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 ประวติั ความเป็นมาของ
 หน ังสืออพยพ

 หน ังสือเล่ มน ีเ้ป็นเล่ มท ีส่องในหา้เล่ มท ีโ่มเสสเขียนขึ้นหา้
เล่ มน ีเ้ราเรยีกกั นว ่า เพน็ทะทูก คําวา่ � อพยพ � หมายความ
วา่ �ออกไป� ในหนังสือปฐมกาล บทท่ี 12-50 เราพบเรือ่ง
เก่ียว กับอบัราฮมัพรอ้มกับบุตร  หลาน กับเหลนของตน
พระเจ้าทรงทําพันธสัญญาไว้กับอบัราฮมัวา่ โดยเชื่อสาย
ของอบัราฮมั (ซ่ึงคือพระเยซู ครสิต์ )  ทุ กประเทศในโลกน้ี
จะได้รบัพระพร  หน ังสืออพยพน้ีบันทึกเรือ่งการท่ี ชนชาติ 
อสิราเอลถูกปล่อยจากประเทศอยีปิต์ การพ้นจากการเป็น
ทาสของเขา และการรวบรวมชนชาติ น้ี  ให ้เป็นประเทศ คือ
ประเทศอสิราเอล พระเจ้าทรงรบัประเทศน้ีเป็นประเทศพิ 
เศษ และ ทรง ประทาน พิธี ต่างๆ แหง่ พระ ราช บัญญั ติ ซ่ึง
จารกึไว้ในชวีติของทุกคนในประเทศน้ี  พิธ ีต่างๆเหล่าน้ีเล็ง
ถึงพระครสิต์และความรอดโดยความเชื่อ  พิธ ีต่างๆเหล่าน้ี
(รวมทัง้เครือ่งบู ชา พวกปุโรหติ และคําพยากรณ์�  ได้ เล็ง
ถึงพระเยซู

 หน ังสือ โรม 9:4-5  ได้  กล ่าว ถึง ชนชาติ อสิราเอล น้ี วา่ 
�พวกเขาเป็นคนอสิราเอล  ได้ รบัการทรงให้เป็นบุตรของ
พระเจ้าและสงา่ราศี และบรรดาพันธสัญญา และการทรง
ประทานพระราชบัญญั ติ และการปรนนิบั ติ พระเจ้าและ
พระสัญญาทัง้หลาย ทัง้บรรพบุรุษก็เป็นของเขาด้วย และ
พระครสิต์ ก็ได้ ทรงถือกําเนิดตามเน้ือหนังในเชื้อชาติของ
เขา  พระองค์  ผู้ ทรงอยู่ เหนือสารพัด  ผู้ ซ่ึงพระเจ้าจะทรง
โปรดอวยพระพรเป็นนิตย์ เอเมน�
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การลําดับวนั  เดือน  ปี ของอาจารย ์เจมส์ อสัชูร์ วา่พวก
อสิราเอลอพยพจากประเทศอยีปิต์ในปี ก่อน  ค�ศ� 14 91  
พิธ ีต่างๆแหง่พระราชบัญญั ติ ( เชน่  เครือ่งบูชา  เทศกาล วนั
สะบาโต และพิธีสุ หน ัต�  ท่ี  พู ดถึงในหนังสืออพยพน้ี  ไม่ได้ 
เป็นคําสัง่สําหรบัพวกเราในสมัยน้ี � แต่ บรรดาเหตุ การณ์  
เหล่าน้ี จึงได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอยา่ง และได้บันทึกไว้
เพื่อเตือนสติเราทัง้หลาย  ผู้ ซ่ึงกําลังอยูใ่นกาลสุดปลายของ
แผ่นดินโลก� (1 คร 10:11)

ครอบครวัของยาโคบอาศัยอยูใ่นอยีปิต์
1  น่ี แหละเป็นชื่ อบ ุตรของอสิราเอลท่ี เข ้ามาในประเทศ

อยีปิต์ ท่านเหล่าน้ีกั บท ้ังครอบครวัของตนได้ มาก ับยาโคบ
2  คือ  รู  เบน  สิ เมโอน  เลว ี  และ  ยู ดาห์ 3 อสิสาคาร์ เศบู ลุ น  
และ เบนยามิน 4  ดาน และนัฟทาลี กาดและอาเชอร์ 5 คน
ทัง้ปวงท่ีออกมาจากบัน้เอวของยาโคบรวมเจ็ดสิบคนด้วย
กัน ส่วนโยเซฟน้ันอยู ่ท่ี ประเทศอยีปิต์ แล้ว 6  แล ้วโยเซฟกับ
พี่น้องทุกคน ทัง้บรรดาคนยุ คน ัน้ ถึงแก่ความตายเสียหมด

การทวเีป็นประเทศ
7 และบุตรของอสิราเอลมีลูกหลานมากและเพิม่จํานวน

ขึ้นมาก พวกเขาทว ีมากขึ้น และมีกําลังมากที เดียว และ
แพรห่ลายไปจนเต็มแผ่นดินน้ัน 8  บัดน้ี  มี  กษัตรยิ ์ องค์  ใหม่ 
ขึ้นครองราชสมบั ติ ในประเทศอยีปิต์ ซ่ึ งม ิ ได้  รู ้จั กก ับโยเซฟ
9 และพระองค์ทรงประกาศแก่ ชนชาติ ของพระองค์ วา่ � ดู  
เถิด ประชาชนชนชาติอสิราเอลมีมากกวา่และมี กําลังยิง่
กวา่เราอกี 10 มาเถิด  ให ้เราใช ้สติ ปัญญาในเรือ่งพวกน้ีกับ
เขา เกรงวา่เขาจะทว ีมากขึ้น  แล ้วต่อมาเม่ือเกิดสงคราม
ขึ้น เขาจะสมทบกับพวกข้าศึกของเราสู้รบกับเรา  แล ้วจะ
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ยกออกไปจากอาณาจั กร � 11  เหตุ  ฉะน้ัน เขาจึงตัง้นายงาน
ให้ เบียดเบียนคนอสิราเอลด้วยงานตรากตราํ และเขาทัง้
หลายสรา้งเมืองเก็บราชสมบั ติ ของฟาโรห์ คือเมืองปิธม
และเมืองราอมัเสส 12  แต่ ยิง่เบียดเบียนชนชาติ อสิราเอล 
 ชนชาติ อสิราเอล ก็ ยิง่ ทว ีมาก ขึ้น และ ยิง่ แพร่หลาย ออก
ไป ชาว อยีปิต์ ก็  ทุกข์ ใจ เน่ือง ด้วย ชนชาติ อสิราเอล 13 ชา
วอยีปิต์จึ งบ ัง คับ ชนชาติ อสิราเอล ให ้ทํางาน หนัก 14 และ
ทําให ้ช ีวติของเขาขมขื่นเพราะงานหนักท่ีเขากระทําน้ัน เชน่
ทํา ปูน สอ ทํา อฐิ และ ทํางาน ต่างๆ ท่ี ทุ่ง นา เขา ถู กบ ัง คับ
ให้ทํางานหนักทุกชนิด 15 และกษั ตร ิย ์อยีปิต์ ทรงตรสักับ
นางผดุงครรภ์ชาวฮบีรู ซ่ึงคนหน่ึงชื่อชิฟราห์และอกีคน
หน่ึงชื่อปูอาห์ 16 และพระองค์ตร ัสว ่า �เม่ือเจ้าไปทําการ
คลอดให ้แก่ หญิงฮบีรู และเหน็เขาอยู่บนแผ่นศิ ลา ถ้าเป็น
เด็กชายก็ ให ้ฆ่าเสีย  แต่ ถ้าเป็นเด็กหญิ งก ็ ให ้ ไว้ชวีติ � 17  
แต่  นางผดุงครรภ์ ยาํเกรงพระเจ้า จึ งม ิ ได้ ทําตามท่ี กษัตรยิ ์ 
อยีปิต์ สัง่เขาน้ัน  แต่ ปล่อยให ้บุ ตรชายรอดชวีติ 18  กษัตรยิ ์ 
อยีปิต์ จึง รบัสัง่ ให ้นาง ผดุงครรภ์  เข้า เฝ้า และ ตรสั แก่ เขา
วา่ � เหตุ ไฉนเจ้า จึง ทําอยา่ง น้ี คือปล่อยให้ เด็กชายรอด
ชวีติ� 19  นางผดุงครรภ์ จึงกราบทูลฟาโรห ์วา่ �เพราะหญิง
ฮบีรู ไม่ เหมือนหญิ งอ ียปิต์ เพราะเขามีกําลังมากจึงคลอด
บุตรโดยเรว็ และนางผดุงครรภ์มาหาเขาไม่ ทัน � 20  เพราะ
ฉะน้ัน พระเจ้าทรงโปรดปรานนางผดุงครรภ์ น้ัน พลไพรย่ิง่
ทว ีมากขึ้น และมีกําลังเข้มแข็งมาก 21 และต่อมา เพราะ
นางผดุงครรภ์น้ันยาํเกรงพระเจ้า  พระองค์ จึงได้ทรงให้เขา
ทัง้สองมี ครอบครวั 22 ฝ่ายฟาโรห์จึงรบัสัง่แก่ บ่าวไพร ่ทัง้
ปวงของพระองค์ วา่ � บุ ตรชายทุกคนท่ี เก ิดมาให้เอาไปทิง้
เสียในแม่ น้ํา  แต่  บุ ตรสาวทุกคนใหร้อดชวีติอยู ่ได้ �
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2
กําเนิดของโมเสส ธดิาฟาโรหร์บัโมเสสไวเ้ป็นบุตรเล้ียง

1 ย ังม ีชายวงศ์วานเลวีคนหน่ึง  ได้ หญิงสาวคนเลวีมา
เป็นภรรยา 2 หญิงน้ันตัง้ครรภ์และคลอดบุตรชาย และเม่ือ
นางเห ็นว ่าทารกเป็นเด็กท่ี มี  รูปงาม นางจึงซ่อนทารกไว้
ถึงสามเดือน 3 ครัน้นางจะซ่อนทารกต่อไปอกีไม่ ได้  แล้วก็ 
เอาตะกรา้สานด้วยต้นกก ยาด้วยยางมะตอยและชนั เอา
ทารกใส่ลงในตะกรา้  แล ้วนางนําไปวางไว ้ท่ี  กอปร ื อร ิมแม่ 
น้ํา 4 ส่วนพี่สาวยนือยู ่แต่ไกล คอยดูวา่จะมี เหตุการณ์ อะไร
เกิดขึ้นแก่ น้อง 5 และพระราชธดิาของฟาโรห์ลงไปสรงท่ี 
แม่น้ํา และพวกสาวใช้เดินไปตามรมิฝ่ังแม่น้ําน้ัน และเม่ือ
พระนางเหน็ตะกรา้อยู่ระหวา่งกอปรอื จึงสัง่ให ้สาวใช ้ไปนํา
มา 6 และเม่ือเปิดตะกรา้ น้ันออกก็ เห ็นทารก และดู เถิด 
ทารกน้ันกําลังรอ้งไห้ พระนางจึงทรงกรุณาทารกน้ัน และ
ตร ัสว ่า � น่ี เป็นลูกชาวฮบีรู� 7  พี่ สาวทารกจึงทูลถามพระ
ราชธดิาของฟาโรห ์วา่ �จะให้หม่อมฉันไปหานางนมชาว
ฮบีรูมาเล้ียงทารกน้ี ให ้พระนางไหม� 8 พระราชธดิาของ
ฟาโรห์จึ งม ีรบัสัง่แก่เธอวา่ �ไปหาเถิด� หญิงสาวน้ันจึงไป
เรยีกมารดาของทารกน้ันมา 9 ฝ่ายพระราชธดิาของฟาโรห์
จึงตร ัสส ัง่นางวา่ �รบัเด็กน้ีไปเล้ียงไว ้ให ้ เรา  แล ้วเราจะใหค่้า
จ้างแก่ เจ้า � นางจึงรบัทารกไปเล้ียงไว้ 10  แล ้วทารกน้ั นก โ็ต
ขึ้น และนางก็พาเขามาถวายพระราชธดิาของฟาโรห์ และ
เขากลายเป็นบุตรเล้ียงของพระนาง และพระนางประทาน
ชื่อวา่  โมเสส และตร ัสว ่า �เพราะเราได้ ฉุ ดเขาขึ้นมาจาก
น้ํา�

โมเสสป้องกันชาวฮบีรู ท่ี  ถู กกดขี่
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11 และต่อมาในวนัเหล่าน้ัน ครัน้โมเสสเติบโตขึ้นแล้ว
ท่านก็ออกไปหาพวกพี่ น้อง และเหน็พวกเขาต้องทํางาน
ตรากตราํ โมเสสเหน็คนอยีปิต์คนหน่ึงกําลังตีคนฮบีรู ซ่ึง
เป็นชนชาติเดียวกั นก ับตน 12 ท่านก็ มองดู ซ้ายขวาและเม่ือ
ท่านเห ็นว ่าไม่ มี  ผู้ ใดอยู ่ท่ีน่ัน ท่านจึงฆ่าคนอยีปิต์น้ันเสีย  แล 
้วซ่อนศพไวใ้นทราย 13และเม่ือโมเสสออกไปอกีในว ันร ุ่งขึ้น
 ดู  เถิด  มี ชาวฮบีรูสองคนต่อสู้กันอยู่ ท่านจึงกล่าวแก่ คนที ่
ทําผิดน้ั นว ่า �ท่านตี พี่ น้องของท่านเองทําไม� 14 และเขา
ตอบวา่ �ใครแต่งตัง้ท่านให้เป็นเจ้านาย และเป็นตุลาการ
ปกครองพวกข้าพเจ้า ท่านตัง้ใจจะฆ่าข้าพเจ้าเหมือนกั บท ่ี 
ได้ ฆ่าคนอยีปิต์คนน้ันหรอื� โมเสสจึงกลัว และนึ กวา่ �เรือ่ง
น้ันได้ลื อก ันไปทัว่แล้วเป็นแน่� 15 เม่ือฟาโรห์ทรงได้ยนิถึง
เรือ่งน้ี ก็ หาชอ่งท่ีจะประหารชวีติโมเสสเสีย  แต่ โมเสสหนี
จากพระพักตร์ของฟาโรห์ ไปอาศัยอยู่ ในแผ่นดิ นม ีเดียน
ท่านจึงน่ังลงท่ีรมิบ่อน้ําแหง่หน่ึง

โมเสสอยู ่ท่ี  แผ่ นดิ นม ีเดียนเป็นเวลาส่ี สิ บปี
16 ฝ่ายปุโรหติของคนมีเดียนมี บุ ตรสาวเจ็ดคน หญิงเห

ล่าน้ั นก ็มาตักน้ําใส่รางให้ฝูงแพะแกะของบิ ดาก ิน 17 และ
พวก เล้ียง แกะ มา ไล่ หญิง เหล่า น้ัน  แต่ โมเสส ลุก ขึ้น ชว่ย
หญิงเหล่า น้ัน และให้ ฝูงแพะแกะของเธอกินน้ํา 18 และ
เม่ือหญิงเหล่าน้ันกลับไปหาเรอูเอลบิดาของเธอ  บิ ดาถาม
วา่ � วนั น้ี ทําไมพวกเจ้า จึงกลับมาเรว็� 19 และเธอตอบ
วา่ � มี คน อยีปิต์ คน หน่ึง ชว่ย พวก ข้าพเจ้า ให้พ้น จาก มือ
ของพวกเล้ียงแกะ ทัง้ยงัตักน้ําให้พวกข้าพเจ้าและให้ฝูง
แพะแกะกินด้วย� 20  บิ ดาจึงถามบุตรสาวของท่านวา่ � 
แล ้วชายผู้น้ันอยู ่ท่ีไหน ทําไมจึงทิง้เขาไว ้ล่ะ ไปเชญิเขามา
เพื่อจะรบัประทานอาหารซิ� 21 โมเสสก็เต็มใจอาศัยอยู่กับ
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เรอูเอล  แล ้วเรอูเอลก็ยกศิปโปราห ์บุ ตรสาวให ้แก่  โมเสส 
22 นางก็คลอดบุตรชายคนหน่ึง โมเสสจึงตัง้ชื่อวา่ เกอรโ์ชม
เพราะท่านกล่าววา่ �ข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวอาศัยอยู ่ต่าง
ประเทศ � 23 และต่อมา ครัน้เวลาล่วงมาชา้นาน  กษัตรยิ ์ 
อยีปิต์  ก็  สิน้พระชนม์  ชนชาติ อสิราเอลก็เศรา้ใจมากเพราะ
เหตุ ท่ี เขาเป็นทาส เขาจึงรอ้งครํา่ครวญ และเสียงรํา่รอ้ง
ของเขาดังขึ้นไปถึงพระเจ้า  ด้วยเหตุท่ี เป็นทาสน้ี 24 และ
พระเจ้าทรงสดับฟังเสียงครํา่ครวญของเขา พระเจ้าจึงทรง
ระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์กับอบัราฮมั อสิอคั และ
ยาโคบ 25 พระเจ้าจึงทอดพระเนตรชนชาติ อสิราเอล  แล ้ว
พระเจ้าทรงเอาใจใส่ พวกเขา 

3
 พุ่มไม้  ท่ี ไฟลุกโชนอยู่ พระเจ้าทรงเรยีกโมเสส

1 ฝ่ายโมเสสเล้ียงฝูงแพะแกะของเยโธรพ่อตาของเขา  
ผู้ เป็นปุโรหติของคนมีเดียน และท่านได้พาฝูงแพะแกะไป
ด้านหลังของถิน่ทุ รก ันดาร และมาถึงภูเขาของพระเจ้า คือ
โฮเรบ 2  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห ์ก็ ปรากฏแก่โมเสสใน
เปลวไฟซ่ึงอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้ โมเสสจึงมองดูและดู เถิด  
พุ่มไม้ น้ั นม ีไฟลุกโชนอยู่  แต่  พุ่มไม้ น้ั นม ิ ได้  ไหม้ โทรมไป
3 โมเสสจึงกล่าววา่ �ข้าจะแวะเข้าไปดู สิ ่งแปลกประหลาด
น้ี วา่เหตุไฉนพุ่มไม้จึงไม่ ไหม้ � 4 และเม่ือพระเยโฮวาหท์อด
พระเนตรเหน็เขาเดินเข้ามาดู พระเจ้าจึงตรสัแก่เขาออก
มาจากท่ามกลางพุ่มไม้น้ั นว ่า � โมเสส  โมเสส � และโมเสส
ทูลตอบวา่ �ข้าพระองค์ อยู ่ ท่ีน่ี � 5  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �อยา่
เข้ามาใกล้ ท่ีน่ี จงถอดรองเท้าของเจ้าออกเสีย เพราะวา่ท่ี
ซ่ึงเจ้ายนือยู ่น้ี เป็ นที ่ บรสุิทธิ ์� 6  แล ้วพระองค์ตรสัอ ีกวา่ 
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�เราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้า เป็นพระเจ้าของอบัราฮมั เป็น
พระเจ้าของอสิอคั และเป็นพระเจ้าของยาโคบ� และโมเสส
ปิดหน้าเสีย เพราะกลัวไม่ กล ้ามองดู พระเจ้า 7และพระเยโฮ
วาหต์ร ัสว ่า �เราเหน็ความทุกข์ของพลไพรข่องเราท่ี อยู ่ใน
ประเทศอยีปิต์ แล้ว และได้ยนิเสียงรอ้งของเขา เพราะเหตุ
พวกนายงานของเขา ด้วยเรารูถึ้งความทุกข์รอ้นต่างๆของ
เขา 8 และเราลงมาเพื่อจะชว่ยเขาให้รอดพ้นจากมือของ
ชาวอยีปิต์ และนําเขาออกจากประเทศน้ัน ไปยงัแผ่นดิ นที 
่ อุ ดมกวา้งขวาง เป็นแผ่นดิ นที ่ มีน ้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ 
รณ ์คือไปยงัท่ี อยู ่ของชาวคานาอนั คนฮติไทต์ คนอาโมไรต์
คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส 9  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด  
บัดน้ี คํารํา่รอ้งของชนชาติอสิราเอลมาถึงเราแล้ว ทัง้เรา
ได้ เห ็นการข่มเหงซ่ึงชาวอยีปิต์กระทําต่อเขาแล้ว 10  เพราะ
ฉะน้ัน จงมาเถิด  บัดน้ี เราจะใช ้เจ้ าไปเฝ้าฟาโรห์ เพื่อเจ้าจะ
ได้พาพลไพรข่องเรา คือชนชาติ อสิราเอล ออกจากอยีปิต์�
11 ฝ่ายโมเสสจึงทูลพระเจ้าวา่ �ข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่า ซ่ึง
ข้าพระองค์จะไปเฝ้าฟาโรห์และจะนําชนชาติอสิราเอลออก
จากอยีปิต์� 12  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �เราจะอยูกั่บเจ้าแน่ และ
น่ีจะเป็นหมายสําคัญให ้เจ้ ารูว้า่เราใช ้ให ้ เจ้ าไป คือเม่ือเจ้า
นําพลไพร่ออกจากอยีปิต์ แล้ว  เจ้ าทัง้หลายจะมาปรนนิบั 
ติ พระเจ้าบนภูเขาน้ี� 13 และโมเสสทูลพระเจ้าวา่ � ดู  เถิด 
เม่ือข้าพระองค์ไปหาชนชาติ อสิราเอล และบอกพวกเขาวา่
�พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของท่านทัง้หลายทรงใช้ข้าพเจ้า
มาหาท่าน� และเขาจะพู ดก ับข้าพเจ้าวา่ � พระองค์ ทรง
พระนาม วา่ กระไร� ข้า พระองค์ จะ กล่าว แก่ เขา อยา่งไร�
14 พระเจ้าจึงตรสักับโมเสสวา่ �เราเป็นผู้ซ่ึงเราเป็น�  แล 
้วพระองค์ตร ัสว ่า � เจ้ าจงไปบอกชนชาติอสิราเอลวา่ �เรา
เป็น  ได้ ทรงใชข้้าพเจ้ามาหาท่านทัง้หลาย� �
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ทรงเรยีกโมเสสใหนํ้าคนอสิราเอลออกจากอยีปิต์
15 พระเจ้า จึง ตรสั กับ โมเสส อ ีกวา่ � เจ้ า จง กล่าว

แก่ ชนชาติ อสิราเอล วา่ ดังน้ี �พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แหง่
บรรพบุรุษของท่าน คือพระเจ้าของอบัราฮมั พระเจ้าของอิ
สอคัและพระเจ้าของยาโคบ ทรงใช ้ให ้ข้าพเจ้ามาหาท่าน�
 น่ี เป็น นาม ของ เรา ตลอด ไป เป็น นิตย์ และ น่ี เป็ นที ่ระลึก
ของเราตลอดทุกชัว่อายุ 16 จงไปรวบรวมพวกผู้ ใหญ่ ของ
อสิราเอลให้มาประชุมพรอ้มกัน  แล ้วกล่าวแก่เขาวา่ �พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของท่าน คือพระเจ้าของ
อบัราฮมั ของอิสอคั และของยาโคบ ปรากฏแก่ ข้าพเจ้า ตร ั
สว ่า � แท้  จร ิงเราลงมาเยีย่มเจ้าทัง้หลายแล้ว และได้ เห ็นสิง่
ซ่ึงเขาได้กระทําแก่ เจ้ าในอยีปิต์ 17 และเราได้ กล ่าวไว ้แล ้ วว 
่า เราจะพาเจ้าทัง้หลายไปให้พ้นจากความทุกข์ในประเทศ
อยีปิต์ ไปยงัแผ่นดินของชาวคานาอนั คนฮติไทต์ คนอาโม
ไรต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์และคนเยบุส ไปยงัแผ่นดินซ่ึ งม ี
น้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์� � 18 และเขาก็จะเชื่อฟังคํา
ของเจ้า  แล ้วพวกเจ้า ทัง้เจ้ากับพวกผู้ ใหญ่ ของคนอสิราเอล
จงพากันไปเฝ้ากษั ตร ิย์ของอยีปิต์ และเจ้าจงทูลพระองค์ 
วา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนฮบีรู ทรงปรากฏแก่ข้า
พระองค์ ทัง้หลาย  บัดน้ี ขอได้โปรดใหข้้าพระองค์เดินทางไป
ในถิน่ทุ รก ันดารสักสามวนัเพื่อจะถวายเครือ่งบูชาแด่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเรา� 19 เรารู ้แน่  แล ้ วว ่า  กษัตรยิ ์ แห ่ 
งอ ียปิต์จะไม่ ยอมให ้พวกเจ้าไป  แม้ กระทัง่โดยหตัถ์อนัทรง
ฤทธิ์ 20และเราจะเหยยีดมือของเราออกประหารอยีปิต์ด้วย
มหศัจรรยต่์างๆของเราท่ีเราจะกระทําในท่ามกลางประเทศ
น้ัน  แล ้วหลังจากน้ัน  กษัตรยิ ์ ก็ จะยอมปล่อยพวกเจ้าไป
21 และเราจะให้พลไพร ่น้ี เป็ นที ่โปรดปรานในสายตาของ
ชาวอยีปิต์ และต่อมา เม่ือเจ้าทัง้หลายออกไปก็จะไม่ต้องไป
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มือเปล่า 22  แต่  ผู้ หญิงทุกคนจะขอเครือ่งเงนิเครือ่งทองและ
เส้ือผ้าจากเพื่อนบ้านของเขา และจากหญิงท่ีอาศัยอยู่ใน
เรอืนของเขา และเจ้าจงเอาของเหล่าน้ันไปแต่งให ้บุ ตรชาย
หญิงของเจ้า และเจ้าจะได้รบิเอาสิง่ของของชาวอยีปิต์�

4
การอศัจรรยสํ์าหรบัคนท่ี ไม่เชื่อ 

1 โมเสส จึง ทูล ตอบ วา่ � แต่  ดู  เถิด เขา จะ ไม่ เชื่อ ข้า
พระองค์ หรอืฟังเสียงของข้าพระองค์เพราะเขาจะวา่ �พระ
เยโฮวาห ์มิได้ ทรงปรากฏแก่ท่านเลย� � 2 พระเยโฮวาห์จึง
ตรสักับโมเสสวา่ �อะไรอยู่ในมือของเจ้า� และท่านทูลวา่
� ไม้เท้า � 3 และพระองค์ตร ัสว ่า �โยนลงท่ีพื้นดินเถิด�
ท่านจึงโยนไม้ เท ้าลงบนพื้น ดิน  ไม้  เท ้าน้ั นก ็กลายเป็นงู
โมเสสก็ หลบหนี จากงู ไป 4 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสส
วา่ � เอ ้ือมมือของเจ้าและจับหางงู ไว ้� ท่านก็ เอ ้ือมมือของ
ท่านและจับหางงู มั นก ็กลายเป็นไม้ เท ้าอยู่ในมือของท่าน
5 �เพื่อเขาทัง้หลายจะได้เชื่อวา่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
บรรพบุรุษของเขา พระเจ้าของอบัราฮมั พระเจ้าของอิสอคั
และพระเจ้าของยาโคบ  ได้ ทรงปรากฏแก่ เจ้ าแล้ว� 6 และ
พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสอ ีกวา่ �เอามือของเจ้าสอดไว ้
ท่ี อกของเจ้า� ท่านก็สอดมือของท่านไว ้ท่ี อกของท่าน และ
เม่ือชกัมือออก  ดู  เถิด มือของท่านก็เป็นโรคเรือ้น ขาวเหมือ
นห ิมะ 7  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �เอามือของเจ้าสอดไว ้ท่ี อกของ
เจ้าอกีครัง้หน่ึง� โมเสสก็สอดมือของท่านเข้าอกของท่าน
อกี  แล ้ วท ่านชกัมือออกจากอกมา และดู เถิด มือน้ันกลับ
กลายเป็นเหมือนเน้ือหนังส่วนอื่นของท่าน 8 �และต่อมา
ถ้าเขาจะไม่เชื่อเจ้า และไม่ฟังเสียงแหง่หมายสําคัญแรก
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เขาก็จะเชื่อเสียงแหง่หมายสําคัญท่ี สอง 9 และต่อมา ถ้า
เขาไม่เชื่อหมายสําคัญทัง้สองครัง้น้ี ทัง้ไม่ฟังเสียงของเจ้า
 เจ้ าจงตักน้ําในแม่น้ําและเทลงท่ี ดิ นแหง้  แล ้ วน ้ําท่ี เจ้ าตัก
มาจากแม่น้ําน้ันจะกลายเป็นเลือดบนดินแหง้น้ัน�

อาโรนจะเป็นผู้ พู ดแทนโมเสส
10  แต่ โมเสสทูลพระเยโฮวาห ์วา่ � โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็น

เจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ มิใช ่คนพูดคล่อง ทัง้ในกาล
ก่อน และตัง้แต่เวลาท่ี พระองค์ ตรสักับผู้ รบัใช ้ของพระองค์
 แต่ ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่ คล่อง และพูดชา้� 11 พระเย
โฮวาห์จึงตรสักั บท ่านวา่ � ผู้ ใดเล่าท่ีสรา้งปากมนษุย์ หรอื
ทําให้เป็นใบ้  หูหนวก  ตาด ี หรอืตาบอด เราพระเยโฮวาห์
เป็นผู้ ทําไม ่ ใช ่ หรอื 12  เพราะฉะน้ัน จงไปเถิด  บัดน้ี เราจะ
อยู ่ท่ี ปากของเจ้า และจะสอนคําซ่ึงเจ้าควรจะพูด� 13  แต่ 
ท่านทูลวา่ � โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ขอ
ทรงโปรดใช ้ผู้ อื่นไปเถิด� 14 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ทรงกริว้ต่อ
โมเสส  พระองค์ จึงตร ัสว ่า � เจ้ ามี พี่ ชายคืออาโรนคนเลว ี
ไม่ใช ่ หรอื เรารู ้แล ้ วว ่าเขาเป็นคนพูดเก่ง และดู เถิด เขา
กําลังเดินทางมาพบเจ้าด้วย เม่ือเขาเหน็เจ้าเขาก็จะดี ใจ 
15  เจ้ าจะพู ดก ับเขา และบอกสิง่ซ่ึงเขาควรจะพูด  แล ้วเรา
จะอยู ่ท่ี ปากของเจ้า และปากของเขา และเราจะสอนเจ้าวา่
ควรจะทําประการใด 16 และเขาจะเป็นผู้ พู ดแก่พลไพรแ่ทน
เจ้า และเขา คือเขาเองจะเป็นปากแทนเจ้า และเจ้าจะเป็น
ผู้แทนพระเจ้าแก่ เขา 17  เจ้ าจงถือไม้ เท ้าน้ี ไว ้ในมือของเจ้า
สําหรบัทําหมายสําคัญ�

โมเสสกลับไปย ังอ ียปิต์
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18 โมเสส จึง กลับ ไป หา เยโธร พ่อตา ของ ตน และ บอก
กับเขาวา่ �ข้าพเจ้าขอลากลับไปหาพี่ น้องของข้าพเจ้าซ่ึง
อยู่ในอยีปิต์ เพื่อจะได้ ดู วา่เขาย ังม ี ช ีวิตอยู ่หรอืไม่ � ฝ่าย
เยโธรตอบโมเสสวา่ �ไปโดยสันติภาพเถิด� 19 พระเยโฮ
วาห์จึงตรสักับโมเสสในแผ่นดิ นม ีเดียนวา่ � กล ับไปอยีปิต์
เพราะคนทัง้หมดท่ีหาชอ่งประหารชวีติเจ้า น้ันตายแล้ว�
20 โมเสสจึงให้ภรรยาและบุตรชายของตนขี่ลากลับไปยงั
แผ่นดิ นอ ียปิต์ ส่วนโมเสสก็ถือไม้ เท ้าของพระเจ้าในมือของ
ท่านไปด้วย 21 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ �เม่ือเจ้ากลับ
ไปถึ งอ ียปิต์ จงกระทํามหศัจรรย์ต่างๆซ่ึงเรามอบไว้ในมือ
ของเจ้าแล้ วน ้ันต่อหน้าฟาโรห์  แต่ เราจะทําใหใ้จของฟาโรห ์
แข็งกระด้าง เพื่อเขาจะไม่ ยอมให ้พลไพร ่ไป 22 และเจ้าจะ
ทูลฟาโรห ์วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ คนอสิราเอลเป็น
บุตรชายของเรา คือเป็นบุตรหวัปีของเรา 23 เราจึงบอกแก่ 
เจ้ าวา่ �จงปล่อยบุตรของเราไป เพื่อเขาจะได้ ปรนนิบัติ  เรา 
� และถ้าเจ้าไม่ ยอมให ้เขาไป  ดู  เถิด เราจะประหารชีว ิตบ 
ุตรชายของเจ้า คื อบ ุตรหวัปีของเจ้าเสีย� � 24 และต่อมา  
ณ  ท่ี พักระหวา่งทาง พระเยโฮวาห์เสด็จมาพบโมเสส และ
จะประหารชวีติของท่านเสีย 25 ครัง้ น้ันนางศิปโปราห์ จึง
เอาหนิคมตัดหนังท่ีปลายองคชาตบุตรชายของตนออกแล้ 
วท ้ิงไว ้ท่ี  เท ้าของโมเสสกล่าววา่ � จร ิงนะ ท่านเป็นสามี ผู้  
ทําให ้โลหติตก� 26  พระองค์ จึงทรงละท่านไว้ นางจึงกล่าว
วา่ �ท่านเป็นสามี ผู้  ทําให ้โลหติตก� เน่ืองจากพิธ ีเข้าสุหนัต 

อาโรนและคนอสิราเอลเชื่อโมเสส
27 และ พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ อา โร นวา่ �จง ไป พบ กับ

โมเสส ใน ถิน่ ทุ รก ัน ดาร� เขา ก็ ไป พบกั บท ่า นท่ี ภู เขา
ของพระเจ้าและจุ บท ่าน 28 โมเสสจึงเล่าให้อาโรนฟังถึง
พระดํารสัของพระเยโฮวาห ์ทัง้หมด  ผู้ ซ่ึงทรงใช ้ตน และ
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ถึง หมาย สําคัญ ทัง้ ปวง ซ่ึง พระองค์ ได้ ทรง บัญชา แก่ ท่าน 
29 โมเสสกับอาโรนไปเรยีกประชุมบรรดาผู้ ใหญ่ ของชนชาติ
อสิราเอลพรอ้ม กัน 30  แล ้วอา โรน จึง กล่าว ถึง พระ ดํารสั
ทัง้หมดซ่ึงพระเยโฮวาหต์รสัแก่ โมเสส และทําหมายสําคัญ
ต่างๆ น้ัน ท่ามกลาง สายตา ของ พล ไพร่ 31 ฝ่าย พล ไพร ่ก็  
เชื่อ และเม่ือเขาได้ย ินว ่าพระเยโฮวาห์เสด็จมาเยีย่มเยยีน
ชนชาติ อสิราเอล และ ทอด พระเนตร เหน็ ความ ทุกข์ ยาก
ของเขาแล้ว เขาก็ก้มศีรษะลงและนมัสการ

5
โมเสสเข้าเฝ้าฟาโรห์  ความทุกข์ ยากของอสิราเอลทว ี

ขึ้น 
1 ต่อมาภายหลังโมเสสกับอาโรนเข้าเฝ้า และทูลฟาโรห ์

วา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ �จง
ปล่อยพลไพรข่องเราไป เพื่อเขาจะได้ทําการเล้ียงนมัสการ
เราในถิน่ทุ รก ันดาร� � 2  ฟาโรห ์จึงตร ัสว ่า �พระเยโฮวาห์
น้ันเป็นผู้ใดเล่าเราจึงจะต้องเชื่อฟังเสียงของพระองค์และ
ปล่อยคนอสิราเอลไป เราไม่ รู ้จักพระเยโฮวาห์ ทัง้เราจะไม่
ยอมปล่อยคนอสิราเอลไป� 3 เขาทัง้สองจึงทูลวา่ �พระเจ้า
ของ คน ฮบีรู ได้ ทรง ปรากฏ กับ ข้า พระองค์ ขอ โปรด ให้ ข้า
พระองค์ทัง้หลายเดินทางไปในถิน่ทุ รก ันดารสามวนั และ
ถวายเครือ่งบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์
เกรงวา่พระองค์จะทรงลงโทษพวกข้าพระองค์ด้วยโรคภัย
หร ือด ้วยดาบ� 4  แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์ตรสักับเขาวา่ � 
เจ้ าโมเสสกับอาโรน  เจ้ าจะให้พลไพร่ละทิง้การงานของ
เขาเสียทําไม  เจ้ าจงกลับไปรบัภาระงานของเจ้า� 5 และ
ฟาโรห์ตร ัสว ่า � ดู  เถิด พวกไพร่ในประเทศน้ี มี  มาก และ
เจ้า ทัง้สองทําให้ เขาหยุดภาระงานของเขาเสีย� 6 ในวนั
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น้ันเองฟาโรห ์มี พระบัญชาสัง่นายงานและนายกองของพล
ไพร ่วา่ 7 � ตัง้แต่น้ีไป  เจ้ าอยา่ให้ฟางแก่พวกไพร่สําหรบั
ใช้ทําอฐิเหมือนแต่ ก่อน  แต่  ให ้เขาไปเท่ียวหาฟางเอาเอง
8 ส่วนจํานวนอฐิซ่ึงแต่ก่อนเกณฑ์ ให ้เขาทําเท่าไร  เจ้ าก็จง
เกณฑ์ ให ้เขาทําเท่าน้ัน  เจ้ าอยา่ได้หยอ่นลง เพราะวา่เขา
เกียจครา้น  เหตุ ฉะน้ันเขาจึงรอ้งวา่ � ขอให ้พวกข้าพระองค์
ไปถวายเครือ่งบูชาแด่พระเจ้าของพวกข้าพระองค์� 9 จง
จัดหางานใหเ้ขาทําหนักกวา่แต่ ก่อน เพื่อเขาจะทํางาน และ
ไม่ฟังคําพูดเหลวไหล� 10 ฝ่ายนายงานและนายกองของพล
ไพร ่ก็ ออกไปและกล่าวแก่พลไพร ่วา่ � ฟาโรห ์รบัสั ่งด ังน้ี วา่ 
�เราจะไม่ ยอมให ้ฟางแก่พวกเจ้าเลย 11  เจ้ าจงไปหาฟางมา
เอง  ตามแต่ จะหามาได้ เถิด  แต่ งานของเจ้าท่ี เกณฑ์ น้ั นก ็ ไม่ 
ลดหยอ่นให ้เลย � � 12 พลไพร ่เหล่ าน้ันจึงแยกยา้ยกันไปทัว่
แผ่นดิ นอ ียปิต์เพื่อเก็บตอฟางมาแทนฟาง 13 นายงานก็ เร ่
งรดัวา่ �จงทํางาน คืองานประจําวนัของเจ้า  ให ้เสรจ็ครบ
เหมือนเม่ือย ังม ีฟางอยู�่ 14 นายกองของชนชาติ อสิราเอล 
ซ่ึงนายงานของฟาโรห์ตัง้ให้เป็นผู้บังคับเขาน้ัน  ก็  ถู กโบยตี
และถูกถามวา่ �ทําไมหมู่ น้ี จึงไม่ ได้ อฐิท่ี เกณฑ์  ไว ้เต็มจํานวน
ทัง้วานน้ีและวนัน้ี เหมือนแต่ ก่อน � 15 นายกองของชนชาติ
อสิราเอลจึงมารอ้งทูลต่อฟาโรห ์วา่ � เหตุ ไฉนพระองค์จึง
ทรงกระทําดังน้ี แก่ พวกทาสของพระองค์ 16 พวกเขากล่าว
กับพวกเราวา่ �ทําอฐิซิ�  แต่  มิได้  ให ้ฟางแก่พวกทาสของ
พระองค์ เลย และดู เถิด พวกทาสของพระองค์ ถู กโบยตี  แต่ 
ข้าราชการของพระองค์เองเป็นฝ่ายผิด� 17  แต่  ฟาโรห ์ตร ั
สว ่า �พวกเจ้าเกียจครา้น พวกเจ้าเกียจครา้น พวกเจ้าจึง
มารอ้งวา่ � ขอให ้ข้าพระองค์ไปถวายเครือ่งบูชาแด่พระเย
โฮวาห�์ 18  เหตุ ฉะน้ันเจ้าจงไปทํางานเดีย๋วน้ี ฟางน้ันจะ
ไม่ ให ้พวกเจ้าเลย  แต่ จํานวนอฐิท่ี เกณฑ์  ไว ้ น้ัน พวกเจ้าจะ



 หน ังสืออพยพ 5:19 xiv  หน ังสืออพยพ 6:5

ต้องทํามาให้ครบจํานวน� 19 นายกองชนชาติอสิราเอลก็ 
เห ็ นว ่าตนมีปัญหาแล้ว หลังจากถูกสัง่วา่ � ไม่  ให ้ลดหยอ่น
จํานวนอฐิท่ี ถู กเกณฑ์ ให ้ทําทุกๆวนัลง� 20 ครัน้ออกมาจาก
เฝ้าฟาโรห์ เขาพบโมเสสกับอาโรนยนือยู ่กลางทาง 21 เขา
จึงกล่าวแก่เขาทัง้สองวา่ �ขอพระเยโฮวาห์ทรงมองดูพวก
ท่าน และ พิพากษา เถิด เพราะ ท่าน กระทํา ให้ชื่อ ของ พวก
ข้าพเจ้าเป็ นที ่ เกล ียดชงัในสายพระเนตรของฟาโรห์ และใน
สายตาของข้าราชการของพระองค์ เหมือนหน่ึงเอาดาบใส่
มือเขาให้สังหารพวกข้าพเจ้าเสีย� 22 โมเสสจึงกลับไปทูล
พระเยโฮวาห ์วา่ �ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า  เหตุ ไฉนพระองค์
ทรง ทําการ รา้ย แก่ ชนชาติ  น้ี  เหตุ ไฉน พระองค์ จึง ทรง ใช้
ข้าพระองค์ มา 23 เพราะวา่ตัง้แต่ข้าพระองค์ไปเฝ้าฟาโรห์
เพื่อทูลในพระนามของพระองค์ แล้ว  ฟาโรห ์ ก็ ทําทารุณแก่ 
ชนชาติ  น้ี ส่วนพระองค์ ก็  มิได้ ทรงชว่ยพลไพร่ของพระองค์ 
ให ้พ้นเลย�

