สมัยอพยพ
อพยพ
หนังสือเล่มนี เป็ นเล่มทีสองในห้ าเล่มทีโมเสสเขียนขึ น ห้ าเล่มนี เราเรี ยกกันว่า เพ็นทะทูก คําว่า "อพยพ" หมายความ
ว่า "ออกไป" ในหนังสือปฐมกาล บทที 12-50 เราพบเรื องเกียวกับอับราฮัม พร้ อมกับบุตรหลานกับเหลนของตน พระเจ้ าทรง
ทําพันธสัญญาไว้ กบั อับราฮัมว่า โดยเชือสายของอับราฮัม (ซึง คือพระเยซูคริ สต์) ทุกประเทศในโลกนี จะได้ รับพระพร หนังสือ
อพยพนี บันทึกเรื องการทีชนชาติอิสราเอลถูกปล่อยจากประเทศอียิปต์ การพ้ นจากการเป็ นทาสของเขา และการรวบรวม
ชนชาตินี ให้ เป็ นประเทศ คือประเทศอิสราเอล พระเจ้ าทรงรับประเทศนี เป็ นประเทศพิเศษ และทรงประทานพิธีตา่ งๆ แห่ง
พระราชบัญญัติ ซึง จารึกไว้ ในชีวิตของทุกคนในประเทศนี  พิธีตา่ งๆ เหล่านี เล็งถึงพระคริ สต์และความรอดโดยความเชือ
พิธีตา่ งๆ เหล่านี  (รวมทังเครื
  องบูชา พวกปุโรหิต และคําพยากรณ์) ได้ เล็งถึงพระเยซู
หนังสือโรม 9:4-5 ได้ กล่าวถึงชนชาติอิสราเอลนี ว่า "พวกเขาเป็ นคนอิสราเอล ได้ รับการทรงให้ เป็ นบุตรของพระเจ้ า
และสง่าราศี และบรรดาพันธสัญญา และการทรงประทานพระราชบัญญัติ และการปรนนิบตั พิ ระเจ้ าและพระสัญญา
ทังหลาย

ทังบรรพบุ

รุษก็เป็ นของเขาด้ วย และพระคริ สต์ก็ได้ ทรงถือกําเนิดตามเนื อหนังในเชื อชาติของเขา พระองค์ผ้ ทู รงอยู่
เหนือสารพัด ผู้ซงึ พระเจ้ าจะทรงโปรดอวยพระพรเป็ นนิตย์ เอเมน"
การลําดับวัน เดือน ปี ของอาจารย์เจมส์ อัสชูร์ ว่าพวกอิสราเอลอพยพจากประเทศอียิปต์ในปี ก่อน ค.ศ. 1491
พิธีตา่ งๆ แห่งพระราชบัญญัติ (เช่น เครื องบูชา เทศกาล วันสะบาโต และพิธีสหุ นัต) ทีพดู ถึงในหนังสืออพยพนี  ไม่ได้
เป็ นคําสัง สําหรับพวกเราในสมัยนี  "แต่บรรดาเหตุการณ์เหล่านี จึงได้ บงั เกิดแก่เขาเพือเป็ นตัวอย่าง และได้ บนั ทึกไว้ เพือ
เตือนสติเราทังหลาย

ผู้ซงึ กําลังอยูใ่ นกาลสุดปลายของแผ่นดินโลก" (1 คร 10:11)
เลวีนิติ
คําว่า เวลีนิติ หมายความว่า "สิงทีเกียวข้ องกับเลวี" เล่มนี เป็ นเล่มทีสามในห้ าเล่มทีโมเสสเขียนขึ นโดยได้ รับ
การดลใจจากพระเจ้ า ห้ าเล่มนี เราเรี ยกกันว่า เพ็นทะทูก เล่มนี มีการอธิบายถึงหน้ าที พิธี การรับใช้ และเทศกาลต่างๆ
ของพวกฮีบรู สิงเหล่านี เป็ นการเปรี ยบเทียบถึงความจริ งซึง ปรากฏชัดในพระคัมภีร์ใหม่ เวลาเราศึกษาเกียวกับสิงเหล่า
นี เราจะเข้ าใจว่าสิงเหล่านี ได้ เปรี ยบเทียบกับพระเยซูคริ สต์ มีแต่พระเจ้ าองค์เดียวทีสามารถตังการเปรี

ยบเทียบแบบนี ขึ นมา
ซึง เปรี ยบเทียบอย่างสวยงามถึงพระเยซูเจ้ า
ในหนังสืออพยพ พระเจ้ าตรัสกับโมเสส "จากภูเขา" พระเจ้ าทรงปรากฏในลักษณะเป็ นเปลวไฟ พระสุรเสียงของ
พระเจ้ ามีลกั ษณะเป็ นฟ้าร้ อง และประชาชนกลัวพระองค์ แต่ในหนังสือเลวีนิตนิ ี  พระเจ้ าปรากฏอยูใ่ นทีบริ สทุ ธิFทีสดุ และ
ตรัสกับประชาชนจากพลับพลา คือจากพระทีนงั กรุณาซึง อยูใ่ นทีบริ สทุ ธิFทีสดุ แห่งพลับพลานัน พระเจ้ าทรงเป็ นพระเจ้ า
แห่งพระคุณ
ทังในสมั

ยนี และในสมัยนัน คือสมัย 2,000 ปี ก่อนพระเยซูประสูตใิ นโลกนี  พระเจ้ าทรงเปิ ดเผยถึงพระเมตตา
กรุณาของพระองค์โดยพระเยซูคริ สต์ โดยใช้ เครื องหมายต่างๆซึง เปรี ยบเทียบถึงพระเยซูนนั 

พวกเลวีมาจากตระกูลเลวี ซึง พวกนี ได้ ใช้ ชีวิตเป็ นปุโรหิต และนมัสการพระเจ้ า หนังสือเลวีนิตนิ ี ได้ เปิ ดเผยถึง
พระราชบัญญัตติ า่ งๆ เกียวกับการรับใช้ นี  ในเล่มนี คําทีสําคัญคือ "ความบริ สทุ ธิF" ซึง เราเจอ 87 ครัง คํานี เล็งถึง
การแยกตังไว้
 ฝ่ายพิธีซงึ เปรี ยบเทียบกับการแยกตังไว้
 ฝ่ายจิตวิญญาณ
กันดารวิถี
เล่มนี เป็ นเล่มทีสีในห้ าเล่มทีโมเสสเขียนขึ น ห้ าเล่มนี เราเรี ยกกันว่า เพ็นทะทูก เล่มนี เรี ยกว่า "กันดารวิถี" เพราะว่า
หนังสือเล่มนี เกียวกับการเดินทางของพวกอิสราเอล เล่มนี เริ มต้ นเมือประชาชนอิสราเอลอยูท่ ีภเู ขาซีนาย แล้ วสิ นสุดลงเมือ
พวกเขาตังค่
 ายทีเขตแดนฝ่ ายเหนือของประเทศโมอับทีแม่นํ าจอร์ แดน และตอนนันชาวอิ

