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หนนังสสือเลลมทททสททของโมเสส
เรทยกวลา กนันดารววิถท

บทนนนำสสสู่กกันดนำรววิถถ : แมม้วว่าพวกยยิวใชม้ชชชื่ออชชื่นๆเพชชื่อเรรียกหนนังสชอเลว่มนรีนี้ แตว่นนับตนันี้งแตว่สมนัย
แรกๆของครยิสตจนักรเปป็นตม้นมา กป็ถถูกเรรียกวว่า Numbers เพราะวว่าบนันททึกสสามะโนประชากรของ
ชนชาตยิอยิสราเอลทรีชื่เพยิชื่งถชอกสาเนยิดขทึนี้นมา หนนังสชอเลว่มนรีนี้เลว่าตว่อเรชชื่องราวทรีชื่คม้างไวม้ในหนนังสชออพยพซทึชื่ง
จบทรีชื่ชนชาตยิอยิสราเอลอยถูว่บนทรีชื่ราบของแมว่นสนี้าจอรร์แดนและกสาลนังจะเขม้าไปในแผว่นดยินนนันี้น เหลว่านนัก
วยิชาการพระคนัมภรีรร์ตว่างเหป็นพม้องตรงกนันวว่าโมเสสเปป็นผถูม้แตว่งหนนังสชอเลว่มนรีนี้

แมม้วว่าบนันททึกความลม้มเหลวของชนชาตยิอยิสราเอลระหวว่างการเดยินทางของพวกเขาไปยนัง
แผว่นดยินทรีชื่ทรงสนัญญาไวม้ แตว่หนนังสชอเลว่มนรีนี้กป็นสาเสนอคสาสนัชื่งและระเบรียบวยินนัยทรีชื่ชนัดเจนของพระเจม้า
สสาหรนับประชากรของพระองคร์ หนนังสชอเลว่มนรีนี้ประกอบดม้วยหลายสว่วน นนัชื่นคชอ (1) ลสาดนับกว่อนหลนัง
ของชนชาตยิอยิสราเอลสสาหรนับการเดยินทาง 1:1-10:10; (2) การเดยินทางจากซรีนายไปยนังคาเดชบาร
เนรีย 10:11-12:16; (3) ชนชาตยิอยิสราเอลทรีชื่คาเดชบารเนรีย 13:1-19:22; (4) หลายปรีแหว่งการ
รอนแรม 20:1-33:49 และ (5) คสาสนัชื่งสสุดทม้ายกว่อนการเขม้าไปในแผว่นดยินนนันี้น 33:50-36:13

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 1: หนนังสชอกนันดารวยิถรีเรยิชื่มตม้นดม้วยการทรีชื่พระเจม้าทรงสนัชื่งโมเสสใหม้
เรรียงลสาดนับและจนัดระเบรียบชนชาตยิอยิสราเอลสสาหรนับการเดยินทางทรีชื่จะมรีขทึนี้น ภารกยิจแรกของเขากป็คชอ
การสสารวจสสามะโนประชากรเพชชื่อระบสุจสานวนประชากรชายทรีชื่เปป็นผถูม้ใหญว่แลม้ว จากนนันี้นเขาตม้องจนัด
ระเบรียบการตนันี้งคว่ายเพชชื่อความเปป็นระเบรียบและความมรีวยินนัยเชยิงโครงสรม้าง บทนรีนี้แบว่งยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ 
(1) การนนับจสานวนชนชาตยิอยิสราเอลในขม้อ 1-43; (2) จสานวนทนันี้งหมดของประชาชนในขม้อ 44-46; 
(3) และคนเลวรีไมว่ถถูกนนับจสานวนรวมเขม้ากนับพวกทรีชื่เหลชอในขม้อ 47-54

กดว 1:1-4 ณ ววันททที่หนนที่งเดดือนททที่สองปทททที่สองตวัตั้งแตต่เขาทวัตั้งหลายออกจาก
ประเทศอทยยิปตต์ พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสในพลวับพลาแหต่งชชมนชม ณ ถยิที่นทชรกวันดารซทนายวต่า 2 
"เจจ้าจงนวับชชมนชมชนอยิสราเอลทวัตั้งหมดตามครอบครวัวตามเรดือนบรรพบชรชษตามจจานวนรายชดืที่อ
ผผจ้ชายเรทยงตวัวทชกคน 3 ตวัตั้งแตต่อายชไดจ้ยทที่สยิบปทขนตั้นไปบรรดาคนททที่ออกรบไดจ้ในกองทวัพพวกอยิสราเอล 



เจจ้ากวับอาโรนจงจวัดตวัตั้งเขาทวัตั้งหลายไวจ้เปป็นกองๆ 4 และจงมทคนอยผต่ดจ้วยเจจ้าจากทชกตระกผล ทชกคนนวัตั้น
ใหจ้เปป็นหวัวหนจ้าในเรดือนบรรพบชรชษของเขา

การเลลาเรสืทองดทาเนวินตลอไปหลนังจากการออกบนัญญนัตวิเกททยวกนับคนเลวทแลข้วในหนนังสสือเลวทนวิตวิ 
พระเจข้าตรนัสกนับโมเสสจากพลนับพลาทททเพวิทงเปวิดในวนันแรกของเดสือนทททสองของปททททสอง ในวนันแรก
ของเดสือนแรกของปททททสองพลนับพลาไดข้ถถูกตนัรงขขรน บางททในชลวงเดสือนนนัรนทททเขข้ามาแทรก เนสืรอหาของ
หนนังสสือเลวทนวิตวิไดข้ถถูกนทาเสนอ บนัดนทร  หนขทงเดสือนตลอมา พระเจข้าทรงสนัทงโมเสสใหข้นนับจทานวน
ประชากรของชนชาตวินนัรน

กลลาวอยลางเจาะจงแลข้ว เขาตข้องนนับจทานวนประชากรเพศชายทททเปป็นผถูข้ใหญลแลข้วทททอายรุยททสวิบปท
ขขรนไป เขาจะตข้องเกป็บบนันทขกอยลางถถูกตข้องแมลนยทาเกททยวกนับผถูข้ชายแตลละคน ครอบครนัว และตระกถูลททท
พวกเขาอยถูล ในแตลละตระกถูล เขาไดข้รนับบนัญชาใหข้บนันทขกเกททยวกนับทรุกคนทททไปททาสงครามไดข้ ชนชาตวิ
อวิสราเอลในสมนัยนนัรนและทรุกวนันนทรมทกองทนัพทททเปป็นสากล ผถูข้ชายทททเปป็นผถูข้ใหญลแลข้วทรุกคนทททสถูข้รบไดข้ถถูก
ถสือวลาเปป็นสลวนหนขทงของกองกทาลนังของชนชาตวินนัรน

กดว 1:5-16 และเหลต่านทตั้คดือชดืที่อชายทวัตั้งปวงททที่จะยดืนอยผต่กวับเจจ้าคดือ เอลทซผรต์บชตรชาย
เชเดเออรต์ จากตระกผลรผเบน 6 เชลผมยิเอลบชตรชายศผรยิชวัดดวัย จากตระกผลสยิเมโอน 7 นาโชนบชตรชาย
อวัมมทนาดวับ จากตระกผลยผดาหต์ 8 เนธวันเอลบชตรชายศชอารต์ จากตระกผลอยิสสาคารต์ 9 เอลทอวับบชตรชาย
เฮโลน จากตระกผลเศบผลชน 10 จากลผกหลานของโยเซฟ มทเอลทชามาบชตรชายอวัมมทฮผด จากตระกผล
เอฟราอยิม และกามาลยิเอลบชตรชายเปดาซผรต์ จากตระกผลมนวัสเสหต์ 11 อาบทดวันบชตรชายกยิเดโอนท จาก
ตระกผลเบนยามยิน 12 อาหยิเยเซอรต์บชตรชายอวัมมทชวัดดวัย จากตระกผลดาน 13 ปากทเอลบชตรชายโอครา
น จากตระกผลอาเชอรต์ 14 เอลทยาสาฟบชตรชายเดอผเอล จากตระกผลกาด 15 อาหยิราบชตรชายเอนวัน 
จากตระกผลนวัฟทาลท" 16 คนเหลต่านทตั้เปป็นคนททที่ชชมนชมชนเลดือกใหจ้เปป็นประมชขแหต่งตระกผลของ
บรรพบชรชษของเขา เปป็นหวัวหนจ้าคนอยิสราเอลททที่นวับเปป็นพวันๆ

พระเจข้าตรนัสบอกโมเสสเกททยวกนับชสืทอของชายคนหนขทงจากแตลละตระกถูลจากทนัรงสวิบสอง
ตระกถูลแหลงชนชาตวิอวิสราเอล “ทททจะยสืนอยถูลกนับเจข้า” แตลละคนเปป็นเจข้านายและเปป็นผถูข้มทชสืทอเสทยงใน
แตลละตระกถูลของชนชาตวิอวิสราเอล

กดว 1:17-19 โมเสสและอาโรนไดจ้นจาคนเหลต่านทตั้ททที่ระบชชดืที่อมาแลจ้ว 18 และในววันททที่
หนนที่งเดดือนททที่สองคนเหลต่านทตั้กป็เรทยกประชชมชนทวัตั้งหมด เขจ้ามาขนตั้นทะเบทยนตามครอบครวัวและตาม



เรดือนบรรพบชรชษ ตามจจานวนรายชดืที่อเรทยงตวัวคนทวัตั้งปวงททที่มทอายชตวัตั้งแตต่ยทที่สยิบปทขนตั้นไป 19 ตามททที่พระ
เยโฮวาหต์ตรวัสสวัที่งโมเสสไวจ้ ทต่านจนงนวับคนททที่ถยิที่นทชรกวันดารซทนายดวังนทตั้

ผลานทางเจข้านายทนัรงสวิบสองคนนทร  คนทนัรงชาตวิไดข้มาประชรุมกนันในวนันแรกของเดสือนทททสอง คทา
ทททแปลวลา ครอบครวัว (pedigrees) (ยาลนัด) มทความหมายวลา ‘วงศรวาน’ คทาทททแปลวลา รายชดืที่อ (poll) 
(กนัลโกเลธ) มทความหมายตรงตนัววลา ‘หนัว’ และในบรวิบทนทรมทความหมายวลา การสทารวจสทามะโนครนัว
ดนังนนัรนชายแตลละคนและแตลละครอบครนัวในแตลละตระกถูลจขงตข้องประกาศวงศรวานของตนในการ
สทารวจสทามะโนครนัวทททจะมทขขรนนทร  พระเจข้าจขงทรงบนัญชาโมเสสใหข้นนับจทานวนทรุกครนัวเรสือนโดยการ
สทารวจสทามะโนครนัวและบนันทขกจทานวนประชากร “ทททถวิทนทรุรกนันดารซทนาย”

กดว 1:20-45 คนรผเบนบชตรหวัวปทของอยิสราเอล โดยพงศต์พวันธชต์ของเขา ตาม
ครอบครวัว ตามเรดือนบรรพบชรชษ ตามจจานวนรายชดืที่อผผจ้ชายเรทยงตวัวทชกคน ททที่มทอายชตวัตั้งแตต่ยทที่สยิบปทขนตั้น
ไปททที่ออกรบไดจ้ทวัตั้งหมด 21 จจานวนคนในตระกผลรผเบนเปป็นสทที่หมดืที่นหกพวันหจ้ารจ้อยคน 22 คนสยิเม
โอน โดยพงศต์พวันธชต์ของเขา ตามครอบครวัว ตามเรดือนบรรพบชรชษ ทชกคนททที่เขานวับตามจจานวนราย
ชดืที่อผผจ้ชายเรทยงตวัวทชกคน ททที่มทอายชตวัตั้งแตต่ยทที่สยิบปทขนตั้นไปททที่ออกรบไดจ้ทวัตั้งหมด 23 จจานวนคนในตระกผลสยิ
เมโอนเปป็นหจ้าหมดืที่นเกจ้าพวันสามรจ้อยคน 24 คนกาด โดยพงศต์พวันธชต์ของเขา ตามครอบครวัว ตาม
เรดือนบรรพบชรชษ ตามจจานวนรายชดืที่อคนททที่มทอายชตวัตั้งแตต่ยทที่สยิบปทขนตั้นไปททที่ออกรบไดจ้ทวัตั้งหมด 25 จจานวน
คนในตระกผลกาดเปป็นสทที่หมดืที่นหจ้าพวันหกรจ้อยหจ้าสยิบคน 26 คนยผดาหต์ โดยพงศต์พวันธชต์ของเขา ตาม
ครอบครวัว ตามเรดือนบรรพบชรชษ ตามจจานวนรายชดืที่อคนททที่มทอายชตวัตั้งแตต่ยทที่สยิบปทขนตั้นไปททที่ออกรบไดจ้
ทวัตั้งหมด 27 จจานวนคนในตระกผลยผดาหต์เปป็นเจป็ดหมดืที่นสทที่พวันหกรจ้อยคน 28 คนอยิสสาคารต์ โดยพงศต์
พวันธชต์ของเขา ตามครอบครวัว ตามเรดือนบรรพบชรชษ ตามจจานวนรายชดืที่อคนททที่มทอายชตวัตั้งแตต่ยทที่สยิบปทขนตั้น
ไปททที่ออกรบไดจ้ทวัตั้งหมด 29 จจานวนคนในตระกผลอยิสสาคารต์เปป็นหจ้าหมดืที่นสทที่พวันสทที่รจ้อยคน 30 คนเศบผ
ลชน โดยพงศต์พวันธชต์ของเขา ตามครอบครวัว ตามเรดือนบรรพบชรชษ ตามจจานวนรายชดืที่อคนททที่มทอายช
ตวัตั้งแตต่ยทที่สยิบปทขนตั้นไปททที่ออกรบไดจ้ทวัตั้งหมด 31 จจานวนคนในตระกผลเศบผลชนเปป็นหจ้าหมดืที่นเจป็ดพวันสทที่รจ้อย
คน 32 จากลผกหลานของโยเซฟ คดือคนเอฟราอยิม โดยพงศต์พวันธชต์ของเขา ตามครอบครวัว ตามเรดือน
บรรพบชรชษ ตามจจานวนรายชดืที่อคนททที่มทอายชตวัตั้งแตต่ยทที่สยิบปทขนตั้นไปททที่ออกรบไดจ้ทวัตั้งหมด 33 จจานวนคน
ตระกผลเอฟราอยิมเปป็นสทที่หมดืที่นหจ้ารจ้อยคน 34 คนมนวัสเสหต์ โดยพงศต์พวันธชต์ของเขา ตามครอบครวัว 
ตามเรดือนบรรพบชรชษ ตามจจานวนรายชดืที่อคนททที่มทอายชตวัตั้งแตต่ยทที่สยิบปทขนตั้นไปททที่ออกรบไดจ้ทวัตั้งหมด 35 
จจานวนคนในตระกผลมนวัสเสหต์เปป็นสามหมดืที่นสองพวันสองรจ้อยคน 36 คนเบนยามยิน โดยพงศต์พวันธชต์



ของเขา ตามครอบครวัว ตามเรดือนบรรพบชรชษ ตามจจานวนรายชดืที่อคนททที่มทอายชตวัตั้งแตต่ยทที่สยิบปทขนตั้นไปททที่
ออกรบไดจ้ทวัตั้งหมด 37 จจานวนคนในตระกผลเบนยามยินเปป็นสามหมดืที่นหจ้าพวันสทที่รจ้อยคน 38 คนดาน 
โดยพงศต์พวันธชต์ของเขา ตามครอบครวัว ตามเรดือนบรรพบชรชษ ตามจจานวนรายชดืที่อคนททที่มทอายชตวัตั้งแตต่
ยทที่สยิบปทขนตั้นไปททที่ออกรบไดจ้ทวัตั้งหมด 39 จจานวนคนในตระกผลดานเปป็นหกหมดืที่นสองพวันเจป็ดรจ้อย
คน 40 คนอาเชอรต์ โดยพงศต์พวันธชต์ของเขา ตามครอบครวัว ตามเรดือนบรรพบชรชษ ตามจจานวนรายชดืที่อ
คนททที่มทอายชตวัตั้งแตต่ยทที่สยิบปทขนตั้นไปททที่ออกรบไดจ้ทวัตั้งหมด 41 จจานวนคนในตระกผลอาเชอรต์เปป็นสทที่หมดืที่น
หนนที่งพวันหจ้ารจ้อยคน 42 คนนวัฟทาลท โดยพงศต์พวันธชต์ของเขา ตามครอบครวัว ตามเรดือนบรรพบชรชษ 
ตามจจานวนรายชดืที่อคนททที่มทอายชตวัตั้งแตต่ยทที่สยิบปทขนตั้นไปททที่ออกรบไดจ้ทวัตั้งหมด 43 จจานวนคนในตระกผลนวัฟ
ทาลทเปป็นหจ้าหมดืที่นสามพวันสทที่รจ้อยคน 44 จจานวนคนเหลต่านทตั้เปป็นคนททที่โมเสสกวับอาโรน และประมชขทวัตั้ง
สยิบสองคนของคนอยิสราเอล ผผจ้แทนเรดือนบรรพบชรชษของตนไดจ้นวับไวจ้ 45 ฉะนวัตั้นจจานวนคน
อยิสราเอลทวัตั้งหมดททที่นวับตามเรดือนบรรพบชรชษ ตามจจานวนคนททที่มทอายชตวัตั้งแตต่ยทที่สยิบปทขนตั้นไปทชกคนใน
อยิสราเอลซนที่งออกรบไดจ้

สวิบสองตระกถูลของชนชาตวิอวิสราเอลถถูกนนับจทานวน ผถูข้ชายแตลละคนทททอายรุยททสวิบปทขขรนไปและ
ไปรบไดข้ถถูกนนับจทานวน “ตามจทานวนรายชสืทอ” (นนัทนคสือ นนับเปป็นรายหนัว) ตลอไปนทร เปป็นสรรุปยลอและ
สทามะโนประชากรของตระกถูลตลางๆของอวิสราเอล

รถูเบน 46,500 คน

สวิเมโอน 59,300 คน

กาด 45,650 คน

ยถูดาหร 74,600 คน

อวิสสาคารร 54,400 คน

เศบถูลรุน 57,400 คน

เอฟราอวิม 40,500 คน

มนนัสเสหร 32,200 คน

เบนยามวิน 35,400 คน



ดาน 62,700 คน

อาเชอรร 41,500 คน

นนัฟทาลท 53,400 คน

กดว 1:46 จจานวนคนทวัตั้งหมดททที่นวับนวัตั้นเปป็นหกแสนสามพวันหจ้ารจ้อยหจ้าสยิบคน 
จทานวนผถูข้ชายทนัรงหมดทททอายรุยททสวิบปทขขรนไปและแขป็งแรงพอทททจะไปรบไดข้คสือ 603,550 คน เมสืทอไมลนนับ
คนเลวทเพศชาย 22,000 คน เราอาจสนันนวิษฐานไดข้วลาชนชาตวิอวิสราเอลทนัรงหมดมทจทานวนเยอะกวลา
อยลางนข้อย 4 เทลา ผถูข้ชายแตลละคนนลาจะมทภรรยาคนหนขทงและพวกเขานลาจะมทบรุตรอยลางนข้อยเฉลททยสอง
คน นนัทนไมลรวมคนสถูงอายรุทททอยถูลทลามกลางพวกเขาและไมลรวมคนตระกถูลเลวท เราจขงอาจสนันนวิษฐาน
ไดข้วลาจทานวนประชากรอวิสราเอลในขณะนนัรนอยถูลระหวลาง 2.5 ลข้านและ 3 ลข้านคน

กดว 1:47-51 แตต่มยิไดจ้นวับคนเลวทตามตระกผลบรรพบชรชษของตนรวมดจ้วย 48 เพ
ราะพระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 49 "เฉพาะตระกผลเลวทเจจ้าอยต่านวับและอยต่าทจาสจามะโนครวัวไวจ้ใน
คนอยิสราเอล 50 แตต่เจจ้าจงตวัตั้งคนเลวทไวจ้สจาหรวับพลวับพลาพระโอวาท สจาหรวับบรรดาเครดืที่องใชจ้กวับทชก
สยิที่งททที่เกทที่ยวขจ้องกวับพลวับพลา ใหจ้เขาขนพลวับพลาและบรรดาเครดืที่องใชจ้ กวับปฏยิบวัตยิงานพลวับพลานวัตั้น
และตวัตั้งเตป็นทต์อยผต่รอบพลวับพลา 51 เมดืที่อจะยกพลวับพลาไปคนเลวทจะตจ้องรดืตั้อพลวับพลาลง และเมดืที่อจะ
ตวัตั้งพลวับพลาขนตั้นกป็ใหจ้คนเลวทเปป็นผผจ้จวัดตวัตั้ง ผผจ้อดืที่นเขจ้ามาใกลจ้พลวับพลา ผผจ้นวัตั้นตจ้องถผกโทษถนงตาย

มทบรรยายไวข้ตรงนทร วลาคนตระกถูลเลวทจะตข้องไมลถถูกนนับรวมเขข้ากนับประชาชนอวิสราเอลสลวน
ใหญล แตลความรนับผวิดชอบของพวกเขาคสือการดถูแล ก ทากนับ ขนยข้าย ตนัรงและแยกชวิรนสลวนของ
พลนับพลา นอกจากนทร  ผถูข้ทททรรุกลทราเขข้าไปโดยไมลไดข้รนับอนรุญาตกป็มทโทษถขงตาย

กดว 1:52-54 ใหจ้คนอยิสราเอลตวัตั้งเตป็นทต์ตามททที่ของตนแตต่ละพวก และแตต่ละคน
ตามคต่ายของตน และแตต่ละคนตามธงตระกผลของตน 53 แตต่ใหจ้คนเลวทตวัตั้งเตป็นทต์รอบพลวับพลาพระ
โอวาท เพดืที่อมยิใหจ้พระพยิโรธเกยิดเหนดือชชมนชมชนอยิสราเอล ใหจ้ตระกผลเลวทปฏยิบวัตยิงานพลวับพลาพระ
โอวาท" 54 คนอยิสราเอลกป็กระทจาดวังนวัตั้น เขาทวัตั้งหลายกระทจาตามททที่พระเยโฮวาหต์ทรงบวัญชาโมเสส
ไวจ้ทชกประการ

เหป็นไดข้ชนัดวลาพระเจข้าทรงสนัทงใหข้มทการตนัรงคลายของชนชาตวิอวิสราเอลอยลางเปป็นระบบระเบทยบ 
ผถูข้ชายแตลละคนและครอบครนัวของเขาจะตข้องตนัรงคลายของตน “ตามทททของตนแตลละพวก และแตลละ



คนตามคลายของตน และแตลละคนตามธงตระกถูลของตน” นททสสืทอวลาในแตลละคลายยลอยๆทนัรงสทท มทการ
แบลงออกเปป็นสลวนยลอยลงไปอทกสามสลวนสทาหรนับแตลละตระกถูลและธงตระกถูลสทาหรนับแตลละ
ครอบครนัวภายในตระกถูลนนัรนๆ ดข้วยเหตรุนทร  คลายของชนชาตวิอวิสราเอลจขงนลาจะมทความเปป็นระเบทยบ
มากๆ พลนับพลาจะตข้องถถูกตนัรงอยถูลตรงใจกลางของคลาย คนเลวทในฐานะเปป็นตระกถูลหนขทงจะตข้องตนัรง
เตป็นทรอยถูลรอบพลนับพลา พวกเขาไมลเพทยงอยถูลใกลขๆ้ และพรข้อมทททจะตอบสนองความตข้องการตลางๆ
ของพลนับพลาเทลานนัรน แตลพวกเขายนังกลายเปป็นแนวปข้องกนันเกรงวลาคนสะเพรลาบางคนจะรรุกลทรา
เขข้าไปในพลนับพลาและตนัวเองจะไดข้รนับอนันตรายดข้วย เรสืทองนทรตข้องขอชมชนชาตวิอวิสราเอลทททกระททา
ตามทททไดข้รนับบนัญชาโดยพระเจข้า

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 2: ความเปป็นระเบรียบของผนังทรีชื่พระเจม้าทรงกสาหนดไวม้สสาหรนับการ
ตนันี้งคว่ายของชนชาตยิอยิสราเอลปรากฏชนัดเจน พระเจม้าทรงเปป็นพระเจม้าแหว่งความเปป็นระเบรียบ ในบท
นรีนี้ การแบว่งคว่ายออกเปป็นสรีชื่สว่วนหลนักๆพรม้อมกนับตระกถูลตว่างๆทรีชื่อยถูว่ในกลสุว่มยว่อยแตว่ละกลสุว่มนนันี้นกป็ถถูก
นนับจสานวน

กดว 2:1-2 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสและอาโรนวต่า 2 "ใหจ้คนอยิสราเอลตวัตั้ง
คต่ายอยผต่ตามธงของตนทชกคน ตามธงตราเรดือนบรรพบชรชษของตน ใหจ้ตวัตั้งเตป็นทต์หวันหนจ้าเขจ้าหา
พลวับพลาแหต่งชชมนชมทชกดจ้าน

พระเจข้าตรนัสสนัทงชนชาตวิอวิสราเอลผลานทางโมเสสตลอไปเกททยวกนับลทาดนับและการจนัดเรทยงของ
คลายนนัรน แตลละครอบครนัวไมลเพทยงตข้องตนัรงคลายตามครอบครนัวของตนเทลานนัรน แตลพวกเขาตข้องททาเชลน
นนัรนตามตระกถูลของตนดข้วย คทาวลา ธงตรา มทความหมายวลาธง ดนังนนัรน แตลละตระกถูลจขงมทธงอนันเปป็น
เอกลนักษณรของมนัน ภายในแตลละตระกถูลจะมทธงของครอบครนัวตลางๆของตระกถูลนนัรนๆ