6
พระเจ้าทรงกล่าวถึงพันธสัญญากับอสิราเอล

1 พระเยโฮวาห์จึงตรสักับโมเสสวา่ � บัดน้ี  เจ้ าจะได้ เห 
็นเหตุ การณ์ ซ่ึงเราจะกระทําแก่ ฟาโรห ์คื อด ้วยมื ออ ันทรง
ฤทธิ์ เขาจะปล่อยพลไพร ่ไป และด้วยมื ออ ันเข้มแข็ง เขา
จะไล่พลไพร่ออกจากแผ่นดินของเขา� 2 พระเจ้าตรสักับ
โมเสสวา่ �เราคือพระเยโฮวาห์ 3 เราปรากฏแก่ อบัราฮมั  แก่ 
อสิอคั และแก่ยาโคบด้วยนามวา่ พระเจ้าผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์
 แต่ เรามิ ได้ สําแดงใหเ้ขารูจั้กเราในนามพระเยโฮวาห์ 4 และ
เราได้ตัง้พันธสัญญาของเราไว้กับเขาทัง้หลายด้วยวา่ จะ
ยกแผ่นดินคานาอนัให ้แก่  เขา เป็นแผ่นดิ นที ่เขาเคยอาศัย
อยู่ในฐานะคนต่างด้าว 5 และเราได้ยนิเสียงครํา่ครวญของ
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ชนชาติอสิราเอลด้วย ซ่ึงชาวอยีปิต์กักไว ้ให ้เป็นทาส และ
เราได้ระลึกถึงพันธสัญญาของเรา 6  เหตุ  ฉะน้ี จงกล่าวแก่ 
ชนชาติ อสิราเอลวา่ �เราคือพระเยโฮวาห์ เราจะนําพวกเจ้า
ไปให้พ้นจากงานตรากตราํท่ีชาวอยีปิต์ เกณฑ์  ให ้ ทํา และจะ
ให้พ้นจากการเป็นทาสเขา เราจะชว่ยเจ้าให้พ้นด้วยแขนท่ี 
เหย ียดออก และด้วยการพิพากษาอนัใหญ่ หลวง 7 เราจะรบั
พวกเจ้าเป็นพลไพรข่องเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของพวก
เจ้า พวกเจ้าจะรู ้วา่ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า  ผู้ 
นําเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตราํท่ีชาวอยีปิต์ เกณฑ์  ให ้ ทํา 
8 เราจะนําพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดิน ซ่ึงเราได้ปฏิญาณไวว้า่
จะให ้แก่  อบัราฮมั  แก่ อสิอคัและแก่ยาโคบ เราจะยกแผ่น
ดินน้ันให ้แก่  เจ้ าเป็นมรดก เราคือพระเยโฮวาห�์ � 9 โมเสส
จึงนําความน้ันไปเล่าให ้ชนชาติ อสิราเอลฟัง  แต่ เขามิ ได้ เชื่อ
ฟังโมเสสเพราะระอาใจ และถูกเกณฑ์ ให ้ทําการหนักอยา่ง
สาหสั 10 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 11 �จงเข้าไปเฝ้า
ฟาโรห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์ บอกให้ปล่อยชนชาติอสิราเอลไป
จากแผ่นดินของเขา� 12 และโมเสสกราบทูลต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห ์วา่ � ดู  เถิด  แม้แต่  ชนชาติ อสิราเอลก็ มิได้ เชื่อ
ฟังข้าพระองค์  ฟาโรห ์จะฟังข้าพระองค์ อยา่งไร ข้าพระองค์
เป็นคนพูดไม่ คล่อง � 13 พระเยโฮวาห์ จึงตรสัแก่ โมเสส
และอาโรน  ให ้ แจ ้งแก่ ชนชาติ อสิราเอลและฟาโรห ์กษัตรยิ ์ 
อยีปิต์  วา่  ให ้พาชนชาติอสิราเอลออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์

ต้นตระกูลของอสิราเอล
14 คนเหล่าน้ีเป็นหวัหน้าในวงศ์วานบรรพบุรุษของเขา  

บุ ตรชายของรูเบนผู้เป็นบุตรหวัปีของอสิราเอล ชื่อฮาโนค
ปัลลู เฮสโรน และคารมี คนเหล่าน้ีเป็นครอบครวัต่างๆของ
รู เบน 15  บุ ตรชายของสิเมโอนชื่อเยมูเอล  ยาม ีน โอหาด
ยาคีน โศหาร์ และชาอูลผู้เป็นบุตรชายของหญิงชาวคานา
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อนั คนเหล่าน้ีเป็นครอบครวัต่างๆของสิเมโอน 16 และคน
เหล่าน้ีเป็นชื่ อบ ุตรชายของเลวีตามพงศ์ พันธุ ์ของเขาคือ
เกอร ์โชน โคฮาทและเมรารี  เลว ีน้ั นม ี อายุ  ได้ รอ้ยสามสิบ
เจ็ดปี 17  บุ ตรชายของเกอร์โชนชื่อ ลิ บน ี และซิ มอ ี ตาม
ครอบครวัของเขา 18  บุ ตรชายของโคฮาทชื่อ อมัราม อสิ
ฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล โคฮาทมี อายุ  ได้ รอ้ยสามสิบสาม
ปี 19  บุ ตรชายของเมราร ีชื่อ มาฮาลี และมู ช ี คนเหล่าน้ี
เป็นครอบครวัต่างๆของเลวีตามพงศ์ พันธุ ์ของเขา 20 ฝ่าย
อมัรามได้นางโยเคเบดน้องสาวบิดาของตนเป็นภรรยา  แล 
้วนางให้กําเนิดบุตรแก่เขาชื่ออาโรนและโมเสส อมัรามมี 
อายุ  ได้ รอ้ยสามสิบเจ็ดปี 21  บุ ตรชายของอสิฮาร ์ชื่อ โคราห์
เนเฟก และศิครี 22  บุ ตรชายของอุสชีเอลชื่อ  มิ ชาเอล เอล
ซาฟาน และสิธรี 23 ฝ่ายอาโรนได้นางเอลีเชบาบุตรสาว
ของอมัมีนาดับ น้องสาวของนาโชนเป็นภรรยา นางคลอด
บุตรให้เขาชื่อ นาดับ  อาบ ีฮู เอเลอาซารแ์ละอธิามาร์ 24  บุ 
ตรชายของโคราห ์ชื่อ อ ัสส ีร์ เอลคานาห์ และอาบียาสาฟ
คนเหล่าน้ีเป็นครอบครวัต่างๆของคนโคราห์ 25 ฝ่ายเอเลอ
าซาร ์บุ ตรชายอาโรน  ได้ รบั บุตรสาวคนหน่ึงของปูทิเอล
เป็นภรรยา นางคลอดบุตรใหเ้ขาชื่อ  ฟี เนหสั คนเหล่าน้ีเป็น
หวัหน้าบรรพบุรุษของคนเลวีตามครอบครวัของเขา 26 อา
โรนและโมเสสสองคนน้ี แหละ คือผู้ ท่ี พระเยโฮวาห ์ได้ ตร ั
สว ่า �จงพาชนชาติอสิราเอลออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ตาม
หมู่ตามกองของเขา� 27 สองคนน้ีแหละเป็นผู้ ท่ี กราบทูล
ฟาโรห ์กษัตรยิ ์ของอยีปิต์เพื่อพาชนชาติอสิราเอลออกจาก
อยีปิต์ คือโมเสสและอาโรนน้ี แหละ 28 และต่อมาในว ันที ่
พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสในแผ่นดิ นอ ียปิต์ น้ัน 29 พระเย
โฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �เราคือพระเยโฮวาห์  เจ้ าจงบอก
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ฟาโรห ์กษัตรยิ ์ของอยีปิต์ตามข้อความทัง้สิน้ซ่ึงเราได้บอก
แก่ เจ้า � 30 ฝ่ายโมเสสกราบทูลต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์
วา่ � ดู  เถิด ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่ คล่อง  ท่ี ไหนฟาโรห์จะ
เชื่อฟังข้าพระองค์�

7
พระเจ้าจะทรงทําใหใ้จของฟาโรห ์แข ็งกระด้างไป

1 พระเยโฮวาห์จึงตรสักับโมเสสวา่ � ดู  ซี เราได้ตัง้เจ้า
ไว้เป็นดังพระเจ้าต่อฟาโรห์ และอาโรนพี่ชายของเจ้าจะ
เป็นผู้ พยากรณ์ แทนเจ้า 2  เจ้ าจงบอกข้อความทัง้หมดท่ี
เราสัง่เจ้า  แล ้วอาโรนพี่ชายของเจ้าจะบอกแก่ ฟาโรห ์ ให ้
ปล่อยชนชาติอสิราเอลออกไปจากแผ่นดินของเขา 3 เราจะ
ทําให้ใจของฟาโรห ์แข ็งกระด้างไป และเราจะกระทําหมาย
สําคัญและมหศัจรรยข์องเราให ้ทว ีมากขึ้นในประเทศอยีปิต์
4  แต่  ฟาโรห ์จะไม่เชื่อฟังเจ้า เพื่อเราจะยกมือของเราขึ้น
เหนือประเทศอยีปิต์ และจะพาพลโยธาของเรา และชนชาติ
อสิราเอลพลไพรข่องเราให้พ้นจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ด้วยการ
พิพากษาอนัใหญ่ หลวง 5 และชาวอยีปิต์จะรูว้า่เราคือพระ
เยโฮวาห์ เม่ือเราได้ยกมือขึ้นเหนื ออ ียปิต์ และพาชนชาติ
อสิราเอลออกจากพวกเขา� 6 โมเสสและอาโรนก็กระทํา
ตามน้ัน คือกระทําตามท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาเขา 7 เม่ือ
เขาทัง้สองไปทูลฟาโรห ์น้ัน โมเสสมี อายุ แปดสิบปี และอา
โรนมี อายุ แปดสิบสามปี 8 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสและ
อาโรนวา่ 9 �เม่ือฟาโรหสั์ง่เจ้าวา่ �จงแสดงอศัจรรย ์พิสูจน์ 
งานของเจ้า�  เจ้ าจงพู ดก ับอาโรนวา่ �เอาไม้ เท ้าของท่าน
โยนลงต่อหน้าฟาโรห�์ และไม้ เท ้าน้ันจะกลายเป็นงู�

 ไม้  เท ้าของอาโรนกลายเป็นงู
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10 โมเสสกับอาโรนจึงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์ เขากระทําตาม
ท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา อาโรนโยนไม้ เท ้าของท่านลง
ต่อหน้าฟาโรห์และต่อหน้าข้าราชการทัง้ปวง  ไม้  เท ้าน้ั นก ็
กลายเป็นงู 11 ฝ่ายฟาโรห ์ก็ เรยีกพวกนักปราชญ์ และพวก
นักวทิยากลมาด้วย พวกนักแสดงกลแห ่งอ ียปิต์จึงทําได้
เหมือนกันด้วยเล่หก์ลของเขา 12 ด้วยวา่เขาต่างคนต่างโยน
ไม้ เท ้าลง  ไม้  เท ้าเหล่าน้ั นก ็กลายเป็นงู  แต่  ไม้  เท ้าของอาโร
นกลืนไม้ เท ้าของพวกเขาเสียทัง้หมด 13 และพระองค์ทรง
ทําใหพ้ระทัยของฟาโรห ์แข ็งกระด้างเพื่อฟาโรหห์ายอมเชื่อ
ฟังเขาทัง้สองไม่ เหมือนท่ีพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัไว ้แล้ว 

น้ํากลายเป็นเลื อด 
14 พระเยโฮวาห์ตรสั กับโมเสสวา่ �ใจของฟาโรห ์แข็ง

กระด้าง  ไม่ ยอมปล่อยให้พลไพร ่ไป 15  เจ้ าจงถือไม้ เท ้าท่ี
กลายเป็นงูไปเฝ้าฟาโรห์ในเวลาเชา้  ดู  เถิด เขาไปท่ี แม่น้ํา 
 เจ้ าจงยนืคอยเขาอยู ่ท่ี รมิ ฝ่ังแม่ น้ํา 16 และเจ้าจงกล่าว
แก่เขาวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของชาวฮบีรูตร ัสส ่ังให้ข้า
พระองค์มาเฝ้าโดยมีพระดําร ัสว ่า �จงปล่อยพลไพร่ของ
เราเพื่อเขาจะไปปรนนิบั ติ เราในถิน่ทุ รก ันดาร  ดู  เถิด  จน
บัดน้ี  เจ้ าก็ยงัหาได้เชื่อฟังไม่� 17 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง น้ี 
วา่ �ท่านจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห์ด้วยอาศัยการก
ระทําดังน้ี  ดู  เถิด เราจะเอาไม้ เท ้าท่ีถือไว้น้ันฟาดน้ําในแม่ 
น้ํา น้ําน้ันจะกลายเป็นเลื อด 18 ปลาซ่ึงอยู่ในแม่น้ําจะตาย
และแม่น้ําจะเหม็น ชาวอยีปิต์จะด่ื มน ํ้าในแม่น้ําไม่ ได้ � � �
19 พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังโมเสสวา่ �จงบอกอาโรนวา่ �เอา
ไม้ เท ้าของท่านชี้ไปเหนือน้ําทัง้หลายแห ่งอ ียปิต์ คือเหนือ
ลําคลอง  แม่น้ํา  บึง และสระทัง้หมดของเขา  เพื่อน ํ้าจะกลาย
เป็นเลือดและจะมีเลือดทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์  ทัง้ท่ี  อยู ่ในภาชนะ
ไม้และภาชนะหนิ� � 20 โมเสสกับอาโรนก็กระทําตามท่ี



 หน ังสืออพยพ 7:21 xix  หน ังสืออพยพ 8:7

พระเยโฮวาห ์บัญชา คือท่านได้ยกไม้ เท ้าขึ้นตีน้ําในแม่น้ําต่อ
สายพระเนตรของฟาโรห์ และท่ามกลางสายตาของพวก
ข้าราชการของฟาโรห์  แล ้ วน ํ้าในแม่น้ําก็กลายเป็นเลือดทัง้
สิน้ 21ปลาท่ี อยู ่ในแม่น้ําก็ ตาย  แม่น ํ้าก็ เหม็น และชาวอยีปิต์ 
ก็ ด่ื มน ้ําในแม่น้ําน้ันไม่ ได้  มี เลือดทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์ 22  แต่ 
พวกนักแสดงกลแห ่งอ ียปิต์ ก็ กระทําได้เหมือนกันอาศัยเล่ห์
กลของเขา และพระทัยของฟาโรห ์ก็  แข็งกระด้าง  ฟาโรห ์หา
เชื่อฟังท่านทัง้สองไม่ เหมือนท่ีพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัไว้ 23  
ฟาโรห ์เสด็จกลับเข้าในวงั  มิได้ เอาพระทัยใส่ในเหตุ การณ์  
ครัง้น้ี  เหมือนกัน 24 ชาวอยีปิต์ทัง้ปวงก็พากันขุดหลุมตาม
รมิแม่น้ําหาน้ําด่ืม เพราะเขาด่ื มน ้ําในแม่น้ําไม่ ได้ 25 ครบ
กําหนดเจ็ดวนันับตัง้แต่พระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให ้แม่น ้ํา
เป็นเลื อด 

8
 ภัยพิบัติ จากฝูงกบ

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �ไปหาฟาโรห์บอกเขา
วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �จงปล่อยพลไพร่ของเรา
เพื่อเขาจะได้ไปปรนนิบั ติ  เรา 2 ถ้าท่านไม่ ยอมให ้เขาไป  
ดู  เถิด เราจะให้ฝูงกบขึ้นมารงัควานทัว่เขตแดนของท่าน
3 ฝูงกบจะเต็มไปทัง้แม่ น้ํา จะขึ้นมาอยู่ในวงั ในหอ้งบรรทม
และบนแท่นบรรทมของท่าน ในเรอืนข้าราชการ ตามตัว
พลเมือง ในเตาป้ิงขนมและในอา่งขยาํแป้งของท่านด้วย
4 ฝูงกบน้ันจะขึ้นมา ท่ี ตัวฟาโรห์  ท่ี ตัวพลเมืองและ ท่ี ตัว
ข้าราชการทัง้ปวงของท่าน� � � 5  แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสั
กับโมเสสวา่ �จงบอกอาโรนวา่ � ให ้ เหย ียดมือท่ีถือไม้ เท ้า
ออกเหนือลําคลอง เหนือแม่ น้ํา และเหนื อบ ึงใหฝู้งกบขึ้นมา
บนแผ่นดิ นอ ียปิต์� � 6 อาโรนก็ เหย ียดมือออกเหนือพื้นน้ํา
ทัง้หลายในอยีปิต์ ฝูงกบก็ขึ้นมาเต็มแผ่นดิ นอ ียปิต์ 7 ฝ่าย
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พวกนักแสดงกลก็ทําตามเล่ห์กลของเขา  ให ้ มี ฝูงกบขึ้นมา
บนแผ่นดิ นอ ียปิต์ เหมือนกัน 8  ฟาโรห ์จึงตรสัเรยีกโมเสส
กับอาโรนมาวา่ �จงกราบทูลวงิวอนขอพระเยโฮวาห์ทรง
บันดาลให้ฝูงกบไปเสียจากเรา และจากพลเมืองของเรา  
แล ้วเราจะยอมปล่อยให ้บ่าวไพร ่ เหล่ าน้ันไปเพื่อเขาจะถวาย
เครือ่งบูชาแด่พระเยโฮวาห�์ 9 โมเสสจึงทูลฟาโรห ์วา่ �ข้า
พระองค์ ได้ รบัเกียรติ มาก เวลาใดท่ีข้าพระองค์ควรวงิวอน
เพื่อพระองค์  ข้าราชบรพิาร และพลเมืองของพระองค์  เพื่อ
ให ้ทรงทําลายฝูงกบไปเสียจากพระองค์และราชสํานักให ้อยู ่
ในแม่น้ําเท่าน้ัน� 10  ฟาโรห ์ตรสัตอบวา่ � พรุง่น้ี � โมเสส
จึงทูลวา่ � ให ้เป็นไปตามคําตรสัของพระองค์ เพื่อพระองค์
จะได้ทราบวา่ ไม่ มี  ผู้ ใดเหมือนพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ ทัง้หลาย 11 ฝูงกบจะไปจากพระองค์ จากราช
สํานัก จากข้าราชการและพลเมืองของพระองค์  เหลืออยู ่
เฉพาะแต่ในแม่น้ําเท่าน้ัน�

ฝูงกบตายในแผ่นดิ นอ ียปิต์
12 โมเสสกับอาโรนทูลลาไปจากฟาโรห์  แล ้วโมเสสรอ้ง

ทูลพระเยโฮวาห์เรือ่งฝูงกบท่ี พระองค์  ได้ ทรงให้มาทรมาน
ฟาโรห์ 13 พระเยโฮวาหท์รงกระทําตามคําทูลขอของโมเสส
ฝูงกบเหล่าน้ั นก ็ตายเกล่ือนบ้านเรอืน  เกล ่ือนหมู่บ้านและ
ทุ่งนา 14 เขาก็ เก ็บซากกบไวเ้ป็นกองๆ  แผ่ นดิ นก ็เหม็นตลบ
ไป 15  แต่ เม่ือฟาโรห์ทรงเห ็นว ่าความเดือดรอ้นลดน้อยลง
แล้ว  ก็  กล ับมีพระทัยแข็งกระด้าง  ไม่ ยอมเชื่อฟังโมเสสและ
อาโรน เหมือนท่ีพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัไว ้แล้ว 16พระเยโฮวาห์
จึงตรสักับโมเสสวา่ �บอกอาโรนวา่ �จงเหยยีดไม้ เท ้าออก
และตีฝุ่นดินให้กลายเป็ นร ้ินทัว่ประเทศอยีปิต์� � 17 เขา
ทัง้สองก็กระทําตาม ด้วยวา่อาโรนเหยยีดมือออกยกไม้ เท 
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้าและตีฝุ่นดิน  ก็ กลายเป็ นร ้ินมาตอมมนษุย์และสัตว์ ฝุ่น
ดินทัง้หมดกลายเป็ นร ้ินทัว่ประเทศอยีปิต์ 18 ฝ่ายพวกนัก
แสดงกลก็พยายามใช ้เล่ห ์กลของเขา เพื่อทําให ้เก ิดริน้  แต่  
ก็  ทําไม ่ ได้ ริน้พากันมาตอมมนษุย์และสัตว ์ทัง้ปวง 19 พวก
นักแสดงกลจึงทูลฟาโรห ์วา่ � น่ี เป็นน้ิวพระหตัถ์ พระเจ้า �
ฝ่ายฟาโรห ์มี พระทัยแข็งกระด้าง หาเชื่อฟังเขาไม่ เหมือนท่ี
พระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัไว ้แล้ว 

 ภัยพิบัติ จากฝูงเหลื อบ 
20 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ � ลุ กขึ้นแต่เชา้ไปคอย

เฝ้าฟาโรห์  ดู  เถิด  ฟาโรห ์จะมายงัแม่ น้ํา  แล ้วบอกฟาโรห ์
วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �จงปล่อยพลไพร่ของเรา
เพื่อเขาจะไปปรนนิบั ติ  เรา 21  ถ้าแม้  ไม่ ปล่อยพลไพร่ของ
เรา ไป  ดู  เถิด เรา จะ ใช ้ให ้ฝูง เหลือบ มา ตอม กาย ของ เจ้า
ตอมข้าราชการและพลเมืองของเจ้าด้วย ในราชสํานัก บ้าน
เรอืนของชาวอยีปิต์ และพื้นดิ นที ่เขาอยู่น้ันจะเต็มไปด้วย
ฝูงเหลื อบ 22 ในวนัน้ันเราจะแยกแผ่นดินโกเชน  ท่ี พลไพร่
ของเราอาศัยอยู่น้ันออก  มิ  ให ้ มี ฝูงเหลือบท่ี น่ัน เพื่อเจ้าจะ
ได้ รู ้วา่เราคือพระเยโฮวาห์ สถิตอยู่ท่ามกลางแผ่นดินโลก
23 เราจะแบ่งเขตแดนในระหวา่งชนชาติของเรากับชนชาติ
ของเจ้า หมายสําคัญน้ีจะบังเกิดขึ้นในวนัพรุง่น้ี� � � 24  
แล ้วพระเยโฮวาห ์ก็ ทรงกระทําดังน้ัน เหลือบฝูงใหญ่ยิง่นัก
เข้าไปในพระราชวงัของฟาโรห์ ในเรอืนข้าราชการ และทัว่
แผ่นดิ นอ ียปิต์  แผ่ นดินได้รบัความเสียหายเพราะเหตุฝูง
เหลือบน้ัน 25  ฟาโรห ์จึงตรสัเรยีกโมเสสกับอาโรนมา รบัสัง่
วา่ �จงไปถวายเครือ่งบูชาแด่พระเจ้าของเจ้าในเขตแผ่น
ดินน้ี� 26 โมเสสทูลวา่ �การกระทําเชน่น้ันหาควรไม่ เพราะ
ข้าพระองค์ทัง้หลายจะต้องถวายเครือ่งบูชาซ่ึงเป็นสิง่ท่ีน่า
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เกลียดสําหรบัชาวอยีปิต์ แด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้า
พระองค์  ดู  เถิด ข้าพระองค์ทัง้หลายจะถวายเครือ่งบูชาซ่ึง
เป็นสิง่ท่ีน่าเกลียดสําหรบัชาวอยีปิต์ต่อหน้าต่อตาเขา  แล 
้วเขาจะไม่เอาก้อนหนิขวา้งข้าพระองค์ทัง้หลายหรอกหรอื
27 ข้าพระองค์ทัง้หลายจะเดินทางไปในถิน่ทุ รก ันดารสัก
สามวนัถวายเครือ่งบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวก
ข้าพระองค์  ตามท่ี  พระองค์ จะทรงบัญชาพวกข้าพระองค์�

ฝูงเหลือบไปจากอยีปิต์
28  ฟาโรห ์จึงรบัสัง่วา่ �เราจะปล่อยพวกเจ้าไป เพื่อพวก

เจ้าจะได้ถวายเครือ่งบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
ในถิน่ทุ รก ันดาร  แต่ วา่พวกเจ้าอยา่ไปให้ไกลนัก จงวงิวอน
เพื่อเราด้วย� 29 โมเสสจึงทูลวา่ � ดู  เถิด พอข้าพระองค์ทูล
ลาพระองค์ ไป และข้าพระองค์จะอธษิฐานทูลพระเยโฮวาห์
 ขอให ้ฝูงเหลือบไปเสียจากฟาโรห์ จากข้าราชการและจาก
พลเมืองในเวลาพรุง่น้ี  แต่ ขอฟาโรห์อยา่ทรงทํากลับกลอก
อกีโดยไม่ยอมปล่อยบ่าวไพร ่ให ้ไปถวายเครือ่งบูชาแด่พระ
เยโฮวาห�์ 30 โมเสสทูลลาฟาโรห์ไปแล้ วก ็อธษิฐานต่อพระ
เยโฮวาห์ 31 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําตามคํา ทูลขอของ
โมเสส  พระองค์ ทรงให้ ฝูง เหลือบไปเสียจากฟาโรห์ จาก
ข้าราชการและจากพลเมืองของพระองค์  มิได้  เหลืออยู ่สัก
ตัวเดียว 32 ฝ่ายฟาโรห ์ก็  กล ับมีพระทัยแข็งกระด้างในคราว
น้ี อกี  มิได้ ทรงปล่อยบ่าวไพรน้ั่นไป

9
 ภัยพิบัติ จากโรคระบาดต่อฝูงสัตว์
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1 ขณะน้ันพระเยโฮวาห์จึงตรสักับโมเสสวา่ �ไปเข้าเฝ้า
ฟาโรห์บอกฟาโรห ์วา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนฮบีรู
ตร ัสด ังน้ี วา่ �จงปล่อยให้พลไพร่ของเราไป เพื่อเขาจะได้ 
ปรนนิบัติ  เรา 2 ด้วยวา่ ถ้า เจ้า ไม่ยอมปล่อยให ้ไป และยงั
หน่วงเหน่ียวเขาไว้ 3  ดู  เถิด  หตัถ์ ของพระเยโฮวาห์จะอยู่บน
ฝูงสัตวข์องเจ้าซ่ึงอยูใ่นทุ่งนา ฝู งม ้า ฝูงลา ฝู งอ ูฐ ฝูงววั และ
ฝูงแกะ จะทําให้เป็นโรคระบาดรา้ยแรงขึ้น 4 และพระเยโฮ
วาห์จะทรงกระทําต่อฝูงสัตว์ของชนชาติอสิราเอลต่างกับ
ฝูงสัตว์ของชาวอยีปิต์  สัตว ์ของคนอสิราเอลจะไม่ต้องตาย
เลย� � � 5พระเยโฮวาหท์รงกําหนดเวลาไว ้วา่ � พรุง่น้ี พระ
เยโฮวาห์จะทรงกระทําสิง่น้ีในแผ่นดิน� 6 รุง่ขึ้นพระเยโฮ
วาห ์ก็ ทรงกระทําสิง่น้ัน ฝูงสัตวข์องชาวอยีปิต์ตายหมด  แต่  
สัตว ์ของชาติอสิราเอลไม่ตายสักตัวเดียว 7  ฟาโรห ์ทรงใช้
คนไปดู และดู เถิด  สัตว ์ของคนอสิราเอลไม่ตายสักตัวเดียว
 แต่ พระทัยของฟาโรห ์ก็  แข็งกระด้าง  พระองค์  ไม่ ยอมปล่อย
ให ้บ่าวไพร ่ ไป 

 ภัยพิบัติ จากฝีต่อคนและสัตว์
8 พระเยโฮวาหจึ์งตรสัแก่โมเสสและอาโรนวา่ � เจ้ าจงกํา

ขี้เถ้าจากเตาให้เต็มกํามือแล้วให้โมเสสซัดขึ้นไปในอากาศ
ในสายตาของฟาโรห์ 9 และมันจะกลายเป็นฝุ่นปลิวไปทัว่
แผ่นดิ นอ ียปิต์ ทําให ้ เก ิดเป็นฝีแตกลามทัง้ตัวคนและสัตว์
ทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์� 10 เขา ทัง้สอง จึง นําขี้ เถ้าจากเตาไป
ยนือยู่ต่อพระพักตร ์ฟาโรห ์และโมเสสก็ซัดขี้เถ้าขึ้นไปใน
ท้องฟ้า  ขี้ เถ้า น้ั นก ็กลายเป็นฝีแตกลามไปทัง้ตัวคนและ
สัตว์ 11 ฝ่ายพวกนักแสดงกลก็ ไม่ สามารถยนือยู่ ต่อหน้า
โมเสสเพราะเหตุ ฝี  น้ัน เพราะนักแสดงกลและชาวอยีปิต์ ทัง้
ปวง  ก็  เป็นฝี ด้วยเหมือนกัน 12  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงทําให้
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พระทัยของฟาโรห ์แข็งกระด้าง  ฟาโรห ์ ไม่ ยอมเชื่อฟังโมเสส
และอาโรน เหมือนท่ีพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสักับโมเสสไว ้แล้ว 

 ภัยพิบัติ จากลูกเห ็บท ี่ฆ่าคนและสัตว์
13 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงต่ืนแต่เชา้ไปยนื

ต่อหน้าฟาโรห์บอกเขาวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคน
ฮบีรูตร ัสด ัง น้ี วา่ �จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อ เขาจะไป
ปรนนิบั ติ  เรา 14 ด้วยวา่คราวน้ีเราจะบันดาลให ้เก ิดภัยพิบั 
ติ ทัง้หมดแก่ จิ ตใจเจ้า และแก่ ข้าราชการ และแก่พลเมือง
ของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้ รู ้ แน่ว ่า ทัว่โลกไม่ มี  ผู้ ใดจะเปรยีบกับ
เราได้ 15 เพราะเดีย๋วน้ีเราจะเหยยีดมือของเราออกเพื่อจะ
ฟาดเจ้าและประชาชนของเจ้าด้วยภัยพิบั ติ และเจ้าจะถูก
ตัดออกไปจากแผ่นดินโลก 16 และเพราะเหตุ น้ี เราให ้เจ้ า
มีตําแหน่งสูง  ก็ เพื่อจะแสดงฤทธานุภาพของเราโดยเจ้า
และเพื่อให้นามของเราถูกประกาศออกไปทัว่โลก 17  เจ้ ายงั
ถือทิฐิ ต่อสู้ พลไพร่ของเรา  เจ้ าจึงไม่ยอมปล่อยเขาไปหรอื
18  ดู  เถิด  พรุง่น้ี ประมาณเวลาน้ี เราจะทําให้ลูกเหบ็ตกลง
มาอยา่งหนัก อยา่งท่ี ไม่ เคยมีในอยีปิต์  ตัง้แต่ เริม่สรา้งบ้าน
เมืองมาจนบัดน้ี 19  เหตุ  ฉะน้ัน  บัดน้ี จงต้อนฝูงสัตว์ และทุก
สิง่ท่ี เจ้ ามี อยู ่ในทุ่งนาให ้เข้าท่ี  กําบัง เพราะคนทุกคนและ
สัตว ์ทุ กตั วท ่ี อยู ่ในทุ่งนาท่ี มิได้  เข ้ามาอยูใ่นบ้านจะถู กล ูกเหบ็
ตายหมด� � � 20 บรรดาข้าราชการของฟาโรห ์ท่ี เกรงกลัว
พระดํารสัของพระเยโฮวาห ์ก็  ให ้ทาสและสัตว์ของตนกลับ
เข้าบ้าน 21  แต่  ผู้  ท่ี  ไม่ นับถือพระดํารสัของพระเยโฮวาห ์ก็ ยงั
คงปล่อยให้ทาสและสัตว์ของตนอยู่ในทุ่งนา 22 พระเยโฮ
วาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงชูมือขึ้นยงัท้องฟ้า เพื่อลูกเหบ็จะ
ได้ตกลงมาทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์ บนมนษุย์ บนสัตวแ์ละบนผัก
หญ้าทุกอยา่งซ่ึงอยู่ในทุ่งนาทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์� 23 โมเสสก็ 
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ชู  ไม้  เท ้าของตนขึ้นยงัท้องฟ้าแล้วพระเยโฮวาห์ทรงบันดาล
ให ้มี เสียงฟ้ารอ้ง  มี  ลูกเหบ็ และไฟตกลงมาบนแผ่นดิน และ
พระเยโฮวาหท์รงบันดาลใหลู้กเหบ็ตกบนแผ่นดิ นอ ียปิต์ 24  
มี ลูกเหบ็และลูกเหบ็ปนไฟตกหนักยิง่นักอยา่งท่ี ไม่ เคยมีทัว่
แผ่นดิ นอ ียปิต์  ตัง้แต่ เริม่ตัง้เป็นประเทศมา 25  สิ ่งทัง้ปวง
ท่ี อยู ่ในทุ่งนาทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์  ก็  ถู  กล ูกเหบ็ทําลายเสียสิน้
ทัง้คนและสัตว์ ลูกเหบ็ยงัทําลายผักและต้นไม้ ทุ กอยา่งท่ี 
อยู ่ในทุ่งนาหกัโค่นลง 26  เวน้แต่  ท่ี  แผ่ นดินโกเชน  ท่ี  ชนชาติ 
อสิราเอลอยู ่น้ัน  หาม ีลูกเหบ็ตกไม่

 ฟาโรห ์ อน ุญาตใหอ้สิราเอลไปจากอยีปิต์  แต่  กล ับใจแข็ง
กระด้างไป

27  ฟาโรห ์จึงทรงใช้คนไปเรยีกโมเสสและอาโรนมาเฝ้า  
แล ้วตร ัสว ่า � ครัง้น้ี เราทําบาปแน่ แล้ว พระเยโฮวาห์ทรง
ชอบธรรม เราและชนชาติของเราน้ั นก ็ ชัว่ 28 ขอทูลวงิวอ
นพ ระ เย โฮ วาห์ (เพ ราะ ภัย พิบั ติ  เสียที )  ให ้เลิก มี ฟ้ารอ้ง
และ ลูกเหบ็ และ เรา จะ ปล่อย พวก ท่าน ไป และ พวก ท่าน
จะไม่ ถู  กก ักต่อไปอกี� 29 โมเสสทูลฟาโรห ์วา่ � ทันทีท่ี ข้า
พระองค์ออกไปจากกรุงน้ี แล ้วข้าพระองค์จะยกมือทูลพระ
เยโฮวาห์ เสียงฟ้ารอ้งก็จะเงยีบ และจะไม่ มี ลูกเหบ็ตกอกี
เพื่อพระองค์จะได้ทราบวา่โลกน้ีเป็นของพระเยโฮวาห์ 30  
แต่ ฝ่ายพระองค์และข้าราชการ น้ัน ข้าพระองค์ทราบวา่  
พระองค์ จะ ยงั ไม่ ยาํ เก รง พระ เย โฮ วาห ์พระเจ้า � 31 ต้น
ป่านและต้นข้าวบาร ์เลย ์ ถู กทําลายเสีย เพราะต้นข้าวบาร ์
เลย ์ ก็ กําลังออกรวง และต้นป่านก็ออกดอกแล้ว 32 ส่วน
ข้าวสาลีและข้าวไรน้ั นม ิ ได้  ถู กทําลาย เพราะยงัไม่งอกขึ้น
33 โมเสสทูลลาฟาโรห์ไปจากกรุง และก็ยกมือขึ้นทูลพระ
เยโฮวาห์ เสียงฟ้ารอ้งกั บลู กเห ็บน ้ั นก ็ หยุด ฝนก็ มิได้ ตก
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บนแผ่นดิน 34 เม่ือฟาโรห ์เห ็ นว ่า  ฝน ลูกเหบ็และฟ้ารอ้ง
น้ันหยุดแล้ว  พระองค์  ก็  กล ับทรงกระทําผิดบาปต่อไปอกี
พระทัยแข็งกระด้าง ทัง้พระองค์และข้าราชการ 35 พระทัย
ของฟาโรห ์แข ็งกระด้างและไม่ยอมปล่อยชนชาติอสิราเอล
ไปจรงิ เหมือนท่ีพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัไวกั้บโมเสส

10
โมเสสเตือนวา่จะมี ภัยพิบัติ จากตัก๊แตน

1 พระเยโฮวาห์จึงตรสักับโมเสสวา่ �จงเข้าไปหาฟาโรห์
เพราะเราได้ ทําให ้ใจของฟาโรห์ และใจของข้าราชการแข็ง
กระด้าง เพื่อเราจะได้แสดงหมายสําคัญเหล่าน้ีของเราต่อ
หน้าพวกเขา 2 เพื่อเจ้าจะได้เล่าเหตุ การณ์  ท่ี เราได้กระทํา
แก่ ชาว อยีปิต์ ให ้ลูก หลาน ฟัง รวม ทัง้ หมาย สําคัญ ซ่ึง เรา
ได้กระทําท่ามกลางพวกเขา เพื่อพวกเจ้าจะได้ รู ้วา่เราคือ
พระเยโฮวาห�์ 3 โมเสสและอาโรนจึงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์ทูล
ฟาโรห ์วา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนฮบีรูตร ัสด ังน้ี วา่ � 
เจ้ าจะขัดขืนไม่ยอมออ่นน้อมต่อเรานานสักเท่าใด จงปล่อย
พลไพรข่องเราเพื่อเขาจะไปปรนนิบั ติ  เรา 4  มิ ฉะน้ันถ้าเจ้าไม่
ยอมปล่อยพลไพรข่องเราไป  ดู  เถิด  พรุง่น้ี เราจะให้ตัก๊แตน
เข้ามาในเขตแดนของเจ้า 5 ฝูงตัก๊แตนน้ันจะปกคลุมพื้น
แผ่น ดินจนแลไม่ เห ็นพื้น ดิน และสิง่ ท่ี เหลือจากลูกเหบ็
ทําลาย มันจะกิน และต้นไม้ ทุ กต้นซ่ึงงอกขึ้นให ้เจ้ าในทุ่ง
นาน้ัน มันจะกินเสียหมด 6 มันจะเข้าไปในราชสํานัก ใน
บ้านเรอืนของข้าราชการ และในบ้านเรอืนของบรรดาชาว
อยีปิต์จนเต็มหมด อยา่งท่ี บิ ดาและปู่ ทวด  ตัง้แต่  เก ิดมาจน
ทุกวนัน้ี  ไม่ เคยเหน็เชน่น้ี เลย � �  แล ้วโมเสสก็ กล ับออก
ไปจากฟาโรห์ 7 บรรดาข้าราชการของฟาโรห์ทูลฟาโรห ์วา่ 
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�คนน้ีจะเป็นบ่วงแรว้ดักเราไปนานสักเท่าใด ขอทรงพระ
กรุณาปลดปล่อยคนเหล่าน้ันให้ไปปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขาเถิด  พระองค์ ยงัไม่ทรงทราบหรอืวา่อยีปิต์
กําลังพินาศแล้ว�

 ฟาโรห ์ ยอมให ้พวกผู้ชายไปปรนนิบั ติ  เท่าน้ัน 
8 โมเสส และ อา โรน ถูก นํา ตัว เข้า มา เฝ้า ฟาโรห ์อกี  

พระองค์ จึง ตรสั แก่ เขา วา่ �ไป ปรน นิบั ติ พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของ เจ้า  แต่ ใคร จะ ไป บ้าง� 9 โมเสส ทูล วา่ �ข้า
พระองค์จะต้องพากันไปทัง้คนหนุ่มและคนแก่  บุ ตรชาย
และบุตรสาวและฝูงแพะแกะ และฝูงววั เพราะข้าพระองค์
ทัง้หลายต้องมีเทศกาลเล้ียงถวายพระเยโฮวาห�์ 10  ฟาโรห ์
ตรสักับเขาทัง้สองวา่ �ถ้าเรายอมให ้เจ้ าไปกับบุตรด้วย  ก็  
ให ้พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับพวกเจ้าเถิด ระวงัตัวให ้ดี  
เถิด  เจ้ ากําลั งม ุ่งไปในทางทุ จร ิตเสียแล้ว 11  อน ุญาตไม่ ได้ 
จงพาเฉพาะแต่ ผู้ ชายไปปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์ เพราะเจ้า
ปรารถนาเชน่น้ี เท่าน้ัน �  แล ้วโมเสสกับอาโรนก็ ถู กขับไล่
ออกไปเสียจากพระพักตรข์องฟาโรห์

 ภัยพิบัติ จากตัก๊แตน
12 พระเยโฮวาห์จึงตรสักับโมเสสวา่ �จงเหยยีดมือออก

เหนือประเทศอยีปิต์ ให ้ฝูงตัก๊แตนมาเหนือแผ่นดิ นอ ียปิต์
 ให ้กินผัก ทัว่ไปของแผ่น ดิน ซ่ึง เหลือจากลูกเหบ็ ทําลาย�
13 โมเสสจึงยื่นไม้ เท ้าออกเหนือแผ่นดิ นอ ียปิต์ พระเยโฮ
วาห ์ก็ ทรงบันดาลให้ลมตะวนัออกพัดมาเหนือพื้นแผ่นดิน
ทัง้กลางวนัและกลางคืนตลอดวนัน้ัน ครัน้เวลารุง่เชา้ ลม
ตะวนั ออก ก็ พัด หอบ ฝูง ตัก๊แตน มา 14 ฝูง ตัก๊แตน ลง ทัว่
แผ่นดิ นอ ียปิต์ และจั บอย ู่ทัว่เขตแดนอยีปิต์ ทัง้หมด มั นร ุน
แรงมาก  แต่ ก่อนไม่เคยมีตัก๊แตนอยา่งน้ี เลย และต่อไปข้าง
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หน้าจะหามีอยา่งน้ั นอ ีกไม่ 15 เพราะมันปกคลุมพื้นแผ่นดิน
จนแลมืดไป มั นก ินผักในแผ่นดินทุกอยา่ง และผลไม้ ทุ กอ
ยา่งซ่ึงเหลือจากลูกเหบ็ทําลาย  ไม่มี พืชใบเขียวเหลือเลย  
ไม่ วา่ต้นไม้หรอืผักในทุ่ง ทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์ 16  ฟาโรห ์จึงรบี
ให้คนไปตามโมเสสและอาโรนเข้าเฝ้า  แล ้วฟาโรห์ตร ัสว 
่า �เราได้ทําบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และต่อ
เจ้าทัง้สองด้วย 17  เหตุ ฉะน้ันบัดน้ีขอเจ้ายกโทษบาปให้เรา
ครัง้น้ีสักครัง้เถิด และวงิวอนขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เจ้า เพื่อพระองค์จะได้ทรงโปรดให้ความตายน้ีพ้นไปจาก
เรา� 18 โมเสสก็ไปจากฟาโรห์ และทูลวงิวอนพระเยโฮวาห์
19พระเยโฮวาหจึ์งทรงบันดาลให ้ลมพายุ พัดกลับมาจากทิศ
ตะวนัตกหอบฝูงตัก๊แตนไปตกในทะเลแดง จนไม่ มีต ๊ักแตน
เหลือเลยสักตัวเดียวตลอดเขตแดนอยีปิต์ 20  แต่ พระเยโฮ
วาห์ทรงทําให้พระทัยของฟาโรห ์แข ็งกระด้างเพื่อพระองค์
จะไม่ยอมปล่อยชนชาติอสิราเอลไป

 ภัยพิบัติ จากความมืด
21 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงชูมือของเจ้าขึ้นสู่ 

