ์ดวย
30 อนึ่ งจงเจิมอาโรนและบุตร
ชายเขา และสถาปนาเขาไวให
ปรนนิบัติเราในตําแหนงปุโรหิต
31 ทานจงกลาวแกชนชาติอิส-
ราเอลวา `นี่แหละ เปนน้ํามัน
เจิมอันบริสุทธิ์สําหรับเราตลอด
ชั่วอายุของเจา
32 น้ํามันนี่ อยาให เจิมคนสา-
มัญเลย และอยาผสมทําน้ํามัน
อื่นเหมือนอยางน้ํามันนี้ น้ํามัน
นี้ เปนน้ํามันบริสุทธิ์ เจาทั้ ง
หลายจงถือไวเปนบริสุทธิ์
33 ผู ใดจะผสมน้ํ ามั นอย างนี้
หรือผู ใดจะใชชโลมคนตางดาว
ผู นั้ นจะถูกตัดขาดจากชนชาติ
ของเขา'"

เครื่องหอมสําหรับ
แทนเผาเครื่องหอม

34 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา "จงเอาเครื่องเทศคือยางไม
ชะมด และมหาหิงค ผสมกับ
กํายานบริสุทธิ์ ใหเทาๆกันทุก
อยาง
35 จงผสมเครื่ องหอมปรุงตาม
ศิลปช างปรุ งเจือด วยเกลือให
เปนของบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์
36 จงเอาสวนหนึ่ งมาตําใหละ-
เอียด และวางอีกสวนหนึ่ งไว

อพยพ 30

(21) อพย 28:43 (23) สดด 45:8; สภษ 7:17 (24) อพย 29:40 (25) อพย 37:29
(26) อพย 40:9; ลนต 8:10 (29) อพย 29:37 (30) อพย 29:7 (32) อพย 30:25, 37
(33) ปฐก 17:14 (34) อพย 25:6 (35) อพย 30:25 (36) อพย 29:37, 42; 30:32
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หนา 181
หนาหีบพระโอวาทในพลับพลา
แห งชุมนุมที่ เราจะพบกับเจ า
เครื่องหอมนั้นเจาจงถือวาบริ-
สุทธิ์ที่สุด
37 เครื่องหอมที่ เจากระทําตาม
สวนที่ผสมนั้น เจาอยาทําใชเอง
ใหถือวานี่ เปนเครื่ องหอมบริ-
สุทธิ์แดพระเยโฮวาห
38 ผู ใดทําเครื่ องเชนนี้ ไวใชสูด
ดม ผูนั้นตองถูกตัดขาดจากชน
ชาติของเขา"
ชางท่ีสรางพลับพลาประกอบ
ดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

31พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา

2"ดูซี เราไดออกชื่ อเบซาเลล
ผู เปนบุตรชายอุรี ผู เปนบุตร
ชายเฮอรแหงตระกูลยูดาห
3และได ให เขาประกอบด วย
พระวิญญาณของพระเจาคือให
เขามีสติปญญา ความเขาใจและ
ความรูในวิชาการทุกอยาง
4จะไดคิดออกแบบอยางประ-
ณีตในการทําเครื่องทองคํา เงิน
และทองสัมฤทธิ์
5 เจียระไนพลอยต างๆสําหรับ
ฝงในกระเปาะและแกะสลักไม
ได คือประกอบวิชาการทุกอยาง
6และดูเถิด เราไดตั้งผูชวยอีก
คนหนึ่ง ชื่อโอโฮลีอับ บุตรชาย
อาหิสะมัคแหงตระกูลดาน และ
สําหรับคนทั้งปวงผู เฉลียวฉลาด

เราไดบันดาลให เขามี จิตใจอัน
ประกอบดวยสติปญญา เพ่ือเขา
จะไดทําสิ่ งสารพัดซึ่ งเราไดสั่ ง
เจาไวนั้น
7 คือพลับพลาแหงชุมนุม หีบ
พระโอวาท และพระที่นั่ งกรุ-
ณาซึ่งอยูบนหีบพระโอวาท และ
เครื่องใชทุกอยางสําหรับพลับ-
พลา
8 โต ะกับเครื่ องใชสําหรับโต ะ
คันประทีปบริสุทธิ์ กับเครื่ องใช
สําหรับคันประทีป และแทน
เครื่องหอม
9แทนเครื่ องเผาบูชากับเครื่ อง
ใชประจําแทน ขันกับพานรอง
ขันนั้น
10 เสื้อยศเย็บดวยฝมือประณีต
คือเสื้อยศอันบริสุทธิ์ของอาโรน
ปุโรหิต และเสื้อยศของบุตรชาย
ของเขา เพ่ือจะไดสวมปฏิบัติใน
ตําแหนงปุโรหิต
11 และน้ํามันเจิม กับเครื่ อง
หอมสําหรับที่บริสุทธิ์ ที่ เรา
บัญชาเจานั้ นให เขากระทําตาม
ทุกประการ"
วันสะบาโตเปนหมายสําคัญ
ระหวางพระเจากับอิสราเอล

12 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
13 "จงสั่ งชนชาติอิ สราเอลว า
`เจาทั้งหลายจงรักษาวันสะบาโต
ของเราไว เพราะนี่จะเปนหมาย

อพยพ 30, 31

(37) อพย 30:32 (38) อพย 30:33 (2) อพย 35:30; 36:1 (3) อพย 28:3; 35:31
(6) อพย 28:3; 35:10, 34 (7) อพย 36:8; 37:1-5, 6-9 (8) อพย 37:10-24
(9) อพย 38:1-8 (10) อพย 39:1, 41 (11) อพย 30:23-32 (13) อพย 13:17
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หนา 182
สําคัญระหวางเรากับเจาตลอด
ชั่วอายุของเจา เพ่ือเจาจะไดรูวา
เราคือพระเยโฮวาห ผูไดกระทํา
เจาใหบริสุทธิ์
14 เหตุฉะนี้ เจาทั้ งหลายจง
รักษาวันสะบาโตไว เพราะเปน
วันบริสุทธิ์สําหรับเจา ทุกคนที่
กระทําให วันนั้ นเปนมลทินจะ
ตองถูกประหารใหตายเปนแน
เพราะผู ใดก็ตามทําการงานใน
วันนั้น ผูนั้นตองถูกตัดขาดจาก
ทามกลางชนชาติของเขา
15 จงทํางานแต ในกําหนดหก
วัน แตในวันที่ เจ็ดเปนวันสะ-
บาโต เปนวันหยุดพักสงบ เปน
วันบริสุทธิ์ แดพระเยโฮวาห ผู
ใดทํางานในวันสะบาโตนั้นตอง
ถูกลงโทษถึงตายเปนแน
16 เหตุฉะนี้ ชนชาติอิสราเอล
จงรักษาวันสะบาโตไว คือถือวัน
สะบาโต ตลอดชั่วอายุของเขา
เปนพันธสัญญาเนืองนิตย
17 เปนหมายสําคัญระหวางเรา
กับชนชาติอิสราเอลวา ในหกวัน
พระเยโฮวาห ได ทรงสร างฟ า
สวรรคและแผนดินโลก แตใน
วันที่ เจ็ดพระองคไดทรงงดการ
งานไว และไดทรงหยอนพระทัย
ในวันนั้น'"
18 เมื่ อพระองคตรัสแกโมเสส
บนภูเขาซีนายเสร็จแลว พระ
องคไดประทานแผนพระโอวาท

สองแผน เปนแผนศิลาจารึก
ดวยนิ้วพระหัตถของพระเจา

รูปเคารพ
วัวทองคํา

32เมื่ อพลไพรเห็นโมเสส
ลาชาอยู ไมลงมาจาก

ภูเขา จึงไดพากันมาหาอาโรน
เรียนวา "ลุกข้ึน ขอทานสราง
พระใหแกพวกขาพเจา ซึ่งจะนํา
พวกขาพเจาไป ดวยวาโมเสสคน
นี้ ที่ ได นําข าพเจ าออกมาจาก
ประเทศอี ยิปตเปนอะไรไปเสีย
แลว ขาพเจาไมทราบ"
2ฝ ายอาโรนไดกล าวแก เขาว า
"จงปลดตุมหูทองคําออกจากหู
ภรรยา และหูบุตรชายหญิงของ
เจาทั้ งหลาย แลวนํามาใหเรา
เถิด"
3พลไพรทั้ งปวงจึงไดปลดตุมหู
ทองคําจากหูของตนมามอบให
กับอาโรน
4 เมื่ ออาโรนได รั บทองคําจาก
มือเขาแลว จึงใชเครื่องมือสลัก
หลอรูปเปนวัวหนุม แลวเขาทั้ง
หลายประกาศวา "โอ อิสราเอล
สิ่งเหลานี้แหละเปนพระของเจา
ซึ่ งนําเจ าออกจากแผนดิ นอี-
ยิปต"
5 เมื่ออาโรนไดยินดังนั้นแลวจึง
สรางแทนบูชาไวตรงหนารูปวัว
หนุมนั้น แลวอาโรนประกาศวา
"พรุ งนี้ จะเปนวันเทศกาลเลี้ ยง

อพยพ 31, 32

(14) อพย 20:8; 31:15 (15) ปฐก 2:2; อพย 20:8-11 (17) ปฐก 1:31
(18) อพย 24:12; 32:15-16 (1) อพย 13:21; 17:1-3 (2) อพย 11:2; 35:22
(4) อพย 20:3-4; 29:45-46 (5) ลนต 23:2, 4
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หนา 183
ถวายพระเยโฮวาห"
6ครั้นรุงข้ึนเขาตื่นข้ึนแตเชามืด
ถวายเครื่ องเผาบูชา และนํา
เครื่ องสันติบูชามา พลไพรก็
นั่ งลงกินและดื่ม แลวก็ลุกข้ึน
เลนสนุกกัน
โมเสสออนวอนเพื่ออิสราเอล

7ฝายพระเยโฮวาหตรัสกับโม-
เสสวา "เจาลงไปเถิด ดวยวาชน
ชาติของเจาซึ่งเจาไดนําออกจาก
แผนดินอียิปตนั้ น ไดทําความ
เสื่อมเสียมากแลว
8 เขาไดหั นเหออกจากทางซึ่ ง
เราสั่ งเขาไวอยางรวดเร็ว คือ
หลอรูปวัวข้ึนรูปหนึ่ งสําหรับตน
และกราบไหวรูปนั้น และถวาย
สัตวบูชาแกรูปนั้ นและกลาววา
`โอ อิสราเอล สิ่งเหลานี้แหละ
เปนพระของเจา ซึ่ งนําเจาออก
จากแผนดินอียิปต'"
9แลวพระเยโฮวาหตรัสกับโม-
เสสวา "เราเห็นพลไพรนี้แลว ดู
เถิด เขาเปนชนชาติคอแข็ง
10 ฉะนั้นบัดนี้ เจาจงปลอยเรา
ตามลําพัง เพ่ือความพิโรธของ
เราจะเดือดพลุ งข้ึ นตอเขาและ
เพ่ื อเราจะผลาญทําลายเขาเสีย
สวนเจาเราจะใหเปนประชาชาติ
ใหญ"
11 ฝายโมเสสก็วิงวอนกราบทูล
พระเยโฮวาหพระเจาของทานวา
"ขาแตพระเยโฮวาห ไฉนพระ