นอกจากนทร  ดนังจะมทหมายเหตรุไวข้ในไมลชข้า แตลละตระกถูลเปป็นสลวนหนขทงของคลายยลอยๆสาม
คลายซขทงถถูกจนัดระเบทยบใหข้อยถูลทททสทททวิศหลนักๆของเขป็มทวิศ ความเหป็นเกททยวกนับการทททการตนัรงคลายเหลลานทร จะ
ตข้องอยถูลหลางๆโดย “หนันหนข้าเขข้าหาพลนับพลาแหลงชรุมนรุมทรุกดข้าน” กป็ททาใหข้หลายคนควิดวลาอาจมทพสืรนททท
วลางทททไกลถขงสองพนันศอก (นนัทนคสือ 3,000 ฟรุต) จากตระกถูลเหลลานนัรนไปถขงพลนับพลาโดยอวิงตามโยชถู
วา 3:4



กดว 2:3-9 พวกททที่ตวัตั้งคต่ายดจ้านตะววันออกทางดวงอาทยิตยต์ขนตั้น ใหจ้เปป็นของธงคต่าย
ยผดาหต์ตามกองของเขา นาโชนบชตรชายอวัมมทนาดวับจะเปป็นนายกองของคนยผดาหต์ 4 พลโยธาททที่นวับ
ไวจ้นทตั้มทเจป็ดหมดืที่นสทที่พวันหกรจ้อยคน 5 ใหจ้ตระกผลอยิสสาคารต์ตวัตั้งคต่ายเรทยงถวัดมา เนธวันเอลบชตรชายศชอารต์
จะเปป็นนายกองของคนอยิสสาคารต์ 6 พลโยธาททที่นวับไวจ้นทตั้มทหจ้าหมดืที่นสทที่พวันสทที่รจ้อยคน 7 ใหจ้ตระกผลเศบผลช
นเรทยงถวัดยผดาหต์ไป เอลทอวับบชตรชายเฮโลนจะเปป็นนายกองของคนเศบผลชน 8 พลโยธาททที่นวับไวจ้นทตั้มทหจ้า
หมดืที่นเจป็ดพวันสทที่รจ้อยคน 9 จจานวนชนทวัตั้งหมดททที่นวับเขจ้าในคต่ายยผดาหต์ตามกองของเขาเปป็นหนนที่งแสน
แปดหมดืที่นหกพวันสทที่รจ้อยคน เมดืที่อออกเดยินคนเหลต่านทตั้จะยกไปกต่อน

ในฝนัทงตะวนันออกของพลนับพลาเปป็นคต่ายของยผดาหต์ ในการตนัรงคลายนทรมทตระกถูลอยิสสาคารต์และ
เศบผลชนดข้วย คลายนทรจขงมทผถูข้ชายทนัรงสวิรน 186,400 คนทททสามารถไปรบไดข้ เมสืทอพลนับพลาจะตข้องถถูกยข้าย 
กลรุลมแรกทททจะตข้องยกนทาหนข้าพลนับพลาไปกลอนคสือ คลายของยถูดาหรซขทงมทคนเยอะกวลา

กดว 2:10-17 ใหจ้ธงคต่ายของรผเบนตวัตั้งทางทยิศใตจ้ตามกองของเขา เอลทซผรต์บชตรชาย
เชเดเออรต์จะเปป็นนายกองของคนรผเบน 11 พลโยธาททที่นวับไวจ้นทตั้มทสทที่หมดืที่นหกพวันหจ้ารจ้อยคน 12 ใหจ้
ตระกผลสยิเมโอนตวัตั้งคต่ายเรทยงถวัดมา เชลผมยิเอลบชตรชายศผรยิชวัดดวัยจะเปป็นนายกองของคนสยิเม
โอน 13 พลโยธาททที่นวับไวจ้นทตั้มทหจ้าหมดืที่นเกจ้าพวันสามรจ้อยคน 14 ใหจ้ตระกผลกาดเรทยงถวัดรผเบนไป เอลทยา
สาฟบชตรชายเรอผเอลจะเปป็นนายกองของคนกาด 15 พลโยธาททที่นวับไวจ้นทตั้มทสทที่หมดืที่นหจ้าพวันหกรจ้อยหจ้า
สยิบคน 16 จจานวนคนทวัตั้งหมดททที่นวับเขจ้าในคต่ายรผเบนตามกองของเขาเปป็นหนนที่งแสนหจ้าหมดืที่นหนนที่ง
พวันสทที่รจ้อยหจ้าสยิบคน เมดืที่อออกเดยินคนเหลต่านทตั้จะเปป็นพวกททที่สอง 17 แลจ้วใหจ้ยกพลวับพลาแหต่งชชมนชม
เดยินตามไป ใหจ้คต่ายคนเลวทอยผต่กลางกระบวนคต่าย เขาตวัตั้งคต่ายอยผต่อวันดวับใดกป็ใหจ้ออกเดยินไปตามอวันดวับ
นวัตั้น ทชกคต่ายตามอวันดวับตามธงตระกผลของตน

ในดข้านทวิศใตข้ของพลนับพลาคสือคต่ายของรผเบน ทททอยถูลในการตนัรงคลายนทรดข้วยคสือตระกถูลสยิเมโอน
และกาด คลายนทรมทผถูข้ชายทนัรงหมด 151,450 คนทททไปรบไดข้ เมสืทอพลนับพลาถถูกขนยข้าย คณะทททสองทททตข้อง
ยกเดวินออกไปคสือ คลายของรถูเบน หลนังจากนนัรนพลนับพลากป็จะถถูกยกตามไปพรข้อมกนับคนตระกถูลเลวท
ทททไปพรข้อมกนันดข้วย

กดว 2:18-24 ใหจ้ธงคต่ายของเอฟราอยิมตวัตั้งทางทยิศตะววันตกตามกองของเขา เอลทชา
มาบชตรชายอวัมมทฮผดจะเปป็นนายกองของคนเอฟราอยิม 19 พลโยธาททที่นวับไวจ้นทตั้มทสทที่หมดืที่นหจ้ารจ้อยคน 20
ใหจ้คนตระกผลมนวัสเสหต์เรทยงถวัดมา กามาลยิเอลบชตรชายเปดาซผรต์จะเปป็นนายกองของคนมนวัสเสหต์ 21



พลโยธาททที่นวับไวจ้นทตั้มทสามหมดืที่นสองพวันสองรจ้อยคน 22 ใหจ้ตระกผลเบนยามยินเรทยงถวัดเอฟราอยิมไป 
อาบทดวันบชตรชายกยิเดโอนทจะเปป็นนายกองของคนเบนยามยิน 23 พลโยธาททที่นวับไวจ้นทตั้มทสามหมดืที่นหจ้า
พวันสทที่รจ้อยคน 24 จจานวนคนทวัตั้งหมดททที่นวับเขจ้าในคต่ายเอฟราอยิมตามกองของเขาเปป็นหนนที่งแสนแปด
พวันหนนที่งรจ้อยคน เมดืที่อออกเดยินคนเหลต่านทตั้จะเปป็นพวกททที่สาม

ดข้านทวิศตะวนันตกของพลนับพลาคสือ คต่ายของเอฟราอยิม ทททอยถูลในคลายนทรดข้วยคสือตระกถูลมนวัส
เสหต์และเบนยามยิน มทผถูข้ชายทนัรงหมด 108,100 คนทททไปรบไดข้ในคลายนทร  เมสืทอชนชาตวินทร ยกออกเดวิน คลาย
ของเอฟราอวิมซขทงมทจทานวนเยอะกวลาจะยกตามไปเปป็นทททสามและตามหลนังพลนับพลาไปแบบตวิดๆ

กดว 2:25-32 ใหจ้ธงคต่ายของดานตวัตั้งทางทยิศเหนดือตามกองของเขา อาหยิเยเซอรต์
บชตรชายอวัมมทชวัดดวัยจะเปป็นนายกองของคนดาน 26 พลโยธาททที่นวับไวจ้นทตั้มทหกหมดืที่นสองพวันเจป็ดรจ้อย
คน 27 ใหจ้ตระกผลอาเชอรต์ตวัตั้งคต่ายเรทยงถวัดมา ปากทเอลบชตรชายโอครานจะเปป็นนายกองของคนอา
เชอรต์ 28 พลโยธาททที่นวับไวจ้นทตั้มทสทที่หมดืที่นหนนที่งพวันหจ้ารจ้อยคน 29 ใหจ้ตระกผลนวัฟทาลทเรทยงถวัดดานไป อาหยิ
ราบชตรชายเอนวันจะเปป็นนายกองของคนนวัฟทาลท 30 พลโยธาททที่นวับไวจ้นทตั้มทหจ้าหมดืที่นสามพวันสทที่รจ้อย
คน 31 จจานวนคนทวัตั้งหมดททที่นวับเขจ้าในคต่ายดาน เปป็นหนนที่งแสนหจ้าหมดืที่นเจป็ดพวันหกรจ้อยคน เมดืที่อออก
เดยินคนเหลต่านทตั้จะเปป็นพวกสชดทจ้าย เดยินตามธงตระกผลของตน" 32 คนเหลต่านทตั้เปป็นชนชาตยิอยิสราเอล
ททที่นวับตามเรดือนบรรพบชรชษ คนทวัตั้งหมดททที่อยผต่ในคต่ายนวับตามกองมทหกแสนสามพวันหจ้ารจ้อยหจ้าสยิบคน

สรุดทข้าย ดข้านทวิศเหนสือของพลนับพลาคสือ คต่ายของดาน ทททรวมอยถูลในคลายนทรดข้วยคสือ ตระกถูลอา
เชอรต์และนวัฟทาลท พวกเขามทผถูข้ชายทนัรงสวิรน 157,600 คนทททไปรบไดข้ พวกเขากลายเปป็นคนคอยระวนัง
หลนังเมสืทอชนชาตวิอวิสราเอลและพลนับพลายกออกเดวินไป

กดว 2:33-34 แตต่มยิไดจ้นวับพวกเลวทรวมเขจ้าในคนอยิสราเอล ตามททที่พระเยโฮวาหต์
ทรงบวัญชาโมเสส 34 คนอยิสราเอลกป็กระทจาดวังนวัตั้น เขาทวัตั้งหลายตวัตั้งคต่ายอยผต่ตามธง และยกออกเดยิน
ไปทชกคนตามครอบครวัวของตน ตามเรดือนบรรพบชรชษของตน ตามททที่พระเยโฮวาหต์ทรงบวัญชา
โมเสสไวจ้ทชกประการ จทานวนผถูข้ชายทนัรงหมดทททออกรบไดข้ของอวิสราเอลถถูกระบรุไวข้อทกครนัร งวลาเปป็น 
603,550 คนโดยไมลรวมพวกคนเลวท ดนังนนัรนชนชาตวิอวิสราเอลจขงจนัดคลายของตนและการยกออกเดวิน
ของตนตามทททพระเจข้าตรนัสสนัทง

*****



ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 3: บทตว่อไปนสาเสนอการจนัดระเบรียบและการสสารวจจสานวนบสุตร
ชายทนันี้งหลายของอาโรนพรม้อมกนับตระกถูลเลวรี บทนรีนี้แบว่งยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ (1) บสุตรชายทนันี้งหลายของอา
โรนกนับคนเลวรีถถูกแยกไวม้แทนบสุตรหนัวปรีในขม้อ 1-13; (2) คนเลวรีถถูกนนับจสานวนตามครอบครนัวของ
ตนพรม้อมกนับหนม้าทรีชื่ตว่างๆของตนในขม้อ 14-39; (3) และบสุตรหนัวปรีทนันี้งหลายถถูกนนับจสานวนในขม้อ 
40-51

กดว 3:1-4 ตต่อไปนทตั้เปป็นพงศต์พวันธชต์ของอาโรนและโมเสสครวัตั้งเมดืที่อพระเยโฮวาหต์
ตรวัสกวับโมเสสบนภผเขาซทนาย 2 ชดืที่อบชตรชายของอาโรนมทดวังนทตั้ นาดวับบชตรหวัวปท อาบทฮผ เอเลอาซารต์
และอยิธามารต์ 3 นทที่แหละเปป็นชดืที่อบชตรชายของอาโรนททที่ไดจ้เจยิมไวจ้เปป็นปชโรหยิต เปป็นผผจ้ททที่ทต่านสถาปนาไวจ้
ใหจ้ปฏยิบวัตยิในตจาแหนต่งปชโรหยิต 4 แตต่นาดวับและอาบทฮผตายตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ เมดืที่อเขาเอาไฟ
ททที่ผยิดรผปแบบมาถวายบผชาตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ททที่ถยิที่นทชรกวันดารซทนาย และตต่างกป็ไมต่มทบชตร 
ดวังนวัตั้นเอเลอาซารต์และอยิธามารต์จนงไดจ้ปรนนยิบวัตยิในตจาแหนต่งปชโรหยิตอยผต่ในสายตาของอาโรนบยิดาของ
เขา

ครอบครนัวของอาโรนถถูกบนันทขกไวข้ เขามทบรุตรชายสททคน ไดข้แกล นาดนับ อาบทฮถู เอเลอาซารร 
และอวิธามารร คนเหลลานทรพรข้อมกนับอาโรนบวิดาของตนไดข้ถถูกเจวิมตนัรงใหข้รนับตทาแหนลงปรุโรหวิตของ
ชนชาตวิอวิสราเอล นลาเศรข้าทททวลาบรุตรชายคนโตสองคนของอาโรน คสือ นาดนับและอาบทฮถูเสทยชทววิต
เพราะพระเจข้าทรงพวิพากษาพวกเขาในเรสืทองของการถวายไฟทททผวิดรถูปแบบ พวกเขาไมลมทบรุตร 
อยลางไรกป็ตาม บรุตรชายคนเลป็กสองคนของอาโรนกป็คอยชลวยเหลสือเขาในหนข้าทททปรุโรหวิตของเขาตลอ
ไป

กดว 3:5-13 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 6 "จงนจาตระกผลเลวทเขจ้ามาใกลจ้ และ
ตวัตั้งเขาไวจ้ตต่อหนจ้าอาโรนปชโรหยิต ใหจ้เขาปรนนยิบวัตยิอาโรน 7 เขาจะปฏยิบวัตยิหนจ้าททที่แทนอาโรนและแทน
ชชมนชมชนทวัตั้งหมดหนจ้าพลวับพลาแหต่งชชมนชม ขณะเขาปฏยิบวัตยิงานททที่พลวับพลา 8 เขาจะดผแลบรรดา
เครดืที่องใชจ้ของพลวับพลาแหต่งชชมนชม และปฏยิบวัตยิหนจ้าททที่แทนคนอยิสราเอล เมดืที่อเขาปฏยิบวัตยิงานททที่
พลวับพลา 9 จงมอบคนเลวทไวจ้กวับอาโรนและกวับบชตรชายทวัตั้งหลายของอาโรน เขาทวัตั้งหลายรวับเลดือก
จากคนอยิสราเอลมอบไวจ้กวับอาโรนแลจ้ว 10 เจจ้าจงแตต่งตวัตั้งอาโรนและบชตรชายทวัตั้งหลายของอาโรน
ใหจ้ปฏยิบวัตยิงานตามตจาแหนต่งปชโรหยิต แตต่คนอดืที่นททที่เขจ้ามาใกลจ้จะตจ้องถผกลงโทษถนงตาย" 11 และพระเย
โฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 12 "ดผเถยิด เราเองไดจ้เลดือกคนเลวทจากคนอยิสราเอลแทนบรรดาบชตรหวัวปท
ทต่ามกลางคนอยิสราเอลททที่คลอดจากครรภต์มารดากต่อน คนเลวทจะเปป็นของเรา 13 เพราะบรรดาบชตร



หวัวปทเปป็นของเรา ในววันททที่เราไดจ้ประหารชทวยิตบชตรหวัวปททวัตั้งหลายในประเทศอทยยิปตต์นวัตั้น เราไดจ้เลดือก
บรรดาบชตรหวัวปทในอยิสราเอล ทวัตั้งมนชษยต์และสวัตวต์เดทยรวัจฉานไวจ้เปป็นของเรา ทวัตั้งหลายเหลต่านทตั้ตจ้อง
เปป็นของเรา เราคดือพระเยโฮวาหต์"

พระเจข้าตรนัสสนัทงโมเสสใหข้เรทยกประชรุมคนตระกถูลเลวททนัรงหมดใหข้มาอยถูลตลอหนข้าอาโรน พวก
เขาจะตข้องไดข้รนับมอบหมายหนข้าทททปรนนวิบนัตวิในพลนับพลาอยลางเปป็นทางการในฐานะเปป็นผถูข้ชลวยของ
อาโรน พวกเขามทหนข้าทททดถูแลเครสืทองมสือเครสืทองใชข้ทรุกอยลางของพลนับพลา นอกจากนทร  พวกเขายนังถถูก
แตลงตนัรงใหข้ครุข้มกนันพลนับพลาไวข้เกรงวลาคนอดืที่น (นนัทนคสือ ใครกป็ตามทททไมลไดข้รนับอนรุญาตอยลางถถูกตข้อง
เหมาะสม) จะเขข้ามาใกลข้มนัน ในกรณทดนังกลลาว คนเหลลานนัรนจะตข้องถถูกประหารชทววิต โดยเหป็นไดข้ชนัด
วลาดข้วยนทรามสือของคนเลวท พวกเขาจขงกลายเปป็นตทารวจประจทาพลนับพลาพวกแรก และตลอมากป็คสือพวก
ตทารวจประจทาพระววิหารในสมนัยของพระเยซถู

พระเจข้าทรงเตสือนความจทาตลอไปวลาพระองครไดข้ทรงเลสือกตระกถูลเลวทใหข้มารนับหนข้าททท
ปรนนวิบนัตวิแทนบรุตรหนัวปททนัรงหลายของชนชาตวิอวิสราเอล พระองครจขงไดข้ทรงเลสือกคนเหลลานนัรนดข้วย
ตนัวพระองครเองใหข้มารนับหนข้าทททปรนนวิบนัตวิพระองครทททพลนับพลานนัรน พระเจข้าทรงเตสือนความจทาพวก
เขาอทกวลาบรุตรหนัวปททนัรงหมดเปป็นของพระองครเหมสือนกนับการถสือพวิธทปนัสกาในอทยวิปตร อยลางไรกป็ตาม 
ในทางปฏวิบนัตวิแลข้ว พระองครไดข้ทรงมอบหมายพวกเลวทใหข้ททาหนข้าทททปรนนวิบนัตวิพระองครแทนบรุตร
หนัวปททนัรงหลายของชนชาตวินนัรน

กดว 3:14-21 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสททที่ถยิที่นทชรกวันดารซทนายวต่า 15 "จงนวับ
คนเลวทตามเรดือนบรรพบชรชษและตามครอบครวัว คดือทต่านจงนวับผผจ้ชายทชกคนททที่มทอายชตวัตั้งแตต่เดดือน
หนนที่งขนตั้นไป" 16 โมเสสจนงไดจ้นวับเขาทวัตั้งหลายตามพระดจารวัสของพระเยโฮวาหต์ดวังททที่พระองคต์ตรวัส
สวัที่งไวจ้ 17 ตต่อไปนทตั้เปป็นชดืที่อบชตรชายของเลวท คดือเกอรต์โชน โคฮาท และเมรารท 18 ชดืที่อบชตรชายของ
เกอรต์โชนตามครอบครวัว คดือลยิบนทและชยิเมอท 19 บชตรชายของโคฮาทตามครอบครวัว คดืออวัมราม อยิส
ฮารต์ เฮโบรน และอชสซทเอล 20 และบชตรชายของเมรารทตามครอบครวัว คดือมาลท และมผชท นทที่เปป็น
ครอบครวัวคนเลวท ตามเรดือนบรรพบชรชษของเขา 21 วงศต์เกอรต์โชนมทครอบครวัวลยิบนทและครอบครวัว
ชยิเมอท เหลต่านทตั้เปป็นครอบครวัวเกอรต์โชน

ลถูกหลานของเลวทถถูกบนันทขกไวข้ โมเสสจะตข้องนนับผถูข้ชายทรุกคนของตระกถูลนทรทททมทอายรุหนขทง
เดสือนขขรนไป เลวทมทบรุตรชายสามคน ไดข้แกล เกอรรโชน โคฮาท และเมรารท ตระกถูลนทร จะถถูกจนัดระเบทยบ



ตามสามครอบครนัวนทรสทาหรนับหนข้าทททเฉพาะเจาะจงตลางๆเกททยวกนับพลนับพลา เราควรหมายเหตรุ
ครอบครนัวของโคฮาทไวข้ บรุตรชายคนหนขทงของเขาคสือ อนัมราม ผถูข้ซขทงกลายเปป็นบวิดาของทนัรงโมเสส
และอาโรน

กดว 3:22-26 จจานวนคนทวัตั้งหลาย คดือจจานวนผผจ้ชายทวัตั้งหมดททที่มทอายชตวัตั้งแตต่เดดือน
หนนที่งขนตั้นไปเปป็นเจป็ดพวันหจ้ารจ้อยคน 23 ครอบครวัวเกอรต์โชนนวัตั้นจะตจ้องตวัตั้งคต่ายอยผต่ขจ้างหลวังพลวับพลา
ดจ้านตะววันตก 24 มทเอลทยาสาฟบชตรชายลาเอลเปป็นหวัวหนจ้าเรดือนบรรพบชรชษของเกอรต์โชน 25 งาน
ททที่วงศต์เกอรต์โชนปฏยิบวัตยิในพลวับพลาแหต่งชชมนชมมทงานพลวับพลา งานเตป็นทต์พรจ้อมกวับเครดืที่องคลชม
เตป็นทต์ และมต่านประตผพลวับพลาแหต่งชชมนชม 26 มต่านบวังลานและมต่านประตผลาน ซนที่งอยผต่รอบ
พลวับพลาและแทต่นบผชา รวมทวัตั้งเชดือกโยงทวัตั้งงานสารพวัดททที่เกทที่ยวกวับสยิที่งเหลต่านทตั้

จากครอบครนัวของคนเกอรรโชน มทผถูข้ชาย 7,500 คนทททมทอายรุหนขทงเดสือนขขรนไป พวกเขาจะ
ตข้องตนัรงเตป็นทรของตนทางดข้านทวิศตะวนันตก (ดข้านหลนัง) ของพลนับพลาในการจนัดคลายแบบใหญลกวลา
ของอวิสราเอล

หนข้าทททหลนักของคนเกอรรโชนคสือ การดถูแลวนัสดรุสลวนทททเปป็นเตป็นทรของพลนับพลา ลาน
พลนับพลา มลานสทาหรนับประตถูพลนับพลาและมลานสทาหรนับประตถูลาน พวกเขามทหนข้าทททประกอบชวิรน
สลวน ถอดแยกชวิรนสลวน และขนยข้ายสลวนนทรของพลนับพลาเวลาทททตข้องออกเดวินทาง

กดว 3:27-32 วงศต์โคฮาทมทครอบครวัวอวัมราม ครอบครวัวอยิสฮารต์ ครอบครวัวเฮโบ
รน ครอบครวัวอชสซทเอล เหลต่านทตั้เปป็นครอบครวัวโคฮาท 28 ตามจจานวนผผจ้ชายทวัตั้งหมดททที่มทอายชตวัตั้งแตต่
เดดือนหนนที่งขนตั้นไปเปป็นแปดพวันหกรจ้อยคน เปป็นคนปฏยิบวัตยิหนจ้าททที่สถานบรยิสชทธยิธิ์ 29 บรรดาครอบครวัว
ลผกหลานของโคฮาทจะตวัตั้งคต่ายอยผต่ทางดจ้านใตจ้ของพลวับพลา 30 มทเอลทซาฟานบชตรชายอชสซทเอลเปป็น
หวัวหนจ้าเรดือนบรรพบชรชษของครอบครวัวโคฮาท 31 คนเหลต่านทตั้มทหนจ้าททที่ดผแลหทบพระโอวาท โตต๊ะ ควัน
ประททป แทต่นบผชาทวัตั้งสองและเครดืที่องใชจ้ตต่างๆของสถานบรยิสชทธยิธิ์ ซนที่งปชโรหยิตใชจ้ปฏยิบวัตยิงานและมต่าน 
ทวัตั้งงานสารพวัดททที่เกทที่ยวกวับสยิที่งเหลต่านทตั้ 32 เอเลอาซารต์บชตรชายของอาโรนปชโรหยิตเปป็นนายใหญต่เหนดือ
หวัวหนจ้าของคนเลวทและตรวจตราผผจ้ททที่มทหนจ้าททที่ปฏยิบวัตยิสถานบรยิสชทธยิธิ์

จากครอบครนัวของโคฮาท มทผถูข้ชาย 8,600 คนทททมทอายรุหนขทงเดสือนขขรนไป พวกเขาไดข้รนับมอบ
หมายใหข้ดถูแลเครสืทองเรสือนบรวิสรุทธวิธ ของพลนับพลา “มลาน” ทททวลานลาจะเปป็นมลานของทททบรวิสรุทธวิธ  คนโคฮา
ทรนับผวิดชอบในเรสืทองการดถูแล ตวิดตนัรง รสืร อลง และขนยข้ายเครสืทองเรสือนบรวิสรุทธวิธ เมสืทอพลนับพลาถถูกขนยข้าย



ไป นอกจากนทร  เอเลอาซารรปรุโรหวิตคนหนขทงกป็ไดข้รนับมอบหมายใหข้ก ทากนับดถูแลคนโคฮาทเกททยวกนับการ
จนัดการเครสืทองเรสือนบรวิสรุทธวิธ ของพวกเขา พวกเขาตข้องตนัรงคลายทางดข้านทวิศใตข้ของพลนับพลา