ท้องฟ้า เพื่อจะให ้มี ความมืดทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์ เป็นความ
มืดจนจับคลําได้� 22 โมเสสจึงชูมือขึ้นสู่ ท้องฟ้า  แล้วก็  เก ิ 
ดม ีความมืดทึ บท ่ัวไปในแผ่นดิ นอ ียปิต์ตลอดสามวนั 23 เขา
มองกันไม่ เหน็  ไม่มี ใคร ลุกไปจาก ท่ีของเขาสามวนั  แต่ 
บรรดาชนชาติอสิราเอลน้ั นม ีแสงสวา่งอยู่ในท่ีอาศัยของ
เขา 24  ฟาโรห ์จึงให้ตามตัวโมเสสเข้าเฝ้า ตร ัสว ่า �พวกเจ้า
จงไปปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห ์เถิด  เพียงแต่  ให ้ฝูงแกะและฝูง
ววัอยู่ ส่วนเด็กไปกับเจ้าได้ ด้วย � 25 ฝ่ายโมเสสจึงทูลวา่ � 
พระองค์ ต้องให้เรามีเครือ่งบูชาและเครือ่งเผาบูชาไปด้วย
เพื่อพวกข้าพระองค์จะได้บู ชาต ่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
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ข้าพระองค์ 26 ข้าพระองค์ต้องนําฝูงสัตวไ์ปด้วย  ขาดไม่ได้ สั 
กก ีบเดียว เพราะวา่จะต้องเอาสัตวจ์ากฝูงเหล่าน้ันไปถวาย
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ยงัไม่
ทราบวา่จะต้องการสัตว์ตัวใดถวายพระเยโฮวาห์ จนกวา่
เราจะถึงท่ี น่ัน � 27  แต่ พระเยโฮวาหท์รงทําใหพ้ระทัยฟาโรห ์
แข็งกระด้าง  พระองค์ จึงไม่ยอมปล่อยเขาไป

 ฟาโรห ์เสียโอกาสสุดท้ายของตน
28  ฟาโรห ์รบัสัง่แก่โมเสสวา่ �ไปให้พ้นจากเรา ระวงัตัว

ให ้ดี  เถอะ อยา่มาเหน็หน้าเราอกีเลยเพราะถ้าเจ้าเหน็หน้า
เรา วนั ใด  เจ้ า จะ ต้อง ตาย วนั น้ัน� 29 โมเสส จึง ทูล วา่ � 
พระองค์ ตรสั ถูกแล้ว ข้าพระองค์จะไม่มาเหน็พระพักตร์
ของพระองค์ อ ีกเลย�

11
ทรงพยากรณ์ถึงความตายของบุตรหวัปี

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �เราจะนําภัยพิบั ติ  มาสู่  
ฟาโรห ์และอยีปิต์ อ ีกอยา่งเดียว หลังจากน้ันเขาจะปล่อย
พวกเจ้า ไปจาก ท่ี น่ี เม่ือ เขา ให้พวกเจ้า ไปคราว น้ี เขาจะ
ขับไล่พวกเจ้าออกไปที เดียว 2  บัดน้ี  เจ้ าจงสัง่ให้ประชาชน
ทัง้ปวง  ให ้ ผู้ ชายผู้ หญิง ทุกคน ขอเครือ่ง เงนิ เครือ่งทอง
จากเพื่อนบ้านของตน� 3 พระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้ประ
ชาชนเป็ นที ่โปรดปรานในสายตาของชาวอยีปิต์  นอกจาก
น้ี  บุ รุษผู้ น้ันคือโมเสสก็ ยิง่ ใหญ่ มากในแผ่นดิ นอ ียปิต์ ทัง้
ในสายตาข้าราชการของฟาโรห์และในสายตาพลเมืองทัง้
ปวง 4 โมเสสประกาศวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เวลา
ประมาณเท่ียงคืน เราจะออกไปท่ามกลางอยีปิต์ 5 และพวก
ลู กห ัวปีทัง้หมดในแผ่นดิ นอ ียปิต์  ตัง้แต่ ราชบุตรหวัปีของ
ฟาโรห์  ผู้ ประทับบนพระท่ี น่ัง จนถึ งบ ุตรหวัปีของทาสหญิง
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ซ่ึงอยูห่ลังหนิโม่ แป้ง ทัง้ลู กห ัวปีของสัตวเ์ดียรจัฉานด้วยจะ
ต้องตาย 6  แล ว้จะมีการพิลาปรอ้งไหทั้ว่แผ่นดิ นอ ียปิต์อยา่ง
ท่ี ไม่ เคยมี มาก ่อน และต่อไปภายหน้าก็จะไม่ มี  อ ีกเลย 7 ฝ่าย
คนหรอืสัตวข์องชนชาติอสิราเอลทัง้ปวงจะไม่ มี  แม้แต่ เสียง
สุนัขขู่  เพื่อให ้ทราบวา่พระเยโฮวาหท์รงกระทําต่อชาวอยีปิต์
ต่างกับชนชาติ อสิราเอล 8 ข้าราชการของพระองค์จะลงมา
หาเรากราบลงต่อหน้าเรากล่าววา่ �ขอท่านกับพรรคพวก
ไปเสียจากท่ี น่ี  เถิด � หลังจากน้ันเราก็จะออกไป� � โมเสส
ทูลลาฟาโรห์ไปด้วยความโกรธยิง่นัก 9  แล ้วพระเยโฮวาห์
ตรสัตอบโมเสสวา่ � ฟาโรห ์จะไม่เชื่อฟังเจ้า เพื่อมหศัจรรย์
ของเราจะได้ เพิม่ขึ้ นอ ีกในแผ่นดิ นอ ียปิต์� 10 โมเสสกับ
อาโรนก็ ได้ กระทําบรรดามหศัจรรย ์เหล่ าน้ันต่อพระพักตร ์
ฟาโรห ์และพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้พระทัยของฟาโรห ์
แข ็งกระด้างไป ท่านจึงไม่ยอมปล่อยชนชาติอสิราเอลให้
ออกไปจากแผ่นดินของท่าน

12
ลูกแกะแหง่พิธปัีสกา

1 พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ โมเสส และ อา โรน ใน ประเทศ
อยีปิต์ วา่ 2 � ให ้เดือนน้ีเป็นเดือนเริม่ต้นสําหรบัเจ้าทัง้หลาย
 ให ้เป็นเดือนแรกในปี ใหม่ สําหรบัพวกเจ้า 3 จงสัง่ชุ มน ุมคน
อสิราเอลทัง้หมดวา่ ในว ันที ่ สิ บเดือนน้ี  ให ้ ผู้ ชายทุกคนเต
ร ียมล ูกแกะ ครอบครวัละตัวตามเรอืนบรรพบุรุษของตน
4 ถ้าครอบครวัใดมีคนน้อยกินลูกแกะตัวหน่ึงไม่ หมด  ก็  ให ้
รวมกับเพื่อนบ้านท่ี อยู ่ ใกล้ เคียงกันเตร ียมล ูกแกะตัวหน่ึง
ตามจํานวนคนตามท่ีเขาจะกินได้ ก่ีมากน้อย  ให ้นับจํานวน
คน ท่ี จะ กิน ลูก แกะ น้ัน 5 ลูก แกะ ของ เจ้า ต้อง ปราศจาก
ตําหนิเป็นตัวผู้ อายุ  ไม่  เก ินหน่ึงขวบ  เจ้ าจงเอามาจากฝูง
แกะ หรอืฝูงแพะ 6 จงเก็บไว ้ให ้ ดี ถึงว ันที ่ สิ บส่ีเดือนน้ี  แล 
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้วในเย ็นว ันน้ันให ้ท่ี ประชุมของคนอสิราเอลทัง้หมดฆ่าลูก
แกะของเขา 7  แล ้วเอาเลือดทาท่ี ไม้ วงกบประตูทัง้สองข้าง
และไม้ ข้างบน  ณ เรอืนท่ีเขาเล้ียงกันน้ันด้วย 8 ในคื นว ันน้ัน
ใหเ้ขากินเน้ือป้ิง กับขนมปังไรเ้ชื้อและผักรสขม 9  เน้ือท่ี ย ังด 
ิบหรอืเน้ือต้มอยา่กินเลย  แต่ จงป้ิงทัง้หวัและขา และเครือ่ง
ในด้วย 10 จงกินให้หมดอยา่ให ้มี เศษเหลือจนถึงเวลาเชา้
เศษเหลือถึงเวลาเชา้ก็ ให ้เผาเสีย 11  เจ้ าทัง้หลายจงเล้ียง
กันดังน้ี คือให้คาดเอว สวมรองเท้า และถือไม้ เท ้าไว้ และร ี
บก ินโดยเรว็ การเล้ียงน้ีเป็นปัสกาของพระเยโฮวาห์

เลือดท่ีทาไวร้อบประตู
12 เพราะ ในคื นว ัน น้ัน เราจะผ่านไปในประเทศอยีปิต์

และเราจะประหาร ลู กห ัว ปี ทัง้หมดในประเทศอยีปิต์ ทัง้
ของมนษุย์และของสัตว์ และเราจะพิพากษาลงโทษพระทัง้
ปวงของอยีปิต์ เราคือพระเยโฮวาห์ 13  แต่ เลือดท่ีบ้านท่ี 
เจ้ าทัง้หลายอยู ่น้ัน จะเป็นหมายสําคัญสําหรบัเจ้า เม่ือเรา
เหน็เลือดน้ันเราจะผ่านเวน้เจ้าทัง้หลายไป จะไม่ มี  ภัยพิบัติ 
ทําลายเจ้า  ขณะท่ี เราประหารประเทศอยีปิต์

การเล้ียงแหง่ขนมปังไรเ้ชื้อเจ็ดวนั
14 วนัน้ันจะเป็ นว ั นที ่ระลึกสําหรบัเจ้า  ให ้ เจ้ าทัง้หลายถือ

ไว้เป็นเทศกาลแด่พระเยโฮวาห์ตลอดชัว่อายุของเจ้า  เจ้ า
จงฉลองเทศกาลน้ีและถือเป็นกฎถาวร 15  เจ้ าทัง้หลายจง
กินขนมปังไรเ้ชื้อให้ครบเจ็ดวนั วนัแรกจงชาํระบ้านเจ้าให้
ปราศจากเชื้อ ถ้าผู้ใดขื นก ินขนมปังท่ี มี เชื้อตัง้แต่วนัแรก
จนถึงว ันที ่ เจ็ด  ผู้ น้ันจะต้องถูกตัดขาดจากอสิราเอล 16 ใน
วนัแรกน้ันให ้มี การประชุมบร ิสุทธ ์ิ และในว ันที ่ เจ ็ดน้ันจะ
เป็ นว ันประชุ มอ ันบร ิสุทธ ์ิ แก่  ท่าน ในวนัเหล่า น้ันอยา่ให ้
ผู้ ใดทํางานเลย เวน้ไว ้แต่ การจัดเตรยีมอาหารสําหรบัรบั
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ประทาน 17  เจ้ าทัง้หลายจงถือเทศกาลกินขนมปังไร ้เชื้อ 
เพราะในวนัน้ันเราได้นําพลโยธาของเจ้าทัง้หลายออกไป
จากแผ่นดิ นอ ียปิต์  เหตุ  ฉะน้ี  เจ้ าจงฉลองวนัน้ันและถือเป็น
กฎถาวรตลอดชัว่อายุของเจ้า 18 ในตอนเย ็นว ั นที ่ สิ บส่ีเดือน
แรก  เจ้ าทัง้หลายจงกินขนมปังไรเ้ชื้อจนถึงเวลาเย ็นว ั นที ่ ย ี
่ สิ บเอด็ของเดือนน้ัน 19 ในเจ็ดวนัน้ันอยา่ให้พบเชื้อในบ้าน
ของเจ้าเลย เพราะวา่ถ้าผู้ใดท่ีเป็นคนต่างด้าวก็ ดี หรอืคน
เกิดในเมืองก็ ดี ขื นก ินสิง่ใดๆท่ี มี  เชื้อ  ผู้ น้ันจะต้องถูกตัดขาด
จากท่ี ชุ มน ุมของอสิราเอล 20 อยา่ กินสิง่ ใด ท่ี มี  เชื้อ ใน ท่ี
อาศัยของเจ้า  เจ้ าจงกินแต่ขนมปังไร้เชื้อเท่าน้ัน� 21  แล 
้วโมเสสเรยีกบรรดาพวกผู้ ใหญ่ ของคนอสิราเอลมาพรอ้ม
กันสัง่วา่ �ท่านทัง้หลายจงไปเอา ลูกแกะตามครอบครวั
ของท่านมาฆ่าเป็นลูกแกะปัสกา 22 เอาต้นหุสบกําหน่ึงจุ่ม
ลงในเลือดท่ี อยู ่ในอา่ง  แล ้วป้ายเลือดน้ันไว ้ท่ี  ไม้  ข้างบน 
และไม้วงกบประตูทัง้สองข้างด้วยเลือดท่ี อยู ่ในอา่ง อยา่
ให ้ผู้ ใดออกไปพ้นประตูบ้านของตนจนถึงรุง่เชา้ 23 เพราะ
พระเยโฮวาห์จะเสด็จผ่านไปเพื่อจะได้ประหารคนอยีปิต์
เม่ือพระองค์ทรงเหน็เลือดท่ี ไม้  ประตู ข้างบนและท่ี ไม้ วงกบ
ประตูทัง้สองข้าง พระเยโฮวาห์จะทรงผ่านเวน้ประตู น้ัน  ไม่ 
ทรงยอมให ้ผู้ สังหารเข้าไปในบ้านท่าน เพื่อจะประหารท่าน
24 ท่านทัง้หลายจงถือพิธ ีน้ี  ให ้เป็นกฎถาวรของท่านและของ
ลูกหลานท่าน 25 ต่อมาครัน้ท่านไปถึงแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮ
วาห์จะทรงประทานแก่ท่านตามท่ี ได้ ทรงสัญญาไว ้แล ้ วน 
ัน้ ท่านจงถือพิธ ีน้ี  ไว ้ ปฏิบัติ 26 ครัน้สืบไปภายหน้าเม่ือลูก
หลานของท่านถามวา่ � พิธ ี น้ี หมายความวา่กระไร� 27 ท่าน
ทัง้หลายจงตอบวา่ �เป็นการถวายสัตวบูชาปัสกาแด่พระ
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เยโฮวาห์  ผู้ ทรงผ่านเวน้บ้านของชนชาติอสิราเอลในอยีปิต์
เม่ือพระองค์ทรงประหารคนอยีปิต์  แต่  ไว ้ ช ีวติครอบครวัของ
เราทัง้หลาย� � พลไพร่ทัง้ปวงก็กราบลงนมัสการ 28  แล 
้วคนชาติอสิราเอลก็ไปทําตามคําสัง่ทุกประการ พระเยโฮ
วาห์ทรงรบัสั ่งก ับโมเสสและอาโรนอยา่งไร เขาทัง้หลายก็
กระทําตามทุกประการ

 บุ ตรหวัปี แห ่ งอ ียปิต์ เสียชวีติ 
29 ต่อมาในเวลาเท่ียงคืน พระเยโฮวาห์ทรงประหารบุตร

หวัปี ทุ กคนในประเทศอยีปิต์  ตัง้แต่ พระราชบุตรหวัปีของ
ฟาโรห ์ผู้ ประทับบนพระท่ี น่ัง จนถึ งบ ุตรหวัปีของเชลยท่ี อยู ่
ในคุกใต้ ดิน ทัง้ลู กห ัวปีของสัตว์เล้ียงทุกตัว 30  ฟาโรห ์กับ
ข้าราชการ และชาวอยีปิต์ทัง้ปวงต่ืนขึ้นในตอนกลางคืน  มี 
เสียงรอ้งไหค้รํา่ครวญดังทั ่วท ้ั งอ ียปิต์ เน่ืองด้วยไม่ มี บ้านใด
เลยท่ี ไม่มี  คนตาย 31  ฟาโรห ์จึงตรสัเรยีกโมเสสกับอาโรน
ให้มาเฝ้าในคื นว ันน้ัน ตร ัสว ่า � เจ้ าทัง้สองกั บท ้ังชนชาติ
อสิราเอลจงยกออกไปจากประชาชนของเราเถิด ไปปรนนิบั 
ติ พระเยโฮวาห ์ตามท่ี  ได้  พู ดไว ้น้ัน 32 เอาฝูงแพะแกะและ
ฝูงววัของเจ้าไปด้วยตามท่ี เจ้ าได้ พู ดไว ้แล้ว ไปและอวยพร
ให้เราด้วย� 33 ฝ่ายชาวอยีปิต์ ก็  เร ่งรดัให้พลไพรน้ั่นออกไป
จากประเทศโดยเรว็ เพราะเขาพูดวา่ �พวกเราตายกันหมด
แล้ว� 34 พลไพรน้ั่นเอาก้อนแป้ งด ิ บท ่ีย ังม ิ ได้  ใส่ เชื้ อก ับอา่ง
ขยาํแป้ง หอ่ผ้าใส่บ่าแบกไป 35  ชนชาติ อสิราเอลกระทําตาม
คําสัง่ของโมเสสคือ ขอเครือ่งเงนิ เครือ่งทองและเครือ่งนุ่ง
หม่จากชาวอยีปิต์ 36 และพระเยโฮวาหท์รงบันดาลใหพ้ลไพ
รน้ั่นเป็ นที ่โปรดปรานในสายตาของชาวอยีปิต์ เขาจึงให ้สิ 
่งของทัง้ปวงตามท่ีเขาขอ เขาจึงได้รบิเอาสิง่ของต่างๆของ
ชาวอยีปิต์ เสีย 
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การเดินทางออกจากอยีปิต์
37  ชนชาติ อสิราเอลยกเดินออกจากเมืองราเมเสสไป

ถึงเมืองสุคคท  นับแต่  ผู้ ชายได้ประมาณหกแสนคน เด็ก
ต่างหาก 38  มี ฝูงชนชาติอื่นเป็นจํานวนมากติดตามไปด้วย
พรอ้มทัง้ฝูงสัตว์ คือฝูงแพะแกะ และววัจํานวนมากมาย
39 เขาเอาก้อนแป้งไร้เชื้อ ซ่ึงนํามาจากอยีปิต์ น้ัน ป้ิงเป็น
ขนมไร ้เชื้อ เพราะเขาถูกเรง่รดัให้ออกจากอยีปิต์ จึงไม่ทัน
เตรยีมเสบียง 40  ชนชาติ อสิราเอลอยู่ในอยีปิต์เป็นเวลาส่ี
รอ้ยสามสิบปี 41 ครัน้สิน้ส่ีรอ้ยสามสิบปี แล้ว ในวนัน้ันเอง
พลโยธาทัง้หมดของพระเยโฮวาห ์ก็ ยกออกจากประเทศ
อยีปิต์ 42 คื นว ันน้ันเป็นคื นที ่ควรจดจําไว้เป็ นที ่ระลึกอยา่ง
ยิง่ถึงพระเยโฮวาห์ ด้วยทรงนําเขาออกจากประเทศอยีปิต์
คื นว ันน้ันจึงเป็นคืนของพระเยโฮวาห ์ท่ี  ชนชาติ อสิราเอลทัง้
ปวงถือเป็ นที ่ระลึกตลอดชัว่อายุของเขา

คําสัง่เรือ่งพิธปัีสกา
43 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสและอาโรนวา่ �ระเบียบ

พิธีปัสกาเป็นดังน้ี คืออยา่ให ้คนต่างชาติ กินเลย 44 ส่วน
ทาสซ่ึงนายเอาเงนิ ซ้ือมา เม่ือให้ทาส น้ันเข้า สุ หน ัตแล้ว
จึงให้เขากินได้ 45 ส่วนแขกหรอืลูกจ้างอยา่ให้กินเลย 46  
ให ้กินปัสกาแต่ในบ้าน อยา่เอาเน้ือไปนอกบ้าน และอยา่
หกักระดูกของมันเลย 47  ให ้ชุ มน ุมคนอสิราเอลทัง้ปวงถือ
และปฏิบั ติ ตามพิธ ีน้ี 48 เม่ื อม ีคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่กับ
เจ้า และใคร่จะถือปัสกาถวายพระเยโฮวาห์  ก็  ให ้ชายพวก
น้ันเข้าสุ หน ัตเสี ยก ่อนทุกคนแล้วจึงให้เขามาใกล้ และถือ
พิธีน้ันได้ เขาจึงจะเป็นเหมือนคนเกิดในแผ่นดินน้ัน  แต่  ผู้ 
ใดท่ีย ังม ิ ได้  เข้าสุหนัต อยา่ให ้เข ้ารว่มกินเล้ียงในพิธีปัสกา
น้ันเลย 49  พระราชบัญญัติ สําหรบัคนเกิดในเมืองและคน
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ต่างด้าวซ่ึงอาศัยอยู่ด้วยกั นก ับเจ้าทัง้หลายจะต้องเป็ นอ ัน
เดียวกัน� 50 คนอสิราเอลทัง้ปวงก็ ปฏิบัติ ตามทุกประการ
พระเยโฮวาห์รบัสัง่แก่โมเสสและอาโรนอยา่งไร พวกเขาก็
กระทําอยา่งน้ัน 51 วนัน้ันแหละพระเยโฮวาหท์รงนําชนชาติ
อสิราเอลออกจากประเทศอยีปิต์ แยกเป็นกระบวนพลโยธา

13
 บุ ตรหวัปี ถู กแยกตัง้ไวเ้ฉพาะพระเจ้า

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงถวายลู กห ัวปีทัง้
ปวงแก่ เรา คือทุกสิง่ของชนชาติอสิราเอลท่ีออกจากครรภ์ 
ครัง้แรก จะเป็นมนษุย์หรอืสัตว์  สิ ่งน้ันเป็นของของเรา�
3 โมเสสจึงกล่าวแก่ประชาชนวา่ �จงระลึกถึงวนัน้ี ท่ี ท่าน
ทัง้หลายออกมาจากอยีปิต์ จากเรอืนทาส เพราะพระเยโฮ
วาห์ทรงนําท่านทัง้หลายออกจากท่ีน่ันด้วยฤทธิ์พระหตัถ์
อยา่กินขนมปังท่ี มี เชื้อเลย 4 ท่านทัง้หลายยกออกไปในวนั
น้ีในเดือนอาบีบ 5 ครัน้พระเยโฮวาห์ทรงนําพวกท่านมาถึง
แผ่นดินของคนคานาอนั คนฮติไทต์ คนอาโมไรต์ คนฮีไวต์
และคนเยบุส  ท่ี  พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของ
ท่านวา่ จะยกแผ่นดินน้ี ให ้พวกท่าน เป็นแผ่นดิ นที ่ มีน ้ํานม
และน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์ท่านทัง้หลายจงถือพิธ ีน้ี ในเดือนน้ัน
6 จงกินขนมปังไร้เชื้อเป็นเวลาเจ็ดวนั และว ันที ่ เจ ็ดจงมี
เทศกาลเล้ียงถวายพระเยโฮวาห์ 7 จงกินขนมปังไร้เชื้อให้
ครบกําหนดเจ็ดวนั อยา่ให ้เห ็นขนมปังซ่ึ งม ี เชื้อ หรอืให ้เห 
็นเชื้อขนมปังในเขตของพวกท่าน 8 ในวนัน้ันจงบอกบุตร
ของท่านวา่ � ท่ี  ได้ ทําดังน้ี ก็ เพราะเหตุ การณ์ ซ่ึงพระเยโฮ
วาห ์ได้ ทรงกระทําสําหรบัเรา ขณะเม่ือเราออกจากอยีปิต์�
9 สําหร ับท ่านพิธ ีน้ี จะเป็นดังรอยสําคัญท่ีมือของท่าน และ
ดังเครือ่งระลึกระหวา่งนัยน์ตาของท่าน เพื่อพระราชบัญญั 
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ติ ของพระเยโฮวาห์จะได้ อยู ่ในปากของท่าน เพราะพระเย
โฮวาห ์ได้ ทรงนําพวกท่านออกมาจากอยีปิต์ด้วยพระหตัถ์
อนัทรงฤทธิ์ 10  เพราะฉะน้ัน พวกท่านจงปฏิบั ติ ตามกฎพิธ ี
น้ี ตามกําหนดทุกๆปี ไป 11 เม่ือพระเยโฮวาห์ทรงนําท่านไป
ยงัแผ่นดินของคนคานาอนั  ดังท่ี  พระองค์  ได้ ทรงปฏิญาณ
ไวกั้ บท ่านและบรรพบุรุษของท่านวา่ จะทรงยกแผ่นดินน้ัน
ให ้แก่  ท่าน 12  ทุ กอยา่งท่ีเบิกครรภ์ครัง้แรกน้ัน ท่านจงแยก
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ และลูกสัตว ์หวัปี  ตัวผู้  ท่ี  เก ิดจากสัตว ์
ใช ้งานของท่าน จงเป็นของพระเยโฮวาห์ 13จงเอาลูกแกะไถ่
ลูกลาหวัปี ถ้าไม่ ไถ่ จงหกัคอมันเสีย จงไถ่ บุ ตรหวัปีทัง้หลาย
ของมนษุย ์ไว ้ ทัง้หมด 14 ต่อไปภายหน้า เม่ื อบ ุตรของท่านจะ
ถามวา่ �ทําไมจึงทําอยา่งน้ี� จงเล่าใหเ้ขาฟังวา่ �พระเยโฮ
วาห์ทรงนําพวกเราออกจากอยีปิต์ จากเรอืนทาสด้วยฤทธิ์
พระหตัถ์ 15 ต่อมาครัน้พระทัยของฟาโรห์ด้ือไม่ยอมปล่อย
ให้พวกเราไป พระเยโฮวาห์จึงทรงประหารลู กห ัวปีทัง้หลาย
ในประเทศอยีปิต์ ทัง้ ลู กห ัวปีของมนษุย์และลู กห ัวปีของ
สัตว ์ด้วย  เหตุ  ฉะน้ี เราจึงถวายบรรดาสัตว ์หวัปี  ตัวผู้  ท่ี เบิก
ครรภ์ครัง้แรกแด่พระเยโฮวาห์  แต่  บุ ตรหวัปีทัง้หลายของ
เรา เราก็ ไถ่  ไว ้� 16  พิธ ี น้ี จะเป็นดังรอยสําคัญท่ีมือของท่าน
และดังเครือ่งหมายระหวา่งนัยน์ตาของท่าน เพราะพระเย
โฮวาห ์ได้ ทรงนําพวกเราออกจากอยีปิต์ด้วยฤทธิพ์ระหตัถ์�

การเดินทางหลีกเล่ียงชาวฟีลิสเตีย
17 ต่อมาเม่ือฟาโรห์ปล่อยพลไพร่ไปแล้ว พระเจ้า มิ ได้ 

ทรงนําเขาไปทางแผ่นดินของชาวฟีลิสเตีย  แม้ว ่าจะเป็น
ทาง ใกล้ เพราะ พระ เจ้า ตร ัสว ่า �เกรง วา่ เม่ือ พล ไพร่ ไป
เผชญิสงครามเข้า เขาจะเปล่ียนใจและกลับไปย ังอ ียปิต์ 
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เสีย � 18 พระเจ้า จึงทรงนําเขาออ้มไปทางถิน่ ทุ รก ันดาร
ยงัทะเลแดง  ชนชาติ อสิราเอลก็ออกไปจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ 
มี  อาว ุธพรอ้มท่ีจะทําสงคราม 19 โมเสสเอากระดูกของโย
เซฟไปด้วย เพราะโยเซฟให ้ชนชาติ อสิราเอลปฏิญาณไว ้วา่ 
�พระเจ้าจะเสด็จมาเยีย่มท่านทัง้หลายเป็นแน่  แล ้ วท ่านจง
เอากระดูกของเราไปจากท่ี น่ี  ด้วย � 20 คนอสิราเอลยกออก
จากเมืองสุคคท ไปตัง้ค่ายท่ีตําบลเอธามบรเิวณชายถิน่ทุ 
รก ันดาร

เสาเมฆกับเสาเพลิงนําและป้องกันพวกอสิราเอล
21 พระเยโฮวาห์ เสด็จนําทางพวกเขาในเวลากลางวนั

ด้วย เสา เมฆ และ ตอน กลาง คืน ด้วย เสา เพลิง  ให ้เขา มี
แสงสวา่ง เพื่อจะ ได้ เดินทางได้ ทัง้กลางวนัและกลาง คืน
22 เสาเมฆในเวลากลางวนัและเสาเพลิงในเวลากลางคืน  
พระองค์  มิได้  ให ้คลาดจากเบื้องหน้าพลไพร ่เลย 

14
 ฟาโรห ์ตามพวกอสิราเอลไปแล้วถูกทําลาย

1 พระ เย โฮ วาห์ รบัสัง่ แก่ โมเสส วา่ 2 �จง สัง่ ชนชาติ
อสิราเอล ให้ ยอ้น กลับ ไป ยงั ค่าย หน้า ตําบล ปี หะ หิ โรท
ระหวา่งมิกดลและทะเล  หน ้าตําบลบาอลัเซโฟน  แล ้วตัง้
ค่ายตรงน้ันใกล้ ทะเล 3  ฟาโรห ์จะกล่าวถึงชนชาติอสิราเอล
วา่ �พวกเขาติ ดอย ู่บนบก ถิน่ทุ รก ันดารน้ั นก ้ันเขาไว ้แล้ว �
4 เราจะบันดาลใหใ้จฟาโรห ์แข ง็กระด้างไป  ฟาโรห ์จะไล่ ตาม
มา  แล ้วเราจะได้รบัเกียรติยศเพราะฟาโรห์และบรรดาพล
โยธาของเขา  แล ้วชาวอยีปิต์จะรู้วา่เราคือพระเยโฮวาห�์
เขา ทัง้หลายก็กระทําตามรบัสัง่ น้ัน 5 เม่ือกษั ตร ิย ์อยีปิต์ 
ทราบ ความ วา่ บ่าว ไพร ่เหล่ า น้ัน หนี ไป แล้ว พระ ดําริของ
ฟาโรหแ์ละความคิดของข้าราชการก็ เปล ่ียนไปจากท่ี มีต ่ อบ 
่าวไพร ่น้ัน เขาจึงวา่ �ทําไมเราจึงทําเชน่น้ี ไฉนเราจึงได้
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ปล่อยพวกอสิราเอลไปให้พ้นจากการรบัใช้เราเล่า� 6 ฝ่าย
ฟาโรห ์ก็ จัดราชรถ และนําพลโยธาไปด้วย 7 ท่านเอารถรบ
อยา่งดีหกรอ้ยคัน กับรถรบทัง้หมดในอยีปิต์  มี ทหารประจํา
อยู ่ทุ  กค ัน 8 พระเยโฮวาห์ทรงให้พระทัยของฟาโรห ์กษัตรยิ ์ 
แห ่ งอ ียปิต์ แข ็งกระด้างไป ท่านจึงไล่ตามชนชาติ อสิราเอล 
ซ่ึง เดินทางไปโดยมีพระหตัถ์ของพระเจ้า คุ้มครอง 9 ชาว
อยีปิต์ ไล่ ตามไปมีทั ้งม ้าและรถรบทัง้หมดของฟาโรห์และ
ทหารม้า กองทัพของท่านมาทันชนชาติอสิราเอลท่ีตัง้ค่าย
อยู ่รมิทะเล  ใกล้ ตําบลปีหะหิโรท  หน ้าตําบลบาอลัเซโฟน
10 เม่ือฟาโรห ์เข ้ามาใกล้  ชนชาติ อสิราเอลก็เงยหน้าขึ้นดู
และดู เถิด ชาวอยีปิต์ยกติดตามมา เขาก็ มี ความกลัวยิง่นัก
คนอสิราเอลจึงรอ้งทูลพระเยโฮวาห์ 11 เขาบอกโมเสสวา่
�หลุมฝังศพในอยีปิต์ ไม่มี  หรอื ท่านจึงพาเราออกมาใหต้าย
ในถิน่ทุ รก ันดาร ทําไมหนอท่านจึงทําเชน่น้ีคือพาเราออก
มาจากอยีปิต์ 12 พวกเราบอกท่านในอยีปิต์ แล ้วมิ ใช ่ หรอืวา่ 
�ปล่อยพวกเราแต่ ลําพัง  ให ้พวกเรารบัใช้ชาวอยีปิต์ เถิด �
เพราะการรบัใชช้าวอยีปิต์ น้ัน  ก็ ย ังด กีวา่ท่ีจะมาตายในถิน่ทุ 
รก ันดาร� 13 โมเสสจึงเตือนพลไพร ่วา่ �อยา่กลัวเลย มัน่คง
ไว้ คอยดูความรอดท่ีจะมาจากพระเยโฮวาห์ ซ่ึงพระองค์จะ
ประทานให ้แก่ ท่านทัง้หลายในวนัน้ี ด้วยคนอยีปิต์ซ่ึงท่าน
ทัง้หลายเหน็ในวนัน้ี  แต่  น้ี ไปจะไม่ ได้  เห ็ นอ ีกเลย 14 พระเย
โฮวาหจ์ะทรงรบแทนท่านทัง้หลาย ท่านทัง้หลายจงสงบอยู ่
เถิด �

ทะเลแดงก็แยกออก
15 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ � เหตุ ไฉนเจ้าจึงมารอ้ง

ทุกข์ต่อเรา จงสัง่ชนชาติอสิราเอลใหเ้ดินต่อไปข้างหน้าเถิด
16 ฝ่ายเจ้าจงยกไม้ เท ้าของเจ้า  แล ้วยื่ นม ือของเจ้าออกไป
เหนือทะเล  ทําให ้ทะเลน้ันแยกออก เพื่อคนอสิราเอลจะได้



 หน ังสืออพยพ 14:17 xxxix  หน ังสืออพยพ 14:27

เดินบนดินแหง้กลางทะเลแล้วข้ามไปได้ 17  ดู  เถิด ส่วนเรา
ก็จะบันดาลให้ใจชาวอยีปิต์ แข ็งกระด้างไล่ ตามมา  แล ้ว
เราจะได้รบัเกียรติเพราะฟาโรห์ พลโยธา รถรบ และพลม้า
ทัง้หมดของเขา 18 เม่ือเราได้รบัเกียรติเพราะฟาโรห์ รถรบ
และพลม้าของเขาแล้ว ชาวอยีปิต์ ก็ จะรู ้วา่เราน่ีแหละคือ
พระเยโฮวาห�์ 19 ฝ่ายทูตสวรรค์ของพระเจ้าซ่ึงนําพลโยธา
อสิราเอลน้ันกลับไปอยู ่ข้างหลัง และเสาเมฆซ่ึงอยู ่ข้างหน้า 
 ก็  กล ับมาตัง้อยู่ข้างหลังเขา 20 คือเสาน้ันมาอยู่ระหวา่งค่าย
ของชาติ อยีปิต์ และค่ายของชนชาติ อสิราเอล และเป็นเมฆ
มืดแก่ชาวอยีปิต์  แต่  มี แสงส่องสวา่งในเวลากลางคืนแก่ 
ชนชาติ  อสิราเอล ทัง้สองฝ่ายมิ ได้  เข้าใกล้ กันตลอดคืน 21 โม
เสสยื่ นม ือของท่านออกไปเหนือทะเล และพระเยโฮวาห ์ก็ 
ทรงบันดาลใหล้มทิศตะวนัออกพัดโหมไล่น้ําทะเลตลอดคืน
 ทําให ้ทะเลกลายเป็นดินแหง้ น้ําแยกออกจากกัน 22  ชนชาติ 
อสิราเอลก็พากันเดินบนดินแหง้กลางทะเล ส่วนน้ําน้ันตัง้
เป็นเหมือนกําแพงสําหรบัเขา ทัง้ทางขวาและทางซ้าย

ทหารอยีปิต์ ถู กทําลาย
23 คนอยีปิต์ ก็  ไล่ ตามเขาเข้าไปกลางทะเล ทัง้กองม้าและ

ราชรถ และพลม้า ทัง้ปวงของฟาโรห์ 24 ครัน้ ใน เวลายํ่า
รุง่ พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรจากเสาเพลิงและเสาเมฆ
ทรงเหน็พลโยธาอยีปิต์  ก็ ทรงบันดาลให้กองทั พอ ียปิต์ เก 
ิดโกลาหล 25  พระองค์ ทรงกระทําให้ ล้อรถฝืดจนแล่นไป
แทบไม่ ไหว คนอยีปิต์จึงพู ดก ั นว ่า � ให ้เราหนีไปจากหน้า
คนอสิราเอลเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงต่อสู้กับคนอยีปิต์
แทนเขา� 26 ขณะน้ันพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จง
ยื่ นม ือออกไปเหนือทะเล  เพื่อ ให ้น้ําทะเลไหลกลับคืนมา
ท่วมคนอยีปิต์ ทัง้รถรบและพลม้าของเขา� 27 โมเสสจึง
ยื่ นม ือออกไปเหนือทะเล ครั ้นร ุ่ง เชา้ทะเลก็ กล ับไหลดัง
เก่า คนอยีปิต์พากันหนี กระแสน้ํา  แต่ พระเยโฮวาห์ทรง
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สลัดคนอยีปิต์ลงกลางทะเล 28 น้ําก็ กล ั บท ่วมพลรถและ
พลม้า คือพลโยธาทัง้หมดของฟาโรห์ซ่ึงไล่ตามเขาเข้าไป
ในทะเล  ไม่ เหลือสักคนเดียว 29 ฝ่ายชนชาติอสิราเอลเดินไป
ตามดินแหง้กลางท้องทะเล น้ําตัง้ขึ้นเหมือนกําแพงสําหรบั
เขาทัง้ทางขวาและทางซ้าย 30  ดังน้ี ในวนัน้ันพระเยโฮวาห์
ทรงโปรดชว่ยให้คนอสิราเอลรอดจากเงื้อมมือคนอยีปิต์
อสิราเอลเหน็ศพคนอยีปิต์ อยู ่ ท่ี  ชายทะเล 31 อสิราเอลเห ็นก 
ิจการใหญ่ ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงกระทําแก่คนอยีปิต์ พล
ไพรน้ั่ นก ็เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ เขาทัง้หลายเชื่อถือพระเย
โฮวาหแ์ละเชื่อโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ด้วย 

15
การรอ้งเพลงแหง่ชยัชนะของโมเสส

1 ขณะ น้ัน โมเสส กับ ชนชาติ อสิราเอล รอ้ง เพลง บท น้ี
ถวาย พระ เย โฮ วาห ์วา่ �ข้าพเจ้า จะ รอ้ง เพลง ถวาย พระ
เยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงได้ชยัชนะอยา่งใหญ่ หลวง  
พระองค์ ทรง กวาด ม้า และ พล ม้า ลง ใน ทะเล 2 พระ เย โฮ
วาห์ทรงเป็นกําลังและเป็นบทเพลงแหง่ข้าพเจ้า  พระองค์ 
ทรงเป็นผู้ชว่ยให้ข้าพเจ้ารอด  พระองค์  น่ี แหละเป็นพระเจ้า
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสรญิพระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า
ของ บรรพบุรุษ ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ ยกยอ่ง สรรเสรญิ
พระองค์ 3 พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็น นักรบ พระนาม ของ
พระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ 4  พระองค์ ทรงเหวีย่งรถรบ และ
โยน พล โยธา ของ ฟาโรห์ ลง ใน ทะเล นาย ทหาร รถ รบ ชัน้
ยอดของฟาโรห ์ก็ จมในทะเลแดง 5 น้ําท่วมเขา เขาจมลง
ใน ทะเล ท่ี ลึก ประดุจ ก้อน หนิ 6  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์
พระหตัถ์ขวาของพระองค์ทรงอานภุาพยิง่  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ พระหตัถ์ขวาของพระองค์ฟาดศั ตรู แหลกเป็น
ชิน้ๆ 7 ด้วยเดชานภุาพอนัยิง่ใหญข่องพระองค์  พระองค์ ทรง
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ควํา่ปฏิ ปักษ์ ของพระองค์ เสีย  พระองค์ ทรงใชพ้ระพิโรธของ
พระองค์เผาผลาญเขาเสียอยา่งตอฟาง 8 โดยลมท่ีระบาย
จากชอ่งพระนาสิกน้ําก็ท่วมสูงขึ้นไป น้ําก็ท่วมท้นสูงขึ้น น้ํา
ก็ แข ็งขึ้นในท้องทะเล 9 พวกข้าศึกกล่าววา่ �เราจะติดตาม
เราจะจับให ้ทัน เราจะรบิสิง่ของมาแบ่งปั นก ัน เราจึงจะ
พอใจท่ี ได้ กระทํากับพวกน้ันดังประสงค์ เราจะชกัดาบออก
มือเราจะทําลายเขาเสีย� 10  พระองค์ ทรงบันดาลให้ลมพัด
มา น้ําทะเลก็ท่วมเขามิด เขาจมลงในกระแสน้ําอนัไหลแรง
น้ันเหมือนตะกัว่ 11  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในบรรดาพระทัง้
ปวงองค์ไหนจะเป็นเหมือนพระองค์ เล่า  องค์ ไหนจะเหมือน
พระองค์ ผู้ ทรงประกอบด้วยความบร ิสุทธ ์ิอ ันร ุ่งเรอืง และ
น่าเกรงขามเน่ืองด้วยการสรรเสรญิ และการมหศัจรรย ์ท่ี  
พระองค์ ทรงกระทํา 12  พระองค์ ทรงเหยยีดพระหตัถ์ขวา
ออก  แผ่ นดิ นก ็ กล ืนพวกเขาเสีย 13  พระองค์ ทรงนําชนชาติ
ซ่ึงพระองค์ทรงไถ่ ไว ้ด้วยพระเมตตาของพระองค์  พระองค์ 
ทรงพาเขามาถึงท่ีสถิ ตอ ันบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ ด้วยพระ
เดชาน ุภาพ 14  ชนชาติ ทัง้หลายจะได้ ยนิ  แล ว้จะพากันหวาด
กลัว ชาวประเทศฟีลิสเตียจะรูสึ้กเสียวสยอง 15 ครัง้ น้ัน
พวกเจ้านายในเมืองเอโดมก็จะพากันหวาดกลัว และพวก
หวัหน้าในเมืองโมอ ับก ็จะสะทกสะท้าน ชาวเมืองคานาอนั
ทัง้ปวงก็จะระส่ําระสายไป 16  ความรู ้สึกเสียวสยอง และ
ความตกใจกลัวจะอุบั ติ ขึ้นในใจของเขา เน่ืองด้วยฤทธานุ
ภาพแหง่พระกรของพระองค์ เขาจะหยุดน่ิงอยู่เหมือนก้อน
หนิ  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ จนพลไพรข่องพระองค์ผ่านพ้น
ไป จนชนชาติซ่ึงพระองค์ทรงไถ่ ไว ้ แล ้วผ่านไป 17  พระองค์ 
จะทรงนําเขาเข้ามา และทรงตัง้เขาไวบ้นภูเขาซ่ึงเป็นมรดก
ของพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เป็นสถานท่ีซ่ึงพระองค์
ทรงสรา้ง ไว้ เพื่อ เป็ นที ่สถิตของพระองค์  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ สถานบร ิสุทธ ์ิซ่ึงพระหตัถ์ของพระองค์สถาปนา
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ไว้ 18 พระเยโฮวาห์จะทรงครอบครองอยู ่เป็นนิตย ์ นิรนัดร ์
19 เพราะเม่ือกองม้าของฟาโรห์กับราชรถ และพลม้าของ
ท่านลงไปในทะเล พระเยโฮวาห ์ก็ ทรงให้น้ําทะเลไหลกลับ
มาท่วมเสีย  แต่  ชนชาติ อสิราเอลเดินไปบนดินแหง้กลาง
ทะเลน้ัน� 20 ฝ่ายมิเรยีมหญิงผู้ พยากรณ์  พี่ สาวของอาโร
นก็ถือราํมะนา และหญิงทัง้ปวงก็ถือราํมะนาเดินตาม  พร ้
อมเต้นราํไปด้วย 21  มิ เรยีมจึงรอ้งนําวา่ �จงรอ้งเพลงถวาย
พระเยโฮวาห ์เถิด เพราะพระองค์ทรงได้ชยัชนะอยา่งใหญ่ 
หลวง  พระองค์ ทรงกวาดม้าและพลม้าใหต้กลงไปในทะเล�

พวกอสิราเอลเข้าไปในถิน่ ทุ รก ันดาร เม่ือกระหายน้ํา
พระเจ้าทรงประทานให้

22 ต่อมาโมเสสนําพวกอสิราเอลออกจากทะเลแดงไปยงั
ถิน่ทุ รก ันดารชูร์ เดินไปในถิน่ทุ รก ันดารสามวนั  ก็  มิได้ พบ
น้ําเลย 23 ครัน้มาถึงตําบลมาราห์ เขาก็กินน้ําท่ีตําบลมา
ราห์ น้ันไม่ ได้ เพราะ น้ําขม  เหตุ ฉะน้ันจึงตัง้ชื่อวา่มาราห์
24 และพลไพรน้ั่ นก ็พากันบ่นต่อวา่โมเสสวา่ �พวกเราจะ
เอาอะไรด่ืม� 25 โมเสสก็รอ้งทูลพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์
จึงทรงชี ้ให ้ท่านเหน็ต้นไม้ ต้นหน ่ึง เม่ือโยนต้นไม้น้ันลงใน
น้ํา น้ําก็ จืด  ณ  ท่ี น้ันพระองค์ทรงประทานกฎเกณฑ์ และ
กฎไว้ และทรงลองใจเขาท่ี น่ัน 26  พระองค์ ตร ัสว ่า �ถ้าเจ้า
ทัง้หลายฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
อยา่งขะมักเขม้น และกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตร
ของพระองค์  เงีย่หู ฟังพระบัญญั ติ ของพระองค์ และรกัษา
กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์ ทุ ก ประการ  แล ้ว โรค ต่างๆ ซ่ึง เรา
บันดาลให ้เก ิดแก่ชาวอยีปิต์ น้ัน เราจะไม่ ให ้บังเกิดแก่พวก
เจ้าเลย เพราะเราคือพระเยโฮวาห์เป็นผู้รกัษาเจ้าให ้หาย �
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27 พวกเขามาถึงตําบลเอลิม  ท่ี  มี  บ่อน้ําพุ  สิ บสองบ่อ  มีต ้ นอ ิ
นทผลัมเจ็ดสิบต้น พวกเขาจึงตัง้ค่ายใกล้ บ่อน ํ้าน้ัน

16
 ได้ รบัอาหารโดยการอศัจรรย์

1 พวกเขายกไปจากเอลิม และในว ันที ่ สิ บหา้เดือนท่ี สอง 
 นับตัง้แต่ เวลายกออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ ชุ มน ุมชนชาติ
อสิราเอลทัง้หมดก็มาถึงถิน่ทุ รก ันดารสีน ซ่ึงอยู่ระหวา่ง
ตําบลเอลิมกับภูเขาซี นาย 2 ชุ มน ุมชนชาติอสิราเอลทัง้ปวง
ก็ พา กัน บ่น ต่อ โมเสส และ อา โรน ใน ถิน่ ทุ รก ัน ดาร 3 คน
อสิราเอลกล่าวแก่ ท่านทัง้สองวา่ �พวกข้าพเจ้าตายเสีย
ด้วยพระหตัถ์ของพระเยโฮวาห ์ตัง้แต่  อยู ่ในประเทศอยีปิต์
ขณะเม่ือน่ังอยู ่ใกล้ หม้อเน้ือและรบัประทานอาหารอิม่หนํา
จะดี กวา่  น่ี ท่านกลับนําพวกข้าพเจ้าออกมาในถิน่ทุ รก ันดาร
อยา่งน้ี เพื่อจะให้ชุ มน ุมชนทัง้หมดหวิตายเท่าน้ัน� 4  แล ้ว
พระเยโฮวาห ์ได้ ตรสักับโมเสสวา่ � ดู  เถิด เราจะให้อาหาร
ตกลงมาจากท้องฟ้าดุจฝนสําหรบัพวกเจ้า  ให ้พลไพรอ่อก
ไปเก็ บท ุกวนัพอกินเฉพาะวนัหน่ึงๆ เพื่อเราจะได้ลองใจวา่
เขาจะดําเนินตามราชบัญญั ติ ของเราหรอืไม่ 5 ต่อมาในว ันที ่ 
หก เม่ือเขาเตรยีมของท่ี เก ็บมา อาหารน้ั นก ็จะเพิม่เป็นสอง
เท่าของท่ีเขาเก็ บท ุกวนั� 6 โมเสสกับอาโรนจึงบอกชนชาติ
อสิราเอลทัง้ปวงวา่ �ในเวลาเยน็ท่านทัง้หลายจะได้ รู ้วา่
พระเยโฮวาห์เป็นผู้ทรงนําพวกท่านออกจากประเทศอยีปิต์
7 ในเวลาเชา้พวกท่านจะได้ เห ็นสงา่ราศี แห ่งพระเยโฮวาห์
เพราะคําบ่นต่อวา่ของพวกท่านต่อพระเยโฮวาห์  พระองค์ 
ทรงสดับแล้ว เราทัง้สองเป็นผู้ ใดเล่า พวกท่านจึงมาบ่น
ต่อวา่เรา� 8 โมเสสกล่าววา่ �ในเวลาเยน็พระเยโฮวาห์จะ
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ประทานเน้ือใหท่้านรบัประทานและในเวลาเชา้พวกท่านจะ
มีอาหารรบัประทานจนอิม่ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสดับคํา
บ่นของท่านต่อพระองค์ เราทัง้สองน้ีเป็นผู้ใดเล่า พวกท่าน
มิ ได้ บ่นต่อวา่เรา  แต่  ได้ บ่นต่อวา่พระเยโฮวาห�์ 9 โมเสสจึง
กล่าวแก่อาโรนวา่ �จงบอกชุ มน ุมชนชาติอสิราเอลทัง้ปวง
วา่ � เข ้ามาใกล้ พระพักตร ์พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรง
สดับคําบ่นของท่านแล้ว� � 10 ต่อมาขณะท่ีอาโรนกล่าวแก่
บรรดาชุ มน ุมชนอสิราเอลอยู ่น้ัน เขาทัง้หลายมองไปทาง
ถิน่ทุ รก ันดาร  แล ้วดู เถิด สงา่ราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏ
อยูใ่นเมฆ 11พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 12�เราได้ยนิคํา
บ่นของชนชาติอสิราเอลแล้ว จงกล่าวแก่เขาวา่ �ในเวลา
เยน็ พวกเจ้าจะได้กินเน้ือ ทัง้ในเวลาเชา้  เจ้ าจะได้อาหาร
กินจนอิม่  แล ้วเจ้าจะรู ้วา่ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
พวกเจ้า� � 13 ครัน้ถึงเวลาเยน็ฝูงนกคุ่มบินมาเต็มค่าย ใน
เวลาเชา้ก็ มีน ํ้าค้างตกรอบค่ายท่ี พัก 

มานาเปรยีบเทียบกับพระเยซู ซ่ึงเป็นอาหารทิพย์มา
จากสวรรค์

14 เม่ือน้ําค้างระเหยไปแล้ว  ดู  เถิด  สิ ่งหน่ึงเหมือนเกล็ด
เล็กๆเท่าเม็ดน้ําค้างแข็งอยู ่ท่ี พื้นดินในถิน่ทุ รก ันดารน้ัน
15 เม่ือ ชนชาติ อสิราเอล เหน็ จึง พู ดก ั นว ่า � น่ี คือ มา นา�
เพราะเขาไม่ทราบวา่เป็นสิง่ ใด โมเสสจึงบอกเขาวา่ � น่ี 
แหละเป็นอาหาร ท่ีพระเยโฮวาห์ประทานให้พวกท่านรบั
ประทาน 16  น่ี เป็นสิง่ท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว ้วา่ � ให ้ 
ทุ กคนเก็บเท่าท่ีพอรบัประทานอิม่  ให ้ เก ็บคนละโอเมอร์
ตามจํานวนคนมากน้อย ซ่ึงพักอยู่ในเต็นท์ของตน� � 17  
ชนชาติ อสิราเอลก็กระทําตาม บางคนเก็บมาก บางคนเก็ 
บน ้อย 18  แต่ เม่ือเขาใช้โอเมอร์ตวงคนท่ี เก ็บได้มากก็ ไม่มี  
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เหลือ และคนท่ี เก ็บได้น้อยก็หาขาดไม่  ทุ กคนเก็บได้ เท่า
ท่ี คนหน่ึงรบัประทานพอดี 19 โมเสสจึงสัง่วา่ �อยา่ให ้ผู้ ใด
เก็บเหลือไวจ้นรุง่เชา้� 20  แต่ เขามิ ได้ เชื่อฟังโมเสส บางคน
เก็บส่วนหน่ึงไวจ้นรุง่เชา้ อาหารน้ั นก ็เน่าเป็นหนอนและบูด
เหม็น โมเสสจึงโกรธคนเหล่าน้ัน 21 เขาเก็ บก ันทุกๆเชา้เท่า
ท่ีคนหน่ึงรบัประทานพอดี  แต่ พอแดดออกรอ้นจัดแล้วอา
หารน้ั นก ็ละลายไป 22  อยู ่มาเม่ือถึงว ันที ่ หก เขาเก็บอาหาร
สองเท่า คือคนละสองโอเมอร์ บรรดาหวัหน้าของชุ มน ุมชน
จึงมารายงานต่อโมเสส

อธบิายเรือ่งวนัสะบาโต
23 โมเสสบอกเขาวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงพระบัญชาวา่ � 

พรุง่น้ี เป็ นว ันหยุดงาน เป็นสะบาโต วนับร ิสุทธ ์ิของพระเย
โฮวาห์  วนัน้ี จะป้ิงอะไรก็ ให ้ ป้ิง จะต้มอะไรก็ต้มเสีย และส่วน
ท่ีเหลือทัง้หมดจงเก็บไว้จนถึงว ันร ุ่งขึ้น� � 24 เม่ือเขาเก็บ
ไว้จนถึงว ันร ุ่งขึ้นตามโมเสสสัง่ อาหารน้ั นก ็ มิได้ บูดเหม็น
เป็นหนอนเลย 25 โมเสสจึงบอกวา่ � วนัน้ี จงกินอาหารน้ัน
เพราะวา่วนัน้ีเป็ นว ันสะบาโตของพระเยโฮวาห์  วนัน้ี ท่าน
จะไม่พบอาหารอยา่งน้ันในทุ่งเลย 26 จงเก็บหกวนั  แต่ ในว ั
นที ่ เจ ็ดซ่ึงเป็นสะบาโตจะไม่ มี  เลย � 27  อยู ่มาเม่ือว ันที ่ เจ ็ 
ดม ีบางคนออกไปเก็บ  แต่  ไม่ได้  พบ 28 พระเยโฮวาห์ตรสักับ
โมเสสวา่ �พวกเจ้าจะขัดขืนบัญญั ติ และราชบัญญั ติ ของ
เรานานสักเท่าไร 29  ดู  ซิ พระเยโฮวาห์ทรงกําหนดวนัสะบา
โตให ้เจ้า คือในว ันที ่ หก  พระองค์ จึงประทานอาหารให้พอ
รบัประทานสองวนั  ให ้ ทุ กคนพักอยู่ในท่ีของตน อยา่ให ้ผู้ ใด
ออกจากท่ีพักในว ันที ่ เจ ็ดน้ันเลย� 30  เหตุ ฉะน้ันพลไพรทั่ง้
ปวงจึงได้พักงานในว ันที ่ เจ็ด 31  เหล่ าวงศ์วานของอสิราเอล
เรยีกชื่ออาหารน้ั นว ่า มานา เป็นเม็ดขาวเหมือนเมล็ดผักชี  
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มี รสเหมือนขนมแผ่นประสมน้ําผึ้ง 32 โมเสสกล่าววา่ �พระ
เยโฮวาห ์มี รบัสัง่วา่ �จงตวงมานาโอเมอร ์หน่ึง  เก ็บไวต้ลอด
ชัว่อายุของเจ้า เพื่อเขาทัง้หลายจะได้ เห น็อาหารซ่ึงเราเล้ียง
เจ้าในถิน่ทุ รก ันดารน้ี เม่ือเรานําพวกเจ้าออกจากแผ่นดิ นอ 
ียปิต์� � 33 โมเสสบอกอาโรนวา่ �เอาหม้อลูกหน่ึง ตวงมา
นาให้เต็มโอเมอร ์หน่ึง  เก ็บไว้ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ตลอดชัว่อายุของท่าน� 34 อาโรนก็วางมานาน้ันลงหน้า
หบีพระโอวาท เพื่อรกัษาไว้ตามพระดํารสัท่ีพระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาแก่ โมเสส 35  ชนชาติ อสิราเอลได้กินมานาส่ี สิ บปี
จนเขามาถึงเมืองท่ีจะอาศัยอยู่ พวกเขากินมานาจนมาถึง
ชายแดนแผ่นดินคานาอนั 36  หน ึ่งโอเมอร ์เท่ ากับหน่ึงในสิบ
ของเอฟาห์

17
น้ําไหลออกมาจากศิ ลา 

1 ชุ มน ุมชนชาติอสิราเอลทัง้หมด ยกออกจากถิน่ทุ รก ัน
ดารสีน ไปเป็นระยะๆตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์และ
มาตัง้ค่ายท่ีเรฟี ดิ ม  ท่ี น่ันไม่ มีน ้ําให้พลไพร ่ด่ืม 2  เหตุ ฉะน้ัน
พลไพร่จึงกล่าวหาโมเสสวา่ � ให ้น้ําพวกข้าด่ืมซิ� โมเสส
จึงบอกเขาวา่ �พวกเจ้าหาเรือ่งเราทําไม  เหตุ ไฉนพวกเจ้า
จึ งบ ังอาจลองดีกับพระเยโฮวาห�์ 3 พลไพร่กระหายน้ําท่ี
ตําบลน้ัน จึ งบ ่นต่อโมเสสวา่ �ทําไมท่านจึงพาพวกข้า ทั ้
งบ ุตรและฝูงสัตว์ของข้า ออกมาจากประเทศอยีปิต์ ให ้อด
น้ําตาย� 4 โมเสสจึงรอ้งทูลพระเยโฮวาห ์วา่ �ข้าพระองค์
จะ ทํา อยา่งไร กับ ชนชาติ น้ี  ดี เขา เกือบ จะ เอา หนิ ขวา้ง ข้า
พระองค์ ให ้ตายอยู ่แล้ว � 5 พระเยโฮวาห์จึงตรสักับโมเสส
วา่ �จงเดินล่วงหน้าพลไพร่ไปและนําพวกผู้ ใหญ่ บางคน
ของอสิราเอลไปด้วย  ให ้ถือไม้ เท ้า ท่ี เจ้ าใช ้ตี  แม่น ้ํา น้ันไป
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ด้วย 6  ดู  เถิด เราจะยนือยู่ต่อหน้าเจ้าท่ีน่ันบนศิลาท่ี ภู เขา
โฮเรบ  เจ้ าจงตีศิ ลาน ัน้  แล ้ วน ํ้าจะไหลออกมาจากศิลาใหพ้ล
ไพร ่ด่ืม � โมเสสก็ทําดังน้ันท่ามกลางสายตาพวกผู้ ใหญ่ ของ
อสิราเอล 7 โมเสสเรยีกชื่อตําบลน้ั นว ่า มัสสาห์ และเมรบาห์
ด้วยเหตุ วา่ คนอสิราเอลกล่าวหาตน  ณ  ท่ี  น้ัน และลองดีกับ
พระเยโฮวาห ์วา่ �พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวก
ข้าพเจ้าจรงิหรอื�

 การสู้ รบกับคนอามาเลข
8  ครัง้น้ัน คนอามาเลขยกมารบกับคนอสิราเอลท่ีตําบล

เรฟี ดิ ม 9 โมเสสสัง่โยชู วาว ่า �จงเลือกชายฉกรรจ์ฝ่ายเรา
ออกไปสู้รบกับพวกอามาเลข  พรุง่ น้ี เราจะยนืถือไม้ เท ้า
ของพระเจ้าอยู่บนยอดภู เขา � 10 โยชู วาก ็ทําตามคําสัง่ของ
โมเสส ออกสู้รบกับพวกอามาเลข ส่วนโมเสส อาโรน และเฮ
อร์  ก็ ขึ้นไปบนยอดภูเขาน้ัน 11 ต่อมาโมเสสยกมือขึ้นเม่ือไร
อสิราเอลก็ ได้ เปรยีบเม่ือน้ัน ท่านลดมือลงเม่ือไร พวกอา
มาเลขก็เป็นต่อเม่ือน้ัน 12  แต่ มือของโมเสสเม่ือยล้า เขา
ทัง้สองก็นําก้อนหนิมาวางไว ้ให ้ โมเสส ท่านน่ัง อาโรนกับ
เฮอร ์ก็ ชว่ยยกมือท่านขึ้นคนละข้าง มือของท่านก็ ชู  อยู ่จน
ตะวนัตกดิน 13 ฝ่ายโยชูวาปราบอามาเลขกับพลไพร่ของ
เขาพ่ายแพไ้ปด้วยคมดาบ 14พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่
�จงเขียนข้อความต่อไปน้ีลงไว้ในหนังสือเพื่อเป็ นที ่ ระลึก 
ทัง้เล่าให้โยชูวาฟังคือวา่เราจะลบล้างชื่อชนชาติอามาเลข
ไม่ ให ้ปรากฏในความทรงจําของพลไพร ่ภายใต้ ฟ้าน้ี เลย �
15 โมเสสจึงสรา้งแท่นเรยีกชื่อวา่ เยโฮวาห์นิ สส ี 16  กล่าว
วา่ �เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงปฏิญาณวา่พระเยโฮวาหจ์ะ
ทรงกระทําสงครามกับอามาเลขต่อไปทุกชัว่อายุ�
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18
พ่อตาของโมเสสมาเยีย่มชนชาติ อสิราเอล 

1 เม่ือ เยโธร  ปุ โรหติ แห ่งม ีเดีย น พ่อตา ของ โมเสส  
ได้ ยนิถึ งก ิจการทัง้หลายท่ีพระเจ้าทรงกระทําเพื่อโมเสส
และ อสิราเอล พล ไพร่ของ พระองค์ วา่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง
นําอสิราเอลออกจากอยีปิต์ 2 เยโธรพ่อตาของโมเสสจึง
พาศิปโปราห์ภรรยาของโมเสสซ่ึงโมเสสได้ส่งกลับไปแต่
คราวก่อนน้ัน 3  พร ้อมกับบุตรชายทัง้สองคนของนาง คน
หน่ึงชื่อเกอรโ์ชม เพราะโมเสสกล่าววา่ �ข้าพเจ้าเป็นคน
ต่างด้าว อาศัย อยู ่ต่าง ประเทศ � 4  อ ีก คน หน่ึง ชื่อ เอ ลี เย
เซอร์ เพราะท่านกล่าววา่ �พระเจ้าของบิดาข้าพเจ้าเป็นผู้ 
อุปถัมภ์ ของข้าพเจ้า และทรงให้ข้าพเจ้ารอดจากพระแสง
ดาบของฟาโรห�์ 5 เยโธรพ่อตาของโมเสส พาภรรยาและ
บุตรชายทัง้สองคนน้ันมาหาโมเสสท่ีในถิน่ทุ รก ันดารท่ีเขา
ตัง้ ค่ายอยู ่ท่ี  ภู เขาของพระเจ้า 6 ท่านบอกโมเสสวา่ �เรา
คือเยโธรพ่อตาของท่านพาภรรยากับบุตรชายทัง้สองของ
นางมาหาท่าน� 7 โมเสสออกไปต้อนรบัพ่อตากราบลงและ
จุ บท ่าน ท่านทัง้สองไต่ถามถึงทุกข์สุขซ่ึ งก ันและกันแล้ว
พากันเข้าไปในเต็นท์ 8 โมเสสเล่าให้พ่อตาฟังถึงเหตุ การณ์  
ทุ กประการซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงกระทํากับฟาโรห์ และแก่
ชาวอยีปิต์เพราะทรงเหน็แก่พวกอสิราเอล ทัง้ความทุกข์
ยากลําบากทัง้ปวงซ่ึงเกิดขึ้นแก่คนอสิราเอลในระหวา่งทาง
และพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงชว่ยเขาให้พ้นภัยอยา่งไร 9 เยโธ
รก็ มีความยนิดี  ท่ี  ได้ ทราบพระกรุณาทัง้สิน้ซ่ึงพระเยโฮวาห ์
ได้ ทรงสําแดงแก่คนอสิราเอล เม่ือพระองค์ทรงชว่ยเขาให้
รอดพ้นจากเงื้อมมือชาวอยีปิต์ 10 เยโธรจึงกล่าววา่ � สาธุ 
การแด่พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงชว่ยท่านทัง้หลายให้รอดจาก
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เงื้อมมือชาวอยีปิต์ และจากหตัถ์ของฟาโรห์ และทรงชว่ย
พลไพร ่ให ้พ้นจากมือของชาวอยีปิต์ 11  บัดน้ี เราทราบวา่
พระเยโฮวาห์ทรงเป็นใหญ่กวา่พระทัง้ปวง  ใหญ่ กวา่พระเห
ล่าน้ั นที ่ ได้ กระทําต่อชนชาติอสิราเอลอยา่งทะนง� 12 เยโธ
รพ่อตาของโมเสสก็นําเครือ่งเผาบู ชา และเครือ่งสัตวบูชา
ถวายแด่ พระเจ้า ฝ่ายอาโรนกับบรรดาผู้ ใหญ่  แห ่ งอ ิสราเอ
ลมารบัประทานเล้ียงกับพ่อตาของโมเสสเฉพาะพระพักตร ์
พระเจ้า 13 ต่อมาว ันร ุ่งขึ้น โมเสสออกน่ังพิจารณาพิพากษา
ความ ให้ พล ไพร่ พล ไพร ่ก็ ยนื หอ้มล้อม โมเสส ตัง้แต่ เชา้
จนเยน็ 14 เม่ือพ่อตาของโมเสสเหน็งานทัง้ปวง ท่ี โมเสส
กระทําเพื่อพลไพร ่เชน่น้ัน จึงกล่าววา่ � น่ี ท่านใช ้วธิ ีอะไร
ปฏิ บั ติ กับ พล ไพร ่เล่า  เหตุ ไร ท่าน จึง น่ัง ทํางาน อยู ่แต่ ผู้
เดียว และพลไพรทั่ง้ปวงก็ยนืล้อมท่านตัง้แต่เชา้จนเยน็�
15 โมเสส จึงตอบพ่อตาวา่ �เพราะพลไพร่มาหาข้าพเจ้า
เพื่อขอให้ทูลถามพระเจ้า 16 เม่ือเขามี การโต ้เถียงกั นก ็มา
หาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ตัดสินความระหวา่งเขากับเพื่อนบ้าน
สอนเขาให ้รู ้จักกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและพระราชบัญญั ติ 
ของพระองค์� 17 ฝ่ายพ่อตาของโมเสสจึงกล่าวแก่ท่านวา่
�ท่านทําอยา่งน้ี ไม่ดี 18 ทัง้ท่านและพลไพร ่ท่ี มาหาท่านน้ัน
จะออ่นระอาใจ เพราะภาระอนัหนักน้ีเหลือกําลังของท่าน
ท่านไม่สามารถท่ีจะทําแต่ ผู้ เดียวได้ 19 ฟังเสียงของเราบ้าง
เราจะให้คําแนะนําแก่ ท่าน และขอให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่
กั บท ่าน ท่านจงเป็นผู้แทนของพลไพรต่่อพระเจ้า นําความ
กราบทูลพระเจ้า 20 ท่านจงสัง่สอนเขาให ้รู ้กฎและพระราช
บัญญั ติ  ต่างๆ และแสดงให้ เขา รูจั้กทาง ท่ี เขาต้องดําเนิน
ชวีติและสิง่ท่ีต้องปฏิบั ติ 21  ยิง่กวา่น้ัน ท่านจงเลือกคนท่ี
สามารถจากพวกพลไพร่ คือคนท่ียาํเกรงพระเจ้า  ไวใ้จได้ 
และเกลียดสินบน  แต่ งตัง้คนอยา่งน้ี ไว ้เป็นผู้ปกครองคน
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พันคนบ้าง รอ้ยคนบ้าง หา้สิบคนบ้าง  สิ บคนบ้าง 22  ให ้
เขาพิพากษาความของพลไพร ่อยู ่ เสมอ ส่วนคดี ใหญ่ ๆ ก็ ให ้
เขานํามาแจ้งต่อท่าน  แต่  คดี เล็กๆน้อยๆให้เขาตัดสินเอง
การงานของท่านจะเบาลง และพวกเขาจะแบกภาระรว่ม
กั บท ่าน 23 ถ้าทําดังน้ีและพระเจ้าทรงบัญชาแล้ว ท่านก็
จะสามารถทนได้ พลไพร่ทัง้ปวงน้ี ก็ จะไปยงั ท่ีอาศัยของ
เขาด้วยความสงบสุข� 24 โมเสสก็ฟังเสียงของพ่อตา และ
ทําตามท่ีเขาแนะนําทุกประการ 25 โมเสสจึงได้เลือกคนท่ี
สามารถจากคนอสิราเอลทัง้ปวงตัง้ให้เป็นหวัหน้าพลไพร่
เป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้าง รอ้ยคนบ้าง หา้สิบคนบ้าง  
สิ บคนบ้าง 26 คนเหล่า น้ันพิพากษาความของพลไพร ่อยู ่ 
เสมอ  แต่  คดี ยากๆเขานําไปแจ้งโมเสส ส่วนคดีเล็กๆน้อยๆ
เขาตัดสินเอง 27 โมเสสส่งพ่อตาของตนกลับไป พ่อตาก็ กล 
ับไปยงัเมืองของเขา

19
คนอสิราเอลมาถึงถิน่ทุ รก ันดารซี นาย 

1 ใน เดือน ท่ี สาม นับ ตัง้แต่ ชนชาติ อสิราเอล ออก จาก
แผ่นดิ นอ ียปิต์ ใน วนั น้ัน เขา มา ถึง ถิน่ ทุ รก ัน ดาร ซี นาย 
2 เม่ือยกออกจากตําบลเรฟี ดิ ม มาถึงถิน่ทุ รก ันดารซี นาย 
พวกเขาก็ตัง้ค่ายอยู่ในถิน่ทุ รก ันดาร ชาวอสิราเอลตัง้ค่าย
อยู ่ท่ี  หน ้า ภูเขา น้ัน 3 โมเสส ขึ้น ไป เฝ้า พระเจ้า พระ เย โฮ
วาห์ตรสัจากภูเขาน้ั นว ่า �บอกวงศ์วานยาโคบและชนชาติ
อสิราเอลดังน้ี วา่ 4 �พวกเจ้าได้ เห ็ นก ิจการซ่ึงเรากระทํากับ
ชาวอยีปิต์ แล้ว และท่ีเราเทิดชู เจ้ าขึ้น  ดุ  จด ั งด ้วยปีกนก
อนิทรี เพื่อ นํา เจ้ามา ถึง เรา 5  เหตุ ฉะน้ันบัดน้ี ถ้า เจ้า เชื่อ
ฟังเสียงเรา และรกัษาพันธสัญญาของเราไว้  เจ้ าจะเป็น
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ทรพัย์อนัประเสรฐิของเรา ยิง่กวา่ชาติ ทัง้ปวง เพราะแผ่น
ดินทัง้สิน้เป็นของเรา 6  เจ้ าทัง้หลายจะเป็นอาณาจักรแหง่
ปุโรหติ และเป็นชนชาติ บรสุิทธิ ์สําหรบัเรา�  น่ี เป็นถ้อยคํา
ท่ี เจ้ าต้องบอกให ้ชนชาติ อสิราเอลฟัง� 7 โมเสสจึงมาเรยีก
ประชุมพวกผู้ ใหญ่ ของพลไพร่  แล ้วเล่าข้อความเหล่าน้ี ท่ี 
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่านให้เขาฟังทุกประการ 8 บรรดา
พลไพร ่ก็ ตอบพรอ้มกั นว ่า � สิ ่งทัง้ปวงท่ีพระเยโฮวาหต์ร ัสน 
ัน้ ข้าพเจ้าทัง้หลายจะกระทําตาม� โมเสสจึงนําถ้อยคําของ
พลไพรไ่ปกราบทูลพระเยโฮวาห์

พลไพรจ่งเตรยีมตั วท ี่จะฟังคําสัง่จากพระเจ้า
9 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ � ดู  เถิด เราจะมาหาเจ้า

ในเมฆหนาทึบ เพื่อพลไพรจ่ะได้ยนิขณะท่ีเราพู ดก ับเจ้า  แล 
้วจะได้เชื่อเจ้าตลอดไป� โมเสสนําคําของพลไพรน้ั่นกราบ
ทูลพระเยโฮวาห์ 10 พระเยโฮวาห์จึงรบัสั ่งก ับโมเสสวา่ �ไป
บอกให้พลไพรช่าํระตัวให ้บรสุิทธิ ์ในวนัน้ีและพรุง่น้ี  ให ้เขา
ซักเส้ือผ้าเสียให ้สะอาด 11 เตรยีมตัวไว ้ใหพ้ร อ้มในว ันที ่ สาม 
เพราะในว ันที ่สามน้ันพระเยโฮวาห์จะเสด็จลงมาบนภูเขาซี
นายท่ามกลางสายตาของพลไพร ่ทัง้ปวง 12 จงกําหนดเขต
ให้พลไพร ่อยู ่รอบภู เขา  แล ้วกําชบัเขาวา่ � เจ้ าทัง้หลายจง
ระวงัตัวให ้ดี อยา่ล่วงล้ําเขตขึ้นไปหรอืถูกต้องเชงิภูเขาน้ัน
 ผู้ ใดถูกภูเขาต้องมีโทษถึงตายเป็นแน่ 13 อยา่ใช้มือฆ่าผู้
น้ันเลย  ให ้เอาหนิขวา้งหรอืยงิเสีย จะเป็นสัตว ์ก็ดี หรอืเป็น
มนษุย ์ก็ดี อยา่ไว ้ชวีติ � เม่ือได้ยนิเสียงแตรเป่ายาว  ให ้เขา
ทัง้หลายมายงัภูเขา น้ัน� 14 โมเสสลงจากภูเขามายงัพล
ไพร่  แล ้วพลไพรช่าํระตัวให ้บรสุิทธิ ์และซักเส้ือผ้าให ้สะอาด 
15  แล ้ วท ่านกล่าวแก่พลไพร ่วา่ �ท่านทัง้หลายจงเตรยีมตัว
ไว ้ใหพ้ร อ้มในว ันที ่ สาม อยา่เข้าใกล้ภรรยาของท่านเลย� 16  
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อยู ่มาพอถึงรุง่เชา้ว ันที ่ สาม  ก็ บังเกิดฟ้ารอ้งฟ้าแลบ  มี เมฆ
อนัหนาทึบปกคลุมภูเขาน้ันไวกั้บมีเสียงแตรดังสน่ัน จนคน
ทัง้ปวงท่ี อยู ่ค่ายต่างก็พากันกลัวจนตัวสัน่ 17 โมเสสก็นํา
ประชาชนออกจากค่ายไปเฝ้าพระเจ้า พวกเขามายนือยู ่ท่ี 
เชงิภู เขา 18  ภู เขาซีนายมีควนักลุ้มหุม้อยู่ทัว่ไปเพราะพระ
เยโฮวาห์ เสด็จลงมาบนภูเขาน้ันโดยอาศัยเพลิง ควนัไฟ
พลุ่งขึ้นเหมือนควนัจากเตาใหญ่  ภู เขาก็สะท้านหวัน่ไหวไป
หมด 19 เม่ือเสียงแตรยิ ่งด ังขึ้น โมเสสก็ กราบทูล พระเจ้าก็
ตรสัตอบเป็นเสียงรอ้ง 20 พระเยโฮวาห์เสด็จลงมาบนยอด
ภูเขาซี นาย พระเยโฮวาห์ทรงเรยีกโมเสสให้ขึ้นไปบนยอด
เขา โมเสสก็ ขึ้นไป 21 พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังโมเสสวา่ � เจ้ า
จงลงไปกําชบัพลไพร่ เกรงวา่เขาจะล่วงล้ําเข้ามาถึงพระเย
โฮวาห์ เพราะอยากเหน็  แล ้วเขาจะพินาศเสียเป็นจํานวน
มาก 22  อ ีกประการหน่ึง พวกปุโรหติท่ี เข ้ามาเฝ้าพระเยโฮ
วาห์น้ันให้เขาชาํระตัวให ้บรสุิทธิ ์ด้วยเกรงวา่พระเยโฮวาห์
จะทรงลงโทษเขา� 23 ฝ่ายโมเสสกราบทูลพระเยโฮวาห ์วา่ 
�พลไพร่ขึ้นมาบนภูเขาซีนายไม่ ได้ เพราะพระองค์ทรงสัง่
ข้าพระองค์ทัง้หลายวา่ �จงกัน้เขตรอบภูเขาน้ัน ชาํระให้เป็ 
นที ่ บรสุิทธิ ์� � 24 พระเยโฮวาห์จึงตรสักับโมเสสวา่ �ลงไป
เถิด  แล ว้กลับขึ้นมาอกี พาอาโรนขึ้นมาด้วย  แต่ อยา่ใหพ้วก
ปุโรหติและพลไพร่ล่วงล้ําขึ้นมาถึงพระเยโฮวาห์ เกรงวา่
พระองค์จะลงโทษเขา� 25 โมเสสก็ลงไปบอกพลไพร ่ตาม
น้ัน 

20
พระเจ้าทรงตรสัพระบัญญั ติ  สิ บประการจากสวรรค์
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1 พระเจ้าตรสัพระวจนะทัง้สิน้ต่อไปน้ี วา่ 2 �เราคือพระ
เยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า  ผู้  ได้ นําเจ้าออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์
คือจากเรอืนทาส 3อยา่มีพระอื่นใดนอกเหนือจากเรา 4อยา่
ทํารูปเคารพสลักสําหรบัตนเป็ นร ูปสิง่หน่ึงสิง่ใด ซ่ึ งม ี อยู ่
ในฟ้าเบื้องบน หรอืซ่ึ งม ี อยู ่ ท่ี  แผ่ นดินเบื้องล่าง หรอืซ่ึ งม ี 
อยู ่ในน้ําใต้ แผ่นดิน 5 อยา่กราบไหว้หรอืปรนนิบั ติ  รู ปเหล่า
น้ัน เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้า
ท่ี หวงแหน  ให ้โทษเพราะความชัว่ชา้ของบิดาตกทอดไป
ถึงลูกหลานของผู้ ท่ี ชงัเราจนถึงสามชัว่ส่ี ชัว่อายุคน 6  แต่ 
แสดงความเมตตาต่อคนท่ีรกัเรา และรกัษาบัญญั ติ ของ
เรา จนถึงพันชัว่อายุ คน 7 อยา่ออกพระนามพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้าอยา่งไร ้ประโยชน์ เพราะผู้ ท่ี ออกพระนาม
พระองค์ อยา่งไร ้ ประโยชน์  น้ัน พระเยโฮวาห์จะทรงถือวา่
ไม่ มี โทษก็ หามิได้ 8 จงระลึกถึงวนัสะบาโต ถือเป็ นว ันบร ิ
สุทธ ์ิ 9 จงทําการงานทัง้ สิน้ของเจ้าหกวนั 10  แต่  วนั ท่ี  เจ 
็ดน้ันเป็นสะบาโตของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ในวนั
น้ันอยา่กระทําการงานใดๆ  ไม่ วา่เจ้าเอง หร ือบ ุตรชาย  บุ 
ตรสาวของเจ้า หรอืทาสทาสีของเจ้า หรอืสัตว ์ใช ้งานของ
เจ้า หรอืแขกท่ีอาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้า 11 เพราะใน
หกวนัพระเยโฮวาห์ทรงสรา้งฟ้า และแผ่นดิน  ทะเล และ
สรรพสิง่ซ่ึ งม ี อยู ่ในท่ี เหล่าน้ัน  แต่ ในว ันที ่ เจ ็ดทรงพัก เพราะ
ฉะน้ันพระเยโฮวาหท์รงอวยพระพรวนัสะบาโต และทรงตัง้
วนัน้ันไว้เป็ นว ันบร ิสุทธ ์ิ12 จงให ้เกียรติ  แก่  บิ ดามารดาของ
เจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยนืนานบนแผ่นดิน ซ่ึงพระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าของเจ้าประทานให ้แก่  เจ้า 13 อยา่ฆ่าคน 14 อยา่
ล่วงประเวณีผัวเมียเขา 15 อยา่ลักทรพัย์ 16 อยา่เป็นพยาน
เท็จใส่รา้ยเพื่อนบ้าน 17 อยา่โลภครวัเรอืนของเพื่อนบ้าน
อยา่โลภภรรยาของเพื่อนบ้าน หรอืทาสทาสีของเขา หรอื
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ววั ลาของเขา หรอืสิง่ใดๆซ่ึงเป็นของของเพื่อนบ้าน� 18 คน
ทัง้หลายเม่ือได้ ยนิ  ได้  เห ็นฟ้ารอ้ง  ฟ้าแลบ เสียงแตร และ
คว ันที ่ พลุ ่งขึ้นจากภูเขาเชน่น้ัน ต่างก็ยนืตัวสัน่อยู ่แต่ไกล 
19 เขาจึงกล่าวแก่โมเสสวา่ �ท่านจงนําความมาเล่าเถิด
พวกข้าพเจ้าจะฟัง  แต่ อยา่ให้พระเจ้าตรสักับพวกข้าพเจ้า
เลย เกรงวา่ข้าพเจ้าจะตาย� 20 โมเสสจึงกล่าวแก่พลไพร ่
วา่ �อยา่กลัวเลย เพราะวา่พระเจ้าเสด็จมาเพื่อลองใจท่าน
ทัง้หลาย เพื่อพวกท่านจะได้ยาํเกรงพระองค์ และจะได้ ไม่  
ทําบาป � 21 พลไพรย่นือยู ่แต่ไกล  แต่ โมเสสเข้าไปใกล้ความ
มืดทึ บท ่ีพระเจ้าทรงสถิตอยู ่น้ัน 22 พระเยโฮวาห์ตรสักับ
โมเสสวา่ �บอกชนชาติอสิราเอลดังน้ี วา่ � เจ้ าทัง้หลายได้ 
เห ็นแล้ วว ่า เราพู ดก ับพวกเจ้าจากท้องฟ้า 23  เจ้ าอยา่ทํารูป
พระด้วยเงนิไว้สําหรบับูชาเทียมเท่ากับเรา หรอืทํารูปพระ
ด้วยทองคําสําหรบัตัว 24 จงใช ้ดิ  นก ่อแท่นบูชาสําหรบัเรา
และบนแท่นน้ันจงใช้แกะและววัของเจ้าเป็นเครือ่งเผาบู 
ชา และเป็นสันติบูชาแก่ เรา ในทุกตําบลท่ีเราให้ระลึกถึง
นามของเรา เราจะมาหาเจ้าและอวยพรเจ้า 25 ถ้าจะก่อแท่
นบู ชาด ้วยศิลาสําหรบัเรา อยา่ก่ อด ้วยศิลาท่ีตกแต่งแล้ว
เพราะถ้าเจ้าใช้เครือ่งมือตกแต่งศิ ลาน ้ัน  เจ้ าก็จะทําให้ศิ 
ลาน ้ันเป็นมลทิน 26 และเจ้าอยา่เดินตามขัน้บันไดขึ้นไปยงั
แท่นบูชาของเรา เพื่อวา่การเปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่ ได้  ถู ก
เปิดเผยเสียท่ี น่ัน � �

21
ความยุ ติ ธรรมระหวา่งนายกับทาส

1 � ต่อไป น้ี เป็น คํา ตัดสิน ซ่ึง เจ้า ต้องประกาศให้ เขา ทัง้
หลายทราบไว้ 2 ถ้าเจ้าจะซ้ือคนฮบีรู ไว ้เป็นทาส เขาจะต้อง
ปรนนิบั ติ  เจ้ าหกปี  แต่  ปี  ท่ี  เจ ็ดเขาจะได้เป็ นอ ิสระโดยไม่ต้อง
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เสียค่าไถ่ 3 ถ้าทาสได้มาแต่ ผู้ เดียวจงปล่อยเขาไปแต่ ผู้เดียว 
ถ้าเขามีภรรยาต้องปล่อยภรรยาของเขาไปด้วย 4 ถ้านาย
หาภรรยาให ้เขา และภรรยาน้ันเกิดบุตรชายก็ ดี  บุ ตรสาวก็ 
ดีด ้วยกัน ภรรยากับบุตรน้ันจะเป็นคนของนาย เขาจะเป็ 
นอ ิสระได้ แต่  ตัวผู้  เดียว 5 ถ้าทาสน้ันมากล่าวเป็ นที ่ เข ้าใจ
ชดัเจนวา่ �ข้าพเจ้ารกันายและลูกเมียของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ไม่อยากออกไปเป็นไทย� 6  ให ้นายพาทาสน้ันไปถึงพวกผู้ 
พิพากษา พาเขาไปท่ี ประตู หรอืไม้วงกบประตู  แล ้วให้นาย
เจาะหูเขาด้วยเหล็กหมาด เขาก็จะอยู ่ปรนนิบัติ นายต่อไป
จนชวีติหาไม่ 7 ถ้าคนใดขายบุตรสาวเป็นทาสี หญิงน้ันจะ
มิ ได้ เป็ นอ ิสระเหมือนทาส 8 ถ้าหญิงน้ันไม่เป็ นที ่พอใจของ
นายท่ีรบัเธอไว้เป็นภรรยา ต้องยอมให้คนอื่นไถ่เธอไป  แต่  
ไม่มี  สิทธิ ์จะขายหญิงน้ันให ้แก่  ชาวต่างประเทศ เพราะมิ ได้  
สัตย ์ซ่ือต่อหญิงน้ันแล้ว 9 ถ้านายยกหญิงน้ันให้เป็นภรรยา
บุตรชายของตน  ก็  ให ้เขาปฏิบั ติ ต่อหญิงน้ันดุจเป็นบุตรสาว
ของตน 10 ถ้าเขาหาหญิ งอ ่ืนมาเป็นภรรยา อยา่ให้เขาลด
อาหารการกิน เส้ือผ้าและประเพณีผัวเมี ยก ับคนเก่า 11 ถ้า
เขามิ ได้ กระทําตามประการใดในสามประการน้ี แก่  เธอ หญิง
น้ันจะไปเสี ยก ็ ได้ โดยไม่ต้องมี ค่าไถ่  ไม่ ต้องเสียเงนิ

