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กันหนดารวิ
ถี
การนับบรรดาผู ชาย
ที่ สามารถเขาสงครามได
ณ วั นที่ หนึ่ งเดื อนที่ สองป ที่
สอง ตั้ งแต เขาทั้ งหลายออก
จากประเทศอี ยิปต พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสสในพลั บพลา
แห งชุ มนุ ม ณ ถิ่ นทุ รกั นดาร
ซีนายวา
2"เจ าจงนั บชุ มนุ มชนอิ สราเอล
ทั้ งหมดตามครอบครัวตามเรือน
บรรพบุ รุ ษตามจํานวนรายชื่ อผู
ชายเรียงตัวทุกคน
3 ตั้ งแต อายุ ได ยี่ สิ บป ขึ้ นไป
บรรดาคนที่ ออกรบได ใ นกอง
ทัพพวกอิสราเอล เจากับอาโรน
จงจั ดตั้ งเขาทั้ งหลายไว เป น
กองๆ
4และจงมี คนอยู ด วยเจ าจากทุ ก
ตระกู ล ทุ กคนนั้ นให เป นหั ว
หนาในเรือนบรรพบุรุษของเขา
5และเหล านี้ คื อชื่ อชายทั้ ง ปวง
ที่ จะยื นอยู กั บเจ าคื อ เอลี ซู ร
บุ ตรชายเชเดเออร จากตระกู ล
รูเบน
6 เชลู มิ เ อลบุ ต รชายศู ริ ชั ด ดั ย
จากตระกูลสิเมโอน
7 นาโชนบุ ตรชายอั มมี นาดั บ
จากตระกูลยูดาห
8เนธั นเอลบุ ตรชายศุ อาร จาก
ตระกูลอิสสาคาร
9เอลี อั บบุ ตรชายเฮโลน จาก

1

ตระกูลเศบูลุน
10 จากลู กหลานของโยเซฟ มี
เอลี ชามาบุ ตรชายอัมมี ฮูด จาก
ตระกู ลเอฟราอิ ม และกามาลิ เอลบุ ตรชายเปดาซู ร จากตระกูลมนัสเสห
11 อาบี ดั น บุ ตรชายกิ เดโอนี
จากตระกูลเบนยามิน
12 อาหิ เยเซอร บุ ต รชายอั มมี ชัดดัย จากตระกูลดาน
13 ปากี เอล บุ ตรชายโอคราน
จากตระกูลอาเชอร
14 เอลี ยาสาฟบุ ตรชายเดอู เอล
จากตระกูลกาด
15 อาหิ ราบุ ตรชายเอนั น จาก
ตระกูลนัฟทาลี"
16 คนเหล า นี้ เป น คนที่ ชุ ม นุ ม
ชนเลื อกให เป นประมุ ขแห ง
ตระกู ล ของบรรพบุ รุ ษของเขา
เป นหั วหน า คนอิ ส ราเอลที่ นั บ
เปนพันๆ
17 โมเสสและอาโรนได นํ า คน
เหลานี้ ที่ ระบุชื่ อมาแลว
18 และในวั นที่ หนึ่ งเดื อนที่ สอง
คนเหล านี้ ก็ เรี ยกประชุ มชนทั้ ง
หมด เข ามาขึ้ นทะเบี ยนตาม
ครอบครั วและตามเรื อนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่ อเรียงตัว
คนทั้ งปวงที่ มี อายุ ตั้ งแต ยี่ สิ บป
ขึ้ นไป
19 ตามที่ พระเยโฮวาห ต รั สสั่ ง

(1) อพย 19:1; 25:22; 40:2, 17 (2) อพย 30:12-13; 38:26; กดว 26:2, 63-64
(3) อพย 30:14; 38:26 (14) กดว 2:14 (16) อพย 18:21, 25; กดว 7:2; 16:2
(17) อสย 43:1 (18) อสร 2:59; ฮบ 7:3
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โมเสสไว ท านจึ งนั บคนที่ ถิ่ น เปนเจ็ดหมื่ นสี่ พันหกรอยคน
ทุรกันดารซีนายดังนี้
28 คนอิสสาคาร โดยพงศพันธุ
20 คนรู เบนบุ ตรหั วป ของอิ ส - ของเขา ตามครอบครั ว ตาม
ราเอล โดยพงศ พันธุ ของเขา เรื อนบรรพบุ รุ ษ ตามจํานวน
ตามครอบครั วตามเรือนบรรพ- รายชื่ อคนที่ มี อายุ ตั้ งแต ยี่ สิ บป
บุ รุ ษ ตามจํานวนรายชื่ อผู ชาย ขึ้ นไปที่ ออกรบไดทั้ งหมด
เรี ยงตั วทุ กคนที่ มี อายุ ตั้ งแต ยี่ - 29 จํานวนคนในตระกู ลอิ สสาสิบปขึ้นไปที่ ออกรบไดทั้ งหมด
คาร เปนหาหมื่ นสี่ พันสี่ รอยคน
21 จํ า นวนคนในตระกู ลรู เบน 30 คนเศบู ลุ น โดยพงศ พั นธุ
เปนสี่ หมื่ นหกพันหารอยคน
ของเขา ตามครอบครั ว ตาม
22 คนสิ เมโอน โดยพงศ พั นธุ เรื อนบรรพบุ รุ ษ ตามจํานวน
ของเขา ตามครอบครั ว ตาม รายชื่ อคนที่ มี อายุ ตั้ งแต ยี่ สิ บป
เรือนบรรพบุรุษ ทุกคนที่ เขานับ ขึ้ นไปที่ ออกรบไดทั้ งหมด
ตามจํานวนรายชื่ อผู ชายเรี ยงตั ว 31 จํานวนคนในตระกู ลเศบู ลุ น
ทุ กคนที่ มี อ ายุ ตั้ งแต ยี่ สิ บป ขึ้ น เปนหาหมื่ นเจ็ดพันสี่ รอยคน
ไปที่ ออกรบไดทั้ งหมด
32 จากลูกหลานของโยเซฟ คือ
23 จํานวนคนในตระกู ลสิ เมโอน คนเอฟราอิม โดยพงศพันธุ ของ
เปนหาหมื่ นเกาพันสามรอยคน
เขา ตามครอบครั ว ตามเรื อน
24 คนกาด โดยพงศ พั นธุ ของ บรรพบุ รุ ษ ตามจํานวนรายชื่ อ
เขา ตามครอบครั ว ตามเรื อน คนที่ มี อายุ ตั้ งแต ยี่ สิ บป ขึ้ นไปที่
บรรพบุ รุ ษ ตามจํานวนรายชื่ อ ออกรบไดทั้ งหมด
คนที่ มี อายุ ตั้ งแต ยี่ สิ บป ขึ้ นไปที่ 33 จํา นวนคนตระกู ล เอฟราอิ ม
ออกรบไดทั้ งหมด
เปนสี่ หมื่ นหารอยคน
25 จํ า นวนคนในตระกู ลกาด 34 คนมนั สเสห โดยพงศ พั นธุ
เป นสี่ หมื่ นห าพั นหกร อยห าสิ บ ของเขา ตามครอบครั ว ตาม
คน
เรื อนบรรพบุ รุ ษ ตามจํานวน
26 คนยูดาห โดยพงศพันธุ ของ รายชื่ อคนที่ มี อายุ ตั้ งแต ยี่ สิ บป
เขา ตามครอบครั ว ตามเรื อน ขึ้ นไปที่ ออกรบไดทั้ งหมด
บรรพบุ รุ ษ ตามจํานวนรายชื่ อ 35 จํ า นวนคนในตระกู ลมนั ส คนที่ มี อายุ ตั้ งแต ยี่ สิ บป ขึ้ นไปที่ เสห เป น สามหมื่ นสองพั น สอง
ออกรบไดทั้ งหมด
รอยคน
27 จํ า นวนคนในตระกู ล ยู ด าห 36 คนเบนยามิน โดยพงศพันธุ
(20) กดว 2:10-11; 26:5-11 (22) กดว 2:12-13 (24) ปฐก 30:11; กดว 26:15-18
(26) ปฐก 29:35; กดว 26:19 (27) 2 พศด 17:14 (28) กดว 2:5-6 (30) กดว 2:7-8
(32) ปฐก 48:1-22; กดว 26:28-37 (34) กดว 2:20-21 (36) ปฐก 49:27
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ของเขา ตามครอบครั ว ตาม นับไว
เรื อนบรรพบุ รุ ษ ตามจํานวน 45 ฉะนั้ น จํานวนคนอิ สราเอล
รายชื่ อคนที่ มี อายุ ตั้ งแต ยี่ สิ บป ทั้ ง หมดที่ นั บตามเรื อนบรรพขึ้ นไปที่ ออกรบไดทั้ งหมด
บุ รุษ ตามจํานวนคนที่ มี อายุ ตั้ ง
37 จํานวนคนในตระกู ลเบนยา- แต ยี่ สิ บป ขึ้ นไปทุ กคนในอิ สรามิ น เป น สามหมื่ นห า พั น สี่ ร อ ย เอลซึ่ งออกรบได
คน
46 จํา นวนคนทั้ ง หมดที่ นั บนั้ น
38 คนดาน โดยพงศ พั นธุ ของ เป น หกแสนสามพั น ห า ร อ ยห า
เขา ตามครอบครั ว ตามเรื อน สิบคน
บรรพบุ รุ ษ ตามจํานวนรายชื่ อ 47 แต มิ ได นั บคนเลวี ตามตระคนที่ มี อายุ ตั้ งแต ยี่ สิ บป ขึ้ นไปที่ กูลบรรพบุรุษของตนรวมดวย
ออกรบไดทั้ งหมด
48 เพราะพระเยโฮวาห ต รั สกั บ
39 จํ า นวนคนในตระกู ลดาน โมเสสวา
เปนหกหมื่ นสองพันเจ็ดรอยคน
คนเลวีไมตองเขาสงคราม
40 คนอาเชอร โดยพงศ พั นธุ 49 "เฉพาะตระกู ล เลวี เ จ า อย า
ของเขา ตามครอบครั ว ตาม นั บและอย าทําสํามะโนครัวไว ใน
เรื อนบรรพบุ รุ ษ ตามจํานวน คนอิสราเอล
รายชื่ อคนที่ มี อายุ ตั้ งแต ยี่ สิ บป 50 แต เ จ า จงตั้ งคนเลวี ไ ว สํ า ขึ้ นไปที่ ออกรบไดทั้ งหมด
หรั บพลั บพลาพระโอวาท สํา41 จํานวนคนในตระกู ลอาเชอร หรั บบรรดาเครื่ องใช กับทุ กสิ่ งที่
เปนสี่ หมื่ นหนึ่ งพันหารอยคน
เกี่ ยวของกับพลับพลา ใหเขาขน
42 คนนั ฟทาลี โดยพงศ พั นธุ พลั บ พลาและบรรดาเครื่ องใช
ของเขา ตามครอบครั ว ตาม กั บปฏิ บัติ งานพลั บพลานั้ นและ
เรื อนบรรพบุ รุ ษ ตามจํานวน ตั้ งเต็นทอยู รอบพลับพลา
รายชื่ อคนที่ มี อายุ ตั้ งแต ยี่ สิ บป 51 เมื่ อจะยกพลั บพลาไป คน
ขึ้ นไปที่ ออกรบไดทั้ งหมด
เลวี จะตองรื้ อพลั บพลาลง และ
43 จํานวนคนในตระกู ลนั ฟทาลี เมื่ อจะตั้ ง พลั บพลาขึ้ นก็ ใ ห คน
เปนหาหมื่ นสามพันสี่ รอยคน
เลวี เป นผู จั ดตั้ ง ผู อื่ นเข ามา
44 จํา นวนคนเหล า นี้ เ ป น คนที่ ใกลพลับพลา ผู นั้ นตองถูกโทษ
โมเสสกับอาโรน และประมุขทั้ ง ถึงตาย
สิ บสองคนของคนอิ สราเอล ผู 52 ให คนอิ สราเอลตั้ งเต็ นท
แทนเรื อนบรรพบุ รุ ษของตนได ตามที่ ของตนแต ละพวก และ
(38) ปฐก 30:6; 46:23 (40) กดว 2:27-28; 26:44-47 (44) กดว 26:64
(46) อพย 12:37; 38:26 (47) กดว 2:33; 3:14-22 (49) กดว 2:33; 26:62
(50) อพย 38:21; กดว 3:7-8 (51) กดว 3:10, 38; 4:5-15 (52) กดว 2:2, 34; 24:2
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แต ละคนตามค ายของตน และ สี่ พันสี่ รอยคน
แตละคนตามธงตระกูลของตน
7ให ตระกู ลเศบู ลุ น เรี ยงถั ดยู 53 แต ใ ห ค นเลวี ตั้ งเต็ น ท ร อบ ดาห ไป เอลี อั บบุ ตรชายเฮโลน
พลั บพลาพระโอวาท เพื่ อมิ ให จะเปนนายกองของคนเศบูลุน
พระพิ โรธเกิ ด เหนื อ ชุ ม นุ ม ชน 8 พลโยธาที่ นั บไว นี้ มี ห า หมื่ น
อิ สราเอล ให ตระกู ลเลวี ปฏิ บัติ เจ็ดพันสี่ รอยคน
งานพลับพลาพระโอวาท"
9จํานวนชนทั้ งหมดที่ นั บเข าใน
54 คนอิ ส ราเอลก็ กระทํา ดั งนั้ น ค ายยู ดาห ตามกองของเขาเป น
เขาทั้ งหลายกระทํ า ตามที่ พระ หนึ่ งแสนแปดหมื่ นหกพั นสี่ ร อย
เยโฮวาห ทรงบั ญชาโมเสสไว ทุ ก คน เมื่ อออกเดิ นคนเหล านี้ จะ
ประการ
ยกไปกอน
การจัดคายและผู นํา
10 ให ธ งค า ยของรู เ บนตั้ งทาง
ทิ ศใต ตามกองของเขา เอลี ซู ร
ใหแตละตระกูล
บุ
ต รชายเชเดเออร จะเป น นาย
พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
กองของคนรูเบน
และอาโรนวา
2 "ให ค นอิ สราเอลตั้ งค า ยอยู 11 พลโยธาที่ นั บไว นี้ มี สี่ หมื่ น
ตามธงของตนทุ กคน
ตาม หกพันหารอยคน
ธงตราเรื อนบรรพบุ รุ ษของตน 12 ให ต ระกู ล สิ เ มโอนตั้ งค า ย
ให ตั้ งเต็ นท หั นหน าเข าหา เรี ยงถั ดมา เชลู มิ เอลบุ ตรชาย
ศู ริ ชัดดัยจะเป นนายกองของคน
พลับพลาแหงชุมนุมทุกดาน
3พวกที่ ตั้ ง ค ายด า นตะวั นออก สิเมโอน
ทางดวงอาทิ ตย ขึ้ น ให เป นของ 13 พลโยธาที่ นั บไว นี้ มี ห าหมื่ น
ธงค า ยยู ด าห ต ามกองของเขา เกาพันสามรอยคน
นาโชนบุ ต รชายอั ม มี น าดั บ จะ 14 ให ตระกู ลกาดเรี ยงถั ดรู เบน
ไป เอลี ยาสาฟบุ ตรชายเรอู เอล
เปนนายกองของคนยูดาห
จะเป
นนายกองของคนกาด
4พลโยธาที่ นั บไว นี้ มี เจ็ ดหมื่ น
15 พลโยธาที่ นั บไว นี้ มี สี่ หมื่ น
สี่ พันหกรอยคน
5 ให ต ระกู ล อิ ส สาคาร ตั้ งค า ย หาพันหกรอยหาสิบคน
เรี ยงถั ดมา เนธั นเอลบุ ตรชาย 16 จํา นวนคนทั้ งหมดที่ นั บเข า
ศุ อาร จะเป นนายกองของคน ในค ายรู เบนตามกองของเขา
เป นหนึ่ งแสนห าหมื่ นหนึ่ งพั นสี่
อิสสาคาร
6 พลโยธาที่ นั บไว นี้ มี ห า หมื่ น ร อยห าสิ บคน เมื่ อออกเดิ นคน

2

(53) ลนต 10:6; กดว 1:50; 8:19, 24; 16:46; 18:2-5; 1 ซมอ 6:19; 1 พศด 23:32
(2) กดว 1:52; 24:2; ยชว 3:4 (3) กดว 1:7; 7:12; 10:5, 14; นรธ 4:20; 1 พศด 2:10
(9) กดว 10:14 (10) กดว 10:6 (16) กดว 10:18
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เหลานี้ จะเปนพวกที่ สอง
เซอร บุตรชายอั มมี ชั ดดัยจะเป น
17 แล วให ยกพลั บพลาแห ง ชุ ม นายกองของคนดาน
นุ มเดิ นตามไป ให ค ายคนเลวี 26 พลโยธาที่ นั บไว นี้ มี หกหมื่ น
อยู กลางกระบวนค าย เขาตั้ ง สองพันเจ็ดรอยคน
ค า ยอยู อั น ดั บใดก็ ใ ห อ อกเดิ น 27 ให ต ระกู ลอาเชอร ตั้ งค า ย
ไปตามอั นดั บนั้ น ทุ กค ายตาม เรี ยงถั ดมา ปากี เอลบุ ตรชาย
อันดับตามธงตระกูลของตน
โอครานจะเป นนายกองของคน
18 ให ธงค า ยของเอฟราอิ ม ตั้ ง อาเชอร
ทางทิศตะวันตกตามกองของเขา 28 พลโยธาที่ นั บไว นี้ มี สี่ หมื่ น
เอลี ชามาบุ ต รชายอั ม มี ฮู ดจะ หนึ่ งพันหารอยคน
เปนนายกองของคนเอฟราอิม
29 ให ต ระกู ล นั ฟทาลี เ รี ยงถั ด
19 พลโยธาที่ นั บไว นี้ มี สี่ หมื่ น ดานไป อาหิราบุตรชายเอนันจะ
หารอยคน
เปนนายกองของคนนัฟทาลี
20 ให คนตระกู ล มนั ส เสห เรี ยง 30 พลโยธาที่ นั บไว นี้ มี ห าหมื่ น
ถั ดมา กามาลิ เอลบุ ตรชายเป- สามพันสี่ รอยคน
ดาซู ร จะเป นนายกองของคน 31 จํา นวนคนทั้ งหมดที่ นั บเข า
มนัสเสห
ในค ายดาน เป นหนึ่ งแสนห า
21 พลโยธาที่ นับไวนี้ มีสามหมื่ น หมื่ นเจ็ ดพั นหกร อยคน เมื่ อ
สองพันสองรอยคน
ออกเดิ นคนเหล านี้ จะเป นพวก
22 ให ตระกู ลเบนยามิ นเรี ยงถั ด สุ ดท าย เดิ นตามธงตระกู ลของ
เอฟราอิ มไป อาบี ดั นบุ ตรชาย ตน"
กิ เดโอนี จะเป นนายกองของคน 32 คนเหล า นี้ เป นชนชาติ อิ ส เบนยามิน
ราเอลที่ นั บตามเรือนบรรพบุรุ ษ
23 พลโยธาที่ นับไวนี้ มีสามหมื่ น คนทั้ งหมดที่ อยู ในค ายนั บตาม
หาพันสี่ รอยคน
กองมี ห กแสนสามพั น ห า ร อ ย
24 จํา นวนคนทั้ งหมดที่ นั บเข า หาสิบคน
ในค า ยเอฟราอิ ม ตามกองของ 33 แต มิ ไ ด นั บพวกเลวี รวมเข า
เขาเป น หนึ่ งแสนแปดพั น หนึ่ ง ในคนอิ สราเอล ตามที่ พระเยรอยคน เมื่ อออกเดินคนเหลานี้ โฮวาหทรงบัญชาโมเสส
จะเปนพวกที่ สาม
34 คนอิ ส ราเอลก็ กระทํา ดั งนั้ น
25 ใหธงค ายของดานตั้ งทางทิ ศ เขาทั้ งหลายตั้ งค า ยอยู ตามธง
เหนือตามกองของเขา อาหิเย- และยกออกเดิ น ไปทุ ก คนตาม
(17) กดว 1:53; 10:17, 21 (24) กดว 10:22
(31) กดว 10:25 (32) อพย 28:26; กดว 1:46; 11:21
(33) กดว 1:47; 26:57-62 (34) กดว 1:54; 24:2, 5-6
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ครอบครั วของตน ตามเรื อน หน าพลั บพลาแห งชุ มนุ ม ขณะ
บรรพบุ รุ ษของตน ตามที่ พระ เขาปฏิบัติงานที่ พลับพลา
เยโฮวาห ทรงบั ญชาโมเสสไว ทุ ก 8 เขาจะดู แลบรรดาเครื่ องใช
ประการ
ของพลั บพลาแห งชุ มนุ ม และ
พวกปุโรหิตและคนเลวี
ปฏิ บั ติ หน า ที่ แทนคนอิ สราเอล
เมื่ อเขาปฏิบัติงานที่ พลับพลา
ถูกแยกตั้ งไว
ต อ ไปนี้ เป น พงศ พั น ธุ ของ 9 จงมอบคนเลวี ไว กั บอาโรน
อาโรนและโมเสสครั้ งเมื่ อ และกั บ บุ ต รชายทั้ งหลายของ
พระเยโฮวาห ต รั สกั บโมเสสบน อาโรน เขาทั้ งหลายรับเลือกจาก
คนอิ ส ราเอลมอบไว กั บอาโรน
ภูเขาซีนาย
2ชื่ อบุ ตรชายของอาโรนมี ดั งนี้ แลว
นาดับบุตรหัวป อาบีฮู เอเลอา- 10 เจ าจงแตงตั้ งอาโรนและบุ ตร
ชายทั้ งหลายของอาโรนให ปฏิ ซารและอิธามาร
3 นี่ แหละเป น ชื่ อบุ ต รชายของ บัติงานตามตําแหนงปุโรหิต แต
อาโรน ที่ ได เจิ มไว เป นปุ โรหิ ต คนอื่ นที่ เข ามาใกล จะต องถู กลง
เป นผู ที่ ท านสถาปนาไว ให ปฏิ - โทษถึงตาย"
11 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
บัติในตําแหนงปุโรหิต
4 แต น าดั บและอาบี ฮู ตายต อ โมเสสวา
พระพักตรพระเยโฮวาห เมื่ อเขา 12 "ดู เถิ ด เราเองได เลื อกคน
เอาไฟที่ ผิ ดรู ปแบบมาถวายบู ชา เลวีจากคนอิ สราเอลแทนบรรดา
ต อ พระพั ก ตร พระเยโฮวาห ที่ บุ ต รหั วป ท า มกลางคนอิ ส ราถิ่ นทุ รกั นดารซี นาย และต างก็ เอลที่ คลอดจากครรภ มารดา
ไมมีบุตร ดังนั้ นเอเลอาซารและ กอน คนเลวีจะเปนของเรา
อิ ธามาร จึ งได ปรนนิ บั ติ ใ นตํา - 13 เพราะบรรดาบุ ต รหั วป เ ป น
แหน ง ปุ โรหิ ต อยู ในสายตาของ ของเรา ในวั นที่ เราได ประหาร
ชี วิ ตบุ ตรหั วป ทั้ งหลายในประอาโรนบิดาของเขา
เทศอียิปตนั้ น เราไดเลือกบรร5พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสสวา
6 "จงนํ า ตระกู ล เลวี เ ข า มาใกล ดาบุ ตรหั วป ในอิ สราเอล ทั้ ง
และตั้ งเขาไว ต อ หน าอาโรนปุ - มนุ ษย แ ละสั ต ว เดี ย รั จฉานไว
เป นของเรา ทั้ งหลายเหล านี้
โรหิต ใหเขาปรนนิบัติอาโรน
7 เขาจะปฏิ บั ติ ห น า ที่ แทนอา- ตองเป นของเรา เราคื อพระเยโรนและแทนชุ มนุ ม ชนทั้ งหมด โฮวาห"

3

(1) อพย 6:16-27 (2) อพย 6:23 (3) อพย 28:41; ลนต 8 (4) ลนต 10:1-2
(6) กดว 8:6-22; 18:1-7 (7) กดว 1:50; 8:11, 15, 24, 26 (9) กดว 8:19; 18:6-7
(10) อพย 29:9; กดว 1:51 (12) อพย 13:2; กดว 3:41 (13) อพย 13:2, 12, 15
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แตละครอบครัวของคนเลวี
23 ครอบครั ว เกอร โชนนั้ นจะ
ตองตั้ งคายอยู ขางหลั งพลับพลา
คือเกอรโชน โคฮาท
ดานตะวันตก
และเมรารี
14 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส 24 มี เอลี ยาสาฟบุ ตรชายลาเอล
เป นหั วหน าเรือนบรรพบุ รุษของ
ที่ ถิ่ นทุรกันดารซีนายวา
15 "จงนั บคนเลวี ตามเรื อน เกอรโชน
การจัดคายและการแบงงาน
บรรพบุ รุ ษและตามครอบครั ว
ตางๆของครอบครัวเลวี
คื อ ท า นจงนั บผู ชายทุ ก คนที่ มี
25 งานที่ วงศ เ กอร โชนปฏิ บั ติ
อายุตั้ งแตเดือนหนึ่ งขึ้ นไป"
16 โมเสสจึ งได นั บเขาทั้ งหลาย ในพลั บพลาแห ง ชุ ม นุ ม มี ง าน
ตามพระดํารั สของพระเยโฮวาห พลั บพลา งานเต็ นท พร อมกั บ
เครื่ องคลุ มเต็ นท และม านประตู
ดังที่ พระองคตรัสสั่ งไว
17 ต อไปนี้ เป นชื่ อบุ ตรชายของ พลับพลาแหงชุมนุม
เลวี คือเกอรโชน โคฮาท และ 26 ม า นบั ง ลานและม า นประตู
ลาน ซึ่ งอยู รอบพลั บพลาและ
เมรารี
18 ชื่ อบุ ตรชายของเกอร โชน แท นบู ชา รวมทั้ งเชื อกโยงทั้ ง
ตามครอบครั ว คื อลิ บนี และ งานสารพัดที่ เกี่ ยวกับสิ่ งเหลานี้
27 วงศ โคฮาทมี ครอบครั วอั มชิเมอี
19 บุ ตรชายของโคฮาทตาม ราม ครอบครั วอิ สฮาร ครอบ
ครอบครั ว คื ออั มราม อิ สฮาร ครัวเฮโบรน ครอบครัวอุสซีเอล
เหลานี้ เปนครอบครัวโคฮาท
เฮโบรน และอุสซีเอล
20 และบุ ตรชายของเมรารี ตาม 28 ตามจํานวนผู ชายทั้ งหมดที่
ครอบครัว คือมาลี และมูชี นี่ มีอายุตั้ งแตเดือนหนึ่ งขึ้ นไปเปน
เปนครอบครัวคนเลวี ตามเรือน แปดพันหกรอยคน เปนคนปฏิบัติหนาที่ สถานบริสุทธิ์
บรรพบุรุษของเขา
21 วงศ เกอร โ ชนมี ครอบครั ว 29 บรรดาครอบครั ว ลู ก หลาน
ลิบนีและครอบครั วชิเมอี เหลา ของโคฮาทจะตั้ งคายอยู ทางดาน
ใตของพลับพลา
นี้ เปนครอบครัวเกอรโชน
22 จํานวนคนทั้ งหลาย คื อจํา- 30 มี เอลี ซาฟานบุ ตรชายอุ สซี นวนผู ชายทั้ งหมดที่ มีอายุตั้ งแต เอลเป นหั วหน าเรื อนบรรพบุ รุ ษ
เดื อนหนึ่ งขึ้ นไปเป นเจ็ ดพั นห า ของครอบครัวโคฮาท
31 คนเหล า นี้ มี หน า ที่ ดู แลหี บ
รอยคน
(15) กดว 3:39; 26:62 (17) ปฐก 46:11 (18) อพย 6:17 (19) อพย 6:18
(20) อพย 6:19 (23) กดว 1:53 (25) อพย 25:9; 26:1, 7, 14 (26) อพย 27:9, 12
(27) 1 พศด 26:23 (29) อพย 6:18; กดว 1:53 (30) ลนต 10:4 (31) อพย 25:10, 23
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พระโอวาท โต ะ คั นประที ป ดวงอาทิ ตย ขึ้ น มี โมเสสและ
แท น บู ช าทั้ งสองและเครื่ องใช อาโรนกั บลู กหลานของท าน มี
ต า งๆของสถานบริ สุ ท ธิ์ ซึ่ งปุ - หน าที่ ดู แลการปรนนิ บัติ ภายใน
โรหิตใชปฏิบัติงานและมาน ทั้ ง สถานบริ สุ ทธิ์ และบรรดากิ จการ
งานสารพัดที่ เกี่ ยวกับสิ่ งเหลานี้
ที่ พึ ง กระทํ า เพื่ อคนอิ ส ราเอล
32 เอเลอาซาร บุตรชายของอา- และผู ใดอื่ นที่ เข ามาใกล จะต อง
โรนปุ โรหิ ตเป นนายใหญ เ หนื อ ถูกลงโทษถึงตาย
หัวหน าของคนเลวีและตรวจตรา 39 บรรดาคนที่ นั บเข าในคนเลวี
ผู ที่ มีหนาที่ ปฏิบัติสถานบริสุทธิ์
ซึ่ งโมเสสและอาโรนได นั บตาม
33 วงศ เ มรารี มี ค รอบครั วมาลี พระดํารัสของพระเยโฮวาห เปน
และครอบครั วมู ชี เหล านี้ เป น บรรดาผู ชายทั้ งหมดตามครอบ
ครอบครัวเมรารี
ครั วที่ มี อายุ ตั้ งแต หนึ่ งเดื อนขึ้ น
34 จํ า นวนคนทั้ งหลายคื อ จํ า - ไปเปนสองหมื่ นสองพันคน
นวนผู ชายทั้ งหมดที่ มีอายุตั้ งแต
การไถถอนบุตรหัวป
หนึ่ งเดื อนขึ้ นไปเป นหกพั นสอง 40 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
รอยคน
โมเสสว า "จงนั บบุ ตรชายหั วป
35 และศุ รี เอลบุ ตรชายอาบี ฮา- ทั้ งหลายของคนอิ สราเอล ที่ มี
อิ ลเป นหั วหน าเรื อนบรรพบุ รุ ษ อายุ ตั้ งแต หนึ่ งเดื อนขึ้ นไป จง
ของครอบครัวเมรารี คนเหลานี้ จดจํานวนรายชื่ อไว
จะตั้ งคายอยู ด านเหนือของพลับ 41 เจ า จงกั น พวกเลวี ไ ว ใ ห เ รา
พลา
(เราคือพระเยโฮวาห) ทั้ งนี้ เพื่ อ
36 งานที่ กําหนดใหแกลู กหลาน แทนบรรดาบุ ตรหั วป ท ามกลาง
เมรารีคื องานดูแลไมกรอบพลั บ คนอิสราเอล และใหสัตวทั้ งปวง
พลา ไมกลอน ไมเสา ฐานรอง ของคนเลวี แทนสั ตว หั วป ทั้ ง
และเครื่ องประกอบสิ่ งเหลานี้ ทั้ ง หลายของคนอิสราเอล"
หมด ทั้ งงานสารพั ดที่ เกี่ ยวกั บ 42 ดั งนั้ นโมเสสจึงได นับบรรดา
สิ่ งเหลานี้
บุ ตรหั วป ท ามกลางคนอิ สราเอล
37 และเสารอบลาน พร อมกั บ ตามที่ พระเยโฮวาหตรัสสั่ งทาน
ฐานรอง หลักหมุดและเชือกโยง 43 บุ ต รชายหั วป ทั้ งหลายตาม
38 และบุ คคลที่ จะตั้ ง ค าย จํานวนชื่ อที่ นั บได ซึ่ งมี อายุ ตั้ ง
อยู หน าพลั บพลาด านตะวันออก แตหนึ่ งเดือนขึ้ นไป มีสองหมื่ น
หนาพลับพลาแหงชุมนุม ดานที่ สองพันสองรอยเจ็ดสิบสามคน
(35) กดว 1:53; 2:25 (36) กดว 4:31-32
(38) กดว 1:53; 3:7-8, 10; 18:5 (39) กดว 3:34; 4:48; 26:62
(40) กดว 3:15 (41) กดว 3:12, 45
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44 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ ทรงบัญชาโมเสสไว
โมเสสวา
คนโคฮาทรับผิดชอบตอ
45 "จงเอาคนเลวี แทนบุ ตรหั วป
สิ่ งบริสุทธิ์ ที่สุดในพลับพลา
ทั้ งหมดของคนอิ สราเอล และ
พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
เอาสั ตว ทั้ งหลายของคนเลวี
และอาโรนวา
แทนสั ตว ของคนอิ สราเอล คน 2 "จงทํ า สํ า มะโนครั วลู ก หลาน
เลวี จะเป นของเรา เราคื อพระ โคฮาท จากคนเลวี ตามครอบ
เยโฮวาห
ครัวและตามเรือนบรรพบุรุษ
46 สํา หรั บเป น ค า ไถ บุ ตรหั วป 3 จากคนที่ มี อ ายุ ส ามสิ บป ถึ ง
ของคนอิสราเอลจํานวนสองรอย หาสิ บป ทุกคนที่ เข าปฏิบัติ งาน
เจ็ ด สิ บสามคนที่ เกิ น จํ า นวนผู ได เพื่ อทํางานในพลับพลาแหง
ชายคนเลวีนั้ น
ชุมนุม
47 เจ าจงเก็ บคนละห าเชเขล 4 นี่ เป น งานที่ ลู ก หลานโคฮาท
คื อ จงเก็ บตามเชเขลของสถาน จะกระทํ า ในพลั บพลาแห ง ชุ ม
บริ สุ ทธิ์ (เชเขลหนึ่ งมี ยี่ สิ บเก- นุ ม คื องานที่ กระทําต อสิ่ งบริ ราห)
สุทธิ์ ที่ สุด
48 และมอบเงิ นซึ่ งต องเสี ยเป น 5เมื่ อจะเคลื่ อนยายคายไป อาค าไถ ของคนที่ เกิ นเหล านั้ นให โรนและบุ ตรชายของท านจะเข า
ไว แก อ าโรนและลู ก หลานของ ไปข างใน และปลดม านกําบั ง
ทาน"
ออกเอาคลุมหีบพระโอวาทไว
49 โมเสสจึ ง เก็ บเงิ น ค า ไถ จาก 6แล วเอาหนั งของตั วแบดเจอร
คนเหลานั้ นที่ เกินกว าจํานวนคน คลุ ม และเอาผ าสี ฟ าล วนคลุ ม
ที่ คนเลวีไถไว
บนนั้ น และสอดคานหาม
50 คื อท านเก็ บเงิ นจากบุ ตรหั ว 7 และเอาผ า สี ฟ า ปู ล งบนโต ะ
ปของคนอิสราเอล เปนเงิ นจํา- สํา หรั บขนมป ง หน าพระพั ก ตร
นวนหนึ่ งพั นสามร อยหกสิ บห า แล ววางจานและช อน อ างน้ํา
เชเขล นั บตามเชเขลของสถาน และคนโทที่ ริ น เครื่ องดื่ มบู ช า
บริสุทธิ์
และขนมป งหน าพระพั กตร เป น
51 และโมเสสได นํ า เอาเงิ น ค า นิ ตย ก็ ใ ห วางอยู บนผ าสี ฟ านั้ น
ไถ ให แ ก อาโรนและลู ก หลาน ดวย
ของอาโรน ตามพระดํารั สของ 8แล วเอาผ าสี แดงคลุ ม บนนี้
พระเยโฮวาห ดังที่ พระเยโฮวาห เอาหนั ง ของตั วแบดเจอร ค ลุ ม

4

(45) กดว 3:12, 41 (46) อพย 13:13, 15 (47) อพย 30:13 (50) กดว 3:46-47
(51) กดว 3:48 (2) กดว 3:27-32 (3) กดว 4:23, 30, 35; 8:24 (4) กดว 4:15, 19
(5) อพย 25:10, 16; 26:31 (6) อพย 25:13; 39:1 (7) อพย 25:23, 29-30
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อีก แลวสอดคานหาม
แต เขาต องไม แตะต องของบริ 9แล วให เขาเอาผ าสี ฟาคลุ มคั น สุ ทธิ์ เหล านั้ น เกลื อกว าเขาจะ
ประที ปที่ ใช จุ ด คลุ มตะเกี ยง ตองตาย สิ่ งเหลานี้ แหละที่ เปน
ตะไกรตั ดไส ตะเกี ยง ถาดใส ของประจําพลั บพลาแห งชุ มนุ ม
ตะไกร และบรรดาภาชนะใส ซึ่ งลู ก หลานของโคฮาทจะต อ ง
น้ํามันเติมตะเกียง
หาม
10 เอาหนั งของตัวแบดเจอร ห อ 16 แล วเอเลอาซาร บุตรชายของ
ตะเกี ยงและเครื่ อ งประกอบทั้ ง อาโรนปุ โรหิ ตจะต องดู แลน้ํามั น
หมด แลวใสไวบนโครงหาม
สําหรั บตะเกี ยง เครื่ องหอม
11 ให เขาเอาผ าสี ฟ ามาคลุ ม เครื่ องธั ญญบู ชาประจําวัน และ
แท นทองคํา เอาหนั งของตั ว น้ํามันเจิม และดูแลพลับพลาทั้ ง
แบดเจอรคลุมไว แลวสอดคาน หมดกั บบรรดาสิ่ งของในพลั บหาม
พลานั้ น คื อสถานบริ สุ ทธิ์ และ
12 และให เขาเอาผ าสี ฟ าห อ เครื่ องประกอบดวย"
ภาชนะเครื่ องใช ซึ่ งใช อยู ใน 17 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
สถานบริ สุ ทธิ์ และคลุ มเสี ยด วย และอาโรนวา
หนังของตัวแบดเจอร และใสไว 18 "อย า ตั ด ตระกู ล ครอบครั ว
บนโครงหาม
คนโคฮาทออกเสียจากคนเลวี
13 ให เ อาขี้ เถ า ออกจากแท น 19 แต จงกระทํ า แก เ ขาเพื่ อจะ
บูชา เอาผาสีมวงคลุมแทนเสีย
ใหมีชีวิตและไมตาย เมื่ อเขาทั้ ง
14 เอาภาชนะประจํ า แท นทั้ ง หลายเข ามาใกล ของบริ สุ ท ธิ์ ที่
หมดซึ่ งเป นเครื่ องใช ประจํา สุดเหลานั้ น คื ออาโรนและบุตร
แทน มีกระถางไฟ ขอเกี่ ยวเนื้ อ ชายทั้ งหลายของอาโรนจะเข าไป
พลั่ ว ชาม และภาชนะประจํา ตั้ งเขาทั้ งหลายไว ต ามงานและ
แท นทั้ งสิ้ นวางไว ข างบน แล ว ภาระของเขาทุกคน
เอาหนั ง ของตั วแบดเจอร ค ลุ ม 20 แต อ ย า ให ค นโคฮาทเข า ไป
และสอดคานหาม
มองของบริ สุ ทธิ์ แม แต อึ ดใจ
15 เมื่ ออาโรนและบุ ตรชายคลุ ม เดียวเกลือกวาเขาจะตองตาย"
สถานบริ สุ ท ธิ์ และคลุ ม บรรดา
หนาที่ ตางๆของคนเกอรโชน
เครื่ องใช ของสถานบริ สุ ทธิ์ เสร็ จ 21 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
แลว เมื่ อถึงเวลาเคลื่ อนยายคาย วา
ลู กหลานโคฮาทจึ งจะเข ามาหาม 22 "จงทําสํามะโนครั วลู กหลาน
(9) อพย 25:31, 37-38 (11) อพย 30:1-5 (12) อพย 25:9; 1 พศด 9:29
(15) กดว 3:31; 7:9; 10:21; พบญ 31:9 (16) อพย 25:6; 29:38; 30:23-25, 34
(19) กดว 4:4 (20) อพย 19:21; 1 ซมอ 6:19 (22) กดว 3:22
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เกอร โชน ตามเรื อนบรรพบุ รุ ษ อาโรนปุ โรหิ ตจะบั งคั บดู แลงาน
ตามครอบครัวของเขาดวย
ของคนเหลานั้ น
23 เจ า จงนั บคนที่ มี อ ายุ ตั้ งแต
หนาที่ ตางๆของคนเมรารี
สามสิบปถึงหาสิบป ทุกคนที่ เขา 29 ฝ ายคนเมรารี นั้ น เจ าจงนั บ
ปฏิ บั ติ งานได เพื่ อทํางานใน เขาตามครอบครั ว ตามเรื อน
พลับพลาแหงชุมนุม
บรรพบุรุษ
24 ต อไปนี้ เป นการงานของ 30 เจ าจงนั บคนที่ มี อายุ สามสิ บ
ครอบครั วเกอร โชน คื องาน ป ขึ้ นไปถึงหาสิ บป ทุ กคนที่ เข า
ปรนนิบัติและงานแบกภาระ
ปฏิบัติงานไดเพื่ อทํางานในพลับ
25 ให เขาทั้ งหลายขนม านพลั บ พลาแหงชุมนุม
พลา และขนพลั บพลาแห งชุ ม 31 และต อไปนี้ เปนสิ่ งที่ กําหนด
นุ ม พร อ มกั บผ า คลุ ม และหนั ง ใหเขาขน งานทั้ งหมดของเขาใน
ของตั วแบดเจอร ที่ ค ลุ ม อยู ข าง การปรนนิ บั ติ พลั บพลาแห งชุ ม
บน และผามานสําหรับบังประตู นุ ม คื อไม กรอบพลั บพลา ไม
พลับพลาแหงชุมนุม
กลอน ไมเสาและฐานรอง
26 และม านบั งลาน และม าน 32 เสารอบลานพร อ มกั บฐาน
ทางเข าประตู ลาน ซึ่ งอยู รอบ รอง หลั กหมุ ดและเชื อกโยง
พลั บพลาและแท นบู ชา และ เครื่ องใช และเครื่ องประกอบสิ่ ง
เชื อกโยง และเครื่ องใช สอยทั้ ง เหล านี้ ทั้ งหมด เจ าจงกําหนด
สิ้ น เขาจะต องกระทํางานที่ ควร ชื่ อสิ่ งของที่ เขาตองหาม
กระทํ า ทุ ก อย า งที่ เกี่ ยวกั บ สิ่ ง 33 นี่ เป นการงานของครอบครั ว
เหลานี้
คนเมรารี เป นงานทั้ งหมดของ
27 ให อ าโรนและบุ ตรชายทั้ ง เขาในการปรนนิ บั ติ พลั บพลา
หลายของอาโรนบั งคั บบั ญชา แหงชุมนุม ในบั งคับบัญชาของ
บุ ต รชายทั้ งหลายของเกอร โชน อิ ธ ามาร บุ ต รชายของอาโรนปุ เรื่ องทุกสิ่ งที่ เขาจะตองขน และ โรหิต"
งานทุ กอย างที่ เขาจะต องกระทํา
การสํารวจสํามะโนครัว
และเจ าจะต องกํา หนดทุ กสิ่ งที่ 34 โมเสสและอาโรนและบรรดา
เขาจะตองขน
หั วหน าของชุ มนุ ม ชนได นั บคน
28 นี่ เป นการงานของครอบครั ว โคฮาท ตามครอบครั วและตาม
คนเกอร โ ชนในพลั บพลาแห ง เรือนบรรพบุรุษ
ชุมนุม และอิธามารบุตรชายของ 35 ทุ กคนที่ มี อายุ ตั้ งแต สามสิ บ
(23) กดว 4:3; 1 พศด 23:3, 24, 27 (24) กดว 7:7 (25) อพย 26:14; 36:8
(28) กดว 4:33 (29) กดว 3:33-37 (30) กดว 4:3; 8:24-26
(31) อพย 26:15 (32) อพย 25:9; 38:21 (34) กดว 4:2 (35) กดว 4:47
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ป ขึ้ นไปถึ งห า สิ บป ที่ เข าปฏิ บั ติ งานได เพื่ อทํางานในพลั บพลา
งานได เ พื่ อทํ า งานในพลั บพลา แหงชุมนุม
แหงชุมนุม
44 จํ า นวนคนตามครอบครั ว
36 และจํ า นวนคนตามครอบ ของเขาเปนสามพันสองรอยคน
ครั วของเขาเป นสองพันเจ็ ดร อย 45 นี่ แหละเป นจํานวนคนที่ นั บ
หาสิบคน
ได ในครอบครั วคนเมรารี ซึ่ ง
37 นี่ แหละเป นจํ า นวนคนใน โมเสสและอาโรนได นั บไว ตามที่
ครอบครั วของโคฮาท บรรดาผู พระเยโฮวาหตรัสสั่ งโดยโมเสส
ปฏิ บั ติ งานในพลั บพลาแห ง ชุ ม 46 บรรดาคนเลวี ที่ นั บได ผู ที่
นุ ม ซึ่ งโมเสสและอาโรนได นั บ โมเสสและอาโรนและบรรดา
ไว ต ามที่ พระเยโฮวาห ต รั ส สั่ ง หั วหน า ของคนอิ สราเอลได นั บ
โดยโมเสส
ไว ตามครอบครัว ตามเรือน
38 จํานวนคนในลูกหลานเกอร- บรรพบุรุษ
โชน ตามครอบครัว ตามเรือน 47 ทุ กคนที่ มี อายุ ตั้ งแต สามสิ บ
บรรพบุรุษ
ป ถึ ง ห า สิ บ ป ที่ เข า ปฏิ บั ติ ง าน
39 ทุ กคนที่ มี อายุ ตั้ งแต สามสิ บ และทํางานขนภาระได ในพลั บป ขึ้ นไปถึ งห า สิ บป ที่ เข าปฏิ บั ติ พลาแหงชุมนุม
งานได เพื่ อทํางานในพลั บพลา 48 จํ า นวนคนที่ นั บได นั้ นเป น
แหงชุมนุม
แปดพันหารอยแปดสิบคน
40 จํ า นวนคนตามครอบครั ว 49 เขาทั้ งหลายได ถู กนั บตามที่
ตามเรื อนบรรพบุ รุ ษ เป นสอง พระเยโฮวาห ตรั สสั่ งทางโมเสส
พันหกรอยสามสิบคน
ใหทุกคนทํางานปรนนิ บัติ หรือ
41 นี่ เป นจํ า นวนคนในครอบ งานขนของเขา ดังนี้ แหละโมเสส
ครั วคนเกอร โชน บรรดาผู ปฏิ- ได นั บเขาไว ตามที่ พระเยโฮวาห
บั ติ งานในพลั บพลาแห งชุ ม นุ ม ทรงบัญชาโมเสส
ซึ่ งโมเสสและอาโรนได นั บ ไว
คนโรคเรื้ อนตองไปนอกคาย
ตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห
พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
42 จํ า นวนคนในครอบครั วคน
วา
เมรารี ตามครอบครัว ตามเรือน 2 "จงบั ญชาคนอิ ส ราเอลให สั่ ง
บรรพบุรุษ
บรรดาคนโรคเรื้ อน และทุกคน
43 ทุ กคนที่ มี อายุ ตั้ งแต สามสิ บ ที่ มี สิ่ งไหลออก และคนใดที่
ป ขึ้ นไปถึ งห า สิ บป ที่ เข าปฏิ บั ติ มลทิ น เพราะการถู กซากศพให

