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กันหน้ดารวิ
ถี
การนับบรรดาผู ช้ าย
ทีสามารถเข้าสงครามได้
ณ วั นที หนึ งเดื อนที สองปี ที
สอง ตั งแต่ เขาทั งหลายออก
จากประเทศอี ยิปต์ พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสสในพลั บพลา
แห่ งชุ มนุ ม ณ ถิ นทุ รกั นดาร
ซีนายว่ า
2"เจ้ าจงนั บชุ มนุ มชนอิ สราเอล
ทังหมดตามครอบครัวตามเรือน
บรรพบุ รุ ษตามจํา นวนรายชื อผู้
ชายเรียงตัวทุ กคน
3 ตั งแต่ อายุ ได้ ยี สิ บปี ขึ นไป
บรรดาคนที ออกรบได้ ในกอง
ทัพพวกอิสราเอล เจ้ ากับอาโรน
จงจั ดตั งเขาทั งหลายไว้ เป็ น
กองๆ
4และจงมี คนอยู่ ด้ วยเจ้ าจากทุ ก
ตระกู ล ทุ กคนนั นให้ เป็ นหั ว
หน้ าในเรือนบรรพบุรุษของเขา
5และเหล่ านี คื อชื อชายทั ง ปวง
ที จะยื นอยู่ กั บเจ้ าคื อ เอลี ซู ร์
บุ ตรชายเชเดเออร์ จากตระกู ล
รูเบน
6 เชลู มิ เ อลบุ ต รชายซู ริ ชั ดดั ย
จากตระกู ลสิเมโอน
7 นาโชนบุ ตรชายอั มมี นาดั บ
จากตระกู ลยูดาห์
8เนธั นเอลบุ ตรชายศุ อาร์ จาก
ตระกู ลอิสสาคาร์
9เอลี อั บบุ ตรชายเฮโลน จาก

1

ตระกู ลเศบูลุน
10 จากลู กหลานของโยเซฟ มี
เอลี ชามาบุ ตรชายอัมมี ฮูด จาก
ตระกู ลเอฟราอิ ม และกามาลิ เอลบุ ตรชายเปดาซู ร์ จากตระกู ลมนัสเสห์
11 อาบี ดั น บุ ตรชายกิ เดโอนี
จากตระกู ลเบนยามิน
12 อาหิ เยเซอร์ บุ ต รชายอั มมี ชั ดดัย จากตระกู ลดาน
13 ปากี เอล บุ ตรชายโอคราน
จากตระกู ลอาเชอร์
14 เอลี ยาสาฟบุ ตรชายเดอู เอล
จากตระกู ลกาด
15 อาหิ ราบุ ตรชายเอนั น จาก
ตระกู ลนัฟทาลี"
16 คนเหล่ า นี เป็ นคนที ชุ ม นุ ม
ชนเลื อกให้ เป็ นประมุ ขแห่ ง
ตระกู ล ของบรรพบุ รุ ษของเขา
เป็ นหั วหน้ าคนอิ ส ราเอลที นั บ
เป็ นพันๆ
17 โมเสสและอาโรนได้ นํา คน
เหล่ านี ทีระบุชื อมาแล้ ว
18 และในวั นที หนึ งเดื อนที สอง
คนเหล่ านี ก็เรี ยกประชุ มชนทั ง
หมด เข้ ามาขึ นทะเบี ยนตาม
ครอบครั วและตามเรื อนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื อเรียงตัว
คนทั งปวงที มี อายุ ต ั งแต่ ยี สิ บปี
ขึ นไป
19 ตามที พระเยโฮวาห์ ต รั สสั ง

(C) อพย CE:C; HI:HH; JK:H, CM (H) อพย NK:CH-CN; NO:HP; กดว HP:H, PN-PJ
(N) อพย NK:CJ; NO:HP (CJ) กดว H:CJ (CP) อพย CO:HC, HI; กดว M:H; CP:H
(CM) อสย JN:C (CO) อสร H:IE; ฮบ M:N
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โมเสสไว้ ท่ านจึ งนั บคนที ถิ น เป็ นเจ็ดหมื นสี พันหกร้ อยคน
ทุ รกันดารซีนายดังนี
28 คนอิสสาคาร์ โดยพงศ์พันธุ์
20 คนรู เบนบุ ตรหั วปี ของอิ ส - ของเขา ตามครอบครั ว ตาม
ราเอล โดยพงศ์ พันธุ์ ของเขา เรื อนบรรพบุ รุ ษ ตามจํา นวน
ตามครอบครั วตามเรือนบรรพ- รายชื อคนที มี อายุ ต ั งแต่ ยี สิ บปี
บุ รุ ษ ตามจํา นวนรายชื อผู้ ชาย ขึ นไปทีออกรบได้ ท ังหมด
เรี ยงตั วทุ กคนที มี อายุ ต ั งแต่ ยี - 29 จํา นวนคนในตระกู ลอิ สสาสิบปี ขึ นไปทีออกรบได้ ท ังหมด
คาร์ เป็ นห้ าหมื นสี พันสี ร้อยคน
21 จํา นวนคนในตระกู ลรู เบน 30 คนเศบู ลุ น โดยพงศ์ พั นธุ์
เป็ นสี หมื นหกพันห้ าร้ อยคน
ของเขา ตามครอบครั ว ตาม
22 คนสิ เมโอน โดยพงศ์ พั นธุ์ เรื อนบรรพบุ รุ ษ ตามจํา นวน
ของเขา ตามครอบครั ว ตาม รายชื อคนที มี อายุ ต ั งแต่ ยี สิ บปี
เรือนบรรพบุรุษ ทุ กคนทีเขานับ ขึ นไปทีออกรบได้ ท ังหมด
ตามจํานวนรายชื อผู้ ชายเรี ยงตั ว 31 จํา นวนคนในตระกู ลเศบู ลุ น
ทุ กคนที มี อ ายุ ต ั งแต่ ยี สิ บปี ขึ น เป็ นห้ าหมื นเจ็ดพันสี ร้อยคน
ไปทีออกรบได้ ท ังหมด
32 จากลูกหลานของโยเซฟ คือ
23 จํานวนคนในตระกู ลสิ เมโอน คนเอฟราอิม โดยพงศ์พันธุ์ ของ
เป็ นห้ าหมื นเก้ าพันสามร้ อยคน
เขา ตามครอบครั ว ตามเรื อน
24 คนกาด โดยพงศ์ พั นธุ์ ของ บรรพบุ รุ ษ ตามจํานวนรายชื อ
เขา ตามครอบครั ว ตามเรื อน คนที มี อายุ ต ั งแต่ ยี สิ บปี ขึ นไปที
บรรพบุ รุ ษ ตามจํานวนรายชื อ ออกรบได้ ท ังหมด
คนที มี อายุ ต ั งแต่ ยี สิ บปี ขึ นไปที 33 จํา นวนคนตระกู ล เอฟราอิ ม
ออกรบได้ ท ังหมด
เป็ นสี หมื นห้ าร้ อยคน
25 จํา นวนคนในตระกู ลกาด 34 คนมนั สเสห์ โดยพงศ์ พั นธุ์
เป็ นสี หมื นห้ าพั นหกร้ อยห้ าสิ บ ของเขา ตามครอบครั ว ตาม
คน
เรื อนบรรพบุ รุ ษ ตามจํา นวน
26 คนยูดาห์ โดยพงศ์พันธุ์ ของ รายชื อคนที มี อายุ ต ั งแต่ ยี สิ บปี
เขา ตามครอบครั ว ตามเรื อน ขึ นไปทีออกรบได้ ท ังหมด
บรรพบุ รุ ษ ตามจํานวนรายชื อ 35 จํา นวนคนในตระกู ลมนั ส คนที มี อายุ ต ั งแต่ ยี สิ บปี ขึ นไปที เสห์ เป็ นสามหมื นสองพั น สอง
ออกรบได้ ท ังหมด
ร้ อยคน
27 จํา นวนคนในตระกู ล ยู ด าห์ 36 คนเบนยามิน โดยพงศ์พันธุ์
(HK) กดว H:CK-CC; HP:I-CC (HH) กดว H:CH-CN (HJ) ปฐก NK:CC; กดว HP:CI-CO
(HP) ปฐก HE:NI; กดว HP:CE (HM) H พศด CM:CJ (HO) กดว H:I-P (NK) กดว H:M-O
(NH) ปฐก JO:C-HH; กดว HP:HO-NM (NJ) กดว H:HK-HC (NP) ปฐก JE:HM
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ของเขา ตามครอบครั ว ตาม นับไว้
เรื อนบรรพบุ รุ ษ ตามจํา นวน 45 ฉะนั น จํา นวนคนอิ สราเอล
รายชื อคนที มี อายุ ต ั งแต่ ยี สิ บปี ทั งหมดที นั บตามเรื อนบรรพขึ นไปทีออกรบได้ ท ังหมด
บุ รุษ ตามจํานวนคนที มี อายุ ต ั ง
37 จํานวนคนในตระกู ลเบนยา- แต่ ยี สิ บปี ขึ นไปทุ กคนในอิ สรามิ น เป็ นสามหมื นห้ าพั น สี ร้ อย เอลซึ งออกรบได้
คน
46 จํา นวนคนทั งหมดที นั บนั น
38 คนดาน โดยพงศ์ พั นธุ์ ของ เป็ นหกแสนสามพั น ห้ าร้ อยห้ า
เขา ตามครอบครั ว ตามเรื อน สิบคน
บรรพบุ รุ ษ ตามจํานวนรายชื อ 47 แต่ มิ ได้ นั บคนเลวี ตามตระคนที มี อายุ ต ั งแต่ ยี สิ บปี ขึ นไปที กู ลบรรพบุรุษของตนรวมด้ วย
ออกรบได้ ท ังหมด
48 เพราะพระเยโฮวาห์ ต รั สกั บ
39 จํา นวนคนในตระกู ลดาน โมเสสว่ า
เป็ นหกหมื นสองพันเจ็ดร้ อยคน
คนเลวีไม่ ตอ้ งเข้าสงคราม
40 คนอาเชอร์ โดยพงศ์ พั นธุ์ 49 "เฉพาะตระกู ล เลวี เ จ้ าอย่ า
ของเขา ตามครอบครั ว ตาม นั บและอย่ าทําสํามะโนครัวไว้ ใน
เรื อนบรรพบุ รุ ษ ตามจํา นวน คนอิสราเอล
รายชื อคนที มี อายุ ต ั งแต่ ยี สิ บปี 50 แต่ เ จ้ าจงตั งคนเลวี ไ ว้ สํา ขึ นไปทีออกรบได้ ท ังหมด
หรั บพลั บพลาพระโอวาท สํา 41 จํานวนคนในตระกู ลอาเชอร์ หรั บบรรดาเครื องใช้ กับทุ กสิ งที
เป็ นสี หมื นหนึ งพันห้ าร้ อยคน
เกี ยวข้ องกับพลับพลา ให้ เขาขน
42 คนนั ฟทาลี โดยพงศ์ พั นธุ์ พลั บพลาและบรรดาเครื องใช้
ของเขา ตามครอบครั ว ตาม กั บปฏิ บัติ งานพลั บพลานั นและ
เรื อนบรรพบุ รุ ษ ตามจํา นวน ตั งเต็นท์อยู่ รอบพลับพลา
รายชื อคนที มี อายุ ต ั งแต่ ยี สิ บปี 51 เมื อจะยกพลั บพลาไป คน
ขึ นไปทีออกรบได้ ท ังหมด
เลวี จะต้ องรื อพลั บพลาลง และ
43 จํานวนคนในตระกู ลนั ฟทาลี เมื อจะตั งพลั บพลาขึ นก็ ใ ห้ คน
เป็ นห้ าหมื นสามพันสี ร้อยคน
เลวี เป็ นผู้ จั ดตั ง ผู้ อื นเข้ ามา
44 จํา นวนคนเหล่ า นี เป็ นคนที ใกล้ พลับพลา ผู้ น ั นต้ องถู กโทษ
โมเสสกับอาโรน และประมุ ขทัง ถึงตาย
สิ บสองคนของคนอิ สราเอล ผู้ 52 ให้ คนอิ สราเอลตั งเต็ น ท์
แทนเรื อนบรรพบุ รุ ษของตนได้ ตามที ของตนแต่ ละพวก และ
(NO) ปฐก NK:P; JP:HN (JK) กดว H:HM-HO; HP:JJ-JM (JJ) กดว HP:PJ
(JP) อพย CH:NM; NO:HP (JM) กดว H:NN; N:CJ-HH (JE) กดว H:NN; HP:PH
(IK) อพย NO:HC; กดว N:M-O (IC) กดว N:CK, NO; J:I-CI (IH) กดว H:H, NJ; HJ:H
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แต่ ละคนตามค่ ายของตน และ สี พันสี ร้อยคน
แต่ ละคนตามธงตระกู ลของตน
7ให้ ตระกู ลเศบู ลุ น เรี ยงถั ดยู 53 แต่ ใ ห้ คนเลวี ต ั งเต็ น ท์ ร อบ ดาห์ ไป เอลี อั บบุ ตรชายเฮโลน
พลั บพลาพระโอวาท เพื อมิ ให้ จะเป็ นนายกองของคนเศบูลุน
พระพิ โรธเกิ ด เหนื อ ชุ ม นุ มชน 8 พลโยธาที นั บไว้ นี มี ห้ าหมื น
อิ สราเอล ให้ ตระกู ลเลวี ปฏิบัติ เจ็ดพันสี ร้อยคน
งานพลับพลาพระโอวาท"
9จํานวนชนทั งหมดที นั บเข้ าใน
54 คนอิ ส ราเอลก็กระทํา ดั งนั น ค่ ายยู ดาห์ ตามกองของเขาเป็ น
เขาทั งหลายกระทํา ตามที พระ หนึ งแสนแปดหมื นหกพั นสี ร้ อย
เยโฮวาห์ ทรงบั ญชาโมเสสไว้ ทุ ก คน เมื อออกเดิ นคนเหล่ านี จะ
ประการ
ยกไปก่ อน
การจัดค่ ายและผู น้ าํ
10 ให้ ธงค่ า ยของรู เ บนตั งทาง
ทิ ศใต้ ตามกองของเขา เอลี ซู ร์
ให้แต่ ละตระกู ล
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส บุ ต รชายเชเดเออร์ จ ะเป็ นนาย
กองของคนรูเบน
และอาโรนว่ า
2 "ให้ คนอิ สราเอลตั งค่ ายอยู่ 11 พลโยธาที นั บไว้ นี มี สี หมื น
ตามธงของตนทุ กคน
ตาม หกพันห้ าร้ อยคน
ธงตราเรื อนบรรพบุ รุ ษของตน 12 ให้ ตระกู ลสิ เ มโอนตั งค่ าย
ให้ ตั งเต็ นท์ หั นหน้ าเข้ าหา เรี ยงถั ดมา เชลู มิ เอลบุ ตรชาย
ซู ริ ชั ดดั ยจะเป็ นนายกองของคน
พลับพลาแห่ งชุ มนุ มทุ กด้ าน
3พวกที ต ั งค่ ายด้ านตะวั นออก สิเมโอน
ทางดวงอาทิตย์ ข ึ น ให้ เป็ นของ 13 พลโยธาที นั บไว้ น ี มี ห้ าหมื น
ธงค่ ายยู ด าห์ ตามกองของเขา เก้ าพันสามร้ อยคน
นาโชนบุ ต รชายอั ม มี น าดั บ จะ 14 ให้ ตระกู ลกาดเรี ยงถั ดรู เบน
ไป เอลี ยาสาฟบุ ตรชายเรอู เอล
เป็ นนายกองของคนยูดาห์
4พลโยธาที นั บไว้ นี มี เจ็ ดหมื น จะเป็ นนายกองของคนกาด
15 พลโยธาที นั บไว้ นี มี สี หมื น
สี พันหกร้ อยคน
5 ให้ ตระกู ลอิ ส สาคาร์ ต ั งค่ าย ห้ าพันหกร้ อยห้ าสิบคน
เรี ยงถั ดมา เนธั นเอลบุ ตรชาย 16 จํา นวนคนทั งหมดที นั บเข้ า
ศุ อาร์ จะเป็ นนายกองของคน ในค่ ายรู เบนตามกองของเขา
เป็ นหนึ งแสนห้ าหมื นหนึ งพั นสี
อิสสาคาร์
6 พลโยธาที นั บไว้ นี มี ห้ าหมื น ร้ อยห้ าสิ บคน เมื อออกเดิ นคน

2

(IN) ลนต CK:P; กดว C:IK; O:CE, HJ; CP:JP; CO:H-I; C ซมอ P:CE; C พศด HN:NH
(H) กดว C:IH; HJ:H; ยชว N:J (N) กดว C:M; M:CH; CK:I, CJ; นรธ J:HK; C พศด H:CK
(E) กดว CK:CJ (CK) กดว CK:P (CP) กดว CK:CO
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เหล่ านี จะเป็ นพวกทีสอง
เซอร์ บุตรชายอั มมี ชั ดดัยจะเป็ น
17 แล้ วให้ ยกพลั บพลาแห่ ง ชุ ม นายกองของคนดาน
นุ มเดิ นตามไป ให้ ค่ ายคนเลวี 26 พลโยธาที นั บไว้ น ี มี หกหมื น
อยู่ กลางกระบวนค่ าย เขาตั ง สองพันเจ็ดร้ อยคน
ค่ า ยอยู่ อั น ดั บใดก็ ใ ห้ ออกเดิ น 27 ให้ ตระกู ลอาเชอร์ ตั งค่ าย
ไปตามอั นดั บนั น ทุ กค่ ายตาม เรี ยงถั ดมา ปากี เอลบุ ตรชาย
อันดับตามธงตระกู ลของตน
โอครานจะเป็ นนายกองของคน
18 ให้ ธงค่ า ยของเอฟราอิ ม ตั ง อาเชอร์
ทางทิศตะวันตกตามกองของเขา 28 พลโยธาที นั บไว้ นี มี สี หมื น
เอลี ชามาบุ ต รชายอั ม มี ฮู ดจะ หนึ งพันห้ าร้ อยคน
เป็ นนายกองของคนเอฟราอิม
29 ให้ ตระกู ล นั ฟทาลี เ รี ยงถั ด
19 พลโยธาที นั บไว้ นี มี สี หมื น ดานไป อาหิ ราบุตรชายเอนันจะ
ห้ าร้ อยคน
เป็ นนายกองของคนนัฟทาลี
20 ให้ คนตระกู ล มนั ส เสห์ เรี ยง 30 พลโยธาที นั บไว้ น ี มี ห้ าหมื น
ถั ดมา กามาลิ เอลบุ ตรชายเป- สามพันสี ร้อยคน
ดาซู ร์ จะเป็ นนายกองของคน 31 จํา นวนคนทั งหมดที นั บเข้ า
มนัสเสห์
ในค่ ายดาน เป็ นหนึ งแสนห้ า
21 พลโยธาทีนับไว้ น ี มีสามหมื น หมื นเจ็ดพั นหกร้ อยคน เมื อ
สองพันสองร้ อยคน
ออกเดิ นคนเหล่ านี จะเป็ นพวก
22 ให้ ตระกู ลเบนยามิ นเรี ยงถั ด สุ ดท้ าย เดิ นตามธงตระกู ลของ
เอฟราอิ มไป อาบี ดั นบุ ตรชาย ตน"
กิ เดโอนี จะเป็ นนายกองของคน 32 คนเหล่ า นี เป็ นชนชาติ อิ ส เบนยามิน
ราเอลที นั บตามเรือนบรรพบุรุ ษ
23 พลโยธาทีนับไว้ น ี มีสามหมื น คนทั งหมดที อยู่ ในค่ ายนั บตาม
ห้ าพันสี ร้อยคน
กองมี ห กแสนสามพั น ห้ าร้ อย
24 จํา นวนคนทั งหมดที นั บเข้ า ห้ าสิบคน
ในค่ ายเอฟราอิ ม ตามกองของ 33 แต่ มิ ไ ด้ นั บพวกเลวี รวมเข้ า
เขาเป็ นหนึ งแสนแปดพั น หนึ ง ในคนอิ สราเอล ตามที พระเยร้ อยคน เมื อออกเดินคนเหล่ านี โฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสส
จะเป็ นพวกทีสาม
34 คนอิ ส ราเอลก็กระทํา ดั งนั น
25 ให้ ธงค่ ายของดานตั งทางทิศ เขาทั งหลายตั งค่ า ยอยู่ ตามธง
เหนือตามกองของเขา อาหิ เย- และยกออกเดิ น ไปทุ กคนตาม
(CM) กดว C:IN; CK:CM, HC (HJ) กดว CK:HH
(NC) กดว CK:HI (NH) อพย HO:HP; กดว C:JP; CC:HC
(NN) กดว C:JM; HP:IM-PH (NJ) กดว C:IJ; HJ:H, I-P
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ครอบครั วของตน ตามเรื อน หน้ าพลั บพลาแห่ งชุ มนุ ม ขณะ
บรรพบุ รุ ษของตน ตามที พระ เขาปฏิบัติงานทีพลับพลา
เยโฮวาห์ ทรงบั ญชาโมเสสไว้ ทุ ก 8 เขาจะดู แลบรรดาเครื องใช้
ประการ
ของพลั บพลาแห่ งชุ มนุ ม และ
พวกปุโรหิ ตและคนเลวี
ปฏิ บั ติ หน้ า ที แทนคนอิ สราเอล
เมื อเขาปฏิบัติงานทีพลับพลา
ถู กแยกตั(งไว้
ต่ อ ไปนี เป็ นพงศ์ พั น ธุ์ ของ 9 จงมอบคนเลวี ไว้ กั บอาโรน
อาโรนและโมเสสครั งเมื อ และกั บ บุ ต รชายทั งหลายของ
พระเยโฮวาห์ ต รั สกั บโมเสสบน อาโรน เขาทังหลายรับเลือกจาก
คนอิ ส ราเอลมอบไว้ กั บอาโรน
ภูเขาซีนาย
2ชื อบุ ตรชายของอาโรนมี ดั งนี แล้ ว
นาดับบุตรหั วปี อาบีฮู เอเลอา- 10 เจ้ าจงแต่ งตั งอาโรนและบุ ตร
ชายทั งหลายของอาโรนให้ ปฏิ ซาร์และอิธามาร์
3 นี แหละเป็ นชื อบุ ต รชายของ บัติงานตามตําแหน่ งปุโรหิ ต แต่
อาโรน ที ได้ เจิ มไว้ เป็ นปุ โรหิ ต คนอื นที เข้ ามาใกล้ จะต้ องถู กลง
เป็ นผู้ ที ท่ านสถาปนาไว้ ให้ ปฏิ - โทษถึงตาย"
11 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
บัติในตําแหน่ งปุโรหิ ต
4 แต่ นาดั บและอาบี ฮู ตายต่ อ โมเสสว่ า
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เมื อเขา 12 "ดู เถิ ด เราเองได้ เลื อกคน
เอาไฟที ผิ ดรู ปแบบมาถวายบู ชา เลวีจากคนอิ สราเอลแทนบรรดา
ต่ อพระพั ก ตร์ พระเยโฮวาห์ ที บุ ต รหั วปี ท่ า มกลางคนอิ ส ราถิ นทุ รกั นดารซี นาย และต่ างก็ เอลที คลอดจากครรภ์ มารดา
ไม่ มีบุตร ดังนั นเอเลอาซาร์และ ก่ อน คนเลวีจะเป็ นของเรา
อิ ธามาร์ จึ งได้ ปรนนิ บั ติ ใ นตํา - 13 เพราะบรรดาบุ ต รหั วปี เป็ น
แหน่ ง ปุ โรหิ ต อยู่ ในสายตาของ ของเรา ในวั นที เราได้ ประหาร
ชี วิ ตบุ ตรหั วปี ทั งหลายในประอาโรนบิดาของเขา
เทศอียิปต์น ั น เราได้ เลือกบรร5พระเยโฮวาห์ ตรัสกับโมเสสว่ า
6 "จงนํา ตระกู ลเลวี เ ข้ ามาใกล้ ดาบุ ตรหั วปี ในอิ สราเอล ทั ง
และตั งเขาไว้ ต่ อ หน้ าอาโรนปุ - มนุ ษย์ แ ละสั ต ว์ เดี ย รั จ ฉานไว้
เป็ นของเรา ทั งหลายเหล่ านี
โรหิ ต ให้ เขาปรนนิบัติอาโรน
7 เขาจะปฏิ บั ติ ห น้ าที แทนอา- ต้ องเป็ นของเรา เราคื อพระเยโรนและแทนชุ มนุ ม ชนทั งหมด โฮวาห์ "

3

(C) อพย P:CP-HM (H) อพย P:HN (N) อพย HO:JC; ลนต O (J) ลนต CK:C-H
(P) กดว O:P-HH; CO:C-M (M) กดว C:IK; O:CC, CI, HJ, HP (E) กดว O:CE; CO:P-M
(CK) อพย HE:E; กดว C:IC (CH) อพย CN:H; กดว N:JC (CN) อพย 13:2, 12, 15
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แต่ ละครอบครัวของคนเลวี
23 ครอบครั ว เกอร์ โชนนั นจะ
ต้ องตั งค่ ายอยู่ ข้างหลั งพลับพลา
คือเกอร์โชน โคฮาท
ด้ านตะวันตก
และเมรารี
14 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส 24 มี เอลี ยาสาฟบุ ตรชายลาเอล
เป็ นหั วหน้ าเรือนบรรพบุ รุษของ
ทีถิ นทุ รกันดารซีนายว่ า
15 "จงนั บคนเลวี ตามเรื อน เกอร์โชน
การจัดค่ ายและการแบ่ งงาน
บรรพบุ รุ ษและตามครอบครั ว
ต่ างๆของครอบครัวเลวี
คื อ ท่ า นจงนั บผู้ ชายทุ ก คนที มี
25 งานที วงศ์ เ กอร์ โชนปฏิ บั ติ
อายุต ั งแต่ เดือนหนึ งขึ นไป"
16 โมเสสจึ งได้ นั บเขาทั งหลาย ในพลั บพลาแห่ งชุ มนุ มมี ง าน
ตามพระดํารั สของพระเยโฮวาห์ พลั บพลา งานเต็นท์ พร้ อมกั บ
เครื องคลุ มเต็นท์และม่ านประตู
ดังทีพระองค์ตรัสสั งไว้
17 ต่ อไปนี เป็ นชื อบุ ตรชายของ พลับพลาแห่ งชุ มนุ ม
เลวี คือเกอร์โชน โคฮาท และ 26 ม่ า นบั ง ลานและม่ า นประตู
ลาน ซึ งอยู่ รอบพลั บพลาและ
เมรารี
18 ชื อบุ ตรชายของเกอร์ โชน แท่ นบู ชา รวมทั งเชื อกโยงทั ง
ตามครอบครั ว คื อลิ บนี และ งานสารพัดทีเกี ยวกับสิ งเหล่ านี
27 วงศ์ โคฮาทมี ครอบครั วอั มชิ เมอี
19 บุ ตรชายของโคฮาทตาม ราม ครอบครั วอิ สฮาร์ ครอบ
ครอบครั ว คื ออั มราม อิ สฮาร์ ครัวเฮโบรน ครอบครัวอุสซีเอล
เหล่ านี เป็ นครอบครัวโคฮาท
เฮโบรน และอุสซีเอล
20 และบุ ตรชายของเมรารี ตาม 28 ตามจํา นวนผู้ ชายทั งหมดที
ครอบครัว คือมาลี และมู ชี นี มีอายุต ั งแต่ เดือนหนึ งขึ นไปเป็ น
เป็ นครอบครัวคนเลวี ตามเรือน แปดพันหกร้ อยคน เป็ นคนปฏิบัติหน้ าทีสถานบริสุทธิV
บรรพบุรุษของเขา
21 วงศ์ เกอร์ โ ชนมี ครอบครั ว 29 บรรดาครอบครั ว ลู ก หลาน
ลิบนีและครอบครั วชิ เมอี เหล่ า ของโคฮาทจะตั งค่ ายอยู่ ทางด้ าน
ใต้ ของพลับพลา
นี เป็ นครอบครัวเกอร์โชน
22 จํานวนคนทั งหลาย คื อจํา- 30 มี เอลี ซาฟานบุ ตรชายอุ สซี นวนผู้ ชายทั งหมดที มีอายุต ั งแต่ เอลเป็ นหั วหน้ าเรื อนบรรพบุ รุ ษ
เดื อนหนึ งขึ นไปเป็ นเจ็ดพั นห้ า ของครอบครัวโคฮาท
31 คนเหล่ า นี มี หน้ าที ดู แลหี บ
ร้ อยคน
(CI) กดว N:NE; HP:PH (CM) ปฐก JP:CC (CO) อพย P:CM (CE) อพย P:CO
(HK) อพย P:CE (HN) กดว C:IN (HI) อพย HI:E; HP:C, M, CJ (HP) อพย HM:E, CH
(HM) C พศด HP:HN (HE) อพย P:CO; กดว C:IN (NK) ลนต CK:J (NC) อพย HI:CK, HN
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พระโอวาท โต๊ะ คั นประที ป ดวงอาทิ ตย์ ข ึ น มี โมเสสและ
แท่ น บู ช าทั งสองและเครื องใช้ อาโรนกั บลู กหลานของท่ าน มี
ต่ า งๆของสถานบริ สุ ท ธิV ซึ งปุ - หน้ าที ดู แลการปรนนิ บัติ ภายใน
โรหิ ตใช้ ปฏิบัติงานและม่ าน ทัง สถานบริ สุ ทธิV และบรรดากิ จการ
งานสารพัดทีเกี ยวกับสิ งเหล่ านี
ที พึ ง กระทํา เพื อคนอิ ส ราเอล
32 เอเลอาซาร์ บุตรชายของอา- และผู้ ใดอื นที เข้ ามาใกล้ จะต้ อง
โรนปุ โรหิ ตเป็ นนายใหญ่ เ หนื อ ถู กลงโทษถึงตาย
หั วหน้ าของคนเลวีและตรวจตรา 39 บรรดาคนที นั บเข้ าในคนเลวี
ผู้ ทีมีหน้ าทีปฏิบัติสถานบริสุทธิV
ซึ งโมเสสและอาโรนได้ นั บตาม
33 วงศ์ เ มรารี มี ค รอบครั วมาลี พระดํารัสของพระเยโฮวาห์ เป็ น
และครอบครั วมู ชี เหล่ านี เป็ น บรรดาผู้ ชายทั งหมดตามครอบ
ครอบครัวเมรารี
ครั วที มี อายุ ต ั งแต่ หนึ งเดื อนขึ น
34 จํา นวนคนทั งหลายคื อ จํา - ไปเป็ นสองหมื นสองพันคน
นวนผู้ ชายทั งหมดที มีอายุต ั งแต่
การไถ่ถอนบุ ตรหัวปี
หนึ งเดื อนขึ นไปเป็ นหกพั นสอง 40 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
ร้ อยคน
โมเสสว่ า "จงนั บบุ ตรชายหั วปี
35 และศุ รี เอลบุ ตรชายอาบี ฮา- ทั งหลายของคนอิ สราเอล ที มี
อิ ลเป็ นหั วหน้ าเรื อนบรรพบุ รุ ษ อายุ ต ั งแต่ หนึ งเดื อนขึ นไป จง
ของครอบครัวเมรารี คนเหล่ านี จดจํานวนรายชื อไว้
จะตั งค่ ายอยู่ ด้ านเหนือของพลับ 41 เจ้ าจงกั น พวกเลวี ไ ว้ ให้ เรา
พลา
(เราคือพระเยโฮวาห์ ) ทังนี เพื อ
36 งานที กาํ หนดให้ แก่ ลู กหลาน แทนบรรดาบุ ตรหั วปี ท่ ามกลาง
เมรารีคื องานดูแลไม้ กรอบพลั บ คนอิสราเอล และให้ สัตว์ท ังปวง
พลา ไม้ กลอน ไม้ เสา ฐานรอง ของคนเลวี แทนสั ตว์ หั วปี ทั ง
และเครื องประกอบสิ งเหล่ านี ท ัง หลายของคนอิสราเอล"
หมด ทั งงานสารพั ดที เกี ยวกั บ 42 ดั งนั นโมเสสจึงได้ นับบรรดา
สิ งเหล่ านี
บุ ตรหั วปี ท่ ามกลางคนอิ สราเอล
37 และเสารอบลาน พร้ อมกั บ ตามทีพระเยโฮวาห์ ตรัสสั งท่าน
ฐานรอง หลักหมุ ดและเชื อกโยง 43 บุ ต รชายหั วปี ทั งหลายตาม
38 และ บุ คคลที จะตั ง ค่ าย จํานวนชื อที นั บได้ ซึ งมี อายุ ต ั ง
อยู่ หน้ าพลั บพลาด้ านตะวันออก แต่ หนึ งเดือนขึ นไป มีสองหมื น
หน้ าพลับพลาแห่ งชุ มนุ ม ด้ านที สองพันสองร้ อยเจ็ดสิบสามคน
(NI) กดว C:IN; H:HI (NP) กดว J:NC-NH
(NO) กดว C:IN; N:M-O, CK; CO:I (NE) กดว N:NJ; J:JO; HP:PH
(JK) กดว N:CI (JC) กดว N:CH, JI
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44 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ ทรงบัญชาโมเสสไว้
โมเสสว่ า
คนโคฮาทรับผิดชอบต่ อ
45 "จงเอาคนเลวี แทนบุ ตรหั วปี
สิงบริ สุทธิ/ ทีสุดในพลับพลา
ทั งหมดของคนอิ สราเอล และ
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
เอาสั ตว์ ทั งหลายของคนเลวี
และอาโรนว่ า
แทนสั ตว์ ของคนอิ สราเอล คน 2 "จงทํา สํา มะโนครั วลู ก หลาน
เลวี จะเป็ นของเรา เราคื อพระ โคฮาท จากคนเลวี ตามครอบ
เยโฮวาห์
ครัวและตามเรือนบรรพบุรุษ
46 สํา หรั บเป็ นค่ า ไถ่ บุ ตรหั วปี 3 จากคนที มี อ ายุ ส ามสิ บปี ถึ ง
ของคนอิสราเอลจํานวนสองร้ อย ห้ าสิ บปี ทุ กคนทีเข้ าปฏิบัติ งาน
เจ็ ด สิ บสามคนที เกิ น จํา นวนผู้ ได้ เพื อทํางานในพลับพลาแห่ ง
ชายคนเลวีน ั น
ชุ มนุ ม
47 เจ้ าจงเก็ บ คนละห้ าเชเขล 4 นี เป็ นงานที ลู ก หลานโคฮาท
คื อ จงเก็ บตามเชเขลของสถาน จะกระทํา ในพลั บพลาแห่ งชุ ม
บริ สุ ทธิV (เชเขลหนึ งมี ยี สิ บเก- นุ ม คื องานที กระทําต่ อสิ งบริ ราห์ )
สุทธิV ทีสุด
48 และมอบเงิ นซึ งต้ องเสี ยเป็ น 5เมื อจะเคลื อนย้ ายค่ ายไป อาค่ าไถ่ ของคนที เกิ นเหล่ านั นให้ โรนและบุ ตรชายของท่ านจะเข้ า
ไว้ แก่ อ าโรนและลู ก หลานของ ไปข้ างใน และปลดม่ านกํา บั ง
ท่าน"
ออกเอาคลุมหี บพระโอวาทไว้
49 โมเสสจึ ง เก็ บเงิ น ค่ า ไถ่ จาก 6แล้ วเอาหนั งของตั วแบดเจอร์
คนเหล่ านั นที เกินกว่ าจํานวนคน คลุ ม และเอาผ้ าสี ฟ้ าล้ วนคลุ ม
ทีคนเลวีไถ่ ไว้
บนนั น และสอดคานหาม
50 คื อท่ านเก็บเงิ นจากบุ ตรหั ว 7 และเอาผ้ าสี ฟ้ าปู ล งบนโต๊ ะ
ปี ของคนอิสราเอล เป็ นเงิ นจํา- สํา หรั บขนมปั ง หน้ าพระพั ก ตร์
นวนหนึ งพั นสามร้ อยหกสิ บห้ า แล้ ววางจานและช้ อน อ่ างนํา
เชเขล นั บตามเชเขลของสถาน และคนโทที ริ น เครื องดื มบู ช า
บริสุทธิV
และขนมปั งหน้ าพระพั กตร์ เป็ น
51 และโมเสสได้ นํา เอาเงิ น ค่ า นิ ตย์ ก ็ใ ห้ วางอยู่ บนผ้ าสี ฟ้ านั น
ไถ่ ให้ แก่ อาโรนและลู ก หลาน ด้ วย
ของอาโรน ตามพระดํา รั สของ 8แล้ วเอาผ้ าสี แดงคลุ ม บนนี
พระเยโฮวาห์ ดังทีพระเยโฮวาห์ เอาหนั ง ของตั วแบดเจอร์ ค ลุ ม

4

(JI) กดว N:CH, JC (JP) อพย CN:CN, CI (JM) อพย NK:CN (IK) กดว N:JP-JM
(IC) กดว N:JO (H) กดว N:HM-NH (N) กดว J:HN, NK, NI; O:HJ (J) กดว J:CI, CE
(I) อพย HI:CK, CP; HP:NC (P) อพย HI:CN; NE:C (M) อพย HI:HN, HE-NK
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อีก แล้ วสอดคานหาม
แต่ เขาต้ องไม่ แตะต้ องของบริ 9แล้ วให้ เขาเอาผ้ าสี ฟ้าคลุ มคั น สุ ทธิV เหล่ านั น เกลื อกว่ าเขาจะ
ประที ปที ใช้ จุ ด คลุ มตะเกี ยง ต้ องตาย สิ งเหล่ านี แหละที เป็ น
ตะไกรตั ดไส้ ตะเกี ยง ถาดใส่ ของประจํา พลั บพลาแห่ งชุ มนุ ม
ตะไกร และบรรดาภาชนะใส่ ซึ งลู ก หลานของโคฮาทจะต้ อง
นํา มันเติมตะเกียง
หาม
10 เอาหนั งของตัวแบดเจอร์ ห่ อ 16 แล้ วเอเลอาซาร์ บุตรชายของ
ตะเกี ยงและเครื อ งประกอบทั ง อาโรนปุ โรหิ ตจะต้ องดู แลนํา มั น
หมด แล้ วใส่ ไว้ บนโครงหาม
สํา หรั บตะเกี ยง เครื องหอม
11 ให้ เขาเอาผ้ าสี ฟ้ ามาคลุ ม เครื องธั ญญบู ชาประจําวัน และ
แท่ นทองคํา เอาหนั งของตั ว นํา มันเจิม และดูแลพลับพลาทัง
แบดเจอร์คลุมไว้ แล้ วสอดคาน หมดกั บบรรดาสิ งของในพลั บหาม
พลานั น คื อสถานบริ สุ ทธิV และ
12 และให้ เขาเอาผ้ าสี ฟ้ าห่ อ เครื องประกอบด้ วย"
ภาชนะเครื องใช้ ซึ งใช้ อยู่ ใน 17 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
สถานบริ สุ ทธิV และคลุ มเสี ยด้ วย และอาโรนว่ า
หนังของตัวแบดเจอร์ และใส่ ไว้ 18 "อย่ าตั ด ตระกู ลครอบครั ว
บนโครงหาม
คนโคฮาทออกเสียจากคนเลวี
13 ให้ เอาขี เถ้ าออกจากแท่ น 19 แต่ จงกระทํา แก่ เ ขาเพื อจะ
บูชา เอาผ้ าสีม่วงคลุมแท่นเสีย
ให้ มีชีวิตและไม่ ตาย เมื อเขาทัง
14 เอาภาชนะประจํา แท่ นทั ง หลายเข้ ามาใกล้ ของบริ สุ ท ธิV ที
หมดซึ งเป็ นเครื องใช้ ประจํา สุดเหล่ านั น คื ออาโรนและบุตร
แท่น มีกระถางไฟ ขอเกี ยวเนื อ ชายทังหลายของอาโรนจะเข้ าไป
พลั ว ชาม และภาชนะประจํา ตั งเขาทั งหลายไว้ ตามงานและ
แท่ นทั งสิ นวางไว้ ข้ างบน แล้ ว ภาระของเขาทุ กคน
เอาหนั ง ของตั วแบดเจอร์ ค ลุ ม 20 แต่ อ ย่ า ให้ คนโคฮาทเข้ าไป
และสอดคานหาม
มองของบริ สุ ทธิV แม้ แต่ อึ ดใจ
15 เมื ออาโรนและบุ ตรชายคลุ ม เดียวเกลือกว่ าเขาจะต้ องตาย"
สถานบริ สุ ท ธิV และคลุ ม บรรดา
หน้าทีต่างๆของคนเกอร์โชน
เครื องใช้ ของสถานบริ สุ ทธิV เสร็จ 21 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
แล้ ว เมื อถึงเวลาเคลื อนย้ ายค่ าย ว่ า
ลู กหลานโคฮาทจึ งจะเข้ ามาหาม 22 "จงทําสํา มะโนครั วลู กหลาน
(E) อพย HI:NC, NM-NO (CC) อพย NK:C-I (CH) อพย HI:E; C พศด E:HE
(CI) กดว N:NC; M:E; CK:HC; พบญ NC:E (CP) อพย HI:P; HE:NO; NK:HN-HI, NJ
(CE) กดว J:J (HK) อพย CE:HC; C ซมอ P:CE (HH) กดว N:HH
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เกอร์ โชน ตามเรื อนบรรพบุ รุ ษ อาโรนปุ โรหิ ตจะบั งคั บดู แลงาน
ตามครอบครัวของเขาด้ วย
ของคนเหล่ านั น
23 เจ้ าจงนั บคนที มี อ ายุ ต ั งแต่
หน้าทีต่างๆของคนเมรารี
สามสิบปี ถึงห้ าสิบปี ทุ กคนทีเข้ า 29 ฝ่ ายคนเมรารี น ั น เจ้ าจงนั บ
ปฏิ บั ติ งานได้ เพื อทํา งานใน เขาตามครอบครั ว ตามเรื อน
พลับพลาแห่ งชุ มนุ ม
บรรพบุรุษ
24 ต่ อไปนี เป็ นการงานของ 30 เจ้ าจงนั บคนที มี อายุ สามสิ บ
ครอบครั วเกอร์ โชน คื องาน ปี ขึ นไปถึงห้ าสิ บปี ทุ กคนที เข้ า
ปรนนิบัติและงานแบกภาระ
ปฏิบัติงานได้ เพื อทํางานในพลับ
25 ให้ เขาทั งหลายขนม่ านพลั บ พลาแห่ งชุ มนุ ม
พลา และขนพลั บพลาแห่ งชุ ม 31 และต่ อไปนี เป็ นสิ งที กาํ หนด
นุ ม พร้ อมกั บผ้ าคลุ ม และหนั ง ให้ เขาขน งานทังหมดของเขาใน
ของตั วแบดเจอร์ ที ค ลุ ม อยู่ ข้ าง การปรนนิ บั ติ พลั บพลาแห่ งชุ ม
บน และผ้ าม่ านสําหรับบังประตู นุ ม คื อไม้ กรอบพลั บพลา ไม้
พลับพลาแห่ งชุ มนุ ม
กลอน ไม้ เสาและฐานรอง
26 และม่ านบั งลาน และม่ าน 32 เสารอบลานพร้ อมกั บฐาน
ทางเข้ าประตู ลาน ซึ งอยู่ รอบ รอง หลั กหมุ ดและเชื อกโยง
พลั บพลาและแท่ นบู ชา และ เครื องใช้ และเครื องประกอบสิ ง
เชื อกโยง และเครื องใช้ สอยทั ง เหล่ านี ทั งหมด เจ้ าจงกํา หนด
สิ น เขาจะต้ องกระทํางานที ควร ชื อสิ งของทีเขาต้ องหาม
กระทํา ทุ กอย่ า งที เกี ยวกั บ สิ ง 33 นี เป็ นการงานของครอบครั ว
เหล่ านี
คนเมรารี เป็ นงานทั งหมดของ
27 ให้ อาโรนและบุ ตรชายทั ง เขาในการปรนนิ บั ติ พลั บพลา
หลายของอาโรนบั งคั บบั ญชา แห่ งชุ มนุ ม ในบั งคับบัญชาของ
บุ ต รชายทั งหลายของเกอร์ โชน อิ ธ ามาร์ บุ ต รชายของอาโรนปุ เรื องทุ กสิ งที เขาจะต้ องขน และ โรหิ ต"
งานทุ กอย่ างที เขาจะต้ องกระทํา
การสํารวจสํามะโนครัว
และเจ้ าจะต้ องกํา หนดทุ กสิ งที 34 โมเสสและอาโรนและบรรดา
เขาจะต้ องขน
หั วหน้ าของชุ มนุ ม ชนได้ นั บคน
28 นี เป็ นการงานของครอบครั ว โคฮาท ตามครอบครั วและตาม
คนเกอร์ โ ชนในพลั บพลาแห่ ง เรือนบรรพบุรุษ
ชุ มนุ ม และอิธามาร์บุตรชายของ 35 ทุ กคนที มี อายุ ต ั งแต่ สามสิ บ
(HN) กดว J:N; C พศด HN:N, HJ, HM (HJ) กดว M:M (HI) อพย HP:CJ; NP:O
(HO) กดว J:NN (HE) กดว N:NN-NM (NK) กดว J:N; O:HJ-HP
(NC) อพย HP:CI (NH) อพย HI:E; NO:HC (NJ) กดว J:H (NI) กดว J:JM
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ปี ขึ นไปถึ งห้ าสิ บปี ที เข้ าปฏิ บั ติ งานได้ เพื อทํางานในพลั บพลา
งานได้ เพื อทํา งานในพลั บพลา แห่ งชุ มนุ ม
แห่ งชุ มนุ ม
44 จํา นวนคนตามครอบครั ว
36 และจํา นวนคนตามครอบ ของเขาเป็ นสามพันสองร้ อยคน
ครั วของเขาเป็ นสองพันเจ็ดร้ อย 45 นี แหละเป็ นจํา นวนคนที นั บ
ห้ าสิบคน
ได้ ในครอบครั วคนเมรารี ซึ ง
37 นี แหละเป็ นจํา นวนคนใน โมเสสและอาโรนได้ นั บไว้ ตามที
ครอบครั วของโคฮาท บรรดาผู้ พระเยโฮวาห์ ตรัสสั งโดยโมเสส
ปฏิ บั ติ งานในพลั บพลาแห่ ง ชุ ม 46 บรรดาคนเลวี ที นั บได้ ผู้ ที
นุ ม ซึ งโมเสสและอาโรนได้ นั บ โมเสสและอาโรนและบรรดา
ไว้ ตามที พระเยโฮวาห์ ตรั ส สั ง หั วหน้ าของคนอิ สราเอลได้ นั บ
โดยโมเสส
ไว้ ตามครอบครัว ตามเรือน
38 จํานวนคนในลูกหลานเกอร์- บรรพบุรุษ
โชน ตามครอบครัว ตามเรือน 47 ทุ กคนที มี อายุ ต ั งแต่ สามสิ บ
บรรพบุรุษ
ปี ถึ ง ห้ าสิ บ ปี ที เข้ าปฏิ บั ติ ง าน
39 ทุ กคนที มี อายุ ต ั งแต่ สามสิ บ และทํา งานขนภาระได้ ในพลั บปี ขึ นไปถึ งห้ าสิ บปี ที เข้ าปฏิ บั ติ พลาแห่ งชุ มนุ ม
งานได้ เพื อทํางานในพลั บพลา 48 จํา นวนคนที นั บได้ นั นเป็ น
แห่ งชุ มนุ ม
แปดพันห้ าร้ อยแปดสิบคน
40 จํา นวนคนตามครอบครั ว 49 เขาทั งหลายได้ ถู กนั บตามที
ตามเรื อนบรรพบุ รุ ษ เป็ นสอง พระเยโฮวาห์ ตรั สสั งทางโมเสส
พันหกร้ อยสามสิบคน
ให้ ทุกคนทํางานปรนนิ บัติ หรือ
41 นี เป็ นจํา นวนคนในครอบ งานขนของเขา ดังนี แหละโมเสส
ครั วคนเกอร์ โชน บรรดาผู้ ปฏิ- ได้ นั บเขาไว้ ตามที พระเยโฮวาห์
บั ติ งานในพลั บพลาแห่ งชุ ม นุ ม ทรงบัญชาโมเสส
ซึ งโมเสสและอาโรนได้ นั บ ไว้
คนโรคเรื( อนต้องไปนอกค่ าย
ตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
42 จํา นวนคนในครอบครั วคน
ว่ า
เมรารี ตามครอบครัว ตามเรือน 2 "จงบั ญชาคนอิ ส ราเอลให้ สั ง
บรรพบุรุษ
บรรดาคนโรคเรื อน และทุ กคน
43 ทุ กคนที มี อายุ ต ั งแต่ สามสิ บ ที มี สิ งไหลออก และคนใดที
ปี ขึ นไปถึ งห้ าสิ บปี ที เข้ าปฏิ บั ติ มลทิ น เพราะการถู กซากศพให้