ความยุ ติ ธรรมเก่ียวกับความเจ็บป่วยและการกระทํา
ผิดต่อคนอื่น

12  ผู้ ใดทุบตีคนหน่ึงให ้ตาย  ผู้ น้ันจําต้องรบัโทษถึงตาย
เป็น แน่ 13 ถ้า ผู้ ใด มิ ได้ เจตนา ฆ่า เขา  แต่ เขา ตาย เพราะ
พระเจ้าทรงปล่อยให้ตายด้วยมือของผู้ น้ัน เราจะตัง้ตําบล
หน่ึงไว ้ให ้เขาหนีไปท่ี น่ัน 14  แต่ ถ้าผู้ ใดเจตนาหกัหลังฆ่า
เพื่อนบ้าน  ก็  ให ้ดึงตัวเขาไปจากแท่นบูชาของเราเพื่อลงโทษ
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ให ้ถึงตาย 15  ผู้ ใดทุบตี บิ ดามารดาของตน  ผู้ น้ันจะต้องถูก
ปรบัโทษถึงตายเป็นแน่ 16  ผู้ ใดลักคนไปขายก็ ดี หร ือม ี ผู้ พบ
คนท่ี ถู  กล ักไปอยู่ในมือของผู้น้ั นก ็ ดี  ผู้ ลักน้ันจะต้องถูกปรบั
โทษถึงตายเป็นแน่ 17  ผู้ ใดด่าแช ่งบ ิดามารดาของตน  ผู้ น้ัน
ต้องถูกปรบัโทษถึงตายเป็นแน่ 18 ถ้ามี ผู้ ว ิวาทก ัน และฝ่าย
หน่ึงเอาหนิขวา้งหรอืชก  แต่  อ ีกฝ่ายหน่ึงไม่ถึงแก่ ความตาย 
 เพียงแต่  เจ ็บป่วยต้องนอนพัก 19 ถ้าผู้ ท่ี  ถู กเจ็ บน ัน้ลุกขึ้น ถือ
ไม้ เท ้าเดินออกไปได้ อกี  ผู้  ตีน ้ั นก ็พ้นโทษ  แต่ เขาจะต้องเสีย
ค่าป่วยการ และค่ารกัษาบาดแผลจนหายเป็นปกติ 20 ถ้าผู้
ใดทุบตีทาสชายหญิงของตนด้วยไม้จนตายคามือ  ผู้ น้ันต้อง
ถูกปรบัโทษเป็นแน่ 21 หากวา่ทาสน้ั นม ี ช ีวติต่อไปได้ วนัหน่ึง 
หรอืสองวนัจึงตาย  นายก ็ ไม่ ต้องถูกปรบัโทษ เพราะทาสน้ัน
เป็นดังเงนิของนาย 22 ถ้ามี ผู้ ชายตี กัน  แล ้วบังเอญิไปถูกผู้
หญิ งม ี ครรภ์  ทําให ้ แท้งลูก  แต่ หญิงน้ันไม่ เป็นอนัตราย ต้อง
ปรบัผู้น้ันตามแต่ สามี ของหญิงน้ันจะเรยีกรอ้งเอาจากเขา
และเขาจะต้องเสียตามท่ีพวกผู้พิพากษาจะตัดสิน 23 ถ้า
หากวา่เป็นเหตุ ให ้ เก ิดอนัตรายประการใด  ก็  ให ้ วนิ ิจฉัยดังน้ี
คือชวีติแทนชวีติ 24 ตาแทนตา ฟันแทนฟัน มือแทนมือ  เท 
้าแทนเท้า 25  รอยไหม้ แทนรอยไหม้ แผลแทนแผล รอยชํ้า
แทนรอยชํ้า

 พระราชบัญญัติ  เก ่ียวกับความรบัผิดชอบของเจ้าของ
สัตว์

26 ถ้าผู้ใดตี นัยน์ ตาของทาสชายหญิงให้บอดไป เขาต้อง
ปล่อยทาสผู้น้ันให้เป็นไทยเน่ืองด้วยนัยน์ตาของเขา 27 ถ้า
ผู้ใดทําให้ฟันทาสชายหญิงหลุดไป เขาต้องปล่อยทาสผู้น้ัน
เป็นไทยเน่ืองด้วยฟันของเขา 28 ถ้าววัขวดิชายหรอืหญิงถึง
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ตายจงเอาหนิขวา้งว ัวน ้ันให้ตายเป็นแน่ และอยา่กินเน้ือ
ของมันเลย  แต่  เจ้ าของววัตั วน ้ันไม่ มีโทษ 29  แต่ ถ้าว ัวน ้ัน
เคยขวดิคนมาก่อน และมี ผู้ มาเตือนให ้เจ้ าของทราบ  แต่  เจ้ 
าของมิ ได้ กักขั งม ันไว้ มันจึงได้ขวดิชายหรอืหญิงถึงตาย  ให ้
เอาหนิขวา้งว ัวน ้ันเสียให้ตายและให้ลงโทษเจ้าของถึงตาย
ด้วย 30 ถ้าจะเรยีกรอ้งเอาค่าไถ่จากผู้ น้ัน เขาต้องเสียค่าไถ่
แทนชวีติของเขาตามท่ี ได้  เรยีกรอ้ง 31 หากว ัวน ้ันขวดิบุตร
ชายและบุตรสาว  ก็ จงปรบัโทษตามคําตัดสินข้อน้ี ดุ จกัน
32 ถ้าว ัวน ้ันขวดิทาสชายหญิงของผู้ ใด  เจ้ าของววัต้องให้
เงนิแก่นายของทาสน้ันสามสิบเชเขล  แล ้วต้องเอาหนิขวา้ง
ว ัวน ้ันให้ตายเสียด้วย 33 ถ้าผู้ใดเปิดบ่อหรอืขุดบ่อแต่ มิได้ 
ปิดไว้  แล ้วมีววัหรอืลาตกลงไปตายในบ่อน้ัน 34  เจ้ าของบ่อ
ต้องให้ค่าชดใช ้เขา ต้องเสียเงนิค่าสัตว์น้ันให ้แก่  เจ้าของ  
ซากสัตว ์ ท่ี ตายน้ันจะตกเป็นของเจ้าของบ่อ 35 ถ้าววัของผู้
ใดขวดิววัของผู้อื่นให ้ตาย เขาต้องขายว ัวท ่ี เป็นอยู ่ แล ้วมา
แบ่งเง ินก ัน และว ัวท ่ีตายน้ันให ้แบ ่ งก ันด้วย 36 หรอืถ้ารู ้แล ้ 
วว ่าว ัวน ้ันเคยขวดิมาก่อน  แต่  เจ้ าของมิ ได้ กักขังไว้  เจ้ าของ
ต้องใชว้วัแทนววั และว ัวท ี่ตายน้ั นก ็ตกเป็นของตัว�

22
 สิทธ ิอาํนาจของเจ้าของสัตวแ์ละสิง่ของ

1 �ถ้าผู้ใดลักววัหรอืแกะไปฆ่าหรอืขาย  ให ้ ผู้ น้ันใช้ววัหา้
ตัวแทนววัหน่ึงตัวและแกะส่ีตัวแทนแกะตัวหน่ึง 2 ถ้าผู้ใด
เหน็ขโมยกําลังขุดชอ่งเข้าไปแล้วตีขโมยน้ันตาย  ไม่ ต้อง
ทําให้โลหติตกเพราะการตีคนน้ัน 3 ถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว
ต้องทําให้โลหติตกเพราะการตีคนน้ัน  แต่  ผู้ รา้ยน้ันต้องให้
ค่าชดใช้ ถ้าเขาไม่ มี อะไรจะใช ้ให ้ต้องขายตัวเขาเป็นค่าของ
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ท่ีลักไปน้ัน 4 ถ้าจับของท่ีลักไปน้ันได้ อยู ่ในมือของเขาจะเป็ 
นว ั วก ็ ดี หรอืลาก็ ดี หรอืแกะก็ ดี ซ่ึงยงัเป็นอยู่ ขโมยน้ันต้อง
ให้ค่าชดใช้เป็นสองเท่า 5 ถ้าผู้ใดปล่อยให ้สัตว ์กินของในนา
หรอืในสวนองุน่เสียไป หรอืปล่อยสัตวข์องตน  แล ้วมันไปกิน
ในนาของผู้ อื่น เขาต้องใหค่้าชดใช้ โดยใหข้องท่ี ดี  ท่ี สุดในนา
ของตน และของท่ี ดี  ท่ี สุดในสวนองุน่ของตนเป็นค่าเสียหาย
6 ถ้าจุดไฟท่ีกองหนาม และไฟลามไปติดกองข้าว หรอืติด
ต้นข้าวซ่ึ งม ิ ได้  เก่ียว หรอืติดทุ่งนาให ้ไหม้  เสีย  ผู้  ท่ี  จุ ดไฟน้ัน
ต้องใช้ค่าเสียหายเต็มจํานวน 7 ถ้าผู้ใดฝากเงนิหรอืสิง่ของ
ไว้กับเพื่อนบ้านแล้วของน้ันถูกขโมยลักไปจากเรอืนผู้ น้ัน 
ถ้าจับขโมยได้ ขโมยต้องใช้แทนเป็นสองเท่า 8 ถ้าจับขโมย
ไม่ ได้ จงนําเจ้าของเรอืนมาถึงพวกผู้พิพากษาเพื่อจะดูวา่
มือของตนเองได้ลักสิง่ของของเพื่อนบ้านน้ันหรอืไม่ 9 ในคดี
ฟ้องรอ้งทุกอยา่ง จะเป็นเรือ่งววั  ลา  แกะ หรอืเส้ือผ้า หรอื
เรือ่งสิง่ของใดๆท่ีหายไป ถ้ามีคนมาอา้งวา่สิง่น้ี สิ ่งน้ันเป็น
ของตน จงนําคดีของคู่ความน้ันไปถึงพวกผู้ พิพากษา พวก
ผู้พิพากษาน้ันจะตัดสิ นว ่าผู้ใดผิด  ผู้ น้ันจะต้องใช้ค่าชดใช้
เป็นสองเท่า 10 ถ้าผูใ้ดฝากลาหรอืววั หรอืแกะ หรอืสัตวใ์ดๆ
ไว้กับเพื่อนบ้าน และสัตว์น้ันเกิดตายลงหรอืเป็ นอ ันตราย
หร ือม ี ผู้  ไล่ ต้อนไปจากบ้านน้ันโดยไม่ มี ใครเหน็ 11 ต้องให ้ผู้ 
รบัฝากน้ันปฏิญาณตัวต่อเพื่อนบ้านต่อพระพักตรพ์ระเยโฮ
วาห์เพื่ อด ู วา่ มือของเขาลักของของเพื่อนบ้านน้ันจรงิหรอื
ไม่  แล ้วเจ้าของน้ันจะต้องยนิยอม  ผู้ รบัฝากน้ันไม่ต้องใหค่้า
ชดใช้ 12  แต่ ถ้าสัตวน้ั์นถู กล ักไป ขณะเม่ือผู้รบัฝากอยู ่ด้วย  
ผู้ รบัฝากต้องให้ค่าชดใช ้แก่  เจ้าของ 13 ถ้ามี สัตว ์รา้ยมากัด
ฉีกสัตว์น้ันตาย จงเอาซากมาให ้ตรวจดู เป็นหลักฐาน  แล 
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้วผู้รบัฝากไม่ต้องให้ค่าชดใช้แทนสัตว ์ถู  กก ัดฉีกน้ัน 14 ถ้า
ผู้ใดย ืมสิ ่งใดๆไปจากเพื่อนบ้านแล้วเกิดเป็ นอ ันตราย หรอื
ตายระหวา่งเวลาท่ี เจ้ าของไม่ อยู ่ ผู้ ยมืต้องให้ค่าชดใช้เต็ม
ตามจํานวนเป็นแน่ 15  แต่ ถ้าเจ้าของอยู ่ด้วย  ผู้ ยมืไม่ต้องให้
ค่าชดใช้ ถ้าเป็นของเชา่  ให ้คิดแต่ค่าเชา่เท่าน้ัน

การล่วงประเวณี การไหว ้รู ปเคารพ  ความกรุณา 
16 ถ้าผู้ใดล่อลวงหญิงพรหมจาร ีท่ี ยงัไม่ มี  คู่ หมัน้และนอน

รว่มกับหญิงน้ัน  ผู้ น้ันจะต้องเสียเงนิสินสอด และต้องรบั
หญิงน้ันเป็นภรรยาของตน 17 ถ้าบิดาไม่ยอมอยา่งเด็ดขาด
ท่ีจะยกหญิงน้ันใหเ้ป็นภรรยา เขาก็ต้องเสียเงนิเท่าสินสอด
ตามธรรมเนียม สู่ขอหญิงพรหมจารีน้ัน ดุจ กัน 18 สําหรบั
หญิงแม่ มด  เจ้ าอยา่ใหร้อดชวีติอยู ่เลย 19  ผู้ ใดรว่มประเวณี
กับ สัตว์  ผู้ น้ัน จะ ต้อง ถูก ลงโทษ ถึง ตาย เป็น แน่ 20  ผู้ ใด
ถวายบูชาแด่พระต่างๆเวน้แต่พระเยโฮวาห ์องค์  เดียว  ผู้ 
น้ันต้องถูกทําลายเสียสิน้ 21  เจ้ าอยา่บีบบังคับหรอืข่มเหง
คนต่างด้าวเลย เพราะเจ้าทัง้หลายเคยเป็นคนต่างด้าวอยู่
ในประเทศอยีปิต์ 22 อยา่ข่มเหงหญิ งม ่ายหรอืลูกกําพรา้พ่อ
เลย 23 ถ้าเจ้าข่มเหงเขาโดยวธิีใดก็ ตาม และเขารอ้งทุกข์
ถึงเรา เราจะฟังคํารอ้งทุกข์ของเขาแน่ ๆ  24 ความโกรธข
องเราจะพลุ่งขึ้น และเราจะประหารเจ้าด้วยดาบ ภรรยา
ของเจ้าจะต้องเป็ นม ่าย และบุตรของเจ้าจะต้องเป็นกําพรา้
พ่อ 25 ถ้าเจ้าใหพ้ลไพรข่องเราคนใดท่ีเป็นคนจนและอยูกั่บ
เจ้ายมืเงนิไป อยา่ถือวา่ตนเป็นเจ้าหน้ี และอยา่คิดดอกเบี้ย
จากเขา 26 ถ้าเจ้าได้รบัเส้ือคลุมของเพื่อนบ้านไว้เป็นของ
ประกัน จงคืนของน้ันใหเ้ขาก่อนตะวนัตกดิน 27 เพราะเขามี
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เส้ือคลุมตั วน ้ันตัวเดียวเป็นเครือ่งปกคลุมรา่งกาย  มิ ฉะน้ัน
เวลานอนเขาจะเอาอะไรหม่เล่า ต่อมาเม่ือเขาทูลรอ้งทุกข์
ต่อเรา เราจะสดับฟังเพราะเราเป็นผู้ มี  เมตตากรุณา 28 อยา่
ด่าผู้เป็นพระ หรอืสาปแชง่ผู้ปกครองชนชาติของเจ้าเลย
29 อยา่ชกัชา้ ท่ีจะนําพืชผลและ น้ําผลไม้อนัแรกของเจ้า
มาถวายพระเจ้า จงถวายบุตรชายหวัปีของเจ้าให ้แก่  เรา 
30 สําหรบัววัและแพะแกะของเจ้า จงทําดังน้ันเหมือนกัน
 ให ้ลูกมันอยูกั่บแม่ เจ ็ดวนั ถึงว ันที แ่ปดจงพามาถวายแก่ เรา 
31  เจ้ าทัง้หลายเป็นคนบร ิสุทธ ์ิ อุ ทิศแก่ เรา  เหตุ ฉะน้ันเน้ือ
สัตว ์ท่ี  ถู  กก ัดตายในทุ่งนา  เจ้ าอยา่กินเลย จงทิง้ให้สุนัขกิน
เสีย�

23
 กฎศีลธรรม 

1 �อยา่นําเรือ่งเท็จไปเล่าต่อๆกัน อยา่รว่มมือเป็นพยาน
ใส่รา้ย กับคนชัว่ 2 อยา่ ทําชัว่ตามอยา่งคนจํานวนมากท่ี
เขาทํากันน้ันเลย อยา่อา้งพยานลําเอยีงเข้าข้างหมู่ มาก จะ
ทําให้ขาดความยุ ติ ธรรมไป 3 ทัง้อยา่ลําเอยีงเข้าข้างคนจน
ในคดีของเขา 4 ถ้าเจ้าพบววัหรอืลาของศั ตรู หลงมา จงพา
ไปส่งคืนให ้เจ้ าของจงได้ 5 ถ้าเหน็ลาของผู้ ท่ี  เกล ียดชงัเจ้า
ล้มลงเพราะบรรทุกของหนัก อยา่ได้เมินเฉยเสีย จงชว่ย
เขายกมันขึ้น 6  เจ้ าอยา่บิดเบือนคําพิพากษาให้ผิดไปจาก
ความยุ ติ ธรรมท่ีคนจนควรได้รบัในคดีของเขา 7  เจ้ าจง
หลีกให้หา่งไกลจากการใส่ความคนอื่น อยา่ประหารชวีติ
คนท่ีปราศจากความผิดและคนชอบธรรม เพราะเราจะไม่ 
ยกโทษให ้ คนชัว่ 8 อยา่รบัสินบนเลย เพราะวา่สินบนทําให้
คนตาดีกลายเป็นคนตาบอดไป และพลิกคดีของคนชอบ
ธรรมเสียได้ 9  เจ้ าอยา่ข่มเหงคนต่างด้าวเพราะเจ้ารูจั้กใจ
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คนต่างด้าวแล้ว เพราะวา่เจ้าทัง้หลายก็เคยเป็นคนต่างด้าว
ในประเทศอยีปิต์ มาก ่อน

 ปี  แห ่งการหยุดพัก
10 จงหวา่นพืชและเก่ียวเก็บผลในนาของเจ้าตลอดหก

ปี 11  แต่  ปี  ท่ี  เจ ็ดน้ันจงงดเสีย ปล่อยให ้นาน ้ั นว ่างอยู่  เพื่อ
ให ้คนจนในชนชาติของเจ้าเก็ บก ิน ส่วนท่ีเหลือนอกน้ั นก ็ ให ้ 
สัตว ์ป่ากิน ส่วนสวนองุน่และสวนมะกอกเทศเจ้าจงกระทํา
เชน่เดียวกัน 12 จงทําการงานของเจ้าหกวนั  แต่ ในว ันที ่ เจ ็ด
น้ันจงหยุดงาน เพื่อววั ลาของเจ้าจะได้ พัก และลูกชายทาสี
ของเจ้า กับคนต่างด้าวจะได้พักผ่อนใหส้ดชื่นด้วย 13  สิ ่งทัง้
ปวงท่ีเราสัง่เจ้าไว้น้ันจงระวงัถือให ้ดี และอยา่ออกชื่อพระ
อื่นเลย อยา่ให ้ได้ ยนิชื่อของพระเหล่าน้ันออกจากปากของ
เจ้า

เทศกาลประจําปี
14 จง ถือ เทศกาล ถวาย แก่ เรา ปี ละ สาม ครัง้ 15 จง ถือ

เทศกาลกินขนมปังไรเ้ชื้อตามเวลาท่ีกําหนดไว้ (ในเดือนอา
บีบ อนัเป็นเดือนซ่ึงเราบัญชาไว้  เจ้ าจงกินขนมปังไร้เชื้อ
เจ็ดวนัตามท่ีเราสัง่เจ้าไว ้แล้ว เพราะในเดือนน้ันเจ้าออก
จากอยีปิต์ อยา่ให ้ผู้ ใดมาเฝ้าเรามือเปล่าเลย� 16 จงถือ
เทศกาลเล้ียงฉลองการเก็บเก่ียว ถวายพืชผลแรกท่ี เก ิด
จากแรงงานของเจ้า ซ่ึงเจ้าได้หวา่นพืชลงในนา  เจ้ าจงถือ
เทศกาลเล้ียงฉลองการเก็บพืชผลปลายปี เม่ือเจ้าเก็บพืช
ผลจากทุ่งนาอนัเป็นผลงานของเจ้า 17  ให ้ ผู้ ชายทัง้ปวงเข้า
เฝ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าปีละสามครัง้ 18 อยา่ถวายเลือด
จากเครือ่งบูชาของเรา  พร ้อมกับขนมปั งม ี เชื้อ หรอืปล่อย
ให ้มี ไขมันในเครือ่งบูชาของเราเหลืออยู่จนถึงรุง่เชา้ 19 พืช
ผลอนัดีเลิศซ่ึงได้ เก ็บครัง้แรกจากไรน่าของเจ้าน้ันจงนํามา
ถวายในพระนิเวศพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า อยา่ต้มเน้ือ
ลูกแพะด้วยน้ํานมของแม่มันเลย
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ระเบียบในการชนะแผ่นดินคานาอนั
20  ดู  เถิด เราใช ้ทูตสวรรค์  องค์  หน ่ึงเดินนําหน้าพวกเจ้า

เพื่อคอยระวงัรกัษาพวกเจ้าตามทาง นําไปถึงท่ี ซ่ึงเราได้
เตรยีมไว้ 21 จงเอาใจใส่ทู ตน ัน้และเชื่อฟังเสียงของเขา อยา่
ฝ่าฝืนเขาเพราะเขาจะไม่ยกโทษการละเมิดให ้เจ้ าเลย ด้วย
วา่เขากระทําในนามของเรา 22  แต่ ถ้าเจ้าทัง้หลายเชื่อฟัง
เสียงของเขาจรงิๆ และทําทุกสิง่ตามท่ีเราสัง่ไว้ เราจะเป็น
ศั ตรู ต่อศั ตรู ของพวกเจ้า และจะเป็นปฏิ ปักษ์ ต่อปฏิ ปักษ์ 
ของพวกเจ้า 23 ด้วยวา่ทูตสวรรค์ของเราจะไปข้างหน้าพวก
เจ้า และจะนําพวกเจ้าไปถึงคนอาโมไรต์ คนฮติไทต์ คนเปริ
สซี คนคานาอนั คนฮีไวต์ และคนเยบุส  แล ้วเราจะตัดคน
เหล่าน้ันออกเสีย 24 อยา่กราบไหวพ้ระของเขา หรอืปรนนิบั 
ติ หรอืทําตามแบบอยา่งท่ีพวกเขากระทํา  แต่ จงทําลายรูป
เคารพของเขา และทุบเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์ของเขาเสียให้แหลก
ละเอยีด 25 จงปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า  แล ้ว
พระองค์จะทรงอวยพรแก่อาหารและน้ําของเจ้า เราจะบัน
ดาลให้โรคต่างๆหายไปจากท่ามกลางพวกเจ้า 26 จะไม่ มี 
การแท้งลูก หรอืเป็นหมันในดินแดนของเจ้า เราจะให ้เจ้ 
ามี อายุ  ยนืนาน 27 เราจะบันดาลให ้เก ิดความสยดสยองขึ้ 
นก ่อนหน้าพวกเจ้า เราจะทําลายชาวเมืองทัง้ปวงท่ีพวก
เจ้าไปเผชญิหน้าน้ัน เราจะให้พวกศั ตรู ทัง้ปวงหนัหลังหนี
พวกเจ้า 28 เราจะใช ้ให ้ฝูงต่อล่วงหน้าไปก่อนพวกเจ้า จะขับ
ไล่คนฮีไวต์ คนคานาอนั คนฮติไทต์ไปให้พ้นหน้าพวกเจ้า
29 เราจะไม่ ไล่ เขาไปใหพ้้นหน้าพวกเจ้าในระยะปี เดียว เกรง
วา่แผ่นดินจะรกรา้งไปและสัตวป่์าจะทวจํีานวนขึ้นต่อสู้กับ
พวกเจ้า 30  แต่ เราจะไล่เขาไปใหพ้้นหน้าพวกเจ้าทีละเล็กละ
น้อยจนพวกเจ้าทวีจํานวนมากขึ้น  แล ้วได้รบัมอบดินแดน
น้ันเป็นกรรมสิทธิ์ 31 เราจะกําหนดเขตแดนของพวกเจ้าไว ้
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ตัง้แต่ ทะเลแดงจนถึงทะเลของชาวฟีลิสเตีย  ตัง้แต่ ถิน่ทุ รก 
ันดารจนจดแม่ น้ํา เพราะเราจะมอบชาวเมืองน้ันไว้ในมือ
ของพวกเจ้าให้พวกเจ้าไล่เขาไปเสียให้พ้นหน้า 32 พวกเจ้า
อยา่ทําพันธสัญญากับเขา หร ือก ับพระของเขาเลย 33 เขา
จะอาศัยในดินแดนของเจ้าไม่ ได้ เกรงวา่เขาจะชกัจูงให ้เจ้ 
ากระทําบาปต่อเรา เพราะวา่ถ้าพวกเจ้าปรนนิบั ติ พระของ
เขา เรือ่งน้ี ก็ จะเป็นบ่วงแรว้ดักเจ้าเป็นแน่�

24
พระเจ้าทรงประทานคําสัง่แก่ โมเสส 

1  พระองค์ ตรสักับโมเสสวา่ � เจ้ ากับอาโรน นาดับ และ
อาบีฮู กับพวกผู้ ใหญ่  เจ ็ดสิบคนของอสิราเอลจงขึ้นมาเฝ้า
พระเยโฮวาห์  แล ้วนมัสการอยู ่แต่ไกล 2  ให ้เฉพาะโมเสสผู้
เดียวเข้ามาใกล้พระเยโฮวาห์ ส่วนคนอื่นๆอยา่ให ้เข ้ามาใกล้
และอยา่ให้ประชาชนขึ้นมากับโมเสสเลย� 3 โมเสสจึงนํา
พระวจนะของพระเยโฮวาห์และคําตัดสินทัง้สิน้มาชีแ้จงให้
ประชาชนทราบ ประชาชนทัง้ปวงก็ตอบเป็นเสียงเดียวกั นว 
่า �พระวจนะทัง้หมดซ่ึงพระเยโฮวาหต์รสัไว ้น้ัน พวกเราจะ
กระทําตาม� 4 โมเสสจึงจารกึพระวจนะของพระเยโฮวาห ์
ไว ้ ทุ กคํา  แล ้วต่ืนขึ้นแต่เชา้จัดแจงสรา้งแท่นบูชาขึ้ นที ่เชงิ
ภู เขา ปักเสาหนิขึ้นสิบสองก้อนตามจํานวนตระกูลทัง้สิบ
สองของอสิราเอล 5 ท่านใช ้ให ้ หน ุ่มๆชนชาติอสิราเอลถวาย
เครือ่งเผาบูชาและถวายววัเป็นเครือ่งสันติบูชาแด่พระเย
โฮวาห์ 6 โมเสสเก็บเลือดววัครึง่หน่ึงไว้ในชาม  อ ีกครึง่หน่ึง
ประพรมท่ีแท่นบู ชาน ้ัน 7 ท่านถือหนังสือพันธสัญญาอา่น
ให้ประชาชนฟัง พวกเขากล่าววา่ �บรรดาสิง่ ท่ีพระเยโฮ
วาห์ตรสัไว้น้ันพวกเราจะกระทําตาม และเราจะเชื่อฟัง�
8 โมเสสก็เอาเลือดพรมประชาชนและกล่าววา่ � ดู  เถิด  น่ี 
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เป็นเลือดแหง่พันธสัญญา ซ่ึงพระเยโฮวาห์กระทํากับเจ้า
ตามพระวจนะทัง้หมดน้ี�

โมเสสอยูบ่นภูเขาซีนายส่ี สิ บวนั
9 ครัง้น้ันโมเสสกับอาโรน นาดับและอาบีฮู และพวกผู้ 

ใหญ่  เจ ็ดสิบคนของอสิราเอลขึ้นไปอกี 10 เขาทัง้หลายได้ 
เห ็นพระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล และพื้ นที ่รองพระบาทเป็นดุจ
พลอยไพทูรย์สุกใสเหมือนท้องฟ้าที เดียว 11  พระองค์  มิได้ 
ลงโทษบรรดาหวัหน้าชนชาติ อสิราเอล เขาทัง้หลายได้ เห ็
นพระเจ้าและได้กินและด่ืม 12 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสส
วา่ �ขึ้นมาหาเราบนภูเขาแล้วคอยอยู ่ท่ี น่ัน เราจะให ้แผ่ 
นศิลาอ ันม ีราชบัญญั ติ และข้ อบ ัญญั ติ ซ่ึงเราจารกึไว้เพื่อ
เก็บไว้สอนเขา� 13 โมเสสจึงลุกขึ้นพรอ้มกับโยชูวาผู้ รบั
ใช ้โมเสสขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า 14 และกล่าวแก่พวก
ผู้ ใหญ่  เหล่ าน้ั นว ่า �คอยเราอยู ่ท่ีน่ี จนกวา่เราจะกลับมาหา
พวกท่านอกี  ดู  เถิด อาโรนและเฮอร ์อยู ่กับพวกท่าน ใครมี
เรือ่งราวอะไรก็จงมาหาท่านทัง้สองน้ี เถิด � 15  แล ้วโมเสส
ขึ้นไปบนภู เขา เมฆก็คลุมภูเขาไว้ 16 สงา่ราศีของพระเย
โฮวาห์มาอยู่บนภูเขาซี นาย เมฆน้ันปกคลุมภูเขาอยู่หกวนั
ครั ้นว ั นที ่ เจ ็ดพระองค์ทรงเรยีกโมเสสจากหมู่ เมฆ 17 สงา่
ราศีของพระเยโฮวาหป์รากฏแก่ตาชนชาติอสิราเอลเหมือน
เปลวไฟไหม้ อยู ่บนยอดภู เขา 18 โมเสสเข้าไปในหมู่เมฆน้ัน
และขึ้นไปบนภู เขา โมเสสอยูบ่นภูเขาน้ันส่ี สิ บวนัส่ี สิ บคืน

25
อสิราเอลชว่ยกันถวายเพื่อสรา้งพลับพลา
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1 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงสัง่ชนชาติ
อสิราเอลให้ นําของมาถวายแก่ เรา ของ น้ันให้รบัมาจาก
ทุกๆคนท่ีเต็มใจถวาย 3 ของถวายซ่ึงเจ้าจะต้องรบัจากเขา
คือ  ทองคํา  เงนิ  ทองสัมฤทธิ ์ 4 ด้ายสี ฟ้า  สี ม่วง  สี  แดง
เข้ม ผ้าป่านเน้ือละเอยีดและขนแพะ 5  หน ังแกะตัวผู้ ยอ้มสี  
แดง  หน ังของตัวแบดเจอร์ และไม้กระถินเทศ 6 น้ํามันเติม
ประทีป เครือ่ง เทศปรุง น้ํามันสําหรบั เจิม และปรุง เครือ่ง
หอม 7 พลอยสีน้ําข้าวและพลอยสําหรบัฝังในเอโฟดและ
ทับทรวง 8  แล ้วให้เขาสรา้งสถานบร ิสุทธ ์ิถวายแก่ เรา เพื่อ
เราจะได้ อยู ่ท่ามกลางพวกเขา 9 แบบอยา่งพลับพลาและ
เครือ่งทัง้ปวงของพลับพลาน้ัน  เจ้ าจงทําตามท่ีเราแจ้งไว ้
แก่  เจ้ าน้ี ทุ กประการ

 ห ีบพันธสัญญา
10  ให ้เขาทําหบีใบหน่ึ งด ้วยไม้กระถินเทศ ยาวสองศอก

คืบ กวา้งศอกคืบ และสูงศอกคืบ 11  ห ี บน ้ันหุ ้มด ้วยทองคํา
บร ิสุทธ ์ิทั ้งด ้านในและด้านนอก  แล ้วทํากระจังคาดรอบห ี
บน ้ันด้วยทองคํา 12  ให ้หล่อหว่งทองคําส่ีหว่งสําหรบัห ีบน ้ัน
 ติ ดไว ้ท่ี  มุ  มท ้ังส่ี ด้านน้ีสองหว่งและด้านน้ันสองห ่วง 13  ให ้
ทําคานหามด้วยไม้กระถินเทศหุ ้มด ้วยทองคํา 14  แล ้วสอด
คานหามเข้า ท่ีหว่งข้างหบีสําหรบัใช้ยกหามห ีบน ้ัน 15  ไม้ 
คานหามให้สอดไวใ้นหว่งของหบี อยา่ถอดออกเลย 16 พระ
โอวาทท่ีเราจะให ้แก่  เจ้ าจงเก็บไว้ในห ีบน ้ัน 17  แล ้วจงทํา
พระท่ีน่ังกรุณาด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิยาวสองศอกคืบ กวา้ง
ศอกคืบ 18 จงทําเครูบทองคําสองรูป โดยใช ้ฝี ค้อนทําตัง้
ไว ้ท่ี ปลายพระท่ีน่ังกรุณาทัง้สองข้าง 19 ทําเครูบไว ้ท่ี ปลาย
พระท่ีน่ังกรุณาข้างละรูป ทําเครู บน ้ันและให้ตอนปลายทัง้
สองข้างติดเป็นเน้ือเดียวกับพระท่ีน่ังกรุณา 20  ให ้เครูบกาง
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ปีกออกไว ้เบื้องบน ปกพระท่ีน่ังกรุณาไวด้้วยปีก และให้หนั
หน้าเข้าหากัน  ให ้เครูบหนัหน้ามาตรงพระท่ีน่ังกรุณา 21  
แล ้วจงตัง้พระท่ีน่ังกรุณาน้ันไว้บนหบี จงบรรจุพระโอวาท
ซ่ึงเราจะให ้ไว ้ แก่  เจ้ าไว้ในห ีบน ้ัน 22  ณ  ท่ี  น้ัน เราจะอยู ่ให ้ 
เจ้ าเข้าเฝ้า และจะสนทนากับเจ้าจากเหนือพระท่ีน่ังกรุณา
ระหวา่งกลางเครู บท ้ังสองซ่ึงตัง้อยู่บนหบีพระโอวาท เรา
จะ สนทนา กับ เจ้า ทุก เรือ่ง ซ่ึง เรา จะ สัง่ เจ้า ให้ประกาศ แก่ 
ชนชาติ  อสิราเอล 

 โต ๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์
23  แล ้วจงเอาไม้กระถินเทศมาทําโต๊ะตัวหน่ึง ยาวสอง

ศอก กวา้ง หน่ึง ศอก และ สูง ศอก คืบ 24  เจ้ า จง หุม้ โต๊ะ
น้ันด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ และทํากระจังทองคํารอบโต๊ะน้ัน
ด้วย 25 ประกับโต๊ะน้ันทําให้กวา้งหน่ึงฝ่ามือโดยรอบ  แล ้ว
ทํากระจังทองคําประกอบให้รอบประกั บน ้ัน 26 จงทําหว่ง
ทองคําส่ีหว่งติดไว ้ท่ี  มุ มขาโต๊ะทัง้ส่ี 27 หว่งน้ันให ้ติ ดช ิดก ับ
ประกับ เพื่อเอาไว้สอดคานหาม 28  เจ้ าจงทําคานหามด้วย
ไม้กระถินเทศ หุ ้มด ้วยทองคํา  ให ้หามโต๊ะด้วยไม้ น้ี 29  เจ้ าจง
ทําจานและชอ้น  คนโท และอา่งน้ําท่ี ใช ้สําหรบัรนิเครือ่งด่ืม
บู ชา  สิ ่งเหล่าน้ี เจ้ าจงทําด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ30 และเจ้าจง
วางขนมปังหน้าพระพักตร ์ไว ้บนโต๊ะน้ันต่อหน้าเราเป็นนิตย์

คันประทีปทองคํา
31  เจ้ าจงทําคันประที ปอ ันหน่ึ งด ้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิจงใช ้

ฝี ค้อนทําคันประทีป  ให ้ทัง้ลําตัว  กิง่  ดอก ดอกตูม และกลีบ
ติดเป็นเน้ือเดียวกันคันประที ปน ้ัน 32  ให ้ มี กิง่หกกิง่ แยก
ออกจากลําคันประที ปน ้ันข้างละสามกิง่ 33 กิง่หน่ึ งม ีดอกเห
มือนดอกอ ัลม ันด์สามดอก  ทุ กๆดอกให ้มี ดอกตูมและกลีบ  
อ ี กก ่ิงหน่ึงให ้มี ดอกสามดอกเหมือนดอกอ ัลม ันด์  ทุ กๆดอก
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ให ้มี ดอกตูมและกลีบ  ให ้เป็นดังน้ีทัง้หกกิง่ซ่ึงยื่นออกจาก
ลําคันประทีป 34 สําหรบัลําคันประที ปน ้ันให ้มี ดอกส่ีดอกเห
มือนดอกอ ัลม ันด์ ทัง้ดอกตูมและกลีบ 35  ใต้ กิง่ทุกๆคู่ทัง้
หกกิง่ท่ีลําคันประที ปน ้ัน  ให ้ มี ดอกตูมเป็นเน้ือเดียวกั นก ับ
คันประทีป 36 ดอกตูมและกิง่ทําให้เป็นเน้ือเดียวกั นก ับคัน
ประทีป  ให ้ ทุ กส่วนเป็นเน้ือเดียวกันด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ ท่ี  ใช ้
ค้อนทํา 37 จงทําตะเกียงเจ็ดดวงสําหรบัคันประที ปน ัน้  แล ้ว
จุดตะเกียงใหส่้องแสงตรงไปหน้าคันประทีป 38ตะไกรตัดไส้ 
ตะเกียง และถาดใส่ตะไกรให้ทําด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ39 คัน
ประที ปก ับเครือ่งใช ้ทุ กอยา่งให้ทําด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ หน ่ึง
ตะลันต์ 40 จงระวงัทําสิง่เหล่าน้ีตามแบบอยา่งท่ีเราแจ้งแก่ 
เจ้ าบนภู เขา �

26
ม่านสําหรบัพลับพลา

1 � นอกจากน้ัน  เจ้ าจงทําพลับพลาด้วยม่านสิบผืน ทํา
ด้วย ผ้า ป่าน เน้ือ ละเอยีด และ ผ้า ทอ ด้วย ด้าย ยอ้ม สี ฟ้า  
สี ม่วง  สี  แดงเข้ม กับให ้มี ภาพเครูบฝีมือชา่งออกแบบไว้
2 ม่านผืนหน่ึงให้ยาวยี ่สิ บแปดศอก กวา้งส่ี ศอก ม่านทุก
ผืนให ้เท่ากัน 3 ม่านหา้ผืนให ้เก ่ียวติ ดก ัน และอ ีกห ้าผืนน้ั 
นก ็ ให ้ เก ่ียวติ ดก ันด้วย 4 จงทําหูม่านด้วยด้ายสีฟ้าติดไว้
ตามขอบม่านด้านนอกสุดชุดท่ี หน่ึง และตามขอบม่านด้าน
นอกสุดชุดท่ี สอง จงติดหู ไว ้ เหมือนกัน 5 ม่านผืนหน่ึงให้ทํา
หูหา้สิบหู และตามขอบม่านชุดท่ี สอง  ให ้ทําหูหา้สิบหู ให ้ ตรง
กัน 6 จงทําขอทองคําหา้สิบขอสําหรบัใช ้เก ่ียวม่าน  เพื่อให ้
เป็นพลับพลาเดียวกัน 7 จงทําม่านด้วยขนแพะ สําหรบัเป็น
เต็นท์คลุมพลับพลาชัน้นอกอกีสิบเอด็ผืน 8 ม่านผืนหน่ึง
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ให้ทํายาวสามสิบศอก กวา้งส่ี ศอก ทัง้สิบเอด็ผืนให ้เท่ากัน 
9 ม่านหา้ผืนให ้เก ่ียวติ ดก ันต่างหากและม่านอกีหกผืนให ้เก 
ี่ยวติ ดก ันต่างหากเช ่นก ัน และม่านผื นที ่หกน้ันจงให้หอ้ย
ซ้อนลงมาข้างหน้าพลับพลา 10 ทําหหูา้สิบหู ติ  ดก ับขอบม่าน
ด้านนอกสุดชุดท่ี หน่ึง และหูหา้สิบหู ติ  ดก ับขอบม่านด้าน
นอกสุดชุดท่ี สอง 11  แล ้วทําขอทองสัมฤทธิห์า้สิบขอ  เก ่ียว
ขอเข้าท่ี หู  เก ่ียวให ้ติ ดเป็นเต็นท์หลังเดียวกัน 12 ม่านเต็นท์
ส่วนท่ี เก ินอยู่ คือชายม่านครึง่หน่ึงท่ี เหลืออยู ่ น้ัน จงให้หอ้ย
ลงมาด้านหลังพลับพลา 13 ส่วนม่านคลุมพลับพลา ซ่ึงยาว
เกินไปข้างละหน่ึงศอกน้ัน  ให ้หอ้ยลงมาข้างๆพลับพลาทัง้
ข้างน้ีและข้างโน้น สําหรบัใช ้กําบัง 14 เครือ่งดาดเต็นท์ ข้าง
บน  เจ้ าจงทําด้วยหนังแกะตัวผู้ ยอ้มสี แดงชัน้หน่ึง และคลุ 
มด ้วยหนังของตัวแบดเจอร ์อ ีกชัน้หน่ึง

 ไม้ กรอบสําหรบัพลับพลา
15  ไม้ กรอบสําหรบัทําฝาพลับพลาน้ัน  ให ้ ใช ้ ไม้ กระถินเทศ

ตัง้ตรงขึ้น 16  ไม้ กรอบน้ันให้ยาวแผ่นละสิบศอก กวา้งศอก
คืบ 17  ให ้ มี เดือยกรอบละสองเดือย เดือยกรอบหน่ึ งม ี ไม้ 
ประกับติ ดก ับเดือยอกีกรอบหน่ึง  ไม้ กรอบพลับพลาทัง้หมด
ให้ทําอยา่งน้ี 18  เจ้ าจงทําไม้กรอบพลับพลาดังน้ี ด้านใต้ ให ้
ทํายี ่สิ บแผ่น 19 จงทําฐานรองร ับด ้วยเงนิส่ี สิ บฐานสําหรบั
ไม้กรอบยี ่สิ บแผ่น  ใต้  ไม้ กรอบแผ่นหน่ึงให ้มี ฐานรองรบั
แผ่นละสองฐาน สําหรบัสวมเดือยสองอนั 20 ด้านท่ีสองของ
พลับพลาข้างทิศเหนือน้ัน  ให ้ ใช ้ ไม้ กรอบยี ่สิ บแผ่น 21 และ
ทําฐานเงนิรองรบัส่ี สิ บฐาน  ใต้ กรอบให้ทําฐานแผ่นละสอง
ฐาน 22 ส่วนด้านหลังทิศตะวนัตกของพลับพลา  ให ้ ทําไม ้
กรอบหกแผ่น 23 และทําอกีสองแผ่นสําหรบัมุมพลับพลา
ด้านหลัง 24  ไม้ กรอบน้ันข้างล่างให ้แยกกัน  แต่ ตอนบนยอด
ให ้ติ  ดก ั นที ่หว่งแรกทัง้สองแหง่  ให ้กระทําดังน้ี ก็ จะทําให ้เก ิ 



 หน ังสืออพยพ 26:25 lxix  หน ังสืออพยพ 26:35

ดม ุมสองมุม 25 คือรวมเป็นไม้กรอบแปดแผ่นด้วยกัน และ
ฐานเงนิสิบหกอนั  ใต้ กรอบไม้ ให ้ มี ฐานรองรบัแผ่นละสอง
ฐาน

