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I. การปลดปล่อยจากอียิปต ์

 

ก. ชาวอิสราเอลในอียิปต0์

a 

 

100ความเจริญรุ่งเรืองของชาวฮีบรใูนอียิปต ์

1 
1
ต่อไปน้ีเป็นชื่อของชาวอสิราเอลซึง่ไปอยีปิตก์บัยาโคบ โดยพาครอบครวัไปดว้ย คอื

 2
รเูบน สเิม

โอน เลวแีละยดูาห ์
3
อสิสาคาร ์เศบลูุนและเบนยามนิ 

4
ดานและนฟัทาล ีกาดและอาเชอร ์

5
โยเซฟอยูใ่นอยีปิต์

แลว้ บุตรหลานของยาโคบมจีาํนวนทัง้หมดเจด็สบิคน1

b
 
6
โยเซฟกบัพีน้่องทุกคนตลอดจนคนรุน่นัน้ทัง้หมดถงึ

แก่กรรม 
7
แต่ชาวอสิราเอลมลีกูหลานมากมาย ทวจีาํนวนและเขม้แขง็มากขึน้ จนอยูเ่ตม็แผ่นดนินัน้ 

 

ชาวฮีบรถูกูกดข่ี 
8
กษตัรยิอ์งคใ์หมข่ึน้ครองราชยใ์นอยีปิต ์ พระองคม์ไิดท้รงรูจ้กัโยเซฟ 

9
ทรงประกาศแก่ประชาชนว่า 

“ดซู ิ ชาวอสิราเอลมจีาํนวนมากและมกีําลงัมากกว่าเรา 
10

เราจะตอ้งจดัการขดัขวางมใิหค้นเหล่าน้ีทวจีาํนวน

มากขึน้ มฉิะนัน้ ถา้เกดิสงคราม เขาอาจไปเขา้ขา้งศตัร ูมาสูร้บกบัเราและหลบหนีออกจากแผ่นดนิไป” 
11

ชาว

อยีปิตจ์งึตัง้นายงานเกณฑใ์หช้าวอสิราเอลทาํงานตรากตราํ2

c
 และสรา้งเมอืงปิธมและราเมเสส3

d
 ใหก้ษตัรยิ์

ฟาโรห4์

e
 เพื่อเป็นคลงัเกบ็เสบยีงอาหาร 

12
แต่ชาวอยีปิตย์ิง่กดขีช่าวอสิราเอลมากขึน้เท่าใด ชาวอสิราเอลกย็ิง่

ทวจีาํนวนแผ่กระจายออกไปมากขึน้เท่านัน้ จนกระทัง่ชาวอยีปิตร์ูส้กึกลวัชาวอสิราเอลมาก 
13

จงึบงัคบัชาว

อสิราเอลใหท้าํงานเป็นทาสอยา่งทารณุ 
14

ทาํใหช้วีติของเขาเหล่านัน้ขมขืน่เพราะถูกบงัคบัใหท้าํงานหนกั 

ถูกบงัคบัใหข้ดุดนิเพื่อนํามาทาํอฐิ ถูกบงัคบัใหท้าํนา ชาวอยีปิตบ์งัคบัใหช้าวอสิราเอลทาํงานหนกัทุกชนิด

อยา่งทารณุ5

f
 

                                      
1 a

 ขอ้ 1-5 มาจากตํานานสงฆ ์ส่วนทีเ่หลอืของบทที ่1 สนันิษฐานว่ามาจากตํานานยาหว์สิต์ (ขอ้ 6-14) และตํานานเอโลฮสิต์ (ขอ้ 15 - 22) 

ผูเ้ขยีนไมไ่ดเ้ล่าเรือ่งชวีติความเป็นอยู่ของชาวอสิราเอลในอยีปิต์ เขาเพยีงพดูถงึเรือ่งราวทีต่รงกบัจุดประสงคข์องตน ผูเ้ขยีนมจุีดประสงคท์ีจ่ะ

เล่าประวตัศิาสตรท์างศาสนา คอืลกูหลานของยาโคบทวจีาํนวนขึน้ตามพระสญัญา ชาวอยีปิต์เบยีดเบยีนเขา ทัง้สองเรือ่งนี้เป็นการปทูางไปสู่

เรือ่งของการอพยพและพนัธสญัญาทีภ่เูขาซนีาย (ด ู “ความรูเ้กีย่วกบัหนงัสอืปญัจบรรพ” เพือ่รูส้ถานการณ์ทางประวตัศิาสตร ์ ซึง่เป็นภมูหิลงั

ของเหตุการณ์เหล่านี้) 
b
 สาํนวนแปลโบราณภาษากรกีว่า “เจด็สบิหา้” (ด ูปฐก 46:27 เชงิอรรถ d) 

c
 ดเูหมอืนว่าตามปกตชิาวอยีปิต์ไมม่รีะบบเกณฑแ์รงงาน แต่มกัจะใชแ้รงงานจากเชลยศกึและจากทาสทีข่ ึน้กบัทีด่นิของกษตัรยิใ์หท้าํงาน

ก่อสรา้งใหญ่ๆ (ด ู2 ซมอ 12:31) ชาวอสิราเอลคดิว่าการถูกเกณฑแ์รงงานเช่นนี้เป็นการกดขีท่ีท่นไมไ่ด ้เขาจงึตอ้งการกลบัไปดาํเนินชวีติอย่าง

อสิระเช่นเดมิ 
d
 ราเมเสสเป็นทีพ่าํนกัของกษตัรยิฟ์าโรห ์ ราเมเสสที ่ 2 อยู่ในทีร่าบปากแมน้ํ่าไนล ์ น่าจะเป็นทีเ่ดยีวกบัทานิสหรอืคานทรี ์ การกล่าวพาดพงิถงึ

กษตัรยิฟ์าโรหร์าเมเสสที ่2 (1290-1224) เป็นการแนะว่ากษตัรยิอ์งคน์ี้ทรงเป็นผูก้ดขีช่าวอสิราเอล ทาํใหเ้รารูเ้วลาโดยประมาณของการอพยพ 
e
 “ฟาโรห”์ คาํภาษาอยีปิต์ว่า “แปร ์ อาอา” (per-aa) แปลว่า “บา้นใหญ่” ใชห้มายถงึวงัหรอืราชสาํนกั และตัง้แต่ราชวงศท์ี ่ 18 เป็นตน้มา 

หมายถงึ องคก์ษตัรยิ ์ในทีน่ี้ คาํ “ฟาโรห”์ ใชเ้ป็นพระนามเฉพาะ 
f
 เรือ่งราวของการกดขีจ่ะมต่ีอใน 5:6-23 เรือ่งราวในขอ้ 15-22 มาจากตํานานเอโลฮสิต์ มาตรการทีใ่ชเ้พือ่ทาํลายทารกเพศชายไมส่อดคลอ้งกบั

นโยบายเกณฑแ์รงงาน แต่เป็นการปทูางสาํหรบัเรือ่งกาํเนิดของโมเสส 
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15
กษตัรยิอ์ยีปิตร์บัสัง่กบัหญงิทาํคลอดชื่อชฟิราหแ์ละอกีคนหน่ึงชื่อปอูาหซ์ึง่เป็นผูท้าํคลอดใหห้ญงิ

ชาวฮบีรวู่า 
16

“เมือ่ท่านทาํคลอดใหห้ญงิชาวฮบีร ู จงสงัเกตเพศของทารก6

g
 ถา้เป็นชาย จงฆา่เสยี ถา้เป็น

หญงิจงปล่อยใหร้อดชวีติ” 
17

แต่หญงิทาํคลอดเป็นผูย้าํเกรงพระเจา้ จงึไมไ่ดป้ฏบิตัติามรบัสัง่ของกษตัรยิ์

อยีปิต ์นางปล่อยใหเ้ดก็ชายรอดชวีติ 
18

กษตัรยิจ์งึรบัสัง่ใหเ้รยีกหญงิทาํคลอดมาถามว่า “ทาํไมท่านจงึปล่อย

ใหเ้ดก็ชายรอดชวีติอยูเ่ช่นน้ี” 
19

นางทลูกษตัรยิฟ์าโรหว์่า “หญงิชาวฮบีรไูมเ่หมอืนกบัหญงิชาวอยีปิต ์ หญงิ

ชาวฮบีรแูขง็แรงจงึคลอดบุตรก่อนทีห่ญงิทาํคลอดจะไปถงึ” 
20

พระเจา้โปรดหญงิทาํคลอด ประชาชน

อสิราเอลกท็วจีาํนวนและมกีําลงัมากขึน้ 
21

เน่ืองจากหญงิทาํคลอดทัง้สองคนยาํเกรงพระเจา้ พระองคจ์งึทรง

บนัดาลใหน้างมลีกูหลานมาก มาย 
22

กษตัรยิฟ์าโรหร์บัสัง่แก่ประชาชนทัง้ปวงว่า “จงโยนเดก็ชายชาวฮบีรู

ทุกคนทีเ่กดิใหมล่งในแมน้ํ่าไนล 7์

h
 แต่ปล่อยใหเ้ดก็หญงิทุกคนรอดชวีติ” 

 

103ข. ชีวิตเบือ้งต้นของโมเสส 

 

กาํเนิดโมเสส8

a 

2 
1
ชายผูห้น่ึงจากเผ่าเลว ี ไดห้ญงิชาวเลวเีป็นภรรยา 

2
ต่อมานางตัง้ครรภแ์ละคลอดบุตรชาย นาง

เหน็ว่าบุตรน่ารกั จงึซ่อนบุตรนัน้ไวส้ามเดอืน 
3
เมือ่ซ่อนไวน้านกว่านัน้ไมไ่ดแ้ลว้ นางจงึนําตะกรา้สานดว้ย

ตน้กกมาแลว้ยาดว้ยยางมะตอยและชนั วางเดก็ไวใ้นตะกรา้นัน้แลว้นําไปวางไวใ้นพงออ้รมิฝ ัง่แมน้ํ่า 
4
พีส่าว

ของเดก็ยนืคอยเฝ้าอยูห่่างๆ เพื่อดวู่าจะเกดิอะไรขึน้กบัเดก็ 

 
5
พระธดิาของกษตัรยิฟ์าโรหเ์สดจ็มาสรงน้ําทีแ่มน้ํ่า ขณะทีบ่รรดานางกํานลัเดนิไปตามรมิแมน้ํ่า 

พระธดิาทอดพระเนตรเหน็ตะกรา้อยูใ่นพงออ้ จงึรบัสัง่ใหน้างกํานลัไปนํามา 
6
เมือ่ทรงเปิดตะกรา้ก็

ทอดพระเนตรเหน็ทารกเพศชายกําลงัรอ้งไหอ้ยู ่ กท็รงสงสาร จงึตรสัว่า “น่ีตอ้งเป็นลกูของหญงิชาวฮบีร”ู 
7

พีส่าวของเดก็นัน้กท็ลูถามว่า “จะใหด้ฉินัไปเรยีกแมน่มชาวฮบีรมูาเลีย้งเดก็น้ีใหพ้ระองคไ์หมคะ” 
8
พระธดิา

ของกษตัรยิฟ์าโรหร์บัสัง่ว่า “ไปเรยีกมาซ”ิ เดก็หญงินัน้กไ็ปเรยีกมารดาของทารกมา 
9
พระธดิาของกษตัรยิ์

ฟาโรหจ์งึตรสักบันางว่า “จงนําเดก็คนน้ีไปเลีย้งใหฉ้นัเถดิ ฉนัจะใหค้่าจา้ง” หญงินัน้กนํ็าทารกไปเลีย้งไว ้
10

เมือ่เดก็เตบิโตพอสมควรแลว้นางกนํ็าไปถวายพระธดิาของกษตัรยิฟ์าโรห ์ พระธดิาทรงรบัเขาเป็นบุตร และ

ทรงตัง้ชื่อว่า โมเสส ตรสัว่า “ฉนัไดฉุ้ดเขาขึน้มาจากน้ํา”9

b
 

                                      
g
 “เพศของทารก” คาํภาษาฮบีรคูลุมเครอื อาจแปลไดอ้กีว่า “หนิทัง้สอง” หมายถงึ ทีน่ัง่ซึง่หญงิใชน้ัง่ขณะคลอด 

h
 “แมน้ํ่าไนล”์ มไิดห้มายถงึ แมน้ํ่าสายใหญ่เท่านัน้ แต่ยงัอาจหมายถงึ สายสาขาอกีดว้ย โดยเฉพาะในแถบปากน้ํา 

2 
a
 เรือ่งนี้มาจากตํานานยาหว์สิต์ เอโลฮสิต์ทีร่วมกนัแลว้ หรอืจากตํานานเอโลฮสิต์เท่านัน้ 

b
 การอธบิายความหมายชือ่ของโมเสส (ภาษาฮบีร ู “โมเช”) เป็นการอธบิายแบบชาวบา้น ว่ามาจาก “มาชา” (ฉุดขึน้มา) แต่ในความเป็นจรงิ 

พระธดิาของกษตัรยิฟ์าโรหไ์มพ่ดูภาษาฮบีร ู “โมเสส” ในภาษาอยีปิต์ น่าจะเป็นคาํย่อจากชือ่ทีม่นีามของเทพเจา้นําหน้า แปลว่า “เกดิจาก…” 

เช่น ทตูโมเสส “เกดิจากเทพเจา้ทตู” ส่วนเรือ่งทีโ่มเสสรอดชวีติจากน้ําชวนใหค้ดิถงึตํานานโบราณเกีย่วกบัปฐมวยัของบุคคลสาํคญั ซึง่ไดร้บั

ความช่วยเหลอืใหร้อดพน้จากน้ําดว้ย เช่นซารก์อนแห่งอากดั กษตัรยิแ์ห่งเมโสโปเตเมยีในสหสัวรรษทีส่าม เล่ากนัว่ามารดาของเดก็เอาเขาใส่

ตะกรา้ทาํดว้ยตน้กกลอยน้ําใหแ้มน้ํ่าดแูล 
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104โมเสสหลบหนีไปแคว้นมีเดียน10

c 
11

ต่อมาเป็นเวลานาน เมือ่โมเสสเตบิโตเป็นผูใ้หญ่แลว้11

d
 เขาออกไปเยีย่มเยยีนเพื่อนรว่มชาต ิ เหน็

เขาเหล่านัน้ถูกบงัคบัใหท้าํงานหนกั เขาเหน็ชาวอยีปิตค์นหน่ึงกําลงัทุบตชีาวฮบีร ู เพื่อนรว่มชาตขิองตน 
12

โมเสสมองดโูดยรอบ ไมเ่หน็ใคร จงึฆา่ชาวอยีปิตผ์ูน้ัน้แลว้เอาศพหมกทรายไว ้
13

วนัรุง่ขึน้ เขากลบัไปอกี 

เหน็ชาวฮบีรสูองคนกําลงัต่อสูก้นั เขาถามคนทีท่าํผดิว่า “ทาํไมท่านจงึทุบตเีพื่อนรว่มชาตขิองท่าน” 
14

ชาว

ฮบีรคูนนัน้ตอบว่า “ใครตัง้ท่านเป็นผูนํ้า และผูต้ดัสนิพวกเรา ท่านจะฆา่ขา้พเจา้เหมอืนฆา่ชาวอยีปิตผ์ูน้ัน้

หรอื” โมเสสกลวัมาก คดิในใจว่า “ใครๆ ตอ้งรูเ้ร ือ่งน้ีแลว้แน่ๆ” 
15

กษตัรยิฟ์าโรหท์รงทราบเรือ่งน้ี จงึทรง

พยายามประหารชวีติโมเสส แต่โมเสสหลบหนีกษตัรยิฟ์าโรหไ์ป12

e
ในแผ่นดนิมเีดยีน และนัง่ลงขา้งบ่อน้ําแห่ง

หน่ึง 
16

สมณะชาวมเีดยีนคนหน่ึง13

f
 มบุีตรหญงิเจด็คน บุตรหญงิเหล่า น้ีมาตกัน้ําใส่รางไว ้ เพื่อใหฝ้งูแพะ

แกะของบดิากนิ 
17

แต่พวกเลีย้งแกะบางคนมาถงึและขบัไล่พวกเธอไป โมเสสจงึเขา้ไปช่วยป้องกนัไว ้ และ

ตกัน้ําใหฝ้งูแพะแกะกนิ 
18

เมือ่หญงิสาวเหล่าน้ีกลบัไปหาเรอูเอลผูเ้ป็นบดิา14

g
 เขาถามว่า “ทาํไมวนัน้ีลกู

กลบัมาบา้นแต่วนั” 
19

บุตรหญงิตอบว่า “ชาวอยีปิตค์นหน่ึงช่วยพวกลกูไวไ้มใ่หถู้กพวกเลีย้งแกะรงัแก เขายงั

ตกัน้ําใหเ้ราและใหฝ้งูแพะแกะของเราอกีดว้ย” 
20

บดิาจงึถามบุตรหญงิว่า “เขาอยูไ่หนล่ะ ทาํไมลกูปล่อยให้

เขาอยูท่ีโ่น่น จงไปเรยีกเขามากนิอาหารกบัเราซ”ิ 
21

โมเสสเตม็ใจอาศยัอยูก่บัเรอูเอล เรอูเอลจงึยกศปิโปราห์

บุตรหญงิใหเ้ป็นภรรยา 
22

ศปิโปราหใ์หก้ําเนิดบุตรชายคนหน่ึง โมเสสตัง้ชื่อบุตรว่า “เกอรโ์ชม”15

h
 เพราะคดิว่า 

“ฉนัเป็นคนแปลกหน้าอยูต่่างแดน”  

                                      
c
 ขอ้ 11-22 (หรอืบางคนคดิว่า ขอ้ 15-22 เท่านัน้) มาจากตํานานยาหว์สิต์ โดยปกต ิมกัจะคดิกนัว่าแควน้มเีดยีนอยู่ในคาบสมทุรอาราเบยี ทาง

ตอนใตข้องแควน้เอโดมทางตะวนัออกของอ่าวอาคาบา นิทานชาวบา้นของชาวอาหรบัเล่าว่า โมเสสเคยอาศยัอยู่ในบรเิวณนี้ แต่ในสมยัโมเสส

ชาวมเีดยีนยงัไมไ่ดต้ัง้หลกัแหล่งแน่นอน ยงัเป็นคนเร่ร่อนอยู่ตามเสน้ทางคมนาคมสาํคญัในปาเลสไตน์ (ปฐก 37:28, 36) และในคาบสมทุรซี

นาย (กดว 10:29-32) บางครัง้ยงัรุกรานแควน้โมอบั (ปฐก 36:35 ด ู กดว 22:4, 7; 25:6, 18; 31:1-9; ยชว 13:21) กเิดโอนมชียัชนะต่อชาว

มเีดยีนในปาเลสไตน์ตอนกลาง (วนฉ 6-8 ด ูอสย 9:3; 10:26) เรารูร้ายละเอยีดเกีย่วกบัดนิแดนของชาวมเีดยีนชดัขึน้ใน 1 พกษ 11:18 ซึง่เล่า

ถงึเจา้ชายชาวเอโดมทีห่นีไปอยีปิต์ โดยขา้มแควน้มเีดยีนและทะเลทรายปาราน คอืดนิแดนตอนใตข้องถิน่ทุรกนัดารเนเกบ ซึง่อยู่ระหว่างเมอืง

คาเดชและอยีปิต์ ดงันัน้ แควน้มเีดยีนทีพ่ระเจา้ทรงสาํแดงพระองคแ์ก่โมเสสนัน้ น่าจะตัง้อยู่ในคาบสมทุรซนีาย ทางตะวนัออกของทะเลทราย

ปาราน และไมใ่ช่ในคาบสมทุรอาราเบยี 
d
 พระคมัภรีไ์มก่ล่าวถงึการศกึษาของโมเสส (อพย 11:3) เพยีงแต่ยนืยนัว่า เขาเป็น “คนสาํคญัคนหนึ่ง” และ กจ 7:22 ยนืยนัว่า เขา “ไดเ้รยีนรู้

วชิาความรูทุ้กอย่างของชาวอยีปิต”์ โยเซฟสัและฟีโลไดเ้สรมิรายละเอยีดทีเ่ป็นตํานานเขา้ไปอกี 
e
 “ไป” แปลตามตน้ฉบบัภาษากรกีและซเีรยีค ส่วนตน้ฉบบัภาษาฮบีร ูว่า “ตัง้หลกัแหล่ง” 

f
 ด ู18:1 เชงิอรรถ a 
g
 พระคมัภรีใ์หข้อ้มลูขดัแยง้กนัในเรือ่งทีว่่าพ่อตาของโมเสสเป็นใครและชือ่อะไร ในทีน่ี้พ่อตาของโมเสสชือ่ เรอูเอล เป็นสมณะชาวมเีดยีน ส่วน

ใน 3:1; 4:18; 18:1 เขาชือ่เยโธร กดว 10:29 พดูถงึโฮบบั บุตรของเรอูเอล ชาวมเีดยีน และ วนฉ 1:16; 4:11 พดูถงึโฮบบั ชาวเคไนต์ ชือ่เรอู

เอลไมค่่อยสาํคญันกั เพราะพบเพยีงสองครัง้ทีน่ี่และใน กดว 10:29 ซึง่ พยายามประนีประนอมธรรมประเพณทีีว่่าโมเสสไดแ้ต่งงานกบัหญงิ

ชาวเคไนต์ กบัธรรมประเพณอีกีสายหนึ่งทีว่่าเขาไดแ้ต่งงานกบัหญงิชาวมเีดยีน อนัทีจ่รงิธรรมประเพณสีองสายนี้ตอ้งแยกกนั ธรรมประเพณี

แรกจากตํานานยาหว์สิต์มตีน้กาํเนิดในปาเลสไตน์ตอนใตส้ะทอ้นใหเ้หน็ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างเผ่ายดูาหก์บัชาวเคไนต์ ระลกึว่าโมเสสได้

แต่งงานกบัคนต่างชาต ิ ส่วนธรรมประเพณทีีส่องมาจากตํานานเอโลฮสิต์ซึง่ใหค้วามสาํคญัแก่การอพยพจากอยีปิต์เท่านัน้ น่าจะใหข้อ้มลูทาง

ประวตัศิาสตรม์ากกว่า 
h
 เป็นการอธบิายรากศพัทแ์บบชาวบา้น อธบิายเฉพาะพยางคแ์รก ger “คนต่างถิน่ คนต่างแดน” 
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105ค. พระเจ้าทรงเรียกโมเสส 

 

พระเจ้าทรงระลึกถึงชาวอิสราเอล16

i 

 
23

หลายปีต่อมา กษตัรยิอ์ยีปิตส์ิน้พระชนม ์ชาวอสิราเอลมคีวามทุกขท์รมานเพราะเป็นทาส เขารอ้ง

ครํ่าครวญเสยีงดงั เสยีงรอ้งเพราะความทุกขจ์ากการเป็นทาสของเขาไดย้นิไปถงึพระเจา้ 
24

พระเจา้ทรงฟงั

เสยีงรอ้งครํ่าครวญของเขา และทรงระลกึถงึพนัธสญัญากบัอบัราฮมั อสิอคัและยาโคบ 
25

พระเจา้

ทอดพระเนตรเหน็ชาวอสิราเอล และสนพระทยั17

j
 

 

พุ่มไม้ลกุเป็นไฟ18

a 

3 
1
โมเสสเลีย้งฝงูแพะแกะของเยโธร ผูเ้ป็นพ่อตาและสมณะแห่งมเีดยีน วนัหน่ึงเขาตอ้นฝงูแพะแกะ

ขา้มถิน่ทุรกนัดารไปถงึโฮเรบ19

b
 ภเูขาของพระเจา้ 

2
ทตูสวรรคข์องพระยาหเ์วห2์0

c
 มาปรากฏแก่เขาเป็นเปลว

ไฟลุกอยูก่ลางพุ่มไม ้ โมเสสมองดกูเ็หน็ว่าพุ่มไมน้ัน้ลุกเป็นไฟ แต่ไมม่อดไหม ้
3
จงึคดิว่า “ฉนัจะเขา้ไปดู

เหตุการณ์แปลกประหลาดน้ีใกล้ๆ  ทาํไมพุ่มไมน้ัน้ไมม่อดไหม”้ 
4
พระยาหเ์วหท์อดพระเนตรเหน็เขาเขา้มาดู

ใกล้ๆ  จงึตรสัเรยีกเขาจากกลางพุ่มไมว้่า “โมเสส โมเสส” เขาตอบว่า “ขา้พเจา้อยูท่ีน่ี่” 
5
พระองคต์รสัหา้มว่า 

“อยา่เขา้มาใกลก้ว่าน้ี จงถอดรองเทา้ออก เพราะสถานทีท่ีท่่านยนือยูเ่ป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ”์ 
6
พระองคย์งัตรสั

อกีว่า “เราเป็นพระเจา้ของบรรพบุรษุของท่าน เป็นพระเจา้ของอบัราฮมั พระเจา้ของอสิอคั และพระเจา้ของ

ยาโคบ” โมเสสยกมอืขึน้ปิดหน้า ไมก่ลา้มองดพูระเจา้21

d
 

 

106พระเจ้าทรงมอบภารกิจให้โมเสส 
7
พระยาหเ์วหต์รสัว่า “เราสงัเกตเหน็ความทุกขย์ากของประชากรของเราในอยีปิต ์ เราไดย้นิเสยีงรอ้ง

เพราะความทารณุของนายงาน เรารูด้ถีงึความทุกขท์รมานของเขา 
8
เราลงมาช่วยเขาใหพ้น้มอืชาวอยีปิต ์

และนําเขาออกจากแผ่นดนินัน้ ไปสู่แผ่นดนิทีอุ่ดมสมบรูณ์และกวา้งใหญ่ ไปยงัแผ่นดนิทีม่น้ํีานมและน้ําผึง้

ไหลบรบิรูณ์22

e
 ไปยงัทีอ่าศยัของชาวคานาอนั ชาวฮติไทต ์ชาวอาโมไรต ์ชาวเปรสิซ ีชาวฮไีวต ์และชาวเยบุส 

9
เราไดย้นิเสยีงรอ้งครํ่าครวญของชาวอสิราเอล และเหน็เขาถูกชาวอยีปิตข์ม่เหงอยา่งทารณุ 

10
บดัน้ี เราจะส่ง

ท่านไปเฝ้ากษตัรยิฟ์าโรห ์เพื่อนําชาวอสิราเอลประชากรของเรา ออกจากอยีปิต ์

                                      
i
 ขอ้ความนี้มาจากตํานานสงฆ ์
j
 ขอ้นี้ไมส่มบรูณ์ ขอ้ความตอนปลายสญูหายไป 

3 
a
 พระคมัภรีเ์ล่าเรือ่งพระเจา้ทรงเรยีกโมเสสสองครัง้ ครัง้แรก (บทที ่3-4) รวมตํานานยาหว์สิต์ (3:1-5, 7-8, 16-20 การทีพ่ระเจา้ทรงสาํแดง

พระองคแ์ละทรงมอบภารกจิใหโ้มเสส) กบัตํานานเอโลฮสิต์ (3:6, 9-15 พระเจา้ทรงเปิดเผยพระนาม) การเล่าครัง้ทีส่องมาจากตํานานสงฆ ์

กล่าวถงึการทีพ่ระเจา้ทรงเปิดเผยพระนามและทรงมอบภารกจิแก่โมเสสอกีในอยีปิต์ จะพบในบทที ่6:2-13 และ 6:28-7:7 
b
 โฮเรบเป็นชือ่ของเทอืกเขาซนีายในหนงัสอืเฉลยธรรมบญัญตัแิละในหนงัสอืประวตัศิาสตรต์ามแนวเฉลยธรรมบญัญตั ิ เช่น หนงัสอืพงศ์

กษตัรยิ ์แต่ในทีน่ี้ “โฮเรบ” อาจเป็นเพยีงคาํอธบิายของผูค้ดัลอก เช่นเดยีวกบัใน 17:6 
c
 “ทตูสวรรคข์องพระยาหเ์วห”์ หมายถงึ พระเจา้ผูท้รงสาํแดงพระองคแ์ก่มนุษย ์(ด ูปฐก 16:7 เชงิอรรถ c) 

d
 มนุษยไ์มอ่าจมองดพูระมหทิธานุภาพของพระเจา้ และมชีวีติอยู่ต่อไปได ้

e
 วลนีี้เป็นสตูรบรรยายความอุดมสมบรูณ์ของแผ่นดนิแห่งพระสญัญาพบบ่อยๆ ในหนงัสอืปญัจบรรพ 



 5 

 
11

โมเสสทลูพระเจา้ว่า “ขา้พเจา้เป็นผูใ้ดทีจ่ะไปเฝ้ากษตัรยิฟ์าโรห ์ และนําชาวอสิราเอลออกจาก

อยีปิต”์ 
12

พระองคต์รสัว่า “เราจะอยูก่บัท่าน และเครือ่งหมาย23

f
แสดงว่าเราส่งท่านไปกค็อืเมือ่ท่านนํา

ประชากรออกจากอยีปิตแ์ลว้ ท่านทัง้หลายจะมานมสัการพระเจา้บนภเูขาน้ี” 

 

พระเจ้าทรงเปิดเผยพระนาม24

g 
13

โมเสสทลูพระเจา้ว่า “เมือ่ขา้พเจา้ไปหาชาวอสิราเอลแลว้บอกเขาว่า พระเจา้ของบรรพบุรษุของ

ท่านทรงส่งขา้พเจา้มาหาท่าน” ถา้เขาถามขา้พเจา้ว่า “พระองคท์รงพระนามว่าอะไร” ขา้พเจา้จะตอบเขา

อยา่งไร 
14

พระเจา้ตรสักบัโมเสสว่า “เราคอืเราเป็น” แลว้ตรสัต่อไปว่า “ท่านตอ้งบอกชาวอสิราเอลดงัน้ีว่า 

‘เราเป็น’ ทรงส่งขา้พเจา้มาหาท่านทัง้หลาย” 
15

พระเจา้ตรสักบัโมเสสอกีว่า ท่านตอ้งบอกชาวอสิราเอลดงัน้ี

ว่า “พระยาหเ์วห ์ พระเจา้ของบรรพบุรษุของท่าน พระเจา้ของอบัราฮมั พระเจา้ของอสิอคั และพระเจา้ของ

ยาโคบ ทรงส่งขา้พเจา้มาหาท่านทัง้หลาย นามน้ีจะเป็นนามของเราตลอดไป ชนรุน่ต่อๆ ไปจะตอ้งเรยีกเรา

ดว้ยนามน้ี” 

 

107พระเจ้าทรงอธิบายภารกิจท่ีต้องทาํให้โมเสส 
16

จงไปเรยีกประชุมบรรดาผูอ้าวุโสของอสิราเอล แลว้บอกเขาว่า “พระยาหเ์วห ์ พระเจา้ของบรรพ

บุรษุของท่านทัง้หลาย พระเจา้ของอบัราฮมั ของอสิอคัและของยาโคบ ทรงสาํแดงพระองคแ์ก่ขา้พเจา้ ตรสั

                                      
f
 ไมช่ดัว่า “เครือ่งหมาย” นี้คอือะไร อาจหมายถงึการทีช่าวอสิราเอลจะมานมสัการพระยาหเ์วหท์ีน่ี่ ดงัทีก่ล่าวต่อไปในขอ้นี้ หรอือาจเป็น

เครือ่งหมายเช่นเดยีวกบัใน 4:1-9 แต่ไมบ่อก 
g
 ตํานานยาหว์สิต์เล่าว่ามนุษยน์มสัการพระยาหเ์วหม์าตัง้แต่ตน้ (ปฐก 4:26) และเรยีกพระเจา้ดว้ยพระนาม “ยาหเ์วห”์ นี้ตลอดมาในการเล่า

เรือ่งบรรดาบรรพบุรุษของชนอสิราเอล แต่ตามตํานานเอโลฮสิต์ซึง่เป็นทีม่าของเรือ่งทีเ่รากาํลงัพจิารณาอยู่นี้ พระเจา้ทรงเปิดเผยพระนามของ

พระองค ์ซึง่เป็นพระเจา้ของบรรดาบรรพบุรุษว่า “ยาหเ์วห”์ แก่โมเสสเป็นครัง้แรก ตํานานสงฆใ์น อพย 6:2-3 กต็รงกบัตํานานเอโลฮสิต์นี้ดว้ย 

แต่ยงัเพิม่เตมิว่า พระนามของพระเจา้ของบรรดาบรรพบุรุษแต่เดมิคอื “เอล ชดัดาย” (ด ูปฐก 17:1 เชงิอรรถ b) เรือ่งเล่าตอนนี้ซึง่เป็นขอ้ความ

สาํคญัยิง่ตอนหนึ่งในพนัธสญัญาเดมิ มปีญัหาอยู่ 2 ประการ ปญัหาประการแรกเป็นปญัหาทางนิรุกตศิาสตรเ์กีย่วกบัรากศพัทข์องพระนาม 

“ยาหเ์วห”์ ส่วนปญัหาประการทีส่องเป็นปญัหาทางเทววทิยา เกีย่วกบัการอธบิายความหมายของเรือ่งเล่าตอนนี้ทัง้ตอน และความหมายของ

การเปิดเผยพระนามนี้ใหเ้รารู ้(1) รากศพัท ์นกัวชิาการพยายามอธบิายความหมายของพระนาม “ยาหเ์วห”์ โดยใชภ้าษาอื่นนอกจากภาษาฮบีร ู

หรอืพยายามเสาะหาความหมายจากรากคาํต่างๆ ภาษาฮบีร ู อย่างไรกต็ามเป็นทีแ่น่ชดัว่าพระนาม “ยาหเ์วห”์ เป็นรปูโบราณรปูหนึ่งของกรยิา 

“เป็น” (to be) ในภาษาฮบีร ู นกัวชิาการบางคนเขา้ใจว่าเป็นรปูบอกสาเหตุ (causative form) ของกรยิานี้ จงึมคีวามหมายว่า “พระองคท์รง

บนัดาลใหเ้ป็น” “พระองคท์รงใหค้วามเป็นอยู”่ แต่ดเูหมอืนว่าน่าจะเป็นรปูของกรยิาในนิเทศมาลา ปจัจุบนักาล (present indicative) 

หมายความว่า “พระองคท์รงเป็นอยู”่ (He is) (2) การอธบิายความหมายของพระนามยาหเ์วห ์ ความหมายของพระนามมอีธบิายในขอ้ 14 

คาํอธบิายนี้ถูกเพิม่ไวต้รงนี้ตัง้แต่โบราณจากตํานานเดยีวกนั คอือธบิายพระนาม “ยาหเ์วห”์ ว่ามาจากวลวี่า ’ehyeh ’asher ’ehyeh (เราเป็นผู้

ซึง่เป็น) แต่ยงัเป็นทีถ่กเถยีงอยู่ว่าวลนีี้มคีวามหมายอย่างไรแน่ พระเจา้ทรงกล่าวถงึพระองคเ์องโดยใชก้รยิาในบุรุษทีห่นึ่งเอกพจน์ ซึง่อาจ

หมายความว่า “เราคอืเราไงล่ะ” คอืพระองคไ์มท่รงตอ้งการจะเปิดเผยพระนามใหรู้ ้ แต่การเขา้ใจเช่นนี้ใชไ้มไ่ดท้ีน่ี่ เพราะพระองคท์รงตอ้งการ

บอกใหโ้มเสสรูจ้กัพระนาม ซึง่ตามความคดิของชาวเซมติกิตอ้งอธบิายลกัษณะพระองคบ์า้งดว้ย วลภีาษาฮบีรนูี้ยงัแปลไดอ้กีว่า “เราเป็นผูซ้ึง่

เป็น” จงึมคีวามหมายว่า “เราเป็นผูม้คีวามเป็นอยู่” ผูแ้ปลพระคมัภรีเ์ป็นภาษากรกีกด็เูหมอืนจะเขา้ใจเช่นนี้ จงึแปลว่า ‘ego eimi ho on’ พระ

เจา้เท่านัน้ทรงเป็นผูท้ีท่รงม ี “ความเป็นอยู่” อย่างแทจ้รงิ ซึง่หมายความว่า พระองคท์รงมคีวามเป็นอยู่เหนือทุกสิง่ และทรงเป็นความลกึลบัอยู่

เสมอสาํหรบัมนุษย ์ นอกจากนัน้ ตามความเขา้ใจของชาวเซมติ ิ ความเป็นอยู่จะตอ้งม ี “ผูอ้ยู่ดว้ย” เสมอ “ผูม้คีวามเป็นอยู่” ในทีน่ี้จงึมี

ความหมายว่าพระองคท์รงอยู่กบัชาวอสิราเอล และยงัทรงกระทาํกจิการในประวตัศิาสตรข์องประชากรของพระองค ์ และในประวตัศิาสตรข์อง

มนุษยชาต ิ โดยทรงเป็นผูนํ้าประวตัศิาสตรด์งักล่าวไปสู่จุดหมายในสาระสาํคญั ขอ้ความตอนนี้จงึรวมเอาความคดิทีจ่ะพฒันาในภายหลงั (วว 

1:8) รวมเขา้มาดว้ย “พระผูท้รงสรรพานุภาพ ผูท้รงดาํรงอยู่ในปจัจุบนั ทรงดาํรงอยู่ในอดตี และจะเสดจ็มาในอนาคต” 
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ว่า เราไดม้าเยีย่มท่านทัง้หลายแลว้25

h
 และไดเ้หน็สิง่ทีช่าวอยีปิตท์าํกบัท่าน 

17
เราตกลงใจจะนําท่านใหพ้น้จาก

ความทุกขย์ากในอยีปิตท์ีท่่านถูกขม่เหง ไปยงัแผ่นดนิของชาวคานาอนั ชาวฮติไทต ์ชาวอาโมไรต ์ชาวเปรสิ

ซ ี ชาวฮไีวต ์ และชาวเยบุส ไปยงัแผ่นดนิทีม่น้ํีานมและน้ําผึง้ไหลบรบิรูณ์ 
18

เขาเหล่านัน้จะฟงัท่าน แลว้ท่าน

กบัผูอ้าวุโสชาวอสิราเอลจงไปเฝ้ากษตัรยิอ์ยีปิตท์ลูพระองคว์่า “พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ ของชาวฮบีรเูสดจ็มาหา

พวกเรา ขอพระองคท์รงอนุญาตใหพ้วกเราออกเดนิทางไปในถิน่ทุรกนัดารเป็นเวลาสามวนัเพื่อถวายบชูา

แด่พระยาหเ์วห ์พระเจา้ของเรา” 
19

เรารูด้วี่า กษตัรยิอ์ยีปิตจ์ะไมท่รงยอมใหท่้านทัง้หลายไปนอกจากพระองค์

จะทรงถูกบงัคบัดว้ยมอือนัทรงอานุภาพของเราเท่านัน้ 
20

เราจะเหยยีดมอืของเราเฆีย่นตชีาวอยีปิต ์ปาฏหิารยิ์

ต่างๆ ทีเ่ราจะทาํในหมูพ่วกเขา จะทาํใหก้ษตัรยิอ์ยีปิตป์ล่อยท่านทัง้หลายไป 

 

108ชาวอิสราเอลจะริบทรพัยช์าวอียิปต ์
21

“เราจะบนัดาลใหช้าวอยีปิตเ์หน็อกเหน็ใจประชากรน้ี เมือ่ท่านทัง้หลายออกมาจะไมไ่ดอ้อกมามอื

เปล่า 
22

หญงิชาวอสิราเอลแต่ละคนจะขอเครือ่งเงนิ เครือ่งทอง และเสือ้ผา้จากหญงิทีอ่ยูบ่า้นเดยีวกนัและ

จากเพื่อนบา้น เอามาแต่งกายใหบุ้ตรชายบุตรหญงิ ดว้ยวธิน้ีีท่านทัง้หลายจะรบิเอาสิง่เหล่าน้ีจากชาวอยีปิต”์ 

 

109พระเจ้าประทานอาํนาจทาํอศัจรรยใ์ห้โมเสส 

4 
1
โมเสสทลูตอบว่า “ชาวอสิราเอลจะไมเ่ชื่อขา้พเจา้ จะไมฟ่งัถอ้ยคาํของขา้พเจา้” แต่จะพดูว่า 

‘พระยาหเ์วหไ์มไ่ดส้าํแดงพระองคแ์ก่ท่าน’” 
2
พระยาหเ์วหต์รสัถามโมเสสว่า “ท่านกําลงัถอือะไรอยู”่ โมเสส

ตอบว่า “ไมเ้ทา้ พระเจา้ขา้” 
3
พระองคต์รสัว่า “โยนลงไปบนพืน้ซ”ิ โมเสสโยนไมเ้ทา้ลง ไมเ้ทา้กก็ลายเป็นงู

จนโมเสสตอ้งกระโดดหนี 
4
พระยาหเ์วหท์รงสัง่โมเสสว่า “จงยืน่มอืไปจบัหางงขูึน้มาเถดิ” เขาจงึยืน่มอืออกไป

จบั งนูัน้กก็ลายเป็นไมเ้ทา้อยูใ่นมอืของโมเสสดงัเดมิ 
5

26

a
พระยาหเ์วหต์รสัว่า “ดว้ยเครือ่งหมายอศัจรรยน้ี์ ชาว

อสิราเอลจะเชื่อว่าพระยาหเ์วห ์ พระเจา้ของบรรพบุรษุของเขา พระเจา้ของอสิอคั และพระเจา้ของยาโคบได้

ทรงสาํแดงพระองคแ์ก่ท่าน” 
6
พระยาหเ์วหต์รสักบัเขาอกีว่า “จงสอดมอืเขา้ไปในเสือ้ซ”ิ โมเสสจงึสอดมอืเขา้ไปในเสือ้ เมือ่ชกัมอื

ออกมา มอืของเขาเป็นโรคเรือ้น สขีาวเหมอืนหมิะ 
7
พระองคต์รสัอกีว่า “จงสอดมอืเขา้ในเสือ้อกีทซี”ิ เขา

สอดมอืเขา้ในเสือ้อกี และเมือ่ชกัออกมา มอืกเ็ป็นปกตดิเีหมอืนกบัรา่งกายส่วนอื่นๆ 
8
พระเจา้ตรสัว่า “ถา้

ชาวอสิราเอลไมเ่ชื่อหรอืไมย่อมรบัเครือ่งหมายอศัจรรยป์ระการแรก เขาจะตอ้งยอมรบัเครือ่งหมายอศัจรรย์

ประการทีส่อง 
9
แต่ถา้เขายงัไมเ่ชื่อเครือ่งหมายอศัจรรยท์ัง้สองครัง้น้ี และไมฟ่งัถอ้ยคาํของท่าน กจ็งตกัน้ํา

จากแมน้ํ่าไนลม์าเทลงบนพืน้ดนิแหง้ น้ําทีท่่านตกัขึน้มาจากแมน้ํ่านัน้ จะกลายเป็นเลอืดอยูบ่นพืน้ดนิแหง้” 

                                      
h
 คาํว่า “เยีย่ม” เมือ่ใชก้บัพระเจา้ หมายถงึ สทิธสิมบรูณ์ของพระองคใ์นการตรวจสอบ พพิากษาและลงโทษ การทีพ่ระเจา้ทรงเขา้แทรกแซงใน

ความเป็นอยู่ของปจัเจกบุคคลหรอืชนชาตหินึ่งกเ็พือ่นําบุคคลเหล่านัน้ไปสู่ความสุขความเจรญิ (4:31; ปฐก 21:1; 50:24-25; สดด 65:9; 80:14; 

ปชญ 3:7-13; ยรม 29:10; ด ูลก 1:68 เชงิอรรถ gg) หรอืเป็นการลงโทษ (1 ซมอ 15:2; ปชญ 14:11; 19:15; ยรม 6:15; 23:24; อมส 3:2) 

4 
a
 ขอ้ 5 เขา้มาขดัจงัหวะของเรือ่ง เป็นประโยคทีถู่กต่อเตมิเขา้มา 
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110อาโรนพดูแทนโมเสส 
10

โมเสสทลูพระยาหเ์วหว์่า “โปรดเถดิ พระเจา้ขา้ โปรดอภยัใหข้า้พเจา้เถดิ ขา้พเจา้พดูไมค่ล่องทัง้

ในอดตีและตัง้แต่พระองคเ์ริม่ตรสักบัขา้พเจา้ผูร้บัใชพ้ระองคแ์ลว้ ขา้พเจา้กย็งัพดูไมค่ล่อง ทัง้พดูชา้และ

ตะกุกตะกกั” 
11

พระยาหเ์วหท์รงถามว่า “ใครเป็นผูใ้หม้นุษยม์ปีาก ใครเป็นผูท้าํใหม้นุษยห์หูนวกหรอืเป็นใบ ้

ทาํใหม้องเหน็หรอืตาบอด ไมใ่ช่เรา พระยาหเ์วหด์อกหรอื 
12

บดัน้ี จงไปเถดิ เราจะช่วยท่านพดู เราจะสอน

ท่านว่า จะตอ้งพดูอะไรบา้ง” 
13

แต่โมเสสทลูแยง้ว่า “ขอทรงอภยัขา้พเจา้ดว้ยเถดิ พระเจา้ขา้ โปรดส่งผูอ้ื่นไปเถดิ” 
14

พระยาห์

เวหท์รงพโิรธโมเสส ตรสัว่า “อาโรน ชนเผ่าเลวเีป็นพีช่ายของท่านไมใ่ช่หรอื เรารูว้่าเขาพดูคล่อง และเขา

กําลงัมาพบท่านอยูแ่ลว้ เขาจะดใีจมากทีพ่บท่าน 
15

ท่านจะพดูกบัเขา และบอกเขาว่า เขาจะตอ้งพดูอะไรบา้ง 

เราจะอยูก่บัท่านและกบัเขาเมือ่ท่านทัง้สองคนจะพดูและเราจะบอกใหรู้ว้่า ท่านจะตอ้งทาํอะไรบา้ง 
16

อาโรน

จะพดูกบัประชาชนแทนท่าน เขาจะเป็นปากของท่าน ท่านจะเป็นเหมอืนพระเจา้ทีบ่อกเขาว่าตอ้งพดู

อะไรบา้ง 
17

จงถอืไมเ้ทา้น้ีไว 2้7

b
 ท่านจะไดใ้ชท้าํเครือ่งหมายอศัจรรย”์ 

 

111โมเสสออกจากแคว้นมีเดียนกลบัอียิปต ์
18

โมเสสกลบัไปหาเยโธร พ่อตาและพดูว่า “ขอใหข้า้พเจา้กลบัไปหาญาตพิีน้่องในอยีปิตเ์ถดิ เพื่อดู

ว่าเขายงัมชีวีติอยูห่รอื ไม”่ เยโธรตอบโมเสสว่า “ขอจงไปอยา่งปลอดภยัเถดิ” 

 
19

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสในแควน้มเีดยีนว่า “จงกลบัไปอยีปิต ์ ทุกคนทีต่อ้งการจะฆา่ท่านกต็าย

หมดแลว้” 
20

โมเสสพาภรรยาและบุตร28

c
 ขีล่ากลบัไปอยีปิต ์ เขาถอืไมเ้ทา้ทีพ่ระเจา้ประทานใหไ้ปดว้ย 

21
พระ

ยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “บดัน้ี ท่านกําลงักลบัไปอยีปิต ์ จงระลกึถงึปาฏหิารยิทุ์กประการทีเ่ราใหท่้านทาํ 

ท่านจะตอ้งทาํเฉพาะพระพกัตรก์ษตัรยิฟ์าโรห ์เราจะทาํใหเ้ขาดือ้ดงึ และเขาจะไมย่อมใหช้าวอสิราเอลไป 
22

ท่านตอ้งทลูกษตัรยิฟ์าโรหว์่า ‘พระยาหเ์วหต์รสัดงัน้ี อสิราเอลเป็นบุตรคนแรกของเรา 
23

เราสัง่ท่านใหป้ล่อย

เขาไปนมสัการเรา แต่ท่านไมย่อมปล่อยใหไ้ป บดัน้ี เราจะประหารชวีติบุตรคนแรกของท่าน’”29

d
 

 

บตุรชายของโมเสสเข้าสหุนัต30

e 
24

ณ ทีพ่กัแรมแห่งหน่ึงตามทาง พระยาหเ์วหเ์สดจ็มาพบโมเสสและพยายามจะฆา่เขา 
25

นางศปิโป

ราหจ์งึเอาหนิคมมาตดัหนงัหุม้ปลายองคชาตของบุตรชาย แลว้เอาไปแตะเทา้ของโมเสส พดูว่า “ท่านเป็น

                                      
b
 โมเสสไดร้บัไมเ้ทา้คนืมาจากพระเจา้ (ไมเ้ทา้นี้จงึไดช้ือ่ว่า “ไมเ้ทา้ของพระเจา้” ด ูขอ้ 20) ซึง่โมเสสจะใชท้าํปาฏหิารยิ ์ (7:20ข; 9:22; 10:13) 

เทยีบกบัไมเ้ทา้ของเอลชีา (2 พกษ 4:29) 
c
 “และบุตร” 2:22; 4:25 พดูถงึบุตรคนเดยีวของโมเสส แต่ตน้ฉบบัภาษาฮบีรทูีน่ี่เป็นรปูพหพูจน์  

d
 ขอ้ 21-23 เป็นการกล่าวล่วงหน้าถงึภยัพบิตัทิีจ่ะเกดิในอยีปิต์ ขอ้ 21 สรุปภยัพบิตัเิกา้ประการและความดือ้ดงึของกษตัรยิฟ์าโรห ์ (ด ู 7:8 

เชงิอรรถ a) ส่วน ขอ้ 22-23 กล่าวถงึภยัพบิตัปิระการทีส่บิ (ด ู11:1 เชงิอรรถ a) 
e
 เรือ่งนี้ออกจะคลุมเครอืเพราะสัน้และขาดบรบิท แมต้น้ฉบบัภาษาฮบีรไูมอ่อกชือ่โมเสสและไมช่ดัว่าคาํสรรพนาม “เขา” นี้หมายถงึใคร เรา

คาดคะเนว่า พระเจา้ทรงใหโ้มเสสปว่ยหนกัจวนจะตายเพราะเขาไมไ่ดเ้ขา้สุหนตั นางศปิโปราหไ์ดบ้รรเทาพระพโิรธนัน้โดยทาํพธิสีุหนตัใหบุ้ตร

ของนาง แลว้นําหนงัหุม้ปลายองคชาตของบุตรมาแตะอวยัวะเพศของสาม ี(“เทา้” ในทีน่ี้อาจเป็นคาํทีใ่ชแ้ทน “อวยัวะเพศ” เช่นเดยีวกบัใน อสย 

6:2; 7:20) เรือ่งการเขา้สุหนตั ด ูปฐก 17:10 เชงิอรรถ d 
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เจา้บ่าวทีข่า้พเจา้ไดม้าดว้ยเลอืด” 
26

นางพดูว่า “เจา้บ่าวทีไ่ดม้าดว้ยเลอืด” เพราะพธิสีุหนตันัน่เอง พระยาห์

เวหท์รงยอมใหโ้มเสสรอดชวีติอยูต่่อไป 

 

112โมเสสพบอาโรน 
27
พระยาหเ์วหต์รสักบัอาโรนว่า “จงไปพบโมเสสในถิน่ทุรกนัดารเถดิ” อาโรนกไ็ปพบโมเสสทีภ่เูขาของ

พระเจา้และจบูเขา 
28

โมเสสเล่าทุกสิง่ทีพ่ระยาหเ์วหต์รสัเมือ่พระองคท์รงส่งเขามา และเล่าถงึเครือ่ง หมาย

อศัจรรยทุ์กประการทีท่รงสัง่ใหเ้ขาทาํดว้ย 
29

โมเสสและอาโรนไปเรยีกผูอ้าวุโสชาวอสิราเอลทุกคนมาประชุม

กนั 
30

อาโรนเล่าถอ้ยคาํทุกประการทีพ่ระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสใหบ้รรดาผูอ้าวุโสฟงั และทาํเครือ่งหมาย

อศัจรรยท์ัง้หมดต่อหน้าประชาชน
 31

ประชาชนจงึเชื่อเพราะรูว้่า31

f
 พระยาหเ์วหเ์สดจ็มาเยีย่มชาวอสิราเอลและ

ทอดพระเนตรเหน็ความทุกขย์ากของเขา เขาทัง้หลายจงึกม้ลงกราบนมสัการพระองค ์

 

โมเสสและอาโรนเข้าเฝ้ากษตัริยฟ์าโรหค์รัง้แรก32

a 

5 
1
ต่อมา โมเสสและอาโรนไปเฝ้ากษตัรยิฟ์าโรห ์ ทลูว่า “พระยาหเ์วห ์ พระเจา้ของอสิราเอลตรสั

ดงัน้ี จงปล่อยประชากรของเราไปจดังานเลีย้งฉลอง33

b
 เป็นเกยีรตแิก่เราในถิน่ทุรกนัดาร” 

2
กษตัรยิฟ์าโรหต์รสั

ว่า “พระยาหเ์วหเ์ป็นใคร เราจงึตอ้งเชื่อฟงัและปล่อยชาวอสิราเอลไป เราไมรู่จ้กัพระยาหเ์วหแ์ละจะไมป่ล่อย

ชาวอสิราเอล” 
3
โมเสสและอาโรนกท็ลูว่า “พระเจา้ของชาวฮบีรเูสดจ็มาหาขา้พเจา้ทัง้หลาย โปรดทรงอนุญาต

ใหข้า้พเจา้ทัง้หลายเดนิทางสามวนัเขา้ไปในถิน่ทุรกนัดาร เพื่อถวายบชูาแด่พระยาหเ์วห ์ พระเจา้ของขา้พเจา้

ทัง้หลาย ถา้ไมท่าํดงัน้ี พระเจา้จะประหารชวีติขา้พเจา้ทัง้หลายดว้ยโรคระบาดหรอืดว้ยสงคราม” 
4
กษตัรยิ์

แห่งอยีปิตต์รสักบัเขาว่า “โมเสสและอาโรนเอ๋ย ทาํไมท่านทาํใหป้ระชาชนทิง้การงานของเขา จงกลบัไป

ทาํงานเถดิ” 
5
กษตัรยิฟ์าโรหท์รงเสรมิอกีว่า “ดซู ิบดัน้ี คนพวกน้ีกลบัมจีาํนวนมากกว่าประชาชนของแผ่นดนิ 

ท่านยงัจะใหเ้ขาไมต่อ้งทาํการงานอกีหรอื” 

 

113กษตัริยฟ์าโรหท์รงบญัชานายงาน 
6
ในวนัเดยีวกนันัน้ กษตัรยิฟ์าโรหท์รงสัง่นายงานและหวัหน้าของชาวอสิราเอลว่า 

7
“อยา่ใหฟ้าง34

c
แก่

ประชาชนสาํหรบัทาํอฐิอยา่งทีเ่คยทาํมาแลว้อกีต่อไป ปล่อยใหเ้ขาไปหาฟางมาเอง 
8
แต่ตอ้งบงัคบัใหเ้ขาทาํ

อฐิไดจ้าํนวนเท่าเดมิ อยา่ยอมลดหยอ่นเลย พวกเขาขีเ้กยีจ จงึมารอ้งขอว่า จงปล่อยใหข้า้พเจา้ทัง้หลายไป

ถวายบชูาแด่พระเจา้เถดิ 
9
จงบงัคบัใหค้นพวกน้ีทาํงานหนกักว่าเดมิ เขาจะไดท้าํงานแทนทีจ่ะไปคอยฟงัคาํ

หลอกลวง” 
10

นายงานและหวัหน้าของประชาชนกไ็ปบอกชาวอสิราเอลว่า “กษตัรยิฟ์าโรหท์รงบญัชาดงัน้ี เราจะ

ไมใ่หฟ้างแก่ท่านทัง้หลายอกีต่อไป 
11

ท่านตอ้งไปหาฟางมาเองจากทีไ่หนกไ็ด ้ แต่ผลงานตอ้งไมล่ดลง” 
12

                                      
f
 แปลตามตน้ฉบบัภาษาฮบีร ูตน้ฉบบัภาษากรกีว่า “ชืน่ชม” 

5 
a
 บทที ่5 นี้ส่วนใหญ่มาจากตํานานยาหว์สิต ์

b
 การกล่าวถงึการนมสัการพระยาหเ์วหใ์นถิน่ทุรกนัดาร (ด ู3:18) เป็นเหมอืนบทรอ้งรบัในการเล่าเรือ่งภยัพบิตัเิกา้ประการแรก ยกเวน้ประการ

ทีส่ามและหก (ด ู7:16, 26; 8:4, 16, 23; 9:1, 13; 10:3, 24) เราจะเหน็ว่า การฉลองนี้กค็อืฉลองปสักานัน่เอง (ด ู12:1 เชงิอรรถ a) 
c
 “ฟาง” เขาใชฟ้างตดัเป็นชิน้เลก็ๆ ผสมกบัดนิเหนียว ทาํใหด้นิเหนียวยดึตวักนัดขี ึน้ก่อนถูกเผาเป็นอฐิ 
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ประชาชนจงึแยกยา้ยกนัไปหาซงัขา้วใชเ้ป็นฟางทัว่แผ่นดนิอยีปิต ์
13

บรรดานายงานพดูเรง่รดัว่า “ท่าน

ทัง้หลายตอ้งทาํอฐิใหไ้ดจ้าํนวนเท่าเดมิทุกวนัเหมอืนเมือ่ครัง้ทีเ่ราใหฟ้างท่าน” 
14

นายงานของกษตัรยิฟ์าโรห์

โบยตหีวัหน้าชาวอสิราเอลซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหคุ้มงาน ถามว่า “ทาํไมวนัน้ีจงึทาํอฐิไมไ่ดต้ามจาํนวนทีเ่คยทาํ” 

 

114หวัหน้าชาวอิสราเอลร้องทุกข ์
15

หวัหน้าชาวอสิราเอลไปเฝ้ากษตัรยิฟ์าโรหท์ลูรอ้งเรยีนว่า “ทาํไมพระองคท์รงกระทาํเช่นน้ีต่อผูร้บั

ใชพ้ระองคเ์ล่า 
16

ผูร้บัใชพ้ระองคไ์มไ่ดร้บัฟางเลย แต่กย็งัถูกบงัคบัใหท้าํอฐิ บดัน้ีผูร้บัใชพ้ระองคต์อ้งถูกโบย

ตทีัง้ๆ ทีไ่มม่คีวามผดิ”35

d
 

17
กษตัรยิฟ์าโรหต์รสัว่า “ท่านทัง้หลายทีข่ ีเ้กยีจ ขีเ้กยีจจนพดูว่า ปล่อยใหข้า้พเจา้

ทัง้หลายไปถวายบชูาแด่พระยาหเ์วหเ์ถดิ 
18

บดัน้ีจงกลบัไปทาํงาน ท่านจะไมไ่ดร้บัฟาง แต่ตอ้งทาํอฐิใหไ้ด้

ครบตามจาํนวนเดมิ” 

 

115ประชาชนกล่าวโทษโมเสสและอาโรน คาํอธิษฐานภาวนาของโมเสส 
19

หวัหน้าชาวอสิราเอลเหน็ว่า เขาตอ้งเดอืดรอ้นเพราะไดร้บัคาํสัง่ว่า “ท่านตอ้งทาํอฐิใหไ้ดค้รบตาม

จาํนวนเดมิทุกวนั” 
20

เมือ่กลบัจากเขา้เฝ้ากษตัรยิฟ์าโรห ์ เขาไปพบโมเสสและอาโรนซึง่คอยอยู ่
21

แลว้ตําหนิ

ว่า “ขอพระยาหเ์วหท์รงพจิารณาการกระทาํของท่านทัง้สองคนและทรงพพิากษาเถดิ ท่านทาํใหก้ษตัรยิ์

ฟาโรหแ์ละขา้ราชบรพิารเกลยีดชงัพวกเรา ท่านทาํเหมอืนเอาดาบใส่มอืพวกเขาใหฆ้า่เรา” 
22

โมเสสจงึ

กลบัไปเฝ้าพระยาหเ์วห ์ทลูว่า “ขา้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทาํไมพระองคท์รงทาํรา้ยประชากรน้ี ทาํไมพระองค์

จงึทรงส่งขา้พเจา้มา 
23

ตัง้แต่ขา้พเจา้เขา้เฝ้ากษตัรยิฟ์าโรห ์ ทลูแทนพระองค ์ กษตัรยิฟ์าโรหก์ย็งัทรงทาํรา้ย

ประชากรน้ีอยูต่่อไป พระองคม์ไิดท้รงทาํอะไรเพื่อปลดปล่อยประชากรของพระองคเ์ลย” 

6 
1
พระยาหเ์วหต์รสัตอบโมเสสว่า “บดัน้ี ท่านจะไดเ้หน็ว่าเราจะทาํอยา่งไรกบักษตัรยิฟ์าโรห ์เราจะ

ใชอ้านุภาพของเราบงัคบักษตัรยิฟ์าโรหใ์หป้ล่อยชาวอสิราเอล ยิง่กว่านัน้ กษตัรยิฟ์าโรหจ์ะถูกอานุภาพของ

เราบงัคบัใหข้บัไล่ชาวอสิราเอลออกไปจากแผ่นดนิของเขา” 

 

อีกตาํนานหน่ึงเก่ียวกบัการเรียกโมเสส36

a 
2
พระเจา้ตรสักบัโมเสสว่า “เราคอืพระยาหเ์วห ์

3
เราไดส้าํแดงตนแก่อบัราฮมั อสิอคัและยาโคบว่า เรา

คอืพระผูท้รงสรรพานุภาพ “เอล ชดัดาย” แต่เราไมไ่ดใ้หเ้ขารูจ้กัว่านามของเราคอืพระยาหเ์วห ์
4
เรายงัทาํ

พนัธสญัญากบัเขาว่าจะยกแผ่นดนิคานาอนัใหเ้ขา แผ่นดนิทีเ่ขาเคยอาศยัอยูอ่ยา่งคนต่างแดน 
5
บดัน้ี เราได้

ยนิเสยีงครํ่าครวญของชาวอสิราเอลทีถู่กชาวอยีปิตก์ดขีเ่ป็นทาส และเราระลกึถงึพนัธสญัญาของเรา 
6
ดงันัน้ 

