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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

กันดารวิถี

เล่มนี้เป็นเล่มที่สี่ในห้าเล่มที่โมเสสเขียนขึ้น ห้าเล่มนี้เรา
เรียกกันว่า เพ็ นทะทูก เล่มนี้ เรียกว่า “กันดารวิถี” เพราะ
ว่าการ นั บ จํานวน คน ของ อิสราเอล ได้ บันทึก ไว้ ใน เล่มนี้
อีกชื่อหนึ่ งสําหรับเล่มนี้ก็คือ “หนังสือเกี่ยวกับการเดินทาง”
เพ ราะ ว่า เล่มนี้ เริม
่ ่ภูเขา
่ ต้น เมื่อ ประชาชน อิสราเอล อยูที
ซีนาย แล้ว สิน
้ สุด ลง เมื่อ พวก เขา ตัง้ ค่าย ที่ เขตแดน ฝ่าย
เหนื อ ของ ประ เทศ โมอับที่แม่น้าํ จอร์แดน และ ตอน นั ้น
ชาว อิสราเอล กําลัง วางแผน ที่ จะ ข้าม แม่น้ํา จอร์แดน แล้ว
เข้าไป อยู่ ใน แผ่นดินที่ พระเจ้า ทรง สัญญา ไว้ กับ พวก เขา
ตามประวัติศาสตร์เล่มนี้ต่อจากหนั งสืออพยพ แล้วหนั งสือ
เลวีนิ ติซึ่ง เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติของพระเจ้า อยูระหว่
่
าง
สองเล่มนี้
มีอยูสองบทที
่
่ บันทึก จํานวนคนของอิสราเอล คือ บทที่ 1
และ 26 ที่เหลือบันทึกการเดินทางของชนชาติอส
ิ ราเอลจาก
ภูเขาซีนายไปถึงแม่น้ําจอร์แดน
การนั บบรรดาผู้ชายที่สามารถเข้าสงครามได้
1 ณ วัน ที่หน่ง
ึ เดือนที่ สองปีที่สองตัง้ แต่ เขาทัง้ หลายออก
จากประเทศอียป
ิ ต์ พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสในพลับพลา
แห่งชุมนุม ณ ถิน
่ ทุรกันดารซีนายว่า 2 “เจ้าจงนั บชุมนุมชน
อิสราเอล ทัง้ หมด ตาม ครอบครัว ตาม เรือน บรรพบุรุษ ตาม
จํานวน ราย ชื่อ ผู้ ชาย เรียง ตัวทุกคน 3 ตัง้ แต่อายุได้ยี่สิบ ปี
ขึ้น ไปบรรดาคนที่ ออกรบได้ ในกองทัพ พวกอิสราเอล เจ้า
กับ อา โรน จง จัด ตัง้ เขา ทัง้ หลาย ไว้ เป็น กองๆ 4 และ จง มี
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คนอยู่ ด้วยเจ้า จากทุก ตระกูล ทุกคนนั ้น ให้ เป็น หัวหน้า ใน
เรือนบรรพบุรุษ ของเขา 5 และเหล่า นี้ คือ ชื่อ ชายทัง้ ปวงที่
จะยืน อยู่ กับ เจ้า คือ เอลีซูร์บุตรชายเชเดเออร์ จากตระกูล
รู เบน 6 เชลูมิเอ ลบุตร ชา ยศู ริ ชด
ั ดัย จาก ตระกูล สิ เม โอน
7 นา โชน บุตร ชาย อัม มี นา ดับ จาก ตระกูล ยู ดาห์ 8 เนธัน
เอ ลบุตร ชา ยศุอาร์ จาก ตระกูล อิส สา คาร์ 9 เอ ลี อับ บุตร
ชาย เฮ โลน จาก ตระ กูล เศบูลุน 10 จาก ลูก หลาน ของ โย
เซฟ มีเอ ลี ชา มา บุตร ชาย อัม มี ฮูด จาก ตระ กูล เอ ฟ รา อิม
และ กามา ลิ เอ ลบุตร ชาย เป ดา ซูร ์ จาก ตระกูล มนั ส เสห์
11 อาบี ดัน บุตร ชา ยกิเด โอ นี จาก ตระกูล เบน ยา มิน 12 อา
หิเย เซอร์บุตร ชาย อัม มี ชัด ดัย จาก ตระกูล ดาน 13 ปากีเอ
ลบุตรชายโอคราน จากตระกูล อาเชอร์ 14 เอลี ยาสาฟบุตร
ชายเดอู เอล จากตระกูล กาด 15 อาหิราบุตรชายเอนั น จาก
ตระกูลนัฟ ทาลี” 16 คนเหล่า นี้ เป็น คนที่ ชุมนุมชนเลือกให้
เป็น ประมุข แห่ง ตระกูล ของบรรพบุรุษ ของเขา เป็น หัวหน้า
คนอิสราเอลที่ นั บ เป็น พันๆ 17 โมเสสและอาโรนได้ นํา คน
เหล่า นี้ ที่ระบุชื่อ มาแล้ว 18 และในวันที่หน่งึ เดือนที่ สองคน
เหล่า นี้ ก็เรียก ประชุม ชน ทัง้ หมด เข้า มา ขึ้น ทะเบียน ตาม
ครอบครัวและตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อเรียง
ตัว คนทัง้ ปวงที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบปีขึ้น ไป 19 ตามที่พระเยโฮ
วาห์ตรัสสงั ่ โมเสส ไว้ ท่าน จึง นั บ คน ที่ ถิน
่ ทุรกัน ดาร ซี นาย
ดังนี้ 20 คนรู เบนบุตรหัวปี ของอิสราเอล โดยพงศ์พันธุของ
์
เขา ตาม ครอบครัว ตาม เรือน บรรพบุรุษ ตาม จํานวน ราย
ชื่อ ผู้ ชาย เรียง ตัวทุกคน ที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบ ปี ขึ้น ไป ที่ ออก
รบ ได้ทัง้ หมด 21 จํานวน คนใน ตระกูล รู เบน เป็น สี่ หมื่น หก
พัน ห้า ร้อยคน 22 คนสิ เมโอน โดยพงศ์พันธุของเขา
์
ตาม
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ครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ทุกคนที่เขานั บตามจํานวน
ราย ชื่อ ผู้ ชาย เรียง ตัวทุกคน ที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบ ปี ขึ้น ไป ที่
ออก รบ ได้ทัง้ หมด 23 จํานวน คนใน ตระกูล สิ เม โอน เป็น ห้า
หมื่น เก้า พัน สามร้อยคน 24 คนกาด โดยพงศ์พันธุของเขา
์
ตาม ครอบครัว ตาม เรือน บรรพบุรุษ ตาม จํานวน ราย ชื่อ
คนที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ทัง้ หมด 25 จํานวน
คนในตระกูล กาดเป็น สี่ หมื่น ห้า พัน หกร้อยห้า สิบ คน 26 คน
ยู ดาห์ โดย พงศ์พันธุของ
์
เขา ตาม ครอบครัว ตาม เรือน
บรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคนที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบปี ข้น
ึ ไป
ที่ ออกรบได้ทัง้ หมด 27 จํานวนคนในตระกูล ยู ดาห์ เป็น เจ็ด
หมื่น สี่ พัน หก ร้อย คน 28 คน อิส สา คาร์ โดย พงศ์พันธุของ
์
เขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อ
คนที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ทัง้ หมด 29 จํานวน
คนในตระกูล อิส สาคาร์ เป็น ห้า หมื่น สี่ พัน สี่ ร้อยคน 30 คน
เศบูลุน โดย พงศ์พันธุของ
์
เขา ตาม ครอบครัว ตาม เรือน
บรรพบุรุษ ตาม จํานวน ราย ชื่อ คน ที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบ ปี ขึ้น
ไปที่ ออกรบได้ทัง้ หมด 31 จํานวนคนในตระกูล เศบูลุนเป็น
ห้า หมื่น เจ็ด พัน สี่ ร้อยคน 32 จากลูก หลานของโยเซฟ คือ
คน เอ ฟ รา อิม โดย พงศ์พันธุของ
์
เขา ตาม ครอบครัว ตาม
เรือน บรรพบุรุษ ตาม จํานวน ราย ชื่อ คน ที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบ
ปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ทัง้ หมด 33 จํานวนคนตระกูล เอฟราอิม
เป็น สี่ หมื่น ห้า ร้อย คน 34 คน มนั ส เสห์ โดย พงศ์พันธุของ
์
เขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อ
คนที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ทัง้ หมด 35 จํานวน
คนใน ตระกูล มนั ส เสห์ เป็น สาม หมื่น สอง พัน สอง ร้อย คน
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36 คนเบนยามิน

โดยพงศ์พันธุของเขา
์
ตามครอบครัว ตาม
เรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคนที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบปี
ขึ้นไปที่ ออกรบได้ทัง้ หมด 37 จํานวนคนในตระกูลเบนยามิน
เป็นสามหมื่นห้าพันสี่รอ
้ ยคน 38 คนดาน โดยพงศ์พันธุของ
์
เขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อ
คนที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ทัง้ หมด 39 จํานวน
คนใน ตระกูล ดาน เป็น หก หมื่น สอง พัน เจ็ด ร้อย คน 40 คน
อา เชอ ร์ โดย พงศ์พันธุของ
์
เขา ตาม ครอบครัว ตาม เรือน
บรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคนที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบปี ข้น
ึ ไป
ที่ ออกรบได้ทัง้ หมด 41 จํานวนคนในตระกูล อาเชอร์ เป็น สี่
หมื่น หนึ่ ง พัน ห้า ร้อยคน 42 คนนั ฟ ทาลี โดยพงศ์พันธุของ
์
เขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อ
คนที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ทัง้ หมด 43 จํานวน
คนใน ตระ กูลนัฟ ทา ลี เป็น ห้า หมื่น สาม พัน สี่ ร้อย คน
44 จํานวนคนเหล่า นี้ เป็ น คนที่ โมเสสกับ อาโรน และประมุข
ทัง้ สิบ สองคนของคนอิสราเอล ผู้แทนเรือนบรรพบุรุษ ของ
ตนได้ นับ ไว้ 45 ฉะนั ้น จํานวนคนอิสราเอลทัง้ หมดที่ นับ ตาม
เรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนคนที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบปี ขึ้น ไป
ทุก คนใน อิสราเอล ซึ่ง ออก รบ ได้ 46 จํานวน คน ทัง้ หมด ที่
นั บนน
ั ้ เป็น หกแสนสามพัน ห้า ร้อยห้า สิบ คน 47 แต่มิได้นั บ
คนเลวีตามตระกูลบรรพบุรุษของตนรวมด้วย 48 เพราะพระ
เยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
คนเลวีไม่ต้องเข้าสงคราม

49 “เฉพาะตระกูลเลวีเจ้าอย่านั บและอย่าทําสํามะโนครัว

ไว้ในคนอิสราเอล 50 แต่เจ้าจงตัง้ คนเลวีไว้สําหรับพลับพลา
พระโอวาท สําหรับ บรรดาเครือ
่ งใช้กับทุ กสิ่ง ที่เกี่ยวข้องกับ
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พลับพลา ให้เขา ขน พลับพลา และ บรรดา เครือ
่ ง ใช้ กับ ปฏิ
บัติงานพลับพลานั ้น และตัง้ เต็นท์อยูรอบพลั
่
บพลา 51 เมื่อ
จะยกพลับพลาไปคนเลวี จะต้องรือ
้ พลับพลาลง และเมื่อ
จะ ตัง้ พลับ พลาขึ้นก็ให้คน เลวี เป็น ผู้จัด ตัง้ ผู้อื่น เข้า มา
ใกล้พลับพลา ผู้นั ้นต้องถูกโทษถึงตาย 52 ให้คนอิสราเอลตัง้
เต็นท์ตามที่ของตนแต่ละพวก และแต่ละคนตามค่ายของ
ตน และแต่ละคนตามธงตระกูลของตน 53 แต่ให้คนเลวีตัง้
เต็นท์รอบพลับพลาพระโอวาท เพื่อมิให้พระพิโรธเกิดเหนื อ
ชุมนุมชนอิสราเอล ให้ตระกูล เลวีปฏิบัติงานพลับพลาพระ
โอวาท” 54 คนอิสราเอลก็ กระทํา ดัง นั ้น เขาทัง้ หลายกระทํา
ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ทุกประการ

2
การจัดค่ายและผู้นําให้แต่ละตระกูล
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส และ อา โร นว่า 2 “ให้คน
อิสราเอล ตัง้ ค่าย อยู่ ตาม ธง ของ ตน ทุก คน ตาม ธง ตรา
เรือนบรรพบุรุษของตน ให้ตัง้ เต็นท์หน
ั หน้าเข้าหาพลับพลา
3
แห่ง ชุมนุมทุกด้าน พวกที่ ตัง้ ค่ายด้านตะวัน ออกทางดวง
อาทิตย์ขึ้น ให้เป็นของธงค่ายยูดาห์ตามกองของเขา นาโชน
บุตรชายอัมมีนาดับจะเป็นนายกองของคนยูดาห์ 4 พลโยธา
ที่ นับ ไว้นี้ มีเจ็ด หมื่น สี่ พัน หกร้อยคน 5 ให้ตระกูล อิส สาคาร์
ตัง้ ค่ายเรียงถัดมา เนธันเอลบุตรชายศุอาร์จะเป็นนายกอง
ของคนอิส สาคาร์ 6 พลโยธาที่ นับ ไว้นี้ มีห้า หมื่น สี่ พัน สี่ รอ
้ ย
7
คน ให้ตระกูล เศบูลุนเรียงถัด ยู ดาห์ไป เอลี อบ
ั บุตรชายเฮ
8
โลนจะเป็นนายกองของคนเศบูลุน พลโยธาที่ นับไว้นี้ มีห้า
หมื่น เจ็ด พัน สี่ รอ
้ ยคน 9 จํานวนชนทัง้ หมดที่ นับ เข้า ในค่าย
ยูดาห์ตามกองของเขาเป็นหนึ่ งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ รอ
้ ย
1
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คน เมื่อ ออกเดิน คนเหล่า นี้ จะยกไปก่อน 10 ให้ธงค่ายของ
รู เบน ตัง้ ทาง ทิศ ใต้ ตาม กอง ของ เขา เอลีซูร์บุตร ชาย เชเด
เออร์จะเป็น นายกองของคนรู เบน 11 พลโยธาที่ นับ ไว้นี้ มีสี่
หมื่นหกพันห้าร้อยคน 12 ให้ตระกูลสิ เมโอนตัง้ ค่ายเรียงถัด
มา เชลูมิเอ ลบุตร ชา ยศู ริ ชด
ั ดัย จะ เป็น นายก อง ของ คน สิ
เม โอน 13 พล โยธา ที่ นั บ ไว้นี้ มีห้า หมื่น เก้า พัน สาม ร้อย คน
14 ให้ตระกูล กาดเรียงถัด รู เบนไป เอลี ยาสาฟบุตรชายเรอู
เอลจะเป็นนายกองของคนกาด 15 พลโยธาที่นับไว้นี้ มีสีห
่ มื่น
ห้า พัน หกร้อยห้า สิบ คน 16 จํานวนคนทัง้ หมดที่ นั บ เข้า ใน
ค่ายรู เบนตามกองของเขาเป็น หนึ่ ง แสนห้า หมื่น หนึ่ ง พัน
สี่ รอ
้ ยห้า สิบ คน เมื่อ ออกเดิน คนเหล่า นี้ จะเป็น พวกที่สอง
17 แล้ว ให้ยกพลับ พลา แห่ง ชุมนุม เดิน ตาม ไป ให้ค่าย คน
เลวีอยูกลางกระบวนค่
่
าย เขาตัง้ ค่ายอยู่ อน
ั ดับ ใดก็ให้ออก
เดินไปตามอันดับนน
ั ้ ทุกค่ายตามอันดับตามธงตระกูลของ
ตน 18 ให้ธงค่ายของเอฟราอิมตัง้ ทางทิศตะวันตกตามกอง
ของเขา เอลี ชามาบุตรชายอัม มี ฮูด จะเป็น นายกองของคน
เอฟราอิม 19 พลโยธาที่ นับ ไว้นี้ มีสี่ หมื่น ห้า ร้อยคน 20 ให้คน
ตระกูล มนั ส เสห์ เรียงถัด มา กามาลิ เอลบุตรชายเปดาซูร ์
จะเป็นนายกองของคนมนั สเสห์ 21 พลโยธาที่ นับไว้นี้ มีสาม
หมื่น สองพัน สองร้อยคน 22 ให้ตระกูล เบนยามิ น เรียงถัด เอ
ฟราอิมไป อาบีดันบุตรชายกิเดโอนี จะเป็นนายกองของคน
เบนยามิน 23 พลโยธาที่ นับ ไว้นี้ มีสามหมื่น ห้า พัน สี่ รอ
้ ยคน
24 จํานวนคนทัง
้ หมดที่นับเข้าในค่ายเอฟราอิมตามกองของ
เขาเป็นหนึ่ งแสนแปดพันหนึ่ งร้อยคน เมื่อออกเดินคนเหล่า
นี้ จะเป็น พวกที่สาม 25 ให้ธงค่ายของดานตัง้ ทางทิศ เหนื อ
ตามกองของเขา อาหิเยเซอร์บุตรชายอัม มี ชัด ดัย จะเป็น
นายกองของคนดาน 26 พลโยธาที่นับไว้นี้ มีหกหมื่นสองพัน
เจ็ด ร้อยคน 27 ให้ตระกูล อาเชอร์ตัง้ ค่ายเรียงถัด มา ปากีเอ
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ลบุตรชายโอครานจะเป็น นายกองของคนอาเชอร์ 28 พล
โยธาที่ นับ ไว้นี้ มีสี่ หมื่น หนึ่ ง พัน ห้า ร้อยคน 29 ให้ตระกูลนัฟ
ทาลี เรียงถัด ดานไป อาหิราบุตรชายเอนั นจะเป็น นายกอง
ของ คน นั ฟ ทา ลี 30 พล โยธา ที่ นั บ ไว้นี้ มีห้า หมื่น สาม พัน สี่
ร้อยคน 31 จํานวนคนทัง้ หมดที่ นับเข้าในค่ายดาน เป็นหนึ่ ง
แสนห้า หมื่น เจ็ด พัน หกร้อยคน เมื่อ ออกเดิน คนเหล่า นี้ จะ
เป็น พวกสุดท้าย เดิน ตามธงตระกูล ของตน” 32 คนเหล่า นี้
เป็น ชนชาติ อส
ิ ราเอลที่ นับ ตามเรือนบรรพบุรุษ คนทัง้ หมด
ที่อยูในค่
่
ายนั บ ตามกองมี หกแสนสามพัน ห้า ร้อยห้า สิบ คน
33 แต่มิได้นั บ พวกเลวีรวมเข้า ในคนอิสราเอล ตามที่พระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส 34 คนอิสราเอลก็กระทําดังนั ้น เขา
ทัง้ หลายตัง้ ค่ายอยู่ ตามธง และยกออกเดิน ไปทุก คนตาม
ครอบครัว ของตน ตามเรือนบรรพบุรุษ ของตน ตามที่พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ทุกประการ

3
พวกปุโรหิตและคนเลวีถูกแยกตัง้ ไว้

1 ต่อไปนี้ เป็ นพงศ์พันธุของอาโรนและโมเสสครั
์
ง้ เมื่อพระ

เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส บน ภูเขา ซีนาย 2 ชื่อบุตร ชาย ของ
อาโรนมีดังนี้ นาดับ บุตรหัวปี อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธา
มาร์ 3 นี่ แห ละ เป็น ชื่อบุตร ชาย ของ อา โร นที่ได้เจิม ไว้ เป็น
ปุโรหิต เป็น ผู้ที่ท่านสถาปนาไว้ให้ปฏิบัติในตําแหน่ ง ปุโรหิต
4 แต่นาดับ และอาบี ฮู ตายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เมื่อ
เขาเอาไฟที่ ผิด รู ป แบบมาถวายบูชาต่อ พระพักตร์ พระเย
โฮ วาห์ที่ถิน
่ ทุรกัน ดาร ซีนาย และ ต่าง ก็ไม่มีบุตร ดัง นั ้น เอ
เลอ า ซาร์ และ อิธา มาร์ จึง ได้ปรนนิ บัติใน ตําแหน่ ง ปุโรหิต
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อยู่ ในสายตาของอาโรนบิ ดาของเขา 5 พระเยโฮวาห์ ตรัส
กับ โมเสส ว่า 6 “จง นํา ตระ กูล เลวีเข้า มา ใกล้ และ ตัง้ เขา
ไว้ ต่อ หน้า อา โรน ปุโรหิต ให้เขา ปรน นิ บติ
ั อา โรน 7 เขา จะ
ปฏิ บัติหน้าที่แทน อา โรน และ แทน ชุมนุม ชน ทัง้ หมด หน้า
พลับพลาแห่ง ชุมนุม ขณะเขาปฏิ บัติงานที่พลับพลา 8 เขา
จะดูแลบรรดาเครือ
่ งใช้ ของพลับพลาแห่ง ชุมนุม และปฏิ
บัติหน้าที่แทน คน อิสราเอล เมื่อ เขา ปฏิ บัติงาน ที่พลับพลา
9 จงมอบคนเลวีไว้กับ อาโรนและกับ บุตรชายทัง
้ หลายของ
อาโรน เขาทัง้ หลายรับ เลือกจากคนอิสราเอลมอบไว้กับ อา
โรนแล้ว 10 เจ้าจงแต่ง ตัง้ อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของ
อาโรนให้ปฏิบัติงานตามตําแหน่ งปุโรหิต แต่คนอื่นที่เข้ามา
ใกล้ จะต้องถูก ลงโทษถึง ตาย” 11 และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ
โมเสสว่า 12 “ดูเถิด เราเองได้ เลือกคนเลวีจากคนอิสราเอล
แทน บรรดา บุตร หัวปี ท่ามกลาง คน อิสราเอล ที่ คลอด จาก
ครรภ์ มารดาก่อน คนเลวี จะเป็น ของเรา 13 เพราะบรรดา
บุตรหัวปีเป็นของเรา ในวันที่เราได้ประหารชีวตบ
ิ ุตรหัวปีทัง้
หลายในประเทศอียป
ิ ต์นั ้น เราได้ เลือกบรรดาบุตรหัวปี ใน
อิสราเอล ทัง้ มนุษย์ และสัตว์ เดียรัจฉานไว้ เป็น ของเรา ทัง้
หลายเหล่านี้ ต้องเป็นของเรา เราคือพระเยโฮวาห์”
แต่ละครอบครัวของคนเลวี คือเกอร์โชน โคฮาท และเม
รารี
14 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสที่ ถิน
่ ทุรกัน ดารซี นายว่า
15 “จง นั บ คน เลวี ตาม เรือน บรรพบุรุษ และ ตาม ครอบครัว
คือ ท่านจงนั บ ผู้ชายทุก คนที่มีอายุตัง้ แต่เดือนหนึ่ ง ขึ้น ไป”
16 โมเสสจึง ได้ นับ เขาทัง
้ หลายตามพระดํารัส ของพระเยโฮ
วาห์ดัง ที่พระองค์ตรัสสงั ่ ไว้ 17 ต่อ ไปนี้ เป็น ชื่อบุตรชายของ
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เลวี คือเกอร์โชน โคฮาท และเมรารี 18 ชื่อบุตรชายของเกอร์
โชนตามครอบครัว คือ ลิบนี และชิ เมอี 19 บุตรชายของโค
ฮาทตามครอบครัว คืออัม ราม อิส ฮาร์ เฮโบรน และอุส ซี
เอล 20 และบุตรชายของเมรารีตามครอบครัว คือมาลี และ
มูชี นี่ เป็น ครอบครัว คน เลวี ตาม เรือน บรรพบุรุษ ของ เขา
21 วงศ์เกอร์โชนมี ครอบครัว ลิบนี และครอบครัว ชิ เมอี เหล่า
นี้ เป็นครอบครัวเกอร์โชน 22 จํานวนคนทัง้ หลาย คือจํานวน
ผู้ชายทัง้ หมดที่มีอายุตัง้ แต่เดือนหนึ่ ง ขึ้น ไปเป็น เจ็ด พัน ห้า
ร้อยคน 23 ครอบครัวเกอร์โชนนั ้นจะต้องตัง้ ค่ายอยู่ข้างหลัง
พลับพลาด้านตะวันตก 24 มีเอลี ยาสาฟบุตรชายลาเอลเป็น
หัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของเกอร์โชน
การจัดค่ายและการแบ่งงานต่างๆของครอบครัวเลวี

25

งาน ที่วงศ์เกอร์ โชน ปฏิ บัติใน พลับพลา แห่ง ชุมนุม มี
งาน พลับพลา งาน เต็นท์พร้ อม กับ เครือ
่ ง คลุม เต็นท์ และ
26
ม่าน ประตูพลับ พลา แห่ง ชุมนุม
ม่าน บัง ลาน และ ม่าน
ประตูลาน ซึ่ง อยู่ รอบพลับพลาและแท่ นบูชา รวมทัง้ เชือก
โยง ทัง้ งาน สารพัด ที่เกี่ย วกับ สิง่ เหล่า นี้ 27 วงศ์โค ฮา ทมี
ครอบ ครัวอัม ราม ครอบ ครัวอิส ฮาร์ ครอบครัว เฮ โบ รน
ครอบ ครัวอุส ซี เอล เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว โค ฮาท 28 ตาม
จํานวน ผู้ชาย ทัง้ หมด ที่มีอายุตัง้ แต่เดือน หนึ่ ง ขึ้น ไป เป็น
แปด พัน หก ร้อย คน เป็น คน ปฏิ บัติหน้าที่สถาน บริสุทธิ์
29 บรรดาครอบครัว ลูก หลานของโคฮาทจะตัง
้ ค่ายอยู่ ทาง
30
ด้าน ใต้ ของ พลับพลา
มีเอ ลี ซา ฟาน บุตร ชา ยอุส ซี เอล
เป็น หัวหน้า เรือน บรรพบุรุษ ของ ครอบครัว โค ฮาท 31 คน
เหล่า นี้ มีหน้าที่ดูแล หีบ พระ โอวาท โต๊ะ คัน ประทีป แท่น
บูชาทัง้ สองและเครือ
่ งใช้ต่างๆของสถานบริสุทธิ์ ซึ่งปุโรหิต
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ใช้ปฏิบัติงานและม่าน ทัง้ งานสารพัด ที่เกี่ย วกับ สิง่ เหล่า นี้
32 เอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนปุโรหิตเป็ นนายใหญ่เหนื อ
หัวหน้า ของ คน เลวี และ ตรวจ ตรา ผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติสถาน
บริสุทธิ์ 33 วงศ์เม รา รีมีครอบครัว มาลี และ ครอบ ครัว มูชี
เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว เม รา รี 34 จํานวน คน ทัง้ หลาย คือ
จํานวนผู้ชายทัง้ หมดที่มีอายุตัง้ แต่หน่งึ เดือนขึ้น ไปเป็น หก
พัน สอง ร้อย คน 35 และ ศุรีเอ ลบุตร ชา ยอาบี ฮา อิล เป็น
หัวหน้า เรือนบรรพบุรุษ ของครอบครัว เมรารี คนเหล่า นี้ จะ
ตัง้ ค่ายอยูด
่ ้านเหนื อของพลับพลา 36 งานที่กําหนดให้แก่ลูก
หลานเมรารีคืองานดูแลไม้กรอบพลับพลา ไม้กลอน ไม้เสา
ฐาน รอง และ เครือ
่ ง ประกอบ สิง่ เหล่า นี้ ทัง้ หมด ทัง้ งาน
สารพัด ที่เกี่ย วกับ สิง่ เหล่า นี้ 37 และ เสา รอบ ลาน พร้ อม
กับ ฐาน รอง หลัก หมุด และ เชือก โยง 38 และ บุคคล ที่ จะ
ตัง้ ค่ายอยูหน
่ ้า พลับพลาด้านตะวัน ออกหน้า พลับพลาแห่ง
ชุมนุม ด้าน ที่ดวง อาทิตย์ขึ้น มีโมเสส และ อา โร นกับลูก
หลาน ของ ท่าน มีหน้าที่ดูแล การ ปรน นิ บัติภายใน สถาน
บริสุทธิ์ และ บรรดา กิจการ ที่ พึง กระทํา เพื่อ คน อิสราเอล
และผู้ใดอื่นที่เข้ามาใกล้ จะต้องถูกลงโทษถึงตาย 39 บรรดา
คนที่ นับ เข้า ในคนเลวี ซึ่ง โมเสสและอาโรนได้ นับ ตามพระ
ดํารัสของพระเยโฮวาห์ เป็นบรรดาผู้ชายทัง้ หมดตามครอบ
ครัวที่มีอายุตัง้ แต่หน่งึ เดือนขึ้นไปเป็นสองหมื่นสองพันคน
การไถ่ถอนบุตรหัวปี
40 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงนั บ บุตรชาย
หัวปี ทัง้ หลายของคนอิสราเอล ที่มีอายุตัง้ แต่หน่งึ เดือนขึ้น
ไป จง จดจํา นว นรา ย ชื่อ ไว้ 41 เจ้า จง กัน พวก เลวีไว้ให้เรา
(เรา คือ พระ เย โฮ วาห์) ทัง้ นี้ เพื่อ แทน บรรดา บุตร หัวปี
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ท่ามกลางคนอิสราเอล และให้สัตว์ทัง้ ปวงของคนเลวีแทน
สัตว์หัวปีทัง้ หลายของคนอิสราเอล” 42 ดัง นั ้น โมเสสจึง ได้
นั บ บรรดา บุตร หัวปี ท่ามกลาง คน อิสราเอล ตาม ที่พระ เย
โฮ วาห์ตรัสสัง่ ท่าน 43 บุตร ชาย หัวปี ทัง้ หลาย ตาม จํานวน
ชื่อ ที่ นับ ได้ ซึ่งมีอายุตัง้ แต่หน่งึ เดือนขึ้น ไป มีสองหมื่น สอง
พัน สอง ร้อย เจ็ด สิบ สาม คน 44 และ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ
โมเสส ว่า 45 “จง เอา คน เลวี แทน บุตร หัวปี ทัง้ หมด ของ คน
อิสราเอล และเอาสัตว์ ทัง้ หลายของคนเลวี แทนสัตว์ ของ
คน อิสราเอล คน เลวี จะ เป็น ของ เรา เรา คือ พระ เย โฮ วาห์
46 สําหรับ เป็ น ค่า ไถ่บุตร หัวปี ของ คน อิสราเอลจํานวนสอง
ร้อยเจ็ด สิบ สามคนที่เกิน จํานวนผู้ชายคนเลวีนั ้น 47 เจ้าจง
เก็บคนละห้าเชเขล คือ จงเก็บตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์
(เชเขลหนึ่ งมียี่สิบเก-ราห์) 48 และมอบเงิน ซึ่ง ต้องเสีย เป็น
ค่า ไถ่ ของ คน ที่เกิน เหล่า นั ้น ให้ไว้แก่อา โรน และ ลูก หลาน
ของท่าน” 49 โมเสสจึงเก็บเงินค่าไถ่ จากคนเหล่านั ้นที่เกินก
ว่า จํานวนคนที่คนเลวีไถ่ไว้ 50 คือ ท่านเก็บ เงิน จากบุตรหัวปี
ของคนอิสราเอล เป็นเงินจํานวนหนึ่ งพันสามร้อยหกสิบห้า
เชเขล นั บ ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ 51 และโมเสสได้ นํา
เอาเงินค่าไถ่ให้แก่อาโรนและลูกหลานของอาโรน ตามพระ
ดํารัสของพระเยโฮวาห์ ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส
ไว้

4
คนโคฮาทรับผิดชอบต่อสิง่ บริสุทธิ์ที่สุดในพลับพลา

พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส และ อา โร นว่า 2 “จง ทํา
สํามะโนครัว ลูก หลาน โค ฮาท จาก คน เลวี ตาม ครอบครัว
และตามเรือนบรรพบุรุษ 3 จากคนที่มีอายุสามสิบ ปี ถึง ห้า
1
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สิบปี ทุกคนที่เข้าปฏิบติ
ั งานได้ เพื่อทํางานในพลับพลาแห่ง
ชุมนุม 4 นี่ เป็น งานที่ ลูก หลานโคฮาทจะกระทํา ในพลับพลา
แห่ง ชุมนุม คือ งาน ที่ กระทํา ต่อ สิง่ บริสุทธิ์ที่สุด 5 เมื่อ จะ
เคลื่อนย้ายค่ายไป อาโรนและบุตรชายของท่านจะเข้าไป
ข้าง ใน และ ปลด ม่าน กําบัง ออกเอา คลุม หีบ พระ โอวาทไว้
6 แล้ว เอาหนั ง ของตัว แบดเจอร์คลุม และเอาผ้า สี ฟ้า ล้วน
คลุม บนนั ้น และสอดคานหาม 7 และเอาผ้า สี ฟ้า ปู ลงบน
โต๊ะ สําหรับ ขนมปัง หน้า พระ พักตร์แล้ว วาง จาน และ ช้อน
อ่างนํ้า และคนโทที่ รน
ิ เครือ
่ งดื่ม บูชา และขนมปัง หน้า พระ
พักตร์เป็น นิ ตย์ก็ให้วางอยู่ บนผ้า สี ฟ้า นั ้น ด้วย 8 แล้ว เอาผ้า
สีแดงคลุม บนนี้ เอาหนั งของตัวแบดเจอร์คลุมอีก แล้วสอด
คานหาม 9 แล้ว ให้ เขา เอา ผ้า สี ฟ้า คลุม คัน ประทีป ที่ใช้จุด
คลุมตะเกียง ตะไกรตัดไส้ตะเกียง ถาดใส่ตะไกร และบรรดา
ภาชนะใส่ นํ้ามัน เติม ตะเกียง 10 เอาหนั ง ของตัว แบดเจอร์
ห่อ ตะเกียง และ เครือ
่ ง ประกอบ ทัง้ หมด แล้ว ใส่ไว้บน โครง
หาม 11 ให้เขา เอา ผ้า สี ฟ้า มา คลุม แท่น ทองคํา เอา หนั ง
ของตัว แบดเจอร์คลุม ไว้ แล้ว สอดคานหาม 12 และให้ เขา
เอา ผ้า สี ฟ้า ห่อ ภาชนะ เครือ
่ ง ใช้ ซึ่ง ใช้อยูใน
่ สถาน บริสุทธิ์
และคลุม เสีย ด้วยหนั ง ของตัว แบดเจอร์ และใส่ไว้บนโครง
หาม 13 ให้เอา ขี้ เถ้า ออก จาก แท่ นบูชา เอา ผ้า สี ม่วง คลุม
แท่น เสีย 14 เอา ภาชนะ ประจํา แท่น ทัง้ หมด ซึ่ง เป็น เครือ
่ ง
ใช้ ประจํา แท่น มีกระถาง ไฟ ขอ เกี่ยว เนื้ อ พลัว่ ชาม และ
ภาชนะ ประจํา แท่น ทัง้ สิน
้ วาง ไว้ข้าง บน แล้ว เอา หนั ง ของ
ตัว แบด เจอร์คลุม และ สอด คานหาม 15 เมื่อ อา โรน และ
บุตร ชาย คลุม สถาน บริสุทธิ์ และ คลุม บรรดา เครือ
่ ง ใช้ ของ
สถาน บริสุทธิ์ เสร็จ แล้ว เมื่อ ถึง เวลา เคลื่อน ย้าย ค่าย ลูก
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หลาน โค ฮาท จึง จะ เข้า มา หาม แต่เขา ต้อง ไม่ แตะ ต้อง ขอ
งบริสุทธิ์เหล่านั ้นเกลือกว่าเขาจะต้องตาย สิ่งเหล่านี้ แหละ
ที่ เป็น ของ ประจํา พลับพลา แห่ง ชุมนุม ซึ่ง ลูก หลาน ของ โค
ฮาท จะ ต้อง หาม 16 แล้ว เอ เลอ า ซาร์บุตร ชาย ของ อา โรน
ปุโรหิตจะต้องดูแลน้าํ มันสําหรับตะเกียง เครือ
่ งหอม เครือ
่ ง
ธัญ ญ บูชา ประจํา วัน และ นํ้ามัน เจิม และ ดูแล พลับพลา
ทัง้ หมดกับ บรรดาสิง่ ของในพลับพลานั ้น คือ สถานบริสุทธิ์
และ เครือ
่ ง ประกอบ ด้วย” 17 พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส
และอาโรนว่า 18 “อย่า ตัด ตระกูล ครอบครัว คนโคฮาทออก
เสีย จากคนเลวี 19 แต่จงกระทํา แก่ เขาเพื่อ จะให้มีชีวิต และ
ไม่ตาย เมื่อเขาทัง้ หลายเข้ามาใกล้ของบริสุทธิ์ที่สุดเหล่านั ้น
คือ อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของอาโรนจะเข้าไปตัง้ เขา
ทัง้ หลายไว้ ตามงานและภาระของเขาทุก คน 20 แต่อย่า ให้
คนโคฮาทเข้าไปมองของบริสุทธิ์แม้แต่อึดใจเดียวเกลือก
ว่าเขาจะต้องตาย”
หน้าที่ต่างๆของคนเกอร์โชน

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 22 “จงทํา สํามะโนครัว
ลูก หลานเกอร์โชน ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามครอบครัว ของ
เขา ด้วย 23 เจ้า จง นั บ คน ที่มีอายุตัง้ แต่สามสิบ ปี ถึง ห้า สิบ
ปี ทุก คน ที่เข้า ปฏิ บัติงาน ได้ เพื่อ ทํางาน ใน พลับพลา แห่ง
ชุมนุม 24 ต่อ ไป นี้ เป็นการ งาน ของ ครอบครัว เกอร์โชน คือ
งาน ปรน นิ บัติและ งาน แบก ภาระ 25 ให้เขา ทัง้ หลาย ขน
ม่าน พลับพลา และ ขน พลับพลา แห่ง ชุมนุม พร้อม กับ ผ้า
คลุม และ หนั ง ของ ตัว แบด เจอร์ที่คลุม อยูข้
่ าง บน และ ผ้า
ม่าน สําหรับ บัง ประตูพลับ พลา แห่ง ชุมนุม 26 และ ม่าน บัง
ลาน และ ม่าน ทาง เข้า ประตู ลาน ซึ่ง อยู่ รอบ พลับพลา และ
21
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แท่ นบูชา และ เชือก โยง และ เครือ
่ ง ใช้สอย ทัง้ สิน
้ เขา จะ
ต้อง กระทํา งาน ที่ ควร กระทํา ทุก อย่าง ที่เกี่ย วกับ สิง่ เหล่า
นี้ 27 ให้อา โรน และ บุตร ชาย ทัง้ หลาย ของ อา โร นบัง คับ
บัญชาบุตรชายทัง้ หลายของเกอร์ โชนเรือ
่ งทุก สิง่ ที่ เขาจะ
ต้องขน และงานทุก อย่างที่ เขาจะต้องกระทํา และเจ้า จะ
ต้อง กําหนด ทุก สิง่ ที่ เขา จะ ต้อง ขน 28 นี่ เป็นการ งาน ของ
ครอบครัว คน เกอร์ โชน ใน พลับพลา แห่ง ชุมนุม และ อิธา
มาร์บุตร ชาย ของ อา โรน ปุโรหิต จะ บัง คับดู แล งาน ของ คน
เหล่านั ้น
หน้าที่ต่างๆของคนเมรารี
ฝ่าย คน เม รา รีนั ้น เจ้า จง นั บ เขา ตาม ครอบครัว ตาม
เรือนบรรพบุรุษ 30 เจ้าจงนั บ คนที่มีอายุสามสิบ ปี ข้น
ึ ไปถึง
ห้า สิบ ปี ทุกคนที่เข้า ปฏิ บัติงานได้ เพื่อ ทํางานในพลับพลา
แห่ง ชุมนุม 31 และต่อ ไปนี้ เป็น สิง่ ที่กําหนดให้เขาขน งาน
ทัง้ หมดของเขาในการปรนนิ บัติพลับพลาแห่งชุมนุม คือไม้
กรอบพลับพลา ไม้กลอน ไม้เสาและฐานรอง 32 เสารอบลาน
พร้อม กับ ฐาน รอง หลัก หมุด และ เชือก โยง เครือ
่ ง ใช้และ
เครือ
่ งประกอบสิง่ เหล่านี้ ทัง้ หมด เจ้าจงกําหนดชื่อสิง่ ของที่
เขาต้องหาม 33 นี่ เป็นการงานของครอบครัวคนเมรารี เป็น
งาน ทัง้ หมด ของ เขา ใน การ ปรน นิ บัติพลับ พลา แห่ง ชุมนุม
ในบังคับบัญชาของอิธามาร์บุตรชายของอาโรนปุโรหิต”
29