5

(JC) กดว J:HH (JI) กดว J:HE
(JP) กดว N:NE; HP:IM-PH; C พศด HN:N-HN (JM) กดว J:N, HN, NK
(JE) กดว J:C, CI, HC, HJ, NC (H) ลนต CN:N, O, JP; CI:H; HC:C; กดว E:P, CK
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ไปนอกค่ าย
10 สิ งบริ สุ ทธิV ของทุ กคนให้ ตก
3เจ้ า จงสั งทั งผู้ ชายและผู้ หญิ ง เป็ นของปุ โรหิ ตและทุ กสิ งที เขา
ให้ ไปนอกค่ าย เพื อมิ ให้ เขา นําไปถวายปุ โรหิ ตก็ต้ องตกเป็ น
กระทําให้ ค่ ายของเขาซึ งเราสถิต ของปุโรหิ ต"
อยู่ ท่ามกลางนั นเป็ นมลทิน"
11 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
4และคนอิ สราเอลก็กระทํา ตาม โมเสสว่ า
และสั งคนเหล่ านั นให้ ไปนอก การทดสอบผู ห้ ญิงทีอาจเป็ นชู ้
ค่ าย พระเยโฮวาห์ ตรัสสั งโมเสส 12 "จงกล่ าวแก่ คนอิ สราเอลว่ า
ไว้ ประการใด คนอิ สราเอลก็ ถ้ าภรรยาของผู้ ชายคนใดหลง
กระทําตามอย่ างนั น
ประพฤตินอกใจสามี
5พระเยโฮวาห์ ตรัสกับโมเสสว่ า
13 มี ชายอื นมานอนร่ วมกั บนาง
6"จงกล่ าวแก่ คนอิสราเอลว่ า ผู้ พ้ นตาสามี ของนาง แม้ นางได้
ชายก็ดี หรื อผู้ หญิ งก็ดี กระทํา กระทําตัวให้ เป็ นมลทินแล้ ว แต่
บาปอย่ างที มนุ ษย์ กระทํา คื อ ไม่ มี ใครรู้ เห็นและยั งไม่ มี พยาน
ประพฤติ การละเมิ ดต่ อพระเย- เพราะจับไม่ ได้ คาที
โฮวาห์ และผู้ น ั นมีความผิดแล้ ว
14 จิตหึ งหวงก็มาสิงสามี เขาจึง
7ก็ให้ ผู้ นั นสารภาพความผิ ดที หึ งหวงภรรยาของเขา และภรรเขาได้ กระทํา และให้ เขาคืนสิ งที ยาได้ กระทํา ตั วให้ มลทิ น หรื อ
ละเมิ ดซึ งเขาได้ มานั นเต็ มตาม จิ ตหึ งหวงมาสิ งสามี เขาจึ งหึ ง
เดิ ม ทั งเพิ มอี กหนึ งในห้ าส่ วน หวงภรรยาของเขา แม้ ว่าภรรยา
ให้ แก่ เจ้ าของเดิ ม ผู้ ที เขาได้ มิได้ กระทําตัวให้ มลทิน
กระทําการละเมิดต่ อนั น
15 ก็ให้ ชายผู้ นั นพาภรรยาของ
8 แต่ ถ้ าคนนั นไม่ มี พี น้ องที จ ะ ตนไปหาปุ โรหิ ต นําเครื องบู ชา
รั บของคื น ก็ ใ ห้ ถวายของที คื น สํา หรั บภรรยาไป มี แป้ งข้ าว
นั นแด่ พระเยโฮวาห์ ทางปุ โรหิ ต บาร์ เลย์ หนึ งในสิ บเอฟาห์ อย่ า
รวมทั งแกะผู้ สํา หรั บบู ชาลบมล ให้ เขาเทนํา มั นหรื อใส่ กาํ ยานใน
ทินบาปซึ งเขาต้ องบูชาลบมลทิน แป้ งนั น เพราะเป็ นธัญญบู ชา
บาปของเขา
เรื องความหึ งหวง เป็ นธั ญญV
9 และของบริ สุ ท ธิ ที คนอิ ส รา- บู ชาแห่ งความรําลึกฟื นให้ ระลึ ก
เอลนํา มาถวายทุ ก สิ งอั น นํา มา ถึงความชั วช้ า
ให้ แก่ ปุโรหิ ตก็ตกเป็ นของปุ โร- 16 และปุ โรหิ ตจะนํานางมาใกล้
หิ ต
ให้ เข้ าเฝ้ าพระเยโฮวาห์
(N) ลนต HP:CC-CH; กดว NI:NJ (P) ลนต I:CJ-P:M (M) ลนต I:I; P:J-I; HP:JK-JC
(O) ลนต I:CI; P:P-M; M:M (E) อพย HE:HO; ลนต P:CM-CO, HP (CK) ลนต CK:CN
(CN) ลนต CO:HK; HK:CK (CJ) สภษ P:NJ; พซม O:P (CI) ลนต I:CC; C พกษ CM:CO
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17 และปุ โรหิ ตจะเอานํา บริ สุ ทธิV และกระทําท้ องเจ้ าให้ ป่องแล้ ว
ที ใส่ ภาชนะดิ น ปุ โรหิ ตจะเอา 22 ขอให้ นํา แห่ งคํา สาปแช่ งนี
ผงคลี ที พื นพลั บพลาใส่ ใ นนํา
เข้ าในตั วเจ้ ากระทํา ให้ ท้ องเจ้ า
นั น
ป่ อง และกระทํา ให้ โคนขาเจ้ า
18 และปุ โรหิ ตจะให้ นางเข้ าเฝ้ า ลีบไป' และนางนั นจะต้ องกล่ าว
พระเยโฮวาห์ และแก้ มวยผม ว่ า `เอเมน เอเมน'
ของนางออก และส่ งธั ญญบู ชา 23 แล้ วปุโรหิ ตจะเขี ยนคําสาปนี
แห่ งความรําลึกให้ นางถือไว้ อัน ลงในหนั งสื อ และลบความนั น
เป็ นธั ญญบู ชาแห่ งความหึ งหวง ออกเสียด้ วยนํา แห่ งความขมขื น
แล้ วปุ โรหิ ตจะถื อนํา แห่ ง ความ 24 แล้ วให้ ห ญิ งนั นดื มนํา
ขมขื นที นํา การสาปแช่ งนั นไว้ แห่ งความขมขื นที นํา การสาป
เอง
แช่ ง แล้ วนํา ที นาํ การสาปแช่ ง
19 แล้ วปุ โรหิ ต จะให้ นางปฏิ - นั นจะเข้ าไปในตั วนางเป็ นความ
ญาณตั วว่ า `ถ้ าไม่ มี ชายใดมา เฝื อนฝาด
นอนกับเจ้ า หรือเจ้ าไม่ หันเหไป 25 และปุ โรหิ ตจะเอาธั ญญบู ชา
กระทํา มลทิ น เมื อเจ้ ายั งอยู่ ใน แห่ งความหึ งหวงออกจากมื อ
อํานาจของสามี ก็ให้ เจ้ าพ้ นเสีย นาง แกว่ งไปแกว่ งมาถวาย
จากนํา แห่ งความขมขื นที นาํ การ ธั ญญบู ชานั นต่ อพระพั กตร์ พระ
สาปแช่ งนี
เยโฮวาห์ แล้ วนําไปถวายทีแท่น
20 แต่ ถ้ าเจ้ าได้ หลงไปแม้ เจ้ า บูชา
อยู่ ในอํา นาจของสามี และได้ 26 และปุ โรหิ ตจะหยิ บธั ญญบู กระทําตั วเองให้ เป็ นมลทินและ ชากํา มื อ หนึ งเป็ นส่ วนที ระลึ ก
ชายอื นนอกจากสามี ได้ เข้ านอน แล้ วเผาเสียบนแท่นบูชา แล้ วจึง
ด้ วยแล้ ว'
ให้ หญิงนั นดื มนํา นั น
21 ก็ ใ ห้ ปุ โรหิ ตกระทํา ให้ หญิ ง 27 เมื อให้ หญิ ง นั นดื มนํา แล้ ว
นั นกล่ าวคํา ปฏิ ญ าณสาปแช่ ง ต่ อมา ถ้ านางกระทํา ตั วให้ มล
และปุ โรหิ ต จะกล่ า วแก่ ผ้ ู หญิ ง ทินและประพฤตินอกใจสามี นํา
นั นว่ า `ขอให้ พระเยโฮวาห์ ทรง ที นาํ การสาปแช่ งนั นจะเข้ าในตัว
กระทํา เจ้ าให้ เป็ นคํา สาปแช่ ง นางเป็ นความเฝื อนฝาด ท้ องจะ
และเป็ นคํา ปฏิ ญาณท่ า มกลาง ป่ องและโคนขาจะลี บไป และ
ชนชาติ ของเจ้ า ในเมื อพระเย- หญิงนั นจะเป็ นคําสาปแช่ งท่ามโฮวาห์ กระทํา ให้ โคนขาเจ้ าลี บ กลางชนชาติของนาง
(CO) ฮบ CN:J (HC) ยชว P:HP; C ซมอ CJ:HJ; นหม CK:HE; ยรม HE:HH
(HH) พบญ HM:CI-HP; สดด CKE:CO (HI) ลนต H:H, E; O:HM
(HP) ลนต H:H, E (HM) กดว I:HC; พบญ HO:NM; อสย PI:CI; ยรม HJ:E; HE:CO, HH
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28 ถ้ าหญิงนั นมิได้ มีมลทิน แต่ เมล็ดหรือเปลือกองุ่ นก็ดี
บริสุทธิV นางจะพ้ นความผิดและ 5ตลอดเวลาที เขาปฏิ ญาณปลี ก
ตั งครรภ์
ตัวออกมานั น อย่ าให้ มีดโกนถู ก
29 นี เป็ นพระราชบั ญญั ติ เรื อง ศี รษะของเขา เขาต้ องบริ สุ ทธิV
ความหึ งหวงเมื อภรรยาแม้ จะ จนกว่ าจะสิ นกํา หนดเวลาที
อยู่ ในอํา นาจของสามี ได้ หลงไป เขาปลี กตั วออกมาถวายแด่ พระ
กระทําตนให้ มีมลทิน
เยโฮวาห์ เขาจะต้ องไว้ ผมยาว
30 หรื อเมื อจิ ตหึ งหวงสิ งผู้ ชาย 6 ตลอดเวลาที เขาปลี ก ตั วออก
และเขาหึ งหวงภรรยาของเขา มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เขา
แล้ วเขาต้ องให้ นางไปเข้ าเฝ้ า ต้ องไม่ เข้ าใกล้ ศพ
พระเยโฮวาห์ และปุ โรหิ ตจะ 7อย่ าทําตั วให้ มี มลทิ นด้ วยบิ ดา
ปฏิบัติ ต่ อนางตามพระราชบั ญ- มารดา หรื อพี น้ องชายหญิ งที
ญัติน ี ทุกประการ
ตาย เพราะทีเขาปลีกตัวออกมา
31 ผู้ ชายจึ ง จะพ้ นความชั วช้ า ถวายแด่ พระเจ้ านั นเป็ นพั นธนะ
แต่ ผ้ ู หญิ ง จะต้ องรั บโทษความ ของเขา
ชั วช้ าของนาง"
8 ตลอดเวลาที เขาปลี ก ตั วออก
คนทีปฏิ ญาณเป็ นนาศี ร ์
มา เขาต้ องบริ สุ ทธิV แด่ พระเยพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส โฮวาห์
9และถ้ ามี คนมาตายอยู่ ใกล้ ตั ว
ว่ า
2 "จงกล่ าวแก่ คนอิ ส ราเอลว่ า เขาปั จจุ บั นทันด่ วน ศี รษะของ
เมื อผู้ ชายก็ดี ผู้ หญิงก็ดี ปลีกตัว เขาที ชาํ ระให้ บริ สุ ทธิV ไว้ ก็เป็ น
ด้ วยการกระทําสัตย์ปฏิญาณ คือ มลทิ นเสี ยแล้ ว เขาต้ องโกน
ปฏิญาณเป็ นนาศี ร์ คื อปลี กตั ว ศี รษะของเขาในวันชําระตัว คื อ
ในวั นที เจ็ดนั น เขาต้ องโกน
ออกถวายแด่ พระเยโฮวาห์
3 ก็ ใ ห้ ผู้ นั นปลี กตั วออกจาก ศีรษะ
เหล้ าองุ่ นและสุ รา เขาต้ องไม่ 10 ในวั น ที แปดเขาต้ องนํา นก
ดื มนํา ส้ มทีได้ จากเหล้ าองุ่ นหรือ เขาสองตั ว หรื อนกพิ ราบหนุ่ ม
สุรา ไม่ ดื มนํา องุ่ นหรือรับประ- สองตั วไปให้ ปุ โรหิ ตที ประตู
พลับพลาแห่ งชุ มนุ ม
ทานองุ่ น ไม่ ว่าสดหรือแห้ ง
4 ตลอดเวลาที เขาปลี ก ตั วออก 11 และปุ โรหิ ต จะถวายบู ชาตั ว
มานั น เขาต้ องไม่ รับประทานสิ ง หนึ งเป็ นเครื องบู ชาไถ่ บาป อี ก
ใดที ได้ จากต้ นองุ่ น แม้ เป็ น ตั วหนึ งถวายเป็ นเครื องเผาบู ชา

6

(HE) กดว I:CE (NC) ลนต HK:CM, CE-HK (H) ลนต HM:H; วนฉ CN:I (N) ลนต CK:E
(I) วนฉ CN:I; CP:CM; C ซมอ C:CC (P) ลนต HC:C-N, CC (M) ลนต HC:C-H; กดว E:P
(O) H คร P:CM-CO (E) ลนต CJ:O-E; กจ CO:CO; HC:HJ (CK) ลนต I:M; CJ:HH
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ลบมลทิ นให้ เขา เพราะเขาได้ เครื องเผาบูชา
กระทําผิดเหตุ เรื องศพ และเขา 17 และปุ โรหิ ตจะถวายแกะผู้
ต้ องชําระศี รษะให้ บริ สุ ทธิV ในวั น เป็ นเครื องสั นติ บูชาแด่ พระเยนั นอีก
โฮวาห์ พร้ อมกับขนมปั งไร้ เชื อ
12 และให้ เขาปลี กตั วออกถวาย กระจาดหนึ ง ปุ โรหิ ตจะถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์ ตลอดเวลาการ ธั ญญบู ชา และเครื องดื มบู ชาที
ปลี กตั วของเขา และนํา ลู กแกะ คู่ กันด้ วย
อายุ หนึ งขวบมาเป็ นเครื องบู ชา 18 และผู้ เป็ นนาศีร์ จะโกนศี รษะ
ไถ่ การละเมิ ด แต่ เวลาก่ อนนั น แห่ งการปลี กตัวนั นที ประตูพลับ
นั บไม่ ได้ เพราะการปฏิ ญาณ พลาแห่ งชุ มนุ ม และนําเอาผมที
ปลี ก ตั วของเขานั นมี มลทิ น เสี ย ศี รษะแห่ งการปลี กตั วนั นไปใส่
แล้ ว
ไฟทีอยู่ ใต้ เครื องสันติบูชาเสีย
13 เมื อเวลาปลี กตัวของเขาครบ 19 เมื อผู้ เป็ นนาศี ร์ โกนผมแห่ ง
แล้ ว พระราชบั ญญั ติ ของพวก การปลีกตัวเสร็จแล้ ว ปุโรหิ ตจะ
นาศีร์มีดังนี ให้ นาํ เขามาทีประตู นําเนื อสันขาหน้ าของแกะตั วผู้ ที
พลับพลาแห่ งชุ มนุ ม
ต้ มแล้ ว กับขนมไร้ เชื อก้ อนหนึ ง
14 ให้ เขาถวายเครื องบู ช าแด่ จากกระจาด และขนมแผ่ นไร้
พระเยโฮวาห์ คื อลู กแกะผู้ อายุ เชื อแผ่ นหนึ งวางไว้ ในมื อ ทั ง
ขวบหนึ งที ปราศจากตํา หนิ เป็ น สองของผู้ เป็ นนาศีร์น ั น
เครื องเผาบู ชา และลู กแกะเมี ย 20 แล้ วปุ โรหิ ตจะนํา ของเหล่ า
อายุ ขวบหนึ งที ปราศจากตํา หนิ นั นแกว่ งไปแกว่ งมาเป็ นเครื อง
เป็ นเครื องบูชาไถ่ บาป และแกะ บู ช าแกว่ งถวายต่ อพระพั ก ตร์
ผู้ ตั วหนึ งที ปราศจากตํา หนิ เป็ น พระเยโฮวาห์ เป็ นส่ วนบริสุทธิV ที
เครื องสันติบูชา
กั นไว้ สาํ หรั บปุ โรหิ ต พร้ อมกั บ
15 และขนมปั ง ไร้ เชื อกระจาด เนื ออกที แกว่ งถวาย และเนื อ
หนึ ง ขนมทําด้ วยยอดแป้ งคลุ ก โคนขาที ถวายแล้ ว ต่ อจากนี ผู้
นํา มัน ขนมแผ่ นไร้ เชื อทานํา มัน เป็ นนาศีร์กด็ ื มนํา องุ่ นได้
พร้ อมกั บเครื องธั ญญบู ชาและ 21 นี เป็ นพระราชบั ญญั ติ ของผู้
เครื องดื มบูชาทีคู่ กัน
เป็ นนาศี ร์ ผ้ ู ปฏิ ญาณและเครื อง
16 และปุ โรหิ ตจะนําของเหล่ านี บู ช าของเขาที ถวายแด่ พระเยถวายต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ โฮวาห์ ในการปลี กตั ว นอกจาก
แล้ วถวายเครื องบู ชาไถ่ บาปและ สิ งอื นๆที เขาถวายได้ ดั งนั น
(CH) ลนต I:P (CN) กจ HC:HP (CJ) ลนต J:H, HM, NH; N:P
(CI) อพย HE:H; ลนต H:J; กดว CI:I, M, CK (CO) กดว P:E; กจ HC:HN-HJ
(CE) อพย HE:HN-HJ; ลนต M:HO-NJ; C ซมอ H:CI (HK) อพย HE:HM-HO
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แหละเขาต้ องกระทํา ตามพระ บริสุทธิV แล้ ว
ราชบั ญญั ติ ของการปลี กตั วออก 2 บรรดาประมุ ขของคนอิ ส ราไปเป็ นนาศี ร์ ตามที เขาได้ ปฏิ- เอล หั วหน้ าเรือนบรรพบุรุษ คือ
ญาณไว้ "
ประมุ ขของตระกู ลต่ างๆ ผู้ อยู่
22 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส เหนื อผู้ ที ข ึ นทะเบี ยนไว้ ได้ เข้ า
ว่ า
มาถวายของ
23 "จงกล่ าวแก่ อาโรนและบุ ตร 3และได้ นาํ ของบู ชามาถวายต่ อ
ชายทังหลายของอาโรนว่ า ท่าน พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์
มี
ทั งหลายจงอวยพรแก่ คนอิ สรา- เกวียนประทุ นหกเล่ มกับวัวหกคู่
เอลดั งต่ อไปนี คื อว่ าแก่ เขาทั ง ประมุ ขสองคนนํา เกวี ยนเล่ ม
หลายว่ า
หนึ งและวัวคนละตัว ถวายเสียที
24 ขอพระเยโฮวาห์ ทรงอํา นวย หน้ าพลับพลา
พระพรแก่ ท่าน และพิทักษ์รัก- 4แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมษาท่าน
เสสว่ า
25 ขอพระเยโฮวาห์ ทรงให้ พระ 5 "จงรั บของเหล่ า นี ไว้ จากเขา
พั ก ตร์ ของพระองค์ ท อแสงแก่ เพื อจะได้ ใช้ ในการปรนนิ บั ติ ที
ท่าน และทรงพระกรุณาท่าน
พลั บพลาแห่ งชุ มนุ ม จงมอบไว้
26 ขอพระเยโฮวาห์ ทรงมี สี พระ กั บคนเลวี แก่ ทุ กคนตามงาน
พั กตร์แช่ มชื นต่ อท่ านและประ- ปรนนิบัติของเขา"
ทานสันติสุขแก่ ท่าน
6 โมเสสจึ ง นํา เกวี ยนและวั วไป
27 ดั ง นั นแหละให้ เขาประทั บ มอบให้ แก่ คนเลวี
นามของเราเหนื อ คนอิ สราเอล 7 ท่ านให้ เกวี ยนสองเล่ มกั บวั ว
และเราจะได้ อวยพรแก่ เ ขาทั ง สองคู่ แก่ บุ ต รชายทั งหลายของ
หลาย"
เกอร์ โชนตามงานปรนนิ บัติ ของ
การถวายสิงของของบรรดา
เขา
8ท่ านมอบเกวี ยนสี เล่ มและวั ว
ประมุ ขคนอิ สราเอล
เมื อวันทีโมเสสจัดตั งพลับ- สี คู่ ให้ แก่ บุ ต รชายทั งหลายของ
พลาเสร็จ และได้ เจิมและได้ เมรารี ตามงานปรนนิ บัติ ของเขา
ชํา ระพลั บพลากั บบรรดาเครื อง ซึ งเป็ นตามคําชี แจงของอิ ธามาร์
ใช้ สอยประจํา พลั บพลาให้ บริ - บุตรชายอาโรนปุโรหิ ต
สุ ทธิV และได้ เจิ มและชําระแท่ น 9 แต่ ท่ านมิ ได้ มอบอะไรให้ แก่
บูชากับภาชนะประจําทั งหมดให้ บุ ตรชายของโคฮาท เพราะงาน

7

(HJ) พบญ HO:N-P; สดด CHC:M; ยน M:CC (HI) ปฐก JN:HE; อพย NN:CE; สดด NC:CP
(HP) ลนต HP:P; สดด J:P; OE:CI; อสย HP:N (HM) อพย HK:HJ; กดว HN:HK
(C) อพย JK:CO (H) กดว C:J (M) กดว J:HJ-HO (O) กดว J:HE-NN (E) กดว J:P-CI
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ปรนนิ บัติ ของเขาเป็ นงานที ต้ อง เป็ นเครื องสั นติบูชา สิ งเหล่ านี
หามสิ งของบริสุทธิV บนบ่ า
เป็ นของถวายของนาโชนบุ ต ร
10 และบรรดาประมุ ขก็ นาํ ของ ชายของอัมมีนาดับ
บูชามา เพื องานมอบถวายแท่น 18 วั นที ส องเนธั นเอลบุ ตรชาย
บู ชาในวั นที ทํา พิ ธี เจิ มแท่ น ศุอาร์ ประมุ ขของตระกู ลอิสสาบู ชานั น และพวกประมุ ขต่ างก็ คาร์ถวายของ
ถวายเครื องบู ชาของตนหน้ า 19 เขาถวายของถวายของเขา
แท่นบูชา
เป็ นจานเงิ น ลู ก หนึ งหนั ก หนึ ง
11 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส ร้ อยสามสิ บเชเขล ชามเงิ นลู ก
ว่ า "ให้ พวกประมุ ขมาถวาย หนึ งหนั กเจ็ด สิ บเชเขลตามเชเครื องบู ช าของเขาวั น ละคนใน เขลของสถานบริสุทธิV ภาชนะทัง
งานมอบถวายแท่นบูชา"
สองนี มี ยอดแป้ งคลุ กนํา มันเต็ม
12 ผู้ ที ถวายเครื องบู ช าในวั น เพื อเป็ นธัญญบูชา
แรกคือนาโชนบุ ตรชายอัมมี นา- 20 ช้ อนทองคําคั นหนึ งหนั กสิ บ
ดับแห่ งตระกู ลยูดาห์
เชเขล มีเครื องหอมสําหรั บเผา
13 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น เต็ม
ลู ก หนึ งหนั ก หนึ งร้ อยสามสิ บ 21 วั วหนุ่ มตั วหนึ ง แกะผู้ ตั ว
เชเขล และชามเงินลูกหนึ งหนัก หนึ ง ลู กแกะอายุ หนึ งขวบตั ว
เจ็ดสิ บเชเขล ตามเชเขลของ หนึ ง เป็ นเครื องเผาบูชา
สถานบริสุทธิV ภาชนะทังสองนี มี 22 ลู กแพะผู้ ตั วหนึ งเป็ นเครื อง
ยอดแป้ งคลุ กนํา มั นเต็ม เพื อ บูชาไถ่ บาป
เป็ นธัญญบูชา
23 และวั วผู้ สองตั ว แกะผู้ ห้ า
14 ช้ อนทองคําคั นหนึ งหนั กสิ บ แพะผู้ ห้ า ลู กแกะอายุ หนึ งขวบ
เชเขล มีเครื องหอมสําหรั บเผา ห้ า เป็ นเครื องสั นติ บู ชา สิ ง
เต็ม
เหล่ านี เป็ นของถวายของเนธั น15 วั วหนุ่ มตั วหนึ ง แกะผู้ ตั ว เอลบุตรชายของศุอาร์
หนึ ง ลู กแกะอายุ หนึ งขวบตั ว 24 วั นที สามเอลี อั บบุ ตรชาย
หนึ ง เป็ นเครื องเผาบูชา
เฮโลน ประมุ ขของคนเศบู ลุ น
16 ลู กแพะผู้ ตั วหนึ งเป็ นเครื อง ถวายของ
บูชาไถ่ บาป
25 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น
17 วัวผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะ ลู ก หนึ งหนั ก หนึ งร้ อยสามสิ บ
ผู้ ห้ า ลู กแกะอายุ หนึ งขวบห้ า เชเขล ชามเงิ นลู กหนึ งหนั ก
(CK) กดว M:C; พบญ HK:I; C พกษ O:PN; H พศด M:I, E; อสร P:CP; นหม CH:HM
(CH) กดว H:N (CN) อพย NK:CN; ลนต H:C (CJ) อพย NK:NJ
(CI) อพย CH:I; ลนต C:H (CP) ลนต J:HN (CM) ลนต N:C
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เจ็ ด สิ บเชเขลตามเชเขลของ หนึ ง เป็ นเครื องเผาบูชา
สถานบริสุทธิV ภาชนะทังสองนี มี 34 ลู กแพะผู้ ตั วหนึ งเป็ นเครื อง
ยอดแป้ งคลุ กนํา มั นเต็ม เพื อ บูชาไถ่ บาป
เป็ นธัญญบูชา
35 วัวผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้
26 ช้ อนทองคําคั นหนึ งหนั กสิ บ ห้ า ลูกแกะอายุหนึ งขวบห้ า เป็ น
เชเขล มีเครื องหอมสําหรั บเผา เครื องสั นติ บูชา สิ งเหล่ านี เป็ น
เต็ม
ของถวายของเอลี ซู ร์ บุ ต รชาย
27 วั วหนุ่ มตั วหนึ ง แกะผู้ ตั ว ของเชเดเออร์
หนึ ง ลู กแกะอายุ หนึ งขวบตั ว 36 วั น ที ห้ าเชลู มิ เ อลบุ ต รชาย
หนึ ง เป็ นเครื องเผาบูชา
ซู ริชั ดดัยประมุ ขของคนสิ เมโอน
28 ลู กแพะผู้ ตั วหนึ งเป็ นเครื อง ถวายของ
บูชาไถ่ บาป
37 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น
29 วัวผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ ลู ก หนึ งหนั ก หนึ งร้ อยสามสิ บ
ห้ า ลูกแกะอายุหนึ งขวบห้ า เป็ น เชเขล ชามเงิ นลู กหนึ งหนั ก
เครื องสั นติ บูชา สิ งเหล่ านี เป็ น เจ็ ด สิ บเชเขลตามเชเขลของ
ของถวายของเอลี อั บบุ ต รชาย สถานบริสุทธิV ภาชนะทังสองนี มี
ของเฮโลน
ยอดแป้ งคลุ กนํา มั นเต็ม เพื อ
30 วั น ที สี เอลี ซู ร์ บุ ตรชายของ เป็ นธัญญบูชา
เชเดเออร์ ประมุ ขของคนรู เบน 38 ช้ อนทองคําคั นหนึ งหนั กสิ บ
ถวายของ
เชเขล มีเครื องหอมสําหรั บเผา
31 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น เต็ม
ลู ก หนึ งหนั ก หนึ งร้ อยสามสิ บ 39 วั วหนุ่ มตั วหนึ ง แกะผู้ ตั ว
เชเขล ชามเงิ นลู กหนึ งหนั ก หนึ ง ลู กแกะอายุ หนึ งขวบตั ว
เจ็ ด สิ บเชเขลตามเชเขลของ หนึ ง เป็ นเครื องเผาบูชา
สถานบริสุทธิV ภาชนะทังสองนี มี 40 ลู กแพะผู้ ตั วหนึ งเป็ นเครื อง
ยอดแป้ งคลุ กนํา มั นเต็ม เพื อ บูชาไถ่ บาป
เป็ นธัญญบูชา
41 วัวผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้
32 ช้ อนทองคําคั นหนึ งหนั กสิ บ ห้ า ลูกแกะอายุหนึ งขวบห้ า เป็ น
เชเขล มีเครื องหอมสําหรั บเผา เครื องสั นติ บูชา สิ งเหล่ านี เป็ น
เต็ม
ของถวายของเชลู มิ เอลบุ ตรชาย
33 วั วหนุ่ มตั วหนึ ง แกะผู้ ตั ว ของซูริชัดดัย
หนึ ง ลู กแกะอายุ หนึ งขวบตั ว 42 วั นที หกเอลี ยาสาฟบุ ตรชาย
(NK) กดว C:I; H:CK
(NP) กดว C:P; H:CH; M:JC
(JH) กดว C:CJ; H:CJ; CK:HK
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เดอู เอลประมุ ขของคนกาดถวาย 50 ช้ อนทองคําคั นหนึ งหนั กสิ บ
ของ
เชเขล มีเครื องหอมสําหรั บเผา
43 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น เต็ม
ลู ก หนึ งหนั ก หนึ งร้ อยสามสิ บ 51 วั วหนุ่ มตั วหนึ ง แกะผู้ ตั ว
เชเขล ชามเงิ นลู กหนึ งหนั ก หนึ ง ลู กแกะอายุ หนึ งขวบตั ว
เจ็ ด สิ บเชเขลตามเชเขลของ หนึ ง เป็ นเครื องเผาบูชา
สถานบริสุทธิV ภาชนะทังสองนี มี 52 ลู กแพะผู้ ตั วหนึ งเป็ นเครื อง
ยอดแป้ งคลุ กนํา มั นเต็ม เพื อ บูชาไถ่ บาป
เป็ นธัญญบูชา
53 วัวผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้
44 ช้ อนทองคําคั นหนึ งหนั กสิ บ ห้ า ลูกแกะอายุหนึ งขวบห้ า เป็ น
เชเขล มีเครื องหอมสําหรั บเผา เครื องสั นติ บูชา สิ งเหล่ านี เป็ น
เต็ม
ของถวายของเอลี ชามาบุ ตรชาย
45 วั วหนุ่ มตั วหนึ ง แกะผู้ ตั ว ของอัมมีฮูด
หนึ ง ลู กแกะอายุ หนึ งขวบตั ว 54 วั นที แปดกามาลิ เอลบุ ตร
หนึ ง เป็ นเครื องเผาบูชา
ชายเปดาซู ร์ ประมุ ขของคน
46 ลู กแพะผู้ ตั วหนึ งเป็ นเครื อง มนัสเสห์ ถวายของ
บูชาไถ่ บาป
55 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น
47 วัวผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ ลู ก หนึ งหนั ก หนึ งร้ อยสามสิ บ
ห้ า ลูกแกะอายุหนึ งขวบห้ า เป็ น เชเขล ชามเงิ นลู กหนึ งหนั ก
เครื องสั นติ บูชา สิ งเหล่ านี เป็ น เจ็ ด สิ บเชเขลตามเชเขลของ
ของถวายของเอลี ย าสาฟบุ ต ร สถานบริสุทธิV ภาชนะทังสองนี มี
ชายของเดอูเอล
ยอดแป้ งคลุ กนํา มั นเต็ม เพื อ
48 วั น ที เ จ็ ด เอลี ชามาบุ ต รชาย เป็ นธัญญบูชา
อั มมี ฮู ดประมุ ขของคนเอฟรา- 56 ช้ อนทองคําคั นหนึ งหนั กสิ บ
อิมถวายของ
เชเขล มีเครื องหอมสําหรั บเผา
49 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น เต็ม
ลู ก หนึ งหนั ก หนึ งร้ อยสามสิ บ 57 วั วหนุ่ มตั วหนึ ง แกะผู้ ตั ว
เชเขล ชามเงิ นลู กหนึ งหนั ก หนึ ง ลู กแกะอายุ หนึ งขวบตั ว
เจ็ ด สิ บเชเขลตามเชเขลของ หนึ ง เป็ นเครื องเผาบูชา
สถานบริสุทธิV ภาชนะทังสองนี มี 58 ลู กแพะผู้ ตั วหนึ งเป็ นเครื อง
ยอดแป้ งคลุ กนํา มั นเต็ม เพื อ บูชาไถ่ บาป
เป็ นธัญญบูชา
59 วัวผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้
(JI) สดด JK:P
(JO) กดว C:CK; H:CO; C พศด M:HP
(IJ) กดว C:CK; H:HK
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ห้ า ลูกแกะอายุหนึ งขวบห้ า เป็ น เชเขล ชามเงิ นลู กหนึ งหนั ก
เครื องสั นติ บูชา สิ งเหล่ านี เป็ น เจ็ ด สิ บเชเขลตามเชเขลของ
ของถวายของกามาลิ เ อลบุ ต ร สถานบริสุทธิV ภาชนะทังสองนี มี
ชายของเปดาซูร์
ยอดแป้ งคลุ กนํา มั นเต็ม เพื อ
60 วั นที เก้ าอาบี ดั นบุ ตรชาย เป็ นธัญญบูชา
กิ เดโอนี ประมุ ขของคนเบนยา- 68 ช้ อนทองคําคั นหนึ งหนั กสิ บ
มินถวายของ
เชเขล มีเครื องหอมสําหรั บเผา
61 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น เต็ม
ลู ก หนึ งหนั ก หนึ งร้ อยสามสิ บ 69 วั วหนุ่ มตั วหนึ ง แกะผู้ ตั ว
เชเขล ชามเงิ นลู กหนึ งหนั ก หนึ ง ลู กแกะอายุ หนึ งขวบตั ว
เจ็ ด สิ บเชเขลตามเชเขลของ หนึ ง เป็ นเครื องเผาบูชา
สถานบริสุทธิV ภาชนะทังสองนี มี 70 ลู กแพะผู้ ตั วหนึ งเป็ นเครื อง
ยอดแป้ งคลุ กนํา มั นเต็ม เพื อ บูชาไถ่ บาป
เป็ นธัญญบูชา
71 วัวผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้
62 ช้ อนทองคําคั นหนึ งหนั กสิ บ ห้ า ลูกแกะอายุหนึ งขวบห้ า เป็ น
เชเขล มีเครื องหอมสําหรั บเผา เครื องสั นติ บูชา สิ งเหล่ านี เป็ น
เต็ม
ของถวายของอาหิ เ ยเซอร์ บุ ต ร
63 วั วหนุ่ มตั วหนึ ง แกะผู้ ตั ว ชายของอัมมีชัดดัย
หนึ ง ลู กแกะอายุ หนึ งขวบตั ว 72 วั นที สิ บเอ็ ด ปากี เอลบุ ต ร
หนึ ง เป็ นเครื องเผาบูชา
ชายโอครานประมุ ขของคนอา64 ลู กแพะผู้ ตั วหนึ งเป็ นเครื อง เชอร์ถวายของ
บูชาไถ่ บาป
73 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น
65 วัวผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ ลู ก หนึ งหนั ก หนึ งร้ อยสามสิ บ
ห้ า ลูกแกะอายุหนึ งขวบห้ า เป็ น เชเขล ชามเงิ นลู กหนึ งหนั ก
เครื องสั นติ บูชา สิ งเหล่ านี เป็ น เจ็ ด สิ บเชเขลตามเชเขลของ
ของถวายของอาบี ดั น บุ ต รชาย สถานบริสุทธิV ภาชนะทังสองนี มี
ของกิเดโอนี
ยอดแป้ งคลุ กนํา มั นเต็ม เพื อ
66 วั นที สิ บอาหิ เยเซอร์บุตรชาย เป็ นธัญญบูชา
อั มมีชั ดดั ย ประมุ ขของคนดาน 74 ช้ อนทองคําคั นหนึ งหนั กสิ บ
ถวายของ
เชเขล มีเครื องหอมสําหรั บเผา
67 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น เต็ม
ลู ก หนึ งหนั ก หนึ งร้ อยสามสิ บ 75 วั วหนุ่ มตั วหนึ ง แกะผู้ ตั ว
(PK) กดว C:CK; H:HK
(PP) กดว C:CH; H:HI
(MH) กดว C:CN; H:HM
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หนึ ง ลู กแกะอายุ หนึ งขวบตั ว 84 ต่ อไปนี เป็ นของถวายในงาน
หนึ ง เป็ นเครื องเผาบูชา
มอบถวายแท่ นบู ชาจากประมุ ข
76 ลู กแพะผู้ ตั วหนึ งเป็ นเครื อง ของคนอิ สราเอล ในวั นที มี พิ ธี
บูชาไถ่ บาป
เจิ มแท่ นบู ชานั นคื อจานเงิ นสิ บ
77 วัวผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ สองลูก ชามเงินสิบสองลูก ช้ อน
ห้ า ลูกแกะอายุหนึ งขวบห้ า เป็ น ทองคําสิบสองลูก
เครื องสั นติ บูชา สิ งเหล่ านี เป็ น 85 จานเงิ น ลู ก หนึ งหนั ก หนึ ง
ของถวายของปากี เ อลบุ ตรชาย ร้ อยสามสิ บเชเขล และชามลู ก
ของโอคราน
หนึ งหนักเจ็ดสิบเชเขล เงินทีทาํ
78 วั นที สิ บสองอาหิ ราบุ ตรชาย ภาชนะทั งหมดหนั ก สองพั น สี
เอนั น ประมุ ขของคนนั ฟทาลี ร้ อยเชเขล ตามเชเขลของสถาน
ถวายของ
บริสุทธิV
79 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น 86 ช้ อนทองคําสิ บสองคั น มี
ลู ก หนึ งหนั ก หนึ งร้ อยสามสิ บ เครื องหอมสําหรับเผาเต็ม หนัก
เชเขล ชามเงิ นลู กหนึ งหนั ก คั น ละสิ บเชเขลตามเชเขลของ
เจ็ ด สิ บเชเขลตามเชเขลของ สถานบริ สุ ทธิV ทองคําที ทาํ ช้ อน
สถานบริสุทธิV ภาชนะทังสองนี มี ทั งหมดหนั กหนึ งร้ อยยี สิ บเชยอดแป้ งคลุ กนํา มั นเต็ม เพื อ เขล
เป็ นธัญญบูชา
87 สั ตว์ สาํ หรั บเครื องเผาบู ช า
80 ช้ อนทองคําคั นหนึ งหนั กสิ บ มี วัวผู้ สิ บสองตั ว แกะผู้ สิ บสอง
เชเขล มีเครื องหอมสําหรั บเผา ลู กแกะอายุ หนึ งขวบสิ บสอง
เต็ม
พร้ อมกั บเครื องธั ญญบู ชาคู่ กั น
81 วั วหนุ่ มตั วหนึ ง แกะผู้ ตั ว และแพะผู้ สิบสองตัวสําหรับเป็ น
หนึ ง ลู กแกะอายุ หนึ งขวบตั ว เครื องบูชาไถ่ บาป
หนึ ง เป็ นเครื องเผาบูชา
88 สั ตว์ ทั งหมดที ถวายเป็ น
82 ลู กแพะผู้ ตั วหนึ งเป็ นเครื อง เครื องสั นติ บู ชา มี วั วผู้ ยี สิ บสี
บูชาไถ่ บาป
แกะผู้ หกสิบ แพะผู้ หกสิบ และ
83 วัวผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ ลู กแกะอายุ หนึ งขวบหกสิ บ นี
ห้ า ลูกแกะอายุหนึ งขวบห้ า เป็ น แหละเป็ นของถวายในงานมอบ
เครื องสั นติ บูชา สิ งเหล่ านี เป็ น ถวายแท่นบู ชาเมื อได้ กระทําการ
ของถวายของอาหิ ราบุ ต รชาย เจิมแล้ ว
ของเอนัน
89 เมื อโมเสสได้ เข้ าไปในพลั บ
(MO) กดว C:CI; H:HE
(OJ) วนฉ I:E (OO) กดว M:C, CK
(OE) อพย HI:HC-HH; NN:E, CC; กดว CH:O; สดด OK:C; EE:C
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พลาแห่ งชุ มนุ มเพื อจะกราบทู ล ตั วหนึ ง กั บเครื องธั ญญบู ชาคู่
พระองค์ ท่านได้ ยินพระสุรเสียง กัน คือยอดแป้ งคลุกนํา มัน และ
ตรั สกั บท่ านมาจากพระที นั ง เจ้ าจงนํา วั วหนุ่ มอี กตั วหนึ งเป็ น
กรุ ณา ซึ งอยู่ บนหี บพระโอวาท เครื องบูชาไถ่ บาป
ท่ามกลางเครูบทังสอง และพระ 9แล้ วจงพาคนเลวี มาหน้ าพลั บ
สุรเสียงนั นได้ สนทนากับท่าน
พลาแห่ งชุ มนุ ม และให้ คนอิสการตั(งตะเกียงให้ส่องแสง
ราเอลมาชุ มนุ มพร้ อมกันหมด
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส 10 เมื อเจ้ านํา คนเลวี ม ากราบ
ทู ลต่ อ พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์
ว่ า
2"จงกล่ าวแก่ อาโรนว่ า เมื อจะ ให้ คนอิ ส ราเอลเอามื อ ของเขา
ตั งตะเกี ยง ให้ ตะเกี ยงทั งเจ็ด วางบนคนเลวี
11 และให้ อาโรนถวายคนเลวี
ส่ องแสงข้ างหน้ าคันประทีป"
3 และอาโรนได้ กระทํา ดั งนั น ต่ อ พระพั ก ตร์ พระเยโฮวาห์ ให้
ท่ า นได้ ตั งตะเกี ยงให้ ส่ อ งแสง เป็ นเครื องบู ช าแกว่ งถวายจาก
ออกด้ านหน้ าคันประทีป ตามที ประชาชนอิ สราเอล เพื อเขาจะ
ได้ ทาํ งานปรนนิบัติพระเยโฮวาห์
พระเยโฮวาห์ ตรัสสั งกับโมเสส
4ฝี มื อที ทาํ คั นประที ปเป็ นดั งนี 12 แล้ วคนเลวี จะเอามื อของตน
เป็ นทองคํา ใช้ ค้ อนทุ บ ตั งแต่ วางบนหั ววัวผู้ ท ังสอง เจ้ าจงเอา
ฐานขึ นไป ถึ งดอกเป็ นฝี ค้ อน ตั วหนึ งมาถวายเป็ นเครื องบู ชา
ตามแบบอย่ า งที พระเยโฮวาห์ ไถ่ บาป และอี กตั วหนึ งให้ เป็ น
สํา แดงแก่ โมเสส เขาจึ งทํา คั น เครื องเผาบู ชาแด่ พระเยโฮวาห์
เพื อลบมลทินบาปของคนเลวี
ประทีปดังนั น
13 เจ้ าจงตั งคนเลวี ใ ห้ คอยรั บ
การสถาปนาคนเลวี
5และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโม- ใช้ อาโรนและบุ ตรชายทั งหลาย
ของอาโรน และจงถวายเขาทั ง
เสสว่ า
6"จงยกคนเลวี ออกจากคนอิ ส- หลายให้ เป็ นเครื องบู ช าแกว่ ง
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์
ราเอลและชําระเขาทังหลายเสีย
14 ฉะนี แหละเจ้ าจงแยกคนเลวี
7เจ้ าจงชําระเขาดั งนี จงเอานํา
ชําระมาประพรมเขา ให้ เขาโกน ออกจากคนอิ สราเอล และคน
ตลอดทั งตั ว ให้ ซั กเสื อผ้ าและ เลวีจะเป็ นของเรา
15 ตั งแต่ น ั นไป คนเลวี จะเข้ า
ชําระตัวให้ สะอาด
8แล้ วให้ เขาทั งหลายนําวั วหนุ่ ม ปฏิ บั ติ งานที พลั บพลาแห่ งชุ ม

