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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสืออพยพ

หนังสือเล่มนเี้ ป็นเล่มทส
ี่ องในห้าเล่มทโี่ มเสสเขียนขึ้นห้า
เล่มนเี้ ราเรียกกันว่า เพ็นทะทูก คําว่า “อพยพ” หมายความ
ว่า “ออกไป” ในหนั งสือ ปฐมกาล บทที่ 12-50 เราพบเรือ
่ ง
เกี่ยว กับ อับ รา ฮัม พร้อม กับ บุตร หลาน กับ เหลน ของ ตน
พระเจ้า ทรง ทํา พันธ สัญญา ไว้ กับ อับ รา ฮัม ว่า โดย เชื่อ
สาย ของ อับ รา ฮัม (ซึ่ง คือ พระ เยซูคริสต์ ) ทุก ประเทศ ใน
โลก นี้ จะ ได้ รับ พระพร หนังสื ออ พย พนี้ บันทึก เรือ
่ ง การ
ที่ชนชาติอิสราเอล ถูก ปล่อย จาก ประเทศ อียป
ิ ต์ การ พ้น
จากการเป็น ทาสของเขา และการรวบรวมชนชาตินี้ ให้เป็น
ประเทศ คือ ประเทศ อิสราเอล พระเจ้า ทรง รับ ประเทศ นี้
เป็น ประ เท ศพิเศษ และ ทรง ประทาน พิธี ต่างๆ แห่ง พระ
ราช บัญญัติ ซึ่ง จารึก ไว้ ใน ชีวต
ิ ของ ทุก คนใน ประเทศ นี้
พิธต่
ี างๆเหล่า นี้ เล็ง ถึง พระคริสต์ และความรอดโดยความ
เชื่อ พิธต่
ี างๆเหล่า นี้ (รวมทัง้ เครือ
่ งบูชา พวกปุโรหิต และ
คําพยากรณ์ ) ได้เล็งถึงพระเยซู
หนังสือโรม 9:4-5 ได้กล่าวถึงชนชาติอส
ิ ราเอลนี้ ว่า “พวก
เขาเป็น คนอิสราเอล ได้รับ การทรงให้เป็น บุตรของพระเจ้า
และสง่าราศี และบรรดาพันธสัญญา และการทรงประทาน
พระราชบัญญัติ และการปรนนิ บัติพระเจ้า และพระสัญญา
ทัง้ หลาย ทัง้ บรรพบุรุษ ก็ เป็น ของ เขา ด้วย และ พระ
คริสต์ก็ได้ทรง ถือ กําเนิ ด ตาม เนื้ อ หนั ง ใน เชื้อ ชาติ ของ เขา
พระองค์ผู้ทรง อยู่ เหนื อ สารพัด ผู้ซึ่ง พระเจ้า จะ ทรง โปรด
อวยพระพรเป็นนิ ตย์ เอเมน”
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การลําดับ วัน เดือน ปี ของอาจารย์เจมส์ อัส ชูร ์ ว่า พวก
อิสราเอล อพยพ จาก ประเทศ อียป
ิ ต์ ใน ปีก่อน ค.ศ. 14 91
พิธต่
ี างๆ แห่ง พระ ราช บัญญัติ (เช่น เครือ
่ ง บูชา เทศกาล
วัน สะ บา โต และ พิธี สุหนัต) ที่พูด ถึง ใน หนั งสือ อพยพ
นี้ ไม่ ได้เป็น คํา สัง่ สําหรับ พวก เรา ใน สมัย นี้ “แต่บรรดา
เหตุการณ์ เหล่า นี้ จึง ได้ บังเกิด แก่ เขาเพื่อ เป็น ตัวอย่าง และ
ได้ บันทึก ไว้เพื่อ เตือนสติ เราทัง้ หลาย ผู้ซึ่ง กําลัง อยู่ ในกาล
สุดปลายของแผ่นดินโลก” (1 คร 10:11)
ครอบครัวของยาโคบอาศัยอยูใ่ นอียป
ิ ต์
1 นี่ แห ละ เป็ น ชื่อบุตร ของ อิสราเอล ที่เข้า มา ใน ประเทศ
อียป
ิ ต์ ท่านเหล่า นี้ กับทัง้ ครอบครัว ของตนได้มากับ ยาโคบ
2 คือ รู เบน สิเมโอน เลวี และ ยูดาห์ 3 อิสสาคาร์ เศบูลุน และ
เบนยามิน 4 ดาน และนั ฟทาลี กาดและอาเชอร์ 5 คนทัง้ ปวง
ที่ออกมาจากบัน
้ เอวของยาโคบรวมเจ็ดสิบคนด้วยกัน ส่วน
โยเซฟนั ้นอยูที
่ ่ประเทศอียป
ิ ต์แล้ว 6 แล้วโยเซฟกับพีน
่ ้ องทุก
คน ทัง้ บรรดาคนยุคนน
ั ้ ถึงแก่ความตายเสียหมด
การทวีเป็นประเทศ
และ บุตร ของ อิสราเอล มี ลูก หลาน มาก และ เพิม
่
จํานวน ขึ้น มาก พวก เขา ทวีมาก ขึ้น และ มี กําลัง
มาก ทีเดียว และ แพร่ หลาย ไป จน เต็ม แผ่น ดิน นั ้น
8 บัดนี้ มีกษั ตริยองค์
์
ใหม่ขึ้น ครอง ราช สมบัติใน ประเทศ
อียป
ิ ต์ ซึ่งมิได้รู จั
้ กกับ โย เซฟ 9 และ พระองค์ ทรง ประกาศ
แก่ชนชาติของ พระองค์ว่า “ดูเถิด ประชาชน ชนชาติ
อิสราเอล มี มากกว่า และ มี กําลัง ยิง่ กว่า เรา อีก 10 มา เถิด
ให้เรา ใช้สติปัญญา ใน เรือ
่ ง พวก นี้ กับ เขา เกรง ว่า เขา จะ
ทวีมาก ขึ้น แล้ว ต่อ มา เมื่อ เกิด สงคราม ขึ้น เขา จะ สมทบ
7
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กับ พวก ข้าศึก ของ เรา สู้ รบ กับ เรา แล้ วจะ ยก ออก ไป จา
กอาณาจักร” 11 เหตุฉะนั ้น เขาจึงตัง้ นายงานให้เบียดเบียน
คนอิสราเอลด้วยงานตรากตรํา และเขาทัง้ หลายสร้างเมือง
เก็บราชสมบัติของฟาโรห์ คือเมืองปิธม และเมืองราอัมเสส
12 แต่ยิง
่ เบียดเบียนชนชาติอิสราเอล ชนชาติอิสราเอลก็ ยงิ่
ทวีมาก ขึ้น และ ยิง่ แพร่ หลาย ออก ไป ชาว อียป
ิ ต์ก็ทุกข์ใจ
13
เนื่ อง ด้วย ชนชาติอิสราเอล ชา วอียป
ิ ต์จึงบัง คับ ชนชาติ
14
อิสราเอล ให้ทํางาน หนั ก
และ ทําให้ชีวิต ของ เขา ขมขื่น
เพราะงานหนั ก ที่ เขากระทํา นั ้น เช่น ทํา ปูน สอ ทํา อิฐ และ
ทํางาน ต่างๆ ที่ทุ่ง นา เขา ถูกบัง คับ ให้ ทํางาน หนั ก ทุก ชนิ ด
15 และกษั ตริย์อียป
ิ ต์ทรงตรัสกับนางผดุงครรภ์ชาวฮีบรู ซึ่ง
คนหนึ่ งชื่อชิฟราห์และอีกคนหนึ่ งชื่อปูอาห์ 16 และพระองค์
ตรัสว่า “เมื่อ เจ้า ไป ทําการ คลอด ให้แก่หญิง ฮีบรู และ เห็น
เขาอยู่ บนแผ่น ศิลา ถ้า เป็น เด็ก ชายก็ให้ฆ่า เสีย แต่ถ้า เป็น
เด็ก หญิงก็ให้ไว้ ชว
ิ ” 17 แต่นาง ผดุงครรภ์ยําเกรง พระเจ้า
ี ต
จึงมิได้ทํา ตาม ที่กษั ตริยอี
์ ยป
ิ ต์สัง่ เขา นั ้น แต่ปล่อย ให้บุตร
18
ชายรอดชีวต
ิ
กษั ตริยอี
์ ยป
ิ ต์จึงรับสัง่ ให้นางผดุงครรภ์เข้า
เฝ้า และ ตรัส แก่ เขา ว่า “เหตุไฉน เจ้า จึง ทํา อย่าง นี้ คือ
ปล่อย ให้ เด็ก ชาย รอด ชีวต
ิ ” 19 นาง ผดุงครรภ์จึง กราบทูล
ฟาโรห์ว่า “เพราะหญิงฮีบรู ไม่เหมือนหญิงอียป
ิ ต์ เพราะเขา
มี กําลัง มาก จึง คลอด บุตร โดย เร็ว และ นาง ผดุงครรภ์ มา
หาเขาไม่ทัน ” 20 เพราะฉะนั ้น พระเจ้า ทรงโปรดปรานนาง
ผดุงครรภ์นั ้น พล ไพร่ ยงิ่ ทวีมาก ขึ้น และ มี กําลัง เข้ม แข็ง
มาก 21 และต่อมา เพราะนางผดุงครรภ์ นั้นยําเกรงพระเจ้า
พระองค์จึง ได้ ทรงให้ เขาทัง้ สองมีครอบครัว 22 ฝ่ายฟาโรห์
จึงรับสัง่ แก่บ่าวไพร่ทัง้ ปวงของพระองค์ว่า “บุตรชายทุกคน
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ที่เกิดมาให้เอาไปทิง้ เสียในแม่นํ้า แต่บุตรสาวทุกคนให้รอด
ชีวต
ิ อยูได้
่ ”

2
กําเนิ ดของโมเสส ธิดาฟาโรห์รบ
ั โมเสสไว้เป็นบุตรเลี้ยง
1

ยังมี ชาย วงศ์ วาน เลวี คน หนึ่ ง ได้หญิง สาว คน เลวี มา
เป็น ภรรยา 2 หญิง นั ้น ตัง้ ครรภ์ และ คลอด บุตร ชาย และ
เมื่อ นางเห็นว่า ทารกเป็น เด็ก ที่มีรู ป งาม นางจึง ซ่อนทารก
ไว้ถึง สามเดือน 3 ครัน
้ นางจะซ่อนทารกต่อ ไปอีก ไม่ได้แล้ว
ก็เอาตะกร้าสานด้วยต้นกก ยาด้วยยางมะตอยและชัน เอา
ทารกใส่ลงในตะกร้า แลว
้ นางนําไปวางไว้ที่กอปรือริมแม่นํ้า
4 ส่วน พี่ สาว ยืน อยูแต่
่ ไกล คอย ดู ว่า จะ มีเหตุการณ์ อะไร
5
เกิด ขึ้น แก่น้ อง และ พระ ราช ธิดา ของ ฟาโรห์ ลง ไป สรง
ที่แม่น้ํา และ พวก สาว ใช้ เดิน ไป ตาม ริม ฝั่ ง แม่น้ํา นั ้น และ
เมื่อพระนางเห็นตะกร้าอยูร่ ะหว่างกอปรือ จึงสัง่ ให้สาวใช้ไป
นํา มา 6 และเมื่อ เปิด ตะกร้า นั ้น ออกก็เห็ นทารก และดูเถิด
ทารกนั ้น กําลัง ร้องไห้ พระนางจึง ทรงกรุ ณาทารกนั ้น และ
ตรัสว่า “นี่ เป็นลูกชาวฮีบรู ” 7 พี่สาวทารกจึงทูลถามพระราช
ธิดา ของ ฟาโรห์ว่า “จะ ให้ หม่อม ฉั น ไป หา นาง นม ชาว ฮีบรู
มาเลี้ยงทารกนี้ ให้พระนางไหม” 8 พระราชธิดาของฟาโรห์
จึงมี รับสัง่ แก่ เธอ ว่า “ไป หา เถิด” หญิง สาว นั ้น จึง ไป เรียก
มารดาของทารกนั ้น มา 9 ฝ่ายพระราชธิดาของฟาโรห์ จึง
ตรัสสัง่ นางว่า “รับ เด็ก นี้ ไปเลี้ยงไว้ให้เรา แล้ว เราจะให้ ค่า
จ้างแก่เจ้า” นางจึงรับทารกไปเลี้ยงไว้ 10 แล้วทารกนั ้นก็โต
ขึ้น และนางก็ พาเขามาถวายพระราชธิดาของฟาโรห์ และ
เขากลายเป็น บุตรเลี้ยงของพระนาง และพระนางประทาน
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ชื่อ ว่า โมเสส และตรัสว่า “เพราะเราได้ฉุ ดเขาขึ้น มาจาก
นํ้า”
โมเสสป้องกันชาวฮีบรู ที่ถูกกดขี่
11 และ ต่อ มา ใน วัน เหล่า นั ้น ครัน
้ โมเสส เติบโต ขึ้น แล้ว
ท่าน ก็ ออก ไป หา พวก พี่น้ อง และ เห็น พวก เขา ต้อง ทํางาน
ตรากตรํา โมเสสเห็น คนอียป
ิ ต์ คนหนึ่ ง กําลัง ตี คนฮีบรู ซึ่ง
เป็น ชนชาติ เดีย วกันกับตน 12 ท่าน ก็มอง ดูซ้าย ขวา และ
เมื่อ ท่าน เห็นว่า ไม่มีผู้ใด อยูที
่ ่ นั ่น ท่าน จึง ฆ่า คน อียป
ิ ต์ นั ้น
เสีย แล้ว ซ่อน ศพ ไว้ ใน ทราย 13 และ เมื่อ โมเสส ออก ไป
อีก ในวันรุ่ง ขึ้น ดูเถิด มีชาว ฮีบรู สอง คน ต่อสู้ กัน อยู่ ท่าน
จึง กล่าว แก่คนที่ ทํา ผิด นั ้นว่า “ท่าน ตีพีน้
่ อง ของ ท่าน เอง
14
ทําไม” และเขาตอบว่า “ใครแต่ง ตัง้ ท่านให้ เป็น เจ้า นาย
และ เป็น ตุลาการ ปกครอง พวก ข้าพเจ้า ท่าน ตัง้ ใจ จะ ฆ่า
ข้าพเจ้า เหมือ นกับที่ได้ฆ่า คนอียป
ิ ต์ คนนั ้น หรือ” โมเสสจึง
กลัว และนึ กว่า “เรือ
่ งนั ้นได้ลือกันไปทัว่ แล้วเป็นแน่ ” 15 เมื่อ
ฟาโรห์ทรงได้ยน
ิ ถึงเรือ
่ งนี้ ก็หาช่องที่ จะประหารชีวต
ิ โมเสส
เสีย แต่โมเสสหนี จากพระพักตร์ของฟาโรห์ ไปอาศัย อยู่ ใน
แผ่นดินมีเดียน ท่านจึงนั ่งลงที่รม
ิ บ่อนํ้าแห่งหนึ่ ง
โมเสสอยูที
่ ่แผ่นดินมีเดียนเป็นเวลาสี่สิบปี
16 ฝ่ายปุโรหิต ของคนมี เดีย นมีบุตรสาวเจ็ด คน หญิง เห
ล่านั ้นก็ มาตัก นํ้า ใส่ รางให้ ฝูง แพะแกะของบิดากิน 17 และ
พวก เลี้ยง แกะ มา ไล่ หญิง เหล่า นั ้น แต่โมเสส ลุก ขึ้น ช่วย
หญิง เหล่า นั ้น และ ให้ ฝูง แพะ แกะ ของ เธอ กิน นํ้า 18 และ
เมื่อ หญิง เหล่า นั ้น กลับ ไป หา เรอู เอ ลบิ ดา ของ เธอ บิดา
ถาม ว่า “วัน นี้ ทําไม พวก เจ้า จึง กลับ มา เร็ว” 19 และ เธอ
ตอบ ว่า “มีคน อียป
ิ ต์ คน หนึ่ ง ช่วย พวก ข้าพเจ้า ให้ พ้น จาก
มือ ของพวกเลี้ยงแกะ ทัง้ ยัง ตัก นํ้า ให้ พวกข้าพเจ้า และให้
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ฝูง แพะ แกะ กิน ด้วย” 20 บิดา จึง ถาม บุตร สาว ของ ท่าน ว่า
“แล้ว ชายผู้ นั้น อยูที
่ ่ไหน ทําไมจึง ทิง้ เขาไว้ล่ะ ไปเชิญ เขามา
เพื่อ จะรับ ประทานอาหารซิ” 21 โมเสสก็ เต็มใจอาศัย อยู่ กับ
เรอู เอล แล้ว เรอู เอ ล ก็ ยก ศิป โป ราห์บุต รสาว ให้แก่โมเสส
22 นาง ก็ คลอด บุตร ชาย คน หนึ่ ง โมเสส จึง ตัง
้ ชื่อ ว่า เก
อร์โชม เพราะท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้า เป็น คนต่างด้าวอาศัย
อยูต่
่ าง ประเทศ ” 23 และ ต่อ มา ครัน
้ เวลา ล่วง มา ช้า นาน
กษั ตริยอี
์ ยป
ิ ต์ก็สิน
้ พระชนม์ ชนชาติอิสราเอลก็ เศร้าใจมาก
เพราะเหตุที่เขาเป็นทาส เขาจึงร้องครํา่ ครวญ และเสียงรํา่
ร้องของเขาดังขึ้นไปถึงพระเจ้า ด้วยเหตุที่เป็นทาสนี้ 24 และ
พระเจ้าทรงสดับฟังเสียงครํา่ ครวญของเขา พระเจ้าจึงทรง
ระลึก ถึง พันธสัญญาของพระองค์ กับ อับ ราฮัม อิส อัค และ
ยาโคบ 25 พระเจ้า จึง ทอดพระเนตรชนชาติอิสราเอล แล้ว
พระเจ้าทรงเอาใจใส่พวกเขา

3

พุ่มไม้ที่ไฟลุกโชนอยู่ พระเจ้าทรงเรียกโมเสส
ฝ่ายโมเสสเลี้ยงฝูง แพะแกะของเยโธรพ่อ ตาของเขา
ผู้เป็น ปุโรหิต ของคนมี เดีย น และท่านได้ พาฝูง แพะแกะไป
ด้านหลังของถิน
่ ทุรกันดาร และมาถึงภูเขาของพระเจ้า คือ
โฮเรบ 2 ทูต สวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏแก่ โมเสสใน
เปลวไฟซึ่ง อยู่ ท่ามกลางพุ่ม ไม้ โมเสสจึง มองดู และดูเถิด
พุ่ม ไม้นั ้นมี ไฟ ลุก โชน อยู่ แต่พุ่ม ไม้นั ้นมิได้ไหม้โทรม ไป
3 โมเสสจึง กล่าวว่า “ข้า จะแวะเข้าไปดูสิ่ง แปลกประหลาด
นี้ ว่า เหตุ ไฉน พุ่ม ไม้ จึง ไม่ไหม้ ” 4 และ เมื่อ พระ เย โฮ วาห์
ทอดพระเนตรเห็น เขาเดิน เข้า มาดู พระเจ้า จึง ตรัส แก่ เขา
ออก มา จาก ท่ามกลาง พุ่ม ไม้ นั ้นว่า “โมเสส โมเสส ” และ
1
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โมเสสทูล ตอบว่า “ข้า พระองค์อยูที
่ ่ นี่ ” 5 พระองค์จึง ตรัสว่า
“อย่าเข้ามาใกล้ที่ นี่ จงถอดรองเท้าของเจ้าออกเสีย เพราะ
ว่าที่ ซ่ึง เจ้า ยืน อยูนี
่ ้ เป็นที่บริสุทธิ”์ 6 แล้ว พระองค์ ตรัส อีกว่า
“เรา เป็น พระเจ้า ของ บิดา เจ้า เป็น พระเจ้า ของ อับ รา ฮัม
เป็น พระเจ้า ของอิ สอัค และเป็น พระเจ้า ของยาโคบ” และ
โมเสสปิด หน้า เสีย เพราะกลัว ไม่กล้า มองดูพระเจ้า 7 และ
พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “เรา เห็น ความ ทุกข์ ของ พล ไพร่ ของ
เราที่อยูในประเทศอี
่
ยป
ิ ต์แล้ว และได้ยน
ิ เสียงร้องของเขา
เพราะเหตุพวกนายงานของเขา ด้วยเรารู ถ
้ ึงความทุกข์รอ
้ น
8
ต่างๆของเขา และเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดพ้นจาก
มือ ของ ชาว อียป
ิ ต์ และ นํา เขา ออก จาก ประเทศ นั ้น ไป ยัง
แผ่นดินที่อุดมกว้างขวาง เป็น แผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง
ไห ลบ ริบูรณ์ คือ ไป ยัง ที่อยูของ
่
ชาว คา นา อัน คน ฮิต ไทต์
คนอาโมไรต์ คนเปริ ส ซี คนฮี ไวต์ และคนเยบุส 9 เพราะ
ฉะนั ้น ดูเถิด บัดนี้ คํา รํา่ ร้องของชนชาติ อส
ิ ราเอลมาถึง เรา
แล้ว ทัง้ เรา ได้เห็ นการ ข่มเหง ซึ่ง ชาว อียป
ิ ต์ กระทํา ต่อ เขา
แล้ว 10 เพราะ ฉะนั ้น จง มา เถิด บัดนี้ เรา จะ ใช้เจ้า ไป เฝ้า
ฟาโรห์ เพื่อเจ้าจะได้พาพลไพร่ของเรา คือชนชาติอิสราเอล
ออกจากอียป
ิ ต์” 11 ฝ่ายโมเสสจึงทูลพระเจ้าว่า “ข้าพระองค์
เป็น ผู้ ใด เล่า ซึ่ง ข้า พระองค์ จะ ไป เฝ้า ฟาโรห์ และ จะ นํา
ชนชาติอส
ิ ราเอลออกจากอียป
ิ ต์” 12 พระองค์จึงตรัสว่า “เรา
จะ อยู่ กับ เจ้า แน่ และ นี่ จะ เป็น หมาย สําคัญ ให้เจ้า รู ้ วา่ เรา
ใช้ให้เจ้าไป คือ เมื่อ เจ้า นํา พล ไพร่ ออก จาก อียป
ิ ต์แล้ว เจ้า
ทัง้ หลายจะมาปรนนิ บัติพระเจ้า บนภูเขานี้ ” 13 และโมเสส
ทูลพระเจ้าว่า “ดูเถิด เมื่อข้าพระองค์ไปหาชนชาติอิสราเอล
และ บอก พวก เขา ว่า ‘พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ ท่าน ทัง้
หลายทรงใช้ ข้าพเจ้า มาหาท่าน’ และเขาจะพูดกับ ข้าพเจ้า
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ว่า ‘พระองค์ทรงพระนามว่า กระไร’ ข้า พระองค์ จะกล่าวแก่
เขาอย่างไร” 14 พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า “เราเป็นผูซ
้ ่ึงเรา
เป็น” แล้ว พระองค์ ตรัสว่า “เจ้าจงไปบอกชนชาติ อส
ิ ราเอล
ว่า ‘เราเป็น ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทัง้ หลาย’ ”
ทรงเรียกโมเสสให้นําคนอิสราเอลออกจากอียป
ิ ต์
พระเจ้า จึง ตรัส กับ โมเสส อีกว่า “เจ้า จง กล่าว
แก่ชนชาติอิสราเอล ว่า ดังนี้ ‘พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ง
บรรพบุรุษ ของท่าน คือ พระเจ้า ของอับ ราฮัม พระเจ้า ของอิ
สอัค และพระเจ้า ของยาโคบ ทรงใช้ให้ข้าพเจ้า มาหาท่าน’
นี่ เป็น นาม ของ เรา ตลอด ไป เป็น นิ ตย์ และ นี่ เป็นที่ ระลึก
ของ เรา ตลอด ทุก ชัว่ อายุ 16 จง ไป รวบรวม พวก ผู้ใหญ่ของ
อิสราเอลให้ มาประชุม พร้อมกัน แล้ วกล่า วแก่ เขาว่า ‘พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของท่าน คือ พระเจ้า ของ
อับ รา ฮัม ขอ งอิ สอัค และ ของ ยา โคบ ปรากฏ แก่ข้าพเจ้า
ตรัสว่า “แท้จริงเราลงมาเยีย
่ มเจ้าทัง้ หลายแล้ว และได้เห็น
สิง่ ซึ่ง เขา ได้ กระทํา แก่เจ้า ใน อียป
ิ ต์ 17 และ เรา ได้กล่าว
ไว้แล้วว่า เราจะพาเจ้า ทัง้ หลายไปให้ พ้น จากความทุกข์ ใน
ประเทศอียป
ิ ต์ ไปยัง แผ่น ดิน ของชาวคานาอัน คนฮิต ไทต์
คนอาโมไรต์ คนเปริส ซี คนฮี ไวต์ และคนเยบุส ไปยัง แผ่น
ดิน ซึ่งมี น้ํานมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบูรณ์” ’ 18 และเขาก็ จะเชื่อ
ฟัง คํา ของเจ้า แล้ว พวกเจ้า ทัง้ เจ้า กับ พวกผู้ใหญ่ของคน
อิสราเอล จงพากัน ไปเฝ้า กษั ตริย์ของอียป
ิ ต์ และเจ้า จงทูล
พระองค์ว่า ‘พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของคนฮีบรู ทรงปรากฏ
แก่ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย บัดนี้ ขอ ได้ โปรด ให้ ข้า พระองค์
เดิน ทางไปในถิน
่ ง
่ ทุรกัน ดารสัก สามวัน เพื่อ จะถวายเครือ
19
บูชา แด่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เรา’ เรา รู แน่
้ แล้วว่า
กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์ จะ ไม่ยอม ให้พวก เจ้า ไป แม้กระทัง่ โดย
หัตถ์ อัน ทรง ฤทธิ์ 20 และ เรา จะ เหยียด มือ ของ เรา ออก
15
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ประหารอียป
ิ ต์ ด้วยมหัศจรรย์ ต่างๆของเราที่ เราจะกระทํา
ในท่ามกลางประเทศนั ้น แล้วหลังจากนั ้น กษั ตริยก็
์ จะยอม
21
ปล่อยพวกเจ้าไป และเราจะให้พลไพร่นี้ เป็นที่โปรดปราน
ในสายตาของชาวอียป
ิ ต์ และต่อ มา เมื่อ เจ้า ทัง้ หลายออก
ไปก็ จะไม่ ต้องไปมือ เปล่า 22 แต่ผู้หญิง ทุก คนจะขอเครือ
่ ง
เงิน เครือ
่ งทองและเสื้อผ้า จากเพื่อนบ้านของเขา และจาก
หญิงที่อาศัยอยูใ่ นเรือนของเขา และเจ้าจงเอาของเหล่านั ้น
ไปแต่งให้บุตรชายหญิงของเจ้า และเจ้าจะได้รบ
ิ เอาสิง่ ของ
ของชาวอียป
ิ ต์”

4

การอัศจรรย์สําหรับคนที่ไม่เชื่อ

1 โมเสสจึงทูลตอบว่า “แต่ ดูเถิด เขาจะไม่เชื่อข้าพระองค์

หรือ ฟัง เสียง ของ ข้า พระองค์ เพราะ เขา จะ ว่า ‘พระ เย โฮ
วาห์มิได้ทรงปรากฏแก่ท่านเลย’ ” 2 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับ
โมเสสว่า “อะไรอยู่ ในมือ ของเจ้า” และท่านทูล ว่า “ไม้ เท้า
” 3 และพระองค์ ตรัสว่า “โยนลงที่ พ้น
ื ดิน เถิด” ท่านจึง โยน
ไม้เท้า ลง บน พื้น ดิน ไม้เท้านั ้นก็ กลาย เป็น งู โมเสส ก็หลบ
หนี จากงูไป 4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เอ้ือมมือ
ของ เจ้า และ จับ หาง งูไว้ ” ท่าน ก็เอ้ื อมมือ ของ ท่าน และ จับ
หางงู มันก็กลายเป็นไม้เท้าอยู่ในมือของท่าน 5 “เพื่อเขาทัง้
หลายจะได้ เชื่อว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของ
เขา พระเจ้า ของอับ ราฮัม พระเจ้า ของอิ สอัค และพระเจ้า
ของยาโคบ ได้ทรงปรากฏแก่เจ้าแล้ว” 6 และพระเยโฮวาห์
ตรัส กับ โมเสสอีกว่า “เอามือ ของเจ้า สอดไว้ที่อกของเจ้า”
ท่าน ก็ สอด มือ ของ ท่าน ไว้ที่อก ของ ท่าน และ เมื่อ ชัก มือ
ออก ดูเถิด มือ ของ ท่าน ก็ เป็น โรค เรือ
้ น ขาว เห มือ นหิมะ
7 พระองค์จึง ตรัสว่า “เอา มือ ของ เจ้า สอด ไว้ที่อก ของ เจ้า
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อีก ครัง้ หนึ่ ง” โมเสสก็ สอดมือ ของท่านเข้า อกของท่านอีก
แล้วท่านชักมือออกจากอกมา และดูเถิด มือนั ้นกลับกลาย
เป็น เหมือนเนื้ อ หนั ง ส่วนอื่น ของท่าน 8 “และต่อ มา ถ้า เขา
จะไม่ เชื่อ เจ้า และไม่ ฟัง เสียงแห่ง หมายสําคัญ แรก เขาก็
จะเชื่อ เสียงแห่ง หมายสําคัญ ที่สอง 9 และต่อ มา ถ้า เขาไม่
เชื่อหมายสําคัญทัง้ สองครัง้ นี้ ทัง้ ไม่ฟังเสียงของเจ้า เจ้าจง
ตัก นํ้า ในแม่น้ํา และเทลงที่ดินแห้ง แล้วน้าํ ที่เจ้าตัก มาจาก
แม่น้ํานั ้นจะกลายเป็นเลือดบนดินแห้งนั ้น”
อาโรนจะเป็นผู้พูดแทนโมเสส
“โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็น
เจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มิใช่คนพูด คล่อง ทัง้ ในกาล
ก่อน และตัง้ แต่ เวลาที่พระองค์ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์
แต่ข้า พระองค์ เป็น คน พูด ไม่คล่อง และ พูด ช้า” 11 พระ เย
โฮวาห์ จึง ตรัส กับท่า นว่า “ผู้ใดเล่า ที่ สร้างปากมนุษย์ หรือ
ทําให้เป็นใบ้ หูหนวก ตาดี หรือตาบอด เราพระเยโฮวาห์เป็น
ผู้ทําไม่ใช่หรือ 12 เพราะฉะนั ้น จงไปเถิด บัดนี้ เราจะอยูที
่ ่ปาก
ของ เจ้า และ จะ สอน คํา ซึ่ง เจ้า ควร จะ พูด” 13 แต่ท่าน ทูล
ว่า “โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้าของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง
โปรดใช้ผู้อื่นไปเถิด” 14 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ทรงกริว้ ต่อโมเสส
พระองค์จึง ตรัสว่า “เจ้ามีพี่ชายคือ อาโรนคนเลวีไม่ใช่หรือ
เรา รู แล
้ ้วว่า เขา เป็น คน พูด เก่ง และ ดูเถิด เขา กําลัง เดิน
ทางมาพบเจ้า ด้วย เมื่อ เขาเห็น เจ้า เขาก็ จะดีใจ 15 เจ้าจะ
พูดกับเขา และบอกสิง่ ซึ่งเขาควรจะพูด แล้วเราจะอยูที
่ ่ปาก
ของเจ้า และปากของเขา และเราจะสอนเจ้า ว่า ควรจะทํา
ประการใด 16 และเขาจะเป็น ผู้พูดแก่ พลไพร่แทนเจ้า และ
เขา คือ เขาเองจะเป็น ปากแทนเจ้า และเจ้า จะเป็น ผู้ แทน
10 แต่โมเสสทูลพระเยโฮวาห์ว่า
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พระเจ้าแก่เขา 17 เจ้าจงถือไม้เท้านี้ ไว้ในมือของเจ้า สําหรับ
ทําหมายสําคัญ”
โมเสสกลับไปยังอียป
ิ ต์
โมเสส จึง กลับ ไป หา เยโธร พ่อตา ของ ตน และ บอก
กับ เขาว่า “ข้าพเจ้า ขอลากลับ ไปหาพี่ น้องของข้าพเจ้า ซึ่ง
อยู่ ใน อียป
ิ ต์ เพื่อ จะ ได้ดูว่า เขา ยังมีชีวิ ตอ ยูหรื
่ อ ไม่ ” ฝ่าย
เยโธร ตอบ โมเสส ว่า “ไป โดย สันติภาพ เถิด” 19 พระ เย โฮ
วาห์ จึง ตรัส กับ โมเสสในแผ่นดินมี เดีย นว่า “กลับ ไปอียป
ิ ต์
เพราะ คน ทัง้ หมด ที่ หา ช่อง ประหาร ชีวต
ิ เจ้า นั ้น ตาย แล้ว”
20 โมเสส จึง ให้ ภรรยา และ บุตร ชาย ของ ตน ขี่ ลากลับ ไป ยัง
แผ่นดินอียป
ิ ต์ ส่วน โมเสส ก็ ถือ ไม้เท้า ของ พระเจ้า ใน มือ
ของ ท่าน ไป ด้วย 21 พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า “เมื่อ
เจ้า กลับ ไปถึงอียป
ิ ต์ จงกระทํา มหัศจรรย์ ต่างๆซึ่ง เรามอบ
ไว้ ใน มือ ของ เจ้า แล้วนน
ั ้ ต่อ หน้า ฟาโรห์ แต่เรา จะ ทําให้
ใจ ของ ฟาโรห์แข็ง กระด้าง เพื่อ เขา จะ ไม่ยอม ให้พล ไพร่ไป
22 และ เจ้า จะ ทูล ฟาโรห์ว่า ‘พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า คน
อิสราเอล เป็น บุตร ชาย ของ เรา คือ เป็น บุตร หัวปี ของ เรา
23 เราจึง บอกแก่เจ้าว่า “จงปล่อยบุตรของเราไป เพื่อ เขา
จะได้ปรนนิ บัติเรา ” และถ้า เจ้า ไม่ยอมให้เขาไป ดูเถิด เรา
จะประหารชีวตบ
ิ ุตรชายของเจ้า คือบุตรหัวปี ของเจ้าเสีย’ ”
24 และต่อ มา ณ ที่พัก ระหว่างทาง พระเยโฮวาห์ เสด็จ มา
พบ โมเสส และ จะ ประหาร ชีวต
ิ ของ ท่าน เสีย 25 ครัง้ นั ้น
นาง ศิป โป ราห์ จึง เอา หิน คม ตัด หนั ง ที่ ปลาย องคชาต บุตร
ชายของตนออกแล้วทงิ้ ไว้ที่เท้าของโมเสสกล่าวว่า “จริงนะ
ท่านเป็น สามีผู้ทําให้โลหิต ตก” 26 พระองค์จึง ทรงละท่านไว้
นางจึง กล่าวว่า “ท่านเป็น สามีผู้ทําให้โลหิต ตก” เนื่ องจาก
พิธเข้
ี าสุหนั ต
18

อาโรนและคนอิสราเอลเชื่อโมเสส
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27 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า “จงไปพบกับโมเสส

ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร” เขา ก็ ไป พบกับท่า นที่ภูเขา ของ พระเจ้า
และจุบท่าน 28 โมเสสจึง เล่า ให้ อาโรนฟัง ถึง พระดํารัส ของ
พระเยโฮวาห์ทัง้ หมด ผู้ซึ่ง ทรงใช้ตน และถึง หมายสําคัญ
ทัง้ ปวงซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาแก่ท่าน 29 โมเสสกับอาโรน
ไปเรียกประชุมบรรดาผู้ใหญ่ของชนชาติอส
ิ ราเอลพร้อมกัน
30 แล้ วอา โรน จึง กล่าว ถึง พระ ดํารัส ทัง
้ หมด ซึ่ง พระ เย โฮ
วาห์ ตรัส แก่โมเสส และทํา หมายสําคัญ ต่างๆนั ้น ท่ามกลาง
สายตา ของ พล ไพร่ 31 ฝ่าย พล ไพร่ก็เชื่อ และ เมื่อ เขา ได้
ยินว่า พระ เย โฮ วาห์ เสด็จ มา เยีย
่ มเยียน ชนชาติอิสราเอล
และทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของเขาแล้ว เขาก็ก้ม
ศีรษะลงและนมัสการ

5

โมเสส เข้า เฝ้า ฟาโรห์ ความ ทุกข์ยาก ของ อิสราเอล
ทวีขึ้น
1 ต่อ มา ภาย หลัง โมเสส กับ อา โร น เข้า เฝ้า และ ทูล
ฟาโรห์ว่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิส ราเอลตรัสดัง นี้ ว่า
‘จง ปล่อย พล ไพร่ ของ เรา ไป เพื่อ เขา จะ ได้ ทําการ เลี้ยง
นมัสการ เรา ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร’ ” 2 ฟาโรห์จึง ตรัสว่า “พระ
เย โฮ วาห์ นั ้น เป็น ผู้ ใด เล่า เรา จึง จะ ต้อง เชื่อ ฟัง เสียง ของ
พระองค์และปล่อยคนอิสราเอลไป เราไม่รู จั
้ กพระเยโฮวาห์
3
ทัง้ เรา จะ ไม่ ยอม ปล่อย คน อิสราเอล ไป” เขา ทัง้ สอง จึง
ทูล ว่า “พระเจ้า ของ คน ฮีบรู ได้ทรง ปรากฏ กับ ข้า พระองค์
ขอ โปรด ให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เดิน ทาง ไป ใน ถิน
่ ทุรกัน
ดารสามวัน และถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของ ข้า พระองค์ เกรง ว่า พระองค์ จะ ทรง ลงโทษ พวก ข้า
พระองค์ด้วยโรคภัยหรือด้วยดาบ” 4 แลว
้ กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์
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ตรัส กับ เขา ว่า “เจ้า โมเสส กับ อา โรน เจ้า จะ ให้ พล ไพร่
ละทิง้ การงานของเขาเสีย ทําไม เจ้าจงกลับ ไปรับ ภาระงาน
ของเจ้า” 5 และฟาโรห์ ตรัสว่า “ดูเถิด พวกไพร่ ในประเทศ
นี้ มีมาก และ เจ้า ทัง้ สอง ทําให้ เขา หยุด ภาระ งาน ของ เขา
เสีย” 6 ใน วัน นั ้น เอง ฟาโรห์มีพระ บัญชา สัง่ นายงาน และ
นายก อง ของ พล ไพร่ว่า 7 “ตัง้ แต่ นี้ ไป เจ้า อย่า ให้ ฟาง แก่
พวกไพร่สําหรับ ใช้ ทํา อิฐ เหมือนแต่ก่อน แต่ให้เขาไปเที่ยว
หา ฟาง เอา เอง 8 ส่วน จํานวน อิฐ ซึ่ง แต่ ก่อน เกณฑ์ให้เขา
ทํา เท่าไร เจ้าก็ จงเกณฑ์ให้เขาทํา เท่านั ้น เจ้าอย่า ได้ หย่อน
ลง เพราะ ว่า เขา เกียจคร้าน เหตุฉะนั ้น เขา จึง ร้อง ว่า ‘ขอ
ให้พวกข้า พระองค์ ไปถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระเจ้า ของพวก
ข้า พระองค์’ 9 จงจัดหางานให้ เขาทํา หนั ก กว่า แต่ก่อน เพื่อ
เขาจะทํางาน และไม่ ฟัง คํา พูด เหลวไหล” 10 ฝ่ายนายงาน
และ นายก อง ของ พล ไพร่ก็ออก ไป และ กล่าว แก่ พล ไพร่ว่า
“ฟาโรห์รับ สังด
่ ัง นี้ ว่า ‘เราจะไม่ยอมให้ฟางแก่ พวกเจ้า เลย
11 เจ้าจงไปหาฟางมาเอง ตามแต่จะหามาได้เถิด แต่งาน
ของ เจ้า ที่เกณฑ์นั ้นก็ไม่ลด หย่อน ให้เลย ’ ” 12 พล ไพร่เหล่า
นั ้น จึง แยก ย้าย กัน ไป ทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ เพื่อ เก็บ ตอ ฟาง
มา แทน ฟาง 13 นายงาน ก็เร่ง รัด ว่า “จง ทํางาน คือ งาน
ประจํา วัน ของ เจ้า ให้เสร็จ ครบ เห มือ น เมื่อยังมี ฟาง อยู”่
14 นายกองของชนชาติอิสราเอล ซึ่ง นายงานของฟาโรห์ ตัง
้
ให้ เป็น ผู้ บังคับ เขา นั ้น ก็ถูก โบย ตี และ ถูก ถาม ว่า “ทําไม
หมู่นี้ จึง ไม่ได้อิฐ ที่เกณฑ์ไว้เต็ม จํานวน ทัง้ วาน นี้ และ วัน
นี้ เหมือน แต่ก่อน ” 15 นายก อง ของ ชนชาติ อิสราเอล จึง
มา ร้อง ทูล ต่อ ฟาโรห์ว่า “เหตุไฉน พระองค์ จึง ทรง กระทํา
ดังนี้ แก่พวกทาสของพระองค์ 16 พวกเขากล่าวกับ พวกเรา
ว่า ‘ทํา อิฐ ซิ’ แต่มิได้ให้ฟาง แก่ พวก ทาส ของ พระองค์เลย
และ ดูเถิด พวก ทาส ของ พระองค์ถูก โบย ตี แต่ข้าราชการ
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ของ พระองค์ เอง เป็น ฝ่าย ผิด” 17 แต่ฟาโรห์ตรัสว่า “พวก
เจ้า เกียจคร้าน พวก เจ้า เกียจคร้าน พวก เจ้า จึง มา ร้อง ว่า
‘ขอ ให้ข้า พระองค์ ไป ถวาย เครือ
่ ง บูชา แด่ พระ เย โฮ วาห์’
18 เหตุฉะนั ้น เจ้า จงไปทํางานเดีย
๋ วนี้ ฟางนั ้น จะไม่ให้พวก
เจ้า เลย แต่จํานวนอิฐ ที่เกณฑ์ไว้นั ้น พวกเจ้า จะต้องทํา มา
ให้ ครบ จํานวน” 19 นายก อง ชนชาติ อิสราเอล ก็เห็นว่า ตน
มี ปัญหา แล้ว หลัง จาก ถูก สัง่ ว่า “ไม่ให้ลด หย่อน จํานวน
อิฐ ที่ถูก เกณฑ์ให้ทํา ทุกๆ วัน ลง” 20 ครัน
้ ออก มา จาก เฝ้า
ฟาโรห์ เขา พบ โมเสส กับ อา โร น ยืน อยูกลาง
่
ทาง 21 เขา
จึง กล่าว แก่ เขา ทัง้ สอง ว่า “ขอ พระ เย โฮ วาห์ ทรง มอง ดู
พวก ท่าน และ พิพากษา เถิด เพราะ ท่าน กระทํา ให้ ชื่อ ของ
พวก ข้าพเจ้า เป็นที่เกลียด ชัง ใน สาย พระเนตร ของ ฟาโรห์
และในสายตาของข้าราชการของพระองค์ เหมือนหนึ่ ง เอา
ดาบใส่ มือ เขาให้ สังหารพวกข้าพเจ้า เสีย” 22 โมเสสจึง กลับ
ไปทูล พระเยโฮวาห์ว่า “ข้า แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า เหตุไฉน
พระองค์ ทรง ทําการ ร้าย แก่ชนชาตินี้ เหตุไฉน พระองค์ จึง
ทรงใช้ ข้า พระองค์มา 23 เพราะว่า ตัง้ แต่ ข้า พระองค์ ไปเฝ้า
ฟาโรห์ เพื่อ ทูล ใน พระนาม ของ พระองค์แล้ว ฟาโรห์ก็ทํา
ทารุ ณ แก่ชนชาตินี้ ส่วนพระองค์ก็มิได้ทรงช่วยพลไพร่ของ
พระองค์ให้พ้นเลย”

