
หน้า 271กันดารวิถี
การนบับรรดาผูช้าย

ที�สามารถเขา้สงครามได้

1
ณ วันที�หนึ� งเดือนที�สองปีที�
สอง ตั� งแต่เขาทั� งหลายออก

จากประเทศอียิปต์ พระเยโฮ-
วาห์ตรัสกับโมเสสในพลับพลา
แห่งชุมนุม ณ ถิ� นทุรกันดาร
ซีนายว่า
2"เจ้าจงนับชุมนุมชนอิสราเอล
ทั�งหมดตามครอบครัวตามเรือน
บรรพบุรุษตามจาํนวนรายชื� อผู้
ชายเรียงตัวทุกคน
3 ตั� งแต่ อายุ ได้ ยี� สิ บปี ขึ� นไป
บรรดาคนที� ออกรบได้ ในกอง
ทัพพวกอิสราเอล เจ้ากับอาโรน
จงจั ดตั� ง เขาทั� งหลายไว้ เป็ น
กองๆ
4และจงมีคนอยู่ด้วยเจ้าจากทุก
ตระกูล ทุกคนนั� นให้เป็นหัว
หน้าในเรือนบรรพบุรุษของเขา
5และเหล่านี� คือชื� อชายทั� งปวง
ที� จะยืนอยู่กับเจ้าคือ เอลีซู ร์
บุตรชายเชเดเออร์ จากตระกูล
รูเบน
6 เชลู มิ เอลบุตรชายซู ริ ชั ดดั ย
จากตระกูลสิเมโอน
7 นาโชนบุตรชายอั มมี นาดั บ
จากตระกูลยูดาห์
8 เนธันเอลบุตรชายศุอาร์ จาก
ตระกูลอิสสาคาร์
9 เอลีอับบุตรชายเฮโลน จาก

ตระกูลเศบูลุน
10 จากลูกหลานของโยเซฟ มี
เอลีชามาบุตรชายอัมมีฮูด จาก
ตระกูลเอฟราอิม และกามาลิ-
เอลบุตรชายเปดาซูร์ จากตระ-
กูลมนัสเสห์
11 อาบีดัน บุตรชายกิเดโอนี
จากตระกูลเบนยามิน
12 อาหิเยเซอร์บุตรชายอัมมี-
ชัดดัย จากตระกูลดาน
13 ปากีเอล บุตรชายโอคราน
จากตระกูลอาเชอร์
14 เอลียาสาฟบุตรชายเดอูเอล
จากตระกูลกาด
15 อาหิราบุตรชายเอนัน จาก
ตระกูลนัฟทาลี"
16 คนเหล่านี� เป็นคนที� ชุมนุม
ชนเลื อกให้ เป็ นประมุ ขแห่ ง
ตระกูลของบรรพบุ รุษของเขา
เป็นหัวหน้าคนอิสราเอลที� นับ
เป็นพันๆ
17 โมเสสและอาโรนได้นาํคน
เหล่านี� ที�ระบุชื�อมาแล้ว
18 และในวันที�หนึ� งเดือนที�สอง
คนเหล่านี� ก ็เรียกประชุมชนทั� ง
หมด เข้ามาขึ� นทะเบียนตาม
ครอบครัวและตามเรือนบรรพ-
บุรุษ ตามจาํนวนรายชื�อเรียงตัว
คนทั� งปวงที�มีอายุตั� งแต่ยี� สิบปี
ขึ� นไป
19 ตามที� พระเยโฮวาห์ตรัสสั� 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 ท่านจึงนับคนที� ถิ� น
ทุรกันดารซีนายดังนี�
20 คนรูเบนบุตรหัวปีของอิส-
ราเอล โดยพงศ์พันธุ์ ของเขา
ตามครอบครัวตามเรือนบรรพ-
บุรุษ ตามจาํนวนรายชื� อผู้ชาย
เรียงตัวทุกคนที�มีอายุตั� งแต่ยี� -
สิบปีขึ� นไปที�ออกรบได้ทั�งหมด
21 จาํนวนคนในตระกู ลรู เบน
เป็นสี�หมื�นหกพันห้าร้อยคน
22 คนสิเมโอน โดยพงศ์พันธุ์
ของเขา ตามครอบครัว ตาม
เรือนบรรพบุรุษ ทุกคนที�เขานับ
ตามจาํนวนรายชื�อผู้ชายเรียงตัว
ทุกคนที� มีอายุตั� งแต่ยี� สิบปีขึ� น
ไปที�ออกรบได้ทั�งหมด
23 จาํนวนคนในตระกูลสิเมโอน
เป็นห้าหมื�นเก้าพันสามร้อยคน
24 คนกาด โดยพงศ์พันธุ์ ของ
เขา ตามครอบครัว ตามเรือน
บรรพบุรุษ ตามจาํนวนรายชื� อ
คนที�มีอายุตั� งแต่ยี� สิบปีขึ� นไปที�
ออกรบได้ทั�งหมด
25 จาํ นวนคนในตระกู ลกาด
เป็นสี�หมื� นห้าพันหกร้อยห้าสิบ
คน
26 คนยูดาห์ โดยพงศ์พันธุ์ของ
เขา ตามครอบครัว ตามเรือน
บรรพบุรุษ ตามจาํนวนรายชื� อ
คนที�มีอายุตั� งแต่ยี� สิบปีขึ� นไปที�
ออกรบได้ทั�งหมด
27 จาํนวนคนในตระกูลยูดาห์

เป็นเจด็หมื�นสี�พันหกร้อยคน
28 คนอิสสาคาร์ โดยพงศ์พันธุ์
ของเขา ตามครอบครัว ตาม
เรือนบรรพบุรุษ ตามจาํนวน
รายชื� อคนที�มีอายุตั� งแต่ยี� สิบปี
ขึ� นไปที�ออกรบได้ทั�งหมด
29 จาํนวนคนในตระกูลอิสสา-
คาร์ เป็นห้าหมื�นสี�พันสี� ร้อยคน
30 คนเศบูลุน โดยพงศ์พันธุ์
ของเขา ตามครอบครัว ตาม
เรือนบรรพบุรุษ ตามจาํนวน
รายชื� อคนที�มีอายุตั� งแต่ยี� สิบปี
ขึ� นไปที�ออกรบได้ทั�งหมด
31 จาํนวนคนในตระกูลเศบูลุน
เป็นห้าหมื�นเจด็พันสี� ร้อยคน
32 จากลูกหลานของโยเซฟ คือ
คนเอฟราอิม โดยพงศ์พันธุ์ของ
เขา ตามครอบครัว ตามเรือน
บรรพบุรุษ ตามจาํนวนรายชื� อ
คนที�มีอายุตั� งแต่ยี� สิบปีขึ� นไปที�
ออกรบได้ทั�งหมด
33 จาํนวนคนตระกูลเอฟราอิม
เป็นสี�หมื�นห้าร้อยคน
34 คนมนัสเสห์ โดยพงศ์พันธุ์
ของเขา ตามครอบครัว ตาม
เรือนบรรพบุรุษ ตามจาํนวน
รายชื� อคนที�มีอายุตั� งแต่ยี� สิบปี
ขึ� นไปที�ออกรบได้ทั�งหมด
35 จาํนวนคนในตระกูลมนัส-
เสห์ เป็นสามหมื� นสองพันสอง
ร้อยคน
36 คนเบนยามิน โดยพงศ์พันธุ์

กันดารวิถี C

(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 ตามครอบครัว ตาม
เรือนบรรพบุรุษ ตามจาํนวน
รายชื� อคนที�มีอายุตั� งแต่ยี� สิบปี
ขึ� นไปที�ออกรบได้ทั�งหมด
37 จาํนวนคนในตระกูลเบนยา-
มินเป็นสามหมื� นห้ าพันสี� ร้อย
คน
38 คนดาน โดยพงศ์พันธุ์ ของ
เขา ตามครอบครัว ตามเรือน
บรรพบุรุษ ตามจาํนวนรายชื� อ
คนที�มีอายุตั� งแต่ยี� สิบปีขึ� นไปที�
ออกรบได้ทั�งหมด
39 จาํ นวนคนในตระกู ลดาน
เป็นหกหมื�นสองพันเจด็ร้อยคน
40 คนอาเชอร์ โดยพงศ์พันธุ์
ของเขา ตามครอบครัว ตาม
เรือนบรรพบุรุษ ตามจาํนวน
รายชื� อคนที�มีอายุตั� งแต่ยี� สิบปี
ขึ� นไปที�ออกรบได้ทั�งหมด
41 จาํนวนคนในตระกูลอาเชอร์
เป็นสี�หมื�นหนึ�งพันห้าร้อยคน
42 คนนัฟทาลี โดยพงศ์พันธุ์
ของเขา ตามครอบครัว ตาม
เรือนบรรพบุรุษ ตามจาํนวน
รายชื� อคนที�มีอายุตั� งแต่ยี� สิบปี
ขึ� นไปที�ออกรบได้ทั�งหมด
43 จาํนวนคนในตระกูลนัฟทาลี
เป็นห้าหมื�นสามพันสี� ร้อยคน
44 จาํนวนคนเหล่านี� เป็นคนที�
โมเสสกับอาโรน และประมุขทั�ง
สิบสองคนของคนอิสราเอล ผู้
แทนเรือนบรรพบุรุษของตนได้

นับไว้
45 ฉะนั� น จาํนวนคนอิสราเอล
ทั� งหมดที� นับตามเรือนบรรพ-
บุรุษ ตามจาํนวนคนที�มีอายุตั� ง
แต่ยี�สิบปีขึ� นไปทุกคนในอิสรา-
เอลซึ�งออกรบได้
46 จาํนวนคนทั� งหมดที� นับนั� น
เป็นหกแสนสามพันห้าร้อยห้า
สิบคน
47 แต่มิได้นับคนเลวีตามตระ-
กูลบรรพบุรุษของตนรวมด้วย
48 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสกับ
โมเสสว่า

คนเลวีไม่ตอ้งเขา้สงคราม
49 "เฉพาะตระกูลเลวี เจ้ าอย่า
นับและอย่าทาํสาํมะโนครัวไว้ใน
คนอิสราเอล
50 แต่ เจ้ าจงตั� งคนเลวี ไว้สาํ-
หรับพลับพลาพระโอวาท สาํ-
หรับบรรดาเครื�องใช้กับทุกสิ� งที�
เกี�ยวข้องกับพลับพลา ให้เขาขน
พลับพลาและบรรดาเครื� องใช้
กับปฏิบัติงานพลับพลานั� นและ
ตั� งเตน็ท์อยู่รอบพลับพลา
51 เมื� อจะยกพลับพลาไป คน
เลวีจะต้องรื� อพลับพลาลง และ
เมื� อจะตั� งพลับพลาขึ� นก็ให้คน
เลวีเป็นผู้ จัดตั� ง ผู้อื� นเข้ามา
ใกล้พลับพลา ผู้นั�นต้องถูกโทษ
ถึงตาย
52 ให้ คนอิ สราเอลตั� งเต็ นท์
ตามที� ของตนแต่ละพวก และ

กันดารวิถี C

(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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แต่ละคนตามค่ายของตน และ
แต่ละคนตามธงตระกูลของตน
53 แต่ให้คนเลวีตั� งเต็นท์รอบ
พลับพลาพระโอวาท เพื� อมิให้
พระพิโรธเกิดเหนือชุมนุมชน
อิสราเอล ให้ตระกูลเลวีปฏิบัติ
งานพลับพลาพระโอวาท"
54 คนอิสราเอลก็กระทาํดังนั� น
เขาทั� งหลายกระทาํตามที� พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ทุก
ประการ

การจัดค่ายและผูน้าํ
ใหแ้ต่ละตระกูล

2
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
และอาโรนว่า

2 "ให้คนอิ สราเอลตั� งค่ ายอยู่
ตามธงของตนทุกคน ตาม
ธงตราเรือนบรรพบุรุษของตน
ให้ ตั� ง เต็ นท์ หั นหน้ าเ ข้ าหา
พลับพลาแห่งชุมนุมทุกด้าน
3พวกที� ตั� งค่ายด้านตะวันออก
ทางดวงอาทิตย์ขึ� น ให้เป็นของ
ธงค่ ายยูดาห์ตามกองของเขา
นาโชนบุตรชายอั มมีนาดั บจะ
เป็นนายกองของคนยูดาห์
4พลโยธาที� นับไว้นี� มี เจ็ดหมื� น
สี�พันหกร้อยคน
5ให้ตระกู ลอิ สสาคาร์ตั� งค่ าย
เรียงถัดมา เนธันเอลบุตรชาย
ศุ อาร์ จะเป็ นนายกองของคน
อิสสาคาร์
6พลโยธาที� นับไว้นี� มี ห้ าหมื� น

สี�พันสี� ร้อยคน
7ให้ตระกูลเศบูลุนเรียงถัดยู-
ดาห์ไป เอลีอับบุตรชายเฮโลน
จะเป็นนายกองของคนเศบูลุน
8พลโยธาที� นับไว้นี� มี ห้ าหมื� น
เจด็พันสี� ร้อยคน
9จาํนวนชนทั� งหมดที�นับเข้าใน
ค่ายยูดาห์ตามกองของเขาเป็น
หนึ� งแสนแปดหมื�นหกพันสี� ร้อย
คน เมื� อออกเดินคนเหล่านี� จะ
ยกไปก่อน
10 ให้ธงค่ายของรู เบนตั� งทาง
ทิศใต้ตามกองของเขา เอลีซู ร์
บุตรชายเชเดเออร์จะเป็นนาย
กองของคนรูเบน
11 พลโยธาที� นับไว้นี� มีสี� หมื� น
หกพันห้าร้อยคน
12 ให้ตระกู ลสิ เมโอนตั� งค่ าย
เรียงถัดมา เชลูมิเอลบุตรชาย
ซูริชัดดัยจะเป็นนายกองของคน
สิเมโอน
13 พลโยธาที�นับไว้นี� มีห้าหมื� น
เก้าพันสามร้อยคน
14 ให้ตระกูลกาดเรียงถัดรูเบน
ไป เอลียาสาฟบุตรชายเรอูเอล
จะเป็นนายกองของคนกาด
15 พลโยธาที� นับไว้นี� มีสี� หมื� น
ห้าพันหกร้อยห้าสิบคน
16 จาํนวนคนทั� งหมดที� นับเข้า
ในค่ ายรู เบนตามกองของเขา
เป็นหนึ� งแสนห้าหมื�นหนึ� งพันสี�
ร้อยห้าสิบคน เมื�อออกเดินคน

กันดารวิถี C, H

(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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เหล่านี� จะเป็นพวกที�สอง
17 แล้วให้ยกพลับพลาแห่งชุม
นุมเดินตามไป ให้ค่ายคนเลวี
อยู่กลางกระบวนค่าย เขาตั� ง
ค่ายอยู่ อันดับใดก็ให้ออกเดิน
ไปตามอันดับนั� น ทุกค่ายตาม
อันดับตามธงตระกูลของตน
18 ให้ธงค่ายของเอฟราอิมตั� ง
ทางทิศตะวันตกตามกองของเขา
เอลี ชามาบุตรชายอั มมี ฮู ดจะ
เป็นนายกองของคนเอฟราอิม
19 พลโยธาที� นับไว้นี� มีสี� หมื� น
ห้าร้อยคน
20 ให้คนตระกูลมนัสเสห์เรียง
ถัดมา กามาลิเอลบุตรชายเป-
ดาซู ร์ จะเป็ นนายกองของคน
มนัสเสห์
21 พลโยธาที�นับไว้นี� มีสามหมื�น
สองพันสองร้อยคน
22 ให้ตระกูลเบนยามินเรียงถัด
เอฟราอิมไป อาบีดันบุตรชาย
กิเดโอนีจะเป็นนายกองของคน
เบนยามิน
23 พลโยธาที�นับไว้นี� มีสามหมื�น
ห้าพันสี� ร้อยคน
24 จาํนวนคนทั� งหมดที� นับเข้า
ในค่ ายเอฟราอิมตามกองของ
เขาเป็นหนึ� งแสนแปดพันหนึ� ง
ร้อยคน เมื�อออกเดินคนเหล่านี�
จะเป็นพวกที�สาม
25 ให้ธงค่ายของดานตั� งทางทิศ
เหนือตามกองของเขา อาหิเย-

เซอร์บุตรชายอัมมีชัดดัยจะเป็น
นายกองของคนดาน
26 พลโยธาที�นับไว้นี� มีหกหมื�น
สองพันเจด็ร้อยคน
27 ให้ตระกู ลอาเชอร์ ตั� งค่ าย
เรียงถัดมา ปากีเอลบุตรชาย
โอครานจะเป็นนายกองของคน
อาเชอร์
28 พลโยธาที� นับไว้นี� มีสี� หมื� น
หนึ�งพันห้าร้อยคน
29 ให้ตระกูลนัฟทาลี เรียงถัด
ดานไป อาหิราบุตรชายเอนันจะ
เป็นนายกองของคนนัฟทาลี
30 พลโยธาที�นับไว้นี� มีห้าหมื� น
สามพันสี� ร้อยคน
31 จาํนวนคนทั� งหมดที� นับเข้า
ในค่ายดาน เป็นหนึ� งแสนห้า
หมื� นเจ็ดพันหกร้อยคน เมื� อ
ออกเดินคนเหล่านี� จะเป็นพวก
สุดท้าย เดินตามธงตระกูลของ
ตน"
32 คนเหล่านี� เป็นชนชาติอิส-
ราเอลที�นับตามเรือนบรรพบุรุษ
คนทั� งหมดที� อยู่ ในค่ายนับตาม
กองมีหกแสนสามพันห้ าร้อย
ห้าสิบคน
33 แต่มิได้นับพวกเลวีรวมเข้า
ในคนอิสราเอล ตามที�พระเย-
โฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส
34 คนอิสราเอลก็กระทาํดังนั� น
เขาทั� งหลายตั� งค่ ายอยู่ ตามธง
และยกออกเดิ นไปทุกคนตาม

กันดารวิถี H

(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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ครอบครัวของตน ตามเรือน
บรรพบุรุษของตน ตามที�พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ทุก
ประการ

พวกปุโรหิตและคนเลวี
ถูกแยกตั( งไว ้

3
ต่อไปนี� เป็นพงศ์พันธุ์ ของ
อาโรนและโมเสสครั� งเมื� อ

พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสบน
ภูเขาซีนาย
2 ชื� อบุตรชายของอาโรนมีดังนี�
นาดับบุตรหัวปี อาบีฮู เอเลอา-
ซาร์และอิธามาร์
3นี� แหละเป็นชื� อบุตรชายของ
อาโรน ที� ได้เจิมไว้เป็นปุโรหิต
เป็นผู้ที� ท่านสถาปนาไว้ให้ปฏิ-
บัติในตาํแหน่งปุโรหิต
4 แต่นาดั บและอาบี ฮู ตายต่ อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เมื�อเขา
เอาไฟที� ผิดรูปแบบมาถวายบูชา
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที�
ถิ� นทุรกันดารซีนาย และต่างก็
ไม่มีบุตร ดังนั�นเอเลอาซาร์และ
อิธามาร์จึงได้ปรนนิบัติในตาํ-
แหน่งปุโรหิตอยู่ ในสายตาของ
อาโรนบิดาของเขา
5พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
6 "จงนาํตระกู ลเลวี เข้ ามาใกล้
และตั� งเขาไว้ต่อหน้าอาโรนปุ-
โรหิต ให้เขาปรนนิบัติอาโรน
7 เขาจะปฏิบัติหน้าที� แทนอา-
โรนและแทนชุมนุมชนทั� งหมด

หน้าพลับพลาแห่งชุมนุม ขณะ
เขาปฏิบัติงานที�พลับพลา
8 เขาจะดู แลบรรดาเครื� องใช้
ของพลับพลาแห่งชุมนุม และ
ปฏิบัติหน้าที� แทนคนอิสราเอล
เมื�อเขาปฏิบัติงานที�พลับพลา
9 จงมอบคนเลวี ไว้ กั บอาโรน
และกับบุตรชายทั� งหลายของ
อาโรน เขาทั�งหลายรับเลือกจาก
คนอิสราเอลมอบไว้กับอาโรน
แล้ว
10 เจ้าจงแต่งตั� งอาโรนและบุตร
ชายทั� งหลายของอาโรนให้ปฏิ-
บัติงานตามตาํแหน่งปุโรหิต แต่
คนอื�นที� เข้ามาใกล้จะต้องถูกลง
โทษถึงตาย"
11 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า
12 "ดูเถิด เราเองได้เลือกคน
เลวีจากคนอิสราเอลแทนบรรดา
บุตรหัวปีท่ ามกลางคนอิ สรา-
เอลที� คลอดจากครรภ์ มารดา
ก่อน คนเลวีจะเป็นของเรา
13 เพราะบรรดาบุตรหัวปีเป็น
ของเรา ในวันที� เราได้ประหาร
ชีวิตบุตรหัวปีทั� งหลายในประ-
เทศอียิปต์นั�น เราได้เลือกบรร-
ดาบุตรหัวปีในอิสราเอล ทั� ง
มนุษย์และสั ตว์ เดี ยรั จฉานไว้
เป็นของเรา ทั� งหลายเหล่านี�
ต้องเป็นของเรา เราคือพระเย-
โฮวาห์"

กันดารวิถี H, N

(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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แต่ละครอบครวัของคนเลวี
คือเกอรโ์ชน โคฮาท

และเมรารี
14 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ที�ถิ�นทุรกันดารซีนายว่า
15 "จงนั บคนเล วี ตามเ รื อน
บรรพบุ รุษและตามครอบครัว
คือท่านจงนับผู้ ชายทุกคนที� มี
อายุตั� งแต่เดือนหนึ�งขึ� นไป"
16 โมเสสจึงได้นับเขาทั� งหลาย
ตามพระดาํรัสของพระเยโฮวาห์
ดังที�พระองค์ตรัสสั�งไว้
17 ต่อไปนี� เป็นชื� อบุตรชายของ
เลวี คือเกอร์โชน โคฮาท และ
เมรารี
18 ชื� อบุ ตรชายของเกอร์ โชน
ตามครอบครัว คือลิบนีและ
ชิเมอี
19 บุ ตรชายของโคฮาทตาม
ครอบครัว คืออัมราม อิสฮาร์
เฮโบรน และอุสซีเอล
20 และบุตรชายของเมรารีตาม
ครอบครัว คือมาลี และมูชี นี�
เป็นครอบครัวคนเลวี ตามเรือน
บรรพบุรุษของเขา
21 วงศ์ เกอร์ โชนมี ครอบครัว
ลิบนีและครอบครัวชิเมอี เหล่า
นี� เป็นครอบครัวเกอร์โชน
22 จาํนวนคนทั� งหลาย คือจาํ-
นวนผู้ชายทั� งหมดที�มีอายุตั� งแต่
เดือนหนึ� งขึ� นไปเป็นเจ็ดพันห้า
ร้อยคน

23 ครอบครัวเกอร์ โชนนั� นจะ
ต้องตั� งค่ายอยู่ข้างหลังพลับพลา
ด้านตะวันตก
24 มีเอลียาสาฟบุตรชายลาเอล
เป็นหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของ
เกอร์โชน
การจัดค่ายและการแบ่งงาน

ต่างๆของครอบครวัเลวี
25 งานที� วงศ์ เกอร์ โชนปฏิบัติ
ในพลับพลาแห่ งชุมนุมมี งาน
พลับพลา งานเต็นท์พร้อมกับ
เครื�องคลุมเต็นท์และม่านประตู
พลับพลาแห่งชุมนุม
26 ม่านบังลานและม่านประตู
ลาน ซึ� งอยู่รอบพลับพลาและ
แท่นบูชา รวมทั� งเชือกโยงทั� ง
งานสารพัดที�เกี�ยวกับสิ�งเหล่านี�
27 วงศ์โคฮาทมีครอบครัวอัม-
ราม ครอบครัวอิสฮาร์ ครอบ
ครัวเฮโบรน ครอบครัวอุสซีเอล
เหล่านี� เป็นครอบครัวโคฮาท
28 ตามจาํนวนผู้ ชายทั� งหมดที�
มีอายุตั� งแต่เดือนหนึ�งขึ� นไปเป็น
แปดพันหกร้อยคน เป็นคนปฏิ-
บัติหน้าที�สถานบริสุทธิV
29 บรรดาครอบครัวลูกหลาน
ของโคฮาทจะตั� งค่ายอยู่ทางด้าน
ใต้ของพลับพลา
30 มีเอลีซาฟานบุตรชายอุสซี-
เอลเป็นหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษ
ของครอบครัวโคฮาท
31 คนเหล่านี� มีหน้าที� ดูแลหีบ

กันดารวิถี N

(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 คันประทีป
แท่นบูชาทั� งสองและเครื� องใช้
ต่ างๆของสถานบริสุทธิV ซึ� งปุ-
โรหิตใช้ปฏิบัติงานและม่าน ทั�ง
งานสารพัดที�เกี�ยวกับสิ�งเหล่านี�
32 เอเลอาซาร์บุตรชายของอา-
โรนปุโรหิตเป็นนายใหญ่เหนือ
หัวหน้าของคนเลวีและตรวจตรา
ผู้ที�มีหน้าที�ปฏิบัติสถานบริสุทธิV
33 วงศ์เมรารีมีครอบครัวมาลี
และครอบครัวมูชี เหล่านี� เป็น
ครอบครัวเมรารี
34 จาํนวนคนทั� งหลายคือจาํ-
นวนผู้ชายทั� งหมดที�มีอายุตั� งแต่
หนึ� งเดือนขึ� นไปเป็นหกพันสอง
ร้อยคน
35 และศุรีเอลบุตรชายอาบีฮา-
อิลเป็นหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษ
ของครอบครัวเมรารี คนเหล่านี�
จะตั� งค่ายอยู่ด้านเหนือของพลับ
พลา
36 งานที�กาํหนดให้แก่ลูกหลาน
เมรารีคืองานดูแลไม้กรอบพลับ
พลา ไม้กลอน ไม้เสา ฐานรอง
และเครื�องประกอบสิ�งเหล่านี� ทั�ง
หมด ทั� งงานสารพัดที� เกี� ยวกับ
สิ�งเหล่านี�
37 และเสารอบลาน พร้อมกับ
ฐานรอง หลักหมุดและเชือกโยง
38 และ บุ คคลที� จะตั� ง ค่ าย
อยู่หน้าพลับพลาด้านตะวันออก
หน้าพลับพลาแห่งชุมนุม ด้านที�

ดวงอาทิตย์ขึ� น มีโมเสสและ
อาโรนกับลูกหลานของท่าน มี
หน้าที�ดูแลการปรนนิบัติภายใน
สถานบริสุทธิV และบรรดากิจการ
ที� พึ งกระทาํ เพื� อคนอิ สราเอล
และผู้ใดอื�นที� เข้ามาใกล้จะต้อง
ถูกลงโทษถึงตาย
39 บรรดาคนที�นับเข้าในคนเลวี
ซึ� งโมเสสและอาโรนได้นับตาม
พระดาํรัสของพระเยโฮวาห์ เป็น
บรรดาผู้ชายทั� งหมดตามครอบ
ครัวที�มีอายุตั� งแต่หนึ� งเดือนขึ� น
ไปเป็นสองหมื�นสองพันคน

การไถ่ถอนบุตรหวัปี
40 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า "จงนับบุตรชายหัวปี
ทั� งหลายของคนอิสราเอล ที� มี
อายุตั� งแต่หนึ� งเดือนขึ� นไป จง
จดจาํนวนรายชื�อไว้
41 เจ้าจงกันพวกเลวีไว้ให้ เรา
(เราคือพระเยโฮวาห์) ทั�งนี� เพื�อ
แทนบรรดาบุตรหัวปีท่ามกลาง
คนอิสราเอล และให้สัตว์ทั�งปวง
ของคนเลวี แทนสั ตว์ หั วปี ทั� ง
หลายของคนอิสราเอล"
42 ดังนั� นโมเสสจึงได้นับบรรดา
บุตรหัวปีท่ามกลางคนอิสราเอล
ตามที�พระเยโฮวาห์ตรัสสั�งท่าน
43 บุตรชายหัวปีทั� งหลายตาม
จาํนวนชื�อที�นับได้ ซึ� งมีอายุตั� ง
แต่หนึ�งเดือนขึ� นไป มีสองหมื�น
สองพันสองร้อยเจด็สิบสามคน

กันดารวิถี N

(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
โมเสสว่า
45 "จงเอาคนเลวีแทนบุตรหัวปี
ทั� งหมดของคนอิสราเอล และ
เอาสั ตว์ ทั� งหลายของคนเลวี
แทนสัตว์ของคนอิสราเอล คน
เลวีจะเป็นของเรา เราคือพระ
เยโฮวาห์
46 สาํหรับเป็นค่าไถ่ บุตรหัวปี
ของคนอิสราเอลจาํนวนสองร้อย
เจ็ดสิบสามคนที� เกินจาํนวนผู้
ชายคนเลวีนั�น
47 เจ้ าจงเก็บคนละห้ าเชเขล
คือจงเก็บตามเชเขลของสถาน
บริสุทธิV  (เชเขลหนึ� งมียี�สิบเก-
ราห์)
48 และมอบเงินซึ� งต้องเสียเป็น
ค่าไถ่ของคนที� เกินเหล่านั� นให้
ไว้แก่อาโรนและลูกหลานของ
ท่าน"
49 โมเสสจึงเก็บเงินค่าไถ่จาก
คนเหล่านั�นที� เกินกว่าจาํนวนคน
ที�คนเลวีไถ่ไว้
50 คือท่านเก็บเงินจากบุตรหัว
ปีของคนอิสราเอล เป็นเงินจาํ-
นวนหนึ� งพันสามร้อยหกสิบห้า
เชเขล นับตามเชเขลของสถาน
บริสุทธิV
51 และโมเสสได้นาํเอาเงินค่า
ไถ่ ให้ แก่ อาโรนและลู กหลาน
ของอาโรน ตามพระดาํรัสของ
พระเยโฮวาห์ ดังที�พระเยโฮวาห์

ทรงบัญชาโมเสสไว้
คนโคฮาทรบัผิดชอบต่อ

สิ�งบริสุทธิ/ ที�สุดในพลบัพลา

4
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
และอาโรนว่า

2 "จงทาํสาํมะโนครัวลู กหลาน
โคฮาท จากคนเลวี ตามครอบ
ครัวและตามเรือนบรรพบุรุษ
3จากคนที� มี อายุสามสิบปีถึ ง
ห้าสิบปี ทุกคนที�เข้าปฏิบัติงาน
ได้  เพื�อทาํงานในพลับพลาแห่ง
ชุมนุม
4นี� เป็นงานที� ลู กหลานโคฮาท
จะกระทาํในพลับพลาแห่ งชุม
นุม คืองานที�กระทาํต่อสิ� งบริ-
สุทธิVที�สุด
5เมื�อจะเคลื�อนย้ายค่ายไป อา-
โรนและบุตรชายของท่านจะเข้า
ไปข้างใน และปลดม่านกาํบัง
ออกเอาคลุมหีบพระโอวาทไว้
6แล้วเอาหนังของตัวแบดเจอร์
คลุม และเอาผ้าสีฟ้าล้วนคลุม
บนนั�น และสอดคานหาม
7 และเอาผ้ าสี ฟ้ าปูลงบนโต๊ ะ
สาํหรับขนมปังหน้าพระพักตร์
แล้ววางจานและช้อน อ่างนํ�า
และคนโทที� รินเครื� องดื� มบูชา
และขนมปังหน้าพระพักตร์เป็น
นิตย์ก็ให้วางอยู่บนผ้าสี ฟ้านั� น
ด้วย
8แล้วเอาผ้าสีแดงคลุม บนนี�
เอาหนังของตั วแบดเจอร์คลุม

กันดารวิถี N, J

(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 แล้วสอดคานหาม
9แล้วให้เขาเอาผ้าสีฟ้าคลุมคัน
ประทีปที� ใช้จุด คลุมตะเกียง
ตะไกรตัดไส้ตะเกียง ถาดใส่
ตะไกร และบรรดาภาชนะใส่
นํ�ามันเติมตะเกียง
10 เอาหนังของตัวแบดเจอร์ห่อ
ตะเกียงและเครื� องประกอบทั� ง
หมด แล้วใส่ไว้บนโครงหาม
11 ให้ เขาเอาผ้ าสี ฟ้ ามาคลุ ม
แท่นทองคาํ เอาหนังของตัว
แบดเจอร์คลุมไว้ แล้วสอดคาน
หาม
12 และให้ เขาเอาผ้ าสี ฟ้ าห่ อ
ภาชนะเครื� องใช้ ซึ� งใช้ อยู่ ใน
สถานบริสุทธิV และคลุมเสียด้วย
หนังของตัวแบดเจอร์ และใส่ไว้
บนโครงหาม
13 ให้ เอาขี� เถ้ าออกจากแท่ น
บูชา เอาผ้าสีม่วงคลุมแท่นเสีย
14 เอาภาชนะประจาํ แท่ นทั� ง
หมดซึ� งเป็ นเครื� องใช้ ประจาํ
แท่น มีกระถางไฟ ขอเกี�ยวเนื� อ
พลั� ว ชาม และภาชนะประจาํ
แท่นทั� งสิ� นวางไว้ข้างบน แล้ว
เอาหนังของตั วแบดเจอร์คลุม
และสอดคานหาม
15 เมื�ออาโรนและบุตรชายคลุม
สถานบริสุทธิV และคลุมบรรดา
เครื�องใช้ของสถานบริสุทธิV เสร็จ
แล้ว เมื�อถึงเวลาเคลื�อนย้ายค่าย
ลูกหลานโคฮาทจึงจะเข้ามาหาม

แต่เขาต้องไม่แตะต้องของบริ-
สุทธิV เหล่านั� น เกลือกว่าเขาจะ
ต้องตาย สิ�งเหล่านี� แหละที� เป็น
ของประจาํพลับพลาแห่งชุมนุม
ซึ� งลูกหลานของโคฮาทจะต้อง
หาม
16 แล้วเอเลอาซาร์บุตรชายของ
อาโรนปุโรหิตจะต้องดูแลนํ�ามัน
สาํหรับตะเกียง เครื� องหอม
เครื�องธัญญบูชาประจาํวัน และ
นํ�ามันเจิม และดูแลพลับพลาทั�ง
หมดกับบรรดาสิ� งของในพลับ-
พลานั� น คือสถานบริสุทธิV และ
เครื�องประกอบด้วย"
17 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
และอาโรนว่า
18 "อย่ าตั ดตระกู ลครอบครัว
คนโคฮาทออกเสียจากคนเลวี
19 แต่จงกระทาํแก่ เขาเพื� อจะ
ให้มีชีวิตและไม่ตาย เมื�อเขาทั�ง
หลายเข้ามาใกล้ของบริสุทธิV ที�
สุดเหล่านั�น คืออาโรนและบุตร
ชายทั�งหลายของอาโรนจะเข้าไป
ตั� งเขาทั� งหลายไว้ตามงานและ
ภาระของเขาทุกคน
20 แต่อย่าให้คนโคฮาทเข้าไป
มองของบริสุทธิV  แม้แต่อึดใจ
เดียวเกลือกว่าเขาจะต้องตาย"
หนา้ที�ต่างๆของคนเกอรโ์ชน

21 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
22 "จงทาํสาํมะโนครัวลูกหลาน

กันดารวิถี J

(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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เกอร์โชน ตามเรือนบรรพบุรุษ
ตามครอบครัวของเขาด้วย
23 เจ้าจงนับคนที� มีอายุตั� งแต่
สามสิบปีถึงห้าสิบปี ทุกคนที�เข้า
ปฏิบัติงานได้ เพื� อทาํงานใน
พลับพลาแห่งชุมนุม
24 ต่ อไปนี� เ ป็ นการงานของ
ครอบครัวเกอร์โชน คืองาน
ปรนนิบัติและงานแบกภาระ
25 ให้เขาทั� งหลายขนม่านพลับ
พลา และขนพลับพลาแห่งชุม
นุมพร้อมกับผ้าคลุมและหนั ง
ของตัวแบดเจอร์ที� คลุมอยู่ ข้าง
บน และผ้าม่านสาํหรับบังประตู
พลับพลาแห่งชุมนุม
26 และม่านบังลาน และม่าน
ทางเข้าประตูลาน ซึ� งอยู่รอบ
พลับพลาและแท่นบูชา และ
เชือกโยง และเครื�องใช้สอยทั� ง
สิ� น เขาจะต้องกระทาํงานที�ควร
กระทาํ ทุ กอย่างที� เกี� ยวกับสิ� ง
เหล่านี�
27 ให้ อาโรนและบุ ตรชายทั� ง
หลายของอาโรนบั งคั บบัญชา
บุตรชายทั� งหลายของเกอร์โชน
เรื�องทุกสิ�งที� เขาจะต้องขน และ
งานทุกอย่างที� เขาจะต้องกระทาํ
และเจ้าจะต้องกาํหนดทุกสิ� งที�
เขาจะต้องขน
28 นี� เป็นการงานของครอบครัว
คนเกอร์ โชนในพลับพลาแห่ ง
ชุมนุม และอิธามาร์บุตรชายของ

อาโรนปุโรหิตจะบังคับดูแลงาน
ของคนเหล่านั�น

หนา้ที�ต่างๆของคนเมรารี
29 ฝ่ายคนเมรารีนั� น เจ้าจงนับ
เขาตามครอบครัว  ตามเรือน
บรรพบุรุษ
30 เจ้าจงนับคนที�มีอายุสามสิบ
ปีขึ� นไปถึงห้าสิบปี ทุกคนที�เข้า
ปฏิบัติงานได้เพื�อทาํงานในพลับ
พลาแห่งชุมนุม
31 และต่อไปนี� เป็นสิ� งที�กาํหนด
ให้เขาขน งานทั�งหมดของเขาใน
การปรนนิบัติพลับพลาแห่งชุม
นุม คือไม้กรอบพลับพลา ไม้
กลอน ไม้เสาและฐานรอง
32 เสารอบลานพร้อมกับฐาน
รอง หลักหมุดและเชือกโยง
เครื�องใช้และเครื�องประกอบสิ� ง
เหล่านี� ทั� งหมด เจ้าจงกาํหนด
ชื�อสิ�งของที�เขาต้องหาม
33 นี� เป็นการงานของครอบครัว
คนเมรารี เป็นงานทั� งหมดของ
เขาในการปรนนิ บัติพลั บพลา
แห่งชุมนุม ในบังคับบัญชาของ
อิธามาร์บุตรชายของอาโรนปุ-
โรหิต"

การสํารวจสํามะโนครวั
34 โมเสสและอาโรนและบรรดา
หัวหน้าของชุมนุมชนได้นับคน
โคฮาท ตามครอบครัวและตาม
เรือนบรรพบุรุษ
35 ทุกคนที�มีอายุตั� งแต่สามสิบ

กันดารวิถี J

(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

 04_num.pub 
 page 11

 Monday, February 29, 2016 13:24 



หน้า 282

ปีขึ� นไปถึงห้าสิบปีที� เข้าปฏิบัติ
งานได้เพื� อทาํงานในพลับพลา
แห่งชุมนุม
36 และจาํ นวนคนตามครอบ
ครัวของเขาเป็นสองพันเจ็ดร้อย
ห้าสิบคน
37 นี� แหละเป็ นจาํ นวนคนใน
ครอบครัวของโคฮาท บรรดาผู้
ปฏิบัติงานในพลับพลาแห่งชุม
นุมซึ� งโมเสสและอาโรนได้นับ
ไว้ตามที� พระเยโฮวาห์ตรัสสั� ง
โดยโมเสส
38 จาํนวนคนในลูกหลานเกอร์-
โชน ตามครอบครัว ตามเรือน
บรรพบุรุษ
39 ทุกคนที�มีอายุตั� งแต่สามสิบ
ปีขึ� นไปถึงห้าสิบปีที� เข้าปฏิบัติ
งานได้ เพื�อทาํงานในพลับพลา
แห่งชุมนุม
40 จาํ นวนคนตามครอบครั ว
ตามเรือนบรรพบุรุษ เป็นสอง
พันหกร้อยสามสิบคน
41 นี� เป็ นจาํ นวนคนในครอบ
ครัวคนเกอร์โชน บรรดาผู้ปฏิ-
บัติงานในพลับพลาแห่งชุมนุม
ซึ� งโมเสสและอาโรนได้ นั บไว้
ตามพระดาํรัสของพระเยโฮวาห์
42 จาํนวนคนในครอบครัวคน
เมรารี ตามครอบครัว ตามเรือน
บรรพบุรุษ
43 ทุกคนที�มีอายุตั� งแต่สามสิบ
ปีขึ� นไปถึงห้าสิบปีที� เข้าปฏิบัติ