8

(H) อพย HI:NM; JK:HI (J) อพย HI:CO, NC (M) ลนต CJ:O-E; กดว CE:E, CN, CM
(O) ลนต H:C; กดว CI:O-CK (E) อพย HE:J; JK:CH; ลนต O:N (CK) ลนต C:J
(CC) ลนต M:NK-NJ; กดว CO:P (CH) อพย HE:CK (CJ) กดว N:CH (CI) กดว O:CC, CN
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นุ ม ในเมื อเจ้ าได้ ชาํ ระเขาและ เลวี ทุ กประการ คนอิ สราเอลก็
กระทํา เป็ นเครื องบู ชาแกว่ ง กระทําดังนั น
ถวายเขาไว้ แล้ ว
21 คนเลวี ได้ ชาํ ระตนให้ ส ิ นบาป
16 เพราะเขาทั งหมดถู กแยก และซั กเสื อผ้ าของตน และอาออกจากคนอิ สราเอล และมอบ โรนก็ ถ วายเขาเป็ นเครื องบู ช า
ไว้ แก่ เรา เราได้ รั บเขามาเป็ น แกว่ งถวายต่ อพระพั ก ตร์ พ ระ
ของเราแล้ วแทนทุ กคนที เกิ ด เยโฮวาห์ และอาโรนทํา การลบ
จากครรภ์ มารดาก่ อนคื อ แทน มลทินชําระเขา
บุ ต รหั วปี ของประชาชนอิ ส รา- 22 แต่ น ั นมา คนเลวี ก ็เข้ าไป
เอลทังหมด
ปฏิ บั ติ ใ นพลั บพลาแห่ ง ชุ ม นุ ม
17 เพราะว่ าลู กหั วปี ทั งหมด ในการรั บใช้ อาโรนและบุ ตรชาย
ของคนอิสราเอลเป็ นของเรา ทัง ของอาโรน ตามที พระเยโฮวาห์
คนและสั ตว์ ในวั นที เราได้ สั ง- ตรัสสั งโมเสสเรื องคนเลวี เขาจึง
หารบรรดาลู ก หั วปี ในแผ่ น ดิ น ได้ กระทํา อย่ างนั นแก่ เขาทั ง
อี ยิ ปต์ เราได้ เลื อกเขาไว้ เป็ น หลาย
ของเรา
23 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
18 และเราได้ เลื อกคนเลวี แทน ว่ า
บุ ตรหั วปี ทั งหมดของคนอิ สรา- 24 "เรื องนี เกี ยวกั บคนเลวี ให้
เอล
คนเลวี ที มี อายุ ต ั งแต่ ยี สิ บห้ าปี
19 และเราได้ ให้ คนเลวี จากคน ขึ นไป เข้ าไปปฏิบัติงานในพลับ
อิ สราเอลไว้ กั บอาโรนและบุ ตร พลาแห่ งชุ มนุ ม
ชายของอาโรน ให้ ปฏิ บั ติ งาน 25 พออายุ ได้ ห้ าสิ บปี ให้ เขา
แทนคนอิ สราเอลที พลั บ พลา หยุดปฏิบัติ ไม่ ต้องทํางานต่ อไป
แห่ งชุ มนุ ม และทําการลบมลทิน 26 แต่ ให้ เขาช่ วยพี น้ องในพลั บ
ให้ คนอิ สราเอล เพื อว่ าจะไม่ มี พลาแห่ งชุ มนุ มดูแลการงาน ไม่
ภั ยพิ บั ติ บั งเกิ ดแก่ คนอิ สราเอล ต้ องลงมื อทํา เอง เจ้ าจงกระทํา
เมื อคนอิ สราเอลเข้ ามาใกล้ เช่ นนี แก่ คนเลวี เมื อกําหนดงาน
สถานบริสุทธิV "
ให้ เขา"
20 โมเสสและอาโรนและชุ มนุ ม
คําสัง สอนเรื องเทศกาลปั สกา
ชนอิ ส ราเอลทั งหมดได้ กระทํา
ในเดื อนที ห นึ งปี ที สองตั ง
ต่ อคนเลวีดังนั น ตามทีพระเยแต่ เขาทั งหลายออกจาก
โฮวาห์ ตรั สสั งโมเสสในเรื องคน แผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ พระเยโฮวาห์

9

(CP) อพย CN:H; กดว N:E, CH, JI (CM) อพย CH:H, CH-CN, CI; กดว N:CN; ลก H:HN
(CE) กดว C:IN; N:E; CP:JP; CO:I; H พศด HP:CP (HC) กดว O:M (HH) กดว O:I, CI
(HJ) กดว J:N; C พศด HN:N, HJ, HM (HP) กดว C:IN
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ตรั ส กั บโมเสสที ถิ นทุ ร กั น ดาร 10 "จงกล่ าวแก่ คนอิ สราเอลว่ า
ซีนายว่ า
ถ้ าผู้ ใดในพวกเจ้ าหรื อ ในเชื อ
2 "ให้ คนอิ ส ราเอลถื อ เทศกาล สายของเจ้ ามี ม ลทิ น เพราะถู ก
ปั สกาตามเวลาทีกาํ หนดไว้
ต้ องศพหรื อไปทางไกล ก็ให้
3 คื อ เดื อ นนี ในวั น ขึ นสิ บสี คํา ผู้ น ั นถือปั สกาแด่ พระเยโฮวาห์
เวลาเย็น เจ้ าทั งหลายจงถื อ 11 ให้ ถื อ ปั ส กาในเดื อ นที สอง
เทศกาลปั สกาตามเวลาที กํา - วั นขึ นสิ บสี คาํ เวลาเย็น ให้ เขา
หนดนั น เจ้ าจงกระทํา ตามกฎ กินขนมปั งไร้ เชื อและผักรสขม
เกณฑ์ และพิ ธี ต่ างๆทั งสิ นของ 12 เขาทั งหลายต้ องไม่ ให้ อะไร
เทศกาลนั น"
เหลื อจนวั นรุ่ งขึ น และไม่ หั ก
4โมเสสจึ งบอกคนอิ สราเอลให้ กระดูกแกะปั สกา ให้ กระทําตาม
ถือเทศกาลปั สกา
กฎในเรื องถื อเทศกาลปั สกาทุ ก
5 เขาทั งหลายได้ ถื อเทศกาล ประการ
ปั สกาในเดื อนที หนึ งวันขึ นสิ บสี 13 แต่ คนที สะอาดและมิ ไ ด้ อยู่
คํา เวลาเย็ น ที ถิ นทุ ร กั นดารซี - ในระหว่ างการเดิ นทางแต่ งดไม่
นาย ทีพระเยโฮวาห์ ตรัสสั งโม- ถื อเทศกาลปั สกา ผู้ นั นจะต้ อง
เสสทุ กประการ คนอิ สราเอลก็ ถู กตั ดขาดจากท่ ามกลางชนชาติ
กระทําตามอย่ างนั น
ของเขา เพราะเขามิได้ นาํ เครื อง
6และมี ผ้ ู ชายบางคนที มี มลทิ น บู ช าของพระเยโฮวาห์ ม าถวาย
เพราะถู กต้ องศพจึ งถื อปั สกาใน ตามกํา หนดเวลา ผู้ นั นจะต้ อง
วันนั นไม่ ได้ เขาจึงมาอยู่ ต่อหน้ า ได้ รับโทษบาปของเขาเอง
โมเสส และอาโรนในวันนั น
14 ถ้ าคนต่ า งด้ าวมาอาศั ยอยู่
7 เขาเหล่ า นั นกล่ า วแก่ ท่ า นว่ า ท่ ามกลางเจ้ าทั งหลาย ใคร่ จะ
"เรามีมลทินเพราะได้ ถูกต้ องศพ ถื อเทศกาลปั ส กาแด่ พระเยโฮทําไมจึงห้ ามมิให้ เราถวายเครื อง วาห์ ต ามกฎของเทศกาลปั ส กา
บู ช าของพระเยโฮวาห์ ตามวั น และตามลั กษณะก็ ใ ห้ เขาถื อได้
กําหนดท่ามกลางคนอิสราเอล"
เจ้ าจงมี กฎอย่ างเดี ยวสําหรั บทั ง
8และโมเสสบอกเขาว่ า "จงคอย คนต่ างด้ าวและชาวเมือง"
อยู่ ก่ อนเพื อเราจะฟั งดู ว่า พระ
เมฆของพระเจ้า
เยโฮวาห์ จะตรั สสั งอย่ างไรเรื อง
จะนําทางคนอิ สราเอล
ท่าน"
15 ในวั นที จั ดตั งพลั บพลานั นมี
9พระเยโฮวาห์ ตรัสกับโมเสสว่ า
เมฆมาปกคลุ มพลั บพลาไว้ คื อ
(H) อพย CH:C; ลนต HN:I; กดว HO:CP (I) ยชว I:CK (P) อพย CO:CI, CE, HP
(O) อพย CO:HH; กดว HM:I (CC) อพย CH:O; H พศด NK:H (CH) อดย CH:CK, JN, JP
(CN) ปฐก CM:CJ; อพย CH:CI (CJ) อพย CH:JE; ลนต HJ:HH (CI) อพย CN:HC-HH
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เต็นท์พระโอวาท เวลาเย็นเมฆ พลั บพลาสองวั น หรื อเดื อน
นั นก็ อยู่ เหนื อพลั บพลาปรากฏ หนึ งหรือปี หนึ ง คนอิ สราเอลก็
เหมือนเพลิงจนรุ่ งเช้ า
อยู่ ในค่ ายนานเท่ านั น มิ ได้ ยก
16 เป็ นอย่ างนั นเสมอมา มีเมฆ ออกไป แต่ เมื อเมฆลอยขึ นเมื อ
คลุมกลางวัน แต่ กลางคืนปรา- ใด เขาก็ยกออกไปเมื อนั น
กฏเหมือนเพลิง
23 เขาตั งค่ ายอยู่ ตามพระดํา รั ส
17 เมื อไรเมฆลอยขึ นจากพลั บ ของพระเยโฮวาห์ และเขายก
พลา ภายหลังนั นพวกอิสราเอล ออกเดิ นตามพระดํารั สของพระ
ก็ยกเดิ นไป ครั นเมฆนั นลอย เยโฮวาห์ เขาทั งหลายก็ปฏิ บัติ
หยุ ดอยู่ ที ใด คนอิ สราเอลก็ต ั ง งานของพระเยโฮวาห์ ตามพระ
ค่ ายอยู่ ทีนั น
ดํารั สที พระเยโฮวาห์ ตรัสสั งโม18 คนอิ ส ราเอลออกเดิ น ตาม เสส
พระดํารัสของพระเยโฮวาห์ และ
แตรเงิ นสองคัน
เขาตั งค่ ายตามพระดํา รั ส ของ
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
พระเยโฮวาห์ ตราบใดทีเมฆพัก
โมเสสว่ า
อยู่ เหนื อ พลั บพลาเขาก็ ยั ง ตั ง 2"จงทํา แตรเงิ นสองคั น ด้ วยใช้
ค่ ายอยู่
ค้ อนทุ บ
เจ้ าจงใช้ แตรนั น
19 แม้ เมื อเมฆอยู่ เหนื อ พลั บ เรียกชุ มนุ มและใช้ ร ื อย้ ายค่ าย
พลานานหลายวั น คนอิ สราเอล 3 เมื อเป่ าแตรทั งสองนั นก็ ใ ห้
ก็ปฏิบัติ ตามพระบั ญชาของพระ ชุ มนุ มชนทั งหมดมาประชุ ม
เยโฮวาห์ ไม่ ยกเดินไป
พร้ อมกั นกั บเจ้ าที ประตู พลั บ20 เมื อเมฆอยู่ เหนื อ พลั บพลา พลาแห่ งชุ มนุ ม
น้ อยวัน ตามพระดํารัสของพระ 4 ถ้ าเป่ าแตรคั นเดี ยวให้ พวก
เยโฮวาห์ เขาก็ยังอยู่ ในค่ าย แล้ ว ประมุ ขผู้ เป็ นหั วหน้ าคนอิ สราตามพระดํารั สของพระเยโฮวาห์ เอลทีนั บเป็ นพันๆมาประชุ มกับ
เขาก็ยกออกเดินทาง
เจ้ า
21 เมื อเมฆคงอยู่ ตั งแต่ เย็นจน 5 เมื อเป่ าแตรปลุ กให้ บรรดา
เช้ า ครั นเมฆลอยขึ นในตอนเช้ า ค่ า ยที ตั งอยู่ ด้ านตะวั น ออกยก
เขาก็ยกออกเดิน ไม่ ว่าเป็ นกลาง ออกเดิน
วันหรือกลางคื นก็ตาม เมื อเมฆ 6เมื อเป่ าแตรปลุ กหนที สองให้
ลอยขึ นเขาก็ยกออกเดิน
บรรดาค่ ายที อยู่ ด้ านใต้ ยกออก
22 ไม่ ว่ าเมฆจะคงอยู่ เหนื อ เดิ น เมื อใดจะให้ ยกออกเดิ นก็

10

(CM) อพย JK:NP-NO; กดว CK:CC-CH, NN-NJ; สดด OK:C; ลก H:HN (CO) C คร CK:C
(CE) กดว C:IN; N:O; CP:JP (HH) อพย JK:NP-NM (HN) กดว E:CE (H) อสย C:CN
(N) ยรม J:I (J) อพย CO:HC (I) กดว H:N; ยอล H:C (P) กดว H:CK

04_num.pub
page 26

Monday, February 29, 2016 13:24

หน้ า 297
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ให้ เป่ าแตรปลุก
ปาราน
7 แต่ เมื อจะให้ คนทั งปวงมา 13 เขาทั งหลายได้ ยกออกเดิ น
ประชุ มพร้ อมกัน จงเป่ าแตร แต่ ไปเป็ นครั งแรกตามพระดํา รั ส
อย่ าทําเสียงปลุก
ของพระเยโฮวาห์ ที ตรั สสั งโม8 ให้ บุ ตรชายของอาโรนคื อ เสส
ปุโรหิ ตเป็ นคนเป่ าแตร แตรนี จะ 14 ธงค่ ายของคนยู ดาห์ ออก
เป็ นกฎถาวรตลอดชั วอายุ ของ เดินไปเป็ นกองๆก่ อน มีนาโชน
เจ้ า
บุ ตรชายอั มมี นาดั บ เป็ นผู้ นํา
9และเมื อ เจ้ าทั งหลายจะไปทํา พลโยธา
ศึกในแผ่ นดินของเจ้ าสู้ ศัตรู ผ้ ู มา 15 เนธั น เอลบุ ตรชายศุ อ าร์ นาํ
บี บบั งคั บเจ้ า ก็ให้ เป่ าแตรทํา พลโยธาตระกู ลคนอิสสาคาร์
เสียงปลุก และเจ้ าจะเป็ นทีระลึก 16 และเอลี อั บบุ ต รชายเฮโลน
ต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ พระ นําพลโยธาตระกู ลคนเศบูลุน
เจ้ าของเจ้ า และเจ้ าจะได้ พ้นจาก 17 เมื อรื อพลั บพลาลงแล้ ว
ศัตรูของเจ้ า
บรรดาบุ ต รชายของเกอร์ โ ชน
10 ในวั นที เจ้ าทั งหลายมี ค วาม และบุ ต รชายของเมรารี ผ้ ู แบก
ยินดี และในงานเทศกาลและใน หามพลับพลานั นก็ยกเดินไป
วั นต้ นเดื อนของเจ้ า เจ้ าจงเป่ า 18 ธงค่ ายของคนรู เบนออกเดิ น
แตรเหนื อ เครื องเผาบู ช าและ ไปเป็ นกองๆ เอลี ซู ร์ บุ ตรชาย
เหนื อ สั ต วบู ช าอั น เป็ นเครื อง เชเดเออร์เป็ นผู้ นาํ พลโยธา
สั นติ บูชา เป็ นที ให้ พระเจ้ าของ 19 เชลู มิ เอลบุ ตรชายซู ริ ชั ด ดั ย
เจ้ าระลึกถึงเจ้ า เราเป็ นพระเย- นําพลโยธาตระกู ลคนสิเมโอน
โฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า"
20 เอลี ยาสาฟบุ ตรชายเดอู เอล
การเดินทางจาก
นําพลโยธาตระกู ลคนกาด
21 แล้ วคนโคฮาทก็ยกออกเดิ น
ถินทุรกันดารซี นาย
แบกหามสถานบริ สุ ทธิV ก่ อนที
ไปถึงถินทุรกันดารปาราน
11 ต่ อมา วันทียี สิบเดือนทีสอง พวกนี ไปถึ ง เขาก็ต ั งพลั บพลา
ปี ที สองทรงให้ เมฆนั นขึ นจาก เสร็จแล้ ว
22 ธงค่ ายคนเอฟราอิ มออก
พลับพลาพระโอวาท
12 คนอิ สราเอลก็ยกเดิ นทางไป เดิ นไปเป็ นกองๆ มี เอลี ชามา
จากถิ นทุ รกั นดารซี นาย และ บุตรชายอัมมีฮูดนําพลโยธา
เมฆนั นมายั งอยู่ ที ถิ นทุ รกั นดาร 23 กาเมลิ เอลบุ ตรชายเปดาซู ร์
(M) กดว CK:N (O) กดว NC:P; ยชว P:J (E) ปฐก O:C; กดว NC:P (CK) ลนต HN:HJ
(CC) กดว E:CM (CH) ปฐก HC:HC; อพย CE:C (CN) กดว CK:I-P (CJ) กดว C:M; H:N-E
(CM) กดว C:IC; J:HC-NH (CO) กดว H:CK-CP (HC) กดว J:J-HK (HH) กดว H:CO-HJ
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นําพลโยธาตระกู ลคนมนัสเสห์
นัยน์ตาของเรา
24 อาบี ดั นบุ ตรชายกิ เ ดโอนี นาํ
32 ถ้ าท่ า นไปกั บ เราทั งหลาย
พลโยธาตระกู ลคนเบนยามิน
พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ดี อะไร
25 แล้ วธงค่ ายคนดานเป็ นพวก แก่ เรา เราจะกระทําอย่ างนั นแก่
ระวังท้ ายของค่ ายทังหมด ได้ ยก ท่าน"
ออกเดิ นไปเป็ นกองๆ มี อาหิ - 33 เขาทั งหลายก็ อ อกเดิ น จาก
เยเซอร์ บุ ตรชายอั มมี ชั ด ดั ยนํา ภูเขาของพระเยโฮวาห์ ระยะทาง
พลโยธา
สามวัน หี บพันธสัญญาของพระ
26 ปากี เอลบุ ตรชายโอครานนํา เยโฮวาห์ นาํ หน้ าเขาไปสามวั น
พลโยธาตระกู ลคนอาเชอร์
เพื อหาทีพักให้ เขา
27 อาหิ ราบุ ตรชายเอนั นนํา พล 34 เขาทั งหลายยกค่ ายไปเมื อไร
โยธาตระกู ลคนนัฟทาลี
เมฆของพระเยโฮวาห์ กอ็ ยู่ เหนื อ
28 นี เป็ นอั นดั บการเดิ นทาง เขาในกลางวันเมื อนั น
ของคนอิ ส ราเอลตามเหล่ าพล 35 ต่ อมา เมื อหี บยกออกเดิ น
โยธาของเขา เมื อเขายกออกเดิน เมื อไร โมเสสกราบทู ลว่ า "ข้ าแต่
ไป
พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ นเถิด
29 โมเสสพู ดกั บโฮบั บบุ ตรชาย ให้ ศั ต รู ท ั งหลายของพระองค์
เรกู เอลคนมี เดี ยน พ่ อตาของ กระจัดกระจายไป ให้ ผ้ ู ทีชังพระ
โมเสสว่ า "เราทังหลายออกเดิน องค์หลีกหนีพระองค์ไป"
ไปสู่ ที ซึ งพระเยโฮวาห์ ตรั สไว้ ว่า 36 เมื อหี บยั บยั งท่ า นกราบทู ล
`เราจะยกให้ แก่ เจ้ าทั งหลาย' ว่ า "โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
เชิ ญไปกั บเราเถิ ด และเราทั ง เสด็จกลับมาสู่ คนอิสราเอลที นับ
หลายจะทําดีแก่ ท่าน เพราะพระ เป็ นพันๆเถิด"
เยโฮวาห์ ทรงสั ญญาให้ ของดี แก่
พระเจ้าทรงพระพิโรธ
คนอิสราเอล"
ประชาชนขี( บ่ น
30 แต่ เขาตอบโมเสสว่ า "เราจะ
เมื อประชาชนบ่ น พระ
ไม่ ไป เราจะกลับไปเมืองของเรา
เยโฮวาห์ ท รงไม่ พอพระ
ยังวงศ์ญาติของเรา"
ทัย พระเยโฮวาห์ ทรงสดั บแล้ ว
31 และโมเสสว่ า "ขออย่ าพราก ทรงพระพิโรธ มีไฟของพระเยจากเราไปเลย ท่านทราบอยู่ แล้ ว โฮวาห์ มาไหม้ อยู่ ท่ า มกลางเขา
ว่ า เราต้ องตั งค่ ายอยู่ ในถิ นทุ ร- เผาค่ ายรอบนอกเสียบ้ าง
กั นดาร และท่ านจะได้ เป็ นดั ง 2 แล้ วคนทั งหลายจึ งร้ องต่ อ

11

(HI) กดว H:HI-NC; ยชว P:E (HO) กดว H:NJ (HE) ปฐก CH:M; NH:CH; อพย H:CO
(NC) โยบ HE:CI (NH) อพย CO:E; ลนต CE:NJ (NN) อพย N:C; พบญ C:P, NN; ยชว N:N
(NJ) อพย CN:HC (NI) สดด PO:C-H; CNH:O (C) ลนต CK:H (H) กดว CH:CC, CN; HC:M
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โมเสส และเมื อโมเสสได้ อธิ ษ- วาห์ ว่ า "ไฉนพระองค์ จึ งให้ ผู้
ฐานต่ อพระเยโฮวาห์ ไฟก็ดับ
รั บใช้ ของพระองค์ ลาํ บากลําบน
3 เขาจึ งเรี ยกชื อตํา บลนั นว่ า เช่ นนี เหตุใดข้ าพระองค์ไม่ เป็ น
ทาเบราห์ เพราะไฟของพระเย- ที โปรดปรานในสายพระเนตร
โฮวาห์ มาไหม้ อยู่ ท่ า มกลางเขา ของพระองค์ พระองค์ จึ งทรง
ทังหลาย
วางภาระของชนชาติ ท ั งหมดนี
4คนที ปะปนมากั บเขาทั งหลาย ลงบนข้ าพระองค์
เป็ นคนโลภมาก ทังคนอิสราเอล 12 ข้ าพระองค์ ต ั งครรภ์ คนเหล่ า
ก็ร้ องไห้ ครํา ครวญอี กว่ า "ผู้ ใด นี มาหรือ ข้ าพระองค์ยังคนเหล่ า
จะให้ เนื อเรากิน
นี ให้ เกิ ดมาหรื อ พระองค์ จึ ง
5 เราระลึ ก ถึ ง ปลาที เราเคยกิ น ตรัสแก่ ข้าพระองค์ว่า `จงอุ้ มเขา
ในอี ยิปต์โดยไม่ ต้ องซื อ
ทัง ไว้ ในอกของเจ้ าอย่ างพ่ อบุ ญ
แตงกวา แตงโม กระเทียมจี น ธรรมอุ้ มลู กแดงนํามาสู่ แผ่ นดิ น
หอมใหญ่ หั วกระเทียม
ที พระองค์ ปฏิ ญาณจะให้ แก่
6บั ดนี จิ ตใจของเราก็เหี ยวแห้ ง บรรพบุรุษของเขา'
ลง ไม่ มี อะไรให้ เราดู เลยนอก 13 ข้ าพระองค์ จะได้ เนื อมาจาก
จากมานานี "
ไหนให้ คนทั งหมดนี เพราะเขา
7 มานานั นเหมื อนเมล็ ด ผั กชี ร้ องไห้ ต่ อข้ าพระองค์ ว่ า `ขอ
สีเหมือนยางไม้ หอม
เนื อให้ เรากิน'
8 ประชาชนก็ เที ยวออกไปเก็ บ 14 ข้ าพระองค์ ไม่ สามารถหอบ
มาโม่ หรื อตําในครกและใส่ หม้ อ อุ้ มคนเหล่ านี แต่ ลาํ พั งได้ เป็ น
ต้ มทําขนม รสของมานาเหมือน ภาระหนักเกินแก่ ข้าพระองค์
รสนํา มันสด
15 ถ้ าพระองค์ จะทรงปฏิบัติ แก่
9 กลางคื นเมื อนํา ค้ างตกมา ข้ าพระองค์ อย่ างนี แล้ ว ข้ าพระ
เหนือค่ าย มานาก็ตกมาด้ วย
องค์ทูลวิงวอนต่ อพระองค์ ถ้ า
โมเสสบ่ นเรื องภาระของท่ าน
ข้ าพระองค์ เป็ นที โปรดปรานใน
10 โมเสสได้ ยิ น ประชาชนร้ อง สายพระเนตรของพระองค์ ขอ
ไห้ ไปทัวครอบครัวทังหลาย ต่ าง ทรงประหารข้ าพระองค์ เสี ยทั น
คนต่ างอยู่ ที ประตู เต็นท์ของตน ทีเถิด อย่ าให้ ข้าพระองค์แลเห็น
พระเยโฮวาห์ ทรงกริ วยิ งนัก โม- ความชั วร้ ายของข้ าพระองค์เลย"
ผู ใ้ หญ่เจ็ ดสิบคน
เสสก็ไม่ พอใจด้ วย
11 โมเสสจึ งกราบทู ลพระเยโฮ- 16 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
(J) อพย CH:NO (I) อพย CP:N (P) กดว HC:I (M) อพย CP:CJ, NC (O) อพย CP:NC
(E) อพย CP:CN-CJ (CK) สดด MO:HC (CC) อพย I:HH; พบญ C:CH (CH) ปฐก HP:N
(CN) มธ CI:NN; มก O:J (CJ) อพย CO:CO (CI) วว N:CM (CP) อพย CO:HI; HJ:C
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ว่ า "จงรวบรวมพวกผู้ ใหญ่ ใน พระองค์ กล่ าวว่ า "ไฉนเราจึงได้
อิ สราเอลให้ เราเจ็ดสิ บคน เป็ น ออกมาจากอียิปต์"'"
คนทีเจ้ าทราบว่ า เป็ นผู้ ใหญ่ ใน 21 แต่ โมเสสกราบทู ลว่ า "คนที
ประชาชน และเป็ นเจ้ าหน้ าที ข้ าพระองค์ อยู่ ท่ ามกลางเขานั น
เหนื อเขาทั งหลาย จงพาเขา เป็ นทหารราบหกแสนคน และ
มาที พลั บพลาแห่ งชุ มนุ มให้ เขา พระองค์ ตรั สว่ า `เราจะให้ เนื อ
ยืนอยู่ พร้ อมกับเจ้ าทีนั น
เขาทังหลายกินครบเดือนหนึ ง'
17 เราจะลงมาสนทนากั บเจ้ าที 22 จะเอาฝู ง แพะแกะฝู ง วั วมา
นั น และเราจะเอาวิ ญญาณที มี ฆ่ าให้ เขาให้ พอเขากิ นหรื อ จะ
อยู่ บนเจ้ ามาใส่ บนคนเหล่ านั น รวบรวมปลาทั งหมดในทะเลให้
เสี ยบ้ าง ให้ เขาทั งหลายแบก เขาให้ พอเขากินหรือ"
ภาระของชนชาติ น ี ด้ วยกั น กั บ 23 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
เจ้ า เพื อเจ้ าจะมิ ได้ ทนแบกอยู่ ว่ า "พระหั ตถ์ ของพระเยโฮวาห์
แต่ ลาํ พัง
สั นไปหรือ บัดนี เจ้ าจะเห็นว่ าคํา
18 และจงกล่ าวแก่ คนทั งปวงว่ า ของเราจะสําเร็จเพื อเจ้ าจริงหรือ
`ท่ านทั งหลายจงชําระตั วให้ บริ - ไม่ "
สุ ทธิV สํา หรั บพรุ่ งนี ท่ านจะได้ 24 โมเสสก็ อ อกไปบอกแก่ ค น
รั บประทานเนื อ เพราะท่ าน ทั งปวงถึ งพระดํารั สของพระเยร้ องไห้ ต่ อพระกรรณของพระ โฮวาห์ และท่านได้ รวบรวมพวก
เยโฮวาห์ ว่า "ผู้ ใดจะให้ เนื อเรา ผู้ ใหญ่ ในประชาชนได้ เจ็ ด สิ บ
กิ น เมื อเราอยู่ ในอี ยิ ปต์ เราก็ คน แต่ งตั งเขาไว้ ให้ ยื นรอบ
สุขสบาย" เพราะเหตุน ี พระเย- พลับพลา
โฮวาห์ จะทรงประทานเนื อให้ 25 แล้ วพระเยโฮวาห์ เสด็จลงมา
ท่านทังหลายรับประทาน
ในเมฆและตรั สกั บโมเสส และ
19 ท่ า นจะมิ ไ ด้ รั บประทานวั น เอาวิญญาณทีมี อยู่ บนโมเสสบ้ าง
เดี ยว หรื อสองวั น หรื อห้ าวั น ใส่ บนพวกผู้ ใหญ่ เจ็ดสิ บคนนั น
หรือสิบวัน หรือยี สิบวัน
และต่ อ มาเมื อวิ ญญาณอยู่ บน
20 แต่ หนึ งเดือนเต็ม จนเนื อจะ เขาทั งหลายแล้ ว เขาทั งหลายก็
ล้ นออกมาทางรู จ มู กของท่ า น พยากรณ์ แต่ เขาทั งหลายก็ไม่
จนท่านเอือม เพราะท่านได้ ทอด ทําอีก
ทิ งพระเยโฮวาห์ ผ้ ู อยู่ ท่ ามกลาง 26 ยังมีสองคนทีอยู่ ในค่ าย คน
ท่านทังหลาย และได้ ร้องไห้ ต่อ หนึ งชื อเอลดาด อี กคนหนึ งชื อ
(CM) C ซมอ CK:P; H พกษ H:CI (CO) อพย CP:M (HK) กดว HC:I; C พกษ CK:CE
(HC) ปฐก CH:H; อพย CH:NM (HH) H พกษ M:H (HN) กดว HN:CE; อสย IK:H; IE:C
(HJ) กดว CC:CP (HI) H พกษ H:CI; C ซมอ CK:I-P; ยอล H:HO (HP) C ซมอ HK:HP

04_num.pub
page 30

Monday, February 29, 2016 13:24

หน้ า 301
กันดารวิถี CC, CH
เมดาด และวิ ญญาณอยู่ บนเขา 33 เมื อเนื อยั งติ ดฟั นเขาทั ง
เขาเป็ นคนที ได้ ลงทะเบี ยนไว้ หลายอยู่ ยั งรั บประทานไม่ ทั น
แต่ ไม่ ได้ มาที พลั บพลา เขา หมด พระเยโฮวาห์ ทรงกริ ว
พยากรณ์ในค่ าย
ประชาชนยิ งนัก พระเยโฮวาห์ ก ็
27 มี ชายหนุ่ มคนหนึ งวิ งมา ทรงประหารประชาชนเสี ยด้ วย
บอกโมเสสว่ า "เอลดาดและเม- ภัยพิบัติอย่ างร้ ายแรง
ดาดกําลังพยากรณ์อยู่ ในค่ าย"
34 เขาจึ งเรี ยกชื อตํา บลนั นว่ า
28 และโยชู วาบุ ตรชายนู นเป็ นผู้ ขิบโรทหั ทธาอาวาห์ เพราะทีนั น
รั บใช้ ของโมเสส เป็ นคนหนุ่ ม เขาฝังศพคนทังปวงทีโลภมาก
มากล่ าวว่ า "โมเสสเจ้ านายของ 35 ประชาชนได้ ยกเดิ นจากขิ บข้ าพเจ้ า ขอห้ ามเขาเสีย"
โรทหั ทธาอาวาห์ ถึงฮาเซโรทและ
29 แต่ โมเสสบอกเขาว่ า "ท่ าน ยับยั งทีฮาเซโรท
เจ็บร้ อนแทนเราหรือ เราใคร่ ให้
อาโรนและมิเรี ยมอิ จฉาโมเสส
ประชาชนของพระเยโฮวาห์ เป็ น
มิ เรี ยมและอาโรนได้
ผู้ พยากรณ์ ทุ กคน และใคร่
พู ดติ โมเสส เหตุ หญิ ง
ให้ พระเยโฮวาห์ ทรงใส่ วิ ญญาณ คนเอธิ โอเปี ยที ท่ านได้ แต่ งงาน
ของพระองค์ไว้ บนเขาเหล่ านั น"
ด้ วย เพราะโมเสสได้ แต่ งงานกับ
30 โมเสสและพวกผู้ ใหญ่ ข อง หญิงคนเอธิโอเปี ยคนหนึ ง
คนอิสราเอลก็กลับไปค่ าย
2เขาทั งสองกล่ าวว่ า "พระเยฝู งนกคุ่ มและภัยพิบตั ิ
โฮวาห์ ต รั สทางโมเสสคนเดี ยว
เท่านั นจริงหรือ พระองค์ไม่ ตรัส
มาสู่ ประชาชนขี( บ่ น
31 มี ลมพัดมาจากพระเยโฮวาห์ ทางเราบ้ างหรือ" พระเยโฮวาห์
พาฝูงนกคุ่ มมาจากทะเล ให้ มา ทรงได้ ยิน
ตกอยู่ ที ข้ างค่ ายรอบค่ ายทุ กทิศ 3(โมเสสเป็ นคนถ่ อมใจมากยิ ง
ห่ า งออกไปเป็ นหนทางเดิ น วั น กว่ าคนทังปวงทีพ ื นแผ่ นดิน)
หนึ ง สูงพ้ นพื นดินประมาณสอง 4ทั นใดนั น พระเยโฮวาห์ ตรั ส
กั บโมเสสและอาโรนกั บมิ เรี ยม
ศอก
32 วั นนั นประชาชนก็ ลุ กขึ น ว่ า "เจ้ าทังสามจงออกมาทีพลับ
เที ยวจั บนกคุ่ มทั งวั น และคื น พลาแห่ งชุ มนุ ม" เขาทั งสามก็
และตลอดวั นรุ่ งขึ นด้ วย คนที ออกมา
จั บได้ น้อยทีสุ ดได้ ถึงสิบโฮเมอร์ 5 พระเยโฮวาห์ ก ็ เสด็ จ ลงมาใน
เสาเมฆ ประทับยืนทีประตูพลับ
แล้ วเขาเอามาวางตากทัวค่ าย

12

(HO) มก E:NO-JK (HE) C คร CJ:I (NC) อพย CP:CN (NH) อสค JI:CC
(NN) สดด MO:HE-NC; CKP:CI (NI) กดว NN:CM (C) อพย H:HC; กดว CC:C; HK:C
(H) ปฐก HE:NN; กดว CP:N (J) สดด MP:E (I) อพย CE:E; NJ:I
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พลาแห่ งชุ มนุ ม ทรงเรียกอาโรน ครึ งหนึ ง"
และมิ เรี ยม เขาทั งสองก็มาข้ าง 13 และโมเสสได้ ร้ องทู ลพระ
หน้ า
เยโฮวาห์ ว่า "โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า
6พระองค์ ตรั สว่ า "จงฟั งถ้ อย ขอพระองค์ ทรงรั กษานาง ข้ า
คํา ของเรา ถ้ าจะมี ผ้ ู พยากรณ์ พระองค์ทูลวิงวอนต่ อพระองค์"
ท่ ามกลางเจ้ าทั งหลาย เราพระ 14 แต่ พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเยโฮวาห์ จะสํา แดงตั วแก่ ผ้ ู นั น เสสว่ า "ถ้ าพ่ อของนางถ่ มนํา ลาย
เป็ นนิ มิ ต เราจะพู ดกั บเขาทาง รดหน้ านาง นางจะละอายอยู่
ฝัน
เจ็ดวั นมิ ใช่ หรื อ จงกั กนางไว้
7 สํา หรั บโมเสสผู้ รั บใช้ ของเรา นอกค่ ายเจ็ดวั น ภายหลั งจึ งให้
ก็ไม่ เป็ นเช่ นนั น ในวงศ์ วานทั ง กลับเข้ ามาได้ "
หมดของเราเขาสัตย์ซื อ
15 ดั งนั น มิ เรี ยมจึ งถู กกั กอยู่
8 เราพู ดกั บเขาปากต่ อปาก นอกค่ ายเจ็ดวั น และประชาชน
อย่ างชั ดเจน ไม่ พูดเร้ นลับ และ ก็ มิ ไ ด้ ยกเดิ น ไปจนกว่ ามิ เรี ยม
เขาเห็ น สั ณฐานของพระเยโฮ- กลับเข้ ามาอีก
วาห์ ไฉนเจ้ าไม่ กลั วที จะพู ดติ 16 แล้ วภายหลั งประชาชนก็ ยก
โมเสสผู้ รับใช้ ของเรา"
เดิ นจากตํา บลฮาเซโรทไปตั ง
9พระเยโฮวาห์ ท รงกริ วเขามาก ค่ ายอยู่ ทีถิ นทุ รกันดารปาราน
แล้ วเสด็จไปเสีย
สิบสองคนไปสอดแนมดู
10 เมื อเมฆลอยพ้ นพลั บพลาไป
ทีแผ่ นดินคานาอัน
ดู เถิ ด มิ เรี ยมก็เป็ นโรคเรื อน
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
ขาวดุ จหิ มะ อาโรนหั นไปดู
โมเสสว่ า
มิ เรี ยมและดู เถิ ด นางเป็ นโรค 2 "จงส่ งคนไปสอดแนมดู ที
เรื อน
แผ่ นดิ นคานาอั นที เราให้ แก่ คน
11 และอาโรนพู ด กั บโมเสสว่ า อิสราเอลนั น จงส่ งคนจากตระ"ข้ าแต่ เจ้ านายของข้ าพเจ้ า กู ลของบรรพบุ รุ ษตระกู ลละคน
อนิ จจาเอ๋ ย ขออย่ าลงโทษบาป ให้ ทุ กคนเป็ นหั วหน้ าในตระกู ล
เราทั งสองที ได้ กระทําความเขลา นั น"
และบาปเช่ นนี
3โมเสสจึ งใช้ เขาไปจากถิ นทุ ร12 ขออย่ าให้ มิเรียมเป็ นเหมื อน กันดารปารานตามพระดํารัสของ
คนที ตายแล้ ว ดุ จคนที คลอด พระเยโฮวาห์ ทุ กคนเป็ นหั วหน้ า
จากครรภ์ มารดา มี เนื อกุ ดไป ในคนอิสราเอล

13

(P) ปฐก NC:CK (M) ยชว C:C; ฮบ N:H, I (O) อพย NN:CE-HN (CK) พบญ HJ:E
(CC) H ซมอ CE:CE; HJ:CK (CH) สดด OO:J (CN) สดด CKN:N (CJ) ลนต CN:JP
(CI) พบญ HJ:E (CP) กดว CC:NI; NN:CM-CO (H) กดว NH:O (N) กดว CH:CP; NH:O
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4 ต่ อ ไปนี เป็ นชื อของคนเหล่ า ใต้ น ี แล้ วขึ นไปตามภูเขา
นั น ชั มมู อาบุ ตรชายศั กเกอร์ 18 ตรวจดู แ ผ่ นดิ น นั นว่ าเป็ น
เป็ นตระกู ลรูเบน
อย่ างไร และว่ าคนที อยู่ ในแผ่ น
5ชาฟั ทบุ ตรชายโฮรี เป็ นตระกู ล ดิ นนั นมี กาํ ลั งแข็งแรงหรื ออ่ อน
สิเมโอน
แอ มีคนน้ อยหรือมาก
6คาเลบบุ ตรชายเยฟุ นเนห์ เป็ น 19 ดู ว่ า แผ่ น ดิ น ที เขาอาศั ยอยู่
ตระกู ลยูดาห์
เป็ นอย่ างไรบ้ าง เป็ นแผ่ นดิ น
7อิกาลบุตรชายโยเซฟเป็ นตระ- ที ดี หรื อเลวอย่ างไร และบ้ าน
กู ลอิสสาคาร์
เมื องที เขาอาศั ยอยู่ เป็ นอย่ างไร
8โฮเชยาบุ ตรชายนู นเป็ นตระ- เป็ นเต็นท์หรื อเป็ นป้ อมปราการ
กู ลเอฟราอิม
ทีเข้ มแข็ง
9ปั ลที บุ ตรชายราฟู เป็ นตระกู ล 20 ดู ว่าแผ่ นดิ นอุ ดมหรื อจื ด มี
เบนยามิน
ป่ าไม้ หรือเปล่ า ท่านทังหลายจง
10 กั ด เดี ย ลบุ ต รชายโสดี เ ป็ น มี ใจกล้ าหาญ และนํา ผลไม้ ที
ตระกู ลเศบูลุน
เมืองนั นกลับมาบ้ างด้ วย" เวลา
11 ตระกู ลโยเซฟคื อตระกู ล นั นเป็ นฤดูผลองุ่ นสุกรุ่ นแรก
มนัสเสห์ มีกัดดีบุตรชายสุสี
21 คนเหล่ านั นจึ งขึ นไปสอด
12 อั มมี เอลบุ ตรชายเกมั ลลี แนมแผ่ นดิ น ตั งแต่ ถิ นทุ รกั นเป็ นตระกู ลดาน
ดารศิน จนถึงเรโหบ ทีทางเข้ า
13 เสธู ร์ บุ ต รชายมี ค าเอลเป็ น เมืองฮามัท
ตระกู ลอาเชอร์
22 เขาขึ นไปทางใต้ ถึ งเมื องเฮ14 นาบีบุตรชายโวฟสี เป็ นตระ- โบรน และอาหิ มาน เชชั ย และ
กู ลนัฟทาลี
ทั ลมั ย คื อคนอานาคอยู่ ที นั น
15 เ ก อู เ อ ล บุ ต ร ช า ย ม า คี (เมื องเฮโบรนนี เขาสร้ างมาก่ อน
เป็ นตระกู ลกาด
เมืองโศอันในอียิปต์ได้ เจ็ดปี )
16 ชื อเหล่ านี เป็ นชื อคนที โม- 23 เขาทั งหลายมาถึ งลํา ธาร
เสสใช้ ไปสอดแนมที แผ่ นดิ นนั น เอชโคล์ ที นั นเขาตั ดองุ่ นกิ ง
และโมเสสเรี ยกชื อโฮเชยาบุ ตร หนึ งมี องุ่ นพวงหนึ ง สองคนใช้
ชายนู นว่ า โยชู วา
ไม้ คานหามมา เขาเก็บผลทับ17 โมเสสใช้ เขาทั งหลายไป ทิมและมะเดื อมาบ้ าง
สอดแนมทีแผ่ นดินคานาอันและ 24 เขาเรี ยกที นั นว่ าห้ วยเอชโคล์
สั งเขาทังหลายว่ า "จงขึ นไปทาง เพราะพวงผลองุ่ นซึ งคนอิ สรา(P) กดว CJ:P-M; NJ:CE; ยชว CJ:P-M; วนฉ C:CH; C พศด J:CI (CP) อพย CM:E
(CM) วนฉ C:E (HK) พบญ NC:P-M, HN (HC) กดว HK:C; HM:CJ; NN:NP; NJ:O
(HH) ยชว CC:HC-HH; CI:CJ (HN) ปฐก CJ:CN; กดว CN:HJ
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เอลได้ ตัดมาจากทีนั น
แนมด้ วยกั นกล่ าวว่ า "เราไม่
25 ล่ วงมาสี สิ บวั นเขาทั งหลายก็ สามารถสู้ คนเหล่ านั นได้ เพราะ
กลั บมาจากการไปสอดแนมที เขามีกาํ ลังมากกว่ าเรา"
แผ่ นดินนั น
32 และเขาได้ กล่ าวร้ ายเรื อง
26 เขาทั งหลายกลั บมาถึ ง โม- แผ่ นดิ นที เขาได้ ไปสอดแนมมา
เสสและอาโรน และมาถึงชุ มนุ ม เล่ าให้ คนอิสราเอลฟั งว่ า "แผ่ น
ชนอิ สราเอลในถิ นทุ รกั น ดาร ดิ น ที เราได้ ไปสื บดู ต ลอดแล้ ว
ปารานที คาเดช เขาเล่ าเรื องให้ นั นเป็ นแผ่ นดิ น ที กิ น คนซึ งอยู่
ท่ านทั งสองและบรรดาคนอิ ส- ในนั น บรรดาชาวเมืองทีเราเห็น
ราเอลฟั ง และให้ ดู ผลไม้ แห่ ง เป็ นคนรูปร่ างใหญ่ โต
แผ่ นดินนั น
33 ที นั นเราเห็นพวกมนุ ษย์ยักษ์
27 เขาทั งหลายเล่ าให้ โมเสสฟั ง คื อบุ ตรของคนอานาค ซึ งมา
ว่ า "ข้ าพเจ้ าทั งหลายได้ ไปถึ ง จากพวกมนุ ษย์ ยั กษ์ เราเป็ น
แผ่ นดิ นซึ งท่ านใช้ ไป มี นาํ นม เหมือนตั` กแตนในสายตาของเรา
และนํา ผึ งไหลบริ บูรณ์ที นั นจริ ง ในสายตาของเขาก็เหมือนกัน"
และนี เป็ นผลไม้ ของเมืองนั น
ประชาชนไม่ กล้าเข้าไป
28 แต่ คนที อยู่ ในเมื องนั นมี
แผ่ นดินคานาอัน
กํา ลั งมากและเมื องของเขาก็
แล้ วบรรดาชุ มนุ มชน
ใหญ่ โตมี กาํ แพงล้ อมรอบ นอก
นั น ก็ ร้ องลั นขึ นมา
จากนั นข้ าพเจ้ าทั งหลายยั งเห็ น ประชาชนร้ องไห้ ในคืนวันนั น
คนอานาคทีนั นด้ วย
2 บรรดาคนอิ ส ราเอลได้ บ่ นว่ า
29 คนอามาเลขอยู่ ในแผ่ น ดิ น โมเสสและอาโรน ชุ มนุ มชนทั ง
ทางใต้ คนฮิตไทต์ คนเยบุสและ หมดกล่ าวแก่ ท่ านว่ า "ให้ เรา
คนอาโมไรต์อยู่ บนภูเขา คนคา- ตายเสี ยที แผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ หรื อ
นาอั นอาศั ยอยู่ ที ริ มทะเล และ ให้ เราตายเสี ยที ถิ นทุ รกั นดารนี
ตามฝั งแม่ นาํ จอร์แดน"
ก็ดีกว่ า
30 แต่ ค าเลบได้ ให้ คนทั งปวง 3 พระเยโฮวาห์ นาํ เราเข้ ามาใน
เงียบต่ อหน้ าโมเสสกล่ าวว่ า "ให้ ประเทศนี ให้ ตายด้ วยดาบทําไม
เราขึ นไปทั นที และยึ ดเมื อ งนั น เล่ า ลู กเมี ยของเราต้ องตกเป็ น
เพราะพวกเรามี กาํ ลั งสามารถที เหยื อ ทีเราจะกลับไปอียิปต์ไม่ ดี
จะเอาชั ยชนะได้ "
กว่ าหรือ"
31 ฝ่ ายคนทั งปวงที ข ึ นไปสอด 4เขาพู ดแก่ กั นและกั นว่ า "ให้