5

(41) กดว 4:22 (45) กดว 4:29
(46) กดว 3:39; 26:57-62; 1 พศด 23:3-23 (47) กดว 4:3, 23, 30
(49) กดว 4:1, 15, 21, 24, 31 (2) ลนต 13:3, 8, 46; 15:2; 21:1; กดว 9:6, 10
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ไปนอกคาย
10 สิ่ งบริ สุ ทธิ์ ของทุ กคนให ตก
3เจ า จงสั่ งทั้ ง ผู ช ายและผู หญิ ง เป นของปุ โรหิ ตและทุ กสิ่ งที่ เขา
ให ไปนอกค าย เพื่ อมิ ให เขา นําไปถวายปุ โรหิ ตก็ ต องตกเป น
กระทําใหค ายของเขาซึ่ งเราสถิต ของปุโรหิต"
อยู ทามกลางนั้ นเปนมลทิน"
11 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
4และคนอิ สราเอลก็ กระทําตาม โมเสสวา
และสั่ งคนเหล า นั้ นให ไ ปนอก การทดสอบผู หญิงที่ อาจเปนชู
คาย พระเยโฮวาหตรัสสั่ งโมเสส 12 "จงกล าวแก คนอิ สราเอลว า
ไว ประการใด คนอิ สราเอลก็ ถ า ภรรยาของผู ชายคนใดหลง
กระทําตามอยางนั้ น
ประพฤตินอกใจสามี
5พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสสวา
13 มี ชายอื่ นมานอนร วมกั บนาง
6"จงกลาวแกคนอิสราเอลวา ผู พ นตาสามี ของนาง แม นางได
ชายก็ ดี หรื อผู หญิ งก็ ดี กระทํา กระทําตัวใหเปนมลทินแลว แต
บาปอย างที่ มนุ ษย กระทํา คื อ ไม มี ใครรู เห็ นและยั งไม มี พยาน
ประพฤติ การละเมิ ดต อพระเย- เพราะจับไมไดคาที่
โฮวาห และผู นั้ นมีความผิดแลว
14 จิตหึงหวงก็มาสิงสามี เขาจึง
7ก็ ให ผู นั้ นสารภาพความผิ ดที่ หึงหวงภรรยาของเขา และภรรเขาไดกระทํา และใหเขาคืนสิ่ งที่ ยาได กระทําตั วให มลทิ น หรื อ
ละเมิ ดซึ่ งเขาได มานั้ นเต็ มตาม จิ ตหึ งหวงมาสิ งสามี เขาจึ งหึ ง
เดิ ม ทั้ งเพิ่ มอี กหนึ่ งในห าส วน หวงภรรยาของเขา แมวาภรรยา
ให แก เจ าของเดิ ม ผู ที่ เขาได มิไดกระทําตัวใหมลทิน
กระทําการละเมิดตอนั้ น
15 ก็ ให ชายผู นั้ นพาภรรยาของ
8 แต ถ าคนนั้ นไม มี พี่ น อ งที่ จะ ตนไปหาปุ โรหิ ต นําเครื่ องบู ชา
รั บของคื น ก็ ใ ห ถ วายของที่ คื น สําหรั บภรรยาไป มี แป งข าว
นั้ นแด พระเยโฮวาห ทางปุ โรหิ ต บาร เลย หนึ่ งในสิ บเอฟาห อย า
รวมทั้ งแกะผู สําหรั บบู ชาลบมล ให เขาเทน้ํามั นหรื อใส กํายานใน
ทินบาปซึ่ งเขาตองบูชาลบมลทิน แป งนั้ น เพราะเปนธัญญบู ชา
บาปของเขา
เรื่ องความหึ งหวง เป นธั ญญ9 และของบริ สุ ท ธิ์ ที่ คนอิ ส รา- บู ชาแหงความรําลึกฟ นให ระลึ ก
เอลนํ า มาถวายทุ ก สิ่ งอั น นํ า มา ถึงความชั่ วชา
ให แก ปุโรหิ ตก็ตกเป นของปุ โร- 16 และปุ โรหิ ตจะนํานางมาใกล
หิต
ใหเขาเฝาพระเยโฮวาห
(3) ลนต 26:11-12; กดว 35:34 (6) ลนต 5:14-6:7 (7) ลนต 5:5; 6:4-5; 26:40-41
(8) ลนต 5:15; 6:6-7; 7:7 (9) อพย 29:28; ลนต 6:17-18, 26 (10) ลนต 10:13
(13) ลนต 18:20; 20:10 (14) สภษ 6:34; พซม 8:6 (15) ลนต 5:11; 1 พกษ 17:18
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17 และปุ โรหิตจะเอาน้ําบริ สุ ทธิ์ และกระทําทองเจาใหปองแลว
ที่ ใส ภาชนะดิ น ปุ โรหิ ตจะเอา 22 ขอให น้ํ า แห ง คํ า สาปแช ง นี้
ผงคลี ที่ พื้ นพลั บพลาใส ใ นน้ํ า เข าในตั วเจ า กระทํา ให ท องเจ า
นั้ น
ป อง และกระทําให โคนขาเจ า
18 และปุ โรหิ ตจะให นางเข าเฝ า ลีบไป' และนางนั้ นจะตองกลาว
พระเยโฮวาห และแก มวยผม วา `เอเมน เอเมน'
ของนางออก และส งธั ญญบู ชา 23 แลวปุโรหิ ตจะเขี ยนคําสาปนี้
แหงความรําลึกใหนางถือไว อัน ลงในหนั งสื อ และลบความนั้ น
เป นธั ญญบู ชาแห งความหึ งหวง ออกเสียดวยน้ําแหงความขมขื่ น
แล วปุ โรหิ ตจะถื อน้ํ า แห ง ความ 24 แล วให ห ญิ งนั้ นดื่ มน้ํ า
ขมขื่ นที่ นํ า การสาปแช ง นั้ นไว แห ง ความขมขื่ นที่ นํ า การสาป
เอง
แช ง แล วน้ํ า ที่ นําการสาปแช ง
19 แล วปุ โรหิ ต จะให น างปฏิ - นั้ นจะเข าไปในตั วนางเป นความ
ญาณตั วว า `ถ าไม มี ชายใดมา เฝ อนฝาด
นอนกับเจา หรือเจาไมหันเหไป 25 และปุ โรหิ ตจะเอาธั ญญบู ชา
กระทํามลทิ น เมื่ อเจ ายั งอยู ใน แห ง ความหึ ง หวงออกจากมื อ
อํานาจของสามี ก็ ใหเจาพนเสีย นาง แกว งไปแกว งมาถวาย
จากน้ํา แห งความขมขื่ นที่ นําการ ธั ญญบู ชานั้ นต อพระพั กตร พระ
สาปแชงนี้
เยโฮวาห แลวนําไปถวายที่ แทน
20 แต ถ า เจ า ได ห ลงไปแม เ จ า บูชา
อยู ในอํ า นาจของสามี และได 26 และปุ โรหิ ตจะหยิ บธั ญญบู กระทําตั วเองให เป นมลทิ นและ ชากํ า มื อ หนึ่ งเป น ส วนที่ ระลึ ก
ชายอื่ นนอกจากสามี ได เข านอน แลวเผาเสียบนแทนบูชา แลวจึง
ดวยแลว'
ใหหญิงนั้ นดื่ มน้ํานั้ น
21 ก็ ใ ห ปุ โรหิ ตกระทํ า ให ห ญิ ง 27 เมื่ อให ห ญิ ง นั้ นดื่ มน้ํ า แล ว
นั้ นกล า วคํ า ปฏิ ญาณสาปแช ง ต อมา ถ านางกระทําตั วให มล
และปุ โรหิ ต จะกล า วแก ผู หญิ ง ทินและประพฤตินอกใจสามี น้ํา
นั้ นว า `ขอให พระเยโฮวาห ทรง ที่ นําการสาปแชงนั้ นจะเข าในตัว
กระทํ า เจ า ให เป นคํ า สาปแช ง นางเปนความเฝ อนฝาด ทองจะ
และเป น คํ า ปฏิ ญาณท า มกลาง ป องและโคนขาจะลี บไป และ
ชนชาติ ของเจ า ในเมื่ อพระเย- หญิงนั้ นจะเปนคําสาปแชงทามโฮวาห กระทํ า ให โคนขาเจ า ลี บ กลางชนชาติของนาง
(18) ฮบ 13:4 (21) ยชว 6:26; 1 ซมอ 14:24; นหม 10:29; ยรม 29:22
(22) พบญ 27:15-26; สดด 109:18 (25) ลนต 2:2, 9; 8:27
(26) ลนต 2:2, 9 (27) กดว 5:21; พบญ 28:37; อสย 65:15; ยรม 24:9; 29:18, 22
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28 ถาหญิงนั้ นมิไดมีมลทิน แต เมล็ดหรือเปลือกองุ นก็ดี
บริสุทธิ์ นางจะพนความผิดและ 5ตลอดเวลาที่ เขาปฏิ ญาณปลี ก
ตั้ งครรภ
ตัวออกมานั้ น อยาใหมีดโกนถูก
29 นี่ เ ป นพระราชบั ญญั ติ เรื่ อง ศี รษะของเขา เขาต องบริ สุ ทธิ์
ความหึ ง หวงเมื่ อภรรยาแม จะ จนกว าจะสิ้ นกํ า หนดเวลาที่
อยู ในอํานาจของสามี ได หลงไป เขาปลี กตั วออกมาถวายแด พระ
กระทําตนใหมีมลทิน
เยโฮวาห เขาจะตองไวผมยาว
30 หรื อเมื่ อจิ ตหึ งหวงสิ งผู ชาย 6 ตลอดเวลาที่ เขาปลี ก ตั วออก
และเขาหึ ง หวงภรรยาของเขา มาถวายแด พระเยโฮวาห เขา
แล วเขาต อ งให น างไปเข า เฝ า ตองไมเขาใกลศพ
พระเยโฮวาห และปุ โรหิ ตจะ 7อย าทําตั วให มี มลทิ นด วยบิ ดา
ปฏิ บัติ ต อนางตามพระราชบั ญ- มารดา หรื อพี่ น องชายหญิ งที่
ญัตินี้ ทุกประการ
ตาย เพราะที่ เขาปลีกตัวออกมา
31 ผู ชายจึ ง จะพ น ความชั่ วช า ถวายแด พระเจ านั้ นเป นพั นธนะ
แต ผู หญิ ง จะต อ งรั บโทษความ ของเขา
ชั่ วชาของนาง"
8 ตลอดเวลาที่ เขาปลี ก ตั วออก
คนที่ ปฏิญาณเปนนาศีร
มา เขาต องบริ สุ ทธิ์ แด พระเยพระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส โฮวาห
9และถ ามี คนมาตายอยู ใกล ตั ว
วา
2 "จงกล า วแก ค นอิ ส ราเอลว า เขาป จจุ บั นทั นด วน ศี รษะของ
เมื่ อผู ชายก็ดี ผู หญิงก็ดี ปลีกตัว เขาที่ ชําระให บริ สุ ทธิ์ ไว ก็ เป น
ดวยการกระทําสัตยปฏิญาณ คือ มลทิ นเสี ยแล ว เขาต องโกน
ปฏิ ญาณเป นนาศี ร คื อปลี กตั ว ศี รษะของเขาในวันชําระตัว คื อ
ในวั นที่ เจ็ ดนั้ น เขาต องโกน
ออกถวายแดพระเยโฮวาห
3 ก็ ให ผู นั้ นปลี กตั วออกจาก ศีรษะ
เหล าองุ นและสุ รา เขาต องไม 10 ในวั น ที่ แปดเขาต อ งนํ า นก
ดื่ มน้ําส มที่ ไดจากเหลาองุ นหรือ เขาสองตั ว หรื อนกพิ ราบหนุ ม
สุรา ไมดื่ มน้ําองุ นหรือรับประ- สองตั วไปให ปุ โรหิ ตที่ ประตู
พลับพลาแหงชุมนุม
ทานองุ น ไมวาสดหรือแหง
4 ตลอดเวลาที่ เขาปลี ก ตั วออก 11 และปุ โรหิ ต จะถวายบู ชาตั ว
มานั้ น เขาตองไมรับประทานสิ่ ง หนึ่ งเป นเครื่ องบู ชาไถ บาป อี ก
ใดที่ ได จากต นองุ น แม เป น ตั วหนึ่ งถวายเป นเครื่ องเผาบู ชา

6

(29) กดว 5:19 (31) ลนต 20:17, 19-20 (2) ลนต 27:2; วนฉ 13:5 (3) ลนต 10:9
(5) วนฉ 13:5; 16:17; 1 ซมอ 1:11 (6) ลนต 21:1-3, 11 (7) ลนต 21:1-2; กดว 9:6
(8) 2 คร 6:17-18 (9) ลนต 14:8-9; กจ 18:18; 21:24 (10) ลนต 5:7; 14:22
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ลบมลทิ นให เขา เพราะเขาได เครื่ องเผาบูชา
กระทําผิดเหตุ เรื่ องศพ และเขา 17 และปุ โรหิ ต จะถวายแกะผู
ต องชําระศี รษะให บริ สุ ทธิ์ ในวั น เป นเครื่ องสั นติ บูชาแด พระเยนั้ นอีก
โฮวาห พรอมกับขนมป งไร เชื้ อ
12 และให เขาปลี กตั วออกถวาย กระจาดหนึ่ ง ปุ โรหิ ตจะถวาย
แด พระเยโฮวาห ตลอดเวลาการ ธั ญญบู ชา และเครื่ องดื่ มบู ชาที่
ปลี กตั วของเขา และนําลู กแกะ คู กันดวย
อายุ หนึ่ งขวบมาเป นเครื่ องบู ชา 18 และผู เปนนาศีร จะโกนศี รษะ
ไถ การละเมิ ด แต เวลาก อนนั้ น แห งการปลี กตัวนั้ นที่ ประตูพลับ
นั บไม ได เพราะการปฏิ ญาณ พลาแหงชุมนุม และนําเอาผมที่
ปลี ก ตั วของเขานั้ น มี มลทิ น เสี ย ศี รษะแห งการปลี กตั วนั้ น ไปใส
แลว
ไฟที่ อยู ใตเครื่ องสันติบูชาเสีย
13 เมื่ อเวลาปลี กตัวของเขาครบ 19 เมื่ อผู เป นนาศี ร โกนผมแห ง
แล ว พระราชบั ญญั ติ ของพวก การปลีกตัวเสร็จแลว ปุโรหิตจะ
นาศีรมีดังนี้ ใหนําเขามาที่ ประตู นําเนื้ อสันขาหน าของแกะตั วผู ที่
พลับพลาแหงชุมนุม
ตมแลว กับขนมไรเชื้ อกอนหนึ่ ง
14 ให เ ขาถวายเครื่ องบู ช าแด จากกระจาด และขนมแผ นไร
พระเยโฮวาห คื อลู กแกะผู อายุ เชื้ อแผ น หนึ่ งวางไว ใ นมื อ ทั้ ง
ขวบหนึ่ งที่ ปราศจากตําหนิ เป น สองของผู เปนนาศีรนั้ น
เครื่ องเผาบู ชา และลู กแกะเมี ย 20 แล วปุ โรหิ ตจะนํ า ของเหล า
อายุ ขวบหนึ่ งที่ ปราศจากตําหนิ นั้ นแกว งไปแกว งมาเป นเครื่ อง
เปนเครื่ องบูชาไถบาป และแกะ บู ช าแกว ง ถวายต อ พระพั ก ตร
ผู ตั วหนึ่ งที่ ปราศจากตําหนิ เป น พระเยโฮวาห เปนสวนบริสุทธิ์ ที่
เครื่ องสันติบูชา
กั นไว สําหรั บปุ โรหิ ต พร อมกั บ
15 และขนมป ง ไร เ ชื้ อกระจาด เนื้ ออกที่ แกว งถวาย และเนื้ อ
หนึ่ ง ขนมทําด วยยอดแป งคลุ ก โคนขาที่ ถวายแล ว ต อจากนี้ ผู
น้ํามัน ขนมแผนไรเชื้ อทาน้ํามัน เปนนาศีรก็ดื่ มน้ําองุ นได
พร อมกั บเครื่ อ งธั ญญบู ชาและ 21 นี่ เป นพระราชบั ญญั ติ ของผู
เครื่ องดื่ มบูชาที่ คู กัน
เป นนาศี ร ผู ปฏิ ญาณและเครื่ อง
16 และปุ โรหิ ตจะนําของเหล านี้ บู ช าของเขาที่ ถวายแด พระเยถวายตอพระพักตรพระเยโฮวาห โฮวาห ในการปลี กตั ว นอกจาก
แล วถวายเครื่ องบู ชาไถ บาปและ สิ่ งอื่ นๆที่ เขาถวายได ดั งนั้ น
(12) ลนต 5:6 (13) กจ 21:26 (14) ลนต 4:2, 27, 32; 3:6
(15) อพย 29:2; ลนต 2:4; กดว 15:5, 7, 10 (18) กดว 6:9; กจ 21:23-24
(19) อพย 29:23-24; ลนต 7:28-34; 1 ซมอ 2:15 (20) อพย 29:27-28
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แหละเขาต อ งกระทํ า ตามพระ บริสุทธิ์ แลว
ราชบั ญญั ติ ของการปลี กตั วออก 2 บรรดาประมุ ขของคนอิ ส ราไปเป นนาศี ร ตามที่ เขาได ปฏิ - เอล หัวหนาเรือนบรรพบุรุษ คือ
ญาณไว"
ประมุ ขของตระกู ลต างๆ ผู อยู
22 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส เหนื อผู ที่ ขึ้ นทะเบี ยนไว ได เข า
วา
มาถวายของ
23 "จงกล าวแก อาโรนและบุ ตร 3และได นําของบู ชามาถวายต อ
ชายทั้ งหลายของอาโรนว า ทาน พระพั กตร พระเยโฮวาห
มี
ทั้ งหลายจงอวยพรแกคนอิ สรา- เกวียนประทุนหกเลมกับวัวหกคู
เอลดั งต อไปนี้ คื อว าแก เขาทั้ ง ประมุ ขสองคนนํ า เกวี ยนเล ม
หลายวา
หนึ่ งและวัวคนละตัว ถวายเสียที่
24 ขอพระเยโฮวาห ทรงอํานวย หนาพลับพลา
พระพรแกทาน และพิทักษรัก- 4แล วพระเยโฮวาห ตรั สกั บโมษาทาน
เสสวา
25 ขอพระเยโฮวาห ทรงให พระ 5 "จงรั บของเหล า นี้ ไว จากเขา
พั ก ตร ของพระองค ท อแสงแก เพื่ อจะได ใช ในการปรนนิ บั ติ ที่
ทาน และทรงพระกรุณาทาน
พลั บพลาแห งชุมนุ ม จงมอบไว
26 ขอพระเยโฮวาห ทรงมี สี พระ กั บคนเลวี แก ทุ กคนตามงาน
พั กตรแช มชื่ นต อท านและประ- ปรนนิบัติของเขา"
ทานสันติสุขแกทาน
6 โมเสสจึ ง นํ า เกวี ยนและวั วไป
27 ดั ง นั้ นแหละให เ ขาประทั บ มอบใหแกคนเลวี
นามของเราเหนื อ คนอิ สราเอล 7 ท านให เกวี ยนสองเล มกั บวั ว
และเราจะได อ วยพรแก เ ขาทั้ ง สองคู แก บุ ต รชายทั้ งหลายของ
หลาย"
เกอร โชนตามงานปรนนิ บัติ ของ
การถวายสิ่ งของของบรรดา
เขา
8ท านมอบเกวี ยนสี่ เล มและวั ว
ประมุขคนอิสราเอล
เมื่ อวันที่ โมเสสจัดตั้ งพลับ- สี่ คู ให แก บุ ต รชายทั้ งหลายของ
พลาเสร็จ และไดเจิมและได เมรารี ตามงานปรนนิ บัติ ของเขา
ชําระพลั บพลากั บบรรดาเครื่ อง ซึ่ งเป นตามคําชี้ แจงของอิ ธามาร
ใช ส อยประจํา พลั บพลาให บริ - บุตรชายอาโรนปุโรหิต
สุ ทธิ์ และได เจิ มและชําระแท น 9 แต ท านมิ ได ม อบอะไรให แก
บูชากับภาชนะประจําทั้ งหมดให บุ ตรชายของโคฮาท เพราะงาน

7

(24) พบญ 28:3-6; สดด 121:7; ยน 7:11 (25) ปฐก 43:29; อพย 33:19; สดด 31:16
(26) ลนต 26:6; สดด 4:6; 89:15; อสย 26:3 (27) อพย 20:24; กดว 23:20
(1) อพย 40:18 (2) กดว 1:4 (7) กดว 4:24-28 (8) กดว 4:29-33 (9) กดว 4:6-15
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ปรนนิ บัติ ของเขาเป นงานที่ ต อง เป นเครื่ องสั นติบูชา สิ่ งเหล านี้
หามสิ่ งของบริสุทธิ์ บนบา
เป น ของถวายของนาโชนบุ ต ร
10 และบรรดาประมุ ขก็ นํา ของ ชายของอัมมีนาดับ
บู ชามา เพื่ อแก งานมอบถวาย 18 วั นที่ ส องเนธั นเอลบุ ตรชาย
แท นบู ชาในวั นที่ ทํ า พิ ธี เจิ ม ศุอาร ประมุขของตระกูลอิสสาแท นบู ชานั้ น และพวกประมุ ข คารถวายของ
ต า งก็ ถ วายเครื่ องบู ช าของตน 19 เขาถวายของถวายของเขา
หนาแทนบูชา
เป น จานเงิ น ลู ก หนึ่ งหนั ก หนึ่ ง
11 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส ร อยสามสิ บเชเขล ชามเงิ นลู ก
ว า "ให พวกประมุ ขมาถวาย หนึ่ งหนั กเจ็ ด สิ บเชเขลตามเชเครื่ องบู ช าของเขาวั น ละคนใน เขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้ ง
งานมอบถวายแทนบูชา"
สองนี้ มี ยอดแป งคลุ กน้ํา มันเต็ ม
12 ผู ที่ ถวายเครื่ องบู ช าในวั น เพื่ อเปนธัญญบูชา
แรกคือนาโชนบุ ตรชายอัมมี นา- 20 ช อนทองคําลู กหนึ่ งหนั กสิ บ
ดับแหงตระกูลยูดาห
เชเขล มีเครื่ องหอมสําหรั บเผา
13 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น เต็ม
ลู ก หนึ่ งหนั ก หนึ่ งร อ ยสามสิ บ 21 วั วหนุ มตั วหนึ่ ง แกะผู ตั ว
เชเขล และชามเงินลูกหนึ่ งหนัก หนึ่ ง ลู กแกะอายุ หนึ่ งขวบตั ว
เจ็ ดสิ บเชเขล ตามเชเขลของ หนึ่ ง เปนเครื่ องเผาบูชา
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้ งสองนี้ มี 22 ลู กแพะผู ตั วหนึ่ งเป นเครื่ อง
ยอดแป งคลุ กน้ํา มั นเต็ ม เพื่ อ บูชาไถบาป
เปนธัญญบูชา
23 และวั วผู สองตั ว แกะผู ห า
14 ช อนทองคําลู กหนึ่ งหนั กสิ บ แพะผู ห า ลู กแกะอายุ หนึ่ งขวบ
เชเขล มีเครื่ องหอมสําหรั บเผา ห า เป นเครื่ องสั นติ บู ชา สิ่ ง
เต็ม
เหลานี้ เป นของถวายของเนธั น15 วั วหนุ มตั วหนึ่ ง แกะผู ตั ว เอลบุตรชายของศุอาร
หนึ่ ง ลู กแกะอายุ หนึ่ งขวบตั ว 24 วั นที่ สามเอลี อั บบุ ตรชาย
หนึ่ ง เปนเครื่ องเผาบูชา
เฮโลน ประมุ ขของคนเศบู ลุ น
16 ลู กแพะผู ตั วหนึ่ งเป นเครื่ อง ถวายของ
บูชาไถบาป
25 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น
17 วัวผู สองตัว แกะผู หา แพะ ลู ก หนึ่ งหนั ก หนึ่ งร อ ยสามสิ บ
ผู ห า ลู กแกะอายุ หนึ่ งขวบห า เชเขล ชามเงิ นลู กหนึ่ งหนั ก
(10) กดว 7:1; พบญ 20:5; 1 พกษ 8:63; 2 พศด 7:5, 9; อสร 6:16; นหม 12:27
(12) กดว 2:3 (13) อพย 30:13; ลนต 2:1 (14) อพย 30:34
(15) อพย 12:5; ลนต 1:2 (16) ลนต 4:23 (17) ลนต 3:1
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เจ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ หนึ่ ง เปนเครื่ องเผาบูชา
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้ งสองนี้ มี 34 ลู กแพะผู ตั วหนึ่ งเป นเครื่ อง
ยอดแป งคลุ กน้ํา มั นเต็ ม เพื่ อ บูชาไถบาป
เปนธัญญบูชา
35 วัวผู สองตัว แกะผู หา แพะผู
26 ช อนทองคําลู กหนึ่ งหนั กสิ บ หา ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบหา เปน
เชเขล มีเครื่ องหอมสําหรั บเผา เครื่ องสั นติ บูชา สิ่ งเหล านี้ เป น
เต็ม
ของถวายของเอลี ซู ร บุ ต รชาย
27 วั วหนุ มตั วหนึ่ ง แกะผู ตั ว ของเชเดเออร
หนึ่ ง ลู กแกะอายุ หนึ่ งขวบตั ว 36 วั น ที่ ห า เชลู มิ เ อลบุ ต รชาย
หนึ่ ง เปนเครื่ องเผาบูชา
ศุ ริชั ดดั ยประมุขของคนสิ เมโอน
28 ลู กแพะผู ตั วหนึ่ งเป นเครื่ อง ถวายของ
บูชาไถบาป
37 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น
29 วัวผู สองตัว แกะผู หา แพะผู ลู ก หนึ่ งหนั ก หนึ่ งร อ ยสามสิ บ
หา ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบหา เปน เชเขล ชามเงิ นลู กหนึ่ งหนั ก
เครื่ องสั นติ บูชา สิ่ งเหล านี้ เป น เจ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
ของถวายของเอลี อั บบุ ต รชาย สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้ งสองนี้ มี
ของเฮโลน
ยอดแป งคลุ กน้ํา มั นเต็ ม เพื่ อ
30 วั น ที่ สี่ เอลี ซู ร บุ ตรชายของ เปนธัญญบูชา
เชเดเออร ประมุ ขของคนรู เบน 38 ช อนทองคําลู กหนึ่ งหนั กสิ บ
ถวายของ
เชเขล มีเครื่ องหอมสําหรั บเผา
31 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น เต็ม
ลู ก หนึ่ งหนั ก หนึ่ งร อ ยสามสิ บ 39 วั วหนุ มตั วหนึ่ ง แกะผู ตั ว
เชเขล ชามเงิ นลู กหนึ่ งหนั ก หนึ่ ง ลู กแกะอายุ หนึ่ งขวบตั ว
เจ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ หนึ่ ง เปนเครื่ องเผาบูชา
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้ งสองนี้ มี 40 ลู กแพะผู ตั วหนึ่ งเป นเครื่ อง
ยอดแป งคลุ กน้ํา มั นเต็ ม เพื่ อ บูชาไถบาป
เปนธัญญบูชา
41 วัวผู สองตัว แกะผู หา แพะผู
32 ช อนทองคําลู กหนึ่ งหนั กสิ บ หา ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบหา เปน
เชเขล มีเครื่ องหอมสําหรั บเผา เครื่ องสั นติ บูชา สิ่ งเหล านี้ เป น
เต็ม
ของถวายของเชลู มิ เอลบุ ตรชาย
33 วั วหนุ มตั วหนึ่ ง แกะผู ตั ว ของศุริชัดดัย
หนึ่ ง ลู กแกะอายุ หนึ่ งขวบตั ว 42 วั นที่ หกเอลี ยาสาฟบุ ตรชาย
(30) กดว 1:5; 2:10
(36) กดว 1:6; 2:12; 7:41
(42) กดว 1:14; 2:14; 10:20

04_num.pub
page 19

Friday, December 09, 2005 08:44

กันดารวิถี 7
หนา 290
เดอู เอลประมุ ขของคนกาดถวาย 50 ช อนทองคําลู กหนึ่ งหนั กสิ บ
ของ
เชเขล มีเครื่ องหอมสําหรั บเผา
43 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น เต็ม
ลู ก หนึ่ งหนั ก หนึ่ งร อ ยสามสิ บ 51 วั วหนุ มตั วหนึ่ ง แกะผู ตั ว
เชเขล ชามเงิ นลู กหนึ่ งหนั ก หนึ่ ง ลู กแกะอายุ หนึ่ งขวบตั ว
เจ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ หนึ่ ง เปนเครื่ องเผาบูชา
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้ งสองนี้ มี 52 ลู กแพะผู ตั วหนึ่ งเป นเครื่ อง
ยอดแป งคลุ กน้ํา มั นเต็ ม เพื่ อ บูชาไถบาป
เปนธัญญบูชา
53 วัวผู สองตัว แกะผู หา แพะผู
44 ช อนทองคําลู กหนึ่ งหนั กสิ บ หา ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบหา เปน
เชเขล มีเครื่ องหอมสําหรั บเผา เครื่ องสั นติ บูชา สิ่ งเหล านี้ เป น
เต็ม
ของถวายของเอลี ชามาบุ ตรชาย
45 วั วหนุ มตั วหนึ่ ง แกะผู ตั ว ของอัมมีฮูด
หนึ่ ง ลู กแกะอายุ หนึ่ งขวบตั ว 54 วั นที่ แปดกามาลิ เอลบุ ตร
หนึ่ ง เปนเครื่ องเผาบูชา
ชายเปดาซู ร ประมุ ขของคน
46 ลู กแพะผู ตั วหนึ่ งเป นเครื่ อง มนัสเสหถวายของ
บูชาไถบาป
55 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น
47 วัวผู สองตัว แกะผู หา แพะผู ลู ก หนึ่ งหนั ก หนึ่ งร อ ยสามสิ บ
หา ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบหา เปน เชเขล ชามเงิ นลู กหนึ่ งหนั ก
เครื่ องสั นติ บูชา สิ่ งเหล านี้ เป น เจ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
ของถวายของเอลี ย าสาฟบุ ต ร สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้ งสองนี้ มี
ชายของเดอูเอล
ยอดแป งคลุ กน้ํา มั นเต็ ม เพื่ อ
48 วั น ที่ เ จ็ ด เอลี ชามาบุ ต รชาย เปนธัญญบูชา
อั มมี ฮู ดประมุ ขของคนเอฟรา- 56 ช อนทองคําลู กหนึ่ งหนั กสิ บ
อิมถวายของ
เชเขล มีเครื่ องหอมสําหรั บเผา
49 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น เต็ม
ลู ก หนึ่ งหนั ก หนึ่ งร อ ยสามสิ บ 57 วั วหนุ มตั วหนึ่ ง แกะผู ตั ว
เชเขล ชามเงิ นลู กหนึ่ งหนั ก หนึ่ ง ลู กแกะอายุ หนึ่ งขวบตั ว
เจ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ หนึ่ ง เปนเครื่ องเผาบูชา
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้ งสองนี้ มี 58 ลู กแพะผู ตั วหนึ่ งเป นเครื่ อง
ยอดแป งคลุ กน้ํา มั นเต็ ม เพื่ อ บูชาไถบาป
เปนธัญญบูชา
59 วัวผู สองตัว แกะผู หา แพะผู
(45) สดด 40:6
(48) กดว 1:10; 2:18; 1 พศด 7:26
(54) กดว 1:10; 2:20
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หา ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบหา เปน เชเขล ชามเงิ นลู กหนึ่ งหนั ก
เครื่ องสั นติ บูชา สิ่ งเหล านี้ เป น เจ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
ของถวายของกามาลิ เ อลบุ ต ร สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้ งสองนี้ มี
ชายของเปดาซูร
ยอดแป งคลุ กน้ํา มั นเต็ ม เพื่ อ
60 วั นที่ เก าอาบี ดั นบุ ตรชาย เปนธัญญบูชา
กิ เดโอนี ประมุ ขของคนเบนยา- 68 ช อนทองคําลู กหนึ่ งหนั กสิ บ
มินถวายของ
เชเขล มีเครื่ องหอมสําหรั บเผา
61 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น เต็ม
ลู ก หนึ่ งหนั ก หนึ่ งร อ ยสามสิ บ 69 วั วหนุ มตั วหนึ่ ง แกะผู ตั ว
เชเขล ชามเงิ นลู กหนึ่ งหนั ก หนึ่ ง ลู กแกะอายุ หนึ่ งขวบตั ว
เจ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ หนึ่ ง เปนเครื่ องเผาบูชา
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้ งสองนี้ มี 70 ลู กแพะผู ตั วหนึ่ งเป นเครื่ อง
ยอดแป งคลุ กน้ํา มั นเต็ ม เพื่ อ บูชาไถบาป
เปนธัญญบูชา
71 วัวผู สองตัว แกะผู หา แพะผู
62 ช อนทองคําลู กหนึ่ งหนั กสิ บ หา ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบหา เปน
เชเขล มีเครื่ องหอมสําหรั บเผา เครื่ องสั นติ บูชา สิ่ งเหล านี้ เป น
เต็ม
ของถวายของอาหิ เ ยเซอร บุ ต ร
63 วั วหนุ มตั วหนึ่ ง แกะผู ตั ว ชายของอัมมีชัดดัย
หนึ่ ง ลู กแกะอายุ หนึ่ งขวบตั ว 72 วั นที่ สิ บเอ็ ดปากี เอลบุ ต ร
หนึ่ ง เปนเครื่ องเผาบูชา
ชายโอครานประมุ ขของคนอา64 ลู กแพะผู ตั วหนึ่ งเป นเครื่ อง เชอรถวายของ
บูชาไถบาป
73 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น
65 วัวผู สองตัว แกะผู หา แพะผู ลู ก หนึ่ งหนั ก หนึ่ งร อ ยสามสิ บ
หา ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบหา เปน เชเขล ชามเงิ นลู กหนึ่ งหนั ก
เครื่ องสั นติ บูชา สิ่ งเหล านี้ เป น เจ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
ของถวายของอาบี ดั น บุ ต รชาย สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้ งสองนี้ มี
ของกิเดโอนี
ยอดแป งคลุ กน้ํา มั นเต็ ม เพื่ อ
66 วั นที่ สิ บอาหิเยเซอรบุตรชาย เปนธัญญบูชา
อั มมีชั ดดั ย ประมุ ขของคนดาน 74 ช อนทองคําลู กหนึ่ งหนั กสิ บ
ถวายของ
เชเขล มีเครื่ องหอมสําหรั บเผา
67 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น เต็ม
ลู ก หนึ่ งหนั ก หนึ่ งร อ ยสามสิ บ 75 วั วหนุ มตั วหนึ่ ง แกะผู ตั ว
(60) กดว 1:10; 2:20
(66) กดว 1:12; 2:25
(72) กดว 1:13; 2:27
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หนึ่ ง ลู กแกะอายุ หนึ่ งขวบตั ว 84 ต อไปนี้ เป นของถวายในงาน
หนึ่ ง เปนเครื่ องเผาบูชา
มอบถวายแท นบู ชาจากประมุ ข
76 ลู กแพะผู ตั วหนึ่ งเป นเครื่ อง ของคนอิ สราเอล ในวั นที่ มี พิ ธี
บูชาไถบาป
เจิ มแท นบู ชานั้ นคื อจานเงิ นสิ บ
77 วัวผู สองตัว แกะผู หา แพะผู สองลูก ชามเงินสิบสองลูก ชอน
หา ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบหา เปน ทองคําสิบสองลูก
เครื่ องสั นติ บูชา สิ่ งเหล านี้ เป น 85 จานเงิ น ลู ก หนึ่ งหนั ก หนึ่ ง
ของถวายของปากี เ อลบุ ตรชาย ร อยสามสิ บเชเขล และชามลู ก
ของโอคราน
หนึ่ งหนักเจ็ดสิบเชเขล เงินที่ ทํา
78 วั นที่ สิ บสองอาหิ ราบุ ตรชาย ภาชนะทั้ งหมดหนั ก สองพั น สี่
เอนั น ประมุ ขของคนนั ฟทาลี รอยเชเขล ตามเชเขลของสถาน
ถวายของ
บริสุทธิ์
79 ของถวายของเขาคื อจานเงิ น 86 ช อนทองคําสิ บสองลู ก มี
ลู ก หนึ่ งหนั ก หนึ่ งร อ ยสามสิ บ เครื่ องหอมสําหรับเผาเต็ม หนัก
เชเขล ชามเงิ นลู กหนึ่ งหนั ก ลู ก ละสิ บเชเขลตามเชเขลของ
เจ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ สถานบริ สุ ทธิ์ ทองคําที่ ทําช อน
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้ งสองนี้ มี ทั้ งหมดหนั กหนึ่ งร อยยี่ สิ บเชยอดแป งคลุ กน้ํา มั นเต็ ม เพื่ อ เขล
เปนธัญญบูชา
87 สั ตว สํ า หรั บเครื่ องเผาบู ช า
80 ช อนทองคําลู กหนึ่ งหนั กสิ บ มี วัวผู สิ บสองตั ว แกะผู สิ บสอง
เชเขล มีเครื่ องหอมสําหรั บเผา ลู กแกะอายุ หนึ่ งขวบสิ บสอง
เต็ม
พร อมกั บเครื่ องธั ญญบู ชาคู กั น
81 วั วหนุ มตั วหนึ่ ง แกะผู ตั ว และแพะผู สิบสองตัวสําหรับเปน
หนึ่ ง ลู กแกะอายุ หนึ่ งขวบตั ว เครื่ องบูชาไถบาป
หนึ่ ง เปนเครื่ องเผาบูชา
88 สั ตว ทั้ งหมดที่ ถวายเป น
82 ลู กแพะผู ตั วหนึ่ งเป นเครื่ อง เครื่ องสั นติ บู ชา มี วั วผู ยี่ สิ บสี่
บูชาไถบาป
แกะผู หกสิบ แพะผู หกสิบ และ
83 วัวผู สองตัว แกะผู หา แพะผู ลู กแกะอายุ หนึ่ งขวบหกสิ บ นี่
หา ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบหา เปน แหละเป นของถวายในงานมอบ
เครื่ องสั นติ บูชา สิ่ งเหล านี้ เป น ถวายแทนบู ชาเมื่ อได กระทําการ
ของถวายของอาหิ ราบุ ต รชาย เจิมแลว
ของเอนัน
89 เมื่ อโมเสสได เข าไปในพลั บ
(78) กดว 1:15; 2:29
(84) วนฉ 5:9 (88) กดว 7:1, 10
(89) อพย 25:21-22; 33:9, 11; กดว 12:8; สดด 80:1; 99:1
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พลาแห งชุ มนุ มเพื่ อจะกราบทู ล ตั วหนึ่ ง กั บเครื่ องธั ญญบู ชาคู
พระองค ทานไดยินพระสุรเสียง กัน คือยอดแปงคลุกน้ํามัน และ
ตรั สกั บท านมาจากพระที่ นั่ ง เจ าจงนําวั วหนุ มอี กตั วหนึ่ งเป น
กรุ ณา ซึ่ งอยู บนหี บพระโอวาท เครื่ องบูชาไถบาป
ทามกลางเครูบทั้ งสอง และพระ 9แล วจงพาคนเลวี มาหน าพลั บ
สุรเสียงนั้ นไดสนทนากับทาน
พลาแหงชุมนุ ม และใหคนอิสการตั้ งตะเกียงใหสองแสง
ราเอลมาชุมนุมพรอมกันหมด
พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส 10 เมื่ อเจ า นํ า คนเลวี ม ากราบ
ทู ลต อ พระพั กตร พระเยโฮวาห
วา
2"จงกล าวแก อาโรนว า เมื่ อจะ ให ค นอิ ส ราเอลเอามื อ ของเขา
ตั้ งตะเกี ยง ให ตะเกี ยงทั้ งเจ็ ด วางบนคนเลวี
11 และให อ าโรนถวายคนเลวี
สองแสงขางหนาคันประทีป"
3 และอาโรนได ก ระทํ า ดั งนั้ น ต อ พระพั ก ตร พระเยโฮวาห ให
ท า นได ตั้ งตะเกี ยงให ส อ งแสง เป นเครื่ องบู ช าแกว งถวายจาก
ออกดานหนาคันประทีป ตามที่ ประชาชนอิ สราเอล เพื่ อเขาจะ
ไดทํางานปรนนิบัติพระเยโฮวาห
พระเยโฮวาหตรัสสั่ งกับโมเสส
4ฝ มื อที่ ทําคั นประที ปเป นดั งนี้ 12 แล วคนเลวี จะเอามื อของตน
เป นทองคําใช ค อนทุ บ ตั้ งแต วางบนหัววัวผู ทั้ งสอง เจาจงเอา
ฐานขึ้ นไป ถึ งดอกเป นฝ ค อน ตั วหนึ่ งมาถวายเป นเครื่ องบู ชา
ตามแบบอย า งที่ พระเยโฮวาห ไถ บาป และอี กตั วหนึ่ งให เป น
สําแดงแก โมเสส เขาจึ งทําคั น เครื่ องเผาบู ชาแด พระเยโฮวาห
เพื่ อลบมลทินบาปของคนเลวี
ประทีปดังนั้ น
13 เจ า จงตั้ งคนเลวี ใ ห คอยรั บ
การสถาปนาคนเลวี
5และพระเยโฮวาห ตรั สกั บโม- ใช อาโรนและบุ ตรชายทั้ งหลาย
ของอาโรน และจงถวายเขาทั้ ง
เสสวา
6"จงยกคนเลวี ออกจากคนอิ ส- หลายให เ ป น เครื่ องบู ช าแกว ง
ถวายแดพระเยโฮวาห
ราเอลและชําระเขาทั้ งหลายเสีย
7เจ าจงชําระเขาดั งนี้ จงเอาน้ํา 14 ฉะนี้ แหละเจ าจงแยกคนเลวี
ชําระมาประพรมเขา ให เขาโกน ออกจากคนอิ สราเอล และคน
ตลอดทั้ งตั ว ให ซั กเสื้ อผ าและ เลวีจะเปนของเรา
15 ตั้ งแต นั้ นไป คนเลวี จะเข า
ชําระตัวใหสะอาด
8แล วให เขาทั้ งหลายนําวั วหนุ ม ปฏิ บั ติ งานที่ พลั บพลาแห งชุ ม