6

พระเจ้าทรงกล่าวถึงพันธสัญญากับอิสราเอล
1 พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ โมเสสว่า “บัดนี้ เจ้าจะได้เห็น
เหตุการณ์ ซึ่ง เรา จะ กระทํา แก่ฟาโรห์ คือด้ว ยมืออัน ทรง
ฤทธิ์ เขาจะปล่อยพลไพร่ไป และด้วยมืออันเข้มแข็ง เขาจะ
ไล่พลไพร่ออกจากแผ่นดินของเขา” 2 พระเจ้าตรัสกับโมเสส
ว่า “เราคือ พระเยโฮวาห์ 3 เราปรากฏแก่อับ ราฮัม แก่อิส
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อัค และ แก่ ยา โค บด้วย นาม ว่า พระเจ้า ผู้ทรง มหิทธิฤทธิ์
แต่เรามิได้สําแดงให้เขารู จ
้ ักเราในนามพระเยโฮวาห์ 4 และ
เราได้ ตัง้ พันธสัญญาของเราไว้ กับ เขาทัง้ หลายด้วยว่า จะ
ยกแผ่น ดิน คานาอัน ให้แก่เขา เป็น แผ่นดินที่ เขาเคยอาศัย
อยู่ ใน ฐานะ คน ต่างด้าว 5 และ เรา ได้ยน
ิ เสียง ครํา่ ครวญ
ของ ชนชาติ อิสราเอล ด้วย ซึ่ง ชาว อียป
ิ ต์ กัก ไว้ให้เป็น ทาส
และเราได้ ระลึก ถึง พันธสัญญาของเรา 6 เหตุฉะนี้ จงกล่าว
แก่ชนชาติอิสราเอลว่า ‘เราคือ พระเยโฮวาห์ เราจะนํา พวก
เจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรําที่ชาวอียป
ิ ต์เกณฑ์ให้ทํา และ
จะให้พ้นจากการเป็นทาสเขา เราจะช่วยเจ้าให้พ้นด้วยแขน
ที่เหยียดออก และด้วยการพิพากษาอัน ใหญ่หลวง 7 เราจะ
รับ พวกเจ้า เป็น พลไพร่ของเรา และเราจะเป็น พระเจ้า ของ
พวกเจ้า พวกเจ้าจะรู ว่้ า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
ผู้นําเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรําที่ชาวอียป
ิ ต์เกณฑ์ให้ทํา
8 เรา จะ นํา พวก เจ้า เข้าไป ใน แผ่น ดิน ซึ่ง เรา ได้ ปฏิญาณ
ไว้ ว่า จะ ให้แก่อับ รา ฮัม แก่อิส อัค และ แก่ ยา โคบ เรา จะ
ยกแผ่น ดิน นั ้น ให้แก่เจ้าเป็น มรดก เราคือ พระเยโฮวาห์’ ”
9 โมเสสจึงนําความนั ้นไปเล่าให้ชนชาติอิสราเอลฟัง แต่เขา
มิได้เชื่อ ฟัง โมเสส เพราะ ระอา ใจ และ ถูก เกณฑ์ให้ทําการ
หนั ก อย่างสาหัส 10 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 11 “จง
เข้าไป เฝ้า ฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์ บอก ให้ ปล่อย ชนชาติ
อิสราเอลไปจากแผ่นดินของเขา” 12 และโมเสสกราบทูลต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ว่า “ดูเถิด แม้แต่ชนชาติอิสราเอล
ก็มิได้เชื่อ ฟัง ข้า พระองค์ ฟาโรห์จะ ฟัง ข้า พระองค์อย่างไร
ข้า พระองค์ เป็น คน พูด ไม่คล่อง ” 13 พระ เย โฮ วาห์ จึง
ตรัส แก่ โมเสสและอาโรน ให้แจ้ง แก่ชนชาติอิสราเอลและ
ฟาโรห์กษั ตริยอี
์ ยป
ิ ต์ว่า ให้พา ชนชาติ อิสราเอล ออก จาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์

หนังสืออพยพ 6:14

16

หนังสืออพยพ 6:25

ต้นตระกูลของอิสราเอล
14 คน เหล่า นี้ เป็ น หัวหน้า ใน วงศ์ วาน บรรพบุรุษ ของ เขา
บุตรชายของรู เบนผู้ เป็น บุตรหัวปี ของอิสราเอล ชื่อ ฮาโนค
ปัลลู เฮ ส โรน และ คา รมี คน เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว ต่างๆ
ของ รู เบน 15 บุตร ชาย ของ สิ เม โอน ชื่อ เยมู เอล ยามีน โอ
หาด ยา คีน โศ หาร์ และ ชา อูล ผู้ เป็น บุตร ชาย ของ หญิง
ชาวคานาอัน คนเหล่า นี้ เป็น ครอบครัว ต่างๆของสิ เมโอน
16 และคนเหล่านี้ เป็ นชื่อบุตรชายของเลวีตามพงศ์พันธุของ
์
เขา คือ เกอร์โชน โค ฮา ท และ เม รา รี เลวีนั้นมีอายุได้ร้อย
สามสิบ เจ็ด ปี 17 บุตรชายของเกอร์โชนชื่อ ลิบนี และซิมอี
ตาม ครอบครัว ของ เขา 18 บุตร ชาย ของ โค ฮา ท ชื่อ อัม
ราม อิส ฮาร์ เฮ โบ รน และ อุส ซี เอล โค ฮา ทมีอายุได้ร้อย
สามสิบ สาม ปี 19 บุตร ชาย ของ เม รา รีชื่อ มา ฮา ลี และ มูชี
คน เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว ต่างๆ ของ เลวี ตาม พงศ์พันธุของ
์
20
เขา
ฝ่าย อัม ราม ได้ นาง โย เคเบด น้ อง สาว บิดา ของ ตน
เป็น ภรรยา แล้ วนา ง ให้ กําเนิ ด บุตร แก่ เขา ชื่อ อา โรน และ
โมเสส อัม รามมีอายุได้ร้อยสามสิบ เจ็ด ปี 21 บุตรชายของ
อิส ฮาร์ชื่อ โค ราห์ เนเฟก และ ศิค รี 22 บุตร ชาย ขอ งอุส ชี
เอล ชื่อ มิชา เอล เอล ซา ฟาน และ สิ ธรี 23 ฝ่าย อา โรน ได้
นางเอลี เชบาบุตรสาวของอัม มี นาดับ น้ องสาวของนาโชน
เป็น ภรรยา นางคลอดบุตรให้ เขาชื่อ นาดับ อาบีฮู เอเลอ
า ซาร์ และ อิธา มาร์ 24 บุตร ชาย ของ โค ราห์ชื่อ อัสสีร ์ เอ ล
คา นาห์ และ อาบี ยา สาฟ คน เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว ต่างๆ
ของ คน โค ราห์ 25 ฝ่าย เอ เลอ า ซาร์บุตร ชาย อา โรน ได้รับ
บุตร สาว คน หนึ่ ง ของ ปู ทิ เอล เป็น ภรรยา นาง คลอด บุตร
ให้ เขา ชื่อ ฟีเน หัส คน เหล่า นี้ เป็น หัวหน้า บรรพบุรุษ ของ
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คน เลวี ตาม ครอบครัว ของ เขา 26 อา โรน และ โมเสส สอง
คน นี้ แหละ คือ ผู้ที่พระ เย โฮ วาห์ได้ตรัสว่า “จง พา ชนชาติ
อิสราเอลออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ ตามหมู่ ตามกองของเขา”
27 สองคนนี้ แหละเป็ นผู้ที่กราบทูลฟาโรห์กษั ตริยของอี
์
ยป
ิ ต์
เพื่อพาชนชาติอส
ิ ราเอลออกจากอียป
ิ ต์ คือโมเสสและอาโร
นนี้ แหละ 28 และต่อ มาในวันที่ พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสส
ในแผ่นดินอียป
ิ ต์นั ้น 29 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เรา
คือ พระเยโฮวาห์ เจ้าจงบอกฟาโรห์กษั ตริยของอี
์
ยป
ิ ต์ ตาม
30
ข้อความทัง้ สิน
้ ซึ่งเราได้บอกแก่เจ้า” ฝ่ายโมเสสกราบทูล
ต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ว่า “ดูเถิด ข้า พระองค์ เป็น คน
พูดไม่คล่อง ที่ไหนฟาโรห์จะเชื่อฟังข้าพระองค์”

7

พระเจ้าจะทรงทําให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไป
พระ เย โฮ วาห์ จึง ตรัส กับ โมเสส ว่า “ดูซี เรา ได้ ตัง้ เจ้า
ไว้ เป็น ดัง พระเจ้า ต่อ ฟาโรห์ และ อา โร นพี่ ชาย ของ เจ้า จะ
เป็นผู้พยากรณ์ แทนเจ้า 2 เจ้าจงบอกข้อความทัง้ หมดที่เรา
สัง่ เจ้า แล้ วอาโรนพี่ ชายของเจ้า จะบอกแก่ฟาโรห์ให้ปล่อย
ชนชาติ อส
ิ ราเอลออกไปจากแผ่น ดิน ของเขา 3 เราจะทําให้
ใจ ของ ฟาโรห์แข็ งก ระ ด้าง ไป และ เรา จะ กระทํา หมาย
สําคัญและมหัศจรรย์ของเราให้ทวีมากขึ้นในประเทศอียป
ิ ต์
4 แต่ฟาโรห์จะ ไม่ เชื่อ ฟัง เจ้า เพื่อ เรา จะ ยกมือ ของ เรา ขึ้น
เหนื อประเทศอียป
ิ ต์ และจะพาพลโยธาของเรา และชนชาติ
อิสราเอลพลไพร่ของเราให้ พ้น จากแผ่นดินอียป
ิ ต์ ด้วยการ
พิพากษาอัน ใหญ่หลวง 5 และชาวอียป
ิ ต์ จะรู ้วา่ เราคือ พระ
เยโฮวาห์ เมื่อ เราได้ ยกมือ ขึ้น เหนื ออียป
ิ ต์ และพาชนชาติ
อิสราเอล ออก จาก พวก เขา” 6 โมเสส และ อา โร นก็ กระทํา
ตามนั ้น คือกระทําตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาเขา 7 เมื่อ
เขาทัง้ สองไปทูลฟาโรห์นั ้น โมเสสมีอายุแปดสิบปี และอาโร
1
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นมีอายุแปดสิบสามปี 8 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอา
โรนว่า 9 “เมื่อฟาโรห์สัง่ เจ้าว่า ‘จงแสดงอัศจรรย์พิสูจน์ งาน
ของเจ้า’ เจ้าจงพูดกับ อาโรนว่า ‘เอาไม้เท้า ของท่านโยนลง
ต่อหน้าฟาโรห์’ และไม้เท้านั ้นจะกลายเป็นงู”
ไม้เท้าของอาโรนกลายเป็นงู
โมเสสกับ อาโรนจึง เข้าไปเฝ้า ฟาโรห์ เขากระทํา ตาม
ที่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง บัญชา อา โร น โยน ไม้เท้า ของ ท่าน ลง
ต่อ หน้า ฟาโรห์ และ ต่อ หน้า ข้าราชการ ทัง้ ปวง ไม้เท้านั ้นก็
กลายเป็น งู 11 ฝ่ายฟาโรห์ก็เรียกพวกนั ก ปราชญ์ และพวก
นั ก วิทยากล มา ด้วย พวก นั ก แสดง กล แห่งอียป
ิ ต์ จึง ทําได้
เหมือนกันด้วยเล่หก
์ ลของเขา 12 ด้วยว่าเขาต่างคนต่างโยน
ไม้เท้าลง ไม้เท้า เหล่านั ้นก็ กลายเป็น งู แต่ไม้เท้า ของอาโร
นกลืน ไม้เท้า ของพวกเขาเสีย ทัง้ หมด 13 และพระองค์ ทรง
ทําให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างเพื่อฟาโรห์หายอมเชื่อ
ฟังเขาทัง้ สองไม่ เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว
10

นํ้ากลายเป็นเลือด
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า “ใจ ของ ฟาโรห์แข็ง
กระด้าง ไม่ยอม ปล่อย ให้ พล ไพร่ไป 15 เจ้า จง ถือ ไม้เท้า ที่
กลายเป็น งู ไปเฝ้า ฟาโรห์ ในเวลาเช้า ดูเถิด เขาไปที่แม่น้ํา
เจ้าจงยืน คอยเขาอยูที
่ ่ริม ฝั่ งแม่นํ้า 16 และเจ้า จงกล่าวแก่
เขา ว่า ‘พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ชาว ฮีบรู ตรัสสงั ่ ให้ ข้า
พระองค์ มา เฝ้า โดย มี พระ ดํารัสว่า “จง ปล่อย พล ไพร่ ของ
เรา เพื่อ เขา จะ ไป ปรน นิ บติ
ั เรา ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร ดูเถิด จน
บัดนี้ เจ้าก็ ยงั หาได้ เชื่อ ฟัง ไม่” 17 พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า
“ท่าน จะ ทราบ ว่า เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ ด้วย อาศัย การก ระ
ทํา ดังนี้ ดูเถิด เราจะเอาไม้เท้า ที่ ถือ ไว้นั้น ฟาดนํ้า ในแม่นํ้า
นํ้านั ้นจะกลายเป็นเลือด 18 ปลาซึ่งอยู่ในแม่น้ําจะตาย และ
14
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แม่น้ําจะเหม็น ชาวอียป
ิ ต์จะดื่มน้าํ ในแม่น้ําไม่ได้” ’ ” 19 พระ
เย โฮ วาห์ตรัสสงั ่ โมเสส ว่า “จง บอก อา โร นว่า ‘เอา ไม้เท้า
ของท่านชี้ไปเหนื อนํ้าทัง้ หลายแห่งอียป
ิ ต์ คือเหนื อลําคลอง
แม่น้ํา บึง และ สระ ทัง้ หมด ของ เขา เพื่อน้าํ จะ กลาย เป็น
เลือดและจะมี เลือดทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ ทัง้ ที่อยูในภาชนะไม้
่
และ ภาชนะ หิน’ ” 20 โมเสส กับ อา โร นก็ กระทํา ตาม ที่ พระ
เย โฮ วาห์บัญชา คือ ท่าน ได้ ยก ไม้เท้า ขึ้น ตี นํ้า ใน แม่น้ํา ต่อ
สาย พระเนตร ของ ฟาโรห์ และ ท่ามกลาง สายตา ของ พวก
ข้าราชการ ของ ฟาโรห์ แล้วน้าํ ใน แม่น้ํา ก็ กลาย เป็น เลือด
ทัง้ สิน
่ แม่น้ํา ก็ตาย แม่น้าํ ก็เหม็น และ ชาว
้ 21 ปลา ที่อยูใน
อียป
ิ ต์ก็ดื่มน้าํ ใน แม่น้ํา นั ้น ไม่ได้ มีเลือด ทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์
22 แต่พวก นั ก แสดง กล แห่งอียป
ิ ต์ก็กระทํา ได้ เหมือน กัน
อาศัยเล่ห์กลของเขา และพระทัยของฟาโรห์ก็แข็งกระด้าง
ฟาโรห์หา เชื่อ ฟัง ท่าน ทัง้ สอง ไม่ เหมือน ที่ พระ เย โฮ
วาห์ได้ตรัส ไว้ 23 ฟาโรห์เสด็จ กลับ เข้า ในวัง มิได้เอาพระทัย
ใส่ ในเหตุการณ์ ครัง้ นี้ เหมือนกัน 24 ชาวอียป
ิ ต์ ทัง้ ปวงก็ พา
กันขุดหลุมตามริมแม่น้ําหานํ้าดื่ม เพราะเขาดื่มน้าํ ในแม่น้ํา
ไม่ได้ 25 ครบ กําหนด เจ็ด วัน นั บ ตัง้ แต่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง
บันดาลให้แม่น้าํ เป็นเลือด

8

ภัยพิบัติจากฝูงกบ
1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “ไปหาฟาโรห์ บอกเขา
ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อ
เขา จะ ได้ ไป ปรน นิ บัติเรา 2 ถ้า ท่าน ไม่ยอม ให้เขา ไป ดูเถิด
เรา จะ ให้ ฝูง กบ ขึ้น มา รังควาน ทัว่ เขตแดน ของ ท่าน 3 ฝูง
กบ จะ เต็ม ไป ทัง้ แม่นํ้า จะ ขึ้น มา อยู่ ใน วัง ใน ห้อง บรรทม
และบนแท่น บรรทมของท่าน ในเรือนข้าราชการ ตามตัว
พลเมือง ในเตาปิ้ งขนมและในอ่างขยํา แป้ง ของท่านด้วย
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ฝูง กบ นั ้น จะ ขึ้น มา ที่ ตัว ฟาโรห์ ที่ตัว พลเมือง และ ที่ ตัว
ข้าราชการทัง้ ปวงของท่าน” ’ ” 5 แล้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ
โมเสสว่า “จงบอกอาโรนว่า ‘ให้เหยีย ดมือ ที่ ถือ ไม้เท้า ออก
เหนื อ ลําคลอง เหนื อ แม่นํ้า และ เหนื อบึง ให้ ฝูง กบ ขึ้น มา
บนแผ่นดินอียป
ิ ต์’ ” 6 อาโรนก็เหยีย ดมื อออกเหนื อ พื้น นํ้า
ทัง้ หลายในอียป
ิ ต์ ฝูง กบก็ ข้น
ึ มาเต็ม แผ่นดินอียป
ิ ต์ 7 ฝ่าย
พวก นั ก แสดง กล ก็ ทํา ตาม เล่ห์ กล ของ เขา ให้มีฝูง กบ ขึ้น
มาบนแผ่นดินอียป
ิ ต์เหมือนกัน 8 ฟาโรห์จึงตรัสเรียกโมเสส
กับ อาโรนมาว่า “จงกราบทูล วิงวอนขอพระเยโฮวาห์ ทรง
บันดาล ให้ ฝูง กบ ไป เสีย จาก เรา และ จาก พลเมือง ของ เรา
แล้วเราจะยอมปล่อยให้บ่าวไพร่เหล่านั ้นไปเพื่อเขาจะถวาย
เครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์” 9 โมเสสจึง ทูล ฟาโรห์ว่า “ข้า
พระองค์ได้รับ เกียรติมาก เวลาใดที่ ข้า พระองค์ ควรวิงวอน
เพื่อพระองค์ ข้าราชบริพาร และพลเมืองของพระองค์ เพื่อ
ให้ทรง ทําลาย ฝูง กบ ไป เสีย จาก พระองค์ และ ราช สํานั ก
ให้อยูในแม่
่
น้ําเท่านั ้น” 10 ฟาโรห์ตรัสตอบว่า “พรุ ง่ นี้ ” โมเสส
จึง ทูล ว่า “ให้เป็น ไปตามคํา ตรัส ของพระองค์ เพื่อ พระองค์
จะได้ ทราบว่า ไม่มีผู้ใดเหมือ นพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า
พระองค์ทัง้ หลาย 11 ฝูงกบจะไปจากพระองค์ จากราชสํานั ก
จาก ข้าราชการ และ พลเมือง ของ พระองค์ เหลือ อยูเฉพาะ
่
แต่ในแม่น้ําเท่านั ้น”
ฝูงกบตายในแผ่นดินอียป
ิ ต์
12

โมเสสกับ อาโรนทูล ลาไปจากฟาโรห์ แล้ว โมเสสร้อง
ทูล พระเยโฮวาห์ เรือ
่ งฝูง กบที่พระองค์ได้ทรงให้ มาทรมาน
ฟาโรห์ 13 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําตามคําทูลขอของโมเสส
ฝูง กบเหล่านั ้นก็ ตายเกลื่อนบ้านเรือน เกล่อ
ื นหมู่บ้านและ
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ทุ่ง นา 14 เขา ก็เก็บ ซาก กบ ไว้ เป็น กองๆ แผ่นดินก็ เหม็น
ตลบ ไป 15 แต่เมื่อ ฟาโรห์ ทรง เห็นว่า ความ เดือด ร้อน ลด
น้ อย ลง แล้ว ก็กลับ มี พระทัย แข็ง กระด้าง ไม่ยอม เชื่อ ฟัง
โมเสส และ อา โรน เหมือน ที่ พระ เย โฮ วาห์ได้ตรัส ไว้แล้ว
16 พระ เย โฮ วาห์ จึง ตรัส กับ โมเสส ว่า “บอก อา โร นว่า ‘จง
เหยียดไม้เท้า ออกและตี ฝุ่น ดิน ให้ กลายเป็นริ้ นทัว่ ประเทศ
อียป
ิ ต์’ ” 17 เขาทัง้ สองก็ กระทํา ตาม ด้วยว่า อาโรนเหยียด
มือออกยกไม้เท้าและตีฝุ่นดิน ก็กลายเป็นรน
ิ้ มาตอมมนุษย์
และ สัตว์ ฝุ่น ดิน ทัง้ หมด กลาย เป็นริ้ นทัว่ ประเทศ อียป
ิ ต์
18 ฝ่ายพวกนั ก แสดงกลก็ พยายามใช้เล่หกลของเขา
์
เพื่อ
ทําให้เกิ ดริน
้ แต่ก็ทําไม่ได้ ริน
้ พา กัน มา ตอม มนุษย์ และ
19
สัตว์ทัง้ ปวง พวกนั ก แสดงกลจึง ทูล ฟาโรห์ว่า “นี่ เป็น นิว
้
พระหัตถ์พระเจ้า” ฝ่ายฟาโรห์มีพระทัยแข็งกระด้าง หาเชื่อ
ฟังเขาไม่ เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว
ภัยพิบัติจากฝูงเหลือบ
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “ลุกขึ้น แต่ เช้า ไปคอย
เฝ้า ฟาโรห์ ดูเถิด ฟาโรห์จะมายัง แม่นํ้า แล้ว บอกฟาโรห์ว่า
‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อเขา
จะไปปรนนิ บัติเรา 21 ถ้าแม้ไม่ปล่อยพลไพร่ของเราไป ดูเถิด
เราจะใช้ให้ฝูง เหลือบมาตอมกายของเจ้า ตอมข้าราชการ
และพลเมืองของเจ้า ด้วย ในราชสํานั ก บ้านเรือนของชาว
อียป
ิ ต์ และ พื้น ดินที่ เขา อยู่ นั ้น จะ เต็ม ไป ด้วย ฝูง เหลือบ
22 ใน วัน นั ้น เรา จะ แยก แผ่น ดิน โก เชน ที่พล ไพร่ ของ เรา
อาศัย อยู่ นั ้น ออก มิให้มีฝูง เหลือบ ที่นั ่น เพื่อ เจ้า จะ ได้รู ว่้ า
เราคือ พระเยโฮวาห์ สถิต อยู่ ท่ามกลางแผ่น ดิน โลก 23 เรา
จะ แบ่ง เขตแดน ใน ระหว่าง ชนชาติ ของ เรา กับ ชนชาติ ของ
เจ้า หมาย สําคัญ นี้ จะ บังเกิด ขึ้น ใน วัน พรุ ง่ นี้ ” ’ ” 24 แล้ว
20
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พระ เย โฮ วาห์ก็ทรง กระทํา ดัง นั ้น เหลือบ ฝูง ใหญ่ ยิง่ นั ก
เข้าไปในพระราชวัง ของฟาโรห์ ในเรือนข้าราชการ และทัว่
แผ่นดินอียป
ิ ต์ แผ่นดิน ได้ รับ ความเสีย หายเพราะเหตุ ฝูง
25
เหลือบนั ้น ฟาโรห์จึงตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนมา รับสัง่
ว่า “จงไปถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระเจ้า ของเจ้า ในเขตแผ่น
26
ดินนี้ ” โมเสสทูลว่า “การกระทําเช่นนั ้นหาควรไม่ เพราะ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย จะ ต้อง ถวาย เครือ
่ ง บูชา ซึ่ง เป็น สิง่ ที่
น่าเกลียดสําหรับชาวอียป
ิ ต์แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้า
พระองค์ ดูเถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะถวายเครือ
่ งบูชาซึ่ง
เป็นสิง่ ที่ น่าเกลียดสําหรับชาวอียป
ิ ต์ ต่อหน้าต่อตาเขา แล้ว
เขา จะ ไม่ เอา ก้อน หิน ขว้าง ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย หรอก หรือ
27 ข้า พระองค์ ทัง
้ หลาย จะ เดิน ทาง ไป ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร สัก
สามวัน ถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวก
ข้าพระองค์ ตามที่พระองค์จะทรงบัญชาพวกข้าพระองค์”
ฝูงเหลือบไปจากอียป
ิ ต์

ฟาโรห์จึง รับสัง่ ว่า “เราจะปล่อยพวกเจ้า ไป เพื่อ พวก
เจ้า จะได้ ถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า
ในถิน
่ ทุรกัน ดาร แต่ว่า พวกเจ้า อย่า ไปให้ไกลนั ก จงวิงวอน
เพื่อ เราด้วย” 29 โมเสสจึง ทูล ว่า “ดูเถิด พอข้า พระองค์ ทูล
ลาพระองค์ไป และข้าพระองค์จะอธิษฐานทูลพระเยโฮวาห์
ขอให้ฝูง เหลือบไปเสีย จากฟาโรห์ จากข้าราชการและจาก
พลเมืองในเวลาพรุ ง่ นี้ แต่ขอฟาโรห์อย่า ทรงทํา กลับกลอก
อีก โดยไม่ ยอมปล่อยบ่าวไพร่ให้ไปถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระ
เยโฮวาห์” 30 โมเสสทูล ลาฟาโรห์ ไปแล้วก็ อธิษฐานต่อ พระ
เย โฮ วาห์ 31 พระ เย โฮ วาห์ ทรง กระทํา ตาม คํา ทูล ขอ ของ
โมเสส พระองค์ทรง ให้ ฝูง เหลือบ ไป เสีย จาก ฟาโรห์ จาก
28
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ข้าราชการและจากพลเมืองของพระองค์ มิได้เหลือ อยูสั
่ ก
ตัวเดียว 32 ฝ่ายฟาโรห์ก็กลับมีพระทัยแข็งกระด้างในคราว
นี้ อีก มิได้ทรงปล่อยบ่าวไพร่นั้นไป

9

ภัยพิบัติจากโรคระบาดต่อฝูงสัตว์
ขณะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ โมเสสว่า “ไปเข้า เฝ้า
ฟาโรห์ บอก ฟาโรห์ว่า ‘พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ คน ฮีบรู
ตรัสดัง นี้ ว่า “จง ปล่อย ให้ พล ไพร่ ของ เรา ไป เพื่อ เขา จะ
ได้ปรนนิ บัติเรา 2 ด้วยว่า ถ้า เจ้า ไม่ ยอมปล่อยให้ไป และยัง
หน่วง เหนี่ ยว เขา ไว้ 3 ดูเถิด หัตถ์ของ พระ เย โฮ วาห์ จะ อยู่
บนฝูง สัตว์ ของเจ้า ซึ่ง อยู่ ในทุ่ง นา ฝูงม้า ฝูง ลา ฝูงอูฐ ฝูง
วัว และฝูง แกะ จะทําให้ เป็น โรคระบาดร้ายแรงขึ้น 4 และ
พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําต่อฝูงสัตว์ของชนชาติอส
ิ ราเอล
ต่างกับ ฝูง สัตว์ ของชาวอียป
ิ ต์ สัตว์ของคนอิสราเอลจะไม่
ต้องตายเลย” ’ ” 5 พระเยโฮวาห์ทรงกําหนดเวลาไว้ว่า “พรุ ง่
นี้ พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําสิง่ นี้ ในแผ่นดิน” 6 รุ ง่ ขึ้นพระเย
โฮวาห์ก็ทรงกระทํา สิง่ นั ้น ฝูง สัตว์ ของชาวอียป
ิ ต์ ตายหมด
7
แต่สัตว์ของชาติอส
ิ ราเอลไม่ตายสักตัวเดียว ฟาโรห์ทรงใช้
คนไปดู และดูเถิด สัตว์ของคนอิสราเอลไม่ตายสักตัวเดียว
แต่พระทัย ของฟาโรห์ก็แข็ง กระด้าง พระองค์ไม่ยอมปล่อย
ให้บ่าวไพร่ไป
1

ภัยพิบัติจากฝีต่อคนและสัตว์

“เจ้าจงกํา
ขี้ เถ้า จากเตาให้เต็ม กํา มือ แล้ว ให้โมเสสซัด ขึ้น ไปในอากาศ
ในสายตาของฟาโรห์ 9 และมัน จะกลายเป็น ฝุ่น ปลิว ไปทัว่
แผ่นดินอียป
ิ ต์ทําให้เกิด เป็น ฝี แตกลามทัง้ ตัว คนและสัตว์
ทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์” 10 เขาทัง้ สองจึงนําขีเ้ ถ้าจากเตาไปยืนอยู่
8 พระเยโฮวาห์จึงตรัสแก่โมเสสและอาโรนว่า
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ต่อ พระพักตร์ฟาโรห์ และโมเสสก็ ซัด ขี้ เถ้า ขึ้น ไปในท้องฟ้า
ขี้เถ้านั ้นก็กลายเป็นฝีแตกลามไปทัง้ ตัวคนและสัตว์ 11 ฝ่าย
พวก นั ก แสดง กล ก็ไม่สามารถ ยืน อยู่ ต่อ หน้า โมเสส เพราะ
เหตุฝีนั ้น เพราะ นั ก แสดง กล และ ชาว อียป
ิ ต์ทัง้ ปวง ก็เป็น
ฝีด้วยเหมือนกัน 12 แต่พระเยโฮวาห์ ทรงทําให้ พระทัย ของ
ฟาโรห์แข็งกระด้าง ฟาโรห์ไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสและอาโรน
เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสไว้แล้ว
ภัยพิบัติจากลูกเห็บที่ฆ่าคนและสัตว์
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า “จง ตื่น แต่ เช้า ไป
ยืน ต่อ หน้า ฟาโรห์ บอก เขา ว่า ‘พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
คน ฮีบรู ตรัสดัง นี้ ว่า “จง ปล่อย พล ไพร่ ของ เรา เพื่อ เขา จะ
ไป ปรน นิ บัติเรา 14 ด้วย ว่า คราว นี้ เรา จะบัน ดาล ให้เกิด
ภัย พิบัติทัง้ หมด แก่จิต ใจ เจ้า และ แก่ข้าราชการ และ แก่
พลเมือง ของ เจ้า เพื่อ เจ้า จะ ได้รู แน่
้ ว่า ทัว่ โลก ไม่มีผู้ใด จะ
15
เปรียบกับ เราได้ เพราะเดีย
๋ วนี้ เราจะเหยียดมือ ของเรา
ออกเพื่อจะฟาดเจ้าและประชาชนของเจ้าด้วยภัยพิบติ
ั และ
16
เจ้าจะถูกตัดออกไปจากแผ่นดินโลก และเพราะเหตุนี้ เรา
ให้เจ้า มี ตําแหน่ ง สูง ก็เพื่อ จะ แสดง ฤทธา นุ ภาพ ของ เรา
โดยเจ้า และเพื่อ ให้ นามของเราถูก ประกาศออกไปทัว่ โลก
17 เจ้ายัง ถือ ทิฐิต่อสู้พลไพร่ของเรา เจ้าจึง ไม่ ยอมปล่อยเขา
ไปหรือ 18 ดูเถิด พรุ ง่ นี้ ประมาณเวลานี้ เราจะทําให้ ลูกเห็บ
ตกลง มา อย่าง หนั ก อย่าง ที่ไม่เคย มี ใน อียป
ิ ต์ ตัง้ แต่เริม
่
สร้างบ้านเมืองมาจนบัดนี้ 19 เหตุฉะนั ้น บัดนี้ จงต้อนฝูงสัตว์
และทุกสิง่ ที่เจ้ามีอยูในทุ
่
่งนาให้เข้าที่กําบัง เพราะคนทุกคน
และสัตว์ทุกตัวที่อยูในทุ
่
่งนาที่มิได้เข้ามาอยูใ่ นบ้านจะถูกลูก
เห็บ ตาย หมด” ’ ” 20 บรรดา ข้าราชการ ของ ฟาโรห์ที่เกรง
กลัว พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ก็ให้ทาสและสัตว์ ของตน
13
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กลับ เข้า บ้าน 21 แต่ผู้ที่ไม่นั บถือ พระ ดํารัส ของ พระ เย โฮ
วาห์ก็ยังคงปล่อยให้ทาสและสัตว์ของตนอยูใ่ นทุ่งนา 22 พระ
เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า “จง ชู มือ ขึ้น ยัง ท้องฟ้า เพื่อ
ลูกเห็บ จะได้ ตกลงมาทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ บนมนุษย์ บนสัตว์
และบนผัก หญ้า ทุก อย่างซึ่ง อยู่ ในทุ่ง นาทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์”
23 โมเสสก็ชูไม้เท้า ของตนขึ้น ยัง ท้องฟ้า แล้ว พระเยโฮวาห์
ทรงบันดาลให้มีเสียงฟ้าร้อง มีลูกเห็บ และไฟตกลงมาบน
แผ่น ดิน และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง บันดาล ให้ ลูกเห็บ ตก บน
แผ่นดินอียป
ิ ต์ 24 มีลูกเห็บ และลูกเห็บ ปนไฟตกหนั ก ยิง่ นั ก
อย่างที่ไม่เคยมีทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ ตัง้ แต่เริม
่ ตัง้ เป็นประเทศ
25
มา
สิ่ง ทัง้ ปวง ที่อยูใน
่ ทุ่ง นา ทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ ก็ถูกลูก
เห็บทําลายเสียสิน
้ ทัง้ คนและสัตว์ ลูกเห็บยังทําลายผักและ
ต้นไม้ทุกอย่างที่อยูในทุ
่
่ง นาหัก โค่น ลง 26 เว้น แต่ที่แผ่นดิน
โกเชน ที่ชนชาติอิสราเอลอยูนั
่ ้น หามีลูกเห็บตกไม่
ฟาโรห์อนุญาตให้อส
ิ ราเอลไปจากอียป
ิ ต์ แต่กลับใจแข็ง
กระด้างไป
27 ฟาโรห์จึง ทรงใช้ คนไปเรียกโมเสสและอาโรนมาเฝ้า
แล้วตรัสว่า “ครัง้ นี้ เรา ทําบาป แน่ แล้ว พระ เย โฮ วาห์ ทรง
ชอบ ธรรม เรา และ ชนชาติ ของ เรา นั ้นก็ชัว่ 28 ขอ ทูล วิง วอ
นพ ระ เย โฮ วาห์ (เพ ราะ ภัย พิบัติเสียที ) ให้เลิก มี ฟ้าร้อง
และ ลูกเห็บ และ เรา จะ ปล่อย พวก ท่าน ไป และ พวก ท่าน
จะ ไม่ถูกกัก ต่อ ไป อีก” 29 โมเสส ทูล ฟาโรห์ว่า “ทันที ที่ข้า
พระองค์ ออก ไป จาก กรุ ง นี้ แล้ว ข้า พระองค์ จะ ยกมือ ทูล
พระ เย โฮ วาห์ เสียง ฟ้าร้อง ก็ จะ เงียบ และ จะ ไม่มีลูกเห็บ
ตก อีก เพื่อ พระองค์ จะ ได้ ทราบ ว่า โลก นี้ เป็น ของ พระ เย
โฮวาห์ 30 แต่ฝ่าย พระองค์ และข้าราชการนั ้น ข้า พระองค์
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ทราบ ว่า พระองค์จะ ยัง ไม่ ยํา เก รง พระ เย โฮ วาห์พระเจ้า
” 31 ต้น ป่านและต้น ข้าวบาร์เลย์ถูกทําลายเสีย เพราะต้น
ข้าว บาร์เลย์ก็กําลัง ออก รวง และ ต้น ป่าน ก็ ออกดอก แล้ว
32 ส่วน ข้าว สาลี และ ข้าว ไร นั ้นมิได้ถูก ทําลาย เพราะ ยัง ไม่
งอกขึ้น 33 โมเสสทูลลาฟาโรห์ไปจากกรุ ง และก็ยกมือขึ้นทูล
พระเยโฮวาห์ เสียงฟ้าร้องกับลูกเห็บนนก
ั ้ ็หยุด ฝนก็มิได้ตก
34
บน แผ่น ดิน
เมื่อ ฟาโรห์เห็นว่า ฝน ลูกเห็บ และ ฟ้าร้อง
นั ้น หยุด แล้ว พระองค์ก็กลับ ทรง กระทํา ผิด บาป ต่อ ไป อีก
พระทัย แข็ง กระด้าง ทัง้ พระองค์ และข้าราชการ 35 พระทัย
ของฟาโรห์แข็ งกระด้างและไม่ ยอมปล่อยชนชาติ อส
ิ ราเอล
ไปจริง เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้กับโมเสส

10

โมเสสเตือนว่าจะมีภัยพิบัติจากตัก
๊ แตน
พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ โมเสสว่า “จงเข้าไปหาฟาโรห์
เพราะเราได้ทําให้ใจของฟาโรห์ และใจของข้าราชการแข็ง
กระด้าง เพื่อ เราจะได้ แสดงหมายสําคัญ เหล่า นี้ ของเราต่อ
หน้า พวกเขา 2 เพื่อ เจ้า จะได้ เล่า เหตุการณ์ ที่เราได้ กระทํา
แก่ ชาว อียป
ิ ต์ให้ลูก หลาน ฟัง รวม ทัง้ หมาย สําคัญ ซึ่ง เรา
ได้ กระทํา ท่ามกลางพวกเขา เพื่อ พวกเจ้า จะได้รู ว่้ า เราคือ
พระเยโฮวาห์” 3 โมเสสและอาโรนจึง เข้าไปเฝ้า ฟาโรห์ ทูล
ฟาโรห์ว่า “พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ คน ฮีบรู ตรัสดัง นี้ ว่า
‘เจ้า จะ ขัดขืน ไม่ ยอม อ่อนน้ อม ต่อ เรา นาน สัก เท่าใด จง
ปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อ เขาจะไปปรนนิ บัติเรา 4 มิฉะนั ้น
ถ้า เจ้า ไม่ ยอมปล่อยพลไพร่ ของเราไป ดูเถิด พรุ ง่ นี้ เราจะ
ให้ ตัก
๊ แตน เข้า มา ใน เขตแดน ของ เจ้า 5 ฝูง ตัก
๊ แตน นั ้น จะ
ปกคลุมพื้นแผ่นดินจนแลไม่เห็นพื้นดิน และสิง่ ที่เหลือจาก
ลูกเห็บ ทําลาย มัน จะกิน และต้นไม้ทุกต้น ซึ่ง งอกขึ้น ให้เจ้า
1
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ในทุ่ง นานั ้น มัน จะกิน เสีย หมด 6 มัน จะเข้าไปในราชสํานั ก
ใน บ้าน เรือน ของ ข้าราชการ และ ใน บ้าน เรือน ของ บรรดา
ชาวอียป
ิ ต์จนเต็มหมด อย่างที่บิดาและปู่ทวด ตัง้ แต่เกิดมา
จนทุก วัน นี้ ไม่เคยเห็น เช่น นี้ เลย ’ ” แล้ว โมเสสก็กลับ ออก
ไปจากฟาโรห์ 7 บรรดาข้าราชการของฟาโรห์ ทูล ฟาโรห์ว่า
“คนนี้ จะเป็น บ่วงแร้ว ดัก เราไปนานสัก เท่าใด ขอทรงพระ
กรุ ณาปลดปล่อยคนเหล่า นั ้น ให้ ไปปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเขาเถิด พระองค์ยัง ไม่ ทรงทราบหรือ ว่า อียป
ิ ต์
กําลังพินาศแล้ว”
ฟาโรห์ยอมให้พวกผู้ชายไปปรนนิ บัติเท่านั ้น
8 โมเสส และ อา โรน ถูก นํา ตัว เข้า มา เฝ้า ฟาโรห์อีก
พระองค์จึง ตรัส แก่ เขา ว่า “ไป ปรน นิ บัติพระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของ เจ้า แต่ใคร จะ ไป บ้าง” 9 โมเสส ทูล ว่า “ข้า
พระองค์ จะ ต้อง พา กัน ไป ทัง้ คน หนุ่ม และ คน แก่ บุตร
ชาย และ บุตร สาว และ ฝูง แพะ แกะ และ ฝูง วัว เพราะ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ต้อง มี เทศกาล เลี้ยง ถวาย พระ เย โฮ
วาห์” 10 ฟาโรห์ตรัส กับ เขา ทัง้ สอง ว่า “ถ้า เรา ยอม ให้เจ้า
ไปกับ บุตรด้วย ก็ให้พระเยโฮวาห์ ทรงสถิต อยู่ กับ พวกเจ้า
เถิด ระวัง ตัว ให้ดีเถิด เจ้ากําลังมุ่ง ไปในทางทุจริต เสีย แล้ว
11 อนุญาตไม่ได้ จงพาเฉพาะแต่ผู้ชายไปปรนนิ บัติพระเยโฮ
วาห์ เพราะเจ้าปรารถนาเช่นนี้ เท่านั ้น” แล้วโมเสสกับอาโร
นก็ถูกขับไล่ออกไปเสียจากพระพักตร์ของฟาโรห์
ภัยพิบัติจากตัก
๊ แตน
พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ โมเสสว่า “จงเหยียดมือ ออก
เหนื อ ประเทศ อียป
ิ ต์ให้ฝูง ตัก
๊ แตน มา เหนื อ แผ่นดินอียป
ิ ต์
ให้กิน ผัก ทัว่ ไป ของ แผ่น ดิน ซึ่ง เหลือ จาก ลูกเห็บ ทําลาย”
13 โมเสส จึง ยื่น ไม้เท้า ออก เหนื อ แผ่นดินอียป
ิ ต์ พระ เย โฮ
12
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วาห์ก็ทรงบันดาลให้ ลมตะวัน ออกพัด มาเหนื อ พื้น แผ่น ดิน
ทัง้ กลางวัน และกลางคืน ตลอดวัน นั ้น ครัน
้ เวลารุ ง่ เช้า ลม
14
ตะวัน ออก ก็ พัด หอบ ฝูง ตัก
๊ แตน มา
ฝูง ตัก
๊ แตน ลง ทัว่
แผ่นดินอียป
ิ ต์ และจับอยู่ ทัว่ เขตแดนอียป
ิ ต์ทัง้ หมด มันรุน
แรงมาก แต่ก่อนไม่เคยมีตัก
๊ แตนอย่างนี้ เลย และต่อไปข้าง
หน้าจะหามีอย่างนั ้นอีกไม่ 15 เพราะมันปกคลุมพื้นแผ่นดิน
จนแลมืด ไป มันกิน ผัก ในแผ่น ดิน ทุก อย่าง และผลไม้ทุกอ
ย่าง ซึ่ง เหลือ จาก ลูกเห็บ ทําลาย ไม่มีพืช ใบ เขียว เหลือ เลย
ไม่ว่า ต้นไม้ หรือ ผัก ในทุ่ง ทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ 16 ฟาโรห์จึง รีบ
ให้ คนไปตามโมเสสและอาโรนเข้า เฝ้า แล้ว ฟาโรห์ ตรัสว่า
“เราได้ ทําบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และต่อเจ้า
ทัง้ สองด้วย 17 เหตุฉะนั ้นบัดนี้ ขอเจ้ายกโทษบาปให้เราครัง้
นี้ สัก ครัง้ เถิด และวิงวอนขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า
เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงโปรดให้ ความตายนี้ พ้น ไปจากเรา”
18 โมเสสก็ไปจากฟาโรห์ และทูลวิงวอนพระเยโฮวาห์ 19 พระ
เยโฮวาห์จึงทรงบันดาลให้ลมพายุพัดกลับมาจากทิศตะวัน
ตกหอบฝูงตัก
๊ แตนไปตกในทะเลแดง จนไม่มีตัก
๊ แตนเหลือ
เลยสัก ตัว เดียวตลอดเขตแดนอียป
ิ ต์ 20 แต่พระเยโฮวาห์
ทรงทําให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างเพื่อพระองค์จะไม่
ยอมปล่อยชนชาติอส
ิ ราเอลไป
ภัยพิบัติจากความมืด
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า “จง ชู มือ ของ เจ้า ขึ้น
สู่ท้องฟ้า เพื่อ จะให้มีความมืด ทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ เป็น ความ
มืดจนจับคลําได้” 22 โมเสสจึงชูมือขึ้นสู่ท้องฟ้า แล้วก็เกิดมี
ความมืดทึบทว
ั ่ ไปในแผ่นดินอียป
ิ ต์ตลอดสามวัน 23 เขามอง
กัน ไม่เห็น ไม่มีใครลุก ไปจากที่ ของเขาสามวัน แต่บรรดา
ชนชาติ อิส รา เอ ลนั ้นมี แสง สว่าง อยู่ ใน ที่ อาศัย ของ เขา
21
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ฟาโรห์จึง ให้ ตามตัว โมเสสเข้า เฝ้า ตรัสว่า “พวกเจ้า จง
ไป ปรน นิ บติ
ั พระ เย โฮ วาห์เถิด เพียง แต่ให้ฝูง แกะ และ ฝูง
วัว อยู่ ส่วน เด็ก ไป กับ เจ้า ได้ด้วย ” 25 ฝ่าย โมเสส จึง ทูล ว่า
“พระองค์ต้องให้เรามีเครือ
่ งบูชาและเครือ
่ งเผาบูชาไปด้วย
เพื่อพวกข้าพระองค์ จะได้ บูชาต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้า พระองค์ 26 ข้า พระองค์ ต้อง นํา ฝูง สัตว์ ไป ด้วย ขาด ไม่
ได้สักกีบ เดียว เพราะว่า จะต้องเอาสัตว์ จากฝูง เหล่า นั ้น ไป
ถวายพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ และข้าพระองค์
ยัง ไม่ ทราบ ว่า จะ ต้องการ สัตว์ ตัว ใด ถวาย พระ เย โฮ วาห์
จนกว่าเราจะถึงที่นั ่น” 27 แต่พระเยโฮวาห์ทรงทําให้พระทัย
ฟาโรห์แข็งกระด้าง พระองค์จึงไม่ยอมปล่อยเขาไป
24