14

(HP) พบญ C:CE (HM) อพย N:O (HO) พบญ C:HO (HE) วนฉ P:N (NK) กดว CJ:P, HJ
(NC) พบญ C:HO; E:C-N (NH) กดว CJ:NP-NM; อมส H:E (NN) พบญ C:HO; E:H
(C) พบญ C:JI (H) อพย CP:H; CM:N (N) พบญ C:NE (J) นหม E:CM; กจ M:NE
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เราตั งคนหนึ งขึ นเป็ นหั วหน้ า โมเสสว่ า "ชนชาติน ี จะสบประแล้ วกลับไปยังอียิปต์เถิด"
มาทเรานานสั กเท่ าใด แม้ ว่ า
5โมเสสกั บอาโรนได้ ซบหน้ าลง เราได้ กระทํา หมายสํา คั ญต่ างๆ
ถึ ง พื นดิ น ต่ อ หน้ าที ประชุ ม ทั ง ท่ ามกลางเขามาแล้ ว เขาทั ง
หมดของชุ มนุ มชนอิสราเอล
หลายจะไม่ เชื อเรานานเท่าใด
6และโยชู วาบุ ตรชายนู น กั บ 12 เราจะประหารเขาเสี ยด้ วย
คาเลบบุ ตรชายเยฟุ นเนห์ เป็ น โรคร้ ายและตั ดเขาเสี ยจากการ
ผู้ ที ได้ ร่ วมไปสอดแนมที แผ่ น สื บมรดก เราจะกระทํา ให้ เจ้ า
ดินนั น ได้ ฉีกเสื อผ้ าของตน
เป็ นประเทศใหญ่ โตและแข็งแรง
7และกล่ าวแก่ บรรดาชุ มนุ มชน กว่ าเขาอีก"
อิ สราเอลว่ า "แผ่ นดิ นที เราได้ 13 แต่ โมเสสได้ กราบทู ลพระ
เที ยวสอดแนมดู ต ลอดนั นเป็ น เยโฮวาห์ ว่า "ชาวอียิปต์จะได้ ยิน
แผ่ นดินทีดีเหลือเกิน
เรื องนี (เพราะพระองค์ ทรงพา
8ถ้ าพระเยโฮวาห์ พอพระทัยใน ชาติ น ี ออกมาจากท่ า มกลางเขา
พวกเรา พระองค์ จะทรงนํา เรา ด้ วยฤทธานุ ภาพของพระองค์)
เข้ าไปในแผ่ นดิ นนี และทรง 14 ชาวอียิปต์จะเล่ าความนั นแก่
ประทานแก่ เรา เป็ นแผ่ นดินทีมี ชาวประเทศนี ข้ าแต่ พระเยโฮนํา นมและนํา ผึ งไหลบริบูรณ์
วาห์ เขาทั งหลายได้ ยิ นว่ าพระ
9ขอแต่ อย่ าให้ พวกเรากบฏต่ อ องค์สถิตท่ามกลางชนชาติน ี ข้ า
พระเยโฮวาห์ เท่ านั น อย่ ากลั ว แต่ พระเยโฮวาห์ เขาได้ เห็นพระ
ชาวแผ่ นดิ นนั น เพราะเขาทั ง พั กตร์ ของพระองค์ เมฆของ
หลายเป็ นขนมของเราแล้ ว ร่ ม พระองค์ ตั งอยู่ เหนื อเขาทั ง
ฤทธิV ของเขาก็สู ญไปแล้ ว พระ หลาย พระองค์ ทรงนํา เขาใน
เยโฮวาห์ สถิ ตฝ่ ายเรา อย่ ากลั ว เวลากลางวั นด้ วยเสาเมฆ และ
เขาเลย"
ในกลางคืนด้ วยเสาเพลิง
10 แต่ ชุ มนุ มชนทั งหมดนั นพู ด 15 บั ดนี ถ้ าพระองค์ จะทรง
กันว่ าให้ เอาก้ อนหิ นขว้ างเขาเสีย ประหารชนชาติ น ี ดุ จคนๆเดี ยว
ขณะนั นสง่ า ราศี ของพระเยโฮ- ประเทศทั งหลายที ได้ ยิ นกิ ตติ วาห์ ปรากฏที พลั บพลาแห่ งชุ ม ศัพท์ถึงพระองค์จะพูดกันว่ า
นุ มต่ อหน้ าบรรดาคนอิสราเอล
16 `เพราะพระเยโฮวาห์ ไม่
โมเสสอ้อนวอนต่ อพระเจ้า
สามารถพาชนชาติ น ี ไปถึ งแผ่ น
11 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ ดิ นที พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้ แก่
(M) กดว CN:HM (O) กดว CN:HM; พบญ CK:CI (E) ปฐก JO:HC; กดว HJ:O; พบญ C:HP
(CK) อพย CP:CK; CM:J (CC) พบญ E:HN; ฮบ N:O (CH) อพย NH:CK
(CN) อพย NH:CH; สดด CKP:HN (CJ) พบญ H:HI (CP) พบญ E:HO
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เขานั นไม่ ได้ พระองค์ จึ งทรง ยั ง ได้ ทดลองเรามาตั งสิ บครั ง
ประหารเขาเสี ยที ในถิ นทุ รกั น- และยังมิได้ ฟังเสียงของเรา
ดาร'
23 คนเหล่ า นี จะมิ ได้ เห็ น แผ่ น
17 บั ดนี ข้ าพระองค์ ทูลวิงวอน ดิ น ที เราปฏิ ญาณไว้ กั บปู่ ย่ าตา
ขอพระองค์ ทรงบั นดาลให้ ฤทธิV ยายของเขาฉั นนั น
คนทั ง
อํานาจขององค์พระผู้ เป็ นเจ้ าให้ ปวงที สบประมาทเราจะไม่ ได้
ใหญ่ ยิ งดังพระสัญญาทีว่า
เห็นแผ่ นดินนั นสักคนเดียว
18 `พระเยโฮวาห์ ทรงพระพิ โรธ 24 แต่ ส่ วนคาเลบผู้ รั บใช้ ของ
ช้ า ทรงอุ ดมในความเมตตา เรา เพราะมีจิตใจต่ างกันและได้
ทรงโปรดยกโทษความชั วช้ าและ ตามเรามาอย่ างเต็มที เราก็จะ
ให้ อภัยการละเมิด แต่ ถือว่ าไม่ มี ได้ นํา เขาไปถึ งแผ่ นดิ นที เขาได้
โทษหามิได้ ให้ โทษเพราะความ ไปมาและเชื อสายของเขาจะได้
ชั วช้ าของบิ ดาตกทอดไปถึ ง ลู ก กรรมสิทธิV เมืองนั น
หลานสามชั วสี ชั วอายุ'
25 (พวกอามาเลขและพวกคา19 ขอทรงประทานอภั ยความ นาอันอยู่ ทีหว่ างเขา) พรุ่ งนี เจ้ า
ชั วช้ าของชนชาติ น ี ตามความยิ ง จงกลั บไปในถิ นทุ รกั นดารตาม
ใหญ่ แห่ งความเมตตาของพระ ทางถึงทะเลแดง"
องค์ ดังทีพระองค์ทรงประทาน 26 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
อภั ยชนชาติ น ี ตั งแต่ อี ยิ ปต์ จ น และอาโรนว่ า
บัดนี "
27 "เราจะทนชุ มนุ มชนชั วร้ ายนี
ทรงพยากรณ์ถึงการพเนจรอยู่
บ่ นต่ อเรานานสั กเท่ าใด เราได้
ยิ นเสี ยงบ่ นของคนอิ สราเอลซึ ง
ในถินทุรกันดารถึงสีสิบปี
20 แล้ วพระเยโฮวาห์ จึ งตรั สว่ า เขาบ่ นว่ าเรา
28 เจ้ าจงกล่ าวแก่ เขาว่ า พระ
"เราให้ อภัยตามคําของเจ้ า
21 แต่ แท้ จริ ง เรามี ชี วิ ตอยู่ แน่ เยโฮวาห์ ตรั สว่ า `เรามี ชี วิ ตอยู่
ฉันใด และบรรดาโลกจะเต็มไป แน่ ฉันใด เราจะกระทําสิ งที เจ้ า
ด้ วยสง่ า ราศี ของพระเยโฮวาห์ ทั งหลายบ่ นให้ เราได้ ยิ นแก่ เจ้ า
ฉันนั น
แน่ ฉันใด
22 คนทั งหลายที ได้ เห็ น สง่ า 29 ซากศพของเจ้ าจะตกหล่ น
ราศีของเรา และได้ เห็นการอัศ- อยู่ ในถิ นทุ รกั นดารนี จํา นวน
จรรย์ ต่ างๆที เราได้ กระทําในอี - คนทังหมดของเจ้ านับตั งแต่ อายุ
ยิ ปต์ และในถิ นทุ รกั นดาร และ ยี สิบปี ขึ นไป ผู้ ใดทีบ่นว่ าเรา
(CO) อพย HK:I (CE) อพย NH:NH; NJ:E (HK) มคา M:CO-HK (HC) สดด MH:CE
(HH) ปฐก NC:M; พบญ C:NI (HN) กดว HP:PI (HJ) กดว NH:CH (HI) พบญ C:JK
(HM) อพย CP:CH, HO (HO) ฮบ N:CP-CE (HE) กดว C:JI-JP
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30 จะไม่ มี สั ก คนหนึ งที มาถึ ง ร้ ายแผ่ นดิ นนั น ซึ งกระทํา ให้
แผ่ นดิ น ที เราปฏิ ญาณว่ า จะให้ บรรดาชุ มนุ มชนบ่ นว่ าโมเสส
เจ้ าอาศัยอยู่ เว้ นแต่ คาเลบบุตร 37 คนที มารายงานความร้ าย
ชายเยฟุ น เนห์ และโยชู ว าบุ ต ร เรื องแผ่ นดิ นนั นได้ ตายเสี ยด้ วย
ชายนู น
โรคภั ยต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮ31 แต่ ลู กเล็ ก ที เจ้ าทั งหลายว่ า วาห์
จะเป็ นเหยื อนั นเราจะพาเขาทั ง 38 แต่ โยชู วาบุ ตรชายนู น และ
หลายเข้ าไป และเขาจะรู้ จักแผ่ น คาเลบบุ ตรชายเยฟุ นเนห์ ในหมู่
ดินทีเจ้ าทังหลายได้ สบประมาท
คนที ไปสอดแนมที แผ่ นดิ นยั งมี
32 ส่ วนเจ้ าทังหลาย ศพของเจ้ า ชี วิตอยู่
จะตกหล่ นอยู่ ในถิ นทุ รกันดารนี
39 และโมเสสเล่ าข้ อความนี ให้
33 ลู กหลานของเจ้ าทั งหลายจะ คนอิ สราเอลทั งหมดฟั ง ประพเนจรอยู่ ในถิ นทุ รกั น ดารถึ ง ชาชนก็ร้องไห้ โศกเศร้ ายิ งนัก
สี สิ บปี เขาจะทนโทษการเล่ นชู้ 40 และคนทั งปวงได้ ลุ กขึ นแต่
ของเจ้ า จนกว่ าจํา นวนซากศพ เช้ า ขึ นไปยังที สูงบนภูเขากล่ าว
ของเจ้ าจะอยู่ ในถิ นทุ รกั นดารนี ว่ า "ดูเถิด เราทังหลายมาอยู่ ที
ครบ
นี แล้ ว เราจะเข้ าไปยั งที ซึ งพระ
34 ตามจํา นวนวั น ที เจ้ าเข้ าไป เยโฮวาห์ ทรงสัญญาไว้ เพราะเรา
สอดแนมในแผ่ นดิ นนั นซึ งมี สี - ได้ กระทําผิดแล้ ว"
สิบวัน วันหนึ งจะเป็ นปี หนึ ง เจ้ า 41 แต่ โมเสสกล่ าวว่ า "เหตุไฉน
ทั งหลายจะรั บโทษความชั วช้ า ท่ า นขั ด ขื น พระดํา รั สของพระ
ของเจ้ าอยู่ สี สิ บปี เจ้ าทั งหลาย เยโฮวาห์ การนี จะไม่ สาํ เร็จ
จะทราบถึ ง การฝ่ าฝื นคํา สั ญญา 42 อย่ าขึ นไปเลย เพราะพระ
ของเรา
เยโฮวาห์ มิ ได้ อยู่ ท่ ามกลางท่ าน
35 เราผู้ เป็ นพระเยโฮวาห์ ได้ ลั น เกลื อกว่ า ท่ านทั งหลายจะล้ ม
วาจาแล้ ว เราจะกระทําดังนั นแก่ ตายอยู่ ต่อหน้ าศัตรู
บรรดาชุ มนุ มชนที ชั วร้ ายซึ งร่ วม 43 เพราะคนอามาเลขและคน
กั นคิ ดต่ อสู้ เรา เขาจะสิ นสุ ดลง คานาอั นอยู่ ข้างหน้ าท่ าน ท่ าน
ในถิ นทุ รกันดาร เขาจะตายอยู่ ที จะล้ มลงด้ วยดาบ เพราะท่านได้
นั น"
หั นกลั บจากการตามพระเยโฮ36 คนที โมเสสใช้ ไปสอดแนมที วาห์ พระเยโฮวาห์ จะไม่ สถิ ต
แผ่ นดิน ผู้ ทีกลับมาเล่ าความใส่ ท่ามกลางท่านทังหลาย"
(NK) พบญ C:NP-NO (NC) พบญ C:NE (NH) C คร CK:I (NN) พบญ H:CJ
(NJ) กดว CN:HI; อสค J:P (NI) กดว HN:CE (NM) C คร CK:CK (NO) ยชว CJ:P, CK
(NE) อพย NN:J (JK) พบญ C:JC-JJ (JH) พบญ C:JH (JN) H พศด CI:H
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44 แต่ เขาทั งหลายยั งบั งอาจขึ น บูชาคู่ กับเครื องสัตวบูชา
ไปที ยั งที สู งบนเนิ นเขา แต่ หี บ 6หรื อสํา หรั บแกะผู้ ตั วหนึ งเจ้ า
พั น ธสั ญญาแห่ งพระเยโฮวาห์ จงจั ด ธั ญ ญบู ชาด้ วยยอดแป้ ง
และโมเสสมิได้ ออกจากค่ าย
สองในสิ บเอฟาห์ คลุ กนํา มั น
45 แล้ วคนอามาเลขและคนคา- หนึ งในสามฮิน
นาอั นที อยู่ บนเนิ นเขานั นได้ ลง 7และสําหรั บเป็ นเครื องดื มบู ชา
มาขั บไล่ เขาให้ พ่ ายแพ้ จนไปถึ ง เจ้ าจงถวายนํา องุ่ นหนึ งในสาม
ตําบลโฮรมาห์
ฮิน ให้ เป็ นกลิ นทีพอพระทัยแด่
คําสัง สอนเรื อง
พระเยโฮวาห์
8เมื อเจ้ าจั ดวั วผู้ เป็ นเครื องเผา
การถวายเครื องบู ชา
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ บูชา หรือเป็ นเครื องสัตวบูชาทํา
ตามคํา ปฏิ ญาณ หรื อให้ เป็ น
โมเสสว่ า
2 "จงกล่ าวแก่ คนอิ ส ราเอลว่ า สันติบูชาแด่ พระเยโฮวาห์
เมื อเจ้ าทั งหลายจะเข้ าในแผ่ น 9 ก็ ใ ห้ นํา ธั ญญบู ช ามี ยอดแป้ ง
ดิ นที เจ้ าจะเข้ าอาศั ยอยู่ ซึ งเรา สามในสิบเอฟาห์ คลุกนํา มันครึ ง
ฮิน มาบูชาพร้ อมกับวัวผู้ น ั น
ให้ แก่ เจ้ านั น
3 ถ้ าผู้ ใดจะนํา เครื องบู ช าจาก 10 และให้ นํา เครื องดื มบู ช ามี
ฝู งวั ว หรื อจากฝู งแพะแกะไป นํา องุ่ นครึ งฮิ น ให้ เป็ นการบู ชา
ถวายพระเยโฮวาห์ เ ป็ นเครื อง ด้ วยไฟ เป็ นกลิ นที พอพระทั ย
บู ชาด้ วยไฟ คื อเครื องเผาบู ชา แด่ พระเยโฮวาห์
หรื อเครื องสั ต วบู ช าทํา ตามคํา 11 จงกระทําอย่ างนี สําหรั บวั วผู้
ปฏิ ญาณ หรื อเป็ นเครื องบู ชา หรื อแกะผู้ ทุ กตั ว หรื อสํา หรั บ
ด้ วยใจสมั คร หรื อในการเลี ยง ลูกแกะหรือลูกแพะทุ กตัว
ตามกําหนด กระทําให้ มี กลิ นที 12 ตามจํานวนสั ตว์ ที จั ดมา จง
กระทํา ตามส่ วนนี แก่ สั ต ว์ ทุ กๆ
พอพระทัยแด่ พระเยโฮวาห์
4 ก็ ให้ ผู้ ที นํา เครื องบู ชานั นนํา ตัว
ธั ญญบู ชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 13 บรรดาชาวพื นเมื องต้ องกระ
คื อ ยอดแป้ งหนึ งในสิ บเอฟาห์ ทํา อย่ างนี ทุ กคน เมื อจะถวาย
เครื องบู ชาด้ วยไฟ เป็ นกลิ นที
คลุกกับนํา มันหนึ งในสี ฮิน
5และเจ้ าจงจั ดนํา องุ่ นหนึ งในสี พอพระทัยแด่ พระเยโฮวาห์
ฮิ นสํา หรั บลู กแกะทุ กตั ว เป็ น 14 ถ้ าคนต่ างด้ าวที มาอาศั ยอยู่
เครื องดื มบู ช าคู่ กั บเครื องเผา กับเจ้ า หรือคนหนึ งคนใดท่าม-

15

(JJ) พบญ C:JN (H) ลนต HN:CK; กดว CI:CO (N) ปฐก O:HC; อพย HE:CO
(J) อพย HE:JK; ลนต H:C (I) ลนต C:CK; N:P; กดว CI:CC; HO:J-I, M, CJ
(P) กดว HO:CH, CJ (O) ลนต M:CC (E) กดว HO:CH, CJ (CC) กดว HO
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กลางเจ้ าตลอดชั วอายุ ของเจ้ า 21 จงเอาแป้ งเปี ยกผลแรกถวาย
ใคร่ จ ะถวายเครื องบู ช าด้ วยไฟ เป็ นเครื องบู ชาแด่ พระเยโฮวาห์
เป็ นกลิ นที พอพระทั ยแด่ พระ ตลอดชั วอายุของเจ้ า
เยโฮวาห์
ก็ให้ เขาทั งหลาย 22 ถ้ าเจ้ าทั งหลายได้ ประพฤติ
กระทํา เหมื อ นเจ้ าทั งหลายได้ ผิดมิ ได้ รักษาพระบัญญัติเหล่ านี
กระทํานั น
ทุ กประการ ซึ งพระเยโฮวาห์
15 จะต้ องมี ก ฎอย่ า งเดี ยวกั น ตรัสสั งแก่ โมเสส
สําหรั บชุ มนุ มชนและสําหรั บคน 23 ทุ กประการซึ งพระเยโฮวาห์
ต่ างด้ าวผู้ มาอาศั ย อยู่ กั บ เจ้ า ทรงบั ญชาไว้ ทางโมเสส ตั งแต่
เป็ นกฎถาวรตลอดชั วอายุ ของ วั นที พระเยโฮวาห์ ประทานพระ
เจ้ า คือเจ้ าเป็ นอย่ างใด คนต่ าง บั ญชาแก่ โมเสส และต่ อๆไป
ด้ าวก็ เป็ นอย่ างนั นต่ อพระ ตลอดชั วอายุของเจ้ า
พักตร์พระเยโฮวาห์
24 แล้ วถ้ าประชาชนได้ กระทํา
16 จะต้ องมี พระราชบั ญญั ติ ผิ ดโดยไม่ เจตนา โดยที ชุ มนุ ม
อย่ างเดี ยวกั นและลั กษณะอย่ าง ชนไม่ ร้ ู เห็ น ชุ มนุ มชนทั งหมด
เดี ยวกั นสํา หรั บเจ้ าและสํา หรั บ ต้ องถวายวั วหนุ่ มตั วหนึ งเป็ น
คนต่ างด้ าวที มาอาศั ยอยู่ กั บ เครื องเผาบูชา ให้ เป็ นกลิ นทีพอ
เจ้ า"
พระทัยแด่ พระเยโฮวาห์ พร้ อม
17 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส กั บธั ญญบู ชาและเครื องดื มบู ชา
ว่ า
คู่ กั นตามลั กษณะ และถวายลู ก
18 "จงกล่ าวแก่ คนอิ สราเอลว่ า แพะผู้ ตั วหนึ งเป็ นเครื องบู ชาไถ่
เมื อเจ้ าทั งหลายมาถึงแผ่ นดิ นที บาป
เราจะพาเจ้ าไป
25 และให้ ปุ โรหิ ตทํา การลบมล
19 และเมื อเจ้ ารั บประทานอา- ทิ นบาปให้ แก่ ชุ มนุ มชนอิ สราหารแห่ งแผ่ นดิ นนั น เจ้ าจงนํา เอลทังหมด และเขาทังหลายจะ
เครื องบู ช าถวายแด่ พระเยโฮ- ได้ รั บอภั ยโทษ เพราะเป็ นการ
วาห์
ผิ ดโดยไม่ เจตนา และเขาจะนํา
20 จงเอาแป้ งเปี ยกผลแรกทํา เครื องบู ชาของเขามาถวายด้ วย
ขนมก้ อนหนึ งถวายเป็ นเครื อง ไฟแด่ พระเยโฮวาห์ และถวาย
บู ชา เป็ นเครื องบู ชาที ได้ จาก เครื องบูชาไถ่ บาปต่ อพระพั กตร์
ลานนวดข้ าว เจ้ าจงถวายเช่ นว่ า พระเยโฮวาห์ เพราะความผิ ด
นี
โดยไม่ เจตนาของเขา
(CI) อพย CH:JE; กดว E:CJ; CI:HE (CO) กดว CI:H; พบญ HP:C (CE) ยชว I:CC-CH
(HK) อพย NJ:HP; ลนต H:CJ; HN:CK, CJ, CP-CM; พบญ HP:H, CK; สภษ N:E-CK
(HH) ลนต J:H (HJ) ลนต J:CN, HN; กดว CI:O-CK (HI) ลนต J:HK; ฮบ H:CM
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26 และชุ ม นุ ม ชนอิ ส ราเอลทั ง ของตน"
หมดจะได้ รั บอภั ยโทษ พร้ อม
พระเจ้าทรงพิพากษา
กั บคนต่ า งด้ าวผู้ อยู่ ท่ า มกลาง
คนทีไม่ รกั ษาวันสะบาโต
เขาทั งหลาย เพราะว่ าพลเมื อง 32 ขณะเมื อ คนอิ สราเอลอยู่ ใน
ทังหมดเกี ยวพันกับความผิดนั น ถิ นทุ รกันดาร เขาพบคนหนึ งไป
อันเกิดขึ นโดยไม่ เจตนา
เก็บฟื นในวันสะบาโต
27 ถ้ าบุคคลคนหนึ งคนใดกระ- 33 ผู้ ที พบเขาเก็ บฟื นก็ พาเขา
ทําผิ ดโดยไม่ ร้ ู ตั ว ก็ให้ ผ้ ู น ั นเอา มาหาโมเสสและอาโรน และมา
แพะเมี ย อายุ ข วบหนึ งไปเป็ น หาชุ มนุ มชนทังหมด
เครื องบูชาไถ่ บาป
34 เขาจึ งจําคนนั นไว้ เพราะยั ง
28 และให้ ปุโรหิ ตกระทําการลบ ไม่ แจ้ งว่ า จะกระทํา อย่ า งไรแก่
มลทิ น บาปต่ อพระพั ก ตร์ พ ระ เขา
เยโฮวาห์ ให้ บุคคลนั น ผู้ กระทํา 35 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
ผิ ดเมื อเขากระทํา บาปโดยไม่ ร้ ู โมเสสว่ า "ชายผู้ น ั นต้ องถู กโทษ
ตัว เพื อทําการลบมลทินบาปเขา ถึ งตายเป็ นแน่ ชุ มนุ มชนทั ง
เสีย และเขาจะได้ รับอภัยโทษ
หมดต้ องเอาหิ นขว้ างเขาที นอก
29 ให้ เจ้ ามี พระราชบั ญญั ติ ค่ าย"
อย่ า งเดี ยวสํา หรั บผู้ กระทํา ผิ ด 36 และชุ มนุ มชนทั งหมดจึ งพา
โดยไม่ ร้ ู ตัว คือคนอิสราเอล ผู้ เขามานอกค่ าย และเอาหิ นขว้ าง
เป็ นชาวพื นเมื องและผู้ เป็ นคน เขาจนตาย ตามที พระเยโฮวาห์
ต่ างด้ าวทีอยู่ ท่ามกลางเขา
ทรงบัญชาโมเสส
30 แต่ บุ คคลที บั งอาจกระทํา
ด้ายสีฟ้า
การใดๆโดยพลการ ไม่ ว่าเขาจะ 37 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
เกิ ดในแผ่ นดิ นนั นหรื อเป็ นคน ว่ า
ต่ างด้ าวก็ดี ผู้ นั นเหยี ยดหยาม 38 "จงพู ด กั บคนอิ สราเอลและ
พระเยโฮวาห์ ผู้ นั นจะต้ องถู ก สั งเขาให้ ทํา พู่ ที มุ มชายเสื อ
ตัดขาดจากชนชาติของตน
ตลอดชั วอายุของเขา ให้ เอาด้ าย
31 เพราะเขาได้ สบประมาทพระ สีฟ้าติดพู่ ทีมุมทุ กมุ ม
ดํา รั สของพระเยโฮวาห์ และละ- 39 เพื อเจ้ าจะมองดู พู่ นั นและ
เมิดพระบัญญัติของพระองค์ ผู้ จดจําพระบั ญญั ติท ั งสิ นของพระ
นั นจะต้ องถู ก ตั ดขาดอย่ า งสิ น เยโฮวาห์ และปฏิบัติตาม เพื อ
เชิ ง ให้ เขารั บโทษความชั วช้ า เจ้ าจะไม่ กระทํา อะไรตามความ
(HM) ลนต J:HM-NC (HO) ลนต J:NI (HE) กดว CI:CI (NK) กดว CJ:JK-JJ
(NC) H ซมอ CH:E; สภษ CN:CN (NH) อพย NC:CJ-CI; NI:H-N (NJ) ลนต HJ:CH
(NI) อพย NC:CJ-CI (NO) พบญ HH:CH (NE) พบญ HE:CE
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พอใจพอตาของเจ้ าซึ งเจ้ ามั ก ถึงดิน
หลงตามนั น
5 ท่ านจึ งพู ดกั บโคราห์ และ
40 เพื อว่ าเจ้ าจะจดจําและกระ- พรรคพวกทั งหมดของเขาว่ า
ทําตามบัญญัติท ังสิ นของเราและ "พรุ่ งนี เช้ าพระเยโฮวาห์ จะทรง
เป็ นคนบริ สุ ทธิV แด่ พระเจ้ าของ สํา แดงให้ เห็ นว่ า ผู้ ใดเป็ นของ
เจ้ า
พระองค์ และใครเป็ นคนบริ สุทธิV
41 เราคื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า และจะทรงให้ ผู้ นั นเข้ าใกล้ พระ
ของเจ้ าผู้ นาํ เจ้ าออกจากแผ่ นดิน องค์ ผู้ ใดที พระองค์ ทรงเลื อก
อียิปต์ เพื อเป็ นพระเจ้ าของเจ้ า พระองค์ จ ะทรงให้ เข้ าไปใกล้
เราคื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ พระองค์
เจ้ า"
6จงกระทํา อย่ างนี ให้ โคราห์
การกบฏของโคราห์
และพรรคพวกทั งหมดของเขา
โคราห์ บุตรชายอิสฮาร์ นํากระถางไฟมา
ผู้ เป็ นบุตรชายโคฮาท ผู้ 7จงเอาไฟใส่ และใส่ เครื องหอม
เป็ นบุตรชายเลวี กับดาธานและ ต่ อ พระพั ก ตร์ พระเยโฮวาห์ ใ น
อาบีรัม บุตรชายเอลีอับ กับโอน วั นพรุ่ งนี ผู้ ใดที พระเยโฮวาห์
บุ ตรชายเปเลท บุ ตรชายรู เบน ทรงเลื อ กก็ จ ะเป็ นคนบริ สุ ท ธิV
บุ ตรชายของเลวี เอ๋ ย ท่ านทั ง
พาคนไป
2และไปยืนต่ อหน้ าโมเสสพร้ อม หลายได้ กระทําเกินเหตุไป"
กั บคนอิ สราเอลจํา นวนหนึ ง 8 และโมเสสพู ดกั บโคราห์ ว่ า
เป็ นเจ้ านายของชุ มนุ มชน มีสอง "พวกท่านผู้ เป็ นบุตรชายของเลวี
ร้ อยห้ าสิ บคนที เลื อกมาจากที จงฟั ง
9เป็ นการเล็ก น้ อยสํา หรั บท่ าน
ประชุ ม เป็ นคนมีชื อ
3และเขาทั งหลายมาประชุ มกั น อยู่ หรื อซึ งพระเจ้ าแห่ งอิ สราเอล
ต่ อโมเสสต่ ออาโรน กล่ าวแก่ ได้ แยกท่ า นออกจากชุ ม นุ ม ชน
ท่านทังสองว่ า "ท่านทําเกินเหตุ อิสราเอล เพื อนําท่านให้ มาใกล้
ไป เพราะว่ าชุ มนุ มชนทังหมดก็ พระองค์ ให้ ปฏิบัติ งานในพลั บ
บริสุทธิV ทุกๆคน และพระเยโฮ- พลาของพระเยโฮวาห์ และยืนอยู่
วาห์ ทรงสถิตท่ ามกลางเขา เหตุ ต่ อหน้ าชุ มนุ มชนเพื อปรนนิ บัติ
ใดท่ านจึ งผยองขึ นเหนื อชุ มนุ ม เขา
10 และพระองค์ ท รงนํา ท่ านมา
ชนของพระเยโฮวาห์ "
4ครั นโมเสสได้ ยิ นก็ซบหน้ าลง ใกล้ พระองค์ ร วมทั งพี น้ องทั ง

16

(JK) ลนต CC:JJ-JI (C) อพย HP:E; กดว HP:E; พบญ CC:P (H) กดว C:CP; HP:E
(N) อพย CE:P; HE:JI; กดว CH:H; CJ:H; สดด CKP:CP (J) กดว CJ:I; HK:P
(I) ลนต HC:P-O, CH (E) กดว N:JC, JI; O:CN-CP; พบญ CK:O

04_num.pub
page 41

Monday, February 29, 2016 13:24

กันดารวิถี CP
หน้ า 312
สิ นของท่ าน คื อลู กหลานของ "ตั วท่ านและพรรคพวกทั งหมด
เลวี ท่ านทั งหลายแสวงหาตํา - ของท่ านจงเข้ าเฝ้ าพระเยโฮวาห์
แหน่ งปุโรหิ ตด้ วยหรือ
ในวั นพรุ่ งนี ทั งตัวท่าน พรรค
11 เพราะฉะนั น ที ท่ านและ พวกของท่านและอาโรน
พรรคพวกทั งหมดของท่ านได้ 17 ให้ ทุ กคนนํา กระถางไฟของ
ประชุ ม กั น ก็ เ ป็ นการต่ อ สู้ พระ ตนไป ใส่ เครื องหอมในนั น ให้
เยโฮวาห์ ส่ วนอาโรนเป็ นอะไร ทุ กคนนํากระถางไฟเข้ าเฝ้ าพระ
เล่ าทีท่านได้ บ่นว่ าเขา"
เยโฮวาห์ มี กระถางไฟสองร้ อย
12 โมเสสใช้ ให้ ไปเรี ยกดาธาน ห้ าสิบด้ วยกัน ตัวท่านด้ วย และ
และอาบีรัมบุตรชายเอลีอับ เขา อาโรน ต่ างจงเอากระถางไฟของ
ทังสองว่ า "เราจะไม่ ข ึ นไป
ตนไป"
13 เป็ นการเล็ ก น้ อยอยู่ หรื อ ที 18 ดั งนั น ทุ กคนจึ งนํากระถาง
ท่ านนํา พวกเราจากแผ่ นดิ นที มี ไฟของเขา ต่ างเอาไฟใส่ และเอา
นํา นมและนํา ผึ งไหลบริ บู รณ์ เครื องหอมใส่ และเข้ าไปยืนอยู่
เพื อจะฆ่ าพวกเราเสี ยในถิ นทุ ร- ที ประตู พลั บพลาแห่ งชุ มนุ ม
กันดาร และท่านจะได้ ต ั งตัวขึ น พร้ อมกับโมเสสและอาโรน
เป็ นเจ้ านายเหนือพวกเราด้ วย
19 โคราห์ ก็ ร่ วมชุ มนุ มชนทั ง
14 ยิ งกว่ านั นอี ก ท่ า นมิ ไ ด้ นํา หมดที ประตู พลั บพลาแห่ งชุ ม
พวกเราเข้ าไปยั งแผ่ นดิ นที มี นุ มประจัญหน้ าเขาทังสอง และ
นํา นมและนํา ผึ งไหลบริ บูรณ์ มิ สง่ าราศี ของพระเยโฮวาห์ กป็ ราได้ ให้ พวกเรารั บที นาหรื อ สวน กฏต่ อบรรดาชุ มนุ มชน
องุ่ นเป็ นมรดก ท่ านจะควั กตา 20 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
คนเหล่ านี ออกเสี ยหรื อ เราจะ และอาโรนว่ า
ไม่ ข ึ นไป"
21 "จงแยกตั วออกเสี ยจากชุ ม
15 โมเสสโกรธมากและกราบ นุ มชนนี เพื อเราจะผลาญเขา
ทู ลพระเยโฮวาห์ ว่า "ขออย่ าทรง เสียในพริบตาเดียว"
โปรดปรานเครื องบู ช าของเขา 22 เขาทั งสองซบหน้ าลงถึ งดิ น
เลย ข้ าพระองค์ มิ ได้ เอาลาของ กราบทู ลว่ า "โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ผู้
เขามาสั กตั วหนึ ง และข้ าพระ ทรงเป็ นพระเจ้ าแห่ งจิตวิญญาณ
องค์ มิ ได้ ทํา อั น ตรายเขาสั กคน ของมนุ ษย์ ท ั งสิ น เมื อคนเดี ยว
เดียว"
กระทําผิ ด พระองค์ จะทรงพระ
16 และโมเสสพู ดกั บโคราห์ ว่ า พิโรธแก่ ชุมนุ มชนทังหมดหรือ"
(CC) อพย CP:M-O (CN) อพย H:CJ; CP:N; กดว CC:J-P (CJ) อพย N:O; ลนต HK:HJ
(CI) ปฐก J:JI; C ซมอ CH:N (CP) C ซมอ CH:N, M (CE) อพย CP:M, CK; ลนต E:P, HN
(HC) ปฐก CE:CM; อพย NH:CK; NN:I (HH) ปฐก CO:HN-NH; HK:J; ลนต J:N; กดว CJ:I

04_num.pub
page 42

Monday, February 29, 2016 13:24

หน้ า 313
กันดารวิถี CP
แผ่ นธรณีก็อา้ ปากออก
ทรงใช้ ข้ามา
30 แต่ ถ้ าพระเยโฮวาห์ บั น ดาล
กลืนพวกกบฏ
23 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส อะไรใหม่ เกิ ดขึ นและแผ่ นธรณี
อ้ าปากกลื นคนเหล่ านี เข้ าไป
ว่ า
24 "จงกล่ าวแก่ ชุมนุ มชนว่ า จง พร้ อมกั บข้ าวของทั งหมดของ
ออกไปให้ ห่างจากเต็นท์ของโค- เขา และเขาทังหลายลงไปสู่ แดน
คนตายทั งเป็ น ท่านทั งหลายจง
ราห์ ดาธาน และอาบีรัม"
25 แล้ วโมเสสลุ กขึ นไปหาดา- ทราบเถิ ดว่ า คนเหล่ านี ได้ สบ
ธานและอาบี รั มและพวกผู้ ใหญ่ ประมาทพระเยโฮวาห์ "
31 ต่ อมา เมื อท่านกล่ าวบรรดา
แห่ งอิสราเอลก็ตามท่านไป
26 โมเสสจึ ง กล่ าวแก่ ชุ มนุ มชน คํา เหล่ านี จบ แผ่ นดิ นใต้ ที เขา
นั นว่ า "ท่านทังหลายออกไปเสีย เหล่ านั นยืนอยู่ กแ็ ยกออก
ให้ ห่ างจากเต็นท์ของคนชั วเหล่ า 32 และแผ่ นธรณี ก ็ อ้ าปากออก
นี อย่ าแตะต้ องอะไรของเขาเลย กลื นเขาทั งหลาย กั บครอบครัว
เกลื อ กว่ า ท่ า นทั งหลายจะต้ อง และบรรดาคนของโคราห์ และ
ถู ก กวาดไปกั บบรรดาการบาป ข้ าวของทังหมดของเขา
33 ดั งนั นเขาทั งหลายพร้ อมกั บ
ของเขาด้ วย"
27 ดังนั น เขาทังหลายก็ออกไป ข้ าวของทั งหมดของเขาลงไปสู่
ให้ ห่ างจากเต็ น ท์ ข องโคราห์ แดนคนตายทั งเป็ น และแผ่ น
ดาธาน และอาบีรัม และดาธาน ดิ นก็งั บเขาไว้ และเขาทั งหลายก็
กั บอาบีรั มออกมายืนอยู่ ที ประตู พิ นาศเสี ยจากท่ ามกลางที ประเต็นท์ของตน พร้ อมกั บภรรยา ชุ ม
34 อิ สราเอลทั งหมดที อยู่ รอบ
บุตรชายและลูกเล็กๆของเขา
28 และโมเสสพู ดว่ า "ดั งนี เขาได้ ยิ นเสี ยงร้ องของเขาก็หนี
แหละท่ า นทั งหลายจะได้ ทราบ ไป เพราะเขากล่ าวว่ า "เกลือกว่ า
ว่ า พระเยโฮวาห์ ใช้ ให้ ข้ ามา ธรณีจะกลืนเราเสีย"
กระทําการทังสิ นนี ข้ ามิได้ กระ- 35 และไฟออกมาจากพระเยโฮวาห์ เผาผลาญคนทังสองร้ อย
ทําตามอําเภอใจข้ าเอง
29 ถ้ าคนเหล่ านี ตายอย่ า งคน ห้ าสิ บที ได้ ถวายเครื องหอมนั น
ธรรมดาทั งปวง หรือเหตุ การณ์ เสีย
อย่ างคนธรรมดามาเยี ยมเยี ยน 36 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรั ส กั บ
เขา ก็หมายว่ าพระเยโฮวาห์ มิได้ โมเสสว่ า
(HP) ปฐก CE:CH, CJ-CI, CM (HM) กดว HP:CC (HO) อพย N:CH; กดว HJ:CN
(HE) อพย HK:I; โยบ NI:CI (NK) โยบ NC:N; สดด II:CI
(NC) กดว HP:CK (NH) กดว HP:CC (NI) ลนต CK:H; กดว CC:C-N
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37 "จงบอกเอเลอาซาร์ บุตรชาย โรน เขาหั นหน้ ามาสู่ พลั บพลา
อาโรนปุโรหิ ต ให้ เอากระถางไฟ แห่ งชุ มนุ ม และดู เถิ ด เมฆมา
ออกเสียจากเปลวเพลิง และเจ้ า คลุ มพลั บพลานั น และสง่ าราศี
จงกระจายก้ อนไฟออกห่ างๆกัน ของพระเยโฮวาห์ กป็ รากฏ
เพราะกระถางไฟเหล่ า นั นบริ - 43 โมเสสกั บอาโรนจึ ง มาหน้ า
สุทธิV
พลับพลาแห่ งชุ มนุ ม
38 คื อกระถางไฟของคนเหล่ านี
การอ้อนวอนของโมเสส
ที ได้ กระทํา บาปจนถึ ง เสี ยชี วิ ต
ช่ วยคนอิ สราเอลให้รอด
นั น จงตี แผ่ ทาํ เป็ นแผ่ นคลุ ม 44 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
แท่นบูชา เพราะได้ ถวายกระถาง โมเสสว่ า
เหล่ านั นต่ อพระพั กตร์ พระเย- 45 "จงออกไปเสี ยจากท่ ามกลาง
โฮวาห์ จึงเป็ นสิ งบริสุทธิV ดังนั น ประชุ มชนนี เพื อเราจะผลาญ
สิ งเหล่ านี จะเป็ นหมายสําคัญแก่ เขาทั งหลายเสี ยในพริบตาเดียว"
คนอิสราเอล"
และท่ านทั งสองก็ซบหน้ า ลงถึ ง
39 ดังนั น เอเลอาซาร์ปุโรหิ ตจึง ดิน
นํากระถางไฟทองสัมฤทธิV ซึ งผู้ 46 โมเสสพู ดกั บอาโรนว่ า "จง
ที ถู กไฟเผานําไปบู ชา มาตี แผ่ เอากระถางไฟ เอาไฟจากแท่ น
ออกเป็ นแผ่ นคลุมแท่นบูชา
บูชาใส่ ไว้ แล้ วใส่ เครื องหอมรีบ
40 ให้ เป็ นเครื องเตื อนใจคน นําไปที ชุ มนุ มชน ทําการลบมล
อิสราเอล เพื อว่ าคนสามัญผู้ ทีมิ ทิ น บาปของชุ มนุ มชนนั นเสี ย
ใช่ เป็ นเชื อสายของอาโรน จะมิ เพราะพระพิ โรธพลุ่ งออกมาจาก
ได้ เข้ าไปเผาเครื องหอมถวายต่ อ พระเยโฮวาห์ แล้ ว ภั ยพิ บั ติ ได้
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เกลือก บังเกิดขึ น"
ว่ าจะเป็ นอย่ างโคราห์ และพรรค 47 อาโรนจึ งนํา กระถางไฟดั งที
พวกของเขา ดั งที พระเยโฮวาห์ โมเสสบอกวิ งเข้ าไปท่ ามกลางที
ตรัสกับเอเลอาซาร์ทางโมเสส
ประชุ ม และดูเถิ ด ภัยพิบัติได้
41 พอรุ่ งขึ นบรรดาชุ มนุ มชน บังเกิดขึ นแก่ ประชาชนแล้ ว และ
อิ สราเอลก็บ่นว่ าโมเสสและอา- ท่านได้ ใส่ เครื องหอมและทําการ
โรนว่ า "ท่ านได้ ประหารชี วิตคน ลบมลทินบาปของประชาชน
ของพระเยโฮวาห์ เสีย"
48 ท่านได้ ยืนอยู่ ระหว่ างคนตาย
42 ต่ อมาเมื อชุ มนุ มชนมาประ- กับคนเป็ น และภัยพิบัติน ั นก็ถูก
ชุ ม ประจั ญหน้ าโมเสสและอา- ระงับแล้ ว
(NM) ลนต HM:HO (NO) กดว CM:CK (JK) กดว N:CK; H พศด HP:CO
(JC) กดว CJ:H; สดด CKP:HI (JH) อพย JK:NJ
(JP) ลนต CK:P; กดว CO:I; พบญ E:HH (JO) กดว HI:O; สดด CKP:NK
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49 บรรดาคนที ต ายด้ วยภั ยพิ - เท้ า แก่ ท่ านคนละอั น ตามเรื อน
บั ติ มี หนึ งหมื นสี พันเจ็ดร้ อยคน บรรพบุ รุ ษ เป็ นไม้ เท้ าสิ บสอง
ไม่ นั บคนที ตายด้ วยเรื องของ อั น และไม้ เท้ าของอาโรนก็อยู่
โคราห์
ในไม้ เท้ าเหล่ านั นด้ วย
50 เมื อภั ยพิ บั ติ ถู กระงั บแล้ ว 7และโมเสสวางไม้ เท้ าเหล่ านั น
อาโรนก็กลับไปหาโมเสสทีประ- ต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ ที ใน
ตูพลับพลาแห่ งชุ มนุ ม
พลับพลาพระโอวาท
ไม้เท้าของอาโรนได้งอก
8อยู่ มาวั นรุ่ งขึ นโมเสสได้ เข้ าไป
ในพลั บพลาพระโอวาท ดู เถิ ด
มีดอกตู มและดอกบาน
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ ไม้ เท้ าของอาโรนสํา หรั บ วงศ์
วานเลวี ได้ งอก มี ดอกตู มและ
โมเสสว่ า
2 "จงพู ด กั บคนอิ ส ราเอลและ ดอกบาน และเกิ ดผลอั ลมั นด์
เอาไม้ เท้ ามาจากเขา
เรื อน สุกบ้ าง
บรรพบุ รุ ษละอั นจากประมุ ขทุ ก 9 แล้ วโมเสสนํา ไม้ เท้ าทั งหมด
คน ตามเรื อนบรรพบุ รุ ษ เป็ น จากที ตรงพระพั กตร์ พระเยโฮไม้ เท้ าสิ บสองอั น เขี ยนชื อชาย วาห์ ม ายั ง คนอิ สราเอลทั งหมด
เขาได้ ตรวจดู และทุ กคนก็นาํ ไม้
เจ้ าของไม้ ไว้ บนไม้ เท้ าทุ กอัน
3 เขี ยนชื อของอาโรนไว้ บนไม้ เท้ าของตนไป
เท้ าของคนเลวี เพราะจะมี ไม้ 10 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
เท้ าอันเดียวสําหรับหั วหน้ าเรือน ว่ า "จงนําไม้ เท้ าของอาโรนกลับ
ไปวางไว้ ต่อหน้ าพระโอวาท เก็บ
บรรพบุรุษหนึ ง
4 จงวางไม้ เท้ าเหล่ านั นไว้ ใน ไว้ เป็ นหมายสําคั ญสําหรั บเตื อน
พลั บพลาแห่ งชุ มนุ ม ต่ อหน้ า พวกกบฏ เพื อเจ้ าจะให้ เขาทั ง
พระโอวาทที ที เราพบกั บเจ้ าทั ง หลายยุ ติ การบ่ นว่ าเรา เพื อเขา
จะไม่ ต้องตาย"
หลาย
5และต่ อมาไม้ เท้ า ของชายผู้ ที 11 โมเสสก็กระทํา เช่ นนี พระ
เราโปรดเลือกนั นจะงอก เช่ นนี เยโฮวาห์ ตรั ส สั งท่ า นอย่ างไร
เราจะกระทํา ให้ เสี ยงบ่ นของคน ท่านก็กระทําอย่ างนั น
อิ สราเอล ซึ งเขาบ่ นต่ อเจ้ าสงบ 12 และคนอิ สราเอลพู ดกั บโมเสสว่ า "ดูเถิด เราพินาศ เราถึง
ลงเสียจากเรา"
6โมเสสจึงสั งคนอิสราเอล และ หายนะ เราถึงหายนะหมดแล้ ว
ประมุ ขของท่ านทุ กคนก็มอบไม้ 13 ผู้ ใดที มาใกล้ พลั บพลาแห่ ง

17

(J) อพย HI:CP, HH; HE:JH-JN (I) กดว CP:I, CC
(M) อพย NO:HC; กดว C:IK-IC (O) อสค CM:HJ; ฮบ E:J
(CK) กดว CP:NO; CM:I; พบญ E:M, HJ; ฮบ E:J (CN) กดว C:IC, IN; CO:J, M