กดว 3:33-37 วงศต์เมรารทมทครอบครวัวมาลท และครอบครวัวมผชท เหลต่านทตั้เปป็น
ครอบครวัวเมรารท 34 จจานวนคนทวัตั้งหลายคดือจจานวนผผจ้ชายทวัตั้งหมดททที่มทอายชตวัตั้งแตต่หนนที่งเดดือนขนตั้นไป
เปป็นหกพวันสองรจ้อยคน 35 และศชรทเอลบชตรชายอาบทฮาอยิลเปป็นหวัวหนจ้าเรดือนบรรพบชรชษของ
ครอบครวัวเมรารท คนเหลต่านทตั้จะตวัตั้งคต่ายอยผต่ดจ้านเหนดือของพลวับพลา 36 งานททที่กจาหนดใหจ้แกต่ลผกหลาน
เมรารทคดืองานดผแลไมจ้กรอบพลวับพลา ไมจ้กลอน ไมจ้เสา ฐานรองและเครดืที่องประกอบสยิที่งเหลต่านทตั้
ทวัตั้งหมด ทวัตั้งงานสารพวัดททที่เกทที่ยวกวับสยิที่งเหลต่านทตั้ 37 และเสารอบลาน พรจ้อมกวับฐานรอง หลวักหมชดและ
เชดือกโยง

จากครอบครนัวของเมรารทมทผถูข้ชาย 6,200 คนทททมทอายรุหนขทงเดสือนขขรนไป พวกเขาไดข้รนับมอบ
หมายใหข้ดถูแลสลวนทททเปป็นโครงรลางและวนัสดรุโลหะของพลนับพลาและลานชนัรนนอกของมนัน พวกเขา
รนับผวิดชอบในสลวนนทรของพลนับพลา การขนยข้าย ตวิดตนัรงและรสืร อมนันลง พวกเขาไดข้รนับมอบหมายใหข้ตนัรง
คลายทางดข้านทวิศเหนสือของพลนับพลา

กดว 3:38-39 และบชคคลททที่จะตวัตั้งคต่ายอยผต่หนจ้าพลวับพลาดจ้านตะววันออกหนจ้า
พลวับพลาแหต่งชชมนชม ดจ้านททที่ดวงอาทยิตยต์ขนตั้น มทโมเสสและอาโรนกวับลผกหลานของทต่าน มทหนจ้าททที่ดผแล
การปรนนยิบวัตยิภายในสถานบรยิสชทธยิธิ์และบรรดากยิจการททที่พนงกระทจาเพดืที่อคนอยิสราเอล และผผจ้ใดอดืที่นททที่
เขจ้ามาใกลจ้จะตจ้องถผกลงโทษถนงตาย 39 บรรดาคนททที่นวับเขจ้าในคนเลวท ซนที่งโมเสสและอาโรนไดจ้นวับ
ตามพระดจารวัสของพระเยโฮวาหต์ เปป็นบรรดาผผจ้ชายทวัตั้งหมดตามครอบครวัวททที่มทอาย ชตวัตั้งแตต่หนนที่งเดดือน
ขนตั้นไปเปป็นสองหมดืที่นสองพวันคน

เฉพาะโมเสส อาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาซขทงเปป็นพวกปรุโรหวิตเทลานนัรนทททไดข้รนับ
อนรุญาตใหข้ตนัรงคลายทางดข้านทวิศตะวนันออกของพลนับพลา แนลนอนวลานททอยถูลดข้านหนข้าของทางเขข้า
พลนับพลา อทกครนัร งทททผถูข้อสืทน (นนัทนคสือ ผถูข้ทททมวิไดข้รนับอนรุญาต) ซขทงเขข้าใกลข้พลนับพลาหรสือตนัรงเตป็นทรของตนใน
ทททๆ อยถูลใกลข้เคทยงโดยไมลไดข้รนับอนรุญาตจะตข้องถถูกประหารชทววิต จทานวนคนเลวททนัรงหมดทททมทอายรุหนขทง
เดสือนขขรนไปคสือ 22,000 คน

กดว 3:40-43 และพระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า "จงนวับบชตรชายหวัวปททวัตั้งหลาย
ของคนอยิสราเอล ททที่มทอายชตวัตั้งแตต่หนนที่งเดดือนขนตั้นไป จงจดจจานวนรายชดืที่อไวจ้ 41 เจจ้าจงกวันพวกเลวทไวจ้



ใหจ้เรา (เราคดือพระเยโฮวาหต์) ทวัตั้งนทตั้เพดืที่อแทนบรรดาบชตรหวัวปททต่ามกลางคนอยิสราเอล และใหจ้สวัตวต์ทวัตั้ง
ปวงของคนเลวทแทนสวัตวต์หวัวปททวัตั้งหลายของคนอยิสราเอล" 42 ดวังนวัตั้นโมเสสจนงไดจ้นวับบรรดาบชตร
หวัวปททต่ามกลางคนอยิสราเอล ตามททที่พระเยโฮวาหต์ตรวัสสวัที่งทต่าน 43 บชตรชายหวัวปททวัตั้งหลายตาม
จจานวนชดืที่อททที่นวับไดจ้ ซนที่งมทอายชตวัตั้งแตต่หนนที่งเดดือนขนตั้นไป มทสองหมดืที่นสองพวันสองรจ้อยเจป็ดสยิบสามคน

หลนังจากนนัรนพระเจข้าทรงบนัญชาโมเสสใหข้นนับผถูข้ชายทททเปป็นบรุตรหนัวปททนัรงหมดในคลายของ
ชนชาตวิอวิสราเอลทททมทอายรุหนขทงเดสือนขขรนไปและใหข้บนันทขกชสืทอของพวกเขาไวข้ อทกครนัร งทททพระองครตรนัส
วลาคนเลวทจะตข้องแทนทททคนเหลลานทร  เมสืทอนนับเสรป็จ โมเสสกป็ไดข้จทานวนผถูข้ชายทททเปป็นบรุตรหนัวปททนัรงสวิรน 
22,273 คน

กดว 3:44-51 และพระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 45 "จงเอาคนเลวทแทนบชตร
หวัวปททวัตั้งหมดของคนอยิสราเอล และเอาสวัตวต์ทวัตั้งหลายของคนเลวทแทนสวัตวต์ของคนอยิสราเอล คนเลวท
จะเปป็นของเรา เราคดือพระเยโฮวาหต์ 46 สจาหรวับเปป็นคต่าไถต่บชตรหวัวปทของคนอยิสราเอลจจานวนสอง
รจ้อยเจป็ดสยิบสามคนททที่เกยินจจานวนผผจ้ชายคนเลวทนวัตั้น 47 เจจ้าจงเกป็บคนละหจ้าเชเขล คดือจงเกป็บตามเช
เขลของสถานบรยิสชทธยิธิ์ (เชเขลหนนที่งมทยทที่สยิบเก-ราหต์) 48 และมอบเงยินซนที่งตจ้องเสทยเปป็นคต่าไถต่ของคนททที่
เกยินเหลต่านวัตั้นใหจ้ไวจ้แกต่อาโรนและลผกหลานของทต่าน" 49 โมเสสจนงเกป็บเงยินคต่าไถต่จากคนเหลต่านวัตั้นททที่
เกยินกวต่าจจานวนคนททที่คนเลวทไถต่ไวจ้ 50 คดือทต่านเกป็บเงยินจากบชตรหวัวปทของคนอยิสราเอล เปป็นเงยิน
จจานวนหนนที่งพวันสามรจ้อยหกสยิบหจ้าเชเขล นวับตามเชเขลของสถานบรยิสชทธยิธิ์ 51 และโมเสสไดจ้นจาเอา
เงยินคต่าไถต่ใหจ้แกต่อาโรนและลผกหลานของอาโรน ตามพระดจารวัสของพระเยโฮวาหต์ ดวังททที่พระเยโฮ
วาหต์ทรงบวัญชาโมเสสไวจ้

แมข้วลาจทานวนของผถูข้ชายทททเปป็นบรุตรหนัวปทใกลข้เคทยงกนับจทานวนของคนเลวททททมท 22,000 คน แตลกป็
มทสลวนตลางอยถูล 273 คน พระเจข้าจขงสนัทงใหข้คนแตลละคนเหลลานทรถถูกไถลโดยจลายภาษทตลอหนัวเปป็นเงวินหข้าเช
เขล เงวินดนังกลลาว (1,365 เชเขล) ถถูกมอบใหข้แกลอาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาเปป็นเงวินคลาไถล
สทาหรนับผถูข้ชายทททเปป็นบรุตรหนัวปทจทานวน 273 คนเหลลานนัรน

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 4: เนชนี้อหาสว่วนทรีชื่เปป็นการจนัดระเบรียบของหนนังสชอกนันดารวยิถรี
ดสาเนยินตว่อไป พระเจม้าทรงสนัชื่งหรชอจนัดระเบรียบชนชาตยิอยิสราเอลผว่านทางโมเสสสสาหรนับการเดยินทาง



ทรีชื่จะมรีขทึนี้นตว่อไป ในบททรีชื่ 4 แตว่ละครอบครนัวทนันี้งสามของเลวรีไดม้รนับมอบหมายหนม้าทรีชื่ๆเฉพาะ
เจาะจงในการขนยม้ายพลนับพลา

บทนรีนี้แบว่งยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ (1) งานปรนนยิบนัตยิของคนโคฮาทในขม้อ 1-3; (2) หนม้าทรีชื่ตว่างๆของ
คนโคฮาทในขม้อ 4-20; (3) หนม้าทรีชื่ตว่างๆของคนเกอรร์โชนและคนเมรารรีในขม้อ 21-33 และ (4) 
จสานวนคนเลวรีทรีชื่พรม้อมสสาหรนับงานปรนนยิบนัตยิในขม้อ 34-49

กดว 4:1-3 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสและอาโรนวต่า 2 "จงทจาสจามะโนครวัวลผก
หลานโคฮาท จากคนเลวท ตามครอบครวัวและตามเรดือนบรรพบชรชษ 3 จากคนททที่มทอายชสามสยิบปทถนง
หจ้าสยิบปท ทชกคนททที่เขจ้าปฏยิบวัตยิงานไดจ้ เพดืที่อทจางานในพลวับพลาแหต่งชชมนชม โมเสสถถูกกทาชนับใหข้นนับคน
ทททเปป็นลถูกหลานของโคฮาท กลลาวอยลางเจาะจงแลข้วกป็คสือ เขาจะตข้องนนับจทานวนผถูข้ชายทททมทอายรุตนัรงแตล
ยททสวิบปทถขงหข้าสวิบปท

กดว 4:4 นทที่เปป็นงานททที่ลผกหลานโคฮาทจะกระทจาในพลวับพลาแหต่งชชมนชม คดือ
งานททที่กระทจาตต่อสยิที่งบรยิสชทธยิธิ์ททที่สชด เมสืทอพระเจข้าทรงสลงสนัญญาณใหข้มทการเคลสืทอนยข้ายคลาย มนันจะเปป็น
หนข้าทททของคนโคฮาททททจะจนัดเตรทยมเครสืทองเรสือนบรวิสรุทธวิธ ของพลนับพลาใหข้พรข้อมสทาหรนับการขนยข้าย

กดว 4:5-12 เมดืที่อจะเคลดืที่อนยจ้ายคต่ายไป อาโรนและบชตรชายของทต่านจะเขจ้าไป
ขจ้างใน และปลดมต่านกจาบวังออกเอาคลชมหทบพระโอวาทไวจ้ 6 แลจ้วเอาหนวังของตวัวแบดเจอรต์คลชม 
และเอาผจ้าสทฟจ้าลจ้วนคลชมบนนวัตั้น และสอดคานหาม 7 และเอาผจ้าสทฟจ้าปผลงบนโตต๊ะสจาหรวับขนมปวัง
หนจ้าพระพวักตรต์แลจ้ววางจานและชจ้อน อต่างนจตั้าและคนโทททที่รยินเครดืที่องดดืที่มบผชา และขนมปวังหนจ้าพระ
พวักตรต์เปป็นนยิตยต์กป็ใหจ้วางอยผต่บนผจ้าสทฟจ้านวัตั้นดจ้วย 8 แลจ้วเอาผจ้าสทแดงคลชม บนนทตั้เอาหนวังของตวัวแบด
เจอรต์คลชมอทก แลจ้วสอดคานหาม 9 แลจ้วใหจ้เขาเอาผจ้าสทฟจ้าคลชมควันประททปททที่ใชจ้จชด คลชมตะเกทยง 
ตะไกรตวัดไสจ้ตะเกทยง ถาดใสต่ตะไกร และบรรดาภาชนะใสต่นจตั้ามวันเตยิมตะเกทยง 10 เอาหนวังของตวัว
แบดเจอรต์หต่อตะเกทยงและเครดืที่องประกอบทวัตั้งหมด แลจ้วใสต่ไวจ้บนโครงหาม 11 ใหจ้เขาเอาผจ้าสทฟจ้ามา
คลชมแทต่นทองคจา เอาหนวังของตวัวแบดเจอรต์คลชมไวจ้ แลจ้วสอดคานหาม 12 และใหจ้เขาเอาผจ้าสทฟจ้าหต่อ
ภาชนะเครดืที่องใชจ้ซนที่งใชจ้อยผต่ในสถานบรยิสชทธยิธิ์และคลชมเสทยดจ้วยหนวังของตวัวแบดเจอรต์ และใสต่ไวจ้บน
โครงหาม

กลลาวอยลางเจาะจงแลข้ว เมสืทอถขงเวลาทททจะตข้องถอดชวิรนสลวนของพลนับพลาสทาหรนับการขนยข้าย 
อาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาจะตข้องเอามลานลง “คลรุมหทบพระโอวาทไวข้” จากนนัรนพวกเขา



จะคลรุมมนันดข้วยหนนังของแบดเจอรรทททเตรทยมไวข้แลข้วเปป็นพวิเศษสทาหรนับการนนัรนโดยเฉพาะ ผข้าสทฟข้าจะ
ถถูกวางลงบนมนันอทกทท จากนนัรน ไมข้คานหามของหทบนนัรนกป็จะถถูกสอดเขข้าไปสทาหรนับการขนยข้าย

ในลนักษณะทททคลข้ายๆกนัน อาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาจะตข้องคลรุมโตบ๊ะวางขนมปนัง
หนข้าพระพนักตรรดข้วยผข้าสทฟข้าผสืนหนขทง ทททรวมอยถู ลดข้วยกป็คสือเครสืทองใชข้ทนัรงหมดและแมข้แตล “ขนมปนังทททตนัรง
อยถูลเสมอนนัรน” (นนัทนคสือ ขนมปนังหนข้าพระพนักตรร) พอเสรป็จแลข้วกป็จะตข้องวางผข้าสทแดงเขข้มผสืนหนขทงไวข้
บนนนัรน และหนนังของแบดเจอรรวางทนับมนันอทกทท จากนนัรน ไมข้คานหามสทาหรนับการขนยข้ายจะตข้องถถูก
สอดเขข้าไปในโตบ๊ะวางขนมปนังหนข้าพระพนักตรร

ในลนักษณะคลข้ายๆกนัน คนันประททปทองคทากป็ถถูกหลอไวข้ในผข้าสทฟข้าผสืนหนขทงพรข้อมกนับเครสืทองใชข้
ตลางๆของมนัน จากนนัรนจะถถูกหลอในหนนังของแบดเจอรรและใสลไวข้บนแครลหามสทาหรนับการขนยข้าย 
เชลนเดทยวกนัน แทลนทองคทาสทาหรนับเผาเครสืทองหอมกป็ถถูกหลอในผข้าสทฟข้าผสืนหนขทง จากนนัรนกป็คลรุมดข้วยหนนัง
ของแบดเจอรร เสรป็จแลข้วไมข้คานหามกป็ถถูกสอดเขข้าไปสทาหรนับการขนยข้าย

“บรรดาเครสืทองใชข้สทาหรนับการปรนนวิบนัตวิ” อสืทนๆทททเหลสือทนัรงหมด (นนัทนคสือ ภาชนะบรวิสรุทธวิธ
ตลางๆและอาจรวมถขงเครสืทองยศของพวกปรุโรหวิตดข้วย) กป็ถถูกหลอไวข้ในผข้าสทฟข้า คลรุมดข้วยหนนังของแบด
เจอรร จากนนัรนกป็ใสลไวข้บนแครลหามสทาหรนับการขนยข้าย (เหป็นไดข้ชนัดวลา แครลหามทททวลานทร จะถถูกแบกบน
บลาของคนเลวทสองคน) หนนังของแบดเจอรรทททถถูกกลลาวถขงบลอยๆนทร เหป็นไดข้ชนัดวลาเปป็นหนนังสนัตวรชนวิด
หนขทง แนลนอนวลามนันไมลใชลตนัวแบดเจอรรอเมรวิกาเหนสือแบบทททเราควิด

กดว 4:13-14 ใหจ้เอาขทตั้เถจ้าออกจากแทต่นบผชา เอาผจ้าสทมต่วงคลชมแทต่นเสทย 14 เอา
ภาชนะประจจาแทต่นทวัตั้งหมดซนที่งเปป็นเครดืที่องใชจ้ประจจาแทต่น มทกระถางไฟ ขอเกทที่ยวเนดืตั้อ พลวัที่ว ชาม และ
ภาชนะประจจาแทต่นทวัตั้งสยิตั้นวางไวจ้ขจ้างบน แลจ้วเอาหนวังของตวัวแบดเจอรต์คลชม และสอดคานหาม 
แมข้แตลขทร เถข้าของแทลนบถูชาทททหรุข้มดข้วยทองเหลสืองกป็ถถูกนทาไปทวิรงอยลางเหมาะสมเมสืทอถขงเวลาตข้องยข้าย 
จากนนัรนผข้าสทมลวงผสืนหนขทงกป็ถถูกวางบนแทลนนนัรน เครสืทองใชข้ตลางๆทททใชข้สทาหรนับการถวายเครสืทองสนัตวบถูชา
ทททแทลนนนัรนกป็ถถูกวางบนผข้านนัรนอทกทท พอเสรป็จแลข้วกป็คลรุมสวิทงเหลลานทรดข้วยหนนังของแบดเจอรร ไมข้
คานหามของมนันกป็ถถูกสอดเขข้าไปในหลวง เพสืทอเตรทยมมนันใหข้พรข้อมสทาหรนับการขนยข้าย

กดว 4:15 เมดืที่ออาโรนและบชตรชายคลชมสถานบรยิสชทธยิธิ์และคลชมบรรดาเครดืที่อง
ใชจ้ของสถานบรยิสชทธยิธิ์เสรป็จแลจ้ว เมดืที่อถนงเวลาเคลดืที่อนยจ้ายคต่ายลผกหลานโคฮาทจนงจะเขจ้ามาหาม แตต่เขา
ตจ้องไมต่แตะตจ้องของบรยิสชทธยิธิ์เหลต่านวัตั้นเกลดือกวต่าเขาจะตจ้องตาย สยิที่งเหลต่านทตั้แหละททที่เปป็นของประจจา



พลวับพลาแหต่งชชมนชมซนที่งลผกหลานของโคฮาทจะตจ้องหาม พออาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขา
ททาการคลรุมเครสืทองเรสือนและเครสืทองใชข้บรวิสรุทธวิธ เหลลานทรของพลนับพลาเสรป็จแลข้ว บรุตรชายทนัรงหลายของ
โคฮาทกป็จะตข้องเขข้ามาหามสวิทงเหลลานทร  อยลางไรกป็ตาม สวิทงทททปรากฏชนัดเจนกป็คสือวลา คนเลวทไมลสามารถ
แตะตข้องสวิทงบรวิสรุทธวิธ เหลลานทร ไดข้โดยตรง มวิฉะนนัรนพระเจข้าเองจะทรงประหารพวกเขาเสทย ดนังนนัรน 
หนข้าทททรนับผวิดชอบของคนโคฮาทกป็คสือ การแบกหามเครสืทองเรสือนบรวิสรุทธวิธ เมสืทอคลายยกออกเดวินไป

กดว 4:16 แลจ้วเอเลอาซารต์บชตรชายของอาโรนปชโรหยิตจะตจ้องดผแลนจตั้ามวัน
สจาหรวับตะเกทยง เครดืที่องหอม เครดืที่องธวัญญบผชาประจจาววัน และนจตั้ามวันเจยิม และดผแลพลวับพลาทวัตั้งหมด
กวับบรรดาสยิที่งของในพลวับพลานวัตั้น คดือสถานบรยิสชทธยิธิ์และเครดืที่องประกอบดจ้วย" องครประกอบททท
บรวิสรุทธวิธ จรวิงๆของพลนับพลา นนัทนคสือ “นทรามนันสทาหรนับตะเกทยง เครสืทองหอม เครสืทองธนัญญบถูชาประจทาวนัน
และนทรามนันเจวิม” จะตข้องถถูกดถูแลโดยเอเลอาซารร โดยเฉพาะเมสืทอถขงเวลาทททตข้องยข้าย นอกจากนทร  เอเลอ
าซารรกป็ไดข้รนับหนข้าทททใหข้ดถูแลบรรดาเครสืทองเรสือนและเครสืทองใชข้ตลางๆทททบรวิสรุทธวิธ ของพลนับพลาดข้วย

กดว 4:17-20 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสและอาโรนวต่า 18 "อยต่าตวัดตระกผล
ครอบครวัวคนโคฮาทออกเสทยจากคนเลวท 19 แตต่จงกระทจาแกต่เขาเพดืที่อจะใหจ้มทชทวยิตและไมต่ตาย เมดืที่อ
เขาทวัตั้งหลายเขจ้ามาใกลจ้ของบรยิสชทธยิธิ์ททที่สชดเหลต่านวัตั้น คดืออาโรนและบชตรชายทวัตั้งหลายของอาโรนจะ
เขจ้าไปตวัตั้งเขาทวัตั้งหลายไวจ้ตามงานและภาระของเขาทชกคน 20 แตต่อยต่าใหจ้คนโคฮาทเขจ้าไปมองของ
บรยิสชทธยิธิ์แมจ้แตต่อนดใจเดทยวเกลดือกวต่าเขาจะตจ้องตาย"

คนโคฮาทจะตข้องไมลเขข้าไปในพลนับพลาขณะทททอาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขากทาลนัง
เกป็บขข้าวของศนักดวิธ สวิทธวิธ เหลลานนัรนอยถูล และพวกเขาไมลไดข้รนับอนรุญาตใหข้แมข้แตลจะดถูเครสืทองเรสือนบรวิสรุทธวิธ  
โดยเฉพาะหทบแหลงพนันธสนัญญา อยลางไรกป็ตาม เพราะหนข้าทททตลางๆของพวกเขาทททเกททยวขข้องกนับของ
ศนักดวิธ สวิทธวิธ เหลลานนัรน และมทความเปป็นไปไดข้ทททพวกเขาจะเผลอเหป็นของศนักดวิธ สวิทธวิธ  พวกเขาจขงไมลตข้อง
ถถูกตนัดออกกรณททททเกวิดเหตรุการณรดนังกลลาวขขรน อยลางไรกป็ตาม พวกเขาตข้องจนัดระเบทยบตนัวเองใหข้ดทเพสืทอ
ทททจะไมลเกวิดการสนับสนหรสือความผวิดพลาดอนันททาใหข้เกวิดการเผลอแตะตข้องของบรวิสรุทธวิธ เหลลานนัรน

กดว 4:21-28 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 22 "จงทจาสจามะโนครวัวลผกหลาน
เกอรต์โชน ตามเรดือนบรรพบชรชษตามครอบครวัวของเขาดจ้วย 23 เจจ้าจงนวับคนททที่มทอายชตวัตั้งแตต่สามสยิบ
ปทถนงหจ้าสยิบปท ทชกคนททที่เขจ้าปฏยิบวัตยิงานไดจ้ เพดืที่อทจางานในพลวับพลาแหต่งชชมนชม 24 ตต่อไปนทตั้เปป็นการ
งานของครอบครวัวเกอรต์โชน คดืองานปรนนยิบวัตยิและงานแบกภาระ 25 ใหจ้เขาทวัตั้งหลายขนมต่าน



พลวับพลา และขนพลวับพลาแหต่งชชมนชมพรจ้อมกวับผจ้าคลชมและหนวังของตวัวแบดเจอรต์ททที่คลชมอยผต่ขจ้าง
บน และผจ้ามต่านสจาหรวับบวังประตผพลวับพลาแหต่งชชมนชม 26 และมต่านบวังลาน และมต่านทางเขจ้าประตผ
ลานซนที่งอยผต่รอบพลวับพลาและแทต่นบผชา และเชดือกโยง และเครดืที่องใชจ้สอยทวัตั้งสยิตั้น เขาจะตจ้องกระทจา
งานททที่ควรกระทจาทชกอยต่างททที่เกทที่ยวกวับสยิที่งเหลต่านทตั้ 27 ใหจ้อาโรนและบชตรชายทวัตั้งหลายของอาโรนบวัง
ควับบวัญชาบชตรชายทวัตั้งหลายของเกอรต์โชนเรดืที่องทชกสยิที่งททที่เขาจะตจ้องขน และงานทชกอยต่างททที่เขาจะ
ตจ้องกระทจา และเจจ้าจะตจ้องกจาหนดทชกสยิที่งททที่เขาจะตจ้องขน 28 นทที่เปป็นการงานของครอบครวัวคน
เกอรต์โชนในพลวับพลาแหต่งชชมนชม และอยิธามารต์บชตรชายของอาโรนปชโรหยิตจะบวังควับดผแลงานของ
คนเหลต่านวัตั้น

คราวนทรจรุดสนใจเปลททยนไปททท “บรุตรชายทนัรงหลายของเกอรรโชม” บข้าง ผถูข้เปป็นบรุตรคนโตสรุด
ของเลวท พวกเขาตข้องถถูกนนับ คสือคนทททมทอายรุตนัรงแตลสามสวิบปทถขงหข้าสวิบปท พวกเขาไดข้รนับมอบหมายใหข้
แบกหามมลานตลางๆของพลนับพลา นททรวมถขงหนนังของแบดเจอรรทททมทนทร าหนนักมากซขทงใชข้คลรุมพลนับพลา
มลานทางเขข้าสทาหรนับทนัรงพลนับพลาเองและประตถูลาน นอกจากนทรพวกเขายนังมทหนข้าทททแบกมลานซขทง
ประกอบเปป็นลานชนัรนนอกของพลนับพลาพรข้อมกนับเชสือกโยงทนัรงหมดทททตข้องใชข้ดข้วย อวิธามารรบรุตรชาย
คนเลป็กสรุดของอาโรนไดข้รนับมอบหมายใหข้ก ทากนับดถูแลคนเกอรรโชนและสลวนของพวกเขาในการ
ถอดชวิรนสลวน แบกหาม และประกอบชวิรนสลวนของพลนับพลาขขรนใหมล