จงไปบอกชาวอสิราเอลว่า เราคอืพระยาหเ์วห ์ เราจะช่วยท่านใหพ้น้จากงานหนกัทีช่าวอยีปิตบ์งัคบัใหท้าํ 

                                      
d
 “ทัง้ๆ ทีไ่มม่คีวามผดิ” เป็นคาํแปลโดยคาดคะเนเพราะตน้ฉบบัไมช่ดัเจน 

6 
a
 ขอ้ความใน 6:2-7:7 เป็นเรือ่งเล่าจากตํานานสงฆต์รงกบัเรือ่งในบทที ่ 3 และ 4 ซึง่เล่าว่าพระเจา้ทรงเรยีกโมเสส ในตํานานสงฆน์ี้พระเจา้

ทรงเปิดเผยพระนามในอยีปิต์ พระนามพระยาหเ์วหม์าแทนทีพ่ระนาม “เอล ชดัดาย” (พระผูท้รงสรรพานุภาพ) ทีบ่รรดาบรรพบุรุษเคยใช ้ (ด ู

3:13 เชงิอรรถ g) ประชาชนปฏเิสธไมย่อมฟงัโมเสส (ขอ้ 9 ด ู4:31) อาโรนทาํหน้าทีเ่ป็นล่ามถวายกษตัรยิฟ์าโรห ์ (7:1) แต่ไมไ่ดเ้ป็นคนกลาง

ระหว่างโมเสสกบัประชาชน เช่น ใน 4:10-16 
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เราจะช่วยท่านใหพ้น้จากการเป็นทาส เราจะช่วยท่านใหร้อดพน้เดชะอานุภาพของเรา37

b
 และจะลงโทษชาว

อยีปิตอ์ยา่งรนุแรง 
7
เราจะรบัท่านไวเ้ป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจา้ของท่านทัง้หลาย38

c
 ท่านจะรู้

ว่า เราคอืพระยาหเ์วห ์ พระเจา้ของท่าน ผูช่้วยท่านใหพ้น้จากงานหนกัทีช่าวอยีปิตบ์งัคบัใหท้าํ 
8
เราจะนํา

ท่านเขา้ไปในแผ่นดนิทีเ่ราไดป้ฏญิาณไวอ้ยา่งแขง็ขนัแก่อบัราฮมั อสิอคั และยาโคบ เราจะยกแผ่นดนินัน้ให้

ท่านครอบครอง เราคอืพระยาหเ์วห”์ 
9
โมเสสแจง้ใหช้าวอสิราเอลรูต้ามทีพ่ระเจา้ตรสัน้ี แต่เขาเหล่านัน้ไม่

ยอมฟงัโมเสส เน่ืองจากทอ้ใจทีต่นตอ้งตกเป็นทาสอยา่งทารณุ 

 
10

พระยาหเ์วหท์รงบญัชาแก่โมเสสว่า 
11

“จงไปทลูกษตัรยิฟ์าโรหแ์ห่งอยีปิต ์ ใหป้ล่อยชาวอสิราเอล

ไปจากแผ่นดนิของเขา” 
12

แต่โมเสสทลูแยง้พระยาหเ์วหว์่า “แมแ้ต่ชาวอสิราเอลกย็งัไมย่อมฟงัขา้พเจา้ แลว้

ทาํไมกษตัรยิฟ์าโรหจ์ะทรงฟงัขา้พเจา้ ขา้พเจา้เป็นคนพดูไมค่ล่อง”39

d
 

13
และดงัน้ีพระยาหเ์วหต์รสัสัง่โมเสส

และอาโรนใหไ้ปบอกชาวอสิราเอล 40

e
 และกษตัรยิฟ์าโรหแ์ห่งอยีปิตเ์พื่อนําชาวอสิราเอลออกจากอยีปิต ์

 

116ลาํดบัวงศต์ระกลูของโมเสสและอาโรน 
14

ต่อไปน้ีเป็นชื่อหวัหน้าครอบครวั 

รเูบน บุตรคนแรกของอสิราเอล มบุีตรชื่อ ฮาโนค ปลัล ูเฮสโรน และคารม ีคนเหล่าน้ีเป็นตน้ตระกูล

ต่างๆ ของรเูบน 
15

บุตรของสเิมโอน คอืเยมเูอล ยามนี โอหาด ยาคนี โศหารแ์ละซาอูล ซึง่เป็นบุตรของหญงิชาวคา

นาอนั คนเหล่าน้ีเป็นตน้ตระกูลต่าง ๆ ของสเิมโอน 
16

ต่อไปน้ีเป็นชื่อบุตรของเลวตีามลาํดบัวงศต์ระกูลของเขา คอื เกอรโ์ชน โคฮาท และเมราร ี เลวมีี

อายหุน่ึงรอ้ยสามสบิเจด็ปี 
17

บุตรของเกอรโ์ชนคอื ลบินีและชเิมอ ีตามตระกูลต่าง ๆ ของเขา 
18

บุตรของโคฮาทคอือมัราม อสิฮาห ์เฮโบรน และอุสซเีอล โคฮาทมอีายหุน่ึงรอ้ยสามสบิสามปี 
19

บุตรของเมรารคีอืมาหล์แีละมชู ีคนเหลา่น้ีเป็นตน้ตระกูลต่าง ๆ ของเลว ีตามลาํดบัวงศต์ระกูลของ

เขา 
20

อมัรามแต่งงานกบัโยเคเบด น้องสาวของบดิา นางใหก้ําเนิดอาโรนและโมเสส อมัรามมอีายหุน่ึง

รอ้ยสามสบิเจด็ปี 
21

บุตรของอสิฮาหค์อืโคราห ์เนเฟก และศคิร ี
22

บุตรของอุสซเีอลคอืมชิาเอล เอลซาฟาน และสธิร ี
23

อาโรนแต่งงานกบัเอลเีชบา ธดิาของอมัมนีาดบัและน้องสาวของนาโชน นางมบุีตรชื่อนาดบั อาบฮี ู

เอเลอาซาร ์และอธิามาร ์

                                      
b
 “เดชะอานุภาพของเรา” แปลตามตวัอกัษรว่า “ดว้ยแขนทีเ่หยยีดออก” ซึง่เป็นสาํนวนคลา้ยกบั “ดว้ยมอือนัทรงฤทธิ”์ ใน 6:1 ซึง่มคีวามหมาย

ว่า “ใชอ้านุภาพ” ต่อมาตํานานเฉลยธรรมบญัญตัจิะนําสองวลนีี้มารวมกนั (ด ูฉธบ 4:34; 5:15; 7:19; 26:8) 
c
 ประโยคทัง้สองนี้แสดงความสมัพนัธใ์หมร่ะหว่างพระเจา้และประชากรของพระองค ์ เป็นสาํนวนทีใ่ชม้าแต่โบราณ แสดงว่าพระเจา้ทรง

เลอืกสรรและทรงทาํพนัธสญัญา ดงัทีพ่บใน ลนต 26:12; ฉธบ 26:17-19; 29:12 และบ่อยครัง้ใน ยรม และ อสค 
d
 “พดูไมค่ล่อง” แปลตามตวัอกัษรไดว้่า “ขา้พเจา้มปีากทีย่งัไมเ่ขา้สุหนตั” 

e
 ตน้ฉบบัภาษากรกีละ “ชาวอสิราเอล” 



 11 

24
บุตรของโคราหค์อือสัสรี ์เอลคานาห ์และอาบยีาสาฟ คนเหล่าน้ีเป็นตน้ตระกูลต่าง ๆ ของโคราห ์

25
เอเลอาซาร ์บุตรของอาโรนแต่งงานกบัธดิาคนหน่ึงของปทูเิอล นางใหก้ําเนิดฟีเนหสัแก่เขา 

คนเหล่าน้ีเป็นหวัหน้าครอบครวัของชนเผ่าเลว ีตามลาํดบัตระกูล 
26

อาโรนและโมเสสน้ีคอืผูท้ีพ่ระยาหเ์วหม์พีระบญัชาว่า “จงนําชาวอสิราเอลออกจากแผ่นดนิอยีปิต ์

เรยีงรายเหมอืนกองทพั” 
27

เขาทัง้สองคนทีไ่ปทลูกษตัรยิฟ์าโรหแ์ห่งอยีปิต ์ ใหป้ล่อยชาวอสิราเอลออกจาก

อยีปิตค์อืโมเสสและอาโรน 

 

117พระเจ้าทรงเรียกโมเสส  
28
วนัทีพ่ระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสในแผ่นดนิอยีปิตน์ัน้ 

29
พระองคต์รสักบัโมเสสว่า “จงไปทลูกษตัรยิ์

ฟาโรหแ์ห่งอยีปิต ์ ตามทีเ่ราบอกท่านทุกประการ” 
30

แต่โมเสสทลูแยง้พระยาหเ์วหว์่า “พระองคท์รงทราบว่า 

ขา้พเจา้พดูไมค่ล่อง ทาํไมกษตัรยิฟ์าโรหจ์งึจะตอ้งการฟงัคาํพดูของขา้พเจา้” 

7 
1
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “ดเูถดิ เราทาํใหท่้านเป็นเหมอืนพระเจา้สาํหรบักษตัรยิฟ์าโรห ์

และอาโรนพีช่ายของท่าน จะเป็นเหมอืนประกาศกของท่าน 
2
ท่านจะบอกอาโรนทุกสิง่ทีเ่ราสัง่ท่าน และ

อาโรนพีช่ายของท่านจะทลูกษตัรยิฟ์าโรหใ์หป้ล่อยชาวอสิราเอลไปจากแผ่นดนิของเขา 
3
แต่เราจะบนัดาลให้

กษตัรยิฟ์าโรหม์จีติใจดือ้ดงึ เราจะทาํเครือ่งหมายอศัจรรยแ์ละปาฏหิารยิใ์นแผ่นดนิอยีปิต ์
4
กษตัรยิฟ์าโรหจ์ะ

ไมท่รงฟงัท่าน เราจะลงโทษชาวอยีปิตอ์ยา่งรนุแรง เราจะนําชาวอสิราเอล ประชากรของเราออกจากแผ่นดนิ

อยีปิตเ์สมอืนเป็นกองทพัใหญ่ 
5
ชาวอยีปิตจ์ะรูว้่าเราคอืพระยาหเ์วห ์เมือ่เรายกมอืขึน้ต่อสูก้บัชาวอยีปิต ์แลว้

นําชาวอสิราเอลออกจากอยีปิต”์ 
6
โมเสสและอาโรนทาํตามทีพ่ระยาหเ์วหต์รสัสัง่ทุกประการ 

7
เมือ่คนทัง้สองทลูกษตัรยิฟ์าโรหน์ัน้ 

โมเสสอายแุปดสบิปี และอาโรนอายแุปดสบิสามปี 

 

ง. ภยัพิบติัในอียิปต4์1

a 

                                      
7 

a
 “ภยัพบิตั”ิ เป็นคาํทีใ่ชม้าแต่โบราณเพือ่หมายถงึเครือ่งหมายอศัจรรยท์ัง้สบิประการในหนงัสอือพยพ แต่ตวับทภาษาฮบีรใูชค้าํนี้เพยีงแต่กบั

ภยัพบิตัทิีส่บิเท่านัน้ ส่วน “ภยัพบิตั”ิ อกีเกา้ประการแรกนัน้ เรยีกว่า “เครือ่งหมายอศัจรรย”์ หรอื “ปาฏหิารยิ”์ เช่นเดยีวกบัใน อพย 4 และ 7:9 

เครือ่งหมายอศัจรรยใ์นบทที ่4 เล่าไวเ้พือ่แสดงว่าพระยาหเ์วหท์รงมอบอํานาจแก่โมเสสใหช้าวอสิราเอลและกษตัรยิฟ์าโรหเ์หน็ฉนัใด “ภยัพบิตั”ิ 

ในบทนี้และบทต่อไปกเ็ล่าเพือ่ใหก้ษตัรยิฟ์าโรหเ์หน็และยอมรบัพระอานุภาพของพระยาหเ์วหฉ์นันัน้ ภยัพบิตัเิกา้ประการแรกแตกต่างจาก

ประการทีส่บิทัง้ในดา้นรปูแบบและคาํศพัทท์ีใ่ช ้ การเล่าถงึภยัพบิตัทิ ัง้เกา้ประการจบลงโดยทีก่ษตัรยิฟ์าโรหป์ฏเิสธไมย่อมปล่อยชาวอสิราเอล

ออกไปเป็นอนัขาด และโมเสสจะไมม่าพบกษตัรยิฟ์าโรหอ์กีเลย (10:28-29) เหลอืแต่จะหนีไปเท่านัน้ เรือ่งจะดาํเนินต่อไปเมือ่ชาวอยีปิต์จะออก

ไล่ตามล่าชาวอสิราเอลทีห่ลบหนีและมอีศัจรรยท์ีท่ะเล (บทที ่ 14) ธรรมประเพณเีรือ่งชาวอสิราเอลอพยพหลบหนี มตีน้กาํเนิดต่างจากธรรม

ประเพณเีรือ่งภยัพบิตัทิีส่บิซึง่เล่าว่า ชาวอสิราเอลถูกขบัไล่ออกจากอยีปิต์ (12:31-33 ด ู 4:21; 6:1; 11:1) ยงัมธีรรมประเพณอีื่นๆ เรือ่ง 

“เครือ่งหมายอศัจรรย”์ เหล่านี้ดว้ย (ด ู สดด 78:43-51; 105:27-36) ซึง่จะพฒันาต่อใน ปชญ 11:14-20; 16:1-18:25 เรือ่งเล่าใน อพย 7:14-

10:29 เป็นขอ้เขยีนทีแ่ต่งขึน้ต่างหาก ภยัพบิตัปิระการทีส่ามและหกมาจากตํานานสงฆ ์ ส่วนภยัพบิตัทิีเ่หลอืนัน้กาํหนดไดย้ากว่ามาจากตํานาน

ยาหว์สิต์หรอืเอโลฮสิต์ การอธบิายเหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้โดยใชเ้หตุผลทางดาราศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรน่์าจะไมถู่กตอ้ง แต่เรือ่งทีเ่ล่าไวน้ี้

ไดค้วามคดิมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีรู่จ้กักนัในอยีปิต์ แต่ไมเ่ป็นทีรู่จ้กัในปาเลสไตน์ (เช่นเรือ่งแมน้ํ่าไนลก์ลายเป็นสแีดง เรือ่งกบ และ

เรือ่งพายุทราย) หรอืเป็นเหตุการณ์ทีรู่จ้กัทัง้ในอยีปิต์และในปาเลสไตน์ (เช่นเรือ่งตัก๊แตน) หรอืทีเ่กดิขึน้ในปาเลสไตน์ แต่ไมค่่อยเกดิขึน้ใน

อยีปิต์ (เช่น เรือ่งลกูเหบ็) ประเดน็สาํคญัของเรือ่งนี้คอืการแสดงพลานุภาพของพระยาหเ์วหแ์ก่ชาวอสิราเอลและแก่กษตัรยิฟ์าโรห ์
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118ไม้เท้ากลายเป็นงู 
8
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสและอาโรนว่า 

9
“ถา้กษตัรยิฟ์าโรหต์รสักบัท่านทัง้สองคนว่า จงแสดง

ปาฏหิารยิใ์หเ้ราเหน็ซ”ิ ท่านจะบอกอาโรนว่า “จงทิง้ไมเ้ทา้ลงเฉพาะพระพกัตรก์ษตัรยิฟ์าโรห ์ ไมเ้ทา้จะ

กลายเป็นง”ู 
10

โมเสสและอาโรนกเ็ขา้เฝ้ากษตัรยิฟ์าโรห ์แลว้ทาํตามทีพ่ระยาหเ์วหม์พีระบญัชา อาโรนทิง้ไม้

เทา้ลงเฉพาะพระพกัตรพ์ระเจา้ ฟาโรหแ์ละต่อหน้าขา้ราชบรพิาร ไมเ้ทา้นัน้กก็ลายเป็นง ู
11

กษตัรยิฟ์าโรห์

ทรงเรยีกปราชญแ์ละนกัมายากลชาวอยีปิตเ์ขา้มา บรรดาผูว้เิศษชาวอยีปิตก์ใ็ชเ้วทมนตรท์าํไดเ้ช่นเดยีวกนั 
12

แต่ละคนทิง้ไมเ้ทา้ลง ไมเ้ทา้กก็ลายเป็นง ู แต่ไมเ้ทา้ของอาโรนกลนืกนิไมเ้ทา้อื่น ๆ ทัง้หมด 
13

กษตัรยิ์

ฟาโรหย์งัทรงดือ้ดงึ ไมย่อมฟงัโมเสสและอาโรนดงัทีพ่ระยาหเ์วหต์รสัไว ้

 

119ภยัพิบติัประการแรก น้ํากลายเป็นเลือด 
14

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “กษตัรยิฟ์าโรหย์งัทรงดือ้ดงึมาก ไมย่อมปล่อยประชาชน 
15

ท่านจง

ไปเฝ้ากษตัรยิฟ์าโรหต์อนเชา้ขณะทีเ่สดจ็ออกไปทีแ่มน้ํ่า จงคอยพระองคอ์ยูท่ีร่มิฝ ัง่แมน้ํ่าไนล ์และถอืไมเ้ทา้

ทีก่ลายเป็นง ู
16

จงทลูกษตัรยิฟ์าโรหว์่า ‘พระยาหเ์วห ์พระเจา้ของชาวฮบีร ูทรงส่งขา้พเจา้มาทลูว่า จงปล่อย

ประชากรของเราไปเพื่อจะไดน้มสัการเราในถิน่ทุรกนัดาร แต่จนกระทัง่บดัน้ี พระองคย์งัไมท่รงรบัฟงั’ 
17

พระ

ยาหเ์วหต์รสัดงัน้ีว่า ‘พระองคจ์ะทรงทราบว่า เราคอืพระยาหเ์วหจ์ากเหตุการณ์น้ีคอื ขา้พเจา้จะเอาไมเ้ทา้ที่

อยูใ่นมอืน้ี42

b
 ตน้ํีาในแมน้ํ่าไนล ์ น้ํากจ็ะกลายเป็นเลอืด 

18
ปลาในแมน้ํ่าไนลจ์ะตาย น้ําในแมน้ํ่าไนลจ์ะส่งกลิน่

เน่าเหมน็ จนชาวอยีปิตด์ื่มน้ํานัน้ไมไ่ด’้” 

 
19

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า จงบอกอาโรนว่า “จงเอาไมเ้ทา้ของท่าน ยืน่มอืไปเหนือน้ําของชาว

อยีปิต ์ คอืเหนือแมน้ํ่า ลาํคลอง บงึและทีเ่กบ็น้ําทัง้หมด และน้ําจะกลายเป็นเลอืด ทัว่แผ่นดนิอยีปิตจ์ะมแีต่

เลอืด แมก้ระทัง่น้ําในถงัไมแ้ละถงัหนิ” 
20

โมเสสและอาโรนกท็าํตามทีพ่ระยาหเ์วหม์พีระบญัชา อาโรนยืน่ไม้

เทา้ออกไปตน้ํีาในแมน้ํ่าไนล ์ เฉพาะพระพกัตรก์ษตัรยิฟ์าโรหต่์อหน้าบรรดาขา้ราชบรพิาร น้ําในแมน้ํ่าไนลก์็

กลายเป็นเลอืด 
21

ปลาในแมน้ํ่าไนลต์ายหมดสิน้ แมน้ํ่าส่งกลิน่เน่าเหมน็ จนชาวอยีปิตด์ื่มน้ํานัน้ไมไ่ด ้มเีลอืด

ทัว่แผ่นดนิอยีปิต ์
22

แต่บรรดาผูว้เิศษชาวอยีปิตใ์ชเ้วทมนตรท์าํไดเ้ช่นเดยีวกนั กษตัรยิฟ์าโรหจ์งึยงัมพีระทยั

ดือ้ดงึ ไมท่รงยอมฟงัโมเสสและอาโรน เหมอืนดงัทีพ่ระยาหเ์วหต์รสัไว ้
23

กษตัรยิฟ์าโรหเ์สดจ็กลบัทีป่ระทบั

โดยไมส่นพระทยัเรือ่งน้ีเลย 
24

ชาวอยีปิตต่์างขดุบ่อตามรมิฝ ัง่แมน้ํ่าเพื่อหาน้ําดื่ม เน่ืองจากเขาดื่มน้ําจาก

แมน้ํ่าไนลไ์มไ่ด ้
25

เจด็วนัผ่านไป หลงัจากทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบนัดาลใหน้ํ้าในแมน้ํ่าไนลก์ลายเป็นเลอืด 

 

ภยัพิบติัประการท่ีสอง ฝงูกบ43

c 
26

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า จงไปเฝ้ากษตัรยิฟ์าโรหท์ลูว่า “พระยาหเ์วหต์รสัดงัน้ี จงปล่อย

ประชากรของเราไป เพื่อจะนมสัการเรา 
27

ถา้พระองคไ์มท่รงยอมปล่อยเขาไป เราจะลงโทษทัง้แผ่นดนิโดย

                                      
b
 “มอืนี้” หมายถงึ มอืของโมเสส ซึง่เป็นผูแ้ทนของพระยาหเ์วห ์ภาษาฮบีรวู่า “มอืของเรา” 

c
 ขอ้ความนี้ในฉบบัภาษาองักฤษเริม่บทที ่ 8 แต่ในภาษาฮบีร ูบทที ่ 7 ยงัมขีอ้ 26-29 แลว้บทที ่ 8 เริม่ทีข่อ้ 5 ภาษาองักฤษ แต่ในทีน่ี้ เราใช้

ลาํดบัขอ้ของตน้ฉบบัภาษาฮบีร ู
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บนัดาลใหเ้กดิฝงูกบ 
28

แมน้ํ่าไนลจ์ะเตม็ไปดว้ยกบ กบจะขึน้จากแมน้ํ่าเขา้ไปในทีป่ระทบั หอ้งบรรทม แท่น

บรรทมของพระองค ์กบจะเขา้ในบา้นของขา้ราชบรพิาร และของประชาชนของพระองค ์ เขา้ไปในเตาไฟ ใน

เขง่ขนมปงั 
29

กบจะกระโดดขึน้บนพระวรกาย บนรา่งของประชาชน และรา่งของขา้ราชบรพิารทัง้ปวงของ

พระองค”์ 

8 
1
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “จงบอกอาโรนว่า จงยืน่มอืกบัไมเ้ทา้ออกไปเหนือแมน้ํ่าลาํคลอง

และบงึ ทาํใหฝ้งูกบขึน้มาทัว่แผ่นดนิอยีปิต”์ 
2
อาโรนกย็ืน่มอืออกไปเหนือแหล่งน้ําของอยีปิต ์ ฝงูกบกข็ึน้มา

เตม็พืน้แผ่นดนิอยีปิต ์
3
แต่บรรดาผูว้เิศษใชเ้วทมนตรท์าํใหฝ้งูกบขึน้มาทัว่แผ่นดนิอยีปิตไ์ดเ้ช่นเดยีวกนั 

 
4
กษตัรยิฟ์าโรหท์รงเรยีกโมเสสและอาโรนมาเฝ้า ตรสัว่า “จงอธษิฐานขอพระยาหเ์วหใ์หท้รงกําจดัฝงู

กบไปจากเราและจากประชาชนของเรา เราจะปล่อยใหป้ระชากรไปถวายบชูาแด่พระยาหเ์วห”์ 
5
โมเสสทลู

กษตัรยิฟ์าโรหว์่า “ขอทรงพระกรณุาแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบว่า44

a
 จะใหข้า้พเจา้อธษิฐานขอพระยาหเ์วหเ์พื่อ

พระองค ์ เพื่อขา้ราชบรพิารและประชาชนของพระองคเ์มือ่ไร ฝงูกบจะไดไ้ปพน้จากพระองค ์ จากบา้นเรอืน 

ไปอยูเ่ฉพาะในแมน้ํ่า” 
6
กษตัรยิฟ์าโรหต์รสัตอบว่า “พรุง่น้ีเถดิ” โมเสสกท็ลูว่า “จะเป็นตามทีพ่ระองคต์รสั 

พระองคจ์ะไดท้รงทราบว่า ไมม่พีระเจา้อื่นใดเหมอืนพระยาหเ์วห ์ พระเจา้ของเรา 
7
ฝงูกบจะไปจากพระองค ์

จากบา้นเรอืน จากขา้ราชบรพิาร และจากประชาชนของพระองค ์กบจะไปอยูเ่ฉพาะในแมน้ํ่าเท่านัน้” 
8
โมเสส

และอาโรนทลูลากษตัรยิฟ์าโรห ์ โมเสสออ้นวอนพระยาหเ์วหเ์รือ่งฝงูกบ ซึง่พระยาหเ์วหท์รงส่งมารบกวน

กษตัรยิฟ์าโรห ์
9
พระยาหเ์วหท์รงกระทาํตามทีโ่มเสสทลูขอ ฝงูกบตามบา้นเรอืน ตามสนามและไรน่าต่าง

ตายสิน้ 
10

ชาวอยีปิตเ์อากบตายมาสุมไวเ้ป็นกองๆ ส่งกลิน่เหมน็ไปทัว่แผ่นดนิ 
11

เมือ่กษตัรยิฟ์าโรหท์รงเหน็

ว่าสภาพการณ์ดขีึน้แลว้ กม็พีระทยัดือ้ดงึขึน้อกี ไมท่รงยอมฟงัโมเสสและอาโรน ดงัทีพ่ระยาหเ์วหต์รสัไว ้

 

120ภยัพิบติัประการท่ีสาม ฝงูยงุ 
12

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “จงบอกอาโรนว่า จงยืน่ไมเ้ทา้ออกไปตพีืน้ดนิ ฝุน่จะกลายเป็นฝงูยงุ

ทัว่แผ่นดนิอยีปิต”์ 
13

45

b
คนทัง้สองกท็าํตามอาโรน ยืน่มอืถอืไมเ้ทา้ออกไปตพีืน้ดนิ ฝุน่กก็ลายเป็นฝงูยงุเกาะ

อยูต่ามรา่งกายมนุษยแ์ละสตัว ์ ฝุน่ทัง้หมดในแผ่นดนิกลายเป็นยงุทัว่อยีปิต ์
14

บรรดาผูว้เิศษชาวอยีปิต์

พยายามใชเ้วทมนตรท์าํใหเ้กดิฝงูยงุ แต่ทาํไมส่าํเรจ็ มฝีงูยงุอยูต่ามรา่งกายมนุษยแ์ละสตัว ์
15

บรรดาผูว้เิศษ

ทลูกษตัรยิฟ์าโรหว์่า “พระเจา้ทรงเป็นผูก้ระทาํเช่นน้ีอยา่งแน่นอน”46

c
 แต่กษตัรยิฟ์าโรหย์งัมพีระทยัดือ้ดงึ ไม่

ทรงยอมฟงัโมเสสและอาโรนดงัทีพ่ระยาหเ์วหต์รสัไว ้

 

121ภยัพิบติัประการท่ีส่ี ฝงูเหลือบ 
16

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “จงไปเฝ้ากษตัรยิฟ์าโรหแ์ต่เชา้ตรู ่เมือ่พระองคเ์สดจ็ไปทีแ่มน้ํ่า แลว้

ทลูว่า ‘พระยาหเ์วหต์รสัดงัน้ี จงปล่อยประชากรของเราไปนมสัการเรา 
17

ถา้พระองคไ์มท่รงยอมใหป้ระชากร

ของเราไป เราจะส่งฝงูเหลอืบมาตอมพระองค ์ขา้ราชบรพิาร ประชาชน และทีป่ระทบัของพระองค ์บา้นของ

                                      
8 

a
 “แจง้ใหข้า้พเจา้ทราบ” แปลตามตน้ฉบบัภาษากรกี แปลตามตวัอกัษรไดว้่า “จงไดร้บัเกยีรตเิพราะขา้พเจา้” 

b
 “คนทัง้สองกท็าํตาม” แปลตามภาษาฮบีร ูตน้ฉบบัภาษากรกีไมม่ขีอ้ความนี้ 

c
 “พระเจา้ทรง…แน่นอน” แปลตามตวัอกัษรว่า “นี่คอืนิ้วของพระเจา้” เป็นสตูรทีพ่บไดใ้นหนงัสอืเวทมนตรท์างศาสนาของชาวอยีปิต์ 
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ชาวอยีปิต ์ แมก้ระทัง่พืน้ดนิทีเ่ขายนือยูก่จ็ะเตม็ไปดว้ยฝงูเหลอืบ 
18

ในวนันัน้ เราจะยกเวน้แผ่นดนิโกเชนที่

ประชากรของเราอาศยัอยู ่ จะไมม่ฝีงูเหลอืบทีน่ัน่ เพื่อพระองคจ์ะทรงทราบว่าเราคอืพระยาหเ์วห ์ ผูป้ระทบั

อยูใ่นแผ่นดนิน้ี  
19

เราจะแสดงความแตกต่าง47

d
 ระหว่างประชากรของเราและประชาชนของพระองค ์ เครือ่งหมาย

อศัจรรยน้ี์จะเกดิขึน้พรุง่น้ี’” 
20

พระยาหเ์วหท์รงบนัดาลใหเ้หลอืบฝงูใหญ่เขา้ไปในทีป่ระทบัของกษตัรยิฟ์าโรห ์

ในบา้นเรอืนของบรรดาขา้ราชบรพิารและทัว่แผ่นดนิอยีปิต ์ แผ่นดนินัน้กถ็ูกทาํลายจากฝงูเหลอืบ 
21

กษตัรยิ์

ฟาโรหท์รงเรยีกโมเสสและอาโรนมาเฝ้า ตรสัว่า “จงไปถวายบชูาแด่พระเจา้ของท่านในแผ่นดนิน้ีเถดิ” 
22

โมเสสทลูตอบว่า “ทาํเช่นนัน้ไมไ่ด ้ พระเจา้ขา้ ชาวอยีปิตจ์ะรงัเกยีจเรา ทีเ่ราเอาสตัวม์าถวายบชูาแด่พระ

ยาหเ์วห ์พระเจา้ของเรา ถา้เราใชส้ตัวท์ีช่าวอยีปิตไ์มพ่อใจใหใ้ชม้าถวายเป็นเครือ่งบชูาต่อหน้าต่อตา เขาจะ

เอาหนิทุ่มเราใหต้ายแน่ ๆ48

e
 

23
เราจะเดนิทางไปในถิน่ทุรกนัดารสามวนั เพื่อถวายบชูาแด่พระยาหเ์วห ์ พระ

เจา้ของเรา ดงัทีพ่ระองคม์พีระบญัชา” 
24

กษตัรยิฟ์าโรหต์รสัว่า “เราจะปล่อยท่านทัง้หลายไปถวายบชูาแด่

พระยาหเ์วห ์พระเจา้ของท่านในถิน่ทุรกนัดาร แต่อยา่ไปไกลนกั จงอธษิฐานภาวนาเพื่อเราเถดิ” 
25

โมเสสทลู

ว่า “ทนัททีีข่า้พเจา้ออกไป ขา้พเจา้จะอธษิฐานภาวนาแด่พระยาหเ์วห ์ พรุง่น้ี ฝงูเหลอืบจะไปจากกษตัรยิ์

ฟาโรห ์ จากขา้ราชบรพิาร และประชาชนของพระองค ์ แต่พระองคอ์ยา่ทรงคนืคาํอกี โดยไมท่รงยอมให้

ประชากรอสิราเอลไปถวายบชูาแด่พระยาหเ์วห”์ 
26

โมเสสทลูลากษตัรยิฟ์าโรหไ์ปอธษิฐานภาวนาต่อพระ

ยาหเ์วห ์
27

พระยาหเ์วหท์รงกระทาํตามทีโ่มเสสทลูขอ ฝงูเหลอืบกไ็ปจากกษตัรยิฟ์าโรห ์ จากขา้ราชบรพิาร 

และจากประชาชนของพระองค ์ ไมม่เีหลอืบเหลอือยูเ่ลยสกัตวัเดยีว 
28

แต่แมใ้นครัง้น้ี กษตัรยิฟ์าโรหก์ย็งัมี

พระทยัดือ้ดงึอกี ไมท่รงยอมปล่อยประชากรอสิราเอลไป
 

 

122ภยัพิบติัประการท่ีห้า ฝงูสตัวข์องชาวอียิปตล้์มตาย 

9 
1
พระยาหเ์วหต์รสัแก่โมเสสว่า จงไปเฝ้ากษตัรยิฟ์าโรห ์ทลูว่า “พระยาหเ์วห ์พระเจา้ของชาวฮบีรู

ตรสัดงัน้ี จงปล่อยประชากรของเราไปนมสัการเรา 
2
ถา้พระองคไ์มท่รงยอมใหเ้ขาไป ยงัเหน่ียวรัง้ไว ้

3
พระ

ยาหเ์วหจ์ะทรงบนัดาลใหเ้กดิโรคระบาดอยา่งรนุแรงแก่ฝงูสตัวใ์นทุ่งนา มา้ ลา อูฐ โคและฝงูแพะแกะ 
4
พระ

ยาหเ์วหจ์ะทรงแสดงความแตกต่างระหว่างฝงูสตัวข์องชาวอสิราเอลกบัฝงูสตัวข์องชาวอยีปิต ์ จะไมม่สีตัว์

ของชาวอสิราเอลแมเ้พยีงตวัเดยีวตาย 
5
พระยาหเ์วหท์รงกําหนดเวลาไวแ้ลว้ว่า พรุง่น้ี พระยาหเ์วหจ์ะทรง

กระทาํสิง่น้ีในแผ่นดนิ” 
6
วนัรุง่ขึน้ พระยาหเ์วหท์รงกระทาํตามทีต่รสัไว ้สตัวข์องชาวอยีปิตต์ายหมด แต่สตัว์

ของชาวอสิราเอลไมต่ายสกัตวัเดยีว 
7
กษตัรยิฟ์าโรหท์รงส่งคนไปสาํรวจและทรงรูว้่าสตัวข์องชาวอสิราเอล

ไมต่ายเลย แต่กษตัรยิฟ์าโรหก์ย็งัมพีระทยัดือ้ดงึไมย่อมปล่อยประชากรไป 

                                      
d
 “เราจะแสดงความแตกต่าง” ตามฉบบัแปลโบราณ ตน้ฉบบัภาษาฮบีรวู่า “เราจะวางการไถ่กู”้ 

e
 ชาวอสิราเอลมอีาชพีเลีย้งแพะแกะจงึถวายสตัวจ์ากฝงูของตนเป็นเครือ่งบชูา ส่วนพธิกีรรมของชาวอยีปิต์แตกต่างกนัมาก ชาวอยีปิต์ถวายพชื 

เป็ด ไก่ หรอืเนื้อสตัวท์ีห่ ัน่เป็นชิน้ เป็นเครือ่งบชูา นอกนัน้ แพะแกะตวัผูเ้ป็นสตัวศ์กัดิส์ทิธิส์าํหรบัชาวอยีปิต์ 
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123ภยัพิบติัประการท่ีหก ฝีร้าย 
8
พระยาหเ์วหต์รสัแก่โมเสสและอาโรนว่า “จงเอาขีเ้ถา้กอบหน่ึงจากเตาไฟ ใหโ้มเสสโปรยในอากาศ

เฉพาะพระพกัตรก์ษตัรยิฟ์าโรห ์
9
ขีเ้ถา้จะกลายเป็นฝุน่กระจายไปทัว่แผ่นดนิอยีปิต ์ ทาํใหเ้กดิฝีแตกเป็น

หนองขึน้ตามตวัมนุษยแ์ละสตัวท์ัว่แผ่นดนิอยีปิต”์ 
10

เขาทัง้สองคนจงึกอบขีเ้ถา้จากเตาไฟและมาเฝ้ากษตัรยิ์

ฟาโรห ์ โมเสสโปรยขีเ้ถา้ขึน้ไปในอากาศ ทาํใหเ้กดิฝีแตกเป็นหนองตามตวัมนุษยแ์ละสตัว ์
11

บรรดาผูว้เิศษ

ไมอ่าจยนือยูต่่อหน้าโมเสสได ้ เพราะเขาเหล่านัน้มฝีีตามตวัเหมอืนชาวอยีปิตอ์ื่นๆ ดว้ย 
12

แต่พระยาหเ์วหท์

รงบนัดาลใหก้ษตัรยิฟ์าโรหม์พีระทยัดือ้ดงึ ไมท่รงยอมฟงัโมเสสและอาโรน ดงัทีพ่ระยาหเ์วหต์รสัไวแ้ก่

โมเสส 

 

124ภยัพิบติัประการท่ีเจด็ ลกูเหบ็ 
13

พระยาหเ์วหต์รสัแก่โมเสสว่า จงไปเฝ้ากษตัรยิฟ์าโรหแ์ต่เชา้ตรู ่ ทลูว่า “พระยาหเ์วห ์ พระเจา้ของ

ชาวฮบีรตูรสัดงัน้ี จงปล่อยประชากรของเราไปนมสัการเรา 
14

ครัง้น้ีเราจะลงโทษพระองค 4์9

a
 ตลอด จนขา้ราช

บรพิารและประชาชนของพระองคอ์ยา่งหนกั พระองคจ์ะไดท้รงทราบว่าไม่มใีครเท่าเทยีมเราทัว่แผ่นดนิ 
15

ถา้เราจะลงโทษพระองค ์ และประชาชนของพระองคด์ว้ยโรคระบาด ทัง้พระองคแ์ละประชาชนจะถูกทาํลาย

จนหมดสิน้ไปจากแผ่นดนิ 
16

แต่เราจะยอมใหพ้ระองคม์พีระชนมชพีอยูก่เ็พื่อสาํแดงอานุภาพของเรา และ

เพื่อประกาศนามของเราไปทัว่แผ่นดนิ 
17

แต่พระองคย์งัทรงต่อตา้นประชากรของเรา ไมท่รงยอมปล่อยเขา

ไป 
18

จงฟงัใหด้ ี พรุง่น้ี ในเวลาน้ีแหละ เราจะบนัดาลใหล้กูเหบ็ตกหนกัอยา่งทีไ่มเ่คยมมีาก่อนในอยีปิต ์

ตัง้แต่ตัง้แผ่นดนิมาจนถงึทุกวนัน้ี 
19

บดัน้ี จงสัง่ใหต้อ้นฝงูสตัวแ์ละนําทุกสิง่ทีพ่ระองคท์รงมอียูใ่นทุ่งนา เขา้

มาอยูใ่ตห้ลงัคา ลกูเหบ็จะตกใส่มนุษยแ์ละสตัวท์ัง้หลายทีอ่ยูใ่นทุ่งนา และไมไ่ดเ้ขา้มาอยูใ่ตห้ลงัคา มนุษย์

และสตัวท์ีไ่มอ่ยูใ่ตห้ลงัคาจะตายสิน้” 
20

ขา้ราชบรพิารบางคนของกษตัรยิฟ์าโรหย์าํเกรงพระยาหเ์วห ์ จงึให้

ทาสและฝงูสตัวข์องตนเขา้มาอยูใ่ตห้ลงัคา 
21

ส่วนคนอื่น ๆ ไมส่นใจพระวาจาของพระยาหเ์วห ์ จงึปล่อยให้

ทาสและฝงูสตัวอ์ยูใ่นทุ่งนา 
22

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “จงยืน่มอืขึน้ไปยงัทอ้งฟ้า แลว้ลกูเหบ็จะตกลงมาทัว่แผ่นดนิอยีปิต ์

ตกใส่มนุษย ์ สตัว ์ และพชืในทุ่งนาในแผ่นดนิอยีปิต”์ 
23

โมเสสจงึยกไมเ้ทา้ชีไ้ปยงัทอ้งฟ้า พระยาหเ์วหท์รง

บนัดาลใหฟ้้ารอ้ง50

b
 ลกูเหบ็ตก ฟ้าผ่าลงมาบนแผ่นดนิ พระยาหเ์วหท์รงบนัดาลใหล้กูเหบ็ตกลงมาบนแผ่นดนิ

อยีปิต ์
24

ลกูเหบ็ตกพรอ้มกบัมฟ้ีาแลบแปลบปลาบ พายลุกูเหบ็รนุแรงมากอยา่งทีไ่มเ่คยมมีาก่อนทัว่แผ่นดนิ

อยีปิต ์ตัง้แต่อยีปิตเ์ป็นชาตขิึน้มา 
25

ทัว่แผ่นดนิอยีปิตล์กูเหบ็ตกใส่มนุษยแ์ละสตัวท์ีอ่ยูใ่นทุ่งนา ลกูเหบ็ตกใส่

พชืทัง้หมดในทุ่งนา ผ่าตน้ไมอ้อกเป็นเสีย่ง ๆ 
26

แผ่นดนิโกเชน ทีช่าวอสิราเอลอาศยัอยูเ่ท่านัน้ไมม่ลีกูเหบ็

ตก 

 
27

กษตัรยิฟ์าโรหท์รงส่งคนไปเรยีกโมเสสและอาโรนมาเฝ้า ตรสัว่า “ครัง้น้ีเราทาํผดิไปแลว้ พระยาห์

เวหท์รงเป็นฝา่ยถูก เรากบัประชาชนของเราเป็นฝา่ยผดิ 
28

จงอธษิฐานภาวนาต่อพระยาหเ์วหเ์ถดิว่า ฟ้ารอ้ง

                                      
9 

a
 แปลตามตวัอกัษรว่า “พระทยัของพระองค”์ 

b
 แปลตามตวัอกัษรว่า “ใหเ้สยีง” “ฟ้ารอ้งคอืพระสุรเสยีงของพระยาหเ์วห”์ (ด ูขอ้ 29; 19:19; โยบ 37:2; สดด 18:13; 29:3-9) 
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และลกูเหบ็ลงโทษเราเพยีงพอแลว้ เราจะปล่อยท่านทัง้หลายไป ท่านไมต่อ้งอยูอ่กีต่อไป” 
29

โมเสสทลูตอบว่า 

“ทนัททีีข่า้พเจา้ออกจากเมอืง ขา้พเจา้จะกางแขนออ้นวอนพระยาหเ์วห ์ ฟ้าจะหยดุรอ้ง ลกูเหบ็จะหยดุตก 

พระองคจ์ะไดท้รงทราบว่า แผ่นดนิน้ีเป็นของพระยาหเ์วห ์
30

แต่ขา้พเจา้ทราบว่าพระองคแ์ละบรรดาขา้ราช

บรพิารยงัไมย่าํเกรงพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ 
31

ตน้ปา่นและตน้ขา้วบารเ์ลยถ์ูกทาํลายหมด เน่ืองจากเวลานัน้ขา้ว

บารเ์ลยก์ําลงัออกรวงและตน้ปา่นกําลงัออกดอก 
32

ส่วนขา้วสาลแีละขา้วฟ่างไมเ่สยีหาย เพราะออกรวงชา้

กว่า” 
33

โมเสสทลูลากษตัรยิฟ์าโรหแ์ลว้ออกไปจากเมอืง เขากางแขนออ้นวอนพระยาหเ์วห ์ ฟ้ากห็ยดุรอ้ง 

ลกูเหบ็และฝนกห็ยดุตกบนแผ่นดนิ 
34

เมือ่กษตัรยิฟ์าโรหท์รงเหน็ว่า ฝน ลกูเหบ็และฟ้ารอ้งหยดุแลว้ 

พระองคก์ท็รงทาํผดิอกี มพีระทยัดือ้ร ัน้เช่นเดยีวกบับรรดาขา้ราชบรพิาร
 35

กษตัรยิฟ์าโรหย์งัมพีระทยัดือ้ดงึ 

ไมท่รงยอมปล่อยชาวอสิราเอลไปดงัทีพ่ระยาหเ์วหต์รสัไวแ้ก่โมเสส 

 

125ภยัพิบติัประการท่ีแปด ฝงูตัก๊แตน 

10 
1
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “จงไปเฝ้ากษตัรยิฟ์าโรหเ์ถดิ เราบนัดาลใหพ้ระองคม์พีระทยัดือ้

ดงึพรอ้มกบับรรดาขา้ราชบรพิาร เพื่อเราจะไดท้าํเครือ่งหมายอศัจรรยเ์หล่าน้ีใหพ้วกเขาเหน็ 
2
ท่านทัง้หลาย

จะไดเ้ล่าใหล้กูหลานฟงัว่าเราไดท้าํใหช้าวอยีปิตต์อ้งอบัอายอยา่งไร และเราไดท้าํเครือ่งหมายอศัจรรยอ์ะไร

ใหเ้ขาเหน็บา้ง ท่านทัง้หลายจะไดรู้ว้่าเราคอืพระยาหเ์วห”์ 
3
โมเสสและอาโรนจงึไปเฝ้ากษตัรยิฟ์าโรหท์ลูว่า 

“พระยาหเ์วห ์ พระเจา้ของชาวฮบีรตูรสัดงัน้ี อกีนานเท่าไรพระองคจ์งึจะทรงยอมจาํนนต่อเรา จงปล่อย

ประชากรของเราไปนมสัการเราเถดิ 
4
ถา้พระองคย์งัทรงขดัขนื ไมย่อมใหป้ระชากรของเราไป พรุง่น้ีเราจะ

บนัดาลใหฝ้งูตัก๊แตนมาในดนิแดนของพระองค ์
5
ฝงูตัก๊แตนจะมาปกคลุมพืน้ดนิจนมองไมเ่หน็อะไร มนัจะกนิ

ทุกสิง่ทีเ่หลอืจากถูกลกูเหบ็ทาํลาย มนัจะกนิตน้ไมทุ้กตน้ทีข่ ึน้อยูใ่นทุ่งนา 
6
มนัจะเขา้ไปอยูเ่ตม็พระราชวงั

และบา้นเรอืนของขา้ราชบรพิารและของชาวอยีปิตทุ์กคน อยา่งทีพ่่อแมห่รอืปูย่า่ตายายของท่านไมเ่คยเหน็ 

ตัง้แต่วนัทีเ่ขาอยูบ่นแผ่นดนิจนถงึทุกวนัน้ี” แลว้โมเสสกท็ลูลากษตัรยิฟ์าโรห ์
7
บรรดาขา้ราชบรพิารของ

กษตัรยิฟ์าโรหท์ลูว่า “คนน้ีจะทาํใหพ้วกเราเดอืดรอ้นไปอกีนานเท่าไร ขอพระองคท์รงปล่อยคนเหล่าน้ีไป

นมสัการพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเขาเถดิ พระองคไ์มท่รงทราบหรอืว่าอยีปิตก์ําลงัจะพนิาศอยูแ่ลว้” 
8
กษตัรยิฟ์าโรหท์รงเรยีกโมเสสและอาโรนกลบัมาเฝ้าอกี ตรสัว่า “จงไปนมสัการพระยาหเ์วห ์ พระ

เจา้ของท่านเถดิ แต่จะมใีครไปบา้ง” 
9
โมเสสทลูตอบว่า “เราจะไปกนัทัง้หมดรวมทัง้ผูเ้ยาวแ์ละคนชรา 

บุตรชายหญงิ ฝงูแพะแกะและฝงูโค เพราะเราตอ้งทาํฉลองถวายแด่พระยาหเ์วห”์ 
10

กษตัรยิฟ์าโรหต์รสัว่า 

“พระยาหเ์วหจ์งอยูก่บัท่านเถดิ เราจะไมย่อมใหท่้านพาลกูๆ ไป เหน็ไดช้ดัว่า ท่านกําลงัวางแผนเลวรา้ย 
11

เรายอมไมไ่ด ้ บรรดาผูช้ายเท่านัน้51

a
 ทีไ่ปนมสัการพระยาหเ์วหไ์ด ้ เพราะท่านขอเพยีงเท่าน้ี” กษตัรยิฟ์าโรห์

ทรงขบัไล่เขาทัง้สองคนออกไปพน้พระพกัตร์52
b
 

                                      
10 

a
 กษตัรยิฟ์าโรหท์รงสงสยัว่าชาวอสิราเอลจะหนีไป จงึไมท่รงยอมใหทุ้กคนไปนมสัการพระยาหเ์วห ์(ขอ้ 9) แต่ทรงตอ้งการเกบ็บรรดาสตรี

และเดก็ๆ ไวเ้ป็นตวัประกนั 
b
 ตน้ฉบบัภาษากรกี และตน้ฉบบัของชาวสะมาเรยีว่า “พวกเขาขบัไล่…” 
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12
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “จงยกมอืขึน้เหนือแผ่นดนิอยีปิต ์ เรยีกฝงูตัก๊แตน มนัจะเขา้มาอยู่

เตม็แผ่นดนิอยีปิตแ์ละจะกนิพชืพนัธุท์ ัง้หลายทีเ่หลอืจากถูกลกูเหบ็ทาํลาย” 
13

โมเสสกย็กไมเ้ทา้ขึน้เหนือ

แผ่นดนิอยีปิต ์ พระยาหเ์วหท์รงบนัดาลใหล้มพดัมาเหนือแผ่นดนิจากทศิตะวนัออกตลอดทัง้วนัทัง้คนื เวลา

เชา้ ลมนัน้กพ็ดัพาฝงูตัก๊แตนเขา้มา 
14

ฝงูตัก๊แตนเขา้มาทัว่แผ่นดนิอยีปิต ์ เกาะเตม็ไปทัว่ทุกแห่งหนในอยีปิตเ์ป็นฝงูใหญ่อยา่งทีไ่มเ่คยมี

มาก่อนในอดตี และจะไมม่อีกีในอนาคต 
15

ตัก๊แตนเกาะอยูท่ ัว่แผ่นดนิจนมองดมูดืไปหมด53

c
 กดักนิทุกสิง่ที่

งอกขึน้บนแผ่นดนิ กนิผลไมท้ัง้หมดบนตน้ไมท้ีเ่หลอืจากถูกลกูเหบ็ทาํลาย พชืหรอืตน้ไมท้ีอ่ยูท่ ัว่แผ่นดนิ

อยีปิตไ์มม่สี่วนใดทีม่สีเีขยีวเหลอื อยูเ่ลย 
16

กษตัรยิฟ์าโรหท์รงเรยีกโมเสสและอาโรนมาเฝ้าอยา่งเรง่ด่วน ตรสัว่า “เราผดิต่อพระยาหเ์วห ์ พระ

เจา้ของท่าน และต่อท่านทัง้สองคนดว้ย 
17

โปรดยกโทษใหเ้ราในครัง้น้ีเถดิ จงอธษิฐานภาวนาต่อพระยาห์

เวห ์ พระเจา้ของท่านใหท้รงขจดัภยัพบิตัน้ีิไปจากเราเถดิ” 
18

โมเสสทลูลากษตัรยิฟ์าโรห ์ ไปอธษิฐานภาวนา

ต่อพระยาหเ์วห ์
19

พระยาหเ์วหจ์งึทรงเปลีย่นทศิทางลมใหเ้ป็นลมแรงพดัจากทศิตะวนัตก54

d
 ลมนัน้กห็อบเอา

ฝงูตัก๊แตนไปตกในทะเลตน้กก ไมม่ตีัก๊แตนเหลอือยูใ่นดนิแดนอยีปิตเ์ลย 
20

แต่พระยาหเ์วหท์รงทาํให้

กษตัรยิฟ์าโรหม์พีระทยัดือ้ดงึ ไมท่รงยอมปล่อยชาวอสิราเอลไป 

 

126ภยัพิบติัประการท่ีเก้า ความมืด 
21

พระยาหเ์วหต์รสัแก่โมเสสว่า “จงยกมอืไปยงัทอ้งฟ้า และความมดืจะปกคลุมแผ่นดนิอยีปิต ์ เป็น

ความมดืหนาจนจบัตอ้งได”้ 
22

โมเสสยกมอืไปยงัทอ้งฟ้า ความมดืหนากม็าปกคลุมทัว่แผ่นดนิอยีปิตเ์ป็นเวลา

สามวนั 
23

ชาวอยีปิตต่์างมองไมเ่หน็กนั ไมม่ผีูใ้ดออกจากทีอ่ยูเ่ป็นเวลาสามวนั แต่แถบทีช่าวอสิราเอลอาศยั

อยูน่ัน้มแีสงสว่าง 
24

กษตัรยิฟ์าโรหท์รงเรยีกโมเสสมาเฝ้า ตรสัว่า “ท่านทัง้หลายจงไปนมสัการพระยาหเ์วหเ์ถดิ บรรดา

เดก็ๆ ไปพรอ้มกบัท่านไดด้ว้ย เหลอืไวแ้ต่ฝงูแพะแกะและฝงูโค” 
25

โมเสสทลูตอบว่า “ถา้เช่นนัน้ พระองค์

จะตอ้งทรงจดัหาสตัวเ์ป็นเครือ่งบชูาและเครือ่งเผาบชูาใหพ้วกเราถวายแด่พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเรา 
26

เรา

ตอ้งเอาฝงูสตัวข์องเราไปดว้ย ไมเ่หลอืไวส้กัตวัเดยีว เพราะเราตอ้งเลอืกสตัวท์ีจ่ะใชถ้วายบชูาแด่พระยาห์

เวหพ์ระเจา้ของเรา เรายงัไมท่ราบว่าจะใชส้ตัวอ์ะไรถวายนมสัการพระยาหเ์วห ์จนกว่าจะไปถงึทีน่ัน่” 
27

แต่พระยาหเ์วหท์รงทาํใหก้ษตัรยิฟ์าโรหม์พีระทยัดือ้ดงึ ไมท่รงยอมปล่อยใหช้าวอสิราเอลไป 
28

กษตัรยิฟ์าโรหต์รสักบัโมเสสว่า “จงไปใหพ้น้จากหน้าเรา อยา่มาใหเ้ราเหน็หน้าอกี เพราะวนัใดทีท่่านเหน็

หน้าเรา ท่านจะตอ้งตาย” 
29

โมเสสทลูตอบว่า “จะเป็นดงัทีพ่ระองคต์รสั ขา้พเจา้จะไมเ่หน็พระพกัตรพ์ระองค์

อกี” 

                                      
c
 “มดืไปหมด” ตน้ฉบบัภาษากรกีว่า “ถูกทาํลาย”  

d
 แปลตามตวัอกัษรว่า “ลมจากทะเล” สาํหรบัชาวยวิในแผ่นดนิปาเลสไตน์ ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตก 
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127พระเจ้าทรงประกาศว่าบตุรคนแรกของชาวอียิปตจ์ะต้องตาย 

11 
1
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “เราจะส่งภยัพบิตัอิกีประการหน่ึงมาลงโทษกษตัรยิฟ์าโรหแ์ละ

ชาวอยีปิต ์ หลงัจากนัน้ กษตัรยิฟ์าโรหจ์ะทรงปล่อยใหท่้านทัง้หลายไปจากทีน่ี่ พระองคจ์ะไมท่รงปล่อยให้

ท่านทัง้หลายไปโดยไมม่เีงือ่นไขเท่านัน้ แต่จะทรงขบัไล่ท่านทัง้หลายออกไปจากทีน่ี่ดว้ย55

a
 
2
จงบอกชายหญงิ

และชาวอสิราเอลทุกคน ใหข้อเครือ่งเงนิและเครือ่งทองจากเพื่อนบา้นของตน”56

b
 

3
พระยาหเ์วห ์ ทรงบนัดาล

ใหช้าวอยีปิตม์ใีจกรณุาต่อประชากรอสิราเอล และยิง่กว่า นัน้โมเสสยงัเป็นทีน่บัถอือยา่งสงูของบรรดาขา้ราช

บรพิารของกษตัรยิฟ์าโรหแ์ละของประชาชนในแผ่นดนิอยีปิตอ์กีดว้ย 
4
โมเสสทลูว่า พระยาหเ์วหต์รสัดงัน้ี “เวลาประมาณเทีย่งคนื เราจะผ่านเขา้ไปในหมูช่าวอยีปิต ์

5
บุตร

คนแรกทุกคนในแผ่นดนิอยีปิตจ์ะตาย ตัง้แต่พระโอรสองคแ์รกของกษตัรยิฟ์าโรห ์ผูป้ระทบับนพระราชบลัลงัก ์

ไปจนถงึบุตรคนแรกของหญงิทาสทีก่ําลงัโมแ่ป้ง ตลอดจนลกูตวัแรกของสตัว 5์7

c
 

6
จะมเีสยีงครํ่าครวญไปทัว่

แผ่นดนิอยีปิตอ์ยา่งทีไ่มเ่คยมมีาก่อน หรอืจะไมม่อีกีเลย 
7
แต่ในหมูช่าวอสิราเอลนัน้จะไมไ่ดย้นิสุนขัสกัตวั

เดยีวเห่าคนหรอืเห่าสตัวเ์ลย ท่านทัง้หลายจะไดรู้ว้่า พระยาหเ์วห ์ ทรงแสดงความแตกต่างระหว่างชาว

อยีปิตก์บัชาวอสิราเอล 
8
ขา้ราชบรพิารของพระองคจ์ะมาพบขา้พเจา้ จะกราบเทา้ขา้พเจา้ พดูว่า ท่านและ

ประชากรทัง้หมดทีต่ดิตามท่าน จงไปเสยีเถดิ หลงัจากนัน้ ขา้พเจา้จงึจะไป” โมเสสทลูลากษตัรยิฟ์าโรหด์ว้ย

ความโกรธ 
9
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “กษตัรยิฟ์าโรหจ์ะไมท่รงฟงัท่าน เพื่อเราจะไดท้าํปาฏหิารยิอ์กีมาก

ในแผ่นดนิอยีปิต”์ 
10

โมเสสและอาโรนไดท้าํปาฏหิารยิเ์หล่าน้ีทัง้หมด58

d
 เฉพาะพระพกัตรก์ษตัรยิฟ์าโรห ์ แต่

พระยาหเ์วหท์รงบนัดาลใหพ้ระทยัของกษตัรยิฟ์าโรหด์ือ้ดงึ ไมท่รงยอมปล่อยใหช้าวอสิราเอลออกไปจาก

แผ่นดนิของพระองค ์

 

ง. ฉลองปัสกา59

a 

                                      
11 

a
 ขอ้ทา้ยๆ ของบทที ่ 10 สรุปเรือ่งภยัพบิตัเิกา้ประการทีม่าจากธรรมประเพณเีรือ่งชาวอสิราเอลอพยพหลบหนี (ด ู 7:8 เชงิอรรถ a) ส่วน

เรือ่งภยัพบิตัทิีส่บิซึง่เริม่ตน้ทีน่ี่เล่าธรรมประเพณอีกีสายหนึ่ง คอืชาวอสิราเอลอพยพเพราะถูกขบัไล่ (ด ู 12:31-33 และก่อนนัน้ใน 4:21; 6:1) 

ธรรมประเพณทีัง้สองนี้เขา้กนัไมไ่ด ้ ถา้คดิว่าผูอ้พยพมกีลุ่มเดยีว แต่อาจสะทอ้นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิๆ ถา้ผูอ้พยพมสีองกลุ่ม ธรรมประเพณี

เรือ่งการอพยพหลบหนีเล่าเรือ่งของกลุ่มทีม่โีมเสสเป็นผูนํ้า กลุ่มนี้จะถูกชาวอยีปิต์ไล่ตาม แต่อศัจรรยท์ีท่ะเลกกไดช้่วยใหร้อดพน้ ส่วนธรรม

ประเพณเีรือ่งการอพยพเพราะถูกขบัไล่เล่าถงึชาวอสิราเอลอกีกลุ่มหนึ่งทีช่าวอยีปิต์ขบัไล่ออกไปก่อนหน้านัน้ เรือ่งราวของสองกลุ่มนี้พบไดใ้น

ตํานานสองสายซึง่เล่าการเดนิทางออกจากอยีปิต์ซอ้นกนั โดยใชเ้สน้ทางสองสาย (ด ู 13:17 เชงิอรรถ e และ เชงิอรรถ f) ธรรมประเพณขีอง

กลุ่มทีโ่มเสสเป็นผูนํ้ามคีวามโดดเด่นกว่า จงึดดัแปลงรายละเอยีดจากธรรมประเพณเีรือ่งการอพยพเพราะถูกขบัไล่ใหเ้ขา้กบัรายละเอยีดของตน 
b
 เรือ่งการปลน้ทรพัยส์นิของชาวอยีปิต์ไมม่คีวามสาํคญันกั เคยกล่าวไวแ้ลว้ใน 3:21 และจะกล่าวอกีใน 12:35-36 การเล่าเรือ่งนี้ทีน่ี่ทาํใหค้ดิว่า 

ชาวอยีปิต์ไมไ่ดป้ระสบกบัภยัพบิตัทิ ัง้เกา้ประการ 
c
 การพดูถงึลกูตวัแรกของสตัว ์ เป็นขอ้ความทีเ่พิม่เตมิในภายหลงัใหส้อดคลอ้งกบั 12:12 เพราะลกูตวัแรกของสตัวจ์ะตอ้งถวายแด่พระเจา้ 

เช่นเดยีวกบับุตรคนแรกของมนุษย ์
d
 หมายถงึ ภยัพบิตัทิ ัง้เกา้ประการ *ส่วน ขอ้ 9-10 เป็นขอ้สรุปของผูเ้รยีบเรยีง 

12 
a
 ขอ้ความยดืยาวเรือ่งงานฉลองปสักา (12:1-13:16) มาจากแหล่งขอ้มลูโบราณหลายแหล่งคอืจากตํานานยาหว์สิต์ (12:21-23, 27ข, 29-

39) มรีายละเอยีดเพิม่เตมิจากตํานานเฉลยธรรมบญัญตั ิ (12:24-27ก; 13:3-16 และบางท ี 13:1-2ดว้ย) รวมทัง้รายละเอยีดเพิม่เตมิจากตํานาน

สงฆ ์ ไดแ้ก่กฎพธิกีรรมและความหมายของฉลองปสักา (12:1-20,28,40-51) จงเปรยีบเทยีบรายละเอยีดเหล่านี้กบัพธิใีน ลนต 23:5-8; กดว 

28:16-25; ฉธบ 16:1-8 แทจ้รงิแลว้ ฉลองปสักาและเทศกาลขนมปงัไรเ้ชือ้แต่เดมิเป็นสองฉลองแยกจากกนั เทศกาลขนมปงัไรเ้ชือ้เป็นงานฉลอง
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12 

1
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสและอาโรนในแผ่นดนิอยีปิตว์่า 

2
“เดอืนน้ี60

b
 จะเป็นเดอืนแรกสาํหรบั

ท่านทัง้หลาย เป็นเดอืนเริม่ตน้ปี 
3
ท่านทัง้สองคนจงบอกชุมชนชาวอสิราเอลทัง้หมดว่า วนัทีส่บิเดอืนน้ี แต่