งานได้ เพื�อทาํงานในพลับพลา
แห่งชุมนุม
44 จาํ นวนคนตามครอบครั ว
ของเขาเป็นสามพันสองร้อยคน
45 นี� แหละเป็นจาํนวนคนที�นับ
ได้ในครอบครัวคนเมรารี ซึ� ง
โมเสสและอาโรนได้นับไว้ตามที�
พระเยโฮวาห์ตรัสสั�งโดยโมเสส
46 บรรดาคนเลวีที�นับได้ ผู้ที�
โมเสสและอาโรนและบรรดา
หัวหน้าของคนอิสราเอลได้นับ
ไว้  ตามครอบครัว ตามเรือน
บรรพบุรุษ
47 ทุกคนที�มีอายุตั� งแต่สามสิบ
ปีถึ งห้ าสิ บปีที� เข้ าปฏิ บัติ งาน
และทาํงานขนภาระได้ในพลับ-
พลาแห่งชุมนุม
48 จาํนวนคนที� นับได้นั� นเป็น
แปดพันห้าร้อยแปดสิบคน
49 เขาทั� งหลายได้ถูกนับตามที�
พระเยโฮวาห์ตรัสสั� งทางโมเสส
ให้ทุกคนทาํงานปรนนิบัติ หรือ
งานขนของเขา ดังนี� แหละโมเสส
ได้นับเขาไว้ตามที�พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาโมเสส
คนโรคเรื( อนตอ้งไปนอกค่าย

5
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า

2 "จงบัญชาคนอิสราเอลให้สั� ง
บรรดาคนโรคเรื� อน และทุกคน
ที�มีสิ� งไหลออก และคนใดที�
มลทินเพราะการถูกซากศพให้

กันดารวิถี J, I

(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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ไปนอกค่าย
3เจ้าจงสั� งทั� งผู้ชายและผู้หญิง
ให้ไปนอกค่าย เพื� อมิให้เขา
กระทาํให้ค่ายของเขาซึ�งเราสถิต
อยู่ท่ามกลางนั�นเป็นมลทิน"
4และคนอิสราเอลก็กระทาํตาม
และสั� งคนเหล่ านั� นให้ ไปนอก
ค่าย พระเยโฮวาห์ตรัสสั�งโมเสส
ไว้ประการใด คนอิสราเอลก็
กระทาํตามอย่างนั�น
5พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
6"จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า ผู้
ชายก็ดี หรือผู้หญิงก็ดีกระทาํ
บาปอย่างที�มนุษย์กระทาํ คือ
ประพฤติการละเมิดต่อพระเย-
โฮวาห์ และผู้นั�นมีความผิดแล้ว
7ก็ให้ ผู้นั� นสารภาพความผิดที�
เขาได้กระทาํ และให้เขาคืนสิ�งที�
ละเมิดซึ� งเขาได้มานั� นเต็มตาม
เดิม ทั� งเพิ�มอีกหนึ� งในห้าส่วน
ให้แก่เจ้าของเดิม ผู้ที� เขาได้
กระทาํการละเมิดต่อนั�น
8แต่ถ้ าคนนั� นไม่มี พี� น้องที� จะ
รับของคืนก็ให้ถวายของที� คืน
นั� นแด่พระเยโฮวาห์ทางปุโรหิต
รวมทั� งแกะผู้สาํหรับบูชาลบมล
ทินบาปซึ� งเขาต้องบูชาลบมลทิน
บาปของเขา
9และของบริสุทธิV ที� คนอิสรา-
เอลนาํมาถวายทุกสิ� งอันนาํมา
ให้แก่ปุโรหิตกต็กเป็นของปุโร-
หิต

10 สิ� งบริสุทธิV ของทุกคนให้ตก
เป็นของปุโรหิตและทุกสิ� งที� เขา
นาํไปถวายปุโรหิตก็ต้องตกเป็น
ของปุโรหิต"
11 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า
การทดสอบผูห้ญิงที�อาจเป็นชู้
12 "จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า
ถ้ าภรรยาของผู้ ชายคนใดหลง
ประพฤตินอกใจสามี
13 มีชายอื�นมานอนร่วมกับนาง
พ้นตาสามีของนาง แม้นางได้
กระทาํตัวให้เป็นมลทินแล้ว แต่
ไม่มีใครรู้เห็นและยังไม่มีพยาน
เพราะจับไม่ได้คาที�
14 จิตหึงหวงกม็าสิงสามี เขาจึง
หึงหวงภรรยาของเขา และภรร-
ยาได้กระทาํตัวให้มลทิน หรือ
จิตหึงหวงมาสิงสามี เขาจึงหึง
หวงภรรยาของเขา แม้ว่าภรรยา
มิได้กระทาํตัวให้มลทิน
15 ก็ให้ชายผู้นั� นพาภรรยาของ
ตนไปหาปุโรหิต นาํเครื�องบูชา
สาํหรับภรรยาไป มีแป้งข้าว
บาร์เลย์หนึ� งในสิบเอฟาห์ อย่า
ให้เขาเทนํ�ามันหรือใส่กาํยานใน
แป้งนั�น  เพราะเป็นธัญญบูชา
เรื� องความหึงหวง เป็นธัญญ-
บูชาแห่งความราํลึกฟื� นให้ระลึก
ถึงความชั�วช้า
16 และปุโรหิตจะนาํนางมาใกล้
ให้เข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์

กันดารวิถี I

(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 และปุโรหิตจะเอานํ�าบริสุทธิV
ที� ใส่ภาชนะดิน ปุโรหิตจะเอา
ผงคลีที� พื� นพลับพลาใส่ ในนํ�า
นั�น
18 และปุโรหิตจะให้นางเข้าเฝ้า
พระเยโฮวาห์ และแก้มวยผม
ของนางออก และส่งธัญญบูชา
แห่งความราํลึกให้นางถือไว้ อัน
เป็นธัญญบูชาแห่งความหึงหวง
แล้วปุโรหิตจะถือนํ�าแห่งความ
ขมขื� นที� นาํการสาปแช่ งนั� นไว้
เอง
19 แล้ วปุโรหิตจะให้นางปฏิ-
ญาณตัวว่า `ถ้าไม่มีชายใดมา
นอนกับเจ้า หรือเจ้าไม่หันเหไป
กระทาํมลทิน เมื� อเจ้ายังอยู่ใน
อาํนาจของสามี ก็ให้เจ้าพ้นเสีย
จากนํ�าแห่งความขมขื�นที�นาํการ
สาปแช่งนี�
20 แต่ ถ้ าเจ้ าได้หลงไปแม้ เจ้ า
อยู่ ในอาํ นาจของสามี และได้
กระทาํตัวเองให้เป็นมลทินและ
ชายอื�นนอกจากสามีได้เข้านอน
ด้วยแล้ว'
21 ก็ให้ ปุ โรหิตกระทาํให้หญิง
นั� นกล่ าวคาํปฏิญาณสาปแช่ ง
และปุโรหิตจะกล่าวแก่ ผู้ หญิง
นั� นว่า `ขอให้พระเยโฮวาห์ทรง
กระทาํ เจ้ าให้ เป็ นคาํสาปแช่ ง
และเป็นคาํปฏิญาณท่ ามกลาง
ชนชาติของเจ้า ในเมื� อพระเย-
โฮวาห์กระทาํให้ โคนขาเจ้าลีบ

และกระทาํท้องเจ้าให้ป่องแล้ว
22 ขอให้นํ�า แห่ งคาํสาปแช่งนี�
เข้าในตัวเจ้ากระทาํให้ท้องเจ้า
ป่อง และกระทาํให้โคนขาเจ้า
ลีบไป' และนางนั�นจะต้องกล่าว
ว่า `เอเมน เอเมน'
23 แล้วปุโรหิตจะเขียนคาํสาปนี�
ลงในหนังสือ และลบความนั� น
ออกเสียด้วยนํ�าแห่งความขมขื�น
24 แ ล้ วให้ ห ญิ งนั� นดื� มนํ�า
แห่ งความขมขื� นที� นาํการสาป
แช่ง แล้วนํ�าที�นาํการสาปแช่ง
นั�นจะเข้าไปในตัวนางเป็นความ
เฝื� อนฝาด
25 และปุโรหิตจะเอาธัญญบูชา
แห่ งความหึ งหวงออกจากมื อ
นาง แกว่งไปแกว่งมาถวาย
ธัญญบูชานั� นต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ แล้วนาํไปถวายที�แท่น
บูชา
26 และปุโรหิตจะหยิบธัญญบู-
ชากาํมือหนึ� งเป็นส่วนที� ระลึก
แล้วเผาเสียบนแท่นบูชา แล้วจึง
ให้หญิงนั�นดื�มนํ�านั�น
27 เมื� อให้หญิงนั� นดื� มนํ�า แล้ว
ต่อมา ถ้านางกระทาํตัวให้มล
ทินและประพฤตินอกใจสามี นํ�า
ที�นาํการสาปแช่งนั�นจะเข้าในตัว
นางเป็นความเฝื� อนฝาด ท้องจะ
ป่องและโคนขาจะลีบไป และ
หญิงนั�นจะเป็นคาํสาปแช่งท่าม-
กลางชนชาติของนาง

กันดารวิถี I

(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 ถ้าหญิงนั�นมิได้มีมลทิน แต่
บริสุทธิV  นางจะพ้นความผิดและ
ตั� งครรภ์
29 นี� เป็นพระราชบัญญัติ เรื� อง
ความหึ งหวงเมื� อภรรยาแม้จะ
อยู่ในอาํนาจของสามีได้หลงไป
กระทาํตนให้มีมลทิน
30 หรือเมื� อจิตหึงหวงสิงผู้ชาย
และเขาหึ งหวงภรรยาของเขา
แล้ วเขาต้องให้นางไปเข้ าเฝ้ า
พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะ
ปฏิบัติต่อนางตามพระราชบัญ-
ญัตินี� ทุกประการ
31 ผู้ ชายจึงจะพ้นความชั� วช้ า
แต่ ผู้ หญิงจะต้องรับโทษความ
ชั�วช้าของนาง"

คนที�ปฏิญาณเป็นนาศีร์

6
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า

2 "จงกล่ าวแก่คนอิ สราเอลว่ า
เมื�อผู้ชายกด็ี ผู้หญิงกด็ี ปลีกตัว
ด้วยการกระทาํสัตย์ปฏิญาณ คือ
ปฏิญาณเป็นนาศีร์ คือปลีกตัว
ออกถวายแด่พระเยโฮวาห์
3 ก็ ให้ ผู้ นั� นปลี กตั วออกจาก
เหล้าองุ่ นและสุรา เขาต้องไม่
ดื�มนํ�าส้มที�ได้จากเหล้าองุ่นหรือ
สุรา ไม่ดื�มนํ�าองุ่นหรือรับประ-
ทานองุ่น ไม่ว่าสดหรือแห้ง
4ตลอดเวลาที� เขาปลีกตัวออก
มานั�น เขาต้องไม่รับประทานสิ�ง
ใดที� ได้จากต้นองุ่ น แม้เป็น

เมลด็หรือเปลือกองุ่นกด็ี
5ตลอดเวลาที� เขาปฏิญาณปลีก
ตัวออกมานั�น อย่าให้มีดโกนถูก
ศีรษะของเขา เขาต้องบริสุทธิV
จนกว่ าจะสิ� นกาํ หนดเวลาที�
เขาปลีกตัวออกมาถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ เขาจะต้องไว้ผมยาว
6ตลอดเวลาที� เขาปลีกตัวออก
มาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เขา
ต้องไม่เข้าใกล้ศพ
7อย่าทาํตัวให้มีมลทินด้วยบิดา
มารดา หรือพี� น้องชายหญิงที�
ตาย เพราะที�เขาปลีกตัวออกมา
ถวายแด่พระเจ้านั� นเป็นพันธนะ
ของเขา
8ตลอดเวลาที� เขาปลีกตัวออก
มา เขาต้องบริสุทธิV แด่พระเย-
โฮวาห์
9และถ้ามีคนมาตายอยู่ใกล้ตัว
เขาปัจจุบันทันด่วน ศีรษะของ
เขาที� ชาํระให้บริสุทธิV ไว้ ก็เป็น
มลทินเสียแล้ว เขาต้องโกน
ศีรษะของเขาในวันชาํระตัว คือ
ในวันที� เจ็ดนั� น เขาต้องโกน
ศีรษะ
10 ในวันที� แปดเขาต้องนาํนก
เขาสองตัว หรือนกพิราบหนุ่ม
สองตั วไปให้ ปุ โรหิ ตที� ประตู
พลับพลาแห่งชุมนุม
11 และปุโรหิตจะถวายบูชาตัว
หนึ� งเป็นเครื�องบูชาไถ่บาป อีก
ตัวหนึ� งถวายเป็นเครื�องเผาบูชา

กันดารวิถี I, P

(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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ลบมลทินให้เขา เพราะเขาได้
กระทาํผิดเหตุเรื�องศพ และเขา
ต้องชาํระศีรษะให้บริสุทธิV ในวัน
นั�นอีก
12 และให้เขาปลีกตัวออกถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ตลอดเวลาการ
ปลีกตัวของเขา และนาํลูกแกะ
อายุหนึ� งขวบมาเป็นเครื� องบูชา
ไถ่การละเมิด แต่เวลาก่อนนั� น
นับไม่ได้ เพราะการปฏิญาณ
ปลีกตัวของเขานั� นมีมลทินเสีย
แล้ว
13 เมื�อเวลาปลีกตัวของเขาครบ
แล้ว พระราชบัญญัติของพวก
นาศีร์มีดังนี�  ให้นาํเขามาที�ประตู
พลับพลาแห่งชุมนุม
14 ให้ เขาถวายเครื� องบูชาแด่
พระเยโฮวาห์ คือลูกแกะผู้อายุ
ขวบหนึ� งที� ปราศจากตาํหนิเป็น
เครื�องเผาบูชา และลูกแกะเมีย
อายุขวบหนึ� งที� ปราศจากตาํหนิ
เป็นเครื�องบูชาไถ่บาป และแกะ
ผู้ตัวหนึ� งที�ปราศจากตาํหนิเป็น
เครื�องสันติบูชา
15 และขนมปังไร้ เชื� อกระจาด
หนึ� ง ขนมทาํด้วยยอดแป้งคลุก
นํ�ามัน ขนมแผ่นไร้เชื� อทานํ�ามัน
พร้อมกับเครื� องธัญญบูชาและ
เครื�องดื�มบูชาที�คู่กัน
16 และปุโรหิตจะนาํของเหล่านี�
ถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
แล้วถวายเครื�องบูชาไถ่บาปและ

เครื�องเผาบูชา
17 และปุ โรหิตจะถวายแกะผู้
เป็นเครื�องสันติบูชาแด่พระเย-
โฮวาห์ พร้อมกับขนมปังไร้เชื� อ
กระจาดหนึ� ง ปุโรหิตจะถวาย
ธัญญบูชา และเครื�องดื�มบูชาที�
คู่กันด้วย
18 และผู้เป็นนาศีร์จะโกนศีรษะ
แห่งการปลีกตัวนั� นที�ประตูพลับ
พลาแห่งชุมนุม และนาํเอาผมที�
ศีรษะแห่งการปลีกตัวนั� นไปใส่
ไฟที�อยู่ใต้เครื�องสันติบูชาเสีย
19 เมื� อผู้ เป็นนาศีร์โกนผมแห่ง
การปลีกตัวเสรจ็แล้ว ปุโรหิตจะ
นาํเนื� อสันขาหน้าของแกะตัวผู้ที�
ต้มแล้ว กับขนมไร้เชื� อก้อนหนึ�ง
จากกระจาด และขนมแผ่นไร้
เชื� อแผ่นหนึ� งวางไว้ ในมื อทั� ง
สองของผู้เป็นนาศีร์นั�น
20 แล้วปุโรหิตจะนาํของเหล่า
นั� นแกว่งไปแกว่งมาเป็นเครื� อง
บูชาแกว่ งถวายต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ เป็นส่วนบริสุทธิVที�
กันไว้สาํหรับปุโรหิต พร้อมกับ
เนื� ออกที� แกว่งถวาย และเนื� อ
โคนขาที� ถวายแล้ว ต่อจากนี� ผู้
เป็นนาศีร์กด็ื�มนํ�าองุ่นได้
21 นี� เป็นพระราชบัญญัติของผู้
เป็นนาศีร์ผู้ปฏิญาณและเครื�อง
บูชาของเขาที� ถวายแด่พระเย-
โฮวาห์ในการปลีกตัว นอกจาก
สิ� งอื� นๆที� เขาถวายได้ ดังนั� น

กันดารวิถี P

(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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แหละเขาต้องกระทาํตามพระ
ราชบัญญัติของการปลีกตัวออก
ไปเป็นนาศีร์ ตามที� เขาได้ปฏิ-
ญาณไว้"
22 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
23 "จงกล่าวแก่อาโรนและบุตร
ชายทั�งหลายของอาโรนว่า ท่าน
ทั� งหลายจงอวยพรแก่คนอิสรา-
เอลดังต่อไปนี�  คือว่าแก่เขาทั� ง
หลายว่า
24 ขอพระเยโฮวาห์ทรงอาํนวย
พระพรแก่ท่าน และพิทักษ์รัก-
ษาท่าน
25 ขอพระเยโฮวาห์ทรงให้พระ
พักตร์ของพระองค์ทอแสงแก่
ท่าน และทรงพระกรุณาท่าน
26 ขอพระเยโฮวาห์ทรงมีสีพระ
พักตร์แช่มชื�นต่อท่านและประ-
ทานสันติสุขแก่ท่าน
27 ดั งนั� นแหละให้ เขาประทับ
นามของเราเหนือคนอิสราเอล
และเราจะได้อวยพรแก่ เขาทั� ง
หลาย"

การถวายสิ�งของของบรรดา
ประมุขคนอิสราเอล

7
เมื�อวันที�โมเสสจัดตั� งพลับ-
พลาเสรจ็ และได้เจิมและได้

ชาํระพลับพลากับบรรดาเครื�อง
ใช้สอยประจาํพลับพลาให้บริ-
สุทธิV  และได้เจิมและชาํระแท่น
บูชากับภาชนะประจาํทั� งหมดให้

บริสุทธิVแล้ว
2บรรดาประมุขของคนอิสรา-
เอล หัวหน้าเรือนบรรพบุรุษ คือ
ประมุขของตระกูลต่างๆ ผู้อยู่
เหนือผู้ที� ขึ� นทะเบียนไว้ ได้เข้า
มาถวายของ
3และได้นาํของบูชามาถวายต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ มี
เกวียนประทุนหกเล่มกับวัวหกคู่
ประมุ ขสองคนนาํ เกวี ยนเล่ ม
หนึ�งและวัวคนละตัว ถวายเสียที�
หน้าพลับพลา
4แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับโม-
เสสว่า
5 "จงรับของเหล่านี� ไว้จากเขา
เพื� อจะได้ใช้ในการปรนนิบัติที�
พลับพลาแห่งชุมนุม จงมอบไว้
กั บคนเลวี แก่ ทุ กคนตามงาน
ปรนนิบัติของเขา"
6 โมเสสจึงนาํเกวียนและวัวไป
มอบให้แก่คนเลวี
7ท่านให้ เกวียนสองเล่มกับวัว
สองคู่แก่บุตรชายทั� งหลายของ
เกอร์โชนตามงานปรนนิบัติของ
เขา
8ท่านมอบเกวียนสี� เล่มและวัว
สี� คู่ ให้แก่บุตรชายทั� งหลายของ
เมรารีตามงานปรนนิบัติของเขา
ซึ� งเป็นตามคาํชี� แจงของอิธามาร์
บุตรชายอาโรนปุโรหิต
9แต่ท่ านมิ ได้มอบอะไรให้แก่
บุตรชายของโคฮาท เพราะงาน

กันดารวิถี P, M

(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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ปรนนิบัติของเขาเป็นงานที� ต้อง
หามสิ�งของบริสุทธิVบนบ่า
10 และบรรดาประมุขก็นาํของ
บูชามา เพื�องานมอบถวายแท่น
บู ชาในวั นที� ทาํ พิ ธี เ จิ มแท่ น
บูชานั� น และพวกประมุขต่างก็
ถวายเครื� องบู ชาของตนหน้ า
แท่นบูชา
11 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า "ให้พวกประมุขมาถวาย
เครื� องบูชาของเขาวันละคนใน
งานมอบถวายแท่นบูชา"
12 ผู้ ที� ถวายเครื� องบูชาในวัน
แรกคือนาโชนบุตรชายอัมมีนา-
ดับแห่งตระกูลยูดาห์
13 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ� งหนักหนึ� งร้อยสามสิบ
เชเขล และชามเงินลูกหนึ�งหนัก
เจ็ดสิบเชเขล ตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิV  ภาชนะทั�งสองนี� มี
ยอดแป้งคลุกนํ�ามันเต็ม เพื� อ
เป็นธัญญบูชา
14 ช้อนทองคาํคันหนึ� งหนักสิบ
เชเขล มีเครื�องหอมสาํหรับเผา
เตม็
15 วัวหนุ่มตัวหนึ� ง แกะผู้ตัว
หนึ� ง ลูกแกะอายุหนึ� งขวบตัว
หนึ�ง เป็นเครื�องเผาบูชา
16 ลูกแพะผู้ตัวหนึ� งเป็นเครื�อง
บูชาไถ่บาป
17 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะ
ผู้ ห้า ลูกแกะอายุหนึ� งขวบห้า

เป็นเครื�องสันติบูชา สิ� งเหล่านี�
เป็นของถวายของนาโชนบุตร
ชายของอัมมีนาดับ
18 วันที� สองเนธันเอลบุตรชาย
ศุอาร์ ประมุขของตระกูลอิสสา-
คาร์ถวายของ
19 เขาถวายของถวายของเขา
เป็นจานเงินลูกหนึ� งหนักหนึ� ง
ร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูก
หนึ� งหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเช-
เขลของสถานบริสุทธิV  ภาชนะทั�ง
สองนี� มียอดแป้งคลุกนํ�ามันเต็ม
เพื�อเป็นธัญญบูชา
20 ช้อนทองคาํคันหนึ� งหนักสิบ
เชเขล มีเครื�องหอมสาํหรับเผา
เตม็
21 วัวหนุ่มตัวหนึ� ง แกะผู้ตัว
หนึ� ง ลูกแกะอายุหนึ� งขวบตัว
หนึ�ง เป็นเครื�องเผาบูชา
22 ลูกแพะผู้ตัวหนึ� งเป็นเครื�อง
บูชาไถ่บาป
23 และวัวผู้สองตัว แกะผู้ ห้า
แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุหนึ� งขวบ
ห้า เป็นเครื� องสันติบูชา สิ� ง
เหล่านี� เป็นของถวายของเนธัน-
เอลบุตรชายของศุอาร์
24 วั นที� สามเอลี อั บบุ ตรชาย
เฮโลน ประมุขของคนเศบูลุน
ถวายของ
25 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ� งหนักหนึ� งร้อยสามสิบ
เชเขล ชามเงินลูกหนึ� งหนัก

กันดารวิถี M

(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 ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิV  ภาชนะทั�งสองนี� มี
ยอดแป้งคลุกนํ�ามันเต็ม เพื� อ
เป็นธัญญบูชา
26 ช้อนทองคาํคันหนึ� งหนักสิบ
เชเขล มีเครื�องหอมสาํหรับเผา
เตม็
27 วัวหนุ่มตัวหนึ� ง แกะผู้ตัว
หนึ� ง ลูกแกะอายุหนึ� งขวบตัว
หนึ�ง เป็นเครื�องเผาบูชา
28 ลูกแพะผู้ตัวหนึ� งเป็นเครื�อง
บูชาไถ่บาป
29 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้
ห้า ลูกแกะอายุหนึ�งขวบห้า เป็น
เครื�องสันติบูชา สิ� งเหล่านี� เป็น
ของถวายของเอลีอั บบุตรชาย
ของเฮโลน
30 วันที� สี� เอลีซู ร์ บุตรชายของ
เชเดเออร์ ประมุขของคนรูเบน
ถวายของ
31 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ� งหนักหนึ� งร้อยสามสิบ
เชเขล ชามเงินลูกหนึ� งหนัก
เจ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิV  ภาชนะทั�งสองนี� มี
ยอดแป้งคลุกนํ�ามันเต็ม เพื� อ
เป็นธัญญบูชา
32 ช้อนทองคาํคันหนึ� งหนักสิบ
เชเขล มีเครื�องหอมสาํหรับเผา
เตม็
33 วัวหนุ่มตัวหนึ� ง แกะผู้ตัว
หนึ� ง ลูกแกะอายุหนึ� งขวบตัว

หนึ�ง เป็นเครื�องเผาบูชา
34 ลูกแพะผู้ตัวหนึ� งเป็นเครื�อง
บูชาไถ่บาป
35 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้
ห้า ลูกแกะอายุหนึ�งขวบห้า เป็น
เครื�องสันติบูชา สิ� งเหล่านี� เป็น
ของถวายของเอลี ซู ร์ บุตรชาย
ของเชเดเออร์
36 วันที� ห้ าเชลู มิ เอลบุตรชาย
ซูริชัดดัยประมุขของคนสิเมโอน
ถวายของ
37 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ� งหนักหนึ� งร้อยสามสิบ
เชเขล ชามเงินลูกหนึ� งหนัก
เจ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิV  ภาชนะทั�งสองนี� มี
ยอดแป้งคลุกนํ�ามันเต็ม เพื� อ
เป็นธัญญบูชา
38 ช้อนทองคาํคันหนึ� งหนักสิบ
เชเขล มีเครื�องหอมสาํหรับเผา
เตม็
39 วัวหนุ่มตัวหนึ� ง แกะผู้ตัว
หนึ� ง ลูกแกะอายุหนึ� งขวบตัว
หนึ�ง เป็นเครื�องเผาบูชา
40 ลูกแพะผู้ตัวหนึ� งเป็นเครื�อง
บูชาไถ่บาป
41 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้
ห้า ลูกแกะอายุหนึ�งขวบห้า เป็น
เครื�องสันติบูชา สิ� งเหล่านี� เป็น
ของถวายของเชลูมิเอลบุตรชาย
ของซูริชัดดัย
42 วันที�หกเอลียาสาฟบุตรชาย

กันดารวิถี M

(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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เดอูเอลประมุขของคนกาดถวาย
ของ
43 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ� งหนักหนึ� งร้อยสามสิบ
เชเขล ชามเงินลูกหนึ� งหนัก
เจ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิV  ภาชนะทั�งสองนี� มี
ยอดแป้งคลุกนํ�ามันเต็ม เพื� อ
เป็นธัญญบูชา
44 ช้อนทองคาํคันหนึ� งหนักสิบ
เชเขล มีเครื�องหอมสาํหรับเผา
เตม็
45 วัวหนุ่มตัวหนึ� ง แกะผู้ตัว
หนึ� ง ลูกแกะอายุหนึ� งขวบตัว
หนึ�ง เป็นเครื�องเผาบูชา
46 ลูกแพะผู้ตัวหนึ� งเป็นเครื�อง
บูชาไถ่บาป
47 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้
ห้า ลูกแกะอายุหนึ�งขวบห้า เป็น
เครื�องสันติบูชา สิ� งเหล่านี� เป็น
ของถวายของเอลี ยาสาฟบุตร
ชายของเดอูเอล
48 วันที� เจ็ดเอลีชามาบุตรชาย
อัมมี ฮูดประมุขของคนเอฟรา-
อิมถวายของ
49 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ� งหนักหนึ� งร้อยสามสิบ
เชเขล ชามเงินลูกหนึ� งหนัก
เจ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิV  ภาชนะทั�งสองนี� มี
ยอดแป้งคลุกนํ�ามันเต็ม เพื� อ
เป็นธัญญบูชา

50 ช้อนทองคาํคันหนึ� งหนักสิบ
เชเขล มีเครื�องหอมสาํหรับเผา
เตม็
51 วัวหนุ่มตัวหนึ� ง แกะผู้ตัว
หนึ� ง ลูกแกะอายุหนึ� งขวบตัว
หนึ�ง เป็นเครื�องเผาบูชา
52 ลูกแพะผู้ตัวหนึ� งเป็นเครื�อง
บูชาไถ่บาป
53 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้
ห้า ลูกแกะอายุหนึ�งขวบห้า เป็น
เครื�องสันติบูชา สิ� งเหล่านี� เป็น
ของถวายของเอลีชามาบุตรชาย
ของอัมมีฮูด
54 วันที� แปดกามาลิ เอลบุ ตร
ชายเปดาซูร์ ประมุขของคน
มนัสเสห์ถวายของ
55 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ� งหนักหนึ� งร้อยสามสิบ
เชเขล ชามเงินลูกหนึ� งหนัก
เจ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิV  ภาชนะทั�งสองนี� มี
ยอดแป้งคลุกนํ�ามันเต็ม เพื� อ
เป็นธัญญบูชา
56 ช้อนทองคาํคันหนึ� งหนักสิบ
เชเขล มีเครื�องหอมสาํหรับเผา
เตม็
57 วัวหนุ่มตัวหนึ� ง แกะผู้ตัว
หนึ� ง ลูกแกะอายุหนึ� งขวบตัว
หนึ�ง เป็นเครื�องเผาบูชา
58 ลูกแพะผู้ตัวหนึ� งเป็นเครื�อง
บูชาไถ่บาป
59 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้
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ห้า ลูกแกะอายุหนึ�งขวบห้า เป็น
เครื�องสันติบูชา สิ� งเหล่านี� เป็น
ของถวายของกามาลิ เอลบุตร
ชายของเปดาซูร์
60 วั นที� เก้ าอาบี ดั นบุ ตรชาย
กิเดโอนีประมุขของคนเบนยา-
มินถวายของ
61 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ� งหนักหนึ� งร้อยสามสิบ
เชเขล ชามเงินลูกหนึ� งหนัก
เจ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิV  ภาชนะทั�งสองนี� มี
ยอดแป้งคลุกนํ�ามันเต็ม เพื� อ
เป็นธัญญบูชา
62 ช้อนทองคาํคันหนึ� งหนักสิบ
เชเขล มีเครื�องหอมสาํหรับเผา
เตม็
63 วัวหนุ่มตัวหนึ� ง แกะผู้ตัว
หนึ� ง ลูกแกะอายุหนึ� งขวบตัว
หนึ�ง เป็นเครื�องเผาบูชา
64 ลูกแพะผู้ตัวหนึ� งเป็นเครื�อง
บูชาไถ่บาป
65 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้
ห้า ลูกแกะอายุหนึ�งขวบห้า เป็น
เครื�องสันติบูชา สิ� งเหล่านี� เป็น
ของถวายของอาบีดันบุตรชาย
ของกิเดโอนี
66 วันที�สิบอาหิเยเซอร์บุตรชาย
อัมมีชัดดัย ประมุขของคนดาน
ถวายของ
67 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ� งหนักหนึ� งร้อยสามสิบ

เชเขล ชามเงินลูกหนึ� งหนัก
เจ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิV  ภาชนะทั�งสองนี� มี
ยอดแป้งคลุกนํ�ามันเต็ม เพื� อ
เป็นธัญญบูชา
68 ช้อนทองคาํคันหนึ� งหนักสิบ
เชเขล มีเครื�องหอมสาํหรับเผา
เตม็
69 วัวหนุ่มตัวหนึ� ง แกะผู้ตัว
หนึ� ง ลูกแกะอายุหนึ� งขวบตัว
หนึ�ง เป็นเครื�องเผาบูชา
70 ลูกแพะผู้ตัวหนึ� งเป็นเครื�อง
บูชาไถ่บาป
71 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้
ห้า ลูกแกะอายุหนึ�งขวบห้า เป็น
เครื�องสันติบูชา สิ� งเหล่านี� เป็น
ของถวายของอาหิเยเซอร์ บุตร
ชายของอัมมีชัดดัย
72 วั นที� สิ บเอ็ดปากี เอลบุตร
ชายโอครานประมุขของคนอา-
เชอร์ถวายของ
73 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ� งหนักหนึ� งร้อยสามสิบ
เชเขล ชามเงินลูกหนึ� งหนัก
เจ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิV  ภาชนะทั�งสองนี� มี
ยอดแป้งคลุกนํ�ามันเต็ม เพื� อ
เป็นธัญญบูชา
74 ช้อนทองคาํคันหนึ� งหนักสิบ
เชเขล มีเครื�องหอมสาํหรับเผา
เตม็
75 วัวหนุ่มตัวหนึ� ง แกะผู้ตัว
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หนึ� ง ลูกแกะอายุหนึ� งขวบตัว
หนึ�ง เป็นเครื�องเผาบูชา
76 ลูกแพะผู้ตัวหนึ� งเป็นเครื�อง
บูชาไถ่บาป
77 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้
ห้า ลูกแกะอายุหนึ�งขวบห้า เป็น
เครื�องสันติบูชา สิ� งเหล่านี� เป็น
ของถวายของปากี เอลบุตรชาย
ของโอคราน
78 วันที�สิบสองอาหิราบุตรชาย
เอนัน ประมุขของคนนัฟทาลี
ถวายของ
79 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ� งหนักหนึ� งร้อยสามสิบ
เชเขล ชามเงินลูกหนึ� งหนัก
เจ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิV  ภาชนะทั�งสองนี� มี
ยอดแป้งคลุกนํ�ามันเต็ม เพื� อ
เป็นธัญญบูชา
80 ช้อนทองคาํคันหนึ� งหนักสิบ
เชเขล มีเครื�องหอมสาํหรับเผา
เตม็
81 วัวหนุ่มตัวหนึ� ง แกะผู้ตัว
หนึ� ง ลูกแกะอายุหนึ� งขวบตัว
หนึ�ง เป็นเครื�องเผาบูชา
82 ลูกแพะผู้ตัวหนึ� งเป็นเครื�อง
บูชาไถ่บาป
83 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้
ห้า ลูกแกะอายุหนึ�งขวบห้า เป็น
เครื�องสันติบูชา สิ� งเหล่านี� เป็น
ของถวายของอาหิ ราบุตรชาย
ของเอนัน

84 ต่อไปนี� เป็นของถวายในงาน
มอบถวายแท่นบูชาจากประมุข
ของคนอิสราเอล ในวันที�มีพิธี
เจิมแท่นบูชานั� นคือจานเงินสิบ
สองลูก ชามเงินสิบสองลูก ช้อน
ทองคาํสิบสองลูก
85 จานเงิ นลู กหนึ� งหนั กหนึ� ง
ร้อยสามสิบเชเขล และชามลูก
หนึ�งหนักเจด็สิบเชเขล เงินที�ทาํ
ภาชนะทั� งหมดหนักสองพันสี�
ร้อยเชเขล ตามเชเขลของสถาน
บริสุทธิV
86 ช้อนทองคาํสิบสองคัน มี
เครื�องหอมสาํหรับเผาเตม็ หนัก
คันละสิบเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิV  ทองคาํที�ทาํช้อน
ทั� งหมดหนักหนึ� งร้อยยี� สิบเช-
เขล
87 สัตว์สาํหรับเครื� องเผาบูชา
มีวัวผู้สิบสองตัว แกะผู้สิบสอง
ลู กแกะอายุ หนึ� งขวบสิ บสอง
พร้อมกับเครื� องธัญญบูชาคู่กัน
และแพะผู้สิบสองตัวสาํหรับเป็น
เครื�องบูชาไถ่บาป
88 สั ตว์ ทั� งหมดที� ถวายเป็ น
เครื� องสันติบูชา มีวัวผู้ ยี� สิบสี�
แกะผู้หกสิบ แพะผู้หกสิบ และ
ลูกแกะอายุหนึ� งขวบหกสิบ นี�
แหละเป็นของถวายในงานมอบ
ถวายแท่นบูชาเมื�อได้กระทาํการ
เจิมแล้ว
89 เมื� อโมเสสได้เข้าไปในพลับ
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พลาแห่งชุมนุมเพื� อจะกราบทูล
พระองค์ ท่านได้ยินพระสุรเสียง
ตรั สกั บท่ านมาจากพระที� นั� ง
กรุณา ซึ� งอยู่บนหีบพระโอวาท
ท่ามกลางเครูบทั�งสอง และพระ
สุรเสียงนั�นได้สนทนากับท่าน

การตั( งตะเกียงใหส่้องแสง

8
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า

2"จงกล่าวแก่อาโรนว่า เมื� อจะ
ตั� งตะเกียง ให้ตะเกียงทั� งเจ็ด
ส่องแสงข้างหน้าคันประทีป"
3 และอาโรนได้กระทาํดั งนั� น
ท่ านได้ตั� งตะเกียงให้ ส่องแสง
ออกด้านหน้าคันประทีป ตามที�
พระเยโฮวาห์ตรัสสั�งกับโมเสส
4ฝีมือที�ทาํคันประทีปเป็นดังนี�
เป็นทองคาํใช้ค้อนทุบ ตั� งแต่
ฐานขึ� นไป ถึงดอกเป็นฝีค้อน
ตามแบบอย่างที� พระเยโฮวาห์
สาํแดงแก่โมเสส เขาจึงทาํคัน
ประทีปดังนั�น

การสถาปนาคนเลวี
5และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโม-
เสสว่า
6"จงยกคนเลวีออกจากคนอิส-
ราเอลและชาํระเขาทั�งหลายเสีย
7 เจ้าจงชาํระเขาดังนี�  จงเอานํ�า
ชาํระมาประพรมเขา ให้เขาโกน
ตลอดทั� งตัว ให้ซักเสื� อผ้าและ
ชาํระตัวให้สะอาด
8แล้วให้เขาทั� งหลายนาํวัวหนุ่ม

ตัวหนึ� ง กับเครื�องธัญญบูชาคู่
กัน คือยอดแป้งคลุกนํ�ามัน และ
เจ้าจงนาํวัวหนุ่มอีกตัวหนึ� งเป็น
เครื�องบูชาไถ่บาป
9แล้วจงพาคนเลวีมาหน้าพลับ
พลาแห่งชุมนุม และให้คนอิส-
ราเอลมาชุมนุมพร้อมกันหมด
10 เมื� อเจ้ านาํคนเลวีมากราบ
ทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ให้คนอิสราเอลเอามือของเขา
วางบนคนเลวี
11 และให้ อาโรนถวายคนเลวี
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ให้
เป็นเครื� องบูชาแกว่งถวายจาก
ประชาชนอิสราเอล เพื� อเขาจะ
ได้ทาํงานปรนนิบัติพระเยโฮวาห์
12 แล้วคนเลวีจะเอามือของตน
วางบนหัววัวผู้ทั�งสอง เจ้าจงเอา
ตัวหนึ� งมาถวายเป็นเครื� องบูชา
ไถ่บาป และอีกตัวหนึ� งให้เป็น
เครื� องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์
เพื�อลบมลทินบาปของคนเลวี
13 เจ้าจงตั� งคนเลวีให้คอยรับ
ใช้อาโรนและบุตรชายทั� งหลาย
ของอาโรน และจงถวายเขาทั� ง
หลายให้ เป็นเครื� องบูชาแกว่ง
ถวายแด่พระเยโฮวาห์
14 ฉะนี� แหละเจ้าจงแยกคนเลวี
ออกจากคนอิสราเอล และคน
เลวีจะเป็นของเรา
15 ตั� งแต่นั� นไป คนเลวีจะเข้า
ปฏิบัติ งานที� พลับพลาแห่งชุม
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นุม ในเมื� อเจ้าได้ชาํระเขาและ
กระทาํ เป็ นเครื� องบู ชาแกว่ ง
ถวายเขาไว้แล้ว
16 เพราะเขาทั� งหมดถู กแยก
ออกจากคนอิสราเอล และมอบ
ไว้แก่เรา เราได้รับเขามาเป็น
ของเราแล้ วแทนทุกคนที� เกิ ด
จากครรภ์มารดาก่อนคือ แทน
บุตรหัวปีของประชาชนอิสรา-
เอลทั�งหมด
17 เพราะว่ าลู กหั วปี ทั� งหมด
ของคนอิสราเอลเป็นของเรา ทั�ง
คนและสัตว์ ในวันที� เราได้สัง-
หารบรรดาลูกหัวปีในแผ่นดิน
อียิปต์ เราได้เลือกเขาไว้เป็น
ของเรา
18 และเราได้เลือกคนเลวีแทน
บุตรหัวปีทั� งหมดของคนอิสรา-
เอล
19 และเราได้ให้คนเลวีจากคน
อิสราเอลไว้กับอาโรนและบุตร
ชายของอาโรน ให้ปฏิบัติงาน
แทนคนอิ สราเอลที� พลั บพลา
แห่งชุมนุม และทาํการลบมลทิน
ให้คนอิสราเอล เพื� อว่าจะไม่มี
ภัยพิบัติบังเกิดแก่คนอิสราเอล
เมื� อคนอิ สราเอลเข้ ามาใกล้
สถานบริสุทธิV "
20 โมเสสและอาโรนและชุมนุม
ชนอิสราเอลทั� งหมดได้กระทาํ
ต่อคนเลวีดังนั�น ตามที�พระเย-
โฮวาห์ตรัสสั� งโมเสสในเรื� องคน