8

(2) อพย 25:37; 40:25 (4) อพย 25:18, 31 (7) ลนต 14:8-9; กดว 19:9, 13, 17
(8) ลนต 2:1; กดว 15:8-10 (9) อพย 29:4; 40:12; ลนต 8:3 (10) ลนต 1:4
(11) ลนต 7:30-34; กดว 18:6 (12) อพย 29:10 (14) กดว 3:12 (15) กดว 8:11, 13
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นุ ม ในเมื่ อเจ าได ชําระเขาและ เลวี ทุ กประการ คนอิ สราเอลก็
กระทํ า เป นเครื่ องบู ชาแกว ง กระทําดังนั้ น
ถวายเขาไวแลว
21 คนเลวี ไดชําระตนให สิ้ นบาป
16 เพราะเขาทั้ งหมดถู กแยก และซั กเสื้ อผ าของตน และอาออกจากคนอิ สราเอล และมอบ โรนก็ ถ วายเขาเป น เครื่ องบู ช า
ไว แก เรา เราได รั บเขามาเป น แกว ง ถวายต อ พระพั ก ตร พ ระ
ของเราแล ว แทนทุ ก คนที่ เกิ ด เยโฮวาห และอาโรนทําการลบ
จากครรภ มารดาก อนคื อ แทน มลทินชําระเขา
บุ ต รหั วป ของประชาชนอิ ส รา- 22 แต นั้ นมา คนเลวี ก็ เข าไป
เอลทั้ งหมด
ปฏิ บั ติ ใ นพลั บพลาแห ง ชุ ม นุ ม
17 เพราะว าลู กหั วป ทั้ งหมด ในการรั บใช อาโรนและบุ ตรชาย
ของคนอิสราเอลเปนของเรา ทั้ ง ของอาโรน ตามที่ พระเยโฮวาห
คนและสั ตว ในวั นที่ เราได สั ง- ตรัสสั่ งโมเสสเรื่ องคนเลวี เขาจึง
หารบรรดาลู ก หั วป ใ นแผ น ดิ น ได กระทํ า อย างนั้ นแก เขาทั้ ง
อี ยิ ปต เราได เลื อกเขาไว เป น หลาย
ของเรา
23 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
18 และเราได เลื อกคนเลวี แทน วา
บุ ตรหั วป ทั้ งหมดของคนอิ สรา- 24 "เรื่ องนี้ เกี่ ยวกั บคนเลวี ให
เอล
คนเลวี ที่ มี อายุ ตั้ งแต ยี่ สิ บห า ป
19 และเราได ให คนเลวี จากคน ขึ้ นไป เขาไปปฏิบัติงานในพลับ
อิ สราเอลไว กั บอาโรนและบุ ตร พลาแหงชุมนุม
ชายของอาโรน ให ปฏิ บั ติ งาน 25 พออายุ ได ห าสิ บป ให เขา
แทนคนอิ สราเอลที่ พลั บ พลา หยุดปฏิบัติ ไมตองทํางานตอไป
แหงชุมนุม และทําการลบมลทิน 26 แต ให เขาช วยพี่ น องในพลั บ
ให คนอิ สราเอล เพื่ อว าจะไม มี พลาแหงชุมนุมดูแลการงาน ไม
ภั ยพิ บั ติ บั งเกิ ดแก คนอิ สราเอล ต องลงมื อทําเอง เจ าจงกระทํา
เมื่ อคนอิ สราเอลเข ามาใกล เช นนี้ แก คนเลวี เมื่ อกําหนดงาน
สถานบริสุทธิ์ "
ใหเขา"
20 โมเสสและอาโรนและชุ มนุ ม
คําสั่ งสอนเรื่ องเทศกาลปสกา
ชนอิ ส ราเอลทั้ งหมดได ก ระทํา
ในเดื อนที่ ห นึ่ งป ที่ สองตั้ ง
ตอคนเลวีดังนั้ น ตามที่ พระเยแต เขาทั้ งหลายออกจาก
โฮวาห ตรั สสั่ งโมเสสในเรื่ องคน แผ นดิ นอี ยิ ปต พระเยโฮวาห

9

(16) อพย 13:2; กดว 3:9, 12, 45 (17) อพย 12:2, 12-13, 15; กดว 3:13; ลก 2:23
(19) กดว 1:53; 3:9; 16:46; 18:5; 2 พศด 26:16 (21) กดว 8:7 (22) กดว 8:5, 15
(24) กดว 4:3; 1 พศด 23:3, 24, 27 (26) กดว 1:53

04_num.pub
page 24

Friday, December 09, 2005 08:44

หนา 295
กันดารวิถี 9
ตรั ส กั บโมเสสที่ ถิ่ นทุ ร กั น ดาร 10 "จงกล าวแก คนอิ สราเอลว า
ซีนายวา
ถ า ผู ใดในพวกเจ า หรื อ ในเชื้ อ
2 "ให ค นอิ ส ราเอลถื อ เทศกาล สายของเจ า มี ม ลทิ น เพราะถู ก
ปสกาตามเวลาที่ กําหนดไว
ต องศพหรื อไปทางไกล ก็ ให
3 คื อ เดื อ นนี้ ในวั น ขึ้ นสิ บสี่ ค่ํ า ผู นั้ นถือปสกาแดพระเยโฮวาห
เวลาเย็ น เจ าทั้ งหลายจงถื อ 11 ให ถื อ ป ส กาในเดื อ นที่ สอง
เทศกาลป ส กาตามเวลาที่ กํ า - วั นขึ้ นสิ บสี่ ค่ํา เวลาเย็ น ให เขา
หนดนั้ น เจ าจงกระทําตามกฎ กินขนมปงไรเชื้ อและผักรสขม
เกณฑ และพิ ธี ต างๆทั้ งสิ้ น ของ 12 เขาทั้ งหลายต องไม ให อะไร
เทศกาลนั้ น"
เหลื อจนวั นรุ งขึ้ น และไม หั ก
4โมเสสจึ งบอกคนอิ สราเอลให กระดูกแกะปสกา ใหกระทําตาม
ถือเทศกาลปสกา
กฎในเรื่ องถื อเทศกาลป สกาทุ ก
5 เขาทั้ งหลายได ถื อเทศกาล ประการ
ป สกาในเดื อนที่ หนึ่ งวันขึ้ นสิ บสี่ 13 แต คนที่ สะอาดและมิ ไ ด อยู
ค่ํ า เวลาเย็ น ที่ ถิ่ นทุ ร กั นดารซี - ในระหว างการเดิ นทางแต งดไม
นาย ที่ พระเยโฮวาหตรัสสั่ งโม- ถื อเทศกาลป สกา ผู นั้ นจะต อง
เสสทุ กประการ คนอิ สราเอลก็ ถู กตั ดขาดจากท ามกลางชนชาติ
กระทําตามอยางนั้ น
ของเขา เพราะเขามิไดนําเครื่ อง
6และมี ผู ชายบางคนที่ มี มลทิ น บู ช าของพระเยโฮวาห ม าถวาย
เพราะถู กต องศพจึ งถื อป สกาใน ตามกําหนดเวลา ผู นั้ นจะต อง
วันนั้ นไมได เขาจึงมาอยู ตอหนา ไดรับโทษบาปของเขาเอง
โมเสส และอาโรนในวันนั้ น
14 ถ า คนต า งด า วมาอาศั ยอยู
7 เขาเหล า นั้ นกล า วแก ท า นว า ท ามกลางเจ าทั้ งหลาย ใคร จะ
"เรามีมลทินเพราะไดถูกตองศพ ถื อเทศกาลป ส กาแด พระเยโฮทําไมจึงหามมิให เราถวายเครื่ อง วาห ต ามกฎของเทศกาลป ส กา
บู ช าของพระเยโฮวาห ต ามวั น และตามลั กษณะก็ ใ ห เ ขาถื อได
กําหนดทามกลางคนอิสราเอล"
เจ าจงมี กฎอย างเดี ยวสําหรั บทั้ ง
8และโมเสสบอกเขาวา "จงคอย คนตางดาวและชาวเมือง"
อยู ก อนเพื่ อเราจะฟ งดู วา พระ
เมฆของพระเจา
เยโฮวาห จะตรั สสั่ งอย างไรเรื่ อง
จะนําทางคนอิสราเอล
ทาน"
15 ในวั นที่ จั ดตั้ งพลั บพลานั้ นมี
9พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสสวา
เมฆมาปกคลุ มพลั บพลาไว คื อ
(2) อพย 12:1; ลนต 23:5; กดว 28:16 (5) ยชว 5:10 (6) อพย 18:15, 19, 26
(8) อพย 18:22; กดว 27:5 (11) อพย 12:8; 2 พศด 30:2 (12) อดย 12:10, 43, 46
(13) ปฐก 17:14; อพย 12:15 (14) อพย 12:49; ลนต 24:22 (15) อพย 13:21-22
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เต็ นท พระโอวาท เวลาเย็ นเมฆ พลั บพลาสองวั น หรื อเดื อน
นั้ นก็ อยู เหนื อพลั บพลาปรากฏ หนึ่ งหรือป หนึ่ ง คนอิ สราเอลก็
เหมือนเพลิงจนรุ งเชา
อยู ในค ายนานเท านั้ น มิ ได ยก
16 เปนอยางนั้ นเสมอมา มีเมฆ ออกไป แตเมื่ อเมฆลอยขึ้ นเมื่ อ
คลุมกลางวัน แต กลางคืนปรา- ใด เขาก็ยกออกไปเมื่ อนั้ น
กฏเหมือนเพลิง
23 เขาตั้ งค ายอยู ตามพระดํารั ส
17 เมื่ อไรเมฆลอยขึ้ นจากพลั บ ของพระเยโฮวาห และเขายก
พลา ภายหลังนั้ นพวกอิสราเอล ออกเดิ นตามพระดํารั สของพระ
ก็ ยกเดิ นไป ครั้ นเมฆนั้ นลอย เยโฮวาห เขาทั้ งหลายก็ ปฏิ บัติ
หยุ ดอยู ที่ ใด คนอิ สราเอลก็ ตั้ ง งานของพระเยโฮวาห ตามพระ
คายอยู ที่ นั่ น
ดํารั สที่ พระเยโฮวาห ตรัสสั่ งโม18 คนอิ ส ราเอลออกเดิ น ตาม เสส
พระดํารัสของพระเยโฮวาห และ
แตรเงินสองคัน
เขาตั้ งค า ยตามพระดํ า รั ส ของ
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
พระเยโฮวาห ตราบใดที่ เมฆพัก
โมเสสวา
อยู เหนื อ พลั บพลาเขาก็ ยั ง ตั้ ง 2"จงทําแตรเงิ นสองคั น ด วยใช
คายอยู
ค อนทุ บ
เจ าจงใช แตรนั้ น
19 แม เ มื่ อเมฆอยู เหนื อ พลั บ เรียกชุมนุมและใชรื้ อยายคาย
พลานานหลายวั น คนอิ สราเอล 3 เมื่ อเป า แตรทั้ งสองนั้ นก็ ใ ห
ก็ ปฏิ บัติ ตามพระบั ญชาของพระ ชุ มนุ มชนทั้ งหมดมาประชุ ม
เยโฮวาห ไมยกเดินไป
พร อมกั นกั บเจ าที่ ประตู พลั บ20 เมื่ อเมฆอยู เหนื อ พลั บพลา พลาแหงชุมนุม
นอยวัน ตามพระดํารัสของพระ 4 ถ า เป า แตรคั นเดี ยวให พวก
เยโฮวาห เขาก็ยังอยู ในคาย แลว ประมุ ขผู เป นหั วหน าคนอิ สราตามพระดํารั สของพระเยโฮวาห เอลที่ นั บเป นพันๆมาประชุมกับ
เขาก็ยกออกเดินทาง
เจา
21 เมื่ อเมฆคงอยู ตั้ งแต เย็ นจน 5 เมื่ อเป า แตรปลุ กให บรรดา
เชา ครั้ นเมฆลอยขึ้ นในตอนเชา ค า ยที่ ตั้ ง อยู ด า นตะวั น ออกยก
เขาก็ยกออกเดิน ไมวาเปนกลาง ออกเดิน
วันหรือกลางคื นก็ตาม เมื่ อเมฆ 6เมื่ อเป าแตรปลุ กหนที่ สองให
ลอยขึ้ นเขาก็ยกออกเดิน
บรรดาค ายที่ อยู ด านใต ยกออก
22 ไม ว าเมฆจะคงอยู เหนื อ เดิ น เมื่ อใดจะให ยกออกเดิ นก็

10

(17) อพย 40:36-38; กดว 10:11-12, 33-34; สดด 80:1; ลก 2:23 (18) 1 คร 10:1
(19) กดว 1:53; 3:8; 16:46 (22) อพย 40:36-37 (23) กดว 9:19 (2) อสย 1:13
(3) ยรม 4:5 (4) อพย 18:21 (5) กดว 2:3; ยอล 2:1 (6) กดว 2:10
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ใหเปาแตรปลุก
ปาราน
7 แต เมื่ อจะให คนทั้ งปวงมา 13 เขาทั้ งหลายได ยกออกเดิ น
ประชุมพรอมกัน จงเปาแตร แต ไปเป น ครั้ งแรกตามพระดํ า รั ส
อยาทําเสียงปลุก
ของพระเยโฮวาห ที่ ตรั สสั่ งโม8 ให บุ ตรชายของอาโรนคื อ เสส
ปุโรหิตเปนคนเปาแตร แตรนี้ จะ 14 ธงค ายของคนยู ดาห ออก
เป น กฎถาวรตลอดชั่ วอายุ ของ เดินไปเปนกองๆกอน มีนาโชน
เจา
บุ ตรชายอั มมี นาดั บ เป นผู นํา
9และเมื่ อ เจ าทั้ งหลายจะไปทํา พลโยธา
ศึกในแผนดินของเจาสู ศัตรู ผู มา 15 เนธั น เอลบุ ตรชายศุ อ าร นํา
บี บบั งคั บเจ า ก็ ให เป าแตรทํา พลโยธาตระกูลคนอิสสาคาร
เสียงปลุก และเจาจะเปนที่ ระลึก 16 และเอลี อั บบุ ต รชายเฮโลน
ต อพระพั กตร พระเยโฮวาห พระ นําพลโยธาตระกูลคนเศบูลุน
เจาของเจา และเจาจะไดพนจาก 17 เมื่ อรื้ อพลั บพลาลงแล ว
ศัตรูของเจา
บรรดาบุ ต รชายของเกอร โ ชน
10 ในวั นที่ เจ าทั้ งหลายมี ค วาม และบุ ต รชายของเมรารี ผู แบก
ยินดี และในงานเทศกาลและใน หามพลับพลานั้ นก็ยกเดินไป
วั นต นเดื อนของเจ า เจ าจงเป า 18 ธงค ายของคนรู เบนออกเดิ น
แตรเหนื อ เครื่ องเผาบู ช าและ ไปเป นกองๆ เอลี ซู ร บุ ตรชาย
เหนื อ สั ต วบู ช าอั น เป น เครื่ อง เชเดเออรเปนผู นําพลโยธา
สั นติ บูชา เป นที่ ให พระเจ าของ 19 เชลู มิ เอลบุ ตรชายศุ รี ชั ดดั ย
เจาระลึกถึงเจา เราเปนพระเย- นําพลโยธาตระกูลคนสิเมโอน
โฮวาหพระเจาของเจา"
20 เอลี ยาสาฟบุ ตรชายเดอู เอล
การเดินทางจาก
นําพลโยธาตระกูลคนกาด
21 แล วคนโคฮาทก็ ยกออกเดิ น
ถิ่ นทุรกันดารซีนาย
แบกหามสถานบริ สุ ทธิ์ ก อนที่
ไปถึงถิ่ นทุรกันดารปาราน
11 ตอมา วันที่ ยี่สิบเดือนที่ สอง พวกนี้ ไปถึ ง เขาก็ ตั้ งพลั บพลา
ป ที่ สองทรงให เ มฆนั้ นขึ้ นจาก เสร็จแลว
22 ธงค ายคนเอฟราอิ มออก
พลับพลาพระโอวาท
12 คนอิ สราเอลก็ ยกเดิ นทางไป เดิ นไปเป นกองๆ มี เอลี ชามา
จากถิ่ นทุ รกั นดารซี นาย และ บุตรชายอัมมีฮูดนําพลโยธา
เมฆนั้ นมายั้ งอยู ที่ ถิ่ นทุ รกั นดาร 23 กาเมลิ เอลบุ ตรชายเปดาซู ร
(7) กดว 10:3 (8) กดว 31:6; ยชว 6:4 (9) ปฐก 8:1; กดว 31:6 (10) ลนต 23:24
(11) กดว 9:17 (12) ปฐก 21:21; อพย 19:1 (13) กดว 10:5-6 (14) กดว 1:7; 2:3-9
(17) กดว 1:51; 4:21-32 (18) กดว 2:10-16 (21) กดว 4:4-20 (22) กดว 2:18-24
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นําพลโยธาตระกูลคนมนัสเสห
นัยนตาของเรา
24 อาบี ดั นบุ ตรชายกิ เ ดโอนี นํา 32 ถ า ท า นไปกั บ เราทั้ งหลาย
พลโยธาตระกูลคนเบนยามิน
พระเยโฮวาห ทรงกระทํา ดี อะไร
25 แล วธงค ายคนดานเป นพวก แกเรา เราจะกระทําอยางนั้ นแก
ระวังทายของคายทั้ งหมด ไดยก ทาน"
ออกเดิ นไปเป นกองๆ มี อาหิ - 33 เขาทั้ งหลายก็ อ อกเดิ น จาก
เยเซอร บุ ตรชายอั มมี ชั ด ดั ยนํา ภู เขาของพระเยโฮวาห ระยะทาง
พลโยธา
สามวัน หีบพันธสัญญาของพระ
26 ปากี เอลบุ ตรชายโอครานนํา เยโฮวาห นํ า หน า เขาไปสามวั น
พลโยธาตระกูลคนอาเชอร
เพื่ อหาที่ พักใหเขา
27 อาหิ ราบุ ตรชายเอนั นนํา พล 34 เขาทั้ งหลายยกคายไปเมื่ อไร
โยธาตระกูลคนนัฟทาลี
เมฆของพระเยโฮวาห ก็อยู เหนื อ
28 นี่ เป นอั นดั บการเดิ นทาง เขาในกลางวันเมื่ อนั้ น
ของคนอิ ส ราเอลตามเหล า พล 35 ต อมา เมื่ อหี บยกออกเดิ น
โยธาของเขา เมื่ อเขายกออกเดิน เมื่ อไร โมเสสกราบทูลวา "ขาแต
ไป
พระเยโฮวาห ขอทรงลุกขึ้ นเถิด
29 โมเสสพู ดกั บโฮบั บบุ ตรชาย ให ศั ต รู ทั้ งหลายของพระองค
เรอู เอลคนมี เดี ยน พ อตาของ กระจัดกระจายไป ใหผู ที่ ชังพระ
โมเสสวา "เราทั้ งหลายออกเดิน องคหลีกหนีพระองคไป"
ไปสู ที่ ซึ่ งพระเยโฮวาห ตรั สไว วา 36 เมื่ อหี บยั บยั้ ง ท า นกราบทู ล
`เราจะยกให แก เจ า ทั้ งหลาย' วา "โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
เชิ ญไปกั บเราเถิ ด และเราทั้ ง เสด็จกลับมาสู คนอิสราเอลที่ นับ
หลายจะทําดีแกทาน เพราะพระ เปนพันๆเถิด"
เยโฮวาห ทรงสั ญญาให ของดี แก
พระเจาทรงพระพิโรธ
คนอิสราเอล"
ประชาชนขี้ บน
30 แตเขาตอบโมเสสวา "เราจะ
เมื่ อประชาชนบ น พระ
ไมไป เราจะกลับไปเมืองของเรา
เยโฮวาห ท รงไม พอพระ
ยังวงศญาติของเรา"
ทั ย พระเยโฮวาห ทรงสดั บแล ว
31 และโมเสสวา "ขออย าพราก ทรงพระพิโรธ มีไฟของพระเยจากเราไปเลย ทานทราบอยู แลว โฮวาห มาไหม อยู ท า มกลางเขา
วา เราตองตั้ งคายอยู ในถิ่ นทุร- เผาคายรอบนอกเสียบาง
กั นดาร และท านจะได เป นดั ง 2 แล วคนทั้ งหลายจึ งร องต อ

11

(25) กดว 2:25-31; ยชว 6:9 (28) กดว 2:34 (29) ปฐก 12:7; 32:12; อพย 2:18
(31) โยบ 29:15 (32) อพย 18:9; ลนต 19:34 (33) อพย 3:1; พบญ 1:6, 33; ยชว 3:3
(34) อพย 13:21 (35) สดด 68:1-2; 132:8 (1) ลนต 10:2 (2) กดว 12:11, 13; 21:7
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โมเสส และเมื่ อโมเสสได อธิ ษ- วาห ว า "ไฉนพระองค จึ งให ผู
ฐานตอพระเยโฮวาห ไฟก็ดับ
รั บใช ของพระองค ลําบากลําบน
3 เขาจึ งเรี ยกชื่ อตํ า บลนั้ นว า เชนนี้ เหตุใดขาพระองคไมเปน
ทาเบราห เพราะไฟของพระเย- ที่ โปรดปรานในสายพระเนตร
โฮวาห มาไหม อยู ท า มกลางเขา ของพระองค พระองค จึ งทรง
ทั้ งหลาย
วางภาระของชนชาติ ทั้ งหมดนี้
4คนที่ ปะปนมากั บเขาทั้ งหลาย ลงบนขาพระองค
เปนคนโลภมาก ทั้ งคนอิสราเอล 12 ข าพระองค ตั้ งครรภ คนเหลา
ก็ ร องไห คร่ํา ครวญอี กว า "ผู ใด นี้ มาหรือ ขาพระองคยังคนเหลา
จะใหเนื้ อเรากิน
นี้ ให เกิ ดมาหรื อ พระองค จึ ง
5 เราระลึ ก ถึ ง ปลาที่ เราเคยกิ น ตรัสแกขาพระองควา `จงอุ มเขา
ในอี ยิปตโดยไมต องซื้ อ
ทั้ ง ไว ในอกของเจ า อย างพ อบุ ญ
แตงกวา แตงโม กระเที ยมจี น ธรรมอุ มลู กแดงนํามาสู แผ นดิ น
หอมใหญ หัวกระเทียม
ที่ พระองค ปฏิ ญาณจะให แก
6บั ดนี้ จิ ตใจของเราก็ เหี่ ยวแห ง บรรพบุรุษของเขา'
ลง ไม มี อะไรให เราดู เลยนอก 13 ข าพระองค จะได เนื้ อมาจาก
จากมานานี้ "
ไหนให คนทั้ งหมดนี้ เพราะเขา
7 มานานั้ นเหมื อนเมล็ ดผั กชี ร องไห ต อข าพระองค ว า `ขอ
สีเหมือนยางไมหอม
เนื้ อใหเรากิน'
8 ประชาชนก็ เที่ ยวออกไปเก็ บ 14 ข าพระองค ไม สามารถหอบ
มาโม หรื อตําในครกและใส หม อ อุ มคนเหล านี้ แต ลําพั งได เป น
ตมทําขนม รสของมานาเหมือน ภาระหนักเกินแกขาพระองค
รสน้ํามันสด
15 ถ าพระองค จะทรงปฏิ บัติ แก
9 กลางคื นเมื่ อน้ํ า ค างตกมา ข าพระองค อย างนี้ แล ว ข าพระ
เหนือคาย มานาก็ตกมาดวย
องคทูลวิงวอนตอพระองค ถา
โมเสสบนเรื่ องภาระของทาน
ข าพระองค เป นที่ โปรดปรานใน
10 โมเสสได ยิ น ประชาชนร อ ง สายพระเนตรของพระองค ขอ
ไหไปทั่ วครอบครัวทั้ งหลาย ตาง ทรงประหารข าพระองค เสี ยทั น
คนต างอยู ที่ ประตู เต็ นท ของตน ทีเถิด อยาใหขาพระองคแลเห็น
พระเยโฮวาหทรงกริ้ วยิ่ งนัก โม- ความทุเรศของขาพระองคเลย"
ผู ใหญเจ็ดสิบคน
เสสก็ไมพอใจดวย
11 โมเสสจึ งกราบทู ลพระเยโฮ- 16 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
(4) อพย 12:38 (5) อพย 16:3 (6) กดว 21:5 (7) อพย 16:14, 31 (8) อพย 16:31
(9) อพย 16:13-14 (10) สดด 78:21 (11) อพย 5:22; พบญ 1:12 (12) ปฐก 26:3
(13) มธ 15:33; มก 8:4 (14) อพย 18:18 (15) วว 3:17 (16) อพย 18:25; 24:1
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ว า "จงรวบรวมพวกผู ใหญ ใน พระองค กลาววา "ไฉนเราจึงได
อิ สราเอลใหเราเจ็ ดสิ บคน เป น ออกมาจากอียิปต"'"
คนที่ เจ าทราบว า เป นคนผู 21 แต โมเสสกราบทูลวา "คนที่
ใหญ ในประชาชน และเป นเจ า ข าพระองค อยู ท ามกลางเขานั้ น
หน าที่ เหนื อเขาทั้ งหลาย จงพา เป นทหารราบหกแสนคน และ
เขามาที่ พลั บ พลาแห งชุ มนุ ม พระองค ตรั สว า `เราจะให เนื้ อ
ใหเขายืนอยู พรอมกับเจาที่ นั่ น
เขาทั้ งหลายกินครบเดือนหนึ่ ง'
17 เราจะลงมาสนทนากั บเจ าที่ 22 จะเอาฝู ง แพะแกะฝู ง วั วมา
นั่ น และเราจะเอาวิ ญญาณที่ มี ฆ าให เขาให พอเขากิ นหรื อ จะ
อยู บนเจ ามาใส บนคนเหล านั้ น รวบรวมปลาทั้ งหมดในทะเลให
เสี ยบ าง ให เขาทั้ งหลายแบก เขาใหพอเขากินหรือ"
ภาระของชนชาติ นี้ ด ว ยกั น กั บ 23 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
เจ า เพื่ อเจ าจะมิ ได ทนแบกอยู ว า "พระหั ตถ ของพระเยโฮวาห
แตลําพัง
สั้ นไปหรือ บัดนี้ เจาจะเห็นวาคํา
18 และจงกล าวแก คนทั้ งปวงว า ของเราจะสําเร็ จเพื่ อเจาจริงหรือ
`ท านทั้ งหลายจงชําระตั วให บริ - ไม"
สุ ทธิ์ สําหรั บพรุ งนี้ ท านจะได 24 โมเสสก็ อ อกไปบอกแก ค น
รั บประทานเนื้ อ เพราะท าน ทั้ งปวงถึ งพระดํารั สของพระเยร อ งไห ต อ พระกรรณของพระ โฮวาห และทานไดรวบรวมพวก
เยโฮวาห วา "ผู ใดจะให เนื้ อเรา ผู ใหญ ใ นประชาชนได เ จ็ ด สิ บ
กิ น เมื่ อเราอยู ในอี ยิ ปต เราก็ คน แต งตั้ งเขาไว ให ยื นรอบ
สุขสบาย" เพราะเหตุนี้ พระเย- พลับพลา
โฮวาห จะทรงประทานเนื้ อให 25 แล วพระเยโฮวาห เสด็จลงมา
ทานทั้ งหลายรับประทาน
ในเมฆและตรั สกั บโมเสส และ
19 ท า นจะมิ ไ ด รั บประทานวั น เอาวิญญาณที่ มี อยู บนโมเสสบาง
เดี ยว หรื อสองวั น หรื อห าวั น ใส บนพวกผู ใหญ เจ็ ดสิ บคนนั้ น
หรือสิบวัน หรือยี่ สิบวัน
และต อ มาเมื่ อวิ ญญาณอยู บน
20 แตหนึ่ งเดือนเต็ม จนเนื้ อจะ เขาทั้ งหลายแล ว เขาทั้ งหลายก็
ล น ออกมาทางรู จมู ก ของท า น พยากรณ แต เขาทั้ งหลายก็ ไม
จนทานเอือม เพราะทานไดทอด ทําอีก
ทิ้ งพระเยโฮวาห ผู อยู ท ามกลาง 26 ยังมีสองคนที่ อยู ในคาย คน
ทานทั้ งหลาย และได รองไห ตอ หนึ่ งชื่ อเอลดาด อี กคนหนึ่ งชื่ อ
(17) 1 ซมอ 10:6; 2 พกษ 2:15 (18) อพย 16:7 (20) กดว 21:5; 1 พกษ 10:19
(21) ปฐก 12:2; อพย 12:37 (22) 2 พกษ 7:2 (23) กดว 23:19; อสย 50:2; 59:1
(24) กดว 11:16 (25) 2 พกษ 2:15; 1 ซมอ 10:5-6; ยอล 2:28 (26) 1 ซมอ 20:26
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เมดาด และวิ ญญาณอยู บนเขา 33 เมื่ อเนื้ อยั งติ ดฟ นเขาทั้ ง
เขาเป น คนที่ ได ล งทะเบี ยนไว หลายอยู ยั งรั บประทานไม ทั น
แต ไม ได มาที่ พลั บพลา เขา หมด พระเยโฮวาห ทรงกริ้ ว
พยากรณในคาย
ประชาชนยิ่ งนัก พระเยโฮวาหก็
27 มี ชายหนุ มคนหนึ่ งวิ่ งมา ทรงประหารประชาชนเสี ยด วย
บอกโมเสสวา "เอลดาดและเม- ภัยพิบัติอยางรายแรง
ดาดกําลังพยากรณอยู ในคาย"
34 เขาจึ งเรี ยกชื่ อตํ า บลนั้ นว า
28 และโยชู วาบุ ตรชายนู นเป นผู ขิบโรทหัทธาอาวาห เพราะที่ นั่ น
รั บใช ของโมเสส เป นคนหนุ ม เขาฝงศพคนทั้ งปวงที่ โลภมาก
มากล าวว า "โมเสสเจ านายของ 35 ประชาชนได ยกเดิ นจากขิ บขาพเจา ขอหามเขาเสีย"
โรทหัทธาอาวาหถึงฮาเซโรทและ
29 แต โมเสสบอกเขาว า "ท าน ยับยั้ งที่ ฮาเซโรท
เจ็บรอนแทนเราหรือ เราใครให อาโรนและมิเรียมอิจฉาโมเสส
ประชาชนของพระเยโฮวาห เป น
มิ เรี ยมและอาโรนได
ผู พยากรณ ทุ กคน และใคร
พู ดติ โมเสส เหตุ หญิ ง
ให พระเยโฮวาห ทรงใส วิ ญญาณ คนเอธิ โอเป ยที่ ท านได แต งงาน
ของพระองคไวบนเขาเหลานั้ น"
ดวย เพราะโมเสสไดแตงงานกับ
30 โมเสสและพวกผู ใหญ ข อง หญิงคนเอธิโอเปยคนหนึ่ ง
คนอิสราเอลก็กลับไปคาย
2เขาทั้ งสองกล าวว า "พระเยฝูงนกคุ มและภัยพิบัติ
โฮวาห ต รั สทางโมเสสคนเดี ยว
เทานั้ นจริงหรือ พระองคไมตรัส
มาสู ประชาชนขี้ บน
31 มี ลมพัดมาจากพระเยโฮวาห ทางเราบางหรือ" พระเยโฮวาห
พาฝูงนกคุ มมาจากทะเล ให มา ทรงไดยิน
ตกอยู ที่ ข างค ายรอบค ายทุ กทิ ศ 3(โมเสสเป นคนถ อมใจมากยิ่ ง
ห า งออกไปเป น หนทางเดิ น วั น กวาคนทั้ งปวงที่ พื้นแผนดิน)
หนึ่ ง สูงพนพื้ นดินประมาณสอง 4ทั นใดนั้ น พระเยโฮวาห ตรั ส
กั บโมเสสและอาโรนกั บมิ เรี ยม
ศอก
32 วั นนั้ นประชาชนก็ ลุ กขึ้ น วา "เจาทั้ งสามจงออกมาที่ พลับ
เที่ ยวจั บนกคุ มทั้ งวั น และคื น พลาแห งชุ มนุ ม" เขาทั้ งสามก็
และตลอดวั นรุ งขึ้ นด วย คนที่ ออกมา
จั บได นอยที่ สุ ดได ถึงสิบโฮเมอร 5 พระเยโฮวาห ก็ เสด็ จ ลงมาใน
เสาเมฆ ประทับยืนที่ ประตูพลับ
แลวเขาเอามาวางตากทั่ วคาย
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(28) มก 9:38-40 (29) 1 คร 14:5 (31) อพย 16:13 (32) อสค 45:11
(33) สดด 78:29-31; 106:15 (35) กดว 33:17 (1) อพย 2:21; กดว 11:1; 20:1
(2) ปฐก 29:33; กดว 16:3 (4) สดด 76:9 (5) อพย 19:9; 34:5
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พลาแหงชุมนุม ทรงเรียกอาโรน ครึ่ งหนึ่ ง"
และมิ เรี ยม เขาทั้ งสองก็ มาข าง 13 และโมเสสได ร องทู ลพระ
หนา
เยโฮวาหวา "โอ ขาแตพระเจ า
6พระองค ตรั สว า "จงฟ งถ อย ขอพระองค ทรงรั กษานาง ข า
คําของเรา ถ าจะมี ผู พยากรณ พระองคทูลวิงวอนตอพระองค"
ท ามกลางเจ าทั้ งหลาย เราพระ 14 แต พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเยโฮวาห จะสํ า แดงตั วแก ผู นั้ น เสสวา "ถาพอของนางถมน้ําลาย
เป นนิ มิ ต เราจะพู ดกั บเขาทาง รดหน านาง นางจะละอายอยู
ฝน
เจ็ ดวั นมิ ใช หรื อ จงกั กนางไว
7 สํา หรั บโมเสสผู รั บใช ของเรา นอกค ายเจ็ ดวั น ภายหลั งจึ งให
ก็ ไม เป นเช นนั้ น ในวงศ วานทั้ ง กลับเขามาได"
หมดของเราเขาสัตยซื่ อ
15 ดั งนั้ น มิ เรี ยมจึ งถู กกั กอยู
8 เราพู ดกั บเขาปากต อปาก นอกค ายเจ็ ดวั น และประชาชน
อยางชัดเจน ไมพูดเรนลับ และ ก็ มิ ไ ด ยกเดิ น ไปจนกว ามิ เรี ยม
เขาเห็ น สั ณฐานของพระเยโฮ- กลับเขามาอีก
วาห ไฉนเจ าไม กลั วที่ จะพู ดติ 16 แล วภายหลั งประชาชนก็ ยก
โมเสสผู รับใชของเรา"
เดิ นจากตํ า บลฮาเซโรทไปตั้ ง
9พระเยโฮวาห ท รงกริ้ วเขามาก คายอยู ที่ ถิ่ นทุรกันดารปาราน
แลวเสด็จไปเสีย
สิบสองคนไปสอดแนมดู
10 เมื่ อเมฆลอยพ นพลั บพลาไป
ที่ แผนดินคานาอัน
ดู เถิ ด มิ เรี ยมก็ เป นโรคเรื้ อน
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ขาวดุ จหิ มะ อาโรนหั นไปดู
โมเสสวา
มิ เรี ยมและดู เถิ ด นางเป นโรค 2 "จงส งคนไปสอดแนมดู ที่
เรื้ อน
แผ นดิ นคานาอั นที่ เราให แก คน
11 และอาโรนพู ด กั บโมเสสว า อิสราเอลนั้ น จงสงคนจากตระ"ข าแต เจ านายของข าพเจ า กู ลของบรรพบุ รุ ษตระกู ลละคน
อนิ จจาเอ ย ขออย าลงโทษบาป ให ทุ กคนเป นหั วหน าในตระกู ล
เราทั้ งสองที่ ไดกระทําความเขลา นั้ น"
และบาปเชนนี้
3โมเสสจึ งใช เขาไปจากถิ่ นทุ ร12 ขออยาใหมิเรียมเป นเหมื อน กันดารปารานตามพระดํารัสของ
คนที่ ตายแล ว ดุ จคนที่ คลอด พระเยโฮวาห ทุกคนเปนหัวหนา
จากครรภ มารดา มี เนื้ อกุ ดไป ในคนอิสราเอล
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(6) ปฐก 31:10 (7) ยชว 1:1; ฮบ 3:2, 5 (8) อพย 33:19-23 (10) พบญ 24:9
(11) 2 ซมอ 19:19; 24:10 (12) สดด 88:4 (13) สดด 103:3 (14) ลนต 13:46
(15) พบญ 24:9 (16) กดว 11:35; 33:17-18 (2) กดว 32:8 (3) กดว 12:16; 32:8
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4 ต อ ไปนี้ เป น ชื่ อของคนเหล า ใตนี้ แลวขึ้ นไปตามภูเขา
นั้ น ชั มมุ วาบุ ตรชายศั กเกอร 18 ตรวจดู แ ผ น ดิ น นั้ นว า เป น
เปนตระกูลรูเบน
อย างไร และว าคนที่ อยู ในแผ น
5ชาฟ ทบุ ตรชายโฮรี เป นตระกู ล ดิ นนั้ นมี กําลั งแข็ งแรงหรื ออ อน
สิเมโอน
แอ มีคนนอยหรือมาก
6คาเลบบุ ตรชายเยฟุ นเนห เป น 19 ดู ว า แผ น ดิ น ที่ เขาอาศั ยอยู
ตระกูลยูดาห
เป นอย างไรบ าง เป นแผ นดิ น
7อิกาลบุตรชายโยเซฟเปนตระ- ที่ ดี หรื อเลวอย างไร และบ าน
กูลอิสสาคาร
เมื องที่ เขาอาศั ยอยู เป นอย างไร
8โฮเชยาบุ ตรชายนู นเป น ตระ- เป นเต็ นท หรื อเป นป อมปราการ
กูลเอฟราอิม
ที่ เขมแข็ง
9ป ลที บุ ตรชายราฟู เป นตระกู ล 20 ดู วาแผนดิ นอุ ดมหรื อจื ด มี
เบนยามิน
ปาไมหรือเปลา ทานทั้ งหลายจง
10 กั ด เดี ย ลบุ ต รชายโสดี เ ป น มี ใจกล าหาญ และนําผลไม ที่
ตระกูลเศบูลุน
เมืองนั้ นกลับมาบ างดวย" เวลา
11 ตระกู ลโยเซฟคื อตระกู ล นั้ นเปนฤดูผลองุ นสุกรุ นแรก
มนัสเสหมีกัดดีบุตรชายสุสี
21 คนเหล า นั้ นจึ งขึ้ นไปสอด
12 อั มมี เอลบุ ตรชายเกมั ลลี แนมแผ นดิ น ตั้ งแต ถิ่ นทุ รกั นเปนตระกูลดาน
ดารศิน จนถึงเรโหบ ที่ ทางเขา
13 เสธู ร บุ ต รชายมี ค าเอลเป น เมืองฮามัท
ตระกูลอาเชอร
22 เขาขึ้ นไปทางใต ถึ งเมื องเฮ14 นาบีบุตรชายโวฟสี เป นตระ- โบรน และอาหิมาน เชชัย และ
กูลนัฟทาลี
ทั ลมั ย คื อคนอานาคอยู ที่ นั่ น
15 เ ก อู เ อ ล บุ ต ร ช า ย ม า คี (เมื องเฮโบรนนี้ เขาสร างมาก อน
เปนตระกูลกาด
เมืองโศอันในอียิปตไดเจ็ดป)
16 ชื่ อเหล านี้ เ ป น ชื่ อคนที่ โม- 23 เขาทั้ งหลายมาถึ งลํ า ธาร
เสสใช ไปสอดแนมที่ แผ นดิ นนั้ น เอชโคล ที่ นั่ นเขาตั ดองุ นกิ่ ง
และโมเสสเรี ยกชื่ อ โฮเชยาบุ ตร หนึ่ งมี องุ นพวงหนึ่ ง สองคนใช
ชายนูนวา โยชูวา
ไม คานหามมา เขาเก็ บผลทั บ17 โมเสสใช เขาทั้ งหลายไป ทิมและมะเดื่ อมาบาง
สอดแนมที่ แผนดินคานาอันและ 24 เขาเรี ยกที่ นั่ นวาหวยเอชโคล
สั่ งเขาทั้ งหลายวา "จงขึ้ นไปทาง เพราะพวงผลองุ นซึ่ งคนอิ สรา(6) กดว 14:6-7; 34:19; ยชว 14:6-7; วนฉ 1:12; 1 พศด 4:15 (16) อพย 17:9
(17) วนฉ 1:9 (20) พบญ 31:6-7, 23 (21) กดว 20:1; 27:14; 33:36; 34:8
(22) ยชว 11:21-22; 15:14 (23) ปฐก 14:13; กดว 13:24
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เอลไดตัดมาจากที่ นั่ น
แนมด วยกั นกล าวว า "เราไม
25 ล วงมาสี่ สิ บวั นเขาทั้ งหลายก็ สามารถสู คนเหลานั้ นได เพราะ
กลั บมาจากการไปสอดแนมที่ เขามีกําลังมากกวาเรา"
แผนดินนั้ น
32 และเขาได กล าวร ายเรื่ อง
26 เขาทั้ งหลายกลั บมาถึ ง โม- แผ นดิ นที่ เขาได ไปสอดแนมมา
เสสและอาโรน และมาถึงชุมนุม เล าใหคนอิสราเอลฟ งวา "แผน
ชนอิ สราเอลในถิ่ นทุ ร กั น ดาร ดิ น ที่ เราได ไ ปสื บดู ต ลอดแล ว
ปารานที่ คาเดช เขาเล าเรื่ องให นั้ นเป นแผ นดิ น ที่ กิ น คนซึ่ งอยู
ท านทั้ งสองและบรรดาคนอิ ส- ในนั้ น บรรดาชาวเมืองที่ เราเห็น
ราเอลฟ ง และให ดู ผลไม แห ง เปนคนรูปรางใหญโต
แผนดินนั้ น
33 ที่ นั่ นเราเห็นพวกมนุษยยักษ
27 เขาทั้ งหลายเล าให โมเสสฟ ง คื อบุ ตรของคนอานาค ซึ่ งมา
ว า "ข าพเจ าทั้ งหลายได ไปถึ ง จากพวกมนุ ษย ยั กษ เราเป น
แผ นดิ นซึ่ งท านใช ไป มี น้ํ า นม เหมือนตั๊ กแตนในสายตาของเรา
และน้ําผึ้ งไหลบริ บูรณ ที่ นั่ นจริ ง ในสายตาของเขาก็เหมือนกัน"
และนี่ เปนผลไมของเมืองนั้ น
ประชาชนไมกลาเขาไป
28 แต คนที่ อยู ในเมื องนั้ นมี
แผนดินคานาอัน
กํ า ลั งมากและเมื องของเขาก็
แล วบรรดาชุ มนุ มชน
ใหญ โตมี กําแพงล อมรอบ นอก
นั้ น ก็ ร องลั่ นขึ้ นมา
จากนั้ นข าพเจ าทั้ งหลายยั งเห็ น ประชาชนรองไหในคืนวันนั้ น
คนอานาคที่ นั่ นดวย
2 บรรดาคนอิ ส ราเอลได บ นว า
29 คนอามาเลขอยู ในแผ น ดิ น โมเสสและอาโรน ชุ มนุ มชนทั้ ง
ทางใต คนฮิตไทต คนเยบุสและ หมดกล าวแก ท านว า "ให เรา
คนอาโมไรตอยู บนภูเขา คนคา- ตายเสี ยที่ แผ นดิ นอี ยิ ปต หรื อ
นาอั นอาศั ยอยู ที่ ริ มทะเล และ ให เราตายเสี ยที่ ถิ่ นทุ รกั นดารนี้
ตามฝ งแมน้ําจอรแดน"
ก็ดีกวา
30 แต คาเลบได ใ ห ค นทั้ งปวง 3 พระเยโฮวาห นํา เราเข า มาใน
เงียบตอหนาโมเสสกลาววา "ให ประเทศนี้ ให ตายด วยดาบทําไม
เราขึ้ นไปทั นที และยึ ดเมื อ งนั้ น เล า ลู กเมี ยของเราต องตกเป น
เพราะพวกเรามี กําลั งสามารถที่ เหยื่ อ ที่ เราจะกลับไปอียิปตไมดี
จะเอาชัยชนะได"
กวาหรือ"
31 ฝ ายคนทั้ งปวงที่ ขึ้ น ไปสอด 4เขาพู ดแก กั นและกั นว า "ให
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(26) พบญ 1:19 (27) อพย 3:8 (28) พบญ 1:28 (29) วนฉ 6:3 (30) กดว 14:6, 24
(31) พบญ 1:28; 9:1-3 (32) กดว 14:36-37; อมส 2:9 (33) พบญ 1:28; 9:2
(1) พบญ 1:45 (2) อพย 16:2; 17:3 (3) พบญ 1:39 (4) นหม 9:17; กจ 7:39
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เราตั้ งคนหนึ่ งขึ้ นเป น หั วหน า โมเสสวา "ชนชาตินี้ จะสบประแลวกลับไปยังอียิปตเถิด"
มาทเรานานสั กเท าใด แม ว า
5โมเสสกั บอาโรนได ซบหน าลง เราได กระทําหมายสําคั ญต างๆ
ถึ ง พื้ นดิ น ต อ หน า ที่ ประชุ ม ทั้ ง ท ามกลางเขามาแล ว เขาทั้ ง
หมดของชุมนุมชนอิสราเอล
หลายจะไมเชื่ อเรานานเทาใด
6และโยชู วาบุ ตรชายนู น กั บ 12 เราจะประหารเขาเสี ยด ว ย
คาเลบบุ ตรชายเยฟุ นเนห เป น โรคร า ยและตั ดเขาเสี ยจากการ
ผู ที่ ได ร วมไปสอดแนมที่ แผ น สื บมรดก เราจะกระทําให เจ า
ดินนั้ น ไดฉีกเสื้ อผาของตน
เป นประเทศใหญ โตและแข็งแรง
7และกล าวแก บรรดาชุ มนุ มชน กวาเขาอีก"
อิ สราเอลว า "แผ นดิ นที่ เราได 13 แต โ มเสสได ก ราบทู ลพระ
เที่ ยวสอดแนมดู ต ลอดนั้ น เป น เยโฮวาหวา "ชาวอียิปตจะไดยิน
แผนดินที่ ดีเหลือเกิน
เรื่ องนี้ (เพราะพระองค ทรงพา
8ถ าพระเยโฮวาห พอพระทั ยใน ชาติ นี้ อ อกมาจากท า มกลางเขา
พวกเรา พระองค จะทรงนําเรา ดวยฤทธานุภาพของพระองค)
เข าไปในแผ นดิ นนี้ และทรง 14 ชาวอียิปตจะเล าความนั้ นแก
ประทานแกเรา เปนแผนดินที่ มี ชาวประเทศนี้ ขาแต พระเยโฮน้ํานมและน้ําผึ้ งไหลบริบูรณ
วาห เขาทั้ งหลายได ยิ นว าพระ
9ขอแต อย าให พวกเรากบฏต อ องคสถิตทามกลางชนชาตินี้ ขา
พระเยโฮวาห เท านั้ น อย ากลั ว แตพระเยโฮวาห เขาไดเห็นพระ
ชาวแผ นดิ นนั้ น เพราะเขาทั้ ง พั กตร ของพระองค เมฆของ
หลายเป นขนมของเราแล ว ร ม พระองค ตั้ งอยู เหนื อเขาทั้ ง
ฤทธิ์ ของเขาก็ สู ญไปแล ว พระ หลาย พระองค ทรงนําเขาใน
เยโฮวาห สถิ ตฝ ายเรา อย ากลั ว เวลากลางวั นด วยเสาเมฆ และ
เขาเลย"
ในกลางคืนดวยเสาเพลิง
10 แต ชุ มนุ มชนทั้ งหมดนั้ นพู ด 15 บั ดนี้ ถ าพระองค จะทรง
กันวาใหเอากอนหินขวางเขาเสีย ประหารชนชาติ นี้ ดุ จคนๆเดี ยว
ขณะนั้ น สง า ราศี ของพระเยโฮ- ประเทศทั้ งหลายที่ ได ยิ นกิ ตติ วาห ปรากฏที่ พลั บพลาแห งชุ ม ศัพทถึงพระองคจะพูดกันวา
นุมตอหนาบรรดาคนอิสราเอล
16 `เพราะพระเยโฮวาห ไม
โมเสสออนวอนตอพระเจา
สามารถพาชนชาติ นี้ ไปถึ งแผ น
11 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ ดิ นที่ พระองค ทรงปฏิ ญาณไวแก
(7) กดว 13:27 (8) กดว 13:27; พบญ 10:15 (9) ปฐก 48:21; กดว 24:8; พบญ 1:26
(10) อพย 16:10; 17:4 (11) พบญ 9:23; ฮบ 3:8 (12) อพย 32:10
(13) อพย 32:12; สดด 106:23 (14) พบญ 2:25 (16) พบญ 9:28
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เขานั้ นไม ได พระองค จึ งทรง ยั ง ได ท ดลองเรามาตั้ งสิ บครั้ ง
ประหารเขาเสี ยที่ ในถิ่ นทุ รกั น- และยังมิไดฟงเสียงของเรา
ดาร'
23 คนเหล า นี้ จะมิ ได เห็ น แผ น
17 บั ดนี้ ขาพระองค ทูลวิงวอน ดิ นที่ เราปฏิ ญาณไว กั บปู ยาตา
ขอพระองค ทรงบั นดาลให ฤทธิ์ ยายของเขาฉั นนั้ น
คนทั้ ง
อํานาจขององคพระผู เป นเจ าให ปวงที่ สบประมาทเราจะไม ไ ด
ใหญยิ่งดังพระสัญญาที่ วา
เห็นแผนดินนั้ นสักคนเดียว
18 `พระเยโฮวาห ทรงพระพิ โรธ 24 แต ส วนคาเลบผู รั บใช ของ
ช า ทรงอุ ดมในความเมตตา เรา เพราะมีจิตใจตางกันและได
ทรงโปรดยกโทษความชั่ วชาและ ตามเรามาอย างเต็ มที่ เราก็ จะ
ใหอภัยการละเมิด แตถือวาไมมี ได นําเขาไปถึ งแผ นดิ นที่ เขาได
โทษหามิได ใหโทษเพราะความ ไปมาและเชื้ อสายของเขาจะได
ชั่ วช า ของบิ ดาตกทอดไปถึ ง ลู ก กรรมสิทธิ์ เมืองนั้ น
หลานสามชั่ วสี่ ชั่ วอายุ'
25 (พวกอามาเลขและพวกคา19 ขอทรงประทานอภั ยความ นาอันอยู ที่ หวางเขา) พรุ งนี้ เจา
ชั่ วช าของชนชาติ นี้ ตามความยิ่ ง จงกลั บไปในถิ่ นทุ รกั นดารตาม
ใหญ แห งความเมตตาของพระ ทางถึงทะเลแดง"
องค ดังที่ พระองคทรงประทาน 26 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
อภั ยชนชาติ นี้ ตั้ งแต อี ยิ ปต จน และอาโรนวา
บัดนี้ "
27 "เราจะทนชุ มนุ มชนชั่ วร ายนี้
ทรงพยากรณถึงการพเนจรอยู บ นต อเรานานสั กเท าใด เราได
ยิ นเสี ยงบ นของคนอิ สราเอลซึ่ ง
ในถิ่ นทุรกันดารถึงสี่ สิบป
20 แล วพระเยโฮวาห จึ งตรั สว า เขาบนวาเรา
28 เจ าจงกล าวแก เขาว า พระ
"เราใหอภัยตามคําของเจา
21 แต แท จริ ง เรามี ชี วิ ตอยู แน เยโฮวาห ตรั สว า `เรามี ชี วิ ตอยู
ฉันใด และบรรดาโลกจะเต็มไป แน ฉันใด เราจะกระทําสิ่ งที่ เจ า
ด วยสง า ราศี ของพระเยโฮวาห ทั้ งหลายบ นให เ ราได ยิ นแก เจ า
ฉันนั้ น
แนฉันใด
22 คนทั้ งหลายที่ ได เห็ นสง า 29 ซากศพของเจ า จะตกหล น
ราศีของเรา และไดเห็นการอัศ- อยู ในถิ่ นทุ รกั นดารนี้ จํานวน
จรรย ต างๆที่ เราได กระทําในอี - คนทั้ งหมดของเจานับตั้ งแตอายุ
ยิ ปต และในถิ่ นทุ รกั นดาร และ ยี่ สิบปขึ้นไป ผู ใดที่ บนวาเรา
(18) อพย 20:5 (19) อพย 32:32; 34:9 (20) มคา 7:18-20 (21) สดด 72:19
(22) ปฐก 31:7; พบญ 1:35 (23) กดว 26:65 (24) กดว 32:12 (25) พบญ 1:40
(27) อพย 16:12, 28 (28) ฮบ 3:16-19 (29) กดว 1:45-46
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30 จะไม มี สั ก คนหนึ่ งที่ มาถึ ง ร ายแผ นดิ นนั้ น ซึ่ งกระทําให
แผ นดิ น ที่ เราปฏิ ญาณว า จะให บรรดาชุมนุมชนบนวาโมเสส
เจาอาศัยอยู เว นแตคาเลบบุตร 37 คนที่ มารายงานความร าย
ชายเยฟุ น เนห และโยชู ว าบุ ต ร เรื่ องแผ นดิ นนั้ นได ตายเสี ยด วย
ชายนูน
โรคภั ยต อพระพั กตร พระเยโฮ31 แต ลู กเล็ ก ที่ เจ า ทั้ งหลายว า วาห
จะเป นเหยื่ อนั้ นเราจะพาเขาทั้ ง 38 แต โยชู วาบุ ตรชายนู น และ
หลายเขาไป และเขาจะรู จักแผน คาเลบบุ ตรชายเยฟุ นเนห ในหมู
ดินที่ เจาทั้ งหลายไดสบประมาท
คนที่ ไปสอดแนมที่ แผ นดิ นยั งมี
32 สวนเจาทั้ งหลาย ศพของเจา ชีวิตอยู
จะตกหลนอยู ในถิ่ นทุรกันดารนี้
39 และโมเสสเล าข อความนี้ ให
33 ลู กหลานของเจ าทั้ งหลายจะ คนอิ สราเอลทั้ งหมดฟ ง ประพเนจรอยู ในถิ่ นทุ ร กั น ดารถึ ง ชาชนก็รองไหโศกเศรายิ่ งนัก
สี่ สิ บป เขาจะทนโทษการเล นชู 40 และคนทั้ ง ปวงได ลุ กขึ้ นแต
ของเจ า จนกว าจํานวนซากศพ เชา ขึ้ นไปยังที่ สูงบนภูเขากลาว
ของเจ าจะอยู ในถิ่ นทุ รกั นดารนี้ วา "ดูเถิด เราทั้ งหลายมาอยู ที่
ครบ
นี่ แล ว เราจะเข าไปยั งที่ ซึ่ งพระ
34 ตามจํ า นวนวั น ที่ เจ า เข า ไป เยโฮวาหทรงสัญญาไว เพราะเรา
สอดแนมในแผ นดิ นนั้ นซึ่ งมี สี่ - ไดกระทําผิดแลว"
สิบวัน วันหนึ่ งจะเปนปหนึ่ ง เจา 41 แตโมเสสกล าววา "เหตุไฉน
ทั้ งหลายจะรั บโทษความชั่ วช า ท า นขั ด ขื น พระดํ า รั สของพระ
ของเจ าอยู สี่ สิ บป เจ าทั้ งหลาย เยโฮวาห การนี้ จะไมสําเร็จ
จะทราบถึ ง การฝ าฝ นคํา สั ญญา 42 อย าขึ้ นไปเลย เพราะพระ
ของเรา
เยโฮวาห มิ ได อยู ท ามกลางท าน
35 เราผู เปนพระเยโฮวาห ได ลั่ น เกลื อกว า ท านทั้ งหลายจะล ม
วาจาแลว เราจะกระทําดังนั้ นแก ตายอยู ตอหนาศัตรู
บรรดาชุ มนุ มชนที่ ชั่ วร ายซึ่ งร วม 43 เพราะคนอามาเลขและคน
กั นคิ ดต อสู เรา เขาจะสิ้ นสุ ดลง คานาอั นอยู ขางหน าท าน ท าน
ในถิ่ นทุรกันดาร เขาจะตายอยู ที่ จะลมลงดวยดาบ เพราะทานได
นั่ น"
หั นกลั บจากการตามพระเยโฮ36 คนที่ โมเสสใช ไปสอดแนมที่ วาห พระเยโฮวาห จะไม สถิ ต
แผนดิน ผู ที่ กลับมาเลาความใส ทามกลางทานทั้ งหลาย"
(30) พบญ 1:36-38 (31) พบญ 1:39 (32) 1 คร 10:5 (33) พบญ 2:14
(34) กดว 13:25; อสค 4:6 (35) กดว 23:19 (37) 1 คร 10:10 (38) ยชว 14:6, 10
(39) อพย 33:4 (40) พบญ 1:41-44 (42) พบญ 1:42 (43) 2 พศด 15:2
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44 แต เขาทั้ งหลายยั งบั งอาจขึ้ น บูชาคู กับเครื่ องสัตวบูชา
ไปที่ ยั งที่ สู งบนเนิ นเขา แต หี บ 6หรื อสํา หรั บแกะผู ตั วหนึ่ งเจ า
พั น ธสั ญญาแห ง พระเยโฮวาห จงจั ด ธั ญ ญบู ชาด วยยอดแป ง
และโมเสสมิไดออกจากคาย
สองในสิ บเอฟาห คลุ กน้ํ า มั น
45 แล วคนอามาเลขและคนคา- หนึ่ งในสามฮิน
นาอั นที่ อยู บนเนิ นเขานั้ นได ลง 7และสําหรั บเป นเครื่ องดื่ มบู ชา
มาขั บไล เขาให พ ายแพ จนไปถึ ง เจ าจงถวายน้ํ า องุ นหนึ่ งในสาม
ตําบลโฮรมาห
ฮิน ใหเปนกลิ่ นที่ พอพระทัยแด
คําสั่ งสอนเรื่ อง
พระเยโฮวาห
8เมื่ อเจ าจั ดวั วผู เป นเครื่ องเผา
การถวายเครื่ องบูชา
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ บูชา หรือเปนเครื่ องสัตวบูชาทํา
ตามคําปฏิ ญาณ หรื อให เป น
โมเสสวา
2 "จงกล า วแก ค นอิ ส ราเอลว า สันติบูชาแดพระเยโฮวาห
เมื่ อ เจ าทั้ งหลายจะเข าในแผ น 9 ก็ ใ ห นํ า ธั ญญบู ช ามี ยอดแป ง
ดิ นที่ เจ าจะเข าอาศั ยอยู ซึ่ งเรา สามในสิบเอฟาหคลุกน้ํามันครึ่ ง
ฮิน มาบูชาพรอมกับวัวผู นั้ น
ใหแกเจานั้ น
3 ถ า ผู ใดจะนํ า เครื่ องบู ช าจาก 10 และให นํ า เครื่ องดื่ มบู ช ามี
ฝู งวั ว หรื อจากฝู งแพะแกะไป น้ํ า องุ นครึ่ งฮิ น ให เป น การบู ชา
ถวายพระเยโฮวาห เ ป น เครื่ อง ด วยไฟ เป นกลิ่ นที่ พอพระทั ย
บู ชาด วยไฟ คื อเครื่ องเผาบู ชา แดพระเยโฮวาห
หรื อเครื่ องสั ตวบู ช าทํ า ตามคํา 11 จงกระทําอย างนี้ สําหรั บวั วผู
ปฏิ ญาณ หรื อเป นเครื่ องบู ชา หรื อแกะผู ทุ กตั ว หรื อสําหรั บ
ด วยใจสมั คร หรื อในการเลี้ ยง ลูกแกะหรือลูกแพะทุกตัว
ตามกําหนด กระทําให มี กลิ่ นที่ 12 ตามจํานวนสั ตว ที่ จั ดมา จง
กระทํา ตามส วนนี้ แก สั ต ว ทุ กๆ
พอพระทัยแดพระเยโฮวาห
ตั
ว
4 ก็ ให ผู ที่ นํา เครื่ อ งบู ชานั้ นนํา
ธั ญญบู ชาถวายแด พระเยโฮวาห 13 บรรดาชาวพื้ นเมื องต องกระ
คื อ ยอดแป ง หนึ่ งในสิ บเอฟาห ทําอย างนี้ ทุ กคน เมื่ อจะถวาย
เครื่ องบู ชาด วยไฟ เป นกลิ่ นที่
คลุกกับน้ํามันหนึ่ งในสี่ ฮิน
5และเจ าจงจั ดน้ํา องุ นหนึ่ งในสี่ พอพระทัยแดพระเยโฮวาห
ฮิ นสําหรั บลู กแกะทุ กตั ว เป น 14 ถ าคนต างด าวที่ มาอาศั ยอยู
เครื่ องดื่ มบู ช าคู กั บเครื่ องเผา กับเจา หรือคนหนึ่ งคนใดทาม-