องค จึงทรงพระพิโรธอยางแรง
กล าต อพลไพร ของพระองค
ซึ่ งพระองคทรงนําออกมาจาก
แผนดินอียิปต ดวยฤทธานุภาพ
อันใหญย่ิ ง และดวยพระหัตถ
อันทรงฤทธิ์ของพระองคเลา
12 เหตุไฉนจะใหชนชาวอี ยิปต
กลาววา `พระองคทรงนําเขา
ออกมา เพ่ือจะทรงทํารายเขา
เพ่ือจะประหารชี วิตเขาที่ ภู เขา
และทําลายเขาเสียจากพ้ืนแผน
ดินโลก' ขอพระองคทรงหัน
กลับเสียจากความพิโรธอันแรง
กลาของพระองค และทรงกลับ
พระทั ยอย าทําอันตรายแกพล
ไพรของพระองคเอง
13 ขอพระองคไดทรงระลึกถึง
อับราฮัม อิสอัค และอิสราเอล
ผู รับใชของพระองค เปนผู ซึ่ ง
พระองค ได ทรงปฏิญาณด วย
พระองคเองแกเขาเหลานั้นไววา
`เราจะใหเชื้อสายของเจาทวีข้ึน
ดุจดวงดาวในทองฟา และ
แผนดินนี้ทั้ งหมดซึ่ งเราสัญญา
ไวแลว เราจะยกใหแกเชื้ อสาย
ของเจา และเขาจะรับไวเปนมร-
ดกตลอดไป'"
14 แล วพระเยโฮวาห จึ งทรง
กลับพระทัย มิไดทรงทําอัน-
ตรายอยางที่พระองคทรงดําริวา
จะกระทําแก พลไพร ของพระ
องค

อพยพ 32

(6) อพย 32:17-19 (7) อพย 32:11  (9) อพย 33:3, 5; 34:9 (10) อพย 22:24
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อิสราเอลเปลือยกาย
และไหวรูปเคารพ

โมเสสทําลายรูปเคารพ
15 ฝายโมเสสกลับลงมาจากภู
เขาถื อแผ นศิลาพระโอวาทมา
สองแผน ซึ่ งจารึกทั้ งสองดาน
จารึกทั้งดานนี้และดานนั้น
16 แผนศิลาเหล านั้ นเปนงาน
จากฝพระหัตถของพระเจา และ
อักษรที่ จารึกนั้ นเป นลายพระ
หัตถของพระเจา สลักไวบน
แผนศิลานั้น
17 เมื่ อโยชู วาได ยิ นเสี ยงพล
ไพรอื้ ออึงอยู เขาจึงเรียนโมเสส
วา "ที่คายมีเสียงเหมือนเกิด
สงคราม"
18 ฝายโมเสสตอบวา "ที่เราได
ยินมิใชเสียงอื้ออึงของคนที่มีชัย
ชนะ และมิใชเสียงคนที่แพ แต
เปนเสียงคนรองเพลงกัน"
19 ตอมา พอโมเสสเขามาใกล
คาย ไดเห็นรูปวัวหนุมและคน
เตนรํา โทสะของโมเสสก็เดือด
พลุงข้ึน ทานโยนแผนศิลาทิ้งตก
แตกเสียที่เชิงภูเขานั่นเอง
20 แลวทานเอารูปวัวหนุมที่พล
ไพรทําไวนั้นเผาเสีย และบด
เปนผงโรยลงในน้ํา และบังคับ
ใหชนชาติอิสราเอลดื่มน้ํานั้น
21 โมเสสจึงถามอาโรนวา "พล
ไพร นี้ กระทําอะไรแก ท านเล า
ท านจึ งนําบาปอันใหญนี้ มาสู

พวกเขา"
22 ฝายอาโรนตอบวา "อยาให
ความโกรธของเจานายของขาพ-
เจาเดือดพลุงข้ึนเลย ทานก็รูจัก
พลไพรพวกนี้แลววา เขาเอน
เอียงไปในทางชั่ว
23 เขามารองขอขาพเจาวา `ขอ
จงทําพระใหพวกขาพเจา ซึ่งจะ
นําพวกขาพเจาไป ดวยวาโมเสส
คนนี้ ที่ ไดนําพวกข าพเจ าออก
จากแผนดินอียิปตนั้นเกิดอะไร
ข้ึนกับเขา ขาพเจาไมทราบ'
24 แล วข าพเจ าตอบแก เขาว า
`ผู ใดมีทองคําใหปลดออกมา'
เขาก็มอบทองคําใหแกขาพเจา
และข าพเจ าจึ งโยนลงไปในไฟ
แลววัวนี้ก็ออกมา"
25 เมื่ อโมเสสเห็ นประชาชน
แสดงออกถึ งการเปลือยเปล า
เสียแลว (เพราะวาอาโรนปลอย
ใหเขาเปลือยเปลาจนนาละอาย
ทามกลางพวกศัตรู)
สามพันคนท่ีไหวรูปเคารพ

ถูกประหารชีวิต
26 แล วโมเสสยื นอยู ที่ ประตู
คายรองวา "ผู ใดอยูฝายพระ
เยโฮวาหใหผูนั้ นมาหาเราเถิด"
ฝ ายลูกหลานของเลวีได มาหา
โมเสสพรอมกัน
27 โมเสสจึ งกล าวแก เขาว า
"พระเยโฮวาหพระเจาของอิส-
ราเอลตรัสสั่ งดังนี้ วา `จงเอา

อพยพ 32

(15) พบญ 9:15 (16) อพย 31:18 (19) พบญ 9:16-17 (20) กดว 5:17, 24
(21) ปฐก 26:10 (22) อพย 14:11; พบญ 9:24
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ดาบสะพายทุกคนแลวจงไปมา
ตามประตูตางๆทั่ วคาย ทุกๆ
คนจงฆ าพ่ี นองและมิตรสหาย
และเพ่ือนบานของตัวเอง'"
28 ฝ ายลู กหลานของเลวี ก็ ทํา
ตามโมเสสสั่ง และพลไพรประ-
มาณสามพันคนตายลงในวันนั้น
29 ด วยโมเสสกล าวไว แล วว า
"ในวันนี้ทานทั้ งหลายจงสถาป-
นาตัวเองรับใชพระเยโฮวาห จง
ใหทุกคนสู รบกับบุตรชายและ
พ่ีนองของตน เพ่ือวันนี้พระองค
จะไดอํานวยพระพรแกทานทั้ ง
หลาย"
30 ครั้นวันรุ งข้ึน โมเสสจึง
กลาวแกพลไพรวา "ทานทั้ ง
หลายทําบาปอันใหญย่ิง แตบัด
นี้ เราจะข้ึนไปเฝาพระเยโฮวาห
ชะรอยเราจะทําการลบมลทิน
บาปของทานได"
31 โมเสสจึงกลับไปเฝาพระเย-
โฮวาหทูลวา "โอ พระเจาขา พล
ไพรนี้ทําบาปอันใหญย่ิง เขาทํา
พระดวยทองคําสําหรับตัวเอง
32 แตบัดนี้ขอพระองคโปรดยก
โทษบาปของเขา ถาหาไม ขอ
พระองคทรงลบชื่ อของขาพระ
องคเสียจากทะเบียนที่พระองค
ทรงจดไว"
33 ฝ ายพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา "ผู ใดทําบาปตอเรา
แลว เราจะลบชื่ อผูนั้นเสียจาก

ทะเบียนของเรา
34 ฉะนั้นบัดนี้ จงไปเถอะ นํา
พลไพรไปยังที่ซึ่งเราบอกแกเจา
แลว ดูเถิด ทูตสวรรคของเราจะ
นําหนาเจา แตวาในวันนั้นเมื่อ
เราจะพิพากษาเขา เราจะลงโทษ
เขา"
35 ฝ ายพระเยโฮวาหทรงบัน-
ดาลใหภั ยพิ บัติ เกิดข้ึ นแกพล
ไพร เพราะเหตุเขาทํารูปวัวหนุม
ซึ่งอาโรนทํานั้น

พระเจาตองการทําลาย
อิสราเอล

โมเสสยกยายพลับพลา

33พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา "ไปเถิด จงยก

ไปจากที่นี่ เจากับพลไพรซึ่งเจา
นําข้ึนมาจากแผนดินอียิปต ไป
ยั งแผ นดิ นซึ่ งเราปฏิญาณกับ
อับราฮัม อิสอัค และยาโคบวา
`แผนดินนั้นเราจะใหแกเชื้อสาย
ของเจา'
2 เราจะใชทูตสวรรคองคหนึ่ ง
นําหนาเจาไป และจะไลคนคา-
นาอัน คนอาโมไรต คนฮิตไทต
คนเปริสซี คนฮีไวต คนเยบุส
ออกเสียจากที่นั่น
3จงนําไปถึงแผนดินซึ่ งมีน้ํานม
และน้ําผ้ึงไหลบริบูรณ แตเราจะ
ไมข้ึนไปกับพวกเจา เกรงวาเรา
จะทําลายลางพวกเจาเสียกลาง
ทาง เพราะวาเจาเปนชนชาติคอ

อพยพ 32, 33

(29) อพย 28:41; 1 ซมอ 15:18, 22; สภษ 21:3 (30) กดว 25:13 (31) อพย 20:23
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แข็ง"
4 เมื่ อพลไพรไดยินขาวรายนั้น
เขามีความโศกเศรา และไมมีผู
ใดใสเครื่องประดับเลย
5 เพราะพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา "จงกลาวแกชนชาติ
อิสราเอลวา `เจาทั้ งหลายเปน
ชนชาติคอแข็ง ถาเราจะข้ึนไป
กับเจาเพียงครู เดียว เราก็จะ
ทําลายลางเจาเสีย ฉะนั้นบัดนี้
จงถอดเครื่ องประดับออกเสีย
เพ่ือเราจะรู วา ควรจะกระทํา
อยางไรกับเจา'"
6ฝ ายชนชาติ อิ สราเอลก็ ถอด
เครื่องประดับออกตอนที่เขาอยู
แถบภูเขาโฮเรบ
7ฝ ายโมเสสตั้ งพลั บพลาหลั ง
หนึ่งไวขางนอกไกลจากคายและ
เรียกวาพลับพลาแหงชุมนุม ตอ
มาทุกคนซึ่ งปรารถนาจะเขาเฝา
พระเยโฮวาหก็ออกไปยังพลับ-
พลาแหงชุมนุม ซึ่ งตั้ งอยูนอก
บริเวณคาย
8และตอมา เมื่อไรที่โมเสสออก
ไปยังพลับพลานั้น พลไพรทั้ ง
ปวงก็ จะลุ กข้ึ นยืนอยู ที่ ประตู
เต็นทของตน มองดูโมเสสจน
ทานเขาไปในพลับพลา
9ครั้นโมเสสเขาไปในพลับพลา
แลว เสาเมฆก็ลอยลงมาตั้งอยูที่
ประตูพลับพลา แลวพระเยโฮ-
วาหก็ตรัสสนทนากับโมเสส