การ สํารวจ สํามะโนครัว ของ คน โค ฮาท คน เกอร์โชน
และคนเมรารี
34 โมเสสและอาโรนและบรรดาหัวหน้า ของชุมนุมชนได้
นั บคนโคฮาท ตามครอบครัวและตามเรือนบรรพบุรุษ 35 ทุก
คนที่มีอายุตัง้ แต่สามสิบ ปี ข้น
ึ ไปถึง ห้า สิบ ปีที่เข้า ปฏิ บติ
ั งาน
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ได้เพื่อทํางานในพลับพลาแห่งชุมนุม 36 และจํานวนคนตาม
ครอบครัว ของเขาเป็น สองพัน เจ็ด ร้อยห้า สิบ คน 37 นี่ แหละ
เป็นจํานวนคนในครอบครัวของโคฮาท บรรดาผู้ปฏิบัติงาน
ในพลับพลาแห่ง ชุมนุม ซึ่ง โมเสสและอาโรนได้ นับ ไว้ตาม
ที่พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ โดยโมเสส 38 จํานวนคนในลูก หลาน
เกอร์โชน ตาม ครอบครัว ตาม เรือน บรรพบุรุษ 39 ทุก คน
ที่มีอายุตัง้ แต่สามสิบ ปี ขึ้น ไป ถึง ห้า สิบ ปีที่เข้า ปฏิ บัติงาน
ได้ เพื่อ ทํางาน ใน พลับพลา แห่ง ชุมนุม 40 จํานวน คน ตาม
ครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ เป็น สองพัน หกร้อยสามสิบ
คน 41 นี่ เป็น จํานวน คนใน ครอบครัว คน เกอร์โชน บรรดา
ผู้ปฏิบัติงาน ใน พลับพลา แห่ง ชุมนุม ซึ่ง โมเสส และ อา โรน
ได้ นับ ไว้ ตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ 42 จํานวนคนใน
ครอบครัว คน เม รา รี ตาม ครอบครัว ตาม เรือน บรรพบุรุษ
43 ทุกคนที่มีอายุตัง
้ แต่สามสิบ ปี ขึ้น ไปถึง ห้า สิบ ปีที่เข้า ปฏิ
บัติงานได้ เพื่อทํางานในพลับพลาแห่งชุมนุม 44 จํานวนคน
ตามครอบครัว ของเขาเป็น สามพัน สองร้อยคน 45 นี่ แหละ
เป็น จํานวน คน ที่ นั บ ได้ ใน ครอบครัว คน เม รา รี ซึ่ง โมเสส
และอาโรนได้ นั บ ไว้ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ โดยโมเสส
46 บรรดาคนเลวีที่นั บ ได้ ผู้ที่โมเสสและอาโรนและบรรดา
หัวหน้า ของคนอิสราเอลได้ นับ ไว้ ตามครอบครัว ตามเรือน
บรรพบุรุษ 47 ทุกคนที่มีอายุตัง้ แต่สามสิบปี ถึงห้าสิบปีที่เข้า
ปฏิ บัติงาน และ ทํางาน ขน ภาระ ได้ ใน พลับพลา แห่ง ชุมนุม
48 จํานวน คน ที่ นั บ ได้ นั ้น เป็ น แปด พัน ห้า ร้อย แปด สิบ
คน 49 เขา ทัง้ หลาย ได้ถูกนั บ ตาม ที่ พระ เย โฮ วาห์ตรัสสงั ่
ทาง โมเสส ให้ทุก คน ทํางาน ปรน นิ บัติหรือ งาน ขน ของ เขา
ดังนี้ แหละโมเสสได้นับเขาไว้ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
โมเสส
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คนโรคเรือ
้ นต้องไปนอกค่าย

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงบัญชาคนอิสราเอล

ให้สัง่ บรรดาคนโรคเรือ
้ น และทุกคนที่มีสิ่งไหลออก และคน
ใดที่ มลทิน เพราะการถูก ซากศพให้ ไปนอกค่าย 3 เจ้าจงสัง่
ทัง้ ผู้ชาย และ ผู้ หญิง ให้ ไป นอก ค่าย เพื่อมิให้เขา กระทํา ให้
ค่ายของเขาซึ่ง เราสถิต อยู่ ท่ามกลางนั ้น เป็น มลทิน” 4 และ
คน อิสราเอล ก็ กระทํา ตาม และ สัง่ คน เหล่า นั ้น ให้ ไป นอก
ค่าย พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ โมเสสไว้ประการใด คนอิสราเอล
ก็กระทําตามอย่างนั ้น 5 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 6 “จง
กล่าว แก่ คน อิสราเอล ว่า ผู้ชาย ก็ดีหรือ ผู้ หญิงก็ดีกระทํา
บาปอย่างที่มนุษย์กระทํา คือประพฤติการละเมิดต่อพระเย
โฮวาห์ และผู้ นั้นมี ความผิด แล้ว 7 ก็ให้ผู้นั ้น สารภาพความ
ผิดที่เขาได้กระทํา และให้เขาคืนสิง่ ที่ละเมิดซึ่งเขาได้มานัน
้
เต็ม ตาม เดิม ทัง้ เพมอ
ิ่ ีก หนึ่ ง ใน ห้า ส่วน ให้แก่เจ้า ของ เดิม
ผู้ที่เขาได้กระทําการละเมิดต่อนั ้น 8 แต่ถ้าคนนั ้นไม่มีพี่น้ อง
ที่ จะรับ ของคืนก็ให้ถวายของที่ คืน นั ้น แด่ พระเยโฮวาห์ ทาง
ปุโรหิต รวมทัง้ แกะผู้ สําหรับ บูชาลบมลทิน บาป ซึ่ง เขาต้อง
บูชาลบมลทินบาปของเขา 9 และของบริสุทธิ์ที่คนอิสราเอล
นํามาถวายทุกสิงอ
็ กเป็นของปุโรหิต
่ ันนํามาให้แก่ปุโรหิตกต
10 สิ่ งบริสุ ทธิ์ ของทุก คนให้ ตกเป็ น ของปุโรหิต และทุก สิง
่ ที่
เขานําไปถวายปุโรหิตก็ต้องตกเป็นของปุโรหิต” 11 และพระ
เยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
การทดสอบผู้หญิงที่อาจเป็นชู้
12 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ถ้า ภรรยาของผู้ชายคน
ใด หลง ประพฤติ นอกใจ สามี 13 มีชาย อื่น มา นอน ร่วม กับ

กันดารวิถี 5:14

17

กันดารวิถี 5:22

นางพ้น ตาสามี ของนาง แม้นางได้ กระทํา ตัว ให้ เป็น มลทิน
แล้ว แต่ไม่มีใครรู เห
้ ็น และยัง ไม่มีพยาน เพราะจับ ไม่ได้คา
14
ที่ จิต หึง หวง ก็ มา สิง สามี เขา จึง หึง หวง ภรรยา ของ เขา
และภรรยาได้ กระทํา ตัว ให้มลทิน หรือ จิต หึง หวงมาสิง สามี
เขา จึง หึง หวง ภรรยา ของ เขา แม้ว่า ภรรยา มิได้กระทํา ตัว
ให้มลทิน 15 ก็ให้ชาย ผู้ นั ้น พา ภรรยา ของ ตน ไป หา ปุโรหิต
นํา เครือ
่ ง บูชา สําหรับ ภรรยา ไป มีแป้ง ข้าว บาร์เลย์หน่งึ ใน
สิบ เอ ฟาห์ อย่า ให้ เขา เท นํ้ามัน หรือ ใส่ กํายาน ใน แป้ง นั ้น
เพราะเป็นธัญญบูชาเรือ
่ งความหึงหวง เป็นธัญญบูชาแห่ง
ความรําลึก ฟื้ นให้ ระลึก ถึง ความชัว่ ช้า 16 และปุโรหิต จะนํา
นางมาใกล้ให้เข้า เฝ้า พระเยโฮวาห์ 17 และปุโรหิต จะเอานํ้า
บริสุทธิ์ที่ใส่ภาชนะ ดิน ปุโรหิต จะ เอา ผงคลีที่พื้น พลับพลา
ใส่ ในนํ้า นั ้น 18 และปุโรหิต จะให้ นางเข้า เฝ้า พระเยโฮวาห์
และแก้ มวยผมของนางออก และส่ง ธัญ ญบูชาแห่ง ความ
รําลึกให้นางถือไว้ อันเป็นธัญญบูชาแห่งความหึงหวง แลว
้ ปุ
โรหิต จะถือ นํ้า แห่ง ความขมขื่นที่ นํา การสาปแช่ง นั ้น ไว้เอง
19 แล้ วปุ โรหิต จะ ให้ นาง ปฏิ ญาณ ตัวว่า ‘ถ้า ไม่มีชาย ใด มา
นอน กับ เจ้า หรือ เจ้า ไม่ หันเห ไป กระทํา มลทิน เมื่อ เจ้า ยัง
อยู่ ในอํานาจของสามี ก็ให้เจ้าพ้น เสีย จากนํ้า แห่ง ความขม
ขื่นที่ นํา การสาปแช่ง นี้ 20 แต่ถ้า เจ้า ได้ หลงไปแม้เจ้าอยู่ ใน
อํานาจของสามี และได้ กระทํา ตัว เองให้เป็น มลทิน และชาย
อื่น นอกจากสามีได้เข้า นอนด้วยแล้ว’ 21 ก็ให้ปุโรหิต กระทํา
ให้ หญิง นั ้น กล่าวคํา ปฏิญาณสาปแช่ง และปุโรหิต จะกล่าว
แก่ผู้หญิง นั ้นว่า ‘ขอให้พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา เจ้า ให้ เป็น
คํา สาปแช่ง และเป็น คํา ปฏิญาณท่ามกลางชนชาติ ของเจ้า
ใน เมื่อ พระ เย โฮ วาห์ กระทํา ให้ โคน ขา เจ้า ลีบ และ กระทํา
ท้องเจ้า ให้ ป่องแล้ว 22 ขอให้นํ้า แห่ง คํา สาปแช่ง นี้ เข้า ในตัว
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เจ้า กระทํา ให้ ท้องเจ้า ป่อง และกระทํา ให้ โคนขาเจ้า ลีบ ไป’
และนางนั ้น จะต้องกล่าวว่า ‘เอเมน เอเมน’ 23 แล้ วปุ โรหิต
จะเขียนคํา สาปนี้ ลงในหนั งสือ และลบความนั ้น ออกเสีย
ด้วยนํ้าแห่งความขมขื่น 24 แล้วให้หญิงนั ้นดื่มน้าํ แห่งความ
ขม ขื่นที่ นํา การ สาป แช่ง แล้วน้าํ ที่ นํา การ สาป แช่ง นั ้น จะ
เข้าไปในตัวนางเป็น ความเฝื่ อนฝาด 25 และปุโรหิต จะเอา
ธัญญบูชาแห่งความหึงหวงออกจากมือนาง แกว่งไปแกว่ง
มาถวายธัญ ญบูชานน
ั ้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล้ วนํา
ไปถวายที่แท่น บูชา 26 และปุโรหิต จะหยิบ ธัญ ญบูชากํา มือ
หนึ่ ง เป็น ส่วน ที่ระลึก แล้ว เผา เสียบน แท่ นบูชา แล้ว จึง ให้
หญิง นั ้น ดื่มน้าํ นั ้น 27 เมื่อ ให้ หญิง นั ้น ดื่มน้าํ แล้ว ต่อ มา ถ้า
นาง กระทํา ตัว ให้ มลทิน และ ประพฤติ นอกใจ สามี นํ้า ที่ นํา
การสาปแช่ง นั ้น จะเข้า ในตัวนางเป็น ความเฝื่ อนฝาด ท้อง
จะ ป่อง และ โคน ขา จะ ลีบ ไป และ หญิง นั ้น จะ เป็น คํา สาป
แช่ง ท่ามกลางชนชาติ ของนาง 28 ถ้า หญิง นั ้นมิได้มี มลทิน
แต่บริสุทธิ์ นางจะพ้น ความผิด และตัง้ ครรภ์ 29 นี่ เป็น พระ
ราชบัญญัติเรือ
่ งความหึงหวงเมื่อภรรยาแม้จะอยู่ในอํานาจ
ของ สามีได้หลง ไป กระทํา ตน ให้มี มลทิน 30 หรือ เมื่อ จิต หึง
หวงสิง ผู้ชาย และเขาหึง หวงภรรยาของเขา แล้ว เขาต้อง
ให้นางไปเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะปฏิ บัติต่อนาง
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทุกประการ 31 ผู้ชายจึง จะพ้น ความ
ชัว่ ช้า แต่ผู้หญิงจะต้องรับโทษความชัว่ ช้าของนาง”

6
คนที่ปฏิญาณเป็นนาศีร ์
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 2 “จง กล่าว แก่ คน
อิสราเอลว่า เมื่อ ผู้ชายก็ดี ผู้หญิงก็ดี ปลีกตัว ด้วยการกระ
1
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ทํา สัตย์ปฏิญาณ คือ ปฏิญาณ เป็น นาศี ร์ คือ ปลีก ตัว ออก
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ 3 ก็ให้ผู้นั ้นปลีกตัวออกจากเหล้าองุน
่
และ สุรา เขา ต้อง ไม่ ดื่มน้าํ ส้มที่ได้จาก เหล้า องุน
่ หรือ สุรา
ไม่ดื่มน้าํ องุน
่ หรือรับประทานองุน
่ ไม่ว่าสดหรือแห้ง 4 ตลอด
เวลาที่ เขาปลีก ตัว ออกมานั ้น เขาต้องไม่ รบ
ั ประทานสิง่ ใด
ที่ได้จากต้นองุ่น แม้เป็น เมล็ด หรือ เปลือกองุนก
่ ็ดี 5 ตลอด
เวลา ที่ เขา ปฏิญาณ ปลีก ตัว ออก มา นั ้น อย่า ให้มีด โกน ถูก
ศีรษะ ของ เขา เขา ต้อ งบ ริสุทธิ์ จนกว่า จะ สิน
้ กําหนด เวลา
ที่ เขาปลีก ตัว ออกมาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เขาจะต้องไว้
ผมยาว 6 ตลอดเวลาที่ เขาปลีก ตัว ออกมาถวายแด่ พระเย
โฮ วาห์ เขา ต้อง ไม่เข้า ใกล้ศพ 7 อย่า ทําตัว ให้มีมลทิน ด้วย
บิดามารดาหรือ พี่ น้องชายหญิง ที่ตาย เพราะที่ เขาปลีก ตัว
ออก มา ถวาย แด่ พระเจ้า นั ้น เป็น พันธ นะ ของ เขา 8 ตลอด
เวลา ที่ เขา ปลีก ตัว ออก มา เขา ต้อ งบ ริสุทธิ์แด่พระ เย โฮ
วาห์ 9 และ ถ้า มี คน มาตา ยอ ยูใกล้
่
ตัว เขา ปัจจุบัน ทัน ด่วน
ศีรษะของเขาที่ ชาํ ระให้บริสุทธิไว้
์ ก็เป็น มลทิน เสีย แล้ว เขา
ต้องโกนศีรษะของเขาในวัน ชําระตัว คือ ในวันที่เจ็ด นั ้น เขา
ต้อง โกน ศีรษะ 10 ในวันที่ แปด เขา ต้อง นํา นกเขา สอง ตัว
หรือนกพิราบหนุ่มสองตัวไปให้ปุโรหิตที่ประตูพลับพลาแห่ง
ชุมนุม 11 และ ปุโรหิต จะ ถวาย บูชาตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง บูชา
ไถ่บาป อีกตัวหนึ่ งถวายเป็นเครือ
่ งเผาบูชา ลบมลทินให้เขา
เพราะเขาได้กระทําผิดเหตุเรือ
่ งศพ และเขาต้องชําระศีรษะ
ให้บริสุทธิในวั
น นั ้นอีก 12 และให้ เขาปลีก ตัว ออกถวายแด่
์
พระ เย โฮ วาห์ ตลอด เวลา การ ปลีก ตัว ของ เขา และ นํา ลูก
แกะอายุหน่งึ ขวบมาเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด แต่เวลา
ก่อนนั ้น นั บ ไม่ได้ เพราะการปฏิญาณปลีก ตัว ของเขานั ้นมี
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มลทิน เสีย แล้ว 13 เมื่อ เวลาปลีก ตัว ของเขาครบแล้ว พระ
ราชบัญญัติของพวกนาศี รมี
์ ดัง นี้ ให้นํา เขามาที่ประตูพลับ
14
พลาแห่ง ชุมนุม ให้เขาถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์
คือ ลูก แกะผู้อายุขวบหนึ่ ง ที่ ปราศจากตําหนิ เป็น เครือ
่ งเผา
บูชา และ ลูก แกะ เมีย อายุ ขวบ หนึ่ ง ที่ ปราศจาก ตําหนิ เป็น
เครือ
่ งบูชาไถ่บาป และแกะผู้ตัว หนึ่ ง ที่ ปราศจากตําหนิ เป็น
เครือ
่ งสันติบูชา 15 และขนมปัง ไร้เชื้อ กระจาดหนึ่ ง ขนมทํา
ด้วยยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน ขนมแผ่น ไร้ เชื้อ ทานํ้ามัน พร้อม
กับเครือ
่ งธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาที่คู่กัน 16 และปุโรหิต
จะ นํา ของ เหล่า นี้ ถวาย ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ แล้ว
ถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปและเครือ
่ งเผาบูชา 17 และปุโรหิตจะ
ถวายแกะผู้เป็นเครือ
่ งสันติ บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ พร้อมกับ
ขนมปัง ไร้เชื้อ กระจาดหนึ่ ง ปุโรหิต จะถวายธัญ ญบูชาและ
เครือ
่ งดื่ม บูชาที่คู่กัน ด้วย 18 และผู้ เป็น นาศี ร ์จะโกนศีรษะ
แห่งการปลีกตัวนนที
ั ้ ่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม และนําเอา
ผมที่ ศีรษะแห่ง การปลีก ตัวนน
ั ้ ไปใส่ไฟที่อยูใต้
่ เครือ
่ งสันติ
19
บูชาเสีย เมื่อ ผู้ เป็น นาศี ร์ โกนผมแห่ง การปลีก ตัว เสร็จ
แล้ว ปุโรหิตจะนําเนื้ อสันขาหน้าของแกะตัวผู้ที่ต้มแล้ว กับ
ขนมไร้เชื้อก้อนหนึ่ งจากกระจาด และขนมแผ่นไร้เชื้อแผ่น
หนึ่ ง วางไว้ในมือ ทัง้ สองของผู้ เป็น นาศี รนั
์ ้น 20 แล้ วปุ โรหิต
จะนํา ของเหล่า นั ้น แกว่ง ไปแกว่ง มาเป็น เครือ
่ งบูชา แกว่ง
ถวายต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ เป็น ส่วนบริสุทธิ์ที่กัน ไว้
สําหรับ ปุโรหิต พร้ อมกับ เนื้ อ อกที่แกว่ง ถวาย และเนื้ อ โคน
ขาที่ถวายแล้ว ต่อจากนี้ ผู้เป็นนาศีรก็
์ ดื่มน้าํ องุน
่ ได้ 21 นี่ เป็น
พระราชบัญญัติของผู้ เป็น นาศี รผู
์ ้ปฏิญาณ และเครือ
่ งบูชา
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ของ เขา ที่ ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ ใน การ ปลีก ตัว นอก จา
กสิงอ
ื ๆที่ เขาถวายได้ ดัง นั ้น แหละเขาต้องกระทํา ตามพ
่ ่น
ระราชบัญญัติของการปลีก ตัว ออกไปเป็น นาศี ร ์ ตามที่เขา
ได้ ปฏิญาณ ไว้” 22 พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 23 “จง
กล่าวแก่อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของอาโรนว่า ท่านทัง้
หลายจงอวยพรแก่ คนอิสราเอลดังต่อไปนี้ คือว่าแก่ เขาทัง้
หลายว่า 24 ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ท่าน และ
พิทักษ์ รก
ั ษาท่าน 25 ขอพระเยโฮวาห์ ทรงให้พระพักตร์ของ
พระองค์ทอแสงแก่ท่าน และทรงพระกรุ ณาท่าน 26 ขอพระ
เย โฮ วาห์ ทรง มีสีพระ พักตร์แช่ม ชื่น ต่อ ท่าน และ ประทาน
สันติสุข แก่ท่าน 27 ดัง นั ้น แหละ ให้ เขา ประทับ นาม ของ เรา
เหนื อคนอิสราเอล และเราจะได้อวยพรแก่เขาทัง้ หลาย”

7

การถวายสิง่ ของของบรรดาประมุขคนอิสราเอล
1 เมื่อ วันที่ โมเสส จัด ตัง
้ พลับพลา เสร็จ และ ได้เจิม
และ ได้ ชําระ พลับพลา กับ บรรดา เครือ
่ ง ใช้สอย ประจํา
พลับพลา ให้บริสุทธิ์ และ ได้เจิม และ ชําระ แท่น บูชา กับ
ภาชนะ ประจํา ทัง้ หมด ให้บริสุทธิแล้
์ ว 2 บรรดา ประมุข ของ
คนอิสราเอล หัวหน้าเรือนบรรพบุรุษ คือประมุขของตระกูล
ต่างๆ ผู้อยูเหนื
่
อผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ได้เข้ามาถวายของ 3 และ
ได้นําของบูชามาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ มีเกวียน
ประทุนหกเล่มกับวัวหกคู่ ประมุขสองคนนําเกวียนเล่มหนึ่ ง
และวัว คนละตัว ถวายเสีย ที่หน้า พลับพลา 4 แล้ว พระเยโฮ
วาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 5 “จงรับ ของเหล่า นี้ ไว้จากเขาเพื่อ จะ
ได้ใช้ในการปรนนิ บัติที่พลับ พลาแห่ง ชุมนุม จงมอบไว้ กับ
คนเลวีแก่ทุกคนตามงานปรนนิ บัติของเขา” 6 โมเสสจึง นํา
เกวียนและวัวไปมอบให้แก่คนเลวี 7 ท่านให้เกวียนสองเล่ม
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กับวัวสองคู่แก่บุตรชายทัง้ หลายของเกอร์โชนตามงานปรน
นิ บัติของเขา 8 ท่านมอบเกวียนสี่ เล่ม และวัว สี่คู่ให้แก่บุตร
ชายทัง้ หลายของเมรารีตามงานปรนนิ บัติของเขา ซึ่ง เป็น
ตามคํา ชีแ
้ จงของอิธามาร์บุตรชายอาโรนปุโรหิต 9 แต่ท่าน
มิได้มอบ อะไร ให้แก่บุตร ชาย ของ โค ฮาท เพราะ งาน ปรน
นิ บัติของเขาเป็นงานที่ต้องหามสิง่ ของบริสุทธิบ
์ นบ่า 10 และ
บรรดาประมุข ก็ นํา ของบูชามาเพื่อ แก่ งานมอบถวายแท่น
บูชาในวันที่ทํา พิธเจ
ี ิม แท่ นบูชานัน
้ และพวกประมุข ต่างก็
ถวายเครือ
่ งบูชาของตนหน้าแท่ นบูชา 11 พระเยโฮวาห์ตรัส
กับโมเสสว่า “ให้พวกประมุขมาถวายเครือ
่ งบูชาของเขาวัน
12
ละ คนใน งาน มอบ ถวาย แท่ นบูชา ” ผู้ที่ถวาย เครือ
่ ง บูชา
ในวัน แรกคือ นาโชนบุตรชายอัม มี นาดับ แห่ง ตระกูล ยู ดาห์
13 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิ
บเชเขล และชามเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก เจ็ด สิบ เชเขลตามเชเขล
ของ สถาน บริสุทธิ์ ภาชนะ ทัง้ สอง นี้ มียอด แป้ง คลุก นํ้ามัน
เต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา 14 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล
มีเครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม 15 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว
หนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 16 ลูก
แพะ ผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป 17 วัว ผู้ สอง ตัว แกะ
ผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติบูชา
สิ่ง เหล่า นี้ เป็น ของ ถวาย ของ นา โชน บุตร ชาย ของ อัม มี นา
ดับ 18 วัน ที่สองเนธัน เอลบุตรชายศุอาร์ประมุข ของตระกูล
อิสสาคาร์ถวายของ 19 เขาถวายของถวายของเขาเป็น จาน
เงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อย สา มสิ บเช เขล ชาม เงิน ลูก หนึ่ ง
หนั ก เจ็ด สิบ เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้
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สองนี้ มียอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบูชา 20 ช้อน
ทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม
21 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุหน่ง
ึ ขวบตัว
22
หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง เผา บูชา ลูก แพะ ผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
บูชาไถ่บาป 23 และวัว ผู้ สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูก แกะ
อายุหน่งึ ขวบ ห้า เป็น เครือ
่ ง สันติบูชา สิ่ง เหล่า นี้ เป็น ของ
ถวายของเนธัน เอลบุตรชายของศุอาร์ 24 วัน ที่สามเอลี อบ
ั
25
บุตร ชาย เฮ โลน ประมุข ของ คน เศบูลุน ถวาย ของ
ของ
ถวายของเขาคือ จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสามสิ บเช
เขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถาน
บริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็น
ธัญ ญบูชา 26 ช้อน ทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เช เขล มีเครือ
่ ง
หอมสําหรับ เผาเต็ม 27 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก
แกะอายุหน่งึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบูชา 28 ลูก แพะผู้
ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 29 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะ
ผู้ห้า ลูก แกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติบูชา สิ่ง เหล่า
นี้ เป็น ของถวายของเอลี อบ
ั บุตรชายของเฮโลน 30 วัน ที่สี่ เอ
ลีซูร์บุตรชายของเชเดเออร์ประมุข ของคนรู เบนถวายของ
31 ของ ถวาย ของ เขา คือ จาน เงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อย สา
มสิ บเชเขล ชามเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก เจ็ด สิบ เชเขลตามเชเขล
ของ สถาน บริสุทธิ์ ภาชนะ ทัง้ สอง นี้ มียอด แป้ง คลุก นํ้ามัน
เต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา 32 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล
มีเครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม 33 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว
หนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 34 ลูก
แพะ ผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป 35 วัว ผู้ สอง ตัว แกะ
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ผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติบูชา
สิ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวายของเอลีซูร์บุตรชายของเชเดเออร์
36 วัน ที่ห้า เชลูมิเอลบุตรชายศุ ริ ชด
ั ดัย ประมุข ของคนสิ เม
37
โอนถวายของ ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั ก
หนึ่ ง ร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก เจ็ด สิบ เชเขล
ตาม เช เขล ของ สถาน บริสุทธิ์ ภาชนะ ทัง้ สอง นี้ มียอด แป้ง
คลุก นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบูชา 38 ช้อน ทองคํา ลูก หนึ่ ง
หนั ก สิบ เชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม 39 วัว หนุ่ม ตัว
หนึ่ ง แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ ง
40
41
เผาบูชา ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาป วัว ผู้
สอง ตัว แกะ ผู้ห้า แพะ ผู้ห้า ลูก แกะ อายุหน่งึ ขวบ ห้า เป็น
เครือ
่ งสันติบูชา สิ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวายของเชลูมิเอลบุตร
ชายของศุ ร ิชด
ั ดัย 42 วัน ที่หกเอลี ยาสาฟบุตรชายเดอู เอล
ประมุข ของคนกาดถวายของ 43 ของถวายของเขาคือ จาน
เงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อย สา มสิ บเช เขล ชาม เงิน ลูก หนึ่ ง
หนั ก เจ็ด สิบ เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้
สองนี้ มียอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบูชา 44 ช้อน
ทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม
45 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุหน่ง
ึ ขวบตัว
46
หนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา ลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชา
47
ไถ่บาป วัว ผู้ สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูก แกะอายุหน่งึ
ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติบูชา สิ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวายของ
เอ ลี ยา สาฟ บุตร ชาย ของ เด อู เอล 48 วัน ที่เจ็ด เอ ลี ชา มา
บุตรชายอัมมีฮูดประมุขของคนเอฟราอิมถวายของ 49 ของ
ถวายของเขาคือ จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสามสิ บเช
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เขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถาน
บริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็น
ธัญ ญบูชา 50 ช้อน ทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เช เขล มีเครือ
่ ง
51
หอมสําหรับ เผาเต็ม วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก
แกะอายุหน่งึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบูชา 52 ลูก แพะผู้
ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 53 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะ
ผู้ห้า ลูก แกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติบูชา สิ่ง เหล่า
นี้ เป็น ของถวายของเอลี ชามาบุตรชายของอัม มี ฮูด 54 วัน
ที่แปดกามาลิ เอลบุตรชายเปดาซูรป
์ ระมุขของคนมนั สเสห์
55
ถวายของ ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ ง
ร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก เจ็ด สิบ เชเขลตาม
เช เขล ของ สถาน บริสุทธิ์ ภาชนะ ทัง้ สอง นี้ มียอด แป้ง คลุก
นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบูชา 56 ช้อน ทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก
สิบ เชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม 57 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง
แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุหน่งึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผา
บูชา 58 ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาป 59 วัว ผู้ สอง
ตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูก แกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ ง
สันติบูชา สิ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวายของกามาลิ เอลบุตรชาย
ของ เป ดา ซูร ์ 60 วัน ที่เก้า อาบี ดัน บุตร ชา ยกิเด โอ นี ประมุข
ของ คน เบน ยา มิน ถวาย ของ 61 ของ ถวาย ของ เขา คือ จาน
เงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อย สา มสิ บเช เขล ชาม เงิน ลูก หนึ่ ง
หนั ก เจ็ด สิบ เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้
สองนี้ มียอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบูชา 62 ช้อน
ทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม
63 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุหน่ง
ึ ขวบตัว
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หนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 64 ลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชา
ไถ่บาป 65 วัว ผู้ สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูก แกะอายุหน่งึ
ขวบ ห้า เป็น เครือ
่ ง สันติบูชา สิ่ง เหล่า นี้ เป็น ของ ถวาย ขอ
งอาบี ดัน บุตรชายของกิเดโอนี 66 วัน ที่สิบอาหิเยเซอร์บุตร
ชายอัม มี ชด
ั ดัย ประมุข ของคนดานถวายของ 67 ของถวาย
ของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล ชาม
เงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก เจ็ด สิบ เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์
ภาชนะ ทัง้ สอง นี้ มียอด แป้ง คลุก นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ
ญบูชา 68 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มีเครือ
่ งหอม
69
สําหรับ เผาเต็ม วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะ
อายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 70 ลูกแพะผูต
้ ัวหนึ่ ง
เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 71 วัวผูส
้ องตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูก
แกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติบูชา สิ่งเหล่านี้ เป็นของ
ถวายของอาหิเยเซอร์บุตรชายของอัม มี ชด
ั ดัย 72 วัน ที่สิบ
เอ็ด ปากี เอลบุตรชายโอครานประมุข ของคนอาเชอร์ถวาย
ของ 73 ของถวายของเขาคือ จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อย
สามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขล
ของ สถาน บริสุทธิ์ ภาชนะ ทัง้ สอง นี้ มียอด แป้ง คลุก นํ้ามัน
เต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา 74 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล
มีเครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม 75 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว
หนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 76 ลูก
แพะ ผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป 77 วัว ผู้ สอง ตัว แกะ
ผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติบูชา
สิ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวายของปากี เอลบุตรชายของโอคราน
78 วัน ที่สิบสองอาหิราบุตรชายเอนั น ประมุข ของคนนั ฟ ทาลี
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ถวายของ 79 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ ง
ร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก เจ็ด สิบ เชเขลตาม
เช เขล ของ สถาน บริสุทธิ์ ภาชนะ ทัง้ สอง นี้ มียอด แป้ง คลุก
นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบูชา 80 ช้อน ทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก
สิบ เชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม 81 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง
แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุหน่งึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผา
82
83
บูชา ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาป วัว ผู้ สอง
ตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูก แกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ ง
สันติบูชา สิ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวายของอาหิราบุตรชายของ
เอนั น 84 ต่อ ไปนี้ เป็น ของถวายในงานมอบถวายแท่น บูชา
จากประมุข ของคนอิสราเอล ในวันที่มีพิธเจ
ี ิม แท่ นบูชานัน
้
คือ จานเงิน สิบ สองลูก ชามเงิน สิบ สองลูก ช้อนทองคํา สิบ
สองลูก 85 จานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล และ
ชามลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขล เงินที่ทําภาชนะทัง้ หมดหนั ก
สองพัน สี่ รอ
้ ยเชเขล ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ 86 ช้อน
ทองคํา สิบ สองลูก มี เครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม หนักลู กละ
สิบ เช เขล ตาม เช เขล ของ สถาน บริสุทธิ์ ทองคํา ที่ ทํา ช้อน
ทัง้ หมดหนั ก หนึ่ ง ร้อยยีสิ
่ บเชเขล 87 สัตว์สําหรับ เครือ
่ งเผา
บูชา มีวัว ผู้สิบสองตัว แกะผู้สิบ สอง ลูก แกะอายุหน่งึ ขวบ
สิบ สอง พร้ อมกับ เครือ
่ งธัญ ญบูชาคู่กัน และแพะผู้สิบสอง
ตัวสําหรับเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 88 สัตว์ทัง้ หมดที่ ถวายเป็น
เครือ
่ งสันติบูชา มีวัวผู้ยี่สิบสี่ แกะผู้หกสิบ แพะผู้หกสิบ และ
ลูก แกะ อายุหน่งึ ขวบ หก สิบ นี่ แหละ เป็น ของ ถวาย ใน งาน
มอบถวายแท่นบูชาเมื่อได้กระทําการเจิมแล้ว 89 เมื่อโมเสส
ได้เข้า ไป ใน พลับพลา แห่ง ชุมนุม เพื่อ จะ กราบทูล พระองค์
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ท่านได้ยน
ิ พระสุร เสียงตรัส กับท่า นมาจากพระที่นั่ง กรุ ณา
ซึ่ง อยู่ บน หีบ พระ โอวาท ท่า มก ลาง เค รู บทงั ้ สอง และ พระ
สุรเสียงนั ้นได้สนทนากับท่าน

8
การตัง้ ตะเกียงให้ส่องแสง
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 2 “จง กล่าว แก่ อา
โร นว่า เมื่อ จะ ตัง้ ตะเกียง ให้ ตะเกียง ทัง้ เจ็ด ส่อง แสง ข้าง
หน้า คัน ประทีป” 3 และ อา โรน ได้ กระทํา ดัง นั ้น ท่าน ได้ ตัง้
ตะเกียงให้ ส่องแสงออกด้านหน้า คัน ประทีป ตามที่พระเย
โฮวาห์ตรัสสงก
ั ่ ับโมเสส 4 ฝีมือที่ทําคันประทีปเป็นดังนี้ เป็น
ทองคํา ใช้ ค้อนทุบ ตัง้ แต่ฐานขึ้น ไปถึง ดอกเป็น ฝีค้อน ตาม
แบบ อย่าง ที่ พระ เย โฮ วาห์ สําแดง แก่โมเสส เขา จึง ทํา คัน
ประทีปดังนั ้น
1

การสถาปนาคนเลวี
และ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 6 “จง ยก คน เลวี
ออก จาก คน อิสราเอล และ ชําระ เขา ทัง้ หลาย เสีย 7 เจ้า จง
ชําระ เขา ดังนี้ จง เอา นํ้า ชําระ มา ประพรม เขา ให้เขา โกน
ตลอดทัง้ ตัว ให้ซัก เสื้อผ้า และชําระตัว ให้สะอาด 8 แล้ว ให้
เขา ทัง้ หลาย นํา วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง กับ เครือ
่ ง ธัญ ญ บูชา คู่กัน
คือ ยอด แป้ง คลุก นํ้ามัน และ เจ้า จง นํา วัว หนุ่มอีก ตัว หนึ่ ง
เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาป 9 แล้ว จงพาคนเลวีมาหน้า พลับพลา
แห่ง ชุมนุม และ ให้ คน อิสราเอล มา ชุมนุม พร้อม กัน หมด
10 เมื่อ เจ้า นํา คน เลวี มาก ราบ ทูล ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ
วาห์ ให้คนอิสราเอลเอามือ ของเขาวางบนคนเลวี 11 และ
ให้ อา โรน ถวาย คน เลวี ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ให้เป็น
เครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายจากประชาชนอิสราเอล เพื่อ เขาจะ
ได้ ทํางานปรนนิ บติ
ั พระเยโฮวาห์ 12 แล้ว คนเลวี จะเอามือ
5
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ของ ตน วา งบ นหัววัว ผู้ทัง้ สอง เจ้า จง เอา ตัว หนึ่ ง มา ถวาย
เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป และอีกตัวหนึ่ งให้เป็นเครือ
่ งเผาบูชา
แด่ พระเยโฮวาห์ เพื่อ ลบมลทิน บาปของคนเลวี 13 เจ้าจง
ตัง้ คน เลวีให้คอย รับ ใช้ อา โรน และ บุตร ชาย ทัง้ หลาย ของ
อา โรน และ จง ถวาย เขา ทัง้ หลาย ให้ เป็น เครือ
่ ง บูชา แกว่ง
14
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ฉะนี้ แหละเจ้าจงแยกคนเลวีออก
จาก คน อิสราเอล และ คน เลวี จะ เป็น ของ เรา 15 ตัง้ แต่นั ้น
ไป คน เลวีจะเข้า ปฏิ บัติงาน ที่พลับ พลา แห่ง ชุมนุม ใน เมื่อ
เจ้า ได้ ชําระ เขา และ กระทํา เป็น เครือ
่ ง บูชา แกว่ง ถวาย เขา
ไว้แล้ว 16 เพราะเขาทัง้ หมดถูก แยกออกจากคนอิสราเอล
และ มอบ ไว้แก่เรา เรา ได้ รับ เขา มา เป็น ของ เรา แล้ว แทน
ทุก คน ที่เกิด จาก ครรภ์ มารดา ก่อน คือ แทน บุตร หัวปี ของ
ประชาชน อิสราเอล ทัง้ หมด 17 เพ ราะ ว่า ลูกหัว ปี ทัง้ หมด
ของคนอิสราเอลเป็น ของเรา ทัง้ คนและสัตว์ ในวันที่ เราได้
สังหาร บร รดาลูกหัว ปี ใน แผ่นดินอียป
ิ ต์ เรา ได้ เลือก เขา ไว้
18
เป็นของเรา และเราได้เลือกคนเลวีแทนบุตรหัวปีทัง้ หมด
ของคนอิสราเอล 19 และเราได้ให้คนเลวี จากคนอิสราเอล
ไว้กับ อาโรนและบุตรชายของอาโรน ให้ปฏิบัติงานแทนคน
อิสราเอล ที่พลับ พลา แห่ง ชุมนุม และ ทําการ ลบ มลทิน ให้
คนอิสราเอล เพื่อ ว่า จะไม่มีภัย พิบัติบังเกิด แก่ คนอิสราเอล
เมื่อคนอิสราเอลเข้ามาใกล้ สถานบริสุทธิ์” 20 โมเสสและอา
โรนและชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดได้ กระทํา ต่อ คนเลวีดัง
นั ้น ตาม ที่พระ เย โฮ วาห์ตรัสสัง่ โมเสส ใน เรือ
่ ง คน เลวีทุก
ประการ คนอิสราเอลก็ กระทํา ดัง นั ้น 21 คนเลวีได้ชําระตน
ให้สิ้ นบาป และ ซัก เสื้อผ้า ของ ตน และ อา โร นก็ ถวาย เขา
เป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และ
อาโรนทํา การลบมลทิน ชําระเขา 22 แต่นั ้น มาคนเลวีก็เข้า
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ไป ปฏิ บัติใน พลับพลา แห่ง ชุมนุม ใน การ รับ ใช้ อา โรน และ
บุตรชายของอาโรน ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ โมเสสเรือ
่ ง
23
คน เลวี เขา จึง ได้ กระทํา อย่าง นั ้น แก่เขา ทัง้ หลาย พระ
เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 24 “เรือ
่ ง นี้ เกี่ย วกับ คน เลวี
ให้คนเลวีที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบห้า ปีขึ้น ไป เข้า ไปปฏิ บติ
ั งานใน
25
พลับพลาแห่งชุมนุม พออายุได้ห้าสิบปีให้เขาหยุดปฏิ บัติ
ไม่ต้องทํางานต่อไป 26 แต่ให้เขาช่วยพีน
่ ้ องในพลับพลาแห่ง
ชุมนุมดู แลการงาน ไม่ต้องลงมือ ทํา เอง เจ้าจงกระทํา เช่น
นี้ แก่คนเลวีเมื่อกําหนดงานให้เขา”