ฟาโรห์เสียโอกาสสุดท้ายของตน
ฟาโรห์รับสัง่ แก่ โมเสส ว่า “ไป ให้ พ้น จาก เรา ระวัง
ตัว ให้ดีเถอะ อย่า มา เห็น หน้า เรา อีก เลย เพราะ ถ้า เจ้า เห็น
หน้า เรา วัน ใด เจ้า จะ ต้อง ตาย วัน นั ้น” 29 โมเสส จึง ทูล ว่า
“พระองค์ตรัส ถูก แล้ว ข้า พระองค์ จะไม่ มาเห็น พระพักตร์
ของพระองค์อีกเลย”
28

11

ทรงพยากรณ์ ถึงความตายของบุตรหัวปี
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “เราจะนํา ภัย พิบติ
ั มา
สู่ฟาโรห์และอียป
ิ ต์อีกอย่างเดียว หลัง จากนั ้น เขาจะปล่อย
พวก เจ้า ไป จาก ที่นี่ เมื่อ เขา ให้ พวก เจ้า ไป คราว นี้ เขา จะ
ขับ ไล่ พวกเจ้า ออกไปทีเดียว 2 บัดนี้ เจ้าจงสัง่ ให้ ประชาชน
ทัง้ ปวง ให้ผู้ชาย ผู้ หญิง ทุก คน ขอ เครือ
่ ง เงิน เครือ
่ ง ทอง
3
จากเพื่อนบ้านของตน” พระเยโฮวาห์ ทรงบันดาลให้ ประ
ชาชนเป็นที่ โปรดปรานในสายตาของชาวอียป
ิ ต์ นอกจาก
นี้ บุรุ ษ ผู้ นั ้น คือ โมเสส ก็ยิง่ ใหญ่มาก ใน แผ่นดินอียป
ิ ต์ ทัง้
1
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ในสายตาข้าราชการของฟาโรห์ และในสายตาพลเมืองทัง้
ปวง 4 โมเสสประกาศว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ‘เวลา
ประมาณเที่ยงคืน เราจะออกไปท่ามกลางอียป
ิ ต์ 5 และพวก
ลูกหัว ปี ทัง้ หมด ใน แผ่นดินอียป
ิ ต์ ตัง้ แต่ราชบุตร หัวปี ของ
ฟาโรห์ ผู้ประทับ บนพระที่นั ่ง จนถึงบุตรหัวปี ของทาสหญิง
ซึ่งอยู่หลังหินโม่แป้ง ทัง้ ลูกหัวปี ของสัตว์เดียรัจฉานด้วยจะ
ต้องตาย 6 แลว
้ จะมีการพิลาปร้องไห้ทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์อย่าง
ที่ไม่เคยมีมาก่อน และต่อไปภายหน้าก็จะไม่มีอีกเลย 7 ฝ่าย
คนหรือสัตว์ของชนชาติอส
ิ ราเอลทัง้ ปวงจะไม่มีแม้แต่เสียง
สุนัข ขู่ เพื่อ ให้ทราบ ว่า พระ เย โฮ วาห์ ทรง กระทํา ต่อ ชาว
อียป
ิ ต์ ต่าง กับ ชนชาติอิสราเอล 8 ข้าราชการ ของ พระองค์
จะ ลง มา หา เรา กราบ ลง ต่อ หน้า เรา กล่าว ว่า “ขอ ท่าน กับ
พรรค พวก ไป เสีย จาก ที่นี่ เถิด ” หลัง จาก นั ้น เรา ก็ จะ ออก
ไป’ ” โมเสส ทูล ลา ฟาโรห์ ไป ด้วย ความ โกรธ ยิง่ นั ก 9 แล้ว
พระเยโฮวาห์ ตรัส ตอบโมเสสว่า “ฟาโรห์จะไม่ เชื่อ ฟัง เจ้า
เพื่อ มหัศจรรย์ ของ เรา จะ ได้ เพิม
ิ ต์”
่ ขึ้นอีก ใน แผ่นดินอียป
10 โมเสสกับอาโรนก็ได้กระทําบรรดามหัศจรรย์เหล่านั ้นต่อ
พระพักตร์ฟาโรห์ และพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ พระทัย
ของ ฟาโรห์แข็ งก ระ ด้าง ไป ท่าน จึง ไม่ ยอม ปล่อย ชนชาติ
อิสราเอลให้ออกไปจากแผ่นดินของท่าน

12
1

ลูกแกะแห่งพิธป
ี ัสกา

พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส และ อา โรน ใน ประเทศ
อียป
ิ ต์ว่า 2 “ให้เดือนนี้ เป็น เดือนเริม
่ ต้น สําหรับ เจ้า ทัง้ หลาย
ให้เป็น เดือน แรก ใน ปีใหม่สําหรับ พวก เจ้า 3 จง สัง่ ชุมนุม
คนอิสราเอลทัง้ หมดว่า ในวันที่สิบเดือนนี้ ให้ผู้ชายทุก คน
เต รียมลูก แกะ ครอบครัว ละ ตัว ตาม เรือน บรรพบุรุษ ของ
ตน 4 ถ้า ครอบครัว ใดมี คนน้ อยกิน ลูก แกะตัว หนึ่ ง ไม่หมด
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ก็ให้รวม กับ เพื่อน บ้าน ที่อยูใกล้
่
เคียง กัน เต รียมลูก แกะ ตัว
หนึ่ ง ตาม จํานวน คน ตาม ที่ เขา จะ กิน ได้กี่ มาก น้ อย ให้นั บ
จํานวน คน ที่ จะ กิน ลูก แกะ นั ้น 5 ลูก แกะ ของ เจ้า ต้อง
ปราศจากตําหนิ เป็น ตัวผู้อายุไม่เกิน หนึ่ ง ขวบ เจ้าจงเอามา
จากฝูง แกะ หรือ ฝูง แพะ 6 จงเก็บ ไว้ให้ดีถึง วันที่สิบสี่ เดือน
นี้ แล้ว ใน เย็นวัน นั ้น ให้ที่ประชุม ของ คน อิสราเอล ทัง้ หมด
ฆ่า ลูก แกะ ของ เขา 7 แล้ว เอา เลือด ทา ที่ไม้วงกบ ประตู ทัง้
สอง ข้าง และ ไม้ข้าง บน ณ เรือน ที่ เขา เลี้ยง กัน นั ้น ด้วย
8 ในคืนวัน นั ้น ให้ เขากิน เนื้ อ ปิ้ ง กับ ขนมปั ง ไร้เชื้อ และผัก รส
ขม 9 เนื้ อที่ยังดิบหรือเนื้ อต้มอย่ากินเลย แต่จงปิ้ งทัง้ หัวและ
ขา และเครือ
่ งในด้วย 10 จงกิน ให้ หมดอย่า ให้มีเศษเหลือ
จนถึง เวลาเช้า เศษเหลือ ถึง เวลาเช้า ก็ให้เผาเสีย 11 เจ้าทัง้
หลายจงเลี้ยงกัน ดังนี้ คือ ให้ คาดเอว สวมรองเท้า และถือ
ไม้เท้า ไว้ และรีบกิน โดยเร็ว การเลี้ยงนี้ เป็น ปัส กาของพระ
เยโฮวาห์
เลือดที่ทาไว้รอบประตู

12

เพ ราะ ในคืนวัน นั ้น เรา จะ ผ่าน ไป ใน ประเทศ อียป
ิ ต์
และ เรา จะ ประ หาร ลูกหัว ปี ทัง้ หมด ใน ประเทศ อียป
ิ ต์ ทัง้
ของ มนุษย์ และ ของ สัตว์ และ เรา จะ พิพากษา ลงโทษ พระ
ทัง้ ปวงของอียป
ิ ต์ เราคือ พระเยโฮวาห์ 13 แต่เลือดที่ บ้าน
ที่เจ้า ทัง้ หลาย อยูนั
่ ้น จะ เป็น หมาย สําคัญ สําหรับ เจ้า เมื่อ
เราเห็น เลือดนั ้น เราจะผ่านเว้น เจ้า ทัง้ หลายไป จะไม่มีภัย
พิบัติทําลายเจ้า ขณะที่เราประหารประเทศอียป
ิ ต์
การเลี้ยงแห่งขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวัน
วัน นั ้น จะ เป็นวันที่ ระลึก สําหรับ เจ้า ให้เจ้า ทัง้ หลาย
ถือ ไว้ เป็น เทศกาล แด่ พระ เย โฮ วาห์ ตลอด ชัว่ อายุ ของ เจ้า
เจ้า จง ฉลอง เทศกาล นี้ และ ถือ เป็น กฎ ถาวร 15 เจ้า ทัง้
14
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หลาย จง กิน ขนมปัง ไร้ เชื้อ ให้ ครบ เจ็ด วัน วัน แรก จง ชําระ
บ้าน เจ้า ให้ ปราศจาก เชื้อ ถ้า ผู้ ใดขืนกิ นข นม ปัง ที่มีเชื้อ
ตัง้ แต่ วัน แรก จน ถึง วันที่เจ็ด ผู้นั ้น จะ ต้อง ถูก ตัดขาด จาก
อิสราเอล 16 ใน วัน แรก นั ้น ให้มีการ ประ ชุม บริสุทธิ์ และ
ในวันที่เจ็ด นั ้น จะ เป็นวัน ประ ชุมอัน บริสุทธิ์แก่ท่าน ใน วัน
เหล่า นั ้น อย่า ให้ผู้ใด ทํางาน เลย เว้น ไว้แต่การ จัด เตรียม
อาหาร สําหรับ รับ ประทาน 17 เจ้า ทัง้ หลาย จง ถือ เทศกาล
กิน ขนมปัง ไร้เชื้อ เพราะในวัน นั ้น เราได้ นํา พลโยธาของเจ้า
ทัง้ หลายออกไปจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เหตุฉะนี้ เจ้าจงฉลอง
วัน นั ้น และ ถือ เป็น กฎ ถาวร ตลอด ชัว่ อายุ ของ เจ้า 18 ใน
ตอน เย็นวันที่สิบ สี่ เดือน แรก เจ้า ทัง้ หลาย จง กิน ขนมปัง
ไร้ เชื้อ จน ถึง เวลา เย็นวันที่ยี่สิบ เอ็ด ของ เดือน นั ้น 19 ใน
เจ็ด วัน นั ้น อย่า ให้ พบเชื้อ ในบ้านของเจ้า เลย เพราะว่า ถ้า
ผู้ ใด ที่ เป็น คน ต่างด้าว ก็ดีหรือ คน เกิด ใน เมือง ก็ดี ขืนกิน
สิง่ ใดๆ ที่มีเชื้อ ผู้นั ้น จะ ต้อง ถูก ตัดขาด จาก ที่ ชุมนุม ของ
อิสราเอล 20 อย่า กิน สิง่ ใด ที่มีเชื้อ ใน ที่ อาศัย ของ เจ้า เจ้า
จงกิน แต่ ขนมปัง ไร้เชื้อ เท่านั ้น” 21 แล้ว โมเสสเรียกบรรดา
พวก ผู้ใหญ่ของ คน อิสราเอล มา พร้อม กัน สัง่ ว่า “ท่าน ทัง้
หลาย จง ไป เอา ลูก แกะ ตาม ครอบครัว ของ ท่าน มา ฆ่า เป็น
ลูก แกะปัส กา 22 เอาต้น หุ สบกํา หนึ่ ง จุ่ม ลงในเลือดที่อยูใน
่
อ่าง แล้ว ป้าย เลือด นั ้น ไว้ที่ไม้ข้าง บน และ ไม้ วงกบ ประตู
ทัง้ สอง ข้าง ด้วย เลือด ที่อยูใน
่ อ่าง อย่า ให้ผู้ใด ออก ไป พ้น
ประตู บ้าน ของ ตน จนถึง รุ ง่ เช้า 23 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์
จะ เสด็จ ผ่าน ไป เพื่อ จะ ได้ ประหาร คน อียป
ิ ต์ เมื่อ พระองค์
ทรงเห็น เลือดที่ไม้ประตูข้างบนและที่ไม้วงกบประตู ทัง้ สอง
ข้าง พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง ผ่าน เว้น ประตูนั ้น ไม่ทรง ยอม
ให้ผู้สังหารเข้าไปในบ้านท่าน เพื่อ จะประหารท่าน 24 ท่าน
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ทัง้ หลาย จง ถือ พิธนี
ี ้ ให้เป็น กฎ ถาวร ของ ท่าน และ ของ ลูก
หลาน ท่าน 25 ต่อ มา ครัน
้ ท่าน ไป ถึง แผ่น ดิน ซึ่ง พระ เย โฮ
วาห์ จะทรงประทานแก่ ท่านตามที่ได้ทรงสัญญาไว้แล้วนัน
้
26
ท่านจงถือพิธนี
ี ้ ไว้ปฏิบัติ ครัน
้ สืบไปภายหน้าเมื่อลูกหลาน
ของท่านถามว่า ‘พิธนี
ี ้ หมายความว่ากระไร’ 27 ท่านทัง้ หลาย
จง ตอบ ว่า ‘เป็นการ ถวาย สัตว บูชา ปัส กา แด่ พระ เย โฮ
วาห์ ผู้ทรงผ่านเว้นบ้านของชนชาติ อส
ิ ราเอลในอียป
ิ ต์ เมื่อ
พระองค์ทรงประหารคนอียป
ิ ต์ แต่ไว้ชีวิตครอบครัวของเรา
ทัง้ หลาย’ ” พลไพร่ ทัง้ ปวงก็ กราบลงนมัสการ 28 แล้ว คน
ชาติ อส
ิ ราเอลก็ ไปทํา ตามคํา สัง่ ทุก ประการ พระเยโฮวาห์
ทรง รับ สังก
่ ับ โมเสส และ อา โร นอ ย่าง ไร เขา ทัง้ หลาย ก็
กระทําตามทุกประการ
บุตรหัวปีแห่งอียป
ิ ต์เสียชีวต
ิ
29

ต่อ มา ใน เวลา เที่ยง คืน พระ เย โฮ วาห์ ทรง ประหาร
บุตร หัวปีทุก คนใน ประเทศ อียป
ิ ต์ ตัง้ แต่พระ ราชบุตร
หัวปี ของ ฟาโรห์ผู้ประทับ บน พระ ที่นั ่ง จนถึงบุตร หัวปี
ของ เชลย ที่อยูใน
่ คุก ใต้ดิน ทัง้ ลูกหัว ปี ของ สัตว์ เลี้ยง ทุก
ตัว 30 ฟาโรห์กับ ข้าราชการ และชาวอียป
ิ ต์ ทัง้ ปวงตื่น ขึ้น ใน
ตอนกลางคืน มีเสียงร้องไห้ครํา่ ครวญดังทัวท
่ งอ
ั ้ ียป
ิ ต์ เนื่ อง
31
ด้วย ไม่มีบ้าน ใด เลย ที่ไม่มีคน ตาย ฟาโรห์จึง ตรัส เรียก
โมเสสกับ อาโรนให้ มาเฝ้า ในคืนวัน นั ้น ตรัสว่า “เจ้าทัง้ สอ
งกับทัง้ ชนชาติอส
ิ ราเอลจงยกออกไปจากประชาชนของเรา
เถิด ไปปรนนิ บติ
ั พระเยโฮวาห์ตามที่ได้พูดไว้นั ้น 32 เอาฝูง
แพะ แกะ และ ฝูง วัว ของ เจ้า ไป ด้วย ตาม ที่เจ้าได้พูดไว้แล้ว
ไป และ อวยพร ให้ เรา ด้วย” 33 ฝ่าย ชาว อียป
ิ ต์ก็เร่ง รัด ให้
พล ไพร่ นั ้น ออก ไป จาก ประเทศ โดย เร็ว เพราะ เขา พูด
ว่า “พวก เรา ตาย กัน หมด แล้ว” 34 พล ไพร่ นั ้น เอา ก้อน
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แป้งดิบที่ยงม
ั ิได้ใส่เชื้อกับ อ่าง ขยํา แป้ง ห่อ ผ้า ใส่ บ่า แบก
35
ไป ชนชาติอิสราเอลกระทํา ตามคํา สัง่ ของโมเสสคือ ขอ
เครือ
่ ง เงิน เครือ
่ ง ทอง และ เครือ
่ ง นุ่ง ห่ม จาก ชาว อียป
ิ ต์
36 และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง บันดาล ให้ พล ไพ ร่นั้ นเป็ นที่
โปรดปราน ใน สายตา ของ ชาว อียป
ิ ต์ เขา จึง ให้สิ่ง ของ ทัง้
ปวง ตาม ที่ เขา ขอ เขา จึง ได้ ริบ เอา สิง่ ของ ต่างๆ ของ ชาว
อียป
ิ ต์เสีย
การเดินทางออกจากอียป
ิ ต์
ชนชาติอิสราเอล ยก เดิน ออก จาก เมือง รา เม เส ส ไป
ถึง เมือง สุ คคท นั บ แต่ผู้ชาย ได้ ประมาณ หก แสน คน เด็ก
ต่างหาก 38 มีฝูง ชนชาติ อ่น
ื เป็น จํานวนมากติดตามไปด้วย
พร้อมทัง้ ฝูง สัตว์ คือ ฝูง แพะแกะ และวัว จํานวนมากมาย
39 เขา เอา ก้อน แป้ ง ไร้ เชื้อ ซึ่ง นํา มา จาก อียป
ิ ต์นั ้น ปิ้ ง เป็น
ขนมไร้เชื้อ เพราะเขาถูก เร่งรัด ให้ ออกจากอียป
ิ ต์ จึง ไม่ทัน
40
เตรียม เสบียง ชนชาติอิสราเอล อยู่ ใน อียป
ิ ต์ เป็น เวลา สี่
41
ร้อยสามสิบ ปี ครัน
้ สิน
้ ยสามสิบ ปีแล้ว ในวัน นั ้น เอง
้ สี่ รอ
พล โยธา ทัง้ หมด ของ พระ เย โฮ วาห์ก็ยก ออก จาก ประเทศ
อียป
ิ ต์ 42 คืนวัน นั ้น เป็น คืนที่ ควรจดจํา ไว้ เป็นที่ ระลึก อย่าง
ยิง่ ถึง พระเยโฮวาห์ ด้วยทรงนํา เขาออกจากประเทศอียป
ิ ต์
คืนวันนั ้นจึงเป็นคืนของพระเยโฮวาห์ที่ชนชาติอิสราเอลทัง้
ปวงถือเป็นที่ระลึกตลอดชัว่ อายุของเขา
37

คําสัง่ เรือ
่ งพิธป
ี ัสกา

“ระเบียบพิธี
ปัสกาเป็นดังนี้ คืออย่าให้คนต่างชาติกินเลย 44 ส่วนทาสซึ่ง
นายเอาเงิน ซื้อ มา เมื่อ ให้ ทาสนั ้น เข้า สุหนัต แล้ว จึง ให้ เขา
กิน ได้ 45 ส่วนแขกหรือ ลูกจ้างอย่า ให้กิน เลย 46 ให้กิน ปัส กา
แต่ในบ้าน อย่าเอาเนื้ อไปนอกบ้าน และอย่าหักกระดูกของ
มัน เลย 47 ให้ชุมนุมคนอิสราเอลทัง้ ปวงถือ และปฏิ บัติตาม
43 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า
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พิธนี
ี ้ 48 เมื่อมี คน ต่างด้าว มา อาศัย อยู่ กับ เจ้า และ ใคร่ จะ
ถือ ปัส กา ถวาย พระ เย โฮ วาห์ ก็ให้ชาย พวก นั ้น เข้า สุหนัต
เสียก่อ นทุก คนแล้ว จึง ให้ เขามาใกล้ และถือ พิธี นั้น ได้ เขา
จึงจะเป็นเหมือนคนเกิดในแผ่นดินนั ้น แต่ผู้ใดที่ยงม
ั ิได้เข้า
สุหนั ต อย่า ให้เข้า ร่วมกิน เลี้ยงในพิธี ปัส กานั ้น เลย 49 พระ
ราชบัญญัติสําหรับคนเกิดในเมืองและคนต่างด้าวซึ่งอาศัย
อยู่ ด้วยกันกับ เจ้า ทัง้ หลายจะต้องเป็นอัน เดียวกัน” 50 คน
อิสราเอล ทัง้ ปวง ก็ปฏิบัติตาม ทุก ประการ พระ เย โฮ วาห์
รับสัง่ แก่ โมเสสและอาโรนอย่างไร พวกเขาก็ กระทํา อย่าง
นั ้น 51 วัน นั ้น แหละพระเยโฮวาห์ ทรงนํา ชนชาติ อิสราเอล
ออกจากประเทศอียป
ิ ต์ แยกเป็นกระบวนพลโยธา

13

บุตรหัวปีถูกแยกตัง้ ไว้เฉพาะพระเจ้า
1 พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 2 “จง ถวาย ลูกหัว ปี
ทัง้ ปวง แก่เรา คือ ทุก สิง่ ของ ชนชาติ อิสราเอล ที่ ออก จาก
ครรภ์ครัง้ แรก จะเป็น มนุษย์ หรือ สัตว์ สิ่ง นั ้น เป็น ของของ
เรา” 3 โมเสส จึง กล่าว แก่ ประชาชน ว่า “จง ระลึก ถึง วัน
นี้ ที่ท่านทัง้ หลายออกมาจากอียป
ิ ต์ จากเรือนทาส เพราะ
พระเยโฮวาห์ ทรงนํา ท่านทัง้ หลายออกจากที่ นั่น ด้วยฤทธิ์
พระหัตถ์ อย่ากินขนมปังที่มีเชื้อเลย 4 ท่านทัง้ หลายยกออก
ไปในวัน นี้ ในเดือนอาบีบ 5 ครัน
้ พระเยโฮวาห์ ทรงนํา พวก
ท่านมาถึง แผ่น ดิน ของคนคานาอัน คนฮิต ไทต์ คนอาโม
ไรต์ คนฮี ไวต์ และคนเยบุส ที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้ กับ
บรรพบุรุษ ของ ท่าน ว่า จะ ยก แผ่น ดิน นี้ ให้พวก ท่าน เป็น
แผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบูรณ์ ท่านทัง้ หลายจง
ถือ พิธนี
ี ้ ใน เดือน นั ้น 6 จง กิน ขนมปัง ไร้ เชื้อ เป็น เวลา เจ็ด
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วัน และ วันที่เจ็ด จง มี เทศกาล เลี้ยง ถวาย พระ เย โฮ วาห์
7 จง กิน ขนมปั ง ไร้ เชื้อ ให้ ครบ กําหนด เจ็ด วัน อย่า ให้เห็ นข
นมปัง ซึ่งมีเชื้อ หรือ ให้เห็น เชื้อ ขนมปัง ในเขตของพวกท่าน
8 ใน วัน นั ้น จง บอก บุตร ของ ท่าน ว่า ‘ที่ได้ทํา ดังนี้ ก็เพราะ
เหตุการณ์ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง กระทํา สําหรับ เรา ขณะ
เมื่อ เรา ออก จาก อียป
ิ ต์’ 9 สํา หรับท่า นพิธนี
ี ้ จะ เป็น ดัง รอย
สําคัญ ที่ มือ ของ ท่าน และ ดัง เครือ
่ ง ระลึก ระหว่าง นั ยน์ ตา
ของท่าน เพื่อ พระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ จะได้อยูใน
่
ปากของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงนํา พวกท่านออก
มา จาก อียป
ิ ต์ ด้วย พระหัตถ์ อัน ทรง ฤทธิ์ 10 เพราะ ฉะนั ้น
พวกท่านจงปฏิบัติตามกฎพิธนี
ี ้ ตามกําหนดทุกๆปีไป 11 เมื่อ
พระ เย โฮ วาห์ ทรง นํา ท่าน ไป ยัง แผ่น ดิน ของ คน คา นา อัน
ดัง ที่พระองค์ได้ทรงปฏิ ญาณไว้กับท่านและบรรพบุรุษ ของ
ท่านว่า จะทรงยกแผ่น ดิน นั ้น ให้แก่ท่าน 12 ทุกอย่างที่ เบิก
ครรภ์ ครัง้ แรกนั ้น ท่านจงแยกถวายแด่ พระเยโฮวาห์ และ
ลูก สัตว์หัวปีตัวผู้ที่เกิด จากสัตว์ใช้งานของท่าน จงเป็น ของ
พระ เย โฮ วาห์ 13 จง เอา ลูก แกะ ไถ่ ลูก ลา หัวปี ถ้า ไม่ไถ่จง
หักคอมัน เสีย จงไถ่บุตรหัวปี ทัง้ หลายของมนุษย์ไว้ทัง้ หมด
14 ต่อ ไป ภาย หน้า เมื่อบุตร ของ ท่าน จะ ถาม ว่า ‘ทําไม จึง
ทํา อย่างนี้ ’ จงเล่า ให้ เขาฟัง ว่า ‘พระเยโฮวาห์ ทรงนํา พวก
เราออกจากอียป
ิ ต์ จากเรือนทาสด้วยฤทธิ์พระหัตถ์ 15 ต่อ
มา ครัน
้ พระทัย ของ ฟาโรห์ ดื้อ ไม่ ยอม ปล่อย ให้ พวก เรา ไป
พระ เย โฮ วาห์ จึง ทรง ประ หาร ลูกหัว ปี ทัง้ หลาย ใน ประเทศ
อียป
ิ ต์ ทัง้ ลูกหัว ปี ของ มนุษย์ และ ลูกหัว ปี ของ สัตว์ด้วย
เหตุฉะนี้ เรา จึง ถวาย บรรดา สัตว์หัวปีตัวผู้ที่เบิก ครรภ์ ครัง้
แรก แด่ พระ เย โฮ วาห์ แต่บุตร หัวปี ทัง้ หลาย ของ เรา เรา
ก็ไถ่ไว้ ’ 16 พิธนี
ี ้ จะ เป็น ดัง รอย สําคัญ ที่ มือ ของ ท่าน และ
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ดัง เครือ
่ งหมาย ระหว่าง นั ยน์ ตา ของ ท่าน เพ ราะ พระ เย โฮ
วาห์ได้ทรงนําพวกเราออกจากอียป
ิ ต์ด้วยฤทธิพ
์ ระหัตถ์”
การเดินทางหลีกเลี่ยงชาวฟีลิสเตีย
ต่อ มา เมื่อ ฟาโรห์ ปล่อย พล ไพร่ ไป แล้ว พระเจ้า
มิได้ทรง นํา เขา ไป ทาง แผ่น ดิน ของ ชาว ฟี ลิ ส เตีย แม้ว่า
จะ เป็น ทาง ใกล้ เพราะ พระ เจ้า ตรัสว่า “เกรง ว่า เมื่อ
พล ไพร่ ไป เผชิญ สงคราม เข้า เขา จะ เปลี่ยน ใจ และ กลับ
ไปยังอียป
ิ ต์เสีย ” 18 พระเจ้า จึง ทรง นํา เขา อ้อม ไป ทาง ถิน
่
ทุรกัน ดาร ยัง ทะเลแดง ชนชาติอิสราเอล ก็ ออก ไป จาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์มีอาวุธ พร้อมที่ จะทํา สงคราม 19 โมเสสเอา
กระดูก ของโยเซฟไปด้วย เพราะโยเซฟให้ชนชาติอิสราเอล
ปฏิญาณไว้ว่า “พระเจ้า จะเสด็จ มาเยีย
่ มท่านทัง้ หลายเป็น
แน่ แล้วท่านจงเอากระดูก ของเราไปจากที่นี่ ด้วย ” 20 คน
อิสราเอลยกออกจากเมืองสุ คคท ไปตัง้ ค่ายที่ ตําบลเอธาม
บริเวณชายถิน
่ ทุรกันดาร
17

เสาเมฆกับเสาเพลิงนําและป้องกันพวกอิสราเอล
พระ เย โฮ วาห์ เสด็จ นําทาง พวก เขา ใน เวลา กลาง วัน
ด้วย เสา เมฆ และ ตอน กลาง คืน ด้วย เสา เพลิง ให้เขา มี
แสง สว่าง เพื่อ จะ ได้ เดิน ทาง ได้ ทัง้ กลาง วัน และ กลาง คืน
22 เสาเมฆในเวลากลางวัน และเสาเพลิง ในเวลากลางคืน
พระองค์มิได้ให้คลาดจากเบื้องหน้าพลไพร่เลย
21

14

ฟาโรห์ตามพวกอิสราเอลไปแล้วถูกทําลาย
1 พระ เย โฮ วาห์ รับสัง
่ แก่ โมเสส ว่า 2 “จง สัง่ ชนชาติ
อิสราเอล ให้ ย้อน กลับ ไป ยัง ค่าย หน้า ตําบล ปี หะ หิ โรท
ระหว่างมิ กดลและทะเล หน้า ตําบลบาอัล เซโฟน แล้ว ตัง้
ค่ายตรงนั ้น ใกล้ทะเล 3 ฟาโรห์จะกล่าวถึง ชนชาติ อส
ิ ราเอล
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ว่า ‘พวก เขา ติดอยู่ บน บก ถิน
ั ้ เขา ไว้แล้ว
่ ทุรกัน ดา รนั ้นกน
’ 4 เรา จะบัน ดาล ให้ ใจ ฟาโรห์แข็ งก ระ ด้าง ไป ฟาโรห์จะ
ไล่ตาม มา แล้ว เรา จะ ได้ รับ เกียรติยศ เพราะ ฟาโรห์ และ
บรรดา พล โยธา ของ เขา แล้ว ชาว อียป
ิ ต์ จะ รู ้ ว่า เรา คือ
พระ เย โฮ วาห์” เขา ทัง้ หลาย ก็ กระทํา ตาม รับสัง่ นั ้น 5 เมื่อ
กษั ตริย์อียป
ิ ต์ทราบ ความ ว่า บ่าว ไพร่เหล่า นั ้น หนี ไป แล้ว
พระ ดําริ ของ ฟาโรห์ และ ความ คิด ของ ข้าราชการ ก็เปลี่ยน
ไป จาก ที่มีต่อบ่าว ไพร่นั ้น เขา จึง ว่า “ทําไม เรา จึง ทํา เช่น
นี้ ไฉน เรา จึง ได้ ปล่อย พวก อิสราเอล ไป ให้ พ้น จาก การ รับ
ใช้ เรา เล่า” 6 ฝ่าย ฟาโรห์ก็จัด ราช รถ และ นํา พล โยธา ไป
ด้วย 7 ท่านเอารถรบอย่างดี หกร้อยคัน กับ รถรบทัง้ หมด
ใน อียป
ิ ต์ มีทหาร ประจํา อยูทุ
่ กคัน 8 พระ เย โฮ วาห์ ทรง ให้
พระทัย ของฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์แข็ งกระด้างไป ท่าน
จึง ไล่ ตาม ชนชาติอิสราเอล ซึ่ง เดิน ทาง ไป โดย มี พระหัตถ์
ของพระเจ้า คุ้มครอง 9 ชาวอียป
ิ ต์ไล่ตามไปมี ทังม
้ ้า และรถ
รบ ทัง้ หมด ของ ฟาโรห์ และ ทหาร ม้า กองทัพ ของ ท่าน มา
ทัน ชนชาติ อิสราเอล ที่ ตัง้ ค่าย อยูริ
่ ม ทะเล ใกล้ตําบล ปี หะ
หิ โรท หน้า ตําบล บา อัล เซ โฟน 10 เมื่อ ฟาโรห์เข้า มา ใกล้
ชนชาติอิสราเอล ก็ เงย หน้า ขึ้น ดู และ ดูเถิด ชาว อียป
ิ ต์ ยก
ติดตาม มา เขา ก็มีความ กลัว ยิง่ นั ก คน อิสราเอล จึง ร้อง
ทูล พระ เย โฮ วาห์ 11 เขา บอก โมเสส ว่า “หลุม ฝัง ศพ ใน
อียป
ิ ต์ไม่มีหรือ ท่าน จึง พา เรา ออก มา ให้ ตาย ใน ถิน
่ ทุรกัน
ดาร ทําไมหนอท่านจึงทําเช่นนี้ คือพาเราออกมาจากอียป
ิ ต์
12 พวก เรา บอก ท่าน ใน อียป
ิ ต์แล้วมิใช่หรือ ว่า ‘ปล่อย พวก
เราแต่ลําพัง ให้พวกเรารับ ใช้ ชาวอียป
ิ ต์เถิด ’ เพราะการรับ
ใช้ ชาว อียป
ิ ต์นั ้น ก็ยังดี กว่า ที่ จะ มา ตาย ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร”
13 โมเสสจึง เตือนพลไพร่ว่า “อย่า กลัว เลย มัน
่ คงไว้ คอยดู
ความรอดที่ จะมาจากพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์จะประทาน
ให้แก่ท่านทัง้ หลายในวัน นี้ ด้วยคนอียป
ิ ต์ ซ่ึง ท่านทัง้ หลาย
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เห็น ในวัน นี้ แต่นี้ ไปจะไม่ได้เห็นอีก เลย 14 พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงรบแทนท่านทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายจงสงบอยูเถิ
่ ด”
ทะเลแดงก็แยกออก

“เหตุไฉนเจ้าจึงมาร้อง
ทุกข์ ต่อ เรา จง สัง่ ชนชาติ อิสราเอล ให้ เดิน ต่อ ไป ข้าง หน้า
เถิด 16 ฝ่ายเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้า แล้วยื่นมือของเจ้าออก
ไปเหนื อ ทะเล ทําให้ทะเลนั ้น แยกออก เพื่อ คนอิสราเอลจะ
ได้ เดิน บนดิน แห้ง กลางทะเลแล้ว ข้ามไปได้ 17 ดูเถิด ส่วน
เราก็ จะบัน ดาลให้ใจชาวอียป
ิ ต์แข็ งกระด้างไล่ตามมา แล้ว
เรา จะ ได้ รับ เกียรติ เพราะ ฟาโรห์ พล โยธา รถรบ และ พล
ม้า ทัง้ หมดของเขา 18 เมื่อ เราได้ รบ
ั เกียรติ เพราะฟาโรห์ รถ
รบและพลม้า ของเขาแล้ว ชาวอียป
ิ ต์ก็จะรู ้ วา่ เรานี่ แหละ
คือ พระเยโฮวาห์” 19 ฝ่ายทูต สวรรค์ ของพระเจ้า ซึ่ง นํา พล
โยธาอิสราเอลนั ้นกลับไปอยูข้
่ างหลัง และเสาเมฆซึ่งอยูข้
่ าง
20
หน้า ก็กลับมาตัง้ อยู่ข้างหลังเขา คือเสานั ้นมาอยู่ระหว่าง
ค่ายของชาติอียป
ิ ต์และค่ายของชนชาติอิสราเอล และเป็น
เมฆมืด แก่ ชาวอียป
ิ ต์ แต่มีแสงส่องสว่างในเวลากลางคืน
แก่ชนชาติอิสราเอล ทัง้ สอง ฝ่าย มิได้เข้า ใกล้กัน ตลอด คืน
21 โมเสสยื่นมือ ของท่านออกไปเหนื อ ทะเล และพระเยโฮ
วาห์ก็ทรง บันดาล ให้ ลม ทิศ ตะวัน ออก พัด โหม ไล่น้ํา ทะเล
ตลอดคืน ทําให้ทะเลกลายเป็นดินแห้ง นํ้าแยกออกจากกัน
22 ชนชาติอิสราเอลก็ พากันเดิน บนดิน แห้งกลางทะเล ส่วน
นํ้านั ้นตัง้ เป็นเหมือนกําแพงสําหรับเขา ทัง้ ทางขวาและทาง
ซ้าย
ทหารอียป
ิ ต์ถูกทําลาย
23 คนอียป
ิ ต์ก็ไล่ตามเขาเข้าไปกลางทะเล ทัง้ กองม้าและ
ราช รถ และ พล ม้า ทัง้ ปวง ของ ฟาโรห์ 24 ครัน
้ ใน เวลา ยํ่า
รุ ง่ พระเยโฮวาห์ ทอดพระเนตรจากเสาเพลิง และเสาเมฆ
ทรงเห็น พลโยธาอียป
ิ ต์ ก็ทรงบันดาลให้ กองทัพอียป
ิ ต์เกิด
15 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า
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โกลาหล 25 พระองค์ทรงกระทํา ให้ล้อ รถฝืด จนแล่น ไปแทบ
ไม่ไหว คน อียป
ิ ต์ จึง พูดกันว่า “ให้เรา หนี ไป จาก หน้า คน
อิสราเอล เถิด เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ต่อสู้ กับ คน อียป
ิ ต์
26
แทน เขา” ขณะ นั ้น พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า “จง
ยื่นมื ออ อก ไป เหนื อ ทะเล เพื่อ ให้นํ้า ทะเล ไหล กลับ คืน มา
ท่วม คน อียป
ิ ต์ ทัง้ รถ รบและ พล ม้า ของ เขา” 27 โม เส สจึง
ยื่นมื อออกไปเหนื อ ทะเล ครันร
้ ุ่ง เช้า ทะเลก็กลับ ไหลดัง เก่า
คน อียป
ิ ต์ พา กัน หนี กระแส นํ้า แต่พระ เย โฮ วาห์ ทรง สลัด
คนอียป
ิ ต์ ลงกลางทะเล 28 นํ้า ก็กลับท่วมพลรถและพลม้า
คือ พลโยธาทัง้ หมดของฟาโรห์ ซ่ึง ไล่ ตามเขาเข้าไปในทะเล
ไม่เหลือ สัก คน เดียว 29 ฝ่าย ชนชาติ อิสราเอล เดิน ไป ตาม
ดินแห้งกลางท้องทะเล นํ้าตัง้ ขึ้นเหมือนกําแพงสําหรับเขา
ทัง้ ทาง ขวา และ ทาง ซ้าย 30 ดังนี้ ใน วัน นั ้น พระ เย โฮ วาห์
ทรง โปรด ช่วย ให้ คน อิสราเอล รอด จาก เงื้อม มือ คน อียป
ิ ต์
31
อิสราเอลเห็นศพคนอียป
ิ ต์อยูที
่ ่ชายทะเล อิสราเอลเห็นกิ
จการใหญ่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทํา แก่ คนอียป
ิ ต์ พล
ไพร่นั้นก็เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายเชื่อถือพระเย
โฮวาห์และเชื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ด้วย

15
การร้องเพลงแห่งชัยชนะของโมเสส
ขณะ นั ้น โมเสส กับ ชนชาติ อิสราเอล ร้อง เพลง บท นี้
ถวาย พระ เย โฮ วาห์ว่า “ข้าพเจ้า จะ ร้อง เพลง ถวาย พระ
เย โฮ วาห์ เพราะ พระองค์ ทรง ได้ ชัยชนะ อย่าง ใหญ่หลวง
พระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าลงในทะเล 2 พระเยโฮวาห์
ทรงเป็น กําลัง และเป็น บทเพลงแห่ง ข้าพเจ้า พระองค์ทรง
เป็น ผู้ ชว
่ ยให้ข้าพเจ้า รอด พระองค์นี่ แหละเป็น พระเจ้า ของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ สรรเสริญ พระองค์ ทรง เป็น พระเจ้า
ของ บรรพบุรุษ ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ ยกย่อง สรรเสริญ
1
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พระองค์ 3 พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็น นั กรบ พระนาม ของ
พระองค์คือ พระเยโฮวาห์ 4 พระองค์ทรงเหวีย
่ งรถรบ และ
โยน พล โยธา ของ ฟาโรห์ ลง ใน ทะเล นาย ทหาร รถ รบ ชัน
้
5
ยอดของฟาโรห์ก็จมในทะเลแดง นํ้า ท่วมเขา เขาจมลง
ใน ทะเล ที่ ลึก ประดุจ ก้อน หิน 6 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์
พระหัตถ์ ขวา ของ พระองค์ ทรง อานุภาพ ยิง่ โอ ข้า แต่ พระ
เย โฮ วาห์ พระหัตถ์ ขวา ของ พระ องค์ ฟาด ศัตรู แหลก เป็น
ชิน
้ ๆ 7 ด้วยเดชานุภาพอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ พระองค์ทรง
ควํา่ ปฏิปักษ์ ของพระองค์เสีย พระองค์ทรงใช้พระพิโรธของ
พระองค์ เผาผลาญเขาเสีย อย่างตอฟาง 8 โดยลมที่ ระบาย
จาก ช่อง พระนาสิก นํ้า ก็ ท่วม สูง ขึ้น ไป นํ้า ก็ ท่วมท้น สูง ขึ้น
นํ้า ก็แข็ง ขึ้น ใน ท้อง ทะเล 9 พวก ข้าศึก กล่าว ว่า ‘เรา จะ
ติดตาม เรา จะ จับ ให้ทัน เรา จะ ริบ สิง่ ของ มา แบ่ง ปันกัน
เรา จึง จะ พอใจ ที่ได้กระทํา กับ พวก นั ้น ดัง ประสงค์ เรา จะ
ชัก ดาบ ออก มือ เรา จะ ทําลาย เขา เสีย’ 10 พระองค์ทรง
บันดาล ให้ ลม พัด มา นํ้า ทะเล ก็ ท่วม เขา มิด เขา จม ลง ใน
กระแส นํ้า อัน ไหล แรง นั ้น เหมือน ตะกัว่ 11 โอ ข้า แต่ พระ
เย โฮ วาห์ ใน บรรดา พระ ทัง้ ปวง องค์ ไหน จะ เป็น เหมือน
พระองค์เล่า องค์ไหน จะ เหมือน พระองค์ผู้ทรง ประกอบ
ด้วย ความ บริสุทธิ์อนร
ั ุ่ง เรือง และ น่า เกรง ขาม เนื่ อง ด้วย
การ สรรเสริญ และ การ มหัศจรรย์ที่พระองค์ทรง กระทํา
12 พระองค์ทรง เหยียด พระหัตถ์ ขวา ออก แผ่นดินก็กลื นพ
วก เขา เสีย 13 พระองค์ทรง นํา ชนชาติ ซึ่ง พระองค์ ทรง
ไถ่ไว้ด้วย พระ เมตตา ของ พระองค์ พระองค์ทรง พา เขา มา
ถึง ที่ สถิตอัน บริสุทธิ์ ของ พระองค์ ด้วย พระ เดชา นุภาพ
14 ชนชาติทัง
้ หลาย จะ ได้ยิน แล้ วจะ พา กัน หวาด กลัว ชาว
ประเทศฟีลิสเตียจะรู ส
้ ึกเสียวสยอง 15 ครัง้ นั ้นพวกเจ้านาย
ใน เมือง เอ โดม ก็ จะ พา กัน หวาด กลัว และ พวก หัวหน้า ใน
เมืองโมอับก็ จะสะทกสะท้าน ชาวเมืองคานาอัน ทัง้ ปวงก็
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จะระสํ่าระสายไป 16 ความรู สึ
้ ก เสียวสยอง และความตกใจ
กลัว จะ อุบัติขึ้น ใน ใจ ของ เขา เนื่ อง ด้วย ฤทธา นุ ภาพ แห่ง
พระกร ของ พระองค์ เขา จะ หยุด นิ่ ง อยู่ เหมือน ก้อน หิน โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จนพลไพร่ของพระองค์ ผ่านพ้น ไป จน
ชนชาติ ซ่ึง พระองค์ ทรงไถ่ไว้แล้ว ผ่านไป 17 พระองค์จะทรง
นํา เขาเข้า มา และทรงตัง้ เขาไว้ บนภูเขาซึ่ง เป็น มรดกของ
พระองค์ โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ เป็น สถาน ที่ ซึ่ง พระองค์
ทรง สร้าง ไว้ เพื่อ เป็นที่ สถิต ของ พระองค์ โอ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์ สถานบริสุทธิ์ ซ่ึง พระหัตถ์ ของพระองค์ สถาปนา
ไว้ 18 พระเยโฮวาห์ จะทรงครอบครองอยูเป็
่ น นิ ตย์นิ รัน ดร์
19 เพราะเมื่อ กองม้า ของฟาโรห์ กับ ราชรถ และพลม้า ของ
ท่านลงไปในทะเล พระเยโฮวาห์ก็ทรงให้ น้ํา ทะเลไหลกลับ
มา ท่วม เสีย แต่ชนชาติอิสราเอล เดิน ไป บน ดิน แห้ง กลาง
ทะเลนั ้น” 20 ฝ่ายมิเรียมหญิงผู้พยากรณ์ พี่สาวของอาโรนก็
ถือ รํามะนา และหญิง ทัง้ ปวงก็ ถือ รํามะนาเดิน ตาม พร้ อม
เต้นรําไปด้วย 21 มิเรียมจึงร้องนําว่า “จงร้องเพลงถวายพระ
เยโฮวาห์เถิด เพราะพระองค์ทรงได้ชย
ั ชนะอย่างใหญ่หลวง
พระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าให้ตกลงไปในทะเล”
พวก อิสราเอล เข้าไป ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร เมื่อ กระหาย นํ้า
พระเจ้าทรงประทานให้
22 ต่อ มาโมเสสนํา พวกอิสราเอลออกจากทะเลแดงไปยัง
ถิน
่ ทุรกัน ดารชูร ์ เดิน ไปในถิน
่ ทุรกัน ดารสามวัน ก็มิได้พบ
นํ้า เลย 23 ครัน
้ มาถึง ตําบลมาราห์ เขาก็ กิน นํ้า ที่ ตําบลมา
ราห์ นั ้น ไม่ได้ เพราะ นํ้า ขม เหตุฉะนั ้น จึง ตัง้ ชื่อ ว่า มา ราห์
24 และพลไพร่นั้นกพ
็ ากันบ่นต่อว่าโมเสสว่า “พวกเราจะเอา
25
อะไรดื่ม” โมเสสก็ รอ
้ งทูล พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ จึง
ทรงชีให้
้ ท่านเห็น ต้นไม้ต้นหน่งึ เมื่อ โยนต้นไม้ นั้น ลงในนํ้า
นํ้า ก็จืด ณ ที่นั ้น พระองค์ ทรงประทานกฎเกณฑ์ และกฎไว้
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และทรงลองใจเขาที่นั ่น 26 พระองค์ตรัสว่า “ถ้าเจ้าทัง้ หลาย
ฟัง พระ สุรเสียง ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า อย่าง
ขะมักเขม้น และ กระทํา สิง่ ที่ถูก ต้อง ใน สาย พระเนตร ของ
พระองค์ เงีย
่ หูฟัง พระ บัญญัติของ พระองค์ และ รักษา กฎ
เกณฑ์ของพระองค์ทุกประการ แล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาล
ให้เกิด แก่ ชาวอียป
ิ ต์นั ้น เราจะไม่ให้บังเกิด แก่ พวกเจ้า เลย
เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ เป็น ผู้ รก
ั ษาเจ้า ให้หาย ” 27 พวก
เขามาถึงตําบลเอลิม ที่มีบ่อนํ้าพุสิบสองบ่อ มีต้นอินทผลัม
เจ็ดสิบต้น พวกเขาจึงตัง้ ค่ายใกล้บ่อน้าํ นั ้น