เลวีทุกประการ คนอิสราเอลก็
กระทาํดังนั�น
21 คนเลวีได้ชาํระตนให้สิ� นบาป
และซักเสื� อผ้าของตน และอา-
โรนก็ถวายเขาเป็นเครื� องบูชา
แกว่ งถวายต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ และอาโรนทาํการลบ
มลทินชาํระเขา
22 แต่นั� นมา คนเลวีก็เข้าไป
ปฏิบัติในพลับพลาแห่งชุมนุม
ในการรับใช้อาโรนและบุตรชาย
ของอาโรน ตามที�พระเยโฮวาห์
ตรัสสั�งโมเสสเรื�องคนเลวี เขาจึง
ได้ กระทาํอย่ างนั� นแก่ เขาทั� ง
หลาย
23 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
24 "เรื� องนี� เกี� ยวกับคนเลวี ให้
คนเลวีที� มีอายุตั� งแต่ยี� สิบห้าปี
ขึ� นไป เข้าไปปฏิบัติงานในพลับ
พลาแห่งชุมนุม
25 พออายุ ได้ ห้ าสิ บปี ให้ เขา
หยุดปฏิบัติ ไม่ต้องทาํงานต่อไป
26 แต่ให้เขาช่วยพี� น้องในพลับ
พลาแห่งชุมนุมดูแลการงาน ไม่
ต้องลงมือทาํเอง เจ้าจงกระทาํ
เช่นนี� แก่คนเลวีเมื� อกาํหนดงาน
ให้เขา"
คําสั �งสอนเรื�องเทศกาลปัสกา

9
ในเดือนที� หนึ� งปีที� สองตั� ง
แต่ เขาทั� งหลายออกจาก

แผ่นดินอียิปต์ พระเยโฮวาห์

กันดารวิถี O, E

(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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ตรัสกับโมเสสที� ถิ� นทุ รกันดาร
ซีนายว่า
2 "ให้คนอิสราเอลถือเทศกาล
ปัสกาตามเวลาที�กาํหนดไว้
3 คือเดือนนี� ในวันขึ� นสิบสี� คํ�า
เวลาเย็น เจ้าทั� งหลายจงถือ
เทศกาลปัสกาตามเวลาที� กาํ-
หนดนั� น เจ้าจงกระทาํตามกฎ
เกณฑ์และพิธี ต่างๆทั� งสิ� นของ
เทศกาลนั�น"
4โมเสสจึงบอกคนอิสราเอลให้
ถือเทศกาลปัสกา
5 เขาทั� งหลายได้ ถื อเทศกาล
ปัสกาในเดือนที�หนึ� งวันขึ� นสิบสี�
คํ�า เวลาเย็นที� ถิ� นทุรกันดารซี-
นาย ที�พระเยโฮวาห์ตรัสสั�งโม-
เสสทุกประการ คนอิสราเอลก็
กระทาํตามอย่างนั�น
6และมี ผู้ชายบางคนที�มีมลทิน
เพราะถูกต้องศพจึงถือปัสกาใน
วันนั�นไม่ได้ เขาจึงมาอยู่ต่อหน้า
โมเสส และอาโรนในวันนั�น
7 เขาเหล่านั� นกล่าวแก่ท่ านว่า
"เรามีมลทินเพราะได้ถูกต้องศพ
ทาํไมจึงห้ามมิให้เราถวายเครื�อง
บูชาของพระเยโฮวาห์ตามวัน
กาํหนดท่ามกลางคนอิสราเอล"
8และโมเสสบอกเขาว่า "จงคอย
อยู่ก่อนเพื�อเราจะฟังดูว่า พระ
เยโฮวาห์จะตรัสสั� งอย่างไรเรื� อง
ท่าน"
9พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

10 "จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า
ถ้ าผู้ ใดในพวกเจ้าหรือในเชื� อ
สายของเจ้ามีมลทินเพราะถูก
ต้องศพหรือไปทางไกล ก็ให้
ผู้นั�นถือปัสกาแด่พระเยโฮวาห์
11 ให้ถือปัสกาในเดือนที� สอง
วันขึ� นสิบสี� คํ�าเวลาเย็น ให้เขา
กินขนมปังไร้เชื� อและผักรสขม
12 เขาทั� งหลายต้องไม่ให้อะไร
เหลือจนวันรุ่งขึ� น และไม่หัก
กระดูกแกะปัสกา ให้กระทาํตาม
กฎในเรื� องถือเทศกาลปัสกาทุก
ประการ
13 แต่คนที� สะอาดและมิได้อยู่
ในระหว่างการเดินทางแต่งดไม่
ถือเทศกาลปัสกา ผู้นั� นจะต้อง
ถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติ
ของเขา เพราะเขามิได้นาํเครื�อง
บูชาของพระเยโฮวาห์มาถวาย
ตามกาํหนดเวลา ผู้นั� นจะต้อง
ได้รับโทษบาปของเขาเอง
14 ถ้ าคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่
ท่ามกลางเจ้าทั� งหลาย ใคร่จะ
ถือเทศกาลปัสกาแด่พระเยโฮ-
วาห์ตามกฎของเทศกาลปัสกา
และตามลักษณะก็ให้เขาถือได้
เจ้าจงมีกฎอย่างเดียวสาํหรับทั� ง
คนต่างด้าวและชาวเมือง"

เมฆของพระเจ้า
จะนาํทางคนอิสราเอล

15 ในวันที� จัดตั� งพลับพลานั�นมี
เมฆมาปกคลุมพลับพลาไว้ คือ

กันดารวิถี E

(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
นั� นก็อยู่ เหนือพลับพลาปรากฏ
เหมือนเพลิงจนรุ่งเช้า
16 เป็นอย่างนั�นเสมอมา มีเมฆ
คลุมกลางวัน แต่กลางคืนปรา-
กฏเหมือนเพลิง
17 เมื� อไรเมฆลอยขึ� นจากพลับ
พลา ภายหลังนั�นพวกอิสราเอล
ก็ยกเดินไป ครั� นเมฆนั� นลอย
หยุดอยู่ที� ใด คนอิสราเอลก็ตั� ง
ค่ายอยู่ที�นั�น
18 คนอิ สราเอลออกเดิ นตาม
พระดาํรัสของพระเยโฮวาห์ และ
เขาตั� งค่ ายตามพระดาํ รั สของ
พระเยโฮวาห์ ตราบใดที�เมฆพัก
อยู่ เหนือพลับพลาเขาก็ยังตั� ง
ค่ายอยู่
19 แม้ เมื� อเมฆอยู่ เหนือพลับ
พลานานหลายวัน คนอิสราเอล
ก็ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระ
เยโฮวาห์ ไม่ยกเดินไป
20 เมื� อเมฆอยู่ เหนือพลับพลา
น้อยวัน ตามพระดาํรัสของพระ
เยโฮวาห์ เขากยั็งอยู่ในค่าย แล้ว
ตามพระดาํรัสของพระเยโฮวาห์
เขากย็กออกเดินทาง
21 เมื� อเมฆคงอยู่ตั� งแต่เย็นจน
เช้า ครั�นเมฆลอยขึ� นในตอนเช้า
เขากย็กออกเดิน ไม่ว่าเป็นกลาง
วันหรือกลางคืนกต็าม เมื�อเมฆ
ลอยขึ� นเขากย็กออกเดิน
22 ไม่ ว่ าเมฆจะคงอยู่ เหนื อ

พลับพลาสองวัน หรือเดือน
หนึ� งหรือปีหนึ� ง คนอิสราเอลก็
อยู่ในค่ายนานเท่านั� น มิได้ยก
ออกไป แต่เมื�อเมฆลอยขึ� นเมื�อ
ใด เขากย็กออกไปเมื�อนั�น
23 เขาตั� งค่ายอยู่ตามพระดาํรัส
ของพระเยโฮวาห์ และเขายก
ออกเดินตามพระดาํรัสของพระ
เยโฮวาห์ เขาทั� งหลายก็ปฏิบัติ
งานของพระเยโฮวาห์ ตามพระ
ดาํรัสที�พระเยโฮวาห์ตรัสสั� งโม-
เสส

แตรเงินสองคนั

10
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า

2"จงทาํแตรเงินสองคันด้วยใช้
ค้อนทุบ เจ้าจงใช้แตรนั� น
เรียกชุมนุมและใช้รื� อย้ายค่าย
3 เมื� อเป่าแตรทั� งสองนั� นก็ให้
ชุ มนุ มชนทั� งหมดมาประชุ ม
พร้อมกันกับเจ้าที� ประตูพลับ-
พลาแห่งชุมนุม
4 ถ้ าเป่ าแตรคั นเดี ยวให้ พวก
ประมุขผู้ เป็นหัวหน้าคนอิสรา-
เอลที�นับเป็นพันๆมาประชุมกับ
เจ้า
5 เมื� อเป่ าแตรปลุ กให้ บรรดา
ค่ายที� ตั� งอยู่ ด้านตะวันออกยก
ออกเดิน
6 เมื� อเป่าแตรปลุกหนที�สองให้
บรรดาค่ายที� อยู่ ด้านใต้ยกออก
เดิน เมื�อใดจะให้ยกออกเดินก็

กันดารวิถี E, CK

(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
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ให้เป่าแตรปลุก
7 แต่ เมื� อจะให้ คนทั� งปวงมา
ประชุมพร้อมกัน จงเป่าแตร แต่
อย่าทาํเสียงปลุก
8 ให้ บุ ตรชายของอาโรนคื อ
ปุโรหิตเป็นคนเป่าแตร แตรนี� จะ
เป็นกฎถาวรตลอดชั� วอายุของ
เจ้า
9และเมื� อเจ้าทั� งหลายจะไปทาํ
ศึกในแผ่นดินของเจ้าสู้ ศัตรูผู้มา
บีบบังคับเจ้า ก็ให้เป่าแตรทาํ
เสียงปลุก และเจ้าจะเป็นที�ระลึก
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเจ้า และเจ้าจะได้พ้นจาก
ศัตรูของเจ้า
10 ในวันที� เจ้าทั� งหลายมีความ
ยินดี และในงานเทศกาลและใน
วันต้นเดือนของเจ้า เจ้าจงเป่า
แตรเหนื อเครื� องเผาบูชาและ
เหนื อสั ตวบูชาอั นเป็นเครื� อง
สันติบูชา เป็นที� ให้พระเจ้าของ
เจ้าระลึกถึงเจ้า เราเป็นพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้า"

การเดินทางจาก
ถิ�นทุรกนัดารซีนาย

ไปถึงถิ�นทุรกนัดารปาราน
11 ต่อมา วันที�ยี�สิบเดือนที�สอง
ปีที� สองทรงให้เมฆนั� นขึ� นจาก
พลับพลาพระโอวาท
12 คนอิสราเอลก็ยกเดินทางไป
จากถิ� นทุรกันดารซีนาย และ
เมฆนั�นมายั� งอยู่ที�ถิ� นทุรกันดาร

ปาราน
13 เขาทั� งหลายได้ยกออกเดิน
ไปเป็นครั� งแรกตามพระดาํ รัส
ของพระเยโฮวาห์ที� ตรัสสั� งโม-
เสส
14 ธงค่ ายของคนยู ดาห์ ออก
เดินไปเป็นกองๆก่อน มีนาโชน
บุตรชายอัมมีนาดับ เป็นผู้นาํ
พลโยธา
15 เนธันเอลบุตรชายศุอาร์นาํ
พลโยธาตระกูลคนอิสสาคาร์
16 และเอลีอับบุตรชายเฮโลน
นาํพลโยธาตระกูลคนเศบูลุน
17 เมื� อ รื� อพลั บพลาลงแล้ ว
บรรดาบุตรชายของเกอร์ โชน
และบุตรชายของเมรารี ผู้ แบก
หามพลับพลานั�นกย็กเดินไป
18 ธงค่ายของคนรูเบนออกเดิน
ไปเป็นกองๆ เอลีซู ร์บุตรชาย
เชเดเออร์เป็นผู้นาํพลโยธา
19 เชลูมิ เอลบุตรชายซูริ ชัดดัย
นาํพลโยธาตระกูลคนสิเมโอน
20 เอลียาสาฟบุตรชายเดอูเอล
นาํพลโยธาตระกูลคนกาด
21 แล้วคนโคฮาทก็ยกออกเดิน
แบกหามสถานบริสุทธิV  ก่อนที�
พวกนี� ไปถึง เขาก็ตั� งพลับพลา
เสรจ็แล้ว
22 ธงค่ ายคนเอฟราอิ มออก
เดินไปเป็นกองๆ มีเอลีชามา
บุตรชายอัมมีฮูดนาํพลโยธา
23 กาเมลิเอลบุตรชายเปดาซูร์

กันดารวิถี CK

(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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นาํพลโยธาตระกูลคนมนัสเสห์
24 อาบีดันบุตรชายกิเดโอนีนาํ
พลโยธาตระกูลคนเบนยามิน
25 แล้วธงค่ายคนดานเป็นพวก
ระวังท้ายของค่ายทั�งหมด ได้ยก
ออกเดินไปเป็นกองๆ มีอาหิ-
เยเซอร์บุตรชายอัมมี ชัดดัยนาํ
พลโยธา
26 ปากีเอลบุตรชายโอครานนาํ
พลโยธาตระกูลคนอาเชอร์
27 อาหิราบุตรชายเอนันนาํพล
โยธาตระกูลคนนัฟทาลี
28 นี� เป็ นอั นดั บการเดิ นทาง
ของคนอิสราเอลตามเหล่ าพล
โยธาของเขา เมื�อเขายกออกเดิน
ไป
29 โมเสสพูดกับโฮบับบุตรชาย
เรกูเอลคนมีเดียน พ่อตาของ
โมเสสว่า "เราทั�งหลายออกเดิน
ไปสู่ที�ซึ� งพระเยโฮวาห์ตรัสไว้ว่า
`เราจะยกให้แก่ เจ้ าทั� งหลาย'
เชิญไปกับเราเถิด และเราทั� ง
หลายจะทาํดีแก่ท่าน เพราะพระ
เยโฮวาห์ทรงสัญญาให้ของดีแก่
คนอิสราเอล"
30 แต่เขาตอบโมเสสว่า "เราจะ
ไม่ไป เราจะกลับไปเมืองของเรา
ยังวงศ์ญาติของเรา"
31 และโมเสสว่า "ขออย่าพราก
จากเราไปเลย ท่านทราบอยู่แล้ว
ว่า เราต้องตั� งค่ายอยู่ในถิ�นทุร-
กันดาร และท่านจะได้เป็นดัง

นัยน์ตาของเรา
32 ถ้ าท่ านไปกับเราทั� งหลาย
พระเยโฮวาห์ทรงกระทาํดีอะไร
แก่เรา เราจะกระทาํอย่างนั�นแก่
ท่าน"
33 เขาทั� งหลายก็ออกเดินจาก
ภูเขาของพระเยโฮวาห์ระยะทาง
สามวัน หีบพันธสัญญาของพระ
เยโฮวาห์นาํหน้ าเขาไปสามวัน
เพื�อหาที�พักให้เขา
34 เขาทั� งหลายยกค่ายไปเมื�อไร
เมฆของพระเยโฮวาห์กอ็ยู่เหนือ
เขาในกลางวันเมื�อนั�น
35 ต่อมา เมื� อหีบยกออกเดิน
เมื�อไร โมเสสกราบทูลว่า "ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ� นเถิด
ให้ ศัตรูทั� งหลายของพระองค์
กระจัดกระจายไป ให้ผู้ที�ชังพระ
องค์หลีกหนีพระองค์ไป"
36 เมื� อหีบยับยั� งท่านกราบทูล
ว่า "โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
เสดจ็กลับมาสู่คนอิสราเอลที�นับ
เป็นพันๆเถิด"

พระเจ้าทรงพระพิโรธ
ประชาชนขี( บ่น

11
เมื� อประชาชนบ่น พระ
เยโฮวาห์ทรงไม่พอพระ

ทัย พระเยโฮวาห์ทรงสดับแล้ว
ทรงพระพิโรธ มีไฟของพระเย-
โฮวาห์มาไหม้อยู่ท่ามกลางเขา
เผาค่ายรอบนอกเสียบ้าง
2 แล้ วคนทั� งหลายจึ งร้ องต่ อ

กันดารวิถี CK, CC

(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�อโมเสสได้อธิษ-
ฐานต่อพระเยโฮวาห์ ไฟกด็ับ
3 เขาจึ งเรี ยกชื� อตาํบลนั� นว่ า
ทาเบราห์ เพราะไฟของพระเย-
โฮวาห์มาไหม้อยู่ท่ามกลางเขา
ทั�งหลาย
4คนที�ปะปนมากับเขาทั� งหลาย
เป็นคนโลภมาก ทั�งคนอิสราเอล
ก็ร้องไห้ครํ�าครวญอีกว่า "ผู้ใด
จะให้เนื� อเรากิน
5 เราระลึกถึงปลาที� เราเคยกิน
ในอียิปต์โดยไม่ต้องซื� อ   ทั�ง
แตงกวา แตงโม กระเทียมจีน
หอมใหญ่ หัวกระเทียม
6บัดนี� จิตใจของเราก็เหี� ยวแห้ง
ลง ไม่มีอะไรให้เราดูเลยนอก
จากมานานี� "
7 มานานั� นเหมื อนเมล็ดผั กชี
สีเหมือนยางไม้หอม
8ประชาชนก็เที� ยวออกไปเก็บ
มาโม่หรือตาํในครกและใส่หม้อ
ต้มทาํขนม รสของมานาเหมือน
รสนํ�ามันสด
9 กลางคื นเมื� อนํ�า ค้ างตกมา
เหนือค่าย มานากต็กมาด้วย
โมเสสบ่นเรื�องภาระของท่าน

10 โมเสสได้ ยินประชาชนร้อง
ไห้ไปทั�วครอบครัวทั�งหลาย ต่าง
คนต่างอยู่ที�ประตูเต็นท์ของตน
พระเยโฮวาห์ทรงกริ� วยิ�งนัก โม-
เสสกไ็ม่พอใจด้วย
11 โมเสสจึงกราบทูลพระเยโฮ-

วาห์ว่า "ไฉนพระองค์จึงให้ผู้
รับใช้ของพระองค์ลาํบากลาํบน
เช่นนี�  เหตุใดข้าพระองค์ไม่เป็น
ที� โปรดปรานในสายพระเนตร
ของพระองค์ พระองค์จึงทรง
วางภาระของชนชาติทั� งหมดนี�
ลงบนข้าพระองค์
12 ข้าพระองค์ตั� งครรภ์คนเหล่า
นี� มาหรือ ข้าพระองค์ยังคนเหล่า
นี� ให้เกิดมาหรือ พระองค์จึง
ตรัสแก่ข้าพระองค์ว่า `จงอุ้ มเขา
ไว้ ในอกของเจ้ าอย่ างพ่ อบุญ
ธรรมอุ้ มลูกแดงนาํมาสู่ แผ่นดิน
ที� พระองค์ ปฏิ ญาณจะให้ แก่
บรรพบุรุษของเขา'
13 ข้าพระองค์จะได้เนื� อมาจาก
ไหนให้คนทั� งหมดนี�  เพราะเขา
ร้องไห้ต่อข้าพระองค์ว่า `ขอ
เนื� อให้เรากิน'
14 ข้าพระองค์ไม่สามารถหอบ
อุ้ มคนเหล่านี� แต่ลาํพังได้ เป็น
ภาระหนักเกินแก่ข้าพระองค์
15 ถ้าพระองค์จะทรงปฏิบัติแก่
ข้าพระองค์อย่างนี� แล้ว ข้าพระ
องค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์  ถ้า
ข้าพระองค์เป็นที� โปรดปรานใน
สายพระเนตรของพระองค์ ขอ
ทรงประหารข้าพระองค์เสียทัน
ทีเถิด อย่าให้ข้าพระองค์แลเห็น
ความชั�วร้ายของข้าพระองค์เลย"

ผูใ้หญ่เจ็ดสิบคน
16 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส

กันดารวิถี CC

(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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ว่า "จงรวบรวมพวกผู้ใหญ่ใน
อิสราเอลให้เราเจ็ดสิบคน เป็น
คนที�เจ้าทราบว่า เป็นผู้ใหญ่ใน
ประชาชน และเป็นเจ้าหน้าที�
เหนือเขาทั� งหลาย จงพาเขา
มาที�พลับพลาแห่งชุมนุมให้เขา
ยืนอยู่พร้อมกับเจ้าที�นั�น
17 เราจะลงมาสนทนากับเจ้าที�
นั� น และเราจะเอาวิญญาณที�มี
อยู่บนเจ้ามาใส่บนคนเหล่านั� น
เสียบ้าง ให้เขาทั� งหลายแบก
ภาระของชนชาตินี� ด้ วยกันกับ
เจ้า เพื� อเจ้าจะมิได้ทนแบกอยู่
แต่ลาํพัง
18 และจงกล่าวแก่คนทั� งปวงว่า
`ท่านทั� งหลายจงชาํระตัวให้บริ-
สุทธิV สาํหรับพรุ่งนี�  ท่านจะได้
รับประทานเนื� อ เพราะท่าน
ร้องไห้ ต่อพระกรรณของพระ
เยโฮวาห์ว่า "ผู้ใดจะให้เนื� อเรา
กิน เมื� อเราอยู่ในอียิปต์เราก็
สุขสบาย"  เพราะเหตุนี� พระเย-
โฮวาห์ จะทรงประทานเนื� อให้
ท่านทั�งหลายรับประทาน
19 ท่ านจะมิ ได้ รับประทานวัน
เดียว หรือสองวัน หรือห้าวัน
หรือสิบวัน หรือยี�สิบวัน
20 แต่หนึ�งเดือนเตม็ จนเนื� อจะ
ล้นออกมาทางรู จมู กของท่ าน
จนท่านเอือม เพราะท่านได้ทอด
ทิ� งพระเยโฮวาห์ผู้อยู่ท่ามกลาง
ท่านทั�งหลาย และได้ร้องไห้ต่อ

พระองค์กล่าวว่า "ไฉนเราจึงได้
ออกมาจากอียิปต์"'"
21 แต่โมเสสกราบทูลว่า "คนที�
ข้าพระองค์อยู่ท่ามกลางเขานั� น
เป็นทหารราบหกแสนคน และ
พระองค์ตรัสว่า `เราจะให้เนื� อ
เขาทั�งหลายกินครบเดือนหนึ�ง'
22 จะเอาฝู งแพะแกะฝู งวั วมา
ฆ่าให้เขาให้พอเขากินหรือ จะ
รวบรวมปลาทั� งหมดในทะเลให้
เขาให้พอเขากินหรือ"
23 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า "พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์
สั�นไปหรือ บัดนี� เจ้าจะเห็นว่าคาํ
ของเราจะสาํเร็จเพื�อเจ้าจริงหรือ
ไม่"
24 โมเสสก็ออกไปบอกแก่คน
ทั� งปวงถึงพระดาํรัสของพระเย-
โฮวาห์ และท่านได้รวบรวมพวก
ผู้ ใหญ่ในประชาชนได้ เจ็ดสิ บ
คน  แต่งตั� งเขาไว้ให้ยืนรอบ
พลับพลา
25 แล้วพระเยโฮวาห์เสดจ็ลงมา
ในเมฆและตรัสกับโมเสส และ
เอาวิญญาณที�มีอยู่บนโมเสสบ้าง
ใส่บนพวกผู้ใหญ่เจ็ดสิบคนนั� น
และต่อมาเมื� อวิญญาณอยู่ บน
เขาทั� งหลายแล้ว เขาทั� งหลายก็
พยากรณ์ แต่เขาทั� งหลายก็ไม่
ทาํอีก
26 ยังมีสองคนที�อยู่ในค่าย คน
หนึ� งชื� อเอลดาด อีกคนหนึ� งชื� อ

กันดารวิถี CC

(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
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เมดาด และวิญญาณอยู่บนเขา
เขาเป็นคนที� ได้ลงทะเบียนไว้
แต่ไม่ได้มาที�พลับพลา เขา
พยากรณ์ในค่าย
27 มี ชายหนุ่ มคนหนึ� ง วิ� งมา
บอกโมเสสว่า "เอลดาดและเม-
ดาดกาํลังพยากรณ์อยู่ในค่าย"
28 และโยชูวาบุตรชายนูนเป็นผู้
รับใช้ของโมเสส เป็นคนหนุ่ม
มากล่าวว่า "โมเสสเจ้านายของ
ข้าพเจ้า ขอห้ามเขาเสีย"
29 แต่โมเสสบอกเขาว่า "ท่าน
เจบ็ร้อนแทนเราหรือ เราใคร่ให้
ประชาชนของพระเยโฮวาห์เป็น
ผู้พยากรณ์ทุกคน และใคร่
ให้พระเยโฮวาห์ทรงใส่วิญญาณ
ของพระองค์ไว้บนเขาเหล่านั�น"
30 โมเสสและพวกผู้ ใหญ่ของ
คนอิสราเอลกก็ลับไปค่าย

ฝูงนกคุ่มและภยัพิบติั
มาสู่ประชาชนขี( บ่น

31 มีลมพัดมาจากพระเยโฮวาห์
พาฝูงนกคุ่มมาจากทะเล ให้มา
ตกอยู่ที� ข้างค่ายรอบค่ายทุกทิศ
ห่างออกไปเป็นหนทางเดินวัน
หนึ�ง สูงพ้นพื� นดินประมาณสอง
ศอก
32 วั นนั� นประชาชนก็ ลุ กขึ� น
เที� ยวจับนกคุ่ มทั� งวันและคืน
และตลอดวันรุ่งขึ� นด้วย คนที�
จับได้น้อยที�สุดได้ถึงสิบโฮเมอร์
แล้วเขาเอามาวางตากทั�วค่าย

33 เมื� อเนื� อยั งติ ดฟั นเขาทั� ง
หลายอยู่ ยังรับประทานไม่ทัน
หมด พระเยโฮวาห์ทรงกริ� ว
ประชาชนยิ�งนัก พระเยโฮวาห์ก็
ทรงประหารประชาชนเสียด้วย
ภัยพิบัติอย่างร้ายแรง
34 เขาจึงเรียกชื� อตาํบลนั� นว่า
ขิบโรทหัทธาอาวาห์ เพราะที�นั�น
เขาฝังศพคนทั�งปวงที�โลภมาก
35 ประชาชนได้ยกเดินจากขิบ-
โรทหัทธาอาวาห์ถึงฮาเซโรทและ
ยับยั�งที�ฮาเซโรท
อาโรนและมิเรียมอิจฉาโมเสส

12
มิ เ รี ยมและอาโรนได้
พูดติโมเสส เหตุหญิง

คนเอธิโอเปียที�ท่านได้แต่งงาน
ด้วย เพราะโมเสสได้แต่งงานกับ
หญิงคนเอธิโอเปียคนหนึ�ง
2 เขาทั� งสองกล่าวว่า "พระเย-
โฮวาห์ตรัสทางโมเสสคนเดียว
เท่านั�นจริงหรือ พระองค์ไม่ตรัส
ทางเราบ้างหรือ" พระเยโฮวาห์
ทรงได้ยิน
3(โมเสสเป็นคนถ่อมใจมากยิ� ง
กว่าคนทั�งปวงที�พื� นแผ่นดิน)
4ทันใดนั� น พระเยโฮวาห์ตรัส
กับโมเสสและอาโรนกับมิเรียม
ว่า "เจ้าทั�งสามจงออกมาที�พลับ
พลาแห่งชุมนุม" เขาทั� งสามก็
ออกมา
5พระเยโฮวาห์ก็เสด็จลงมาใน
เสาเมฆ ประทับยืนที�ประตูพลับ

กันดารวิถี CC, CH

(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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พลาแห่งชุมนุม ทรงเรียกอาโรน
และมิเรียม เขาทั� งสองก็มาข้าง
หน้า
6พระองค์ตรัสว่า "จงฟังถ้อย
คาํของเรา ถ้าจะมีผู้พยากรณ์
ท่ามกลางเจ้าทั� งหลาย เราพระ
เยโฮวาห์จะสาํแดงตั วแก่ ผู้ นั� น
เป็นนิมิต เราจะพูดกับเขาทาง
ฝัน
7สาํหรับโมเสสผู้ รับใช้ของเรา
ก็ไม่เป็นเช่นนั�น ในวงศ์วานทั� ง
หมดของเราเขาสัตย์ซื�อ
8 เรา พู ดกั บเขาปากต่ อปาก
อย่างชัดเจน ไม่พูดเร้นลับ และ
เขาเห็นสัณฐานของพระเยโฮ-
วาห์ ไฉนเจ้าไม่กลัวที� จะพูดติ
โมเสสผู้รับใช้ของเรา"
9พระเยโฮวาห์ทรงกริ� วเขามาก
แล้วเสดจ็ไปเสีย
10 เมื�อเมฆลอยพ้นพลับพลาไป
ดูเถิด มิเรียมก็เป็นโรคเรื� อน
ขาวดุจหิมะ อาโรนหันไปดู
มิเรียมและดูเถิด นางเป็นโรค
เรื� อน
11 และอาโรนพูดกับโมเสสว่า
" ข้ าแต่ เ จ้ านายของข้ าพเจ้ า
อนิจจาเอ๋ย ขออย่าลงโทษบาป
เราทั� งสองที�ได้กระทาํความเขลา
และบาปเช่นนี�
12 ขออย่าให้มิเรียมเป็นเหมือน
คนที�ตายแล้ว ดุจคนที�คลอด
จากครรภ์มารดา มีเนื� อกุดไป

ครึ�งหนึ�ง"
13 และโมเสสได้ ร้ องทู ลพระ
เยโฮวาห์ว่า "โอ ข้าแต่พระเจ้า
ขอพระองค์ทรงรักษานาง ข้า
พระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์"
14 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับโม-
เสสว่า "ถ้าพ่อของนางถ่มนํ�าลาย
รดหน้านาง นางจะละอายอยู่
เจ็ดวันมิใช่หรือ จงกักนางไว้
นอกค่ายเจ็ดวัน ภายหลังจึงให้
กลับเข้ามาได้"
15 ดังนั� น มิเรียมจึงถูกกักอยู่
นอกค่ายเจ็ดวัน และประชาชน
ก็มิได้ยกเดินไปจนกว่ามิ เรียม
กลับเข้ามาอีก
16 แล้วภายหลังประชาชนก็ยก
เดิ นจากตาํบลฮาเซโรทไปตั� ง
ค่ายอยู่ที�ถิ�นทุรกันดารปาราน

สิบสองคนไปสอดแนมดู
ที�แผ่นดินคานาอนั

13
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า

2 "จง ส่ งคนไปสอดแนมดู ที�
แผ่นดินคานาอันที� เราให้แก่คน
อิสราเอลนั�น จงส่งคนจากตระ-
กูลของบรรพบุรุษตระกูลละคน
ให้ทุกคนเป็นหัวหน้าในตระกูล
นั�น"
3โมเสสจึงใช้เขาไปจากถิ�นทุร-
กันดารปารานตามพระดาํรัสของ
พระเยโฮวาห์ ทุกคนเป็นหัวหน้า
ในคนอิสราเอล

กันดารวิถี CH, CN

(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 ต่อไปนี� เป็นชื� อของคนเหล่า
นั� น ชัมมูอาบุตรชายศักเกอร์
เป็นตระกูลรูเบน
5ชาฟัทบุตรชายโฮรีเป็นตระกูล
สิเมโอน
6คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์เป็น
ตระกูลยูดาห์
7อิกาลบุตรชายโยเซฟเป็นตระ-
กูลอิสสาคาร์
8โฮเชยาบุตรชายนูนเป็นตระ-
กูลเอฟราอิม
9ปัลทีบุตรชายราฟูเป็นตระกูล
เบนยามิน
10 กั ดเดี ยลบุตรชายโสดี เป็น
ตระกูลเศบูลุน
11 ตระกู ลโยเซฟคื อตระกู ล
มนัสเสห์มีกัดดีบุตรชายสุสี
12 อั มมี เอลบุ ตรชายเกมั ลลี
เป็นตระกูลดาน
13 เสธู ร์ บุตรชายมีคาเอลเป็น
ตระกูลอาเชอร์
14 นาบีบุตรชายโวฟสีเป็นตระ-
กูลนัฟทาลี
15 เ ก อู เ อ ล บุ ต ร ช า ย ม า คี
เป็นตระกูลกาด
16 ชื� อเหล่านี� เป็นชื� อคนที� โม-
เสสใช้ไปสอดแนมที�แผ่นดินนั�น
และโมเสสเรียกชื� อโฮเชยาบุตร
ชายนูนว่า โยชูวา
17 โมเสสใช้ เขาทั� งหลายไป
สอดแนมที�แผ่นดินคานาอันและ
สั�งเขาทั�งหลายว่า "จงขึ� นไปทาง

ใต้นี� แล้วขึ� นไปตามภูเขา
18 ตรวจดู แผ่นดิ นนั� นว่ าเป็น
อย่างไร และว่าคนที�อยู่ในแผ่น
ดินนั� นมีกาํลังแข็งแรงหรืออ่อน
แอ มีคนน้อยหรือมาก
19 ดู ว่าแผ่นดินที� เขาอาศัยอยู่
เป็นอย่างไรบ้าง เป็นแผ่นดิน
ที� ดีหรือเลวอย่างไร และบ้าน
เมืองที� เขาอาศัยอยู่ เป็นอย่างไร
เป็นเต็นท์หรือเป็นป้อมปราการ
ที�เข้มแขง็
20 ดูว่าแผ่นดินอุดมหรือจืด มี
ป่าไม้หรือเปล่า ท่านทั�งหลายจง
มีใจกล้าหาญ และนาํผลไม้ที�
เมืองนั�นกลับมาบ้างด้วย" เวลา
นั�นเป็นฤดูผลองุ่นสุกรุ่นแรก
21 คนเหล่ านั� นจึ งขึ� นไปสอด
แนมแผ่นดิน ตั� งแต่ถิ�นทุรกัน-
ดารศิน จนถึงเรโหบ ที�ทางเข้า
เมืองฮามัท
22 เขาขึ� นไปทางใต้ถึงเมืองเฮ-
โบรน และอาหิมาน เชชัย และ
ทัลมัย คือคนอานาคอยู่ที� นั� น
(เมืองเฮโบรนนี� เขาสร้างมาก่อน
เมืองโศอันในอียิปต์ได้เจด็ปี)
23 เขาทั� งหลายมาถึ งลาํ ธาร
เอชโคล์ ที� นั� นเขาตัดองุ่ นกิ� ง
หนึ� งมีองุ่นพวงหนึ� ง สองคนใช้
ไม้คานหามมา เขาเก็บผลทับ-
ทิมและมะเดื�อมาบ้าง
24 เขาเรียกที�นั�นว่าห้วยเอชโคล์
เพราะพวงผลองุ่ นซึ� งคนอิสรา-

กันดารวิถี CN

(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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เอลได้ตัดมาจากที�นั�น
25 ล่วงมาสี�สิบวันเขาทั� งหลายก็
กลั บมาจากการไปสอดแนมที�
แผ่นดินนั�น
26 เขาทั� งหลายกลับมาถึ งโม-
เสสและอาโรน และมาถึงชุมนุม
ชนอิ สราเอลในถิ� นทุ รกั นดาร
ปารานที�คาเดช เขาเล่าเรื�องให้
ท่านทั� งสองและบรรดาคนอิส-
ราเอลฟัง และให้ดูผลไม้แห่ง
แผ่นดินนั�น
27 เขาทั� งหลายเล่าให้โมเสสฟัง
ว่า "ข้าพเจ้าทั� งหลายได้ไปถึง
แผ่นดินซึ� งท่านใช้ไป มีนํ�านม
และนํ�าผึ� งไหลบริบูรณ์ที�นั� นจริง
และนี� เป็นผลไม้ของเมืองนั�น
28 แต่ คนที� อยู่ ในเมื องนั� นมี
กาํ ลั งมากและเมื องของเขาก็
ใหญ่โตมีกาํแพงล้อมรอบ นอก
จากนั� นข้าพเจ้าทั� งหลายยังเห็น
คนอานาคที�นั�นด้วย
29 คนอามาเลขอยู่ ในแผ่นดิน
ทางใต้ คนฮิตไทต์ คนเยบุสและ
คนอาโมไรต์อยู่บนภูเขา คนคา-
นาอันอาศัยอยู่ที� ริมทะเล และ
ตามฝั�งแม่นํ�าจอร์แดน"
30 แต่คาเลบได้ให้คนทั� งปวง
เงียบต่อหน้าโมเสสกล่าวว่า "ให้
เราขึ� นไปทันทีและยึดเมืองนั� น
เพราะพวกเรามีกาํลังสามารถที�
จะเอาชัยชนะได้"
31 ฝ่ายคนทั� งปวงที� ขึ� นไปสอด

แนมด้วยกันกล่าวว่า "เราไม่
สามารถสู้ คนเหล่านั�นได้ เพราะ
เขามีกาํลังมากกว่าเรา"
32 และเขาได้ กล่ าวร้ ายเรื� อง
แผ่นดินที� เขาได้ไปสอดแนมมา
เล่าให้คนอิสราเอลฟังว่า "แผ่น
ดินที� เราได้ ไปสืบดูตลอดแล้ว
นั� นเป็นแผ่นดินที� กินคนซึ� งอยู่
ในนั�น บรรดาชาวเมืองที�เราเห็น
เป็นคนรูปร่างใหญ่โต
33 ที�นั�นเราเห็นพวกมนุษย์ยักษ์
คือบุตรของคนอานาค ซึ� งมา
จากพวกมนุษย์ยักษ์ เราเป็น
เหมือนตั`กแตนในสายตาของเรา
ในสายตาของเขากเ็หมือนกัน"

ประชาชนไม่กลา้เขา้ไป
แผ่นดินคานาอนั

14
แล้ วบรรดาชุ มนุ มชน
นั� น ก็ร้องลั� นขึ� นมา

ประชาชนร้องไห้ในคืนวันนั�น
2บรรดาคนอิสราเอลได้ บ่นว่า
โมเสสและอาโรน ชุมนุมชนทั� ง
หมดกล่าวแก่ท่านว่า "ให้เรา
ตายเสียที� แผ่นดินอียิปต์ หรือ
ให้เราตายเสียที�ถิ� นทุรกันดารนี�
กด็ีกว่า
3พระเยโฮวาห์นาํเราเข้ามาใน
ประเทศนี� ให้ตายด้วยดาบทาํไม
เล่า ลูกเมียของเราต้องตกเป็น
เหยื�อ ที�เราจะกลับไปอียิปต์ไม่ดี
กว่าหรือ"
4 เขาพูดแก่กันและกันว่า "ให้

กันดารวิถี CN, CJ

(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� นเป็นหัวหน้า
แล้วกลับไปยังอียิปต์เถิด"
5โมเสสกับอาโรนได้ซบหน้าลง
ถึงพื� นดินต่อหน้าที� ประชุมทั� ง
หมดของชุมนุมชนอิสราเอล
6และโยชูวาบุตรชายนูน กับ
คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ เป็น
ผู้ ที� ได้ ร่ วมไปสอดแนมที� แผ่น
ดินนั�น ได้ฉีกเสื� อผ้าของตน
7และกล่าวแก่บรรดาชุมนุมชน
อิสราเอลว่า "แผ่นดินที� เราได้
เที� ยวสอดแนมดูตลอดนั� นเป็น
แผ่นดินที�ดีเหลือเกิน
8 ถ้าพระเยโฮวาห์พอพระทัยใน
พวกเรา พระองค์จะทรงนาํเรา
เข้าไปในแผ่นดินนี�  และทรง
ประทานแก่เรา เป็นแผ่นดินที�มี
นํ�านมและนํ�าผึ� งไหลบริบูรณ์
9ขอแต่อย่าให้พวกเรากบฏต่อ
พระเยโฮวาห์เท่านั� น อย่ากลัว
ชาวแผ่นดินนั� น เพราะเขาทั� ง
หลายเป็นขนมของเราแล้ว ร่ม
ฤทธิV ของเขาก็สูญไปแล้ว พระ
เยโฮวาห์สถิตฝ่ายเรา อย่ากลัว
เขาเลย"
10 แต่ชุมนุมชนทั� งหมดนั� นพูด
กันว่าให้เอาก้อนหินขว้างเขาเสีย
ขณะนั� นสง่าราศีของพระเยโฮ-
วาห์ปรากฏที� พลับพลาแห่งชุม
นุมต่อหน้าบรรดาคนอิสราเอล