9

คําสัง่ สอนเรือ
่ งเทศกาลปัสกา
ใน เดือน ที่หน่งึ ปีที่สอง ตัง้ แต่ เขา ทัง้ หลาย ออก จาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์ พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสที่ ถิน
่ ทุรกัน ดาร
ซี นาย ว่า 2 “ให้คน อิสราเอล ถือ เท ศกาลปัส กา ตาม เวลา ที่
กําหนดไว้ 3 คือ เดือนนี้ ในวัน ขึ้น สิบ สี่คํ่า เวลาเย็น เจ้าทัง้
หลาย จง ถือ เท ศกาลปัส กา ตาม เวลา ที่ กําหนด นั ้น เจ้า จง
กระทํา ตามกฎเกณฑ์ และพิธีต่างๆทัง้ สิน
้ ของเทศกาลนั ้น”
4 โมเสสจึง บอกคนอิสราเอลให้ ถือ เทศกาลปั ส กา 5 เขาทัง
้
หลายได้ถือเทศกาลปัสกาในเดือนที่หน่งึ วันขึ้นสิบสี่ค่ําเวลา
เย็นที่ ถิน
่ ทุรกัน ดารซีนาย ที่พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ โมเสสทุก
ประการ คนอิสราเอลก็ กระทํา ตามอย่างนั ้น 6 และมีผู้ชาย
บางคนที่มีมลทิน เพราะถูก ต้องศพ จึง ถือ ปัส กาในวัน นั ้น
ไม่ได้ เขาจึง มาอยู่ ต่อ หน้า โมเสสและอาโรนในวัน นั ้น 7 เขา
เหล่า นั ้น กล่าวแก่ ท่านว่า “เรามี มลทิน เพราะได้ถูกต้องศพ
ทําไมจึงห้ามมิให้เราถวายเครือ
่ งบูชาของพระเยโฮวาห์ตาม
วันกําหนดท่ามกลางคนอิสราเอล” 8 และโมเสสบอกเขาว่า
“จงคอยอยู่ ก่อนเพื่อ เราจะฟังดูว่า พระเยโฮวาห์ จะตรัสสั ่
1
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งอย่างไรเรือ
่ งท่าน” 9 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 10 “จง
กล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ถ้า ผู้ ใดในพวกเจ้า หรือ ในเชื้อ สาย
ของเจ้า มี มลทิน เพราะถูก ต้องศพ หรือ ไปทางไกลก็ให้ผู้นั ้น
ถือ ปัส กาแด่ พระเยโฮวาห์ 11 ให้ถือ ปัส กาในเดือนที่ สองวัน
ขึ้น สิบ สี่ ค่ํา เวลาเย็น ให้เขากิน ขนมปัง ไร้เชื้อ และผัก รสขม
12 เขาทัง
้ หลายต้องไม่ให้อะไรเหลือ จนวันรุ่ง ขึ้น และไม่ หก
ั
กระดูก แกะปัส กา ให้กระทํา ตามกฎในเรือ
่ งถือ เทศกาลปัส
กาทุกประการ 13 แต่คนที่สะอาดและมิได้อยูในระหว่
่
างการ
เดิน ทางแต่ งดไม่ ถือ เทศกาลปัส กา ผู้นั ้น จะต้องถูก ตัดขาด
จากท่ามกลางชนชาติ ของเขา เพราะเขามิได้นํา เครือ
่ งบูชา
ของพระเยโฮวาห์ มาถวายตามกําหนดเวลา ผู้นั ้น จะต้อง
ได้ รับ โทษ บาป ของ เขา เอง 14 ถ้า คน ต่างด้าว มา อาศัย อยู่
ท่ามกลางเจ้า ทัง้ หลาย ใคร่จะถือ เทศกาลปัส กาแด่ พระเย
โฮวาห์ ตามกฎของเทศกาลปัส กาและตามลักษณะก็ให้เขา
ถือได้ เจ้าจงมีกฎอย่างเดียวสําหรับทัง้ คนต่างด้าวและชาว
เมือง”
เมฆของพระเจ้าจะนําทางคนอิสราเอล

15 ในวันทีจ
่ ัดตัง้ พลับพลานั ้นมเี มฆมาปกคลุมพลับพลาไว้

คือ เต็นท์ พระ โอวาท เวลา เย็น เมฆ นั ้นก็อยูเหนื
่
อ พลับพลา
16
ปรากฏ เหมือน เพลิง จน รุ ง่ เช้า
เป็น อย่าง นั ้น เสมอ
มา มีเมฆ คลุม กลาง วัน แต่กลาง คืน ปรากฏ เหมือน เพลิง
17 เมื่อไร เมฆ ลอย ขึ้น จาก พลับพลา ภาย หลัง นั ้น พวก
อิสราเอล ก็ ยก เดิน ไป ครัน
้ เมฆ นั ้น ลอย หยุดอยู่ที่ ใด คน
อิสราเอลก็ ตัง้ ค่ายอยูที
่ ่ นั่น 18 คนอิสราเอลออกเดิน ตามพ
ระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ และเขาตัง้ ค่ายตามพระดํารัส
ของพระเยโฮวาห์ ตราบใดที่เมฆพัก อยู่ เหนื อ พลับพลาเขา
ก็ ยงั ตัง้ ค่ายอยู่ 19 แม้เมื่อ เมฆอยู่ เหนื อ พลับพลานานหลาย
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วัน คนอิสราเอลก็ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์
ไม่ยกเดิน ไป 20 เมื่อ เมฆอยู่ เหนื อ พลับพลาน้ อยวัน ตามพ
ระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ เขาก็ ยงั อยู่ ในค่าย แล้ว ตามพ
ระ ดํารัส ของ พระ เย โฮ วาห์ เขา ก็ ยก ออก เดิน ทาง 21 เมื่อ
เมฆคงอยูตั
่ ง้ แต่เย็นจนเช้า ครัน
้ เมฆลอยขึ้นในตอนเช้าเขา
ก็ ยก ออก เดิน ไม่ว่า เป็นก ลาง วัน หรือ กลาง คืนก็ตาม เมื่อ
เมฆ ลอย ขึ้น เขา ก็ ยก ออก เดิน 22 ไม่ว่า เมฆ จะ คง อยู่ เหนื อ
พลับพลา สอง วัน หรือ เดือน หนึ่ ง หรือ ปีหนึ่ ง คน อิสราเอล
ก็อยูในค่
่
ายนานเท่านั ้น มิได้ยกออกไป แต่เมื่อ เมฆลอยขึ้น
เมื่อ ใด เขาก็ ยกออกไปเมื่อ นั ้น 23 เขาตัง้ ค่ายอยู่ ตามพระ
ดํารัสของพระเยโฮวาห์ และเขายกออกเดินตามพระดํารัส
ของพระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายก็ปฏิบัติงานของพระเยโฮ
วาห์ ตามพระดํารัสที่พระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ โมเสส

10

แตรเงินสองคัน
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงทํา แตรเงิน สอง
คัน ด้วยใช้ ค้อนทุบ เจ้าจงใช้ แตรนั ้น เรียกชุมนุมและใช้ รอ
้ื
ย้ายค่าย 3 เมื่อ เป่า แตรทัง้ สองนั ้นก็ให้ชุมนุมชนทัง้ หมดมา
ประ ชุม พร้อม กันกับ เจ้า ที่ประตูพลับ พลา แห่ง ชุมนุม 4 ถ้า
เป่า แตรคัน เดียวให้ พวกประมุข ผู้ เป็น หัวหน้า คนอิสราเอล
ที่นับเป็นพันๆมาประชุมกับเจ้า 5 เมื่อเป่าแตรปลุกให้บรรดา
ค่ายที่ตัง้ อยูด้
่ านตะวัน ออกยกออกเดิน 6 เมื่อ เป่า แตรปลุก
หนที่ สองให้ บรรดาค่ายที่อยูด้
่ านใต้ ยกออกเดิน เมื่อ ใดจะ
ให้ยกออกเดินก็ให้เป่าแตรปลุก 7 แต่เมื่อจะให้คนทัง้ ปวงมา
ประชุมพร้อมกัน จงเป่าแตร แต่อย่าทําเสียงปลุก 8 ให้บุตร
ชายของอาโรนคือ ปุโรหิต เป็น คนเป่า แตร แตรนี้ จะเป็น กฎ
1
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ถาวรตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า 9 และเมื่อ เจ้า ทัง้ หลายจะไปทํา
ศึกในแผ่นดินของเจ้าสู้ศัตรู ผู้มาบีบบังคับเจ้า ก็ให้เป่าแตร
ทํา เสียง ปลุก และเจ้า จะเป็นที่ ระลึก ต่อ พระพักตร์ พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า และเจ้า จะได้ พ้น จากศัตรู ของเจ้า
10 ในวันที่เจ้าทัง
้ หลายมีความยินดี และในงานเทศกาลและ
ในวัน ต้น เดือนของเจ้า เจ้าจงเป่า แตรเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชา
และเหนื อสัตวบูชาอันเป็นเครือ
่ งสันติบูชา เป็นที่ให้พระเจ้า
ของเจ้าระลึกถึงเจ้า เราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า”
การเดินทางจากถิน
่ ทุรกันดารซีนายไปถึงถิน
่ ทุรกันดาร
ปาราน
11 ต่อ มาวันที่ยี่สิบเดือนที่ สองปี ที่สองทรงให้ เมฆนั ้น ขึ้น
จาก พลับพลา พระ โอวาท 12 คน อิสราเอล ก็ ยก เดิน ทาง ไป
จาก ถิน
่ ่ถิน
่ ทุรกัน ดาร ซีนาย และ เมฆ นั ้น มา ยัง้ อยูที
่ ทุรกัน
ดารปาราน 13 เขาทัง้ หลายได้ ยกออกเดิน ไปเป็นครงั ้ แรก
ตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ที่ตรัสสงั ่ โมเสส 14 ธงค่าย
ของคนยู ดาห์ ออกเดิน ไปเป็น กองๆก่อน มีนาโชนบุตรชาย
อัม มี นาดับ เป็น ผู้นํา พลโยธา 15 เนธัน เอลบุตรชายศุอาร์นํา
พล โยธา ตระกูล คน อิส สา คาร์ 16 และ เอ ลี อับ บุตร ชาย เฮ
โลน นํา พล โยธา ตระ กูล คน เศบูลุน 17 เมื่อ รือ
้ พลับพลา ลง
แล้ว บรรดาบุตรชายของเกอร์โชนและบุตรชายของเมรา
รีผู้แบกหามพลับพลานั ้นกย
็ กเดินไป 18 ธงค่ายของคนรูเบน
ออก เดิน ไป เป็น กองๆ เอลีซูร์บุตร ชาย เชเด เอ อร์ เป็น ผู้นํา
พลโยธา 19 เชลูมิเอลบุตรชายศุรีชัด ดัย นํา พลโยธาตระกูล
คน สิ เม โอน 20 เอ ลี ยา สาฟ บุตร ชาย เด อู เอ ลนํา พล โยธา
ตระกูล คน กาด 21 แล้ว คน โค ฮา ทก็ ยก ออก เดิน แบก หาม
สถาน บริสุทธิ์ ก่อน ที่พวก นี้ ไป ถึง เขา ก็ ตัง้ พลับพลา เสร็จ
แล้ว 22 ธงค่ายคนเอฟราอิ มออกเดิน ไปเป็น กองๆ มีเอลี
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ชามาบุตรชายอัม มี ฮูด นํา พลโยธา 23 กาเมลิ เอลบุตรชาย
เปดาซูร ์นํา พลโยธาตระกูล คนมนั ส เสห์ 24 อาบี ดัน บุตรชา
ยกิเดโอนี นํา พลโยธาตระกูล คนเบนยามิน 25 แล้ว ธงค่าย
คนดานเป็น พวกระวัง ท้ายของค่ายทัง้ หมด ได้ยกออกเดิน
ไปเป็น กองๆ มีอาหิเยเซอร์บุตรชายอัม มี ชด
ั ดัย นํา พลโยธา
26 ปากีเอลบุตรชายโอครานนํา พลโยธาตระกูล คนอาเชอ
ร์ 27 อาหิราบุตร ชาย เอนั น นํา พล โยธา ตระ กูล คน นั ฟ ทา ลี
28 นี่ เป็ นอัน ดับ การเดิน ทางของคนอิสราเอลตามเหล่า พล
โยธาของเขา เมื่อ เขายกออกเดิน ไป 29 โมเสสพูดกับ โฮบับ
บุตร ชาย เรอู เอ ล คน มี เดีย นพ่อ ตา ของ โมเสส ว่า “เรา ทัง้
หลายออกเดิน ไปสู่ที่ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ตรัส ไว้ว่า ‘เราจะยก
ให้แก่เจ้าทัง้ หลาย’ เชิญ ไปกับ เราเถิด และเราทัง้ หลายจะ
ทําดีแก่ท่าน เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสัญญาให้ของดีแก่คน
อิสราเอล” 30 แต่เขาตอบโมเสสว่า “เราจะไม่ไป เราจะกลับ
ไปเมืองของเรา ยัง วงศ์ญาติของเรา” 31 และโมเสสว่า “ขอ
อย่า พรากจากเราไปเลย ท่านทราบอยูแล
่ ้วว่า เราต้องตัง้
ค่ายอยู่ ในถิน
่ ทุรกัน ดาร และท่านจะได้ เป็น ดัง นั ยน์ ตาของ
32
เรา ถ้าท่านไปกับเราทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ทรงกระทําดี
อะไรแก่เรา เราจะกระทํา อย่างนั ้น แก่ท่าน ” 33 เขาทัง้ หลาย
ก็ ออกเดิน จากภูเขาของพระเยโฮวาห์ระยะทางสามวัน หีบ
พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ นํา หน้า เขาไปสามวัน เพื่อ หา
ที่พักให้เขา 34 เขาทัง้ หลายยกค่ายไปเมื่อไร เมฆของพระเย
โฮวาห์ก็อยูเหนื
่
อเขาในกลางวันเมื่อนั ้น 35 ต่อมาเมื่อหีบยก
ออกเดินเมื่อไร โมเสสกราบทูลว่า “ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงลุกขึ้นเถิด ให้ศัตรู ทัง้ หลายของพระองค์กระจัดกระจาย
ไป ให้ผู้ที่ชัง พระองค์หลีก หนี พระองค์ไป ” 36 เมื่อ หีบ ยับยัง้
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ท่านกราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอเสด็จ กลับ มา
สู่คนอิสราเอลที่นับเป็นพันๆเถิด”

11

พระเจ้าทรงพระพิโรธประชาชนขีบ่
้ น
เมื่อ ประชาชนบ่น พระเยโฮวาห์ ทรงไม่ พอพระทัย พระ
เยโฮวาห์ทรงสดับแล้วทรงพระพิโรธ มีไฟของพระเยโฮวาห์
มาไหม้อยูท่
่ ามกลาง เขา เผาค่ายรอบนอกเสีย บ้าง 2 แล้ว
คน ทัง้ หลาย จึง ร้อง ต่อ โมเสส และ เมื่อ โมเสส ได้ อธิษฐาน
ต่อ พระเยโฮวาห์ ไฟก็ดับ 3 เขาจึง เรียกชื่อ ตําบลนั ้นว่า ทา
เบราห์ เพราะไฟของพระเยโฮวาห์ มาไหม้อยูท่
่ ามกลางเขา
ทัง้ หลาย 4 คนที่ ปะปนมากับ เขาทัง้ หลายเป็น คนโลภมาก
ทัง้ คนอิสราเอลก็ร้องไห้ครํา่ ครวญอีกว่า “ผู้ใดจะให้เนื้ อ เรา
กิน 5 เราระลึก ถึง ปลาที่ เราเคยกิน ในอียป
ิ ต์ โดยไม่ ต้องซื้อ
ทัง้ แตงกวา แตงโม กระเทียม จีน หอมใหญ่ หัว กระเทียม
6 บัดนี้ จิต ใจ ของ เรา ก็เหี่ยว แห้ง ลง ไม่มีอะไร ให้ เรา ดู เลย
นอกจากมานานี้ ” 7 มานานั ้นเหมือนเมล็ดผักชี สีเหมือนยาง
ไม้หอม 8 ประชาชนก็เที่ย วออกไปเก็บ มาโม่ หรือ ตํา ในครก
และ ใส่ หม้อ ต้ม ทํา ขนม รส ของ มา นา เหมือน รส นํ้ามัน สด
9 กลางคืนเมื่อนํ้าค้างตกมาเหนื อค่าย มานาก็ตกมาด้วย
1

โมเสสบ่นเรือ
่ งภาระของท่าน
โมเสสได้ยน
ิ ประชาชนร้องไห้ ไปทัว่ ครอบครัวทงั ้ หลาย
ต่าง คน ต่าง อยูที
่ ่ประตูเต็นท์ของ ตน พระ เย โฮ วาห์ ทรง
กริว้ ยิง่ นั ก โมเสส ก็ไม่พอใจ ด้วย 11 โมเสส จึง กราบ ทูล
พระ เย โฮ วาห์ว่า “ไฉน พระองค์ จึง ให้ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์
ลําบากลํา บนเช่น นี้ เหตุใดข้า พระองค์ไม่เป็นที่ โปรดปราน
ใน สาย พระเนตร ของ พระองค์ พระองค์จึง ทรง วาง ภาระ
ของ ชนชาติ ทัง้ หมด นี้ ลง บน ข้า พระองค์ 12 ข้า พระองค์ตัง้
10

กันดารวิถี 11:13

36

กันดารวิถี 11:19

ครรภ์คน เหล่า นี้ มา หรือ ข้า พระองค์ ยัง คน เหล่า นี้ ให้เกิ
ดมา หรือ พระองค์จึง ตรัส แก่ ข้า พระองค์ว่า ‘จง อุม
้ เขา
ไว้ ใน อก ของ เจ้า อย่าง พ่อบุญ ธร รม อุมล
้ ูก แดง นํา มา
สู่แผ่นดินที่พระองค์ปฏิญาณ จะ ให้แก่บรรพบุรุษ ของ เขา’
13 ข้า พระองค์ จะได้ เนื้ อ มาจากไหนให้ คนทัง
้ หมดนี้ เพราะ
เขา ร้องไห้ ต่อ ข้า พระองค์ว่า ‘ขอ เนื้ อ ให้ เรา กิน’ 14 ข้า
พระองค์ไม่สามารถ หอบ อุม
้ คน เหล่า นี้ แต่ลําพัง ได้ เป็น
ภาระ หนั ก เกิน แก่ ข้า พระองค์ 15 ถ้า พระองค์ จะ ทรง ปฏิ
บัติแก่ข้า พระองค์อย่าง นี้ แล้ว ข้า พระองค์ ทูล วิงวอน ต่อ
พระองค์ ถ้า ข้า พระองค์ เป็นที่ โปรดปรานในสายพระเนตร
ของพระองค์ ขอทรงประหารข้า พระองค์ เสีย ทันทีเถิด อย่า
ให้ข้าพระองค์แลเห็นความทุเรศของข้าพระองค์เลย”
ผู้ใหญ่เจ็ดสิบคน

พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า “จง รวบรวม พวก
ผู้ใหญ่ในอิสราเอลให้ เราเจ็ด สิบ คน เป็น คนที่เจ้าทราบว่า
เป็น คนผู้ใหญ่ในประชาชนและเป็น เจ้า หน้าที่ เหนื อ เขาทัง้
หลาย จงพาเขามาที่พลับ พลาแห่ง ชุมนุมให้ เขายืน อยูพร
่ ้
อม กับ เจ้า ที่นั ่น 17 เรา จะ ลง มาส นท นา กับ เจ้า ที่นั ่น และ
เราจะเอาวิญญาณที่มีอยูบนเจ้
่
า มาใส่ บนคนเหล่า นั ้น เสีย
บ้าง ให้เขาทัง้ หลายแบกภาระของชนชาตินี้ ด้วยกันกับ เจ้า
เพื่อ เจ้า จะมิได้ทนแบกอยูแต่
่ ลําพัง 18 และจงกล่าวแก่ คน
ทัง้ ปวงว่า ‘ท่านทัง้ หลายจงชําระตัว ให้บริสุทธิสํ
์ าหรับ พรุ ง่
นี้ ท่านจะได้ รับ ประทานเนื้ อ เพราะท่านร้องไห้ ต่อ พระกร
รณ ของ พระ เย โฮ วาห์ว่า “ผู้ใด จะ ให้ เนื้ อ เรา กิน เมื่อ เรา
อยู่ ใน อียป
ิ ต์ เรา ก็สุข สบาย ” เพราะ เหตุ นี้ พระ เย โฮ วาห์ จะ
ทรง ประทาน เนื้ อ ให้ ท่าน ทัง้ หลาย รับ ประทาน 19 ท่าน จะ
มิได้รับ ประทาน วัน เดียว หรือ สอง วัน หรือ ห้า วัน หรือ สิบ
16
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วัน หรือ ยีสิ
่ บวัน 20 แต่หน่งึ เดือน เต็ม จน เนื้ อ จะ ล้น ออก
มาทางรู จมูก ของท่าน จนท่านเอือม เพราะท่านได้ ทอดทิง้
พระเยโฮวาห์ผู้อยูท่
่ ามกลางท่านทัง้ หลาย และได้ร้องไห้ต่อ
พระองค์กล่าว ว่า “ไฉน เรา จึง ได้ ออก มา จาก อียป
ิ ต์” ’ ”
21 แต่โมเสสกราบทูล ว่า “คนที่ ข้า พระองค์อยูท่
่ ามกลางเขา
นั ้น เป็น ทหารราบหกแสนคน และพระองค์ ตรัสว่า ‘เราจะ
ให้เนื้ อเขาทัง้ หลายกินครบเดือนหนึ่ ง’ 22 จะเอาฝูงแพะแกะ
ฝูงวัวมาฆ่าให้เขาให้พอเขากินหรือ จะรวบรวมปลาทัง้ หมด
ในทะเลให้ เขาให้ พอเขากิน หรือ” 23 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ
โมเสสว่า “พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ สัน
้ ไปหรือ บัดนี้ เจ้า
จะเห็นว่า คํา ของเราจะสําเร็จ เพื่อ เจ้า จริง หรือ ไม่” 24 โมเสส
ก็ ออกไปบอกแก่ คนทัง้ ปวงถึง พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์
และ ท่าน ได้ รวบรวม พวก ผู้ใหญ่ใน ประชาชน ได้เจ็ด สิบ คน
แต่งตัง้ เขาไว้ให้ยืนรอบพลับพลา 25 แล้วพระเยโฮวาห์เสด็จ
ลงมาในเมฆและตรัสกับโมเสส และเอาวิญญาณที่มีอยูบน
่
โมเสสบ้างใส่ บนพวกผู้ใหญ่เจ็ด สิบ คนนั ้น และต่อ มาเมื่อ
วิญญาณอยู่ บนเขาทัง้ หลายแล้ว เขาทัง้ หลายก็พยากรณ์
แต่เขาทัง้ หลายก็ไม่ทํา อีก 26 ยังมี สองคนที่อยูในค่
่
าย คน
หนึ่ ง ชื่อ เอ ลดา ด อีก คน หนึ่ ง ชื่อ เม ดาด และ วิญญาณ อยู่
บนเขา เขาเป็นคนที่ได้ลงทะเบียนไว้ แต่ไม่ได้มาที่พลับพลา
เขาพยากรณ์ ในค่าย 27 มีชายหนุ่มคนหนึ่ งวิง่ มาบอกโมเสส
ว่า “เอลดาดและเมดาดกําลัง พยากรณ์ อยูในค่
่
าย” 28 และ
โยชูวาบุตรชายนูน เป็น ผู้รับ ใช้ของโมเสส เป็น คนหนุ่ม มา
กล่าว ว่า “โมเสส เจ้า นาย ของ ข้าพเจ้า ขอ ห้าม เขา เสีย”
29 แต่โมเสส บอก เขา ว่า “ท่าน เจ็บ ร้อน แทน เรา หรือ เรา
ใคร่ให้ประชาชน ของ พระ เย โฮ วาห์ เป็น ผู้พยากรณ์ ทุก คน
และใคร่ให้พระเยโฮวาห์ทรงใส่ วญ
ิ ญาณของพระองค์ไว้บน
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โมเสส และ พวก ผู้ใหญ่ของ คน อิสราเอล

ฝูงนกคุ่มและภัยพิบัติมาสู่ประชาชนขี้บ่น

31 มีลมพัดมาจากพระเยโฮวาห์พาฝูงนกคุ่มมาจากทะเล

ให้มา ตก อยูที
่ ่ข้าง ค่าย รอบ ค่าย ทุก ทิศ ห่าง ออก ไป เป็น หน
ทาง เดินวัน หนึ่ ง สูง พ้น พื้น ดิน ประมาณ สอง ศอก 32 วัน
นั ้น ประชาชนก็ลุกขึ้น เที่ยวจับ นกคุ่มทงั ้ วัน และคืน และตล
อดวันรุ่งขึ้นด้วย คนที่จับได้น้ อยที่สุดได้ ถึงสิบโฮเมอร์ แล้ว
เขา เอา มา วาง ตาก ทัว่ ค่าย 33 เมื่อ เนื้ อ ยัง ติด ฟัน เขา ทัง้
หลายอยู่ ยัง รับ ประทานไม่ทัน หมด พระเยโฮวาห์ ทรงกริว้
ประชาชนยิง่ นั ก พระเยโฮวาห์ก็ทรงประหารประชาชนเสีย
ด้วยภัยพิบติ
ั อย่างร้ายแรง 34 เขาจึงเรียกชื่อตําบลนั ้นว่า ขิบ
โรทหัทธาอาวาห์ เพราะที่นั่นเขาฝังศพคนทัง้ ปวงที่โลภมาก
35 ประชาชนได้ ยกเดิน จากขิบ โรทหัทธาอาวาห์ ถึง ฮาเซโรท
และยับยัง้ ที่ฮาเซโรท

12

อาโรนและมิเรียมอิจฉาโมเสส

1 มิเรียมและอาโรนได้พูดติโมเสส เหตุหญิงคนเอธิโอเปี ย

ที่ ท่านได้แต่งงานด้วย เพราะโมเสสได้แต่งงานกับหญิงคน
เอธิโอเปีย คน หนึ่ ง 2 เขา ทัง้ สอง กล่าว ว่า “พระ เย โฮ วาห์
ตรัส ทาง โมเสส คน เดียว เท่านั ้น จริง หรือ พระองค์ไม่ตรัส
ทาง เรา บ้าง หรือ” พระ เย โฮ วาห์ ทรง ได้ยิน 3 (โมเสส เป็น
คน ถ่อม ใจ มาก ยิง่ กว่า คน ทัง้ ปวง ที่ พื้น แผ่น ดิน) 4 ทันใด
นั ้น พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส และ อา โร นกับ มิ เรียม ว่า
“เจ้าทัง้ สามจงออกมาที่พลับ พลาแห่ง ชุมนุม” เขาทัง้ สาม
ก็ออก มา 5 พระ เย โฮ วาห์ก็เสด็จ ลง มา ใน เสา เมฆ ประ ทับ
ยืนที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม ทรงเรียกอาโรนและมิเรียม
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เขาทัง้ สองก็ มาข้างหน้า 6 พระองค์ตรัสว่า “จงฟัง ถ้อยคํา
ของเรา ถ้า จะมีผู้พยากรณ์ ท่ามกลางเจ้า ทัง้ หลาย เราพระ
เยโฮวาห์ จะสําแดงตัว แก่ผู้นั ้น เป็น นิ มิต เราจะพูดกับ เขา
ทางฝัน 7 สําหรับ โมเสสผู้รับ ใช้ของเราก็ไม่เป็น เช่น นั ้น ใน
วงศ์ วาน ทัง้ หมด ของ เรา เขา สัตย์ซื่อ 8 เรา พูดกับ เขา ปาก
ต่อ ปาก อย่าง ชัดเจน ไม่พูด เร้น ลับ และ เขา เห็น สัณฐาน
ของ พระ เย โฮ วาห์ ไฉน เจ้า ไม่กลัวที่ จะ พูด ติ โมเสส ผู้รับ
ใช้ของเรา” 9 พระเยโฮวาห์ ทรงกริว้ เขามาก แล้ว เสด็จ ไป
เสีย 10 เมื่อ เมฆ ลอย พ้น พลับพลา ไป ดูเถิด มิเรียมก็ เป็น
โรคเรือ
้ น ขาวดุจ หิมะ อาโรนหัน ไปดูมิเรียมและดูเถิด นาง
เป็น โรค เรือ
้ น 11 และ อา โร นพูดกับ โมเสส ว่า “ข้า แต่เจ้า
นายของข้าพเจ้า อนิ จจาเอ๋ย ขออย่าลงโทษบาปเราทัง้ สอง
ที่ได้กระทํา ความ เขลา และ บาป เช่น นี้ 12 ขอ อย่า ให้มิเรียม
เป็นเหมือนคนที่ตายแล้ว ดุจคนที่คลอดจากครรภ์มารดามี
เนื้ อกุดไปครึง่ หนึ่ ง” 13 และโมเสสได้รอ
้ งทูลพระเยโฮวาห์ว่า
“โอ ข้า แต่พระเจ้า ขอ พระองค์ ทรง รักษา นาง ข้า พระองค์
ทูล วิงวอนต่อ พระองค์” 14 แต่พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสส
ว่า “ถ้า พ่อ ของ นาง ถ่มน้าํ ลาย รด หน้า นาง นาง จะ ละอาย
อยูเจ
่ ็ดวันมิใช่หรือ จงกักนางไว้นอกค่ายเจ็ดวัน ภายหลังจึง
ให้กลับเข้ามาได้” 15 ดังนั ้นมิเรียมจึงถูกกักอยู่นอกค่ายเจ็ด
วัน และประชาชนก็มิได้ยกเดินไปจนกว่ามิเรียมกลับเข้ามา
อีก 16 แล้ว ภายหลัง ประชาชนก็ ยกเดิน จากตําบลฮาเซโรท
ไปตัง้ ค่ายอยูที
่ ่ถิน
่ ทุรกันดารปาราน

13
สิบสองคนไปสอดแนมดูที่แผ่นดินคานาอัน
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1 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงส่ง คนไปสอดแนม

ดูที่แผ่น ดิน คา นาอันที่ เรา ให้แก่คน อิสราเอล นั ้น จง ส่ง
คนจากตระกูล ของบรรพบุรุษ ตระกูล ละคน ให้ทุกคนเป็น
หัวหน้า ใน ตระ กูลนัน
้ ” 3 โมเสส จึง ใช้ เขา ไป จาก ถิน
่ ทุรกัน
ดาร ปา ราน ตามพ ระ ดํารัส ของ พระ เย โฮ วาห์ ทุก คน เป็น
หัวหน้า ใน คน อิสราเอล 4 ต่อ ไป นี้ เป็น ชื่อ ของ คน เหล่า นั ้น
ชัม มุวาบุตรชายศัก เกอร์เป็น ตระกูล รู เบน 5 ชาฟัทบุตรชาย
โฮ รี เป็น ตระกูล สิ เม โอน 6 คา เลบ บุตร ชาย เย ฟุน เนห์ เป็น
ตระกูล ยู ดาห์ 7 อิก าลบุตรชายโยเซฟเป็น ตระกูล อิส สาคาร์
8 โฮ เชย า บุตร ชาย นูน เป็ น ตระ กูล เอ ฟ รา อิม 9 ปั ล ทีบุตร
ชาย รา ฟู เป็น ตระกูล เบน ยา มิน 10 กัด เดีย ลบุตร ชา ยโส ดี
เป็นตระกูลเศบูลุน 11 ตระกูลโยเซฟคือตระกูลมนั สเสห์มีกัด
ดีบุตรชายสุสี 12 อัม มี เอลบุตรชายเกมั ล ลี เป็น ตระกูล ดาน
13 เส ธูรบุ
์ ตร ชาย มี คา เอล เป็น ตระกูล อา เชอ ร์ 14 นาบีบุตร
ชายโวฟสี เป็น ตระกูลนัฟ ทาลี 15 เกอู เอลบุตรชายมาคี เป็น
ตระกูล กาด 16 ชื่อ เหล่า นี้ เป็น ชื่อ คนที่ โมเสสใช้ ไปสอดแนม
ที่แผ่น ดิน นั ้น และ โมเสส เรียก ชื่อ โฮ เชย า บุตร ชาย นูนว่า
โยชู วา 17 โมเสสใช้ เขาทัง้ หลายไปสอดแนมที่แผ่นดิน คา
นา อัน และ สัง่ เขา ทัง้ หลาย ว่า “จง ขึ้น ไป ทาง ใต้นี้ แล้ว ขึ้น
ไป ตาม ภูเขา 18 ตรวจ ดูแผ่น ดิน นั ้นว่า เป็น อย่างไร และ ว่า
คน ที่อยูใน
่ แผ่น ดิน นั ้นมี กําลัง แข็ง แรง หรืออ่อน แอ มีคน
น้ อยห รือ มาก 19 ดูว่า แผ่นดินที่ เขา อาศัย อยู่ เป็น อย่างไร
บ้าง เป็น แผ่นดินที่ดีหรือ เลว อย่างไร และ บ้าน เมือง ที่ เขา
อาศัยอยู่เป็นอย่างไร เป็นเต็นท์ หรือเป็นป้อมปราการที่เข้ม
แข็ง 20 ดูว่า แผ่นดินอุ ดมหรือ จืด มีป่า ไม้หรือ เปล่า ท่านทัง้
หลายจงมี ใจกล้า หาญ และนํา ผลไม้ที่เมืองนั ้น กลับ มาบ้าง
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ด้วย” เวลา นั ้น เป็น ฤดู ผล องุน
่ สุกรุ ่น แรก 21 คน เหล่า นั ้น
จึง ขึ้น ไปสอดแนมแผ่น ดิน ตัง้ แต่ถิน
่ ทุรกัน ดารศิน จนถึง
22
เรโหบ ที่ทาง เข้า เมือง ฮามั ท เขา ขึ้น ไป ทาง ใต้ ถึง เมือง
เฮ โบ รน และ อาหิมาน เช ชัย และ ทัลมัย คือ คน อา นาค
อยูที
่ ่ นั ่น (เมือง เฮ โบ รน นี้ เขา สร้าง มา ก่อน เมือง โศ อัน ใน
อียป
ิ ต์ได้เจ็ดปี) 23 เขาทัง้ หลายมาถึง ลํา ธารเอชโคล์ ที่นั ่น
เขาตัดองุ่นกงิ่ หนึ่ งมีองุน
่ พวงหนึ่ ง สองคนใช้ไม้คานหามมา
เขาเก็บผลทับทิมและมะเดื่อมาบ้าง 24 เขาเรียกที่นั่นว่าห้วย
เอ ช โคล์ เพราะ พวง ผล องุน
่ ซึ่ง คน อิสราเอล ได้ ตัด มา จาก
25
ที่นั ่น ล่วง มา สี่สิบ วัน เขา ทัง้ หลาย ก็กลับ มา จาก การ ไป
สอดแนม ที่แผ่น ดิน นั ้น 26 เขา ทัง้ หลาย กลับ มา ถึง โมเสส
และอาโรน และมาถึง ชุมนุมชนอิสราเอลในถิน
่ ทุรกัน ดาร
ปารานที่ คาเดช เขาเล่า เรือ
่ งให้ ท่านทัง้ สองและบรรดาคน
อิสราเอลฟัง และให้ดูผลไม้แห่งแผ่นดินนั ้น 27 เขาทัง้ หลาย
เล่า ให้ โมเสสฟัง ว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลายได้ ไปถึง แผ่น ดิน ซึ่ง
ท่านใช้ไป มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบูรณ์ที่นั ่น จริง และนี่
เป็น ผล ไม้ ของ เมือง นั ้น 28 แต่คนที่อยูใน
่ เมือง นั ้นมี กําลัง
มากและเมืองของเขาก็ใหญ่โตมีกําแพงล้อมรอบ นอกจาก
นั ้น ข้าพเจ้า ทัง้ หลายยัง เห็น คนอานาคที่ นั่น ด้วย 29 คนอา
มาเลขอยู่ ในแผ่น ดิน ทางใต้ คนฮิต ไทต์ คนเยบุส และคน
อาโมไรต์อยูบนภู
่
เขา คนคานาอัน อาศัย อยูที
่ ่ริม ทะเล และ
ตามฝั่ งแม่ น้ํา จอร์แดน ” 30 แต่คาเลบได้ให้คนทัง้ ปวงเงียบ
ต่อ หน้า โมเสสกล่าวว่า “ให้เราขึ้น ไปทันทีและยึด เมืองนั ้น
เพราะพวกเรามี กําลัง สามารถที่ จะเอาชัย ชนะได้” 31 ฝ่าย
คนทัง้ ปวงที่ข้น
ึ ไปสอดแนมด้วยกันกล่าวว่า “เราไม่สามารถ
สู้ คนเหล่า นั ้น ได้ เพราะเขามี กําลัง มากกว่า เรา” 32 และเขา
ได้กล่าวร้ายเรือ
่ งแผ่นดินที่ เขาได้ ไปสอดแนมมาเล่า ให้ คน
อิสราเอลฟัง ว่า “แผ่นดินที่ เราได้ ไปสืบดู ตลอดแล้วนัน
้ เป็น
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แผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั ้น บรรดาชาวเมืองที่เราเห็นเป็น
คนรู ป ร่างใหญ่โต 33 ที่นั ่น เราเห็น พวกมนุษย์ยักษ์ คือบุตร
ของ คน อา นาค ซึ่ง มา จาก พวก มนุษย์ยักษ์ เรา เป็น เหมือน
ตัก
๊ แตนในสายตาของเรา ในสายตาของเขาก็เหมือนกัน”