 ไม้ กรอบหุ ้มด ้วยทองคํา
26  เจ้ าจงทํากลอนด้วยไม้กระถินเทศหา้อนั สําหรบัไม้

กรอบฝาพลับพลาด้านหน่ึง 27 และกลอนอ ีกห ้าอนัสําหรบั
ขัดไม้กรอบฝาพลับพลาอ ีกด ้านหน่ึง และกลอนอ ีกห ้าอนั
สําหรบัขัดไม้กรอบฝาพลับพลาด้านหลัง คื อด ้านตะวนัตก
28 กลอนตัวกลางคืออยู่ตอนกลางของไม้กรอบสําหรบัขัด
ฝารอ้ยให ้ติดกัน 29 จงหุม้ไม้กรอบเหล่าน้ันด้วยทองคํา และ
ทําหว่งไม้กรอบด้วยทองคําสําหรบัรอ้ยกลอน และกลอน
น้ันให้หุ ้มด ้วยทองคํา 30  พล ับพลาน้ัน  เจ้ าจงจัดตัง้ไว้ตาม
แบบอยา่งท่ีเราได้ แจ ้งแก่ เจ้ าแล้ วท ี่บนภู เขา 

ม่านท่ี อยู ่ระหวา่งท่ี บรสุิทธิ ์กั บท ่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด 
31 จงทําม่านผืนหน่ึง  ทอด ้วยด้ายสี ฟ้า  สี ม่วง  สี  แดง

เข้ม และด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีด  ให ้ มี ภาพเครูบฝีมือชา่ง
ออกแบบไว้ 32 ม่านน้ันให้แขวนไว้ด้วยขอทองคําท่ีเสาไม้
กระถินเทศส่ีเสาท่ีหุ ้มด ้วยทองคํา และซ่ึงตัง้อยู่บนฐานเงนิ
ส่ี อนั 33 ม่านน้ันให้เขาแขวนไว้กับขอสําหรบัเก่ียวม่าน  แล 
้วเอาหบีพระโอวาทเข้ามาไวข้้างในภายในม่าน และม่านน้ัน
จะเป็ นที ่ แบ ่งพลับพลาระหวา่งท่ี บรสุิทธิ ์กั บท ่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด 
34 พระท่ีน่ังกรุณาน้ันให้ตัง้ไวบ้นหบีพระโอวาทในท่ี บรสุิทธิ ์ 
ท่ีสุด 35 จงตัง้โต๊ะไว้ข้างนอกม่าน และจงตัง้คันประทีปไว้
ด้านใต้ในพลับพลาตรงข้ามกับโต๊ะ  เจ้ าจงตัง้โต๊ะไวท้างด้าน
เหนือ

ม่านสําหรบัประตู พลับพลา 
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36  เจ้ าจงทําบังตาท่ี ประตู  เต็นท์ น้ันด้วยด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  
สี  แดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีดประกอบด้วยฝีมือ
ชา่งด้ายสี 37 จงทําเสาหา้ต้นด้วยไม้กระถินเทศสําหรบัติด
บังตาท่ี ประตู  แล ้วหุม้ เสาน้ันด้วยทองคํา ขอแขวนเสาจง
ทําด้วยทองคํา  แล ้วหล่อฐานทองสัมฤทธิ์หา้ฐานสําหรบั
รองรบัเสาน้ัน�

27
แท่นบูชาหุ ้มด ้วยทองเหลือง

1 � เจ้ าจงทําแท่นบู ชาด ้วยไม้กระถินเทศให้ยาวหา้ศอก
กวา้งหา้ศอก  ให ้เป็นแท่นส่ีเหล่ียมจั ตุ รสั สูงสามศอก 2 จง
ทําเชงิงอนติดไว้ทัง้ ส่ี มุ มของแท่น  ให ้เป็นชิน้ เดียวกั นก 
ับแท่น และจงหุม้แท่นด้วยทองสัมฤทธิ์ 3  เจ้ าจงทําหม้อ
สําหรบัใส่ ขี้เถ้า  พล ่ัว  ชาม ขอเก่ียวเน้ือและถาดรองไฟ คือ
เครือ่งใช้สําหรบัแท่นทัง้หมด  เจ้ าจงทําด้วยทองสัมฤทธิ์ 4  
แล ้วเอาทองสัมฤทธิ์ทําตาข่ายประดับแท่นน้ัน กับทําหว่ง
ทองสัมฤทธิ ์ติ ดท่ี มุ  มท ้ังส่ีของตาข่าย 5 ตาข่ายน้ันให ้อยู ่ ใต้ 
กระจังของแท่น และให้หอ้ยอยู ่ตัง้แต่ กลางแท่นลงมา 6  
ไม้ คานหามแท่นให้ทําด้วยไม้กระถินเทศและหุ ้มด ้วยทอง
สัมฤทธิ์ 7  ไม้ คานน้ันใหส้อดไวใ้นห ่วง ในเวลาหามไม้คานจะ
อยู่ข้างแท่นข้างละอนั 8 แท่นน้ันทําด้วยไม้ กระดาน  แต่ ข้าง
ในแท่นกลวงตามแบบท่ี แจ ้งแก่ เจ้ าแล้ วท ี่ ภูเขา จงใหเ้ขาทํา
อยา่งน้ัน

ลานพลับพลา
9  เจ้ าจงสรา้งลานพลับพลา  ให ้รัว้ด้านใต้ มี ผ้าบังลานน้ัน

ทําด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีดยาวหน่ึงรอ้ยศอก 10  ให ้ มี เสายี ่
สิ บต้ นก ับฐานทองสัมฤทธิ์รองรบัเสายี ่สิ บฐาน ขอติดเสา
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และราวยดึเสาน้ัน  ให ้ทําด้วยเงนิ 11  ทํานองเดียวกัน ด้าน
ทิศเหนือให ้มี ผ้าบังยาวรอ้ยศอก เหมือนกั นก ับเสายี ่สิ บต้น
และฐานทองสัมฤทธิ ์ย ่ี สิ บฐาน ขอติดเสาและราวยดึเสาน้ัน
 ให ้ทําด้วยเงนิ 12 ตามส่วนกวา้งของลานด้านตะวนัตก  ให ้ มี 
ผ้าบังยาวหา้สิบศอก กับเสาสิบต้น และฐานรองรบัเสาสิบ
ฐาน 13 ส่วนกวา้งของลานด้านตะวนัออก  ให ้ยาวหา้สิบศอก
14 ผ้าบั งด ้านรมิประตูข้างหน่ึงให้ยาวสิบหา้ศอก  มี เสาสาม
ต้น และฐานรองรบัเสาสามฐาน 15  อ ีกข้างหน่ึงให ้มี ผ้าบัง
ยาวสิบหา้ศอก  มี เสาสามต้น และฐานรองรบัเสาสามฐาน
16  ให ้ มี ผ้าบังตาท่ี ประตู ลานยาวยี ่สิ บศอก ผ้าสี ฟ้า  สีม่วง  
สี  แดงเข้ม และผ้าป่านเน้ือละเอยีด ประกอบด้วยฝีมือของ
ชา่งด้ายสี กับเสาส่ีต้นและฐานรองรบัเสาส่ี ฐาน 

เสาแหง่พลับพลา
17 เสาล้อมรอบลานทัง้หมด  ให ้ มี ราวสําหรบัยดึเสาให ้ติ 

ดต่ อก ันทําด้วยเงนิ และให้ทําขอด้วยเงนิ ฐานรองรบัเสา
น้ันทํา ด้วยทองสัมฤทธิ์ 18 ด้านยาวของลานน้ันจะเป็ นร 
้อยศอก ด้านกวา้งหา้สิบศอก สูงหา้ศอก กัน้ด้วยผ้าป่าน
เน้ือละเอยีด และมีฐานทองสัมฤทธิ์ 19  เครือ่ง ใช ้สอยทัง้
ปวงของพลับพลาพรอ้มทัง้หลักหมุดของพลับพลา กับหลัก
หมุดสําหรบัรั ้วท ี่กัน้ลานทัง้หมด  ให ้ทําด้วยทองสัมฤทธิ์

น้ํามันสําหรบัประทีป
20  เจ้ าจงสัง่ชนชาติอสิราเอลให้นําน้ํามันมะกอกเทศบร ิ

สุทธ ์ิ ท่ี คัน้ไว้น้ันมาสําหรบัเติมประทีป เพื่อจะให้ประที ปน 
ัน้ ส่องสวา่งอยู ่เสมอ 21 ในพลับพลาแหง่ ชุ มน ุมข้างนอก
ม่านซ่ึงอยู ่หน ้าหบีพระโอวาท  ให ้อาโรนและบุตรชายของ
อาโรน  ดู แลประที ปน ้ันอยู ่เฉพาะพระพักตร ์พระเยโฮวาห์  
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ตัง้แต่ เวลาพลบค่ําจนถึงรุง่เชา้  ให ้เป็นกฎเกณฑ์ เนืองนิตย ์ 
ท่ี  ชนชาติ อสิราเอลต้องปฏิบั ติ ตามชัว่อายุของเขา�

28
พวกปุโรหติ

1 �จงนําอาโรนพี่ชายของเจ้ากับบุตรชายของเขาแยก
ออกมาจากหมู่ ชนชาติ อสิราเอลให้มาอยู ่ใกล้  เจ้า เพื่อจะให ้
ปรนนิบัติ เราในตําแหน่งปุโรหติ คือทัง้อาโรนกับบุตรชาย
ของอาโรน คือนาดับ  อาบ ีฮู เอเลอาซาร์ กับอธิามาร์ 2  แล 
้วให้ทําเครือ่งยศบร ิสุทธ ์ิสําหรบัอาโรนพี่ชายของเจ้าให้สม
เกียรติ และงดงาม 3  ให ้ กล ่าวแก่คนทัง้ปวงผู้เฉลียวฉลาด
ซ่ึงเราได้บันดาลให้เขามี จิ ตใจอนัประกอบด้วยสติปัญญา
น้ัน  ให ้เขาทําเครือ่งยศสําหรบัสถาปนาอาโรนให ้ปรนนิบัติ 
เราในตําแหน่งปุโรหติ

เครือ่งยศของพวกปุโรหติ
4  ให ้เขาทําเครือ่งยศดังต่อไปน้ีคือทับทรวง เส้ือเอโฟด  

เส้ือคลุม เส้ือตาสมุก ผ้ามาลาและรดัประคด และใหเ้ขาทํา
เครือ่งยศบร ิสุทธ ์ิสําหรบัอาโรนพี่ชายของเจ้าและบุตรชาย
ของเขา เพื่อจะให ้ปรนนิบัติ เราในตําแหน่งปุโรหติ 5  ให ้เขา
เหล่าน้ั นร ับเอาทองคํา ด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม และผ้า
ป่านเน้ือละเอยีด 6  ให ้เขาทําเอโฟดด้วยทองคํา ด้วยด้ายสี 
ฟ้า  สีม่วง  สี แดงเข้มและผ้าป่านเน้ือละเอยีด ตัดด้วยฝีมือ
ชา่งออกแบบ 7แถบท่ีผู กบ ่าของเอโฟดน้ัน  ให ้ ติ  ดก ับรมิตอน
บนทัง้สองชิน้ เพื่อจะติดเป็ นอ ันเดียวกัน 8 รดัประคดทอ
อยา่งประณีต สําหรบัคาดทับเอโฟด  ให ้ทําด้วยฝีมืออยา่ง
เดียวกัน และใช ้วตัถุ อยา่งเดียวกับเอโฟด คือทําด้วยทองคํา
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ด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม และผ้าป่านเน้ือละเอยีด 9  แล 
้วให ้ใช ้พลอยสี น้ําข้าวสองแผ่น สําหรบัจารกึชื่ อบ ุตรของ
อสิราเอลไว้ 10  ท่ี พลอยแผ่นหน่ึงให ้จาร ึกชื่อหกชื่อ และแผ่ 
นที ่สองก็ ให ้ จาร ึกชื่อไว ้อ ีกหกชื่อท่ี เหลืออยู ่ตามกําเนิด 11  
ให ้ชา่งแกะจารกึชื่อเหล่าบุตรอสิราเอลไว ้ท่ี พลอยทัง้สอง
แผ่นน้ัน เชน่อยา่งแกะตราแล้วฝังไว้บนกระเปาะทองคําซ่ึ 
งม ีลวดลายละเอยีด 12 พลอยทัง้สองแผ่นน้ันให ้ติ ดไว้กับ
เอโฟดบนบ่าทัง้สองข้าง พลอยน้ันจะเป็ นที ่ระลึกถึงบรรดา
บุตรแห ่งอ ิสราเอล และอาโรนจะแบกชื่อเขาทัง้หลายไวบ้น
บ่าทัง้สองเฉพาะพระพักตรพ์ระเยโฮวาหเ์ป็ นที ่ ระลึก 13  เจ้ 
าจงทํากระเปาะทองคํามีลวดลายละเอยีด 14 กับทําสรอ้ย
สองสายด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิเป็นสรอ้ยถักเกลียวแล้วติดไว ้
ท่ี กระเปาะน้ัน

ทับทรวงสําหรบัพวกปุโรหติ
15 จง ทํา ทับทรวง แหง่ การ พิพากษา ด้วย ฝีมือ ชา่ง

ออกแบบฝีมือเหมือนทําเอโฟดคือทําด้วยทองคํา ด้ายสี ฟ้า 
 สีม่วง  สี แดงเข้มและผ้าป่านเน้ือละเอยีด 16  ให ้ทําทับทร
วงเป็ นร ูปส่ีเหล่ียมจั ตุ รสั พับทบกลาง ยาวคืบหน่ึง กวา้ง
คืบหน่ึง 17 จงฝังพลอยส่ีแถวบนทับทรวงน้ัน แถวท่ี หน ่ึง
ฝังทั บท ิม  บุ ษราคัมและพลอยสี แดงเข้ม 18 แถวท่ีสองฝัง
มรกต  ไพทูรย ์และเพชร 19 แถวท่ีสามฝังนิล  โมรา และ
พลอยสี ม่วง 20 แถวท่ี สี ่ฝังพลอยเขียว พลอยสีน้ําข้าวและ
หยก พลอยทัง้หมดน้ี ให ้ฝังในลวดลายอนัละเอยีดท่ีทําด้วย
ทองคํา 21 พลอยเหล่าน้ันให ้มี ชื่อเหล่าบุตรอสิราเอลสิบสอง
ชื่อจารกึไว้เหมือนแกะตรา จะมีชื่อตระกูลทุกตระกูลตาม
ลําดับสิบสองตระกูล 22 และเจ้าจงทําสรอ้ยถักเกลี ยวด ้วย
ทองคําบร ิสุทธ ิสํ์าหร ับท ับทรวง 23 และเจ้าจงทําหว่งทองคํา
สองหว่งติดไว ้ท่ี  มุ มบนทัง้สองของทับทรวง 24 ส่วนสรอ้ยท่ี
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ทําด้วยทองคําน้ัน  ให ้ เก ่ี ยวด ้วยหว่งท่ี มุ  มท ับทรวง 25 และ
ปลาย สรอ้ย อกี สอง ข้าง  ให ้ ติ  ดก ับ กระเปาะ ท่ี มี ลวดลาย
ละเอยีดทัง้สอง  ให ้ ติ ดไว้ข้างหน้าท่ีแถบยดึเอโฟดทัง้สอง
ข้างบนบ่า 26 จงทําหว่งทองคําสองอนัติดไว ้ท่ี  มุ  มล ่างทัง้
สองข้างของทับทรวงข้างในท่ี ติ ดเอโฟด 27 จงทําหว่งสอง
อนัด้วยทองคําใส่ ไว ้รมิเอโฟดเบื้องหน้า  ใต้ แถบท่ีตะเข็บ
เหนือรดัประคดซ่ึงทอด้วยฝีมือประณีตของเอโฟด 28  ให ้ผูก
ทับทรวงน้ันติ ดก ับเอโฟดด้วย  ใช ้ด้ายถักสีฟ้ารอ้ยผูกท่ี หว่ง 
 ให ้ทับทรวงทับรดัประคดท่ีทําด้วยฝีมือประณีตของเอโฟด
เพื่ อม ิ ให ้ทับทรวงหลุดไปจากเอโฟด 29 อาโรนจึงจะมีชื่อ
เหล่าบุตรอสิราเอลจารกึไว ้ท่ี ทับทรวงแหง่การพิพากษาติด
ไว ้ท่ี หวัใจของตน  ให ้เป็ นที ่ระลึกต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์
เสมอ เม่ือเขาเข้าไปในท่ี บรสุิทธิ ์ น้ัน 30 จงใส่อูรมิและทูม
มิมไว้ในทับทรวงแหง่การพิพากษา และของสองสิง่ น้ีจะ
อยู ่ท่ี หวัใจของอาโรนเม่ือเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ อาโรนจะ
รบัภาระการพิพากษาเหล่าบุตรอสิราเอลไว ้ท่ี หวัใจของตน
เสมอเฉพาะพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์

เส้ือคลุมสี ฟ้า 
31  เจ้ าจงทําเส้ือคลุมให ้เข ้าชุ ดก ับเอโฟดด้วยผ้าสีฟ้าล้ 

วน 32  ให ้ทําชอ่งคอกลางผืนเส้ือ  แล ้วขลิบรอบคอด้วยผ้าทอ
เชน่เดียวกับคอเส้ือทหาร เพื่อจะมิ ให ้ ขาด 33  ท่ี ชายล่างของ
เส้ือคลุมให้ปั กรู ปทั บท ิม  ใช ้ด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี แดงเข้มรอบ
ชายเส้ือ และติ ดล ูกพรวนทองคําสลั บก ับผลทั บท ิม 34 ลูก
พรวนทองคําลูกหน่ึง ผลทั บท ิมผลหน่ึง ลูกพรวนทองคําอ ี
กล ูกหน่ึง ผลทั บท ิ มอ ีกผลหน่ึงรอบชายล่างของเส้ือคลุม
35 อาโรนจะสวมเส้ือตั วน ้ันเม่ือทํางานปรนนิบั ติ และจะ
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ได้ยนิเสียงลูกพรวนเม่ือเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ในท่ี บรสุิทธิ ์
และเม่ือเดินออกมา ด้วยเกรงวา่เขาจะต้องตาย

 แผ่ นทองคํากับมาลา
36  เจ้ าจงทําแผ่นทองคําบร ิสุทธ ์ิ จาร ึกคําวา่ � บรสุิทธิ ์ 

แด่ พระเยโฮวาห�์  ไว ้เหมือนอยา่งแกะตรา 37 และเจ้าจง
เอา ด้าย ถัก สี ฟ้า ผูก แผ่น ทองคํา น้ัน ไว้บน มาลา ให ้อยู ่ ท่ี 
ข้างมาลาด้านหน้า 38  แผ่ นทองคํา น้ันจะอยู ่ท่ี  หน ้าผาก
ของอาโรน และอาโรนจะรบัความชัว่ชา้อนัเกิดแก่ ชนชาติ 
อสิราเอล เน่ืองจาก ของ ถวาย อนั บร ิสุทธ ์ิ ซ่ึง นํา มา ชาํระ
ให้ เป็นของถวายอนับร ิสุทธ ์ิ และแผ่นทองคํา น้ันให ้อยู ่ ท่ี  
หน ้าผากของอาโรนเสมอ เพื่อ สิง่ของเหล่า น้ันจะเป็ นที ่
โปรดปรานต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์

 รดัประคด  มาลา และกางเกง
39 จงทอเส้ือให้เป็นลวดลาย ด้วยป่านเน้ือละเอยีด ส่วน

ผ้า มาลา น้ัน จง ทํา ด้วย ผ้า ป่าน เน้ือ ละเอยีด และ ทํา รดั
ประคด ด้วย ฝีมือ ชา่ง ด้าย สี 40 จง ทํา เส้ือ รดั ประคด และ
มาลา สําหรบั บุตร ชาย ทัง้ หลาย ของ อา โรน ให้ สม เกียรติ
และงดงาม 41 จงแต่งอาโรนพี่ชายของเจ้าและบุตรชาย
ทัง้ หลาย ของ เขา ด้วย เครือ่ง ยศ  แล ้ว เจิม และ สถาปนา
และชาํระเขาให ้บรสุิทธิ ์เพื่อจะให ้ปรนนิบัติ เราในตําแหน่ง
ปุโรหติ 42 จงเยบ็กางเกงให้เขาเหล่าน้ันด้วยผ้าป่านเพื่อจะ
ปกปิดกายท่ี เปล ือยของเขา  ให ้ยาวตัง้แต่เอวจนถึงต้นขา
43  ให ้อาโรนกับบุตรชายทัง้หลายของเขาสวมเม่ือเข้าไปใน
พลับพลาแหง่ชุ มน ุม และเม่ือเข้าใกล้แท่นจะปรนนิบั ติ  ณ  
ท่ี  บรสุิทธิ ์  เกล ือกวา่เขาจะก่อความชัว่ชา้และถึงตาย เรือ่ง
น้ี ให ้เป็นกฎเกณฑ์ เนืองนิตย ์ ท่ี เขาและเชื้อสายของเขาท่ีมา
ภายหลังเขาจะต้องปฏิบั ติ  ตาม �



 หน ังสืออพยพ 29:1 lxxvi  หน ังสืออพยพ 29:12

29
การสถาปนาพวกปุโรหติ

1 � ต่อไปน้ี เป็นการซ่ึงเจ้าควรกระทําเพื่อชาํระตัวเขาทัง้
หลายให ้บรสุิทธิ ์เพื่อเขาจะปรนนิบั ติ เราในตําแหน่งปุโรหติ
คือจงเอาววัหนุ่มตัวหน่ึงและแกะตัวผู้สองตัวซ่ึงปราศจาก
ตําหนิ 2 ขนมปังไร ้เชื้อ ขนมไรเ้ชื้อคลุกน้ํามันและขนมแผ่น
บางไรเ้ชื้อทาน้ํามัน ขนมเหล่าน้ีจงทําด้วยยอดแป้งข้าวสาลี
3  แล ้วจงใส่ขนมปังต่างๆเหล่าน้ันไวใ้นกระบุงเดียวกัน จงนํา
มาในกระบุงพรอ้มกับววัตัวผู้ และลูกแกะตัวผู้สองตัว 4 จง
นําอาโรนและบุตรชายทัง้หลายของเขามาท่ี ประตู  พล ับพลา
แหง่ชุ มน ุม  แล ้วจงชาํระตัวเขาทัง้หลายด้วยน้ํา 5 จงสวม
เครือ่งยศให้อาโรน คือเส้ือในกับเส้ือเอโฟด กับเอโฟดและ
ทับทรวง และเอารดัประคดท่ี ทอด ้วยฝีมือประณีต สําหรบั
ใชกั้บเอโฟดน้ันคาดเอวไว้ 6จงสวมมาลาท่ีศีรษะของอาโรน
และจงสวมมงกุฎบร ิสุทธ ์ิทับมาลา 7 จงเอาน้ํามันเจิมเทลง
บนศีรษะของเขา และเจิมตัง้เขาไว้ 8จงนําบุตรชายทัง้หลาย
ของเขามาและสวมเส้ือให้ 9  แล ้วจงเอารดัประคดคาดเอว
เขาไว้ ทัง้ตัวอาโรนเองและบุตรชายของเขา และคาดมาลา
ให ้เขา  แล ้วเขาก็จะรบัตําแหน่งเป็นปุโรหติตามกฎเกณฑ์ 
เนืองนิตย ์ ดังน้ี  แหละ  เจ้ าจงสถาปนาอาโรนและบุตรชาย
ทัง้หลายของเขาไว้

เครือ่งบูชาสําหรบัพวกปุโรหติ
10  เจ้ าจงนําววัตัวผู้มาท่ี หน ้าพลับพลาแหง่ชุ มน ุม  ให ้อา

โรนกับบุตรชายของเขาเอามือวางลงบนห ัวว ัวตัวผู้ 11  แล 
้วจงฆ่าววัตัวผู้น้ันต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห ์ท่ี  ประตู  พล ับ
พลาแหง่ชุ มน ุม 12 จงเอาน้ิวมือจุ่มเลือดววัตัวผู้ น้ัน ทาไว ้ท่ี 
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เชงิงอนรมิแท่นบ้าง ส่วนเลือดท่ีเหลือทัง้หมดจงเทไว ้ท่ี เชงิ
แท่นบู ชา 13  เจ้ าจงเอาไขมันทัง้หมดท่ีหุม้เครือ่งใน พังผืด
ท่ี ติ  ดอย ู่กับตับและไตทัง้สองกับไขมั นที ่ ติ ดไตน้ันมาเผาบน
แท่น 14  แต่ เน้ื อก ับหนัง และมูลของววัตัวผูน้ั้นจงเผาไฟเสีย
ข้างนอกค่าย  ทัง้น้ี เป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 15  เจ้ าจงนําแกะ
ผู้ตัวหน่ึงมาให้อาโรนกับบุตรชายเขาเอามือของตนวางบน
หวัแกะตัวผู้ น้ัน 16  แล ้วจงฆ่าแกะตั วน ้ันเสีย เอาเลือดพร
มรอบๆแท่น 17 จงชาํแหละแกะตั วน ้ันออกเป็นท่อนๆและ
เครือ่งในกับขาจงล้างน้ําวางไว้กับเน้ือและหวั 18  แล ้วจง
เผาแกะตั วน ้ันทัง้ตัวบนแท่นบู ชา เป็นเครือ่งเผาบูชาถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ เป็นกลิน่พอพระทัย เป็นเครือ่งบู ชาด ้วย
ไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 19  เจ้ าจงนําแกะตัวผู้ อ ีกตัวหน่ึง
มา  แล ้วให้อาโรนกับบุตรชายเขาเอามือของตนวางบนหวั
แกะผู้ตั วน ้ัน 20  แล ้ วท ่านจงฆ่าแกะตั วน ้ันเสีย เอาเลือด
ส่วนหน่ึงเจิ มท ่ีปลายใบหูข้างขวาของอาโรน และท่ีปลายใบ
หูข้างขวาของบุตรชายของเขาทุกคน และท่ีหวัแม่มือข้าง
ขวา และท่ีหวัแม่ เท ้าข้างขวาของเขาบ้าง  แล ้วจงเอาเลือด
ท่ีเหลือพรมรอบๆแท่นบู ชา 21 จงเอาเลือดส่วนหน่ึงท่ี อยู ่บน
แท่นและน้ํามันเจิ มน ัน้พรมอาโรนและเครือ่งยศของเขา จง
พรมบุตรชายทัง้หลายของเขา และเครือ่งยศของบุตรชาย
เหล่าน้ันด้วย อาโรนและเครือ่งยศของเขาจะบร ิสุทธ ์ิรวมทั ้
งบ ุตรชายของเขาและเครือ่งยศของเขาด้วย 22  เจ้ าจงเอา
ไขมันแกะตัวผู้และหางท่ีเป็นไขมัน กับไขมั นที ่ ติ ดเครือ่ง
ใน และพังผืดท่ี ติ  ดอย ู่กับตับ กับไตทัง้สองและไขมั นที ่ ติ  
ดอย ู่กับไต กับโคนขาข้างขวาด้วย เพราะเป็นแกะใช้สําหรบั
การสถาปนา 23 กับขนมปั งก ้อนหน่ึงและขนมปังคลุกน้ํามัน
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แผ่นหน่ึง และขนมปังบางแผ่นหน่ึงจากกระบุงขนมปังไร ้
เชื้อ ซ่ึงอยูต่่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 24  แล ้วจงวางสิง่เหล่า
น้ันไวใ้นมือของอาโรน และในมื อบ ุตรชายของเขา  ให ้ แกว ่ง
ไปแกวง่มาเป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวายต่อพระพักตรพ์ระเย
โฮวาห์ 25  แล ้วจงรบัสิง่เหล่าน้ีจากมือของเขานําไปเผาบน
แท่นบูชาเป็นเครือ่งเผาบู ชา เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์ เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเย
โฮวาห์

อาหารสําหรบัพวกปุโรหติ
26 จงเอาเน้ือท่ีอกแกะตัวผู้ ซ่ึงเป็นแกะสถาปนาอาโรน  

แล ้วให ้แกว ่งไปแกวง่มาเป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวายต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์ และน่ันจะเป็นส่วนของเจ้า 27 และจง
เอาเน้ือท่ีอกแกะตัวผู้ ซ่ึง เป็นเครือ่ง บูชาแกวง่ น้ันไว้ และ
เน้ือโคนขาอนัเป็นส่วนยกให ้แก่  ปุ โรหติ ซ่ึงแกวง่ไปแกวง่
มา และซ่ึงเป็นของถวายจากแกะใช้ สําหรบัการสถาปนา
ด้วย เป็น ส่วน ของ อา โรน และ บุตร ชาย เขา 28 น่ัน แหละ
เป็น ส่วน ซ่ึง อา โรน และ บุตร ชาย เขา จะ ได้ รบั จาก ชนชาติ
อสิราเอลเป็นกฎเกณฑ์ เนืองนิตย ์ เพราะเป็นส่วนท่ียกให ้
แก่  ปุ โรหติ และชนชาติอสิราเอลจะยกให้จากเครือ่งสันติ 
บูชา เป็นเครือ่งบูชาของเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 29 เครือ่ง
ยศบร ิสุทธ ์ิของอาโรนจะเป็นของบุตรชายของเขาต่อๆไป  
ให ้เขาสวมเม่ือเขารบัการเจิม และได้รบัการสถาปนาไว้ใน
ตําแหน่ง 30จงให ้บุ ตรชายซ่ึงจะเป็นปุโรหติแทนเขาน้ันสวม
เครือ่งยศเหล่า น้ันครบเจ็ดวนั  ขณะท่ี เขามายงัพลับพลา
แหง่ ชุ มน ุมเพื่อปรนนิบั ติ ใน ท่ี บรสุิทธิ ์ 31 จงต้มเน้ือแกะ
ตัวผู้สําหรบัการสถาปนาในท่ี บรสุิทธิ ์32  แล ้วให้อาโรนกับ
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บุตรชายของเขากินเน้ือแกะตัวผู้ น้ัน และขนมปังซ่ึงอยู่ใน
กระบุงท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 33  ให ้เขากินของซ่ึงนํา
มาบูชาลบมลทิน เพื่อจะสถาปนาและชาํระเขาเหล่าน้ันให ้
บรสุิทธิ ์ แต่ คนภายนอกอยา่ให ้รบัประทาน เพราะเป็นของบ
ร ิสุทธ ์ิ34 และถ้าแม้ เน้ือท่ี  ใช ้ในพิธ ีสถาปนา และขนมปังน้ัน
ยงัเหลืออยูจ่นรุง่เชา้บ้าง  ก็  ให ้เผาส่วนท่ีเหลือน้ันด้วยไฟเสีย
อยา่ใหร้บัประทานเพราะเป็นของบร ิสุทธ ์ิ

 เจ ็ดวนัแหง่พิธ ีสถาปนา 
35 ดังน้ันแหละ  เจ้ าจงกระทําให ้แก่ อาโรน และบุตรชาย

เขาตามคํา ท่ี เราได้บัญชาเจ้าไว้ จงทําพิธีสถาปนาเขาให้
ครบเจ็ดวนั 36 จงนําววัผูตั้วหน่ึงมาถวายทุกๆวนั เป็นเครือ่ง
บูชาไถ่ บาป เพื่อทําการลบมลทินและจงชาํระแท่นบู ชา ด้วย
ทําการลบมลทินของแท่นน้ัน จงเจิมแท่นน้ันเพื่อจะชาํระ
ให ้บรสุิทธิ ์37 จงทําการลบมลทินแท่นน้ันครบเจ็ดวนั และ
ชาํระแท่นน้ันให ้บรสุิทธิ ์  แล ้วแท่นน้ันจะบร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด  สิ ่ง
หน่ึงสิง่ใดท่ี ถู กต้องแท่นน้ั นก ็จะบร ิสุทธ ิ์ ด้วย 

เครือ่งบูชาประจําวนั
38  ต่อไปน้ี เป็นสิง่ซ่ึงเจ้าต้องถวายบนแท่นน้ันทุกวนัเสมอ

ไป คือลูกแกะสองตัว  อายุ  หน ึ่งขวบ 39 จงนําลูกแกะตัวหน่ึง
มาบูชาเวลาเชา้ และนําลูกแกะอกีตัวหน่ึงมาบูชาเวลาเยน็
40  พร ้อมกั บลู กแกะตั วท ่ี หน ่ึงน้ัน จงถวายยอดแป้งหน่ึงใน
สิบเอฟาหค์ลุ กก ั บน ้ํามั นที ่คัน้ไว้ น้ันหน่ึงในส่ีฮนิ และน้ํา
องุน่หน่ึงในส่ีฮินคู่ กัน เป็นเครือ่ง ด่ืมบู ชา 41 จงถวายลูก
แกะอกีตัวหน่ึงน้ันในเวลาเยน็ ถวายธญัญบูชาและเครือ่ง
ด่ืมบูชาคู่กันด้วย เหมือนอยา่งในเวลาเชา้  ให ้เป็นกลิน่พอ
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พระทัย เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 42  
น่ี จะเป็นเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์ตลอดชัว่อายุของเจ้า  ท่ี  
ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุมเฉพาะพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  
ท่ี  ท่ี เราจะพบเจ้าทัง้หลายและสนทนากับเจ้าท่ี น่ัน 43  ท่ี น่ัน
เราจะพบกับชนชาติ อสิราเอล และพลับพลาน้ันจะรบัการ
ชาํระให ้บรสุิทธิ ์ด้วยสงา่ราศีของเรา 44 เราจะชาํระพลับพลา
แหง่ชุ มน ุมและแท่นบูชาไว้เป็ นที ่ บรสุิทธิ ์และเราจะชาํระ
อาโรนและบุตรชายเขาให ้บรสุิทธิ ์ ด้วย เพื่อเขาจะปรนนิบั 
ติ เราในตําแหน่งปุโรหติ 45 เราจะสถิตอยู่ท่ามกลางชนชาติ 
อสิราเอล และจะเป็นพระเจ้าของเขา 46 เขาจะรู้วา่เราคือ
พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเขา  ผู้  ได้ นําเขาออกจากแผ่นดิ นอ 
ียปิต์ เพื่อเราจะสถิตอยู่ท่ามกลางเขาทัง้หลาย เราคือพระ
เยโฮวาหพ์ระเจ้าของเขา�

30
แท่นสําหรบัเผาเครือ่งหอม

1 � เจ้ าจงสรา้งแท่นสําหรบัเผาเครือ่งหอม จงทําแท่นน้ัน
ด้วยไม้กระถินเทศ 2  ให ้ยาวศอกหน่ึง กวา้งศอกหน่ึง เป็ นร 
ูปส่ีเหล่ียมจั ตุ รสั และสูงสองศอก เชงิงอนมุมแท่นน้ันให้
เป็นไม้ท่อนเดียวกับแท่น 3 และจงหุม้แท่นด้วยทองคําบร ิ
สุทธ ิ์ ทั ้งด ้านบนและด้านข้างทุ กด ้าน และเชงิงอนด้วย และ
จงทํากระจังทองคําล้อมรอบแท่น 4 จงทําหว่งทองคําสองห ่
วง  ติ ดไว ้ใต้ กระจั งด ้านละหว่งตรงกันข้าม หว่งน้ันสําหรบั
สอดใส่ ไม้  คานหาม 5  ไม้ คานหามน้ันจงทําด้วยไม้กระถิน
เทศหุ ้มด ้วยทองคํา 6 จงตัง้แท่นน้ันไว้ข้างนอกม่านซ่ึงอยู ่
ใกล้  ห ีบพระโอวาท ข้างหน้าพระท่ีน่ังกรุณาซ่ึงอยู่เหนือหบี
พระโอวาท  ท่ี  ท่ี เราจะพบกับเจ้า 7 จงให้อาโรนเผาเครือ่ง
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หอมบนแท่นน้ันทุกเวลาเชา้ เม่ือเขาแต่งประที ปก ็จงเผา
เครือ่งหอมด้วย 8 และในเวลาเยน็เม่ืออาโรนจุดประทีป  ให ้
เผาเครือ่งหอมบนแท่น เป็นเครือ่งหอมเนืองนิตย์ต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์ตลอดชัว่อายุของเจ้า 9  แต่ เครือ่งหอม
อยา่งท่ี หา้ม อยา่ได้เผาบนแท่นน้ันเลย หรอืเผาเครือ่งเผา
บู ชา หรอืเครือ่งธญัญบู ชา หรอืเทเครือ่งด่ืมบูชาบนน้ัน 10  
ให ้อาโรนทําการบูชาไถ่บาปท่ีเชงิงอนปีละหนด้วยเลือดของ
เครือ่งบูชาไถ่บาปลบมลทิน  ให ้เขาทําการลบมลทินแท่นน้ัน
ปีละหนตลอดชัว่อายุของเจ้า แท่นน้ันจะบร ิสุทธ ์ิ ท่ี สุดแด่
พระเยโฮวาห�์

เง ินคร ึ่งเชเขลเป็นค่าไถ่ ชวีติ 
11 พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ โมเสส วา่ 12 �เม่ือ เจ้า จะ จด

สํามะโนครวัชนชาติอสิราเอลจงให้เขาต่างนําทรพัย ์สิ นมา
ถวายพระเยโฮวาห์ เป็นค่าไถ่ ชวีติ เม่ือเจ้านับจํานวนเขา
เพื่อจะมิ ได้  เก ิดภัยพิบั ติ ขึ้นในหมู่พวกเขาเม่ือเจ้านับเขา 13  
ทุ กคนท่ีขึ้นทะเบียนสํามะโนครวั จะต้องถวายของอยา่งน้ี
คือเง ินคร ่ึงเชเขลตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิ (เชเขลหน่ึ 
งม ี ย ่ี สิ บเก-ราห�์  คร ่ึงเชเขลเป็นเงนิถวายแด่พระเยโฮวาห์
14  ทุ กๆคนท่ีขึ้นทะเบียนสํามะโนครวั  อายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปี ขึ้น
ไป  ให ้นําเงนิมาถวายพระเยโฮวาห์ 15 เม่ือเจ้าทัง้หลายนํา
เงนิมาถวายพระเยโฮวาห์ เพื่อจะได้ ไถ่  ช ีวติของเจ้าทัง้หลาย
น้ัน สําหรบัคนมั ่งม ี ก็ อยา่ถวายเกินและสําหรบัคนจนก็อยา่
ถวายน้อยกวา่ครึง่ เชเขล 16 จงเก็บเงนิค่าไถ่จากชนชาติ 
อสิราเอล และจงกําหนดเงนิไว ้ใช ้จ่ายในพลับพลาแหง่ชุ มน ุ
ม เพื่อเป็ นที ่ระลึกแก่ ชนชาติ อสิราเอลต่อพระพักตรพ์ระเย
โฮวาห์ สําหรบัการไถ่ ช ีวติของเจ้าทัง้หลาย�
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ขันทอง เหลือง สําหรบั ล้าง ชาํระ มือ และ เท้า ของ พวก
ปุโรหติ

17 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 18 � เจ้ าจงทําขันทอง
สัมฤทธิแ์ละพานรองขันทองสัมฤทธิ ์ด้วย สําหรบัล้างชาํระ
จงตัง้ขันน้ันไว้ระหวา่งพลับพลาแหง่ชุ มน ุมและแท่นบู ชา  
แล ้วจงตักน้ําใส่ ไว ้ในขันน้ัน 19  ให ้อาโรนและบุตรชายของ
เขาใช้ล้างมือและเท้า 20 เม่ือเขาจะเข้าไปในพลับพลาแหง่
ชุ มน ุม เขาจะต้องชาํระด้วยน้ําเพื่อจะไม่ ตาย หรอืเม่ือเขา
เข้ามาใกล้แท่นทําการปรนนิบั ติ เพื่อถวายเครือ่งบู ชาด ้วย
ไฟแด่พระเยโฮวาห์ 21 จงให้เขาล้างมือและเท้าเพื่อจะมิ ได้  
ตาย และให้เป็นกฎเกณฑ์ เนืองนิตย ์ประจําตัวเขา คืออาโร
นกับเชื้อสายของเขาตลอดชัว่อายุของเขา�

น้ํามันเจิ มอ ันบร ิสุทธ ์ิ
22  ยิง่กวา่น้ัน พระเยโฮวาหย์งัตรสักับโมเสสวา่ 23�จงเอา

เครือ่งเทศพิเศษคือมดยอบน้ํา ซ่ึงหนั กห ้ารอ้ยเชเขล และ
อบเชยหอมครึง่จํานวนคือสองรอ้ยหา้สิบเชเขล และตะไคร้
สองรอ้ยหา้สิบเชเขล 24 และการบูรหา้รอ้ยเชเขล ตามเช
เขลของสถานบร ิสุทธ ์ิ และน้ํามันมะกอกเทศหน่ึงฮนิ 25  
เจ้ าจงเอาสิง่เหล่าน้ีมาทําเป็นน้ํามันเจิ มอ ันบร ิสุทธ ์ิ เป็น
น้ําหอมปรุงตามศิลปชา่งปรุงน้ํามันน้ัน จะเป็นน้ํามันเจิ มอ 
ันบร ิสุทธ ์ิ26  แล ้วจงเอาน้ํามันเจิมพลับพลาแหง่ชุ มน ุมและ
หบีพระโอวาทด้วย 27  โต ๊ะและเครือ่งใช้ประจําโต๊ะ คันประ
ที ปก ับเครือ่งใช้ประจําคันประทีป และแท่นเผาเครือ่งหอม
28 แท่นเครือ่งเผาบูชาและเครือ่งใช้ประจําแท่น ทัง้ขันและ
พานรองขันน้ัน 29 จงชาํระให ้บรสุิทธิ ์เพื่อจะได้ บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด 
และอะไรมาถูกสิง่เหล่าน้ั นก ็ บรสุิทธิ ์ ด้วย 30 อน่ึงจงเจิมอา
โรนและบุตรชายเขา และสถาปนาเขาไว ้ให ้ ปรนนิบัติ เราใน
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ตําแหน่งปุโรหติ 31 ท่านจงกล่าวแก่ ชนชาติ อสิราเอลวา่ � 
น่ีแหละ เป็นน้ํามันเจิ มอ ันบร ิสุทธ ์ิสําหรบัเราตลอดชัว่อายุ
ของเจ้า 32 น้ํามันน่ีอยา่ให ้เจ ิมคนสามัญเลย และอยา่ผสม
ทําน้ํามั นอ ื่นเหมือนอยา่งน้ํามันน้ี น้ํามันน้ีเป็นน้ํามันบร ิสุทธ ิ์
 เจ้ าทัง้หลายจงถือไวเ้ป็นบร ิสุทธ ์ิ33  ผู้ ใดจะผสมน้ํามันอยา่ง
น้ี หรอืผู้ใดจะใช้ชโลมคนต่างด้าว  ผู้ น้ันจะถูกตัดขาดจาก
ชนชาติของเขา� �

เครือ่งหอมสําหรบัแท่นเผาเครือ่งหอม
34 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงเอาเครือ่งเทศคือ

ยางไม้  ชะมด และมหาหงิค์ ผสมกับกํายานบร ิสุทธ ์ิ  ให ้ เท่ 
าๆกันทุกอยา่ง 35 จงผสมเครือ่งหอมปรุงตามศิลปชา่งปรุง
เจื อด ้วยเกลือให้เป็นของบร ิสุทธ ์ิและศั กด ์ิ สิทธิ ์36 จงเอา
ส่วนหน่ึงมาตําให ้ละเอยีด และวางอกีส่วนหน่ึงไว ้หน ้าหบี
พระโอวาทในพลับพลาแหง่ชุ มน ุ มท ีเ่ราจะพบกับเจ้า เครือ่ง
หอมน้ันเจ้าจงถือวา่บร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 37 เครือ่งหอมท่ี เจ้ ากระทํา
ตามส่วนท่ีผสมน้ัน  เจ้ าอยา่ทําใช ้เอง  ให ้ถือวา่น่ีเป็นเครือ่ง
หอมบร ิสุทธ ิ์ แด่ พระเยโฮวาห์ 38  ผู้ ใดทําเครือ่งเชน่น้ี ไว ้ ใช ้ สูด
ดม  ผู้ น้ันต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของเขา�

