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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
กันดารวถีิ

เล่ มน ้ีเป็นเล่ มท ่ี สี ่ในหา้เล่ มท ่ีโมเสสเขียนขึ้น หา้เล่ มน ้ีเรา
เรยีกกั นว ่า เพ็นทะทูก เล่ มน ้ีเรยีกวา่ �กันดารวถีิ� เพราะ
วา่การนับจํานวนคนของอสิราเอลได้บันทึกไว้ในเล่ มน ้ี  อ ี
กชื่อหน่ึงสําหรบัเล่ มน ้ี ก็  คือ � หน ังสือเก่ียวกับการเดินทาง�
เพราะวา่ เล่ มน ้ีเริม่ ต้นเม่ือประชาชนอสิราเอลอยู ่ท่ี  ภู เขา
ซี นาย  แล ้วสิน้ สุดลงเม่ือพวกเขาตัง้ ค่าย ท่ี เขตแดนฝ่าย
เหนือของประเทศโมอ ับท ่ี แม่น ้ําจอร ์แดน และตอนน้ันชาว
อสิราเอลกําลังวางแผนท่ีจะข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนแล้วเข้าไป
อยูใ่นแผ่นดิ นที ่พระเจ้าทรงสัญญาไวกั้บพวกเขา ตามประว ั
ติ  ศาสตร ์เล่ มน ้ีต่อจากหนังสืออพยพ  แล ้วหนังสือเลว ีนิติ ซ่ึง
เก่ียวกับพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า  อยู ่ระหวา่งสองเล่ มน ี้

 มี  อยู ่สองบทท่ีบันทึกจํานวนคนของอสิราเอล คือบทท่ี 1
 และ 26  ท่ี  เหลือบ ันทึกการเดินทางของชนชาติอสิราเอล
จากภูเขาซีนายไปถึงแม่น้ําจอร ์แดน 

การนับบรรดาผู้ชายท่ีสามารถเข้าสงครามได้
1  ณ  วนัท่ี  หน ่ึงเดือนท่ีสองปี ท่ี สองตัง้แต่เขาทัง้หลายออก

จากประเทศอยีปิต์ พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสในพลับพลา
แหง่ชุ มน ุม  ณ ถิน่ทุ รก ันดารซีนายวา่ 2 � เจ้ าจงนับชุ มน ุ
มชนอสิราเอลทัง้หมดตามครอบครวัตามเรอืนบรรพบุรุษ
ตามจํานวนรายชื่อผู้ชายเรยีงตั วท ุกคน 3  ตัง้แต่  อายุ  ได้  ย ่ี สิ 
บปีขึ้นไปบรรดาคนท่ีออกรบได้ในกองทัพพวกอสิราเอล  เจ้ 
ากับอาโรนจงจัดตัง้เขาทัง้หลายไวเ้ป็นกองๆ 4 และจงมีคน
อยู่ด้วยเจ้าจากทุกตระกูล  ทุ กคนน้ันให้เป็นหวัหน้าในเรอืน
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บรรพบุรุษของเขา 5 และเหล่าน้ีคือชื่อชายทัง้ปวงท่ีจะยนื
อยู่กับเจ้าคือ เอลี ซู ร ์บุ ตรชายเชเดเออร์ จากตระกูลรู เบน 
6 เชลู มิ เอลบุตรชายศูรชิดัดัย จากตระกูลสิเมโอน 7 นาโชน
บุตรชายอมัมีนาดับ จากตระกูลยูดาห์ 8 เนธนัเอลบุตรชา
ยศุ อาร ์จากตระกูลอสิสาคาร์ 9 เอลีอบับุตรชายเฮโลน จาก
ตระกูลเศบู ลุ น 10 จากลูกหลานของโยเซฟ  มี เอลีชามาบุตร
ชายอมัมีฮูด จากตระกูลเอฟราอมิ และกามาลิเอลบุตรชาย
เปดาซูร์ จากตระกูลมนัสเสห์ 11  อาบ ีดันบุตรชายกิเดโอนี
จากตระกูลเบนยามิน 12 อาหเิยเซอร ์บุ ตรชายอมัมีชดัดัย
จากตระกูลดาน 13  ปากี เอลบุตรชายโอคราน จากตระกูล
อาเชอร์ 14 เอลียาสาฟบุตรชายเดอูเอล จากตระกูลกาด
15 อาห ิราบ ุตรชายเอนัน จากตระกู ลน ัฟทาลี� 16 คนเหล่า
น้ีเป็นคนท่ีชุ มน ุมชนเลือกให้เป็นประมุขแหง่ตระกูลของ
บรรพบุรุษของเขา เป็นหวัหน้าคนอสิราเอลท่ีนับเป็นพันๆ
17 โมเสสและอาโรนได้นําคนเหล่าน้ี ท่ี  ระบุ ชื่อมาแล้ว 18และ
ในว ันที ่ หน ่ึงเดือนท่ีสองคนเหล่าน้ี ก็ เรยีกประชุมชนทัง้หมด
 เข ้ามาขึ้นทะเบียนตามครอบครวัและตามเรอืนบรรพบุรุษ
ตามจํานวนรายชื่อเรยีงตัวคนทัง้ปวงท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปี 
ขึ้นไป 19  ตามท่ี พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังโมเสสไว้ ท่านจึงนับ
คนท่ี ถิน่ ทุ รก ันดารซีนายดังน้ี 20 คนรูเบนบุตรหวัปีของ
อสิราเอล โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครวั ตามเรอืน
บรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อผู้ชายเรยีงตั วท ุกคน  ท่ี  มีอายุ  
ตัง้แต่  ย ่ี สิ บ ปี ขึ้น ไป ท่ี ออก รบ ได้ ทัง้หมด 21 จํานวน คนใน
ตระกูลรูเบนเป็นส่ีหม่ืนหกพันหา้รอ้ยคน 22 คนสิเมโอน
โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครวั ตามเรอืนบรรพบุรุษ
 ทุ กคนท่ีเขานับตามจํานวนรายชื่อผู้ชายเรยีงตั วท ุกคน  ท่ี  
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มีอายุ  ตัง้แต่  ย ี่ สิ บปีขึ้นไปท่ีออกรบได้ ทัง้หมด 23 จํานวนคนใน
ตระกูลสิเมโอนเป็นหา้หม่ืนเก้าพันสามรอ้ยคน 24 คนกาด
โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครวั ตามเรอืนบรรพบุรุษ
ตามจํานวนรายชื่อคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปีขึ้นไปท่ีออกรบ
ได้ ทัง้หมด 25 จํานวนคนในตระกูลกาดเป็น ส่ีหม่ืนหา้พัน
หกรอ้ยหา้สิบคน 26 คนยูดาห์ โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตาม
ครอบครวั ตาม เรอืน บรรพบุรุษ ตาม จํานวน ราย ชื่อ คน ท่ี 
มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บ ปี ขึ้น ไป ท่ี ออก รบ ได้ ทัง้หมด 27 จํานวน
คนใน ตระกูล ยู ดาห์ เป็น เจ็ด หม่ืน ส่ี พัน หก รอ้ย คน 28 คน
อสิสาคาร์ โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครวั ตามเรอืน
บรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปีขึ้นไป
ท่ีออกรบได้ ทัง้หมด 29 จํานวนคนในตระกูลอสิสาคาร์เป็น
หา้หม่ืนส่ีพันส่ีรอ้ยคน 30 คนเศบู ลุ น โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา
ตามครอบครวั ตามเรอืนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคน
ท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปีขึ้นไปท่ีออกรบได้ ทัง้หมด 31 จํานวน
คนในตระกูลเศบู ลุ นเป็นหา้หม่ืนเจ็ดพันส่ีรอ้ยคน 32 จาก
ลูกหลานของโยเซฟ คือคนเอฟราอมิ โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา
ตามครอบครวั ตามเรอืนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคน
ท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปีขึ้นไปท่ีออกรบได้ ทัง้หมด 33 จํานวน
คนตระกูลเอฟราอมิเป็นส่ีหม่ืนหา้รอ้ยคน 34 คนมนัสเสห์
โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครวั ตามเรอืนบรรพบุรุษ
ตามจํานวนรายชื่อคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  ย ี่ สิ บปีขึ้นไปท่ีออกรบได้ 
ทัง้หมด 35 จํานวนคนในตระกูลมนัสเสห์เป็นสามหม่ืนสอง
พันสองรอ้ยคน 36คนเบนยามิน โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตาม
ครอบครวั ตาม เรอืน บรรพบุรุษ ตาม จํานวน ราย ชื่อ คน ท่ี 
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มีอายุ  ตัง้แต่  ย ี่ สิ บปีขึ้นไปท่ีออกรบได้ ทัง้หมด 37 จํานวนคนใน
ตระกูลเบนยามินเป็นสามหม่ืนหา้พันส่ีรอ้ยคน 38 คนดาน
โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครวั ตามเรอืนบรรพบุรุษ
ตามจํานวนรายชื่อคน ท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บ ปีขึ้น ไป ท่ีออก
รบได้ ทัง้หมด 39 จํานวนคนในตระกูลดานเป็นหกหม่ืนสอง
พันเจ็ดรอ้ยคน 40 คนอาเชอร์ โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตาม
ครอบครวั ตาม เรอืน บรรพบุรุษ ตาม จํานวน ราย ชื่อ คน ท่ี 
มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บ ปี ขึ้น ไป ท่ี ออก รบ ได้ ทัง้หมด 41 จํานวน
คนในตระกูลอาเชอร์เป็นส่ีหม่ืนหน่ึงพันหา้รอ้ยคน 42 คน
นัฟทาลี โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครวั ตามเรอืน
บรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปีขึ้น
ไปท่ีออกรบได้ ทัง้หมด 43 จํานวนคนในตระกู ลน ัฟทาลีเป็น
หา้หม่ืนสามพัน ส่ีรอ้ยคน 44 จํานวนคนเหล่า น้ี เป็นคนท่ี
โมเสสกับอาโรน และประมุขทัง้สิบสองคนของคนอสิราเอล
 ผู้ แทนเรอืนบรรพบุรุษของตนได้นับไว้ 45 ฉะน้ันจํานวนคน
อสิราเอลทัง้หมดท่ีนับตามเรอืนบรรพบุรุษ ตามจํานวนคน
ท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปีขึ้นไปทุกคนในอสิราเอลซ่ึงออกรบได้
46 จํานวนคนทัง้หมดท่ีนั บน ้ันเป็นหกแสนสามพันหา้รอ้ย
หา้สิบคน 47  แต่  มิได้ นับคนเลวีตามตระกูลบรรพบุรุษของ
ตนรวมด้วย 48 เพราะพระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่

 คนเลว ี ไม่ ต้องเข้าสงคราม
49 �เฉพาะ ตระ กูล เลว ี เจ้ า อยา่ นับ และ อยา่ ทํา

สํามะโนครวั ไว้ ใน คน อสิราเอล 50  แต่  เจ้ า จง ตัง้ คน เลว ี
ไว ้สําหรบั พลับพลา พระ โอวาท สําหรบั บรรดา เครือ่ง ใช้ กั 
บท ุกสิ่ง ท่ี เก ่ียวข้องกับพลับพลา  ให ้เขาขนพลับพลาและ
บรรดาเครือ่งใช้ กับปฏิบั ติ งานพลับพลาน้ันและตัง้เต็นท์ 
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อยู ่รอบพลับพลา 51 เม่ือจะยกพลับพลาไปคนเลวจีะต้องรือ้
พลับพลาลง และเม่ือจะตัง้พลับพลาขึ้ นก ็ ให ้ คนเลว ีเป็นผู้ 
จัดตัง้  ผู้ อื่นเข้ามาใกล้ พลับพลา  ผู้ น้ันต้องถูกโทษถึงตาย
52  ให ้คนอสิราเอลตัง้เต็นท์ ตามท่ี ของตนแต่ละพวก และ
แต่ละคนตามค่ายของตน และแต่ละคนตามธงตระกูลของ
ตน 53  แต่  ให ้ คนเลว ีตัง้เต็นท์รอบพลับพลาพระโอวาท เพื่ 
อม ิ ให ้พระพิโรธเกิดเหนือชุ มน ุมชนอสิราเอล  ให ้ตระกูลเลว ี
ปฏิบัติ งานพลับพลาพระโอวาท� 54 คนอสิราเอลก็กระทํา
ดังน้ัน เขาทัง้หลายกระทําตามท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
โมเสสไว ้ทุ กประการ

2
การจัดค่ายและผู้นําให ้แต่ ละตระกูล

1 พระเยโฮวาห์ตรสั กับโมเสสและอาโรนวา่ 2 � ให ้คน
อสิราเอลตัง้ค่ายอยู่ตามธงของตนทุกคน ตามธงตราเรอืน
บรรพบุรุษของตน  ให ้ตัง้เต็นท์หนัหน้าเข้าหาพลับพลาแหง่
ชุ มน ุ มท ุ กด ้าน 3 พวก ท่ี ตัง้ ค่าย ด้าน ตะวนั ออก ทาง ดวง
อาทิตย ์ขึ้น  ให ้เป็นของธงค่ายยูดาหต์ามกองของเขา นาโชน
บุตรชายอมัมีนาดับจะเป็นนายกองของคนยูดาห์ 4 พลโยธา
ท่ีนับไว ้น้ี  มี  เจ ็ดหม่ืนส่ีพันหกรอ้ยคน 5  ให ้ตระกูลอสิสาคาร์
ตัง้ค่ายเรยีงถัดมา เนธนัเอลบุตรชายศุ อาร ์จะเป็นนายกอง
ของคนอสิสาคาร์ 6 พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  มี หา้หม่ืนส่ีพันส่ีรอ้ย
คน 7  ให ้ตระกูลเศบู ลุ นเรยีงถัดยูดาห ์ไป เอลีอบับุตรชายเฮ
โลนจะเป็นนายกองของคนเศบู ลุ น 8 พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  มี หา้
หม่ืนเจ็ดพันส่ีรอ้ยคน 9 จํานวนชนทัง้หมดท่ีนับเข้าในค่าย
ยูดาห์ตามกองของเขาเป็นหน่ึงแสนแปดหม่ืนหกพันส่ีรอ้ย
คน เม่ือออกเดินคนเหล่าน้ีจะยกไปก่อน 10  ให ้ธงค่ายของ
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รูเบนตัง้ทางทิศใต้ตามกองของเขา เอลี ซู ร ์บุ ตรชายเชเด
เออรจ์ะเป็นนายกองของคนรู เบน 11 พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  มี  สี ่
หม่ืนหกพันหา้รอ้ยคน 12  ให ้ตระกูลสิเมโอนตัง้ค่ายเรยีงถัด
มา เชลู มิ เอลบุตรชายศูรชิดัดัยจะเป็นนายกองของคนสิเม
โอน 13 พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  มี หา้หม่ืนเก้าพันสามรอ้ยคน 14  
ให ้ตระกูลกาดเรยีงถัดรูเบนไป เอลียาสาฟบุตรชายเรอูเอล
จะเป็นนายกองของคนกาด 15 พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  มี  สี ่หม่ืนหา้
พันหกรอ้ยหา้สิบคน 16 จํานวนคนทัง้หมดท่ีนับเข้าในค่าย
รูเบนตามกองของเขาเป็นหน่ึงแสนหา้หม่ืนหน่ึงพันส่ีรอ้ย
หา้สิบคน เม่ือออกเดินคนเหล่าน้ีจะเป็นพวกท่ี สอง 17  แล 
้วให ้ยกพล ับพลาแหง่ชุ มน ุมเดินตามไป  ให ้ค่ายคนเลว ีอยู ่
กลางกระบวนค่าย เขาตัง้ค่ายอยู่อนัดับใดก็ ให ้ออกเดินไป
ตามอนัดั บน ้ัน  ทุ  กค ่ายตามอนัดับตามธงตระกูลของตน 18  
ให ้ธงค่ายของเอฟราอมิตัง้ทางทิศตะวนัตกตามกองของ
เขา เอลีชามาบุตรชายอมัมีฮูดจะเป็นนายกองของคนเอ
ฟราอมิ 19 พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  มี  สี ่หม่ืนหา้รอ้ยคน 20  ให ้คน
ตระกูลมนัสเสห์เรยีงถัดมา กามาลิเอลบุตรชายเปดาซูรจ์ะ
เป็นนายกองของคนมนัสเสห์ 21 พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  มี สาม
หม่ืนสองพันสองรอ้ยคน 22  ให ้ตระกูลเบนยามินเรยีงถัด
เอฟราอมิไป  อาบ ีดันบุตรชายกิเดโอนีจะเป็นนายกองของ
คนเบนยามิน 23 พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  มี สามหม่ืนหา้พันส่ีรอ้ย
คน 24 จํานวนคนทัง้หมดท่ีนับเข้าในค่ายเอฟราอมิตามกอง
ของเขาเป็นหน่ึงแสนแปดพันหน่ึงรอ้ยคน เม่ือออกเดินคน
เหล่าน้ีจะเป็นพวกท่ี สาม 25  ให ้ธงค่ายของดานตัง้ทางทิศ
เหนือตามกองของเขา อาหเิยเซอร ์บุ ตรชายอมัมีชดัดัยจะ
เป็นนายกองของคนดาน 26พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  มี หกหม่ืนสอง
พันเจ็ดรอ้ยคน 27  ให ้ตระกูลอาเชอรตั์ง้ค่ายเรยีงถัดมา  ปากี 
เอลบุตรชายโอครานจะเป็นนายกองของคนอาเชอร์ 28 พล
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โยธาท่ีนับไว ้น้ี  มี  สี ่หม่ืนหน่ึงพันหา้รอ้ยคน 29  ให ้ตระกู ลน 
ัฟทาลีเรยีงถัดดานไป อาห ิราบ ุตรชายเอนันจะเป็นนายก
องของคนนัฟทาลี 30 พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  มี หา้หม่ืนสามพันส่ี
รอ้ยคน 31 จํานวนคนทัง้หมดท่ีนับเข้าในค่ายดาน เป็นหน่ึง
แสนหา้หม่ืนเจ็ดพันหกรอ้ยคน เม่ือออกเดินคนเหล่าน้ีจะ
เป็นพวกสุดท้าย เดินตามธงตระกูลของตน� 32 คนเหล่าน้ี
เป็นชนชาติอสิราเอลท่ีนับตามเรอืนบรรพบุรุษ คนทัง้หมด
ท่ี อยู ่ในค่ายนับตามกองมีหกแสนสามพันหา้รอ้ยหา้สิบคน
33  แต่  มิได้ นับพวกเลวรีวมเข้าในคนอสิราเอล  ตามท่ี พระเย
โฮวาหท์รงบัญชาโมเสส 34 คนอสิราเอลก็กระทําดังน้ัน เขา
ทัง้หลายตัง้ค่ายอยู่ตามธง และยกออกเดินไปทุกคนตาม
ครอบครวัของตน ตามเรอืนบรรพบุรุษของตน  ตามท่ี พระ
เยโฮวาหท์รงบัญชาโมเสสไว ้ทุ กประการ

3
พวกปุโรหติและคนเลว ีถู กแยกตัง้ไว้

1  ต่อไปน้ี เป็นพงศ์ พันธุ ์ของอาโรนและโมเสสครัง้ เม่ือ
พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสบนภูเขาซี นาย 2 ชื่ อบ ุตรชาย
ของอาโรนมี ดังน้ี นาดับบุตรหวัปี  อาบ ีฮู เอเลอาซาร์และ
อธิามาร์ 3  น่ี แหละเป็นชื่ อบ ุตรชายของอาโรนท่ี ได้  เจ ิมไวเ้ป็น
ปุโรหติ เป็นผู้ ท่ี ท่านสถาปนาไว ้ให ้ ปฏิบัติ ในตําแหน่งปุโรหติ
4  แต่ นาดับและอาบีฮูตายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เม่ือ
เขาเอาไฟท่ีผิดรูปแบบมาถวายบู ชาต ่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห ์ท่ี ถิน่ทุ รก ันดารซี นาย และต่างก็ ไม่มี  บุตร ดังน้ันเอ
เลอาซารแ์ละอธิามารจึ์งได้ ปรนนิบัติ ในตําแหน่งปุโรหติอยู่
ในสายตาของอาโรนบิดาของเขา 5 พระเยโฮวาห์ตรสักับ
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โมเสสวา่ 6 �จงนําตระกูลเลว ีเข ้ามาใกล้ และตัง้เขาไว้ต่อ
หน้าอาโรนปุโรหติ  ให ้เขาปรนนิบั ติ อาโรน 7 เขาจะปฏิบั ติ  
หน้าท่ี แทนอาโรนและแทนชุ มน ุมชนทัง้หมดหน้าพลับพลา
แหง่ชุ มน ุม ขณะเขาปฏิบั ติ งานท่ี พลับพลา 8 เขาจะดูแล
บรรดาเครือ่งใช้ของพลับพลาแหง่ชุ มน ุม และปฏิบั ติ  หน้าท่ี 
แทนคนอสิราเอล เม่ือเขาปฏิบั ติ งานท่ี พลับพลา 9 จงมอบ
คนเลว ีไว ้กับอาโรนและกับบุตรชายทัง้หลายของอาโรน เขา
ทัง้หลายรบัเลือกจากคนอสิราเอลมอบไวกั้บอาโรนแล้ว 10  
เจ้ าจงแต่งตัง้อาโรนและบุตรชายทัง้หลายของอาโรนให ้
ปฏิบัติ งานตามตําแหน่งปุโรหติ  แต่ คนอื่ นที ่ เข ้ามาใกล้จะ
ต้องถูกลงโทษถึงตาย� 11 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสส
วา่ 12 � ดู  เถิด เราเองได้เลือกคนเลวีจากคนอสิราเอลแทน
บรรดาบุตรหวัปีท่ามกลางคนอสิราเอลท่ีคลอดจากครรภ์
มารดาก่อน  คนเลว จีะเป็นของเรา 13 เพราะบรรดาบุตรหวัปี
เป็นของเรา ในว ันที ่เราได้ประหารชีว ิตบ ุตรหวัปีทัง้หลายใน
ประเทศอยีปิต์ น้ัน เราได้เลือกบรรดาบุตรหวัปีในอสิราเอล
ทัง้มนษุย์และสัตวเ์ดียรจัฉานไวเ้ป็นของเรา ทัง้หลายเหล่า
น้ีต้องเป็นของเรา เราคือพระเยโฮวาห�์

 แต่ ละครอบครวัของคนเลวี คือเกอร ์โชน โคฮาท และเม
รารี

14 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสท่ีถิน่ทุ รก ันดารซีนายวา่
15 �จงนับคนเลวีตามเรอืนบรรพบุรุษและตามครอบครวั
คือท่านจงนับผู้ชายทุกคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่ เดือนหน่ึงขึ้นไป�
16 โมเสสจึงได้นับเขาทัง้หลายตามพระดํารสัของพระเยโฮ
วาห ์ดังท่ี  พระองค์ ตร ัสส ่ังไว้ 17  ต่อไปน้ี เป็นชื่ อบ ุตรชายของ
เลวี คือเกอร ์โชน โคฮาท และเมรารี 18ชื่ อบ ุตรชายของเกอร์
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โชนตามครอบครวั คือลิ บน ีและชิเมอี 19  บุ ตรชายของโค
ฮาทตามครอบครวั คื ออ ัมราม อสิฮาร์ เฮโบรน และอุสซี
เอล 20 และบุตรชายของเมรารตีามครอบครวั คือมาลี และ
มู ช ี น่ี เป็นครอบครวัคนเลวี ตามเรอืนบรรพบุรุษของเขา 21  
วงศ์ เกอรโ์ชนมีครอบครวัลิ บน ีและครอบครวัชิเมอี  เหล่าน้ี 
เป็นครอบครวัเกอร ์โชน 22 จํานวนคนทัง้หลาย คือจํานวน
ผู้ชายทัง้หมดท่ี มีอายุ  ตัง้แต่ เดือนหน่ึงขึ้นไปเป็นเจ็ดพันหา้
รอ้ยคน 23 ครอบครวัเกอรโ์ชนน้ันจะต้องตัง้ค่ายอยูข่้างหลัง
พลับพลาด้านตะวนัตก 24  มี เอลียาสาฟบุตรชายลาเอลเป็น
หวัหน้าเรอืนบรรพบุรุษของเกอร ์โชน 

การจัดค่ายและการแบ่งงานต่างๆของครอบครวัเลวี
25 งานท่ี วงศ์ เกอร์โชนปฏิบั ติ ในพลับพลาแหง่ชุ มน ุมมี

งานพลับพลา งานเต็นท์ พร ้อมกับเครือ่งคลุมเต็นท์ และ
ม่านประตู พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 26 ม่านบังลานและม่าน
ประตู ลาน ซ่ึงอยู่รอบพลับพลาและแท่นบู ชา รวมทัง้เชอืก
โยงทัง้งานสารพัด ท่ี เก ่ียวกับสิง่ เหล่า น้ี 27  วงศ์ โคฮาทมี
ครอบ คร ัวอ ัม ราม ครอบ คร ัวอ ิส ฮาร์ ครอบครวั เฮ โบ รน
ครอบคร ัวอ ุสซีเอล  เหล่า น้ี เป็นครอบครวัโคฮาท 28 ตาม
จํานวน ผู้ชาย ทัง้หมด ท่ี มีอายุ  ตัง้แต่ เดือน หน่ึง ขึ้น ไป เป็น
แปด พัน หก รอ้ย คน เป็น คน ปฏิ บั ติ  หน้าท่ี สถาน บร ิสุทธ ์ิ
29 บรรดาครอบครวัลูกหลานของโคฮาทจะตัง้ค่ายอยู่ทาง
ด้านใต้ของพลับพลา 30  มี เอลีซาฟานบุตรชายอุสซีเอลเป็น
หวัหน้าเรอืนบรรพบุรุษของครอบครวัโคฮาท 31 คนเหล่าน้ี 
มี  หน้าท่ี  ดู แลหบีพระโอวาท  โต๊ะ คันประทีป แท่นบูชาทัง้สอง
และเครือ่งใช้ ต่างๆของสถานบร ิสุทธ ์ิ ซ่ึงปุโรหติใช ้ปฏิบัติ 
งานและม่าน ทัง้งานสารพัดท่ี เก ่ียวกับสิง่เหล่าน้ี 32 เอเลอ
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าซาร ์บุ ตรชายของอาโรนปุโรหติเป็นนายใหญ่เหนือหวัหน้า
ของคนเลวีและตรวจตราผู้ ท่ี  มี  หน้าท่ี  ปฏิบัติ สถานบร ิสุทธ ิ
์ 33  วงศ์ เมราร ีมี ครอบครวัมาลี และครอบครวัมู ช ี  เหล่า
น้ี เป็นครอบครวั เมรารี 34 จํานวนคนทัง้หลายคือจํานวน
ผู้ชายทัง้หมดท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  หน ่ึงเดือนขึ้นไปเป็นหกพันสอง
รอ้ยคน 35 และศุ ร ีเอลบุตรชายอาบีฮาอลิเป็นหวัหน้าเรอืน
บรรพบุรุษของครอบครวัเมรารีคนเหล่าน้ีจะตัง้ค่ายอยูด้่าน
เหนือของพลับพลา 36 งานท่ี กําหนดให ้ แก่ ลูกหลานเมรา
รีคืองานดูแลไม้กรอบพลับพลา  ไม้  กลอน  ไม้  เสา ฐานรอง
และเครือ่งประกอบสิง่เหล่าน้ี ทัง้หมด ทัง้งานสารพัดท่ี เก 
ี่ยวกับสิง่ เหล่า น้ี 37 และเสารอบลาน  พร ้อมกับฐานรอง
หลักหมุดและเชอืกโยง 38 และบุคคลท่ีจะตัง้ค่ายอยู ่หน ้า
พลับพลาด้านตะวนัออกหน้าพลับพลาแหง่ชุ มน ุม ด้านท่ี 
ดวงอาทิตย ์ ขึ้น  มี โมเสสและอาโรนกั บลู กหลานของท่าน  
มี  หน้าท่ี  ดู แลการปรนนิบั ติ ภายในสถานบร ิสุทธ ์ิและบรรดา
กิจการท่ีพึงกระทําเพื่อคนอสิราเอล และผู้ใดอื่ นที ่ เข ้ามา
ใกล้จะต้องถูกลงโทษถึงตาย 39 บรรดาคนท่ีนับเข้าในคน
เลวี ซ่ึงโมเสสและอาโรนได้นับตามพระดํารสัของพระเยโฮ
วาห์ เป็นบรรดาผู้ชายทัง้หมดตามครอบคร ัวท ่ี มีอายุ  ตัง้แต่  
หน ึ่งเดือนขึ้นไปเป็นสองหม่ืนสองพันคน

 การไถ่ ถอนบุตรหวัปี
40 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงนับบุตรชาย

หวัปีทัง้หลายของคนอสิราเอล  ท่ี  มีอายุ  ตัง้แต่  หน ่ึงเดือนขึ้น
ไป จงจดจํานวนรายชื่อไว้ 41  เจ้ าจงกันพวกเลว ีไว ้ ให ้ เรา (เรา
คือพระเยโฮวาห�์  ทัง้น้ี เพื่อแทนบรรดาบุตรหวัปีท่ามกลาง
คนอสิราเอล และให ้สัตว ์ทัง้ปวงของคนเลวีแทนสัตว ์หวัปี 
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ทัง้หลายของคนอสิราเอล� 42 ดังน้ันโมเสสจึงได้นับบรรดา
บุตรหวัปีท่ามกลางคนอสิราเอล  ตามท่ี พระเยโฮวาหต์ร ัสส 
ัง่ท่าน 43  บุ ตรชายหวัปีทัง้หลายตามจํานวนชื่อท่ีนับได้ ซ่ึ งม ี 
อายุ  ตัง้แต่  หน ่ึงเดือนขึ้นไป  มี สองหม่ืนสองพันสองรอ้ยเจ็ด
สิบสามคน 44 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 45 �จง
เอาคนเลวีแทนบุตรหวัปีทัง้หมดของคนอสิราเอล และเอา
สัตวทั์ง้หลายของคนเลวแีทนสัตวข์องคนอสิราเอล  คนเลว 
ีจะเป็นของเรา เราคือพระเยโฮวาห์ 46 สําหรบัเป็นค่าไถ่ บุ 
ตรหวัปีของคนอสิราเอลจํานวนสองรอ้ยเจ็ดสิบสามคนท่ี 
เก ินจํานวนผู้ชายคนเลว ีน้ัน 47  เจ้ าจงเก็บคนละหา้เชเขล
คือจงเก็บตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิ (เชเขลหน่ึ งม ี ย ่ี สิ 
บเก-ราห�์ 48 และมอบเงนิซ่ึงต้องเสียเป็นค่าไถ่ของคนท่ี เก 
ินเหล่าน้ันให ้ไว ้ แก่ อาโรนและลูกหลานของท่าน� 49 โมเสส
จึงเก็บเงนิค่าไถ่จากคนเหล่าน้ั นที ่ เก ินกวา่จํานวนคนท่ี คน
เลว ี ไถ่  ไว ้50 คือท่านเก็บเงนิจากบุตรหวัปีของคนอสิราเอล
เป็นเงนิจํานวนหน่ึงพันสามรอ้ยหกสิบหา้เชเขล นับตามเช
เขลของสถานบร ิสุทธ ์ิ 51 และโมเสสได้นําเอาเงนิค่าไถ่ ให ้ 
แก่ อาโรนและลูกหลานของอาโรน ตามพระดํารสัของพระ
เยโฮวาห์  ดังท่ี พระเยโฮวาหท์รงบัญชาโมเสสไว้

4
คนโคฮาทรบัผิดชอบต่อสิง่บร ิสุทธ ์ิ ท่ี สุดในพลับพลา

1 พระเยโฮวาห์ตรสั กับโมเสสและอาโรนวา่ 2 �จงทํา
สํามะโนครวั ลูกหลานโคฮาท จากคนเลวี ตามครอบครวั
และตามเรอืนบรรพบุรุษ 3 จากคนท่ี มีอายุ สามสิบปีถึงหา้
สิบปี  ทุ กคนท่ี เข ้าปฏิบั ติ งานได้ เพื่อทํางานในพลับพลาแหง่
ชุ มน ุม 4  น่ี เป็นงานท่ีลูกหลานโคฮาทจะกระทําในพลับพลา
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แหง่ชุ มน ุม คืองานท่ีกระทําต่อสิง่บร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 5 เม่ือจะ
เคล่ือนยา้ยค่ายไป อาโรนและบุตรชายของท่านจะเข้าไป
ข้างใน และปลดม่านกําบังออกเอาคลุมหบีพระโอวาทไว้
6  แล ้วเอาหนังของตัวแบดเจอร ์คลุม และเอาผ้าสีฟ้าล้วน
คลุมบนน้ัน และสอดคานหาม 7 และเอาผ้าสีฟ้าปูลงบน
โต๊ะ สําหรบัขนมปังหน้าพระพักตร ์แล ้ววางจานและชอ้น
อา่งน้ําและคนโทท่ีรนิเครือ่งด่ืมบู ชา และขนมปังหน้าพระ
พักตร ์เป็นนิตย ์ ก็  ให ้วางอยู่บนผ้าสีฟ้าน้ันด้วย 8  แล ้วเอา
ผ้าสีแดงคลุม บนน้ีเอาหนังของตัวแบดเจอรค์ลุ มอ ีก  แล 
้วสอดคานหาม 9  แล ้วให้เขาเอาผ้าสีฟ้าคลุมคันประทีปท่ี 
ใช ้ จุด คลุมตะเกียง ตะไกรตัดไส้ ตะเกียง ถาดใส่ ตะไกร และ
บรรดาภาชนะใส่น้ํามันเติมตะเกียง 10 เอาหนังของตัวแบด
เจอร์หอ่ตะเกียงและเครือ่งประกอบทัง้หมด  แล ้วใส่ ไว ้บน
โครงหาม 11  ให ้เขาเอาผ้าสีฟ้ามาคลุมแท่นทองคํา เอาหนัง
ของตัวแบดเจอร์คลุมไว้  แล ้วสอดคานหาม 12 และให้เขา
เอาผ้า สี ฟ้าหอ่ภาชนะเครือ่ง ใช้ ซ่ึง ใช ้อยู ่ในสถานบร ิสุทธ ์ิ
และคลุมเสียด้วยหนังของตัวแบดเจอร์ และใส่ ไว ้บนโครง
หาม 13  ให ้เอาขี้ เถ้าออกจากแท่นบู ชา เอาผ้าสีม่วงคลุม
แท่นเสีย 14 เอาภาชนะประจําแท่นทัง้หมดซ่ึงเป็นเครือ่ง
ใช้ประจําแท่น  มี กระถางไฟ ขอเก่ียวเน้ือ  พล ่ัว  ชาม และ
ภาชนะประจําแท่นทัง้สิน้วางไว ้ข้างบน  แล ้วเอาหนังของ
ตัวแบดเจอร ์คลุม และสอดคานหาม 15 เม่ืออาโรนและบุตร
ชายคลุมสถานบร ิสุทธ ์ิและคลุมบรรดาเครือ่งใช้ของสถาน
บร ิสุทธ ์ิเสรจ็แล้ว เม่ือถึงเวลาเคล่ือนยา้ยค่ายลูกหลานโค
ฮาทจึงจะเข้ามาหาม  แต่ เขาต้องไม่แตะต้องของบร ิสุทธ ์ิ 
เหล่ าน้ันเกลือกวา่เขาจะต้องตาย  สิ ่งเหล่าน้ีแหละท่ีเป็นของ
ประจําพลับพลาแหง่ชุ มน ุมซ่ึงลูกหลานของโคฮาทจะต้อง
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หาม 16  แล ้วเอเลอาซาร ์บุ ตรชายของอาโรนปุโรหติจะต้อง
ดู แลน ้ํา มันสําหรบัตะเกียง เครือ่งหอม เครือ่งธญัญบูชา
ประจํา วนั และ น้ํามัน เจิม และ ดูแล พลับพลา ทัง้หมด กับ
บรรดาสิง่ของในพลับพลาน้ัน คือสถานบร ิสุทธ ์ิและเครือ่ง
ประกอบด้วย� 17 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสและอาโรนวา่
18 �อยา่ตัดตระกูลครอบครวัคนโคฮาทออกเสียจากคนเลวี
19  แต่ จงกระทําแก่เขาเพื่อจะให ้มี  ช ีวติและไม่ ตาย เม่ือเขา
ทัง้หลายเข้ามาใกล้ของบร ิสุทธ ์ิ ท่ี สุดเหล่า น้ัน คืออาโรน
และบุตรชายทัง้หลายของอาโรนจะเข้าไปตัง้เขาทัง้หลาย
ไว้ตามงานและภาระของเขาทุกคน 20  แต่ อยา่ให้คนโคฮา
ทเข้าไปมองของบร ิสุทธ ์ิ แม้แต่  อ ึดใจเดียวเกลือกวา่เขาจะ
ต้องตาย�

 หน้าท่ี ต่างๆของคนเกอร ์โชน 
21 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 22 �จงทําสํามะโนครวั

ลูกหลานเกอร ์โชน ตามเรอืนบรรพบุรุษตามครอบครวัของ
เขาด้วย 23  เจ้ าจงนับคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่ สามสิบปีถึงหา้สิบปี  ทุ 
กคนท่ี เข ้าปฏิบั ติ งานได้ เพื่อทํางานในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม
24  ต่อไปน้ี เป็นการงานของครอบครวัเกอร ์โชน คืองานปรน
นิบั ติ และงานแบกภาระ 25  ให ้เขาทัง้หลายขนม่านพลับพลา
และขนพลับพลาแหง่ชุ มน ุมพรอ้มกับผ้าคลุมและหนังของ
ตัวแบดเจอร ์ท่ี คลุมอยู ่ข้างบน และผ้าม่านสําหรบับังประตู 
พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 26 และม่านบังลาน และม่านทางเข้า
ประตูลานซ่ึงอยู่รอบพลับพลาและแท่นบู ชา และเชอืกโยง
และเครือ่งใชส้อยทัง้สิน้ เขาจะต้องกระทํางานท่ีควรกระทํา
ทุกอยา่งท่ี เก ่ียวกับสิง่เหล่าน้ี 27  ให ้อาโรนและบุตรชายทัง้
หลายของอาโรนบังคับบัญชาบุตรชายทัง้หลายของเกอร์
โชนเรือ่งทุกสิง่ท่ีเขาจะต้องขน และงานทุกอยา่งท่ีเขาจะ
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ต้องกระทํา และเจ้าจะต้องกําหนดทุกสิง่ท่ีเขาจะต้องขน 28  
น่ี เป็นการงานของครอบครวัคนเกอรโ์ชนในพลับพลาแหง่ชุ 
มน ุม และอธิามาร ์บุ ตรชายของอาโรนปุโรหติจะบังคั บด ูแล
งานของคนเหล่าน้ัน

 หน้าท่ี ต่างๆของคนเมรารี
29 ฝ่ายคนเมราร ีน้ัน  เจ้ าจงนับเขาตามครอบครวัตาม

เรอืนบรรพบุรุษ 30  เจ้ าจงนับคนท่ี มีอายุ สามสิบปีขึ้นไปถึง
หา้สิบปี  ทุ กคนท่ี เข ้าปฏิบั ติ งานได้เพื่อทํางานในพลับพลา
แหง่ชุ มน ุม 31 และต่อไปน้ีเป็นสิง่ท่ี กําหนดให ้เขาขน งาน
ทัง้หมดของเขาในการปรนนิบั ติ  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม คือ
ไม้ กรอบ พลับพลา  ไม้  กลอน  ไม้ เสา และ ฐาน รอง 32 เสา
รอบลานพรอ้มกับฐานรอง หลักหมุดและเชอืกโยง  เครือ่ง
ใช ้และเครือ่งประกอบสิง่เหล่าน้ี ทัง้หมด  เจ้ าจงกําหนดชื่อ
สิง่ของท่ีเขาต้องหาม 33  น่ี เป็นการงานของครอบครวัคน
เมรารี เป็นงานทัง้หมดของเขาในการปรนนิบั ติ  พล ับพลา
แหง่ชุ มน ุม ในบังคับบัญชาของอธิามาร ์บุ ตรชายของอาโรน
ปุโรหติ�

การ สํารวจ สํามะโนครวั ของ คน โค ฮาท คน เกอร ์โชน 
และคนเมรารี

34 โมเสสและอาโรนและบรรดาหวัหน้าของชุ มน ุมชน
ได้ นับคนโคฮาท ตามครอบครวัและตามเรอืนบรรพบุรุษ
35  ทุ กคน ท่ี มีอายุ  ตัง้แต่ สามสิบปีขึ้น ไป ถึงหา้ สิบ ปี ท่ี  เข ้า
ปฏิบั ติ งานได้เพื่อทํางานในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม 36 และ
จํานวนคนตามครอบครวัของเขาเป็นสองพันเจ็ดรอ้ยหา้
สิบคน 37  น่ี แหละเป็นจํานวนคนในครอบครวัของโคฮาท
บรรดาผู้ ปฏิบัติ งานในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม ซ่ึงโมเสสและ
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อา โรน ได้ นับ ไว ้ตาม ท่ี พระ เย โฮ วาหต์ร ัสส ่ัง โดย โมเสส
38 จํานวนคนในลูกหลานเกอร ์โชน ตามครอบครวัตามเรอืน
บรรพบุรุษ 39  ทุ กคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่ สามสิบปีขึ้นไปถึงหา้สิบ
ปี ท่ี  เข ้าปฏิบั ติ งานได้ เพื่อทํางานในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม
40 จํานวนคนตามครอบครวัตามเรอืนบรรพบุรุษ เป็นสอง
พันหกรอ้ยสามสิบคน 41  น่ี เป็นจํานวนคนในครอบครวัคน
เกอร ์โชน บรรดาผู้ ปฏิบัติ งานในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม ซ่ึง
โมเสสและอาโรนได้นับไว้ตามพระดํารสัของพระเยโฮวาห์
42 จํานวน คนใน ครอบครวั คน เม รา รี ตาม ครอบครวั ตาม
เรอืนบรรพบุรุษ 43  ทุ กคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่ สามสิบปีขึ้นไปถึง
หา้สิบปี ท่ี  เข ้าปฏิบั ติ งานได้ เพื่อทํางานในพลับพลาแหง่ชุ มน ุ
ม 44 จํานวนคนตามครอบครวัของเขาเป็นสามพันสองรอ้ย
คน 45  น่ี แหละเป็นจํานวนคนท่ีนับได้ในครอบครวัคนเมรารี
ซ่ึงโมเสสและอาโรนได้นับไว ้ตามท่ี พระเยโฮวาหต์ร ัสส ัง่โดย
โมเสส 46 บรรดาคนเลว ีท่ี นับได้  ผู้  ท่ี โมเสสและอาโรนและ
บรรดาหวัหน้าของคนอสิราเอลได้นับไว้ ตามครอบครวัตาม
เรอืนบรรพบุรุษ 47  ทุ กคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่ สามสิบปีถึงหา้สิบ
ปี ท่ี  เข ้าปฏิบั ติ งานและทํางานขนภาระได้ในพลับพลาแหง่
ชุ มน ุม 48 จํานวนคนท่ีนับได้น้ันเป็นแปดพันหา้รอ้ยแปด
สิบคน 49 เขาทัง้หลายได้ ถู กนับตามท่ีพระเยโฮวาหต์ร ัสส 
ัง่ทางโมเสส  ให ้ ทุ กคนทํางานปรนนิบั ติ หรอืงานขนของเขา  
ดังน้ี แหละโมเสสได้นับเขาไว ้ตามท่ี พระเยโฮวาหท์รงบัญชา
โมเสส

5
คนโรคเรือ้นต้องไปนอกค่าย

1 พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ โมเสส วา่ 2 �จง บัญชา คน
อสิราเอลให้สัง่บรรดาคนโรคเรือ้น และทุกคนท่ี มี  สิ ่งไหล
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ออก และคนใดท่ีมลทินเพราะการถูกซากศพใหไ้ปนอกค่าย
3  เจ้ าจงสัง่ ทัง้ ผู้ชายและผู้หญิงให้ ไปนอกค่าย เพื่ อม ิ ให ้
เขากระทําให้ค่ายของเขาซ่ึงเราสถิตอยู่ท่ามกลางน้ันเป็น
มลทิน� 4 และคนอสิราเอลก็กระทําตาม และสัง่คนเหล่า
น้ันให้ไปนอกค่าย พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังโมเสสไวป้ระการใด
คนอสิราเอลก็กระทําตามอยา่งน้ัน 5 พระเยโฮวาห์ตรสักับ
โมเสสวา่ 6 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่  ผู้ ชายก็ ดี หรอืผู้
หญิ งก ็ ดี กระทําบาปอยา่งท่ี มนษุย ์ กระทํา คือประพฤติการ
ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ และผู้ น้ั นม ีความผิดแล้ว 7  ก็  ให ้ 
ผู้ น้ันสารภาพความผิดท่ีเขาได้ กระทํา และให้เขาคืนสิง่ท่ี
ละเมิดซ่ึงเขาได้ มาน ้ันเต็มตามเดิม  ทัง้เพ ่ิ มอ ีกหน่ึงในหา้
ส่วนให ้แก่  เจ้ าของเดิมผู้ ท่ี เขาได้กระทําการละเมิดต่อน้ัน 8  
แต่ ถ้าคนน้ันไม่ มี  พี่ น้องท่ีจะรบัของคื นก ็ ให ้ถวายของท่ีคืน
น้ันแด่พระเยโฮวาหท์างปุโรหติรวมทัง้แกะผูสํ้าหรบับูชาลบ
มลทินบาป ซ่ึงเขาต้องบูชาลบมลทินบาปของเขา 9 และขอ
งบร ิสุทธ ์ิ ท่ี คนอสิราเอลนํามาถวายทุกสิ ่งอ ันนํามาให ้แก่  ปุ 
โรห ิตก ็ตกเป็นของปุโรหติ 10  สิ ่งบร ิสุทธ ์ิของทุกคนให้ตก
เป็นของปุโรหติและทุกสิง่ท่ีเขานําไปถวายปุโรห ิตก ็ต้องตก
เป็นของปุโรหติ� 11 และพระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่

การทดสอบผู้หญิงท่ีอาจเป็นชู้
12 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ ถ้าภรรยาของผู้ชายคน

ใดหลงประพฤตินอกใจสามี 13  มี ชายอื่นมานอนรว่มกับ
นางพ้นตาสามีของนาง  แม้ นางได้กระทําตัวให้เป็นมลทิน
แล้ว  แต่  ไม่มี ใครรู ้เห ็นและยงัไม่ มี  พยาน เพราะจับไม่ ได้  คา
ท่ี 14  จิ ตหงึหวงก็มาสิงสามี เขาจึงหงึหวงภรรยาของเขา
และภรรยาได้กระทําตัวให ้มลทิน หรอืจิตหงึหวงมาสิงสามี
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เขาจึงหงึหวงภรรยาของเขา  แม้ว ่าภรรยามิ ได้ กระทําตัวให ้
มลทิน 15  ก็  ให ้ชายผู้น้ันพาภรรยาของตนไปหาปุโรหติ นํา
เครือ่งบูชาสําหรบัภรรยาไป  มี  แป ้งข้าวบาร ์เลย ์ หน ่ึงในสิบ
เอฟาห์ อยา่ให้เขาเทน้ํามันหรอืใส่กํายานในแป้งน้ัน เพราะ
เป็นธญัญบูชาเรือ่งความหงึหวง เป็นธญัญบูชาแหง่ความ
ราํลึกฟ้ืนให้ระลึกถึงความชัว่ชา้ 16 และปุโรหติจะนํานางมา
ใกล้ ให ้ เข ้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ 17 และปุโรหติจะเอาน้ําบร ิสุทธ ิ
์ ท่ี  ใส่ ภาชนะดิน  ปุ โรหติจะเอาผงคลี ท่ี พื้นพลับพลาใส่ในน้ํา
น้ัน 18 และปุโรหติจะให้นางเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ และแก้
มวยผมของนางออก และส่งธญัญบูชาแหง่ความราํลึกให้
นางถือไว้ อนัเป็นธญัญบูชาแหง่ความหงึหวง  แล ้วปุโรหติ
จะถือน้ําแหง่ความขมขื่ นที ่นําการสาปแชง่น้ันไว ้เอง 19  
แล ้วปุโรหติจะให้นางปฏิญาณตั วว ่า �ถ้าไม่ มี ชายใดมา
นอนกับเจ้า หรอืเจ้าไม่หนัเหไปกระทํามลทิน เม่ือเจ้ายงัอยู่
ในอาํนาจของสามี  ก็  ให ้ เจ้ าพ้นเสียจากน้ําแหง่ความขมขื่ 
นที ่นําการสาปแชง่น้ี 20  แต่ ถ้าเจ้าได้หลงไปแม้ เจ้ าอยู่ใน
อาํนาจของสามีและได้กระทําตัวเองให้เป็นมลทินและชาย
อื่นนอกจากสามี ได้  เข ้านอนด้วยแล้ว� 21  ก็  ให ้ ปุ โรหติกระทํา
ให้หญิงน้ันกล่าวคําปฏิญาณสาปแชง่ และปุโรหติจะกล่าว
แก่ ผู้ หญิงน้ั นว ่า � ขอให ้พระเยโฮวาห์ทรงกระทําเจ้าให้เป็น
คําสาปแชง่ และเป็นคําปฏิญาณท่ามกลางชนชาติของเจ้า
ในเม่ือพระเยโฮวาห์กระทําให้โคนขาเจ้าลีบและกระทําท้อง
เจ้าให้ป่องแล้ว 22  ขอให ้น้ําแหง่คําสาปแชง่น้ี เข ้าในตัวเจ้า
กระทําใหท้้องเจ้าป่อง และกระทําใหโ้คนขาเจ้าลีบไป� และ
นางน้ันจะต้องกล่าววา่ �เอเมน เอเมน� 23  แล ้วปุโรหติจะ
เขียนคําสาปน้ีลงในหนังสือ และลบความน้ันออกเสียด้วย
น้ําแหง่ความขมขื่น 24  แล ้วใหห้ญิงน้ันด่ื มน ํ้าแหง่ความขมขื่ 
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นที นํ่าการสาปแชง่  แล ้ วน ํ้าท่ีนําการสาปแชง่น้ันจะเข้าไปใน
ตัวนางเป็นความเฝ่ือนฝาด 25 และปุโรหติจะเอาธญัญบูชา
แหง่ความหงึหวงออกจากมือนาง  แกว ่งไปแกวง่มาถวาย
ธญัญบู ชาน ้ันต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์  แล ้วนําไปถวาย
ท่ี แท่นบูชา 26 และปุโรหติจะหยบิธญัญบูชากํามือหน่ึงเป็น
ส่วนท่ี ระลึก  แล ้วเผาเสียบนแท่นบู ชา  แล ้วจึงให้หญิงน้ันด่ื 
มน ้ําน้ัน 27 เม่ือให้หญิงน้ันด่ื มน ้ําแล้ว  ต่อมา ถ้านางกระทํา
ตัวให้มลทินและประพฤตินอกใจสามี น้ําท่ีนําการสาปแชง่
น้ันจะเข้าในตัวนางเป็นความเฝ่ือนฝาด ท้องจะป่องและ
โคนขาจะลีบไป และหญิงน้ันจะเป็นคําสาปแชง่ท่ามกลาง
ชนชาติของนาง 28 ถ้าหญิงน้ั นม ิ ได้  มีมลทิน  แต่  บรสุิทธิ ์นาง
จะพ้นความผิดและตัง้ครรภ์ 29  น่ี เป็นพระราชบัญญั ติ เรือ่ง
ความหงึหวงเม่ือภรรยาแม้จะอยู่ในอาํนาจของสามี ได้ หลง
ไปกระทําตนให ้มีมลทิน 30 หรอืเม่ือจิตหงึหวงสิงผู้ ชาย และ
เขาหงึหวงภรรยาของเขา  แล ้วเขาต้องใหน้างไปเข้าเฝ้าพระ
เยโฮวาห์ และปุโรหติจะปฏิบั ติ ต่อนางตามพระราชบัญญั ติ  
น้ี  ทุ กประการ 31  ผู้ ชายจึงจะพ้นความชัว่ชา้  แต่  ผู้ หญิงจะ
ต้องรบัโทษความชัว่ชา้ของนาง�

6
 คนที ่ปฏิญาณเป็นนาศีร์

1 พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ โมเสส วา่ 2 �จง กล่าว แก่ คน
อสิราเอลวา่ เม่ือผู้ชายก็ ดี  ผู้ หญิ งก ็ ดี  ปลี กตัวด้วยการก
ระทําสัตย ์ปฏิญาณ คือปฏิญาณเป็นนาศีร์ คือปลีกตัวออก
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ 3  ก็  ให ้ ผู้ น้ันปลีกตัวออกจากเหล้าองุน่
และสุ รา เขาต้องไม่ด่ื มน ํ้าส้ มท ่ี ได้ จากเหล้าองุน่หรอืสุ รา  ไม่ 
ด่ื มน ้ําองุน่หรอืรบัประทานองุน่  ไม่ วา่สดหรอืแหง้ 4 ตลอด
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เวลาท่ีเขาปลีกตัวออกมาน้ัน เขาต้องไม่รบัประทานสิง่ใดท่ี 
ได้ จากต้ นอง ุ่น  แม้ เป็นเมล็ดหรอืเปลือกองุ ่นก ็ ดี 5 ตลอด
เวลาท่ีเขาปฏิญาณปลีกตัวออกมาน้ัน อยา่ให ้มี ดโกนถูก
ศีรษะของเขา เขาต้องบร ิสุทธ ์ิจนกวา่จะสิน้กําหนดเวลาท่ี
เขาปลีกตัวออกมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เขาจะต้องไว้ผม
ยาว 6 ตลอดเวลาท่ีเขาปลีกตัวออกมาถวายแด่พระเยโฮ
วาห์ เขาต้องไม่ เข้าใกล้  ศพ 7 อยา่ทําตัวให ้มี มลทินด้วยบิดา
มารดาหรอืพี่น้องชายหญิงท่ี ตาย เพราะท่ีเขาปลีกตัวออก
มาถวายแด่พระเจ้าน้ันเป็นพันธนะของเขา 8 ตลอดเวลาท่ี
เขาปลีกตัวออกมา เขาต้องบร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเยโฮวาห์ 9 และ
ถ้ามีคนมาตายอยู ่ใกล้ ตัวเขาปัจจุบันทันด่ วน ศีรษะของเขา
ท่ีชาํระให ้บรสุิทธิ ์ ไว ้ ก็ เป็นมลทินเสียแล้ว เขาต้องโกนศีรษะ
ของเขาในวนัชาํระตัวคือในว ันที ่ เจ ็ดน้ันเขาต้องโกนศีรษะ
10 ในว ันที ่แปดเขาต้องนํานกเขาสองตัวหรอืนกพิราบหนุ่ม
สองตัวไปให ้ปุ โรหติ ท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 11 และ
ปุโรหติจะถวายบู ชาต ัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป  อ ีกตัว
หน่ึงถวายเป็นเครือ่งเผาบู ชา ลบมลทินให ้เขา เพราะเขาได้
กระทําผิดเหตุเรือ่งศพ และเขาต้องชาํระศีรษะให ้บรสุิทธิ ์
ในวนัน้ั นอ ีก 12 และให้เขาปลีกตัวออกถวายแด่พระเยโฮ
วาหต์ลอดเวลาการปลีกตัวของเขา และนําลูกแกะอายุ หน ึ่ง
ขวบมาเป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด  แต่ เวลาก่อนน้ันนับไม่ 
ได้ เพราะการปฏิญาณปลีกตัวของเขาน้ั นม ีมลทินเสียแล้ว
13 เม่ือเวลาปลีกตัวของเขาครบแล้ว  พระราชบัญญัติ ของ
พวกนาศีร ์มีด ังน้ี  ให ้นําเขามาท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุ
ม 14  ให ้เขาถวายเครือ่งบูชาแด่พระเยโฮวาห์ คือลูกแกะผู้ 
อายุ ขวบหน่ึงท่ีปราศจากตําหนิเป็นเครือ่งเผาบู ชา และลูก
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แกะเมียอายุขวบหน่ึงท่ีปราศจากตําหนิเป็นเครือ่งบูชาไถ่ 
บาป และแกะผู้ตัวหน่ึงท่ีปราศจากตําหนิเป็นเครือ่งสันติ 
บูชา 15 และขนมปังไร้เชื้อกระจาดหน่ึง ขนมทําด้วยยอด
แป้งคลุกน้ํามัน ขนมแผ่นไร้เชื้อทาน้ํามันพรอ้มกับเครือ่ง
ธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาท่ี คู่  กัน 16และปุโรหติจะนําของ
เหล่าน้ีถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์  แล ้วถวายเครือ่ง
บูชาไถ่บาปและเครือ่งเผาบู ชา 17 และปุโรหติจะถวายแกะ
ผู้เป็นเครือ่งสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์  พร ้อมกับขนมปังไร้
เชื้อกระจาดหน่ึง  ปุ โรหติจะถวายธญัญบูชาและเครือ่งด่ืม
บูชาท่ี คู่ กันด้วย 18 และผู้เป็นนาศีร์จะโกนศีรษะแหง่การ
ปลีกตั วน ้ั นที ่ ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม และนําเอาผมท่ี
ศีรษะแหง่การปลีกตั วน ้ันไปใส่ไฟท่ี อยู ่ ใต้ เครือ่งสันติบูชา
เสีย 19 เม่ือผู้เป็นนาศีร์โกนผมแหง่การปลีกตัวเสรจ็แล้ว  
ปุ โรหติจะนําเน้ือสันขาหน้าของแกะตัวผู้ ท่ี ต้มแล้ว กับขนม
ไรเ้ชื้ อก ้อนหน่ึงจากกระจาด และขนมแผ่นไรเ้ชื้อแผ่นหน่ึง
วางไว้ในมือทัง้สองของผู้เป็นนาศีร ์น้ัน 20  แล ้วปุโรหติจะ
นําของเหล่าน้ันแกวง่ไปแกวง่มาเป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวาย
ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เป็นส่วนบร ิสุทธ ์ิ ท่ี กันไวสํ้าหรบั
ปุโรหติ  พร ้อมกับเน้ืออกท่ี แกว ่งถวาย และเน้ือโคนขาท่ี
ถวายแล้ว  ต่อจากน้ี  ผู้ เป็นนาศีร ์ก็ ด่ื มน ้ําองุน่ได้ 21  น่ี เป็น
พระราชบัญญั ติ ของผู้เป็นนาศีร ์ผู้  ปฏิญาณ และเครือ่งบูชา
ของเขาท่ีถวายแด่พระเยโฮวาห์ในการปลีกตัว นอกจากสิ ่
งอ ่ืนๆท่ีเขาถวายได้ ดัง น้ันแหละเขาต้องกระทําตามพระ
ราชบัญญั ติ ของการปลีกตัวออกไปเป็นนาศีร์  ตามท่ี เขา
ได้ปฏิญาณไว�้ 22 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 23 �จง
กล่าวแก่อาโรนและบุตรชายทัง้หลายของอาโรนวา่ ท่านทัง้
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หลายจงอวยพรแก่คนอสิราเอลดังต่อไปน้ี คือวา่แก่เขาทัง้
หลายวา่ 24ขอพระเยโฮวาหท์รงอาํนวยพระพรแก่ ท่าน และ
พิทั กษ ์รกัษาท่าน 25 ขอพระเยโฮวาห์ทรงให ้พระพักตร ์ของ
พระองค์ทอแสงแก่ ท่าน และทรงพระกรุณาท่าน 26 ขอพระ
เยโฮวาห์ทรงมี สี  พระพักตร ์ แช ่มชื่นต่อท่านและประทาน
สันติสุขแก่ ท่าน 27 ดังน้ันแหละให้เขาประทับนามของเรา
เหนือคนอสิราเอล และเราจะได้อวยพรแก่ เขาทัง้หลาย �

7
การถวายสิง่ของของบรรดาประมุขคนอสิราเอล

1 เม่ือว ันที ่โมเสสจัดตัง้พลับพลาเสรจ็ และได้ เจ ิมและ
ได้ชาํระพลับพลากับบรรดาเครือ่งใชส้อยประจําพลับพลา
ให ้บรสุิทธิ ์และได้ เจ ิมและชาํระแท่นบูชากับภาชนะประจํา
ทัง้หมด ให ้บรสุิทธิ ์ แล้ว 2 บรรดา ประมุข ของ คน อสิราเอล
หวัหน้าเรอืนบรรพบุรุษ คือประมุขของตระกูลต่างๆ  ผู้  อยู ่
เหนือผู้ ท่ี ขึ้นทะเบียนไว้  ได้  เข ้ามาถวายของ 3 และได้นําของ
บูชามาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์  มี เกวยีนประทุน
หกเล่มกับววัหกคู่ ประมุขสองคนนําเกวยีนเล่มหน่ึงและววั
คนละตัว ถวายเสียท่ี หน ้าพลับพลา 4  แล ้วพระเยโฮวาหต์รสั
กับโมเสสวา่ 5 �จงรบัของเหล่าน้ี ไว ้จากเขาเพื่อจะได้ ใช ้ใน
การปรนนิบั ติ  ท่ี  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม จงมอบไว้กับคนเลว ี
แก่  ทุ กคนตามงานปรนนิบั ติ ของเขา� 6 โมเสสจึงนําเกวยีน
และววัไปมอบให ้แก่  คนเลว ี7 ท่านให้เกวยีนสองเล่มกับววั
สองคู่ แก่  บุ ตรชายทัง้หลายของเกอรโ์ชนตามงานปรนนิบั ติ 
ของเขา 8 ท่านมอบเกวยีนส่ีเล่มและววัส่ี คู่  ให ้ แก่  บุ ตรชาย
ทัง้หลายของเมรารตีามงานปรนนิบั ติ ของเขา ซ่ึงเป็นตาม
คําชีแ้จงของอธิามาร ์บุ ตรชายอาโรนปุโรหติ 9  แต่ ท่านมิ 
ได้ มอบอะไรให ้แก่  บุ ตรชายของโคฮาท เพราะงานปรนนิบั 
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ติ ของเขาเป็นงานท่ีต้องหามสิง่ของบร ิสุทธ ์ิบนบ่า 10 และ
บรรดาประมุขก็นําของบูชามาเพื่อแก่งานมอบถวายแท่น
บูชาในว ันที ่ ทําพิธ ี เจ ิมแท่นบู ชาน ้ัน และพวกประมุขต่างก็
ถวายเครือ่งบูชาของตนหน้าแท่นบู ชา 11 พระเยโฮวาห์ตรสั
กับโมเสสวา่ � ให ้พวกประมุขมาถวายเครือ่งบูชาของเขาวนั
ละคนในงานมอบถวายแท่นบู ชา � 12  ผู้  ท่ี ถวายเครือ่งบูชา
ในวนัแรกคือนาโชนบุตรชายอมัมีนาดับแหง่ตระกูลยูดาห์
13 ของถวายของเขาคือจานเงนิลูกหน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสามสิ
บเชเขล และชามเงนิลูกหน่ึงหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขล
ของสถานบร ิสุทธ ์ิ ภาชนะทัง้สองน้ี มี ยอดแป้งคลุกน้ํามัน
เต็มเพื่อเป็นธญัญบู ชา 14ชอ้นทองคําลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล
 มี เครือ่งหอมสําหรบัเผาเต็ม 15 ววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ตัว
หน่ึง ลูกแกะอายุ หน ึ่งขวบตัวหน่ึง เป็นเครือ่งเผาบู ชา 16 ลูก
แพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 17 ววัผู้สองตัว แกะผู้ 
หา้ แพะผู้ หา้ ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ บูชา  
สิ ่งเหล่าน้ีเป็นของถวายของนาโชนบุตรชายของอมัมีนาดับ
18  วนัท่ี สองเนธนัเอลบุตรชายศุ อาร ์ประมุขของตระกูลอสิ
สาคารถ์วายของ 19 เขาถวายของถวายของเขาเป็นจานเงนิ
ลูกหน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสามสิบเชเขล ชามเงนิลูกหน่ึงหนัก
เจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิภาชนะทัง้สองน้ี 
มี ยอดแป้งคลุกน้ํามันเต็มเพื่อเป็นธญัญบู ชา 20ชอ้นทองคํา
ลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล  มี เครือ่งหอมสําหรบัเผาเต็ม 21 ววั
หนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบตัวหน่ึง
เป็นเครือ่งเผาบู ชา 22 ลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ 
บาป 23 และววัผู้สองตัว แกะผู้ หา้ แพะผู้ หา้ ลูกแกะอายุ 
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หน ่ึงขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ บูชา  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นของถวาย
ของเนธนัเอลบุตรชายของศุ อาร ์24  วนัท่ี สามเอลีอบับุตร
ชายเฮโลนประมุขของคนเศบู ลุ นถวายของ 25 ของถวาย
ของเขาคือจานเงนิลูกหน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสามสิบเชเขล ชาม
เงนิลูกหน่ึงหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ิ
์ ภาชนะทัง้สอง น้ี มี ยอดแป้งคลุก น้ํามันเต็มเพื่อ เป็นธญั
ญบู ชา 26 ชอ้นทองคําลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล  มี เครือ่งหอม
สําหรบัเผาเต็ม 27 ววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะ
อายุ หน ่ึงขวบตัวหน่ึง เป็นเครือ่งเผาบู ชา 28 ลูกแพะผู้ ตัว
หน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 29 ววัผู้สองตัว แกะผู้ หา้ แพะผู้ 
หา้ ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ บูชา  สิ ่งเหล่าน้ี
เป็นของถวายของเอลีอบับุตรชายของเฮโลน 30  วนัท่ี  สี ่เอ
ลี ซู ร ์บุ ตรชายของเชเดเออรป์ระมุขของคนรูเบนถวายของ
31 ของถวายของเขาคือจานเงนิลูกหน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสามสิ
บเชเขล ชามเงนิลูกหน่ึงหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของ
สถานบร ิสุทธ ์ิ ภาชนะทัง้สองน้ี มี ยอดแป้งคลุกน้ํามันเต็ม
เพื่อเป็นธญัญบู ชา 32 ชอ้นทองคําลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล  
มี เครือ่งหอมสําหรบัเผาเต็ม 33 ววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ตัว
หน่ึง ลูกแกะอายุ หน ึ่งขวบตัวหน่ึง เป็นเครือ่งเผาบู ชา 34 ลูก
แพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 35 ววัผู้สองตัว แกะผู้ 
หา้ แพะผู้ หา้ ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ บูชา  
สิ ่งเหล่าน้ีเป็นของถวายของเอลี ซู ร ์บุ ตรชายของเชเดเออร์
36  วนัท่ี หา้เชลู มิ เอลบุตรชายศุริชดัดัยประมุขของคนสิเม
โอนถวายของ 37 ของถวายของเขาคือจานเงนิลูกหน่ึงหนัก
หน่ึงรอ้ยสามสิบเชเขล ชามเงนิลูกหน่ึงหนักเจ็ดสิบเชเขล
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ตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิ ภาชนะทัง้สองน้ี มี ยอดแป้ง
คลุกน้ํามันเต็มเพื่อเป็นธญัญบู ชา 38 ชอ้นทองคําลูกหน่ึง
หนักสิบเชเขล  มี เครือ่งหอมสําหรบัเผาเต็ม 39 ววัหนุ่มตัว
หน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ึ่งขวบตัวหน่ึง เป็นเครือ่ง
เผาบู ชา 40 ลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 41 ววั
ผู้สองตัว แกะผู้ หา้ แพะผู้ หา้ ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบหา้ เป็น
เครือ่งสันติ บูชา  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นของถวายของเชลู มิ เอลบุตร
ชายของศุรชิดัดัย 42  วนัท่ี หกเอลียาสาฟบุตรชายเดอูเอล
ประมุขของคนกาดถวายของ 43 ของถวายของเขาคือจาน
เงนิ ลูกหน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสามสิบเชเขล ชามเงนิ ลูกหน่ึง
หนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิภาชนะทัง้
สองน้ี มี ยอดแป้งคลุกน้ํามันเต็มเพื่อเป็นธญัญบู ชา 44 ชอ้น
ทองคําลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล  มี เครือ่งหอมสําหรบัเผาเต็ม
45 ววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบตัว
หน่ึง เป็นเครือ่งเผาบู ชา 46 ลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชา
ไถ่ บาป 47 ววัผู้สองตัว แกะผู้ หา้ แพะผู้ หา้ ลูกแกะอายุ หน ่ึง
ขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ บูชา  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นของถวายของ
เอลียาสาฟบุตรชายของเดอูเอล 48  วนั ท่ี  เจ ็ดเอลีชามา
บุตรชายอมัมีฮูดประมุขของคนเอฟราอมิถวายของ 49 ของ
ถวายของเขาคือจานเงนิลูกหน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสามสิบเช
เขล ชามเงนิลูกหน่ึงหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถาน
บร ิสุทธ ์ิภาชนะทัง้สองน้ี มี ยอดแป้งคลุกน้ํามันเต็มเพื่อเป็น
ธญัญบู ชา 50 ชอ้นทองคําลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล  มี เครือ่ง
หอมสําหรบัเผาเต็ม 51 ววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูก
แกะอายุ หน ่ึงขวบตัวหน่ึง เป็นเครือ่งเผาบู ชา 52 ลูกแพะผู้
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ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 53 ววัผูส้องตัว แกะผู้ หา้ แพะ
ผู้ หา้ ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ บูชา  สิ ่งเหล่า
น้ีเป็นของถวายของเอลีชามาบุตรชายของอมัมีฮูด 54  วนั
ท่ี แปดกามาลิเอลบุตรชายเปดาซูรป์ระมุขของคนมนัสเสห์
ถวายของ 55 ของถวายของเขาคือจานเงนิลูกหน่ึงหนักหน่ึง
รอ้ยสามสิบเชเขล ชามเงนิลูกหน่ึงหนักเจ็ดสิบเชเขลตาม
เชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิ ภาชนะทัง้สองน้ี มี ยอดแป้งคลุก
น้ํามันเต็มเพื่อเป็นธญัญบู ชา 56 ชอ้นทองคําลูกหน่ึงหนัก
สิบเชเขล  มี เครือ่งหอมสําหรบัเผาเต็ม 57 ววัหนุ่มตัวหน่ึง
แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบตัวหน่ึง เป็นเครือ่งเผา
บู ชา 58 ลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 59 ววัผู้สอง
ตัว แกะผู้ หา้ แพะผู้ หา้ ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบหา้ เป็นเครือ่ง
สันติ บูชา  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นของถวายของกามาลิเอลบุตรชาย
ของเปดาซูร์ 60  วนัท่ี  เก ้าอาบีดันบุตรชายกิเดโอนีประมุข
ของคนเบนยามินถวายของ 61 ของถวายของเขาคือจาน
เงนิ ลูกหน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสามสิบเชเขล ชามเงนิ ลูกหน่ึง
หนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิภาชนะทัง้
สองน้ี มี ยอดแป้งคลุกน้ํามันเต็มเพื่อเป็นธญัญบู ชา 62 ชอ้น
ทองคําลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล  มี เครือ่งหอมสําหรบัเผาเต็ม
63 ววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบตัว
หน่ึง เป็นเครือ่ง เผาบู ชา 64 ลูกแพะผู้ ตัวหน่ึง เป็นเครือ่ง
บูชาไถ่ บาป 65 ววัผู้สองตัว แกะผู้ หา้ แพะผู้ หา้ ลูกแกะอายุ 
หน ่ึงขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ บูชา  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นของถวาย
ของอาบีดันบุตรชายของกิเดโอนี 66  วนัท่ี  สิ บอาหเิยเซอร ์
บุ ตรชายอมัมีชดัดัยประมุขของคนดานถวายของ 67 ของ
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ถวายของเขาคือจานเงนิลูกหน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสามสิบเช
เขล ชามเงนิลูกหน่ึงหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถาน
บร ิสุทธ ์ิภาชนะทัง้สองน้ี มี ยอดแป้งคลุกน้ํามันเต็มเพื่อเป็น
ธญัญบู ชา 68 ชอ้นทองคําลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล  มี เครือ่ง
หอมสําหรบัเผาเต็ม 69 ววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูก
แกะอายุ หน ่ึงขวบตัวหน่ึง เป็นเครือ่งเผาบู ชา 70 ลูกแพะ
ผู้ ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 71 ววัผู้สองตัว แกะผู้ หา้ 
แพะผู้ หา้ ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ บูชา  สิ 
่งเหล่าน้ีเป็นของถวายของอาหเิยเซอร ์บุ ตรชายของอมัมี
ชดัดัย 72  วนัท่ี  สิ บเอด็ปากีเอลบุตรชายโอครานประมุขของ
คนอาเชอร์ถวายของ 73 ของถวายของเขาคือจานเงนิลูก
หน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสามสิบเชเขล ชามเงนิลูกหน่ึงหนักเจ็ด
สิบเชเขลตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิ ภาชนะทัง้สองน้ี มี 
ยอดแป้งคลุกน้ํามันเต็มเพื่อเป็นธญัญบู ชา 74 ชอ้นทองคํา
ลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล  มี เครือ่งหอมสําหรบัเผาเต็ม 75 ววั
หนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบตัวหน่ึง
เป็นเครือ่งเผาบู ชา 76 ลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ 
บาป 77 ววัผู้สองตัว แกะผู้ หา้ แพะผู้ หา้ ลูกแกะอายุ หน ่ึง
ขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ บูชา  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นของถวายของ
ปากีเอลบุตรชายของโอคราน 78  วนัท่ี  สิ บสองอาห ิราบ ุตร
ชายเอนันประมุขของคนนัฟทาลีถวายของ 79 ของถวาย
ของเขาคือจานเงนิลูกหน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสามสิบเชเขล ชาม
เงนิลูกหน่ึงหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ิ
์ ภาชนะทัง้สอง น้ี มี ยอดแป้งคลุก น้ํามันเต็มเพื่อ เป็นธญั
ญบู ชา 80 ชอ้นทองคําลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล  มี เครือ่งหอม
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สําหรบัเผาเต็ม 81 ววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะ
อายุ หน ่ึงขวบตัวหน่ึง เป็นเครือ่งเผาบู ชา 82 ลูกแพะผู้ ตัว
หน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 83 ววัผู้สองตัว แกะผู้ หา้ แพะผู้ 
หา้ ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ บูชา  สิ ่งเหล่า
น้ีเป็นของถวายของอาห ิราบ ุตรชายของเอนัน 84  ต่อไปน้ี 
เป็นของถวายในงานมอบถวายแท่นบูชาจากประมุขของ
คนอสิราเอล ในว ันที ่ มี  พิธ ี เจ ิมแท่นบู ชาน ้ันคือจานเงนิสิบ
สองลูก ชามเงนิสิบสองลูก ชอ้นทองคําสิบสองลูก 85 จาน
เงนิลูกหน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสามสิบเชเขล และชามลูกหน่ึง
หนักเจ็ดสิบเชเขล เง ินที ่ทําภาชนะทัง้หมดหนักสองพันส่ี
รอ้ยเชเขล ตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิ86 ชอ้นทองคําสิบ
สองลูกมีเครือ่งหอมสําหรบัเผาเต็ม  หน ั กล ูกละสิบเชเขล
ตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิทองคําท่ีทําชอ้นทัง้หมดหนัก
หน่ึงรอ้ยยี ่สิ บเชเขล 87  สัตว ์สําหรบัเครือ่งเผาบู ชา  มี ววัผู้ สิ 
บสองตัว แกะผู้ สิบสอง ลูกแกะอายุ หน ึ่งขวบสิบสอง  พร ้อม
กับเครือ่งธญัญบูชาคู่ กัน และแพะผู้ สิ บสองตัวสําหรบัเป็น
เครือ่งบูชาไถ่ บาป 88  สัตว ์ทัง้หมดท่ีถวายเป็นเครือ่งสันติ 
บูชา  มี ววัผู้ ย ่ี สิ บส่ี แกะผู้ หกสิบ แพะผู้ หกสิบ และลูกแกะ
อายุ หน ึ่งขวบหกสิบ  น่ี แหละเป็นของถวายในงานมอบถวาย
แท่นบูชาเม่ือได้กระทําการเจิมแล้ว 89 เม่ือโมเสสได้ เข ้าไป
ในพลับพลาแหง่ชุ มน ุมเพื่อจะกราบทูลพระองค์ ท่านได้ยนิ
พระสุรเสียงตรสักั บท ่านมาจากพระท่ีน่ังกรุณา ซ่ึงอยู่บน
หบีพระโอวาทท่ามกลางเครู บท ้ังสอง และพระสุรเสียงน้ัน
ได้สนทนากั บท ่าน

8
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การตัง้ตะเกียงให ้ส่องแสง 
1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงกล่าวแก่อาโรนวา่

เม่ือจะตัง้ตะเกียงให้ตะเกียงทัง้ เจ็ด ส่องแสงข้างหน้าคัน
ประทีป� 3 และอาโรนได้กระทําดังน้ัน ท่านได้ตัง้ตะเกียง
ให้ส่องแสงออกด้านหน้าคันประทีป  ตามท่ี พระเยโฮวาหต์ร ั
สส ั ่งก ับโมเสส 4  ฝี มือท่ีทําคันประทีปเป็นดังน้ี เป็นทองคําใช้
ค้อนทุบ  ตัง้แต่ ฐานขึ้นไปถึงดอกเป็นฝี ค้อน ตามแบบอยา่ง
ท่ีพระเยโฮวาหสํ์าแดงแก่ โมเสส เขาจึงทําคันประที ปด ังน้ัน

การสถาปนาคนเลวี
5และพระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 6�จงยกคนเลวอีอก

จากคนอสิราเอลและชาํระเขาทัง้หลายเสีย 7  เจ้ าจงชาํระ
เขาดังน้ี จงเอาน้ําชาํระมาประพรมเขา  ให ้เขาโกนตลอดทัง้
ตัว  ให ้ซักเส้ือผ้าและชาํระตัวให ้สะอาด 8  แล ้วใหเ้ขาทัง้หลาย
นําววัหนุ่มตัวหน่ึง กับเครือ่งธญัญบูชาคู่ กัน คือยอดแป้ง
คลุกน้ํามัน และเจ้าจงนําววัหนุ่ มอ ีกตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชา
ไถ่ บาป 9  แล ้วจงพาคนเลวมีาหน้าพลับพลาแหง่ชุ มน ุม และ
ใหค้นอสิราเอลมาชุ มน ุมพรอ้มกันหมด 10 เม่ือเจ้านําคนเลวี
มากราบทูลต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  ให ้คนอสิราเอลเอา
มือของเขาวางบนคนเลวี 11 และให้อาโรนถวายคนเลวีต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห ์ให ้เป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวายจาก
ประชาชนอสิราเอล เพื่อเขาจะได้ทํางานปรนนิบั ติ พระเยโฮ
วาห์ 12  แล ้วคนเลวจีะเอามือของตนวางบนห ัวว ัวผู้ ทัง้สอง  
เจ้ าจงเอาตัวหน่ึงมาถวายเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป และอกีตัว
หน่ึงให้เป็นเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อลบมลทิน
บาปของคนเลวี 13  เจ้ าจงตัง้คนเลว ีให ้คอยรบัใช้อาโรนและ
บุตรชายทัง้หลายของอาโรน และจงถวายเขาทัง้หลายให้
เป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวายแด่พระเยโฮวาห์ 14  ฉะน้ี แหละ
เจ้าจงแยกคนเลวอีอกจากคนอสิราเอล และคนเลวจีะเป็น
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ของเรา 15  ตัง้แต่ น้ันไปคนเลว ีจะเข้ าปฏิบั ติ งานท่ี พล ับพลา
แหง่ชุ มน ุม ในเม่ือเจ้าได้ชาํระเขาและกระทําเป็นเครือ่งบูชา
แกวง่ถวายเขาไว ้แล้ว 16 เพราะเขาทัง้หมดถูกแยกออกจาก
คนอสิราเอล และมอบไว ้แก่  เรา เราได้รบัเขามาเป็นของเรา
แล้วแทนทุกคนท่ี เก ิดจากครรภ์มารดาก่อนคือ แทนบุตร
หวัปีของประชาชนอสิราเอลทัง้หมด 17 เพราะวา่ลู กห ัวปี
ทัง้หมดของคนอสิราเอลเป็นของเรา ทัง้คนและสัตว์ ในว ั
นที ่เราได้ สังหารบรรดาลู กห ัว ปี ในแผ่นดิ นอ ียปิต์ เราได้
เลือกเขาไวเ้ป็นของเรา 18 และเราได้เลือกคนเลวแีทนบุตร
หวัปีทัง้หมดของคนอสิราเอล 19 และเราได้ ให ้ คนเลว ีจาก
คนอสิราเอลไวกั้บอาโรนและบุตรชายของอาโรน  ให ้ ปฏิบัติ 
งานแทนคนอสิราเอลท่ี พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม และทําการ
ลบ มลทิน ให้ คน อสิราเอล เพื่อ วา่ จะ ไม่ มี  ภัย พิบัติ บังเกิด
แก่คนอสิราเอล เม่ือคนอสิราเอลเข้ามาใกล้สถานบร ิสุทธ ิ
์� 20 โมเสสและอาโรนและชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมดได้
กระทําต่อคนเลว ีดังน้ัน  ตามท่ี พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังโมเสส
ในเรือ่งคนเลว ีทุ กประการ คนอสิราเอลก็กระทําดังน้ัน 21  
คนเลว ี ได้ ชาํระตนให ้สิ ้นบาป และซักเส้ือผ้าของตน และอา
โรนก็ถวายเขาเป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวายต่อพระพักตรพ์ระ
เยโฮวาห์ และอาโรนทําการลบมลทินชาํระเขา 22  แต่ น้ันมา
คนเลว ีก็  เข ้าไปปฏิบั ติ ในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม ในการรบัใช้
อาโรนและบุตรชายของอาโรน  ตามท่ี พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ัง
โมเสสเรือ่งคนเลวี เขาจึงได้กระทําอยา่งน้ันแก่ เขาทัง้หลาย 
23พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 24�เรือ่งน้ี เก ี่ยวกับคนเลวี
 ให ้ คนเลว ี ท่ี  มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บหา้ปี ขึ้นไป  เข ้าไปปฏิบั ติ งานใน
พลับพลาแหง่ชุ มน ุม 25 พออายุ ได้ หา้สิบปี ให ้เขาหยุดปฏิบั ติ 
 ไม่ ต้องทํางานต่อไป 26  แต่  ให ้เขาชว่ยพีน้่องในพลับพลาแหง่
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ชุ มน ุ มด แูลการงาน  ไม่ ต้องลงมือทําเอง  เจ้ าจงกระทําเชน่น้ี 
แก่  คนเลว ีเม่ือกําหนดงานให ้เขา �

9
คําสัง่สอนเรือ่งเทศกาลปัสกา

1 ใน เดือน ท่ี หน ่ึง ปี ท่ี สอง ตัง้แต่ เขา ทัง้ หลาย ออก จาก
แผ่นดิ นอ ียปิต์ พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสท่ีถิน่ทุ รก ันดาร
ซีนายวา่ 2 � ให ้คนอสิราเอลถือเทศกาลปัสกาตามเวลาท่ี
กําหนดไว้ 3 คือเดือนน้ีในวนัขึ้นสิบส่ี ค่ํา  เวลาเยน็  เจ้ าทัง้
หลายจงถือเทศกาลปัสกาตามเวลาท่ี กําหนดน้ัน  เจ้ าจง
กระทําตามกฎเกณฑ์และพิธีต่างๆทัง้สิน้ของเทศกาลน้ัน�
4 โมเสสจึงบอกคนอสิราเอลให้ถือเทศกาลปัสกา 5 เขาทัง้
หลายได้ถือเทศกาลปัสกาในเดือนท่ี หน ึ่งวนัขึ้นสิบส่ีค่ําเวลา
เย ็นที ่ถิน่ทุ รก ันดารซี นาย  ท่ี พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังโมเสสทุก
ประการ คนอสิราเอลก็กระทําตามอยา่งน้ัน 6 และมี ผู้ ชาย
บางคนท่ี มี มลทินเพราะถูกต้องศพ จึงถือปัสกาในวนัน้ัน
ไม่ ได้ เขาจึงมาอยู่ต่อหน้าโมเสสและอาโรนในวนัน้ัน 7 เขา
เหล่าน้ันกล่าวแก่ท่านวา่ �เรามีมลทินเพราะได้ ถู กต้องศพ
ทําไมจึงหา้มมิ ให ้เราถวายเครือ่งบูชาของพระเยโฮวาห์ตาม
วนักําหนดท่ามกลางคนอสิราเอล� 8 และโมเสสบอกเขาวา่
�จงคอยอยู่ก่อนเพื่อเราจะฟั งด ู วา่ พระเยโฮวาห์จะตร ัสส ่ั
งอยา่งไรเรือ่งท่าน� 9พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 10�จง
กล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ ถ้าผู้ใดในพวกเจ้าหรอืในเชื้อสาย
ของเจ้ามีมลทินเพราะถูกต้องศพ หรอืไปทางไกลก็ ให ้ ผู้ น้ัน
ถือปัสกาแด่พระเยโฮวาห์ 11  ให ้ถือปัสกาในเดือนท่ีสองวนั
ขึ้นสิบส่ีค่ําเวลาเยน็  ให ้เขากินขนมปังไรเ้ชื้อและผักรสขม
12 เขาทัง้หลายต้องไม่ ให ้อะไรเหลือจนว ันร ุ่งขึ้น และไม่หกั
กระดูกแกะปัสกา  ให ้กระทําตามกฎในเรือ่งถือเทศกาลปัส
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กาทุกประการ 13  แต่  คนที ่สะอาดและมิ ได้  อยู ่ในระหวา่งการ
เดินทางแต่งดไม่ถือเทศกาลปัสกา  ผู้ น้ันจะต้องถูกตัดขาด
จากท่ามกลางชนชาติของเขา เพราะเขามิ ได้ นําเครือ่งบูชา
ของพระเยโฮวาห์มาถวายตามกําหนดเวลา  ผู้ น้ันจะต้อง
ได้รบั โทษบาปของเขาเอง 14 ถ้าคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่
ท่ามกลางเจ้าทัง้หลาย  ใคร ่จะถือเทศกาลปัสกาแด่พระเย
โฮวาห์ตามกฎของเทศกาลปัสกาและตามลักษณะก็ ให ้เขา
ถือได้  เจ้ าจงมีกฎอยา่งเดียวสําหร ับท ้ังคนต่างด้าวและชาว
เมือง�

เมฆของพระเจ้าจะนําทางคนอสิราเอล
15 ในว ันที ่จัดตัง้พลับพลาน้ั นม ีเมฆมาปกคลุมพลับพลา

ไว้ คือ เต็นท์ พระ โอวาท เวลา เยน็ เมฆ น้ั นก ็ อยู ่เหนือ
พลับพลา ปรากฏ เหมือน เพลิง จน รุง่ เชา้ 16 เป็น อยา่ง น้ัน
เสมอมา  มี เมฆคลุมกลางวนั  แต่ กลางคืนปรากฏเหมือน
เพลิง 17 เม่ือไรเมฆลอยขึ้นจากพลับพลา ภายหลังน้ันพวก
อสิราเอล ก็ ยก เดิน ไป ครัน้ เมฆ น้ัน ลอย หยุ ดอย ู่ ท่ี ใด คน
อสิราเอลก็ตัง้ค่ายอยู ่ท่ีน่ัน 18 คนอสิราเอลออกเดินตามพ
ระดํารสัของพระเยโฮวาห์ และเขาตัง้ค่ายตามพระดํารสั
ของพระเยโฮวาห์  ตราบใดท่ี เมฆพักอยู่เหนือพลับพลาเขา
ก็ยงัตัง้ค่ายอยู่ 19  แม้ เม่ือเมฆอยู่เหนือพลับพลานานหลาย
วนั คนอสิราเอลก็ ปฏิบัติ ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์
 ไม่ ยกเดินไป 20 เม่ือเมฆอยู่เหนือพลับพลาน้อยวนั ตามพ
ระดํารสัของพระเยโฮวาห์ เขาก็ยงัอยู่ในค่าย  แล ้วตามพ
ระดํารสัของพระเยโฮวาห์เขาก็ยกออกเดินทาง 21 เม่ือเมฆ
คงอยู ่ตัง้แต่ เยน็จนเชา้ ครัน้เมฆลอยขึ้นในตอนเชา้เขาก็
ยกออกเดิน  ไม่ วา่ เป็นกลางวนัหรอืกลางคื นก ็ ตาม เม่ือ
เมฆลอยขึ้นเขาก็ยกออกเดิน 22  ไม่ วา่เมฆจะคงอยู่เหนือ
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พลับพลาสองวนั หรอืเดือนหน่ึงหรอืปี หน่ึง คนอสิราเอลก็ 
อยู ่ในค่ายนานเท่าน้ัน  มิได้ ยกออกไป  แต่ เม่ือเมฆลอยขึ้น
เม่ือใด เขาก็ยกออกไปเม่ือน้ัน 23 เขาตัง้ค่ายอยู่ตามพระ
ดํารสัของพระเยโฮวาห์ และเขายกออกเดินตามพระดํารสั
ของพระเยโฮวาห์ เขาทัง้หลายก็ ปฏิบัติ งานของพระเยโฮ
วาห์ ตามพระดํารสัท่ีพระเยโฮวาหต์ร ัสส ัง่โมเสส

10
แตรเงนิสองคัน

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงทําแตรเงนิสอง
คันด้วยใช้ค้อนทุบ  เจ้ าจงใช้แตรน้ันเรยีกชุ มน ุมและใช้รือ้
ยา้ยค่าย 3 เม่ือเป่าแตรทัง้สองน้ั นก ็ ให ้ชุ มน ุมชนทัง้หมดมา
ประชุมพรอ้มกั นก ับเจ้าท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 4 ถ้า
เป่าแตรคันเดียวใหพ้วกประมุขผู้เป็นหวัหน้าคนอสิราเอลท่ี
นับเป็นพันๆมาประชุมกับเจ้า 5 เม่ือเป่าแตรปลุกให้บรรดา
ค่ายท่ี ตัง้อยู ่ด้านตะวนัออกยกออกเดิน 6 เม่ือเป่าแตรปลุก
หนท่ีสองให้บรรดาค่ายท่ี อยู ่ด้านใต้ยกออกเดิน เม่ือใดจะ
ให้ยกออกเดิ นก ็ ให ้เป่าแตรปลุก 7  แต่ เม่ือจะให้คนทัง้ปวง
มาประชุมพรอ้มกัน จงเป่าแตร  แต่ อยา่ทําเสียงปลุก 8  ให ้ บุ 
ตรชายของอาโรนคือปุโรหติเป็นคนเป่าแตร แตรน้ีจะเป็น
กฎถาวรตลอดชัว่อายุของเจ้า 9 และเม่ือเจ้าทัง้หลายจะไป
ทําศึกในแผ่นดินของเจ้าสู้ ศัตรู  ผู้  มาบ ีบบังคับเจ้า  ก็  ให ้เป่า
แตรทําเสียงปลุก และเจ้าจะเป็ นที ่ระลึกต่อพระพักตรพ์ระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และเจ้าจะได้พ้นจากศั ตรู ของเจ้า
10 ในว ันที ่ เจ้ าทัง้หลายมี ความยนิดี และในงานเทศกาลและ
ในวนัต้นเดือนของเจ้า  เจ้ าจงเป่าแตรเหนือเครือ่งเผาบูชา



กันดารวถีิ 10:11 xxxiii กันดารวถีิ 10:27

และเหนือสัตวบูชาอนัเป็นเครือ่งสันติ บูชา เป็ นที ่ ให ้พระเจ้า
ของเจ้าระลึกถึงเจ้า เราเป็นพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า�

การเดินทางจากถิน่ทุ รก ันดารซีนายไปถึงถิน่ทุ รก ันดาร
ปาราน

11 ต่อมาว ันที ่ ย ่ี สิ บเดือนท่ีสองปี ท่ี สองทรงให้เมฆน้ันขึ้น
จากพลับพลาพระโอวาท 12 คนอสิราเอลก็ยกเดินทางไป
จากถิน่ทุ รก ันดารซี นาย และเมฆน้ันมายัง้อยู ่ท่ี ถิน่ทุ รก ัน
ดารปาราน 13 เขาทัง้หลายได้ยกออกเดินไปเป็ นคร ้ังแรก
ตามพระดํารสัของพระเยโฮวาห ์ท่ี ตร ัสส ่ังโมเสส 14 ธงค่าย
ของคนยูดาห์ออกเดินไปเป็นกองๆก่อน  มี นาโชนบุตรชาย
อมัมีนาดับเป็นผู้นําพลโยธา 15 เนธนัเอลบุตรชายศุ อาร ์
นําพลโยธาตระกูลคนอสิสาคาร์ 16 และเอลีอบับุตรชายเฮ
โลนนําพลโยธาตระกูลคนเศบู ลุ น 17 เม่ือรือ้พลับพลาลง
แล้ว บรรดาบุตรชายของเกอรโ์ชนและบุตรชายของเมราร ี
ผู้ แบกหามพลับพลาน้ั นก ็ยกเดินไป 18 ธงค่ายของคนรูเบน
ออกเดินไปเป็นกองๆ เอลี ซู ร ์บุ ตรชายเชเดเออรเ์ป็นผู้นําพล
โยธา 19 เชลู มิ เอลบุตรชายศุ ร ีชดัดัยนําพลโยธาตระกูลคน
สิเมโอน 20 เอลียาสาฟบุตรชายเดอูเอลนําพลโยธาตระกูล
คนกาด 21  แล ้วคนโคฮาทก็ยกออกเดินแบกหามสถานบร ิ
สุทธ ์ิ  ก่อนท่ี พวกน้ีไปถึง เขาก็ตัง้พลับพลาเสรจ็แล้ว 22 ธง
ค่ายคนเอฟราอมิออกเดินไปเป็นกองๆ  มี เอลีชามาบุตรชาย
อมัมีฮูดนําพลโยธา 23 กาเมลิเอลบุตรชายเปดาซูร์นําพล
โยธาตระกูลคนมนัสเสห์ 24  อาบ ีดันบุตรชายกิเดโอนีนําพล
โยธาตระกูลคนเบนยามิน 25  แล ้วธงค่ายคนดานเป็นพวก
ระวงัท้ายของค่ายทัง้หมด  ได้ ยกออกเดินไปเป็นกองๆ  มี อา
หเิยเซอร ์บุ ตรชายอมัมีชดัดัยนําพลโยธา 26  ปากี เอลบุตร
ชายโอครานนําพลโยธาตระกูลคนอาเชอร์ 27 อาห ิราบ ุตร
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ชายเอนันนําพลโยธาตระกูลคนนัฟทาลี 28  น่ี เป็ นอ ันดับการ
เดินทางของคนอสิราเอลตามเหล่าพลโยธาของเขา เม่ือเขา
ยกออกเดินไป 29 โมเสสพู ดก ับโฮบับบุตรชายเรอูเอลคนมี
เดียนพ่อตาของโมเสสวา่ �เราทัง้หลายออกเดินไปสู่ ท่ี ซ่ึง
พระเยโฮวาห์ตรสัไว ้วา่ �เราจะยกให ้แก่  เจ้ าทัง้หลาย� เชญิ
ไปกับเราเถิด และเราทัง้หลายจะทําดี แก่  ท่าน เพราะพระ
เยโฮวาห์ทรงสัญญาให ้ของดี  แก่ คนอสิราเอล� 30  แต่ เขา
ตอบโมเสสวา่ �เราจะไม่ ไป เราจะกลับไปเมืองของเรา ยงั
วงศ์ ญาติ ของเรา� 31 และโมเสสวา่ �ขออยา่พรากจากเรา
ไปเลย ท่านทราบอยู ่แล ้ วว ่า เราต้องตัง้ค่ายอยู่ในถิน่ทุ รก 
ันดาร และท่านจะได้เป็นดังนัยน์ตาของเรา 32 ถ้าท่านไป
กับเราทัง้หลาย พระเยโฮวาห์ทรงกระทําดีอะไรแก่ เรา เรา
จะกระทําอยา่งน้ันแก่ ท่าน � 33 เขาทัง้หลายก็ออกเดินจาก
ภูเขาของพระเยโฮวาห์ระยะทางสามวนั  ห ีบพันธสัญญา
ของพระเยโฮวาห์นําหน้าเขาไปสามวนัเพื่อหาท่ีพักให ้เขา 
34 เขาทัง้หลายยกค่ายไปเม่ือไร เมฆของพระเยโฮวาห ์ก็  อยู ่
เหนือเขาในกลางวนัเม่ือน้ัน 35 ต่อมาเม่ือหบียกออกเดิน
เม่ือไร โมเสสกราบทูลวา่ �ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุก
ขึ้นเถิด  ให ้ ศัตรู ทัง้หลายของพระองค์กระจัดกระจายไป  ให ้ 
ผู้  ท่ี ชงัพระองค์ หลีกหนี  พระองค์  ไป � 36 เม่ือหบียบัยัง้ท่าน
กราบทูลวา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอเสด็จกลับมาสู่คน
อสิราเอลท่ีนับเป็นพันๆเถิด�

11
พระเจ้าทรงพระพิโรธประชาชนขี้ บ่น 

1 เม่ือประชาชนบ่น พระเยโฮวาห์ทรงไม่พอพระทัย พระ
เยโฮวาหท์รงสดับแล้วทรงพระพิโรธ  มี ไฟของพระเยโฮวาห์
มาไหม้ อยู ่ท่ามกลางเขา เผาค่ายรอบนอกเสียบ้าง 2  แล ้ว
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คนทัง้หลายจึงรอ้งต่อโมเสส และเม่ือโมเสสได้อธษิฐาน
ต่อพระเยโฮวาห์ ไฟก็ ดับ 3 เขาจึงเรยีกชื่อตําบลน้ั นว ่าทา
เบราห์ เพราะไฟของพระเยโฮวาห์มาไหม้ อยู ่ท่ามกลางเขา
ทัง้หลาย 4  คนที ่ปะปนมากับเขาทัง้หลายเป็นคนโลภมาก
ทัง้คนอสิราเอลก็ รอ้งไห ้ครํา่ครวญอ ีกวา่ � ผู้ ใดจะใหเ้น้ือเรา
กิน 5 เราระลึกถึงปลาท่ีเราเคยกินในอยีปิต์โดยไม่ต้องซ้ือ
ทัง้แตงกวา  แตงโม กระเทียมจีน หอมใหญ่ หวักระเที ยม 
6  บัดน้ี  จิ ตใจของเราก็ เห ่ียวแหง้ลง  ไม่มี อะไรให้เราดูเลย
นอกจากมานาน้ี� 7 มานาน้ันเหมือนเมล็ดผักชี  สี เหมือน
ยางไม้ หอม 8 ประชาชนก็ เท ่ียวออกไปเก็บมาโม่หรอืตําใน
ครกและใส่หม้อต้มทําขนม รสของมานาเหมือนรสน้ํามัน
สด 9กลางคืนเม่ือน้ําค้างตกมาเหนือค่าย มานาก็ตกมาด้วย

โมเสสบ่นเรือ่งภาระของท่าน
10 โมเสสได้ยนิประชาชนรอ้งไห้ไปทัว่ครอบคร ัวท ้ังหลาย

ต่างคนต่างอยู ่ท่ี  ประตู  เต็นท์ ของตน พระเยโฮวาห์ทรงกริว้
ยิง่ นัก โมเสสก็ ไม่ พอใจด้วย 11 โมเสสจึงกราบทูลพระเย
โฮวาห ์วา่ �ไฉนพระองค์จึงให ้ผู้รบัใช ้ของพระองค์ลําบาก
ลํา บน เชน่ น้ี  เหตุ ใด ข้า พระองค์ ไม่ เป็ นที ่โปรดปราน ใน
สายพระเนตรของพระองค์  พระองค์ จึงทรงวางภาระของ
ชนชาติทัง้หมดน้ีลงบนข้าพระองค์ 12 ข้าพระองค์ ตัง้ครรภ์ 
คนเหล่าน้ีมาหรอื ข้าพระองค์ยงัคนเหล่าน้ี ให ้ เก ิดมาหรอื  
พระองค์ จึงตรสัแก่ข้าพระองค์ วา่ �จงอุม้เขาไว้ในอกของ
เจ้าอยา่งพ่ อบ ุญธรรมอุ ้มล ูกแดงนํามาสู่ แผ่ นดิ นที ่ พระองค์ 
ปฏิญาณ จะ ให ้แก่ บรรพบุรุษ ของ เขา� 13 ข้า พระองค์ จะ
ได้เน้ือมาจากไหนให้คนทัง้หมดน้ี เพราะเขารอ้งไห้ต่อข้า
พระองค์ วา่ �ขอเน้ือให้เรากิน� 14 ข้าพระองค์ ไม่ สามารถ
หอบอุม้คนเหล่า น้ี แต่ ลําพัง ได้ เป็นภาระหนักเกินแก่ข้า
พระองค์ 15 ถ้าพระองค์จะทรงปฏิบั ติ  แก่ ข้าพระองค์ อยา่งน้ี  
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แล้ว ข้าพระองค์ทูลวงิวอนต่อพระองค์ ถ้าข้าพระองค์เป็ นที 
โ่ปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงประหารข้า
พระองค์เสียทั นที  เถิด อยา่ใหข้้าพระองค์แลเหน็ความทุเรศ
ของข้าพระองค์ เลย �

 ผู้ใหญ่  เจ ็ดสิบคน
16พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ �จงรวบรวมพวกผู้ ใหญ่ 

ในอสิราเอลใหเ้ราเจ็ดสิบคน เป็นคนท่ี เจ้ าทราบวา่เป็นคนผู้ 
ใหญ่ ในประชาชนและเป็นเจ้าหน้าท่ีเหนือเขาทัง้หลาย จง
พาเขามาท่ี พล ับพลาแหง่ชุ มน ุมให้เขายนือยู ่พร ้อมกับเจ้า
ท่ี น่ัน 17 เราจะลงมาสนทนากับเจ้า ท่ี น่ัน และเราจะเอา
วญิญาณท่ี มี  อยู ่บนเจ้ามาใส่บนคนเหล่าน้ันเสียบ้าง  ให ้เขา
ทัง้หลายแบกภาระของชนชาติ น้ี ด้วยกั นก ับเจ้า เพื่อเจ้าจะ
มิ ได้ ทนแบกอยู ่แต่ลําพัง 18 และจงกล่าวแก่คนทัง้ปวงวา่
�ท่านทัง้หลายจงชาํระตัวให ้บรสุิทธิ ์สําหรบัพรุง่น้ี ท่านจะ
ได้รบัประทานเน้ือ เพราะท่านรอ้งไห้ต่อพระกรรณของพระ
เยโฮวาห ์วา่ � ผู้ ใดจะให้เน้ือเรากิน เม่ือเราอยู่ในอยีปิต์เราก็ 
สุขสบาย �  เพราะเหตุน้ี พระเยโฮวาห์จะทรงประทานเน้ือให้
ท่านทัง้หลายรบัประทาน 19 ท่านจะมิ ได้ รบัประทานวนัเดียว
หรอืสองวนั หรอืหา้วนั หรอืสิบวนั หรอืยี ่สิ บวนั 20  แต่  หน ่ึง
เดือนเต็ม จนเน้ือจะล้นออกมาทางรู จม ูกของท่าน จนท่าน
เอ ือม เพราะท่านได้ทอดทิง้พระเยโฮวาห ์ผู้  อยู ่ท่ามกลาง
ท่านทัง้หลาย และได้ รอ้งไห ้ต่อพระองค์ กล่าววา่ �ไฉนเรา
จึงได้ออกมาจากอยีปิต์� � � 21  แต่ โมเสสกราบทูลวา่ � 
คนที ่ข้าพระองค์ อยู ่ท่ามกลางเขาน้ันเป็นทหารราบหกแสน
คน และพระองค์ตร ัสว ่า �เราจะใหเ้น้ือเขาทัง้หลายกินครบ
เดือนหน่ึง� 22 จะเอาฝูงแพะแกะฝูงววัมาฆ่าให้เขาให้พอ
เขากินหรอื จะรวบรวมปลาทัง้หมดในทะเลให้เขาให้พอเขา
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กินหรอื� 23 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �พระหตัถ์ของ
พระเยโฮวาห์สัน้ไปหรอื  บัดน้ี  เจ้ าจะเห ็นว ่าคําของเราจะ
สําเรจ็เพื่อเจ้าจรงิหรอืไม่� 24 โมเสสก็ออกไปบอกแก่คน
ทัง้ปวงถึงพระดํารสัของพระเยโฮวาห์ และท่านได้รวบรวม
พวกผู้ ใหญ่ ในประชาชนได้ เจ ็ดสิบคน  แต่ งตัง้เขาไว ้ให ้ยนื
รอบพลับพลา 25  แล ้วพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาในเมฆและ
ตรสักับโมเสส และเอาวญิญาณท่ี มี  อยู ่บนโมเสสบ้างใส่บน
พวกผู้ ใหญ่  เจ ็ดสิบคนน้ัน และต่อมาเม่ือวญิญาณอยูบ่นเขา
ทัง้หลายแล้ว เขาทัง้หลายก็ พยากรณ์  แต่ เขาทัง้หลายก็ ไม่ 
ทําอกี 26 ย ังม ีสองคนท่ี อยู ่ในค่าย คนหน่ึงชื่อเอลดาด  อ ีก
คนหน่ึงชื่อเมดาด และวญิญาณอยู่บนเขา เขาเป็นคนท่ี ได้ 
ลงทะเบียนไว้  แต่  ไม่ได้ มาท่ี พลับพลา เขาพยากรณ์ในค่าย
27  มี ชายหนุ่มคนหน่ึงวิง่มาบอกโมเสสวา่ �เอลดาดและเม
ดาดกําลังพยากรณ์ อยู ่ในค่าย� 28 และโยชู วาบ ุตรชายนนู
เป็นผู้ รบัใช ้ของโมเสส เป็นคนหนุ่ม มากล่าววา่ �โมเสสเจ้า
นายของข้าพเจ้า ขอหา้มเขาเสีย� 29  แต่ โมเสสบอกเขาวา่
�ท่านเจ็บรอ้นแทนเราหรอื เราใคร ่ให ้ประชาชนของพระเย
โฮวาห์เป็นผู้ พยากรณ์  ทุกคน และใคร ่ให ้พระเยโฮวาห์ทรง
ใส่วญิญาณของพระองค์ ไว ้บนเขาเหล่าน้ัน� 30 โมเสสและ
พวกผู้ ใหญ่ ของคนอสิราเอลก็ กล ับไปค่าย

ฝูงนกคุ่มและภัยพิบั ติ  มาสู่ ประชาชนขี้ บ่น 
31  มี ลมพัดมาจากพระเยโฮวาหพ์าฝูงนกคุ่มมาจากทะเล

 ให ้มาตกอยู ่ท่ี ข้างค่ายรอบค่ายทุกทิศหา่งออกไปเป็นหน
ทางเดิ นว ันหน่ึง สูงพ้นพื้นดินประมาณสองศอก 32 วนัน้ัน
ประชาชนก็ ลุ กขึ้นเท่ียวจับนกคุ่ มท ้ังวนัและคืนและตลอดว ั
นร ุ่งขึ้นด้วย  คนที ่ จับได้ น้อยท่ีสุดได้ถึงสิบโฮเมอร์  แล ้วเขา
เอามาวางตากทัว่ค่าย 33 เม่ือเน้ือยงัติดฟันเขาทัง้หลายอยู่
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ยงัรบัประทานไม่ทันหมด พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ประชาชน
ยิง่ นัก พระเยโฮวาห ์ก็ ทรงประหารประชาชนเสียด้วยภัย
พิบั ติ  อยา่งรา้ยแรง 34 เขาจึงเรยีกชื่อตําบลน้ั นว ่า ขิบโรท
หทัธาอาวาห์ เพราะท่ี น่ันเขาฝังศพคนทัง้ปวงท่ี โลภมาก 
35 ประชาชนได้ยกเดินจากขิบโรทหทัธาอาวาห์ถึงฮาเซโรท
และยบัยัง้ท่ีฮาเซโรท

12
อาโรนและมิเรยีมอจิฉาโมเสส

1  มิ เรยีมและอาโรนได้ พู ดติ โมเสส  เหตุ หญิงคนเอธโิอเปีย
ท่ีท่านได้ แต่ งงานด้วย เพราะโมเสสได้ แต่ งงานกับหญิงคน
เอธโิอเปียคนหน่ึง 2 เขาทัง้สองกล่าววา่ �พระเยโฮวาหต์รสั
ทางโมเสสคนเดียวเท่าน้ันจรงิหรอื  พระองค์  ไม่ ตรสัทางเรา
บ้างหรอื� พระเยโฮวาห์ทรงได้ ยนิ 3 (โมเสสเป็นคนถ่อม
ใจมากยิง่กวา่คนทัง้ปวง ท่ีพื้นแผ่นดิน� 4 ทันใดน้ันพระ
เยโฮวาห์ตรสักับโมเสสและอาโรนกับมิเรยีมวา่ � เจ้ าทัง้
สามจงออกมาท่ี พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม� เขาทัง้สามก็ ออก
มา 5 พระเยโฮวาห ์ก็ เสด็จลงมาในเสาเมฆ ประทับย ืนที ่ 
ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม ทรงเรยีกอาโรนและมิเร ียม เขา
ทัง้สองก็มาข้างหน้า 6  พระองค์ ตร ัสว ่า �จงฟังถ้อยคําของ
เรา ถ้าจะมี ผู้  พยากรณ์ ท่ามกลางเจ้าทัง้หลาย เราพระเยโฮ
วาห์จะสําแดงตัวแก่ ผู้ น้ันเป็นนิ มิ ต เราจะพู ดก ับเขาทาง
ฝัน 7 สําหรบัโมเสสผู้ รบัใช ้ของเราก็ ไม่ เป็นเชน่น้ัน ในวงศ์
วานทัง้หมดของเราเขาสัตย ์ซ่ือ 8 เราพู ดก ับเขาปากต่อปาก
อยา่งชดัเจน  ไม่  พู ดเรน้ลับ และเขาเหน็สัณฐานของพระ
เยโฮวาห์ ไฉนเจ้าไม่ กล ั วท ่ีจะพูดติโมเสสผู้ รบัใช ้ของเรา�
9 พระเยโฮวาห์ทรงกริว้เขามาก  แล ้วเสด็จไปเสีย 10 เม่ือ
เมฆลอยพ้นพลับพลาไป  ดู  เถิด  มิ เร ียมก ็เป็นโรคเรือ้น ขาว
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ดุจห ิมะ อาโรนหนัไปดู มิ เรยีมและดู เถิด นางเป็นโรคเรือ้น
11 และอาโรนพู ดก ับโมเสสวา่ �ข้าแต่ เจ้ านายของข้าพเจ้า
อนิจจาเอย๋ ขออยา่ลงโทษบาปเราทัง้สองท่ี ได้ กระทําความ
เขลาและบาปเชน่น้ี 12 ขออยา่ให ้มิ เรยีมเป็นเหมือนคนท่ี
ตายแล้ว  ดุ จคนท่ีคลอดจากครรภ์มารดามีเน้ื อก ุดไปครึง่
หน่ึง� 13 และโมเสสได้รอ้งทูลพระเยโฮวาห ์วา่ � โอ ข้าแต่ 
พระเจ้า ขอพระองค์ทรงรกัษานาง ข้าพระองค์ทูลวงิวอนต่อ
พระองค์� 14  แต่ พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ �ถ้าพ่อของ
นางถ่ มน ํ้าลายรดหน้านาง นางจะละอายอยู ่เจ ็ดว ันม ิ ใช ่ หรอื 
จงกักนางไวน้อกค่ายเจ็ดวนั ภายหลังจึงให ้กล ับเข้ามาได้�
15 ดังน้ั นม ิเรยีมจึงถู กก ักอยู่นอกค่ายเจ็ดวนั และประชาชน
ก็ มิได้ ยกเดินไปจนกวา่มิเรยีมกลับเข้ามาอกี 16  แล ้วภาย
หลังประชาชนก็ยกเดินจากตําบลฮาเซโรทไปตัง้ค่ายอยู ่ท่ี 
ถิน่ทุ รก ันดารปาราน

13
 สิ บสองคนไปสอดแนมดู ท่ี  แผ่ นดินคานาอนั

1 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 2 �จงส่งคนไปสอดแนม
ดู ท่ี  แผ่ น ดิน คา นาอ ันที ่เรา ให ้แก่ คน อสิราเอล น้ัน จง ส่ง
คนจากตระกูลของบรรพบุรุษตระกูลละคน  ให ้ ทุ กคนเป็น
หวัหน้าในตระกู ลน ัน้� 3 โมเสสจึงใชเ้ขาไปจากถิน่ทุ รก ันดาร
ปารานตามพระดํารสัของพระเยโฮวาห์  ทุ กคนเป็นหวัหน้า
ในคนอสิราเอล 4  ต่อไปน้ี เป็นชื่อของคนเหล่าน้ัน ชมัมุ วาบ 
ุตรชายศักเกอรเ์ป็นตระกูลรู เบน 5 ชาฟั ทบ ุตรชายโฮรเีป็น
ตระกูลสิเมโอน 6 คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์เป็นตระกูลยู
ดาห์ 7 อกิาลบุตรชายโยเซฟเป็นตระกูลอสิสาคาร์ 8 โฮเชย
าบุตรชายนนูเป็นตระกูลเอฟราอมิ 9 ปัลที บุ ตรชายราฟูเป็น
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ตระกูลเบนยามิน 10 กัดเดียลบุตรชายโสดีเป็นตระกูลเศบู 
ลุ น 11 ตระกูลโยเซฟคือตระกูลมนัสเสห ์มี กัดดี บุ ตรชายสุ 
สี 12 อมัมีเอลบุตรชายเกมัลลีเป็นตระกูลดาน 13 เสธูร ์บุ 
ตรชายมีคาเอลเป็นตระกูลอาเชอร์ 14  นาบ ี บุ ตรชายโวฟสี
เป็นตระกู ลน ัฟทาลี 15 เกอูเอลบุตรชายมาคีเป็นตระกูลกาด
16 ชื่อเหล่าน้ีเป็นชื่อคนท่ีโมเสสใชไ้ปสอดแนมท่ี แผ่ นดินน้ัน
และโมเสสเรยีกชื่อโฮเชยาบุตรชายน ูนว ่า โยชูวา 17 โมเสส
ใช้เขาทัง้หลายไปสอดแนมท่ี แผ่ นดินคานาอนั และสัง่เขา
ทัง้หลายวา่ �จงขึ้นไปทางใต้ น้ี  แล ้วขึ้นไปตามภู เขา 18  ตรวจ
ดู  แผ่ นดินน้ั นว ่าเป็นอยา่งไร และวา่คนท่ี อยู ่ในแผ่นดินน้ั นม 
กํีาลังแข็งแรงหร ืออ ่อนแอ  มี คนน้อยหรอืมาก 19  ดู วา่แผ่นดิ 
นที ่เขาอาศัยอยู่เป็นอยา่งไรบ้าง เป็นแผ่นดิ นที ่ ดี หรอืเลว
อยา่งไร และบ้านเมืองท่ีเขาอาศัยอยูเ่ป็นอยา่งไร เป็นเต็นท์
หรอืเป็นป้อมปราการท่ี เข้มแข็ง 20  ดู วา่แผ่นดิ นอ ุดมหรอื
จืด  มี  ป่าไม้  หรอืเปล่า ท่านทัง้หลายจงมีใจกล้าหาญ และ
นําผลไม้ ท่ี เมืองน้ันกลับมาบ้างด้วย� เวลาน้ันเป็นฤดูผล
องุน่สุ กรุ ่นแรก 21 คนเหล่าน้ันจึงขึ้นไปสอดแนมแผ่นดิน  
ตัง้แต่ ถิน่ทุ รก ันดารศิน จนถึงเรโหบ  ท่ี ทางเข้าเมืองฮามัท
22 เขาขึ้นไปทางใต้ถึงเมืองเฮโบรน และอาห ิมาน เชชยั และ
ทั ลม ัย คือคนอานาคอยู ่ท่ีน่ัน (เมืองเฮโบรนน้ีเขาสรา้งมา
ก่อนเมืองโศอนัในอยีปิต์ ได้  เจ ็ดปี� 23 เขาทัง้หลายมาถึงลํา
ธารเอชโคล์  ท่ี น่ันเขาตั ดอง ุ่ นก ่ิงหน่ึ งม ีองุน่พวงหน่ึง สอง
คนใช ้ไม้ คานหามมา เขาเก็บผลทั บท ิมและมะเด่ือมาบ้าง
24 เขาเรยีกท่ีน่ั นว ่าหว้ยเอชโคล์เพราะพวงผลองุน่ซ่ึงคน
อสิราเอลได้ตัดมาจากท่ี น่ัน 25 ล่วงมาส่ี สิ บวนัเขาทัง้หลาย
ก็ กล ับมาจากการไปสอดแนมท่ี แผ่ นดินน้ัน 26 เขาทัง้หลาย
กลับมาถึงโมเสสและอาโรน และมาถึงชุ มน ุมชนอสิราเอล
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ในถิน่ทุ รก ันดารปารานท่ีคาเดช เขาเล่าเรือ่งใหท่้านทัง้สอง
และบรรดาคนอสิราเอลฟัง และให ้ดู  ผลไม้  แห ่งแผ่นดินน้ัน
27 เขาทัง้หลายเล่าให้โมเสสฟังวา่ �ข้าพเจ้าทัง้หลายได้ไป
ถึงแผ่นดินซ่ึงท่านใช ้ไป  มีน ํ้านมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์ ท่ี น่ัน
จรงิ และน่ีเป็นผลไม้ของเมืองน้ัน 28  แต่  คนที ่ อยู ่ในเมือง
น้ั นม ีกําลังมากและเมืองของเขาก็ ใหญ่ โตมี กําแพงล้อม
รอบ นอกจากน้ันข้าพเจ้าทัง้หลายยงัเหน็คนอานาคท่ีน่ัน
ด้วย 29 คนอามาเลขอยู่ในแผ่นดินทางใต้ คนฮติไทต์ คนเย
บุส และคนอาโมไรต์ อยู ่บนภู เขา คนคานาอนัอาศัยอยู ่ท่ี  รมิ
ทะเล และตามฝ่ังแม่น้ําจอร ์แดน � 30  แต่ คาเลบได้ ให ้คนทัง้
ปวงเงยีบต่อหน้าโมเสสกล่าววา่ � ให ้เราขึ้นไปทั นที และยดึ
เมืองน้ัน เพราะพวกเรามีกําลังสามารถท่ีจะเอาชยัชนะได้�
31 ฝ่ายคนทัง้ปวงท่ีขึ้นไปสอดแนมด้วยกันกล่าววา่ �เรา
ไม่สามารถสู้คนเหล่าน้ันได้ เพราะเขามีกําลังมากกวา่เรา�
32 และเขาได้ กล ่าวรา้ยเรือ่งแผ่นดิ นที ่เขาได้ไปสอดแนมมา
เล่าให้คนอสิราเอลฟังวา่ � แผ่ นดิ นที ่เราได้ไปสื บด ูตลอด
แล้ วน ้ันเป็นแผ่นดิ นที ่กินคนซ่ึงอยู่ในน้ัน บรรดาชาวเมือง
ท่ีเราเหน็เป็นคนรูปรา่งใหญ่ โต 33  ท่ี น่ันเราเหน็พวกมนษุย ์
ยกัษ์ คื อบ ุตรของคนอานาคซ่ึงมาจากพวกมนษุย ์ยกัษ์ เรา
เป็นเหมือนตัก๊แตนในสายตาของเรา ในสายตาของเขาก็ 
เหมือนกัน �

14
ประชาชนไม่ กล ้าเข้าไปแผ่นดินคานาอนั

1  แล ้วบรรดาชุ มน ุมชนน้ั นก ็รอ้งลัน่ขึ้นมา ประชาชนรอ้ง
ไห้ในคื นว ันน้ัน 2 บรรดาคนอสิราเอลได้บ่ นว ่าโมเสสและอา
โรน ชุ มน ุมชนทัง้หมดกล่าวแก่ท่านวา่ � ให ้เราตายเสียท่ี 
แผ่ นดิ นอ ียปิต์ หรอืให้เราตายเสียท่ีถิน่ทุ รก ันดารน้ี ก็ดี  กวา่ 
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3 พระเยโฮวาห์นําเราเข้ามาในประเทศน้ี ให ้ตายด้วยดาบ
ทําไมเล่า ลูกเมียของเราต้องตกเป็นเหยื่อ  ท่ี เราจะกลับไป
อยีปิต์ ไม่ดี กวา่หรอื� 4 เขาพูดแก่กันและกั นว ่า � ให ้เราตัง้
คนหน่ึงขึ้นเป็นหวัหน้าแล้วกลับไปย ังอ ียปิต์ เถิด � 5 โมเสส
กับอาโรนได้ซบหน้าลงถึงพื้นดินต่อหน้าท่ีประชุ มท ้ังหมด
ของชุ มน ุมชนอสิราเอล 6 และโยชู วาบ ุตรชายน ูนก ับคาเลบ
บุตรชายเยฟุนเนห์ เป็นผู้ ท่ี  ได้ รว่มไปสอดแนมท่ี แผ่ นดิน
น้ัน  ได้ ฉีกเส้ือผ้าของตน 7 และกล่าวแก่บรรดาชุ มน ุมชน
อสิราเอลวา่ � แผ่ นดิ นที ่เราได้ เท ่ียวสอดแนมดูตลอดน้ัน
เป็นแผ่นดิ นที ่ ดี  เหลือเกิน 8 ถ้าพระเยโฮวาห์พอพระทัยใน
พวกเรา  พระองค์ จะทรงนําเราเข้าไปในแผ่นดินน้ี และทรง
ประทานแก่ เรา เป็นแผ่นดิ นที ่ มีน ้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ 
รณ ์ 9 ขอแต่อยา่ให้พวกเรากบฏต่อพระเยโฮวาห ์เท่าน้ัน 
อยา่กลัวชาวแผ่นดินน้ัน เพราะเขาทัง้หลายเป็นขนมของ
เราแล้ว รม่ฤทธิ์ของเขาก็ สูญไปแล้ว พระเยโฮวาห์สถิต
ฝ่ายเรา อยา่กลัวเขาเลย� 10  แต่ ชุ มน ุมชนทัง้หมดน้ันพู ดก 
ั นว ่าให้เอาก้อนหนิขวา้งเขาเสีย ขณะน้ันสงา่ราศีของพระ
เยโฮวาห์ปรากฏท่ี พล ับพลาแหง่ชุ มน ุมต่อหน้าบรรดาคน
อสิราเอล