14

ประชาชนไม่กล้าเข้าไปแผ่นดินคานาอัน
แล้ว บรรดา ชุมนุม ชน นั ้นก็ ร้อง ลัน
่ ขึ้น มา ประชาชน
ร้อง ไห้ ในคืนวัน นั ้น 2 บรรดา คน อิสราเอล ได้ บ่นว่า โมเสส
และอาโรน ชุมนุมชนทัง้ หมดกล่าวแก่ ท่านว่า “ให้เราตาย
เสีย ที่แผ่นดินอียป
ิ ต์ หรือ ให้ เรา ตาย เสีย ที่ ถิน
่ ทุรกัน ดาร
นี้ ก็ดีกว่า 3 พระเยโฮวาห์ นํา เราเข้า มาในประเทศนี้ ให้ตาย
ด้วยดาบทําไมเล่า ลูก เมีย ของเราต้องตกเป็น เหยื่อ ที่เรา
จะ กลับ ไป อียป
ิ ต์ไม่ ดีกว่า หรือ” 4 เขา พูด แก่ กัน และ กันว่า
“ให้เราตัง้ คนหนึ่ ง ขึ้น เป็น หัวหน้า แล้วกลับ ไปยังอียป
ิ ต์เถิด
5
” โมเสส กับ อา โรน ได้ ซบ หน้า ลง ถึง พื้น ดิน ต่อ หน้าที่ ประ
ชุมทงั ้ หมด ของ ชุมนุม ชน อิสราเอล 6 และ โย ชูวาบุตร ชาย
นูนกับคาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ เป็นผู้ที่ได้ร่วมไปสอดแนม
ที่แผ่นดิน นั ้น ได้ฉี ก เสื้อผ้า ของตน 7 และกล่าวแก่ บรรดา
ชุมนุม ชน อิสราเอล ว่า “แผ่นดินที่ เรา ได้เที่ยว สอดแนม ดู
ตลอดนั ้น เป็น แผ่นดินที่ดีเหลือ เกิน 8 ถ้า พระเยโฮวาห์ พอ
พระทัย ในพวกเรา พระองค์จะทรงนํา เราเข้าไปในแผ่น ดิน
นี้ และ ทรง ประทาน แก่เรา เป็น แผ่นดินที่มีน้าํ นม และ นํ้า
ผึ้ง ไหลบริบูรณ์ 9 ขอแต่ อย่า ให้ พวก เรากบฏต่อ พระเยโฮ
วาห์เท่านั ้น อย่า กลัว ชาว แผ่น ดิน นั ้น เพราะ เขา ทัง้ หลาย
เป็น ขนม ของ เรา แล้ว ร่ม ฤทธิ์ ของ เขา ก็ สูญ ไป แล้ว พระ
เย โฮ วาห์ สถิต ฝ่าย เรา อย่า กลัว เขา เลย” 10 แต่ชุมนุม ชน
ทัง้ หมดนั ้น พูดกันว่า ให้ เอาก้อนหิน ขว้างเขาเสีย ขณะนั ้น
1
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สง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ปรากฏที่พลับพลาแห่งชุมนุมต่อ
หน้าบรรดาคนอิสราเอล
โมเสสอ้อนวอนต่อพระเจ้า
และ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า “ชนชาตินี้ จะ สบ
ประมาทเรานานสัก เท่าใด แม้ว่า เราได้ กระทํา หมายสําคัญ
ต่างๆท่ามกลางเขามาแล้ว เขาทัง้ หลายจะไม่ เชื่อ เรานาน
เท่าใด 12 เรา จะ ประหาร เขา เสีย ด้วย โรค ร้าย และ ตัด เขา
เสียจากการสืบมรดก เราจะกระทําให้เจ้าเป็นประเทศใหญ่
โต และ แข็ง แรง กว่า เขา อีก” 13 แต่โมเสส ได้ กราบ ทูล พระ
เย โฮ วาห์ว่า “ชาว อียป
ิ ต์ จะ ได้ยน
ิ เรือ
่ ง นี้ (เพราะ พระองค์
ทรง พา ชาตินี้ ออก มา จาก ท่ามกลาง เขา ด้วย ฤทธา นุ ภาพ
ของพระองค์) 14 ชาวอียป
ิ ต์ จะเล่า ความนั ้น แก่ ชาวประเทศ
นี้ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ เขา ทัง้ หลาย ได้ ยินว่า พระองค์
สถิต ท่ามกลาง ชนชาตินี้ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ เขา ได้เห็
นพ ระ พักตร์ ของ พระองค์ เมฆ ของ พระองค์ตัง้ อยูเหนื
่
อ
เขาทัง้ หลาย พระองค์ทรงนํา เขาในเวลากลางวัน ด้วยเสา
เมฆ และ ใน กลาง คืน ด้วย เสา เพลิง 15 บัดนี้ ถ้า พระองค์
จะ ทรง ประหาร ชนชาตินี้ ดุจ คนๆ เดียว ประเทศ ทัง้ หลาย
ที่ได้ยินกิตติศัพท์ถึง พระองค์ จะพูดกันว่า 16 ‘เพราะพระเย
โฮวาห์ไม่สามารถพาชนชาตินี้ ไปถึง แผ่นดินที่พระองค์ทรง
ปฏิญาณ ไว้แก่เขา นั ้น ไม่ได้ พระองค์จึง ทรง ประหาร เขา
เสีย ที่ ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร’ 17 บัดนี้ ข้า พระองค์ ทูล วิงวอน ขอ
พระองค์ ทรงบันดาลให้ฤทธิอํ
์ านาจขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ให้ใหญ่ยิงด
่ ังพระสัญญาที่ว่า 18 ‘พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ
ช้า ทรง อุดม ใน ความ เมตตา ทรง โปรด ยก โทษ ความ ชัว่
ช้า และให้ อภัย การละเมิด แต่ถือว่า ไม่มีโทษหามิได้ ให้โทษ
เพราะ ความ ชัว่ ช้า ของ บิดา ตกทอด ไป ถึง ลูก หลาน สาม
11
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ชัว่ สี่ชัว่ อายุ ’ 19 ขอ ทรง ประทาน อภัย ความ ชัว่ ช้า ของ
ชนชาตินี้ ตามความยิง่ ใหญ่แห่งความเมตตาของพระองค์
ดัง ที่พระองค์ทรง ประทาน อภัย ชนชาตินี้ ตัง้ แต่อียป
ิ ต์จน
บัดนี้ ”
ทรง พยากรณ์ ถึง การ พเนจร อยู่ ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร ถึง
สี่สิบปี
20 แล้ว พระเยโฮวาห์ จึง ตรัสว่า “เราให้ อภัย ตามคํา ของ
เจ้า 21 แต่แท้จริง เรา มีชีวิ ตอ ยูแน่
่ ฉั นใด และ บรรดา โลก
จะ เต็ม ไป ด้วย สง่า ราศี ของ พระ เย โฮ วาห์แน่ ฉั นใด 22 คน
ทัง้ หลายที่ได้เห็น สง่า ราศี ของเรา และได้เห็ นการอัศ จรรย์
ต่างๆ ที่ เรา ได้ กระทํา ใน อียป
ิ ต์ และ ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร และ
ยัง ได้ ทดลองเรามาตัง้ สิบ ครัง้ และยังมิได้ฟัง เสียงของเรา
23 คนเหล่านี้ จะมิได้เห็นแผ่นดินที่เราปฏิญาณไว้กับปู่ ยาตา
ยายของเขาฉั นนั ้น คนทัง้ ปวงที่สบประมาทเราจะไม่ได้เห็น
แผ่น ดิน นั ้น สัก คน เดียว 24 แต่ส่วน คา เลบ ผู้รับ ใช้ของ เรา
เพราะ มีจิต ใจ ต่าง กัน และ ได้ ตาม เรา มา อย่าง เต็มที่ เรา ก็
จะ ได้ นํา เขา ไป ถึง แผ่นดินที่ เขา ได้ ไป มา และ เชื้อ สาย ของ
เขาจะได้กรรมสิทธิเมื
์ องนั ้น 25 (พวกอามาเลขและพวกคา
นาอัน อยูที
่ ่หว่างเขา) พรุ ง่ นี้ เจ้าจงกลับ ไปในถิน
่ ทุรกัน ดาร
ตามทางถึง ทะเลแดง” 26 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและ
อา โร นว่า 27 “เรา จะ ทน ชุมนุม ชน ชัว่ ร้าย นี้ บ่น ต่อ เรา นาน
สัก เท่าใด เราได้ยน
ิ เสียงบ่น ของคนอิสราเอลซึ่ง เขาบ่นว่า
เรา 28 เจ้าจงกล่าวแก่ เขาว่า พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘เรามีชีวิ
ตอยูแน่
่ ฉั นใด เราจะกระทําสิง่ ที่เจ้าทัง้ หลายบ่นให้เราได้ยน
ิ
29
แก่เจ้าฉั น นั ้น ซากศพของเจ้า จะตกหล่น อยู่ ในถิน
่ ทุรกัน
ดารนี้ จํานวนคนทัง้ หมดของเจ้า นั บ ตัง้ แต่อายุยี่สิบปีขึ้น ไป
ผู้ใดที่ บ่นว่า เรา 30 จะไม่มีสัก คนหนึ่ ง ที่มาถึง แผ่นดินที่ เรา
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ปฏิญาณว่าจะให้เจ้าอาศัยอยู่ เว้นแต่คาเลบบุตรชายเยฟุน
เนห์ และโยชูวาบุตรชายนูน 31 แต่ลูก เล็ก ที่เจ้าทัง้ หลายว่า
จะเป็น เหยื่อ นั ้น เราจะพาเขาทัง้ หลายเข้าไป และเขาจะรู ้
จักแผ่นดินที่เจ้าทัง้ หลายได้สบประมาท 32 ส่วนเจ้าทัง้ หลาย
ศพของเจ้าจะตกหล่นอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดารนี้ 33 ลูกหลานของ
เจ้า ทัง้ หลายจะพเนจรอยู่ ในถิน
่ ทุรกัน ดารถึง สี่สิบปี เขาจะ
ทน โทษ การ เล่น ชู้ ของ เจ้า จนกว่า จํานวน ซากศพ ของ เจ้า
จะอยู่ ในถิน
่ ทุรกัน ดารนี้ ครบ 34 ตามจํา นวนวันที่เจ้าเข้าไป
สอดแนมในแผ่น ดิน นั ้น ซึ่งมีสี่สิบวัน วัน หนึ่ ง จะเป็น ปีหนึ่ ง
เจ้า ทัง้ หลาย จะ รับ โทษ ความ ชัว่ ช้า ของ เจ้า อยูสี
่ ่สิบปี เจ้า
ทัง้ หลายจะทราบถึง การฝ่าฝืน คํา สัญญาของเรา 35 เราผู้
เป็น พระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว เราจะกระทํา ดัง นั ้น แก่
บรรดาชุมนุมชนที่ ชว
ั ่ ร้ายซึ่ง ร่วมกัน คิด ต่อสู้เรา เขาจะสิน
้
36
สุด ลงในถิน
่ ่ นั่น ” คนที่ โมเสส
่ ทุรกัน ดาร เขาจะตายอยูที
ใช้ ไปสอดแนมที่แผ่น ดิน ผู้ที่กลับ มาเล่า ความใส่ รา้ ยแผ่น
ดินนั ้น ซึ่งกระทําให้บรรดาชุมนุมชนบ่นว่าโมเสส 37 คนทีม
่ า
รายงานความร้ายเรือ
่ งแผ่น ดิน นั ้น ได้ ตายเสีย ด้วยโรคภัย
ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 38 แต่โยชูวาบุตรชายนูน และ
คา เลบ บุตร ชาย เย ฟุน เนห์ ใน หมู่คนที่ ไป สอดแนม ที่แผ่น
ดินยังมีชีวิตอยู่ 39 และโมเสสเล่าข้อความนี้ ให้คนอิสราเอล
ทัง้ หมด ฟัง ประชาชน ก็ร้องไห้โศก เศร้า ยิง่ นั ก 40 และ คน
ทัง้ ปวง ได้ลุก ขึ้น แต่เช้า ขึ้น ไป ยัง ที่ สูง บน ภูเขา กล่าว ว่า
“ดูเถิด เรา ทัง้ หลาย มา อยูที
่ ่ นี่ แล้ว เรา จะ เข้าไป ยัง ที่ ซึ่ง
พระ เย โฮ วาห์ ทรง สัญญา ไว้ เพราะ เรา ได้ กระทํา ผิด แล้ว”
41 แต่โมเสส กล่าว ว่า “เหตุไฉน ท่าน ขัดขืน พระ ดํารัส ของ
พระเยโฮวาห์ การนี้ จะไม่สําเร็จ 42 อย่าขึ้นไปเลย เพราะพระ
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เยโฮวาห์มิได้อยูท่
่ ามกลางท่าน เกลื อกว่า ท่านทัง้ หลายจะ
ล้มตายอยู่ต่อหน้าศัตรู 43 เพราะคนอามาเลขและคนคานา
อัน อยู่ ข้างหน้า ท่าน ท่านจะล้ม ลงด้วยดาบ เพราะท่านได้
หันกลับจากการตามพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จะไม่ สถิต
ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย” 44 แต่เขาทัง้ หลายยังบังอาจขึ้นไป
ที่ ยงั ที่ สูง บนเนิ น เขา แต่หีบพันธสัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์
และโมเสสมิได้ออกจากค่าย 45 แล้วคนอามาเลขและคนคา
นาอันที่อยูบนเนิ
่
นเขานั ้นได้ ลงมาขับไล่ เขาให้พ่ายแพ้จนไป
ถึงตําบลโฮรมาห์

15

คําสัง่ สอนเรือ
่ งการถวายเครือ
่ งบูชา
1 พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 2 “จง กล่าว แก่ คน
อิสราเอลว่า เมื่อ เจ้า ทัง้ หลายจะเข้า ในแผ่นดินที่เจ้าจะเข้า
อาศัย อยู่ ซึ่ง เรา ให้แก่เจ้า นั ้น 3 ถ้า ผู้ ใด จะ นํา เครือ
่ ง บูชา
จากฝูง วัว หรือ จากฝูง แพะแกะไปถวายพระเยโฮวาห์ เป็น
เครือ
่ งบูชาด้วยไฟ คือ เครือ
่ งเผาบูชา หรือ เครือ
่ งสัตวบูชา
ทํา ตามคํา ปฏิญาณ หรือ เป็น เครือ
่ งบูชาด้วยใจสมัคร หรือ
ใน การ เลี้ยง ตาม กําหนด กระทํา ให้มีกลนที
ิ่ ่ พอ พระทัย แด่
4
พระเยโฮวาห์ ก็ให้ผู้ที่นําเครือ
่ งบูชานัน
้ นําธัญญบูชาถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์ คือ ยอดแป้ง หนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์ค ลุกกับน้าํ
มัน หนึ่ ง ใน สี่ ฮิน 5 และ เจ้า จง จัด นํ้า องุน
่ หนึ่ ง ใน สี่ ฮิน สํา
หรับลูกแกะทุก ตัว เป็น เครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กับ เครือ
่ งเผาบูชา
คู่ กับ เครือ
่ งสัตวบูชา 6 หรือ สําหรับ แกะผู้ ตัว หนึ่ ง เจ้า จงจัด
ธัญ ญบูชาด้วยยอดแป้ง สองในสิบ เอฟาห์ คลุก นํ้ามัน หนึ่ ง
ในสามฮิน 7 และสําหรับ เป็น เครือ
่ งดื่ม บูชา เจ้าจงถวายนํ้า
องุน
่ หนึ่ ง ในสามฮิน ให้เป็น กลินที
่ ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮ
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วาห์ 8 เมื่อ เจ้า จัด วัว ผู้ เป็น เครือ
่ งเผา บูชา หรือ เป็น เครือ
่ ง
สัตวบูชาทําตามคําปฏิญาณ หรือให้เป็นสันติบูชาแด่พระเย
โฮวาห์ 9 ก็ให้นําธัญญบูชามียอดแป้งสามในสิบเอฟาห์คลุก
นํ้า มันคร่งึ ฮิ นมาบูชาพร้อมกับ วัว ผู้นั ้น 10 และให้ นํา เครือ
่ ง
ดื่ม บูชามี น้ํา องุนคร
่
่งึ ฮิน ให้ เป็น การบูชาด้วยไฟ เป็น กลินที
่ ่
พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์ 11 จงกระทํา อย่างนี้ สําหรับ วัว
ผู้ หรือ แกะผู้ทุกตัว หรือ สํา หรับลูกแกะหรือ ลูก แพะทุก ตัว
12 ตามจํานวนสัตว์ที่จัดมา จงกระทําตามส่วนนี้ แก่สัตว์ทุกๆ
ตัว 13 บรรดา ชาว พื้น เมือง ต้อง กระทํา อย่าง นี้ ทุก คน เมื่อ
จะ ถวาย เครือ
่ ง บูชาด้วย ไฟ เป็น กลินที
่ ่ พอ พระทัย แด่ พระ
เย โฮ วาห์ 14 ถ้า คน ต่างด้าว ที่มา อาศัย อยู่ กับ เจ้า หรือ คน
หนึ่ ง คนใดท่ามกลางเจ้า ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า ใคร่จะถวาย
เครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็น กลินที
่ ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์
ก็ให้เขา ทัง้ หลาย กระทํา เหมือน เจ้า ทัง้ หลาย ได้ กระทํา นั ้น
15 จะต้องมี กฎอย่างเดียวกัน สําหรับ ชุมนุมชนและสําหรับ
คนต่างด้าวผู้มาอาศัยอยู่กับเจ้า เป็นกฎถาวรตลอดชัว่ อายุ
ของเจ้า คือ เจ้า เป็น อย่างใด คนต่างด้าวก็ เป็น อย่างนั ้น ต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 16 จะต้องมีพระราชบัญญัติอย่าง
เดียวกัน และลักษณะอย่างเดียวกัน สําหรับ เจ้า และสําหรับ
คนต่างด้าวที่มาอาศัย อยู่ กับ เจ้า” 17 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ
โมเสสว่า 18 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เมื่อ เจ้า ทัง้ หลาย
มาถึง แผ่นดินที่ เราจะพาเจ้า ไป 19 และเมื่อ เจ้า รับ ประทาน
อาหารแห่ง แผ่น ดิน นั ้น เจ้าจงนํา เครือ
่ งบูชาถวายแด่ พระ
20
เย โฮ วาห์
จง เอา แป้ง เปียก ผล แรก ทํา ขนม ก้อน หนึ่ ง
ถวายเป็น เครือ
่ งบูชา เป็น เครือ
่ งบูชาที่ได้จากลานนวดข้าว
21
เจ้าจงถวายเช่นว่า นี้ จงเอาแป้ง เปียกผลแรกถวายเป็น
เครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า 22 ถ้า เจ้า
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ทัง้ หลาย ได้ประพฤติผิดมิได้รักษา พระ บัญญัติเหล่า นี้ ทุก
ประการ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ตรัสสงั ่ แก่โมเสส 23 ทุก ประการ
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้ทางโมเสส ตัง้ แต่วัน ที่พระเย
โฮวาห์ ประทานพระบัญชาแก่โมเสส และต่อๆไปตลอดชัว่
อายุของเจ้า 24 แล้วถ้าประชาชนได้ กระทําผิดโดยไม่เจตนา
โดยที่ชุมนุมชนไม่รู เ้ ห็น ชุมนุมชนทัง้ หมดต้องถวายวัวหนุ่ม
ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผาบูชา ให้เป็นกลินที
่ ่พอพระทัยแด่ พระ
เย โฮ วาห์ พร้ อม กับ ธัญ ญ บูชา และ เครือ
่ ง ดื่ม บูชา คู่ กัน
ตาม ลักษณะ และ ถวาย ลูก แพะ ผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง บูชา
ไถ่บาป 25 และ ให้ปุโรหิต ทําการ ลบ มลทิน บาป ให้แก่ชุมนุม
ชน อิสราเอล ทัง้ หมด และ เขา ทัง้ หลาย จะ ได้ รับ อภัยโทษ
เพราะ เป็นการ ผิด โดย ไม่เจตนา และ เขา จะ นํา เครือ
่ ง บูชา
ของเขามาถวายด้วยไฟแด่ พระเยโฮวาห์ และถวายเครือ
่ ง
บูชาไถ่บาปต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะความผิดโดย
ไม่เจตนาของเขา 26 และชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดจะได้รบ
ั
อภัยโทษ พร้ อมกับ คนต่างด้าวผู้อยูท่
่ ามกลางเขาทัง้ หลาย
เพราะว่า พลเมืองทัง้ หมดเกี่ยวพันกับ ความผิด นั ้นอัน เกิด
ขึ้น โดยไม่เจตนา 27 ถ้า บุคคลคนหนึ่ ง คนใดกระทํา ผิด โดย
ไม่รู ต
้ ัว ก็ให้ผู้นั ้น เอา แพะ เมีย อายุ ขวบ หนึ่ ง ไป เป็น เครือ
่ ง
บูชา ไถ่บาป 28 และ ให้ปุโรหิต กระทํา การ ลบ มลทิน บาป ต่อ
พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ให้บุคค ลนั ้น ผู้กระทํา ผิด เมื่อ เขา
กระทํา บาป โดย ไม่รู ต
้ ัว เพื่อ ทําการ ลบ มลทิน บาป เขา เสีย
และเขาจะได้ รบ
ั อภัยโทษ 29 ให้เจ้ามีพระราชบัญญัติอย่าง
เดียว สําหรับ ผู้ กระทํา ผิด โดย ไม่รู ต
้ ัว คือ คน อิสราเอล ผู้
เป็น ชาวพื้น เมืองและผู้ เป็น คนต่างด้าวที่อยูท่
่ ามกลางเขา
30 แต่บุคคล ที่ บังอาจ กระทํา การ ใดๆ โดย พลการ ไม่ว่า เขา
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จะเกิด ในแผ่น ดิน นั ้น หรือ เป็น คนต่างด้าวก็ดี ผู้นั ้น เหยียด
หยาม พระ เย โฮ วาห์ ผู้นั ้น จะ ต้อง ถูก ตัดขาด จาก ชนชาติ
ของ ตน 31 เพราะ เขา ได้ สบ ประมาท พระ ดํารัส ของ พระ เย
โฮวาห์และละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ ผู้นั ้นจะต้องถูก
ตัดขาดอย่างสิน
้ เชิง ให้เขารับโทษความชัว่ ช้าของตน”
พระเจ้าทรงพิพากษาคนที่ไม่รักษาวันสะบาโต
ขณะเมื่อ คนอิสราเอลอยู่ ในถิน
่ ทุรกัน ดาร เขาพบคน
33
หนึ่ ง ไปเก็บ ฟืน ในวัน สะบาโต ผู้ที่พบเขาเก็บ ฟืนก็ พาเขา
มาหาโมเสสและอาโรน และมาหาชุมนุมชนทัง้ หมด 34 เขา
จึง จํา คนนั ้น ไว้ เพราะยัง ไม่แจ้ง ว่า จะกระทํา อย่างไรแก่เขา
35 และ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า “ชาย ผู้ นั ้น ต้อง ถูก
โทษถึง ตายเป็น แน่ ชุมนุมชนทัง้ หมดต้องเอาหิน ขว้างเขา
ที่ นอกค่าย” 36 และชุมนุมชนทัง้ หมดจึง พาเขามานอกค่าย
และเอาหินขว้างเขาจนตาย ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
โมเสส
32

ด้ายสีฟ้า
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 38 “จงพูดกับ คน
อิสราเอล และ สัง่ เขา ให้ ทํา พู่ที่มุม ชาย เสื้อ ตลอด ชัว่ อายุ
ของ เขา ให้เอา ด้าย สี ฟ้า ติด พู่ที่มุมทุ กมุม 39 เพื่อ เจ้า จะ
มองดูพู่นั ้น และจดจํา พระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์
และปฏิ บัติตาม เพื่อ เจ้า จะไม่ กระทํา อะไรตามความพอใจ
พอ ตา ของ เจ้า ซึ่ง เจ้า มัก หลง ตาม นั ้น 40 เพื่อ ว่า เจ้า จะ
จดจํา และ กระ ทํา ตาม บัญญัติทัง้ สิน
้ ของ เรา และ เป็น คน
41
บริสุทธิ์แด่พระเจ้า ของเจ้า เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของ เจ้า ผู้นํา เจ้า ออก จาก แผ่นดินอียป
ิ ต์ เพื่อ เป็น พระเจ้า
ของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า”
37
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การกบฏของโคราห์ ดาธานและอาบีรม
ั
โคราห์ บุตรชายอิส ฮาร์ ผู้เป็น บุตรชายโคฮาท ผู้เป็น
บุตรชายเลวี กับดาธานและอาบีรม
ั บุตรชายเอลีอับ กับโอน
บุตรชายเปเลท บุตรชายรู เบน พาคนไป 2 และไปยืนต่อหน้า
โมเสส พร้ อมกับ คนอิสราเอลจํานวนหนึ่ ง เป็น เจ้า นายของ
ชุมนุมชนมี สองร้อยห้า สิบ คนที่ เลือกมาจากที่ประชุม เป็น
คน มีชื่อ 3 และ เขา ทัง้ หลาย มา ประชุม กัน ต่อ โมเสส ต่อ อา
โรน กล่าวแก่ ท่านทัง้ สองว่า “ท่านทํา เกิน เหตุไป เพราะว่า
ชุมนุมชนทัง้ หมดก็บริสุทธิทุ
์ กๆคน และพระเยโฮวาห์ ทรง
สถิต ท่ามกลางเขา เหตุใดท่านจึง ผยองขึ้น เหนื อ ชุมนุมชน
ของ พระ เย โฮ วาห์” 4 ครัน
้ โม เส ส ได้ ยินก็ ซบ หน้า ลงถึงดิน
5 ท่าน จึง พูดกับ โค ราห์ และ พรรค พวก ทัง
้ หมด ของ เขา ว่า
“พรุ ง่ นี้ เช้า พระเยโฮวาห์ จะทรงสําแดงให้เห็นว่า ผู้ใดเป็น
ของ พระองค์ และ ใคร เป็น คน บริสุทธิ์ และ จะ ทรง ให้ผู้นั ้น
เข้า ใกล้พระองค์ ผู้ใด ที่พระองค์ทรง เลือก พระองค์จะ ทรง
ให้เข้า ไป ใกล้พระองค์ 6 จง กระทํา อย่าง นี้ ให้โค ราห์ และ
พรรคพวกทัง้ หมดของเขานํา กระถางไฟมา 7 จงเอาไฟใส่
และ ใส่ เครือ
่ ง หอม ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ ใน วัน พรุ ง่
นี้ ผู้ใดที่ พระเยโฮวาห์ ทรงเลือกก็ จะเป็น คนบริสุทธิ์ บุตร
ชายของเลวีเอ๋ย ท่านทัง้ หลายได้ กระทํา เกิน เหตุไป ” 8 และ
โมเสสพูดกับโคราห์ว่า “พวกท่านผู้เป็นบุตรชายของเลวีจง
ฟัง 9 เป็นการเล็กน้ อยสําหรับท่านอยูห
่ รือซึ่งพระเจ้าแห่งอิส
รา เอล ได้ แยก ท่าน ออก จาก ชุมนุม ชน อิสราเอล เพื่อ นํา
ท่านให้ มาใกล้พระองค์ ให้ปฏิบัติงานในพลับพลาของพระ
เย โฮ วาห์ และ ยืน อยู่ ต่อ หน้า ชุมนุม ชน เพื่อ ปรน นิ บัติเขา
1
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10 และพระองค์ทรงนําท่านมาใกล้พระองค์รวมทัง
้ พี่น้องทัง้

สิน
้ ของ ท่าน คือ ลูก หลาน ของ เลวี ท่าน ทัง้ หลาย แสวงหา
ตําแหน่ ง ปุ โรหิตด้วยหรือ 11 เพราะฉะนั ้นที่ ท่านและพรรค
พวกทัง้ หมดของท่านได้ ประชุ มกันก็ เป็นการต่อ สู้ พระเยโฮ
วาห์ ส่วนอาโรนเป็น อะไรเล่า ที่ ท่านได้ บนว
่ ่า เขา” 12 โมเสส
ใช้ให้ไปเรียกดาธานและอาบีรม
ั บุตรชายเอลีอับ เขาทัง้ สอง
ว่า “เรา จะ ไม่ขึ้น ไป 13 เป็นการ เล็ก น้ อย อยู่ หรือ ที่ ท่าน นํา
พวกเราจากแผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบูรณ์ เพื่อ
จะ ฆ่า พวก เรา เสีย ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร และ ท่าน จะ ได้ ตัง้ ตัว
ขึ้น เป็น เจ้า นาย เหนื อ พวก เรา ด้วย 14 ยิง่ กว่า นั ้นอีก ท่าน
มิได้นํา พวก เรา เข้าไป ยัง แผ่นดินที่มีน้าํ นม และ นํ้า ผึ้ง ไห
ลบ ริบูรณ์ มิได้ให้พวก เรา รับที่ นา หรือ สวน องุน
่ เป็น มรดก
ท่าน จะ ควัก ตา คน เหล่า นี้ ออก เสีย หรือ เรา จะ ไม่ขึ้น ไป ”
15 โมเสสโกรธมากและกราบทูล พระเยโฮวาห์ว่า “ขออย่า
ทรงโปรดปรานเครือ
่ งบูชาของเขาเลย ข้า พระองค์มิได้เอา
ลา ของ เขา มา สัก ตัว หนึ่ ง และ ข้า พระองค์มิได้ทํา อันตราย
เขา สัก คน เดียว” 16 และ โมเสส พูดกับ โค ราห์ว่า “ตัวท่าน
และ พรรค พวก ทัง้ หมด ของ ท่าน จง เข้า เฝ้า พระ เย โฮ วาห์
ใน วัน พรุ ง่ นี้ ทัง้ ตัวท่าน พรรค พวก ของ ท่าน และ อา โรน
17 ให้ทุก คน นํา กระถาง ไฟ ของ ตน ไป ใส่เครือ
่ ง หอม ใน นั ้น
ให้ทุกคนนํา กระถางไฟเข้า เฝ้า พระเยโฮวาห์ มีกระถางไฟ
สอง ร้อย ห้า สิบด้ว ยกัน ตัวท่าน ด้วย และ อา โรน ต่าง จง
เอา กระถาง ไฟ ของ ตน ไป” 18 ดัง นั ้น ทุก คน จึง นํา กระถาง
ไฟของเขา ต่างเอาไฟใส่ และเอาเครือ
่ งหอมใส่ และเข้าไป
ยืน อยูที
่ ่ประตูพลับ พลาแห่ง ชุมนุมพร้อมกับ โมเสสและอา
โรน 19 โคราห์ก็ร่วมชุมนุมชนทัง้ หมดที่ประตูพลับ พลาแห่ง
ชุมนุมประจัญ หน้า เขาทัง้ สอง และสง่า ราศี ของพระเยโฮ
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วาห์ก็ปรากฏต่อ บรรดาชุมนุมชน 20 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ
โมเสส และ อา โร นว่า 21 “จง แยก ตัว ออก เสีย จาก ชุมนุม
ชนนี้ เพื่อ เราจะผลาญเขาเสีย ในพริบ ตาเดียว” 22 เขาทัง้
สองซบหน้า ลงถึงดิ นกราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่พระเจ้า ผู้ทรง
เป็นพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทัง้ สิน
้ เมื่อคนเดียว
กระทํา ผิด พระองค์จะทรงพระพิโรธแก่ ชุมนุมชนทัง้ หมด
หรือ”
แผ่นธรณี ก็อ้าปากออกกลืนพวกกบฏ

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 24 “จงกล่าวแก่ ชุมนุม
ชนว่า จงออกไปให้ หา่ งจากเต็นท์ ของโคราห์ ดาธาน และ
อาบี รม
ั ” 25 แล้ว โมเสสลุก ขึ้น ไปหาดาธานและอาบี รม
ั และ
พวกผู้ใหญ่แห่งอิสราเอลก็ตามท่านไป 26 โมเสสจึงกล่าวแก่
ชุมนุมชนนั ้นว่า “ท่านทัง้ หลายออกไปเสียให้หา่ งจากเต็นท์
ของคนชัว่ เหล่า นี้ อย่า แตะต้องอะไรของเขาเลย เกลื อกว่า
ท่านทัง้ หลายจะต้องถูกกวาดไปกับบรรดาการบาปของเขา
ด้วย” 27 ดัง นั ้น เขาทัง้ หลายก็ ออกไปให้ หา่ งจากเต็นท์ ของ
โคราห์ ดาธาน และอาบี รม
ั และดาธานกับ อาบี รม
ั ออกมา
ยืน อยูที
่ ่ประตูเต็นท์ของตน พร้ อมกับ ภรรยา บุตรชายและ
ลูก เล็กๆ ของ เขา 28 และ โมเสส พูด ว่า “ดังนี้ แหละ ท่าน ทัง้
หลายจะได้ ทราบว่า พระเยโฮวาห์ใช้ให้ข้า มากระทําการทัง้
สิน
้ นี้ ข้ามิได้กระทําตามอําเภอใจข้าเอง 29 ถ้าคนเหล่านี้ ตาย
อย่างคนธรรมดาทัง้ ปวง หรือ เหตุการณ์ อย่างคนธรรมดา
มา เยีย
่ มเยียน เขา ก็หมาย ว่า พระ เย โฮ วาห์มิได้ทรง ใช้ ข้า
มา 30 แต่ถ้าพระเยโฮวาห์บันดาลอะไรใหม่เกิดขึ้นและแผ่น
ธรณี อา้ ปากกลืนคนเหล่านี้ เข้าไปพร้อมกับข้าวของทัง้ หมด
ของเขา และเขาทัง้ หลายลงไปสู่ แดนคนตายทัง้ เป็น ท่าน
ทัง้ หลาย จง ทราบ เถิด ว่า คน เหล่า นี้ ได้สบ ประ มาท พระ เย
23
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โฮวาห์” 31 ต่อ มาเมื่อ ท่านกล่าวบรรดาคํา เหล่า นี้ จบ แผ่น
ดินใต้ที่เขาเหล่านั ้นยืนอยูก็
่ แยกออก 32 และแผ่นธรณี ก็อ้า
ปากออกกลืนเขาทัง้ หลายกับครอบครัว และบรรดาคนของ
โคราห์ และข้าวของทัง้ หมดของเขา 33 ดัง นั ้น เขาทัง้ หลาย
พร้อม กับข้าว ของ ทัง้ หมด ของ เขา ลง ไป สู่ แดน คน ตาย ทัง้
เป็น และแผ่นดินก็ งบ
ั เขาไว้ และเขาทัง้ หลายก็ พินาศเสีย
จาก ท่ามกลาง ที่ประชุม 34 อิสราเอล ทัง้ หมด ที่อยูรอบ
่
เขา
ได้ยน
ิ เสียงร้องของเขาก็หนี ไป เพราะเขากล่าวว่า “เกลื อก
ว่า ธรณี จะ กลืน เรา เสีย” 35 และ ไฟ ออก มา จาก พระ เย โฮ
วาห์ เผาผลาญคนทัง้ สองร้อยห้า สิบที่ได้ถวายเครือ
่ งหอม
36
37
นั ้น เสีย แล้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงบอก
เอ เลอ า ซาร์บุตร ชาย อา โรน ปุโรหิต ให้เอา กระถาง ไฟ ออก
เสีย จาก เปลว เพลิง และ เจ้า จง กระจาย ก้อน ไฟ ออก ห่างๆ
กัน เพราะ กระถาง ไฟ เหล่า นั ้น บริสุทธิ์ 38 คือ กระถาง ไฟ
ของคนเหล่านี้ ที่ได้กระทําบาปจนถึงเสียชีวตน
ิ น
ั ้ จงตีแผ่ทํา
เป็น แผ่น คลุม แท่ นบูชา เพราะได้ ถวายกระถางเหล่า นั ้น ต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ จึง เป็น สิง่ บริสุทธิ์ ดัง นั ้น สิง่ เหล่า
นี้ จะ เป็น หมาย สําคัญ แก่ คน อิสราเอล” 39 ดัง นั ้น เอ เลอ า
ซาร์ปุโรหิตจึงนํากระถางไฟทองสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ที่ถูกไฟเผานํา
ไปบูชา มาตีแผ่ออกเป็นแผ่นคลุมแท่นบูชา 40 ให้เป็นเครือ
่ ง
เตือนใจคนอิสราเอล เพื่อ ว่า คนสามัญ ผู้ที่มิใช่เป็น เชื้อ สาย
ของอาโรน จะมิได้เข้าไปเผาเครือ
่ งหอมถวายต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ เกลื อกว่า จะเป็น อย่างโคราห์ และพรรคพวก
ของเขา ดัง ที่พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ เอเลอาซาร์ทางโมเสส
41 พอ รุ ง
่ ขึ้น บรรดา ชุมนุม ชน อิสราเอล ก็ บ่นว่า โมเสส และ
อาโรนว่า “ท่านได้ ประหารชีวต
ิ คนของพระเยโฮวาห์เสีย ”
42 ต่อ มาเมื่อ ชุมนุมชนมาประชุม ประจัญ หน้า โมเสสและอา
โรน เขาหันหน้ามาสู่พลับพลาแห่งชุมนุม และดูเถิด เมฆมา
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คลุม พลับพลานั ้น และสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏ
43 โมเสสกับอาโรนจึงมาหน้าพลับพลาแห่งชุมนุม
การอ้อนวอนของโมเสสช่วยคนอิสราเอลให้รอด
และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 45 “จงออกไปเสีย
จากท่ามกลางประชุม ชนนี้ เพื่อ เราจะผลาญเขาทัง้ หลาย
เสีย ใน พริบ ตา เดียว” และ ท่าน ทัง้ สอง ก็ ซบ หน้า ลงถึงดิน
46 โมเสสพูดกับอาโรนว่า “จงเอากระถางไฟ เอาไฟจากแท่น
บูชา ใส่ไว้ แล้ว ใส่ เครือ
่ ง หอม รีบ นํา ไป ที่ชุมนุม ชน ทําการ
ลบมลทิน บาปของชุมนุมชนนั ้น เสีย เพราะพระพิโรธพลุ่ง
ออกมาจากพระเยโฮวาห์แล้ว ภัย พิบัติได้บังเกิด ขึ้น” 47 อา
โรน จึง นํา กระถาง ไฟ ดัง ที่ โมเสส บอก วิง่ เข้าไป ท่ามกลาง
ที่ประชุม และดูเถิด ภัยพิบัติได้บังเกิดขึ้นแก่ ประชาชนแล้ว
และ ท่าน ได้ใส่เครือ
่ ง หอม และ ทําการ ลบ มลทิน บาป ของ
ประชาชน 48 ท่าน ได้ ยืน อยู่ ระหว่าง คน ตาย กับ คน เป็น
และภัย พิบัตินั ้นก็ถูกระงับ แล้ว 49 บรรดาคนที่ ตายด้วยภัย
พิบัติมีหน่งึ หมื่น สี่ พัน เจ็ด ร้อยคน ไม่นั บ คนที่ ตายด้วยเรือ
่ ง
ของโคราห์ 50 เมื่อ ภัย พิบัติถูกระงับ แล้ว อาโรนก็กลับ ไปหา
โมเสสที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม
44

17

ไม้เท้าของอาโรนได้งอก มีดอกตูมและดอกบาน
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงพูดกับคนอิสราเอล
และเอาไม้เท้ามาจากเขา เรือนบรรพบุรุษละอันจากประมุข
ทุก คนตามเรือนบรรพบุรุษ เป็น ไม้เท้า สิบ สองอัน เขียนชื่อ
ชายเจ้าของไม้ไว้บนไม้เท้าทุกอัน 3 เขียนชื่อของอาโรนไว้บน
ไม้เท้าของคนเลวี เพราะจะมีไม้เท้าอันเดียวสําหรับหัวหน้า
เรือนบรรพบุรุษหนึ่ ง 4 จงวางไม้เท้าเหล่านั ้นไว้ในพลับพลา
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แห่ง ชุมนุม ต่อ หน้า พระ โอวาท ที่ที่เรา พบ กับ เจ้า ทัง้ หลาย
5 และต่อมาไม้เท้าของชายผู้ที่เราโปรดเลือกนั ้นจะงอก เช่น
นี้ เราจะกระทํา ให้ เสียงบ่น ของคนอิสราเอล ซึ่ง เขาบ่น ต่อ
เจ้า สงบ ลง เสีย จาก เรา” 6 โมเสส จึง สัง่ คน อิสราเอล และ
ประมุข ของท่านทุก คนก็ มอบไม้เท้า แก่ ท่านคนละอัน ตาม
เรือนบรรพบุรุษ เป็น ไม้เท้า สิบ สองอัน และไม้เท้า ของอาโร
นก็อยูในไม้
่
เท้า เหล่า นั ้น ด้วย 7 และโมเสสวางไม้เท้า เหล่า
นั ้น ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ที่ใน พลับพลา พระ โอวาท
8 อยูมาวั
่
นรุ่ง ขึ้น โมเสส ได้เข้า ไป ใน พลับพลา พระ โอวาท
ดูเถิด ไม้เท้า ของ อา โรน สําหรับ วงศ์ วาน เลวีได้งอก มีดอก
ตูม และดอกบาน และเกิด ผลอัลมันด์ สุกบ้าง 9 แล้ว โมเสส
นํา ไม้เท้า ทัง้ หมดจากที่ ตรงพระพักตร์ พระเยโฮวาห์มายัง
คนอิสราเอลทัง้ หมด เขาได้ตรวจดู และทุก คนก็ นํา ไม้เท้า
ของตนไป 10 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงนํา ไม้เท้า
ของอาโรนกลับไปวางไว้ต่อหน้าพระโอวาท เก็บไว้เป็นหมาย
สําคัญ สําหรับ เตือน พวก กบฏ เพื่อ เจ้า จะ ให้ เขา ทัง้ หลาย
ยุติการบ่นว่า เรา เพื่อ เขาจะไม่ ต้องตาย” 11 โมเสสก็ กระทํา
เช่นนี้ พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ ท่านอย่างไร ท่านก็ กระทําอย่าง
นั ้น 12 และคนอิสราเอลพูดกับ โมเสสว่า “ดูเถิด เราพินาศ
เราถึง หายนะ เราถึง หายนะหมดแล้ว 13 ผู้ใดที่มาใกล้พลับ
พลาแห่งพระเยโฮวาห์ต้องตาย เราจะต้องตายหมดหรือ”