โมเสสออ้นวอนต่อพระเจ้า
11 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ

โมเสสว่า "ชนชาตินี� จะสบประ-
มาทเรานานสักเท่าใด แม้ว่า
เราได้กระทาํหมายสาํคัญต่างๆ
ท่ามกลางเขามาแล้ว เขาทั� ง
หลายจะไม่เชื�อเรานานเท่าใด
12 เราจะประหารเขาเสี ยด้ วย
โรคร้ายและตัดเขาเสียจากการ
สืบมรดก เราจะกระทาํให้เจ้า
เป็นประเทศใหญ่โตและแขง็แรง
กว่าเขาอีก"
13 แต่ โมเสสได้กราบทู ลพระ
เยโฮวาห์ว่า "ชาวอียิปต์จะได้ยิน
เรื�องนี�  (เพราะพระองค์ทรงพา
ชาตินี� ออกมาจากท่ามกลางเขา
ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์)
14 ชาวอียิปต์จะเล่าความนั�นแก่
ชาวประเทศนี�  ข้าแต่พระเยโฮ-
วาห์ เขาทั� งหลายได้ยินว่าพระ
องค์สถิตท่ามกลางชนชาตินี�  ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ เขาได้เห็นพระ
พักตร์ของพระองค์ เมฆของ
พระองค์ ตั� งอยู่ เหนื อเขาทั� ง
หลาย พระองค์ทรงนาํเขาใน
เวลากลางวันด้วยเสาเมฆ และ
ในกลางคืนด้วยเสาเพลิง
15 บั ดนี� ถ้ าพระองค์ จะทรง
ประหารชนชาตินี� ดุจคนๆเดียว
ประเทศทั� งหลายที� ได้ยินกิตติ-
ศัพท์ถึงพระองค์จะพูดกันว่า
16 `เพราะพระเยโฮวา ห์ ไ ม่
สามารถพาชนชาตินี� ไปถึงแผ่น
ดินที�พระองค์ทรงปฏิญาณไว้แก่

กันดารวิถี CJ

(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� นไม่ได้ พระองค์จึงทรง
ประหารเขาเสียที� ในถิ� นทุรกัน-
ดาร'
17 บัดนี�  ข้าพระองค์ทูลวิงวอน
ขอพระองค์ทรงบันดาลให้ฤทธิV
อาํนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้
ใหญ่ยิ�งดังพระสัญญาที�ว่า
18 `พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ
ช้า ทรงอุดมในความเมตตา
ทรงโปรดยกโทษความชั� วช้าและ
ให้อภัยการละเมิด แต่ถือว่าไม่มี
โทษหามิได้ ให้โทษเพราะความ
ชั� วช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูก
หลานสามชั�วสี� ชั� วอายุ'
19 ขอทรงประทานอภั ยความ
ชั� วช้าของชนชาตินี� ตามความยิ� ง
ใหญ่แห่งความเมตตาของพระ
องค์ ดังที�พระองค์ทรงประทาน
อภัยชนชาตินี� ตั� งแต่อี ยิปต์จน
บัดนี� "
ทรงพยากรณถ์ึงการพเนจรอยู่

ในถิ�นทุรกนัดารถึงสี�สิบปี
20 แล้วพระเยโฮวาห์ จึงตรัสว่า
"เราให้อภัยตามคาํของเจ้า
21 แต่แท้จริง เรามีชีวิตอยู่แน่
ฉันใด และบรรดาโลกจะเตม็ไป
ด้วยสง่ าราศีของพระเยโฮวาห์
แน่ฉันใด
22 คนทั� งหลายที� ได้ เห็ นสง่ า
ราศีของเรา และได้เห็นการอัศ-
จรรย์ต่างๆที� เราได้กระทาํในอี-
ยิปต์และในถิ�นทุรกันดาร และ

ยังได้ทดลองเรามาตั� งสิบครั� ง
และยังมิได้ฟังเสียงของเรา
23 คนเหล่านี� จะมิ ได้ เห็นแผ่น
ดินที� เราปฏิญาณไว้กับปู่ ย่าตา
ยายของเขาฉันนั� น คนทั� ง
ปวงที� สบประมาทเราจะไม่ ได้
เห็นแผ่นดินนั�นสักคนเดียว
24 แต่ ส่ วนคาเลบผู้ รับใช้ ของ
เรา เพราะมีจิตใจต่างกันและได้
ตามเรามาอย่างเต็มที�  เราก็จะ
ได้นาํเขาไปถึงแผ่นดินที� เขาได้
ไปมาและเชื� อสายของเขาจะได้
กรรมสิทธิV เมืองนั�น
25 (พวกอามาเลขและพวกคา-
นาอันอยู่ที�หว่างเขา) พรุ่งนี� เจ้า
จงกลับไปในถิ� นทุรกันดารตาม
ทางถึงทะเลแดง"
26 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
และอาโรนว่า
27 "เราจะทนชุมนุมชนชั� วร้ายนี�
บ่นต่อเรานานสักเท่าใด เราได้
ยินเสียงบ่นของคนอิสราเอลซึ� ง
เขาบ่นว่าเรา
28 เจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า `เรามีชี วิตอยู่
แน่ฉันใด เราจะกระทาํสิ� งที� เจ้า
ทั� งหลายบ่นให้เราได้ยินแก่เจ้า
ฉันนั�น
29 ซากศพของเจ้ าจะตกหล่น
อยู่ในถิ� นทุรกันดารนี�  จาํนวน
คนทั�งหมดของเจ้านับตั� งแต่อายุ
ยี�สิบปีขึ� นไป ผู้ใดที�บ่นว่าเรา

กันดารวิถี CJ

(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 จะไม่มี สักคนหนึ� งที� มาถึ ง
แผ่นดินที� เราปฏิญาณว่าจะให้
เจ้าอาศัยอยู่ เว้นแต่คาเลบบุตร
ชายเยฟุนเนห์และโยชูวาบุตร
ชายนูน
31 แต่ลูกเล็กที� เจ้าทั� งหลายว่า
จะเป็นเหยื�อนั� นเราจะพาเขาทั� ง
หลายเข้าไป และเขาจะรู้จักแผ่น
ดินที�เจ้าทั�งหลายได้สบประมาท
32 ส่วนเจ้าทั�งหลาย ศพของเจ้า
จะตกหล่นอยู่ในถิ�นทุรกันดารนี�
33 ลูกหลานของเจ้าทั� งหลายจะ
พเนจรอยู่ ในถิ� นทุ รกันดารถึ ง
สี� สิบปี เขาจะทนโทษการเล่นชู้
ของเจ้า จนกว่าจาํนวนซากศพ
ของเจ้าจะอยู่ในถิ�นทุรกันดารนี�
ครบ
34 ตามจาํนวนวันที� เจ้ าเข้ าไป
สอดแนมในแผ่นดินนั� นซึ� งมีสี� -
สิบวัน วันหนึ�งจะเป็นปีหนึ�ง เจ้า
ทั� งหลายจะรับโทษความชั� วช้ า
ของเจ้าอยู่สี� สิบปี เจ้าทั� งหลาย
จะทราบถึงการฝ่าฝืนคาํสัญญา
ของเรา
35 เราผู้เป็นพระเยโฮวาห์ได้ลั�น
วาจาแล้ว เราจะกระทาํดังนั�นแก่
บรรดาชุมนุมชนที� ชั� วร้ายซึ� งร่วม
กันคิดต่อสู้ เรา เขาจะสิ� นสุดลง
ในถิ�นทุรกันดาร เขาจะตายอยู่ที�
นั�น"
36 คนที� โมเสสใช้ไปสอดแนมที�
แผ่นดิน ผู้ที�กลับมาเล่าความใส่

ร้ายแผ่นดินนั� น ซึ� งกระทาํให้
บรรดาชุมนุมชนบ่นว่าโมเสส
37 คนที� มารายงานความร้ าย
เรื�องแผ่นดินนั�นได้ตายเสียด้วย
โรคภัยต่อพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์
38 แต่โยชูวาบุตรชายนูน และ
คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ในหมู่
คนที� ไปสอดแนมที�แผ่นดินยังมี
ชีวิตอยู่
39 และโมเสสเล่าข้อความนี� ให้
คนอิสราเอลทั� งหมดฟัง ประ-
ชาชนกร้็องไห้โศกเศร้ายิ�งนัก
40 และคนทั� งปวงได้ลุกขึ� นแต่
เช้า ขึ� นไปยังที�สูงบนภูเขากล่าว
ว่า "ดูเถิด เราทั�งหลายมาอยู่ที�
นี� แล้ว เราจะเข้าไปยังที�ซึ� งพระ
เยโฮวาห์ทรงสัญญาไว้ เพราะเรา
ได้กระทาํผิดแล้ว"
41 แต่โมเสสกล่าวว่า "เหตุไฉน
ท่ านขัดขืนพระดาํ รั สของพระ
เยโฮวาห์ การนี� จะไม่สาํเรจ็
42 อย่าขึ� นไปเลย เพราะพระ
เยโฮวาห์มิได้อยู่ท่ามกลางท่าน
เกลือกว่า ท่านทั� งหลายจะล้ม
ตายอยู่ต่อหน้าศัตรู
43 เพราะคนอามาเลขและคน
คานาอันอยู่ ข้างหน้าท่าน ท่าน
จะล้มลงด้วยดาบ เพราะท่านได้
หันกลับจากการตามพระเยโฮ-
วาห์ พระเยโฮวาห์จะไม่สถิต
ท่ามกลางท่านทั�งหลาย"

กันดารวิถี CJ

(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 แต่เขาทั� งหลายยังบังอาจขึ� น
ไปที� ยังที�สูงบนเนินเขา แต่หีบ
พันธสัญญาแห่ งพระเยโฮวาห์
และโมเสสมิได้ออกจากค่าย
45 แล้วคนอามาเลขและคนคา-
นาอันที� อยู่บนเนินเขานั� นได้ลง
มาขับไล่เขาให้พ่ายแพ้จนไปถึง
ตาํบลโฮรมาห์

คําสั �งสอนเรื�อง
การถวายเครื�องบูชา

15
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า

2 "จงกล่ าวแก่คนอิ สราเอลว่ า
เมื� อเจ้ าทั� งหลายจะเข้าในแผ่น
ดินที� เจ้าจะเข้าอาศัยอยู่ ซึ� งเรา
ให้แก่เจ้านั�น
3 ถ้ าผู้ ใดจะนาํ เครื� องบูชาจาก
ฝูงวัว หรือจากฝูงแพะแกะไป
ถวายพระเยโฮวาห์ เป็นเครื� อง
บูชาด้วยไฟ คือเครื� องเผาบูชา
หรือเครื� องสัตวบูชาทาํตามคาํ
ปฏิญาณ หรือเป็นเครื� องบูชา
ด้วยใจสมัคร หรือในการเลี� ยง
ตามกาํหนด กระทาํให้มีกลิ�นที�
พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
4ก็ให้ ผู้ ที� นาํเครื� องบูชานั� นนาํ
ธัญญบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์
คือยอดแป้งหนึ� งในสิบเอฟาห์
คลุกกับนํ�ามันหนึ�งในสี� ฮิน
5และเจ้าจงจัดนํ�าองุ่ นหนึ� งในสี�
ฮินสาํหรับลูกแกะทุกตัว เป็น
เครื� องดื� มบูชาคู่ กับเครื� องเผา

บูชาคู่กับเครื�องสัตวบูชา
6หรือสาํหรับแกะผู้ตัวหนึ� งเจ้า
จงจัดธัญญบู ชาด้ วยยอดแป้ ง
สองในสิ บเอฟาห์ คลุ กนํ�า มั น
หนึ�งในสามฮิน
7และสาํหรับเป็นเครื�องดื�มบูชา
เจ้าจงถวายนํ�าองุ่ นหนึ� งในสาม
ฮิน ให้เป็นกลิ�นที�พอพระทัยแด่
พระเยโฮวาห์
8 เมื� อเจ้าจัดวัวผู้เป็นเครื�องเผา
บูชา หรือเป็นเครื�องสัตวบูชาทาํ
ตามคาํปฏิญาณ หรือให้เป็น
สันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์
9ก็ให้ นาํธัญญบูชามี ยอดแป้ง
สามในสิบเอฟาห์คลุกนํ�ามันครึ�ง
ฮิน มาบูชาพร้อมกับวัวผู้นั�น
10 และให้นาํเครื� องดื� มบูชามี
นํ�าองุ่ นครึ� งฮินให้เป็นการบูชา
ด้วยไฟ เป็นกลิ�นที�พอพระทัย
แด่พระเยโฮวาห์
11 จงกระทาํอย่างนี� สาํหรับวัวผู้
หรือแกะผู้ ทุกตัว หรือสาํหรับ
ลูกแกะหรือลูกแพะทุกตัว
12 ตามจาํนวนสัตว์ที� จัดมา จง
กระทาํตามส่วนนี� แก่สัตว์ทุกๆ
ตัว
13 บรรดาชาวพื� นเมืองต้องกระ
ทาํอย่างนี� ทุกคน เมื� อจะถวาย
เครื� องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ� นที�
พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
14 ถ้าคนต่างด้าวที�มาอาศัยอยู่
กับเจ้า หรือคนหนึ�งคนใดท่าม-

กันดารวิถี CJ, CI

(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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กลางเจ้าตลอดชั� วอายุของเจ้า
ใคร่จะถวายเครื� องบูชาด้วยไฟ
เป็นกลิ� นที� พอพระทัยแด่พระ
เยโฮวาห์ ก็ให้เขาทั� งหลาย
กระทาํเหมื อนเจ้ าทั� งหลายได้
กระทาํนั�น
15 จะต้องมี กฎอย่างเดี ยวกั น
สาํหรับชุมนุมชนและสาํหรับคน
ต่ างด้ าวผู้ มาอาศัยอยู่ กั บเจ้ า
เป็นกฎถาวรตลอดชั� วอายุของ
เจ้า คือเจ้าเป็นอย่างใด คนต่าง
ด้ าวก็ เ ป็ นอย่ างนั� นต่ อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์
16 จะต้ องมี พระราชบั ญญั ติ
อย่างเดียวกันและลักษณะอย่าง
เดียวกันสาํหรับเจ้าและสาํหรับ
คนต่ างด้ าวที� มาอาศั ยอยู่ กั บ
เจ้า"
17 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
18 "จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า
เมื�อเจ้าทั� งหลายมาถึงแผ่นดินที�
เราจะพาเจ้าไป
19 และเมื� อเจ้ารับประทานอา-
หารแห่งแผ่นดินนั� น เจ้าจงนาํ
เครื� องบูชาถวายแด่พระเยโฮ-
วาห์
20 จงเอาแป้ งเปียกผลแรกทาํ
ขนมก้อนหนึ� งถวายเป็นเครื� อง
บูชา เป็นเครื� องบูชาที� ได้จาก
ลานนวดข้าว เจ้าจงถวายเช่นว่า
นี�

21 จงเอาแป้งเปียกผลแรกถวาย
เป็นเครื�องบูชาแด่พระเยโฮวาห์
ตลอดชั�วอายุของเจ้า
22 ถ้าเจ้าทั� งหลายได้ประพฤติ
ผิดมิได้รักษาพระบัญญัติเหล่านี�
ทุกประการ ซึ� งพระเยโฮวาห์
ตรัสสั�งแก่โมเสส
23 ทุกประการซึ� งพระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาไว้ทางโมเสส ตั� งแต่
วันที�พระเยโฮวาห์ประทานพระ
บัญชาแก่โมเสส และต่อๆไป
ตลอดชั�วอายุของเจ้า
24 แล้วถ้าประชาชนได้กระทาํ
ผิดโดยไม่เจตนา โดยที� ชุมนุม
ชนไม่รู้ เห็น ชุมนุมชนทั� งหมด
ต้องถวายวัวหนุ่ มตัวหนึ� งเป็น
เครื�องเผาบูชา ให้เป็นกลิ�นที�พอ
พระทัยแด่พระเยโฮวาห์ พร้อม
กับธัญญบูชาและเครื�องดื� มบูชา
คู่กันตามลักษณะ และถวายลูก
แพะผู้ตัวหนึ� งเป็นเครื�องบูชาไถ่
บาป
25 และให้ปุโรหิตทาํการลบมล
ทินบาปให้แก่ ชุมนุมชนอิสรา-
เอลทั�งหมด และเขาทั�งหลายจะ
ได้รับอภัยโทษ เพราะเป็นการ
ผิดโดยไม่เจตนา และเขาจะนาํ
เครื� องบูชาของเขามาถวายด้วย
ไฟแด่พระเยโฮวาห์ และถวาย
เครื�องบูชาไถ่บาปต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ เพราะความผิด
โดยไม่เจตนาของเขา

กันดารวิถี CI

(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 และชุมนุมชนอิสราเอลทั� ง
หมดจะได้รับอภัยโทษ พร้อม
กับคนต่างด้าวผู้ อยู่ ท่ ามกลาง
เขาทั� งหลาย เพราะว่าพลเมือง
ทั�งหมดเกี�ยวพันกับความผิดนั�น
อันเกิดขึ� นโดยไม่เจตนา
27 ถ้าบุคคลคนหนึ�งคนใดกระ-
ทาํผิดโดยไม่รู้ตัว กใ็ห้ผู้นั� นเอา
แพะเมี ยอายุขวบหนึ� งไปเป็น
เครื�องบูชาไถ่บาป
28 และให้ปุโรหิตกระทาํการลบ
มลทินบาปต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ให้บุคคลนั�น ผู้กระทาํ
ผิดเมื� อเขากระทาํบาปโดยไม่ รู้
ตัว เพื�อทาํการลบมลทินบาปเขา
เสีย และเขาจะได้รับอภัยโทษ
29 ให้ เ จ้ ามี พระราชบั ญญั ติ
อย่างเดียวสาํหรับผู้ กระทาํผิด
โดยไม่รู้ตัว  คือคนอิสราเอล ผู้
เป็นชาวพื� นเมืองและผู้ เป็นคน
ต่างด้าวที�อยู่ท่ามกลางเขา
30 แต่ บุ คคลที� บั งอาจกระทาํ
การใดๆโดยพลการ ไม่ว่าเขาจะ
เกิดในแผ่นดินนั� นหรือเป็นคน
ต่างด้าวก็ดี ผู้นั� นเหยียดหยาม
พระเยโฮวาห์ ผู้นั� นจะต้องถูก
ตัดขาดจากชนชาติของตน
31 เพราะเขาได้สบประมาทพระ
ดาํรัสของพระเยโฮวาห์และละ-
เมิดพระบัญญัติของพระองค์ ผู้
นั� นจะต้องถูกตัดขาดอย่างสิ� น
เชิง ให้เขารับโทษความชั� วช้า

ของตน"
พระเจ้าทรงพิพากษา

คนที�ไม่รกัษาวนัสะบาโต
32 ขณะเมื� อคนอิสราเอลอยู่ ใน
ถิ�นทุรกันดาร เขาพบคนหนึ�งไป
เกบ็ฟืนในวันสะบาโต
33 ผู้ ที� พบเขาเก็บฟืนก็พาเขา
มาหาโมเสสและอาโรน และมา
หาชุมนุมชนทั�งหมด
34 เขาจึงจาํคนนั�นไว้ เพราะยัง
ไม่แจ้งว่าจะกระทาํอย่างไรแก่
เขา
35 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า "ชายผู้นั�นต้องถูกโทษ
ถึงตายเป็นแน่  ชุมนุมชนทั� ง
หมดต้องเอาหินขว้างเขาที�นอก
ค่าย"
36 และชุมนุมชนทั� งหมดจึงพา
เขามานอกค่าย และเอาหินขว้าง
เขาจนตาย ตามที�พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาโมเสส

ดา้ยสีฟ้า
37 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
38 "จงพูดกับคนอิสราเอลและ
สั� งเขาให้ ทาํ พู่ ที� มุ มชายเสื� อ
ตลอดชั�วอายุของเขา ให้เอาด้าย
สีฟ้าติดพู่ที�มุมทุกมุม
39 เพื� อเจ้ าจะมองดู พู่ นั� นและ
จดจาํพระบัญญัติทั� งสิ� นของพระ
เยโฮวาห์ และปฏิบัติตาม เพื�อ
เจ้าจะไม่กระทาํอะไรตามความ

กันดารวิถี CI

(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
หลงตามนั�น
40 เพื�อว่าเจ้าจะจดจาํและกระ-
ทาํตามบัญญัติทั�งสิ� นของเราและ
เป็นคนบริสุทธิV แด่พระเจ้าของ
เจ้า
41 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้าผู้นาํเจ้าออกจากแผ่นดิน
อียิปต์ เพื�อเป็นพระเจ้าของเจ้า
เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เจ้า"

การกบฏของโคราห์

16
โคราห์ บุตรชายอิสฮาร์
ผู้เป็นบุตรชายโคฮาท ผู้

เป็นบุตรชายเลวี กับดาธานและ
อาบีรัม บุตรชายเอลีอับ กับโอน
บุตรชายเปเลท บุตรชายรูเบน
พาคนไป
2และไปยืนต่อหน้าโมเสสพร้อม
กั บคนอิ สราเอลจาํ นวนหนึ� ง
เป็นเจ้านายของชุมนุมชน มีสอง
ร้อยห้าสิบคนที� เลือกมาจากที�
ประชุม เป็นคนมีชื�อ
3และเขาทั� งหลายมาประชุมกัน
ต่อโมเสสต่ออาโรน กล่าวแก่
ท่านทั�งสองว่า "ท่านทาํเกินเหตุ
ไป เพราะว่าชุมนุมชนทั�งหมดก็
บริสุทธิV ทุกๆคน และพระเยโฮ-
วาห์ทรงสถิตท่ามกลางเขา เหตุ
ใดท่านจึงผยองขึ� นเหนือชุมนุม
ชนของพระเยโฮวาห์"
4ครั� นโมเสสได้ยินก็ซบหน้าลง

ถึงดิน
5 ท่ านจึ ง พู ดกั บโคราห์ และ
พรรคพวกทั� งหมดของเขาว่ า
"พรุ่ งนี� เช้าพระเยโฮวาห์จะทรง
สาํแดงให้เห็นว่า ผู้ ใดเป็นของ
พระองค์และใครเป็นคนบริสุทธิV
และจะทรงให้ผู้นั� นเข้าใกล้พระ
องค์ ผู้ ใดที�พระองค์ทรงเลือก
พระองค์จะทรงให้ เข้ าไปใกล้
พระองค์
6จงกระทาํอย่างนี�  ให้โคราห์
และพรรคพวกทั� งหมดของเขา
นาํกระถางไฟมา
7จงเอาไฟใส่และใส่เครื�องหอม
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ใน
วันพรุ่งนี�  ผู้ ใดที�พระเยโฮวาห์
ทรงเลื อกก็จะเป็นคนบริสุทธิV
บุตรชายของเลวีเอ๋ย ท่านทั� ง
หลายได้กระทาํเกินเหตุไป"
8 และโมเสสพูดกั บโคราห์ ว่ า
"พวกท่านผู้เป็นบุตรชายของเลวี
จงฟัง
9 เป็นการเล็กน้อยสาํหรับท่าน
อยู่หรือซึ� งพระเจ้าแห่งอิสราเอล
ได้แยกท่านออกจากชุมนุมชน
อิสราเอล เพื�อนาํท่านให้มาใกล้
พระองค์ ให้ปฏิบัติงานในพลับ
พลาของพระเยโฮวาห์และยืนอยู่
ต่อหน้าชุมนุมชนเพื�อปรนนิบัติ
เขา
10 และพระองค์ทรงนาํท่านมา
ใกล้พระองค์รวมทั� งพี� น้องทั� ง

กันดารวิถี CI, CP

(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
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สิ� นของท่าน คือลูกหลานของ
เลวี ท่านทั� งหลายแสวงหาตาํ-
แหน่งปุโรหิตด้วยหรือ
11 เพราะฉะนั� น ที� ท่านและ
พรรคพวกทั� งหมดของท่ านได้
ประชุมกันก็เป็นการต่อสู้ พระ
เยโฮวาห์ ส่วนอาโรนเป็นอะไร
เล่าที�ท่านได้บ่นว่าเขา"
12 โมเสสใช้ให้ไปเรียกดาธาน
และอาบีรัมบุตรชายเอลีอับ เขา
ทั�งสองว่า "เราจะไม่ขึ� นไป
13 เป็นการเล็กน้อยอยู่ หรือที�
ท่านนาํพวกเราจากแผ่นดินที�มี
นํ�า นมและนํ�า ผึ� งไหลบริ บู รณ์
เพื�อจะฆ่าพวกเราเสียในถิ�นทุร-
กันดาร และท่านจะได้ตั� งตัวขึ� น
เป็นเจ้านายเหนือพวกเราด้วย
14 ยิ� งกว่ านั� นอี กท่ านมิ ได้นาํ
พวกเราเข้ าไปยั งแผ่นดิ นที� มี
นํ�านมและนํ�าผึ� งไหลบริบูรณ์ มิ
ได้ให้พวกเรารับที� นาหรือสวน
องุ่ นเป็นมรดก ท่านจะควักตา
คนเหล่านี� ออกเสียหรือ เราจะ
ไม่ขึ� นไป"
15 โมเสสโกรธมากและกราบ
ทูลพระเยโฮวาห์ว่า "ขออย่าทรง
โปรดปรานเครื� องบูชาของเขา
เลย ข้าพระองค์มิได้เอาลาของ
เขามาสักตัวหนึ� ง และข้าพระ
องค์มิได้ทาํอันตรายเขาสักคน
เดียว"
16 และโมเสสพูดกับโคราห์ ว่า

"ตัวท่านและพรรคพวกทั� งหมด
ของท่านจงเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์
ในวันพรุ่งนี�  ทั� งตัวท่าน พรรค
พวกของท่านและอาโรน
17 ให้ทุกคนนาํกระถางไฟของ
ตนไป ใส่เครื�องหอมในนั�น ให้
ทุกคนนาํกระถางไฟเข้าเฝ้าพระ
เยโฮวาห์ มีกระถางไฟสองร้อย
ห้าสิบด้วยกัน ตัวท่านด้วย และ
อาโรน ต่างจงเอากระถางไฟของ
ตนไป"
18 ดังนั� น ทุกคนจึงนาํกระถาง
ไฟของเขา ต่างเอาไฟใส่และเอา
เครื�องหอมใส่ และเข้าไปยืนอยู่
ที� ประตู พลั บพลาแห่ งชุ มนุ ม
พร้อมกับโมเสสและอาโรน
19 โคราห์ ก็ ร่ วมชุมนุมชนทั� ง
หมดที� ประตูพลับพลาแห่งชุม
นุมประจัญหน้าเขาทั�งสอง และ
สง่าราศีของพระเยโฮวาห์กป็รา-
กฏต่อบรรดาชุมนุมชน
20 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
และอาโรนว่า
21 "จงแยกตัวออกเสียจากชุม
นุมชนนี�  เพื� อเราจะผลาญเขา
เสียในพริบตาเดียว"
22 เขาทั� งสองซบหน้าลงถึงดิน
กราบทูลว่า "โอ ข้าแต่พระเจ้า ผู้
ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณ
ของมนุษย์ทั� งสิ� น เมื� อคนเดียว
กระทาํผิด พระองค์จะทรงพระ
พิโรธแก่ชุมนุมชนทั�งหมดหรือ"

กันดารวิถี CP

(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
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แผ่นธรณีก็อา้ปากออก
กลืนพวกกบฏ

23 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
24 "จงกล่าวแก่ชุมนุมชนว่า จง
ออกไปให้ห่างจากเตน็ท์ของโค-
ราห์ ดาธาน และอาบีรัม"
25 แล้วโมเสสลุกขึ� นไปหาดา-
ธานและอาบีรัมและพวกผู้ใหญ่
แห่งอิสราเอลกต็ามท่านไป
26 โมเสสจึงกล่าวแก่ชุมนุมชน
นั�นว่า "ท่านทั�งหลายออกไปเสีย
ให้ห่างจากเตน็ท์ของคนชั�วเหล่า
นี�  อย่าแตะต้องอะไรของเขาเลย
เกลือกว่าท่านทั� งหลายจะต้อง
ถูกกวาดไปกับบรรดาการบาป
ของเขาด้วย"
27 ดังนั�น เขาทั�งหลายกอ็อกไป
ให้ ห่ างจากเต็นท์ ของโคราห์
ดาธาน และอาบีรัม และดาธาน
กับอาบีรัมออกมายืนอยู่ที�ประตู
เต็นท์ของตน พร้อมกับภรรยา
บุตรชายและลูกเลก็ๆของเขา
28 และโมเสสพูดว่า "ดังนี�
แหละท่านทั� งหลายจะได้ทราบ
ว่า พระเยโฮวาห์ใช้ให้ข้ามา
กระทาํการทั�งสิ� นนี�  ข้ามิได้กระ-
ทาํตามอาํเภอใจข้าเอง
29 ถ้ าคนเหล่ านี� ตายอย่างคน
ธรรมดาทั� งปวง หรือเหตุการณ์
อย่างคนธรรมดามาเยี� ยมเยียน
เขา กห็มายว่าพระเยโฮวาห์มิได้

ทรงใช้ข้ามา
30 แต่ถ้ าพระเยโฮวาห์บันดาล
อะไรใหม่เกิดขึ� นและแผ่นธรณี
อ้ าปากกลื นคนเหล่ านี� เ ข้ าไป
พร้อมกับข้าวของทั� งหมดของ
เขา และเขาทั�งหลายลงไปสู่แดน
คนตายทั� งเป็น ท่านทั� งหลายจง
ทราบเถิดว่า คนเหล่านี� ได้สบ
ประมาทพระเยโฮวาห์"
31 ต่อมา เมื�อท่านกล่าวบรรดา
คาํเหล่านี� จบ แผ่นดินใต้ที� เขา
เหล่านั�นยืนอยู่กแ็ยกออก
32 และแผ่นธรณีก็อ้ าปากออก
กลืนเขาทั� งหลาย กับครอบครัว
และบรรดาคนของโคราห์ และ
ข้าวของทั�งหมดของเขา
33 ดังนั� นเขาทั� งหลายพร้อมกับ
ข้าวของทั� งหมดของเขาลงไปสู่
แดนคนตายทั� งเป็น และแผ่น
ดินก็งับเขาไว้และเขาทั� งหลายก็
พินาศเสียจากท่ามกลางที�ประ-
ชุม
34 อิสราเอลทั� งหมดที� อยู่ รอบ
เขาได้ยินเสียงร้องของเขาก็หนี
ไป เพราะเขากล่าวว่า "เกลือกว่า
ธรณีจะกลืนเราเสีย"
35 และไฟออกมาจากพระเย-
โฮวาห์ เผาผลาญคนทั�งสองร้อย
ห้าสิบที� ได้ถวายเครื� องหอมนั� น
เสีย
36 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรัสกั บ
โมเสสว่า

กันดารวิถี CP

(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 "จงบอกเอเลอาซาร์บุตรชาย
อาโรนปุโรหิต ให้เอากระถางไฟ
ออกเสียจากเปลวเพลิง และเจ้า
จงกระจายก้อนไฟออกห่างๆกัน
เพราะกระถางไฟเหล่านั� นบริ-
สุทธิV
38 คือกระถางไฟของคนเหล่านี�
ที� ได้กระทาํบาปจนถึงเสียชี วิต
นั� น จงตีแผ่ทาํเป็นแผ่นคลุม
แท่นบูชา เพราะได้ถวายกระถาง
เหล่านั� นต่อพระพักตร์พระเย-
โฮวาห์ จึงเป็นสิ�งบริสุทธิV  ดังนั�น
สิ� งเหล่านี� จะเป็นหมายสาํคัญแก่
คนอิสราเอล"
39 ดังนั�น เอเลอาซาร์ปุโรหิตจึง
นาํกระถางไฟทองสัมฤทธิV  ซึ�งผู้
ที� ถูกไฟเผานาํไปบูชา มาตีแผ่
ออกเป็นแผ่นคลุมแท่นบูชา
40 ให้ เป็ นเครื� องเตื อนใจคน
อิสราเอล เพื�อว่าคนสามัญผู้ที�มิ
ใช่เป็นเชื� อสายของอาโรน จะมิ
ได้เข้าไปเผาเครื�องหอมถวายต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เกลือก
ว่าจะเป็นอย่างโคราห์และพรรค
พวกของเขา ดังที�พระเยโฮวาห์
ตรัสกับเอเลอาซาร์ทางโมเสส
41 พอรุ่ งขึ� นบรรดาชุมนุมชน
อิสราเอลก็บ่นว่าโมเสสและอา-
โรนว่า "ท่านได้ประหารชีวิตคน
ของพระเยโฮวาห์เสีย"
42 ต่อมาเมื� อชุมนุมชนมาประ-
ชุมประจัญหน้าโมเสสและอา-

โรน เขาหันหน้ามาสู่ พลับพลา
แห่งชุมนุม และดูเถิด เมฆมา
คลุมพลับพลานั�น และสง่าราศี
ของพระเยโฮวาห์กป็รากฏ
43 โมเสสกับอาโรนจึงมาหน้า
พลับพลาแห่งชุมนุม

การออ้นวอนของโมเสส
ช่วยคนอิสราเอลใหร้อด

44 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า
45 "จงออกไปเสียจากท่ามกลาง
ประชุมชนนี�  เพื� อเราจะผลาญ
เขาทั� งหลายเสียในพริบตาเดียว"
และท่านทั� งสองก็ซบหน้าลงถึง
ดิน
46 โมเสสพูดกับอาโรนว่า "จง
เอากระถางไฟ เอาไฟจากแท่น
บูชาใส่ไว้ แล้วใส่เครื�องหอมรีบ
นาํไปที� ชุมนุมชน ทาํการลบมล
ทินบาปของชุมนุมชนนั� นเสี ย
เพราะพระพิโรธพลุ่ งออกมาจาก
พระเยโฮวาห์แล้ว ภัยพิบัติได้
บังเกิดขึ� น"
47 อาโรนจึงนาํกระถางไฟดังที�
โมเสสบอกวิ�งเข้าไปท่ามกลางที�
ประชุม และดูเถิด ภัยพิบัติได้
บังเกิดขึ� นแก่ประชาชนแล้ว และ
ท่านได้ใส่เครื�องหอมและทาํการ
ลบมลทินบาปของประชาชน
48 ท่านได้ยืนอยู่ระหว่างคนตาย
กับคนเป็น และภัยพิบัตินั�นกถู็ก
ระงับแล้ว

กันดารวิถี CP

(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� ตายด้วยภัยพิ-
บัติมีหนึ� งหมื�นสี� พันเจ็ดร้อยคน
ไม่นั บคนที� ตายด้ วยเรื� องของ
โคราห์
50 เมื� อภั ยพิ บัติ ถู กระงับแล้ว
อาโรนก็กลับไปหาโมเสสที�ประ-
ตูพลับพลาแห่งชุมนุม

ไมเ้ทา้ของอาโรนไดง้อก
มีดอกตูมและดอกบาน

17
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า

2 "จงพูดกั บคนอิ สราเอลและ
เอาไม้เท้ามาจากเขา เรือน
บรรพบุรุษละอันจากประมุขทุก
คน ตามเรือนบรรพบุรุษ เป็น
ไม้เท้าสิบสองอัน เขียนชื� อชาย
เจ้าของไม้ไว้บนไม้เท้าทุกอัน
3 เขียนชื� อของอาโรนไว้บนไม้
เท้าของคนเลวี เพราะจะมีไม้
เท้าอันเดียวสาํหรับหัวหน้าเรือน
บรรพบุรุษหนึ�ง
4 จงวางไม้ เท้ าเหล่ านั� นไว้ ใน
พลับพลาแห่งชุมนุม ต่อหน้า
พระโอวาทที�ที� เราพบกับเจ้าทั� ง
หลาย
5และต่อมาไม้เท้าของชายผู้ที�
เราโปรดเลือกนั�นจะงอก เช่นนี�
เราจะกระทาํให้เสียงบ่นของคน
อิสราเอล ซึ� งเขาบ่นต่อเจ้าสงบ
ลงเสียจากเรา"
6โมเสสจึงสั�งคนอิสราเอล และ
ประมุขของท่านทุกคนก็มอบไม้

เท้าแก่ท่านคนละอันตามเรือน
บรรพบุรุษ เป็นไม้เท้าสิบสอง
อัน และไม้เท้าของอาโรนก็อยู่
ในไม้เท้าเหล่านั�นด้วย
7และโมเสสวางไม้เท้าเหล่านั� น
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที�ใน
พลับพลาพระโอวาท
8อยู่มาวันรุ่งขึ� นโมเสสได้เข้าไป
ในพลับพลาพระโอวาท ดูเถิด
ไม้ เท้ าของอาโรนสาํหรับวงศ์
วานเลวีได้งอก มีดอกตูมและ
ดอกบาน และเกิดผลอัลมันด์
สุกบ้าง
9แล้วโมเสสนาํไม้ เท้ าทั� งหมด
จากที� ตรงพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์มายังคนอิสราเอลทั� งหมด
เขาได้ตรวจดู และทุกคนกน็าํไม้
เท้าของตนไป
10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า "จงนาํไม้เท้าของอาโรนกลับ
ไปวางไว้ต่อหน้าพระโอวาท เกบ็
ไว้เป็นหมายสาํคัญสาํหรับเตือน
พวกกบฏ เพื� อเจ้าจะให้เขาทั� ง
หลายยุติการบ่นว่าเรา เพื� อเขา
จะไม่ต้องตาย"
11 โมเสสก็กระทาํเช่นนี�  พระ
เยโฮวาห์ ตรัสสั� งท่ านอย่ างไร
ท่านกก็ระทาํอย่างนั�น
12 และคนอิสราเอลพูดกับโม-
เสสว่า "ดูเถิด เราพินาศ เราถึง
หายนะ เราถึงหายนะหมดแล้ว
13 ผู้ ใดที� มาใกล้พลับพลาแห่ง

กันดารวิถี CP, CM

(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
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พระเยโฮวาห์ต้องตาย   เราจะ
ต้องตายหมดหรือ"

คําสั �งสอน
และคําบญัชา

สําหรบัอาโรนและคนเลวี

18
ดังนั� นพระเยโฮวาห์ตรัส
กับอาโรนว่า "เจ้าและ

บุตรชายของเจ้า และวงศ์วาน
บิดาของเจ้าจะต้องรับโทษความ
ชั�วช้าเนื�องด้วยสถานบริสุทธิV  ทั�ง
เจ้าและบุตรชายของเจ้าจะต้อง
รับโทษความชั� วช้า เนื� องด้วย
หน้าที�ปุโรหิตของเจ้า
2และจงนาํพี� น้องของเจ้ามาใกล้
เจ้า ซึ� งเป็นตระกูลเลวี ตระกูล
บิดาของเจ้ าเพื� อเขาจะสมทบ
กับเจ้า และปรนนิบัติเจ้าขณะที�
เจ้าและบุตรชายปรนนิบัติอยู่ต่อ
หน้าพลับพลาพระโอวาท
3 เขาทั� งหลายจะคอยรับใช้เจ้า
และรับใช้บรรดาหน้ าที� ต่ างๆ
ของพลับพลา แต่อย่าให้เข้าใกล้
เครื� องใช้ของสถานบริสุทธิV หรือ
แท่นบูชา เกลือกว่าเขาทั�งหลาย
และเจ้าจะต้องตาย
4เขาทั� งหลายจะสมทบกับพวก
เจ้า และคอยรับใช้อยู่ที�พลับ-
พลาแห่งชุมนุม ในงานปรนนิ-
บัติทั�งสิ� นของพลับพลา และอย่า
ให้ผู้อื�นใดมาใกล้เจ้า
5 พวกเจ้ าต้ องคอยรั บใ ช้ ใน
หน้าที� ของสถานบริสุทธิV  และ