โมเสสออ้นวอนต่อพระเจ้า
11 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ � ชนชาติ  น้ี จะสบ

ประมาทเรานานสักเท่าใด  แม้ว ่าเราได้กระทําหมายสําคัญ
ต่างๆท่ามกลางเขามาแล้ว เขาทัง้หลายจะไม่เชื่อเรานาน
เท่าใด 12 เราจะประหาร เขา เสีย ด้วยโรครา้ยและ ตัดเขา
เสียจากการสืบมรดก เราจะกระทําให ้เจ้ าเป็นประเทศใหญ่
โตและแข็งแรงกวา่เขาอกี� 13  แต่ โมเสสได้กราบทูลพระ
เยโฮวาห ์วา่ �ชาวอยีปิต์จะได้ยนิ เรือ่ง น้ี (เพราะพระองค์
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ทรงพาชาติ น้ี ออกมาจากท่ามกลางเขาด้วยฤทธานุภาพ
ของพระองค์� 14 ชาวอยีปิต์จะเล่าความน้ันแก่ชาวประเทศ
น้ี ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เขาทัง้หลายได้ย ินว ่าพระองค์สถิต
ท่ามกลางชนชาติ น้ี ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เขาได้ เห ็นพระ
พักตร์ของ พระองค์ เมฆ ของ พระองค์ ตัง้ อยู ่เหนือ เขา ทัง้
หลาย  พระองค์ ทรง นํา เขา ใน เวลา กลาง วนั ด้วย เสา เมฆ
และในกลางคืนด้วยเสาเพลิง 15  บัดน้ี ถ้าพระองค์จะทรง
ประหารชนชาติ น้ี  ดุ จคนๆเดียว ประเทศทัง้หลายท่ี ได้ ย ินก 
ิตติ ศัพท์ ถึงพระองค์จะพู ดก ั นว ่า 16 �เพราะพระเยโฮวาห ์ไม่ 
สามารถพาชนชาติ น้ี ไปถึงแผ่นดิ นที ่ พระองค์ ทรงปฏิญาณ
ไว ้แก่ เขาน้ันไม่ ได้  พระองค์ จึงทรงประหารเขาเสียท่ีในถิน่ทุ 
รก ันดาร� 17  บัดน้ี ข้าพระองค์ทูลวงิวอน ขอพระองค์ทรง
บันดาลให ้ฤทธิ ์อาํนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าให ้ใหญ่ ยิ ่งด 
ังพระสัญญาท่ี วา่ 18 �พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธชา้ ทรง
อุดมในความเมตตา ทรงโปรดยกโทษความชัว่ชา้และให้
อภัยการละเมิด  แต่ ถือวา่ ไม่ มี โทษหามิ ได้  ให ้โทษเพราะ
ความชัว่ชา้ของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานสามชัว่ส่ี ชัว่อายุ 
� 19 ขอ ทรง ประทาน อภัย ความ ชัว่ ชา้ ของ ชนชาติ น้ี ตาม
ความยิง่ใหญ่ แห ่งความเมตตาของพระองค์  ดังท่ี  พระองค์ 
ทรงประทานอภัยชนชาติ น้ี  ตัง้แต่  อยีปิต์  จนบัดน้ี �

ทรงพยากรณ์ถึงการพเนจรอยู่ในถิน่ทุ รก ันดารถึงส่ี สิ 
บปี

20  แล ้วพระเยโฮวาห์จึงตร ัสว ่า �เราให้อภัยตามคําของ
เจ้า 21  แต่  แท้จรงิ เรามี ช ีวิตอยู ่แน่  ฉันใด และบรรดาโลก
จะเต็มไปด้วยสงา่ราศีของพระเยโฮวาห ์แน่  ฉันใด 22 คน
ทัง้หลายท่ี ได้  เห ็นสงา่ราศีของเรา และได้ เห ็นการอศัจร
รย์ต่างๆท่ีเราได้กระทําในอยีปิต์และในถิน่ทุ รก ันดาร และ
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ยงัได้ทดลองเรามาตัง้สิบครัง้ และย ังม ิ ได้ ฟังเสียงของเรา
23 คนเหล่าน้ีจะมิ ได้  เห ็นแผ่นดิ นที ่เราปฏิญาณไว้กับปู่ยา
ตายายของเขาฉันน้ัน คนทัง้ปวงท่ีสบประมาทเราจะไม่ ได้  
เห ็นแผ่นดินน้ันสักคนเดียว 24  แต่ ส่วนคาเลบผู้ รบัใช ้ของ
เรา เพราะมี จิ ตใจต่างกันและได้ตามเรามาอยา่งเต็ มท ่ีเรา
ก็จะได้นําเขาไปถึงแผ่นดิ นที ่เขาได้ไปมาและเชื้อสายของ
เขาจะได้ กรรมสิทธิ ์เมืองน้ัน 25 (พวกอามาเลขและพวกคา
นาอนัอยู ่ท่ี หวา่งเขา�  พรุง่น้ี  เจ้ าจงกลับไปในถิน่ทุ รก ันดาร
ตามทางถึงทะเลแดง� 26 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสและ
อาโรนวา่ 27 �เราจะทนชุ มน ุมชนชัว่รา้ยน้ีบ่นต่อเรานานสัก
เท่าใด เราได้ยนิเสียงบ่นของคนอสิราเอลซ่ึงเขาบ่ นว ่าเรา
28  เจ้ าจงกล่าวแก่เขาวา่ พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เรามี ช ีวติอ
ยู ่แน่  ฉันใด เราจะกระทําสิง่ท่ี เจ้ าทัง้หลายบ่นให้เราได้ยนิ
แก่ เจ้ าฉันน้ัน 29 ซากศพของเจ้าจะตกหล่นอยู่ในถิน่ทุ รก 
ันดารน้ี จํานวนคนทัง้หมดของเจ้านับตัง้แต่ อายุ  ย ่ี สิ บปี ขึ้น
ไป  ผู้ ใดท่ีบ่ นว ่าเรา 30 จะไม่ มี สักคนหน่ึงท่ีมาถึงแผ่นดิ นที 
่เราปฏิญาณวา่จะให ้เจ้ าอาศัยอยู่  เวน้แต่ คาเลบบุตรชาย
เยฟุนเนห์และโยชู วาบ ุตรชายนนู 31  แต่ ลูกเล็กท่ี เจ้ าทัง้
หลายวา่จะเป็นเหยื่อน้ันเราจะพาเขาทัง้หลายเข้าไป และ
เขาจะรูจั้กแผ่นดิ นที ่ เจ้ าทัง้หลายได้ สบประมาท 32 ส่วนเจ้า
ทัง้หลาย ศพของเจ้าจะตกหล่นอยู่ในถิน่ทุ รก ันดารน้ี 33 ลูก
หลานของเจ้าทัง้หลายจะพเนจรอยู่ในถิน่ทุ รก ันดารถึงส่ี สิ 
บปี เขาจะทนโทษการเล่นชู้ของเจ้า จนกวา่จํานวนซากศพ
ของเจ้าจะอยู่ในถิน่ทุ รก ันดารน้ี ครบ 34 ตามจํานวนว ันที ่ เจ้ 
าเข้าไปสอดแนมในแผ่นดินน้ันซ่ึ งม ี สี ่ สิ บวนั วนัหน่ึงจะเป็น
ปี หน่ึง  เจ้ าทัง้หลายจะรบัโทษความชัว่ชา้ของเจ้าอยู ่สี ่ สิ บปี  
เจ้ าทัง้หลายจะทราบถึงการฝ่าฝืนคําสัญญาของเรา 35 เรา
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ผู้เป็นพระเยโฮวาห ์ได้ ลัน่วาจาแล้ว เราจะกระทําดังน้ันแก่
บรรดาชุ มน ุมชนท่ีชัว่รา้ยซ่ึงรว่มกันคิดต่อสู้ เรา เขาจะสิน้
สุดลงในถิน่ทุ รก ันดาร เขาจะตายอยู ่ท่ีน่ัน � 36  คนที ่โมเสส
ใช้ไปสอดแนมท่ี แผ่นดิน  ผู้  ท่ี  กล ับมาเล่าความใส่รา้ยแผ่น
ดินน้ัน ซ่ึงกระทําใหบ้รรดาชุ มน ุมชนบ่ นว ่าโมเสส 37  คนที ม่า
รายงานความรา้ยเรือ่งแผ่นดินน้ันได้ตายเสียด้วยโรคภัย
ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 38  แต่ โยชู วาบ ุตรชายนนู และ
คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ในหมู่ คนที ่ไปสอดแนมท่ี แผ่ นดิน
ย ังม ี ช ีวิตอยู่ 39 และโมเสสเล่าข้อความน้ี ให ้คนอสิราเอล
ทัง้หมดฟัง ประชาชนก็ รอ้งไห ้โศกเศรา้ยิง่นัก 40 และคนทัง้
ปวงได้ ลุ กขึ้นแต่ เชา้ ขึ้นไปยงัท่ีสูงบนภูเขากล่าววา่ � ดู  เถิด 
เราทัง้หลายมาอยู ่ท่ีน่ี  แล้ว เราจะเข้าไปยงัท่ีซ่ึงพระเยโฮวาห์
ทรงสัญญาไว้ เพราะเราได้กระทําผิดแล้ว� 41  แต่ โมเสส
กล่าววา่ � เหตุ ไฉนท่านขัดขืนพระดํารสัของพระเยโฮวาห์
การน้ีจะไม่ สําเรจ็ 42 อยา่ขึ้นไปเลย เพราะพระเยโฮวาห ์มิได้  
อยู ่ท่ามกลางท่าน  เกล ือกวา่ท่านทัง้หลายจะล้มตายอยู่ต่อ
หน้าศั ตรู 43 เพราะคนอามาเลขและคนคานาอนัอยูข่้างหน้า
ท่าน ท่านจะล้มลงด้วยดาบ เพราะท่านได้หนักลับจากการ
ตามพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จะไม่สถิตท่ามกลางท่าน
ทัง้หลาย� 44  แต่ เขาทัง้หลายย ังบ ังอาจขึ้นไปท่ียงัท่ีสูงบน
เนินเขา  แต่  ห ีบพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห์และโมเสสมิ 
ได้ ออกจากค่าย 45  แล ้วคนอามาเลขและคนคานาอ ันที ่ อยู ่
บนเนินเขาน้ันได้ลงมาขับไล่เขาให ้พ่ายแพ้ จนไปถึงตําบลโฮ
รมาห์

15
คําสัง่สอนเรือ่งการถวายเครือ่งบู ชา 
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1 พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ โมเสส วา่ 2 �จง กล่าว แก่ คน
อสิราเอลวา่ เม่ือเจ้าทัง้หลายจะเข้าในแผ่นดิ นที ่ เจ้ าจะเข้า
อาศัยอยู่ ซ่ึงเราให ้แก่  เจ้ าน้ัน 3 ถ้าผู้ใดจะนําเครือ่งบูชาจาก
ฝูงววัหรอืจากฝูงแพะแกะไปถวายพระเยโฮวาห์เป็นเครือ่ง
บู ชาด ้วยไฟ คือเครือ่งเผาบู ชา หรอืเครือ่งสัตวบูชาทําตาม
คําปฏิ ญาณ หรอืเป็นเครือ่งบู ชาด ้วยใจสมัคร หรอืในการ
เล้ียงตามกําหนด กระทําให ้มี  กล ่ิ นที ่พอพระทัยแด่พระเย
โฮวาห์ 4  ก็  ให ้ ผู้  ท่ี นําเครือ่งบู ชาน ้ันนําธญัญบูชาถวายแด่
พระเยโฮวาห์ คือยอดแป้งหน่ึงในสิบเอฟาหค์ลุ กก ั บน ้ํามัน
หน่ึงในส่ีฮนิ 5 และเจ้าจงจัดน้ําองุน่หน่ึงในส่ีฮนิสําหร ับลู 
กแกะทุกตัว เป็นเครือ่ง ด่ืมบูชา คู่ กับเครือ่งเผาบูชา คู่ กับ
เครือ่งสัตวบู ชา 6หรอืสําหรบัแกะผูตั้วหน่ึงเจ้าจงจัดธญัญบู 
ชาด ้วยยอดแป้งสองในสิบเอฟาห์คลุกน้ํามันหน่ึงในสาม
ฮนิ 7 และสําหรบัเป็นเครือ่ง ด่ืมบู ชา  เจ้ าจงถวายน้ําองุน่
หน่ึงในสามฮนิ  ให ้เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
8 เม่ือเจ้าจัดววั ผู้ เป็นเครือ่งเผาบู ชา หรอืเป็นเครือ่งสัตว
บูชาทําตามคําปฏิ ญาณ หรอืให้เป็นสันติบูชาแด่พระเยโฮ
วาห์ 9  ก็  ให ้นําธญัญบู ชาม ียอดแป้งสามในสิบเอฟาห์คลุก
น้ํามั นคร ่ึงฮินมาบูชาพรอ้มกับววัผู้ น้ัน 10 และให้นําเครือ่ง
ด่ืมบู ชาม ีน้ําองุ ่นคร ่ึงฮนิให้เป็นการบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที 
่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 11 จงกระทําอยา่งน้ีสําหรบัววั
ผู้หรอืแกะผู้ ทุ กตัว หรอืสําหร ับลู กแกะหรอืลูกแพะทุกตัว
12 ตามจํานวนสัตว ์ท่ี จัดมา จงกระทําตามส่วนน้ี แก่  สัตว ์ ทุ 
กๆตัว 13 บรรดาชาวพื้นเมืองต้องกระทําอยา่งน้ี ทุกคน เม่ือ
จะถวายเครือ่งบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระ
เยโฮวาห์ 14 ถ้าคนต่างด้าว ท่ีมาอาศัยอยู่ กับเจ้า หรอืคน
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หน่ึงคนใดท่ามกลางเจ้าตลอดชัว่อายุของเจ้าใคร่จะถวาย
เครือ่งบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
 ก็  ให ้เขาทัง้หลายกระทําเหมือนเจ้าทัง้หลายได้กระทําน้ัน
15 จะต้องมีกฎอยา่งเดียวกันสําหรบัชุ มน ุมชนและสําหรบั
คนต่างด้าวผู้มาอาศัยอยู่กับเจ้า เป็นกฎถาวรตลอดชัว่อายุ
ของเจ้า คือเจ้าเป็นอยา่งใด คนต่างด้าวก็เป็นอยา่งน้ันต่อ
พระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 16 จะต้องมี พระราชบัญญัติ อยา่ง
เดียวกันและลักษณะอยา่งเดียวกันสําหรบัเจ้าและสําหรบั
คนต่างด้าวท่ีมาอาศัยอยู่กับเจ้า� 17 พระเยโฮวาห์ตรสักับ
โมเสสวา่ 18 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ เม่ือเจ้าทัง้หลาย
มาถึงแผ่นดิ นที ่เราจะพาเจ้าไป 19 และเม่ือเจ้ารบัประทาน
อาหารแหง่แผ่นดินน้ัน  เจ้ าจงนําเครือ่งบูชาถวายแด่พระเย
โฮวาห์ 20 จงเอาแป้งเปียกผลแรกทําขนมก้อนหน่ึงถวาย
เป็นเครือ่ง บู ชา เป็นเครือ่ง บูชา ท่ี ได้ จากลานนวดข้าว  เจ้ 
าจงถวายเช ่นว ่า น้ี 21 จงเอาแป้งเปียกผลแรกถวายเป็น
เครือ่งบูชาแด่พระเยโฮวาห์ตลอดชัว่อายุของเจ้า 22 ถ้าเจ้า
ทัง้หลายได้ ประพฤติ ผิ ดม ิ ได้ รกัษาพระบัญญั ติ  เหล่าน้ี  ทุ ก
ประการ ซ่ึงพระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังแก่ โมเสส 23  ทุ กประการ
ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้ทางโมเสส  ตัง้แต่  วนั ท่ี พระ
เยโฮวาห์ประทานพระบัญชาแก่ โมเสส และต่อๆไปตลอด
ชัว่อายุของเจ้า 24  แล ้ว ถ้าประชาชนได้กระทําผิดโดยไม่ 
เจตนา โดยท่ีชุ มน ุมชนไม่ รูเ้หน็ ชุ มน ุมชนทัง้หมดต้องถวาย
ววัหนุ่มตัวหน่ึงเป็นเครือ่งเผาบู ชา  ให ้เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัย
แด่พระเยโฮวาห์  พร ้อมกับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่
กันตามลักษณะ และถวายลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชา
ไถ่ บาป 25 และให ้ปุ โรหติทําการลบมลทินบาปให ้แก่ ชุ มน ุ
มชนอสิราเอลทัง้หมด และเขาทัง้หลายจะได้รบัอภัยโทษ
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เพราะเป็นการผิดโดยไม่ เจตนา และเขาจะนําเครือ่งบูชา
ของเขามาถวายด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ และถวายเครือ่ง
บูชาไถ่บาปต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เพราะความผิดโดย
ไม่เจตนาของเขา 26 และชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมดจะได้
รบัอภัยโทษ  พร ้อมกับคนต่างด้าว ผู้ อยู ่ท่ามกลางเขา ทัง้
หลาย เพราะวา่พลเมืองทัง้หมดเก่ียวพั นก ับความผิดน้ั นอ 
ันเกิดขึ้นโดยไม่ เจตนา 27 ถ้า บุคคลคนหน่ึงคนใดกระทํา
ผิดโดยไม่ รูตั้ว  ก็  ให ้ ผู้ น้ันเอาแพะเมียอายุขวบหน่ึงไปเป็น
เครือ่ง บูชาไถ่ บาป 28 และให ้ปุ โรหติกระทําการลบมลทิน
บาปต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห ์ให ้ บุ คคลน้ัน  ผู้ กระทําผิด
เม่ือเขากระทําบาปโดยไม่ รูตั้ว เพื่อทําการลบมลทินบาปเขา
เสีย และเขาจะได้รบัอภัยโทษ 29  ให ้ เจ้ ามี พระราชบัญญัติ 
อยา่งเดียวสําหรบัผู้กระทําผิดโดยไม่ รูตั้ว คือคนอสิราเอล
ผู้เป็นชาวพื้นเมืองและผู้เป็นคนต่างด้าวท่ี อยู ่ท่ามกลางเขา
30  แต่  บุ คคลท่ีบังอาจกระทําการใดๆโดยพลการ  ไม่ วา่เขา
จะเกิดในแผ่นดินน้ันหรอืเป็นคนต่างด้าวก็ ดี  ผู้ น้ันเหยยีด
หยามพระเยโฮวาห์  ผู้ น้ันจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของ
ตน 31 เพราะเขาได้สบประมาทพระดํารสัของพระเยโฮวาห์
และละเมิดพระบัญญั ติ ของพระองค์  ผู้ น้ันจะต้องถูกตัดขาด
อยา่งสิน้เชงิ  ให ้เขารบัโทษความชัว่ชา้ของตน�

พระเจ้าทรงพิพากษาคนท่ี ไม่ รกัษาวนัสะบาโต
32 ขณะเม่ือคนอสิราเอลอยู่ในถิน่ทุ รก ันดาร เขาพบคน

หน่ึงไปเก็บฟืนในวนัสะบาโต 33  ผู้  ท่ี พบเขาเก็บฟื นก ็พาเขา
มาหาโมเสสและอาโรน และมาหาชุ มน ุมชนทัง้หมด 34 เขา
จึงจําคนน้ันไว้ เพราะยงัไม่ แจ ้งวา่จะกระทําอยา่งไรแก่ เขา 
35 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �ชายผู้น้ันต้องถูก
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โทษถึงตายเป็นแน่ ชุ มน ุมชนทัง้หมดต้องเอาหนิขวา้งเขา
ท่ีนอกค่าย� 36 และชุ มน ุมชนทัง้หมดจึงพาเขามานอกค่าย
และเอาหนิขวา้งเขาจนตาย  ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
โมเสส

ด้ายสี ฟ้า 
37 พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ โมเสส วา่ 38 �จงพู ดก ับ คน

อสิราเอลและสัง่เขาให้ทําพู่ ท่ี  มุ มชายเส้ือตลอดชัว่อายุของ
เขา  ให ้เอาด้ายสีฟ้าติดพู่ ท่ี  มุ  มท ุกมุม 39 เพื่อเจ้าจะมองดู พู่  
น้ัน และจดจําพระบัญญั ติ ทัง้สิน้ของพระเยโฮวาห์ และปฏิบั 
ติ  ตาม เพื่อเจ้าจะไม่กระทําอะไรตามความพอใจพอตาของ
เจ้าซ่ึงเจ้ามักหลงตามน้ัน 40 เพื่อวา่เจ้าจะจดจําและกระทํา
ตามบัญญั ติ ทัง้สิน้ของเรา และเป็นคนบร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเจ้า
ของเจ้า 41 เราคือพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้าผู้นําเจ้าออก
จากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเย
โฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า�

16
การกบฏของโคราห์ ดาธานและอาบีรมั

1 โคราห์  บุ ตรชายอสิฮาร์  ผู้ เป็นบุตรชายโคฮาท  ผู้ เป็น
บุตรชายเลวี กับดาธานและอาบรีมั  บุ ตรชายเอลี อบั กับโอน
บุตรชายเปเลท  บุ ตรชายรู เบน พาคนไป 2 และไปยนืต่อหน้า
โมเสส  พร ้อมกับคนอสิราเอลจํานวนหน่ึง เป็นเจ้านายของ
ชุ มน ุมชนมีสองรอ้ยหา้สิบคนท่ีเลือกมาจากท่ี ประชุม เป็น
คนมี ชื่อ 3 และเขาทัง้หลายมาประชุมกันต่อโมเสสต่ออา
โรน  กล ่าวแก่ท่านทัง้สองวา่ �ท่านทําเกินเหตุ ไป เพราะวา่
ชุ มน ุมชนทัง้หมดก็ บรสุิทธิ ์ ทุ กๆคน และพระเยโฮวาห์ทรง
สถิตท่ามกลางเขา  เหตุ ใดท่านจึงผยองขึ้นเหนือชุ มน ุมชน



กันดารวถีิ 16:4 l กันดารวถีิ 16:14

ของพระเยโฮวาห�์ 4 ครัน้โมเสสได้ย ินก ็ซบหน้าลงถึ งด ิน
5 ท่านจึงพู ดก ับโคราห์และพรรคพวกทัง้หมดของเขาวา่ � 
พรุง่น้ี เชา้พระเยโฮวาหจ์ะทรงสําแดงให ้เห ็ นว ่า  ผู้ ใดเป็นของ
พระองค์และใครเป็นคนบร ิสุทธ ์ิและจะทรงให ้ผู้ น้ันเข้าใกล้ 
พระองค์  ผู้ ใดท่ี พระองค์ ทรงเลื อก  พระองค์ จะทรงให ้เข ้าไป
ใกล้ พระองค์ 6 จงกระทําอยา่งน้ี  ให ้โคราห์และพรรคพวก
ทัง้หมดของเขานํากระถางไฟมา 7 จงเอาไฟใส่และใส่เครือ่ง
หอมต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ในวนัพรุง่น้ี  ผู้ ใดท่ีพระเย
โฮวาห์ทรงเลือกก็จะเป็นคนบร ิสุทธ ์ิ  บุ ตรชายของเลว ีเอย๋ 
ท่านทัง้หลายได้กระทําเกินเหตุ ไป � 8 และโมเสสพู ดก ับโค
ราห ์วา่ �พวกท่านผู้เป็นบุตรชายของเลว ีจงฟัง 9 เป็นการ
เล็กน้อยสําหร ับท ่านอยู่หรอื ซ่ึงพระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลได้
แยกท่านออกจากชุ มน ุมชนอสิราเอล เพื่อนําท่านใหม้าใกล้ 
พระองค์  ให ้ ปฏิบัติ งานในพลับพลาของพระเยโฮวาห์และ
ยนือยู่ต่อหน้าชุ มน ุมชนเพื่อปรนนิบั ติ  เขา 10 และพระองค์
ทรงนําท่านมาใกล้ พระองค์ รวมทัง้พีน้่องทัง้สิน้ของท่าน คือ
ลูกหลานของเลวี ท่านทัง้หลายแสวงหาตําแหน่งปุโรห ิตด 
้วยหรอื 11 เพราะฉะน้ั นที ่ท่านและพรรคพวกทัง้หมดของ
ท่านได้ประชุมกั นก ็เป็นการต่อสู้พระเยโฮวาห์ ส่วนอาโรน
เป็นอะไรเล่าท่ีท่านได้บ่ นว ่าเขา� 12 โมเสสใช ้ให ้ไปเรยีกดา
ธานและอาบรีมับุตรชายเอลี อบั เขาทัง้สองวา่ �เราจะไม่ ขึ้น
ไป 13 เป็นการเล็กน้อยอยู่หรอืท่ีท่านนําพวกเราจากแผ่นดิ 
นที ่ มีน ้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์ เพื่อจะฆ่าพวกเราเสีย
ในถิน่ทุ รก ันดาร และท่านจะได้ตัง้ตัวขึ้นเป็นเจ้านายเหนือ
พวกเราด้วย 14 ยิง่กวา่น้ั นอ ีกท่านมิ ได้ นําพวกเราเข้าไปยงั
แผ่นดิ นที ่ มีน ้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์  มิได้  ให ้พวกเรา
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ร ับท ่ีนาหรอืสวนองุน่เป็นมรดก ท่านจะควกัตาคนเหล่าน้ี
ออกเสียหรอื เราจะไม่ ขึ้นไป � 15 โมเสสโกรธมากและกราบ
ทูลพระเยโฮวาห ์วา่ �ขออยา่ทรงโปรดปรานเครือ่งบูชาของ
เขาเลย ข้าพระองค์ มิได้ เอาลาของเขามาสักตัวหน่ึง และ
ข้าพระองค์ มิได้ ทําอนัตรายเขาสักคนเดียว� 16 และโมเสส
พู ดก ับโคราห ์วา่ �ตั วท ่านและพรรคพวกทัง้หมดของท่าน
จงเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ในวนัพรุง่น้ี ทัง้ตั วท ่าน พรรคพวก
ของท่านและอาโรน 17  ให ้ ทุ กคนนํากระถางไฟของตนไป  ใส่ 
เครือ่งหอมในน้ัน  ให ้ ทุ กคนนํากระถางไฟเข้าเฝ้าพระเยโฮ
วาห์  มี กระถางไฟสองรอ้ยหา้สิ บด ้วยกัน ตั วท ่านด้วย และอา
โรน ต่างจงเอากระถางไฟของตนไป� 18 ดังน้ันทุกคนจึงนํา
กระถางไฟของเขา ต่างเอาไฟใส่และเอาเครือ่งหอมใส่ และ
เข้าไปยนือยู ่ท่ี  ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุมพรอ้มกับโมเสส
และอาโรน 19 โคราห ์ก็ รว่มชุ มน ุมชนทัง้หมดท่ี ประตู  พล ับ
พลาแหง่ชุ มน ุมประจัญหน้าเขาทัง้สอง และสงา่ราศีของ
พระเยโฮวาห ์ก็ ปรากฏต่อบรรดาชุ มน ุมชน 20 พระเยโฮวาห์
ตรสักับโมเสสและอาโรนวา่ 21 �จงแยกตัวออกเสียจากชุ 
มน ุมชนน้ี เพื่อเราจะผลาญเขาเสียในพรบิตาเดียว� 22 เขา
ทัง้สองซบหน้าลงถึ งด ินกราบทูลวา่ � โอ ข้าแต่ พระเจ้า  
ผู้ ทรงเป็นพระเจ้าแหง่จิตวญิญาณของมนษุย ์ทัง้สิน้ เม่ือ
คนเดียวกระทําผิด  พระองค์ จะทรงพระพิโรธแก่ชุ มน ุมชน
ทัง้หมดหรอื�

 แผ่ นธรณี ก็ อา้ปากออกกลืนพวกกบฏ
23 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 24 �จงกล่าวแก่ชุ มน ุม

ชนวา่ จงออกไปให้หา่งจากเต็นท์ของโคราห์ ดาธาน และ
อาบีรมั� 25  แล ้วโมเสสลุกขึ้นไปหาดาธานและอาบีรมัและ
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พวกผู้ ใหญ่  แห ่ งอ ิสราเอลก็ตามท่านไป 26 โมเสสจึงกล่าว
แก่ชุ มน ุมชนน้ั นว ่า �ท่านทัง้หลายออกไปเสียให้หา่งจาก
เต็นท์ของคนชัว่เหล่าน้ี อยา่แตะต้องอะไรของเขาเลย  เกล 
ือกวา่ท่านทัง้หลายจะต้องถูกกวาดไปกับบรรดาการบาป
ของเขาด้วย� 27 ดัง น้ันเขาทัง้หลายก็ออกไปให้หา่งจาก
เต็นท์ของโคราห์ ดาธาน และอาบีรมั และดาธานกับอาบี
รมัออกมายนือยู ่ท่ี  ประตู  เต็นท์ ของตน  พร อ้มกับภรรยา  บุ ตร
ชายและลูกเล็กๆของเขา 28 และโมเสสพูดวา่ � ดังน้ี แหละ
ท่านทัง้หลายจะได้ทราบวา่ พระเยโฮวาห ์ใช ้ ให ้ข้ามากระ
ทําการทัง้สิน้น้ี  ข้าม ิ ได้ กระทําตามอาํเภอใจข้าเอง 29 ถ้าคน
เหล่าน้ีตายอยา่งคนธรรมดาทัง้ปวง หรอืเหตุ การณ์ อยา่ง
คนธรรมดามาเยีย่มเยยีนเขา  ก็ หมายวา่พระเยโฮวาห ์มิได้ 
ทรงใช้ข้ามา 30  แต่ ถ้าพระเยโฮวาห์บันดาลอะไรใหม่ เก ิด
ขึ้นและแผ่นธรณีอา้ปากกลืนคนเหล่าน้ี เข ้าไปพรอ้มกับข้าว
ของทัง้หมดของเขา และเขาทัง้หลายลงไปสู่แดนคนตาย
ทัง้เป็น ท่านทัง้หลายจงทราบเถิดวา่ คนเหล่าน้ี ได้ สบประ
มาทพระเยโฮวาห�์ 31 ต่อมาเม่ือท่านกล่าวบรรดาคําเหล่า
น้ี จบ  แผ่ นดินใต้ ท่ี เขาเหล่าน้ันยนือยู ่ก็ แยกออก 32 และ
แผ่นธรณี ก็ อา้ปากออกกลืนเขาทัง้หลายกับครอบครวั และ
บรรดาคนของโคราหแ์ละข้าวของทัง้หมดของเขา 33 ดังน้ัน
เขาทัง้หลายพรอ้มกับข้าวของทัง้หมดของเขาลงไปสู่แดน
คนตายทัง้เป็น และแผ่นดิ นก ็งบัเขาไว้และเขาทัง้หลายก็
พินาศเสียจากท่ามกลางท่ี ประชุม 34 อสิราเอลทัง้หมดท่ี อยู ่
รอบเขาได้ยนิเสียงรอ้งของเขาก็ หนี  ไป เพราะเขากล่าววา่ � 
เกล อืกวา่ธรณีจะกลืนเราเสีย� 35และไฟออกมาจากพระเย
โฮวาห์ เผาผลาญคนทัง้สองรอ้ยหา้สิ บท ี่ ได้ ถวายเครือ่งหอม
น้ันเสีย 36  แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 37 �จงบอก
เอเลอาซาร ์บุ ตรชายอาโรนปุโรหติ  ให ้เอากระถางไฟออก
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เสียจากเปลวเพลิง และเจ้าจงกระจายก้อนไฟออกหา่งๆกัน
เพราะกระถางไฟเหล่าน้ันบร ิสุทธ ์ิ38 คือกระถางไฟของคน
เหล่าน้ี ท่ี  ได้ กระทําบาปจนถึงเสียชีว ิตน ้ัน จงตี แผ่ ทําเป็น
แผ่นคลุมแท่นบู ชา เพราะได้ถวายกระถางเหล่าน้ันต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์ จึงเป็นสิง่บร ิสุทธ ์ิ ดังน้ันสิง่เหล่าน้ีจะ
เป็นหมายสําคัญแก่คนอสิราเอล� 39 ดังน้ันเอเลอาซาร ์ปุ 
โรหติจึงนํากระถางไฟทองสัมฤทธิ์ ซ่ึงผู้ ท่ี  ถู กไฟเผานําไปบู 
ชา มาตี แผ่ ออกเป็นแผ่นคลุมแท่นบู ชา 40  ให ้เป็นเครือ่ง
เตือนใจคนอสิราเอล เพื่อวา่คนสามัญผู้ ท่ี  มิใช ่เป็นเชื้อสาย
ของอาโรน จะมิ ได้  เข ้าไปเผาเครือ่งหอมถวายต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์  เกล ือกวา่จะเป็นอยา่งโคราห์และพรรคพวก
ของเขา  ดังท่ี พระเยโฮวาห์ตรสักับเอเลอาซาร์ทางโมเสส
41 พอรุง่ขึ้นบรรดาชุ มน ุมชนอสิราเอลก็บ่ นว ่าโมเสสและ
อาโรนวา่ �ท่านได้ประหารชวีติคนของพระเยโฮวาห ์เสีย �
42 ต่อมาเม่ือชุ มน ุมชนมาประชุมประจัญหน้าโมเสสและอา
โรน เขาหนัหน้ามาสู่ พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม และดู เถิด เมฆมา
คลุมพลับพลาน้ัน และสงา่ราศีของพระเยโฮวาห ์ก็  ปรากฏ 
43 โมเสสกับอาโรนจึงมาหน้าพลับพลาแหง่ชุ มน ุม

การออ้นวอนของโมเสสชว่ยคนอสิราเอลให ้รอด 
44 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 45 �จงออกไปเสีย

จากท่ามกลางประชุมชนน้ี เพื่อเราจะผลาญเขาทัง้หลาย
เสีย ใน พรบิ ตา เดียว� และ ท่าน ทัง้ สอง ก็ ซบ หน้า ลงถึ งด 
ิน 46 โมเสส พู ดก ับ อา โร นวา่ �จง เอา กระถาง ไฟ เอา ไฟ
จาก แท่น บูชา ใส่ ไว ้  แล ้ว ใส่ เครือ่ง หอม รบี นํา ไป ท่ี ชุมนมุ
ชน ทําการ ลบ มลทิน บาป ของ ชุ มน ุม ชน น้ัน เสีย เพราะ
พระพิโรธพลุ่งออกมาจากพระเยโฮวาห ์แล้ว  ภัยพิบัติ  ได้ 
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บังเกิดขึ้น� 47 อาโรนจึงนํากระถางไฟดังท่ีโมเสสบอกวิง่
เข้าไปท่ามกลางท่ี ประชุม และดู เถิด  ภัยพิบัติ  ได้ บังเกิดขึ้น
แก่ประชาชนแล้ว และท่านได้ ใส่ เครือ่งหอมและทําการลบ
มลทินบาปของประชาชน 48 ท่านได้ยนือยู่ระหวา่งคนตาย
กับคนเป็น และภัยพิบั ติ น้ั นก ็ ถู กระงบัแล้ว 49 บรรดาคนท่ี
ตายด้วยภัยพิบั ติ  มี  หน ่ึงหม่ืนส่ีพันเจ็ดรอ้ยคน  ไม่ นับคนท่ี
ตายด้วยเรือ่งของโคราห์ 50 เม่ือภัยพิบั ติ  ถู กระงบัแล้ว อาโร
นก็ กล ับไปหาโมเสสท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม

17
 ไม้  เท ้าของอาโรนได้ งอก  มี ดอกตูมและดอกบาน

1 พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ โมเสส วา่ 2 �จงพู ดก ับ คน
อสิราเอลและเอาไม้ เท ้ามาจากเขา เรอืนบรรพบุรุษละอนั
จากประมุขทุกคนตามเรอืนบรรพบุรุษ เป็นไม้ เท ้าสิบสอง
อนั  เข ียนชื่อชายเจ้าของไม้ ไว ้บนไม้ เท ้าทุ กอ ัน 3  เข ียนชื่อ
ของอาโรนไว้บนไม้ เท ้าของคนเลวี เพราะจะมี ไม้  เท ้าอนั
เดียว สําหรบัหวัหน้า เรอืนบรรพบุรุษหน่ึง 4 จงวางไม้ เท ้า
เหล่าน้ันไว้ในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม ต่อหน้าพระโอวาทท่ี ท่ี 
เราพบกับเจ้าทัง้หลาย 5 และต่อมาไม้ เท ้าของชายผู้ ท่ี เรา
โปรดเลือกน้ันจะงอก  เชน่น้ี เราจะกระทําให้เสียงบ่นของ
คนอสิราเอล ซ่ึงเขาบ่นต่อเจ้าสงบลงเสียจากเรา� 6 โมเสส
จึงสัง่คนอสิราเอล และประมุขของท่านทุกคนก็มอบไม้ เท 
้าแก่ท่านคนละอนัตามเรอืนบรรพบุรุษ เป็นไม้ เท ้าสิบสอง
อนั และไม้ เท ้าของอาโรนก็ อยู ่ในไม้ เท ้าเหล่าน้ันด้วย 7 และ
โมเสสวางไม้ เท ้าเหล่าน้ันต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห ์ท่ี ใน
พลับพลาพระโอวาท 8  อยู ่มาว ันร ุ่งขึ้นโมเสสได้ เข ้าไปใน
พลับพลาพระโอวาท  ดู  เถิด  ไม้  เท ้าของอาโรนสําหรบัวงศ์
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วานเลว ีได้  งอก  มี ดอกตูมและดอกบาน และเกิดผลอ ัลม ันด์
สุ กบ ้าง 9  แล ้วโมเสสนําไม้ เท ้าทัง้หมดจากท่ีตรงพระพักตร์
พระเยโฮวาห ์มาย ังคนอสิราเอลทัง้หมด เขาได้ ตรวจดู และ
ทุกคนก็นําไม้ เท ้าของตนไป 10 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสส
วา่ �จงนําไม้ เท ้าของอาโรนกลับไปวางไวต่้อหน้าพระโอวาท
 เก ็บไว้เป็นหมายสําคัญสําหรบัเตือนพวกกบฏ เพื่อเจ้าจะ
ให้เขาทัง้หลายยุ ติ การบ่ นว ่าเรา เพื่อเขาจะไม่ต้องตาย�
11 โมเสสก็กระทําเชน่น้ี พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังท่านอยา่งไร
ท่านก็กระทําอยา่งน้ัน 12 และคนอสิราเอลพู ดก ับโมเสสวา่
� ดู  เถิด เราพินาศ เราถึงหายนะ เราถึงหายนะหมดแล้ว 13  ผู้ 
ใดท่ีมาใกล้ พล ับพลาแหง่พระเยโฮวาห์ต้องตาย เราจะต้อง
ตายหมดหรอื�

18
คําสัง่สอนและคําบัญชาสําหรบัอาโรนและคนเลวี

1 ดังน้ันพระเยโฮวาหต์รสักับอาโรนวา่ � เจ้ าและบุตรชาย
ของเจ้า และวงศ์วานบิดาของเจ้าจะต้องรบัโทษความชัว่ชา้
เน่ืองด้วยสถานบร ิสุทธ ์ิทัง้เจ้าและบุตรชายของเจ้าจะต้อง
รบัโทษความชัว่ชา้เน่ืองด้วยหน้าท่ี ปุ โรหติของเจ้า 2 และจง
นําพี่น้องของเจ้ามาใกล้ เจ้า ซ่ึงเป็นตระกูลเลวี ตระกู ลบ ิดา
ของเจ้า เพื่อเขาจะสมทบกับเจ้า และปรนนิบั ติ  เจ้า  ขณะท่ี  
เจ้ าและบุตรชายปรนนิบั ติ  อยู ่ต่อหน้าพลับพลาพระโอวาท
3 เขาทัง้หลายจะคอยรบัใช ้เจ้า และรบัใช้บรรดาหน้าท่ีต่างๆ
ของพลับพลา  แต่ อยา่ให ้เข้าใกล้  เครือ่งใช ้ของสถานบร ิสุทธ ิ
์หรอืแท่นบู ชา  เกล ือกวา่เขาทัง้หลายและเจ้าจะต้องตาย
4 เขาทัง้หลายจะสมทบกับพวกเจ้า และคอยรบัใช ้อยู ่ ท่ี  พล ับ
พลาแหง่ชุ มน ุม ในงานปรนนิบั ติ ทัง้สิน้ของพลับพลา และ
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อยา่ให ้ผู้ อื่นใดมาใกล้ เจ้า 5 พวกเจ้าต้องคอยรบัใช้ในหน้าท่ี
ของสถานบร ิสุทธ ิ์ และหน้าท่ีของแท่นบู ชา เพื่อพระพิโรธจะ
ไม่ เก ิดขึ้นแก่คนอสิราเอลอกี 6และดู เถิด เราได้เลือกคนเลว ี
พี่ น้องของเจ้าออกจากคนอสิราเอล เป็นของประทานแก่ 
เจ้ าถวายแด่พระเยโฮวาห์  เพื่อให ้ ปฏิบัติ งานของพลับพลา
แหง่ชุ มน ุม 7 ทัง้เจ้าและบุตรชายจงคอยรบัใช้ในหน้าท่ี ปุ 
โรหติ เพื่องานทุกอยา่งท่ี เก ่ียวข้องกับแท่นบูชาและสิง่ท่ี อยู ่
ภายในม่าน  เจ้ าต้องอยู ่ปฏิบัติงาน เราให้ตําแหน่งปุโรหติ
แก่ เจ้ าเป็นของประทานสําหรบังานปฏิบั ติ และผูใ้ดอื่ นที ่ เข ้า
มาใกล้ต้องใหถึ้งแก่ ความตาย � 8  แล ้วพระเยโฮวาหต์รสักับ
อาโรนวา่ � ดู  เถิด เราได้ ให ้เครือ่งบูชาของเราส่วนหน่ึงแก่ 
เจ้า คือบรรดาของถวายของคนอสิราเอล เราให ้แก่  เจ้ าส่วน
หน่ึงและแก่ลูกหลานของเจ้าเป็นกฎถาวรเพราะเหตุพวก
เจ้าได้รบัการเจิมแล้ว 9 ในบรรดาของบร ิสุทธ ์ิ ท่ี สุดส่วนซ่ึง
ไม่ ได้ เผาไฟท่ีเป็นของของเจ้ามี ดังน้ี บรรดาของถวายของ
เขา บรรดาธญัญบูชาของเขา บรรดาเครือ่งบูชาไถ่บาปของ
เขา บรรดาเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดของเขา ซ่ึงเขาถวายแก่ 
เรา จะเป็นของบร ิสุทธ ์ิ ท่ี สุดแก่ เจ้ าและแก่ลูกหลานของเจ้า
10  เจ้ าจงรบัประทานสิง่เหล่าน้ีในท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด  ผู้ ชายทุก
คนรบัประทานได้ เป็นของบร ิสุทธ ิ์ แก่  เจ้า 11  สิ ่งต่อไปน้ี ก็ เป็น
ของเจ้าด้วย คือของให ้ท่ี เขาถวาย บรรดาเครือ่งบูชาแกวง่
ถวายของคนอสิราเอล เราได้ ให ้ ไว ้ แก่  เจ้ าและแก่ บุ ตรชาย
หญิงซ่ึงอยู่กับเจ้าเป็นกฎเกณฑ์ ถาวร  ทุ กคนท่ีสะอาดอยู่ใน
ครอบครวัของเจ้ารบัประทานได้ 12 น้ํามั นที ่ ดี  ท่ี สุดทัง้หมด
และน้ําองุ ่นที ่ ดี  ท่ีสุด และเมล็ดพืชทัง้หมด และผลรุน่แรกท่ี
เขาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เราให ้แก่  เจ้า 13 ผลสุ กรุ ่นแรก
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ของของทุกอยา่งซ่ึงอยู่ ในแผ่นดิน  ท่ี เขานํามาถวายพระ
เยโฮวาห์ จะเป็นของเจ้า  ทุ กคนท่ีสะอาดอยู่ในครอบครวั
ของเจ้ารบัประทานได้ 14 บรรดาของมอบถวายในอสิราเอล
จะเป็นของเจ้า 15 บรรดาเน้ือหนังท่ีเบิกครรภ์  ไม่ วา่มนษุย์
หรอืสัตว์ ซ่ึงเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์จะเป็นของเจ้า  แต่  
อยา่งไรก็ตาม  บุ ตรหวัปีของมนษุย ์เจ้ าจะต้องไถ่ ไว ้ เจ้ าต้อง
ไถ่ ลูกหวัปี ของบรรดาสัตว์ทัง้ปวงท่ีมลทินด้วย 16 และค่า
ไถ่ พออายุ ได้  หน ่ึงเดือนเจ้าก็ต้องไถ่  ให ้ เจ้ ากําหนดวา่เป็น
เงนิหา้เชเขลตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิ ซ่ึงเป็นยี ่สิ บเก-
ราห์ 17  แต่  ลูกหวัปี ของววั หรอืลู กห ัวปีของแกะ หรอืลู กห ัวปี
ของแพะ  เจ้ าไม่ต้องไถ่เพราะเป็นของบร ิสุทธ ์ิ  เจ้ าจงเอา
เลือดของมันพรมบนแท่นบู ชา และเอาไขมันของมันเผา
เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟ  ให ้เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮ
วาห์ 18  แต่ เน้ือของมันจะเป็นของเจ้า เชน่เดียวกับเน้ืออกท่ี 
แกว ่งถวายหรอืเน้ือโคนขาขวาเป็นของเจ้า 19บรรดาเครือ่ง
บูชาบร ิสุทธ ์ิ ท่ี คนอสิราเอลมอบถวายแด่พระเยโฮวาห์ เรา
ให ้แก่  เจ้ าและแก่ บุ ตรชายหญิงซ่ึงอยู่กับเจ้า เป็นกฎเกณฑ์ 
ถาวร เป็นพันธสัญญาเกลือเป็นนิตย์ต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์สําหรบัเจ้า และเชื้อสายของเจ้าด้วย� 20 และพระ
เยโฮวาห์ตรสักับอาโรนวา่ � เจ้ าจะไม่ ได้ รบัมรดกในแผ่น
ดินของเขา ทัง้เจ้าจะไม่ มี ส่วนอนัใดกับเขาเลย เราเป็นส่วน
แบ่งของเจ้าและเป็นมรดกของเจ้าท่ามกลางคนอสิราเอล
21  ดู  เถิด เราใหบ้รรดาสิบชกัหน่ึงในอสิราเอลแก่ คนเลว ีเป็น
มรดก เป็นค่าตอบแทนงานท่ีเขาปฏิบั ติ คืองานปฏิบั ติ  ท่ี  
พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 22  ตัง้แต่  น้ี ต่อไปคนอสิราเอลจะมิ ได้  
เข ้ามาใกล้ พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม  เกล ือกวา่เขาจะรบัโทษ
บาปและจะต้องตาย 23  แต่  คนเลว ีจะต้องปฏิบั ติ งานของ
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พลับพลาแหง่ชุ มน ุม และเขาจะต้องรบัโทษความชัว่ชา้ของ
เขา จะเป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่อายุของเจ้า เขาจะไม่ 
มี ส่วนมรดกท่ามกลางคนอสิราเอล 24 เพราะวา่ส่วนสิบชกั
หน่ึงของคนอสิราเอล ซ่ึงนํามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เรา
ได้ ให ้ แก่  คนเลว ีเป็นมรดก เพราะฉะน้ันเราจึงได้บอกเขาวา่
�เขาจะไม่ มี ส่วนมรดกท่ามกลางคนอสิราเอล� � 25 พระเย
โฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 26 � ยิง่กวา่น้ัน  เจ้ าจงกล่าวแก่ คน
เลว ี วา่ �เม่ือพวกเจ้ารบัสิบชกัหน่ึงจากคนอสิราเอล ซ่ึงเรา
ให ้แก่  เจ้ าอนัมาจากเขาเป็นมรดกของเจ้าน้ัน  เจ้ าจงนําสิบ
ชกัหน่ึงของสิบชกัหน่ึงท่ี เจ้ าได้ มาน ้ันถวายแด่พระเยโฮวาห์
27 และส่วนถวายของเจ้าน้ันจะนับเหมือนหน่ึงเป็นพืชท่ี ได้ 
มาจากลานนวดข้าว และเหมือนส่วนท่ีเต็มเป่ียมจากบ่อยํ่า
องุน่ 28 เพราะฉะน้ันเจ้าต้องนําของบูชาจากสิบชกัหน่ึงทัง้
สิน้ของเจ้าถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือสิบชกัหน่ึงท่ี เจ้ ารบั
จากคนอสิราเอลน้ัน จากส่วนได้ น้ี พวกเจ้าจงมอบของถวาย
แด่พระเยโฮวาห ์แด่ อาโรนปุโรหติ 29 จากบรรดาของท่ีพวก
เจ้าได้ รบั  เจ้ าจงนําเครือ่งถวายทุกสิง่ท่ีต้องถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ จากบรรดาของดี ท่ี สุดน้ันคือส่วนของท่ี บรสุิทธิ ์�
30 ฉะน้ันเจ้าจงพู ดก ับเขาวา่ �เม่ือเจ้าได้ถวายส่วนท่ี ดี  ท่ี สุด
แล้ว  ให ้ คนเลว ีนับส่วนท่ี เหลืออยู ่เป็นเหมือนหน่ึงพืชท่ี ได้ มา
จากลานนวดข้าวและเป็นผลได้จากบ่อยํ่าองุน่ 31 และเจ้า
จะรบัประทานส่วนน้ัน  ณ  ท่ี ใดๆก็ ได้ ทัง้ตัวเจ้าและครอบครวั
ของเจ้า เพราะวา่เป็นรางวลัตอบแทนงานปฏิบั ติ ของเจ้าใน
พลับพลาแหง่ชุ มน ุม 32 เม่ือเจ้าได้ถวายส่วนท่ี ดี  ท่ี สุดแล้ว
เจ้าจะหามีโทษบาปโดยของถวายน้ันไม่ และเจ้าอยา่ทํา
สิง่บร ิสุทธ ์ิของคนอสิราเอลให้มลทินเกลือกวา่เจ้าจะต้อง
ตาย� �
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19
ววัตัวเมียสีแดงกับขี้ เถ้า 

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสและอาโรนวา่ 2 � ต่อไปน้ี 
เป็นกฎพระราชบัญญั ติ ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงบัญชาวา่
จงบอกคนอสิราเอลให้นําววัตัวเมียสีแดงไม่พิการซ่ึงไม่ มี
ตําหนิ และยงัไม่เคยเข้าเทียมแอก 3 และเจ้าจงให้ว ัวน ้ัน
แก่เอเลอาซาร ์ปุ โรหติ และให้เอาว ัวน ้ันไปนอกค่ายฆ่าเสีย
ต่อหน้าเขา 4 และเอเลอาซาร ์ปุ โรหติจะเอาน้ิวมือจุ่มเลือด
ววัพรมท่ีข้างหน้าพลับพลาแหง่ชุ มน ุมเจ็ดครัง้ 5 และให ้มี 
คนเผาววัตัวเมียน้ันเสียในสายตาของเขา คือเขาจะต้อง
เผาหนัง  เน้ือ และเลื อด กับมูลของมันเสียให ้หมด 6 และ
ปุโรหติจะเอาไม้สนสีดาร์  ไม้ หุสบกั บด ้ายสีแดงโยนเข้าไป
ในไฟท่ีเผาววัตัวเมียน้ัน 7  แล ้วปุโรหติจะซักเส้ือผ้าของตน
และชาํระรา่งกายเสียในน้ํา ภายหลังจึงเข้าไปในค่ายและ
ปุโรห ิตน ้ันจึงเป็นมลทินอยู่จนถึงเวลาเยน็ 8  ผู้ ใดท่ีทําการ
เผาววัตัวเมียต้องซักเส้ือผ้าและชาํระรา่งกายของตนเสีย
ในน้ํา และเขาจะเป็นมลทินอยูจ่นถึงเวลาเยน็ 9  ให ้ชายคนท่ี
สะอาดเก็บขี้เถ้าววัตัวเมียน้ัน นําไปไว้นอกค่ายในท่ี สะอาด 
และให ้เก ็บขี้ เถ้าน้ันไว้ทําเป็นน้ําแหง่การแยกตัง้ไว้สําหร ั
บท ่ีชุ มน ุมชนอสิราเอลเพื่อเป็นการชาํระล้างบาปออกเสีย
10 และคนท่ี เก ็บขี้เถ้าของววัตัวเมียต้องซักเส้ือผ้าของตน
และเขาจะเป็นมลทินอยู่จนถึงเวลาเยน็ จะเป็นอยา่งน้ี แก่ 
คนอสิราเอล และแก่คนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางเขา
เป็นกฎเกณฑ์ ถาวร 11  ผู้  ท่ี แตะต้องศพของผู้ใดก็ตามต้อง
เป็นมลทินอยู ่เจ ็ดวนั 12 ในว ันที ่สามเขาต้องชาํระตัวด้วย
น้ํา  แล ้วในว ันที ่ เจ ็ดเขาจะสะอาด  แต่ ถ้าเขาไม่ชาํระตัวในว ั
นที ่ สาม ในว ันที ่ เจ ็ดเขาจะสะอาดไม่ ได้ 13  ผู้ ใดก็ตามแตะ
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ต้องคนตาย คือรา่งกายของคนท่ีตายแล้ว และมิ ได้ ชาํระ
ตนให ้บรสุิทธิ ์  ผู้ น้ั นก ็กระทําให ้พล ับพลาของพระเยโฮวาห ์
มีมลทิน คนน้ันจะต้องถูกตัดขาดจากอสิราเอล เพราะน้ํา
แหง่การแยกตัง้ไว ้ไม่ ได้ พรมถูกตัวเขา เขาจะเป็นมลทิน
มลทินยงัค้างอยู ่ท่ี  เขา 14  ต่อไปน้ี เป็นพระราชบัญญั ติ เรือ่ง
คนตายในเต็นท์  ทุ กคนท่ี เข ้ามาในเต็นท์ และสารพัดท่ี อยู ่
ในเต็นท์ จะเป็นมลทินไปเจ็ดวนั 15 ภาชนะทุ กล ูกท่ี ไม่มี ฝา
ปิดต้องเป็นมลทิน 16 คนใดท่ี อยู ่ในพื้นทุ่งไปแตะต้องคนท่ี 
ถู กดาบตาย หรอืแตะต้องศพ หรอืกระดูกคน หรอืหลุมศพ
จะเป็นมลทินไปเจ็ดวนั 17 สําหรบัคนท่ีเป็นมลทินน้ี จงเอา
ขี้ เถ้าจากการเผาววัตัวเมียในการบูชาไถ่ บาป และเอาน้ํา
ท่ีไหลเติมเข้าไปปนในภาชนะ 18  ให ้คนสะอาดเอากิง่หุสบ
จุ่ มน ้ําน้ันประพรมท่ี เต็นท์ และเครือ่งใชส้อยทัง้สิน้ และบน
ตัวคนท่ี อยู ่ ท่ี น่ันและบนตัวคนท่ีแตะต้องกระดูกหรอืคนถูก
ฆ่าหรอืคนตายหรอืหลุมศพ 19  ให ้คนสะอาดประพรมคนท่ี
เป็นมลทินในว ันที ่สามและว ันที ่ เจ็ด  อยา่งน้ี พอว ันที ่ เจ ็ดเขา
จะทําให้คนน้ันสะอาด และเขาต้องซักเส้ือผ้าและอาบน้ํา
พอถึงเวลาเยน็เขาจะสะอาด 20  แต่  คนที ่เป็นมลทินและไม่
ชาํระตัวให ้บรสุิทธิ ์คนน้ันจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลาง
ท่ี ชุมนมุ เพราะเขาได้กระทําให้สถานบร ิสุทธ ์ิของพระเยโฮ
วาห์เป็นมลทิน คือวา่น้ําแหง่การแยกตัง้ไว ้ไม่ได้ พรมถูกตัว
เขา เขาจึงเป็นมลทิน 21 และให้เป็นกฎเกณฑ์ แก่ พวกเขา
อยู ่เนืองนิตย ์ ผู้  ท่ี ประพรมน้ําแหง่การแยกตัง้ไว้จะต้องซัก
เส้ือผ้าของตน และผู้ ท่ี แตะต้องน้ําแหง่การแยกตัง้ไว้จะ
เป็นมลทินจนถึงเวลาเยน็ 22 และสิง่ใดท่ี ผู้ เป็นมลทินแตะ
ต้อง  สิ ่ง น้ันจะเป็นมลทิน และผู้ ท่ี แตะต้องสิง่ น้ันจะเป็น
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มลทินจนถึงเวลาเยน็�

20
 มิ เรยีมสิน้ชวีติ ประชาชนกระหายน้ํา

1 ชุ มน ุมชนทัง้หมดของคนอสิราเอลเข้ามาในถิน่ทุ รก ัน
ดารศินในเดือนท่ี หน่ึง ประชาชนพักอยู่ในคาเดช  มิ เร ียมก ็ 
สิ ้นชวีติและฝังไว ้ท่ีน่ัน 2 ครัง้น้ันชุ มน ุมชนไม่ มีน ํ้า เขาประชุ
มกั นว ่าโมเสสและอาโรน 3 ประชาชนตัดพ้อต่อวา่โมเสสวา่
�เม่ือพี่น้องเราตายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์น้ัน เราตาย
เสียด้วยก็ ดี 4 ท่านพาชุ มน ุมชนของพระเยโฮวาห์มาในถิน่
ทุ รก ันดารน้ี ให ้ตายเสียท่ี น่ี ทัง้ตัวเราและสัตว์ของเราทําไม
5 และทําไมท่านจึงให้เราออกจากอยีปิต์ นําเรามายงัท่ีเลว
ทรามน้ี เป็ นที ่ซ่ึงไม่ มี  พืช  ไม่มี มะเด่ือ องุน่หรอืทั บท ิม และ
ไม่ มีน ้ําด่ืม� 6  แล ้วโมเสสและอาโรนออกจากท่ีประชุมไปท่ี 
ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุมและซบหน้าลง และสงา่ราศีของ
พระเยโฮวาหป์รากฏแก่ เขา 

น้ําไหลออกจากหนิ โมเสสทําบาป
7 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 8 �จงเอาไม้ เท ้าและ

เรยีกประชุมชุ มน ุมชน ทัง้เจ้าและอาโรนพีช่ายของเจ้า และ
บอกหนิต่อหน้าต่อตาประชาชนให้หนิหลัง่น้ํา ดังน้ันเจ้าจะ
เอาน้ําออกจากหนิให ้เขา ดังน้ันแหละเจ้าจะใหน้ํ้าแก่ชุ มน ุม
ชนและสัตว ์ด่ืม � 9 โมเสสก็นําไม้ เท ้าไปจากหน้าพระพักตร์
พระเยโฮวาห์  ดังท่ี  พระองค์ ทรงบัญชา 10 โมเสสกับอาโรนก็
เรยีกชุ มน ุมชนให้ไปพรอ้มกั นที ่ หนิ โมเสสกล่าวแก่เขาวา่
� เจ้ าผู้กบฏจงฟัง  ณ  บัดน้ี จะให้เราเอาน้ําออกจากหนิน้ี ให ้
พวกเจ้าด่ืมหรอื� 11 และโมเสสก็ยกมือขึ้นตีหนิน้ันสองครั ้
งด ้วยไม้ เท้า และน้ําก็ไหลออกมามากมาย ชุ มน ุมชนและ
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สัตว์ของเขาก็ ได้ ด่ื มน ้ํา 12 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสและ
อาโรนวา่ �เพราะเจ้ามิ ได้ เชื่อเราจึ งม ิ ได้ กระทําให้เราเป็ นที 
่ บรสุิทธิ ์ในสายตาของคนอสิราเอล เพราะฉะน้ันเจ้าจึงจะมิ 
ได้ นําชุ มน ุมชนน้ี เข ้าไปในแผ่นดินซ่ึงเราได้ ให ้ แก่  เขา � 13 น้ํา
น้ันคือน้ําเมรบีาห์ เพราะวา่คนอสิราเอลได้ต่อวา่พระเยโฮ
วาห์ และพระองค์ทรงสําแดงความบร ิสุทธ ิ์ท่ามกลางเขา

คนเอโดมไม่ ให ้คนอสิราเอลผ่านประเทศของเขา
14 โมเสสได้ ส่ง ผู้ ส่ือสารจากคาเดชไปถึงกษั ตร ิย ์แห ่ง

เอโดมวา่ � พี่ น้องซ่ึงเป็นคนอสิราเอลกล่าวดังน้ี วา่ ท่านก็
ทราบถึงบรรดาความทุกข์ยากท่ี เก ิดขึ้นแก่เราแล้ว 15 วา่
บรรพบุรุษของเราลงไปย ังอ ียปิต์ และเราอยู่ ในอยีปิต์ ชา้
นาน และ ชาว อยีปิต์ ได้ ข่มเหง เรา และ บรรพบุรุษ ของ เรา
16 และเม่ือเรารอ้งทูลพระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงสดับเสียง
ของเรา และได้ส่งทูตสวรรค์ องค์  หน ่ึงนําเราออกจากอยีปิต์
และดู เถิด เรามาอยู่ในคาเดชเป็นเมืองท่ี อยู ่ ช ิดพรมแดน
ของท่าน 17  ขอให ้เรายกผ่านเขตแดนของท่าน เราจะไม่
ผ่านไรน่าหรอืสวนองุน่ของท่าน เราจะไม่ด่ื มน ํ้าจากบ่อ เรา
จะเดินไปตามทางหลวง เราจะไม่หนัไปทางขวามือหรอืทาง
ซ้ายมือ จนกวา่เราจะผ่านพ้นเขตแดนของท่าน� 18  แต่ 
เอโดมกล่าวแก่ท่านวา่ �ท่านจะยกผ่านไปไม่ ได้  เกล ือกวา่
เราจะยกออกมาสู้ท่านด้วยดาบ� 19 และคนอสิราเอลพู ดก 
ับกษั ตร ิย ์แห ่งเอโดมวา่ �เราจะขึ้นไปตามทางหลวง ถ้าเรา
ด่ื มน ํ้าของท่านไม่วา่ตัวเราหรอืสัตว์ เราจะชาํระเงนิให้  ขอให ้
เราเดินผ่านไป เราไม่ต้องการอะไรอกี� 20  แต่ ท่านตอบวา่
� เจ้ าจะยกผ่านไปไม่ ได้ �  แล ้วเอโดมก็ยกพลเป็ นอ ันมากมา
ต่อสู้เขาทัง้หลายด้วยมื ออ ันเข้มแข็ง 21  เชน่น้ี แหละเอโดม
ปฏิเสธไม่ ให ้อสิราเอลยกผ่านพรมแดนของท่าน ดังน้ั นอ ิส
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ราเอลจึงหนัไปจากท่าน 22 และชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมด
เดินทางจากคาเดชมาถึงภูเขาโฮร์

อาโรนสิน้ชวีติ
23  ท่ี  ภู เขาโฮร ์น้ี พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสและอาโรนรมิ

เขตแดนแผ่นดินเอโดมวา่ 24 �อาโรนจะต้องถูกรวบไปอยู่
กับพวกของเขา เพราะเขาจะไม่ ได้  เข ้าไปในแผ่นดินซ่ึงเรา
ยกให ้แก่ คนอสิราเอล เพราะเจ้าทัง้สองกบฏต่อคําสัง่ของ
เราท่ีน้ําเมรีบาห์ 25 จงนําอาโรนและเอเลอาซาร ์บุ ตรชาย
ของเขา นําเขาขึ้นมาบนภูเขาโฮร์ 26 จงถอดเส้ือของอา
โรนสวมให ้แก่ เอเลอาซาร ์บุ ตรชายของเขา และอาโรนจะ
ถูกรวบไปอยู่กับพวกของเขา เขาจะตายท่ี น่ัน � 27 โมเสสก็
กระทําตามท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา และพวกท่านก็ขึ้นไป
บนภูเขาโฮรท่์ามกลางสายตาของชุ มน ุมชนทัง้หมด 28 และ
โมเสสถอดเส้ือผ้าของอาโรน และสวมให ้แก่ เอเลอาซาร ์บุ 
ตรชายของเขา และอาโรนก็ สิ ้นชวีติอยู ่ท่ี ยอดภูเขาน้ัน  แล ้ว
โมเสสและเอเลอาซารล์งมาจากภู เขา 29 เม่ือบรรดาชุ มน ุม
ชนเห ็นว ่าอาโรนสิน้ชวีติเสียแล้ว  วงศ์ วานอสิราเอลทัง้หมด
ก็ รอ้งไห ้ ไวทุ้กข์  ให ้อาโรนอยูส่ามสิบวนั

21
 กษัตรยิ ์เมืองอาราดกับชาวคานาอนัถูกทําลาย

1 เม่ือกษั ตร ิย์ เมืองอาราด ชาวคานาอนั ผู้ อยู ่ทางภาค
ใต้  ได้ ย ินว ่าอสิราเอลกําลังยกมาตามทางท่ีพวกสอดแนม
ใช ้น้ัน ท่านต่อสู้กับคนอสิราเอลและจับไปเป็นเชลยได้ บ้าง 
2 และ คน อสิราเอล ปฏิญาณ ไว้ กับ พระ เย โฮ วาห ์วา่ �ถ้า
พระองค์จะทรงมอบชนชาติ น้ี  ไว ้ในมือข้าพระองค์ แน่  แล้ว 
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ข้าพระองค์จะทําลายบ้านเมืองเขาเสียให ้สิน้ � 3 และพระ
เยโฮวาหท์รงสดับเสียงของคนอสิราเอลและมอบชาวคานา
อนัไว้ เขาก็ทําลายชาวคานาอนัและบ้านเมืองของเขาเสีย
สิน้ จึงได้เรยีกชื่อตําบลน้ั นว ่าโฮรมาห์ 4 เขาทัง้หลายออก
เดินจากภูเขาโฮร์ตามทางท่ีไปทะเลแดงเพื่อจะออ้มแผ่น
ดินเอโดม ประชาชนท้อใจมากเพราะเหตุ หนทาง 

 งู แมวเซากับงู ทองเหลือง 
5 และประชาชนก็บ่ นว ่าพระเจ้าและวา่โมเสสวา่ �ทําไม

พาเราออกจากอยีปิต์มาตายในถิน่ ทุ รก ันดาร เพราะไม่ 
มี อาหาร และ ไม่ มีน ้ํา เรา เบื่อ อาหาร อนั ไร้ ค่า น้ี� 6 และ
พระเยโฮวาห ์ก็ ทรงให ้งู แมวเซามาในหมู่ ประชาชน  งู  ก็ กัด
ประชาชน และคนอสิราเอลตายมาก 7 และประชาชนมา
หาโมเสสกล่าววา่ �เราทัง้หลายได้กระทําบาปเพราะเราทัง้
หลายได้บ่ นว ่าพระเยโฮวาหแ์ละบ่ นว ่าท่าน ขอทูลแด่พระเย
โฮวาห์ ขอพระองค์ทรงนํางูไปจากเราเสีย� ดังน้ันโมเสสจึง
อธษิฐานเพื่อประชาชน 8 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสส
วา่ �จงทํางูแมวเซาตัวหน่ึงติดไว ้ท่ี  เสา และต่อมาทุกคนท่ี ถู  
กง ูกัดเม่ือเขามองดู เขาจะย ังม ี ช ีวิตอยู ่ได้ � 9 ดังน้ันโมเสส
จึงทํางู ทองสัมฤทธิ ์ตัวหน่ึง และติดไว ้ท่ี  เสา  แล ้วต่อมาถ้า
งูกัดคนใด ถ้าเขามองดู งู  ทองสัมฤทธิ ์ น้ัน เขาก็ มี  ช ีวิตอยู ่
ได้ 10 และคนอสิราเอลก็ยกออกเดินไปตัง้ค่ายอยู ่ท่ี โอโบท
11 และเขาออกเดินจากโอโบทไปตัง้ค่ายอยู ่ท่ี อิเยอาบารมิ  
อยู ่ในถิน่ทุ รก ันดาร ตรงข้ามโมอบั ทางทิศตะวนัขึ้น 12 เขา
ยกออกจากท่ีน่ันมาตัง้ค่ายอยู ่ท่ี หุบเขาเศเรด 13 เขายกออก
จากท่ีน่ันไปตัง้อยู่ฟากแม่น้ําอารโนนข้างโน้น ซ่ึงอยู่ในถิน่
ทุ รก ันดารท่ียดืมาจากพรมแดนของคนอาโมไรต์ เพราะวา่
แม่น้ําอารโนนเป็นพรมแดนของโมอบั ระหวา่งโมอ ับก ับคน
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อาโมไรต์ 14 ดังน้ันในหนังสือสงครามของพระเยโฮวาหจึ์ งม 
ี วา่ � พระองค์ ทรงชนะท่ีทะเลแดง และลุ่มแม่น้ําอารโนน
15 และท่ีเชงิลาดของท่ี ลุ ่มเหล่าน้ันซ่ึงยดืไปจนถึงท่ีตัง้เมือ
งอาร์ และพาดพิงไปถึงพรมแดนโมอบั� 16 จากท่ีน่ันเขา
ออกเดินต่อไปถึงเมืองเบเออร์ ซ่ึงเป็นบ่อน้ําท่ีพระเยโฮวาห์
ตรสักับโมเสสวา่ �จงรวบรวมประชาชนเข้าด้วยกัน เราจะ
ใหน้ํ้าแก่ เขา � 17  แล ้ วอ ิสราเอลจึงรอ้งเพลงน้ี วา่ � โอ  บ่อน ํ้า
เอย๋ จงมีน้ําพลุ่งขึ้นมา  ให ้เรามารอ้งเพลงกัน 18 เป็นบ่อน้ําท่ี 
เจ้ านายได้ขุดไว้ เป็นบ่อท่ีขุนนางของประชาชนเจาะไว้ ด้วย
คทาและไม้ เท ้าของผู้ทรงตัง้พระราชบัญญั ติ � และจากถิน่
ทุ รก ันดารน้ันไป เขาก็มาถึ งม ัทธานาห์ 19 และจากมัทธา
นาห์ถึงตําบลนาหะลีเอล และจากนาหะลีเอลถึงตําบลบา
โมท 20 และจากบาโมทถึงหุบเขาซ่ึงอยู่ในท้องถิน่โมอบัข้าง
ยอดเขาปิสกาหซ่ึ์งมองลงมาเหน็เยช ิโมน 

คน อา โม ไรต์ ไม่  ให ้คน อสิราเอล ผ่าน ประเทศ ของ เขา
อสิราเอลจึงยดึเอาแผ่นดินของเขา

21  แล ้ วอ ิสราเอลส่งผู้ส่ือสารไปหาสิโหนกษั ตร ิย์คนอาโม
ไรต์ กล่าววา่ 22 � ขอให ้ข้าพเจ้าผ่านแผ่นดินของท่าน พวก
เราจะไม่เล้ียวเข้าไปในนาหรอืในสวนองุน่ เราจะไม่ด่ื มน ้ํา
จากบ่อ เราจะเดินไปตามทางหลวงจนเราได้ผ่านพรมแดน
เมืองของท่าน� 23  แต่  สิ โหนไม่ ยอมให ้อสิราเอลยกผ่าน
พรมแดนของท่าน  สิ โหนรวบรวมพลทัง้หมดของท่านยก
ออกสู้รบกับอสิราเอลในถิน่ทุ รก ันดาร และท่านมาถึงยา
ฮาสรบกับอสิราเอลท่ี น่ัน 24 และอสิราเอลได้ประหารท่าน
เสียด้วยคมดาบ ยดึเอาแผ่นดินของท่านจากแม่ น้ําอาร
โนนจนถึงแถวยบับอก ไกลไปจนถึงแดนคนอมัโมนเพราะ
วา่พรมแดนของคนอมัโมนเข้มแข็ง 25 และอสิราเอลยดึ
เมืองเหล่าน้ี ทัง้หมด และอสิราเอลเข้าตัง้อยู่ ในบรรดาหวั
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เมืองของคนอาโมไรต์ ในเฮชโบน และตามชนบททัง้หมด
26 เพราะวา่เฮชโบนเป็นเมืองหลวงของสิโหนกษั ตร ิย์ของ
คนอาโมไรต์  ผู้  ท่ี  ต่อสู้ กับกษั ตร ิยช์าวโมอบัองค์ ก่อน และยดึ
ได้ แผ่ นดินของท่านทัง้สิน้ไกลไปถึงแม่น้ําอารโนน 27 เพราะ
ฉะน้ันนั กร ้องบทสุภาษิตจึงรอ้งวา่ �มาท่ีเฮชโบน  ให ้สรา้ง
และสถาปนาเมืองแหง่สิโหนขึ้น 28 เพราะวา่มีไฟออกไป
จาก เฮ ช โบน  มี เปลว ไฟ ออก ไป จาก เมือง แหง่ สิ โหน  ได้ 
ทําลายเมืองอารข์องโมอบั  เจ้ าของแหง่ปู ชน ียสถานสูงของ
แม่น้ําอารโนน 29 โมอบัเอย๋  วบิัติ  แก่  เจ้า  โอ  ชนชาติ  แห ่งพระ
เคโมชเอย๋  เจ้ าต้องพินาศ พระเคโมชได้มอบทั ้งบ ุตรชาย
ของตนท่ีหลบภัยแล้ วก ับบุตรสาวของตน  ให ้เป็นเชลยของสิ
โหนกษั ตร ิย์คนอาโมไรต์ 30 เราทัง้หลายได้ยงิเขาทัง้ปวง เฮ
ชโบนพินาศจนถึ งด ีโบน เราได้กวาดล้างถึงโนฟาห์เสียคือ
ถึงเมเดบา� 31 ดังน้ั นอ ิสราเอลได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินคน
อาโมไรต์

อสิราเอลยดึแผ่นดินของเมืองบาชาน
32 และโมเสสใช้คนไปสอดแนมเมืองยาเซอร์ และเขาทัง้

หลายได้ยดึชนบทของเมืองน้ัน และขับไล่คนอาโมไรต์ ท่ีอยู ่ 
ท่ี น่ันเสีย 33  แล ้วเขาก็เล้ียวยกเดินไปตามทางเมืองบาชาน
และโอกกษั ตร ิยเ์มืองบาชานก็ ออกมา ทัง้ตั วท ่านกับพลไพร่
ทัง้สิน้ของท่าน เพื่อสู้รบกับเขาท่ีเอเดรอี 34  แต่ พระเยโฮ
วาห์ตรสักับโมเสสวา่ �อยา่กลัวเขาเลย เพราะเราได้มอบ
เขาไวใ้นมือของเจ้าแล้ว ทัง้บรรดาพลไพรข่องเขา และแผ่น
ดินของเขา และเจ้าจะกระทําแก่เขาอยา่งเจ้าได้กระทําแก่ 
สิ โหนกษั ตร ิย์คนอาโมไรต์ ผู้  อยู ่ ท่ี เฮชโบน� 35 ดังน้ันเขาทัง้
หลายจึงฆ่าโอกและโอรสของท่านเสีย ทัง้ประชาชนทัง้สิน้
ของท่าน  ไม่มี เหลือใหท่้านสักคนเดียว และเขาทัง้หลายก็ เข 
้ายดึแผ่นดินของท่าน
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22
 กษัตรยิ ์เมืองโมอบัจ้างบาลาอมัใหส้าปแชง่คนอสิราเอล