18
คําสัง่ สอนและคําบัญชาสําหรับอาโรนและคนเลวี

ดัง นั ้น พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ อา โร นว่า “เจ้า และ บุตร
ชายของเจ้า และวงศ์ วานบิดาของเจ้า จะต้องรับ โทษความ
ชัว่ ช้า เนื่ องด้วยสถานบริสุทธิ์ ทัง้ เจ้า และบุตรชายของเจ้า
1
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จะ ต้อง รับ โทษ ความ ชัว่ ช้า เนื่ อง ด้วย หน้าที่ปุโรหิต ของ เจ้า
2 และจงนําพี่น้องของเจ้ามาใกล้เจ้า ซึ่งเป็ นตระกูลเลวี ตระ
กูลบิ ดาของเจ้า เพื่อ เขาจะสมทบกับ เจ้า และปรนนิ บัติเจ้า
ขณะที่เจ้าและบุตรชายปรนนิ บัติอยูต่
่ อ หน้า พลับพลาพระ
โอวาท 3 เขา ทัง้ หลาย จะ คอย รับ ใช้เจ้า และ รับ ใช้ บรรดา
หน้าที่ ต่างๆ ของ พลับพลา แต่อย่า ให้เข้า ใกล้เครือ
่ ง ใช้ของ
สถาน บริสุทธิ์ หรือ แท่ นบูชา เกลื อก ว่า เขา ทัง้ หลาย และ
เจ้า จะ ต้อง ตาย 4 เขา ทัง้ หลาย จะ สมทบ กับ พวก เจ้า และ
คอย รับ ใช้อยูที
่ ่พลับ พลา แห่ง ชุมนุม ใน งาน ปรน นิ บัติทัง้
สิน
้ ของพลับพลา และอย่า ให้ผู้อื่น ใดมาใกล้เจ้า 5 พวกเจ้า
ต้อง คอย รับ ใช้ ใน หน้าที่ ของ สถาน บริสุทธิ์ และ หน้าที่ ของ
แท่ นบูชา เพื่อ พระพิโรธ จะ ไม่เกิด ขึ้น แก่ คน อิสราเอล อีก
6 และดูเถิด เราได้ เลือกคนเลวีพี่น้ องของเจ้า ออกจากคน
อิสราเอล เป็น ของ ประทาน แก่เจ้า ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์
เพื่อให้ปฏิบัติงานของพลับพลาแห่งชุมนุม 7 ทัง้ เจ้าและบุตร
ชายจงคอยรับ ใช้ ในหน้าที่ปุโรหิต เพื่อ งานทุก อย่างที่เกี่ยว
ข้องกับ แท่น บูชาและสิง่ ที่อยูภายในม่
่
าน เจ้าต้องอยูปฏิ
่ บัติ
งาน เราให้ ตําแหน่ ง ปุโรหิต แก่เจ้าเป็น ของประทานสําหรับ
งาน ปฏิ บัติ และ ผู้ ใด อื่นที่เข้า มา ใกล้ ต้อง ให้ ถึงแก่ความ
ตาย ” 8 แล้ว พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ อา โร นว่า “ดูเถิด เรา
ได้ให้เครือ
่ ง บูชา ของ เรา ส่วน หนึ่ ง แก่เจ้า คือ บรรดา ของ
ถวาย ของ คน อิสราเอล เรา ให้แก่เจ้า ส่วน หนึ่ ง และ แก่ ลูก
หลาน ของ เจ้า เป็น กฎ ถาวร เพราะ เหตุ พวก เจ้า ได้ รับ การ
เจิม แล้ว 9 ใน บรรดา ขอ งบ ริสุทธิ์ที่สุด ส่วน ซึ่ง ไม่ได้เผา ไฟ
ที่ เป็น ของของเจ้า มีดังนี้ บรรดาของถวายของเขา บรรดา
ธัญญบูชาของเขา บรรดาเครือ
่ งบูชาไถ่บาปของเขา บรรดา
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เครือ
่ ง บูชา ไถ่ การ ละเมิด ของ เขา ซึ่ง เขา ถวาย แก่เรา จะ
เป็นของบริสุทธิ์ที่สุดแก่เจ้าและแก่ลูกหลานของเจ้า 10 เจ้า
จงรับ ประทานสิง่ เหล่า นี้ ในที่บริสุทธิที
์ ่สุด ผู้ชายทุก คนรับ
11
ประทานได้ เป็น ของบริสุทธิ์แก่เจ้า สิ่ง ต่อ ไปนี้ ก็เป็น ของ
เจ้าด้วย คือของให้ที่เขาถวาย บรรดาเครือ
่ งบูชาแกว่งถวาย
ของ คน อิสราเอล เรา ได้ให้ไว้แก่เจ้า และ แก่บุตร ชาย หญิง
ซึ่ง อยู่ กับ เจ้า เป็น กฎ เกณฑ์ถาวร ทุก คน ที่ สะอาด อยู่ ใน
ครอบครัว ของเจ้า รับ ประทานได้ 12 นํ้า มันที่ดีที่สุด ทัง้ หมด
และนํ้า องุนที
่ ่ดีที่สุด และเมล็ด พืช ทัง้ หมด และผลรุ น
่ แรก
ที่ เขาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เราให้แก่เจ้า 13 ผลสุกรุ ่น แรก
ของ ของ ทุก อย่าง ซึ่ง อยู่ ใน แผ่น ดิน ที่เขา นํา มา ถวาย พระ
เยโฮวาห์ จะเป็น ของเจ้า ทุกคนที่ สะอาดอยู่ ในครอบครัว
ของเจ้ารับประทานได้ 14 บรรดาของมอบถวายในอิสราเอล
จะเป็น ของเจ้า 15 บรรดาเนื้ อ หนั ง ที่ เบิก ครรภ์ ไม่ว่า มนุษย์
หรือ สัตว์ ซึ่ง เขา ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ จะ เป็น ของ เจ้า
แต่อย่างไรก็ตาม บุตรหัวปี ของมนุษย์เจ้าจะต้องไถ่ไว้ เจ้า
ต้องไถ่ลูก หัวปีของบรรดาสัตว์ ทัง้ ปวงที่ มลทิน ด้วย 16 และ
ค่าไถ่ พออายุได้หน่งึ เดือนเจ้าก็ต้องไถ่ ให้เจ้ากําหนดว่าเป็น
เงิน ห้า เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ซึ่ง เป็น ยีสิ
่ บเก17
ราห์ แต่ลูก หัวปีของวัว หรือ ลูกหัว ปี ของแกะ หรือ ลูกหัว
ปี ของแพะ เจ้าไม่ ต้องไถ่ เพราะเป็น ของบริสุทธิ์ เจ้าจงเอา
เลือดของมัน พรมบนแท่ นบูชา และเอาไขมัน ของมัน เผา
เป็น เครือ
่ งบูชาด้วยไฟ ให้เป็น กลินที
่ ่ พอพระทัย แด่ พระเย
18
โฮวาห์ แต่เนื้ อ ของมัน จะเป็น ของเจ้า เช่น เดียวกับ เนื้ อ
อกที่แกว่ง ถวายหรือ เนื้ อ โคนขาขวาเป็น ของเจ้า 19 บรรดา
เครือ
่ ง บูชา บริสุทธิ์ที่คน อิสราเอล มอบ ถวาย แด่ พระ เย โฮ
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วาห์ เราให้แก่เจ้าและแก่บุตรชายหญิงซึ่งอยูก
่ ับเจ้า เป็นกฎ
เกณฑ์ถาวร เป็น พันธสัญญาเกลือ เป็น นิ ตย์ ต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์สําหรับ เจ้า และเชื้อ สายของเจ้า ด้วย” 20 และ
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ อา โร นว่า “เจ้า จะ ไม่ได้รับ มรดก ใน
แผ่น ดิน ของ เขา ทัง้ เจ้า จะ ไม่มีส่วน อัน ใด กับ เขา เลย เรา
เป็น ส่วนแบ่ง ของเจ้า และเป็น มรดกของเจ้า ท่ามกลางคน
อิสราเอล 21 ดูเถิด เรา ให้ บรรดา สิบ ชัก หนึ่ ง ใน อิสราเอล
แก่คน เลวี เป็น มรดก เป็น ค่า ตอบแทน งาน ที่ เขา ปฏิ บัติ
คือ งาน ปฏิ บัติที่พลับ พลา แห่ง ชุมนุม 22 ตัง้ แต่นี้ ต่อ ไป คน
อิสราเอลจะมิได้เข้า มาใกล้พลับ พลาแห่ง ชุมนุม เกลื อกว่า
เขา จะ รับ โทษ บาป และ จะ ต้อง ตาย 23 แต่คน เลวี จะ ต้อง
ปฏิ บัติงานของพลับพลาแห่งชุมนุม และเขาจะต้องรับโทษ
ความชัว่ ช้าของเขา จะเป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่ อายุของ
เจ้า เขาจะไม่มีส่วนมรดกท่ามกลางคนอิสราเอล 24 เพราะ
ว่าส่วนสิบชักหนึ่ งของคนอิสราเอล ซึ่งนํามาถวายแด่พระเย
โฮวาห์ เราได้ให้แก่คนเลวี เป็น มรดก เพราะฉะนั ้น เราจึง ได้
บอกเขาว่า ‘เขาจะไม่มีส่วนมรดกท่ามกลางคนอิสราเอล’ ”
25 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 26 “ยิง
่ กว่านั ้น เจ้าจงกล่าว
แก่คนเลวีว่า ‘เมื่อ พวกเจ้า รับ สิบ ชัก หนึ่ ง จากคนอิสราเอล
ซึ่ง เราให้แก่เจ้าอัน มาจากเขาเป็น มรดกของเจ้า นั ้น เจ้าจง
นํา สิบ ชัก หนึ่ ง ของสิบ ชัก หนึ่ ง ที่เจ้าได้มานน
ั ้ ถวายแด่ พระเย
โฮวาห์ 27 และส่วนถวายของเจ้า นั ้น จะนั บ เหมือนหนึ่ ง เป็น
พืช ที่ได้มา จาก ลาน นวด ข้าว และ เหมือน ส่วน ที่ เต็ม เปี่ ยม
จากบ่อ ยํ่า องุน
่ 28 เพราะฉะนั ้น เจ้า ต้องนํา ของบูชาจากสิบ
ชักหนึ่ งทัง้ สิน
้ ของเจ้าถวายแด่ พระเยโฮวาห์ คือสิบชักหนึ่ ง
ที่เจ้ารับ จากคนอิสราเอลนั ้น จากส่วนได้นี้ พวกเจ้า จงมอบ
ของถวายแด่ พระเยโฮวาห์แด่อาโรนปุโรหิต 29 จากบรรดา
ของที่พวกเจ้าได้รับ เจ้าจงนําเครือ
่ งถวายทุกสิง่ ที่ต้องถวาย
แด่ พระ เย โฮ วาห์ จาก บรรดา ของดีที่สุด นั ้น คือ ส่วน ของ
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ที่บริสุทธิ’์ 30 ฉะนั ้นเจ้าจงพูดกับเขาว่า ‘เมื่อเจ้าได้ถวายส่วน
ที่ดีที่สุด แล้ว ให้คนเลวี นับ ส่วนที่เหลือ อยูเป็
่ น เหมือนหนึ่ ง
พืช ที่ได้มาจากลานนวดข้าวและเป็น ผลได้ จากบ่อ ยํ่า องุน
่
31 และเจ้า จะรับ ประทานส่วนนั ้น ณ ที่ใดๆก็ได้ ทัง
้ ตัว เจ้า
และ ครอบครัว ของ เจ้า เพราะ ว่า เป็น รางวัล ตอบแทน งาน
ปฏิ บัติของ เจ้า ใน พลับพลา แห่ง ชุมนุม 32 เมื่อ เจ้า ได้ ถวาย
ส่วนที่ดีที่สุด แล้ว เจ้า จะหามี โทษบาปโดยของถวายนั ้น ไม่
และเจ้าอย่าทําสิง่ บริสุทธิ์ของคนอิสราเอลให้มลทินเกลือก
ว่าเจ้าจะต้องตาย’ ”

19

วัวตัวเมียสีแดงกับขี้เถ้า
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส และ อา โร นว่า 2 “ต่อ ไป
นี้ เป็น กฎพระราชบัญญัติซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาว่า
จงบอกคนอิสราเอลให้ นํา วัว ตัว เมีย สี แดงไม่ พิการซึ่ง ไม่มี
ตําหนิ และยังไม่เคยเข้าเทียมแอก 3 และเจ้าจงให้ววน
ั ัน
้ แก่
เอเลอาซาร์ปุโรหิต และให้ เอาวัวนัน
้ ไปนอกค่ายฆ่า เสีย ต่อ
4
หน้า เขา และเอเลอาซาร์ปุโรหิต จะเอานิว
้ มือ จุ่ม เลือดวัว
พรมที่ ข้างหน้า พลับพลาแห่ง ชุมนุมเจ็ด ครัง้ 5 และให้มีคน
เผาวัว ตัว เมีย นั ้น เสีย ในสายตาของเขา คือ เขาจะต้องเผา
หนั ง เนื้ อ และเลือด กับมูลของมันเสียให้หมด 6 และปุโรหิต
จะเอาไม้ สนสี ดาร์ ไม้หุ สบกับด้ายสี แดงโยนเข้าไปในไฟที่
เผาวัว ตัว เมีย นั ้น 7 แล้ วปุ โรหิต จะซัก เสื้อผ้า ของตน และ
ชําระ ร่างกาย เสีย ใน นํ้า ภาย หลัง จึง เข้าไป ใน ค่าย และ ปุ
โรหิตนน
ั ้ จึง เป็น มลทิน อยู่ จนถึง เวลา เย็น 8 ผู้ใด ที่ทําการ
เผาวัว ตัว เมีย ต้องซัก เสื้อผ้า และชําระร่างกายของตนเสีย
ใน นํ้า และ เขา จะ เป็น มลทิน อยู่ จนถึง เวลา เย็น 9 ให้ชาย
1
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คน ที่ สะอาด เก็บ ขี้ เถ้า วัว ตัว เมีย นั ้น นํา ไป ไว้ นอก ค่าย ใน
ที่สะอาด และให้เก็บขีเ้ ถ้านั ้นไว้ทําเป็นนํ้าแห่งการแยกตัง้ ไว้
สําหรับที่ชุมนุมชนอิสราเอลเพื่อเป็นการชําระล้างบาปออก
เสีย 10 และคนที่เก็บ ขี้ เถ้า ของวัว ตัว เมีย ต้องซัก เสื้อผ้า ของ
ตน และเขาจะเป็น มลทิน อยู่ จนถึง เวลาเย็น จะเป็น อย่าง
นี้ แก่คนอิสราเอล และแก่ คนต่างด้าวผู้ อาศัย อยู่ ท่ามกลาง
เขา เป็น กฎเกณฑ์ถาวร 11 ผู้ที่แตะต้องศพของผู้ ใดก็ตาม
ต้อง เป็น มลทิน อยูเจ
่ ็ด วัน 12 ในวันที่ สาม เขา ต้อง ชําระ ตัว
ด้วยนํ้า แล้ว ในวันที่เจ็ด เขาจะสะอาด แต่ถ้า เขาไม่ ชาํ ระตัว
ในวันที่สาม ในวันที่เจ็ดเขาจะสะอาดไม่ได้ 13 ผู้ใดก็ตามแตะ
ต้องคนตาย คือ ร่างกายของคนที่ ตายแล้ว และมิได้ชําระ
ตนให้บริสุทธิ์ ผู้นั ้นก็กระทําให้พลับพลาของพระเยโฮวาห์มี
มลทิน คนนั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากอิสราเอล เพราะนํ้าแห่ง
การแยกตัง้ ไว้ไม่ ได้พรมถูก ตัว เขา เขาจะเป็น มลทิน มลทิน
ยัง ค้างอยูที
่ ่เขา 14 ต่อ ไปนี้ เป็น พระราชบัญญัติเรือ
่ งคนตาย
ในเต็นท์ ทุกคนที่เข้า มาในเต็นท์ และสารพัด ที่อยูในเต็
่
นท์
จะ เป็น มลทิน ไป เจ็ด วัน 15 ภาชนะ ทุกลูก ที่ไม่มีฝา ปิด ต้อง
เป็น มลทิน 16 คนใดที่อยูในพื
่
้น ทุ่ง ไปแตะต้องคนที่ถูกดาบ
ตาย หรือแตะต้องศพ หรือกระดูก คน หรือหลุม ศพ จะเป็น
มลทิน ไปเจ็ด วัน 17 สําหรับ คนที่ เป็น มลทิน นี้ จงเอาขี้ เถ้า
จากการเผาวัว ตัว เมีย ในการบูชาไถ่บาป และเอานํ้า ที่ ไหล
เติม เข้าไปปนในภาชนะ 18 ให้คนสะอาดเอากิง่ หุ สบจุ่มน้าํ
นั ้น ประพรมที่เต็นท์และเครือ
่ งใช้สอยทัง้ สิน
้ และบนตัว คน
ที่อยูที
่ ่นั ่นและบนตัวคนที่แตะต้องกระดูกหรือคนถูกฆ่าหรือ
คนตายหรือ หลุม ศพ 19 ให้คนสะอาดประพรมคนที่ เป็น มล
ทินในวันทีส
่ ามและวันที่เจ็ด อย่างนี้ พอวันที่เจ็ดเขาจะทําให้
คน นั ้น สะอาด และ เขา ต้อง ซัก เสื้อผ้า และ อาบ นํ้า พอ ถึง
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เวลาเย็นเขาจะสะอาด 20 แต่คนทีเ่ ป็นมลทินและไม่ชาํ ระตัว
ให้บริสุทธิ์ คนนั ้น จะต้องถูก ตัดขาดจากท่ามกลางที่ชุมนุม
เพราะเขาได้ กระทํา ให้ สถานบริสุทธิ์ ของพระเยโฮวาห์ เป็น
มลทิน คือ ว่า นํ้า แห่ง การแยกตัง้ ไว้ไม่ ได้พรมถูก ตัว เขา เขา
จึง เป็น มลทิน 21 และให้ เป็น กฎเกณฑ์แก่พวกเขาอยูเนื
่ อง
นิ ตย์ ผู้ที่ประพรม นํ้า แห่ง การ แยก ตัง้ ไว้ จะ ต้อง ซัก เสื้อผ้า
ของตน และผู้ที่แตะต้องนํ้าแห่งการแยกตัง้ ไว้จะเป็นมลทิน
จนถึง เวลาเย็น 22 และสิง่ ใดที่ผู้เป็น มลทิน แตะต้อง สิ่ง นั ้น
จะ เป็น มลทิน และ ผู้ที่แตะ ต้อง สิง่ นั ้น จะ เป็น มลทิน จนถึง
เวลาเย็น”

20

มิเรียมสิน
ิ ประชาชนกระหายนํ้า
้ ชีวต
ชุมนุม ชน ทัง้ หมด ของ คน อิสราเอล เข้า มา ใน ถิน
่
ทุรกัน ดาร ศิน ใน เดือน ที่หนึ่ ง ประชาชน พัก อยู่ ใน คา เดช
มิเรียมก็สิ้น ชีวต
ิ และฝัง ไว้ที่ นั่น 2 ครัง้ นั ้น ชุมนุมชนไม่มีน้าํ
เขาประชุ มกันว่าโมเสสและอาโรน 3 ประชาชนตัดพ้อต่อว่า
โมเสสว่า “เมื่อพีน
่ ้ องเราตายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์นั ้น
เราตายเสียด้วยก็ดี 4 ท่านพาชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์มา
ในถิน
่ ทุรกัน ดารนี้ ให้ตายเสีย ที่นี่ ทัง้ ตัว เราและสัตว์ของเรา
ทําไม 5 และทําไมท่านจึงให้เราออกจากอียป
ิ ต์ นําเรามายัง
ที่ เลวทรามนี้ เป็นที่ ซ่ึง ไม่มีพืช ไม่มีมะเดื่อ องุน
่ หรือ ทับทิม
และไม่มีน้าํ ดื่ม” 6 แล้ว โมเสสและอาโรนออกจากที่ ประชุม
ไปที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมและซบหน้าลง และสง่าราศี
ของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่เขา
1
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พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 8 “จง เอา ไม้เท้า และ
เรียกประชุมชุมนุมชน ทัง้ เจ้าและอาโรนพีช
่ ายของเจ้า และ
บอก หิน ต่อ หน้า ต่อตา ประชาชน ให้ หิน หลัง่ นํ้า ดัง นั ้น เจ้า
จะ เอา นํ้า ออก จาก หิน ให้เขา ดัง นั ้น แหละ เจ้า จะ ให้ นํ้า แก่
ชุมนุมชนและสัตว์ดื่ม ” 9 โมเสสก็ นํา ไม้เท้า ไปจากหน้า พระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ ดัง ที่พระองค์ทรงบัญชา 10 โมเสสกับ
อาโรนก็ เรียกชุมนุมชนให้ไปพร้อมกันที่หิน โมเสสกล่าวแก่
เขาว่า “เจ้าผู้ กบฏจงฟัง ณ บัดนี้ จะให้ เราเอานํ้า ออกจาก
หิน นี้ ให้พวกเจ้า ดื่ม หรือ” 11 และโมเสสก็ ยกมือ ขึ้น ตี หน
ิ นั ้น
สองครังด
้ ้วยไม้เท้า และนํ้าก็ไหลออกมามากมาย ชุมนุมชน
และสัตว์ของเขาก็ได้ดื่มน้าํ 12 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสส
และ อา โร นว่า “เพราะ เจ้า มิได้เชื่อ เรา จึงมิได้กระทํา ให้ เรา
เป็นที่บริสุทธิใน
์ สายตา ของ คน อิสราเอล เพราะ ฉะนั ้น เจ้า
จึงจะมิได้นําชุมนุมชนนี้ เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่เขา
” 13 นํ้านั ้นคือนํ้าเมรีบาห์ เพราะว่าคนอิสราเอลได้ต่อว่าพระ
เยโฮวาห์ และพระองค์ ทรงสําแดงความบริสุทธิ์ ท่ามกลาง
เขา
7

คนเอโดมไม่ให้คนอิสราเอลผ่านประเทศของเขา
โมเสส ได้ ส่ง ผู้ สื่อสาร จาก คา เดช ไป ถึง กษั ตริย์แห่ง
เอโดมว่า “พี่น้ องซึ่ง เป็น คนอิสราเอลกล่าวดังนี้ ว่า ท่านก็
ทราบ ถึง บรรดา ความ ทุกข์ ยาก ที่เกิด ขึ้น แก่ เรา แล้ว 15 ว่า
บรรพบุรุษ ของ เรา ลง ไปยังอียป
ิ ต์ และ เรา อยู่ ใน อียป
ิ ต์ช้า
นาน และ ชาว อียป
ิ ต์ได้ข่มเหง เรา และ บรรพบุรุษ ของ เรา
16 และเมื่อ เราร้องทูล พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงสดับ เสียง
ของเรา และได้ ส่งทูตสวรรค์องค์หน่งึ นําเราออกจากอียป
ิ ต์
และดูเถิด เรามาอยู่ ในคาเดชเป็น เมืองที่อยูชิ
่ ดพรมแดน
ของ ท่าน 17 ขอ ให้เรา ยก ผ่าน เขตแดน ของ ท่าน เรา จะ ไม่
14
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ผ่าน ไร่ นา หรือ สวน องุน
่ ของ ท่าน เรา จะ ไม่ ดื่มน้าํ จาก บ่อ
เรา จะ เดิน ไป ตาม ทางหลวง เรา จะ ไม่ หัน ไป ทาง ขวา มือ
หรือ ทางซ้ายมือ จนกว่า เราจะผ่านพ้น เขตแดนของท่าน”
18 แต่เอโดมกล่าวแก่ ท่านว่า “ท่านจะยกผ่านไปไม่ได้เกลื
อกว่าเราจะยกออกมาสู้ ท่านด้วยดาบ” 19 และคนอิสราเอล
พูดกับกษั ตริย์แห่ง เอ โดม ว่า “เรา จะ ขึ้น ไป ตาม ทางหลวง
ถ้า เราดื่มน้าํ ของท่านไม่ วา่ ตัว เราหรือ สัตว์ เราจะชําระเงิน
ให้ ขอให้เราเดิน ผ่านไป เราไม่ ต้องการอะไรอีก” 20 แต่ท่าน
ตอบว่า “เจ้าจะยกผ่านไปไม่ได้” แล้วเอโดมก็ยกพลเป็นอัน
มากมาต่อสู้ เขาทัง้ หลายด้วยมืออันเข้มแข็ง 21 เช่นนี้ แหละ
เอโดมปฏิเสธไม่ให้อิสราเอลยกผ่านพรมแดนของท่าน ดัง
นั ้นอิส ราเอลจึง หัน ไปจากท่าน 22 และชุมนุมชนอิสราเอล
ทัง้ หมดเดินทางจากคาเดชมาถึงภูเขาโฮร์
อาโรนสิน
ิ
้ ชีวต

23 ที่ภูเขาโฮร์นี้ พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนริม

เขตแดนแผ่น ดิน เอโดมว่า 24 “อาโรนจะต้องถูก รวบไปอยู่
กับ พวกของเขา เพราะเขาจะไม่ได้เข้า ไปในแผ่น ดิน ซึ่ง เรา
ยกให้แก่คนอิสราเอล เพราะเจ้า ทัง้ สองกบฏต่อ คํา สัง่ ของ
เราที่ น้ํา เมรีบาห์ 25 จงนํา อาโรนและเอเลอาซาร์บุตรชาย
ของ เขา นํา เขา ขึ้น มา บน ภู เขา โฮร์ 26 จง ถอด เสื้อ ของ อา
โรนสวมให้แก่เอเลอาซาร์บุตรชายของเขา และอาโรนจะ
ถูก รวบ ไป อยู่ กับ พวก ของ เขา เขา จะ ตาย ที่นั ่น ” 27 โมเสส
ก็ กระทํา ตาม ที่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง บัญชา และ พวก ท่าน ก็
ขึ้น ไปบนภู เขาโฮร์ท่ามกลางสายตาของชุมนุมชนทัง้ หมด
28 และโมเสสถอดเสื้อผ้าของอาโรน และสวมให้แก่เอเลอา
ซาร์บุตรชายของเขา และอาโรนก็สิ้นชีวต
ิ อยูที
่ ่ยอดภูเขานั ้น
แล้ว โมเสสและเอเลอาซาร์ ลงมาจากภูเขา 29 เมื่อ บรรดา
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ชุมนุมชนเห็นว่า อาโรนสิน
ิ เสีย แล้ว วงศ์วานอิสราเอล
้ ชีวต
ทัง้ หมดก็ร้องไห้ไว้ทุกข์ให้อาโรนอยูส
่ ามสิบวัน

21

กษั ตริยเมื
์ องอาราดกับชาวคานาอันถูกทําลาย
1 เมื่อ กษั ตริย์ เมือง อา ราด ชาว คา นา อัน ผู้อยูทาง
่
ภาค
ใต้ ได้ยินว่า อิสราเอลกําลัง ยกมาตามทางที่ พวกสอดแนม
ใช้นั ้น ท่านต่อสู้ กับ คนอิสราเอลและจับ ไปเป็น เชลยได้บ้าง
2 และ คน อิสราเอล ปฏิญาณ ไว้ กับ พระ เย โฮ วาห์ว่า “ถ้า
พระองค์ จะ ทรง มอบ ชนชาตินี้ ไว้ใน มือ ข้า พระองค์แน่ แล้ว
ข้าพระองค์ จะทําลายบ้านเมืองเขาเสียให้สิน
้ ” 3 และพระเย
โฮวาห์ ทรงสดับ เสียงของคนอิสราเอลและมอบชาวคานา
อัน ไว้ เขาก็ ทําลายชาวคานาอัน และบ้านเมืองของเขาเสีย
สิน
้ จึง ได้ เรียกชื่อ ตําบลนั ้นว่า โฮรมาห์ 4 เขาทัง้ หลายออก
เดิน จากภู เขาโฮร์ตามทางที่ ไปทะเลแดงเพื่อ จะอ้อมแผ่น
ดินเอโดม ประชาชนท้อใจมากเพราะเหตุหนทาง
งูแมวเซากับงูทองเหลือง
และประชาชนก็ บ่นว่า พระเจ้า และว่า โมเสสว่า “ทําไม
พา เรา ออก จาก อียป
ิ ต์ มา ตาย ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร เพราะ
ไม่มีอาหาร และ ไม่มีน้าํ เรา เบื่อ อาหาร อัน ไร้ ค่า นี้ ” 6 และ
พระ เย โฮ วาห์ก็ทรง ให้งูแมวเซา มา ใน หมู่ประชาชน งูก็กัด
ประชาชน และ คน อิสราเอล ตาย มาก 7 และ ประชาชน มา
หา โมเสส กล่าว ว่า “เรา ทัง้ หลาย ได้ กระทํา บาป เพราะ เรา
ทัง้ หลาย ได้ บ่นว่า พระ เย โฮ วาห์ และ บ่นว่า ท่าน ขอ ทูล แด่
พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ ทรงนํา งู ไปจากเราเสีย” ดัง นั ้น
โมเสสจึง อธิษฐานเพื่อ ประชาชน 8 และพระเยโฮวาห์ ตรัส
กับโมเสสว่า “จงทํางูแมวเซาตัวหนึ่ งติดไว้ที่เสา และต่อมา
ทุกคนที่ถูกงก
ู ัดเมื่อเขามองดู เขาจะยังมีชีวิตอยูได้
่ ” 9 ดังนั ้น
5
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โมเสสจึง ทํา งูทองสัมฤทธิตั
์ ว หนึ่ ง และติด ไว้ที่เสา แล้ว ต่อ
มาถ้างูกัดคนใด ถ้าเขามองดูงูทองสัมฤทธินั
์ ้น เขาก็มีชีวิตอ
10
ยูได้
่
และคนอิสราเอลก็ ยกออกเดินไปตัง้ ค่ายอยูที
่ ่โอโบท
11 และเขาออกเดิน จากโอโบทไปตัง
้ ค่ายอยูที
่ ่อิ เยอาบาริม
อยูในถิ
่
น
่ ทุรกัน ดาร ตรงข้ามโมอับ ทางทิศ ตะวัน ขึ้น 12 เขา
ยกออกจากที่นั่นมาตัง้ ค่ายอยูที
่ ่หุบเขาเศเรด 13 เขายกออก
จากที่ นั่น ไปตัง้ อยู่ ฟากแม่ น้ํา อารโนนข้างโน้ น ซึ่ง อยู่ ในถิน
่
ทุรกันดารที่ ยด
ื มาจากพรมแดนของคนอาโมไรต์ เพราะว่า
แม่ นํ้า อา ร โนน เป็น พรมแดน ของ โม อับ ระ หว่าง โมอับกับ
คน อา โม ไรต์ 14 ดัง นั ้น ใน หนั งสือ สงคราม ของ พระ เย โฮ
วาห์จึงมีว่า “พระองค์ทรงชนะที่ ทะเลแดง และลุ่มแม่น้ําอา
รโนน 15 และที่เชิงลาดของที่ลุ่มเหล่านั ้นซึ่งยืดไปจนถึงที่ตัง้
เมืองอาร์ และพาดพิงไปถึงพรมแดนโมอับ” 16 จากที่นั่นเขา
ออกเดินต่อไปถึงเมืองเบเออร์ ซึ่งเป็นบ่อนํ้าที่พระเยโฮวาห์
ตรัส กับ โมเสสว่า “จงรวบรวมประชาชนเข้า ด้วยกัน เราจะ
ให้ น้ํา แก่เขา ” 17 แล้วอิส ราเอลจึง ร้องเพลงนี้ ว่า “โอ บ่อน้าํ
เอ๋ย จงมี น้ํา พลุ่ง ขึ้น มา ให้เรามาร้องเพลงกัน 18 เป็น บ่อนํ้า
ที่เจ้า นาย ได้ ขุด ไว้ เป็น บ่อ ที่ ขุนนาง ของ ประชาชน เจาะ ไว้
ด้วยคทาและไม้เท้าของผู้ทรงตัง้ พระราชบัญญัติ” และจาก
ถิน
่ ทุรกันดารนั ้นไป เขาก็มาถึงมัทธานาห์ 19 และจากมัทธา
นาห์ ถึง ตําบลนาหะลี เอล และจากนาหะลี เอลถึง ตําบลบา
โมท 20 และจากบาโมทถึงหุบเขาซึ่งอยู่ในท้องถิน
่ โมอับข้าง
ยอดเขาปิสกาห์ซ่ึงมองลงมาเห็นเยชิโมน
คน อา โม ไรต์ไม่ให้คน อิสราเอล ผ่าน ประเทศ ของ เขา
อิสราเอลจึงยึดเอาแผ่นดินของเขา
21 แล้วอิส ราเอลส่ง ผู้ ส่ ือสารไปหาสิ โหนกษั ตริย์ คนอาโม
ไรต์กล่าวว่า 22 “ขอให้ข้าพเจ้าผ่านแผ่นดินของท่าน พวกเรา
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จะไม่ เลี้ยวเข้าไปในนาหรือ ในสวนองุน
่ เราจะไม่ ด่ืมน้าํ จาก
บ่อ เราจะเดินไปตามทางหลวงจนเราได้ผ่านพรมแดนเมือง
ของท่าน” 23 แต่สิโหนไม่ยอมให้อิสราเอลยกผ่านพรมแดน
ของ ท่าน สิโหน รวบรวม พล ทัง้ หมด ของ ท่าน ยก ออก สู้ รบ
กับ อิสราเอลในถิน
่ ทุรกัน ดาร และท่านมาถึง ยาฮาสรบกับ
24
อิสราเอลที่นั ่น และอิสราเอลได้ ประหารท่านเสีย ด้วยคม
ดาบ ยึดเอาแผ่นดินของท่านจากแม่น้ําอารโนนจนถึงแถว
ยับบอก ไกลไปจนถึงแดนคนอัมโมนเพราะว่าพรมแดนของ
คนอัมโมนเข้มแข็ง 25 และอิสราเอลยึดเมืองเหล่านี้ ทัง้ หมด
และอิสราเอลเข้า ตัง้ อยู่ ในบรรดาหัว เมืองของคนอาโมไรต์
ในเฮชโบน และตามชนบททัง้ หมด 26 เพราะว่าเฮชโบนเป็น
เมืองหลวงของสิ โหนกษั ตริย์ ของคนอาโมไรต์ ผู้ที่ต่อสู้กับ
กษั ตริย์ ชาวโมอับ องค์ก่อน และยึด ได้แผ่นดิน ของท่านทัง้
สิน
้ ไกล ไป ถึง แม่ นํ้า อา ร โนน 27 เพราะ ฉะ นั ้น นั กร้ อง บท
สุภาษิ ตจึงร้องว่า “มาที่ เฮชโบน ให้สร้างและสถาปนาเมือง
แห่ง สิ โหนขึ้น 28 เพราะว่า มี ไฟออกไปจากเฮชโบน มีเปลว
ไฟออกไปจากเมืองแห่งสิโหน ได้ทําลายเมืองอาร์ของโมอับ
เจ้าของแห่งปูชนียสถานสูงของแม่น้ําอารโนน 29 โมอับเอ๋ย
วิบัติแก่เจ้า โอ ชนชาติแห่งพระเคโมชเอ๋ย เจ้าต้องพินาศ
พระ เค โม ช ได้ มอ บทังบ
้ ุตร ชาย ของ ตน ที่ หลบ ภัย แล้วกับ
บุตรสาวของตน ให้เป็นเชลยของสิโหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์
30 เราทัง
้ หลายได้ ยงิ เขาทัง้ ปวง เฮชโบนพิ นาศจนถึงดีโบน
เราได้กวาดล้างถึงโนฟาห์เสียคือถึงเมเดบา” 31 ดังนั ้นอิสรา
เอลได้อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินคนอาโมไรต์
อิสราเอลยึดแผ่นดินของเมืองบาชาน

32 และโมเสสใช้คนไปสอดแนมเมืองยาเซอร์

และเขาทัง้
หลาย ได้ ยึด ชนบท ของ เมือง นั ้น และ ขับ ไล่ คน อา โม ไรต์ที่
อยูที
่ ่นั ่น เสีย 33 แล้ว เขาก็ เลี้ยวยกเดิน ไปตามทางเมืองบา
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ชาน และโอกกษั ตริย์ เมืองบาชานก็ออกมา ทัง้ ตัวท่า นกับ
พลไพร่ทัง้ สิน
้ ของท่าน เพื่อสู้ รบกับเขาที่ เอเดรอี 34 แต่พระ
เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า “อย่า กลัว เขา เลย เพราะ เรา
ได้ มอบ เขา ไว้ ใน มือ ของ เจ้า แล้ว ทัง้ บรรดา พล ไพร่ ของ
เขา และ แผ่น ดิน ของ เขา และ เจ้า จะ กระทํา แก่ เขา อย่าง
เจ้า ได้ กระทํา แก่สิโหนกษั ตริย์ คนอาโมไรต์ผู้อยูที
่ ่เฮชโบน”
35 ดัง นั ้น เขาทัง
้ หลายจึง ฆ่า โอกและโอรสของท่านเสีย ทัง้
ประชาชนทัง้ สิน
้ ของท่าน ไม่มีเหลือให้ท่านสักคนเดียว และ
เขาทัง้ หลายก็เข้ายึดแผ่นดินของท่าน

22

กษั ตริยเมื
์ องโมอับจ้างบาลาอัมให้สาปแช่งคนอิสราเอล
แล้ว คน อิสราเอล ก็ ยก ออก ไป ตัง้ ค่าย อยู่ ณ ที่ราบ โม
อับ ซึ่ง อยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ ใกล้เมืองเยรีโค 2 ฝ่าย
บา ลา คบุตร ชา ยศิป โปร์ได้เห็ นการ ทัง้ ปวง ซึ่งอิส รา เอล ได้
กระทําต่อคนอาโมไรต์ 3 ทัง้ โมอับก็ครันคร
่
้ามต่อชนชาตินั้น
นั กหนา เพราะเขามีคนมากด้วยกัน โมอับกลัวคนอิสราเอล
ลานทีเดียว 4 โมอับจึงพูดกับพวกผู้ใหญ่ของเมืองมีเดียนว่า
“คนเหล่า นี้ จะมาเลียกิน สารพัด ที่ ล้อมรอบเราอยูหมด
่
เห
มือ นวัวเลียกิน หญ้า ใน นา” บา ลา คบุตร ชา ยศิป โปร์ เป็นก
ษั ตริย์ เมืองโมอับ ในเวลานั ้น 5 ท่านใช้ผู้สื่อสารไปยัง บาลา
อัมบุตรชายเบโอร์ที่เปโธร์ใกล้แม่น้าํ ในแผ่นดินอันเป็นบ้าน
เกิด เมืองนอนของท่าน โดยกล่าวว่า “ดูเถิด ชนชาติหน่ึ งอ
อกมาจากอียป
ิ ต์ ดูเถิด เขาทัง้ หลายเข้าแผ่คลุมพื้นแผ่นดิน
โลก กําลัง พัก อยู่ ตรงข้ามข้าพเจ้า 6 ฉะนั ้น ขอเชิญ มาเถิด
บัดนี้ ขอสาปแช่ง ชนชาตินี้ ให้แก่ข้าพเจ้า เพราะเขาเข้ม แข็ง
กว่าข้าพเจ้ามาก ชะรอยข้าพเจ้าจะสามารถรบชนะเขาและ
ขับ ไล่ เขาออกไปจากแผ่น ดิน ได้ เพราะข้าพเจ้า ทราบอยูว่
่ า
1
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ถ้า ท่านอวยพรแก่ผู้ ใด ผู้นั ้น จะเป็น ไปตามพรนั ้น และท่าน
สาปแช่ง ผู้ใด ผู้นั ้นก็ถูกสาปแช่ง” 7 ดัง นั ้น พวกผู้ใหญ่ของ
เมืองโมอับกับ พวกผู้ใหญ่ของเมืองมี เดีย นก็ ถือ ค่า การทํา
อาถรรพ์ นั้น ออกไป ครัน
้ เขาทัง้ หลายมาถึง บาลาอัม ก็บอก
คํา ของ บา ลาค แก่เขา 8 บา ลา อัม กล่าว แก่ คน เห ล่านั ้นว่า
“คืน นี้ จงค้างที่นี่ ก่อน เมื่อ พระเยโฮวาห์ตรัสอย่างไรแก่ ข้า
แล้ว ข้า จึง จะนํา คํา นั ้น มาแจ้ง แก่ ท่านทัง้ หลาย” ดัง นั ้น เจ้า
เมืองแห่งโมอับจึงยับยัง้ อยู่กับบาลาอัม 9 และพระเจ้าเสด็จ
มา หา บา ลา อัม ตรัสว่า “คนที่ มา อยู่ กับ เจ้า คือ ผู้ใด ” 10 บา
ลาอัมทูล พระเจ้า ว่า “บาลาคบุตรชายศิป โปร์กษั ตริยเมื
์ อง
โมอับ ได้ใช้เขาทัง้ หลายมาแจ้ง แก่ ข้า พระองค์ว่า 11 ‘ดูเถิด
ชนชาติหน่ึ งออกจากอียป
ิ ต์ มาแผ่ คลุม พื้น แผ่น ดิน โลก ขอ
เชิญ มาเถิด ขอสาปแช่ง เขาทัง้ หลายให้แก่ข้าพเจ้า ชะรอย
ข้าพเจ้า จะรบชนะเขาและขับ ไล่ เขาออกไปได้’ ” 12 พระเจ้า
ตรัสกับบาลาอัมว่า “เจ้าอย่าไปกับเขาทัง้ หลาย เจ้าอย่าแช่ง
ชนชาตินั ้น เพราะเขาทัง้ หลายเป็น คนที่ได้รับ พร” 13 รุ ง่ เช้า
บาลาอัม ก็ลุกขึ้น กล่าวแก่เจ้านายของบาลาคว่า “จงกลับ
ไป แผ่น ดิน ของ ท่าน เถิด เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ปฏิเสธ
มิให้เราไปกับท่าน” 14 เพราะฉะนั ้น เจ้า นายแห่ง โมอับก็ลุก
ขึ้น กลับ ไปหาบาลาคกล่าวว่า “บาลาอัม ปฏิเสธไม่ ยอมมา
กับเรา” 15 บาลาคได้ส่งพวกเจ้านายไปอีกครัง้ หนึ่ ง มีจํานวน
มากกว่า และมีเกียรติยศมากกว่ารุ นก
่ ่อน 16 เขาทัง้ หลายมา
ถึงบาลาอัมกล่าวแก่ ท่านว่า “บาลาคบุตรชายศิป โปร์กล่าว
ดังนี้ ว่า ‘ขออย่าให้มีอะไรขัดขวางท่านที่จะไปหาข้าพเจ้าเลย
17 เพราะข้าพเจ้าจะให้เกียรติแก่ท่านอย่างสู งแน่ ท่านจะให้
ข้าพเจ้า ทํา อะไรให้ ข้าพเจ้า จะกระทํา ตาม ขอเชิญ มาสาป
แช่ง ชนชาตินี้ ให้แก่ข้าพเจ้า ’ ” 18 แต่บาลาอัม ได้ ตอบคนใช้
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ของ บา ลา ค ว่า “แม้ว่า บา ลาค จะ ให้ เงิน และ ทอง เต็ม บ้าน
เต็ม เรือนของท่านแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะกระทํา อะไรนอก
เหนื อพระบัญชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าไม่ได้
ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ 19 ฉะนั ้นบัดนี้ ขอท่านยับยัง้ อยูที
่ ่ นี่สักคืน
หนึ่ งก่อนด้วย เพื่อ ข้าพเจ้า จะทราบว่า พระเยโฮวาห์จะตรัส
เพิม
่ เติมประการใดแก่ข้าพเจ้าบ้าง” 20 และพระเจ้าเสด็จมา
หาบาลาอัม ในกลางคืน ตรัส แก่ เขาว่า “ถ้า มีผู้ชายมาเรียก
เจ้า จง ลุก ขึ้น ไป กับ เขา แต่เจ้า จง กระทํา ตาม ที่ เรา สัง่ เจ้า
เท่านั ้น” 21 ดัง นั ้นรุ่ง เช้า บาลาอัม ก็ลุกขึ้น ผูก อานลา ไปกับ
เจ้านายแห่งโมอับ 22 แต่พระเจ้าทรงกริว้ ต่อบาลาอัมเพราะ
เขาไป ดัง นั ้น ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์มายืน เป็น ผู้ สกัด
ทางบาลาอัม ไว้ ฝ่ายบาลาอัม ขี่ลามีคนใช้สองคนไปกับ เขา
23 เมื่อ ลานั ้น เห็น ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ถือ ดาบยืน อยู่
ในหนทาง ลาก็เลี้ยวออกนอกทาง เข้าไปในทุ่งนา บาลาอัม
จึง ตี ลาให้กลับ ไปทางเดิม 24 แล้วทูต สวรรค์ ของพระเยโฮ
วาห์มายืนอยู่ในทางแคบระหว่างสวนองุน
่ มีกําแพงทัง้ สอง
25
ข้างทาง เมื่อ ลาเห็น ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์มันก็ ดัน
ไปติดกําแพง หนี บเท้าของบาลาอัมเข้ากับกําแพง บาลาอัม
ก็ตีลาอีก 26 แล้วทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ก็เดิน ไปข้าง
หน้า ยืน อยู่ ในที่แคบ ไม่มีทางที่ จะหลีก ไปข้างขวาหรือ ข้าง
ซ้าย 27 เมื่อ ลาเห็น ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์มันก็หมอบ
ลง บา ลา อัม ยัง คง นั ่ง อยู่ บน หลัง บา ลา อัม ก็โกรธ จึง เอา
ไม้เท้า ของเขาตีลา 28 แล้ว พระเยโฮวาห์ เปิด ปากลา มัน จึง
พูดกับ บาลาอัม ว่า “ข้าพเจ้า ได้ กระทํา อะไรแก่ท่าน ท่านจึง
ได้ตีข้าพเจ้า ถึง สามครัง้ ” 29 บาลาอัม พูดกับ ลาว่า “เพราะ
เจ้า ได้ แกล้ง เรา เราอยากจะมี ดาบอยู่ ในมือ เดีย
๋ วนี้ เราจะ
ได้ ฆ่า เจ้า เสีย” 30 ลาก็พูดกับ บาลาอัม ว่า “ข้าพเจ้า ไม่ใช่ลา
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ของท่านที่ ท่านขับขีอยู
่ ทุ
่ กวัน ตลอดชีวต
ิ จนบัดนี้ ดอกหรือ
ข้าพเจ้า ได้ เคย กระทํา เช่น นี้ แก่ท่าน หรือ” บา ลา อัม ก็ บอก
ว่า “ไม่ เคย ” 31 แล้ว พระเยโฮวาห์ ทรงเบิก ตาบาลาอัม เขา
จึงเห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ถือดาบยืนอยู่ในหนทาง
บาลาอัม ก็ ก้ม ศีรษะซบหน้า ลงกราบ 32 และทูต สวรรค์ ของ
พระเยโฮวาห์พูดกับ บาลาอัม ว่า “ทําไมเจ้า จึง ตี ลาของเจ้า
ถึง สามครัง้ ดูเถิด เรามาห้ามเจ้า เพราะการประพฤติ ของ
เจ้าขัดขืนเรา 33 ลาได้เห็นเราและหลีกไปต่อหน้าเราถึงสาม
ครัง้ ถ้ามันมิได้หลีกไปจากเรา เราจะได้ ฆ่าเจ้าเสียแล้วเมื่อ
ตะกี้นี้ แน่ และให้ลารอดตายไป” 34 แล้ว บาลาอัม พูดกับทูต
สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพเจ้า ได้ กระทํา บาป เพราะ
ข้าพเจ้า ไม่ ทราบว่า ท่านยืน อยู่ ในหนทางกัน
้ ข้าพเจ้า ฉะนั ้น
บัดนี้ ถ้า ท่านไม่เห็น ชอบ ข้าพเจ้า จะกลับ ไปเสีย” 35 แล้วทูต
สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์พูดกับ บาลาอัม ว่า “จงไปกับ ชาย
เหล่า นั ้น เถิด แต่เจ้า จง พูด เฉพาะ คํา ที่ เรา ให้เจ้าพูด” ดัง
นั ้น บา ลา อัม ก็ ไป กับ เจ้า นาย ของ บา ลา ค ต่อ ไป 36 เมื่อ บา
ลาคได้ ยนว
ิ ่า บาลาอัม มาแล้ว ท่านจึง ออกไปรับ บาลาอัมที่
เมือง โมอับที่ สุด ปลาย พรมแดน ซึ่ง เกิด ขึ้น ด้วย แม่ นํ้า อา
ร โนน 37 บา ลาค พูดกับ บา ลา อัม ว่า “เรา ได้อุตส่าห์ใช้คน
ไป เชิญ ท่าน มา มิใช่หรือ เหตุไฉน ท่าน ไม่ มา หา เรา เล่า เรา
ไม่ สามารถ ที่ จะ ให้เกียรติแก่ท่าน หรือ” 38 บา ลา อัม พูดกับ
บาลาคว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้า มาหาท่านแล้ว บัดนี้ ข้าพเจ้า จะ
กล่าวอะไรได้เล่า คําซึ่งพระเจ้าใส่ปากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้อง
กล่าว” 39 แล้ว บาลาอัม ไปกับ บาลาคถึง ตําบลคี ร ย
ิ าทหุ โซท
40 ณ ที่นั ่นบาลาคเอาวัวและแกะถวายบูชา แล้วส่งไปให้บา
ลาอัม และเจ้า นายที่อยูกั
่ บ เขาบ้าง 41 ต่อ มารุ ง่ ขึ้น บาลาคก็
พาบาลาอัม ขึ้น ไปยัง ปูชนีย สถานสูง ของพระบาอัล จากที่
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นั ่นก็ได้เห็นประชาชนส่วนที่อยูใกล้
่
ที่สุด