หน้าที� ของแท่นบูชา เพื� อพระ
พิโรธจะไม่เกิดขึ� นแก่คนอิสรา-
เอลอีก
6และดูเถิด เราได้เลือกคนเลวี
พี� น้องของเจ้าออกจากคนอิส-
ราเอล เป็นของประทานแก่เจ้า
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพื� อให้
ปฏิ บัติ งานของพลับพลาแห่ ง
ชุมนุม
7ทั� งเจ้าและบุตรชายจงคอยรับ
ใช้ในหน้าที�ปุโรหิต เพื�องานทุก
อย่างที� เกี� ยวข้องกับแท่นบูชา
และสิ�งที�อยู่ภายในม่าน เจ้าต้อง
อยู่ปฏิบัติงาน เราให้ตาํแหน่ง
ปุโรหิตแก่เจ้าเป็นของประทาน
สาํหรับงานปฏิบัติ และผู้ใดอื�น
ที� เข้ามาใกล้ต้องให้ถึงแก่ความ
ตาย"
8แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับอา-
โรนว่า "ดูเถิด เราได้ให้เครื�อง
บูชาของเราส่วนหนึ�งแก่เจ้า คือ
บรรดาของถวายของคนอิสรา-
เอล เราให้แก่เจ้าส่วนหนึ� งและ
แก่ลูกหลานของเจ้าเป็นกฎถาวร
เพราะเหตุพวกเจ้าได้รับการเจิม
แล้ว
9 ในบรรดาของบริ สุ ทธิV ที� สุ ด
ส่วนซึ� งไม่ได้ เผาไฟที� เป็นของ
ของเจ้ามีดังนี�  บรรดาของถวาย
ของเขา บรรดาธัญญบูชาของเขา
บรรดาเครื�องบูชาไถ่บาปของเขา
บรรดาเครื� องบูชาไถ่การละเมิด

กันดารวิถี CM, CO

(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� งเขาถวายแก่เรา จะ
เป็นของบริสุทธิV ที�สุดแก่เจ้าและ
แก่ลูกหลานของเจ้า
10 เจ้าจงรับประทานสิ� งเหล่านี�
ในที�บริสุทธิV ที�สุด ผู้ชายทุกคน
รับประทานได้ เป็นของบริสุทธิV
แก่เจ้า
11 สิ� งต่อไปนี� ก ็เป็นของเจ้าด้วย
คือของให้ที� เขาถวาย บรรดา
เครื� องบูชาแกว่ งถวายของคน
อิสราเอล เราได้ให้ไว้แก่เจ้าและ
แก่ บุตรชายหญิงซึ� งอยู่ กับเจ้ า
เป็นกฎเกณฑ์ถาวร ทุกคนที�สะ-
อาดที� อยู่ ในครอบครัวของเจ้า
รับประทานได้
12 นํ�ามันที�ดีที�สุดทั�งหมด และ
นํ�าองุ่ นที� ดีที�สุด และเมล็ดพืช
ทั� งหมด และผลรุ่นแรกที� เขา
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ เราให้แก่
เจ้า
13 ผลสุ กรุ่ นแรกของของทุ ก
อย่างซึ� งอยู่ในแผ่นดิน ที� เขานาํ
มาถวายพระเยโฮวาห์ จะเป็น
ของเจ้า ทุกคนที�สะอาดอยู่ใน
ครอบครัวของเจ้ารับประทานได้
14 บรรดาของมอบถวายในอิส-
ราเอลจะเป็นของเจ้า
15 บรรดาเนื� อหนังที� เบิกครรภ์
ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ ซึ� งเขา
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จะเป็ น
ของเจ้า แต่อย่างไรกต็าม บุตร
หัวปีของมนุษย์เจ้าจะต้องไถ่ไว้

เจ้ าต้ องไถ่ ลู กหั วปี ของบรร-
ดาสัตว์ทั�งปวงที�มลทินด้วย
16 และค่าไถ่ พออายุได้หนึ� ง
เดือนเจ้าก็ต้องไถ่ ให้เจ้ากาํ-
หนดว่าเป็นเงินห้าเชเขลตามเช-
เขลของสถานบริสุทธิV  ซึ� งเป็น
ยี�สิบเก-ราห์
17 แต่ลูกหัวปีของวัว หรือลูก
หัวปีของแกะ หรือลูกหัวปีของ
แพะ เจ้าไม่ต้องไถ่เพราะเป็น
ของบริสุทธิV  เจ้าจงเอาเลือดของ
มันพรมบนแท่นบูชา และเอา
ไขมันของมันเผาเป็นเครื�องบูชา
ด้วยไฟ ให้เป็นกลิ� นที�พอพระ
ทัยแด่พระเยโฮวาห์
18 แต่ เนื� อของมันจะเป็นของ
เจ้า เช่นเดียวกับเนื� ออกที�แกว่ง
ถวาย หรือเนื� อโคนขาขวาเป็น
ของเจ้า
19 บรรดาเครื� องบูชาบริสุทธิV ที�
คนอิสราเอลมอบถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ เราให้แก่เจ้าและแก่
บุตรชายหญิงซึ�งอยู่กับเจ้า เป็น
กฎเกณฑ์ถาวร เป็นพันธสัญญา
เกลื อเป็ นนิ ตย์ ต่ อพระพั กตร์
พระเยโฮวาห์สาํหรับเจ้า และ
เชื� อสายของเจ้าด้วย"
20 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
อาโรนว่า "เจ้าจะไม่ได้รับมรดก
ในแผ่นดินของเขา ทั� งเจ้าจะไม่
มีส่วนอันใดกับเขาเลย เราเป็น
ส่วนแบ่งของเจ้าและเป็นมรดก

กันดารวิถี CO

(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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ของเจ้าท่ามกลางคนอิสราเอล
21 ดูเถิด เราให้บรรดาสิบชัก
หนึ� งในอิสราเอลแก่คนเลวีเป็น
มรดก เป็นค่าตอบแทนงานที�
เขาปฏิบัติ คืองานปฏิบัติที�พลับ
พลาแห่งชุมนุม
22 ตั� งแต่นี� ต่อไปคนอิสราเอล
จะมิได้เข้ามาใกล้พลับพลาแห่ง
ชุมนุม เกลือกว่าเขาจะรับโทษ
บาปและจะต้องตาย
23 แต่คนเลวีจะต้องปฏิบัติงาน
ของพลับพลาแห่งชุมนุม และ
เขาจะต้องรับโทษความชั� วช้ า
ของเขา จะเป็นกฎเกณฑ์ถาวร
ตลอดชั�วอายุของเจ้า เขาจะไม่มี
ส่วนมรดกท่ามกลางคนอิสรา-
เอล
24 เพราะว่าส่วนสิบชักหนึ� งของ
คนอิสราเอล ซึ� งนาํมาถวายแด่
พระเยโฮวาห์ เราได้ให้แก่คน
เลวีเป็นมรดก เพราะฉะนั� นเรา
จึงได้บอกเขาว่า `เขาจะไม่มีส่วน
มรดกท่ามกลางคนอิสราเอล'"
25 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
26 "ยิ� งกว่านั� น เจ้าจงกล่าวแก่
คนเลวีว่า `เมื�อพวกเจ้ารับสิบชัก
หนึ� งจากคนอิสราเอล ซึ� งเราให้
แก่เจ้าอันมาจากเขาเป็นมรดก
ของเจ้านั�น เจ้าจงนาํสิบชักหนึ�ง
ของสิบชักหนึ� งที� เจ้ าได้มานั� น
ถวายแด่พระเยโฮวาห์

27 และส่วนถวายของเจ้านั� นจะ
นับเหมือนหนึ� งเป็นพืชที� ได้มา
จากลานนวดข้าว และเหมือน
ส่วนที�เตม็เปี� ยมจากบ่อยํ�าองุ่น
28 เพราะฉะนั� นเจ้าต้องนาํของ
บูชาจากสิบชักหนึ� งทั� งสิ� นของ
เจ้าถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือสิบ
ชักหนึ� งที� เจ้ารับจากคนอิสรา-
เอลนั�น จากส่วนได้นี� พวกเจ้าจง
มอบของถวายแด่พระเยโฮวาห์
แก่อาโรนปุโรหิต
29 จากบรรดาของที�พวกเจ้าได้
รับ เจ้าจงนาํเครื�องถวายทุกสิ�งที�
ต้องถวายแด่พระเยโฮวาห์ จาก
บรรดาของดี ที� สุดนั� นคือส่ วน
ของที�บริสุทธิV '
30 ฉะนั� น เจ้าจงพูดกับเขาว่า
`เมื� อเจ้าได้ถวายส่วนที� ดีที� สุด
แล้ว ให้คนเลวีนับส่วนที� เหลือ
อยู่ เป็นเหมือนหนึ� งพืชที� ได้มา
จากลานนวดข้าวและเป็นผลได้
จากบ่อยํ�าองุ่น
31 และเจ้าจะรับประทานส่วน
นั�น ณ ที�ใดๆกไ็ด้ ทั�งตัวเจ้าและ
ครอบครัวของเจ้า เพราะว่าเป็น
รางวัลตอบแทนงานปฏิบัติของ
เจ้าในพลับพลาแห่งชุมนุม
32 เมื�อเจ้าได้ถวายส่วนที�ดีที�สุด
แล้วเจ้าจะหามีโทษบาปโดยของ
ถวายนั� นไม่ และเจ้าอย่าทาํสิ� ง
บริสุทธิV ของคนอิสราเอลให้มล
ทินเกลือกว่าเจ้าจะต้องตาย'"

กันดารวิถี CO

(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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ววัตวัเมียสีแดงกบัขี( เถา้

19
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสและอาโรนว่า

2"ต่อไปนี� เป็นกฎพระราชบัญ-
ญัติซึ� งพระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญ-
ชาว่า  จงบอกคนอิสราเอลให้นาํ
วัวตัวเมียสีแดงไม่พิการซึ� งไม่มี
ตาํหนิ และยังไม่เคยเข้าเทียม
แอก
3และเจ้าจงให้ วัวนั� นแก่เอเล-
อาซาร์ปุโรหิต และให้เอาวัวนั�น
ไปนอกค่ายฆ่าเสียต่อหน้าเขา
4และเอเลอาซาร์ปุโรหิตจะเอา
นิ� วมือจุ่มเลือดวัวพรมที�ข้างหน้า
พลับพลาแห่งชุมนุมเจด็ครั�ง
5และให้มีคนเผาวัวตัวเมียนั� น
เสียในสายตาของเขา คือเขาจะ
ต้องเผาหนัง เนื� อ และเลือด กับ
มูลของมันเสียให้หมด
6และปุโรหิตจะเอาไม้สนสีดาร์
ไม้หุสบกับด้ายสีแดงโยนเข้าไป
ในไฟที�เผาวัวตัวเมียนั�น
7แล้วปุโรหิตจะซักเสื� อผ้าของ
ตน และชาํระร่างกายเสียในนํ�า
ภายหลั งจึ งเข้ าไปในค่ ายและ
ปุโรหิตนั� นจึงเป็นมลทินอยู่จน
ถึงเวลาเยน็
8 ผู้ ใดที� ทาํ การเผาวั วตั วเมี ย
ต้องซักเสื� อผ้าและชาํระร่างกาย
ของตนเสียในนํ�า และเขาจะเป็น
มลทินอยู่จนถึงเวลาเยน็
9ให้ชายคนที�สะอาดเกบ็ขี� เถ้าวัว

ตัวเมียนั� น นาํไปไว้นอกค่ายใน
ที�สะอาด และให้เกบ็ขี� เถ้านั�นไว้
ทาํเป็นนํ�าแห่งการแยกตั� งไว้สาํ-
หรับที� ชุมนุมชนอิสราเอลเพื� อ
เป็นการชาํระล้างบาปออกเสีย
10 และคนที� เก็บขี� เถ้าของวัวตัว
เมียต้องซักเสื� อผ้าของตน และ
เขาจะเป็นมลทินอยู่จนถึงเวลา
เย็น จะเป็นอย่างนี� แก่คน
อิสราเอลและแก่คนต่างด้าวผู้
อาศัยอยู่ท่ามกลางเขา เป็นกฎ
เกณฑ์ถาวร
11 ผู้ ที� แตะต้องศพของผู้ ใดก็
ตามต้องเป็นมลทินอยู่เจด็วัน
12 ในวันที� สามเขาต้องชาํระตัว
ด้วยนํ�า แล้วในวันที� เจ็ดเขาจะ
สะอาด แต่ถ้าเขาไม่ชาํระตัวใน
วันที�สาม ในวันที�เจด็เขาจะสะ-
อาดไม่ได้
13 ผู้ ใดก็ตามแตะต้องคนตาย
คื อร่ างกายของคนที� ตายแล้ ว
และมิได้ชาํระตนให้บริสุทธิV  ผู้
นั� นก็กระทาํ ให้ พลั บพลาของ
พระเยโฮวาห์มีมลทิน คนนั� น
จะต้องถูกตัดขาดจากอิสราเอล
เพราะนํ�า แห่งการแยกตั� งไว้ไม่
ได้พรมถูกตัวเขา เขาจะเป็น
มลทิน มลทินยังค้างอยู่ที�เขา
14 ต่อไปนี� เป็นพระราชบัญญัติ
เรื� องคนตายในเต็นท์ ทุกคนที�
เข้ามาในเตน็ท์ และสารพัดที�อยู่
ในเตน็ท์ จะเป็นมลทินไปเจด็วัน

กันดารวิถี CE

(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 ภาชนะทุกลูกที� ไม่มี ฝาปิด
ต้องเป็นมลทิน
16 คนใดที� อยู่ ในพื� นทุ่ งไปแตะ
ต้องคนที� ถูกดาบตาย หรือแตะ
ต้องศพ หรือกระดูกคน หรือ
หลุมศพ จะเป็นมลทินไปเจด็วัน
17 สาํหรับคนที�เป็นมลทินนี�  จง
เอาขี� เถ้าจากการเผาวัวตัวเมียใน
การบูชาไถ่บาป และเอานํ�าที�
ไหลเติมเข้าไปปนในภาชนะ
18 ให้คนสะอาดเอากิ� งหุสบจุ่ม
นํ�า นั� นประพรมที� เต็ นท์ และ
เครื�องใช้สอยทั� งสิ� น และบนตัว
คนที� อยู่ ที� นั� นและบนตัวคนที�
แตะต้องกระดูก หรือคนถูกฆ่า
หรือคนตายหรือหลุมศพ
19 ให้คนสะอาดประพรมคนที�
เป็นมลทินในวันที�สามและวันที�
เจ็ด อย่างนี� พอวันที� เจ็ดเขาจะ
ทาํให้คนนั�นสะอาด และเขาต้อง
ซักเสื� อผ้าและอาบนํ�า พอถึง
เวลาเยน็เขาจะสะอาด
20 แต่คนที� เป็นมลทินและไม่
ชาํระตัวให้บริสุทธิV  คนนั� นจะ
ต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางที�
ชุมนุม เพราะเขาได้กระทาํให้
สถานบริสุทธิV ของพระเยโฮวาห์
เป็นมลทิน คือว่านํ�าแห่งการ
แยกตั� งไว้ ไม่ ได้พรมถูกตัวเขา
เขาจึงเป็นมลทิน
21 และให้เป็นกฎเกณฑ์แก่พวก
เขาอยู่ เนืองนิตย์ ผู้ที� ประพรม

นํ�าแห่งการแยกตั� งไว้จะต้องซัก
เสื� อผ้าของตน และผู้ที�แตะต้อง
นํ�า แห่ งการแยกตั� งไว้ จะเป็ น
มลทินจนถึงเวลาเยน็
22 และสิ� งใดที� ผู้เป็นมลทินแตะ
ต้อง สิ�งนั�นจะเป็นมลทิน และผู้
ที� แตะต้องสิ� งนั� นจะเป็นมลทิน
จนถึงเวลาเยน็"

มิเรียมสิ( นชีวิต

20
ชุมนุมชนทั� งหมดของ
คนอิสราเอลเข้ามาใน

ถิ�นทุรกันดารศินในเดือนที�หนึ� ง
ประชาชนพักอยู่ในคาเดช มิ-
เรียมกส็ิ� นชีวิตและฝังไว้ที�นั�น

ประชาชนกระหายนํ(า
2ครั� งนั� นชุมนุมชนไม่มีนํ�า เขา
ประชุมกันว่าโมเสสและอาโรน
3ประชาชนตัดพ้อต่อว่าโมเสส
ว่า "เมื� อพี� น้องเราตายต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์นั�น เราตาย
เสียด้วยกด็ี
4ท่านพาชุมนุมชนของพระเย-
โฮวาห์ มาในถิ� นทุ รกั นดารนี�
ให้ตายเสียที�นี�ทั� งตัวเราและสัตว์
ของเราทาํไม
5และทาํ ไมท่ านจึ งให้ เราออก
จากอียิปต์ นาํเรามายังที� เลว
ทรามนี�  เป็นที�ซึ�งไม่มีพืช ไม่มี
มะเดื�อ องุ่นหรือทับทิม และไม่
มีนํ�าดื�ม"
6แล้วโมเสสและอาโรนออกจาก
ที� ประชุมไปที� ประตูพลั บพลา

กันดารวิถี CE, HK

(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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แห่งชุมนุมและซบหน้าลง  และ
สง่าราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏ
แก่เขา

นํ(าไหลออกจากหิน
โมเสสทําบาป

7พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
8"จงเอาไม้เท้าและเรียกประ-
ชุมชุมนุมชน ทั� งเจ้าและอาโรน
พี� ชายของเจ้า และบอกหินต่อ
หน้าต่อตาประชาชนให้หินหลั� ง
นํ�า ดังนั� นเจ้าจะเอานํ�าออกจาก
หินให้เขา ดังนั�นแหละเจ้าจะให้
นํ�าแก่ชุมนุมชนและสัตว์ดื�ม"
9โมเสสก็นาํไม้ เท้าไปจากหน้า
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดังที�
พระองค์ทรงบัญชา
10 โมเสสกับอาโรนก็เรียกชุม
นุมชนให้ไปพร้อมกันที�หิน โม-
เสสกล่าวแก่เขาว่า "เจ้าผู้กบฏ
จงฟัง ณ บัดนี� จะให้เราเอา
นํ�าออกจากหินนี� ให้พวกเจ้าดื� ม
หรือ"
11 และโมเสสก็ยกมือขึ� นตี หิน
นั�นสองครั�งด้วยไม้เท้า และนํ�าก็
ไหลออกมามากมาย ชุมนุมชน
และสัตว์ของเขากไ็ด้ดื�มนํ�า
12 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
และอาโรนว่า "เพราะเจ้ามิได้
เชื� อเราจึงมิได้กระทาํให้เราเป็น
ที�บริสุทธิV ในสายตาของคนอิส-
ราเอล เพราะฉะนั� นเจ้าจึงจะมิ
ได้นาํชุมนุมชนนี� เข้าไปในแผ่น

ดินซึ�งเราได้ให้แก่เขา"
13 นํ�านั�นคือนํ�าเมรีบาห์ เพราะ
ว่าคนอิสราเอลได้ต่อว่าพระเย-
โฮวาห์ และพระองค์ทรงสาํแดง
ความบริสุทธิVท่ามกลางเขา
คนเอโดมไม่ใหค้นอิสราเอล

ผ่านประเทศของเขา
14 โมเสสได้ส่งผู้สื�อสารจากคา-
เดชไปถึงกษัตริย์แห่งเอโดมว่า
"พี�น้องซึ�งเป็นคนอิสราเอลกล่าว
ดังนี� ว่า ท่านก็ทราบถึงบรรดา
ความทุกข์ยากที� เกิดขึ� นแก่ เรา
แล้ว
15 ว่าบรรพบุรุษของเราลงไปยัง
อียิปต์ และเราอยู่ในอียิปต์ช้า
นาน และชาวอียิปต์ได้ข่มเหง
เราและบรรพบุรุษของเรา
16 และเมื� อเราร้องทูลพระเย-
โฮวาห์ พระองค์ทรงสดับเสียง
ของเรา และได้ส่งทูตสวรรค์องค์
หนึ� งนาํเราออกจากอียิปต์ และ
ดูเถิด เรามาอยู่ในคาเดชเป็น
เมืองที�อยู่ชิดพรมแดนของท่าน
17 ขอให้ เรายกผ่ านเขตแดน
ของท่าน เราจะไม่ผ่านไร่นาหรือ
สวนองุ่ นของท่าน เราจะไม่ดื� ม
นํ�าจากบ่อ เราจะเดินไปตามทาง
หลวง เราจะไม่หันไปทางขวามือ
หรือทางซ้ายมือ จนกว่าเราจะ
ผ่านพ้นเขตแดนของท่าน"
18 แต่ เอโดมกล่ าวแก่ท่ านว่ า
"ท่านจะยกผ่านไปไม่ได้เกลือก

กันดารวิถี HK

(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 



หน้า 322

ว่า เราจะยกออกมาสู้ ท่านด้วย
ดาบ"
19 และคนอิ สรา เอลพู ดกั บ
กษัตริย์แห่งเอโดมว่า "เราจะขึ� น
ไปตามทางหลวง ถ้าเราดื� มนํ�า
ของท่านไม่ว่าตัวเรา หรือสัตว์
เราจะชาํระเงินให้ ขอให้เราเดิน
ผ่านไป เราไม่ต้องการอะไรอีก"
20 แต่ท่านตอบว่า "เจ้าจะยก
ผ่านไปไม่ได้" แล้วเอโดมก็ยก
พลเป็นอั นมากมาต่อสู้ เขาทั� ง
หลายด้วยมืออันเข้มแขง็
21 เช่นนี� แหละเอโดมปฏิเสธไม่
ให้ อิ สราเอลยกผ่ านพรมแดน
ของท่าน ดังนั� นอิสราเอลจึงหัน
ไปจากท่าน
22 และชุมนุมชนอิสราเอลทั� ง
หมดเดิ นทางจากคาเดชมาถึ ง
ภูเขาโฮร์

อาโรนสิ( นชีวิต
23 ที� ภู เขาโฮร์นี� พระเยโฮวาห์
ตรัสกับโมเสสและอาโรนริมเขต
แดนแผ่นดินเอโดมว่า
24 "อาโรนจะต้องถูกรวบไปอยู่
กับพวกของเขา เพราะเขาจะไม่
ได้เข้าไปในแผ่นดินซึ� งเรายกให้
แก่คนอิสราเอล เพราะเจ้าทั� ง
สองกบฏต่อคาํสั� งของเราที� นํ�า
เมรีบาห์
25 จงนาํอาโรนและเอเลอาซาร์
บุตรชายของเขา นาํเขาขึ� นมาบน
ภูเขาโฮร์

26 จงถอดเสื� อของอาโรนสวม
ให้แก่เอเลอาซาร์ บุตรชายของ
เขา และอาโรนจะถูกรวบไปอยู่
กับพวกของเขา เขาจะตายที�นั�น"
27 โมเสสก็กระทาํตามที� พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชา และพวก
ท่านก็ขึ� นไปบนภูเขาโฮร์ท่าม-
กลางสายตาของชุมนุมชนทั� ง
หมด
28 และโมเสสถอดเสื� อผ้าของ
อาโรน และสวมให้แก่เอเลอา-
ซาร์บุตรชายของเขา และอาโรน
ก็สิ� นชี วิ ตอยู่ ที� ยอดภู เขานั� น
แล้วโมเสสและเอเลอาซาร์ลงมา
จากภูเขา
29 เมื� อบรรดาชุมนุมชนเห็นว่า
อาโรนสิ� นชีวิตเสียแล้ว วงศ์วาน
อิ สราเอลทั� งหมดก็ ร้ องไห้ ไว้
ทุกข์ให้อาโรนอยู่สามสิบวัน

กษตัริยเ์มืองอาราด
กบัชาวคานาอนั

ถูกทําลาย

21
เมื�อกษัตริย์เมืองอาราด
ชาวคานาอัน ผู้อยู่ทาง

ภาคใต้ ได้ยินว่าอิสราเอลกาํลัง
ยกมาตามทางที� พวกสอดแนม
ใช้นั�น ท่านต่อสู้ กับคนอิสราเอล
และจับไปเป็นเชลยได้บ้าง
2และคนอิ สราเอลปฏิญาณไว้
กับพระเยโฮวาห์ว่า "ถ้าพระองค์
จะทรงมอบชนชาตินี� ไ ว้ ในมื อ
ข้าพระองค์แน่แล้ว ข้าพระองค์

กันดารวิถี HK, HC

(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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จะทาํลายบ้านเมืองเขาเสี ยให้
สิ� น"
3 และพระเยโฮวาห์ ทรงสดั บ
เสียงของคนอิสราเอลและมอบ
ชาวคานาอันไว้ เขากท็าํลายชาว
คานาอันและบ้านเมืองของเขา
เสียสิ� น จึงได้เรียกชื�อตาํบลนั�น
ว่าโฮรมาห์
4เขาทั� งหลายออกเดินจากภูเขา
โฮร์ตามทางที� ไปทะเลแดงเพื� อ
จะอ้อมแผ่นดินเอโดม ประชา
ชนท้อใจมากเพราะเหตุหนทาง

งูแมวเซากบังูทองสมัฤทธิ/
5และประชาชนก็บ่นว่าพระเจ้า
และว่าโมเสสว่า "ทาํไมพาเรา
ออกจากอี ยิ ปต์ มาตายในถิ� น
ทุรกันดาร เพราะไม่มีอาหาร
และไม่มีนํ�า เราเบื� ออาหารอัน
ไร้ค่านี� "
6และพระเยโฮวาห์ ก็ทรงให้ งู
แมวเซามาในหมู่ประชาชน งูก็
กัดประชาชน และคนอิสราเอล
ตายมาก
7 และประชาชนมาหาโมเสส
กล่าวว่า "เราทั� งหลายได้กระทาํ
บาปเพราะเราทั� งหลายได้บ่นว่า
พระเยโฮวาห์และบ่นว่าท่าน ขอ
ทูลแด่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์
ทรงนาํงูไปจากเราเสีย" ดังนั� น
โมเสสจึงอธิษฐานเพื�อประชาชน
8และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโม-
เสสว่า "จงทาํงูแมวเซาตัวหนึ� ง

ติดไว้ที� เสา และต่อมาทุกคนที�
ถูกงูกัดเมื�อเขามองดู เขาจะยังมี
ชีวิตอยู่ได้"
9ดังนั�น โมเสสจึงทาํงูทองสัม-
ฤทธิV ตัวหนึ� ง และติดไว้ที� เสา
แล้วต่อมาถ้างูกัดคนใด ถ้าเขา
มองดูงูทองสัมฤทธิVนั� น เขาก็มี
ชีวิตอยู่ได้
10 และคนอิ สราเอลก็ยกออก
เดินไปตั� งค่ายอยู่ที�โอโบท
11 และเขาออกเดินจากโอโบท
ไปตั� งค่ายอยู่ที�อิเยอาบาริม อยู่
ในถิ�นทุรกันดาร ตรงข้ามโมอับ
ทางทิศตะวันขึ� น
12 เขายกออกจากที� นั� นมาตั� ง
ค่ายอยู่ที�หุบเขาเศเรด
13 เขายกออกจากที� นั� นไปตั� ง
อยู่ฟากแม่นํ�า อารโนนข้างโน้น
ซึ� งอยู่ ในถิ� นทุรกันดารที� ยืดมา
จากพรมแดนของคนอาโมไรต์
เพราะว่ าแม่ นํ�า อารโนนเป็ น
พรมแดนของโมอับ ระหว่าง
โมอับกับคนอาโมไรต์
14 ดังนั� น ในหนังสือสงคราม
ของพระเยโฮวาห์จึงมีว่า "พระ
องค์ทรงชนะที�ทะเลแดง และลุ่ม
แม่นํ�าอารโนน
15 และที� เชิงลาดของที�ลุ่ มเหล่า
นั� นซึ� งยืดไปจนถึงที�ตั� งเมืองอาร์
และพาดพิงไปถึงพรมแดนโม-
อับ"
16 จากที�นั� นเขาออกเดินต่อไป

กันดารวิถี HC

(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�งเป็นบ่อนํ�าที�
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
"จงรวบรวมประชาชนเข้ าด้ วย
กัน เราจะให้นํ�าแก่เขา"
17 แล้วอิสราเอลจึงร้องเพลงนี�
ว่า "โอ บ่อนํ�าเอ๋ย จงมีนํ�าพลุ่ง
ขึ� นมา ให้เรามาร้องเพลงกัน
18 เป็นบ่อนํ�าที� เจ้านายได้ขุดไว้
เป็นบ่อที� ขุนนางของประชาชน
เจาะไว้ ด้วยคทาและไม้เท้าของ
ผู้ทรงตั� งพระราชบัญญัติ" และ
จากถิ�นทุรกันดารนั�นไป เขากม็า
ถึงมัทธานาห์
19 และจากมัทธานาห์ถึงตาํบล
นาหะลีเอล และจากนาหะลีเอล
ถึงตาํบลบาโมท
20 และจากบาโมทถึงหุบเขาซึ� ง
อยู่ในท้องถิ�นโมอับข้างยอดเขา
ปิสกาห์ซึ� งมองลงมาเห็นเยชิ-
โมน

อิสราเอลยึดแผ่นดิน
ของคนอาโมไรต์

21 แล้วอิสราเอลส่งผู้สื� อสารไป
หาสิ โหนกษัตริ ย์คนอาโมไรต์
กล่าวว่า
22 "ขอให้ข้าพเจ้าผ่านแผ่นดิน
ของท่าน พวกเราจะไม่เลี� ยวเข้า
ไปในนาหรือในสวนองุ่น เราจะ
ไม่ดื� มนํ�าจากบ่อ เราจะเดินไป
ตามทางหลวงจนเราได้ ผ่ าน
พรมแดนเมืองของท่าน"
23 แต่สิโหนไม่ยอมให้อิสรา-

เอลยกผ่ านพรมแดนของท่ าน
สิ โหนรวบรวมพลทั� งหมดของ
ท่านยกออกสู้ รบกับอิสราเอลใน
ถิ� นทุรกันดาร และท่านมาถึง
ยาฮาสรบกับอิสราเอลที�นั�น
24 และอิ สราเอลได้ ประหาร
ท่านเสียด้วยคมดาบ ยึดเอา
แผ่นดินของท่านจากแม่นํ�าอาร-
โนนจนถึงแถวยับบอก ไกลไป
จนถึงแดนคนอัมโมน เพราะว่า
พรมแดนของคนอัมโมนเข้มแขง็
25 และอิสราเอลยึดเมืองเหล่า
นี� ทั� งหมด และอิสราเอลเข้าตั� ง
อยู่ ในบรรดาหั วเมื องของคน
อาโมไรต์ ในเฮชโบน และตาม
ชนบททั�งหมด
26 เพราะว่าเฮชโบนเป็นเมือง
หลวงของสิโหนกษัตริย์ของคน
อาโมไรต์ ผู้ที� ต่อสู้ กับกษัตริย์
ชาวโมอับองค์ก่อน และยึดได้
แผ่นดินของท่านทั� งสิ� นไกลไป
ถึงแม่นํ�าอารโนน
27 เพราะฉะนั� น นักร้องบท
สุภาษิตจึงร้องว่า "มาที�เฮชโบน
ให้สร้างและสถาปนาเมืองแห่ง
สิโหนขึ� น
28 เพราะว่ ามี ไฟออกไปจาก
เฮชโบน มีเปลวไฟออกไปจาก
เมืองแห่งสิโหน ได้ทาํลายเมือง
อาร์ของโมอับ เจ้าของแห่งปูช-
นียสถานสูงของแม่นํ�าอารโนน
29 โมอับเอ๋ย วิบัติแก่เจ้า โอ

กันดารวิถี HC

(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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ชนชาติแห่งพระเคโมชเอ๋ย เจ้า
ต้องพินาศ พระเคโมชได้มอบ
ทั� งบุตรชายของตนที� หลบภั ย
แล้วกับบุตรสาวของตน ให้เป็น
เชลยของสิโหนกษัตริย์คนอา-
โมไรต์
30 เราทั� งหลายได้ยิงเขาทั� งปวง
เฮชโบนพินาศจนถึงดีโบน เรา
ได้กวาดล้างถึงโนฟาห์เสียคือถึง
เมเดบา"
31 ดังนั� นอิสราเอลได้อาศัยอยู่
ในแผ่นดินคนอาโมไรต์

อิสราเอลยึดแผ่นดิน
ของเมืองบาชาน

32 และโมเสสใช้ คนไปสอด
แนมเมืองยาเซอร์ และเขาทั� ง
หลายได้ยึดชนบทของเมืองนั� น
และขับไล่คนอาโมไรต์ที� อยู่ ที�
นั�นเสีย
33 แล้ วเขาก็ เลี� ยวยกเดิ นไป
ตามทางเมืองบาชาน และโอก
กษัตริ ย์ เมื องบาชานก็ออกมา
ทั� งตัวท่านกับพลไพร่ทั� งสิ� นของ
ท่าน เพื�อสู้ รบกับเขาที�เอเดรอี
34 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับโม-
เสสว่า "อย่ากลัวเขาเลย เพราะ
เราได้มอบเขาไว้ในมือของเจ้า
แล้ว ทั� งบรรดาพลไพร่ของเขา
และแผ่นดินของเขา และเจ้าจะ
กระทาํแก่เขาอย่างเจ้าได้กระทาํ
แก่สิโหนกษัตริย์คนอาโมไรต์ผู้
อยู่ที�เฮชโบน"

35 ดังนั�น เขาทั�งหลายจึงฆ่าโอก
และโอรสของท่านเสีย ทั�งประ-
ชาชนทั�งสิ� นของท่าน ไม่มีเหลือ
ให้ท่านสักคนเดียว และเขาทั� ง
หลายกเ็ข้ายึดแผ่นดินของท่าน

กษตัริยเ์มืองโมอบั
จ้างบาลาอมัใหส้าปแช่ง

คนอิสราเอล

22
แล้วคนอิสราเอลก็ยก
ออกไปตั� งค่ายอยู่ ณ

ที� ราบโมอั บซึ� งอยู่ ฟากแม่ นํ�า
จอร์แดนข้างนี� ใกล้เมืองเยรีโค
2ฝ่ายบาลาคบุตรชายศิปโปร์ได้
เห็นการทั� งปวงซึ� งอิสราเอลได้
กระทาํต่อคนอาโมไรต์
3ทั� งโมอั บก็ครั� นคร้ามต่อชน
ชาตินั� นนักหนา เพราะเขามีคน
มากด้วยกัน โมอับกลัวคนอิส-
ราเอลลานทีเดียว
4 โมอั บจึ งพู ดกั บพวกผู้ ใหญ่
ของเมืองมีเดียนว่า "คนเหล่า
นี� จะมาเลี ยกิ นสารพั ดที� ล้ อม
รอบเราอยู่หมด เหมือนวัวเลีย
กินหญ้าในนา" บาลาคบุตรชาย
ศิปโปร์เป็นกษัตริย์เมืองโมอับ
ในเวลานั�น
5ท่านใช้ผู้สื�อสารไปยังบาลาอัม
บุ ตรชายเบโอร์ ที� เปโธร์ ใกล้
แม่นํ�า ในแผ่นดินอั นเป็นบ้ าน
เกิดเมืองนอนของท่านโดยกล่าว
ว่า "ดูเถิด ชนชาติหนึ�งออกมา
จากอียิปต์ ดูเถิด เขาทั� งหลาย

กันดารวิถี HC, HH

(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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เข้าแผ่คลุมพื� นแผ่นดินโลก กาํ-
ลังพักอยู่ตรงข้ามข้าพเจ้า
6ฉะนั�น ขอเชิญมาเถิด บัดนี� ขอ
สาปแช่งชนชาตินี� ให้แก่ข้าพเจ้า
เพราะเขาเข้มแข็งกว่าข้าพเจ้า
มาก ชะรอยข้าพเจ้าจะสามารถ
รบชนะเขาและขับไล่เขาออกไป
จากแผ่นดินได้ เพราะข้าพเจ้า
ทราบอยู่ ว่า ถ้าท่านอวยพรแก่
ผู้ใด ผู้นั� นจะเป็นไปตามพรนั�น
และท่านสาปแช่งผู้ใด ผู้นั�นกถู็ก
สาปแช่ง"
7ดังนั� น พวกผู้ใหญ่ของเมือง
โมอับกับพวกผู้ ใหญ่ของเมือง
มี เดียนก็ถือค่าการทาํอาถรรพ์
นั�นออกไป ครั�นเขาทั�งหลายมา
ถึงบาลาอัม ก็บอกคาํของบา-
ลาคแก่เขา
8บาลาอัมกล่าวแก่คนเหล่านั� น
ว่า "คืนนี� จงค้างที�นี� ก่อน เมื� อ
พระเยโฮวาห์ตรัสอย่างไรแก่ข้า
แล้ว ข้าจึงจะนาํคาํนั�นมาแจ้งแก่
ท่านทั� งหลาย" ดังนั� นเจ้าเมือง
แห่งโมอับจึงยับยั� งอยู่กับบาลา-
อัม
9และพระเจ้าเสด็จมาหาบาลา-
อัมตรัสว่า "คนที�มาอยู่กับเจ้า
คือผู้ใด"
10 บาลาอัมทูลพระเจ้าว่า "บา-
ลาค บุตรชายศิปโปร์ กษัตริย์
เมืองโมอับได้ใช้เขาทั� งหลายมา
แจ้งแก่ข้าพระองค์ว่า

11 `ดูเถิด ชนชาติหนึ�งออกจาก
อี ยิปต์ มาแผ่คลุมพื� นแผ่นดิน
โลก ขอเชิญมาเถิด ขอสาปแช่ง
เขาทั� งหลายให้แก่ข้าพเจ้า ชะ-
รอยข้าพเจ้าจะรบชนะเขาและ
ขับไล่เขาออกไปได้'"
12 พระเจ้าตรัสกับบาลาอัมว่า
"เจ้าอย่าไปกับเขาทั� งหลาย เจ้า
อย่าแช่งชนชาตินั� น เพราะเขา
ทั�งหลายเป็นคนที�ได้รับพร"
13 รุ่งเช้าบาลาอัมก็ลุกขึ� นกล่าว
แก่เจ้านายของบาลาคว่า "จง
กลั บไปแผ่ นดิ นของท่ านเถิ ด
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธมิ
ให้เราไปกับท่าน"
14 เพราะฉะนั� น เจ้านายแห่ง
โมอับก็ลุกขึ� นกลับไปหาบาลาค
กล่าวว่า "บาลาอัมปฏิเสธไม่
ยอมมากับเรา"
15 บาลาคได้ส่งพวกเจ้านายไป
อีกครั� งหนึ� ง มีจาํนวนมากกว่า
และมีเกียรติยศมากกว่ารุ่นก่อน
16 เขาทั� งหลายมาถึ งบาลาอัม
กล่าวแก่ท่านว่า "บาลาคบุตร
ชายศิปโปร์กล่าวดังนี� ว่า `ขอ
อย่าให้มีอะไรขัดขวางท่านที� จะ
ไปหาข้าพเจ้าเลย
17 เพราะข้าพเจ้าจะให้ เกียรติ
แก่ท่านอย่างสูงแน่ ท่านจะให้
ข้าพเจ้าทาํอะไรให้ ข้าพเจ้าจะ
กระทาํตาม ขอเชิญมาสาปแช่ง
ชนชาตินี� ให้แก่ข้าพเจ้า'"

กันดารวิถี HH

(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
ของบาลาคว่า "แม้ว่าบาลาคจะ
ให้ เงิ นและทองเต็มบ้ านเต็ม
เรือนของท่านแก่ข้าพเจ้า ข้าพ-
เจ้ าจะกระทาํอะไรนอกเหนื อ
พระบัญชาของพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของข้าพเจ้าไม่ได้ ไม่ว่าเล็ก
หรือใหญ่
19 ฉะนั� นบัดนี� ขอท่านยับยั� งอยู่
ที� นี� สักคืนหนึ� งก่อนด้วย เพื� อ
ข้าพเจ้าจะทราบว่าพระเยโฮวาห์
จะตรัสเพิ� มเติมประการใดแก่
ข้าพเจ้าบ้าง"
20 และพระเจ้าเสด็จมาหาบา-
ลาอัมในกลางคืนตรัสแก่เขาว่า
"ถ้ามีผู้ชายมาเรียกเจ้าจงลุกขึ� น
ไปกับเขา แต่เจ้าจงกระทาํตามที�
เราสั�งเจ้าเท่านั�น"
21 ดังนั� น รุ่งเช้าบาลาอัมก็ลุก
ขึ� นผูกอานลา ไปกับเจ้านายแห่ง
โมอับ
22 แต่พระเจ้าทรงกริ� วต่อบา-
ลาอัมเพราะเขาไป ดังนั� นทูต
สวรรค์ของพระเยโฮวาห์มายืน
เป็นผู้สกัดทางบาลาอัมไว้ ฝ่าย
บาลาอัมขี� ลามีคนใช้สองคนไป
กับเขา
23 เมื� อลานั� นเห็ นทู ตสวรรค์
ของพระเยโฮวาห์ถือดาบยืนอยู่
ในหนทาง ลาก็เลี� ยวออกนอก
ทาง เข้าไปในทุ่งนา บาลาอัมจึง
ตีลาให้กลับไปทางเดิม