สราเอลกําลังวางแผนทีจะข้ าม
แม่นํ าจอร์ แดน แล้ วเข้ าไปอยูใ่ นแผ่นดินทีพระเจ้ าทรงสัญญาไว้ กบั พวกเขา ตามประวัตศิ าสตร์ เล่มนี  ต่อจากหนังสืออพยพ
แล้ วหนังสือเลวีนิตซิ งึ เกียวกับพระราชบัญญัตขิ องพระเจ้ า อยูร่ ะหว่างสองเล่มนี 
มีอยูส่ องบททีบนั ทึกจํานวนคนของอิสราเอล คือบทที 1 และ 26 ทีเหลือบันทึกการเดินทางของชนชาติอิสราเอล
จากภูเขาซีนายไปถึงแม่นํ าจอร์ แดน
1

อิสราเอล เป็ นทาสในอียิปต์ (อพย 1:1-12:36)
ก
พวกของพระเจ้ า (คือพวกอิสราเอล) หลังจากทีโยเซฟตายไปราว ๆ 75 ปี แล้ ว ประชาชนชาวอิสราเอล
ซึง อาศัยอยูใ่ นอียิปต์ก็เริ มถูกกดขีขม่ เหงจากกษัตริ ย์ฟาโรห์ (อพย 1:8-14)
ข
พระคุณของพระเจ้ า พระเจ้ าทรงสดับฟั งเสียงร้ องครํ าครวญของพวกเขา พระองค์จงึ ทรงวางแผนการ
ทีจะช่วยพวกเขาให้ พ้นภัย (2:23-24)
ค
คนของพระเจ้ า (คือโมเสส)
1
เจ้ าชายแห่งอียิปต์ (อพย 2:1-14) โมเสสกําเนิดขึ น (ปี ก่อน ค.ศ. 1525)
ก
ก
ทารกลอยมาตามแม่นํ าไนล์ (2:1-9)
ข
ราชบุตรในพระราชวัง (2:10)
ค
ศพในทราย (2:11-26) เมือโมเสสอายุ 40 ปี เขาก็ไปจากอียิปต์เดินทางไปยังป่ า
ซีนาย มี 2 สาเหตุทีทําให้ โมเสสทําเช่นนัน
1
เนืองจากคดีฆา่ คนตาย (2:11-15)
2
เนืองจากความเชือในพระเมสสิยาห์ (ฮบ 11:24-26)
2
ผู้เลี ยงแกะแห่งมิดยาน
ก
โมเสสพบทีลี ภัยได้ ในเมืองมิดยาน และได้ แต่งงานกับนางศิปโปราห์บตุ รสาวของ
เรอูเอล และดํารงชีวิตด้ วยการเป็ นผู้เลี ยงแกะอยูน่ านถึง 40 ปี (2:21)
ข
โมเสสได้ รับการทรงเรี ยกจากพุม่ ไม้ ทีลกุ ไหม้ ให้ เขานําอิสราเอลให้ พ้นภัย (3:1-10)
ค
โมเสสต่อต้ านการทรงเรี ยกนี  โดยยกข้ อแก้ ตวั 5 ข้ อซึง เป็ นเหตุทีเขาไม่สามารถทําตาม

ง
จ

ฉ

ช

พระบัญชาของพระเจ้ าได้
1
ข้ าพเจ้ าไม่มีความสามารถ (3:11)
2
ข้ าพเจ้ าไม่มีข้อมูล (3:13)
3
ข้ าพเจ้ าไม่มีสิทธิอํานาจ (4:1)
4
ข้ าพเจ้ าไม่มีความสามารถในการพูด (4:10)
5
ข้ าพเจ้ าไม่มีความประสงค์ (4:13)
ศัตรูของพระเจ้ า (คือกษัตริ ย์ฟาโรห์) (อพย 5-10) ฟาโรห์ (อะเมนโฮเทพ 2) ปฏิเสธข้ อเรี ยกร้ องของ
โมเสส และฟาโรห์ทรงบัญชาให้ พวกทาสอิสราเอลได้ รับความทุกข์ทรมานมากขึ น (5:2, 4-9)
ภัยพิบตั จิ ากพระเจ้ า (อพย 7-10) ใช้ เวลาประมาณ 10 เดือน
1
นํ ากลายเป็ นเลือด (7:20-22) เดือนกรกฎาคม
2
ฝูงกบเข้ าโจมตี (8:6-7) เดือนกันยายน
3
ตัวริ น (8:17-19) เดือนตุลาคม
4
ฝูงเหลือบ (8:23-24)
5
โรคระบาดร้ ายต่อฝูงสัตว์ (9:6) เดือนมกราคม
6
ฝี (9:10)
7
ลูกเห็บปนไฟ (9:23-26) เดือนกุมภาพัน
8
ฝูงตักY แตน (10:13-15) เดือนมีนาคม
9
ความมืดทึบเป็ นเวลา 3 วัน (10:22-23)
ระหว่างทีเกิดภัยพิบตั นิ นั  ฟาโรห์ได้ เสนอต่อโมเสสให้ มีการประนีประนอม 4 เรื อง ทุกเรื องก็ถกู
ปฏิเสธเสีย
ก
อย่าไป แต่ให้ ถวายเครื องบูชาในอียิปต์นีเอง (8:25)
ข
ไปได้ แต่อย่าไปให้ ไกลนัก (8:28)
ค
ไปได้ แต่ให้ พวกลูก ๆ ของท่านอยูท่ ีนี (10:10)
ง
ไปได้ แต่ให้ ฝงู สัตว์อยูท่ ีนี (10:24)
10
ประหารบุตรหัวปี (12:29) 15 เมษายน
ความรอดของพระเจ้ า (อพย 11-12) ภัยพิบตั คิ รัง สุดท้ ายรุนแรงมากจนกระทัง แม้ แต่ครัวเรื อน
อิสราเอลก็ต้องป้องกันตัวเอง เพราะฉะนันพวกอิ

สราเอลจะต้ องชโลมเลือดลูกแกะตามกรอบ
ประตูของตน ครัวเรื อนเหล่านันก็
 จะได้ รับการไว้ ชีวิต (11:4-5; 12:12-13, 21-23) และในวันที 15 เมษายน
1445 ก่อน ค.ศ. ในเวลาเทียงคืน เหตุการณ์นนก็
ั  เกิดขึ น ผลก็คือ ฟาโรห์ (ทีบตุ รชายก็ถกู ประหารด้ วย)
ทรงยอมให้ อิสราเอลออกไปจากอียิปต์ได้ (12:29-36)
การทรงเลือกของพระเจ้ า