ละคนตอ้งเลอืกลกูแกะหรอืลกูแพะตวัหน่ึงสาํหรบัครอบครวัของตน หน่ึงตวัต่อหน่ึงครอบครวั 
4
แต่ถา้

ครอบครวัเลก็เกนิไป กนิลกูแกะไมห่มด จงเชญิเพื่อนบา้นทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงมากนิดว้ย ตามจาํนวนคน การเลอืก

ลกูแกะนัน้จงคาํนึงว่า แต่ละคนกนิไดเ้ท่าไร 
5
ลกูแกะนัน้ตอ้งไมม่ตีําหนิ เป็นตวัผูอ้ายหุน่ึงปี จะเลอืกลกูแพะ

แทนลกูแกะกไ็ด ้
6
จงจบัมนัเลีย้งไวจ้นถงึวนัทีส่บิสีข่องเดอืนน้ี แลว้ใหชุ้มชนของชาวอสิราเอลทัง้หมดฆา่ลกู

แกะนัน้ในตอนเยน็61

c
 
7
เอาเลอืดทากรอบดา้นขา้งและดา้นบนของประตูบา้นทีจ่ะกนิลกูแกะนัน้ 

8
คนืนัน้ จงยา่ง

เน้ือสตัวน์ัน้ แลว้กนิกบัขนมปงัไรเ้ชือ้และผกัรสขม 
9
อยา่กนิเน้ือดบิหรอืเน้ือตม้ แต่จงยา่งไฟทัง้หวั ขาและ

เครือ่งใน 
10

อยา่ใหม้สี่วนใดเหลอือยูจ่นกระทัง่เชา้ ถา้ยงัมสี่วนใดเหลอื กใ็หเ้ผาไฟเสยี62

d
 
11

ท่านทัง้หลายจงกนิ 

โดยพรอ้มทีจ่ะเดนิทาง คอืคาดสะเอว สวมรองเทา้ และถอืไมเ้ทา้63

e
 ท่านจงกนิอยา่งเรง่รบี น่ีเป็นปสักาของ

พระยาหเ์วห6์4

f
 
12

ในคนืนัน้ เราจะผ่านเขา้ไปทัว่แผ่นดนิอยีปิต ์และประหารชวีติบุตรคนแรกทัง้หมดในแผ่นดนิ

อยีปิต ์ ทัง้ของคนและสตัว ์ เราจะลงโทษเทพเจา้ทัง้หมดของอยีปิต ์ เราคอืพระยาหเ์วห ์
13

เลอืดทีก่รอบประตู

จะเป็นเครือ่งหมายว่าเป็นบา้นทีท่่านทัง้หลายอาศยัอยู ่ เมือ่เราเหน็เลอืด เราจะผ่านเลยไป ท่านจะพน้จาก

ภยัพบิตัทิีท่าํลาย65

g
ขณะทีเ่ราลงโทษแผ่นดนิอยีปิต ์

14
วนัน้ีจะเป็นวนัทีท่่านทัง้หลายตอ้งจดจาํไว ้ ท่านตอ้งถอื

เป็นวนัฉลองถวายพระเกยีรตแิด่พระยาหเ์วห ์ท่านตอ้งฉลองเช่นน้ีเป็นกฎถาวรชัว่ลกูชัว่หลาน” 

                                                                                                                       
ของเกษตรกรซึง่ปฏบิตักินัเมือ่ชาวอสิราเอลมาอาศยัอยู่ในแผ่นดนิคานาอนัแลว้เท่านัน้ ต่อมาเมือ่กษตัรยิโ์ยสยิาหท์าํการปฏริปูทางศาสนาแลว้ 

เทศกาลนี้จงึถูกนํามารวมกนักบัการฉลองปสักา ส่วนการฉลองปสักาซึง่ปฏบิตักินัก่อนจะมชีาตอิสิราเอลเสยีอกี เป็นการฉลองประจาํปีของชน

เผ่าเร่ร่อนผูเ้ลีย้งแกะเพือ่ขอพรใหฝ้งูแกะปลอดภยั การเริม่กล่าวถงึฉลองเก่าแก่นี้ในขอ้ 21 ตามตํานานยาหว์สิต์โดยไมม่กีารอธบิายใดๆ ทาํให้

เขา้ใจว่า ฉลองนี้เป็นพธิทีีรู่จ้กักนัดแีลว้ และอาจเป็นฉลองเดยีวกนักบั “วนัฉลองพระยาหเ์วห”์ ซึง่โมเสสไดข้ออนุญาตกษตัรยิฟ์าโรหอ์อกไปทาํ

ฉลอง (ด ู5:1 เชงิอรรถ b) ดงันัน้ การรวมฉลองปสักา ภยัพบิตัปิระการทีส่บิ และการออกจากอยีปิต์เขา้ดว้ยกนั จงึเป็นผลงานของผูเ้รยีบเรยีง

หนงัสอือพยพเท่านัน้ เป็นการบงัเอญิทีก่ารออกจากอยีปิต์เกดิขึน้ในเวลาเดยีวกบัวนัฉลองนี้ แต่ต่อมา ความบงัเอญินี้เป็นสาเหตุทาํให้

รายละเอยีดจากตํานานเฉลยธรรมบญัญตั ิ (12:24-27; 13:3-10) มาอธบิายการฉลองปสักา (และเทศกาลขนมปงัไรเ้ชือ้) ว่าเป็นพธิรีะลกึถงึการ

อพยพออกจากประเทศอยีปิต์ (ด ู ฉธบ 16:1-3) ตํานานสงฆนํ์าพธิปีสักาทัง้หมดมารวมกบัเรือ่งภยัพบิตัปิระการทีส่บิและการอพยพออกจาก

อยีปิต์ (12:11ข-14, 42) ก่อนนัน้ตํานานยาหว์สิต์ (12:34, 39 เชงิอรรถ l) กร็วมพธิโีบราณของการฉลองปสักา ซึง่มกีารกนิขนมปงัไรเ้ชือ้เขา้กบั

การอพยพออกจากอยีปิต์ดว้ย การอพยพออกจากอยีปิต์มคีวามสาํคญัอย่างยิง่สาํหรบัชาวอสิราเอลทีพ่ระเจา้ทรงเรยีกเป็นพเิศษ เมือ่พธิี

ฉลองปสักาและเทศกาลกนิขนมปงัไรเ้ชือ้ถูกนํามาสมัพนัธก์บัเหตุการณ์สาํคญัยิง่ทางประวตัศิาสตรน์ี้ ทาํใหพ้ธิที ัง้สองนี้มคีวามหมายใหมท่าง

ศาสนาคอืเป็นการระลกึว่าพระเจา้ทรงช่วยประชากรของพระองคใ์หร้อดพน้อย่างไร ดงัจะเหน็ไดใ้นสตูรทีอ่ธบิาย (12:26-27; 13:8) ดงันัน้ 

ฉลองปสักาของชาวยวิจงึเป็นการเตรยีมการฉลองปสักาของครสิตชน พระครสิตเจา้จงึเป็นลกูแกะของพระเจา้ ถูกประหารชวีติเป็นเครือ่งบชูา 

(บนไมก้างเขน) และเป็นอาหาร (อาหารคํ่ามือ้สุดทา้ย) ในบรรยากาศของการฉลองปสักาของชาวยวิ (สปัดาหศ์กัดิส์ทิธิ)์ 
b
 เดอืนนี้คอืเดอืนแรกของฤดใูบไมผ้ล ิตรงกบัเดอืนมนีาคม เมษายน ปฏทินิโบราณของชาวยวิเรยีกเดอืนนี้ว่า “อาบบี” (ฉธบ 16:1) แต่ปฏทินิที่

ใชห้ลงัจากการถูกเนรเทศทีก่รุงบาบโิลนเรยีกว่า “นิสาน” 
c
 แปลตามตวัอกัษรว่า “ระหว่างสองเยน็” 

d
 เพือ่มใิหนํ้าไปใชน้อกพธิ ีตน้ฉบบัภาษากรกียงัเสรมิว่า “ท่านอย่าไปหกักระดกูของลกูแกะเลย” (ด ูขอ้ 46) 

e
 การคาดสะเอว สวมรองเทา้ และถอืไมเ้ทา้เป็นการแต่งตวัเตรยีมเดนิทาง 

f
 เราไมรู่ร้ากศพัทข์องคาํทีแ่ปลว่า “ปสักา” (pesah) 12:13, 23, 27 อธบิายความหมายของคาํนี้ว่า พระยาหเ์วห ์“เสดจ็ผ่านเลย” หรอื “ทรงละไว”้ 

หรอื “ทรงปกป้อง” บา้นของชาวอสิราเอล แต่คาํอธบิายนี้ไมใ่ช่ความหมายดัง้เดมิ 
g
 อาจแปลไดอ้กีว่า “ภยัพบิตัขิองผูท้าํลาย” (ด ูขอ้ 23) 
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128เทศกาลขนมปังไร้เช้ือ 
15

“ท่านตอ้งกนิขนมปงัไรเ้ชือ้เป็นเวลาเจด็วนั วนัแรกท่านตอ้งเอาเชือ้แป้งในบา้นทิง้ใหห้มด ถา้ผูใ้ด

ขนืกนิขนมปงัใส่เชือ้ตัง้แต่วนัแรกถงึวนัทีเ่จด็ เขาจะตอ้งถูกตดัขาดจากชาตอิสิราเอล 
16

วนัแรกท่านจะตอ้ง

จดัใหม้กีารประชุมศกัดิส์ทิธิ ์ และวนัทีเ่จด็ท่านจะจดัใหม้กีารประชุมศกัดิส์ทิธิอ์กีครัง้หน่ึง ทัง้สองวนัน้ีท่าน

อยา่ไดท้าํการงานอะไรเลย ยกเวน้การเตรยีมอาหาร 
17

ท่านจงรกัษาเทศกาลขนมปงัไรเ้ชือ้น้ีไว ้ เพราะวนัน้ี

เป็นวนัทีเ่รานําขบวนของท่านออกมาจากแผ่นดนิอยีปิต ์ ท่านตอ้งฉลองวนัน้ีเป็นกฎถาวรชัว่ลกูชัว่หลาน 
18

ท่านตอ้งกนิขนมปงัไรเ้ชือ้ตัง้แต่เยน็วนัทีส่บิสีข่องเดอืนแรกจนถงึเยน็วนัทีย่ ีส่บิเอด็ 
19

อยา่ใหม้เีชือ้แป้ง

หลงเหลอือยูใ่นบา้นของท่านเป็นเวลาเจด็วนั เพราะถา้ผูใ้ดกนิขนมปงัใส่เชือ้ ผูน้ัน้จะตอ้งถูกตดัขาดจาก

ชุมชนชาวอสิราเอล ไมว่่าผูน้ัน้จะเป็นคนต่างดา้วหรอืเป็นชาวอสิราเอลโดยกําเนิด 
20

ท่านตอ้งไมก่นิขนมปงัที่

ใส่เชือ้ ไมว่่าท่านอยูท่ีใ่ด ท่านจะตอ้งกนิแต่ขนมปงัไรเ้ชือ้เท่านัน้” 

 

129โมเสสสัง่ประชาชนให้ฉลองปัสกา 
21

โมเสสเรยีกประชุมผูอ้าวุโสทัง้ปวงของชาวอสิราเอลพดูว่า “จงไป66

h
 เลอืกลกูแกะหรอืลกูแพะ

สาํหรบัครอบครวัของท่าน และฆา่เป็นเครือ่งบชูาสาํหรบัฉลองปสักา 
22

จงเอากิง่หุสบ
I
 จุม่ลงในชามเลอืดของ

สตัวน์ัน้ พรมทีก่รอบประตูดา้นขา้งและดา้นบน อยา่ใหผู้ใ้ดออกนอกบา้นจนกระทัง่เชา้ 
23

เมือ่พระยาหเ์วห์

เสดจ็ผ่านมาลงโทษอยีปิต ์ พระองคจ์ะทอดพระเนตรเหน็เลอืดทีก่รอบประตู ทัง้ดา้นขา้งและดา้นบน พระ

ยาหเ์วหจ์ะเสดจ็ผ่านประตูไป จะไมท่รงอนุญาตใหผู้ท้าํลาย67

j
 เขา้ไปประหารชวีติคนในบา้นของท่าน 

24
ท่าน

จะตอ้งปฏบิตัติามคาํสัง่น้ีเป็นกฎถาวรสาํหรบัท่านและลกูหลานของท่านตลอดไป 
25

เมือ่ท่านเขา้ไปใน

แผ่นดนิทีพ่ระยาหเ์วหจ์ะประทานใหท่้านตามพระสญัญา ท่านจะตอ้งรกัษาพธิน้ีีไว”้ 
26

เมือ่ลกูหลานถามท่าน

ว่า “พธิน้ีีมคีวามหมายว่าอยา่งไร” 
27

ท่านจะตอบเขาว่า “เป็นเครือ่งบชูาสาํหรบัฉลองปสักาถวายเป็นเกยีรติ

แด่พระยาหเ์วห ์ ผูเ้สดจ็ผ่านบา้นของชาวอสิราเอลในอยีปิต ์ เมือ่พระองคท์รงประหารชวีติชาวอยีปิต ์ แต่ทรง

ไวช้วีติครอบครวัของเรา” ประชาชนต่างคุกเขา่กราบนมสัการ 
28

ชาวอสิราเอลกลบัไปทาํตามทีพ่ระยาหเ์วหท์

รงบญัชาโมเสสและอาโรน 

 

130ภยัพิบติัประการท่ีสิบ บตุรชายคนแรกถกูประหารชีวิต 
29

ครัน้ถงึเวลาเทีย่งคนื พระยาหเ์วหท์รงประหารชวีติบุตรชายคนแรกทัง้หมดในแผ่นดนิอยีปิต ์ตัง้แต่

พระโอรสองคแ์รกของกษตัรยิฟ์าโรห ์ ผูป้ระทบับนพระบลัลงัก ์ ไปจนถงึบุตรชายคนแรกของนกัโทษในคุกใต้

ดนิ และลกูตวัแรกของสตัวท์ัง้ปวง 
30

กษตัรยิฟ์าโรหท์รงลุกขึน้ในคนืนัน้พรอ้มกบัขา้ราชบรพิารและชาว

อยีปิตทุ์กคน มเีสยีงรอ้งไหค้รํ่าครวญดงัไปทัว่อยีปิต ์ เพราะทุกบา้นต่างมผีูต้าย 
31

ในคนืนัน้เอง กษตัรยิ์

                                      
h
 “จงไปเลอืก” ตามตน้ฉบบัภาษากรกี ส่วนตน้ฉบบัภาษาฮบีรวู่า “จงเลอืกเอา” 

I 
ตน้หุสบเป็นพชืมกีลิน่หอมทีใ่ชใ้นพธิชีาํระ (กดว 19:6; สดด 51:7; ฮบ 9:19) มกีิง่ตรง มดีอกสฟ้ีาหรอืชมพ ู

j
 ในพธิปีสักาทีม่อียู่ก่อนสมยัชาวอสิราเอล ผูท้าํลาย หมายถงึ ปีศาจทีคุ่กคามฝงูสตัวแ์ละครอบครวั การทาหรอืพรมเลอืดทีป่ระตูบา้นหรอื

กระโจม เป็นวธิป้ีองกนัการโจมตขีองปีศาจนี้ แต่ชาวอสิราเอลนําความคดินี้มาประยุกต์ “ผูท้าํลาย” คอื ทตูสวรรคผ์ูป้ฏบิตัติามพระบญัชาของ

พระเจา้ (ปฐก 19:13; 2 ซมอ 24:16; ฮบ 11:28) 
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ฟาโรหท์รงเรยีกโมเสสและอาโรนเขา้เฝ้า ตรสัว่า “ท่านทัง้สองคนและชาวอสิราเอล จงรบีออกไปจาก

ประชาชนของเรา จงไปนมสัการพระยาหเ์วหต์ามทีท่่านขอเถดิ 
32

จงตอ้นฝงูแพะแกะและฝงูโคไปดว้ยตามที่

ท่านไดข้อไว ้ จงไปเถดิและจงขอพรใหเ้ราดว้ย” 
33

ชาวอยีปิตเ์รง่ใหป้ระชากรอสิราเอลรบีออกไปจากแผ่นดนิ 

พดูว่า 
34

“มฉิะนัน้เราทุกคนจะตอ้งตาย” ประชากรอสิราเอลเอาภาชนะใส่แป้งขนมปงัทีน่วดแลว้ แต่ไมใ่ส่เชือ้

ห่อผา้สะพายบ่าไป 

 

131ชาวอิสราเอลได้ทรพัยสิ์นทัง้หมดของชาวอียิปต ์
35

ชาวอสิราเอลปฏบิตัติามคาํสัง่ของโมเสสทุกประการ ขอเครือ่งเงนิ เครือ่งทอง และเสือ้ผา้จากชาว

อยีปิต ์
36

พระยาหเ์วหท์รงบนัดาลใหช้าวอยีปิตม์ใีจกรณุาต่อประชากรอสิราเอล จนใหส้ิง่ของตาม ทีช่าว

อสิราเอลขอ ชาวอสิราเอลจงึไดท้รพัยส์นิทัง้หมดของชาวอยีปิตโ์ดยวธิน้ีี 

 

132ชาวอิสราเอลออกเดินทาง 

 
37

ชาวอสิราเอลออกเดนิทางจากเมอืงราเมเสสมุง่ไปเมอืงสุคคท ผูเ้ดนิทางเป็นชายฉกรรจห์กแสนคน68

k
 

ไมน่บัผูห้ญงิและเดก็ 
38

นอกจาก นัน้ยงัมชีนชาตผิสมเป็นจาํนวนมากเดนิทางไปดว้ยพรอ้มทัง้สตัวเ์ลีย้ง ฝงู

แพะแกะ และฝงูโคจาํนวนมาก 
39

เขาเอาแป้งขนมปงันวดแลว้ทีนํ่าจากประเทศอยีปิตม์าอบเป็นขนมปงัไร้

เชือ้ แป้งขนมปงัไมไ่ดใ้ส่เชือ้กเ็พราะเขาถูกขบัออกจากอยีปิตอ์ยา่งฉบัพลนัไมม่เีวลาจะเตรยีมเสบยีงสาํหรบั

การเดนิทาง69

l
 

40
ชาวอสิราเอลอยูใ่นอยีปิตเ์ป็นเวลาสีร่อ้ยสามสบิปี70

m
 

41
และในวนัทีค่รบสีร่อ้ยสามสบิปีนัน้เอง

ขบวนทัง้หมดของพระยาหเ์วหก์อ็อกจากแผ่นดนิอยีปิต ์
42

คนืนัน้เป็นคนืทีพ่ระยาหเ์วหท์รงตื่นเฝ้าเพื่อทรงนํา

ชาวอสิราเอลออกจากแผ่นดนิอยีปิต ์คนืนัน้จงึเป็นคนืทีช่าวอสิราเอลทุกคนจะตอ้งตื่นเฝ้าถวายพระเกยีรตแิด่

พระยาหเ์วหช์ัว่ลกูชัว่หลาน 

 

133กฎเก่ียวกบัการฉลองปัสกา 
43

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสและอาโรนว่า “น่ีเป็นขอ้กําหนดสาํหรบัพธิปีสักา71

n
 อยา่ใหค้นต่างชาตกินิ

ลกูแกะปสักา 
44

แต่ทาสทุกคนทีท่่านซือ้มาจะกนิปสักาไดเ้มือ่เขาเขา้สุหนตัแลว้
 45

คนต่างดา้วหรอืลกู จา้ง

กนิปสักาไมไ่ด ้
46

ท่านจะตอ้งกนิปสักาในบา้นหลงัเดยีวเท่านัน้ อยา่ ไดนํ้าออกไปกนินอกบา้น อยา่หกั

กระดกูของลกูแกะเลย” 

                                      
k
 จาํนวนเลขนี้เกนิความจรงิ บางคนอธบิายว่า “หกแสน” = “หกรอ้ยพนั” น่าจะอ่านว่า “หกรอ้ยครอบครวั” บางคนคดิว่าผูเ้ขยีนนําจาํนวนชาว

อสิราเอลในสมยัของผูเ้ขยีนตํานานยาหว์สิต์มาใส่ทีน่ี่ 
l
 ขนมปงัไมใ่ส่เชือ้ทีก่ล่าวทีน่ี่เป็นอาหารปกตขิองชนเผ่าเร่ร่อน (ด ูยชว 5:11) การทีช่าวอสิราเอลป้ิงขนมปงัไรเ้ชือ้เพือ่เป็นเสบยีงในการเดนิทาง

นัน้จงึยงัไมใ่ช่พธิใีนเทศกาลกนิขนมปงัไรเ้ชือ้ในสมยัต่อมา ตํานานยาหว์สิต์อธบิายว่า ชาวยวิตอ้งป้ิงขนมปงัโดยไมใ่ส่เชือ้ เพราะตอ้งรบีออก

จากอยีปิต์ 
m
 ตน้ฉบบัของชาวสะมารตินัและภาษากรกีกล่าวว่าจาํนวน 430 ปี นี้นบัตัง้แต่อบัราฮมั 

n
 ขอ้ 43-50 กาํหนดเงือ่นไขสาํหรบัผูไ้มใ่ช่ชาวอสิราเอลทีต่อ้งการร่วมเลีย้งฉลองปสักา และอธบิายว่าพธินีี้ตอ้งดาํเนินอย่างไร ขอ้กาํหนดนี้เสรมิ

ขอ้กาํหนดจากตํานานสงฆใ์นขอ้ 3-11 ใหค้รบถว้นยิง่ขึน้ ตามตํานานนี้ ชาวอสิราเอลเป็น “พลเมอืงของแผ่นดนิ” คอื ผูอ้าศยัตวัจรงิในแผ่นดนิ

คานาอนั 
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47
ประชาชนอสิราเอลทุกคนตอ้งกนิเลีย้งฉลองปสักา 

48
คนต่างดา้ว72

o
 ทีต่อ้งการรว่มฉลองปสักาถวาย

แด่พระยาหเ์วห ์ จงใหผู้ช้ายทุกคนในครอบครวัของเขาเขา้สุหนตัเสยีก่อน แลว้จงึจะเขา้รว่มพธิฉีลองน้ีได ้

เขาจะเป็นเหมอืนชาวอสิราเอลโดยกําเนิด แต่หา้มชายทุกคนทีไ่มไ่ดเ้ขา้สุหนตักนิปสักา 
49

ใหผู้ท้ ีเ่ป็นชาว

อสิราเอลโดยกําเนิดและคนต่างดา้วทีอ่าศยัอยูก่บัท่านปฏบิตัติามกฎเดยีวกนัน้ี” 
50

ชาวอสิราเอลทุกคนปฏบิตัิ

ตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชาโมเสสและอาโรน 
51

วนันัน้ พระยาหเ์วหท์รงนําชาวอสิราเอลออกจากแผ่นดนิ

อยีปิต ์เรยีงรายเป็นขบวนราวกบักองทพั 

 

บตุรคนแรก73

a 

13 
1
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า 

2
“จงถวายบุตรคนแรกทีเ่ป็นชายทุกคนใหเ้ป็นของเรา เพราะใน

อสิราเอลบุตรทีค่ลอดเป็นคนแรก ไมว่่าคนหรอืสตัวเ์ป็นของเรา” 

 

134เทศกาลขนมปังไร้เช้ือ 

 
3
โมเสสกล่าวแก่ประชากรอสิราเอลว่า “จงจดจาํวนัน้ีไว ้ วนัทีท่่านทัง้หลายออกจากอยีปิตท์ีท่่านเคย

เป็นทาส เพราะพระยาหเ์วหท์รงใชพ้ระหตัถท์รงอานุภาพนําท่านมาจากทีน่ัน่ อยา่กนิขนมปงัทีใ่ส่เชือ้ 
4
ท่าน

ออกเดนิทางจากอยีปิตใ์นวนัน้ีซึง่อยูใ่นเดอืนอาบบี 
5
เมือ่พระยาหเ์วหท์รงนําท่านเขา้ไปในแผ่นดนิของชาวคา

นาอนั ชาวฮติไทต ์ชาวอาโมไรต ์ชาวฮไีวต ์และชาวเยบุส ซึง่เป็นแผ่นดนิทีพ่ระองคท์รงสญัญากบับรรพบุรษุ

ของท่านว่าจะประทานแก่ท่าน เป็นแผ่นดนิทีม่น้ํีานมและน้ําผึง้ไหลบรบิรูณ์ เมือ่นัน้ท่านทัง้หลายจะตอ้งทาํพธิี

น้ีในเดอืนน้ี 
6
ท่านจะตอ้งกนิขนมปงัไรเ้ชือ้เป็นเวลาเจด็วนั และในวนัทีเ่จด็ จะตอ้งจดังานฉลองถวายแด่พระ

ยาหเ์วห ์
7
ท่านตอ้งกนิขนมปงัไรเ้ชือ้เป็นเวลาเจด็วนั ตอ้งไมม่ขีนมปงัใส่เชือ้หรอืเชือ้แป้งเลยในดนิแดนของ

ท่าน 
8
วนันัน้ จงอธบิายใหบุ้ตรของท่านรูว้่าทีป่ฏบิตัดิงัน้ีเพื่อระลกึถงึสิง่ทีพ่ระยาหเ์วหท์รงกระทาํใหท่้าน เมือ่

ท่านออกจากอยีปิต ์
9
พธิน้ีีจะเป็นเหมอืนเครือ่งหมายทีม่อืของท่าน เป็นเครือ่งเตอืนใจต่อหน้าต่อตาท่าน 

เพื่อใหธ้รรมบญัญตัขิองพระยาหเ์วหอ์ยูบ่นรมิฝีปากของท่านตลอดไป เพราะพระยาหเ์วหท์รงใชพ้ระหตัถ์

ทรงอานุภาพนําท่านออกจากอยีปิต ์
10

ท่านทัง้หลายจงปฏบิตัติามกฎน้ีในเวลาทีก่ําหนดทุกปี” 

 

                                      
o
 “คนต่างดา้ว” (ger) ผูอ้าศยัในแผ่นดนิอสิราเอลมกีฎกาํหนดสทิธขิองตนโดยเฉพาะ บรรดาบรรพบุรุษเคยอาศยัอยู่ในแผ่นดนิคานาอนัอย่างคน

ต่างถิน่ (ปฐก 23:4) เช่นเดยีวกบัทีช่าวอสิราเอลเป็นคนต่างถิน่ในแผ่นดนิอยีปิต์ (อพย 2:22; ปฐก 15:13) แต่หลงัจากทีช่าวอสิราเอลยดึครอง

แผ่นดนิศกัดิส์ทิธิไ์ดแ้ลว้ บทบาทจงึกลบักนั ชาวอสิราเอลกลายเป็น “พลเมอืงของแผ่นดนิ” และทาํหน้าทีเ่ป็นเจา้บา้นสาํหรบัคนต่างดา้ว (ฉธบ 

10:19) คนต่างชาตเิหล่านี้ตอ้งปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองอสิราเอล (ลนต 17:15; 24:16-22) และตอ้งถอืกฎวนัสบับาโตเช่นเดยีวกนั (อพย 

20:10; ฉธบ 5:14) คนต่างดา้วไดร้บัอนุญาตใหถ้วายบชูาแด่พระยาหเ์วหไ์ด ้ (กดว 15:15-16) และร่วมฉลองปสักาได ้ (กดว 9:14) ถา้เขายอม

เขา้สุหนตั (อพย 12:48) กฎนี้เป็นรากฐานสาํหรบักฎทีจ่ะใชใ้นสมยัชาวกรกีปกครอง เมือ่คนต่างชาตสิมคัรมาถอืศาสนายวิตามทีก่ล่าวล่วงหน้า

ใน อสย 14:1 “คนต่างดา้ว” เหล่านี้มกัมฐีานะยากจน จงึไดร้บัการปกป้องจากธรรมบญัญตั ิ (ลนต 23:22; 25:35; ฉธบ 24; 26:12) ฉธบ 12:2 

และ 26:12 เปรยีบคนต่างดา้วกบัชนเลวซีึง่ไมม่ทีีด่นิเป็นมรดกในอสิราเอล ใน วนฉ 17:7 ชาวเลวจีากเมอืงเบธเลเฮมถูกเรยีกว่าเป็น “ผูอ้าศยัอยู่

อย่างคนต่างถิน่” ในแควน้ยดูาห ์(ด ูวนฉ 19:1) ตน้ฉบบัภาษากรกี แปล “ger” ว่า “proselytes” หรอื “คนต่างชาตทิีก่ลบัใจมาถอืศาสนายวิ” 

(ด ูมธ 23:15) 

13 
a
 กฎเกีย่วกบับุตรคนแรกใน 13:1-2,11-16 เป็นขอ้ความเสรมิจากตํานานเฉลยธรรมบญัญตั ิ กฎดงักล่าวถูกผนวกกบัเรือ่งความตายของ

บุตรคนแรกชาวอยีปิต์ ไมใ่ช่กบัเรือ่งฉลองปสักา ในประมวลกฎหมายแห่งพนัธสญัญา (22:28-29) กฎนี้ไมเ่กีย่วขอ้งกบัฉลองปสักาแต่อย่างใด 
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บตุรคนแรก74

b 
11

“เมือ่พระยาหเ์วหจ์ะทรงนําท่านเขา้สู่แผ่นดนิของชาวคานาอนั ดงัทีพ่ระองคท์รงสาบานไวก้บัท่าน

และบรรพบุรษุของท่านว่าจะประทานให ้ และพระองคไ์ดป้ระทานใหแ้ก่ท่านแลว้ 
12

ท่านตอ้งถวายบุตรชาย

ทุกคนทีค่ลอดเป็นคนแรกแด่พระยาหเ์วห ์ และสตัวต์วัแรกทุกตวัทีเ่กดิจากสตัวข์องท่าน ถา้เป็นเพศผูจ้ะเป็น

ของพระยาหเ์วห ์
13

ท่านตอ้งถวายลกูแกะเพื่อไถ่ลกูลาเพศผูต้วัแรกคนืมา ถา้ท่านไมต่อ้งการไถ่คนื ใหห้กัคอ

ลกูลานัน้75

c
 แต่ท่านตอ้งถวายสตัวเ์พื่อไถ่บุตรชายคนแรกของท่านคนืมา 

14
ต่อไปในภายหน้า เมือ่บุตรของ

ท่านถามว่า “น่ีหมายความว่าอะไร” ท่านจะตอบเขาว่า “พระยาหเ์วหท์รงใชพ้ระหตัถท์รงอานุภาพนําเราออก

จากอยีปิต ์ ทีเ่ราเคยเป็นทาสอยู ่
15

เมือ่กษตัรยิฟ์าโรหม์พีระทยัดือ้ดงึไมท่รงยอมปล่อยเราไป พระยาหเ์วหท์

รงประหารชวีติบุตรชายคนแรกทุกคนในอยีปิต ์ ทัง้ของคนและของสตัว ์ เพราะเหตุน้ีเราจงึถวายบุตรชายคน

แรกทีค่ลอดและสตัวเ์พศผูต้วัแรกทีเ่กดิแด่พระยาหเ์วห ์ และไถ่บุตรชายคนแรกทุกคนในบรรดาบุตรของเรา” 
16

พธิน้ีีจะเป็นเหมอืนเครือ่งหมายทีม่อืของท่าน เป็นเหมอืนเครือ่งประดบัหอ้ยทีห่น้าผาก เพราะพระยาห์

เวหท์รงใชพ้ระหตัถท์รงอานุภาพนําเราออกจากอยีปิต”์ 

 

ฉ. ชาวอิสราเอลเดินทางออกจากอียิปต7์6

d 

 

ชาวอิสราเอลออกเดินทางe 
17

เมือ่กษตัรยิฟ์าโรหท์รงปล่อยประชากรอสิราเอลไป พระเจา้ไมท่รงพาเขาไปตามเสน้ทางไปสู่

แผ่นดนิของชาวฟีลสิเตยี แมว้่าจะเป็นเสน้ทางทีส่ ัน้ทีสุ่ด78

f
 พระองคท์รงดาํรวิ่า “เราไมต่อ้งการใหป้ระชากร

                                      
b
 ด ูเชงิอรรถ a; ในประมวลกฎหมายโบราณทีสุ่ดของอสิราเอล (22:28-29; 34:19-20) บุตรชายคนแรกหรอืสตัวเ์พศผูต้วัแรกถูกกาํหนดใหเ้ป็น

ของพระเจา้ สตัวเ์พศผูต้วัแรกนี้ตอ้งถวายเป็นเครือ่งบชูา (ฉธบ 15:19-20) และส่วนหนึ่งของสตัวน์ี้จะเป็นของสมณะ (กดว 18:15-18) ยกเวน้ลา 

ซึง่จะไดร้บัการไถ่ชวีติคนืมา หรอืมฉิะนัน้ตอ้งถูกหกัคอ (ขอ้ 13 และ 34:20) ซึง่เป็นกฎทัว่ไปสาํหรบัสตัวท์ีม่มีลทนิอกีดว้ย (ลนต 27:26-27; 

กดว 18:15) ส่วนบุตรคนแรกของมนุษยจ์ะตอ้งไถ่คนืมาเสมอ (ขอ้ 13; 34:19-20; กดว 3:46-47 ด ูปฐก 22) ขอ้ความในขอ้ 14ฯ และ กดว 3:13; 

8:17 นํากฎถวายบุตรคนแรกแด่พระเจา้นี้มาเชือ่มโยงกบัเรือ่งทีพ่ระเจา้ทรงช่วยชาวอสิราเอลใหอ้อกจากประเทศอยีปิต์และกบัภยัพบิตัปิระการ

ทีส่บิ ชาวเลวเีป็นบุคคลทีถ่วายแด่พระเจา้ (กดว 3:12, 40-51; 8:16-18) แทนบุตรชายคนแรกของอสิราเอลทีพ่ระเจา้ทรงไวช้วีติในโอกาสนัน้ 
c
 เนื่องจากลาเป็นสตัวม์มีลทนิ จงึถวายเป็นเครือ่งบชูาแด่พระเจา้ไมไ่ด ้

d
 การอพยพจรงิๆ เริม่ทีน่ี่ คอื การเดนิทางของประชากรของพระเจา้ผ่านถิน่ทุรกนัดารไปยงัดนิแดนแห่งพระสญัญา บรรดาประกาศกจะมอง

ยอ้นกลบัมายงัสมยัอพยพนี้ว่า เป็นช่วงระยะแรกของการสมรสระหว่างพระยาหเ์วหก์บัประชากรของพระองค ์(ยรม 2:2; อสค 16:8; ฮชย 2:16 

เชงิอรรถ p; 11:1ฯ) พระคมัภรีจ์ะกล่าวบ่อยๆ ว่า พระยาหเ์วหท์รงเป็น “ผูท้รงนําประชากรของพระองคอ์อกจากอยีปิต์” (ยชว 24:17; สดด 

81:10; อมส 2:10; 3:1; มคา 6:4) อสิยาหท์ีส่องจะมองการกลบัจากเนรเทศทีก่รุงบาบโิลนของชาวอสิราเอลเป็นเหมอืนการอพยพครัง้ทีส่อง 

(อสย 40:3 เชงิอรรถ e) ต่อมา ธรรมประเพณขีองครสิตชนจะมองการเดนิทางผ่านถิน่ทุรกนัดารว่าเป็นภาพการเดนิทางของพระศาสนจกัร 

(หรอืของแต่ละคน) ไปสวรรค ์
e
 เป็นการยากมากทีจ่ะกาํหนดเสน้ทางการอพยพและการหยุดพกัในทีต่่างๆ ระหว่างการเดนิทาง แมข้อ้ 17 จะบอกว่าชาวอสิราเอลไมไ่ดเ้ดนิ

ทางผ่านดนิแดนของชาวฟีลสิเตยี ชือ่สถานทีต่่างๆ ทีบ่อกไวบ้างชือ่ชวนใหค้ดิว่าชาวอสิราเอลใชเ้สน้ทางทศิเหนือผ่าน “ดนิแดนชาวฟีลสิเตยี” 

นัน่เอง (อนัทีจ่รงิในสมยัอพยพยงัไมม่ชีาวฟีลสิเตยีทีน่ัน่) ขอ้ความเรือ่งการเดนิทางอพยพดเูหมอืนจะรวมธรรมประเพณสีองสายเขา้ดว้ยกนัซึง่

สะทอ้นเหตุการณ์ในประวตัศิาสตรส์องเหตุการณ์ เล่าการเดนิทางอพยพของสองกลุ่มทีใ่ชเ้สน้ทางต่างกนั (ด ู7:8 เชงิอรรถ a; 16:1 เชงิอรรถ a) 
f
 เสน้ทางหลวงปกตเิลยีบตามชายฝ ัง่ทะเลผ่านทางสเิลห ์(เอล คานตารา ในปจัจุบนั) มบ่ีอน้ําและป้อมทหารตัง้อยู่เป็นระยะๆ ชาวอสิราเอลกลุ่ม

ทีห่ลบหนีออกมาย่อมไมต่อ้งการใชเ้สน้ทางนี้ ส่วนกลุ่มทีถู่กขบัไล่ออกจากอยีปิต์อาจใชเ้สน้ทางนี้ ชือ่สถานทีส่ามชือ่ใน 14:2 ดเูหมอืนจะอยู่ตาม

เสน้ทางหลวงสายนี้ แต่รายละเอยีดอื่นๆ ในการเดนิทางน่าจะมาจากธรรมประเพณอีกีสายหนึ่งทีเ่ล่าว่าการอพยพเป็นการหลบหนี ซึง่เป็นธรรม

ประเพณทีีส่าํคญักว่า 
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เปลีย่นใจกลบัไปอยีปิตอ์กี เมือ่เขาเหน็ว่าตอ้งทาํสงคราม” 
18

พระเจา้ทรงนําเขาเดนิออ้มผ่านถิน่ทุรกนัดารมุง่

สู่ทะเลตน้กก79

g
 ชาวอสิราเอลออกจากแผ่นดนิอยีปิตม์อีาวุธครบมอื 

19
โมเสสนํากระดกูของโยเซฟไปดว้ย 

เพราะโยเซฟไดใ้หช้าวอสิราเอลสาบานว่า “พระเจา้จะเสดจ็มาเยีย่มท่านทัง้หลายอยา่งแน่นอน เมือ่ถงึเวลา

นัน้ ท่านจงนํากระดกูของฉนัจากทีน่ี่ไปกบัท่านดว้ย” 
20

ชาวอสิราเอลออกเดนิทางจากสุคคทไปตัง้ค่ายทีเ่อธามซึง่อยูร่มิถิน่ทุรกนัดาร 
21

เวลากลางวนั พระยาหเ์วหเ์สดจ็นําหน้าเขาเหมอืนเสาเมฆเพื่อชีท้าง และเวลากลางคนืกเ็สดจ็

นําหน้าเขาเหมอืนเสาเพลงิเพื่อส่องสว่าง ดงัน้ี เขาจงึเดนิทางไดท้ัง้กลางวนัและกลางคนื 
22

เสาเมฆนัน้

นําหน้าประชากรอยูเ่สมอตลอดเวลากลางวนั ส่วนเสาเพลงินัน้อยูข่า้งหน้าเขาในเวลากลางคนื80

h
 

 

135การเดินทางจากเอธามถึงทะเลต้นกก 

14 
1
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า 

2
“จงบอกชาวอสิราเอลใหห้นัหลงักลบั และตัง้ค่ายขา้งหน้าปี-

หะหโิรท ซึง่อยูร่ะหว่างมกิดลกบัทะเล ขา้งหน้าบาอลัเซโฟน จงตัง้ค่ายใกลท้ะเลขา้งหน้าเมอืงน้ี” 
3
กษตัรยิ์

ฟาโรหจ์ะทรงคดิว่า “ชาวอสิราเอลกําลงัเรร่อ่นอยูใ่นแผ่นดนิ มถีิน่ทุรกนัดารอยูร่ายรอบ 
4
เราจะทาํใหก้ษตัรยิ์

ฟาโรหม์พีระทยัดือ้ดงึไล่ตามชาวอสิราเอลไป เราจะสาํแดงสริริุง่โรจน์ของเราโดยมชียัชนะเหนือกษตัรยิ์

ฟาโรหแ์ละกองทพัของพระองค ์ชาวอยีปิตจ์ะรูว้่าเราคอืพระยาหเ์วห”์ ชาวอสิราเอลกท็าํตามพระบญัชา 

 

136ชาวอียิปตไ์ล่ตามชาวอิสราเอล 
5
เมือ่กษตัรยิฟ์าโรหข์องอยีปิตท์รงทราบว่า ประชากรอสิราเอลหนีไปแลว้ พระดาํรขิองกษตัรยิ์

ฟาโรหแ์ละความคดิของบรรดาขา้ราชบรพิารต่อประชากรอสิราเอลกเ็ปลีย่นไป เขาจงึปรกึษากนัว่า “พวกเรา

ทาํอะไรลงไป เราปล่อยใหท้าสชาวอสิราเอลพน้มอืพวกเราไปทาํไม” 
6
กษตัรยิฟ์าโรหท์รงบญัชาใหจ้ดัราชรถ

และนําทหารไปดว้ย 
7
พระองคท์รงสัง่ใหเ้อารถศกึอยา่งดทีีสุ่ดหกรอ้ยคนั กบัรถศกึอื่นๆ ในอยีปิต ์ มทีหาร

ประจาํอยูทุ่กคนั 
8
พระยาหเ์วหท์รงบนัดาลใหก้ษตัรยิฟ์าโรหข์องอยีปิตม์พีระทยัดือ้ดงึ ไล่ตามชาวอสิราเอล

ซึง่กําลงัเดนิทางออกไปอยา่งคนอสิระ 
9
ชาวอยีปิตไ์ล่ตามไป มกีองทพัของกษตัรยิฟ์าโรหท์ัง้หมด ทัง้มา้ รถ

ศกึ และผูข้บัขีไ่ล่ตามชาวอสิราเอลไปทนัตรงทีเ่ขาตัง้ค่ายอยูข่า้งทะเลใกลปี้-หะหโิรท เบือ้งหน้าบาอลัเซโฟน 
10

เมือ่กษตัรยิฟ์าโรหท์รงเขา้มาใกล ้ ชาวอสิราเอลเงยหน้าขึน้ด ู แลเหน็ชาวอยีปิตไ์ล่ตามมา กม็คีวามกลวัยิง่

นกั จงึรอ้งทลูพระยาหเ์วห ์
11

เขาทัง้หลายกล่าวโทษโมเสสว่า “ไมม่ทีีฝ่งัศพในอยีปิตแ์ลว้หรอื ท่านจงึพาพวก

เราออกมาตายในถิน่ทุรกนัดารน้ี ทาํไมท่านนําพวกเราออกจากอยีปิต ์
12

พวกเราบอกท่านก่อนออกจาก

อยีปิตแ์ลว้มใิช่หรอืว่าจงปล่อยพวกเราไวต้ามลาํพงั เราจะเป็นขา้รบัใชช้าวอยีปิต ์เป็นทาสรบัใชช้าวอยีปิตย์งั

                                      
g
 คาํว่า “ทะเลตน้กก” หรอืในภาษาฮบีรวู่า yam suph ดเูหมอืนว่า ถูกเสรมิเขา้มาในภายหลงั ตน้ฉบบัเดมิใหข้อ้มลูทัว่ๆ ไปเพยีงว่า ชาว

อสิราเอลไดใ้ชเ้สน้ทางผ่านถิน่ทุรกนัดารไปทางตะวนัออกหรอืทางตะวนัออกเฉยีงใต ้เราไมรู่แ้น่ว่า “ทะเล Suph” นี้หมายความว่าอะไรและอยู่ที่

ไหน บทที ่ 14 ไมก่ล่าวถงึ “ทะเลตน้กก” เลย ทีน่ัน่กล่าวถงึเพยีงแต่ “ทะเล” ขอ้เขยีนโบราณทีสุ่ดทีพ่ดูถงึ “ทะเล Suph” หรอื “ทะเลตน้กก” 

(แปลจากภาษาอยีปิต์ ด ูกดว 21:4) คอื 15:4 ซึง่เป็นคาํประพนัธ ์ 
h
 หนงัสอืปญัจบรรพกล่าวว่าพระเจา้ทรงสาํแดงการประทบัอยู่ของพระองคห์ลายวธิดีว้ยกนั เช่น เสาเมฆและเสาเพลงิ (ตํานานยาหว์สิต์) “หมอก

ควนัทบึ” และเมฆ (ตํานานเอโลฮสิต์) หรอืในทีสุ่ด “พระสริริุ่งโรจน์ของพระยาหเ์วห”์ ควบคู่กบัเมฆ (24:16 เชงิอรรถ f) ซึง่เป็นเหมอืนไฟทีเ่ผา

ผลาญและเคลือ่นไหว (ตํานานสงฆ ์19:16 เชงิอรรถ g) ในภายหลงัเทววทิยาทีศ่กึษาธรรมลํ้าลกึของชวีติชดิสนิทกบัพระเจา้ จะใชค้วามคดิและ

ภาพลกัษณ์เหล่านี้ 
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ดกีว่าจะตอ้งมาตายในถิน่ทุรกนัดาร” 
13

โมเสสตอบว่า “อยา่กลวัไปเลย จงยนืหยดัมัน่คง แลว้ท่านจะเหน็ว่า

พระยาหเ์วหจ์ะทรงช่วยท่านทัง้หลายใหร้อดพน้อยา่งไรในวนัน้ี ชาวอยีปิตท์ีท่่านเหน็ในวนัน้ีท่านจะไมไ่ดเ้หน็

อกีเลย 
14

พระยาหเ์วหจ์ะทรงสูร้บแทนท่านทัง้หลาย จงสงบใจอยูเ่ฉย ๆ เถดิ” 

 

ชาวอิสราเอลข้ามทะเลอย่างอศัจรรย์81 a 
15

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “ทาํไมท่านจงึรอ้งขอความช่วยเหลอืจากเรา จงสัง่ชาวอสิราเอลให้

เดนิหน้าต่อไปเถดิ 
16

ท่านจงยกไมเ้ทา้ขึน้แลว้ยืน่มอืออกไปเหนือทะเล ทาํใหท้ะเลแยกจากกนั ชาวอสิราเอล

จะไดเ้ดนิกลางทะเลบนพืน้ดนิแหง้ 
17

เราจะบนัดาลใหช้าวอยีปิตม์ใีจดือ้ดงึไล่ตามไป เราจะสาํแดงสริริุง่โรจน์ 

โดยมชียัชนะต่อกษตัรยิฟ์าโรหแ์ละกองทพัทัง้หมดของพระองค ์ ทัง้รถศกึและผูข้บัขี ่
18

เมือ่เราสาํแดงสริิ

รุง่โรจน์ของเราโดยมชียัชนะต่อกษตัรยิฟ์าโรห ์รถศกึ และผูข้บัขีแ่ลว้ ชาวอยีปิตจ์ะรูว้่าเราคอืพระยาหเ์วห”์ 
19

ทตูสวรรคข์องพระเจา้ ซึง่นําหน้ากองทพัอสิราเอลกลบัมาอยูด่า้นหลงั และเสาเมฆทีอ่ยูข่า้งหน้าก็

กลบัมาอยูข่า้งหลงัพวกเขา 
20

กัน้อยูร่ะหว่างกองทพัชาวอยีปิตก์บักองทพัชาวอสิราเอล เมฆนัน้นําความมดื 82

b

มาใหช้าวอยีปิต ์แต่ส่องสว่างใหช้าวอสิราเอลตลอดคนื กองทพัทัง้สองเขา้ใกลก้นัไมไ่ดต้ลอดคนืนัน้ 
21

โมเสส

ยืน่มอืไปเหนือทะเล พระยาหเ์วหท์รงบนัดาลใหล้มตะวนัออกพดัแรงตลอดคนื ทาํใหน้ํ้าทะเลไหลกลบัไป 

และทาํใหท้ะเลกลบัเป็นพืน้ดนิแหง้ น้ําแยกจากกนั 
22

ชาวอสิราเอลกเ็ดนิบนพืน้ดนิแหง้กลางทะเล โดยมน้ํีา

อยูด่า้นขวาและดา้นซา้ย เป็นเหมอืนกําแพง 
23

ชาวอยีปิตไ์ล่ตามชาวอสิราเอลลงไปในทะเล พรอ้มกบัมา้

ทัง้หมดของกษตัรยิฟ์าโรห ์รถศกึและผูข้บัขี ่
24

ก่อนรุง่เชา้83

c
 พระยาหเ์วหท์อดพระเนตรกองทพัอยีปิตจ์ากเสา

เพลงิและเสาเมฆ ทรงบนัดาลใหก้องทพัอยีปิตเ์กดิโกลาหลขึน้ 
25

ทรงกระทาํใหล้อ้รถศกึฝืด84

d
 จนแล่นไปแทบ

ไมไ่หว ชาวอยีปิตจ์งึพดูกนัว่า “เราจงหนีชาวอสิราเอลไปกนัเถดิ เพราะพระยาหเ์วหท์รงสูร้บอยีปิตแ์ทนพวก

เขา” 
26

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “จงยืน่มอืไปเหนือทะเลเถดิ น้ําทะเลจะไหลกลบัมาท่วมชาวอยีปิตท์ัง้รถ

ศกึและผูข้บัขี”่ 
27

โมเสสยืน่มอืไปเหนือทะเล ครัน้รุง่เชา้ น้ําทะเลกไ็หลกลบัมาทีเ่ดมิ ชาวอยีปิตพ์ากนัหนี แต่

กลบัเขา้ไปหากระแสน้ํา พระยาหเ์วหท์รงกวาดชาวอยีปิตล์งกลางทะเล 
28

น้ําไหลกลบัท่วมรถศกึ ผูข้บัขี ่ กบั

กองทพัทัง้หมดของกษตัรยิฟ์าโรหท์ีไ่ล่ตามชาวอสิราเอลลงไปในทะเล ไมม่ผีูใ้ดรอดชวีติเลย 
29

แต่ชาว

                                      
14 

a
 ขอ้ความนี้เล่าอศัจรรยไ์วส้องแบบคอื (1) โมเสสยกไมเ้ทา้ยืน่ไปเหนือทะเล น้ํากแ็ยกจากกนัเป็นเหมอืนกาํแพงสองดา้น ชาวอสิราเอลเดนิ

ผ่านไปบนพืน้ดนิแหง้ แลว้เมือ่ชาวอยีปิต์ไล่ตดิตามชาวอสิราเอลลงไปในทะเล น้ํากไ็หลกลบัมาท่วมชาวอยีปิต์ การเล่าแบบนี้สนันิษฐานว่ามา

จากตํานานสงฆห์รอืตํานานเอโลฮสิต ์ ( 2) โมเสสใหก้าํลงัใจชาวอสิราเอลทีถู่กไล่ตามโดยบอกว่า เขาทัง้หลายไมต่อ้งทาํอะไร ต่อมาพระยาห์

เวหท์รงบนัดาลใหม้ลีมแรงพดัมาจนทาํให ้ “ทะเลแหง้” ชาวอยีปิต์ไล่ตามลงไปในทะเล น้ําทีไ่หลกลบัมาจงึท่วมพวกเขาตายสิน้ การเล่าแบบนี้

สนันิษฐานว่ามาจากตํานานยาหว์สิต์ พระยาหเ์วหแ์ต่พระองคเ์ดยีวทรงกระทาํทุกอย่าง ไมม่กีารพดูถงึการขา้มทะเลของชาวอสิราเอล มพีดู

เพยีงแต่ว่าชาวอยีปิต์ถูกทาํลายอย่างอศัจรรย ์ เรือ่งเล่าแบบนี้คงเป็นธรรมประเพณดีัง้เดมิ ดงัจะเหน็ได ้ ในบทเพลงโบราณทีสุ่ด (15:21) ซึง่ได้

ขยายความออกเป็นขอ้ความใน 15:1-18 พดูถงึเฉพาะเรือ่งชาวอยีปิต์ถูกทาํลายเท่านัน้ เราไมอ่าจกาํหนดไดว้่าเหตุการณ์นี้เกดิขึน้ทีไ่หนและ

อย่างไร แต่ผูอ้ยู่ในเหตุการณ์มคีวามประทบัใจทีพ่ระยาหเ์วหเ์สดจ็มาช่วยพวกเขาอย่างอศัจรรย ์ จงึเรยีกพระองคว์่า “พระยาหเ์วห ์ ผูท้รงเป็น

นกัรบ” (15:3) เหตุการณ์นี้กลายเป็นขอ้ความเชือ่พืน้ฐานขอ้หนึ่งของธรรมประเพณยีาหว์สิต์ (ฉธบ 11:4; ยชว 24:7 และด ูฉธบ 1:30; 6:21-22; 

26:7-8) ในเวลาต่อมา จะมเีรือ่งเล่าทาํนองเดยีวกนักบัเรือ่งการขา้มทะเลอย่างอศัจรรยอ์กี คอืเรือ่งการขา้มแมน้ํ่าจอรแ์ดน (ยชว 3-4) ทาํใหก้าร

อพยพออกจากอยีปิต์มคีวามสมัพนัธก์บัการเขา้ยดึครองแผ่นดนิคานาอนั ความคดิทัง้สองนี้ผสมผสานกนัอยู่ในบทที ่14 
b
 “เมฆนัน้นําความมดื” แปลตามตน้ฉบบัภาษาฮบีร ูตน้ฉบบัภาษากรกีว่า “กลางคนืผ่านไป” ใน ยชว 24:7 พระยาหเ์วหท์รงบนัดาลใหม้หีมอก

ทบึกัน้ระหว่างชาวอสิราเอลและชาวอยีปิต ์
c
 “ก่อนรุ่งเชา้” ตามตวัอกัษร “ในยามตอนเชา้” คอืเวลาระหว่าง 2.00 – 6.00 น. 

d
 “ฝืด” แปลตามตน้ฉบบัแปลโบราณ ตน้ฉบบัภาษาฮบีร ูว่า “ทาํใหล้อ้รถศกึหลุด” 
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อสิราเอลเดนิผ่านทะเลไปบนพืน้ดนิแหง้มน้ํีาอยูด่า้นขวาและดา้นซา้ย เป็นเหมอืนกําแพง 
30

ในวนันัน้พระ

ยาหเ์วหไ์ดท้รงช่วยชาวอสิราเอลใหร้อดพน้มอืของชาวอยีปิต ์ชาวอสิราเอลเหน็ชาวอยีปิตต์ายอยูท่ีช่ายทะเล 
31

ชาวอสิราเอลเหน็พระอานุภาพยิง่ใหญ่ซึง่พระยาหเ์วหท์รงสาํแดงต่อชาวอยีปิต ์ ประชากรทัง้ปวงจงึมคีวาม

ยาํเกรงพระยาหเ์วห ์มคีวามเชื่อในพระองค ์และมคีวามเชื่อในโมเสสผูร้บัใชพ้ระองค ์

 

บทเพลงฉลองชยั85

a 

15 
1
แลว้โมเสสกบัชาวอสิราเอลจงึรอ้งเพลงบทน้ีถวายแด่พระยาหเ์วหว์่า 

  

“ขา้พเจา้ขอรอ้งเพลงถวายพระยาหเ์วห ์ 

เพราะพระองคท์รงชยัชนะอยา่งยิง่ใหญ่ 

พระองคท์รงโยนมา้และผูข้บัขีล่งในทะเล 
2
พระยาหเ์วห8์6

b
 ทรงเป็นพละกําลงัและบทเพลงของขา้พเจา้87

c
 

พระองคท์รงช่วยขา้พเจา้ใหร้อดพน้ 

พระองคท์รงเป็นพระเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอสรรเสรญิพระองค ์

ทรงเป็นพระเจา้ของบรรพบุรษุของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอเทดิพระเกยีรตพิระองค ์
3
พระยาหเ์วหท์รงเป็นนกัรบ 

พระนามพระองคค์อืพระยาหเ์วห ์
4
พระองคท์รงโยนรถศกึและกองทพัของกษตัรยิฟ์าโรหล์งทะเล 

ยอดทหารจมน้ําตายในทะเลตน้กก 
5
ทะเลลกึท่วมเขาเหล่านัน้ 

เขาจมลงเหมอืนกบักอ้นหนิ 
6
ขา้แต่พระยาหเ์วห ์พระหตัถข์วาของพระองคท์าํลายศตัรจูนหมดสิน้ 

7
พระองคท์รงโค่นปรปกัษ์ของพระองคด์ว้ยพระเดชานุภาพสงูส่ง 

พระองคท์รงพระพโิรธ ดงัเพลงิเผาผลาญเขาเหมอืนฟางขา้ว 
8
พระองคเ์พยีงทรงระบายลมปราณจากพระนาสกิ น้ํากก็องสงูขึน้ 

คลื่นตัง้ขึน้เหมอืนกําแพง 

น้ําลกึกแ็ขง็ขึน้ในทอ้งทะเล 
9
ศตัรกูล่าวว่า “ขา้พเจา้จะไล่ล่า 

ขา้พเจา้จะรบิสิง่ของมาแบ่งปนั ขา้พเจา้จะพอใจ สมปรารถนา 

ขา้พเจา้จะชกัดาบออก มอืของขา้พเจา้จะทาํลายเขา” 

                                      
15 

a
 บทเพลงฉลองชยัในขอ้ 21 ไดร้บัการขยายเป็นเพลงสดุดขีอบพระคุณ เริม่ดว้ยการกล่าวว่าพระยาหเ์วหท์รงทาํลายกองทพัของกษตัรยิ์

ฟาโรห ์ แลว้ขยายความออกไปกล่าวถงึพระอานุภาพของพระเจา้ซึง่เอาพระทยัใส่ประชากรของพระองค ์ กล่าวถงึการอศัจรรยเ์มือ่ชาวอสิราเอล

อพยพออกจากอยีปิต์ เขา้ยดึครองแผ่นดนิคานาอนั แมก้ระทัง่สรา้งพระวหิารทีก่รุงเยรซูาเลม็ 
b
 ตน้ฉบบัภาษาฮบีรวู่า “ยาห”์ ซึง่เป็นรปูย่อของพระนาม “ยาหเ์วห”์ 

c
 “บทเพลง” ตน้ฉบบัภาษากรกีว่า “ทรงป้องกนัขา้พเจา้”  
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10
เมือ่ลมของพระองคพ์ดัมา ทะเลกท่็วมเขาเหล่านัน้ 

เขาจมลงเหมอืนตะกัว่ในน้ําลกึ 
11

ขา้แต่พระยาหเ์วห ์ใครเล่าในบรรดาเทพเจา้ทัง้หลายเป็นเหมอืนพระองค ์

ผูท้รงพระอานุภาพและศกัดิส์ทิธิ ์

ทรงน่าเกรงขามในพระราชกจิ ผูท้รงกระทาํสิง่มหศัจรรย ์
12

พระองคท์รงเหยยีดพระหตัถข์วา แผ่นดนิกก็ลนืเขาทัง้หลายจนหมดสิน้ 
13

พระองคท์รงนําประชากรทีท่รงไถ่กูด้ว้ยความรกัมัน่คง 

ทรงพาเขามาถงึทีพ่าํนกัศกัดิส์ทิธิข์องพระองคด์ว้ยพระอานุภาพ 
14

ประชาชาตไิดย้นิและตวัสัน่ดว้ยความกลวั 

ความปวดรา้ว88

d
จบัจติของประชาชนแห่งฟีลสิเตยี 

15
บรรดาหวัหน้าเผ่าแห่งเอโดมต่างรูส้กึตกใจ 

ผูท้รงอํานาจแห่งโมอบัมคีวามกลวัมาก 

ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นคานาอนัทัง้หมดต่างกลวัลาน 
16

ความตกใจและความกลวัอุบตัขิ ึน้ในใจของเขา 

เขาหยดุน่ิงอยูเ่หมอืนกอ้นหนิ เพราะพระอานุภาพแห่งพระกรของพระองค ์

จนกว่าประชากรของพระองคจ์ะผ่านไป ขา้แต่พระยาหเ์วห ์

จนกว่าประชากรทีพ่ระองคท์รงไถ่กูน้ี้จะผ่านไป 
17

พระองคท์รงนําเขาเขา้มาปลกูไว ้

บนภเูขา89

e
ซึง่เป็นมรดกของพระองค ์

เป็นสถานทีท่ีพ่ระองคท์รงเตรยีมไวเ้ป็นทีพ่าํนกั ขา้แต่พระยาหเ์วห ์

เป็นสกัการสถานทีพ่ระหตัถพ์ระองคท์รงสรา้งไว ้ขา้แต่พระยาหเ์วห ์
18

พระยาหเ์วหจ์ะทรงครองราชยต์ลอดนิรนัดร” 
19

90

f
เมือ่มา้ รถศกึ และผูข้บัขีข่องกษตัรยิฟ์าโรหล์งทะเล พระยาหเ์วหท์รงบนัดาลใหน้ํ้าทะเลไหล

กลบัมาท่วมเขาเหล่านัน้ แต่ชาวอสิราเอลเดนิผ่านทะเลไปบนพืน้ดนิแหง้ 
20

แลว้มเีรยีมประกาศกหญงิ พีส่าวของอาโรน ตกีลองราํมะนา บรรดาสตรกีต็กีลองราํมะนาเดนิตาม

พรอ้มกบัเรงิระบาํ 
21

มเีรยีมก่อบทเพลงใหเ้ขารอ้งรบัว่า 

“จงรอ้งเพลงถวายพระยาหเ์วห ์ 

เพราะพระองคท์รงชยัชนะอยา่งยิง่ใหญ่ 

พระองคท์รงโยนมา้และผูข้บัขีล่งทะเล” 

                                      
d
 “ความปวดรา้ว” คอื ความเจบ็ปวดของหญงิทีก่าํลงัคลอดบุตรเป็นภาพพจน์ทีพ่บบ่อยๆ ในพระคมัภรี ์

e
 “ภเูขา” หมายถงึ เนินทีต่ ัง้กรุงเยรซูาเลม็ และพระวหิาร 

f
 เป็นขอ้ความเสรมิของผูเ้รยีบเรยีง 
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3II. การเดินทางผา่นถ่ินทรุกนัดาร 

 