23
พระเจ้าทรงดลใจบาลาอัมให้อวยพรคนอิสราเอล
บา ลา อัม พูดกับ บา ลา ค ว่า “ท่าน จง สร้าง แท่น บูชา
ให้ ข้าพเจ้า ที่นี่ เจ็ด แท่น และ จัด วัว ผู้เจ็ด ตัว แกะ ผู้เจ็ด ตัว
ให้ข้าพเจ้า ” 2 บา ลาค ก็ กระทํา ตาม คํา ของ บา ลา อัม บา
ลาค และ บา ลา อัม เอา วัว ผู้ ตัว หนึ่ ง แกะ ผู้ ตัว หนึ่ ง กระทํา
บูชา ที่ แท่น บูชา ทุก แท่น 3 แล้ว บา ลา อัม พูดกับ บา ลา ค
ว่า “จง ยืน อยูใกล้
่
เครือ
่ ง เผา บูชา ของ ท่าน แล้ว ข้าพเจ้า จะ
ไป ชะ รอย พระ เย โฮ วาห์ จะ เสด็จ มา หา ข้าพเจ้า และ สิง่
ใดที่พระองค์สําแดงแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะบอกท่าน” แล้ว
เขา ก็ ขึ้น ไป ยัง ที่สูง 4 พระเจ้า ทรง พบ กับ บา ลา อัม และ
บา ลา อัม กราบทูล พระองค์ว่า “ข้า พระองค์ได้จัด แท่น บูชา
เจ็ด แท่น ทัง้ ได้ จัด วัว ผู้ ตัว หนึ่ ง และ แกะ ผู้ ตัว หนึ่ งบู ชา
อยูทุ
่ ก แท่น” 5 พระ เย โฮ วาห์ ทรง ใส่ ถ้อยคํา ใน ปาก ของ บา
ลา อัม และ ตรัสว่า “จง กลับ ไป หา บา ลาค แล้ว จง พูดอย่าง
นั ้น” 6 บา ลา อัม จึง กลับ ไป หา บา ลาค และ ดูเถิด บา ลาค
กับ บรรดา เจ้า นาย แห่ง โม อับ ยืน อยูที
่ ่ข้าง เครือ
่ ง เผา บูชา
7
ของ ท่าน บา ลา อัม ได้กล่า วก ลอน ภาษิ ต ของ เขา ว่า “บา
ลาคได้ พาข้าพเจ้า มาจากอารัม ท่า นกษั ตริย์ ของโมอับ ได้
พา ข้าพเจ้า มา จาก ภูเขา ทาง ตะวัน ออก กล่าว ว่า ‘มา เถิด
มาแช่ง ยาโคบเพื่อ ข้าพเจ้า มาเถิด มาประณามอิสราเอล’
8 ข้าพเจ้า จะแช่ง ผู้ที่พระเจ้า ไม่ ทรงแช่ง ได้อย่างไร ข้าพเจ้า
จะ ประณาม ผู้ที่พระ เย โฮ วาห์ไม่ทรง ประณาม ได้อย่างไร
9 เพราะ ข้าพเจ้า ได้ดูเขา จาก ยอด ผา จาก เนิ น สู ง ข้าพเจ้า
ได้เห็น เขาแน่ ะ ดูเถิด ชนชาติหน่ึ งอยู่ ลําพัง และมิได้นั บ เข้า
1
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ในหมู่ประชาชาติ 10 ใครจะนั บ ผงคลีดินของยาโคบได้ หรือ
นั บ หนึ่ ง ใน สี่ ของ อิสราเอล ได้ ขอ ให้ข้าพเจ้า ตาย อย่าง คน
ชอบธรรม และขอให้สุดปลายชีวต
ิ ของข้าพเจ้าเหมือนอย่าง
11
ของเขา” แล้ว บาลาคพูดกับ บาลาอัม ว่า “ท่านได้ กระทํา
อะไร แก่ เรา เล่า เรา เชิญ ท่าน ให้ มา แช่ง พวก ศัตรู ของ เรา
ดูเถิด ท่าน ไม่ได้กระทํา อะไร แก่ เขา นอกจาก อวยพร เขา”
12 เขา จึง ตอบ ว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ต้อง ระวัง ที่ จะ กล่าว คํา ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ใส่ในปากข้าพเจ้า หรือ” 13 บาลาคพูดกับ เขา
ว่า “เชิญ ท่านไปอีก ที่หน่งก
ึ ับ ข้าพเจ้า เถิด ซึ่ง ท่านจะดู เขา
จากที่นั่นได้ ท่านจะเห็นเพียงส่วนที่ใกล้ที่สุด และจะไม่เห็น
คน ทัง้ หมด จาก ที่ นั ่น ท่าน จง แช่ง เขา ทัง้ หลาย ให้ ข้าพเจ้า
เถิด” 14 แล้ว บาลาคก็ พาบาลาอัม มาถึง นาของโศฟิม ขึ้น
ถึง ยอดเขาปิ สกาห์ สร้างแท่น บูชา เจ็ด แท่น และจัด วัว ผู้
ตัว หนึ่ ง และแกะผู้ ตัว หนึ่ งบู ชาอยู่ บนทุก แท่น 15 บาลาอัม
พูดกับ บา ลา ค ว่า “จง ยืน อยู่ ข้าง เครือ
่ ง เผา บูชา ของ ท่าน
เถิด ขณะ ที่ข้าพเจ้า ไป พบ พระ เย โฮ วาห์ ตรง โน้ น” 16 แล้ว
พระ เย โฮ วาห์ ทรง พบ บา ลา อัม และ ทรง ใส่ ถ้อยคํา ใน ปาก
ของ เขา ตรัสว่า “จง กลับ ไป หา บา ลาค และ จง พูดอย่าง
นั ้น” 17 บา ลา อัม ก็กลับ มา หา บา ลาค ดูเถิด เขา ยืน อยู่
ข้าง เครือ
่ ง เผา บูชา ของ ท่าน มีเจ้า นาย แห่ง โม อับ ยืน อยู่
กับท่าน บาลาคจึงถามเขาว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสว่ากระไร”
18 บาลาอัม ก็ได้กล่า วกลอนภาษิ ต ของเขาว่า “บาลาค ลุก
ขึ้น เถิด และ คอย ฟัง บุตร ชาย ของ ศิป โปร์ จง ฟัง ข้าพเจ้า
เถิด 19 พระเจ้ามิใช่มนุษย์จึงมิได้มุสา และมิได้เป็นบุตรของ
มนุษย์จึงไม่ต้องกลับใจ ที่พระองค์ตรัสไปแล้ว พระองค์ก็จะ
มิ ทรง กระทํา ตาม หรือ ที่พระองค์ทรง ลัน
่ วาจา แล้ว จะ ไม่
ทรงกระทํา ให้ สําเร็จ หรือ 20 ดูเถิด ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั พระบัญชา
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ให้อวยพร พระองค์ได้ทรงอํานวยพร และข้าพเจ้า จะเรียก
กลับ ไม่ได้ 21 พระองค์ได้ทอด พระเนตร ว่า ไม่มีความ ชัว่ ช้า
ใน ยา โคบ และ ทรง เห็นว่า ไม่มีความ ชัว่ ร้าย ใน อิสราเอล
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เขา อยู่ กับ เขา และ เสียง โห่ รอ
้ ง
22
ถวายพรพระมหากษั ตริย์อยูท่
่ ามกลางเขา พระเจ้า ทรง
นํา พวก เขา ออก จาก อียป
ิ ต์ พระองค์ทรง เป็น เสมือน พลัง
แห่งม้า ยู นิคอน 23 ไม่มีการถือ ลางต่อ ต้านยาโคบ ไม่มีการ
ทํานายต่อ ต้านอิสราเอล ถึง เวลาแล้ว ยาโคบและอิสราเอล
ก็ จะได้ รบ
ั คํา บอกว่า ‘พระเจ้า จะทรงกระทํา อะไร’ 24 ดูเถิด
ชนชาติหน่งึ ซึ่ง ลุก ขึ้น อย่างสิงโตผู้ยิง่ ใหญ่ และยืน ขึ้น อย่าง
สิงโตหนุ่ม ไม่ยอมนอนจนกว่าจะกินเหยื่อเสีย และดื่มเลือด
ของสิง่ ที่ ฆ่า ตาย” 25 แล้ว บาลาคจึง พูดกับ บาลาอัม “อย่า
แช่ง เขาเลย ทัง้ อย่า อวยพรแก่เขา ” 26 แต่บาลาอัม ตอบบา
ลา ค ว่า “ข้าพเจ้า ไม่ได้บอก ท่าน แล้ว หรือ ว่า ‘ทุกสิ่ ง ที่ พระ
เย โฮ วาห์ตรัส ข้าพเจ้า จะ ต้อง กระทํา ตาม’ ” 27 บา ลาค จึง
พูดกับ บาลาอัม ว่า “มาเถิด ข้าพเจ้า จะพาท่านไปอีก ที่หนึ่ ง
ชะรอยพระเจ้าจะทรงโปรดให้ท่านแช่งเขาเพื่อข้าพเจ้าจาก
ที่นั ่น ” 28 บาลาคก็ พาบาลาอัม ไปถึง ยอดเขาเปโอร์ ซึ่ง มอง
ลงมาเห็น เยชิโมน 29 แล้ว บาลาอัม บอกกับ บาลาคว่า “จง
สร้างแท่น บูชาที่นี่ เจ็ด แท่น ให้ข้าพเจ้า จัด วัว ผู้เจ็ด ตัว และ
แกะผู้เจ็ด ตัว ให้ ข้าพเจ้า ที่นี่ ” 30 บาลาคจึง กระทํา ตามที่ บา
ลาอัม ได้บอก และถวายบูชาวัว ผู้ ตัว หนึ่ ง และแกะผู้ ตัว หนึ่ ง
บนแท่นทุกแท่น

24

บา ลา อัมพ ยา กรณ์ ถึง อนาคต ของ อิสราเอล และ การ
เสด็จมาของพระเยซู
1 เมื่อ บาลาอัม เห็นว่า พระเยโฮวาห์ ทรงพอพระทัย ที่ จะ
ให้ อวยพร แก่อิสราเอล บา ลา อัม ก็ หา ได้ ไป แสวงหา ลา งอ
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ย่างครังก
้ ่อนๆไม่ แต่มุ่ง หน้า ตรงไปยัง ถิน
่ ทุรกัน ดาร 2 บา
ลาอัมเงยหน้าดูเห็นอิสราเอลอยูเ่ ป็นค่ายๆตามตระกูล แล้ว
พระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่บนเขา 3 เขาจึงกล่าวกลอน
ภาษิ ตของเขาว่า “คําพยากรณ์ ของบาลาอัมบุตรชายเบโอร์
คําพยากรณ์ ของชายที่หูตาแจ้ง 4 คําพยากรณ์ ของผู้ที่ได้ยิน
พระวจนะของพระเจ้า ผู้เห็นนิ มิตขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
ได้ล้ม ลง จน เกิด ความ มึนงง แต่ตา ไม่มีสิ่ง ใด บัง 5 โอ ยา
โคบเอ๋ย เต็นท์ของท่านช่างงามเหลือ เกิน โอ อิสราเอลเอ๋ย
ค่าย ของ ท่าน ก็งาม 6 เหมือน หุบเขา ที่ ยืด ไป ไกล เหมือน
สวนซึ่ง อยู่ ข้างแม่นํ้า เหมือนต้น กฤษณาซึ่ง พระเยโฮวาห์
ทรงปลูก ไว้ เหมือนต้นสนสี ดาร์ที่ อยูข้
่ างลํานํ้า 7 นํ้า จะไหล
ออกจากถัง ของเขา และเชื้อ สายของเขาจะมีอยูตามลํ
่
า นํ้า
เป็นอัน มาก กษั ตริยของ
์
เขา จะ สู งก ว่า กษั ตริย์ อา กัก ราช
อาณาจักรของเขาจะรุ ง่ เรือง 8 พระเจ้า ผู้ทรงนํา เขาออกมา
จากอียป
ิ ต์ ทรงเป็น เสมือนพลัง แห่งม้า ยู นิคอน เขาจะกิน
ประชาชาติ ซึ่ง เป็น ศัตรู เสีย และ หัก กระ ดูก ของ ศัตรู เหล่า
นั ้น และ แทง เขา ทัง้ หลาย ทะลุ ด้วย ลูก ศร 9 เขา หมอบ ลง
และนอนลงอย่างสิงโต เขาเหมือนสิงโตผู้ยิง่ ใหญ่ ใครเล่า
จะมาปลุก ให้ เขาลุก ขึ้น ผู้ใดที่ อวยพรแก่ท่าน ขอให้เขาได้
รับ พร ผู้ใด ที่แช่ง ท่าน ขอ ให้เขา ได้ รับคํา แช่ง” 10 บา ลาค
ก็ โกรธ บา ลา อัม จึง ตบมือ แล้ว บา ลาค พูดกับ บา ลา อัม
ว่า “เรา เชิญ ท่าน มา ให้แช่งศัตรู ของ เรา และ ดูเถิด ท่าน
ได้ อวยพร แก่ เขา ถึง สาม ครัง้ 11 ฉะนั ้น บัดนี้ จง หนี ไป ยัง
ที่อยูของ
่
ท่าน เถิด เรา ได้กล่าว ว่า เรา จะ ให้เกียรติแก่ท่าน
แน่ แท้ แต่ดูเถิด พระ เย โฮ วาห์ ทรง ขัด ขวาง มิให้ท่าน ได้
รับ เกียรติ” 12 แต่บา ลา อัม พูดกับ บา ลา ค ว่า “ข้าพเจ้า

กันดารวิถี 24:13

75

กันดารวิถี 24:23

มิได้บอก ผู้ สื่อสาร ซึ่ง ท่าน ใช้ให้ไป หา ข้าพเจ้า นั ้น แล้ว หรือ
ว่า 13 ‘แม้ว่า บา ลาค จะ ให้ เงิน และ ทอง เต็ม บ้าน เต็ม เรือน
ของเขาแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะกระทํา อะไรนอกเหนื อ พระ
บัญชาของพระเยโฮวาห์ไม่ ได้ ที่จะทํา ตามใจข้าพเจ้า ไม่ วา่
ดี หรือชัว่ พระเยโฮวาห์ตรัสประการใด ข้าพเจ้าจะพูดอย่าง
นั ้น’ 14 ดูเถิด บัดนี้ ข้าพเจ้า จะกลับ ไปสู่ชนชาติของข้าพเจ้า
มา เถิด ข้าพเจ้า จะ สําแดง ให้ท่า นท ราบ ว่า ชนชาตินี้ จะ
กระทําประการใดแก่ชนชาติของท่านในวันข้างหน้า” 15 เขา
ก็กล่า วกลอนภาษิ ต ของเขาว่า “คํา พยากรณ์ ของบาลาอัม
บุตร ชาย เบ โอร์ คํา พยากรณ์ ของ ชาย ผู้ที่หูตา แจ้ง 16 คํา
พยากรณ์ ของผู้ที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้า และทราบถึง
พระปัญญาของพระองค์ผู้สูงสุด ผู้เห็นนิ มิตขององค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์ ได้ล้ม ลง จน เกิด ความ มึนงง แต่ตา ไม่มีสิ่ง ใด
บัง 17 ข้าพเจ้า จะ เห็น เขา แต่ไม่ใช่อย่าง เดีย
๋ ว นี้ ข้าพเจ้า
จะดูเขา แต่ไม่ใช่อย่างใกล้ๆ นี้ ดาวดวงหนึ่ ง จะเดิน ออกมา
จากยาโคบ และธารพระกรอัน หนึ่ ง จะขึ้น มาจากอิสราเอล
จะ ตี เขตแดน ของ โม อับ และ ทําลาย บรรดา ลูก หลา นข อง
เชท 18 ฝ่าย เอ โดม จะ ตก เป็น ของ คน อื่น เส อีร ์ จะ ตก เป็น
ของศัตรู ของเขาด้วย ฝ่ายอิสราเอลได้ แสดงวีรกรรมแล้ว
19 ผู้หน่ง
ึ ที่ ออกมาจากยาโคบจะครอบครอง และชาวเมือง
ที่รอดตาย ผู้นั ้น จะทําลายเสีย” 20 แล้ว บาลาอัม มองดู คน
อามาเลข และกล่าวกลอนภาษิ ตของเขาว่า “อามาเลขเป็น
ประชาชาติที่ หนึ่ ง แต่ในที่สุด จะถึง ซึ่ง การทําลายอัน ถาวร”
21 และเขามองดู คนเคไนต์ และกล่าวกลอนภาษิ ต ของเขา
ว่า “ที่อาศัย ของ ท่าน เข้ม แข็ง มาก และ รัง ของ ท่าน ก็ วาง
อยู่ในศิลา 22 แต่อย่างไรก็ตามคนเคไนต์ก็ต้องถูกกวาดล้าง
อีกนานเท่าใดเล่า พวกอัส ชู ร จะมากวาดเจ้า ไปเป็น เชลย”
23 และบาลาอัม กล่าวกลอนภาษิ ต ของเขาว่า “อนิ จจาเอ๋ย
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เมื่อพระเจ้าทรงกระทําเช่นนี้ ใครจะมีชีวิตอยูได้
่ 24 แต่กําปั่ น
จะ มา จาก เขต แดน เมือง คิ ทธิ ม ทําลาย อัส ชูร และ เอ เบอร์
และเขาจะถูกทําลายอันถาวรด้วย” 25 แล้วบาลาอัมก็ลุกขึ้น
กลับไปที่อยูของเขา
่
และบาลาคก็ไปตามทางของตนด้วย

25
อิสราเอลไหว้รู ปเคารพและเล่นชูก
้ ับหญิงชาวโมอับ
เมื่ออิส ราเอลพัก อยู่ ในเมืองชิ ทธิ ม ประชาชนก็ได้เริม
่
เล่น ชู้ กับ หญิง ชาวโมอับ 2 หญิง เหล่า นี้ ก็เชิญ ประชาชนให้
ไปกระทําบูชาต่อ พระของนาง ประชาชนก็ รบ
ั ประทานและ
3
กราบ ไหว้ พระ ของ นาง ดัง นั ้นอิส รา เอ ล ก็เข้า ถือ พระ บา
อัล แห่ง เป โอร์ และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง พระ พิโรธ ต่ออิส รา
เอล 4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงนําหัวหน้าทัง้
หลายของประชาชนแขวนตากแดดไว้ต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ เพื่อว่าพระพิโรธอันเกรีย
้ วกราดของพระเยโฮวาห์จะ
5
หันเหไปจากอิสราเอลเสีย” และโมเสสบอกพวกผู้วินิจฉั ย
ของ อิสราเอล ว่า “ท่าน ทุก คน จง ฆ่า คน ของ ท่าน ที่เข้า ถือ
พระบาอัล แห่ง เปโอร์เสีย ” 6 และดูเถิด มีชายอิสราเอลคน
หนึ่ ง พาหญิง คนมี เดีย นคนหนึ่ ง เข้า มาในหมู่พี่น้ องของเขา
ต่อ สายตาของโมเสส และท่ามกลางสายตาของชุมนุมชน
ทัง้ หมดของคนอิสราเอล ซึ่ง กําลัง ร้องไห้อยูหน
่ ้า ประตูพลับ
7
พลาแห่ง ที่ชุมนุม ครัน
้ ฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาร์ บุตร
ชายของอาโรนปุโรหิต เห็น ดัง นั ้นก็ลุกขึ้น ไปจากชุมนุมชน
มือ ถือ ทวน 8 ติด ตาม ชาย อิสราเอล คน นั ้น เข้าไป ใน เต็นท์
และ แทง ทะลุ เขา ทัง้ คู่ ทัง้ ชาย อิสราเอล และ หญิง คน นั ้น
ท้อง ของ นาง ก็ทะลุ แล้ว ภัย พิบติ
ั ใน คน อิสราเอล ก็สงบ
9 แต่อย่างไรก็ตาม คนที่ ตายด้วยภัย พิบัติมีสองหมื่น สี่ พัน
1
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คน 10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 11 “ฟีเนหัส บุตรชายเอ
เลอาซาร์ บุตรชายอาโรนปุโรหิต ได้ยับยัง้ ความกริว้ ของเรา
ต่อคนอิสราเอล ในการที่เขามีความกระตือรือร้นเพราะเห็น
แก่ เราในท่ามกลางประชาชน ดัง นั ้น เราจึงมิได้เผาผลาญ
คนอิสราเอลเสียด้วยความหึงหวงของเรา 12 ดังนั ้นจงกล่าว
ว่า ‘ดูเถิด เราให้ พันธสัญญาสันติสุข แก่เขา 13 พันธสัญญา
นั ้น จะเป็น ของเขา และของเชื้อ สายของเขาที่มาภายหลัง
เขา เป็น พันธสัญญาแห่ง ตําแหน่ ง ปุ โรหิตอัน ถาวร เพราะ
เขามี ความกระตือรือร้น เพื่อ พระเจ้า ของเขา และได้ ทําการ
ลบ มลทิน บาป คน อิสราเอล’ ” 14 ชื่อ ของ ชาย อิสราเอล คน
ที่ถูกฆ่า ร่วมกับ หญิง ชาวมี เดีย นคนนั ้น ชื่อ ศิ มรี บุตรชาย
ของ สาลู เจ้า นาย ของ ครอบครัว สําคัญ ใน ตระกูล สิ เม โอน
15 และชื่อ ของหญิง ชาวมี เดีย นผู้ถูกฆ่า คือ คสบี บุตรสาว
ของศูร ์ ผู้เป็น หัวหน้า ตระกูล และครอบครัว สําคัญ ในมี เดีย
น 16 พระเยโฮวาห์ตรัสกับ โมเสสว่า 17 “จงรบกวนคนมี เดีย
น และสู้ รบกับ เขา 18 เพราะเขารบกวนเจ้า ด้วยอุบาย ซึ่ง
เขาล่อเจ้าในเรือ
่ งเปโอร์ และในเรือ
่ งนางคสบี บุตรสาวเจ้า
นายแห่งมีเดีย น ผู้เป็น น้ องสาวของพวกเขา ผู้ที่ถูกฆ่าตาย
ในวันที่บังเกิดภัยพิบัติด้วยเรือ
่ งเปโอร์”

26
การทําสํามะโนครัวคนอิสราเอลเป็นครัง้ ที่สอง
ต่อ มา ภาย หลัง ภัย พิบติ
ั นั ้น พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ
โมเสส และ เอ เลอ า ซาร์บุตร ชาย อา โรน ปุโรหิต ว่า 2 “จง
ทํา สํามะโนครัว ชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมด อายุตัง้ แต่ยี่สิบ
ปี ขึ้น ไป ตาม เรือน บรรพบุรุษ ของ เขา ทัง้ หมด ใน อิสราเอล
ผู้ที่จะเข้าสงครามได้” 3 โมเสสกับเอเลอาซาร์ปุโรหิต ปราศ
1
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รัยกับ เขา ทัง้ หลาย ณ ที่ราบ โม อับ ริม แม่น้ํา จอร์แดน
ใกล้ เมือง เย รี โค ว่า 4 “จง ทํา สํามะโนครัว ประชาชน
อายุตัง้ แต่ยี่สิบปีขึ้น ไป ” ตาม ที่พระ เย โฮ วาห์ ทรง บัญชา
โมเสส และ คน อิสราเอล ผู้ที่ออก จาก แผ่นดินอียป
ิ ต์คือ
5 รู เบน บุตร ชาย หัวปี ของ อิสราเอล บุตร ของ รู เบน คือ ฮา
โนค คน ครอบครัว ฮา โนค ปัลลู คน ครอบ ครัว ปัลลู 6 เฮ ส
โรน คนครอบครัวเฮสโรน คารมี คนครอบครัวคารมี 7 เหล่า
นี้ เป็น ครอบครัว ของคนรู เบน มีจํานวนสี่ หมื่น สามพัน เจ็ด
ร้อยสามสิบ คน 8 และบุตรชายของปัลลู คือ เอลีอับ 9 บุตร
ชายของเอลี อับ คือ เนมูเอล ดาธาน และอาบี รม
ั นี่ คือ ดา
ธานและอาบีรมท
ั ี่เลือกจากชุมนุมชน เป็นผู้ขัดขวางโมเสส
และอาโรนในพรรคพวกโคราห์ เมื่อ เขาขัด ขวางพระเยโฮ
วาห์ 10 และ แผ่น ธรณี ได้อ้า ปาก ออก กลืน เขา พร้อม กับ โค
ราห์ เมื่อ พรรคพวกนั ้น ถึง ตาย เมื่อ ไฟเผาผลาญเสีย สอง
ร้อยห้าสิบคนและเขาทัง้ หลายเป็นเรือ
่ งเตือนใจ 11 แต่บุตร
ของโคราห์ นั้น หาได้ ตายไม่ 12 บุตรชายของสิ เมโอนตาม
ครอบครัวของเขา คือเนมูเอล คนครอบครัวเนมูเอล ยามีน
คนครอบครัว ยามีน ยาคีน คนครอบครัว ยาคีน 13 เศ-ราห์
คน ครอบ ครัว เศ-ราห์ ชา อูล คน ครอบครัว ชา อูล 14 เหล่า
นี้ เป็นครอบครัวของคนสิ เมโอน มีจํานวนสองหมื่นสองพัน
สองร้อยคน 15 บุตรของกาด ตามครอบครัว ของเขา คือ เศ
โฟน คนครอบครัว เศโฟน ฮักกี คนครอบครัว ฮักกี ชูนี คน
ครอบครัวชูนี 16 โอสนี คนครอบครัวโอสนี เอรี คนครอบครัว
เอรี 17 อาโรด คนครอบครัวอาโรด อาเรลี คนครอบครัวอาเร
ลี 18 เหล่านี้ เป็นครอบครัวของบุตรของกาด ตามจํานวนของ
เขามีสีห
่ มื่นห้าร้อยคน 19 บุตรชายของยูดาห์คือ เอร์และโอนั
น เอร์กับโอนั นตายเสียในแผ่นดินคานาอัน 20 และบุตรชาย
ของยู ดาห์ตามครอบครัว ของเขา คือ เช-ลาห์ คนครอบครัว
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เช-ลาห์ เปเรศ คนครอบครัว เปเรศ เศ-ราห์ คนครอบครัว
เศ-ราห์ 21 และบุตรชายของเปเรศคือ เฮสโรน คนครอบครัว
เฮสโรน ฮามูล คนครอบครัวฮามูล 22 เหล่านี้ เป็นครอบครัว
ของยู ดาห์ ตามจํานวนของเขามีเจ็ด หมื่น หกพัน ห้า ร้อยคน
23 บุตรชายของอิส สาคาร์ตามครอบครัว ของเขา คือ โทลา
คนครอบครัว โทลา ปูวาห์ คนครอบครัว ปู วาห์ 24 ยาชูบ คน
ครอบครัวยาชูบ ชิมโรน คนครอบครัวชิมโรน 25 เหล่านี้ เป็น
ครอบครัวของอิสสาคาร์ ตามจํานวนของเขามีหกหมื่นสี่พัน
สามร้อยคน 26 บุตรชายของเศบูลุนตามครอบครัว ของเขา
คือ เสเรด คนครอบครัว เสเรด เอโลน คนครอบครัว เอโลน
ยาเลเอล คนครอบครัว ยาเลเอล 27 เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว
ของ คน เศบูลุน ตาม จํานวน ของ เขา มี หก หมื่น ห้า ร้อย คน
28 บุตรชายของโยเซฟตามครอบครัว ของเขา คือ มนั ส เสห์
และ เอ ฟ รา อิม 29 บุตร ชาย ของ มนั ส เสห์ คือ มา คีร ์ คน
ครอบครัว มาคีร ์ มาคีรให้
์ กําเนิ ด บุตรชื่อกิ เลอาด กิ เลอาด
30
คนครอบครัวกิเลอาด บุตรชายของกิเลอาด คืออีเยเซอร์
คนครอบครัวอีเยเซอร์ เฮเลค คนครอบครัว เฮเลค 31 และ
อัสรีเอล คนครอบครัวอัสรีเอล เชเคม คนครอบครัวเชเคม
32 และเชมิ ดา คนครอบครัว เชมิ ดา เฮเฟอร์ คนครอบครัว
เฮ เฟอร์ 33 ส่วน เศโลเฟ หัด บุตร ชาย เฮ เฟอร์ไม่มีบุตร ชาย
มีแต่บุตร สาว ชื่อบุต รสาว ของ เศโลเฟ หัด คือ มา ลาห์ โน
อาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์ และทีร ซาห์ 34 เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว
ของมนั สเสห์ และจํานวนของเขามีหา้ หมื่นสองพันเจ็ดร้อย
คน 35 ต่อ ไป นี้ เป็น บุตร ชาย ของ เอ ฟ รา อิม ตาม ครอบครัว
ของ เขา คือ ชูเธ ลาห์ คน ครอบ ครัว ชู เธ ลาห์ เบเค อร์ คน
ครอบ ครัว เบเค อร์ ทา หาน คน ครอบครัว ทา หาน 36 บุตร
ชาย ของ ชู เธ ลาห์คือ เอ ราน คน ครอบครัว เอ ราน 37 เหล่า
นี้ เป็นครอบครัวของบุตรชายเอฟราอิม ตามจํานวนของเขา
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มีสามหมื่น สองพัน ห้า ร้อยคน เหล่า นี้ เป็น บุตรชายของโย
เซฟตามครอบครัว ของเขา 38 บุตรชายของเบนยามินตาม
ครอบครัวของเขา คือ เบลา คนครอบครัวเบลา อัชเบล คน
ครอบครัวอัชเบล อาหิรม
ั คนครอบครัวอาหิรม
ั 39 เชฟูฟาม
คนครอบครัว เชฟูฟาม หุฟาม คนครอบครัว หุฟาม 40 และ
บุตรชายของเบลา คืออาร์ดและนาอามาน อาร์ด คนครอบ
ครัวอาร์ด นาอามาน คนครอบครัวนาอามาน 41 เหล่านี้ เป็น
บุตรชายของเบนยามินตามครอบครัว ของเขา และจํานวน
ของเขาเป็นสี่หมื่นห้าพันหกร้อยคน 42 ต่อไปนี้ เป็นบุตรชาย
ของดานตามครอบครัว ของเขา คือ ชูฮัม คนครอบครัว ชูฮัม
นี่ เป็น ครอบครัว ของ ดาน ตาม ครอบครัว ของ เขา 43 ครอบ
ครัวทัง้ หมดของคนชูฮม
ั ตามจํานวนของเขา มีหกหมื่นสี่พัน
สี่ รอ
้ ยคน 44 บุตรของอาเชอร์ตามครอบครัว ของเขา คืออิ
มนาห์ คน ครอบ ครัวอิ มนาห์ อิ ชวี คน ครอบ ครัวอิชวี เบ รี
ยาห์ คนครอบครัว เบรียาห์ 45 บุตรชายของเบรียาห์คือ เฮ
เบอร์ คนครอบครัวเฮเบอร์ มัลคีเอล คนครอบครัวมัลคีเอล
46 บุตรสาวของอาเชอร์ คือ เสราห์ 47 เหล่า นี้ เป็ น ครอบครัว
ของบุตรชายอาเชอร์ตามจํานวนของเขา มีห้าหมื่นสามพัน
สี่ ร้อย คน 48 บุตร ชาย ของ นั ฟ ทา ลี ตาม ครอบครัว ของ เขา
คือ ยาเซเอล คนครอบครัว ยาเซเอล กูนี คนครอบครัวกูนี
49 เย เซอร์ คน ครอบ ครัว เย เซอร์ ชิลเลม คน ครอบ ครัว
ชิลเลม 50 เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว ของนั ฟ ทาลี ตามครอบครัว
ของเขา และตามจํานวนของเขามีสี่ หมื่น ห้า พัน สี่ ร้อยคน
51 จํานวนคนอิสราเอล มีหกแสนหนึ่ ง พัน เจ็ด ร้อยสามสิบ
คน 52 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 53 “ให้แบ่ง แผ่น ดิน
นั ้น เป็น มรดก แก่ คน เหล่า นี้ ตาม จํานวน ราย ชื่อ 54 มรดก
ส่วน ใหญ่ก็ให้แบ่ง แก่ คน ตระกูล ใหญ่ และ มรดก ส่วน น้ อย
ก็ให้แบ่ง แก่ คนตระกูล ย่อม ทุกตระกูล จะได้ รบ
ั ส่วนมรดก
55
ตามจํานวนคน แต่ให้จับ สลากแบ่งแผ่นดินนั ้น ให้เขาได้
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รับมรดกตามรายชื่อตระกูลของบรรพบุรุษของเขา 56 ให้จับ
สลากแบ่ง มรดกของเขานั ้น ตามส่วนตระกูล ใหญ่ และตระ
กูล ย่อม ” 57 ต่อ ไปนี้ เป็น คนเลวีที่นั บ ตามครอบครัว ของเขา
คือ เกอร์โชน คนครอบครัว เกอร์โชน โคฮาท คนครอบครัว
โคฮาท เมรารี คนครอบครัวเมรารี 58 ต่อไปนี้ เป็นครอบครัว
ของ เลวี คือ คน ครอบครัว ลิบนี คน ครอบครัว เฮ โบ รน คน
ครอบครัว มาลี คนครอบครัว มูชี คนครอบครัว โคราห์ และ
โคฮาทให้กําเนิ ดบุตรชื่ออัมราม 59 ภรรยาของอัมรามคือโย
เคเบดบุตรสาวของเลวีเกิด แก่เลวีที่อียป
ิ ต์ และนางคลอด
บุตรให้อม
ั รามชื่อ อาโรนและโมเสส และมิ เรียมพี่ สาวของ
เขาทัง้ สอง 60 และอาโรนให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ นาดับ อาบีฮู เอ
เลอาซาร์ และอิธามาร์ 61 แต่นาดับและอาบีฮูนั้นได้เสียชีวต
ิ
เมื่อเขาบูชาด้วยไฟที่ผิดรู ปแบบต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
62 และจํานวนของเขาเป็ น สองหมื่น สามพัน คน เป็ น ผู้ชาย
ทุก คน อายุตัง้ แต่หน่งึ เดือน ขึ้น ไป เพราะ เขา มิได้นั บ รวม
ไว้ ในคนอิสราเอล เพราะไม่มีมรดกให้แก่เขาท่ามกลางคน
อิสราเอล 63 จํานวนคนเหล่านี้ โมเสสและเอเลอาซาร์ปุโรหิต
ได้ นับ ไว้ ครัง้ เมื่อ นั บ คนอิสราเอล ณ ที่ราบโมอับ ริม แม่น้ํา
จอร์แดนใกล้ เมืองเยรีโค 64 แต่ตามรายชื่อ เหล่า นี้ ไม่มีชาย
สัก คนหนึ่ ง ซึ่ง โมเสสและอาโรนปุโรหิต ได้ นับ ไว้ครัง้ เมื่อ นั บ
คนอิสราเอลในถิน
่ ทุรกัน ดารซีนาย 65 เพราะพระเยโฮวาห์
ตรัส เรือ
่ งเขาเหล่านั ้นว่า “เขาจะต้องตายแน่ ในถิน
่ ทุรกัน
ดาร” ไม่มีชายสักคนหนึ่ งเหลืออยู่นอกจากคาเลบบุตรชาย
เยฟุนเนห์และโยชูวาบุตรชายนูน

27

พระราชบัญญัติเรือ
่ งการได้รับมรดก
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1 ครัง
้ นั ้นบุตรสาวทัง้ หลายของเศโลเฟหัดบุตรชายของเฮ