2

3

1
ทรงแยกบุตรหัวปี ไว้ (อพย 13:2; 19:6; กดว 8:16)
2
ทรงเลือกเส้ นทางทีปลอดภัยกว่าให้ พวกอิสราเอล (13:17)
อิสราเอล ระหว่างการเดินทางไปยังภูเขาซีนาย (อพย 12:37-18:27) มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ น 10 อย่างด้ วยกัน
ในระหว่างทีพวกเขาเดินทางจากเมืองราเมเสสในอียิปต์ไปถึงเชิงเขาซีนาย ระยะทางประมาณ 240 กิโลเมตร
เหตุการณ์เหล่านัน ได้ แก่
ก
เมฆรัศมีอนั สว่างไสวของพระเจ้ าได้ ปรากฏขึ น (13:21-22) นีเป็ นครัง แรกทีเมฆนี ได้ ปรากฏขึ น คือ
จะเกิดแสงสว่างไสวซึง มองเห็นได้ และเป็ นสิงทีแสดงถึงการเสด็จมาปรากฏของพระเจ้ า (13:21-22)
การทรงปรากฏครัง อืน ๆ ในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ก็อย่างเช่น
1
ทีทะเลแดง (อพย 14:19-20)
2
ในพลับพลาทีบริ สทุ ธิFยิง (ลนต 16:2)
3
ในพระวิหารทีบริ สทุ ธิFยิง (2 พศด 5:11-14)
4
การทรงปรากฏในสมัยเอเสเคียล (อสค 10:3-4)
ข
ฟาโรห์ไล่ตามพวกอิสราเอล ฟาโรห์เสียใจทีตนได้ ปล่อยพวกอิสราเอลไป (14:5-10)
ค
ทะเลแดงแหวกออกจากกัน (14:13-31)
ง
พวกอิสราเอลฉลองกันเพราะพวกเขาได้ พ้นภัย และกองทัพฟาโรห์พินาศไป (15:1-21)
จ
นํ าขมทีตําบลมาราห์ก็กลายเป็ นนํ าจืดโดยการโยนต้ นไม้ ลงไปในนํ านัน (15:22-26) ครัง นี พระเจ้ าได้
ทรงสัญญาแก่พวกเขาว่าพวกเขาจะปลอดภัยจากโรคภัยไข้ เจ็บ เพียงแต่ให้ พวกเขาเชือฟั งพระองค์เท่านัน
ฉ
มานาลงมาจากสวรรค์ (16:4, 14, 35) อาหารนี จะเป็ นอาหารหลักของพวกเขานาน 40 ปี
ช
การตังวั
 นสะบาโตขึ น (16:23, 26-30; 31:13)
ซ
การตีศลิ าทีเรฟี ดิม (17:1-7) เพือให้ มีนํ าดืมซึง พระเจ้ าทรงประทานให้ อย่างอัศจรรย์โดยนํ านันไหล

ออกมาจากข้ าง ๆ ศิลานัน และอีกเกือบจะ 40 ปี ต่อมา โมเสสจะตีศลิ าอีกก้ อนหนึง ในทีหา่ งไกลออกไป
แต่ในครัง นันโมเสสไม่

ได้ กระทําตามนํ าพระทัยพระเจ้ า (กดว 20:7-13)
ฌ
พวกอิสราเอลชัยชนะต่อพวกอามาเลข (17:8-16) ในช่วงนี มีเหตุการณ์สําคัญทีเกิดขึ นเป็ นครัง แรก 4
อย่าง
1
การกล่าวถึง โยชูวา เป็ นครัง แรก โมเสสได้ เลือกเขาให้ นําทัพอิสราเอล (17:9)
2
โมเสสช่วยให้ อิสราเอลชนะสงครามเป็ นครัง แรก (17:11-12)
3
ส่วนแรกของพระคัมภีร์ทีได้ เขียนขึ น (17:14)
4
การกล่าวอ้ างถึงพระนามยิงใหญ่พระนามหนึง ของพระเจ้ า - เยโฮวาห์นิสสี (พระเยโฮวาห์ทรงเป็ น
ธงของข้ าพเจ้ า) (17:15)
ญ
โมเสสได้ พบกับครอบครัวเขา (18:5)
อิสราเอล พักอาศัยทีซีนาย (อพย 19:1-กดว 10:10)

เมือวันที 15 มิถนุ ายน 1445 ปี ก่อน ค.ศ. อิสราเอลได้ มาถึงภูเขาซีนาย พวกเขาจะอยูท่ ีนนั นาน 11 เดือน 5 วัน (อพย
19:1; กดว 10:11) เหตุการณ์สําคัญ 3 อย่างได้ เกิดขึ นในช่วงนี  ได้ แก่
1
การทรงประทานพระราชบัญญัติ (การเรี ยกร้ องให้ มีสามัคคีธรรมกัน)
2
ความเสือมทรามทีมาจากรูปลูกโคทองคํา (การทําลายสามัคคีธรรมนัน)

3
การสร้ างพลับพลา (การทําให้ มีสามัคคีธรรมกลับคืนมาอีก)
ตอนนี ให้ เรามาดูกนั ถึงสิงทีนําไปถึงเหตุการณ์ 3 อย่าง และให้ เราพิจารณาถึงเหตุการณ์เหล่านันด้
 วย
ก
สิงทีนําไปถึงการทรงประทานพระราชบัญญัตทิ ีภเู ขาซีนาย
1
ในวันที 3 พระเจ้ าทรงปรากฏพระองค์บนภูเขาซีนายพร้ อมด้ วยฟ้าร้ อง, ฟ้าแลบ, เมฆหนาทึบ,
เสียงแตร, แผ่นดินไหว, ควัน และไฟ (อพย 19:16-18)
2
โมเสสขึ นภูเขาซีนายทีพระเจ้ าทรงตรัสประทานพระบัญญัติ 10 ประการ และพระบัญชา 70 ข้ อ
ซึง ประกอบกันขึ นเป็ นหนังสือสัญญาไมตรี และโมเสสก็ลงเขามากล่าวพระคําของพระเจ้ าซํ าให้
พวกอิสราเอลฟั ง (19:20-23:33) ประชาชนก็ตกลงว่าจะเชือฟั งทุกสิงทีพระเจ้ าได้ ตรัสแก่โมเสส
(24:3) โมเสสก็ได้ เขียนทุกสิงทีพระเจ้ าได้ ตรัสบอกพวกเขา แล้ วจึงสร้ างแท่นบูชาขึ น ปั กเสาหินขึ น
12 ก้ อน และได้ ประพรมเลือดถวายบนแท่นบูชานันเพื
 อให้ ข้อสัญญานี สําเร็ จ (24:4-8)
3
โมเสสขึ นภูเขาอีกครัง ครัง นี ทีเขาใช้ เวลาอยูท่ ีนี 40 วัน ซึง ในเวลานี เขาได้ รับแบบอย่างเพือ
สร้ างพลับพลาและแผ่นศิลา 2 แผ่น (24:18; 25:9; 31:18; 34:28)
4
พระเจ้ าทรงเตือนให้ โมเสสลงจากภูเขาทันทีเพือจัดการกับวัวทองคําข้ างล่างนัน (32:1-14)
ข
การพิจารณาถึงการทรงประทานพระราชบัญญัตทิ ีภเู ขาซีนาย พระราชบัญญัตนิ ี มีสว่ นใหญ่ ๆ อยู่ 3
ส่วนด้ วยกัน คือ
1
กฎศีลธรรม (Moral) ส่วนนี เรารู้จกั กันโดยทัว ไปในนามของ "พระบัญญัติ 10 ประการ"
(อพย 20:3-17; พบญ 5:7-21)
ก
เจ้ าอย่ามีพระเจ้ าอืนต่อหน้ าเราเลย (20:3)
ข
เจ้ าอย่าทํารูปเคารพใด ๆ สําหรับตน (20:4-6)
ค
เจ้ าอย่าออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของเจ้ าเล่นเปล่า ๆ (20:7)
ง
จงระลึกถึงวันสะบาโตเพือรักษาวันนันให้
 บริ สทุ ธิF (20:8-11)
จ
จงนับถือบิดามารดาของเจ้ า (20:12)
ฉ
เจ้ าอย่าฆ่าคน (20:13)
ช
เจ้ าอย่าผิดประเวณี (20:14)
ซ
เจ้ าอย่าลักขโมย (20:15)
ฌ
เจ้ าอย่าเป็ นพยานเท็จ (20:16)
ญ
เจ้ าอย่าโลภอยากได้ (20:17)