16

ได้รับอาหารโดยการอัศจรรย์
พวกเขายกไปจากเอลิม และในวันที่สิบห้า เดือนที่สอง
นั บ ตัง้ แต่เวลา ยก ออก จาก แผ่นดินอียป
ิ ต์ ชุมนุม ชนชาติ
อิสราเอล ทัง้ หมด ก็ มา ถึง ถิน
่ ทุรกัน ดา รสีน ซึ่ง อยู่ ระหว่าง
2
ตําบลเอลิ มกับ ภูเขาซีนาย ชุมนุมชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ ปวง
ก็ พา กัน บ่น ต่อ โมเสส และ อา โรน ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร 3 คน
อิสราเอล กล่าว แก่ ท่าน ทัง้ สอง ว่า “พวก ข้าพเจ้า ตาย เสีย
ด้วยพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ตัง้ แต่อยูในประเทศอี
่
ยป
ิ ต์
ขณะเมื่อ นั ่ง อยูใกล้
่
หม้อ เนื้ อ และรับ ประทานอาหารอิม
่ หนํา
จะดีกว่า นี่ ท่านกลับนําพวกข้าพเจ้าออกมาในถิน
่ ทุรกันดาร
อย่างนี้ เพื่อ จะให้ ชุมนุมชนทัง้ หมดหิว ตายเท่านั ้น” 4 แล้ว
พระ เย โฮ วาห์ได้ตรัส กับ โมเสส ว่า “ดูเถิด เรา จะ ให้ อาหาร
ตกลงมาจากท้องฟ้า ดุจ ฝนสําหรับ พวกเจ้า ให้พลไพร่ออก
ไป เก็บทุก วัน พอ กิน เฉพาะ วัน หนึ่ งๆ เพื่อ เรา จะ ได้ ลองใจ
ว่า เขา จะ ดําเนิ น ตา มราชบัญญัติของ เรา หรือ ไม่ 5 ต่อ มา
ในวันที่หก เมื่อ เขาเตรียมของที่เก็บมา อาหารนั ้นก็ จะเพิม
่
1
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เป็นสองเท่าของที่เขาเก็บทุกวัน” 6 โมเสสกับอาโรนจึงบอก
ชนชาติ อิสราเอล ทัง้ ปวง ว่า “ใน เวลา เย็น ท่าน ทัง้ หลาย จะ
ได้รู ว่้ าพระเยโฮวาห์เป็นผู้ทรงนําพวกท่านออกจากประเทศ
อียป
ิ ต์ 7 ในเวลาเช้า พวกท่านจะได้เห็น สง่า ราศีแห่งพระเย
โฮ วาห์ เพราะ คํา บ่น ต่อว่า ของ พวก ท่าน ต่อ พระ เย โฮ วาห์
พระองค์ทรงสดับแล้ว เราทัง้ สองเป็น ผู้ใดเล่า พวกท่านจึง
มาบ่นต่อว่าเรา” 8 โมเสสกล่าวว่า “ในเวลาเย็นพระเยโฮวาห์
จะประทานเนื้ อให้ท่านรับประทานและในเวลาเช้าพวกท่าน
จะมีอาหารรับประทานจนอิม
่ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสดับ
คํา บ่น ของท่านต่อ พระองค์ เราทัง้ สองนี้ เป็น ผู้ ใดเล่า พวก
ท่านมิได้บ่นต่อว่าเรา แต่ได้บ่นต่อว่าพระเยโฮวาห์” 9 โมเสส
จึง กล่าว แก่ อา โร นว่า “จง บอก ชุมนุม ชนชาติ อิสราเอลทัง้
ปวงว่า ‘เข้า มาใกล้พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์
ทรง สดับ คํา บ่น ของ ท่าน แล้ว’ ” 10 ต่อ มา ขณะ ที่ อา โร นก
ล่า วแก่ บรรดาชุมนุมชนอิสราเอลอยูนั
่ ้น เขาทัง้ หลายมอง
ไปทางถิน
่ ทุรกัน ดาร แล้วดูเถิด สง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์
ปรากฏอยู่ ในเมฆ 11 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 12 “เรา
ได้ยน
ิ คํา บ่น ของ ชนชาติ อิสราเอล แล้ว จง กล่าว แก่ เขา ว่า
‘ในเวลาเย็น พวกเจ้า จะได้ กิน เนื้ อ ทัง้ ในเวลาเช้า เจ้าจะ
ได้ อาหาร กิน จน อิม
่ แล้ว เจ้า จะ รู ว่้ า เรา คือ พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของพวกเจ้า’ ” 13 ครัน
้ ถึง เวลาเย็น ฝูง นกคุ่ม บิน มา
เต็มค่าย ในเวลาเช้าก็มีน้าํ ค้างตกรอบค่ายที่พัก
มา นา เปรียบ เทียบ กับ พระ เยซู ซึ่ง เป็น อาหาร ทิพย์ มา
จากสวรรค์
14 เมื่อ นํ้าค้างระเหยไปแล้ว ดูเถิด สิ่ง หนึ่ ง เหมือนเกล็ด
เล็กๆ เท่า เม็ด นํ้าค้างแข็ง อยูที
่ ่พื้น ดิน ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร นั ้น
15 เมื่อชนชาติอส
ิ ราเอลเห็นจึงพูดกันว่า “นี่ คือมานา” เพราะ
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เขา ไม่ ทราบ ว่า เป็น สิง่ ใด โมเสส จึง บอก เขา ว่า “นี่ แหละ
เป็น อาหารที่ พระเยโฮวาห์ประทานให้พวกท่านรับ ประทาน
16 นี่ เป็ นสิง
่ ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้ว่า ‘ให้ทุกคนเก็บเท่า
ที่ พอรับ ประทานอิม
่ ให้เก็บ คนละโอเมอร์ ตามจํานวนคน
มากน้ อย ซึ่ง พัก อยู่ ในเต็นท์ ของตน’ ” 17 ชนชาติอิสราเอล
ก็ กระทํา ตาม บางคนเก็บ มาก บางคนเก็บน้อย 18 แต่เมื่อ
เขาใช้โอเมอร์ตวงคนที่เก็บได้มากก็ไม่มีเหลือ และคนที่เก็บ
ได้ น้อยก็ หาขาดไม่ ทุกคนเก็บ ได้เท่า ที่คนหนึ่ ง รับ ประทาน
พอดี 19 โมเสสจึง สัง่ ว่า “อย่า ให้ผู้ใดเก็บ เหลือ ไว้จนรุ ง่ เช้า”
20 แต่เขา มิได้เชื่อ ฟัง โมเสส บาง คน เก็บ ส่วน หนึ่ ง ไว้ จน รุ ง
่
เช้า อาหารนั ้นก็เน่าเป็นหนอนและบูดเหม็น โมเสสจึงโกรธ
คนเหล่านั ้น 21 เขาเก็บกันทุกๆเช้าเท่าที่คนหนึ่ งรับประทาน
พอดี แต่พอ แดด ออก ร้อน จัด แล้ว อา หา รนั ้นก็ ละลาย ไป
22 อยูมา
่ เมื่อ ถึง วันที่หก เขา เก็บ อาหาร สอง เท่า คือ คนละ
สองโอเมอร์ บรรดาหัวหน้า ของชุมนุมชนจึง มารายงานต่อ
โมเสส
อธิบายเรือ
่ งวันสะบาโต
โมเสส บอก เขา ว่า “พระ เย โฮ วาห์ ทรง พระ บัญชา ว่า
‘พรุ ง่ นี้ เป็นวัน หยุด งาน เป็น สะบาโต วัน บริสุทธิ์ ของพระเย
โฮวาห์ วันนี้ จะปิ้ งอะไรก็ให้ปิ้ ง จะต้มอะไรก็ต้มเสีย และส่วน
ที่ เหลือ ทัง้ หมดจงเก็บ ไว้จนถึง วันรุ่ง ขึ้น’ ” 24 เมื่อ เขาเก็บ ไว้
จนถึงวันรุ่งขึ้นตามโมเสสสัง่ อาหารนั ้นก็มิได้บูดเหม็นเป็น
หนอนเลย 25 โมเสสจึงบอกว่า “วันนี้ จงกินอาหารนั ้น เพราะ
ว่าวันนี้ เป็นวันสะบาโตของพระเยโฮวาห์ วันนี้ ท่านจะไม่พบ
อาหารอย่างนั ้น ในทุ่ง เลย 26 จงเก็บ หกวัน แต่ในวันที่เจ็ด
ซึ่ง เป็น สะบาโตจะไม่มีเลย ” 27 อยูมาเมื
่
่ อ วันที่เจ็ดมี บางคน
ออกไปเก็บ แต่ไม่ ได้พบ 28 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า
23
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“พวกเจ้า จะขัด ขืน บัญญัติและราชบัญญัติของเรานานสัก
เท่าไร 29 ดูซิ พระ เย โฮ วาห์ ทรง กําหนด วัน สะ บา โต ให้เจ้า
คือ ในวันที่หก พระองค์จึง ประทานอาหารให้ พอรับ ประทาน
สอง วัน ให้ทุก คน พัก อยู่ ใน ที่ ของ ตน อย่า ให้ผู้ใด ออก จาก
ที่ พัก ในวันที่เจ็ด นั ้น เลย” 30 เหตุฉะนั ้น พลไพร่ทัง้ ปวงจึง ได้
พัก งานในวันที่เจ็ด 31 เหล่าวงศ์ วานของอิสราเอลเรียกชื่อ
อา หา รนั ้นว่า มานา เป็น เม็ด ขาว เหมือน เมล็ด ผักชี มีรส
เหมือนขนมแผ่น ประสมนํ้า ผึ้ง 32 โมเสสกล่าวว่า “พระเย
โฮ วาห์มีรับสัง่ ว่า ‘จง ตวง มา นา โอ เม อร์หนึ่ ง เก็บ ไว้ ตลอด
ชัว่ อายุ ของ เจ้า เพื่อ เขา ทัง้ หลาย จะ ได้เห็ นอา หาร ซึ่ง เรา
เลี้ยง เจ้า ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร นี้ เมื่อ เรา นํา พวก เจ้า ออก จาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์’ ” 33 โมเสสบอกอาโรนว่า “เอาหม้อ ลูก หนึ่ ง
ตวงมานาให้เต็มโอเมอร์หนึ่ ง เก็บไว้ต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ ตลอดชัว่ อายุของท่าน” 34 อาโรนก็วางมานานั ้นลงหน้า
หีบ พระโอวาท เพื่อ รักษาไว้ ตามพระดํารัส ที่ พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาแก่โมเสส 35 ชนชาติอิสราเอลได้ กิน มานาสี่สิบปี
จนเขามาถึง เมืองที่ จะอาศัย อยู่ พวกเขากิน มานาจนมาถึง
ชายแดนแผ่นดินคานาอัน 36 หน่งึ โอเมอร์เท่ากับหนึ่ งในสิบ
ของเอฟาห์

17

นํ้าไหลออกมาจากศิลา
ชุมนุมชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ หมด ยกออกจากถิน
่ ทุรกัน
ดารสีน ไปเป็นระยะๆตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์และ
มาตัง้ ค่ายที่ เรฟีดิม ที่นั ่น ไม่มีน้าํ ให้ พลไพร่ดื่ม 2 เหตุฉะนั ้น
พล ไพร่ จึง กล่าว หา โมเสส ว่า “ให้นํ้า พวก ข้า ดื่ม ซิ” โมเสส
จึง บอกเขาว่า “พวกเจ้า หาเรือ
่ งเราทําไม เหตุไฉนพวกเจ้า
จึงบัง อาจ ลองดี กับ พระ เย โฮ วาห์” 3 พล ไพร่ กระหาย นํ้า
1
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ที่ ตําบล นั ้น จึงบ่น ต่อ โมเสส ว่า “ทําไม ท่าน จึง พา พวก ข้า
ทังบ
้ ุตรและฝูงสัตว์ของข้า ออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์ให้อด
4
นํ้าตาย” โมเสส จึง ร้อง ทูล พระ เย โฮ วาห์ว่า “ข้า พระองค์
จะ ทํา อย่างไร กับ ชนชาตินี้ ดี เขา เกือบ จะ เอา หิน ขว้าง ข้า
พระองค์ให้ตายอยูแล้
่ ว ” 5 พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ โมเสส
ว่า “จง เดิน ล่วง หน้า พล ไพร่ ไป และ นํา พวก ผู้ใหญ่บาง คน
ของอิสราเอลไปด้วย ให้ถือไม้เท้าที่เจ้าใช้ตีแม่น้าํ นั ้นไปด้วย
6 ดูเถิด เรา จะ ยืน อยู่ ต่อ หน้า เจ้า ที่ นั ่น บน ศิลา ที่ภูเขา โฮ
เรบ เจ้าจงตีศิลานัน
้ แล้วน้าํ จะไหลออกมาจากศิลาให้ พล
ไพร่ดื่ม” โมเสสก็ทําดังนั ้นท่ามกลางสายตาพวกผู้ใหญ่ของ
อิสราเอล 7 โมเสสเรียกชื่อตําบลนั ้นว่า มัสสาห์ และเมรบาห์
ด้วยเหตุว่า คนอิสราเอลกล่าวหาตน ณ ที่นั ้น และลองดีกับ
พระเยโฮวาห์ว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงสถิต อยู่ ท่ามกลางพวก
ข้าพเจ้าจริงหรือ”
8

การสู้รบกับคนอามาเลข

ครัง้ นั ้น คนอามาเลขยกมารบกับ คนอิสราเอลที่ ตําบล
เรฟีดิม 9 โมเสสสัง่ โยชูวาว่า “จงเลือกชายฉกรรจ์ ฝ่ายเรา
ออก ไป สู้ รบ กับ พวก อา มา เลข พรุ ง่ นี้ เรา จะ ยืน ถือ ไม้เท้า
ของพระเจ้า อยู่ บนยอดภูเขา ” 10 โยชูวาก็ ทํา ตามคํา สัง่ ของ
โมเสส ออกสู้รบกับพวกอามาเลข ส่วนโมเสส อาโรน และเฮ
อร์ ก็ขึ้นไปบนยอดภูเขานั ้น 11 ต่อมาโมเสสยกมือขึ้นเมื่อไร
อิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อ นั ้น ท่านลดมือ ลงเมื่อไร พวกอา
มาเลขก็ เป็น ต่อ เมื่อ นั ้น 12 แต่มือ ของโมเสสเมื่อยล้า เขา
ทัง้ สองก็ นํา ก้อนหิน มาวางไว้ให้โมเสส ท่านนั ่ง อาโรนกับ
เฮอร์ก็ช่วยยกมือ ท่านขึ้น คนละข้าง มือ ของท่านก็ชูอยูจน
่
ตะวัน ตกดิน 13 ฝ่ายโยชู วาปราบอามาเลขกับ พลไพร่ของ
เขาพ่ายแพ้ ไปด้วยคมดาบ 14 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสส
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ว่า “จงเขียนข้อความต่อไปนี้ ลงไว้ในหนั งสือเพื่อเป็นที่ระลึก
ทัง้ เล่า ให้โยชู วาฟัง คือ ว่า เราจะลบล้างชื่อ ชนชาติ อามาเลข
ไม่ให้ปรากฏ ใน ความ ทรง จํา ของ พล ไพร่ภาย ใต้ฟ้า นี้ เลย ”
15 โมเสสจึง สร้างแท่น เรียกชื่อ ว่า เยโฮวาห์นิสสี 16 กล่าวว่า
“เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงปฏิญาณว่าพระเยโฮวาห์จะทรง
กระทําสงครามกับอามาเลขต่อไปทุกชัว่ อายุ”

18
พ่อตาของโมเสสมาเยีย
่ มชนชาติอิสราเอล
เมื่อ เยโธร ปุโรหิต แห่งมี เดีย น พ่อตาของโมเสส ได้ยิน
ถึงกิ จการ ทัง้ หลาย ที่ พระเจ้า ทรง กระทํา เพื่อ โมเสส และ
อิสราเอล พล ไพร่ ของ พระองค์ว่า พระ เย โฮ วาห์ ทรง นํา
อิสราเอล ออก จาก อียป
ิ ต์ 2 เยโธ รพ่อ ตา ของ โมเสส จึง พา
ศิป โป ราห์ ภรรยา ของ โมเสส ซึ่ง โมเสส ได้ ส่ง กลับ ไป แต่
คราว ก่อน นั ้น 3 พร้ อม กับ บุตร ชาย ทัง้ สอง คน ของ นาง
คน หนึ่ ง ชื่อ เก อร์โชม เพราะ โมเสส กล่าว ว่า “ข้าพเจ้า เป็น
คนต่างด้าวอาศัย อยูต่
่ างประเทศ ” 4 อีกคนหนึ่ ง ชื่อ เอลี เย
เซอร์ เพราะ ท่าน กล่าว ว่า “พระเจ้า ของ บิดา ข้าพเจ้า เป็น
ผู้อุปถัมภ์ของข้าพเจ้า และทรงให้ข้าพเจ้ารอดจากพระแสง
ดาบของฟาโรห์” 5 เยโธรพ่อ ตาของโมเสส พาภรรยาและ
บุตร ชาย ทัง้ สอง คน นั ้น มา หา โมเสส ที่ ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร ที่
6
เขาตัง้ ค่ายอยูที
่ ่ภูเขาของพระเจ้า ท่านบอกโมเสสว่า “เรา
คือ เยโธ รพ่อ ตา ของ ท่าน พา ภรรยา กับ บุตร ชาย ทัง้ สอง
ของ นาง มา หา ท่าน” 7 โมเสส ออก ไป ต้อนรับ พ่อตา กราบ
ลง และ จุบท่าน ท่าน ทัง้ สอง ไต่ถาม ถึง ทุกข์ สุข ซึ่งกัน และ
กัน แล้ว พา กัน เข้าไป ใน เต็นท์ 8 โมเสส เล่า ให้ พ่อตา ฟัง
ถึง เหตุการณ์ ทุก ประการ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง กระทํา กับ
ฟาโรห์ และแก่ ชาวอียป
ิ ต์ เพราะทรงเห็น แก่ พวกอิสราเอล
1
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ทัง้ ความทุกข์ ยากลําบากทัง้ ปวงซึ่ง เกิด ขึ้น แก่ คนอิสราเอล
ใน ระหว่าง ทาง และ พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง ช่วย เขา ให้ พ้น
ภัย อย่างไร 9 เยโธ รก็มี ความ ยินดีที่ได้ทราบ พระ กรุ ณา ทัง้
สิน
้ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง สําแดง แก่ คน อิสราเอล เมื่อ
พระองค์ ทรง ช่วย เขา ให้ รอดพ้น จาก เงื้อม มือ ชาว อียป
ิ ต์
10 เยโธรจึง กล่าวว่า “สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ผู้ทรงช่วย
ท่านทัง้ หลายให้ รอดจากเงื้อมมือ ชาวอียป
ิ ต์ และจากหัตถ์
ของ ฟาโรห์ และ ทรง ช่วย พล ไพร่ให้พ้น จาก มือ ของ ชาว
อียป
ิ ต์ 11 บัดนี้ เราทราบว่า พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น ใหญ่ กว่า
พระ ทัง้ ปวง ใหญ่กว่า พระ เห ล่านั ้นที่ได้กระทํา ต่อ ชนชาติ
อิสราเอลอย่างทะนง” 12 เยโธรพ่อตาของโมเสสก็นําเครือ
่ ง
เผา บูชา และ เครือ
่ ง สัตว บูชา ถวาย แด่พระเจ้า ฝ่าย อา โร
นกับ บรรดา ผู้ใหญ่แห่งอิส รา เอ ลมา รับ ประทาน เลี้ยง กับ
พ่อตา ของ โมเสส เฉพาะ พระ พักตร์พระเจ้า 13 ต่อ มาวันรุ่ง
ขึ้น โมเสสออกนั ่ง พิจารณาพิพากษาความให้ พลไพร่ พล
ไพร่ก็ยืนห้อมล้อมโมเสสตัง้ แต่เช้าจนเย็น 14 เมื่อพ่อตาของ
โมเสสเห็นงานทัง้ ปวงที่โมเสสกระทําเพื่อพลไพร่เช่นนั ้น จึง
กล่าวว่า “นี่ ท่านใช้วิธอะไรปฏิ
ี
บัติกับ พลไพร่เล่า เหตุไรท่าน
จึงนั ่งทํางานอยูแต่
่ ผูเ้ ดียว และพลไพร่ทัง้ ปวงก็ยน
ื ล้อมท่าน
ตัง้ แต่เช้าจนเย็น” 15 โมเสสจึงตอบพ่อตาว่า “เพราะพลไพร่
มาหาข้าพเจ้า เพื่อ ขอให้ ทูล ถามพระเจ้า 16 เมื่อ เขามีการ
โต้ เถียงกันก็ มาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ก็ ตัดสิน ความระหว่าง
เขากับเพื่อนบ้าน สอนเขาให้รู จั
้ กกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและ
พระราชบัญญัติของพระองค์” 17 ฝ่ายพ่อตาของโมเสสจึง
กล่าว แก่ ท่าน ว่า “ท่าน ทํา อย่าง นี้ ไม่ ดี 18 ทัง้ ท่าน และ พล
ไพร่ที่มาหาท่านนั ้น จะอ่อนระอาใจ เพราะภาระอัน หนั ก นี้
เหลือ กําลัง ของท่าน ท่านไม่ สามารถที่ จะทํา แต่ผู้เดียวได้
19 ฟัง เสียงของเราบ้าง เราจะให้ คํา แนะนํา แก่ท่าน และขอ
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ให้ พระเจ้า ทรงสถิต อยู่ กับท่าน ท่านจงเป็น ผู้ แทนของพล
ไพร่ต่อพระเจ้า นําความกราบทูลพระเจ้า 20 ท่านจงสัง่ สอน
เขาให้รู กฎและพระราชบั
้
ญญัติต่างๆ และแสดงให้ เขารู จ
้ ัก
21
ทางที่ เขาต้องดําเนิ นชีวต
ิ และสิง่ ที่ ต้องปฏิ บัติ ยิง่ กว่านั ้น
ท่านจงเลือกคนที่สามารถจากพวกพลไพร่ คือคนที่ยาํ เกรง
พระเจ้า ไว้ใจได้และเกลียดสินบน แต่งตัง้ คนอย่างนี้ ไว้เป็น
ผู้ ปกครองคน พัน คนบ้าง ร้อยคนบ้าง ห้า สิบ คนบ้าง สิบ
คนบ้าง 22 ให้เขาพิพากษาความของพลไพร่อยูเสมอ
่
ส่วน
คดีใหญ่ๆก็ให้เขานํามาแจ้งต่อท่าน แต่คดีเล็กๆน้ อยๆให้เขา
ตัดสิน เอง การงานของท่านจะเบาลง และพวกเขาจะแบก
ภาระร่วมกับท่าน 23 ถ้า ทํา ดังนี้ และพระเจ้า ทรงบัญชาแล้ว
ท่านก็ จะสามารถทนได้ พลไพร่ทัง้ ปวงนี้ ก็จะไปยัง ที่ อาศัย
ของเขาด้วยความสงบสุข” 24 โมเสสก็ ฟัง เสียงของพ่อตา
และทําตามที่เขาแนะนําทุกประการ 25 โมเสสจึงได้เลือกคน
ที่ สามารถจากคนอิสราเอลทัง้ ปวงตัง้ ให้เป็นหัวหน้าพลไพร่
เป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้าง ร้อยคนบ้าง ห้าสิบคนบ้าง สิบ
คนบ้าง 26 คนเหล่า นั ้น พิพากษาความของพลไพร่อยูเสมอ
่
แต่คดียากๆ เขา นํา ไป แจ้ง โมเสส ส่วน คดี เล็กๆ น้ อยๆ เขา
ตัดสินเอง 27 โมเสสส่งพ่อตาของตนกลับไป พ่อตาก็กลับไป
ยังเมืองของเขา

19

คนอิสราเอลมาถึงถิน
่ ทุรกันดารซีนาย
1 ใน เดือน ที่ สาม นั บ ตัง
้ แต่ชนชาติอิสราเอล ออก จาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์ ใน วัน นั ้น เขา มา ถึง ถิน
่ ทุรกัน ดาร ซีนาย
2 เมื่อยกออกจากตําบลเรฟีดิม มาถึง ถิน
่ ทุรกัน ดารซีนาย
พวกเขาก็ ตัง้ ค่ายอยู่ ในถิน
่ ทุรกัน ดาร ชาวอิสราเอลตัง้ ค่าย
อยูที
่ ่หน้า ภูเขา นั ้น 3 โมเสส ขึ้น ไป เฝ้า พระเจ้า พระ เย โฮ
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วาห์ ตรัส จากภู เขานั ้นว่า “บอกวงศ์ วานยาโคบและชนชาติ
อิสราเอลดังนี้ ว่า 4 ‘พวกเจ้า ได้เห็นกิ จการซึ่ง เรากระทํา กับ
ชาว อียป
ิ ต์แล้ว และ ที่ เรา เทิด ชูเจ้า ขึ้น ดุจดังด้วย ปีกนก
อินทรี เพื่อ นํา เจ้า มาถึง เรา 5 เหตุฉะนั ้น บัดนี้ ถ้า เจ้า เชื่อ ฟัง
เสียงเรา และรักษาพันธสัญญาของเราไว้ เจ้าจะเป็นทรัพย์
อัน ประเสริฐ ของเรา ยิง่ กว่า ชาติทัง้ ปวง เพราะแผ่น ดิน ทัง้
สิน
้ เป็นของเรา 6 เจ้าทัง้ หลายจะเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิต
และเป็น ชนชาติบริสุทธิสํ
์ าหรับ เรา’ นี่ เป็น ถ้อยคํา ที่เจ้าต้อง
บอกให้ชนชาติอิสราเอลฟัง” 7 โมเสสจึงมาเรียกประชุมพวก
ผู้ใหญ่ของพลไพร่ แล้ว เล่า ข้อความเหล่า นี้ ที่พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาท่านให้เขาฟังทุกประการ 8 บรรดาพลไพร่ก็ตอบ
พร้อมกันว่า “สิ่ง ทัง้ ปวงที่ พระเยโฮวาห์ตรัสนัน
้ ข้าพเจ้า ทัง้
หลาย จะ กระทํา ตาม” โมเสส จึง นํา ถ้อยคํา ของ พล ไพร่ ไป
กราบทูลพระเยโฮวาห์
พลไพร่จงเตรียมตัวที่จะฟังคําสัง่ จากพระเจ้า
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “ดูเถิด เราจะมาหาเจ้า
ในเมฆหนาทึบ เพื่อพลไพร่จะได้ยน
ิ ขณะที่เราพูดกับเจ้า แล้
วจะได้ เชื่อ เจ้า ตลอดไป” โมเสสนํา คํา ของพลไพร่นั้น กราบ
ทูล พระเยโฮวาห์ 10 พระเยโฮวาห์จึง รับ สังก
่ ับ โมเสสว่า “ไป
บอกให้ พลไพร่ชาํ ระตัว ให้บริสุทธิในวั
น นี้ และพรุ ง่ นี้ ให้เขา
์
11
ซักเสื้อผ้าเสียให้สะอาด เตรียมตัวไว้ให้พร้อมในวันที่สาม
เพราะในวันที่สามนั ้นพระเยโฮวาห์จะเสด็จลงมาบนภูเขาซี
นายท่า มกลางสายตาของพลไพร่ทัง้ ปวง 12 จงกําหนดเขต
ให้ พล ไพร่อยูรอบ
่
ภูเขา แล้ วกําชับ เขา ว่า ‘เจ้า ทัง้ หลาย จง
ระวัง ตัว ให้ดีอย่า ล่วงลํ้า เขตขึ้น ไปหรือ ถูก ต้องเชิง ภูเขานั ้น
ผู้ใด ถูก ภูเขา ต้อง มี โทษ ถึง ตาย เป็น แน่ 13 อย่า ใช้ มือ ฆ่า ผู้
9
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นั ้น เลย ให้เอาหิน ขว้างหรือ ยิง เสีย จะเป็น สัตว์ก็ดีหรือ เป็น
มนุษย์ก็ดี อย่า ไว้ชีวต
ิ ’ เมื่อ ได้ยน
ิ เสียงแตรเป่า ยาว ให้เขา
14
ทัง้ หลาย มายัง ภูเขา นั ้น” โมเสส ลง จาก ภูเขา มายัง พล
ไพร่ แล้วพลไพร่ชาํ ระตัวให้บริสุทธิและซั
กเสื้อผ้าให้สะอาด
์
15 แล้วท่า นก ล่า ว แก่ พล ไพร่ว่า “ท่าน ทัง
้ หลาย จง เตรียม
ตัว ไว้ให้ พร้ อม ในวันที่สาม อย่า เข้า ใกล้ ภรรยา ของ ท่าน
เลย” 16 อยูมาพอถึ
่
งรุ ง่ เช้าวันที่สาม ก็บังเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบ
มีเมฆอัน หนาทึบ ปกคลุม ภูเขานั ้น ไว้กับ มี เสียงแตรดัง สนั ่น
จนคนทัง้ ปวงที่อยูค่
่ ายต่างก็ พากัน กลัว จนตัว สัน
่ 17 โมเสส
ก็ นํา ประชาชนออกจากค่ายไปเฝ้า พระเจ้า พวกเขามายืน
อยูที
่ ่เชิง ภูเขา 18 ภูเขาซี นายมี ควัน กลุ้ม หุม
้ อยู่ ทัว่ ไปเพราะ
พระเยโฮวาห์ เสด็จ ลงมาบนภูเขานั ้น โดยอาศัย เพลิง ควัน
ไฟพลุ่งขึ้นเหมือนควันจากเตาใหญ่ ภูเขาก็ สะท้านหวัน
่ ไหว
ไปหมด 19 เมื่อเสียงแตรยิงด
่ ังขึ้น โมเสสก็กราบทูล พระเจ้า
20
ก็ตรัสตอบเป็นเสียงร้อง พระเยโฮวาห์เสด็จลงมาบนยอด
ภูเขาซีนาย พระเยโฮวาห์ ทรงเรียกโมเสสให้ ข้น
ึ ไปบนยอด
เขา โมเสสก็ขึ้นไป 21 พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ โมเสสว่า “เจ้าจง
ลงไปกําชับพลไพร่ เกรงว่าเขาจะล่วงลํ้าเข้ามาถึงพระเยโฮ
วาห์ เพราะอยากเห็น แล้วเขาจะพินาศเสียเป็นจํานวนมาก
22 อีกประการหนึ่ ง พวกปุโรหิตที่เข้ามาเฝ้าพระเยโฮวาห์นั้น
ให้ เขาชําระตัว ให้บริสุทธิ์ ด้วยเกรงว่า พระเยโฮวาห์ จะทรง
ลงโทษเขา” 23 ฝ่ายโมเสสกราบทูลพระเยโฮวาห์ว่า “พลไพร่
ขึ้นมาบนภูเขาซีนายไม่ได้เพราะพระองค์ทรงสัง่ ข้าพระองค์
ทัง้ หลายว่า ‘จงกัน
้ เขตรอบภูเขานั ้น ชํา ระให้ เป็นที่บริสุทธิ์
’ ” 24 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสว่า “ลงไปเถิด แล้วกลับ
ขึ้น มาอีก พาอาโรนขึ้ นมาด้วย แต่อย่า ให้ พวกปุโรหิต และ
พลไพร่ ล่วงลํ้า ขึ้น มาถึง พระเยโฮวาห์ เกรงว่า พระองค์ จะ
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ลงโทษเขา” 25 โมเสสก็ลงไปบอกพลไพร่ตามนั ้น

20

พระเจ้าทรงตรัสพระบัญญัติสิบประการจากสวรรค์
1 พระเจ้า ตรัส พระวจนะทัง
้ สิน
้ ต่อ ไปนี้ ว่า 2 “เราคือ พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นําเจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์
3
4
คือจากเรือนทาส อย่ามีพระอื่นใดนอกเหนื อจากเรา อย่า
ทํารู ปเคารพสลักสําหรับตนเป็นรูปสิง่ หนึ่ งสิง่ ใด ซึ่งมีอยูใน
่
ฟ้าเบื้องบน หรือซึ่งมีอยูที
่ ่แผ่นดินเบื้องล่าง หรือซึ่งมีอยูใน
่
5
นํ้า ใต้แผ่น ดิน อย่า กราบ ไหว้ หรือ ปรน นิ บัติรู ป เหล่า นั ้น
เพราะ เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า เป็น พระเจ้า
ที่หวงแหน ให้โทษเพราะความชัว่ ช้า ของบิดาตกทอดไปถึง
ลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชัว่ สี่ชัว่ อายุคน 6 แต่แสดง
ความ เมตตา ต่อ คน ที่รก
ั เรา และ รักษา บัญญัติของ เรา
จนถึง พัน ชัว่ อายุคน 7 อย่า ออก พระ นาม พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของ เจ้า อย่าง ไร้ประโยชน์ เพราะ ผู้ที่ออก พระนาม
พระองค์อย่างไร้ประโยชน์ นั ้น พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง ถือว่า
ไม่มีโทษก็หามิได้ 8 จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์
9 จงทําการงานทัง
้ สิน
้ ของเจ้า หกวัน 10 แต่วัน ที่เจ็ด นั ้น เป็น
สะ บา โต ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า ใน วัน นั ้น อย่า
กระทําการงานใดๆ ไม่ว่าเจ้าเอง หรือบุตรชาย บุตรสาวของ
เจ้า หรือทาสทาสีของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือแขก
ที่อาศัยอยูใ่ นประตูเมืองของเจ้า 11 เพราะในหกวันพระเยโฮ
วาห์ทรงสร้างฟ้า และแผ่นดิน ทะเล และสรรพสิง่ ซึ่งมีอยูใน
่
ที่เหล่านั ้น แต่ในวันที่เจ็ดทรงพัก เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์
ทรง อวย พระพร วัน สะ บา โต และ ทรง ตัง้ วัน นั ้น ไว้ เป็นวัน
บริสุทธิ์ 12 จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่อ อายุ ของ
เจ้า จะได้ ยน
ื นานบนแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
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เจ้า ประทานให้แก่เจ้า 13 อย่า ฆ่า คน 14 อย่า ล่วงประเวณี ผัว
เมียเขา 15 อย่าลักทรัพย์ 16 อย่าเป็นพยานเท็จใส่ รา้ ยเพื่อน
บ้าน 17 อย่า โลภ ครัว เรือน ของ เพื่อน บ้าน อย่า โลภ ภรรยา
ของ เพื่อน บ้าน หรือ ทาส ทาสี ของ เขา หรือ วัว ลา ของ เขา
หรือ สิง่ ใดๆซึ่ง เป็น ของของเพื่อนบ้าน” 18 คนทัง้ หลายเมื่อ
ได้ยิน ได้เห็น ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ เสียงแตร และควันที่พลุ่ง ขึ้น
จากภูเขาเช่น นั ้น ต่างก็ ยน
ื ตัว สัน
่ อยูแต่
่ ไกล 19 เขาจึง กล่าว
แก่ โมเสส ว่า “ท่าน จง นํา ความ มา เล่า เถิด พวก ข้าพเจ้า
จะ ฟัง แต่อย่า ให้ พระเจ้า ตรัส กับ พวก ข้าพเจ้า เลย เกรง
ว่า ข้าพเจ้า จะ ตาย” 20 โมเสส จึง กล่าว แก่ พล ไพร่ว่า “อย่า
กลัวเลย เพราะว่าพระเจ้าเสด็จมาเพื่อลองใจท่านทัง้ หลาย
เพื่อ พวก ท่าน จะ ได้ ยําเกรง พระองค์ และ จะ ได้ไม่ทําบาป ”
21 พลไพร่ยน
ื อยูแต่
่ ไกล แต่โมเสสเข้าไปใกล้ ความมืด ทึบที่
พระเจ้า ทรงสถิต อยูนั
่ ้น 22 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า
“บอกชนชาติ อิสราเอลดังนี้ ว่า ‘เจ้าทัง้ หลายได้เห็น แล้วว่า
เราพูดกับพวกเจ้าจากท้องฟ้า 23 เจ้าอย่าทํารู ปพระด้วยเงิน
ไว้ สําหรับ บูชาเทียมเท่ากับ เรา หรือ ทํา รู ป พระด้วยทองคํา
สําหรับ ตัว 24 จงใช้ดินก่อ แท่น บูชาสําหรับ เรา และบนแท่น
นั ้น จง ใช้ แกะ และ วัว ของ เจ้า เป็น เครือ
่ ง เผา บูชา และ เป็น
สันติ บูชาแก่เรา ในทุก ตําบลที่ เราให้ ระลึก ถึง นามของเรา
เรา จะ มา หา เจ้า และ อวยพร เจ้า 25 ถ้า จะ ก่อ แท่ นบูชาด้ว
ยศิ ลาสําหรับ เรา อย่า ก่อด้ว ยศิ ลาที่ ตกแต่ง แล้ว เพราะถ้า
เจ้า ใช้ เครือ
่ งมือ ตกแต่ง ศิลานน
ั ้ เจ้าก็ จะทํา ให้ ศิลานัน
้ เป็น
26
มลทิน และเจ้า อย่า เดิน ตามขัน
้ บันไดขึ้น ไปยัง แท่น บูชา
ของเรา เพื่อ ว่าการเปลือยเปล่า ของเจ้า จะไม่ได้ถูกเปิด เผย
เสียที่นั ่น’ ”
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ความยุติธรรมระหว่างนายกับทาส

“ต่อ ไป นี้ เป็น คํา ตัดสิน ซึ่ง เจ้า ต้อง ประกาศ ให้ เขา ทัง้
หลายทราบไว้ 2 ถ้า เจ้า จะซื้อ คนฮีบรู ไว้เป็น ทาส เขาจะต้อง
ปรนนิ บัติเจ้าหกปี แต่ปีที่เจ็ดเขาจะได้ เป็นอิสระโดยไม่ต้อง
เสียค่าไถ่ 3 ถ้าทาสได้มาแต่ผู้เดียวจงปล่อยเขาไปแต่ผูเ้ ดียว
ถ้า เขามี ภรรยาต้องปล่อยภรรยาของเขาไปด้วย 4 ถ้า นาย
หา ภรรยา ให้เขา และ ภรรยา นั ้น เกิด บุตร ชาย ก็ดี บุต รสา
วก็ดีด้ว ยกัน ภรรยากับ บุตรนั ้น จะเป็น คนของนาย เขาจะ
เป็นอิ สระได้แต่ตัวผู้เดียว 5 ถ้า ทาสนั ้น มากล่าวเป็นที่เข้า ใจ
ชัดเจนว่า ‘ข้าพเจ้ารักนายและลูกเมียของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ไม่ อยาก ออก ไป เป็น ไทย’ 6 ให้นาย พา ทาส นั ้น ไป ถึง พวก
ผู้พิพากษา พาเขาไปที่ประตูหรือไม้วงกบประตู แล้วให้นาย
เจาะหู เขาด้วยเหล็ก หมาด เขาก็ จะอยูปรนนิ
่
บัตินายต่อ ไป
จน ชีวต
ิ หาไม่ 7 ถ้า คน ใด ขาย บุตร สาว เป็น ทาสี หญิง นั ้น
จะ มิได้เป็นอิ สระ เหมือน ทาส 8 ถ้า หญิง นั ้น ไม่ เป็นที่ พอใจ
ของนายที่ รบ
ั เธอไว้เป็น ภรรยา ต้องยอมให้ คนอื่น ไถ่ เธอไป
แต่ไม่มีสิทธิจะ
์ ขาย หญิง นั ้น ให้แก่ชาว ต่าง ประเทศ เพราะ
มิได้สัตย์ซื่อ ต่อ หญิง นั ้น แล้ว 9 ถ้า นาย ยก หญิง นั ้น ให้ เป็น
ภรรยาบุตรชายของตน ก็ให้เขาปฏิ บัติต่อ หญิง นั ้น ดุจ เป็น
บุตรสาวของตน 10 ถ้า เขาหาหญิงอ่ื นมาเป็น ภรรยา อย่า ให้
เขาลดอาหารการกิน เสื้อผ้าและประเพณี ผัวเมียกับคนเก่า
11 ถ้าเขามิได้กระทําตามประการใดในสามประการนี้ แก่เธอ
หญิงนั ้นจะไปเสียก็ได้โดยไม่ต้องมีค่าไถ่ ไม่ต้องเสียเงิน
1