กดว 4:29-33 ฝต่ายคนเมรารทนวัตั้น เจจ้าจงนวับเขาตามครอบครวัวตามเรดือนบรรพบชรชษ
30 เจจ้าจงนวับคนททที่มทอายชสามสยิบปทขนตั้นไปถนงหจ้าสยิบปท ทชกคนททที่เขจ้าปฏยิบวัตยิงานไดจ้เพดืที่อทจางานใน
พลวับพลาแหต่งชชมนชม 31 และตต่อไปนทตั้เปป็นสยิที่งททที่กจาหนดใหจ้เขาขน งานทวัตั้งหมดของเขาในการ
ปรนนยิบวัตยิพลวับพลาแหต่งชชมนชม คดือไมจ้กรอบพลวับพลา ไมจ้กลอน ไมจ้เสาและฐานรอง 32 เสารอบ
ลานพรจ้อมกวับฐานรอง หลวักหมชดและเชดือกโยง เครดืที่องใชจ้และเครดืที่องประกอบสยิที่งเหลต่านทตั้ทวัตั้งหมด เจจ้า
จงกจาหนดชดืที่อสยิที่งของททที่เขาตจ้องหาม 33 นทที่เปป็นการงานของครอบครวัวคนเมรารท เปป็นงานทวัตั้งหมด
ของเขาในการปรนนยิบวัตยิพลวับพลาแหต่งชชมนชม ในบวังควับบวัญชาของอยิธามารต์บชตรชายของอาโรน
ปชโรหยิต"

สรุดทข้าย “บรุตรชายทนัรงหลายของเมรารท” ผถูข้เปป็นบรุตรชายคนเลป็กสรุดของเลวท จะตข้องถถูกนนับ
จทานวนเหมสือนกนับพททๆของตน โดยมทอายรุตนัรงแตลสามสวิบปทถขงหข้าสวิบปท พวกเขาไดข้รนับมอบหมาย
หนข้าทททในการถอดชวิรนสลวน ขนยข้าย และประกอบชวิรนสลวนทททเปป็นโครงสรข้างของพลนับพลา นนั ทนคสือ 
“ไมข้กรอบพลนับพลา ไมข้กลอน ไมข้เสาและฐานรอง” ทททรวมอยถู ลดข้วยกป็คสือ ชวิรนสลวนทนัรงหมดทททเปป็น



โครงสรข้างของลานชนัรนนอก อวิธามารร บรุตรชายของอาโรนกป็ไดข้รนับมอบหมายใหข้ก ทากนับดถูแลงาน
สลวนนทรของพลนับพลาเชลนกนัน

กดว 4:34-37 โมเสสและอาโรนและบรรดาหวัวหนจ้าของชชมนชมชนไดจ้นวับคนโค
ฮาท ตามครอบครวัวและตามเรดือนบรรพบชรชษ 35 ทชกคนททที่มทอายชตวัตั้งแตต่สามสยิบปทขนตั้นไปถนงหจ้าสยิบปทททที่
เขจ้าปฏยิบวัตยิงานไดจ้เพดืที่อทจางานในพลวับพลาแหต่งชชมนชม 36 และจจานวนคนตามครอบครวัวของเขา
เปป็นสองพวันเจป็ดรจ้อยหจ้าสยิบคน 37 นทที่แหละเปป็นจจานวนคนในครอบครวัวของโคฮาท บรรดาผผจ้ปฏยิบวัตยิ
งานในพลวับพลาแหต่งชชมนชม ซนที่งโมเสสและอาโรนไดจ้นวับไวจ้ตามททที่พระเยโฮวาหต์ตรวัสสวัที่งโดยโมเสส 
การนนับจทานวนผถูข้ชายทททมทอายรุสามสวิบปทถขงหข้าสวิบปทของคนโคฮาทไดข้ 2,750 คน

กดว 4:38-41 จจานวนคนในลผกหลานเกอรต์โชน ตามครอบครวัวตามเรดือน
บรรพบชรชษ 39 ทชกคนททที่มทอายชตวัตั้งแตต่สามสยิบปทขนตั้นไปถนงหจ้าสยิบปทททที่เขจ้าปฏยิบวัตยิงานไดจ้ เพดืที่อทจางานใน
พลวับพลาแหต่งชชมนชม 40 จจานวนคนตามครอบครวัวตามเรดือนบรรพบชรชษ เปป็นสองพวันหกรจ้อย
สามสยิบคน 41 นทที่เปป็นจจานวนคนในครอบครวัวคนเกอรต์โชน บรรดาผผจ้ปฏยิบวัตยิงานในพลวับพลาแหต่ง
ชชมนชม ซนที่งโมเสสและอาโรนไดจ้นวับไวจ้ตามพระดจารวัสของพระเยโฮวาหต์ การนนับจทานวนคนเกอรร
โชนไดข้ 2,630 คน

กดว 4:42-45 จจานวนคนในครอบครวัวคนเมรารท ตามครอบครวัวตามเรดือน
บรรพบชรชษ 43 ทชกคนททที่มทอายชตวัตั้งแตต่สามสยิบปทขนตั้นไปถนงหจ้าสยิบปทททที่เขจ้าปฏยิบวัตยิงานไดจ้ เพดืที่อทจางานใน
พลวับพลาแหต่งชชมนชม 44 จจานวนคนตามครอบครวัวของเขาเปป็นสามพวันสองรจ้อยคน 45 นทที่แหละ
เปป็นจจานวนคนททที่นวับไดจ้ในครอบครวัวคนเมรารท ซนที่งโมเสสและอาโรนไดจ้นวับไวจ้ตามททที่พระเยโฮวาหต์
ตรวัสสวัที่งโดยโมเสส การนนับจทานวนคนเมรารทไดข้ 3,200 คน

กดว 4:46-49 บรรดาคนเลวทททที่นวับไดจ้ ผผจ้ททที่โมเสสและอาโรนและบรรดาหวัวหนจ้า
ของคนอยิสราเอลไดจ้นวับไวจ้ ตามครอบครวัวตามเรดือนบรรพบชรชษ 47 ทชกคนททที่มทอายชตวัตั้งแตต่สามสยิบปท
ถนงหจ้าสยิบปทททที่เขจ้าปฏยิบวัตยิงานและทจางานขนภาระไดจ้ในพลวับพลาแหต่งชชมนชม 48 จจานวนคนททที่นวับไดจ้
นวัตั้นเปป็นแปดพวันหจ้ารจ้อยแปดสยิบคน 49  เขาทวัตั้งหลายไดจ้ถผกนวับตามททที่พระเยโฮวาหต์ตรวัสสวัที่งทาง
โมเสส ใหจ้ทชกคนทจางานปรนนยิบวัตยิหรดืองานขนของเขา ดวังนทตั้แหละโมเสสไดจ้นวับเขาไวจ้ตามททที่พระเย
โฮวาหต์ทรงบวัญชาโมเสส จทานวนผถูข้ชายทนัรงหมดตามครุณสมบนัตวิดนังกลลาวจากทนัรงสามครอบครนัวของ
คนเลวทคสือ 8,580 คน ความเปป็นระบบระเบทยบของงานของพระเจข้าทททพลนับพลาจขงปรากฏชนัดเจน



*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 5: เมชชื่อความเปป็นระบบระเบรียบของชนชาตยิอยิสราเอลถถูกแจกแจง
โดยพระเจม้าตว่อไป เรชชื่องของการจนัดการกนับความเปป็นมลทยินในคว่ายกป็ถถูกแจกแจง บทนรีนี้แบว่งยว่อยไดม้
ดนังนรีนี้ (1) ขนันี้นตอนตว่างๆสสาหรนับการจนัดการกนับความเปป็นมลทยินในทางพยิธรีและการชดใชม้สสาหรนับ
การละเมยิดตว่างๆในขม้อ 1-10; (2) ขนันี้นตอนสสาหรนับการจนัดการกนับการเลว่นชถูม้ทรีชื่ถถูกสงสนัยในขม้อ 11-31

กดว 5:1-4 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 2 "จงบวัญชาคนอยิสราเอลใหจ้สวัที่ง
บรรดาคนโรคเรดืตั้อน และทชกคนททที่มทสยิที่งไหลออก และคนใดททที่มลทยินเพราะการถผกซากศพใหจ้ไปนอก
คต่าย 3 เจจ้าจงสวัที่งทวัตั้งผผจ้ชายและผผจ้หญยิงใหจ้ไปนอกคต่าย เพดืที่อมยิใหจ้เขากระทจาใหจ้คต่ายของเขาซนที่งเราสถยิต
อยผต่ทต่ามกลางนวัตั้นเปป็นมลทยิน" 4 และคนอยิสราเอลกป็กระทจาตาม และสวัที่งคนเหลต่านวัตั้นใหจ้ไปนอกคต่าย 
พระเยโฮวาหต์ตรวัสสวัที่งโมเสสไวจ้ประการใด คนอยิสราเอลกป็กระทจาตามอยต่างนวัตั้น

พระเจข้าตรนัสสนัทงผลานทางโมเสสอยลางละเอทยดวลาผถูข้ใดกป็ตามในคลายชนชาตวิอวิสราเอล ผถูข้ชาย
หรสือผถูข้หญวิงททท (1) เปป็นโรคเรสืรอน (2) มทสวิทงไหลออก (เชลน หนองใน) หรสือ (3) ไปแตะตข้องศพคน
ตายจะตข้อง “ใหข้ไปนอกคลาย” ภาพประกอบทททสทาคนัญกวลากป็คสือวลา ความเปป็นมลทวินจะตข้องไมลถถูกทน
ในคลาย เหป็นไดข้ชนัดวลาการใหข้ออกไปนทร เปป็นเพทยงชนั ทวคราวจนกวลาความเปป็นมลทวินนนัรนถถูกแกข้ไข การ
แยกออกฝลายรลางกายนทร แสดงใหข้เหป็นเปป็นภาพประกอบของหลนักการฝลายววิญญาณเรสืทองการแยกออก
จากความเปป็นมลทวินฝลายววิญญาณ (นนัทนคสือ ความบาป)

กดว 5:5-10 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 6 "จงกลต่าวแกต่คนอยิสราเอลวต่า 
ผผจ้ชายกป็ดทหรดือผผจ้หญยิงกป็ดทกระทจาบาปอยต่างททที่มนชษยต์กระทจา คดือประพฤตยิการละเมยิดตต่อพระเยโฮวาหต์ 
และผผจ้นวัตั้นมทความผยิดแลจ้ว 7 กป็ใหจ้ผผจ้นวัตั้นสารภาพความผยิดททที่เขาไดจ้กระทจา และใหจ้เขาคดืนสยิที่งททที่ละเมยิด
ซนที่งเขาไดจ้มานวัตั้นเตป็มตามเดยิม ทวัตั้งเพยิที่มอทกหนนที่งในหจ้าสต่วนใหจ้แกต่เจจ้าของเดยิมผผจ้ททที่เขาไดจ้กระทจาการ
ละเมยิดตต่อนวัตั้น 8 แตต่ถจ้าคนนวัตั้นไมต่มทพทที่นจ้องททที่จะรวับของคดืนกป็ใหจ้ถวายของททที่คดืนนวัตั้นแดต่พระเยโฮวาหต์
ทางปชโรหยิตรวมทวัตั้งแกะผผจ้สจาหรวับบผชาลบมลทยินบาป ซนที่งเขาตจ้องบผชาลบมลทยินบาปของเขา 9 และ
ของบรยิสชทธยิธิ์ททที่คนอยิสราเอลนจามาถวายทชกสยิที่งอวันนจามาใหจ้แกต่ปชโรหยิตกป็ตกเปป็นของปชโรหยิต 10 สยิที่ง
บรยิสชทธยิธิ์ของทชกคนใหจ้ตกเปป็นของปชโรหยิตและทชกสยิที่งททที่เขานจาไปถวายปชโรหยิตกป็ตจ้องตกเปป็นของ
ปชโรหยิต"



ขข้อบนังคนับเพวิทมเตวิมถถูกออกเกททยวกนับการละเมวิดตลอผถูข้อสืทน ฝลายทททมทความผวิดจะตข้อง (1) รนับ
สารภาพวลาไดข้ททาอะไรลงไป และ (2) ชดใชข้ฝลายทททเสทยหายเตป็มจทานวนพรข้อมกนับดอกเบทรยรข้อยละ
ยททสวิบ หากฝลายทททไดข้รนับบาดเจป็บเสทยชทววิตและไมลมทญาตวิพททนข้อง คลาเสทยหายกป็จะตกเปป็นของปรุโรหวิต
พรข้อมกนับตข้องมทการถวายแกะตนัวผถูข้หนขทงตนัวเปป็นเครสืทองบถูชาไถลการละเมวิด นอกจากนทร  เครสืทองบถูชาดนัง
กลลาวทรุกชวิรนหรสือของบรวิสรุทธวิธ อสืทนๆกป็ตกเปป็นทรนัพยรสวินของปรุโรหวิต

กดว 5:11-16 และพระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 12 "จงกลต่าวแกต่คนอยิสราเอลวต่า 
ถจ้าภรรยาของผผจ้ชายคนใดหลงประพฤตยินอกใจสามท  13 มทชายอดืที่นมานอนรต่วมกวับนางพจ้นตาสามท
ของนาง แมจ้นางไดจ้กระทจาตวัวใหจ้เปป็นมลทยินแลจ้ว แตต่ไมต่มทใครรผจ้เหป็นและยวังไมต่มทพยาน เพราะจวับไมต่
ไดจ้คาททที่ 14 จยิตหนงหวงกป็มาสยิงสามท เขาจนงหนงหวงภรรยาของเขา และภรรยาไดจ้กระทจาตวัวใหจ้มลทยิน 
หรดือจยิตหนงหวงมาสยิงสามท เขาจนงหนงหวงภรรยาของเขา แมจ้วต่าภรรยามยิไดจ้กระทจาตวัวใหจ้มลทยิน 15 กป็
ใหจ้ชายผผจ้นวัตั้นพาภรรยาของตนไปหาปชโรหยิต นจาเครดืที่องบผชาสจาหรวับภรรยาไป มทแปจ้งขจ้าวบารต์เลยต์
หนนที่งในสยิบเอฟาหต์ อยต่าใหจ้เขาเทนจตั้ามวันหรดือใสต่กจายานในแปจ้งนวัตั้น เพราะเปป็นธวัญญบผชาเรดืที่องความหนง
หวง เปป็นธวัญญบผชาแหต่งความรจาลนกฟดืตั้นใหจ้ระลนกถนงความชวัที่วชจ้า 16 และปชโรหยิตจะนจานางมาใกลจ้ใหจ้
เขจ้าเฝจ้าพระเยโฮวาหต์

หากชายทททแตลงงานแลข้วเกวิดสงสนัยวลาภรรยาของตนอาจมทชถูข้ มทหลายสวิทงทททตข้องกระททาเพสืทอระบรุ
วลานางมทความผวิดหรสือบรวิสรุทธวิธ  เขาจะตข้องนทาตนัวนางไปหาปรุโรหวิตพรข้อมกนับเครสืทองธนัญญบถูชา 
(เครสืทองบถูชาแหลงความหขงหวง)

กดว 5:17-22 และปชโรหยิตจะเอานจตั้าบรยิสชทธยิธิ์ททที่ใสต่ภาชนะดยิน ปชโรหยิตจะเอาผงคลทททที่
พดืตั้นพลวับพลาใสต่ในนจตั้านวัตั้น 18 และปชโรหยิตจะใหจ้นางเขจ้าเฝจ้าพระเยโฮวาหต์ และแกจ้มวยผมของนาง
ออก และสต่งธวัญญบผชาแหต่งความรจาลนกใหจ้นางถดือไวจ้ อวันเปป็นธวัญญบผชาแหต่งความหนงหวง แลจ้ว
ปชโรหยิตจะถดือนจตั้าแหต่งความขมขดืที่นททที่นจาการสาปแชต่งนวัตั้นไวจ้เอง 19 แลจ้วปชโรหยิตจะใหจ้นางปฏยิญาณตวัว
วต่า `ถจ้าไมต่มทชายใดมานอนกวับเจจ้า หรดือเจจ้าไมต่หวันเหไปกระทจามลทยิน เมดืที่อเจจ้ายวังอยผต่ในอจานาจของ
สามท กป็ใหจ้เจจ้าพจ้นเสทยจากนจตั้าแหต่งความขมขดืที่นททที่นจาการสาปแชต่งนทตั้ 20 แตต่ถจ้าเจจ้าไดจ้หลงไปแมจ้เจจ้าอยผต่
ในอจานาจของสามทและไดจ้กระทจาตวัวเองใหจ้เปป็นมลทยินและชายอดืที่นนอกจากสามทไดจ้เขจ้านอนดจ้วย
แลจ้ว' 21 กป็ใหจ้ปชโรหยิตกระทจาใหจ้หญยิงนวัตั้นกลต่าวคจาปฏยิญาณสาปแชต่ง และปชโรหยิตจะกลต่าวแกต่ผผจ้หญยิง
นวัตั้นวต่า `ขอใหจ้พระเยโฮวาหต์ทรงกระทจาเจจ้าใหจ้เปป็นคจาสาปแชต่ง และเปป็นคจาปฏยิญาณทต่ามกลาง



ชนชาตยิของเจจ้า ในเมดืที่อพระเยโฮวาหต์กระทจาใหจ้โคนขาเจจ้าลทบและกระทจาทจ้องเจจ้าใหจ้ปต่องแลจ้ว  22 ขอ
ใหจ้นจตั้าแหต่งคจาสาปแชต่งนทตั้เขจ้าในตวัวเจจ้ากระทจาใหจ้ทจ้องเจจ้าปต่อง และกระทจาใหจ้โคนขาเจจ้าลทบไป' และ
นางนวัตั้นจะตจ้องกลต่าววต่า `เอเมน เอเมน'

เมสืทอสงสนัยวลาผถูข้หญวิงคนหนขทงมทชถูข้ ปรุโรหวิตจะตข้องเอานทราบรวิสรุทธวิธ ของพลนับพลาและใสลผงคลท
ดวินจากพสืรนดวินของพลนับพลาลงไปในนทรานนัรน จากนนัรนเขาจะสถูข้หนข้าของผถูข้หญวิงคนนนัรน เอาผข้าคลรุม
ศทรษะของนางออก และเอา “เครสืทองธนัญญบถูชาแหลงความหขงหวง” ใสลไวข้ในมสือนาง  จากนนัรนปรุโรหวิต
จะถสือ “นทราแหลงความขมขสืทน” พรข้อมกนับผงคลทแหลงพลนับพลานนัรนเปป็นคทาสาปแชลง แลข้วเขากป็จะกลลาว
วลานางจะเจอกนับสวิทงรข้ายใดบข้างเพสืทอแสดงใหข้เหป็นความผวิดหรสือความบรวิสรุทธวิธ ของนางโดยการดสืทมนทรา
นนัรน หากนางมทความผวิดจรวิง มนันกป็จะสทาแดงใหข้เหป็นโดยการทททโคนขาของนางลทบ

คทาทททแปลเชลนนนัรน (นาฟนัล) มทความหมายตรงตนัววลา ‘หลลน’ หรสือ ‘รลวง’ ทข้องของนางกป็จะ
ปลองดข้วย หญวิงนนัรนจะตข้องเหป็นชอบตามคทาสาปแชลงนนัรนโดยกลลาววลา “เอเมน เอเมน” คทาหลนังนทรมท
ความหมายตรงตนัววลา “มนันเปป็นความจรวิง เปป็นความจรวิง”

กดว 5:23-27 แลจ้วปชโรหยิตจะเขทยนคจาสาปนทตั้ลงในหนวังสดือ และลบความนวัตั้นออก
เสทยดจ้วยนจตั้าแหต่งความขมขดืที่น 24 แลจ้วใหจ้หญยิงนวัตั้นดดืที่มนจตั้าแหต่งความขมขดืที่นททที่นจาการสาปแชต่ง แลจ้วนจตั้า
ททที่นจาการสาปแชต่งนวัตั้นจะเขจ้าไปในตวัวนางเปป็นความเฝดืที่อนฝาด 25 และปชโรหยิตจะเอาธวัญญบผชาแหต่ง
ความหนงหวงออกจากมดือนาง แกวต่งไปแกวต่งมาถวายธวัญญบผชานวัตั้นตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ 
แลจ้วนจาไปถวายททที่แทต่นบผชา 26 และปชโรหยิตจะหยยิบธวัญญบผชากจามดือหนนที่งเปป็นสต่วนททที่ระลนก แลจ้วเผา
เสทยบนแทต่นบผชา แลจ้วจนงใหจ้หญยิงนวัตั้นดดืที่มนจตั้านวัตั้น 27 เมดืที่อใหจ้หญยิงนวัตั้นดดืที่มนจตั้าแลจ้ว ตต่อมา ถจ้านางกระทจา
ตวัวใหจ้มลทยินและประพฤตยินอกใจสามท นจตั้าททที่นจาการสาปแชต่งนวัตั้นจะเขจ้าในตวัวนางเปป็นความเฝดืที่อน
ฝาด ทจ้องจะปต่องและโคนขาจะลทบไป และหญยิงนวัตั้นจะเปป็นคจาสาปแชต่งทต่ามกลางชนชาตยิของนาง

หญวิงนนัรนจขงถถูกบนังคนับใหข้ดสืทมนทรานนัรน ปรุโรหวิตจะรนับธนัญญบถูชาแหลงความหขงหวงจากมสือของ
นาง และถวายมนันบนแทลนบถูชา หากเมสืทอดสืทมนทราแหลงความขมขสืทนนนัรนแลข้ว คทาสาปแชลงนนัรนกลายเปป็น
จรวิง หญวิงนนัรนกป็จะกลายเปป็น “คทาสาปแชลงทลามกลางชนชาตวิของนาง” นางจขงเปป็นผถูข้ทททถถูกแชลงสาป 
แมข้มวิไดข้ถถูกกลลาวถขงโดยตรง แตลการเลลนชถูข้กป็มทโทษถขงตาย

กดว 5:28-31 ถจ้าหญยิงนวัตั้นมยิไดจ้มทมลทยิน แตต่บรยิสชทธยิธิ์ นางจะพจ้นความผยิดและตวัตั้ง
ครรภต์ 29 นทที่เปป็นพระราชบวัญญวัตยิเรดืที่องความหนงหวงเมดืที่อภรรยาแมจ้จะอยผต่ในอจานาจของสามทไดจ้หลง



ไปกระทจาตนใหจ้มทมลทยิน 30 หรดือเมดืที่อจยิตหนงหวงสยิงผผจ้ชาย และเขาหนงหวงภรรยาของเขา แลจ้วเขา
ตจ้องใหจ้นางไปเขจ้าเฝจ้าพระเยโฮวาหต์ และปชโรหยิตจะปฏยิบวัตยิตต่อนางตามพระราชบวัญญวัตยินทตั้ทชก
ประการ 31 ผผจ้ชายจนงจะพจ้นความชวัที่วชจ้า แตต่ผผจ้หญยิงจะตจ้องรวับโทษความชวัที่วชจ้าของนาง"

หากหญวิงนนัรนผลานบททดสอบ นางกป็จะถถูกประกาศวลามวิไดข้มทมลทวิน สะอาด พข้นความผวิด 
และตนัรงครรภรไดข้ ดนังนนัรน สามทจขงไดข้รนับพระราชบนัญญนัตวิเรสืทองความหขงหวง แทนทททจะจนัดการก นับปนัญหา
เชลนนนัรนดข้วยตนัวเอง พระเจข้าทรงออกระบบทททยรุตวิธรรมเพสืทอดถูวลาคนๆนนัรนมทความผวิดจรวิงหรสือไมล นททสสืทอ
วลาชายทททมทความผวิดกป็จะเผชวิญโทษประหารชทววิตโทษฐานเลลนชถูข้เชลนกนัน

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 6: ระเบรียบปฏยิบนัตยิเรชชื่องนาศรีรร์ถถูกนสาเสนอ บทนรีนี้แบว่งยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ 
(1) พระราชบนัญญนัตยิเรชชื่องคนทรีชื่ปฏยิญาณเปป็นนาศรีรร์ในขม้อ 1-21 และ (2) รถูปแบบคสาอวยพร
ประชาชนแบบพยิเศษในขม้อ 22-27

กดว 6:1-8 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 2 "จงกลต่าวแกต่คนอยิสราเอลวต่า เมดืที่อ
ผผจ้ชายกป็ดท ผผจ้หญยิงกป็ดท ปลทกตวัวดจ้วยการกระทจาสวัตยต์ปฏยิญาณ คดือปฏยิญาณเปป็นนาศทรต์ คดือปลทกตวัวออก
ถวายแดต่พระเยโฮวาหต์ 3 กป็ใหจ้ผผจ้นวัตั้นปลทกตวัวออกจากเหลจ้าองชต่นและสชรา เขาตจ้องไมต่ดดืที่มนจตั้าสจ้มททที่ไดจ้จาก
เหลจ้าองชต่นหรดือสชรา ไมต่ดดืที่มนจตั้าองชต่นหรดือรวับประทานองชต่น ไมต่วต่าสดหรดือแหจ้ง 4 ตลอดเวลาททที่เขาปลทก
ตวัวออกมานวัตั้น เขาตจ้องไมต่รวับประทานสยิที่งใดททที่ไดจ้จากตจ้นองชต่น แมจ้เปป็นเมลป็ดหรดือเปลดือกองชต่นกป็ดท 
5 ตลอดเวลาททที่เขาปฏยิญาณปลทกตวัวออกมานวัตั้น อยต่าใหจ้มทดโกนถผกศทรษะของเขา เขาตจ้องบรยิสชทธยิธิ์
จนกวต่าจะสยิตั้นกจาหนดเวลาททที่เขาปลทกตวัวออกมาถวายแดต่พระเยโฮวาหต์ เขาจะตจ้องไวจ้ผมยาว 
6 ตลอดเวลาททที่เขาปลทกตวัวออกมาถวายแดต่พระเยโฮวาหต์ เขาตจ้องไมต่เขจ้าใกลจ้ศพ 7 อยต่าทจาตวัวใหจ้มท
มลทยินดจ้วยบยิดามารดาหรดือพทที่นจ้องชายหญยิงททที่ตาย เพราะททที่เขาปลทกตวัวออกมาถวายแดต่พระเจจ้านวัตั้น
เปป็นพวันธนะของเขา 8 ตลอดเวลาททที่เขาปลทกตวัวออกมา เขาตจ้องบรยิสชทธยิธิ์แดต่พระเยโฮวาหต์