2

ค

ง

กฎฝ่ ายจิตวิญญาณ (Ceremonial) ส่วนนี เกียวกับพิธีปฏิบตั ิ ซึง ทังหมดเปรี

ยบได้ กบั พระเยซู
คริ สต์และความรอด (ฮบ 10:1) ส่วนนี เราจะรวมถึงการเลี ยงและการถวาย ฯลฯ ของพวกเลวี
ด้ วย (อพย 35-40; ลนต) ครัง นี พระเจ้ าทรงทําสัญญาไว้ 2 เรื อง
ก
พระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ (พระเมสสิยาห์) เพือนําชาติอิสราเอลให้
เข้ าไปในคานาอัน (อพย 23:20-23)
ข
พระองค์จะทรงส่งฝูงตัวต่อไปขับไล่พวกชาตินอกศาสนาไปเสียจากคานาอัน (23:28)
3
กฎทางสังคม (Civil) ส่วนนี เกียวกับคําพิพากษาและพระบัญชาอันศักดิสF ิทธิFซงึ พระเจ้ าทรง
บัญญัตใิ ห้ ใหม่สําหรับชาติอิสราเอล ส่วนนี จะรวมถึง พระราชบัญญัตติ า่ ง ๆ เกียวกับอาหาร, การ
ส่งเสริ มการอนามัย, การแยกคนและสัตว์ทีป่วยให้ อยูต่ า่ งหาก, การบํารุงรักษาดิน, ภาษี ,
การทหาร, การสมรส, การหย่า, เป็ นต้ น (อพย 21-22) พูดง่าย ๆ ก็คือ
ก
กฎศีลธรรมแสดงให้ เห็นถึง "การเปิ ดเผย" ของพระราชบัญญัติ
ข
กฎทางสังคมแสดงให้ เห็นถึง "การประพฤติ" ของพระราชบัญญัตนิ นั 
ค
กฎฝ่ ายจิตวิญญาณแสดงให้ เห็น "ความเข้ าใจ" ถึงพระราชบัญญัตนิ นคื
ั  อพระเยซูคริ สต์!
(มธ 5:17-18; รม 10:4)
ความเสือมทรามทีมาจากรูปวัวหนุม่ ทองคํา (อพย 32)
1
ในช่วงหลายวันสุดท้ ายทีโมเสสพักอยูบ่ นยอดเขาซีนายนัน พวกอิสราเอลซึง อยูท่ ีเชิงเขาข้ างล่าง
ก็เรี ยกร้ องให้ อาโรนสร้ างพระให้ แก่พวกเขา อาโรนก็เห็นด้ วยและได้ ใช้ ตา่ งหูทองคําของพวกเขา
มาหล่อเป็ นรูปวัวหนุม่ ทองคํา หลังจากทีพวกเขาได้ นมัสการวัวหนุม่ ทองคํานันแล้
 ว ประชาชน
ก็มีการฉลองกันโดยการปล่อยตัวมัว กายกันอย่างไร้ ศีลธรรม (อพย 32:1-6)
2
พระเจ้ าตรัสสัง ให้ โมเสสลงไปโดยเร็ ว เมือโมเสสเห็นความผิดบาปนัน เขาจึงได้ ทิ งแผ่นศิลา 2
แผ่นทีจารึกพระบัญญัติ 10 ประการจนแตกไป (32:19) โมเสสว่ากล่าวอาโรนพีชายของตน
อย่างรุนแรง (32:21-24) มีคนถูกลงโทษถึงความตาย 3,000 คนเพราะเหตุความผิดบาปนี  (32:2529)
3
โมเสสซึง เคยอ้ อนวอนเพือพวกอิสราเอลขณะเมืออยูบ่ นภูเขาแล้ วนัน (32:11-14) ก็ได้ ไป
อ้ อนวอนแทนชนชาติทีทําบาปอีก (32:30-35) โมเสสทูลขอให้ ตนได้ เห็นพระสง่าราศีของ พระเจ้ า
(33:18) พระเจ้ าตรัสตอบว่า (33:19-23)
4
โมเสสขึ นภูเขาซีนายอีกครัง หนึง ซึง พระเจ้ าได้ ทรงเขียนพระบัญญัติ 10 ประการอีกครัง หนึง
ทรงบัญชาให้ โมเสสสร้ างหีบขึ นใบหนึง และให้ ใส่แผ่นศิลาเหล่านี ไว้ ในหีบนัน หีบนี ต่อมารู้จกั
กันในนาม "หีบสัญญาไมตรี " (34:1-4; พบญ 10:1-2)
5
โมเสสลงจากภูเขาซีนาย (34:29-30, 33-35)
การสร้ างพลับเพลา (อพย 25-31; 35-41; ลนต)

1

2

3

4

ลักษณะของพลับพลา ประกอบด้ วย 3 ส่วน
ก
ลานชันนอก

เป็ นการจัดรัว ปั กกัน ยาว 50 เมตร กว้ าง 25 เมตร และสูง 7.5 เมตร
(อพย 27:11-14)
ข
ลานชันใน
 ข้ างในรัว ปั กกันมี
 เต็นท์ ยาว 15 เมตร กว้ าง 5 เมตร และสูง 5 เมตร
เป็ นห้ อง 2 ห้ อง มีมา่ นทึบกันห้
 องทัง 2 นี ไว้ ส่วนทีอยูท่ างทิศตะวันออกของเต็นท์
เรี ยกกันว่า ลานชันใน
 (26:1-2, 31-33)
ค
ทีบริ สทุ ธิFยิง เป็ นชือของส่วนทีอยูท่ างทิศตะวันตกของเต็นท์ (26:33-34)
เครื องตกแต่งของพลับพลา ทีสําคัญมีอยู่ 6 สิงด้ วยกัน
ก
แท่นบูชาทองเหลือง (อพย 27:1-8; 38:1-7)
ข
ขันทองเหลือง (อพย 30:18; 38:8)
ค
โต๊ ะตังขนมปั