ความ ยุติธรรม เกี่ยว กับ ความ เจ็บ ป่วย และ การก ระ ทํา
ผิดต่อคนอื่น
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ผู้ใด ทุบตี คน หนึ่ ง ให้ตาย ผู้นั ้น จํา ต้อง รับ โทษ ถึง ตาย
เป็น แน่ 13 ถ้า ผู้ ใด มิได้เจตนา ฆ่า เขา แต่เขา ตาย เพราะ
พระเจ้า ทรงปล่อยให้ ตายด้วยมือ ของผู้นั ้น เราจะตัง้ ตําบล
หนึ่ ง ไว้ให้เขา หนี ไป ที่นั ่น 14 แต่ถ้า ผู้ ใด เจตนา หัก หลัง ฆ่า
เพื่อนบ้าน ก็ให้ดึงตัวเขาไปจากแท่นบูชาของเราเพื่อลงโทษ
ให้ถึง ตาย 15 ผู้ใดทุบตีบิดามารดาของตน ผู้นั ้น จะต้องถูก
ปรับโทษถึงตายเป็นแน่ 16 ผู้ใดลักคนไปขายก็ดี หรือมีผู้พบ
คนที่ถูกลักไปอยู่ในมือ ของผู้ นั้นก็ดี ผู้ลัก นั ้นจะต้องถูกปรับ
โทษถึงตายเป็นแน่ 17 ผู้ใดด่าแช่งบิดามารดาของตน ผู้นั ้น
ต้องถูกปรับโทษถึงตายเป็นแน่ 18 ถ้ามีผู้วิวาทกัน และฝ่าย
หนึ่ งเอาหินขว้างหรือชก แต่อีกฝ่ายหนึ่ งไม่ถึงแก่ความตาย
เพียงแต่เจ็บป่วยต้องนอนพัก 19 ถ้าผู้ที่ถูกเจ็บนน
ั ้ ลุกขึ้น ถือ
ไม้เท้า เดิน ออกไปได้อีก ผู้ตีนนก
ั ้ ็ พ้น โทษ แต่เขาจะต้องเสีย
ค่าป่วยการ และค่ารักษาบาดแผลจนหายเป็นปกติ 20 ถ้าผู้
ใดทุบตีทาสชายหญิงของตนด้วยไม้จนตายคามือ ผู้นั ้นต้อง
ถูกปรับโทษเป็นแน่ 21 หากว่าทาสนั ้นมีชีวิตต่อไปได้วันหนึ่ ง
หรือสองวันจึงตาย นายก็ไม่ต้องถูกปรับโทษ เพราะทาสนั ้น
เป็น ดัง เงิน ของนาย 22 ถ้า มีผู้ชายตีกัน แล้ว บังเอิญ ไปถูก ผู้
หญิงมีครรภ์ทําให้แท้ง ลูก แต่หญิง นั ้น ไม่เป็น อันตราย ต้อง
ปรับ ผู้ นั้น ตามแต่สามีของหญิง นั ้น จะเรียกร้องเอาจากเขา
และเขาจะต้องเสีย ตามที่ พวกผู้ พิพากษาจะตัดสิน 23 ถ้า
หากว่า เป็น เหตุให้เกิด อันตรายประการใด ก็ให้วินิจฉั ย ดังนี้
คือชีวต
ิ แทนชีวต
ิ 24 ตาแทนตา ฟันแทนฟัน มือแทนมือ เท้า
แทนเท้า 25 รอยไหม้แทนรอยไหม้ แผลแทนแผล รอยชํ้า
แทนรอยชํ้า
พระ ราช บัญญัติเกี่ย วกับ ความ รับ ผิด ชอบ ของ เจ้าของ
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สัตว์
26

ถ้า ผู้ ใดตีนั ยน์ ตาของทาสชายหญิง ให้ บอดไป เขาต้อง
ปล่อยทาสผู้ นั้น ให้ เป็น ไทยเนื่ องด้วยนั ยน์ ตาของเขา 27 ถ้า
ผู้ ใด ทําให้ ฟัน ทาส ชาย หญิง หลุด ไป เขา ต้อง ปล่อย ทาส ผู้
นั ้น เป็น ไทย เนื่ อง ด้วย ฟัน ของ เขา 28 ถ้า วัว ขวิด ชาย หรือ
หญิง ถึง ตายจงเอาหิน ขว้างวัวนัน
้ ให้ ตายเป็น แน่ และอย่า
กิน เนื้ อ ของมัน เลย แต่เจ้าของวัว ตัวนัน
้ ไม่มี โทษ 29 แต่ถ้า
วัวนัน
้ เคยขวิดคนมาก่อน และมีผู้มาเตือนให้เจ้าของทราบ
แต่เจ้าของมิได้กัก ขังมัน ไว้ มัน จึง ได้ ขวิด ชายหรือ หญิง ถึง
ตาย ให้เอาหินขว้างวัวนัน
้ เสียให้ตายและให้ลงโทษเจ้าของ
30
ถึง ตายด้วย ถ้า จะเรียกร้องเอาค่า ไถ่ จากผู้นั ้น เขาต้อง
เสีย ค่า ไถ่ แทน ชีวต
ิ ของ เขา ตาม ที่ได้เรียก ร้อง 31 หาก วัวนั ้
นข วิด บุตร ชาย และ บุตร สาว ก็จง ปรับ โทษ ตาม คํา ตัดสิน
ข้อ นี้ ดุจกัน 32 ถ้า วัวนั ้นขวิด ทาสชายหญิง ของผู้ใด เจ้าของ
วัว ต้องให้ เงิน แก่ นายของทาสนั ้น สามสิ บเชเขล แล้ว ต้อง
เอา หิน ขว้าง วัวนน
ั ้ ให้ ตาย เสีย ด้วย 33 ถ้า ผู้ ใด เปิด บ่อ หรือ
ขุด บ่อ แต่มิได้ปิด ไว้ แล้ว มี วัว หรือ ลา ตกลง ไป ตาย ใน บ่อ
นั ้น 34 เจ้าของบ่อ ต้องให้ ค่า ชดใช้เขา ต้องเสีย เงิน ค่า สัตว์
นั ้น ให้แก่เจ้าของ ซากสัตว์ที่ตายนั ้น จะตกเป็น ของเจ้าของ
บ่อ 35 ถ้า วัว ของผู้ ใดขวิด วัว ของผู้ อ่น
ื ให้ตาย เขาต้องขาย
วัวที่เป็น อยูแล
่ ้ว มาแบ่ง เงินกัน และวัวที่ ตายนั ้น ให้แบ่งกัน
36
ด้วย หรือ ถ้า รู แล
้ ้วว่าวัวนน
ั ้ เคยขวิด มาก่อน แต่เจ้าของ
มิได้กักขังไว้ เจ้าของต้องใช้ววั แทนวัว และวัวทต
ี่ ายนั ้นกต
็ ก
เป็นของตัว”

22
สิทธิอํานาจของเจ้าของสัตว์และสิง่ ของ
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“ถ้า ผู้ ใดลัก วัว หรือ แกะไปฆ่า หรือ ขาย ให้ผู้นั ้น ใช้ ววั ห้า
ตัวแทนวัว หนึ่ ง ตัว และแกะสี่ ตัวแทนแกะตัว หนึ่ ง 2 ถ้า ผู้ ใด
เห็น ขโมย กําลัง ขุด ช่อง เข้าไป แล้ว ตี ขโมย นั ้น ตาย ไม่ต้อง
ทําให้ โลหิต ตกเพราะการตี คนนั ้น 3 ถ้า ดวงอาทิตย์ ข้น
ึ แล้ว
ต้อง ทําให้ โลหิต ตก เพราะ การ ตี คน นั ้น แต่ผู้ร้าย นั ้น ต้อง
ให้ ค่า ชดใช้ ถ้า เขาไม่มีอะไรจะใช้ให้ ต้องขายตัว เขาเป็น ค่า
ของที่ ลัก ไปนั ้น 4 ถ้า จับ ของที่ ลัก ไปนั ้น ได้อยูในมื
่
อ ของเขา
จะ เป็นวัวก็ดี หรือ ลา ก็ดี หรือ แกะ ก็ดี ซึ่ง ยัง เป็น อยู่ ขโมย
นั ้น ต้องให้ ค่า ชดใช้ เป็น สองเท่า 5 ถ้า ผู้ ใดปล่อยให้สัตว์กิน
ของในนา หรือ ในสวนองุน
่ เสีย ไป หรือ ปล่อยสัตว์ ของตน
แล้ว มัน ไป กิน ใน นา ของ ผู้อื่น เขา ต้อง ให้ ค่า ชดใช้ โดย ให้
ของที่ดีที่สุดในนาของตน และของที่ดีที่สุดในสวนองุน
่ ของ
6
ตน เป็น ค่า เสีย หาย ถ้า จุด ไฟ ที่ กอง หนาม และ ไฟ ลาม
ไป ติด กอง ข้าว หรือ ติด ต้น ข้าว ซึ่งมิได้เกี่ยว หรือ ติด ทุ่ง นา
ให้ไหม้เสีย ผู้ที่จุดไฟนั ้นต้องใช้ค่าเสียหายเต็มจํานวน 7 ถ้าผู้
ใดฝากเงินหรือสิง่ ของไว้กับเพื่อนบ้านแล้วของนั ้นถูกขโมย
ลัก ไปจากเรือนผู้นั ้น ถ้า จับ ขโมยได้ ขโมยต้องใช้ แทนเป็น
สองเท่า 8 ถ้า จับ ขโมยไม่ได้ จงนํา เจ้าของเรือนมาถึง พวกผู้
พิพากษาเพื่อ จะดู วา่ มือ ของตนเองได้ ลัก สิง่ ของของเพื่อน
บ้าน นั ้น หรือ ไม่ 9 ใน คดี ฟ้อง ร้อง ทุก อย่าง จะ เป็น เรือ
่ ง วัว
ลา แกะ หรือ เสื้อผ้า หรือ เรือ
่ งสิง่ ของใดๆที่ หายไป ถ้า มี คน
มาอ้างว่า สิง่ นี้ สิ่ง นั ้น เป็น ของตน จงนํา คดี ของคู่ ความนั ้น
ไปถึง พวกผู้พิพากษา พวกผู้ พิพากษานั ้น จะตัด สินว่า ผู้ ใด
ผิด ผู้นั ้น จะต้องใช้ ค่า ชดใช้ เป็น สองเท่า 10 ถ้า ผู้ ใดฝากลา
หรือ วัว หรือ แกะ หรือ สัตว์ ใดๆ ไว้ กับ เพื่อน บ้าน และ สัตว์
1
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นั ้นเกิดตายลงหรือเป็นอันตราย หรือมีผู้ไล่ต้อนไปจากบ้าน
นั ้น โดยไม่มีใครเห็น 11 ต้องให้ผู้รับ ฝากนั ้น ปฏิญาณตัว ต่อ
เพื่อนบ้านต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพื่อดูว่า มือ ของเขา
ลัก ของ ของ เพื่อน บ้าน นั ้น จริง หรือ ไม่ แล้ว เจ้าของ นั ้น จะ
ต้องยินยอม ผู้รับ ฝากนั ้น ไม่ ต้องให้ ค่า ชดใช้ 12 แต่ถ้า สัตว์
นั ้น ถูกลักไป ขณะเมื่อ ผู้รบ
ั ฝากอยูด้
่ วย ผู้รับ ฝากต้องให้ ค่า
13
ชดใช้แก่เจ้าของ ถ้า มีสัตว์ร้ายมากัด ฉี ก สัตว์ นั้น ตาย จง
เอา ซาก มา ให้ตรวจ ดูเป็น หลัก ฐาน แล้ว ผู้รบ
ั ฝาก ไม่ ต้อง
14
ให้ ค่า ชดใช้ แทน สัตว์ถูกกัด ฉี ก นั ้น ถ้า ผู้ ใดยืมสิ่ง ใดๆ ไป
จากเพื่อนบ้านแล้วเกิดเป็นอันตราย หรือตายระหว่างเวลา
ที่เจ้าของไม่อยู่ ผู้ยืมต้องให้ค่าชดใช้เต็มตามจํานวนเป็นแน่
15 แต่ถ้าเจ้าของอยูด้
่ วย ผู้ยืมไม่ต้องให้ค่าชดใช้ ถ้าเป็นของ
เช่า ให้คิดแต่ค่าเช่าเท่านั ้น
การล่วงประเวณี การไหว้รู ปเคารพ ความกรุ ณา
16 ถ้าผู้ใดล่อลวงหญิงพรหมจารีที่ยังไม่มีคู่หมัน
้ และนอน
ร่วมกับ หญิง นั ้น ผู้นั ้น จะต้องเสีย เงิน สินสอด และต้องรับ
หญิงนั ้นเป็นภรรยาของตน 17 ถ้าบิดาไม่ยอมอย่างเด็ดขาด
ที่จะยกหญิงนั ้นให้เป็นภรรยา เขาก็ต้องเสียเงินเท่าสินสอด
ตาม ธรรมเนี ยม สู่ขอ หญิง พรหมจารี นั้น ดุจ กัน 18 สําหรับ
19 ผู้ใดร่วมประเวณี
หญิง แม่มด เจ้าอย่า ให้รอดชีวต
ิ อยูเลย
่
กับ สัตว์ ผู้นั ้น จะ ต้อง ถูก ลงโทษ ถึง ตาย เป็น แน่ 20 ผู้ใด
ถวายบูชาแด่พระต่างๆเว้นแต่พระเยโฮวาห์องค์เดียว ผู้นั ้น
ต้องถูก ทําลายเสีย สิน
้ 21 เจ้าอย่า บีบ บังคับ หรือ ข่มเหงคน
ต่างด้าวเลย เพราะเจ้า ทัง้ หลายเคยเป็น คนต่างด้าวอยู่ ใน
ประเทศ อียป
ิ ต์ 22 อย่า ข่ม เหง หญิงม่าย หรือ ลูก กําพร้า พ่อ
เลย 23 ถ้า เจ้า ข่มเหงเขาโดยวิธี ใดก็ตาม และเขาร้องทุกข์
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ถึง เรา เราจะฟัง คําร้องทุกข์ ของเขาแน่ ๆ 24 ความโกรธของ
เราจะพลุ่ง ขึ้น และเราจะประหารเจ้า ด้วยดาบ ภรรยาของ
เจ้าจะต้องเป็นม่าย และบุตรของเจ้าจะต้องเป็นกําพร้าพ่อ
25 ถ้าเจ้าให้พลไพร่ของเราคนใดที่ เป็ นคนจนและอยู่กับเจ้า
ยืม เงิน ไป อย่า ถือว่า ตน เป็น เจ้า หนี้ และ อย่า คิด ดอกเบี้ย
จากเขา 26 ถ้า เจ้า ได้ รบ
ั เสื้อ คลุม ของเพื่อนบ้านไว้ เป็น ของ
ประกัน จงคืนของนั ้นให้เขาก่อนตะวันตกดิน 27 เพราะเขามี
เสื้อคลุมตัวนน
ั ้ ตัวเดียวเป็นเครือ
่ งปกคลุมร่างกาย มิฉะนั ้น
เวลานอนเขาจะเอาอะไรห่ม เล่า ต่อ มาเมื่อ เขาทูล ร้องทุกข์
ต่อเรา เราจะสดับฟังเพราะเราเป็นผู้มีเมตตากรุ ณา 28 อย่า
ด่า ผู้ เป็น พระ หรือ สาปแช่ง ผู้ ปกครองชนชาติ ของเจ้า เลย
29 อย่า ชักช้า ที่ จะ นํา พืช ผล และ นํ้า ผล ไม้ อัน แรก ของ เจ้า
มา ถวาย พระเจ้า จง ถวาย บุตร ชาย หัวปี ของ เจ้า ให้แก่เรา
30 สําหรับ วัว และแพะแกะของเจ้า จงทํา ดัง นั ้น เหมือนกัน
ให้ลูกมันอยูก
่ ับแม่เจ็ดวัน ถึงวันทีแ
่ ปดจงพามาถวายแก่เรา
31 เจ้า ทัง
้ หลาย เป็น คน บริสุทธิ์อุทิศ แก่เรา เหตุฉะนั ้น เนื้ อ
สัตว์ที่ถูกกัด ตายในทุ่ง นา เจ้าอย่า กิน เลย จงทิง้ ให้ สุนัข กิน
เสีย”

23
กฎศีลธรรม

“อย่า นํา เรือ
่ งเท็จ ไปเล่า ต่อๆกัน อย่า ร่วมมือ เป็น พยาน
ใส่ ร้าย กับ คน ชัว่ 2 อย่า ทํา ชัว่ ตาม อย่าง คน จํานวน มาก ที่
เขาทํากันนั ้นเลย อย่าอ้างพยานลําเอียงเข้าข้างหมู่มาก จะ
ทําให้ขาดความยุติธรรมไป 3 ทัง้ อย่า ลําเอียงเข้า ข้างคนจน
ในคดี ของเขา 4 ถ้า เจ้า พบวัว หรือ ลาของศัตรู หลงมา จงพา
ไปส่ง คืนให้เจ้าของจงได้ 5 ถ้า เห็น ลาของผู้ที่เกลียดชัง เจ้า
1
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ล้ม ลงเพราะบรรทุก ของหนั ก อย่า ได้ เมิน เฉยเสีย จงช่วย
เขายกมัน ขึ้น 6 เจ้าอย่า บิดเบือนคํา พิพากษาให้ ผิด ไปจาก
ความยุติธรรมที่คนจนควรได้รบ
ั ในคดีของเขา 7 เจ้าจงหลีก
ให้ หา่ งไกลจากการใส่ ความคนอื่น อย่า ประหารชีวต
ิ คนที่
ปราศจาก ความ ผิด และ คน ชอบ ธรรม เพราะ เรา จะ ไม่ยก
โทษให้คนชัว่ 8 อย่า รับ สินบนเลย เพราะว่า สินบนทําให้ คน
ตาดีกลายเป็นคนตาบอดไป และพลิกคดีของคนชอบธรรม
เสีย ได้ 9 เจ้า อย่า ข่มเหง คน ต่างด้าว เพราะ เจ้า รู จ
้ ัก ใจ คน
ต่างด้าวแล้ว เพราะว่าเจ้าทัง้ หลายก็เคยเป็นคนต่างด้าวใน
ประเทศอียป
ิ ต์มาก่อน
ปีแห่งการหยุดพัก

10

จง หว่าน พืช และ เกี่ยว เก็บ ผล ใน นา ของ เจ้า ตลอด
หก ปี 11 แต่ปีที่เจ็ด นั ้น จง งด เสีย ปล่อย ให้นานนว
ั ้ ่า งอ ยู่
เพื่อ ให้คนจน ใน ชนชาติ ของ เจ้า เก็บกิน ส่วน ที่ เหลือ นอ
กนั ้นก็ให้สัตว์ป่า กิน ส่วนสวนองุน
่ และสวนมะกอกเทศเจ้า
12
จง กระทํา เช่น เดียวกัน
จง ทําการ งาน ของ เจ้า หก วัน
แต่ในวันที่เจ็ด นั ้น จงหยุด งาน เพื่อ วัว ลาของเจ้า จะได้พัก
และ ลูกชาย ทาสี ของ เจ้า กับ คน ต่างด้าว จะ ได้ พัก ผ่อน ให้
สดชื่น ด้วย 13 สิ่ง ทัง้ ปวงที่ เราสัง่ เจ้า ไว้ นั้น จงระวัง ถือ ให้ดี
และอย่า ออกชื่อ พระอื่น เลย อย่า ให้ได้ยิน ชื่อ ของพระเหล่า
นั ้นออกจากปากของเจ้า
เทศกาลประจําปี
จง ถือ เทศกาล ถวาย แก่ เรา ปี ละ สาม ครัง้ 15 จง ถือ
เทศกาล กิน ขนมปัง ไร้ เชื้อ ตาม เวลา ที่ กําหนด ไว้ (ใน เดือน
อา บีบ อัน เป็น เดือน ซึ่ง เรา บัญชา ไว้ เจ้า จง กิน ขนมปัง ไร้
เชื้อ เจ็ด วัน ตาม ที่ เรา สัง่ เจ้า ไว้แล้ว เพราะ ใน เดือน นั ้น เจ้า
ออก จาก อียป
ิ ต์ อย่า ให้ผู้ใด มา เฝ้า เรา มือ เปล่า เลย) 16 จง
ถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยว ถวายพืชผลแรกที่เกิด
14
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จากแรงงานของเจ้า ซึ่ง เจ้า ได้ หว่านพืช ลงในนา เจ้าจงถือ
เทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บ พืช ผลปลายปี เมื่อ เจ้า เก็บ พืช
ผลจากทุ่ง นาอัน เป็น ผลงานของเจ้า 17 ให้ผู้ชายทัง้ ปวงเข้า
เฝ้า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ปี ละสามครัง้ 18 อย่า ถวายเลือด
จากเครือ
่ งบูชาของเรา พร้ อมกับ ขนมปังมีเชื้อ หรือ ปล่อย
ให้มีไขมัน ในเครือ
่ งบูชาของเราเหลือ อยู่ จนถึง รุ ง่ เช้า 19 พืช
ผลอันดีเลิศซึ่งได้เก็บครัง้ แรกจากไร่นาของเจ้านั ้นจงนํามา
ถวายในพระนิ เวศพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า อย่าต้มเนื้ อ
ลูกแพะด้วยนํ้านมของแม่มันเลย
ระเบียบในการชนะแผ่นดินคานาอัน
ดูเถิด เรา ใช้ทูต สวรรค์องค์หน่งึ เดิน นํา หน้า พวก เจ้า
เพื่อ คอยระวัง รักษาพวกเจ้า ตามทาง นํา ไปถึงที่ ซึ่ง เราได้
เตรียม ไว้ 21 จง เอาใจ ใส่ ทูตนัน
้ และ เชื่อ ฟัง เสียง ของ เขา
อย่า ฝ่าฝืน เขาเพราะเขาจะไม่ ยกโทษการละเมิด ให้เจ้าเลย
ด้วย ว่า เขา กระทํา ใน นาม ของ เรา 22 แต่ถ้า เจ้า ทัง้ หลาย
เชื่อ ฟัง เสียง ของ เขา จริงๆ และ ทํา ทุก สิง่ ตาม ที่ เรา สัง่ ไว้
เราจะเป็น ศัตรู ต่อ ศัตรู ของพวกเจ้า และจะเป็น ปฏิปักษ์ ต่อ
ปฏิปักษ์ ของพวกเจ้า 23 ด้วยว่า ทูต สวรรค์ ของเราจะไปข้าง
หน้า พวกเจ้า และจะนํา พวกเจ้า ไปถึง คนอาโมไรต์ คนฮิต
ไทต์ คนเปริส ซี คนคานาอัน คนฮี ไวต์ และคนเยบุส แล้ว
เราจะตัดคนเหล่านั ้นออกเสีย 24 อย่ากราบไหว้พระของเขา
หรือปรนนิ บัติหรือทําตามแบบอย่างที่พวกเขากระทํา แต่จง
ทําลายรู ป เคารพของเขา และทุบ เสาศักดสิ
ิ์ ทธิของเขาเสี
ย
์
ให้ แหลกละเอียด 25 จงปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
เจ้า แล้ว พระองค์ จะทรงอวยพรแก่ อาหารและนํ้า ของเจ้า
เรา จะบัน ดาล ให้ โรค ต่างๆ หาย ไป จาก ท่ามกลาง พวก เจ้า
26 จะไม่มีการแท้ง ลูก หรือ เป็ น หมัน ในดิน แดนของเจ้า เรา
จะ ให้เจ้ามีอายุยืนนาน 27 เรา จะบัน ดาล ให้เกิด ความ สยด
20
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สยองขึ้นก่อนหน้าพวกเจ้า เราจะทําลายชาวเมืองทัง้ ปวงที่
พวกเจ้า ไปเผชิญ หน้า นั ้น เราจะให้พวกศัตรู ทัง้ ปวงหันหลัง
หนี พวกเจ้า 28 เราจะใช้ให้ฝูงต่อล่วงหน้าไปก่อนพวกเจ้า จะ
ขับ ไล่ คนฮี ไวต์ คนคานาอัน คนฮิต ไทต์ ไปให้ พ้น หน้า พวก
เจ้า 29 เราจะไม่ไล่เขาไปให้ พ้น หน้า พวกเจ้า ในระยะปีเดียว
เกรง ว่า แผ่น ดิน จะ รกร้าง ไป และ สัตว์ ป่า จะ ทวี จํานวน ขึ้น
ต่อสู้ กับ พวกเจ้า 30 แต่เราจะไล่ เขาไปให้ พ้น หน้า พวกเจ้า
ที ละเล็ก ละน้ อยจนพวกเจ้า ทวี จํานวนมากขึ้น แล้ว ได้ รับ
มอบดิน แดนนั ้น เป็น กรรมสิทธิ์ 31 เราจะกําหนดเขตแดน
ของพวกเจ้าไว้ตัง้ แต่ทะเลแดงจนถึงทะเลของชาวฟีลิสเตีย
ตัง้ แต่ถิน
่ ทุรกันดารจนจดแม่นํ้า เพราะเราจะมอบชาวเมือง
นั ้น ไว้ในมือ ของพวกเจ้า ให้ พวกเจ้า ไล่ เขาไปเสีย ให้ พ้น หน้า
32 พวกเจ้า อย่า ทํา พันธสัญญากับ เขา หรือกับ พระของเขา
เลย 33 เขา จะ อาศัย ใน ดิน แดน ของ เจ้า ไม่ได้ เกรง ว่า เขา
จะชักจูง ให้เจ้ากระทํา บาปต่อ เรา เพราะว่า ถ้า พวกเจ้า ปรน
นิ บัติพระของเขา เรือ
่ งนี้ ก็จะเป็นบ่วงแร้วดักเจ้าเป็นแน่ ”

24

พระเจ้าทรงประทานคําสัง่ แก่โมเสส
พระองค์ตรัส กับ โมเสสว่า “เจ้ากับ อาโรน นาดับ และ
อาบี ฮู กับ พวกผู้ใหญ่เจ็ด สิบ คนของอิสราเอลจงขึ้น มาเฝ้า
พระเยโฮวาห์ แล้ วนมัส การอยูแต่
่ ไกล 2 ให้เฉพาะโมเสสผู้
เดียวเข้ามาใกล้พระเยโฮวาห์ ส่วนคนอื่นๆอย่าให้เข้ามาใกล้
และอย่า ให้ ประชาชนขึ้น มากับ โมเสสเลย” 3 โมเสสจึง นํา
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ และคํา ตัดสิน ทัง้ สิน
้ จง
้ มาชีแ
ให้ ประชาชน ทราบ ประชาชน ทัง้ ปวง ก็ ตอบ เป็น เสียง เดีย
วกันว่า “พระวจนะทัง้ หมดซึ่ง พระเยโฮวาห์ตรัส ไว้นั ้น พวก
เราจะกระทํา ตาม” 4 โมเสสจึง จารึก พระวจนะของพระเย
โฮ วาห์ไว้ทุกคํา แล้ว ตื่น ขึ้น แต่ เช้า จัดแจง สร้าง แท่ นบู ชา
1
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ขึ้นที่เชิงภูเขา ปักเสาหินขึ้นสิบสองก้อนตามจํานวนตระกูล
ทัง้ สิบสองของอิสราเอล 5 ท่านใช้ให้หนุ่มๆชนชาติอส
ิ ราเอล
ถวาย เครือ
่ ง เผา บูชา และ ถวาย วัว เป็น เครือ
่ ง สันติ บูชา แด่
6
พระเยโฮวาห์ โมเสสเก็บเลือดวัวครึง่ หนึ่ งไว้ในชาม อีกครึง่
หนึ่ ง ประพรมที่ แท่ นบูชานน
ั ้ 7 ท่านถือ หนั งสือ พันธสัญญา
อ่านให้ ประชาชนฟัง พวกเขากล่าวว่า “บรรดาสิง่ ที่ พระเย
โฮวาห์ตรัสไว้นั้น พวกเราจะกระทํา ตาม และเราจะเชื่อฟัง”
8 โมเสสก็เอาเลือดพรมประชาชนและกล่าวว่า “ดูเถิด นี่ เป็ น
เลือดแห่งพันธสัญญา ซึ่งพระเยโฮวาห์กระทํากับเจ้าตามพ
ระวจนะทัง้ หมดนี้ ”
โมเสสอยูบ
่ นภูเขาซีนายสี่สิบวัน
9

ครัง้ นั ้น โมเสส กับ อา โรน นา ดับ และ อาบี ฮู และ
พวก ผู้ใหญ่เจ็ด สิบ คน ของ อิสราเอล ขึ้น ไป อีก 10 เขา
ทัง้ หลาย ได้เห็ นพ ระ เจ้า แห่งอิส รา เอล และ พื้นที่ รอง
พระบาทเป็น ดุจ พลอยไพทูร ย์ สุกใสเหมือนท้องฟ้า ทีเดียว
11 พระองค์มิได้ลงโทษ บรรดา หัวหน้า ชนชาติอิสราเอล เขา
ทัง้ หลายได้เห็ นพระเจ้า และได้ กิน และดื่ม 12 พระเยโฮวาห์
ตรัส กับ โมเสสว่า “ขึ้น มาหาเราบนภูเขาแล้ว คอยอยูที
่ ่ นั่น
เรา จะ ให้แผ่น ศิลา อันมี ราช บัญญัติ และ ข้อบัญญัติซึ่ง เรา
จารึกไว้เพื่อเก็บไว้สอนเขา” 13 โมเสสจึงลุกขึ้นพร้อมกับโยชู
วาผู้รับใช้ โมเสสขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า 14 และกล่าวแก่
พวกผู้ใหญ่เหล่านั ้นว่า “คอยเราอยูที
่ ่นี่จนกว่าเราจะกลับมา
หาพวกท่านอีก ดูเถิด อาโรนและเฮอร์อยูกั
่ บ พวกท่าน ใคร
มี เรือ
่ งราวอะไรก็ จงมาหาท่านทัง้ สองนี้ เถิด ” 15 แล้ว โมเสส
ขึ้น ไป บน ภูเขา เมฆ ก็ คลุม ภูเขา ไว้ 16 สง่า ราศี ของ พระ เย
โฮวาห์ มาอยู่ บนภูเขาซีนาย เมฆนั ้น ปกคลุม ภูเขาอยู่ หกวัน
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ครันว
้ ันที่เจ็ด พระองค์ ทรง เรียก โมเสส จาก หมู่เมฆ 17 สง่า
ราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่ตาชนชาติอส
ิ ราเอลเหมือน
18
เปลวไฟไหม้อยูบนยอดภู
่
เขา โมเสสเข้าไปในหมู่ เมฆนั ้น
และขึ้นไปบนภูเขา โมเสสอยูบ
่ นภูเขานั ้นสี่สิบวันสี่สิบคืน

25

อิสราเอลช่วยกันถวายเพื่อสร้างพลับพลา
ฝ่าย พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 2 “จง สัง่ ชนชาติ
อิสราเอล ให้ นํา ของ มา ถวาย แก่เรา ของ นั ้น ให้ รับ มา จาก
ทุกๆ คน ที่ เต็มใจ ถวาย 3 ของ ถวาย ซึ่ง เจ้า จะ ต้อง รับ จาก
เขาคือ ทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ 4 ด้ายสีฟ้า สี ม่วง สีแดง
เข้ม ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียดและขนแพะ 5 หนัง แกะตัวผู้ย้อม
สีแดง หนังของตัวแบดเจอร์ และไม้กระถินเทศ 6 นํ้ามันเติม
ประทีป เครือ
่ ง เทศ ปรุ ง นํ้ามัน สําหรับ เจิม และ ปรุ ง เครือ
่ ง
หอม 7 พลอยสี น้ํา ข้าวและพลอยสําหรับ ฝัง ในเอโฟดและ
ทับทรวง 8 แล้ว ให้ เขาสร้างสถานบริสุทธิ์ ถวายแก่เรา เพื่อ
เรา จะ ได้อยูท่
่ ามกลาง พวก เขา 9 แบบ อย่าง พลับพลา และ
เครือ
่ ง ทัง้ ปวง ของ พลับพลา นั ้น เจ้า จง ทํา ตาม ที่ เรา แจ้ง
ไว้แก่เจ้านี้ ทุกประการ
1

หีบพันธสัญญา
10 ให้เขาทํา หีบ ใบหนึ่ งด้วยไม้ กระถิน เทศ ยาวสองศอก
คืบ กว้าง ศอก คืบ และ สูง ศอก คืบ 11 หีบนัน
้ หุมด
้ ้วย ทอง
คํา บริสุทธิ์ทังด
้ ้าน ใน และ ด้าน นอก แล้ว ทํา กระจัง คาด
รอบหีบนัน
้ ด้วยทองคํา 12 ให้หล่อ ห่วงทองคํา สี่ หว
่ งสําหรับ
หีบนัน
้ ติดไว้ที่มุมทัง้ สี่ ด้าน นี้ สอง ห่วง และ ด้าน นั ้น สอง
ห่วง 13 ให้ทํา คานหาม ด้วย ไม้ กระถิน เทศ หุมด
้ ้วย ทองคํา
14 แล้ว สอด คานหาม เข้า ที่ ห่วง ข้าง หีบ สําหรับ ใช้ ยก หาม
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หีบนัน
้ 15 ไม้คานหาม ให้ สอด ไว้ ใน ห่วง ของ หีบ อย่า ถอด
ออกเลย 16 พระโอวาทที่ เราจะให้แก่เจ้าจงเก็บ ไว้ในหีบนัน
้
17 แล้ว จง ทํา พระที่นั่ง กรุ ณา ด้วย ทอง คํา บริสุ ทธิ์ ยาว สอง
ศอกคืบ กว้างศอกคืบ 18 จงทํา เครู บทองคํา สองรู ป โดย
ใช้ฝีค้อนทําตัง้ ไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุ ณาทัง้ สองข้าง 19 ทําเค
รู บ ไว้ที่ปลายพระที่นั่ง กรุ ณาข้างละรู ป ทํา เครู บนัน
้ และให้
ตอนปลายทัง้ สองข้างติด เป็น เนื้ อ เดียวกับ พระที่นั่ง กรุ ณา
20 ให้เค รู บกาง ปี ก ออก ไว้เบื้อง บน ปก พระที่นั่ง กรุ ณา ไว้
ด้วยปีก และให้ หน
ั หน้า เข้าหากัน ให้เครู บหัน หน้า มาตรง
21
พระที่นั่งกรุ ณา แล้วจงตัง้ พระที่นั่งกรุ ณานั ้นไว้บนหีบ จง
บรรจุพระโอวาทซึ่งเราจะให้ไว้แก่เจ้าไว้ในหีบนน
ั ้ 22 ณ ที่นั ้น
เรา จะ อยูให้
่ เจ้า เข้า เฝ้า และ จะ สนทนา กับ เจ้า จาก เหนื อ
พระที่นั่ง กรุ ณาระหว่า งกลางเครู บทงั ้ สองซึ่ง ตัง้ อยู่ บนหีบ
พระโอวาท เราจะสนทนากับเจ้า ทุก เรือ
่ งซึ่งเราจะสัง่ เจ้า ให้
ประกาศแก่ชนชาติอิสราเอล
โต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์
23

แล้ว จงเอาไม้ กระถิน เทศมาทํา โต๊ะ ตัว หนึ่ ง ยาวสอง
ศอก กว้าง หนึ่ ง ศอก และ สูง ศอก คืบ 24 เจ้า จง หุม
้ โต๊ะ
นั ้น ด้วย ทอง คํา บริสุทธิ์ และ ทํา กระจัง ทองคํา รอบ โต๊ะ นั ้น
ด้วย 25 ประกับ โต๊ะ นั ้น ทําให้ กว้างหนึ่ ง ฝ่ามือ โดยรอบ แล้ว
ทํา กระจัง ทองคํา ประกอบ ให้ รอบ ประ กับนัน
้ 26 จง ทํา ห่วง
ทองคํา สี่ หว
่ งติด ไว้ที่มุมขาโต๊ะ ทัง้ สี่ 27 ห่วงนั ้น ให้ติดชิดกับ
ประกับ เพื่อ เอาไว้ สอดคานหาม 28 เจ้าจงทํา คานหามด้วย
ไม้กระถินเทศ หุมด
้ ้วยทองคํา ให้หามโต๊ะด้วยไม้นี้ 29 เจ้าจง
ทําจานและช้อน คนโท และอ่างนํ้าที่ใช้สําหรับรินเครือ
่ งดื่ม
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บูชา สิ่ง เหล่า นี้ เจ้าจงทํา ด้วยทองคํา บริสุทธิ์ 30 และเจ้า จง
วางขนมปังหน้าพระพักตร์ไว้บนโต๊ะนั ้นต่อหน้าเราเป็นนิ ตย์
คันประทีปทองคํา
เจ้า จง ทํา คัน ประ ทีปอัน หนึ่ งด้วย ทอง คํา บริสุทธิ์ จง
ใช้ฝีค้อนทํา คัน ประทีป ให้ทัง้ ลํา ตัว กิง่ ดอก ดอกตูม และ
กลีบ ติด เป็น เนื้ อ เดียวกัน คัน ประ ทีปนน
ั ้ 32 ให้มีกิง่ หก กิง่
แยกออกจากลํา คัน ประทีปนั ้ นข้างละสามกิง่ 33 กิง่ หนึ่ งมี
ดอก เห มือ น ดอก อัลมันด์ สาม ดอก ทุกๆ ดอก ให้มีดอก ตูม
และกลีบ อีกกงิ่ หนึ่ ง ให้มีดอกสามดอกเหมือ นดอกอัลมันด์
ทุกๆดอกให้มีดอกตูม และกลีบ ให้เป็น ดังนี้ ทัง้ หกกิง่ ซึ่ง ยื่น
ออกจากลํา คัน ประทีป 34 สําหรับ ลํา คัน ประทีปนน
ั ้ ให้มีดอก
สี่ ดอก เห มือ น ดอก อัลมันด์ ทัง้ ดอก ตูม และ กลีบ 35 ใต้กิง่
ทุกๆ คู่ ทัง้ หก กิง่ ที่ ลํา คัน ประ ทีปนน
ั ้ ให้มีดอก ตูม เป็น เนื้ อ
36
เดีย วกันกับ คัน ประทีป ดอกตูม และกิง่ ทําให้เป็น เนื้ อ เดีย
วกันกับ คัน ประทีป ให้ทุกส่วนเป็น เนื้ อ เดียวกัน ด้วยทองคํา
บริสุทธิ์ที่ใช้ค้อนทํา 37 จงทําตะเกียงเจ็ดดวงสําหรับคันประ
ทีปนน
ั ้ แล้ว จุด ตะเกียง ให้ ส่อง แสง ตรง ไป หน้า คัน ประทีป
38 ตะไกรตัด ไส้ตะเกียง และถาดใส่ ตะไกรให้ ทํา ด้วยทองคํา
บริสุทธิ์ 39 คันประทีปกับเครือ
่ งใช้ทุกอย่างให้ทําด้วยทองคํา
บริสุทธิ์หน่งึ ตะลัน ต์ 40 จงระวัง ทํา สิง่ เหล่า นี้ ตามแบบอย่าง
ที่เราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขา”
31

26
ม่านสําหรับพลับพลา
“นอกจาก นั ้น เจ้า จง ทํา พลับพลา ด้วย ม่าน สิบ ผืน ทํา
ด้วย ผ้า ป่าน เนื้ อ ละเอียด และ ผ้า ทอ ด้วย ด้าย ย้อม สีฟ้า สี
ม่วง สีแดงเข้ม กับให้มีภาพเครู บฝีมือช่างออกแบบไว้ 2 ม่าน
1
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ผืนหนึ่ งให้ยาวยีสิ
่ บแปดศอก กว้างสี่ศอก ม่านทุกผืนให้เท่า
กัน 3 ม่านห้า ผืน ให้เกี่ยวติดกัน และอีกห้า ผืน นั ้นก็ให้เกี่ยว
ติดกัน ด้วย 4 จงทํา หู ม่านด้วยด้ายสี ฟ้า ติด ไว้ตามขอบม่าน
ด้าน นอก สุด ชุด ที่หนึ่ ง และ ตาม ขอบ ม่าน ด้าน นอก สุด ชุด
ที่สอง จง ติด หูไว้เหมือน กัน 5 ม่าน ผืน หนึ่ ง ให้ ทํา หู ห้า สิบ
หู และ ตาม ขอบ ม่าน ชุด ที่สอง ให้ทํา หู ห้า สิบ หูให้ตรง กัน
6 จงทํา ขอทองคํา ห้า สิบ ขอสําหรับ ใช้เกี่ยวม่าน เพื่อ ให้เป็ น
พลับพลา เดียวกัน 7 จง ทํา ม่าน ด้วย ขน แพะ สําหรับ เป็น
เต็นท์ คลุม พลับพลาชัน
้ นอกอีก สิบ เอ็ด ผืน 8 ม่านผืน หนึ่ ง
ให้ ทํา ยาว สามสิบ ศอก กว้าง สี่ศอก ทัง้ สิบ เอ็ด ผืน ให้เท่า
กัน 9 ม่านห้า ผืน ให้เกี่ยวติดกัน ต่างหากและม่านอีก หกผืน
ให้เกี่ยวติดกัน ต่างหากเช่นกัน และม่านผืนที่ หกนั ้น จงให้
ห้อย ซ้อน ลง มา ข้าง หน้า พลับพลา 10 ทํา หู ห้า สิบ หูติดกับ
ขอบ ม่าน ด้าน นอก สุด ชุด ที่หนึ่ ง และ หู ห้า สิบ หูติดกับ ขอบ
ม่าน ด้าน นอก สุด ชุด ที่สอง 11 แล้ว ทํา ขอทอง สัมฤทธิ์ ห้า
สิบ ขอ เกี่ยวขอเข้า ที่หู เกี่ยวให้ติดเป็น เต็นท์ หลัง เดียวกัน
12 ม่าน เต็นท์ ส่วน ที่เกิ นอ ยู่ คือ ชาย ม่าน ครึง
่ หนึ่ ง ที่เหลือ
อยูนั
่ ้น จงให้หอ
้ ยลงมาด้านหลัง พลับพลา 13 ส่วนม่านคลุม
พลับพลา ซึ่ง ยาว เกิน ไป ข้าง ละ หนึ่ ง ศอก นั ้น ให้ห้อย ลง
มา ข้างๆ พลับพลา ทัง้ ข้าง นี้ และ ข้าง โน้ น สําหรับ ใช้กําบัง
14 เครือ
่ งดาดเต็นท์ข้างบน เจ้าจงทําด้วยหนั งแกะตัวผู้ย้อม
สีแดง ชัน
้ หนึ่ ง และ ค ลุมด้วย หนั ง ของ ตัว แบด เจอร์อีกชัน
้
หนึ่ ง
ไม้กรอบสําหรับพลับพลา
ไม้กรอบ สําหรับ ทํา ฝา พลับพลา นั ้น ให้ใช้ไม้กระถิน
เทศ ตัง้ ตรง ขึ้น 16 ไม้กรอบ นั ้น ให้ ยาว แผ่น ละ สิบ ศอก
กว้าง ศอก คืบ 17 ให้มีเดือย กรอบ ละ สอง เดือย เดือย กร
15
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อบ หนึ่ งมีไม้ประกับ ติดกับ เดือย อีก กรอบ หนึ่ ง ไม้กรอบ
พลับพลา ทัง้ หมด ให้ ทํา อย่าง นี้ 18 เจ้า จง ทํา ไม้ กรอบ
พลับพลา ดังนี้ ด้าน ใต้ให้ทํา ยีสิ
่ บ แผ่น 19 จง ทํา ฐาน รอง
รับด้วยเงิน สี่สิบฐานสําหรับ ไม้ กรอบยีสิ
่ บแผ่น ใต้ไม้กรอบ
แผ่น หนึ่ ง ให้มีฐาน รองรับ แผ่น ละ สอง ฐาน สําหรับ สวม
เดือยสองอัน 20 ด้านที่ สองของพลับพลาข้างทิศ เหนื อ นั ้น
ให้ใช้ไม้กรอบยีสิ
่ บแผ่น 21 และทํา ฐานเงิน รองรับ สี่สิบฐาน
ใต้กรอบ ให้ ทํา ฐาน แผ่น ละ สอง ฐาน 22 ส่วน ด้าน หลัง ทิศ
ตะวันตกของพลับพลา ให้ทําไม้กรอบหกแผ่น 23 และทําอีก
สองแผ่น สําหรับ มุม พลับพลาด้านหลัง 24 ไม้กรอบนั ้น ข้าง
ล่างให้แยกกัน แต่ตอนบนยอดให้ติดกันที่ หว
่ งแรกทัง้ สอง
แห่ง ให้กระทํา ดังนี้ ก็จะทําให้เกิดมุม สองมุม 25 คือ รวมเป็น
ไม้ กรอบแปดแผ่น ด้วยกัน และฐานเงิน สิบ หกอัน ใต้กรอบ
ไม้ให้มีฐานรองรับแผ่นละสองฐาน
ไม้กรอบหุมด
้ ้วยทองคํา
เจ้า จง ทํา กลอน ด้วย ไม้ กระถิน เทศ ห้า อัน สําหรับ ไม้
กรอบฝาพลับพลาด้านหนึ่ ง 27 และกลอนอีกห้า อัน สําหรับ
ขัด ไม้ กรอบฝาพลับพลาอีกด้านหนึ่ ง และกลอนอีกห้า อัน
สําหรับ ขัด ไม้ กรอบฝาพลับพลาด้านหลัง คือด้านตะวัน ตก
28 กลอนตัวกลางคืออยูต
่ อนกลางของไม้กรอบสําหรับขัดฝา
ร้อยให้ติดกัน 29 จงหุม
้ ไม้กรอบเหล่านั ้นด้วยทองคํา และทํา
ห่วงไม้ กรอบด้วยทองคํา สําหรับ ร้อยกลอน และกลอนนั ้น
ให้หุมด
้ ้วยทองคํา 30 พลับ พลานั ้น เจ้าจงจัด ตัง้ ไว้ตามแบบ
อย่างที่เราได้แจ้งแก่เจ้าแล้วที่บนภูเขา
26