24 แล้วทูตสวรรค์ของพระเย-
โฮวาห์มายืนอยู่ในทางแคบระ-
หว่างสวนองุ่น มีกาํแพงทั� งสอง
ข้างทาง
25 เมื� อลาเห็นทูตสวรรค์ของ
พระเยโฮวาห์มันก็ดันไปติดกาํ-
แพง หนีบเท้าของบาลาอัมเข้า
กับกาํแพง บาลาอัมกต็ีลาอีก
26 แล้วทูตสวรรค์ของพระเย-
โฮวาห์กเ็ดินไปข้างหน้ายืนอยู่ใน
ที�แคบ ไม่มีทางที�จะหลีกไปข้าง
ขวาหรือข้างซ้าย
27 เมื� อลาเห็นทูตสวรรค์ของ
พระเยโฮวาห์ มันก็หมอบลง
บาลาอั มยั งคงนั� งอยู่ บนหลั ง
บาลาอัมก็โกรธ จึงเอาไม้เท้า
ของเขาตีลา
28 แล้ วพระเยโฮวาห์ เปิดปาก
ลา มันจึงพูดกับบาลาอัมว่า
"ข้าพเจ้าได้กระทาํอะไรแก่ท่าน
ท่านจึงได้ตีข้าพเจ้าถึงสามครั�ง"
29 บาลาอัมพูดกับลาว่า "เพราะ
เจ้าได้แกล้งเรา เราอยากจะมี
ดาบอยู่ในมือเดีa ยวนี�  เราจะได้
ฆ่าเจ้าเสีย"
30 ลาก็ พู ดกั บบาลาอั ม ว่ า
"ข้าพเจ้าไม่ใช่ลาของท่านที�ท่าน
ขับขี�อยู่ ทุกวันตลอดชีวิตจนบัด
นี� ดอกหรือ ข้าพเจ้าได้เคยกระ-
ทาํเช่นนี� แก่ท่านหรือ" บาลาอัม
กบ็อกว่า "ไม่เคย"
31 แล้วพระเยโฮวาห์ทรงเบิกตา

กันดารวิถี HH

(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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บาลาอัม เขาจึงเห็นทูตสวรรค์
ของพระเยโฮวาห์ถือดาบยืนอยู่
ในหนทาง บาลาอัมก็ก้มศีรษะ
ซบหน้าลงกราบ
32 และทูตสวรรค์ของพระเย-
โฮวาห์พูดกับบาลาอัมว่า "ทาํไม
เจ้าจึงตีลาของเจ้าถึงสามครั�ง ดู
เถิด เรามาห้ามเจ้า เพราะการ
ประพฤติของเจ้าขัดขืนเรา
33 ลาได้เห็นเราและหลีกไปต่อ
หน้าเราถึงสามครั� ง ถ้ามันมิได้
หลีกไปจากเรา เราจะได้ฆ่าเจ้า
เสียแล้วเมื� อตะกี� นี� แน่ และให้
ลารอดตายไป"
34 แล้ วบาลาอั ม พู ดกั บทู ต
สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ว่ า
"ข้าพเจ้าได้กระทาํบาป เพราะ
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านยืนอยู่ใน
หนทางกั� นข้าพเจ้า ฉะนั�นบัดนี�
ถ้าท่านไม่เห็นชอบ ข้าพเจ้าจะ
กลับไปเสีย"
35 แล้วทูตสวรรค์ของพระเย-
โฮวาห์พูดกับบาลาอัมว่า "จงไป
กับชายเหล่านั� นเถิด แต่เจ้าจง
พูดเฉพาะคาํที� เราให้ เจ้ าพูด"
ดังนั� นบาลาอัมก็ไปกับเจ้านาย
ของบาลาคต่อไป
36 เมื�อบาลาคได้ยินว่าบาลาอัม
มาแล้ว ท่านจึงออกไปรับบาลา-
อั มที� เมื องโมอั บที� สุ ดปลาย
พรมแดนซึ� งเกิดขึ� นด้วยแม่นํ�า
อารโนน

37 บาลาคพู ดกั บบาลาอั มว่ า
"เราได้อุตส่าห์ใช้คนไปเชิญท่าน
มามิใช่หรือ เหตุไฉนท่านไม่มา
หาเราเล่า เราไม่สามารถที�จะให้
เกียรติแก่ท่านหรือ"
38 บาลาอัมพูดกับบาลาคว่า "ดู
เถิด ข้าพเจ้ามาหาท่านแล้ว บัด
นี� ข้ าพเจ้าจะกล่าวอะไรได้ เล่ า
คาํ ซึ� งพระเจ้ าใส่ ปากข้ าพเจ้ า
ข้าพเจ้าต้องกล่าว"
39 แล้วบาลาอั มไปกับบาลาค
ถึงตาํบลคีริยาทหุโซท
40 ณ ที�นั� นบาลาคเอาวัวและ
แกะถวายบูชา แล้วส่งไปให้บา-
ลาอัมและเจ้านายที� อยู่ กับเขา
บ้าง
41 ต่อมา รุ่งขึ� นบาลาคกพ็าบา-
ลาอัมขึ� นไปยั งปูชนียสถานสู ง
ของพระบาอัล จากที�นั� นก็ได้
เห็นประชาชนส่วนที� อยู่ ใกล้ที�
สุด

พระเจ้าทรงดลใจบาลาอมั
ใหอ้วยพรคนอิสราเอล

23
บาลาอัมพูดกับบาลาค
ว่า "ท่านจงสร้างแท่น

บูชาให้ข้าพเจ้าที�นี� เจด็แท่น และ
จัดวัวผู้เจ็ดตัว แกะผู้เจ็ดตัวให้
ข้าพเจ้า"
2 บาลาคก็ กระทาํ ตามคาํ ของ
บาลาอัม บาลาคและบาลาอัม
เอาวัวผู้ตัวหนึ� ง แกะผู้ตัวหนึ� ง
กระทาํบูชาที�แท่นบูชาทุกแท่น

กันดารวิถี HH, HN

(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
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3แล้วบาลาอัมพูดกับบาลาคว่า
"จงยืนอยู่ใกล้เครื�องเผาบูชาของ
ท่านแล้วข้าพเจ้าจะไป ชะรอย
พระเยโฮวา ห์ จะ เสด็ จมาหา
ข้าพเจ้าและสิ� งใดที�พระองค์สาํ-
แดงแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะบอก
ท่าน" แล้วเขากขึ็� นไปยังที�สูง
4 พระเจ้ าทรงพบกับบาลาอั ม
และบาลาอัมกราบทูลพระองค์
ว่า "ข้าพระองค์ได้จัดแท่นบูชา
เจ็ดแท่น ทั� งได้จัดวัวผู้ตัวหนึ� ง
และแกะผู้ ตั วหนึ� งบู ชาอยู่ ทุ ก
แท่น"
5พระเยโฮวาห์ทรงใส่ถ้อยคาํใน
ปากของบาลาอั มและตรั สว่ า
"จงกลับไปหาบาลาคแล้วจงพูด
อย่างนั�น"
6บาลาอัมจึงกลับไปหาบาลาค
และดูเถิด บาลาคกับบรรดาเจ้า
นายแห่งโมอับ  ยืนอยู่ที� ข้าง
เครื�องเผาบูชาของท่าน
7บาลาอัมได้กล่าวกลอนภาษิต
ของเขาว่า "บาลาคได้พาข้าพเจ้า
มาจากอารัม ท่านกษัตริย์ของ
โมอับได้พาข้าพเจ้ามาจากภูเขา
ทางตะวันออก กล่าวว่า `มาเถิด
มาแช่งยาโคบเพื�อข้าพเจ้า มา
เถิด มาประณามอิสราเอล'
8 ข้าพเจ้าจะแช่งผู้ที� พระเจ้าไม่
ทรงแช่งได้อย่างไร ข้าพเจ้าจะ
ประณามผู้ ที� พระเยโฮวาห์ ไม่
ทรงประณามได้อย่างไร

9เพราะข้าพเจ้าได้ดูเขาจากยอด
ผา จากเนินสูงข้าพเจ้าได้เห็น
เขาแน่ะ ดูเถิด ชนชาติหนึ�งอยู่
ลาํ พั งและมิ ได้ นั บเ ข้ าในหมู่
ประชาชาติ
10 ใครจะนับผงคลีดินของยา-
โคบได้ หรือนับหนึ� งในสี� ของ
อิสราเอลได้ ขอให้ข้าพเจ้าตาย
อย่างคนชอบธรรม และขอ
ให้ สุ ดปลายชี วิ ตของข้ าพเจ้ า
เหมือนอย่างของเขา"
11 แล้วบาลาคพูดกับบาลาอัม
ว่า "ท่านได้กระทาํอะไรแก่เรา
เล่า เราเชิญท่านให้มาแช่งพวก
ศัตรูของเรา ดูเถิด ท่านไม่ได้
กระทาํอะไรแก่เขานอกจากอวย
พรเขา"
12 เขาจึงตอบว่า "ข้าพเจ้าไม่
ต้องระวั งที� จะกล่าวคาํซึ� งพระ
เยโฮวาห์ใส่ในปากข้าพเจ้าหรือ"
13 บาลาคพูดกับเขาว่า "เชิญ
ท่ านไปอี กที� หนึ� งกั บข้ าพเจ้ า
เถิด ซึ�งท่านจะดูเขาจากที�นั�นได้
ท่านจะเห็นเพียงส่วนที�ใกล้ที�สุด
และจะไม่เห็นคนทั�งหมด จากที�
นั� นท่ านจงแช่งเขาทั� งหลายให้
ข้าพเจ้าเถิด"
14 แล้วบาลาคก็พาบาลาอัมมา
ถึงนาของโศฟิม ขึ� นถึงยอดเขา
ปิสกาห์ สร้างแท่นบูชาเจด็แท่น
และจัดวัวผู้ตัวหนึ�งและแกะผู้ตัว
หนึ�งบูชาอยู่บนทุกแท่น

กันดารวิถี HN

(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

 04_num.pub 
 page 59

 Monday, February 29, 2016 13:24 



หน้า 330

15 บาลาอั มพู ดกั บบาลาคว่ า
"จงยืนอยู่ข้างเครื�องเผาบูชาของ
ท่านเถิด ขณะที� ข้าพเจ้าไปพบ
พระเยโฮวาห์ตรงโน้น"
16 แล้ วพระเยโฮวาห์ ทรงพบ
บาลาอัมและทรงใส่ ถ้อยคาํใน
ปากของเขาตรัสว่า "จงกลับไป
หาบาลาค และจงพูดอย่างนั�น"
17 บาลาอัมก็กลับมาหาบาลาค
ดูเถิด เขายืนอยู่ ข้างเครื� องเผา
บูชาของท่าน มีเจ้านายแห่งโม-
อับยืนอยู่กับท่าน บาลาคจึงถาม
เขาว่า "พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
กระไร"
18 บาลาอั มก็ ไ ด้ กล่ าวกลอน
ภาษิตของเขาว่า "บาลาค ลุกขึ� น
เถิดและคอยฟัง บุตรชายของ
ศิปโปร์ จงฟังข้าพเจ้าเถิด
19 พระเจ้ามิ ใช่ มนุษย์ จึงมิ ได้
มุสา และมิได้เป็นบุตรของ
มนุษย์จึงไม่ต้องกลับใจ ที�พระ
องค์ตรัสไปแล้ว พระองค์กจ็ะมิ
ทรงกระทาํตามหรือ ที�พระองค์
ทรงลั�นวาจาแล้ว จะไม่ทรงกระ-
ทาํให้สาํเรจ็หรือ
20 ดูเถิด ข้าพเจ้าได้รับพระ
บัญชาให้อวยพร พระองค์ได้
ทรงอาํนวยพร และข้าพเจ้าจะ
เรียกกลับไม่ได้
21 พระองค์ได้ทอดพระเนตรว่า
ไม่มีความชั� วช้าในยาโคบ และ
ทรงเห็นว่าไม่มีความชั� วร้ายใน

อิสราเอล พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเขาอยู่กับเขา และเสียงโห่
ร้องถวายพรพระมหากษัตริย์อยู่
ท่ามกลางเขา
22 พระเจ้าทรงนาํพวกเขาออก
จากอียิปต์ พระองค์ทรงเป็น
เสมือนพลังแห่งม้ายูนิคอน
23 ไม่มีการถือลางต่อต้านยา-
โคบ ไม่มีการทาํนายต่อต้าน
อิสราเอล ถึงเวลาแล้วยาโคบ
และอิสราเอลก็จะได้รับคาํบอก
ว่า `พระเจ้าจะทรงกระทาํอะไร'
24 ดูเถิด ชนชาติหนึ�งซึ�งลุกขึ� น
อย่างสิงโตผู้ยิ� งใหญ่ และยืนขึ� น
อย่างสิงโตหนุ่ม ไม่ยอมนอนจน
กว่าจะกินเหยื�อเสีย และดื� ม
เลือดของสิ�งที�ฆ่าตาย"
25 แล้วบาลาคจึงพูดกับบาลา-
อัม "อย่าแช่งเขาเลย ทั� งอย่า
อวยพรแก่เขา"
26 แต่บาลาอัมตอบบาลาคว่า
"ข้าพเจ้าไม่ได้บอกท่านแล้วหรือ
ว่า `ทุกสิ� งที�พระเยโฮวาห์ตรัส
ข้าพเจ้าจะต้องกระทาํตาม'"
27 บาลาคจึงพูดกับบาลาอัมว่า
"มาเถิด ข้าพเจ้าจะพาท่านไปอีก
ที�หนึ� ง ชะรอยพระเจ้าจะทรง
โปรดให้ท่านแช่งเขาเพื�อข้าพเจ้า
จากที�นั�น"
28 บาลาคก็พาบาลาอั มไปถึ ง
ยอดเขาเปโอร์ ซึ�งมองลงมาเห็น
เยชิโมน

กันดารวิถี HN

(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 แล้วบาลาอัมบอกกับบาลาค
ว่า "จงสร้างแท่นบูชาที�นี� เจ็ด
แท่นให้ข้าพเจ้า จัดวัวผู้เจ็ดตัว
และแกะผู้เจด็ตัวให้ข้าพเจ้าที�นี� "
30 บาลาคจึงกระทาํตามที� บา-
ลาอัมได้บอก และถวายบูชาวัวผู้
ตั วหนึ� งและแกะผู้ ตั วหนึ� งบน
แท่นทุกแท่น

คําพยากรณข์องบาลาอมั

24
เมื� อบาลาอั มเห็ นว่ า
พระเยโฮวาห์ทรงพอ

พระทัยที�จะให้อวยพรแก่อิสรา-
เอล บาลาอัมกห็าได้ไปแสวงหา
ลางอย่างครั� งก่อนๆไม่ แต่มุ่ ง
หน้าตรงไปยังถิ�นทุรกันดาร
2บาลาอัมเงยหน้าดูเห็นอิสรา-
เอลอยู่ เป็นค่ ายๆตามตระกู ล
แล้วพระวิญญาณของพระเจ้ามา
อยู่บนเขา
3 เขาจึงกล่าวกลอนภาษิตของ
เขาว่า "คาํพยากรณ์ของบาลาอัม
บุตรชายเบโอร์ คาํพยากรณ์ของ
ชายที�หูตาแจ้ง
4คาํพยากรณ์ของผู้ที� ได้ยินพระ
วจนะของพระเจ้า ผู้ เห็นนิมิต
ขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิV  ได้ล้ม
ลงจนเกิดความมึนงง แต่ตาไม่มี
สิ�งใดบัง
5โอ ยาโคบเอ๋ย เตน็ท์ของท่าน
ช่างงามเหลือเกิน โอ อิสราเอล
เอ๋ย ค่ายของท่านกง็าม
6 เหมื อนหุ บเขาที� ยื ดไปไกล

เหมื อนสวนซึ� งอยู่ ข้ างแม่ นํ�า
เหมือนต้นกฤษณาซึ� งพระเยโฮ-
วาห์ทรงปลูกไว้ เหมือนต้นสน
สีดาร์ที�อยู่ข้างลาํนํ�า
7นํ�า จะไหลออกจากถังของเขา
และเชื� อสายของเขาจะมีอยู่ตาม
ลาํนํ�า เป็นอันมาก กษัตริย์ของ
เขาจะสูงกว่ากษัตริย์อากัก ราช
อาณาจักรของเขาจะรุ่งเรือง
8 พระเจ้ าผู้ ทรงนาํ เขาออกมา
จากอียิปต์ ทรงเป็นเสมือนพลัง
แห่งม้ายูนิคอน เขาจะกินประ-
ชาชาติซึ� งเป็นศัตรูเสีย และหัก
กระดูกของศัตรูเหล่านั� น และ
แทงเขาทั�งหลายทะลุด้วยลูกศร
9เขาหมอบลงและนอนลงอย่าง
สิงโต เขาเหมือนสิงโตผู้ยิ�งใหญ่
ใครเล่าจะมาปลุกให้เขาลุกขึ� น
ผู้ใดที�อวยพรแก่ท่าน ขอให้เขา
ได้รับพร ผู้ใดที�แช่งท่าน ขอให้
เขาได้รับคาํแช่ง"
10 บาลาคก็โกรธบาลาอัม จึง
ตบมือ แล้วบาลาคพูดกับบาลา-
อัมว่า "เราเชิญท่านมาให้แช่ง
ศัตรูของเรา และดูเถิด ท่านได้
อวยพรแก่เขาถึงสามครั�ง
11 ฉะนั�นบัดนี�  จงหนีไปยังที�อยู่
ของท่านเถิด เราได้กล่าวว่า เรา
จะให้เกียรติแก่ท่านแน่แท้ แต่ดู
เถิด พระเยโฮวาห์ทรงขัดขวางมิ
ให้ท่านได้รับเกียรติ"
12 แต่บาลาอัมพูดกับบาลาคว่า

กันดารวิถี HN, HJ

(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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"ข้าพเจ้ามิได้บอกผู้ สื� อสารซึ� ง
ท่านใช้ให้ไปหาข้าพเจ้านั� นแล้ว
หรือว่า
13 `แม้ ว่าบาลาคจะให้เงินและ
ทองเต็มบ้านเต็มเรือนของเขา
แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกระทาํ
อะไรนอกเหนือพระบัญชาของ
พระเยโฮวาห์ไม่ได้ ที�จะทาํตาม
ใจข้าพเจ้าไม่ว่าดีหรือชั� ว พระ
เยโฮวาห์ตรัสประการใด ข้าพ-
เจ้าจะพูดอย่างนั�น'
14 ดูเถิด บัดนี� ข้าพเจ้าจะกลับ
ไปสู่ชนชาติของข้าพเจ้า มาเถิด
ข้าพเจ้าจะสาํแดงให้ท่านทราบ
ว่า ชนชาตินี� จะกระทาํประการ
ใดแก่ชนชาติของท่านในวันข้าง
หน้า"
15 เขาก็กล่าวกลอนภาษิตของ
เขาว่า "คาํพยากรณ์ของบาลาอัม
บุตรชายเบโอร์ คาํพยากรณ์ของ
ชายผู้ที�หูตาแจ้ง
16 คาํพยากรณ์ของผู้ ที� ได้ ยิน
พระวจนะของพระเจ้า และทราบ
ถึงพระปัญญาของพระองค์ผู้สูง
สุด ผู้ เห็นนิมิตขององค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิV  ได้ล้มลงจนเกิด
ความมึนงง แต่ตาไม่มีสิ�งใดบัง
17 ข้าพเจ้าจะเห็นเขา แต่ไม่ใช่
อย่างเดีa ยวนี�  ข้าพเจ้าจะดูเขา
แต่ไม่ใช่อย่างใกล้ๆนี�  ดาวดวง
หนึ� งจะเดินออกมาจากยาโคบ
และธารพระกรอันหนึ� งจะขึ� นมา

จากอิสราเอล จะตีเขตแดนของ
โมอั บและทาํ ลายบรรดาลู ก
หลานของเสท
18 ฝ่ายเอโดมจะตกเป็นของคน
อื�น เสอีร์จะตกเป็นของศัตรูของ
เขาด้วย ฝ่ายอิสราเอลได้แสดง
วีรกรรมแล้ว
19 ผู้ หนึ� งที� ออกมาจากยาโคบ
จะครอบครอง และชาวเมืองที�
รอดตาย ผู้นั�นจะทาํลายเสีย"
20 แล้วบาลาอัมมองดูคนอา-
มาเลข และกล่าวกลอนภาษิต
ของเขาว่า "อามาเลขเป็นประ-
ชาชาติที�หนึ� ง แต่ในที�สุดจะถึง
ซึ�งการทาํลายอันถาวร"
21 และเขามองดูคนเคไนต์และ
กล่าวกลอนภาษิตของเขาว่า "ที�
อาศัยของท่านเข้มแขง็มาก และ
รังของท่านกว็างอยู่ในศิลา
22 แต่อย่างไรก็ตามคนเคไนต์
ก็ต้องถูกกวาดล้าง อีกนานเท่า
ใดเล่า พวกอัสชูรจะมากวาดเจ้า
ไปเป็นเชลย"
23 และบาลาอั มกล่ าวกลอน
ภาษิตของเขาว่า "อนิจจาเอ๋ย
เมื� อพระเจ้ าทรงกระทาํ เช่ นนี�
ใครจะมีชีวิตอยู่ได้
24 แต่กาํปั� นจะมาจากเขตแดน
เมื องคิทธิ มทาํลายอั สชู รและ
เอเบอร์ และเขาจะถูกทาํลายอัน
ถาวรด้วย"
25 แล้วบาลาอัมกล็ุกขึ� นกลับไป

กันดารวิถี HJ

(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� อยู่ของเขา และบาลาคก็ไป
ตามทางของตนด้วย

อิสราเอลไหวรู้ปเคารพ
และเล่นชู้กบัหญิงชาวโมอบั

25
เมื� ออิสราเอลพักอยู่ใน
เมืองชิทธิม ประชาชน

กไ็ด้เริ�มเล่นชู้กับหญิงชาวโมอับ
2หญิงเหล่านี� ก ็เชิญประชาชน
ให้ไปกระทาํบูชาต่อพระของนาง
ประชาชนก็ รั บประทานและ
กราบไหว้พระของนาง
3ดังนั� น อิสราเอลก็เข้าถือพระ
บาอัลแห่งเปโอร์ และพระเยโฮ-
วาห์ทรงพระพิโรธต่ออิสราเอล
4และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโม-
เสสว่า "จงนาํหัวหน้าทั� งหลาย
ของประชาชนแขวนตากแดดไว้
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพื�อ
ว่าพระพิโรธอันเกรี� ยวกราดของ
พระเยโฮวาห์ จะหั นเหไปจาก
อิสราเอลเสีย"
5และโมเสสบอกพวกผู้ วินิจฉัย
ของอิสราเอลว่า "ท่านทุกคนจง
ฆ่าคนของท่านที� เข้าถือพระบา-
อัลแห่งเปโอร์เสีย"
6และดูเถิด มีชายอิสราเอลคน
หนึ� งพาหญิงคนมีเดียนคนหนึ� ง
เข้ ามาในหมู่ พี� น้องของเขาต่อ
สายตาของโมเสส และท่ามกลาง
สายตาของชุ มนุ มชนทั� งหมด
ของคนอิสราเอล ซึ� งกาํลังร้อง
ไห้อยู่หน้าประตูพลับพลาแห่ง

ที�ชุมนุม
7ครั� นฟีเนหัสบุตรชายเอเลอา-
ซาร์ บุตรชายของอาโรนปุโรหิต
เห็นดั งนั� นก็ลุ กขึ� นไปจากชุม
นุมชน มือถือทวน
8ติ ดตามชายอิสราเอลคนนั� น
เข้าไปในเตน็ท์ และแทงทะลุเขา
ทั� งคู่ ทั� งชายอิสราเอลและหญิง
คนนั�น ท้องของนางกท็ะลุ แล้ว
ภัยพิบัติในคนอิสราเอลกส็งบ
9แต่อย่างไรก็ตาม คนที�ตาย
ด้วยภัยพิบัติมีสองหมื�นสี�พันคน
10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
11 "ฟีเนหัส บุตรชายเอเลอา-
ซาร์ บุตรชายอาโรนปุโรหิต ได้
ยับยั� งความกริ� วของเราต่อคน
อิสราเอล ในการที� เขามีความ
กระตือรือร้นเพราะเห็นแก่เรา
ในท่ามกลางประชาชน ดังนั� น
เราจึงมิได้เผาผลาญคนอิสรา-
เอลเสียด้วยความหึงหวงของเรา
12 ดังนั�นจงกล่าวว่า `ดูเถิด เรา
ให้พันธสัญญาสันติสุขแก่เขา
13 พันธสัญญานั� นจะเป็นของ
เขา และของเชื� อสายของเขาที�
มาภายหลังเขา เป็นพันธสัญญา
แห่ งตาํแหน่ งปุ โรหิตอั นถาวร
เพราะเขามีความกระตือรือร้น
เพื� อพระเจ้าของเขา และได้ทาํ
การลบมลทินบาปคนอิสราเอล'"
14 ชื� อของชายอิ สราเอลคนที�

กันดารวิถี HJ, HI

(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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ถูกฆ่าร่วมกับหญิงชาวมี เดียน
คนนั� น ชื� อศิมรี บุตรชายของ
สาลู เจ้านายของครอบครัวสาํ-
คัญในตระกูลสิเมโอน
15 และชื� อของหญิงชาวมีเดียน
ผู้ถูกฆ่า คือคสบี บุตรสาวของ
ศูร์ ผู้ เป็นหัวหน้าตระกูลและ
ครอบครัวสาํคัญในมีเดียน
16 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
17 "จงรบกวนคนมีเดียน และสู้
รบกับเขา
18 เพราะเขารบกวนเจ้าด้วยอุ-
บาย ซึ�งเขาล่อเจ้าในเรื�องเปโอร์
และในเรื� องนางคสบี บุตรสาว
เจ้านายแห่งมีเดียน ผู้เป็นน้อง
สาวของพวกเขา ผู้ที� ถูกฆ่าตาย
ในวันที�บังเกิดภัยพิบัติด้วยเรื�อง
เปโอร์"

การทําสํามะโนครวั
คนอิสราเอลเป็นครั( งที�สอง

26
ต่อมาภายหลังภัยพิบัติ
นั� นพระเยโฮวาห์ตรัส

กับโมเสสและเอเลอาซาร์บุตร
ชายอาโรนปุโรหิตว่า
2 "จงทาํสาํมะโนครัวชุมนุมชน
อิสราเอลทั�งหมด อายุตั� งแต่ยี�-
สิบปีขึ� นไปตามเรือนบรรพบุรุษ
ของเขาทั�งหมดในอิสราเอล ผู้ที�
จะเข้าสงครามได้"
3 โมเสสกับเอเลอาซาร์ปุ โรหิต
ปราศรัยกับเขาทั� งหลาย ณ ที�

ราบโมอับ ริมแม่นํ�าจอร์แดน
ใกล้เมืองเยรีโคว่า
4 "จงทาํสาํมะโนครัวประชาชน
อายุตั� งแต่ยี� สิบปีขึ� นไป" ตามที�
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส
และคนอิสราเอล ผู้ที� ออกจาก
แผ่นดินอียิปต์คือ
5 รูเบน บุตรชายหัวปีของอิส-
ราเอล บุตรของรูเบน คือฮาโนค
คนครอบครัวฮาโนค ปัลลู คน
ครอบครัวปัลลู
6เฮสโรน คนครอบครัวเฮสโรน
คารมี คนครอบครัวคารมี
7 เหล่านี� เป็นครอบครัวของคน
รูเบน มีจาํนวนสี�หมื� นสามพัน
เจด็ร้อยสามสิบคน
8และบุตรชายของปัลลู คือ
เอลีอับ
9บุตรชายของเอลีอับคือ เนมู-
เอล ดาธาน และอาบีรัม นี� คือ
ดาธานและอาบี รัมที� เลือกจาก
ชุมนุมชน เป็นผู้ขัดขวางโมเสส
และอาโรนในพรรคพวกโคราห์
เมื�อเขาขัดขวางพระเยโฮวาห์
10 และแผ่นธรณีได้อ้าปากออก
กลืนเขาพร้อมกับโคราห์ เมื� อ
พรรคพวกนั�นถึงตาย เมื�อไฟเผา
ผลาญเสียสองร้อยห้าสิบคนและ
เขาทั�งหลายเป็นเรื�องเตือนใจ
11 แต่บุตรของโคราห์นั� นหาได้
ตายไม่
12 บุตรชายของสิเมโอน ตาม

กันดารวิถี HI, HP

(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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ครอบครัวของเขา คือเนมูเอล
คนครอบครัวเนมูเอล ยามีน คน
ครอบครัวยามีน ยาคีน คน
ครอบครัวยาคีน
13 เศ-ราห์ คนครอบครัวเศ-
ราห์ ชาอูล คนครอบครัวชาอูล
14 เหล่ านี� เป็นครอบครัวของ
คนสิเมโอน มีจาํนวนสองหมื�น
สองพันสองร้อยคน
15 บุตรของกาด ตามครอบครัว
ของเขา คือเศโฟน คนครอบ
ครัวเศโฟน ฮักกี คนครอบครัว
ฮักกี ชูนี คนครอบครัวชูนี
16 โอสนี คนครอบครัวโอสนี
เอรี คนครอบครัวเอรี
17 อาโรด คนครอบครัวอาโรด
อาเรลี คนครอบครัวอาเรลี
18 เหล่ านี� เป็นครอบครัวของ
บุตรของกาด ตามจาํนวนของ
เขามีสี�หมื�นห้าร้อยคน
19 บุตรชายของยูดาห์คือ เอร์
และโอนัน เอร์กับโอนันตายเสีย
ในแผ่นดินคานาอัน
20 และบุตรชายของยูดาห์ตาม
ครอบครัวของเขา คือเชลาห์ คน
ครอบครัวเชลาห์ เปเรศ คน
ครอบครัวเปเรศ เศ-ราห์ คน
ครอบครัวเศ-ราห์
21 และบุตรชายของเปเรศคือ
เฮสโรน คนครอบครัวเฮสโรน
ฮามูล คนครอบครัวฮามูล
22 เหล่ านี� เป็นครอบครัวของ

ยูดาห์ ตามจาํนวนของเขามีเจด็
หมื�นหกพันห้าร้อยคน
23 บุตรชายของอิสสาคาร์ตาม
ครอบครัวของเขา คือโทลา คน
ครอบครัวโทลา ปูวาห์ คน
ครอบครัวปูวาห์
24 ยาชูบ คนครอบครัวยาชูบ
ชิมโรน คนครอบครัวชิมโรน
25 เหล่ านี� เป็นครอบครัวของ
อิสสาคาร์ ตามจาํนวนของเขามี
หกหมื�นสี�พันสามร้อยคน
26 บุตรชายของเศบูลุน ตาม
ครอบครัวของเขา คือเสเรด คน
ครอบครัวเสเรด เอโลน คน
ครอบครัวเอโลน ยาเลเอล คน
ครอบครัวยาเลเอล
27 เหล่านี� เป็นครอบครัวของคน
เศบูลุน ตามจาํนวนของเขามี
หกหมื�นห้าร้อยคน
28 บุตรชายของโยเซฟ ตาม
ครอบครัวของเขา คือมนัสเสห์
และเอฟราอิม
29 บุตรชายของมนัสเสห์ คือ
มาคีร์ คนครอบครัวมาคีร์ มา-
คี ร์ ให้ กาํ เนิ ดบุตรชื� อกิ เลอาด
กิเลอาด คนครอบครัวกิเลอาด
30 บุตรชายของกิเลอาด คือ
อีเยเซอร์ คนครอบครัวอีเยเซอร์
เฮเลค คนครอบครัวเฮเลค
31 และอัสรีเอล คนครอบครัว
อัสรีเอล เชเคม คนครอบครัว
เชเคม

กันดารวิถี HP

(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 และเชมิดา คนครอบครัว
เชมิดา เฮเฟอร์ คนครอบครัว
เฮเฟอร์
33 ส่วนเศโลเฟหัดบุตรชายเฮ-
เฟอร์ไม่มีบุตรชายมีแต่บุตรสาว
ชื� อบุตรสาวของเศโลเฟหัดคือ
มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิล-
คาห์และทีรซาห์
34 เหล่ านี� เป็นครอบครัวของ
มนัสเสห์ และจาํนวนของเขามี
ห้าหมื�นสองพันเจด็ร้อยคน
35 ต่ อไปนี� เ ป็ นบุ ตรชายของ
เอฟราอิมตามครอบครัวของเขา
คือ ชูเธลาห์ คนครอบครัว
ชูเธลาห์ เบเคอร์ คนครอบครัว
เบเคอร์ ทาหาน คนครอบครัว
ทาหาน
36 บุ ตรชายของชู เธลาห์ คื อ
เอราน คนครอบครัวเอราน
37 เหล่ านี� เป็นครอบครัวของ
บุตรชายเอฟราอิม ตามจาํนวน
ของเขา มีสามหมื� นสองพันห้า
ร้อยคน เหล่านี� เป็นบุตรชายของ
โยเซฟตามครอบครัวของเขา
38 บุตรชายของเบนยามิน ตาม
ครอบครัวของเขา คือ เบ-ลา
คนครอบครัวเบ-ลา อัชเบล คน
ครอบครัวอัชเบล อาหิรัม คน
ครอบครัวอาหิรัม
39 ชูฟาม คนครอบครัวชูฟาม
หุฟาม คนครอบครัวหุฟาม
40 และบุตรชายของเบ-ลา คือ

อาร์ดและนาอามาน อาร์ด คน
ครอบครัวอาร์ด นาอามาน คน
ครอบครัวนาอามาน
41 เหล่ านี� เ ป็ นบุ ตรชายของ
เบนยามินตามครอบครัวของเขา
และจาํนวนของเขาเป็นสี� หมื� น
ห้าพันหกร้อยคน
42 ต่ อไปนี� เ ป็ นบุ ตรชายของ
ดานตามครอบครัวของเขา คือ
ชูฮัม คนครอบครัวชูฮัม นี� เป็น
ครอบครัวของดานตามครอบ
ครัวของเขา
43 ครอบครัวทั� งหมดของคน
ชูฮัมตามจาํนวนของเขา มีหก
หมื�นสี�พันสี� ร้อยคน
44 บุตรของอาเชอร์ตามครอบ
ครัวของเขา คืออิมนาห์ คน
ครอบครัวอิมนาห์ อิชวี คน
ครอบครัวอิชวี เบรียาห์ คน
ครอบครัวเบรียาห์
45 บุ ตรชายของเบรี ยาห์ คื อ
เฮเบอร์ คนครอบครัวเฮเบอร์
มัลคีเอล คนครอบครัวมัลคีเอล
46 บุตรสาวของอาเชอร์ คือ
เสราห์
47 เหล่ านี� เป็นครอบครัวของ
บุตรชายอาเชอร์ตามจาํนวนของ
เขา มีห้าหมื�นสามพันสี� ร้อยคน
48 บุตรชายของนัฟทาลี ตาม
ครอบครัวของเขา คือยาเซเอล
คนครอบครัวยาเซเอล กูนี คน
ครอบครัวกูนี

กันดารวิถี HP

(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 คนครอบครัว
เยเซอร์ ชิลเลม คนครอบครัว
ชิลเลม
50 เหล่ านี� เป็นครอบครัวของ
นัฟทาลีตามครอบครัวของเขา
และตามจาํนวนของเขามีสี� หมื� น
ห้าพันสี� ร้อยคน
51 จาํนวนคนอิสราเอล มีหก
แสนหนึ�งพันเจด็ร้อยสามสิบคน
52 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
53 "ให้ แบ่ งแผ่ นดิ นนั� นเป็ น
มรดกแก่คนเหล่านี� ตามจาํนวน
รายชื�อ
54 มรดกส่วนใหญ่ก็ให้แบ่งแก่
คนตระกูลใหญ่ และมรดกส่วน
น้อยกใ็ห้แบ่งแก่คนตระกูลย่อม
ทุกตระกู ลจะได้ รับส่วนมรดก
ตามจาํนวนคน
55 แต่ให้จับสลากแบ่งแผ่นดิน
นั� น ให้เขาได้รับมรดกตามราย
ชื� อตระกู ลของบรรพบุ รุษของ
เขา
56 ให้ จับสลากแบ่ งมรดกของ
เขานั�นตามส่วนตระกูลใหญ่และ
ตระกูลย่อม"
57 ต่อไปนี� เป็นคนเลวีที�นับตาม
ครอบครัวของเขา คือเกอร์โชน
คนครอบครัวเกอร์โชน โคฮาท
คนครอบครัวโคฮาท เมรารี คน
ครอบครัวเมรารี
58 ต่อไปนี� เป็นครอบครัวของ

เลวี คือคนครอบครัวลิบนี คน
ครอบครัวเฮโบรน คนครอบ
ครัวมาลี คนครอบครัวมูชี คน
ครอบครัวโคราห์ และโคฮาทให้
กาํเนิดบุตรชื�ออัมราม
59 ภรรยาของอัมรามคือโยเค-
เบดบุตรสาวของเลวีเกิดแก่เลวี
ที�อียิปต์ และนางคลอดบุตรให้
อัมรามชื� อ อาโรนและโมเสส
และมิเรียมพี�สาวของเขาทั�งสอง
60 และอาโรนให้กาํเนิดบุตรชื� อ
นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และ
อิธามาร์
61 แต่นาดับและอาบี ฮูนั� นได้
เสียชีวิต เมื� อเขาบูชาด้วยไฟที�
ผิ ดรูปแบบต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์
62 และจาํนวนของเขาเป็นสอง
หมื�นสามพันคน เป็นผู้ชายทุก
คนอายุตั� งแต่หนึ� งเดือนขึ� นไป
เพราะเขามิได้นับรวมไว้ในคน
อิสราเอล เพราะไม่มีมรดกให้
แก่เขาท่ามกลางคนอิสราเอล
63 จาํนวนคนเหล่านี� โมเสสและ
เอเลอาซาร์ปุโรหิตได้นับไว้ ครั�ง
เมื� อนับคนอิสราเอล ณ ที�ราบ
โมอับ ริมแม่นํ�าจอร์แดนใกล้
เมืองเยรีโค
64 แต่ตามรายชื� อเหล่านี� ไม่มี
ชายสั กคนหนึ� งซึ� งโมเสสและ
อาโรนปุโรหิตได้นับไว้ครั� งเมื� อ
นับคนอิสราเอลในถิ�นทุรกันดาร

กันดารวิถี HP

(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
65 เพราะพระเยโฮวาห์ ต รั ส
เรื�องเขาเหล่านั�นว่า "เขาจะต้อง
ตายแน่ในถิ� นทุรกันดาร" ไม่มี
ชายสักคนหนึ� งเหลืออยู่ นอก
จากคาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์
และโยชูวาบุตรชายนูน

พระราชบญัญติั
เรื�อง

การไดร้บัมรดก

27
ครั� งนั� นบุ ตรสาวทั� ง
หลายของเศโลเฟหั ด

บุตรชายของเฮเฟอร์ ผู้เป็นบุตร
ชายของกิเลอาด ผู้เป็นบุตรชาย
ของมาคีร์ ผู้ เป็นบุตรชายของ
มนัสเสห์ จากครอบครัวต่างๆ
ของมนัสเสห์บุตรชายของโยเซฟ
เข้ามาใกล้ ชื�อบุตรสาวทั�งหลาย
ของเขาคือ มาลาห์ โนอาห์
โฮกลาห์ มิลคาห์ และทีรซาห์
2และเขาทั� งหลายมายืนอยู่ ต่อ
หน้าโมเสสและต่อหน้าเอเลอา-
ซาร์ปุโรหิต และต่อหน้าประมุข
และต่อหน้าบรรดาชุมนุมชนที�
ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมกล่าว
ว่า
3"บิดาของเราตายเสียในถิ�นทุร
กันดาร ท่านมิได้อยู่ในพวก
ที� ส้องสุมกันต่อสู้ พระเยโฮวาห์
ในพรรคพวกโคราห์ แต่ท่านเสีย
ชีวิตเพราะบาปของตน และท่าน
ไม่มีบุตรชายเลย