งถวาย (อพย 25:23-30; 37:10-16)
ง
แท่นประทีปทองคํา (อพย 25:31-40; 37:17-24)
จ
แท่นเผาเครื องหอม (อพย 30:1-10; 37:25-28)
ฉ
หีบสัญญาไมตรี (อพย 25:10-22; 37:1-9)
ปุโรหิตแห่งพลับพลา อาโรนได้ เป็ นมหาปุโรหิตคนแรกของพวกอิสราเอล (อพย 28:1-4) และ
ปุโรหิตอืน ๆ ก็ได้ รับเลือกมาจากตระกูลของอาโรน (ตระกูลเลวี) ด้ วย (กดว 8:14-19)
ก
พิธีทําให้ เป็ นปุโรหิต
1
พวกเขาได้ รับการชําระตัวด้ วยนํ า (อพย 29:4)
2
พวกเขาได้ สวมใส่ด้วยเครื องทรง (อพย 28:39-43; 29:5-6) (หมายเหตุ:
สําหรับลักษณะเครื องทรงของมหาปุโรหิตให้ ดทู ี อพย 28:1-38)
3
พวกเขาได้ รับการชโลมด้ วยนํ ามัน (อพย 29:7)
4
พวกเขาได้ รับการประพรมด้ วยเลือด (อพย 29:20)
ข
หน้ าทีของพวกปุโรหิต
1
เกียวกับการนมัสการในพระวิหาร (กดว 3:5-9)
2
เกียวกับด้ านกฎหมาย (พบญ 17:8-9)
3
เกียวกับเรื องส่วนตัว (กดว 6:23-27)
เครื องบูชาแห่งพลับพลา
เครื องบูชา 3 ประการแรกใช้ ถวายเพือคงไว้ ซงึ ความสามัคคีธรรมกับพระเจ้ า แต่เครื องบูชา 2
อย่างหลังนันใช้
 ถวายเพือสร้ างสามัคคีธรรมทีเสียแล้ วให้ ดีขึ นอีก
ก
เครื องเผาบูชา (ลนต 1:2-8) (ไถ่โทษผู้นนั  โค แกะ แพะ)
ข
เครื องกระยาหารถวาย (2:1-3, 13) (แป้ง นํ ามัน กํายาน เกลือ)

5

ค
เครื องโมทนาพระคุณ (3:7-11) (แกะ)
ง
เครื องบูชาไถ่ (ระลึกถึง) ความผิดบาป (4:3-12) (โค)
จ
เครื องบูชาล่วงละเมิด (5) (แกะ แพะ นกเขา นกพิลาป แป้ง)
งานเลี ยงแห่งพลับพลา ในปฏิทินของอิสราเอลมีงานเลี ยงพิเศษและเวลาหยุดพัก 9 งานด้ วยกัน
งานเลี ยง 3 งานแรกนันเพื
 อให้ ผ้ เู ชือระลึกถึงกิจการเนรมิตสร้ างของพระเจ้ า งานเลี ยง 6 งาน
หลังนันเกี
 ยวกับกิจการไถ่บาปของพระองค์
ก
กิจการเนรมิตสร้ าง
ข้ อสังเกต: ทัง 3 ประการนี กล่าวถึงการเนรมิตสร้ างของพระเจ้ า เพราะวันเหล่านี จะมา
ตามวงจรไม่ร้ ูจกั จบของเลข 7 ซึง เหมือนอย่างทีพระเจ้ าได้ ทรงหยุดพักในวันที 7
1
วันสะบาโตทุกสัปดาห์ (อพย 20:8-11; ลนต 23:1-3)
2
งานเลี ยงวันสะบาโตทุก 7 ปี (อพย 23:10-11; ลนต 25:2-7)
3
งานเลี ยงสะบาโตทุกปี ที 50 (ลนต 25:8-16)
ข
กิจการไถ่บาป 10 ม.ย. เข้ าคานาอัน
1
งานเลี ยงปั สกา (ลนต 23:4-8) กล่าวถึงความตายของพระเยซูบนกางเขน
(1 คร 5:7) 14 ม.ย. ยชว 5:10
2
งานเลี ยงแห่งผลแรก (ลนต 23:9-14) กล่าวถึงการฟื นคืนพระชนม์ของ
พระเยซู (1 คร 15:23) 15 ม.ย. ยชว 5:11
3
งานเลี ยงเทศกาลเพ็นเทคอสต์ (ลนต 23:15-22) กล่าวถึงการประกอบด้ วย
ฤทธิFเดชของพระวิญญาณบริ สทุ ธิF (กิจการ 2:1-4) 15 ม.ย. + 50 วัน = 4 มิถนุ ายน
4
งานเลี ยงเป่ าแตร (ลนต 23:23-25) กล่าวถึงการทรงรับพวกผู้เชือขึ นไปและ
การเสด็จมาครัง ที 2 ของพระเยซู (1 ธส 4:13-18) 1 ต.ค. ลนต 23:24
5
วันงานเลี ยงไถ่โทษบาป (ลนต 23:26-32) กล่าวถึงความทุกข์ลําบากครัง
ใหญ่ 7 ปี (วว 6-19) ในภาษาฮีบรูวนั นี  เรี ยกว่า "ยอมคิพพูริม" มีขึ นในวันที 10
ตุลาคมของทุกปี ระเบียบของการนมัสการในวันสําคัญนี ได้ บอกไว้ อย่าง
ละเอียดใน ลนต บทที 16 10 ต.ค. ลนต 23:27
ก
มหาปุโรหิตจะถวายลูกวัวตัวผู้เป็ นเครื องบูชาสําหรับตนเอง (16:6)
พวกนักเทศก็ต้องได้ รับความรอดและการชําระล้ างด้ วย!
ข
แล้ วจะจับฉลากระหว่างแพะ 2 ตัว เพือตัดสินใจว่าตัวไหนเป็ นแพะ
รับบาปทีจะนําไปปล่อยในป่ า และตัวไหนจะถูกฆ่าเสีย (16:7-10)
ค
มหาปุโรหิตก็จะประพรมโลหิตของลูกวัวตัวผู้และโลหิตของแพะลงบน
พระทีนงั กรุณา 7 ครัง (16:11-19)
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สุดท้ ายมหาปุโรหิตก็จะวางมือทัง 2 ของตนบนแพะรับบาปและ
สารภาพความผิดบาปของพวกอิสราเอลไว้ บนแพะตัวนัน แล้ วจะ
ตังให้
 ชายผู้หนึง นําแพะตัวนันไปปล่