04_num.pub
page 45

Monday, February 29, 2016 13:24

กันดารวิถี CM, CO
หน้ า 316
พระเยโฮวาห์ ต้องตาย เราจะ หน้ าที ของแท่ นบู ชา เพื อพระ
ต้ องตายหมดหรือ"
พิ โรธจะไม่ เกิ ดขึ นแก่ คนอิ สราคําสัง สอน
เอลอีก
6และดู เถิด เราได้ เลือกคนเลวี
และคําบัญชา
พี น้ องของเจ้ าออกจากคนอิ สสําหรับอาโรนและคนเลวี
ดั งนั นพระเยโฮวาห์ ตรั ส ราเอล เป็ นของประทานแก่ เจ้ า
กั บอาโรนว่ า "เจ้ าและ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เพื อให้
บุ ตรชายของเจ้ า และวงศ์ วาน ปฏิ บั ติ งานของพลั บ พลาแห่ ง
บิ ดาของเจ้ าจะต้ องรับโทษความ ชุ มนุ ม
ชั วช้ าเนื องด้ วยสถานบริสุทธิV ทัง 7ทั งเจ้ าและบุ ตรชายจงคอยรั บ
เจ้ า และบุ ต รชายของเจ้ าจะต้ อง ใช้ ในหน้ าทีปุโรหิ ต เพื องานทุ ก
รั บโทษความชั วช้ า เนื องด้ วย อย่ า งที เกี ยวข้ องกั บแท่ น บู ช า
และสิ งทีอยู่ ภายในม่ าน เจ้ าต้ อง
หน้ าทีปุโรหิ ตของเจ้ า
2และจงนําพี น้องของเจ้ ามาใกล้ อยู่ ปฏิ บั ติ งาน เราให้ ตํา แหน่ ง
เจ้ า ซึ งเป็ นตระกู ลเลวี ตระกู ล ปุ โรหิ ตแก่ เจ้ าเป็ นของประทาน
บิ ด าของเจ้ าเพื อเขาจะสมทบ สําหรั บงานปฏิบัติ และผู้ ใดอื น
กับเจ้ า และปรนนิ บัติเจ้ าขณะที ที เข้ ามาใกล้ ต้ องให้ ถึ งแก่ ความ
เจ้ าและบุ ตรชายปรนนิบัติอยู่ ต่อ ตาย"
8แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บอาหน้ าพลับพลาพระโอวาท
3 เขาทั งหลายจะคอยรั บใช้ เจ้ า โรนว่ า "ดู เถิด เราได้ ให้ เครื อง
และรั บใช้ บรรดาหน้ าที ต่ างๆ บูชาของเราส่ วนหนึ งแก่ เจ้ า คือ
ของพลับพลา แต่ อย่ าให้ เข้ าใกล้ บรรดาของถวายของคนอิ สราเครื องใช้ ของสถานบริ สุ ทธิV หรื อ เอล เราให้ แก่ เจ้ าส่ วนหนึ งและ
แท่นบูชา เกลือกว่ าเขาทังหลาย แก่ ลู กหลานของเจ้ าเป็ นกฎถาวร
เพราะเหตุพวกเจ้ าได้ รั บการเจิม
และเจ้ าจะต้ องตาย
4เขาทั งหลายจะสมทบกั บพวก แล้ ว
เจ้ า และคอยรั บใช้ อยู่ ที พลั บ- 9 ในบรรดาของบริ สุ ทธิV ที สุ ด
พลาแห่ งชุ มนุ ม ในงานปรนนิ - ส่ วนซึ งไม่ ไ ด้ เผาไฟที เป็ นของ
บัติท ังสิ นของพลับพลา และอย่ า ของเจ้ ามีดั งนี บรรดาของถวาย
ของเขา บรรดาธัญญบูชาของเขา
ให้ ผ้ ู อื นใดมาใกล้ เจ้ า
5 พวกเจ้ าต้ องคอยรั บใช้ ใน บรรดาเครื องบู ชาไถ่ บาปของเขา
หน้ าที ของสถานบริ สุ ทธิV และ บรรดาเครื องบู ชาไถ่ การละเมิ ด

18

(C) อพย HO:NO; ลนต CK:CM (H) ปฐก HE:NJ; กดว C:JM (N) กดว N:HI, NC, NP
(J) กดว N:CK (I) อพย HM:HC; NK:M; ลนต HJ:N (P) กดว N:E, CH, JI
(M) กดว N:E-CK; CO:I, E (O) อพย HE:HE; JK:CN, CI (E) ลนต H:H-N; P:HI-HP; M:M
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ของเขา ซึ งเขาถวายแก่ เรา จะ เจ้ าต้ องไถ่ ลู ก หั วปี ของบรรเป็ นของบริ สุทธิV ที สุดแก่ เจ้ าและ ดาสัตว์ท ังปวงทีมลทินด้ วย
แก่ ลูกหลานของเจ้ า
16 และค่ าไถ่ พออายุ ได้ หนึ ง
10 เจ้ าจงรั บประทานสิ งเหล่ านี เดื อนเจ้ าก็ต้ องไถ่ ให้ เจ้ ากํา ในที บริ สุ ทธิV ที สุ ด ผู้ ชายทุ กคน หนดว่ าเป็ นเงินห้ าเชเขลตามเชรับประทานได้ เป็ นของบริสุ ทธิV เขลของสถานบริ สุ ทธิV ซึ งเป็ น
แก่ เจ้ า
ยี สิบเก-ราห์
11 สิ งต่ อไปนี ก็เป็ นของเจ้ าด้ วย 17 แต่ ลู กหั วปี ของวั ว หรื อลู ก
คื อของให้ ที เขาถวาย บรรดา หั วปี ของแกะ หรื อลู กหั วปี ของ
เครื องบู ช าแกว่ งถวายของคน แพะ เจ้ าไม่ ต้ องไถ่ เพราะเป็ น
อิสราเอล เราได้ ให้ ไว้ แก่ เจ้ าและ ของบริสุทธิV เจ้ าจงเอาเลือดของ
แก่ บุ ต รชายหญิ ง ซึ งอยู่ กั บเจ้ า มั นพรมบนแท่ นบู ชา และเอา
เป็ นกฎเกณฑ์ถาวร ทุ กคนทีสะ- ไขมันของมันเผาเป็ นเครื องบู ชา
อาดที อยู่ ในครอบครั วของเจ้ า ด้ วยไฟ ให้ เป็ นกลิ นที พอพระ
รับประทานได้
ทัยแด่ พระเยโฮวาห์
12 นํา มั นทีดีที สุดทังหมด และ 18 แต่ เ นื อของมั น จะเป็ นของ
นํา องุ่ นที ดี ที สุ ด และเมล็ดพื ช เจ้ า เช่ นเดียวกับเนื ออกที แกว่ ง
ทั งหมด และผลรุ่ นแรกที เขา ถวาย หรื อเนื อโคนขาขวาเป็ น
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เราให้ แก่ ของเจ้ า
เจ้ า
19 บรรดาเครื องบู ชาบริ สุ ทธิV ที
13 ผลสุ กรุ่ นแรกของของทุ ก คนอิ สราเอลมอบถวายแด่ พระ
อย่ างซึ งอยู่ ในแผ่ นดิ น ที เขานํา เยโฮวาห์ เราให้ แก่ เจ้ าและแก่
มาถวายพระเยโฮวาห์ จะเป็ น บุตรชายหญิงซึ งอยู่ กับเจ้ า เป็ น
ของเจ้ า ทุ กคนที สะอาดอยู่ ใน กฎเกณฑ์ ถาวร เป็ นพันธสัญญา
ครอบครัวของเจ้ ารับประทานได้
เกลื อเป็ นนิ ตย์ ต่ อพระพั กตร์
14 บรรดาของมอบถวายในอิ ส- พระเยโฮวาห์ สาํ หรั บเจ้ า และ
ราเอลจะเป็ นของเจ้ า
เชื อสายของเจ้ าด้ วย"
15 บรรดาเนื อหนั งที เบิ กครรภ์ 20 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
ไม่ ว่ ามนุ ษย์ หรื อสั ตว์ ซึ งเขา อาโรนว่ า "เจ้ าจะไม่ ได้ รับมรดก
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จะเป็ น ในแผ่ นดินของเขา ทั งเจ้ าจะไม่
ของเจ้ า แต่ อย่ างไรก็ตาม บุตร มี ส่ วนอั นใดกั บเขาเลย เราเป็ น
หั วปี ของมนุ ษย์ เจ้ าจะต้ องไถ่ ไว้ ส่ วนแบ่ งของเจ้ าและเป็ นมรดก
(CK) ลนต P:CP, HP (CC) อพย HE:HM-HO (CH) อพย HH:HE (CN) อพย HH:HE; HN:CE
(CJ) ลนต HM:C-NN (CI) อพย CN:H, CH-CI (CP) อพย NK:CN (CM) ลนต N:H, I
(CO) อพย HE:HP-HO (CE) ลนต H:CN (HK) พบญ CK:O-E
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ของเจ้ าท่ามกลางคนอิสราเอล
27 และส่ วนถวายของเจ้ านั นจะ
21 ดู เถิ ด เราให้ บรรดาสิ บชั ก นั บเหมื อนหนึ งเป็ นพื ช ที ได้ มา
หนึ งในอิ สราเอลแก่ คนเลวี เป็ น จากลานนวดข้ าว และเหมื อน
มรดก เป็ นค่ าตอบแทนงานที ส่ วนทีเต็มเปี ยมจากบ่ อยําองุ่ น
เขาปฏิบัติ คืองานปฏิบัติทีพลับ 28 เพราะฉะนั นเจ้ าต้ องนํา ของ
พลาแห่ งชุ มนุ ม
บู ช าจากสิ บชั กหนึ งทั งสิ นของ
22 ตั งแต่ น ี ต่ อ ไปคนอิ สราเอล เจ้ าถวายแด่ พระเยโฮวาห์ คือสิบ
จะมิ ได้ เข้ ามาใกล้ พลั บพลาแห่ ง ชั กหนึ งที เ จ้ ารั บจากคนอิ สราชุ มนุ ม เกลื อกว่ าเขาจะรั บโทษ เอลนั น จากส่ วนได้ น ี พวกเจ้ าจง
บาปและจะต้ องตาย
มอบของถวายแด่ พระเยโฮวาห์
23 แต่ คนเลวี จะต้ องปฏิ บัติ งาน แก่ อาโรนปุโรหิ ต
ของพลั บพลาแห่ งชุ มนุ ม และ 29 จากบรรดาของที พวกเจ้ าได้
เขาจะต้ องรั บ โทษความชั วช้ า รับ เจ้ าจงนําเครื องถวายทุ กสิ งที
ของเขา จะเป็ นกฎเกณฑ์ ถาวร ต้ องถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จาก
ตลอดชั วอายุของเจ้ า เขาจะไม่ มี บรรดาของดี ที สุ ด นั นคื อ ส่ วน
ส่ วนมรดกท่ า มกลางคนอิ สรา- ของทีบริสุทธิV '
เอล
30 ฉะนั น เจ้ าจงพู ดกั บเขาว่ า
24 เพราะว่ าส่ วนสิบชั กหนึ งของ `เมื อเจ้ าได้ ถวายส่ วนที ดี ที สุ ด
คนอิ สราเอล ซึ งนํา มาถวายแด่ แล้ ว ให้ คนเลวี นั บส่ วนที เหลื อ
พระเยโฮวาห์ เราได้ ให้ แก่ คน อยู่ เป็ นเหมื อนหนึ งพื ช ที ได้ มา
เลวี เป็ นมรดก เพราะฉะนั นเรา จากลานนวดข้ าวและเป็ นผลได้
จึงได้ บอกเขาว่ า `เขาจะไม่ มีส่วน จากบ่ อยําองุ่ น
มรดกท่ามกลางคนอิสราเอล'"
31 และเจ้ าจะรั บประทานส่ วน
25 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส นั น ณ ทีใดๆก็ได้ ทังตัวเจ้ าและ
ว่ า
ครอบครัวของเจ้ า เพราะว่ าเป็ น
26 "ยิ งกว่ านั น เจ้ าจงกล่ าวแก่ รางวั ลตอบแทนงานปฏิ บั ติ ของ
คนเลวีว่า `เมื อพวกเจ้ ารับสิบชั ก เจ้ าในพลับพลาแห่ งชุ มนุ ม
หนึ งจากคนอิ สราเอล ซึ งเราให้ 32 เมื อเจ้ าได้ ถวายส่ วนทีดี ที สุด
แก่ เจ้ าอั นมาจากเขาเป็ นมรดก แล้ วเจ้ าจะหามี โทษบาปโดยของ
ของเจ้ านั น เจ้ าจงนําสิบชั กหนึ ง ถวายนั นไม่ และเจ้ าอย่ าทํา สิ ง
ของสิ บชั ก หนึ งที เจ้ าได้ มานั น บริ สุ ทธิV ของคนอิ สราเอลให้ มล
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์
ทินเกลือกว่ าเจ้ าจะต้ องตาย'"
(HC) ลนต HM:NK-NN (HH) ลนต HH:E; กดว C:IC (HP) นหม CK:NO
(HM) กดว CI:HK (NC) มธ CK:CK; ลก CK:M; C คร E:CN; C ทธ I:CO
(NH) ลนต CE:O; HH:H, CI-CP; อสค HH:HP
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วัวตัวเมียสีแดงกับขี( เถ้า
ตั วเมียนั น นําไปไว้ นอกค่ ายใน
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ ทีสะอาด และให้ เก็บขี เถ้ านั นไว้
ทําเป็ นนํา แห่ งการแยกตั งไว้ สาํ โมเสสและอาโรนว่ า
2"ต่ อไปนี เป็ นกฎพระราชบั ญ- หรั บที ชุ ม นุ ม ชนอิ ส ราเอลเพื อ
ญั ติ ซึ งพระเยโฮวาห์ ได้ ทรงบั ญ- เป็ นการชําระล้ างบาปออกเสีย
10 และคนที เก็บขี เถ้ าของวั วตั ว
ชาว่ า จงบอกคนอิสราเอลให้ นาํ
วั วตั วเมี ยสี แดงไม่ พิ การซึ งไม่ มี เมี ยต้ องซั กเสื อผ้ าของตน และ
ตํา หนิ และยั งไม่ เคยเข้ าเที ยม เขาจะเป็ นมลทิ นอยู่ จนถึ ง เวลา
เย็น
จะเป็ นอย่ างนี แก่ คน
แอก
3และเจ้ าจงให้ วั วนั นแก่ เ อเล- อิ สราเอลและแก่ ค นต่ างด้ าวผู้
อาซาร์ปุโรหิ ต และให้ เอาวัวนั น อาศั ยอยู่ ท่ ามกลางเขา เป็ นกฎ
เกณฑ์ถาวร
ไปนอกค่ ายฆ่ าเสียต่ อหน้ าเขา
4และเอเลอาซาร์ ปุ โรหิ ตจะเอา 11 ผู้ ที แตะต้ องศพของผู้ ใดก็
นิ วมือจุ่ มเลือดวัวพรมทีข้างหน้ า ตามต้ องเป็ นมลทินอยู่ เจ็ดวัน
12 ในวั นที สามเขาต้ องชํา ระตั ว
พลับพลาแห่ งชุ มนุ มเจ็ดครั ง
5และให้ มี คนเผาวั วตั วเมี ยนั น ด้ วยนํา แล้ วในวั นที เจ็ดเขาจะ
เสี ยในสายตาของเขา คื อเขาจะ สะอาด แต่ ถ้ าเขาไม่ ชาํ ระตั วใน
ต้ องเผาหนัง เนื อ และเลือด กับ วันทีสาม ในวันทีเจ็ดเขาจะสะอาดไม่ ได้
มู ลของมันเสียให้ หมด
6และปุ โรหิ ตจะเอาไม้ สนสี ดาร์ 13 ผู้ ใดก็ ต ามแตะต้ องคนตาย
ไม้ หุ สบกั บด้ ายสี แดงโยนเข้ าไป คื อร่ างกายของคนที ตายแล้ ว
และมิ ได้ ชาํ ระตนให้ บริ สุ ทธิV ผู้
ในไฟทีเผาวัวตัวเมียนั น
7 แล้ วปุ โรหิ ต จะซั กเสื อผ้ าของ นั นก็ ก ระทํา ให้ พลั บพลาของ
พระเยโฮวาห์ มี มลทิ น คนนั น
ตน และชําระร่ างกายเสี ยในนํา
ภายหลั ง จึ ง เข้ าไปในค่ ายและ จะต้ องถู กตั ดขาดจากอิ สราเอล
ปุ โรหิ ตนั นจึ ง เป็ นมลทิ นอยู่ จน เพราะนํา แห่ ง การแยกตั งไว้ ไม่
ได้ พรมถู กตั วเขา เขาจะเป็ น
ถึงเวลาเย็น
8 ผู้ ใดที ทํา การเผาวั วตั วเมี ย มลทิน มลทินยังค้ างอยู่ ทีเขา
ต้ องซั กเสื อผ้ าและชําระร่ างกาย 14 ต่ อไปนี เป็ นพระราชบั ญญั ติ
ของตนเสียในนํา และเขาจะเป็ น เรื องคนตายในเต็นท์ ทุ กคนที
เข้ ามาในเต็นท์ และสารพัดทีอยู่
มลทินอยู่ จนถึงเวลาเย็น
9ให้ ชายคนทีสะอาดเก็บขี เถ้ าวัว ในเต็นท์ จะเป็ นมลทินไปเจ็ดวัน

19

(H) ลนต HH:HK-HI; พบญ HC:N; ซมอ P:M (N) ลนต J:CH, HC (J) ลนต J:P; ฮบ E:CN
(I) อพย HE:CJ (P) อพย CH:HH (M) ลนต CC:CI; CI:I (E) กดว CE:CN
(CC) ลนต HC:C, CC (CH) กดว CE:CE; NC:CE (CN) ลนต M:HK; CI:NC
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15 ภาชนะทุ ก ลู ก ที ไม่ มี ฝ าปิ ด นํา แห่ งการแยกตั งไว้ จะต้ องซั ก
ต้ องเป็ นมลทิน
เสื อผ้ าของตน และผู้ ทีแตะต้ อง
16 คนใดที อยู่ ในพื นทุ่ งไปแตะ นํา แห่ งการแยกตั งไว้ จะเป็ น
ต้ องคนที ถู กดาบตาย หรื อแตะ มลทินจนถึงเวลาเย็น
ต้ องศพ หรื อกระดู กคน หรื อ 22 และสิ งใดที ผ้ ู เป็ นมลทินแตะ
หลุมศพ จะเป็ นมลทินไปเจ็ดวัน ต้ อง สิ งนั นจะเป็ นมลทิน และผู้
17 สําหรับคนทีเป็ นมลทินนี จง ที แตะต้ องสิ งนั นจะเป็ นมลทิ น
เอาขี เถ้ าจากการเผาวัวตัวเมียใน จนถึงเวลาเย็น"
การบู ชาไถ่ บาป และเอานํา ที
มิเรี ยมสิ( นชี วิต
ไหลเติมเข้ าไปปนในภาชนะ
ชุ ม นุ มชนทั งหมดของ
18 ให้ คนสะอาดเอากิ งหุ สบจุ่ ม
คนอิ ส ราเอลเข้ ามาใน
นํา นั นประพรมที เต็ น ท์ และ ถิ นทุ รกันดารศิ นในเดื อนที หนึ ง
เครื องใช้ สอยทั งสิ น และบนตัว ประชาชนพั กอยู่ ในคาเดช มิ คนที อยู่ ที นั นและบนตั วคนที เรียมก็ส ิ นชี วิตและฝังไว้ ทีนั น
แตะต้ องกระดู ก หรื อคนถู กฆ่ า
ประชาชนกระหายนํ(า
หรือคนตายหรือหลุมศพ
2ครั งนั นชุ มนุ มชนไม่ มี นาํ เขา
19 ให้ คนสะอาดประพรมคนที ประชุ มกันว่ าโมเสสและอาโรน
เป็ นมลทิ นในวั นที สามและวั นที 3ประชาชนตั ดพ้ อต่ อ ว่ าโมเสส
เจ็ด อย่ างนี พอวั นที เจ็ดเขาจะ ว่ า "เมื อพี น้ องเราตายต่ อพระ
ทําให้ คนนั นสะอาด และเขาต้ อง พักตร์ พระเยโฮวาห์ น ั น เราตาย
ซั กเสื อผ้ าและอาบนํา พอถึ ง เสียด้ วยก็ดี
เวลาเย็นเขาจะสะอาด
4ท่ านพาชุ มนุ มชนของพระเย20 แต่ คนที เป็ นมลทิ น และไม่ โฮวาห์ มาในถิ นทุ รกั นดารนี
ชํา ระตั วให้ บริ สุ ทธิV คนนั นจะ ให้ ตายเสียทีนี ท ั งตัวเราและสั ตว์
ต้ อ งถู กตั ดขาดจากท่ า มกลางที ของเราทําไม
ชุ มนุ ม เพราะเขาได้ กระทํา ให้ 5 และทํา ไมท่ า นจึ ง ให้ เราออก
สถานบริ สุ ทธิV ของพระเยโฮวาห์ จากอี ยิ ปต์ นํา เรามายั งที เลว
เป็ นมลทิ น คื อว่ านํา แห่ งการ ทรามนี เป็ นทีซึ งไม่ มีพืช ไม่ มี
แยกตั งไว้ ไม่ ได้ พรมถู ก ตั วเขา มะเดื อ องุ่ นหรือทับทิม และไม่
เขาจึงเป็ นมลทิน
มีนาํ ดื ม"
21 และให้ เป็ นกฎเกณฑ์แก่ พวก 6แล้ วโมเสสและอาโรนออกจาก
เขาอยู่ เนื องนิ ตย์ ผู้ ที ประพรม ที ประชุ มไปที ประตู พลั บพลา

20

(CI) ลนต CC:NH (CP) กดว CE:CC; NC:CE (CM) กดว CE:E (CO) สดด IC:M
(CE) ลนต CJ:E (HK) กดว CE:CN (HH) ลนต CI:I; ฮกก H:CC-CN (C) อพย CI:HK
(H) อพย CM:C; กดว CP:CE (N) อพย CM:H (J) อพย CM:N (P) กดว CJ:I, CK; CP:J
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แห่ งชุ มนุ มและซบหน้ าลง และ ดินซึ งเราได้ ให้ แก่ เขา"
สง่ าราศีของพระเยโฮวาห์ ปรากฏ 13 นํา นั นคือนํา เมรีบาห์ เพราะ
แก่ เขา
ว่ าคนอิ สราเอลได้ ต่ อว่ าพระเยนํ(าไหลออกจากหิ น
โฮวาห์ และพระองค์ทรงสําแดง
ความบริสุทธิV ท่ามกลางเขา
โมเสสทําบาป
คนเอโดมไม่ ให้คนอิ สราเอล
7พระเยโฮวาห์ ตรัสกับโมเสสว่ า
ผ่ านประเทศของเขา
8"จงเอาไม้ เท้ า และเรี ยกประชุ มชุ มนุ มชน ทั งเจ้ าและอาโรน 14 โมเสสได้ ส่งผู้ สื อสารจากคาพี ชายของเจ้ า และบอกหิ นต่ อ เดชไปถึ งกษั ตริ ย์ แห่ งเอโดมว่ า
หน้ าต่ อตาประชาชนให้ หิ นหลั ง "พี น้องซึ งเป็ นคนอิสราเอลกล่ าว
นํา ดั งนั นเจ้ าจะเอานํา ออกจาก ดั งนี ว่ า ท่ านก็ทราบถึ งบรรดา
หิ นให้ เขา ดังนั นแหละเจ้ าจะให้ ความทุ ก ข์ ยากที เกิ ดขึ นแก่ เรา
นํา แก่ ชุมนุ มชนและสัตว์ดื ม"
แล้ ว
9โมเสสก็ นาํ ไม้ เท้ าไปจากหน้ า 15 ว่ าบรรพบุรุ ษของเราลงไปยัง
พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ ดั งที อี ยิ ปต์ และเราอยู่ ในอี ยิ ปต์ ช้ า
พระองค์ทรงบัญชา
นาน และชาวอี ยิปต์ ได้ ข่ มเหง
10 โมเสสกั บอาโรนก็ เ รี ยกชุ ม เราและบรรพบุรุษของเรา
นุ มชนให้ ไปพร้ อมกันทีหิน โม- 16 และเมื อเราร้ อ งทู ลพระเยเสสกล่ าวแก่ เขาว่ า "เจ้ าผู้ กบฏ โฮวาห์ พระองค์ ทรงสดั บเสี ยง
จงฟั ง ณ บั ดนี จะให้ เราเอา ของเรา และได้ ส่งทู ตสวรรค์องค์
นํา ออกจากหิ นนี ให้ พวกเจ้ าดื ม หนึ งนําเราออกจากอี ยิปต์ และ
หรือ"
ดู เถิ ด เรามาอยู่ ในคาเดชเป็ น
11 และโมเสสก็ ยกมื อขึ นตี หิ น เมืองทีอยู่ ชิดพรมแดนของท่าน
นั นสองครั งด้ วยไม้ เท้ า และนํา ก็ 17 ขอให้ เรายกผ่ านเขตแดน
ไหลออกมามากมาย ชุ มนุ มชน ของท่าน เราจะไม่ ผ่านไร่ นาหรือ
และสัตว์ของเขาก็ได้ ดื มนํา
สวนองุ่ นของท่ าน เราจะไม่ ดื ม
12 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส นํา จากบ่ อ เราจะเดินไปตามทาง
และอาโรนว่ า "เพราะเจ้ ามิ ได้ หลวง เราจะไม่ หันไปทางขวามือ
เชื อเราจึ งมิ ได้ กระทําให้ เราเป็ น หรื อทางซ้ ายมื อ จนกว่ าเราจะ
ที บริ สุ ทธิV ในสายตาของคนอิ ส- ผ่ านพ้ นเขตแดนของท่าน"
ราเอล เพราะฉะนั นเจ้ าจึ งจะมิ 18 แต่ เอโดมกล่ าวแก่ ท่ า นว่ า
ได้ นาํ ชุ มนุ ม ชนนี เข้ าไปในแผ่ น "ท่ านจะยกผ่ านไปไม่ ได้ เกลื อก
(O) อพย J:CM, HK; CM:I-P (E) กดว CM:CK (CK) สดด CKP:NN (CC) อพย CM:P
(CH) ลนต CK:N (CN) พบญ NN:O (CJ) ปฐก NP:NC-NE (CI) ปฐก JP:P; อพย C:CC
(CP) อพย H:HN (CM) กดว HC:HH (CO) กดว HJ:CO; สดด CNM:M

04_num.pub
page 51

Monday, February 29, 2016 13:24

กันดารวิถี HK, HC
หน้ า 322
ว่ า เราจะยกออกมาสู้ ท่ านด้ วย 26 จงถอดเสื อของอาโรนสวม
ดาบ"
ให้ แก่ เ อเลอาซาร์ บุ ต รชายของ
19 และคนอิ สราเอลพู ดกั บ เขา และอาโรนจะถู กรวบไปอยู่
กษัตริย์แห่ งเอโดมว่ า "เราจะขึ น กับพวกของเขา เขาจะตายทีนั น"
ไปตามทางหลวง ถ้ าเราดื มนํา
27 โมเสสก็ ก ระทํา ตามที พระ
ของท่ านไม่ ว่ าตั วเรา หรื อสั ตว์ เยโฮวาห์ ทรงบั ญชา และพวก
เราจะชําระเงินให้ ขอให้ เราเดิน ท่ านก็ ข ึ นไปบนภู เ ขาโฮร์ ท่ า มผ่ านไป เราไม่ ต้องการอะไรอีก"
กลางสายตาของชุ มนุ มชนทั ง
20 แต่ ท่ านตอบว่ า "เจ้ าจะยก หมด
ผ่ านไปไม่ ได้ " แล้ วเอโดมก็ยก 28 และโมเสสถอดเสื อผ้ าของ
พลเป็ นอั น มากมาต่ อ สู้ เขาทั ง อาโรน และสวมให้ แก่ เอเลอาหลายด้ วยมืออันเข้ มแข็ง
ซาร์บุตรชายของเขา และอาโรน
21 เช่ นนี แหละเอโดมปฏิเสธไม่ ก็ ส ิ นชี วิ ตอยู่ ที ยอดภู เ ขานั น
ให้ อิ ส ราเอลยกผ่ านพรมแดน แล้ วโมเสสและเอเลอาซาร์ ลงมา
ของท่ าน ดังนั นอิสราเอลจึ งหั น จากภูเขา
ไปจากท่าน
29 เมื อบรรดาชุ มนุ มชนเห็ นว่ า
22 และชุ ม นุ ม ชนอิ ส ราเอลทั ง อาโรนสิ นชี วิตเสียแล้ ว วงศ์วาน
หมดเดิ น ทางจากคาเดชมาถึ ง อิ สราเอลทั งหมดก็ ร้ องไห้ ไว้
ภูเขาโฮร์
ทุ กข์ให้ อาโรนอยู่ สามสิบวัน
อาโรนสิ( นชี วิต
กษัตริ ยเ์ มืองอาราด
23 ที ภู เ ขาโฮร์ น ี พระเยโฮวาห์
กับชาวคานาอัน
ตรั สกั บโมเสสและอาโรนริ มเขต
ถู กทําลาย
แดนแผ่ นดินเอโดมว่ า
เมื อกษั ตริ ย์เมื องอาราด
24 "อาโรนจะต้ องถู กรวบไปอยู่
ชาวคานาอั น ผู้ อยู่ ทาง
กับพวกของเขา เพราะเขาจะไม่ ภาคใต้ ได้ ยินว่ าอิ สราเอลกําลัง
ได้ เข้ าไปในแผ่ นดิ นซึ งเรายกให้ ยกมาตามทางที พวกสอดแนม
แก่ คนอิ สราเอล เพราะเจ้ าทั ง ใช้ น ั น ท่านต่ อสู้ กับคนอิสราเอล
สองกบฏต่ อ คํา สั งของเราที นํา
และจับไปเป็ นเชลยได้ บ้าง
เมรีบาห์
2 และคนอิ ส ราเอลปฏิ ญาณไว้
25 จงนํา อาโรนและเอเลอาซาร์ กับพระเยโฮวาห์ ว่า "ถ้ าพระองค์
บุตรชายของเขา นําเขาขึ นมาบน จะทรงมอบชนชาติ น ี ไว้ ในมื อ
ภูเขาโฮร์
ข้ าพระองค์แน่ แล้ ว ข้ าพระองค์

21

(CE) พบญ H:P, HO (HK) วนฉ CC:CM (HC) พบญ H:O, HM; วนฉ CC:CO (HH) กดว HC:J
(HJ) ปฐก HI:O; พบญ NH:IK (HI) กดว NN:NO; พบญ NH:IK (HO) อพย HE:HE-NK
(HE) ปฐก C:I; IK:N, CK (C) กดว NN:JK; ยชว CH:CJ (H) ปฐก HO:HK
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จะทํา ลายบ้ านเมื อ งเขาเสี ยให้ ติ ดไว้ ที เสา และต่ อมาทุ กคนที
สิ น"
ถู กงูกัดเมื อเขามองดู เขาจะยังมี
3 และพระเยโฮวาห์ ทรงสดั บ ชี วิตอยู่ ได้ "
เสี ยงของคนอิ สราเอลและมอบ 9ดั งนั น โมเสสจึ งทํางู ทองสั มชาวคานาอันไว้ เขาก็ทาํ ลายชาว ฤทธิV ตั วหนึ ง และติ ดไว้ ที เสา
คานาอั น และบ้ านเมื อ งของเขา แล้ วต่ อมาถ้ างู กั ดคนใด ถ้ าเขา
เสี ยสิ น จึ งได้ เรี ยกชื อตําบลนั น มองดู งู ทองสั มฤทธิV น ั น เขาก็มี
ว่ าโฮรมาห์
ชี วิตอยู่ ได้
4เขาทั งหลายออกเดิ นจากภูเขา 10 และคนอิ ส ราเอลก็ ย กออก
โฮร์ ตามทางที ไปทะเลแดงเพื อ เดินไปตั งค่ ายอยู่ ทีโอโบท
จะอ้ อมแผ่ นดิ นเอโดม ประชา 11 และเขาออกเดิ นจากโอโบท
ชนท้ อใจมากเพราะเหตุหนทาง
ไปตั งค่ ายอยู่ ที อิเยอาบาริม อยู่
งู แมวเซากับงู ทองสัมฤทธิ/
ในถิ นทุ รกันดาร ตรงข้ ามโมอับ
5และประชาชนก็บ่ นว่ าพระเจ้ า ทางทิศตะวันขึ น
และว่ าโมเสสว่ า "ทํา ไมพาเรา 12 เขายกออกจากที นั นมาตั ง
ออกจากอี ยิ ปต์ มาตายในถิ น ค่ ายอยู่ ทีหุบเขาเศเรด
ทุ รกั นดาร เพราะไม่ มี อาหาร 13 เขายกออกจากที นั นไปตั ง
และไม่ มี นาํ เราเบื ออาหารอั น อยู่ ฟากแม่ นาํ อารโนนข้ างโน้ น
ซึ งอยู่ ในถิ นทุ ร กั นดารที ยื ด มา
ไร้ ค่านี "
6 และพระเยโฮวาห์ ก็ ท รงให้ งู จากพรมแดนของคนอาโมไรต์
แมวเซามาในหมู่ ประชาชน งู ก ็ เพราะว่ าแม่ นํา อารโนนเป็ น
กั ดประชาชน และคนอิ สราเอล พรมแดนของโมอั บ ระหว่ าง
โมอับกับคนอาโมไรต์
ตายมาก
7 และประชาชนมาหาโมเสส 14 ดั งนั น ในหนั งสื อสงคราม
กล่ าวว่ า "เราทั งหลายได้ กระทํา ของพระเยโฮวาห์ จึ งมี ว่ า "พระ
บาปเพราะเราทั งหลายได้ บ่ นว่ า องค์ทรงชนะทีทะเลแดง และลุ่ ม
พระเยโฮวาห์ และบ่ นว่ าท่าน ขอ แม่ นาํ อารโนน
ทู ลแด่ พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ 15 และที เชิ งลาดของที ลุ่ มเหล่ า
ทรงนํา งู ไปจากเราเสี ย" ดั งนั น นั นซึ งยื ดไปจนถึงที ต ั งเมืองอาร์
โมเสสจึงอธิษฐานเพื อประชาชน และพาดพิ งไปถึ งพรมแดนโม8และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโม- อับ"
เสสว่ า "จงทํา งู แมวเซาตั วหนึ ง 16 จากที นั นเขาออกเดิ นต่ อไป
(J) วนฉ CC:CO (I) สดด MO:CE (P) พบญ O:CI (M) อพย O:O (O) อสย CJ:HE
(E) H พกษ CO:J (CK) กดว NN:JN-JJ (CH) พบญ H:CN (CN) กดว HH:NP
(CI) กดว HC:HO; พบญ H:E (CP) วนฉ E:HC
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ถึงเมืองเบเออร์ ซึ งเป็ นบ่ อนํา ที เอลยกผ่ านพรมแดนของท่ า น
พระเยโฮวาห์ ต รั ส กั บโมเสสว่ า สิ โ หนรวบรวมพลทั งหมดของ
"จงรวบรวมประชาชนเข้ าด้ วย ท่ านยกออกสู้ รบกั บอิ สราเอลใน
กัน เราจะให้ นาํ แก่ เขา"
ถิ นทุ รกั นดาร และท่ านมาถึ ง
17 แล้ วอิ สราเอลจึ งร้ องเพลงนี ยาฮาสรบกับอิสราเอลทีนั น
ว่ า "โอ บ่ อนํา เอ๋ย จงมีนาํ พลุ่ ง 24 และอิ สราเอลได้ ประหาร
ขึ นมา ให้ เรามาร้ องเพลงกัน
ท่ านเสี ยด้ วยคมดาบ ยึ ดเอา
18 เป็ นบ่ อนํา ที เจ้ านายได้ ขุดไว้ แผ่ นดิ นของท่านจากแม่ นาํ อารเป็ นบ่ อที ขุ นนางของประชาชน โนนจนถึ งแถวยั บบอก ไกลไป
เจาะไว้ ด้ วยคทาและไม้ เท้ าของ จนถึงแดนคนอั มโมน เพราะว่ า
ผู้ ทรงตั งพระราชบั ญญั ติ " และ พรมแดนของคนอัมโมนเข้ มแข็ง
จากถิ นทุ รกันดารนั นไป เขาก็มา 25 และอิ สราเอลยึ ดเมื องเหล่ า
ถึงมัทธานาห์
นี ทั งหมด และอิ สราเอลเข้ าตั ง
19 และจากมั ทธานาห์ ถึ ง ตํา บล อยู่ ในบรรดาหั วเมื องของคน
นาหะลีเอล และจากนาหะลีเอล อาโมไรต์ ในเฮชโบน และตาม
ถึงตําบลบาโมท
ชนบททังหมด
20 และจากบาโมทถึ งหุ บเขาซึ ง 26 เพราะว่ า เฮชโบนเป็ นเมื อ ง
อยู่ ในท้ องถิ นโมอั บข้ างยอดเขา หลวงของสิ โหนกษั ตริ ย์ ของคน
ปิ สกาห์ ซึ งมองลงมาเห็ นเยชิ - อาโมไรต์ ผู้ ที ต่ อสู้ กั บกษั ตริ ย์
โมน
ชาวโมอั บองค์ ก่ อน และยึ ดได้
อิ สราเอลยึดแผ่ นดิน
แผ่ น ดิ น ของท่ า นทั งสิ นไกลไป
ถึงแม่ นาํ อารโนน
ของคนอาโมไรต์
21 แล้ วอิ สราเอลส่ งผู้ สื อสารไป 27 เพราะฉะนั น นั กร้ องบท
หาสิ โหนกษั ต ริ ย์ ค นอาโมไรต์ สุภาษิตจึงร้ องว่ า "มาทีเฮชโบน
ให้ สร้ างและสถาปนาเมื องแห่ ง
กล่ าวว่ า
22 "ขอให้ ข้ าพเจ้ าผ่ า นแผ่ น ดิ น สิโหนขึ น
ของท่ าน พวกเราจะไม่ เลี ยวเข้ า 28 เพราะว่ ามี ไฟออกไปจาก
ไปในนาหรื อในสวนองุ่ น เราจะ เฮชโบน มี เปลวไฟออกไปจาก
ไม่ ดื มนํา จากบ่ อ เราจะเดิ นไป เมืองแห่ งสิโหน ได้ ทาํ ลายเมือง
ตามทางหลวงจนเราได้ ผ่ าน อาร์ของโมอับ เจ้ าของแห่ งปูชนียสถานสูงของแม่ นาํ อารโนน
พรมแดนเมืองของท่าน"
23 แต่ สิ โหนไม่ ยอมให้ อิ ส รา- 29 โมอั บเอ๋ ย วิ บัติ แก่ เจ้ า โอ
(CM) อพย CI:C; สดด CIK:H; CKP:CH (CO) อสย NN:HH (HK) กดว HN:HO
(HC) กดว NH:NN; พบญ H:HP-NM; วนฉ CC:CE (HH) กดว HK:CP-CM (HN) พบญ H:NH
(HJ) พบญ H:NN; ยชว CH:C (HI) อมส H:CK (HO) กดว HH:JC (HE) วนฉ CC:HJ
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ชนชาติ แห่ งพระเคโมชเอ๋ ย เจ้ า 35 ดังนั น เขาทังหลายจึงฆ่ าโอก
ต้ องพิ นาศ พระเคโมชได้ มอบ และโอรสของท่ านเสีย ทังประทั งบุ ต รชายของตนที หลบภั ย ชาชนทังสิ นของท่าน ไม่ มีเหลือ
แล้ วกั บบุตรสาวของตน ให้ เป็ น ให้ ท่ านสั กคนเดี ยว และเขาทั ง
เชลยของสิ โหนกษั ต ริ ย์ คนอา- หลายก็เข้ ายึดแผ่ นดินของท่าน
โมไรต์
กษัตริ ยเ์ มืองโมอับ
30 เราทั งหลายได้ ยิงเขาทั งปวง
จ้างบาลาอัมให้สาปแช่ ง
เฮชโบนพิ นาศจนถึ งดี โบน เรา
คนอิ สราเอล
ได้ กวาดล้ างถึ งโนฟาห์ เสี ยคือถึง
แล้ วคนอิ สราเอลก็ ยก
เมเดบา"
ออกไปตั งค่ ายอยู่ ณ
31 ดั งนั นอิ สราเอลได้ อาศั ยอยู่ ที ราบโมอั บซึ งอยู่ ฟากแม่ นํา
ในแผ่ นดินคนอาโมไรต์
จอร์แดนข้ างนี ใกล้ เมืองเยรีโค
อิ สราเอลยึดแผ่ นดิน
2ฝ่ ายบาลาคบุ ตรชายศิ ปโปร์ ได้
ของเมืองบาชาน
เห็ น การทั งปวงซึ งอิ สราเอลได้
32 และโมเสสใช้ คนไปสอด กระทําต่ อคนอาโมไรต์
แนมเมื องยาเซอร์ และเขาทั ง 3 ทั งโมอั บก็ ค รั นคร้ ามต่ อ ชน
หลายได้ ยึ ดชนบทของเมื องนั น ชาติน ั นนักหนา เพราะเขามี คน
และขั บไล่ ค นอาโมไรต์ ที อยู่ ที มากด้ วยกั น โมอั บกลั วคนอิ สนั นเสีย
ราเอลลานทีเดียว
33 แล้ วเขาก็ เ ลี ยวยกเดิ นไป 4 โมอั บจึ ง พู ดกั บพวกผู้ ใหญ่
ตามทางเมื องบาชาน และโอก ของเมื องมี เดี ยนว่ า "คนเหล่ า
กษั ต ริ ย์ เ มื อ งบาชานก็ อ อกมา นี จะมาเลี ยกิ นสารพั ดที ล้ อม
ทั งตั วท่ านกั บพลไพร่ ท ั งสิ นของ รอบเราอยู่ หมด เหมื อนวั วเลี ย
ท่าน เพื อสู้ รบกับเขาทีเอเดรอี
กินหญ้ าในนา" บาลาคบุตรชาย
34 แต่ พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโม- ศิ ปโปร์ เป็ นกษั ตริ ย์ เ มื อ งโมอั บ
เสสว่ า "อย่ ากลัวเขาเลย เพราะ ในเวลานั น
เราได้ มอบเขาไว้ ในมื อ ของเจ้ า 5ท่ านใช้ ผ้ ู สื อสารไปยั งบาลาอั ม
แล้ ว ทั งบรรดาพลไพร่ ของเขา บุ ตรชายเบโอร์ ที เปโธร์ ใกล้
และแผ่ นดิ นของเขา และเจ้ าจะ แม่ นํา ในแผ่ นดิ น อั น เป็ นบ้ าน
กระทําแก่ เขาอย่ างเจ้ าได้ กระทํา เกิดเมืองนอนของท่านโดยกล่ าว
แก่ สิ โหนกษั ตริ ย์ คนอาโมไรต์ ผ้ ู ว่ า "ดูเถิด ชนชาติหนึ งออกมา
อยู่ ทีเฮชโบน"
จากอียิปต์ ดู เถิ ด เขาทั งหลาย