เรสืทองของการปฏวิญาณเปป็นนาศทรรถถูกนวิยามและถถูกบรรยายไวข้ ความหมายหลนักกป็คสือ คนๆ
หนขทง (ชายหรสือหญวิง) ทททปฏวิญาณตลอพระเจข้าวลาจะแยกตนัวออกไวข้ตลางหากแดลองครพระผถูข้เปป็นเจข้า มนัน
เปป็นชลวงเวลาพวิเศษของการอรุทวิศตนัวแดลพระเจข้าและการรนักษาตนัวใหข้บรวิสรุทธวิธ อยลางยวิทงตลอพระพนักตรร
พระองคร คทาทททแปลวลา นาศทรต์ (นาสยิยรร์) จรวิงๆแลข้วมทความหมายวลา ‘ถถูกแยกออก’ และถถูกขยายความ
เพวิทมเตวิมในคทาพถูดตลอไปนทร  “คสือปลทกตนัวออกถวายแดลพระเยโฮวาหร” นททหมายถขงการอรุทวิศตนัวแบบ



พวิเศษเปป็นชลวงเวลาทททเฉพาะเจาะจง ตามประวนัตวิศาสตรรแลข้ว พวกยวิวทททดทาเนวินตามทางของพระเจข้า
จะมทการปฏวิญาณเชลนนนัรนเปป็นเวลาสามสวิบวนัน ภาพประกอบของเรสืทองนทรคสือ การปฏวิญาณของเปาโล
ในกวิจการ 18:8 และอทกครนัร งใน 21:23-24 ในแตลละกรณท เปาโลโกนศทรษะกว่อนเขข้าสถูลชลวงเวลาของ
การปฏวิญาณ

ตลอดระยะเวลาของการปฏวิญาณเปป็นนาศทรร (1) ผถูข้ทททถวายตนัวจะตข้องไมลดสืทมหรสือรนับประทาน
สวิทงทททไดข้มาจากองรุลนไมลวลาในรถูปแบบใดๆ เหตรุผลนนัรนงลายนวิดเดทยว แมข้วลาพวกยวิวทททดทาเนวินตามทาง
ของพระเจข้าปกตวิแลข้วจะหลทกเลททยงไวนรในรถูปทททหมนักแลข้ว แตลบางครนัร งมนันกป็อาจมทเชสืรอหมนักอยถูลหนลอยๆ
โดยทททพวกเขาไมลรถูข้ ดนังนนัรน พวกเขาจขงเวข้นเสทยจากองรุลนไมลวลาในรถูปแบบใดกป็ตามตลอดชลวงเวลาการ
ปฏวิญาณของตน

(2) ในชลวงเวลาดนังกลลาว ผถูข้ทททถวายตนัวจะไมลตนัดผมของตน อยลางไรกป็ตาม เราควรระลขกวลา 
การปฏวิญาณเปป็นนาศทรรสลวนใหญลกวินเวลาสามสวิบวนันและมนันกลายเปป็นธรรมเนทยมสทาหรนับพวกยวิวททท
จะโกนศทรษะของตนกลอนททาการปฏวิญาณนนัรน ดนังนนัรนคนทททปฏวิญาณเปป็นนาศทรรจขงเปป็นทททสนังเกตไดข้
ไมลใชลเพราะผมทททยาวของเขา แตลเพราะการไมลมทผมยาวของเขาหรสือทรงผมททท ‘สนัรนเกรทยน’ ตลอด
หลายสนัปดาหรหลนังจากนนัรน

(3) สรุดทข้าย ในชลวงเวลาของการปฏวิญาณเชลนนนัรน ผถูข้ทททถวายตนัวจะตข้องไมลสนัมผนัสศพคนตาย
ไมลวลาในสถานการณรใดกป็ตาม คทาสนัทงนทร ยนังมทผลแมข้วลาผถูข้ตายเปป็นสมาชวิกในครอบครนัวของคนๆนนัรน
กป็ตาม

ความจรวิงทททสทาคนัญกวลากป็คสือ การแยกตนัวออกจากความไมลบรวิสรุทธวิธ เพสืทอทททจะเปป็นคนบรวิสรุทธวิธ
ตลอองครพระผถูข้เปป็นเจข้าตลอดระยะเวลาทททก ทาหนด บรุคคลคนเดทยวเทลานนัรนทททเปป็นนาศทรรเปป็นระยะเวลา
นานคสือ แซมสนันผถูข้ซขทงเปป็นนาศทรรตนัรงแตลเกวิด นลาเศรข้าทททเขาดถูหมวิทนจรุดประสงครของการเปป็นนาศทรรนนัรน
โดยการดทาเนวินชทววิตทททเหลวแหลก ผมทททยาวของเขากลายเปป็นสนัญลนักษณรทททแสดงถขงความไมลบรวิสรุทธวิธ
ของเขามากกวลาการดทาเนวินตามทางของพระเจข้าของเขา เรสืทองนทร ยนังเปป็นจรวิงจนถขงทรุกวนันนทร

กดว 6:9-12 และถจ้ามทคนมาตายอยผต่ใกลจ้ตวัวเขาปวัจจชบวันทวันดต่วน ศทรษะของเขาททที่
ชจาระใหจ้บรยิสชทธยิธิ์ไวจ้กป็เปป็นมลทยินเสทยแลจ้ว เขาตจ้องโกนศทรษะของเขาในววันชจาระตวัวคดือในววันททที่เจป็ด
นวัตั้นเขาตจ้องโกนศทรษะ 10 ในววันททที่แปดเขาตจ้องนจานกเขาสองตวัวหรดือนกพยิราบหนชต่มสองตวัวไปใหจ้
ปชโรหยิตททที่ประตผพลวับพลาแหต่งชชมนชม 11 และปชโรหยิตจะถวายบผชาตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป 



อทกตวัวหนนที่งถวายเปป็นเครดืที่องเผาบผชา ลบมลทยินใหจ้เขา เพราะเขาไดจ้กระทจาผยิดเหตชเรดืที่องศพ และเขา
ตจ้องชจาระศทรษะใหจ้บรยิสชทธยิธิ์ในววันนวัตั้นอทก 12 และใหจ้เขาปลทกตวัวออกถวายแดต่พระเยโฮวาหต์ตลอด
เวลาการปลทกตวัวของเขา และนจาลผกแกะอายชหนนที่งขวบมาเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่การละเมยิด แตต่เวลากต่อน
นวัตั้นนวับไมต่ไดจ้ เพราะการปฏยิญาณปลทกตวัวของเขานวัตั้นมทมลทยินเสทยแลจ้ว

หากคนทททปฏวิญาณเปป็นนาศทรรเผลอไปแตะตข้องศพคนตายในชลวงเวลาของการปฏวิญาณของ
เขา การปฏวิญาณของเขากป็ถสือวลาสวิรนสรุดลง ในวนันทททเจป็ดหลนังจากนนัรนเขาจะตข้องโกนศทรษะ และในวนัน
ถนัดมาเขาจะตข้องนทานกเขาหรสือนกพวิราบหนรุลมสองตนัวมายนังพลนับพลาเพสืทอถวายเปป็นเครสืทองบถูชา
ไถลบาปและเครสืทองเผาบถูชา จากนนัรนเขาจะตข้องถวายลถูกแกะหนขทงตนัวเปป็นเครสืทองบถูชาไถลการละเมวิด 
การปลทกตนัวของเขานนัรนไดข้ถถูกททาใหข้เปป็นมลทวินแลข้วและวนันเหลลานนัรนจขงเสทยไป

กดว 6:13-21 เมดืที่อเวลาปลทกตวัวของเขาครบแลจ้ว พระราชบวัญญวัตยิของพวกนาศทรต์มท
ดวังนทตั้ ใหจ้นจาเขามาททที่ประตผพลวับพลาแหต่งชชมนชม 14 ใหจ้เขาถวายเครดืที่องบผชาแดต่พระเยโฮวาหต์ คดือลผก
แกะผผจ้อายชขวบหนนที่งททที่ปราศจากตจาหนยิเปป็นเครดืที่องเผาบผชา และลผกแกะเมทยอายชขวบหนนที่งททที่ปราศจาก
ตจาหนยิเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป และแกะผผจ้ตวัวหนนที่งททที่ปราศจากตจาหนยิเปป็นเครดืที่องสวันตยิบผชา 15 และ
ขนมปวังไรจ้เชดืตั้อกระจาดหนนที่ง ขนมทจาดจ้วยยอดแปจ้งคลชกนจตั้ามวัน ขนมแผต่นไรจ้เชดืตั้อทานจตั้ามวันพรจ้อมกวับ
เครดืที่องธวัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาททที่คผต่กวัน 16 และปชโรหยิตจะนจาของเหลต่านทตั้ถวายตต่อพระพวักตรต์
พระเยโฮวาหต์ แลจ้วถวายเครดืที่องบผชาไถต่บาปและเครดืที่องเผาบผชา 17 และปชโรหยิตจะถวายแกะผผจ้เปป็น
เครดืที่องสวันตยิบผชาแดต่พระเยโฮวาหต์ พรจ้อมกวับขนมปวังไรจ้เชดืตั้อกระจาดหนนที่ง ปชโรหยิตจะถวายธวัญญบผชา
และเครดืที่องดดืที่มบผชาททที่คผต่กวันดจ้วย  18 และผผจ้เปป็นนาศทรต์จะโกนศทรษะแหต่งการปลทกตวัวนวัตั้นททที่ประตผ
พลวับพลาแหต่งชชมนชม และนจาเอาผมททที่ศทรษะแหต่งการปลทกตวัวนวัตั้นไปใสต่ไฟททที่อยผต่ใตจ้เครดืที่องสวันตยิบผชา
เสทย 19 เมดืที่อผผจ้เปป็นนาศทรต์โกนผมแหต่งการปลทกตวัวเสรป็จแลจ้ว ปชโรหยิตจะนจาเนดืตั้อสวันขาหนจ้าของแกะ
ตวัวผผจ้ททที่ตจ้มแลจ้ว กวับขนมไรจ้เชดืตั้อกจ้อนหนนที่งจากกระจาด และขนมแผต่นไรจ้เชดืตั้อแผต่นหนนที่งวางไวจ้ในมดือทวัตั้ง
สองของผผจ้เปป็นนาศทรต์นวัตั้น 20 แลจ้วปชโรหยิตจะนจาของเหลต่านวัตั้นแกวต่งไปแกวต่งมาเปป็นเครดืที่องบผชาแกวต่ง
ถวายตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ เปป็นสต่วนบรยิสชทธยิธิ์ททที่กวันไวจ้สจาหรวับปชโรหยิต พรจ้อมกวับเนดืตั้ออกททที่
แกวต่งถวาย และเนดืตั้อโคนขาททที่ถวายแลจ้ว ตต่อจากนทตั้ผผจ้เปป็นนาศทรต์กป็ดดืที่มนจตั้าองชต่นไดจ้ 21 นทที่เปป็นพระราช
บวัญญวัตยิของผผจ้เปป็นนาศทรต์ผผจ้ปฏยิญาณ และเครดืที่องบผชาของเขาททที่ถวายแดต่พระเยโฮวาหต์ในการปลทกตวัว 
นอกจากสยิที่งอดืที่นๆททที่เขาถวายไดจ้ ดวังนวัตั้นแหละเขาตจ้องกระทจาตามพระราชบวัญญวัตยิของการปลทกตวัว
ออกไปเปป็นนาศทรต์ ตามททที่เขาไดจ้ปฏยิญาณไวจ้"



อยลางไรกป็ตาม หากผถูข้ทททปฏวิญาณเปป็นนาศทรรสามารถททาไดข้ครบก ทาหนดเวลาแหลงการปฏวิญาณ
ปลทกตนัวของเขา เขากป็จะตข้องมาทททพลนับพลาเพสืทอถวายเครสืทองบถูชาพวิเศษหลายอยลาง เขาจะตข้องถวาย 
“เครสืทองเผาบถูชา, เครสืทองบถูชาไถลบาป และเครสืทองสนันตวิบถูชา” เขาจะตข้องถวาย “เครสืทองธนัญญบถูชา” และ
“เครสืทองดสืทมบถูชา” ตลางๆทททคถูลกนับมนัน (จากเครสืทองบถูชาทนัรงหข้าแบบหลนักๆของเลวท เฉพาะเครสืทองบถูชาไถล
การละเมวิดถถูกละไวข้ตรงนทร )

จากนนัรนผถูข้ทททททาการปฏวิญาณเปป็นนาศทรรสทาเรป็จจะตข้องโกนศทรษะของตนทททประตถูพลนับพลา 
แลข้วถวายผมทททตนัดออกแลข้วเปป็นสลวนหนขทงของเครสืทองสนันตวิบถูชา นอกจากนทร  ปรุโรหวิตจะตข้องเอาโคน
ขาหนข้าของแกะผถูข้ทททเปป็นเครสืทองสนันตวิบถูชานนัรนโบกพนัดไปมาตลอพระพนักตรรองครพระผถูข้เปป็นเจข้า หลนังจาก
นนัรน คนทททปฏวิญาณเปป็นนาศทรรกป็สามารถกลนับไปดทาเนวินชทววิตและรนับประทานอาหารตามปกตวิไดข้

กดว 6:22-27 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 23 "จงกลต่าวแกต่อาโรนและบชตรชาย
ทวัตั้งหลายของอาโรนวต่า ทต่านทวัตั้งหลายจงอวยพรแกต่คนอยิสราเอลดวังตต่อไปนทตั้ คดือวต่าแกต่เขาทวัตั้งหลายวต่า
24 ขอพระเยโฮวาหต์ทรงอจานวยพระพรแกต่ทต่าน และพยิทวักษต์รวักษาทต่าน  25 ขอพระเยโฮวาหต์ทรงใหจ้
พระพวักตรต์ของพระองคต์ทอแสงแกต่ทต่าน และทรงพระกรชณาทต่าน 26 ขอพระเยโฮวาหต์ทรงมทสทพระ
พวักตรต์แชต่มชดืที่นตต่อทต่านและประทานสวันตยิสชขแกต่ทต่าน 27 ดวังนวัตั้นแหละใหจ้เขาประทวับนามของเรา
เหนดือคนอยิสราเอล และเราจะไดจ้อวยพรแกต่เขาทวัตั้งหลาย"

เนสืรอหาสลวนนทรของหนนังสสือกนันดารววิถทปวิดทข้ายดข้วยคทาอวยพรอนันยวิทงใหญลททททรงมอบใหข้แกลอา
โรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาเพสืทออวยพรลถูกหลานแหลงอวิสราเอล มนันมทลนักษณะสามประการ 
(1) “ขอพระเยโฮวาหรทรงอทานวยพระพรแกลทลาน และพวิทนักษรรนักษาทลาน” เนสืทองจากวลท “พระเยโฮ
วาหร” ถถูกใชข้สามครนัร ง บางคนจขงควิดวลานททอาจเปป็นการอข้างอวิงในพระคนัมภทรรเดวิมถขงตรทเอกานรุภาพ คทา
อวยพรนทร ไมลไดข้มทไวข้เพสืทอทททพระเจข้าจะทรงอวยพรประชาชนของพระองครเทลานนัรน แตลมทไวข้เพสืทอพวิทนักษร
รนักษาพวกเขาจากความยรุลงยากดข้วย

(2) “ขอพระเยโฮวาหรทรงใหข้พระพนักตรรของพระองครทอแสงแกลทลาน และทรงพระกรรุณา
ทลาน” คทาอวยพรนทรมทการใชข้ลนักษณะของมนรุษยรโดยแสดงใหข้เหป็นพระพนักตรรของพระเจข้าททททอด
พระเนตรมายนังพวกเขาอยลางกรรุณา คทาทททแปลวลา ทรงพระกรชณา (ชานนัน) กป็แปลไดข้ดข้วยวลา ‘เปททยม
เมตตา’



(3) “ขอพระเยโฮวาหรทรงมทสทพระพนักตรรแชลมชสืทนตลอทลานและประทานสนันตวิสรุขแกลทลาน” คทา
อวยพรนทร ยนังถถูกขยายความอทกโดยมทการทถูลขอใหข้พระเจข้าทรงยวิ รมใหข้ประชาชนของพระองคร ความ
หมายกป็คสือ การทททพระองครทรงแสดงความโปรดปรานแกลพวกเขา มนันปวิดทข้ายดข้วยการทททพวกเขาทถูล
ขอใหข้พระองครประทานสนันตวิสรุขแกลประชากรของพระองคร

ชลางเปป็นคทาทถูลขอทททแสนววิเศษ ความหรถูหราและความงดงามของมนันไมลมทอะไรเททยบไดข้
จนถขงทรุกวนันนทร  นอกจากนทรมนันยนังมทเนสืรอหาสาระตลอดไปเปป็นนวิตยร

สรุดทข้าย พระเจข้าตรนัสสนัทงผลานทางโมเสสวลาอาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาตข้องใหข้
พระนามของพระเจข้าประทนับบนชนชาตวิอวิสราเอล จากนนัรนพระองครจะทรงอวยพรพวกเขา การไดข้
ชสืทอวลาเปป็นประชากรของพระเจข้าถสือวลาเปป็นสวิทธวิพวิเศษจรวิงๆ การดทาเนวินชทววิตใหข้ไดข้ตามชสืทอนนัรนกป็
เทลากนับไดข้รนับพระพรของพระเจข้า

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 7: รายละเอรียดสสุดทม้ายของการถวายการปรนนยิบนัตยิของพลนับพลา
ถถูกนสาเสนอ โดยเฉพาะของถวายตว่างๆของบรรดาประมสุขของทนันี้งสยิบสองตระกถูลในบทนรีนี้  บทนรีนี้
แบว่งยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ (1) ของถวายตว่างๆของพวกประมสุขตอนถวายพลนับพลาในขม้อ 1-9 และ (2) ของ
ถวายของพวกประมสุขตอนถวายแทว่นบถูชาในขม้อ 10-89 

กดว 7:1-3 เมดืที่อววันททที่โมเสสจวัดตวัตั้งพลวับพลาเสรป็จ และไดจ้เจยิมและไดจ้ชจาระ
พลวับพลากวับบรรดาเครดืที่องใชจ้สอยประจจาพลวับพลาใหจ้บรยิสชทธยิธิ์ และไดจ้เจยิมและชจาระแทต่นบผชากวับ
ภาชนะประจจาทวัตั้งหมดใหจ้บรยิสชทธยิธิ์แลจ้ว 2 บรรดาประมชขของคนอยิสราเอล หวัวหนจ้าเรดือนบรรพบชรชษ
คดือประมชขของตระกผลตต่างๆ ผผจ้อยผต่เหนดือผผจ้ททที่ขนตั้นทะเบทยนไวจ้ ไดจ้เขจ้ามาถวายของ  3 และไดจ้นจาของบผชา
มาถวายตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ มทเกวทยนประทชนหกเลต่มกวับววัวหกคผต่ ประมชขสองคนนจาเกวทยน
เลต่มหนนที่งและววัวคนละตวัว ถวายเสทยททที่หนจ้าพลวับพลา

ในวนันทททพลนับพลาถถูกมอบถวายเพสืทอการปรนนวิบนัตวิอยลางเปป็นทางการ บรรดาประมรุขของทนัรง
สวิบสองตระกถูลของชนชาตวิอวิสราเอลกป็นทาของถวายพวิเศษตลางๆมาถวาย ระหวลางทนัรงสวิบสองตระกถูล
นนัรน เกวทยนประทรุนหกเลลมและวนัวหกคถูลถถูกนทามาถวายแกลพลนับพลาสทาหรนับการขนยข้ายพลนับพลาเมสืทอ
ถขงเวลาตข้องยข้าย



กดว 7:4-9 แลจ้วพระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 5 "จงรวับของเหลต่านทตั้ไวจ้จากเขา
เพดืที่อจะไดจ้ใชจ้ในการปรนนยิบวัตยิททที่พลวับพลาแหต่งชชมนชม จงมอบไวจ้กวับคนเลวทแกต่ทชกคนตามงาน
ปรนนยิบวัตยิของเขา" 6 โมเสสจนงนจาเกวทยนและววัวไปมอบใหจ้แกต่คนเลวท 7 ทต่านใหจ้เกวทยนสองเลต่มกวับ
ววัวสองคผต่แกต่บชตรชายทวัตั้งหลายของเกอรต์โชนตามงานปรนนยิบวัตยิของเขา 8 ทต่านมอบเกวทยนสทที่เลต่ม
และววัวสทที่คผต่ใหจ้แกต่บชตรชายทวัตั้งหลายของเมรารทตามงานปรนนยิบวัตยิของเขา ซนที่งเปป็นตามคจาชทตั้แจงขอ
งอยิธามารต์บชตรชายอาโรนปชโรหยิต 9 แตต่ทต่านมยิไดจ้มอบอะไรใหจ้แกต่บชตรชายของโคฮาท เพราะงาน
ปรนนยิบวัตยิของเขาเปป็นงานททที่ตจ้องหามสยิที่งของบรยิสชทธยิธิ์บนบต่า

โมเสสจขงมอบหมายเกวทยนประทรุนและวนัวเหลลานทร ไวข้กนับพวกเลวทและสทาหรนับภาระแบก
หามของพวกเขาในการขนยข้ายพลนับพลาเมสืทอถขงเวลาตข้องยข้าย เกวทยนสองเลลมถถูกมอบถวายไวข้
สทาหรนับการใชข้งานของพวกบรุตรชายของเกอรรโชนในการขนยข้ายมลานตลางๆของพลนับพลา เกวทยนสทท
เลลมถถูกมอบถวายไวข้สทาหรนับการใชข้งานของพวกบรุตรชายของเมรารทเพสืทอขนยข้ายไมข้ทลอน ไมข้ซรุง และ
สลวนทททเปป็นโครงของพลนับพลา อยลางไรกป็ตาม พวกบรุตรชายของโคฮาทไมลไดข้รนับอนรุญาตใหข้ใชข้
เกวทยนเลย หนข้าทททของพวกเขาคสือ การแบกหามเครสืทองเรสือนบรวิสรุทธวิธ ของพลนับพลาบนบลาของพวก
เขา

กดว 7:10-11 และบรรดาประมชขกป็นจาของบผชามาเพดืที่อแกต่งานมอบถวายแทต่นบผชา
ในววันททที่ทจาพยิธทเจยิมแทต่นบผชานวัตั้น และพวกประมชขตต่างกป็ถวายเครดืที่องบผชาของตนหนจ้าแทต่นบผชา 

11 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า "ใหจ้พวกประมชขมาถวายเครดืที่องบผชาของเขาววันละคนในงาน
มอบถวายแทต่นบผชา"

ตลอดระยะเวลาสวิบสองวนันตลอมา ประมรุขแตลละคนซขทงเปป็นตนัวแทนของแตลละตระกถูลแหลง
อวิสราเอลไดข้นทาของถวายพวิเศษมาสทาหรนับการอรุทวิศถวายพลนับพลาและแทลนบถูชา

กดว 7:12-88 ผผจ้ททที่ถวายเครดืที่องบผชาในววันแรกคดือนาโชนบชตรชายอวัมมทนาดวับแหต่ง
ตระกผลยผดาหต์ 13 ของถวายของเขาคดือจานเงยินลผกหนนที่งหนวักหนนที่งรจ้อยสามสยิบเชเขล และชามเงยิน
ลผกหนนที่งหนวักเจป็ดสยิบเชเขลตามเชเขลของสถานบรยิสชทธยิธิ์ ภาชนะทวัตั้งสองนทตั้มทยอดแปจ้งคลชกนจตั้ามวัน
เตป็มเพดืที่อเปป็นธวัญญบผชา 14 ชจ้อนทองคจาลผกหนนที่งหนวักสยิบเชเขล มทเครดืที่องหอมสจาหรวับเผาเตป็ม 15 ววัว
หนชต่มตวัวหนนที่ง แกะผผจ้ตวัวหนนที่ง ลผกแกะอายชหนนที่งขวบตวัวหนนที่ง เปป็นเครดืที่องเผาบผชา 16 ลผกแพะผผจ้ตวัวหนนที่ง
เปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป 17 ววัวผผจ้สองตวัว แกะผผจ้หจ้า แพะผผจ้หจ้า ลผกแกะอายชหนนที่งขวบหจ้า เปป็นเครดืที่อง