อยในป่ า (16:20-22)
6
งานเลี ยงทับอาศัย (ลนต 23:33-44) เล็งถึงการครอบครองพันปี ของ
พระเยซูคริ สต์ (วว 20:1-6) 15 ต.ค. ลนต 23:34
การอุทิศเพือพลับพลา (อพย 30:22-33; 40:33-35) เป็ นการอุทิศสร้ างสิงก่อสร้ างทีสําคัญ
ทีสดุ ทีเคยสร้ างมาบนแผ่นดินโลก ซึง ใช้ เวลา 6 เดือนในการก่อสร้ างจนเสร็ จสมบูรณ์ ค่าสร้ าง
หลายพันล้ านบาท (ได้ ใช้ ทองคําหนักกว่า 1409 กก และเงินหนักราว ๆ 4364 กก ในการก่อ
สร้ าง พลับพลานี เสร็ จในวันที 1 เมษายน 1444 ปี ก่อน ค.ศ. พลับพลานี ถูกสร้ างขึ นด้ วยความ
เต็มใจของทุกคน (ดู อพย 35:5, 21-22, 29; กดว 7) อย่างไรก็ตาม ได้ มีเหตุการณ์อนั น่า
เศร้ าเกิดขึ น ในตอนทีมีการฉลองอันน่ายินดีนนั  นัน คือ นาดับ และอาบีฮู ซึง เป็ นปุโรหิต
บุตรชายของอาโรนได้ ตายลง ชายหนุม่ ทีชวและโง่
ั
เขลาทัง 2 คนนี ได้ ถวายไฟอืนทีไม่บริ สทุ ธิFตอ่
เบื องพระพักตร์ พระเยโฮวาห์ นอกจากนี เรื องยังได้ ชี อีกว่าทัง 2 คนเมาเหล้ าในเวลานัน
(ลนต 10:1-10)
จุดมุง่ หมายของพลับพลา
ก
เพือให้ ชาวอิสราเอลมีศนู ย์กลางของการนมัสการทีมองเห็นได้ ในทีบริ สทุ ธิFยิงนัน
มนุษย์จะพบกับพระเจ้ าทีทรงสถิตเหนือพระทีนงั กรุณาซึง ประพรมด้ วยโลหิต
ข
เพือเป็ นแบบอย่างให้ เห็นถึงกิจการในอนาคตของพระเยซูคริ สต์
ค
เพือให้ มองเห็นภาพโครงการความรอดทังหมด

การสํารวจสํามโนครัวในการชุมนุมทีพลับพลา (กดว 1:1-54) ในระหว่างการเดินทาง
จากอียิปต์ไปยังปาเลสไตน์นนั  มีการนับบรรดาพวกอิสราเอล 2 ครัง ด้ วยกัน ครัง แรกทีป่า
ซีนายนีเอง ครัง ที 2 ทีป่ากันดารของโมอับเมือราว ๆ 38 ปี ต่อมา (กดว 26)
การจัดตระกูลต่าง ๆ รอบพลับพลานัน (กดว 2:1-34)
ก
ด้ านทิศตะวันออก: ยูดาห์ (หัวหน้ า), อิสสาคาร์ , เศบูลนุ (2:3-9)
ข
ด้ านทิศใต้ : รูเบน (หัวหน้ า), กาด, สิเมโอน (2:10-16)
ค
ด้ านทิศตะวันตก: เอฟราอิม (หัวหน้ า), เบนยามิน, มนัสเสห์ (2:18-24)
ง
ด้ านทิศเหนือ: ดาน (หัวหน้ า), อาเชอร์ , นัฟทาลี (2:25-31)
สัตย์ปฏิญาณนาษารี ษแห่งพลับพลา (กดว 6:1-21) มีกฎอยู่ 3 ข้ อเกียวกับการทําสัตย์
ปฏิญาณนี 
ก
เขาจะกินผลทีทําจากเถาองุ่นไม่ได้ เลยไม่วา่ ลักษณะใด (6:3-4)
ข
เขาจะตัดผมไม่ได้ (6:5)
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ค
เขาจะแตะต้ องซากศพไม่ได้ (6:6-8)
11
การอวยพรอันยิงใหญ่แห่งพลับพลานัน (6:22-27)
12
บรรดาของถวายทีพวกหัวหน้ าตระกูลทัง 12 คนได้ นํามาถวายให้ พลับพลา (กดว 7)
พระเจ้ าทรงสําแดงว่าพระองค์ทรงสนพระทัยแต่ละบุคคลด้ วยการให้ บนั ทึกของถวายแต่ละอย่างขอ
งทัง 12 คน แม้ วา่ ของแต่ละอย่างนันจะเป็

นสิงเดียวกันก็ตาม
13
เมฆรัศมีแห่งพลับพลา (กดว 9:15-23)
14
แตรเงิน 2 อันแห่งพลับพลา (กดว 10:1-10) ซึง จะเป่ าขึ นในโอกาสพิเศษ 4 อย่าง
ก
เพือให้ คนทังปวงมาชุ

มนุมกัน (10:1-4)
ข
เพือเป็ นสัญญาณเตือนในกรณีทีถกู โจมตี (10:5-6)
ค
เมือชาวอิสราเอลเองจะเข้ าทําสงคราม (10:9)
ง
ในงานเลี ยงตามกําหนดของอิสราเอล (10:10)
อิสราเอล เดินทางจากซีนายไปยังคาเดชบารเนีย (กดว 10:11-12:16)
ระหว่างทาง 240 กิโลเมตร เช่นกัน
ก
การระดมพลเพือออกเดินทาง (10:11-28)
ข
พีเขยทีคดั ค้ าน โมเสสพยายามทีจะขอให้ โฮบาบพีเขยของตนมาช่วยเป็ นหูเป็ นตาให้ กบั พวกอิสราเอล
แต่ข้อเสนอนันได้
 ถกู ปฏิเสธเสีย (10:29-32)
ค
เสาเมฆทีลอยไป (10:34-36)
ง
การพิพากษาด้ วยไฟ (11:1-3) พระพิโรธของพระเจ้ าก็มาถึงพวกเขาเพราะพวกเขาได้ ทําความผิดบาป
ด้ วยการบ่นพึมพํา
จ
ฝูงชนทีชา่ งบ่น (11:4-9) กลุม่ คนชัว ซึง เคยอยูใ่ ต้ พวกอียิปต์ได้ ยยุ งให้ ชาวอิสราเอลบ่นเรื องอาหารอีก
ฉ
ผู้พยากรณ์ทีฉนุ เฉียว (11:10-15)
1
โมเสสเห็นว่าพระเจ้ าทรงให้ เขารับภาระหนักเกินไปในเรื องการนําชาติอิสราเอลจึงได้ ร้องทูลขอ
ความช่วยเหลือเพิมขึ นอีก
2
พระเจ้ าทรงยอมรับข้ อเรี ยกร้ องทีทําให้ พระองค์เสียพระทัยนี  โดยการทีเอาอํานาจพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิFบางส่วนจากโมเสสไปแจกจ่ายให้ พวกหัวหน้ าอาวุโสชาวฮีบรู 70 คนโดยได้ รับคนละ
เท่า ๆ กัน (11:25)
ช
อาหารแห่งความตาย (11:31-34) การพิพากษาก็มาถึงพวกคนช่างบ่นอีกครัง หนึง พวกเขาไม่สนใจ
ต่อมานานัน และได้ ฆา่ นกกระทาเป็ นอาหารแทน
ซ
พีสาวทีทกุ ข์ทรมาน (กดว 12:1-15) ทังอาโรนและนางมิ

ระยามพากันวิพากษ์ วิจารณ์โมเสสน้ องชาย
ของตน สาเหตุจากเรื องภรรยาและการเป็ นผู้นําอันเข้ มแข็งของโมเสส พระเจ้ าจึงทรงให้ นางมิระยาม
ถูกโรคเรื อ นคุกคาม เมืออาโรนมาขอร้ องโมเสส โมเสสก็ทลู ขอ โรคเรื อ นของนางมิระยามจึงหายไป
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อิสราเอล ทีคาเดชบารเนีย (กดว 13-14)
ก
การสอดแนม (13:1-25) โมเสสได้ รับพระบัญชาให้ สง่ หัวหน้ าคนหนึง จากแต่ละตระกูลทังหมด