เฟอร์ ผู้เป็นบุตรชายของกิ เลอาด ผู้เป็นบุตรชายของมาคีร ์
ผู้เป็น บุตรชายของมนั ส เสห์ จากครอบครัว ต่างๆของมนั ส
เสห์บุตร ชาย ของ โย เซฟ เข้า มา ใกล้ ชื่อบุต รสาว ทัง้ หลาย
ของเขาคือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์ และทีร ซาห์
2 และเขาทัง
้ หลายมายืน อยู่ ต่อ หน้า โมเสสและต่อ หน้า เอ
เลอ า ซาร์ปุโรหิต และ ต่อ หน้า ประมุข และ ต่อ หน้า บรรดา
ชุมนุมชนที่ประตูพลับ พลาแห่ง ชุมนุม กล่าวว่า 3 “บิดาของ
เราตายเสีย ในถิน
่
่ ส้องสุม
่ ทุรกัน ดาร ท่านมิได้อยูในพวกที
กันต่อสู้ พระเยโฮวาห์ในพรรคพวกโคราห์ แต่ท่านเสียชีวต
ิ
4
เพราะบาปของตน และท่านไม่มีบุตรชายเลย เหตุใดจึง
ลบชื่อบิดาของเราจากครอบครัวของท่าน เพราะเหตุที่ท่าน
ไม่มีบุตร ชาย เลย ขอ ให้เรา มีกรรมสิทธิที
์ ่ดินท่า มก ลาง พี่
น้ องบิดาของเราด้วย” 5 โมเสสได้ นํา เรือ
่ งของเขากราบทูล
6
ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ และ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ
โมเสสว่า 7 “บุตรสาวของเศโลเฟหัด พูด ถูก ต้องแล้ว เจ้า
จง ให้กรรมสิทธิที
์ ่ดิน เป็น มรดก ท่ามกลาง พี่ น้ อง บิดา ของ
เขา และ กระทํา ให้ มรดก บิดา ของ เขา ตกทอด มา ถึง เขา
8 เจ้า จง กล่าว แก่ คน อิสราเอล ว่า ‘ถ้า ผู้ชาย คน หนึ่ ง ตาย
และไม่มีบุตรชาย เจ้าจงให้ มรดกของเขาตกไปยังบุต รสาว
ของ เขา 9 และ ถ้า เขา ไม่มีบุตร สาว เจ้า จง ให้ มรดก ของ
เขา แก่พี่น้ อง ของ เขา 10 และ ถ้า เขา ไม่มีพี่ น้ อง เจ้า จง ให้
มรดก ของ เขา แก่พีน้
่ อง บิดา ของ เขา 11 และ ถ้า บิดา ของ
เขา ไม่มีพี่ น้ อง เจ้า จง ให้ มรดก ของ เขา แก่ญาติถัด ตัว เขา
ไปในครอบครัว ของเขา ให้ผู้นั ้น ถือ กรรมสิทธิได้
์ ให้เป็น กฎ
เกณฑ์แห่งคํา ตัดสิน แก่ ประชาชนอิสราเอล ดัง ที่พระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้’ ”

กันดารวิถี 27:12

83

กันดารวิถี 27:22

โมเสสจะสิน
ิ
้ ชีวต
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงขึ้น ไปบนภูเขาอา
บา ริมนี้ และ มอง ดูแผ่น ดิน ซึ่ง เรา มอบ ให้แก่คน อิสราเอล
13 และเมื่อ เจ้า ได้เห็น แล้ว เจ้าจะถูก รวบไปอยู่กับ ประชาชน
ของเจ้า อย่างอาโรนพีช
่ ายของเจ้าได้ถูกรวบไปนั ้น 14 เพราะ
ว่า เจ้า ทัง้ สองกบฏต่อบัญ ชาของเราในถิน
่ ทุรกัน ดารศิ นระ
หว่าง ที่ ชุมนุม ชน ได้โต้แย้ง ขึ้น เจ้ามิได้นั บถือ เรา ต่อ หน้า
ต่อตาเขาทัง้ หลายที่ น้ํา นั ้น” นี่ คือ นํ้า เมรีบาห์แห่งคาเดชใน
ถิน
่ ทุรกันดารศิน
12

โยชูวาจะเป็นผู้นําคนอิสราเอลแทนโมเสส

โมเสสกราบทูล พระเยโฮวาห์ว่า 16 “ขอพระเยโฮวาห์
พระเจ้า แห่ง จิต วิญญาณ มนุษย์ ทัง้ ปวง ทรง แต่ง ตัง้ ชาย
ผู้หน่งึ ไว้ เหนื อ ชุมนุม ชน นี้ 17 ผู้ซึ่ง จะ เข้า นอก ออก ใน ต่อ
หน้า เขา ผู้ซึ่ง จะนํา เขาเข้า ออก เพื่อ ว่า ชุมนุมชนของพระ
เย โฮ วาห์ จะ มิได้เหมือน กับ ฝูง แกะ ที่ไม่มีผู้เลี้ยง ” 18 และ
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงนํา โยชูวาบุตรชายนูน
ผู้มีพระ วิญญาณ อยู่ ภายใน เขา มา จง เอา มือ ของ เจ้า วาง
บนเขา 19 ตัง้ เขาไว้ ต่อ หน้า เอเลอาซาร์ปุโรหิต และต่อ หน้า
ชุมนุม ชน ทัง้ หมด และ เจ้า จง กําชับ เขา ท่ามกลาง สายตา
ของ ชุมนุมชน 20 เจ้า จง ให้เกียรติยศ อย่าง ของ เจ้า แก่ เขา
บ้าง เพื่อให้ชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดเชื่อฟังเขา 21 และเขา
จะยืนอยู่ต่อหน้าเอเลอาซาร์ปุโรหิต ผู้ซึ่งจะทูลถามเพื่อเขา
ตามหลัก ตัดสิน ของอู รม
ิ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และ
คนทัง้ ปวงจะออกไปและเข้า มาตามคํา ของปุโรหิต ทัง้ เขา
กับ คนทัง้ ปวงในอิสราเอลนั ้น คือ ชุมนุมชนทัง้ หมด” 22 และ
15
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โมเสสกระทํา ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาท่าน ท่านจึง
นํา โยชู วาให้มายืน ต่อ หน้า เอเลอาซาร์ปุโรหิต และต่อ หน้า
ชุมนุม ชน ทัง้ หมด 23 และ ท่าน เอา มือ วาง บน โย ชู วา และ
กําชับเขา ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ ทางโมเสส

28

คําสัง่ สอนเรือ
่ งเครือ
่ งบูชาต่างๆ

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงบัญชาคนอิสราเอล

และกล่าวแก่ เขาว่า ของบูชาของเรา อาหารของเราซึ่งเป็น
ของบูชาด้วยไฟ เป็นกลินที
่ อพระทัย เจ้าทัง้ หลายจงเอาใจ
่ พ
ใส่ที่จะถวายบูชาแก่ เราตามกาลกําหนด 3 และเจ้าจงกล่าว
แก่เขาว่า นี่ เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟซึ่งเจ้าทัง้ หลายควรถวาย
แด่ พระ เย โฮ วาห์ คือ ลูก แกะ อายุหน่งึ ขวบ ไม่มี ตําหนิ สอง
ตัว เป็น เครือ
่ งบูชาเนื องนิ ตย์ทุก วัน 4 เจ้าจงถวายลูก แกะ
เป็น เครือ
่ งบูชาในตอนเช้า ตัว หนึ่ ง และลูก แกะอีก ตัว หนึ่ ง
นั ้น เจ้า จงถวายบูชาเวลาเย็น 5 และยอดแป้ง หนึ่ ง ในสิบ เอ
ฟาห์ เป็น ธัญ ญบูชา คลุกกับน้าํ มัน สกัด หนึ่ ง ในสี่ ฮน
ิ 6 เป็น
เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งได้บัญชาตัง้ ไว้ที่ภูเขาซีนายเป็น
กลินที
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮ
่ ่ พอพระทัย เป็น เครือ
7
วาห์ ส่วนเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน นั ้น ให้ ถวายหนึ่ ง ในสี่ ฮนก
ิ ับ
แกะตัวหนึ่ ง ในที่บริสุทธิเจ้
่ งดื่มบูชาซึ่งเป็นเหล้า
์ าจงเทเครือ
องุน
่ ถวายแด่พระเยโฮวาห์ 8 ลูกแกะอีกตัวหนึ่ งเจ้าจงถวาย
บูชา เวลา เย็น เจ้า จง ถวาย บูชาด้วย ไฟ เช่น เดียว กับ ธัญ ญ
บูชา ของ เวลา เช้า และ เช่น เดียว กับ เครือ
่ ง ดื่ม บูชา ที่คู่กัน
เป็นกลินที
่ ่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ 9 ในวันสะบาโตลูกแกะ
อายุหน่งึ ขวบ สอง ตัวที่ไม่มีตําหนิ และ ยอด แป้ง สอง ใน สิบ
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เอฟาห์ค ลุกกับน้าํ มัน ให้ เป็น ธัญ ญบูชา และเครือ
่ งดื่ม บูชา
คู่กัน 10 นี่ เป็นเครือ
่ งเผาบูชาทุกวันสะบาโตนอกเหนื อเครือ
่ ง
11
เผาบูชาเนื องนิ ตย์และเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน เวลาต้นเดือน
ทุก เดือน เจ้าทัง้ หลายจงถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮ
วาห์ คือวัวหนุ่มสองตัว แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะหนึ่ งขวบไม่มี
ตําหนิ เจ็ดตัว 12 สําหรับวัวตัวหนึ่ งจงเอายอดแป้งสามในสิบ
เอฟาห์คลุกกับน้าํ มันสําหรับเป็นธัญญบูชา และสําหรับแกะ
ผูต
้ ัวหนึ่ งนั ้นจงเอายอดแป้งสองในสิบเอฟาห์คลุกกับน้าํ มัน
เป็นธัญญบูชา 13 สํา หรับลูกแกะทุกตัว จงเอายอดแป้งหนึ่ ง
ในสิบเอฟาห์คลุกกับน้าํ มันเป็นธัญญบูชา ให้เป็นเครือ
่ งเผา
บูชาเป็น กลินที
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่
่ ่ พอพระทัย เป็น เครือ
พระเยโฮวาห์ 14 ส่วนเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน นั ้น สําหรับ วัว ผู้
ตัว หนึ่ ง จงเอานํ้า องุนคร
่
่งึ ฮิน สําหรับ แกะผู้ ตัว หนึ่ ง จงเอา
หนึ่ ง ในสามฮิน สํา หรับลูกแกะตัว หนึ่ ง จงเอาหนึ่ ง ในสี่ ฮิน
นี่ เป็น เครือ
่ งเผาบูชาประจํา เดือน ทุกเดือนตลอดปี 15 และ
เอา ลูก แพะ ผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป ถวาย แด่ พระ
เยโฮวาห์ ให้นํา มาบูชานอกเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์
และเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่กัน 16 เดือนที่หน่งึ วันที่สิบสี่ เป็น ปัส กา
ของ พระ เย โฮ วาห์ 17 และ วันที่สิบ ห้า ของ เดือน นี้ เป็นวัน
การเลี้ยง จงรับ ประทานขนมปัง ไร้เชื้อ เจ็ด วัน 18 ในวัน ต้น
ให้มีการ ประ ชุม บริสุทธิ์ เจ้า ทัง้ หลาย อย่า กระทํา งาน หนั ก
ในวัน นั ้น 19 แต่จงถวายบูชาด้วยไฟ เป็น เครือ
่ งเผาบูชาแด่
พระเยโฮวาห์ คือเอาวัวหนุ่ม สองตัว แกะผู้ ตัวหนึ่ ง และลูก
แกะอายุหน่งึ ขวบเจ็ดตัว ดูให้ดีว่าไม่มีตําหนิ 20 และเอายอด
แป้ง คลุก นํ้ามัน เป็น ธัญ ญบูชาของสัตว์เหล่า นี้ สําหรับ วัว ผู้
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ตัวหนึ่ งเจ้า จงถวายสามในสิบเอฟาห์ และสําหรับแกะผู้ตัว
หนึ่ งสองในสิบเอฟาห์ 21 สําหรับลูกแกะตัวหนึ่ งๆในลูกแกะ
เจ็ด ตัวนน
ั ้ จงเอาแป้ง หนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์ 22 และเอาแพะผู้
ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปเพื่อทําการลบมลทินบาปของ
เจ้า 23 เจ้าจงถวายเครือ
่ งบูชาเหล่า นี้ นอกเหนื อ เครือ
่ งเผา
บูชาตอนเช้า ซึ่ง เป็น เครือ
่ งบูชาเนื องนิ ตย์นั ้น 24 ในทํานอง
เดียวกัน เจ้าจงถวายเครือ
่ งบูชาทุก วัน ตลอดทัง้ เจ็ด วัน คือ
ถวาย อาหาร เป็น เครือ
่ งบูชาด้วย ไฟ เป็น กลินที
่ ่ พอ พระทัย
พระเยโฮวาห์ จงถวายบูชานอกเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชาเนื อง
25
นิ ตย์ และเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่กัน และในวันที่เจ็ด พวกเจ้า จง
มี การ ประ ชุม บริสุทธิ์ เจ้า อย่า ทํางาน หนั ก ใน วัน นั ้น 26 ใน
วัน ถวายผลรุ น
่ แรก เมื่อ เจ้า เอาข้าวใหม่ มาเป็น ธัญ ญบูชา
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ในเทศกาลสัปดาห์นั ้น เจ้าจงมี การ
ประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทํางานหนั กในวันนั ้น 27 แต่จงถวาย
เครือ
่ งเผาบูชาให้ เป็นกลิน
่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์ คือ
ถวายวัว หนุ่ม สองตัว แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุหน่งึ ขวบ
เจ็ด ตัว 28 และถวายยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เป็น ธัญ ญบูชา คือ
สําหรับ วัว ตัว หนึ่ ง ถวายแป้ง สามในสิบ เอฟาห์ สําหรับ แกะ
ผู้หน่งึ ตัวนัน
้ สองในสิบเอฟาห์ 29 สําหรับลูกแกะเจ็ดตัวๆละ
หนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์ 30 พร้ อมกับลูกแพะผู้ ตัว หนึ่ ง สําหรับ ลบ
มลทินของเจ้า 31 นอกจากเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์และธัญ
ญบูชาคู่กันนั ้น เจ้าจงถวายเครือ
่ งบูชาเหล่านี้ และเครือ
่ งดื่ม
บูชาคู่กันด้วย (ดูให้ดีว่าให้ปราศจากตําหนิ )”

29
เทศกาลเป่าแตรและการประชุมบริสุทธิ์
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1 “ในวันที่หน่ง
ึ เดือนที่เจ็ดเจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์

เจ้า
อย่า ทํางาน หนั ก เป็นวัน ให้เจ้า ทัง้ หลาย เป่า แตร 2 เจ้า จง
ถวาย เครือ
่ ง เผา บูชา เป็น กลินที
่ ่ พอ พระทัย พระ เย โฮ วาห์
คือ ถวาย วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะ ผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะ อายุหน่งึ
ขวบไม่มี ตําหนิ เจ็ด ตัว 3 และถวายยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เป็น
ธัญ ญบูชา คือ สําหรับ วัว ผู้ นั ้น จง ถวาย แป้ง สาม ใน สิบ เอ
ฟาห์ สําหรับ แกะผู้ ตัวนัน
้ สองในสิบ เอฟาห์ 4 ลูก แกะเจ็ด
ตัว ตัว ละหนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์ 5 และถวายลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง
เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป เพื่อ ลบ มลทิน บาป ของ เจ้า 6 นอก
เหนื อ เครือ
่ งเผาบูชาในวัน ข้างขึ้น และธัญ ญบูชาคู่ กัน และ
เครือ
่ งเผาบูชาประจําวันคู่ กับธัญญบูชา และเครือ
่ งดื่มบูชา
คู่กัน ตามลักษณะเครือ
่ งบูชาเหล่า นี้ เป็น กลินที
่ ่ พอพระทัย
เป็น เครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 7 ในวันที่สิบ
เดือนที่เจ็ด นี้ เจ้าทัง้ หลายจงมี การประชุม บริสุทธิ์ เจ้าต้อง
ถ่อม ใจ ลง อย่า ทําการ งาน สิง่ ใด 8 แต่เจ้า จง ถวาย เครือ
่ ง
เผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ ให้เป็นกลินที
่ ่พอพระทัย คือถวาย
วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะ ผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะ อายุหน่งึ ขวบ เจ็ด
ตัว เจ้าอย่า ให้มี ตําหนิ 9 และยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เป็น ธัญ
ญบูชา สําหรับวัวตัวนัน
้ ถวายแป้งสามในสิบเอฟาห์ สําหรับ
แกะผู้ ตัว หนึ่ ง นั ้น สองในสิบ เอฟาห์ 10 สํา หรับลูกแกะเจ็ด
ตัวนน
ั ้ ตัว ละหนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์ 11 และถวายลูก แพะผู้ ตัว
หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาป นอกเหนื อ เครือ
่ งบูชาไถ่บาปลบ
มลทินและเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ซ่ึงคู่ กับธัญญบูชา และ
เครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 12 ในวันที่สิบห้าเดือนที่เจ็ดเจ้าทัง้ หลาย
จงมี การประชุม บริสุทธิ์ เจ้าอย่า ทํางานหนั ก และเจ้า จงมี
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การเลี้ยงเจ็ด วันแด่ พระเยโฮวาห์ 13 เจ้าจงถวายเครือ
่ งเผา
บูชา เครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็น กลินที
่ ่พอพระทัย พระเยโฮวาห์
คือ วัว หนุ่มสิบสามตัว แกะผู้ สองตัว ลูก แกะอายุหน่งึ ขวบ
สิบ สี่ตัว สัตว์เหล่า นี้ อย่า ให้มี ตําหนิ 14 และ ถวาย ยอด แป้ง
คลุกนํ้ามันเป็นธัญญบูชาคู่กัน สําหรับวัวสิบสามตัว ตัวหนึ่ ง
ถวายแป้งสามในสิบเอฟาห์ สําหรับแกะผูส
้ องตัว ตัวละสอง
15
ในสิบ เอฟาห์ สํา หรับลูกแกะสิบ สี่ตัว ตัว ละหนึ่ ง ในสิบ เอ
ฟาห์ 16 และถวายลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาป
นอกเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่ง คู่ กับ ธัญ ญบูชาและ
เครือ
่ งดื่ม บูชาคู่กัน 17 ในวันที่ สองจงถวายวัว หนุ่มสิบสอง
ตัว แกะ ผู้ สอง ตัว ลูก แกะ อายุหน่งึ ขวบ ไม่มี ตําหนิ สิบสี่ตัว
18 กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน นั ้น สําหรับ วัว แกะ
ผู้ และลูกแกะนั ้นตามจํานวนตามลักษณะ 19 และถวายลูก
แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาป นอกเหนื อ เครือ
่ งเผา
บูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่ง คู่ กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่กัน
20 ในวันที่ สามจงถวายวัว สิบ เอ็ด ตัว แกะผู้ สองตัว ลูก แกะ
อายุหน่งึ ขวบไม่มี ตําหนิ สิบสี่ตัว 21 กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ ง
ดื่ม บูชา คู่ กัน นั ้น สําหรับ วัว แกะ ผู้ และ ลูก แกะ นั ้น ตาม
จํานวนตามลักษณะ 22 และถวายแพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
บูชาไถ่บาป นอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่กันธัญ
ญ บูชา และ เครือ
่ ง ดื่ม บูชา คู่กัน 23 ในวันที่สี่ จง ถวาย วัว สิบ
ตัว แกะ ผู้ สอง ตัว ลูก แกะ อายุหน่งึ ขวบ ไม่มี ตําหนิ สิบสี่ตัว
24 กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน นั ้น สําหรับ วัว แกะ
ผู้ และลูก แกะนั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ 25 และถวาย
ลูก แพะ ผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป นอก เหนื อ เครือ
่ ง
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เผา บูชา เนื อง นิ ตย์ ซึ่ง คู่ กับ ธัญ ญ บูชา และ เครือ
่ ง ดื่ม บูชา
คู่กัน 26 ในวันที่ หา้ จงถวายวัว เก้า ตัว แกะผู้ สองตัว ลูก แกะ
อายุหน่งึ ขวบไม่มี ตําหนิ สิบสี่ตัว 27 กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ ง
ดื่ม บูชา คู่ กัน นั ้น สําหรับ วัว แกะ ผู้ และ ลูก แกะ นั ้น ตาม
จํานวนตามลักษณะ 28 และถวายแพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
บูชาไถ่บาป นอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่กับธัญ
ญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 29 ในวันที่หกจงถวายวัวแปด
ตัว แกะ ผู้ สอง ตัว ลูก แกะ อายุหน่งึ ขวบ ไม่มี ตําหนิ สิบสี่ตัว
30 กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน นั ้น สําหรับ วัว แกะ
ผู้ และลูก แกะนั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ 31 และถวาย
แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาป นอกเหนื อ เครือ
่ งเผา
บูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่ง คู่ กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่กัน
32 ในวันที่เจ็ด เจ้า จงถวายวัว เจ็ด ตัว แกะผู้ สองตัว ลูก แกะ
อายุหน่งึ ขวบไม่มี ตําหนิ สิบสี่ตัว 33 กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ ง
ดื่ม บูชา คู่ กัน นั ้น สําหรับ วัว แกะ ผู้ และ ลูก แกะ นั ้น ตาม
จํานวนตามลักษณะ 34 และถวายแพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
บูชาไถ่บาป นอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่กับธัญ
ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่กัน 35 ในวันที่ แปดเจ้า จงมี การ
ประชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธิ์ เจ้าอย่าทํางานหนั ก 36 แต่เจ้าจงถวาย
เครือ
่ งเผาบูชา เครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็นกลินที
่ อพระทัยพระ
่ พ
เยโฮวาห์ คือ วัว ผู้ ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุหน่งึ
ขวบ ไม่มี ตําหนิ เจ็ด ตัว 37 และ ถวาย ธัญ ญ บูชา และ เครือ
่ ง
ดื่ม บูชา คู่ กัน นั ้น สําหรับ วัว แกะ ผู้ และ ลูก แกะ นั ้น ตาม
จํานวนตามลักษณะ 38 และถวายแพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
บูชาไถ่บาป นอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่กับธัญ
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ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่กัน 39 สิ่ง เหล่า นี้ เจ้าทัง้ หลายจง
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ตามเทศกาลกําหนดของเจ้า เพิม
่ เข้า
กับ การถวายตามคํา ปฏิญาณของเจ้า และการถวายด้วย
ใจสมัครของเจ้า เป็น เครือ
่ งเผาบูชาของเจ้า เครือ
่ งธัญ ญ
บูชา ของ เจ้า เครือ
่ ง ดื่ม บูชา ของ เจ้า และ เครือ
่ ง สันติ บูชา
40
ของเจ้า” และโมเสสได้ บอกคนอิสราเอลตามที่ พระเยโฮ
วาห์ได้ทรงบัญชาท่านไว้ทุกประการ

30

พระราชบัญญัติเรือ
่ งการปฏิญาณไว้กับพระเจ้า
1 โมเสส ได้พูดกับ หัวหน้า ตระกูล เกี่ยว กับ คน อิสราเอล
ว่า “นี่ เป็น สิง่ ที่ พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชา 2 เมื่อ ชายผู้ ใด
ปฏิญาณไว้กับพระเยโฮวาห์ หรือให้สัตย์ปฏิญาณผูกมัดตัว
ไว้ด้วยคําสัญญาวิรต
ั อย่างหนึ่ งอย่างใด อย่าให้เขาเสียวาจา
เขาต้องกระทํา ตามคํา ที่ ออกจากปากของเขาทัง้ สิน
้ 3 หรือ
เมื่อ สตรี คน หนึ่ ง คน ใด ปฏิญาณ ไว้แด่พระ เย โฮ วาห์ และ
ผูกมัด ตัว เอง ไว้ ด้วย คํา สัญญา วิรัต เมื่อ เธอ ยัง สาว อยู่ ใน
เรือนของบิดา 4 และบิดาของเธอได้ยน
ิ คํา ที่ เธอปฏิญาณ
ไว้ และ คํา สัญญา วิรต
ั ที่ เธอ ผูกมัด ตัว เอง แต่มิได้พูด อะไร
กับ เธอ ก็ให้คํา ที่ ปฏิญาณ ไว้ นั ้น ทัง้ สิน
้ คง อยู่ และ ให้ คํา
สัญญาวิรต
ั ที่ ผูกมัด เธอไว้ นั้น ทุก อย่างคงอยู่ 5 แต่ถ้า บิดา
ของ เธอ คัด ค้าน ในวันที่ เขา ได้ยน
ิ นั ้น การ ที่ เธอ ปฏิญาณ
ไว้ก็ดี คํา สัญญาวิรต
ั ที่ ผูกมัด เธอไว้ก็ดี ย่อมไม่คงอยู่ และ
พระเยโฮวาห์ จะทรงอภัย ให้แก่เธอ เพราะบิดาของเธอได้
คัดค้าน เธอ ไว้ 6 และ ถ้า นาง แต่งงาน มีสามีแล้ว สิ่ง ที่ นาง
ปฏิญาณไว้หรือกล่าวด้วยริมฝีปากที่ไม่ทันคิดซึ่งผูกมัดนาง
7 ฝ่ายสามีก็ได้ยิน แล้ว และในวันที่ได้ยิน เขาก็มิได้พูดอะไร
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กับ นาง สิ่ง ที่ นางปฏิญาณไว้นั้น และคํา สัญญาวิรต
ั ที่ ผูกมัด
นางย่อมคงอยูด้
่ วย 8 แต่ถ้าในวันนั ้นที่สามีมาได้ยน
ิ นางและ
เขา คัดค้าน ก็ทําให้คํา ที่ นาง ปฏิญาณ ไว้ นั ้น เป็น โมฆะ ทัง้
คํา กล่าว ด้วย ริม ฝีปาก ที่ไม่ทัน คิด ของ นาง ซึ่ง ผูก มัด นาง
นั ้นก็เป็นโมฆะด้วย และพระเยโฮวาห์จะทรงอภัยให้แก่นาง
9 แต่คํา ปฏิญาณที่แม่ม่ายหรือ แม่รา
้ งกระทํา ไว้หรือ คํา ใดที่
นางพูด ผูกมัด ตนเอง คํา พูด นั ้น ย่อมคงอยู่ 10 และถ้า นาง
ปฏิญาณไว้ในบ้านสามีของนาง หรือให้สัญญาวิรตด
ั ้วยสัตย์
11
ปฏิญาณ ผูกมัด ตนเอง ไว้
และ สามี ของ นาง ได้ยน
ิ แล้ว
แต่ไม่ว่า อะไรแก่นาง และไม่ คัดค้านนาง คํา ปฏิญาณของ
นางทัง้ สิน
ั ทุก อย่างซึ่ง นาง
้ ย่อมคงอยู่ และคํา สัญญาวิรต
ผูกมัด ตัว เอง ย่อม คง อยู่ 12 แต่ถ้า สามี ของ นาง ได้ กระทํา
ให้ไม่คงอยูหรื
่ อ เป็น โมฆะในวันที่ เขาได้ยน
ิ แล้ว สิ่ง ใดที่ ออก
จากริม ฝีปากของนางเกี่ยวด้วยคํา ปฏิญาณหรือ เกี่ยวด้วย
คําสัญญาวิรต
ั ของนางย่อมไม่คงอยู่ สามีของนางได้ กระทํา
ให้ เป็น โมฆะ และพระเยโฮวาห์ จะทรงอภัย ให้แก่นาง 13 คํา
ปฏิญาณหรือ คํา สัตย์ ปฏิญาณทัง้ สินที
้ ่ทําให้นางถ่อมใจเอง
สามีของนางย่อมให้คงอยูหรื
่ อให้เป็นโมฆะได้ 14 แต่ถ้าสามี
ของนางไม่กล่าวสิง่ ใดแก่นางวันแล้ววันเล่า เขาย่อมกระทํา
ให้ คํา ปฏิญาณและคํา สัญญาวิรต
ั ทัง้ สิน
้ ของนาง ซึ่ง จะตก
แก่ นางให้คงอยู่ เพราะเขาไม่พูดสิง่ ใดในวันที่ เขาได้ยิน เขา
จึง กระทํา ให้คง อยู่ 15 แต่ถ้า ภาย หลัง ที่ เขา ได้ยน
ิ แล้ว มาก
ระทําให้ไม่คงอยูหรื
่ อ เป็น โมฆะ เขาย่อมต้องรับ โทษความ
ชัว่ ช้า ของนาง” 16 ข้อความเหล่า นี้ เป็น กฎเกณฑ์ ซ่ึง พระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ เป็น เรือ
่ งระหว่างชายกับ ภรรยา
ของเขา เรือ
่ งระหว่างบิดากับ บุตรสาว ขณะเมื่อ เธอยัง สาว
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อยู่ ยังอยูใ่ นเรือนบิดาของเธอ

31
การแก้แค้นคนมีเดียน
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงแก้ แค้น คนมี เดีย
น เพื่อ คน อิสราเอล แล้ว ภาย หลัง เจ้า จะ ถูก รวบ ให้ ไป อยู่
กับ ประชาชน ของ เจ้า” 3 และ โมเสส กล่าว กับ ประชาชน ว่า
“จงเตรียมคนบางคนในพวกเจ้า ให้พร้ อมด้วยอาวุธ เพื่อ ทํา
สงคราม แล้ว ยกไปสู้ พวกมี เดีย นเพื่อ กระทํา การแก้ แค้น
ของพระเยโฮวาห์ ต่อ คนมี เดีย น 4 เจ้าจงส่ง คนจากตระกูล
อิสราเอลทัง้ หมดตระกูลละพันคนเข้าทําสงคราม” 5 ดังนั ้น
เขาจึง จัด คนจากอิสราเอลที่ นั บ พันๆนั ้น ตระกูล ละพัน คน
เป็นคนหมื่นสองพันสรรพด้วยอาวุธเพื่อเข้าสงคราม 6 และ
โมเสสส่ง คนตระกูล ละพัน คนออกไปทํา สงคราม ทัง้ คนเห
ล่านั ้นกับฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาร์ปุโรหิต ไปทํา สงคราม
พรอ
้ มกับเครือ
่ งใช้อน
ั บริสุทธิ์ และมีแตรปลุกอยูใ่ นมือ 7 เขา
ทํา สงคราม ต่อสู้ คน มี เดีย น ดัง ที่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง บัญชา
โมเสสและได้ ฆ่า ผู้ชายเสีย ทุก คน 8 เขาได้ ประหารชีวต
ิ บร
รดากษั ตริย์ คนมี เดีย นพร้อมกับ คนอื่นที่ เขาฆ่า เสีย มีเอวี
เรเคม ศูร ์ เฮ อร์ และ เร บา กษั ตริยทั
์ ง้ ห้า แห่ง คน มี เดีย น
และ ได้ ประหาร ชีวต
ิ บา ลา อัม บุตร ชาย เบ โอร์เสียด้วย ดาบ
9 และ คน อิสราเอล ได้ จับ สตรี ชาว มี เดีย นทัง
้ หมด มา เป็น
เชลย พร้ อมกับ พวกเด็ก เล็ก ทัง้ หลาย และกวาดเอาฝูง วัว
ฝูง แพะแกะและข้าวของทัง้ ปวงไปสิน
้ เป็น ทรัพย์ที่ปล้น ได้
10 และเอาไฟเผาบรรดาเมืองที่ อาศัย ของเขา และเผาค่าย
ทัง้ สิน
ิ ได้ และ
้ ของเขาเสีย ด้วย 11 แล้ว เก็บ บรรดาของที่ รบ
12
ทรัพย์ที่ปล้นได้ทัง้ คนและสัตว์ไปเสียสิน
แล้วเขานําเชลย
้
1
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และทรัพย์สินที่ ปล้น ได้ กับ ของที่ รบ
ิ ได้ ทัง้ หมดมายัง โมเสส
และ เอ เลอ า ซาร์ปุโรหิต และ ชุมนุม ชน อิสราเอล ที่ค่าย ณ
ที่ราบโมอับ ริมแม่น้ําจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค 13 โมเสสและ
เอเลอาซาร์ปุโรหิตและบรรดาประมุขแห่งชุมนุมชนออกไป
ต้อนรับ เขานอกค่าย 14 และโมเสสโกรธพวกนายทหาร คือ
นายพัน และนายร้อยผู้กลับ จากการทํา สงคราม 15 โมเสส
พูดกับ เขาทัง้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายได้ไว้ชีวิต พวกผู้ หญิง
ทัง้ หมดหรือ 16 ดูเถิด โดยคําปรึกษาของบาลาอัม หญิงเหล่า
นี้ ได้กระทําให้คนอิสราเอลหลงกระทําการละเมิดต่อพระเย
โฮ วาห์ ใน เรือ
่ ง เป โอร์ และ ภัย พิบัติจึง ได้เกิด ขึ้น ท่ามกลาง
ชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ 17 ฉะนั ้น บัดนี้ จงประหารชีวต
ิ
เด็ก ผู้ชาย เล็ก เสีย ทุก คน และ ประหาร ชีวต
ิ ผู้ หญิง ซึ่ง ได้
18
เคยนอนร่วมกับ ชายเสีย ทุก คน แต่จงไว้ชีวิต เด็ก ผู้ หญิง
ที่ ยัง ไม่ เคย นอน ร่วม กับ ชาย ไว้ สํา หรับท่า นทัง้ หลาย เอง
19 จงอยู่ ภายนอกค่ายเจ็ด วัน ท่านผู้ ใดที่ได้ฆ่า คน และท่าน
ผู้ ใด ที่ได้แตะ ต้อง ผู้ที่ถูกฆ่า จง ชําระ ตัว และ เชลย ของ ตัว
ในวันที่ สามและวันที่เจ็ด 20 ท่านต้องชําระเครือ
่ งแต่ง กาย
ทุก ชิน
่ ง หนั ง สัตว์ทุกชิน
่ ง ขน แพะ ทัง้ หมด
้ เครือ
้ และ เครือ
21
และ เครือ
่ ง ที่ ทํา ด้วย ไม้ทุกชิน
้ ” และ เอ เลอ า ซาร์ปุโรหิต
ได้กล่าวแก่ทหารผู้ออกไปทําสงครามว่า “นี่ เป็นกฎพระราช
บัญญัติซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ได้บัญชา โมเสส 22 เฉพาะ ทองคํา
เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ดีบุก และตะกัว่ 23 ทุกสิ่งที่ ทนไฟได้
เจ้าทัง้ หลายจงลนเสียด้วยไฟ แลว
้ จะสะอาด ถึงอย่างไรก็จะ
ต้องชําระล้างให้บริสุทธิด้
ว
ยนํ
้
า
แห่
ง การแยกตัง้ ไว้ และทุก
์
สิง่ ที่ทนไฟไม่ได้ท่านต้องให้ผ่านนํ้านั ้น 24 ท่านต้องซักเสื้อผ้า
ของท่านในวันที่เจ็ด และท่านจะสะอาด ภายหลังท่านจึงจะ
เข้า มาในค่ายได้” 25 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 26 “เจ้า
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และเอเลอาซาร์ปุโรหิตกับ บรรดาหัวหน้า ของชุมนุมชน จง
นั บ สิง่ ของที่ได้มาทัง้ คนและสัตว์ 27 และแบ่ง สิง่ ของเหล่า
นั ้นออกเป็นสองส่วน ให้ทหารผู้ออกไปทําสงครามส่วนหนึ่ ง
และ ให้ บรรดา ชุมนุม ชน นี้ อีก ส่วน หนึ่ ง 28 และ จง ชัก ส่วน
หนึ่ ง จากทหารที่ ออกไปทํา สงครามเป็น ของถวายแด่ พระ
เย โฮ วาห์ ห้า ร้อย ชัก หนึ่ ง ทัง้ คน และ วัว และ ลา และ ฝูง
แพะแกะ 29 จงเอาจากครึง่ ส่วนของเขา มอบให้แก่เอเลอา
ซาร์ปุโรหิตเป็นเครือ
่ งบูชาแด่พระเยโฮวาห์ 30 และจากครึง่
ส่วนของคนอิสราเอลนั ้น เจ้าจงนําห้าสิบชักหนึ่ งจากคน ฝูง
วัว ฝูง ลา และฝูง แพะแกะ และสัตว์ทัง้ หมด มอบให้แก่คน
เลวีผู้ ดูแลพลับพลาของพระเยโฮวาห์” 31 และโมเสสกับ เอ
เลอ า ซาร์ปุโรหิต ได้ กระทํา ตาม ที่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง บัญชา
แก่โมเสส 32 บรรดาทรัพย์ที่ปล้น ได้ อน
ั เหลือ จากสิง่ ที่ ทหาร
ริบ มาได้นั ้น คือ แกะหกแสนเจ็ด หมื่น ห้า พัน ตัว 33 วัว เจ็ด
หมื่น สองพัน ตัว 34 ลาหกหมื่น หนึ่ ง พัน ตัว 35 และคน คือ ผู้
หญิง ที่ ยงั ไม่ เคยนอนร่วมกับ ชาย ทัง้ หมดมี สามหมื่น สอง
พัน คน 36 และในครึง่ ส่วนได้ ของคนที่ ออกไปทํา สงคราม
มีแกะ สาม แสน สาม หมื่น เจ็ด พัน ห้า ร้อย ตัว 37 และ ส่วน
แกะที่ เป็น ของพระเยโฮวาห์มีหกร้อยเจ็ด สิบ ห้า ตัว 38 มีวัว
สาม หมื่น หก พัน ตัว วัวอัน เป็น ส่วน ของ พระ เย โฮ วาห์เจ็ด
สิบ สอง ตัว 39 มีลา สาม หมื่น ห้า ร้อย ตัว ซึ่ง เป็น ส่วน ของ
พระ เย โฮ วาห์ หก สิบ เอ็ด ตัว 40 ส่วน คน นั ้นมีหน่งึ หมื่น หก
พัน ซึ่ง เป็น ส่วนของพระเยโฮวาห์สามสิบ สองคน 41 โมเสส
ได้ มอบส่วนที่ ชก
ั มาซึ่ง เป็น ของถวายแด่ พระเยโฮวาห์ นั้น
แก่ เอเลอาซาร์ปุโรหิต ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาไว้กับ
โมเสส 42 จากครึง่ ส่วนของคนอิสราเอลซึ่งโมเสสได้แบ่งมา
จาก ส่วน ที่ ทหาร ไป ทํา สงคราม ได้มานัน
้ 43 (ครึ่ง ส่วน ของ
ชุมนุมชน คือ แกะ สาม แสน สาม หมื่น เจ็ด พัน ห้า ร้อย ตัว
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วัว สามหมื่น หกพัน ตัว 45 ลาสามหมื่น ห้า ร้อยตัว 46 และ
คนหนึ่ ง หมื่น หกพัน คน) 47 จากครึง่ ส่วนของคนอิสราเอล
นั ้น โมเสส ได้ เอา ส่วน ห้า สิบ ชัก หนึ่ ง ทัง้ คน และ สัตว์ มอบ
ให้แก่คนเลวีผู้ ดูแลพลับพลาของพระเยโฮวาห์ ดัง ที่พระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 48 แลว
้ นายทหารผูบ
้ ังคับกองพัน
ทัง้ ปวง คือนายพันนายร้อยได้เข้ามาใกล้โมเสส 49 และกล่าว
แก่โมเสสว่า “คนใช้ของท่านได้ตรวจนั บทหารผู้อยูใต้
่ บังคับ
บัญชาของข้าพเจ้า ทัง้ หลายแล้ว ไม่มีคนหายไปสัก คนเดียว
50 และข้าพเจ้า ทัง
้ หลายได้ นํา ส่วนที่ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์
ซึ่ง ต่างคนต่างได้มา คือ สิ่ง ที่ ทํา ด้วยทองคํา มีกําไลขาและ
สร้อยคอ แหวนตรา ตุ้มหู และกําไล เพื่อ ทําการลบมลทิน
บาป ของ พวก เรา ทัง้ หลาย ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์”
51 โมเสสและเอเลอาซาร์ปุโรหิตกร
็ บ
ั บรรดาสิง่ ของที่ทําด้วย
52
ทองคําจากเขา และทองคําทัง้ สิน
่ งถวายซึ่งเขา
้ จากเครือ
ได้ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จากนายพัน และนายร้อย มีน้าํ
หนั ก หนึ่ ง หมื่น หกพัน เจ็ด ร้อยห้า สิบ เชเขล 53 (ทหารเหล่า
นั ้น ต่างคนต่างได้เก็บ ข้าวของของข้าศึก มา) 54 โมเสสและ
เอเลอาซาร์ปุโรหิตได้ รบ
ั ทองคําจากนายพันนายร้อย นํามา
ในพลับพลาแห่งชุมนุม เป็นที่ระลึกแก่ คนอิสราเอลต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์