สวันตยิบผชา สยิที่งเหลต่านทตั้เปป็นของถวายของนาโชนบชตรชายของอวัมมทนาดวับ 18 ววันททที่สองเนธวันเอลบชตร
ชายศชอารต์ประมชขของตระกผลอยิสสาคารต์ถวายของ 19 เขาถวายของถวายของเขาเปป็นจานเงยินลผก
หนนที่งหนวักหนนที่งรจ้อยสามสยิบเชเขล ชามเงยินลผกหนนที่งหนวักเจป็ดสยิบเชเขลตามเชเขลของสถานบรยิสชทธยิธิ์ 
ภาชนะทวัตั้งสองนทตั้มทยอดแปจ้งคลชกนจตั้ามวันเตป็มเพดืที่อเปป็นธวัญญบผชา 20 ชจ้อนทองคจาลผกหนนที่งหนวักสยิบเช
เขล มทเครดืที่องหอมสจาหรวับเผาเตป็ม 21 ววัวหนชต่มตวัวหนนที่ง แกะผผจ้ตวัวหนนที่ง ลผกแกะอายชหนนที่งขวบตวัวหนนที่ง 
เปป็นเครดืที่องเผาบผชา 22 ลผกแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป 23 และววัวผผจ้สองตวัว แกะผผจ้หจ้า แพะ
ผผจ้หจ้า ลผกแกะอายชหนนที่งขวบหจ้า เปป็นเครดืที่องสวันตยิบผชา สยิที่งเหลต่านทตั้เปป็นของถวายของเนธวันเอลบชตรชาย
ของศชอารต์ 24 ววันททที่สามเอลทอวับบชตรชายเฮโลนประมชขของคนเศบผลชนถวายของ 25 ของถวายของ
เขาคดือจานเงยินลผกหนนที่งหนวักหนนที่งรจ้อยสามสยิบเชเขล ชามเงยินลผกหนนที่งหนวักเจป็ดสยิบเชเขลตามเชเขล
ของสถานบรยิสชทธยิธิ์ ภาชนะทวัตั้งสองนทตั้มทยอดแปจ้งคลชกนจตั้ามวันเตป็มเพดืที่อเปป็นธวัญญบผชา 26 ชจ้อนทองคจา
ลผกหนนที่งหนวักสยิบเชเขล มทเครดืที่องหอมสจาหรวับเผาเตป็ม 27 ววัวหนชต่มตวัวหนนที่ง แกะผผจ้ตวัวหนนที่ง ลผกแกะอายช
หนนที่งขวบตวัวหนนที่ง เปป็นเครดืที่องเผาบผชา 28 ลผกแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป 29 ววัวผผจ้สองตวัว 
แกะผผจ้หจ้า แพะผผจ้หจ้า ลผกแกะอายชหนนที่งขวบหจ้า เปป็นเครดืที่องสวันตยิบผชา สยิที่งเหลต่านทตั้เปป็นของถวายของเอลท
อวับบชตรชายของเฮโลน 30 ววันททที่สทที่เอลทซผรต์บชตรชายของเชเดเออรต์ประมชขของคนรผเบนถวายของ 31
ของถวายของเขาคดือจานเงยินลผกหนนที่งหนวักหนนที่งรจ้อยสามสยิบเชเขล ชามเงยินลผกหนนที่งหนวักเจป็ดสยิบเช
เขลตามเชเขลของสถานบรยิสชทธยิธิ์ ภาชนะทวัตั้งสองนทตั้มทยอดแปจ้งคลชกนจตั้ามวันเตป็มเพดืที่อเปป็นธวัญญบผชา 32
ชจ้อนทองคจาลผกหนนที่งหนวักสยิบเชเขล มทเครดืที่องหอมสจาหรวับเผาเตป็ม 33 ววัวหนชต่มตวัวหนนที่ง แกะผผจ้ตวัวหนนที่ง
ลผกแกะอายชหนนที่งขวบตวัวหนนที่ง เปป็นเครดืที่องเผาบผชา 34 ลผกแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป 35 
ววัวผผจ้สองตวัว แกะผผจ้หจ้า แพะผผจ้หจ้า ลผกแกะอายชหนนที่งขวบหจ้า เปป็นเครดืที่องสวันตยิบผชา สยิที่งเหลต่านทตั้เปป็นของ
ถวายของเอลทซผรต์บชตรชายของเชเดเออรต์ 36 ววันททที่หจ้าเชลผมยิเอลบชตรชายศชรยิชวัดดวัยประมชขของคนสยิ
เมโอนถวายของ 37 ของถวายของเขาคดือจานเงยินลผกหนนที่งหนวักหนนที่งรจ้อยสามสยิบเชเขล ชามเงยินลผก
หนนที่งหนวักเจป็ดสยิบเชเขลตามเชเขลของสถานบรยิสชทธยิธิ์ ภาชนะทวัตั้งสองนทตั้มทยอดแปจ้งคลชกนจตั้ามวันเตป็ม
เพดืที่อเปป็นธวัญญบผชา 38 ชจ้อนทองคจาลผกหนนที่งหนวักสยิบเชเขล มทเครดืที่องหอมสจาหรวับเผาเตป็ม 39 ววัวหนชต่ม
ตวัวหนนที่ง แกะผผจ้ตวัวหนนที่ง ลผกแกะอายชหนนที่งขวบตวัวหนนที่ง เปป็นเครดืที่องเผาบผชา 40 ลผกแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็น
เครดืที่องบผชาไถต่บาป 41 ววัวผผจ้สองตวัว แกะผผจ้หจ้า แพะผผจ้หจ้า ลผกแกะอายชหนนที่งขวบหจ้า เปป็นเครดืที่องสวันตยิ
บผชา สยิที่งเหลต่านทตั้เปป็นของถวายของเชลผมยิเอลบชตรชายของศชรยิชวัดดวัย 42 ววันททที่หกเอลทยาสาฟบชตรชาย
เดอผเอลประมชขของคนกาดถวายของ 43 ของถวายของเขาคดือจานเงยินลผกหนนที่งหนวักหนนที่งรจ้อยสา



มสยิบเชเขล ชามเงยินลผกหนนที่งหนวักเจป็ดสยิบเชเขลตามเชเขลของสถานบรยิสชทธยิธิ์ ภาชนะทวัตั้งสองนทตั้มท
ยอดแปจ้งคลชกนจตั้ามวันเตป็มเพดืที่อเปป็นธวัญญบผชา 44 ชจ้อนทองคจาลผกหนนที่งหนวักสยิบเชเขล มทเครดืที่องหอม
สจาหรวับเผาเตป็ม 45 ววัวหนชต่มตวัวหนนที่ง แกะผผจ้ตวัวหนนที่ง ลผกแกะอายชหนนที่งขวบตวัวหนนที่ง เปป็นเครดืที่องเผา
บผชา 46 ลผกแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป 47 ววัวผผจ้สองตวัว แกะผผจ้หจ้า แพะผผจ้หจ้า ลผกแกะอายช
หนนที่งขวบหจ้า เปป็นเครดืที่องสวันตยิบผชา สยิที่งเหลต่านทตั้เปป็นของถวายของเอลทยาสาฟบชตรชายของเดอผเอล 48 
ววันททที่เจป็ดเอลทชามาบชตรชายอวัมมทฮผดประมชขของคนเอฟราอยิมถวายของ 49 ของถวายของเขาคดือ
จานเงยินลผกหนนที่งหนวักหนนที่งรจ้อยสามสยิบเชเขล ชามเงยินลผกหนนที่งหนวักเจป็ดสยิบเชเขลตามเชเขลของ
สถานบรยิสชทธยิธิ์ ภาชนะทวัตั้งสองนทตั้มทยอดแปจ้งคลชกนจตั้ามวันเตป็มเพดืที่อเปป็นธวัญญบผชา 50 ชจ้อนทองคจาลผก
หนนที่งหนวักสยิบเชเขล มทเครดืที่องหอมสจาหรวับเผาเตป็ม 51 ววัวหนชต่มตวัวหนนที่ง แกะผผจ้ตวัวหนนที่ง ลผกแกะอายช
หนนที่งขวบตวัวหนนที่ง เปป็นเครดืที่องเผาบผชา 52 ลผกแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป 53 ววัวผผจ้สองตวัว 
แกะผผจ้หจ้า แพะผผจ้หจ้า ลผกแกะอายชหนนที่งขวบหจ้า เปป็นเครดืที่องสวันตยิบผชา สยิที่งเหลต่านทตั้เปป็นของถวายของเอลท
ชามาบชตรชายของอวัมมทฮผด 54 ววันททที่แปดกามาลยิเอลบชตรชายเปดาซผรต์ประมชขของคนมนวัสเสหต์
ถวายของ 55 ของถวายของเขาคดือจานเงยินลผกหนนที่งหนวักหนนที่งรจ้อยสามสยิบเชเขล ชามเงยินลผกหนนที่ง
หนวักเจป็ดสยิบเชเขลตามเชเขลของสถานบรยิสชทธยิธิ์ ภาชนะทวัตั้งสองนทตั้มทยอดแปจ้งคลชกนจตั้ามวันเตป็มเพดืที่อ
เปป็นธวัญญบผชา 56 ชจ้อนทองคจาลผกหนนที่งหนวักสยิบเชเขล มทเครดืที่องหอมสจาหรวับเผาเตป็ม 57 ววัวหนชต่มตวัว
หนนที่ง แกะผผจ้ตวัวหนนที่ง ลผกแกะอายชหนนที่งขวบตวัวหนนที่ง เปป็นเครดืที่องเผาบผชา 58 ลผกแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็น
เครดืที่องบผชาไถต่บาป 59 ววัวผผจ้สองตวัว แกะผผจ้หจ้า แพะผผจ้หจ้า ลผกแกะอายชหนนที่งขวบหจ้า เปป็นเครดืที่องสวันตยิ
บผชา สยิที่งเหลต่านทตั้เปป็นของถวายของกามาลยิเอลบชตรชายของเปดาซผรต์ 60 ววันททที่เกจ้าอาบทดวันบชตรชายกยิเด
โอนทประมชขของคนเบนยามยินถวายของ 61 ของถวายของเขาคดือจานเงยินลผกหนนที่งหนวักหนนที่งรจ้อยสา
มสยิบเชเขล ชามเงยินลผกหนนที่งหนวักเจป็ดสยิบเชเขลตามเชเขลของสถานบรยิสชทธยิธิ์ ภาชนะทวัตั้งสองนทตั้มท
ยอดแปจ้งคลชกนจตั้ามวันเตป็มเพดืที่อเปป็นธวัญญบผชา 62 ชจ้อนทองคจาลผกหนนที่งหนวักสยิบเชเขล มทเครดืที่องหอม
สจาหรวับเผาเตป็ม 63 ววัวหนชต่มตวัวหนนที่ง แกะผผจ้ตวัวหนนที่ง ลผกแกะอายชหนนที่งขวบตวัวหนนที่ง เปป็นเครดืที่องเผา
บผชา 64 ลผกแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป 65 ววัวผผจ้สองตวัว แกะผผจ้หจ้า แพะผผจ้หจ้า ลผกแกะอายช
หนนที่งขวบหจ้า เปป็นเครดืที่องสวันตยิบผชา สยิที่งเหลต่านทตั้เปป็นของถวายของอาบทดวันบชตรชายของกยิเดโอนท 66 
ววันททที่สยิบอาหยิเยเซอรต์บชตรชายอวัมมทชวัดดวัยประมชขของคนดานถวายของ 67 ของถวายของเขาคดือ
จานเงยินลผกหนนที่งหนวักหนนที่งรจ้อยสามสยิบเชเขล ชามเงยินลผกหนนที่งหนวักเจป็ดสยิบเชเขลตามเชเขลของ
สถานบรยิสชทธยิธิ์ ภาชนะทวัตั้งสองนทตั้มทยอดแปจ้งคลชกนจตั้ามวันเตป็มเพดืที่อเปป็นธวัญญบผชา 68 ชจ้อนทองคจาลผก



หนนที่งหนวักสยิบเชเขล มทเครดืที่องหอมสจาหรวับเผาเตป็ม 69 ววัวหนชต่มตวัวหนนที่ง แกะผผจ้ตวัวหนนที่ง ลผกแกะอายช
หนนที่งขวบตวัวหนนที่ง เปป็นเครดืที่องเผาบผชา 70 ลผกแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป 71 ววัวผผจ้สองตวัว 
แกะผผจ้หจ้า แพะผผจ้หจ้า ลผกแกะอายชหนนที่งขวบหจ้า เปป็นเครดืที่องสวันตยิบผชา สยิที่งเหลต่านทตั้เปป็นของถวายขอ
งอาหยิเยเซอรต์บชตรชายของอวัมมทชวัดดวัย 72 ววันททที่สยิบเอป็ดปากทเอลบชตรชายโอครานประมชขของคนอา
เชอรต์ถวายของ 73 ของถวายของเขาคดือจานเงยินลผกหนนที่งหนวักหนนที่งรจ้อยสามสยิบเชเขล ชามเงยินลผก
หนนที่งหนวักเจป็ดสยิบเชเขลตามเชเขลของสถานบรยิสชทธยิธิ์ ภาชนะทวัตั้งสองนทตั้มทยอดแปจ้งคลชกนจตั้ามวันเตป็ม
เพดืที่อเปป็นธวัญญบผชา 74 ชจ้อนทองคจาลผกหนนที่งหนวักสยิบเชเขล มทเครดืที่องหอมสจาหรวับเผาเตป็ม 75 ววัวหนชต่ม
ตวัวหนนที่ง แกะผผจ้ตวัวหนนที่ง ลผกแกะอายชหนนที่งขวบตวัวหนนที่ง เปป็นเครดืที่องเผาบผชา 76 ลผกแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็น
เครดืที่องบผชาไถต่บาป 77 ววัวผผจ้สองตวัว แกะผผจ้หจ้า แพะผผจ้หจ้า ลผกแกะอายชหนนที่งขวบหจ้า เปป็นเครดืที่องสวันตยิ
บผชา สยิที่งเหลต่านทตั้เปป็นของถวายของปากทเอลบชตรชายของโอคราน 78 ววันททที่สยิบสองอาหยิราบชตรชาย
เอนวันประมชขของคนนวัฟทาลทถวายของ 79 ของถวายของเขาคดือจานเงยินลผกหนนที่งหนวักหนนที่งรจ้อยสา
มสยิบเชเขล ชามเงยินลผกหนนที่งหนวักเจป็ดสยิบเชเขลตามเชเขลของสถานบรยิสชทธยิธิ์ ภาชนะทวัตั้งสองนทตั้มท
ยอดแปจ้งคลชกนจตั้ามวันเตป็มเพดืที่อเปป็นธวัญญบผชา 80 ชจ้อนทองคจาลผกหนนที่งหนวักสยิบเชเขล มทเครดืที่องหอม
สจาหรวับเผาเตป็ม 81 ววัวหนชต่มตวัวหนนที่ง แกะผผจ้ตวัวหนนที่ง ลผกแกะอายชหนนที่งขวบตวัวหนนที่ง เปป็นเครดืที่องเผา
บผชา 82 ลผกแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป 83 ววัวผผจ้สองตวัว แกะผผจ้หจ้า แพะผผจ้หจ้า ลผกแกะอายช
หนนที่งขวบหจ้า เปป็นเครดืที่องสวันตยิบผชา สยิที่งเหลต่านทตั้เปป็นของถวายของอาหยิราบชตรชายของเอนวัน 84 ตต่อ
ไปนทตั้เปป็นของถวายในงานมอบถวายแทต่นบผชาจากประมชขของคนอยิสราเอล ในววันททที่มทพยิธทเจยิมแทต่น
บผชานวัตั้นคดือจานเงยินสยิบสองลผก ชามเงยินสยิบสองลผก ชจ้อนทองคจาสยิบสองลผก 85 จานเงยินลผกหนนที่ง
หนวักหนนที่งรจ้อยสามสยิบเชเขล และชามลผกหนนที่งหนวักเจป็ดสยิบเชเขล เงยินททที่ทจาภาชนะทวัตั้งหมดหนวักสอง
พวันสทที่รจ้อยเชเขล ตามเชเขลของสถานบรยิสชทธยิธิ์ 86 ชจ้อนทองคจาสยิบสองลผกมทเครดืที่องหอมสจาหรวับเผา
เตป็ม หนวักลผกละสยิบเชเขลตามเชเขลของสถานบรยิสชทธยิธิ์ ทองคจาททที่ทจาชจ้อนทวัตั้งหมดหนวักหนนที่งรจ้อยยทที่
สยิบเชเขล 87 สวัตวต์สจาหรวับเครดืที่องเผาบผชา มทววัวผผจ้สยิบสองตวัว แกะผผจ้สยิบสอง ลผกแกะอายชหนนที่งขวบสยิบ
สอง พรจ้อมกวับเครดืที่องธวัญญบผชาคผต่กวัน และแพะผผจ้สยิบสองตวัวสจาหรวับเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป 88 สวัตวต์
ทวัตั้งหมดททที่ถวายเปป็นเครดืที่องสวันตยิบผชา มทววัวผผจ้ยทที่สยิบสทที่ แกะผผจ้หกสยิบ แพะผผจ้หกสยิบ และลผกแกะอายชหนนที่ง
ขวบหกสยิบ นทที่แหละเปป็นของถวายในงานมอบถวายแทต่นบผชาเมดืที่อไดจ้กระทจาการเจยิมแลจ้ว

ลทาดนับของการนทาของถวายมาคสือ อนันดนับแรก ตระกถูลยถูดาหร จากนนัรนอวิสสาคารร จากนนัรนเศบถู
ลรุน จากนนัรนรถูเบน จากนนัรนสวิเมโอน จากนนัรนกาด จากนนัรนเอฟราอวิม จากนนัรนมนนัสเสหร จากนนัรนเบนยา



มวิน จากนนัรนดาน จากนนัรนอาเชอร และสรุดทข้ายคสือ นนัฟทาลท ตนัรงแตลวนันทททหนขทงจนถขงวนันทททสวิบสองตาม
ลทาดนับ ประมรุขแตลละคนของทนัรงสวิบสองตระกถูลของชนชาตวิอวิสราเอลนทาสวิทงของตลอไปนทรมาเปป็นของ
ถวายสทาหรนับการอรุทวิศมอบพลนับพลาและแทลนบถูชาของมนัน นนัทนคสือ จานเงวินหนขทงใบหนนัก 130 เช
เขล ชามเงวินหนขทงใบหนนัก 70 เชเขล “ภาชนะทนัรงสองนทรมทยอดแปข้งคลรุกนทรามนันเตป็มเพสืทอเปป็นธนัญญ
บถูชา”

พวกเขาแตลละคนนทาชข้อนทองคทาลถูกหนขทงหนนัก 10 เชเขลมามทเครสืทองหอมสทาหรนับเผาเตป็ม 
นอกจากนทร  พวกเขาแตลละคนนทา “วนัวหนรุลมตนัวหนขทง แกะผถูข้ตนัวหนขทง ลถูกแกะอายรุหนขทงขวบตนัวหนขทง 
เปป็นเครสืทองเผาบถูชา” จากนนัรน ประมรุขของแตลละตระกถูลนทา “ลถูกแพะผถูข้ตนัวหนขทงเปป็นเครสืทองบถูชา
ไถลบาป” สรุดทข้ายแตลละคนคนนทา “วนัวผถูข้สองตนัว แกะผถูข้หข้า แพะผถูข้หข้า ลถูกแกะอายรุหนขทงขวบหข้า เปป็น
เครสืทองสนันตวิบถูชา”

ดนังนนัรน แตลละตระกถูลนทาสนัตวรตลางๆทททจทาเปป็นตข้องใชข้สทาหรนับการถวายเปป็นเครสืทองบถูชาตลางๆ
ของพลนับพลา นนัทนคสือ เครสืทองธนัญญบถูชา เครสืทองเผาบถูชา เครสืทองบถูชาไถลบาป และเครสืทองสนันตวิบถูชา เหป็น
ไดข้ชนัดวลา แตลละตระกถูลไมลไดข้จนัดเตรทยมสทาหรนับเครสืทองบถูชาไถลการละเมวิด ลนักษณะเฉพาะของเครสืทอง
บถูชาประเภทนทร เปป็นการละเมวิดสลวนบรุคคล และจะตข้องถถูกจนัดหาโดยผถูข้ทททททาการละเมวิดนนัรนเอง 
นอกจากนทร  แตลละตระกถูลกป็มทสลวนในการจนัดหาเครสืทองใชข้ประจทาวนันตลางๆสทาหรนับการปรนนวิบนัตวิใน
พลนับพลาดข้วย ดนังนนัรน แทลนบถูชาจขงถถูกอรุทวิศมอบอยลางเปป็นทางการหลนังจากการเจวิมมนันสทาหรนับการ
ปรนนวิบนัตวิแลข้ว

กดว 7:89 เมดืที่อโมเสสไดจ้เขจ้าไปในพลวับพลาแหต่งชชมนชมเพดืที่อจะกราบทผล
พระองคต์ ทต่านไดจ้ยยินพระสชรเสทยงตรวัสกวับทต่านมาจากพระททที่นวัที่งกรชณา ซนที่งอยผต่บนหทบพระโอวาททต่า
มกลางเครผบทวัตั้งสอง และพระสชรเสทยงนวัตั้นไดจ้สนทนากวับทต่าน

พออรุทวิศมอบพลนับพลาเสรป็จแลข้ว โมเสสกป็เขข้าไปในนนัรนเพสืทอ “กราบทถูลพระองคร”  เขาจขง
เขข้าไปเพสืทอขอคทาปรขกษาเพวิทมเตวิมจากพระเจข้า ทททนนั ทน “ทลานไดข้ยวินพระสรุรเสทยงตรนัสกนับทลานมาจาก
พระทททนนัทงกรรุณา ซขทงอยถูลบนหทบพระโอวาททลามกลางเครถูบทนัรงสอง” บนัดนทรพลนับพลาถถูกเจวิม ถถูกอรุทวิศ
ถวาย และพรข้อมสทาหรนับการใชข้งานตลอพระพนักตรรพระเจข้าอยลางเตป็มทททแลข้ว ดนังนนัรน พระเจข้าจขงตรนัส
กนับโมเสสจากพระทททนนั ทงกรรุณาในทททบรวิสรุทธวิธ ทททสรุด เหป็นไดข้ชนัดวลาโมเสสอยถูลในหข้องสลวนหนข้าคสือ ททท



บรวิสรุทธวิธ  และไมลใชลสถานบรวิสรุทธวิธ ซขทงเปป็นหข้องชนัรนใน เหป็นไดข้ชนัดวลา สวิทงทททพระเจข้าตรนัสถถูกบนันทขกไวข้
ในบทถนัดไป

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 8: บททรีชื่ 8 นสาเสนอสยิชื่งทรีชื่พระเจม้าตรนัสกนับโมเสสในพลนับพลา ดถู 
7:89 สยิชื่งของสองสยิชื่งถถูกกลว่าวถทึง (1) ตะเกรียงของทรีชื่บรยิสสุทธยิธในขม้อ 1-4 และ (2) การอสุทยิศถวายคน
เลวรีสสาหรนับการปรนนยิบนัตยิในขม้อ 5-26

กดว 8:1-4 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 2 "จงกลต่าวแกต่อาโรนวต่า เมดืที่อจะตวัตั้ง
ตะเกทยงใหจ้ตะเกทยงทวัตั้งเจป็ดสต่องแสงขจ้างหนจ้าควันประททป" 3 และอาโรนไดจ้กระทจาดวังนวัตั้น ทต่านไดจ้ตวัตั้ง
ตะเกทยงใหจ้สต่องแสงออกดจ้านหนจ้าควันประททป ตามททที่พระเยโฮวาหต์ตรวัสสวัที่งกวับโมเสส  4 ฝทมดือททที่ทจาควัน
ประททปเปป็นดวังนทตั้ เปป็นทองคจาใชจ้คจ้อนทชบ ตวัตั้งแตต่ฐานขนตั้นไปถนงดอกเปป็นฝทคจ้อน ตามแบบอยต่างททที่พระ
เยโฮวาหต์สจาแดงแกต่โมเสส เขาจนงทจาควันประททปดวังนวัตั้น

เหป็นไดข้ชนัดวลาตะเกทยงทนัรงเจป็ดของคนันประททปยนังไมลไดข้ถถูกจรุด ดนังนนัรน พระเจข้าจขงตรนัสสนัทงอาโรน
ผลานทางโมเสสวลาเมสืทอเขาจรุดตะเกทยงเหลลานนัรน พวกมนันกป็จะใหข้แสงสวลางแกลทททบรวิสรุทธวิธ  เหป็นไดข้ชนัดวลา
นททเปป็นขนัรนตอนสรุดทข้ายในการจนัดเตรทยมพลนับพลาสทาหรนับการปรนนวิบนัตวิ

กดว 8:5-16 และพระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 6 "จงยกคนเลวทออกจากคน
อยิสราเอลและชจาระเขาทวัตั้งหลายเสทย 7 เจจ้าจงชจาระเขาดวังนทตั้ จงเอานจตั้าชจาระมาประพรมเขา ใหจ้เขา
โกนตลอดทวัตั้งตวัว ใหจ้ซวักเสดืตั้อผจ้าและชจาระตวัวใหจ้สะอาด 8 แลจ้วใหจ้เขาทวัตั้งหลายนจาววัวหนชต่มตวัวหนนที่ง กวับ
เครดืที่องธวัญญบผชาคผต่กวัน คดือยอดแปจ้งคลชกนจตั้ามวัน และเจจ้าจงนจาววัวหนชต่มอทกตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่องบผชา
ไถต่บาป 9 แลจ้วจงพาคนเลวทมาหนจ้าพลวับพลาแหต่งชชมนชม และใหจ้คนอยิสราเอลมาชชมนชมพรจ้อมกวัน
หมด 10 เมดืที่อเจจ้านจาคนเลวทมากราบทผลตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ ใหจ้คนอยิสราเอลเอามดือของเขา
วางบนคนเลวท 11 และใหจ้อาโรนถวายคนเลวทตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ใหจ้เปป็นเครดืที่องบผชาแกวต่ง
ถวายจากประชาชนอยิสราเอล เพดืที่อเขาจะไดจ้ทจางานปรนนยิบวัตยิพระเยโฮวาหต์ 12 แลจ้วคนเลวทจะเอา
มดือของตนวางบนหวัวววัวผผจ้ทวัตั้งสอง เจจ้าจงเอาตวัวหนนที่งมาถวายเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป และอทกตวัวหนนที่ง
ใหจ้เปป็นเครดืที่องเผาบผชาแดต่พระเยโฮวาหต์ เพดืที่อลบมลทยินบาปของคนเลวท 13 เจจ้าจงตวัตั้งคนเลวทใหจ้คอย
รวับใชจ้อาโรนและบชตรชายทวัตั้งหลายของอาโรน และจงถวายเขาทวัตั้งหลายใหจ้เปป็นเครดืที่องบผชาแกวต่ง
ถวายแดต่พระเยโฮวาหต์ 14 ฉะนทตั้แหละเจจ้าจงแยกคนเลวทออกจากคนอยิสราเอล และคนเลวทจะเปป็น