4 เหตุ ใดจึงลบชื� อบิดาของเรา
จากครอบครัวของท่าน เพราะ
เหตุที�ท่านไม่มีบุตรชายเลย ขอ
ให้ เรามีกรรมสิทธิV ที� ดินท่ าม-
กลางพี�น้องบิดาของเราด้วย"
5โมเสสได้นาํเรื� องของเขากราบ
ทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
6และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโม-
เสสว่า
7 "บุตรสาวของเศโลเฟหัดพูด
ถูกต้องแล้ว เจ้าจงให้กรรมสิทธิV
ที�ดินเป็นมรดกท่ามกลางพี� น้อง
บิดาของเขา และกระทาํให้มร-
ดกบิดาของเขาตกทอดมาถึงเขา
8 เจ้าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า
`ถ้าผู้ ชายคนหนึ� งตายและไม่มี
บุตรชาย เจ้าจงให้มรดกของเขา
ตกไปยังบุตรสาวของเขา
9และถ้าเขาไม่มีบุตรสาว เจ้าจง
ให้มรดกของเขาแก่พี� น้องของ
เขา
10 และถ้าเขาไม่มีพี�น้อง เจ้าจง
ให้มรดกของเขาแก่พี� น้องบิดา
ของเขา
11 และถ้ าบิดาของเขาไม่มี พี�
น้อง เจ้าจงให้มรดกของเขาแก่
ญาติถัดตั วเขาไปในครอบครัว
ของเขา ให้ผู้นั� นถือกรรมสิทธิV
ได้ ให้เป็นกฎเกณฑ์แห่งคาํตัด
สินแก่ประชาชนอิสราเอล ดังที�
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส
ไว้'"

กันดารวิถี HP, HM

(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( นชีวิต
12 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า "จงขึ� นไปบนภูเขาอาบาริมนี�
และมองดูแผ่นดินซึ�งเรามอบให้
แก่คนอิสราเอล
13 และเมื�อเจ้าได้เห็นแล้ว เจ้า
จะถู กรวบไปอยู่ กั บประชาชน
ของเจ้า อย่างอาโรนพี�ชายของ
เจ้าได้ถูกรวบไปนั�น
14 เพราะว่าเจ้าทั� งสองกบฏต่อ
บัญชาของเราในถิ� นทุรกันดาร
ศิ นระหว่ างที� ชุ มนุ มชนได้ โต้
แย้งขึ� น เจ้ามิได้นับถือเราต่อ
หน้าต่อตาเขาทั� งหลายที�นํ�านั� น"
นี� คือนํ�า เมรีบาห์แห่งคาเดชใน
ถิ�นทุรกันดารศิน
โยชูวาจะเป็นผูน้าํคนอิสราเอล

แทนโมเสส
15 โมเสสกราบทูลพระเยโฮวาห์
ว่า
16 "ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
แห่งจิตวิญญาณมนุษย์ทั� งปวง
ทรงแต่งตั� งชายผู้ หนึ� งไว้เหนือ
ชุมนุมชนนี�
17 ผู้ ซึ� งจะเข้ านอกออกในต่อ
หน้าเขา ผู้ซึ� งจะนาํเขาเข้าออก
เพื� อว่าชุมนุมชนของพระเยโฮ-
วาห์จะมิได้เหมือนกับฝูงแกะที�
ไม่มีผู้เลี� ยง"
18 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า "จงนาํโยชูวาบุตรชาย
นูนผู้ มีพระวิญญาณอยู่ ภายใน

เขามา จงเอามือของเจ้าวางบน
เขา
19 ตั� งเขาไว้ต่อหน้าเอเลอาซาร์
ปุโรหิตและต่อหน้าชุมนุมชนทั� ง
หมด และเจ้าจงกาํชับเขาท่าม-
กลางสายตาของชุมนุมชน
20 เจ้าจงให้เกียรติยศอย่างของ
เจ้าแก่เขาบ้าง เพื�อให้ชุมนุมชน
อิสราเอลทั�งหมดเชื�อฟังเขา
21 และเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าเอ-
เลอาซาร์ปุโรหิต ผู้ซึ�งจะทูลถาม
เพื�อเขาตามหลักตัดสินของอูริม
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และ
คนทั� งปวงจะออกไปและเข้ามา
ตามคาํของปุโรหิต ทั�งเขากับคน
ทั� งปวงในอิ สราเอลนั� นคือชุม
นุมชนทั�งหมด"
22 และโมเสสกระทาํตามที�พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาท่าน ท่านจึง
นาํโยชูวาให้มายืนต่อหน้าเอเล-
อาซาร์ ปุ โรหิตและต่อหน้าชุม
นุมชนทั�งหมด
23 และท่านเอามือวางบนโยชู-
วา และกาํชับเขา ตามที�พระเย-
โฮวาห์ตรัสสั�งทางโมเสส

คําสั �งสอนเรื�อง
เครื�องบูชาต่างๆ

28
พระเยโฮวาห์ตรัสกั บ
โมเสสว่า

2 "จงบัญชาคนอิ สราเอลและ
กล่าวแก่เขาว่า ของบูชาของเรา
อาหารของเราซึ� งเป็นของบูชา

กันดารวิถี HM, HO

(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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ด้วยไฟ เป็นกลิ�นที�พอพระทัย
เจ้ าทั� งหลายจงเอาใจใส่ ที� จะ
ถวายบูชาแก่เราตามกาลกาํหนด
3และเจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า นี�
เป็นเครื�องบูชาด้วยไฟซึ� งเจ้าทั� ง
หลายควรถวายแด่พระเยโฮวาห์
คื อลู กแกะอายุหนึ� งขวบไม่ มี
ตาํหนิสองตัว เป็นเครื� องบูชา
เนืองนิตย์ทุกวัน
4เจ้าจงถวายลูกแกะเป็นเครื�อง
บูชาในตอนเช้าตัวหนึ� ง และลูก
แกะอีกตัวหนึ� งนั� นเจ้าจงถวาย
บูชาเวลาเยน็
5และยอดแป้งหนึ� งในสิบเอ-
ฟาห์เป็นธัญญบูชา คลุกกับนํ�า
มันสกัดหนึ�งในสี� ฮิน
6 เป็นเครื� องเผาบูชาเนืองนิตย์
ซึ� งได้บัญชาตั� งไว้ที� ภูเขาซีนาย
เป็นกลิ� นที�พอพระทัย เป็น
เครื� องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระ
เยโฮวาห์
7ส่วนเครื�องดื�มบูชาคู่กันนั�นให้
ถวายหนึ� งในสี� ฮิน กับแกะตัว
หนึ�ง     ในที�บริสุทธิV เจ้าจงเท
เครื�องดื� มบูชาซึ� งเป็นเหล้าองุ่ น
ถวายแด่พระเยโฮวาห์
8ลูกแกะอีกตัวหนึ� งเจ้าจงถวาย
บูชาเวลาเย็น เจ้าจงถวายบูชา
ด้วยไฟเช่นเดี ยวกับธัญญบูชา
ของเวลาเช้า และเช่นเดียวกับ
เครื�องดื�มบูชาที� คู่กัน เป็นกลิ�น
ที�พอพระทัยพระเยโฮวาห์

9ในวันสะบาโตลูกแกะอายุหนึ� ง
ขวบสองตัวที� ไม่มีตาํหนิ และ
ยอดแป้งสองในสิบเอฟาห์คลุก
กับนํ�ามันให้เป็นธัญญบูชา และ
เครื�องดื�มบูชาคู่กัน
10 นี� เป็นเครื� องเผาบูชาทุกวัน
สะบาโตนอกเหนื อเครื� องเผา
บูชาเนืองนิตย์และเครื�องดื�มบู-
ชาคู่กัน
11 เวลาต้นเดือนทุกเดือน เจ้า
ทั� งหลายจงถวายเครื� องเผาบูชา
แด่พระเยโฮวาห์ คือวัวหนุ่ม
สองตัว แกะผู้ตัวหนึ� ง ลูกแกะ
หนึ�งขวบไม่มีตาํหนิเจด็ตัว
12 สาํหรับวัวตัวหนึ� งจงเอายอด
แป้งสามในสิบเอฟาห์คลุกกับ
นํ�ามันสาํหรับเป็นธัญญบูชาและ
สาํหรับแกะผู้ตัวหนึ� งนั� นจงเอา
ยอดแป้งสองในสิบเอฟาห์คลุก
กับนํ�ามันเป็นธัญญบูชา
13 สาํหรับลูกแกะทุกตัวจงเอา
ยอดแป้ งหนึ� งในสิ บเอฟาห์
คลุกกับนํ�ามันเป็นธัญญบูชา ให้
เป็นเครื� องเผาบูชาเป็นกลิ� นที�
พอพระทัย เป็นเครื�องบูชาด้วย
ไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
14 ส่วนเครื� องดื� มบูชาคู่กันนั� น
สาํ ห รั บวั ว ผู้ ตั วหนึ� งจง เอา
นํ�าองุ่นครึ�งฮิน สาํหรับแกะผู้ตัว
หนึ� งจงเอาหนึ� งในสามฮิน สาํ-
หรับลูกแกะตัวหนึ� งจงเอาหนึ� ง
ในสี� ฮิน นี� เป็นเครื� องเผาบูชา

กันดารวิถี HO

(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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ประจาํเดือน ทุกเดือนตลอดปี
15 และเอาลู กแพะผู้ ตั วหนึ� ง
เป็นเครื� องบูชาไถ่บาปถวายแด่
พระเยโฮวาห์ ให้นาํมาบูชา
นอกเหนือเครื� องเผาบูชาเนือง
นิตย์และเครื�องดื�มบูชาคู่กัน
16 เดือนที� หนึ� งวันที� สิบสี� เป็น
ปัสกาของพระเยโฮวาห์
17 และวันที� สิบห้าของเดือนนี�
เป็นวันการเลี� ยง จงรับประทาน
ขนมปังไร้เชื� อเจด็วัน
18 ในวันต้ นให้ มี การประชุ ม
บริสุทธิV  เจ้าทั�งหลายอย่ากระทาํ
งานหนักในวันนั�น
19 แต่จงถวายบูชาด้วยไฟ เป็น
เครื� องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์
คือเอาวัวหนุ่มสองตัว แกะผู้ตัว
หนึ� ง และลูกแกะอายุหนึ� งขวบ
เจด็ตัว ดูให้ดีว่าไม่มีตาํหนิ
20 และเอายอดแป้งคลุกนํ�ามัน
เป็นธัญญบูชาของสัตว์เหล่านี�
สาํหรับวัวผู้ตัวหนึ� งเจ้าจงถวาย
สามในสิบเอฟาห์ และสาํหรับ
แกะผู้ตัวหนึ�งสองในสิบเอฟาห์
21 สาํหรับลูกแกะตัวหนึ� งๆใน
ลูกแกะเจ็ดตัวนั� น จงเอาแป้ง
หนึ�งในสิบเอฟาห์
22 และเอาแพะผู้ ตั วหนึ� งเป็น
เครื�องบูชาไถ่บาปเพื�อทาํการลบ
มลทินบาปของเจ้า
23 เจ้าจงถวายเครื� องบูชาเหล่า
นี�  นอกเหนือเครื�องเผาบูชาตอน

เช้า ซึ�งเป็นเครื�องบูชาเนืองนิตย์
นั�น
24 ในทาํนองเดียวกัน เจ้าจง
ถวายเครื�องบูชาทุกวันตลอดทั� ง
เจ็ดวัน คือถวายอาหารเป็น
เครื� องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ� นที�
พอพระทัยพระเยโฮวาห์ จง
ถวายบูชานอกเหนือเครื� องเผา
บูชาเนืองนิตย์ และเครื� องดื� ม
บูชาคู่กัน
25 และในวันที� เจ็ดพวกเจ้าจงมี
การประชุมบริสุทธิV  เจ้าอย่า
ทาํงานหนักในวันนั�น
26 ในวันถวายผลรุ่นแรก เมื� อ
เจ้าเอาข้าวใหม่มาเป็นธัญญบูชา
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ในเทศ-
กาลสัปดาห์นั� น เจ้าจงมีการ
ประชุมบริสุทธิV  เจ้าอย่าทาํ
งานหนักในวันนั�น
27 แต่จงถวายเครื�องเผาบูชาให้
เป็นกลิ� นพอพระทัยแด่พระเย-
โฮวาห์ คือถวายวัวหนุ่มสองตัว
แกะผู้ตัวหนึ� ง ลูกแกะอายุหนึ� ง
ขวบเจด็ตัว
28 และถวายยอดแป้งคลุกนํ�า
มันเป็นธัญญบูชา คือสาํหรับวัว
ตัวหนึ� งถวายแป้งสามในสิบเอ-
ฟาห์ สาํหรับแกะผู้หนึ� งตัวนั� น
สองในสิบเอฟาห์
29 สาํหรับลูกแกะเจด็ตัว ตัวละ
หนึ�งในสิบเอฟาห์
30 พร้อมกับลูกแพะผู้ตัวหนึ� ง

กันดารวิถี HO

(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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สาํหรับลบมลทินของเจ้า
31 นอกจากเครื�องเผาบูชาเนือง
นิตย์และธัญญบูชาคู่กันนั�น เจ้า
จงถวายเครื�องบูชาเหล่านี�  และ
เครื�องดื�มบูชาคู่กันด้วย (ดูให้ดี
ว่าให้ปราศจากตาํหนิ)"

เทศกาลเป่าแตรและ
การประชุมบริสุทธิ/

29
"ในวันที�หนึ� ง เดือนที�
เจ็ดเจ้าจงมีการประชุม

บริสุทธิV  เจ้าอย่าทาํงานหนัก
เป็นวันให้เจ้าทั�งหลายเป่าแตร
2 เจ้ าจงถวายเครื� องเผาบู ชา
เป็นกลิ�นที�พอพระทัยพระเยโฮ-
วาห์ คือถวายวัวหนุ่มตัวหนึ� ง
แกะผู้ตัวหนึ� ง ลูกแกะอายุหนึ� ง
ขวบไม่มีตาํหนิเจด็ตัว
3และถวายยอดแป้งคลุกนํ�ามัน
เป็นธัญญบูชา คือสาํหรับวัวผู้
นั� นจงถวายแป้งสามในสิบเอ-
ฟาห์ สาํหรับแกะผู้ตัวนั�นสองใน
สิบเอฟาห์
4ลูกแกะเจ็ดตัว ตัวละหนึ� งใน
สิบเอฟาห์
5 และถวายลู กแพะผู้ ตั วหนึ� ง
เป็นเครื�องบูชาไถ่บาป เพื�อลบ
มลทินบาปของเจ้า
6นอกเหนือเครื� องเผาบูชาใน
วันข้างขึ� นและธัญญบูชาคู่ กั น
และเครื� องเผาบูชาประจาํวันคู่
กับธัญญบูชา และเครื�องดื�มบูชา
คู่กัน ตามลักษณะเครื� องบูชา

เหล่านี�  เป็นกลิ�นที�พอพระทัย
เป็นเครื� องบูชาด้วยไฟถวายแด่
พระเยโฮวาห์
7ในวันที� สิบเดือนที� เจ็ดนี�  เจ้า
ทั� งหลายจงมีการประชุมบริสุทธิV
เจ้าต้องถ่อมใจลง อย่าทาํการ
งานสิ�งใด
8แต่เจ้าจงถวายเครื� องเผาบูชา
แด่พระเยโฮวาห์ ให้เป็นกลิ�นที�
พอพระทัย คือถวายวัวหนุ่มตัว
หนึ�ง แกะผู้ตัวหนึ�ง ลูกแกะอายุ
หนึ� งขวบเจ็ดตัว เจ้าอย่าให้มี
ตาํหนิ
9และยอดแป้งคลุกนํ�า มันเป็น
ธัญญบูชา สาํหรับวัวตัวนั�นถวาย
แป้งสามในสิบเอฟาห์ สาํหรับ
แกะผู้ตัวหนึ� งนั� นสองในสิบเอ-
ฟาห์
10 สาํหรับลูกแกะเจด็ตัวนั�น ตัว
ละหนึ�งในสิบเอฟาห์
11 และถวายลูกแพะผู้ ตัวหนึ� ง
เป็นเครื� องบูชาไถ่บาป นอก
เหนือเครื� องบูชาไถ่บาปลบมล
ทินและเครื�องเผาบูชาเนืองนิตย์
ซึ� งคู่กับธัญญบูชา และเครื� อง
ดื�มบูชาคู่กัน
12 ในวันที�สิบห้าเดือนที� เจ็ดเจ้า
ทั� งหลายจงมีการประชุมบริสุทธิV
เจ้าอย่าทาํงานหนัก และเจ้าจงมี
การเลี� ยงเจด็วันแด่พระเยโฮวาห์
13 เจ้าจงถวายเครื� องเผาบูชา
เครื� องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ� นที�

กันดารวิถี HO, HE

(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 คือวัว
หนุ่มสิบสามตัว แกะผู้สองตัว
ลู กแกะอายุหนึ� งขวบสิ บสี� ตั ว
สัตว์เหล่านี� อย่าให้มีตาํหนิ
14 และถวายยอดแป้งคลุกนํ�า
มันเป็นธัญญบูชาคู่กัน สาํหรับ
วัวสิบสามตัว ตัวหนึ� งถวายแป้ง
สามในสิบเอฟาห์ สาํหรับแกะผู้
สองตัว ตัวละสองในสิบเอฟาห์
15 สาํหรับลูกแกะสิบสี�ตัว ตัวละ
หนึ�งในสิบเอฟาห์
16 และถวายลูกแพะผู้ ตัวหนึ� ง
เป็นเครื� องบูชาไถ่บาป นอก
เหนือเครื� องเผาบูชาเนืองนิตย์
ซึ� งคู่กับธัญญบูชาและเครื�องดื�ม
บูชาคู่กัน
17 ในวันที� สองจงถวายวัวหนุ่ม
สิบสองตัว แกะผู้สองตัว ลูก
แกะอายุหนึ� งขวบไม่มีตาํหนิสิบ
สี�ตัว
18 กับธัญญบูชาและเครื� องดื� ม
บูชาคู่กันนั� นสาํหรับวัว แกะผู้
และลูกแกะนั� นตามจาํนวนตาม
ลักษณะ
19 และถวายลูกแพะผู้ ตัวหนึ� ง
เป็นเครื� องบูชาไถ่บาป นอก
เหนือเครื� องเผาบูชาเนืองนิตย์
ซึ� งคู่กับธัญญบูชาและเครื�องดื�ม
บูชาคู่กัน
20 ในวันที� สามจงถวายวั วสิ บ
เอ็ดตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะ
อายุหนึ�งขวบไม่มีตาํหนิสิบสี�ตัว

21 กับธัญญบูชาและเครื� องดื� ม
บูชาคู่กันนั�น สาํหรับวัว แกะผู้
และลูกแกะนั�น ตามจาํนวนตาม
ลักษณะ
22 และถวายแพะผู้ตัวหนึ� งเป็น
เครื� องบูชาไถ่บาป นอกเหนือ
เครื�องเผาบูชาเนืองนิตย์ ซึ� งคู่
กับธัญญบูชาและเครื�องดื� มบูชา
คู่กัน
23 ในวันที� สี� จงถวายวั วสิบตั ว
แกะผู้สองตัว ลูกแกะอายุหนึ� ง
ขวบไม่มีตาํหนิสิบสี�ตัว
24 กับธัญญบูชาและเครื� องดื� ม
บูชาคู่กันนั�น สาํหรับวัว แกะผู้
และลูกแกะนั�น ตามจาํนวนตาม
ลักษณะ
25 และถวายลูกแพะผู้ ตัวหนึ� ง
เป็นเครื� องบูชาไถ่บาป นอก
เหนือเครื� องเผาบูชาเนืองนิตย์
ซึ� งคู่กับธัญญบูชาและเครื�องดื�ม
บูชาคู่กัน
26 ในวันที� ห้าจงถวายวัวเก้าตัว
แกะผู้สองตัว ลูกแกะอายุหนึ� ง
ขวบไม่มีตาํหนิสิบสี�ตัว
27 กับธัญญบูชาและเครื� องดื� ม
บูชาคู่กันนั�น สาํหรับวัว แกะผู้
และลูกแกะนั�น ตามจาํนวนตาม
ลักษณะ
28 และถวายแพะผู้ตัวหนึ� งเป็น
เครื� องบูชาไถ่บาป นอกเหนือ
เครื�องเผาบูชาเนืองนิตย์ ซึ� งคู่
กับธัญญบูชาและเครื�องดื� มบูชา

กันดารวิถี HE

(CM) ลนต HN:NP
(CO) กดว CI:CH; HO:M, CJ; HE:N-J, E-CK
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คู่กัน
29 ในวันที� หกจงถวายวัวแปด
ตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะอายุ
หนึ�งขวบไม่มีตาํหนิสิบสี�ตัว
30 กับธัญญบูชาและเครื� องดื� ม
บูชาคู่กันนั�น สาํหรับวัว แกะผู้
และลูกแกะนั�น ตามจาํนวนตาม
ลักษณะ
31 และถวายแพะผู้ตัวหนึ� งเป็น
เครื� องบูชาไถ่บาป นอกเหนือ
เครื�องเผาบูชาเนืองนิตย์ ซึ� งคู่
กับธัญญบูชาและเครื�องดื� มบูชา
คู่กัน
32 ในวันที� เจ็ดเจ้ าจงถวายวั ว
เจ็ดตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะ
อายุหนึ�งขวบไม่มีตาํหนิสิบสี�ตัว
33 กับธัญญบูชาและเครื� องดื� ม
บูชาคู่กันนั�น สาํหรับวัว แกะผู้
และลูกแกะนั�น ตามจาํนวนตาม
ลักษณะ
34 และถวายแพะผู้ตัวหนึ� งเป็น
เครื� องบูชาไถ่บาป นอกเหนือ
เครื�องเผาบูชาเนืองนิตย์ ซึ� งคู่
กับธัญญบูชาและเครื�องดื� มบูชา
คู่กัน
35 ในวันที� แปด เจ้าจงมีการ
ประชุมอันศักดิVสิทธิV  เจ้าอย่าทาํ
งานหนัก
36 แต่เจ้าจงถวายเครื�องเผาบู-
ชา เครื� องบูชาด้วยไฟ เป็น
กลิ� นที�พอพระทัยพระเยโฮวาห์
คือวัวผู้ตัวหนึ� ง แกะผู้ตัวหนึ� ง

ลูกแกะอายุหนึ� งขวบไม่มีตาํหนิ
เจด็ตัว
37 และถวายธั ญญบู ชาและ
เครื� องดื� มบูชาคู่ กันนั� นสาํหรับ
วัว แกะผู้ และลูกแกะนั�น ตาม
จาํนวนตามลักษณะ
38 และถวายแพะผู้ตัวหนึ� งเป็น
เครื� องบูชาไถ่บาป นอกเหนือ
เครื�องเผาบูชาเนืองนิตย์ ซึ� งคู่
กับธัญญบูชาและเครื�องดื� มบูชา
คู่กัน
39 สิ� งเหล่ านี� เ จ้ าทั� งหลายจง
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ตามเทศ-
กาลกาํหนดของเจ้า เพิ�มเข้ากับ
การถวายตามคาํปฏิญาณของเจ้า
และการถวายด้วยใจสมัครของ
เจ้า เป็นเครื�องเผาบูชาของเจ้า
เครื�องธัญญบูชาของเจ้า เครื�อง
ดื� มบูชาของเจ้า และเครื� อง
สันติบูชาของเจ้า"
40 และโมเสสได้บอกคนอิสรา-
เอลตามที� พระเยโฮวาห์ได้ทรง
บัญชาท่านไว้ทุกประการ

พระราชบญัญติัเรื�อง
การปฏิญาณไวก้บัพระเจ้า

30
โมเสสไ ด้ พู ดกั บหั ว
หน้ าตระกู ลเกี� ยวกั บ

คนอิสราเอลว่า "นี� เป็นสิ�งที�พระ
เยโฮวาห์ได้ทรงบัญชา
2 เมื� อชายผู้ ใดปฏิญาณไว้ กั บ
พระเยโฮวาห์ หรือให้สัตย์ปฏิ-
ญาณผูกมั ดตั วไว้ ด้ วยคาํสัญ-

กันดารวิถี HE, NK

(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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ญาวิรัตอย่างหนึ� งอย่างใด อย่า
ให้เขาเสียวาจา เขาต้องกระทาํ
ตามคาํที�ออกจากปากของเขาทั�ง
สิ� น
3 หรือเมื� อสตรีคนหนึ� งคนใด
ปฏิญาณไว้แด่พระเยโฮวาห์ และ
ผูกมัดตัวเองไว้ด้วยคาํสัญญาวิ-
รัต เมื� อเธอยังสาวอยู่ในเรือน
ของบิดา
4 และบิดาของเธอได้ ยินคาํที�
เธอปฏิญาณไว้และคาํสัญญาวิ-
รัตที� เธอผูกมัดตัวเอง แต่มิได้
พูดอะไรกับเธอ ก็ให้คาํที�ปฏิ-
ญาณไว้นั� นทั� งสิ� นคงอยู่ และให้
คาํสัญญาวิรัตที� ผูกมัดเธอไว้นั� น
ทุกอย่างคงอยู่
5แต่ถ้าบิดาของเธอคัดค้านใน
วันที� เขาได้ยินนั� น การที� เธอ
ปฏิญาณไว้ก็ดี คาํสัญญาวิรัตที�
ผูกมัดเธอไว้ก็ดี ย่อมไม่คงอยู่
และพระเยโฮวาห์จะทรงอภัยให้
แก่เธอ เพราะบิดาของเธอได้คัด
ค้านเธอไว้
6และถ้านางแต่งงานมีสามีแล้ว
สิ� งที� นางปฏิญาณไว้หรือกล่าว
ด้วยริมฝีปากที� ไม่ทันคิดซึ� งผูก
มัดนาง
7 ฝ่ายสามีก็ได้ยินแล้ว และใน
วันที�ได้ยินเขาก็มิได้พูดอะไรกับ
นาง สิ�งที�นางปฏิญาณไว้นั�นและ
คาํสัญญาวิรัตที� ผูกมัดนางย่อม
คงอยู่ด้วย

8แต่ถ้าในวันนั�นที�สามีมาได้ยิน
นางและเขาคัดค้าน กท็าํให้คาํที�
นางปฏิญาณไว้นั�นเป็นโมฆะ ทั�ง
คาํกล่าวด้วยริมฝีปากที� ไม่ทัน
คิดของนาง ซึ� งผูกมัดนางนั� นก็
เป็นโมฆะด้วย และพระเยโฮวาห์
จะทรงอภัยให้แก่นาง
9แต่คาํปฏิญาณที� แม่ ม่ายหรือ
แม่ร้างกระทาํไว้หรือคาํใดที�นาง
พูดผูกมัดตนเอง คาํพูดนั�นย่อม
คงอยู่
10 และถ้ านางปฏิ ญาณไว้ ใน
บ้านสามีของนาง หรือให้สัญ-
ญาวิรัตด้วยสัตย์ปฏิญาณผูกมัด
ตนเองไว้
11 และสามีของนางได้ยินแล้ว
แต่ไม่ว่าอะไรแก่นาง และไม่คัด
ค้านนาง คาํปฏิญาณของนางทั�ง
สิ� นย่อมคงอยู่และคาํสัญญาวิ-
รัตทุกอย่างซึ� งนางผูกมัดตัวเอง
ย่อมคงอยู่
12 แต่ถ้าสามีของนางได้กระทาํ
ให้ไม่คงอยู่หรือเป็นโมฆะในวัน
ที�เขาได้ยินแล้ว สิ�งใดที�ออกจาก
ริมฝีปากของนางเกี� ยวด้ วยคาํ
ปฏิญาณหรือเกี� ยวด้วยคาํสัญ-
ญาวิ รัตของนางย่อมไม่คงอยู่
สามี ของนางได้กระทาํ ให้ เป็น
โมฆะ และพระเยโฮวาห์จะทรง
อภัยให้แก่นาง
13 คาํปฏิญาณหรือคาํสัตย์ปฏิ-
ญาณทั� งสิ� นที� ทาํให้นางถ่อมใจ

กันดารวิถี NK
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เอง สามีของนางย่อมให้คงอยู่
หรือให้เป็นโมฆะได้
14 แต่ ถ้าสามีของนางไม่กล่าว
สิ� งใดแก่นางวันแล้ววันเล่า เขา
ย่อมกระทาํให้คาํปฏิญาณและ
คาํสัญญาวิรัตทั�งสิ� นของนาง ซึ�ง
จะตกแก่นางให้คงอยู่ เพราะเขา
ไม่ พูดสิ� งใดในวันที� เขาได้ ยิน
เขาจึงกระทาํให้คงอยู่
15 แต่ ถ้ าภายหลั งที� เขาได้ ยิน
แล้วมากระทาํให้ไม่คงอยู่หรือ
เป็นโมฆะ เขาย่อมต้องรับโทษ
ความชั�วช้าของนาง"
16 ข้ อความเห ล่ านี� เ ป็ นกฎ
เกณฑ์ซึ� งพระเยโฮวาห์ทรงบัญ-
ชาโมเสสไว้ เป็นเรื� องระหว่าง
ชายกับภรรยาของเขา เรื�องระ-
หว่างบิดากับบุตรสาว ขณะเมื�อ
เธอยังสาวอยู่ ยังอยู่ในเรือน
บิดาของเธอ

การแกแ้คน้คนมีเดียน

31
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า

2"จงแก้แค้นคนมีเดียนเพื�อคน
อิสราเอล แล้วภายหลังเจ้าจะถูก
รวบให้ไปอยู่ กับประชาชนของ
เจ้า"
3และโมเสสกล่าวกับประชาชน
ว่า "จงเตรียมคนบางคนในพวก
เจ้าให้พร้อมด้วยอาวุธเพื� อทาํ
สงคราม แล้วยกไปสู้ พวก
มี เดียนเพื� อกระทาํการแก้แค้น

ของพระเยโฮวาห์ต่อคนมีเดียน
4 เจ้าจงส่งคนจากตระกูลอิส-
ราเอลทั� งหมดตระกูลละพันคน
เข้าทาํสงคราม"
5ดังนั� นเขาจึงจัดคนจากอิสรา-
เอลที�นับพันๆนั� นตระกูลละพัน
คน เป็นคนหมื� นสองพันสรรพ
ด้วยอาวุธเพื�อเข้าสงคราม
6และโมเสสส่งคนตระกูลละพัน
คนออกไปทาํสงคราม ทั� งคน
เหล่านั�นกับฟีเนหัสบุตรชายเอ-
เลอาซาร์ปุ โรหิตไปทาํสงคราม
พร้อมกับเครื� องใช้อันบริสุทธิV
และมีแตรปลุกอยู่ในมือ
7 เขาทาํสงครามต่อสู้ คนมีเดียน
ดังที�พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโม-
เสสและได้ฆ่าผู้ชายเสียทุกคน
8 เขาได้ ประหารชี วิ ตบรรดา
กษัตริย์คนมีเดียนพร้อมกับคน
อื�นที�เขาฆ่าเสีย มีเอวี เรเคม ศูร์
เฮอร์ และเรบา กษัตริย์ทั� งห้า
แห่งคนมีเดียน และได้ประหาร
ชีวิตบาลาอัมบุตรชายเบโอร์เสีย
ด้วยดาบ
9 และคนอิ สราเอลได้ จับสตรี
ชาวมีเดียนทั� งหมดมาเป็นเชลย
พร้อมกับพวกเด็กเล็กทั� งหลาย
และกวาดเอาฝูงวัวฝูงแพะแกะ
และข้าวของทั� งปวงไปสิ� น เป็น
ทรัพย์ที�ปล้นได้
10 และเอาไฟเผาบรรดาเมืองที�
อาศัยของเขา และเผาค่ายทั�งสิ� น

กันดารวิถี NK, NC

(H) กดว HI:CH-CN, CM (N) ยชว CN:HC (P) กดว CK:E
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ของเขาเสียด้วย
11 แล้วเก็บบรรดาของที� ริบได้
และทรัพย์ที� ปล้นได้ทั� งคนและ
สัตว์ไปเสียสิ� น
12 แล้ วเขานาํเชลยและทรัพย์
สินที� ปล้นได้กับของที� ริบได้ทั� ง
หมดมายังโมเสส และเอเลอา-
ซาร์ปุโรหิต และชุมนุมชนอิส-
ราเอลที�ค่าย ณ ที�ราบโมอับ ริม
แม่นํ�าจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค
13 โมเสสและเอเลอาซาร์ปุโร-
หิตและบรรดาประมุขแห่งชุม
นุมชนออกไปต้อนรับเขานอก
ค่าย
14 และโมเสสโกรธพวกนาย
ทหาร คือนายพันและนายร้อยผู้
กลับจากการทาํสงคราม
15 โมเสสพูดกับเขาทั� งหลายว่า
"ท่านทั� งหลายได้ไว้ชี วิตพวกผู้
หญิงทั�งหมดหรือ
16 ดูเถิด โดยคาํปรึกษาของ
บาลาอัม หญิงเหล่านี� ได้กระทาํ
ให้คนอิสราเอลหลงกระทาํการ
ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ในเรื� อง
เปโอร์ และภัยพิบัติจึงได้เกิดขึ� น
ท่ามกลางชุมนุมชนของพระเย-
โฮวาห์
17 ฉะนั� นบัดนี� จงประหารชี วิต
เด็กผู้ชายเล็กเสียทุกคน และ
ประหารชี วิตผู้ หญิงซึ� งได้ เคย
นอนร่วมกับชายเสียทุกคน
18 แต่จงไว้ชีวิตเด็กผู้หญิงที� ยัง

ไม่ เคยนอนร่วมกับชายไว้สาํ-
หรับท่านทั�งหลายเอง
19 จงอยู่ ภายนอกค่ายเจ็ดวัน
ท่านผู้ใดที�ได้ฆ่าคน และท่านผู้
ใดที� ได้แตะต้องผู้ที� ถูกฆ่า จง
ชาํระตัวและเชลยของตัวในวันที�
สามและวันที�เจด็
20 ท่ านต้ องชาํ ระเครื� องแต่ ง
กายทุกชิ� น เครื� องหนังสัตว์ทุก
ชิ� น และเครื�องขนแพะทั� งหมด
และเครื�องที�ทาํด้วยไม้ทุกชิ� น"
21 และเอเลอาซาร์ ปุ โรหิตได้
กล่าวแก่ทหารผู้ออกไปทาํสง-
ครามว่า "นี� เป็นกฎพระราชบัญ-
ญัติ ซึ� งพระเยโฮวาห์ ได้ บัญชา
โมเสส
22 เฉพาะทองคาํ เงิน ทองสัม-
ฤทธิV  เหลก็ ดีบุก และตะกั�ว
23 ทุกสิ� งที� ทนไฟได้ เจ้าทั� ง
หลายจงลนเสียด้วยไฟ แล้วจะ
สะอาด ถึงอย่างไรกจ็ะต้องชาํระ
ล้างให้บริสุทธิV ด้วยนํ�าแห่งการ
แยกตั� งไว้ และทุกสิ�งที�ทนไฟไม่
ได้ท่านต้องให้ผ่านนํ�านั�น
24 ท่านต้องซักเสื� อผ้าของท่าน
ในวันที� เจ็ด และท่านจะสะอาด
ภายหลังท่านจึงจะเข้ามาในค่าย
ได้"
25 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
26 "เจ้าและเอเลอาซาร์ปุโรหิต
กับบรรดาหัวหน้าของชุมนุมชน

กันดารวิถี NC

(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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จงนับสิ� งของที� ได้มาทั� งคนและ
สัตว์
27 และแบ่งสิ�งของเหล่านั�นออก
เป็นสองส่วน ให้ทหารผู้
ออกไปทาํสงครามส่วนหนึ� งและ
ให้บรรดาชุมนุมชนนี� อี กส่ วน
หนึ�ง
28 และจงชักส่วนหนึ�งจากทหาร
ที� ออกไปทาํสงครามเป็ นของ
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ห้าร้อย
ชักหนึ� ง ทั� งคนและวัว และลา
และฝูงแพะแกะ
29 จงเอาจากครึ� งส่ วนของเขา
มอบให้แก่ เอเลอาซาร์ ปุ โรหิต
เป็นเครื�องบูชาแด่พระเยโฮวาห์
30 และจากครึ�งส่วนของคนอิส-
ราเอลนั� น เจ้าจงนาํห้าสิบชัก
หนึ�งจากคน ฝูงวัว ฝูงลา และฝูง
แพะแกะและสัตว์ทั�งหมด มอบ
ให้แก่คนเลวี ผู้ดูแลพลับพลา
ของพระเยโฮวาห์"
31 และโมเสสกับเอเลอาซาร์
ปุโรหิตได้กระทาํตามที�พระเย-
โฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
32 บรรดาทรัพย์ที� ปล้นได้อัน
เหลือจากสิ� งที�ทหารริบมาได้นั� น
คือ แกะหกแสนเจด็หมื�นห้าพัน
ตัว
33 วัวเจด็หมื�นสองพันตัว
34 ลาหกหมื�นหนึ�งพันตัว
35 และคน คือผู้หญิงที� ยังไม่
เคยนอนร่วมกับชาย ทั� งหมดมี

สามหมื�นสองพันคน
36 และในครึ� งส่วนได้ของคนที�
ออกไปทาํสงคราม มีแกะสาม
แสนสามหมื�นเจด็พันห้าร้อยตัว
37 และส่วนแกะที� เป็นของพระ
เยโฮวาห์มีหกร้อยเจด็สิบห้าตัว
38 มีวัวสามหมื�นหกพันตัว วัว
อั นเป็นส่วนของพระเยโฮวาห์
เจด็สิบสองตัว
39 มีลาสามหมื�นห้าร้อยตัว ซึ� ง
เป็นส่วนของพระเยโฮวาห์หกสิบ
เอด็ตัว
40 ส่วนคนนั� นมีหนึ� งหมื� นหก
พัน ซึ� งเป็นส่วนของพระเยโฮ-
วาห์สามสิบสองคน
41 โมเสสได้มอบส่วนที� ชั กมา
ซึ� งเป็นของถวายแด่พระเยโฮ-
วาห์นั� นแก่ เอเลอาซาร์ ปุ โรหิต
ตามที�พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้
กับโมเสส
42 จากครึ� งส่วนของคนอิสรา-
เอลซึ� งโมเสสได้แบ่งมาจากส่วน
ที�ทหารไปทาํสงครามได้มานั�น
43 (ครึ� งส่วนของชุมนุมชนคือ
แกะสามแสนสามหมื� นเจ็ดพัน
ห้าร้อยตัว
44 วัวสามหมื�นหกพันตัว
45 ลาสามหมื�นห้าร้อยตัว
46 และคนหนึ� งหมื� นหกพั น
คน)
47 จากครึ� งส่วนของคนอิสรา-
เอลนั� นโมเสสได้เอาส่วนห้าสิบ

กันดารวิถี NC

(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
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ชักหนึ�ง ทั�งคนและสัตว์ มอบให้
แก่คนเลวีผู้ ดูแลพลับพลาของ
พระเยโฮวาห์ ดังที�พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาโมเสสไว้
48 แล้วนายทหารผู้ บังคับกอง
พันทั� งปวง คือนายพันนายร้อย
ได้เข้ามาใกล้โมเสส
49 และกล่าวแก่โมเสสว่า "คน
ใช้ของท่านได้ตรวจนับทหารผู้
อยู่ ใต้บังคับบัญชาของข้าพเจ้า
ทั� งหลายแล้วไม่มีคนหายไปสัก
คนเดียว
50 และข้าพเจ้าทั� งหลายได้นาํ
ส่วนที�ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ซึ�ง
ต่างคนต่างได้มา คือ สิ� งที�ทาํ
ด้วยทองคาํ มีกาํไลขาและสร้อย
คอ แหวนตรา ตุ้ มหู และกาํไล
เพื� อทาํการลบมลทินบาปของ
พวกเราทั� งหลายต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์"
51 โมเสสและเอเลอาซาร์ปุโร-
หิตก็รับบรรดาสิ� งของที� ทาํด้วย
ทองคาํจากเขา
52 และทองคาํทั� งสิ� นจากเครื�อง
ถวายซึ� งเขาได้ถวายแด่พระเย-
โฮวาห์ จากนายพันและนายร้อย
มีนํ�าหนักหนึ� งหมื� นหกพันเจ็ด
ร้อยห้าสิบเชเขล
53 (ทหารเหล่านั� นต่างคนต่าง
ได้เกบ็ข้าวของของข้าศึกมา)
54 โมเสสและเอเลอาซาร์ปุโร-
หิตได้รับทองคาํจากนายพันนาย

ร้อย นาํมาในพลับพลาแห่งชุม
นุม เป็นที�ระลึกแก่คนอิสราเอล
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ตระกูลรูเบน ตระกูลกาดและ
ครึ�งหนึ�งของตระกูลมนสัเสห์