10 เวลาพลไพรทั้ งปวงเห็นเสา
เมฆนั้นตั้ งอยู ที่ ประตูพลับพลา
เมื่ อไร ทุกคนก็จะลุกข้ึนยืน
นมัสการอยู ที่ ประตู เต็นทของ
ตน
11 ดั งนี้ แหละพระเยโฮวาห
ตรั สกั บ โม เสสสองต อสอง
เหมื อนมิ ตรสหายสนทนากั น
แล วโมเสสก็ กลั บไปยั งค าย
แตโยชูวาผู รับใชหนุม ผู เปน
บุตรชายของนูน มิไดออกไป
จากพลับพลา

โมเสสออนวอนพระเจา
ใหพระองคอยูกับอิสราเอล

12 โมเสสกราบทูลพระเยโฮวาห
วา "ดูเถิด พระองคไดตรัสสั่ ง
ขาพระองควา `จงนําพลไพรนี้
ข้ึนไป' แตพระองคมิไดแจงให
ขาพระองคทราบวา จะใชผู ใด
ข้ึนไปกับขาพระองค แมกระนั้น
พระองคก็ยังตรัสกับขาพระองค
วา `เรารู จักเจาตามชื่อของเจา
และเจ าก็ ได รั บความกรุณาใน
สายตาของเราดวย'
13 ฉะนั้นบัดนี้ ขาพระองคทูล
วิงวอนตอพระองค  ถาแมขา
พระองคไดรับพระกรุณาในสาย
พระเนตรของพระองคแลว ขอ
ทรงโปรดสําแดงพระมรรคาของ
พระองคใหข าพระองค เห็นใน
กาลบัดนี้ เพ่ือขาพระองคจะรู
จักพระองค แลวจะรับพระกรุ-

อพยพ 33

(4) กดว 14:1, 39; อสร 9:3; อสธ 4:1, 4 (5) สดด 139:23 (7) อพย 29:42-43
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ณาในสายพระเนตรของพระองค
และขอทรงถือวาชนชาตินี้ เปน
พลไพรของพระองค"
14 ฝายพระองคตรัสวา "เราเอง
จะไปกับเจา และใหเจาไดพัก"
15 ฝ ายโมเสสจึ งกราบทูลพระ
องควา "ถาพระองคมิไดเสด็จ
ไปกับขาพระองค ก็ขออยานํา
พวกขาพระองค ข้ึ นไปจากที่ นี่
เลย
16 ทําอยางไรจะทราบไดตรงนี้
วา ขาพระองคและพลไพรของ
พระองคไดรับพระกรุณาในสาย
พระเนตรของพระองคแลว ก็
เมื่ อพระองค เสด็ จไปกับพวก
ขาพระองคดวยมิใชหรือ ดังนี้
เราทั้ งหลายทั้ งขาพระองคและ
พลไพรของพระองค จึงจะแยก
ออกจากชนชาติทั้ งปวงที่อยูบน
พ้ืนแผนดินโลก"
17 ฝ ายพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา "เราจะกระทําสิ่งที่เจา
กลาวถึงนี้ดวยเพราะวาเจาไดรับ
ความกรุ ณาในสายตาของเรา
แลว และเรารูจักเจาตามชื่อของ
เจา"
18 โมเสสจึงกราบทูลวา "ขอ
ทรงโปรดสําแดงสง าราศี ของ
พระองคแกขาพระองคเถิด"
19พระองคจึงตรัสตอบวา "เรา
จะให คุณความดีของเราประ-
จักษแจงตอหนาเจา และเราจะ

ประกาศนามของเราคือ เยโฮ-
วาห ใหประจักษตอหนาเจา เรา
ประสงคจะโปรดปรานผูใด เราก็
จะโปรดปรานผูนั้ น และเรา
ประสงคจะเมตตาแกผูใด เราก็
จะเมตตาผูนั้น"
20 พระองคจึงตรัสวา "เจาจะ
เห็นหนาของเราไมได เพราะ
มนุษยเห็นหนาเราแลวจะมีชีวิต
อยูไมได"
21 พระเยโฮวาหตรัสอีกวา "ดู
เถิด   มีที่แหงหนึ่งอยูใกลเรา
เจาจงไปยืนอยูบนศิลานั้น
22 แลวขณะเมื่อสงาราศีของเรา
กําลังผานไป เราจะซอนเจาไว
ในชองศิลาและจะบังเจาไวดวย
มือเราจนกวาเราจะผานไป
23 เมื่ อเราเอามือของเราออก
แลว เจาจะเห็นหลังของเรา แต
หนาของเราเจาจะมิไดเห็น"
โมเสสจะนําแผนศิลาใหม

สําหรับพันธสัญญา

34พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา "จงสกัดศิลา

อีกสองแผนเหมือนเดิมแลวเรา
จะจารึกคําเหมือนในแผนเกาที่
เจาทําแตกนั้นให
2 จงเตรี ยมใหพร อมเวลาเช า
แลวจงข้ึ นมาบนภูเขาซีนายแต
เชา จงคอยเฝาเราบนยอดภูเขา
นั้น
3อยาใหผู ใดข้ึนมาดวย และ

อพยพ 33, 34

(14) อพย 3:12 (15) อพย 33:3 (16) อพย 34:10 (17) ยก 5:16 (18) อพย 24:16
(19) อพย 34:6-7; รม 4:4, 16 (20) ปฐก 32:30 (22) สดด 91:1, 4 (23) อพย 33:20
(1) อพย 24:12; 31:18 (2) อพย 19:11, 18, 20 (3) อพย 19:12-13; 24:9-11
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หนา 188
อยาให ผู ใดมาอยู ตลอดทั่ วทั้ ง
ภูเขา อยาใหฝูงแพะแกะ ฝูงวัว
กินหญาอยูหนาภูเขานี้เลย"
4ฝ ายโมเสสจึ งสกั ดศิ ลาสอง
แผนเหมือนสองแผนแรก แลว
ทานก็ตื่ นแต เชาข้ึนไปบนภูเขา
ซีนายตามรับสั่ งของพระเยโฮ-
วาหถือศิลาไปสองแผน
5ฝายพระเยโฮวาห เสด็จลงมา
ในเมฆ และโมเสสยืนอยูกับพระ
องคที่นั่น และออกพระนามพระ
เยโฮวาห
6พระเยโฮวาหเสด็จผานไปขาง
หนาทาน ตรัสวา "พระเยโฮวาห
พระเยโฮวาหพระเจา ผูทรงพระ
กรุณา ทรงกอปรดวยพระคุณ
ทรงกริ้ วชา และบริบูรณดวย
ความเมตตาและความจริง
7 ผู ทรงสําแดงความเมตตาตอ
มนุษยกระทั่งพันชั่วอายุ ผูทรง
โปรดยกโทษความชั่ วชา การ
ละเมิดและบาปของเขาเสีย แต
จะทรงถือวาไมมี โทษก็หามิได
และให โทษเพราะความชั่ วช า
ของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลาน
สามชั่วสี่ชั่วอายุคน"
8ฝายโมเสสจึงรีบกราบลงที่ พ้ืน
ดินนมัสการ
9แลวทูลวา "โอ ขาแตองคพระ
ผู เปนเจา ถาแมขาพระองคได
รับพระกรุณาในสายพระเนตร
ของพระองค ขาพระองคทูลวิง

วอนตอพระองค ขอองคพระผู
เป นเจ าของข าพระองค โปรด
เสด็ จไปท ามกลางพวกข าพระ
องค เพราะเปนชนชาติ คอแข็ง
ดื้อดึง และขอทรงโปรดยกโทษ
ความชั่ วช าและความบาปของ
พวกขาพระองค และโปรดรับ
พวกขาพระองค เปนมรดกของ
พระองคดวย"

ทรงหามไมใหอิสราเอล
รวมกับคนตางชาติในคานาอัน
10 ฝายพระองคตรัสวา "ดูเถิด
เราจะทําพันธสัญญาไว เราจะทํา
การมหัศจรรย ตอหน าชนชาติ
ของเจาทุกคน ซึ่ งไมมีผู ใด
กระทําในประชาชาติใดทั่วพิภพ
และประชาชนทั้ งปวงซึ่ งเจาอยู
ทามกลางเขานั้น จะเห็นกิจการ
ของพระเยโฮวาห เพราะการซึ่ง
เราจะทําตอเจานั้ นจะเปนสิ่ งที่
นากลัวย่ิงนัก
11 จงถือตามคําซึ่งเราบัญชาเจา
ในวันนี้ ดูเถิด เราจะไลคนอา-
โมไรต คนคานาอัน คนฮิตไทต
คนเปริสซี คนฮีไวต และคนเย-
บุส ไปใหพนหนาเจา
12 จงระวังตัวใหดี อยากระทํา
พันธสัญญากับชาวเมืองซึ่ งเจา
จะไปถึงนั้น เกรงวาจะเปนบวง
แรวดักพวกเจา
13 แต เจ าทั้ งหลายจงทําลาย
แทนบูชาและทุบเสาอันศักดิ์-

อพยพ 34

(5) อพย 19:9; 33:19 (6) กดว 14:18; พบญ 4:31 (7) อพย 20:6; ยชว 24:19
(8) อพย 4:31 (9) อพย 33:3, 12-16 (10) อพย 34:27
(11) อพย 23:20-33; 33:2 (12) อพย 23:32-33 (13) อพย 23:24; พบญ 12:3
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หนา 189
สิทธิ์ ของเขาใหแหลกละเอียด
และโค นเสารู ปเคารพของเขา
เสีย
14 เจาอยานมัสการพระอื่นเลย
เพราะพระเยโฮวาห ผู ทรงพระ
นามว าหวงแหนเปนพระเจ าผู
ทรงหวงแหน
15 เกรงวาเจาจะทําพันธสัญญา
กับชาวเมืองนั้น และเมื่อเขาเลน
ชู กับพระของเขา และถวาย
สัตวบูชาแกบรรดาพระนั้น เขา
จะเชิญพวกเจาไปรวมดวย และ
พวกเจาจะไปกินของที่ เขาถวาย
บูชานั้น
16 เกรงวา เจาจะรับบุตรสาว
ของเขามาเปนภรรยาบุตรชาย
ของเจา และบุตรสาวของเขานั้น
จะไปเลนชูกับพระของเขา และ
ชั กชวนให บุตรชายของเจ าไป
เลนชูกับพระนั้นดวย
17 เจ าอยาหลอรูปพระไวสํา-
หรับตัวเองเลย
คําบัญชาซํ้าเรื่องเครื่องบูชา