31
ชา่งท่ีสรา้งพลับพลาประกอบด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 � ดู  ซี เราได้ออกชื่อเบ
ซาเลล  ผู้ เป็นบุตรชายอุ ร ี ผู้ เป็นบุตรชายเฮอร ์แห ่งตระกูลยู
ดาห์ 3 และได้ ให ้เขาประกอบด้วยพระวญิญาณของพระเจ้า
คือให้เขามี สติปัญญา ความเข้าใจและความรู้ในวชิาการ
ทุกอยา่ง 4 จะได้คิดออกแบบอยา่งประณีตในการทําเครือ่ง
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ทองคํา  เงนิ และทองสัมฤทธิ์ 5  เจ ียระไนพลอยต่างๆสําหรบั
ฝังในกระเปาะและแกะสลักไม้ ได้ คือประกอบวชิาการทุก
อยา่ง 6 และดู เถิด เราได้ ตัง้ ผู้ชว่ยอกีคนหน่ึง ชื่อโอโฮลี 
อบั  บุ ตรชายอาหิสะมัคแหง่ตระกูลดาน และสําหรบัคนทัง้
ปวงผู้เฉลียวฉลาดเราได้บันดาลให้เขามี จิ ตใจอนัประกอบ
ด้วย สติ ปัญญา เพื่อ เขา จะ ได้ ทํา สิง่ สารพัด ซ่ึง เรา ได้ สัง่
เจ้า ไว ้น้ัน 7 คือพลับพลาแหง่ ชุ มน ุม  ห ีบพระโอวาทและ
พระท่ีน่ังกรุณา ซ่ึงอยู่บนหบีพระโอวาท และเครือ่งใช ้ทุ กอ
ยา่งสําหรบัพลับพลา 8  โต ๊ะกับเครือ่งใช้สําหรบัโต๊ะ คันประ
ทีปบร ิสุทธ ์ิกับเครือ่งใช้สําหรบัคันประทีป และแท่นเครือ่ง
หอม 9 แท่นเครือ่งเผาบูชากับเครือ่งใช้ประจําแท่น ขั นก ับ
พานรองขันน้ัน 10 เส้ือยศเย ็บด ้วยฝีมือประณีต คือเส้ือยศ
อนับร ิสุทธ ์ิของอาโรนปุโรหติ และเส้ือยศของบุตรชายของ
เขา เพื่อจะได้สวมปฏิบั ติ ในตําแหน่งปุโรหติ 11 และน้ํามัน
เจิมกับเครือ่งหอมสําหร ับท ่ี บรสุิทธิ ์  ท่ี เราบัญชาเจ้าน้ันให้
เขากระทําตามทุกประการ�

วนั สะ บา โต เป็น หมาย สําคัญ ระหวา่ง พระเจ้า กับ
อสิราเอล

12 พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ โมเสส วา่ 13 �จง สัง่ ชนชาติ
อสิราเอลวา่ � เจ้ าทัง้หลายจงรกัษาวนัสะบาโตของเราไว้
เพราะน่ีจะเป็นหมายสําคัญระหวา่งเรากับเจ้าตลอดชัว่อายุ
ของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้ รู ้วา่เราคือพระเยโฮวาห์  ผู้  ได้ กระทํา
เจ้าให ้บรสุิทธิ ์14  เหตุ  ฉะน้ี  เจ้ าทัง้หลายจงรกัษาวนัสะบา
โตไว้ เพราะเป็ นว ันบร ิสุทธ ์ิสําหรบัเจ้า  ทุ กคนท่ีกระทําให้
วนัน้ันเป็นมลทินจะต้องถูกประหารให้ตายเป็นแน่ เพราะ
ผู้ ใดก็ตามทําการงานในวนั น้ัน  ผู้ น้ันต้องถูกตัดขาดจาก
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ท่ามกลางชนชาติของเขา 15 จงทํางานแต่ในกําหนดหกวนั
 แต่ ในว ันที ่ เจ ็ดเป็ นว ันสะบาโต เป็ นว ันหยุดพักสงบ เป็ นว ัน
บร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเยโฮวาห์  ผู้ ใดทํางานในวนัสะบาโตน้ันต้อง
ถูกลงโทษถึงตายเป็นแน่ 16  เหตุ  ฉะน้ี  ชนชาติ อสิราเอลจง
รกัษาวนัสะบาโตไว้ คือถือวนัสะบาโตตลอดชัว่อายุของเขา
เป็นพันธสัญญาเนืองนิตย์ 17 เป็นหมายสําคัญระหวา่งเรา
กับชนชาติอสิราเอลวา่ ในหกวนัพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงสรา้ง
ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก  แต่ ในว ันที ่ เจ ็ดพระองค์ ได้ ทรง
งดการงานไว้ และได้ทรงหยอ่นพระทัยในวนัน้ัน� � 18 เม่ือ
พระองค์ตรสัแก่โมเสสบนภูเขาซีนายเสรจ็แล้ว  พระองค์  ได้ 
ประทานแผ่นพระโอวาทสองแผ่น เป็นแผ่นศิลาจาร ึกด ้วย
น้ิวพระหตัถ์ของพระเจ้า

32
 รู ปเคารพววัทองคํา

1 เม่ือพลไพร ่เห ็นโมเสสล่าชา้อยู่  ไม่ ลงมาจากภูเขาจึงได้
พากันมาหาอาโรน เรยีนวา่ � ลุกขึ้น ขอท่านสรา้งพระให ้
แก่ พวกข้าพเจ้า ซ่ึงจะนําพวกข้าพเจ้าไป ด้วยวา่โมเสสคน
น้ี ท่ี  ได้ นําข้าพเจ้าออกมาจากประเทศอยีปิต์เป็นอะไรไปเสีย
แล้ว ข้าพเจ้าไม่ ทราบ � 2 ฝ่ายอาโรนได้ กล ่าวแก่เขาวา่ �จง
ปลดตุ้มหูทองคําออกจากหู ภรรยา และหู บุ ตรชายหญิงของ
เจ้าทัง้หลายแล้วนํามาให้เราเถิด� 3 พลไพร่ทัง้ปวงจึงได้
ปลดตุ้มหทูองคําจากหขูองตนมามอบใหกั้บอาโรน 4 เม่ืออา
โรนได้รบัทองคําจากมือเขาแล้ว จึงใชเ้ครือ่งมือสลักหล่อรูป
เป็ นว ัวหนุ่ม  แล ้วเขาทัง้หลายประกาศวา่ � โอ  อสิราเอล  สิ 
่งเหล่าน้ีแหละเป็นพระของเจ้า ซ่ึงนําเจ้าออกจากแผ่นดิ นอ 
ียปิต์� 5 เม่ืออาโรนได้ยนิดังน้ันแล้วจึงสรา้งแท่นบูชาไวต้รง
หน้ารูปววัหนุ่ มน ้ัน  แล ้วอาโรนประกาศวา่ � พรุง่น้ี จะเป็ นว 
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ันเทศกาลเล้ียงถวายพระเยโฮวาห�์ 6 ครั ้นร ุ่งขึ้นเขาต่ืนขึ้น
แต่ เชา้มืด ถวายเครือ่งเผาบู ชา และนําเครือ่งสันติบูชามา
พลไพร ่ก็ น่ังลงกินและด่ืมแล้ วก ็ ลุ กขึ้นเล่นสน ุกก ัน

โมเสสออ้นวอนเพื่ ออ ิสราเอล
7 ฝ่าย พระ เย โฮ วาห์ตรสั กับ โมเสส วา่ � เจ้ า ลง ไป เถิด

ด้วยวา่ชนชาติของเจ้าซ่ึงเจ้าได้นําออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ 
น้ัน  ได้ ทําความเส่ือมเสียมากแล้ว 8 เขาได้หนัเหออกจาก
ทางซ่ึงเราสัง่เขาไว ้อยา่งรวดเรว็ คือหล่อรูปววัขึ้ นร ูปหน่ึง
สําหรบัตน และกราบไหว ้รู  ปน ้ัน และถวายสัตวบูชาแก่ รู  
ปน ้ัน และ กล่าว วา่ � โอ  อสิราเอล  สิ ่ง เหล่า น้ี แหละ เป็น
พระของเจ้า ซ่ึงนําเจ้าออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์� � 9  แล ้ว
พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �เราเหน็พลไพร ่น้ี  แล้ว  ดู  
เถิด เขาเป็นชนชาติ คอแข็ง 10 ฉะน้ันบัดน้ี เจ้ าจงปล่อยเรา
ตามลําพัง เพื่อความพิโรธของเราจะเดือดพลุ่งขึ้นต่อเขา
และเพื่อเราจะผลาญทําลายเขาเสีย ส่วนเจ้าเราจะให้เป็น
ประชาชาติ ใหญ่ � 11 ฝ่ายโมเสสก็วงิวอนกราบทูลพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านวา่ �ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์
จึงทรงพระพิโรธอยา่งแรงกล้าต่อพลไพรข่องพระองค์ ซ่ึง
พระองค์ ทรง นํา ออก มา จาก แผ่นดิ นอ ียปิต์ ด้วย ฤทธา นุ
ภาพอนัใหญ่ ยิง่ และด้วยพระหตัถ์อนัทรงฤทธิข์องพระองค์ 
เล่า 12  เหตุ ไฉนจะให้ชนชาวอยีปิต์ กล่าววา่ � พระองค์ ทรง
นําเขาออกมาเพื่อจะทรงทํารา้ยเขา เพื่อจะประหารชวีติ
เขา ท่ี ภู เขาและทําลายเขา เสียจากพื้นแผ่น ดินโลก� ขอ
พระองค์ทรงหนักลับเสียจากความพิโรธอนัแรงกล้าของ
พระองค์ และทรงกลับพระทัยอยา่ทําอนัตรายแก่พลไพร่
ของพระองค์ เอง 13 ขอพระองค์ ได้ ทรงระลึกถึ งอ ับราฮมั อสิ
อคั และอสิราเอลผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เป็นผู้ซ่ึงพระองค์ ได้ 
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ทรงปฏิญาณด้วยพระองค์เองแก่เขาเหล่าน้ันไว ้วา่ �เราจะ
ให้เชื้อสายของเจ้าทวีขึ้นดุจดวงดาวในท้องฟ้า และแผ่น
ดินน้ีทัง้หมดซ่ึงเราสัญญาไว ้แล้ว เราจะยกให ้แก่ เชื้อสาย
ของเจ้า และเขาจะรบัไวเ้ป็นมรดกตลอดไป� � 14  แล ้วพระ
เยโฮวาห์จึงทรงกลับพระทัย  มิได้ ทรงทําอนัตรายอยา่งท่ี 
พระองค์ ทรงดํารวิา่จะกระทําแก่พลไพรข่องพระองค์

อสิราเอลเปลือยกายและไหว ้รู ปเคารพ โมเสสทําลาย
รูปเคารพ

15 ฝ่าย โมเสส กลับ ลง มา จาก ภูเขา ถือ แผ่น ศิลา พระ
โอวาทมาสองแผ่น ซ่ึงจารกึทัง้สองด้าน  จาร ึกทั ้งด ้านน้ีและ
ด้านน้ัน 16  แผ่ นศิลาเหล่าน้ันเป็นงานจากฝีพระหตัถ์ของ
พระเจ้า และอกัษรท่ี จาร กึน้ันเป็นลายพระหตัถ์ของพระเจ้า
สลักไว้บนแผ่นศิ ลาน ้ัน 17 เม่ือโยชูวาได้ยนิเสียงพลไพรอ่ื้ 
ออ ึงอยู่ เขา จึง เรยีนโมเสสวา่ � ท่ี ค่ายมี เสียงเหมือนเกิด
สงคราม� 18 ฝ่ายโมเสสตอบวา่ � ท่ี เราได้ย ินม ิ ใช ่เสียงอื้ ออ 
ึงของคนท่ี มี  ชยัชนะ และมิ ใช ่เสียงคนท่ี แพ้  แต่ เป็นเสียง
คนรอ้งเพลงกัน� 19 ต่อมาพอโมเสสเข้ามาใกล้ ค่าย  ได้  เห ็ 
นร ูปววัหนุ่มและคนเต้นราํ โทสะของโมเสสก็เดือดพลุ่งขึ้น
ท่านโยนแผ่นศิลาทิง้ตกแตกเสียท่ีเชงิภูเขาน่ันเอง 20  แล ้ 
วท ่านเอารูปววัหนุ่ มท ่ีพลไพรทํ่าไว้น้ันเผาเสีย และบดเป็น
ผงโรยลงในน้ํา และบังคับให ้ชนชาติ อสิราเอลด่ื มน ้ํา น้ัน
21 โมเสสจึงถามอาโรนวา่ �พลไพร ่น้ี กระทําอะไรแก่ท่าน
เล่า ท่านจึงนําบาปอนัใหญ่ น้ี  มาสู่  พวกเขา � 22 ฝ่ายอาโรน
ตอบวา่ �อยา่ให้ความโกรธของเจ้านายของข้าพเจ้าเดือด
พลุ่งขึ้นเลย ท่านก็ รู ้จักพลไพรพ่วกน้ี แล ้ วว ่า เขาเอนเอยีง
ไปในทางชัว่ 23 เขามารอ้งขอข้าพเจ้าวา่ �ขอจงทําพระให้
พวกข้าพเจ้า ซ่ึงจะนําพวกข้าพเจ้าไป ด้วยวา่โมเสสคนน้ี ท่ี  
ได้ นําพวกข้าพเจ้าออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์น้ันเกิดอะไรขึ้ นก 
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ับเขา ข้าพเจ้าไม่ ทราบ � 24  แล ้วข้าพเจ้าตอบแก่เขาวา่ � ผู้ 
ใดมีทองคําใหป้ลดออกมา� เขาก็มอบทองคําให ้แก่  ข้าพเจ้า 
และข้าพเจ้าจึงโยนลงไปในไฟแล้ วว ั วน ้ี ก็  ออกมา � 25 เม่ือ
โมเสสเหน็ประชาชนแสดงออกถึงการเปลือยเปล่าเสียแล้ว
(เพราะวา่อาโรนปล่อยให้เขาเปลือยเปล่าจนน่าละอายท่า
มกลางพวกศั ตรู )

สามพันคนท่ี ไหว ้ รู ปเคารพถูกประหารชวีติ
26  แล ้วโมเสสยนือยู ่ท่ี  ประตู ค่ายรอ้งวา่ � ผู้ ใดอยู่ ฝ่าย

พระ เย โฮ วาห ์ให ้ ผู้ น้ัน มา หา เรา เถิด� ฝ่าย ลูก หลาน ของ
เลว ีได้ มาหาโมเสสพรอ้มกัน 27 โมเสสจึงกล่าวแก่เขาวา่
�พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอลตร ัสส ่ั งด ังน้ี วา่ �จง
เอาดาบสะพายทุกคนแล้วจงไปมาตามประตูต่างๆทัว่ค่าย
 ทุ กๆคนจงฆ่าพี่น้องและมิตรสหายและเพื่อนบ้านของตัว
เอง� � 28 ฝ่ายลูกหลานของเลว ีก็ ทําตามโมเสสสัง่ และ
พลไพรป่ระมาณสามพันคนตายลงในวนัน้ัน 29 ด้วยโมเสส
กล่าวไว ้แล ้ วว ่า �ในวนัน้ีท่านทัง้หลายจงสถาปนาตัวเอง
รบัใช้พระเยโฮวาห์ จงให ้ทุ กคนสู้รบกับบุตรชายและพี่น้อง
ของตน เพื่อวนั น้ี พระองค์ จะได้อาํนวยพระพรแก่ท่านทัง้
หลาย� 30 ครั ้นว ั นร ุ่งขึ้น โมเสสจึงกล่าวแก่พลไพร ่วา่ �ท่าน
ทัง้หลายทําบาปอนัใหญ่ ยิง่  แต่  บัดน้ี เราจะขึ้นไปเฝ้าพระ
เยโฮวาห์ ชะรอยเราจะทําการลบมลทินบาปของท่านได้�
31 โมเสสจึงกลับไปเฝ้าพระเยโฮวาห์ทูลวา่ � โอ พระเจ้าข้า
พลไพร ่น้ี ทําบาปอนัใหญ่ ยิง่ เขาทําพระด้วยทองคําสําหรบั
ตัว เอง 32  แต่  บัดน้ี ขอพระองค์ โปรดยกโทษบาปของเขา
ถ้า หาไม่ ขอ พระองค์ ทรง ลบ ชื่อ ของ ข้า พระองค์ เสีย จาก
ทะเบียนท่ี พระองค์ ทรงจดไว�้ 33 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรสักับ
โมเสสวา่ � ผู้ ใดทําบาปต่อเราแล้วเราจะลบชื่อผู้น้ันเสียจาก



 หน ังสืออพยพ 32:34 lxxxix  หน ังสืออพยพ 33:7

ทะเบียนของเรา 34 ฉะน้ันบัดน้ี จงไปเถอะ นําพลไพรไ่ปยงั
ท่ีซ่ึงเราบอกแก่ เจ้ าแล้ว  ดู  เถิด  ทูตสวรรค์ ของเราจะนําหน้า
เจ้า  แต่ วา่ในวนัน้ันเม่ือเราจะพิพากษาเขา เราจะลงโทษ
เขา� 35 ฝ่ายพระเยโฮวาหท์รงบันดาลให ้ภัยพิบัติ  เก ิดขึ้นแก่
พลไพร่ เพราะเหตุเขาทํารูปววัหนุ่มซ่ึงอาโรนทําน้ัน

33
พระเจ้า ต้องการ ทําลาย อสิราเอล โมเสส ยก ยา้ย

พลับพลา
1 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ �ไปเถิด จงยกไปจากท่ี น่ี 

 เจ้ ากับพลไพรซ่ึ่งเจ้านําขึ้นมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ ไปยงัแผ่น
ดินซ่ึงเราปฏิญาณกับอบัราฮมั อสิอคั และยาโคบวา่ � แผ่ 
นดินน้ันเราจะให ้แก่ เชื้อสายของเจ้า� 2 เราจะใช ้ทูตสวรรค์  
องค์  หน ่ึงนําหน้าเจ้าไป และจะไล่คนคานาอนั คนอาโมไรต์
คนฮติไทต์ คนเปรสิซี คนฮีไวต์ คนเยบุส ออกเสียจากท่ี น่ัน 
3 จงนําไปถึงแผ่นดินซ่ึ งม ีน้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์ แต่ 
เราจะไม่ขึ้นไปกับพวกเจ้า เกรงวา่เราจะทําลายล้างพวกเจ้า
เสียกลางทาง เพราะวา่เจ้าเป็นชนชาติ คอแข็ง � 4 เม่ือพล
ไพร ่ได้ ยนิข่าวรา้ยน้ันเขามีความโศกเศรา้ และไม่ มี  ผู้ ใดใส่
เครือ่งประดับเลย 5 เพราะพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่
�จงกล่าวแก่ ชนชาติ อสิราเอลวา่ � เจ้ าทัง้หลายเป็นชนชาติ 
คอแข็ง ถ้าเราจะขึ้นไปกับเจ้าเพียงครู ่เดียว เราก็จะทําลาย
ล้างเจ้าเสีย ฉะน้ันบัดน้ี จงถอดเครือ่งประดับออกเสียเพื่อ
เราจะรู ้วา่ ควรจะกระทําอยา่งไรกับเจ้า� � 6 ฝ่ายชนชาติ
อสิราเอลก็ถอดเครือ่งประดับออกตอนท่ีเขาอยู่แถบภูเขา
โฮเรบ 7 ฝ่ายโมเสสตัง้พลับพลาหลังหน่ึงไว้ข้างนอกไกล
จากค่าย และเรยีกวา่พลับพลาแหง่ชุ มน ุม ต่อมาทุกคนซ่ึง
ปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห ์ก็ ออกไปยงัพลับพลาแหง่
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ชุ มน ุม ซ่ึงตัง้อยูน่อกบรเิวณค่าย 8 และต่อมาเม่ือไรท่ีโมเสส
ออกไปยงัพลับพลาน้ัน พลไพร่ทัง้ปวงก็จะลุกขึ้นยนือยู ่ท่ี  
ประตู  เต็นท์ ของตน  มองดู โมเสสจนท่านเข้าไปในพลับพลา
9 ครัน้โมเสสเข้าไปในพลับพลาแล้ว เสาเมฆก็ลอยลงมาตัง้
อยู ่ท่ี  ประตู  พลับพลา  แล ้วพระเยโฮวาห ์ก็ ตรสัสนทนากับ
โมเสส 10 เวลาพลไพรทั่ง้ปวงเหน็เสาเมฆน้ันตัง้อยู ่ท่ี  ประตู  
พล ับพลาเม่ือไร  ทุ กคนก็จะลุกขึ้นยนืนมัสการอยู ่ท่ี  ประตู  
เต็นท์ ของตน 11  ดังน้ี แหละพระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสสอง
ต่อสอง เหมือนมิตรสหายสนทนากัน  แล ้วโมเสสก็ กล ับไป
ยงัค่าย  แต่ โยชูวาผู้ รบัใช ้ หนุ่ม  ผู้ เป็นบุตรชายของนนู  มิได้ 
ออกไปจากพลับพลา

โมเสสออ้นวอนพระเจ้าให ้พระองค์  อยู ่กับอสิราเอล
12 โมเสส กราบ ทูล พระ เย โฮ วาห ์วา่ � ดู  เถิด  พระองค์  

ได้ ตร ัสส ่ัง ข้า พระองค์ วา่ �จง นํา พล ไพร ่น้ี  ขึ้น ไป �  แต่  
พระองค์  มิได้  แจ ้งให้ข้าพระองค์ทราบวา่ จะใช ้ผู้ ใดขึ้น ไป
กับข้าพระองค์  แม้ กระน้ันพระองค์ ก็ ยงัตรสักับข้าพระองค์ 
วา่ �เรา รูจั้ก เจ้า ตาม ชื่อ ของ เจ้า และ เจ้า ก็ ได้ รบั ความ
กรุณาในสายตาของเราด้วย� 13 ฉะน้ันบัดน้ี ข้าพระองค์
ทูลวงิวอนต่อพระองค์  ถ้าแม้ ข้าพระองค์ ได้ รบัพระกรุณา
ในสายพระเนตรของพระองค์ แล้ว ขอทรงโปรดสําแดงพระ
มรรคา ของ พระองค์ ให ้ข้า พระองค์ เห ็น ใน กาล บัดน้ี เพื่อ
ข้าพระองค์จะรูจั้กพระองค์  แล ้วจะรบัพระกรุณาในสาย
พระเนตรของพระองค์ และขอทรงถือวา่ชนชาติ น้ี เป็นพล
ไพรข่องพระองค์� 14 ฝ่ายพระองค์ตร ัสว ่า �เราเองจะไปกับ
เจ้า และให ้เจ้ าได้ พัก � 15 ฝ่ายโมเสสจึงกราบทูลพระองค์ 
วา่ �ถ้าพระองค์ มิได้ เสด็จไปกับข้าพระองค์  ก็ ขออยา่ นํา
พวกข้าพระองค์ขึ้นไปจากท่ี น่ี  เลย 16 ทําอยา่งไรจะทราบ



 หน ังสืออพยพ 33:17 xci  หน ังสืออพยพ 34:2

ได้ ตรงน้ี  วา่ ข้าพระองค์และพลไพร่ของพระองค์ ได้ รบัพระ
กรุณา ใน สาย พระเนตร ของ พระองค์ แล้ว  ก็ เม่ือ พระองค์
เสด็จไปกับพวกข้าพระองค์ด้วยมิ ใช ่ หรอื  ดังน้ี เราทัง้หลาย
ทัง้ข้าพระองค์และพลไพรข่องพระองค์จึงจะแยกออกจาก
ชนชาติทัง้ปวงท่ี อยู ่บนพื้นแผ่นดินโลก� 17 ฝ่ายพระเยโฮ
วาหต์รสักับโมเสสวา่ �เราจะกระทําสิง่ท่ี เจ้ ากล่าวถึงน้ีด้วย
เพราะวา่เจ้าได้รบัความกรุณาในสายตาของเราแล้ว และ
เรารูจั้กเจ้าตามชื่อของเจ้า� 18 โมเสสจึงกราบทูลวา่ �ขอ
ทรงโปรดสําแดงสงา่ราศีของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ เถิด �
19  พระองค์ จึงตรสัตอบวา่ �เราจะให ้คุณความดี ของเราประ
จั กษ ์ แจ ้งต่อหน้าเจ้า และเราจะประกาศนามของเราคือ เย
โฮวาห์  ให ้ ประจักษ์ ต่อหน้าเจ้า เราประสงค์จะโปรดปรานผู้ 
ใด เราก็จะโปรดปรานผู้ น้ัน และเราประสงค์จะเมตตาแก่ ผู้
ใด เราก็จะเมตตาผู้ น้ัน � 20  พระองค์ จึงตร ัสว ่า � เจ้ าจะเหน็
หน้าของเราไม่ ได้ เพราะมนษุย ์เห ็นหน้าเราแล้วจะมี ช ีวติอยู ่
ไม่ได้ � 21 พระเยโฮวาห์ตรสัอ ีกวา่ � ดู  เถิด  มี  ท่ี  แหง่หน ่ึงอยู ่
ใกล้  เรา  เจ้ าจงไปยนือยูบ่นศิ ลาน ัน้ 22  แล ้วขณะเม่ือสงา่ราศี
ของเรากําลังผ่านไป เราจะซ่อนเจ้าไวใ้นชอ่งศิลาและจะบัง
เจ้าไวด้้วยมือเราจนกวา่เราจะผ่านไป 23 เม่ือเราเอามือของ
เราออกแล้ว  เจ้ าจะเหน็หลังของเรา  แต่  หน ้าของเราเจ้าจะมิ 
ได้  เหน็ �

34
โมเสสจะทําแผ่นศิลาใหม่สําหรบัพันธสัญญา

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงสกัดศิลาอกีสอง
แผ่นเหมือนเดิมแล้วเราจะจารกึคําเหมือนในแผ่นเก่าท่ี เจ้ 
าทําแตกน้ันให้ 2 จงเตรยีมให ้พร ้อมเวลาเชา้  แล ้วจงขึ้น
มาบนภูเขาซีนายแต่ เชา้ จงคอยเฝ้าเราบนยอดภูเขาน้ัน
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3 อยา่ให ้ผู้ ใดขึ้นมาด้วย และอยา่ให ้ผู้ ใดมาอยู่ตลอดทั ่วท ้ังภู 
เขา อยา่ให้ฝูงแพะแกะ ฝูงว ัวก ินหญ้าอยู ่หน ้าภูเขาน้ี เลย �
4 ฝ่ายโมเสสจึงสกัดศิลาสองแผ่นเหมือนสองแผ่นแรก  แล 
้ วท ่านก็ต่ืนแต่เชา้ขึ้นไปบนภูเขาซีนายตามรบัสัง่ของพระ
เยโฮวาห์ถือศิลาไปสองแผ่น 5 ฝ่ายพระเยโฮวาห์เสด็จลง
มาในเมฆ และโมเสสยนือยู่กับพระองค์ ท่ีน่ัน และออกพระ
นามพระเยโฮวาห์ 6 พระเยโฮวาหเ์สด็จผ่านไปข้างหน้าท่าน
ตร ัสว ่า �พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห ์พระเจ้า  ผู้ ทรงพระ
กรุณา ทรงกอปรด้วยพระคุ ณ ทรงกริว้ชา้ และบรบูิ รณ ด้์วย
ความเมตตาและความจรงิ 7  ผู้ ทรงสําแดงความเมตตาต่ 
อมนษุย ์กระทัง่พันชัว่อายุ  ผู้ ทรงโปรดยกโทษความชัว่ชา้
การละเมิดและบาปของเขาเสีย  แต่ จะทรงถือวา่ไม่ มี โทษ
ก็ หามิได้ และให้โทษเพราะความชัว่ชา้ของบิดาตกทอดไป
ถึงลูกหลานสามชัว่ส่ี ชัว่อายุคน � 8 ฝ่ายโมเสสจึงรบีกราบ
ลงท่ีพื้นดินนมัสการ 9  แล ้ วท ูลวา่ � โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้
เป็นเจ้า  ถ้าแม้ ข้าพระองค์ ได้ รบัพระกรุณาในสายพระเนตร
ของพระองค์ ข้าพระองค์ทูลวงิวอนต่อพระองค์ ขอองค์พระ
ผู้ เป็น เจ้าของข้าพระองค์ โปรดเสด็จไปท่ามกลางพวกข้า
พระองค์เพราะเป็นชนชาติคอแข็ งด ้ื อด ึง และขอทรงโปรด
ยกโทษความชัว่ชา้และความบาปของพวกข้าพระองค์ และ
โปรดรบัพวกข้าพระองค์เป็นมรดกของพระองค์ ด้วย �

ทรงหา้มไม่ ให ้อสิราเอลรว่มกับคนต่างชาติในคานาอนั
10 ฝ่ายพระองค์ตร ัสว ่า � ดู  เถิด เราจะทําพันธสัญญาไว้

เราจะทําการมหศัจรรย์ต่อหน้าชนชาติของเจ้าทุกคน ซ่ึงไม่ 
มี  ผู้ ใดกระทําในประชาชาติใดทัว่พิ ภพ และประชาชนทัง้ปวง
ซ่ึงเจ้าอยู่ท่ามกลางเขาน้ัน จะเห ็นก ิจการของพระเยโฮวาห์
เพราะการซ่ึงเราจะทําต่อเจ้าน้ันจะเป็นสิง่ท่ีน่ากลัวยิง่นัก
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11 จงถือตามคําซ่ึงเราบัญชาเจ้าในวนัน้ี  ดู  เถิด เราจะไล่คน
อาโมไรต์ คนคานาอนั คนฮติไทต์ คนเปรสิซี คนฮีไวต์ และ
คนเยบุส ไปให้พ้นหน้าเจ้า 12 จงระวงัตัวให ้ดี อยา่กระทํา
พันธสัญญากับชาวเมืองซ่ึงเจ้าจะไปถึงน้ัน เกรงวา่จะเป็น
บ่วงแรว้ดักพวกเจ้า 13  แต่  เจ้ าทัง้หลายจงทําลายแท่นบูชา
และทุบเสาอนัศั กด ์ิ สิทธิ ์ของเขาให้แหลกละเอยีด และโค่น
เสารูปเคารพของเขาเสีย 14  เจ้ าอยา่นมัสการพระอื่นเลย
เพราะพระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงพระนามวา่หวงแหนเป็นพระเจ้า
ผู้ทรงหวงแหน 15 เกรงวา่เจ้าจะทําพันธสัญญากับชาวเมือง
น้ัน และเม่ือเขาเล่นชูกั้บพระของเขา และถวายสัตวบูชาแก่
บรรดาพระน้ัน เขาจะเชญิพวกเจ้าไปรว่มด้วย และพวกเจ้า
จะไปกินของท่ีเขาถวายบู ชาน ัน้ 16 เกรงวา่เจ้าจะรบับุตรสาว
ของเขามาเป็นภรรยาบุตรชายของเจ้า และบุตรสาวของ
เขาน้ันจะไปเล่นชู้กับพระของเขา และชกัชวนให ้บุ ตรชาย
ของเจ้าไปเล่นชู้กับพระน้ันด้วย 17  เจ้ าอยา่หล่อรูปพระไว้
สําหรบัตัวเองเลย

คําบัญชาซ้ําเรือ่งเครือ่งบู ชา 
18  เจ้ าทัง้หลายจงถือเทศกาลกินขนมปังไร ้เชื้อ จงกิน

ขนมปังไรเ้ชื้อให้ครบเจ็ดวนัตามกําหนดในเดือนอาบีบตาม
ท่ีเราบัญชาเจ้า เพราะเจ้าออกจากอยีปิต์ในเดือนอาบีบ 19  
ทุ กสิ่งซ่ึงออกจากครรภ์ครัง้แรกเป็นของเรา คือสัตว ์ตัวผู้ 
ทัง้หมดของเจ้า  ลูกหวัปี ของววัและของแกะ 20 ส่วนลูกลา
หวัปีน้ันเจ้าจงนําลูกแกะมาไถ่ ไว ้ ถ้าแม้  เจ้ ามิ ได้  ไถ่  ก็ จงหกัคอ
มันเสีย  บุ ตรชายหวัปีทัง้หลายของพวกเจ้าน้ันจะต้องไถ่ ไว ้ 
ด้วย อยา่ให ้ผู้ ใดมาเฝ้าเรามือเปล่าเลย 21  เจ้ าจงทําการงาน
ในกําหนดหกวนั  แต่  วนัท่ี  เจ ็ดจงพัก  แม้ว ่าในฤดูไถนาและ
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ฤดู เก ่ียวข้าวก็จงพัก 22 จงถือเทศกาลสัปดาห์ คือเทศกาล
เล้ียงฉลองผลต้นฤดู เก ่ียวข้าวสาลี และถือเทศกาลเล้ียง
ฉลองการเก็บผลิตผลในปลายปี 23 บรรดาผู้ชายทัง้หลาย
ของพวกเจ้าต้องมาประชุมกันต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห ์
พระเจ้า คือพระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลปีละสามครัง้ 24 เพราะ
เราจะขับไล่ ชนชาติ ทัง้หลายออกไปให้พ้นหน้าพวกเจ้าและ
จะขยายเขตแดนเมืองของเจ้าให้กวา้งออกไป เม่ือพวกเจ้า
จะขึ้นไปเฝ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าปีละสามครัง้น้ัน
จะไม่ มี ใครอยากได้ แผ่ นดินของเจ้าเลย 25 อยา่ถวายเลือด
บูชาพรอ้มกับขนมปั งม ี เชื้อ และเครือ่งบูชาอนัเก่ียวกับเทศ
กาลเล้ียงปัสกาน้ัน อยา่ให้เหลือไวจ้นถึงว ันร ุ่งขึ้น 26 จงคัด
พืชผลแรกจากผลรุน่แรกในไรน่ามาถวายในพระนิเวศพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า อยา่ต้มเน้ือลูกแพะด้วยน้ํานมแม่
ของมันเลย� 27 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �คําเหล่า
น้ีจงเขียนไว้ เพราะเราทําพันธสัญญาไว้กับเจ้าและพวก
อสิราเอลตามข้อความเหล่าน้ี แล้ว �

โมเสสกลับมาด้วยแผ่นศิลาใหม่สําหรบัพันธสัญญา
28 ฝ่ายโมเสสเฝ้าพระเยโฮวาห ์อยู ่ ท่ี น่ันส่ี สิ บวนัส่ี สิ บคืน

 มิได้ รบัประทานอาหารหรอืน้ําเลย และท่านจารกึคําพันธ
สัญญาไว ้ท่ี  แผ่ นศิ ลา คือพระบัญญั ติ  สิ บประการ 29  อยู ่ต่อ
มาโมเสสได้ลงมาจากภูเขาซี นาย ถือแผ่นพระโอวาทสอง
แผ่นมาด้วย เวลาท่ีลงมาจากภูเขาน้ันโมเสสก็ ไม่ ทราบวา่
ผิวหน้าของตนทอแสงเน่ืองด้วยพระเจ้าทรงสนทนากั บท 
่าน 30 เม่ืออาโรนและคนอสิราเอลทัง้ปวงมองดู โมเสส  ดู  
เถิด ผิวหน้าของท่านทอแสง และเขาก็ กล ัวไม่ กล ้าเข้ามา
ใกล้ ท่าน 31 ฝ่ายโมเสสเรยีกเขามา  แล ้วอาโรนกับบรรดา
ประมุขของชุ มน ุมก็ กล ับมาหาโมเสสและท่านสนทนากับ
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เขา 32  แล ้วภายหลังคนอสิราเอลทัง้หลายเข้ามาใกล้ โมเสส
จึงให ้บัญญัติ  แก่ เขาตามท่ีพระเยโฮวาห์ตรสัแก่ท่านทุกข้อ
บนภูเขาซี นาย 33 เม่ือท่านพูดจบแล้ วก ็ ใช ้ผ้าคลุมหน้าไว้
34  แต่ เม่ือไรท่ีโมเสสเข้าเฝ้าทูลต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์
ท่านก็ปลดผ้าน้ันออกเสีย จนกวา่จะกลับออกมา  แล ้ วท ่านอ
อกมาเล่าให้คนอสิราเอลฟังตามท่ีท่านรบัพระบัญชามาแล้ 
วน ้ัน 35 และคนอสิราเอลดู หน ้าของโมเสสคือเหน็ผิวหน้า
ของโมเสสทอแสง ฝ่ายโมเสสใช้ผ้าคลุมหน้าไว ้อ ีกทุกครัง้
จนกวา่จะเข้าไปทูลพระองค์

35
ทรงหา้มไม่ ให ้ก่อไฟในวนัสะบาโต

1 ฝ่าย โมเสส ให้ ชุ มน ุม ชน อสิราเอล ทัง้หมด ประชุม กัน
กล่าวแก่เขาวา่ � ต่อไปน้ี เป็นสิง่ซ่ึงพระเยโฮวาห์บัญชาให้
ท่านทัง้หลายกระทํา 2 จงทํางานในกําหนดหกวนั  แต่  วนัท่ี  
เจ ็ดให้ท่านถือเป็ นว ันบร ิสุทธ ์ิ เป็ นว ันสะบาโตแด่พระเยโฮ
วาห์ สําหรบัใช ้พัก  ผู้ ใดทํางานในวนัน้ันต้องถูกลงโทษถึง
ตาย 3 ในวนัสะบาโตน้ันอยา่ก่อไฟเลย ทัว่ตลอดท่ีอาศัยของ
ท่าน�

 ขอให ้พลไพรถ่วายแด่ พระเจ้า 
4 โมเสสได้ กล ่าวแก่ชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมดวา่ � ต่อ

ไปน้ี เป็นสิง่ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาวา่ 5 ท่านทัง้หลาย
จง นํา ของ จาก ของ ท่ี มี  อยู ่มา ถวาย พระ เย โฮ วาห์  ผู้ ใด มี
น้ําใจกวา้งขวางให ้ผู้ น้ันนําของมาถวายพระเยโฮวาห์ คือ
ทองคํา  เงนิ และทองสัมฤทธิ์ 6 ผ้าสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม 
ผ้า ป่านเน้ือละเอยีด และขนแพะ 7  หน ังแกะตัวผู้ ยอ้มสี  
แดง  หน ังของตัวแบดเจอรแ์ละไม้กระถินเทศ 8 น้ํามันเติม
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ตะเกียง เครือ่งเทศสําหรบัเจือ น้ํามันเจิม และปรุงเครือ่ง
หอมสําหรบัการเผาถวาย 9 พลอยสีน้ําข้าวและพลอยต่างๆ
สําหรบัฝังทําเอโฟดและทับทรวง 10 จงให ้ทุ กคนท่ีเฉลียว
ฉลาดในหมู่พวกท่าน พากันมาทําสิง่ทัง้ปวงซ่ึงพระเยโฮ
วาหท์รงบัญชาใหทํ้าแล้ว 11 คือพลับพลา  เต็นท์ และผ้าคลุม
พลับพลา ขอเก่ียวและไม้ กรอบ  กลอน  เสา และฐานรองรบั
เสาของพลับพลาน้ัน 12  ห ีบและไม้คานหามหบี พระท่ีน่ัง
กรุณากับม่านบังตา 13  โต ๊ะกับไม้คานหามโต๊ะ  เครือ่งใช ้ทัง้
ปวงสําหรบัโต๊ะ และขนมปังหน้าพระพักตร์ 14 คันประทีป
ท่ี ให ้แสงสวา่งกับเครือ่งอุ ปกรณ์ และตะเกียง และน้ํามัน
เติม ตะเกียง 15 แท่น เผา เครือ่ง หอม กับ ไม้ คานหาม แท่น
น้ัน น้ํามันเจิม และเครือ่งหอมสําหรบัเผาถวาย และม่าน
บังตาสําหรบัประตู ท่ี  ประตู  พลับพลา 16 แท่นเครือ่งเผาบูชา
กับ ตาข่าย ทอง สัมฤทธิ์  ไม้ คานหาม และ เครือ่ง ใช้ ทัง้ ปวง
ของแท่น ขั นก ับพานรองขันน้ัน 17 ผ้าม่านสําหร ับก ้ันลาน
พลับพลากับเสา และฐานรองรบัเสา และผ้าม่านสําหรบั
ประตู ลาน 18 หลัก หมุด สําหรบั พลับพลา และ หลัก หมุด
สําหรบัลานพลับพลาพรอ้มกับเช ือก 19 เส้ือยศเย ็บด ้วยฝีมือ
ประณีตสําหรบัแต่งเวลาปรนนิบั ติ ในท่ี บรสุิทธิ ์ คือเส้ือยศ
บร ิสุทธ ์ิสําหรบัอาโรนปุโรหติ และเส้ือยศสําหรบับุตรชาย
ของท่าน เพื่อใช ้ปฏิบัติ ในตําแหน่งปุโรหติ� 20  แล ้วชุ มน ุม
ชนอสิราเอลทัง้หมดก็แยกยา้ยกันจากโมเสสไป 21  ทุ กคน
ท่ี มี ใจปรารถนา และท่ี มี ใจสมั ครก ็นําสิง่ของมาถวายพระ
เยโฮวาห์สําหรบัพลับพลาแหง่ชุ มน ุมและการปรนนิบั ติ  ทัง้
หลาย และสําหรบัเครือ่งยศบร ิสุทธ ์ิ 22 เขาจึงพากันมาทัง้
ชายและหญิง บรรดาผู้ มีน ํ้าใจสมัครนํามาซ่ึงเข็มกลัด  ตุ้มหู 
แหวนตราและกําไล เป็นทองรูปพรรณทัง้ น้ัน คือทุกคน
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นําทองคํามาแกวง่ไปแกวง่มาถวายพระเยโฮวาห์ 23 ส่วน
ทุกคนท่ี มีด ้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม หรอืท่ี มี ผ้าป่านเน้ือ
ละเอยีด ขนแพะ  หน ังแกะตัวผู้ ยอ้มสี  แดง และหนังของ
ตัวแบดเจอร ์ก็ เอาของเหล่าน้ันมาถวาย 24  ทุ กคนท่ี มี เงนิ
หรอืทองสัมฤทธิจ์ะถวายก็นํามาถวายพระเยโฮวาห์ และทุก
คนท่ี มี  ไม้ กระถินเทศใช้การได้ ก็ นําไม้น้ันมาถวาย 25 ส่วนผู้
หญิงทัง้ปวงท่ีชาํนาญก็ป่ันด้ายด้วยมือของตน  แล ้วนําด้าย
ซ่ึงป่ันน้ันมาถวายทัง้สี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม และเส้นป่าน
ป่ันอยา่งดี 26 ฝ่ายบรรดาผู้หญิง ท่ี มี ใจปรารถนาก็ ป่ันขน
แพะด้วยความชาํนาญ 27บรรดาประมุขก็นําพลอยสีน้ําข้าว
และพลอยต่างๆมาสําหรบัฝังทําเอโฟด และทับทรวง 28 กับ
เครือ่งเทศและน้ํามันเติมตะเกียง น้ํามันเจิม และน้ํามันปรุง
เครือ่งหอมสําหรบัเผาบู ชา 29 คนอสิราเอลทัง้ชายหญิงทุก
คนท่ี มี ใจสมัครนําของถวายสําหรบัการงานต่างๆ ซ่ึงพระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว ้ให ้กระทําก็นําของมาตามอาํเภอ
ใจถวายแด่พระเยโฮวาห์