12
คน ให้ เข้ าไปสอดแนมแผ่นดินคานาอัน
ข
เรื องน่าเสียใจ (13:26-14:10) หลังจากทีทงั  12 คนได้ สํารวจสืบดูแผ่นดินนาน 40วันแล้ ว พวกเขา
ก็กลับมาพร้ อมด้ วยคํารายงานดังนี 
1
คํารายงานของคนส่วนใหญ่ คือพวกหัวหน้ าของ 10 ตระกูล กล่าวว่า "พวกเรายึดแผ่นดินนี 
ไม่ได้ (13:32-33)
2
คํารายงานของคนส่วนน้ อย คือ โยชูวาและคาเลบ กล่าวว่า "ขอให้ เราทังหลายขึ

นไปตีเมือง
นันที
 เดียว เพราะพวกเรามีกําลังทีจะต่อสู้เอาชัยชนะเขาได้ " (13:30)
3
เสียงร้ องของพวกประชาชน คือ เราจะไม่ไป (14:1-3) เหตุการณ์เศร้ านี เป็ นครัง ที 10
ทีพวกอิสราเอลขัดขืนต่อพระเจ้ า การขัดขืนทัง 10 ครัง มีดงั นี 
ก
ทีทะเลแดง (อพย 14:11-12) (ทะเล)
ข
ทีตําบลมาราห์ (อพย 15:14) (นํ า)
ค
ในป่ ากันดารแห่งสีน (อพย 16:2-3) (มานา)
ง
ทีเรฟี ดิม (อพย 17:1-3) (นํ าจากศิลา)
จ
ทีภเู ขาซีนาย (อพย 32:1-6) (รูปโคทองคํา)
ฉ
ขณะกําลังเดินทางไปยังตําบลคาเดช (3 ครัง ) (กดว 11:1-3; 4-9; 31-34)
ช
ทีตําบลคาเดช (2 ครัง ) (กดว 14:1-4, 10) (กลับไปยังอียิปต์)
ค
การพิพากษาปรับโทษ พระเจ้ าได้ ทรงตัดสินพระทัยว่าจะไม่ยอมให้ คนทีอายุ 20 ปี หรื อมากกว่าเข้ า
ไปในคานาอันเลย (14:34)
อิสราเอล เดินทางจากคาเดชบารเนียไปยังริ มฝั งตะวันออกของแม่นํ าจอร์ แดน (กดว 15-36)
ระหว่างทีเร่ร่อนไปอย่างไร้ จดุ หมายนีเอง มีเหตุการณ์เกิดขึ นดังต่อไปนี 
ก
ผู้ฝ่าฝื นวันสะบาโตผู้หนึง ถูกขว้ างด้ วยหินจนตาย (15:32-36)
ข
ผู้ก่อกวนถูกแผ่นดินกลืน (16:1-32)
1
ทายาทแห่งเลวีชือโคราเป็ นผู้มีอิทธิพลมาก เขาได้ นําพวกหัวหน้ า 250 คนคบคิดกันต่อต้ าน
อํานาจของโมเสส
2
พระเจ้ าได้ ทรงทําให้ แผ่นดินแยกออกกลืนเอาพวกผู้ทีก่อกวนนันไปเสี

ย และคนอีกกว่า 14,700
คนก็ถกู ประหารด้ วยภัยพิบตั ทิ ีมาจากพระเจ้ า
ค
ไม้ เท้ าของอาโรนทีผลิดอกออกผล (17:1-13) เพือเน้ นถึงอํานาจทีพระองค์ทรงประทานแก่โมเสสและ
อาโรน พระเยโฮวาห์จงึ ทรงบัญชาพวกหัวหน้ าจากแต่ละตระกูลให้ เอาไม้ เท้ าทีมีชือของตนเขียนไว้ มาให้
โมเสสวางไว้ ในพลับพลา วันรุ่งขึ นก็พบว่าไม่เท้ าของอาโรนผลิดอกออกผลและมีผลติดอยู่
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ความตายของนางมิระยาม พีสาวโมเสส (20:1)
ความผิดบาปของโมเสส (20:1-13) พระเจ้ าได้ ทรงบัญชาให้ โมเสสพูดกับหินก้ อนหนึง และสัง หินก้ อน
นันให้
 ปล่อยนํ าไหลออกมา แต่แทนทีจะทําเช่นนัน โมเสสทีกําลังโกรธและเชือครึงไม่เชือครึงจึงได้
ตวาดคนทังปวง
 และไม่เชือฟั งพระเยโฮวาห์โดยการตีหินนัน 2 ครัง แม้ วา่ โมเสสจะไม่เชือฟั งก็ตาม
พระเจ้ าก็ยงั ทรงประทานนํ าให้ แต่ได้ ตรัสบอกโมเสสว่าครัง นี จะทําให้ เขาไม่ได้ เข้ าดินแดนทีทรงสัญญา
ไว้ (20:12)
ข้ อเรี ยกร้ องง่าย ๆ ถูกปฏิเสธเสีย (20:14-22) พวกเอโดมซึง เป็ นทายาทของเอซาวได้ ปฏิเสธไม่ยอม
ปล่อยให้ อิสราเอลเดินทางผ่านดินแดนของตน เพราะฉะนันพวกอิ

