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บทที่ 6
อพยพ

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว  คุณจะสามารถ
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสืออพยพ
-  บอกวาหนังสืออพยพเขียนถึงใคร
-  บอกเปาหมายของหนังสืออพยพ
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสืออพยพจากความทรงจํ า
-  กลาวถึงหลักการดํ าเนินชีวิตและกฎเกณฑของการรับใชของหนังสืออพยพ
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คํ านํ า

ผูเขียน โมเสส
ถึงใคร ชนชาติอิสราเอล
เปาหมาย เพือ่บันทึกการที่ชนชาติอิสราเอลไดรับการปลดปลอยออกจากการเปนทาส และเพื่อ

เปนพยานหลักฐานแสดงถึงเปาหมายของการดํ ารงอยูในฐานะเปนชนชาติหน่ึง
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“แตเลือดที่บานที่เจาทั้งหลายอยูน้ันจะเปนหมายสํ าคัญสํ าหรับเจา เมื่อ
เราเหน็เลือดน้ัน เราจะผานเวนเจาทั้งหลายไป จะไมมีภัยพิบัติบังเกิดแกเจา
ขณะที่เราประหารชาวอียิปต”  อพยพ 12:13

ชวีติและหลักการรับใช   ความรอดเกิดขึ้นไดก็โดยทางพระโลหิตของพระเมษโปดกของพระเจาคือ พระ
เยซูคริสตเทานั้น

บุคคลสํ าคัญ โมเสส  อาโรน  ฟาโรห  มิเรียม  เยโธร

เคาโครงเรื่อง
I. ชนชาติอิสราเอลในประเทศอียิปต  1:1-12:36

ก.   อยูในฐานะเปนทาสของชาวอียิปต  1:1-12:36
ข.   พระเจาทรงจัดเตรียมผูปลดปลอย   โมเสส  2:1-4:31
ค.   การสนทนากับฟาโรห   5:1-11:10
ง.   พิธีปสกา  12:1-30
จ.   การไดรับการปลดปลอยจากอียิปต  12:31-36

II. ชนชาติอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร   12:37-18:27
ก.   การอพยพและการติดตามของชาวอียิปต   12:37-15:21
ข.   การเดินทางสูภูเขาซีนาย    15:22-17:16
ค.   การเยี่ยมเยียนของเยโธร    18:1-27

III. ชนชาติอิสราเอลที่ภูเขาซีนาย    19:1-40:38
ก.   การประทานพระบัญญัติสิบประการ   19:1-25
ข.   กฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมและศีลธรรม    19:22
ค.   กฎหมายเกี่ยวกับความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม   22-23
ง.   กฎหมายเกี่ยวกับพิธีรับพันธสัญญา
จ.   พลับพลา    24:12-40:38

1. การออกแบบพลับพลา  :  การกอสรางสิ่งสารพัดเกี่ยวกับเครื่องตกแตง
พลับ
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พลาและเครื่องแตงกายของปุโรหิต  :  24:12-31:18
2.   ความลาชาของพลับพลา  :  วัวทองคํ าและการรื้อฟนพันธสัญญา   :  32:1-

34:35
3.   พลับพลาสรางเสร็จสมบูรณ   :   เครื่องและอุปกรณพลับพลาและเสื้อยศ

สํ าหรับปุโรหิต  :  35:1-40:38

ชื่อ                             

บททดสอบดวยตนเอง  บทที่ 6
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1. ใครคือผูเขียนหนังสืออพยพ
                                                                                                                         

2. บอกเปาหมายของหนังสืออพยพ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสืออพยพถูกเขียนถึงใคร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. บอกหลักการดํ าเนินชีวิตและหลักการการรับใชของหนังสืออพยพ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญในหนังสืออพยพจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 6
1. โมเสส
2. เพ่ือบันทึกการที่ชนชาติอิสราเอลไดรับการปลดปลอยออกจากความเปนทาสและเพื่อเปนพยาน