เบซาเลลและโอโฮลีอบัเป็นชา่งและผู้ สอน 
30 โมเสสจึงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ � ดู ก่อนท่าน พระ

เยโฮวาห ์ได้ ทรงออกชื่อเบซาเลลบุตรชายอุ ร ี  ผู้ เป็นบุตร
ชายของเฮอรต์ระกูลยูดาห์ 31 และพระองค์ ได้ ทรงให ้ผู้ น้ัน
ประกอบด้วยพระวญิญาณของพระเจ้าให ้มีสติ ปัญญาและ
ความเข้าใจ และความรู้ในการชา่งฝีมือทัง้ปวง 32 เพื่อจะ
คิดประดิษฐ์ลวดลายอยา่งฉลาด ทํา ด้วยทองคําและเงนิ
และทองสัมฤทธิ์ 33 และเจียระไนพลอยต่างๆสําหรบัฝังใน
กระเปาะ และการแกะสลักไม้ คือให ้มี  ฝีมือดี เลิศทุกอยา่ง
34 อน่ึงพระองค์ทรงดลใจให ้ผู้ น้ั นม ีน้ําใจท่ีจะสอนคนอื่น
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ได้ ด้วย  พร ้อมด้วยโอโฮลีอบั บุตรชายอาหิสะ มัคตระกูล
ดาน 35 คนทัง้สองน้ี พระองค์ ทรงประทานสติปัญญาแก่ จิ 
ตใจของเขาให ้มี ความสามารถในการท่ีจะกระทํางานได้ ทุก
อยา่ง เชน่การชา่งฝี มือ การชา่งออกแบบ และการชา่งด้าย
สี คือสี ฟ้า  สีม่วง  สี แดงเข้มและเส้นป่านป่ันอยา่งดี และชา่ง
ทอ คือทําการชา่งฝีมือได้ ทุกอยา่ง และเป็นชา่งออกแบบ
อยา่งฉลาดด้วย�

36
พลไพรถ่วายมากมาย การสรา้งพลับพลาก้าวหน้า

1 ฝ่ายเบซาเลล และโอโฮลี อบั กับคนทัง้ปวงท่ี เฉลียว
ฉลาด ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงประทานสติปัญญาและความ
เข้าใจให ้พอท่ี จะทําการทุกอยา่งในการสรา้งสถานบร ิสุทธ ์ิ
 ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว ้แล ้ วท ุกประการ 2 โมเสส
จึง เรยีก เบ ซา เลล และ โอ โฮ ลี อบั กับ คน ทัง้ ปวง ท่ี เฉลียว
ฉลาดซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงประทานสติปัญญาให ้แก่  จิ ตใจ
ของเขา และใจของเขาปรารถนาให้มาทํางาน 3 คนเหล่าน้ี 
ได้ รบัของถวายทัง้หมดน้ันจากโมเสสท่ีคนอสิราเอลนํามา
ถวายเพื่อนําไปทําสถานบร ิสุทธ ิ์ พลไพรย่งันําของท่ี สม ัครใจ
จะถวายมาถวายอกีทุกๆเวลาเชา้ 4 ฝ่ายคนทัง้ปวงท่ีเฉลียว
ฉลาดซ่ึงทํางานต่างๆท่ีสถานบร ิสุทธ ์ิน้ันมาถึงแล้ว ต่างก็
หยุดทํางานในหน้าท่ีของตน 5พากันมาเรยีนโมเสสวา่ �พล
ไพร่นําของมาถวายมากเกินความต้องการท่ีจะใช้ ในงาน
น้ันๆซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให ้กระทํา � 6 โมเสสจึงสัง่
ให้ประกาศไปทัว่ค่ายวา่ �อยา่ให้ชายหญิงนําของสําหรบั
ทําสถานบร ิสุทธ ์ิมาถวายอกี เลย�  เหตุ ฉะน้ันพลไพร่จึง
ยบัยัง้ไม่นําของมาถวายอกี 7 เพราะของท่ีเขามี อยู ่ แล้วก็ 
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พอสําหรบังานทัง้ปวงน้ัน และย ังม ีเหลื ออ ีก 8 บรรดาชา่ง
ผู้เฉลียวฉลาดได้ทําพลับพลาด้วยม่านสิบผืน ด้วยผ้าป่าน
เน้ือละเอยีด ด้วยด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม  มี  รู ปเครูบฝีมือ
ชา่งออกแบบไว้ 9 ม่านผืนหน่ึงยาวยี ่สิ บแปดศอก กวา้งส่ี 
ศอก ม่านทุกผืนเท่ากัน 10 ม่านหา้ผืนเขาทําให ้เก ่ียวติ ดก ัน
และอ ีกห ้าผืนน้ันเก่ียวติ ดก ันด้วย 11 เขาทําหูด้วยด้ายสี ฟ้า 
 ติ ดไวต้ามขอบม่านด้านนอกสุดชุดท่ี หน่ึง และตามขอบม่าน
ด้านนอกสุดชุดท่ีสองก็ทําหู ไว ้ เหมือนกัน 12 ม่านผืนหน่ึงเขา
ทําหูหา้สิบหู และตามขอบม่านชุดท่ีสองเขาก็ทําหูหา้สิบหู 
ให ้ ตรงกัน 13 และเขาทําขอทองคําหา้สิบขอ สําหรบัใช ้เก ่ียว
ม่านเพื่อให ้พล ับพลาเป็นชิน้เดียวกัน 14 เขาทําม่านด้วยขน
แพะสําหรบัเป็นเต็นท์คลุมพลับพลาอกีสิบเอด็ผืน 15 ม่าน
ผืนหน่ึงยาวสามสิบศอก กวา้งส่ี ศอก ทัง้สิบเอด็ผืนเท่ากัน
16 เขาเก่ียวม่านหา้ผืนให ้ติ  ดก ันต่างหาก และม่านอกีหกผื 
นก ็ เก ่ียวติ ดก ั นอ ีกต่างหาก 17 และเขาทําหูหา้สิบหู ติ  ดก ับ
ม่านด้านนอกสุดชุดท่ี หน่ึง และเขาทําหูหา้สิบหู ติ  ดก ับขอบ
ม่านด้านนอกสุดชุดท่ี สอง 18 เขาทําขอทองสัมฤทธิ์หา้สิบ
ขอเก่ียวขอเข้าท่ี หู  ให ้ ติ ดต่อเป็นเต็นท์หลังเดียวกัน 19 เขาทํา
เครือ่งดาดเต็นท์ด้วยหนังแกะตัวผู้ ยอ้มสี แดงชัน้หน่ึง และ
คลุ มท ั บด ้วยหนังของตัวแบดเจอร ์อ ีกชัน้หน่ึง 20 เขาทําไม้
กรอบสําหรบัพลับพลาด้วยไม้กระถินเทศยกตัง้ขึ้นตรงๆ 21  
ไม้ กรอบน้ันยาวแผ่นละสิบศอก กวา้งศอกคืบ 22  มี เดือย
กรอบละสองเดือย เดือยกรอบหน่ึ งม ี ไม้ ประกับติ ดก ับเดือย
อกีกรอบหน่ึง เขาได้ ทําไม ้กรอบพลับพลาทัง้หมดอยา่งน้ี
23 เขาทําไม้กรอบพลับพลาดังน้ี ด้านใต้เขาใช ้ย ่ี สิ บแผ่น
24 เขาทําฐานด้วยเงนิส่ี สิ บฐานสําหรบัไม้กรอบยี ่สิ บแผ่น  ใต้  
ไม้ กรอบแผ่นหน่ึ งม ฐีานรองรบัแผ่นละสองฐานสําหรบัสวม
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เดือยสองอนั 25 ด้านท่ีสองของพลับพลาข้างทิศเหนือน้ัน
เขาทําไม้กรอบยี ่สิ บแผ่น 26 เขาทําฐานเงนิรองรบัส่ี สิ บฐาน
 ใต้  ไม้ กรอบมีฐานแผ่นละสองฐาน 27 ส่วนด้านหลังทิศตะวนั
ตกของพลับพลาเขาทําไม้กรอบหกแผ่น 28 เขาทําไม้กรอบ
อกีสองแผ่นสําหรบัมุมพลับพลาด้านหลัง 29  ไม้ กรอบน้ัน
ข้างล่างให ้แยกกัน  แต่ ตอนบนยอดติดต่ อก ั นที ห่ว่งแรก เขา
ทําอยา่งน้ี ทําให ้ เก ิ ดม ุมสองมุม 30 คือรวมเป็นไม้กรอบแปด
แผ่นด้วยกันและฐานเงนิสิบหกอนั  ใต้  ไม้ กรอบมีฐานแผ่น
ละสองฐาน 31 เขาทํากลอนด้วยไม้กระถินเทศหา้อนัสําหรบั
ขัดไม้กรอบฝาพลับพลาด้านหน่ึง 32 และกลอนอ ีกห ้าอนั
สําหรบัขัดไม้กรอบฝาพลับพลาอ ีกด ้านหน่ึง และกลอนอ ีกห 
้าอนัสําหรบัขัดไม้กรอบฝาพลับพลาด้านตะวนัตก 33 เขาทํา
กลอนตัวกลางให้รอ้ยตอนกลางของไม้กรอบสําหรบัขัดฝา
ตัง้แต่ มุ มหน่ึงไปจดอกีมุมหน่ึง 34 เขาหุม้ไม้กรอบเหล่าน้ัน
ด้วยทองคํา และทําหว่งกรอบด้วยทองคําสําหรบัรอ้ยกลอน
และกลอนน้ันเขาหุ ้มด ้วยทองคําเช ่นก ัน 35 เขาทําม่านน้ัน
ด้วยด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีด
 มี ภาพเครูบฝีมือชา่งออกแบบไว้ 36 เขาทําเสาไม้กระถินเทศ
ส่ีเสาหุ ้มด ้วยทองคํา ขอติดเสาน้ั นก ็เป็นทองคํา เขาหล่อ
ฐานเงนิ ส่ีอนัสําหรบัรองรบัเสาน้ัน 37 และเขาทําบังตาท่ี 
ประตู  พล ับพลาน้ันด้วยด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม และผ้า
ป่านเน้ือละเอยีดประกอบด้วยฝีมือชา่งปัก 38 และทําเสาหา้
ต้นสําหรบัม่านน้ันพรอ้มด้วยขอเก่ียว บัวควํา่และราวยดึ
เสาน้ันหุ ้มด ้วยทองคํา  แต่ ฐานหา้ฐานสําหรบัรองรบัเสาน้ัน
ทําด้วยทองสัมฤทธิ์

37
 ห ีบพันธสัญญาและพระท่ีน่ังกรุณา
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1 เบซาเลลทําห ีบด ้วยไม้กระถินเทศ ยาวสองศอกคืบ
กวา้งศอกคืบ และสูงศอกคืบ 2  ห ี บน ้ันเขาหุ ้มด ้วยทองคํา
บร ิสุทธ ์ิ ทัง้ข้างในและข้างนอก และได้ทํากระจังรอบห ีบน 
ัน้ด้วยทองคํา 3 เขาหล่อหว่งทองคําส่ีหว่งติดไว ้ท่ี  มุ  มท ้ังส่ี
ด้านน้ีสองหว่งและด้านน้ันสองห ่วง 4 เขาทําคานหามด้วย
ไม้กระถินเทศหุ ้มด ้วยทองคํา 5 เขาสอดคานหามเข้าท่ีหว่ง
ข้างหบีสําหรบัใชย้กห ีบน ัน้ 6  แล ้วเขาทําพระท่ีน่ังกรุณาด้วย
ทองคําบร ิสุทธ ์ิยาวสองศอกคืบ กวา้งศอกคืบ 7 เขาทําเครู
บทองคําสองรูป โดยใชค้้อนทํา ตัง้ไว ้ท่ี ปลายพระท่ีน่ังกรุณา
ทัง้สองข้าง 8 เขาทําเครูบไว ้ท่ี ปลายพระท่ีน่ังกรุณาข้างละ
รูป เขาทําเครู บน ้ันตอนปลายทัง้สองข้างเป็นเน้ือเดียวกับ
พระท่ีน่ังกรุณา 9  ให ้เครูบกางปีกออกเบื้องบน ปกพระท่ีน่ัง
กรุณาไว้ด้วยปีก และให้หนัหน้าเข้าหากัน คือให้เครูบหนั
หน้ามาตรงพระท่ีน่ังกรุณา

 โต ๊ะสําหรบัขนมปังหน้าพระพักตรแ์ละคันประทีป
10 เขา เอา ไม้ กระถิน เทศ ทํา โต๊ะ ตัว หน่ึง ยาว สอง ศอก

กวา้งหน่ึงศอก และสูงศอกคืบ 11 เขาหุม้โต๊ะน้ันด้วยทอง
คําบร ิสุทธ ์ิและทํากระจังทองคํารอบโต๊ะน้ันด้วย 12 เขาทํา
ประกับขอบโต๊ะน้ันกวา้งหน่ึงฝ่ามือโดยรอบ  แล ้วทํากระจัง
ทองคําประกอบรอบประกั บน ้ัน 13 เขาหล่อหว่งทองคํา ส่ี
อนั ติด ไว ้ท่ี  มุ ม โต๊ะ ทัง้ ส่ี ตรง ขา โต๊ะ 14 หว่ง น้ัน ติด ช ิดก ับ
กระจัง สําหรบัสอดคานหามโต๊ะน้ัน 15 เขาทําคานหามด้วย
ไม้กระถินเทศหุ ้มด ้วยทองคําสําหรบัหามโต๊ะน้ัน 16 และเขา
ทําเครือ่งใชสํ้าหรบัโต๊ะน้ั นม ี  จาน  ชอ้น กับอา่งน้ําและคนโท
ท่ี ใช ้รนิเครือ่งด่ืมบู ชา ซ่ึงทําด้วยทองคําบร ิสุทธ ิ์ ทัง้สิน้ 17 เขา
ทําคันประที ปอ ันหน่ึ งด ้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ เขาใช ้ฝี ค้อนทํา
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คันประทีป  ให ้ทัง้ลําตัว  กิง่  ดอก ดอกตูม และกลีบติดเป็น
เน้ือเดียวกันคันประที ปน ้ัน 18  มี กิง่หกกิง่แยกออกจากลํา
คันประที ปน ้ันข้างละสามกิง่ 19  แต่ ละกิ ่งม ีดอกเหมือนดอก
อ ัลม ันด์สามดอก  ทุ กๆดอกมีดอกตูมและกลีบ เป็นดังน้ีทัง้
หกกิง่ ซ่ึงยื่นออกจากลําคันประทีป 20 สําหรบัลําคันประที 
ปน ้ั นม ีดอกส่ีดอกเหมือนดอกอ ัลม ันด์ ทัง้ดอกตูมและกลีบ
21  ใต้ กิง่ ทุกๆคู่ทัง้หกกิง่ ท่ี ลําคันประที ปน ้ัน  ให ้ มี ดอกตูม
เป็นเน้ือเดียวกั นก ับคันประทีป 22 ดอกตูมและกิง่เป็นเน้ือ
เดียวกั นก ับคันประทีป ทําทุกส่วนเป็นเน้ือเดียวกันด้วยทอง
คําบร ิสุทธ ์ิและใช้ค้อนทํา 23 เขาทําตะเกียงเจ็ดดวงสําหรบั
คันประที ปน ้ัน ตะไกรตัดไส้ ตะเกียง และถาดใส่ตะไกรด้วย
ทองคําบร ิสุทธ ์ิ 24 คันประทีปและเครือ่งใช้ทัง้หมดสําหรบั
คันประที ปน ัน้ เขาทําด้วยทองคําบร ิสุทธ ิ์ หน ักหน่ึงตะลันต์

แท่นบูชาสําหรบัเผาเครือ่งหอมและน้ํามันเจิม

25 เขา สรา้ง แท่น บูชา สําหรบั เผา เครือ่ง หอม ด้วย ไม้
กระถินเทศ ยาวศอกหน่ึง กวา้งศอกหน่ึง เป็ นร ูปส่ีเหล่ียมจั 
ตุ รสั และสูงสองศอก เชงิงอนท่ี มุ มแท่นน้ั นก ็เป็นไม้ท่อน
เดียวกั นก ับแท่น 26 เขาหุม้แท่นน้ันด้วยทองคําบร ิสุทธ ิ์ ทั ้งด 
้านบนและด้านข้างทัง้ส่ี ด้าน และเชงิงอนด้วย และเขาทํา
กระจังทองคํารอบแท่นน้ัน 27 เขาทําหว่งทองคําสองหว่งติด
ไว ้ใต้ กระจังทัง้สองด้าน ตรงข้ามกัน เป็ นที ่สําหรบัสอดใส่ ไม้  
คานหาม 28 เขาทําไม้คานหามน้ันด้วยไม้กระถินเทศหุ ้มด 
้วยทองคํา 29 เขาปรุงน้ํามันเจิ มอ ันบร ิสุทธ ์ิและปรุงเครือ่ง
หอมบร ิสุทธ ิ์ด้วยเครือ่งเทศตามศิลปของชา่งปรุง
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38
แท่นเครือ่งเผาบูชาและขันทองเหลือง

1 เขาทําแท่นเครือ่งเผาบู ชาด ้วยไม้กระถินเทศ ยาวหา้
ศอก กวา้งหา้ศอก เป็นแท่นส่ีเหล่ียมจั ตุ รสั สูงสามศอก
2 เขาทําเชงิงอนติดไวทั้ง้ส่ี มุ มของแท่นน้ัน เชงิงอนน้ันเป็น
ไม้ ช ้ินเดียวกั นก ับแท่นบู ชา เขาหุม้แท่นด้วยทองสัมฤทธิ์
3 เขาทําเครือ่งใชบ้นแท่นน้ันทุกอยา่ง คือหม้อ  พล ่ัว  ชาม 
ขอเก่ียวเน้ือ และถาดรองไฟ  เครือ่งใช ้สําหรบัแท่นทัง้หมด
น้ันเขาทําด้วยทองสัมฤทธิ์ 4และเขาเอาทองสัมฤทธิทํ์าเป็น
ตาข่ายประดับแท่นน้ันให ้อยู ่ ใต้ กระจังของแท่น และหอ้ยอยู ่
ตัง้แต่ กลางแท่นลงมา 5 เขาหล่อหว่งส่ีหว่งติดท่ี มุ  มท ้ังส่ี
ของตาข่ายทองสัมฤทธิสํ์าหรบัสอดไม้ คานหาม 6 เขาทําไม้
คานหามด้วยไม้กระถินเทศและหุ ้มด ้วยทองสัมฤทธิ์ 7 เขา
สอดไม้คานน้ันไวใ้นหว่งท่ีข้างแท่นสําหรบัหาม เขาทําแท่น
น้ันด้วยไม้กระดานให้ข้างในกลวง 8 เขาทําขันทองสัมฤทธิ์
และพานรองขันทอง สัมฤทธิ์จากกระจกเงาของบรรดา ผู้
หญิงท่ี ปรนนิบัติ ณประตู พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม

ลานและประตู
9 และเขาทําลานไว ้ด้วย  ให ้รัว้ด้านใต้ มี ผ้าบัง ทําด้วยผ้า

ป่านเน้ือละเอยีด ยาวรอ้ยศอก 10  มี เสายี ่สิ บต้ นก ับฐานทอง
สัมฤทธิ์รองรบัเสายี ่สิ บฐาน ขอติดเสาและราวยดึเสาน้ัน
ทําด้วยเงนิ 11 ด้านเหนื อม ีผ้าบังยาวรอ้ยศอก กับเสายี ่สิ 
บต้นและฐานทองสัมฤทธิ ์ย ่ี สิ บฐาน ขอติดเสาและราวยดึ
เสาน้ันทําด้วยเงนิ 12 ส่วนด้านตะวนัตกมีผ้าบังยาวหา้สิบ
ศอก กับเสาสิบต้น และฐานรองรบัเสาสิบฐาน ขอติดเสา
และราวยดึเสาทําด้วยเงนิ 13 ด้านตะวนัออกใช้ผ้ายาวหา้
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สิบศอก 14 ผ้าบั งด ้านรมิประตูข้างหน่ึงยาวสิบหา้ศอก  มี 
เสาสามต้นและฐานรองรบัเสาสามฐาน 15 และอกีข้างหน่ึง
รมิประตูข้างน้ีและข้างโน้น  มี ผ้าบังยาวสิบหา้ศอก  มี เสา
สามต้นและฐานรองรบัเสาสามฐาน 16 ผ้าบังลานโดยรอบ
น้ันทําด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีด 17ฐานรองรบัเสาน้ันทําด้วย
ทองสัมฤทธิ์ ขอติดเสาและราวยดึเสาเป็นเงนิ และบัวควํา่
ของเสาน้ันหุ ้มด ้วยเงนิ และเสาทุกต้นของลานมีราวยดึเสา
ทําด้วยเงนิ 18 ม่านบังตาท่ี ประตู ลานน้ันปั กด ้วยฝีมือของ
ชา่งปัก เป็นสี ฟ้า  สีม่วง  สี แดงเข้มและผ้าป่านเน้ือละเอยีด
ยาวยี ่สิ บศอก สูงหา้ศอก เสมอกับผ้าบังลาน 19  มี เสาส่ีต้ นก 
ับฐานรองรบัเสาส่ีฐานเป็นทองสัมฤทธิ์ ขอติดเสาทําด้วย
เงนิ และส่วนท่ีหุม้บัวควํา่ กับราวยดึเสาเป็นเงนิ 20 หลัก
หมุดทุกหลักของพลับพลาและของลานรอบพลับพลาน้ัน
ทํา ด้วย ทอง สัมฤทธิ์ 21  น่ี แหละ เป็น บัญช ีสิ ่ง ของ ท่ี ใช ้ใน
พลับพลา คือพลับพลาพระโอวาท ซ่ึงเขาทัง้หลายนับตาม
คําสัง่ของโมเสส  มี  คนเลว ีจัดทําตามบัญชาของอธิามาร ์
บุ ตรชายอาโรนปุโรหติ 22 ส่วนเบซาเลลบุตรชายอ ีร ี ผู้ เป็น
บุตรชายของเฮอร ์แห ่งตระกูลยูดาห์ ทําสิง่สารพัดซ่ึงพระเย
โฮวาห ์ได้ ทรงบัญชาโมเสสแล้ว 23  ผู้ รว่มงานกับเขาคือ โอ
โฮลี อบั  บุ ตรชายอาหิสะมัคแหง่ตระกูลดาน เป็นชา่งฝี มือ 
ชา่งออกแบบและชา่งด้ายสี ใช ้ด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม 
และผ้าป่านเน้ือละเอยีด 24 ทองคําทัง้หมดซ่ึงเขาใช้ในการ
สรา้งท่ี บรสุิทธิ ์ น้ัน คือทองคําท่ีเขานํามาถวาย  มีน ้ําหนักยี ่
สิ บเก้าตะลันต์ เจ ็ดรอ้ยสามสิบเชเขล ตามเชเขลแหง่สถาน
บร ิสุทธ ์ิ25 เงนิตามจํานวนชุ มน ุมชนได้นับไว้ รวมเป็นหน่ึง
รอ้ยตะลันต์กับหน่ึงพันเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบหา้เชเขล ตามเช
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เขลแหง่สถานบร ิสุทธ ์ิ26 คนละเบคา คือครึง่เชเขลตามเช
เขลของสถานบร ิสุทธ ์ิอนัเก็บมาจากทุกคนท่ีไปจดทะเบียน
สํามะโนครวั คือนับตัง้แต่ อายุ  ย ่ี สิ บปีขึ้นไปรวมหกแสนสาม
พันหา้รอ้ยหา้สิบคน 27 เงนิหน่ึงรอ้ยตะลันต์ น้ัน เขาใช้หล่อ
ทําฐานรองรบัเสาของสถานบร ิสุทธ ์ิและฐานของม่าน ฐาน
รอ้ยฐานเป็นเงนิหน่ึงรอ้ยตะลันต์ คือฐานละหน่ึงตะลันต์
28  แต่ เงนิหน่ึงพันเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบหา้เชเขลน้ันเขาใช้ทําขอ
สําหรบัเสาและหุม้บัวควํา่ของเสาน้ัน และทําราวยดึเสา
ด้วย 29  ทองสัมฤทธิ ์เขานํามาถวายหนักเจ็ดสิบตะลันต์ กับ
สองพันส่ีรอ้ยเชเขล 30  ทองสัมฤทธิ ์น้ันเขาใช้ทําฐานประตู 
พล ับพลาแหง่ชุ มน ุมและทําแท่นทองสัมฤทธิ์ และตาข่าย
ทองสัมฤทธิ์ประดับแท่นและทําเครือ่งใช้ทัง้หมดของแท่น
น้ัน 31 ทําฐานล้อมรอบลานและฐานท่ี ประตู  ลาน หลักหมุด
ทัง้หมดของพลับพลาและหลักหมุดรอบลานน้ัน

39
เครือ่งยศบร ิสุทธ ิ์สําหรบัอาโรน

1 ด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี แดงเข้ มน ้ัน เขาใช้ทําเส้ือยศเย ็บด 
้วยฝีมือประณีตสําหรบัใส่เวลาปรนนิบั ติ ในท่ี บรสุิทธิ ์และ
ได้ทําเครือ่งยศบร ิสุทธ ์ิสําหรบัอาโรน  ตามท่ี พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาแก่ โมเสส 2 เขาทําเอโฟดด้วยทองคํา ด้วยด้ายสี 
ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม และผ้าป่านเน้ือละเอยีด 3 เขาตีทอง
ใบแผ่ออกเป็นแผ่นบางๆแล้วตัดเป็นเส้นๆเพื่อจะทอเข้ากั 
บด ้ายสี ฟ้า  เข ้ากั บด ้ายสี ม่วง  เข ้ากั บด ้ายสี แดงเข้ม และ
เข้ากับเส้นป่านอยา่งดีด้วยฝีมือชา่งชาํนาญ 4 เขาทําแถบ
ติดไว ้ท่ี บ่าเพื่อโยงเอโฟด  ให ้ ติ  ดก ับรมิตอนบนทัง้สองชิน้
5 รดัประคดทออยา่งประณีตสําหรบัคาดทับเอโฟดน้ัน เขา
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ทํา ด้วยวตัถุอยา่งเดียวกันและฝีมืออยา่งเดียวกับเอโฟด
คือทําด้วยทองคํา ด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม และผ้าป่าน
เน้ือละเอยีดตามท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 6 เขา
เอาพลอยสีน้ําข้าวฝังไว้ในกระเปาะทองคําซ่ึ งม ีลวดลาย
ละเอยีด และแกะอยา่งแกะตรา เป็นชื่ อบ ุตรอสิราเอล 7  แล 
้วเขาติดไว้กับเอโฟดบนแถบบ่าน้ันเพื่อให้พลอยน้ันเป็ นที ่
ระลึกถึงบรรดาบุตรแห ่งอ ิสราเอล  ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาแก่ โมเสส 8 เขาทําทับทรวงด้วยฝีมือชา่งออกแบบให ้
ฝี มือเหมือนกับทําเอโฟด คือทําด้วยทองคํา ด้ายสี ฟ้า  สี
ม่วง  สี  แดงเข้ม และผ้าป่านเน้ือละเอยีด 9 เขาทําทับทรวง
เป็ นร ูปส่ีเหล่ียมจั ตุ รสั พับทบกลาง ยาวคืบหน่ึง กวา้งคืบ
หน่ึง เป็นสองทบด้วยกัน 10 เขาฝังพลอยส่ีแถวบนทับทรวง
น้ัน แถวท่ี หน ่ึงฝังทั บท ิม  บุ ษราคัมและพลอยสี แดงเข้ม 
11แถวท่ีสองฝังมรกต  ไพทูรย ์และเพชร 12แถวท่ีสามฝังนิล
โมราและพลอยสี ม่วง 13 แถวท่ี สี ่ฝังพลอยเขียว พลอยสี น้ํา
ข้าว และหยก พลอยทัง้หมดน้ีเขาได้ฝังในกระเปาะลวดลาย
ละเอยีดทําด้วยทองคํา 14 พลอยเหล่าน้ั นม ีชื่อ เหล่าบุตร
อสิราเอลสิบสองชื่อ  จาร ึกไว้เหมือนแกะตรา  มี ชื่อตระกูล
ทุกตระกูลตามลําดับสิบสองตระกูล 15 เขาทําสรอ้ยถักเกลี 
ยวด ้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิสําหร ับท ับทรวง 16 และเขาทัง้หลาย
ทํากระเปาะลวดลายละเอยีดด้วยทองคําสองอนั และหว่ง
ทองคําสองห ่วง  ติ ดไว ้ท่ี ปลายทัง้สองของทับทรวง 17 เขาทัง้
หลายสอดสรอ้ยท่ีทําด้วยทองคําน้ันในหว่งท่ีปลายทับทรวง
18 และปลายสรอ้ยอกีสองข้างน้ัน เขาทัง้หลายทําติ ดก ับ
กระเปาะลวดลายละเอยีดทัง้สอง  ให ้ ติ ดไว้ข้างหน้าท่ีแถบ
ยดึเอโฟดทัง้สองข้างบนบ่า 19 เขาทัง้หลายทําหว่งทองคํา
สองอนัติดไว ้ท่ี ขอบด้านล่างทัง้สองของทับทรวงข้างในติด
เอโฟด 20 และเขาทัง้หลายทําหว่งสองอนัด้วยทองคํา  ใส่  ไว ้
รมิเอโฟดด้านหน้า  ใต้ แถบท่ีตะเข็บเหนือรดัประคดท่ี ทอด 
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้วยฝีมือประณีตของเอโฟด 21 และเขาทัง้หลายผูกทับทรวง
น้ัน ติ ดก ับ เอ โฟด ด้วย  ใช ้ด้าย ถัก สี ฟ้า รอ้ย ผูก ท่ี หว่ง  ให ้
ทับทรวงทับรดัประคดซ่ึงทอด้วยฝีมือประณีตของเอโฟด
เพื่ อม ิ ให ้ทับทรวงหลุดไปจากเอโฟด  ตามท่ี พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาแก่ โมเสส 22 เขาทําเส้ือคลุมเข้าชุ ดก ับเอโฟด
ด้วยด้ายสีฟ้าล้วนเป็นฝีมือทอ 23 และชอ่งกลางผืนเส้ือน้ัน
เขาทําเป็นคอเส้ือเชน่เดียวกับคอเส้ือทหารและมีขลิบรอบ
คอเพื่ อม ิ ให ้ ขาด 24  ท่ี ชายเส้ือคลุม เขาทัง้หลายปักเป็ นร ู
ปลูกทั บท ิม  ใช ้ด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม และผ้าป่านเน้ือ
ละเอยีด 25 เขาทัง้หลายทําลูกพรวนด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ แล 
้วติ ดล ูกพรวนระหวา่งผลทั บท ิมรอบชายเส้ือคลุ มน ้ัน 26 คือ
ลูกพรวนลูกหน่ึง ผลทั บท ิมผลหน่ึง และลูกพรวนอ ีกล ูก
หน่ึง ผลทั บท ิ มอ ีกผลหน่ึงสลั บก ันดังน้ี รอบชายเส้ือคลุ 
มน ้ัน สําหรบัสวมเวลาปรนนิบั ติ  พระองค์  ตามท่ี พระเยโฮ
วาหท์รงบัญชาแก่ โมเสส 27 เขาทัง้หลายทําเส้ื อด ้วยผ้าป่าน
เน้ือละเอยีดของชา่งทอผ้าสําหรบัอาโรนและสําหรบับุตร
ชายของท่าน 28 และทํามาลาด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีด และ
มาลางามด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีด และทํากางเกงด้วยผ้า
ป่านเน้ือละเอยีด 29 และทํารดัประคดด้วยผ้าป่านป่ันเน้ือ
ละเอยีด และปั กด ้วยด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม ด้วยฝีมือ
ชา่งปัก  ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 30 เขาทัง้
หลายทําแผ่นมงกุฎบร ิสุทธ ์ิด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ จาร ึกคําวา่
� บรสุิทธิ ์ แด่ พระเยโฮวาห�์  ไว ้เหมือนอยา่งแกะตรา 31  แล 
้วเขาเอาด้ายถักสีฟ้าผูกแผ่นทองคําน้ันไว้บนมาลา  ตามท่ี 
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 32  ดังน้ี แหละเขาทํางาน
สําหรบัพลับพลาของเต็นท์ แห ่งชุ มน ุมให้สําเรจ็ทุกประการ
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสไว ้อยา่งไร คนอสิราเอลก็
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กระทําอยา่งน้ันทุกประการ 33 เขาจึงได้นําพลับพลามามอบ
ไวกั้บโมเสส ทัง้เต็นท์และเครือ่งใช้ทัง้ปวงคือ  ขอ  ไม้  กรอบ  
กลอน  เสา และฐานรองรบัเสา 34 เครือ่งดาดพลับพลาข้าง
บนทําด้วยหนังแกะตัวผู้ ยอ้มสี  แดง และหนังของตัวแบด
เจอร์และม่านสําหรบับังตา 35  ห ีบพระโอวาทกับไม้คานหาม
ของห ีบน ้ัน และพระท่ีน่ังกรุณา 36  โต ๊ะกับเครือ่งใช้ทัง้หมด
บนโต๊ะน้ัน และขนมปังหน้าพระพักตร์ 37 คันประทีปบร ิสุทธ ิ์
กับตะเกียง คือตะเกียงท่ี เข้าท่ี และเครือ่งใช้ทัง้หมดของคัน
ประที ปน ้ันและน้ํามันสําหรบัเติมตะเกียง 38 แท่นทองคํา
น้ํามันเจิม เครือ่งหอมสําหรบัเผาบู ชา และผ้าบังตาสําหรบั
ประตู พลับพลา 39 แท่น บูชา ทอง สัมฤทธิ์ กับ ตาข่าย ทอง
สัมฤทธิ์สําหรบัแท่นน้ัน  ไม้ คานหามและเครือ่งใช้ทัง้หมด
ของแท่น ขั นก ับพานรองขัน 40 ม่านบังลาน เสากับฐาน
รองรบั ผ้าบังตาประตู ลาน เชอืกและหลักหมุดสําหรบัลาน
และเครือ่งใช้ทัง้หมดของการปรนนิบั ติ  ท่ี  พลับพลา สําหรบั
เต็นท์ แห ่งชุ มน ุม 41 เส้ือยศเย ็บด ้วยฝีมือประณีตสําหรบั
สวมในเวลาปรนนิบั ติ ในท่ี บรสุิทธิ ์เครือ่งยศบร ิสุทธ ์ิสําหรบั
อาโรนปุโรหติ เครือ่งยศสําหรบับุตรชายอาโรน สําหรบัใช้
สวมในเวลาปฏิบั ติ ตําแหน่งปุโรหติ 42  สิ ่งสารพัดท่ีพระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสแล้ว  ชนชาติ อสิราเอลกระทําให้
สําเรจ็ทุกประการ 43 โมเสสจึงตรวจดูงานทัง้ปวง และดู 
เถิด พระเยโฮวาหท์รงบัญชาไว ้อยา่งไร เขาก็ทําเสรจ็สิน้ทุก
อยา่ง โมเสสจึงอวยพรแก่ เขา 

40

การตัง้พลับพลา
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1พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 2�ในว ันที ่ หน ึ่งของเดือน
แรก จงตัง้พลับพลาแหง่เต็นท์ของชุ มน ุม 3 จงตัง้หบีพระ
โอวาทไว้ในพลับพลาและกั ้นม ่านบังห ีบน ้ันไว้ 4 จงยกโต๊ะ
เข้ามาตัง้ ไว้ และจัดเครือ่งบนโต๊ะไว ้ตามท่ี ของมัน  แล ้ว
จงนําคันประที ปน ้ันเข้ามาและจุดไฟท่ีตะเกียง น้ัน 5 จง
ตัง้แท่นบูชาทองคําสําหรบัเผาเครือ่งหอมตรงหน้าหบีพระ
โอวาท  แล ้วติ ดม ่านบังตาของประตู พลับพลา 6 จงตัง้แท่น
สําหรบัเครือ่งเผาบูชาไวต้รงหน้าประตู พล ับพลาแหง่เต็นท์
ของชุ มน ุม 7 จงตัง้ขันไว้ระหวา่งเต็นท์ แห ่งชุ มน ุมกับแท่
นบู ชา  แล ้วจงตักน้ําใส่ ไว ้ในขันน้ัน 8 จงตัง้ข้างฝาลานไว้
รอบพลับพลา และติ ดม ่านบังตาไว ้ท่ี  ประตู ลานน้ัน 9 จงเอา
น้ํามันเจิม  เจ ิมพลับพลากับสิง่สารพัด ซ่ึงอยู่ ในพลับพลา
น้ัน และชาํระพลับพลากับเครือ่งใช้ทัง้หมดให ้บรสุิทธิ ์  แล 
้วพลับพลาน้ันจะบร ิสุทธ ์ิ 10 จงเจิมแท่นสําหรบัเครือ่งเผา
บู ชาด ้วย และเครือ่งใช้ทัง้หมดบนแท่นน้ัน และชาํระแท่น
น้ันให ้บรสุิทธิ ์แท่นน้ันจะบร ิสุทธ ิ์ ท่ีสุด 11จงเจิมขันทัง้พานร
องขันด้วย และชาํระให ้บรสุิทธิ ์12  แล ้วจงนําอาโรน และ
บุตรชายของท่านมาท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม  ใช ้น้ําล้าง
ชาํระตัวเขาเสีย 13 จงนําเส้ือผ้ายศบร ิสุทธ ์ิสวมให้อาโรน  
แล ้วเจิมและชาํระเขาให ้บรสุิทธิ ์เพื่อเขาจะปรนนิบั ติ เราใน
ตําแหน่งปุโรหติ 14  แล ้วจงนําบุตรชายอาโรนมาด้วยและ
สวมเส้ือยศให้ 15 จงเจิมเขาเชน่เจิมบิดาของเขา เพื่อเขาจะ
ปรนนิบั ติ เราในตําแหน่งปุโรหติ การเจิ มน ้ันจะเป็นการเจิม
แต่งตัง้เขาไว้เป็นปุโรหติเนืองนิตย์ตลอดชัว่อายุของเขา�
16 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสให้กระทําสิง่ใด ท่าน
ก็กระทําสิง่น้ันทุกประการ 17 ต่อมาในว ันที ่ หน ่ึงเดือนแรก
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ของปี ท่ี สองท่านติดตัง้พลับพลา 18 โมเสสติดตัง้พลับพลา
ขึ้น คือวางฐานและตัง้ ไม้กรอบขึ้น ไว้ สอดไม้กลอนและ
ตัง้เสาขึ้น 19 ท่านกางผ้าเต็นท์ทับบนพลับพลา  แล ้วเอา
เครือ่งดาดคลุมบนเต็นท์  ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
แก่ โมเสส 20 ท่านเก็บพระโอวาทไว้ในห ีบน ้ันและสอดไม้
คานหามไว้ในห ีบน ้ัน และตัง้พระท่ีน่ังกรุณาไว้บนหบี 21  
แล ้ วท ่านนําหบี เข้าไป ไว้ ในพลับพลา และกั ้นม ่านบังตา
บังหบีพระโอวาทน้ันไว้  ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ 
โมเสส 22 ท่านตัง้โต๊ะไว้ในเต็นท์ แห ่งชุ มน ุมทางทิศเหนือ
ของพลับพลานอกม่านน้ัน 23  แล ้วจัดขนมปังไวบ้นโต๊ะเป็น
ระเบียบต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  ตามท่ี พระเยโฮวาหท์รง
บัญชาโมเสสไว้ 24 และท่านตัง้คันประทีปไว้ในเต็นท์ แห ่งชุ 
มน ุมทางทิศใต้ของพลับพลาตรงหน้าโต๊ะน้ัน 25  แล้วก็  จุ ด
ไฟตะเกียงต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  ตามท่ี พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาแก่ โมเสส 26 ท่านตัง้แท่นทองคําไว้ในเต็นท์ แห ่
งชุ มน ุมตรงหน้าม่าน 27 และเผาเครือ่งหอมบนแท่นน้ัน  
ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 28 ท่านกั ้นม ่านบัง
ตาท่ี ประตู  พลับพลา 29 ท่านตัง้แท่นสําหรบัเครือ่งเผาบูชาไว้
ตรงประตู พล ับพลาแหง่เต็นท์ของชุ มน ุม  แล ้วถวายเครือ่ง
เผาบูชาและเครือ่งธญัญบูชาบนแท่นน้ัน  ตามท่ี พระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 30 ท่านตัง้ขันไว้ระหวา่งเต็นท์ แห ่
งชุ มน ุมกับแท่นบู ชา  แล ้วใส่ น้ําไว ้ในขันสําหรบัชาํระล้าง
31 โมเสสกับอาโรน และบุตรชายของท่าน ล้างมือและเท้าท่ี
ขันน้ัน 32 เวลาเขาทัง้หลายเข้าไปในเต็นท์ แห ่งชุ มน ุม หรอื
เข้าไปใกล้แท่นน้ันเม่ือไร เขาก็ชาํระล้างเสี ยก ่อน  ตามท่ี พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 33 ท่านกัน้บรเิวณลานรอบ
พลับพลาและแท่นน้ัน  แล ้ วก ้ั นม ่านบังตาท่ีตรงประตู ลาน 
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โมเสสก็จัดการน้ันใหเ้สรจ็สิน้ไปทุกประการ
เมฆของพระเจ้าแสดงวา่พระเจ้าทรงพอพระทัย

34 ในขณะน้ั นม ีเมฆมาปกคลุมเต็นท์ แห ่งชุ มน ุมไว้ และ
สงา่ ราศี ของ พระ เย โฮ วาห ์ก็ ปรากฏ อยู่ เต็ม พลับพลา น้ัน
35 โมเสสเข้าไปในเต็นท์ แห ่งชุ มน ุมไม่ ได้ เพราะเมฆปกคลุม
อยู่ และ สงา่ ราศี ของ พระ เย โฮ วาห ์ก็  อยู ่เต็ม พลับพลา
น้ัน 36 ตลอดการเดินทางของเขา เมฆน้ันถูกยกขึ้นจาก
พลับพลาเม่ือใด  ชนชาติ อสิราเอลก็ยกเดินต่อไปทุกครัง้ 37  
แต่ หากวา่เมฆน้ั นม ิ ได้  ถู กยกขึ้นไป เขาก็ ไม่ ออกเดินทางเลย
จนกวา่จะถึงว ันที เ่มฆน้ันจะถูกยกขึ้นไป 38 เพราะตลอดทาง
ท่ีเขายกเดินไปน้ัน ในกลางวนัเมฆของพระเยโฮวาห์ทรง
สถิตอยู่เหนือพลับพลา และในตอนกลางคื นม ีไฟสถิตอยู่
เหนือพลับพลาน้ันประจั กษ ์ แก่ ตาของวงศ์วานอสิราเอลทัง้
ปวง
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