สราเอลจึงจําต้ องเดินทางเพิมขึ นอีก
ถึง 288 กก ในป่ ากันดารทีร้อนและมีแต่ศตั รู
มหาปุโรหิตถูกปลด (20:23-29)
1
พระเจ้ าได้ ทรงบัญชาให้ โมเสสถอดเครื องทรงมหาปุรหิตจากอาโรนและนําไปสวมให้ แก่
เอเลอาซาร์ บตุ รชายอาโรน
2
อาโรนตายเมืออายุ 123 ปี และศพถูกฝั งบนภูเขาฮาระ
การแก้ ปัญหาเรื องงูพิษ (21:5-9)
1
พระเจ้ าได้ สงั งูพิษหลายตัวเพือเป็ นการลงโทษอิสราเอลทีชอบขัดขืน
2
ประชาชนกลับใจเสียใหม่จงึ ได้ รับวิธีรักษา
3
งูทองเหลืองถูกยกขึ นบนปลายไม้ เพือทุกคนจะมองเห็นได้
4
ใครก็ตามทีถกู งูกดั เพียงแต่มองงูทองเหลืองเท่านันก็
 จะหาย
ผู้พยากรณ์ทีหลงไป (กดว 22-24)
1
บาลาคกษัตริ ย์แห่งเมืองโมอับตกใจกลัวจึงได้ เสนอแก่บาลาอัมผู้พยากรณ์นอกศาสนาจาก
เมโสโปเตเมียว่าจะมอบทรัพย์สมบัตใิ ห้ ถ้าบาลาอัมยอมสาบแช่งพวกอิสราเอลทีกําลังเดินทาง
มา เพือเมืองโมอับจะได้ ปลอดภัย (22:1-8)
2
พระเจ้ าทรงเตือนบาลาอัมว่าอย่ารับสินบน (22:9-12)
3
ข้ อเสนอก็เพิมขึ นอีก บาลาอัมจึงตกลงไปกับคนของบาลาค (22:15-21)
4
ระหว่างทางไปยังเมืองโมอับ บาลาอัมถูกตําหนิจากสัตว์ทีเขาขีมาและเขาเกือบจะต้ องตายด้ วย
พระหัตถ์ทตู พระเยโฮวาห์ (กดว 22:22-25)
5
บาลาอัมมาถึงเมืองโมอับ เขาได้ ก้มลงมองดูไพร่พลอิสราเอลทีอยูใ่ นหุบเขาเบื องล่างใกล้ ๆ นัน
บาลาอัมพยายามทีจะสาปแช่งอิสราเอลถึง 4 ครัง แต่ทกุ ครัง กลับมีคําอวยพรออกจากปาก
ของเขาซึง เขาเองก็ประหลาดใจ และทําให้ บาลาคโกรธมาก พระพร 4 ครัง มีดงั นี 
ก
การพยากรณ์ครัง แรก (23:1-10)
1
อิสราเอลจะอยูต่ ามลําพังไม่นบั รวมเข้ ากับประเทศอืน
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2
พงศ์พนั ธ์ของอิสราเอลมากมายดุจผงคลีดนิ
ข
การพยากรณ์ครัง ที 2 (23:11-30) ไม่มีอะไรจะสามารถลอดผ่านเกราะป้องกัน
ทีพระเจ้ าห่อหุ้มอิสราเอลไว้ ได้
ค
การพยากรณ์ครัง ที 3 (24:1-9)
1
อิสราเอลได้ รับการเชิดชูให้ เป็ นประเทศ
2
อิสราเอลจะกินพวกศัตรูของตนจนหมด
ง
การพยากรณ์ครัง ที 4 (24:-10-25) เกียวกับพระเมสสิยาห์ (24:17)
ปุโรหิตผู้จงรักภักดี (กดว 25)
1
แม้ วา่ บาลาอัมจะประสบความล้ มเหลวในการสาปแช่งอิสราเอล แต่บาลาอัมก็เกือบจะทําลาย
อิสราเอลได้ สําเร็ จ โดยการจัดพวกหญิงชาวโมอับไปยัว ยวนผู้ชายอิสราเอล (25:1; 31:16)
2
ฟี เนหัสปุโรหิตหลานชายอาโรนเป็ นผู้ชอบธรรม เขาได้ ลดพระพิโรธของพระเจ้ าลงโดยการ
สังหารชายหญิงคูส่ วาททีไร้ ยางอายคูห่ นึง คือ เจ้ านายจากตระกูลสิเมโอนและหญิงแพศยา
คูร่ ักจากมีเดียน อย่างไรก็ตาม คนอิสราเอลได้ ตายไปถึง 24,000 คน (25:7-18)
การสํารวจสํามโนครัวครัง ที 2 (กดว 26)
1
การสํารวจสํามโนครัวครัง ที 2 นี นับได้ ทงหมด
ั
601,730 (ดู ข้ อ 51) เป็ นการสํารวจหลัง
จากครัง ที 1 ราว ๆ 30 ปี และมีคนน้ อยกว่าเดิม 1820 คน
2
ไม่มีใครอายุเกิน 20 ปี ในตอนทีอิสราเอลขัดขืนทีคาเดชมีชีวิตอยูเ่ ลย เว้ นแต่โมเสส คาเลบ
และโยชูวา (26:64-65)
3
เมือเปรี ยบเทียบกับการสํารวจครัง แรกแล้ ว ตระกูลสิเมโอนลดลงมากทีสดุ (ลดลง 37,100
คน) คนในตระกูลมะนาเซเพิมขึ นมากทีสดุ (เพิมขึ น 20,500 คน)
การเปลียนแปลงผู้นํา (27:12-23)
1
เอละอาซารมหาปุโรหิตได้ รับพระบัญชาให้ วางมือบนโยชูวาในทีประชุมคนทังปวง
 ซึง เป็ นการ
ยกอํานาจของโมเสสมาให้ โยชูวา
2
โยชูวาจึงกลายเป็ นหัวหน้ าคนใหม่ โดยโมเสสเป็ นผู้ประกาศการมอบอํานาจครัง นี 
การทําลายพวกมีเดียน (กดว 31)
1
การโจมตี (31:1-6)
2
การสู้รบ (31:7-18)
3
การชําระให้ บริ สทุ ธิF (31:19-24)
4
ของทียดึ ได้ (31:25-54)
นักรบฝ่ ายโลกบางคน (กดว 32)
1
พวกตระกูลรูเบน พวกตระกูลกาด และครึงหนึง ของพวกตระกูลมะนาเซได้ มาหาโมเสสเพือขอ

ฒ

อนุญาตตังรกรากที

เมืองกิเลอาดบริ เวณด้ านตะวันออกของปาเลสไตน์ ข้ ามฝั งแม่นํ าจอร์ แดนไป
2
โมเสสก็เศร้ าใจ แต่ได้ อนุญาตพวกเขาโดยมีข้อแม้ วา่ ทัง 2 ตระกูลกับอีกครึงตระกูลนี จะต้ อง
ข้ ามฝั งแม่นํ าไปพร้ อมกับตระกูลอืน ๆ เพือช่วยรบเอาชนะพวกคานาอัน พวกเขาก็เห็นด้ วย
เมืองแห่งความรอด 6 เมือง (กดว 35)
1
เมืองเหล่านี ได้ แก่เมืองบนฝั งตะวันออกของแม่นํ าจอร์ แดน คือ เมืองเบเซอร์ เมืองโกลาน
และเมืองราโมท เมืองบนฝั งตะวันตกของแม่นํ าจอร์ แดน (ในปาเลสไตน์เอง) คือเมืองเคเดช
เมืองเชเคม และเมืองเฮโบรน (กดว 35:10-14; พบญ 4:43; ยชว 20:7-9)
2
ทัง 6 เมืองนี เป็ นเมืองส่วนหนึง ของเมือง 48 เมืองทียกให้ แก่พวกเลวี ซึง ไม่ได้ รับส่วนทีดนิ
เหมือนอย่างตระกูลอืน ๆ ในตอนทีโยชูวาแบ่งแผ่นดินนัน
3
เมืองทัง 6 ถูกกําหนดให้ เป็ นทีลี ภัยสําหรับผู้ฆา่ คนโดยไม่เจตนา เพือจะได้ หนีพ้นจากญาติของ
คนตายทีมาแก้ แค้ น
4
ผู้ฆา่ คนนันจะปลอดภั

ยตราบใดทีเขายังอยูใ่ นเมืองใดเมืองหนึง ใน 6 เมืองจนเมือมหาปุโรหิต
ตายแล้ ว เขาจึงกลับบ้ านได้ อย่างปลอดภัย (35:25-28)