ม่านที่อยูระหว่
่
างที่บริสุทธิกั
์ บที่บริสุทธิที
์ ่สุด
จง ทํา ม่าน ผืน หนึ่ ง ทอด้วย ด้าย สีฟ้า สี ม่วง สีแดง
เข้ม และ ด้วย ผ้า ป่าน เนื้ อ ละเอียด ให้มีภาพ เค รู บ ฝีมือ
31
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ช่าง ออกแบบ ไว้ 32 ม่าน นั ้น ให้ แขวน ไว้ ด้วย ขอทอง คํา
ที่ เสา ไม้ กระถิน เทศ สี่ เสา ที่ หุมด
้ ้วย ทองคํา และ ซึ่ง ตัง้
33
อยู่ บน ฐาน เงิน สี่อัน
ม่าน นั ้น ให้ เขา แขวน ไว้ กับ ขอ
สําหรับ เกี่ยว ม่าน แล้ว เอา หีบ พระ โอวาท เข้า มา ไว้ ข้าง ใน
ภายใน ม่าน และ ม่าน นั ้น จะ เป็นที่แบ่ง พลับพลา ระหว่าง
ที่บริสุทธิกั
์ บที่บริสุทธิที
์ ่สุด 34 พระที่นั่งกรุ ณานั ้นให้ตัง้ ไว้บน
หีบพระโอวาทในที่บริสุทธิที
์ ่สุด 35 จงตัง้ โต๊ะไว้ข้างนอกม่าน
และจงตัง้ คัน ประทีป ไว้ด้านใต้ ในพลับพลาตรงข้ามกับ โต๊ะ
เจ้าจงตัง้ โต๊ะไว้ทางด้านเหนื อ
ม่านสําหรับประตูพลับพลา

36

เจ้า จง ทํา บังตา ที่ประตูเต็นท์นั ้น ด้วย ด้าย สีฟ้า สี ม่วง
สีแดงเข้ม และด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียดประกอบด้วยฝีมือ
ช่างด้ายสี 37 จงทํา เสาห้า ต้น ด้วยไม้ กระถิน เทศสําหรับ ติด
บังตา ที่ประตูแล้ว หุม
้ เสา นั ้น ด้วย ทองคํา ขอ แขวน เสา จง
ทํา ด้วย ทองคํา แล้ว หล่อ ฐาน ทอง สัมฤทธิ์ หา้ ฐาน สําหรับ
รองรับเสานั ้น”

27

แท่นบูชาหุมด
้ ้วยทองเหลือง
1 “เจ้าจงทํา แท่ นบูชาด้วยไม้ กระถิน เทศให้ ยาวห้า ศอก
กว้าง ห้า ศอก ให้เป็น แท่น สี่ เห ลี่ ยมจัตุรัส สูง สาม ศอก
2 จง ทํา เชิง งอน ติด ไว้ ทัง
้ สี่มุม ของ แท่น ให้เป็น ชิน
้ เดีย
วกันกับ แท่น และจงหุม
้ แท่น ด้วยทองสัมฤทธิ์ 3 เจ้าจงทํา
หม้อ สําหรับ ใส่ขี้ เถ้า พลัว่ ชาม ขอ เกี่ยว เนื้ อ และ ถาด รอง
ไฟ คือ เครือ
่ ง ใช้ สําหรับ แท่น ทัง้ หมด เจ้า จง ทํา ด้วย ทอง
สัมฤทธิ์ 4 แล้ว เอา ทอง สัมฤทธิ์ ทําตา ข่าย ประดับ แท่น นั ้น
กับทําห่วงทองสัมฤทธิติ
์ ดที่มุมทงั ้ สี่ของตาข่าย 5 ตาข่ายนั ้น
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ให้อยูใต้
่ กระจังของแท่น และให้หอ
้ ยอยูตั
่ ง้ แต่กลางแท่นลง
มา 6 ไม้คานหามแท่น ให้ ทํา ด้วยไม้ กระถิน เทศและหุมด
้ ้วย
7
ทองสัมฤทธิ์ ไม้คานนั ้น ให้ สอดไว้ ในห่วง ในเวลาหามไม้
คานจะอยู่ข้างแท่น ข้างละอัน 8 แท่น นั ้น ทํา ด้วยไม้กระดาน
แต่ข้างในแท่น กลวงตามแบบที่แจ้ง แก่เจ้าแล้วที่ภูเขา จง
ให้เขาทําอย่างนั ้น
ลานพลับพลา
เจ้าจงสร้างลานพลับพลา ให้รัว้ ด้านใต้มีผ้า บัง ลานนั ้น
ทํา ด้วย ผ้า ป่าน เนื้ อ ละเอียด ยาว หนึ่ ง ร้อย ศอก 10 ให้มีเสา
ยีสิ
่ บต้นกับ ฐานทองสัมฤทธิ์รองรับ เสายีสิ
่ บฐาน ขอติด เสา
11
และราวยึด เสานั ้น ให้ทํา ด้วยเงิน ทํานองเดียวกัน ด้าน
ทิศ เหนื อ ให้มีผ้า บัง ยาวร้อยศอก เหมือ นกันกับ เสายีสิ
่ บต้น
และ ฐาน ทอง สัมฤทธิยี
์ ่สิบฐาน ขอ ติด เสา และ ราว ยึด เสา
นั ้น ให้ทํา ด้วยเงิน 12 ตามส่วนกว้างของลานด้านตะวัน ตก
ให้มีผ้าบังยาวห้าสิบศอก กับเสาสิบต้น และฐานรองรับเสา
สิบ ฐาน 13 ส่วนกว้างของลานด้านตะวัน ออก ให้ยาวห้า สิบ
ศอก 14 ผ้าบังด้านริมประตูข้างหนึ่ งให้ยาวสิบห้าศอก มีเสา
สามต้น และฐานรองรับเสาสามฐาน 15 อีกข้างหนึ่ งให้มีผ้า
บัง ยาวสิบ ห้า ศอก มีเสาสามต้น และฐานรองรับ เสาสาม
ฐาน 16 ให้มีผ้า บังตา ที่ประตูลาน ยาว ยีสิ
่ บศอก ผ้า สีฟ้า สี
ม่วง สีแดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ประกอบด้วยฝีมือ
ของช่างด้ายสี กับเสาสี่ต้นและฐานรองรับเสาสี่ฐาน
9

เสาแห่งพลับพลา
เสา ล้อม รอบ ลาน ทัง้ หมด ให้มีราว สําหรับ ยึด เสา
ให้ติดต่อกัน ทํา ด้วยเงิน และให้ ทํา ขอด้วยเงิน ฐานรองรับ
เสา นั ้น ทํา ด้วย ทอง สัมฤทธิ์ 18 ด้าน ยาว ของ ลาน นั ้น จะ
เป็นร้อ ยศอก ด้านกว้างห้า สิบ ศอก สูง ห้า ศอก กัน
้ ด้วยผ้า
17
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ป่านเนื้ อละเอียด และมีฐานทองสัมฤทธิ์ 19 เครือ
่ งใช้สอยทัง้
ปวงของพลับพลาพร้อมทัง้ หลักหมุดของพลับพลา กับหลัก
หมุดสําหรับรัวท
้ ี่กัน
้ ลานทัง้ หมด ให้ทําด้วยทองสัมฤทธิ์
นํ้ามันสําหรับประทีป
20 เจ้า จง สัง
่ ชนชาติ อิสราเอล ให้ นํา นํ้ามัน มะกอก เทศ
บริสุทธิ์ที่คัน
้ ไว้ นั ้น มา สําหรับ เติม ประทีป เพื่อ จะ ให้ ประ
21 ใน พลับพลา แห่ง ชุมนุม ข้าง
ทีปนน
ั ้ ส่อง สว่าง อยูเสมอ
่
นอกม่านซึ่ง อยูหน
่ ้า หีบ พระโอวาท ให้อาโรนและบุตรชาย
ของอาโรน ดูแลประทีปนั ้ นอยูเฉพาะพระพั
่
กตร์พระเยโฮ
วาห์ ตัง้ แต่เวลาพลบคํ่า จนถึง รุ ง่ เช้า ให้เป็น กฎเกณฑ์เนื อง
นิ ตย์ที่ชนชาติอิสราเอลต้องปฏิบติ
ั ตามชัว่ อายุของเขา”

28
พวกปุโรหิต

“จง นํา อา โร นพี่ ชาย ของ เจ้า กับ บุตร ชาย ของ เขา แยก
ออก มา จาก หมู่ชนชาติอิสราเอล ให้ มา อยูใกล้
่
เจ้า เพื่อ จะ
ให้ปรนนิ บัติเรา ใน ตําแหน่ ง ปุโรหิต คือ ทัง้ อา โร นกับ บุตร
ชาย ของ อา โรน คือ นา ดับ อาบีฮู เอ เลอ า ซาร์ กับ อิธา
มาร์ 2 แล้ว ให้ ทํา เครือ
่ งยศบริสุทธิ์ สําหรับ อาโรนพี่ ชายของ
เจ้า ให้ สม เกียรติ และ งดงาม 3 ให้กล่าว แก่ คน ทัง้ ปวง ผู้
เฉลียวฉลาดซึ่งเราได้บันดาลให้เขามีจิตใจอันประกอบด้วย
สติ ปัญญา นั ้น ให้เขา ทํา เครือ
่ ง ยศ สําหรับ สถาปนา อา โรน
ให้ปรนนิ บัติเราในตําแหน่ งปุโรหิต
1

เครือ
่ งยศของพวกปุโรหิต
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4

ให้เขาทํา เครือ
่ งยศดัง ต่อ ไปนี้ คือ ทับทรวง เสื้อ เอโฟด
เสื้อคลุม เสื้อตาสมุก ผ้ามาลาและรัดประคด และให้เขาทํา
เครือ
่ งยศบริสุทธิ์ สําหรับ อาโรนพี่ ชายของเจ้า และบุตรชาย
ของเขา เพื่อ จะให้ปรนนิ บัติเราในตําแหน่ ง ปุโรหิต 5 ให้เขา
เหล่านั ้นรับ เอาทองคํา ด้ายสีฟ้า สี ม่วง สีแดงเข้ม และผ้า
ป่าน เนื้ อ ละเอียด 6 ให้เขา ทํา เอ โฟด ด้วย ทองคํา ด้วย ด้าย
สีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้ อละเอียด ตัดด้วยฝีมือ
ช่าง ออกแบบ 7 แถ บที่ผูกบ่า ของ เอ โฟด นั ้น ให้ติดกับ ริม
ตอนบนทัง้ สองชิน
้ เพื่อ จะติด เป็นอัน เดียวกัน 8 รัด ประคด
ทอ อย่าง ประณี ต สําหรับ คาด ทับ เอ โฟด ให้ทํา ด้วย ฝีมือ
อย่างเดียวกัน และใช้วัตถุอย่างเดียวกับ เอโฟด คือ ทํา ด้วย
ทองคํา ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียด
9 แล้ว ให้ใช้พลอย สี นํ้า ข้าว สอง แผ่น สําหรับ จารึก ชื่อบุตร
ของอิสราเอลไว้ 10 ที่พลอยแผ่นหนึ่ งให้จารึกชื่อหกชื่อ และ
แผ่นที่ สอง ก็ให้จารึ กชื่อ ไว้อีก หก ชื่อ ที่เหลือ อยูตาม
่
กําเนิ ด
11 ให้ช่างแกะจารึก ชื่อ เหล่า บุตรอิสราเอลไว้ที่พลอยทัง
้ สอง
แผ่น นั ้น เช่น อย่างแกะตราแล้ว ฝัง ไว้ บนกระเปาะทองคํา
ซึ่งมี ลวดลายละเอียด 12 พลอยทัง้ สองแผ่น นั ้น ให้ติดไว้กับ
เอโฟดบนบ่าทัง้ สองข้าง พลอยนั ้นจะเป็นที่ระลึกถึงบรรดา
บุตรแห่งอิสราเอล และอาโรนจะแบกชื่อเขาทัง้ หลายไว้บน
บ่าทัง้ สองเฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์เป็นที่ระลึก 13 เจ้า
จง ทํา กระเปาะ ทองคํา มี ลวดลาย ละเอียด 14 กับ ทํา สร้อย
สอง สาย ด้วย ทอง คํา บริสุทธิ์ เป็น สร้อยถัก เกลียว แล้ว ติด
ไว้ที่กระเปาะนั ้น
ทับทรวงสําหรับพวกปุโรหิต
15 จง ทํา ทับทรวง แห่ง การ พิพากษา ด้วย ฝีมือ ช่าง
ออกแบบฝีมือเหมือนทําเอโฟดคือทําด้วยทองคํา ด้ายสีฟ้า
สี ม่วง สีแดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด 16 ให้ทํา ทับ ทรวง
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เป็นรูป สี่ เหลี่ ยมจัตุรัส พับ ทบกลาง ยาวคืบ หนึ่ ง กว้างคืบ
หนึ่ ง 17 จง ฝัง พลอย สี่ แถว บน ทับทรวง นั ้น แถว ที่หน่งึ ฝัง
ทับทิม บุษราคัมและพลอยสีแดงเข้ม 18 แถวที่สองฝังมรกต
ไพทูรย์ และเพชร 19 แถวที่สามฝังนิ ล โมรา และพลอยสีม่วง
20 แถวที่สี่ ฝัง พลอยเขียว พลอยสี นํ้า ข้าวและหยก พลอย
ทัง้ หมด นี้ ให้ฝัง ใน ลวดลาย อัน ละเอียด ที่ ทํา ด้วย ทองคํา
21 พลอยเหล่านั ้นให้มีชื่อเหล่าบุตรอิสราเอลสิบสองชื่อจารึก
ไว้ เหมือนแกะตรา จะมีช่อ
ื ตระกูล ทุก ตระกูล ตามลําดับ สิบ
สอง ตระกูล 22 และ เจ้า จง ทํา สร้อย ถัก เก ลียวด้วย ทอง คํา
บริสุทธิ์ สํา หรับทับ ทรวง 23 และ เจ้า จง ทํา ห่วง ทองคํา สอง
ห่วงติด ไว้ที่มุมบนทัง้ สองของทับทรวง 24 ส่วนสร้อยที่ ทํา
ด้วยทองคํานั ้น ให้เกี่ยวด้วยห่วงที่มุมทับทรวง 25 และปลาย
สร้อยอีกสองข้าง ให้ติดกับกระเปาะที่มีลวดลายละเอียดทัง้
สอง ให้ติด ไว้ ข้าง หน้าที่ แถบ ยึด เอ โฟด ทัง้ สอง ข้าง บน บ่า
26 จงทํา ห่วงทองคํา สองอัน ติด ไว้ที่มุมล่างทัง
้ สองข้างของ
ทับทรวงข้างในที่ติดเอโฟด 27 จงทําห่วงสองอันด้วยทองคํา
ใส่ไว้ริมเอโฟดเบื้องหน้า ใต้แถบที่ตะเข็บเหนื อรัดประคดซึ่ง
ทอด้วยฝีมือประณี ตของเอโฟด 28 ให้ผูกทับทรวงนั ้นติดกับ
เอโฟดด้วย ใช้ด้ายถัก สี ฟ้า ร้อยผูก ที่ห่วง ให้ทับทรวงทับ รัด
ประคดที่ ทํา ด้วยฝีมือ ประณี ต ของเอโฟด เพื่อมิให้ทับทรวง
หลุด ไปจากเอโฟด 29 อาโรนจึง จะมีช่อ
ื เหล่า บุตรอิสราเอล
จารึก ไว้ที่ทับทรวง แห่ง การ พิพากษา ติด ไว้ที่หัวใจ ของ ตน
ให้เป็นที่ ระลึก ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์เสมอ เมื่อ เขา
เข้าไปในที่บริสุทธินั
ิ และทูมมิ มไว้ในทับทรวง
์ ้น 30 จงใส่ อูรม
แห่ง การพิพากษา และของสองสิง่ นี้ จะอยูที
่ ่หัวใจของอาโร
นเมื่อเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ อาโรนจะรับภาระการพิพากษา
เหล่าบุตรอิสราเอลไว้ที่หัวใจของตนเสมอเฉพาะพระพักตร์
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พระเยโฮวาห์
เสื้อคลุมสีฟ้า
31 เจ้าจงทํา เสื้อคลุม ให้เข้าชุดกับเอโฟดด้วยผ้าสี ฟ้าล้วน
32 ให้ทํา ช่อง คอก ลาง ผืน เสื้อ แล้ว ขลิบ รอบ คอ ด้วย ผ้า ทอ
เช่นเดียวกับคอเสื้อทหาร เพื่อจะมิให้ขาด 33 ที่ชายล่างของ
เสื้อ คลุม ให้ ปักรู ปทับทิม ใช้ด้ายสีฟ้า สี ม่วง สีแดงเข้ม รอบ
ชายเสื้อ และติดลูก พรวนทองคํา สลับกับ ผลทับทิม 34 ลูก
พรวน ทองคํา ลูก หนึ่ ง ผลทับทิม ผล หนึ่ ง ลูก พรวน ทองคํา
อีกลูก หนึ่ ง ผลทับทิมอีก ผลหนึ่ ง รอบชายล่างของเสื้อ คลุม
35 อา โรน จะ สวม เสื้อ ตัวนัน
้ เมื่อ ทํางาน ปรน นิ บัติ และ จะ
ได้ยน
ิ เสียงลูก พรวนเมื่อ เข้า เฝ้า พระเยโฮวาห์ ในที่บริสุทธิ์
และเมื่อเดินออกมา ด้วยเกรงว่าเขาจะต้องตาย
แผ่นทองคํากับมาลา
เจ้า จง ทํา แผ่น ทอง คํา บริสุทธิ์จารึก คํา ว่า
‘บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์’ ไว้เหมือนอย่างแกะตรา 37 และ
เจ้า จง เอา ด้าย ถัก สีฟ้า ผูก แผ่น ทองคํา นั ้น ไว้ บน มาลา
ให้อยูที
่ ่ข้าง มาลา ด้าน หน้า 38 แผ่นท อง คํา นั ้น จะ อยูที
่ ่หน้า
ผาก ของ อา โรน และ อา โรน จะ รับ ความ ชัว่ ช้า อัน เกิด
แก่ชนชาติอิสราเอล เนื่ องจาก ของ ถวาย อัน บริสุทธิ์ ซึ่ง
นํามาชําระให้เป็นของถวายอันบริสุทธิ์ และแผ่นทองคํานั ้น
ให้อยูที
่ ่หน้า ผาก ของ อา โร น เสมอ เพื่อ สิง่ ของ เหล่า นั ้น จะ
เป็นที่โปรดปรานต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
36

รัดประคด มาลา และกางเกง
จงทอเสื้อ ให้ เป็น ลวดลาย ด้วยป่านเนื้ อ ละเอียด ส่วน
ผ้า มาลา นั ้น จง ทํา ด้วย ผ้า ป่าน เนื้ อ ละเอียด และ ทํา รัด
ประคด ด้วย ฝีมือ ช่าง ด้าย สี 40 จง ทํา เสื้อ รัด ประคด และ
มาลาสําหรับบุตรชายทัง้ หลายของอาโรนให้สมเกียรติ และ
39
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งดงาม 41 จงแต่งอาโรนพีช
่ ายของเจ้าและบุตรชายทัง้ หลาย
ของเขาด้วยเครือ
่ งยศ แล้ว เจิม และสถาปนาและชําระเขา
ให้บริสุทธิ์ เพื่อ จะให้ปรนนิ บัติเราในตําแหน่ ง ปุโรหิต 42 จง
เย็บ กางเกง ให้ เขา เหล่า นั ้น ด้วย ผ้า ป่าน เพื่อ จะ ปกปิด กาย
ที่เปลือย ของ เขา ให้ยาว ตัง้ แต่ เอว จนถึง ต้น ขา 43 ให้อา โร
นกับ บุตรชายทัง้ หลายของเขาสวมเมื่อ เข้าไปในพลับพลา
แห่ง ชุมนุม และเมื่อ เข้า ใกล้ แท่น จะปรนนิ บัติ ณ ที่บริสุทธิ์
เกลือกว่าเขาจะก่อความชัว่ ช้าและถึงตาย เรือ
่ งนี้ ให้เป็นกฎ
เกณฑ์เนื องนิ ตย์ที่เขาและเชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขา
จะต้องปฏิบัติตาม”

29
การสถาปนาพวกปุโรหิต

“ต่อ ไปนี้ เป็นการซึ่ง เจ้า ควรกระทํา เพื่อ ชําระตัว เขาทัง้
หลายให้บริสุทธิ์ เพื่อเขาจะปรนนิ บัติเราในตําแหน่ งปุโรหิต
คือ จงเอาวัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง และแกะตัวผู้ สองตัว ซึ่ง ปราศจาก
ตําหนิ 2 ขนมปังไร้เชื้อ ขนมไร้เชื้อคลุกนํ้ามัน และขนมแผ่น
บางไร้เชื้อทานํ้ามัน ขนมเหล่านี้ จงทําด้วยยอดแป้งข้าวสาลี
3 แล้วจงใส่ขนมปั งต่างๆเหล่านั ้นไว้ในกระบุงเดียวกัน จงนํา
มาในกระบุงพร้อมกับวัวตัวผู้ และลูกแกะตัวผู้สองตัว 4 จง
นําอาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขามาที่ประตูพลับพลา
แห่ง ชุมนุม แล้ว จงชําระตัว เขาทัง้ หลายด้วยนํ้า 5 จงสวม
เครือ
่ งยศให้อาโรน คือ เสื้อ ในกับ เสื้อ เอโฟด กับ เอโฟดและ
ทับทรวง และเอารัด ประคดที่ทอด้วยฝีมือ ประณี ต สําหรับ
ใช้ กับ เอโฟดนั ้น คาดเอวไว้ 6 จงสวมมาลาที่ ศีรษะของอา
โรน และจงสวมมงกุฎ บริสุทธิ์ ทับ มาลา 7 จงเอานํ้ามัน เจิม
เทลงบนศีรษะของเขา และเจิม ตัง้ เขาไว้ 8 จงนํา บุตรชาย
1
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ทัง้ หลายของเขามาและสวมเสื้อ ให้ 9 แล้ว จงเอารัด ประคด
คาดเอวเขาไว้ ทัง้ ตัว อาโรนเองและบุตรชายของเขา และ
คาดมาลาให้เขา แล้ว เขาก็ จะรับ ตําแหน่ ง เป็น ปุโรหิต ตาม
กฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ ดังนี้ แหละ เจ้าจงสถาปนาอาโรนและ
บุตรชายทัง้ หลายของเขาไว้
เครือ
่ งบูชาสําหรับพวกปุโรหิต
10 เจ้าจงนําวัวตัวผู้มาที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุม

ให้อาโร

11 แล้ว จง

นกับบุตรชายของเขาเอามือวางลงบนหัววัวตัวผู้
ฆ่า วัว ตัวผู้ นั้น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับ พลา
แห่ง ชุมนุม 12 จงเอานิว
้ มือ จุ่ม เลือดวัว ตัวผู้นั ้น ทาไว้ที่เชิง
งอน ริม แท่น บ้าง ส่วน เลือด ที่ เหลือ ทัง้ หมด จง เท ไว้ที่เชิง
แท่ นบูชา 13 เจ้าจงเอาไขมัน ทัง้ หมดที่ หุม
้ เครือ
่ งใน พังผืด
ที่ติดอยู่ กับ ตับ และ ไต ทัง้ สอง กับ ไขมันที่ติด ไต นั ้น มา เผา
บนแท่น 14 แต่เนื้ อกับ หนั ง และมูล ของวัว ตัวผู้ นั้น จงเผา
ไฟ เสีย ข้าง นอก ค่าย ทัง้ นี้ เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป 15 เจ้า จง
นํา แกะ ผู้ ตัว หนึ่ ง มา ให้ อา โร นกับ บุตร ชาย เขา เอา มือ ของ
ตนวางบนหัว แกะตัวผู้นั ้น 16 แล้ว จงฆ่า แกะตัวนัน
้ เสีย เอา
17
เลือด พร มร อบๆ แท่น จง ชํา แห ละ แกะ ตัวนั ้ นอ อก เป็น
ท่อนๆและเครือ
่ งในกับ ขาจงล้าง นํ้า วางไว้ กับ เนื้ อ และหัว
18 แล้ว จงเผาแกะตัวนั ้นทัง
้ ตัว บนแท่ นบูชา เป็น เครือ
่ งเผา
บูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เป็นกลิน
่ ง
่ พอพระทัย เป็นเครือ
19
บูชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เจ้าจงนํา แกะตัวผู้อีก
ตัวหนึ่ งมา แล้วให้อาโรนกับบุตรชายเขาเอามือของตนวาง
บน หัว แกะ ผู้ ตัวนน
ั ้ 20 แล้วท่าน จง ฆ่า แกะ ตัวนน
ั ้ เสีย เอา
เลือดส่วนหนึ่ ง เจิมที่ ปลายใบหู ข้างขวาของอาโรน และที่
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ปลาย ใบ หู ข้าง ขวา ของ บุตร ชาย ของ เขา ทุก คน และ ที่ หัว
แม่ มือ ข้างขวา และที่ หว
ั แม่เท้า ข้างขวาของเขาบ้าง แล้ว
จง เอา เลือด ที่ เหลือ พร มร อบๆ แท่ นบูชา 21 จง เอา เลือด
ส่วน หนึ่ ง ที่อยูบน
่ แท่น และ นํ้า มัน เจิมนั ้ นพ รม อา โรน และ
เครือ
่ งยศของเขา จงพรมบุตรชายทัง้ หลายของเขา และ
เครือ
่ งยศของบุตรชายเหล่า นั ้น ด้วย อาโรนและเครือ
่ งยศ
ของ เขา จะ บริสุทธิ์ รวม ทังบ
้ ุตร ชาย ของ เขา และ เครือ
่ ง ยศ
ของเขาด้วย 22 เจ้าจงเอาไขมัน แกะตัวผู้ และหางที่ เป็น ไข
มัน กับ ไขมันที่ติดเครือ
่ งใน และพังผืด ที่ติดอยู่ กับ ตับ กับ
ไตทัง้ สองและไขมันที่ติดอยู่ กับ ไต กับ โคนขาข้างขวาด้วย
เพราะ เป็น แกะ ใช้ สําหรับ การ สถาปนา 23 กับ ขนม ปังก้อน
หนึ่ งและขนมปังคลุกนํ้ามันแผ่นหนึ่ ง และขนมปังบางแผ่น
หนึ่ ง จาก กระบุง ขนมปัง ไร้เชื้อ ซึ่ง อยู่ ต่อ พระ พักตร์ พระ เย
โฮวาห์ 24 แล้ว จงวางสิง่ เหล่า นั ้น ไว้ ในมือ ของอาโรน และ
ในมือบุตรชายของเขา ให้แกว่ง ไปแกว่ง มาเป็น เครือ
่ งบูชา
25
แกว่ง ถวาย ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์
แล้ว จง รับ สิง่
เหล่านี้ จากมือของเขานําไปเผาบนแท่นบูชาเป็นเครือ
่ งเผา
บูชา เป็น กลินที
่ ่ พอพระทัย ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็น
เครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
อาหารสําหรับพวกปุโรหิต
จง เอา เนื้ อที่ อก แกะ ตัวผู้ ซึ่ง เป็น แกะ สถาปนา อา โรน
แล้ว ให้แกว่ง ไปแกว่ง มาเป็น เครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายต่อ พระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ และนั ่น จะเป็น ส่วนของเจ้า 27 และจง
เอา เนื้ อที่ อก แกะ ตัวผู้ ซึ่ง เป็น เครือ
่ ง บูชา แกว่ง นั ้น ไว้ และ
เนื้ อโคนขาอันเป็นส่วนยกให้แก่ปุโรหิตซึ่งแกว่งไปแกว่งมา
และซึ่ง เป็น ของถวายจากแกะใช้ สําหรับ การสถาปนา ด้วย
26
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เป็น ส่วนของอาโรนและบุตรชายเขา 28 นั ่น แหละเป็น ส่วน
ซึ่ง อา โรน และ บุตร ชาย เขา จะ ได้ รับ จาก ชนชาติ อิสราเอล
เป็น กฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ เพราะเป็น ส่วนที่ ยกให้แก่ปุโรหิต
และ ชนชาติ อิสราเอล จะ ยก ให้ จาก เครือ
่ ง สันติบูชา เป็น
เครือ
่ ง บูชา ของ เขา ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ 29 เครือ
่ ง ยศ
บริสุทธิ์ ของ อา โรน จะ เป็น ของ บุตร ชาย ของ เขา ต่อๆ ไป
ให้เขา สวม เมื่อ เขา รับ การ เจิม และ ได้ รับ การ สถาปนา ไว้
ใน ตําแหน่ ง 30 จง ให้บุตร ชาย ซึ่ง จะ เป็น ปุโรหิต แทน เขา
นั ้น สวม เครือ
่ ง ยศ เหล่า นั ้น ครบ เจ็ด วัน ขณะ ที่เขา มายัง
พลับพลาแห่งชุมนุมเพื่อปรนนิ บัติในที่บริสุทธิ์ 31 จงต้มเนื้ อ
แกะ ตัวผู้ สําหรับ การ สถาปนา ใน ที่บริสุทธิ์ 32 แล้ว ให้ อา โร
นกับ บุตรชายของเขากิน เนื้ อ แกะตัวผู้นั ้น และขนมปัง ซึ่ง
อยูใ่ นกระบุงที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม 33 ให้เขากินของซึ่ง
นํา มาบูชาลบมลทิน เพื่อ จะสถาปนาและชําระเขาเหล่า นั ้น
ให้บริสุทธิ์ แต่คนภายนอกอย่าให้รับประทาน เพราะเป็นขอ
งบริสุทธิ์ 34 และถ้า แม้เนื้ อที่ใช้ในพิธสถาปนา
ี
และขนมปัง
นั ้นยังเหลืออยู่จนรุ ง่ เช้าบ้าง ก็ให้เผาส่วนที่เหลือนั ้นด้วยไฟ
เสีย อย่าให้รบ
ั ประทานเพราะเป็นของบริสุทธิ์
เจ็ดวันแห่งพิธสถาปนา
ี
ดัง นั ้น แหละ เจ้าจงกระทํา ให้แก่อาโรน และบุตรชาย
เขา ตาม คํา ที่ เรา ได้ บัญชา เจ้า ไว้ จง ทํา พิธี สถาปนา เขา ให้
ครบเจ็ดวัน 36 จงนําวัวผู้ตัวหนึ่ งมาถวายทุกๆวัน เป็นเครือ
่ ง
บูชาไถ่บาป เพื่อทําการลบมลทินและจงชําระแท่นบูชา ด้วย
ทําการลบมลทิน ของแท่น นั ้น จงเจิม แท่น นั ้น เพื่อ จะชําระ
ให้บริสุทธิ์ 37 จงทําการลบมลทิน แท่น นั ้น ครบเจ็ด วัน และ
35
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ชําระ แท่น นั ้น ให้บริสุทธิ์ แล้ว แท่น นั ้น จะ บริสุทธิ์ที่สุด สิ่ง
หนึ่ งสิง่ ใดที่ถูกต้องแท่นนั ้นก็จะบริสุทธิ์ด้วย
เครือ
่ งบูชาประจําวัน
38 ต่อไปนี้ เป็ นสิง
่ ซึ่งเจ้าต้องถวายบนแท่นนั ้นทุกวันเสมอ

ไป คือ ลูก แกะ สอง ตัว อายุหน่งึ ขวบ 39 จง นํา ลูก แกะ ตัว
หนึ่ งมาบูชาเวลาเช้า และนําลูกแกะอีกตัวหนึ่ งมาบูชาเวลา
เย็น 40 พรอ
้ มกับลูกแกะตัวที่หน่งึ นั ้น จงถวายยอดแป้งหนึ่ ง
ใน สิบ เอ ฟาห์ค ลุกกับน้าํ มันที่ คัน
้ ไว้ นั ้น หนึ่ ง ใน สี่ ฮิน และ
นํ้า องุน
่ หนึ่ ง ใน สี่ ฮิ น คู่กัน เป็น เครือ
่ ง ดื่ม บูชา 41 จง ถวาย
ลูก แกะ อีก ตัว หนึ่ ง นั ้น ใน เวลา เย็น ถวาย ธัญ ญ บูชา และ
เครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน ด้วย เหมือนอย่างในเวลาเช้า ให้เป็นก
ลิน
่ ง บูชาด้วย ไฟ ถวาย แด่ พระ เย โฮ
่ พอ พระทัย เป็น เครือ
42
วาห์ นี่ จะเป็น เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ตลอดชัว่ อายุ ของ
เจ้า ที่ประตูพลับ พลา แห่ง ชุมนุม เฉพาะ พระ พักตร์ พระ เย
โฮวาห์ ที่ที่เราจะพบเจ้า ทัง้ หลายและสนทนากับ เจ้า ที่นั ่น
43 ที่นั ่น เราจะพบกับ ชนชาติอิสราเอล และพลับพลานั ้น จะ
รับ การชําระให้บริสุทธิด้
์ วยสง่า ราศี ของเรา 44 เราจะชําระ
พลับพลาแห่ง ชุมนุมและแท่น บูชาไว้เป็นที่บริสุทธิ์ และเรา
จะชําระอาโรนและบุตรชายเขาให้บริสุทธิด้
์ วย เพื่อ เขาจะ
45
ปรนนิ บัติเราในตําแหน่ งปุโรหิต เราจะสถิตอยู่ท่ามกลาง
ชนชาติอิสราเอล และจะเป็น พระเจ้า ของเขา 46 เขาจะรู ้วา่
เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เขา ผู้ได้นํา เขา ออก จาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์ เพื่อ เรา จะ สถิต อยู่ ท่ามกลาง เขา ทัง้ หลาย
เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา”
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แท่นสําหรับเผาเครือ
่ งหอม
“เจ้า จง สร้าง แท่น สําหรับ เผา เครือ
่ ง หอม จง ทํา แท่น
2
นั ้น ด้วย ไม้ กระถิน เทศ ให้ยาว ศอก หนึ่ ง กว้าง ศอก หนึ่ ง
เป็นรูป สี่ เห ลี่ ยมจัตุรัส และ สูง สอง ศอก เชิง งอน มุม แท่น
นั ้น ให้ เป็น ไม้ ท่อนเดียวกับ แท่น 3 และจงหุม
้ แท่น ด้วยทอง
คํา บริสุทธิ์ ทังด
้ ้า นบน และ ด้าน ข้าง ทุกด้าน และ เชิง งอน
ด้วย และ จง ทํา กระจัง ทองคํา ล้อม รอบ แท่น 4 จง ทํา ห่วง
ทองคําสองห่วง ติดไว้ใต้กระจังด้านละห่วงตรงกันข้าม ห่วง
นั ้น สําหรับ สอดใส่ไม้คานหาม 5 ไม้คานหาม นั ้น จง ทํา ด้วย
ไม้ กระถิน เทศ หุมด
้ ้วย ทองคํา 6 จง ตัง้ แท่น นั ้น ไว้ ข้าง นอก
ม่าน ซึ่ง อยูใกล้
่
หีบ พระ โอวาท ข้าง หน้า พระที่นั่ง กรุ ณา ซึ่ง
อยู่ เหนื อ หีบ พระ โอวาท ที่ที่เรา จะ พบ กับ เจ้า 7 จง ให้ อา
โร น เผา เครือ
่ ง หอม บน แท่น นั ้น ทุก เวลา เช้า เมื่อ เขา แต่ง
ประทีปก็ จงเผาเครือ
่ งหอมด้วย 8 และในเวลาเย็น เมื่อ อา
โรนจุด ประทีป ให้เผาเครือ
่ งหอมบนแท่น เป็น เครือ
่ งหอม
เนื องนิ ตย์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า
9 แต่เครือ
่ งหอมอย่างที่ห้าม อย่าได้เผาบนแท่นนั ้นเลย หรือ
เผาเครือ
่ งเผาบูชา หรือ เครือ
่ งธัญ ญบูชา หรือ เทเครือ
่ งดื่ม
บูชา บน นั ้น 10 ให้อา โร นทํา การ บูชา ไถ่บาป ที่ เชิง งอน ปี ละ
หนด้วยเลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่บาปลบมลทิน ให้เขาทําการ
ลบมลทินแท่นนั ้นปี ละหนตลอดชัว่ อายุของเจ้า แท่นนั ้นจะ
บริสุทธิ์ที่สุดแด่พระเยโฮวาห์”
1

เงินคร่งึ เชเขลเป็นค่าไถ่ชีวต
ิ
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 12 “เมื่อ เจ้า จะ จด
สํามะโนครัว ชนชาติ อส
ิ ราเอลจงให้ เขาต่างนํา ทรัพย์สินมา
ถวาย พระ เย โฮ วาห์ เป็น ค่า ไถ่ชีวต
ิ เมื่อ เจ้า นั บ จํานวน
11
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เขา เพื่อ จะ มิได้เกิด ภัย พิบติ
ั ขึ้น ใน หมู่ พวก เขา เมื่อ เจ้า
นั บ เขา 13 ทุก คน ที่ ขึ้น ทะเบียน สํามะโนครัว จะ ต้อง
ถวาย ของ อย่าง นี้ คือ เงินคร่งึ เช เขล ตาม เช เขล ของ สถาน
บริสุทธิ์ (เชเขลหนึ่ งมียี่สิบเก-ราห์) ครึ่งเชเขลเป็นเงินถวาย
แด่ พระ เย โฮ วาห์ 14 ทุกๆ คน ที่ ขึ้น ทะเบียน สํามะโนครัว
อายุตัง้ แต่ยี่สิบปีขึ้น ไป ให้นํา เงิน มา ถวาย พระ เย โฮ วาห์
15 เมื่อ เจ้า ทัง
้ หลาย นํา เงิน มา ถวาย พระ เย โฮ วาห์ เพื่อ จะ
ได้ไถ่ชีวิต ของ เจ้า ทัง้ หลาย นั ้น สําหรับ คน มังม
่ ีก็อย่า ถวาย
เกิน และ สําหรับ คนจน ก็ อย่า ถวาย น้ อย กว่า ครึง่ เช เขล
16 จง เก็บ เงิน ค่า ไถ่ จาก ชนชาติอิสราเอล และ จง กําหนด
เงิน ไว้ใช้จ่าย ใน พลับพลา แห่ง ชุมนุม เพื่อ เป็นที่ ระลึก
แก่ชนชาติอิสราเอลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ สําหรับการ
ไถ่ชีวิตของเจ้าทัง้ หลาย”
ขันทอง เหลือง สําหรับ ล้าง ชําระ มือ และ เท้า ของ พวก
ปุโรหิต

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 18 “เจ้าจงทํา ขันทอง
สัมฤทธิ์และพานรองขันทองสัมฤทธิด้
์ วย สําหรับ ล้างชําระ
จงตัง้ ขัน นั ้น ไว้ ระหว่างพลับพลาแห่ง ชุมนุมและแท่ นบูชา
แล้ว จงตัก นํ้า ใส่ไว้ในขัน นั ้น 19 ให้อาโรนและบุตรชายของ
เขาใช้ ล้างมือ และเท้า 20 เมื่อ เขาจะเข้าไปในพลับพลาแห่ง
ชุมนุม เขาจะต้องชําระด้วยนํ้า เพื่อ จะไม่ตาย หรือ เมื่อ เขา
เข้า มาใกล้ แท่น ทําการปรนนิ บัติ เพื่อ ถวายเครือ
่ งบูชาด้วย
21
ไฟ แด่ พระ เย โฮ วาห์
จง ให้ เขา ล้าง มือ และ เท้า เพื่อ จะ
มิได้ตาย และให้ เป็น กฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ประจํา ตัว เขา คือ
อาโรนกับเชื้อสายของเขาตลอดชัว่ อายุของเขา”
17

นํ้ามันเจิมอันบริสุทธิ์
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ยิง่ กว่า นั ้น พระเยโฮวาห์ ยงั ตรัส กับ โมเสสว่า 23 “จง
เอา เครือ
่ ง เทศ พิเศษ คือ มดยอบ นํ้า ซึ่ง หนั กห้า ร้อย เช เขล
และอบเชยหอมครึง่ จํานวนคือ สองร้อยห้า สิบ เชเขล และ
ตะไคร้ สอง ร้อย ห้า สิบ เช เขล 24 และ การบูร ห้า ร้อย เช เขล
ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ และนํ้ามันมะกอกเทศหนึ่ งฮิน
25 เจ้าจงเอาสิง
่ เหล่า นี้ มาทํา เป็น นํ้า มัน เจิมอัน บริสุทธิ์ เป็น
นํ้าหอมปรุ งตามศิลปช่างปรุ งนํ้ามันนั ้น จะเป็นนํ้ามันเจิมอัน
บริสุทธิ์ 26 แล้ว จงเอานํ้ามัน เจิม พลับพลาแห่ง ชุมนุมและ
หีบ พระโอวาทด้วย 27 โต๊ะ และเครือ
่ งใช้ ประจํา โต๊ะ คัน ประ
ทีปกับ เครือ
่ งใช้ ประจํา คัน ประทีป และแท่น เผาเครือ
่ งหอม
28 แท่น เครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งใช้ประจํา แท่น ทัง้ ขัน และ
29
พานรองขันนั ้น จงชําระให้บริสุทธิ์ เพื่อจะได้บริสุทธิที
์ ่สุด
และอะไรมาถูก สิง่ เหล่านั ้นก็บริสุทธิด้
์ วย 30 อนึ่ ง จงเจิม อา
โรนและบุตรชายเขา และสถาปนาเขาไว้ให้ปรนนิ บัติเราใน
ตําแหน่ ง ปุโรหิต 31 ท่านจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า ‘นี่
แหละ เป็น นํ้า มัน เจิมอัน บริสุทธิ์ สําหรับ เรา ตลอด ชัว่ อายุ
ของเจ้า 32 นํ้ามัน นี่ อย่า ให้เจิม คนสามัญ เลย และอย่า ผสม
ทํานํ้ามันอ่น
ื เหมือนอย่างนํ้ามันนี้ นํ้ามันนี้ เป็นนํ้ามันบริสุทธิ์
เจ้าทัง้ หลายจงถือไว้เป็นบริสุทธิ์ 33 ผู้ใดจะผสมนํ้ามันอย่าง
นี้ หรือ ผู้ ใดจะใช้ ชโลมคนต่างด้าว ผู้นั ้น จะถูก ตัดขาดจาก
ชนชาติของเขา’ ”
22

เครือ
่ งหอมสําหรับแท่นเผาเครือ
่ งหอม
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงเอาเครือ
่ งเทศคือ
ยางไม้ ชะมด และมหาหิงค์ ผสมกับกํายานบริสุทธิ์ ให้เท่าๆ
กัน ทุก อย่าง 35 จง ผสม เครือ
่ ง หอม ปรุ ง ตาม ศิลป ช่าง ปรุ ง
เจือด้วย เกลือ ให้ เป็น ขอ งบ ริสุทธิ์ และ ศักดสิ
ิ์ ทธิ์ 36 จง เอา
34
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ส่วนหนึ่ ง มาตํา ให้ละเอียด และวางอีก ส่วนหนึ่ ง ไว้หน้า หีบ
พระโอวาทในพลับพลาแห่งชุมนุมทเี่ ราจะพบกับเจ้า เครือ
่ ง
37
หอมนั ้นเจ้าจงถือว่าบริสุทธิ์ที่สุด เครือ
่ งหอมที่เจ้ากระทํา
ตามส่วนที่ ผสมนั ้น เจ้าอย่า ทํา ใช้เอง ให้ถือว่า นี่ เป็น เครือ
่ ง
38
หอมบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ ผู้ใดทําเครือ
่ งเช่นนี้ ไว้ใช้สูด
ดม ผู้นั ้นต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของเขา”