15

(44) พบญ 1:43 (2) ลนต 23:10; กดว 15:18 (3) ปฐก 8:21; อพย 29:18
(4) อพย 29:40; ลนต 2:1 (5) ลนต 1:10; 3:6; กดว 15:11; 28:4-5, 7, 14
(6) กดว 28:12, 14 (8) ลนต 7:11 (9) กดว 28:12, 14 (11) กดว 28
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กลางเจ า ตลอดชั่ วอายุ ของเจ า 21 จงเอาแปงเป ยกผลแรกถวาย
ใคร จะถวายเครื่ องบู ช าด วยไฟ เป นเครื่ องบู ชาแด พระเยโฮวาห
เป น กลิ่ นที่ พอพระทั ยแด พระ ตลอดชั่ วอายุของเจา
เยโฮวาห
ก็ ให เขาทั้ งหลาย 22 ถ า เจ าทั้ ง หลายได ประพฤติ
กระทํ า เหมื อ นเจ า ทั้ งหลายได ผิดมิ ไดรักษาพระบัญญัติเหล านี้
กระทํานั้ น
ทุ กประการ ซึ่ งพระเยโฮวาห
15 จะต อ งมี ก ฎอย า งเดี ยวกั น ตรัสสั่ งแกโมเสส
สําหรั บชุ มนุ มชนและสําหรั บคน 23 ทุ กประการซึ่ งพระเยโฮวาห
ต า งด า วผู มาอาศั ย อยู กั บ เจ า ทรงบั ญชาไว ทางโมเสส ตั้ งแต
เป น กฎถาวรตลอดชั่ วอายุ ของ วั นที่ พระเยโฮวาห ประทานพระ
เจา คือเจาเปนอยางใด คนตาง บั ญชาแก โมเสส และต อๆไป
ด าวก็ เป นอย างนั้ นต อพระ ตลอดชั่ วอายุของเจา
พักตรพระเยโฮวาห
24 แล วถ า ประชาชนได ก ระทํา
16 จะต องมี พระราชบั ญญั ติ ผิ ดโดยไม เจตนา โดยที่ ชุ มนุ ม
อย างเดี ยวกั นและลั กษณะอย าง ชนไม รู เห็ น ชุ มนุ มชนทั้ งหมด
เดี ยวกั นสํา หรั บเจ าและสํา หรั บ ต อ งถวายวั วหนุ มตั วหนึ่ งเป น
คนต างด าวที่ มาอาศั ยอยู กั บ เครื่ องเผาบูชา ใหเปนกลิ่ นที่ พอ
เจา"
พระทัยแดพระเยโฮวาห พร อม
17 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส กั บธั ญญบู ชาและเครื่ องดื่ มบู ชา
วา
คู กั นตามลั กษณะ และถวายลู ก
18 "จงกล าวแก คนอิ สราเอลว า แพะผู ตั วหนึ่ งเป นเครื่ องบู ชาไถ
เมื่ อเจ าทั้ งหลายมาถึงแผ นดิ นที่ บาป
เราจะพาเจาไป
25 และให ปุ โรหิ ตทําการลบมล
19 และเมื่ อเจ ารั บประทานอา- ทิ นบาปให แก ชุ มนุ มชนอิ สราหารแห งแผ นดิ นนั้ น เจ าจงนํา เอลทั้ งหมด และเขาทั้ งหลายจะ
เครื่ องบู ช าถวายแด พระเยโฮ- ได รั บอภั ยโทษ เพราะเป นการ
วาห
ผิ ดโดยไม เจตนา และเขาจะนํา
20 จงเอาแป ง เป ย กผลแรกทํา เครื่ องบู ชาของเขามาถวายด วย
ขนมก อนหนึ่ ง ถวายเป น เครื่ อง ไฟแด พระเยโฮวาห และถวาย
บู ชา เป นเครื่ องบู ชาที่ ได จาก เครื่ องบูชาไถ บาปต อพระพั กตร
ลานนวดขาว เจาจงถวายเช นวา พระเยโฮวาห เพราะความผิ ด
นี้
โดยไมเจตนาของเขา
(15) อพย 12:49; กดว 9:14; 15:29 (18) กดว 15:2; พบญ 26:1 (19) ยชว 5:11-12
(20) อพย 34:26; ลนต 2:14; 23:10, 14, 16-17; พบญ 26:2, 10; สภษ 3:9-10
(22) ลนต 4:2 (24) ลนต 4:13, 23; กดว 15:8-10 (25) ลนต 4:20; ฮบ 2:17
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26 และชุ ม นุ ม ชนอิ ส ราเอลทั้ ง ของตน"
หมดจะได รั บอภั ยโทษ พร อม
พระเจาทรงพิพากษา
กั บคนต า งด า วผู อยู ท า มกลาง
คนที่ ไมรักษาวันสะบาโต
เขาทั้ งหลาย เพราะว าพลเมื อง 32 ขณะเมื่ อ คนอิ สราเอลอยู ใน
ทั้ งหมดเกี่ ยวพันกับความผิดนั้ น ถิ่ นทุรกันดาร เขาพบคนหนึ่ งไป
อันเกิดขึ้ นโดยไมเจตนา
เก็บฟนในวันสะบาโต
27 ถ าบุคคลคนหนึ่ งคนใดกระ- 33 ผู ที่ พบเขาเก็ บฟ น ก็ พาเขา
ทําผิ ดโดยไมรู ตั ว ก็ให ผู นั้ นเอา มาหาโมเสสและอาโรน และมา
แพะเมี ย อายุ ข วบหนึ่ งไปเป น หาชุมนุมชนทั้ งหมด
เครื่ องบูชาไถบาป
34 เขาจึ งจําคนนั้ นไว เพราะยั ง
28 และให ปุโรหิ ตกระทําการลบ ไม แจ ง ว า จะกระทํ า อย า งไรแก
มลทิ น บาปต อ พระพั ก ตร พ ระ เขา
เยโฮวาหให บุคคลนั้ น ผู กระทํา 35 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ผิ ดเมื่ อเขากระทํา บาปโดยไม รู โมเสสวา "ชายผู นั้ นตองถูกโทษ
ตัว เพื่ อทําการลบมลทินบาปเขา ถึ งตายเป นแน ชุ มนุ มชนทั้ ง
เสีย และเขาจะไดรับอภัยโทษ
หมดต องเอาหิ นขว างเขาที่ นอก
29 ให เจ ามี พระราชบั ญญั ติ คาย"
อย า งเดี ยวสํ า หรั บผู กระทํา ผิ ด 36 และชุ มนุ มชนทั้ งหมดจึ งพา
โดยไมรู ตัว คือคนอิสราเอล ผู เขามานอกคาย และเอาหินขวาง
เป นชาวพื้ นเมื องและผู เป น คน เขาจนตาย ตามที่ พระเยโฮวาห
ตางดาวที่ อยู ทามกลางเขา
ทรงบัญชาโมเสส
30 แต บุ คคลที่ บั งอาจกระทํา
ดายสีฟา
การใดๆโดยพลการ ไมวาเขาจะ 37 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
เกิ ดในแผ นดิ นนั้ นหรื อเป น คน วา
ต างด าวก็ ดี ผู นั้ นเหยี ยดหยาม 38 "จงพู ด กั บคนอิ สราเอลและ
พระเยโฮวาห ผู นั้ นจะต องถู ก สั่ งเขาให ทํ า พู ที่ มุ มชายเสื้ อ
ตัดขาดจากชนชาติของตน
ตลอดชั่ วอายุของเขา ใหเอาดาย
31 เพราะเขาได สบประมาทพระ สีฟาติดพู ที่ มุมทุกมุม
ดํารั สของพระเยโฮวาห และละ- 39 เพื่ อเจ าจะมองดู พู นั้ นและ
เมิดพระบัญญัติของพระองค ผู จดจําพระบั ญญั ติทั้ งสิ้ นของพระ
นั้ นจะต อ งถู ก ตั ดขาดอย า งสิ้ น เยโฮวาห และปฏิบัติตาม เพื่ อ
เชิ ง ให เขารั บโทษความชั่ วช า เจ าจะไม กระทําอะไรตามความ
(27) ลนต 4:27-31 (28) ลนต 4:35 (29) กดว 15:15 (30) กดว 14:40-44
(31) 2 ซมอ 12:9; สภษ 13:13 (32) อพย 31:14-15; 35:2-3 (34) ลนต 24:12
(35) อพย 31:14-15 (38) พบญ 22:12 (39) พบญ 29:19
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พอใจพอตาของเจ า ซึ่ งเจ า มั ก ถึงดิน
หลงตามนั้ น
5 ท านจึ งพู ดกั บโคราห และ
40 เพื่ อว าเจ าจะจดจําและกระ- พรรคพวกทั้ งหมดของเขาว า
ทําตามบัญญัติทั้ งสิ้ นของเราและ "พรุ งนี้ เช าพระเยโฮวาห จะทรง
เป น คนบริ สุ ทธิ์ แด พระเจ าของ สําแดงให เห็ นว า ผู ใดเป นของ
เจา
พระองค และใครเปนคนบริ สุทธิ์
41 เราคื อพระเยโฮวาห พระเจ า และจะทรงให ผู นั้ นเข าใกล พระ
ของเจาผู นําเจาออกจากแผ นดิน องค ผู ใดที่ พระองค ทรงเลื อก
อียิปต เพื่ อเปนพระเจ าของเจา พระองค จ ะทรงให เข าไปใกล
เราคื อพระเยโฮวาห พระเจ าของ พระองค
เจา"
6จงกระทําอย างนี้ ให โคราห
การกบฏของโคราห
และพรรคพวกทั้ งหมดของเขา
โคราห บุตรชายอิสฮาร นํากระถางไฟมา
ผู เปนบุตรชายโคฮาท ผู 7จงเอาไฟใส และใส เครื่ องหอม
เปนบุตรชายเลวี กับดาธานและ ต อ พระพั ก ตร พระเยโฮวาห ใ น
อาบีรัม บุตรชายเอลีอับ กับโอน วั นพรุ งนี้ ผู ใดที่ พระเยโฮวาห
บุ ตรชายเปเลท บุ ตรชายรู เบน ทรงเลื อ กก็ จะเป น คนบริ สุ ท ธิ์
บุ ตรชายของเลวี เอ ย ท านทั้ ง
พาคนไป
หลายได
กระทําเกินเหตุไป"
2และไปยืนตอหนาโมเสสพรอม
กั บคนอิ สราเอลจํ า นวนหนึ่ ง 8 และโมเสสพู ดกั บโคราห ว า
เปนเจานายของชุมนุมชน มีสอง "พวกทานผู เปนบุตรชายของเลวี
ร อยห า สิ บคนที่ เลื อกมาจากที่ จงฟง
9เป นการเล็ ก น อยสํา หรั บท าน
ประชุม เปนคนมีชื่ อ
3และเขาทั้ งหลายมาประชุ มกั น อยู หรื อซึ่ งพระเจ าแห งอิ สราเอล
ต อโมเสสต ออาโรน กล าวแก ได แยกท า นออกจากชุ ม นุ ม ชน
ทานทั้ งสองวา "ทานทําเกินเหตุ อิสราเอล เพื่ อนําทานใหมาใกล
ไป เพราะวาชุมนุมชนทั้ งหมดก็ พระองค ให ปฏิ บัติ งานในพลั บ
บริสุทธิ์ ทุกๆคน และพระเยโฮ- พลาของพระเยโฮวาห และยืนอยู
วาห ทรงสถิตท ามกลางเขา เหตุ ต อหน าชุ มนุ มชนเพื่ อปรนนิ บัติ
ใดท านจึ งผยองขึ้ นเหนื อชุ มนุ ม เขา
10 และพระองค ท รงนํา ท านมา
ชนของพระเยโฮวาห"
4ครั้ นโมเสสได ยิ นก็ ซบหน าลง ใกล พระองค รวมทั้ งพี่ น อ งทั้ ง

16

(40) ลนต 11:44-45 (1) อพย 26:9; กดว 26:9; พบญ 11:6 (2) กดว 1:16; 26:9
(3) อพย 19:6; 29:45; กดว 12:2; 14:2; สดด 106:16 (4) กดว 14:5; 20:6
(5) ลนต 21:6-8, 12 (9) กดว 3:41, 45; 8:13-16; พบญ 10:8
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สิ้ นของท าน คื อลู กหลานของ "ตั วท านและพรรคพวกทั้ งหมด
เลวี ท านทั้ งหลายแสวงหาตํา- ของท านจงเข าเฝ าพระเยโฮวาห
แหนงปุโรหิตดวยหรือ
ในวั นพรุ งนี้ ทั้ งตัวทาน พรรค
11 เพราะฉะนั้ น ที่ ท านและ พวกของทานและอาโรน
พรรคพวกทั้ งหมดของท านได 17 ให ทุ กคนนํา กระถางไฟของ
ประชุ ม กั น ก็ เ ป น การต อ สู พระ ตนไป ใสเครื่ องหอมในนั้ น ให
เยโฮวาห ส วนอาโรนเป นอะไร ทุ กคนนํากระถางไฟเข าเฝ าพระ
เลาที่ ทานไดบนวาเขา"
เยโฮวาห มี กระถางไฟสองร อย
12 โมเสสใช ใ ห ไ ปเรี ยกดาธาน หาสิบดวยกัน ตัวทานดวย และ
และอาบีรัมบุตรชายเอลีอับ เขา อาโรน ตางจงเอากระถางไฟของ
ทั้ งสองวา "เราจะไมขึ้นไป
ตนไป"
13 เป น การเล็ ก น อ ยอยู หรื อ ที่ 18 ดั งนั้ น ทุ กคนจึ งนํากระถาง
ท านนําพวกเราจากแผ นดิ นที่ มี ไฟของเขา ตางเอาไฟใสและเอา
น้ํ า นมและน้ํ า ผึ้ งไหลบริ บู รณ เครื่ องหอมใส และเขาไปยืนอยู
เพื่ อจะฆ าพวกเราเสี ยในถิ่ นทุ ร- ที่ ประตู พลั บพลาแห งชุ มนุ ม
กันดาร และทานจะได ตั้ งตัวขึ้ น พรอมกับโมเสสและอาโรน
เปนเจานายเหนือพวกเราดวย
19 โคราห ก็ ร ว มชุ ม นุ ม ชนทั้ ง
14 ยิ่ งกว า นั้ นอี ก ท า นมิ ไ ด นํา หมดที่ ประตู พลั บพลาแห ง ชุ ม
พวกเราเข า ไปยั งแผ น ดิ นที่ มี นุมประจัญหนาเขาทั้ งสอง และ
น้ํานมและน้ําผึ้ งไหลบริ บูรณ มิ สงาราศี ของพระเยโฮวาห ก็ปราได ให พวกเรารั บที่ นาหรื อ สวน กฏตอบรรดาชุมนุมชน
องุ นเป นมรดก ท านจะควั กตา 20 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
คนเหล านี้ ออกเสี ยหรื อ เราจะ และอาโรนวา
ไมขึ้นไป"
21 "จงแยกตั วออกเสี ยจากชุ ม
15 โมเสสโกรธมากและกราบ นุ มชนนี้ เพื่ อเราจะผลาญเขา
ทูลพระเยโฮวาหวา "ขออยาทรง เสียในพริบตาเดียว"
โปรดปรานเครื่ องบู ช าของเขา 22 เขาทั้ งสองซบหน าลงถึ งดิ น
เลย ข าพระองค มิ ได เอาลาของ กราบทูลวา "โอ ขาแตพระเจา ผู
เขามาสั กตั วหนึ่ ง และข าพระ ทรงเป นพระเจ าแห งจิตวิญญาณ
องค มิ ได ทํา อั น ตรายเขาสั กคน ของมนุ ษย ทั้ งสิ้ น เมื่ อคนเดี ยว
เดียว"
กระทําผิ ด พระองค จะทรงพระ
16 และโมเสสพู ดกั บโคราห ว า พิโรธแกชุมนุมชนทั้ งหมดหรือ"
(11) อพย 16:7-8 (13) อพย 2:14; 16:3; กดว 11:4-6 (14) อพย 3:8; ลนต 20:24
(15) ปฐก 4:45; 1 ซมอ 12:3 (16) 1 ซมอ 12:3, 7 (19) อพย 16:7, 10; ลนต 9:6, 23
(21) ปฐก 19:17; อพย 32:10; 33:5 (22) ปฐก 18:23-32; 20:4; ลนต 4:3; กดว 14:5
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แผนธรณีก็อาปากออก
ทรงใชขามา
30 แต ถ าพระเยโฮวาห บั น ดาล
กลืนพวกกบฏ
23 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส อะไรใหม เกิ ดขึ้ น และแผ นธรณี
อ าปากกลื นคนเหล า นี้ เข า ไป
วา
24 "จงกล าวแก ชุมนุ มชนว า จง พร อ มกั บข า วของทั้ งหมดของ
ออกไปใหหางจากเต็นทของโค- เขา และเขาทั้ งหลายลงไปสู แดน
คนตายทั้ งเปน ทานทั้ งหลายจง
ราห ดาธาน และอาบีรัม"
25 แล วโมเสสลุ กขึ้ นไปหาดา- ทราบเถิ ดว า คนเหล านี้ ได สบ
ธานและอาบี รั มและพวกผู ใหญ ประมาทพระเยโฮวาห"
31 ตอมา เมื่ อทานกลาวบรรดา
แหงอิสราเอลก็ตามทานไป
26 โมเสสจึ ง กล าวแก ชุ มนุ มชน คําเหล านี้ จบ แผ นดิ นใต ที่ เขา
นั้ นวา "ทานทั้ งหลายออกไปเสีย เหลานั้ นยืนอยู ก็แยกออก
ใหห างจากเต็นท ของคนชั่ วเหลา 32 และแผ นธรณี ก็ อ าปากออก
นี้ อยาแตะตองอะไรของเขาเลย กลื นเขาทั้ งหลาย กั บครอบครัว
เกลื อ กว า ท า นทั้ งหลายจะต อ ง และบรรดาคนของโคราห แ ละ
ถู ก กวาดไปกั บบรรดาการบาป ขาวของทั้ งหมดของเขา
33 ดั งนั้ นเขาทั้ งหลายพร อมกั บ
ของเขาดวย"
27 ดังนั้ น เขาทั้ งหลายก็ออกไป ข าวของทั้ งหมดของเขาลงไปสู
ให ห างจากเต็ นท ของโคราห แดนคนตายทั้ งเป น และแผ น
ดาธาน และอาบีรัม และดาธาน ดิ นก็ งั บเขาไว และเขาทั้ งหลายก็
กั บอาบีรั มออกมายืนอยู ที่ ประตู พิ นาศเสี ยจากท ามกลางที่ ประเต็ นท ของตน พร อมกั บภรรยา ชุม
34 อิ สราเอลทั้ ง หมดที่ อยู รอบ
บุตรชายและลูกเล็กๆของเขา
28 และโมเสสพู ดว า "ดั งนี้ เขาได ยิ นเสี ยงร องของเขาก็ หนี
แหละท า นทั้ งหลายจะได ท ราบ ไป เพราะเขากลาววา "เกลือกวา
ว า พระเยโฮวาห ใช ให ข ามา ธรณีจะกลืนเราเสีย"
กระทําการทั้ งสิ้ นนี้ ขามิไดกระ- 35 และไฟออกมาจากพระเยโฮวาห เผาผลาญคนทั้ งสองรอย
ทําตามอําเภอใจขาเอง
29 ถ า คนเหล า นี้ ตายอย า งคน ห าสิ บที่ ได ถวายเครื่ องหอมนั้ น
ธรรมดาทั้ งปวง หรือเหตุ การณ เสีย
อย างคนธรรมดามาเยี่ ยมเยี ยน 36 แล ว พระเยโฮวาห ตรั ส กั บ
เขา ก็หมายวาพระเยโฮวาหมิได โมเสสวา
(26) ปฐก 19:12, 14-15, 17 (27) กดว 26:11 (28) อพย 3:12; กดว 24:13
(29) อพย 20:5; โยบ 35:15 (30) โยบ 31:3; สดด 55:15
(31) กดว 26:10 (32) กดว 26:11 (35) ลนต 10:2; กดว 11:1-3
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37 "จงบอกเอเลอาซาร บุตรชาย โรน เขาหั นหน ามาสู พลั บพลา
อาโรนปุโรหิต ใหเอากระถางไฟ แห งชุ มนุ ม และดู เถิ ด เมฆมา
ออกเสียจากเปลวเพลิง และเจา คลุ มพลั บพลานั้ น และสง าราศี
จงกระจายกอนไฟออกหางๆกัน ของพระเยโฮวาหก็ปรากฏ
เพราะกระถางไฟเหล า นั้ น บริ - 43 โมเสสกั บอาโรนจึ ง มาหน า
สุทธิ์
พลับพลาแหงชุมนุม
38 คื อกระถางไฟของคนเหล านี้
การออนวอนของโมเสส
ที่ ได กระทํา บาปจนถึ ง เสี ยชี วิ ต
ชวยคนอิสราเอลใหรอด
นั้ น จงตี แผ ทําเป นแผ นคลุ ม 44 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
แทนบูชา เพราะไดถวายกระถาง โมเสสวา
เหล านั้ นต อพระพั กตร พระเย- 45 "จงออกไปเสี ยจากท ามกลาง
โฮวาห จึงเปนสิ่ งบริสุทธิ์ ดังนั้ น ประชุ มชนนี้ เพื่ อเราจะผลาญ
สิ่ งเหลานี้ จะเป นหมายสําคัญแก เขาทั้ งหลายเสี ยในพริบตาเดียว"
คนอิสราเอล"
และท านทั้ งสองก็ ซบหน า ลงถึ ง
39 ดังนั้ น เอเลอาซารปุโรหิตจึง ดิน
นํากระถางไฟทองสัมฤทธิ์ ซึ่ งผู 46 โมเสสพู ดกั บอาโรนว า "จง
ที่ ถู กไฟเผานําไปบู ชา มาตี แผ เอากระถางไฟ เอาไฟจากแท น
ออกเปนแผนคลุมแทนบูชา
บูชาใสไว แลวใสเครื่ องหอมรีบ
40 ให เ ป นเครื่ องเตื อนใจคน นําไปที่ ชุ มนุมชน ทําการลบมล
อิสราเอล เพื่ อวาคนสามัญผู ที่ มิ ทิ น บาปของชุ ม นุ ม ชนนั้ นเสี ย
ใช เป นเชื้ อสายของอาโรน จะมิ เพราะพระพิ โรธพลุ งออกมาจาก
ไดเขาไปเผาเครื่ องหอมถวายตอ พระเยโฮวาห แล ว ภั ยพิ บั ติ ได
พระพักตรพระเยโฮวาห เกลือก บังเกิดขึ้ น"
ว าจะเป นอย างโคราห และพรรค 47 อาโรนจึ งนํากระถางไฟดั งที่
พวกของเขา ดั งที่ พระเยโฮวาห โมเสสบอกวิ่ งเข าไปท ามกลางที่
ตรัสกับเอเลอาซารทางโมเสส
ประชุ ม และดูเถิ ด ภัยพิบัติได
41 พอรุ งขึ้ นบรรดาชุ ม นุ ม ชน บังเกิดขึ้ นแกประชาชนแลว และ
อิ สราเอลก็ บนว าโมเสสและอา- ทานไดใสเครื่ องหอมและทําการ
โรนวา "ท านไดประหารชีวิตคน ลบมลทินบาปของประชาชน
ของพระเยโฮวาหเสีย"
48 ทานได ยืนอยู ระหว างคนตาย
42 ต อมาเมื่ อชุ มนุ มชนมาประ- กับคนเปน และภัยพิบัตินั้ นก็ถูก
ชุ ม ประจั ญหน า โมเสสและอา- ระงับแลว
(37) ลนต 27:28 (38) กดว 17:10 (40) กดว 3:10; 2 พศด 26:18
(41) กดว 14:2; สดด 106:25 (42) อพย 40:34
(46) ลนต 10:6; กดว 18:5; พบญ 9:22 (48) กดว 25:8; สดด 106:30
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49 บรรดาคนที่ ต ายด วยภั ยพิ - เท า แก ท านคนละอั น ตามเรื อน
บั ติ มี หนึ่ งหมื่ นสี่ พันเจ็ ดร อยคน บรรพบุ รุ ษ เป นไม เท าสิ บสอง
ไม นั บคนที่ ตายด ว ยเรื่ องของ อั น และไม เท าของอาโรนก็ อยู
โคราห
ในไมเทาเหลานั้ นดวย
50 เมื่ อภั ยพิ บั ติ ถู ก ระงั บแล ว 7และโมเสสวางไม เท าเหล านั้ น
อาโรนก็ กลับไปหาโมเสสที่ ประ- ต อพระพั กตร พระเยโฮวาห ที่ ใน
ตูพลับพลาแหงชุมนุม
พลับพลาพระโอวาท
ไมเทาของอาโรนไดงอก
8อยู มาวั นรุ งขึ้ นโมเสสได เข าไป
ในพลั บพลาพระโอวาท ดู เถิ ด
มีดอกตูมและดอกบาน
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ ไม เ ท าของอาโรนสํ า หรั บ วงศ
วานเลวี ได งอก มี ดอกตู มและ
โมเสสวา
2 "จงพู ด กั บคนอิ ส ราเอลและ ดอกบาน และเกิ ดผลอั ลมั นด
เอาไม เท ามาจากเขา
เรื อน สุกบาง
บรรพบุ รุ ษละอั นจากประมุ ขทุ ก 9 แล วโมเสสนํ า ไม เท า ทั้ งหมด
คน ตามเรื อนบรรพบุ รุ ษ เป น จากที่ ตรงพระพั กตร พระเยโฮไม เท าสิ บสองอั น เขี ยนชื่ อชาย วาห ม ายั ง คนอิ สราเอลทั้ ง หมด
เขาไดตรวจดู และทุกคนก็นําไม
เจาของไมไวบนไมเทาทุกอัน
3 เขี ยนชื่ อของอาโรนไว บนไม เทาของตนไป
เท าของคนเลวี เพราะจะมี ไม 10 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
เทาอันเดียวสําหรับหัวหนาเรือน วา "จงนําไมเทาของอาโรนกลับ
ไปวางไวตอหนาพระโอวาท เก็บ
บรรพบุรุษหนึ่ ง
4 จงวางไม เท า เหล า นั้ นไว ใ น ไว เปนหมายสําคั ญสําหรั บเตื อน
พลั บพลาแห งชุ มนุ ม ต อหน า พวกกบฏ เพื่ อเจ าจะให เขาทั้ ง
พระโอวาทที่ ที่ เราพบกั บเจ าทั้ ง หลายยุ ติ การบ นว าเรา เพื่ อเขา
จะไมตองตาย"
หลาย
5และต อมาไม เท า ของชายผู ที่ 11 โมเสสก็ กระทําเช นนี้ พระ
เราโปรดเลือกนั้ นจะงอก เชนนี้ เยโฮวาห ตรั ส สั่ งท า นอย างไร
เราจะกระทําให เสี ยงบ นของคน ทานก็กระทําอยางนั้ น
อิ สราเอล ซึ่ งเขาบ นต อเจ าสงบ 12 และคนอิ สราเอลพู ดกั บโมเสสวา "ดูเถิด เราพินาศ เราถึง
ลงเสียจากเรา"
6โมเสสจึงสั่ งคนอิสราเอล และ หายนะ เราถึงหายนะหมดแลว
ประมุ ขของท านทุ กคนก็ มอบไม 13 ผู ใดที่ มาใกล พลั บพลาแห ง

17

(4) อพย 25:16, 22; 29:42-43 (5) กดว 16:5, 11
(7) อพย 38:21; กดว 1:50-51 (8) อสค 17:24; ฮบ 9:4
(10) กดว 16:38; 17:5; พบญ 9:7, 24; ฮบ 9:4 (13) กดว 1:51, 53; 18:4, 7