18 เจ าทั้ งหลายจงถือเทศกาล
กินขนมปงไรเชื้อ จงกินขนมปง
ไร เชื้ อใหครบเจ็ดวันตามกํา-
หนดในเดื อนอาบี บตามที่ เรา
บัญชาเจา เพราะเจาออกจาก
อียิปตในเดือนอาบีบ
19 ทุกสิ่ งซึ่ งออกจากครรภครั้ ง
แรกเปนของเรา คือสัตวตัวผูทั้ง
หมดของเจา ลูกหัวปของวัวและ

ของแกะ
20 สวนลูกลาหัวปนั้ นเจาจงนํา
ลูกแกะมาไถไว ถาแมเจามิได
ไถก็จงหักคอมันเสีย บุตรชาย
หัวปทั้ งหลายของพวกเจานั้นจะ
ตองไถไวดวย อยาใหผูใดมาเฝา
เรามือเปลาเลย
21 เจาจงทําการงานในกําหนด
หกวัน แตวันที่เจ็ดจงพัก แมวา
ในฤดูไถนาและฤดูเกี่ยวขาวก็จง
พัก
22 จงถือเทศกาลสัปดาห คือ
เทศกาลเลี้ ยงฉลองผลต นฤดู
เกี่ ยวขาวสาลี และถือเทศกาล
เลี้ ยงฉลองการเก็บผลิ ตผลใน
ปลายป
23 บรรดาผู ชายทั้ งหลายของ
พวกเจ าต องมาประชุ มกั นต อ
พระพักตรพระเยโฮวาหพระเจา
คือพระเจาแหงอิสราเอล ปละ
สามครั้ง
24 เพราะเราจะขับไลชนชาติทั้ง
หลายออกไปใหพนหนาพวกเจา
และจะขยายเขตแดนเมืองของ
เจาใหกวางออกไป เมื่อพวกเจา
จะข้ึ นไปเฝ าพระเยโฮวาหพระ
เจาของเจาปละสามครั้ งนั้น จะ
ไมมีใครอยากไดแผนดินของเจา
เลย
25 อย าถวายเลือดบูชาพร อม
กับขนมปงมีเชื้อ และเครื่องบูชา
อันเกี่ ยวกับเทศกาลเลี้ยงปสกา

อพยพ 34

(14) อพย 20:3-5; พบญ 4:24 (15) กดว 25:1-2 (16) ปฐก 28:1; กดว 25:1-2
(17) อพย 20:4, 23 (18) อพย 12:2, 15-16 (19) อพย 13:2 (20) อพย 13:13
(21) อพย 20:9; 23:12 (23) อพย 23:14-17 (24) อพย 33:2 (25) อพย 12:10
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หนา 190
นั้น อยาใหเหลือไวจนถึงวันรุง
ข้ึน
26 จงคัดพืชผลแรกจากผลรุ น
แรกในไรนามาถวายในพระนิ-
เวศพระเยโฮวาหพระเจาของเจา
อยาตมเนื้ อลูกแพะดวยน้ํานม
แมของมันเลย"
27 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา "คําเหลานี้จงเขียนไว เพราะ
เราทําพันธสัญญาไวกับเจาและ
พวกอิสราเอลตามขอความเหลา
นี้แลว"
โมเสสกลับมาดวยแผนศิลา
ใหมสําหรับพันธสัญญา

28 ฝายโมเสสเฝาพระเยโฮวาห
อยูที่ นั่ นสี่ สิบวันสี่ สิบคืน มิได
รับประทานอาหารหรือน้ํ า เลย
และทานจารึกคําพันธสัญญาไว
ที่ แผนศิลา คือพระบัญญัติสิบ
ประการ
29 อยูตอมาโมเสสไดลงมาจาก
ภูเขาซีนาย ถือแผนพระโอวาท
สองแผนมาดวย เวลาที่ ลงมา
จากภูเขานั้นโมเสสก็ไมทราบวา
ผิวหนาของตนทอแสงเนื่องดวย
พระเจาทรงสนทนากับทาน
30 เมื่ ออาโรนและคนอิสราเอล
ทั้งปวงมองดูโมเสส ดูเถิด ผิว
หนาของทานทอแสง และเขาก็
กลัวไมกลาเขามาใกลทาน
31 ฝายโมเสสเรียกเขามา แลว
อาโรนกั บบรรดาประมุ ขของ

ชุ มนุ มก็ กลับมาหาโมเสสและ
ทานสนทนากับเขา
32 แลวภายหลังคนอิสราเอลทั้ง
หลายเขามาใกล โมเสสจึงให
บัญญัติแกเขาตามที่ พระเยโฮ-
วาหตรัสแกทานทุกขอบนภูเขา
ซีนาย
33 เมื่ อท านพูดจบแลวก็ใชผา
คลุมหนาไว
34 แตเมื่อไรที่ โมเสสเขาเฝาทูล
ตอพระพักตรพระเยโฮวาห ทาน
ก็ปลดผานั้นออกเสีย จนกวาจะ
กลับออกมา แลวทานออกมา
เล าให คนอิ สราเอลฟ งตามที่
ทานรับพระบัญชามาแลวนั้น
35 และคนอิสราเอลดูหนาของ
โมเสสคือเห็นผิวหนาของโมเสส
ทอแสง ฝายโมเสสใชผาคลุม
หนาไวอีกทุกครั้ง จนกวาจะเขา
ไปทูลพระองค

ทรงหามไมใหกอไฟ
ในวันสะบาโต

35ฝายโมเสสใหชุมนุมชน
อิสราเอลทั้ งหมดประ-

ชุมกันกลาวแกเขาวา "ตอไปนี้
เปนสิ่งซึ่งพระเยโฮวาหบัญชาให
ทานทั้งหลายกระทํา
2จงทํางานในกําหนดหกวัน แต
วันที่ เจ็ดใหทานถือเปนวันบริ-
สุทธิ์ เปนวันสะบาโตแดพระเย-
โฮวาห สําหรับใชพัก ผู ใดทํา
งานในวันนั้ นตองถูกลงโทษถึง

อพยพ 34, 35

(26) อพย 23:19 (27) อพย 17:14; 24:4 (28) อพย 24:18; 31:8
(29) อพย 32:15; มธ 17:2 (32) อพย 24:3 (33) 2 คร 3:13
(34) 2 คร 3:13-16 (1) อพย 34:32 (2) อพย 20:9-10; ลนต 32:3

 02_exo.pub 
 page 77

 Wednesday, December 28, 2005 09:23 



หนา 191
ตาย
3 ในวันสะบาโตนั้ นอย าก อไฟ
เลย ทั่วตลอดที่อาศัยของทาน"
ขอใหพลไพรถวายแดพระเจา
4 โมเสสได กล าวแก ชุมนุมชน
อิสราเอลทั้ งหมดวา "ตอไปนี้
เปนสิ่งซึ่งพระเยโฮวาหทรงบัญ-
ชาวา
5ท านทั้ งหลายจงนําของจาก
ของที่มีอยูมาถวายพระเยโฮวาห
ผูใดมีน้ําใจกวางขวางใหผูนั้นนํา
ของมาถวายพระเยโฮวาห คือ
ทองคํา เงิน และทองสัมฤทธิ์
6ผาสีฟา สีมวง สีแดงเขม ผา
ปานเนื้อละเอียด และขนแพะ
7หนังแกะตัวผูยอมสีแดง หนัง
ของตั วแบดเจอร และไมกระ-
ถินเทศ
8น้ํามันเติมตะเกียง เครื่องเทศ
สําหรับเจือน้ํามันเจิม และปรุง
เครื่องหอมสําหรับการเผาถวาย
9 พลอยสี น้ํ า ข าวและพลอย
ต างๆสําหรับฝ งทําเอโฟดและ
ทับทรวง
10 จงใหทุกคนที่ เฉลียวฉลาด
ในหมูพวกทาน พากันมาทําสิ่ง
ทั้งปวงซึ่งพระเยโฮวาหทรงบัญ-
ชาใหทําแลว
11 คือพลับพลา เต็นท และผา
คลุมพลับพลา ขอเกี่ยวและไม
กรอบ กลอน เสา และฐานรอง
รับเสาของพลับพลานั้น

12หีบและไมคานหามหีบ พระ
ที่นั่งกรุณากับมานบังตา
13 โต ะกั บ ไม คานหามโต ะ
เครื่องใชทั้งปวงสําหรับโตะ และ
ขนมปงหนาพระพักตร
14 คันประทีปที่ ใหแสงสวางกับ
เครื่องอุปกรณและตะเกียง และ
น้ํามันเติมตะเกียง
15 แทนเผาเครื่ องหอมกับไม
คานหามแทนนั้น น้ํามันเจิมและ
เครื่องหอมสําหรับเผาถวายและ
มานบังตาสําหรับประตูที่ ประตู
พลับพลา
16 แทนเครื่ องเผาบูชากับตา-
ขายทองสัมฤทธิ์ ไมคานหาม
และเครื่ องใชทั้ งปวงของแทน
ขันกับพานรองขันนั้น
17 ผามานสําหรับกั้นลานพลับ
พลากับเสา และฐานรองรับเสา
และผามานสําหรับประตูลาน
18 หลักหมุดสําหรับพลับพลา
และหลักหมุดสําหรับลานพลับ
พลาพรอมกับเชือก
19 เสื้อยศเย็บดวยฝมือประณีต
สําหรับแตงเวลาปรนนิบัติในที่
บริสุทธิ์ คือเสื้อยศบริสุทธิ์สํา-
หรับอาโรนปุโรหิต และเสื้อยศ
สําหรับบุตรชายของทาน เพ่ือใช
ปฏิบัติในตําแหนงปุโรหิต"
20 แลวชุมนุมชนอิสราเอลทั้ ง
หมดก็แยกยายกันจากโมเสสไป
21 ทุกคนที่มีใจปรารถนา และ
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ที่มีใจสมัครก็นําสิ่ งของมาถวาย
พระเยโฮวาหสําหรับพลับพลา
แหงชุมนุมและการปรนนิบัติทั้ง
หลาย และสําหรับเครื่องยศบริ-
สุทธิ์
22 เขาจึ งพากันมาทั้ งชายและ
หญิง บรรดาผูมีน้ําใจสมัครนํา
มาซึ่งเข็มกลัด ตุมหู แหวนตรา
และกําไล เปนทองรูปพรรณทั้ง
นั้น คือทุกคนนําทองคํามาแกวง
ไปแกวงมาถวายพระเยโฮวาห
23 สวนทุกคนที่มีดายสีฟา สี
มวง สีแดงเขม หรือที่มีผาปาน
เนื้อละเอียด ขนแพะ หนังแกะ
ตัวผูยอมสีแดง และหนังของตัว
แบดเจอรก็ เอาของเหลานั้ นมา
ถวาย
24 ทุกคนที่มีเงินหรือทองสัม-
ฤทธิ์ จะถวายก็ นํามาถวายพระ
เยโฮวาห และทุกคนที่มีไมกระ-
ถินเทศใชการไดก็นําไมนั้ นมา
ถวาย
25 สวนผูหญิงทั้ งปวงที่ ชํานาญ
ก็ปนดายดวยมือของตน แลวนํา
ดายซึ่ งป นนั้ นมาถวายทั้ งสีฟา
สีมวง สีแดงเขม และเสนปาน
ปนอยางดี
26 ฝ ายบรรดาผู หญิ งที่ มี ใจ
ปรารถนาก็ปนขนแพะดวยความ
ชํานาญ
27 บรรดาประมุขก็นําพลอยสี
น้ําข าวและพลอยตางๆมาสํา-