0น้ําขม91

g  
22

โมเสสนําชาวอสิราเอลออกจากทะเลตน้กก เดนิทางเขา้ไปสู่ถิน่ทุรกนัดารชรู ์ เขาเดนิทางในถิน่

ทุรกนัดารเป็นเวลาสามวนักไ็มพ่บน้ํา 
23

เมือ่เขามาถงึมาราห ์ เขาไมอ่าจดื่มน้ําทีม่าราหไ์ด ้ เพราะน้ํานัน้ขม 

เพราะเหตุน้ีบ่อน้ําทีน่ัน่จงึมชีื่อว่ามาราห9์2

h
 

24
ประชากรกบ่็นตําหนิโมเสสว่า “เราจะดื่มอะไร”93

i
 

25
โมเสสออ้น

วอนพระยาหเ์วห ์ พระองคท์รงชีใ้หเ้ขาเหน็ท่อนไมท่้อนหน่ึง เขาจงึโยนท่อนไมน้ัน้ลงไปในน้ํา น้ํานัน้กห็าย

ขม  

ทีน่ัน่ พระยาหเ์วห9์4

j
 ทรงออกขอ้กําหนดและกฎหมายใหป้ระชากร  

ทีน่ัน่ พระองคท์รงทดลองพวกเขา95

k
  

พระองคต์รสัว่า 
26

“ถา้ท่านฟงัพระสุรเสยีงของพระยาหเ์วห ์ พระเจา้ของท่าน และปฏบิตัติามที่

พระองคท์รงเหน็ว่าถูกตอ้ง ถา้ท่านเอาใจใส่ต่อบทบญัญตัขิองพระองค ์ และปฏบิตัติามกฎหมายทุกขอ้ของ

พระองค ์ เราจะไมล่งโทษท่านดว้ยภยัพบิตัใิด ๆ ทีเ่ราบนัดาลใหเ้กดิขึน้แก่ชาวอยีปิต ์ เราคอืพระยาหเ์วห ์ ผู้

บาํบดัรกัษาท่านใหห้าย” 
27

ต่อมา เขาทัง้หลายมาถงึเอลมิ ทีน่ัน่มตีาน้ําอยูส่บิสองตา และมตีน้อนิทผลมัเจด็

สบิตน้ เขาจงึตัง้ค่ายอยูร่มิน้ําทีน่ัน่  

 

4มานนาและนกคุ่ม96

a  

16 
1
ชุมชนชาวอสิราเอลออกเดนิทางจากเอลมิและมาถงึถิน่ทุรกนัดารศนิ ซึง่อยูร่ะหว่างเอลมิกบัซี

นาย ในวนัทีส่บิหา้เดอืนทีส่องหลงัจากทีอ่อกจากแผ่นดนิอยีปิต ์
2
ชุมชนชาวอสิราเอลต่างต่อว่าโมเสสและ

อาโรนในถิน่ทุรกนัดาร 
3
ชาวอสิราเอลพดูกบัเขาทัง้สองคนว่า “พระหตัถพ์ระยาหเ์วหป์ระหารชวีติพวกเราใน

                                      
g
 เรือ่งนี้มาจากตํานานยาหว์สิต์ หรอืเป็นการรวมตํานานยาหว์สิต์และเอโลฮสิต์เขา้ดว้ยกนั ส่วนขอ้ 26 เป็นลลีาการเขยีนของตํานานเฉลยธรรม

บญัญตั ิ
h
 “มาราห”์ marah แปลว่า “ความขม” มาจากราก “mar” (ขม)  

i
 ตลอดการเดนิทางผ่านถิน่ทุรกนัดารจะมกีารพดูถงึการทีช่าวอสิราเอลบ่นบ่อยๆ เป็นระยะๆ เพราะกระหายน้ํา (เช่น ทีน่ี่และ 17:3; กดว 20:2

ฯ) เพราะความหวิ (อพย 16:2; กดว 11:4ฯ) เพราะอนัตรายจากสงคราม (กดว 14:2ฯ) ความไมพ่อใจของชาวอสิราเอลปรากฏชดัเจนในเรือ่งนี้

แลว้ และจะมากขึน้จนในทีสุ่ดจะดถููกพระพรของพระเจา้ (ด ูสดด 78, 106) 
j
 “พระยาหเ์วห”์ ไมม่ใีนตน้ฉบบั 
k
 “ออกขอ้กาํหนดและกฎหมาย” วลนีี้จะพบอกีใน ยชว 24:25 ขอ้นี้ดเูหมอืนอยู่นอกบรบิท ซึง่พดูถงึเหตุการณ์ที ่ “มสัสาห”์ (หมายถงึ การ

ทดลอง) 17:7 อธบิายชือ่นี้ว่าเป็นเพราะชาวอสิราเอลทดลองพระเจา้ ไมใ่ช่พระเจา้ทรงทดลองชาวอสิราเอล เหมอืนกบัอธบิายทีน่ี้ 

16 
a
 เรือ่งนี้มรีายละเอยีดบางประการจากตํานานยาหว์สิต์ แต่ส่วนใหญ่มาจากตํานานสงฆ ์ เช่น ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการเกบ็มานนา ซึง่ขึน้อยู่

กบัขอ้บงัคบัของวนัสบับาโต * เรือ่งมานนาและนกคุ่มซึง่เล่าเป็นเรือ่งเดยีวกนัทาํใหเ้กดิปญัหา มานนาเป็นยางจากตน้ Tamarisk (ตน้มะขาม) 

เมือ่ถูกแมลงเขา้ไปกดัเนื้อไม ้ยางนี้จะแขง็ตวัเมือ่สมัผสักบัอากาศเยน็ตอนกลางคนื ตน้ไมน้ี้มอียู่มากในคาบสมทุรซนีายตอนกลาง มานนานี้เกบ็

ไดร้ะหว่างเดอืนพฤษภาคมและมถุินายน ส่วนนกคุ่มน่าจะเป็นนกทีบ่นิอพยพขา้มทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนตามลมตะวนัตกจากยุโรปประมาณ

เดอืนกนัยายน แลว้มาเกาะพกัเป็นจาํนวนมากตามชายฝ ัง่ทางเหนือของคาบสมทุรซนีาย (ด ู กดว 11:31) ขอ้ความในบทนี้อาจรวมเรือ่งราวที่

เล่ากนัจากคนสองกลุ่มทีอ่อกจากอยีปิต์ต่างวาระกนั (ด ู 7:8 เชงิอรรถ a; 11:1 เชงิอรรถ a) และเดนิมาคนละเสน้ทาง (ด ู 13:17 เชงิอรรถ f) 

ผูเ้ขยีนพระคมัภรีใ์ชเ้หตุการณ์แปลกประหลาดตามธรรมชาตแิสดงใหเ้หน็ว่าพระเจา้ทรงดแูลประชากรของพระองคเ์ป็นพเิศษ 
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แผ่นดนิอยีปิตเ์มือ่นัง่อยูร่อบหมอ้เน้ือและกนิอิม่ยงัดกีว่าทีท่่านพาพวกเราออกมาในถิน่ทุรกนัดารน้ี เพื่อให้

พวกเราทุกคนอดตาย”  
4
พระยาหเ์วหจ์งึตรสักบัโมเสสว่า “ดซู ิ เราจะบนัดาลใหม้อีาหารตกลงมาจากฟ้าเหมอืนฝนใหท่้าน

ทัง้หลายกนิ ทุกวนัประชากรตอ้งออกไปเกบ็อาหารใหพ้อกนิในวนันัน้ เราจะไดท้ดลองดวู่าเขาปฏบิตัติาม

บญัญตัขิองเราหรอืไม ่
5
ในวนัทีห่ก ใหเ้ขาเกบ็อาหารเป็นสองเท่าของวนัธรรมดา”  

6
โมเสสและอาโรนกล่าวกบัชาวอสิราเอลทัง้ปวง97

b
ว่า “เยน็วนัน้ีท่านจะรูว้่า พระยาหเ์วหท์รงเป็นผูนํ้า

ท่านออกมาจากแผ่นดนิอยีปิต ์
7
พรุง่น้ีเชา้ ท่านจะเหน็พระสริริุง่โรจน์ของพระยาหเ์วห ์ พระองคท์รงไดย้นิคาํ

ต่อว่าพระองคแ์ลว้ เราทัง้สองคนเป็นใครท่านทัง้หลายจงึต่อว่า” 
8
แลว้โมเสสพดูว่า “เยน็วนัน้ี พระยาหเ์วหจ์ะ

ประทานเน้ือใหท่้านทัง้หลายกนิ พรุง่น้ีเชา้ท่านจะมอีาหารกนิจนอิม่ เพราะพระยาหเ์วหท์รงไดย้นิคาํบ่นที่

ท่านทัง้หลายต่อว่าพระองค ์เราทัง้สองคนเป็นใคร ท่านมไิดต่้อว่าเรา แต่ต่อว่าพระยาหเ์วห”์  
9
โมเสสสัง่อาโรนว่า จงบอกชุมชนชาวอสิราเอลว่า “จงเขา้มาใกลเ้ฉพาะพระพกัตรพ์ระยาหเ์วห ์

เพราะพระองคท์รงไดย้นิคาํต่อว่าของท่านแลว้” 
10

ขณะทีอ่าโรนกําลงัพดูกบัชุมชนชาวอสิราเอลนัน้ เขา

ทัง้หลายหนัหน้าไปดทูางถิน่ทุรกนัดาร ทนัใดนัน้พระสริริุง่โรจน์ของพระยาหเ์วหก์ป็รากฏใหเ้หน็บนกอ้นเมฆ 
11

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า 
12

“เราไดย้นิคาํต่อว่าของชาวอสิราเอลแลว้ จงบอกเขาดงัน้ีว่า เวลาพลบคํ่า 

ท่านทัง้หลายจะมเีน้ือกนิ และเวลาเชา้ ท่านจะมอีาหารกนิจนอิม่ แลว้ท่านทัง้หลายจะรูว้่าเราคอืพระยาหเ์วห ์

พระเจา้ของท่าน” 
13

เยน็วนันัน้ ฝงูนกคุ่มบนิมาจนเตม็ค่าย ในเวลาเชา้ มน้ํีาคา้งแผ่กระจายอยูท่ ัว่ไปรอบค่าย

พกั 
14

เมือ่น้ําคา้งระเหยแลว้ กเ็หน็มเีกลด็เป็นเมด็เลก็ๆ 98

c
 บนผวิดนิในถิน่ทุรกนัดาร เหมอืนน้ําคา้งทีจ่บัแขง็ 

15
เมือ่ชาวอสิราเอลเหน็ จงึถามกนัว่า “น่ีเป็นอะไร”99

d
 เพราะเขาไมรู่ว้่าเป็นสิง่ใด โมเสสจงึบอกเขาว่า “น่ีแหละ

อาหารทีพ่ระยาหเ์วหป์ระทานใหท่้านกนิ 
16

พระยาหเ์วหท์รงบญัชาดงัน้ีว่า แต่ละคนจงเกบ็มาเท่าทีต่อ้งการ 

ประมาณคนละหน่ึงโอเมอร ์ ตามจาํนวนคนทีอ่ยูก่บัท่าน ใหแ้ต่ละคนเกบ็มาเผื่อคนทีอ่ยูใ่นกระโจมของตน

ดว้ย” 

  
17

ชาวอสิราเอลกท็าํตามทีโ่มเสสบอก บางคนเกบ็มามาก บางคนกเ็กบ็มาน้อย 
18

เมือ่เขาใชโ้อเมอร์

ตวง คนทีเ่กบ็มากกไ็มไ่ดม้มีากกว่าผูอ้ื่น และคนทีเ่กบ็มาน้อยกไ็มไ่ดม้น้ีอยกว่าผูอ้ื่น แต่ละคนเกบ็มาเท่าที่

ตนตอ้งการพอด ี 

  
19

โมเสสบอกเขาว่า “อยา่ใหใ้ครเกบ็อาหารไวจ้นถงึรุง่เชา้” 
20

บางคนไมเ่ชื่อฟงัโมเสส เกบ็ส่วนหน่ึงไว้

จนถงึวนัรุง่ขึน้ อาหารนัน้กเ็กดิมหีนอนและเน่าเสยี โมเสสโกรธเขามาก 
21

ชาวอสิราเอลออกมาเกบ็ทุกเชา้ 

แต่ละคนเกบ็เท่าทีต่อ้งการ และเมือ่แดดรอ้น อาหารนัน้กล็ะลายไป  

  
22

วนัทีห่ก เขาทัง้หลายเกบ็อาหารมาสองเท่า คอืคนละสองโอเมอร ์ บรรดาหวัหน้าชุมชนชาว

อสิราเอลมาบอกโมเสสถงึเรือ่งน้ี 
23

โมเสสตอบว่า “พระยาหเ์วหต์รสัดงัน้ีว่า พรุง่น้ีเป็นวนัสบับาโต เป็น

วนัหยดุงานทุกชนิด เป็นวนัศกัดิส์ทิธิถ์วายแด่พระยาหเ์วห ์ถา้มใีครอยากป้ิงอาหาร กใ็หป้ิ้ง หรอือยากจะตม้

                                      
b
 ตน้ฉบบัภาษากรกีเสรมิว่า “ชุมชนชาวอสิราเอล” 

c
 “เกลด็เป็นเมด็เลก็ๆ” แปลไดอ้กีว่า “เป็นกอ้นกลมเลก็ ๆ” ชาวบา้นเชือ่กนัว่า เกลด็น้ําคา้งเป็นน้ําแขง็ทีต่กมาจากฟ้า (ด ู สดด 147:16; บสร 

43:19) 
d
 “นี่เป็นอะไร” ในภาษาฮบีรวู่า “มานฮ”ู เป็นรากศพัทแ์บบชาวบา้นของคาํ “มานนา” แทจ้รงิแลว้เราไมรู่ว้่า คาํ “มานนา” นี้มาจากไหน 

หมายความว่าอะไร 
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อาหารกใ็หต้ม้ ส่วนทีเ่หลอืกนิใหเ้กบ็ไวจ้นวนัรุง่ขึน้” 
24

ชาวอสิราเอลจงึเกบ็ส่วนทีเ่หลอืกนิไวจ้นวนัรุง่ ขึน้

ตามทีโ่มเสสสัง่ อาหารนัน้กม็ไิดเ้น่าเสยีหรอืเป็นหนอน
 25

โมเสสพดูว่า “จงกนิส่วนทีเ่หลอืในวนัน้ี เพราะวนัน้ี

เป็นวนัสบับาโตทีถ่วายแด่พระยาหเ์วห ์ วนัน้ีท่านจะไมพ่บอาหารใดๆ บนพืน้ดนิ 
26

ท่านเกบ็อาหารไดห้กวนั 

แต่ในวนัทีเ่จด็ ซึง่เป็นวนัสบับาโต จะไมม่อีาหารใหเ้กบ็” 
27

ในวนัทีเ่จด็ ประชาชนบางคนออกไปเกบ็ แต่เขา

ไมพ่บอาหารนัน้เลย 
28

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “ท่านทัง้หลายไมย่อมปฏบิตัติามบทบญัญตัแิละกฎหมาย

ของเราอกีนานเท่าไร 
29

จงจาํไวเ้ถดิว่าพระยาหเ์วหป์ระทานวนัสบับาโตใหท่้าน ดงันัน้ในวนัทีห่กจงึประทาน

อาหารใหท่้านกนิสองวนั แต่ละคนตอ้งอยูใ่นทีพ่กัของตนในวนัทีเ่จด็ อยา่ใหใ้ครออกจากทีพ่กัของตน” 
30

ประชากรอสิราเอลจงึหยดุพกัผ่อน100

e
 ในวนัทีเ่จด็  

31
ชาวอสิราเอลเรยีกอาหารนัน้ว่า “มานนา” มลีกัษณะเหมอืนเมลด็ผกัชสีขีาว รสเหมอืนกบัขนมปงั

กรอบผสมน้ําผึง้  
32

โมเสสจงึพดูว่า “พระยาหเ์วหท์รงบญัชาดงัน้ีว่า จงเกบ็มานนาหน่ึงโอเมอร ์ใส่ภาชนะ101

f
 รกัษาไวใ้ห้

ลกูหลานดเูถดิ เขาทัง้หลายจะไดเ้หน็อาหารทีเ่ราใหท่้านกนิในถิน่ทุรกนัดาร เมือ่เรานําท่านออกจากแผ่นดนิ

อยีปิต”์ 
33

โมเสสจงึบอกอาโรนว่า “จงเอาไหหน่ึงใบ ใส่มานนาหน่ึงโอเมอร ์มาตัง้ไวเ้ฉพาะพระพกัตรพ์ระยาห์

เวหเ์พื่อเกบ็ไวใ้หล้กู หลานดเูถดิ” 
34

อาโรนกท็าํตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชาแก่โมเสส เขานําไหมานนาตัง้

ไวเ้บือ้งหน้าหบีบรรจแุผ่นศลิาจารกึ102

g
 เพื่อรกัษาไว ้

35
ชาวอสิราเอลกนิมานนาเป็นเวลาสีส่บิปี จนกระทัง่เขามาถงึแผ่นดนิทีม่ผีูค้นอาศยั เขากนิมานนา

จนมาถงึเขตแดนแผ่นดนิคานาอนั 
36

หน่ึงโอเมอรเ์ท่ากบัหน่ึงในสบิของหน่ึงเอฟาห ์

 

5น้ําจากหิน103

a  

17 
1
ชุมชนชาวอสิราเอลออกจากถิน่ทุรกนัดารศนิ เดนิทางเป็นระยะๆ ตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รง

บญัชา เมือ่เขามาตัง้ค่ายทีเ่รฟีดมิ ทีน่ัน่ไมม่น้ํีาใหด้ื่มเลย 
2
ประชากรอสิราเอลจงึต่อว่าโมเสส พดูว่า “จงหาน้ํา

มาใหเ้ราดื่มเถดิ” โมเสสตอบว่า “มาต่อว่าขา้พเจา้ทาํไม ทาํไมท่านทัง้หลายจงึมาทดลองพระยาหเ์วห”์ 
3
แต่

ประชาชนกําลงักระหายน้ํามาก จงึบ่นตําหนิโมเสสว่า “ทาํไมท่านจงึพาพวกเราออกจากอยีปิต ์จะใหพ้วกเรา 

ลกูๆ และฝงูสตัวข์องเราอดน้ําตายหรอื” 
4
โมเสสกอ็อ้นวอนขอความช่วยเหลอืจากพระยาหเ์วห ์ “ขา้พเจา้จะ

ทาํอยา่งไรกบัประชากรน้ี เขาเกอืบจะเอาหนิขวา้งขา้พเจา้อยูแ่ลว้” 
5
พระยาหเ์วหต์รสัตอบโมเสสว่า “จงเดนิ

ไปขา้งหน้าประชาชน จงนําผูอ้าวุโสชาวอสิราเอลบางคนไปกบัท่าน เอาไมเ้ทา้ทีท่่านใชต้น้ํีาในแมน้ํ่าไนลไ์ป

ดว้ย 
6
เราจะยนือยูต่่อหน้าท่านทีห่น้าผา บนภเูขาโฮเรบ104

b
 จงตหีนิ จะมน้ํีาไหลออกมาใหป้ระชาชนดื่ม” โมเสส

                                      
e
 แปลไดอ้กีว่า “ถอืวนัสบับาโต” 

f
 “โอเมอร”์ นอกจากเป็นหน่วยวดัปรมิาณแลว้ ยงัหมายถงึ ภาชนะทีใ่ชต้วงดว้ย 
g
 “หบีพนัธสญัญา” แปลตามตวัอกัษรว่า “การเป็นพยาน” หมายถงึ ศลิาจารกึธรรมบญัญตั ิ(ด ู31:18) ทีเ่กบ็รกัษาไวใ้นหบีพนัธสญัญา (แปลตาม

ตวัไดว้่า หบีของการเป็นพยาน ด ู 25:22 เชงิอรรถ g) การกล่าวถงึหบีพนัธสญัญาทีน่ี่เป็นการกล่าวผดิเวลา เพราะขณะนัน้ยงัไมม่หีบีพนัธ

สญัญา 

17 a
 อศัจรรยเ์รือ่งนี้ยงัมเีล่าอกีใน กดว 20:1-13 (ด ูกดว 20:1 เชงิอรรถ b) ซึง่เกดิขึน้ทีค่าเดช แต่ทีน่ี่บอกว่าเกดิขึน้ทีเ่รฟิดมิ ซึง่ชาวอสิราเอล

หยุดพกัเป็นครัง้สุดทา้ยก่อนมาถงึภเูขาซนีาย เรือ่งนี้เป็นอกีตวัอย่างหนึ่งทีช่าวอสิราเอลบ่นว่าพระเจา้ในถิน่ทุรกนัดาร (ด ู15:24 เชงิอรรถ i) 
b
 “บนภเูขาโฮเรบ” เป็นคาํอธบิายทีผู่ค้ดัลอกต่อเตมิในภายหลงั พวกรบับบีางคนคดิว่า ภผูานี้เดนิทางไปกบัชาวอสิราเอลดว้ย (ด ู1 คร 10:4) คาํ 

“ภผูา” หรอื “ศลิา” ยงันํามาใชเ้ป็นพระนามของพระเจา้อกีดว้ย (ด ูสดด 18:2 เชงิอรรถ c) 
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ทาํดงัน้ีต่อหน้าผูอ้าวุโสชาวอสิราเอล 
7
สถานทีแ่ห่งนัน้จงึไดช้ื่อว่ามสัสาหแ์ละเมรบีาห1์05

c
 เพราะชาวอสิราเอล

ไดต่้อว่าและทดลองพระยาหเ์วหโ์ดยถามว่า “พระยาหเ์วหส์ถติกบัเราหรอืไม”่  

 

6ชาวอิสราเอลสู้รบกบัชาวอามาเลข106

d  
8
ชาวอามาเลขโจมตชีาวอสิราเอลทีเ่รฟีดมิ 

9
โมเสสสัง่โยชวูาว่า107

e
 “จงเลอืกชายบางคนและออกไปสูร้บ

กบัชาวอามาเลขในวนัพรุง่น้ี ขา้พเจา้จะยนือยูบ่นยอดเนินถอืไมเ้ทา้ของพระเจา้” 
10

โยชวูาทาํตามทีโ่มเสสสัง่ 

ออกไป108

f
 สูร้บกบัชาวอามาเลข ขณะทีโ่มเสส อาโรนและเฮอรข์ึน้ไปบนยอดเนิน 

11
เมือ่ใดทีโ่มเสสยกมอืขึน้ 

ชาวอสิราเอลกไ็ดเ้ปรยีบ แต่เมือ่เขาลดมอืลง ชาวอามาเลขกก็ลบัไดเ้ปรยีบ 
12

เมือ่มอืของโมเสสเมือ่ยลา้ 

อาโรนกบัเฮอรก์เ็อากอ้นหนิมารองใหโ้มเสสนัง่ แลว้ทัง้สองคนกช่็วยกนัประคองมอืของโมเสสไวค้นละขา้ง  

ดงันัน้ มอืของโมเสสกช็มู ัน่อยูจ่นตะวนัตกดนิ 
13

โยชวูามชียัชนะเหนือชาวอามาเลข และฆา่ชาวอา

มาเลขทุกคนดว้ยดาบ 
14

พระยาหเ์วหจ์งึตรสักบัโมเสสว่า “จงเขยีนเรือ่งน้ีลงในหนงัสอืใหเ้ป็นทีจ่ดจาํกนั

ตลอดไป จงบอกโยชวูาว่า เราจะทาํลายชาวอามาเลขใหห้มดสิน้ จะไมม่ใีครในใตฟ้้าน้ีจดจาํชาวอามาเลขได้

อกี” 
15

โมเสสจงึสรา้งพระแท่นบชูาขึน้ใหช้ื่อว่าพระยาหเ์วหท์รงเป็นธงของขา้พเจา้109

g
 

16
เขาพดูว่า “จงชธูงของ

พระยาหเ์วหข์ึน้ พระยาหเ์วหจ์ะทรงสูร้บกบัชาวอามาเลขตลอดไปทุกยคุทุกสมยั”  

 

7เยโธรมาพบโมเสส110

a  

18 
1
เยโธรสมณะชาวมเีดยีน พ่อตาของโมเสส ไดย้นิเรือ่งทีพ่ระเจา้ไดท้รงกระทาํสาํหรบัโมเสสและ

อสิราเอลประชากรของพระองค ์ และรูว้่าพระยาหเ์วหไ์ดท้รงนําอสิราเอลออกจากอยีปิต ์
2
เยโธรพ่อตาของ

                                      
c
 “มสัสาห”์ แปลว่า การทดลอง ส่วน “เมรบีาห”์ แปลว่า “การววิาท” 

d
 เรือ่งเล่าโบราณนี้อาจมาจากตํานานยาหว์สิต์ เป็นธรรมประเพณขีองเผ่าทางใต ้ ซึง่ผูเ้รยีบเรยีงนํามาเล่าตดิต่อกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ทีเ่รฟีดมิ 

ซึง่เล่าก่อนนี้ แทจ้รงิแลว้ชาวอามาเลขอาศยัอยู่ทางเหนือขึน้ไปอกีในบรเิวณเนเกบและแถบภเูขาเสอรี ์ (ปฐก 14:7; กดว 13:29; วนฉ 1:16; 1 

พศด 4:42ฯ) ซึง่อาจเป็นทีต่ ัง้ของเมอืงโฮรมาห ์(กดว 14:39-45; ด ูฉธบ 25:17-19; 1 ซมอ 15) กล่าวกนัว่าอามาเลขเป็นหลานของเอซาว (ปฐก 

36:12, 16) และชาวอามาเลขเป็นชนชาตเิก่าแก่ชาตหินึ่ง (กดว 24:20) ในสมยัผูว้นิิจฉยั ชาวอามาเลขเป็นพนัธมติรกบัโจรชาวมเีดยีน และยงั

เป็นศตัรทูีน่่ากลวัอยู่อกีในรชัสมยัของกษตัรยิด์าวดิ พระคมัภรีจ์ะไมก่ล่าวถงึชาวอามาเลขอกีจนถงึ 1 พศด 4:43 และ สดด 83:7 
e
 ทีน่ี่เป็นครัง้แรกทีเ่ราพบชือ่โยชวูาในหนงัสอืปญัจบรรพ 

f
 “ออกไป” ตามตน้ฉบบัภาษากรกี ไมม่ใีนตน้ฉบบัภาษาฮบีร ู 
g
 “พระยาหเ์วหท์รงเป็นธงของขา้พเจา้” ภาษาฮบีรวู่า “ยาหเ์วห ์ นิสส”ี คาํว่า “ธง” ในขอ้ 16 เป็นการสนันิษฐานจากขอ้ 15 นี้ แทนคาํว่า 

“บลัลงัก”์ ในตน้ฉบบัภาษาฮบีร ู

18 
a
 ขอ้ความนี้มาจากตํานานเอโลฮสิต์และมคีวามสมัพนัธก์บัเรือ่งโมเสสอาศยัอยู่ในแควน้มเีดยีน (2:11-4:31) นกัวชิาการบางคนคดิว่าการ

นมสัการพระยาหเ์วหถ์อืกาํเนิดขึน้ในหมูช่าวมเีดยีน เพราะพระเจา้ทรงเปิดเผยพระนาม “ยาหเ์วห”์ แก่โมเสสในแควน้มเีดยีน (3:1) เยโธรเป็น 

“สมณะชาวมเีดยีน” (18:1) เขาเรยีกขานพระนามพระยาหเ์วห ์ (ขอ้ 10) ถวายเครือ่งบชูาแด่พระองค ์ และเป็นประธานในงานเลีย้งทีจ่ะกล่าวถงึ 

ในขอ้ 12 แต่การทีเ่ยโธรยอมรบัว่าพระยาหเ์วหท์รงยิง่ใหญ่และทรงอานุภาพไมห่มายความว่า พระยาหเ์วหท์รงเป็นพระเจา้ของเขา และไมไ่ด้

หมายความว่า เขากลบัใจมาเชือ่ในพระยาหเ์วห ์ (เทยีบการประกาศยนืยนัความเชือ่ของกษตัรยิฟ์าโรหใ์น 9:27 หรอืของราหบัใน ยชว 2:9-10) 

แมว้่าธรรมประเพณขีองอสิราเอลในภายหลงัจะคดิเช่นนี้ (ขอ้ 12) “ภเูขาของพระเจา้” (ขอ้ 5) ไมไ่ดห้มายถงึสกัการสถานในแควน้มเีดยีนที่

เยโธรปฏบิตัหิน้าทีส่มณะอยู่ เขามาทีน่ัน่เพือ่พบกบัโมเสส หลงัจากนัน้กก็ลบัไปยงัแผ่นดนิของตน (ขอ้ 27) ดงันัน้ การกล่าวว่าพระนามพระ

ยาหเ์วหม์ตีน้กาํเนิดในแควน้มเีดยีนจงึเป็นเพยีงขอ้สนันิษฐานเท่านัน้ (ด ู 3:13 เชงิอรรถ g) แต่ไมว่่าพระนามดงักล่าวจะถูกยมืมาจากทีอ่ื่น

หรอืไมก่ต็าม พระนาม “ยาหเ์วห”์ สาํหรบัอสิราเอลแสดงความคดิทางศาสนาในแนวใหมไ่มเ่หมอืนใครเลย 
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โมเสสไดร้บันางศปิโปราห ์ ภรรยาของโมเสสกลบัมา หลงัจากทีโ่มเสสไดส้่งนางกลบับา้น111

b
 

3
พรอ้มกบับุตร

สองคนของนาง คนหน่ึงชื่อเกอรโ์ชม เพราะโมเสสพดูว่า “ขา้พเจา้เป็นคนต่างดา้วอยูใ่นต่างแดน” 
4
และอกี

คนหน่ึงชื่อเอลเียเซอร์112
c
 เพราะ “พระเจา้ของบดิาของขา้พเจา้ทรงเป็นผูช่้วยเหลอื และไดท้รงช่วยขา้พเจา้ให้

รอดพน้จากดาบของกษตัรยิฟ์าโรห”์  

  
5
เยโธรพ่อตาของโมเสส พาบุตรทัง้สองคนและภรรยาของโมเสสมาพบเขาในถิน่ทุรกนัดารทีเ่ขาตัง้

ค่ายอยูใ่กลภ้เูขาของพระเจา้ 
6
เยโธรส่งคนไปบอกโมเสส113

d
ว่า “ขา้พเจา้พาบุตรทัง้สองคนกบัภรรยาของท่าน

มาพบ” 
7
โมเสสกอ็อกไปตอ้นรบั เขากราบลงและจบูพ่อตา ต่างไต่ถามทุกขส์ุขซึง่กนัและกนั แลว้ไดเ้ขา้ไปใน

กระโจม 
8
โมเสสเล่าใหพ้่อตาฟงัเรือ่งทีพ่ระยาหเ์วหไ์ดท้รงกระทาํแก่กษตัรยิฟ์าโรหแ์ละชาวอยีปิตเ์พื่อช่วย

ชาวอสิราเอล เขาเล่าถงึความยากลาํบากทีช่าวอสิราเอลไดเ้ผชญิมาตามทางซึง่พระยาหเ์วหไ์ดท้รงช่วยให้

พน้ 
9
เยโธรยนิดทีีรู่ว้่าพระยาหเ์วหท์รงกระทาํความดต่ีออสิราเอล โดยทรงช่วยใหเ้ขารอดพน้จากเงือ้มมอื

ของชาวอยีปิต ์
10

เยโธรพดูว่า “ขอถวายพระพรแด่พระยาหเ์วห ์ ผูไ้ดท้รงช่วยท่านทัง้หลายใหร้อดพน้จาก

เงือ้มมอืของชาวอยีปิตแ์ละจากเงือ้มมอืของกษตัรยิฟ์าโรห ์ พระองคท์รงช่วยประชากรน้ีใหพ้น้จากการเป็น

ทาสรบัใชช้าวอยีปิต ์
11

บดัน้ีขา้พเจา้ทราบแลว้ว่าพระยาหเ์วห ์ ทรงยิง่ใหญ่กว่าเทพเจา้องคใ์ดทัง้สิน้ เพราะ

พระองคท์รงกระทาํดงัน้ีต่อชาวอยีปิตท์ีไ่ดข้ม่เหงชาวอสิราเอลดว้ยความหยิง่ผยอง”114

e
  

12
เยโธร พ่อตาของโมเสส ถวายเครือ่งเผาบชูาและเครือ่งบชูาอื่นๆ แด่พระเจา้ อาโรนกบับรรดาผู้

อาวุโสชาวอสิราเอลทุกคนมารว่มกนิอาหารพรอ้มกบัพ่อตาของโมเสสเฉพาะพระพกัตรพ์ระเจา้ 115

f
  

 

8โมเสสแต่งตัง้ผูพิ้จารณาคดี116

g  
13

วนัรุง่ขึน้ โมเสสออกนัง่พจิารณาคดขีองประชากร มผีูค้นยนืคอยอยูข่า้งหน้าเขาตัง้แต่เชา้จนคํ่า 
14

เมือ่พ่อตาของโมเสสเหน็สิง่ทีเ่ขาทาํเพื่อประชาชน กถ็ามว่า “ทาํไมท่านทาํเช่นน้ีกบัประชากร ทาํไมท่านตอ้ง

ตดัสนิคดอียูค่นเดยีว ใหผู้ค้นทัง้หมดน้ียนืคอยอยูข่า้งหน้าท่านตัง้แต่เชา้จนคํ่า” 
15

โมเสสตอบพ่อตาว่า 

“ขา้พเจา้ทาํเช่นน้ีกเ็พราะประชากรมาหาขา้พเจา้เพื่อจะรูว้่าพระเจา้มพีระประสงคอ์ยา่งไร” 
16

เมือ่สองคน

ววิาทกนั เขากม็าหาขา้พเจา้ ขา้พเจา้กต็ดัสนิว่าใครถูกใครผดิ และบอกใหรู้ข้อ้กําหนดของพระเจา้และ

กฎหมายของพระองค”์ 
17

พ่อตาของโมเสสกบ็อกเขาว่า “ทีท่่านทาํนัน้ยงัไมถู่กตอ้ง 
18

ทัง้ท่านและประชากรที่

อยูก่บัท่านจะเหน็ดเหน่ือย เพราะงานน้ีหนกัเกนิกําลงัของท่าน ท่านทาํคนเดยีวไมไ่หว 
19

บดัน้ี จงฟงัขา้พเจา้

เถดิ ขา้พเจา้จะใหค้าํแนะนําแก่ท่าน ขอพระเจา้สถติกบัท่าน ท่านจะเป็นผูแ้ทนประชากรเฉพาะพระพกัตร์

                                      
b
 เรือ่งโมเสสส่งภรรยากลบับา้นของบดิาของนางมพีดูถงึ ณ ทีน่ี้เท่านัน้ เรือ่งนี้อาจมาจากธรรมประเพณอีกีสายหนึ่งต่างจากเรือ่งใน 4:19-20,24-

26 
c
 สาํหรบัชือ่ “เกอรโ์ชม” ด ู2:22 ส่วนชือ่ “เอลเียเซอร”์ แปลว่า “พระเจา้ของขา้พเจา้ทรงเป็นผูช้่วย” 

d
 “เยโธรส่งคนไปบอกโมเสสว่า ขา้พเจา้พา” ตน้ฉบบัภาษากรกีว่า “มคีนบอกโมเสสว่าเยโธร พ่อตาของท่านพา…” 

e
 “เพราะพระองคท์รงกระทาํ…” ขอ้ความนี้แปลโดยคาดคะเน เพราะตน้ฉบบัไมส่มบรูณ์ 

f
 * ขอ้นี้ดเูหมอืนจะอธบิายว่าเยโธรไดก้ลบัใจมานบัถอืพระยาหเ์วห ์ (เขาไดถ้วายเครือ่งบชูา และไมก่ล่าวว่าโมเสสมาร่วมกนิเลีย้งดว้ย) คงจะ

เป็นขอ้ความทีเ่พิม่เตมิในภายหลงั 
g
 การกระจายอํานาจเช่นนี้สะทอ้นสถานการณ์ทีป่ระชาชนมจีาํนวนมาก และตัง้หลกัแหล่งถาวรแลว้ (ดขูอ้ 23) เรือ่งนี้เล่าว่าโมเสสเป็นผูก้ระจาย

อํานาจตุลาการ แต่การทาํเช่นนี้เกดิขึน้ในสมยัหลงัอย่างแน่นอน อย่างไรกต็าม การเล่าว่า เยโธรเป็นผูเ้สนอใหก้ระจายอํานาจเช่นนี้ อาจสะทอ้น

ความจรงิทีว่่า ชาวมเีดยีนมอีทิธพิลต่อชาวอสิราเอลในการจดัระบบบรหิารแผ่นดนิ 
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พระเจา้ เพื่อนําปญัหาต่างๆ มาเสนอแด่พระองค ์
20

ท่านจะสอนเขาใหรู้จ้กัขอ้กําหนด หนทางทีต่อ้งเดนิและ

งานทีต่อ้งทาํ 
21

จงเลอืกจากประชาชนคนทีม่คีวามสามารถ ยาํเกรงพระเจา้ ซื่อสตัย ์ ไมก่นิสนิบน ตัง้เขาให้

เป็นหวัหน้า ดแูลคนจาํนวนพนั จาํนวนรอ้ย จาํนวนหา้สบิ และจาํนวนสบิ 
22

เขาจะเป็นผูพ้พิากษาประชาชน

ตลอดไป เขาจะนําคดยีาก ๆ มาใหท่้าน เขาจะตดัสนิคดเีลก็น้อยดว้ยตนเอง ดงัน้ี ภาระของท่านจะเบาลง 

เพราะเขาจะแบ่งภาระจากท่าน 
23

ถา้ท่านทาํดงัน้ี และถา้พระเจา้ทรงพระบญัชา ท่านจะไมห่มดกําลงั และคน

เหล่าน้ีจะกลบับา้นดว้ยความพงึพอใจ”  
24

โมเสสฟงัแลว้กท็าํตามทีพ่่อตาบอกทุกประการ 
25

โมเสสเลอืกคนทีม่คีวามสามารถจากชาว

อสิราเอลทัง้หมด แต่งตัง้เป็นหวัหน้าใหด้แูลคนจาํนวนพนั จาํนวนรอ้ย จาํนวนหา้สบิ และจาํนวนสบิ 
26

คน

เหล่าน้ีจะเป็นผูพ้พิากษาประชาชนตลอดไป เขาจะนําคดยีากๆ มาใหโ้มเสสพจิารณา แต่เขาจะตดัสนิคดี

เลก็น้อยดว้ยตนเอง  
27

แลว้โมเสสจงึอําลาพ่อตาซึง่กลบัไปยงัแผ่นดนิของตน  

 

9III. พนัธสญัญาท่ีภเูขาซีนาย117

a 

 

10ก. พนัธสญัญาและบทบญัญติัสิบประการ 

 

11ชาวอิสราเอลมาถึงภเูขาซีนาย  

19 
1
วนัแรกของเดอืนทีส่ามหลงัจากทีช่าวอสิราเอลออกจากแผ่นดนิอยีปิต ์เขามาถงึถิน่ทุรกนัดารซี

นาย 
2
ชาวอสิราเอลออกเดนิทางจากเรฟีดมิมาถงึถิน่ทุรกนัดารซนีาย ตัง้ค่ายอยูใ่นถิน่ทุรกนัดารดา้นหน้า

ภเูขา118

b
  

                                      
19 

a
 ภาคสุดทา้ยของหนงัสอือพยพนี้ ส่วนใหญ่มาจากตํานานสงฆ ์ (19:1-2ก; 24:15ข-31:18ก; และ 34:29-40:38) ขอ้ความใน 20:22-23:33 

เป็นประมวลกฎหมายพนัธสญัญาซึง่มาจากธรรมประเพณอีกีสายหนึ่ง ทีเ่อามารวมกบัเรือ่งราวทีภ่เูขาซนีายในภายหลงั ส่วนขอ้ความทีเ่หลอืมา

จากแหล่งขอ้มลูโบราณซึง่แยกไมอ่อกว่า เป็นตํานานยาหว์สิต์หรอืเอโลฮสิต์ ในรปูแบบปจัจุบนั พนัธสญัญาสมยัโมเสสนี้รบัรองว่าพระเจา้ทรง

เลอืกประชากรอสิราเอลและพระสญัญาทีท่รงใหไ้ว ้ (6:6-8) เป็นความจรงิแลว้ เชน่เดยีวกบัทีพ่นัธสญัญาทีท่รงทาํกบัอบัราฮมั ดงัทีก่ล่าวถงึใน 

6:5 รบัรองว่าพระสญัญาทีท่รงใหไ้วก้่อนนัน้เป็นความจรงิ (ปฐก 17) แต่พนัธสญัญากบัอบัราฮมัเป็นพนัธสญัญากบัคนคนเดยีว (แมจ้ะรวมถงึ

ลกูหลานของเขากต็าม) และมเีงือ่นไขประการเดยีวคอืใหเ้ขา้สุหนตั แต่ตรงกนัขา้ม พนัธสญัญาทีภ่เูขาซนีายจะผกูมดัคนทัง้ชาตซิึง่ไดร้บัธรรม

บญัญตัซิึง่ประกอบดว้ยบทบญัญตัสิบิประการและประมวลกฎหมายพนัธสญัญา ธรรมบญัญตันิี้จะรบัการเพิม่เตมิในภายหลงั และจะเป็นกฎบตัร

สาํหรบัศาสนายวิ บสร 24:9-27 เรยีกธรรมบญัญตันิี้ว่าเป็นพระปรชีาญาณของพระเจา้ แต่ธรรมบญัญตันิี้ยงัเป็น “พยานกล่าวโทษชนชาติ

อสิราเอลดว้ย” (ฉธบ 31:26) เพราะการละเมดิธรรมบญัญตัจิะทาํใหพ้ระสญัญาเป็นโมฆะ และชวนใหพ้ระเจา้ทรงลงโทษอสิราเอล ต่อมาใน

ภายหลงั เปาโลจะอธบิายบทบาทของธรรมบญัญตัวิ่าเป็นทัง้คาํสัง่สอนและการขูส่าํทบั เพือ่เตรยีมจติใจประชากรอสิราเอลใหร้บัการเสดจ็มาของ

พระครสิตเจา้ผูท้รงกระทาํพนัธสญัญาใหม ่(รม 7; กท 3) 
b
 จนกระทัง่บดันี้ เรายงัไมรู่แ้น่ว่าภเูขาซนีายอยู่ทีไ่หน ตัง้แต่ครสิตศตวรรษทีส่ ี ่ ธรรมประเพณขีองครสิตชนกาํหนดว่าภเูขาซนีายอยู่ทางใตข้อง

คาบสมทุรซนีาย คอืภเูขาทีเ่รยีกว่า “เยเบลมสูา” (สงู 2,245 เมตร) ในปจัจุบนัมอีกีทฤษฎหีนึ่งทีใ่ชข้อ้มลูจากการบรรยายถงึลกัษณะของภเูขา

เมือ่พระเจา้ทรงสาํแดงพระองคว์่าเป็นภเูขาไฟ (19:16 เชงิอรรถ g) และขอ้มลูของเสน้ทางเดนิใน กดว 33 (ด ูกดว 33:1 เชงิอรรถ a) สรุปว่า 

ภเูขาซนีายคงตอ้งอยู่ในแควน้อาราเบยี เพราะทีน่ัน่เคยมภีเูขาไฟทีย่งัคุกรุ่นอยู่ในอดตี แต่เหตุผลดงักล่าวนี้ยงัไมพ่อจะใหข้อ้ยุต ิ ขอ้ความตอน

อื่นในพระคมัภรีเ์สนอแนะว่า ภเูขาซนีายน่าจะอยู่ใกลอ้ยีปิต์ และอยู่ทางใตข้องปาเลสไตน์ ดงันัน้ จงึมอีกีทฤษฎหีนึ่งระบุว่าภเูขาซนีายคงอยู่ใกล้

กบัคาเดช เพราะมขีอ้ความทีร่วมเสอรี ์เอโดมและภเูขาปารานกบัการสาํแดงองคข์องพระเจา้ (ฉธบ 33:2; วนฉ 5:4; ฮบก 3:3) กระนัน้กด็ ีไมม่ี

ขอ้ความใดเลยบอกว่า คาเดชอยู่ใกลก้บัถิน่ทุรกนัดารซนีาย ตรงขา้มมขีอ้ความบางตอนบอกอย่างชดัเจนว่าซนีายอยู่ห่างจากคาเดชมาก (กดว 
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12พระยาหเ์วหท์รงสญัญาจะประทานพนัธสญัญา119

c  
3
โมเสสขึน้ไปเฝ้าพระเจา้บนภเูขา พระยาหเ์วหต์รสัเรยีกเขาจากภเูขาว่า “จงบอกชาวอสิราเอล

ลกูหลานของยาโคบว่าดงัน้ี 
4
ท่านทัง้หลายเหน็แลว้ว่า เราไดท้าํต่อชาวอยีปิตอ์ยา่งไร และเรานําท่านมาหา

เราทีน่ี่เหมอืนนกอนิทรทีีพ่ยงุลกูอ่อนขึน้ไวบ้นปีก 
5
แผ่นดนิทัง้หมดเป็นของเรา บดัน้ีถา้ท่านเชื่อฟงัเราและ

รกัษาพนัธสญัญาของเราไว ้ ในบรรดาประชาชาตทิัง้มวล ท่านจะเป็นกรรมสทิธิพ์เิศษของเรา 
6
ท่านจะเป็น

อาณาจกัรสมณะ เป็นชนชาตศิกัดิส์ทิธิส์าํหรบัเรา ท่านตอ้งบอกชาวอสิราเอลเช่นน้ี” 
7
โมเสสจงึไปเรยีก

ประชุมบรรดาผูอ้าวุโสของประชากร บอกใหเ้ขารูต้ามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชาทุกประการ 
8
แลว้ประชากร

ทัง้หมดกต็อบเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า “เราจะทาํทุกสิง่ตามทีพ่ระยาหเ์วหต์รสั” โมเสสกก็ลบัไปทลูพระยาหเ์วห์

ตามทีป่ระชากรไดพ้ดูตอบ  

 

13ชาวอิสราเอลเตรียมทาํพนัธสญัญากบัพระเจ้า 
9
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “บดัน้ี เรากําลงัจะมาหาท่านในเมฆหนาทบึเพื่อประชากรจะไดย้นิเรา

พดูกบัท่าน และเชื่อท่านตลอด ไป” โมเสสจงึทลูพระยาหเ์วหต์ามทีป่ระชากรไดพ้ดูตอบ120

d
  

10
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “จงไปบอกประชากร ใหช้าํระตนใหบ้รสิุทธิใ์นวนัน้ีและพรุง่น้ี ใหซ้กั

เสือ้ผา้ใหส้ะอาด 
11

เตรยีมใหพ้รอ้มสาํหรบัวนัมะรนืน้ี เพราะในวนันัน้ พระยาหเ์วหจ์ะเสดจ็ลงมาบนภเูขาซี

นาย ใหป้ระชากรทัง้ปวงไดเ้หน็ 
12

ท่านตอ้งกําหนดเขตรอบภเูขา121

e
 น้ี กนัประชากรออกไป บอกเขาว่า จง

ระวงัอยา่ขึน้ไปบนภเูขาหรอืแตะตอ้งบรเิวณเชงิเขา ถา้ผูใ้ดแตะตอ้งภเูขา ผูน้ัน้จะตอ้งถูกประหารชวีติ 
13

ไม่

ว่าคนหรอืสตัว ์ จะตอ้งถูกประหารชวีติโดยเอากอ้นหนิขวา้งใหต้ายหรอืใชธ้นูยงิ แต่อยา่ใหใ้ครแตะตอ้งตวั

เขาเลย เมือ่ไดย้นิเสยีงเปา่เขาสตัวด์งัขึน้ ประชากรจงึจะขึน้ไปบนภเูขาได”้ 
14

โมเสสลงจากภเูขามาพบ

ประชากร บอกใหทุ้กคนชาํระตนใหบ้รสิุทธิแ์ละซกัเสือ้ผา้ 
15

แลว้โมเสสสัง่ประชากรว่า “จงเตรยีมใหพ้รอ้ม

สาํหรบัวนัมะรนืน้ี อยา่มเีพศสมัพนัธเ์ลย”122

f
  

                                                                                                                       
11-13; ฉธบ 1:2,19) สรุปแลว้ ภเูขาซนีายน่าจะตัง้อยู่ทางใตข้องคาบสมทุรซนีายดงักล่าวแลว้ (ความเหน็แรก) แมเ้หตุการณ์ทีภ่เูขาซนีายมี

ความสาํคญัมากในประวตัศิาสตรแ์ละประมวลกฎหมาย (3:1-4:17; 18:19-40; กดว 1-10) ชาวอสิราเอลดเูหมอืนจะลมือย่างรวดเรว็ว่าภเูขาซี

นายอยู่ทีไ่หนกนัแน่ เรือ่งราวของเอลยีาห ์(1 พกษ 19 ด ูบสร 48:7) เป็นกรณเีดยีวทีก่ล่าวว่ามคีนเดนิทางไปถงึภเูขาซนีายอกี 
c
 พนัธสญัญาจะทาํใหอ้สิราเอลเป็นกรรมสทิธิศ์กัดิส์ทิธิข์องพระเจา้โดยเฉพาะ (ยรม 2:3) เป็นประชากรทีพ่ระเจา้ทรงเจมิไว ้ (ฉธบ 7:6; 26:19) 

หรอื “ศกัดิส์ทิธิ”์ (คาํในภาษาฮบีรรูวมความหมายทัง้สองนี้) เพราะพระเจา้ของเขาทรงเป็นผูศ้กัดิส์ทิธิ ์ (ลนต 19:2 ด ู ลนต 11:44ฯ; 20:7, 26) 

และเป็นอาณาจกัรสมณะ (ด ูอสย 61:6) เพราะสิง่ใดศกัดิส์ทิธิก์เ็พราะมคีวามสมัพนัธก์บัศาสนพธินีัน่เอง 
d
 ประโยคนี้ซํ้าประโยคสุดทา้ยในขอ้ 8 เป็นสะพานเชือ่มไปสู่ตอนต่อไป 

e
 ความศกัดิส์ทิธิ ์ หมายความว่า พระเจา้ทรงอยู่เหนือและแตกต่างจากสิง่สรา้งทัง้มวล ดงันัน้ สถานทีท่ีพ่ระเจา้ทรงสาํแดงพระองคจ์งึเป็นที่

ศกัดิส์ทิธิ ์เป็นเขตหวงหา้ม (3:5; 40:35; ปฐก 28:16-17; ลนต 16:2; กดว 1:51; 18:22) ในทาํนองเดยีวกนั จงึมขีอ้หา้มแตะตอ้งหบีพนัธสญัญา 

(2 ซมอ 6:7) ความคดิเรือ่งความศกัดิส์ทิธิเ์ช่นนี้เป็นความคดิทีม่มีาแต่โบราณ แต่ยงัมบีทสอนทีม่คีุณค่าตลอดไปว่า มนุษยเ์ราไมอ่าจเขา้ใจถงึ

ความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ได ้และพระเดชานุภาพของพระองคเ์รยีกรอ้งความยาํเกรงจากมนุษย ์
f
 คนโบราณเชือ่กนัว่า เพศสมัพนัธท์าํใหม้นุษยเ์ราไมเ่หมาะสมจะร่วมศาสนพธิใีนวนันัน้ (ด ู1 ซมอ 21:5) 
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14พระเจ้าทรงสาํแดงพระองคท่ี์ภเูขาซีนาย123

g  
16

รุง่เชา้วนัทีส่าม มเีสยีงฟ้ารอ้งคาํราม ฟ้าแลบแปลบปลาบ เมฆหนาทบึปกคลุมภเูขา เสยีงเปา่เขา

สตัวด์งักอ้งไปทัว่ ประชากรในค่ายตวัสัน่ดว้ยความกลวั 
17

โมเสสนําประชากรออกมานอกค่ายเพื่อเขา้เฝ้า

พระเจา้ เขาทัง้หลายยนือยูท่ีเ่ชงิเขา 
18

ทัว่ภเูขาซนีายมคีวนัปกคลุมเน่ืองจากพระยาหเ์วหเ์สดจ็ลงมาบนภเูขา

นัน้ ควนัไฟพลุ่งขึน้เหมอืนควนัจากเตาไฟใหญ่ ภเูขาทัง้ลกูสัน่สะเทอืนอยา่งรนุแรง 
19

เสยีงเปา่เขาสตัวด์งั

ยิง่ขึน้ทุกท ี โมเสสทลูพระเจา้ พระเจา้กต็รสัตอบเป็นเสยีงฟ้ารอ้ง124

h
 

20
พระยาหเ์วหเ์สดจ็ลงมาบนยอดภเูขาซี

นาย ทรงเรยีกโมเสสใหข้ึน้ไปบนยอดภเูขา โมเสสกข็ึน้ไป 
21

พระยาหเ์วหต์รสัสัง่โมเสสว่า125

i
 “จงลงไปและ

เตอืนประชากรอยา่ใหข้า้มเขตมาดพูระยาหเ์วห ์มฉิะนัน้เขาหลายคนจะตาย 
22

แมแ้ต่สมณะทีเ่ขา้พบพระยาห์

เวห ์ กจ็ะตอ้งชาํระตนใหบ้รสิุทธิเ์สยีก่อน มฉิะนัน้พระยาหเ์วหจ์ะทรงลงโทษเขา” 
23

โมเสสทลูพระยาหเ์วหว์่า 

“ประชากรขึน้บนภเูขาไมไ่ด ้ เพราะพระองคท์รงเตอืนพวกเราไวแ้ลว้ว่า จงกําหนดเขตรอบภเูขา กนัไวเ้ป็นที่

ศกัดิส์ทิธิ”์ 
24

พระยาหเ์วหต์รสักบัเขาว่า “บดัน้ี จงลงไปพาอาโรนขึน้มากบัท่านดว้ย แต่อยา่ใหส้มณะและ

ประชากรขา้มเขตขึน้มาพบพระยาหเ์วห ์มฉิะนัน้ พระองคจ์ะทรงลงโทษเขา” 
25

โมเสสกล็งไปบอกประชากร126

j
  

                                      
g
 พระคมัภรีบ์รรยายถงึการทีพ่ระเจา้ทรงสาํแดงพระองคท์ีภ่เูขาซนีาย เป็นภาพภเูขาไฟระเบดิในตํานานยาหว์สิต์ (19:18) ตํานานสงฆ ์

(24:15ข-17) และตํานานเฉลยธรรมบญัญตั ิ(ฉธบ 4:11ข-12ก; 5:23-24; 9:15) ส่วนตํานานเอโลฮสิต์ใชภ้าพของพายุ (19:16 ด ูขอ้ 19) ภาพทัง้

สองนี้ สะทอ้นปรากฏการณ์น่าประทบัใจจากการระเบดิของภเูขาไฟกบัปรากฏการณ์ทีช่าวอสิราเอลอาจไดย้นิไดฟ้งัจากคนต่างดา้วทีม่าจากอา

ราเบยีเหนือ หรอืเป็นปรากฏการณ์ทีเ่ขาไดเ้หน็ในสมยัของกษตัรยิซ์าโลมอน (เมือ่ทรงส่งคนไปยงัดนิแดนโอฟีร)์ ชาวอสิราเอลยงัคงไดเ้หน็พายุ

บนภเูขาในแควน้กาลลิหีรอืทีภ่เูขาเฮอรโ์มน ภาพภเูขาไฟระเบดิอาจมาจากผูเ้ขยีนตํานานยาหว์สิต์ ซึง่เป็นคนใต ้ ส่วนภาพพายุบนภเูขาอาจมา

จากผูเ้ขยีนตํานานเอโลฮสิต ์ ซึง่เป็นคนเหนือโดยกาํเนิด ภาพทัง้สองนี้ใชแ้สดงพระเดชานุภาพ และพระสริริุ่งโรจน์ของพระยาหเ์วห ์ (ด ู 24:16 

เชงิอรรถ f) และแสดงว่าพระองคท์รงอยู่เหนือสิง่สรา้งทัง้มวล ทาํใหม้นุษยม์คีวามยาํเกรงต่อพระองค ์(ด ูวนฉ 5:4ฯ; สดด 29; 68:8; 77:17-18; 

97:3-5; ฮบก 3:3-15) 
h
 แปลตามตวัอกัษรว่า “เป็นเสยีง” ในภาษาฮบีรคูาํว่า “เสยีง” ถา้ใชพ้หพูจน์หมายถงึเสยีงฟ้ารอ้งเสมอ (ด ูขอ้ 16) แต่ถา้เป็นเอกพจน์เหมอืนใน

ขอ้นี้อาจหมายถงึฟ้ารอ้งกไ็ด ้หรอือาจหมายถงึเสยีงตรสัทีโ่มเสสเขา้ใจไดด้ว้ย 
i
 ขอ้ 21-24 เป็นขอ้ความทีเ่พิม่เตมิในภายหลงั กล่าวพาดพงิถงึขอ้ 12-13 การพดูถงึสมณะในทีน่ี้ เป็นรายละเอยีดทีเ่ป็นไปไมไ่ดใ้นสมยันัน้ 

เพราะชาวอสิราเอลยงัไมม่สีมณะ 
j
 ประโยคนี้ดเูหมอืนไมส่มบรูณ์ เพราะเรือ่งเล่าจะดาํเนินต่อไปใน 20:18 มบีทบญัญตัสิบิประการแทรกเขา้มา 
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15บทบญัญติัสิบประการ127

a  

20 
1
พระเจา้ตรสัทุกถอ้ยคาํต่อไปน้ีว่า 

2
“เราคอืพระยาหเ์วห ์พระเจา้ของท่าน เป็นผูนํ้าท่านออกจาก

แผ่นดนิอยีปิต ์ใหพ้น้จากการเป็นทาส  
3
ท่านตอ้งไมม่พีระเจา้อื่นใดนอกจากเรา128

b
  

4
ท่านตอ้งไมท่าํรปูเคารพสาํหรบัตน ไมว่่าจะเป็นรปูสิง่ใดสิง่หน่ึงซึง่อยูใ่นทอ้งฟ้าเบือ้งบน หรอือยูใ่น

แผ่นดนิเบือ้งล่าง หรอือยูใ่นน้ําใตแ้ผ่นดนิ129

c
  

5
ท่านตอ้งไมก่ราบไหวห้รอืรบัใชเ้ทพเจา้เหล่านัน้130

d
 เพราะเราคอืพระยาหเ์วห ์ พระเจา้ของท่าน เป็น

พระเจา้ทีไ่มย่อมใหม้คีู่แขง่ เป็นพระเจา้ทีล่งโทษความผดิบดิาทีเ่กลยีดชงัเรา ไปถงึลกูหลานจนถงึสามสีช่ ัว่

อายคุน 
6
แต่เราแสดงความรกัมัน่คงต่อผูท้ีร่กัเราและปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองเรา จนถงึพนัชัว่อายคุน 

7
ท่านตอ้งไมก่ล่าวพระนามพระยาหเ์วห ์ พระเจา้ของท่านอยา่งไมเ่หมาะสม131

e
 เพราะพระยาหเ์วหจ์ะ

ไมท่รงละเวน้โทษผูท้ีก่ล่าวพระนามพระองคอ์ยา่งไมเ่หมาะสม  
8
จงระลกึถงึวนัสบับาโต 132

f
เป็นวนัศกัดิส์ทิธิ ์

9
ท่านจะตอ้งออกแรงทาํงานทัง้หมดในหกวนั 

10
แต่วนัที่

เจด็เป็นวนัพกัผ่อนทีถ่วายแด่พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของท่าน ในวนันัน้ ท่านตอ้งไมท่าํงานใดๆ ไมว่่าจะเป็น

                                      
20 

a
 บทบญัญตัสิบิประการในทีน่ี้เป็นขอ้ความทีแ่ทรกเขา้มาไมเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ทีเ่ล่าอยู่ (19:24-25 และ 20:18-21) บทบญัญตัสิบิ

ประการ (หรอื “คาํสบิคาํ” DecaIogue ด ู34:28; ฉธบ 4:13; 10:4) ตกทอดมาถงึเราเป็นสองรปูแบบ แบบหนึ่งจากตํานานเอโลฮสิต์ ในทีน่ี้ และ

อกีแบบหนึ่งทีแ่ตกต่างเลก็น้อยมาจากตํานานเฉลยธรรมบญัญตัใิน ฉธบ 5:6-21 ในรปูแบบดัง้เดมิซึง่อาจมาจากสมยัของโมเสสคงเป็นคาํสัน้ ๆ 

สบิคาํ (ด ูบญัญตัขิอ้ 5, 6, 7 และ 8) ซึง่เป็นสตูร มจีงัหวะใหจ้าํงา่ย บทบญัญตัสิบิประการนี้คงไดส้่งทอดต่อกนัมาดว้ยปากต่อปากโดยกลุ่มทีม่ ี

ประสบการณ์กบัเหตุการณ์ทีภ่เูขาซนีาย และรูว้่าพระยาหเ์วหไ์ดต้รสั “พระวาจา” สบิคาํนี้ทีน่ัน่ดว้ย ต่อมาไดม้ผีูเ้รยีบเรยีงบทบญัญตัทิัง้สบินี้ใหม้ี

รายละเอยีดมากขึน้นํามาแทรกเขา้ไปในเรือ่งเล่าการสาํแดงองค ์ ตํานานเอโลฮสิต์จะเล่าเรือ่งต่อใน 24:3 หลงัจากหนงัสอืประมวลกฎหมายพนัธ

สญัญา บทบญัญตัสิบิประการครอบคลุมชวีติทางศลีธรรมและทางศาสนาไวท้ัง้หมด เราอาจแบ่งบทบญัญตัแิต่ละขอ้ไดเ้ป็นสองแบบ คอื แบบ

แรกแบ่ง 2-3, 4-6, 7, 8-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 และแบบทีส่องแบ่งขอ้ 3-6, 7, 8-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17ก, 17ข แบบแรกเป็นวธิแีบ่ง

ของบรรดาปิตาจารยช์าวกรกี ซึง่ยงัใชอ้ยู่ในครสิตจกัรออรโ์ธด๊อกและในครสิตจกัรปฏริปูโปรแตสแตนท ์ส่วนพระศาสนจกัรคาทอลกิและลเูธอรนั