หลักฐานแสดงถึงเปาหมายของการดํ ารงอยูในฐานะเปนชนชาติหน่ึง
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3. ชนชาติอิสราเอล
4. ความรอดเกิดขึ้นไดก็โดยทางพระโลหิตของพระเมษโปดกของพระเจาคือ พระเยซูคริสตเทานั้น
5. “แตเลือดที่บานที่เจาทั้งหลายอยูน้ัน จะเปนหมายสํ าคัญสํ าหรับเจา เม่ือเห็นเลือดนั้น เราจะ

ผานเวนเจาทั้งหลายไปจะไมมีภัยพิบัติเกิดขึ้นแกเจา ขณะที่เราประหารชาวอียิปต” (อพยพ
12:13)

เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป

1. พระเจาทรงสงภัยพิบัติ 10 อยางมายังอียิปต  เปนขบวนการซึ่งทํ าใหฟาโรหตองยอมปลอย
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อิสราเอลจากความเปนทาส
-  เลือด  :  7:14-25
-  กบ  :  8:1-15
- เหลือบ  :  8:20-32
- โรคระบาดของฝูงสัตว  :  9:1-7
- ฝ  :  9:8-12
- ลูกเห็บ  :  9:14-35
- ฝูงตั๊กแตน  :  10:1-20
- ความมืด  :  10:21-29
- ความตาย  :  11:1-10,  12:29-36

2. อพยพ  20:1-17  บันทึกกฎบัญญัติที่เปนที่รูจักกันดีที่สุดของพระคัมภีรเดิมคือ บัญญัติสิบ
ประการ

3. หน่ึงในบรรดาเหตุการณสํ าคัญในหนังสืออพยพก็คือ การประทานแผนผังของพลับพลา  แผน
ภูมิในหนาตอไปแสดงถึงแผนผังของพระเจาซึ่งประทานแกโมเสสสํ าหรับสถานที่บริสุทธิ์เพ่ือการ
นมัสการ

พลับพลาเปนสิ่งที่มีความสํ าคัญในตัวเองเพราะวาเปนสถานที่สํ าหรับการนมัสการและถวาย
เครื่องบูชาสํ าหรับชนชาติอิสราเอล แตพลับพลาก็เปนเรื่องของรูปแบบฝายวิญญาณดวยเชนกัน
ที่เปนดังน้ีหมายความวาแตะละสวนของพลับพลาถือเปนสัญลักษณแหงความจริงฝายวิญญาณ
ที่ยิ่งใหญมากขึ้น

สนามบริเวณรอบๆ  พลบัพลาซึ่งวัดได 150 ฟุต x 75 ฟุตนั่นคือ สัญลักษณของโลก

แทนสํ าหรับเผาเครื่องบูชากวาง 7.5 ตารางฟุต  และสูง  4.5 ฟุต  เครื่องเผาบูชาถูกเผาที่น่ีซ่ึง
เปนสัญลักษณของการที่พระเยซูทรงถวายพระองคเองเปนเครื่องบูชาเพื่อบาปของโลก

ขันนํ้ า ก็คือ  อางใบใหญซ่ึงปุโรหิตใชชํ าระมือและเทากอนการเขาไปในวิสุทธิสถาน  น่ันคือ
สญัลักษณแหงการบัพติสมาของคริสเตียน

วสิุทธิสถานซึ่งวัดได  30x15  ฟุต น้ันคือ สัญลักษณของคริสตจักรที่แยกตัวออกจากโลก
(สนาม)  และเขาไปขางในโดยทางการถวายพระองคเองเปนเครื่องบูชาของพระคริสต (แทน
บูชา)  และการบัพติสมา (ขันน้ํ า)

โตะขนมปงหนาพระพักตร  คือ สัญลักษณของอาหารคํ่ าม้ือสุดทายของพระเยซูคริสตเจา (หรือ
ศลีมหาสนิท ดังที่ถูกเรียกในบางนิกาย)

คนัประทีป  มีไวเพ่ือใหแสงสวางแกวิสุทธิสถาน น่ันคือ สัญลักษณของพระวจนะของพระเจา

แทนเครื่องหอม  คือ สถานที่ซ่ึงเครื่องหอมถูกเผาบูชา ควันอันหอมหวลซ่ึงลอยขึ้นสูพระพักตร
พระเจาเปรียบประดุจสัญลักษณของคํ าอธิษฐานของประชากรของพระองค
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วสิตูรกค็อื  มานระหวางวิสุทธิสถานกับอภิสุทธิสถาน  น่ันคือสัญลักษณระหวางสวรรคและผูเชื่อ
ที่อยูในโลก