1  แล ้วคนอสิราเอลก็ยกออกไปตัง้ค่ายอยู่  ณ  ท่ี ราบโม
อบัซ่ึงอยู่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี ใกล้ เมืองเยร ีโค 2 ฝ่าย
บาลาคบุตรชายศิปโปร ์ได้  เห ็นการทัง้ปวงซ่ึ งอ ิสราเอลได้
กระทําต่อคนอาโมไรต์ 3 ทัง้โมอ ับก ็ครั ่นคร ้ามต่อชนชาติน้ัน
นักหนา เพราะเขามีคนมากด้วยกัน โมอบักลัวคนอสิราเอล
ลานที เดียว 4 โมอบัจึงพู ดก ับพวกผู้ ใหญ่ ของเมืองมีเดียนวา่
�คนเหล่าน้ีจะมาเลี ยก ินสารพัดท่ีล้อมรอบเราอยู ่หมด เห
มือนววัเลี ยก ินหญ้าในนา� บาลาคบุตรชายศิปโปร์เป็นก
ษั ตร ิย์เมืองโมอบัในเวลาน้ัน 5 ท่านใช ้ผู้ ส่ือสารไปยงับาลา
อมับุตรชายเบโอร ์ท่ี เปโธร ์ใกล้  แม่น ํ้าในแผ่นดิ นอ ันเป็นบ้าน
เกิดเมืองนอนของท่าน โดยกล่าววา่ � ดู  เถิด  ชนชาติ  หน ่ึงอ
อกมาจากอยีปิต์  ดู  เถิด เขาทัง้หลายเข้าแผค่ลุมพื้นแผ่นดิน
โลก กําลังพักอยู่ตรงข้ามข้าพเจ้า 6  ฉะน้ัน ขอเชญิมาเถิด  
บัดน้ี ขอสาปแชง่ชนชาติ น้ี  ให ้ แก่  ข้าพเจ้า เพราะเขาเข้มแข็ง
กวา่ข้าพเจ้ามาก ชะรอยข้าพเจ้าจะสามารถรบชนะเขาและ
ขับไล่เขาออกไปจากแผ่นดินได้ เพราะข้าพเจ้าทราบอยู ่วา่ 
ถ้าท่านอวยพรแก่ ผู้ใด  ผู้ น้ันจะเป็นไปตามพรน้ัน และท่าน
สาปแชง่ผู้ ใด  ผู้ น้ั นก ็ ถู กสาปแชง่� 7 ดังน้ันพวกผู้ ใหญ่ ของ
เมืองโมอ ับก ับพวกผู้ ใหญ่ ของเมืองมีเดียนก็ถือค่าการทํา
อาถรรพ์น้ันออกไป ครัน้เขาทัง้หลายมาถึงบาลาอมั  ก็ บอก
คําของบาลาคแก่ เขา 8 บาลาอมักล่าวแก่คนเหล่าน้ั นว ่า � 
คืนน้ี จงค้างท่ี น่ี  ก่อน เม่ือพระเยโฮวาหต์ร ัสอย ่างไรแก่ข้า
แล้ว ข้าจึงจะนําคําน้ันมาแจ้งแก่ท่านทัง้หลาย� ดังน้ันเจ้า
เมืองแหง่โมอบัจึงยบัยัง้อยูกั่บบาลาอมั 9 และพระเจ้าเสด็จ
มาหาบาลาอมัตร ัสว ่า � คนที ่มาอยู่กับเจ้าคือผู้ ใด � 10 บา
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ลาอ ัมท ูลพระเจ้าวา่ �บาลาคบุตรชายศิปโปร ์กษัตรยิ ์เมือง
โมอบัได้ ใช ้เขาทัง้หลายมาแจ้งแก่ข้าพระองค์ วา่ 11 � ดู  เถิด 
 ชนชาติ  หน ่ึงออกจากอยีปิต์มาแผ่คลุมพื้นแผ่นดินโลก ขอ
เชญิมาเถิด ขอสาปแชง่เขาทัง้หลายให ้แก่  ข้าพเจ้า ชะรอย
ข้าพเจ้าจะรบชนะเขาและขับไล่เขาออกไปได้� � 12 พระเจ้า
ตรสักับบาลาอมัวา่ � เจ้ าอยา่ไปกับเขาทัง้หลาย  เจ้ าอยา่แชง่
ชนชาติ น้ัน เพราะเขาทัง้หลายเป็นคนท่ี ได้ รบัพร� 13 รุง่เชา้
บาลาอมัก็ ลุ กขึ้นกล่าวแก่ เจ้ านายของบาลาควา่ �จงกลับไป
แผ่นดินของท่านเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธมิ ให ้
เราไปกั บท ่าน� 14 เพราะฉะน้ันเจ้านายแหง่โมอ ับก ็ ลุ กขึ้น
กลับไปหาบาลาคกล่าววา่ �บาลาอมัปฏิเสธไม่ยอมมากับ
เรา� 15 บาลาคได้ส่งพวกเจ้านายไปอกีครัง้หน่ึง  มี จํานวน
มากกวา่ และมี เกียรติ ยศมากกวา่รุ ่นก ่อน 16 เขาทัง้หลาย
มาถึงบาลาอมักล่าวแก่ท่านวา่ �บาลาคบุตรชายศิปโปร ์กล 
่าวดังน้ี วา่ �ขออยา่ให ้มี อะไรขัดขวางท่านท่ีจะไปหาข้าพเจ้า
เลย 17 เพราะข้าพเจ้าจะให ้เกียรติ  แก่ ท่านอยา่งสูงแน่ ท่าน
จะให้ข้าพเจ้าทําอะไรให้ ข้าพเจ้าจะกระทําตาม ขอเชญิมา
สาปแชง่ชนชาติ น้ี  ให ้ แก่  ข้าพเจ้า � � 18  แต่ บาลาอมัได้ตอบ
คนใช้ของบาลาควา่ � แม้ว ่าบาลาคจะให้เงนิและทองเต็ม
บ้านเต็มเรอืนของท่านแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกระทําอะไร
นอกเหนือพระบัญชาของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของข้าพเจ้า
ไม่ ได้  ไม่ วา่เล็กหรอืใหญ่ 19 ฉะน้ันบัดน้ีขอท่านยบัยัง้อยู ่ท่ีน่ี 
สั กค ืนหน่ึ งก ่อนด้วย เพื่อข้าพเจ้าจะทราบวา่พระเยโฮวาห์
จะตรสัเพิม่เติมประการใดแก่ข้าพเจ้าบ้าง� 20 และพระเจ้า
เสด็จมาหาบาลาอมัในกลางคืนตรสัแก่เขาวา่ �ถ้ามี ผู้ ชาย
มาเรยีกเจ้าจงลุกขึ้นไปกับเขา  แต่  เจ้ าจงกระทําตามท่ีเรา
สัง่เจ้าเท่าน้ัน� 21 ดังน้ั นร ุ่งเชา้บาลาอมัก็ ลุ กขึ้นผูกอานลา
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ไปกับเจ้านายแหง่โมอบั 22  แต่ พระเจ้าทรงกริว้ต่อบาลาอมั
เพราะเขาไป ดังน้ันทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์มาย ืนเป็นผู้
สกัดทางบาลาอมัไว้ ฝ่ายบาลาอมัขี่ ลาม ี คนใช ้สองคนไปกับ
เขา 23 เม่ือลาน้ันเหน็ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาหถื์อดาบยนื
อยู่ในหนทาง  ลาก ็เล้ียวออกนอกทาง  เข ้าไปในทุ่งนา บาลา
อมัจึงตีลาให ้กล ับไปทางเดิม 24  แล ้ วท ูตสวรรค์ของพระเยโฮ
วาห ์มาย ืนอยูใ่นทางแคบระหวา่งสวนองุน่  มี กําแพงทัง้สอง
ข้างทาง 25 เม่ือลาเหน็ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาหมั์ นก ็ดัน
ไปติดกําแพง  หนี บเท้าของบาลาอมัเข้ากับกําแพง บาลาอมั
ก็ ตี ลาอกี 26  แล ้ วท ูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์ก็ เดินไปข้าง
หน้ายนือยู่ในท่ี แคบ  ไม่มี ทางท่ีจะหลีกไปข้างขวาหรอืข้าง
ซ้าย 27 เม่ือลาเหน็ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาหมั์ นก ็ หมอบ
ลง บาลาอมัยงัคงน่ังอยู่บนหลัง บาลาอมัก็ โกรธ จึงเอาไม้ 
เท ้าของเขาตี ลา 28  แล ้วพระเยโฮวาห์เปิดปากลา มันจึงพู 
ดก ับบาลาอมัวา่ �ข้าพเจ้าได้กระทําอะไรแก่ ท่าน ท่านจึง
ได้ ตี ข้าพเจ้าถึงสามครัง้� 29 บาลาอมัพู ดก ับลาวา่ �เพราะ
เจ้าได้แกล้งเรา เราอยากจะมีดาบอยู่ในมือเดีย๋วน้ี เราจะ
ได้ฆ่าเจ้าเสีย� 30  ลาก ็ พู  ดก ับบาลาอมัวา่ �ข้าพเจ้าไม่ ใช ่ลา
ของท่านท่ีท่านขับขี่ อยู ่ ทุ กวนัตลอดชวีติจนบัดน้ีดอกหรอื
ข้าพเจ้าได้เคยกระทําเชน่น้ี แก่ ท่านหรอื� บาลาอมัก็บอก
วา่ � ไม่เคย � 31  แล ้วพระเยโฮวาห์ทรงเบิกตาบาลาอมั เขา
จึงเหน็ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ถือดาบยนือยู่ในหนทาง
บาลาอมัก็ก้มศีรษะซบหน้าลงกราบ 32 และทูตสวรรค์ของ
พระเยโฮวาห ์พู  ดก ับบาลาอมัวา่ �ทําไมเจ้าจึงตีลาของเจ้า
ถึงสามครัง้  ดู  เถิด เรามาหา้มเจ้า เพราะการประพฤติของ
เจ้าขัดขืนเรา 33 ลาได้ เห ็นเราและหลีกไปต่อหน้าเราถึงสาม
ครัง้ ถ้ามั นม ิ ได้  หลี กไปจากเรา เราจะได้ฆ่าเจ้าเสียแล้วเม่ือ
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ตะก้ี น้ี  แน่ และใหล้ารอดตายไป� 34  แล ้วบาลาอมัพู ดก ั บท ูต
สวรรค์ของพระเยโฮวาห ์วา่ �ข้าพเจ้าได้กระทําบาป เพราะ
ข้าพเจ้าไม่ทราบวา่ท่านยนือยู่ในหนทางกัน้ข้าพเจ้า ฉะน้ัน
บัดน้ีถ้าท่านไม่ เหน็ชอบ ข้าพเจ้าจะกลับไปเสีย� 35  แล ้ วท ูต
สวรรค์ของพระเยโฮวาห ์พู  ดก ับบาลาอมัวา่ �จงไปกับชาย
เหล่าน้ันเถิด  แต่  เจ้ าจงพูดเฉพาะคําท่ีเราให ้เจ้ าพูด� ดังน้ัน
บาลาอมัก็ไปกับเจ้านายของบาลาคต่อไป 36 เม่ือบาลาคได้ย ิ
นว ่าบาลาอมัมาแล้ว ท่านจึงออกไปรบับาลาอ ัมท ่ีเมืองโมอ ั
บท ่ีสุดปลายพรมแดนซ่ึงเกิดขึ้นด้วยแม่น้ําอารโนน 37 บา
ลาคพู ดก ับบาลาอมัวา่ �เราได้ อุตส่าห ์ ใช ้คนไปเชญิท่านมา
มิ ใช ่ หรอื  เหตุ ไฉนท่านไม่มาหาเราเล่า เราไม่สามารถท่ีจะให ้
เกียรติ  แก่ ท่านหรอื� 38 บาลาอมัพู ดก ับบาลาควา่ � ดู  เถิด 
ข้าพเจ้ามาหาท่านแล้ว  บัดน้ี ข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรได้ เล่า คํา
ซ่ึงพระเจ้าใส่ปากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องกล่าว� 39  แล ้วบาลา
อมัไปกับบาลาคถึงตําบลคีรยิาทหุโซท 40  ณ  ท่ี น่ันบาลาค
เอาววัและแกะถวายบู ชา  แล ้วส่งไปใหบ้าลาอมัและเจ้านาย
ท่ี อยู ่กับเขาบ้าง 41 ต่อมารุง่ขึ้นบาลาคก็พาบาลาอมัขึ้นไปยงั
ปู ชน ียสถานสูงของพระบาอลั จากท่ีน่ั นก ็ ได้  เห ็นประชาชน
ส่วนท่ี อยู ่ ใกล้  ท่ีสุด 

23
พระเจ้าทรงดลใจบาลาอมัใหอ้วยพรคนอสิราเอล

1 บาลาอมัพู ดก ับบาลาควา่ �ท่านจงสรา้งแท่นบูชาให้
ข้าพเจ้าท่ี น่ี  เจ ็ดแท่น และจัดววัผู้ เจ ็ดตัว แกะผู้ เจ ็ดตัวให ้
ข้าพเจ้า � 2 บาลาคก็กระทําตามคําของบาลาอมั บาลาค
และบาลาอมัเอาววั ผู้ ตัวหน่ึงแกะผู้ ตัวหน่ึงกระทําบูชา ท่ี
แท่นบูชาทุกแท่น 3  แล ้วบาลาอมัพู ดก ับบาลาควา่ �จง
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ยนือยู ่ใกล้ เครือ่งเผาบูชาของท่านแล้วข้าพเจ้าจะไป ชะรอย
พระเยโฮวาห์จะเสด็จมาหาข้าพเจ้า และสิง่ใดท่ี พระองค์ 
สําแดงแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะบอกท่าน�  แล ้วเขาก็ขึ้นไป
ยงัท่ี สูง 4พระเจ้าทรงพบกับบาลาอมั และบาลาอมักราบทูล
พระองค์ วา่ �ข้าพระองค์ ได้ จัดแท่นบูชาเจ็ดแท่น ทัง้ได้จัด
ววัผู้ตัวหน่ึงและแกะผู้ตัวหน่ึ งบ ูชาอยู ่ทุ กแท่น� 5 พระเย
โฮวาห์ทรงใส่ถ้อยคําในปากของบาลาอมัและตร ัสว ่า �จง
กลับไปหาบาลาคแล้วจงพู ดอย ่างน้ัน� 6 บาลาอมัจึงกลับ
ไปหาบาลาค และดู เถิด บาลาคกับบรรดาเจ้านายแหง่โม
อบัยนือยู ่ท่ี ข้างเครือ่งเผาบูชาของท่าน 7 บาลาอมัได้ กล ่า
วกลอนภาษิตของเขาวา่ �บาลาคได้พาข้าพเจ้ามาจากอา
รมั ท่านกษั ตร ิย์ของโมอบัได้พาข้าพเจ้ามาจากภูเขาทาง
ตะวนัออก  กล่าววา่ �มาเถิด มาแชง่ยาโคบเพื่อข้าพเจ้า มา
เถิด มาประณามอสิราเอล� 8 ข้าพเจ้าจะแชง่ผู้ ท่ี พระเจ้าไม่
ทรงแชง่ได้ อยา่งไร ข้าพเจ้าจะประณามผู้ ท่ี พระเยโฮวาห ์ไม่ 
ทรงประณามได้ อยา่งไร 9 เพราะข้าพเจ้าได้ ดู เขาจากยอด
ผา จากเนินสูงข้าพเจ้าได้ เห ็นเขาแน่ะ  ดู  เถิด  ชนชาติ  หน 
ึ่ งอยู่ ลําพังและมิ ได้ นับเข้าในหมู่ ประชาชาติ 10 ใครจะนับ
ผงคลี ดิ นของยาโคบได้ หรอืนับหน่ึงในส่ีของอสิราเอลได้  
ขอให ้ข้าพเจ้าตายอยา่งคนชอบธรรม และขอให้สุดปลาย
ชวีติของข้าพเจ้าเหมือนอยา่งของเขา� 11  แล ้วบาลาคพู ดก 
ับบาลาอมัวา่ �ท่านได้กระทําอะไรแก่เราเล่า เราเชญิท่าน
ให้มาแชง่พวกศั ตรู ของเรา  ดู  เถิด ท่านไม่ ได้ กระทําอะไรแก่
เขานอกจากอวยพรเขา� 12 เขาจึงตอบวา่ �ข้าพเจ้าไม่ต้อง
ระวงัท่ีจะกล่าวคําซ่ึงพระเยโฮวาห ์ใส่ ในปากข้าพเจ้าหรอื�
13 บาลาคพู ดก ับเขาวา่ �เชญิท่านไปอกีท่ี หน ่ึ งก ับข้าพเจ้า
เถิด ซ่ึงท่านจะดูเขาจากท่ีน่ันได้ ท่านจะเหน็เพียงส่วนท่ี ใกล้  
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ท่ีสุด และจะไม่ เห ็นคนทัง้หมด จากท่ีน่ันท่านจงแชง่เขาทัง้
หลายใหข้้าพเจ้าเถิด� 14  แล ้วบาลาคก็พาบาลาอมัมาถึงนา
ของโศฟิม ขึ้นถึงยอดเขาปิสกาห์ สรา้งแท่นบูชาเจ็ดแท่น
และจัดววัผู้ตัวหน่ึงและแกะผู้ตัวหน่ึ งบ ูชาอยู่บนทุกแท่น
15 บาลาอมัพู ดก ับบาลาควา่ �จงยนือยู่ข้างเครือ่งเผาบูชา
ของท่านเถิด  ขณะท่ี ข้าพเจ้าไปพบพระเยโฮวาห์ตรงโน้น�
16  แล ้วพระเยโฮวาห์ทรงพบบาลาอมัและทรงใส่ถ้อยคําใน
ปากของเขาตร ัสว ่า �จงกลับไปหาบาลาค และจงพู ดอย 
่างน้ัน� 17 บาลาอมัก็ กล ับมาหาบาลาค  ดู  เถิด เขายนือยู่
ข้างเครือ่งเผาบูชาของท่าน  มี  เจ้ านายแหง่โมอบัยนือยู่ กั 
บท ่าน บาลาคจึงถามเขาวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่ากระไร�
18 บาลาอมัก็ ได้  กล ่าวกลอนภาษิตของเขาวา่ �บาลาค  ลุ 
กขึ้นเถิดและคอยฟัง  บุ ตรชายของศิปโปร์ จงฟังข้าพเจ้า
เถิด 19 พระเจ้ามิ ใช ่ มนษุย ์จึ งม ิ ได้  มุสา และมิ ได้ เป็นบุตรของ
มนษุย์จึงไม่ต้องกลับใจ  ท่ี  พระองค์ ตรสัไปแล้ว  พระองค์  ก็ 
จะมิทรงกระทําตามหรอื  ท่ี  พระองค์ ทรงลัน่วาจาแล้ว จะไม่
ทรงกระทําให้สําเรจ็หรอื 20  ดู  เถิด ข้าพเจ้าได้รบัพระบัญชา
ให ้อวยพร  พระองค์  ได้ ทรงอาํนวยพร และข้าพเจ้าจะเรยีก
กลับไม่ ได้ 21  พระองค์  ได้ ทอดพระเนตรวา่ไม่ มี ความชัว่ชา้
ใน ยา โคบ และ ทรง เห ็นว ่า ไม่ มี ความ ชัว่ รา้ย ใน อสิราเอล
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาอยู่ กับเขา และเสียงโห่รอ้ง
ถวายพรพระมหากษั ตร ิย ์อยู ่ท่ามกลางเขา 22 พระเจ้าทรง
นําพวกเขาออกจากอยีปิต์  พระองค์ ทรงเป็นเสมือนพลังแห ่
งม ้ายู นิ คอน 23  ไม่มี การถือลางต่อต้านยาโคบ  ไม่มี การ
ทํานายต่อต้านอสิราเอล ถึงเวลาแล้วยาโคบและอสิราเอล
ก็จะได้รบัคําบอกวา่ �พระเจ้าจะทรงกระทําอะไร� 24  ดู  เถิด 
 ชนชาติ  หน ่ึงซ่ึงลุกขึ้นอยา่งสิงโตผู้ ยิง่ใหญ่ และยนืขึ้นอยา่ง
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สิงโตหนุ่ม  ไม่ ยอมนอนจนกวา่จะกินเหยื่อเสีย และด่ืมเลือด
ของสิง่ท่ีฆ่าตาย� 25  แล ้วบาลาคจึงพู ดก ับบาลาอมั �อยา่
แชง่เขาเลย ทัง้อยา่อวยพรแก่ เขา � 26  แต่ บาลาอมัตอบบา
ลาควา่ �ข้าพเจ้าไม่ ได้ บอกท่านแล้วหรอืวา่ � ทุ กสิ่งท่ีพระ
เยโฮวาห ์ตรสั ข้าพเจ้าจะต้องกระทําตาม� � 27 บาลาคจึง
พู ดก ับบาลาอมัวา่ �มาเถิด ข้าพเจ้าจะพาท่านไปอกีท่ี หน่ึง 
ชะรอยพระเจ้าจะทรงโปรดให้ท่านแชง่เขาเพื่อข้าพเจ้าจาก
ท่ี น่ัน � 28 บาลาคก็พาบาลาอมัไปถึงยอดเขาเปโอร์ ซ่ึงมอง
ลงมาเหน็เยช ิโมน 29  แล ้วบาลาอมับอกกับบาลาควา่ �จง
สรา้งแท่นบูชาท่ี น่ี  เจ ็ดแท่นให ้ข้าพเจ้า จัดววัผู้ เจ ็ดตัวและ
แกะผู้ เจ ็ดตัวให้ข้าพเจ้าท่ี น่ี � 30 บาลาคจึงกระทําตามท่ีบา
ลาอมัได้ บอก และถวายบู ชาว ัวผู้ตัวหน่ึงและแกะผู้ตัวหน่ึง
บนแท่นทุกแท่น

24
บา ลา อมัพ ยา กรณ์ ถึง อนาคต ของ อสิราเอล และ การ

เสด็จมาของพระเยซู
1 เม่ือบาลาอมัเห ็นว ่าพระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัยท่ีจะให้

อวยพรแก่ อสิราเอล บาลาอมัก็หาได้ไปแสวงหาลางอยา่ง
ครั ้งก ่อนๆไม่  แต่  มุ ่งหน้าตรงไปยงัถิน่ทุ รก ันดาร 2 บาลา
อมัเงยหน้าดู เห ็ นอ ิสราเอลอยู่เป็นค่ายๆตามตระกูล  แล ้ว
พระวญิญาณของพระเจ้ามาอยู่บนเขา 3 เขาจึงกล่าวกลอน
ภาษิตของเขาวา่ � คําพยากรณ์ ของบาลาอมับุตรชายเบโอร์
 คําพยากรณ์ ของชายท่ี หู ตาแจ้ง 4  คําพยากรณ์ ของผู้ ท่ี  ได้ 
ยนิพระวจนะของพระเจ้า  ผู้  เห ็นนิ มิ ตขององค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิ
ฤทธิ ์ ได้ ล้มลงจนเกิดความมึนงง  แต่ ตาไม่ มี  สิ ่งใดบัง 5  โอ 
ยาโคบเอย๋  เต็นท์ ของท่านชา่งงามเหลือเกิน  โอ อสิราเอล
เอย๋ ค่ายของท่านก็ งาม 6 เหมือนหุบเขาท่ียดืไปไกล เหมือน
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สวนซ่ึงอยู่ข้างแม่ น้ํา เหมือนต้นกฤษณาซ่ึงพระเยโฮวาห์
ทรงปลูกไว้ เหมือนต้นสนสีดาร ์ท่ีอยู ่ข้างลําน้ํา 7 น้ําจะไหล
ออกจากถังของเขา และเชื้อสายของเขาจะมี อยู ่ตามลําน้ํา
เป็ นอ ันมาก  กษัตรยิ ์ของเขาจะสูงกวา่กษั ตร ิย์อากัก ราช
อาณาจักรของเขาจะรุง่เรอืง 8 พระเจ้าผู้ทรงนําเขาออกมา
จากอยีปิต์ ทรงเป็นเสมือนพลังแห ่งม ้ายูนิ คอน เขาจะกิน
ประชาชาติซ่ึงเป็นศั ตรู  เสีย และหกักระดูกของศั ตรู  เหล่า
น้ัน และแทงเขาทัง้หลายทะลุด้วยลูกศร 9 เขาหมอบลงและ
นอนลงอยา่งสิงโต เขาเหมือนสิงโตผู้ ยิง่ใหญ่ ใครเล่าจะมา
ปลุกให้เขาลุกขึ้น  ผู้ ใดท่ีอวยพรแก่ ท่าน  ขอให ้เขาได้รบัพร
 ผู้ ใดท่ี แช ่งท่าน  ขอให ้เขาได้รบัคําแชง่� 10 บาลาคก็โกรธ
บาลาอมั จึงตบมือ  แล ้วบาลาคพู ดก ับบาลาอมัวา่ �เรา
เชญิท่านมาให ้แช ่งศั ตรู ของเรา และดู เถิด ท่านได้อวยพร
แก่เขาถึงสามครัง้ 11 ฉะน้ันบัดน้ี จงหนีไปยงัท่ี อยู ่ของท่าน
เถิด เราได้ กล่าววา่ เราจะให ้เกียรติ  แก่ ท่านแน่ แท้  แต่  ดู  เถิด 
พระเยโฮวาห์ทรงขัดขวางมิ ให ้ท่านได้รบัเกียรติ� 12  แต่ บา
ลาอมัพู ดก ับบาลาควา่ �ข้าพเจ้ามิ ได้ บอกผู้ส่ือสารซ่ึงท่าน
ใช ้ให ้ไปหาข้าพเจ้าน้ันแล้วหรอืวา่ 13 � แม้ว ่าบาลาคจะให้
เงนิและทองเต็มบ้านเต็มเรอืนของเขาแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะกระทําอะไรนอกเหนือพระบัญชาของพระเยโฮวาห ์ไม่
ได้  ท่ี จะทําตามใจข้าพเจ้าไม่วา่ดีหรอืชัว่ พระเยโฮวาห์ตรสั
ประการใด ข้าพเจ้าจะพู ดอย ่างน้ัน� 14  ดู  เถิด  บัดน้ี ข้าพเจ้า
จะกลับไปสู่ ชนชาติ ของข้าพเจ้า มาเถิด ข้าพเจ้าจะสําแดง
ใหท่้านทราบวา่  ชนชาติ  น้ี จะกระทําประการใดแก่ ชนชาติ 
ของท่านในวนัข้างหน้า� 15 เขาก็ กล ่าวกลอนภาษิตของเขา
วา่ � คําพยากรณ์ ของบาลาอมับุตรชายเบโอร์  คําพยากรณ์ 
ของชายผู้ ท่ี  หู ตาแจ้ง 16  คําพยากรณ์ ของผู้ ท่ี  ได้ ยนิพระวจนะ
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ของพระเจ้า และทราบถึงพระปัญญาของพระองค์ ผู้  สูงสุด  
ผู้  เห ็นนิ มิ ตขององค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ ได้ ล้มลงจนเกิดความ
มึนงง  แต่ ตาไม่ มี  สิ ่งใดบัง 17 ข้าพเจ้าจะเหน็เขา  แต่  ไม่ใช ่
อยา่งเดีย๋ว น้ี ข้าพเจ้าจะดู เขา  แต่  ไม่ใช ่อยา่งใกล้ๆน้ี ดาว
ดวงหน่ึงจะเดินออกมาจากยาโคบ และธารพระกรอนัหน่ึง
จะขึ้นมาจากอสิราเอล จะตีเขตแดนของโมอบัและทําลาย
บรรดาลูกหลานของเชท 18 ฝ่ายเอโดมจะตกเป็นของคน
อื่น เสอรี์จะตกเป็นของศั ตรู ของเขาด้วย ฝ่ายอสิราเอลได้
แสดงวรีกรรมแล้ว 19  ผู้  หน ่ึงท่ีออกมาจากยาโคบจะครอบ
ครอง และชาวเมืองท่ี รอดตาย  ผู้ น้ันจะทําลายเสีย� 20  แล 
้วบาลาอมัมองดูคนอามาเลข และกล่าวกลอนภาษิตของ
เขาวา่ �อามาเลขเป็นประชาชาติ ท่ีหน่ึง  แต่ ในท่ีสุดจะถึงซ่ึง
การทําลายอนัถาวร� 21 และเขามองดูคนเคไนต์ และกล่าว
กลอนภาษิตของเขาวา่ � ท่ี อาศัยของท่านเข้มแข็งมาก และ
รงัของท่านก็วางอยู่ในศิ ลา 22  แต่ อยา่งไรก็ตามคนเคไนต์ ก็ 
ต้องถูกกวาดล้าง  อ ีกนานเท่าใดเล่า พวกอสัชูรจะมากวาด
เจ้าไปเป็นเชลย� 23และบาลาอมักล่าวกลอนภาษิตของเขา
วา่ �อนิจจาเอย๋ เม่ือพระเจ้าทรงกระทําเชน่น้ีใครจะมี ช ีวติอ
ยู ่ได้ 24  แต่ กําป่ันจะมาจากเขตแดนเมืองคิทธิมทําลายอสั
ชูรและเอเบอร์ และเขาจะถูกทําลายอนัถาวรด้วย� 25  แล ้ว
บาลาอมัก็ ลุ กขึ้นกลับไปท่ี อยู ่ของเขา และบาลาคก็ไปตาม
ทางของตนด้วย

25
อสิราเอลไหว ้รู ปเคารพและเล่นชูกั้บหญิงชาวโมอบั

1 เม่ื ออ ิสราเอลพักอยู่ในเมืองชิทธิม ประชาชนก็ ได้ เริม่
เล่นชู้กับหญิงชาวโมอบั 2 หญิงเหล่าน้ี ก็ เชญิประชาชนให้
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ไปกระทําบู ชาต ่อพระของนาง ประชาชนก็รบัประทานและ
กราบไหว้พระของนาง 3 ดังน้ั นอ ิสราเอลก็ เข ้าถือพระบา
อลัแหง่เปโอร์ และพระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธต่ ออ ิสรา
เอล 4 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงนําหวัหน้าทัง้
หลายของประชาชนแขวนตากแดดไว้ต่อพระพักตรพ์ระเย
โฮวาห์ เพื่อวา่พระพิโรธอนัเกรีย้วกราดของพระเยโฮวาห์
จะหนัเหไปจากอสิราเอลเสีย� 5 และโมเสสบอกพวกผู้ วนิ 
ิจฉัยของอสิราเอลวา่ �ท่านทุกคนจงฆ่าคนของท่านท่ี เข ้า
ถือพระบาอลัแหง่เปโอร ์เสีย � 6 และดู เถิด  มี ชายอสิราเอล
คนหน่ึงพาหญิงคนมีเดียนคนหน่ึงเข้ามาในหมู่ พี่ น้องของ
เขาต่อสายตาของโมเสส และท่ามกลางสายตาของชุ มน ุม
ชนทัง้หมดของคนอสิราเอล ซ่ึงกําลังรอ้งไห ้อยู ่ หน ้าประตู 
พล ับพลาแหง่ท่ี ชุมนมุ 7 ครัน้ฟีเนห ัสบ ุตรชายเอเลอาซาร์  
บุ ตรชายของอาโรนปุโรหติเหน็ดังน้ั นก ็ ลุ กขึ้นไปจากชุ มน ุ
มชน มือถือทวน 8  ติ ดตามชายอสิราเอลคนน้ันเข้าไปใน
เต็นท์ และแทงทะลุเขาทัง้คู่ ทัง้ชายอสิราเอลและหญิงคน
น้ัน ท้องของนางก็ ทะลุ  แล ้วภัยพิบั ติ ในคนอสิราเอลก็ สงบ 9  
แต่  อยา่งไรก็ตาม  คนที ่ตายด้วยภัยพิบั ติ  มี สองหม่ืนส่ีพันคน
10 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 11 � ฟี เนหสั  บุ ตรชายเอ
เลอาซาร์  บุ ตรชายอาโรนปุโรหติ  ได้ ยบัยัง้ความกริว้ของเรา
ต่อคนอสิราเอล ในการท่ีเขามีความกระตือรอืรน้เพราะเหน็
แก่เราในท่ามกลางประชาชน ดังน้ันเราจึ งม ิ ได้ เผาผลาญ
คนอสิราเอลเสียด้วยความหงึหวงของเรา 12 ดังน้ันจงกล่าว
วา่ � ดู  เถิด เราใหพ้ันธสัญญาสันติสุขแก่ เขา 13 พันธสัญญา
น้ันจะเป็นของเขา และของเชื้อสายของเขาท่ีมาภายหลัง
เขา เป็นพันธสัญญาแหง่ตําแหน่งปุโรห ิตอ ันถาวร เพราะ
เขามีความกระตือรอืรน้เพื่อพระเจ้าของเขา และได้ทําการ
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ลบมลทินบาปคนอสิราเอล� � 14ชื่อของชายอสิราเอลคนท่ี 
ถู กฆ่ารว่มกับหญิงชาวมีเดียนคนน้ัน ชื่อศิมรี  บุ ตรชายของ
สาลู  เจ้ านายของครอบครวัสําคัญในตระกูลสิเมโอน 15และ
ชื่อของหญิงชาวมีเดียนผู้ ถู กฆ่า คือคสบี  บุ ตรสาวของศูร์  ผู้ 
เป็นหวัหน้าตระกูลและครอบครวัสําคัญในมีเดียน 16 พระ
เยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 17 �จงรบกวนคนมีเดียน และสู้
รบกับเขา 18 เพราะเขารบกวนเจ้าด้วยอุ บาย ซ่ึงเขาล่อเจ้า
ในเรือ่งเปโอร์ และในเรือ่งนางคสบี  บุ ตรสาวเจ้านายแห ่งม 
ีเดียน  ผู้ เป็นน้องสาวของพวกเขา  ผู้  ท่ี  ถู กฆ่าตายในว ันที ่บัง
เกิดภัยพิบั ติด ้วยเรือ่งเปโอร�์

26
การทําสํามะโนครวัคนอสิราเอลเป็ นคร ้ังท่ี สอง 

1 ต่อ มา ภาย หลัง ภัย พิบั ติ น้ัน พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ
โมเสสและเอเลอาซาร ์บุ ตรชายอาโรนปุโรหติวา่ 2 �จงทํา
สํามะโนครวัชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมด  อายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปี
ขึ้นไปตามเรอืนบรรพบุรุษของเขาทัง้หมดในอสิราเอล  ผู้  ท่ี  
จะเข้ าสงครามได้� 3 โมเสสกับเอเลอาซาร ์ปุ โรหติ ปราศ
ร ัยก ับเขาทัง้หลาย  ณ  ท่ี ราบโมอบั รมิแม่น้ําจอรแ์ดนใกล้
เมืองเยรโีควา่ 4 �จงทําสํามะโนครวัประชาชน  อายุ  ตัง้แต่  ย ี
่ สิ บปี ขึ้นไป �  ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสและคน
อสิราเอล  ผู้  ท่ี ออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ คือ 5  รู  เบน  บุ ตรชาย
หวัปีของอสิราเอล  บุ ตรของรู เบน คือฮาโนค คนครอบครวั
ฮาโนค ปัลลู คนครอบครวัปัลลู 6 เฮสโรน คนครอบครวัเฮ
สโรน  คารม ี คนครอบครวัคารมี 7  เหล่าน้ี เป็นครอบครวั
ของคนรู เบน  มี จํานวนส่ีหม่ืนสามพันเจ็ดรอ้ยสามสิบคน
8 และบุตรชายของปัลลู คือเอลี อบั 9  บุ ตรชายของเอลีอบั
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คือ  เนม ูเอล ดาธาน และอาบีรมั  น่ี คือดาธานและอาบีร ั
มท ่ีเลือกจากชุ มน ุมชน เป็นผู้ขัดขวางโมเสสและอาโรน
ในพรรคพวกโคราห์ เม่ือเขาขัดขวางพระเยโฮวาห์ 10 และ
แผ่นธรณี ได้ อา้ปากออกกลืนเขาพรอ้มกับโคราห์ เม่ือพรรค
พวกน้ันถึงตาย เม่ือไฟเผาผลาญเสียสองรอ้ยหา้สิบคนและ
เขาทัง้หลายเป็นเรือ่งเตือนใจ 11  แต่  บุ ตรของโคราห์น้ันหา
ได้ตายไม่ 12  บุ ตรชายของสิเมโอนตามครอบครวัของเขา
คือเนมูเอล คนครอบครวัเนมูเอล  ยาม ีน คนครอบครวัยา
มีน ยาคีน คนครอบครวัยาคีน 13 เศ-ราห์ คนครอบครวัเศ-
ราห์ ชาอูล คนครอบครวัชาอูล 14  เหล่าน้ี เป็นครอบครวัของ
คนสิเมโอน  มี จํานวนสองหม่ืนสองพันสองรอ้ยคน 15  บุ ตร
ของกาด ตามครอบครวัของเขา คือเศโฟน คนครอบครวัเศ
โฟน ฮ ักก ี คนครอบครวัฮ ักก ี  ชู นี คนครอบครวัชูนี 16 โอ
สนี คนครอบครวัโอสนี เอรี คนครอบครวั เอรี 17 อาโรด
คนครอบครวัอาโรด อาเรลี คนครอบครวัอาเรลี 18  เหล่า
น้ี เป็นครอบครวัของบุตรของกาด ตามจํานวนของเขามี สี ่
หม่ืนหา้รอ้ยคน 19  บุ ตรชายของยูดาห ์คือ เอรแ์ละโอนัน เอร์
กับโอนันตายเสียในแผ่นดินคานาอนั 20 และบุตรชายของ
ยูดาห์ตามครอบครวัของเขา คือเช-ลาห์ คนครอบครวัเช-
ลาห์ เปเรศ คนครอบครวัเปเรศ เศ-ราห์ คนครอบครวัเศ-
ราห์ 21 และบุตรชายของเปเรศคือ เฮสโรน คนครอบครวัเฮ
สโรน  ฮาม ูล คนครอบครวัฮามูล 22  เหล่าน้ี เป็นครอบครวั
ของยูดาห์ ตามจํานวนของเขามี เจ ็ดหม่ืนหกพันหา้รอ้ยคน
23  บุ ตรชายของอสิสาคาร์ตามครอบครวัของเขา คือโทลา
คนครอบครวัโทลา  ปู วาห์ คนครอบครวัปูวาห์ 24 ยาชูบ คน
ครอบครวัยาชูบ  ช ิมโรน คนครอบครวัชมิโรน 25  เหล่าน้ี เป็น
ครอบครวัของอสิสาคาร์ ตามจํานวนของเขามีหกหม่ืนส่ีพัน
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สามรอ้ยคน 26  บุ ตรชายของเศบู ลุ นตามครอบครวัของเขา
คือเสเรด คนครอบครวัเสเรด เอโลน คนครอบครวัเอโลน
ยาเลเอล คนครอบครวัยาเลเอล 27  เหล่าน้ี เป็นครอบครวั
ของคนเศบู ลุ น ตามจํานวนของเขามีหกหม่ืนหา้รอ้ยคน 28  
บุ ตรชายของโยเซฟตามครอบครวัของเขา คือมนัสเสหแ์ละ
เอฟราอมิ 29  บุ ตรชายของมนัสเสห์ คือมาคีร์ คนครอบครวั
มาคีร์ มาคีร ์ให ้กําเนิดบุตรชื่ อก เิลอาด กิเลอาด คนครอบคร ั
วก ิเลอาด 30  บุ ตรชายของกิเลอาด คื ออ ีเยเซอร์ คนครอบ
คร ัวอ ีเยเซอร์ เฮเลค คนครอบครวัเฮเลค 31 และอสัรีเอล
คนครอบคร ัวอ ัสรีเอล เชเคม คนครอบครวัเชเคม 32 และ
เชมิดา คนครอบครวัเชมิดา เฮเฟอร์ คนครอบครวัเฮเฟอร์
33 ส่วนเศโลเฟหดับุตรชายเฮเฟอร ์ไม่มี  บุ ตรชายมี แต่  บุตร
สาว ชื่ อบ ุตรสาวของเศโลเฟหดัคือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์
 มิ ลคาห์และทีรซาห์ 34  เหล่าน้ี เป็นครอบครวัของมนัสเสห์
และจํานวนของเขามีหา้หม่ืนสองพันเจ็ดรอ้ยคน 35  ต่อไป
น้ี เป็นบุตรชายของเอฟราอมิตามครอบครวัของเขาคือ  ชู 
เธลาห์ คนครอบครวัชูเธลาห์ เบเคอร์ คนครอบครวัเบเค
อร์ ทาหาน คนครอบครวัทาหาน 36  บุ ตรชายของชูเธลาห ์
คือ เอราน คนครอบครวัเอราน 37  เหล่าน้ี เป็นครอบครวัของ
บุตรชายเอฟราอมิ ตามจํานวนของเขา  มี สามหม่ืนสองพัน
หา้รอ้ยคน  เหล่าน้ี เป็นบุตรชายของโยเซฟตามครอบครวั
ของเขา 38  บุ ตรชายของเบนยามินตามครอบครวัของเขา  
คือ เบลา คนครอบครวัเบลา อชัเบล คนครอบคร ัวอ ัชเบล
อาหิรมั คนครอบครวัอาหิรมั 39 เชฟู ฟาม คนครอบครวั
เชฟู ฟาม หุ ฟาม คนครอบครวัหุ ฟาม 40 และบุตรชายของ
เบลา คืออารด์และนาอามาน  อาร ์ด คนครอบครวัอารด์
นาอามาน คนครอบครวันาอามาน 41  เหล่าน้ี เป็นบุตรชาย
ของเบนยามินตามครอบครวัของเขา และจํานวนของเขา
เป็นส่ีหม่ืนหา้พันหกรอ้ยคน 42  ต่อไปน้ี เป็นบุตรชายของ
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ดานตามครอบครวัของเขา คือชู ฮมั คนครอบครวัชู ฮมั  น่ี 
เป็นครอบครวัของดานตามครอบครวัของเขา 43 ครอบคร ั
วท ้ังหมดของคนชูฮมัตามจํานวนของเขา  มี หกหม่ืนส่ีพัน
ส่ีรอ้ยคน 44  บุ ตรของอาเชอร์ตามครอบครวัของเขา คื ออ 
ิมนาห์ คนครอบคร ัวอ ิมนาห์ อิชวี คนครอบคร ัวอ ิชวี เบรี
ยาห์ คนครอบครวัเบรยีาห์ 45  บุ ตรชายของเบรยีาห ์คือ เฮ
เบอร์ คนครอบครวัเฮเบอร์ มัลคีเอล คนครอบครวัมัลคีเอล
46  บุ ตรสาวของอาเชอร์ คือเสราห์ 47  เหล่าน้ี เป็นครอบครวั
ของบุตรชายอาเชอรต์ามจํานวนของเขา  มี หา้หม่ืนสามพัน
ส่ีรอ้ยคน 48  บุ ตรชายของนัฟทาลีตามครอบครวัของเขา
คือยาเซเอล คนครอบครวัยาเซเอล  กูน ี คนครอบคร ัวก 
ูนี 49 เยเซอร์ คนครอบครวัเยเซอร์  ช ิลเลม คนครอบครวั
ชลิเลม 50  เหล่าน้ี เป็นครอบครวัของนัฟทาลีตามครอบครวั
ของเขา และตามจํานวนของเขามี สี ่หม่ืนหา้พันส่ีรอ้ยคน
51 จํานวนคนอสิราเอล  มี หกแสนหน่ึงพันเจ็ดรอ้ยสามสิบ
คน 52 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 53 � ให ้ แบ ่งแผ่นดิน
น้ันเป็นมรดกแก่คนเหล่า น้ีตามจํานวนรายชื่อ 54 มรดก
ส่วนใหญ่ ก็  ให ้ แบ ่งแก่คนตระกูลใหญ่ และมรดกส่วนน้อย
ก็ ให ้ แบ ่งแก่คนตระกูลย ่อม  ทุ กตระกูลจะได้รบัส่วนมรดก
ตามจํานวนคน 55  แต่  ให ้จับสลากแบ่งแผ่นดินน้ัน  ให ้เขาได้
รบัมรดกตามรายชื่อตระกูลของบรรพบุรุษของเขา 56  ให ้จับ
สลากแบ่งมรดกของเขาน้ันตามส่วนตระกูลใหญ่และตระ
กูลย ่อม � 57  ต่อไปน้ี เป็นคนเลว ีท่ี นับตามครอบครวัของเขา
คือเกอร ์โชน คนครอบครวัเกอร ์โชน โคฮาท คนครอบครวั
โคฮาท เมรารี คนครอบครวัเมรารี 58  ต่อไปน้ี เป็นครอบครวั
ของเลวี คือคนครอบครวัลิ บน ี คนครอบครวัเฮโบรน คน
ครอบครวัมาลี คนครอบครวัมู ช ีคนครอบครวัโคราห์ และ
โคฮาทให้กําเนิดบุตรชื่ ออ ัมราม 59 ภรรยาของอมัรามคือโย
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เคเบดบุตรสาวของเลว ีเก ิดแก่ เลว ี ท่ี  อยีปิต์ และนางคลอด
บุตรให้อมัรามชื่อ อาโรนและโมเสส และมิเรยีมพี่สาวของ
เขาทัง้สอง 60 และอาโรนให้กําเนิดบุตรชื่อนาดับ  อาบ ีฮู เอ
เลอาซาร์ และอธิามาร์ 61  แต่ นาดับและอาบี ฮู น้ันได้ เสีย
ชวีติ เม่ือเขาบู ชาด ้วยไฟท่ีผิดรูปแบบต่อพระพักตรพ์ระเย
โฮวาห์ 62 และจํานวนของเขาเป็นสองหม่ืนสามพันคน เป็น
ผู้ชายทุกคนอายุ ตัง้แต่  หน ่ึงเดือนขึ้นไป เพราะเขามิ ได้ นับ
รวมไวใ้นคนอสิราเอล เพราะไม่ มี มรดกให ้แก่ เขาท่ามกลาง
คนอสิราเอล 63 จํานวนคนเหล่าน้ีโมเสสและเอเลอาซาร ์ปุ 
โรหติได้นับไว้ ครัง้เม่ือนับคนอสิราเอล  ณ  ท่ี ราบโมอบั รมิ
แม่น้ําจอรแ์ดนใกล้เมืองเยร ีโค 64  แต่ ตามรายชื่อเหล่าน้ี 
ไม่มี ชายสักคนหน่ึงซ่ึงโมเสสและอาโรนปุโรหติได้นับไวค้รัง้
เม่ือนับคนอสิราเอลในถิน่ทุ รก ันดารซี นาย 65 เพราะพระเย
โฮวาห์ตรสัเรือ่งเขาเหล่าน้ั นว ่า �เขาจะต้องตายแน่ในถิน่ทุ 
รก ันดาร�  ไม่มี ชายสักคนหน่ึงเหลืออยูน่อกจากคาเลบบุตร
ชายเยฟุนเนหแ์ละโยชู วาบ ุตรชายนนู