ใชแ้บบทีส่องซึง่เป็นแบบทีน่กับุญออกสัตนิไดเ้สนอตามแบบทีพ่บไดใ้นเฉลยธรรมบญัญตั ิ บทบญัญตัสิบิประการเป็นแก่นของธรรมบญัญตัขิอง

โมเสส และยงัมผีลบงัคบัใชใ้นพนัธสญัญาใหม ่พระครสิตเจา้ทรงบญัชาใหป้ฏบิตัติามบทบญัญตัสิบิประการนี้โดยเสรมิขอ้แนะนําตามแนวพระวร

สารเป็นการเพิม่ เตมิใหส้มบรูณ์ (มก 10:17-21) เมือ่เปาโลสอนว่า คนต่างชาตไิมต่อ้งปฏบิตัติามธรรมบญัญตั ิ(รม และ กท) “ธรรมบญัญตั”ิ ใน

ทีน่ี้มไิดห้มายถงึบทบญัญตัสิบิประการซึง่เป็นขอ้ปฏบิตัพิืน้ฐานอนัเป็นหน้าทีต่่อพระเจา้ และเพือ่นมนุษย ์
b
 พระยาหเ์วหท์รงเรยีกรอ้งใหอ้สิราเอลนมสัการพระองคแ์ต่ผูเ้ดยีว พนัธสญัญาเรยีกรอ้งใหช้าวอสิราเอลนมสัการพระยาหเ์วหแ์ต่พระองคเ์ดยีว

เท่านัน้ ยงัไมค่าํนึงถงึความจรงิทีว่่า พระเจา้อื่นมคีวามเป็นอยู่หรอืไม ่ ในภายหลงัเท่านัน้ ชาวอสิราเอลจะเขา้ใจว่าพระเจา้อื่นไมม่คีวามเป็นอยู่ 

(ด ูฉธบ 4:35) 
c
 บทบญัญตัขิอ้นี้หา้มมใิหท้าํรปูเหมอืนของพระยาหเ์วหเ์พือ่ใชน้มสัการ (ด ูคาํอธบิายทีใ่หใ้น ฉธบ 4:15) การหา้มนี้ทาํใหอ้สิราเอลแตกต่างจาก

ชาตอิื่นๆ ทีอ่ยู่โดยรอบ 
d
 ขอ้ 5 นี้มคีวามต่อเนื่องจากขอ้ 3 

e
 การกล่าวนามพระยาหเ์วหอ์ย่างไมเ่หมาะสม หมายถงึ การสาบานเทจ็ (มธ 5:33) และการเป็นพยานเทจ็ (อพย 20:16; ฉธบ 5:20) รวมทัง้การ

ใชพ้ระนามของพระเจา้ทางไสยศาสตร ์ภาษากรกีแปลว่า “อย่างไรป้ระโยชน์” 
f
 พระคมัภรีอ์ธบิายความหมายของคาํ “สบับาโต” จากรากศพัทท์ีแ่ปลว่า “หยุดงาน” (16:29-30; 23:12; 34:21) วนัสบับาโตเป็นวนัหยุดประจาํ

สปัดาหท์ีถ่วายแด่พระยาหเ์วห ์ ผูท้รงหยุดเนรมติสรา้งในวนัทีเ่จด็ (ขอ้ 11 ด ู ปฐก 2:2-3) การหยุดงานในวนัสบับาโตนี้ ขณะทีเ่ป็นการถวาย

เกยีรตแิด่พระเจา้ กย็งัเป็นประโยชน์ต่อมนุษยด์ว้ย (23:12; ฉธบ 5:14) การถอืวนัสบับาโตมตีน้กาํเนิดมาตัง้แต่โบราณ แต่การปฏบิตัอิย่าง

จรงิจงัเกดิขึน้ในช่วงการถูกเนรเทศ และกลายเป็นเอกลกัษณ์ของศาสนายวิหลงัจากเนรเทศ (นหม 13:15-22; 1 มคบ 2:32-41) การปฏบิตัติาม

ขอ้กาํหนดเรือ่งวนัสบับาโตอย่างเคร่งครดัตามตวัอกัษรกลายเป็นภาระหนกัสาํหรบัประชาชนทัว่ไป (มธ 12:1ฯ//; ลก 13:10ฯ; 14:1ฯ) 
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ท่าน บุตรชาย บุตรหญงิ บ่าวไพรช่ายหญงิ สตัวใ์ชง้านหรอืคนต่างถิน่ทีอ่าศยัอยูก่บัท่าน 
11

เพราะในหกวนั

พระยาหเ์วหท์รงสรา้งฟ้า แผ่นดนิ ทะเล และสรรพสิง่ทีม่อียูใ่นทีเ่หล่าน้ี แต่ในวนัทีเ่จด็พระองคท์รงพกัผ่อน 

ดงันัน้ พระยาหเ์วหท์รงอวยพระพรวนัสบับาโต และทรงทาํใหเ้ป็นวนัศกัดิส์ทิธิ ์ 
12

จงนบัถอืบดิามารดา เพื่อท่านจะไดม้อีายยุนือยูใ่นแผ่นดนิทีพ่ระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของท่านประทาน

ให ้ 
13

อยา่ฆา่คน  
14

อยา่ล่วงประเวณ ี 
15

อยา่ลกัขโมย  
16

อยา่เป็นพยานเทจ็ใส่รา้ยเพื่อนบา้น  
17

อยา่โลภมกัไดบ้า้นเรอืนของเพื่อนบา้น อยา่โลภมกัไดภ้รรยาของเพื่อนบา้น หรอืบ่าวไพรช่ายหญงิ 

โค ลา หรอืทรพัยส์นิใดทีเ่ป็นของเพื่อนบา้น”  
18

133

g
เมือ่ประชากรไดย้นิเสยีงฟ้ารอ้ง เสยีงเปา่เขาสตัว ์เหน็ฟ้าแลบและควนัปกคลุมภเูขา กก็ลวัตวัสัน่

134

h
 ยนือยูแ่ต่ไกล 

19
เขาจงึขอรอ้งโมเสสว่า “ขอท่านเป็นคนพดูกบัพวกเราเถดิ พวกเราจะฟงั แต่อยา่ใหพ้ระเจา้

ตรสักบัพวกเราเลย มฉิะนัน้ เราจะตอ้งตาย” 
20

โมเสสตอบประชากรว่า “อยา่กลวัไปเลย พระเจา้เพยีงแต่

เสดจ็มาทดลองท่านทัง้หลาย และทาํใหท่้านยาํเกรงพระองคอ์ยูต่ลอดไป ท่านจะไดไ้มท่าํบาป”
i
 

21
ประชากร

จงึยนือยูแ่ต่ไกล ขณะทีโ่มเสสเขา้ไปใกลเ้มฆมดืทบึทีพ่ระเจา้ประทบัอยู ่ 

                                      
g
 ขอ้ 18-21 ดาํเนินเรือ่งต่อจาก 19:19 เป็นส่วนหนึ่งของเรือ่งการทีพ่ระเจา้ทรงสาํแดงพระองคใ์นพายุตามตํานานเอโลฮสิต์ (ด ู19:16 เชงิอรรถ 

g) 
h
 “กลวัตวัสัน่” แปลตามตน้ฉบบัของชาวสะมารตินั และภาษากรกี 

i 
น่าสงัเกตว่าพระคมัภรีพ์ดูถงึ “ความกลวั” สองประเภท คอื (1) ความกลวัตวัสัน่ ซึง่เกดิจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาตทิีแ่สดงความยิง่ใหญ่

ของพระเจา้ เช่น พายุ เพลงิ ควนัไฟ ฯลฯ และ (2) ความยาํเกรงพระเจา้ ทีท่าํใหม้นุษยย์นิดปีฏบิตัติามพระประสงคข์องพระเจา้โดยสิน้เชงิ (ด ู

ปฐก 22:12; ฉธบ 6:2 เชงิอรรถ a) 
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101ข. ประมวลกฎหมายพนัธสญัญา135

j 

 
16กฎหมายเก่ียวกบัพระแท่นบชูา  

22
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “จงประกาศแก่ชาวอสิราเอลดงัน้ี ท่านทัง้หลายไดเ้หน็แลว้ว่า เราพดู

กบัท่านจากฟากฟ้า 
23

ท่านตอ้งไมท่าํรปูเคารพดว้ยเงนิหรอืทองเพื่อกราบไหวเ้คยีงคู่กบัเราเลย 
24

ท่านจะตอ้งสรา้งแท่นบชูาสาํหรบัเราดว้ยดนิ เพื่อถวายเครือ่งเผาบชูาและศานตบิชูา รวมทัง้ถวาย

แกะและโคในสถานทีท่ีเ่ราเลอืกใหท่้านระลกึถงึนามของเรา136

k
 เราจะมาหาท่านและจะอวยพรท่าน 

25
ถา้ท่านจะ

สรา้งแท่นบชูาดว้ยหนิใหเ้รา กจ็งอยา่ใชเ้หลก็สกดั เพราะเครือ่งมอืทีใ่ชจ้ะทาํใหแ้ท่นบชูานัน้ไมศ่กัดิส์ทิธิ ์
26

ท่านอยา่ทาํบนัไดขึน้แท่นบชูาของเรา เพื่อจะไดไ้มเ่ป็นทีน่่าเกลยีด เมือ่ท่านตอ้งขึน้บนัได”137

l
  

 

17กฎหมายเก่ียวกบัทาส  

21 
1
ต่อไปน้ีเป็นกฎทีท่่านจะตอ้งประกาศใหป้ระชาชนรู ้

2
“เมือ่ท่านซือ้ทาสชาวฮบีรมูา เขาจะเป็นทาสรบัใชท่้านอยูห่กปี ในปีทีเ่จด็เขาจะเป็นอสิระโดยไมต่อ้ง

จา่ยค่าไถ่ตนเอง 
3
ถา้เขามาเป็นทาสในขณะทีย่งัเป็นโสด กใ็หเ้ขาไปคนเดยีว ถา้เขามาเป็นทาสพรอ้มกบั

ภรรยา กใ็หป้ล่อยภรรยาไปกบัเขาดว้ย 
4
ถา้นายหาภรรยาใหเ้ขาและหญงินัน้ใหก้ําเนิดบุตรชายหรอืบุตร

หญงิ ภรรยาทาสกบัลกูๆ จะตอ้งเป็นของนาย และชายนัน้จะเป็นอสิระไดแ้ต่ผูเ้ดยีว 
5
แต่ถา้ทาสประกาศว่า 

“ขา้พเจา้รกันาย รกัภรรยาและลกู ขา้พเจา้ไมอ่ยากเป็นอสิระ” 
6
ในกรณเีช่นน้ี นายจะนําเขามาเฉพาะพระ

พกัตรพ์ระเจา้ พาไปทีป่ระตูหรอืเสาประตู เพื่อใชเ้หลก็หมาดเจาะใบหขูองเขา เขาจะเป็นทาสของนายไป

ตลอดชวีติ 
7
ถา้ชายใดขายบุตรหญงิเป็นทาส138

a
 นางจะไมไ่ดเ้ป็นอสิระดงัทาสชาย 

8
ถา้นายตัง้ใจรบันางไวเ้ป็น

ภรรยา139

b
 แต่นายไมพ่อใจนางในภายหลงั เขาจะตอ้งยอมใหบ้ดิาไถ่นางกลบัไปได ้นายไมม่สีทิธิจ์ะขายนางให้

                                      
j
 ขอ้ความใน 20:22-23:33 ไดช้ือ่ว่า “ประมวลกฎหมายพนัธสญัญา” ตาม 24:7 (แมว้่าชือ่นี้ใน 24:7 หมายเพยีงบทบญัญตัสิบิประการเท่านัน้) 

ประมวลกฎหมายพนัธสญัญาเป็นการรวบรวมกฎหมายและขนบธรรมเนียมทีใ่ชก้นัในภายหลงั เพราะสะทอ้นสภาพสงัคมกสกิรทีต่ ัง้หลกัแหล่ง

ถาวรแลว้ ประมวลกฎหมายนี้น่าจะเริม่ใชใ้นช่วงแรกของการยดึครองแผ่นดนิคานาอนัก่อนทีจ่ะมรีะบบกษตัรยิ ์ เป็นการประยุกต์ใชเ้จตนารมณ์

ของบทบญัญตัสิบิประการ จงึถอืกนัว่าเป็นกฎบตัรของพนัธสญัญาทีภ่เูขาซนีายดว้ย และถูกนํามาแทรกไวห้ลงับทบญัญตัสิบิประการ ประมวล

กฎหมายพนัธสญัญานี้มเีนื้อหาคลา้ยกบัประมวลกฎหมายฮมัมรูาบ ี ประมวลกฎหมายของชาวฮติไทต์และกฤษฎกีาของโฮเรมเหบ็ แต่ความ

ละมา้ยคลา้ยกนัเช่นนี้ไมห่มายความว่าชาวอสิราเอลคดัลอกยมืมาใช ้ แต่น่าจะชีใ้หเ้หน็ว่า เป็นกฎหมายทีม่าจากแหล่งเดยีวกนัมากกว่า นัน่คอื

ไดม้าจากประมวลกฎหมายและขนบธรรมเนียมโบราณ ซึง่ชนแต่ละชาตนํิามาประยุกต์ใชต้ามความเหมาะสม ขอ้กาํหนดของประมวลกฎหมาย

พนัธสญัญานี้อาจจดัรวมตามเนื้อหาไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คอื (1) กฎหมายแพ่งและอาญา (21:1-22:20) (2) ระเบยีบเกีย่วกบั ศาสนพธิ ี (20:22-26; 

22:28-31; 23:10-19) และ (3) กฎศลีธรรมสาํหรบัสงัคม (22:21-27; 23:1-9) ในแงข่องรปูแบบวรรณกรรม ขอ้กาํหนดต่างๆ แบ่งออกไดส้อง

ประเภท คอื “กฎหมายพจิารณาโทษการกระทาํผดิ” มรีปูแบบ “ถา้” ตามลลีาการเขยีนของกฎหมายของชาวเมโสโปเตเมยี และ “กฎหมายสัง่

หรอืหา้ม” ในรปูแบบ “ตอ้ง” หรอื “อย่า” ตามลลีาการเขยีนของบทบญัญตัสิบิประการ หรอืวรรณกรรมปรชีาญาณของชาวอยีปิต์ 
k
 ขอ้กาํหนดนี้แตกต่างกบัขอ้กาํหนดใน ฉธบ 12:5 ฯลฯ เพราะอนุญาตใหม้สีถานทีป่ระกอบศาสนพธิหีลายแห่ง การนมสัการเช่นนี้ถูกตอ้งและ

ทาํไดใ้นทุกแห่งทีพ่ระยาหเ์วหท์รงสาํแดงว่าพระองคป์ระทบัอยู่ทีน่ัน่ เป็นการเปิดเผยว่าสถานทีน่ัน้เป็นกรรมสทิธิข์องพระองค ์
l
 “เป็นทีน่่าเกลยีด” แปลตามตวัอกัษรว่า “เพือ่จะไมเ่ปิดเผยความเปลอืยเปล่าของท่านทีน่ัน่” เมือ่ถวายบชูา บรรดาสมณะสวมผา้เพยีงผนืเดยีว

คลา้ยผา้ขาวมา้เช่นเดยีวกบัชาวอยีปิต์ ดงันัน้ จงึอาจอุจาดตาเมือ่กา้วขึน้บนัได เป็นการขาดความเคารพต่อแท่นบชูา 

21 
a
 หรอืนางบาํเรอ (ด ูขอ้ต่อๆ ไป) 

b
 “ตัง้ใจรบันางไวเ้ป็นภรรยา” แปลตามตน้ฉบบัภาษากรกี 
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ชาวต่างชาต ิ เพราะจะเป็นการไมย่ตุธิรรมต่อนาง 
9
ถา้เขาคดิจะยกนางใหบุ้ตรชาย เขาจะตอ้งปฏบิตัต่ิอนาง

เหมอืนเป็นบุตรหญงิ140

c
 

10
ถา้เขาจะรบัหญงิอกีคนหน่ึงเป็นภรรยา เขาจะตอ้งใหภ้รรยาคนแรกมอีาหาร เสือ้ผา้ 

และสทิธ ิ ในฐานะภรรยาเหมอืนทีน่างเคยม ี
11

ถา้เขาไมป่ฏบิตัต่ิอนางดงัน้ี กใ็หเ้ขาปล่อยนางเป็นอสิระ โดย

ไมต่อ้งรบัเงนิค่าไถ่” 

 

18ความผิดโทษประหารชีวิต 
12

ผูใ้ดตคีนถงึตาย ผูน้ัน้จะตอ้งถูกประหารชวีติ 
13

ถา้เขาฆา่คนโดยไมเ่จตนา แต่เป็นอุบตัเิหตุ141

d
 กใ็ห้

เขาหนีไปอยูใ่นทีท่ีเ่ราจะกําหนดไว1้42

e
 

14
แต่ถา้ผูใ้ดมเีจตนาจะฆา่ผูอ้ื่นโดยวางแผนล่วงหน้า จะตอ้งนําผูน้ัน้ไป

ประหารชวีติ แมจ้ะตอ้งไปลากตวัออกมาจากแท่นบชูาของเรากต็าม  
15

ผูใ้ดทุบตบีดิาหรอืมารดาของตน ผูน้ัน้จะตอ้งถูกประหารชวีติ 
16

ผูใ้ดลกัพาผูอ้ื่นไปขาย หรอืกกัขงั

ไว ้ผูน้ัน้จะตอ้งถูกประหารชวีติ 
17

ผูใ้ดสาปแช่งบดิาหรอืมารดาของตน ผูน้ัน้จะตอ้งถูกประหารชวีติ  

 

19การชดใช้ในกรณีทาํร้ายร่างกาย 
18

เมือ่เกดิการทะเลาะววิาท ถา้คนหน่ึงใชก้อ้นหนิทาํรา้ยอกีคนหน่ึงหรอืชกต่อยจนไดร้บับาดเจบ็ตอ้ง

พกัรกัษาตวั แต่ไมถ่งึตาย 
19

ต่อมา คนทีบ่าดเจบ็ลุกขึน้เดนิไปไหนไดแ้มจ้ะตอ้งใชไ้มเ้ทา้ช่วยพยงุกาย ผูท้ีท่าํ

รา้ยไมต่อ้งถูกลงโทษ แต่ตอ้งจา่ยเงนิใหผู้บ้าดเจบ็เป็นการชดเชยเวลาทีเ่ขาไมอ่าจทาํงานได ้ และเป็นค่า

รกัษาพยาบาลผูบ้าดเจบ็จนกว่าจะหายเป็นปกต ิ 
20

เมือ่ผูใ้ดใชไ้มต้ทีาสของตนจนตายคามอื ไมว่่าจะเป็นทาสชายหรอืทาสหญงิ เขาจะตอ้งถูกลงโทษ 
21

แต่ถา้ทาสคนนัน้ยงัมชีวีติอยูต่่อไปอกีวนัหน่ึงหรอืสองวนั เขาไมต่อ้งถูกลงโทษ เพราะทาสนัน้เป็นสมบตัิ

ของเขา  
22

ถา้ชายทีก่ําลงัต่อสูก้นั ไปชนหญงิมคีรรภจ์นแทง้บุตร แต่นางไมไ่ดร้บับาดเจบ็อื่นๆ ผูท้ีท่าํรา้ยนาง

จะตอ้งถูกปรบัตามจาํนวนเงนิทีส่ามขีองนางเรยีกรอ้ง และจะตอ้งจา่ยเงนิต่อหน้าผูพ้พิากษา 
23

แต่ถา้นาง

ไดร้บับาดเจบ็อื่นๆ ดว้ย เขาจะตอ้งชดใชช้วีติแทนชวีติ 
24

ตาแทนตา ฟนัแทนฟนั มอืแทนมอื เทา้แทนเทา้ 
25

รอยไหมแ้ทนรอยไหม ้บาดแผลแทนบาดแผล รอยฟกชํ้าแทนรอยฟกชํ้า143

f
  

                                      
c
 แปลตามตวัอกัษรว่า “ตามสทิธขิองบุตรหญงิ” 

d
 “แต่เป็นอุบตัเิหตุ” แปลตามตวัอกัษรว่า “พระเจา้ทรงอนุญาตใหเ้กดิขึน้โดยมอืของเขา” ชาวอสิราเอลคดิว่า อุบตัเิหตุต่างๆ เกดิขึน้เพราะพระ

เจา้ทรงกระทาํ 
e
 ในสงัคมทีร่ฐัยงัไมอ่าจทาํหน้าทีล่งโทษฆาตกร ญาตขิองผูเ้สยีหายจงึตอ้งทาํหน้าทีแ่กแ้คน้ลงโทษฆาตกรแทนผูต้าย ผูท้ีฆ่า่ผูอ้ื่นโดยไมเ่จตนา

จาํเป็นตอ้งไดร้บัการคุม้ครองจากการแกแ้คน้เช่นนี้ (ด ู กดว 35:19 เชงิอรรถ c) ในสมยัแรกๆ สถานทีห่ลบภยัคอืสกัการสถานต่างๆ (1 พกษ 

1:50; 2:28-34) แต่ฆาตกรทีฆ่า่ผูอ้ื่นโดยเจตนาไมม่สีทิธหิลบภยัเช่นนี้ (ขอ้ 14) หลกัการนี้เป็นทีม่าของสถาบนั “เมอืงลีภ้ยั” ในภายหลงั (ด ูยชว 

20:1 เชงิอรรถ a) 
f
 กฎการปรบัโทษเท่ากบัความผดิ หรอื Lex talionis นี้ (ด ูลนต 24:17-20; ฉธบ 19:21) พบไดใ้นประมวลกฎหมายของฮมัมรูาบแีละกฎหมาย

ของชาวอสัซเีรยี หลกัการนี้สงัคมเป็นผูใ้ชใ้นการลงโทษผูก้ระทาํผดิ ไมใ่ช่ปจัเจกบุคคล การกาํหนดโทษใหเ้ท่ากบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้มี

จุดประสงคท์ีจ่ะจาํกดัขอบเขตการแกแ้คน้มใิหเ้ลยเถดิไป (ด ู ปฐก 4:23-24) ตวัอย่างทีช่ดัเจนทีสุ่ดของกฎนี้คอืการประหารชวีติฆาตกร (กดว 

35:31-34 ด ู1:12-17 เชงิอรรถ e; ลนต 24:17) แต่ในกรณอีื่นๆ ดเูหมอืนว่าไมไ่ดม้กีารใชห้ลกัการนี้อย่างเคร่งครดั ส่วนหน้าทีข่อง “ผูแ้กแ้คน้

แทนโลหติ” (go’el กดว 35:19 เชงิอรรถ c) ค่อยๆ ลดความรุนแรงลงจนมหีน้าทีส่าํคญัเพยีงไถ่ทรพัยส์นิของตระกลูคนืมา (นรธ 2:20 เชงิอรรถ 

i) และพทิกัษ์ป้องกนัญาตพิีน้่อง (สดด 19:14 เชงิอรรถ g; อสย 41:14 เชงิอรรถ g) หลกัการนี้ยงัคงอยู่ต่อไป แต่รปูแบบการปฏบิตัคิ่อยๆ มี
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26
ถา้ผูใ้ดตนียัน์ตาของทาสชายหรอืทาสหญงิจนบอด ผูน้ัน้จะตอ้งปล่อยทาสไปเป็นอสิระ เป็น

ค่าชดเชยนยัน์ตานัน้ 
27

ถา้เขาทาํใหฟ้นัของทาสชายหรอืทาสหญงิหลุด เขาจะตอ้งปล่อยทาสนัน้ไปเป็นอสิระ

เป็นค่าชดเชยฟนันัน้  
28

ถา้โคตวัใดขวดิคนไมว่่าชายหรอืหญงิจนถงึแก่ชวีติ โคนัน้จะตอ้งถูกหนิขวา้งจนตายและหา้มมใิห้

กนิเน้ือโคนัน้ ส่วนเจา้ของโคไมม่คีวามผดิ 
29

แต่ถา้โคมนิีสยัชอบไล่ขวดิคนมาก่อน และมผีูต้กัเตอืนเจา้ของ

โคแลว้ เขายงัไมก่กัขงัโคไวใ้นคอก ถา้โคนัน้ขวดิใครตายมนัจะตอ้งถูกหนิขวา้งจนตาย และเจา้ของโคจะตอ้ง

ถูกประหารชวีติดว้ย 
30

ถา้ถูกเรยีกรอ้งค่าไถ่ชวีติ เจา้ของโคจะตอ้งจา่ยเตม็ตามจาํนวนทีเ่รยีกรอ้งนัน้ไถ่ชวีติ

ของตน 
31

ถา้โคขวดิเดก็ชายหรอืเดก็หญงิ ใหถ้อืตามกฎเดยีวกนั 
32

ถา้โคขวดิทาสชายหรอืทาสหญงิ ให้

เจา้ของโคจา่ยเงนิหนกัสามสบิบาท ใหเ้จา้ของทาส แลว้เอาหนิขวา้งโคนัน้ใหต้าย  
33

ถา้ผูใ้ดเปิดบ่อทิง้ไว ้ หรอืขดุบ่อแลว้ไมปิ่ด แลว้โคหรอืลาตกลงไปในบ่อนัน้ 
34

เจา้ของบ่อจะตอ้ง

จา่ยเงนิชดใชค้่าเสยีหายแก่เจา้ของสตัว ์ส่วนสตัวท์ีต่ายจะตกเป็นของเจา้ของบ่อ 
35

ถา้โคของผูใ้ดขวดิโคของ

ผูอ้ื่นตาย ใหเ้จา้ของทัง้สองขายโคทีย่งัมชีวีติอยูแ่ลว้เอาเงนิมาแบ่งกนั ส่วนเน้ือของโคทีต่ายกเ็อามาแบ่งกนั

ดว้ย 
36

แต่ถา้รูก้นัว่าโคมนิีสยัชอบขวดิตวัอื่น และเจา้ของไมก่กัขงัมนัไว ้ เจา้ของจะตอ้งชดใชโ้ดยใหโ้คเป็น

แทนโคตาย และนําโคตายมาเป็นของตนได ้ 

 

20การลกัขโมยสตัว ์ 
37

ถา้ผูใ้ดขโมยโคหรอืแกะ ไปฆา่หรอืขาย ผูน้ัน้จะตอ้งชดใชใ้นอตัราโคหา้ตวัต่อโคหน่ึงตวั แกะสีต่วั

ต่อแกะหน่ึงตวั  

22 
1
ถา้ขโมยถูกจบัไดข้ณะกําลงัเขา้มาขโมยแลว้ถูกเจา้ของบา้นฆา่ คนฆา่กไ็มม่ผีดิฐานฆา่คน 

2
แต่

ถา้เขาฆา่ขโมยนัน้หลงัดวงอาทติยข์ึน้แลว้ เขากม็ผีดิฐานฆา่คน ขโมยจะตอ้งชดใชค้่าเสยีหายทัง้หมด ถา้เขา

ไมม่อีะไรเป็นของตนเลย เขาจะถูกขายเป็นค่าชดใชส้ิง่ทีเ่ขาขโมยไป 
3
ถา้พบสตัวท์ีเ่ขาขโมยไปยงัมชีวีติอยู่

ไมว่่าจะเป็นโค ลาหรอืแกะ เขาจะตอ้งชดใชเ้ป็นสองเท่า  

 

21ความผิดท่ีต้องจ่ายค่าชดใช้  
4
ถา้ผูใ้ดมทุ่ีงนาหรอืสวนองุน่ใหส้ตัวเ์ลีย้งของตนเลม็หญา้ แต่ปล่อยสตัวเ์หล่านัน้ใหไ้ปกนิหญา้ในทุ่ง

นาของผูอ้ื่น144

a
 ผูน้ัน้จะตอ้งนําผลผลติส่วนทีด่ทีีสุ่ดในทุ่งนาหรอืในสวนองุน่ของตนมาชดใชค้วามเสยีหาย  

5
ถา้เกดิไฟไหมล้ามไปเผากอหนามแลว้ไหมก้องฟ่อนขา้วหรอืตน้ขา้วทัง้ทีม่รีวงแลว้หรอืเพิง่งอกขึน้ 

ผูท้ีจ่ดุไฟจะตอ้งชดใชค้่าเสยีหายทัง้หมด  

                                                                                                                       
ความนิ่มนวลยิง่ขึน้ (ปชญ 11:16 เชงิอรรถ l; บสร 27:25-29 ด ู อพย 12:22) พนัธสญัญาเดมิแนะนําใหช้าวอสิราเอลรูจ้กัใหอ้ภยัแก่ชาวยวิ

ดว้ยกนั (ลนต 19:17-18; บสร 10:6; 27:30-28:7) และพระครสิตเจา้จะทรงยํ้ามากขึน้อกีว่าตอ้งใหอ้ภยัแก่ผูอ้ื่นดว้ย (มธ 5:38-39 เชงิอรรถ p; 

18:21-22 เชงิอรรถ k) 

22 
a
 ตน้ฉบบัภาษากรกีเพิม่ “ผูน้ัน้จะเอาผลผลติจากทุ่งนาของตนชดใชค้่าเสยีหายในทุ่งนาของเพือ่นบา้น แต่ถา้ผูใ้ดปล่อยใหส้ตัวข์องตน

ทาํลายทุ่งนาของเพือ่นบา้นทัง้หมด” 
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6
ถา้ผูใ้ดฝากเงนิหรอืสิง่ของไวก้บัอกีคนหน่ึงใหด้แูล แลว้ของนัน้ถูกขโมยไปจากบา้น ถา้ขโมยถูกจบั

ได ้ ผูร้บัฝากจะตอ้งใชค้นืเป็นสองเท่า 
7
แต่ถา้จบัขโมยไมไ่ด ้ เจา้ของบา้นจะตอ้งมาอยูเ่ฉพาะพระพกัตรพ์ระ

เจา้เพื่อสาบานว่า ตนไมไ่ดข้โมยสิง่ทีเ่ป็นของเพื่อนบา้น  
8
เมือ่เกดิขอ้พพิาทเรือ่งทรพัยส์มบตั ิ ไมว่่าจะเป็นโค ลา แกะ เสือ้ผา้หรอืของหายซึง่มผีูอ้า้งว่าเป็น

ของตน ใหนํ้าขอ้พพิาทมาเฉพาะพระพกัตรพ์ระเจา้ ผูท้ีพ่ระเจา้ทรงตดัสนิว่าเป็นผูผ้ดิ145

b
 จะตอ้งใชค้นืให้

คู่กรณเีป็นสองเท่า  
9
ถา้ผูใ้ดฝากลา โค แกะหรอืสตัวใ์ดๆ ไวก้บัเพื่อนบา้น และสตัวน์ัน้ตายไปหรอืบาดเจบ็ หรอืถูกลกั

ขโมยไปโดยไมม่ผีูรู้เ้หน็เป็นพยาน 
10

ผูร้บัฝากจะตอ้งสาบานต่อพระยาหเ์วหว์่า ตนไมไ่ดข้โมยทรพัยส์นิของ

เพื่อนบา้น ผูเ้ป็นเจา้ของจะยอมรบัความเสยีหายนัน้146

c
 และผูร้บัฝากไมจ่าํเป็นตอ้งชดใชค้่าเสยีหาย 

11
แต่ถา้

ผูร้บัฝากไดข้โมยสตัวน์ัน้จรงิๆ เขาจะตอ้งชดใชใ้หแ้ก่เจา้ของ 
12

ถา้สตัวน์ัน้ถูกสตัวป์า่กดัตาย เขาจะนําซาก

ส่วนทีเ่หลอือยูม่าใหด้เูป็นหลกัฐาน ไมจ่าํเป็นตอ้งชดใช ้ 

  
13

ถา้ผูใ้ดยมืสตัวไ์ปจากเพื่อนบา้น แลว้สตัวน์ัน้บาดเจบ็หรอืตายไปขณะทีเ่จา้ของไมอ่ยู ่ ผูท้ ีย่มื

จะตอ้งชดใช ้
14

แต่ถา้เจา้ของอยูด่ว้ย ผูท้ีย่มืไมต่อ้งชดใช ้ ถา้เป็นสตัวท์ีเ่ช่ามาใช ้ เจา้ของกไ็ดค้่าเช่าทดแทน

ความเสยีหายแลว้  

 

22การล่วงเกินหญิงพรหมจารี  
15

ถา้ชายใดล่อลวงหญงิพรหมจารทีีย่งัไมม่คีู่หมัน้ และไดเ้สยีกบัเธอ ชายนัน้จะตอ้งจา่ยค่าสนิสอด147

d
 

แลว้แต่งงานกบัหญงินัน้ 
16

ถา้บดิาของหญงินัน้ปฏเิสธไมย่อมใหเ้ขาแต่งงานกบัเธอ เขาจะตอ้งจา่ย เงนิ

เท่ากบัค่าสนิสอดสาํหรบัหญงิพรหมจาร ี 

 

23ข้อกาํหนดเก่ียวกบัความประพฤติและศาสนพิธี 
17

ท่านตอ้งไมย่อมใหห้ญงิทีใ่ชเ้วทมนตรค์าถามชีวีติอยูเ่ลย  
18

ผูใ้ดสมสู่กบัสตัว ์จะตอ้งถูกประหารชวีติ  
19

ผูใ้ดถวายเครือ่งบชูาแด่เทพเจา้ นอกเหนือจากพระยาหเ์วห1์48

e
 ผูน้ัน้จะตอ้งถูกทาํลายจนหมดสิน้  

20
ท่านจะตอ้งไมข่ม่เหงหรอืรงัแกคนต่างชาต ิ เพราะท่านทัง้หลายกเ็คยเป็นคนต่างชาตใินแผ่นดนิ

อยีปิต ์
21

ท่านจะตอ้งไมข่ม่เหงหญงิมา่ยหรอืลกูกําพรา้ 
22

ถา้ท่านขม่เหงเขา เขาจะรอ้งขอความช่วยเหลอืจาก

เรา เราจะฟงัเสยีงรอ้งขอของเขาอยา่งแน่นอน 
23

เราจะโกรธมาก และจะฆา่ท่านในสงคราม ภรรยาของท่าน

จะตอ้งเป็นมา่ย และลกูของท่านจะเป็นกําพรา้
 24

ถา้ท่านใหป้ระชากรยากจนคนใดคนหน่ึงของเราซึง่อาศยัอยู่

กบัท่านขอยมืเงนิ ท่านจะตอ้งไมท่าํเหมอืนคนออกเงนิกูท้ีเ่รยีกรอ้งใหเ้ขาเสยีดอกเบีย้  

                                      
b
 “พระเจา้ทรงตดัสนิ” โดยใชค้าํพพิากษาของศาล โดยการทดลองอย่างรุนแรงดว้ยการลุยไฟ ดาํน้ํา ฯลฯ (ordeal) การประกาศยนืยนัโดย

ประกาศก หรอืโดยการสาบาน 
c
 แปลไดอ้กีว่า “เจา้ของจะยอมรบัคาํสาบานนี้” 

d
 คาํว่า mohar “ค่าสนิสอด” ในภาษาฮบีร ูหมายถงึ เงนิหมัน้ทีช่ายใหก้บัครอบครวัหญงิทีจ่ะเป็นภรรยาในอนาคต 

e
 ตน้ฉบบัภาษากรกีและของชาวสะมารตีนัละ “นอกเหนือจากพระยาหเ์วห”์ 
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25
ถา้ท่านยดึเสือ้คลุมของเพื่อนไวเ้ป็นประกนั ท่านจะตอ้งคนืใหเ้ขาก่อนตะวนัตกดนิ 

26
เพราะเสือ้

คลุมเป็นผา้ห่มกายผนืเดยีวทีเ่ขาม ี เขาจะใชส้ิง่ใดป้องกนัความหนาวเมือ่นอน ถา้เขารอ้งขอความช่วยเหลอื

จากเรา เรากจ็ะฟงัคาํรอ้งขอของเขา เพราะเราเป็นผูม้เีมตตากรณุา 
27

ท่านจะตอ้งไมก่ล่าวดหูมิน่พระเจา้ และจะไมส่าปแช่งหวัหน้าประชากรของท่าน  

 

24ผลแรก 
28

ท่านจะตอ้งถวายขา้ว เหลา้องุน่ และน้ํามนัมะกอกแก่เราโดยไมร่รีอ 149

f
 ท่านจะตอ้งถวายบุตรชายคน

แรกแก่เรา 
29

ท่านจะตอ้งถวายลกูโค และลกูแพะแกะตวัแรกแก่เราดว้ย ในวนัทีแ่ปด ท่านจะตอ้งนํามาถวาย

เรา  

  
30

ท่านทัง้หลายจะตอ้งเป็นผูศ้กัดิส์ทิธิถ์วายแก่เรา ท่านจะตอ้งไมก่นิเน้ือสตัวใ์ด ๆ ทีถู่กสตัวป์า่กดั

ตายในทุ่งนา ท่านจะตอ้งโยนเน้ือนัน้ใหสุ้นขักนิ  

 

25ความยติุธรรม หน้าท่ีต่อศตัร ู 

23 
1
ท่านจะตอ้งไมแ่พรข่า่วเทจ็ ท่านจะตอ้งไมช่่วยคนผดิโดยใหก้ารเทจ็ 

2
ท่านจะตอ้งไมเ่ขา้ขา้งคน

ส่วนมากในการทาํชัว่ และเมือ่ใหก้ารเป็นพยานในศาล ท่านจะตอ้งไมเ่ป็นพยานเขา้ขา้งคนส่วนมาก ถา้ผดิ

ยตุธิรรม 
3
ท่านจะตอ้งไมล่าํเอยีงเขา้ขา้งคนยากจนเมือ่เขาขึน้ศาล  

4
ถา้ท่านพบโคหรอืลาของศตัรพูลดัหลงมา ท่านจะตอ้งนําไปคนืใหเ้ขา 

5
ถา้ท่านเหน็ลาของผูท้ีเ่กลยีด

ชงัท่านลม้ลงเพราะบรรทุกของหนกั จงอยา่เดนิจากไปโดยไมช่่วยเหลอื แต่จงช่วยเขาฉุดมนัขึน้  
6
ท่านจะตอ้งใหค้วามยตุธิรรมแก่คนยากจน เมือ่เขามคีดใีนศาล 150

a
 

7
ท่านจะตอ้งไมพ่ดูเทจ็เลย อยา่

ประหารชวีติผูบ้รสิุทธิห์รอืผูช้อบธรรม เพราะเราจะไมใ่หอ้ภยัผู1้51
b
ทีท่าํผดิเช่นน้ี 

8
ท่านจะตอ้งไมร่บัสนิบนเลย

เพราะสนิบนทาํใหน้ยัน์ตาของคนทีม่ตีาดบีอดไป152

c
 และบดิเบอืนรปูคดขีองผูช้อบธรรม  

  
9
ท่านจะตอ้งไมข่ม่เหงคนต่างชาต ิ ท่านรูด้วี่าชวีติของคนต่างชาตเิป็นอยา่งไร เพราะท่านทัง้หลาย

เคยเป็นคนต่างชาตใินแผ่นดนิอยีปิต ์ 

 

26ปีท่ีเจด็และวนัท่ีเจด็  

  
10

ท่านจะหว่านพชืในแผ่นดนิของท่านและเกบ็เกีย่วผลผลติเป็นเวลาหกปี 
11

ในปีทีเ่จด็ ท่านจะไมไ่ถ

นา แต่จะปล่อยมนัไวโ้ดยไมเ่พาะปลกู คนยากจนในประชากรของท่านจะกนิพชืผลทีข่ ึน้เอง และสตัวป์า่จะ

กนิสิง่ทีเ่หลอื ท่านจะทาํเช่นเดยีวกนักบัสวนองุน่ และสวนมะกอกเทศ  
12

ท่านจะตอ้งทาํงานเป็นเวลาหกวนั แต่ในวนัทีเ่จด็ ท่านจะตอ้งพกัผ่อน เพื่อโคและลาของท่านจะได้

พกัผ่อน บุตรของทาสหญงิของท่าน และคนต่างชาตจิะไดพ้กัผ่อนมกีําลงัขึน้ใหม ่ 

                                      
f
 “ขา้ว เหลา้องุน่ และน้ํามนัมะกอกเทศ” เป็นผลติผลหลกัของกสกิรชาวอสิราเอล แปลตามตวัอกัษรว่า “จากสิง่ทีท่าํใหยุ้ง้ฉางของท่านเตม็ และ

จากสิง่ทีไ่หลลน้จากบ่อยํ่าของท่าน” 

23 
a
 หมายถงึ เมือ่คนยากจนมาขอใหเ้ราช่วยใหเ้ขาไดร้บัความยุตธิรรม 

b
 ตน้ฉบบัภาษากรกีว่า “ท่านตอ้งไมใ่หอ้ภยั” 

c
 “คนทีม่ตีาด”ี หมายถงึ ผูรู้เ้หน็เป็นพยาน 
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13
จงเอาใจใส่ต่อสิง่ทีเ่ราไดก้ล่าวแก่ท่าน จงอยา่ออ้นวอนเทพเจา้ แมก้ระทัง่นามของเทพเจา้เหล่านัน้ 

กจ็งอยา่ใหไ้ดย้นิจากปากของท่าน  

 

27เทศกาลสมโภช153

d  
14

ท่านจะตอ้งจดัเทศกาลสมโภชถวายเกยีรตแิก่เราปีละสามครัง้ 
15

ท่านจะตอ้งฉลองเทศกาลกนิขนม

ปงัไรเ้ชือ้ ท่านจะกนิขนมปงัไรเ้ชือ้เป็นเวลาเจด็วนั ตามเวลากําหนดในเดอืนอาบบี ดงัทีเ่ราสัง่ท่าน เพราะ

ท่านทัง้หลายออกจากอยีปิตใ์นเดอืนนัน้154

e
 อยา่ใหผู้ใ้ดมอืเปล่ามาอยูต่่อหน้าเรา 

16
ท่านจะตอ้งฉลองเทศกาล

เกบ็เกีย่ว เมือ่ท่านเริม่เกบ็เกีย่วสิง่ทีท่่านไดห้ว่านไวใ้นทุ่งนา ท่านจะตอ้งฉลองเทศกาลเกบ็พชืผลปลายปี 

เมือ่ท่านจะเกบ็ผลจากการงานของท่านในทุ่งนา 
17

ชายทุกคนจะตอ้งมาอยูเ่ฉพาะพระพกัตรพ์ระยาหเ์วหพ์ระ

เจา้ของท่านปีละสามครัง้ 
18

ท่านจะตอ้งไมถ่วายเลอืดของเครือ่งบชูาแก่เราพรอ้มกบัขนมปงัใส่เชือ้ อยา่ให้

ไขมนัจากเครือ่งบชูาในวนัฉลองของเรา155

f
เหลอือยูจ่นถงึเชา้  

19
ท่านจะตอ้งนําผลแรกทีด่ทีีสุ่ดจากไรน่าของท่านมายงัทีป่ระทบัของพระยาหเ์วห ์พระเจา้ของท่าน  

ท่านจะตอ้งไมต่ม้เน้ือลกูแพะแกะในน้ํานมแมข่องมนั156

g
  

                                      
d
 ธรรมประเพณทีัง้สีข่องหนงัสอืปญัจบรรพต่างมปีฏทินิเทศกาลทางศาสนาของตนโดยเฉพาะ (ตํานานเอโลฮสิต์ใน 23:14-17; ตํานานยาหว์สิต์

ใน 34:18-23; ตํานานเฉลยธรรมบญัญตัใิน ฉธบ 16:1-6; และตํานานสงฆใ์น ลนต 23 ซึง่สอดคลอ้งกบัระเบยีบพธิกีรรมใน กดว 28-29) 

ขอ้ความตอนอื่นๆ จะใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัศาสนพธิมีากขึน้ แต่เทศกาลหลกัยงัคงเป็นเทศกาลทีม่กีาํหนดไวใ้น อพย 23 นัน่คอื (1) ในฤดู

ใบไมผ้ล ิ มเีทศกาลกนิขนมปงัไรเ้ชือ้ (2) เทศกาลเกบ็เกีย่ว หรอืทีเ่รยีกว่า “วนัฉลองสปัดาห”์ ใน 34:22 ซึง่อยู่หลงัวนัปสักาเจด็สปัดาห ์ (ฉธบ 

16:9) หรอืหา้สบิวนั (ลนต 23:16) นี่คอืทีม่าของคาํว่า “เปนเตกอสเต” (ทบต 2:1) ซึง่ทาํการฉลองเมือ่เกบ็เกีย่วขา้วสาลเีสรจ็แลว้ (ลนต 23:16) 

ในสมยัต่อมาวนันี้ยงัระลกึถงึการประทานธรรมบญัญตับินภเูขาซนีายดว้ย (3) เทศกาลเกบ็พชืผล หมายถงึ การเกบ็องุน่และมะกอกเทศในฤดู

ใบไมร้่วง เทศกาลนี้ยงัเรยีกอกีว่า “เทศกาลอยู่เพงิ” (ลนต 23:34; ฉธบ 16:13) เพราะในเทศกาลนี้ ซึง่นานหนึ่งสปัดาห ์ ประชาชนจะอาศยัใน

เพงิสรา้งดว้ยกิง่ไมเ้หมอืนกบัเพงิชัว่คราวของคนเกบ็องุน่ เพงิเหล่านี้ยงัชวนใหค้ดิถงึสมยัทีช่าวอสิราเอลอาศยัในกระโจมในถิน่ทุรกนัดาร (ลนต 

23:43) ในบรรดาเทศกาลทัง้สามเทศกาล เทศกาลซึง่เป็นทีน่ิยมทีสุ่ดคงจะเป็นเทศกาลเกบ็พชืผลหรอืเทศกาลอยู่เพงิซึง่ต่อมาเรยีกสัน้ๆ ว่า “วนั

ฉลอง” ใน 1 พกษ 8:2, 65; อสค 45:25 เทศกาลทัง้สามนี้เป็นงานฉลองของกสกิร ซึง่ฉลองกนัหลงัจากทีไ่ดเ้ขา้มาในแผ่นดนิคานาอนัแลว้เท่านัน้ 

ขอ้ความในบทที ่ 23 และ 24 นี้ยงัไมก่าํหนดวนัแน่นอนในปฏทินิสาํหรบัเทศกาลสมโภชทัง้สามนี้ เพราะเป็นช่วงเวลาก่อนทีจ่ะมกีารรวมศาสน

พธิทีัง้หมดมาอยู่ในพระวหิารทีก่รุงเยรซูาเลม็ และประชาชนยงัฉลองเทศกาลต่างๆ กนัตามสกัการสถานทอ้งถิน่ในทีต่่างๆ และในวนัต่างกนั

ตามสภาพกจิกรรมทางการเกษตรของทอ้งถิน่ ในสมยัต่อมามกีารเพิม่เตมิเทศกาลวนัฉลองอื่นเขา้มาอกี ไดแ้ก่ วนัปีใหมท่างศาสนา (ลนต 

23:24) วนัชดเชยบาป (ลนต 16 และ 23:27-32) และในสมยัหลงัเนรเทศ ยงัมวีนัปรุมิ (อสธ 9:24) วนัถวายพระวหิาร (1 มคบ 4:59) วนันิคาโนร ์

(1 มคบ 7:49) 
e
 การนําเทศกาลกนิขนมปงัไรเ้ชือ้มาสมัพนัธก์บัการอพยพออกจากอยีปิต์ มมีาตัง้แต่สมยัแรก จงึเป็นการงา่ยขึน้ทีจ่ะทาํใหเ้ทศกาลนี้ในฤดใูบไม้

ผล ิมคีวามสมัพนัธก์บัวนัฉลองปสักาดว้ย (ด ู12:1 เชงิอรรถ a) 
f
 อพย 34:25 กล่าวไวอ้ย่างชดัเจนว่าวนัฉลองนี้หมายถงึฉลองปสักา แต่ในทัง้สองกรณนีี้ขอ้กาํหนดเขยีนไวห้ลงัปฏทินิพธิกีรรม (ขอ้ 14-17; 

34:18-23) ซึง่ไมก่ล่าวถงึเทศกาลปสักา เทศกาลปสักาเป็นการฉลองในครอบครวัเท่านัน้จนถงึสมยัการปฏริปูพธิกีรรมตามหนงัสอืเฉลยธรรม

บญัญตั ิ(ด ูฉธบ 16:5-6) 
g
 ประเพณนีี้ของชาวคานาอนัเป็นทีรู่จ้กักนัจากเอกสารทีค่น้พบไดท้ี ่Ras Shamra 
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28พระเจ้าทรงสญัญาและทรงสัง่สอนชาวอิสราเอลก่อนเข้าแผน่ดินคานาอนั157

h  
20

เราจะส่งทตูสวรรค์
i
 ไปขา้งหน้าท่าน เพื่อป้องกนัท่านตามทาง และนําท่านไปถงึสถานทีท่ีเ่รา

จดัเตรยีมไว ้
21

จงเคารพเชื่อฟงัถอ้ยคาํของทตูสวรรคน์ัน้ อยา่ต่อตา้น เพราะเขาทาํไปในนามของเรา158

j
 และจะ

ไมย่อมอภยัความผดิของท่านเลย 
22

แต่ถา้ท่านเชื่อฟงัเขาและทาํตามทีเ่ราสัง่ทุกประการ เราจะเป็นศตัรกูบั

ศตัรขูองท่าน เป็นปฏปิกัษ์กบัปฏปิกัษ์ของท่าน 
23

ทตูสวรรคข์องเราจะเดนิขา้งหน้าและนําท่านเขา้ไปใน

ดนิแดนของชาวอาโมไรต ์ ชาวฮติไทต ์ ชาวเปรสิซ ี ชาวคานาอนั ชาวฮไีวตแ์ละชาวเยบุส เราจะทาํลายลา้ง

เขาทัง้หลายใหส้ิน้ไป 
24

ท่านจะตอ้งไมก่ราบไหวห้รอืนมสัการเทพเจา้ของเขา ท่านจะตอ้งไมป่ฏบิตัติามทีเ่ขา

ทาํ แต่จะตอ้งทุบทาํลายเสาศกัดิส์ทิธิ ์159

k
ของเขาใหห้มดสิน้ 

25
ท่านทัง้หลายจะตอ้งนมสัการพระยาหเ์วห ์ พระ

เจา้ของท่าน แลว้เราจะอวยพรท่านใหม้อีาหารและน้ําบรบิรูณ์ เราจะขจดัโรคภยัทัง้ปวงไปจากท่าน 
26

ใน

แผ่นดนิของท่านจะไมม่หีญงิคนใดแทง้บุตรหรอืเป็นหมนั และเราจะใหท่้านมอีายยุนืนาน 
27

เราจะทาํใหผู้ท้ ีพ่บท่านมคีวามกลวั จะทาํใหช้นชาตทิีท่่านเขา้ไปสูร้บดว้ยเกดิความสบัสน และทาํ

ใหศ้ตัรทูัง้หลายหนัหลงักลบัวิง่หนีท่าน 
28

เราจะส่งแมลงคอืตวัต่อไปขา้งหน้าท่าน เพื่อขบัไล่ชาวฮไีวต ์ ชาว

คานาอนั และชาวฮติไทตอ์อกไปจากเบือ้งหน้าท่าน 
29

เราจะไมข่บัไล่เขาทัง้หลายออกไปจากเบือ้งหน้าท่าน

ในหน่ึงปี เพื่อแผ่นดนิจะไมถู่กทิง้รา้งไว ้แลว้สตัวป์า่จะทวจีาํนวนมากขึน้มาทาํรา้ยท่าน 
30

เราจะค่อยๆ ขบัไล่

เขาออกไปจนกว่าท่านจะมลีกูหลานจาํนวนมากครอบครองแผ่นดนินัน้ได1้60

l
 

31
เราจะขยายอาณาเขตดนิแดน

ของท่านจากทะเลตน้กกไปจนถงึทะเลของชาวฟีลสิเตยี และจากถิน่ทุรกนัดารไปจนถงึแมน้ํ่ายเูฟรตสิ161

m
 เรา

จะใหท่้านมอีํานาจเหนือบรรดาผูอ้าศยัของแผ่นดนินัน้ และท่านจะขบัไล่เขาทัง้หลายไปใหพ้น้ 
32

ท่านจะตอ้ง

ไมท่าํพนัธสญัญากบัเขาหรอืเทพเจา้ของเขา 
33

เขาจะตอ้งไมอ่าศยัอยูใ่นแผ่นดนิของท่าน มฉิะนัน้ เขาจะ

ชกัชวนท่านใหท้าํบาปทาํผดิต่อเรา ถา้ท่านนมสัการเทพเจา้ของเขา กจ็ะเป็นอนัตรายเหมอืนหลุมพรางดกั

ท่าน  

                                      
h ขอ้ความทีซ่บัซอ้นนี้ แสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนว่าเป็นการเรยีบเรยีงของตํานานเฉลยธรรมบญัญตั ิ ขอ้ความนี้ใชเ้ป็นบทสรุปของประมวล

กฎหมายพนัธสญัญา จงึอธบิายในทาํนองว่า ชาวอสิราเอลไดร้บัประมวลกฎหมายพนัธสญัญานี้จากพระยาหเ์วหท์ีภ่เูขาซนีาย เป็นการเตรยีม

ตนเขา้ตัง้หลกัแหล่งในแผ่นดนิคานาอนั 
i 
ทตูสวรรคอ์งคน์ี้ดเูหมอืนจะแตกต่างจากพระเจา้ (ปฐก 16:7 เชงิอรรถ g) แมจ้ะมบีทบาทเช่นพระยาหเ์วห ์ทตูสวรรคน์ี้เป็นผูพ้ทิกัษ์รกัษาชาว

อสิราเอล (ปฐก 24:7; กดว 20:16) เช่นเดยีวกบัทีเ่ราจะพบในภายหลงัในหนงัสอืโทบติ (ด ูทบต 5:4 เชงิอรรถ b) 
j
 “อย่าต่อตา้น” ตน้ฉบบัภาษากรกีว่า “อย่ากบฏต่อเขา” ตน้ฉบบัภาษาฮบีรวู่า “อย่าทาํใหเ้ขาขมขืน่” * “นาม” หมายถงึ “บุคคล” นัน้ๆ 
k
 “เสาศกัดิส์ทิธิ”์ หมายถงึ กอ้นหนิทีต่ ัง้อยู่ตามสกัการสถานของชาวคานาอนั เป็นสญัลกัษณ์ของเทพเจา้เพศชาย เช่นเดยีวกบั “ศวิลงึค”์ ของ

ชาวฮนิด ูธรรมบญัญตัหิา้มชาวอสิราเอลมใิหก้ราบไหวเ้สาศกัดิส์ทิธิเ์หล่านี้ (ด ู34:13; ลนต 26:1; ฉธบ 7:5; 12:3; 16:22 ดว้ย) บรรดาประกาศก

กห็า้มไวเ้ช่นเดยีวกนั (ฮชย 3:4; 10:1; มคา 5:12) แต่บรรดาบรรพบุรุษยงัใหค้วามสาํคญัแก่ “เสาศกัดิส์ทิธิ”์ เช่นนี้ (ด ูปฐก 28:18, 22) 
l
 การอธบิายว่าทาํไมชาวอสิราเอลจงึเขา้ยดึครองแผ่นดนิคานาอนัไมไ่ดโ้ดยฉบัพลนัเช่นนี้ ยงัพบไดอ้กีใน ฉธบ 7:22 แต่ยงัมกีารอธบิายแบบ

อื่นๆ ดว้ย (ด ูวนฉ 2:6 เชงิอรรถ f) 
m
 “ทะเลตน้กก” หมายถงึ อ่าวอาคาบา “ทะเลของชาวฟีลสิเตยี” หมายถงึ ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน “ถิน่ทุรกนัดาร” หมายถงึ ถิน่ทุรกนัดารซนีาย 

“แมน้ํ่ายเูฟรตสิ” (ในตน้ฉบบัภาษาฮบีรมูเีพยีง “แมน้ํ่า”) ซึง่ทัง้สีน่ี้เป็นทีก่าํหนดเขตแดนในอุดมการณ์ของอาณาจกัรของกษตัรยิด์าวดิและซา

โลมอน (1 พกษ 5:1) การพดูถงึขอบเขตของแผ่นดนิแห่งพระสญัญาแบบอื่น ด ูกดว 34:1 เชงิอรรถ a; วนฉ 20:1 เชงิอรรถ a 
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98ค. พิธีรบัรองพนัธสญัญา162

a 
 

24 
1
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “ท่านจงขึน้ไปเฝ้าพระยาหเ์วหบ์นภเูขาพรอ้มกบัอาโรน นาดบั 

อาบฮี ูและผูอ้าวุโสชาวอสิราเอลอกีเจด็สบิคน ท่านทัง้หลายจะตอ้งกราบนมสัการเราอยูห่่างๆ 
2
โมเสสเท่านัน้

จะเขา้ใกลพ้ระยาหเ์วหไ์ด ้ส่วนคนอื่นจะเขา้ใกลไ้มไ่ด ้และประชากรจะไมข่ึน้ไปพรอ้มกบัเขา”  
3
โมเสสไปบอกใหป้ระชากรรูพ้ระวาจาทุกคาํและขอ้กําหนดทัง้หมด163

b
ของพระยาหเ์วห ์ ประชากรทุก

คนตอบเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า “พวกเราจะปฏบิตัติามพระวาจาทุกคาํทีพ่ระยาหเ์วหต์รสักบัเรา” 
4
โมเสสบนัทกึ

พระวาจาทุกคาํของพระยาหเ์วหไ์ว ้ เชา้ตรูว่นัรุง่ขึน้ เขาสรา้งพระแท่นบชูาไวท้ีเ่ชงิภเูขา และตัง้หนิสบิสอง

กอ้นไวเ้ป็นตวัแทนทัง้สบิสองเผ่าของอสิราเอล 
5
เขาใหช้ายหนุ่มชาวอสิราเอลเป็นผูถ้วายเครือ่งเผาบชูา และ

ฆา่โคถวายแด่พระยาหเ์วหเ์ป็นศานตบิชูา 
6
โมเสสรองเลอืดครึง่หน่ึงใส่ชามไว ้ แลว้พรมเลอืดอกีครึง่หน่ึงบน

พระแท่นบชูา 
7
เขาเอาหนงัสอืพนัธสญัญาขึน้มาอ่านใหป้ระชากรฟงั ประชากรตอบว่า “พวกเราจะเชื่อฟงัและ

ปฏบิตัติามพระวาจาทีพ่ระยาหเ์วหต์รสั” 
8
โมเสสนําเลอืด164

c
ในชามประพรมประชากรพดูว่า “น่ีคอืโลหติแห่ง

พนัธสญัญาทีพ่ระยาหเ์วหท์รงกระทาํกบัท่าน ตามพระวาจาเหล่าน้ีทัง้หมด”  
9
แลว้โมเสส อาโรน นาดบั อาบฮี ูและผูอ้าวุโสชาวอสิราเอลเจด็สบิคนขึน้ไปบนภเูขา 

10
และเหน็พระ

เจา้ของอสิราเอล ใตพ้ระบาทของพระองคเ์ป็นพืน้สุกใสเหมอืนนิลสคีรามบรสิุทธิด์งัทอ้งฟ้า 
11

บรรดาหวัหน้า

ชาวอสิราเอลเหล่าน้ีเหน็พระเจา้ แต่พระองคม์ไิดท้รงลงโทษเขา เขายงัคงกนิและดื่มกนั 

 

29โมเสสบนภเูขา165

d  
12

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “ท่านจงขึน้มาหาเราบนภเูขาน้ี และจงอยูท่ีน่ี่เถดิ เราจะใหแ้ผ่นศลิา

ทีจ่ารกึธรรมบญัญตัแิละบทบญัญตัทิีเ่ราไดเ้ขยีนไวเ้พื่อสัง่สอนประชากร” 
13

โมเสสพรอ้มกบัโยชวูา ผูช่้วยจงึ

เตรยีมตวัขึน้ไป166

e
บนภเูขาของพระเจา้ 

14
เขาสัง่บรรดาผูอ้าวุโสว่า “ท่านทัง้หลายจงคอยอยูท่ีน่ี่จนกว่าเราจะ

กลบัมาหาท่าน อาโรนและเฮอรจ์ะอยูท่ีน่ี่กบัท่านทัง้หลาย ใครมขีอ้พพิาท กจ็งมาหาเขาทัง้สองคนเถดิ” 
15

โมเสสขึน้ไปบนภเูขา แลว้เมฆปกคลุมภเูขาไว ้
16

พระสริริุง่โรจน์ของพระยาหเ์วห1์67

f
ลงมาอยูบ่นภเูขาซนีาย 

                                      
24 

a
 ขอ้ความตอนนี้รวมเรือ่งเล่าถงึพธิรีบัรองพนัธสญัญาสองเรือ่งเขา้ดว้ยกนั คอื (1) ขอ้ 1-2, 9-11 จากตํานานยาหว์สิต์ มงีานเลีย้งเป็นพธิี

รบัรองพนัธสญัญา (2) ขอ้ 3-8 จากตํานานเอโลฮสิต์ ซึง่มกีารประพรมเลอืดเหนือพระแท่นและเหนือประชาชนเป็นพธิรีบัรองพนัธสญัญา เราจะ

พบเรือ่งพธิรีบัรองพนัธสญัญาอกีแบบหนึ่ง (จากตํานานยาหว์สิต์) ในบทที ่34 
b
 “พระวาจา” หมายถงึ บทบญัญตัสิบิประการ (ด ู20:1ฯ) ซึง่จะเรยีกว่า “ประมวลกฎหมายพนัธสญัญา” ใน 24:7 ส่วน “ขอ้กาํหนด” หมายถงึ กฎ

ต่างๆ ทีเ่พิม่เขา้มาหลงัจากที ่“ประมวลกฎหมายพนัธสญัญา” ไดเ้พิม่เขา้มาก่อนแลว้ (ด ู21:1) 
c
 โมเสสเป็นคนกลางระหว่างพระเจา้และประชาชน เขาจงึเอาเลอืดจากโคตวัเดยีวกนัมาประพรมพระแท่นบชูาซึง่เป็นสญัลกัษณ์หมายถงึพระ