จะไดร้บัแผ่นดินดา้น
ตะวนัออกของแม่นํ(าจอรแ์ดน

32
คนรูเบนและคนกาดมี
ฝูงวัวเป็นอันมาก เขา

ได้ เห็ นแผ่ นดิ นยาเซอร์ และ
แผ่นดินกิเลอาด ดูเถิด ที�นั� น
เป็นที�เหมาะแก่ฝูงสัตว์
2ดังนั� นคนกาดและคนรูเบนจึง
มาหาโมเสสและเอเลอาซาร์
ปุ โรหิตและประมุขของชุมนุม
ชนกล่าวว่า
3"อาทาโรท ดีโบน ยาเซอร์
นิมราห์ เฮชโบน เอเลอาเลห์
เสบาม เนโบ และเบโอน
4 เป็นแผ่นดินซึ� งพระเยโฮวาห์
ทรงทาํลายต่อหน้าคนอิสราเอล
เป็นแผ่นดินเหมาะกับฝู งสัตว์
และข้าพเจ้าทั� งหลายคนใช้ของ
ท่านมีฝูงวัว"
5และเขาทั� งหลายกล่าวว่า "ถ้า
ข้ าพเจ้ าทั� งหลายได้ รั บความ
กรุณาในสายตาของท่าน ขอ
มอบแผ่นดินนี� เป็นกรรมสิทธิV
แก่คนใช้ของท่าน ขออย่า
พาข้าพเจ้าทั� งหลายข้ามแม่นํ�า
จอร์แดนไปเลย"
6แต่โมเสสพูดกับคนกาดและ

กันดารวิถี NC, NH

(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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คนรูเบนว่า "ควรให้พี� น้องของ
ท่านไปทาํสงคราม ฝ่ายพวก
ท่ านจะยับยั� งอยู่ ที� นี� อย่างนั� น
หรือ
7ทาํไมท่านทั� งหลายกระทาํให้
จิตใจของคนอิสราเอลท้อถอยที�
จะยกข้ามไปยังแผ่นดินซึ� งพระ
เยโฮวาห์ได้ทรงประทานแก่เขา
8บิดาของท่านทั� งหลายได้กระ-
ทาํเช่นนี�  เมื� อเราใช้เขาไปจาก
คาเดชบารเนี ยให้ สอดแนมดู
แผ่นดินนั�น
9 เมื� อเขาขึ� นไปยังหุบเขาเอช-
โคล์ และได้เห็นแผ่นดินนั�นแล้ว
เขาก็กระทาํให้ จิตใจคนอิสรา-
เอลท้ อถอยที� จะยกเข้ าไปใน
แผ่นดินซึ� งพระเยโฮวาห์ได้ทรง
ประทานแก่เขา
10 ในวันนั� นพระเยโฮวาห์ทรง
กริ� วเขานัก พระองค์ทรงตั� ง
สัตย์ปฏิญาณไว้ว่า
11 `แน่ที เดี ยวที� ทุ กคนซึ� งยก
ออกจากอียิปต์อายุตั� งแต่ยี�สิบปี
ขึ� นไป จะมิได้เห็นแผ่นดินซึ�งเรา
ได้ตั� งสัตย์ปฏิญาณที� จะมอบให้
อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ
เพราะเขาทั� งหลายมิได้ตามเรา
ด้วยใจจริง
12 เว้นแต่คาเลบบุตรชายเย-
ฟุนเนห์คนเคนัสและโยชูวาบุตร
ชายนูน เพราะว่าเขาทั�งสองตาม
พระเยโฮวาห์ด้วยใจจริง'

13 และความกริ� วโกรธของพระ
เยโฮวาห์ก็พลุ่ งขึ� นต่ออิสราเอล
พระองค์จึงทรงให้เขาเร่ร่อนอยู่
ในถิ� นทุรกันดารสี� สิบปี จนชั� ว
อายุที�กระทาํชั� วในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ ถู กผลาญไป
หมดสิ� น
14 และดูเถิด ท่านได้เติบโตขึ� น
มาแทนบิดาของท่าน เป็นเชื� อ
สายคนบาปที� จะทวีพระพิ โรธ
ของพระเยโฮวาห์ ต่ออิสราเอล
ให้มากยิ�งขึ� น
15 เพราะว่าถ้าท่านทั� งหลายหัน
จากการตามพระองค์ พระองค์
จะทรงทอดทิ� งเขาทั� งหลายใน
ถิ� นทุรกันดารอีก และท่านทั� ง
หลายจะทาํลายชนชาติทั�งหมดนี�
เสีย"
16 แล้วเขาทั� งหลายเข้ามาใกล้
ท่านกล่าวว่า "ข้าพเจ้าทั� งหลาย
จะสร้างคอกสาํหรับฝูงแพะแกะ
ที�นี�  และสร้างเมืองสาํหรับลูก
เดก็เลก็ๆทั�งหลาย
17 แต่ เราทั� งหลายจะถืออาวุธ
พร้อมที�จะไปข้างหน้าคนอิสรา-
เอล จนกว่าเราทั�งหลายจะนาํเขา
ไปถึงที�ของเขา เด็กเล็กของเรา
จะได้อยู่ในเมืองที�มีกาํแพงล้อม
รอบเพราะกลัวชาวแผ่นดินนี�
18 เราทั� งหลายจะไม่ยอมกลับ
บ้านจนกว่าคนอิสราเอลจะได้รับ
มรดกของเขาทุกคน

กันดารวิถี NH

(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 ได้ รับมรดก
กับเขาซึ� งอยู่ฟากแม่นํ�าจอร์แดน
ข้างโน้นและนอกออกไป เพราะ
ว่ามรดกที� ตกทอดมาถึงเราอยู่
ฟากแม่นํ�า จอร์แดนข้ างตะวัน
ออกนี� "
20 โมเสสจึ งกล่ าวแก่ เขาทั� ง
หลายว่า "ถ้าท่านทั� งหลายจะ
กระทาํเช่นนี�  คือหยิบอาวุธขึ� น
เข้าสู่ สงครามต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์
21 และคนของท่ านที� ถื ออาวุธ
ทุกคนจะข้ามแม่นํ�าจอร์แดนไป
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ จน
กว่าพระองค์จะทรงขับไล่ ศัตรู
ให้พ้นพระองค์
22 และแผ่นดินนั� นจะพ่ายแพ้
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์แล้ว
ภายหลังท่านจึงจะกลับและพ้น
จากพันธะที� มี ต่อพระเยโฮวาห์
และอิสราเอล และแผ่นดินนี� จะ
ตกเป็นกรรมสิทธิV ของท่ านต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์
23 แต่ ถ้ าท่ านทั� งหลายมิ ไ ด้
กระทาํเช่นนี�  ดูเถิด ท่านทั� ง
หลายได้กระทาํบาปต่อพระเย-
โฮวาห์ จงรู้แน่เถิดว่า บาปของ
ท่านกจ็ะตามทัน
24 จงสร้ างเมื องสาํ หรั บเด็ ก
เล็กๆทั� งหลายของท่าน และ
สร้างคอกสาํหรับแพะแกะของ
ท่าน และกระทาํตามคาํที� ออก

จากปากของท่าน"
25 และคนกาดกั บคนรู เบน
กล่าวแก่โมเสสว่า "คนใช้ของ
ท่านจะกระทาํดังที� เจ้านายของ
ข้าพเจ้าบัญชา
26 เด็กเล็กๆทั� งหลาย ภรรยา
ทั�งหลาย ฝูงสัตว์และสัตว์ใช้งาน
ทั� งหมดของเรา จะอยู่ที� นี� ใน
เมืองกิเลอาด
27 แต่คนใช้ของท่านทุกคนผู้มี
อาวุธทาํสงครามจะข้ามไปเพื�อสู้
รบต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ดังที�เจ้านายของข้าพเจ้าสั�ง"
28 เกี� ยวกับเรื� องเขาทั� งหลายนี�
โมเสสจึงออกคาํสั� งแก่เอเลอา-
ซาร์ ปุ โรหิตและแก่ โยชูวาบุตร
ชายนูน และแก่หัวหน้าตระกูล
ของคนอิสราเอล
29 และโมเสสกล่ าวแก่ เขาว่ า
"ถ้าคนกาดและคนรูเบน ทุกคน
ผู้มีอาวุธที�จะทาํสงครามต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ จะข้ามแม่
นํ�าจอร์แดนไปพร้อมกับท่านทั� ง
หลาย และแผ่นดินนั� นจะพ่าย
แพ้ต่อหน้าท่านแล้ว ท่านจง
มอบแผ่ นดิ นกิ เลอาดให้ เป็ น
กรรมสิทธิVแก่เขา
30 แต่ถ้าเขาไม่ถืออาวุธข้ามไป
กับท่าน เขาจะต้องได้ส่วนแผ่น
ดิ นคานาอั นร่ วมกั บท่ านเป็ น
กรรมสิทธิV "
31 คนกาดกับคนรู เบนตอบว่า

กันดารวิถี NH

(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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"พระเยโฮวาห์ตรัสกับคนใช้ของ
ท่านอย่างไร เราทั� งหลายจะ
กระทาํอย่างนั�น
32 เราจะถืออาวุธข้ามไปต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์สู่ แผ่นดิน
คานาอัน และที�ดินมรดกของ
เรานั� นจะคงอยู่ฟากแม่นํ�าจอร์-
แดนข้างนี� "
33 โมเสสได้มอบดินแดนเหล่า
นี� แก่คนกาด และแก่คนรูเบน
และแก่ ครึ� งหนึ� งของตระกู ล
มนัสเสห์บุตรชายโยเซฟ คือ
อาณาจักรของสิโหนกษัตริย์แห่ง
คนอาโมไรต์ และอาณาจักรของ
โอกกษัตริย์แห่งบาชาน ทั�งแผ่น
ดินและหัวเมืองตลอดพรมแดน
คือหัวเมื องใหญ่ในแผ่นดินนี�
ตลอดประเทศ
34 และคนกาดก็สร้างเมืองดี-
โบน อาทาโรท อาโรเออร์
35 อัทโรท โชฟาน ยาเซอร์
โยกเบฮาห์
36 เบธนิมราห์ และเบธฮาราน
ให้เป็นเมืองมีกาํแพงล้อมรอบ
และสร้างคอกให้แกะ
37 และคนรู เบนก็สร้ างเมื อง
เฮชโบน เอเลอาเลห์ คีริยาธาอิม
38 เนโบ และบาอัลเมโอน (ชื�อ
เหล่านี� ต้องเปลี� ยนใหม่) และ
สิบมาห์ และตั� งชื� อใหม่ให้แก่
เมืองที�เขาสร้างขึ� นนั�น
39 และคนมรคีร์บุตรชายมนัส-

เสห์เข้าไปยึดเมืองกิเลอาด และ
ขับไล่พวกอาโมไรต์ ซึ� งอยู่ใน
เมืองนั�น
40 และโมเสสยกกิเลอาดให้แก่
มาคีร์บุตรชายมนัสเสห์และเขาก็
เข้าตั� งอยู่ในเมืองนั�น
41 และยาอีร์ บุตรชายมนัสเสห์
ยกไปยึ ดเมื องเล็ กๆของเขา
เหล่านั� น  และเรียกชื� อว่าฮา-
โวทยาอีร์
42 และโนบาห์ไปยึดเคนาทและ
ชนบทของเมืองนี�  และเรียกว่า
เมืองโนบาห์ตามชื�อของเขา
ทบทวนการเดินทางจากอียิปต์

33
ต่อไปนี� เป็นเรื� องระยะ
ทางเดินของคนอิสรา-

เอล เมื� อเขาออกเดินจากแผ่น
ดินอี ยิปต์เป็นหมวดหมู่ภายใต้
การนาํของโมเสสและอาโรน
2โมเสสได้จดสถานที�ที� เขาออก
เดินทีละระยะๆตามพระบัญชา
ของพระเยโฮวาห์ ต่อไปนี� เป็น
ระยะตามสถานที�ที�เขาออกเดิน
3เขาทั�งหลายพากันเดินจากรา-
เมเสสในเดือนต้น ในวันที� สิบ
ห้าของเดือนต้นนั�น ถัดวันปัสกา
ไปวันหนึ� งคนอิ สราเอลก็ออก
เดินด้วยชูมือแห่งชัยชนะท่าม-
กลางสายตาของชาวอี ยิปต์ทั� ง
สิ� น
4ขณะนั�นชาวอียิปต์กาํลังฝังศพ
ลูกหัวปีทั� งหลายของตน เป็นผู้

กันดารวิถี NH, NN

(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�พระเยโฮวาห์ทรงประหารชีวิต
ท่ามกลางพวกเขา พระเยโฮวาห์
ทรงลงโทษพระทั� งหลายของเขา
ด้วย
5ดังนั� น คนอิสราเอลจึงยกเดิน
จากราเมเสส และตั� งค่ายที�
สุคคท
6และเขาทั� งหลายยกเดิ นจาก
สุคคทและตั� งค่ายที� เอธามซึ� งอยู่
ชายถิ�นทุรกันดาร
7และเขาทั� งหลายยกเดิ นจาก
เอธาม หันกลับไปยังปีหะหิโรท
ซึ� งอยู่ตรงหน้าบาอัลเซโฟนและ
เขาตั� งค่ายที�หน้าเมืองมิกดล
8และเขาทั� งหลายยกเดิ นจาก
หน้าปีหะหิโรท ข้ามกลางทะเล
เข้าไปในถิ�นทุรกันดาร และเขา
ทั� งหลายเดินในถิ� นทุรกั นดาร
เอธามระยะทางสามวัน และมา
ตั� งค่ายที�มาราห์
9และเขายกเดินจากมาราห์มา
ถึงเอลิม ที� เอลิมมีนํ�าพุสิบสอง
แห่งและต้นอินทผลัมเจด็สิบต้น
และเขาตั� งค่ายที�นั�น
10 เขายกเดินจากเอลิมมาตั� ง
ค่ายที�ทะเลแดง
11 และเขายกเดินจากทะเลแดง
มาตั� งค่ ายอยู่ ในถิ� นทุรกันดาร
สีน
12 และเขายกเดินจากถิ� นทุร-
กันดารสีนมาตั� งค่ายที�โดฟคาห์
13 และเขายกเดินจากโดฟคาห์

และตั� งค่ายที�อาลูช
14 และเขายกเดินจากอาลูชและ
ตั� งค่ายที� เรฟีดิม ที� นั� นไม่มีนํ�า
ให้ประชาชนดื�ม
15 และเขายกเดินจากเรฟีดิม
และตั� งค่ายในถิ� นทุรกันดารซี-
นาย
16 และเขายกเดินจากถิ� นทุร-
กันดารซีนายมาตั� งค่ ายที� ขิบ-
โรทหัทธาอาวาห์
17 และเขาออกเดินจากขิบโรท-
หัทธาอาวาห์มาตั� งค่ายที�ฮาเซ-
โรท
18 และเขายกเดินจากฮาเซโรท
และตั� งค่ายที�ริทมาห์
19 และเขายกเดินจากริทมาห์
และตั� งค่ายที�ริมโมนเปเรศ
20 และเขายกเดินจากริมโมน-
เปเรศ และตั� งค่ายที�ลิบนาห์
21 และเขายกเดินจากลิบนาห์
และตั� งค่ายที�ริสสาห์
22 และเขายกเดินจากริสสาห์
และตั� งค่ายที�เคเฮลาธาห์
23 และเขายกเดินจากเคเฮลา-
ธาห์และตั� งค่ายที�ภูเขาเชเฟอร์
24 และเขายกเดินจากภูเขาเช-
เฟอร์ และตั� งค่ายที�ฮาราดาห์
25 และเขายกเดินจากฮาราดาห์
และตั� งค่ายที�มักเฮโลท
26 และเขายกเดินจากมักเฮโลท
และตั� งค่ายที�ทาหัท
27 และเขายกเดิ นจากทาหั ท

กันดารวิถี NN

(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

 04_num.pub 
 page 83

 Monday, February 29, 2016 13:24 



หน้า 354

และตั� งค่ายที�เทราห์
28 และเขายกเดิ นจากเทราห์
และตั� งค่ายที�มิทคาห์
29 และเขายกเดินจากมิทคาห์
และตั� งค่ายที�ฮัชโมเนาห์
30 และเขายกเดิ นจากฮัชโม-
เนาห์ และตั� งค่ายที�โมเสโรท
31 และเขายกเดินจากโมเสโรท
และตั� งค่ายที�เบเนยาอะคัน
32 และเขายกเดินจากเบเนยา-
อะคันและตั� งค่ายที� โฮร์ฮักกีด-
กาด
33 และเขายกเดินจากโฮร์ฮัก-
กีดกาด และตั� งค่ายที� โยทบา-
ธาห์
34 และเขายกเดินจากโยทบา-
ธาห์ และตั� งค่ายที�อับโรนาห์
35 และเขายกเดิ นจากอับโร-
นาห์ และตั� งค่ายที� เอซีโอนเก-
เบอร์
36 และเขายกเดินจากเอซีโอน-
เกเบอร์ และตั� งค่ายในถิ�นทุร-
กันดารศิน คือคาเดช
37 และเขายกเดิ นจากคาเดช
และตั� งค่ายที�ภูเขาโฮร์ ริมแผ่น
ดินเอโดม
38 และอาโรนปุโรหิตได้ขึ� นบน
ภูเขาโฮร์ตามพระบัญชาของพระ
เยโฮวาห์และสิ� นชีวิตที�นั� น ใน
วันที�หนึ� งเดือนที�ห้าปีที�สี�สิบนับ
ตั� งแต่วันที� คนอิสราเอลยกออก
จากประเทศอียิปต์

39 เมื� ออาโรนสิ� นชี วิตที� ภู เขา
โฮร์นั�น มีอายุหนึ�งร้อยยี�สิบสาม
ปี
40 และกษัตริย์เมืองอาราด ชาว
คานาอัน ผู้ที�อยู่ทางภาคใต้ใน
แผ่นดินคานาอัน ได้ยินข่าวว่า
คนอิสราเอลยกมา
41 และเขายกเดินจากภูเขาโฮร์
และตั� งค่ายที�ศัลโมนาห์
42 และเขายกเดิ นจากศัลโม-
นาห์ และตั� งค่ายที�ปูโนน
43 และเขายกเดิ นจากปู โนน
และตั� งค่ายที�โอโบท
44 และเขายกเดิ นจากโอโบท
มาตั� งค่ายที�อิเยอาบาริม ในดิน
แดนโมอับ
45 และเขายกเดิ นจากไอยิ ม
และตั� งค่ายที�ดีโบนกาด
46 และเขายกเดินจากดี โบน-
กาด และตั� งค่ายที�อัลโมนดิบ-
ลาธาอิม
47 และเขายกเดินจากอัลโมน-
ดิบลาธาอิม และตั� งค่ายในภูเขา
อาบาริมหน้าเนโบ
48 และเขายกเดินจากภูเขาอา-
บาริม และตั� งค่าย ณ ที� ราบ
โมอับ ริมแม่นํ�าจอร์แดนใกล้
เมืองเยรีโค
49 เขาตั� งค่ายอยู่ริมแม่นํ�าจอร์-
แดนตั� งแต่เบธเยชิโมท ไกลไป
จนถึงอาเบลชิทธิม ณ ที�ราบโม-
อับ

กันดารวิถี NN

(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
โมเสส ณ ที�ราบโมอับ ริมแม่นํ�า
จอร์แดนใกล้เมืองเยรีโคว่า
51 "จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า
เมื� อเจ้าข้ามแม่นํ�าจอร์แดนเข้า
ไปในแผ่นดินคานาอัน
52 เจ้าจงขับไล่ชาวเมืองนั�นออก
เสียทั�งหมดให้พ้นหน้าเจ้า  และ
ทาํลายศิลารูปแกะสลักของเขา
เสียให้สิ� น และทาํลายรูปเคารพ
ที�หล่อของเขาเสียให้สิ� น  และ
ทาํลายบรรดาปูชนี ยสถานสู ง
ของเขาเสีย
53 และเจ้าจงขับชาวแผ่นดินนั�น
ออก และเข้าไปตั� งอยู่ในนั� น
เพราะเราได้ให้แผ่นดินนั� นให้
เจ้าถือกรรมสิทธิV
54 เจ้าทั� งหลายจงจับสลากมร-
ดกที� ดินนั� นตามครอบครัวของ
เจ้า ครอบครัวที� ใหญ่เจ้าจงให้
มรดกส่วนใหญ่ ครอบครัวที�
ย่ อมเจ้ าจงให้มรดกส่ วนน้อย
ดินผืนใดที�สลากตกแก่คนใด ก็
เป็นของคนนั� น เจ้าจงรับมรดก
ตามตระกูลของบรรพบุรุษของ
เจ้า
55 แต่ถ้าเจ้าทั� งหลายมิได้ขับไล่
ชาวเมืองนั�นออกเสียให้พ้นหน้า
เจ้า ต่อมาผู้ที�เจ้าให้เหลืออยู่นั�น
ก็จะเป็นอย่างเสี� ยนในนัยน์ตา
ของเจ้า และเป็นอย่างหนามอยู่
ที�สีข้างของเจ้า และเขาทั�งหลาย

จะรบกวนเจ้าในแผ่นดินที� เจ้ า
เข้าอาศัยอยู่นั�น
56 และต่อมาเราจะกระทาํแก่
เจ้าทั� งหลายดังที� เราคิดจะกระ-
ทาํแก่เขาทั�งหลายนั�น"

การเตรียมที�จะแบ่ง
แผ่นดินคานาอนั

34
พระเยโฮวาห์ตรัสกั บ
โมเสสว่า

2"จงบัญชาคนอิสราเอลว่า เมื�อ
เจ้ าเข้ าไปในแผ่นดินคานาอัน
(อันเป็นแผ่นดินที� เราให้แก่เจ้า
เป็นมรดก คือแผ่นดินคานาอัน
ตามเขตพรมแดนทั�งหมด) นั�น
3 เขตด้ านใต้ ของเจ้ านั บจาก
ถิ�นทุรกันดารศินตามด้านเอโดม
และอาณาเขตด้านใต้ของเจ้านั� น
นับจากปลายทะเลเกลือทางด้าน
ตะวันออก
4และอาณาเขตของเจ้าจะเลี� ยว
ไปทางใต้เนินสูงอาครับบิม ข้าม
ไปยังศิน ไปสุดลงที�ด้านใต้คา-
เดชบารเนีย เรื� อยไปถึงฮาซา-
รัดดาร์ผ่านเรื�อยไปถึงอัสโมน
5และอาณาเขตจะเลี� ยวจากอัส-
โมนถึงแม่นํ�าอียิปต์ไปสิ� นสุดลง
ที�ทะเล
6อาณาเขตตะวันตกเจ้ าจะได้
ทะเลใหญ่และฝั�งทะเลนั�น นี�จะ
เป็นเขตด้านตะวันตกของเจ้า
7 ต่ อไปนี� เป็ นอาณาเขตด้ าน
เหนือของเจ้า คือจากทะเลใหญ่

กันดารวิถี NN, NJ

(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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เจ้าจงทาํเครื�องหมายเรื�อยไปถึง
ภูเขาโฮร์
8จากภู เขาโฮร์เจ้าจงทาํเครื� อง
หมายเรื�อยไปจนถึงทางเข้าเมือง
ฮามัท และปลายสุดของอาณา
เขตด้านนี� คือเศดัด
9แล้วอาณาเขตจะยื� นไปถึงศิ-
โฟรน ไปสิ� นสุดที�ฮาซาเรนัน นี�
เป็นอาณาเขตด้านเหนือของเจ้า
10 เจ้าจงทาํเครื� องหมายอาณา
เขตด้านตะวันออกของเจ้าจาก
ฮาซาเรนันถึงเชฟาม
11 และอาณาเขตจะลงมาจาก
เชฟามถึงริบลาห์ข้างตะวันออก
ของเมืองอายิน และอาณาเขต
จะลงมาถึ งไหล่ทะเลคินเนเรท
ทางด้านตะวันออก
12 และอาณาเขตจะลงมาถึ ง
แม่ นํ�า จอร์ แดนสุ ดลงที� ทะเล
เกลือ  นี� เป็นแผ่นดินของเจ้า
ตามอาณาเขตโดยรอบ"
13 โมเสสบัญชาคนอิ สราเอล
กล่าวว่า "นี� เป็นแผ่นดินที�เจ้าทั�ง
หลายจะได้จับสลากรับเป็นมร-
ดก ซึ� งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
ว่า ให้ยกให้แก่ทั�งเก้าตระกูลกับ
อีกครึ�งตระกูล
14 เพราะว่ าตระกู ลคนรู เบน
ตามเรือนบรรพบุรุษ และตระ-
กูลคนกาดตามเรือนบรรพบุรุษ
ได้รับมรดกของเขาแล้ว คนครึ�ง
ตระกูลมนัสเสห์ก็ได้ รับมรดก

ของเขาแล้วด้วย
15 ทั� งสองตระกูลและครึ� งตระ-
กูลนั�นได้รับมรดกของเขาที�ฟาก
แม่นํ�า จอร์แดนข้างนี� ใกล้เมือง
เยรีโคด้านตะวันออก ทางดวง
อาทิตย์ขึ� น"
ประมุขแต่ละคนของอิสราเอล
16 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
17 "ต่อไปนี� เป็นชื� อบุคคลที� จะ
แบ่งดินแดนแก่เจ้าทั�งหลาย คือ
เอเลอาซาร์ปุโรหิต และโยชูวา
บุตรชายนูน
18 ท่านจงนาํประมุขของคนทุก
ตระกูลไป แบ่งดินแดนเพื�อเป็น
มรดก
19 ต่อไปนี� เป็นชื� อของประมุข
เหล่านั�น คาเลบบุตรชายเยฟุน-
เนห์ จากตระกูลยูดาห์
20 เชมูเอลบุตรชายอัมมีฮูดจาก
ตระกูลคนสิเมโอน
21 เอลีดาดบุตรชายคิสโลน จาก
ตระกูลเบนยามิน
22 จากตระกู ลคนดานมีประ-
มุขคนหนึ� ง ชื� อบุคคีบุตรชาย
โยกลี
23 จากลูกหลานของโยเซฟ จาก
ตระกูลคนมนัสเสห์ มีประมุขชื�อ
ฮันนีเอลบุตรชายเอโฟด
24 และจากตระกูลคนเอฟราอิม
มีประมุขคนหนึ� ง ชื� อเคมูเอล
บุตรชายชิฟทาน

กันดารวิถี NJ

(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

 04_num.pub 
 page 86

 Monday, February 29, 2016 13:24 



หน้า 357

25 จากตระกูลคนเศบูลุน มี
ประมุขคนหนึ� งชื� อเอลีซาฟาน
บุตรชายปารนาค
26 จากตระกูลคนอิสสาคาร์ มี
ประมุขคนหนึ� งชื� อปัลทีเอลบุตร
ชายอัสซาน
27 และจากตระกูลคนอาเชอร์
มีประมุขคนหนึ� ง ชื� ออาหิฮูด
บุตรชายเชโลมี
28 จากตระกูลคนนัฟทาลี มี
ประมุขคนหนึ� งชื� อเปดาเฮลบุตร
ชายอัมมีฮูด"
29 บุคคลเหล่านี� เป็นคนที� พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาให้แบ่งมร-
ดกให้คนอิ สราเอลในแผ่นดิน
คานาอัน

เมืองลี( ภยั

35
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสส ณ ที�ราบโมอับ

ริมแม่นํ�าจอร์แดนใกล้เมืองเย-
รีโคว่า
2"จงบัญชาคนอิสราเอลให้เขา
ยกเมืองให้คนเลวีได้อาศัยอยู่
จากมรดกที� เขาได้ รับนั� นบ้ าง
และยกทุ่ งหญ้ารอบๆเมืองนั� น
ให้คนเลวีด้วย
3 ให้ เมืองนั� นเป็นของเขาเพื� อ
จะได้อาศัยอยู่ ให้ทุ่งหญ้าเพื� อ
ฝู งสัตว์และทรัพย์สิ� งของและ
สัตว์ทั�งสิ� นของเขา
4 ทุ่ งหญ้าของเมืองที� เจ้ายกให้
แก่คนเลวีนั� นให้มี เขตจากกาํ-

แพงเมืองและห่างออกไปหนึ� ง
พันศอกโดยรอบ
5และเจ้ าจงวัดภายนอกเมื อง
สองพันศอกเป็นด้านตะวันออก
สองพันศอกเป็นด้านใต้ สอง
พันศอกเป็นด้านตะวันตก สอง
พันศอกเป็นด้านเหนือ ให้ตัว
เมืองอยู่กลาง นี� เป็นทุ่ งหญ้า
ประจาํเมืองเหล่านั�น
6เมืองซึ� งเจ้าจะยกให้แก่คนเลวี
คือ เมืองลี� ภัยหกเมือง ซึ�งเจ้าจะ
อนุญาตให้คนฆ่าคนหนี ไปอยู่
และเจ้าจงเพิ� มให้ เขาอี กสี� สิบ
สองเมือง
7 เมืองทั� งหมดที� เจ้ ายกให้คน
เลวีเป็นสี�สิบแปดหัวเมือง มีทุ่ง
หญ้าตามเมืองด้วย
8และหัวเมืองที�เจ้าจะให้เขาจาก
กรรมสิทธิV ของคนอิสราเอลนั� น
จากตระกูลใหญ่เจ้าก็เอาเมือง
มากหน่อย จากตระกูลย่อมเจ้า
กเ็อาเมืองน้อยหน่อย  ทุกตระ-
กูลตามส่วนของมรดกซึ� งเขาได้
รับ ให้ยกให้แก่คนเลวี"
9พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
10 "จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า
เมื�อเจ้าทั�งหลายข้ามแม่นํ�าจอร์-
แดน เข้าในแผ่นดินคานาอัน
11 เจ้ าจงเลื อกเมื องให้ เป็ น
เมืองลี� ภัยสาํหรับเจ้า เพื�อคนที�
ได้ฆ่าคนด้วยมิได้เจตนาจะหลบ
หนีไปอยู่ที�นั�นกไ็ด้

กันดารวิถี NJ, NI

(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 เมืองเหล่านั� นเป็นเมือง
ลี� ภัยจากผู้ที�อาฆาต เพื�อมิให้คน
ฆ่าคนจะต้องตายก่อนที� เขาจะ
ยืนต่อหน้าชุมนุมชนเพื�อรับการ
พิพากษา
13 และเมืองที� เจ้ายกไว้นั� นให้
เป็นเมืองลี� ภัยหกเมือง
14 เ จ้ าจงให้ ทางฟากแม่ นํ�า
จอร์แดนข้างนี� สามเมือง และอีก
สามเมื องในแผ่นดินคานาอั น
ให้เป็นเมืองลี� ภัย
15 ทั� งหกเมืองนี� ให้ เป็นเมือง
ลี� ภัยของคนอิสราเอลและสาํ-
หรับคนต่างด้าว และสาํหรับคน
ที�อาศัยอยู่ท่ามกลางเขา เพื�อคน
หนึ� งคนใดที� ได้ ฆ่าเขาโดยมิ ได้
เจตนาจะได้หลบหนีไปที�นั�น
16 ถ้าผู้ ใดตี เขาด้วยเครื� องมือ
เหล็กจนคนนั� นถึงตาย ผู้นั� น
เป็นฆาตกร ให้ประหารชีวิต
ฆาตกรนั�นเสียเป็นแน่
17 ผู้ ใดทุ บเขาให้ ล้ มลงด้ วย
ก้ อนหินในมื อขนาดฆ่ าคนได้
และเขาถึงตาย ผู้นั� นเป็น
ฆาตกร ให้ประหารชีวิตฆาตกร
นั�นเสียเป็นแน่
18 หรือผู้ใดใช้อาวุธไม้ที�อยู่ ใน
มื อขนาดฆ่ าคนได้ตี เขาล้มลง
และคนนั� นถึงตาย ผู้นั� นเป็น
ฆาตกร ให้ประหารชีวิตฆาตกร
นั�นเสียเป็นแน่
19 ให้ผู้ อาฆาตโลหิตเองเป็นผู้

ประหารชีวิตฆาตกรนั� น ถ้าผู้
อาฆาตพบเขาเมื� อใดก็ให้ประ-
หารชีวิตเสีย
20 แต่ถ้าผู้ใดแทงเขาด้วยความ
เกลียดชัง หรือซุ่มคอยขว้างเขา
จนเขาตาย
21 หรือเพราะเป็นศัตรูกั นชก
เขาล้มลง จนเขาตาย ให้ประ-
หารชี วิตผู้ ที� ชกเขานั� นเสียเป็น
แน่ ด้วยว่าเขาเป็นฆาตกร เมื�อผู้
อาฆาตโลหิตพบเขาเมื�อใด กใ็ห้
ประหารชีวิตฆาตกรนั�นเสีย
22 แต่ถ้าผู้ใดโดยมิได้เป็นศัตรู
กันแทงเขาทันที หรือเอาอะไร
ขว้างเขาโดยมิได้คอยซุ่มดักอยู่
23 หรือใช้ ก้อนหินขนาดฆ่าคน
ได้ขว้างถูกเขาเข้าโดยมิได้เห็น
และเขาถึงตาย และเขามิได้เป็น
ศัตรู และมิได้มุ่งทาํร้ายเขา
24 ก็ให้ ชุมนุมชนตัดสินความ
ระหว่างผู้ฆ่าและผู้อาฆาตโลหิต
ตามคาํตัดสินนี�
25 ให้ชุมนุมชนช่วยผู้ฆ่าให้พ้น
จากมือผู้อาฆาตโลหิต ให้ชุมนุม
ชนพาตั วเขากลั บไปถึ งเมื อง
ลี� ภัยซึ� งเขาได้หนีไปอยู่นั� น ให้
เขาอยู่ที� นั� นจนกว่ามหาปุโรหิต
ผู้ได้ถูกเจิมไว้ด้วยนํ�ามันบริสุทธิV
ถึงแก่ความตาย
26 แต่ถ้าผู้ฆ่าคนออกไปพ้นเขต
เมืองลี� ภัย ซึ�งเขาหนีเข้าไปอยู่ใน
เวลาใด

กันดารวิถี NI

(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 อาฆาตโลหิตพบเขา
นอกเขตเมืองลี� ภัย และผู้อาฆาต
โลหิตได้ฆ่าผู้ ฆ่าคนนั� นเสีย ผู้
อาฆาตโลหิตจะไม่มี ความผิด
เนื�องด้วยโลหิตตกของเขา
28 เพราะว่าชายผู้นั� นต้องอยู่ใน
เขตเมืองลี� ภัยจนมหาปุโรหิตถึง
แก่ความตาย ภายหลังเมื�อมหา
ปุโรหิตถึงแก่ความตายแล้ว ผู้
ฆ่าคนนั� นจะกลับไปยังแผ่นดิน
ที�เขาถือกรรมสิทธิVอยู่กไ็ด้
29 สิ� งเหล่านี� ควรเป็นกฎเกณฑ์
แห่งคาํตัดสินของเจ้าตลอดชั� ว
อายุของเจ้าในที� อาศัยทั� งปวง
ของเจ้า
30 ผู้ใดฆ่าเขาตาย ให้ประหาร
ชีวิตฆาตกรนั� นเสียตามปากของ
พยาน แต่อย่าประหารชีวิตผู้ใด
ด้วยมีพยานปากเดียว
31 ยิ�งกว่านั� นอีก เจ้าอย่ารับค่า
ไถ่ชี วิตของฆาตกรผู้มีความผิด
ถึงตายนั�น แต่เขาต้องตายแน่
32 และเจ้ าอย่ ารับค่าไถ่ คนที�
หลบหนีไปยังเมืองลี� ภัยเพื� อให้
กลั บมาอยู่ ในแผ่นดินของเขา
ก่อนที�มหาปุโรหิตสิ� นชีวิต
33 ดังนั� น เจ้าจึงไม่กระทาํให้
แผ่นดินที� เจ้าทั� งหลายอาศัยอยู่
มีมลทิน เพราะว่าโลหิตทาํให้
แผ่นดินเป็นมลทิน และไม่มีสิ�ง
ใดที� จะชาํ ระแผ่ นดิ นให้ หมด
มลทินที� เกิดขึ� นเพราะโลหิตตก

ในแผ่นดินนั� นได้ นอกจาก
โลหิตของผู้ที�ทาํให้โลหิตตก
34 เจ้าอย่ากระทาํให้เกิดมลทิน
ในแผ่นดินที� เจ้าอาศัยอยู่ ที� เรา
อยู่ท่ามกลาง เพราะว่าเราคือ
พระเยโฮวาห์อยู่ ท่ ามกลางคน
อิสราเอล"

กฎต่างๆ
เรื�องมรดก

36
หั วหน้ าครอบครัวคน
กิเลอาด บุตรชายของ

มาคีร์ ผู้เป็นบุตรชายของมนัส-
เสห์ ครอบครัวต่างๆของบุตร
ชายโยเซฟ เข้ามาใกล้และพูด
ต่อหน้าโมเสสและต่อหน้าประ-
มุข คือบรรดาหัวหน้าคนอิสรา-
เอล
2เขาพูดว่า "พระเยโฮวาห์ได้
บัญชาเจ้านายของข้าพเจ้าให้จับ
สลากยกแผ่นดินให้ เป็นมรดก
แก่คนอิสราเอล และเจ้านายของ
ข้าพเจ้าได้รับบัญชาจากพระเย-
โฮวาห์ให้ยกมรดกของเศโลเฟ-
หัดพี� น้ องของเราแก่ บุตรสาว
ของเขา
3 ถ้ าเธอทั� งหลายแต่ งงานกับ
บุตรชายทั� งหลายของคนอิสรา-
เอลตระกูลอื�นแล้ว ส่วนมรดก
ของบรรพบุรุษของเราจะเพิ�มให้
กับมรดกของคนตระกูลที�เธอไป
อยู่ด้วย เพราะฉะนั�นจึงเป็นการ
ที�นาํมรดกไปจากส่วนที�เป็นของ

กันดารวิถี NI, NP

(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
4และเมื� อถึงปีเสียงแตรของคน
อิสราเอล มรดกที�เป็นส่วนของ
เธอกจ็ะถูกยกไปเพิ�มเข้ากับส่วน
ของตระกูลที�เธอไปอยู่ด้วย  จึง
เป็นการที�นาํส่วนมรดกของเธอ
ไปจากส่ วนมรดกของตระกู ล
บิดาของเรา"
5และโมเสสบัญชาคนอิสราเอล
ตามพระดาํรัสของพระเยโฮวาห์
ว่า "ตระกูลคนโยเซฟพูดถูกต้อง
แล้ว
6นี� คื อสิ� งที� พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาเกี� ยวกับบุตรสาวของเศ-
โลเฟหัด ซึ� งว่า `จงให้เธอแต่ง
งานกับใครที� เธอพอใจ แต่
เธอต้องแต่งงานกับคนภายใน
ครอบครัวตระกูลบิดาของเธอ
7ดังนี� แหละส่วนมรดกของคน
อิสราเอลจะไม่ถูกโยกย้ายจาก
ตระกู ลหนึ� งไปให้ อี กตระกู ล
หนึ�ง คนอิสราเอลทุกคนต้องอยู่
ในที� มรดกแห่งตระกูลบรรพ-
บุรุษของตน
8และบุตรสาวทุกคนผู้รับกรรม
สิทธิV มรดกในตระกูลคนอิสรา-
เอลตระกูลใด ให้เป็นภรรยาของ

คนใดคนหนึ� งในครอบครัวใน
ตระกูลบิดาของตน เพื�อคนอิส-
ราเอลทุกคนจะถือกรรมสิ ทธิV
มรดกของบิดาของเขา
9ดังนั� นจะไม่มีมรดกที� ถูกโยก
ย้ ายจากตระกู ลหนึ� งไปยั งอี ก
ตระกูลหนึ�ง เพราะว่าคนอิสรา-
เอลแต่ละตระกูลควรคงอยู่ในที�
มรดกของตน'"
10 พระเยโฮวา ห์ ทรงบั ญชา
โมเสสอย่างไร บุตรสาวทั�งหลาย
ของเศโลเฟหัดกก็ระทาํอย่างนั�น
11 เพราะว่ามาลาห์ ทีรซาห์
โฮกลาห์ มิลคาห์ และโนอาห์
บุตรสาวของเศโลเฟหัด ได้
แต่ งงานกับบุตรชายทั� งหลาย
ของพี�น้องแห่งบิดาของตน
12 เธอได้แต่งงานกับครอบครัว
คนมนัสเสห์บุตรชายของโยเซฟ
และส่วนมรดกของเธอก็คงอยู่
ในตระกู ลแห่ งครอบครัวบิดา
ของเธอ
13 ข้อความเหล่านี� เป็นบทบัญ-
ญัติและคาํตัดสินซึ� งพระเยโฮ-
วาห์ได้ทรงบัญชาทางโมเสสแก่
คนอิสราเอล ณ ที�ราบโมอับ ริม
แม่นํ�าจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค

กันดารวิถี NP

(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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