22

(NK) กดว NH:N, NJ (NH) กดว NH:C, N, NI (NN) พบญ N:C
(NJ) กดว HC:HJ (NI) พบญ N:N-J; HE:M (C) กดว NN:JO-JE
(H) ยชว HJ:E (N) อพย CI:CI (J) กดว HI:CI-CO; NC:C-N (I) กดว HN:M; NC:O, CP
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เข้ าแผ่ คลุมพื นแผ่ นดินโลก กํา- 11 `ดูเถิด ชนชาติหนึ งออกจาก
ลังพักอยู่ ตรงข้ ามข้ าพเจ้ า
อี ยิ ปต์ ม าแผ่ ค ลุ ม พื นแผ่ น ดิ น
6ฉะนั น ขอเชิ ญมาเถิด บัดนี ขอ โลก ขอเชิ ญมาเถิด ขอสาปแช่ ง
สาปแช่ งชนชาติ น ี ให้ แก่ ข้ าพเจ้ า เขาทั งหลายให้ แก่ ข้าพเจ้ า ชะเพราะเขาเข้ มแข็ ง กว่ า ข้ าพเจ้ า รอยข้ าพเจ้ าจะรบชนะเขาและ
มาก ชะรอยข้ าพเจ้ าจะสามารถ ขับไล่ เขาออกไปได้ '"
รบชนะเขาและขั บไล่ เขาออกไป 12 พระเจ้ าตรั ส กั บบาลาอั ม ว่ า
จากแผ่ นดิ นได้ เพราะข้ าพเจ้ า "เจ้ าอย่ าไปกั บเขาทั งหลาย เจ้ า
ทราบอยู่ ว่ า ถ้ าท่ านอวยพรแก่ อย่ าแช่ งชนชาติ น ั น เพราะเขา
ผู้ ใด ผู้ น ั นจะเป็ นไปตามพรนั น ทังหลายเป็ นคนทีได้ รับพร"
และท่านสาปแช่ งผู้ ใด ผู้ น ั นก็ถูก 13 รุ่ งเช้ าบาลาอั มก็ลุ กขึ นกล่ าว
สาปแช่ ง"
แก่ เจ้ านายของบาลาคว่ า "จง
7ดั งนั น พวกผู้ ใหญ่ ของเมื อง กลั บไปแผ่ นดิ นของท่ านเถิ ด
โมอั บกั บพวกผู้ ใหญ่ ของเมื อ ง เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงปฏิเสธมิ
มี เดี ยนก็ ถื อ ค่ า การทํา อาถรรพ์ ให้ เราไปกับท่าน"
นั นออกไป ครั นเขาทังหลายมา 14 เพราะฉะนั น เจ้ านายแห่ ง
ถึ งบาลาอั ม ก็บอกคํา ของบา- โมอั บก็ลุ กขึ นกลั บไปหาบาลาค
ลาคแก่ เขา
กล่ าวว่ า "บาลาอั มปฏิ เสธไม่
8บาลาอั มกล่ าวแก่ คนเหล่ านั น ยอมมากับเรา"
ว่ า "คื นนี จงค้ างที นี ก่ อน เมื อ 15 บาลาคได้ ส่ ง พวกเจ้ านายไป
พระเยโฮวาห์ ตรั สอย่ างไรแก่ ข้ า อี กครั งหนึ ง มี จาํ นวนมากกว่ า
แล้ ว ข้ าจึงจะนําคํานั นมาแจ้ งแก่ และมีเกียรติยศมากกว่ ารุ่ นก่ อน
ท่ านทั งหลาย" ดั งนั นเจ้ าเมื อง 16 เขาทั งหลายมาถึ ง บาลาอั ม
แห่ งโมอั บจึงยั บยั งอยู่ กับบาลา- กล่ าวแก่ ท่ านว่ า "บาลาคบุ ตร
อัม
ชายศิ ปโปร์ กล่ าวดั งนี ว่ า `ขอ
9และพระเจ้ าเสด็จมาหาบาลา- อย่ าให้ มี อะไรขั ดขวางท่ านที จะ
อั มตรั สว่ า "คนที มาอยู่ กั บเจ้ า ไปหาข้ าพเจ้ าเลย
คือผู้ ใด"
17 เพราะข้ าพเจ้ าจะให้ เกี ยรติ
10 บาลาอัมทู ลพระเจ้ าว่ า "บา- แก่ ท่ านอย่ างสู งแน่ ท่ านจะให้
ลาค บุ ตรชายศิ ปโปร์ กษั ตริ ย์ ข้ าพเจ้ าทํา อะไรให้ ข้ าพเจ้ าจะ
เมื องโมอั บได้ ใช้ เขาทั งหลายมา กระทําตาม ขอเชิ ญมาสาปแช่ ง
แจ้ งแก่ ข้าพระองค์ว่า
ชนชาติน ี ให้ แก่ ข้าพเจ้ า'"
(P) กดว HH:CH, CM; HN:M-O (M) C ซมอ E:M-O
(O) กดว HH:CE (E) ปฐก HK:N; กดว HK:HK
(CH) กดว HN:HK; รม CC:HO (CM) กดว HH:P; HJ:CC
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18 แต่ บาลาอั มได้ ตอบคนใช้ 24 แล้ วทู ตสวรรค์ ของพระเยของบาลาคว่ า "แม้ ว่าบาลาคจะ โฮวาห์ มายื นอยู่ ในทางแคบระให้ เงิ นและทองเต็ ม บ้ านเต็ ม หว่ างสวนองุ่ น มี กาํ แพงทั งสอง
เรือนของท่านแก่ ข้าพเจ้ า ข้ าพ- ข้ างทาง
เจ้ าจะกระทํา อะไรนอกเหนื อ 25 เมื อลาเห็ น ทู ตสวรรค์ ของ
พระบั ญชาของพระเยโฮวาห์ พระ พระเยโฮวาห์ มั นก็ดั นไปติ ดกําเจ้ าของข้ าพเจ้ าไม่ ได้ ไม่ ว่าเล็ก แพง หนี บเท้ าของบาลาอั มเข้ า
หรือใหญ่
กับกําแพง บาลาอัมก็ตีลาอีก
19 ฉะนั นบั ดนี ขอท่ านยั บยั งอยู่ 26 แล้ วทู ตสวรรค์ ของพระเยที นี สั กคื นหนึ งก่ อนด้ วย เพื อ โฮวาห์ กเ็ ดินไปข้ างหน้ ายืนอยู่ ใน
ข้ าพเจ้ าจะทราบว่ าพระเยโฮวาห์ ทีแคบ ไม่ มีทางทีจะหลีกไปข้ าง
จะตรั ส เพิ มเติ ม ประการใดแก่ ขวาหรือข้ างซ้ าย
ข้ าพเจ้ าบ้ าง"
27 เมื อลาเห็ น ทู ตสวรรค์ ของ
20 และพระเจ้ าเสด็จมาหาบา- พระเยโฮวาห์ มั นก็หมอบลง
ลาอั มในกลางคื นตรั สแก่ เขาว่ า บาลาอั มยั งคงนั งอยู่ บนหลั ง
"ถ้ ามี ผ้ ู ชายมาเรี ยกเจ้ าจงลุ กขึ น บาลาอั มก็โกรธ จึ งเอาไม้ เท้ า
ไปกับเขา แต่ เจ้ าจงกระทําตามที ของเขาตีลา
เราสั งเจ้ าเท่านั น"
28 แล้ วพระเยโฮวาห์ เปิ ดปาก
21 ดั งนั น รุ่ งเช้ าบาลาอั มก็ลุ ก ลา มั นจึ งพู ดกั บบาลาอั มว่ า
ขึ นผูกอานลา ไปกับเจ้ านายแห่ ง "ข้ าพเจ้ าได้ กระทํา อะไรแก่ ท่ าน
โมอับ
ท่านจึงได้ ตีข้าพเจ้ าถึงสามครั ง"
22 แต่ พระเจ้ าทรงกริ วต่ อ บา- 29 บาลาอัมพูดกับลาว่ า "เพราะ
ลาอั มเพราะเขาไป ดั งนั นทู ต เจ้ าได้ แกล้ งเรา เราอยากจะมี
สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ มายื น ดาบอยู่ ในมื อเดีa ยวนี เราจะได้
เป็ นผู้ สกั ดทางบาลาอัมไว้ ฝ่ าย ฆ่ าเจ้ าเสีย"
บาลาอั มขี ลามี คนใช้ สองคนไป 30 ลาก็ พู ดกั บบาลาอั ม ว่ า
กับเขา
"ข้ าพเจ้ าไม่ ใช่ ลาของท่ านที ท่ าน
23 เมื อลานั นเห็ น ทู ตสวรรค์ ขั บขี อยู่ ทุ กวั นตลอดชี วิ ตจนบั ด
ของพระเยโฮวาห์ ถื อดาบยื นอยู่ นี ดอกหรือ ข้ าพเจ้ าได้ เคยกระในหนทาง ลาก็เลี ยวออกนอก ทําเช่ นนี แก่ ท่ านหรือ" บาลาอัม
ทาง เข้ าไปในทุ่ งนา บาลาอัมจึง ก็บอกว่ า "ไม่ เคย"
ตีลาให้ กลับไปทางเดิม
31 แล้ วพระเยโฮวาห์ ทรงเบิกตา
(CO) กดว HH:NO; HJ:CN (CE) กดว HH:O (HK) กดว HH:E, NI; HN:I, CH, CP, HP
(HH) อพย J:HJ (HN) ยชว I:CN; H พกษ P:CM (HO) H ปต H:CP (HE) สภษ CH:CK
(NK) H ปต H:CP (NC) ปฐก HC:CE; H พกษ P:CM; ลก HJ:CP, NC
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บาลาอั ม เขาจึ งเห็ นทู ตสวรรค์ 37 บาลาคพู ดกั บบาลาอั มว่ า
ของพระเยโฮวาห์ ถื อดาบยื นอยู่ "เราได้ อุตส่ าห์ ใช้ คนไปเชิ ญท่ าน
ในหนทาง บาลาอั มก็ก้ มศี รษะ มามิ ใช่ หรือ เหตุ ไฉนท่ านไม่ มา
ซบหน้ าลงกราบ
หาเราเล่ า เราไม่ สามารถทีจะให้
32 และทู ต สวรรค์ ของพระเย- เกียรติแก่ ท่านหรือ"
โฮวาห์ พูดกับบาลาอัมว่ า "ทําไม 38 บาลาอัมพูดกับบาลาคว่ า "ดู
เจ้ าจึงตีลาของเจ้ าถึงสามครั ง ดู เถิด ข้ าพเจ้ ามาหาท่านแล้ ว บัด
เถิ ด เรามาห้ ามเจ้ า เพราะการ นี ข้ าพเจ้ าจะกล่ า วอะไรได้ เล่ า
ประพฤติของเจ้ าขัดขืนเรา
คํา ซึ งพระเจ้ าใส่ ปากข้ าพเจ้ า
33 ลาได้ เห็ นเราและหลี กไปต่ อ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่ าว"
หน้ าเราถึ งสามครั ง ถ้ ามั นมิ ได้ 39 แล้ วบาลาอั ม ไปกั บ บาลาค
หลี กไปจากเรา เราจะได้ ฆ่ าเจ้ า ถึงตําบลคีริยาทหุ โซท
เสี ยแล้ วเมื อตะกี นี แน่ และให้ 40 ณ ที นั นบาลาคเอาวั วและ
ลารอดตายไป"
แกะถวายบูชา แล้ วส่ งไปให้ บา34 แล้ วบาลาอั มพู ดกั บทู ต ลาอั ม และเจ้ านายที อยู่ กั บเขา
สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ว่ า บ้ าง
"ข้ าพเจ้ าได้ กระทํา บาป เพราะ 41 ต่ อมา รุ่ งขึ นบาลาคก็พาบาข้ าพเจ้ าไม่ ทราบว่ าท่ านยืนอยู่ ใน ลาอั ม ขึ นไปยั ง ปู ช นี ยสถานสู ง
หนทางกั นข้ าพเจ้ า ฉะนั นบั ดนี ของพระบาอั ล จากที นั นก็ได้
ถ้ าท่ านไม่ เห็นชอบ ข้ าพเจ้ าจะ เห็ นประชาชนส่ วนที อยู่ ใกล้ ที
กลับไปเสีย"
สุด
35 แล้ วทู ตสวรรค์ ของพระเยพระเจ้าทรงดลใจบาลาอัม
โฮวาห์ พูดกับบาลาอัมว่ า "จงไป
ให้อวยพรคนอิ สราเอล
กั บชายเหล่ านั นเถิ ด แต่ เจ้ าจง
บาลาอั มพู ดกั บบาลาค
พู ด เฉพาะคํา ที เราให้ เจ้ าพู ด "
ว่ า "ท่ านจงสร้ า งแท่ น
ดั งนั นบาลาอั ม ก็ ไปกั บเจ้ านาย บูชาให้ ข้าพเจ้ าทีนี เจ็ดแท่น และ
ของบาลาคต่ อไป
จั ดวั วผู้ เจ็ดตั ว แกะผู้ เจ็ดตั วให้
36 เมื อบาลาคได้ ยินว่ าบาลาอั ม ข้ าพเจ้ า"
มาแล้ ว ท่านจึงออกไปรับบาลา- 2 บาลาคก็ ก ระทํา ตามคํา ของ
อั มที เมื องโมอั บที สุ ดปลาย บาลาอั ม บาลาคและบาลาอั ม
พรมแดนซึ งเกิ ดขึ นด้ วยแม่ นาํ
เอาวั วผู้ ตั วหนึ ง แกะผู้ ตั วหนึ ง
อารโนน
กระทําบูชาทีแท่นบูชาทุ กแท่น

23

(NH) H ปต H:CJ-CI (NJ) C ซมอ CI:HJ, NK; HP:HC (NI) กดว HH:HK
(NP) ปฐก CJ:CM; กดว HC:CN (NM) กดว HH:CM; HJ:CC (NO) กดว HN:HP; HJ:CN
(JC) กดว HC:HO; พบญ CH:H (C) กดว HN:HE (H) กดว HN:CJ, NK

04_num.pub
page 58

Monday, February 29, 2016 13:24

หน้ า 329
กันดารวิถี HN
3แล้ วบาลาอั มพู ดกั บบาลาคว่ า 9เพราะข้ าพเจ้ าได้ ดูเขาจากยอด
"จงยืนอยู่ ใกล้ เครื องเผาบูชาของ ผา จากเนิ นสู งข้ าพเจ้ าได้ เห็ น
ท่ านแล้ วข้ าพเจ้ าจะไป ชะรอย เขาแน่ ะ ดูเถิด ชนชาติหนึ งอยู่
พระเยโฮวาห์ จะเสด็ จมาหา ลํา พั งและมิ ได้ นั บเข้ าในหมู่
ข้ าพเจ้ าและสิ งใดทีพระองค์ สาํ - ประชาชาติ
แดงแก่ ข้าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะบอก 10 ใครจะนั บผงคลี ดิ นของยาท่าน" แล้ วเขาก็ข ึ นไปยังทีสูง
โคบได้ หรื อนั บหนึ งในสี ของ
4 พระเจ้ าทรงพบกั บบาลาอั ม อิ สราเอลได้ ขอให้ ข้าพเจ้ าตาย
และบาลาอั ม กราบทู ลพระองค์ อย่ างคนชอบธรรม และขอ
ว่ า "ข้ าพระองค์ ได้ จั ดแท่ นบู ชา ให้ สุ ดปลายชี วิ ตของข้ าพเจ้ า
เจ็ดแท่ น ทั งได้ จั ดวั วผู้ ตั วหนึ ง เหมือนอย่ างของเขา"
และแกะผู้ ตั ว หนึ งบู ช าอยู่ ทุ ก 11 แล้ วบาลาคพู ดกั บบาลาอั ม
แท่น"
ว่ า "ท่ านได้ กระทํา อะไรแก่ เรา
5พระเยโฮวาห์ ทรงใส่ ถ้ อยคําใน เล่ า เราเชิ ญท่านให้ มาแช่ งพวก
ปากของบาลาอั มและตรั สว่ า ศั ตรู ของเรา ดู เถิ ด ท่ านไม่ ได้
"จงกลั บไปหาบาลาคแล้ วจงพู ด กระทํา อะไรแก่ เขานอกจากอวย
อย่ างนั น"
พรเขา"
6บาลาอั ม จึ งกลั บไปหาบาลาค 12 เขาจึ งตอบว่ า "ข้ าพเจ้ าไม่
และดูเถิด บาลาคกับบรรดาเจ้ า ต้ องระวั ง ที จะกล่ า วคํา ซึ งพระ
นายแห่ งโมอั บ ยื นอยู่ ที ข้ าง เยโฮวาห์ ใส่ ในปากข้ าพเจ้ าหรือ"
เครื องเผาบูชาของท่าน
13 บาลาคพู ดกั บเขาว่ า "เชิ ญ
7บาลาอั มได้ กล่ าวกลอนภาษิ ต ท่ านไปอี กที หนึ งกั บ ข้ าพเจ้ า
ของเขาว่ า "บาลาคได้ พาข้ าพเจ้ า เถิด ซึ งท่านจะดูเขาจากทีนั นได้
มาจากอารั ม ท่ านกษั ตริ ย์ ของ ท่านจะเห็นเพี ยงส่ วนทีใกล้ ที สุด
โมอั บได้ พาข้ าพเจ้ ามาจากภู เขา และจะไม่ เห็นคนทังหมด จากที
ทางตะวันออก กล่ าวว่ า `มาเถิด นั นท่ านจงแช่ ง เขาทั งหลายให้
มาแช่ งยาโคบเพื อข้ าพเจ้ า มา ข้ าพเจ้ าเถิด"
เถิด มาประณามอิสราเอล'
14 แล้ วบาลาคก็พาบาลาอั มมา
8ข้ าพเจ้ า จะแช่ ง ผู้ ที พระเจ้ าไม่ ถึ งนาของโศฟิ ม ขึ นถึ งยอดเขา
ทรงแช่ งได้ อย่ างไร ข้ าพเจ้ าจะ ปิ สกาห์ สร้ างแท่นบูชาเจ็ดแท่น
ประณามผู้ ที พระเยโฮวาห์ ไม่ และจัดวัวผู้ ตัวหนึ งและแกะผู้ ตัว
ทรงประณามได้ อย่ างไร
หนึ งบูชาอยู่ บนทุ กแท่น
(N) กดว HN:CI; HJ:C (J) กดว HN:CP (I) กดว HH:HK, NI, NO; HN:CP; พบญ CO:CO
(M) กดว HH:I-P, CC, CM; พบญ HN:J (O) กดว HH:CH; อสย JM:CH (E) อพย NN:CP
(CK) ปฐก CN:CP; HH:CM (CC) กดว HH:CC (CH) กดว HH:NO (CJ) กดว HN:C-H
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15 บาลาอั มพู ดกั บบาลาคว่ า อิสราเอล พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
"จงยืนอยู่ ข้างเครื องเผาบู ชาของ ของเขาอยู่ กั บเขา และเสี ยงโห่
ท่ านเถิ ด ขณะที ข้ าพเจ้ าไปพบ ร้ องถวายพรพระมหากษัตริ ย์อยู่
พระเยโฮวาห์ ตรงโน้ น"
ท่ามกลางเขา
16 แล้ วพระเยโฮวาห์ ทรงพบ 22 พระเจ้ า ทรงนํา พวกเขาออก
บาลาอั ม และทรงใส่ ถ้ อยคํา ใน จากอี ยิ ปต์ พระองค์ ทรงเป็ น
ปากของเขาตรั สว่ า "จงกลั บไป เสมือนพลังแห่ งม้ ายูนิคอน
หาบาลาค และจงพูดอย่ างนั น"
23 ไม่ มี การถื อลางต่ อ ต้ านยา17 บาลาอั มก็กลั บมาหาบาลาค โคบ ไม่ มี การทํานายต่ อต้ าน
ดู เถิ ด เขายื นอยู่ ข้ างเครื องเผา อิ สราเอล ถึ งเวลาแล้ วยาโคบ
บูชาของท่าน มีเจ้ านายแห่ งโม- และอิ สราเอลก็จะได้ รั บคํา บอก
อับยืนอยู่ กับท่าน บาลาคจึงถาม ว่ า `พระเจ้ าจะทรงกระทําอะไร'
เขาว่ า "พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า 24 ดูเถิด ชนชาติ หนึ งซึ งลุกขึ น
กระไร"
อย่ างสิงโตผู้ ยิ งใหญ่ และยืนขึ น
18 บาลาอั มก็ ไ ด้ กล่ าวกลอน อย่ างสิงโตหนุ่ ม ไม่ ยอมนอนจน
ภาษิตของเขาว่ า "บาลาค ลุกขึ น กว่ าจะกิ นเหยื อเสี ย และดื ม
เถิ ดและคอยฟั ง บุ ตรชายของ เลือดของสิ งทีฆ่าตาย"
ศิปโปร์ จงฟั งข้ าพเจ้ าเถิด
25 แล้ วบาลาคจึ งพู ดกั บบาลา19 พระเจ้ ามิ ใ ช่ มนุ ษย์ จึ ง มิ ไ ด้ อั ม "อย่ าแช่ งเขาเลย ทั งอย่ า
มุ สา และมิ ได้ เป็ นบุ ตรของ อวยพรแก่ เขา"
มนุ ษย์ จึ งไม่ ต้ องกลั บใจ ที พระ 26 แต่ บาลาอั ม ตอบบาลาคว่ า
องค์ตรัสไปแล้ ว พระองค์กจ็ ะมิ "ข้ าพเจ้ าไม่ ได้ บอกท่านแล้ วหรือ
ทรงกระทําตามหรือ ทีพระองค์ ว่ า `ทุ กสิ งที พระเยโฮวาห์ ตรั ส
ทรงลั นวาจาแล้ ว จะไม่ ทรงกระ- ข้ าพเจ้ าจะต้ องกระทําตาม'"
ทําให้ สาํ เร็จหรือ
27 บาลาคจึ งพู ดกั บบาลาอั มว่ า
20 ดู เถิ ด ข้ าพเจ้ าได้ รั บพระ "มาเถิด ข้ าพเจ้ าจะพาท่านไปอีก
บั ญชาให้ อวยพร พระองค์ ได้ ที หนึ ง ชะรอยพระเจ้ าจะทรง
ทรงอํา นวยพร และข้ าพเจ้ าจะ โปรดให้ ท่านแช่ งเขาเพื อข้ าพเจ้ า
เรียกกลับไม่ ได้
จากทีนั น"
21 พระองค์ ได้ ทอดพระเนตรว่ า 28 บาลาคก็ พาบาลาอั ม ไปถึ ง
ไม่ มี ความชั วช้ าในยาโคบ และ ยอดเขาเปโอร์ ซึ งมองลงมาเห็น
ทรงเห็ นว่ า ไม่ มี ความชั วร้ า ยใน เยชิ โมน
(CP) กดว HH:NI; HN:I (CO) วนฉ N:HK (CE) กดว CC:HN; C ซมอ CI:HE
(HK) ปฐก CH:H; HH:CM (HC) พบญ NN:I; สดด OE:CI-CO (HH) กดว HJ:O
(HN) สดด NC:CE (HJ) ปฐก JE:E, HM (HP) กดว HH:NO (HO) กดว HC:HK
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29 แล้ วบาลาอั มบอกกั บบาลาค เหมื อนสวนซึ งอยู่ ข้ างแม่ นํา
ว่ า "จงสร้ างแท่ นบู ชาที นี เจ็ด เหมือนต้ นกฤษณาซึ งพระเยโฮแท่ นให้ ข้าพเจ้ า จั ดวั วผู้ เจ็ดตั ว วาห์ ทรงปลู กไว้ เหมื อนต้ นสน
และแกะผู้ เจ็ดตัวให้ ข้าพเจ้ าทีนี " สีดาร์ทีอยู่ ข้างลํานํา
30 บาลาคจึ ง กระทํา ตามที บา- 7นํา จะไหลออกจากถั ง ของเขา
ลาอัมได้ บอก และถวายบูชาวัวผู้ และเชื อสายของเขาจะมี อยู่ ตาม
ตั วหนึ งและแกะผู้ ตั ว หนึ งบน ลํา นํา เป็ นอั นมาก กษั ตริ ย์ ของ
แท่นทุ กแท่น
เขาจะสู งกว่ ากษั ตริ ย์อากั ก ราช
คําพยากรณ์ของบาลาอัม
อาณาจักรของเขาจะรุ่ งเรือง
เมื อบาลาอั มเห็ นว่ า 8 พระเจ้ าผู้ ทรงนํา เขาออกมา
พระเยโฮวาห์ ทรงพอ จากอียิปต์ ทรงเป็ นเสมือนพลัง
พระทัยที จะให้ อวยพรแก่ อิสรา- แห่ งม้ ายูนิ คอน เขาจะกินประเอล บาลาอัมก็หาได้ ไปแสวงหา ชาชาติ ซึ งเป็ นศั ตรู เสี ย และหั ก
ลางอย่ างครั งก่ อนๆไม่ แต่ มุ่ ง กระดู กของศั ตรู เหล่ านั น และ
แทงเขาทังหลายทะลุด้วยลูกศร
หน้ าตรงไปยังถิ นทุ รกันดาร
2บาลาอั มเงยหน้ าดู เห็ นอิ สรา- 9เขาหมอบลงและนอนลงอย่ าง
เอลอยู่ เป็ นค่ ายๆตามตระกู ล สิงโต เขาเหมือนสิงโตผู้ ยิ งใหญ่
แล้ วพระวิ ญญาณของพระเจ้ ามา ใครเล่ า จะมาปลุ ก ให้ เขาลุ กขึ น
ผู้ ใดที อวยพรแก่ ท่าน ขอให้ เขา
อยู่ บนเขา
3 เขาจึ ง กล่ า วกลอนภาษิ ต ของ ได้ รับพร ผู้ ใดทีแช่ งท่าน ขอให้
เขาว่ า "คําพยากรณ์ของบาลาอัม เขาได้ รับคําแช่ ง"
บุตรชายเบโอร์ คําพยากรณ์ของ 10 บาลาคก็โกรธบาลาอั ม จึ ง
ตบมือ แล้ วบาลาคพูดกับบาลาชายทีหูตาแจ้ ง
4คําพยากรณ์ของผู้ ที ได้ ยินพระ อั มว่ า "เราเชิ ญท่ านมาให้ แช่ ง
วจนะของพระเจ้ า ผู้ เห็ นนิ มิ ต ศัตรูของเรา และดูเถิด ท่านได้
ขององค์ผ้ ู ทรงมหิ ทธิฤทธิV ได้ ล้ม อวยพรแก่ เขาถึงสามครั ง
ลงจนเกิดความมึนงง แต่ ตาไม่ มี 11 ฉะนั นบัดนี จงหนีไปยังทีอยู่
ของท่านเถิด เราได้ กล่ าวว่ า เรา
สิ งใดบัง
5โอ ยาโคบเอ๋ย เต็นท์ของท่าน จะให้ เกียรติแก่ ท่านแน่ แท้ แต่ ดู
ช่ างงามเหลือเกิน โอ อิสราเอล เถิด พระเยโฮวาห์ ทรงขัดขวางมิ
ให้ ท่านได้ รับเกียรติ"
เอ๋ย ค่ ายของท่านก็งาม
6 เหมื อนหุ บเขาที ยื ดไปไกล 12 แต่ บาลาอั มพู ดกั บบาลาคว่ า

24

(C) กดว HN:N, CI (H) กดว H:H, NJ; C ซมอ CK:CK (N) กดว HN:M, CO
(J) C ซมอ CE:HJ; อสค C:HO (P) สดด C:N; CKJ:CP (M) กดว HJ:HK; C ซมอ CI:O-E
(O) กดว CJ:E (E) ปฐก CH:N; HM:E (CK) กดว HN:CC; นหม CN:H (CC) กดว HH:CM
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"ข้ าพเจ้ ามิ ไ ด้ บอกผู้ สื อสารซึ ง จากอิสราเอล จะตี เขตแดนของ
ท่ านใช้ ให้ ไปหาข้ าพเจ้ านั นแล้ ว โมอั บและทํา ลายบรรดาลู ก
หรือว่ า
หลานของเสท
13 `แม้ ว่ าบาลาคจะให้ เงิ นและ 18 ฝ่ ายเอโดมจะตกเป็ นของคน
ทองเต็ มบ้ านเต็ ม เรื อนของเขา อื น เสอีร์จะตกเป็ นของศัตรูของ
แก่ ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะกระทํา เขาด้ วย ฝ่ ายอิ สราเอลได้ แสดง
อะไรนอกเหนื อ พระบั ญชาของ วีรกรรมแล้ ว
พระเยโฮวาห์ ไม่ ได้ ทีจะทําตาม 19 ผู้ หนึ งที ออกมาจากยาโคบ
ใจข้ าพเจ้ าไม่ ว่าดี หรื อชั ว พระ จะครอบครอง และชาวเมื องที
เยโฮวาห์ ตรั สประการใด ข้ าพ- รอดตาย ผู้ น ั นจะทําลายเสีย"
เจ้ าจะพูดอย่ างนั น'
20 แล้ วบาลาอั ม มองดู ค นอา14 ดู เถิ ด บั ดนี ข้ าพเจ้ าจะกลั บ มาเลข และกล่ าวกลอนภาษิ ต
ไปสู่ ชนชาติของข้ าพเจ้ า มาเถิด ของเขาว่ า "อามาเลขเป็ นประข้ าพเจ้ าจะสํา แดงให้ ท่ านทราบ ชาชาติ ที หนึ ง แต่ ในที สุ ดจะถึ ง
ว่ า ชนชาติ น ี จะกระทํา ประการ ซึ งการทําลายอันถาวร"
ใดแก่ ชนชาติ ของท่ านในวั นข้ าง 21 และเขามองดู คนเคไนต์ และ
หน้ า"
กล่ าวกลอนภาษิตของเขาว่ า "ที
15 เขาก็ ก ล่ าวกลอนภาษิ ต ของ อาศัยของท่านเข้ มแข็งมาก และ
เขาว่ า "คําพยากรณ์ของบาลาอัม รังของท่านก็วางอยู่ ในศิลา
บุตรชายเบโอร์ คําพยากรณ์ของ 22 แต่ อย่ างไรก็ ตามคนเคไนต์
ชายผู้ ทีหูตาแจ้ ง
ก็ต้ องถู กกวาดล้ าง อี กนานเท่ า
16 คํา พยากรณ์ ของผู้ ที ได้ ยิ น ใดเล่ า พวกอัสชู รจะมากวาดเจ้ า
พระวจนะของพระเจ้ า และทราบ ไปเป็ นเชลย"
ถึ งพระปั ญญาของพระองค์ ผ้ ู สู ง 23 และบาลาอั มกล่ าวกลอน
สุ ด ผู้ เห็ นนิ มิ ตขององค์ ผ้ ู ทรง ภาษิ ตของเขาว่ า "อนิ จจาเอ๋ ย
มหิ ทธิ ฤทธิV ได้ ล้ มลงจนเกิ ด เมื อพระเจ้ าทรงกระทํา เช่ นนี
ความมึนงง แต่ ตาไม่ มีสิ งใดบัง
ใครจะมีชีวิตอยู่ ได้
17 ข้ าพเจ้ าจะเห็นเขา แต่ ไม่ ใช่ 24 แต่ กาํ ปั นจะมาจากเขตแดน
อย่ างเดีa ยวนี ข้ าพเจ้ าจะดู เขา เมื อ งคิ ท ธิ ม ทํา ลายอั สชู รและ
แต่ ไม่ ใช่ อย่ างใกล้ ๆนี ดาวดวง เอเบอร์ และเขาจะถู กทําลายอัน
หนึ งจะเดิ น ออกมาจากยาโคบ ถาวรด้ วย"
และธารพระกรอั นหนึ งจะขึ นมา 25 แล้ วบาลาอั มก็ลุ กขึ นกลั บไป
(CJ) ปฐก JE:C (CM) ปฐก JE:CK; มธ H:H; วว C:M
(CO) H ซมอ O:CJ (CE) ปฐก JE:CK; อมส E:CC
(HJ) ปฐก CK:J, HC, HI; อสค HM:P (HI) กดว NC:O
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ที อยู่ ของเขา และบาลาคก็ไป ทีชุมนุ ม
ตามทางของตนด้ วย
7ครั นฟี เนหั สบุ ตรชายเอเลอาอิ สราเอลไหว้รูปเคารพ
ซาร์ บุตรชายของอาโรนปุโรหิ ต
เห็ น ดั ง นั นก็ ลุ ก ขึ นไปจากชุ ม
และเล่ นชู ้กบั หญิงชาวโมอับ
เมื ออิ สราเอลพั กอยู่ ใน นุ มชน มือถือทวน
เมื องชิ ทธิม ประชาชน 8 ติ ด ตามชายอิ ส ราเอลคนนั น
เข้ าไปในเต็นท์ และแทงทะลุเขา
ก็ได้ เริ มเล่ นชู้ กับหญิงชาวโมอับ
2 หญิ ง เหล่ า นี ก็ เ ชิ ญประชาชน ทั งคู่ ทั งชายอิสราเอลและหญิง
ให้ ไปกระทําบูชาต่ อพระของนาง คนนั น ท้ องของนางก็ทะลุ แล้ ว
ประชาชนก็ รั บประทานและ ภัยพิบัติในคนอิสราเอลก็สงบ
9แต่ อย่ างไรก็ตาม คนที ตาย
กราบไหว้ พระของนาง
3ดั งนั น อิ สราเอลก็เข้ าถื อพระ ด้ วยภัยพิบัติมีสองหมื นสี พันคน
บาอัลแห่ งเปโอร์ และพระเยโฮ- 10 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
ว่ า
วาห์ ทรงพระพิโรธต่ ออิสราเอล
4และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโม- 11 "ฟี เนหั ส บุ ตรชายเอเลอาเสสว่ า "จงนํา หั วหน้ าทั งหลาย ซาร์ บุตรชายอาโรนปุโรหิ ต ได้
ของประชาชนแขวนตากแดดไว้ ยั บยั งความกริ วของเราต่ อ คน
ต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพื อ อิ สราเอล ในการที เขามี ความ
ว่ าพระพิ โรธอั นเกรี ยวกราดของ กระตื อ รื อ ร้ นเพราะเห็ น แก่ เรา
พระเยโฮวาห์ จะหั นเหไปจาก ในท่ ามกลางประชาชน ดั งนั น
เราจึ ง มิ ได้ เผาผลาญคนอิ สราอิสราเอลเสีย"
5และโมเสสบอกพวกผู้ วิ นิ จฉั ย เอลเสียด้ วยความหึ งหวงของเรา
ของอิสราเอลว่ า "ท่านทุ กคนจง 12 ดังนั นจงกล่ าวว่ า `ดูเถิด เรา
ฆ่ าคนของท่ านที เข้ าถื อพระบา- ให้ พันธสัญญาสันติสุขแก่ เขา
13 พั น ธสั ญญานั นจะเป็ นของ
อัลแห่ งเปโอร์เสีย"
6และดูเถิ ด มีชายอิ สราเอลคน เขา และของเชื อสายของเขาที
หนึ งพาหญิ งคนมี เดี ยนคนหนึ ง มาภายหลังเขา เป็ นพันธสัญญา
เข้ ามาในหมู่ พี น้ องของเขาต่ อ แห่ งตํา แหน่ งปุ โรหิ ต อั น ถาวร
สายตาของโมเสส และท่ามกลาง เพราะเขามี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น
สายตาของชุ มนุ มชนทั งหมด เพื อพระเจ้ าของเขา และได้ ทาํ
ของคนอิ สราเอล ซึ งกํา ลั งร้ อง การลบมลทินบาปคนอิสราเอล'"
ไห้ อยู่ หน้ าประตู พลั บพลาแห่ ง 14 ชื อของชายอิ ส ราเอลคนที

25

(C) กดว NC:P; NN:JE; ยชว H:C (H) อพย HK:I; NJ:CI (N) สดด CKP:HO-HE
(J) กดว HI:CC; พบญ J:N (I) อพย CO:HC (P) ยอล H:CM (M) อพย P:HI
(O) กดว CP:JP-JO (E) พบญ J:N (CC) อพย HK:I (CH) อสย IJ:CK (CN) อพย JK:CI
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ถู ก ฆ่ า ร่ วมกั บหญิ ง ชาวมี เ ดี ยน ราบโมอั บ ริ มแม่ นาํ จอร์ แดน
คนนั น ชื อศิ มรี บุ ตรชายของ ใกล้ เมืองเยรีโคว่ า
สาลู เจ้ านายของครอบครัวสํา- 4 "จงทํา สํา มะโนครั วประชาชน
คัญในตระกู ลสิเมโอน
อายุ ต ั งแต่ ยี สิบปี ขึ นไป" ตามที
15 และชื อของหญิ งชาวมี เดี ยน พระเยโฮวาห์ ทรงบั ญชาโมเสส
ผู้ ถูกฆ่ า คื อคสบี บุตรสาวของ และคนอิ สราเอล ผู้ ที ออกจาก
ศู ร์ ผู้ เป็ นหั วหน้ าตระกู ลและ แผ่ นดินอียิปต์คือ
ครอบครัวสําคัญในมีเดียน
5รู เบน บุ ตรชายหั วปี ของอิ ส16 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส ราเอล บุตรของรูเบน คือฮาโนค
ว่ า
คนครอบครั วฮาโนค ปั ลลู คน
17 "จงรบกวนคนมีเดียน และสู้ ครอบครัวปั ลลู
รบกับเขา
6เฮสโรน คนครอบครัวเฮสโรน
18 เพราะเขารบกวนเจ้ าด้ วยอุ - คารมี คนครอบครัวคารมี
บาย ซึ งเขาล่ อเจ้ าในเรื องเปโอร์ 7เหล่ านี เป็ นครอบครั วของคน
และในเรื องนางคสบี บุ ตรสาว รู เบน มี จาํ นวนสี หมื นสามพั น
เจ้ านายแห่ งมี เดี ยน ผู้ เป็ นน้ อง เจ็ดร้ อยสามสิบคน
สาวของพวกเขา ผู้ ที ถู กฆ่ าตาย 8และบุ ตรชายของปั ลลู คื อ
ในวั นทีบังเกิดภั ยพิบัติ ด้วยเรื อง เอลีอับ
เปโอร์"
9บุตรชายของเอลีอับคือ เนมู การทําสํามะโนครัว
เอล ดาธาน และอาบีรัม นี คือ
ดาธานและอาบี รั ม ที เลื อ กจาก
คนอิ สราเอลเป็ นครั(งทีสอง
ต่ อมาภายหลังภัยพิบัติ ชุ มนุ มชน เป็ นผู้ ขัดขวางโมเสส
นั นพระเยโฮวาห์ ต รั ส และอาโรนในพรรคพวกโคราห์
กั บโมเสสและเอเลอาซาร์ บุ ต ร เมื อเขาขัดขวางพระเยโฮวาห์
10 และแผ่ นธรณีได้ อ้ าปากออก
ชายอาโรนปุโรหิ ตว่ า
2 "จงทํา สํา มะโนครั วชุ ม นุ ม ชน กลื นเขาพร้ อมกั บโคราห์ เมื อ
อิสราเอลทังหมด อายุต ั งแต่ ยี - พรรคพวกนั นถึงตาย เมื อไฟเผา
สิ บปี ขึ นไปตามเรื อนบรรพบุ รุ ษ ผลาญเสียสองร้ อยห้ าสิบคนและ
ของเขาทังหมดในอิสราเอล ผู้ ที เขาทังหลายเป็ นเรื องเตือนใจ
11 แต่ บุตรของโคราห์ น ั นหาได้
จะเข้ าสงครามได้ "
3 โมเสสกั บเอเลอาซาร์ ปุ โรหิ ต ตายไม่
ปราศรั ยกั บเขาทั งหลาย ณ ที 12 บุ ตรชายของสิ เมโอน ตาม

26

(CI) กดว NC:O (CM) กดว NC:C-N (CO) กดว NC:CP; วว H:CJ (C) กดว HI:E
(H) อพย NK:CH (N) กดว HH:C; NC:CH (J) กดว C:C (I) ปฐก JP:O; อพย P:CJ
(E) กดว C:CP; CP:C-H (CK) กดว CP:NH-NI (CC) อพย P:HJ (CH) ปฐก JP:CK
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ครอบครั วของเขา คื อเนมู เอล ยูดาห์ ตามจํานวนของเขามีเจ็ด
คนครอบครัวเนมู เอล ยามีน คน หมื นหกพันห้ าร้ อยคน
ครอบครั วยามี น ยาคี น คน 23 บุ ตรชายของอิ สสาคาร์ ตาม
ครอบครัวยาคีน
ครอบครัวของเขา คือโทลา คน
13 เศ-ราห์ คนครอบครั วเศ- ครอบครั วโทลา ปู วาห์ คน
ราห์ ชาอูล คนครอบครัวชาอูล
ครอบครัวปูวาห์
14 เหล่ านี เป็ นครอบครั วของ 24 ยาชู บ คนครอบครั วยาชู บ
คนสิ เมโอน มี จาํ นวนสองหมื น ชิ มโรน คนครอบครัวชิ มโรน
สองพันสองร้ อยคน
25 เหล่ านี เป็ นครอบครั วของ
15 บุตรของกาด ตามครอบครัว อิสสาคาร์ ตามจํานวนของเขามี
ของเขา คื อเศโฟน คนครอบ หกหมื นสี พันสามร้ อยคน
ครัวเศโฟน ฮักกี คนครอบครัว 26 บุ ตรชายของเศบู ลุ น ตาม
ฮักกี ชู นี คนครอบครัวชู นี
ครอบครัวของเขา คือเสเรด คน
16 โอสนี คนครอบครั วโอสนี ครอบครั วเสเรด เอโลน คน
เอรี คนครอบครัวเอรี
ครอบครัวเอโลน ยาเลเอล คน
17 อาโรด คนครอบครั วอาโรด ครอบครัวยาเลเอล
อาเรลี คนครอบครัวอาเรลี
27 เหล่ านี เป็ นครอบครัวของคน
18 เหล่ านี เป็ นครอบครั วของ เศบู ลุ น ตามจํานวนของเขามี
บุ ตรของกาด ตามจํา นวนของ หกหมื นห้ าร้ อยคน
เขามีสี หมื นห้ าร้ อยคน
28 บุ ตรชายของโยเซฟ ตาม
19 บุ ตรชายของยู ดาห์ คื อ เอร์ ครอบครั วของเขา คื อมนั สเสห์
และโอนัน เอร์กับโอนันตายเสีย และเอฟราอิม
ในแผ่ นดินคานาอัน
29 บุ ตรชายของมนั สเสห์ คื อ
20 และบุ ต รชายของยู ดาห์ ตาม มาคีร์ คนครอบครัวมาคีร์ มาครอบครัวของเขา คือเชลาห์ คน คี ร์ ใ ห้ กํา เนิ ด บุ ต รชื อกิ เ ลอาด
ครอบครั วเชลาห์ เปเรศ คน กิเลอาด คนครอบครัวกิเลอาด
ครอบครั วเปเรศ เศ-ราห์ คน 30 บุ ตรชายของกิ เลอาด คื อ
ครอบครัวเศ-ราห์
อีเยเซอร์ คนครอบครัวอีเยเซอร์
21 และบุ ต รชายของเปเรศคื อ เฮเลค คนครอบครัวเฮเลค
เฮสโรน คนครอบครั วเฮสโรน 31 และอั สรี เอล คนครอบครั ว
ฮามู ล คนครอบครัวฮามู ล
อั สรี เอล เชเคม คนครอบครั ว
22 เหล่ านี เป็ นครอบครั วของ เชเคม
(CN) ปฐก JP:CK (CI) ปฐก JP:CP (CM) ปฐก JP:CP (CE) ปฐก NO:H; JP:CH
(HK) C พศด H:N (HN) ปฐก JP:CN; C พศด M:C (HP) ปฐก JP:CJ
(HO) ปฐก JP:HK (HE) ยชว CM:C; C พศด M:CJ-CI (NK) ยชว CM:H
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32 และเชมิ ดา คนครอบครั ว อาร์ดและนาอามาน อาร์ด คน
เชมิ ดา เฮเฟอร์ คนครอบครั ว ครอบครัวอาร์ด นาอามาน คน
เฮเฟอร์
ครอบครัวนาอามาน
33 ส่ วนเศโลเฟหั ดบุ ตรชายเฮ- 41 เหล่ านี เป็ นบุ ตรชายของ
เฟอร์ ไม่ มีบุตรชายมี แต่ บุตรสาว เบนยามินตามครอบครั วของเขา
ชื อบุ ต รสาวของเศโลเฟหั ดคื อ และจํา นวนของเขาเป็ นสี หมื น
มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิล- ห้ าพันหกร้ อยคน
คาห์ และทีรซาห์
42 ต่ อไปนี เป็ นบุ ตรชายของ
34 เหล่ านี เป็ นครอบครั วของ ดานตามครอบครั วของเขา คื อ
มนั สเสห์ และจํานวนของเขามี ชู ฮัม คนครอบครัวชู ฮัม นี เป็ น
ห้ าหมื นสองพันเจ็ดร้ อยคน
ครอบครั ว ของดานตามครอบ
35 ต่ อไปนี เป็ นบุ ตรชายของ ครัวของเขา
เอฟราอิ มตามครอบครั วของเขา 43 ครอบครั ว ทั งหมดของคน
คื อ ชู เธลาห์ คนครอบครั ว ชู ฮั มตามจํา นวนของเขา มี หก
ชู เธลาห์ เบเคอร์ คนครอบครัว หมื นสี พันสี ร้อยคน
เบเคอร์ ทาหาน คนครอบครัว 44 บุ ตรของอาเชอร์ ตามครอบ
ทาหาน
ครั วของเขา คื ออิ มนาห์ คน
36 บุ ตรชายของชู เธลาห์ คื อ ครอบครั วอิ มนาห์ อิ ชวี คน
เอราน คนครอบครัวเอราน
ครอบครั วอิ ชวี เบรี ยาห์ คน
37 เหล่ านี เป็ นครอบครั วของ ครอบครัวเบรียาห์
บุ ตรชายเอฟราอิ ม ตามจํานวน 45 บุ ตรชายของเบรี ยาห์ คื อ
ของเขา มี สามหมื นสองพั นห้ า เฮเบอร์ คนครอบครั วเฮเบอร์
ร้ อยคน เหล่ านี เป็ นบุตรชายของ มัลคีเอล คนครอบครัวมัลคีเอล
โยเซฟตามครอบครัวของเขา
46 บุ ตรสาวของอาเชอร์ คื อ
38 บุตรชายของเบนยามิน ตาม เสราห์
ครอบครั วของเขา คื อ เบ-ลา 47 เหล่ านี เป็ นครอบครั วของ
คนครอบครัวเบ-ลา อัชเบล คน บุ ตรชายอาเชอร์ตามจํานวนของ
ครอบครั วอั ชเบล อาหิ รั ม คน เขา มีห้าหมื นสามพันสี ร้อยคน
ครอบครัวอาหิ รัม
48 บุ ตรชายของนั ฟทาลี ตาม
39 ชู ฟาม คนครอบครั วชู ฟาม ครอบครั วของเขา คื อยาเซเอล
หุ ฟาม คนครอบครัวหุ ฟาม
คนครอบครัวยาเซเอล กู นี คน
40 และบุ ตรชายของเบ-ลา คือ ครอบครัวกู นี
(NN) กดว HM:C (NI) C พศด M:HK (NO) ปฐก JP:HC; C พศด M:P
(NE) ปฐก JP:HC; C พศด M:CH (JK) C พศด O:N (JH) ปฐก JP:HN
(JJ) ปฐก JP:CM; C พศด M:NK (JO) ปฐก JP:HJ; C พศด M:CN
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49 เยเซอร์
คนครอบครั ว เลวี คือคนครอบครัวลิบนี คน
เยเซอร์ ชิ ลเลม คนครอบครั ว ครอบครั วเฮโบรน คนครอบ
ชิ ลเลม
ครัวมาลี คนครอบครั วมู ชี คน
50 เหล่ านี เป็ นครอบครั วของ ครอบครัวโคราห์ และโคฮาทให้
นั ฟทาลี ต ามครอบครั วของเขา กําเนิดบุตรชื ออัมราม
และตามจํานวนของเขามี สี หมื น 59 ภรรยาของอั มรามคื อโยเคห้ าพันสี ร้อยคน
เบดบุ ตรสาวของเลวี เกิ ดแก่ เลวี
51 จํา นวนคนอิ สราเอล มี หก ที อี ยิปต์ และนางคลอดบุ ตรให้
แสนหนึ งพันเจ็ดร้ อยสามสิบคน
อั มรามชื อ อาโรนและโมเสส
52 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส และมิเรียมพี สาวของเขาทังสอง
ว่ า
60 และอาโรนให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื อ
53 "ให้ แบ่ งแผ่ นดิ นนั นเป็ น นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และ
มรดกแก่ คนเหล่ านี ตามจํา นวน อิธามาร์
รายชื อ
61 แต่ น าดั บ และอาบี ฮู น ั นได้
54 มรดกส่ วนใหญ่ ก ็ให้ แบ่ งแก่ เสี ยชี วิต เมื อเขาบู ชาด้ วยไฟที
คนตระกู ลใหญ่ และมรดกส่ วน ผิ ด รู ปแบบต่ อ พระพั ก ตร์ พ ระ
น้ อยก็ให้ แบ่ งแก่ คนตระกู ลย่ อม เยโฮวาห์
ทุ ก ตระกู ลจะได้ รั บ ส่ วนมรดก 62 และจํา นวนของเขาเป็ นสอง
ตามจํานวนคน
หมื นสามพั นคน เป็ นผู้ ชายทุ ก
55 แต่ ให้ จั บสลากแบ่ งแผ่ นดิ น คนอายุ ต ั งแต่ ห นึ งเดื อนขึ นไป
นั น ให้ เขาได้ รั บมรดกตามราย เพราะเขามิ ไ ด้ นั บรวมไว้ ในคน
ชื อตระกู ลของบรรพบุ รุ ษของ อิ สราเอล เพราะไม่ มี มรดกให้
เขา
แก่ เขาท่ามกลางคนอิสราเอล
56 ให้ จั บสลากแบ่ งมรดกของ 63 จํานวนคนเหล่ านี โมเสสและ
เขานั นตามส่ วนตระกู ลใหญ่ และ เอเลอาซาร์ปุโรหิ ตได้ นับไว้ ครั ง
ตระกู ลย่ อม"
เมื อนั บคนอิสราเอล ณ ที ราบ
57 ต่ อไปนี เป็ นคนเลวี ที นับตาม โมอั บ ริ มแม่ นาํ จอร์ แดนใกล้
ครอบครัวของเขา คื อเกอร์โชน เมืองเยรีโค
คนครอบครั วเกอร์ โชน โคฮาท 64 แต่ ตามรายชื อเหล่ า นี ไม่ มี
คนครอบครัวโคฮาท เมรารี คน ชายสั กคนหนึ งซึ งโมเสสและ
ครอบครัวเมรารี
อาโรนปุ โรหิ ตได้ นั บไว้ ครั งเมื อ
58 ต่ อ ไปนี เป็ นครอบครั วของ นับคนอิสราเอลในถิ นทุ รกั นดาร
(JE) C พศด M:CN (IC) อพย CH:NM; กดว C:JP (IN) กดว NN:IJ; ยชว CC:HN
(IJ) กดว NN:IJ (II) กดว NN:IJ (IM) ปฐก JP:CC (IE) อพย H:C-H; P:HK
(PK) กดว N:H (PC) ลนต CK:C-H (PH) กดว C:JE (PN) กดว HP:N (PJ) กดว C:C-JP
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ซีนาย
4 เหตุ ใ ดจึ ง ลบชื อบิ ด าของเรา
65 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั ส จากครอบครั วของท่ าน เพราะ
เรื องเขาเหล่ านั นว่ า "เขาจะต้ อง เหตุ ทีท่ านไม่ มีบุตรชายเลย ขอ
ตายแน่ ในถิ นทุ รกั นดาร" ไม่ มี ให้ เรามี ก รรมสิ ทธิV ที ดิ นท่ า มชายสั กคนหนึ งเหลื ออยู่ นอก กลางพี น้องบิดาของเราด้ วย"
จากคาเลบบุ ต รชายเยฟุ น เนห์ 5โมเสสได้ นาํ เรื องของเขากราบ
และโยชู วาบุตรชายนู น
ทู ลต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
พระราชบัญญัติ
6และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสสว่ า
เรื อง
7 "บุ ต รสาวของเศโลเฟหั ด พู ด
การได้รบั มรดก
ครั งนั นบุ ตรสาวทั ง ถู กต้ องแล้ ว เจ้ าจงให้ กรรมสิทธิV
หลายของเศโลเฟหั ด ที ดิ นเป็ นมรดกท่ามกลางพี น้ อง
บุตรชายของเฮเฟอร์ ผู้ เป็ นบุตร บิ ดาของเขา และกระทําให้ มรชายของกิเลอาด ผู้ เป็ นบุตรชาย ดกบิดาของเขาตกทอดมาถึงเขา
ของมาคี ร์ ผู้ เป็ นบุ ตรชายของ 8เจ้ าจงกล่ าวแก่ คนอิ สราเอลว่ า
มนั สเสห์ จากครอบครั วต่ างๆ `ถ้ าผู้ ชายคนหนึ งตายและไม่ มี
ของมนั สเสห์ บุตรชายของโยเซฟ บุตรชาย เจ้ าจงให้ มรดกของเขา
เข้ ามาใกล้ ชื อบุตรสาวทังหลาย ตกไปยังบุตรสาวของเขา
ของเขาคื อ มาลาห์ โนอาห์ 9และถ้ าเขาไม่ มีบุตรสาว เจ้ าจง
ให้ มรดกของเขาแก่ พี น้ องของ
โฮกลาห์ มิลคาห์ และทีรซาห์
2และเขาทั งหลายมายื น อยู่ ต่ อ เขา
หน้ าโมเสสและต่ อหน้ าเอเลอา- 10 และถ้ าเขาไม่ มีพี น้อง เจ้ าจง
ซาร์ปุโรหิ ต และต่ อหน้ าประมุ ข ให้ มรดกของเขาแก่ พี น้ องบิ ดา
และต่ อ หน้ าบรรดาชุ ม นุ มชนที ของเขา
ประตู พลับพลาแห่ งชุ มนุ มกล่ าว 11 และถ้ าบิ ด าของเขาไม่ มี พี
น้ อง เจ้ าจงให้ มรดกของเขาแก่
ว่ า
3"บิ ดาของเราตายเสี ยในถิ นทุ ร ญาติ ถั ดตั วเขาไปในครอบครั ว
กั นดาร ท่ านมิ ได้ อยู่ ในพวก ของเขา ให้ ผู้ นั นถื อกรรมสิ ทธิV
ที ส้ องสุ มกั นต่ อสู้ พระเยโฮวาห์ ได้ ให้ เป็ นกฎเกณฑ์ แห่ งคําตั ด
ในพรรคพวกโคราห์ แต่ ท่านเสีย สิ นแก่ ประชาชนอิ สราเอล ดั งที
ชี วิตเพราะบาปของตน และท่าน พระเยโฮวาห์ ทรงบั ญชาโมเสส
ไว้ '"
ไม่ มีบุตรชายเลย