ยาหเ์วห ์ และประพรมประชากรเพือ่แสดงว่าพระเจา้และประชากรของพระองคร์วมเป็นหนึ่งเดยีวอาศยัพนัธสญัญา ดงันัน้ ตอ้งใชเ้ลอืดในพธิี

รบัรองพนัธสญัญา (ด ูลนต 1:5 เชงิอรรถ e) เช่นเดยีวกบัทีพ่ระโลหติของพระครสิตเจา้รบัรองพนัธสญัญาใหม ่(มธ 26:28 เชงิอรรถ i; ฮบ 9:12-

26, 15 เชงิอรรถ i) 
d
 ขอ้ 12-15ก และ 18ข ดเูหมอืนว่าจะมาจากตํานานเอโลฮสิต์ ส่วนขอ้ 15ข-18ก มาจากตํานานสงฆ ์

e
 แปลตามตน้ฉบบัภาษากรกี 

f
 ตามตํานานสงฆ ์ (ด ู 13:22 เชงิอรรถ h) “พระสริริุ่งโรจน์ของพระยาหเ์วห”์ แสดงว่าพระเจา้ประทบัอยู่ทีน่ัน่ พระสริริุ่งโรจน์นี้มลีกัษณะเหมอืน

ไฟ (ในทีน่ี้และใน 40:34-35) ซึง่แตกต่างอย่างชดัเจนจากกลุ่มเมฆทีอ่ยู่รอบๆ ไฟนัน้ ไฟและกลุ่มเมฆเป็นภาพลกัษณ์ทีย่มืมาจากการเล่าถงึการ

สาํแดงพระองคใ์นพายุพรอ้มกบัฟ้าแลบ ฟ้ารอ้ง (19:16 เชงิอรรถ g) แต่มคีวามหมายลกึซึ้งกว่าอกี กล่าวคอื แสงเจดิจา้ซึง่ไมจ่าํเป็นตอ้งมพีรอ้ม



 46 

เมฆปกคลุมภเูขานัน้ไวเ้ป็นเวลาหกวนั ในวนัทีเ่จด็ พระยาหเ์วหท์รงเรยีกโมเสสจากกลางเมฆนัน้ 
17

ชาว

อสิราเอลเหน็พระสริริุง่โรจน์ของพระยาหเ์วหเ์ป็นเหมอืนไฟลุกลามอยูบ่นยอดเขา 
18

โมเสสเขา้ไปในกลุ่มเมฆ

แลว้ขึน้ไปบนภเูขา โมเสสอยูบ่นภเูขาเป็นเวลาสีส่บิวนัสีส่บิคนื168

g
 

 

1IV. รายละเอียดเก่ียวกบัสกัการสถานและศาสนบริกร169

a 

 
30การร่วมสร้างสกัการสถาน 

25 
1
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า 

2
“ท่านจงบอกชาวอสิราเอลใหนํ้าของถวายมาใหเ้รา ท่าน

ทัง้หลายจะรบัของถวายจากทุกคนทีม่ใีจเอือ้เฟ้ือ 
3
ของถวายทีท่่านจะรบัไดแ้ก่ทองคาํ เงนิ ทองสมัฤทธิ ์

4
ผา้สี

มว่ง สมีว่งแดง สแีดงเขม้ ผา้ปา่นเน้ือด ี
5
ผา้ขนแพะ หนงัแกะยอ้มสแีดง หนงัฟอกอยา่งดี170

b
 ไมก้ระถนิเทศ 

6

น้ํามนัจดุตะเกยีง เครือ่งหอมปรงุน้ํามนัทีใ่ชเ้จมิและกํายานหอม 
7
โกเมนและรตันชาตอิื่นๆ สาํหรบัประดบั

เสือ้เอโฟดศกัดิส์ทิธิแ์ละเครือ่งประดบัอกของมหาสมณะ 
8
เขาทัง้หลายจะสรา้งสกัการสถาน171

c
ใหเ้รา เพื่อเรา

จะอยูใ่นหมูพ่วกเขา172

d
 

9
กระโจมทีป่ระทบั และเครือ่งประดบัต่างๆ น้ีท่านจะทาํตามแบบทีเ่ราจะแสดงใหท่้าน

เหน็ 

                                                                                                                       
กบัพายุ (33:22) และทาํใหใ้บหน้าของโมเสสสุกใส (34:29) หมายถงึ พระเดชานุภาพของพระเจา้ทีม่นุษยเ์ขา้ถงึไมไ่ด ้พระสริริุ่งโรจน์นี้เขา้อยู่ใน

กระโจมนดัพบทีเ่พิง่สรา้งขึน้ (40:34-35) และภายหลงัจะเขา้ครอบครองพระวหิารของกษตัรยิซ์าโลมอน (1 พกษ 8:10-11) ก่อนทีก่รุง

เยรซูาเลม็จะถูกทาํลาย ประกาศกเอเสเคยีลเหน็พระสริริุ่งโรจน์ของพระเจา้ออกจากนครไป (อสค 9:3; 10:4, 18-19; 11:22-23) ต่อมา เขายงัได้

เหน็พระสริริุ่งโรจน์กลบัมายงัพระวหิารหลงัใหม ่(อสค 43:1ฯ) สาํหรบัเอเสเคยีล พระสริริุ่งโรจน์จะมรีปูร่างมนุษยท์ีสุ่กใส (อสค 1:26-28) ในพระ

คมัภรีต์อนอื่นๆ โดยเฉพาะในหนงัสอืเพลงสดุด ี พระสริริุ่งโรจน์ของพระยาหเ์วหจ์ะหมายถงึเพยีงพระเดชานุภาพของพระเจา้เท่านัน้ และ

หมายถงึการถวายเกยีรตทิีพ่ระองคค์วรจะไดร้บั โดยเฉพาะในวาระสุดทา้ยของโลก หรอืมฉิะนัน้ หมายถงึอํานาจทาํอศัจรรยข์องพระเจา้ (15:7 

เทยีบ “พระสริริุ่งโรจน์ของพระเยซูเจา้” ใน ยน 2:11; 11:40) 
g
 จงเปรยีบเทยีบการเดนิทางสีส่บิวนัของประกาศกเอลยีาหไ์ปถงึภเูขาซนีาย (1 พกษ 19:8) และการอยู่ในถิน่ทุรกนัดารสีส่บิวนัของพระเยซูเจา้ 

(มธ 4:2//) 

25 
a
 ในบทที ่25-31 (ตํานานสงฆ)์ มรีายละเอยีดบางประการโบราณมาก เช่น ในเรือ่งหบีพนัธสญัญา และกระโจมทีป่ระทบัรวมทัง้ระบบศาสน

พธิซีึง่คงจะมมีาตัง้แต่สมยัของโมเสสแน่ๆ แต่ยงัมรีายละเอยีดอื่นๆ เขา้มาปะปน ซึง่สะทอ้นววิฒันาการของศาสนพธิใีนระยะต่อมาของ

ประวตัศิาสตรข์องอสิราเอล เมือ่พระคมัภรีก์ล่าวรวบยอดว่า “พระเจา้ตรสัแก่โมเสส” ความหมายกค็อืเป็นการยนืยนัว่าระบบศาสนพธิขีอง

อสิราเอล กาํหนดขึน้โดยมอีํานาจของพระเจา้อยู่เบือ้งหลงั 
b
 แปลโดยคาดคะเน เราไมรู่ว้่าคาํภาษาฮบีรทูีใ่ชน้ี้มคีวามหมายอะไรแน่ 

c
 สาํเนาโบราณภาษากรกีและซเีรยีคว่า “ท่านจงสรา้ง”  

d
 ชาวอสิราเอลนมสัการพระเจา้ในสถานทีต่่างๆ ทีพ่ระองคท์รงสาํแดงว่าประทบัอยู่ทีน่ัน่ (ปฐก 12:7; 28:12-19; ฯลฯ) ภเูขาซนีายเป็นสถานทีท่ี่

พระเจา้ทรงสาํแดงพระองคอ์ย่างชดัเจนทีสุ่ด จงึนบัเป็น “ภเูขาของพระเจา้” (3:1; 1 พกษ 19:8) เป็นทีป่ระทบัของพระองค ์ (ฉธบ 33:2; วนฉ 

5:4-5; สดด 68:8; ฮบก 3:3) หบีพนัธสญัญาเป็นเครือ่งหมายของการประทบัอยู่ของพระองค ์(25:22 ด ู1 ซมอ 4:4; 2 ซมอ 6:2) และกระโจมที่

ประทบัซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานหบีพนัธสญัญานัน้จงึเป็นทีพ่าํนกัของพระยาหเ์วห ์ (อพย 25:9; 40:34) กระโจมทีป่ระทบันี้ตดิตามประชากร

อสิราเอลตลอดการเดนิทางในถิน่ทุรกนัดาร (2 ซมอ 7:6) จนกระทัง่พระวหิารทีก่รุงเยรซูาเลม็จะเป็นทีพ่าํนกัถาวรของพระองค ์(1 พกษ 8:10) 
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31กระโจมท่ีประทบัและเคร่ืองประดบั หีบพนัธสญัญา173

e  
10

ท่านจะตอ้งสรา้งหบีไมก้ระถนิเทศใบหน่ึง ยาวสองศอกครึง่ กวา้งหน่ึงศอกครึง่ และสงูหน่ึงศอก

ครึง่174

f
 

11
ท่านจะตอ้งบุภายในและหุม้ภายนอกดว้ยทองคาํบรสิุทธิ ์และทาํขอบทองคาํไวร้อบหบี 

12
ท่านจะตอ้ง

ทาํห่วงทองคาํสีห่่วงตดิไวท้ีข่าหบีทัง้สีด่า้น ดา้นละสองห่วง 
13

ท่านจะตอ้งทาํคานดว้ยไมก้ระถนิเทศแลว้หุม้

ทองคาํ 
14

ท่านจะตอ้งสอดคานน้ีในห่วงทีอ่ยูข่า้งหบีทัง้สองดา้น สาํหรบัหาม 
15

คานนัน้จะตอ้งทิง้ไวใ้นห่วง

ของหบี อยา่ไดถ้อดออกเลย 
16

ท่านจะตอ้งนําแผ่นศลิาจารกึ175

g
 สองแผ่นทีเ่ราจะใหท่้านใส่ไวใ้นหบีนัน้ 

17
ท่าน

จะตอ้งทาํพระทีน่ัง่พระกรณุา176

h
ดว้ยทองคาํบรสิุทธิ ์ยาวสองศอกครึง่ กวา้งหน่ึงศอกครึง่ 

18
ท่านจะตอ้งใชค้อ้น

เคาะทองคาํใหเ้ป็นรปูเครบู177

i
สองตนตัง้ไวท้ีป่ลายพระทีน่ัง่พระกรณุาทัง้สองดา้น 

19
ท่านจะตอ้งตรีปูเครบูตัง้ไว้

ทีป่ลายสุดของหบี ดา้นละตน ใหต้ดิเป็นเน้ือเดยีวกนักบัพระทีน่ัง่พระกรณุาทัง้สองดา้น 
20

เครบูนัน้จะกางปีก

ปกเหนือพระทีน่ัง่พระกรณุา และหนัหน้าเขา้หากนั ต่างมองดพูระทีน่ัง่พระกรณุา 
21

ท่านจะตอ้งตัง้พระทีน่ัง่

พระกรณุาน้ีบนหบีทีบ่รรจแุผ่นศลิาจารกึทีเ่ราจะใหท่้าน 
22

เราจะมาพบท่านทีน่ัน่ และจะพดูกบัท่านจากพระที่

นัง่พระกรณุาระหว่างเครบูทัง้สองตนทีอ่ยูบ่นหบีทีบ่รรจแุผ่นศลิาจารกึ เราจะใหค้าํสัง่แก่ท่านเพื่อประกาศให้

ชาวอสิราเอลรู ้ 

 

32โตะ๊ตัง้ขนมปังถวายพระเจ้า178

j  
23

ท่านจะตอ้งสรา้งโต๊ะไมก้ระถนิเทศ ยาวสองศอก กวา้งหน่ึงศอกและสงูหน่ึงศอกครึง่ 
24

ท่านจะตอ้ง

หุม้โต๊ะน้ีดว้ยทองคาํบรสิุทธิ ์ และทาํขอบทองคาํไวร้อบโต๊ะ 
25

ท่านจะตอ้งทาํกรอบกวา้งหน่ึงฝา่มอื และทาํ

ขอบทองคาํรอบกรอบน้ี 
26

ท่านจะตอ้งทาํห่วงทองคาํสีห่่วง ตดิไวท้ีข่าโต๊ะทัง้สีม่มุ 
27

ห่วงน้ีจะตอ้งอยูต่ดิกบั

                                      
e
 หบีพนัธสญัญามลีกัษณะเป็นหบีรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ มไีมค้านหาม ด ูยชว 3:3; 6:4ฯ; 1 ซมอ 4-6; 2 ซมอ 6; 1 พกษ 8:1-9 เพือ่รูค้วามเป็นไป

ของหบีพนัธสญัญาซึง่สญูหายไปเมือ่กรุงเยรซูาเลม็ถูกทาํลาย (หรอืในรชัสมยัของกษตัรยิม์นสัเสห)์ ชาวอสิราเอลมไิดท้าํหบีพนัธสญัญาขึน้ใหม่

อกีเลย (ด ูยรม 3:16) 
f
 หนึ่งศอกยาวประมาณ 46 เซนตเิมตร 
g
 “ศลิาจารกึ” แปลตามตวัอกัษรว่า “คาํยนืยนั คาํสัง่ หรอืขอ้กาํหนด” เป็นคาํทีห่มายถงึ เงือ่นไขทีก่าํหนดไวใ้นพนัธสญัญา ระหว่างพระ

ราชาธริาชและกษตัรยิป์ระเทศราช ในทีน่ี้ ขอ้กาํหนดดงักล่าวหมายถงึบทบญัญตัสิบิประการทีจ่ารกึไวบ้นแผ่นศลิา แผ่นศลิานี้จงึไดช้ือ่วา่ “ศลิา

จารกึ” (31:18; 32:15; 34:29) เพราะฉะนัน้ หบีพนัธสญัญาจงึไดช้ือ่อกีว่า “หบีบรรจุแผ่นศลิาจารกึ” (25:22; 26:33; 40:21) 
h
 “พระทีน่ัง่พระกรุณา” แปลตามตวัอกัษรว่า “ฝาหบี” รากศพัทภ์าษาฮบีรขูองคาํนี้แปลว่า “ปิด” หรอื “ปกคลุม” จงึมคีวามหมายถงึการลบลา้ง

หรอือภยัโทษบาปในพธิขีออภยัโทษจากพระเจา้ดว้ย เมือ่มหาสมณะใชเ้ลอืดสตัวป์ระพรมฝาหบีหรอืพระทีน่ัง่พระกรุณานี้ ในพธิกีรรมสมยัหลงั

เนรเทศเมือ่ไมม่หีบีพนัธสญัญาแลว้ ชาวอสิราเอลยงัทาํรปูจาํลองของพระทีน่ัง่พระกรุณา เพือ่ใชใ้นพธิขีออภยัโทษจากพระเจา้ต่อไป (ลนต 

16:15) และ 1 พศด 28:11 เรยีกฝาหบีนี้ว่า “พระทีน่ัง่พระกรุณา” ซึง่ประดษิฐานอยู่ในอภสิุทธสิถานหรอืสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ดของพระวหิาร 

ตํานานสงฆเ์ล่าว่าพระยาหเ์วหท์รงสาํแดงพระองคแ์ละตรสักบัโมเสสจากพระทีน่ัง่พระกรุณานี้ (ขอ้ 22; ลนต 16:2; กดว 7:89) 
i
 เครบู ตรงกบัคาํภาษาบาบโิลนว่า karibu หมายถงึ จติทีม่รีปูร่างครึง่มนุษยค์รึง่สตัวท์ีเ่ฝ้าประตูวหิารและราชวงั พระคมัภรีแ์ละภาพวาดใน

ตะวนัออกกลางโบราณ แสดงลกัษณะของ “เครบู” ว่า มหีน้ามนุษย ์ มรี่างสงิโต มปีีก “เครบู” นี้ไมม่บีทบาทใดในศาสนพธิขีองชาวอสิราเอลใน

สมยัเดนิทางในถิน่ทุรกนัดาร และเมือ่เขา้ยดึครองแผ่นดนิคานาอนั จนถงึสมยัทีห่บีพนัธสญัญาประดษิฐานอยู่ทีช่โิลห ์ เพราะทีน่ัน่พระยาหเ์วห์

ไดร้บัสมญานามว่า “พระองคผ์ูป้ระทบัเหนือเครบู” (1 ซมอ 4:4; 2 ซมอ 6:2 ด ู 2 พกษ 19:15; สดด 80:1; 99:1) และยงักล่าวถงึพระองคว์่า 

“ทรง(ขี)่เครบู” (2 ซมอ 22:11 ด ูสดด 18:10) ในพระวหิารของกษตัรยิซ์าโลมอน รปูเครบูเป็นกรอบของหบีพนัธสญัญาและสญูหายไปพรอ้มกบั

หบีในพระวหิาร หลงัยุคเนรเทศชาวอสิราเอลทาํรปูเครบูเลก็ๆ สองตนตดิไวท้ีพ่ระทีน่ัง่แห่งพระกรุณา (ด ู เชงิอรรถ h) ใน อสค 1 และ 10 “เค

รบู” เป็นสตัวเ์ทยีมราชรถของพระยาหเ์วห ์
j
 แปลตามตวัอกัษรว่า “ขนมปงัแห่งพระพกัตร”์ เพราะตัง้ไวเ้ฉพาะพระพกัตรพ์ระยาหเ์วห ์(ด ูลนต 24:5-9; 1 ซมอ 21:5) 
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กรอบโต๊ะเพื่อสอดคานทีใ่ชห้ามโต๊ะ 
28

ท่านจะตอ้งทาํคานน้ีดว้ยไมก้ระถนิเทศแลว้หุม้ทองคาํ คานน้ีใชห้าม

โต๊ะ 
29

ท่านจะตอ้งทาํเครือ่งใชป้ระจาํโต๊ะดว้ยทองคาํ คอื จาน ถว้ย เหยอืก และชามสาํหรบัเทเครือ่งดื่มถวาย 
30

ท่านจะตอ้งวางขนมปงัตัง้ถวายไวบ้นโต๊ะเบือ้งหน้าเราตลอดเวลา  

 

33เชิงประทีป 
31

ท่านจะตอ้งทาํเชงิประทปีดว้ยทองคาํบรสิุทธิ ์ใชค้อ้นเคาะใหเ้ป็นฐาน ลาํตน้ กิง่ ดอกตูม ดอกบาน 

และกลบีตดิเป็นเน้ือเดยีวกนั 
32

มกีิง่ยืน่ออกมาหกกิง่ ขา้งละสามกิง่ 
33

แต่ละกิง่มดีอกบานสามดอกรปูรา่ง

คลา้ยดอกอลัมอนด ์ พรอ้มกบัดอกตูมและกลบี ทัง้หกกิง่มลีกัษณะเช่นเดยีวกนั 
34

เชงิประทปีมดีอกบานสี่

ดอกรปูรา่งคลา้ยดอกอลัมอนด ์พรอ้มกบัดอกตูมและกลบี 
35

ใตก้ิง่ทัง้สามคู่ทีย่ ืน่ออกมาจากเชงิประทปีมดีอก

ตูมคู่ละดอก 
36

ทัง้ดอกตูมและกิง่ตดิเป็นเน้ือเดยีวกนักบัเชงิประทปี ซึง่ทาํดว้ยทองคาํบรสิุทธิช์ ิน้เดยีวโดยใช้

คอ้นเคาะ 
37

ท่านจะตอ้งทาํตะเกยีงเจด็ดวง ตัง้ไวบ้นเชงิประทปีใหส้่องสว่างเบือ้งหน้า 
38

ท่านจะตอ้งทาํคมี

และถาดรองดว้ยทองคาํบรสิุทธิ ์
39

ท่านจะตอ้งใชท้องคาํบรสิุทธิห์นกัสามสบิหา้กโิลกรมัทาํเชงิประทปี คมี

และถาดรองเหล่าน้ี 
40

จงระวงัทาํใหถู้กตอ้งตามทีเ่ราไดแ้สดงใหท่้านเหน็บนภเูขา  

 

34กระโจมท่ีประทบั179

a ผา้และเคร่ืองประดบั  

26 
1
ท่านจะตอ้งสรา้งกระโจมทีป่ระทบัดว้ยผา้ปา่นเน้ือละเอยีดสบิผนื ทอไขวจ้ากดา้ยสมีว่ง สมีว่ง

แดง และสแีดงเขม้ แลว้ปกัอยา่งประณตีเป็นรปูเครบูใหญ่ 
2
ผา้แต่ละผนืยาวสบิสีห่ลา กวา้งสองหลา ใหผ้า้

ทุกผนืมขีนาดเดยีวกนั 
3
ท่านจะนําผา้หา้ผนืมาเยบ็ตดิกนั และเยบ็อกีหา้ผนืตดิกนัดว้ย 

4
ท่านจะใชผ้า้สมีว่งทาํ

หไูวท้ีร่มิผา้ดา้นนอกของผา้ชุดแรก และทาํเช่นเดยีวกนัทีร่มิผา้ผนืสุดทา้ยของชุดทีส่อง 
5
ท่านจะตอ้งทาํหหูา้

สบิหไูวท้ีผ่า้ชุดแรก และอกีหา้สบิหไูวท้ีข่อบนอกของผา้ชุดทีส่อง หทูัง้หมดจะตอ้งตรงกนั 
6
ท่านจะตอ้งทาํ

ตะขอทองคาํหา้สบิอนั เพื่อเกีย่วผา้สองชุดน้ีเขา้ดว้ยกนั เป็นกระโจมที1่80
b
ประทบัหลงัเดยีว  

7
ท่านจะตอ้งทอผา้สบิเอด็ผนืดว้ยขนแพะเพื่อทาํผา้คลุมกระโจมทีป่ระทบัชัน้บน 

8
ผา้แต่ละผนืน้ียาว

สบิหา้หลา กวา้งสองหลา ทุกผนืมขีนาดเดยีวกนั 
9
ท่านจะตอ้งนําผา้หา้ผนืมาเยบ็ตดิกนัเป็นผนืใหญ่ และนํา

อกีหกผนืมาเยบ็ตดิกนั ท่านจะตอ้งพบัผา้ผนืทีห่ก ใหซ้อ้นกนัไวข้า้งหน้ากระโจม 
10

ท่านจะตอ้งทาํหหูา้สบิหู

ไวท้ีร่มิผา้ผนืสุดทา้ยของชุดแรก และทาํหหูา้สบิหไูวร้มิผา้ชุดทีส่อง 
11

ท่านจะตอ้งทาํตะขอทองแดงหา้สบิอนั

เกีย่วผา้สองชุดน้ีไวใ้หเ้ป็นกระโจมทีพ่กัหลงัเดยีว  
12

ครึง่หน่ึงของผา้ทีห่อ้ยเหนือกระโจมตอ้งหอ้ยใหต้กไปทาง ดา้นหลงัของกระโจมทีป่ระทบั 
13

ผา้ที่

เหลอืครึง่หลาตลอดดา้นยาวของกระโจมทีป่ระทบัทัง้สองดา้นตอ้งหอ้ยลงมาปิดขา้งกระโจม  

                                      
26 

a
 “กระโจมทีป่ระทบั” ภาษาฮบีรวู่า mishkan เป็นคาํเฉพาะของตํานานสงฆ ์หมายถงึ สกัการสถานเคลือ่นทีใ่นถิน่ทุรกนัดาร คาํนี้มกัใชโ้ดย

ไมม่คีาํขยาย แต่บางครัง้ยงัพบสาํนวน “กระโจมทีป่ระดษิฐานแผ่นศลิาจารกึ” (ด ู25:16 เชงิอรรถ g) หรอื “ทีป่ระดษิฐานกระโจมนดัพบ” ดงันัน้ 

ตํานานสงฆใ์ชช้ือ่ “กระโจมทีป่ระทบั” นี้ควบคู่ไปกบัคาํ “กระโจมนดัพบ” ซึง่มาจากตํานานโบราณกว่า รายละเอยีดเกีย่วกบักระโจมนี้ แมจ้ะ

เขา้ใจยาก ตอ้งการบอกว่าเป็นสกัการสถานทีโ่ยกยา้ยไดง้า่ย เหมาะกบัเผ่าเร่ร่อน แบบแปลนของสกัการสถานนี้น่าจะสะทอ้นแบบแปลนของ

พระวหิารของกษตัรยิซ์าโลมอนยอ้นกลบัไปอยู่ในถิน่ทุรกนัดารเสยีมากกว่า แต่การทีก่ระโจมนี้มผีา้มา่นกัน้อยู่ดว้ย อาจเป็นรายละเอยีดทีม่า

จากสมยัของโมเสสจรงิๆ (ด ู37:1-11; 38:8; กดว 11:16ฯ; 12:4-10; ฉธบ 13:14-15) 
b
 ดงันัน้ ผา้ทัง้สองผนืนี้จงึคลุมเป็นหลงัคาของกระโจมทีป่ระทบั แต่ยงัมผีา้ทีห่นาและแขง็แรงกว่าคลุมทบัอยู่อกีทหีนึ่ง (ขอ้ 7-13) แลว้มหีนงัแกะ

คลุมทบัเป็นชัน้ทีส่าม (ขอ้ 14) 
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14
ท่านจะตอ้งใชห้นงัแกะยอ้มสแีดงคลุมกระโจม และใชห้นงัฟอกอยา่งดคีลุมขา้งบนอกีชัน้หน่ึง  

 

35โครงคํา้กระโจม  

  
15

ท่านจะตอ้งทาํกรอบฝาตัง้ของกระโจมทีป่ระทบัดว้ยไมก้ระถนิเทศ 
16

แต่ละกรอบยาวสบิศอกและ

กวา้งหน่ึงศอกครึง่ 
17

แต่ละกรอบจะมเีดอืย181

c
รบัสองเดอืย เพื่อยดึกรอบเขา้ดว้ยกนั 

18
ท่านจะตอ้งทาํเช่นน้ี

สาํหรบักรอบฝาตัง้ทุกอนัของกระโจมทีป่ระทบั กรอบฝาตัง้สาํหรบักระโจมทีป่ระทบัดา้นใตย้ีส่บิกรอบ 
19

และ

ทาํฐานเงนิสีส่บิอนัเพื่อรองรบักรอบฝาตัง้ทัง้ยีส่บิกรอบใหแ้ต่ละกรอบมสีองฐานเพื่อรบัเดอืยสองเดอืย 
20

สาํหรบักระโจมทีป่ระทบัดา้นเหนือท่านจะทาํกรอบฝาตัง้ยีส่บิกรอบ 
21

และทาํฐานเงนิสีส่บิฐาน สองฐานใตแ้ต่

ละกรอบ 
22

สาํหรบักระโจมทีป่ระทบัดา้นหลงัทางตะวนัตก ท่านจะทาํกรอบฝาตัง้หกกรอบ 
23

และทาํอกีสอง

กรอบสาํหรบัมมุทางดา้นหลงักระโจมทีป่ระทบั 
24

กรอบสาํหรบัมมุจะยดึกนัสนิท182

d
 ตัง้แต่ดา้นล่างจนถงึ

ดา้นบนทีร่ะดบัห่วงตวัแรก ท่านจะทาํเช่นน้ีสาํหรบักรอบทัง้สองทีท่าํมมุกนั 
25

ดงันัน้ จะมแีปดกรอบ มฐีาน

เงนิรองรบัทัง้สิน้สบิหกฐาน กรอบละสองฐาน 
26

ท่านจะทาํไมข้วางดว้ยไมก้ระถนิเทศหา้อนัสาํหรบักรอบฝาตัง้

ดา้นหน่ึงของกระโจมทีป่ระทบั 
27

และอกีหา้อนัสาํหรบักรอบฝาตัง้อกีดา้นหน่ึงของกระโจมทีป่ระทบั หา้อนั

สาํหรบักรอบฝาตัง้ทางดา้นตะวนัตกคอืดา้นหลงัของกระโจม 
28

ไมข้วางอนักลางอยูก่ลางกรอบฝาตัง้พอดี

และยาวจากกรอบแรกไปจนถงึกรอบสุดทา้ย 
29

ท่านจะหุม้กรอบฝาตัง้เหล่าน้ีดว้ยทองคาํและทาํห่วงทองคาํ

ไวร้อ้ยไมข้วางดว้ย และหุม้ไมข้วางดว้ยทองคาํเช่นเดยีวกนั 
30

ท่านจะตอ้งสรา้งกระโจมทีป่ระทบัขึน้ตามแบบ

ทีเ่ราไดแ้สดงใหท่้านเหน็บนภเูขา  

 

36ผา้ม่าน  

  
31

ท่านจะตอ้งทาํมา่นดว้ยผา้ปา่นเน้ือละเอยีด ทอจากดา้ยสมีว่ง สมีว่งแดงและสแีดงเขม้ แลว้ปกั

อยา่งประณตีเป็นรปูเครบูใหญ่ 
32

ใชห้่วงทองคาํสีห่่วงขงึไวก้บัเสาไมก้ระถนิเทศหุม้ทองคาํสีเ่สา ตัง้อยูบ่น

ฐานเงนิสีฐ่าน 
33

ท่านจะตอ้งขงึมา่นไวใ้ตต้ะขอ และจะตอ้งตัง้หบีบรรจศุลิาจารกึไวห้ลงัมา่น ภายในมา่นจะ

แยกสถานทีศ่กัดิส์ทิธิอ์อกจากสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ด183

e
 

34
ท่านจะตัง้พระทีน่ัง่พระกรณุาบนหบีบรรจศุลิาจารกึ

ในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ด 
35

ท่านจะตอ้งตัง้โต๊ะไวน้อกมา่นทางทศิเหนือ และตัง้เชงิประทปีไวท้างทศิใตข้อง

กระโจมทีป่ระทบั ตรงขา้มกบัโต๊ะ 
36

สาํหรบัทางเขา้กระโจม ท่านจะตอ้งทาํมา่นดว้ยผา้ปา่นเน้ือละเอยีด ทอ

จากดา้ยสมีว่ง สมีว่งแดง และสแีดงเขม้ ปกัอยา่งประณตี 
37

ท่านจะตอ้งทาํเสาไมก้ระถนิเทศหุม้ทองคาํหา้เสา 

มตีะขอทองคาํยดึ สาํหรบัแขวนมา่นน้ี และทาํฐานทองแดงหา้ฐานรองรบัเสาเหล่าน้ี  

                                      
c
 แต่ละฐานมรี่องรบัเดอืยสองเดอืยทีส่่วนล่างของกรอบ 

d
 “สนิท” แปลตามตวัอกัษรว่า “อย่างสมบรูณ์”  

e
 มา่นเป็นทีก่ ัน้สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ดซึง่เป็นทีป่ระทบัของพระยาหเ์วห ์ มใิหผู้ม้านมสัการเขา้ไปได ้ มแีต่มหาสมณะเท่านัน้ทีเ่ขา้ในสถานทีน่ี้ได ้

และเขา้ไดเ้พยีงปีละครัง้เดยีวเท่านัน้ในวนัทาํพธิชีดเชยบาป (ลนต 16 ด ู ฮบ 9:6-14) ในพระวหิารของกษตัรยิซ์าโลมอนกม็มีา่นแยกสถานที่

ศกัดิส์ทิธิอ์อกจากสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ด (1 พกษ 6:16) ในพระวหิารของกษตัรยิเ์ฮโรดกม็มีา่นกัน้เช่นนี้ดว้ย (มธ 27:51//) 
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37พระแท่นเผาเคร่ืองบชูา  

27 
1
ท่านจะตอ้งทาํพระแท่นบชูา184

a
 ดว้ยไมก้ระถนิเทศ ยาวหา้ศอกกวา้งหา้ศอก เป็นรปูสีเ่หลีย่ม

จตุัรสัสงูสามศอก 
2
ท่านจะตอ้งทาํมมุทัง้สีย่ ืน่ออกเป็นเชงิงอน185

b
 เป็นไมช้ิน้เดยีวกนักบัพระแท่นบชูา ท่านจะ

ใชท้องสมัฤทธิห์ุม้พระแท่นบชูาน้ีทัง้หมด 
3
ท่านจะตอ้งทาํถาดสาํหรบัรองรบัเถา้ ทพัพ ี ชามสาํหรบัประพรม 

ขอเกีย่วและถาดรองไฟ ท่านจะทาํเครือ่งใชส้าํหรบัพระแท่นบชูาน้ีทุกชิน้ดว้ยทองสมัฤทธิ ์
4
ท่านจะตอ้งทาํ

ลกูกรงสาํหรบัพระแท่นบชูาดว้ยทองสมัฤทธิฉ์ลุลาย และทาํห่วงทองสมัฤทธิส์ ีห่่วงไวท้ีส่ ีม่มุของลกูกรง 
5
ท่าน

จะตอ้งนําลกูกรงน้ีกรไุวด้า้นล่างใตข้อบพระแท่นลงไปจนถงึครึง่แท่น 
6
ท่านจะตอ้งทาํคานหามดว้ยไมก้ระถนิ

เทศแลว้หุม้ดว้ยทองสมัฤทธิ ์
7
เวลาหามจะไดส้อดคานเขา้ในห่วงทีต่ดิอยูข่า้งพระแท่นบชูาทัง้สองดา้น 

8
ท่าน

จะตอ้งทาํพระแท่นบชูาดว้ยไมก้ระดานใหด้า้นในกลวง และท่านจะตอ้งทาํตามแบบทีเ่ราไดแ้สดงใหท่้านเหน็

บนภเูขา  

 

38ลานหน้ากระโจมท่ีประทบั186

c  
9
ท่านจะตอ้งทาํลานหน้ากระโจมทีป่ระทบั ทางดา้นใตจ้ะมมีา่นกัน้ทาํดว้ยผา้ปา่นเน้ือละเอยีดดา้น

หน่ึงยาวหา้สบิหลา 
10

จะมเีสายีส่บิเสากบัฐานรองรบัยีส่บิฐาน ทาํดว้ยทองสมัฤทธิ ์ เสานัน้มขีอเกีย่ว และมี

ราวทาํดว้ยเงนิ 
11

ทางดา้นเหนือกเ็ช่นเดยีวกนั จะตอ้งมมีา่นกัน้ยาวหา้สบิหลา มเีสาทองสมัฤทธิย์ ีส่บิเสา

ตัง้อยูบ่นฐานรองรบัทาํดว้ยทองสมัฤทธิย์ ีส่บิฐาน เสานัน้มขีอเกีย่ว และมรีาวทาํดว้ยเงนิ 
12

คานดา้นตะวนัตก

กัน้มา่นยาวยีส่บิหา้หลา มเีสาทองสมัฤทธิส์บิเสาอยูบ่นฐานทองสมัฤทธิส์บิฐาน 
13

ลานดา้นตะวนัออก กวา้ง

ยีส่บิหา้หลา แบ่งดงัต่อไปน้ี 
14

รมิประตูเขา้ลานดา้นหน่ึงกัน้มา่นยาวเจด็หลาครึง่ มเีสาสามเสากบัฐานรองรบั

สามฐาน 
15

อกีดา้นหน่ึงกัน้มา่นยาวเจด็หลาครึง่ มเีสาสามเสากบัฐานรองรบัสามฐาน 
16

ตรงทางเขา้กัน้มา่น

ยาวสบิหลา ทาํดว้ยผา้ปา่นเน้ือละเอยีดทอจากดา้ยสมีว่ง สมีว่งแดง และสแีดงเขม้ ปกัอยา่งประณตี มเีสาสี่

เสากบัฐานรองรบัสีฐ่าน 
17

เสาทุกเสารอบลานมรีาวเงนิยดึ มขีอเกีย่วทาํดว้ยเงนิ และฐานรองรบัทาํดว้ยทอง

สมัฤทธิ ์
18

ลานจะตอ้งมคีวามยาวรอ้ยศอก กวา้งหา้สบิศอก มา่นทัง้หมด187

d
จะตอ้งทาํดว้ยผา้ปา่นเน้ือละเอยีดสงู

หา้ศอก และฐานรองรบัทาํดว้ยทองสมัฤทธิ ์
19

เครือ่งใชทุ้กชิน้ในกระโจมทีป่ระทบัรวมทัง้หมดุยดึกระโจม และ

หมดุยดึมา่นกัน้ลานจะตอ้งทาํดว้ยทองสมัฤทธิ ์ 

                                      
27 

a
 พระแท่นบชูานี้คอืพระแท่นสาํหรบัเผาสตัวเ์ป็นบชูา (1 พกษ 8:64 เชงิอรรถ s) ซึง่สาํคญักว่าและต่างจากพระแท่นเผากาํยาน (อพย 

30:1-10) น่าสงัเกตว่าพระแท่นเผาสตัวเ์ป็นบชูานี้ทาํดว้ยไม ้ จงึออกจะแปลก นึกไมอ่อกว่าจะใชเ้ผาสตัวเ์ป็นบชูาไดอ้ย่างไร แมจ้ะหุม้ดว้ยทอง

สมัฤทธิแ์ลว้กต็าม 
b
 “เชงิงอน” คอื ส่วนทีย่ ืน่ออกมาจากมมุทัง้สีข่องพระแท่นเผาบชูา และถอืเป็นส่วนศกัดิส์ทิธิอ์ย่างพเิศษของพระแท่น มหาสมณะจะเอาเลอืด

สตัวม์าเจมิทาเชงิงอนของพระแท่นเผากาํยาน (30:10) เชงิงอนเหล่านี้ปีละครัง้ (29:12) เช่นเดยีวกบัเมือ่อาชญากรคนใดจบัเชงิงอนของพระ

แท่นเผาบชูานี้ เขาจะพน้จากโทษทีค่วรจะไดร้บั (1 พกษ 1:50; 2:28) 
c
 ลานนี้คอืสถานศกัดิส์ทิธิร์อบกระโจมทีป่ระทบั ขอ้ความนี้อธบิายว่ามเีสาปกัมา่นกัน้ไว ้ ลานนี้มลีกัษณะคลา้ยกบัลานในพระวหิารทีก่รุง

เยรซูาเลม็ (1 พกษ 6:36; อสค 40; มธ 21:12//; กจ 21:27-30) 
d
 “มา่นทัง้หมด” ไมม่ใีนตน้ฉบบั สนันิษฐานไดจ้าก 38:16 
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39น้ํามนัตะเกียงเชิงประทีป 
20

ท่านจะตอ้งสัง่ชาวอสิราเอลใหนํ้าน้ํามนัมะกอกเทศบรสิุทธิ ์ มาใส่ตะเกยีงเชงิประทปี จดุใหลุ้กอยู่

ตลอดเวลา 
21

อาโรนกบับรรดาบุตรจะตัง้เชงิประทปีน้ีไวใ้นกระโจมทีป่ระทบันอกมา่น เบือ้งหน้าหบีบรรจแุผ่น

ศลิาจารกึ ตะเกยีงน้ีจะจดุอยูเ่ฉพาะพระพกัตรพ์ระยาหเ์วหต์ัง้แต่เยน็ไปจนถงึเชา้ ใหช้าวอสิราเอลกบั

ลกูหลานปฏบิตัติามคาํสัง่น้ีตลอดไป  

 

40อาภรณ์ของสมณะ 

28 
1
ท่านจงเรยีกอาโรนพีช่ายของท่าน กบับรรดาบุตรคอืนาดบั อาบฮี ูเอเลอาซารแ์ละอธิามารอ์อก

จากชาวอสิราเอลมาใกลท่้านเพื่อจะไดเ้ป็นสมณะรบัใชเ้รา 
2
ท่านจะตอ้งทาํอาภรณ์ศกัดิส์ทิธิใ์หอ้าโรน พีช่าย

ของท่าน เพื่อแสดงศกัดิศ์รแีละเกยีรตขิองตําแหน่งสมณะ 
3
ท่านจะตอ้งสัง่ช่างฝีมอืดทุีกคนทีเ่ราบนัดาลให้

เขามคีวามสามารถ มาทาํอาภรณ์ของอาโรนสาํหรบัพธิเีจมิถวายใหเ้ขาปฏบิตัหิน้าทีส่มณะรบัใชเ้รา 
4
เขา

จะตอ้งทาํอาภรณ์ดงัต่อไปน้ี คอื เครือ่งประดบัอก เสือ้เอโฟด เสือ้คลุม เสือ้ยาวชัน้ในปกัประณตี ผา้โพก

ศรีษะ และผา้คาดเอว ช่างเหล่านัน้จะตอ้งทาํอาภรณ์ศกัดิส์ทิธิส์าํหรบัอาโรน พีช่ายของท่านและบรรดาบุตร

ของเขา เพื่อปฏบิตัหิน้าทีส่มณะรบัใชเ้รา 
5
เขาจะตอ้งใชด้ิน้ทอง ดา้ยสมีว่ง สมีว่งแดงและสแีดงเขม้ และ

ผา้ปา่นเน้ือละเอยีด  

 

41เส้ือเอโฟดของสมณะ188

a  
6
บรรดาช่างจะตอ้งทาํเสือ้เอโฟดดว้ยผา้ปา่นเน้ือละเอยีด ทอจากดิน้ทอง ดา้ยสมีว่ง สมีว่งแดง และสี

แดงเขม้ ปกัอยา่งประณตี 
7
เสือ้เอโฟดจะตอ้งมสีายสองสายทีบ่่า ตดิกบัเสือ้ทัง้สองดา้น 

8
สายรดัเอวของเสือ้

เอโฟด จะตอ้งทอเป็นชิน้เดยีวกนั ทัง้เป็นงานฝีมอืประณตี เช่นเดยีวกบัเสือ้เอโฟด ทอจากดิน้ทอง ดา้ยสี

มว่ง สมีว่งแดง สแีดงเขม้ และจากปา่นเน้ือละเอยีด
 9

ท่านจะตอ้งเอาโกเมนสองเมด็ สลกัชื่อบรรดาบุตรของ

อสิราเอล 
10

เมด็หน่ึงสลกัชื่อบุตรหกคน อกีเมด็หน่ึงสลกัชื่อบุตรอกีหกคน เรยีงตามลาํดบัอาย ุ
11

ท่านจะตอ้ง

ใชช่้างพลอยและช่างแกะสลกัตราฝีมอืด ี สลกัชื่อบุตรของอสิราเอลไวบ้นโกเมนทัง้สองเมด็น้ี แลว้ฝงัในเรอืน

ทองคาํ
 12

ท่านจะตอ้งนําโกเมนทัง้สองเมด็มาตดิบนสายของเสือ้เอโฟด เพื่อเตอืนใหท้รงระลกึถงึบรรดาบุตร

ของอสิราเอล อาโรนจะแบกชื่อของเขาทัง้หลายไวบ้นบ่า เฉพาะพระพกัตรพ์ระยาหเ์วห ์ เพื่อใหเ้ราระลกึถงึ

เขา
 13

ท่านจะตอ้งทาํเรอืนทองคาํสองเรอืนรองรบัโกเมนทัง้สองเมด็น้ี 
14

และทาํสรอ้ยทองคาํบรสิุทธิส์องสายตี

เกลยีวเหมอืนเชอืก ตดิกบัเรอืนทองคาํ 

                                      
28 

a
 พนัธสญัญาเดมิใชค้าํ ephod (เราไมรู่ค้วามหมายแน่นอน) หมายถงึ สามสิง่ดงันี้ (1) เครือ่งมอืสาํหรบัทาํนายอนาคต โดยขอคาํตอบจาก

พระยาหเ์วห ์ (ด ู 1 ซมอ 2:28 เชงิอรรถ l) (2) “ผา้ปา่นคาดเอว” คลา้ยผา้ขาวมา้ซึง่สมณะใชข้ณะประกอบพธิถีวายบชูา (ด ู 1 ซมอ 2:18 

เชงิอรรถ e) (3) “เสือ้กัก๊” ของมหาสมณะ ซึง่คลา้ยกบัเสือ้เกราะหน้าอก มสีายรดัและสายสะพายคาดใหต้ดิกบัตวัผูส้วม บนเสือ้กัก๊นี้ม ี“ทบัทรวง

สาํหรบัตดัสนิ” ตดิอยู่ (ขอ้ 15ฯ) ซึง่บรรจุลกูเต๋าสองชนิด คอือุรมิและธุมมมิ (ขอ้ 30; ลนต 8:7-8 ด ู1 ซมอ 14:41 เชงิอรรถ r) การบรรยายเช่นนี้

ทาํใหม้กีารเอาเครือ่งมอืทาํนายอนาคตมารวมกบัเครือ่งแต่งกายของมหาสมณะ แต่ตามความจรงิแลว้ อาภรณ์ของมหาสมณะเช่นนี้เริม่ใชใ้น

สมยัหลงัเนรเทศเท่านัน้ ส่วน “เครือ่งมอืทาํนายอนาคต” ทีบ่รรจุลกูเต๋าไมม่หีลกัฐานปรากฏว่าไดใ้ชอ้กีในสมยัหลงัจากกษตัรยิด์าวดิ (ด ู วนฉ 

8:27 เชงิอรรถ i) 
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42เคร่ืองประดบัอกสาํหรบัรบัรู้พระประสงค ์
15

ท่านจะตอ้งทาํเครือ่งประดบัอกสาํหรบัรบัรูพ้ระประสงค ์ ปกัอยา่งประณตีเหมอืนปกัเสือ้เอโฟด 

ดว้ยดิน้ทอง ดา้ยสมีว่ง สมีว่งแดง สแีดงเขม้ และดว้ยผา้ปา่นเน้ือละเอยีด 
16

เครือ่งประดบัอกน้ีจะเป็นรปู

สีเ่หลีย่มจตุัรสั พบัสองทบ ยาวหน่ึงคบื และกวา้งหน่ึงคบื189

b
 
17

ท่านจะตอ้งเอารตันชาตสิต่ีาง ๆ มาตดิเรยีงไว้

เป็นสีแ่ถว190

c
 แถวแรกตดิทบัทมิ บุษราคมั และมรกต 

18
แถวทีส่องตดิพลอยสมีลูนกการเวก นิลและเพชร 

19

แถวทีส่ามตดิไพฑรูย ์โมรา และเพทายสมีว่ง 
20

แถวทีส่ ีต่ดิเพทาย โกเมน และมณโีชต ิรตันชาตเิหล่าน้ีจะตดิ

อยูใ่นเรอืนทองคาํ บนเครือ่งประดบัอก 
21

รตันชาตเิหล่าน้ีเป็นสญัลกัษณ์ของสบิสองตระกูลของชาวอสิราเอล 

แต่ละเมด็มชีื่อของแต่ละตระกูลแกะสลกัไวเ้หมอืนแกะสลกัตรา 
22

ท่านจะตอ้งทาํสรอ้ยทองคาํบรสิุทธิ ์ ตี

เกลยีวเหมอืนเชอืกสาํหรบัเครือ่งประดบัอก 
23

191

d
ท่านจะตอ้งทาํห่วงทองคาํสองห่วง ตดิกบัมมุบนของ

เครือ่งประดบัอก 
24

ท่านจะรอ้ยสรอ้ยทองคาํสองสายกบัห่วงสองห่วงน้ี 
25

ปลายอกีสองขา้งของสรอ้ยยดึตดิ

กบัเรอืนทองคาํทัง้สอง ซึง่อยูบ่นสายของเสือ้เอโฟดดา้นหน้า 
26

ท่านจะตอ้งทาํห่วงทองคาํสองห่วงตดิกบัมมุ

ล่างของเครือ่งประดบัอกไวท้ีข่อบดา้นในตดิกบัเสือ้เอโฟด 
27

ท่านจะทาํห่วงทองคาํอกีสองห่วง ตดิไว้

ดา้นหน้าสายของเสือ้เอโฟดตรงส่วนล่างใกลต้ะเขบ็เหนือสายรดัเอว 
28

ท่านจะตอ้งรอ้ยเชอืกสมีว่งแดงเขา้กบั

ห่วงเครือ่งประดบัอกและห่วงเสือ้เอโฟด เพื่อใหเ้ครือ่งประดบัอกอยูเ่หนือสายรดัเอว ไมห่ลุดออกมา  
29

ดงันัน้ เมือ่อาโรนจะเขา้ไปในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ เขาจะนําชื่อตระกูลของอสิราเอลไวท้ีห่น้าอก บน

เครือ่งประดบัอกสาํหรบัรบัรูพ้ระประสงค ์ เฉพาะพระพกัตรพ์ระยาหเ์วห ์ เพื่อใหเ้ราระลกึถงึท่านทัง้หลาย

เสมอไป 
30

ท่านจะตอ้งใส่ลกูเต๋าอุรมิและธุมมมิในผา้เครือ่งประดบัอกสาํหรบัรบัรูพ้ระประสงค ์ ใหล้กูเต๋าน้ีอยู่

ทีห่น้าอกของอาโรน เมือ่เขาเขา้เฝ้าพระยาหเ์วห ์ อาโรนจะนําเครือ่งกําหนดพระประสงคส์าํหรบั192

e
ชาว

อสิราเอลไวท้ีห่น้าอกของเขา เมือ่เขาเขา้เฝ้าพระยาหเ์วหเ์สมอ  

 

43เส้ือคลมุ  

  
31

ท่านจะตอ้งทาํเสือ้คลุมใตเ้สือ้เอโฟด เสือ้คลุมน้ีเป็นสมีว่งทัง้ตวั 
32

มช่ีองตรงกลางสาํหรบัสวมศรีษะ 

ใชผ้า้ขลบิรอบคอ เหมอืนเสือ้ทหาร เพื่อจะไดไ้มข่าดงา่ย 
33

ทีช่ายล่างของเสือ้ ท่านจะตอ้งทาํพู่เป็นรปูผล

ทบัทมิดว้ยดา้ยสมีว่ง สมีว่งแดง สแีดงเขม้193

f
 ไวโ้ดยรอบ ระหว่างผลทบัทมิท่านจะตอ้งแขวนลกูกระพรวน

ทองคาํ 
34

ใหล้กูกระพรวนอยูส่ลบักนักบัผลทบัทมิ รอบชายดา้นล่างของเสือ้คลุม 
35

อาโรนจะตอ้งสวมเสือ้คลุม

น้ีเมือ่เขาปฏบิตัหิน้าทีส่มณะ เสยีงลกูกระพรวนจะดงัเมือ่เขาเขา้ไปในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์เฉพาะพระพกัตรพ์ระ

ยาหเ์วห ์หรอืออกจากสถานทีน่ัน้ เขาจะไมต่อ้งตาย194

g
  

                                      
b
 ประมาณ 23 ซม. หรอื 9 นิ้ว 

c
 ตน้ฉบบัภาษาฮบีรซูํ้าคาํ “เป็นพลอยแถวสีแ่ถว” 

d
 ตน้ฉบบัภาษากรกี ย่อขอ้ความในขอ้ 23-28 ตามตน้ฉบบัภาษาฮบีร ูยา้ยมาใส่หลงัขอ้ 29 

e
 เครือ่งกาํหนดพระประสงคส์าํหรบัชาวอสิราเอล นัน่คอืโดยทาํนายอนาคต (ด ู28:6 เชงิอรรถ a) 

f
 ตน้ฉบบัภาษากรกีและของชาวสะมารตินั เสรมิว่า “และผา้ลนิินทอละเอยีด” 
g
 คนโบราณเชือ่กนัว่าเสยีงลกูกระพรวนขบัไล่ปีศาจได ้
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44เคร่ืองหมายของการเจิมถวาย 
36

ท่านจะตอ้งทาํแถบคาดศรีษะดว้ยทองคาํบรสิุทธิ ์ และสลกัอกัษรบนแถบทองคาํน้ีเป็นคาํว่า “เจมิ

ถวายแด่พระยาหเ์วห”์ 
37

ท่านจะใชเ้ชอืกสมีว่งผกูแถบทองคาํน้ีไวด้า้นหน้าของผา้โพกศรีษะ 
38

อาโรนจะสวม

แถบน้ีไวบ้นหน้าผากเสมอ เพือ่รบัความผดิพลาดใดๆ ทีช่าวอสิราเอลอาจจะทาํในการถวายเครือ่งบชูามาอยู่

กบัตน อาโรนจะสวมแถบทองคาํน้ีบนหน้าผากเสมอ เพื่อใหพ้ระยาหเ์วหโ์ปรดชาวอสิราเอล195

h
 

39
ท่านจะตอ้ง

ทอผา้ปา่นเน้ือละเอยีดทาํเสือ้ยาวชัน้ใน และผา้โพกศรีษะ ท่านจะตอ้งทาํผา้คาดเอวปกัอยา่งประณตี  

 

45อาภรณ์ของสมณะ 
40

ท่านจะตอ้งทาํเสือ้ยาวชัน้ใน ผา้คาดเอว และหมวกใหบ้รรดาบุตรของอาโรนสวมเพื่อแสดงศกัดิศ์รี

และเกยีรตยิศ 
41

196

i
ท่านจะเอาเสือ้ผา้เหล่าน้ีใหอ้าโรนพีช่ายของท่าน และบรรดาบุตรของเขาสวมใส่ แลว้ท่าน

จะเจมิถวายเขา แต่งตัง้197

j
 และเจมิถวายใหเ้ขาปฏบิตัหิน้าทีส่มณะรบัใชเ้รา 

42
ท่านจะตอ้งทาํกางเกงขาสัน้ดว้ย

ผา้ปา่นเน้ือละเอยีด ยาวจากบัน้เอวจนถงึโคนขา เพื่อจะไดด้ไูมน่่าเกลยีด198

k
 

43
อาโรนและบรรดาบุตรจะตอ้ง

สวมกางเกงเสมอเมือ่เขา้ไปในกระโจมนดัพบ หรอืเมือ่เขา้ใกลพ้ระแท่นบชูา เพื่อปฏบิตัหิน้าทีส่มณะใน

สถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ เขาจะไดไ้มท่าํผดิ จนมโีทษถงึประหารชวีติ ขอ้กําหนดเหล่าน้ีเขาและลกูหลานจะตอ้ง

ปฏบิตัติลอดไป  

 

46การเจิมถวายอาโรนและบรรดาบตุรถวายแด่พระเจ้า พิธีเตรียม  

29 
1
ท่านจะตอ้งเจมิถวายอาโรนกบับรรดาบุตรเป็นสมณะรบัใชเ้ราดว้ยพธิดีงัน้ี จงนําโคหนุ่มเพศผู้

ตวัหน่ึงและแกะเพศผูส้องตวัทีไ่มบ่าดเจบ็หรอืพกิาร 
2
นําขนมปงัไรเ้ชือ้ ขนมปงัไรเ้ชือ้คลุกน้ํามนั และขนมปงั

กรอบบางไรเ้ชือ้ทาน้ํามนัซึง่ลว้นทาํจากแป้งสาลอียา่งด ี
3
ใส่กระบุงเดยีวกนันํามาถวายเราพรอ้มกบัโคและ

แกะเพศผู ้ 

 

47การชาํระร่างกาย สวมอาภรณ์และเจิม  
4
ท่านจะตอ้งพาอาโรนและบรรดาบุตรมาทีท่างเขา้กระโจมนดัพบ ใหเ้ขาอาบน้ําชาํระรา่งกายให้

สะอาด199

a
 

5
แลว้ท่านจะนําอาภรณ์มาใหอ้าโรนสวมใส่ คอืเสือ้ยาวชัน้ใน เสือ้คลุม เสือ้เอโฟดและเครือ่งประดบั

อก แลว้ผกูสายรดัเอวของเสือ้เอโฟด 
6
ท่านจะตอ้งสวมผา้โพกศรีษะใหเ้ขา และคาดแถบบนผา้โพกศรีษะนัน้ 

                                      
h
 มหาสมณะไดร้บัการเจมิถวายแด่พระเจา้ จงึชดเชยความผดิพลาดโดยไมต่ัง้ใจทีเ่กดิขึน้ในการประกอบพธิกีรรมได ้

i
 ขอ้นี้เป็นการบอกล่วงหน้าขอ้ความใน 29:1 ซึง่จะขยายความหมายของการเจมิมหาสมณะ (29:7 และ ลนต 8:12) ใหค้รอบคลุมไปถงึสมณะ

โดยทัว่ไปดว้ย ขอ้นี้คงถูกเพิม่เตมิเขา้มาในภายหลงั 
j
 “แต่งตัง้” แปลตามตวัอกัษรว่า “ท่านจะใส่ในมอืของเขา” หมายถงึ เครือ่งบชูาทีส่มณะซึง่เพิง่รบัตําแหน่งจะรบัมาเพือ่นําไปถวายแด่พระยาห์

เวห ์(29:9; 32:29; ลนต 8:27-28; วนฉ 17:5,12; 1 พกษ 13:33) 
k
 “เพือ่จะไดด้ไูมน่่าเกลยีด” เป็นเหตุผลเดยีวกบัทีเ่ราพบในประมวลกฎหมายพนัธสญัญาทีห่า้มสมณะมใิหข้ ึน้บนัไดพระแท่นบชูา (20:26) แมว้่า

จะมบีนัไดในพระวหิารกต็าม 

29 
a
 หมายถงึ การอาบน้ําทัง้ตวั ต่างจากการลา้งใน 30:19-21 การอาบน้ําทัง้ตวัทาํใหผู้ท้ ีจ่ะรบัเจมิปราศจากมลทนิตามทีพ่ธิกีรรมเรยีกรอ้ง 
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เป็นเครือ่งหมายแสดงการเจมิถวายแด่พระเจา้ 
7
ต่อจากนัน้ ท่านจะนําน้ํามนัเจมิเทลงบนศรีษะของเขาและ

เจมิเขา  
8
ท่านจะตอ้งพาบรรดาบุตรของเขาใหส้วมเสือ้ยาวชัน้ใน 

9
และคาดผา้คาดเอว200

b
 แลว้สวม

เครือ่งประดบัศรีษะ เขาจะไดเ้ป็นสมณะตามพระบญัชาตลอดไป ดงัน้ี ท่านจะแต่งตัง้อาโรนกบับรรดาบุตรให้

เป็นสมณะ  

 

48ของถวายบชูา 
10

ท่านจะตอ้งนําโคเพศผูม้าขา้งหน้ากระโจมนดัพบ อาโรนและบรรดาบุตรจะวางมอืบนหวัของโคนัน้

201

c
 

11
ท่านจะตอ้งฆา่โคเฉพาะพระพกัตรพ์ระยาหเ์วหต์รงทางเขา้กระโจมนดัพบ

 12
ท่านจะตอ้งจุม่น้ิวมอืลงใน

เลอืดโคทามมุทีเ่ป็นเชงิงอนของพระแท่นบชูา เทเลอืดทีเ่หลอืทัง้หมดไวท้ีเ่ชงิพระแท่นบชูา 
13

ท่านจะตอ้งเอา

ไขมนัทัง้หมดทีต่ดิอยูก่บัเครือ่งในสตัว ์มนัเปลวทีหุ่ม้ตบั ไตทัง้สองขา้งพรอ้มไขมนัทีหุ่ม้อยู ่มาเผาเป็นเครือ่ง

บชูาบนพระแท่น 
14

ส่วนเน้ือ หนงัและมลูโคใหเ้ผาทิง้นอกค่าย พธิน้ีีเป็นการถวายบชูาลบลา้งบาป  
15

หลงัจากนัน้ ท่านจะตอ้งนําแกะเพศผูม้าตวัหน่ึง อาโรนกบับรรดาบุตรจะวางมอืบนหวัแกะตวันัน้ 
16

ท่านจะตอ้งฆา่แกะตวันัน้ รองเลอืดมาเทรอบพระแท่น 
17

แลว้ท่านจะตอ้งตดัแกะออกเป็นส่วนๆ ลา้งเครือ่ง

ในและขาใหส้ะอาด วางไวบ้นส่วนทีต่ดันัน้และบนท่อนหวั 
18

แลว้ท่านจะตอ้งเผาแกะทัง้ตวับนพระแท่นบชูา

เป็นเครือ่งเผาบชูาถวายแด่พระยาหเ์วห ์กลิน่หอม202

d
ของเครือ่งเผาบชูาน้ีเป็นทีพ่อพระทยัพระยาหเ์วห ์

19
ท่าน

จะตอ้งนําแกะเพศผูอ้กีตวัหน่ึง อาโรนกบับรรดาบุตรจะวางมอืบนหวัแกะตวันัน้ 
20

ท่านจะตอ้งฆา่แกะตวันัน้ 

รองเลอืดส่วนหน่ึงมาทาติง่หดูา้นขวาของอาโรน203

e
 ทาติง่หดูา้นขวาของบรรดาบุตร ทาน้ิวหวัแมม่อืขวา และ

น้ิวหวัแมเ่ทา้ขวาของทุกคน แลว้เทเลอืดทีเ่หลอืรอบพระแท่น 
21

204

f
แลว้ท่านจะตอ้งนําเลอืดจากพระแท่น และ

น้ํามนัสาํหรบัเจมิมาประพรมอาโรนและอาภรณ์ของเขา ประพรมบรรดาบุตรและอาภรณ์ของเขา ดงัน้ี อาโรน 

บรรดาบุตร และอาภรณ์ของเขาทุกคนจะไดร้บัเจมิถวายแด่พระเจา้  

 

49พิธีแต่งตัง้สมณะ  
22

ท่านจะตอ้งนําไขมนัจากตวัแกะคอืไขมนัทีห่าง ไขมนัทีหุ่ม้เครือ่งใน กอ้นไขมนัทีต่บั ไตทัง้สองกบั

ไขมนัทีหุ่ม้อยู ่ และสะโพกดา้นขวา เพราะแกะตวัน้ีใชส้าํหรบัพธิแีต่งตัง้สมณะ
 23

ท่านจะตอ้งนําขนมปงัหน่ึง

กอ้น ขนมปงัไรเ้ชือ้คลุกน้ํามนัหน่ึงกอ้น ขนมปงักรอบบางไรเ้ชือ้จากกระบุงขนมปงัไรเ้ชือ้ทีต่ ัง้ไวเ้ฉพาะพระ