04_num.pub
page 45

Friday, December 09, 2005 08:44

กันดารวิถี 17, 18
หนา 316
พระเยโฮวาหตองตาย เราจะ หน าที่ ของแท นบู ชา เพื่ อพระ
ตองตายหมดหรือ"
พิ โรธจะไม เกิ ดขึ้ นแก คนอิ สราคําสั่ งสอน
เอลอีก
6และดู เถิด เราไดเลือกคนเลวี
และคําบัญชา
พี่ น องของเจ าออกจากคนอิ สสําหรับอาโรนและคนเลวี
ดั งนั้ นพระเยโฮวาห ตรั ส ราเอล เป นของประทานแก เจ า
กั บอาโรนว า "เจ าและ ถวายแด พระเยโฮวาห เพื่ อให
บุ ตรชายของเจ า และวงศ วาน ปฏิ บั ติ งานของพลั บ พลาแห ง
บิ ดาของเจ าจะต องรับโทษความ ชุมนุม
ชั่ วชาเนื่ องดวยสถานบริสุทธิ์ ทั้ ง 7ทั้ งเจ าและบุ ตรชายจงคอยรั บ
เจ า และบุ ต รชายของเจ าจะต อง ใชในหนาที่ ปุโรหิต เพื่ องานทุก
รั บโทษความชั่ วช า เนื่ องด วย อย า งที่ เกี่ ยวข อ งกั บแท น บู ช า
และสิ่ งที่ อยู ภายในมาน เจาตอง
หนาที่ ปุโรหิตของเจา
2และจงนําพี่ นองของเจามาใกล อยู ปฏิ บั ติ งาน เราให ตําแหน ง
เจา ซึ่ งเปนตระกูลเลวี ตระกูล ปุ โรหิ ตแก เจ าเป นของประทาน
บิ ด าของเจ า เพื่ อเขาจะสมทบ สําหรั บงานปฏิ บัติ และผู ใดอื่ น
กับเจ า และปรนนิ บัติเจาขณะที่ ที่ เข ามาใกล ต องให ถึ งแก ความ
เจ าและบุ ตรชายปรนนิบัติอยู ตอ ตาย"
8แล วพระเยโฮวาห ตรั สกั บอาหนาพลับพลาพระโอวาท
3 เขาทั้ งหลายจะคอยรั บใช เ จ า โรนวา "ดู เถิด เราไดให เครื่ อง
และรั บใช บรรดาหน า ที่ ต า งๆ บูชาของเราสวนหนึ่ งแก เจา คือ
ของพลับพลา แตอยาใหเขาใกล บรรดาของถวายของคนอิ สราเครื่ องใช ของสถานบริ สุ ทธิ์ หรื อ เอล เราให แก เจ าส วนหนึ่ งและ
แทนบูชา เกลือกวาเขาทั้ งหลาย แกลู กหลานของเจาเปนกฎถาวร
เพราะเหตุพวกเจาไดรั บการเจิม
และเจาจะตองตาย
4เขาทั้ งหลายจะสมทบกั บพวก แลว
เจ า และคอยรั บใช อยู ที่ พลั บ- 9 ในบรรดาของบริ สุ ทธิ์ ที่ สุ ด
พลาแห งชุ มนุม ในงานปรนนิ - ส วนซึ่ งไม ไ ด เ ผาไฟที่ เป น ของ
บัติทั้ งสิ้ นของพลับพลา และอยา ของเจามีดั งนี้ บรรดาของถวาย
ของเขา บรรดาธัญญบูชาของเขา
ใหผู อื่ นใดมาใกลเจา
5 พวกเจ าต องคอยรั บใช ใน บรรดาเครื่ องบู ชาไถบาปของเขา
หน าที่ ของสถานบริ สุ ทธิ์ และ บรรดาเครื่ องบู ชาไถ การละเมิ ด

18

(1) อพย 28:38; ลนต 10:17 (2) ปฐก 29:34; กดว 1:47 (3) กดว 3:25, 31, 36
(4) กดว 3:10 (5) อพย 27:21; 30:7; ลนต 24:3 (6) กดว 3:9, 12, 45
(7) กดว 3:9-10; 18:5, 9 (8) อพย 29:29; 40:13, 15 (9) ลนต 2:2-3; 6:25-26; 7:7
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ของเขา ซึ่ งเขาถวายแก เรา จะ เจ าต องไถ ลู ก หั วป ของบรรเป นของบริ สุทธิ์ ที่ สุดแก เจ าและ ดาสัตวทั้ งปวงที่ มลทินดวย
แกลูกหลานของเจา
16 และค าไถ พออายุ ได หนึ่ ง
10 เจ าจงรั บประทานสิ่ งเหล านี้ เดื อนเจ าก็ ต องไถ ให เจ ากําในที่ บริ สุ ทธิ์ ที่ สุ ด ผู ชายทุ กคน หนดวาเปนเงินหาเชเขลตามเชรับประทานได เปนของบริสุ ทธิ์ เขลของสถานบริ สุ ทธิ์ ซึ่ งเป น
แกเจา
ยี่ สิบเก-ราห
11 สิ่ งต อไปนี้ ก็ เปนของเจาด วย 17 แต ลู กหั วป ของวั ว หรื อลู ก
คื อของให ที่ เขาถวาย บรรดา หั วป ของแกะ หรื อลู กหั วป ของ
เครื่ องบู ช าแกว ง ถวายของคน แพะ เจ าไม ต องไถ เพราะเป น
อิสราเอล เราไดใหไวแกเจาและ ของบริสุทธิ์ เจาจงเอาเลือดของ
แก บุ ต รชายหญิ ง ซึ่ งอยู กั บเจ า มั นพรมบนแท นบู ชา และเอา
เปนกฎเกณฑถาวร ทุกคนที่ สะ- ไขมันของมันเผาเปนเครื่ องบู ชา
อาดอยู ในครอบครั วของเจ ารั บ ด วยไฟ ให เป นกลิ่ นที่ พอพระ
ประทานได
ทัยแดพระเยโฮวาห
12 น้ํามั นที่ ดีที่ สุดทั้ งหมด และ 18 แต เ นื้ อของมั น จะเป น ของ
น้ํ า องุ นที่ ดี ที่ สุ ด และเมล็ ดพื ช เจา เช นเดียวกับเนื้ ออกที่ แกวง
ทั้ งหมด และผลรุ นแรกที่ เขา ถวาย หรื อเนื้ อโคนขาขวาเป น
ถวายแดพระเยโฮวาห เราใหแก ของเจา
เจา
19 บรรดาเครื่ องบู ชาบริ สุ ทธิ์ ที่
13 ผลสุ กรุ นแรกของของทุ ก คนอิ สราเอลมอบถวายแด พระ
อย างซึ่ งอยู ในแผ นดิ น ที่ เขานํา เยโฮวาห เราให แก เจ าและแก
มาถวายพระเยโฮวาห จะเป น บุตรชายหญิงซึ่ งอยู กับเจ า เปน
ของเจ า ทุ กคนที่ สะอาดอยู ใน กฎเกณฑ ถาวร เปนพันธสัญญา
ครอบครัวของเจารับประทานได เกลื อเป นนิ ตย ต อพระพั กตร
14 บรรดาของมอบถวายในอิ ส- พระเยโฮวาห สําหรั บเจ า และ
ราเอลจะเปนของเจา
เชื้ อสายของเจาดวย"
15 บรรดาเนื้ อหนั งที่ เบิ กครรภ 20 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ไม ว ามนุ ษย หรื อสั ตว ซึ่ งเขา อาโรนวา "เจาจะไมไดรับมรดก
ถวายแด พระเยโฮวาห จะเป น ในแผ นดินของเขา ทั้ งเจาจะไม
ของเจา แตอยางไรก็ตาม บุตร มี ส วนอั นใดกั บเขาเลย เราเป น
หั วป ของมนุ ษย เจ าจะต องไถ ไว ส วนแบ งของเจ าและเป นมรดก
(10) ลนต 6:16, 26 (11) อพย 29:27-28 (12) อพย 22:29 (13) อพย 22:29; 23:19
(14) ลนต 27:1-33 (15) อพย 13:2, 12-15 (16) อพย 30:13 (17) ลนต 3:2, 5
(18) อพย 29:26-28 (19) ลนต 2:13 (20) พบญ 10:8-9
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ของเจาทามกลางคนอิสราเอล
27 และส วนถวายของเจ านั้ นจะ
21 ดู เถิ ด เราให บรรดาสิ บชั ก นั บเหมื อนหนึ่ งเป นพื ช ที่ ได มา
หนึ่ งในอิ สราเอลแก คนเลวี เป น จากลานนวดข าว และเหมื อน
มรดก เป นค าตอบแทนงานที่ สวนที่ เต็มเป ยมจากบอย่ําองุ น
เขาปฏิบัติ คืองานปฏิบัติที่ พลับ 28 เพราะฉะนั้ นเจ าต องนํา ของ
พลาแหงชุมนุม
บู ช าจากสิ บชั กหนึ่ งทั้ งสิ้ นของ
22 ตั้ งแต นี้ ต อ ไปคนอิ สราเอล เจาถวายแดพระเยโฮวาห คือสิบ
จะมิ ได เข ามาใกล พลั บพลาแห ง ชั กหนึ่ งที่ เ จ ารั บจากคนอิ สราชุ มนุ ม เกลื อกว าเขาจะรั บโทษ เอลนั้ น จากสวนไดนี้ พวกเจาจง
บาปและจะตองตาย
มอบของถวายแด พระเยโฮวาห
23 แต คนเลวี จะต องปฏิ บัติ งาน แดอาโรนปุโรหิต
ของพลั บพลาแห งชุ มนุ ม และ 29 จากบรรดาของที่ พวกเจ าได
เขาจะต อ งรั บ โทษความชั่ วช า รับ เจาจงนําเครื่ องถวายทุกสิ่ งที่
ของเขา จะเป นกฎเกณฑ ถาวร ต องถวายแดพระเยโฮวาห จาก
ตลอดชั่ วอายุของเจา เขาจะไมมี บรรดาของดี ที่ สุ ด นั้ นคื อ ส วน
ส วนมรดกท า มกลางคนอิ สรา- ของที่ บริสุทธิ์ '
เอล
30 ฉะนั้ น เจ าจงพู ดกั บเขาว า
24 เพราะวาส วนสิบชั กหนึ่ งของ `เมื่ อเจ า ได ถ วายส วนที่ ดี ที่ สุ ด
คนอิ สราเอล ซึ่ งนํามาถวายแด แล ว ให คนเลวี นั บส วนที่ เหลื อ
พระเยโฮวาห เราได ให แก คน อยู เ ป น เหมื อนหนึ่ ง พื ช ที่ ได มา
เลวี เป นมรดก เพราะฉะนั้ นเรา จากลานนวดข าวและเป นผลได
จึงไดบอกเขาวา `เขาจะไมมีสวน จากบอย่ําองุ น
มรดกทามกลางคนอิสราเอล'"
31 และเจ า จะรั บประทานส วน
25 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส นั้ น ณ ที่ ใดๆก็ได ทั้ งตัวเจาและ
วา
ครอบครัวของเจา เพราะวาเปน
26 "ยิ่ งกว านั้ น เจ าจงกล าวแก รางวั ลตอบแทนงานปฏิ บั ติ ของ
คนเลวีวา `เมื่ อพวกเจารับสิบชัก เจาในพลับพลาแหงชุมนุม
หนึ่ งจากคนอิ สราเอล ซึ่ งเราให 32 เมื่ อเจาได ถวายสวนที่ ดี ที่ สุด
แก เจ า อั นมาจากเขาเป นมรดก แล วเจ าจะหามี โทษบาปโดยของ
ของเจานั้ น เจาจงนําสิบชักหนึ่ ง ถวายนั้ นไม และเจ าอย าทําสิ่ ง
ของสิ บชั ก หนึ่ งที่ เจ า ได มานั้ น บริ สุ ทธิ์ ของคนอิ สราเอลให มล
ถวายแดพระเยโฮวาห
ทินเกลือกวาเจาจะตองตาย'"
(21) ลนต 27:30-33 (22) ลนต 22:9; กดว 1:51 (26) นหม 10:38
(27) กดว 15:20 (31) มธ 10:10; ลก 10:7; 1 คร 9:13; 1 ทธ 5:18
(32) ลนต 19:8; 22:2, 15-16; อสค 22:26
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วัวตัวเมียสีแดงกับขี้ เถา
ตั วเมียนั้ น นําไปไว นอกค ายใน
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ ที่ สะอาด และใหเก็บขี้ เถานั้ นไว
ทําเปนน้ําแห งการแยกตั้ งไว สําโมเสสและอาโรนวา
2"ต อไปนี้ เป นกฎพระราชบั ญ- หรั บที่ ชุ ม นุ ม ชนอิ ส ราเอลเพื่ อ
ญั ติ ซึ่ งพระเยโฮวาหได ทรงบั ญ- เปนการชําระลางบาปออกเสีย
ชาวา จงบอกคนอิสราเอลใหนํา 10 และคนที่ เก็ บขี้ เถ าของวั วตั ว
วั วตั วเมี ยสี แดงไม พิ การซึ่ งไม มี เมี ยต องซั กเสื้ อผ าของตน และ
ตําหนิ และยั งไม เคยเข าเที ยม เขาจะเป นมลทิ นอยู จนถึ ง เวลา
เย็ น
จะเป นอย างนี้ แก คน
แอก
3และเจ า จงให วั วนั้ น แก เ อเล- อิ สราเอลและแก ค นต างด า วผู
อาซารปุโรหิต และใหเอาวัวนั้ น อาศั ยอยู ท ามกลางเขา เป นกฎ
เกณฑถาวร
ไปนอกคายฆาเสียตอหนาเขา
4และเอเลอาซาร ปุ โรหิ ตจะเอา 11 ผู ที่ แตะต อ งศพของผู ใดก็
นิ้ วมือจุ มเลือดวัวพรมที่ ขางหนา ตามตองเปนมลทินอยู เจ็ดวัน
12 ในวั นที่ สามเขาต องชําระตั ว
พลับพลาแหงชุมนุมเจ็ดครั้ ง
5และให มี คนเผาวั วตั วเมี ยนั้ น ด วยน้ํา แล วในวั นที่ เจ็ ดเขาจะ
เสี ยในสายตาของเขา คื อเขาจะ สะอาด แต ถ าเขาไม ชําระตั วใน
ตองเผาหนัง เนื้ อ และเลือด กับ วันที่ สาม ในวันที่ เจ็ดเขาจะสะอาดไมได
มูลของมันเสียใหหมด
6และปุ โรหิ ตจะเอาไม สนสี ดาร 13 ผู ใดก็ ต ามแตะต อ งคนตาย
ไม หุ สบกั บด ายสี แดงโยนเข าไป คื อร างกายของคนที่ ตายแล ว
และมิ ได ชําระตนให บริ สุ ทธิ์ ผู
ในไฟที่ เผาวัวตัวเมียนั้ น
7 แล วปุ โรหิ ต จะซั กเสื้ อผ า ของ นั้ นก็ กระทํ า ให พลั บพลาของ
ตน และชําระร างกายเสี ยในน้ํา พระเยโฮวาห มี มลทิ น คนนั้ น
ภายหลั ง จึ ง เข า ไปในค า ยและ จะต องถู กตั ดขาดจากอิ สราเอล
ปุ โรหิ ตนั้ น จึ ง เป น มลทิ นอยู จน เพราะน้ํ า แห ง การแยกตั้ ง ไว ไ ม
ได พรมถู กตั วเขา เขาจะเป น
ถึงเวลาเย็น
8 ผู ใดที่ ทํ า การเผาวั วตั วเมี ย มลทิน มลทินยังคางอยู ที่ เขา
ต องซั กเสื้ อผ าและชําระร างกาย 14 ต อไปนี้ เป นพระราชบั ญญั ติ
ของตนเสียในน้ํา และเขาจะเปน เรื่ องคนตายในเต็ นท ทุ กคนที่
เขามาในเต็นท และสารพัดที่ อยู
มลทินอยู จนถึงเวลาเย็น
9ใหชายคนที่ สะอาดเก็บขี้ เถาวัว ในเต็นท จะเปนมลทินไปเจ็ดวัน

19

(2) ลนต 22:20-25; พบญ 21:3; ซมอ 6:7 (3) ลนต 4:12, 21 (4) ลนต 4:6; ฮบ 9:13
(5) อพย 29:14 (6) อพย 12:22 (7) ลนต 11:15; 15:5 (9) กดว 19:13
(11) ลนต 21:1, 11 (12) กดว 19:19; 31:19 (13) ลนต 7:20; 15:31
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15 ภาชนะทุ ก ลู ก ที่ ไม มี ฝ าป ด น้ํา แห งการแยกตั้ งไว จะต องซั ก
ตองเปนมลทิน
เสื้ อผาของตน และผู ที่ แตะตอง
16 คนใดที่ อยู ในพื้ นทุ งไปแตะ น้ํ า แห งการแยกตั้ งไว จะเป น
ต องคนที่ ถู กดาบตาย หรื อแตะ มลทินจนถึงเวลาเย็น
ต องศพ หรื อกระดู กคน หรื อ 22 และสิ่ งใดที่ ผู เป นมลทิ นแตะ
หลุมศพ จะเปนมลทินไปเจ็ดวัน ตอง สิ่ งนั้ นจะเปนมลทิน และผู
17 สําหรับคนที่ เปนมลทินนี้ จง ที่ แตะต อ งสิ่ ง นั้ นจะเป นมลทิ น
เอาขี้ เถาจากการเผาวัวตัวเมียใน จนถึงเวลาเย็น"
การบู ชาไถ บาป และเอาน้ํ า ที่
มิเรียมสิ้ นชีวิต
ไหลเติมเขาไปปนในภาชนะ
ชุ ม นุ มชนทั้ งหมดของ
18 ให คนสะอาดเอากิ่ งหุ สบจุ ม
คนอิ ส ราเอลเข า มาใน
น้ํ า นั้ นประพรมที่ เต็ นท และ ถิ่ นทุ รกันดารศิ นในเดื อนที่ หนึ่ ง
เครื่ องใช สอยทั้ งสิ้ น และบนตัว ประชาชนพั กอยู ในคาเดช มิ คนที่ อยู ที่ นั่ นและบนตั วคนที่ เรียมก็สิ้ นชีวิตและฝงไวที่ นั่ น
แตะต องกระดู ก หรื อคนถู กฆ า
ประชาชนกระหายน้ํา
หรือคนตายหรือหลุมศพ
2ครั้ งนั้ นชุ มนุ มชนไม มี น้ํา เขา
19 ให คนสะอาดประพรมคนที่ ประชุมกันวาโมเสสและอาโรน
เป นมลทิ นในวั นที่ สามและวั นที่ 3ประชาชนตั ดพ อต อ ว าโมเสส
เจ็ ด อย างนี้ พอวั นที่ เจ็ ดเขาจะ ว า "เมื่ อพี่ น องเราตายต อพระ
ทําใหคนนั้ นสะอาด และเขาตอง พักตร พระเยโฮวาหนั้ น เราตาย
ซั กเสื้ อผ าและอาบน้ํา พอถึ ง เสียดวยก็ดี
เวลาเย็นเขาจะสะอาด
4ท านพาชุ มนุ มชนของพระเย20 แต ค นที่ เป น มลทิ น และไม โฮวาห มาในถิ่ นทุ รกั นดารนี้
ชําระตั วให บริ สุ ทธิ์ คนนั้ นจะ ใหตายเสียที่ นี่ ทั้ งตัวเราและสั ตว
ต อ งถู กตั ดขาดจากท า มกลางที่ ของเราทําไม
ชุ มนุ ม เพราะเขาได กระทําให 5 และทํ า ไมท า นจึ ง ให เ ราออก
สถานบริ สุ ทธิ์ ของพระเยโฮวาห จากอี ยิ ปต นําเรามายั งที่ เลว
เป นมลทิ น คื อว าน้ํ า แห งการ ทรามนี้ เปนที่ ซึ่ งไมมีพืช ไมมี
แยกตั้ งไว ไ ม ได พรมถู ก ตั วเขา มะเดื่ อ องุ นหรือทับทิม และไม
เขาจึงเปนมลทิน
มีน้ําดื่ ม"
21 และใหเปนกฎเกณฑแกพวก 6แล วโมเสสและอาโรนออกจาก
เขาอยู เนื องนิ ตย ผู ที่ ประพรม ที่ ประชุ ม ไปที่ ประตู พลั บพลา

20

(15) ลนต 11:32 (16) กดว 19:11; 31:19 (17) กดว 19:9 (18) สดด 51:7
(19) ลนต 14:9 (20) กดว 19:13 (22) ลนต 15:5; ฮกก 2:11-13 (1) อพย 15:20
(2) อพย 17:1; กดว 16:19 (3) อพย 17:2 (4) อพย 17:3 (6) กดว 14:5, 10; 16:4
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แหงชุมนุมและซบหนาลง และ ดินซึ่ งเราไดใหแกเขา"
สงาราศีของพระเยโฮวาหปรากฏ 13 น้ํานั้ นคือน้ําเมรีบาห เพราะ
แกเขา
ว าคนอิ สราเอลได ต อว าพระเยน้ําไหลออกจากหิน
โฮวาห และพระองคทรงสําแดง
ความบริสุทธิ์ ทามกลางเขา
โมเสสทําบาป
คนเอโดมไมใหคนอิสราเอล
7พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสสวา
ผานประเทศของเขา
8"จงเอาไม เท า และเรี ยกประชุ มชุ มนุ มชน ทั้ งเจาและอาโรน 14 โมเสสไดสงผู สื่ อสารจากคาพี่ ชายของเจ า และบอกหิ นต อ เดชไปถึ งกษั ตริ ย แห งเอโดมว า
หน าต อตาประชาชนให หิ นหลั่ ง "พี่ นองซึ่ งเปนคนอิสราเอลกลาว
น้ํา ดั งนั้ นเจ าจะเอาน้ําออกจาก ดั งนี้ ว า ท านก็ ทราบถึ งบรรดา
หินใหเขา ดังนั้ นแหละเจาจะให ความทุ ก ข ยากที่ เกิ ดขึ้ นแก เรา
น้ําแกชุมนุมชนและสัตวดื่ ม"
แลว
9โมเสสก็ นํา ไม เท าไปจากหน า 15 ว าบรรพบุรุ ษของเราลงไปยัง
พระพั กตร พระเยโฮวาห ดั งที่ อี ยิ ปต และเราอยู ในอี ยิ ปต ช า
พระองคทรงบัญชา
นาน และชาวอี ยิปต ได ข มเหง
10 โมเสสกั บอาโรนก็ เ รี ยกชุ ม เราและบรรพบุรุษของเรา
นุมชนใหไปพรอมกันที่ หิน โม- 16 และเมื่ อเราร อ งทู ลพระเยเสสกล าวแก เขาว า "เจ าผู กบฏ โฮวาห พระองค ทรงสดั บเสี ยง
จงฟ ง ณ บั ดนี้ จะให เราเอา ของเรา และไดสงทูตสวรรคองค
น้ํ า ออกจากหิ นนี้ ให พวกเจ าดื่ ม หนึ่ งนําเราออกจากอี ยิปต และ
หรือ"
ดู เถิ ด เรามาอยู ในคาเดชเป น
11 และโมเสสก็ ยกมื อขึ้ นตี หิ น เมืองที่ อยู ชิดพรมแดนของทาน
นั้ นสองครั้ งดวยไมเทา และน้ําก็ 17 ขอให เรายกผ านเขตแดน
ไหลออกมามากมาย ชุ มนุ มชน ของทาน เราจะไมผานไรนาหรือ
และสัตวของเขาก็ไดดื่ มน้ํา
สวนองุ นของท าน เราจะไม ดื่ ม
12 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส น้ําจากบอ เราจะเดินไปตามทาง
และอาโรนว า "เพราะเจ ามิ ได หลวง เราจะไมหันไปทางขวามือ
เชื่ อเราจึ งมิ ได กระทําให เราเป น หรื อทางซ ายมื อ จนกว าเราจะ
ที่ บริ สุ ทธิ์ ในสายตาของคนอิ ส- ผานพนเขตแดนของทาน"
ราเอล เพราะฉะนั้ นเจ าจึ งจะมิ 18 แต เอโดมกล า วแก ท า นว า
ได นํา ชุ มนุ ม ชนนี้ เ ข าไปในแผ น "ท านจะยกผ านไปไม ได เกลื อก
(8) อพย 4:17, 20; 17:5-6 (9) กดว 17:10 (10) สดด 106:33 (11) อพย 17:6
(12) ลนต 10:3 (13) พบญ 33:8 (14) ปฐก 36:31-39 (15) ปฐก 46:6; อพย 1:11
(16) อพย 2:23 (17) กดว 21:22 (18) กดว 24:18; สดด 137:7
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ว า เราจะยกออกมาสู ท านด วย 26 จงถอดเสื้ อของอาโรนสวม
ดาบ"
ให แก เ อเลอาซาร บุ ต รชายของ
19 และคนอิ สราเอลพู ดกั บ เขา และอาโรนจะถู กรวบไปอยู
กษัตริยแหงเอโดมวา "เราจะขึ้ น กับพวกของเขา เขาจะตายที่ นั่ น"
ไปตามทางหลวง ถ าเราดื่ มน้ํา 27 โมเสสก็ ก ระทํ า ตามที่ พระ
ของท านไม ว าตั วเรา หรื อสั ตว เยโฮวาห ทรงบั ญชา และพวก
เราจะชําระเงินให ขอใหเราเดิน ท านก็ ขึ้ นไปบนภู เ ขาโฮร ท า มผานไป เราไมตองการอะไรอีก"
กลางสายตาของชุ ม นุ ม ชนทั้ ง
20 แต ท านตอบว า "เจ าจะยก หมด
ผ านไปไม ได " แล วเอโดมก็ ยก 28 และโมเสสถอดเสื้ อผ า ของ
พลเป น อั น มากมาต อ สู เขาทั้ ง อาโรน และสวมให แก เอเลอาหลายดวยมืออันเขมแข็ง
ซารบุตรชายของเขา และอาโรน
21 เช นนี้ แหละเอโดมปฏิ เสธไม ก็ สิ้ นชี วิ ตอยู ที่ ยอดภู เขานั้ น
ให อิ ส ราเอลยกผ า นพรมแดน แล วโมเสสและเอเลอาซาร ลงมา
ของท าน ดังนั้ นอิสราเอลจึ งหัน จากภูเขา
ไปจากทาน
29 เมื่ อบรรดาชุ มนุ มชนเห็ นว า
22 และชุ ม นุ ม ชนอิ ส ราเอลทั้ ง อาโรนสิ้ นชีวิตเสียแล ว วงศวาน
หมดเดิ น ทางจากคาเดชมาถึ ง อิ สราเอลทั้ งหมดก็ ร องไห ไ ว
ภูเขาโฮร
ทุกขใหอาโรนอยู สามสิบวัน
อาโรนสิ้ นชีวิต
กษัตริยเมืองอาราด
23 ที่ ภู เ ขาโฮร นี้ พระเยโฮวาห
กับชาวคานาอัน
ตรั สกั บโมเสสและอาโรนริ มเขต
ถูกทําลาย
แดนแผนดินเอโดมวา
เมื่ อกษั ตริ ยเมื องอาราด
24 "อาโรนจะต องถู กรวบไปอยู
ชาวคานาอั น ผู อยู ทาง
กับพวกของเขา เพราะเขาจะไม ภาคใต ได ยินวาอิ สราเอลกําลัง
ได เข าไปในแผ นดิ นซึ่ งเรายกให ยกมาตามทางที่ พวกสอดแนม
แก คนอิ สราเอล เพราะเจ าทั้ ง ใชนั้ น ทานตอสู กับคนอิสราเอล
สองกบฏต อ คํา สั่ งของเราที่ น้ํ า และจับไปเปนเชลยไดบาง
เมรีบาห
2 และคนอิ ส ราเอลปฏิ ญาณไว
25 จงนํา อาโรนและเอเลอาซาร กับพระเยโฮวาหวา "ถาพระองค
บุตรชายของเขา นําเขาขึ้ นมาบน จะทรงมอบชนชาติ นี้ ไว ใ นมื อ
ภูเขาโฮร
ข าพระองคแนแล ว ข าพระองค

21

(19) พบญ 2:6, 28 (20) วนฉ 11:17 (21) พบญ 2:8, 27; วนฉ 11:18 (22) กดว 21:4
(24) ปฐก 25:8; พบญ 32:50 (25) กดว 33:38; พบญ 32:50 (28) อพย 29:29-30
(29) ปฐก 1:5; 50:3, 10 (1) กดว 33:40; ยชว 12:14 (2) ปฐก 28:20
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จะทํ า ลายบ า นเมื อ งเขาเสี ยให ติ ดไว ที่ เสา และต อมาทุ กคนที่
สิ้ น"
ถูกงูกัดเมื่ อเขามองดู เขาจะยังมี
3 และพระเยโฮวาห ทรงสดั บ ชีวิตอยู ได"
เสี ยงของคนอิ สราเอลและมอบ 9ดั งนั้ น โมเสสจึ งทํางู ทองสั มชาวคานาอันไว เขาก็ทําลายชาว ฤทธิ์ ตั วหนึ่ ง และติ ดไว ที่ เสา
คานาอั น และบ านเมื อ งของเขา แล วต อมาถ างู กั ดคนใด ถ าเขา
เสี ยสิ้ น จึ งไดเรี ยกชื่ อตําบลนั้ น มองดู งู ทองสั มฤทธิ์ นั้ น เขาก็ มี
วาโฮรมาห
ชีวิตอยู ได
4เขาทั้ งหลายออกเดิ นจากภู เขา 10 และคนอิ ส ราเอลก็ ย กออก
โฮร ตามทางที่ ไปทะเลแดงเพื่ อ เดินไปตั้ งคายอยู ที่ โอโบท
จะอ อมแผ นดิ นเอโดม ประชา 11 และเขาออกเดิ นจากโอโบท
ชนทอใจมากเพราะเหตุหนทาง
ไปตั้ งค ายอยู ที่ อิเยอาบาริม อยู
งูแมวเซากับงูทองสัมฤทธิ์
ในถิ่ นทุ รกันดาร ตรงข ามโมอับ
5และประชาชนก็ บ นว าพระเจ า ทางทิศตะวันขึ้ น
และว าโมเสสว า "ทําไมพาเรา 12 เขายกออกจากที่ นั่ นมาตั้ ง
ออกจากอี ยิ ปต มาตายในถิ่ น คายอยู ที่ หุบเขาเศเรด
ทุ รกั นดาร เพราะไม มี อาหาร 13 เขายกออกจากที่ นั่ นไปตั้ ง
และไม มี น้ํา เราเบื่ ออาหารอั น อยู ฟากแม น้ํ า อารโนนข า งโน น
ซึ่ ง อยู ในถิ่ น ทุ ร กั นดารที่ ยื ด มา
ไรคานี้ "
6 และพระเยโฮวาห ก็ ท รงให งู จากพรมแดนของคนอาโมไรต
แมวเซามาในหมู ประชาชน งู ก็ เพราะว าแม น้ํ า อารโนนเป น
กั ดประชาชน และคนอิ สราเอล พรมแดนของโมอั บ ระหว าง
โมอับกับคนอาโมไรต
ตายมาก
7 และประชาชนมาหาโมเสส 14 ดั งนั้ น ในหนั งสื อสงคราม
กลาววา "เราทั้ งหลายได กระทํา ของพระเยโฮวาห จึ งมี ว า "พระ
บาปเพราะเราทั้ งหลายได บ นว า องคทรงชนะที่ ทะเลแดง และลุ ม
พระเยโฮวาหและบนวาทาน ขอ แมน้ําอารโนน
ทูลแดพระเยโฮวาห ขอพระองค 15 และที่ เชิ งลาดของที่ ลุ มเหล า
ทรงนํางู ไปจากเราเสี ย" ดั งนั้ น นั้ นซึ่ งยื ดไปจนถึงที่ ตั้ งเมืองอาร
โมเสสจึงอธิษฐานเพื่ อประชาชน และพาดพิ งไปถึ งพรมแดนโม8และพระเยโฮวาห ตรั สกั บโม- อับ"
เสสว า "จงทํางู แมวเซาตั วหนึ่ ง 16 จากที่ นั่ นเขาออกเดิ นต อไป
(4) วนฉ 11:18 (5) สดด 78:19 (6) พบญ 8:15 (7) อพย 8:8 (8) อสย 14:29
(9) 2 พกษ 18:4 (10) กดว 33:43-44 (12) พบญ 2:13 (13) กดว 22:36
(15) กดว 21:28; พบญ 2:9 (16) วนฉ 9:21
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ถึงเมืองเบเออร ซึ่ งเปนบอน้ําที่ เอลยกผ า นพรมแดนของท า น
พระเยโฮวาห ต รั ส กั บโมเสสว า สิ โ หนรวบรวมพลทั้ งหมดของ
"จงรวบรวมประชาชนเข า ด วย ท านยกออกสู รบกั บอิ สราเอลใน
กัน เราจะใหน้ําแกเขา"
ถิ่ นทุ รกั นดาร และท านมาถึ ง
17 แล วอิ สราเอลจึ งร องเพลงนี้ ยาฮาสรบกับอิสราเอลที่ นั่ น
วา "โอ บอน้ําเอย จงมีน้ําพลุ ง 24 และอิ สราเอลได ประหาร
ขึ้ นมา ใหเรามารองเพลงกัน
ท านเสี ยด วยคมดาบ ยึ ดเอา
18 เป นบ อน้ําที่ เจ านายได ขุดไว แผนดิ นของทานจากแมน้ําอารเป น บ อที่ ขุ นนางของประชาชน โนนจนถึ งแถวยั บบอก ไกลไป
เจาะไว ดวยคทาและไมเทาของ จนถึงแดนคนอั มโมน เพราะว า
ผู ทรงตั้ งพระราชบั ญญั ติ " และ พรมแดนของคนอัมโมนเขมแข็ง
จากถิ่ นทุรกันดารนั้ นไป เขาก็มา 25 และอิ สราเอลยึ ดเมื องเหล า
ถึงมัทธานาห
นี้ ทั้ งหมด และอิ สราเอลเข าตั้ ง
19 และจากมั ทธานาห ถึ ง ตําบล อยู ในบรรดาหั ว เมื องของคน
นาหะลีเอล และจากนาหะลีเอล อาโมไรต ในเฮชโบน และตาม
ถึงตําบลบาโมท
ชนบททั้ งหมด
20 และจากบาโมทถึ งหุ บเขาซึ่ ง 26 เพราะว า เฮชโบนเป น เมื อ ง
อยู ในท องถิ่ นโมอั บข างยอดเขา หลวงของสิ โหนกษั ตริ ย ของคน
ป ส กาห ซึ่ งมองลงมาเห็ นเยชิ - อาโมไรต ผู ที่ ต อสู กั บกษั ตริ ย
โมน
ชาวโมอั บองค ก อน และยึ ดได
อิสราเอลยึดแผนดิน
แผ น ดิ น ของท า นทั้ งสิ้ นไกลไป
ถึงแมน้ําอารโนน
ของคนอาโมไรต
21 แล วอิ สราเอลส งผู สื่ อสารไป 27 เพราะฉะนั้ น นั กร องบท
หาสิ โหนกษั ต ริ ย คนอาโมไรต สุภาษิตจึงร องวา "มาที่ เฮชโบน
ให สร างและสถาปนาเมื องแห ง
กลาววา
22 "ขอให ข าพเจ าผ า นแผ น ดิ น สิโหนขึ้ น
ของท าน พวกเราจะไมเลี้ ยวเขา 28 เพราะว ามี ไฟออกไปจาก
ไปในนาหรื อในสวนองุ น เราจะ เฮชโบน มี เปลวไฟออกไปจาก
ไม ดื่ มน้ํ า จากบ อ เราจะเดิ นไป เมืองแหงสิโหน ไดทําลายเมือง
ตามทางหลวงจนเราได ผ าน อารของโมอับ เจาของแหงปูชนียสถานสูงของแมน้ําอารโนน
พรมแดนเมืองของทาน"
23 แต สิ โหนไม ยอมให อิ ส รา- 29 โมอั บเอ ย วิ บัติ แก เจ า โอ
(17) อพย 15:1; สดด 150:2; 106:12 (18) อสย 33:22 (20) กดว 23:28
(21) กดว 32:33; พบญ 2:26-37; วนฉ 11:19 (22) กดว 20:16-17 (23) พบญ 2:32
(24) พบญ 2:33; ยชว 12:1 (25) อมส 2:10 (28) กดว 22:41 (29) วนฉ 11:24
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ชนชาติ แห งพระเคโมชเอ ย เจ า 35 ดังนั้ น เขาทั้ งหลายจึงฆาโอก
ต องพิ นาศ พระเคโมชได มอบ และโอรสของท านเสีย ทั้ งประทั้ งบุ ต รชายของตนที่ หลบภั ย ชาชนทั้ งสิ้ นของทาน ไมมีเหลือ
แลวกั บบุตรสาวของตน ใหเปน ให ท านสั กคนเดี ยว และเขาทั้ ง
เชลยของสิ โหนกษั ต ริ ย คนอา- หลายก็เขายึดแผนดินของทาน
โมไรต
กษัตริยเมืองโมอับ
30 เราทั้ งหลายได ยิงเขาทั้ งปวง
จางบาลาอัมใหสาปแชง
เฮชโบนพิ นาศจนถึ งดี โบน เรา
คนอิสราเอล
ได กวาดล างถึ งโนฟาหเสี ยคือถึง
แล วคนอิ สราเอลก็ ยก
เมเดบา"
ออกไปตั้ งค ายอยู ณ
31 ดั งนั้ นอิ สราเอลได อาศั ยอยู ที่ ราบโมอั บซึ่ งอยู ฟากแม น้ํ า
ในแผนดินคนอาโมไรต
จอรแดนขางนี้ ใกลเมืองเยรีโค
อิสราเอลยึดแผนดิน
2ฝ ายบาลาคบุ ตรชายศิ ปโปร ได
ของเมืองบาชาน
เห็ น การทั้ งปวงซึ่ งอิ สราเอลได
32 และโมเสสใช คนไปสอด กระทําตอคนอาโมไรต
แนมเมื องยาเซอร และเขาทั้ ง 3 ทั้ งโมอั บก็ ค รั่ นคร า มต อ ชน
หลายได ยึ ดชนบทของเมื องนั้ น ชาตินั้ นนักหนา เพราะเขามี คน
และขั บไล ค นอาโมไรต ที่ อยู ที่ มากด วยกั น โมอั บกลั วคนอิ สนั่ นเสีย
ราเอลลานทีเดียว
33 แล วเขาก็ เลี้ ยวยกเดิ นไป 4 โมอั บจึ ง พู ดกั บพวกผู ใหญ
ตามทางเมื องบาชาน และโอก ของเมื องมี เดี ยนว า "คนเหล า
กษั ต ริ ย เ มื อ งบาชานก็ อ อกมา นี้ จะมาเลี ยกิ นสารพั ดที่ ล อ ม
ทั้ งตั วท านกั บพลไพร ทั้ งสิ้ นของ รอบเราอยู หมด เหมื อนวั วเลี ย
ทาน เพื่ อสู รบกับเขาที่ เอเดรอี
กินหญาในนา" บาลาคบุตรชาย
34 แต พระเยโฮวาห ตรั สกั บโม- ศิ ปโปร เป นกษั ตริ ย เ มื อ งโมอั บ
เสสวา "อยากลัวเขาเลย เพราะ ในเวลานั้ น
เราได ม อบเขาไว ในมื อ ของเจ า 5ท านใช ผู สื่ อสารไปยั งบาลาอั ม
แล ว ทั้ งบรรดาพลไพร ของเขา บุ ตรชายเบโอร ที่ เปโธร ใกล
และแผนดิ นของเขา และเจ าจะ แม น้ํ า ในแผ น ดิ น อั น เป น บ า น
กระทําแก เขาอย างเจ าได กระทํา เกิดเมืองนอนของทานโดยกลาว
แก สิ โหนกษั ตริ ย คนอาโมไรต ผู วา "ดูเถิด ชนชาติหนึ่ งออกมา
อยู ที่ เฮชโบน"
จากอียิปต ดู เถิ ด เขาทั้ งหลาย

22

(30) กดว 32:3, 34 (32) กดว 32:1, 3, 35 (33) พบญ 3:1
(34) กดว 21:24 (35) พบญ 3:3-4; 29:7 (1) กดว 33:48-49
(2) ยชว 24:9 (3) อพย 15:15 (4) กดว 25:15-18; 31:1-3 (5) กดว 23:7; 31:8, 16
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เขาแผคลุมพื้ นแผนดินโลก กํา- 11 `ดูเถิด ชนชาติหนึ่ งออกจาก
ลังพักอยู ตรงขามขาพเจา
อี ยิ ปต ม าแผ ค ลุ ม พื้ นแผ น ดิ น
6ฉะนั้ น ขอเชิญมาเถิด บัดนี้ ขอ โลก ขอเชิญมาเถิด ขอสาปแชง
สาปแช งชนชาติ นี้ ให แก ข าพเจ า เขาทั้ งหลายใหแก ขาพเจ า ชะเพราะเขาเข ม แข็ ง กว า ข าพเจ า รอยข า พเจ า จะรบชนะเขาและ
มาก ชะรอยข าพเจ าจะสามารถ ขับไลเขาออกไปได'"
รบชนะเขาและขั บไล เขาออกไป 12 พระเจ าตรั ส กั บบาลาอั ม ว า
จากแผ นดิ นได เพราะข าพเจ า "เจาอย าไปกั บเขาทั้ งหลาย เจ า
ทราบอยู ว า ถ าท านอวยพรแก อย าแช งชนชาติ นั้ น เพราะเขา
ผู ใด ผู นั้ นจะเป นไปตามพรนั้ น ทั้ งหลายเปนคนที่ ไดรับพร"
และทานสาปแชงผู ใด ผู นั้ นก็ถูก 13 รุ งเช าบาลาอั มก็ ลุ กขึ้ นกล าว
สาปแชง"
แก เจ านายของบาลาคว า "จง
7ดั งนั้ น พวกผู ใหญ ของเมื อง กลั บไปแผ นดิ นของท านเถิ ด
โมอั บกั บพวกผู ใหญ ของเมื อ ง เพราะพระเยโฮวาหทรงปฏิเสธมิ
มี เดี ยนก็ ถื อ ค า การทํา อาถรรพ ใหเราไปกับทาน"
นั้ นออกไป ครั้ นเขาทั้ งหลายมา 14 เพราะฉะนั้ น เจ านายแห ง
ถึ งบาลาอั ม ก็ บอกคําของบา- โมอั บก็ ลุ กขึ้ นกลั บไปหาบาลาค
ลาคแกเขา
กล าวว า "บาลาอั มปฏิ เสธไม
8บาลาอั มกล าวแก คนเหล านั้ น ยอมมากับเรา"
ว า "คื นนี้ จงค างที่ นี่ ก อน เมื่ อ 15 บาลาคได ส ง พวกเจ านายไป
พระเยโฮวาห ตรั สอย างไรแก ข า อี กครั้ งหนึ่ ง มี จํานวนมากกว า
แลว ขาจึงจะนําคํานั้ นมาแจงแก และมีเกียรติยศมากกวารุ นกอน
ท านทั้ งหลาย" ดั งนั้ นเจ าเมื อง 16 เขาทั้ งหลายมาถึ ง บาลาอั ม
แห งโมอั บจึงยั บยั้ งอยู กับบาลา- กล าวแก ท านว า "บาลาคบุ ตร
อัม
ชายศิ ปโปร กล าวดั งนี้ ว า `ขอ
9และพระเจ าเสด็ จมาหาบาลา- อย าให มี อะไรขั ดขวางท านที่ จะ
อั มตรั สว า "คนที่ มาอยู กั บเจ า ไปหาขาพเจาเลย
คือผู ใด"
17 เพราะข าพเจ า จะให เกี ยรติ
10 บาลาอัมทูลพระเจาวา "บา- แก ท านอย างสู งแน ท านจะให
ลาค บุ ตรชายศิ ปโปร กษั ตริ ย ข าพเจ าทําอะไรให ข าพเจ าจะ
เมื องโมอั บได ใช เขาทั้ งหลายมา กระทําตาม ขอเชิ ญมาสาปแช ง
แจงแกขาพระองควา
ชนชาตินี้ ใหแกขาพเจา'"
(6) กดว 22:12, 17; 23:7-8 (7) 1 ซมอ 9:7-8
(8) กดว 22:19 (9) ปฐก 20:3; กดว 20:20
(12) กดว 23:20; รม 11:28 (17) กดว 22:6; 24:11