27

(PI) กดว CJ:HP-NI (C) กดว HP:NN; NP:C, CC
(N) กดว CJ:NI; CP:C-H; HP:PJ-PI (J) พบญ HI:P; ยชว CM:J
(I) อพย CO:CN-HP (M) กดว NP:H; ยชว CM:J (CC) กดว NI:HE
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โมเสสจะสิ( นชี วิต
เขามา จงเอามื อของเจ้ าวางบน
12 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส เขา
ว่ า "จงขึ นไปบนภูเขาอาบาริมนี 19 ตั งเขาไว้ ต่ อหน้ าเอเลอาซาร์
และมองดูแผ่ นดิ นซึ งเรามอบให้ ปุ โรหิ ตและต่ อหน้ าชุ มนุ มชนทั ง
หมด และเจ้ าจงกําชั บเขาท่ ามแก่ คนอิสราเอล
13 และเมื อเจ้ าได้ เห็นแล้ ว เจ้ า กลางสายตาของชุ มนุ มชน
จะถู กรวบไปอยู่ กั บ ประชาชน 20 เจ้ าจงให้ เกี ยรติ ยศอย่ างของ
ของเจ้ า อย่ างอาโรนพี ชายของ เจ้ าแก่ เขาบ้ าง เพื อให้ ชุมนุ มชน
อิสราเอลทังหมดเชื อฟั งเขา
เจ้ าได้ ถูกรวบไปนั น
14 เพราะว่ าเจ้ าทั งสองกบฏต่ อ 21 และเขาจะยื นอยู่ ต่ อหน้ าเอบั ญชาของเราในถิ นทุ รกั น ดาร เลอาซาร์ปุโรหิ ต ผู้ ซึ งจะทู ลถาม
ศิ นระหว่ างที ชุ มนุ มชนได้ โต้ เพื อเขาตามหลั กตัดสินของอู ริม
แย้ งขึ น เจ้ ามิ ได้ นั บถื อเราต่ อ ต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และ
หน้ าต่ อตาเขาทั งหลายที นาํ นั น" คนทั งปวงจะออกไปและเข้ ามา
นี คื อนํา เมรี บาห์ แห่ ง คาเดชใน ตามคําของปุโรหิ ต ทังเขากับคน
ทั งปวงในอิ ส ราเอลนั นคื อ ชุ ม
ถิ นทุ รกันดารศิน
โยชู วาจะเป็ นผู น้ าํ คนอิ สราเอล นุ มชนทังหมด"
22 และโมเสสกระทํา ตามที พระ
แทนโมเสส
15 โมเสสกราบทู ลพระเยโฮวาห์ เยโฮวาห์ ทรงบัญชาท่าน ท่านจึง
นําโยชู วาให้ มายื นต่ อหน้ าเอเลว่ า
16 "ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า อาซาร์ ปุ โ รหิ ต และต่ อหน้ าชุ ม
แห่ งจิ ตวิ ญญาณมนุ ษย์ ท ั งปวง นุ มชนทังหมด
ทรงแต่ งตั งชายผู้ หนึ งไว้ เหนื อ 23 และท่ านเอามื อวางบนโยชู วา และกําชั บเขา ตามทีพระเยชุ มนุ มชนนี
17 ผู้ ซึ งจะเข้ านอกออกในต่ อ โฮวาห์ ตรัสสั งทางโมเสส
คําสัง สอนเรื อง
หน้ าเขา ผู้ ซึ งจะนํา เขาเข้ าออก
เครื องบู ชาต่ างๆ
เพื อว่ าชุ มนุ มชนของพระเยโฮพระเยโฮวาห์ ตรั ส กั บ
วาห์ จะมิ ได้ เหมื อนกั บฝู งแกะที
โมเสสว่ า
ไม่ มีผ้ ู เลี ยง"
18 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ 2 "จงบั ญชาคนอิ สราเอลและ
โมเสสว่ า "จงนําโยชู วาบุตรชาย กล่ าวแก่ เขาว่ า ของบูชาของเรา
นู น ผู้ มี พระวิ ญญาณอยู่ ภายใน อาหารของเราซึ งเป็ นของบู ช า

28

(CH) กดว NN:JM (CN) กดว HK:CH (CJ) อพย CM:M (CP) กดว CP:HH; ฮบ CH:E
(CM) พบญ NC:H (CO) ปฐก JC:NO (CE) พบญ N:HO (HK) กดว CC:CM, HO
(HC) อพย HO:NK (HN) พบญ N:HO; NC:M-O (H) ลนต N:CC; HC:P, O
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ด้ วยไฟ เป็ นกลิ นที พอพระทั ย 9ในวั นสะบาโตลู กแกะอายุ หนึ ง
เจ้ าทั งหลายจงเอาใจใส่ ที จะ ขวบสองตั วที ไม่ มี ตาํ หนิ และ
ถวายบูชาแก่ เราตามกาลกําหนด ยอดแป้ งสองในสิ บเอฟาห์ คลุ ก
3และเจ้ าจงกล่ าวแก่ เขาว่ า นี กับนํา มันให้ เป็ นธัญญบูชา และ
เป็ นเครื องบู ชาด้ วยไฟซึ งเจ้ าทั ง เครื องดื มบูชาคู่ กัน
หลายควรถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 10 นี เป็ นเครื องเผาบู ช าทุ กวั น
คื อลู ก แกะอายุ หนึ งขวบไม่ มี สะบาโตนอกเหนื อ เครื องเผา
ตํา หนิ สองตั ว เป็ นเครื องบู ชา บู ชาเนื องนิตย์ และเครื องดื มบู เนืองนิตย์ทุกวัน
ชาคู่ กัน
4เจ้ าจงถวายลู กแกะเป็ นเครื อง 11 เวลาต้ นเดื อนทุ กเดื อน เจ้ า
บูชาในตอนเช้ าตั วหนึ ง และลูก ทั งหลายจงถวายเครื องเผาบู ชา
แกะอี ก ตั วหนึ งนั นเจ้ าจงถวาย แด่ พระเยโฮวาห์ คื อวั วหนุ่ ม
บูชาเวลาเย็น
สองตั ว แกะผู้ ตั วหนึ ง ลู กแกะ
5 และยอดแป้ งหนึ งในสิ บ เอ- หนึ งขวบไม่ มีตาํ หนิเจ็ดตัว
ฟาห์ เป็ นธั ญญบู ชา คลุ กกั บนํา
12 สําหรั บวั วตั วหนึ งจงเอายอด
มันสกัดหนึ งในสี ฮิน
แป้ งสามในสิ บเอฟาห์ คลุ ก กั บ
6เป็ นเครื องเผาบู ชาเนื องนิ ตย์ นํา มั นสําหรั บเป็ นธั ญญบู ชาและ
ซึ งได้ บั ญชาตั งไว้ ที ภู เขาซี น าย สํา หรั บแกะผู้ ตั วหนึ งนั นจงเอา
เป็ นกลิ นที พอพระทั ย เป็ น ยอดแป้ งสองในสิ บเอฟาห์ คลุ ก
เครื องบู ชาด้ วยไฟถวายแด่ พระ กับนํา มันเป็ นธัญญบูชา
เยโฮวาห์
13 สํา หรั บลู กแกะทุ กตั วจงเอา
7ส่ วนเครื องดื มบู ชาคู่ กันนั นให้ ยอดแป้ งหนึ งในสิ บเอฟาห์
ถวายหนึ งในสี ฮิ น กั บแกะตั ว คลุกกับนํา มันเป็ นธัญญบูชา ให้
หนึ ง
ในทีบริสุทธิV เจ้ าจงเท เป็ นเครื องเผาบู ช าเป็ นกลิ นที
เครื องดื มบู ชาซึ งเป็ นเหล้ าองุ่ น พอพระทัย เป็ นเครื องบูชาด้ วย
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์
ไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์
8ลู กแกะอี กตั วหนึ งเจ้ าจงถวาย 14 ส่ วนเครื องดื มบู ชาคู่ กั นนั น
บู ชาเวลาเย็น เจ้ าจงถวายบู ชา สํา หรั บวั วผู้ ตั วหนึ งจงเอา
ด้ วยไฟเช่ นเดี ยวกั บธั ญญบู ช า นํา องุ่ นครึ งฮิน สําหรับแกะผู้ ตัว
ของเวลาเช้ า และเช่ นเดี ยวกั บ หนึ งจงเอาหนึ งในสามฮิ น สําเครื องดื มบู ชาที คู่ กั น เป็ นกลิ น หรั บลู กแกะตั วหนึ ง จงเอาหนึ ง
ทีพอพระทัยพระเยโฮวาห์
ในสี ฮิ น นี เป็ นเครื องเผาบู ชา
(N) อพย HE:NO-JH (I) อพย HE:JK; ลนต H:C
(P) อพย HE:JH (M) อพย HE:JH (CK) อสค JP:J
(CC) กดว CK:CK; C ซมอ HK:I (CH) กดว CI:J-CH
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ประจําเดือน ทุ กเดือนตลอดปี
เช้ า ซึ งเป็ นเครื องบูชาเนืองนิตย์
15 และเอาลู กแพะผู้ ตั วหนึ ง นั น
เป็ นเครื องบู ช าไถ่ บาปถวายแด่ 24 ในทํา นองเดี ยวกั น เจ้ าจง
พระเยโฮวาห์ ให้ นํา มาบู ชา ถวายเครื องบู ชาทุ กวั นตลอดทั ง
นอกเหนื อเครื องเผาบู ช าเนื อง เจ็ดวั น คื อถวายอาหารเป็ น
นิตย์และเครื องดื มบูชาคู่ กัน
เครื องบู ชาด้ วยไฟ เป็ นกลิ นที
16 เดื อนที หนึ งวั น ที สิ บสี เป็ น พอพระทั ยพระเยโฮวาห์ จง
ปั สกาของพระเยโฮวาห์
ถวายบู ชานอกเหนื อเครื องเผา
17 และวั นที สิ บห้ าของเดื อ นนี บู ชาเนื องนิ ตย์ และเครื องดื ม
เป็ นวันการเลี ยง จงรับประทาน บูชาคู่ กัน
ขนมปั งไร้ เชื อเจ็ดวัน
25 และในวั นที เจ็ดพวกเจ้ าจงมี
18 ในวั นต้ นให้ มี การประชุ ม การประชุ มบริ สุ ทธิV เจ้ าอย่ า
บริสุทธิV เจ้ าทังหลายอย่ ากระทํา ทํางานหนักในวันนั น
งานหนักในวันนั น
26 ในวั นถวายผลรุ่ นแรก เมื อ
19 แต่ จงถวายบู ชาด้ วยไฟ เป็ น เจ้ าเอาข้ าวใหม่ มาเป็ นธั ญญบู ชา
เครื องเผาบู ชาแด่ พระเยโฮวาห์ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ใ นเทศคือเอาวัวหนุ่ มสองตัว แกะผู้ ตัว กาลสั ปดาห์ น ั น เจ้ าจงมี การ
หนึ ง และลู กแกะอายุ หนึ งขวบ ประชุ มบริ สุ ทธิV
เจ้ าอย่ าทํา
เจ็ดตัว ดูให้ ดีว่าไม่ มีตาํ หนิ
งานหนักในวันนั น
20 และเอายอดแป้ งคลุ กนํา มั น 27 แต่ จงถวายเครื องเผาบูชาให้
เป็ นธั ญญบู ช าของสั ต ว์ เ หล่ านี เป็ นกลิ นพอพระทั ยแด่ พระเยสํา หรั บวั วผู้ ตั วหนึ งเจ้ าจงถวาย โฮวาห์ คื อถวายวั วหนุ่ มสองตั ว
สามในสิ บเอฟาห์ และสํา หรั บ แกะผู้ ตั วหนึ ง ลู กแกะอายุ หนึ ง
แกะผู้ ตัวหนึ งสองในสิบเอฟาห์
ขวบเจ็ดตัว
21 สํา หรั บลู กแกะตั วหนึ งๆใน 28 และถวายยอดแป้ งคลุ ก นํา
ลู กแกะเจ็ดตั วนั น จงเอาแป้ ง มันเป็ นธัญญบูชา คือสําหรับวัว
หนึ งในสิบเอฟาห์
ตั วหนึ งถวายแป้ งสามในสิ บเอ22 และเอาแพะผู้ ตั วหนึ งเป็ น ฟาห์ สํา หรั บแกะผู้ หนึ งตั วนั น
เครื องบู ชาไถ่ บาปเพื อทําการลบ สองในสิบเอฟาห์
มลทินบาปของเจ้ า
29 สําหรับลูกแกะเจ็ดตัว ตัวละ
23 เจ้ าจงถวายเครื องบู ชาเหล่ า หนึ งในสิบเอฟาห์
นี นอกเหนือเครื องเผาบูชาตอน 30 พร้ อมกั บลู กแพะผู้ ตั วหนึ ง
(CI) กดว CI:HJ; HO:N, HH (CP) อพย CH:C-HK (CM) ลนต HN:P (CO) อพย CH:CP
(CE) ลนต HH:HK; กดว HO:NC; HE:O; พบญ CI:HC (HH) กดว HO:CI (HI) อพย CH:CP
(HP) อพย HN:CP; NJ:HH; ลนต HN:CK-CH; พบญ CP:E-CH (HM) ลนต HN:CO-CE
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สําหรับลบมลทินของเจ้ า
เหล่ านี เป็ นกลิ นที พอพระทั ย
31 นอกจากเครื องเผาบูชาเนื อง เป็ นเครื องบู ช าด้ วยไฟถวายแด่
นิตย์และธัญญบูชาคู่ กันนั น เจ้ า พระเยโฮวาห์
จงถวายเครื องบู ชาเหล่ านี และ 7ในวั นที สิ บเดื อนที เจ็ดนี เจ้ า
เครื องดื มบูชาคู่ กันด้ วย (ดูให้ ดี ทั งหลายจงมี การประชุ มบริสุ ทธิV
ว่ าให้ ปราศจากตําหนิ)"
เจ้ าต้ องถ่ อมใจลง อย่ าทํา การ
เทศกาลเป่ าแตรและ
งานสิ งใด
8แต่ เจ้ าจงถวายเครื องเผาบู ชา
การประชุมบริ สุทธิ/
"ในวั นที หนึ ง เดื อนที แด่ พระเยโฮวาห์ ให้ เป็ นกลิ นที
เจ็ดเจ้ าจงมีการประชุ ม พอพระทัย คื อถวายวัวหนุ่ มตั ว
บริ สุ ทธิV เจ้ าอย่ าทํา งานหนั ก หนึ ง แกะผู้ ตัวหนึ ง ลูกแกะอายุ
หนึ งขวบเจ็ดตั ว เจ้ าอย่ าให้ มี
เป็ นวันให้ เจ้ าทังหลายเป่ าแตร
2 เจ้ าจงถวายเครื องเผาบู ชา ตําหนิ
เป็ นกลิ นที พอพระทัยพระเยโฮ- 9 และยอดแป้ งคลุ กนํา มั นเป็ น
วาห์ คื อถวายวั วหนุ่ มตั วหนึ ง ธัญญบูชา สําหรับวัวตัวนั นถวาย
แกะผู้ ตั วหนึ ง ลู กแกะอายุ หนึ ง แป้ งสามในสิ บเอฟาห์ สํา หรั บ
แกะผู้ ตั วหนึ งนั นสองในสิ บเอขวบไม่ มีตาํ หนิเจ็ดตัว
3และถวายยอดแป้ งคลุ กนํา มั น ฟาห์
เป็ นธั ญญบู ชา คื อสํา หรั บวั วผู้ 10 สําหรับลูกแกะเจ็ดตัวนั น ตัว
นั นจงถวายแป้ งสามในสิ บเอ- ละหนึ งในสิบเอฟาห์
ฟาห์ สําหรับแกะผู้ ตัวนั นสองใน 11 และถวายลู ก แพะผู้ ตั วหนึ ง
เป็ นเครื องบู ชาไถ่ บาป นอก
สิบเอฟาห์
4ลู กแกะเจ็ดตั ว ตั วละหนึ งใน เหนื อ เครื องบู ช าไถ่ บาปลบมล
ทินและเครื องเผาบู ชาเนื องนิ ตย์
สิบเอฟาห์
5 และถวายลู กแพะผู้ ตั วหนึ ง ซึ งคู่ กั บธั ญญบู ชา และเครื อง
เป็ นเครื องบู ชาไถ่ บาป เพื อลบ ดื มบูชาคู่ กัน
12 ในวั นที สิบห้ าเดือนที เจ็ดเจ้ า
มลทินบาปของเจ้ า
6 นอกเหนื อ เครื องเผาบู ช าใน ทั งหลายจงมี การประชุ มบริสุ ทธิV
วั น ข้ างขึ นและธั ญญบู ช าคู่ กั น เจ้ าอย่ าทํางานหนัก และเจ้ าจงมี
และเครื องเผาบู ช าประจํา วั น คู่ การเลี ยงเจ็ดวันแด่ พระเยโฮวาห์
กับธัญญบูชา และเครื องดื มบูชา 13 เจ้ าจงถวายเครื องเผาบู ช า
คู่ กั น ตามลั กษณะเครื องบู ชา เครื องบู ชาด้ วยไฟ เป็ นกลิ นที

29

(NC) กดว HO:N, CE (C) อพย HN:CP; NJ:HH; ลนต HN:HN-HI
(P) กดว CI:CC-CH; HO:N, CC-CI (M) ลนต CP:HE-NJ; HN:HP-NH (O) กดว HO:CE
(CC) ลนต CP:N, I (CH) ลนต HN:NN-NI; พบญ CP:CN-CI; อสค JI:HI (CN) อสร N:J
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พอพระทัยพระเยโฮวาห์ คื อวั ว 21 กั บธั ญญบู ชาและเครื องดื ม
หนุ่ มสิ บสามตั ว แกะผู้ สองตั ว บูชาคู่ กันนั น สําหรับวัว แกะผู้
ลู ก แกะอายุ ห นึ งขวบสิ บสี ตั ว และลูกแกะนั น ตามจํานวนตาม
สัตว์เหล่ านี อย่ าให้ มีตาํ หนิ
ลักษณะ
14 และถวายยอดแป้ งคลุ ก นํา
22 และถวายแพะผู้ ตั วหนึ งเป็ น
มั นเป็ นธั ญญบู ชาคู่ กั น สําหรั บ เครื องบู ชาไถ่ บาป นอกเหนื อ
วัวสิ บสามตั ว ตัวหนึ งถวายแป้ ง เครื องเผาบู ชาเนื องนิ ตย์ ซึ งคู่
สามในสิบเอฟาห์ สําหรับแกะผู้ กั บธั ญญบู ชาและเครื องดื มบู ชา
สองตัว ตัวละสองในสิบเอฟาห์
คู่ กัน
15 สําหรับลูกแกะสิบสี ตัว ตัวละ 23 ในวั น ที สี จงถวายวั วสิ บตั ว
หนึ งในสิบเอฟาห์
แกะผู้ สองตั ว ลู กแกะอายุ หนึ ง
16 และถวายลู ก แพะผู้ ตั วหนึ ง ขวบไม่ มีตาํ หนิสิบสี ตัว
เป็ นเครื องบู ชาไถ่ บาป นอก 24 กั บธั ญญบู ชาและเครื องดื ม
เหนื อเครื องเผาบู ชาเนื อ งนิ ต ย์ บูชาคู่ กันนั น สําหรับวัว แกะผู้
ซึ งคู่ กั บธั ญญบู ชาและเครื องดื ม และลูกแกะนั น ตามจํานวนตาม
บูชาคู่ กัน
ลักษณะ
17 ในวั นที สองจงถวายวั วหนุ่ ม 25 และถวายลู ก แพะผู้ ตั วหนึ ง
สิ บสองตั ว แกะผู้ สองตั ว ลู ก เป็ นเครื องบู ชาไถ่ บาป นอก
แกะอายุ หนึ งขวบไม่ มี ตาํ หนิ สิ บ เหนื อเครื องเผาบู ชาเนื อ งนิ ต ย์
สี ตัว
ซึ งคู่ กั บธั ญญบู ชาและเครื องดื ม
18 กั บธั ญญบู ชาและเครื องดื ม บูชาคู่ กัน
บู ชาคู่ กั นนั นสํา หรั บวั ว แกะผู้ 26 ในวั นที ห้ าจงถวายวั วเก้ าตั ว
และลู กแกะนั นตามจํา นวนตาม แกะผู้ สองตั ว ลู กแกะอายุ หนึ ง
ลักษณะ
ขวบไม่ มีตาํ หนิสิบสี ตัว
19 และถวายลู ก แพะผู้ ตั วหนึ ง 27 กั บธั ญญบู ชาและเครื องดื ม
เป็ นเครื องบู ชาไถ่ บาป นอก บูชาคู่ กันนั น สําหรับวัว แกะผู้
เหนื อเครื องเผาบู ชาเนื อ งนิ ต ย์ และลูกแกะนั น ตามจํานวนตาม
ซึ งคู่ กั บธั ญญบู ชาและเครื องดื ม ลักษณะ
บูชาคู่ กัน
28 และถวายแพะผู้ ตั วหนึ งเป็ น
20 ในวั น ที สามจงถวายวั ว สิ บ เครื องบู ชาไถ่ บาป นอกเหนื อ
เอ็ดตั ว แกะผู้ สองตั ว ลู กแกะ เครื องเผาบู ชาเนื องนิ ตย์ ซึ งคู่
อายุหนึ งขวบไม่ มีตาํ หนิสิบสี ตัว
กั บธั ญญบู ชาและเครื องดื มบู ชา
(CM) ลนต HN:NP
(CO) กดว CI:CH; HO:M, CJ; HE:N-J, E-CK
(HC) กดว HE:CO
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คู่ กัน
ลู กแกะอายุ หนึ งขวบไม่ มี ตาํ หนิ
29 ในวั น ที หกจงถวายวั ว แปด เจ็ดตัว
ตั ว แกะผู้ สองตั ว ลู กแกะอายุ 37 และถวายธั ญญบู ชาและ
หนึ งขวบไม่ มีตาํ หนิสิบสี ตัว
เครื องดื มบู ช าคู่ กั นนั นสํา หรั บ
30 กั บธั ญญบู ชาและเครื องดื ม วัว แกะผู้ และลูกแกะนั น ตาม
บูชาคู่ กันนั น สําหรับวัว แกะผู้ จํานวนตามลักษณะ
และลูกแกะนั น ตามจํานวนตาม 38 และถวายแพะผู้ ตั วหนึ งเป็ น
ลักษณะ
เครื องบู ชาไถ่ บาป นอกเหนื อ
31 และถวายแพะผู้ ตั วหนึ งเป็ น เครื องเผาบู ชาเนื องนิ ตย์ ซึ งคู่
เครื องบู ชาไถ่ บาป นอกเหนื อ กั บธั ญญบู ชาและเครื องดื มบู ชา
เครื องเผาบู ชาเนื องนิ ตย์ ซึ งคู่ คู่ กัน
กั บธั ญญบู ชาและเครื องดื มบู ชา 39 สิ งเหล่ านี เจ้ าทั งหลายจง
คู่ กัน
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ตามเทศ32 ในวั น ที เจ็ ด เจ้ าจงถวายวั ว กาลกําหนดของเจ้ า เพิ มเข้ ากับ
เจ็ดตั ว แกะผู้ สองตั ว ลู กแกะ การถวายตามคําปฏิญาณของเจ้ า
อายุหนึ งขวบไม่ มีตาํ หนิสิบสี ตัว
และการถวายด้ วยใจสมั ค รของ
33 กั บธั ญญบู ชาและเครื องดื ม เจ้ า เป็ นเครื องเผาบู ชาของเจ้ า
บูชาคู่ กันนั น สําหรับวัว แกะผู้ เครื องธัญญบูชาของเจ้ า เครื อง
และลูกแกะนั น ตามจํานวนตาม ดื มบู ชาของเจ้ า และเครื อง
ลักษณะ
สันติบูชาของเจ้ า"
34 และถวายแพะผู้ ตั วหนึ งเป็ น 40 และโมเสสได้ บอกคนอิ สราเครื องบู ชาไถ่ บาป นอกเหนื อ เอลตามที พระเยโฮวาห์ ไ ด้ ทรง
เครื องเผาบู ชาเนื องนิ ตย์ ซึ งคู่ บัญชาท่านไว้ ทุกประการ
กั บธั ญญบู ชาและเครื องดื มบู ชา
พระราชบัญญัติเรื อง
คู่ กัน
การปฏิ ญาณไว้กบั พระเจ้า
35 ในวั นที แปด เจ้ าจงมี การ
โมเสสได้ พู ดกั บหั ว
ประชุ มอันศักดิV สิทธิV เจ้ าอย่ าทํา
หน้ าตระกู ลเกี ยวกั บ
งานหนัก
คนอิสราเอลว่ า "นี เป็ นสิ งทีพระ
36 แต่ เจ้ าจงถวายเครื องเผาบู - เยโฮวาห์ ได้ ทรงบัญชา
ชา เครื องบู ชาด้ วยไฟ เป็ น 2 เมื อชายผู้ ใดปฏิ ญ าณไว้ กั บ
กลิ นที พอพระทั ยพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ หรื อให้ สัตย์ปฏิคื อวั วผู้ ตั วหนึ ง แกะผู้ ตั วหนึ ง ญาณผู ก มั ด ตั วไว้ ด้ วยคํา สั ญ-

30

(NI) ลนต HN:NP (NE) ลนต M:CP; HH:CO, HC, HN; HN:C-JJ; C พศด HN:NC
(C) กดว C:J, CP; M:H (H) ลนต I:J; HM:H; พบญ HN:HC-HN; วนฉ CC:NK-NC, NI;
โยบ HH:HM; สดด HH:HI; IK:CJ; PP:CN-CJ; CCP:CJ, CO; ปญจ I:J; นฮม C:CI
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ญาวิ รั ตอย่ างหนึ งอย่ างใด อย่ า 8แต่ ถ้ าในวั นนั นที สามี มาได้ ยิน
ให้ เขาเสี ยวาจา เขาต้ องกระทํา นางและเขาคัดค้ าน ก็ทาํ ให้ คาํ ที
ตามคําที ออกจากปากของเขาทัง นางปฏิญาณไว้ น ั นเป็ นโมฆะ ทัง
สิ น
คํา กล่ า วด้ วยริ ม ฝี ปากที ไม่ ทั น
3 หรื อ เมื อสตรี ค นหนึ งคนใด คิ ดของนาง ซึ งผู กมั ดนางนั นก็
ปฏิญาณไว้ แด่ พระเยโฮวาห์ และ เป็ นโมฆะด้ วย และพระเยโฮวาห์
ผู กมัดตัวเองไว้ ด้ วยคําสั ญญาวิ - จะทรงอภัยให้ แก่ นาง
รั ต เมื อเธอยั งสาวอยู่ ในเรื อน 9 แต่ คาํ ปฏิ ญาณที แม่ ม่ า ยหรื อ
ของบิดา
แม่ ร้ างกระทําไว้ หรื อคําใดที นาง
4 และบิ ด าของเธอได้ ยิ น คํา ที พูดผูกมัดตนเอง คําพูดนั นย่ อม
เธอปฏิ ญาณไว้ และคํา สั ญญาวิ - คงอยู่
รั ตที เธอผู กมั ดตั วเอง แต่ มิ ได้ 10 และถ้ านางปฏิ ญาณไว้ ใน
พู ดอะไรกั บเธอ ก็ให้ คาํ ที ปฏิ- บ้ านสามี ของนาง หรื อให้ สั ญญาณไว้ น ั นทั งสิ นคงอยู่ และให้ ญาวิ รั ตด้ วยสั ตย์ ปฏิญาณผู กมั ด
คําสั ญญาวิ รั ตที ผู กมั ดเธอไว้ น ั น ตนเองไว้
ทุ กอย่ างคงอยู่
11 และสามี ของนางได้ ยิ นแล้ ว
5แต่ ถ้ าบิ ด าของเธอคั ดค้ านใน แต่ ไม่ ว่าอะไรแก่ นาง และไม่ คัด
วั นที เขาได้ ยินนั น การที เธอ ค้ านนาง คําปฏิญาณของนางทัง
ปฏิญาณไว้ ก ็ดี คําสั ญญาวิ รั ตที สิ นย่ อ มคงอยู่ และคํา สั ญญาวิ ผู กมั ดเธอไว้ ก ็ดี ย่ อมไม่ คงอยู่ รั ตทุ กอย่ างซึ งนางผู กมั ดตั วเอง
และพระเยโฮวาห์ จะทรงอภั ยให้ ย่ อมคงอยู่
แก่ เธอ เพราะบิดาของเธอได้ คัด 12 แต่ ถ้ าสามี ของนางได้ กระทํา
ค้ านเธอไว้
ให้ ไม่ คงอยู่ หรื อเป็ นโมฆะในวั น
6และถ้ านางแต่ งงานมี สามี แล้ ว ทีเขาได้ ยินแล้ ว สิ งใดทีออกจาก
สิ งที นางปฏิ ญาณไว้ หรื อ กล่ า ว ริ ม ฝี ปากของนางเกี ยวด้ วยคํา
ด้ วยริ มฝี ปากที ไม่ ทั นคิ ดซึ งผู ก ปฏิ ญาณหรื อ เกี ยวด้ วยคํา สั ญมัดนาง
ญาวิ รั ต ของนางย่ อมไม่ คงอยู่
7ฝ่ ายสามี ก ็ได้ ยิ นแล้ ว และใน สามี ของนางได้ กระทํา ให้ เป็ น
วั นที ได้ ยินเขาก็มิ ได้ พูดอะไรกั บ โมฆะ และพระเยโฮวาห์ จะทรง
นาง สิ งทีนางปฏิญาณไว้ น ั นและ อภัยให้ แก่ นาง
คํา สั ญญาวิ รั ตที ผู กมั ดนางย่ อม 13 คําปฏิญาณหรื อคําสั ตย์ ปฏิคงอยู่ ด้วย
ญาณทั งสิ นที ทํา ให้ นางถ่ อมใจ
(O) ปฐก N:CP
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เอง สามี ของนางย่ อมให้ คงอยู่ ของพระเยโฮวาห์ ต่อคนมีเดียน
หรือให้ เป็ นโมฆะได้
4 เจ้ าจงส่ ง คนจากตระกู ล อิ ส 14 แต่ ถ้ าสามี ของนางไม่ กล่ า ว ราเอลทั งหมดตระกู ลละพั นคน
สิ งใดแก่ นางวั นแล้ ววั นเล่ า เขา เข้ าทําสงคราม"
ย่ อ มกระทํา ให้ คํา ปฏิ ญาณและ 5ดั งนั นเขาจึ งจั ดคนจากอิ สราคําสัญญาวิรัตทังสิ นของนาง ซึ ง เอลที นั บพั นๆนั นตระกู ลละพั น
จะตกแก่ นางให้ คงอยู่ เพราะเขา คน เป็ นคนหมื นสองพั นสรรพ
ไม่ พู ด สิ งใดในวั น ที เขาได้ ยิ น ด้ วยอาวุธเพื อเข้ าสงคราม
เขาจึงกระทําให้ คงอยู่
6และโมเสสส่ งคนตระกู ลละพั น
15 แต่ ถ้ าภายหลั ง ที เขาได้ ยิ น คนออกไปทํา สงคราม ทั งคน
แล้ วมากระทํา ให้ ไม่ คงอยู่ หรื อ เหล่ านั นกั บฟี เนหั สบุตรชายเอเป็ นโมฆะ เขาย่ อมต้ องรั บโทษ เลอาซาร์ ปุ โรหิ ต ไปทํา สงคราม
ความชั วช้ าของนาง"
พร้ อมกั บเครื องใช้ อั น บริ สุ ท ธิV
16 ข้ อความเหล่ านี เป็ นกฎ และมีแตรปลุกอยู่ ในมือ
เกณฑ์ ซึ งพระเยโฮวาห์ ทรงบั ญ- 7เขาทําสงครามต่ อสู้ คนมี เดี ยน
ชาโมเสสไว้ เป็ นเรื องระหว่ าง ดังทีพระเยโฮวาห์ ทรงบั ญชาโมชายกับภรรยาของเขา เรื องระ- เสสและได้ ฆ่าผู้ ชายเสียทุ กคน
หว่ างบิดากั บบุตรสาว ขณะเมื อ 8 เขาได้ ประหารชี วิ ตบรรดา
เธอยั งสาวอยู่ ยั งอยู่ ในเรื อน กษั ตริ ย์ คนมี เดี ยนพร้ อมกั บคน
บิดาของเธอ
อื นทีเขาฆ่ าเสีย มีเอวี เรเคม ศูร์
การแก้แค้นคนมีเดียน
เฮอร์ และเรบา กษั ตริ ย์ท ั งห้ า
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ แห่ งคนมี เดียน และได้ ประหาร
ชี วิตบาลาอั มบุ ตรชายเบโอร์ เสี ย
โมเสสว่ า
2"จงแก้ แค้ นคนมี เดี ยนเพื อคน ด้ วยดาบ
อิสราเอล แล้ วภายหลังเจ้ าจะถู ก 9 และคนอิ ส ราเอลได้ จั บ สตรี
รวบให้ ไปอยู่ กั บประชาชนของ ชาวมี เดี ยนทั งหมดมาเป็ นเชลย
พร้ อมกั บพวกเด็กเล็กทั งหลาย
เจ้ า"
3และโมเสสกล่ าวกั บประชาชน และกวาดเอาฝู งวั วฝู ง แพะแกะ
ว่ า "จงเตรียมคนบางคนในพวก และข้ าวของทั งปวงไปสิ น เป็ น
เจ้ าให้ พร้ อมด้ วยอาวุ ธ เพื อทํา ทรัพย์ทีปล้ นได้
สงคราม
แล้ วยกไปสู้ พวก 10 และเอาไฟเผาบรรดาเมื องที
มี เดี ยนเพื อกระทํา การแก้ แค้ น อาศัยของเขา และเผาค่ ายทังสิ น

31

(H) กดว HI:CH-CN, CM (N) ยชว CN:HC (P) กดว CK:E
(M) ปฐก NJ:HI; พบญ HK:CN; วนฉ P:C-H, NN; HC:CC; C ซมอ HM:E; C พกษ CC:CI
(O) กดว HI:CI; NC:CP; ยชว CN:HC-HH
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ของเขาเสียด้ วย
ไม่ เ คยนอนร่ วมกั บชายไว้ สํา 11 แล้ วเก็ บบรรดาของที ริ บได้ หรับท่านทังหลายเอง
และทรั พย์ ที ปล้ น ได้ ทั งคนและ 19 จงอยู่ ภายนอกค่ า ยเจ็ ด วั น
สัตว์ไปเสียสิ น
ท่ านผู้ ใดที ได้ ฆ่ าคน และท่ านผู้
12 แล้ วเขานํา เชลยและทรั พย์ ใดที ได้ แตะต้ องผู้ ที ถู กฆ่ า จง
สิ นที ปล้ นได้ กั บของที ริ บได้ ท ั ง ชําระตั วและเชลยของตั วในวั นที
หมดมายั งโมเสส และเอเลอา- สามและวันทีเจ็ด
ซาร์ ปุโรหิ ต และชุ มนุ มชนอิ ส- 20 ท่ านต้ องชํา ระเครื องแต่ ง
ราเอลทีค่าย ณ ทีราบโมอับ ริม กายทุ กชิ น เครื องหนั งสั ตว์ ทุ ก
แม่ นาํ จอร์แดนใกล้ เมืองเยรีโค
ชิ น และเครื องขนแพะทั งหมด
13 โมเสสและเอเลอาซาร์ ปุ โร- และเครื องทีทาํ ด้ วยไม้ ทุกชิ น"
หิ ตและบรรดาประมุ ขแห่ งชุ ม 21 และเอเลอาซาร์ ปุ โรหิ ตได้
นุ ม ชนออกไปต้ อนรั บเขานอก กล่ า วแก่ ทหารผู้ ออกไปทํา สงค่ าย
ครามว่ า "นี เป็ นกฎพระราชบัญ14 และโมเสสโกรธพวกนาย ญั ติ ซึ งพระเยโฮวาห์ ไ ด้ บั ญ ชา
ทหาร คือนายพันและนายร้ อยผู้ โมเสส
กลับจากการทําสงคราม
22 เฉพาะทองคํา เงิน ทองสัม15 โมเสสพู ดกั บเขาทั งหลายว่ า ฤทธิV เหล็ก ดีบุก และตะกั ว
"ท่ า นทั งหลายได้ ไว้ ชี วิ ตพวกผู้ 23 ทุ กสิ งที ทนไฟได้ เจ้ าทั ง
หญิงทังหมดหรือ
หลายจงลนเสี ยด้ วยไฟ แล้ วจะ
16 ดู เถิ ด โดยคําปรึ กษาของ สะอาด ถึงอย่ างไรก็จะต้ องชําระ
บาลาอัม หญิ งเหล่ านี ได้ กระทํา ล้ างให้ บริ สุ ท ธิV ด้ วยนํา แห่ งการ
ให้ คนอิ ส ราเอลหลงกระทํา การ แยกตั งไว้ และทุ กสิ งทีทนไฟไม่
ละเมิ ดต่ อพระเยโฮวาห์ ในเรื อง ได้ ท่านต้ องให้ ผ่านนํา นั น
เปโอร์ และภัยพิบัติจึงได้ เกิดขึ น 24 ท่ านต้ องซั กเสื อผ้ าของท่ าน
ท่ ามกลางชุ มนุ มชนของพระเย- ในวั นที เจ็ด และท่ านจะสะอาด
โฮวาห์
ภายหลั งท่ านจึ งจะเข้ ามาในค่ าย
17 ฉะนั นบั ด นี จงประหารชี วิ ต ได้ "
เด็กผู้ ชายเล็กเสี ยทุ กคน และ 25 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
ประหารชี วิ ต ผู้ หญิ ง ซึ งได้ เคย ว่ า
นอนร่ วมกับชายเสียทุ กคน
26 "เจ้ าและเอเลอาซาร์ ปุ โรหิ ต
18 แต่ จงไว้ ชี วิ ตเด็กผู้ หญิ งที ยัง กั บบรรดาหั วหน้ าของชุ มนุ มชน
(CC) พบญ HK:CJ (CI) พบญ HK:CJ (CP) กดว HJ:CJ; HI:H, E
(CM) พบญ M:H; HK:CP-CO; วนฉ HC:CC (CO) พบญ HC:CK-CJ
(CE) กดว I:H; CE:CC-HH (HN) กดว CE:E (HJ) ลนต CC:HI
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จงนั บสิ งของที ได้ มาทั ง คนและ สามหมื นสองพันคน
สัตว์
36 และในครึ งส่ วนได้ ของคนที
27 และแบ่ งสิ งของเหล่ านั นออก ออกไปทํา สงคราม มี แกะสาม
เป็ นสองส่ วน
ให้ ทหารผู้ แสนสามหมื นเจ็ดพันห้ าร้ อยตัว
ออกไปทําสงครามส่ วนหนึ งและ 37 และส่ วนแกะที เป็ นของพระ
ให้ บรรดาชุ มนุ มชนนี อี ก ส่ วน เยโฮวาห์ มีหกร้ อยเจ็ดสิบห้ าตัว
หนึ ง
38 มี วัวสามหมื นหกพั นตั ว วั ว
28 และจงชั กส่ วนหนึ งจากทหาร อั น เป็ นส่ ว นของพระเยโฮวาห์
ที ออกไปทํา สงครามเป็ นของ เจ็ดสิบสองตัว
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ห้ าร้ อย 39 มี ลาสามหมื นห้ าร้ อยตัว ซึ ง
ชั กหนึ ง ทั งคนและวั ว และลา เป็ นส่ วนของพระเยโฮวาห์ หกสิบ
และฝูงแพะแกะ
เอ็ดตัว
29 จงเอาจากครึ งส่ วนของเขา 40 ส่ วนคนนั นมี ห นึ งหมื นหก
มอบให้ แก่ เ อเลอาซาร์ ปุ โรหิ ต พั น ซึ งเป็ นส่ วนของพระเยโฮเป็ นเครื องบูชาแด่ พระเยโฮวาห์
วาห์ สามสิบสองคน
30 และจากครึ งส่ วนของคนอิส- 41 โมเสสได้ มอบส่ วนที ชั ก มา
ราเอลนั น เจ้ าจงนํา ห้ าสิ บชั ก ซึ งเป็ นของถวายแด่ พระเยโฮหนึ งจากคน ฝูงวัว ฝูงลา และฝูง วาห์ น ั นแก่ เ อเลอาซาร์ ปุ โรหิ ต
แพะแกะและสั ตว์ท ังหมด มอบ ตามทีพระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาไว้
ให้ แก่ คนเลวี ผู้ ดู แลพลั บพลา กับโมเสส
ของพระเยโฮวาห์ "
42 จากครึ งส่ วนของคนอิ สรา31 และโมเสสกั บ เอเลอาซาร์ เอลซึ งโมเสสได้ แบ่ งมาจากส่ วน
ปุ โรหิ ตได้ กระทํา ตามที พระเย- ทีทหารไปทําสงครามได้ มานั น
โฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส
43 (ครึ งส่ วนของชุ ม นุ มชนคื อ
32 บรรดาทรั พย์ ที ปล้ นได้ อั น แกะสามแสนสามหมื นเจ็ ด พั น
เหลือจากสิ งที ทหารริ บมาได้ น ั น ห้ าร้ อยตัว
คือ แกะหกแสนเจ็ดหมื นห้ าพัน 44 วัวสามหมื นหกพันตัว
ตัว
45 ลาสามหมื นห้ าร้ อยตัว
33 วัวเจ็ดหมื นสองพันตัว
46 และคนหนึ งหมื นหกพั น
34 ลาหกหมื นหนึ งพันตัว
คน)
35 และคน คื อผู้ หญิ งที ยั งไม่ 47 จากครึ งส่ วนของคนอิ สราเคยนอนร่ วมกั บชาย ทั งหมดมี เอลนั นโมเสสได้ เอาส่ วนห้ าสิ บ
(HM) ยชว HH:O; C ซมอ NK:HJ (HO) กดว CO:HC-NK; NC:NK, JM
(HE) พบญ CO:C-I (NK) กดว N:M-O, HI, NC, NP; CO:N-J; NC:JH-JM
(JC) กดว I:E-CK; CO:O, CE (JM) กดว NC:NK

04_num.pub
page 78

Monday, February 29, 2016 13:24

หน้ า 349
กันดารวิถี NC, NH
ชั กหนึ ง ทังคนและสัตว์ มอบให้ ร้ อย นํามาในพลั บพลาแห่ งชุ ม
แก่ ค นเลวี ผ้ ู ดู แลพลั บพลาของ นุ ม เป็ นทีระลึกแก่ คนอิสราเอล
พระเยโฮวาห์ ดังทีพระเยโฮวาห์ ต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาโมเสสไว้
ตระกู ลรู เบน ตระกู ลกาดและ
48 แล้ วนายทหารผู้ บั งคั บกอง
ครึ งหนึงของตระกู ลมนัสเสห์
พั นทั งปวง คือนายพั นนายร้ อย
จะได้รบั แผ่ นดินด้าน
ได้ เข้ ามาใกล้ โมเสส
ตะวันออกของแม่ น( าํ จอร์แดน
49 และกล่ าวแก่ โมเสสว่ า "คน
คนรู เ บนและคนกาดมี
ใช้ ของท่ า นได้ ตรวจนั บทหารผู้
ฝู งวั วเป็ นอั นมาก เขา
อยู่ ใต้ บั งคั บบั ญชาของข้ า พเจ้ า ได้ เห็ นแผ่ นดิ นยาเซอร์ และ
ทั งหลายแล้ วไม่ มี คนหายไปสั ก แผ่ นดิ นกิ เลอาด ดู เถิ ด ที นั น
คนเดียว
เป็ นทีเหมาะแก่ ฝูงสัตว์
50 และข้ าพเจ้ าทั งหลายได้ นํา 2ดั งนั นคนกาดและคนรู เบนจึ ง
ส่ วนทีถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ซึ ง มาหาโมเสสและเอเลอาซาร์
ต่ างคนต่ างได้ มา คื อ สิ งที ทาํ
ปุ โรหิ ต และประมุ ขของชุ มนุ ม
ด้ วยทองคํา มีกาํ ไลขาและสร้ อย ชนกล่ าวว่ า
คอ แหวนตรา ตุ้ มหู และกําไล 3"อาทาโรท ดี โบน ยาเซอร์
เพื อทํา การลบมลทิ น บาปของ นิ มราห์ เฮชโบน เอเลอาเลห์
พวกเราทั งหลายต่ อพระพั กตร์ เสบาม เนโบ และเบโอน
พระเยโฮวาห์ "
4 เป็ นแผ่ น ดิ นซึ งพระเยโฮวาห์
51 โมเสสและเอเลอาซาร์ ปุ โร- ทรงทํา ลายต่ อหน้ าคนอิ สราเอล
หิ ตก็รั บบรรดาสิ งของที ทาํ ด้ วย เป็ นแผ่ น ดิ น เหมาะกั บฝู งสั ต ว์
ทองคําจากเขา
และข้ าพเจ้ าทั งหลายคนใช้ ของ
52 และทองคําทั งสิ นจากเครื อง ท่านมีฝูงวัว"
ถวายซึ งเขาได้ ถวายแด่ พระเย- 5และเขาทั งหลายกล่ าวว่ า "ถ้ า
โฮวาห์ จากนายพันและนายร้ อย ข้ าพเจ้ าทั งหลายได้ รั บความ
มี นาํ หนั กหนึ งหมื นหกพั น เจ็ ด กรุ ณาในสายตาของท่ าน ขอ
ร้ อยห้ าสิบเชเขล
มอบแผ่ น ดิ น นี เป็ นกรรมสิ ท ธิV
53 (ทหารเหล่ า นั นต่ า งคนต่ าง แก่ คนใช้ ของท่ าน
ขออย่ า
ได้ เก็บข้ าวของของข้ าศึกมา)
พาข้ าพเจ้ าทั งหลายข้ ามแม่ นาํ
54 โมเสสและเอเลอาซาร์ ปุ โร- จอร์แดนไปเลย"
หิ ตได้ รับทองคําจากนายพั นนาย 6 แต่ โมเสสพู ดกั บคนกาดและ