32

ตระกูล รู เบน ตระกูล กาดและครึง่ หนึ่ ง ของตระกูล มนั ส
เสห์จะได้รบ
ั แผ่นดินด้านตะวันออกของแม่น้ําจอร์แดน
1 คน รู เบน และ คน กาด มี ฝูง วัว เป็ นอัน มาก เขา ได้เห็น
แผ่น ดิน ยา เซอร์ และ แผ่นดินกิ เลอ าด ดูเถิด ที่นั ่น เป็นที่
เหมาะ แก่ ฝูง สัตว์ 2 ดัง นั ้น คน กาด และ คน รู เบน จึง มา
หา โมเสส และ เอ เลอ า ซาร์ปุโรหิต และ ประมุข ของ ชุมนุม
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ชน กล่าว ว่า 3 “อา ทา โรท ดีโบน ยา เซอร์ นิ มราห์ เฮ ช
โบน เอ เลอ าเลห์ เส บาม เนโบ และ เบ โอน 4 เป็น แผ่น
ดิน ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง ทําลาย ต่อ หน้า คน อิสราเอล เป็น
แผ่น ดิน เหมาะกับ ฝูง สัตว์ และข้าพเจ้า ทัง้ หลายคนใช้ ของ
ท่าน มี ฝูง วัว” 5 และ เขา ทัง้ หลาย กล่าว ว่า “ถ้า ข้าพเจ้า ทัง้
หลาย ได้ รับ ความ กรุ ณา ใน สายตา ของ ท่าน ขอม อบ แผ่น
ดิน นี้ เป็น กรรมสิทธิแก่
์ คนใช้ของ ท่าน ขอ อย่า พา ข้าพเจ้า
ทัง้ หลาย ข้าม แม่น้ํา จอร์แดน ไป เลย” 6 แต่โมเสส พูดกับ
คน กาด และ คน รู เบน ว่า “ควร ให้พี่น้ อง ของ ท่าน ไป ทํา
สงคราม ฝ่ายพวกท่านจะยับยัง้ อยูที
่ ่นี่อย่างนั ้นหรือ 7 ทําไม
ท่าน ทัง้ หลาย กระทํา ให้จิต ใจ ของ คน อิสราเอล ท้อถอย ที่
จะ ยก ข้าม ไป ยัง แผ่น ดิน ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง ประทาน
แก่เขา 8 บิดา ของ ท่าน ทัง้ หลาย ได้ กระทํา เช่น นี้ เมื่อ เรา
ใช้ เขา ไป จาก คา เดช บา ร เนี ย ให้ สอดแนม ดูแผ่น ดิน นั ้น
9 เมื่อ เขา ขึ้น ไป ยัง หุบ เขา เอ ช โคล์ และ ได้เห็น แผ่น ดิน
นั ้น แล้ว เขาก็ กระทํา ให้จิตใจคนอิสราเอลท้อถอยที่ จะยก
เข้าไป ใน แผ่น ดิน ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง ประทาน แก่เขา
10 ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงกริว
้ เขานั ก พระองค์ทรงตัง้
11
สัตย์ ปฏิญาณ ไว้ว่า ‘แน่ ทีเดียว ที่ทุก คน ซึ่ง ยก ออก จาก
อียป
ิ ต์อายุตัง้ แต่ยี่สิบปีขึ้น ไป จะมิได้เห็น แผ่น ดิน ซึ่ง เรา ได้
ตัง้ สัตย์ ปฏิญาณที่ จะมอบให้อับ ราฮัม อิส อัค และยาโคบ
เพราะ เขา ทัง้ หลาย มิได้ตาม เรา ด้วย ใจ จริง 12 เว้น แต่คา
เลบ บุตร ชาย เย ฟุน เนห์ คน เคนั ส และ โย ชูวาบุตร ชาย นูน
เพราะว่า เขาทัง้ สองตามพระเยโฮวาห์ด้วยใจจริง ’ 13 และ
ความ กริว้ โกรธข อง พระ เย โฮ วาห์ก็พลุ่ง ขึ้น ต่ออิส รา เอล
พระองค์จึง ทรงให้ เขาเร่รอ
่ นอยู่ ในถิน
่ ทุรกัน ดารสี่สิบปี จน
ชัว่ อายุที่กระทํา ชัว่ ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ถูก
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ผลาญ ไป หมด สิน
้ 14 และ ดูเถิด ท่าน ได้ เติบโต ขึ้น มา แทน
บิดา ของ ท่าน เป็น เชื้อ สาย คน บาป ที่ จะ ทวี พระพิโรธ ของ
พระเยโฮวาห์ต่ออิส ราเอลให้มากยิง่ ขึ้น 15 เพราะว่า ถ้า ท่าน
ทัง้ หลาย หัน จาก การ ตามพ ระ องค์ พระองค์จะ ทรง ทอด
ทิง้ เขา ทัง้ หลาย ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร อีก และ ท่าน ทัง้ หลาย จะ
ทําลาย ชนชาติ ทัง้ หมด นี้ เสีย ” 16 แล้ว เขา ทัง้ หลาย เข้า มา
ใกล้ ท่าน กล่าว ว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย จะ สร้าง คอก สําหรับ
ฝูง แพะ แกะ ที่นี่ และ สร้าง เมือง สํา หรับลูก เด็ก เล็กๆ ทัง้
หลาย 17 แต่เราทัง้ หลายจะถือ อาวุธ พร้อมที่ จะไปข้างหน้า
คนอิสราเอล จนกว่า เราทัง้ หลายจะนํา เขาไปถึงที่ ของเขา
เด็ก เล็ก ของเราจะได้อยูในเมื
่
องที่มีกําแพงล้อมรอบเพราะ
กลัว ชาว แผ่น ดิน นี้ 18 เรา ทัง้ หลาย จะ ไม่ ยอม กลับ บ้านจ
นกว่า คนอิสราเอลจะได้ รบ
ั มรดกของเขาทุก คน 19 เพราะ
เรา จะ มิได้รับ มรดก กับ เขา ซึ่ง อยู่ ฟาก แม่น้ํา จอร์แดน ข้าง
โน้ น และ นอก ออก ไป เพราะ ว่า มรดก ที่ ตกทอด มา ถึง เรา
อยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างตะวัน ออกนี้ ” 20 โมเสสจึง กล่าว
แก่ เขา ทัง้ หลาย ว่า “ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย จะ กระทํา เช่น นี้ คือ
หยิบ อาวุธ ขึ้น เข้า สู่ สงคราม ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์
21 และคนของท่านที่ ถือ อาวุธ ทุก คนจะข้ามแม่น้ํา จอร์แดน
ไปต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ จนกว่า พระองค์ จะทรงขับ
ไล่ศัตรู ให้พ้นพระองค์ 22 และแผ่นดินนั ้นจะพ่ายแพ้ต่อพระ
พักตร์ พระเยโฮวาห์แล้ว ภายหลัง ท่านจึง จะกลับ และพ้น
จากพันธะที่มีต่อ พระเยโฮวาห์ และอิสราเอล และแผ่น ดิน
นี้ จะตกเป็น กรรมสิทธิข
์ องท่านต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
23 แต่ถ้าท่านทัง
้ หลายมิได้กระทําเช่นนี้ ดูเถิด ท่านทัง้ หลาย
ได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ จงรู แน่
้ เถิดว่า บาปของท่าน
24
ก็ จะตามทัน จงสร้างเมืองสําหรับ เด็ก เล็กๆทัง้ หลายของ
ท่าน และสร้างคอกสําหรับ แพะแกะของท่าน และกระทํา
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ตาม คํา ที่ ออก จาก ปาก ของ ท่าน” 25 และ คน กาด กับ คน รู
เบน กล่าว แก่ โมเสส ว่า “คนใช้ของ ท่าน จะ กระทํา ดัง ที่เจ้า
นาย ของ ข้าพเจ้า บัญชา 26 เด็ก เล็กๆ ทัง้ หลาย ภรรยา ทัง้
หลาย ฝูง สัตว์ และสัตว์ใช้ทัง้ หมดของเรา จะอยูที
่ ่ นี่ในเมือ
งกิ เลอาด 27 แต่คนใช้ของท่านทุก คนผู้มีอาวุธ ทํา สงคราม
จะ ข้าม ไป เพื่อ สู้ รบ ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ ดัง ที่เจ้า
นายของข้าพเจ้า สัง่ ” 28 เกี่ย วกับ เรือ
่ งเขาทัง้ หลายนี้ โมเสส
จึง ออกคํา สัง่ แก่ เอเลอาซาร์ปุโรหิต และแก่ โยชูวาบุตรชาย
นูน และแก่ หว
ั หน้า ตระกูล ของคนอิสราเอล 29 และโมเสส
กล่าวแก่ เขาว่า “ถ้า คนกาดและคนรู เบน ทุกคนผู้มีอาวุธ
ที่ จะทํา สงครามต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ จะข้ามแม่น้ํา
จอร์แดนไปพร้อมกับท่านทัง้ หลาย และแผ่นดินนั ้นจะพ่าย
แพ้ ต่อ หน้า ท่านแล้ว ท่านจงมอบแผ่นดินกิ เลอาดให้ เป็น
กรรมสิทธิแก่
์ เขา 30 แต่ถ้าเขาไม่ถืออาวุธข้ามไปกับท่าน เขา
จะต้องได้ส่วนแผ่นดินคานาอันร่วมกับท่านเป็นกรรมสิทธิ”์
31 คนกาดกับ คนรู เบนตอบว่า “พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ คนใช้
ของท่านอย่างไร เราทัง้ หลายจะกระทํา อย่างนั ้น 32 เราจะ
ถือ อาวุธ ข้ามไปต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์สู่แผ่นดิน คานา
อัน และที่ดินมรดกของเรานั ้นจะคงอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดน
ข้างนี้ ” 33 โมเสสได้ มอบดิน แดนเหล่า นี้ แก่คนกาด และแก่
คนรู เบน และแก่ครึ่ง หนึ่ ง ของตระกูล มนั ส เสห์บุตรชายโย
เซฟ คืออาณาจักรของสิ โหนกษั ตริย์แห่งคนอาโมไรต์ และ
อาณาจักรของโอกกษั ตริย์แห่งบาชาน ทัง้ แผ่น ดิน และหัว
เมืองตลอดพรมแดน คือ หัว เมืองใหญ่ ในแผ่น ดิน นี้ ตลอด
ประเทศ 34 และคนกาดก็สร้างเมืองดีโบน อาทาโรท อาโรเอ
อร์ 35 อัทโรท โชฟาน ยาเซอร์ โยกเบฮาห์ 36 เบธนิ มราห์ และ
เบธฮาราน ให้เป็น เมืองมี กําแพงล้อมรอบ และสร้างคอก
ให้แกะ 37 และคนรู เบนก็ สร้างเมืองเฮชโบน เอเลอาเลห์ คี
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ริยาธาอิม 38 เนโบ และบาอัลเมโอน (ชื่อเหล่านี้ ต้องเปลี่ยน
ใหม่) และสิบ มาห์ และตัง้ ชื่อ ใหม่ให้แก่เมืองที่ เขาสร้างขึ้น
นั ้น 39 และคนมรคีรบุ
์ ตรชายมนั ส เสห์เข้า ไปยึด เมือ งกิ เลอ
าด และขับ ไล่ พวกอาโมไรต์ ซ่ึง อยู่ ในเมืองนั ้น 40 และโมเส
สยกกิ เลอาดให้แก่มาคีรบุ
์ ตรชายมนั ส เสห์และเขาก็เข้า ตัง้
41
อยู่ในเมืองนั ้น และยาอีรบุ
์ ตรชายมนั สเสห์ยกไปยึดเมือง
เล็กๆของเขาเหล่านั ้น และเรียกชื่อว่าฮาโวทยาอีร ์ 42 และโน
บาห์ ไปยึด เคนาทและชนบทของเมืองนี้ และเรียกว่า เมือง
โนบาห์ตามชื่อของเขา

33

การทบทวนการเดินทางจากอียป
ิ ต์

1 ต่อไปนี้ เป็ นเรือ
่ งระยะทางเดินของคนอิสราเอล

เมื่อเขา
ออกเดินจากแผ่นดินอียป
ิ ต์เป็นหมวดหมู่ภายใต้การนําของ
โมเสสและอาโรน 2 โมเสสได้ จดสถานที่ที่เขาออกเดินทีละ
ระยะๆตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ต่อ ไปนี้ เป็น ระยะ
ตาม สถาน ที่ที่เขา ออก เดิน 3 เขา ทัง้ หลาย พา กัน เดิน จาก
รา เม เสส ใน เดือน ต้น ในวันที่สิบ ห้า ของ เดือน ต้น นั ้น ถัด
วัน ปัส กาไปวัน หนึ่ ง คนอิสราเอลก็ ออกเดิน ด้วยชู มือ แห่ง
ชัยชนะ ท่ามกลาง สายตา ของ ชาว อียป
ิ ต์ทัง้ สิน
้ 4 ขณะ นั ้น
ชาวอียป
ิ ต์กําลังฝังศพลูกหัวปี ทัง้ หลายของตน เป็นผู้ที่พระ
เยโฮวาห์ทรงประหารชีวต
ิ ท่ามกลางพวกเขา พระเยโฮวาห์
ทรงลงโทษพระทัง้ หลายของเขาด้วย 5 ดัง นั ้น คนอิสราเอล
จึง ยกเดิน จากราเมเสส และตัง้ ค่ายที่ สุ คคท 6 และเขาทัง้
หลายยกเดิน จากสุ คคท และตัง้ ค่ายที่ เอธามซึ่ง อยู่ชายถิน
่
7
ทุรกัน ดาร และเขาทัง้ หลายยกเดิน จากเอธาม หัน กลับ
ไป ยัง ปี หะ หิ โรท ซึ่ง อยู่ ตรง หน้า บา อัล เซ โฟน และ เขา ตัง้
ค่ายที่หน้า เมืองมิ กดล 8 และเขาทัง้ หลายยกเดิน จากหน้า
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ปี หะหิ โรท ข้ามกลางทะเลเข้าไปในถิน
่ ทุรกัน ดาร และเขา
ทัง้ หลายเดิน ในถิน
่ ทุรกัน ดารเอธามระยะทางสามวัน และ
มาตัง้ ค่ายที่ มาราห์ 9 และเขายกเดิน จากมาราห์ มาถึง เอ
ลิม ที่เอลิ ม มีนํ้าพุสิบสองแห่ง และต้นอิ นทผลัม เจ็ด สิบ ต้น
และเขาตัง้ ค่ายที่นั ่น 10 เขายกเดิน จากเอลิ มมาตัง้ ค่ายที่
ทะเลแดง 11 และ เขา ยก เดิน จาก ทะเลแดง มา ตัง้ ค่าย อยู่
ใน ถิน
่ ทุรกัน ดา รสีน 12 และ เขา ยก เดิน จาก ถิน
่ ทุรกัน ดาร
สี นมา ตัง้ ค่าย ที่ โดฟ คาห์ 13 และ เขา ยก เดิน จาก โดฟ คาห์
และตัง้ ค่ายที่อาลูช 14 และเขายกเดินจากอาลูชและตัง้ ค่าย
ที่ เรฟีดิม ที่นั ่น ไม่มีน้าํ ให้ ประชาชน ดื่ม 15 และ เขา ยก เดิน
จาก เรฟีดิม และ ตัง้ ค่าย ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร ซีนาย 16 และ เขา
ยกเดิน จากถิน
่ ทุรกัน ดารซี นายมาตัง้ ค่ายที่ ขิบ โรทหัทธา
17
อาวาห์ และเขาออกเดิน จากขิบ โรทหัทธาอาวาห์ มาตัง้
ค่าย ที่ ฮา เซ โรท 18 และ เขา ยก เดิน จาก ฮา เซ โรท และ ตัง้
ค่ายที่ ร ท
ิ มาห์ 19 และเขายกเดิน จากริทมาห์ และตัง้ ค่ายที่
ริม โมนเปเรศ 20 และเขายกเดิน จากริม โมนเปเรศ และตัง้
ค่ายที่ ลิ บนาห์ 21 และเขายกเดิน จากลิ บนาห์ และตัง้ ค่าย
ที่ ริ ส สาห์ 22 และเขายกเดิน จากริส สาห์ และตัง้ ค่ายที่ เค
เฮลาธาห์ 23 และเขายกเดิน จากเคเฮลาธาห์ และตัง้ ค่าย
ที่ภูเขา เช เฟอร์ 24 และ เขา ยก เดิน จาก ภู เขา เช เฟอร์ และ
ตัง้ ค่ายที่ ฮาราดาห์ 25 และเขายกเดิน จากฮาราดาห์ และ
ตัง้ ค่ายที่ มัก เฮโลท 26 และเขายกเดิน จากมัก เฮโลทและ
ตัง้ ค่ายที่ ทาหัท 27 และเขายกเดิน จากทาหัท และตัง้ ค่าย
ที่ เท ราห์ 28 และ เขา ยก เดิน จาก เท ราห์ และ ตัง้ ค่าย ที่มิท
คาห์ 29 และเขายกเดิน จากมิท คาห์ และตัง้ ค่ายที่ ฮช
ั โมเนา
30
ห์ และเขายกเดินจากฮัชโมเนาห์ และตัง้ ค่ายที่ โมเสโรท
31 และเขายกเดินจากโมเสโรท และตัง
้ ค่ายที่เบเนยาอะคัน
32 และเขายกเดิน จากเบเนยาอะคัน และตัง
้ ค่ายที่ โฮร์ฮกก
ั ี
ดกาด 33 และเขายกเดิน จากโฮร์ฮกก
ั ี ดกาด และตัง้ ค่ายที่
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โยทบาธาห์ 34 และเขายกเดิน จากโยทบาธาห์ และตัง้ ค่าย
ที่ อบ
ั โรนาห์ 35 และเขายกเดิน จากอับ โรนาห์ และตัง้ ค่าย
ที่เอซีโอน เก เบอร์ 36 และ เขา ยก เดิน จาก เอ ซี โอน เก เบอร์
และตัง้ ค่ายในถิน
่ ทุรกัน ดารศิน คือ คาเดช 37 และยกเดิน
จากคาเดชและตัง้ ค่ายที่ภูเขาโฮร์ ริมแผ่นดินเอโดม 38 และ
อาโรนปุโรหิต ได้ ข้น
ึ บนภู เขาโฮร์ตามพระบัญชาของพระเย
ิ ที่นั ่น ในวันที่หน่งึ เดือนที่ หา้ ปีที่ สี่สิบนับ
โฮวาห์ และสิน
้ ชีวต
ตัง้ แต่วันที่คนอิสราเอลยกออกจากประเทศอียป
ิ ต์ 39 เมื่ออา
โรนสิน
ิ ที่ภูเขาโฮร์นั ้น มีอายุหน่งึ ร้อยยีสิ
่ บสามปี 40 และ
้ ชีวต
กษั ตริย์เมืองอาราด ชาวคานาอัน ผู้ที่อยูทางภาคใต้
่
ในแผ่น
41
ดิน คานาอัน ได้ยิน ข่าวว่า คนอิสราเอลยกมา และเขายก
เดินจากภูเขาโฮร์และตัง้ ค่ายที่ศัลโมนาห์ 42 และเขายกเดิน
จากศัลโมนาห์ และตัง้ ค่ายที่ปูโนน 43 และเขายกเดินจากปู
โนน และตัง้ ค่ายที่ โอโบท 44 และเขายกเดิน จากโอโบท มา
ตัง้ ค่ายที่ อิเยอาบาริม ในดินแดนโมอับ 45 และเขาออกเดิน
จากไอยิม และตัง้ ค่ายที่ดีโบนกาด 46 และเขายกเดินจากดี
โบนกาด และตัง้ ค่ายที่อล
ั โมนดิบลาธาอิม 47 และเขายกเดิน
จากอัลโมนดิบลาธาอิม และตัง้ ค่ายในภูเขาอาบาริมหน้าเน
โบ 48 และเขายกเดินจากภูเขาอาบาริม และตัง้ ค่าย ณ ที่ราบ
โมอับ ริมแม่น้ําจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค 49 เขาตัง้ ค่ายอยูร่ ม
ิ
แม่น้ําจอร์แดนตัง้ แต่เบธเยชิโมท ไกลไปจนถึงอาเบลชิทธิม
ณ ที่ราบโมอับ 50 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส ณ ที่ราบ
โมอับ ริมแม่น้ําจอร์แดนใกล้ เมืองเยรีโคว่า 51 “จงกล่าวแก่
คนอิสราเอลว่า เมื่อ เจ้า ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนเข้าไปในแผ่น
ดินคานาอัน 52 เจ้าจงขับไล่ ชาวเมืองนั ้นออกเสียทัง้ หมดให้
พ้น หน้า เจ้า และทําลายศิลารู ป แกะสลัก ของเขาเสีย ให้สิน
้
และทําลายรู ป เคารพที่ หล่อ ของเขาเสีย ให้สิน
้ และทําลาย
53
บรรดาปูชนียสถานสูงของเขาเสีย และเจ้าจงขับชาวแผ่น

กันดารวิถี 33:54

102

กันดารวิถี 34:7

ดิน นั ้น ออก และเข้าไปตัง้ อยู่ ในนั ้น เพราะเราได้ให้แผ่นดิน
นั ้น ให้เจ้า ถือ กรรมสิทธิ์ 54 เจ้า ทัง้ หลาย จง จับ สลาก มรดก
ที่ดินนั ้น ตามครอบครัว ของเจ้า ครอบครัวที่ใหญ่เจ้าจงให้
มรดกส่วนใหญ่ ครอบครัวที่ ยอ
่ มเจ้า จงให้ มรดกส่วนน้ อย
ดินผืน ใดที่ สลากตกแก่ คนใดก็ เป็น ของคนนั ้น เจ้าจงรับ
มรดก ตาม ตระกูล ของ บรรพบุรุษ ของ เจ้า 55 แต่ถ้า เจ้า ทัง้
หลายมิได้ขับ ไล่ชาวเมืองนั ้น ออกเสีย ให้ พ้น หน้า เจ้า ต่อ มา
ผู้ที่เจ้าให้เหลืออยูนั
่ ้นก็จะเป็นอย่างเสี้ยนในนั ยน์ ตาของเจ้า
และเป็น อย่างหนามอยูที
่ ่สีข้างของเจ้า และเขาทัง้ หลายจะ
รบกวนเจ้าในแผ่นดินที่เจ้าเข้าอาศัยอยูนั
่ ้น 56 และต่อมาเรา
จะ กระทํา แก่เจ้า ทัง้ หลาย ดัง ที่ เรา คิด จะ กระทํา แก่ เขา ทัง้
หลายนั ้น”

34

การเตรียมที่จะแบ่งแผ่นดินคานาอัน

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงบัญชาคนอิสราเอล

ว่า เมื่อเจ้าเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน (อันเป็นแผ่นดินที่เรา
ให้แก่เจ้าเป็นมรดก คือแผ่นดินคานาอันตามเขตพรมแดน
ทัง้ หมด) นั ้น 3 เขตด้านใต้ ของเจ้า นั บ จากถิน
่ ทุรกัน ดารศิน
ตามด้านเอโดม และอาณาเขตด้านใต้ ของเจ้า นั ้น นั บ จาก
ปลายทะเลเกลือ ทางด้านตะวัน ออก 4 และอาณาเขตของ
เจ้า จะ เลี้ยว ไป ทาง ใต้ เนิ น สูง อา ครับ บิม ข้าม ไป ยัง ศิน ไป
สุดลงที่ ด้านใต้ คาเดชบารเนี ย เรือ
่ ยไปถึงฮาซารัดดาร์ผ่าน
เรือ
่ ยไปถึงอัส โมน 5 และอาณาเขตจะเลี้ยวจากอัส โมนถึง
แม่น้ํา อียป
ิ ต์ ไป สิน
้ สุด ลง ที่ทะเล 6 อาณาเขต ตะวัน ตก เจ้า
จะ ได้ ทะเล ใหญ่ และ ฝั่ ง ทะเล นั ้น นี่ จะ เป็น เขต ด้าน ตะวัน
ตกของเจ้า 7 ต่อ ไปนี้ เป็น อาณาเขตด้านเหนื อ ของเจ้า คือ
จาก ทะเล ใหญ่เจ้า จง ทํา เครือ
่ งหมาย เรือ
่ ย ไป ถึง ภู เขา โฮร์
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จากภู เขาโฮร์เจ้าจงทํา เครือ
่ งหมายเรือ
่ ยไปจนถึง ทางเข้า
เมือง ฮามั ท และ ปลาย สุด ของ อาณาเขต ด้าน นี้ คือ เศ ดัด
9 แล้ วอาณาเขตจะยื่น ไปถึง ศิโฟรน ไปสิน
้ สุด ที่ ฮาซาเรนั น
10
นี่ เป็นอาณาเขตด้านเหนื อของเจ้า เจ้าจงทําเครือ
่ งหมาย
อาณาเขตด้านตะวัน ออกของเจ้า จากฮาซาเรนั น ถึง เชฟาม
11 และอาณาเขตจะลงมาจากเชฟามถึง ริบ ลาห์ ข้างตะวัน
ออก ของ เมือง อา ยิน และ อาณาเขต จะ ลง มา ถึง ไหล่ ทะเล
คินเน เรท ทาง ด้าน ตะวัน ออก 12 และ อาณาเขต จะ ลง มา
ถึง แม่น้ํา จอร์แดน สุด ลง ที่ ทะเล เกลือ นี่ เป็น แผ่น ดิน ของ
เจ้า ตาม อาณาเขต โดย รอบ” 13 โมเสส บัญชา คน อิสราเอล
กล่าวว่า “นี่ เป็นแผ่นดินที่เจ้าทัง้ หลายจะได้จับสลากรับเป็น
มรดก ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง บัญชา ว่า ให้ยก ให้แก่ทัง้ เก้า
ตระกูลกับ อีก ครึง่ ตระกูล 14 เพราะว่า ตระกูล คนรู เบนตาม
เรือนบรรพบุรุษ และตระกูลคนกาดตามเรือนบรรพบุรุษได้
รับมรดกของเขาแล้ว คนครึง่ ตระกูลมนั สเสห์ก็ได้รับมรดก
ของ เขา แล้ว ด้วย 15 ทัง้ สอง ตระกูล และ ครึง่ ตระ กูลนน
ั ้ ได้
รับ มรดก ของ เขา ที่ ฟาก แม่น้ํา จอร์แดน ข้าง นี้ ใกล้เมือง เย
รี โคด้านตะวัน ออก ทางดวงอาทิตย์ขึ้น ” 16 พระเยโฮวาห์
ตรัสกับโมเสสว่า 17 “ต่อไปนี้ เป็นชื่อบุคคลที่จะแบ่งดินแดน
แก่เจ้าทัง้ หลาย คือเอเลอาซาร์ปุโรหิต และโยชูวาบุตรชาย
นูน 18 ท่านจงนํา ประมุข ของคนทุก ตระกูล ไป แบ่งดิน แดน
เพื่อเป็นมรดก 19 ต่อไปนี้ เป็นชื่อของประมุขเหล่านั ้น คาเลบ
บุตรชายเยฟุน เนห์ จากตระกูล ยู ดาห์ 20 เชมู เอลบุตรชาย
อัมมีฮูด จากตระกูลคนสิเมโอน 21 เอลีดาดบุตรชายคิสโลน
จากตระกูล เบนยามิน 22 จากตระกูล คนดานมี ประมุข คน
หนึ่ ง ชื่อบุคคีบุตรชายโยกลี 23 จากลูกหลานของโยเซฟ จาก
ตระกูล คนมนั ส เสห์ มีประมุข ชื่อ ฮัน นี เอลบุตรชายเอโฟด
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และ จาก ตระกูล คน เอ ฟ รา อิม มี ประมุข คน หนึ่ ง ชื่อ เคมู
เอลบุตรชายชิฟ ทาน 25 จากตระกูล คนเศบูลุนมี ประมุข คน
หนึ่ ง ชื่อ เอลี ซาฟานบุตรชายปารนาค 26 จากตระกูล คนอิส
สาคาร์ มีประมุขคนหนึ่ งชื่อปัลทีเอลบุตรชายอัสซาน 27 และ
จากตระกูลคนอาเชอร์มีประมุขคนหนึ่ งชื่ออาหิฮูดบุตรชาย
เชโลมี 28 จากตระกูลคนนั ฟทาลีมีประมุขคนหนึ่ งชื่อเปดาเฮ
ลบุตรชายอัม มี ฮูด” 29 บุคคลเหล่า นี้ เป็น คนที่ พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาให้แบ่งมรดกให้คนอิสราเอลในแผ่นดินคานาอัน

35

เมืองลี้ภัย
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสส ณ ที่ราบโมอับ ริม แม่น้ํา
จอร์แดนใกล้เมืองเยรีโคว่า 2 “จงบัญชาคนอิสราเอล ให้เขา
ยกเมืองให้คนเลวีได้อาศัย อยู่ จากมรดกที่ เขาได้ รบน
ั ั ้นบ้าง
3
และยกทุ่ง หญ้า รอบๆเมืองนั ้น ให้คนเลวีด้วย ให้เมืองนั ้น
เป็น ของเขาเพื่อ จะได้ อาศัย อยู่ ให้ทุ่ง หญ้า เพื่อ ฝูง สัตว์และ
ทรัพย์สิ่ง ของ และ สัตว์ ทัง้ สิน
้ ของ เขา 4 ทุ่ง หญ้า ของ เมือง
ที่เจ้ายกให้แก่คนเลวี นั้น ให้มีเขตจากกําแพงเมืองและห่าง
ออก ไป หนึ่ ง พัน ศอก โดย รอบ 5 และ เจ้า จง วัด ภายนอก
เมืองสองพันศอกเป็นด้านตะวันออก สองพันศอกเป็นด้าน
ใต้ สอง พัน ศอก เป็น ด้าน ตะวัน ตก สอง พัน ศอก เป็น ด้าน
เหนื อ ให้ตัว เมืองอยูกลาง
่
นี่ เป็น ทุ่ง หญ้า ประจํา เมืองเหล่า
6
นั ้น เมือง ซึ่ง เจ้า จะ ยก ให้แก่คน เลวี คือ เมือง ลี้ ภัย หก
เมือง ซึ่ง เจ้า จะอนุญาตให้ คนฆ่า คนหนี ไปอยู่ และเจ้า จง
เพิม
่ ให้ เขาอีก สี่สิบสองเมือง 7 เมืองทัง้ หมดที่เจ้ายกให้คน
เลวี เป็น สี่สิบแปดหัว เมือง มีทุ่ง หญ้า ตามเมืองด้วย 8 และ
หัว เมืองที่เจ้าจะให้ เขาจากกรรมสิทธิ์ของคนอิสราเอลนั ้น
จากตระกูล ใหญ่เจ้าก็ เอาเมืองมากหน่ อย จากตระกูล ย่อม
1
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เจ้า ก็ เอา เมือง น้ อย หน่ อย ทุก ตระกูล ตาม ส่วน ของ มรดก
ซึ่ง เขา ได้รับ ให้ยก ให้แก่คน เลวี” 9 พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ
โมเสสว่า 10 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เมื่อ เจ้า ทัง้ หลาย
ข้าม แม่ นํ้า จอร์แดน เข้า ใน แผ่น ดิน คา นา อัน 11 เจ้า จง
เลือกเมืองให้ เป็น เมืองลี้ ภัย สําหรับ เจ้า เพื่อ คนที่ได้ฆ่า คน
ด้วย มิได้เจตนา จะ หลบ หนี ไป อยูที
่ ่นั ่นก็ได้ 12 ให้เมือง เหล่า
นั ้น เป็น เมืองลี้ ภัย จากผู้ที่อาฆาต เพื่อมิให้คนฆ่า คนจะต้อง
ตายก่อนที่ เขาจะยืน ต่อ หน้า ชุมนุมชนเพื่อ รับ การพิพากษา
13 และเมืองที่เจ้ายกไว้นั้น ให้ เป็ น เมืองลี้ ภัย หกเมือง 14 เจ้า
จงให้ ทางฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ สามเมือง และอีก สาม
เมืองในแผ่น ดิน คานาอัน ให้เป็น เมืองลี้ภัย 15 ทัง้ หกเมือง
นี้ ให้เป็นเมืองลี้ ภัยของคนอิสราเอลและสําหรับคนต่างด้าว
และ สําหรับ คน ที่ อาศัย อยู่ ท่ามกลาง เขา เพื่อ คน หนึ่ ง คน
ใด ที่ได้ฆ่า เขา โดย มิได้เจตนา จะ ได้หลบ หนี ไป ที่นั ่น 16 ถ้า ผู้
ใด ตี เขา ด้วย เครือ
่ ง มือ เหล็ก จน คน นั ้น ถึง ตาย ผู้นั ้น เป็น
ฆาตกร ให้ประหาร ชีวต
ิ ฆาตกร นั ้น เสีย เป็น แน่ 17 ผู้ใด ทุบ
เขาให้ ล้ม ลงด้วยก้อนหิน ในมือ ขนาดฆ่า คนได้ และเขาถึง
ตาย ผู้นั ้นเป็นฆาตกร ให้ประหารชีวต
ิ ฆาตกรนั ้นเสียเป็นแน่
18 หรือ ผู้ ใดใช้อาวุธ ไม้ที่ อยูในมื
่
อ ขนาดฆ่า คนได้ตีเขาล้ม ลง
และคนนั ้นถึงตาย ผู้นั ้นเป็นฆาตกร ให้ประหารชีวต
ิ ฆาตกร
19
นั ้น เสีย เป็น แน่ ให้ผู้อาฆาตโลหิต เองเป็น ผู้ ประหารชีวต
ิ
ฆาตกร นั ้น ถ้า ผู้ อาฆาต พบ เขา เมื่อ ใด ก็ให้ประหาร ชีวต
ิ
เสีย 20 แต่ถ้า ผู้ ใด แทง เขา ด้วย ความ เกลียด ชัง หรือ ซุ่ม
คอย ขว้าง เขา จน เขา ตาย 21 หรือ เพ ราะ เป็น ศัตรู กัน ชก
เขา ล้ม ลง จน เขา ตาย ให้ประหาร ชีวต
ิ ผู้ที่ชก เขา นั ้น เสีย
เป็น แน่ ด้วยว่า เขาเป็น ฆาตกร เมื่อ ผู้ อาฆาตโลหิต พบเขา
เมื่อ ใด ก็ให้ประหาร ชีวต
ิ ฆาตกร นั ้น เสีย 22 แต่ถ้า ผู้ ใด โดย
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มิได้เป็น ศัตรู กัน แทง เขา ทันที หรือ เอา อะไร ขว้าง เขา โดย
มิได้คอย ซุ่มดัก อยู่ 23 หรือ ใช้ ก้อน หิน ขนาด ฆ่า คน ได้ ขว้าง
ถูก เขา เข้า โดย มิได้เห็น และ เขา ถึง ตาย และ เขา มิได้เป็น
ศัตรู และ มิได้มุ่ง ทําร้าย เขา 24 ก็ให้ชุมนุม ชน ตัดสิน ความ
ระหว่างผู้ฆ่าและผู้อาฆาตโลหิตตามคําตัดสินนี้ 25 ให้ชุมนุม
ชนช่วยผู้ ฆ่า ให้ พ้น จากมือ ผู้ อาฆาตโลหิต ให้ชุมนุมชนพา
ตัว เขา กลับ ไป ถึง เมือง ลี้ ภัย ซึ่ง เขา ได้หนี ไป อยูนั
่ ้น ให้เขา
อยูที
่ ่นั ่นจนกว่ามหาปุโรหิตผู้ได้ถูกเจิมไว้ด้วยนํ้ามันบริสุทธิ์
ถึงแก่ความตาย 26 แต่ถ้า ผู้ ฆ่า คนออกไปพ้น เขตเมืองลี้ภัย
ซึ่ง เขา หนี เข้า ไป อยู่ ใน เวลา ใด 27 และ ผู้ อาฆาต โลหิต พบ
เขา นอก เขต เมือง ลี้ภัย และ ผู้ อาฆาต โลหิต ได้ ฆ่า ผู้ ฆ่า คน
นั ้น เสีย ผู้อาฆาตโลหิต จะไม่มีความผิด เนื่ องด้วยโลหิต ตก
ของเขา 28 เพราะว่า ชายผู้ นั้น ต้องอยู่ ในเขตเมืองลี้ ภัย จน
มหาปุโรหิตถึงแก่ความตาย ภายหลังเมื่อมหาปุโรหิตถึงแก่
ความ ตาย แล้ว ผู้ฆ่า คน นั ้น จะ กลับ ไป ยัง แผ่นดินที่ เขา ถือ
กรรมสิทธิอยู
่ ได้ 29 สิ่ง เหล่า นี้ ควร เป็น กฎ เกณฑ์แห่ง คํา
์ ก็
ตัดสิน ของเจ้า ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า ในที่ อาศัย ทัง้ ปวงของ
เจ้า 30 ผู้ใดฆ่า เขาตาย ให้ประหารชีวต
ิ ฆาตกรนั ้น เสีย ตาม
ปากของพยาน แต่อย่า ประหารชีวต
ิ ผู้ ใดด้วยมี พยานปาก
31
เดียว
ยิง่ กว่า นั ้นอีก เจ้า อย่า รับ ค่า ไถ่ชีวิต ของ ฆาตกร
ผู้มีความผิด ถึง ตายนั ้น แต่เขาต้องตายแน่ 32 และเจ้า อย่า
รับ ค่า ไถ่คนที่หลบหนี ไปยัง เมืองลี้ ภัย เพื่อ ให้กลับ มาอยู่ ใน
แผ่นดินของเขาก่อนที่มหาปุโรหิตสิน
ิ 33 ดังนั ้นเจ้าจึงไม่
้ ชีวต
กระทํา ให้แผ่นดินที่เจ้าทัง้ หลายอาศัย อยูมี
่ มลทิน เพราะว่า
โลหิตทําให้แผ่นดินเป็นมลทิน และไม่มีสิ่งใดที่จะชําระแผ่น
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ดิน ให้หมดมลทินที่เกิด ขึ้น เพราะโลหิต ตกในแผ่น ดิน นั ้น ได้
นอกจากโลหิตของผู้ที่ทําให้โลหิตตก 34 เจ้าอย่ากระทําให้เกิ
ดมลทินในแผ่นดินที่เจ้าอาศัยอยู่ ที่เราอยูท่
่ ามกลาง เพราะ
ว่าเราคือพระเยโฮวาห์อยูท่
่ ามกลางคนอิสราเอล”

36
กฎต่างๆเรือ
่ งมรดก
1 หัวหน้า ครอบ ครัว คน กิ เลอ าด บุตร ชาย ของ มา คีร ์
ผู้เป็นบุตรชายของมนั สเสห์ ครอบครัวต่างๆของบุตรชายโย
เซฟ เข้า มาใกล้ และพูด ต่อ หน้า โมเสสและต่อ หน้า ประมุข
คือ บรรดา หัวหน้า คน อิสราเอล 2 เขา พูด ว่า “พระ เย โฮ
วาห์ได้บัญชา เจ้า นาย ของ ข้าพเจ้า ให้ จับ สลาก ยก แผ่น ดิน
ให้ เป็น มรดกแก่ คนอิสราเอล และเจ้า นายของข้าพเจ้า ได้
รับ บัญชา จาก พระ เย โฮ วาห์ให้ยก มร ดก ของ เศโลเฟ หัด พี่
น้ องของเราแก่บุตรสาวของเขา 3 ถ้า เธอทัง้ หลายแต่งงาน
กับ บุตรชายทัง้ หลายของคนอิสราเอลตระกูล อื่น แล้ว ส่วน
มรดก ของ บรรพบุรุษ ของ เรา จะ เพิม
่ ให้ กับ มรดก ของ คน
ตระกูล ที่ เธอไปอยูด้
่ วย เพราะฉะนั ้น จึง เป็นการที่ นํา มรดก
ไปจากส่วนที่ เป็น ของเรา 4 และเมื่อ ถึง ปี เสียงแตรของคน
อิสราเอล มรดกที่เป็นส่วนของเธอก็จะถูกยกไปเพิม
่ เข้ากับ
ส่วนของตระกูล ที่ เธอไปอยูด้
่ วย จึง เป็นการที่ นํา ส่วนมรดก
ของเธอไปจากส่วนมรดกของตระกูลบิ ดาของเรา” 5 และ
โมเสส บัญชา คน อิสราเอล ตามพ ระ ดํารัส ของ พระ เย โฮ
วาห์ว่า “ตระกูลคนโยเซฟพูดถูกต้องแล้ว 6 นี่ คือสิง่ ที่พระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาเกี่ยวกับบุตรสาวของเศโลเฟหัด ซึ่งว่า ‘จง
ให้ เธอแต่งงานกับ ใครที่ เธอพอใจ แต่เธอต้องแต่งงานกับ
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คนภายในครอบครัว ตระกูลบิ ดาของเธอ 7 ดังนี้ แหละส่วน
มรดก ของ คน อิสราเอล จะ ไม่ถูก โยก ย้าย จาก ตระกูล หนึ่ ง
ไปให้อีกตระกูล หนึ่ ง คนอิสราเอลทุก คนต้องอยู่ ในที่ มรดก
แห่ง ตระกูล บรรพบุรุษ ของ ตน 8 และ บุตร สาว ทุก คน ผู้รบ
ั
กรรมสิทธิ์ มรดก ใน ตระกูล คน อิสราเอล ตระกูล ใด ให้เป็น
ภรรยา ของ คน ใด คน หนึ่ ง ใน ครอบครัว ใน ตระ กูลบิ ดา ของ
ตน เพื่อ คนอิสราเอลทุก คนจะถือ กรรมสิทธิม
์ รดกของบิดา
ของเขา 9 ดัง นั ้น จะไม่มีมรดกที่ถูกโยกย้ายจากตระกูล หนึ่ ง
ไปยังอีก ตระกูล หนึ่ ง เพราะ ว่า คน อิสราเอล แต่ละ ตระกูล
ควรคงอยู่ ในที่ มรดกของตน’ ” 10 พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชา
โมเสส อย่างไร บุต รสาว ทัง้ หลาย ของ เศโลเฟหัดก็ กระทํา
อย่าง นั ้น 11 เพราะ ว่า มา ลาห์ ทีร ซาห์ โฮ กลาห์ มิล คาห์
และ โน อาห์ บุต รสาว ของ เศโลเฟ หัด ได้แต่งงา นกับ บุตร
ชายทัง้ หลายของพี่ น้องแห่งบิ ดาของตน 12 เธอได้แต่งงา
นกับ ครอบครัว คนมนั ส เสห์บุตรชายของโยเซฟ และส่วน
มรดกของเธอก็คงอยูในตระกู
่
ลแห่งครอบครัวบิดาของเธอ
13 ข้อความเหล่านี้ เป็ นบทบัญญัติและคําตัดสินซึ่งพระเยโฮ
วาห์ได้ทรงบัญชาทางโมเสสแก่คนอิสราเอล ณ ที่ราบโมอับ
ริมแม่น้ําจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค
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