พกัตรพ์ระยาหเ์วห ์
24

นําขนมปงัทัง้หมดน้ีวางในมอือาโรนและบรรดาบุตร สัง่ใหเ้ขายืน่ถวายเป็นบชูาแด่พระ

                                      
b
 ตน้ฉบบัภาษาฮบีรยูํ้าว่า “เอวของอาโรนและบรรดาบุตร” แต่ตน้ฉบบัภาษากรกีไมซ่ํ้า 

c
 การวางมอืบนหวัของสตัวท์ีจ่ะถวายเป็นบชูาแสดงว่าสตัวน์ัน้เป็นตวัแทนของผูถ้วาย 

d
 “กลิน่หอม…เป็นทีพ่อพระทยั” เป็นการเปรยีบเทยีบแสดงว่าพระเจา้พอพระทยัรบัเครือ่งบชูาเหมอืนกบัมนุษยท์ีม่คีวามพงึพอใจเมือ่ดมกลิน่

หอม (เทยีบ ปฐก 8:21; ลนต 1:9; กดว 28:2) 
e
 “ดา้นขวา” ตามฉบบัแปล ตน้ฉบบัภาษาฮบีร ูมเีพยีงว่า “ห”ู 

f
 ขอ้นี้คงเพิม่เตมิในภายหลงั ตน้ฉบบัภาษากรกีใส่ไวก้่อน ขอ้ 20ข; ส่วนตน้ฉบบัของชาวสะมารตีนัใส่ไวห้ลงัจากขอ้ 28 ลนต ใส่ไวห้ลงั ลนต 

8:29 ซึง่ตรงกบั อพย 29:26 
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ยาหเ์วห2์05

g
 

25
ท่านจะตอ้งรบัขนมปงัเหล่าน้ีมาจากมอืของเขาทัง้หลาย และจะเผาบนพระแท่นบชูา เป็นเครือ่ง

เผาบชูาถวายแด่พระยาหเ์วห ์กลิน่หอมของเครือ่งบชูาน้ีเป็นทีพ่อพระทยัพระยาหเ์วห ์ 
26

แลว้ท่านจะตอ้งนําส่วนอกของแกะทีใ่ชส้าํหรบัพธิแีต่งตัง้อาโรนเป็นสมณะยืน่ถวายเป็นบชูาแด่

พระยาหเ์วหต์ามพธิ ีส่วนน้ีจะเป็นส่วนของท่าน
 27

จากตวัแกะทีใ่ชส้าํหรบัพธิแีต่งตัง้อาโรนกบับรรดาบุตรเป็น

สมณะ ท่านจะตอ้งถวายส่วนอก โดยยืน่ถวายตามพธิ ี ทัง้ส่วนสะโพกทีส่งวนไวใ้หส้มณะดว้ย 
28

เราสัง่ท่าน

ตลอดไปว่า ส่วนเหล่าน้ีจะเป็นส่วนของอาโรนและบรรดาบุตร เป็นส่วนทีบ่รรดาชาวอสิราเอลจะตอ้งสงวนไว้

สาํหรบัพระยาหเ์วห ์ และใหแ้ก่บรรดาสมณะ เมือ่ชาวอสิราเอลถวายศานตบิชูาแด่พระยาหเ์วห ์
29

อาภรณ์

ศกัดิส์ทิธิข์องอาโรนจะตอ้งตกทอดไปถงึบรรดาบุตรหลงัจากทีอ่าโรนถงึแก่มรณภาพแลว้ บรรดาบุตรจะสวม

อาภรณ์เหล่าน้ี เมือ่รบัเจมิและแต่งตัง้ 
30

บุตรของอาโรนทีส่บืตําแหน่งสมณะจะสวมอาภรณ์เหล่าน้ีเป็นเวลา

เจด็วนั เมือ่เขาเขา้ไปในกระโจมนดัพบเพื่อปฏบิตัหิน้าทีใ่นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ 

 

50งานเล้ียงศกัด์ิสิทธ์ิ  
31

ท่านจะตอ้งเอาเน้ือแกะทีใ่ชส้าํหรบัพธิแีต่งตัง้สมณะมาปรงุอาหารในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์
32

อาโรนกบั

บรรดาบุตร จะกนิเน้ือแกะ และขนมปงัในกระบุงทีท่างเขา้กระโจมนดัพบ 
33

เขาจะตอ้งกนิส่วนทีใ่ชส้าํหรบั

ถวายบชูาชดเชยบาปในพธิรีบัเจมิถวายแด่พระเจา้และในพธิแีต่งตัง้เป็นสมณะ มเีพยีงสมณะเท่านัน้ทีก่นิ

อาหารน้ีได ้ เพราะเป็นอาหารศกัดิส์ทิธิ ์
34

ถา้มเีน้ือจากเครือ่งบชูาของพธิแีต่งตัง้สมณะ หรอืขนมปงัเหลอือยู่

จนถงึรุง่เชา้ ท่านจะตอ้งเผาทิง้ อยา่กนิของเหลอื เพราะเป็นของศกัดิส์ทิธิ ์
35

ท่านจะตอ้งทาํดงัน้ีใหอ้าโรนกบั

บรรดาบุตรตามทีเ่ราสัง่ท่านทุกประการ ท่านจะใชเ้วลาเจด็วนัเพื่อทาํพธิแีต่งตัง้เขาเป็นสมณะ  

 

51การเจิมถวายพระแท่นเผาบชูา  

  
36

ระยะเวลาเจด็วนันัน้ แต่ละวนั ท่านจะตอ้งเอาโคหนุ่มตวัหน่ึงมาถวายเป็นเครือ่งบชูาลบลา้งบาป 

เพื่อชดเชยบาป ท่านจะตอ้งทาํพธิชีดเชยเพื่อลบลา้งบาปจากพระแท่นบชูา แลว้จงึใชน้ํ้ามนัเจมิพระแท่นบชูา

นัน้ถวายแด่พระเจา้ 
37

ท่านจะตอ้งทาํพธิชีดเชยบาปเพื่อพระแท่นบชูา และใชน้ํ้ามนัเจมิถวายแด่พระเจา้ทุก

วนัจนครบเจด็วนั แลว้พระแท่นบชูานัน้จะศกัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ด สิง่ใดทีม่าสมัผสัพระแท่นบชูาจะศกัดิส์ทิธิด์ว้ย  

 

52เคร่ืองเผาบชูาประจาํวนั  

  
38

ทุกๆ วนัตลอดไปท่านจะตอ้งนําลกูแกะเพศผูส้องตวัอายหุน่ึงปีมาถวายบนพระแท่นบชูา 
39

ท่าน

จะตอ้งถวายลกูแกะตวัหน่ึง ในเวลาเชา้ อกีตวัหน่ึงถวายเวลาเยน็ 
40

จะตอ้งถวายลกูแกะตวัแรกพรอ้มกบั

แป้งสาลอียา่งดปีระมาณสีล่ติร206

h
 เคลา้กบัน้ํามนัมะกอกเทศประมาณสองลติร207

i
 และเทเหลา้องุน่ประมาณสอง

ลติรเป็นเครือ่งบชูาดว้ย 
41

ท่านจะถวายลกูแกะตวัทีส่องเป็นเครือ่งบชูาเวลาเยน็ พรอ้มกบัถวายแป้งสาลแีละ

เทเหลา้องุน่ถวายเป็นบชูาเหมอืนในเวลาเชา้ กลิน่หอมของเครือ่งบชูาน้ีเป็นทีพ่อพระทยัพระยาหเ์วห ์
42

น่ีคอื

                                      
g
 พธิถีวายเครือ่งบชูานี้ทาํโดยยกของถวายยืน่ไปขา้งหน้าแลว้ดงึกลบั เป็นสญัลกัษณ์หมายถงึ การถวายสิง่ของแด่พระเจา้ แลว้พระเจา้ทรงคนื

ใหแ้ก่สมณะ 
h
 “ประมาณสีล่ติร” แปลตามตวัอกัษรว่า “หนึ่งในสบิเอฟาห”์ หนึ่งเอฟาห ์เท่ากบั 45 ลติร 

i
 “ประมาณสองลติร” แปลตามตวัอกัษร “หนึ่งในสีฮ่นิ” หนึ่งฮนิ เท่ากบั 7.5 ลติร  
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เครือ่งเผาบชูาทีช่าวอสิราเอลทุกยคุทุกสมยัในอนาคตจะตอ้งถวายเสมอทีท่างเขา้กระโจมนดัพบ เฉพาะพระ

พกัตรพ์ระยาหเ์วห ์ในสถานทีท่ีเ่ราจะมาพบท่าน208

j
และพดูกบัท่าน  

  
43

เราจะมาพบชาวอสิราเอลทีน่ี่ ซึง่พระสริริุง่โรจน์ของเราจะบนัดาลใหศ้กัดิส์ทิธิ ์
44

เราจะบนัดาลให้

กระโจมนดัพบและพระแท่นบชูาศกัดิส์ทิธิ ์ เราจะบนัดาลใหอ้าโรนกบับรรดาบุตรศกัดิส์ทิธิเ์พื่อจะเป็นสมณะ

รบัใชเ้รา 
45

เราจะพาํนกัอยูใ่นหมูช่าวอสิราเอล และเราจะเป็นพระเจา้ของเขา 
46

เขาทัง้หลายจะรูว้่าเราซึง่เป็น

พระยาหเ์วห ์ พระเจา้ของเขา ไดนํ้าเขาออกจากแผ่นดนิอยีปิต ์ เพื่อเราจะไดพ้าํนกัอยูใ่นหมูเ่ขา เราซึง่เป็น

พระยาหเ์วห ์เป็นพระเจา้ของเขา  

 

53พระแท่นเผากาํยาน  

30 
1
ท่านจะตอ้งทาํพระแท่นเผากํายาน209

a
 ท่านจะทาํพระแท่นน้ีดว้ยไมก้ระถนิเทศ 

2
เป็นรปูสีเ่หลีย่ม

จตุัรสักวา้งและยาวดา้นละหน่ึงศอก สงูสองศอก มมีมุเป็นเชงิงอนเป็นไมช้ิน้เดยีวกนักบัตวัพระแท่น 
3
ท่าน

จะตอ้งทาบดา้นบนกบัดา้นขา้งทัง้สีด่า้นและเชงิงอนดว้ยทองคาํบรสิุทธิ ์และทาํขอบทองคาํไวร้อบพระแท่น 
4

ท่านจะตอ้งทาํห่วงทองคาํสองห่วงไวใ้ตข้อบทัง้สองดา้นตรงกนัขา้ม เพื่อสอดไมค้านสาํหรบัหาม 
5
ท่าน

จะตอ้งทาํคานดว้ยไมก้ระถนิเทศ หุม้ดว้ยทองคาํ  
6
ท่านจะตอ้งตัง้พระแท่นน้ีไวห้น้ามา่นทีแ่ขวนอยูห่น้าหบีบรรจแุผ่นศลิาจารกึ ซึง่มพีระทีน่ัง่พระ

กรณุาปิดอยู ่ สถานทีน่ัน้เป็นสถานทีท่ีเ่ราจะพบกบัท่าน 
7
อาโรนจะเผากํายานหอมทุกเชา้บนพระแท่นน้ี ทุก

เชา้เมือ่เขามาจดัแต่งตะเกยีง เขาจะเผากํายาน 
8
เมือ่อาโรนมาจดุตะเกยีงตอนเยน็ เขาจะเผากํายานดว้ย 

การเผากํายานถวายเฉพาะพระพกัตรพ์ระยาหเ์วหน้ี์จะมอียูต่ลอดไปทุกยคุทุกสมยั 
9
ท่านอยา่เผากํายาน

ธรรมดาบนพระแท่นน้ี หรอืถวายสตัวบ์ชูาทีต่อ้งเผา หรอืธญับชูา และอยา่เทเหลา้องุน่ถวายบนพระแท่นน้ี 
10

อาโรนจะทาํพธิชีดเชยบาปทีเ่ชงิงอนของพระแท่นน้ีปีละครัง้ พธิชีดเชยบาปน้ีจะตอ้งทาํปีละครัง้สาํหรบัชน

ทุกยคุทุกสมยัในอนาคต โดยใชเ้ลอืดสตัวท์ีถ่วายเป็นบชูาลบลา้งบาป พระแท่นน้ีเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ดถวาย

แด่พระยาหเ์วห ์ 

54ภาษีบาํรงุสกัการสถาน 
11

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า 
12

“เมือ่ท่านจะสาํรวจจาํนวนประชากรชาวอสิราเอล ใหแ้ต่ละคน

จา่ยเงนิแก่พระยาหเ์วหเ์ป็นค่าไถ่ชวีติของตน210

b
 เพื่อหลกีเลีย่งภยัพบิตัทิีจ่ะเกดิขึน้เมือ่มกีารสาํรวจจาํนวน

ประชากร 
13

ทุกคนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนจาํนวนประชากรจะตอ้งจา่ยเงนิหนกัประมาณสองสลงึ คอืครึง่หน่ึง

ของบาทมาตรฐานทีเ่กบ็ไวใ้นสกัการสถาน เงนิหนกัสองสลงึน้ีจะสงวนไวส้าํหรบัถวายแด่พระยาหเ์วห ์
14

แต่

ละคนทีม่ชีื่อในทะเบยีนจาํนวนประชากรคอืผูท้ีม่อีายตุัง้แต่ยีส่บิปีขึน้ไป จะตอ้งจา่ยเงนิทีส่งวนไวส้าํหรบั

ถวายแด่พระยาหเ์วห ์
15

คนมัง่มไีมต่อ้งถวายมากกว่าสองสลงึ และคนยากจนกไ็มต่อ้งถวายน้อยกว่าน้ี เมือ่

                                      
j
 “ท่าน” ในตน้ฉบบัภาษากรกีและของชาวสะมารตินัเป็นเอกพจน์ ส่วนตน้ฉบบัภาษาฮบีรวู่า “ท่านทัง้หลาย” 

30 
a
 ในพระวหิารของกษตัรยิซ์าโลมอน พระแท่นเผากาํยานนี้ตัง้อยู่หน้าสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ด (1 พกษ 6:20-21) พระแท่นชนิดนี้พบไดท้ัว่ไป

ในตะวนัออกกลางสมยัโบราณ 
b
 ตน้ฉบบัภาษาฮบีร ูเสรมิทีต่รงนี้อกีว่า “เมือ่มกีารสาํรวจจาํนวนประชากร” ตน้ฉบบัภาษากรกีไมม่ ี
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เขาจะถวายเงนิทีส่งวนไวส้าํหรบัพระยาหเ์วหเ์ป็นค่าไถ่ชวีติของท่านทัง้หลาย211

c
 

16
ท่านจะตอ้งรบัเงนิค่าไถ่ชวีติ

จากชาวอสิราเอลน้ีไปเป็นค่าใชจ้า่ยสาํหรบัคารวกจิในกระโจมนดัพบ การกระทาํเช่นน้ีจะทาํใหพ้ระยาหเ์วหท์

รงระลกึว่าชาวอสิราเอลไดจ้า่ยค่าไถ่ชวีติของตนแลว้”  

 

55อ่างทองสมัฤทธ์ิ  
17

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า 
18

“ท่านจะตอ้งทาํอ่างเพื่อใชช้าํระลา้ง มฐีานรองรบัทาํดว้ยทอง

สมัฤทธิ ์ตัง้ไวร้ะหว่างกระโจมนดัพบและพระแท่นบชูา ตกัน้ําใส่ไว ้
19

อาโรนกบับรรดาบุตรจะไดใ้ชน้ํ้านัน้ลา้ง

มอืและลา้งเทา้ 
20

เมือ่เขาจะเขา้ไปในกระโจมนดัพบ เขาจะตอ้งใชน้ํ้าลา้งมอืและลา้งเทา้ เพื่อจะไมต่อ้งตาย 

และเมือ่เขาจะเขา้ไปใกลพ้ระแท่นบชูาเพื่อปฏบิตัหิน้าทีส่มณะถวายเครือ่งเผาบชูาแด่พระยาหเ์วห ์
21

เขา

จะตอ้งลา้งมอืและลา้งเทา้ เพื่อจะไมต่อ้งตาย ขอ้กําหนดน้ีเขาและลกูหลานจะตอ้งปฏบิตัติามตลอดไปทุกยคุ

ทุกสมยั”  

 

56น้ํามนัท่ีใช้เจิม212

d  

  
22

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า 
23

“ท่านจงนําเครือ่งหอมอยา่งดต่ีอไปน้ี คอื มดยอบเหลวหนกัหา้รอ้ย

บาท อบเชยหอมหนกัครึง่หน่ึงคอืสองรอ้ยหา้สบิบาท ตะไครห้อมหนกัสองรอ้ยหา้สบิบาท 
24

การะบนูหนกัหา้

รอ้ยบาท ทัง้หมดน้ีชัง่ตามน้ําหนกับาทมาตรฐานทีเ่กบ็ไวใ้นสกัการสถาน และน้ํามนัมะกอกเทศประมาณเจด็

ลติร 
25

ท่านจะนําเครือ่งหอมทัง้หมดน้ีมาปรงุตามวธิกีารของผูป้รงุน้ําหอม ทาํเป็นน้ํามนัสาํหรบัการเจมิ

ศกัดิส์ทิธิ ์
26

ท่านจะตอ้งใชน้ํ้ามนัหอมน้ีเจมิกระโจมนดัพบ หบีบรรจแุผ่นศลิาจารกึ 
27

โต๊ะกบัเครือ่งใชป้ระจาํ

โต๊ะ เชงิประทปี กบัเครือ่งใชป้ระจาํเชงิประทปี พระแท่นเผากํายาน 
28

พระแท่นเผาเครือ่งบชูากบัเครือ่งใช้

ประจาํพระแท่น อ่างและฐานรองรบั 
29

ท่านจะตอ้งเจมิสิง่เหล่าน้ีถวายแด่พระเจา้ แลว้สิง่เหล่าน้ีจะเป็นสิง่

ศกัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ด สิง่ใดทีส่มัผสัสิง่เหล่าน้ีกจ็ะศกัดิส์ทิธิไ์ปดว้ย 
30

ท่านจะตอ้งเจมิอาโรนกบับรรดาบุตรดว้ย เพื่อ

ถวายเขาใหเ้ป็นสมณะรบัใชเ้รา 
31

ท่านจะบอกชาว อสิราเอลดงัน้ีว่า “น้ํามนัทีใ่ชเ้จมิน้ีจะเป็นน้ํามนัศกัดิส์ทิธิ ์

สาํหรบัท่านทัง้หลาย213

e
ตลอดไปทุกยคุทุกสมยั” 

32
ท่านจะตอ้งไมใ่ชน้ํ้ามนัน้ีชโลมรา่งกายมนุษย ์ และตอ้งไมใ่ช้

ส่วนผสมปรงุน้ํามนัหอมใดๆ เลย เพราะน่ีเป็นน้ํามนัศกัดิส์ทิธิท์ ีท่่านจะตอ้งเคารพเป็นน้ํามนัศกัดิส์ทิธิ ์
33

ผูใ้ด

                                      
c
 คนรวยและคนจนมฐีานะเดยีวกนัเฉพาะพระพกัตรพ์ระเจา้ เรามหีลกัฐานเกีย่วกบั “เชเขล (บาท) มาตรฐานทีเ่กบ็ไวใ้นสกัการสถาน” นี้ใน

ขอ้ความจากสมยัหลงัเท่านัน้ คอืในขอ้นี้ 38:24-26; ลนต 5:15; 27:25; กดว 3:47; 18:16 เชเขลมาตรฐานนี้บางทหีมายถงึเชเขลเก่า ซึง่หนกั

ประมาณ 13 กรมั หรอืเท่ากบัหนึ่งในหา้สบิของหนึ่งมนีา แต่ต่อมา เชเขลมน้ํีาหนกัลดลงเหลอืประมาณหนึ่งในหกสบิของหนึ่งมนีา คอืราว 11 

กรมั (ด ูอสค 45:12) 
d
 ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการใชน้ํ้ามนัเจมิ เช่นเดยีวกบัเรือ่งกาํยาน (ขอ้ 34-35) เป็นขอ้กาํหนดทีเ่กดิขึน้ในภายหลงั สมณะทุกคนจะตอ้งไดร้บัเจมิ 

แต่หา้มเจมิฆราวาส จากหลกัฐานโบราณ มแีต่กษตัรยิเ์ท่านัน้ทีไ่ดร้บัเจมิ (1 ซมอ 10:1ฯ; 16:1ฯ; 1 พกษ 1:39; 2 พกษ 9:6; 11:12) การเจมินี้

ทาํใหก้ษตัรยิเ์ป็นบุคคลศกัดิส์ทิธิ ์ไดช้ือ่ว่า “ผูร้บัเจมิของพระยาหเ์วห”์ (1 ซมอ 24:7; 26:9, 11, 23; 2 ซมอ 1:14, 16; 19-22) ซึง่ในภาษาฮบีรใูช้

คาํว่า “เมสสยิาห”์ ในภาษากรกีว่า “ครสิต์” ในเพลงสดุด ี ชือ่นี้มกัใชก้บักษตัรยิด์าวดิและราชวงศ ์ และต่อมาจะเป็นสมญาของกษตัรยิท์ีจ่ะเสดจ็

มาในอนาคต คอื “พระเมสสยิาห”์ ซึง่มกีษตัรยิด์าวดิเป็นรปูแบบ พนัธสญัญาใหมนํ่าสมญานี้มาประยุกต์ใชก้บัพระเยซูครสิตเจา้ ดเูหมอืนว่า

บรรดาสมณะเริม่รบัการเจมิตัง้แต่สมยัชาวเปอรเ์ซยีปกครองเท่านัน้ นัน่คอื หลงัจากกลบัจากเนรเทศแลว้ ส่วนขอ้เขยีนจากตํานานสงฆส์งวน

การเจมิไวส้าํหรบัมหาสมณะเท่านัน้ (29:7; ลนต 4:3, 5, 16; 8:12) ต่อมา การเจมินี้จงึขยายออกไปใชก้บัสมณะทุกคน (ดงัเช่นขอ้ 30; 28:41; 

40:15; ลนต 7:36; 10:7; กดว 3:3) 
e
 “ท่านทัง้หลาย” แปลจากตน้ฉบบัภาษากรกี ส่วนตน้ฉบบัภาษาฮบีรวู่า “สาํหรบัเรา” 
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ทีท่าํน้ํามนัหอมเหมอืนน้ํามนัเจมิน้ี หรอืใชน้ํ้ามนัน้ีกบัคนใดทีไ่มใ่ช่สมณะ จะตอ้งถูกขบัไล่ออกจากประชากร

อสิราเอล”  

 

57กาํยาน  

  
34

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “ท่านจงนําเครือ่งหอมต่อไปน้ี ปรมิาณเท่าๆ กนั คอื กํายาน 

ชะมดเชยีง มหาหงิคุ ์ และกํายานบรสิุทธิ ์
35

ท่านจะตอ้งปรงุเครือ่งหอมเหล่าน้ีเป็นเครือ่งหอมสาํหรบัเผาบชูา

ผสมกบัเกลอื ตามวธิกีารของผูป้รงุเครือ่งหอม เครือ่งหอมน้ีจะบรสิุทธิแ์ละศกัดิส์ทิธิ ์
36

ท่านจะนําเครือ่งหอม

ส่วนหน่ึงบดใหล้ะเอยีด แลว้แบ่งออกตัง้ไวห้น้าหบีบรรจแุผ่นศลิาจารกึในกระโจมนดัพบ ซึง่เป็นสถานทีท่ีเ่รา

จะพบกบัท่าน ท่านจะตอ้งเคารพเครือ่งหอมน้ีเป็นสิง่ทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ด 
37

ท่านจะตอ้งไมใ่ชส้่วนผสมน้ีปรงุ

เครือ่งหอมใด ๆ เพื่อใชส้่วนตวั ท่านจะตอ้งเคารพเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิถ์วายแด่พระยาหเ์วห ์ ผูใ้ดทีป่รงุเครือ่ง

หอมน้ีเพื่อสดูดมส่วนตวั จะตอ้งถูกขบัไล่ออกจากประชากรของตน” 

 

58ช่างทาํสกัการสถาน 

31 
1
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า 

2
“ดซู ิ เราคดัเลอืกเบซาเลล บุตรของอุร ี ซึง่เป็นบุตรของเฮอร ์

จากเผ่ายดูาห ์
3
เราใหเ้ขามพีระจติของพระเจา้214

a
 อยา่งเตม็เป่ียม เขาจะมฝีีมอื ความรูแ้ละความชาํนาญในการ

งานทุกชนิด 
4
คดิประดษิฐท์าํลวดลายในทองคาํ เงนิและทองสมัฤทธิ ์

5
เจยีระไนเพชรพลอยฝงัในเรอืน 

แกะสลกัไมแ้ละงานช่างอื่นๆ ทุกชนิด 
6
เราใหโ้อโฮลอีบั บุตรของอาหสิะมคั จากเผ่าดานเป็นผูร้ว่มงานกบัเขา 

และทาํใหช่้างทุกคนมฝีีมอื ทาํงานทุกอยา่งตามทีเ่ราสัง่ท่าน 
7
คอื กระโจมนดัพบ หบีบรรจแุผ่นศลิาจารกึ 

พระทีน่ัง่พระกรณุา และเครือ่งตกแต่งกระโจมทัง้หมด 
8
โต๊ะและเครือ่งใชป้ระจาํโต๊ะ เชงิประทปีทาํดว้ย

ทองคาํบรสิุทธิ ์ กบัเครือ่งใชป้ระจาํเชงิประทปี พระแท่นเผากํายาน 
9
พระแท่นสาํหรบัเครือ่งเผาบชูา กบั

เครือ่งใชป้ระจาํพระแท่น อ่างและฐานรอง 
10

อาภรณ์ทีใ่ชใ้นพธิกีรรม อาภรณ์ศกัดิส์ทิธิท์ ีอ่าโรนและบรรดา

บุตรสวมเมือ่ปฏบิตัหิน้าทีส่มณะ 
11

น้ํามนัสาํหรบัเจมิและเครือ่งหอมเผาสาํหรบัสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์เขาทัง้หลาย

จะทาํทุกสิง่ตามทีเ่ราไดส้ัง่ท่าน”  

 

59การหยดุงานในวนัสบับาโต215

b  

  
12

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า 
13

“จงบอกชาวอสิราเอลดงัน้ีว่า ท่านทัง้หลายจะตอ้งรกัษาวนัสบับา

โตของเราไวเ้ป็นวนัหยดุงาน เพราะเป็นเครือ่งหมายระหว่างเรากบัท่านตลอดไปทุกยคุทุกสมยัในอนาคต 

เพื่อแสดงว่า เราเป็นพระยาหเ์วห ์คอืผูท้รงแยกท่านไวใ้หเ้ป็นผูศ้กัดิส์ทิธิ ์
14

ดงันัน้ ท่านจะตอ้งหยดุงานในวนั

สบับาโต เพราะเป็นวนัศกัดิส์ทิธิส์าํหรบัท่าน ผูใ้ดทีล่ะเมดิวนัน้ี จะตอ้งรบัโทษประหารชวีติ ผูใ้ดทีท่าํงานใน

วนันัน้จะตอ้งถูกขบัไล่ออกจากประชากรของตน 
15

วนัทาํงานมหีกวนั แต่วนัทีเ่จด็จะเป็นวนัหยดุงานโดย

เดด็ขาด และเป็นวนัศกัดิส์ทิธิถ์วายแด่พระยาหเ์วห ์ ผูใ้ดทาํงานในวนัสบับาโตจะตอ้งรบัโทษประหารชวีติ 
16

                                      
31 

a
 คนโบราณคดิว่า พระจติของพระเจา้เป็นแหล่งกาํเนิดของพรสวรรคท์ุกอย่าง ในทีน่ี้ หมายถงึฝีมอืในงานช่างต่างๆ เป็นการมสี่วนร่วมใน

พระปรชีาญาณของพระเจา้ 
b
 ขอ้ความเรือ่งวนัสบับาโตนี้ไมต่่อเนื่องจากเรือ่งทีเ่พิง่เล่า แต่อาจแทรกเขา้มาทีน่ี่ เพือ่เน้นบทบาทสาํคญัของวนัสบับาโตในพธิกีรรมของชาว

อสิราเอล 
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ชาวอสิราเอลจะตอ้งรกัษาวนัสบับาโตไวเ้ป็นวนัฉลองตลอดไปทุกยคุทุกสมยั เป็นพนัธสญัญานิรนัดร 
17

วนั

สบับาโตจะเป็นเครือ่งหมายระหว่างเรากบัชาวอสิราเอลตลอดไป เพราะพระยาหเ์วหท์รงสรา้งสวรรคแ์ละ

แผ่นดนิในหกวนั และทรงหยดุทาํการงานและทรงพกัผ่อนในวนัทีเ่จด็”  

 

60โมเสสรบัแผน่ศิลาจารึกพระบญัญติั216

c  

  
18

เมือ่พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสบนภเูขาซนีายแลว้ พระองคป์ระทานแผ่นศลิาจารกึสองแผ่นใหเ้ขา 

เป็นแผ่นศลิาทีท่รงจารกึดว้ยพระหตัถข์องพระองค ์

 

2V. ลกูโคทองคาํและการรือ้ฟ้ืนพนัธสญัญา 217

a 

 

61ลกูโคทองคาํ218

b  

32 
1
เมือ่ประชากรเหน็ว่าโมเสสอยูบ่นภเูขานานแลว้ ยงัไมล่งมา เขาจงึมาชุมนุมกนัรอบอาโรนพดู

ว่า “เรว็เขา้ ท่านจงสรา้งรปูเคารพใหเ้ราสกัรปูหน่ึงเพื่อเป็นผูนํ้าทางพวกเราเถดิ เราไมรู่ว้่าเกดิอะไรขึน้กบั

โมเสสคนนัน้ คนทีนํ่าเราออกมาจากแผ่นดนิอยีปิต”์ 
2
อาโรนบอกว่า “จงถอดต่างหทูองคาํทีภ่รรยาและ

บุตรชายบุตรหญงิของท่านสวมอยูนํ่ามาใหข้า้พเจา้” 
3
ประชากรทุกคนกถ็อดต่างหทูองคาํนํามาใหอ้าโรน 

4

อาโรนรบัต่างหจูากมอืของประชากร แลว้นํามาหลอมในเบา้ หล่อเป็นรปูลกูโคตวัหน่ึง ประชากรต่างรอ้งว่า 

“ชาวอสิราเอลทัง้หลาย น่ีแหละเป็นพระเจา้ของท่าน ผูท้รงนําท่านทัง้หลายออกมาจากแผ่นดนิอยีปิต”์219

c
 
5
เมือ่

อาโรนเหน็เช่นน้ี เขากส็รา้งพระแท่นบชูาขึน้ไวเ้บือ้งหน้ารปูลกูโคนัน้ แลว้ประกาศว่า “พรุง่น้ีจะมงีานเลีย้ง

ฉลอง เพื่อเป็นเกยีรตแิด่พระยาหเ์วห”์ 
6
เชา้ตรูว่นัรุง่ขึน้ เขาทัง้หลายถวายเครือ่งเผาบชูาและศานตบิชูา 

ประชากรต่างนัง่ลงกนิและดื่ม แลว้ลุกขึน้เล่นสนุกสนาน  

                                      
c
 ขอ้นี้ต่อจาก 24:12-15 หลงัจากขอ้ความยดืยาวจากตํานานสงฆท์ีแ่ทรกเขา้มา (25:1-31:17) แผ่นศลิาทีจ่ารกึบทบญัญตัสิบิประการเรยีกว่า 

“ศลิาจารกึ” (ด ู 25:16 เชงิอรรถ g) บรรจุเงือ่นไขของพนัธสญัญา โดยปกตคินโบราณมกัจารกึสนธสิญัญาไวบ้นแผ่นศลิาหรอืเสาหนิ และเกบ็

รกัษาไวใ้นสกัการสถาน 

32 
a
 เมือ่วเิคราะหบ์ทที ่32-34 ในดา้นวรรณกรรม จะเหน็ไดว้่าขอ้ความนี้รวมตํานานยาหว์สิต์และเอโลฮสิต์เขา้ดว้ยกนัจนแยกรายละเอยีดจาก

กนัไดย้าก เรือ่งการทาํพนัธสญัญาในบทที ่34 ตามตํานานยาหว์สิต์ เป็นการเล่าเรือ่งเดยีวกนักบัการทาํพนัธสญัญาจากตํานานเอโลฮสิต์ในบทที ่

24 แต่ยงัเล่าดว้ยว่าชาวอสิราเอลไดล้ะเมดิพนัธสญัญาโดยการนมสัการลกูโคทองคาํในบทที ่ 32 เรือ่งราวการทาํพนัธสญัญาในบทที ่ 34 จงึเป็น

การรือ้ฟ้ืนพนัธสญัญา เพือ่จะไดร้กัษาตํานานทัง้สองไวไ้ด ้
b
 “ลกูโค” ทองคาํ น่าจะเป็นรปูโคโตเตม็ทีม่ากกว่า แต่ชาวอสิราเอลเรยีกโคนี้อย่างประชดประชนัว่า “ลกูโค” “โคผู”้ นี้เป็นสญัลกัษณ์ของการ

ประทบัอยู่ของเทพเจา้ในตะวนัออกกลางโบราณ ในความเป็นจรงิ อาจมชีาวอสิราเอลกลุ่มหนึ่งซึง่เป็นคู่แขง่กบักลุ่มของโมเสสตอ้งการใหม้รีปูโค

เป็นสญัลกัษณ์ของการประทบัอยู่ของพระเจา้ แทนหบีพนัธสญัญา แต่พระเจา้ของพวกนี้ยงัคงเป็นพระยาหเ์วห ์ (ขอ้ 5) ซึง่ทรงนําชาวอสิราเอล

ออกจากอยีปิต์ (ขอ้ 4 และ 8) นกัวชิาการบางคนคดิว่า เรือ่งนี้เป็นการนําเหตุการณ์มาเล่าในเรือ่งการอพยพ แต่ความจรงิอาจจะตรงกนัขา้ม คอื 

กษตัรยิเ์ยโรโบอมัทรงรือ้ฟ้ืนประเพณโีบราณเมือ่ทรงสัง่ใหส้รา้งรปูโคทองคาํ (1 พกษ 12:28 เชงิอรรถ d) 
c
 รปูโคไมไ่ดเ้ป็นรปูของพระยาหเ์วห ์แต่เป็นเพยีงทีร่องพระบาทของเทพเจา้ทีม่องไมเ่หน็ ตามความคดิของคนโบราณในตะวนัออกกลาง รปูโค

ทาํหน้าทีเ่ป็นผูนํ้าทางเช่นเดยีวกบัหบีพนัธสญัญา (ดขูอ้ 1) 
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62พระยาหเ์วหท์รงเตือนโมเสส  
7
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “จงรบีลงไปขา้งล่างเถดิ เพราะประชากรของท่านซึง่ท่านไดนํ้า

ออกมาจากแผ่นดนิอยีปิตไ์ดท้าํผดิอยา่งสาหสั 
8
เขาเปลีย่นวถิทีางอยา่งรวดเรว็ออกจากทางทีเ่ราไดส้ัง่ใหเ้ขา

เดนิ เขาหล่อรปูลกูโคขึน้ แลว้กราบนมสัการ ทัง้ยงัถวายบชูาแก่รปูนัน้ พรอ้มกบักล่าวว่า ชาวอสิราเอล

ทัง้หลาย น่ีแหละเป็นพระเจา้ของท่านผูท้รงนําท่านออกมาจากแผ่นดนิอยีปิต”์ 
9

220

d
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสส

ต่อไปว่า 
10

“เรารูจ้กัคนเหล่าน้ีด ี เขาดือ้ดงึเหลอืเกนิ อยา่หา้มเราเลย ความโกรธของเราจะเผาผลาญเขา

ทัง้หลาย และเราจะทาํลายเขา เราจะทาํใหท่้านเป็นชนชาตใิหญ่”  

 

63คาํอ้อนวอนของโมเสส221

e 
11

โมเสสออ้นวอนพระยาหเ์วห ์ พระเจา้ของตนว่า “ขา้แต่พระยาหเ์วห ์ ทาํไมพระองคท์รงปล่อยให้

พระพโิรธเผาผลาญประชากรของพระองคท์ีพ่ระองคไ์ดท้รงนําออกมาจากแผ่นดนิอยีปิตด์ว้ยอานุภาพ

ยิง่ใหญ่และดว้ยพระหตัถท์รงฤทธิ ์
12

ทาํไมจะใหช้าวอยีปิตเ์ยาะเยย้ไดว้่า ‘พระองคท์รงนําเขาออกมาดว้ย

ความประสงคร์า้ย จะฆา่เสยีทีภ่เูขา จะทาํลายใหห้มดสิน้จากแผ่นดนิ’ ขอทรงระงบัพระพโิรธเถดิ ขอทรง

เปลีย่นพระทยัอยา่ทาํรา้ยประชากรของพระองคเ์ลย 
13

ขอทรงระลกึถงึอบัราฮมั อสิอคั และยาโคบ ผูร้บัใช้

พระองคเ์ถดิ พระองคท์รงสญัญากบัเขาโดยทรงสาบานอาศยัพระนามพระองคว์่า เราจะใหล้กูหลานของท่าน

มจีาํนวนมากมายเหมอืนดาวในทอ้งฟ้า เราจะใหแ้ผ่นดนิทีเ่ราสญัญาไวน้ี้ทัง้หมดแก่ลกูหลานของท่าน และ

เขาจะครอบครองเป็นมรดกตลอดไป” 
14

พระยาหเ์วหจ์งึทรงเปลีย่นพระทยัไมท่รงลงโทษประชากรของ

พระองค ์ 

 

64โมเสสทาํลายศิลาจารึกพระบญัญติั  

  
15

โมเสสกลบัลงมาจากภเูขาถอืแผ่นศลิาจารกึสองแผ่นทีจ่ารกึพระบญัญตัไิวท้ัง้สองดา้น คอืดา้นหน้า

และดา้นหลงั 
16

ศลิาจารกึนัน้เป็นฝีพระหตัถพ์ระเจา้ ตวัอกัษรทีจ่ารกึนัน้เป็นตวัอกัษรทีพ่ระเจา้ทรงจารกึลง

บนแผ่นศลิา  
17

โยชวูาไดย้นิเสยีงประชากรรอ้งตะโกน กบ็อกโมเสสว่า “มเีสยีงรบกนัดงัมาจากค่าย” 
18

โมเสสตอบ

ว่า  

“นัน่ไมใ่ช่เสยีงรอ้งของผูช้นะ  

ไมใ่ช่เสยีงครํ่าครวญของผูแ้พ ้ 

แต่ขา้พเจา้ไดย้นิเสยีงเพลงฉลอง”  

                                      
d
 ขอ้ 9 ไมม่ใีนตน้ฉบบัภาษากรกี 

e
 พระคมัภรีก์ล่าวถงึโมเสสในฐานะทีเ่ป็นคนกลางผูย้ ิง่ใหญ่ระหว่างพระเจา้กบัมนุษยใ์นสมยัทีเ่กดิภยัพบิตั ิ(5:22-23; 8:4; 9:28; 10:17) วอนขอ

พระเจา้ใหท้รงรกัษามเีรยีมพีส่าว (กดว 12:13) และโดยเฉพาะอย่างยิง่วอนขอพระเจา้ใหท้รงพระกรุณาต่อประชาชนขณะทีเ่ดนิทางในถิน่

ทุรกนัดาร (5:22-23; 32:11-14, 30-32; กดว 11:2; 14:13-19; 16:22; 21:7; ฉธบ 9:25-29) พระคมัภรีย์งักล่าวถงึหน้าทีเ่ป็นคนกลางของโมเสส

นี้อกีใน สดด 99:6; 106:23; บสร 45:3; ยรม 15:1; ด ู2 มคบ 15:14 เชงิอรรถ e 
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19
เมือ่โมเสสเขา้มาใกลค้่าย เขากเ็หน็รปูลกูโคและเหน็ประชากรกําลงัเตน้ราํ โมเสสโกรธมาก ทุ่ม

แผ่นศลิาทีถ่อือยูล่งไปจนแตกทีเ่ชงิเขา 
20

เขาเอารปูลกูโคทีป่ระชากรหล่อมาเผา แลว้บดเป็นผงละเอยีด 

โปรยลงในน้ําและบงัคบัใหช้าวอสิราเอลดื่มน้ํานัน้222

f
 

21
โมเสสถามอาโรนว่า “ประชาชนเหล่าน้ีทาํอะไรท่าน 

ท่านจงึทาํใหเ้ขาทาํบาปหนกัเช่นน้ี” 
22

อาโรนตอบว่า “ขอเจา้นายอยา่ไดโ้กรธขา้พเจา้เลย ท่านรูแ้ลว้ว่า 

ประชากรน้ีมคีวามโน้มเอยีงจะทาํชัว่อยูเ่สมอ 
23

เขาบอกขา้พเจา้ว่า ‘จงสรา้งรปูเคารพใหเ้ราสกัรปูหน่ึง เพื่อ

เป็นผูนํ้าทางพวกเราเถดิ เราไมรู่ว้่าเกดิอะไรขึน้กบัโมเสสคนนัน้ คนทีนํ่าเราออกมาจากแผ่นดนิอยีปิต’์ 
24

ขา้พเจา้จงึบอกเขาว่า ‘ใครมทีองคาํบา้ง’ คนทีม่ทีองคาํเป็นเครือ่งประดบั กถ็อดมาใหข้า้พเจา้ ขา้พเจา้เอา

ทองหลอมในไฟ กไ็ดล้กูโคตวัน้ีออกมา”  

 

65ความกระตือรือร้นของชาวเลวี 
25

โมเสสเหน็ว่าไมม่ทีางควบคุมประชากรไวไ้ด ้ เพราะอาโรนไดป้ล่อยใหเ้ขาทัง้หลายทาํตามใจชอบ

เป็นทีเ่ยาะเยย้223

g
ของบรรดาศตัร ู

26
โมเสสจงึยนือยูท่ีป่ระตูค่าย ตะโกนว่า “ใครบา้งทีเ่ป็นฝา่ยพระยาหเ์วห ์ จง

กา้วออกมาหาขา้พเจา้เถดิ” ชาวเลวทุีกคนกม็าชุมนุมรอบโมเสส 
27

โมเสสพดูว่า “พระยาหเ์วห ์ พระเจา้ของ

อสิราเอลตรสัดงัน้ี ใหแ้ต่ละคนคาดดาบไวก้บัตวั จงเดนิผ่านจากประตูดา้นหน่ึงไปถงึประตูอกีดา้นหน่ึงของ

ค่าย จงฆา่ผูท้ีท่าํผดิ ไมว่่าจะเป็นพีน้่อง เพื่อนบา้นหรอืญาตขิองตน” 
28

ชาวเลวกีท็าํตามทีโ่มเสสสัง่ ในวนันัน้

มคีนประมาณสามพนัคนถูกฆา่ 
29

แลว้โมเสสบอกชาวเลววี่า “วนัน้ีท่านไดร้บัแต่งตัง้เป็นสมณะรบัใชพ้ระยาห์

เวห2์24

h
 เพราะแต่ละท่านไมล่งัเลทีจ่ะประหารชวีติบุตรหรอืพีน้่องของท่าน ขอพระยาหเ์วหท์รงอวยพระพรท่าน

ทัง้หลายในวนัน้ีเถดิ”  

 

66โมเสสอธิษฐานภาวนาอีก  
30

วนัรุง่ขึน้ โมเสสกล่าวแก่ประชากรว่า “ท่านทัง้หลายไดท้าํบาปหนกัมาก บดัน้ีขา้พเจา้จะขึน้ไปเฝ้า

พระยาหเ์วห ์ บางทคีาํออ้นวอนของขา้พเจา้จะทาํใหพ้ระองคท์รงอภยับาปของท่าน” 
31

โมเสสกลบัขึน้ไปเฝ้า

พระยาหเ์วห ์ ทลูว่า “ประชากรน้ีไดท้าํบาปหนกัมาก เขาไดนํ้าทองคาํมาสรา้งรปูเคารพ 
32

บดัน้ี ขอพระองค์

ทรงอภยับาปใหเ้ขาทัง้หลายเถดิ มฉิะนัน้ขอทรงลบชื่อของขา้พเจา้ออกจากหนงัสอืทีพ่ระองคท์รงเขยีนไว้

เถดิ” 
33

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “คนทีท่าํบาปต่อเราต่างหาก ทีเ่ราจะลบชื่อของเขาออกจากหนงัสอืของ

เรา225

i
 
34

บดัน้ี ท่านจงไปนําประชากรไปยงัสถานทีท่ีเ่ราสัง่ท่านเถดิ ทตูสวรรคข์องเราจะนําหน้าท่าน แต่เมือ่ถงึ

เวลากําหนด เราจะลงโทษเขาทัง้หลายทีท่าํบาป” 
35

พระยาหเ์วหท์รงลงโทษประชากร เพราะเขาไดบ้งัคบั

อาโรนใหท้าํรปูลกูโค  

                                      
f
 น้ํานี้จงึไดช้ือ่ว่า “น้ําแห่งการสาปแช่ง” (ด ู กดว 5:11-31) แต่ในกรณนีี้ไมไ่ดใ้ชน้ํ้าใหด้ืม่เพือ่พสิจูน์ว่า ใครเป็นผูท้าํผดิดงัทีจ่ะกล่าวในหนงัสอื 

กดว เพราะในกรณนีี้ประชาชนทุกคนไดท้าํผดิ ธรรมประเพณโีบราณคงเล่าว่าการทีช่าวเลวลีงโทษผูท้าํผดินัน้เป็นพระบญัชาจากพระเจา้ (ด ูขอ้ 

25ฯ) ส่วน ฉธบ 9:21 เล่าเหตุการณ์เดยีวกนัคนละแบบ 
g
 “เยาะเยย้” ศตัรชูืน่ชมเพราะคดิว่าพระยาหเ์วหจ์ะตอ้งทรงลงโทษทาํลายลา้งชาวอสิราเอล 

h
 “ท่านไดร้บัแต่งตัง้เป็นสมณะรบัใชพ้ระยาหเ์วห”์ แปลตามตวัอกัษรว่า “ท่านไดถ้วายมอืของท่านแด่พระยาหเ์วห”์ (ด ู28:41 เชงิอรรถ j)  

i
 หมายถงึ หนงัสอืทีพ่ระเจา้ทรงบนัทกึกจิกรรมของมนุษย ์และกาํหนดชะตากรรมของเขา (ด ูสดด 69:28; 139:16) 



 62 

 

67พระเจ้าทรงบญัชาให้ชาวอิสราเอลออกเดินทาง226

a  

33 
1
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “เรว็เขา้ จงเดนิทางจากทีน่ี่เถดิ ทัง้ท่านและประชากรทีท่่านพา

ออกมาจากแผ่นดนิอยีปิต ์เพื่อไปยงัแผ่นดนิทีเ่ราสาบานไวก้บัอบัราฮมั อสิอคั และยาโคบว่า เราจะยกใหแ้ก่

ลกูหลานของเขา 
2
เราจะส่งทตูสวรรคนํ์าหน้าท่าน และจะขบัไล่ชาวคานาอนั ชาวอาโมไรต ์ ชาวฮติไทต ์

ชาวเปรสิซ ีชาวฮไีวต ์และชาวเยบุสออกไป 
3
ท่านจงไปยงัแผ่นดนิทีม่น้ํีานมและน้ําผึง้ไหลบรบิรูณ์ แต่เพราะ

ท่านเป็นประชากรดือ้ร ัน้ เราจงึจะไมไ่ปกบัท่าน เพื่อจะไมต่อ้งทาํลายท่านตามทาง” 
4
เมือ่ประชากรไดย้นิ

ถอ้ยคาํทีดุ่ดนัเช่นน้ี ทุกคนรูส้กึเป็นทุกขม์าก ไมม่ใีครสวมเครือ่งประดบัเลย  

  
5
พระยาหเ์วหจ์งึตรสักบัโมเสสว่า “จงบอกชาวอสิราเอลว่า ท่านทัง้หลายเป็นประชากรทีด่ือ้ดงึ ถา้เรา

ไปกบัท่านแมเ้พยีงชัว่ครูก่ต็าม เราอาจทาํลายท่านเสยีหมดกไ็ด ้ บดัน้ี ท่านทัง้หลายจงถอดเครือ่งประดบั

ออกเสยี แลว้เราจะรูว้่า เราจะทาํอยา่งไรกบัท่านด”ี 
6
ดงันัน้ เมือ่เดนิทางจากภเูขาโฮเรบ ชาวอสิราเอลจงึไม่

สวมเครือ่งประดบัอกีเลย227

b
  

 

68กระโจมนัดพบ228

c 

  
7
โมเสสเคยตัง้กระโจมไวน้อกค่าย ห่างออกไปเลก็น้อย เขาเรยีกกระโจมน้ีว่า กระโจมนดัพบ 229

d
 ผูใ้ด

ตอ้งการคาํแนะนําจากพระยาหเ์วห 2์30

e
 ผูน้ัน้จะออกไปยงักระโจมนดัพบทีต่ ัง้อยูน่อกค่าย 

8
เมือ่ใดทีโ่มเสส

ออกไปยงักระโจมนดัพบ ประชากรทัง้ปวงจะยนืขึน้หน้าประตูกระโจมของตน ดโูมเสสเดนิผ่านจนกระทัง่เขา

เขา้ไปในกระโจมนดัพบ 
9
เมือ่โมเสสเขา้ไปในกระโจม จะมเีมฆเป็นลาํลอยลงมาอยูท่ีป่ระตูกระโจม แลว้พระ

ยาหเ์วหก์ต็รสักบัโมเสส 
10

ประชากรทัง้ปวงเหน็เมฆเป็นลาํทีป่ระตูกระโจมนดัพบ ทุกคนจะยนืขึน้ และกราบ

ลงทีป่ระตูกระโจมของตน 
11

พระยาหเ์วหท์รงสนทนากบัโมเสสตามลาํพงัเหมอืนเพื่อนคุยกนั แลว้โมเสสก็

กลบัเขา้ค่าย แต่ชายหนุ่มทีร่บัใชโ้มเสส ชื่อโยชวูา บุตรของนูน ไมไ่ดอ้อกจากกระโจมนดัพบ  

 

69โมเสสอธิษฐานอ้อนวอนเพ่ือประชากร  
12

โมเสสทลูพระยาหเ์วหว์่า “ขา้แต่พระยาหเ์วห ์พระองคต์รสักบัขา้พเจา้ว่า ‘จงนําประชากรน้ีไป’ แต่

พระองคย์งัไมท่รงบอกเลยว่า จะทรงส่งผูใ้ดมากบัขา้พเจา้ พระองคต์รสัแต่ว่า ‘เรารูจ้กัท่านด ี และเราโปรด

                                      
33 

a
 บทที ่33 รวบรวมธรรมประเพณหีลายสายซึง่ไมต่่อเนื่องจากเหตุการณ์ทีเ่พิง่เล่า แต่กล่าวถงึเรือ่งคลา้ยๆ กนั เกีย่วกบัการประทบัอยู่ของ

พระเจา้ในหมูป่ระชากรของพระองค ์
b
 ขอ้ 1-6 ซึง่มลีลีาการเขยีนแบบหนงัสอืเฉลยธรรมบญัญตั ิ ไมค่่อยสมเหตุสมผล เพราะพระยาหเ์วหท์รงบญัชาใหป้ระชากรทาํสิง่ทีเ่ขาสมคัรใจ

ทาํอยู่แลว้ 
c
 ขอ้ความนี้เป็นขอ้ความเก่าแก่ทีสุ่ดตอนหนึ่งทีก่ล่าวถงึกระโจมนดัพบ ซึง่เป็นสถานทีท่ีพ่ระยาหเ์วห ์“ทรงพบ” กบัโมเสสและประชากรอสิราเอล 

(กดว 11:16ฯ; 12:4-10 ด ูอพย 29:42-43; ลนต 1:1) 
d
 “กระโจมนดัพบ” นี้เป็นสกัการสถานทีเ่กบ็หบีพนัธสญัญา ขณะทีช่าวอสิราเอลเดนิทางในถิน่ทุรกนัดาร และตามขอ้ 11 โยชวูาเป็นผูด้แูล

กระโจมนดัพบนี้ 
e
 “คาํแนะนําจากพระยาหเ์วห”์ หมายถงึ คาํตอบทีพ่ระยาหเ์วหป์ระทานใหผ้่านทางโมเสส ซึง่สนทนากบัพระเจา้ในกระโจมนดัพบ (ด ู18:15) ใน

สมยัต่อมา พระยาหเ์วหใ์หค้าํปรกึษาโดยใชค้นกลางคอืคนของพระเจา้ หรอืประกาศก (1 พกษ 14:5; 22:5, 8; 2 พกษ 3:11; 8:8; ฯลฯ) หรอื

โดยใชอุ้ปกรณ์เสีย่งทาย (ด ู1 ซมอ 2:28 เชงิอรรถ l; 14:41 เชงิอรรถ r) 
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ปรานท่าน’ 
13

บดัน้ี ถา้พระองคโ์ปรดปรานขา้พเจา้ ขอพระองคท์รงชีท้างของพระองคแ์ก่ขา้พเจา้ เพื่อ

ขา้พเจา้จะรูจ้กัพระองค ์ และเป็นผูท้ีพ่ระองคโ์ปรดปราน ขอทรงระลกึดว้ยว่า ชนชาตน้ีิเป็นประชากรของ

พระองค”์ 
14

พระยาหเ์วหต์รสัว่า “เราจะไปกบัท่าน และจะใหท่้านไดพ้กัผ่อน”231

f
 
15

โมเสสทลูว่า “ถา้พระองคไ์ม่

เสดจ็ไปกบัขา้พเจา้ทัง้หลาย กอ็ยา่ไดท้รงใหข้า้พเจา้ทัง้หลายไปจากทีน่ี่เลย 
16

ถา้พระองคเ์สดจ็ไปกบั

ขา้พเจา้ทัง้หลายเท่านัน้ ทุกคนจะรูว้่าพระองคโ์ปรดปรานขา้พเจา้ และประชากรของพระองค ์ ดงัน้ี ขา้พเจา้

และประชากรของพระองคจ์ะต่างจากบรรดาประชาชาตทิัง้หลายบนแผ่นดนิ” 
17

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า 

“เราจะทาํตามทีท่่านพดู เพราะท่านเป็นผูท้ีเ่ราโปรดปราน และเรารูจ้กัท่านด”ี  

 

70โมเสสทูลขอพระยาหเ์วหใ์ห้ทรงสาํแดงพระสิริรุ่งโรจน์  
18

โมเสสทลูว่า “ขอใหข้า้พเจา้แลเหน็พระสริริุง่โรจน์ของพระองคเ์ถดิ”232

g
 

19
พระยาหเ์วหต์รสัตอบว่า 

“เราจะบนัดาลใหค้วามรุง่เรอืงทัง้หมดของเราปรากฏต่อหน้าท่าน และเราจะประกาศนามยาหเ์วหข์องเราต่อ

หน้าท่าน233

h
 เราจะโปรดปรานผูท้ีเ่ราตอ้งการจะโปรดปราน และเราจะเมตตากรณุาผูท้ีเ่ราตอ้งการจะเมตตา

กรณุา” 
20

พระองคต์รสัต่อไปว่า “ท่านจะดหูน้าเราไมไ่ด ้เพราะไมม่มีนุษยค์นใดทีเ่หน็หน้าเราแลว้จะมชีวีติอยู่

ได”้234

i
 
21

พระยาหเ์วหท์รงเสรมิอกีว่า “ทีน่ี่มหีนิกอ้นใหญ่อยูข่า้งเรา ท่านจงยนืบนนัน้เถดิ 
22

เมือ่เราผ่านไป และ

สาํแดงสริริุง่โรจน์ของเรา เราจะเอาท่านซ่อนไวใ้นซอกหนินัน้ และจะใชม้อืของเราบงัท่านไวจ้นกว่าเราจะ

ผ่านพน้ไป 
23

แลว้เราจะเอามอืของเราออก ท่านจะไดเ้หน็ดา้นหลงัของเรา แต่ท่านจะไมเ่หน็หน้าของเรา”  

 

การรือ้ฟ้ืนพนัธสญัญา235

a แผน่ศิลาจารึกพระบญัญติัชุดท่ีสอง  

34 
1
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “จงสกดัศลิาสองแผ่นใหเ้หมอืนสองแผ่นแรก และขึน้มาหาเราบน

ภเูขา236

b
 บนแผ่นศลิาใหมส่องแผ่นน้ีเราจะเขยีนถอ้ยคาํเหมอืนถอ้ยคาํบนศลิาสองแผ่นแรกทีท่่านทาํแตก 

2

พรุง่น้ีเชา้ท่านจงเตรยีมตวัใหพ้รอ้ม พรุง่น้ีเชา้ท่านจะขึน้มาบนภเูขาซนีาย และจะคอยพบเราทีน่ัน่บนยอด

                                      
f
 การพกัผ่อนเป็นความคดิหลกัในธรรมประเพณเีฉลยธรรมบญัญตั ิ(ด ูฉธบ 12:10; 25:19; ยชว 1:13; 22:4; 23:1 ด ูสดด 95:11) “การพกัผ่อน” 

หมายความว่า พระสญัญาเป็นความจรงิแลว้ 
g
 ด ู24:16 เชงิอรรถ f 

h
 การทีพ่ระเจา้ทรงบอกพระนามของพระองคแ์ก่โมเสส เป็นการเปิดเผยใหม้นุษยร์ูถ้งึพระธรรมชาตแิทจ้รงิและเอกลกัษณ์ของพระองค ์(ด ู3:13-

15, 13 เชงิอรรถ g) 
i
 คนโบราณคดิว่าพระเจา้ทรงความศกัดิส์ทิธิอ์ย่างยิง่ ห่างไกลจากมนุษยซ์ึง่ไมส่มควรจะเขา้มาใกลพ้ระองค ์(ลนต 17:1 เชงิอรรถ a) จนกระทัง่

ว่า ผูใ้ดมองดพูระเจา้ (ด ูอพย 19:21; ลนต 16:2; กดว 4:20; ด ูกดว 6:27 เชงิอรรถ b) หรอืเพยีงไดย้นิพระสุรเสยีงของพระองค ์(อพย 20:19; 

ฉธบ 5:24-26; 18:16) ผูน้ัน้จะตอ้งตาย เพราะเหตุนี้โมเสส (3:6) เอลยีาห ์(1 พกษ 19:13) แมก้ระทัง่ทตูสวรรคเ์ซราฟิม (อสย 6:2) ยงัตอ้งปิด

หน้าของตนเมือ่อยู่เฉพาะพระพกัตรพ์ระองค ์ ใครทีย่งัคงมชีวีติอยู่หลงัจากเหน็พระเจา้แลว้จงึมคีวามประหลาดใจและรูคุ้ณ (ปฐก 32:31; ฉธบ 

5:24) และมคีวามเกรงกลวั (วนฉ 6:22-23; 13:22; อสย 6:5) แต่พระเจา้ประทานพระคุณนี้น้อยครัง้มาก (24:10-11) พระองคป์ระทานแก่โมเสส

ผูเ้ป็น “เพือ่น” ของพระองค ์(33:11; กดว 12:7-8; ฉธบ 34:10) และแก่เอลยีาห ์(1 พกษ 19:11ฯ) ท่านทัง้สองนี้จะมาเป็นพยานในพนัธสญัญา

ใหม ่ เมือ่พระครสิตเจา้ทรงสาํแดงพระสริริุ่งโรจน์บนภเูขา (มธ 17:3//) ในพนัธสญัญาใหม ่ “พระสริริุ่งโรจน์” ของพระเจา้ (ด ู 24:16 เชงิอรรถ f 

และ 33:18) ปรากฏชดัในพระเยซูเจา้ (ยน 1:14 เชงิอรรถ i; 11:40; ด ู2 คร 4:4, 6) พระองคเ์ท่านัน้ทรงแลเหน็พระบดิา (ยน 1:18; 6:46; 1 ยน 

4:12) ไมม่มีนุษยค์นใดมองพระพกัตรพ์ระเจา้ไดย้กเวน้ในสวรรค ์(มธ 5:8; 1 คร 13:12; 1 ยน 3:2) 

34 
a
 บทที ่ 34 เป็นเรือ่งเล่าตามตํานานยาหว์สิต์เกีย่วกบัพนัธสญัญาทีภ่เูขาซนีาย สาํหรบัความคดิเรือ่ง “การรือ้ฟ้ืนพนัธสญัญา” ด ู 32:1 

เชงิอรรถ a 
b
 “ขึน้มาหาเราบนภเูขา” ตามตน้ฉบบัภาษากรกี ตน้ฉบบัภาษาฮบีรลูะประโยคนี้ 
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เขา 
3
อยา่ใหใ้ครขึน้มากบัท่าน และอยา่ใหม้ใีครอยูบ่นส่วนใดๆ ของภเูขาเป็นอนัขาด อยา่ใหแ้พะแกะหรอืโค

มาเลม็หญา้ทีด่า้นหน้าภเูขาน้ีดว้ย” 
4
โมเสสกส็กดัศลิาสองแผ่นเหมอืนสองแผ่นแรก เชา้วนัรุง่ขึน้เขาขึน้ไปบน

ภเูขาซนีาย ถอืศลิาสองแผ่นตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชา 
5
พระยาหเ์วหเ์สดจ็มาในเมฆ ประทบัอยูก่บัโมเสส

ทีน่ัน่ ทรงประกาศพระนามยาหเ์วห ์ 

 

71พระเจ้าทรงสาํแดงพระองค ์ 
6
พระยาหเ์วหเ์สดจ็ผ่านไปขา้งหน้าโมเสส ทรงประกาศว่า237

c
 “เราเป็นพระยาหเ์วห ์ พระเจา้ผูเ้มตตา

และกรณุา ไมโ่กรธงา่ย เป่ียมดว้ยความรกัมัน่คง และความซื่อสตัย ์
7
เรารกัษาความรกัมัน่คงของเราไวแ้ก่ชน

หลายพนัชัว่อายคุน และอภยัความผดิ อภยัการล่วงเกนิและอภยับาป แต่เราไมล่ะเลยทีจ่ะลงโทษ เราจะ

ลงโทษความผดิของบดิาในลกูหลานเหลนจนถงึสามสีช่ ัว่อายคุน” 
8
โมเสสรบีกม้กราบกบัพืน้ดนินมสัการ

พระองค ์
9
เขาทลูว่า “ขา้แต่พระยาหเ์วห ์ ถา้ขา้พเจา้เป็นผูท้ีพ่ระองคโ์ปรดปราน ขอพระองคเ์สดจ็ไปกบั