ของเรา 15 ตวัตั้งแตต่นวัตั้นไปคนเลวทจะเขจ้าปฏยิบวัตยิงานททที่พลวับพลาแหต่งชชมนชม ในเมดืที่อเจจ้าไดจ้ชจาระเขาและ
กระทจาเปป็นเครดืที่องบผชาแกวต่งถวายเขาไวจ้แลจ้ว 16 เพราะเขาทวัตั้งหมดถผกแยกออกจากคนอยิสราเอล 
และมอบไวจ้แกต่เรา เราไดจ้รวับเขามาเปป็นของเราแลจ้วแทนทชกคนททที่เกยิดจากครรภต์มารดากต่อนคดือ แทน
บชตรหวัวปทของประชาชนอยิสราเอลทวัตั้งหมด

ขณะนทรพระเจข้าตรนัสสนัทงผลานทางโมเสสวลาคนเลวทจะตข้องถถูกชทาระใหข้สะอาดและบรวิสรุทธวิธ และ
ถถูกแยกตนัรงไวข้สทาหรนับงานปรนนวิบนัตวิของพลนับพลาอยลางเปป็นทางการ บรรดาผถูข้นทาของชนชาตวิ
อวิสราเอลจะตข้องวางมสือของตนบนคนเลวท “ และใหข้อาโรนถวายคนเลวทตลอพระพนักตรรพระเยโฮ
วาหรใหข้เปป็นเครสืทองบถูชาแกวลงถวายจากประชาชนอวิสราเอล เพสืทอเขาจะไดข้ททางานปรนนวิบนัตวิพระเยโฮ
วาหร” พวกเขาจขงตข้องถถูกแยกออก “จากคนอวิสราเอล และคนเลวทจะเปป็นของเรา”

กดว 8:17-19 เพราะวต่าลผกหวัวปททวัตั้งหมดของคนอยิสราเอลเปป็นของเรา ทวัตั้งคนและ
สวัตวต์ ในววันททที่เราไดจ้สวังหารบรรดาลผกหวัวปทในแผต่นดยินอทยยิปตต์ เราไดจ้เลดือกเขาไวจ้เปป็นของเรา 18 และ
เราไดจ้เลดือกคนเลวทแทนบชตรหวัวปททวัตั้งหมดของคนอยิสราเอล 19 และเราไดจ้ใหจ้คนเลวทจากคน
อยิสราเอลไวจ้กวับอาโรนและบชตรชายของอาโรน ใหจ้ปฏยิบวัตยิงานแทนคนอยิสราเอลททที่พลวับพลาแหต่ง
ชชมนชม และทจาการลบมลทยินใหจ้คนอยิสราเอล เพดืที่อวต่าจะไมต่มทภวัยพยิบวัตยิบวังเกยิดแกต่คนอยิสราเอล เมดืที่อคน
อยิสราเอลเขจ้ามาใกลจ้สถานบรยิสชทธยิธิ์"

พระเจข้าตรนัสตลอไปวลาคนเลวทในฐานะเปป็นตระกถูลหนขทงไดข้ถถูกอรุทวิศถวายแดลงานปรนนวิบนัตวิ
แทนบรรดาบรุตรหนัวปทของชนชาตวิอวิสราเอล พวกเขาปรนนวิบนัตวิแทนบรรดาบรุตรหนัวปทของชนชาตวิ
นนัรน พระเจข้าจขงทรงเตสือนความจทาพวกเขาวลาพระองครไดข้ทรงไวข้ชทววิตเหลลาบรุตรหนัวปทของชนชาตวินนัรน
ในอทยวิปตร ดนังนนัรน คนเลวทจขงถถูกแยกออกถวายแดลองครพระผถูข้เปป็นเจข้าสทาหรนับงานปรนนวิบนัตวิของ
พระองครในการททาการลบมลทวินสทาหรนับชนชาตวินนัรนในงานปรนนวิบนัตวิของพลนับพลา

กดว 8:20-22 โมเสสและอาโรนและชชมนชมชนอยิสราเอลทวัตั้งหมดไดจ้กระทจาตต่อคน
เลวทดวังนวัตั้น ตามททที่พระเยโฮวาหต์ตรวัสสวัที่งโมเสสในเรดืที่องคนเลวททชกประการ คนอยิสราเอลกป็กระทจาดวัง
นวัตั้น 21 คนเลวทไดจ้ชจาระตนใหจ้สยิตั้นบาป และซวักเสดืตั้อผจ้าของตน และอาโรนกป็ถวายเขาเปป็นเครดืที่องบผชา
แกวต่งถวายตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ และอาโรนทจาการลบมลทยินชจาระเขา 22 แตต่นวัตั้นมาคนเลวทกป็
เขจ้าไปปฏยิบวัตยิในพลวับพลาแหต่งชชมนชม ในการรวับใชจ้อาโรนและบชตรชายของอาโรน ตามททที่พระเยโฮ
วาหต์ตรวัสสวัที่งโมเสสเรดืที่องคนเลวท เขาจนงไดจ้กระทจาอยต่างนวัตั้นแกต่เขาทวัตั้งหลาย



คนเลวทจขงถถูกถวายตนัวอยลางเปป็นทางการสทาหรนับงานปรนนวิบนัตวิแหลงพลนับพลา จากนนัรนพวก
เขากป็เรวิทมหนข้าททททางการของตนทททพลนับพลา “ตามทททพระเยโฮวาหรตรนัสสนั ทงโมเสสเรสืทองคนเลวท เขาจขง
ไดข้กระททาอยลางนนัรนแกลเขาทนัรงหลาย”

กดว 8:23-26 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 24 "เรดืที่องนทตั้เกทที่ยวกวับคนเลวท ใหจ้คน
เลวทททที่มทอายชตวัตั้งแตต่ยทที่สยิบหจ้าปทขนตั้นไป เขจ้าไปปฏยิบวัตยิงานในพลวับพลาแหต่งชชมนชม 25 พออายชไดจ้หจ้าสยิบปท
ใหจ้เขาหยชดปฏยิบวัตยิ ไมต่ตจ้องทจางานตต่อไป 26 แตต่ใหจ้เขาชต่วยพทที่นจ้องในพลวับพลาแหต่งชชมนชมดผแลการ
งาน ไมต่ตจ้องลงมดือทจาเอง เจจ้าจงกระทจาเชต่นนทตั้แกต่คนเลวทเมดืที่อกจาหนดงานใหจ้เขา"

สรุดทข้าย พระเจข้าตรนัสสนัทงผลานโมเสสวลาระยะเวลารนับใชข้ของคนเลวทคสือ ตนัรงแตลอายรุยททสวิบหข้าปท
จนถขงหข้าสวิบปท พออายรุหข้าสวิบปท พวกเขาจะตข้องเกษทยณจากหนข้าททททางการตลางๆแหลงพลนับพลา แตล
พวกเขาตข้องอยถูลชลวยพวกพททนข้องตลอไปโดยมทหนข้าทททใหข้คทาปรขกษา

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 9: ขณะทรีชื่การจนัดระเบรียบชนชาตยิอยิสราเอลทรีชื่เพยิชื่งเรยิชื่มขทึนี้นนรีนี้ดสาเนยิน
ตว่อไป พระเจม้าจทึงทรงตนันี้งกฎระเบรียบเพยิชื่มเตยิมซทึชื่งเกรีชื่ยวขม้องกนับเทศกาลปนัสกาในขม้อ 1-14 และ (2) 
การออกเดยินทางของคนอยิสราเอลตามการนสาของเมฆของพระเจม้าในขม้อ 15-23

กดว 9:1-5 ในเดดือนททที่หนนที่งปทททที่สองตวัตั้งแตต่เขาทวัตั้งหลายออกจากแผต่นดยินอทยยิปตต์ 
พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสททที่ถยิที่นทชรกวันดารซทนายวต่า 2 "ใหจ้คนอยิสราเอลถดือเทศกาลปวัสกาตามเวลา
ททที่กจาหนดไวจ้ 3 คดือเดดือนนทตั้ในววันขนตั้นสยิบสทที่คจที่า เวลาเยป็น เจจ้าทวัตั้งหลายจงถดือเทศกาลปวัสกาตามเวลาททที่
กจาหนดนวัตั้น เจจ้าจงกระทจาตามกฎเกณฑต์และพยิธทตต่างๆทวัตั้งสยิตั้นของเทศกาลนวัตั้น" 4 โมเสสจนงบอกคน
อยิสราเอลใหจ้ถดือเทศกาลปวัสกา 5 เขาทวัตั้งหลายไดจ้ถดือเทศกาลปวัสกาในเดดือนททที่หนนที่งววันขนตั้นสยิบสทที่คจที่าเวลา
เยป็นททที่ถยิที่นทชรกวันดารซทนาย ททที่พระเยโฮวาหต์ตรวัสสวัที่งโมเสสทชกประการ คนอยิสราเอลกป็กระทจาตาม
อยต่างนวัตั้น

ขอบเขตเวลายนังอยถูลทททประมาณปททททสองนนับตนัรงแตลเดวินทางออกมาจากอทยวิปตร ดนังนนัรน พระเจข้า
จขงทรงเตสือนความจทาชนชาตวิอวิสราเอลผลานทางโมเสสใหข้ถสือเทศกาลปนัสกาในวนันทททสวิบสททของเดสือน
ทททหนขทงซขทงใกลข้จะถขงแลข้ว พวกเขากป็กระททาตาม



กดว 9:6-12 และมทผผจ้ชายบางคนททที่มทมลทยินเพราะถผกตจ้องศพ จนงถดือปวัสกาในววัน
นวัตั้นไมต่ไดจ้ เขาจนงมาอยผต่ตต่อหนจ้าโมเสสและอาโรนในววันนวัตั้น 7 เขาเหลต่านวัตั้นกลต่าวแกต่ทต่านวต่า "เรามท
มลทยินเพราะไดจ้ถผกตจ้องศพ ทจาไมจนงหจ้ามมยิใหจ้เราถวายเครดืที่องบผชาของพระเยโฮวาหต์ตามววันกจาหนด
ทต่ามกลางคนอยิสราเอล" 8 และโมเสสบอกเขาวต่า "จงคอยอยผต่กต่อนเพดืที่อเราจะฟวังดผวต่า พระเยโฮวาหต์
จะตรวัสสวัที่งอยต่างไรเรดืที่องทต่าน" 9 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 10 "จงกลต่าวแกต่คนอยิสราเอลวต่า ถจ้า
ผผจ้ใดในพวกเจจ้าหรดือในเชดืตั้อสายของเจจ้ามทมลทยินเพราะถผกตจ้องศพ หรดือไปทางไกลกป็ใหจ้ผผจ้นวัตั้นถดือปวัส
กาแดต่พระเยโฮวาหต์ 11 ใหจ้ถดือปวัสกาในเดดือนททที่สองววันขนตั้นสยิบสทที่คจที่าเวลาเยป็น ใหจ้เขากยินขนมปวังไรจ้เชดืตั้อ
และผวักรสขม 12 เขาทวัตั้งหลายตจ้องไมต่ใหจ้อะไรเหลดือจนววันรชต่งขนตั้น และไมต่หวักกระด ผกแกะปวัสกา ใหจ้
กระทจาตามกฎในเรดืที่องถดือเทศกาลปวัสกาทชกประการ

อยลางไรกป็ตาม ในสลวนของการถสือเทศกาลปนัสกา เกวิดเรสืทองขขรนมาวลาหลายคนเปป็นมลทวิน
เพราะไปถถูกตข้องศพคนตายและไมลสามารถถสือเทศกาลปนัสกาไดข้ พวกเขาจขงมาหาโมเสสและอา
โรนเพสืทอขอคทาแนะนทา จากนนัรนโมเสสจขงไปหาองครพระผถูข้เปป็นเจข้าโดยตรงเพสืทอขอคทาปรขกษาจาก
พระองครในเรสืทองนนัรน พระเจข้าจขงสนัทงวลาคนเหลลานทร จะตข้องถสือเทศกาลปนัสกาในวนันทททสวิบสททของเดสือนทรีชื่
สองของปทนนัรน

กดว 9:13-14 แตต่คนททที่สะอาดและมยิไดจ้อยผต่ในระหวต่างการเดยินทางแตต่งดไมต่ถดือเท
ศกาลปวัสกา ผผจ้นวัตั้นจะตจ้องถผกตวัดขาดจากทต่ามกลางชนชาตยิของเขา เพราะเขามยิไดจ้นจาเครดืที่องบผชาของ
พระเยโฮวาหต์มาถวายตามกจาหนดเวลา ผผจ้นวัตั้นจะตจ้องไดจ้รวับโทษบาปของเขาเอง  14 ถจ้าคนตต่างดจ้าว
มาอาศวัยอยผต่ทต่ามกลางเจจ้าทวัตั้งหลาย จะใครต่ถดือเทศกาลปวัสกาแดต่พระเยโฮวาหต์ตามกฎของเท
ศกาลปวัสกาและตามลวักษณะกป็ใหจ้เขาถดือไดจ้ เจจ้าจงมทกฎอยต่างเดทยวสจาหรวับทวัตั้งคนตต่างดจ้าวและชาว
เมดือง"

พระเจข้าทรงออกขข้อบนังคนับปลทกยลอยเพวิทมเตวิมหลายประการเกททยวกนับเทศกาลปนัสกา หากผถูข้ใด
มทครุณสมบนัตวิเหมาะสมทททจะถสือเทศกาลปนัสกาและไมลถสือ เขากป็จะตข้องถถูกตนัดออกจากชนชาตวิ
อวิสราเอล ยวิทงไปกวลานนัรน หากคนแปลกถวิทน (คนตลางชาตวิ) ประสงครทททจะถสือเทศกาลปนัสการลวมกนับ
ชนชาตวิอวิสราเอล พวกเขากป็ไดข้รนับอนรุญาตใหข้ถสือไดข้

กดว 9:15-16 ในววันททที่จวัดตวัตั้งพลวับพลานวัตั้นมทเมฆมาปกคลชมพลวับพลาไวจ้ คดือเตป็นทต์
พระโอวาท เวลาเยป็นเมฆนวัตั้นกป็อยผต่เหนดือพลวับพลาปรากฏเหมดือนเพลยิงจนรชต่งเชจ้า  16 เปป็นอยต่างนวัตั้น



เสมอมา มทเมฆคลชมกลางววัน แตต่กลางคดืนปรากฏเหมดือนเพลยิง ในวนันทททตนัรงพลนับพลา (วนันทททหนขทงของ
เดสือนทททหนขทงของปททททสอง ดถู อพยพ 40:1,2, 17) เสาเมฆนนัรนกป็มาปรากฏเหนสือมนัน และปกคลรุมมนัน 
ตอนกลางคสืน รถูปลนักษณรภายนอกของเมฆนนัรนกป็กลายเปป็นเหมสือนของไฟ

กดว 9:17-23 เมดืที่อไรเมฆลอยขนตั้นจากพลวับพลา ภายหลวังนวัตั้นพวกอยิสราเอลกป็ยก
เดยินไป ครวัตั้นเมฆนวัตั้นลอยหยชดอยผต่ททที่ใด คนอยิสราเอลกป็ตวัตั้งคต่ายอยผต่ททที่นวัที่น 18 คนอยิสราเอลออกเดยิน
ตามพระดจารวัสของพระเยโฮวาหต์ และเขาตวัตั้งคต่ายตามพระดจารวัสของพระเยโฮวาหต์ ตราบใดททที่เมฆ
พวักอยผต่เหนดือพลวับพลาเขากป็ยวังตวัตั้งคต่ายอยผต่ 19 แมจ้เมดืที่อเมฆอยผต่เหนดือพลวับพลานานหลายววัน คน
อยิสราเอลกป็ปฏยิบวัตยิตามพระบวัญชาของพระเยโฮวาหต์ ไมต่ยกเดยินไป 20 เมดืที่อเมฆอยผต่เหนดือพลวับพลา
นจ้อยววัน ตามพระดจารวัสของพระเยโฮวาหต์ เขากป็ยวังอยผต่ในคต่าย แลจ้วตามพระดจารวัสของพระเยโฮวาหต์
เขากป็ยกออกเดยินทาง 21 เมดืที่อเมฆคงอยผต่ตวัตั้งแตต่เยป็นจนเชจ้า ครวัตั้งเมฆลอยขนตั้นในตอนเชจ้าเขากป็ยกออก
เดยิน ไมต่วต่าเปป็นกลางววันหรดือกลางคดืนกป็ตาม เมดืที่อเมฆลอยขนตั้นเขากป็ยกออกเดยิน 22 ไมต่วต่าเมฆจะคงอยผต่
เหนดือพลวับพลาสองววัน หรดือเดดือนหนนที่งหรดือปทหนนที่ง คนอยิสราเอลกป็อยผต่ในคต่ายนานเทต่านวัตั้น มยิไดจ้ยก
ออกไป แตต่เมดืที่อเมฆลอยขนตั้นเมดืที่อใด เขากป็ยกออกไปเมดืที่อนวัตั้น 23 เขาตวัตั้งคต่ายอยผต่ตามพระดจารวัสของ
พระเยโฮวาหต์ และเขายกออกเดยินตามพระดจารวัสของพระเยโฮวาหต์ เขาทวัตั้งหลายกป็ปฏยิบวัตยิงานของ
พระเยโฮวาหต์ ตามพระดจารวัสททที่พระเยโฮวาหต์ตรวัสสวัที่งโมเสส

พระเจข้าทรงออกคทาสนัทงตลางๆวลาเมสืทอเมฆนนัรนถถูกพาขขรนไปจากพลนับพลา ชนชาตวิอวิสราเอลกป็
ตข้องยกออกเดวินโดยตามเมฆนนัรนไป เมสืทอเมฆนนัรนหยรุดทททไหน พวกเขากป็ตข้องตนัรงคลาย นลาสนใจทททวลาคทา
ทททแปลวลา พวัก ในขข้อ 18 (ชานาหร์) มทความหมายวลา ‘ตนัรงคลาย’ หรสือ ‘ตนัรงเตป็นทร’ ดนังนนัรนตราบใดทททเมฆ
นนัรนพนักอยถูลเหนสือพลนับพลา ไมลวลาเปป็นเวลาหนขทงวนัน หนขทงเดสือน หรสือหนขทงปท พวกเขากป็ตข้องอยถูลในสถาน
ทททนนัรนตลอไป ดนังนนัรน “เขาตนัรงคลายอยถูลตามพระดทารนัสของพระเยโฮวาหร และเขายกออกเดวินตามพระ
ดทารนัสของพระเยโฮวาหร” พวกเขาจขงรนักษาคทาบนัญชาขององครพระผถูข้เปป็นเจข้าทททตรนัสสนั ทงโมเสส พวก
เขาหารถูข้ไมลวลานนัทนจะกลายเปป็นววิธทปฏวิบนัตวิของพวกเขาตลอดอทกสามสวิบแปดปทตลอไป

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 10: รายละเอรียดเพยิชื่มเตยิมเกรีชื่ยวกนับการอพยพถถูกเพยิชื่มเขม้าไป (1) แตร
เงยินทนันี้งสองในขม้อ 1-10; (2) บนันททึกเรชชื่องการเดยินทางของชนชาตยิอยิสราเอลจากซรีนายไปยนังปาราน



ในขม้อ 11-28; (3) โฮบนับถถูกคะยนันี้นคะยอโดยโมเสสใหม้ชว่วยเหลชอเขาในขม้อ 29-32 และ (4)  การเดยิน
ทางออกจากซรีนายจรยิงๆในขม้อ 33-36 

กดว 10:1-10 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 2 "จงทจาแตรเงยินสองควันดจ้วยใชจ้
คจ้อนทชบ เจจ้าจงใชจ้แตรนวัตั้นเรทยกชชมนชมและใชจ้รดืตั้อยจ้ายคต่าย 3 เมดืที่อเปต่าแตรทวัตั้งสองนวัตั้นกป็ใหจ้ชชมนชมชน
ทวัตั้งหมดมาประชชมพรจ้อมกวันกวับเจจ้าททที่ประตผพลวับพลาแหต่งชชมนชม 4 ถจ้าเปต่าแตรควันเดทยวใหจ้พวก
ประมชขผผจ้เปป็นหวัวหนจ้าคนอยิสราเอลททที่นวับเปป็นพวันๆมาประชชมกวับเจจ้า 5 เมดืที่อเปต่าแตรปลชกใหจ้บรรดา
คต่ายททที่ตวัตั้งอยผต่ดจ้านตะววันออกยกออกเดยิน  6 เมดืที่อเปต่าแตรปลชกหนททที่สองใหจ้บรรดาคต่ายททที่อยผต่ดจ้านใตจ้ยก
ออกเดยิน เมดืที่อใดจะใหจ้ยกออกเดยินกป็ใหจ้เปต่าแตรปลชก 7 แตต่เมดืที่อจะใหจ้คนทวัตั้งปวงมาประชชมพรจ้อมกวัน 
จงเปต่าแตร แตต่อยต่าทจาเสทยงปลชก 8 ใหจ้บชตรชายของอาโรนคดือปชโรหยิตเปป็นคนเปต่าแตร แตรนทตั้จะเปป็น
กฎถาวรตลอดชวัที่วอายชของเจจ้า 9 และเมดืที่อเจจ้าทวัตั้งหลายจะไปทจาศนกในแผต่นดยินของเจจ้าสผจ้ศวัตรผผผจ้มาบทบ
บวังควับเจจ้า กป็ใหจ้เปต่าแตรทจาเสทยงปลชก และเจจ้าจะเปป็นททที่ระลนกตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์พระเจจ้าของ
เจจ้า และเจจ้าจะไดจ้พจ้นจากศวัตรผของเจจ้า 10 ในววันททที่เจจ้าทวัตั้งหลายมทความยยินดท และในงานเทศกาลและ
ในววันตจ้นเดดือนของเจจ้า เจจ้าจงเปต่าแตรเหนดือเครดืที่องเผาบผชาและเหนดือสวัตวบผชาอวันเปป็นเครดืที่องสวันตยิ
บผชา เปป็นททที่ใหจ้พระเจจ้าของเจจ้าระลนกถนงเจจ้า เราเปป็นพระเยโฮวาหต์พระเจจ้าของเจจ้า"

พระเจข้าตรนัสสนัทงผลานทางโมเสสวลาแตรเงวินสองคนันตข้องถถูกททาขขรนเพสืทอใชข้เปป็นเครสืทองมสือสลง
สนัญญาณสทาหรนับการตนัรงคลาย เหป็นไดข้ชนัดวลาพวกมนันตข้องสลงเสทยงสองแบบทททสอดประสานกนัน 
พระเจข้าจขงทรงตนัรงระบบของสนัญญาณมาตรฐานสองแบบทททจะถถูกใชข้ (1) เสทยงเปลายาวๆททเดทยว (โดย
ใชข้แตรทนัรงสองคนัน) มทไวข้เพสืทอเรทยกชรุมนรุมชนใหข้มารวมตนัวก นันทททพลนับพลา (2) เสทยงเปลายาวๆททเดทยว
แตลใชข้แตรคนันเดทยวมทไวข้เพสืทอเรทยกประชรุมพวกประมรุขของชนชาตวิอวิสราเอล

(3) การเตสือนโดยใชข้เสทยงปลรุกเปป็นเสทยงสนัทนๆซขทงคนฮทบรถูเรทยกวลา 'ทารา ทนัน ทารา' เสทยงปลรุก
ททเดทยวแบบนทรกป็สลงสนัญญาณใหข้บรรดาคลายทททอยถูลทางทวิศตะวนันออก (ยถูดาหร, อวิสสาคารร และเศบถูลรุน) 
ยกออกเดวิน (4) เสทยงปลรุกครนัร งทททสองกป็สลงสนัญญาณใหข้บรรดาคลายทททอยถูลทางทวิศใตข้ (รถูเบน, สวิเมโอน
และกาด) ยกออกเดวิน (5) ขข้อความตรงนทร ไมลไดข้พถูดถขงการสลงสนัญญาณสทาหรนับบรรดาคลายทททอยถูลทาง
ทวิศตะวนันตกและทวิศเหนสือ งานเขทยนของพวกยวิวบลงบอกวลาพวกเขาไดข้รนับสนัญญาณเมสืทอมทเสทยงปลรุก
ครนัร งทททสามและสทท (6) การสลงสนัญญาณแบบทททไมลระบรุไวข้มทไวข้เพสืทอเรทยกชรุมนรุมชนทนัรงหมดใหข้มา
ประชรุมพรข้อมกนัน



เฉพาะบรุตรชายทนัรงหลายของอาโรนจะตข้องเปลาแตรเพสืทอสลงสนัญญาณตลางๆ พอไปถขงในแผลน
ดวินนนัรนแลข้ว การสลงสนัญญาณเพสืทอททาศขกสงครามจะตข้องใชข้เสทยงปลรุกของแตรทนัรงสองนนัรน พวกเขาจขง
จะเปป็นทททระลขกตลอพระเจข้าและไดข้รนับการชลวยใหข้พข้นในการศขกนนัรนๆ