04_num.pub
page 56

Friday, December 09, 2005 08:44

หนา 327
กันดารวิถี 22
18 แต บาลาอั มได ตอบคนใช 24 แล วทู ตสวรรค ของพระเยของบาลาคว า "แม วาบาลาคจะ โฮวาห มายื นอยู ในทางแคบระให เงิ นและทองเต็ มบ านเต็ ม หวางสวนองุ น มี กําแพงทั้ งสอง
เรือนของทานแกขาพเจา ขาพ- ขางทาง
เจ าจะกระทํ า อะไรนอกเหนื อ 25 เมื่ อลาเห็ น ทู ต สวรรค ของ
พระบั ญชาของพระเยโฮวาหพระ พระเยโฮวาห มั นก็ ดั นไปติ ดกําเจ าของข าพเจ าไมได ไม วาเล็ ก แพง หนี บเท าของบาลาอั มเข า
หรือใหญ
กับกําแพง บาลาอัมก็ตีลาอีก
19 ฉะนั้ นบั ดนี้ ขอท านยั บยั้ งอยู 26 แล วทู ตสวรรค ของพระเยที่ นี่ สั กคื นหนึ่ งก อนด วย เพื่ อ โฮวาหก็เดินไปข างหนายืนอยู ใน
ข าพเจ าจะทราบว าพระเยโฮวาห ที่ แคบ ไมมีทางที่ จะหลีกไปขาง
จะตรั ส เพิ่ มเติ ม ประการใดแก ขวาหรือขางซาย
ขาพเจาบาง"
27 เมื่ อลาเห็ น ทู ต สวรรค ของ
20 และพระเจ าเสด็ จมาหาบา- พระเยโฮวาห มั นก็ หมอบลง
ลาอั มในกลางคื นตรั สแก เขาว า บาลาอั มยั งคงนั่ งอยู บนหลั ง
"ถ ามี ผู ชายมาเรี ยกเจ าจงลุ กขึ้ น บาลาอั มก็ โกรธ จึ งเอาไม เท า
ไปกับเขา แตเจาจงกระทําตามที่ ของเขาตีลา
เราสั่ งเจาเทานั้ น"
28 แล วพระเยโฮวาห เ ป ด ปาก
21 ดั งนั้ น รุ งเช าบาลาอั มก็ ลุ ก ลา มั นจึ งพู ดกั บบาลาอั มว า
ขึ้ นผูกอานลา ไปกับเจานายแหง "ข าพเจ าได กระทําอะไรแก ท าน
โมอับ
ทานจึงไดตีขาพเจาถึงสามครั้ ง"
22 แต พระเจ าทรงกริ้ วต อ บา- 29 บาลาอัมพูดกับลาวา "เพราะ
ลาอั มเพราะเขาไป ดั งนั้ นทู ต เจ าได แกล งเรา เราอยากจะมี
สวรรค ของพระเยโฮวาห มายื น ดาบอยู ในมื อเดี๋ ยวนี้ เราจะได
เป นผู สกั ดทางบาลาอัมไว ฝ าย ฆาเจาเสีย"
บาลาอั มขี่ ลามี คนใช ส องคนไป 30 ลาก็ พู ดกั บบาลาอั ม ว า
กับเขา
"ข าพเจ าไม ใช ลาของท านที่ ท าน
23 เมื่ อลานั้ นเห็ นทู ตสวรรค ขั บขี่ อยู ทุ กวั นตลอดชี วิ ตจนบั ด
ของพระเยโฮวาห ถื อดาบยื นอยู นี้ ดอกหรือ ขาพเจาไดเคยกระในหนทาง ลาก็ เลี้ ยวออกนอก ทําเช นนี้ แกท านหรือ" บาลาอัม
ทาง เขาไปในทุ งนา บาลาอัมจึง ก็บอกวา "ไมเคย"
ตีลาใหกลับไปทางเดิม
31 แลวพระเยโฮวาหทรงเบิกตา
(18) กดว 22:38; 24:13 (19) กดว 22:8 (20) กดว 22:9, 35; 23:5, 12, 16, 26
(22) อพย 4:24 (23) ยชว 5:13; 2 พกษ 6:17 (28) 2 ปต 2:16 (29) สภษ 12:10
(30) 2 ปต 2:16 (31) ปฐก 21:19; 2 พกษ 6:17; ลก 24:16, 31
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บาลาอั ม เขาจึ งเห็ นทู ตสวรรค 37 บาลาคพู ดกั บบาลาอั มว า
ของพระเยโฮวาห ถื อดาบยื นอยู "เราได อุตสาหใช คนไปเชิ ญท าน
ในหนทาง บาลาอั มก็ ก มศี รษะ มามิ ใชหรือ เหตุ ไฉนท านไม มา
ซบหนาลงกราบ
หาเราเลา เราไมสามารถที่ จะให
32 และทู ต สวรรค ของพระเย- เกียรติแกทานหรือ"
โฮวาหพูดกับบาลาอัมวา "ทําไม 38 บาลาอัมพูดกับบาลาควา "ดู
เจาจึงตีลาของเจาถึงสามครั้ ง ดู เถิด ขาพเจามาหาทานแลว บัด
เถิ ด เรามาห ามเจา เพราะการ นี้ ข า พเจ า จะกล า วอะไรได เ ล า
ประพฤติของเจาขัดขืนเรา
คํ า ซึ่ งพระเจ าใส ปากข าพเจ า
33 ลาได เห็ นเราและหลี กไปต อ ขาพเจาตองกลาว"
หน าเราถึ งสามครั้ ง ถ ามั นมิ ได 39 แล ว บาลาอั ม ไปกั บ บาลาค
หลี กไปจากเรา เราจะได ฆ าเจ า ถึงตําบลคีริยาทหุโซท
เสี ยแล วเมื่ อตะกี้ นี้ แน และให 40 ณ ที่ นั่ นบาลาคเอาวั วและ
ลารอดตายไป"
แกะถวายบูชา แลวสงไปใหบา34 แล วบาลาอั มพู ดกั บทู ต ลาอั ม และเจ า นายที่ อยู กั บเขา
สวรรค ของพระเยโฮวาห ว า บาง
"ข าพเจ าได กระทําบาป เพราะ 41 ตอมา รุ งขึ้ นบาลาคก็พาบาขาพเจาไมทราบวาท านยืนอยู ใน ลาอั ม ขึ้ นไปยั ง ปู ช นี ยสถานสู ง
หนทางกั้ นข าพเจ า ฉะนั้ นบั ดนี้ ของพระบาอั ล จากที่ นั่ นก็ ได
ถ าท านไม เห็ นชอบ ข าพเจ าจะ เห็ นประชาชนส วนที่ อยู ใกล ที่
กลับไปเสีย"
สุด
35 แล วทู ตสวรรค ของพระเยพระเจาทรงดลใจบาลาอัม
โฮวาหพูดกับบาลาอัมวา "จงไป
ใหอวยพรคนอิสราเอล
กั บชายเหล านั้ นเถิ ด แต เจ าจง
บาลาอั มพู ดกั บบาลาค
พู ด เฉพาะคํ า ที่ เราให เ จ า พู ด "
ว า "ท านจงสร า งแท น
ดั งนั้ น บาลาอั ม ก็ ไปกั บเจ านาย บูชาใหขาพเจาที่ นี่ เจ็ดแทน และ
ของบาลาคตอไป
จั ดวั วผู เจ็ ดตั ว แกะผู เจ็ ดตั วให
36 เมื่ อบาลาคไดยินว าบาลาอั ม ขาพเจา"
มาแลว ทานจึงออกไปรับบาลา- 2 บาลาคก็ กระทํ า ตามคํ า ของ
อั มที่ เมื องโมอั บที่ สุ ดปลาย บาลาอั ม บาลาคและบาลาอั ม
พรมแดนซึ่ ง เกิ ดขึ้ นด วยแม น้ํ า เอาวั วผู ตั วหนึ่ ง แกะผู ตั วหนึ่ ง
อารโนน
กระทําบูชาที่ แทนบูชาทุกแทน

23

(32) 2 ปต 2:14-15 (34) 1 ซมอ 15:24, 30; 26:21 (35) กดว 22:20
(36) ปฐก 14:17; กดว 21:13 (37) กดว 22:17; 24:11 (38) กดว 23:26; 24:13
(41) กดว 21:28; พบญ 12:2 (1) กดว 23:29 (2) กดว 23:14, 30
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3แล วบาลาอั มพู ดกั บบาลาคว า 9เพราะขาพเจาได ดูเขาจากยอด
"จงยืนอยู ใกลเครื่ องเผาบูชาของ ผา จากเนิ นสู งข าพเจ าได เห็ น
ท านแล วข าพเจ าจะไป ชะรอย เขาแนะ ดูเถิด ชนชาติหนึ่ งอยู
พระเยโฮวาห จะเสด็ จมาหา ลํ า พั งและมิ ได นั บเข าในหมู
ขาพเจาและสิ่ งใดที่ พระองค สํา- ประชาชาติ
แดงแกขาพเจา ขาพเจาจะบอก 10 ใครจะนั บผงคลี ดิ นของยาทาน" แลวเขาก็ขึ้นไปยังที่ สูง
โคบได หรื อนั บหนึ่ งในสี่ ของ
4 พระเจ า ทรงพบกั บบาลาอั ม อิ สราเอลได ขอให ขาพเจ าตาย
และบาลาอั ม กราบทู ลพระองค อย างคนชอบธรรม
และขอ
ว า "ข าพระองค ได จั ดแท นบู ชา ให สุ ดปลายชี วิ ตของข าพเจ า
เจ็ ดแท น ทั้ งได จั ดวั วผู ตั วหนึ่ ง เหมือนอยางของเขา"
และแกะผู ตั ว หนึ่ งบู ช าอยู ทุ ก 11 แล วบาลาคพู ดกั บบาลาอั ม
แทน"
ว า "ท านได กระทําอะไรแก เรา
5พระเยโฮวาห ทรงใส ถ อยคําใน เล า เราเชิญทานให มาแช งพวก
ปากของบาลาอั มและตรั สว า ศั ตรู ของเรา ดู เถิ ด ท านไม ได
"จงกลั บไปหาบาลาคแล วจงพู ด กระทําอะไรแก เขานอกจากอวย
อยางนั้ น"
พรเขา"
6บาลาอั ม จึ งกลั บไปหาบาลาค 12 เขาจึ งตอบว า "ข าพเจ าไม
และดูเถิด บาลาคกับบรรดาเจา ต อ งระวั ง ที่ จะกล า วคํ า ซึ่ งพระ
นายแห งโมอั บ ยื นอยู ที่ ข าง เยโฮวาหใสในปากขาพเจาหรือ"
เครื่ องเผาบูชาของทาน
13 บาลาคพู ดกั บเขาว า "เชิ ญ
7บาลาอั มได กล าวกลอนภาษิ ต ท านไปอี กที่ หนึ่ งกั บ ข าพเจ า
ของเขาวา "บาลาคไดพาขาพเจา เถิด ซึ่ งทานจะดูเขาจากที่ นั่ นได
มาจากอารั ม ท านกษั ตริ ย ของ ทานจะเห็ นเพี ยงสวนที่ ใกลที่ สุด
โมอั บได พาข าพเจ ามาจากภู เขา และจะไมเห็นคนทั้ งหมด จากที่
ทางตะวันออก กลาววา `มาเถิด นั่ นท านจงแช ง เขาทั้ งหลายให
มาแช งยาโคบเพื่ อข าพเจ า มา ขาพเจาเถิด"
เถิด มาประณามอิสราเอล'
14 แล วบาลาคก็ พาบาลาอั มมา
8ข าพเจ า จะแช ง ผู ที่ พระเจ าไม ถึ งนาของโศฟ ม ขึ้ นถึ งยอดเขา
ทรงแช งได อย างไร ข าพเจ าจะ ปสกาห สรางแทนบูชาเจ็ดแทน
ประณามผู ที่ พระเยโฮวาห ไม และจัดวัวผู ตัวหนึ่ งและแกะผู ตัว
ทรงประณามไดอยางไร
หนึ่ งบูชาอยู บนทุกแทน
(3) กดว 23:15; 24:1 (4) กดว 23:16 (5) กดว 22:20, 35, 38; 23:16; พบญ 18:18
(7) กดว 22:5-6, 11, 17; พบญ 23:4 (8) กดว 22:12; อสย 47:12 (9) อพย 33:16
(10) ปฐก 13:16; 22:17 (11) กดว 22:11 (12) กดว 22:38 (14) กดว 23:1-2
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15 บาลาอั มพู ดกั บบาลาคว า อิสราเอล พระเยโฮวาห พระเจา
"จงยืนอยู ขางเครื่ องเผาบู ชาของ ของเขาอยู กั บเขา และเสี ยงโห
ท านเถิ ด ขณะที่ ข าพเจ าไปพบ รองถวายพรพระมหากษัตริ ยอยู
พระเยโฮวาหตรงโนน"
ทามกลางเขา
16 แล วพระเยโฮวาห ทรงพบ 22 พระเจ า ทรงนําพวกเขาออก
บาลาอั ม และทรงใส ถ อ ยคํ า ใน จากอี ยิ ปต พระองค ทรงเป น
ปากของเขาตรั สว า "จงกลั บไป เสมือนพลังแหงมายูนิคอน
หาบาลาค และจงพูดอยางนั้ น"
23 ไม มี การถื อลางต อ ต านยา17 บาลาอั มก็ กลั บมาหาบาลาค โคบ ไม มี การทํานายต อต าน
ดู เถิ ด เขายื นอยู ข างเครื่ องเผา อิ สราเอล ถึ งเวลาแล วยาโคบ
บูชาของทาน มีเจานายแหงโม- และอิ สราเอลก็ จะได รั บคําบอก
อับยืนอยู กับทาน บาลาคจึงถาม วา `พระเจาจะทรงกระทําอะไร'
เขาว า "พระเยโฮวาห ตรั สว า 24 ดูเถิด ชนชาติ หนึ่ งซึ่ งลุกขึ้ น
กระไร"
อยางสิงโตผู ยิ่ งใหญ และยืนขึ้ น
18 บาลาอั มก็ ได กล าวกลอน อยางสิงโตหนุ ม ไมยอมนอนจน
ภาษิตของเขาวา "บาลาค ลุกขึ้ น กว าจะกิ นเหยื่ อเสี ย และดื่ ม
เถิ ดและคอยฟ ง บุ ตรชายของ เลือดของสิ่ งที่ ฆาตาย"
ศิปโปร จงฟงขาพเจาเถิด
25 แล วบาลาคจึ งพู ดกั บบาลา19 พระเจ า มิ ใ ช ม นุ ษย จึ ง มิ ไ ด อั ม "อย าแช งเขาเลย ทั้ งอย า
มุ สา และมิ ได เป นบุ ตรของ อวยพรแกเขา"
มนุ ษย จึ งไม ต องกลั บใจ ที่ พระ 26 แต บาลาอั ม ตอบบาลาคว า
องคตรัสไปแล ว พระองคก็จะมิ "ขาพเจาไมได บอกทานแลวหรือ
ทรงกระทําตามหรือ ที่ พระองค ว า `ทุ กสิ่ งที่ พระเยโฮวาห ตรั ส
ทรงลั่ นวาจาแลว จะไมทรงกระ- ขาพเจาจะตองกระทําตาม'"
ทําใหสําเร็จหรือ
27 บาลาคจึ งพู ดกั บบาลาอั มว า
20 ดู เถิ ด ข าพเจ าได รั บพระ "มาเถิด ขาพเจาจะพาทานไปอีก
บั ญชาให อวยพร พระองค ได ที่ หนึ่ ง ชะรอยพระเจ าจะทรง
ทรงอํานวยพร และข าพเจ าจะ โปรดใหทานแชงเขาเพื่ อขาพเจา
เรียกกลับไมได
จากที่ นั่ น"
21 พระองค ได ทอดพระเนตรว า 28 บาลาคก็ พาบาลาอั ม ไปถึ ง
ไม มี ความชั่ วช าในยาโคบ และ ยอดเขาเปโอร ซึ่ งมองลงมาเห็น
ทรงเห็ นว า ไม มี ความชั่ วร า ยใน เยชิโมน
(16) กดว 22:35; 23:5 (18) วนฉ 3:20 (19) กดว 11:23; 1 ซมอ 15:29
(20) ปฐก 12:2; 22:17 (21) พบญ 33:5; สดด 89:15-18 (22) กดว 24:8
(23) สดด 31:19 (24) ปฐก 49:9, 27 (26) กดว 22:38 (28) กดว 21:20
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29 แล วบาลาอั มบอกกั บบาลาค เหมื อนสวนซึ่ งอยู ข างแม น้ํ า
ว า "จงสร างแท นบู ชาที่ นี่ เจ็ ด เหมือนตนกฤษณาซึ่ งพระเยโฮแท นให ขาพเจ า จั ดวั วผู เจ็ ดตั ว วาห ทรงปลู กไว เหมื อนต นสน
และแกะผู เจ็ดตัวใหขาพเจาที่ นี่ " สีดารที่ อยู ขางลําน้ํา
30 บาลาคจึ ง กระทํา ตามที่ บา- 7น้ํ า จะไหลออกจากถั ง ของเขา
ลาอัมไดบอก และถวายบูชาวัวผู และเชื้ อสายของเขาจะมี อยู ตาม
ตั วหนึ่ งและแกะผู ตั ว หนึ่ งบน ลําน้ํ า เป นอั นมาก กษั ตริ ย ของ
แทนทุกแทน
เขาจะสู งกว ากษั ตริ ยอากั ก ราช
คําพยากรณของบาลาอัม
อาณาจักรของเขาจะรุ งเรือง
เมื่ อบาลาอั มเห็ นว า 8 พระเจ า ผู ทรงนํ า เขาออกมา
พระเยโฮวาห ท รงพอ จากอียิปต ทรงเปนเสมือนพลัง
พระทัยที่ จะใหอวยพรแก อิสรา- แห งม ายูนิ คอน เขาจะกินประเอล บาลาอัมก็หาไดไปแสวงหา ชาชาติ ซึ่ งเป นศั ตรู เสี ย และหั ก
ลางอย างครั้ งก อนๆไม แต มุ ง กระดู กของศั ตรู เหล านั้ น และ
แทงเขาทั้ งหลายทะลุดวยลูกศร
หนาตรงไปยังถิ่ นทุรกันดาร
2บาลาอั มเงยหน าดู เห็ นอิ สรา- 9เขาหมอบลงและนอนลงอย าง
เอลอยู เป น ค า ยๆตามตระกู ล สิงโต เขาเหมือนสิงโตผู ยิ่งใหญ
แล วพระวิ ญญาณของพระเจ ามา ใครเล า จะมาปลุ ก ให เ ขาลุ กขึ้ น
ผู ใดที่ อวยพรแก ทาน ขอให เขา
อยู บนเขา
3 เขาจึ ง กล า วกลอนภาษิ ตของ ไดรับพร ผู ใดที่ แชงทาน ขอให
เขาวา "คําพยากรณของบาลาอัม เขาไดรับคําแชง"
บุตรชายเบโอร คําพยากรณของ 10 บาลาคก็ โกรธบาลาอั ม จึ ง
ตบมือ แลวบาลาคพูดกับบาลาชายที่ หูตาแจง
4คําพยากรณ ของผู ที่ ได ยินพระ อั มว า "เราเชิ ญท านมาให แช ง
วจนะของพระเจ า ผู เห็ นนิ มิ ต ศัตรูของเรา และดูเถิด ทานได
ขององคผู ทรงมหิทธิฤทธิ์ ไดลม อวยพรแกเขาถึงสามครั้ ง
ลงจนเกิดความมึนงง แตตาไมมี 11 ฉะนั้ นบัดนี้ จงหนีไปยังที่ อยู
ของทานเถิด เราไดกลาววา เรา
สิ่ งใดบัง
5โอ ยาโคบเอย เต็นทของทาน จะใหเกียรติแกทานแนแท แตดู
ชางงามเหลือเกิน โอ อิสราเอล เถิด พระเยโฮวาหทรงขัดขวางมิ
ใหทานไดรับเกียรติ"
เอย คายของทานก็งาม
6 เหมื อนหุ บเขาที่ ยื ดไปไกล 12 แต บาลาอั มพู ดกั บบาลาคว า
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(1) กดว 23:3, 15 (2) กดว 2:2, 34; 1 ซมอ 10:10 (3) กดว 23:7, 18
(4) 1 ซมอ 19:24; อสค 1:28 (6) สดด 1:3; 104:16 (7) กดว 24:20; 1 ซมอ 15:8-9
(8) กดว 14:9 (9) ปฐก 12:3; 27:9 (10) กดว 23:11; นหม 13:2 (11) กดว 22:17
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"ข า พเจ า มิ ไ ด บอกผู สื่ อสารซึ่ ง จากอิสราเอล จะตี เขตแดนของ
ท านใช ให ไปหาข าพเจ านั้ นแล ว โมอั บและทํ า ลายบรรดาลู ก
หรือวา
หลานของเชท
13 `แม ว าบาลาคจะให เงิ นและ 18 ฝ ายเอโดมจะตกเป นของคน
ทองเต็ มบ านเต็ ม เรื อนของเขา อื่ น เสอีรจะตกเปนของศัตรูของ
แก ข าพเจ า ข าพเจ าจะกระทํา เขาด วย ฝ ายอิ สราเอลได แสดง
อะไรนอกเหนื อ พระบั ญชาของ วีรกรรมแลว
พระเยโฮวาห ไมได ที่ จะทําตาม 19 ผู หนึ่ งที่ ออกมาจากยาโคบ
ใจข าพเจ าไม วาดี หรื อชั่ ว พระ จะครอบครอง และชาวเมื องที่
เยโฮวาห ตรั สประการใด ข าพ- รอดตาย ผู นั้ นจะทําลายเสีย"
เจาจะพูดอยางนั้ น'
20 แล วบาลาอั ม มองดู ค นอา14 ดู เถิ ด บั ดนี้ ข าพเจ าจะกลั บ มาเลข และกล าวกลอนภาษิ ต
ไปสู ชนชาติของขาพเจา มาเถิด ของเขาว า "อามาเลขเป นประข าพเจ าจะสํา แดงให ท านทราบ ชาชาติ ที่ หนึ่ ง แต ในที่ สุ ดจะถึ ง
ว า ชนชาติ นี้ จะกระทําประการ ซึ่ งการทําลายอันถาวร"
ใดแก ชนชาติ ของท านในวั นข าง 21 และเขามองดู คนเคไนต และ
หนา"
กลาวกลอนภาษิตของเขาวา "ที่
15 เขาก็ ก ล าวกลอนภาษิ ต ของ อาศัยของทานเขมแข็งมาก และ
เขาวา "คําพยากรณของบาลาอัม รังของทานก็วางอยู ในศิลา
บุตรชายเบโอร คําพยากรณของ 22 แต อย างไรก็ ตามคนเคไนต
ชายผู ที่ หูตาแจง
ก็ ต องถู กกวาดล าง อี กนานเท า
16 คํ า พยากรณ ของผู ที่ ได ยิ น ใดเลา พวกอัสชูรจะมากวาดเจา
พระวจนะของพระเจา และทราบ ไปเปนเชลย"
ถึ งพระป ญญาของพระองค ผู สู ง 23 และบาลาอั มกล าวกลอน
สุ ด ผู เห็ นนิ มิ ตขององค ผู ทรง ภาษิ ตของเขาว า "อนิ จจาเอ ย
มหิ ทธิ ฤทธิ์ ได ล มลงจนเกิ ด เมื่ อพระเจ า ทรงกระทํ า เช น นี้
ความมึนงง แตตาไมมีสิ่ งใดบัง
ใครจะมีชีวิตอยู ได
17 ข าพเจ าจะเห็นเขา แตไมใช 24 แต กําป นจะมาจากเขตแดน
อย างเดี๋ ยวนี้ ข าพเจ าจะดู เขา เมื อ งคิ ท ธิ ม ทํ า ลายอั สชู รและ
แต ไม ใช อย างใกล ๆนี้ ดาวดวง เอเบอร และเขาจะถูกทําลายอัน
หนึ่ งจะเดิ น ออกมาจากยาโคบ ถาวรดวย"
และธารพระกรอั นหนึ่ งจะขึ้ นมา 25 แล วบาลาอั มก็ลุ กขึ้ นกลั บไป
(14) ปฐก 49:1 (17) ปฐก 49:10; มธ 2:2; วว 1:7
(18) 2 ซมอ 8:14 (19) ปฐก 49:10; อมส 9:11
(24) ปฐก 10:4, 21, 25; อสค 27:6 (25) กดว 31:8
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ที่ อยู ของเขา และบาลาคก็ ไป ที่ ชุมนุม
ตามทางของตนดวย
7ครั้ นฟ เนหั สบุ ตรชายเอเลอาอิสราเอลไหวรูปเคารพ
ซาร บุตรชายของอาโรนปุโรหิต
เห็ น ดั ง นั้ นก็ ลุ ก ขึ้ นไปจากชุ ม
และเลนชู กับหญิงชาวโมอับ
เมื่ ออิ สราเอลพั กอยู ใน นุมชน มือถือทวน
เมื องชิทธิม ประชาชน 8 ติ ด ตามชายอิ ส ราเอลคนนั้ น
เขาไปในเต็นท และแทงทะลุเขา
ก็ไดเริ่ มเลนชู กับหญิงชาวโมอับ
2 หญิ ง เหล า นี้ ก็ เ ชิ ญประชาชน ทั้ งคู ทั้ งชายอิสราเอลและหญิง
ใหไปกระทําบูชาตอพระของนาง คนนั้ น ทองของนางก็ทะลุ แลว
ประชาชนก็ รั บประทานและ ภัยพิบัติในคนอิสราเอลก็สงบ
9แต อย างไรก็ ตาม คนที่ ตาย
กราบไหวพระของนาง
3ดั งนั้ น อิ สราเอลก็ เขาถื อพระ ดวยภัยพิบัติมีสองหมื่ นสี่ พันคน
บาอัลแหงเปโอร และพระเยโฮ- 10 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
วา
วาหทรงพระพิโรธตออิสราเอล
4และพระเยโฮวาห ตรั สกั บโม- 11 "ฟ เนหั ส บุ ตรชายเอเลอาเสสว า "จงนําหั วหน าทั้ งหลาย ซาร บุตรชายอาโรนปุโรหิต ได
ของประชาชนแขวนตากแดดไว ยั บยั้ งความกริ้ วของเราต อ คน
ตอพระพักตรพระเยโฮวาห เพื่ อ อิ สราเอล ในการที่ เขามี ความ
ว าพระพิ โรธอั นเกรี้ ยวกราดของ กระตื อ รื อ ร นเพราะเห็ น แก เรา
พระเยโฮวาห จะหั นเหไปจาก ในท ามกลางประชาชน ดั งนั้ น
เราจึ ง มิ ได เผาผลาญคนอิ สราอิสราเอลเสีย"
5และโมเสสบอกพวกผู วิ นิ จฉั ย เอลเสียดวยความหึงหวงของเรา
ของอิสราเอลวา "ทานทุกคนจง 12 ดังนั้ นจงกลาววา `ดูเถิด เรา
ฆ าคนของท านที่ เข าถื อพระบา- ใหพันธสัญญาสันติสุขแกเขา
13 พั น ธสั ญญานั้ นจะเป น ของ
อัลแหงเปโอรเสีย"
6และดูเถิ ด มีชายอิ สราเอลคน เขา และของเชื้ อสายของเขาที่
หนึ่ งพาหญิ งคนมี เดี ยนคนหนึ่ ง มาภายหลังเขา เปนพันธสัญญา
เข ามาในหมู พี่ น อ งของเขาต อ แห ง ตํ า แหน ง ปุ โรหิ ต อั น ถาวร
สายตาของโมเสส และทามกลาง เพราะเขามี ค วามกระตื อ รื อ ร น
สายตาของชุ มนุ มชนทั้ งหมด เพื่ อพระเจ าของเขา และได ทํา
ของคนอิ สราเอล ซึ่ งกําลั งร อง การลบมลทินบาปคนอิสราเอล'"
ไห อ ยู หน าประตู พลั บพลาแห ง 14 ชื่ อของชายอิ ส ราเอลคนที่
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(1) กดว 31:6; 33:49; ยชว 2:1 (2) อพย 20:5; 34:15 (3) สดด 106:28-29
(4) กดว 25:11; พบญ 4:3 (5) อพย 18:21 (6) ยอล 2:17 (7) อพย 6:25
(8) กดว 16:46-48 (9) พบญ 4:3 (11) อพย 20:5 (12) อสย 54:10 (13) อพย 40:15
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ถู ก ฆ า ร วมกั บหญิ ง ชาวมี เ ดี ยน ราบโมอั บ ริ มแม น้ํ า จอร แดน
คนนั้ น ชื่ อศิ มรี บุ ตรชายของ ใกลเมืองเยรีโควา
สาลู เจ านายของครอบครัวสํา- 4 "จงทํา สํ า มะโนครั วประชาชน
คัญในตระกูลสิเมโอน
อายุ ตั้ งแต ยี่ สิบป ขึ้ นไป" ตามที่
15 และชื่ อของหญิ งชาวมี เดี ยน พระเยโฮวาห ทรงบั ญชาโมเสส
ผู ถูกฆา คื อคสบี บุตรสาวของ และคนอิ สราเอล ผู ที่ ออกจาก
ศู ร ผู เป นหั วหน าตระกู ลและ แผนดินอียิปตคือ
ครอบครัวสําคัญในมีเดียน
5รู เบน บุ ตรชายหั วป ของอิ ส16 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส ราเอล บุตรของรูเบน คือฮาโนค
วา
คนครอบครั วฮาโนค ปลลู คน
17 "จงรบกวนคนมีเดียน และสู ครอบครัวปลลู
รบกับเขา
6เฮสโรน คนครอบครัวเฮสโรน
18 เพราะเขารบกวนเจ าด วยอุ - คารมี คนครอบครัวคารมี
บาย ซึ่ งเขาลอเจาในเรื่ องเปโอร 7เหล านี้ เป นครอบครั วของคน
และในเรื่ องนางคสบี บุ ตรสาว รู เบน มี จํานวนสี่ หมื่ นสามพั น
เจ านายแห งมี เดี ยน ผู เป นน อง เจ็ดรอยสามสิบคน
สาวของพวกเขา ผู ที่ ถู กฆ าตาย 8และบุ ตรชายของป ลลู คื อ
ในวั นที่ บังเกิดภั ยพิบัติ ดวยเรื่ อง เอลีอับ
เปโอร"
9บุตรชายของเอลีอับคือ เนมูการทําสํามะโนครัว
เอล ดาธาน และอาบีรัม นี่ คือ
ดาธานและอาบี รั ม ที่ เลื อ กจาก
คนอิสราเอลเปนครั้ งที่ สอง
ตอมาภายหลังภัยพิบัติ ชุ มนุ มชน เป นผู ขัดขวางโมเสส
นั้ นพระเยโฮวาห ต รั ส และอาโรนในพรรคพวกโคราห
กั บโมเสสและเอเลอาซาร บุ ต ร เมื่ อเขาขัดขวางพระเยโฮวาห
10 และแผ นธรณี ได อ าปากออก
ชายอาโรนปุโรหิตวา
กลื
นเขาพร อมกั บโคราห เมื่ อ
2 "จงทํ า สํา มะโนครั วชุ ม นุ ม ชน
อิสราเอลทั้ งหมด อายุตั้ งแตยี่- พรรคพวกนั้ นถึงตาย เมื่ อไฟเผา
สิ บป ขึ้ นไปตามเรื อนบรรพบุ รุ ษ ผลาญเสียสองร อยหาสิบคนและ
ของเขาทั้ งหมดในอิสราเอล ผู ที่ เขาทั้ งหลายเปนเรื่ องเตือนใจ
11 แต บุตรของโคราห นั้ นหาได
จะเขาสงครามได"
3 โมเสสกั บเอเลอาซาร ปุ โรหิ ต ตายไม
ปราศรั ยกั บเขาทั้ งหลาย ณ ที่ 12 บุ ตรชายของสิ เมโอน ตาม
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(15) กดว 31:8 (17) กดว 31:1-3 (18) กดว 31:16; วว 2:14 (1) กดว 25:9
(2) อพย 30:12 (3) กดว 22:1; 31:12 (4) กดว 1:1 (5) ปฐก 46:8; อพย 6:14
(9) กดว 1:16; 16:1-2 (10) กดว 16:32-35 (11) อพย 6:24 (12) ปฐก 46:10
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ครอบครั วของเขา คื อเนมู เอล ยูดาห ตามจํานวนของเขามีเจ็ด
คนครอบครัวเนมูเอล ยามีน คน หมื่ นหกพันหารอยคน
ครอบครั วยามี น ยาคี น คน 23 บุ ตรชายของอิ สสาคาร ตาม
ครอบครัวยาคีน
ครอบครัวของเขา คือโทลา คน
13 เศ-ราห คนครอบครั วเศ- ครอบครั วโทลา ปู วาห คน
ราห ชาอูล คนครอบครัวชาอูล
ครอบครัวปูวาห
14 เหล า นี้ เป น ครอบครั วของ 24 ยาชู บ คนครอบครั วยาชู บ
คนสิ เมโอน มี จํานวนสองหมื่ น ชิมโรน คนครอบครัวชิมโรน
สองพันสองรอยคน
25 เหล า นี้ เป น ครอบครั วของ
15 บุตรของกาด ตามครอบครัว อิสสาคาร ตามจํานวนของเขามี
ของเขา คื อเศโฟน คนครอบ หกหมื่ นสี่ พันสามรอยคน
ครัวเศโฟน ฮักกี คนครอบครัว 26 บุ ตรชายของเศบู ลุ น ตาม
ฮักกี ชูนี คนครอบครัวชูนี
ครอบครัวของเขา คือเสเรด คน
16 โอสนี คนครอบครั วโอสนี ครอบครั วเสเรด เอโลน คน
เอรี คนครอบครัวเอรี
ครอบครัวเอโลน ยาเลเอล คน
17 อาโรด คนครอบครั วอาโรด ครอบครัวยาเลเอล
อาเรลี คนครอบครัวอาเรลี
27 เหลานี้ เปนครอบครัวของคน
18 เหล า นี้ เป น ครอบครั วของ เศบู ลุ น ตามจํานวนของเขามี
บุ ตรของกาด ตามจํานวนของ หกหมื่ นหารอยคน
เขามีสี่ หมื่ นหารอยคน
28 บุ ตรชายของโยเซฟ ตาม
19 บุ ตรชายของยู ดาห คื อ เอร ครอบครั วของเขา คื อมนั สเสห
และโอนัน เอรกับโอนันตายเสีย และเอฟราอิม
ในแผนดินคานาอัน
29 บุ ตรชายของมนั สเสห คื อ
20 และบุ ต รชายของยู ดาห ตาม มาคีร คนครอบครัวมาคีร มาครอบครัวของเขา คือเชลาห คน คี ร ใ ห กํ า เนิ ด บุ ต รชื่ อกิ เ ลอาด
ครอบครั วเชลาห เปเรศ คน กิเลอาด คนครอบครัวกิเลอาด
ครอบครั วเปเรศ เศ-ราห คน 30 บุ ตรชายของกิ เลอาด คื อ
ครอบครัวเศ-ราห
อีเยเซอร คนครอบครัวอีเยเซอร
21 และบุ ต รชายของเปเรศคื อ เฮเลค คนครอบครัวเฮเลค
เฮสโรน คนครอบครั วเฮสโรน 31 และอั สรี เอล คนครอบครั ว
ฮามูล คนครอบครัวฮามูล
อั สรี เอล เชเคม คนครอบครั ว
22 เหล า นี้ เป น ครอบครั วของ เชเคม
(13) ปฐก 46:10 (15) ปฐก 46:16 (17) ปฐก 46:16 (19) ปฐก 38:2; 46:12
(20) 1 พศด 2:3 (23) ปฐก 46:13; 1 พศด 7:1 (26) ปฐก 46:14
(28) ปฐก 46:20 (29) ยชว 17:1; 1 พศด 7:14-15 (30) ยชว 17:2
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32 และเชมิ ดา คนครอบครั ว 40 และบุ ตรชายของเบ-ลา คือ
เชมิ ดา เฮเฟอร คนครอบครั ว อารดและนาอามาน อารด คน
เฮเฟอร
ครอบครัวอารด นาอามาน คน
33 ส วนเศโลเฟหั ดบุ ตรชายเฮ- ครอบครัวนาอามาน
เฟอร ไม มีบุตรชายมี แต บุตรสาว 41 เหล านี้ เป นบุ ตรชายของ
ชื่ อบุ ต รสาวของเศโลเฟหั ดคื อ เบนยามินตามครอบครั วของเขา
มาลาห โนอาห โฮกลาห มิล- และจํา นวนของเขาเป น สี่ หมื่ น
คาหและทีรซาห
หาพันหกรอยคน
34 เหล า นี้ เป น ครอบครั วของ 42 ต อไปนี้ เป นบุ ตรชายของ
มนั สเสห และจํานวนของเขามี ดานตามครอบครั วของเขา คื อ
หาหมื่ นสองพันเจ็ดรอยคน
ชูฮัม คนครอบครัวชูฮัม นี่ เปน
35 ต อไปนี้ เป นบุ ตรชายของ ครอบครั ว ของดานตามครอบ
เอฟราอิ มตามครอบครั วของเขา ครัวของเขา
คื อ ชู เธลาห คนครอบครั ว 43 ครอบครั ว ทั้ งหมดของคน
ชูเธลาห เบเคอร คนครอบครัว ชู ฮั มตามจํานวนของเขา มี หก
เบเคอร ทาหาน คนครอบครัว หมื่ นสี่ พันสี่ รอยคน
ทาหาน
44 บุ ตรของอาเชอร ตามครอบ
36 บุ ตรชายของชู เธลาห คื อ ครั วของเขา คื ออิ มนาห คน
เอราน คนครอบครัวเอราน
ครอบครั วอิ มนาห อิ ชวี คน
37 เหล า นี้ เป น ครอบครั วของ ครอบครั วอิ ชวี เบรี ยาห คน
บุ ตรชายเอฟราอิ ม ตามจํานวน ครอบครัวเบรียาห
ของเขา มี สามหมื่ นสองพั นห า 45 บุ ตรชายของเบรี ยาห คื อ
รอยคน เหลานี้ เปนบุตรชายของ เฮเบอร คนครอบครั วเฮเบอร
โยเซฟตามครอบครัวของเขา
มัลคีเอล คนครอบครัวมัลคีเอล
38 บุตรชายของเบนยามิน ตาม 46 บุ ตรสาวของอาเชอร คื อ
ครอบครั วของเขา คื อ เบ-ลา เสราห
คนครอบครัวเบ-ลา อัชเบล คน 47 เหล า นี้ เป น ครอบครั วของ
ครอบครั วอั ชเบล อาหิ รั ม คน บุ ตรชายอาเชอรตามจํานวนของ
ครอบครัวอาหิรัม
เขา มีหาหมื่ นสามพันสี่ รอยคน
39 เชฟู ฟาม
คนครอบครั ว 48 บุ ตรชายของนั ฟทาลี ตาม
เชฟูฟาม หุฟาม คนครอบครัว ครอบครั วของเขา คื อยาเซเอล
หุฟาม
คนครอบครัวยาเซเอล กูนี คน
(33) กดว 27:1 (35) 1 พศด 7:20 (38) ปฐก 46:21; 1 พศด 7:6
(39) ปฐก 46:21; 1 พศด 7:12 (40) 1 พศด 8:3 (42) ปฐก 46:23
(44) ปฐก 46:17; 1 พศด 7:30 (48) ปฐก 46:24; 1 พศด 7:13
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ครอบครัวกูนี
58 ต อ ไปนี้ เป น ครอบครั วของ
49 เยเซอร
คนครอบครั ว เลวี คือคนครอบครัวลิบนี คน
เยเซอร ชิ ลเลม คนครอบครั ว ครอบครั วเฮโบรน คนครอบ
ชิลเลม
ครัวมาลี คนครอบครั วมูชี คน
50 เหล า นี้ เป น ครอบครั วของ ครอบครัวโคราห และโคฮาทให
นั ฟทาลี ตามครอบครั วของเขา กําเนิดบุตรชื่ ออัมราม
และตามจํานวนของเขามี สี่ หมื่ น 59 ภรรยาของอั มรามคื อโยเคหาพันสี่ รอยคน
เบดบุ ตรสาวของเลวี เกิ ดแก เลวี
51 จํานวนคนอิ สราเอล มี หก ที่ อี ยิปต และนางคลอดบุ ตรให
แสนหนึ่ งพันเจ็ดรอยสามสิบคน
อั มรามชื่ อ อาโรนและโมเสส
52 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส และมิเรียมพี่ สาวของเขาทั้ งสอง
วา
60 และอาโรนให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อ
53 "ให แบ งแผ นดิ นนั้ นเป น นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร และ
มรดกแก คนเหล านี้ ต ามจํานวน อิธามาร
รายชื่ อ
61 แต น าดั บ และอาบี ฮู นั้ นได
54 มรดกส วนใหญ ก็ ให แบ งแก เสี ยชี วิต เมื่ อเขาบู ชาด วยไฟที่
คนตระกู ลใหญ และมรดกส วน ผิ ด รู ปแบบต อ พระพั ก ตร พ ระ
น อยก็ให แบ งแก คนตระกูลย อม เยโฮวาห
ทุ ก ตระกู ล จะได รั บ ส วนมรดก 62 และจํานวนของเขาเป นสอง
ตามจํานวนคน
หมื่ นสามพั นคน เป นผู ชายทุ ก
55 แต ให จั บสลากแบ งแผ นดิ น คนอายุ ตั้ ง แต ห นึ่ ง เดื อนขึ้ นไป
นั้ น ให เขาได รั บมรดกตามราย เพราะเขามิ ไ ด นั บรวมไว ใ นคน
ชื่ อตระกู ล ของบรรพบุ รุ ษของ อิ สราเอล เพราะไม มี มรดกให
เขา
แกเขาทามกลางคนอิสราเอล
56 ให จั บสลากแบ ง มรดกของ 63 จํานวนคนเหล านี้ โมเสสและ
เขานั้ นตามส วนตระกู ลใหญและ เอเลอาซารปุโรหิตไดนับไว ครั้ ง
ตระกูลยอม"
เมื่ อนั บคนอิสราเอล ณ ที่ ราบ
57 ต อไปนี้ เป นคนเลวี ที่ นับตาม โมอั บ ริ มแม น้ํา จอร แดนใกล
ครอบครัวของเขา คื อเกอรโชน เมืองเยรีโค
คนครอบครั วเกอร โชน โคฮาท 64 แต ตามรายชื่ อเหล า นี้ ไม มี
คนครอบครัวโคฮาท เมรารี คน ชายสั กคนหนึ่ งซึ่ งโมเสสและ
ครอบครัวเมรารี
อาโรนปุ โรหิ ตได นั บไว ครั้ งเมื่ อ
(49) 1 พศด 7:13 (51) อพย 12:37; กดว 1:46 (53) กดว 33:54; ยชว 11:23
(54) กดว 33:54 (55) กดว 33:54 (57) ปฐก 46:11 (59) อพย 2:1-2; 6:20
(60) กดว 3:2 (61) ลนต 10:1-2 (62) กดว 1:49 (63) กดว 26:3 (64) กดว 1:1-46
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นับคนอิสราเอลในถิ่ นทุรกั นดาร 4 เหตุ ใ ดจึ ง ลบชื่ อบิ ด าของเรา
ซีนาย
จากครอบครั วของท าน เพราะ
65 เพราะพระเยโฮวาห ตรั ส เหตุ ที่ ท านไม มีบุตรชายเลย ขอ
เรื่ องเขาเหลานั้ นวา "เขาจะตอง ให เ รามี ก รรมสิ ทธิ์ ที่ ดิ นท า มตายแน ในถิ่ นทุ รกั นดาร" ไม มี กลางพี่ นองบิดาของเราดวย"
ชายสั กคนหนึ่ งเหลื ออยู นอก 5โมเสสได นําเรื่ องของเขากราบ
จากคาเลบบุ ต รชายเยฟุ น เนห ทูลตอพระพักตรพระเยโฮวาห
และโยชูวาบุตรชายนูน
6และพระเยโฮวาห ตรั สกั บโมพระราชบัญญัติเรื่ อง
เสสวา
7 "บุ ต รสาวของเศโลเฟหั ด พู ด
การไดรับมรดก
ครั้ งนั้ นบุ ตรสาวทั้ ง ถูกตองแลว เจาจงใหกรรมสิทธิ์
หลายของเศโลเฟหั ด ที่ ดิ นเป นมรดกทามกลางพี่ น อง
บุตรชายของเฮเฟอร ผู เปนบุตร บิ ดาของเขา และกระทําใหมรชายของกิเลอาด ผู เปนบุตรชาย ดกบิดาของเขาตกทอดมาถึงเขา
ของมาคี ร ผู เป นบุ ตรชายของ 8เจ าจงกล าวแก คนอิ สราเอลว า
มนั สเสห จากครอบครั วต างๆ `ถ า ผู ช ายคนหนึ่ ง ตายและไม มี
ของมนั สเสหบุตรชายของโยเซฟ บุตรชาย เจาจงใหมรดกของเขา
เขามาใกล ชื่ อบุตรสาวทั้ งหลาย ตกไปยังบุตรสาวของเขา
ของเขาคื อ มาลาห โนอาห 9และถาเขาไมมีบุตรสาว เจาจง
ให ม รดกของเขาแก พี่ น อ งของ
โฮกลาห มิลคาห และทีรซาห
2และเขาทั้ งหลายมายื น อยู ต อ เขา
หน าโมเสสและต อหน าเอเลอา- 10 และถาเขาไมมีพี่นอง เจาจง
ซารปุโรหิต และตอหนาประมุข ให ม รดกของเขาแก พี่ น องบิ ดา
และต อ หน าบรรดาชุ ม นุ มชนที่ ของเขา
ประตู พลับพลาแหงชุ มนุ มกล าว 11 และถ า บิ ดาของเขาไม มี พี่
น อง เจ าจงให มรดกของเขาแก
วา
3"บิ ดาของเราตายเสี ยในถิ่ นทุ ร ญาติ ถั ดตั ว เขาไปในครอบครั ว
กั นดาร ท านมิ ได อยู ในพวก ของเขา ให ผู นั้ นถื อกรรมสิ ทธิ์
ที่ ส องสุ มกั นต อสู พระเยโฮวาห ได ให เป นกฎเกณฑ แห งคําตั ด
ในพรรคพวกโคราห แตทานเสีย สิ นแก ประชาชนอิ สราเอล ดั งที่
ชีวิตเพราะบาปของตน และทาน พระเยโฮวาห ทรงบั ญชาโมเสส
ไว'"
ไมมีบุตรชายเลย