ขา้พเจา้ทัง้หลายเถดิ ประชากรเหล่าน้ีดือ้ดงึกจ็รงิอยู ่ แต่ขอพระองคท์รงยกโทษความผดิและบาปของ

ขา้พเจา้ทัง้หลายดว้ยเถดิ ขอพระองคท์รงรบัขา้พเจา้ทัง้หลายไวเ้ป็นสมบตัขิองพระองคด์ว้ยเถดิ”  

 

72พนัธสญัญา238

d ครัง้ท่ีสอง  
10

พระยาหเ์วหต์รสัว่า “ดซู ิ เรากําลงัจะทาํพนัธสญัญากบัท่านทัง้หลายต่อหน้าประชากรทัง้ปวงของ

ท่าน เราจะทาํสิง่มหศัจรรย ์ซึง่ไมเ่คยทาํในแผ่นดนิใด หรอืในหมูช่นชาตใิด ประชากรทัง้ปวงทีอ่ยูก่บัท่านจะ

เหน็กจิการของพระยาหเ์วห ์ เพราะเราตัง้ใจจะทาํสิง่ประหลาดมหศัจรรยโ์ดยอาศยัท่าน 
11

จงปฏบิตัติามทีเ่รา

บญัชาท่านในวนัน้ี เรากําลงัจะขบัไล่ชาวอาโมไรต ์ ชาวคานาอนั ชาวฮติไทต ์ชาวเปรสิซ ีชาวฮไีวตแ์ละชาว

เยบุสขา้งหน้าท่าน 
12

จงระวงั อยา่ทาํสนธสิญัญากบัผูอ้าศยัในแผ่นดนิทีท่่านกําลงัจะเขา้ไป มฉิะนัน้ เขาจะ

เป็นอนัตรายต่อท่านเหมอืนเป็นหลุมพรางดกัท่าน 
13

ท่านจะตอ้งรือ้แท่นบชูาของเขาทิง้ ทาํลายเสาหนิ

ศกัดิส์ทิธิแ์ละเสาไมศ้กัดิส์ทิธิข์องเขา239

e
 

14
ท่านจะตอ้งไมก่ราบไหวพ้ระเจา้อื่น เพราะพระยาหเ์วหท์รงเป็นพระ

เจา้ทีไ่มท่รงยอมใหม้คีู่แขง่ ทรงพระนามอกีว่า ‘พระผูห้วงแหน’ 
15

ท่านอยา่ทาํสนธสิญัญาใด ๆ กบัผูอ้าศยัใน

แผ่นดนินัน้ มฉิะนัน้ เมือ่เขาขายตวัเหมอืนหญงิแพศยานมสัการเทพเจา้ของเขา240

f
 และถวายเครือ่งบชูาแก่

เทพเจา้เหล่านัน้แลว้ เขาจะชกัชวนท่านใหก้นิอาหารทีถ่วายแก่รปูเคารพดว้ย แลว้ท่านจะกนิ 
16

อยา่ไปขอ

                                      
c
 พระยาหเ์วหท์รงทาํตามพระสญัญา (33:19-23) และทรงเผยใหรู้ถ้งึลกัษณะของพระองค ์โดยเฉพาะเกีย่วกบัความรกัมัน่คงของพระองค ์

d
 พนัธสญัญาประกอบดว้ยทัง้พระสญัญาและพระบญัชา ไมม่กีารขดัแยง้กนัระหว่าง “พระกรุณา” และ “กฎ” บางครัง้ ขอ้ 14-26 ไดช้ือ่ว่า 

“บทบญัญตัสิบิประการเกีย่วกบัพธิกีรรม” (แมย้งัถกเถยีงกนัว่า บทบญัญตัใินทีน่ี้แยกออกเป็นสบิประการไดห้รอืไม)่ หรอืยงัไดช้ือ่อกีว่าประมวล

กฎหมายพนัธสญัญาตามตํานานยาหว์สิต์ ขอ้กาํหนดเหล่านี้วางเงือ่นไขทีจ่าํเป็นสาํหรบัพนัธสญัญา ไดแ้ก ่ การหา้มนมสัการรปูเคารพ การ

ฉลองวนัสบับาโต ซึง่เหมอืนกบับทบญัญตัสิบิประการในบทที ่ 20 นอกจากนัน้ ยงัมขีอ้กาํหนดเกีย่วกบัพธิกีรรม ไดแ้ก่ วนัฉลอง การถวาย

ผลติผลแรก และการถวายเครือ่งบชูา 
e
 เรือ่ง “เสาหนิศกัดิส์ทิธิ”์ ด ู23:24 เชงิอรรถ k ส่วน “เสาศกัดิส์ทิธิ”์ หรอื asherah เป็นสญัลกัษณ์ของเทพอีาเชราห ์ (ภาษากรกีว่า Astarte) 

เทพแีห่งความรกัและความอุดมสมบรูณ์ 
f
 การนมสัการพระยาหเ์วหเ์ปรยีบไดก้บัการสมรสทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย ส่วนการนมสัการพระเทจ็เทยีมเปรยีบไดก้บัการขายตวัเหมอืนหญงิ

แพศยา (ด ูอสค 16 และ 23; ฮชย 1-3; วว 17) 
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บุตรหญงิของเขามาแต่งงานกบับุตรชายของท่าน มฉิะนัน้ เมือ่บุตรหญงิของเขาขายตวัเหมอืนหญงิแพศยา

นมสัการเทพเจา้ของเขา เขาจะชกัชวนบุตรชายของท่านใหข้ายตวันมสัการเทพเจา้ของเขาดว้ย”  
17

“อยา่ใชโ้ลหะหล่อเป็นรปูเคารพ เพื่อกราบไหว”้  
18

“ท่านจงฉลองเทศกาลกนิขนมปงัไรเ้ชือ้ ท่านจะตอ้งกนิขนมปงัไรเ้ชือ้เป็นเวลาเจด็วนั ในเดอืนอา

บบี ดงัทีเ่ราไดบ้ญัชาไวแ้ก่ท่าน เพราะท่านไดอ้อกจากอยีปิตใ์นเดอืนอาบบี  
19

บุตรชายคนแรกทุกคนหรอืสตัวเ์พศผูต้วัแรกทุกตวั ไมว่่าสตัวใ์หญ่หรอืสตัวเ์ลก็จะตอ้งเป็นของเรา

241

g
 

20
แต่ท่านจะตอ้งไถ่ลกูลาตวัแรก โดยใชล้กูแกะเป็นเครือ่งบชูาถวายแลกเปลีย่น ถา้ท่านไมไ่ถ่ ท่านจะตอ้ง

หกัคอมนั ท่านจะตอ้งไถ่บุตรชายคนแรกทุกคนของบุตรหลานของท่านดว้ย และอยา่ใหผู้ใ้ดเขา้เฝ้าเราโดย

ไมม่ขีองถวาย” 
21

“ท่านจะตอ้งทาํงานหกวนั แต่จะตอ้งหยดุงานในวนัทีเ่จด็ ท่านจะตอ้งหยดุทาํงานในวนัทีเ่จด็ 

แมก้ระทัง่ในฤดหูว่านและฤดเูกบ็เกีย่วดว้ย”  
22

“ท่านจะตอ้งฉลองเทศกาลสปัดาห ์ คอืเทศกาลเริม่เกบ็เกีย่วขา้วสาล ี และเทศกาลเกบ็เกีย่วพชืผล

ตอนสิน้ปี”  
23

ผูช้ายทุกคนจะตอ้งเขา้เฝ้าพระยาหเ์วหผ์ูท้รงเป็นเจา้ พระเจา้ของอสิราเอล ปีละสามครัง้ 
24

เพราะ

เราจะขบัไล่ชนชาตต่ิางๆ ขา้งหน้าท่าน และจะขยายเขตแดนของท่านออกไป ดงันัน้ เมือ่ท่านจะขึน้ไปเฝ้า

พระพระยาหเ์วห ์พระเจา้ของท่านปีละสามครัง้ จะไมม่ผีูใ้ดคดิจะเขา้ยดึครองแผ่นดนิของท่าน 
25

“ท่านตอ้งไมถ่วายเลอืดของเครือ่งบชูาแก่เราพรอ้มกบัขนมปงัใส่เชือ้ สตัวท์ีฆ่า่บชูาในพธิฉีลองปสั

กาจะตอ้งไมเ่หลอือยูจ่นถงึเชา้”  
26

“ท่านจะตอ้งนําพชืผลแรกทีด่ทีีสุ่ดของแผ่นดนิมาถวายในพระวหิารของพระยาหเ์วห ์ พระเจา้ของ

ท่าน”  

“ท่านจะตอ้งไมต่ม้เน้ือลกูแพะในน้ํานมแมข่องมนั”  
27

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า “จงเขยีนถอ้ยคาํเหล่าน้ีไว ้เพราะน่ีเป็นถอ้ยคาํทีเ่ราทาํพนัธสญัญาไว้

กบัท่านและกบัชาวอสิราเอล”  
28

โมเสสอยูท่ีน่ัน่กบัพระยาหเ์วหเ์ป็นเวลาสีส่บิวนัสีส่บิคนื โดยไมไ่ดก้นิหรอืดื่มอะไรเลย พระยาห์

เวหท์รง242

h
จารกึถอ้ยคาํของพนัธสญัญา คอืบทบญัญตัสิบิประการไวบ้นแผ่นศลิาทัง้สองแผ่น 

 

73โมเสสลงมาจากภเูขา243

i  
29

เมือ่โมเสสถอืแผ่นศลิาจารกึพระบญัญตัสิองแผ่นลงมาจากภเูขาซนีาย เขาไมรู่ว้่าใบหน้าของเขามี

แสงเรอืงเพราะเขาไดส้นทนากบัพระยาหเ์วห ์
30

อาโรนกบัชาวอสิราเอลทัง้ปวงมองดโูมเสสกเ็หน็ว่าใบหน้า

ของเขามแีสงเรอืง เขาทัง้หลายกลวัไมก่ลา้เขา้มาใกล ้
31

แต่โมเสสเรยีกอาโรนกบับรรดาหวัหน้าประชากรให้

                                      
g
 ตวับทภาษาฮบีรไูมช่ดั คาํแปลของเราจงึใชต้วับทภาษากรกีเป็นหลกั 

h
 ในตน้ฉบบัไมช่ดัว่าใครเป็นผูจ้ารกึถอ้ยคาํของพนัธสญัญา อาจเป็นพระยาหเ์วห ์(ตาม ขอ้ 1; ฉธบ 10:4) หรอื อาจหมายถงึ “โมเสส” (ตามขอ้ 

27) ส่วนวล ี“บทบญัญตัสิบิประการ” อาจจะเป็นคาํอธบิายทีเ่พิม่เตมิในภายหลงั 
i
 เราไมรู่ท้ ีม่าของขอ้ 29-35 ขอ้ความนี้บนัทกึธรรมประเพณเีกีย่วกบัความสุกใสบนใบหน้าของโมเสสดว้ยคาํกรยิา qaran ซึง่มาจากคาํว่า qeren 

“เขาสตัว”์ ดงันัน้ ในพระคมัภรีภ์าษาละตนิฉบบั Vulgate จงึแปลตอนนี้ว่า “ใบหน้าของโมเสสมเีขา” (หรอืมแีสงสว่างเหมอืนเขาสตัว)์ 
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เขา้มาหา แลว้พดูกบัเขา 
32

หลงัจากนัน้ ชาวอสิราเอลทัง้หมดกเ็ขา้มาใกล ้ โมเสสเล่าใหเ้ขารูทุ้กอยา่งทีพ่ระ

ยาหเ์วหท์รงบญัชาแก่เขาบนภเูขาซนีาย 
33

เมือ่โมเสสพดูจบ เขาเอาผา้คลุมมาปิดหน้าไว ้
34

ทุกครัง้ทีโ่มเสส

เขา้เฝ้าพระยาหเ์วหเ์พื่อสนทนากบัพระองค ์ เขาจะปลดผา้คลุมหน้าออกจนกระทัง่เขากลบัออกมา เมือ่เขา

ออกมา เขาจะเล่าใหช้าวอสิราเอลรูถ้งึพระบญัชาทีเ่ขาไดร้บั 
35

เมือ่ชาวอสิราเอลมองใบหน้าของโมเสสกเ็หน็

ใบหน้าของเขามแีสงเรอืง244

j
 แลว้โมเสสจะเอาผา้คลุมปิดหน้าไว ้จนกว่าเขาจะเขา้ไปสนทนากบัพระองคใ์นครัง้

ต่อไป  

 

102VI. การตกแต่ง การสร้างและจดัเคร่ืองใช้ในกระโจมท่ีประทบัของพระเจ้า245

a 

 

74การหยดุพกัในวนัสบับาโต  

35 
1
โมเสสเรยีกชาวอสิราเอลทัง้หมดมาชุมนุมกนั และพดูว่า “พระยาหเ์วหท์รงบญัชาใหท่้าน

ทัง้หลายทาํดงัน้ี 
2
วนัทาํงานไดม้หีกวนั แต่วนัทีเ่จด็จะเป็นวนัศกัดิส์ทิธิส์าํหรบัท่าน จะเป็นวนัหยดุงานโดย

เดด็ขาด เป็นวนัถวายแด่พระยาหเ์วห ์ผูใ้ดทาํงานในวนันัน้ จะตอ้งรบัโทษประหารชวีติ 
3
ท่านจะตอ้งไมจ่ดุไฟ

ในวนัสบับาโตในบา้นใดๆ ของท่านเลย”  

 

75การรวบรวมวสัดกุ่อสร้าง  
4
โมเสสสัง่ชาวอสิราเอลทัง้ปวงว่า “พระยาหเ์วหท์รงบญัชาดงัน้ี 

5
ท่านทัง้หลายจงบรจิาคทรพัยส์นิ

ส่วนหน่ึงถวายแด่พระยาหเ์วห ์ ใหทุ้กคนทีเ่ตม็ใจนําสิง่ของบรจิาคมาถวายแด่พระยาหเ์วห ์ ไดแ้ก่ ทองคาํ 

เงนิ ทองสมัฤทธิ ์
6
ผา้สมีว่ง สมีว่งแดง สแีดงเขม้ ผา้ปา่นเน้ือด ี ผา้ขนแพะ 

7
หนงัแกะยอ้มสแีดง หนงัฟอก

อยา่งด ีไมก้ระถนิเทศ 
8
น้ํามนัจดุตะเกยีง เครือ่งหอมปรงุน้ํามนัทีใ่ชเ้จมิและกํายานหอม 

9
โกเมนและรตันชาติ

อื่นๆ สาํหรบัฝงัเรอืนประดบัเสือ้เอโฟดศกัดิส์ทิธิ ์ และเครือ่งประดบัอกของมหาสมณะ 
10

ใหช่้างฝีมอืดทุีกคน

ทีท่่านมทีาํทุกสิง่ตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชา 
11

คอื กระโจมทีป่ระทบั ผา้คลุมกระโจม ขอเกีย่ว กรอบไม้

ขวาง เสาและฐานรองรบั 
12

หบี และคานหาม พระทีน่ัง่พระกรณุาและมา่นบงั 
13

โต๊ะ และคานหาม เครือ่งใช้

ประจาํโต๊ะทัง้หมด และขนมปงัตัง้ถวาย 
14

เชงิประทปีเพื่อใหค้วามสว่าง และเครือ่งใชป้ระจาํเชงิประทปี 

ตะเกยีง และน้ํามนัสาํหรบัใส่ตะเกยีง 
15

พระแท่นเผากํายาน และคานหาม น้ํามนัเจมิ กํายานหอม มา่นกัน้

ทางเขา้ประโจมทีป่ระทบั 
16

พระแท่นเผาเครือ่งบชูา มตีะแกรงทองสมัฤทธิ ์ คานหามและเครือ่งใชป้ระจาํพระ

แท่นทัง้หมด อ่างและฐานรอง 
17

มา่นกัน้ลาน เสา ฐานรบัเสา และมา่นกัน้ทางเขา้ลาน 
18

หลกัหมดุสาํหรบั

กระโจมทีป่ระทบั หลกัหมดุสาํหรบัลานพรอ้มเชอืก 
19

อาภรณ์ของสมณะสาํหรบัใชใ้นการปฏบิตัคิารวกจิใน

สถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์อาภรณ์ศกัดิส์ทิธิส์าํหรบัอาโรน สมณะ และสาํหรบับุตรของเขาในการปฏบิตัหิน้าทีส่มณะ’”  
20

ชุมชนชาวอสิราเอลทัง้ปวงไปจากโมเสส 
21

ทุกคนทีเ่ตม็ใจกนํ็าของบรจิาคมาถวายแด่พระยาหเ์วห ์

เพื่อสรา้งกระโจมนดัพบ เครือ่งใชใ้นกระโจม และอาภรณ์ศกัดิส์ทิธิ ์
22

ทุกคนทีใ่จกวา้งทัง้ชายและหญงิ นําป่ิน

                                      
j
 ตน้ฉบบัภาษาฮบีร ูอ่านว่า “ผวิหนงับนใบหน้าของโมเสส” แต่ตน้ฉบบัภาษากรกีไมม่คีาํว่า “ผวิหนงั” 

35 
a
 ขอ้ความในบทที ่35 ถงึ 39 จะซํ้ากบัขอ้ความในบทที ่25 ถงึ 31 เกอืบคาํต่อคาํ โดยทีใ่นบทที ่25 ถงึ 31 เป็นพระบญัชาของพระเจา้ ส่วน

ในบทที ่35 ถงึ 39 เป็นการปฏบิตัติามพระบญัชานัน้ 
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ปกัผม ต่างห ู แหวน สรอ้ยคอ เครือ่งเพชรพลอยและทองคาํทุกอยา่งทีเ่ขามมีาถวายแด่พระยาหเ์วห ์
23

ทุก

คนทีม่ผีา้สมีว่ง สมีว่งแดง สแีดงเขม้ ผา้ปา่นเน้ือด ีผา้ขนแพะ หนงัแกะยอ้มสแีดง หนงัฟอกอยา่งดต่ีางกนํ็า

สิง่ของเหล่าน้ีมาถวาย 
24

ทุกคนทีถ่วายเครือ่งเงนิ หรอืทองสมัฤทธิต่์างกนํ็ามาถวายแด่พระยาหเ์วห ์ และทุก

คนทีม่ไีมก้ระถนิเทศเหมาะสาํหรบัการก่อสรา้งกนํ็ามาถวาย 
25

หญงิทีป่ ัน่ดา้ยเก่ง ต่างป ัน่ดา้ยจากขนแกะ 

ยอ้มสมีว่ง สมีว่งแดง สแีดงเขม้ และดา้ยปา่นเน้ือละเอยีดนํามาถวาย 
26

หญงิทีม่ใีจกวา้งและป ัน่ดา้ยเก่งอื่นๆ 

กป็ ัน่ดา้ยจากขนแพะ 
27

บรรดาหวัหน้านําพลอยสแีดงและรตันชาตอิื่นๆ มาฝงัเรอืนประดบัเสือ้เอโฟด

ศกัดิส์ทิธิแ์ละเครือ่งประดบัอก 
28

นําเครือ่งหอม น้ํามนัสาํหรบัใส่ตะเกยีง น้ํามนัสาํหรบัเจมิและกํายานหอมมา

ถวาย 
29

ชาวอสิราเอลทุกคน ทัง้ชายและหญงิทีเ่ตม็ใจ ต่างกส็มคัรใจนําของบรจิาคสาํหรบังานก่อสรา้งต่างๆ 

ตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชาไวแ้ก่โมเสสมาถวายแด่พระยาหเ์วห ์ 

 

76ช่างสร้างสกัการสถาน  
30

โมเสสกล่าวกบัชาวอสิราเอลว่า “ท่านทัง้หลายเหน็แลว้ว่า พระยาหเ์วหท์รงเลอืกเบซาเลล บุตร

ของอุร ี ซึง่เป็นบุตรของเฮอร ์ จากเผ่ายดูาห ์
31

ทรงทาํใหเ้ขามพีระจติของพระเจา้เตม็เป่ียม มฝีีมอื มคีวามรู้

และความชาํนาญในงานช่างทุกชนิด 
32

คดิประดษิฐท์าํลวดลายในทองคาํ เงนิและทองสมัฤทธิ ์
33

เจยีระไน

เพชรพลอยฝงัในเรอืน แกะสลกัไม ้และงานช่างอื่น ๆ ทุกชนิด 
34

พระองคป์ระทานใหเ้บซาเลลและโอโฮลอีบั 

บุตรของอาหสิะมคั จากเผ่าดานมคีวามสามารถสอนงานช่างต่างๆ ใหผู้อ้ ื่นได ้
35

พระองคท์รงใหเ้ขามฝีีมอื

สามารถทาํงานช่างทุกอยา่ง ไดแ้ก่ งานทอผา้เป็นลวดลายสมีว่ง สมีว่งแดง สแีดงเขม้ และผา้ปา่นเน้ือ

ละเอยีด เขาสามารถทาํงานช่างไดทุ้กชนิด และเป็นนกัออกแบบทีเ่ชีย่วชาญ”  

36 
1
เบซาเลล โอโอลอีบั และช่างทุกคนทีพ่ระยาหเ์วหป์ระทานฝีมอืและความรู ้เพื่อสามารถทาํงาน

สรา้งสกัการสถาน ไดท้าํตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชาไวทุ้กประการ  

 

โมเสสสัง่ให้หยดุการรวบรวมวสัดกุ่อสร้าง 
2
โมเสสเรยีกเบซาเลล โอโฮลอีบัและช่างฝีมอืทุกคนทีพ่ระยาหเ์วหป์ระทานความสามารถและเตม็ใจ

มาทาํงาน 
3
เขาไดร้บัสิง่ของทีช่าวอสิราเอลนํามาบรจิาคเพื่องานสรา้งสกัการสถานจากโมเสส ทุกเชา้ชาว

อสิราเอลยงัคงนําสิง่ของต่างๆ มาให ้
4
บรรดาช่างทุกคนทีท่าํงานสรา้งสกัการสถาน จงึหยดุงานต่างๆ ที่

กําลงัทาํอยู ่
5
เพื่อมาบอกโมเสสว่า “ประชากรนําสิง่ของมาใหเ้กนิความตอ้งการแลว้สาํหรบังานทีพ่ระยาหเ์วห์

ไดท้รงบญัชา” 
6
โมเสสสจงึประกาศไปทัว่ค่ายว่า “ทัง้ชายและหญงิไมต่อ้งนําสิง่ใดมาบรจิาคสาํหรบังานสรา้ง

สกัการสถานอกีต่อไปแลว้” ดงันัน้ ประชากรจงึเลกินําสิง่ของมาบรจิาค 
7
เพราะสิง่ของมเีพยีงพอสาํหรบังาน

สรา้ง และยงัมมีากเกนิความตอ้งการดว้ย 

 

77กระโจมท่ีประทบั246

a  
8
ช่างฝีมอืทีท่าํงานทุกคนกส็รา้งกระโจมทีป่ระทบั247

b
 ใชผ้า้ปา่นเน้ือละเอยีดสบิผนื ทอไขวจ้ากดา้ยสี

มว่ง สมีว่งแดง และสแีดงเขม้ แลว้ปกัอยา่งประณตีเป็นรปูเครบูใหญ่ 
9
ผา้แต่ละชิน้ยาวสบิสีห่ลา กวา้งสอง

                                      
36 

a
 ขอ้ความใน 36:8ข-39:43 ตน้ฉบบัภาษากรกีไมต่รงกนัทเีดยีวกบัตน้ฉบบัภาษาฮบีรทูีเ่ราใช ้นอกจากนัน้ลาํดบัขอ้กย็งัแตกต่างกนัดว้ย 
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หลา ผา้ทุกผนืมขีนาดเดยีวกนั 
10

เขานําผา้หา้ผนืมาเยบ็ตดิกนัและเยบ็อกีหา้ผนืตดิกนัดว้ย 
11

เขาใชผ้า้สมีว่ง

ทาํหไูวท้ีร่มิดา้นนอกของผา้ชุดแรก เช่นเดยีวกบัทีร่มิผา้ผนืสุดทา้ยของชุดทีส่อง 
12

เขาทาํหหูา้สบิหไูวท้ีผ่า้

ชุดแรก และอกีหา้สบิหไูวท้ีข่อบนอกของผา้ชุดทีส่อง หทูัง้หมดอยูต่รงกนั 
13

เขาทาํตะขอทองคาํหา้สบิอนั 

เพื่อเกีย่วผา้สองชุดน้ีเขา้ดว้ยกนัเป็นกระโจมทีป่ระทบัหลงัเดยีว  
14

เขาทอผา้สบิเอด็ผนืดว้ยขนแพะเพื่อทาํผา้คลุมกระโจมทีป่ระทบัชัน้บน 
15

ผา้แต่ละผนืน้ียาวสบิหา้

หลา กวา้งสองหลา ทุกผนืมขีนาดเดยีวกนั 
16

เขานําผา้หา้ผนืมาเยบ็ตดิกนัเป็นผนื และอกีหกผนืมาเยบ็

ตดิกนั 
17

เขาทาํหหูา้สบิหไูวท้ีร่มิผา้ผนืสุดทา้ยของชุดแรกและหหูา้สบิหไูวร้มิผา้ชุดทีส่อง 
18

เขาทาํตะขอทอง

สมัฤทธิห์า้สบิอนั เพื่อดงึกระโจมเขา้ดว้ยกนั ทาํใหเ้ป็นหลงัเดยีว 
19

เขาใชห้นงัแกะยอ้มสแีดงคลุมกระโจม 

และใชห้นงัฟอกอยา่งดคีลุมขา้งบนอกีชัน้หน่ึง 

 

78โครงคํา้กระโจม  
20

เขาทาํกรอบฝาตัง้ของกระโจมทีป่ระทบัดว้ยไมก้ระถนิเทศ 
21

แต่ละกรอบยาวสบิศอก และกวา้ง

หน่ึงศอกครึง่ 
22

แต่ละกรอบมเีดอืยรบัสองเดอืย เพื่อยดึกรอบเขา้ดว้ยกนั เขาทาํเช่นน้ีสาํหรบักรอบฝาตัง้ทุก

กรอบของกระโจมทีป่ระทบั 
23

เขาทาํกรอบฝาตัง้สาํหรบักระโจมทีป่ระทบัดา้นใตย้ีส่บิกรอบ 
24

เขายงัทาํฐาน

เงนิสีส่บิฐานเพื่อรองรบัฝาตัง้ทัง้ยีส่บิกรอบ ใตแ้ต่ละกรอบมสีองฐานเพื่อรบัเดอืยสองเดอืย 
25

สาํหรบักระโจม

ทีป่ระทบัดา้นเหนือ เขาทาํกรอบฝาตัง้อกียีส่บิกรอบ 
26

และทาํฐานเงนิสีส่บิฐาน สองฐานใตแ้ต่ละกรอบ 
27

สาํหรบักระโจมทีป่ระทบัดา้นหลงัทางตะวนัตก เขาทาํกรอบฝาตัง้หกกรอบ 
28

และทาํอกีสองกรอบ สาํหรบั

มมุทางดา้นหลงัของกระโจมทีป่ระทบั 
29

กรอบสาํหรบัมมุยดึกนัสนิท ตัง้แต่ดา้นล่างจนถงึดา้นบนทีร่ะดบัห่วง

ตวัแรก เขาทาํเช่นน้ีสาํหรบักรอบทัง้สองทีท่าํมมุกนั 
30

ดงันัน้ จงึมแีปดกรอบ มฐีานเงนิรองรบัทัง้สิน้สบิหก

ฐาน กรอบละสองฐาน 
31

เขาทาํไมข้วางดว้ยไมก้ระถนิเทศหา้อนัสาํหรบักรอบฝาตัง้ดา้นหน่ึงของกระโจมที่

ประทบั 
32

และอกีหา้อนัสาํหรบักรอบฝาตัง้อกีดา้นหน่ึงของกระโจมทีป่ระทบั หา้อนัสาํหรบักรอบฝาตัง้

ทางดา้นตะวนัตกคอืดา้นหลงัของกระโจม 
33

ไมข้วางอนักลางอยูก่ลางกรอบฝาตัง้พอด ี และยาวจากกรอบ

แรกไปจนถงึกรอบสุดทา้ย 
34

เขาหุม้กรอบฝาตัง้เหล่าน้ีดว้ยทองคาํ และทาํห่วงทองคาํไวร้อ้ยไมข้วางดว้ย 

และหุม้ไมข้วางดว้ยทองคาํเช่นเดยีวกนั 

 

79ผา้ม่าน  
35

เขาทาํมา่นดว้ยผา้ปา่นเน้ือละเอยีด ทอจากดา้ยสมีว่ง สมีว่งแดง และสแีดงเขม้ แลว้ปกัอยา่ง

ประณตีเป็นรปูเครบูใหญ่ 
36

ใชห้่วงทองคาํสีห่่วงขงึไวก้บัเสาไมก้ระถนิเทศหุม้ทองคาํสีเ่สา ตัง้อยูบ่นฐานเงนิสี่

ฐาน 
37

สาํหรบัทางเขา้กระโจม เขาทาํมา่นดว้ยผา้ปา่นเน้ือละเอยีดทอจากดา้ยสมีว่ง สมีว่งแดง และสแีดงเขม้ 

ปกัอยา่งประณตี 
38

เขาทาํเสาไมก้ระถนิเทศหุม้ทองคาํหา้เสา มตีะขอทองคาํยดึสาํหรบัแขวนมา่นน้ี และทาํ

ฐานทองสมัฤทธิห์า้ฐานรองรบัเสาเหล่าน้ี  

                                                                                                                       
b
 กรยิาในขอ้นี้อยู่ในรปูพหพูจน์ แต่ในขอ้ต่อไปอยู่ในรปูเอกพจน์ บางคนจงึเปลีย่นกรยิาในขอ้นี้เป็นเอกพจน์ดว้ย และเขา้ใจว่าโมเสสเป็นผู้

ปฏบิตัติามพระบญัชาของพระเจา้ แต่ถา้ดคูวามหมายน่าจะเปลีย่นกรยิาในบทนี้ทัง้หมดเป็นรปูพหพูจน์ ให ้“นายช่าง” ต่างๆ เป็นผูป้ฏบิตั ิ
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80หีบพนัธสญัญา  

37 
1
เบซาเลลสรา้งหบีไมก้ระถนิเทศ ยาวสองศอกครึง่ กวา้งหน่ึงศอกครึง่ และสงูหน่ึงศอกครึง่ 

2

เขาบุภายในและหุม้ภายนอกดว้ยทองคาํบรสิุทธิ ์ และทาํขอบทองคาํไวร้อบหบี 
3
เขาทาํห่วงทองคาํสีห่่วงตดิ

ไวท้ีข่าหบีทัง้สี ่ดา้นละสองห่วง 
4
เขาทาํคานดว้ยไมก้ระถนิเทศหุม้ทองคาํ 

5
แลว้สอดคานน้ีในห่วงทีอ่ยูข่า้งหบี

สองดา้นสาํหรบัหาม 
6
เขาทาํพระทีน่ัง่พระกรณุาดว้ยทองคาํบรสิุทธิ ์ ยาวสองศอกครึง่ กวา้งหน่ึงศอกครึง่ 

7

เขาใชค้อ้นเคาะทองคาํเป็นรปูเครบูสองตน ไวท้ีป่ลายพระทีน่ัง่พระกรณุาทัง้สองดา้น 
8
รปูเครบูอยูท่ีป่ลายสุด

ของหบีดา้นละตน ตดิเป็นเน้ือเดยีวกนักบัพระทีน่ัง่พระกรณุาทัง้สองดา้น 
9
เครบูนัน้กางปีกปกเหนือพระทีน่ัง่

พระกรณุา และหนัหน้าเขา้หากนั ต่างมองดพูระทีน่ัง่พระกรณุา  

 

81โตะ๊ตัง้ขนมปังถวายแด่พระเจ้า 
10

เขาสรา้งโต๊ะไมก้ระถนิเทศยาวสองศอก กวา้งหน่ึงศอกและสงูหน่ึงศอกครึง่ 
11

หุม้ดว้ยทองคาํ

บรสิุทธิ ์ และทาํขอบทองคาํไวร้อบโต๊ะ 
12

เขาทาํกรอบกวา้งหน่ึงฝา่มอื และทาํขอบทองคาํรอบกรอบน้ี 
13

เขา

ทาํห่วงทองคาํสีห่่วง ตดิไวท้ีข่าโต๊ะทัง้สีม่มุ 
14

ห่วงน้ีอยูต่ดิกบักรอบโต๊ะเพื่อสอดคานทีใ่ชห้ามโต๊ะ 
15

เขาทาํ

คานน้ีดว้ยไมก้ระถนิเทศ แลว้หุม้ทองคาํ คานน้ีใชห้ามโต๊ะ 
16

เขาทาํเครือ่งใชป้ระจาํโต๊ะดว้ย คอื จาน ถว้ย 

เหยอืก และชามสาํหรบัเทเครือ่งดื่มถวาย เขาทาํภาชนะเหล่าน้ีดว้ยทองคาํ 

 

82เชิงประทีป 
17

เขาทาํเชงิประทปีทองคาํบรสิุทธิ ์ ใชค้อ้นเคาะใหเ้ป็นฐาน ลาํตน้และกิง่ ดอกตูม ดอกบานและกลบี

ตดิเป็นเน้ือเดยีวกนั 
18

มกีิง่ยืน่ออกมาหกกิง่ ขา้งละสามกิง่ 
19

แต่ละกิง่มดีอกบานสามดอก รปูรา่งคลา้ย

ดอกอลัมอนด ์ พรอ้มกบัดอกตูมและกลบี ทัง้หกกิง่มลีกัษณะเช่นเดยีวกนั 
20

ลาํเชงิประทปีมดีอกบานสีด่อก

รปูรา่งคลา้ยดอกอลัมอนด ์ พรอ้มกบัดอกตูมและกลบี 
21

ใตก้ิง่ทัง้สามคู่ทีย่ ืน่ออกมาจากลาํเชงิประทปีมดีอก

ตูมคู่ละดอก 
22

ทัง้ดอกตูมและกิง่ตดิเป็นเน้ือเดยีวกบัเชงิประทปี ทุกส่วนทาํดว้ยทองคาํบรสิุทธิท์ีใ่ชค้อ้นเคาะ

ออกมา 
23

เขาทาํตะเกยีงเจด็ดวง คมีและถาดรองดว้ยทองคาํบรสิุทธิ ์
24

เขาใชท้องคาํบรสิุทธิห์นกัสามสบิหา้

กโิลกรมั ทาํเชงิประทปีและเครือ่งใชป้ระจาํเชงิประทปี  

 

83พระแท่นเผากาํยาน น้ํามนัเจิมและกาํยาน  
25

เขาทาํพระแท่นเผากํายานดว้ยไมก้ระถนิเทศยาวหน่ึงศอก กวา้งหน่ึงศอก เป็นรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั 

สงูสองศอก มเีชงิงอนเป็นไมช้ิน้เดยีวกนักบัตวัพระแท่น 
26

เขาบุดา้นบนกบัดา้นขา้งทัง้สีด่า้นและเชงิงอนดว้ย

ทองคาํบรสิุทธิแ์ละทาํขอบทองคาํไวร้อบพระแท่น 
27

เขาทาํห่วงทองคาํสองห่วงไวใ้ตข้อบทัง้สองดา้น ตรงกนั

ขา้มเพื่อสอดไมค้านหาม 
28

เขาทาํคานหามดว้ยไมก้ระถนิเทศ หุม้ดว้ยทองคาํ 
29

เขาทาํน้ํามนัเพื่อการเจมิ

ศกัดิส์ทิธิ ์และทาํกํายานหอม ตามวธิกีารของผูป้รงุน้ําหอม 
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84พระแท่นเผาเคร่ืองบชูา  

38 
1
เขาทาํพระแท่นบชูาดว้ยไมก้ระถนิเทศ ยาวหา้ศอกกวา้งหา้ศอก เป็นรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั สงูสาม

ศอก 
2
ทาํเชงิงอนไวท้ีม่มุทัง้สี ่เป็นไมช้ิน้เดยีวกนักบัพระแท่นบชูา ใชท้องสมัฤทธิห์ุม้ 

3
ทาํเครือ่งใชป้ระจาํพระ

แท่น คอื ถาดสาํหรบัรองรบัเถา้ ทพัพ ี ภาชนะสาํหรบัสิง่ประพรม ขอเกีย่วและถาดรองไฟ ทาํเครือ่งใช้

ทัง้หมดน้ีดว้ยทองสมัฤทธิ ์
4
ทาํลกูกรงสาํหรบัพระแท่นบชูาดว้ยทองสมัฤทธิฉ์ลุลาย ลกูกรงน้ีกรไุวด้า้นล่างใต้

ขอบพระแท่นลงไปจนถงึครึง่แท่น 
5
ทาํห่วงสีห่่วงตดิไวท้ีส่ ีม่มุของลกูกรงทองสมัฤทธิ ์ สาํหรบัสอดคานหาม 

6

ทาํคานหามดว้ยไมก้ระถนิเทศ แลว้หุม้ดว้ยทองสมัฤทธิ ์
7
สอดคานหามในห่วงทีต่ดิอยูข่า้งพระแท่นบชูาทัง้

สองดา้น เพื่อใชห้าม ทาํพระแท่นบชูาดว้ยไมก้ระดานใหด้า้นในกลวง  

 

85อ่างทองสมัฤทธ์ิ  
8
เขานําทองสมัฤทธิข์ดัเงาซึง่บรรดาหญงิรบัใชท้ีป่ระตูกระโจมนดัพบใชส้่องหน้า มาทาํอ่างชาํระลา้ง

และฐานรอง248

a
  

 

86ลานหน้ากระโจมท่ีประทบั  
9
เขาทาํลาน มา่นลอ้มลานดา้นใต ้ ยาวหา้สบิหลา เป็นผา้ปา่นเน้ือละเอยีด 

10
มเีสายีส่บิเสาและ

ฐานรองรบัยีส่บิฐานทาํดว้ยทองสมัฤทธิ ์ เสานัน้มขีอเกีย่วและมรีาวทาํดว้ยเงนิ 
11

ทางดา้นเหนือ มมีา่นกัน้

ยาวหา้สบิหลา มเีสาทองสมัฤทธิย์ ีส่บิเสาตัง้อยูบ่นฐานรองรบัยีส่บิฐานซึง่ทาํดว้ยทองสมัฤทธิ ์ เสานัน้มขีอ

เกีย่วและราวทาํดว้ยเงนิ 
12

ลานดา้นตะวนัตก กัน้มา่นยาวยีส่บิหา้หลา มเีสาสบิเสาและฐานรองรบัสบิฐาน 

เสานัน้มหีวัเสาและมขีอเกีย่วทาํดว้ยเงนิ 
13

ลานดา้นตะวนัออกยาวยีส่บิหา้หลา 
14

ดา้นหน่ึงมมีา่นกัน้ยาวเจด็

หลาครึง่ มเีสาสามเสาและฐานรองสามฐาน 
15

อกีดา้นหน่ึงของทางเขา้ลาน มมีา่นกัน้ยาวเจด็หลาครึง่ มเีสา

สามเสาและฐานรองรบัสามฐาน 
16

มา่นรอบลานทัง้หมดทาํดว้ยผา้ปา่นเน้ือละเอยีด 
17

ฐานรองรบัทาํดว้ยทอง

สมัฤทธิ ์ ขอเกีย่วและราวยดึทาํดว้ยเงนิ หวัเสาทัง้หมดหุม้เงนิ และเสาทุกเสาของลานมรีาวเงนิ 
18

มา่นกัน้

ทางเขา้ลานทาํดว้ยผา้ปา่นเน้ือละเอยีดใชด้า้ยสมีว่ง สมีว่งแดงและสแีดงเขม้ปกัอยา่งประณตี ยาวสบิหลา สงู

สองหลาครึง่โดยตลอด เหมอืนมา่นกัน้ลานทีเ่หลอื 
19

เสาทัง้สีเ่สาและฐานรองรบัทาํดว้ยทองสมัฤทธิ ์ขอเกีย่ว

ทาํดว้ยเงนิ หวัเสาหุม้เงนิ และราวยดึทาํดว้ยเงนิ 
20

หมดุยดึกระโจมทีป่ระทบัและหมดุยดึมา่นกัน้ลานทาํดว้ย

ทองสมัฤทธิ ์ 

                                      
38 

a
 คนโบราณใชแ้ผ่นทองสมัฤทธิข์ดัเงาส่องหน้า เราไมรู่ว้่าหญงิรบัใชท้ีป่ระตูกระโจมนดัพบมหีน้าทีอ่ะไร บางทอีาจทอผา้มา่นทีใ่ชใ้นสกัการ

สถาน ผูค้ดัลอกจะใชข้อ้นี้มาเป็นคาํอธบิายเพิม่เตมิใหก้บั 1 ซมอ 2:22 
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87ปริมาณโลหะ249

b  
21

ต่อไปน้ีเป็นรายการโลหะทีใ่ชใ้นการสรา้งกระโจมทีป่ระทบั ซึง่ประดษิฐานหบีใส่แผ่นศลิาจารกึ 

โมเสสเป็นผูส้ ัง่ใหเ้ขยีนรายการน้ีขึน้ เพื่อใหช้าวเลวทีาํโดยมอีธิามาร ์ บุตรชายของอาโรน สมณะเป็นผู้

ควบคุม 
22

เบซาเลลบุตรของอุร ีบุตรของเฮอร ์จากเผ่ายดูาห ์ทาํทุกสิง่ตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชาใหโ้มเสส

ทาํ 
23

ผูช่้วยของเขาคอื โอโฮลอีบั บุตรของอาหสิะมคัจากเผ่าดาน เป็นช่างแกะสลกั ออกแบบ ทอผา้เป็น

ลวดลายสมีว่ง สมีว่งแดง และสแีดงเขม้ และผา้ปา่นเน้ือละเอยีด  
24

ทองคาํทัง้สิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งสกัการสถาน ซึง่เป็นทองคาํทีป่ระชาชนนํามาถวายพระเจา้ มน้ํีาหนกั

หน่ึงพนัยีส่บิกโิลกรมั ตามมาตรฐานทีเ่กบ็ไวใ้นสกัการสถาน 
25

เงนิทีไ่ดร้บับรจิาคจากประชาชนทีล่งทะเบยีน

มน้ํีาหนกัสามพนัหา้รอ้ยยีส่บิสามกโิลกรมั ตามมาตรฐานทีเ่กบ็ไวใ้นสกัการสถาน 
26

คอืแต่ละคนบรจิาค

หน่ึงเบกา เท่ากบัน้ําหนกัประมาณสองสลงึตามมาตรฐานน้ําหนกัทีเ่กบ็ไวใ้นสกัการสถาน ทุกคนทีม่อีายุ

ตัง้แต่ยีส่บิปีขึน้ไปจดทะเบยีนเป็นจาํนวนหกแสนสามพนัหา้รอ้ยสองคน 
27

เงนิหนกัสามพนักโิลกรมันํามา

หล่อเป็นฐานรองรบัเสาของสกัการสถาน และฐานรองรบัเสาขงึมา่นเป็นจาํนวนทัง้หมดหน่ึงรอ้ยฐานใชเ้งนิ

หนกัฐานละสามสบิหา้กโิลกรมั 
28

เงนิทีเ่หลอือกียีส่บิสามกโิลกรมันํามาใชท้าํขอเกีย่วเสา หุม้หวัเสาและทาํ

ราวมา่น 
29

ส่วนทองสมัฤทธิน์ัน้มผีูนํ้ามาถวายพระเจา้เป็นน้ําหนกัประมาณสองพนัหา้รอ้ยกโิลกรมั 
30

นํามาใช้

ทาํฐานรองรบัเสาทีท่างเขา้กระโจมนดัพบ บุพระแท่นบชูา ทาํลกูกรงและเครือ่งใชทุ้กอยา่งประจาํพระแท่น 
31

ฐานรอบลาน ฐานทีป่ระตูทางเขา้ลาน หมดุทัง้หมดซึง่ยดึกระโจมทีป่ระทบั และหมดุทัง้หมดทีล่อ้มลาน 

 

88อาภรณ์ของมหาสมณะ  

39 
1
เขาใชผ้า้สมีว่ง สมีว่งแดงและสแีดงเขม้ ทาํอาภรณ์สาํหรบัประกอบพธิกีรรมในสกัการสถาน 

เขาทาํอาภรณ์ศกัดิส์ทิธิใ์หอ้าโรน ตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชาโมเสส  

 

89เส้ือเอโฟดของสมณะ  

  
2
เขาทาํ250

a
เสือ้เอโฟดดว้ยผา้ปา่นเน้ือละเอยีด ทอจากดิน้ทอง ดา้ยสมีว่ง สมีว่งแดง และสแีดงเขม้ 

3
ตี

แผ่แผ่นทองคาํออก ตดัเป็นเสน้บางๆ ทอเขา้กบัดา้ยสมีว่ง สมีว่งแดง และสแีดงเขม้ และผา้ปา่นเน้ือละเอยีด 

ปกัอยา่งประณตี 
4
ทาํสายสะพายทีบ่่าสองสายยดึตดิกบัเสือ้เอโฟดทัง้สองดา้น 

5
สายรดัเอวบนเสือ้เอโฟดเพื่อ

ยดึเสือ้ใหอ้ยูก่บัที ่ทอเป็นชิน้เดยีวกนั ทัง้เป็นงานฝีมอืประณตีเช่นเดยีวกบัเสือ้เอโฟด ทอจากดิน้ทอง ดา้ยสี

มว่ง สมีว่งแดง และสแีดงเขม้ และจากผา้ปา่นเน้ือละเอยีด ดงัทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชาโมเสส 
6
เขาเจยีระไน

พลอยสแีดงนํามาฝงัในเรอืนทองคาํ และสลกัชื่อบรรดาบุตรของอสิราเอลเหมอืนกบัสลกัตรา 
7
นําพลอยมา

ตดิบนสายสะพายของเสือ้เอโฟด เพื่อเป็นการระลกึถงึบรรดาบุตรของอสิราเอล ตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รง

บญัชาโมเสส  

                                      
b
 ขอ้ความตอนนี้เป็นการเพิม่เตมิของผูเ้รยีบเรยีงในภายหลงั ซึง่สนันิษฐานว่ามสีถาบนัชาวเลว ี (กดว 3) และการสาํรวจจาํนวนประชากรแลว้ 

(กดว 1) ในสมยัอพยพ 

39 
a
 ทีน่ี่ และในขอ้ 3, 7, 8 และ 22 กรยิาบางคาํทีอ่ยู่ในรปูเอกพจน์ในตน้ฉบบัภาษาฮบีร ูเปลีย่นเป็นพหพูจน์ตามตน้ฉบบัของชาวสะมารตีนั 

และภาษาซเีรยีค 
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90เคร่ืองประดบัอก 

  
8
เขาทาํเครือ่งประดบัอกปกัอยา่งประณตีเหมอืนเสือ้เอโฟดดว้ยดิน้ทอง ดา้ยสมีว่ง สมีว่งแดง สแีดง

เขม้และดว้ยผา้ปา่นเน้ือละเอยีด 
9
เครือ่งประดบัอกน้ีเป็นรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั พบัสองทบยาวหน่ึงคบืและกวา้ง

หน่ึงคบื 
10

นํารตันชาตสิต่ีางๆ มาตดิเรยีงไวเ้ป็นสีแ่ถว แถวแรกตดิทบัทมิ บุษราคมัและมรกต 
11

แถวทีส่อง

ตดิพลอยสมีลูนกการเวก นิลและเพชร 
12

แถวทีส่ามตดิไพฑรูย ์ โมรา และเพทายสมีว่ง 
13

แถวทีส่ ีต่ดิเพทาย 

โกเมน และไพลนิ รตันชาตเิหล่าน้ีตดิอยูใ่นเรอืนทอง 
14

รตันชาตเิหล่าน้ีแทนสบิสองตระกูลของชาวอสิราเอล 

แต่ละเมด็มชีื่อของแต่ละตระกูลแกะสลกัไวเ้หมอืนแกะสลกัตรา 
15

เขาทาํสรอ้ยทองคาํบรสิุทธิต์เีกลยีวเหมอืน

เชอืกสาํหรบัเครือ่งประดบัอก 
16

ทาํเรอืนทองคาํสองเรอืนและห่วงทองคาํสองห่วง ตดิห่วงทัง้สองน้ีกบัมมุบน

ของเครือ่งประดบัอก 
17

รอ้ยสรอ้ยทองคาํสองสายน้ีเขา้กบัห่วงสองห่วงทีม่มุบนของเครือ่งประดบัอก 
18

อกี

สองปลายของสรอ้ยยดึตดิกบัเรอืนทองคาํทัง้สอง ซึง่อยูบ่นสายสะพายของเสือ้เอโฟดดา้นหน้า 
19

ทาํห่วง

ทองคาํสองห่วงตดิกบัมมุล่างของเครือ่งประดบัอกไวท้ีข่อบดา้นในตดิกบัเสือ้เอโฟด 
20

ทาํห่วงทองคาํอกีสอง

ห่วงตดิไวด้า้นหน้าสายสะพายของเสือ้เอโฟด ตรงส่วนล่างใกลต้ะเขบ็เหนือสายรดัเอว 
21

เขารอ้ยเชอืกสมีว่ง

แดงเขา้กบัห่วงเครือ่งประดบัอกและห่วงเสือ้เอโฟด เพื่อใหเ้ครือ่งประดบัอกอยูเ่หนือสายรดัเอว ไมห่ลุด

ออกมาไดต้ามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชาโมเสส  

 

91เส้ือคลมุ  

  
22

เขาทาํเสือ้คลุมใตเ้สือ้เอโฟด เสือ้คลุมน้ีทอเป็นสมีว่งทัง้ตวั 
23

ช่องตรงกลางสาํหรบัสวม ขลบิรอบ

คอเหมอืนเสือ้ทหาร เพื่อจะไดไ้มข่าดงา่ย 
24

ทีช่ายล่างของเสือ้ เขาทาํพู่เป็นรปูผลทบัทมิดว้ยดา้ยสมีว่ง สี

มว่งแดง สแีดงเขม้และผา้ปา่นเน้ือละเอยีด251

b
 

25
ทาํลกูกระพรวนทองคาํบรสิุทธิต์ดิไวร้ะหว่างผลทบัทมิ

เหล่านัน้252

c
 รอบชายล่างของเสือ้ 

26
มลีกูกระพรวนอยูส่ลบักนักบัผลทบัทมิรอบชายล่างของเสือ้สาํหรบัสวมเมือ่

ปฏบิตัหิน้าทีส่มณะตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชาโมเสส  

 

92อาภรณ์ของสมณะ 
27

เขาทาํเสือ้ยาวชัน้ในดว้ยผา้ปา่นเน้ือละเอยีดสาํหรบัอาโรนและบรรดาบุตร 
28

ผา้โพกศรีษะทาํดว้ย

ผา้ปา่นเน้ือละเอยีด หมวกทาํดว้ยผา้ปา่นเน้ือละเอยีด กางเกงขาสัน้ทาํดว้ยผา้ปา่นเน้ือละเอยีด 
29

ผา้คาดเอว

ทาํดว้ยผา้ปา่นเน้ือละเอยีดปกัดว้ยดา้ยสมีว่ง สมีว่งแดง และสแีดงเขม้ ตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชาโมเสส  

  
30

เขายงัทาํแถบคาดศรีษะดว้ยทองคาํบรสิุทธิ ์ เป็นสญัลกัษณ์ของการอุทศิถวายตนแด่พระเจา้ บน

แถบคาดศรีษะน้ี เขาจารกึถอ้ยคาํเหมอืนกบัตราทีแ่กะสลกัว่า “เจมิถวายแด่พระยาหเ์วห”์ 
31

ใชเ้ชอืกสมีว่งผกู

แถบทองคาํน้ีไวบ้นผา้โพกศรีษะตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชาโมเสส  
32

งานสรา้งกระโจมทีป่ระทบัพรอ้มกบักระโจมนดัพบกส็าํเรจ็เรยีบรอ้ย ชาวอสิราเอลทาํตามทีพ่ระ

ยาหเ์วหท์รงบญัชาโมเสสทุกประการ  

                                      
b
 “ผา้ปา่นเนื้อละเอยีด” ตามตน้ฉบบัของชาวสะมารตีนั ตน้ฉบบัภาษาฮบีรลูะ 

c
 ตน้ฉบบัภาษาฮบีรซูํ้า “ระหว่างผลทบัทมิ” สองครัง้ 
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93การส่งมอบงานให้แก่โมเสส  
33

เขาส่งมอบงานทัง้หมดแก่โมเสส คอืกระโจมทีป่ระทบั ไดแ้ก่กระโจมและเครือ่งใชส้อยทัง้ปวง ขอ

เกีย่ว กรอบ ไมข้วาง เสาและฐาน 
34

ผา้คลุมกระโจมทาํดว้ยหนงัแกะยอ้มสแีดง ผา้คลุมทาํดว้ยหนงัฟอก

อยา่งด ี และมา่นกัน้ 
35

หบีบรรจแุผ่นศลิาจารกึพรอ้มกบัคานหาม และพระทีน่ัง่พระกรณุา 
36

โต๊ะกบัเครือ่งใช้

ประจาํโต๊ะทัง้หมดและขนมปงัตัง้ถวาย 
37

เชงิประทปีทองคาํบรสิุทธิก์บัตะเกยีง คอืตะเกยีงทีใ่ชต้ัง้บนเชงิ

ประทปี พรอ้มเครือ่งใชท้ัง้หมดและน้ํามนัสาํหรบัใส่ตะเกยีง 
38

พระแท่นทองคาํ น้ํามนัเจมิ กํายานหอม และ

มา่นกัน้ทางเขา้กระโจม 
39

พระแท่นทองสมัฤทธิ ์ กบัตะแกรงทองสมัฤทธิ ์ คานหาม และเครือ่งใชป้ระจาํพระ

แท่น อ่างและฐานรอง 
40

มา่นกัน้ลาน เสา ฐานรบัเสา มา่นกัน้ทางเขา้ลาน เชอืกรอ้ยมา่น หลกัหมดุยดึ

กระโจม และเครือ่งใชใ้นกระโจมทีป่ระทบั และกระโจมนดัพบ 
41

อาภรณ์สาํหรบัประกอบพธิกีรรมในสกัการ

สถาน อาภรณ์ศกัดิส์ทิธิส์าํหรบัอาโรนสมณะ และอาภรณ์ศกัดิส์ทิธิส์าํหรบับรรดาบุตรของเขาเพื่อปฏบิตัิ

หน้าทีส่มณะ 
42

ชาวอสิราเอลทาํทุกสิง่ตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชาโมเสส 
43

โมเสสตรวจดทุูกสิง่กเ็หน็ว่า เขา

ไดท้าํตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชาไว ้ดงันัน้โมเสสจงึอวยพรเขา  

 

94โมเสสตัง้กระโจมท่ีประทบัถวายแด่พระยาหเ์วห ์

40 
1
พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสว่า 

2
“ในวนัตน้เดอืนแรก ท่านจะตอ้งตัง้กระโจมทีป่ระทบั คอืกระโจม

นดัพบ 
3
จะตอ้งนําหบีบรรจแุผ่นศลิาจารกึไวใ้นกระโจมนัน้ แลว้ขงึมา่นบงัหบีไว ้

4
จะตอ้งนําโต๊ะเขา้มาตัง้และ

วางเครือ่งใชป้ระจาํโต๊ะไวข้า้งบน จะตอ้งนําเชงิประทปีเขา้มาวางไวแ้ละจดัวางตะเกยีงใหเ้ขา้ที ่
5
จะตอ้งตัง้

พระแท่นทองคาํสาํหรบัเผากํายานไวเ้บือ้งหน้าหบีบรรจแุผ่นศลิาจารกึ และขงึมา่นไวต้รงทางเขา้กระโจมที่

ประทบั 
6
จะตอ้งตัง้พระแท่นสาํหรบัเผาเครือ่งบชูาไวต้รงทางเขา้กระโจมทีป่ระทบัคอืตรงหน้ากระโจมนดัพบ 

7
จงตัง้อ่างไวร้ะหว่างกระโจมนดัพบกบัพระแท่นบชูา ตกัน้ําใส่ไว ้

8
จะตอ้งกัน้ลานโดยรอบ และขงึมา่นกัน้

ทางเขา้ลาน 
9
จะตอ้งนําน้ํามนัสาํหรบัเจมิเจมิกระโจมทีป่ระทบั กบัเครือ่งใชทุ้กสิง่ในกระโจม เพื่อถวายแด่

พระเจา้ แลว้สิง่เหล่าน้ีจะเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
10

จะตอ้งเจมิพระแท่นสาํหรบัเครือ่งบชูาดว้ยพรอ้มกบัเครือ่งใช้

ประจาํพระแท่น จะตอ้งเจมิถวายพระแท่นแด่พระเจา้ แลว้พระแท่นนัน้จะเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ด 
11

จะตอ้งเจมิ

อ่างและฐานรองถวายแด่พระเจา้เช่นเดยีวกนั 
12

จะตอ้งนําอาโรนกบับรรดาบุตรมาทีท่างเขา้กระโจมนดัพบ 

ใหเ้ขาอาบน้ําชาํระรา่งกาย 
13

แลว้ใหอ้าโรนสวมอาภรณ์ศกัดิส์ทิธิ ์ จะตอ้งเทน้ํามนับนศรีษะเจมิถวายเขาเป็น

สมณะเพื่อรบัใชเ้รา 
14

จะตอ้งนําบรรดาบุตรของเขาเขา้มาสวมเสือ้ยาวชัน้ใน 
15

แลว้เทน้ํามนับนศรีษะเจมิ

ถวายเขาเป็นสมณะ เพื่อรบัใชเ้ราเช่นเดยีว กบับดิา การเจมิถวายน้ีจะทาํใหเ้ขาและบุตรหลานของเขาเป็น

สมณะอยูต่ลอดไป” 

 

99การปฏิบติัตามพระบญัชา  
16

โมเสสทาํทุกสิง่ตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชา 
17

เขาตัง้กระโจมทีป่ระทบัขึน้ในวนัตน้เดอืนแรกของ

ปีทีส่อง หลงัจากทีไ่ดอ้อกจากอยีปิต ์
18

โมเสสตัง้กระโจมทีป่ระทบั วางฐานรบัเสา ตัง้กรอบตดิไมข้วางและตัง้

เสา 
19

กางผา้คลุมเหนือกระโจมทีป่ระทบั และคลุมทบัอกีชัน้หน่ึง ตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชา 
20

นําแผ่น

ศลิาจารกึใส่ลงในหบี สอดคานหามไวใ้นห่วงของหบี นําพระทีน่ัง่พระกรณุามาปิดไว ้
21

นําหบีเขา้มาตัง้ไวใ้น
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กระโจมทีป่ระทบั ขงึมา่นกัน้หบีบรรจแุผ่นศลิาจารกึตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชา 
22

ตัง้โต๊ะไวใ้นกระโจมนดั

พบ ดา้นเหนือของกระโจมทีป่ระทบัภายนอกมา่น 
23

แลว้วางขนมปงัถวายไวบ้นโต๊ะ เฉพาะพระพกัตรพ์ระ

ยาหเ์วห ์ ตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชา 
24

ตัง้เชงิประทปีไวใ้นกระโจมนดัพบ ตรงหน้าโต๊ะทางดา้นใตข้อง

กระโจมทีป่ระทบั 
25

ตัง้ตะเกยีงไวเ้ฉพาะพระพกัตรพ์ระยาหเ์วหต์ามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชา 
26

ตัง้พระแท่น

ทองคาํไวใ้นกระโจมนดัพบทีห่น้ามา่น 
27

เผากํายานหอม บนพระแท่นนัน้ ตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชา

โมเสส 
28

ขงึมา่นไวต้รงทางเขา้กระโจมทีป่ระทบั 
29

ตัง้พระแท่นสาํหรบัเผาเครือ่งบชูาตรงทางเขา้กระโจมที่

ประทบัคอืตรงหน้ากระโจมนดัพบ แลว้ถวายเครือ่งเผาบชูาและธญับชูาตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชา 
30

ตัง้

อ่างไวร้ะหว่างกระโจมนดัพบกบัพระแท่น แลว้ตกัน้ําใส่ไวส้าํหรบัชาํระลา้ง 
31

โมเสส อาโรน กบับรรดาบุตร

ลา้งมอืและลา้งเทา้ดว้ยน้ํานัน้ 
32

ทุกครัง้ทีเ่ขา้ไปในกระโจมนดัพบหรอืเขา้ใกลพ้ระแท่นบชูา เขาจะลา้งมอืและ

ลา้งเทา้ตามทีพ่ระยาหเ์วหท์รงบญัชาโมเสส 
33

โมเสสกัน้ลานรอบกระโจมทีป่ระทบัและพระแท่น ขงึมา่นไวท้ี่

ทางเขา้ลาน โมเสสทาํงานสาํเรจ็ทุกประการ  

 

95พระยาหเ์วหเ์สดจ็มาท่ีสกัการสถาน  

  
34

เมฆปกคลุมกระโจมนดัพบ และพระสริริุง่โรจน์ของพระยาหเ์วหอ์ยูเ่ตม็กระโจมทีป่ระทบั 
35

โมเสส

เขา้ไปในกระโจมนดัพบไมไ่ด ้ เพราะเมฆหนาทบึอยูเ่หนือกระโจม และพระสริริุง่โรจน์ของพระยาหเ์วหอ์ยู่

เตม็กระโจมทีป่ระทบั  

 

96เมฆนําทางชาวอิสราเอล  

  
36

เมือ่เมฆลอยขึน้จากกระโจมทีป่ระทบั ชาวอสิราเอลจะออกเดนิทางต่อไป 
37

ถา้เมฆไมล่อยขึน้ เขา

กไ็มอ่อกเดนิทางไปทีอ่ื่น เขาจะคอยจนกว่าเมฆลอยขึน้ 
38

เพราะเมฆแสดงว่าพระยาหเ์วหอ์ยูเ่หนือกระโจมที่

ประทบัในเวลากลางวนั และมไีฟลุกในเมฆในเวลากลางคนื เพื่อใหช้าวอสิราเอลทัง้หมดมองเหน็ได้

ตลอดเวลาการเดนิทาง 
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