31
ช่างที่สร้างพลับพลาประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “ดูซี เราได้ ออกชื่อเบ
ซาเลล ผู้เป็น บุตรชายอุรี ผู้เป็น บุตรชายเฮอร์แห่งตระกูล ยู
ดาห์ 3 และได้ให้เขาประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า
คือ ให้ เขา มีสติ ปัญญา ความ เข้าใจ และ ความ รู ้ ใน วิชาการ
ทุกอย่าง 4 จะได้ คิดออกแบบอย่างประณี ตในการทําเครือ
่ ง
5
ทองคํา เงิน และทองสัมฤทธิ์ เจียระไนพลอยต่างๆสําหรับ
ฝัง ในกระเปาะและแกะสลัก ไม้ได้ คือ ประกอบวิชาการทุก
อย่าง 6 และ ดูเถิด เรา ได้ ตัง้ ผู้ ช่วย อีก คน หนึ่ ง ชื่อ โอ โฮ
ลีอับ บุตรชายอาหิสะมัคแห่งตระกูลดาน และสําหรับคนทัง้
ปวงผู้ เฉลียวฉลาดเราได้ บันดาลให้ เขามีจิตใจอัน ประกอบ
ด้วย สติปัญญา เพื่อ เขา จะ ได้ ทํา สิง่ สารพัด ซึ่ง เรา ได้ สัง่
เจ้า ไว้นั ้น 7 คือ พลับพลา แห่ง ชุมนุม หีบ พระ โอวาท และ
พระที่นั่ง กรุ ณา ซึ่ง อยู่ บนหีบ พระโอวาท และเครือ
่ งใช้ทุกอ
ย่างสําหรับ พลับพลา 8 โต๊ะ กับ เครือ
่ งใช้ สําหรับ โต๊ะ คัน ประ
ที ปบริสุทธิ์ กับ เครือ
่ งใช้ สําหรับ คัน ประทีป และแท่น เครือ
่ ง
หอม 9 แท่น เครือ
่ งเผาบูชากับ เครือ
่ งใช้ ประจํา แท่น ขันกับ
พานรองขัน นั ้น 10 เสื้อ ยศเย็บด้วยฝีมือ ประณี ต คือ เสื้อ ยศ
1
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อัน บริสุทธิ์ ของอาโรนปุโรหิต และเสื้อ ยศของบุตรชายของ
เขา เพื่อ จะได้ สวมปฏิ บัติในตําแหน่ ง ปุโรหิต 11 และนํ้ามัน
เจิม กับ เครือ
่ ง หอม สํา หรับที่บริสุทธิ์ ที่เรา บัญชา เจ้า นั ้น ให้
เขากระทําตามทุกประการ”
วัน สะ บา โต เป็น หมาย สําคัญ ระหว่าง พระเจ้า กับ
อิสราเอล

พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 13 “จง สัง่ ชนชาติ
อิสราเอล ว่า ‘เจ้า ทัง้ หลาย จง รักษา วัน สะ บา โต ของ เรา ไว้
เพราะนี่ จะเป็นหมายสําคัญระหว่างเรากับเจ้าตลอดชัว่ อายุ
ของเจ้า เพื่อ เจ้า จะได้รู ว่้ า เราคือ พระเยโฮวาห์ ผู้ได้กระทํา
เจ้า ให้บริสุทธิ์ 14 เหตุฉะนี้ เจ้า ทัง้ หลาย จง รักษา วัน สะ บา
โต ไว้ เพ ราะเป็นวัน บริสุทธิ์ สําหรับ เจ้า ทุก คน ที่ กระทํา ให้
วัน นั ้น เป็น มลทิน จะต้องถูก ประหารให้ ตายเป็น แน่ เพราะ
ผู้ ใด ก็ตาม ทําการ งาน ใน วัน นั ้น ผู้นั ้น ต้อง ถูก ตัดขาด จาก
ท่ามกลางชนชาติ ของเขา 15 จงทํางานแต่ ในกําหนดหกวัน
แต่ในวันที่เจ็ดเป็นวัน สะบาโต เป็นวัน หยุด พัก สงบ เป็นวัน
บริสุทธิ์แด่พระ เย โฮ วาห์ ผู้ใด ทํางาน ใน วัน สะ บา โต นั ้น
ต้องถูกลงโทษถึงตายเป็นแน่ 16 เหตุฉะนี้ ชนชาติอิสราเอล
จง รักษา วัน สะ บา โต ไว้ คือ ถือ วัน สะ บา โต ตลอด ชัว่ อายุ
ของ เขา เป็น พันธ สัญญา เนื อง นิ ตย์ 17 เป็น หมาย สําคัญ
ระหว่าง เรา กับ ชนชาติ อิสราเอล ว่า ใน หก วัน พระ เย โฮ
วาห์ได้ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก แต่ในวันที่เจ็ด
พระองค์ได้ทรงงดการงานไว้ และได้ ทรงหย่อนพระทัย ใน
วัน นั ้น’ ” 18 เมื่อ พระองค์ ตรัส แก่ โมเสสบนภูเขาซี นายเสร็จ
แล้ว พระองค์ได้ประทาน แผ่น พระ โอวาท สอง แผ่น เป็น
แผ่นศิลาจารึกด้วยนิว
้ พระหัตถ์ของพระเจ้า
12
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รู ปเคารพวัวทองคํา

เมื่อ พล ไพร่เห็น โมเสส ล่าช้า อยู่ ไม่ลง มา จาก ภูเขา จึง
ได้ พากัน มาหาอาโรน เรียนว่า “ลุก ขึ้น ขอท่านสร้างพระ
ให้แก่พวกข้าพเจ้า ซึ่ง จะนํา พวกข้าพเจ้า ไป ด้วยว่า โมเสส
คนนี้ ที่ได้นํา ข้าพเจ้า ออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์ เป็น อะไรไป
เสีย แล้ว ข้าพเจ้า ไม่ทราบ ” 2 ฝ่ายอาโรนได้กล่าวแก่ เขาว่า
“จงปลดตุ้มหูทองคําออกจากหูภรรยา และหูบุตรชายหญิง
ของ เจ้า ทัง้ หลาย แล้ว นํา มา ให้ เรา เถิด” 3 พล ไพร่ ทัง้ ปวง
จึง ได้ ปลด ตุ้มหู ทองคํา จาก หู ของ ตน มา มอบ ให้ กับ อา โรน
4 เมื่อ อาโรนได้ รับ ทองคํา จากมือ เขาแล้ว จึง ใช้ เครือ
่ งมือ
สลัก หล่อ รู ป เป็นวัว หนุ่ม แล้ว เขาทัง้ หลายประกาศว่า “โอ
อิสราเอล สิ่ง เหล่า นี้ แหละเป็น พระของเจ้า ซึ่ง นํา เจ้า ออก
จากแผ่นดินอียป
ิ ต์” 5 เมื่อ อาโรนได้ยน
ิ ดัง นั ้น แล้ว จึง สร้าง
แท่น บูชาไว้ ตรงหน้า รู ป วัว หนุ่มนน
ั ้ แล้ วอาโรนประกาศว่า
“พรุ ง่ นี้ จะเป็นวันเทศกาลเลี้ยงถวายพระเยโฮวาห์” 6 ครันร
้ ุ่ง
ขึ้นเขาตื่นขึ้นแต่เช้ามืด ถวายเครือ
่ งเผาบูชา และนําเครือ
่ ง
สันติ บูชา มา พล ไพร่ก็นั ่ง ลง กิน และ ดื่ม แล้วก็ลุก ขึ้น เล่น
สนุกกัน
โมเสสอ้อนวอนเพื่ออิสราเอล

“เจ้าลงไปเถิด ด้วย
ว่า ชนชาติ ของ เจ้า ซึ่ง เจ้า ได้ นํา ออก จาก แผ่นดินอียป
ิ ต์นั ้น
ได้ทําความ เสื่อม เสีย มาก แล้ว 8 เขา ได้ หันเห ออก จาก
ทาง ซึ่ง เรา สัง่ เขา ไว้อย่าง รวดเร็ว คือ หล่อ รู ป วัว ขึ้นรูป
หนึ่ ง สําหรับ ตน และ กราบ ไหว้รู ปนน
ั ้ และ ถวาย สัตว บูชา
แก่รู ปนัน
้ และ กล่าว ว่า ‘โอ อิสราเอล สิ่ง เหล่า นี้ แหละ เป็น
พระของเจ้า ซึ่งนําเจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์’ ” 9 แล้วพระ
7 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
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เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า “เรา เห็น พล ไพร่นี้ แล้ว ดูเถิด
เขาเป็น ชนชาติคอแข็ง 10 ฉะนั ้น บัดนี้ เจ้าจงปล่อยเราตาม
ลําพัง เพื่อ ความพิโรธของเราจะเดือดพลุ่ง ขึ้น ต่อ เขาและ
เพื่อ เรา จะ ผลาญ ทําลาย เขา เสีย ส่วน เจ้า เรา จะ ให้ เป็น
ประชาชาติใหญ่ ” 11 ฝ่ายโมเสสก็ วงิ วอนกราบทูล พระเยโฮ
วาห์พระเจ้า ของท่านว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์
จึง ทรงพระพิโรธอย่างแรงกล้า ต่อ พลไพร่ของพระองค์ ซึ่ง
พระองค์ทรงนําออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ ด้วยฤทธานุภาพ
อัน ใหญ่ยิง่ และด้วยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ของพระองค์เล่า
12 เหตุไฉนจะให้ ชนชาวอียป
ิ ต์กล่าวว่า ‘พระองค์ทรงนํา เขา
ออกมาเพื่อจะทรงทําร้ายเขา เพื่อจะประหารชีวต
ิ เขาที่ภูเขา
และทําลายเขาเสียจากพื้นแผ่นดินโลก’ ขอพระองค์ทรงหัน
กลับ เสีย จากความพิโรธอัน แรงกล้า ของพระองค์ และทรง
กลับ พระทัย อย่า ทํา อันตราย แก่ พล ไพร่ ของ พระองค์เอง
13 ขอพระองค์ได้ทรงระลึกถึงอับราฮัม อิสอัค และอิสราเอล
ผู้รับ ใช้ของพระองค์ เป็น ผู้ ซ่ึง พระองค์ได้ทรงปฏิญาณด้วย
พระองค์ เองแก่ เขาเหล่า นั ้น ไว้ว่า ‘เราจะให้เชื้อ สายของเจ้า
ทวี ข้น
ึ ดุจ ดวงดาวในท้องฟ้า และแผ่น ดิน นี้ ทัง้ หมดซึ่ง เรา
สัญญาไว้แล้ว เราจะยกให้แก่เชื้อ สายของเจ้า และเขาจะ
รับไว้เป็นมรดกตลอดไป’ ” 14 แล้วพระเยโฮวาห์จึงทรงกลับ
พระทัย มิได้ทรงทํา อันตรายอย่างที่พระองค์ทรงดําริวา่ จะ
กระทําแก่พลไพร่ของพระองค์
อิสราเอล เปลือย กาย และ ไหว้รู ป เคารพ โมเสส ทําลาย
รู ปเคารพ
15 ฝ่ายโมเสสกลับลงมาจากภูเขาถือแผ่นศิลาพระโอวาท
มาส อง แผ่น ซึ่ง จารึก ทัง้ สอง ด้าน จารึกทังด
้ ้าน นี้ และ
ด้านนั ้น 16 แผ่นศิลาเหล่า นั ้น เป็น งานจากฝี พระหัตถ์ ของ
พระเจ้า และอักษรที่จารก
ึ นั ้นเป็นลายพระหัตถ์ของพระเจ้า
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สลัก ไว้ บน แผ่น ศิลานัน
้ 17 เมื่อ โย ชู วา ได้ยน
ิ เสียง พล ไพ
ร่อ้ออ
ื ึ งอยู่ เขาจึง เรียนโมเสสว่า “ที่ค่ายมี เสียงเหมือนเกิด
สงคราม” 18 ฝ่ายโมเสสตอบว่า “ที่เราได้ ยนม
ิ ิใช่เสีย งอื้ออึง
ของคนที่มีชัยชนะ และมิใช่เสียงคนที่แพ้ แต่เป็น เสียงคน
ร้องเพลงกัน” 19 ต่อ มาพอโมเสสเข้า มาใกล้ค่าย ได้เห็นรูป
วัวหนุ่มและคนเต้นรํา โทสะของโมเสสก็เดือดพลุ่งขึ้น ท่าน
โยนแผ่น ศิลาทิง้ ตกแตกเสีย ที่ เชิง ภูเขานั ่นเอง 20 แล้วท่าน
เอารู ปวัวหนุ่มที่พลไพร่ทําไว้นั้นเผาเสีย และบดเป็นผงโรย
ลงในนํ้า และบังคับ ให้ชนชาติอิส ราเอลดื่มน้าํ นั ้น 21 โมเสส
จึง ถาม อา โร นว่า “พล ไพร่นี้ กระทํา อะไร แก่ ท่าน เล่า ท่าน
จึง นํา บาป อัน ใหญ่นี้ มา สู่พวก เขา ” 22 ฝ่าย อา โรน ตอบ ว่า
“อย่า ให้ ความโกรธของเจ้า นายของข้าพเจ้า เดือดพลุ่ง ขึ้น
เลย ท่าน ก็รู จั
้ ก พล ไพร่ พวก นี้ แล้วว่า เขา เอน เอียง ไป ใน
ทาง ชัว่ 23 เขา มา ร้องขอ ข้าพเจ้า ว่า ‘ขอ จง ทํา พระ ให้ พวก
ข้าพเจ้า ซึ่งจะนําพวกข้าพเจ้าไป ด้วยว่าโมเสสคนนี้ ที่ได้นํา
พวก ข้าพเจ้า ออก จาก แผ่นดินอียป
ิ ต์ นั ้น เกิด อะไร ขึ้นกับ
24
เขา ข้าพเจ้า ไม่ทราบ ’ แล้ว ข้าพเจ้า ตอบแก่ เขาว่า ‘ผู้ใด
มี ทองคํา ให้ ปลด ออก มา’ เขา ก็ มอบ ทองคํา ให้แก่ข้าพเจ้า
และ ข้าพเจ้า จึง โยน ลง ไป ใน ไฟ แล้ววัวนี้ก็ออก มา ” 25 เมื่อ
โมเสสเห็นประชาชนแสดงออกถึงการเปลือยเปล่าเสียแล้ว
(เพราะว่า อาโรนปล่อยให้ เขาเปลือยเปล่า จนน่า ละอายท่า
มกลางพวกศัตรู )
สามพันคนที่ไหว้รู ปเคารพถูกประหารชีวต
ิ

แล้ว โมเสสยืน อยูที
่ ่ประตูค่ายร้องว่า “ผู้ใดอยู่ฝ่ายพระ
เยโฮวาห์ให้ผู้นั ้น มาหาเราเถิด” ฝ่ายลูก หลานของเลวีได้มา
หา โมเสส พร้อม กัน 27 โมเสส จึง กล่าว แก่ เขา ว่า “พระ เย
โฮ วาห์ พระเจ้า ของ อิส รา เอลตรัสสงด
ั ่ ัง นี้ ว่า ‘จง เอา ดาบ
26
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สะพาย ทุก คน แล้ว จง ไป มา ตาม ประตู ต่างๆ ทัว่ ค่าย ทุกๆ
คนจงฆ่า พี่ น้องและมิตรสหายและเพื่อนบ้านของตัว เอง’ ”
28 ฝ่าย ลูก หลาน ของ เลวีก็ทํา ตาม โมเสส สัง
่ และ พล ไพร่
ประมาณสามพัน คนตายลงในวัน นั ้น 29 ด้วยโมเสสกล่าว
ไว้แล้วว่า “ใน วัน นี้ ท่าน ทัง้ หลาย จง สถาปนา ตัว เอง รับ ใช้
พระ เย โฮ วาห์ จง ให้ทุก คน สู้ รบ กับ บุตร ชาย และ พี่ น้ อง
ของ ตน เพื่อ วัน นี้ พระองค์จะ ได้ อํานวย พระพร แก่ ท่าน ทัง้
หลาย” 30 ครันว
้ ันรุ่ง ขึ้น โมเสสจึง กล่าวแก่ พลไพร่ว่า “ท่าน
ทัง้ หลาย ทําบาป อัน ใหญ่ยิง่ แต่บัดนี้ เรา จะ ขึ้น ไป เฝ้า พระ
เยโฮวาห์ ชะรอยเราจะทําการลบมลทิน บาปของท่านได้”
31 โมเสสจึง กลับ ไปเฝ้า พระเยโฮวาห์ ทูล ว่า “โอ พระเจ้า ข้า
พลไพร่นี้ ทําบาปอัน ใหญ่ยิง่ เขาทํา พระด้วยทองคํา สําหรับ
ตัว เอง 32 แต่บัดนี้ ขอ พระองค์ โปรด ยก โทษ บาป ของ เขา
ถ้า หาไม่ ขอ พระองค์ ทรง ลบ ชื่อ ของ ข้า พระองค์ เสีย จาก
ทะเบียนที่พระองค์ทรงจดไว้” 33 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ
โมเสสว่า “ผู้ใดทําบาปต่อเราแล้วเราจะลบชื่อผู้นั้นเสียจาก
ทะเบียนของเรา 34 ฉะนั ้นบัดนี้ จงไปเถอะ นําพลไพร่ไปยังที่
ซึ่ง เราบอกแก่เจ้าแล้ว ดูเถิด ทูต สวรรค์ของเราจะนํา หน้า
เจ้า แต่ว่า ในวัน นั ้น เมื่อ เราจะพิพากษาเขา เราจะลงโทษ
เขา” 35 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้ภัย พิบัติเกิด ขึ้น แก่
พลไพร่ เพราะเหตุเขาทํารู ปวัวหนุ่มซึ่งอาโรนทํานั ้น

33

พระเจ้า ต้องการ ทําลาย อิสราเอล โมเสส ยก ย้าย
พลับพลา
1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “ไปเถิด จงยกไปจาก
ที่นี่ เจ้า กับ พล ไพร่ ซ่ึง เจ้า นํา ขึ้น มา จาก แผ่นดินอียป
ิ ต์ ไป
ยัง แผ่น ดิน ซึ่ง เราปฏิญาณกับ อับ ราฮัม อิส อัค และยาโคบ
ว่า ‘แผ่นดิน นั ้น เราจะให้แก่เชื้อ สายของเจ้า’ 2 เราจะใช้ทูต
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สวรรค์องค์หน่งึ นําหน้าเจ้าไป และจะไล่ คนคานาอัน คนอา
โมไรต์ คนฮิต ไทต์ คนเปริส ซี คนฮี ไวต์ คนเยบุส ออกเสีย
จากที่นั ่น 3 จงนํา ไปถึง แผ่น ดิน ซึ่งมี น้ํานมและนํ้า ผึ้ง ไหลบ
ริบูรณ์ แต่เราจะไม่ ข้น
ึ ไปกับ พวกเจ้า เกรงว่า เราจะทําลาย
ล้างพวกเจ้าเสียกลางทาง เพราะว่าเจ้าเป็นชนชาติคอแข็ง
” 4 เมื่อ พลไพร่ได้ยิน ข่าวร้ายนั ้น เขามี ความโศกเศร้า และ
ไม่มีผู้ใด ใส่ เครือ
่ ง ประดับ เลย 5 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส
กับโมเสสว่า “จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า ‘เจ้าทัง้ หลาย
เป็นชนชาติคอแข็ง ถ้าเราจะขึ้นไปกับเจ้าเพียงครู เดี
่ ยว เรา
ก็ จะทําลายล้างเจ้า เสีย ฉะนั ้น บัดนี้ จงถอดเครือ
่ งประดับ
ออก เสีย เพื่อ เรา จะ รู ว่้ า ควร จะ กระทํา อย่างไร กับ เจ้า’ ”
6 ฝ่ายชนชาติ อส
ิ ราเอลก็ ถอดเครือ
่ งประดับ ออกตอนที่ เขา
อยู่ แถบภู เขาโฮเรบ 7 ฝ่ายโมเสสตัง้ พลับพลาหลัง หนึ่ ง ไว้
ข้างนอกไกลจากค่าย และเรียกว่าพลับพลาแห่งชุมนุม ต่อ
มาทุก คนซึ่ง ปรารถนาจะเข้า เฝ้า พระเยโฮวาห์ก็ออกไปยัง
พลับพลาแห่งชุมนุม ซึ่งตัง้ อยู่นอกบริเวณค่าย 8 และต่อมา
เมื่อไรที่โมเสสออกไปยังพลับพลานั ้น พลไพร่ทัง้ ปวงก็จะลุก
ขึ้น ยืน อยูที
่ ่ประตูเต็นท์ของตน มองดูโมเสสจนท่านเข้าไป
ในพลับพลา 9 ครัน
้ โมเสสเข้าไปในพลับพลาแล้ว เสาเมฆก็
ลอยลงมาตัง้ อยูที
่ ่ประตูพลับพลา แล้ว พระเยโฮวาห์ก็ตรัส
สนทนา กับ โมเสส 10 เวลา พล ไพร่ ทัง้ ปวง เห็น เสา เมฆ นั ้น
ตัง้ อยูที
่ ่ประตูพลับพลาเมื่อไร ทุกคนก็จะลุกขึ้นยืนนมัสการ
อยูที
่ ่ประตูเต็นท์ของตน 11 ดังนี้ แหละพระเยโฮวาห์ตรัส กับ
โมเสสสองต่อสอง เหมือนมิตรสหายสนทนากัน แล้วโมเสส
ก็กลับ ไปยัง ค่าย แต่โยชู วาผู้รับ ใช้หนุ่ม ผู้เป็น บุตรชายของ
นูน มิได้ออกไปจากพลับพลา
โมเสสอ้อนวอนพระเจ้าให้พระองค์อยูกั
่ บอิสราเอล
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โมเสส กราบ ทูล พระ เย โฮ วาห์ว่า “ดูเถิด
พระองค์ได้ตรัสสัง่ ข้า พระองค์ว่า ‘จง นํา พล ไพร่นี้ ขึ้น ไป
’ แต่พระองค์มิได้แจ้ง ให้ ข้า พระองค์ ทราบ ว่า จะ ใช้ผู้ใด
ขึ้น ไป กับ ข้า พระองค์ แม้กระนั ้น พระองค์ก็ยัง ตรัส กับ ข้า
พระองค์ว่า ‘เรา รู จ
้ ัก เจ้า ตาม ชื่อ ของ เจ้า และ เจ้า ก็ได้รับ
ความ กรุ ณา ใน สายตา ของ เรา ด้วย’ 13 ฉะนั ้น บัดนี้ ข้า
พระองค์ ทูล วิงวอน ต่อ พระองค์ ถ้า แม้ข้า พระองค์ได้รับ
พระ กรุ ณา ใน สาย พระเนตร ของ พระองค์แล้ว ขอ ทรง
โปรด สําแดง พระ มรรคา ของ พระองค์ให้ข้า พระองค์เห็น
ใน กาล บัดนี้ เพื่อ ข้า พระองค์ จะ รู จ
้ ัก พระองค์ แล้ วจะ รับ
พระ กรุ ณา ใน สาย พระเนตร ของ พระองค์ และ ขอ ทรง
ถือว่า ชนชาตินี้ เป็น พล ไพร่ ของ พระองค์” 14 ฝ่าย พระ องค์
ตรัสว่า “เรา เอง จะ ไป กับ เจ้า และ ให้เจ้าได้พัก ” 15 ฝ่าย
โมเสส จึง กราบทูล พระองค์ว่า “ถ้า พระองค์มิได้เสด็จ ไป
กับ ข้า พระองค์ ก็ขอ อย่า นํา พวก ข้า พระองค์ ขึ้น ไป จาก
ที่นี่ เลย 16 ทํา อย่างไร จะ ทราบ ได้ตรง นี้ ว่า ข้า พระองค์ และ
พลไพร่ ของพระองค์ได้รับ พระกรุ ณาในสายพระเนตรของ
พระองค์แล้ว ก็เมื่อ พระองค์ เสด็จ ไป กับ พวก ข้า พระองค์
ด้วยมิใช่หรือ ดังนี้ เราทัง้ หลายทัง้ ข้า พระองค์ และพลไพร่
ของพระองค์ จึง จะแยกออกจากชนชาติ ทัง้ ปวงที่อยูบนพื
่
้น
17
แผ่น ดิน โลก” ฝ่ายพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “เรา
จะกระทํา สิง่ ที่เจ้ากล่าวถึง นี้ ด้วยเพราะว่า เจ้า ได้ รับ ความ
กรุ ณาในสายตาของเราแล้ว และเรารู จ
้ ัก เจ้า ตามชื่อ ของ
เจ้า” 18 โมเสสจึง กราบทูล ว่า “ขอทรงโปรดสําแดงสง่า ราศี
ของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิด” 19 พระองค์จึงตรัสตอบว่า
“เราจะให้คุณ ความดีของเราประจักษ์แจ้ง ต่อ หน้า เจ้า และ
เราจะประกาศนามของเราคือ เยโฮวาห์ ให้ประจักษ์ ต่อหน้า
เจ้า เราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใด เราก็จะโปรดปรานผู้นั ้น
12
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และ เรา ประสงค์ จะ เมตตา แก่ผู้ ใด เรา ก็ จะ เมตตา ผู้นั ้น ”
20 พระองค์จึง ตรัสว่า “เจ้าจะเห็น หน้า ของเราไม่ได้ เพราะ
มนุษย์เห็น หน้า เราแล้ว จะมีชีวิตอยูไม่
่ ได้ ” 21 พระเยโฮวาห์
ตรัส อีกว่า “ดูเถิด มีที่แห่ง หน่ึ งอยูใกล้
่
เรา เจ้าจงไปยืน อยู่
บนศิลานน
ั ้ 22 แล้ว ขณะ เมื่อ สง่า ราศี ของ เรา กําลัง ผ่าน ไป
เรา จะ ซ่อน เจ้า ไว้ ใน ช่อง ศิลา และ จะ บัง เจ้า ไว้ ด้วย มือ เรา
จนกว่าเราจะผ่านไป 23 เมื่อเราเอามือของเราออกแล้ว เจ้า
จะเห็นหลังของเรา แต่หน้าของเราเจ้าจะมิได้เห็น”

34

โมเสสจะทําแผ่นศิลาใหม่สําหรับพันธสัญญา
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า “จง สกัด ศิลา อีก สอง
แผ่นเหมือนเดิมแล้วเราจะจารึกคําเหมือนในแผ่นเก่าที่เจ้า
ทํา แตกนั ้น ให้ 2 จงเตรียมให้พร้ อมเวลาเช้า แล้ว จงขึ้น มา
บนภูเขาซีนายแต่เช้า จงคอยเฝ้าเราบนยอดภูเขานั ้น 3 อย่า
ให้ผู้ใดขึ้น มาด้วย และอย่า ให้ผู้ใดมาอยู่ ตลอดทัวท
่ งั ้ ภูเขา
อย่าให้ฝูงแพะแกะ ฝูงวัวกินหญ้าอยูหน
่ ้าภูเขานี้ เลย” 4 ฝ่าย
โมเสสจึง สกัด ศิลาสองแผ่น เหมือนสองแผ่น แรก แล้วท่า
นก็ ต่ืน แต่ เช้า ขึ้น ไปบนภูเขาซี นายตามรับสัง่ ของพระเยโฮ
วาห์ ถือ ศิลา ไป สอง แผ่น 5 ฝ่าย พระ เย โฮ วาห์ เสด็จ ลง มา
ใน เมฆ และ โมเสส ยืน อยู่ กับ พระองค์ที่ นั ่น และ ออก พระ
นาม พระ เย โฮ วาห์ 6 พระ เย โฮ วาห์ เสด็จ ผ่าน ไป ข้าง หน้า
ท่าน ตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ผู้ทรงพระ
กรุ ณา ทรงกอปรด้วยพระคุณ ทรงกริว้ ช้า และบริบูรณ์ด้วย
ความ เมตตา และ ความ จริง 7 ผู้ทรง สําแดง ความ เมตตา
ต่อมนุษย์กระทัง่ พัน ชัว่ อายุ ผู้ทรงโปรดยกโทษความชัว่ ช้า
การละเมิด และบาปของเขาเสีย แต่จะทรงถือว่า ไม่มีโทษ
ก็หามิได้ และให้ โทษเพราะความชัว่ ช้า ของบิดาตกทอดไป
1
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ถึง ลูก หลานสามชัว่ สี่ชัว่ อายุ คน ” 8 ฝ่ายโมเสสจึง รีบ กราบ
ลงที่ พ้น
ื ดิน นมัสการ 9 แล้วทูล ว่า “โอ ข้า แต่องค์พระผู้ เป็น
เจ้า ถ้าแม้ข้าพระองค์ได้รับพระกรุ ณาในสายพระเนตรของ
พระองค์ ข้า พระองค์ ทูล วิงวอน ต่อ พระองค์ ขอ องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้าของ ข้า พระองค์ โปรด เสด็จ ไป ท่ามกลาง พวก ข้า
พระองค์ เพราะเป็น ชนชาติ คอแข็งด้อด
ื ึง และขอทรงโปรด
ยกโทษความชัว่ ช้าและความบาปของพวกข้าพระองค์ และ
โปรดรับพวกข้าพระองค์เป็นมรดกของพระองค์ด้วย”
ทรงห้ามไม่ให้อิสราเอลร่วมกับคนต่างชาติในคานาอัน
ฝ่ายพระองค์ ตรัสว่า “ดูเถิด เราจะทํา พันธสัญญาไว้
เราจะทําการมหัศจรรย์ ต่อ หน้า ชนชาติ ของเจ้า ทุก คน ซึ่ง
ไม่มีผู้ใดกระทํา ในประชาชาติ ใดทัว่ พิภพ และประชาชนทัง้
ปวงซึ่งเจ้าอยู่ท่ามกลางเขานั ้น จะเห็นกิจการของพระเยโฮ
วาห์ เพราะการซึ่งเราจะทําต่อเจ้านั ้นจะเป็นสิง่ ที่น่ากลัวยิง่
นั ก 11 จงถือ ตามคํา ซึ่ง เราบัญชาเจ้า ในวัน นี้ ดูเถิด เราจะ
ไล่คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์
และคนเยบุส ไปให้พ้นหน้าเจ้า 12 จงระวังตัวให้ดี อย่ากระทํา
พันธสัญญากับ ชาวเมืองซึ่ง เจ้า จะไปถึง นั ้น เกรงว่า จะเป็น
บ่วงแร้ว ดัก พวกเจ้า 13 แต่เจ้าทัง้ หลายจงทําลายแท่น บูชา
และทุบ เสาอัน ศักดสิ
ิ์ ทธิของเขาให้
แหลกละเอียด และโค่น
์
14
เสารู ป เคารพของเขาเสีย เจ้าอย่า นมัสการพระอื่น เลย
เพราะพระเยโฮวาห์ผู้ทรงพระนามว่า หวงแหนเป็น พระเจ้า
ผู้ทรงหวงแหน 15 เกรงว่าเจ้าจะทําพันธสัญญากับชาวเมือง
นั ้น และเมื่อเขาเล่นชูก
้ ับพระของเขา และถวายสัตวบูชาแก่
บรรดาพระนั ้น เขาจะเชิญพวกเจ้าไปร่วมด้วย และพวกเจ้า
จะไปกินของที่เขาถวายบูชานน
ั ้ 16 เกรงว่าเจ้าจะรับบุตรสาว
10
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ของเขามาเป็น ภรรยาบุตรชายของเจ้า และบุตรสาวของ
เขานั ้น จะไปเล่น ชู้ กับ พระของเขา และชักชวนให้บุตรชาย
ของเจ้า ไปเล่น ชู้ กับ พระนั ้น ด้วย 17 เจ้าอย่า หล่อ รู ป พระไว้
สําหรับตัวเองเลย
คําบัญชาซํ้าเรือ
่ งเครือ
่ งบูชา

18

เจ้า ทัง้ หลาย จง ถือ เทศกาล กิน ขนมปัง ไร้เชื้อ จง กิน
ขนมปัง ไร้ เชื้อ ให้ ครบ เจ็ด วัน ตาม กําหนด ใน เดือน อา บีบ
ตาม ที่ เรา บัญชา เจ้า เพราะ เจ้า ออก จาก อียป
ิ ต์ ใน เดือน
19
อา บีบ
ทุกสิ่ ง ซึ่ง ออก จาก ครรภ์ ครัง้ แรก เป็น ของ
เรา คือ สัตว์ตัวผู้ทัง้ หมด ของ เจ้า ลูก หัวปีของ วัว และ ของ
แกะ 20 ส่วน ลูก ลา หัวปี นั ้น เจ้า จง นํา ลูก แกะ มา ไถ่ไว้ ถ้า
แม้เจ้ามิได้ไถ่ก็จงหักคอมัน เสีย บุตรชายหัวปี ทัง้ หลายของ
พวกเจ้า นั ้น จะต้องไถ่ไว้ด้วย อย่า ให้ผู้ใดมาเฝ้า เรามือ เปล่า
เลย 21 เจ้าจงทําการงานในกําหนดหกวัน แต่วันที่เจ็ดจงพัก
แม้ว่าในฤดูไถนาและฤดูเกี่ยวข้าวก็จงพัก 22 จงถือเทศกาล
สัปดาห์ คือเทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้นฤดูเกี่ยวข้าวสาลี และ
ถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บผลิตผลในปลายปี 23 บรรดา
ผู้ชายทัง้ หลายของพวกเจ้าต้องมาประชุมกันต่อพระพักตร์
พระ เย โฮ วาห์พระเจ้า คือ พระเจ้า แห่งอิส รา เอ ล ปี ละ สาม
ครัง้ 24 เพราะเราจะขับไล่ชนชาติทัง้ หลายออกไปให้พ้นหน้า
พวกเจ้า และจะขยายเขตแดนเมืองของเจ้า ให้ กว้างออกไป
เมื่อ พวกเจ้า จะขึ้น ไปเฝ้า พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า ปี ละ
สามครัง้ นั ้น จะไม่มีใครอยากได้แผ่นดินของเจ้าเลย 25 อย่า
ถวายเลือดบูชาพร้อมกับ ขนมปังมีเชื้อ และเครือ
่ งบูชาอัน
เกี่ยวกับ เทศกาลเลี้ยงปัส กานั ้น อย่าให้เหลือ ไว้จนถึง วันรุ่ง
ขึ้น 26 จงคัด พืช ผลแรกจากผลรุ น
่ แรกในไร่นามาถวายใน
พระนิ เวศพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า อย่าต้มเนื้ อลูกแพะ
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ด้วยนํ้านมแม่ ของมัน เลย” 27 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสส
ว่า “คําเหล่านี้ จงเขียนไว้ เพราะเราทําพันธสัญญาไว้กับเจ้า
และพวกอิสราเอลตามข้อความเหล่านี้ แล้ว”
โมเสสกลับมาด้วยแผ่นศิลาใหม่สําหรับพันธสัญญา

28

ฝ่ายโมเสสเฝ้า พระเยโฮวาห์อยูที
่ ่นั ่น สี่สิบวัน สี่สิบคืน
มิได้รับ ประทานอาหารหรือ นํ้า เลย และท่านจารึก คํา พันธ
สัญญาไว้ที่แผ่นศิลา คือพระบัญญัติสิบประการ 29 อยูต่
่ อมา
โมเสสได้ลงมาจากภูเขาซีนาย ถือแผ่นพระโอวาทสองแผ่น
มาด้วย เวลาที่ ลงมาจากภูเขานั ้น โมเสสก็ไม่ทราบว่า ผิว
หน้า ของตนทอแสงเนื่ อง ด้วยพระเจ้า ทรงสนทนากับท่าน
30 เมื่อ อา โรน และ คน อิสราเอล ทัง
้ ปวง มอง ดูโมเสส ดูเถิด
ผิว หน้า ของ ท่าน ทอแสง และ เขา ก็กลัว ไม่กล้า เข้า มา
ใกล้ท่าน 31 ฝ่าย โมเสส เรียก เขา มา แล้ วอา โร นกับ บรรดา
ประมุข ของ ชุมนุมก็กลับ มา หา โมเสส และ ท่าน สนทนา กับ
เขา 32 แล้วภายหลังคนอิสราเอลทัง้ หลายเข้ามาใกล้ โมเสส
จึง ให้บัญญัติแก่เขาตามที่ พระเยโฮวาห์ ตรัส แก่ ท่านทุก ข้อ
บน ภูเขา ซีนาย 33 เมื่อ ท่าน พูด จบ แล้วก็ใช้ผ้า คลุม หน้า ไว้
34 แต่เมื่อไรที่ โมเสสเข้า เฝ้า ทูล ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
ท่านก็ ปลดผ้า นั ้น ออกเสีย จนกว่า จะกลับ ออกมา แล้วท่า
นออกมาเล่าให้คนอิสราเอลฟังตามที่ ท่านรับพระบัญชามา
แล้วนัน
้ 35 และคนอิสราเอลดูหน้าของโมเสสคือเห็นผิวหน้า
ของโมเสสทอแสง ฝ่ายโมเสสใช้ ผ้า คลุม หน้า ไว้อีกทุก ครัง้
จนกว่าจะเข้าไปทูลพระองค์

35
ทรงห้ามไม่ให้ก่อไฟในวันสะบาโต
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1

ฝ่าย โมเสส ให้ ชุมนุม ชน อิสราเอล ทัง้ หมด ประชุม กัน
กล่าวแก่ เขาว่า “ต่อ ไปนี้ เป็น สิง่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ บัญชาให้
ท่าน ทัง้ หลาย กระทํา 2 จง ทํางาน ใน กําหนด หก วัน แต่วัน
ที่เจ็ด ให้ ท่านถือ เป็นวัน บริสุทธิ์ เป็นวัน สะบาโตแด่ พระเย
โฮวาห์ สําหรับใช้พัก ผู้ใดทํางานในวันนั ้นต้องถูกลงโทษถึง
ตาย 3 ในวันสะบาโตนั ้นอย่าก่อไฟเลย ทัว่ ตลอดที่อาศัยของ
ท่าน”
ขอให้พลไพร่ถวายแด่พระเจ้า
โมเสส ได้กล่าว แก่ ชุมนุม ชน อิสราเอล ทัง้ หมด ว่า “ต่อ
ไปนี้ เป็น สิง่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาว่า 5 ท่านทัง้ หลาย
จง นํา ของ จาก ของ ที่มีอยูมา
่ ถวาย พระ เย โฮ วาห์ ผู้ใด มี
นํ้าใจกว้างขวางให้ผู้นั ้น นํา ของมาถวายพระเยโฮวาห์ คือ
ทองคํา เงิน และ ทอง สัมฤทธิ์ 6 ผ้า สีฟ้า สี ม่วง สีแดง เข้ม
ผ้า ป่าน เนื้ อ ละเอียด และ ขน แพะ 7 หนัง แกะ ตัวผู้ย้อม
สีแดง หนังของตัวแบดเจอร์และไม้กระถินเทศ 8 นํ้ามันเติม
ตะเกียง เครือ
่ ง เทศ สําหรับ เจือ นํ้ามัน เจิม และ ปรุ ง เครือ
่ ง
9
หอมสําหรับการเผาถวาย พลอยสี น้ําข้าวและพลอยต่างๆ
สําหรับ ฝัง ทํา เอโฟดและทับทรวง 10 จงให้ทุกคนที่ เฉลียว
ฉลาดในหมู่ พวกท่าน พากัน มาทํา สิง่ ทัง้ ปวงซึ่ง พระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาให้ทําแล้ว 11 คือพลับพลา เต็นท์ และผ้าคลุม
พลับพลา ขอเกี่ยวและไม้กรอบ กลอน เสา และฐานรองรับ
เสา ของ พลับพลา นั ้น 12 หีบ และ ไม้ คานหาม หีบ พระที่นั่ง
กรุ ณากับ ม่านบังตา 13 โต๊ะ กับ ไม้ คานหามโต๊ะ เครือ
่ งใช้ทัง้
14
ปวงสําหรับ โต๊ะ และขนมปัง หน้า พระพักตร์ คัน ประทีป
ที่ให้แสง สว่าง กับ เครือ
่ ง อุปกรณ์ และ ตะเกียง และ นํ้ามัน
เติม ตะเกียง 15 แท่น เผา เครือ
่ ง หอม กับ ไม้ คานหาม แท่น
4
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นั ้น นํ้ามัน เจิม และเครือ
่ งหอมสําหรับ เผาถวาย และม่าน
บังตาสําหรับ ประตูที่ประตูพลับพลา 16 แท่น เครือ
่ งเผาบูชา
กับ ตาข่าย ทอง สัมฤทธิ์ ไม้คานหาม และ เครือ
่ ง ใช้ ทัง้ ปวง
17
ของแท่น ขันกับ พานรองขัน นั ้น ผ้า ม่านสํา หรับกัน
้ ลาน
พลับพลา กับ เสา และ ฐาน รองรับ เสา และ ผ้า ม่าน สําหรับ
ประตูลาน 18 หลัก หมุด สําหรับ พลับพลา และ หลัก หมุด
สําหรับลานพลับพลาพร้อมกับเชือก 19 เสื้อยศเย็บด้วยฝีมือ
ประณี ต สําหรับ แต่ง เวลาปรนนิ บัติในที่บริสุทธิ์ คือ เสื้อ ยศ
บริสุทธิ์ สําหรับ อาโรนปุโรหิต และเสื้อ ยศสําหรับ บุตรชาย
ของ ท่าน เพื่อ ใช้ปฏิบัติใน ตําแหน่ ง ปุโรหิต” 20 แล้วชุมนุม
ชนอิสราเอลทัง้ หมดก็ แยกย้ายกัน จากโมเสสไป 21 ทุกคน
ที่มีใจ ปรารถนา และ ที่มีใจ สมัครก็ นํา สิง่ ของ มา ถวาย พระ
เยโฮวาห์ สําหรับ พลับพลาแห่ง ชุมนุมและการปรนนิ บัติทัง้
หลาย และสําหรับ เครือ
่ งยศบริสุทธิ์ 22 เขาจึง พากัน มาทัง้
ชายและหญิง บรรดาผู้มีน้าํ ใจสมัครนํามาซึ่งเข็มกลัด ตุ้มหู
แหวน ตรา และ กําไล เป็น ทอง รู ป พรรณ ทัง้ นั ้น คือ ทุก คน
นํา ทองคํา มาแกว่ง ไปแกว่ง มาถวายพระเยโฮวาห์ 23 ส่วน
ทุก คน ที่มีด้าย สีฟ้า สี ม่วง สีแดง เข้ม หรือ ที่มีผ้า ป่าน เนื้ อ
ละเอียด ขนแพะ หนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง และหนั งของตัว
แบดเจอร์ก็เอาของเหล่า นั ้น มาถวาย 24 ทุกคนที่มีเงิน หรือ
ทอง สัมฤทธิ์ จะ ถวาย ก็ นํา มา ถวาย พระ เย โฮ วาห์ และ ทุก
คน ที่มีไม้กระถิน เทศ ใช้ การ ได้ก็นํา ไม้ นั ้น มา ถวาย 25 ส่วน
ผู้ หญิง ทัง้ ปวงที่ ชํานาญก็ ปั่ นด้ายด้วยมือ ของตน แล้ วนํา
ด้ายซึ่ง ปั่ นนั ้น มาถวายทัง้ สีฟ้า สี ม่วง สีแดงเข้ม และเส้น
ป่านปั่ นอย่างดี 26 ฝ่ายบรรดาผูห
้ ญิงที่มีใจปรารถนาก็ปั่นขน
27
แพะด้วยความชํานาญ บรรดาประมุขก็นําพลอยสีน้ําข้าว
และพลอยต่างๆมาสําหรับฝังทําเอโฟด และทับทรวง 28 กับ
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เครือ
่ งเทศและนํ้ามันเติมตะเกียง นํ้ามันเจิม และนํ้ามันปรุ ง
เครือ
่ งหอมสําหรับ เผาบูชา 29 คนอิสราเอลทัง้ ชายหญิง ทุก
คนที่มีใจสมัครนําของถวายสําหรับการงานต่างๆ ซึ่งพระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ให้กระทําก็ นําของมาตามอําเภอ
ใจถวายแด่พระเยโฮวาห์
เบซาเลลและโอโฮลีอบ
ั เป็นช่างและผู้สอน
30 โมเสส จึง กล่าว แก่ คน อิสราเอล ว่า “ดูก่อน ท่าน พระ
เย โฮ วาห์ได้ทรง ออ กชื่อเบ ซา เล ลบุตร ชาย อุรี ผู้เป็น บุตร
ชายของเฮอร์ตระกูล ยู ดาห์ 31 และพระองค์ได้ทรงให้ผู้นั ้น
ประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ให้มี สติปัญญาและ
ความเข้าใจ และความรู ้ในการช่างฝีมือ ทัง้ ปวง 32 เพื่อ จะ
คิด ประดิษฐ์ ลวดลาย อย่าง ฉลาด ทํา ด้วย ทองคํา และ เงิน
และทองสัมฤทธิ์ 33 และเจียระไนพลอยต่างๆสําหรับ ฝัง ใน
กระเปาะ และการแกะสลัก ไม้ คือ ให้มีฝีมือ ดีเลิศ ทุก อย่าง
34 อนึ่ ง พระองค์ ทรง ดลใจ ให้ผู้นั ้นมี นํ้าใจ ที่ จะ สอน คน อื่น
ได้ด้วย พร้อมด้วยโอโฮลี อบ
ั บุตรชายอาหิสะมัคตระกูลดาน
35 คนทัง
้ สองนี้ พระองค์ทรงประทานสติปัญญาแก่จิตใจของ
เขา ให้มีความ สามารถ ใน การ ที่ จะ กระทํา งาน ได้ทุก อย่าง
เช่น การช่างฝีมือ การช่างออกแบบ และการช่างด้ายสี คือ
สีฟ้า สี ม่วง สีแดงเข้ม และเส้น ป่านปั่ นอย่างดี และช่างทอ
คือ ทําการช่างฝีมือ ได้ทุก อย่าง และเป็น ช่างออกแบบอย่าง
ฉลาดด้วย”