หรับฝงทําเอโฟด และทับทรวง
28 กับเครื่องเทศและน้ํามันเติม
ตะเกียง น้ํามันเจิม และน้ํามัน
ปรุงเครื่องหอมสําหรับเผาบูชา
29 คนอิสราเอลทั้ งชายหญิงทุก
คนที่มีใจสมัครนําของถวายสํา-
หรับการงานตางๆ ซึ่ งพระเย-
โฮวาห ทรงบัญชาโมเสสไว ให
กระทําก็นําของมาตามอําเภอใจ
ถวายแดพระเยโฮวาห

เบซาเลลและโอโฮลีอับ
เปนชางและผูสอน

30 โมเสสจึงกลาวแกคนอิสรา-
เอลวา "ดูกอนทาน พระเยโฮ-
วาหไดทรงออกชื่อเบซาเลลบุตร
ชายอุรี ผูเปนบุตรชายของเฮอร
ตระกูลยูดาห
31 และพระองคไดทรงใหผูนั้น
ประกอบดวยพระวิญญาณของ
พระเจาใหมีสติปญญาและความ
เขาใจ และความรู ในการชาง
ฝมือทั้งปวง
32 เพ่ือจะคิดประดิษฐลวดลาย
อยางฉลาด ทําดวยทองคําและ
เงินและทองสัมฤทธิ์
33 และเจี ยระไนพลอยต างๆ
สําหรับฝงในกระเปาะ และการ
แกะสลักไม คือใหมีฝมือดีเลิศ
ทุกอยาง
34 อนึ่ งพระองคทรงดลใจใหผู
นั้ นมีน้ํ าใจที่ จะสอนคนอื่ นได
ดวย พรอมดวยโอโฮลีอับบุตร

อพยพ 35

(22) อพย 32:2-3; 11:2 (23) 1 พศด 29:8 (25) อพย 28:3; 31:6; 36:1
(27) 1 พศด 29:6; อสร 2:68 (28) อพย 30:23
(29) อพย 35:5, 21; 36:1; 1 พศด 29:9 (30) อพย 31:1-6 (34) อพย 31:6

 02_exo.pub 
 page 79

 Wednesday, December 28, 2005 09:23 



หนา 193
ชายอาหิสะมัคตระกูลดาน
35 คนทั้ งสองนี้ พระองคทรง
ประทานสติปญญาแกจิตใจของ
เขาใหมีความสามารถในการที่
จะกระทํางานไดทุกอยาง เชน
การชางฝมือ การชางออกแบบ
และการชางดายสี คือสีฟา สี
มวง สีแดงเขมและเสนปานปน
อยางดี และชางทอ คือทําการ
ชางฝมือไดทุกอยาง และเปน
ชางออกแบบอยางฉลาดดวย"

พลไพรถวายมากมาย
การสรางพลับพลากาวหนา

36ฝ ายเบซาเลลและโอ-
โฮลีอับ กับคนทั้งปวง

ที่ เฉลียวฉลาด ซึ่งพระเยโฮวาห
ทรงประทานสติ ป ญญาและ
ความเขาใจใหพอที่จะทําการทุก
อยางในการสรางสถานบริสุทธิ์
ตามที่พระเยโฮวาหทรงบัญชาไว
แลวทุกประการ
2 โมเสสจึ งเรี ยกเบซาเลลและ
โอโฮลีอับ กับคนทั้ งปวงที่
เฉลียวฉลาดซึ่งพระเยโฮวาหทรง
ประทานสติปญญาใหแก จิตใจ
ของเขา และใจของเขาปรารถนา
ใหมาทํางาน
3คนเหลานี้ ได รับของถวายทั้ ง
หมดนั้นจากโมเสสที่คนอิสรา-
เอลนํามาถวายเพ่ื อนําไปทํา
สถานบริสุทธิ์ พลไพรยังนําของ
ที่ สมัครใจจะถวายมาถวายอีก

ทุกๆเวลาเชา
4ฝายคนทั้ งปวงที่ เฉลียวฉลาด
ซึ่ งทํางานตางๆที่ สถานบริสุทธิ์
นั้นมาถึงแลว ตางก็หยุดทํางาน
ในหนาที่ของตน
5พากันมาเรียนโมเสสวา "พล
ไพร นําของมาถวายมากเกิ น
ความต องการที่ จะใช ในงาน
นั้นๆซึ่ งพระเยโฮวาหทรงบัญชา
ใหกระทํา"
6 โมเสสจึงสั่ งใหประกาศไปทั่ ว
คายวา "อยาใหชายหญิงนําของ
สําหรับทําสถานบริสุทธิ์มาถวาย
อีกเลย" เหตุฉะนั้นพลไพรจึงยับ
ย้ังไมนําของมาถวายอีก
7 เพราะของที่ เขามีอยูแลวก็พอ
สําหรับงานทั้งปวงนั้น และยังมี
เหลืออีก
8บรรดาช างผู เฉลียวฉลาดได
ทําพลั บพลาด วยม านสิ บผื น
ดวยผาปานเนื้อละเอียด ดวย
ดายสีฟา สีมวง สีแดงเขม มีรูป
เครูบฝมือชางออกแบบไว
9ม านผื นหนึ่ งยาวย่ี สิ บแปด
ศอก กวางสี่ ศอก มานทุกผืน
เทากัน
10 มานหาผืนเขาทําใหเกี่ยวติด
กัน และอีกหาผืนนั้นเกี่ ยวติด
กันดวย
11 เขาทําหูดวยดายสีฟา ติดไว
ตามขอบมานดานนอกสุดชุดที่
หนึ่ง และตามขอบมานดานนอก
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สุดชุดที่สองก็ทําหูไวเหมือนกัน
12 มานผืนหนึ่งเขาทําหูหาสิบหู
และตามขอบมานชุดที่สองเขาก็
ทําหูหาสิบหูใหตรงกัน
13 และเขาทําขอทองคําห าสิบ
ขอ สําหรับใชเกี่ยวมานเพ่ือให
พลับพลาเปนชิ้นเดียวกัน
14 เขาทํามานดวยขนแพะสํา-
หรับเปนเต็นทคลุมพลับพลาอีก
สิบเอ็ดผืน
15 มานผืนหนึ่งยาวสามสิบศอก
กวางสี่ ศอก ทั้ งสิบเอ็ดผืนเทา
กัน
16 เขาเกี่ ยวม านห าผืนใหติ ด
กันตางหาก และมานอีกหกผืน
ก็เกี่ยวติดกันอีกตางหาก
17 และเขาทําหูหาสิบหูติดกับ
ม านด านนอกสุ ดชุ ดที่ หนึ่ ง
และเขาทําหูหาสิบหูติดกับขอบ
มานดานนอกสุดชุดที่สอง
18 เขาทําขอทองสัมฤทธิ์หาสิบ
ขอเกี่ยวขอเขาที่หูใหติดตอเปน
เต็นทหลังเดียวกัน
19 เขาทําเครื่ องดาดเต็นทดวย
หนังแกะตัวผูยอมสีแดงชั้นหนึ่ง
และคลุ มทั บด วยหนั งของตั ว
แบดเจอรอีกชั้นหนึ่ง
20 เขาทําไมกรอบสําหรับพลับ
พลาดวยไมกระถินเทศยกตั้งข้ึน
ตรงๆ
21 ไมกรอบนั้ นยาวแผนละสิบ
ศอก กวางศอกคืบ

22 มี เดื อยกรอบละสองเดื อย
เดือยกรอบหนึ่ งมีไมประกับติด
กับเดือยอีกกรอบหนึ่ง เขาไดทํา
ไมกรอบพลับพลาทั้ งหมดอยาง
นี้
23 เขาทําไมกรอบพลับพลาดัง
นี้ ดานใตเขาใชย่ีสิบแผน
24 เขาทําฐานดวยเงินสี่ สิบฐาน
สําหรับไมกรอบย่ีสิบแผน ใตไม
กรอบแผ นหนึ่ งมี ฐานรองรั บ
แผ นละสองฐานสําหรั บสวม
เดือยสองอัน
25 ดานที่สองของพลับพลาขาง
ทิศเหนือนั้นเขาทําไมกรอบย่ีสิบ
แผน
26 เขาทําฐานเงินรองรับสี่ สิบ
ฐาน ใตไมกรอบมีฐานแผนละ
สองฐาน
27 ส วนด านหลั งทิ ศตะวันตก
ของพลับพลาเขาทําไมกรอบหก
แผน
28 เขาทําไมกรอบอีกสองแผน
สําหรับมุมพลับพลาดานหลัง
29 ไมกรอบนั้ นขางลางใหแยก
กัน แตตอนบนยอดติดตอกันที่
หวงแรก เขาทําอยางนี้ทําใหเกิด
มุมสองมุม
30 คื อรวมเป นไม กรอบแปด
แผนดวยกันและฐานเงินสิบหก
อัน ใตไมกรอบมีฐานแผนละ
สองฐาน
31 เขาทํากลอนดวยไมกระถิน
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เทศหาอันสําหรับขัดไมกรอบฝา
พลับพลาดานหนึ่ง
32 และกลอนอีกหาอันสําหรับ
ขัดไมกรอบฝาพลับพลาอีกดาน
หนึ่ ง และกลอนอีกหาอันสํา-
หรับขั ดไม กรอบฝาพลั บพลา
ดานตะวันตก
33 เขาทํากลอนตัวกลางใหรอย
ตอนกลางของไมกรอบสําหรับ
ขัดฝาตั้งแตมุมหนึ่งไปจดอีกมุม
หนึ่ง
34 เขาหุมไมกรอบเหลานั้นดวย
ทองคํา และทําหวงกรอบ
ด วยทองคําสําหรับร อยกลอน
และกลอนนั้นเขาหุมดวยทองคํา
เชนกัน
35 เขาทํามานนั้นดวยดายสีฟา
สีมวง สีแดงเขม และดวยผา
ปานเนื้ อละเอียด มีภาพเครูบ
ฝมือชางออกแบบไว
36 เขาทําเสาไม กระถิ นเทศสี่
เสาหุมดวยทองคํา ขอติดเสานั้น
ก็เปนทองคํา เขาหลอฐานเงินสี่
อันสําหรับรองรับเสานั้น
37 และเขาทําบังตาที่ประตูพลับ
พลานั้นดวยดายสีฟา สีมวง
สีแดงเขม และผาปานเนื้ อ
ละเอียดประกอบดวยฝมือชาง
ปก
38 และทําเสาหาตนสําหรับมาน
นั้นพรอมดวยขอเกี่ยว บัวควํ่า
และราวยึดเสานั้ นหุ มดวยทอง