27

(65) กดว 14:26-35 (1) กดว 26:33; 36:1, 11
(3) กดว 14:35; 16:1-2; 26:64-65 (4) พบญ 25:6; ยชว 17:4
(5) อพย 18:13-26 (7) กดว 36:2; ยชว 17:4 (11) กดว 35:29
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โมเสสจะสิ้ นชีวิต
เขามา จงเอามื อของเจ าวางบน
12 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส เขา
วา "จงขึ้ นไปบนภูเขาอาบาริมนี้ 19 ตั้ งเขาไว ต อหน าเอเลอาซาร
และมองดูแผนดิ นซึ่ งเรามอบให ปุ โรหิ ตและต อหนาชุ มนุ มชนทั้ ง
หมด และเจาจงกําชั บเขาท ามแกคนอิสราเอล
13 และเมื่ อเจ าได เห็ นแล ว เจ า กลางสายตาของชุมนุมชน
จะถู กรวบไปอยู กั บ ประชาชน 20 เจ าจงให เกี ยรติ ยศอย างของ
ของเจ า อย างอาโรนพี่ ชายของ เจาแกเขาบาง เพื่ อใหชุมนุมชน
อิสราเอลทั้ งหมดเชื่ อฟงเขา
เจาไดถูกรวบไปนั้ น
14 เพราะว าเจ าทั้ งสองกบฏต อ 21 และเขาจะยื นอยู ต อหน าเอบั ญชาของเราในถิ่ นทุ รกั น ดาร เลอาซารปุโรหิต ผู ซึ่ งจะทูลถาม
ศิ นระหว า งที่ ชุ มนุ มชนได โต เพื่ อเขาตามหลั กตัดสินของอู ริม
แย งขึ้ น เจ ามิ ได นั บถื อเราต อ ตอพระพักตรพระเยโฮวาห และ
หน าต อตาเขาทั้ งหลายที่ น้ํานั้ น" คนทั้ งปวงจะออกไปและเข ามา
นี่ คื อน้ํ า เมรี บาห แห ง คาเดชใน ตามคําของปุโรหิต ทั้ งเขากับคน
ทั้ งปวงในอิ ส ราเอลนั้ นคื อ ชุ ม
ถิ่ นทุรกันดารศิน
โยชูวาจะเปนผู นําคนอิสราเอล นุมชนทั้ งหมด"
22 และโมเสสกระทําตามที่ พระ
แทนโมเสส
15 โมเสสกราบทู ลพระเยโฮวาห เยโฮวาหทรงบัญชาทาน ทานจึง
นําโยชูวาใหมายื นตอหน าเอเลวา
16 "ขอพระเยโฮวาห พระเจ า อาซาร ปุ โ รหิ ต และต อ หน า ชุ ม
แห ง จิ ตวิ ญญาณมนุ ษย ทั้ งปวง นุมชนทั้ งหมด
ทรงแต งตั้ ง ชายผู หนึ่ ง ไว เ หนื อ 23 และท านเอามื อวางบนโยชู วา และกําชับเขา ตามที่ พระเยชุมนุมชนนี้
17 ผู ซึ่ งจะเข า นอกออกในต อ โฮวาหตรัสสั่ งทางโมเสส
คําสั่ งสอนเรื่ อง
หน าเขา ผู ซึ่ งจะนําเขาเข าออก
เครื่ องบูชาตางๆ
เพื่ อว าชุ มนุ มชนของพระเยโฮพระเยโฮวาห ต รั ส กั บ
วาห จะมิ ได เหมื อนกั บฝู งแกะที่
โมเสสวา
ไมมีผู เลี้ ยง"
18 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ 2 "จงบั ญชาคนอิ สราเอลและ
โมเสสว า "จงนําโยชู วาบุตรชาย กล าวแก เขาว า ของบูชาของเรา
นู น ผู มี พระวิ ญญาณอยู ภายใน อาหารของเราซึ่ งเป น ของบู ช า

28

(12) กดว 33:47 (13) กดว 20:12 (14) อพย 17:7 (16) กดว 16:22; ฮบ 12:9
(17) พบญ 31:2 (18) ปฐก 41:38 (19) พบญ 3:28 (20) กดว 11:17, 28
(21) อพย 28:30 (23) พบญ 3:28; 31:7-8 (2) ลนต 3:11; 21:6, 8
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ด วยไฟ เป นกลิ่ นที่ พอพระทั ย 9ในวั นสะบาโตลู กแกะอายุ หนึ่ ง
เจ าทั้ งหลายจงเอาใจใส ที่ จะ ขวบสองตั วที่ ไม มี ตําหนิ และ
ถวายบูชาแกเราตามกาลกําหนด ยอดแป งสองในสิ บเอฟาห คลุ ก
3และเจ าจงกล าวแก เขาว า นี่ กับน้ํามันใหเปนธัญญบูชา และ
เป นเครื่ องบู ชาด วยไฟซึ่ งเจ าทั้ ง เครื่ องดื่ มบูชาคู กัน
หลายควรถวายแด พระเยโฮวาห 10 นี่ เป นเครื่ อ งเผาบู ช าทุ กวั น
คื อลู ก แกะอายุ หนึ่ งขวบไม มี สะบาโตนอกเหนื อ เครื่ องเผา
ตําหนิ สองตั ว เป นเครื่ องบู ชา บู ชาเนื องนิตย และเครื่ องดื่ มบู เนืองนิตยทุกวัน
ชาคู กัน
4เจ าจงถวายลู กแกะเป นเครื่ อง 11 เวลาต นเดื อนทุ กเดื อน เจ า
บูชาในตอนเช าตั วหนึ่ ง และลูก ทั้ งหลายจงถวายเครื่ องเผาบู ชา
แกะอี ก ตั วหนึ่ งนั้ นเจ า จงถวาย แด พระเยโฮวาห คื อวั วหนุ ม
บูชาเวลาเย็น
สองตั ว แกะผู ตั วหนึ่ ง ลู กแกะ
5 และยอดแป ง หนึ่ งในสิ บ เอ- หนึ่ งขวบไมมีตําหนิเจ็ดตัว
ฟาห เป นธั ญญบู ชา คลุ กกั บน้ํา 12 สําหรั บวั วตั วหนึ่ งจงเอายอด
มันสกัดหนึ่ งในสี่ ฮิน
แป ง สามในสิ บเอฟาห คลุ ก กั บ
6เป นเครื่ องเผาบู ชาเนื องนิ ตย น้ํามั นสําหรั บเป นธั ญญบู ชาและ
ซึ่ ง ได บั ญชาตั้ ง ไว ที่ ภู เขาซี น าย สําหรั บแกะผู ตั วหนึ่ งนั้ นจงเอา
เป นกลิ่ นที่ พอพระทั ย เป น ยอดแป งสองในสิ บเอฟาห คลุ ก
เครื่ องบู ชาด วยไฟถวายแด พระ กับน้ํามันเปนธัญญบูชา
เยโฮวาห
13 สํา หรั บลู กแกะทุ กตั วจงเอา
7ส วนเครื่ องดื่ มบู ชาคู กันนั้ นให ยอดแป งหนึ่ งในสิ บเอฟาห
ถวายหนึ่ งในสี่ ฮิ น กั บแกะตั ว คลุกกับน้ํามันเปนธัญญบูชา ให
หนึ่ ง
ในที่ บริสุทธิ์ เจาจงเท เป น เครื่ องเผาบู ช าเป น กลิ่ นที่
เครื่ องดื่ มบู ชาซึ่ งเป นเหล าองุ น พอพระทัย เปนเครื่ องบูชาด วย
ถวายแดพระเยโฮวาห
ไฟถวายแดพระเยโฮวาห
8ลู กแกะอี กตั วหนึ่ งเจ าจงถวาย 14 ส วนเครื่ องดื่ มบู ชาคู กั นนั้ น
บู ชาเวลาเย็ น เจ าจงถวายบู ชา สํ า หรั บวั วผู ตั วหนึ่ งจงเอา
ด วยไฟเช น เดี ยวกั บธั ญญบู ช า น้ําองุ นครึ่ งฮิน สําหรับแกะผู ตัว
ของเวลาเช า และเช นเดี ยวกั บ หนึ่ งจงเอาหนึ่ งในสามฮิ น สําเครื่ องดื่ มบู ชาที่ คู กั น เป นกลิ่ น หรั บลู กแกะตั วหนึ่ ง จงเอาหนึ่ ง
ที่ พอพระทัยพระเยโฮวาห
ในสี่ ฮิ น นี่ เป นเครื่ องเผาบู ชา
(3) อพย 29:38-42 (5) อพย 29:40; ลนต 2:1
(6) อพย 29:42 (7) อพย 29:42 (10) อสค 46:4
(11) กดว 10:10; 1 ซมอ 20:5 (12) กดว 15:4-12
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ประจําเดือน ทุกเดือนตลอดป
เชา ซึ่ งเปนเครื่ องบูชาเนืองนิตย
15 และเอาลู กแพะผู ตั วหนึ่ ง นั้ น
เป นเครื่ องบู ช าไถ บาปถวายแด 24 ในทํานองเดี ยวกั น เจ าจง
พระเยโฮวาห ให นํามาบู ชา ถวายเครื่ องบู ชาทุ กวั นตลอดทั้ ง
นอกเหนื อเครื่ องเผาบู ช าเนื อง เจ็ ดวั น คื อถวายอาหารเป น
นิตยและเครื่ องดื่ มบูชาคู กัน
เครื่ องบู ชาด วยไฟ เป นกลิ่ นที่
16 เดื อนที่ หนึ่ งวั น ที่ สิ บสี่ เป น พอพระทั ยพระเยโฮวาห จง
ปสกาของพระเยโฮวาห
ถวายบู ชานอกเหนื อเครื่ อ งเผา
17 และวั นที่ สิ บห า ของเดื อ นนี้ บู ชาเนื องนิ ตย และเครื่ องดื่ ม
เปนวันการเลี้ ยง จงรับประทาน บูชาคู กัน
ขนมปงไรเชื้ อเจ็ดวัน
25 และในวั นที่ เจ็ ดพวกเจ าจงมี
18 ในวั นต นให มี การประชุ ม การประชุ มบริ สุ ทธิ์ เจ าอย า
บริสุทธิ์ เจาทั้ งหลายอยากระทํา ทํางานหนักในวันนั้ น
งานหนักในวันนั้ น
26 ในวั นถวายผลรุ นแรก เมื่ อ
19 แต จงถวายบู ชาดวยไฟ เปน เจ าเอาข าวใหมมาเป นธั ญญบู ชา
เครื่ องเผาบู ชาแด พระเยโฮวาห ถวายแด พระเยโฮวาห ใ นเทศคือเอาวัวหนุ มสองตัว แกะผู ตัว กาลสั ปดาห นั้ น เจ าจงมี การ
หนึ่ ง และลู กแกะอายุ หนึ่ งขวบ ประชุ มบริ สุ ทธิ์
เจ าอย าทํา
เจ็ดตัว ดูใหดีวาไมมีตําหนิ
งานหนักในวันนั้ น
20 และเอายอดแป งคลุ กน้ํ า มั น 27 แต จงถวายเครื่ องเผาบูชาให
เป น ธั ญญบู ช าของสั ต ว เ หล านี้ เป นกลิ่ นพอพระทั ยแด พระเยสําหรั บวั วผู ตั วหนึ่ งเจ าจงถวาย โฮวาห คื อถวายวั วหนุ มสองตั ว
สามในสิ บเอฟาห และสําหรั บ แกะผู ตั วหนึ่ ง ลู กแกะอายุ หนึ่ ง
แกะผู ตัวหนึ่ งสองในสิบเอฟาห
ขวบเจ็ดตัว
21 สํา หรั บลู กแกะตั วหนึ่ งๆใน 28 และถวายยอดแป ง คลุ ก น้ํ า
ลู กแกะเจ็ ดตั วนั้ น จงเอาแป ง มันเปนธัญญบูชา คือสําหรับวัว
หนึ่ งในสิบเอฟาห
ตั วหนึ่ งถวายแป งสามในสิ บเอ22 และเอาแพะผู ตั วหนึ่ งเป น ฟาห สําหรั บแกะผู หนึ่ งตั วนั้ น
เครื่ องบู ชาไถ บาปเพื่ อทําการลบ สองในสิบเอฟาห
มลทินบาปของเจา
29 สํ า หรั บลู ก แกะเจ็ ด ตั วๆละ
23 เจ าจงถวายเครื่ องบู ชาเหล า หนึ่ งในสิบเอฟาห
นี้ นอกเหนือเครื่ องเผาบูชาตอน 30 พร อ มกั บลู กแพะผู ตั วหนึ่ ง
(15) กดว 15:24; 28:3, 22 (16) อพย 12:1-20 (17) ลนต 23:6 (18) อพย 12:16
(19) ลนต 22:20; กดว 28:31; 29:8; พบญ 15:21 (22) กดว 28:15 (25) อพย 12:16
(26) อพย 23:16; 34:22; ลนต 23:10-12; พบญ 16:9-12 (27) ลนต 23:18-19

04_num.pub
page 71

Friday, December 09, 2005 08:44

กันดารวิถี 28, 29
หนา 342
สําหรับลบมลทินของเจา
เหล านี้ เป นกลิ่ นที่ พอพระทั ย
31 นอกจากเครื่ องเผาบูชาเนื อง เป นเครื่ องบู ช าด วยไฟถวายแด
นิตยและธัญญบูชาคู กันนั้ น เจา พระเยโฮวาห
จงถวายเครื่ องบู ชาเหล านี้ และ 7ในวั นที่ สิ บเดื อนที่ เจ็ ดนี้ เจ า
เครื่ องดื่ มบูชาคู กันดวย (ดูใหดี ทั้ งหลายจงมี การประชุมบริสุ ทธิ์
วาใหปราศจากตําหนิ)"
เจ าต องถ อมใจลง อย าทําการ
เทศกาลเปาแตรและ
งานสิ่ งใด
8แต เจ าจงถวายเครื่ องเผาบู ชา
การประชุมบริสุทธิ์
"ในวั นที่ หนึ่ ง เดื อนที่ แด พระเยโฮวาห ใหเปนกลิ่ นที่
เจ็ ดเจ าจงมีการประชุ ม พอพระทัย คื อถวายวัวหนุ มตั ว
บริ สุ ทธิ์ เจ าอย าทํางานหนั ก หนึ่ ง แกะผู ตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุ
หนึ่ งขวบเจ็ ดตั ว เจ าอย าให มี
เปนวันใหเจาทั้ งหลายเปาแตร
2 เจ าจงถวายเครื่ องเผาบู ชา ตําหนิ
เปนกลิ่ นที่ พอพระทัยพระเยโฮ- 9 และยอดแป ง คลุ กน้ํ า มั นเป น
วาห คื อถวายวั วหนุ มตั วหนึ่ ง ธัญญบูชา สําหรับวัวตัวนั้ นถวาย
แกะผู ตั วหนึ่ ง ลู กแกะอายุ หนึ่ ง แป งสามในสิ บเอฟาห สําหรั บ
แกะผู ตั วหนึ่ งนั้ นสองในสิ บเอขวบไมมีตําหนิเจ็ดตัว
3และถวายยอดแป งคลุ กน้ํา มั น ฟาห
เป นธั ญญบู ชา คื อสําหรั บวั วผู 10 สําหรับลูกแกะเจ็ดตัวนั้ น ตัว
นั้ นจงถวายแป ง สามในสิ บเอ- ละหนึ่ งในสิบเอฟาห
ฟาห สําหรับแกะผู ตัวนั้ นสองใน 11 และถวายลู ก แพะผู ตั วหนึ่ ง
เป นเครื่ องบู ชาไถ บาป นอก
สิบเอฟาห
4ลู กแกะเจ็ ดตั ว ตั วละหนึ่ งใน เหนื อ เครื่ องบู ช าไถ บาปลบมล
ทินและเครื่ องเผาบู ชาเนื องนิ ตย
สิบเอฟาห
5 และถวายลู กแพะผู ตั วหนึ่ ง ซึ่ งคู กั บธั ญญบู ชา และเครื่ อง
เป นเครื่ องบู ชาไถ บาป เพื่ อลบ ดื่ มบูชาคู กัน
12 ในวั นที่ สิบหาเดือนที่ เจ็ ดเจ า
มลทินบาปของเจา
6 นอกเหนื อ เครื่ องเผาบู ช าใน ทั้ งหลายจงมี การประชุมบริสุ ทธิ์
วั น ข า งขึ้ นและธั ญญบู ช าคู กั น เจาอยาทํางานหนัก และเจาจงมี
และเครื่ อ งเผาบู ช าประจํา วั น คู การเลี้ ยงเจ็ดวันแดพระเยโฮวาห
กับธัญญบูชา และเครื่ องดื่ มบูชา 13 เจ า จงถวายเครื่ องเผาบู ช า
คู กั น ตามลั กษณะเครื่ องบู ชา เครื่ องบู ชาด วยไฟ เป นกลิ่ นที่

29

(31) กดว 28:3, 19 (1) อพย 23:16; 34:22; ลนต 23:23-25
(6) กดว 15:11-12; 28:3, 11-15 (7) ลนต 16:29-34; 23:26-32 (8) กดว 28:19
(11) ลนต 16:3, 5 (12) ลนต 23:33-35; พบญ 16:13-15; อสค 45:25 (13) อสร 3:4
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พอพระทั ยพระเยโฮวาห คื อวั ว 21 กั บธั ญญบู ชาและเครื่ องดื่ ม
หนุ มสิ บสามตั ว แกะผู สองตั ว บูชาคู กันนั้ น สําหรับวัว แกะผู
ลู ก แกะอายุ ห นึ่ งขวบสิ บสี่ ตั ว และลูกแกะนั้ น ตามจํานวนตาม
สัตวเหลานี้ อยาใหมีตําหนิ
ลักษณะ
14 และถวายยอดแป ง คลุ ก น้ํ า 22 และถวายแพะผู ตั วหนึ่ งเป น
มั นเป นธั ญญบู ชาคู กั น สําหรั บ เครื่ องบู ชาไถ บาป นอกเหนื อ
วัวสิ บสามตั ว ตัวหนึ่ งถวายแปง เครื่ องเผาบู ชาเนื องนิ ตย ซึ่ งคู
สามในสิบเอฟาห สําหรับแกะผู กั นธั ญญบู ชาและเครื่ องดื่ มบู ชา
สองตัว ตัวละสองในสิบเอฟาห
คู กัน
15 สําหรับลูกแกะสิบสี่ ตัว ตัวละ 23 ในวั น ที่ สี่ จงถวายวั วสิ บตั ว
หนึ่ งในสิบเอฟาห
แกะผู สองตั ว ลู กแกะอายุ หนึ่ ง
16 และถวายลู ก แพะผู ตั วหนึ่ ง ขวบไมมีตําหนิสิบสี่ ตัว
เป นเครื่ องบู ชาไถ บาป นอก 24 กั บธั ญญบู ชาและเครื่ องดื่ ม
เหนื อเครื่ องเผาบู ชาเนื อ งนิ ต ย บูชาคู กันนั้ น สําหรับวัว แกะผู
ซึ่ งคู กั บธั ญญบู ชาและเครื่ องดื่ ม และลูกแกะนั้ น ตามจํานวนตาม
บูชาคู กัน
ลักษณะ
17 ในวั นที่ สองจงถวายวั วหนุ ม 25 และถวายลู ก แพะผู ตั วหนึ่ ง
สิ บสองตั ว แกะผู สองตั ว ลู ก เป นเครื่ องบู ชาไถ บาป นอก
แกะอายุ หนึ่ งขวบไม มี ตําหนิ สิ บ เหนื อเครื่ องเผาบู ชาเนื อ งนิ ต ย
สี่ ตัว
ซึ่ งคู กั บธั ญญบู ชาและเครื่ องดื่ ม
18 กั บธั ญญบู ชาและเครื่ องดื่ ม บูชาคู กัน
บู ชาคู กั นนั้ นสําหรั บวั ว แกะผู 26 ในวั นที่ ห าจงถวายวั วเก าตั ว
และลู กแกะนั้ นตามจํานวนตาม แกะผู สองตั ว ลู กแกะอายุ หนึ่ ง
ลักษณะ
ขวบไมมีตําหนิสิบสี่ ตัว
19 และถวายลู ก แพะผู ตั วหนึ่ ง 27 กั บธั ญญบู ชาและเครื่ องดื่ ม
เป นเครื่ องบู ชาไถ บาป นอก บูชาคู กันนั้ น สําหรับวัว แกะผู
เหนื อเครื่ องเผาบู ชาเนื อ งนิ ต ย และลูกแกะนั้ น ตามจํานวนตาม
ซึ่ งคู กั บธั ญญบู ชาและเครื่ องดื่ ม ลักษณะ
บูชาคู กัน
28 และถวายแพะผู ตั วหนึ่ งเป น
20 ในวั น ที่ สามจงถวายวั ว สิ บ เครื่ องบู ชาไถ บาป นอกเหนื อ
เอ็ ดตั ว แกะผู สองตั ว ลู กแกะ เครื่ องเผาบู ชาเนื องนิ ตย ซึ่ งคู
อายุหนึ่ งขวบไมมีตําหนิสิบสี่ ตัว
กั บธั ญญบู ชาและเครื่ องดื่ มบู ชา
(17) ลนต 23:36
(18) กดว 15:12; 28:7, 14; 29:3-4, 9-10
(21) กดว 29:18
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คู กัน
ลู กแกะอายุ หนึ่ งขวบไม มี ตําหนิ
29 ในวั น ที่ หกจงถวายวั ว แปด เจ็ดตัว
ตั ว แกะผู สองตั ว ลู กแกะอายุ 37 และถวายธั ญญบู ชาและ
หนึ่ งขวบไมมีตําหนิสิบสี่ ตัว
เครื่ องดื่ มบู ช าคู กั นนั้ นสํา หรั บ
30 กั บธั ญญบู ชาและเครื่ องดื่ ม วัว แกะผู และลูกแกะนั้ น ตาม
บูชาคู กันนั้ น สําหรับวัว แกะผู จํานวนตามลักษณะ
และลูกแกะนั้ น ตามจํานวนตาม 38 และถวายแพะผู ตั วหนึ่ งเป น
ลักษณะ
เครื่ องบู ชาไถ บาป นอกเหนื อ
31 และถวายแพะผู ตั วหนึ่ งเป น เครื่ องเผาบู ชาเนื องนิ ตย ซึ่ งคู
เครื่ องบู ชาไถ บาป นอกเหนื อ กั บธั ญญบู ชาและเครื่ องดื่ มบู ชา
เครื่ องเผาบู ชาเนื องนิ ตย ซึ่ งคู คู กัน
กั บธั ญญบู ชาและเครื่ องดื่ มบู ชา 39 สิ่ งเหล านี้ เจ าทั้ งหลายจง
คู กัน
ถวายแด พระเยโฮวาห ตามเทศ32 ในวั น ที่ เจ็ ด เจ า จงถวายวั ว กาลกําหนดของเจา เพิ่ มเขากับ
เจ็ ดตั ว แกะผู สองตั ว ลู กแกะ การถวายตามคําปฏิญาณของเจา
อายุหนึ่ งขวบไมมีตําหนิสิบสี่ ตัว
และการถวายด วยใจสมั ครของ
33 กั บธั ญญบู ชาและเครื่ องดื่ ม เจ า เป นเครื่ องเผาบู ชาของเจ า
บูชาคู กันนั้ น สําหรับวัว แกะผู เครื่ องธัญญบูชาของเจา เครื่ อง
และลูกแกะนั้ น ตามจํานวนตาม ดื่ มบู ชาของเจ า และเครื่ อง
ลักษณะ
สันติบูชาของเจา"
34 และถวายแพะผู ตั วหนึ่ งเป น 40 และโมเสสได บอกคนอิ สราเครื่ องบู ชาไถ บาป นอกเหนื อ เอลตามที่ พระเยโฮวาห ไ ด ทรง
เครื่ องเผาบู ชาเนื องนิ ตย ซึ่ งคู บัญชาทานไวทุกประการ
กั บธั ญญบู ชาและเครื่ องดื่ มบู ชา
พระราชบัญญัติเรื่ อง
คู กัน
การปฏิญาณไวกับพระเจา
35 ในวั นที่ แปด เจ าจงมี การ
โมเสสได พู ดกั บหั ว
ประชุมอันศักดิ์ สิทธิ์ เจาอยาทํา
หน าตระกู ลเกี่ ยวกั บ
งานหนัก
คนอิสราเอลวา "นี่ เปนสิ่ งที่ พระ
36 แต เจ าจงถวายเครื่ องเผาบู - เยโฮวาหไดทรงบัญชา
ชา เครื่ องบู ชาด วยไฟ เป น 2 เมื่ อชายผู ใดปฏิ ญ าณไว กั บ
กลิ่ นที่ พอพระทั ยพระเยโฮวาห พระเยโฮวาห หรื อให สัตยปฏิ คื อวั วผู ตั วหนึ่ ง แกะผู ตั วหนึ่ ง ญาณผู ก มั ด ตั วไว ด วยคํ า สั ญ-

30

(35) ลนต 23:36 (39) ลนต 7:16; 22:18, 21, 23; 23:1-44; 1 พศด 23:31
(1) กดว 1:4, 16; 7:2 (2) ลนต 5:4; 27:2; พบญ 23:21-23; วนฉ 11:30-31, 35;
โยบ 22:27; สดด 22:25; 50:14; 66:13-14; 116:14, 18; ปญจ 5:4; นฮม 1:15
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ญาวิ รั ตอย างหนึ่ งอย างใด อย า 8แต ถ าในวั นนั้ นที่ สามี มาได ยิน
ให เขาเสี ยวาจา เขาต องกระทํา นางและเขาคัดคาน ก็ทําใหคําที่
ตามคําที่ ออกจากปากของเขาทั้ ง นางปฏิญาณไวนั้ นเปนโมฆะ ทั้ ง
สิ้ น
คํ า กล า วด วยริ ม ฝ ปากที่ ไม ทั น
3 หรื อ เมื่ อสตรี ค นหนึ่ งคนใด คิ ดของนาง ซึ่ งผู กมั ดนางนั้ นก็
ปฏิญาณไวแดพระเยโฮวาห และ เปนโมฆะดวย และพระเยโฮวาห
ผู กมัดตัวเองไวด วยคําสั ญญาวิ - จะทรงอภัยใหแกนาง
รั ต เมื่ อเธอยั งสาวอยู ในเรื อน 9 แต คํ า ปฏิ ญาณที่ แม ม า ยหรื อ
ของบิดา
แม ร างกระทําไว หรื อคําใดที่ นาง
4 และบิ ด าของเธอได ยิ น คํ า ที่ พูดผูกมัดตนเอง คําพูดนั้ นยอม
เธอปฏิ ญาณไว และคําสั ญญาวิ - คงอยู
รั ตที่ เธอผู กมั ดตั วเอง แต มิ ได 10 และถ านางปฏิ ญาณไว ใน
พู ดอะไรกั บเธอ ก็ ให คําที่ ปฏิ - บ านสามี ของนาง หรื อให สั ญญาณไวนั้ นทั้ งสิ้ นคงอยู และให ญาวิ รั ตด วยสั ตย ปฏิ ญาณผู กมั ด
คําสั ญญาวิ รั ตที่ ผู กมั ดเธอไว นั้ น ตนเองไว
ทุกอยางคงอยู
11 และสามี ของนางได ยิ นแล ว
5แต ถ า บิ ด าของเธอคั ดค านใน แตไมวาอะไรแกนาง และไมคัด
วั นที่ เขาได ยินนั้ น การที่ เธอ คานนาง คําปฏิญาณของนางทั้ ง
ปฏิ ญาณไว ก็ ดี คําสั ญญาวิ รั ตที่ สิ้ น ย อ มคงอยู และคําสั ญญาวิ ผู กมั ดเธอไว ก็ ดี ย อมไม คงอยู รั ตทุ กอย างซึ่ งนางผู กมั ดตั วเอง
และพระเยโฮวาห จะทรงอภั ยให ยอมคงอยู
แกเธอ เพราะบิดาของเธอไดคัด 12 แต ถ าสามี ของนางได กระทํา
คานเธอไว
ให ไม คงอยู หรื อเป นโมฆะในวั น
6และถ านางแต งงานมี สามี แล ว ที่ เขาไดยินแลว สิ่ งใดที่ ออกจาก
สิ่ งที่ นางปฏิ ญาณไว ห รื อ กล า ว ริ ม ฝ ปากของนางเกี่ ยวด วยคํา
ด วยริ มฝ ปากที่ ไม ทั นคิ ดซึ่ งผู ก ปฏิ ญาณหรื อ เกี่ ยวด วยคํา สั ญมัดนาง
ญาวิ รั ต ของนางย อ มไม ค งอยู
7ฝ ายสามี ก็ ได ยิ นแล ว และใน สามี ของนางได ก ระทํ า ให เ ป น
วั นที่ ได ยินเขาก็ มิ ไดพูดอะไรกั บ โมฆะ และพระเยโฮวาห จะทรง
นาง สิ่ งที่ นางปฏิญาณไวนั้ นและ อภัยใหแกนาง
คําสั ญญาวิ รั ตที่ ผู กมั ดนางย อม 13 คําปฏิ ญาณหรื อคําสั ตย ปฏิ คงอยู ดวย
ญาณทั้ งสิ้ นที่ ทํา ให น างถ อมใจ
(8) ปฐก 3:16
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เอง สามี ของนางย อมให คงอยู ของพระเยโฮวาหตอคนมีเดียน
หรือใหเปนโมฆะได
4 เจ า จงส ง คนจากตระกู ล อิ ส 14 แต ถ าสามี ของนางไม กล า ว ราเอลทั้ งหมดตระกู ลละพั นคน
สิ่ งใดแก นางวั นแล ววั นเล า เขา เขาทําสงคราม"
ย อ มกระทํ า ให คํ า ปฏิ ญาณและ 5ดั งนั้ นเขาจึ งจั ดคนจากอิ สราคําสัญญาวิรัตทั้ งสิ้ นของนาง ซึ่ ง เอลที่ นั บพั นๆนั้ นตระกู ลละพั น
จะตกแกนางใหคงอยู เพราะเขา คน เป นคนหมื่ นสองพั นสรรพ
ไม พู ด สิ่ งใดในวั น ที่ เขาได ยิ น ดวยอาวุธเพื่ อเขาสงคราม
เขาจึงกระทําใหคงอยู
6และโมเสสส งคนตระกู ลละพั น
15 แต ถ า ภายหลั ง ที่ เขาได ยิ น คนออกไปทําสงคราม ทั้ งคน
แล วมากระทํา ให ไ ม คงอยู ห รื อ เหลานั้ นกั บฟ เนหั สบุตรชายเอเป นโมฆะ เขาย อมต องรั บโทษ เลอาซาร ปุ โรหิ ต ไปทํ า สงคราม
ความชั่ วชาของนาง"
พร อมกั บเครื่ องใช อั น บริ สุ ท ธิ์
16 ข อความเหล านี้ เป นกฎ และมีแตรปลุกอยู ในมือ
เกณฑ ซึ่ งพระเยโฮวาห ทรงบั ญ- 7เขาทําสงครามต อสู คนมี เดี ยน
ชาโมเสสไว เป นเรื่ องระหว าง ดังที่ พระเยโฮวาหทรงบั ญชาโมชายกับภรรยาของเขา เรื่ องระ- เสสและไดฆาผู ชายเสียทุกคน
หวางบิดากั บบุตรสาว ขณะเมื่ อ 8 เขาได ประหารชี วิ ตบรรดา
เธอยั งสาวอยู ยั งอยู ในเรื อน กษั ตริ ย คนมี เดี ยนพร อมกั บคน
บิดาของเธอ
อื่ นที่ เขาฆาเสีย มีเอวี เรเคม ศูร
การแกแคนคนมีเดียน
เฮอร และเรบา กษั ตริ ยทั้ งห า
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ แห งคนมี เดียน และได ประหาร
ชี วิตบาลาอั มบุ ตรชายเบโอร เสี ย
โมเสสวา
2"จงแก แค นคนมี เดี ยนเพื่ อคน ดวยดาบ
อิสราเอล แลวภายหลังเจาจะถูก 9 และคนอิ ส ราเอลได จั บ สตรี
รวบให ไ ปอยู กั บประชาชนของ ชาวมี เดี ยนทั้ งหมดมาเป นเชลย
พร อมกั บพวกเด็ กเล็ กทั้ งหลาย
เจา"
3และโมเสสกล าวกั บประชาชน และกวาดเอาฝู งวั วฝู ง แพะแกะ
วา "จงเตรียมคนบางคนในพวก และข าวของทั้ งปวงไปสิ้ น เป น
เจ า ให พร อ มด วยอาวุ ธ เพื่ อทํา ทรัพยที่ ปลนได
สงคราม
แล วยกไปสู พวก 10 และเอาไฟเผาบรรดาเมื องที่
มี เดี ยนเพื่ อ กระทํา การแก แค น อาศัยของเขา และเผาคายทั้ งสิ้ น
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(2) กดว 25:12-13, 17 (3) ยชว 13:21 (6) กดว 10:9
(7) ปฐก 34:25; พบญ 20:13; วนฉ 6:1-2, 33; 21:11; 1 ซมอ 27:9; 1 พกษ 11:15
(8) กดว 25:15; 31:16; ยชว 13:21-22
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ของเขาเสียดวย
ไม เ คยนอนร วมกั บชายไว สํ า 11 แล วเก็ บบรรดาของที่ ริ บได หรับทานทั้ งหลายเอง
และทรั พย ที่ ปล น ได ทั้ งคนและ 19 จงอยู ภายนอกค า ยเจ็ ด วั น
สัตวไปเสียสิ้ น
ท านผู ใดที่ ไดฆ าคน และท านผู
12 แล วเขานํ า เชลยและทรั พย ใดที่ ได แตะต องผู ที่ ถู กฆ า จง
สิ นที่ ปล นได กั บของที่ ริ บได ทั้ ง ชําระตั วและเชลยของตั วในวั นที่
หมดมายั งโมเสส และเอเลอา- สามและวันที่ เจ็ด
ซาร ปุโรหิ ต และชุ มนุ มชนอิ ส- 20 ท านต องชํ า ระเครื่ องแต ง
ราเอลที่ คาย ณ ที่ ราบโมอับ ริม กายทุ กชิ้ น เครื่ องหนั งสั ตว ทุ ก
แมน้ําจอรแดนใกลเมืองเยรีโค
ชิ้ น และเครื่ องขนแพะทั้ งหมด
13 โมเสสและเอเลอาซาร ปุ โร- และเครื่ องที่ ทําดวยไมทุกชิ้ น"
หิ ต และบรรดาประมุ ขแห ง ชุ ม 21 และเอเลอาซาร ปุ โรหิ ต ได
นุ ม ชนออกไปต อ นรั บเขานอก กล า วแก ทหารผู ออกไปทํา สงคาย
ครามวา "นี่ เปนกฎพระราชบัญ14 และโมเสสโกรธพวกนาย ญั ติ ซึ่ งพระเยโฮวาห ไ ด บั ญ ชา
ทหาร คือนายพันและนายรอยผู โมเสส
กลับจากการทําสงคราม
22 เฉพาะทองคํา เงิน ทองสัม15 โมเสสพู ดกั บเขาทั้ งหลายว า ฤทธิ์ เหล็ก ดีบุก และตะกั่ ว
"ท า นทั้ งหลายได ไว ชี วิ ตพวกผู 23 ทุ กสิ่ งที่ ทนไฟได เจ าทั้ ง
หญิงทั้ งหมดหรือ
หลายจงลนเสี ยด วยไฟ แล วจะ
16 ดู เถิ ด โดยคําปรึ กษาของ สะอาด ถึงอยางไรก็จะตองชําระ
บาลาอัม หญิ งเหล านี้ ไดกระทํา ล างให บริ สุ ท ธิ์ ด วยน้ํ า แห งการ
ให คนอิ ส ราเอลหลงกระทําการ แยกตั้ งไว และทุกสิ่ งที่ ทนไฟไม
ละเมิ ดต อพระเยโฮวาห ในเรื่ อง ไดทานตองใหผานน้ํานั้ น
เปโอร และภัยพิบัติจึงไดเกิดขึ้ น 24 ท านต องซั กเสื้ อผ าของท าน
ท ามกลางชุ มนุ มชนของพระเย- ในวั นที่ เจ็ ด และท านจะสะอาด
โฮวาห
ภายหลั งท านจึ งจะเข ามาในค าย
17 ฉะนั้ น บั ด นี้ จงประหารชี วิ ต ได"
เด็ กผู ชายเล็ กเสี ยทุ กคน และ 25 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
ประหารชี วิ ต ผู หญิ ง ซึ่ งได เ คย วา
นอนรวมกับชายเสียทุกคน
26 "เจ าและเอเลอาซาร ปุ โรหิ ต
18 แต จงไว ชี วิ ตเด็ กผู หญิ งที่ ยัง กั บบรรดาหั วหน าของชุ มนุ มชน
(11) พบญ 20:14 (15) พบญ 20:14 (16) กดว 24:14; 25:2, 9
(17) พบญ 7:2; 20:16-18; วนฉ 21:11 (18) พบญ 21:10-14
(19) กดว 5:2; 19:11-22 (23) กดว 19:9 (24) ลนต 11:25
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จงนั บสิ่ งของที่ ได มาทั้ ง คนและ สามหมื่ นสองพันคน
สัตว
36 และในครึ่ งส วนได ของคนที่
27 และแบงสิ่ งของเหลานั้ นออก ออกไปทําสงคราม มี แกะสาม
เป นสองส วน
ให ทหารผู แสนสามหมื่ นเจ็ดพันหารอยตัว
ออกไปทําสงครามส วนหนึ่ งและ 37 และส วนแกะที่ เป น ของพระ
ให บ รรดาชุ ม นุ ม ชนนี้ อี ก ส วน เยโฮวาหมีหกรอยเจ็ดสิบหาตัว
หนึ่ ง
38 มี วัวสามหมื่ นหกพั นตั ว วั ว
28 และจงชักสวนหนึ่ งจากทหาร อั น เป น ส ว นของพระเยโฮวาห
ที่ ออกไปทํ า สงครามเป นของ เจ็ดสิบสองตัว
ถวายแด พระเยโฮวาห ห าร อย 39 มี ลาสามหมื่ นหาร อยตัว ซึ่ ง
ชั กหนึ่ ง ทั้ งคนและวั ว และลา เปนสวนของพระเยโฮวาหหกสิบ
และฝูงแพะแกะ
เอ็ดตัว
29 จงเอาจากครึ่ งส วนของเขา 40 ส วนคนนั้ นมี ห นึ่ งหมื่ นหก
มอบให แก เ อเลอาซาร ปุ โรหิ ต พั น ซึ่ งเป นส วนของพระเยโฮเปนเครื่ องบูชาแดพระเยโฮวาห
วาหสามสิบสองคน
30 และจากครึ่ งสวนของคนอิส- 41 โมเสสได ม อบส วนที่ ชั ก มา
ราเอลนั้ น เจ าจงนําห าสิ บชั ก ซึ่ งเป นของถวายแด พระเยโฮหนึ่ งจากคน ฝูงวัว ฝูงลา และฝูง วาห นั้ นแก เ อเลอาซาร ปุ โรหิ ต
แพะแกะและสั ตวทั้ งหมด มอบ ตามที่ พระเยโฮวาหทรงบัญชาไว
ให แก คนเลวี ผู ดู แลพลั บพลา กับโมเสส
ของพระเยโฮวาห"
42 จากครึ่ ง ส วนของคนอิ สรา31 และโมเสสกั บ เอเลอาซาร เอลซึ่ งโมเสสได แบ งมาจากส วน
ปุ โรหิ ตได กระทําตามที่ พระเย- ที่ ทหารไปทําสงครามไดมานั้ น
โฮวาหทรงบัญชาแกโมเสส
43 (ครึ่ ง ส วนของชุ ม นุ มชนคื อ
32 บรรดาทรั พย ที่ ปล น ได อั น แกะสามแสนสามหมื่ นเจ็ ด พั น
เหลือจากสิ่ งที่ ทหารริ บมาไดนั้ น หารอยตัว
คือ แกะหกแสนเจ็ดหมื่ นหาพัน 44 วัวสามหมื่ นหกพันตัว
ตัว
45 ลาสามหมื่ นหารอยตัว
33 วัวเจ็ดหมื่ นสองพันตัว
46 และคนหนึ่ งหมื่ นหกพั น
34 ลาหกหมื่ นหนึ่ งพันตัว
คน)
35 และคน คื อผู หญิ งที่ ยั งไม 47 จากครึ่ ง ส วนของคนอิ สราเคยนอนร วมกั บชาย ทั้ งหมดมี เอลนั้ นโมเสสได เอาส วนห า สิ บ
(27) ยชว 22:8; 1 ซมอ 30:24 (28) กดว 18:21-30; 31:30, 47
(29) พบญ 18:1-5 (30) กดว 3:7-8, 25, 31, 36; 18:3-4; 31:42-47
(41) กดว 5:9-10; 18:8, 19 (47) กดว 31:30
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ชักหนึ่ ง ทั้ งคนและสัตว มอบให ร อย นํามาในพลั บพลาแห งชุ ม
แก ค นเลวี ผู ดู แลพลั บพลาของ นุม เปนที่ ระลึกแกคนอิสราเอล
พระเยโฮวาห ดังที่ พระเยโฮวาห ตอพระพักตรพระเยโฮวาห
ทรงบัญชาโมเสสไว
ตระกูลรูเบน ตระกูลกาดและ
48 แล วนายทหารผู บั งคั บกอง
ครึ่ งหนึ่ งของตระกูลมนัสเสห
พั นทั้ งปวง คือนายพั นนายร อย
จะไดรับแผนดินดาน
ไดเขามาใกลโมเสส
ตะวันออกของแมน้ําจอรแดน
49 และกล าวแก โมเสสว า "คน
คนรู เ บนและคนกาดมี
ใช ของท า นได ตรวจนั บทหารผู
ฝู งวั วเป นอั นมาก เขา
อยู ใ ต บั งคั บบั ญชาของข า พเจ า ได เห็ นแผ นดิ นยาเซอร และ
ทั้ งหลายแล วไม มี คนหายไปสั ก แผ นดิ นกิ เลอาด ดู เถิ ด ที่ นั่ น
คนเดียว
เปนที่ เหมาะแกฝูงสัตว
50 และข า พเจ า ทั้ งหลายได นํา 2ดั งนั้ นคนกาดและคนรู เบนจึ ง
สวนที่ ถวายแดพระเยโฮวาห ซึ่ ง มาหาโมเสสและเอเลอาซาร
ต างคนต างได มา คื อ สิ่ งที่ ทํา ปุ โรหิ ต และประมุ ขของชุ ม นุ ม
ดวยทองคํา มีกําไลขาและสรอย ชนกลาววา
คอ แหวนตรา ตุ มหู และกําไล 3"อาทาโรท ดี โบน ยาเซอร
เพื่ อทํ า การลบมลทิ น บาปของ นิ มราห เฮชโบน เอเลอาเลห
พวกเราทั้ งหลายต อพระพั กตร เสบาม เนโบ และเบโอน
พระเยโฮวาห"
4 เป น แผ น ดิ นซึ่ งพระเยโฮวาห
51 โมเสสและเอเลอาซาร ปุ โร- ทรงทําลายต อหน าคนอิ สราเอล
หิ ตก็ รั บบรรดาสิ่ งของที่ ทําด วย เป น แผ น ดิ น เหมาะกั บฝู งสั ต ว
ทองคําจากเขา
และข าพเจ าทั้ งหลายคนใช ของ
52 และทองคําทั้ งสิ้ นจากเครื่ อง ทานมีฝูงวัว"
ถวายซึ่ งเขาได ถวายแด พระเย- 5และเขาทั้ งหลายกล าวว า "ถ า
โฮวาห จากนายพันและนายรอย ข าพเจ าทั้ งหลายได รั บความ
มี น้ํ า หนั กหนึ่ งหมื่ นหกพั น เจ็ ด กรุ ณาในสายตาของท าน ขอ
รอยหาสิบเชเขล
มอบแผ น ดิ น นี้ เป น กรรมสิ ท ธิ์
53 (ทหารเหล า นั้ นต า งคนต าง แก คนใช ของท าน
ขออย า
ไดเก็บขาวของของขาศึกมา)
พาข าพเจ า ทั้ งหลายข า มแม น้ํ า
54 โมเสสและเอเลอาซาร ปุ โร- จอรแดนไปเลย"
หิตได รับทองคําจากนายพั นนาย 6 แต โมเสสพู ดกั บคนกาดและ