27
 พระราชบัญญัติ เรือ่งการได้ รบัมรดก 

1ครัง้น้ันบุตรสาวทัง้หลายของเศโลเฟหดับุตรชายของเฮ
เฟอร์  ผู้ เป็นบุตรชายของกิเลอาด  ผู้ เป็นบุตรชายของมาคีร์
 ผู้ เป็นบุตรชายของมนัสเสห์ จากครอบครวัต่างๆของมนัส
เสห ์บุ ตรชายของโยเซฟเข้ามาใกล้ ชื่ อบ ุตรสาวทัง้หลายของ
เขาคือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์  มิ ลคาห์ และทีรซาห์ 2 และ
เขาทัง้หลายมายนือยูต่่อหน้าโมเสสและต่อหน้าเอเลอาซาร ์
ปุ โรหติ และต่อหน้าประมุข และต่อหน้าบรรดาชุ มน ุมชนท่ี 
ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม  กล่าววา่ 3 � บิ ดาของเราตาย
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เสียในถิน่ทุ รก ันดาร ท่านมิ ได้  อยู ่ในพวกท่ีส้องสุมกันต่อสู้
พระเยโฮวาห์ในพรรคพวกโคราห์  แต่ ท่านเสียชวีติเพราะ
บาปของตน และท่านไม่ มี  บุ ตรชายเลย 4  เหตุ ใดจึงลบชื่ อบ 
ิดาของเราจากครอบครวัของท่าน เพราะเหตุ ท่ี ท่านไม่ มี  บุ 
ตรชายเลย  ขอให ้เรามี กรรมสิทธิ ์ ท่ี  ดิ นท่ามกลางพี่น้องบิดา
ของเราด้วย� 5 โมเสสได้นําเรือ่งของเขากราบทูลต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์ 6และพระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 7� 
บุ ตรสาวของเศโลเฟหดัพูดถูกต้องแล้ว  เจ้ าจงให ้กรรมสิทธิ ์ 
ท่ี  ดิ นเป็นมรดกท่ามกลางพี่น้องบิดาของเขา และกระทําให้
มรดกบิดาของเขาตกทอดมาถึงเขา 8  เจ้ าจงกล่าวแก่คน
อสิราเอลวา่ �ถ้าผู้ชายคนหน่ึงตายและไม่ มี  บุตรชาย  เจ้ าจง
ให้มรดกของเขาตกไปย ังบ ุตรสาวของเขา 9 และถ้าเขาไม่ มี  
บุตรสาว  เจ้ าจงใหม้รดกของเขาแก่ พี่ น้องของเขา 10และถ้า
เขาไม่ มี  พี่น้อง  เจ้ าจงใหม้รดกของเขาแก่ พี่ น้องบิดาของเขา
11 และถ้าบิดาของเขาไม่ มี  พี่น้อง  เจ้ าจงใหม้รดกของเขาแก่ 
ญาติ ถัดตัวเขาไปในครอบครวัของเขา  ให ้ ผู้ น้ันถือกรรมสิทธิ ์
ได้  ให ้เป็นกฎเกณฑ์ แห ่งคําตัดสินแก่ประชาชนอสิราเอล  ดัง
ท่ี พระเยโฮวาหท์รงบัญชาโมเสสไว�้ �

โมเสสจะสิน้ชวีติ
12 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงขึ้นไปบนภูเขาอา

บาร ิมน ้ี และมองดู แผ่ นดินซ่ึงเรามอบให ้แก่ คนอสิราเอล
13 และเม่ือเจ้าได้ เห ็นแล้ว  เจ้ าจะถูกรวบไปอยู่กับประชาชน
ของเจ้า อยา่งอาโรนพีช่ายของเจ้าได้ ถู กรวบไปน้ัน 14 เพราะ
วา่เจ้าทัง้สองกบฏต่ อบ ัญชาของเราในถิน่ทุ รก ันดารศินระ
หวา่งท่ีชุ มน ุมชนได้ โต้  แย ้งขึ้น  เจ้ ามิ ได้ นับถือเราต่อหน้า
ต่อตาเขาทัง้หลายท่ีน้ําน้ัน�  น่ี คือน้ําเมรีบาห ์แห ่งคาเดช
ในถิน่ทุ รก ันดารศิน
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โยชูวาจะเป็นผู้นําคนอสิราเอลแทนโมเสส
15 โมเสสกราบทูลพระเยโฮวาห ์วา่ 16 �ขอพระเยโฮวาห์

พระเจ้าแหง่จิตวญิญาณมนษุย์ ทัง้ปวงทรงแต่งตัง้ชายผู้ 
หน ่ึงไว้เหนือชุ มน ุมชนน้ี 17  ผู้ ซ่ึงจะเข้านอกออกในต่อหน้า
เขา  ผู้ ซ่ึงจะนําเขาเข้าออก เพื่อวา่ชุ มน ุมชนของพระเยโฮ
วาห์จะมิ ได้ เหมือนกับฝูงแกะท่ี ไม่มี  ผู้  เล้ียง � 18 และพระ
เยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงนําโยชู วาบ ุตรชายนนูผู้ มี 
พระวญิญาณอยู่ภายในเขามา จงเอามือของเจ้าวางบนเขา
19 ตัง้เขาไว้ต่อหน้าเอเลอาซาร ์ปุ โรหติและต่อหน้าชุ มน ุม
ชนทัง้หมด และเจ้าจงกําชบัเขาท่ามกลางสายตาของชุ มน ุ
มชน 20  เจ้ าจงให ้เกียรติ ยศอยา่งของเจ้าแก่เขาบ้าง  เพื่อ
ให ้ชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมดเชื่อฟังเขา 21 และเขาจะยนื
อยู่ต่อหน้าเอเลอาซาร ์ปุ โรหติ  ผู้ ซ่ึงจะทูลถามเพื่อเขาตาม
หลักตัดสินของอูรมิต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และคนทัง้
ปวงจะออกไปและเข้ามาตามคําของปุโรหติ ทัง้เขากับคน
ทัง้ปวงในอสิราเอลน้ันคือชุ มน ุมชนทัง้หมด� 22 และโมเสส
กระทําตามท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่าน ท่านจึงนําโยชู
วาให ้มาย ืนต่อหน้าเอเลอาซาร ์ปุ โรหติ และต่อหน้าชุ มน ุม
ชนทัง้หมด 23 และท่านเอามือวางบนโยชูวา และกําชบัเขา
 ตามท่ี พระเยโฮวาหต์ร ัสส ัง่ทางโมเสส

28
คําสัง่สอนเรือ่งเครือ่งบู ชาต ่างๆ

1 พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ โมเสส วา่ 2 �จง บัญชา คน
อสิราเอลและกล่าวแก่เขาวา่ ของบูชาของเรา อาหารของ
เราซ่ึงเป็นของบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัย  เจ้ าทัง้
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หลาย จง เอาใจ ใส่ ท่ี จะ ถวาย บูชา แก่ เรา ตาม กาล กําหนด
3 และเจ้าจงกล่าวแก่เขาวา่  น่ี เป็นเครือ่ง บู ชาด ้วยไฟซ่ึง
เจ้าทัง้หลายควรถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือลูกแกะอายุ หน ึ่ง
ขวบไม่ มีตําหนิ สองตัว เป็นเครือ่งบูชาเนืองนิตย ์ทุกวนั 4  เจ้ 
าจงถวายลูกแกะเป็นเครือ่งบูชาในตอนเชา้ตัวหน่ึง และลูก
แกะอกีตัวหน่ึงน้ันเจ้าจงถวายบูชาเวลาเยน็ 5และยอดแป้ง
หน่ึงในสิบเอฟาห์เป็นธญัญบู ชา คลุ กก ั บน ํ้ามันสกัดหน่ึงใน
ส่ีฮนิ 6 เป็นเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์ ซ่ึงได้บัญชาตัง้ไว ้ท่ี  ภู 
เขาซีนายเป็นกลิ ่นที พ่อพระทัย เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ 7 ส่วนเครือ่งด่ืมบูชาคู่กันน้ันให้ถวายหน่ึง
ในส่ีฮ ินก ับแกะตัวหน่ึง ในท่ี บรสุิทธิ ์ เจ้ าจงเทเครือ่งด่ืมบูชา
ซ่ึงเป็นเหล้าองุน่ถวายแด่พระเยโฮวาห์ 8 ลูกแกะอกีตัวหน่ึง
เจ้าจงถวายบูชาเวลาเยน็  เจ้ าจงถวายบู ชาด ้วยไฟเชน่เดียว
กับธญัญบูชาของเวลาเชา้ และเชน่เดียวกับเครือ่งด่ืมบูชา
ท่ี คู่  กัน เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ 9 ในวนัสะบาโต
ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบสองตั วท ่ี ไม่มี  ตําหนิ และยอดแป้งสอง
ในสิบเอฟาหค์ลุ กก ั บน ํ้ามันให้เป็นธญัญบู ชา และเครือ่งด่ืม
บูชาคู่ กัน 10  น่ี เป็นเครือ่งเผาบูชาทุกวนัสะบาโตนอกเหนือ
เครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์และเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน 11 เวลา
ต้นเดือนทุกเดือน  เจ้ าทัง้หลายจงถวายเครือ่งเผาบูชาแด่
พระเยโฮวาห์ คือววัหนุ่มสองตัว แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะหน่ึง
ขวบไม่ มีตําหนิ  เจ ็ดตัว 12 สําหรบัววัตัวหน่ึงจงเอายอดแป้ง
สามในสิบเอฟาหค์ลุ กก ั บน ้ํามันสําหรบัเป็นธญัญบู ชา และ
สําหรบัแกะผู้ตัวหน่ึงน้ันจงเอายอดแป้งสองในสิบเอฟาหค์
ลุ กก ั บน ้ํามันเป็นธญัญบู ชา 13 สําหร ับลู กแกะทุกตัวจงเอา
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ยอดแป้งหน่ึงในสิบเอฟาหค์ลุ กก ั บน ้ํามันเป็นธญัญบู ชา  ให ้
เป็นเครือ่งเผาบูชาเป็นกลิ ่นที ่พอพระทัย เป็นเครือ่งบู ชาด 
้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 14 ส่วนเครือ่งด่ืมบูชาคู่กันน้ัน
สําหรบัววัผู้ตัวหน่ึงจงเอาน้ําองุ ่นคร ่ึงฮนิ สําหรบัแกะผู้ตัว
หน่ึงจงเอาหน่ึงในสามฮนิ สําหร ับลู กแกะตัวหน่ึงจงเอาหน่ึง
ในส่ีฮนิ  น่ี เป็นเครือ่งเผาบูชาประจําเดือน  ทุ กเดือนตลอดปี
15 และเอาลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปถวายแด่
พระเยโฮวาห์  ให ้นํามาบูชานอกเหนือเครือ่งเผาบูชาเนือง
นิตย์และเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน 16 เดือนท่ี หน ่ึงว ันที ่ สิ บส่ีเป็น
ปัสกาของพระเยโฮวาห์ 17 และว ันที ่ สิ บหา้ของเดือนน้ีเป็ นว 
ันการเล้ียง จงรบัประทานขนมปังไรเ้ชื้อเจ็ดวนั 18 ในวนัต้น
ให ้มี การประชุมบร ิสุทธ ์ิ เจ้ าทัง้หลายอยา่กระทํางานหนักใน
วนัน้ัน 19  แต่ จงถวายบู ชาด ้วยไฟ เป็นเครือ่งเผาบูชาแด่พระ
เยโฮวาห์ คือเอาววัหนุ่มสองตัว แกะผู้ตัวหน่ึง และลูกแกะ
อายุ หน ่ึงขวบเจ็ดตัว  ดู  ให ้ ดี วา่ไม่ มีตําหนิ 20 และเอายอด
แป้งคลุกน้ํามันเป็นธญัญบูชาของสัตว ์เหล่าน้ี สําหรบัววัผู้
ตัวหน่ึงเจ้าจงถวายสามในสิบเอฟาห์ และสําหรบัแกะผู้ตัว
หน่ึงสองในสิบเอฟาห์ 21 สําหร ับลู กแกะตัวหน่ึงๆในลูกแกะ
เจ็ดตั วน ้ัน จงเอาแป้งหน่ึงในสิบเอฟาห์ 22 และเอาแพะผู้
ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปเพื่อทําการลบมลทินบาปของ
เจ้า 23  เจ้ าจงถวายเครือ่งบูชาเหล่าน้ี นอกเหนือเครือ่งเผา
บูชาตอนเชา้ ซ่ึงเป็นเครือ่งบูชาเนืองนิตย ์น้ัน 24  ในทํานอง
เดียวกัน  เจ้ าจงถวายเครือ่งบูชาทุกวนัตลอดทัง้เจ็ดวนั คือ
ถวายอาหารเป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัย
พระเยโฮวาห์ จงถวายบูชานอกเหนือเครือ่งเผาบูชาเนือง
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นิตย์ และเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน 25 และในว ันที ่ เจ ็ดพวกเจ้าจง
มีการประชุมบร ิสุทธ ์ิ เจ้ าอยา่ทํางานหนักในวนัน้ัน 26 ในวนั
ถวายผลรุน่แรก เม่ือเจ้าเอาข้าวใหม่มาเป็นธญัญบูชาถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ในเทศกาลสัปดาห ์น้ัน  เจ้ าจงมีการประชุม
บร ิสุทธ ์ิ เจ้ าอยา่ทํางานหนักในวนัน้ัน 27  แต่ จงถวายเครือ่ง
เผาบูชาให้เป็นกลิน่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ คือถวาย
ววัหนุ่มสองตัว แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบเจ็ดตัว
28 และถวายยอดแป้งคลุกน้ํามันเป็นธญัญบู ชา คือสําหรบั
ววัตัวหน่ึงถวายแป้งสามในสิบเอฟาห์ สําหรบัแกะผู้ หน ่ึงตั 
วน ้ันสองในสิบเอฟาห์ 29 สําหร ับลู กแกะเจ็ดตัวๆละหน่ึงใน
สิบเอฟาห์ 30  พร ้อมกั บลู กแพะผู้ตัวหน่ึงสําหรบัลบมลทิน
ของเจ้า 31นอกจากเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตยแ์ละธญัญบูชา
คู่กันน้ัน  เจ้ าจงถวายเครือ่งบูชาเหล่าน้ีและเครือ่งด่ืมบูชาคู่
กันด้วย ( ดู  ให ้ ดี วา่ใหป้ราศจากตําหนิ��

29
เทศกาลเป่าแตรและการประชุมบร ิสุทธ ิ์

1 �ในว ันที ่ หน ่ึงเดือนท่ี เจ ็ดเจ้าจงมีการประชุมบร ิสุทธ ์ิ  
เจ้ าอยา่ทํางานหนัก เป็ นว ันให ้เจ้ าทัง้หลายเป่าแตร 2  เจ้ 
าจงถวายเครือ่งเผาบู ชา เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยพระเยโฮ
วาห์ คือถวายววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ 
หน ่ึงขวบไม่ มีตําหนิ  เจ ็ดตัว 3 และถวายยอดแป้งคลุกน้ํามัน
เป็นธญัญบู ชา คือสําหรบัววัผู้น้ันจงถวายแป้งสามในสิบเอ
ฟาห์ สําหรบัแกะผู้ตั วน ้ันสองในสิบเอฟาห์ 4 ลูกแกะเจ็ดตัว
ตัวละหน่ึงในสิบเอฟาห์ 5 และถวายลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็น
เครือ่งบูชาไถ่ บาป เพื่อลบมลทินบาปของเจ้า 6 นอกเหนือ
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เครือ่งเผาบูชาในวนัข้างขึ้นและธญัญบูชาคู่กันและเครือ่ง
เผาบูชาประจําวนัคู่กับธญัญบู ชา และเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน 
ตามลักษณะเครือ่งบูชาเหล่าน้ี เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัย เป็น
เครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 7 ในว ันที ่ สิ บเดือน
ท่ี เจ ็ดน้ี  เจ้ าทัง้หลายจงมีการประชุมบร ิสุทธ ิ์  เจ้ าต้องถ่อมใจ
ลง อยา่ทําการงานสิง่ใด 8  แต่  เจ้ าจงถวายเครือ่งเผาบูชาแด่
พระเยโฮวาห์  ให ้เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัย คือถวายววัหนุ่มตัว
หน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบเจ็ดตัว  เจ้ าอยา่ให ้
มีตําหนิ 9 และยอดแป้งคลุกน้ํามันเป็นธญัญบู ชา สําหรบัววั
ตั วน ้ันถวายแป้งสามในสิบเอฟาห์ สําหรบัแกะผู้ตัวหน่ึงน้ัน
สองในสิบเอฟาห์ 10 สําหร ับลู กแกะเจ็ดตั วน ้ัน ตัวละหน่ึงใน
สิบเอฟาห์ 11 และถวายลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ 
บาป นอกเหนือเครือ่งบูชาไถ่บาปลบมลทินและเครือ่งเผา
บูชาเนืองนิตย์ ซ่ึงคู่กับธญัญบู ชา และเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน 
12 ในว ันที ่ สิ บหา้เดือนท่ี เจ ็ดเจ้าทัง้หลายจงมีการประชุมบร ิ
สุทธ ์ิ  เจ้ าอยา่ทํางานหนัก และเจ้าจงมีการเล้ียงเจ็ดวนัแด่
พระเยโฮวาห์ 13  เจ้ าจงถวายเครือ่งเผาบู ชา เครือ่งบู ชาด ้วย
ไฟ เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ คือววัหนุ่ มสิ บสาม
ตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบสิบส่ี ตัว  สัตว ์ เหล่าน้ี 
อยา่ให ้มีตําหนิ 14 และถวายยอดแป้งคลุกน้ํามันเป็นธญัญ
บูชาคู่ กัน สําหรบัววัสิบสามตัว ตัวหน่ึงถวายแป้งสามในสิบ
เอฟาห์ สําหรบัแกะผู้สองตัว ตัวละสองในสิบเอฟาห์ 15 สํา
หร ับลู กแกะสิบส่ี ตัว ตัวละหน่ึงในสิบเอฟาห์ 16 และถวาย
ลูกแพะผู้ ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป นอกเหนือเครือ่ง
เผาบูชาเนืองนิตย์ ซ่ึงคู่กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่ 
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กัน 17 ในว ันที ่สองจงถวายววัหนุ่ มสิ บสองตัว แกะผู้สอง
ตัว ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบไม่ มี ตําหนิ  สิ บส่ี ตัว 18 กับธญัญ
บูชาและเครือ่ง ด่ืมบูชาคู่กันน้ันสําหรบัววั แกะผู้ และลูก
แกะน้ันตามจํานวนตามลักษณะ 19 และถวายลูกแพะผู้ตัว
หน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป นอกเหนือเครือ่งเผาบูชาเนือง
นิตย์ ซ่ึงคู่กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน 20 ในว ันที 
่สามจงถวายววัสิบเอด็ตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะอายุ หน ่ึง
ขวบไม่ มีตําหนิ  สิ บส่ี ตัว 21 กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชา
คู่กันน้ัน สําหรบัววั แกะผู้ และลูกแกะน้ัน ตามจํานวนตาม
ลักษณะ 22 และถวายแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 
นอกเหนือเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์ ซ่ึงคู่กันธญัญบูชาและ
เครือ่ง ด่ืมบูชาคู่ กัน 23 ในว ันที ่ สี ่จงถวายววัสิบตัว แกะผู้
สองตัว ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบไม่ มีตําหนิ  สิ บส่ี ตัว 24 กับธญั
ญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่กันน้ัน สําหรบัววั แกะผู้ และลูก
แกะน้ัน ตามจํานวนตามลักษณะ 25 และถวายลูกแพะผู้ตัว
หน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป นอกเหนือเครือ่งเผาบูชาเนือง
นิตย์ ซ่ึงคู่กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน 26 ในว ันที ่
หา้จงถวายววัเก้าตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบไม่ 
มีตําหนิ  สิ บส่ี ตัว 27 กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่กันน้ัน
สําหรบัววั แกะผู้ และลูกแกะน้ัน ตามจํานวนตามลักษณะ
28และถวายแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป นอกเหนือ
เครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์ ซ่ึงคู่กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืม
บูชาคู่ กัน 29 ในว ันที ่หกจงถวายววัแปดตัว แกะผู้สองตัว
ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบไม่ มีตําหนิ  สิ บส่ี ตัว 30 กับธญัญบูชา
และเครือ่งด่ืมบูชาคู่กันน้ัน สําหรบัววั แกะผู้ และลูกแกะ
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น้ัน ตามจํานวนตามลักษณะ 31 และถวายแพะผู้ ตัวหน่ึง
เป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป นอกเหนือเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์
ซ่ึงคู่กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน 32 ในว ันที ่ เจ ็ดเจ้า
จงถวายววัเจ็ดตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบไม่ มี
ตําหนิ  สิ บส่ี ตัว 33 กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่กันน้ัน
สําหรบัววั แกะผู้ และลูกแกะน้ัน ตามจํานวนตามลักษณะ
34และถวายแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป นอกเหนือ
เครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์ ซ่ึงคู่กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืม
บูชาคู่ กัน 35 ในว ันที แ่ปดเจ้าจงมีการประชุ มอ ันศั กด ิ ์สิทธิ ์ เจ้ 
าอยา่ทํางานหนัก 36  แต่  เจ้ าจงถวายเครือ่งเผาบู ชา เครือ่ง
บู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ คือววัผู้ตัว
หน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบไม่ มีตําหนิ  เจ ็ดตัว
37 และถวายธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่กันน้ัน สําหรบั
ววั แกะผู้ และลูกแกะน้ัน ตามจํานวนตามลักษณะ 38 และ
ถวายแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป นอกเหนือเครือ่ง
เผาบูชาเนืองนิตย์ ซ่ึง คู่ กับธญัญบูชาและเครือ่ง ด่ืมบูชา
คู่ กัน 39  สิ ่งเหล่าน้ี เจ้ าทัง้หลายจงถวายแด่พระเยโฮวาห์
ตามเทศกาลกําหนดของเจ้า เพิม่เข้ากับการถวายตามคํา
ปฏิญาณของเจ้า และการถวายด้วยใจสมัครของเจ้า เป็น
เครือ่งเผาบูชาของเจ้า เครือ่งธญัญบูชาของเจ้า เครือ่งด่ืม
บูชาของเจ้า และเครือ่งสันติบูชาของเจ้า� 40 และโมเสสได้
บอกคนอสิราเอลตามท่ีพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงบัญชาท่านไว ้ทุ 
กประการ

30
 พระราชบัญญัติ เรือ่งการปฏิญาณไวกั้บพระเจ้า
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1 โมเสสได้ พู  ดก ับหวัหน้าตระกูล เก่ียว กับคนอสิราเอล
วา่ � น่ี เป็นสิง่ท่ีพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงบัญชา 2 เม่ือชายผู้ใด
ปฏิญาณไว้ กับพระเยโฮวาห์ หรอื ให ้สัตย ์ปฏิญาณผูกมัด
ตัวไว้ด้วยคําสัญญาวริตัอยา่งหน่ึงอยา่งใด อยา่ให้เขาเสีย
วาจา เขาต้องกระทําตามคําท่ีออกจากปากของเขาทัง้สิน้
3 หรอืเม่ือสตรีคนหน่ึงคนใดปฏิญาณไว ้แด่ พระเยโฮวาห์
และผูกมัดตัวเองไว้ด้วยคําสัญญาว ิรตั เม่ือเธอยงัสาวอยู่
ในเรอืนของบิดา 4 และบิดาของเธอได้ยนิคําท่ีเธอปฏิญาณ
ไวแ้ละคําสัญญาวริตัท่ีเธอผูกมัดตัวเอง  แต่  มิได้  พู ดอะไรกับ
เธอ  ก็  ให ้คําท่ีปฏิญาณไว้น้ันทัง้สิน้คงอยู่ และให้คําสัญญา
วริตัท่ีผูกมัดเธอไว้น้ันทุกอยา่งคงอยู่ 5  แต่ ถ้าบิดาของเธอ
คัดค้านในว ันที ่เขาได้ยนิน้ัน การท่ีเธอปฏิญาณไว ้ก็ดี คํา
สัญญาวริตัท่ีผูกมัดเธอไว ้ก็ดี ยอ่มไม่ คงอยู ่และพระเยโฮ
วาหจ์ะทรงอภัยให ้แก่  เธอ เพราะบิดาของเธอได้คัดค้านเธอ
ไว้ 6 และถ้านางแต่งงานมี สามี  แล้ว  สิ ่งท่ีนางปฏิญาณไว้
หรอืกล่าวด้วยรมิฝีปากท่ี ไม่ ทันคิดซ่ึงผูกมัดนาง 7 ฝ่ายสามี 
ก็ได้ ยนิแล้ว และในว ันที ่ ได้ ยนิเขาก็ มิได้  พู ดอะไรกับนาง  สิ 
่งท่ีนางปฏิญาณไว้น้ันและคําสัญญาวริตัท่ีผูกมัดนางยอ่ม
คงอยู ่ด้วย 8  แต่ ถ้าในวนั น้ั นที ่ สามี มาได้ยนินางและเขา
คัดค้าน  ก็  ทําให ้คํา ท่ีนางปฏิญาณไว้ น้ัน เป็นโมฆะ ทัง้ คํา
กล่าวด้วยรมิฝีปากท่ี ไม่ ทันคิดของนาง ซ่ึงผูกมัดนางน้ั นก 
็เป็นโมฆะด้วย และพระเยโฮวาห์จะทรงอภัยให ้แก่  นาง 9  
แต่ คําปฏิญาณท่ี แม่ ม่ายหรอืแม่รา้งกระทําไว้หรอืคําใดท่ี
นางพูดผูกมัดตนเอง คําพูดน้ันยอ่มคงอยู่ 10 และถ้านาง
ปฏิญาณไวใ้นบ้านสามีของนาง หรอืใหสั้ญญาวริ ัตด ้วยสัตย์
ปฏิญาณผูกมัดตนเองไว้ 11 และสามีของนางได้ยนิแล้ว  
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แต่  ไม่ วา่อะไรแก่ นาง และไม่คัดค้านนาง คําปฏิญาณของ
นางทัง้สิน้ยอ่มคงอยู่ และคําสัญญาวริตัทุกอยา่งซ่ึงนาง
ผูกมัดตัวเองยอ่มคงอยู่ 12  แต่ ถ้าสามีของนางได้กระทําให ้
ไม่  คงอยู ่หรอืเป็นโมฆะในว ันที ่เขาได้ยนิแล้ว  สิ ่งใดท่ีออก
จากรมิฝีปากของนางเก่ี ยวด ้วยคําปฏิญาณหรอืเก่ี ยวด ้วย
คําสัญญาวริตัของนางยอ่มไม่ คงอยู ่ สามี ของนางได้กระทํา
ให้เป็นโมฆะ และพระเยโฮวาห์จะทรงอภัยให ้แก่  นาง 13 คํา
ปฏิญาณหรอืคําสัตย์ปฏิญาณทัง้สิ ้นที ่ ทําให ้นางถ่อมใจเอง  
สามี ของนางยอ่มให ้คงอยู ่หรอืให้เป็นโมฆะได้ 14  แต่ ถ้าสามี
ของนางไม่ กล ่าวสิง่ใดแก่นางวนัแล้ วว ันเล่า เขายอ่มกระทํา
ให้คําปฏิญาณและคําสัญญาวริตัทัง้สิน้ของนาง ซ่ึงจะตก
แก่นางให ้คงอยู ่เพราะเขาไม่ พู ดสิง่ใดในว ันที ่เขาได้ ยนิ เขา
จึงกระทําให ้คงอยู ่15  แต่ ถ้าภายหลังท่ีเขาได้ยนิแล้วมาก
ระทําให ้ไม่  คงอยู ่หรอืเป็นโมฆะ เขายอ่มต้องรบัโทษความ
ชัว่ชา้ของนาง� 16 ข้อความเหล่าน้ีเป็นกฎเกณฑ์ซ่ึงพระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ เป็นเรือ่งระหวา่งชายกับภรรยา
ของเขา เรือ่งระหวา่งบิ ดาก ับบุตรสาว ขณะเม่ือเธอยงัสาว
อยู่ ยงัอยูใ่นเรอืนบิดาของเธอ

31
การแก้แค้นคนมีเดียน

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงแก้แค้นคนมีเดีย
นเพื่อคนอสิราเอล  แล ้วภายหลัง เจ้าจะ ถูกรวบให้ ไปอยู่
กับประชาชนของเจ้า� 3 และโมเสสกล่าวกับประชาชนวา่
�จงเตรยีมคนบางคนในพวกเจ้าให ้พร ้อมด้วยอาวุธเพื่อทํา
สงคราม  แล ้วยกไปสู้พวกมีเดียนเพื่อกระทําการแก้แค้น
ของพระเยโฮวาห์ต่อคนมีเดียน 4  เจ้ าจงส่งคนจากตระกูล
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อสิราเอลทัง้หมดตระกูลละพันคนเข้าทําสงคราม� 5 ดังน้ัน
เขาจึงจัดคนจากอสิราเอลท่ีนับพันๆน้ันตระกูลละพันคน
เป็นคนหม่ืนสองพันสรรพด้วยอาวุธเพื่อเข้าสงคราม 6 และ
โมเสสส่งคนตระกูลละพันคนออกไปทําสงคราม ทัง้คนเห
ล่าน้ั นก ับฟีเนห ัสบ ุตรชายเอเลอาซาร ์ปุ โรหติไปทําสงคราม
 พร อ้มกับเครือ่งใชอ้นับร ิสุทธ ิ์ และมีแตรปลุกอยูใ่นมือ 7 เขา
ทําสงครามต่อสู้คนมีเดียนดังท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
โมเสสและได้ฆ่าผู้ชายเสียทุกคน 8 เขาได้ประหารชวีติบร
รดากษั ตร ิย์คนมีเดียนพรอ้มกับคนอื่ นที ่เขาฆ่าเสีย  มี  เอว ี
เรเคม ศูร์ เฮอร์ และเรบา  กษัตรยิ ์ทัง้หา้แหง่คนมีเดียน และ
ได้ประหารชวีติบาลาอมับุตรชายเบโอร ์เสียด ้วยดาบ 9 และ
คนอสิราเอลได้จับสตรชีาวมีเดียนทัง้หมดมาเป็นเชลย  พร 
้อมกับพวกเด็กเล็กทัง้หลาย และกวาดเอาฝูงววัฝูงแพะ
แกะและข้าวของทัง้ปวงไปสิน้ เป็นทรพัย ์ท่ี ปล้นได้ 10 และ
เอาไฟเผาบรรดาเมืองท่ีอาศัยของเขา และเผาค่ายทัง้สิน้
ของเขาเสียด้วย 11  แล ้วเก็บบรรดาของท่ีรบิได้และทรพัย ์
ท่ี ปล้นได้ทัง้คนและสัตว์ไปเสียสิน้ 12  แล ้วเขานําเชลยและ
ทรพัย ์สิ  นที ่ปล้นได้กับของท่ีรบิได้ทัง้หมดมายงัโมเสส และ
เอเลอาซาร ์ปุ โรหติ และชุ มน ุมชนอสิราเอลท่ี ค่าย  ณ  ท่ี ราบ
โมอบั รมิแม่น้ําจอรแ์ดนใกล้เมืองเยร ีโค 13 โมเสสและเอ
เลอาซาร ์ปุ โรหติและบรรดาประมุขแหง่ชุ มน ุมชนออกไป
ต้อนรบัเขานอกค่าย 14 และโมเสสโกรธพวกนายทหาร คือ
นายพันและนายรอ้ยผู้ กล ับจากการทําสงคราม 15 โมเสส
พู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �ท่านทัง้หลายได้ ไว ้ ช ีวติพวกผู้หญิง
ทัง้หมดหรอื 16  ดู  เถิด โดยคําปรกึษาของบาลาอมั หญิงเหล่า
น้ี ได้ กระทําให้คนอสิราเอลหลงกระทําการละเมิดต่อพระเย
โฮวาห์ในเรือ่งเปโอร์ และภัยพิบั ติ จึงได้ เก ิดขึ้นท่ามกลาง
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ชุ มน ุมชนของพระเยโฮวาห์ 17 ฉะน้ันบัดน้ีจงประหารชวีติ
เด็กผู้ ชายเล ็กเสียทุกคน และประหารชวีติผู้หญิงซ่ึงได้เคย
นอนรว่มกับชายเสียทุกคน 18  แต่ จงไว ้ช ีวติเด็กผู้หญิงท่ียงั
ไม่เคยนอนรว่มกับชายไวสํ้าหร ับท ่านทัง้หลายเอง 19 จงอยู่
ภายนอกค่ายเจ็ดวนั ท่านผู้ใดท่ี ได้ ฆ่าคน และท่านผู้ใดท่ี ได้ 
แตะต้องผู้ ท่ี  ถู กฆ่า จงชาํระตัวและเชลยของตัวในว ันที ่สาม
และว ันที ่ เจ็ด 20 ท่านต้องชาํระเครือ่งแต่งกายทุกชิน้ เครือ่ง
หนังสัตว ์ทุ กชิน้ และเครือ่งขนแพะทัง้หมดและเครือ่งท่ีทํา
ด้วยไม้ ทุ กชิน้� 21 และเอเลอาซาร ์ปุ โรหติได้ กล ่าวแก่ทหาร
ผู้ออกไปทําสงครามวา่ � น่ี เป็นกฎพระราชบัญญั ติ ซ่ึงพระ
เยโฮวาห ์ได้ บัญชาโมเสส 22 เฉพาะทองคํา  เงนิ  ทองสัมฤทธิ ์
 เหล็ก  ดีบุก และตะกัว่ 23  ทุ กสิ่ง ท่ีทนไฟได้  เจ้ าทัง้หลาย
จงลนเสียด้วยไฟ  แล ้วจะสะอาด ถึงอยา่งไรก็จะต้องชาํระ
ล้างให ้บรสุิทธิ ์ด้วยน้ําแหง่การแยกตัง้ไว้ และทุกสิง่ท่ีทนไฟ
ไม่ ได้ ท่านต้องให้ผ่านน้ําน้ัน 24 ท่านต้องซักเส้ือผ้าของท่าน
ในว ันที ่ เจ็ด และท่านจะสะอาด ภายหลังท่านจึงจะเข้ามา
ในค่ายได้� 25 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 26 � เจ้ าและ
เอเลอาซาร ์ปุ โรห ิตก ับบรรดาหวัหน้าของชุ มน ุมชน จงนับ
สิง่ของท่ี ได้ มาทัง้คนและสัตว์ 27 และแบ่งสิง่ของเหล่าน้ัน
ออกเป็นสองส่ วน  ให ้ทหารผู้ออกไปทําสงครามส่วนหน่ึง
และให้บรรดาชุ มน ุมชนน้ี อ ีกส่วนหน่ึง 28 และจงชกัส่วน
หน่ึงจากทหารท่ีออกไปทําสงครามเป็นของถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ หา้รอ้ยชกัหน่ึง ทัง้คนและววั และลาและฝูงแพะ
แกะ 29 จงเอาจากครึง่ส่วนของเขา  มอบให ้ แก่ เอเลอาซาร ์
ปุ โรหติเป็นเครือ่งบูชาแด่พระเยโฮวาห์ 30 และจากครึง่ส่วน
ของคนอสิราเอลน้ัน  เจ้ าจงนําหา้ สิบชกัหน่ึงจากคน ฝูง
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ววั ฝูงลา และฝูงแพะแกะ และสัตว ์ทัง้หมด  มอบให ้ แก่  คน
เลว ี ผู้ดู แลพลับพลาของพระเยโฮวาห�์ 31 และโมเสสกับเอ
เลอาซาร ์ปุ โรหติได้กระทําตามท่ีพระเยโฮวาหท์รงบัญชาแก่ 
โมเสส 32 บรรดาทรพัย ์ท่ี ปล้นได้อนัเหลือจากสิง่ท่ีทหารรบิ
มาได้ น้ัน  คือ แกะหกแสนเจ็ดหม่ืนหา้พันตัว 33 ววัเจ็ดหม่ืน
สองพันตัว 34 ลาหกหม่ืนหน่ึงพันตัว 35 และคน คือผู้หญิง
ท่ียงัไม่เคยนอนรว่มกับชาย ทัง้หมดมีสามหม่ืนสองพันคน
36และในครึง่ส่วนได้ของคนท่ีออกไปทําสงคราม  มี แกะสาม
แสนสามหม่ืนเจ็ดพันหา้รอ้ยตัว 37 และส่วนแกะท่ีเป็นของ
พระเยโฮวาห ์มี หกรอ้ยเจ็ดสิบหา้ตัว 38  มี ววัสามหม่ืนหก
พันตัว ว ัวอ ันเป็นส่วนของพระเยโฮวาห ์เจ ็ดสิบสองตัว 39  
มี ลาสามหม่ืนหา้รอ้ยตัว ซ่ึงเป็นส่วนของพระเยโฮวาห์หก
สิบเอด็ตัว 40 ส่วนคนน้ั นม ี หน ึ่งหม่ืนหกพัน ซ่ึงเป็นส่วนของ
พระเยโฮวาห์สามสิบสองคน 41 โมเสสได้มอบส่วนท่ีชกัมา
ซ่ึงเป็นของถวายแด่พระเยโฮวาห์น้ันแก่เอเลอาซาร ์ปุ โรหติ
ตามท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไวกั้บโมเสส 42 จากครึง่ส่วน
ของคนอสิราเอลซ่ึงโมเสสได้ แบ ่งมาจากส่วนท่ีทหารไปทํา
สงครามได้ มาน ้ัน 43 ( คร ่ึงส่วนของชุ มน ุมชน  คือ แกะสาม
แสนสามหม่ืนเจ็ดพันหา้รอ้ยตัว 44 ววัสามหม่ืนหกพันตัว
45 ลาสามหม่ืนหา้รอ้ยตัว 46 และคนหน่ึงหม่ืนหกพันคน�
47 จากครึง่ส่วนของคนอสิราเอลน้ันโมเสสได้เอาส่วนหา้สิบ
ชกัหน่ึง ทัง้คนและสัตว์  มอบให ้ แก่  คนเลว ี ผู้ดู แลพลับพลา
ของพระเยโฮวาห์  ดังท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้
48  แล ้วนายทหารผู้บังคับกองพันทัง้ปวง คือนายพันนาย
รอ้ยได้ เข ้ามาใกล้ โมเสส 49 และกล่าวแก่โมเสสวา่ � คนใช ้
ของท่านได้ตรวจนับทหารผู้ อยู ่ ใต้ บังคับบัญชาของข้าพเจ้า
ทัง้หลายแล้วไม่ มี คนหายไปสักคนเดียว 50 และข้าพเจ้าทัง้
หลายได้นําส่วนท่ีถวายแด่พระเยโฮวาห์ ซ่ึงต่างคนต่างได้ 
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มา  คือ  สิ ่งท่ีทําด้วยทองคํา  มี กําไลขาและสรอ้ยคอ แหวน
ตรา  ตุ้มหู และกําไล เพื่อทําการลบมลทินบาปของพวกเรา
ทัง้หลายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห�์ 51 โมเสสและเอเลอ
าซาร ์ปุ โรห ิตก ็รบับรรดาสิง่ของ ท่ี ทํา ด้วยทองคําจากเขา
52 และทองคําทัง้สิน้จากเครือ่งถวายซ่ึงเขาได้ถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ จากนายพันและนายรอ้ย  มีน ้ําหนักหน่ึงหม่ืนหก
พันเจ็ดรอ้ยหา้สิบเชเขล 53 (ทหารเหล่าน้ันต่างคนต่างได้ เก 
็บข้าวของของข้าศึกมา� 54 โมเสสและเอเลอาซาร ์ปุ โรหติได้
รบัทองคําจากนายพันนายรอ้ย นํามาในพลับพลาแหง่ชุ มน ุ
ม เป็ นที ่ระลึกแก่คนอสิราเอลต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์

32
ตระกูลรู เบน ตระกูลกาดและครึง่หน่ึงของตระกูลมนัส

เสหจ์ะได้รบัแผ่นดินด้านตะวนัออกของแม่น้ําจอร ์แดน 
1คนรูเบนและคนกาดมีฝูงววัเป็ นอ ันมาก เขาได้ เห ็นแผ่น