คํา แตฐานหาฐานสําหรับรองรับ
เสานั้นทําดวยทองสัมฤทธิ์

หีบพันธสัญญาและ
พระท่ีน่ังกรุณา

37เบซาเลลทําหีบดวยไม
กระถินเทศ ยาวสอง

ศอกคืบ กวางศอกคืบ และสูง
ศอกคืบ
2หีบนั้นเขาหุมดวยทองคําบริ-
สุทธิ์ ทั้งขางในและขางนอกและ
ไดทํากระจังรอบหีบนั้นดวยทอง
คํา
3 เขาหลอหวงทองคําสี่ หวงติด
ไวที่ มุมทั้ งสี่ ดานนี้ สองหวง
และดานนั้นสองหวง
4 เขาทําคานหามด วยไมกระ-
ถินเทศหุมดวยทองคํา
5 เขาสอดคานหามเขาที่หวงขาง
หีบสําหรับใชยกหีบนั้น
6แลวเขาทําพระที่นั่ งกรุณาดวย
ทองคําบริสุทธิ์ ยาวสองศอกคืบ
กวางศอกคืบ
7 เขาทําเครูบทองคําสองรูปโดย
ใชคอนทํา ตั้ งไวที่ ปลายพระ
ที่นั่งกรุณาทั้งสองขาง
8 เขาทําเครูบไว ที่ ปลายพระที่
นั่งกรุณาขางละรูป เขาทําเครูบ
นั้ นตอนปลายทั้ งสองข างเปน
เนื้อเดียวกับพระที่นั่งกรุณา
9ใหเครูบกางปกออกเบ้ืองบน
ปกพระที่ นั่ งกรุณาไว ด วยป ก
และใหหันหนาเขาหากัน คือให

อพยพ 36, 37

(35) อพย 26:31-37 (37) อพย 26:36
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เครูบหันหน ามาตรงพระที่ นั่ ง
กรุณา

โตะสําหรับขนมปง
หนาพระพักตรและคันประทีป
10 เขาเอาไมกระถินเทศทําโตะ
ตัวหนึ่ง ยาวสองศอก กวางหนึ่ง
ศอก และสูงศอกคืบ
11 เขาหุ มโต ะนั้ นด วยทองคํา
บริสุทธิ์ และทํากระจังทองคํา
รอบโตะนั้นดวย
12 เขาทําประกั บขอบโต ะนั้ น
กวางหนึ่งฝามือโดยรอบ แลวทํา
กระจั งทองคํ าประกอบรอบ
ประกับนั้น
13 เขาหลอหวงทองคําสี่ อันติด
ไวที่มุมโตะทั้งสี่ตรงขาโตะ
14 ห วงนั้ นติ ดชิ ดกั บกระจั ง
สําหรับสอดคานหามโตะนั้น
15 เขาทําคานหามดวยไมกระ-
ถินเทศหุมดวยทองคํา สําหรับ
หามโตะนั้น
16 และเขาทําเครื่ องใชสําหรับ
โตะนั้นมี จาน ชอน กับอางน้ํา
และคนโทที่ ใชรินเครื่องดื่มบูชา
ซึ่งทําดวยทองคําบริสุทธิ์ทั้งสิ้น
17 เขาทําคั นประที ปอั นหนึ่ ง
ดวยทองคําบริสุทธิ์ เขาใชฝคอน
ทําคันประทีป ใหทั้งลําตัว กิ่ง
ดอก ดอกตูม และกลีบติดเปน
เนื้อเดียวกันคันประทีปนั้น
18 มีกิ่ งหกกิ่ งแยกออกจากลํา
คันประทีปนั้นขางละสามกิ่ง

19 แตละกิ่ งมีดอกเหมือนดอก
อัลมันดสามดอก ทุกๆดอกมี
ดอกตูมและกลีบ เปนดังนี้ ทั้ ง
หกกิ่ ง ซึ่ งย่ืนออกจากลําคัน
ประทีป
20 สําหรับลําคันประทีปนั้ นมี
ดอกสี่ ดอกเหมือนดอกอัลมันด
ทั้งดอกตูมและกลีบ
21 ใตกิ่ งทุกๆคู ทั้ งหกกิ่ งที่ ลํา
คันประทีปนั้น ใหมีดอกตูมเปน
เนื้อเดียวกันกับคันประทีป
22 ดอกตูมและกิ่งเปนเนื้อเดียว
กันกับคันประทีป ทําทุกสวน
เป นเนื้ อเดี ยวกั นด วยทองคํา
บริสุทธิ์และใชคอนทํา
23 เขาทําตะเกียงเจ็ดดวงสํา-
หรับคันประทีปนั้น ตะไกรตัด
ไสตะเกียง และถาดใสตะไกร
ดวยทองคําบริสุทธิ์
24 คันประทีปและเครื่ องใชทั้ ง
หมดสําหรับคันประทีปนั้น เขา
ทําดวยทองคําบริสุทธิ์หนักหนึ่ง
ตะลันต

แทนบูชาสําหรับ
เผาเครื่องหอมและน้ํามันเจิม

25 เขาสรางแทนบูชาสําหรับเผา
เครื่ องหอมดวยไมกระถินเทศ
ยาวศอกหนึ่ ง กวางศอกหนึ่ ง
เปนรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส และสูง
สองศอก เชิงงอนที่มุมแทนนั้น
ก็เปนไมทอนเดียวกันกับแทน
26 เขาหุ มแทนนั้ นด วยทองคํา

อพยพ 37

(10) อพย 25:23-29
(16) อพย 25:29 (17) อพย 25:31-39
(23) กดว 4:9 (25) อพย 30:1-5

 02_exo.pub 
 page 83

 Wednesday, December 28, 2005 09:23 



หนา 197
บริสุทธิ์ ทั้งดานบนและดานขาง
ทั้ งสี่ ดานและเชิงงอนดวยและ
เขาทํากระจั งทองคํารอบแทน
นั้น
27 เขาทําห วงทองคําสองห วง
ติดไวใตกระจังทั้งสองดาน ตรง
ขามกัน เปนที่สําหรับสอดใสไม
คานหาม
28 เขาทําไม คานหามนั้ นด วย
ไมกระถินเทศหุมดวยทองคํา
29 เขาปรุงน้ํามันเจิมอันบริสุทธิ์
และปรุงเครื่องหอมบริสุทธิ์ดวย
เครื่ องเทศตามศิ ลปของช าง
ปรุง

แทนเครื่องเผาบูชา
และขันทองสัมฤทธ์ิ

38เขาทําแท นเครื่ องเผา
บูชาดวยไมกระถินเทศ

ยาวหาศอก กวางหาศอก เปน
แทนสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูงสามศอก
2 เขาทําเชิงงอนติดไวทั้ งสี่ มุม
ของแทนนั้น เชิงงอนนั้นเปนไม
ชิ้ นเดียวกันกับแทนบูชา เขา
หุมแทนดวยทองสัมฤทธิ์
3 เขาทําเครื่ องใช บนแทนนั้ น
ทุกอยางคือหมอ พลั่ว ชาม ขอ
เกี่ยวเนื้อและถาดรองไฟ เครื่อง
ใชสําหรับแทนทั้งหมดนั้นเขาทํา
ดวยทองสัมฤทธิ์
4และเขาเอาทองสัมฤทธิ์ทําเปน
ตาขายประดับแทนนั้นใหอยู ใต
กระจังของแทน และหอยอยูตั้ง

แตกลางแทนลงมา
5 เขาหลอหวงสี่หวงติดที่มุมทั้ ง
สี่ของตาขายทองสัมฤทธิ์สําหรับ
สอดไมคานหาม
6 เขาทําไมคานหามดวยไมกระ-
ถินเทศและหุมดวยทองสัมฤทธิ์
7 เขาสอดไมคานนั้นไวในหวงที่
ขางแทนสําหรับหาม เขาทําแทน
นั้ นด วยไม กระดานให ข างใน
กลวง
8 เขาทํา ขั นทองสั มฤทธิ์ และ
พานรองขั นทองสั มฤทธิ์ จาก
กระจกเงาของบรรดาผู หญิงที่
ปรนนิบัติ ณ ประตูพลับพลา
แหงชุมนุม

ลานและประตู
9และเขาทําลานไวดวย ให ร้ั ว
ดานใตมีผาบัง ทําดวยผาปาน
เนื้อละเอียด ยาวรอยศอก
10 มี เสาย่ี สิ บต นกั บฐานทอง
สัมฤทธิ์รองรับเสาย่ีสิบฐาน ขอ
ติดเสาและราวยึดเสานั้นทําดวย
เงิน
11 ด านเหนื อมีผ าบังยาวรอย
ศอก กับเสาย่ีสิบตนและฐาน
ทองสัมฤทธิ์ย่ีสิบฐาน ขอติดเสา
และราวยึดเสานั้นทําดวยเงิน
12 ส วนด านตะวันตกมีผ าบั ง
ยาวหาสิบศอก กับเสาสิบตน
และฐานรองรับเสาสิบฐาน ขอ
ติดเสาและราวยึดเสาทําดวยเงิน
13 ดานตะวันออกใชผายาวหา-