32

(IK) อพย NK:CH-CP (IN) กดว NC:NH; พบญ HK:CJ
(IJ) อพย NK:CP (C) กดว HC:NH; พบญ N:CN
(N) กดว NH:NP, NO; ยชว CN:CM, HP (J) กดว HC:HJ, NJ-NI
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คนรู เบนว่ า "ควรให้ พี น้ องของ 13 และความกริ วโกรธของพระ
ท่ านไปทํา สงคราม ฝ่ ายพวก เยโฮวาห์ ก ็พลุ่ งขึ นต่ ออิ สราเอล
ท่ า นจะยั บยั งอยู่ ที นี อย่ า งนั น พระองค์ จึ งทรงให้ เขาเร่ ร่ อนอยู่
หรือ
ในถิ นทุ รกั นดารสี สิ บปี จนชั ว
7 ทํา ไมท่ านทั งหลายกระทํา ให้ อายุที กระทําชั วในสายพระเนตร
จิ ตใจของคนอิ สราเอลท้ อถอยที ของพระเยโฮวาห์ ถู กผลาญไป
จะยกข้ ามไปยั ง แผ่ น ดิ นซึ งพระ หมดสิ น
เยโฮวาห์ ได้ ทรงประทานแก่ เขา
14 และดูเถิด ท่านได้ เติบโตขึ น
8บิ ดาของท่ านทั งหลายได้ กระ- มาแทนบิ ดาของท่ าน เป็ นเชื อ
ทํา เช่ นนี เมื อเราใช้ เขาไปจาก สายคนบาปที จะทวี พ ระพิ โรธ
คาเดชบารเนี ยให้ สอดแนมดู ของพระเยโฮวาห์ ต่ อ อิ ส ราเอล
แผ่ นดินนั น
ให้ มากยิ งขึ น
9 เมื อเขาขึ นไปยั ง หุ บเขาเอช- 15 เพราะว่ าถ้ าท่านทั งหลายหั น
โคล์ และได้ เห็นแผ่ นดินนั นแล้ ว จากการตามพระองค์ พระองค์
เขาก็ ก ระทํา ให้ จิ ตใจคนอิ สรา- จะทรงทอดทิ งเขาทั งหลายใน
เอลท้ อถอยที จะยกเข้ าไปใน ถิ นทุ รกั นดารอี ก และท่ านทั ง
แผ่ นดิ นซึ งพระเยโฮวาห์ ได้ ทรง หลายจะทําลายชนชาติท ังหมดนี
ประทานแก่ เขา
เสีย"
10 ในวั น นั นพระเยโฮวาห์ ท รง 16 แล้ วเขาทั งหลายเข้ ามาใกล้
กริ วเขานั ก พระองค์ ทรงตั ง ท่ านกล่ าวว่ า "ข้ าพเจ้ าทั งหลาย
สัตย์ปฏิญาณไว้ ว่า
จะสร้ างคอกสํา หรั บฝู งแพะแกะ
11 `แน่ ที เ ดี ย วที ทุ กคนซึ งยก ที นี และสร้ างเมื องสํา หรั บลู ก
ออกจากอี ยิปต์ อายุ ต ั งแต่ ยี สิบปี เด็กเล็กๆทังหลาย
ขึ นไป จะมิได้ เห็นแผ่ นดินซึ งเรา 17 แต่ เราทั งหลายจะถื อ อาวุ ธ
ได้ ต ั งสั ตย์ ปฏิญาณที จะมอบให้ พร้ อมที จะไปข้ างหน้ าคนอิสราอั บราฮั ม อิ สอั ค และยาโคบ เอล จนกว่ าเราทังหลายจะนําเขา
เพราะเขาทั งหลายมิ ได้ ต ามเรา ไปถึงที ของเขา เด็กเล็กของเรา
ด้ วยใจจริง
จะได้ อยู่ ในเมืองที มี กาํ แพงล้ อม
12 เว้ นแต่ คาเลบบุ ต รชายเย- รอบเพราะกลัวชาวแผ่ นดินนี
ฟุ นเนห์ คนเคนั สและโยชู วาบุ ตร 18 เราทั งหลายจะไม่ ยอมกลั บ
ชายนู น เพราะว่ าเขาทังสองตาม บ้ านจนกว่ าคนอิสราเอลจะได้ รับ
พระเยโฮวาห์ ด้วยใจจริง'
มรดกของเขาทุ กคน
(M) กดว CN:HM-CJ:J (O) กดว CN:N, HP; พบญ C:CE-HI (E) กดว CN:HJ, NC
(CK) กดว CJ:CC, HC (CC) กดว CJ:HJ, HO-NK (CH) กดว CJ:P-E, HJ; พบญ C:NP
(CN) กดว CJ:NN (CJ) กดว CC:C (CI) พบญ NK:CM (CM) ยชว J:CH (CO) ยชว HH:C-J
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19 เพราะเราจะมิ ไ ด้ รั บ มรดก จากปากของท่าน"
กับเขาซึ งอยู่ ฟากแม่ นาํ จอร์ แดน 25 และคนกาดกั บคนรู เบน
ข้ างโน้ นและนอกออกไป เพราะ กล่ าวแก่ โมเสสว่ า "คนใช้ ของ
ว่ า มรดกที ต กทอดมาถึ งเราอยู่ ท่ านจะกระทํา ดั งที เจ้ านายของ
ฟากแม่ นํา จอร์ แ ดนข้ างตะวั น ข้ าพเจ้ าบัญชา
ออกนี "
26 เด็กเล็กๆทั งหลาย ภรรยา
20 โมเสสจึ งกล่ าวแก่ เขาทั ง ทังหลาย ฝูงสัตว์และสัตว์ใช้ งาน
หลายว่ า "ถ้ าท่ านทั งหลายจะ ทั งหมดของเรา จะอยู่ ที นี ใน
กระทําเช่ นนี คื อหยิ บอาวุ ธขึ น เมืองกิเลอาด
เข้ าสู่ สงครามต่ อพระพั กตร์ พระ 27 แต่ คนใช้ ของท่ านทุ กคนผู้ มี
เยโฮวาห์
อาวุธทําสงครามจะข้ ามไปเพื อสู้
21 และคนของท่ า นที ถื อ อาวุ ธ รบต่ อ พระพั ก ตร์ พระเยโฮวาห์
ทุ กคนจะข้ ามแม่ นาํ จอร์ แดนไป ดังทีเจ้ านายของข้ าพเจ้ าสั ง"
ต่ อพระพักตร์ พระเยโฮวาห์ จน 28 เกี ยวกั บเรื องเขาทั งหลายนี
กว่ า พระองค์ จ ะทรงขั บไล่ ศั ต รู โมเสสจึ งออกคํา สั งแก่ เอเลอาให้ พ้นพระองค์
ซาร์ ปุ โรหิ ต และแก่ โยชู วาบุ ต ร
22 และแผ่ น ดิ น นั นจะพ่ า ยแพ้ ชายนู น และแก่ หั วหน้ าตระกู ล
ต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ แล้ ว ของคนอิสราเอล
ภายหลั งท่ านจึ งจะกลั บและพ้ น 29 และโมเสสกล่ าวแก่ เขาว่ า
จากพั นธะที มี ต่ อพระเยโฮวาห์ "ถ้ าคนกาดและคนรูเบน ทุ กคน
และอิสราเอล และแผ่ นดินนี จะ ผู้ มี อาวุธที จะทําสงครามต่ อพระ
ตกเป็ นกรรมสิ ท ธิV ของท่ า นต่ อ พั กตร์ พระเยโฮวาห์ จะข้ ามแม่
พระพักตร์พระเยโฮวาห์
นํา จอร์ แดนไปพร้ อมกั บท่ านทั ง
23 แต่ ถ้ าท่ านทั งหลายมิ ได้ หลาย และแผ่ นดิ นนั นจะพ่ าย
กระทํา เช่ นนี ดู เถิ ด ท่ านทั ง แพ้ ต่ อหน้ าท่ านแล้ ว ท่ านจง
หลายได้ กระทํา บาปต่ อพระเย- มอบแผ่ นดิ นกิ เลอาดให้ เป็ น
โฮวาห์ จงรู้ แน่ เถิดว่ า บาปของ กรรมสิทธิV แก่ เขา
ท่านก็จะตามทัน
30 แต่ ถ้ าเขาไม่ ถื ออาวุ ธข้ ามไป
24 จงสร้ างเมื องสํา หรั บเด็ ก กั บท่าน เขาจะต้ องได้ ส่ วนแผ่ น
เล็กๆทั งหลายของท่ าน และ ดิ นคานาอั นร่ วมกั บท่ านเป็ น
สร้ างคอกสํา หรั บแพะแกะของ กรรมสิทธิV "
ท่ าน และกระทําตามคํา ที ออก 31 คนกาดกั บคนรู เบนตอบว่ า
(CE) ยชว CH:C (HK) พบญ N:CO; ยชว C:CJ
(HH) พบญ N:CH, CI-CP, CO, HK; ยชว C:CI (HN) ปฐก J:M; JJ:CP; ยชว M:C-HP
(HJ) กดว NH:CP, NJ (HP) ยชว C:CJ (HM) ยชว J:CH (HO) ยชว C:CN
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"พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บคนใช้ ของ เสห์ เข้ าไปยึดเมืองกิเลอาด และ
ท่ านอย่ างไร เราทั งหลายจะ ขั บไล่ พวกอาโมไรต์ ซึ งอยู่ ใน
กระทําอย่ างนั น
เมืองนั น
32 เราจะถืออาวุ ธข้ ามไปต่ อพระ 40 และโมเสสยกกิ เลอาดให้ แก่
พั ก ตร์ พระเยโฮวาห์ สู่ แผ่ น ดิ น มาคีร์บุตรชายมนัสเสห์ และเขาก็
คานาอั น และที ดิ นมรดกของ เข้ าตั งอยู่ ในเมืองนั น
เรานั นจะคงอยู่ ฟากแม่ นาํ จอร์ - 41 และยาอี ร์ บุ ตรชายมนั ส เสห์
แดนข้ างนี "
ยกไปยึ ดเมื องเล็ กๆของเขา
33 โมเสสได้ มอบดิ นแดนเหล่ า เหล่ านั น และเรี ยกชื อว่ าฮานี แก่ คนกาด และแก่ คนรู เบน โวทยาอีร์
และแก่ ครึ งหนึ งของตระกู ล 42 และโนบาห์ ไปยึ ดเคนาทและ
มนั สเสห์ บุ ตรชายโยเซฟ คื อ ชนบทของเมื องนี และเรี ยกว่ า
อาณาจักรของสิโหนกษั ตริย์แห่ ง เมืองโนบาห์ ตามชื อของเขา
คนอาโมไรต์ และอาณาจักรของ ทบทวนการเดินทางจากอี ยิปต์
โอกกษัตริย์แห่ งบาชาน ทังแผ่ น
ต่ อไปนี เป็ นเรื องระยะ
ดิ นและหั วเมื องตลอดพรมแดน
ทางเดิ นของคนอิ สราคื อ หั วเมื อ งใหญ่ ใ นแผ่ นดิ น นี เอล เมื อเขาออกเดิ นจากแผ่ น
ตลอดประเทศ
ดิ นอี ยิ ปต์ เป็ นหมวดหมู่ ภ ายใต้
34 และคนกาดก็ สร้ างเมื อ งดี - การนําของโมเสสและอาโรน
โบน อาทาโรท อาโรเออร์
2โมเสสได้ จดสถานที ที เขาออก
35 อั ทโรท โชฟาน ยาเซอร์ เดิ นที ละระยะๆตามพระบั ญชา
โยกเบฮาห์
ของพระเยโฮวาห์ ต่ อไปนี เป็ น
36 เบธนิ มราห์ และเบธฮาราน ระยะตามสถานทีทีเขาออกเดิน
ให้ เป็ นเมื อ งมี กาํ แพงล้ อมรอบ 3เขาทังหลายพากันเดิ นจากราและสร้ างคอกให้ แกะ
เมเสสในเดื อนต้ น ในวั นที สิ บ
37 และคนรู เบนก็ ส ร้ างเมื อง ห้ าของเดือนต้ นนั น ถัดวันปั สกา
เฮชโบน เอเลอาเลห์ คีริยาธาอิม ไปวั น หนึ งคนอิ ส ราเอลก็ อ อก
38 เนโบ และบาอัลเมโอน (ชื อ เดิ นด้ วยชู มื อแห่ งชั ยชนะท่ ามเหล่ านี ต้ องเปลี ยนใหม่ ) และ กลางสายตาของชาวอี ยิ ปต์ ท ั ง
สิ บมาห์ และตั งชื อใหม่ ให้ แก่ สิ น
เมืองทีเขาสร้ างขึ นนั น
4ขณะนั นชาวอี ยิปต์กาํ ลั งฝั งศพ
39 และคนมรคี ร์ บุตรชายมนั ส- ลู กหั วปี ทั งหลายของตน เป็ นผู้

33

(NN) กดว HC:HJ, NN, NI; พบญ N:O-CM; HE:O; ยชว CH:C-P (NJ) กดว NN:JI
(NI) กดว NH:C (NP) กดว NH:N (NM) กดว HC:HM (NO) อพย NH:CN (NE) ปฐก IK:HN
(JK) พบญ N:CH (JC) พบญ N:CJ (C) สดด MM:HK (N) อพย CH:H (J) อพย CH:CH
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ที พระเยโฮวาห์ ทรงประหารชี วิต และตั งค่ ายทีอาลูช
ท่ามกลางพวกเขา พระเยโฮวาห์ 14 และเขายกเดิ นจากอาลูชและ
ทรงลงโทษพระทั งหลายของเขา ตั งค่ ายที เรฟี ดิ ม ที นั นไม่ มี นาํ
ด้ วย
ให้ ประชาชนดื ม
5ดังนั น คนอิสราเอลจึ งยกเดิน 15 และเขายกเดิ น จากเรฟี ดิ ม
จากราเมเสส และตั งค่ ายที และตั งค่ ายในถิ นทุ รกั นดารซี สุคคท
นาย
6 และเขาทั งหลายยกเดิ น จาก 16 และเขายกเดิ น จากถิ นทุ ร สุ คคทและตั งค่ ายที เอธามซึ งอยู่ กั น ดารซี น ายมาตั งค่ า ยที ขิ บชายถิ นทุ รกันดาร
โรทหั ทธาอาวาห์
7 และเขาทั งหลายยกเดิ น จาก 17 และเขาออกเดิ นจากขิบโรทเอธาม หั นกลับไปยังปี หะหิ โรท หั ทธาอาวาห์ มาตั งค่ ายที ฮาเซซึ งอยู่ ตรงหน้ าบาอั ลเซโฟนและ โรท
เขาตั งค่ ายทีหน้ าเมืองมิกดล
18 และเขายกเดิ นจากฮาเซโรท
8 และเขาทั งหลายยกเดิ น จาก และตั งค่ ายทีริทมาห์
หน้ าปี หะหิ โรท ข้ ามกลางทะเล 19 และเขายกเดิ น จากริ ท มาห์
เข้ าไปในถิ นทุ รกั นดาร และเขา และตั งค่ ายทีริมโมนเปเรศ
ทั งหลายเดิ น ในถิ นทุ ร กั น ดาร 20 และเขายกเดิ นจากริ มโมนเอธามระยะทางสามวั น และมา เปเรศ และตั งค่ ายทีลิบนาห์
ตั งค่ ายทีมาราห์
21 และเขายกเดิ น จากลิ บนาห์
9 และเขายกเดิ น จากมาราห์ ม า และตั งค่ ายทีริสสาห์
ถึ งเอลิ ม ที เอลิ มมี นาํ พุ สิ บสอง 22 และเขายกเดิ น จากริ ส สาห์
แห่ งและต้ นอินทผลัมเจ็ดสิบต้ น และตั งค่ ายทีเคเฮลาธาห์
และเขาตั งค่ ายทีนั น
23 และเขายกเดิ นจากเคเฮลา10 เขายกเดิ น จากเอลิ ม มาตั ง ธาห์ และตั งค่ ายทีภูเขาเชเฟอร์
ค่ ายทีทะเลแดง
24 และเขายกเดิ นจากภู เขาเช11 และเขายกเดิ นจากทะเลแดง เฟอร์ และตั งค่ ายทีฮาราดาห์
มาตั งค่ า ยอยู่ ในถิ นทุ ร กั น ดาร 25 และเขายกเดิ นจากฮาราดาห์
สีน
และตั งค่ ายทีมักเฮโลท
12 และเขายกเดิ น จากถิ นทุ ร - 26 และเขายกเดิ นจากมักเฮโลท
กันดารสีนมาตั งค่ ายทีโดฟคาห์
และตั งค่ ายทีทาหั ท
13 และเขายกเดิ นจากโดฟคาห์ 27 และเขายกเดิ นจากทาหั ท
(I) อพย CH:NM (P) อพย CN:HK (M) อพย CJ:C (O) อพย CJ:HH
(E) อพย CI:HM (CC) อพย CP:C (CJ) อพย CM:C; CE:H
(CI) อพย CP:C; CE:C-H (CP) กดว CC:NJ (CM) กดว CC:NI (CO) กดว CH:CP
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และตั งค่ ายทีเทราห์
39 เมื ออาโรนสิ นชี วิ ต ที ภู เ ขา
28 และเขายกเดิ นจากเทราห์ โฮร์น ั น มีอายุหนึ งร้ อยยี สิบสาม
และตั งค่ ายทีมิทคาห์
ปี
29 และเขายกเดิ นจากมิ ท คาห์ 40 และกษัตริย์เมืองอาราด ชาว
และตั งค่ ายทีฮัชโมเนาห์
คานาอั น ผู้ ที อยู่ ทางภาคใต้ ใน
30 และเขายกเดิ น จากฮั ช โม- แผ่ นดิ นคานาอั น ได้ ยิ นข่ าวว่ า
เนาห์ และตั งค่ ายทีโมเสโรท
คนอิสราเอลยกมา
31 และเขายกเดิ นจากโมเสโรท 41 และเขายกเดิ นจากภู เขาโฮร์
และตั งค่ ายทีเบเนยาอะคัน
และตั งค่ ายทีศัลโมนาห์
32 และเขายกเดิ นจากเบเนยา- 42 และเขายกเดิ น จากศั ล โมอะคั นและตั งค่ ายที โฮร์ ฮั กกี ด- นาห์ และตั งค่ ายทีปูโนน
กาด
43 และเขายกเดิ นจากปู โนน
33 และเขายกเดิ น จากโฮร์ ฮั ก- และตั งค่ ายทีโอโบท
กี ดกาด และตั งค่ ายที โยทบา- 44 และเขายกเดิ น จากโอโบท
ธาห์
มาตั งค่ ายที อิเยอาบาริ ม ในดิ น
34 และเขายกเดิ นจากโยทบา- แดนโมอับ
ธาห์ และตั งค่ ายทีอับโรนาห์
45 และเขายกเดิ นจากไอยิ ม
35 และเขายกเดิ น จากอั บ โร- และตั งค่ ายทีดีโบนกาด
นาห์ และตั งค่ ายที เอซี โอนเก- 46 และเขายกเดิ น จากดี โ บนเบอร์
กาด และตั งค่ ายที อั ลโมนดิ บ36 และเขายกเดิ นจากเอซี โอน- ลาธาอิม
เกเบอร์ และตั งค่ ายในถิ นทุ ร- 47 และเขายกเดิ นจากอั ลโมนกันดารศิน คือคาเดช
ดิบลาธาอิม และตั งค่ ายในภูเขา
37 และเขายกเดิ นจากคาเดช อาบาริมหน้ าเนโบ
และตั งค่ ายที ภูเขาโฮร์ ริ มแผ่ น 48 และเขายกเดิ นจากภู เขาอาดินเอโดม
บาริ ม และตั งค่ าย ณ ที ราบ
38 และอาโรนปุ โรหิ ตได้ ข ึ นบน โมอั บ ริ มแม่ นาํ จอร์ แดนใกล้
ภูเขาโฮร์ตามพระบัญชาของพระ เมืองเยรีโค
เยโฮวาห์ และสิ นชี วิ ตที นั น ใน 49 เขาตั งค่ ายอยู่ ริมแม่ นาํ จอร์ วั นที หนึ งเดื อนที ห้ าปี ที สี สิ บนั บ แดนตั งแต่ เบธเยชิ โมท ไกลไป
ตั งแต่ วั นที คนอิ สราเอลยกออก จนถึงอาเบลชิ ทธิม ณ ทีราบโมจากประเทศอียิปต์
อับ
(NK) พบญ CK:P (NH) ปฐก NP:HM; พบญ CK:P-M; C พศด C:JH (NI) พบญ H:O
(NP) กดว HK:C (NM) กดว HK:HH (NO) กดว HK:HI (JK) กดว HC:C (JN) กดว HC:CK
(JJ) กดว HC:CC (JI) กดว NH:NJ (JP) ยรม JO:HH (JO) กดว HH:C (JE) กดว HI:C
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50 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ จะรบกวนเจ้ าในแผ่ น ดิ น ที เจ้ า
โมเสส ณ ทีราบโมอับ ริมแม่ นาํ
เข้ าอาศัยอยู่ น ั น
จอร์แดนใกล้ เมืองเยรีโคว่ า
56 และต่ อมาเราจะกระทํา แก่
51 "จงกล่ าวแก่ คนอิ สราเอลว่ า เจ้ าทั งหลายดั งที เราคิ ดจะกระเมื อเจ้ า ข้ า มแม่ นาํ จอร์ แดนเข้ า ทําแก่ เขาทังหลายนั น"
ไปในแผ่ นดินคานาอัน
การเตรี ยมทีจะแบ่ ง
52 เจ้ าจงขับไล่ ชาวเมืองนั นออก
แผ่ นดินคานาอัน
เสียทังหมดให้ พ้นหน้ าเจ้ า และ
พระเยโฮวาห์ ตรั ส กั บ
ทํา ลายศิ ล ารู ปแกะสลั ก ของเขา
โมเสสว่ า
เสียให้ ส ิ น และทําลายรูปเคารพ 2"จงบัญชาคนอิสราเอลว่ า เมื อ
ที หล่ อของเขาเสียให้ ส ิ น และ เจ้ าเข้ าไปในแผ่ น ดิ น คานาอั น
ทํา ลายบรรดาปู ช นี ยสถานสู ง (อั นเป็ นแผ่ นดิ นที เราให้ แก่ เจ้ า
ของเขาเสีย
เป็ นมรดก คือแผ่ นดินคานาอัน
53 และเจ้ าจงขับชาวแผ่ นดินนั น ตามเขตพรมแดนทังหมด) นั น
ออก และเข้ าไปตั งอยู่ ในนั น 3 เขตด้ านใต้ ของเจ้ านั บจาก
เพราะเราได้ ให้ แผ่ น ดิ น นั นให้ ถิ นทุ รกันดารศินตามด้ านเอโดม
เจ้ าถือกรรมสิทธิV
และอาณาเขตด้ านใต้ ของเจ้ านั น
54 เจ้ าทั งหลายจงจั บสลากมร- นับจากปลายทะเลเกลือทางด้ าน
ดกที ดิ นนั นตามครอบครั วของ ตะวันออก
เจ้ า ครอบครั วที ใหญ่ เจ้ าจงให้ 4และอาณาเขตของเจ้ าจะเลี ยว
มรดกส่ วนใหญ่ ครอบครั วที ไปทางใต้ เนินสูงอาครับบิม ข้ าม
ย่ อมเจ้ าจงให้ มรดกส่ วนน้ อย ไปยังศิน ไปสุดลงทีด้านใต้ คาดินผืนใดทีสลากตกแก่ คนใด ก็ เดชบารเนี ย เรื อยไปถึ งฮาซาเป็ นของคนนั น เจ้ าจงรั บมรดก รัดดาร์ผ่านเรื อยไปถึงอัสโมน
ตามตระกู ล ของบรรพบุ รุ ษของ 5และอาณาเขตจะเลี ยวจากอั สเจ้ า
โมนถึ งแม่ นาํ อี ยิปต์ ไปสิ นสุ ดลง
55 แต่ ถ้าเจ้ าทั งหลายมิ ได้ ขับไล่ ทีทะเล
ชาวเมื องนั นออกเสียให้ พ้นหน้ า 6 อาณาเขตตะวั น ตกเจ้ าจะได้
เจ้ า ต่ อมาผู้ ทีเจ้ าให้ เหลืออยู่ น ั น ทะเลใหญ่ และฝั งทะเลนั น นี จะ
ก็ จ ะเป็ นอย่ า งเสี ยนในนั ยน์ ต า เป็ นเขตด้ านตะวันตกของเจ้ า
ของเจ้ า และเป็ นอย่ างหนามอยู่ 7 ต่ อไปนี เป็ นอาณาเขตด้ าน
ทีสีข้างของเจ้ า และเขาทังหลาย เหนือของเจ้ า คือจากทะเลใหญ่

34

(IC) พบญ M:C (IH) อพย HN:HJ (IN) พบญ CC:NC (IJ) กดว HP:IN-IP
(II) ยชว HN:CN (H) ปฐก CM:O; พบญ C:M-O (N) ปฐก CJ:N
(J) กดว CN:HP; NH:O (I) ปฐก CI:CO; ยชว CI:J (P) อพย HN:NC (M) กดว NN:NM
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เจ้ าจงทําเครื องหมายเรื อยไปถึ ง ของเขาแล้ วด้ วย
ภูเขาโฮร์
15 ทั งสองตระกู ลและครึ งตระ8 จากภู เขาโฮร์ เจ้ าจงทํา เครื อง กู ลนั นได้ รับมรดกของเขาที ฟาก
หมายเรื อยไปจนถึงทางเข้ าเมือง แม่ นาํ จอร์ แดนข้ างนี ใกล้ เมื อง
ฮามั ท และปลายสุ ดของอาณา เยรี โคด้ านตะวั นออก ทางดวง
เขตด้ านนี คือเศดัด
อาทิตย์ข ึ น"
9 แล้ วอาณาเขตจะยื นไปถึ ง ศิ - ประมุ ขแต่ ละคนของอิ สราเอล
โฟรน ไปสิ นสุดทีฮาซาเรนัน นี 16 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
เป็ นอาณาเขตด้ านเหนือของเจ้ า
ว่ า
10 เจ้ า จงทํา เครื องหมายอาณา 17 "ต่ อไปนี เป็ นชื อบุ คคลที จะ
เขตด้ านตะวั น ออกของเจ้ าจาก แบ่ งดินแดนแก่ เจ้ าทังหลาย คือ
ฮาซาเรนันถึงเชฟาม
เอเลอาซาร์ ปุ โรหิ ต และโยชู วา
11 และอาณาเขตจะลงมาจาก บุตรชายนู น
เชฟามถึ งริ บลาห์ ข้างตะวั นออก 18 ท่ านจงนํา ประมุ ขของคนทุ ก
ของเมื องอายิ น และอาณาเขต ตระกู ลไป แบ่ งดินแดนเพื อเป็ น
จะลงมาถึ งไหล่ ท ะเลคิ น เนเรท มรดก
ทางด้ านตะวันออก
19 ต่ อ ไปนี เป็ นชื อของประมุ ข
12 และอาณาเขตจะลงมาถึ ง เหล่ านั น คาเลบบุตรชายเยฟุนแม่ นํา จอร์ แดนสุ ดลงที ทะเล เนห์ จากตระกู ลยูดาห์
เกลื อ นี เป็ นแผ่ นดิ นของเจ้ า 20 เชมู เอลบุตรชายอัมมีฮูดจาก
ตามอาณาเขตโดยรอบ"
ตระกู ลคนสิเมโอน
13 โมเสสบั ญชาคนอิ สราเอล 21 เอลีดาดบุตรชายคิสโลน จาก
กล่ าวว่ า "นี เป็ นแผ่ นดินทีเจ้ าทัง ตระกู ลเบนยามิน
หลายจะได้ จั บสลากรั บเป็ นมร- 22 จากตระกู ลคนดานมี ป ระดก ซึ งพระเยโฮวาห์ ทรงบั ญชา มุ ขคนหนึ ง ชื อบุ คคี บุ ตรชาย
ว่ า ให้ ยกให้ แก่ ท ังเก้ าตระกู ลกับ โยกลี
อีกครึ งตระกู ล
23 จากลูกหลานของโยเซฟ จาก
14 เพราะว่ าตระกู ลคนรู เบน ตระกู ลคนมนัสเสห์ มีประมุ ขชื อ
ตามเรือนบรรพบุรุ ษ และตระ- ฮันนีเอลบุตรชายเอโฟด
กู ลคนกาดตามเรื อนบรรพบุ รุ ษ 24 และจากตระกู ลคนเอฟราอิม
ได้ รับมรดกของเขาแล้ ว คนครึ ง มี ประมุ ขคนหนึ ง ชื อเคมู เอล
ตระกู ล มนั ส เสห์ ก ็ ไ ด้ รั บมรดก บุตรชายชิ ฟทาน
(O) กดว CN:HC (E) อสค JM:CM (CC) พบญ N:CM; ยชว CC:H; CH:N; CN:HM; CE:NI
(CH) กดว NJ:N (CN) ปฐก CI:CO; กดว HP:IH-IP; NJ:C; พบญ CC:HJ; ยชว CJ:C-I
(CJ) กดว NH:NN; ยชว CJ:H (CM) ยชว CJ:C-H; CE:IC (CO) กดว C:J, CP
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25 จากตระกู ลคนเศบู ลุ น มี แพงเมื องและห่ างออกไปหนึ ง
ประมุ ขคนหนึ งชื อเอลี ซ าฟาน พันศอกโดยรอบ
บุตรชายปารนาค
5 และเจ้ าจงวั ด ภายนอกเมื อ ง
26 จากตระกู ลคนอิ สสาคาร์ มี สองพั นศอกเป็ นด้ านตะวั นออก
ประมุ ขคนหนึ งชื อปั ลทีเอลบุ ตร สองพั นศอกเป็ นด้ านใต้ สอง
ชายอัสซาน
พั นศอกเป็ นด้ านตะวั นตก สอง
27 และจากตระกู ล คนอาเชอร์ พั นศอกเป็ นด้ านเหนื อ ให้ ตั ว
มี ประมุ ขคนหนึ ง ชื ออาหิ ฮู ด เมื องอยู่ กลาง นี เป็ นทุ่ งหญ้ า
บุตรชายเชโลมี
ประจําเมืองเหล่ านั น
28 จากตระกู ลคนนั ฟทาลี มี 6เมื องซึ งเจ้ าจะยกให้ แก่ คนเลวี
ประมุ ขคนหนึ งชื อเปดาเฮลบุ ตร คือ เมืองลี ภัยหกเมือง ซึ งเจ้ าจะ
ชายอัมมีฮูด"
อนุ ญาตให้ คนฆ่ า คนหนี ไ ปอยู่
29 บุ คคลเหล่ า นี เป็ นคนที พระ และเจ้ าจงเพิ มให้ เขาอี ก สี สิ บ
เยโฮวาห์ ทรงบั ญชาให้ แบ่ งมร- สองเมือง
ดกให้ คนอิ ส ราเอลในแผ่ น ดิ น 7 เมื อ งทั งหมดที เจ้ ายกให้ คน
คานาอัน
เลวีเป็ นสี สิบแปดหั วเมื อง มีทุ่ ง
เมืองลี( ภัย
หญ้ าตามเมืองด้ วย
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ 8และหั วเมืองทีเจ้ าจะให้ เขาจาก
โมเสส ณ ทีราบโมอับ กรรมสิ ท ธิV ของคนอิ สราเอลนั น
ริ มแม่ นาํ จอร์ แดนใกล้ เมื องเย- จากตระกู ล ใหญ่ เจ้ าก็ เ อาเมื อ ง
มากหน่ อย จากตระกู ลย่ อมเจ้ า
รีโคว่ า
2"จงบั ญชาคนอิ สราเอลให้ เขา ก็เอาเมืองน้ อยหน่ อย ทุ กตระยกเมื อ งให้ คนเลวี ไ ด้ อาศั ยอยู่ กู ลตามส่ วนของมรดกซึ งเขาได้
จากมรดกที เขาได้ รั บ นั นบ้ าง รับ ให้ ยกให้ แก่ คนเลวี"
และยกทุ่ ง หญ้ ารอบๆเมื อ งนั น 9พระเยโฮวาห์ ตรัสกับโมเสสว่ า
10 "จงกล่ าวแก่ คนอิ สราเอลว่ า
ให้ คนเลวีด้วย
3 ให้ เมื อ งนั นเป็ นของเขาเพื อ เมื อเจ้ าทังหลายข้ ามแม่ นาํ จอร์จะได้ อาศั ยอยู่ ให้ ทุ่ งหญ้ าเพื อ แดน เข้ าในแผ่ นดินคานาอัน
ฝู ง สั ต ว์ และทรั พย์ สิ งของและ 11 เจ้ าจงเลื อกเมื องให้ เป็ น
เมื องลี ภัยสําหรั บเจ้ า เพื อคนที
สัตว์ท ังสิ นของเขา
4ทุ่ งหญ้ า ของเมื อ งที เจ้ ายกให้ ได้ ฆ่ าคนด้ วยมิ ได้ เจตนาจะหลบ
แก่ คนเลวี น ั นให้ มี เ ขตจากกํา - หนีไปอยู่ ทีนั นก็ได้

35

(C) กดว NN:IK (H) ลนต HI:HH-NJ (P) พบญ J:JC; ยชว HK:H, M-O
(M) ยชว HC:JC (O) ลนต HI:NH-NJ; กดว HP:IJ
(CK) พบญ CE:H; ยชว HK:C-E (CC) อพย HC:CN
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12 ให้ เมื องเหล่ านั นเป็ นเมื อ ง ประหารชี วิ ตฆาตกรนั น ถ้ าผู้
ลี ภัยจากผู้ ทีอาฆาต เพื อมิให้ คน อาฆาตพบเขาเมื อใดก็ให้ ประฆ่ าคนจะต้ องตายก่ อ นที เขาจะ หารชี วิตเสีย
ยื นต่ อหน้ าชุ มนุ มชนเพื อรั บการ 20 แต่ ถ้ าผู้ ใดแทงเขาด้ วยความ
พิพากษา
เกลียดชั ง หรือซุ่ มคอยขว้ างเขา
13 และเมื อ งที เจ้ ายกไว้ นั นให้ จนเขาตาย
เป็ นเมืองลี ภัยหกเมือง
21 หรื อ เพราะเป็ นศั ต รู กั น ชก
14 เจ้ าจงให้ ทางฟากแม่ นํา
เขาล้ มลง จนเขาตาย ให้ ประจอร์แดนข้ างนี สามเมือง และอีก หารชี วิ ตผู้ ที ช กเขานั นเสี ยเป็ น
สามเมื อ งในแผ่ นดิ น คานาอั น แน่ ด้ วยว่ าเขาเป็ นฆาตกร เมื อผู้
ให้ เป็ นเมืองลี ภัย
อาฆาตโลหิ ตพบเขาเมื อใด ก็ให้
15 ทั งหกเมื อ งนี ให้ เป็ นเมื อ ง ประหารชี วิตฆาตกรนั นเสีย
ลี ภั ยของคนอิ ส ราเอลและสํา - 22 แต่ ถ้ าผู้ ใดโดยมิ ได้ เป็ นศั ตรู
หรับคนต่ างด้ าว และสําหรับคน กั นแทงเขาทั นที หรื อเอาอะไร
ทีอาศัยอยู่ ท่ามกลางเขา เพื อคน ขว้ างเขาโดยมิได้ คอยซุ่ มดักอยู่
หนึ งคนใดที ได้ ฆ่ า เขาโดยมิ ได้ 23 หรื อใช้ ก้ อนหิ นขนาดฆ่ าคน
เจตนาจะได้ หลบหนีไปทีนั น
ได้ ขว้ า งถู ก เขาเข้ าโดยมิ ได้ เ ห็ น
16 ถ้ าผู้ ใดตี เ ขาด้ วยเครื องมื อ และเขาถึงตาย และเขามิได้ เป็ น
เหล็กจนคนนั นถึ งตาย ผู้ นั น ศัตรู และมิได้ มุ่ งทําร้ ายเขา
เป็ นฆาตกร ให้ ประหารชี วิ ต 24 ก็ ใ ห้ ชุ ม นุ มชนตั ด สิ น ความ
ฆาตกรนั นเสียเป็ นแน่
ระหว่ างผู้ ฆ่ าและผู้ อาฆาตโลหิ ต
17 ผู้ ใดทุ บเขาให้ ล้ มลงด้ วย ตามคําตัดสินนี
ก้ อนหิ นในมื อ ขนาดฆ่ าคนได้ 25 ให้ ชุ มนุ มชนช่ วยผู้ ฆ่ าให้ พ้ น
และเขาถึ งตาย
ผู้ นั นเป็ น จากมือผู้ อาฆาตโลหิ ต ให้ ชุมนุ ม
ฆาตกร ให้ ประหารชี วิตฆาตกร ชนพาตั วเขากลั บไปถึ งเมื อง
นั นเสียเป็ นแน่
ลี ภั ยซึ งเขาได้ หนี ไปอยู่ น ั น ให้
18 หรื อผู้ ใดใช้ อาวุ ธไม้ ที อยู่ ใน เขาอยู่ ที นั นจนกว่ ามหาปุ โรหิ ต
มื อ ขนาดฆ่ าคนได้ ตี เขาล้ มลง ผู้ ได้ ถูกเจิ มไว้ ด้ วยนํา มั นบริสุ ทธิV
และคนนั นถึ งตาย ผู้ นั นเป็ น ถึงแก่ ความตาย
ฆาตกร ให้ ประหารชี วิตฆาตกร 26 แต่ ถ้ าผู้ ฆ่ าคนออกไปพ้ นเขต
เมืองลี ภัย ซึ งเขาหนีเข้ าไปอยู่ ใน
นั นเสียเป็ นแน่
19 ให้ ผู้ อาฆาตโลหิ ต เองเป็ นผู้ เวลาใด
(CH) พบญ CE:P; ยชว HK:N, I-P (CN) กดว NI:P (CJ) พบญ J:JC (CI) กดว CI:CP
(CP) อพย HC:CH, CJ; ลนต HJ:CM (CE) กดว NI:HC, HJ, HM (HK) ปฐก J:O
(HH) อพย HC:CN (HJ) กดว NI:CH; ยชว HK:P (HI) อพย HE:M; ลนต J:N; HC:CK
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27 และผู้ อาฆาตโลหิ ตพบเขา ในแผ่ นดิ นนั นได้
นอกจาก
นอกเขตเมืองลี ภัย และผู้ อาฆาต โลหิ ตของผู้ ทีทาํ ให้ โลหิ ตตก
โลหิ ตได้ ฆ่ าผู้ ฆ่ าคนนั นเสี ย ผู้ 34 เจ้ าอย่ ากระทําให้ เกิ ดมลทิน
อาฆาตโลหิ ตจะไม่ มี ค วามผิ ด ในแผ่ นดิ นที เจ้ าอาศั ยอยู่ ที เรา
เนื องด้ วยโลหิ ตตกของเขา
อยู่ ท่ ามกลาง เพราะว่ าเราคื อ
28 เพราะว่ าชายผู้ น ั นต้ องอยู่ ใน พระเยโฮวาห์ อ ยู่ ท่ า มกลางคน
เขตเมื องลี ภั ยจนมหาปุ โรหิ ตถึ ง อิสราเอล"
แก่ ความตาย ภายหลังเมื อมหา
กฎต่ างๆ
ปุ โรหิ ตถึ งแก่ ความตายแล้ ว ผู้
เรื องมรดก
ฆ่ าคนนั นจะกลั บไปยั งแผ่ นดิ น
หั วหน้ าครอบครั ว คน
ทีเขาถือกรรมสิทธิV อยู่ กไ็ ด้
กิ เลอาด บุ ตรชายของ
29 สิ งเหล่ านี ควรเป็ นกฎเกณฑ์ มาคีร์ ผู้ เป็ นบุตรชายของมนัสแห่ ง คํา ตั ดสิ น ของเจ้ าตลอดชั ว เสห์ ครอบครั วต่ างๆของบุ ตร
อายุ ของเจ้ าในที อาศั ยทั งปวง ชายโยเซฟ เข้ ามาใกล้ และพู ด
ของเจ้ า
ต่ อหน้ าโมเสสและต่ อหน้ าประ30 ผู้ ใดฆ่ าเขาตาย ให้ ประหาร มุ ข คือบรรดาหั วหน้ าคนอิสราชี วิตฆาตกรนั นเสี ยตามปากของ เอล
พยาน แต่ อย่ าประหารชี วิตผู้ ใด 2เขาพู ดว่ า "พระเยโฮวาห์ ได้
ด้ วยมีพยานปากเดียว
บั ญชาเจ้ านายของข้ าพเจ้ าให้ จั บ
31 ยิ งกว่ านั นอีก เจ้ าอย่ ารับค่ า สลากยกแผ่ น ดิ น ให้ เป็ นมรดก
ไถ่ ชี วิ ตของฆาตกรผู้ มี ความผิ ด แก่ คนอิสราเอล และเจ้ านายของ
ถึงตายนั น แต่ เขาต้ องตายแน่
ข้ าพเจ้ าได้ รับบัญชาจากพระเย32 และเจ้ าอย่ ารั บ ค่ า ไถ่ คนที โฮวาห์ ให้ ยกมรดกของเศโลเฟหลบหนี ไปยั งเมื องลี ภั ยเพื อให้ หั ดพี น้ องของเราแก่ บุ ต รสาว
กลั บ มาอยู่ ในแผ่ นดิ น ของเขา ของเขา
ก่ อนทีมหาปุโรหิ ตสิ นชี วิต
3 ถ้ าเธอทั งหลายแต่ งงานกั บ
33 ดั งนั น เจ้ าจึ งไม่ กระทํา ให้ บุ ตรชายทั งหลายของคนอิ สราแผ่ นดิ นที เจ้ าทั งหลายอาศั ยอยู่ เอลตระกู ลอื นแล้ ว ส่ วนมรดก
มี มลทิ น เพราะว่ าโลหิ ตทํา ให้ ของบรรพบุรุ ษของเราจะเพิ มให้
แผ่ นดินเป็ นมลทิน และไม่ มีสิ ง กับมรดกของคนตระกู ลทีเธอไป
ใดที จะชํา ระแผ่ นดิ นให้ หมด อยู่ ด้วย เพราะฉะนั นจึงเป็ นการ
มลทิ นที เกิ ดขึ นเพราะโลหิ ตตก ที นาํ มรดกไปจากส่ วนที เป็ นของ

36

(HE) กดว HM:CC (NK) กดว NI:CP; พบญ CM:P; CE:CI; มธ CO:CP; ยน M:IC; O:CM
(NN) ปฐก E:P; พบญ HC:M-O; สดด CKP:NO (NJ) อพย HEN:JI-JP; ลนต CO:HJ-HI
(C) กดว HP:HE; HM:C-CC (H) กดว HP:II; HM:C, I-M; NN:IJ (N) กดว HM:J
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เรา
คนใดคนหนึ งในครอบครั วใน
4และเมื อถึ งปี เสี ยงแตรของคน ตระกู ลบิดาของตน เพื อคนอิสอิ สราเอล มรดกที เป็ นส่ วนของ ราเอลทุ กคนจะถื อ กรรมสิ ท ธิV
เธอก็จะถู กยกไปเพิ มเข้ ากับส่ วน มรดกของบิดาของเขา
ของตระกู ลทีเธอไปอยู่ ด้วย จึง 9ดั ง นั นจะไม่ มี มรดกที ถู กโยก
เป็ นการที นาํ ส่ วนมรดกของเธอ ย้ ายจากตระกู ลหนึ งไปยั ง อี ก
ไปจากส่ วนมรดกของตระกู ล ตระกู ลหนึ ง เพราะว่ าคนอิสราบิดาของเรา"
เอลแต่ ละตระกู ลควรคงอยู่ ในที
5และโมเสสบั ญชาคนอิ สราเอล มรดกของตน'"
ตามพระดํารั สของพระเยโฮวาห์ 10 พระเยโฮวาห์ ทรงบั ญชา
ว่ า "ตระกู ลคนโยเซฟพูดถู กต้ อง โมเสสอย่ างไร บุตรสาวทังหลาย
แล้ ว
ของเศโลเฟหั ดก็กระทําอย่ างนั น
6 นี คื อ สิ งที พระเยโฮวาห์ ท รง 11 เพราะว่ ามาลาห์ ที รซาห์
บั ญชาเกี ยวกั บบุ ตรสาวของเศ- โฮกลาห์ มิ ลคาห์ และโนอาห์
โลเฟหั ด ซึ งว่ า `จงให้ เธอแต่ ง บุ ตรสาวของเศโลเฟหั ด ได้
งานกั บใครที เธอพอใจ
แต่ แต่ งงานกั บบุ ต รชายทั งหลาย
เธอต้ องแต่ ง งานกั บคนภายใน ของพี น้องแห่ งบิดาของตน
ครอบครัวตระกู ลบิดาของเธอ
12 เธอได้ แต่ งงานกั บครอบครั ว
7 ดั งนี แหละส่ วนมรดกของคน คนมนั สเสห์ บุ ตรชายของโยเซฟ
อิ ส ราเอลจะไม่ ถู ก โยกย้ ายจาก และส่ วนมรดกของเธอก็ คงอยู่
ตระกู ลหนึ งไปให้ อี กตระกู ล ในตระกู ลแห่ งครอบครั ว บิ ด า
หนึ ง คนอิสราเอลทุ กคนต้ องอยู่ ของเธอ
ในที มรดกแห่ งตระกู ล บรรพ- 13 ข้ อความเหล่ านี เป็ นบทบั ญบุรุษของตน
ญั ติ และคํา ตั ดสิ นซึ งพระเยโฮ8และบุ ตรสาวทุ กคนผู้ รั บกรรม วาห์ ไ ด้ ทรงบั ญชาทางโมเสสแก่
สิ ทธิV มรดกในตระกู ลคนอิ สรา- คนอิสราเอล ณ ทีราบโมอับ ริม
เอลตระกู ลใด ให้ เป็ นภรรยาของ แม่ นาํ จอร์แดนใกล้ เมืองเยรีโค

(J) ลนต HI:CK (I) กดว HM:M (P) กดว NP:CC-CH
(M) C พกษ HC:N (O) C พศด HN:HH
(CC) กดว HP:NN; HM:C (CN) กดว HP:N; NN:IK
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