อภิสทุธสิถาน  มีความยาว ความกวางและความสูง อยางลุ 15 ฟุต เปนทรงลูกบาศกที่สมบูรณ
และเปนสัญลักษณของสวรรค เปนสถานที่เขาเฝาจํ าเพาะพระพักตรพระเจาผูทรงสถิตย

หีบพันธสัญญา เปนหีบที่ทํ าดวยไมมีผาปดเปนทองคํ า มีเครูบทองคํ าสองรูปอยูบนฝาปด  หีบ
น้ันบรรจุพระบัญญัติสิบประการซึ่งเปนสัญลักษณของการปกครองของพระเจา จานใสมานาเพื่อ
ใหระลึกถึงการจัดเตรียมของพระเจา  และไมเทาของอาโรนซึ่งเปนสิ่งเตือนถึงฤทธานุภาพของ
พระเจาทามกลางประชากรของพระองค  ปละครั้งที่ปุโรหิตไดประพรมยอดของหีบพันธสัญญานี้
ดวยพระโลหิตซึ่งเปนสัญลักษณของพระโลหิตของพระคริสตเจา  ซ่ึงโดยพระโลหิตของพระองค
เราทั้งหลายจึงถูกชํ าระใหพนจากบาป

วันบริสุทธิ์

จงศึกษาขอพระคัมภีรอางอิงในคอลัมนที่ 1  และเติมรายการใหสมบูรณ  รายการแรกทํ าใหเปน
ตวัอยางเพ่ือใหคุณปฏิบัติตาม วันเหลานี้เปนวันบริสุทธซ่ึงพระเจาทรงแตงตั้งเพ่ือใหชาติอิสราเอล
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กระทํ าตาม
ขอความ   วนับริสุทธิ์ วันที่ จุดประสงคของวันบริสุทธิ์

เลวีนิติ 23.3          สะบาโต วันที่ 7 พักผอนจากการงาน,นมัสการ
อพยพ 20.8-11 ของทุกสัปดาห
เฉลยธรรมบัญญัติ  5.12-15

เลวีนิติ 23.5 ปสกา 1/14                                  
กันดารวิถี 28.16
เฉลยธรรมบัญญัติ 16.1-2

เลวีนิติ 23.6-8 ขนมปงไรเชื้อ 1/15-21                                  
กันดารวิถี 28.17-25
เฉลยธรรมบัญญัติ 16.3-8

เลวีนิต  23.9-14 ผลแรก 1/16                       
           

อพยพ 23.16
กันดารวิถี 28.26-31

เลวีนิต 23.15-22 เพนเทคอส 3/6                                  
อพยพ 34.22 (เก็บเกี่ยว,
เฉลยธรรมบัญญัติ สัปดาห)

เลวีนิติ 23.23-32 เปาแตร 7/1                                  
กันดารวิถี 29.1-6

เลวีนิติ 23.26-32 วันแหงการไถบาป 7/10                                  
เลวีนิติ 16
กันดารวิถี 29.7-11

เลวีนิติ 23.23-44 อยูเพิง 7/15-21                                  
กันดารวิถี 29.12-40
เฉลยธรรมบัญญัติ 16.13-15

เลวีนิติ 25.1-7 ปสะบาโต ทุกๆ ป 7  ป                                  
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อพยพ 23.10-11

เลวีนิติ 25.8-55 ครบรอบ 50 ป ทุกๆ 50 ป                                  

ภูมศิาสตร . อพยพ ไปจนถึง เฉลยธรรมบัญญัติ
จงใชแผนที่น้ีเพ่ือติดตามการเดินทางของอิสราเอลและดูจุดที่เหตุการณสํ าคัญๆ เกิดขึ้นใน

หนังสืออพยพ จนถึง เฉลยธรรมบัญญัติ