อพยพ 37, 38
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สิบศอก
14 ผาบังดานริมประตูขางหนึ่ ง
ยาวสิบหาศอก มีเสาสามตนและ
ฐานรองรับเสาสามฐาน
15 และอีกขางหนึ่ ง ริมประตู
ขางนี้และขางโนน มีผาบังยาว
สิบหาศอก มีเสาสามตนและ
ฐานรองรับเสาสามฐาน
16 ผ าบั งลานโดยรอบนั้ นทํา
ดวยผาปานเนื้อละเอียด
17 ฐานรองรั บเสานั้ นทําด วย
ทองสัมฤทธิ์ ขอติดเสาและราว
ยึดเสาเปนเงิน และบัวควํ่าของ
เสานั้นหุมดวยเงิน และเสาทุก
ตนของลานมีราวยึดเสาทําดวย
เงิน
18 ม านบั งตาที่ ประตู ลานนั้ น
ปกดวยฝมือของชางปก เปนสี
ฟา สีมวง สีแดงเขมและผาปาน
เนื้อละเอียด ยาวย่ีสิบศอก สูง
หาศอก เสมอกับผาบังลาน
19 มีเสาสี่ตนกับฐานรองรับเสา
สี่ ฐานเปนทองสัมฤทธิ์ ขอติด
เสาทําดวยเงิน และสวนที่หุ ม
บัวควํ่ากับราวยึดเสาเปนเงิน
20หลักหมุดทุกหลักของพลับ-
พลาและของลานรอบพลับพลา
นั้นทําดวยทองสัมฤทธิ์
21 นี่แหละเปนบัญชีสิ่งของที่ใช
ในพลับพลา คือพลับพลาพระ
โอวาท ซึ่ งเขาทั้ งหลายนับตาม
คําสั่งของโมเสส มีคนเลวีจัดทํา

ตามบัญชาของอิธามารบุตรชาย
อาโรนปุโรหิต
22 สวนเบซาเลลบุตรชายอี รี ผู
เปนบุตรชายของเฮอรแหงตระ-
กูลยูดาห ทําสิ่ งสารพัดซึ่ งพระ
เยโฮวาห ได ทรงบัญชาโมเสส
แลว
23 ผูรวมงานกับเขาคือ โอโฮลี-
อับ บุตรชายอาหิสะมัคแหง
ตระกูลดาน เปนชางฝมือ ชาง
ออกแบบและชางดายสีใชดายสี
ฟา สีมวง สีแดงเขม และผา
ปานเนื้อละเอียด
24 ทองคําทั้ งหมดซึ่ งเขาใชใน
การสรางที่บริสุทธิ์นั้น คือทอง
คําที่เขานํามาถวาย มีน้ําหนักย่ี-
สิบเกาตะลันต เจ็ดรอยสามสิบ
เชเขล ตามเชเขลแหงสถานบริ-
สุทธิ์
25 เงินตามจํานวนชุมนุมชนได
นับไว รวมเปนหนึ่งรอยตะลันต
กับหนึ่ งพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบหา
เชเขล ตามเชเขลแหงสถานบริ-
สุทธิ์
26 คนละเบคา คือครึ่ งเชเขล
ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ อัน
เก็ บมาจากทุ กคนที่ ไปจดทะ-
เบียนสํามะโนครัว คือนับตั้งแต
อายุ ย่ี สิ บป ข้ึ นไปรวมหกแสน
สามพันหารอยหาสิบคน
27 เงินหนึ่งรอยตะลันตนั้น เขา
ใช หล อทําฐานรองรั บเสาของ

อพยพ 38
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สถานบริสุทธิ์ และฐานของมาน
ฐานรอยฐานเปนเงินหนึ่ งรอย
ตะลันต คือฐานละหนึ่งตะลันต
28 แตเงินหนึ่งพันเจ็ดรอยเจ็ด-
สิบหาเชเขลนั้นเขาใชทําขอสํา-
หรับเสาและหุ มบัวควํ่าของเสา
นั้น และทําราวยึดเสาดวย
29 ทองสัมฤทธิ์ เขานํามาถวาย
หนักเจ็ดสิบตะลันต กับสองพัน
สี่รอยเชเขล
30 ทองสัมฤทธิ์นั้นเขาใชทําฐาน
ประตูพลับพลาแหงชุมนุมและ
ทําแทนทองสัมฤทธิ์ และตาขาย
ทองสั มฤทธิ์ ประดั บแทนและ
ทําเครื่ องใช ทั้ งหมดของแทน
นั้น
31 ทําฐานลอมรอบลานและฐาน
ที่ประตูลาน หลักหมุดทั้งหมด
ของพลับพลาและหลักหมุดรอบ
ลานนั้น

เครื่องยศบริสุทธ์ิ
สําหรับอาโรน

39ดายสีฟา สีมวง สีแดง
เขมนั้น เขาใชทําเสื้ อ

ยศเย็บดวยฝมือประณีตสําหรับ
ใส เวลาปรนนิ บัติในที่ บริสุทธิ์
และไดทําเครื่ องยศบริสุทธิ์สํา-
หรับอาโรน ตามที่พระเยโฮวาห
ทรงบัญชาแกโมเสส
2 เขาทําเอโฟดดวยทองคํา ดวย
ดายสีฟา สีมวง สีแดงเขม และ
ผาปานเนื้อละเอียด

3 เขาตีทองใบแผออกเปนแผน
บางๆแลวตัดเปนเสนๆเพ่ือจะ
ทอเขากับดายสีฟา เขากับดาย
สีมวง เขากับดายสีแดงเขม และ
เขากับเสนปานอยางดีดวยฝมือ
ชางชํานาญ
4 เขาทําแถบติดไวที่ บาเพ่ือโยง
เอโฟด ใหติดกับริมตอนบนทั้ง
สองชิ้น
5 รั ดประคดทออย างประณีต
สําหรับคาดทับเอโฟดนั้น เขาทํา
ดวยวัตถุอยางเดียวกันและฝมือ
อยางเดียวกับเอโฟด คือทําดวย
ทองคํา ดายสีฟา สีมวง สีแดง
เขม และผาปานเนื้ อละเอียด
ตามที่ พระเยโฮวาหทรงบัญชา
แกโมเสส
6 เขาเอาพลอยสีน้ําขาวฝงไวใน
กระเปาะทองคําซึ่ งมี ลวดลาย
ละเอียด และแกะอยางแกะตรา
เปนชื่อบุตรอิสราเอล
7แล วเขาติ ดไว กั บเอโฟดบน
แถบบานั้นเพ่ือใหพลอยนั้นเปน
ที่ ระลึกถึงบรรดาบุตรแหงอิส-
ราเอล ตามที่พระเยโฮวาหทรง
บัญชาแกโมเสส
8 เขาทําทับทรวงด วยฝมือช าง
ออกแบบใหฝมือเหมือนกับทํา
เอโฟด คือทําดวยทองคํา ดาย
สีฟา สีมวง สีแดงเขม และผา
ปานเนื้อละเอียด
9 เ ขาทํ าทั บทรวง เป นรู ปสี่
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เหลี่ยมจัตุรัส พับทบกลาง ยาว
คืบหนึ่ง กวางคืบหนึ่ง เปนสอง
ทบดวยกัน
10 เขาฝ งพลอยสี่ แถวบนทั บ
ทรวงนั้น แถวที่หนึ่ งฝงทับทิม
บุษราคัมและพลอยสีแดงเขม
11 แถวที่สองฝงมรกต ไพทูรย
และเพชร
12 แถวที่ สามฝงนิล โมราและ
พลอยสีมวง
13 แถวที่สี่ฝงพลอยเขียว พลอย
สีน้ําขาว และหยก พลอยทั้ ง
หมดนี้เขาไดฝงในกระเปาะลวด
ลายละเอียดทําดวยทองคํา
14 พลอยเหล านั้ นมี ชื่ อเหล า
บุตรอิสราเอลสิบสองชื่อ จารึก
ไวเหมือนแกะตรา มีชื่อตระกูล
ทุ กตระกู ลตามลําดั บสิ บสอง
ตระกูล
15 เขาทําสรอยถั กเกลียวด วย
ทองคําบริสุทธิ์สําหรับทับทรวง
16 และเขาทั้ งหลายทํากระเปาะ
ลวดลายละเอียดดวยทองคําสอง
อัน และหวงทองคําสองหวง ติด
ไวที่ปลายทั้งสองของทับทรวง
17 เขาทั้ งหลายสอดสรอยที่ ทํา
ด วยทองคํานั้ นในหวงที่ ปลาย
ทับทรวง
18 และปลายสรอยอีกสองขาง
นั้น เขาทั้งหลายทําติดกับกระ-
เปาะลวดลายละเอียดทั้งสอง ให
ติดไวขางหนาที่ แถบยึดเอโฟด

ทั้งสองขางบนบา
19 เขาทั้ งหลายทําห วงทองคํา
สองอันติดไวที่ขอบดานลางทั้ ง
สองของทับทรวงขางในติดเอ-
โฟด
20 และเขาทั้ งหลายทําหวงสอง
อันดวยทองคํา ใสไว ริมเอโฟด
ดานหนา ใตแถบที่ตะเข็บเหนือ
รัดประคดที่ ทอดวยฝมือประ-
ณีตของเอโฟด
21 และเขาทั้ งหลายผูกทับทรวง
นั้นติดกับเอโฟดดวย ใชดาย
ถักสีฟารอยผูกที่หวง ใหทับ
ทรวงทับรั ดประคดซึ่ งทอดวย
ฝมือประณีตของเอโฟด เพ่ือมิ
ใหทับทรวงหลุดไปจากเอโฟด
ตามที่ พระเยโฮวาหทรงบัญชา
แกโมเสส
22 เขาทําเสื้อคลุมเขาชุดกับเอ-
โฟดดวยดายสีฟาลวนเปนฝมือ
ทอ
23 และชองกลางผืนเสื้อนั้น เขา
ทําเปนคอเสื้ อเชนเดียวกับคอ
เสื้อทหารและมีขลิบรอบคอเพื่อ
มิใหขาด
24 ที่ชายเสื้อคลุม เขาทั้งหลาย
ปกเปนรูปลูกทับทิม ใชดายสี
ฟา สีมวง สีแดงเขม และผา
ปานเนื้อละเอียด
25 เขาทั้งหลายทําลูกพรวนดวย
ทองคําบริสุทธิ์แลวติดลูกพรวน
ระหวางผลทับทิมรอบชายเสื้ อ

อพยพ 39
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คลุมนั้น
26 คือลูกพรวนลูกหนึ่ ง ผล
ทับทิมผลหนึ่ง และลูกพรวนอีก
ลูกหนึ่ ง ผลทับทิมอีกผลหนึ่ ง
สลับกันดังนี้ รอบชายเสื้อคลุม
นั้น สําหรับสวมเวลาปรนนิบัติ
พระองค ตามที่พระเยโฮวาห
ทรงบัญชาแกโมเสส
27 เขาทั้ งหลายทําเสื้ อด วยผ า
ปานเนื้ อละเอียดของชางทอผา
สําหรับอาโรนและสําหรับบุตร
ชายของทาน
28 และทํามาลาดวยผาปานเนื้อ
ละเอียด และมาลางามดวยผา
ปานเนื้อละเอียด และทํากางเกง
ดวยผาปานเนื้อละเอียด
29 และทํา รั ดประคดด วยผ า
ปานปนเนื้ อละเอียด และปก
ดวยดายสีฟา สีมวง สีแดงเขม
ดวยฝมือชางปก ตามที่พระเย-
โฮวาหทรงบัญชาแกโมเสส
30 เขาทั้ งหลายทําแผ นมงกุ ฎ
บริสุทธิ์ดวยทองคําบริสุทธิ์จารึก
คําวา "บริสุทธิ์แดพระเยโฮวาห"
ไวเหมือนอยางแกะตรา
31 แลวเขาเอาด ายถักสีฟ าผูก
แผนทองคํานั้นไวบนมาลา ตาม
ที่ พระเยโฮวาห ทรงบัญชาแก
โมเสส
32 ดังนี้แหละเขาทํางานสําหรับ
พลับพลาของเต็นทแหงชุมนุม
ใหสําเร็จทุกประการ พระเยโฮ-