ดินยาเซอรแ์ละแผ่นดิ นก เิลอาด  ดู  เถิด  ท่ี น่ันเป็ นที เ่หมาะแก่
ฝูงสัตว์ 2 ดังน้ันคนกาดและคนรูเบนจึงมาหาโมเสสและเอ
เลอาซาร ์ปุ โรหติและประมุขของชุ มน ุมชนกล่าววา่ 3 �อา
ทาโรท  ดี โบน ยาเซอร์ นิมราห์ เฮชโบน เอเลอาเลห์ เสบาม
เนโบ และเบโอน 4 เป็นแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงทําลาย
ต่อหน้าคนอสิราเอล เป็นแผ่นดินเหมาะกับฝูงสัตว์ และ
ข้าพเจ้าทัง้หลายคนใชข้องท่านมีฝูงววั� 5 และเขาทัง้หลาย
กล่าววา่ �ถ้าข้าพเจ้าทัง้หลายได้รบัความกรุณาในสายตา
ของท่าน ขอมอบแผ่นดินน้ีเป็นกรรมสิทธิ ์แก่  คนใช ้ของท่าน
ขออยา่พาข้าพเจ้าทัง้หลายข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปเลย� 6  
แต่ โมเสสพู ดก ับคนกาดและคนรูเบนวา่ �ควรให ้พี่ น้องของ
ท่านไปทําสงคราม ฝ่ายพวกท่านจะยบัยัง้อยู ่ท่ี น่ี อยา่งน้ัน
หรอื 7 ทําไมท่านทัง้หลายกระทําให ้จิ ตใจของคนอสิราเอล
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ท้อถอยท่ีจะยกข้ามไปยงัแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรง
ประทานแก่ เขา 8  บิ ดาของท่านทัง้หลายได้กระทําเชน่น้ี เม่ือ
เราใช้เขาไปจากคาเดชบารเนียให้สอดแนมดู แผ่ นดินน้ัน
9 เม่ือเขาขึ้นไปยงัหุบเขาเอชโคล์ และได้ เห ็นแผ่นดินน้ัน
แล้ว เขาก็กระทําให ้จิ ตใจคนอสิราเอลท้อถอยท่ีจะยกเข้าไป
ในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงประทานแก่ เขา 10 ใน
วนัน้ันพระเยโฮวาห์ทรงกริว้เขานัก  พระองค์ ทรงตัง้สัตย์
ปฏิญาณไว ้วา่ 11 � แน่  ที เดียวท่ี ทุ กคนซ่ึงยกออกจากอยีปิต์ 
อายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปี ขึ้นไป จะมิ ได้  เห ็นแผ่นดินซ่ึงเราได้ตัง้สัตย์
ปฏิญาณท่ีจะมอบให ้อบัราฮมั อสิอคั และยาโคบ เพราะเขา
ทัง้หลายมิ ได้ ตามเราด้วยใจจรงิ 12  เวน้แต่ คาเลบบุตรชาย
เยฟุนเนห์คนเคนัสและโยชู วาบ ุตรชายนนู เพราะวา่เขาทัง้
สองตามพระเยโฮวาห ์ด้วยใจจรงิ � 13 และความกริว้โกรธข
องพระเยโฮวาห ์ก็  พลุ ่งขึ้นต่ ออ ิสราเอล  พระองค์ จึงทรงให้
เขาเรร่อ่นอยู่ ในถิน่ทุ รก ันดารส่ี สิ บปี จนชัว่อายุ ท่ี กระทํา
ชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห ์ถู กผลาญไปหมดสิน้
14 และดู เถิด ท่านได้เติบโตขึ้นมาแทนบิดาของท่าน เป็น
เชื้อสายคนบาปท่ีจะทวพีระพิโรธของพระเยโฮวาหต่์ ออ ิสรา
เอลให ้มากยิง่ขึ้น 15 เพราะวา่ถ้าท่านทัง้หลายหนัจากการ
ตามพระองค์  พระองค์ จะทรงทอดทิง้เขาทัง้หลายในถิน่ทุ 
รก ันดารอกี และท่านทัง้หลายจะทําลายชนชาติทัง้หมดน้ี 
เสีย � 16  แล ้วเขาทัง้หลายเข้ามาใกล้ท่านกล่าววา่ �ข้าพเจ้า
ทัง้ หลาย จะ สรา้ง คอก สําหรบั ฝูง แพะ แกะ ท่ี น่ี และ สรา้ง
เมืองสําหร ับลู กเด็กเล็กๆทัง้หลาย 17  แต่ เราทัง้หลายจะ
ถืออาวุธพรอ้มท่ีจะไปข้างหน้าคนอสิราเอล จนกวา่เราทัง้
หลายจะนําเขาไปถึงท่ีของเขา เด็กเล็กของเราจะได้ อยู ่ใน
เมืองท่ี มี กําแพงล้อมรอบเพราะกลัวชาวแผ่นดินน้ี 18 เรา
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ทัง้หลายจะไม่ยอมกลับบ้านจนกวา่คนอสิราเอลจะได้รบั
มรดกของเขาทุกคน 19 เพราะเราจะมิ ได้ รบัมรดกกับเขาซ่ึง
อยู่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้นและนอกออกไป เพราะวา่
มรดกท่ีตกทอดมาถึงเราอยู่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างตะวนั
ออกน้ี� 20 โมเสสจึงกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �ถ้าท่านทัง้
หลายจะกระทําเชน่น้ี คือหยบิอาวุธขึ้นเข้าสู่สงครามต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์ 21 และคนของท่านท่ีถืออาวุธทุกคนจะ
ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ จนกวา่
พระองค์จะทรงขับไล่ ศัตรู  ให ้พ้นพระองค์ 22และแผ่นดินน้ัน
จะพ่ายแพ้ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์แล้ว ภายหลังท่านจึง
จะกลับและพ้นจากพันธะท่ี มีต ่อพระเยโฮวาหแ์ละอสิราเอล
และแผ่นดินน้ีจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ 23  แต่ ถ้าท่านทัง้หลายมิ ได้ กระทําเชน่น้ี  ดู  เถิด 
ท่านทัง้หลายได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ จงรู ้แน่ เถิด
วา่ บาปของท่านก็จะตามทัน 24 จงสรา้งเมืองสําหรบัเด็ก
เล็กๆทัง้หลายของท่าน และสรา้งคอกสําหรบัแพะแกะของ
ท่าน และกระทําตามคําท่ีออกจากปากของท่าน� 25 และ
คนกาดกับคนรูเบนกล่าวแก่โมเสสวา่ � คนใช ้ของท่านจะ
กระทําดังท่ี เจ้ านายของข้าพเจ้าบัญชา 26 เด็กเล็กๆทัง้หลาย
ภรรยาทัง้หลาย ฝูงสัตวแ์ละสัตว ์ใช ้ทัง้หมดของเรา จะอยู ่ท่ี
น่ี ในเมืองกิเลอาด 27  แต่  คนใช ้ของท่านทุกคนผู้ มี  อาว ุธทํา
สงครามจะข้ามไปเพื่อสู้รบต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  ดัง
ท่ี  เจ้ านายของข้าพเจ้าสัง่� 28  เก ่ียวกับเรือ่งเขาทัง้หลายน้ี
โมเสสจึงออกคําสัง่แก่เอเลอาซาร ์ปุ โรหติและแก่โยชู วาบ 
ุตรชายนนู และแก่หวัหน้าตระกูลของคนอสิราเอล 29 และ
โมเสสกล่าวแก่เขาวา่ �ถ้าคนกาดและคนรู เบน  ทุ กคนผู้ 
มี  อาว ุธท่ีจะทําสงครามต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ จะข้าม
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แม่น้ําจอรแ์ดนไปพรอ้มกั บท ่านทัง้หลาย และแผ่นดินน้ัน
จะพ่ายแพ้ต่อหน้าท่านแล้ว ท่านจงมอบแผ่นดิ นก ิเลอาด
ให้เป็นกรรมสิทธิ ์แก่  เขา 30  แต่ ถ้าเขาไม่ถืออาวุธข้ามไปกั 
บท ่าน เขาจะต้องได้ส่วนแผ่นดินคานาอ ันร ่วมกั บท ่านเป็น
กรรมสิทธิ�์ 31 คนกาดกับคนรูเบนตอบวา่ �พระเยโฮวาห์
ตรสักับคนใช้ของท่านอยา่งไร เราทัง้หลายจะกระทําอยา่ง
น้ัน 32 เราจะถืออาวุธข้ามไปต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห ์สู่  
แผ่ นดินคานาอนั และท่ี ดิ นมรดกของเราน้ันจะคงอยู่ฟาก
แม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี� 33 โมเสสได้มอบดินแดนเหล่าน้ี แก่ 
คนกาด และแก่คนรู เบน และแก่ คร ่ึงหน่ึงของตระกูลมนัส
เสห ์บุ ตรชายโยเซฟ คืออาณาจักรของสิโหนกษั ตร ิย ์แห ่ง
คนอาโมไรต์ และอาณาจักรของโอกกษั ตร ิย ์แห ่งบาชาน
ทัง้แผ่นดินและหวัเมืองตลอดพรมแดน คือหวัเมืองใหญ่ใน
แผ่นดินน้ีตลอดประเทศ 34 และคนกาดก็สรา้งเมืองดีโบน
อาทาโรท อาโรเออร์ 35 อทัโรท โชฟาน ยาเซอร์ โยกเบฮาห์
36 เบธนิมราห์ และเบธฮาราน  ให ้เป็นเมืองมีกําแพงล้อม
รอบ และสรา้งคอกให ้แกะ 37 และคนรูเบนก็สรา้งเมืองเฮช
โบน เอเลอาเลห์ คีรยิาธาอมิ 38 เนโบ และบาอลัเมโอน (ชื่อ
เหล่าน้ีต้องเปล่ียนใหม่� และสิบมาห์ และตัง้ชื่อใหม่ ให ้ แก่ 
เมืองท่ีเขาสรา้งขึ้นน้ัน 39 และคนมรคีร ์บุ ตรชายมนัสเสห ์เข 
้าไปยดึเมืองกิเลอาด และขับไล่พวกอาโมไรต์ซ่ึงอยู่ในเมือง
น้ัน 40 และโมเสสยกกิเลอาดให ้แก่ มาคีร ์บุ ตรชายมนัสเสห์
และเขาก็ เข ้าตัง้อยู่ในเมืองน้ัน 41 และยาอรี ์บุ ตรชายมนัส
เสห์ยกไปยดึเมืองเล็กๆของเขาเหล่าน้ัน และเรยีกชื่อวา่ฮา
โวทยาอรี์ 42 และโนบาหไ์ปยดึเคนาทและชนบทของเมืองน้ี
และเรยีกวา่เมืองโนบาหต์ามชื่อของเขา

33
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การทบทวนการเดินทางจากอยีปิต์
1  ต่อไปน้ี เป็นเรือ่งระยะทางเดินของคนอสิราเอล เม่ือเขา

ออกเดินจากแผ่นดิ นอ ียปิต์เป็นหมวดหมู่ ภายใต้ การนําของ
โมเสสและอาโรน 2 โมเสสได้จดสถานท่ี ท่ี เขาออกเดิ นที ละ
ระยะๆตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์  ต่อไปน้ี เป็นระยะ
ตามสถานท่ี ท่ี เขาออกเดิน 3 เขาทัง้หลายพากันเดินจาก
ราเมเสสในเดือนต้น ในว ันที ่ สิ บหา้ของเดือนต้นน้ัน ถัด
วนัปัสกาไปวนัหน่ึงคนอสิราเอลก็ออกเดินด้วยชูมือแหง่
ชยัชนะท่ามกลางสายตาของชาวอยีปิต์ ทัง้ สิน้ 4 ขณะน้ัน
ชาวอยีปิต์กําลังฝังศพลู กห ัวปีทัง้หลายของตน เป็นผู้ ท่ี พระ
เยโฮวาห์ทรงประหารชวีติท่ามกลางพวกเขา พระเยโฮวาห์
ทรงลงโทษพระทัง้หลายของเขาด้วย 5 ดังน้ันคนอสิราเอล
จึงยกเดินจากราเมเสส และตัง้ค่ายท่ีสุคคท 6 และเขาทัง้
หลายยกเดินจากสุคคท และตัง้ค่ายท่ีเอธามซ่ึงอยู่ชายถิน่
ทุ รก ันดาร 7 และเขาทัง้หลายยกเดินจากเอธาม หนักลับไป
ยงัปีหะหิโรท ซ่ึงอยู่ตรงหน้าบาอลัเซโฟน และเขาตัง้ค่ายท่ี 
หน ้าเมืองมิกดล 8 และเขาทัง้หลายยกเดินจากหน้าปีหะหิ
โรท ข้ามกลางทะเลเข้าไปในถิน่ทุ รก ันดาร และเขาทัง้หลาย
เดินในถิน่ทุ รก ันดารเอธามระยะทางสามวนั และมาตัง้ค่าย
ท่ีมาราห์ 9 และเขายกเดินจากมาราห์มาถึงเอลิม  ท่ี เอลิ
มมี น้ําพุ  สิ บสองแหง่และต้ นอ ินทผลัมเจ็ดสิบต้น และเขา
ตัง้ค่ายท่ี น่ัน 10 เขายกเดินจากเอลิมมาตัง้ค่ายท่ีทะเลแดง
11 และเขายกเดินจากทะเลแดงมาตัง้ค่ายอยู่ในถิน่ทุ รก ัน
ดารสีน 12 และเขายกเดินจากถิน่ทุ รก ันดารสีนมาตัง้ค่ายท่ี
โดฟคาห์ 13และเขายกเดินจากโดฟคาหแ์ละตัง้ค่ายท่ีอาลูช
14 และเขายกเดินจากอาลูชและตัง้ค่ายท่ีเรฟี ดิ ม  ท่ี น่ันไม่ 
มีน ้ําให้ประชาชนด่ืม 15 และเขายกเดินจากเรฟี ดิ มและตัง้
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ค่ายในถิน่ทุ รก ันดารซี นาย 16 และเขายกเดินจากถิน่ทุ รก ัน
ดารซีนายมาตัง้ค่ายท่ีขิบโรทหทัธาอาวาห์ 17 และเขาออก
เดินจากขิบโรทหทัธาอาวาห์มาตัง้ค่ายท่ีฮาเซโรท 18 และ
เขายกเดินจากฮาเซโรท และตัง้ค่ายท่ีริทมาห์ 19 และเขา
ยกเดินจากรทิมาห์ และตัง้ค่ายท่ีรมิโมนเปเรศ 20 และเขา
ยกเดินจากรมิโมนเปเรศ และตัง้ค่ายท่ีลิบนาห์ 21 และเขา
ยกเดินจากลิบนาห์ และตัง้ค่ายท่ีรสิสาห์ 22 และเขายกเดิน
จากรสิสาห์ และตัง้ค่ายท่ีเคเฮลาธาห์ 23 และเขายกเดิน
จากเคเฮลาธาห์และตัง้ค่ายท่ี ภู เขาเชเฟอร์ 24 และเขายก
เดินจากภูเขาเชเฟอร์ และตัง้ค่ายท่ีฮาราดาห์ 25 และเขา
ยกเดินจากฮาราดาห์ และตัง้ค่ายท่ีมักเฮโลท 26 และเขา
ยกเดินจากมักเฮโลทและตัง้ค่ายท่ีทาหทั 27 และเขายกเดิน
จากทาหทั และตัง้ค่ายท่ีเทราห์ 28 และเขายกเดินจากเท
ราห์ และตัง้ค่ายท่ี มิ ทคาห์ 29 และเขายกเดินจากมิทคาห์
และตัง้ค่ายท่ีฮชัโมเนาห์ 30 และเขายกเดินจากฮชัโมเนา
ห์ และตัง้ค่ายท่ีโมเสโรท 31 และเขายกเดินจากโมเสโรท
และตัง้ค่ายท่ีเบเนยาอะคัน 32 และเขายกเดินจากเบเนย
าอะคันและตัง้ค่ายท่ีโฮรฮ์ ักก ีดกาด 33 และเขายกเดินจาก
โฮรฮ์ ักก ีดกาด และตัง้ค่ายท่ีโยทบาธาห์ 34 และเขายกเดิน
จากโยทบาธาห์ และตัง้ค่ายท่ีอบัโรนาห์ 35 และเขายกเดิน
จากอบัโรนาห์ และตัง้ค่ายท่ี เอซี โอนเกเบอร์ 36 และเขายก
เดินจากเอซีโอนเกเบอร์ และตัง้ค่ายในถิน่ทุ รก ันดารศิน
คือคาเดช 37 และยกเดินจากคาเดชและตัง้ค่ายท่ี ภู เขาโฮร์
รมิแผ่นดินเอโดม 38 และอาโรนปุโรหติได้ขึ้นบนภูเขาโฮร์
ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์และสิน้ชวีติท่ี น่ัน ในว ันที 
่ หน ่ึงเดือนท่ีหา้ปี ท่ีส่ี  สิ  บน ับตัง้แต่ วนัท่ี คนอสิราเอลยกออก
จากประเทศอยีปิต์ 39 เม่ืออาโรนสิน้ชวีติ ท่ี ภู เขาโฮร ์น้ัน  
มีอายุ  หน ่ึงรอ้ยยี ่สิ บสามปี 40 และกษั ตร ิย์เมืองอาราด ชาว
คานาอนั  ผู้  ท่ีอยู ่ทางภาคใต้ในแผ่นดินคานาอนั  ได้ ยนิข่าว
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วา่คนอสิราเอลยกมา 41 และเขายกเดินจากภูเขาโฮรแ์ละ
ตัง้ค่ายท่ีศัลโมนาห์ 42 และเขายกเดินจากศัลโมนาห์ และ
ตัง้ค่ายท่ี ปู โนน 43 และเขายกเดินจากปูโนน และตัง้ค่ายท่ี
โอโบท 44 และเขายกเดินจากโอโบท มาตัง้ค่ายท่ีอิเยอาบา
รมิ ในดินแดนโมอบั 45 และเขาออกเดินจากไอยมิ และตัง้
ค่ายท่ี ดี โบนกาด 46 และเขายกเดินจากดีโบนกาด และตัง้
ค่ายท่ีอลัโมนดิบลาธาอมิ 47 และเขายกเดินจากอลัโมนดิบ
ลาธาอมิ และตัง้ค่ายในภูเขาอาบารมิหน้าเนโบ 48 และเขา
ยกเดินจากภูเขาอาบารมิ และตัง้ค่าย  ณ  ท่ี ราบโมอบั รมิ
แม่น้ําจอรแ์ดนใกล้เมืองเยร ีโค 49 เขาตัง้ค่ายอยู่รมิแม่น้ํา
จอรแ์ดนตัง้แต่เบธเยชิโมท ไกลไปจนถึงอาเบลชิทธิม  ณ  
ท่ี ราบโมอบั 50 และพระเยโฮวาหต์รสักับโมเสส  ณ  ท่ี ราบโม
อบั รมิแม่น้ําจอรแ์ดนใกล้เมืองเยรีโควา่ 51 �จงกล่าวแก่
คนอสิราเอลวา่ เม่ือเจ้าข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนเข้าไปในแผ่น
ดินคานาอนั 52  เจ้ าจงขับไล่ชาวเมืองน้ันออกเสียทัง้หมดให้
พ้นหน้าเจ้า และทําลายศิลารูปแกะสลักของเขาเสียให ้สิน้ 
และทําลายรูปเคารพท่ีหล่อของเขาเสียให ้สิน้ และทําลาย
บรรดาปู ชน ียสถานสูงของเขาเสีย 53 และเจ้าจงขับชาว
แผ่นดินน้ันออก และเข้าไปตัง้อยู่ในน้ัน เพราะเราได้ ให ้ แผ่ 
นดินน้ันให ้เจ้ าถือกรรมสิทธิ์ 54  เจ้ าทัง้หลายจงจับสลาก
มรดกท่ี ดิ นน้ันตามครอบครวัของเจ้า ครอบคร ัวท ่ี ใหญ่  เจ้ 
าจงให้มรดกส่วนใหญ่ ครอบคร ัวท ่ียอ่มเจ้าจงให้มรดกส่วน
น้อย  ดิ นผืนใดท่ีสลากตกแก่คนใดก็เป็นของคนน้ัน  เจ้ าจง
รบัมรดกตามตระกูลของบรรพบุรุษของเจ้า 55  แต่ ถ้าเจ้าทัง้
หลายมิ ได้  ขับไล่ ชาวเมืองน้ันออกเสียให้พ้นหน้าเจ้า ต่อมา
ผู้ ท่ี  เจ้ าให ้เหลืออยู ่น้ั นก ็จะเป็นอยา่งเส้ียนในนัยน์ตาของเจ้า
และเป็นอยา่งหนามอยู ่ท่ี  สี ข้างของเจ้า และเขาทัง้หลายจะ
รบกวนเจ้าในแผ่นดิ นที ่ เจ้ าเข้าอาศัยอยู ่น้ัน 56 และต่อมา
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เราจะกระทําแก่ เจ้ าทัง้หลายดังท่ีเราคิดจะกระทําแก่เขาทัง้
หลายน้ัน�

34
การเตรยีมท่ีจะแบ่งแผ่นดินคานาอนั

1 พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ โมเสส วา่ 2 �จง บัญชา คน
อสิราเอลวา่ เม่ือ เจ้า เข้าไปในแผ่น ดินคานาอนั (อนั เป็น
แผ่นดิ นที ่เราให ้แก่  เจ้ าเป็นมรดก คือแผ่นดินคานาอนัตาม
เขตพรมแดนทัง้หมด�  น้ัน 3 เขตด้านใต้ของเจ้านับจากถิน่
ทุ รก ันดารศินตามด้านเอโดม และอาณาเขตด้านใต้ของ
เจ้าน้ันนับจากปลายทะเลเกลือทางด้านตะวนัออก 4 และ
อาณาเขตของเจ้าจะเล้ียวไปทางใต้เนินสูงอาครบับิม ข้าม
ไปยงัศิน ไปสุดลงท่ีด้านใต้คาเดชบารเนีย เรือ่ยไปถึงฮา
ซารดัดาร์ผ่านเรือ่ยไปถึ งอ ัสโมน 5 และอาณาเขตจะเล้ียว
จากอสัโมนถึงแม่น้ําอยีปิต์ไปสิน้สุดลงท่ี ทะเล 6 อาณาเขต
ตะวนัตกเจ้าจะได้ทะเลใหญ่และฝ่ังทะเลน้ัน  น่ี จะเป็นเขต
ด้านตะวนัตกของเจ้า 7  ต่อไปน้ี เป็นอาณาเขตด้านเหนือของ
เจ้า คือจากทะเลใหญ่ เจ้ าจงทําเครือ่งหมายเรือ่ยไปถึงภูเขา
โฮร์ 8 จากภูเขาโฮร ์เจ้ าจงทําเครือ่งหมายเรือ่ยไปจนถึงทาง
เข้าเมืองฮามัท และปลายสุดของอาณาเขตด้านน้ีคือเศดัด
9  แล ้วอาณาเขตจะยื่นไปถึงศิโฟรน ไปสิน้สุดท่ีฮาซาเรนัน  
น่ี เป็นอาณาเขตด้านเหนือของเจ้า 10  เจ้ าจงทําเครือ่งหมาย
อาณาเขตด้านตะวนัออกของเจ้าจากฮาซาเรนันถึงเชฟาม
11 และอาณาเขตจะลงมาจากเชฟามถึงรบิลาห์ข้างตะวนั
ออกของเมืองอายนิ และอาณาเขตจะลงมาถึงไหล่ทะเล
คินเนเรททางด้านตะวนัออก 12 และอาณาเขตจะลงมาถึง
แม่น้ําจอรแ์ดนสุดลงท่ีทะเลเกลือ  น่ี เป็นแผ่นดินของเจ้า
ตามอาณาเขตโดยรอบ� 13 โมเสสบัญชาคนอสิราเอลกล่าว
วา่ � น่ี เป็นแผ่นดิ นที ่ เจ้ า ทัง้หลายจะได้ จับสลากรบั เป็น
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มรดก ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาวา่  ให ้ยกให ้แก่ ทัง้ เก้า
ตระกู ลก ับอกีครึง่ตระกูล 14 เพราะวา่ตระกูลคนรูเบนตาม
เรอืนบรรพบุรุษ และตระกูลคนกาดตามเรอืนบรรพบุรุษได้
รบัมรดกของเขาแล้ว คนครึง่ตระกูลมนัสเสห ์ก็ได้ รบัมรดก
ของเขาแล้วด้วย 15 ทัง้สองตระกูลและครึง่ตระกู ลน ้ันได้รบั
มรดกของเขาท่ีฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี ใกล้ เมืองเยรีโค
ด้านตะวนัออก ทางดวงอาทิตย ์ขึ้น � 16 พระเยโฮวาห์ตรสั
กับโมเสสวา่ 17 � ต่อไปน้ี เป็นชื่ อบ ุคคลท่ีจะแบ่ งด ินแดนแก่ 
เจ้ าทัง้หลาย คือเอเลอาซาร ์ปุ โรหติ และโยชู วาบ ุตรชายนนู
18 ท่านจงนําประมุขของคนทุกตระกูลไป  แบ ่ งด ินแดนเพื่อ
เป็นมรดก 19  ต่อไปน้ี เป็นชื่อของประมุขเหล่าน้ัน คาเลบบุตร
ชายเยฟุนเนห์ จากตระกูลยูดาห์ 20 เชมูเอลบุตรชายอมัมี
ฮูด จากตระกูลคนสิเมโอน 21 เอลีดาดบุตรชายคิสโลน จาก
ตระกูลเบนยามิน 22 จากตระกูลคนดานมีประมุขคนหน่ึง
ชื่ อบ ุ คค ี บุ ตรชายโยกลี 23 จากลูกหลานของโยเซฟ จาก
ตระกูลคนมนัสเสห์  มี ประมุขชื่อฮนันีเอลบุตรชายเอโฟด
24 และจากตระกูลคนเอฟราอมิมีประมุขคนหน่ึงชื่อเคมูเอ
ลบุตรชายชฟิทาน 25 จากตระกูลคนเศบู ลุ  นม ีประมุขคน
หน่ึงชื่อเอลีซาฟานบุตรชายปารนาค 26 จากตระกูลคนอสิ
สาคาร์  มี ประมุขคนหน่ึงชื่อปัลทีเอลบุตรชายอสัซาน 27และ
จากตระกูลคนอาเชอร ์มี ประมุขคนหน่ึงชื่ออาหฮูิดบุตรชาย
เชโลมี 28 จากตระกูลคนนัฟทาลี มี ประมุขคนหน่ึงชื่อเปดา
เฮลบุตรชายอมัมีฮูด� 29  บุ คคลเหล่าน้ีเป็นคนท่ีพระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาให ้แบ ่งมรดกให้คนอสิราเอลในแผ่นดินคา
นาอนั
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เมืองล้ี ภัย 
1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสส  ณ  ท่ี ราบโมอบั รมิแม่น้ํา

จอรแ์ดนใกล้เมืองเยรโีควา่ 2�จงบัญชาคนอสิราเอล  ให ้เขา
ยกเมืองให ้คนเลว ี ได้ อาศัยอยู่จากมรดกท่ีเขาได้ร ับน ้ันบ้าง
และยกทุ่งหญ้ารอบๆเมืองน้ันให ้คนเลว ี ด้วย 3  ให ้เมืองน้ัน
เป็นของเขาเพื่อจะได้อาศัยอยู่  ให ้ ทุ ่งหญ้าเพื่อฝูงสัตว์และ
ทรพัย ์สิ ่งของและสัตวทั์ง้สิน้ของเขา 4  ทุ ่งหญ้าของเมืองท่ี เจ้ 
ายกให ้แก่  คนเลว ีน้ันให ้มี เขตจากกําแพงเมืองและหา่งออก
ไปหน่ึงพันศอกโดยรอบ 5 และเจ้าจงวดัภายนอกเมืองสอง
พันศอกเป็นด้านตะวนัออก สองพันศอกเป็นด้านใต้ สอง
พันศอกเป็นด้านตะวนัตก สองพันศอกเป็นด้านเหนือ  ให ้
ตัวเมืองอยู ่กลาง  น่ี เป็นทุ่งหญ้าประจําเมืองเหล่าน้ัน 6 เมือง
ซ่ึงเจ้าจะยกให ้แก่  คนเลว ี  คือ เมืองล้ีภัยหกเมือง ซ่ึงเจ้าจะ
อนญุาตให้คนฆ่าคนหนีไปอยู่ และเจ้าจงเพิม่ให้เขาอกีส่ี สิ 
บสองเมือง 7 เมืองทัง้หมดท่ี เจ้ ายกให ้คนเลว ีเป็นส่ี สิ บแปด
หวัเมือง  มี  ทุ ่งหญ้าตามเมืองด้วย 8 และหวัเมืองท่ี เจ้ าจะให้
เขาจากกรรมสิทธิ์ของคนอสิราเอลน้ัน จากตระกูลใหญ่ เจ้ 
าก็เอาเมืองมากหน่อย จากตระกูลยอ่มเจ้าก็เอาเมืองน้อย
หน่อย  ทุ กตระกูลตามส่วนของมรดกซ่ึงเขาได้ รบั  ให ้ยกให ้
แก่  คนเลว ี� 9 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 10 �จงกล่าว
แก่คนอสิราเอลวา่ เม่ือเจ้าทัง้หลายข้ามแม่น้ําจอร ์แดน  
เข ้าในแผ่นดินคานาอนั 11  เจ้ าจงเลือกเมืองให้เป็นเมืองล้ี
ภัยสําหรบัเจ้า เพื่อคนท่ี ได้ ฆ่าคนด้วยมิ ได้ เจตนาจะหลบหนี
ไปอยู ่ท่ี น่ั นก ็ ได้ 12  ให ้เมืองเหล่าน้ันเป็นเมืองล้ีภัยจากผู้ ท่ี  
อาฆาต เพื่ อม ิ ให ้คนฆ่าคนจะต้องตายก่อนท่ีเขาจะยนืต่อ
หน้าชุ มน ุมชนเพื่อรบัการพิพากษา 13 และเมืองท่ี เจ้ ายกไว้



กันดารวถีิ 35:14 cv กันดารวถีิ 35:25

น้ันให้เป็นเมืองล้ีภัยหกเมือง 14  เจ้ าจงให้ทางฟากแม่น้ํา
จอรแ์ดนข้างน้ีสามเมือง และอกีสามเมืองในแผ่นดินคา
นาอนั  ให ้เป็นเมืองล้ี ภัย 15 ทัง้หกเมืองน้ี ให ้เป็นเมืองล้ีภัย
ของคนอสิราเอลและสําหรบัคนต่างด้าว และสําหรบัคนท่ี
อาศัยอยู่ท่ามกลางเขา เพื่อคนหน่ึงคนใดท่ี ได้ ฆ่าเขาโดยมิ 
ได้ เจตนาจะได้ หลบหนี ไปท่ี น่ัน 16 ถ้าผู้ใดตีเขาด้วยเครือ่ง
มือเหล็กจนคนน้ันถึงตาย  ผู้ น้ันเป็นฆาตกร  ให ้ประหารชวีติ
ฆาตกรน้ันเสียเป็นแน่ 17  ผู้ ใดทุบเขาให้ล้มลงด้วยก้อนหนิ
ในมือขนาดฆ่าคนได้ และเขาถึงตาย  ผู้ น้ันเป็นฆาตกร  ให ้
ประหารชวีติฆาตกรน้ันเสียเป็นแน่ 18 หรอืผู้ใดใช ้อาว ุธไม้ 
ท่ีอยู ่ในมือขนาดฆ่าคนได้ ตี เขาล้มลงและคนน้ันถึงตาย  ผู้ 
น้ันเป็นฆาตกร  ให ้ประหารชวีติฆาตกรน้ันเสียเป็นแน่ 19  
ให ้ ผู้ อาฆาตโลหติ เอง เป็น ผู้ประหารชวีติฆาตกร น้ัน ถ้า ผู้
อาฆาตพบเขาเม่ือใดก็ ให ้ประหารชวีติเสีย 20  แต่ ถ้าผู้ ใด
แทงเขาด้วยความเกลียดชงั หรอืซุ่มคอยขวา้งเขาจนเขา
ตาย 21 หรอืเพราะเป็นศั ตรู กันชกเขาล้มลง จนเขาตาย  
ให ้ประหารชวีติผู้ ท่ี ชกเขาน้ันเสียเป็นแน่ ด้วยวา่เขาเป็น
ฆาตกร เม่ือผู้อาฆาตโลหติพบเขาเม่ือใด  ก็  ให ้ประหารชวีติ
ฆาตกรน้ันเสีย 22  แต่ ถ้าผู้ใดโดยมิ ได้ เป็นศั ตรู กันแทงเขา
ทั นที หรอืเอาอะไรขวา้งเขาโดยมิ ได้ คอยซุ่ มด ักอยู่ 23 หรอื
ใช้ก้อนหนิขนาดฆ่าคนได้ขวา้งถูกเขาเข้าโดยมิ ได้  เหน็ และ
เขาถึงตาย และเขามิ ได้ เป็นศั ตรู และมิ ได้  มุ ่งทํารา้ยเขา 24  
ก็  ให ้ชุ มน ุมชนตัดสินความระหวา่งผู้ฆ่าและผู้อาฆาตโลหติ
ตามคําตัดสินน้ี 25  ให ้ชุ มน ุมชนชว่ยผู้ฆ่าให้พ้นจากมือผู้
อาฆาตโลหติ  ให ้ชุ มน ุมชนพาตัวเขากลับไปถึงเมืองล้ีภัย
ซ่ึงเขาได้ หนี ไปอยู ่น้ัน  ให ้เขาอยู ่ท่ี น่ันจนกวา่มหาปุโรหติผู้ 
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ได้  ถู กเจิมไว้ด้วยน้ํามันบร ิสุทธ ์ิถึงแก่ ความตาย 26  แต่ ถ้าผู้
ฆ่าคนออกไปพ้นเขตเมืองล้ี ภัย ซ่ึงเขาหนี เข ้าไปอยู่ในเวลา
ใด 27 และผู้อาฆาตโลหติพบเขานอกเขตเมืองล้ี ภัย และ
ผู้อาฆาตโลหติได้ฆ่าผู้ ฆ่าคนน้ันเสีย  ผู้ อาฆาตโลหติจะไม่ 
มี ความผิดเน่ืองด้วยโลหติตกของเขา 28 เพราะวา่ชายผู้
น้ันต้องอยู่ในเขตเมืองล้ีภัยจนมหาปุโรหติถึงแก่ ความตาย 
ภายหลังเม่ือมหาปุโรหติถึงแก่ความตายแล้ว  ผู้ ฆ่าคนน้ัน
จะกลับไปยงัแผ่นดิ นที ่เขาถือกรรมสิทธิ ์อยู ่ ก็ได้ 29  สิ ่งเหล่า
น้ีควรเป็นกฎเกณฑ์ แห ่งคําตัดสินของเจ้าตลอดชัว่อายุของ
เจ้าในท่ีอาศัยทัง้ปวงของเจ้า 30  ผู้ ใดฆ่าเขาตาย  ให ้ประหาร
ชวีติฆาตกรน้ันเสียตามปากของพยาน  แต่ อยา่ประหารชวีติ
ผู้ใดด้วยมีพยานปากเดียว 31 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  เจ้ าอยา่รบัค่า
ไถ่ ช ีวติของฆาตกรผู้ มี ความผิดถึงตายน้ัน  แต่ เขาต้องตาย
แน่ 32 และเจ้าอยา่รบัค่าไถ่ คนที ่ หลบหนี ไปยงัเมืองล้ีภัยเพื่อ
ให ้กล ับมาอยู่ในแผ่นดินของเขาก่อนท่ีมหาปุโรหติสิน้ชวีติ
33 ดังน้ันเจ้าจึงไม่กระทําให ้แผ่ นดิ นที ่ เจ้ าทัง้หลายอาศัยอยู ่
มีมลทิน เพราะวา่โลหติทําให ้แผ่ นดินเป็นมลทิน และไม่ มี  
สิ ่งใดท่ีจะชาํระแผ่นดินให้หมดมลทิ นที ่ เก ิดขึ้นเพราะโลหติ
ตกในแผ่นดินน้ันได้ นอกจากโลหติของผู้ ท่ี  ทําให ้โลหติตก
34  เจ้ าอยา่กระทําให ้เก ิดมลทินในแผ่นดิ นที ่ เจ้ าอาศัยอยู่  ท่ี 
เราอยู ่ท่ามกลาง เพราะวา่เราคือพระเยโฮวาห ์อยู ่ท่ามกลาง
คนอสิราเอล�

36

กฎต่างๆเรือ่งมรดก
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1 หวัหน้าครอบครวัคนกิเลอาด  บุ ตรชายของมาคีร์  ผู้ 
เป็นบุตรชายของมนัสเสห์ ครอบครวัต่างๆของบุตรชายโย
เซฟ  เข ้ามาใกล้และพูดต่อหน้าโมเสสและต่อหน้าประมุข
คือบรรดาหวัหน้าคนอสิราเอล 2 เขาพูดวา่ �พระเยโฮวาห ์
ได้ บัญชา เจ้า นาย ของ ข้าพเจ้า ให้ จับ สลาก ยก แผ่น ดิน ให้
เป็นมรดกแก่คนอสิราเอล และเจ้านายของข้าพเจ้าได้รบั
บัญชาจากพระเยโฮวาห ์ให ้ยกมรดกของเศโลเฟหดัพี่น้อง
ของ เรา แก่ บุ ต รสาว ของ เขา 3 ถ้า เธอ ทัง้ หลาย แต่งงาน
กับบุตรชายทัง้หลายของคนอสิราเอลตระกูลอื่นแล้ว ส่วน
มรดก ของ บรรพบุรุษ ของ เรา จะ เพิม่ ให้ กับ มรดก ของ คน
ตระกูลท่ีเธอไปอยู ่ด้วย เพราะฉะน้ันจึงเป็นการท่ีนํามรดก
ไปจากส่วนท่ีเป็นของเรา 4 และเม่ือถึงปีเสียงแตรของคน
อสิราเอล มรดกท่ีเป็นส่วนของเธอก็จะถูกยกไปเพิม่เข้ากับ
ส่วนของตระกูลท่ีเธอไปอยู ่ด้วย จึงเป็นการท่ีนําส่วนมรดก
ของเธอไปจากส่วนมรดกของตระกู ลบ ิดาของเรา� 5 และ
โมเสสบัญชาคนอสิราเอลตามพระดํารสัของพระเยโฮวาห ์
วา่ �ตระกูลคนโยเซฟพูดถูกต้องแล้ว 6  น่ี คือสิง่ท่ีพระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาเก่ียวกับบุตรสาวของเศโลเฟหดั ซ่ึงวา่ �จง
ให้เธอแต่งงานกับใครท่ีเธอพอใจ  แต่ เธอต้องแต่งงานกับ
คนภายในครอบครวัตระกู ลบ ิดาของเธอ 7  ดังน้ี แหละส่วน
มรดกของคนอสิราเอลจะไม่ ถู กโยกยา้ยจากตระกูลหน่ึง
ไปให ้อ ีกตระกูลหน่ึง คนอสิราเอลทุกคนต้องอยู่ในท่ีมรดก
แหง่ตระกูลบรรพบุรุษของตน 8 และบุตรสาวทุกคนผู้รบั
กรรมสิทธิ์มรดกในตระกูลคนอสิราเอลตระกูลใด  ให ้เป็น
ภรรยาของคนใดคนหน่ึงในครอบครวัในตระกู ลบ ดิาของตน
เพื่อคนอสิราเอลทุกคนจะถือกรรมสิทธิม์รดกของบิดาของ



กันดารวถีิ 36:9 cviii กันดารวถีิ 36:13

เขา 9 ดังน้ันจะไม่ มี มรดกท่ี ถู กโยกยา้ยจากตระกูลหน่ึงไปย ั
งอ ีกตระกูลหน่ึง เพราะวา่คนอสิราเอลแต่ละตระกูลควรคง
อยู่ในท่ีมรดกของตน� � 10 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส
อยา่งไร  บุ ตรสาวทัง้หลายของเศโลเฟห ัดก ็กระทําอยา่งน้ัน
11 เพราะวา่มาลาห์  ที รซาห์ โฮกลาห์  มิ ลคาห์ และโนอาห์
 บุ ตรสาวของเศโลเฟหดั  ได้  แต่ งงานกับบุตรชายทัง้หลาย
ของพี่น้องแห ่งบ ิดาของตน 12 เธอได้ แต่ งงานกับครอบครวั
คนมนัสเสห ์บุ ตรชายของโยเซฟ และส่วนมรดกของเธอ
ก็ คงอยู ่ในตระกูลแหง่ครอบครวับิดาของเธอ 13 ข้อความ
เหล่าน้ีเป็นบทบัญญั ติ และคําตัดสินซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรง
บัญชาทางโมเสสแก่คนอสิราเอล  ณ  ท่ี ราบโมอบั รมิแม่น้ํา
จอรแ์ดนใกล้เมืองเยร ีโค 
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