32

(50) อพย 30:12-16 (53) กดว 31:32; พบญ 20:14
(54) อพย 30:16 (1) กดว 21:32; พบญ 3:13
(3) กดว 32:36, 38; ยชว 13:17, 26 (4) กดว 21:24, 34-35
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คนรู เบนว า "ควรให พี่ น องของ 13 และความกริ้ วโกรธของพระ
ท านไปทําสงคราม ฝ ายพวก เยโฮวาห ก็ พลุ งขึ้ นต ออิ สราเอล
ท า นจะยั บยั้ งอยู ที่ นี่ อย า งนั้ น พระองค จึ งทรงให เขาเร ร อนอยู
หรือ
ในถิ่ นทุ รกั นดารสี่ สิ บป จนชั่ ว
7 ทํา ไมท านทั้ งหลายกระทํา ให อายุที่ กระทําชั่ วในสายพระเนตร
จิ ตใจของคนอิ สราเอลท อถอยที่ ของพระเยโฮวาห ถู ก ผลาญไป
จะยกข ามไปยั ง แผ น ดิ นซึ่ งพระ หมดสิ้ น
เยโฮวาหไดทรงประทานแกเขา
14 และดูเถิด ทานไดเติบโตขึ้ น
8บิ ดาของท านทั้ งหลายได กระ- มาแทนบิ ดาของท าน เป นเชื้ อ
ทําเช นนี้ เมื่ อเราใช เขาไปจาก สายคนบาปที่ จะทวี พ ระพิ โรธ
คาเดชบารเนี ยให สอดแนมดู ของพระเยโฮวาห ต อ อิ ส ราเอล
แผนดินนั้ น
ใหมากยิ่ งขึ้ น
9 เมื่ อเขาขึ้ นไปยั ง หุ บเขาเอช- 15 เพราะว าถ าทานทั้ งหลายหั น
โคล และไดเห็นแผนดินนั้ นแลว จากการตามพระองค พระองค
เขาก็ ก ระทําให จิ ตใจคนอิ สรา- จะทรงทอดทิ้ งเขาทั้ งหลายใน
เอลท อถอยที่ จะยกเข าไปใน ถิ่ นทุ รกั นดารอี ก และท านทั้ ง
แผ นดิ นซึ่ งพระเยโฮวาห ได ทรง หลายจะทําลายชนชาติทั้ งหมดนี้
ประทานแกเขา
เสีย"
10 ในวั น นั้ นพระเยโฮวาห ท รง 16 แล วเขาทั้ ง หลายเข า มาใกล
กริ้ วเขานั ก พระองค ทรงตั้ ง ท านกล าววา "ข าพเจ าทั้ งหลาย
สัตยปฏิญาณไววา
จะสร างคอกสําหรั บฝู งแพะแกะ
11 `แน ที เ ดี ย วที่ ทุ ก คนซึ่ งยก ที่ นี่ และสร างเมื องสําหรั บลู ก
ออกจากอี ยิปต อายุ ตั้ งแต ยี่ สิบป เด็กเล็กๆทั้ งหลาย
ขึ้ นไป จะมิไดเห็นแผนดินซึ่ งเรา 17 แต เราทั้ งหลายจะถื อ อาวุ ธ
ได ตั้ งสั ตย ปฏิ ญาณที่ จะมอบให พร อมที่ จะไปข างหน าคนอิสราอั บราฮั ม อิ สอั ค และยาโคบ เอล จนกวาเราทั้ งหลายจะนําเขา
เพราะเขาทั้ ง หลายมิ ได ต ามเรา ไปถึงที่ ของเขา เด็ กเล็ กของเรา
ดวยใจจริง
จะได อยู ในเมืองที่ มี กําแพงล อม
12 เว น แต ค าเลบบุ ต รชายเย- รอบเพราะกลัวชาวแผนดินนี้
ฟุ นเนห คนเคนั สและโยชู วาบุ ตร 18 เราทั้ งหลายจะไม ยอมกลั บ
ชายนูน เพราะวาเขาทั้ งสองตาม บานจนกวาคนอิสราเอลจะไดรับ
พระเยโฮวาหดวยใจจริง'
มรดกของเขาทุกคน
(7) กดว 13:27-14:4 (8) กดว 13:3, 26; พบญ 1:19-25 (9) กดว 13:24, 31
(10) กดว 14:11, 21 (11) กดว 14:24, 28-30 (12) กดว 14:6-9, 24; พบญ 1:36
(13) กดว 14:33 (14) กดว 11:1 (15) พบญ 30:17 (17) ยชว 4:12 (18) ยชว 22:1-4
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19 เพราะเราจะมิ ไ ด รั บ มรดก จากปากของทาน"
กับเขาซึ่ งอยู ฟากแม น้ําจอร แดน 25 และคนกาดกั บคนรู เบน
ขางโนนและนอกออกไป เพราะ กล าวแก โมเสสว า "คนใช ของ
ว า มรดกที่ ต กทอดมาถึ งเราอยู ท านจะกระทํา ดั งที่ เจ านายของ
ฟากแม น้ํ า จอร แ ดนข า งตะวั น ขาพเจาบัญชา
ออกนี้ "
26 เด็ กเล็ กๆทั้ งหลาย ภรรยา
20 โมเสสจึ งกล าวแก เขาทั้ ง ทั้ งหลาย ฝู งสัตว และสัตวใชทั้ ง
หลายว า "ถ าท านทั้ งหลายจะ หมดของเรา จะอยู ที่ นี่ ในเมื อง
กระทําเช นนี้ คื อหยิ บอาวุ ธขึ้ น กิเลอาด
เข าสู สงครามต อพระพั กตร พระ 27 แต คนใช ของท านทุ กคนผู มี
เยโฮวาห
อาวุธทําสงครามจะข ามไปเพื่ อสู
21 และคนของท า นที่ ถื อ อาวุ ธ รบต อ พระพั ก ตร พระเยโฮวาห
ทุ กคนจะข ามแม น้ํ า จอร แดนไป ดังที่ เจานายของขาพเจาสั่ ง"
ต อพระพักตร พระเยโฮวาห จน 28 เกี่ ยวกั บเรื่ องเขาทั้ งหลายนี้
กว า พระองค จะทรงขั บไล ศั ต รู โมเสสจึ งออกคําสั่ งแก เอเลอาใหพนพระองค
ซาร ปุ โรหิ ต และแก โยชู วาบุ ต ร
22 และแผ น ดิ น นั้ นจะพ า ยแพ ชายนู น และแก หั วหน าตระกู ล
ต อพระพั กตร พระเยโฮวาห แล ว ของคนอิสราเอล
ภายหลั งท านจึ งจะกลั บและพ น 29 และโมเสสกล าวแก เขาว า
จากพั นธะที่ มี ต อพระเยโฮวาห "ถาคนกาดและคนรูเบน ทุกคน
และอิสราเอล และแผ นดินนี้ จะ ผู มี อาวุธที่ จะทําสงครามต อพระ
ตกเป น กรรมสิ ท ธิ์ ของท า นต อ พั กตร พระเยโฮวาห จะข ามแม
พระพักตรพระเยโฮวาห
น้ําจอร แดนไปพร อมกั บท านทั้ ง
23 แต ถ าท านทั้ งหลายมิ ได หลาย และแผ นดิ นนั้ นจะพ าย
กระทําเช นนี้ ดู เถิ ด ท านทั้ ง แพ ต อหน าท านแล ว ท านจง
หลายได กระทําบาปต อพระเย- มอบแผ นดิ นกิ เลอาดให เป น
โฮวาห จงรู แนเถิดวา บาปของ กรรมสิทธิ์ แกเขา
ทานก็จะตามทัน
30 แต ถ าเขาไม ถื ออาวุ ธข ามไป
24 จงสร างเมื องสํ า หรั บเด็ ก กั บทาน เขาจะต องได ส วนแผ น
เล็ กๆทั้ งหลายของท าน และ ดิ นคานาอั นร วมกั บท านเป น
สร า งคอกสํา หรั บแพะแกะของ กรรมสิทธิ์ "
ท าน และกระทําตามคําที่ ออก 31 คนกาดกั บคนรู เบนตอบว า
(19) ยชว 12:1 (20) พบญ 3:18; ยชว 1:14
(22) พบญ 3:12, 15-16, 18, 20; ยชว 1:15 (23) ปฐก 4:7; 44:16; ยชว 7:1-26
(24) กดว 32:16, 34 (26) ยชว 1:14 (27) ยชว 4:12 (28) ยชว 1:13
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"พระเยโฮวาห ตรั สกั บคนใช ของ เสหเขาไปยึดเมืองกิเลอาด และ
ท านอย างไร เราทั้ งหลายจะ ขั บไล พวกอาโมไรต ซึ่ งอยู ใน
กระทําอยางนั้ น
เมืองนั้ น
32 เราจะถืออาวุ ธขามไปตอพระ 40 และโมเสสยกกิ เลอาดให แก
พั ก ตร พระเยโฮวาห สู แผ น ดิ น มาคีรบุตรชายมนัสเสหและเขาก็
คานาอั น และที่ ดิ นมรดกของ เขาตั้ งอยู ในเมืองนั้ น
เรานั้ นจะคงอยู ฟากแม น้ํา จอร - 41 และยาอี ร บุ ตรชายมนั ส เสห
แดนขางนี้ "
ยกไปยึ ดเมื องเล็ กๆของเขา
33 โมเสสได มอบดิ นแดนเหล า เหล านั้ น และเรี ยกชื่ อว าฮานี้ แก คนกาด และแก คนรู เบน โวทยาอีร
และแก ครึ่ งหนึ่ งของตระกู ล 42 และโนบาห ไปยึ ดเคนาทและ
มนั สเสห บุ ตรชายโยเซฟ คื อ ชนบทของเมื องนี้ และเรี ยกว า
อาณาจักรของสิโหนกษั ตริยแหง เมืองโนบาหตามชื่ อของเขา
คนอาโมไรต และอาณาจักรของ ทบทวนการเดินทางจากอียิปต
โอกกษัตริยแหงบาชาน ทั้ งแผน
ต อไปนี้ เ ป นเรื่ องระยะ
ดิ นและหั วเมื องตลอดพรมแดน
ทางเดิ นของคนอิ สราคื อ หั วเมื อ งใหญ ใ นแผ น ดิ น นี้ เอล เมื่ อเขาออกเดิ นจากแผ น
ตลอดประเทศ
ดิ นอี ยิ ปต เป น หมวดหมู ภ ายใต
34 และคนกาดก็ สร า งเมื อ งดี - การนําของโมเสสและอาโรน
โบน อาทาโรท อาโรเออร
2โมเสสได จดสถานที่ ที่ เขาออก
35 อั ทโรท โชฟาน ยาเซอร เดิ นที ละระยะๆตามพระบั ญชา
โยกเบฮาห
ของพระเยโฮวาห ต อไปนี้ เป น
36 เบธนิ มราห และเบธฮาราน ระยะตามสถานที่ ที่ เขาออกเดิน
ให เป นเมื อ งมี กํา แพงล อมรอบ 3เขาทั้ งหลายพากันเดิ นจากราและสรางคอกใหแกะ
เมเสสในเดื อนต น ในวั นที่ สิ บ
37 และคนรู เบนก็ สร างเมื อง หาของเดือนตนนั้ น ถัดวันปสกา
เฮชโบน เอเลอาเลห คีริยาธาอิม ไปวั น หนึ่ งคนอิ ส ราเอลก็ อ อก
38 เนโบ และบาอัลเมโอน (ชื่ อ เดิ นด วยชู มื อแห งชั ยชนะท ามเหล านี้ ต องเปลี่ ยนใหม ) และ กลางสายตาของชาวอี ยิ ปต ทั้ ง
สิ บมาห และตั้ งชื่ อใหม ให แก สิ้ น
เมืองที่ เขาสรางขึ้ นนั้ น
4ขณะนั้ นชาวอี ยิปตกําลั งฝ งศพ
39 และคนมรคี ร บุตรชายมนั ส- ลู กหั วปทั้ งหลายของตน เป นผู

33

(33) กดว 21:24, 33, 35; พบญ 3:8-17; 29:8; ยชว 12:1-6 (34) กดว 33:45
(35) กดว 32:1 (36) กดว 32:3 (37) กดว 21:27 (38) อพย 32:13 (39) ปฐก 50:23
(40) พบญ 3:12 (41) พบญ 3:14 (1) สดด 77:20 (3) อพย 12:2 (4) อพย 12:12
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ที่ พระเยโฮวาห ทรงประหารชี วิต และตั้ งคายที่ อาลูช
ทามกลางพวกเขา พระเยโฮวาห 14 และเขายกเดิ นจากอาลูชและ
ทรงลงโทษพระทั้ งหลายของเขา ตั้ งค ายที่ เรฟ ดิ ม ที่ นั่ นไม มี น้ํา
ดวย
ใหประชาชนดื่ ม
5ดังนั้ น คนอิสราเอลจึ งยกเดิน 15 และเขายกเดิ น จากเรฟ ดิ ม
จากราเมเสส และตั้ งค ายที่ และตั้ ง ค ายในถิ่ นทุ รกั นดารซี สุคคท
นาย
6 และเขาทั้ งหลายยกเดิ น จาก 16 และเขายกเดิ น จากถิ่ นทุ ร สุ คคทและตั้ งค ายที่ เอธามซึ่ งอยู กั น ดารซี น ายมาตั้ งค า ยที่ ขิ บชายถิ่ นทุรกันดาร
โรทหัทธาอาวาห
7 และเขาทั้ งหลายยกเดิ น จาก 17 และเขาออกเดิ นจากขิบโรทเอธาม หันกลับไปยังปหะหิโรท หั ทธาอาวาห มาตั้ งค ายที่ ฮาเซซึ่ งอยู ตรงหน าบาอั ลเซโฟนและ โรท
เขาตั้ งคายที่ หนาเมืองมิกดล
18 และเขายกเดิ นจากฮาเซโรท
8 และเขาทั้ งหลายยกเดิ น จาก และตั้ งคายที่ ริทมาห
หน าป หะหิ โรท ข ามกลางทะเล 19 และเขายกเดิ น จากริ ท มาห
เข าไปในถิ่ นทุ รกั นดาร และเขา และตั้ งคายที่ ริมโมนเปเรศ
ทั้ งหลายเดิ น ในถิ่ นทุ ร กั น ดาร 20 และเขายกเดิ นจากริ มโมนเอธามระยะทางสามวั น และมา เปเรศ และตั้ งคายที่ ลิบนาห
ตั้ งคายที่ มาราห
21 และเขายกเดิ น จากลิ บนาห
9 และเขายกเดิ น จากมาราห ม า และตั้ งคายที่ ริสสาห
ถึ งเอลิ ม ที่ เอลิ มมี น้ํา พุ สิ บสอง 22 และเขายกเดิ น จากริ ส สาห
แห งและต นอินทผลัมเจ็ดสิบตน และตั้ งคายที่ เคเฮลาธาห
และเขาตั้ งคายที่ นั่ น
23 และเขายกเดิ นจากเคเฮลา10 เขายกเดิ น จากเอลิ ม มาตั้ ง ธาหและตั้ งคายที่ ภูเขาเชเฟอร
คายที่ ทะเลแดง
24 และเขายกเดิ นจากภู เขาเช11 และเขายกเดิ นจากทะเลแดง เฟอร และตั้ งคายที่ ฮาราดาห
มาตั้ งค า ยอยู ในถิ่ นทุ ร กั น ดาร 25 และเขายกเดิ นจากฮาราดาห
สีน
และตั้ งคายที่ มักเฮโลท
12 และเขายกเดิ น จากถิ่ นทุ ร - 26 และเขายกเดิ นจากมักเฮโลท
กันดารสีนมาตั้ งคายที่ โดฟคาห
และตั้ งคายที่ ทาหัท
13 และเขายกเดิ นจากโดฟคาห 27 และเขายกเดิ นจากทาหั ท
(5) อพย 12:37 (6) อพย 13:20 (7) อพย 14:1 (8) อพย 14:22
(9) อพย 15:27 (11) อพย 16:1 (14) อพย 17:1; 19:2
(15) อพย 16:1; 19:1-2 (16) กดว 11:34 (17) กดว 11:35 (18) กดว 12:16
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และตั้ งคายที่ เทราห
39 เมื่ ออาโรนสิ้ นชี วิ ต ที่ ภู เ ขา
28 และเขายกเดิ นจากเทราห โฮรนั้ น มีอายุหนึ่ งรอยยี่ สิบสาม
และตั้ งคายที่ มิทคาห
ป
29 และเขายกเดิ นจากมิ ท คาห 40 และกษัตริยเมืองอาราด ชาว
และตั้ งคายที่ ฮัชโมเนาห
คานาอั น ผู ที่ อยู ทางภาคใต ใน
30 และเขายกเดิ น จากฮั ช โม- แผ นดิ นคานาอั น ได ยิ นข าวว า
เนาห และตั้ งคายที่ โมเสโรท
คนอิสราเอลยกมา
31 และเขายกเดิ นจากโมเสโรท 41 และเขายกเดิ นจากภู เขาโฮร
และตั้ งคายที่ เบเนยาอะคัน
และตั้ งคายที่ ศัลโมนาห
32 และเขายกเดิ นจากเบเนยา- 42 และเขายกเดิ น จากศั ล โมอะคั นและตั้ งค ายที่ โฮร ฮั กกี ด- นาห และตั้ งคายที่ ปูโนน
กาด
43 และเขายกเดิ นจากปู โนน
33 และเขายกเดิ น จากโฮร ฮั ก- และตั้ งคายที่ โอโบท
กี ดกาด และตั้ งค ายที่ โยทบา- 44 และเขายกเดิ น จากโอโบท
ธาห
มาตั้ งคายที่ อิเยอาบาริ ม ในดิ น
34 และเขายกเดิ นจากโยทบา- แดนโมอับ
ธาห และตั้ งคายที่ อับโรนาห
45 และเขาออกเดิ น จากไอยิ ม
35 และเขายกเดิ น จากอั บ โร- และตั้ งคายที่ ดีโบนกาด
นาห และตั้ งค ายที่ เอซี โอนเก- 46 และเขายกเดิ น จากดี โ บนเบอร
กาด และตั้ งค ายที่ อั ลโมนดิ บ36 และเขายกเดิ นจากเอซี โอน- ลาธาอิม
เกเบอร และตั้ งค ายในถิ่ นทุ ร- 47 และเขายกเดิ นจากอั ลโมนกันดารศิน คือคาเดช
ดิบลาธาอิม และตั้ งคายในภูเขา
37 และยกเดิ น จากคาเดชและ อาบาริมหนาเนโบ
ตั้ งค ายที่ ภู เขาโฮร ริ มแผ นดิ น 48 และเขายกเดิ นจากภู เขาอาเอโดม
บาริ ม และตั้ งค าย ณ ที่ ราบ
38 และอาโรนปุ โรหิ ตได ขึ้ นบน โมอั บ ริ มแม น้ํา จอร แดนใกล
ภูเขาโฮรตามพระบัญชาของพระ เมืองเยรีโค
เยโฮวาห และสิ้ นชี วิ ตที่ นั่ น ใน 49 เขาตั้ งคายอยู ริมแม น้ําจอร วั นที่ หนึ่ งเดื อนที่ ห าป ที่ สี่ สิ บนั บ แดนตั้ งแต เบธเยชิ โมท ไกลไป
ตั้ งแต วั นที่ คนอิ สราเอลยกออก จนถึงอาเบลชิทธิม ณ ที่ ราบโมจากประเทศอียิปต
อับ
(30) พบญ 10:6 (32) ปฐก 36:27; พบญ 10:6-7; 1 พศด 1:42 (35) พบญ 2:8
(36) กดว 20:1 (37) กดว 20:22 (38) กดว 20:25 (40) กดว 21:1 (43) กดว 21:10
(44) กดว 21:11 (45) กดว 32:34 (46) ยรม 48:22 (48) กดว 22:1 (49) กดว 25:1
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50 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ จะรบกวนเจ า ในแผ น ดิ น ที่ เจ า
โมเสส ณ ที่ ราบโมอับ ริมแมน้ํา เขาอาศัยอยู นั้ น
จอรแดนใกลเมืองเยรีโควา
56 และต อ มาเราจะกระทํ า แก
51 "จงกล าวแก คนอิ สราเอลว า เจ าทั้ งหลายดั งที่ เราคิ ดจะกระเมื่ อ เจ า ข า มแม น้ํ า จอร แดนเข า ทําแกเขาทั้ งหลายนั้ น"
ไปในแผนดินคานาอัน
การเตรียมที่ จะแบง
52 เจาจงขับไลชาวเมืองนั้ นออก
แผนดินคานาอัน
เสียทั้ งหมดใหพนหนาเจา และ
พระเยโฮวาห ต รั ส กั บ
ทํา ลายศิ ล ารู ปแกะสลั ก ของเขา
โมเสสวา
เสียใหสิ้ น และทําลายรูปเคารพ 2"จงบัญชาคนอิสราเอลวา เมื่ อ
ที่ หล อของเขาเสียให สิ้ น และ เจ า เข า ไปในแผ น ดิ น คานาอั น
ทํ า ลายบรรดาปู ช นี ยสถานสู ง (อั นเป นแผ นดิ นที่ เราให แก เจ า
ของเขาเสีย
เปนมรดก คือแผนดินคานาอัน
53 และเจาจงขับชาวแผนดินนั้ น ตามเขตพรมแดนทั้ งหมด) นั้ น
ออก และเข าไปตั้ งอยู ในนั้ น 3 เขตด านใต ของเจ านั บจาก
เพราะเราได ใ ห แผ น ดิ น นั้ นให ถิ่ นทุรกันดารศินตามด านเอโดม
เจาถือกรรมสิทธิ์
และอาณาเขตด านใต ของเจ านั้ น
54 เจ าทั้ งหลายจงจั บสลากมร- นับจากปลายทะเลเกลือทางดาน
ดกที่ ดิ นนั้ นตามครอบครั วของ ตะวันออก
เจ า ครอบครั วที่ ใหญ เจ าจงให 4และอาณาเขตของเจ าจะเลี้ ยว
มรดกส วนใหญ ครอบครั วที่ ไปทางใตเนินสูงอาครับบิม ขาม
ย อ มเจ า จงให ม รดกส ว นน อ ย ไปยังศิน ไปสุดลงที่ ดานใตคาดินผืนใดที่ สลากตกแกคนใด ก็ เดชบารเนี ย เรื่ อยไปถึ งฮาซาเป นของคนนั้ น เจ าจงรั บมรดก รัดดารผานเรื่ อยไปถึงอัสโมน
ตามตระกู ล ของบรรพบุ รุ ษของ 5และอาณาเขตจะเลี้ ยวจากอั สเจา
โมนถึ งแม น้ําอี ยิปต ไปสิ้ นสุ ดลง
55 แต ถาเจ าทั้ งหลายมิ ได ขับไล ที่ ทะเล
ชาวเมื องนั้ นออกเสียใหพนหน า 6 อาณาเขตตะวั น ตกเจ า จะได
เจา ตอมาผู ที่ เจาใหเหลืออยู นั้ น ทะเลใหญและฝ งทะเลนั้ น นี่ จะ
ก็ จะเป น อย า งเสี้ ยนในนั ยน ต า เปนเขตดานตะวันตกของเจา
ของเจา และเปนอยางหนามอยู 7 ต อไปนี้ เป นอาณาเขตด าน
ที่ สีขางของเจา และเขาทั้ งหลาย เหนือของเจา คือจากทะเลใหญ

34

(51) พบญ 7:1 (52) อพย 23:24 (53) พบญ 11:31 (54) กดว 26:53-56
(55) ยชว 23:13 (2) ปฐก 17:8; พบญ 1:7-8 (3) ปฐก 14:3
(4) กดว 13:26; 32:8 (5) ปฐก 15:18; ยชว 15:4 (6) อพย 23:31 (7) กดว 33:37
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เจ าจงทําเครื่ องหมายเรื่ อยไปถึ ง ของเขาแลวดวย
ภูเขาโฮร
15 ทั้ งสองตระกู ลและครึ่ งตระ8 จากภู เขาโฮร เจ า จงทํา เครื่ อ ง กู ลนั้ นได รับมรดกของเขาที่ ฟาก
หมายเรื่ อยไปจนถึงทางเขาเมือง แม น้ํ า จอร แดนข างนี้ ใ กล เ มื อง
ฮามั ท และปลายสุ ดของอาณา เยรี โคด านตะวั นออก ทางดวง
เขตดานนี้ คือเศดัด
อาทิตยขึ้น"
9 แล วอาณาเขตจะยื่ นไปถึ ง ศิ - ประมุขแตละคนของอิสราเอล
โฟรน ไปสิ้ นสุดที่ ฮาซาเรนัน นี่ 16 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
เปนอาณาเขตดานเหนือของเจา
วา
10 เจ า จงทํา เครื่ องหมายอาณา 17 "ต อไปนี้ เป นชื่ อบุ คคลที่ จะ
เขตด านตะวั น ออกของเจ า จาก แบงดินแดนแกเจาทั้ งหลาย คือ
ฮาซาเรนันถึงเชฟาม
เอเลอาซาร ปุ โรหิ ต และโยชู วา
11 และอาณาเขตจะลงมาจาก บุตรชายนูน
เชฟามถึ งริ บลาห ขางตะวั นออก 18 ท านจงนําประมุ ขของคนทุ ก
ของเมื องอายิ น และอาณาเขต ตระกูลไป แบงดินแดนเพื่ อเปน
จะลงมาถึ งไหล ท ะเลคิ น เนเรท มรดก
ทางดานตะวันออก
19 ต อ ไปนี้ เป น ชื่ อของประมุ ข
12 และอาณาเขตจะลงมาถึ ง เหลานั้ น คาเลบบุตรชายเยฟุนแม น้ํ า จอร แดนสุ ดลงที่ ทะเล เนห จากตระกูลยูดาห
เกลื อ นี่ เป นแผ นดิ นของเจ า 20 เชมูเอลบุตรชายอัมมีฮูดจาก
ตามอาณาเขตโดยรอบ"
ตระกูลคนสิเมโอน
13 โมเสสบั ญชาคนอิ สราเอล 21 เอลีดาดบุตรชายคิสโลน จาก
กลาววา "นี่ เปนแผนดินที่ เจาทั้ ง ตระกูลเบนยามิน
หลายจะได จั บสลากรั บเป นมร- 22 จากตระกู ล คนดานมี ป ระดก ซึ่ งพระเยโฮวาห ทรงบั ญชา มุ ขคนหนึ่ ง ชื่ อบุ คคี บุ ตรชาย
วา ใหยกใหแกทั้ งเกาตระกูลกับ โยกลี
อีกครึ่ งตระกูล
23 จากลูกหลานของโยเซฟ จาก
14 เพราะว าตระกู ลคนรู เบน ตระกูลคนมนัสเสห มีประมุขชื่ อ
ตามเรือนบรรพบุรุ ษ และตระ- ฮันนีเอลบุตรชายเอโฟด
กู ลคนกาดตามเรื อนบรรพบุ รุ ษ 24 และจากตระกู ลคนเอฟราอิม
ไดรับมรดกของเขาแลว คนครึ่ ง มี ประมุ ขคนหนึ่ ง ชื่ อเคมู เอล
ตระกู ล มนั ส เสห ก็ ไ ด รั บมรดก บุตรชายชิฟทาน
(8) กดว 13:21 (9) อสค 47:17 (11) พบญ 3:17; ยชว 11:2; 12:3; 13:27; 19:35
(12) กดว 34:3 (13) ปฐก 15:18; กดว 26:52-56; 34:1; พบญ 11:24; ยชว 14:1-5
(14) กดว 32:33; ยชว 14:2 (17) ยชว 14:1-2; 19:51 (18) กดว 1:4, 16
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25 จากตระกู ลคนเศบู ลุ น มี แพงเมื องและห างออกไปหนึ่ ง
ประมุ ขคนหนึ่ งชื่ อเอลี ซ าฟาน พันศอกโดยรอบ
บุตรชายปารนาค
5 และเจ า จงวั ด ภายนอกเมื อ ง
26 จากตระกู ลคนอิ สสาคาร มี สองพั นศอกเป นด านตะวั นออก
ประมุ ขคนหนึ่ งชื่ อป ลที เอลบุ ตร สองพั นศอกเป นด านใต สอง
ชายอัสซาน
พั นศอกเป นด านตะวั นตก สอง
27 และจากตระกู ล คนอาเชอร พั นศอกเป นด านเหนื อ ให ตั ว
มี ประมุ ขคนหนึ่ ง ชื่ ออาหิ ฮู ด เมื องอยู กลาง นี่ เป นทุ งหญ า
บุตรชายเชโลมี
ประจําเมืองเหลานั้ น
28 จากตระกู ลคนนั ฟทาลี มี 6เมื องซึ่ งเจ าจะยกใหแก คนเลวี
ประมุ ขคนหนึ่ งชื่ อเปดาเฮลบุ ตร คือ เมืองลี้ ภัยหกเมือง ซึ่ งเจาจะ
ชายอัมมีฮูด"
อนุ ญาตให ค นฆ า คนหนี ไ ปอยู
29 บุ คคลเหล า นี้ เ ป นคนที่ พระ และเจ า จงเพิ่ มให เ ขาอี ก สี่ สิ บ
เยโฮวาห ทรงบั ญชาให แบ งมร- สองเมือง
ดกให ค นอิ ส ราเอลในแผ น ดิ น 7 เมื อ งทั้ งหมดที่ เจ า ยกให ค น
คานาอัน
เลวีเปนสี่ สิบแปดหัวเมื อง มีทุ ง
เมืองลี้ ภัย
หญาตามเมืองดวย
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ 8และหัวเมืองที่ เจาจะใหเขาจาก
โมเสส ณ ที่ ราบโมอับ กรรมสิ ท ธิ์ ของคนอิ สราเอลนั้ น
ริ มแม น้ํา จอร แดนใกล เมื องเย- จากตระกู ล ใหญ เจ า ก็ เ อาเมื อ ง
มากหน อย จากตระกูลยอมเจ า
รีโควา
2"จงบั ญชาคนอิ สราเอลให เ ขา ก็เอาเมืองนอยหนอย ทุกตระยกเมื อ งให ค นเลวี ไ ด อ าศั ยอยู กู ลตามส วนของมรดกซึ่ งเขาได
จากมรดกที่ เขาได รั บ นั้ นบ า ง รับ ใหยกใหแกคนเลวี"
และยกทุ ง หญ า รอบๆเมื อ งนั้ น 9พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสสวา
10 "จงกล าวแก คนอิ สราเอลว า
ใหคนเลวีดวย
3 ให เ มื อ งนั้ นเป น ของเขาเพื่ อ เมื่ อเจาทั้ งหลายขามแมน้ําจอรจะได อาศั ยอยู ให ทุ งหญ าเพื่ อ แดน เขาในแผนดินคานาอัน
ฝู ง สั ต ว และทรั พย สิ่ งของและ 11 เจ าจงเลื อกเมื องให เป น
เมื องลี้ ภัยสําหรั บเจ า เพื่ อคนที่
สัตวทั้ งสิ้ นของเขา
4ทุ งหญ า ของเมื อ งที่ เจ ายกให ได ฆ าคนด วยมิ ได เจตนาจะหลบ
แก คนเลวี นั้ นให มี เ ขตจากกํา - หนีไปอยู ที่ นั่ นก็ได
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(1) กดว 33:50 (2) ลนต 25:22-34 (6) พบญ 4:41; ยชว 20:2, 7-8
(7) ยชว 21:41 (8) ลนต 25:32-34; กดว 26:54
(10) พบญ 19:2; ยชว 20:1-9 (11) อพย 21:13
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12 ให เมื องเหล านั้ นเป นเมื อ ง ประหารชี วิ ตฆาตกรนั้ น ถ าผู
ลี้ ภัยจากผู ที่ อาฆาต เพื่ อมิใหคน อาฆาตพบเขาเมื่ อใดก็ ให ประฆ าคนจะต อ งตายก อ นที่ เขาจะ หารชีวิตเสีย
ยื นต อหน าชุ มนุ มชนเพื่ อรั บการ 20 แต ถ าผู ใดแทงเขาด วยความ
พิพากษา
เกลียดชัง หรือซุ มคอยขว างเขา
13 และเมื อ งที่ เจ ายกไว นั้ นให จนเขาตาย
เปนเมืองลี้ ภัยหกเมือง
21 หรื อ เพราะเป น ศั ต รู กั น ชก
14 เจ าจงให ทางฟากแม น้ํ า เขาล มลง จนเขาตาย ใหประจอรแดนขางนี้ สามเมือง และอีก หารชี วิ ตผู ที่ ช กเขานั้ น เสี ยเป น
สามเมื อ งในแผ น ดิ น คานาอั น แน ดวยวาเขาเปนฆาตกร เมื่ อผู
ใหเปนเมืองลี้ ภัย
อาฆาตโลหิตพบเขาเมื่ อใด ก็ให
15 ทั้ งหกเมื อ งนี้ ให เ ป น เมื อ ง ประหารชีวิตฆาตกรนั้ นเสีย
ลี้ ภั ยของคนอิ ส ราเอลและสํ า - 22 แต ถ าผู ใดโดยมิ ได เป นศั ตรู
หรับคนตางดาว และสําหรับคน กั นแทงเขาทั นที หรื อเอาอะไร
ที่ อาศัยอยู ทามกลางเขา เพื่ อคน ขวางเขาโดยมิไดคอยซุ มดักอยู
หนึ่ งคนใดที่ ได ฆ า เขาโดยมิ ได 23 หรื อใช ก อนหิ นขนาดฆ าคน
เจตนาจะไดหลบหนีไปที่ นั่ น
ได ขว า งถู ก เขาเข าโดยมิ ได เ ห็ น
16 ถ า ผู ใ ดตี เ ขาด วยเครื่ อ งมื อ และเขาถึงตาย และเขามิไดเปน
เหล็ กจนคนนั้ นถึ งตาย ผู นั้ น ศัตรู และมิไดมุ งทํารายเขา
เป นฆาตกร ให ประหารชี วิ ต 24 ก็ ใ ห ชุ ม นุ มชนตั ด สิ น ความ
ฆาตกรนั้ นเสียเปนแน
ระหว างผู ฆ าและผู อาฆาตโลหิ ต
17 ผู ใดทุ บเขาให ล มลงด วย ตามคําตัดสินนี้
ก อ นหิ น ในมื อ ขนาดฆ าคนได 25 ให ชุ มนุ มชนช วยผู ฆ าให พ น
และเขาถึ งตาย
ผู นั้ นเป น จากมือผู อาฆาตโลหิต ใหชุมนุม
ฆาตกร ให ประหารชี วิตฆาตกร ชนพาตั วเขากลั บไปถึ งเมื อง
นั้ นเสียเปนแน
ลี้ ภั ยซึ่ งเขาได หนี ไปอยู นั้ น ให
18 หรื อผู ใดใช อาวุ ธไม ที่ อยู ใน เขาอยู ที่ นั่ นจนกว ามหาปุ โรหิ ต
มื อ ขนาดฆ าคนได ตี เขาล ม ลง ผู ไดถูกเจิ มไวด วยน้ํามั นบริสุ ทธิ์
และคนนั้ นถึ งตาย ผู นั้ นเป น ถึงแกความตาย
ฆาตกร ให ประหารชี วิตฆาตกร 26 แตถ าผู ฆ าคนออกไปพ นเขต
นั้ นเสียเปนแน
เมืองลี้ ภัย ซึ่ งเขาหนีเขาไปอยู ใน
19 ให ผู อาฆาตโลหิ ต เองเป นผู เวลาใด
(12) พบญ 19:6; ยชว 20:3, 5-6 (13) กดว 35:6 (14) พบญ 4:41 (15) กดว 15:16
(16) อพย 21:12, 14; ลนต 24:17 (19) กดว 35:21, 24, 27 (20) ปฐก 4:8
(22) อพย 21:13 (24) กดว 35:12; ยชว 20:6 (25) อพย 29:7; ลนต 4:3; 21:10
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27 และผู อาฆาตโลหิ ต พบเขา ในแผ นดิ นนั้ นได นอกจาก
นอกเขตเมืองลี้ ภัย และผู อาฆาต โลหิตของผู ที่ ทําใหโลหิตตก
โลหิ ตได ฆ าผู ฆ าคนนั้ นเสี ย ผู 34 เจ าอย ากระทําให เกิ ดมลทิ น
อาฆาตโลหิ ต จะไม มี ค วามผิ ด ในแผ นดิ นที่ เจ าอาศั ยอยู ที่ เรา
เนื่ องดวยโลหิตตกของเขา
อยู ท ามกลาง เพราะว าเราคื อ
28 เพราะว าชายผู นั้ นต องอยู ใน พระเยโฮวาห อ ยู ท า มกลางคน
เขตเมื องลี้ ภั ยจนมหาปุ โรหิ ตถึ ง อิสราเอล"
แก ความตาย ภายหลังเมื่ อมหา
กฎตางๆ
ปุ โรหิ ตถึ งแก ความตายแล ว ผู
เรื่ องมรดก
ฆ าคนนั้ น จะกลั บไปยั งแผ นดิ น
หั วหน า ครอบครั ว คน
ที่ เขาถือกรรมสิทธิ์ อยู ก็ได
กิ เลอาด บุ ตรชายของ
29 สิ่ งเหล านี้ ควรเป นกฎเกณฑ มาคีร ผู เปนบุตรชายของมนัสแห ง คํา ตั ดสิ น ของเจ า ตลอดชั่ ว เสห ครอบครั วต างๆของบุ ตร
อายุ ของเจ า ในที่ อาศั ยทั้ งปวง ชายโยเซฟ เข ามาใกล และพู ด
ของเจา
ต อหนาโมเสสและต อหนาประ30 ผู ใดฆ าเขาตาย ให ประหาร มุข คือบรรดาหัวหนาคนอิสราชี วิตฆาตกรนั้ นเสี ยตามปากของ เอล
พยาน แตอยาประหารชีวิตผู ใด 2เขาพู ดว า "พระเยโฮวาห ได
ดวยมีพยานปากเดียว
บั ญชาเจานายของข าพเจาให จั บ
31 ยิ่ งกว านั้ นอีก เจ าอย ารับคา สลากยกแผ น ดิ น ให เ ป นมรดก
ไถ ชี วิ ตของฆาตกรผู มี ความผิ ด แกคนอิสราเอล และเจานายของ
ถึงตายนั้ น แตเขาตองตายแน
ข าพเจาได รับบัญชาจากพระเย32 และเจ า อย า รั บ ค า ไถ ค นที่ โฮวาห ให ยกมรดกของเศโลเฟหลบหนี ไปยั งเมื องลี้ ภั ยเพื่ อให หั ด พี่ น อ งของเราแก บุ ต รสาว
กลั บ มาอยู ในแผ น ดิ น ของเขา ของเขา
กอนที่ มหาปุโรหิตสิ้ นชีวิต
3 ถ า เธอทั้ งหลายแต งงานกั บ
33 ดั งนั้ น เจ าจึ งไม กระทําให บุ ตรชายทั้ งหลายของคนอิ สราแผ นดิ นที่ เจ าทั้ งหลายอาศั ยอยู เอลตระกู ลอื่ นแล ว ส วนมรดก
มี มลทิ น เพราะว าโลหิ ตทําให ของบรรพบุรุ ษของเราจะเพิ่ มให
แผนดินเปนมลทิน และไม มีสิ่ ง กับมรดกของคนตระกูลที่ เธอไป
ใดที่ จะชํ า ระแผ นดิ นให หมด อยู ดวย เพราะฉะนั้ นจึงเปนการ
มลทิ นที่ เกิ ดขึ้ นเพราะโลหิ ตตก ที่ นํามรดกไปจากส วนที่ เปนของ

36

(29) กดว 27:11 (30) กดว 35:16; พบญ 17:6; 19:15; มธ 18:16; ยน 7:51; 8:17
(33) ปฐก 9:6; พบญ 21:7-8; สดด 106:38 (34) อพย 293:45-46; ลนต 18:24-25
(1) กดว 26:29; 27:1-11 (2) กดว 26:55; 27:1, 5-7; 33:54 (3) กดว 27:4
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เรา
คนใดคนหนึ่ งในครอบครั วใน
4และเมื่ อถึ งป เสี ยงแตรของคน ตระกูลบิดาของตน เพื่ อคนอิสอิ สราเอล มรดกที่ เป นสวนของ ราเอลทุ ก คนจะถื อ กรรมสิ ท ธิ์
เธอก็จะถูกยกไปเพิ่ มเขากับสวน มรดกของบิดาของเขา
ของตระกูลที่ เธอไปอยู ดวย จึง 9ดั ง นั้ น จะไม มี มรดกที่ ถู กโยก
เป นการที่ นําส วนมรดกของเธอ ย า ยจากตระกู ลหนึ่ งไปยั ง อี ก
ไปจากส วนมรดกของตระกู ล ตระกูลหนึ่ ง เพราะวาคนอิสราบิดาของเรา"
เอลแต ละตระกู ลควรคงอยู ในที่
5และโมเสสบั ญชาคนอิ สราเอล มรดกของตน'"
ตามพระดํารั สของพระเยโฮวาห 10 พระเยโฮวาห ทรงบั ญชา
วา "ตระกูลคนโยเซฟพูดถูกตอง โมเสสอยางไร บุตรสาวทั้ งหลาย
แลว
ของเศโลเฟหัดก็กระทําอยางนั้ น
6 นี่ คื อ สิ่ งที่ พระเยโฮวาห ท รง 11 เพราะว ามาลาห ที รซาห
บั ญชาเกี่ ยวกั บบุ ตรสาวของเศ- โฮกลาห มิ ลคาห และโนอาห
โลเฟหัด ซึ่ งว า `จงให เธอแต ง บุ ตรสาวของเศโลเฟหั ด ได
งานกั บใครที่ เธอพอใจ
แต แต ง งานกั บบุ ต รชายทั้ งหลาย
เธอต อ งแต ง งานกั บคนภายใน ของพี่ นองแหงบิดาของตน
ครอบครัวตระกูลบิดาของเธอ
12 เธอได แต งงานกั บครอบครั ว
7 ดั งนี้ แหละส วนมรดกของคน คนมนั สเสห บุ ตรชายของโยเซฟ
อิ ส ราเอลจะไม ถู ก โยกย า ยจาก และส วนมรดกของเธอก็ คงอยู
ตระกู ลหนึ่ งไปให อี กตระกู ล ในตระกู ล แห ง ครอบครั ว บิ ด า
หนึ่ ง คนอิสราเอลทุกคนตองอยู ของเธอ
ในที่ มรดกแห ง ตระกู ล บรรพ- 13 ข อความเหล านี้ เป นบทบั ญบุรุษของตน
ญั ติ และคําตั ดสิ นซึ่ งพระเยโฮ8และบุ ตรสาวทุ กคนผู รั บกรรม วาห ไ ด ทรงบั ญชาทางโมเสสแก
สิ ทธิ์ มรดกในตระกู ลคนอิ สรา- คนอิสราเอล ณ ที่ ราบโมอับ ริม
เอลตระกูลใด ใหเปนภรรยาของ แมน้ําจอรแดนใกลเมืองเยรีโค

(4) ลนต 25:10 (5) กดว 27:7 (6) กดว 36:11-12
(7) 1 พกษ 21:3 (8) 1 พศด 23:22
(11) กดว 26:33; 27:1 (13) กดว 26:3; 33:50

04_num.pub
page 90

Friday, December 09, 2005 08:44