วาหทรงบัญชาแกโมเสสไวอยาง
ไร คนอิสราเอลก็กระทําอยาง
นั้นทุกประการ
33 เขาจึงไดนําพลับพลามามอบ
ไวกับโมเสส ทั้ งเต็นทและ
เครื่ องใชทั้ งปวงคือ ขอ ไม
กรอบ กลอน เสา และฐานรอง
รับเสา
34 เครื่ องดาดพลับพลาขางบน
ทําดวยหนังแกะตัวผู ยอมสีแดง
และหนังของตัวแบดเจอร และ
มานสําหรับบังตา
35 หี บพระโอวาทกั บไม คาน
หามของหีบนั้น และพระที่นั่ ง
กรุณา
36 โตะกับเครื่ องใชทั้ งหมดบน
โตะนั้ น และขนมปงหนาพระ
พักตร
37 คันประทีปบริสุทธิ์ กับตะ-
เกียง คือตะเกียงที่ เขาที่ และ
เครื่องใชทั้งหมดของคันประทีป
นั้ นและน้ํามันสําหรับเติมตะ-
เกียง
38 แทนทองคํา น้ํามันเจิม
เครื่องหอมสําหรับเผาบูชา และ
ผาบังตาสําหรับประตูพลับพลา
39 แทนบูชาทองสัมฤทธิ์ กับ
ตาขายทองสัมฤทธิ์ สําหรับแทน
นั้น  ไมคานหามและเครื่องใช
ทั้ งหมดของแทน ขันกับพาน
รองขัน
40 มานบังลาน เสากับฐานรอง

อพยพ 39
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รับ ผาบังตาประตูลาน เชือก
และหลักหมุดสําหรับลาน และ
เครื่ อ งใช ทั้ ง หมดของการ
ปรนนิ บัติ ที่ พลั บพลาสําหรั บ
เต็นทแหงชุมนุม
41 เสื้อยศเย็บดวยฝมือประณีต
สําหรับสวมในเวลาปรนนิบัติใน
ที่บริสุทธิ์ เครื่องยศบริสุทธิ์สํา-
หรับอาโรนปุโรหิต เครื่ องยศ
สําหรับบุตรชายอาโรน สําหรับ
ใชสวมในเวลาปฏิ บัติตําแหนง
ปุโรหิต
42 สิ่ งสารพัดที่ พระเยโฮวาห
ทรงบัญชาแกโมเสสแลว ชนชาติ
อิ สราเอลกระทําให สําเร็ จทุ ก
ประการ
43 โมเสสจึงตรวจดูงานทั้ งปวง
และดูเถิด พระเยโฮวาหทรง
บัญชาไวอยางไร เขาก็ทําเสร็จ
สิ้นทุกอยาง โมเสสจึงอวยพรแก
เขา

การตั้งพลับพลา

40พระเยโฮวาหตรัสกับ
โมเสสวา

2 "ในวันที่ หนึ่ งของเดื อนแรก
จงตั้ งพลับพลาแห งเต็นทของ
ชุมนุม
3จงตั้ งหีบพระโอวาทไวในพลับ
พลาและกั้นมานบังหีบนั้นไว
4จงยกโตะเขามาตั้ งไว และจัด
เครื่ องบนโตะไวตามที่ ของมัน
แลวจงนําคันประทีปนั้ นเขามา

และจุดไฟที่ตะเกียงนั้น
5จงตั้ งแทนบูชาทองคําสําหรับ
เผาเครื่องหอมตรงหนาหีบพระ
โอวาท แลวติดมานบังตาของ
ประตูพลับพลา
6จงตั้ งแทนสําหรับเครื่ องเผา
บูชาไวตรงหนาประตูพลับพลา
แหงเต็นทของชุมนุม
7จงตั้ งขันไวระหวางเต็นทแหง
ชุมนุมกับแทนบูชา แลว
จงตักน้ําใสไวในขันนั้น
8จงตั้ งขางฝาลานไวรอบพลับ-
พลา และติดมานบังตาไวที่
ประตูลานนั้น
9จงเอาน้ํามันเจิม เจิมพลับ-
พลากับสิ่ งสารพัดซึ่ งอยูในพลับ
พลานั้น และชําระพลับพลากับ
เครื่ องใช ทั้ งหมดให บริ สุ ทธิ์
แลวพลับพลานั้นจะบริสุทธิ์
10 จงเจิ มแทนสําหรับเครื่ อง
เผาบูชาดวย และเครื่ องใชทั้ ง
หมดบนแทนนั้น และชําระแทน
นั้นใหบริสุทธิ์ แทนนั้นจะบริ-
สุทธิ์ที่สุด
11 จงเจิมขันทั้งพานรองขันดวย
และชําระใหบริสุทธิ์
12 แล วจงนําอาโรนและบุ ตร
ชายของท านมาที่ ประตูพลับ-
พลาแหงชุมนุม ใชน้ําลางชําระ
ตัวเขาเสีย
13 จงนําเสื้ อผายศบริสุทธิ์ สวม
ใหอาโรน แลวเจิมและชําระเขา
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ใหบริสุทธิ์ เพ่ือเขาจะปรนนิบัติ
เราในตําแหนงปุโรหิต
14 แลวจงนําบุตรชายอาโรนมา
ดวย และสวมเสื้อยศให
15 จงเจิมเขาเชนเจิมบิดาของ
เขา เพ่ือเขาจะปรนนิบัติเราใน
ตําแหนงปุโรหิต การเจิมนั้นจะ
เปนการเจิมแตงตั้งเขาไวเปนปุ-
โรหิตเนืองนิตย ตลอดชั่ วอายุ
ของเขา"
16 พระเยโฮวาหทรงบัญชาแก
โมเสสใหกระทําสิ่ งใด ทานก็
กระทําสิ่งนั้นทุกประการ
17 ตอมาในวันที่หนึ่งเดือนแรก
ของปที่สองทานติดตั้งพลับพลา
18 โมเสสติ ดตั้ งพลั บพลาข้ึ น
คือวางฐานและตั้งไมกรอบข้ึนไว
สอดไมกลอนและตั้งเสาข้ึน
19 ท านกางผ าเต็ นท ทั บบน
พลับพลา แลวเอาเครื่ องดาด
คลุมบนเต็นท ตามที่พระเยโฮ-
วาหทรงบัญชาแกโมเสส
20 ทานเก็บพระโอวาทไวในหีบ
นั้ นและสอดไม คานหามไว ใน
หีบนั้น และตั้ งพระที่นั่ งกรุณา
ไวบนหีบ
21 แลวท านนําหีบเขาไปไวใน
พลับพลา และกั้นมานบังตาบัง
หีบพระโอวาทนั้นไว ตามที่พระ
เยโฮวาหทรงบัญชาแกโมเสส
22 ทานตั้ งโตะไวในเต็นทแหง
ชุมนุมทางทิศเหนือของพลับ-

พลานอกมานนั้น
23 แลวจัดขนมปงไวบนโตะเปน
ระเบียบตอพระพักตรพระเย-
โฮวาห ตามที่พระเยโฮวาหทรง
บัญชาโมเสสไว
24 และทานตั้ งคันประทีปไวใน
เต็นทแหงชุมนุมทางทิศใตของ
พลับพลาตรงหนาโตะนั้น
25 แลวก็จุดไฟตะเกียงตอพระ
พักตรพระเยโฮวาห ตามที่พระ
เยโฮวาหทรงบัญชาแกโมเสส
26 ท านตั้ งแท นทองคําไว ใน
เต็นทแหงชุมนุมตรงหนามาน
27 และเผาเครื่ องหอมบนแทน
นั้น ตามที่พระเยโฮวาหทรง
บัญชาแกโมเสส
28 ท านกั้ นม านบังตาที่ ประตู
พลับพลา
29 ท านตั้ งแทนสําหรับเครื่ อง
เผาบูชาไวตรงประตูพลับพลา
แหงเต็นทของชุมนุม แลวถวาย
เครื่องเผาบูชาและเครื่องธัญญ-
บูชาบนแทนนั้น ตามที่พระเย-
โฮวาหทรงบัญชาแกโมเสส
30 ทานตั้ งขันไวระหวางเต็นท
แหงชุมนุมกับแทนบูชา แลวใส
น้ําไวในขันสําหรับชําระลาง
31 โมเสสกับอาโรน และบุตร
ชายของทาน ลางมือและเทาที่
ขันนั้น
32 เวลาเขาทั้ งหลายเข าไปใน
เต็นทแหงชุมนุม หรือเขาไป
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หนา 204
ใกลแทนนั้นเมื่อไร เขาก็ชําระ
ลางเสียกอน ตามที่พระเยโฮ-
วาหทรงบัญชาแกโมเสส
33 ทานกั้นบริเวณลานรอบพลับ
พลาและแทนนั้น แลวกั้ นมาน
บังตาที่ ตรงประตูลาน โมเสส
ก็ จัดการนั้ นให เสร็จสิ้ นไปทุก
ประการ

เมฆของพระเจา
แสดงวา

พระเจาทรงพอพระทัย
34 ในขณะนั้นมีเมฆมาปกคลุม
เต็นทแหงชุมนุมไว และสงาราศี
ของพระเยโฮวาห ก็ปรากฏอยู
เต็มพลับพลานั้น
35 โมเสสเข าไปในเต็ นท แห ง
ชุมนุมไมได เพราะเมฆปกคลุม

อยู และสงาราศีของพระเยโฮ-
วาหก็อยูเต็มพลับพลานั้น
36 ตลอดการเดิ นทางของเขา
เมฆนั้ นถูกยกข้ึนจากพลับพลา
เมื่ อใด ชนชาติอิสราเอลก็ยก
เดินตอไปทุกครั้ง
37 แตหากวาเมฆนั้นมิไดถูกยก
ข้ึนไป เขาก็ไมออกเดินทางเลย
จนกวาจะถึงวันที่ เมฆนั้นจะถูก
ยกข้ึนไป
38 เพราะตลอดทางที่เขายกเดิน
ไปนั้น ในกลางวันเมฆของพระ
เยโฮวาหทรงสถิตอยู เหนือพลับ
พลา และในตอนกลางคืนมีไฟ
สถิตอยูเหนือพลับพลานั้น ประ
จักษแกตาของวงศวานอิสราเอล
ทั้งปวง
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