36

พลไพร่ถวายมากมาย การสร้างพลับพลาก้าวหน้า
ฝ่าย เบ ซา เลล และ โอ โฮ ลีอับ กับ คน ทัง้ ปวง ที่เฉลียว
ฉลาด ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงประทานสติ ปัญญาและความ
1
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เข้าใจให้พอที่จะทําการทุก อย่างในการสร้างสถานบริสุทธิ์
ตามที่พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาไว้แล้วทุก ประการ 2 โมเสส
จึง เรียก เบ ซา เลล และ โอ โฮ ลีอับ กับ คน ทัง้ ปวง ที่ เฉลียว
ฉลาดซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงประทานสติ ปัญญาให้แก่จิตใจ
ของเขา และใจของเขาปรารถนาให้ มาทํางาน 3 คนเหล่า
นี้ ได้รับของถวายทัง้ หมดนั ้นจากโมเสสที่คนอิสราเอลนํามา
ถวายเพื่อ นํา ไปทํา สถานบริสุทธิ์ พลไพร่ยงั นํา ของที่สมัคร
ใจ จะ ถวาย มา ถวาย อีก ทุกๆ เวลา เช้า 4 ฝ่าย คน ทัง้ ปวง ที่
เฉลียวฉลาดซึ่ง ทํางานต่างๆที่ สถานบริสุทธิ์ นั้น มาถึง แล้ว
ต่างก็ หยุด ทํางานในหน้าที่ ของตน 5 พากัน มาเรียนโมเสส
ว่า “พลไพร่นํา ของมาถวายมากเกิน ความต้องการที่ จะใช้
ในงานนั ้นๆซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาให้กระทํา ” 6 โมเสส
จึง สัง่ ให้ ประกาศ ไป ทัว่ ค่าย ว่า “อย่า ให้ ชาย หญิง นํา ของ
สําหรับทําสถานบริสุทธิ์มาถวายอีกเลย” เหตุฉะนั ้นพลไพร่
จึง ยับยัง้ ไม่ นํา ของมาถวายอีก 7 เพราะของที่ เขามีอยูแล้
่ ว
ก็พอ สําหรับ งาน ทัง้ ปวง นั ้น และ ยังมี เหลืออีก 8 บรรดา
ช่างผู้ เฉลียวฉลาดได้ ทํา พลับพลาด้วยม่านสิบ ผืน ด้วยผ้า
ป่าน เนื้ อ ละเอียด ด้วย ด้าย สีฟ้า สี ม่วง สีแดง เข้ม มีรู ปเค
รู บ ฝีมือ ช่างออกแบบไว้ 9 ม่านผืน หนึ่ ง ยาวยีสิ
่ บแปดศอก
10
กว้างสี่ศอก ม่านทุกผืนเท่ากัน ม่านห้าผืนเขาทําให้เกี่ยว
ติดกัน และอีกห้า ผืน นั ้น เกี่ยวติดกัน ด้วย 11 เขาทํา หู ด้วย
ด้าย สีฟ้า ติด ไว้ ตาม ขอบ ม่าน ด้าน นอก สุด ชุด ที่หนึ่ ง และ
ตาม ขอบ ม่าน ด้าน นอก สุด ชุด ที่ สอง ก็ ทํา หูไว้เหมือน กัน
12 ม่าน ผืน หนึ่ ง เขา ทํา หู ห้า สิบ หู และ ตาม ขอบ ม่าน ชุด ที่
สองเขาก็ ทําหูหา้ สิบหูให้ตรงกัน 13 และเขาทําขอทองคําห้า
สิบขอ สําหรับใช้เกี่ยวม่านเพื่อให้พลับพลาเป็นชิน
้ เดียวกัน
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เขาทํา ม่านด้วยขนแพะสําหรับ เป็น เต็นท์ คลุม พลับพลา
อีก สิบ เอ็ด ผืน 15 ม่านผืน หนึ่ ง ยาวสามสิบ ศอก กว้างสี่ศอก
ทัง้ สิบ เอ็ด ผืน เท่า กัน 16 เขาเกี่ยวม่านห้า ผืน ให้ติดกัน ต่าง
หาก และ ม่าน อีก หกผืนก็เกี่ยว ติดกันอีก ต่าง หาก 17 และ
เขาทํา หู หา้ สิบ หูติดกับ ม่านด้านนอกสุด ชุด ที่หนึ่ ง และเขา
ทํา หู ห้า สิบ หูติดกับ ขอบ ม่าน ด้าน นอก สุด ชุด ที่สอง 18 เขา
ทํา ขอทอง สัมฤทธิ์ ห้า สิบ ขอ เกี่ยว ขอ เข้า ที่หูให้ติด ต่อ เป็น
เต็นท์ หลัง เดียวกัน 19 เขา ทํา เครือ
่ ง ดาด เต็นท์ ด้วย หนั ง
แกะตัวผู้ย้อมสีแดงชัน
้ หนึ่ ง และคลุมทับด้วยหนั ง ของตัว
แบด เจอร์อีกชัน
้ หนึ่ ง 20 เขา ทํา ไม้ กรอบ สําหรับ พลับพลา
ด้วยไม้ กระถิน เทศยกตัง้ ขึ้น ตรงๆ 21 ไม้กรอบนั ้น ยาวแผ่น
ละ สิบ ศอก กว้าง ศอก คืบ 22 มีเดือย กรอบ ละ สอง เดือย
เดือยกรอบหนึ่ งมีไม้ประกับ ติดกับ เดือยอีก กรอบหนึ่ ง เขา
ได้ทําไม้ กรอบ พลับพลา ทัง้ หมด อย่าง นี้ 23 เขา ทํา ไม้ กรอบ
พลับพลา ดังนี้ ด้าน ใต้ เขา ใช้ยี่สิบ แผ่น 24 เขา ทํา ฐาน ด้วย
เงิน สี่สิบ ฐาน สําหรับ ไม้ กรอบ ยีสิ
่ บ แผ่น ใต้ไม้กรอบ แผ่น
หนึ่ งมีฐานรองรับแผ่นละสองฐานสําหรับสวมเดือยสองอัน
25 ด้านที่ สองของพลับพลาข้างทิศ เหนื อ นั ้น เขาทํา ไม้ กรอบ
ยีสิ
่ บ แผ่น 26 เขา ทํา ฐาน เงิน รองรับ สี่สิบฐาน ใต้ไม้กรอบ
มี ฐาน แผ่น ละ สอง ฐาน 27 ส่วน ด้าน หลัง ทิศ ตะวัน ตก ของ
พลับพลาเขาทํา ไม้ กรอบหกแผ่น 28 เขาทํา ไม้ กรอบอีก สอง
แผ่น สําหรับ มุม พลับพลาด้านหลัง 29 ไม้กรอบนั ้น ข้างล่าง
ให้แยกกัน แต่ตอนบนยอดติดต่อกันทีห
่ ว
่ งแรก เขาทําอย่าง
นี้ ทําให้เกิดมุมสองมุม 30 คือรวมเป็นไม้กรอบแปดแผ่นด้วย
กัน และ ฐาน เงิน สิบ หก อัน ใต้ไม้กรอบ มี ฐาน แผ่น ละ สอง
ฐาน 31 เขาทํา กลอนด้วยไม้ กระถิน เทศห้า อัน สําหรับ ขัด ไม้
กรอบฝาพลับพลาด้านหนึ่ ง 32 และกลอนอีกห้า อัน สําหรับ
ขัด ไม้ กรอบฝาพลับพลาอีกด้านหนึ่ ง และกลอนอีกห้า อัน
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สําหรับ ขัด ไม้ กรอบ ฝา พลับพลา ด้าน ตะวัน ตก 33 เขา ทํา
กลอนตัวกลางให้ รอ
้ ยตอนกลางของไม้ กรอบสําหรับ ขัด ฝา
ตัง้ แต่มุมหนึ่ ง ไปจดอีก มุม หนึ่ ง 34 เขาหุม
้ ไม้ กรอบเหล่า นั ้น
ด้วยทองคํา และทําห่วงกรอบด้วยทองคําสําหรับร้อยกลอน
และกลอนนั ้น เขาหุมด
้ ้วยทองคํา เช่นกัน 35 เขาทํา ม่านนั ้น
ด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด
มีภาพ เค รู บ ฝีมือ ช่าง ออกแบบ ไว้ 36 เขา ทํา เสา ไม้ กระถิน
เทศ สี่ เสา หุมด
้ ้วย ทองคํา ขอ ติด เสา นั ้นก็ เป็น ทองคํา เขา
หล่อฐานเงินสี่ อน
ั สําหรับรองรับเสานั ้น 37 และเขาทําบังตา
ที่ประตูพลับพลานั ้นด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้า
ป่านเนื้ อละเอียดประกอบด้วยฝีมือช่างปัก 38 และทําเสาห้า
ต้น สําหรับ ม่านนั ้น พร้อมด้วยขอเกี่ยว บัว ควํา่ และราวยึด
เสานั ้นหุมด
้ ้วยทองคํา แต่ฐานห้าฐานสําหรับรองรับเสานั ้น
ทําด้วยทองสัมฤทธิ์

37
1

หีบพันธสัญญาและพระที่นั่งกรุ ณา

เบ ซา เลล ทํา หีบด้วย ไม้ กระถิน เทศ ยาว สอง ศอก คืบ
กว้างศอกคืบ และสูง ศอกคืบ 2 หีบนน
ั ้ เขาหุมด
้ ้วยทองคํา
บริสุทธิ์ ทัง้ ข้างในและข้างนอก และได้ทํากระจังรอบหีบนัน
้
ด้วยทองคํา 3 เขาหล่อห่วงทองคําสี่หว
่ งติดไว้ที่มุมทงั ้ สี่ ด้าน
นี้ สอง ห่วง และ ด้าน นั ้น สอง ห่วง 4 เขา ทํา คานหาม ด้วย ไม้
กระถินเทศหุมด
้ ้วยทองคํา 5 เขาสอดคานหามเข้าที่หว
่ งข้าง
หีบสําหรับใช้ยกหีบนัน
้ 6 แล้วเขาทําพระที่นั่งกรุ ณาด้วยทอง
คํา บริสุทธิ์ ยาวสองศอกคืบ กว้างศอกคืบ 7 เขาทํา เครู บท
องคํา สองรู ป โดยใช้ ค้อนทํา ตัง้ ไว้ที่ปลายพระที่นั่ง กรุ ณา
ทัง้ สองข้าง 8 เขาทํา เครู บ ไว้ที่ปลายพระที่นั่ง กรุ ณาข้างละ
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รู ป เขาทํา เครู บนน
ั ้ ตอนปลายทัง้ สองข้างเป็น เนื้ อ เดียวกับ
พระที่นั่งกรุ ณา 9 ให้เครู บกางปีกออกเบื้องบน ปกพระที่นั่ง
กรุ ณาไว้ ด้วยปีก และให้ หน
ั หน้า เข้าหากัน คือ ให้ เครู บหัน
หน้ามาตรงพระที่นั่งกรุ ณา
โต๊ะสําหรับขนมปังหน้าพระพักตร์และคันประทีป
เขา เอา ไม้ กระถิน เทศ ทํา โต๊ะ ตัว หนึ่ ง ยาว สอง ศอก
กว้างหนึ่ ง ศอก และสูง ศอกคืบ 11 เขาหุม
้ โต๊ะ นั ้น ด้วยทอง
คํา บริสุทธิ์ และทํา กระจัง ทองคํา รอบโต๊ะ นั ้น ด้วย 12 เขาทํา
ประกับ ขอบโต๊ะ นั ้น กว้างหนึ่ ง ฝ่ามือ โดยรอบ แล้ว ทํา กระจัง
ทองคํา ประกอบ รอบ ประ กับนน
ั ้ 13 เขา หล่อ ห่วง ทองคํา สี่
อัน ติด ไว้ที่มุม โต๊ะ ทัง้ สี่ ตรง ขา โต๊ะ 14 ห่วง นั ้น ติด ชิดกับ
กระจัง สําหรับสอดคานหามโต๊ะนั ้น 15 เขาทําคานหามด้วย
ไม้กระถินเทศหุมด
้ ้วยทองคําสําหรับหามโต๊ะนั ้น 16 และเขา
ทําเครือ
่ งใช้สําหรับโต๊ะนั ้นมี จาน ช้อน กับอ่างนํ้าและคนโท
ที่ใช้รินเครือ
่ งดื่มบูชา ซึ่งทําด้วยทองคําบริสุทธิ์ทัง้ สิน
้ 17 เขา
ทํา คัน ประทีปอัน หนึ่ งด้วยทองคํา บริสุทธิ์ เขาใช้ฝีค้อนทํา
คัน ประทีป ให้ทัง้ ลํา ตัว กิง่ ดอก ดอกตูม และกลีบ ติด เป็น
เนื้ อ เดียวกัน คัน ประทีปนน
ั ้ 18 มีกิง่ หกกิง่ แยกออกจากลํา
คันประทีปนัน
้ ข้างละสามกิง่ 19 แต่ละกิงม
่ ีดอกเหมือนดอก
อัลมันด์ สามดอก ทุกๆดอกมีด อกตูม และกลีบ เป็น ดังนี้ ทัง้
หก กิง่ ซึ่ง ยื่น ออก จาก ลํา คัน ประทีป 20 สําหรับ ลํา คัน ประ
ทีปนนม
ั ้ ี ดอก สี่ ดอก เห มือ น ดอก อัลมันด์ ทัง้ ดอก ตูม และ
กลีบ 21 ใต้กิง่ ทุกๆคู่ทัง้ หกกิง่ ที่ลําคันประทีปนน
ั ้ ให้มีดอกตูม
22
เป็น เนื้ อ เดีย วกันกับ คัน ประทีป ดอกตูม และกิง่ เป็น เนื้ อ
เดียวกันกับคันประทีป ทําทุกส่วนเป็นเนื้ อเดียวกันด้วยทอง
คํา บริสุทธิ์ และใช้ ค้อนทํา 23 เขาทํา ตะเกียงเจ็ด ดวงสําหรับ
10
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คัน ประทีปนัน
้ ตะไกรตัด ไส้ตะเกียง และถาดใส่ ตะไกรด้วย
ทองคํา บริสุทธิ์ 24 คัน ประทีป และเครือ
่ งใช้ ทัง้ หมดสําหรับ
คันประทีปนน
ั ้ เขาทําด้วยทองคําบริสุทธิ์หนักหนึ่ งตะลันต์
แท่นบูชาสําหรับเผาเครือ
่ งหอมและนํ้ามันเจิม

25

เขา สร้าง แท่น บูชา สําหรับ เผา เครือ
่ ง หอม ด้วย ไม้
กระถิน เทศ ยาว ศอก หนึ่ ง กว้าง ศอก หนึ่ ง เป็นรูป สี่ เห ลี่
ยมจัตุรัส และสูง สองศอก เชิง งอนที่มุมแท่น นั ้นก็ เป็น ไม้
ท่อนเดียวกันกับแท่น 26 เขาหุม
้ แท่นนั ้นด้วยทองคําบริสุทธิ์
ทังด
้ ้า นบน และ ด้าน ข้าง ทัง้ สี่ด้าน และ เชิง งอน ด้วย และ
เขาทํากระจังทองคํารอบแท่นนั ้น 27 เขาทําห่วงทองคําสอง
ห่วงติด ไว้ใต้กระจัง ทัง้ สองด้าน ตรงข้ามกัน เป็นที่ สําหรับ
สอดใส่ไม้คานหาม 28 เขาทํา ไม้ คานหามนั ้น ด้วยไม้ กระถิน
เทศหุมด
้ ้วยทองคํา 29 เขาปรุ งนํ้ามันเจิมอันบริสุทธิ์ และปรุ ง
เครือ
่ งหอมบริสุทธิ์ด้วยเครือ
่ งเทศตามศิลปของช่างปรุ ง

38
1

แท่นเครือ
่ งเผาบูชาและขันทองเหลือง

เขา ทํา แท่น เครือ
่ ง เผา บูชาด้วย ไม้ กระถิน เทศ ยาว ห้า
ศอก กว้าง ห้า ศอก เป็น แท่น สี่ เห ลี่ ยมจัตุรัส สูง สาม ศอก
2 เขาทํา เชิง งอนติด ไว้ทัง
้ สี่มุมของแท่น นั ้น เชิงงอนนั ้นเป็น
ไม้ชิ้น เดีย วกันกับ แท่ นบูชา เขา หุม
้ แท่น ด้วย ทอง สัมฤทธิ์
3 เขาทําเครือ
่ งใช้บนแท่นนั ้นทุกอย่าง คือหม้อ พลัว่ ชาม ขอ
เกี่ยวเนื้ อ และถาดรองไฟ เครือ
่ งใช้สําหรับแท่นทัง้ หมดนั ้น
เขาทํา ด้วยทองสัมฤทธิ์ 4 และเขาเอาทองสัมฤทธิ์ ทํา เป็น
ตาข่าย ประดับ แท่น นั ้น ให้อยูใต้
่ กระจัง ของ แท่น และ ห้อย
อยูตั
่ ง้ แต่กลางแท่นลงมา 5 เขาหล่อห่วงสี่ หว
่ งติดที่มุมทัง้ สี่
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ของตาข่ายทองสัมฤทธิส
์ ําหรับ สอดไม้คานหาม 6 เขาทํา ไม้
คานหามด้วยไม้ กระถิน เทศและหุมด
้ ้วยทองสัมฤทธิ์ 7 เขา
สอดไม้คานนั ้นไว้ในห่วงที่ข้างแท่นสําหรับหาม เขาทําแท่น
นั ้น ด้วยไม้ กระดานให้ ข้างในกลวง 8 เขาทํา ขันทองสัมฤทธิ์
และ พานร อง ขันทอง สัมฤทธิ์ จาก กระจกเงา ของ บรรดา ผู้
หญิงที่ปรนนิ บัติณประตูพลับพลาแห่งชุมนุม
ลานและประตู
และเขาทํา ลานไว้ด้วย ให้รัว้ ด้านใต้มีผ้า บัง ทํา ด้วยผ้า
ป่านเนื้ อละเอียด ยาวร้อยศอก 10 มีเสายีสิ
่ บต้นกับฐานทอง
สัมฤทธิ์ รองรับ เสายีสิ
่ บฐาน ขอติด เสาและราวยึด เสานั ้น
11
ทํา ด้วยเงิน ด้านเหนื อมี ผ้า บัง ยาวร้อยศอก กับ เสายีสิ
่ บ
ต้นและฐานทองสัมฤทธิยี
์ ่สิบฐาน ขอติดเสาและราวยึดเสา
นั ้น ทํา ด้วยเงิน 12 ส่วนด้านตะวัน ตกมี ผ้า บัง ยาวห้า สิบ ศอก
กับ เสาสิบ ต้น และฐานรองรับ เสาสิบ ฐาน ขอติด เสาและ
ราว ยึด เสา ทํา ด้วย เงิน 13 ด้าน ตะวัน ออก ใช้ ผ้า ยาว ห้า สิบ
ศอก 14 ผ้า บังด้า นริม ประตู ข้างหนึ่ ง ยาวสิบ ห้า ศอก มีเสา
สาม ต้น และ ฐาน รองรับ เสา สาม ฐาน 15 และ อีก ข้าง หนึ่ ง
ริม ประตู ข้างนี้ และข้างโน้ น มีผ้า บัง ยาวสิบ ห้า ศอก มีเสา
สามต้น และฐานรองรับ เสาสามฐาน 16 ผ้า บัง ลานโดยรอบ
นั ้น ทํา ด้วย ผ้า ป่าน เนื้ อ ละเอียด 17 ฐาน รองรับ เสา นั ้น ทํา
ด้วย ทอง สัมฤทธิ์ ขอ ติด เสา และ ราว ยึด เสา เป็น เงิน และ
บัว ควํา่ ของ เสา นั ้น หุมด
้ ้วย เงิน และ เสา ทุก ต้น ของ ลาน มี
ราวยึด เสาทํา ด้วยเงิน 18 ม่านบังตาที่ประตูลานนั ้น ปักด้วย
ฝีมือ ของ ช่าง ปัก เป็น สีฟ้า สี ม่วง สีแดง เข้ม และ ผ้า ป่าน
เนื้ อ ละเอียด ยาวยีสิ
่ บศอก สูง ห้า ศอก เสมอกับ ผ้า บัง ลาน
19 มีเสาสี่ ต้นกับ ฐานรองรับ เสาสี่ ฐานเป็ น ทองสัมฤทธิ์ ขอ
ติด เสาทํา ด้วยเงิน และส่วนที่ หุม
้ บัว ควํา่ กับ ราวยึด เสาเป็น
9
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เงิน 20 หลัก หมุด ทุก หลัก ของ พลับพลา และ ของ ลาน รอบ
พลับพลา นั ้น ทํา ด้วย ทอง สัมฤทธิ์ 21 นี่ แหละ เป็น บัญชีสิ่ง
ของ ที่ใช้ใน พลับพลา คือ พลับพลา พระ โอวาท ซึ่ง เขา ทัง้
หลายนั บ ตามคํา สัง่ ของโมเสส มีคนเลวี จัด ทํา ตามบัญชา
ของอิธามาร์บุตรชายอาโรนปุโรหิต 22 ส่วนเบซาเลลบุตร
ชาย อีรีผู้เป็น บุตร ชาย ของ เฮ อร์แห่ง ตระกูล ยู ดาห์ ทํา สิง่
สารพัด ซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาโมเสสแล้ว 23 ผู้ร่วม
งาน กับ เขา คือ โอ โฮ ลีอับ บุตร ชา ยอาหิ สะ มัค แห่ง ตระกูล
ดาน เป็น ช่างฝีมือ ช่างออกแบบและช่างด้ายสีใช้ด้ายสีฟ้า
สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียด 24 ทองคําทัง้ หมด
ซึ่ง เขา ใช้ ใน การ สร้าง ที่บริสุทธินั
์ ้น คือ ทองคํา ที่ เขา นํา มา
ถวาย มีน้าํ หนั กยีสิ
่ บเก้าตะลันต์เจ็ดร้อยสามสิบเชเขล ตาม
เชเขลแห่งสถานบริสุทธิ์ 25 เงินตามจํานวนชุมนุมชนได้ นับ
ไว้ รวมเป็น หนึ่ ง ร้อยตะลัน ต์ กับ หนึ่ ง พัน เจ็ด ร้อยเจ็ด สิบ ห้า
เชเขล ตามเชเขลแห่ง สถานบริสุทธิ์ 26 คนละเบคา คือ ครึง่
เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ อัน เก็บ มาจากทุก คน
ที่ ไปจดทะเบียนสํามะโนครัว คือ นั บ ตัง้ แต่อายุยี่สิบปี ข้น
ึ ไป
รวมหกแสนสามพันห้าร้อยห้าสิบคน 27 เงินหนึ่ งร้อยตะลัน
ต์นั ้น เขา ใช้ หล่อ ทํา ฐาน รองรับ เสา ของ สถาน บริสุทธิ์ และ
ฐาน ของ ม่าน ฐาน ร้อย ฐาน เป็น เงิน หนึ่ ง ร้อย ตะ ลัน ต์ คือ
ฐานละหนึ่ ง ตะลัน ต์ 28 แต่เงิน หนึ่ ง พัน เจ็ด ร้อยเจ็ด สิบ ห้า
เชเขลนั ้นเขาใช้ทําขอสําหรับเสาและหุม
้ บัวควํา่ ของเสานั ้น
29
และทํา ราวยึด เสาด้วย ทองสัมฤทธิเขานํ
า มาถวายหนั ก
์
30
เจ็ด สิบ ตะลัน ต์ กับ สองพัน สี่ รอ
้ ยเชเขล ทองสัมฤทธินั
์ ้น
เขา ใช้ ทํา ฐาน ประตูพลับ พลา แห่ง ชุมนุม และ ทํา แท่น ทอง
สัมฤทธิ์ และตาข่ายทองสัมฤทธิป
่ ง
์ ระดับแท่นและทําเครือ
ใช้ ทัง้ หมด ของ แท่น นั ้น 31 ทํา ฐาน ล้อม รอบ ลาน และ ฐาน
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ที่ประตูลาน หลัก หมุด ทัง้ หมดของพลับพลาและหลัก หมุด
รอบลานนั ้น

39

เครือ
่ งยศบริสุทธิ์สําหรับอาโรน

1 ด้ายสีฟ้า

สี ม่วง สีแดงเข้มนัน
้ เขาใช้ทําเสื้อยศเย็บด้วย
ฝีมือ ประณี ต สําหรับ ใส่ เวลา ปรน นิ บติ
ั ใน ที่บริสุทธิ์ และ ได้
ทําเครือ
่ งยศบริสุทธิ์สําหรับอาโรน ตามที่พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาแก่โมเสส 2 เขาทํา เอโฟดด้วยทองคํา ด้วยด้ายสีฟ้า
สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียด 3 เขาตีทองใบแผ่
ออกเป็น แผ่ นบางๆแล้ว ตัด เป็น เส้นๆเพื่อ จะทอเข้า กับด้าย
สีฟ้า เข้ากับด้ายสีม่วง เข้ากับด้ายสีแดงเข้ม และเข้ากับเส้น
ป่านอย่างดี ด้วยฝีมือ ช่างชํานาญ 4 เขาทํา แถบติด ไว้ที่บ่า
เพื่อ โยงเอโฟด ให้ติดกับ ริม ตอนบนทัง้ สองชิน
้ 5 รัด ประคด
ทออย่างประณี ต สําหรับ คาดทับ เอโฟดนั ้น เขาทํา ด้วยวัตถุ
อย่าง เดียวกัน และ ฝีมือ อย่าง เดียว กับ เอ โฟด คือ ทํา ด้วย
ทองคํา ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียด
ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่โมเสส 6 เขาเอาพลอยสี
นํ้า ข้าวฝัง ไว้ ในกระเปาะทองคํา ซึ่งมี ลวดลายละเอียด และ
แกะอย่างแกะตรา เป็น ชื่อบุต รอิส ราเอล 7 แล้ว เขาติด ไว้
กับ เอ โฟด บน แถบ บ่า นั ้น เพื่อ ให้ พลอย นั ้น เป็นที่ ระลึก ถึง
บรรดาบุตรแห่งอิส ราเอล ตามที่พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชา
แก่โมเสส 8 เขาทํา ทับทรวงด้วยฝีมือ ช่างออกแบบให้ฝีมือ
เหมือน กับ ทํา เอ โฟด คือ ทํา ด้วย ทองคํา ด้าย สีฟ้า สี ม่วง
สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียด 9 เขาทําทับทรวงเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส พับทบกลาง ยาวคืบหนึ่ ง กว้างคืบหนึ่ ง เป็น
สองทบด้วยกัน 10 เขาฝัง พลอยสี่ แถวบนทับทรวงนั ้น แถว
ที่หน่งึ ฝัง ทับทิม บุษ ราคั ม และ พลอย สีแดง เข้ม 11 แถว ที่
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สองฝัง มรกต ไพทูร ย์และเพชร 12 แถวที่ สามฝัง นิ ล โมรา
และพลอยสีม่วง 13 แถวที่สี่ ฝัง พลอยเขียว พลอยสีนํ้า ข้าว
และ หยก พลอย ทัง้ หมด นี้ เขา ได้ ฝัง ใน กระเปาะ ลวดลาย
ละเอียด ทํา ด้วย ทองคํา 14 พลอย เห ล่านั ้นมี ชื่อ เหล่า บุตร
อิสราเอลสิบ สองชื่อ จารึก ไว้ เหมือนแกะตรา มีชื่อ ตระกูล
ทุก ตระกูล ตามลําดับ สิบ สองตระกูล 15 เขาทํา สร้อยถัก เก
ลียวด้วยทองคําบริสุทธิส
์ ําหรับทับทรวง 16 และเขาทัง้ หลาย
ทํา กระเปาะลวดลายละเอียดด้วยทองคํา สองอัน และห่วง
ทองคําสองห่วง ติดไว้ที่ปลายทัง้ สองของทับทรวง 17 เขาทัง้
หลายสอดสร้อยที่ทําด้วยทองคํานั ้นในห่วงที่ปลายทับทรวง
18 และ ปลาย สร้อย อีก สอง ข้าง นั ้น เขา ทัง
้ หลาย ทํา ติดกับ
กระเปาะลวดลายละเอียดทัง้ สอง ให้ติดไว้ ข้างหน้าที่ แถบ
ยึด เอโฟดทัง้ สองข้างบนบ่า 19 เขาทัง้ หลายทํา ห่วงทองคํา
สอง อัน ติด ไว้ที่ขอบ ด้าน ล่าง ทัง้ สอง ของ ทับทรวง ข้าง ใน
ติด เอโฟด 20 และเขาทัง้ หลายทํา ห่วงสองอัน ด้วยทองคํา
ใส่ไว้ริม เอ โฟด ด้าน หน้า ใต้แถบ ที่ ตะเข็บ เหนื อ รัด ประคด
ที่ทอด้วย ฝีมือ ประณี ต ของ เอ โฟด 21 และ เขา ทัง้ หลาย ผูก
ทับทรวงนั ้นติดกับเอโฟดด้วย ใช้ด้ายถักสี ฟ้าร้อยผูกที่ห่วง
ให้ทับทรวง ทับ รัด ประคด ซึ่ง ทอ ด้วย ฝีมือ ประณี ต ของ เอ
โฟด เพื่อมิให้ทับทรวงหลุด ไปจากเอโฟด ตามที่พระเยโฮ
วาห์ ทรง บัญชา แก่โมเสส 22 เขา ทํา เสื้อ คลุม เข้า ชุดกับ เอ
โฟด ด้วย ด้าย สี ฟ้า ล้วน เป็น ฝีมือ ทอ 23 และ ช่อง กลาง ผืน
เสื้อ นั ้น เขา ทํา เป็น คอ เสื้อ เช่น เดียว กับ คอ เสื้อ ทหาร และ
มี ขลิบ รอบคอเพื่อมิให้ขาด 24 ที่ชายเสื้อ คลุม เขาทัง้ หลาย
ปัก เป็นรู ปลูก ทับทิม ใช้ด้ายสีฟ้า สี ม่วง สีแดงเข้ม และผ้า
ป่านเนื้ อ ละเอียด 25 เขาทัง้ หลายทํา ลูก พรวนด้วยทองคํา
บริสุทธิ์แล้วติดลูก พรวน ระ หว่าง ผลทับทิ มร อบ ชาย เสื้อ ค
ลุมนัน
้ 26 คือ ลูก พรวน ลูก หนึ่ ง ผลทับทิม ผล หนึ่ ง และ ลูก
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พรวนอีกลูกหนึ่ ง ผลทับทิมอีกผลหนึ่ งสลับกันดังนี้ รอบชาย
เสื้อคลุมนน
ั ้ สําหรับสวมเวลาปรนนิ บัติพระองค์ ตามที่พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 27 เขาทัง้ หลายทําเสื้อด้วยผ้า
ป่านเนื้ อ ละเอียดของช่างทอผ้า สําหรับ อาโรนและสําหรับ
บุตรชายของท่าน 28 และทํา มาลาด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด
และมาลางามด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด และทํากางเกงด้วย
ผ้าป่านเนื้ อละเอียด 29 และทํารัดประคดด้วยผ้าป่านปั่ นเนื้ อ
ละเอียด และปักด้วยด้ายสีฟ้า สี ม่วง สีแดงเข้ม ด้วยฝีมือ
ช่างปัก ตามที่พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่โมเสส 30 เขาทัง้
หลายทํา แผ่น มงกุฎ บริสุทธิ์ ด้วยทองคํา บริสุทธิ์จารึก คํา ว่า
“บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์” ไว้เหมือนอย่างแกะตรา 31 แล้ว
เขา เอา ด้าย ถัก สี ฟ้า ผูก แผ่น ทองคํา นั ้น ไว้ บน มาลา ตาม
ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 32 ดังนี้ แหละเขาทํางาน
สําหรับ พลับพลาของเต็นท์แห่งชุมนุมให้ สําเร็จ ทุก ประการ
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสไว้อย่างไร คนอิสราเอลก็
กระทําอย่างนั ้นทุกประการ 33 เขาจึงได้นําพลับพลามามอบ
ไว้กับ โมเสส ทัง้ เต็นท์ และเครือ
่ งใช้ ทัง้ ปวงคือ ขอ ไม้กรอบ
กลอน เสา และฐานรองรับ เสา 34 เครือ
่ งดาดพลับพลาข้าง
บนทํา ด้วยหนั ง แกะตัวผู้ย้อมสีแดง และหนั ง ของตัว แบด
เจอร์ และม่านสําหรับบังตา 35 หีบพระโอวาทกับไม้คานหาม
ของหีบนัน
้ และพระที่นั่ง กรุ ณา 36 โต๊ะ กับ เครือ
่ งใช้ ทัง้ หมด
บนโต๊ะนั ้น และขนมปังหน้าพระพักตร์ 37 คันประทีปบริสุทธิ์
กับตะเกียง คือตะเกียงที่เข้าที่และเครือ
่ งใช้ทัง้ หมดของคัน
ประ ทีปนน
ั ้ และ นํ้ามัน สําหรับ เติม ตะเกียง 38 แท่น ทองคํา
นํ้ามันเจิม เครือ
่ งหอมสําหรับเผาบูชา และผ้าบังตาสําหรับ
ประตูพลับพลา 39 แท่น บูชา ทอง สัมฤทธิ์ กับ ตาข่าย ทอง
สัมฤทธิ์ สําหรับ แท่น นั ้น ไม้คานหาม และ เครือ
่ ง ใช้ ทัง้ หมด
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ของ แท่น ขันกับ พานร อง ขัน 40 ม่าน บัง ลาน เสา กับ ฐาน
รองรับ ผ้า บังตาประตูลาน เชือกและหลัก หมุด สําหรับ ลาน
และเครือ
่ งใช้ ทัง้ หมดของการปรนนิ บัติที่พลับพลา สําหรับ
เต็นท์แห่งชุมนุม 41 เสื้อ ยศ เย็บด้วย ฝีมือ ประณี ต สําหรับ
สวมในเวลาปรนนิ บัติในที่บริสุทธิ์ เครือ
่ งยศบริสุทธิ์ สําหรับ
อาโรนปุโรหิต เครือ
่ งยศสําหรับ บุตรชายอาโรน สําหรับ ใช้
สวมในเวลาปฏิ บัติตําแหน่ ง ปุโรหิต 42 สิ่ง สารพัด ที่ พระเย
โฮ วาห์ ทรง บัญชา แก่ โมเสส แล้ว ชนชาติอิสราเอล กระทํา
ให้ สําเร็จ ทุก ประการ 43 โมเสสจึง ตรวจดู งานทัง้ ปวง และ
ดูเถิด พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาไว้อย่างไร เขาก็ ทํา เสร็จ สิน
้
ทุกอย่าง โมเสสจึงอวยพรแก่เขา

40
การตัง้ พลับพลา

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “ในวันที่หน่ง
ึ ของเดือน

แรก จงตัง้ พลับพลาแห่ง เต็นท์ ของชุมนุม 3 จงตัง้ หีบ พระ
โอวาทไว้ ในพลับ พลาและกันม
้ ่า นบัง หีบนัน
้ ไว้ 4 จงยกโต๊ะ
เข้า มา ตัง้ ไว้ และ จัด เครือ
่ ง บน โต๊ะ ไว้ตาม ที่ของ มัน แล้ว
จง นํา คัน ประ ทีปนน
ั ้ เข้า มา และ จุด ไฟ ที่ ตะเกียง นั ้น 5 จง
ตัง้ แท่น บูชาทองคํา สําหรับ เผาเครือ
่ งหอมตรงหน้า หีบ พระ
โอวาท แล้วติดม่า นบัง ตาของประตูพลับพลา 6 จงตัง้ แท่น
สําหรับ เครือ
่ งเผาบูชาไว้ตรงหน้า ประตูพลับ พลาแห่ง เต็นท์
ของ ชุมนุม 7 จง ตัง้ ขัน ไว้ ระหว่าง เต็นท์แห่งชุมนุมกับ แท่
นบูชา แล้ว จง ตัก นํ้า ใส่ไว้ใน ขัน นั ้น 8 จง ตัง้ ข้าง ฝา ลาน ไว้
รอบพลับพลา และติดม่านบังตาไว้ที่ประตูลานนั ้น 9 จงเอา
นํ้ามัน เจิม เจิม พลับพลา กับ สิง่ สารพัด ซึ่ง อยู่ ใน พลับพลา

หนังสืออพยพ 40:10

110

หนังสืออพยพ 40:24

นั ้น และชําระพลับพลากับ เครือ
่ งใช้ ทัง้ หมดให้บริสุทธิ์ แล้ว
พลับพลา นั ้น จะ บริสุทธิ์ 10 จง เจิม แท่น สําหรับ เครือ
่ ง เผา
บูชาด้วย และเครือ
่ งใช้ ทัง้ หมดบนแท่น นั ้น และชําระแท่น
นั ้นให้บริสุทธิ์ แท่นนั ้นจะบริสุทธิ์ที่สุด 11 จงเจิมขันทัง้ พานร
อง ขัน ด้วย และ ชําระ ให้บริสุทธิ์ 12 แล้ว จง นํา อา โรน และ
บุตรชายของท่านมาที่ประตูพลับ พลาแห่ง ชุมนุม ใช้นํ้า ล้าง
ชําระ ตัว เขา เสีย 13 จง นํา เสื้อผ้า ยศ บริสุทธิ์ สวม ให้ อา โรน
แล้ว เจิม และชําระเขาให้บริสุทธิ์ เพื่อ เขาจะปรนนิ บัติเราใน
ตําแหน่ ง ปุโรหิต 14 แล้ว จงนํา บุตรชายอาโรนมาด้วยและ
สวมเสื้อยศให้ 15 จงเจิมเขาเช่นเจิมบิดาของเขา เพื่อเขาจะ
ปรนนิ บัติเราในตําแหน่ งปุโรหิต การเจิมนัน
้ จะเป็นการเจิม
แต่ง ตัง้ เขาไว้ เป็น ปุโรหิต เนื องนิ ตย์ ตลอดชัว่ อายุ ของเขา”
16 พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสสให้ กระทํา สิง
่ ใด ท่าน
17
ก็ กระทํา สิง่ นั ้น ทุก ประการ ต่อ มาในวันที่หน่งึ เดือนแรก
ของปีที่สองท่านติด ตัง้ พลับพลา 18 โมเสสติด ตัง้ พลับพลา
ขึ้น คือ วางฐานและตัง้ ไม้ กรอบขึ้น ไว้ สอดไม้ กลอนและตัง้
เสาขึ้น 19 ท่านกางผ้าเต็นท์ ทับบนพลับพลา แล้วเอาเครือ
่ ง
ดาดคลุมบนเต็นท์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
20 ท่านเก็บพระโอวาทไว้ในหีบนัน
้ และสอดไม้คานหามไว้ใน
หีบนัน
้ และตัง้ พระที่นั่ง กรุ ณาไว้ บนหีบ 21 แล้วท่านนํา หีบ
เข้าไปไว้ในพลับพลา และกันม
้ ่านบังตาบังหีบพระโอวาทนั ้น
ไว้ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 22 ท่านตัง้ โต๊ะไว้
ในเต็นท์แห่งชุมนุมทางทิศเหนื อของพลับพลานอกม่านนั ้น
23 แล้วจัดขนมปั งไว้บนโต๊ะเป็ นระเบียบต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 24 และท่าน
ตัง้ คันประทีปไว้ในเต็นท์แห่งชุมนุมทางทิศใต้ของพลับพลา
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ตรงหน้า โต๊ะ นั ้น 25 แล้ว ก็จุดไฟตะเกียงต่อ พระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ ตามที่พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่โมเสส 26 ท่าน
ตัง้ แท่น ทองคํา ไว้ ในเต็นท์แห่งชุมนุมตรงหน้า ม่าน 27 และ
เผาเครือ
่ งหอมบนแท่น นั ้น ตามที่พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชา
แก่โมเสส 28 ท่า นกันม
้ ่า นบัง ตา ที่ประตูพลับพลา 29 ท่าน
ตัง้ แท่น สําหรับ เครือ
่ ง เผา บูชา ไว้ ตรง ประตูพลับ พลา แห่ง
เต็นท์ของชุมนุม แล้วถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งธัญญ
บูชาบนแท่น นั ้น ตามที่พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่โมเสส
30 ท่านตัง
้ ขัน ไว้ ระหว่างเต็นท์แห่งชุมนุมกับ แท่ นบูชา แล้ว
ใส่นํ้าไว้ ใน ขัน สําหรับ ชําระ ล้าง 31 โมเสส กับ อา โรน และ
บุตร ชาย ของ ท่าน ล้าง มือ และ เท้า ที่ ขัน นั ้น 32 เวลา เขา
ทัง้ หลายเข้าไปในเต็นท์แห่งชุมนุม หรือ เข้าไปใกล้ แท่น นั ้น
เมื่อไร เขา ก็ ชําระ ล้าง เสียก่อน ตาม ที่พระ เย โฮ วาห์ ทรง
บัญชาแก่โมเสส 33 ท่านกัน
้ บริเวณลานรอบพลับพลาและ
แท่นนั ้น แล้วกนม
ั ้ ่านบังตาที่ตรงประตูลาน โมเสสก็จัดการ
นั ้นให้เสร็จสิน
้ ไปทุกประการ
เมฆของพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้าทรงพอพระทัย
ใน ขณะ นั ้นมี เมฆ มาปก คลุม เต็นท์แห่งชุมนุมไว้ และ
สง่า ราศี ของ พระ เย โฮ วาห์ก็ปรากฏ อยู่ เต็ม พลับพลา นั ้น
35 โมเสสเข้าไปในเต็นท์แห่งชุมนุมไม่ได้เพราะเมฆปกคลุม
อยู่ และ สง่า ราศี ของ พระ เย โฮ วาห์ก็อยูเต็
่ ม พลับพลา นั ้น
36 ตลอด การ เดิน ทาง ของ เขา เมฆ นั ้น ถูก ยก ขึ้น จาก
พลับพลา เมื่อ ใด ชนชาติอิสราเอล ก็ ยก เดิน ต่อ ไป ทุก ครัง้
37 แต่หากว่า เมฆนั ้นมิได้ถูกยกขึ้น ไป เขาก็ไม่ออกเดิน ทาง
เลย จนกว่าจะถึงวันทีเ่ มฆนั ้นจะถูกยกขึ้นไป 38 เพราะตลอด
34
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ทางที่ เขายกเดิน ไปนั ้น ในกลางวัน เมฆของพระเยโฮวาห์
ทรงสถิต อยู่ เหนื อ พลับพลา และในตอนกลางคืนมี ไฟสถิต
อยู่เหนื อพลับพลานั ้นประจักษ์แก่ตาของวงศ์ วานอิสราเอล
ทัง้ ปวง
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