นอกจากนทร  วนันบรวิสรุทธวิธ ตลางๆทนัรงเพสืทอความรสืทนเรวิงยวินดทและพวิธทกรรมศนักดวิธ สวิทธวิธ  วนันตข้นเดสือน 
การถวายเครสืทองเผาบถูชาและเครสืทองสนันตวิบถูชาตลางๆ จะตข้องถถูกสลงสนัญญาณโดยการเปลาแตรทนัรงสอง
นนัรน สทาหรนับชนชาตวิอวิสราเอลแลข้วพวกมนันจะเปป็น “ทททระลขกตลอพระพนักตรรพระเจข้าของพวกเจข้า” อทก
ครนัร งทททพระเจข้าทรงเตสือนใหข้พวกเขาระลขกวลา “เราเปป็นพระเยโฮวาหรพระเจข้าของเจข้าทนัรงหลาย”

กดว 10:11-13 ตต่อมาววันททที่ยทที่สยิบเดดือนททที่สองปทททที่สองทรงใหจ้เมฆนวัตั้นขนตั้นจาก
พลวับพลาพระโอวาท 12 คนอยิสราเอลกป็ยกเดยินทางไปจากถยิที่นทชรกวันดารซทนาย และเมฆนวัตั้นมายวัตั้ง
อยผต่ททที่ถยิที่นทชรกวันดารปาราน 13 เขาทวัตั้งหลายไดจ้ยกออกเดยินไปเปป็นครวัตั้งแรกตามพระดจารวัสของพระเย
โฮวาหต์ททที่ตรวัสสวัที่งโมเสส

ในวนันทททยททสวิบของเดสือนทททสองของปททททสอง “เมฆนนัรนลอยขขรนไปจากพลนับพลาแหลงพระ
โอวาท” ดนังทททไดข้รนับสนัทงไวข้ ชนชาตวิอวิสราเอลออกเดวินทางโดยตามเมฆนนัรนไปจนกระทนั ทงมนันหยรุดพนัก
ในถวิทนทรุรกนันดารแหลงปาราน ถวิทนทรุรกนันดารนทรอยถูลในพสืรนทททของแหลมซทนาย เชสืทอกนันวลาการหยรุดพนัก
ทนัรง 18 ครนัร งของการอพยพเกวิดขขรนในเขตแดนนทร  การยกออกเดวินครนัร งแรกนทร ใชข้เวลาสามวนัน ดถูกนันดาร
ววิถท 10:33 ชสืทอปารานมทความหมายตรงตนัววลา 'สถานทททแหลงถทราตลางๆ'

กดว 10:14-28 ธงคต่ายของคนยผดาหต์ออกเดยินไปเปป็นกองๆกต่อน มทนาโชนบชตรชาย
อวัมมทนาดวับเปป็นผผจ้นจาพลโยธา 15 เนธวันเอลบชตรชายศชอารต์นจาพลโยธาตระกผลคนอยิสสาคารต์ 16 และ
เอลทอวับบชตรชายเฮโลนนจาพลโยธาตระกผลคนเศบผลชน 17 เมดืที่อรดืตั้อพลวับพลาลงแลจ้ว บรรดาบชตรชาย
ของเกอรต์โชนและบชตรชายของเมรารทผผจ้แบกหามพลวับพลานวัตั้นกป็ยกเดยินไป 18 ธงคต่ายของคนรผเบน
ออกเดยินไปเปป็นกองๆ เอลทซผรต์บชตรชายเชเดเออรต์เปป็นผผจ้นจาพลโยธา 19 เชลผมยิเอลบชตรชายศชรทชวัดดวัย
นจาพลโยธาตระกผลคนสยิเมโอน 20 เอลทยาสาฟบชตรชายเดอผเอลนจาพลโยธาตระกผลคนกาด 21 แลจ้ว
คนโคฮาทกป็ยกออกเดยินแบกหามสถานบรยิสชทธยิธิ์ กต่อนททที่พวกนทตั้ไปถนง เขากป็ตวัตั้งพลวับพลาเสรป็จแลจ้ว 22 
ธงคต่ายคนเอฟราอยิมออกเดยินไปเปป็นกองๆ มทเอลทชามาบชตรชายอวัมมทฮผดนจาพลโยธา 23 กาเมลยิเอ
ลบชตรชายเปดาซผรต์นจาพลโยธาตระกผลคนมนวัสเสหต์ 24 อาบทดวันบชตรชายกยิเดโอนทนจาพลโยธาตระกผล
คนเบนยามยิน 25 แลจ้วธงคต่ายคนดานเปป็นพวกระววังทจ้ายของคต่ายทวัตั้งหมด ไดจ้ยกออกเดยินไปเปป็น



กองๆ มทอาหยิเยเซอรต์บชตรชายอวัมมทชวัดดวัยนจาพลโยธา 26 ปากทเอลบชตรชายโอครานนจาพลโยธา
ตระกผลคนอาเชอรต์ 27 อาหยิราบชตรชายเอนวันนจาพลโยธาตระกผลคนนวัฟทาลท 28 นทที่เปป็นอวันดวับการ
เดยินทางของคนอยิสราเอลตามเหลต่าพลโยธาของเขา เมดืที่อเขายกออกเดยินไป

ดนังทททมทบรรยายไวข้ในกนันดารววิถท 2 คลายนนัรนยกออกเดวินตามลทาดนับ คลายของยถูดาหรยกออกเดวิน
ไปกลอนเปป็นอนันดนับแรก ขณะเดทยวกนัน พลนับพลากป็ถถูกถอดแยกชวิรนสลวนโดยบรุตรชายทนัรงหลายของ
เกอรรโชนและเมรารทแบกหามพลนับพลาไปบนเกวทยนทททจนัดเตรทยมไวข้สทาหรนับพวกเขา ตลอมาคลายของ
รถูเบนกป็ยกออกเดวิน ตามมาดข้วยคนโคฮาททททแบกหามเครสืทองเรสือนบรวิสรุทธวิธ ของพลนับพลาบนบลาของ
พวกเขา

นททถถูกตามมาดข้วยคลายของเอฟราอวิมและดานตามลทาดนับ “นทที่เปป็นอวันดวับการเดยินทางของคน
อยิสราเอลตามเหลต่าพลโยธาของเขา เมดืที่อเขายกออกเดยินไป” ความเปป็นระเบทยบเรทยบรข้อยของการรสืรอ
คลายลง การยกออกเดวินและการเดวินทางของชนชาตวิอวิสราเอลนนัรนนลาทขทงจรวิงๆ มนันแสดงใหข้เหป็นถขง
ความเปป็นระเบทยบเรทยบรข้อยและความมทววินนัยทททพระเจข้าทรงหมายไวข้สทาหรนับประชาชนของพระองคร

กดว 10:29-32 โมเสสพผดกวับโฮบวับบชตรชายเรอผเอลคนมทเดทยนพต่อตาของโมเสสวต่า 
"เราทวัตั้งหลายออกเดยินไปสผต่ททที่ซนที่งพระเยโฮวาหต์ตรวัสไวจ้วต่า `เราจะยกใหจ้แกต่เจจ้าทวัตั้งหลาย' เชยิญไปกวับเรา
เถยิด และเราทวัตั้งหลายจะทจาดทแกต่ทต่าน เพราะพระเยโฮวาหต์ทรงสวัญญาใหจ้ของดทแกต่คนอยิสราเอล" 
30 แตต่เขาตอบโมเสสวต่า "เราจะไมต่ไป เราจะกลวับไปเมดืองของเรา ยวังวงศต์ญาตยิของเรา" 31 และ
โมเสสวต่า "ขออยต่าพรากจากเราไปเลย ทต่านทราบอยผต่แลจ้ววต่า เราตจ้องตวัตั้งคต่ายอยผต่ในถยิที่นทชรกวันดาร 
และทต่านจะไดจ้เปป็นดวังนวัยนต์ตาของเรา 32 ถจ้าทต่านไปกวับเราทวัตั้งหลาย พระเยโฮวาหต์ทรงกระทจาดท
อะไรแกต่เรา เราจะกระทจาอยต่างนวัตั้นแกต่ทต่าน"

ขณะเดทยวกนัน พททเขยของโมเสสชสืทอวลา โฮบนับ ไดข้มาถขงและโมเสสชวนเขาใหข้รลวมเดวินทาง
ไปพรข้อมกนับพวกเขา เขาบอกโฮบนับวลา “เชวิญทลานไปกนับพวกเราเถวิด และเราทนัรงหลายจะททาดทแกล
ทลาน เพราะพระเยโฮวาหรไดข้ตรนัสเปป็นสวิทงดทเกททยวกนับคนอวิสราเอล” โฮบนับปฏวิเสธโดยบอกวลาเขาจะ
กลนับไปบข้าน อยลางไรกป็ตาม โมเสสกป็ยนังตสืตื๊อตลอไปโดยขอใหข้เขาเปป็นคนนทาทางใหข้แกลพวกเขา “ทลาน
จะไดข้เปป็นหถูเปป็นตาใหข้แกลพวกเรา” โมเสสอาจกลนับไปพขทงมนรุษยรแทนทททจะวางใจพระเจข้าผถูข้ไดข้ทรง
ชลวยเหลสือพวกเขามาอยลางเปททยมกรรุณาและนลาอนัศจรรยร



แมข้วลาเพลงสดรุดท 32:8 ยนังไมลไดข้ถถูกเขทยนขขรนในตอนนนัรน แตลโมเสสกป็นลาจะรถูข้ดทกวลานนัรน 
พระเจข้าไดข้ทรงนทาทางพวกเขามาดข้วยพระเนตรของพระองคร์และจะทรงททาเชลนนนัรนตลอไป ไมลมท
ระบรุไวข้วลาโฮบนับตอบรนับขข้อเสนอของโมเสสหรสือไมล อยลางไรกป็ตาม ไมลมทการกลลาวถขงเขาอทกเลย ซขทง
บลงบอกวลาจรวิงๆแลข้วเขาปฏวิเสธขข้อเสนอนนัรน (บางคนควิดวลาจรวิงๆแลข้วโฮบนับคสือ พลอตาของโมเสส
โดยอวิงตามขข้อความทททสสืทอเชลนนนัรนในผถูข้ววินวิจฉนัย 4:11)

กดว 10:33-34 เขาทวัตั้งหลายกป็ออกเดยินจากภผเขาของพระเยโฮวาหต์ระยะทางสามววัน
หทบพวันธสวัญญาของพระเยโฮวาหต์นจาหนจ้าเขาไปสามววันเพดืที่อหาททที่พวักใหจ้เขา 34 เขาทวัตั้งหลายยกคต่าย
ไปเมดืที่อไร เมฆของพระเยโฮวาหต์กป็อยผต่เหนดือเขาในกลางววันเมดืที่อนวัตั้น ชนชาตวิอวิสราเอลจขงออกเดวินทาง
จากภถูเขาซทนายและเดวินทางตลอไปอทกสามวนันเขข้าไปในถวิทนทรุรกนันดารแหลงปาราน โดยมทเมฆแหลง
การสถวิตอยถูลดข้วยตลอดของพระเจข้านทาทางไป

กดว 10:35-36 ตต่อมาเมดืที่อหทบยกออกเดยินเมดืที่อไร โมเสสกราบทผลวต่า "ขจ้าแตต่พระเยโฮ
วาหต์ ขอทรงลชกขนตั้นเถยิด ใหจ้ศวัตรผทวัตั้งหลายของพระองคต์กระจวัดกระจายไป ใหจ้ผผจ้ททที่ชวังพระองคต์หลทก
หนทพระองคต์ไป" 36 เมดืที่อหทบยวับยวัตั้งทต่านกราบทผลวต่า "โอ ขจ้าแตต่พระเยโฮวาหต์ ขอเสดป็จกลวับมาสผต่คน
อยิสราเอลททที่นวับเปป็นพวันๆเถยิด" เมสืทอพวกเขายกออกเดวินไป โมเสสกป็ยสืนขขรนและรข้องทถูลวลา “ขข้าแตล
พระเยโฮวาหร ขอทรงลรุกขขรนเถวิด ใหข้ศนัตรถูทนัรงหลายของพระองครกระจนัดกระจายไป ใหข้ผถูข้ทททชนัง
พระองครหลทกหนทพระองครไป” พอไปถขงทททหยรุดพนัก เขากป็รข้องทถูลวลา “ โอ ขข้าแตลพระเยโฮวาหร ขอ
เสดป็จกลนับมาสถูลคนอวิสราเอลทททนนับเปป็นพนันๆเถวิด” คนเชสืทอก นันวลาโมเสสเอลยคทาทถูลขอและคทาอวยพรนทร
ทรุกครนัร งทททคลายยกออกเดวินและหยรุดพนัก คทาอธวิษฐานทถูลขอของเขาและคทาอวยพรของเขาเปททยมดข้วย
ความเชสืทอและคทาพยากรณรอนันยวิทงใหญล

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 11: เมชชื่อการเดยินทางเขม้าไปในถยิชื่นทสุรกนันดารเรยิชื่มตม้นขทึนี้นจรยิงๆแลม้ว 
เหตสุการณร์สสาคนัญหลายอยว่างกป็ถถูกบนันททึกไวม้ในบทนรีนี้ซทึชื่งรวมถทึง (1) ไฟแหว่งทาเบราหร์ในขม้อ 1-3; (2) 
การบว่นของพวกอยิสราเอลในขม้อ 4-9; (3) คสาบว่นของโมเสสตว่อพระเจม้าในขม้อ 10-15; (4) การแตว่ง
ตนันี้งผถูม้อาวสุโสเจป็ดสยิบคนนนันี้นในขม้อ 16-25; (5) เหตสุการณร์เรชชื่องเอลดาดและเมดาดในขม้อ 26-30 และ 
(6) การมาถทึงของฝถูงนกคสุว่มและโรคระบาดเพราะเรชชื่องนรีนี้ในขม้อ 31-35



กดว 11:1-3 เมดืที่อประชาชนบต่น พระเยโฮวาหต์ทรงไมต่พอพระทวัย พระเยโฮวาหต์
ทรงสดวับแลจ้วทรงพระพยิโรธ มทไฟของพระเยโฮวาหต์มาไหมจ้อยผต่ทต่ามกลางเขา เผาคต่ายรอบนอกเสทย
บจ้าง 2 แลจ้วคนทวัตั้งหลายจนงรจ้องตต่อโมเสส และเมดืที่อโมเสสไดจ้อธยิษฐานตต่อพระเยโฮวาหต์ ไฟกป็
ดวับ 3 เขาจนงเรทยกชดืที่อตจาบลนวัตั้นวต่าทาเบราหต์ เพราะไฟของพระเยโฮวาหต์มาไหมจ้อยผต่ทต่ามกลางเขาทวัตั้ง
หลาย

พอถขงตอนนทรชนชาตวิอวิสราเอลกป็ไดข้อยถูลในถวิทนทรุรกนันดารมาสองปทเตป็มๆแลข้ว พระเจข้าไดข้ทรง
เลทรยงดถูพวกเขาในเรสืทองอาหารผลานทางมานาทททถถูกสลงมาจากสวรรคร แมข้กระนนัรน ชนชาตวิอวิสราเอลกป็
บลนอยถูลดท การบลนเชลนนนัรนททาใหข้พระเจข้าไมลทรงพอพระทนัย พระองครจขงทรงสลงไฟ “มาไหมข้อยถูล
ทลามกลางพวกเขา และเผาคนเหลลานนัรนทททอยถูลรอบนอกคลายเสทย”

ไมลมทระบรุไวข้วลาไฟนนัรนมาจากไหน บางคนสนันนวิษฐานวลามนันอาจมาจากเสาไฟนนัรนหรสือมา
จากสวรรครโดยตรงเหมสือนสายฟข้าฟาด ทททสทาคนัญกป็คสือวลามนันเผาผลาญคนเหลลานนัรนทททอยถูลรอบนอกคลาย
เหป็นไดข้ชนัดวลานนัทนเปป็นทททๆ พวกคนขทรบลนอยถูล คนเหลลานนัรนทททมทแนวโนข้มทททจะบลนในเรสืทองพระราชกวิจของ
พระเจข้าปกตวิแลข้วไมลไดข้อยถูลทททใจกลางคลายซขทงอยถูลใกลข้กนับทททๆการสถวิตอยถูลดข้วยของพระเจข้าอยถูล คนพวกนทร
อาศนัยอยถูลขอบนอก ใกลข้กนับโลกซขทงเปป็นทททๆพวกเขาตามอยถูลหลางๆ พระเจข้าทรงตอบสนองโดยการ
พวิพากษาทททมทตลอคนพวกนทร  ประชาชนรข้องบอกโมเสสซขทงอธวิษฐานทถูลตลอพระเจข้าอทกทท จากนนัรน
พระเจข้ากป็ทรงใหข้ไฟแหลงการพวิพากษาดนับเสทย สถานทททแหลงนนัรนจขงถถูกตนัรงชสืทอวลา ทาเบราหต์ ซขทงมทความ
หมายวลา 'เผาผลาญ'

กดว 11:4-9 คนททที่ปะปนมากวับเขาทวัตั้งหลายเปป็นคนโลภมาก ทวัตั้งคนอยิสราเอลกป็
รจ้องไหจ้ครจที่าครวญอทกวต่า "ผผจ้ใดจะใหจ้เนดืตั้อเรากยิน 5 เราระลนกถนงปลาททที่เราเคยกยินในอทยยิปตต์โดยไมต่ตจ้อง
ซดืตั้อ ทวัตั้งแตงกวา แตงโม กระเททยมจทน หอมใหญต่ หวัวกระเททยม 6 บวัดนทตั้จยิตใจของเรากป็เหทที่ยวแหจ้งลง 
ไมต่มทอะไรใหจ้เราดผเลยนอกจากมานานทตั้" 7 มานานวัตั้นเหมดือนเมลป็ดผวักชท สทเหมดือนยางไมจ้
หอม 8 ประชาชนกป็เททที่ยวออกไปเกป็บมาโมต่หรดือตจาในครกและใสต่หมจ้อตจ้มทจาขนม รสของมานา
เหมดือนรสนจตั้ามวันสด 9 กลางคดืนเมดืที่อนจตั้าคจ้างตกมาเหนดือคต่าย มานากป็ตกมาดจ้วย

ฝถูงชนทททปะปนมาดข้วยกนับชนชาตวิอวิสราเอลตอนออกมาจากอทยวิปตรเรวิทมเผยใหข้เหป็นธาตรุแทข้
ของตน พวกเขาเรวิทมโลภหรสือโอดครวญวลาพวกเขาอยากมทเนสืรอรนับประทาน อวิทธวิพลของพวกเขา
ททาใหข้ชนชาตวิอวิสราเอลมารลวมผสมโรงดข้วยจนถขงขนัรนรข้องไหข้ เสทยงรข้องนนัรนเรวิทมพรข้อมเพรทยงกนันเปป็น 



“ผถูข้ใดจะใหข้เนสืรอแกลพวกเรากวิน” พวกเขาโอดครวญและบลนเกททยวกนับการทททพวกเขาควิดถขงอาหารของ
ตนในอทยวิปตร นนั ทนคสือ ปลาและผลไมข้รสอรลอยทนัรงปวงและผนักตลางๆ เชลน แตงกวา แตงโม ตข้น
กระเททยม หนัวหอม และกระเททยม นอกจากนทร  พวกเขาบลนวลาจวิตใจของตนเหททยวแหข้งลงโดยไมลมท
อะไรรนับประทานนอกจาก “มานานทร ”

เหมสือนเปป็นความควิดแทรกโมเสสระบรุถขงลนักษณะเฉพาะตนัวของมานา มนัน “เหมสือนเมลป็ด
ผนักชท” และมทสทสวยนลาดถู คสือ ขาวมรุก เมสืทอพวกเขาเกป็บมนันแตลละวนัน มนันกป็เอาไปเตรทยมไดข้หลายววิธท 
นนัทนคสือ โมล ตทา ปวิร งหรสือทอด นอกจากนทร  “รสของมานาเหมสือนรสนทรามนันสด” นนัทนคสือ มนันมทรสอรลอย 
พระเจข้าทรงสลงมนันมาเปป็นประจทาและในปรวิมาณทททเพทยงพอ ประเดป็นทททสทาคนัญกป็คสือวลา พระเจข้าไดข้ทรง
เลทรยงดถูประชาชนของพระองครไมลเพทยงในเรสืทองปรวิมาณของอาหารเทลานนัรน แตลในเรสืทองครุณภาพของ
มนันดข้วย แมข้กระนนัรน ชนชาตวิอวิสราเอลกป็โอดครวญและบลนเกททยวกนับมนันเพราะอวิทธวิพลของฝถูงชนททท
ปะปนมาทลามกลางพวกเขา

กดว 11:10-15 โมเสสไดจ้ยยินประชาชนรจ้องไหจ้ไปทวัที่วครอบครวัวทวัตั้งหลาย ตต่างคน
ตต่างอยผต่ททที่ประตผเตป็นทต์ของตน พระเยโฮวาหต์ทรงกรยิตั้วยยิที่งนวัก โมเสสกป็ไมต่พอใจดจ้วย 11 โมเสสจนง
กราบทผลพระเยโฮวาหต์วต่า "ไฉนพระองคต์จนงใหจ้ผผจ้รวับใชจ้ของพระองคต์ลจาบากลจาบนเชต่นนทตั้ เหตชใดขจ้า
พระองคต์ไมต่เปป็นททที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองคต์ พระองคต์จนงทรงวางภาระของ
ชนชาตยิทวัตั้งหมดนทตั้ลงบนขจ้าพระองคต์ 12 ขจ้าพระองคต์ตวัตั้งครรภต์คนเหลต่านทตั้มาหรดือ ขจ้าพระองคต์ยวังคน
เหลต่านทตั้ใหจ้เกยิดมาหรดือ พระองคต์จนงตรวัสแกต่ขจ้าพระองคต์วต่า `จงอชจ้มเขาไวจ้ในอกของเจจ้าอยต่างพต่อ
บชญธรรมอชจ้มลผกแดงนจามาสผต่แผต่นดยินททที่พระองคต์ปฏยิญาณจะใหจ้แกต่บรรพบ ชรชษของเขา' 13 ขจ้า
พระองคต์จะไดจ้เนดืตั้อมาจากไหนใหจ้คนทวัตั้งหมดนทตั้ เพราะเขารจ้องไหจ้ตต่อขจ้าพระองคต์วต่า `ขอเนดืตั้อใหจ้เรา
กยิน' 14 ขจ้าพระองคต์ไมต่สามารถหอบอชจ้มคนเหลต่านทตั้แตต่ลจาพวังไดจ้ เปป็นภาระหนวักเกยินแกต่ขจ้าพระองคต์ 
15 ถจ้าพระองคต์จะทรงปฏยิบวัตยิแกต่ขจ้าพระองคต์อยต่างนทตั้แลจ้ว ขจ้าพระองคต์ทผลวยิงวอนตต่อพระองคต์ ถจ้าขจ้า
พระองคต์เปป็นททที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองคต์ ขอทรงประหารขจ้าพระองคต์เสทยทวันทท
เถยิด อยต่าใหจ้ขจ้าพระองคต์แลเหป็นความทชเรศของขจ้าพระองคต์เลย"

การโอดครวญและการบลนทวทมากขขรนจนถขงระดนับทททหลายคนกทาลนังรข้องไหข้เพราะสวิทงทททพวก
เขาควิดวลาเปป็นความซวย แนลททเดทยว เชสืรอเพทยงนวิดเดทยวททาใหข้แปข้งดวิบฟถูขขรนทนัรงกข้อน การโอดครวญ
และการบลนตวิเตทยนของคนเพทยงเลป็กนข้อยสลงผลเสทยตลอคนทนัรงคลาย พระเจข้าทรงพระพวิโรธเพราะเรสืทอง
นทรและโมเสสกป็ไมลพอใจจนถขงจรุดทททเขาเรวิทมบลนตลอพระเจข้าเกททยวกนับภาระทททเขาแบกในการนทา



ประชาชนเหลลานนัรน คทาบลนของเขาตลอพระเจข้าไลลตนัรงแตลการถามแบบไมลตข้องการคทาตอบวลาเขาไดข้ใหข้
ก ทาเนวิดคนเหลลานนัรนหรสือไปจนถขงการทททเขาจะไปหาอาหารทททไหนมาเลทรยงประชาชนเหลลานทร  การ
สมเพชตนัวเองของเขาเปลททยนเปป็นความสวิรนหวนังเหมสือนทททมนันเปป็นตามปกตวิ

การรถูข้สขกสมเพชตนัวเองมทแตลนทาไปสถูลความหดหถูล เขาบลนวลา “ขข้าพระองครไมลสามารถหอบหวิรว
ประชากรทนัรงหมดนทรแตลลทาพนังไดข้ เพราะเปป็นภาระหนนักเกวินแกลขข้าพระองคร” การบลนของเขานทาไปสถูล
เรสืทองแยลกวลาเดวิม เขาทถูลพระเจข้าใหข้ฆลาเขาเสทยเกรงวลาเขาจะอยถูลในความนลาสมเพชตลอไป ใหข้เรา
สนังเกตความตกตททาลงแบบตลอเนสืทองของการอยากไดข้มากกวลาเดวิม บลนเกททยวกนับการไมลมทมนัน การ
สนังเวชตนัวเองซขทงกลายเปป็นความหดหถูล และแมข้แตลความควิดทททจะฆลาตนัวตาย

กดว 11:16-20 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า "จงรวบรวมพวกผผจ้ใหญต่ใน
อยิสราเอลใหจ้เราเจป็ดสยิบคน เปป็นคนททที่เจจ้าทราบวต่าเปป็นคนผผจ้ใหญต่ในประชาชนและเปป็นเจจ้าหนจ้าททที่
เหนดือเขาทวัตั้งหลาย จงพาเขามาททที่พลวับพลาแหต่งชชมนชมใหจ้เขายดืนอยผต่พรจ้อมกวับเจจ้าททที่นวัที่น 17 เราจะลง
มาสนทนากวับเจจ้าททที่นวัที่น และเราจะเอาวยิญญาณททที่มทอยผต่บนเจจ้ามาใสต่บนคนเหลต่านวัตั้นเสทยบจ้าง ใหจ้เขาทวัตั้ง
หลายแบกภาระของชนชาตยินทตั้ดจ้วยกวันกวับเจจ้า เพดืที่อเจจ้าจะมยิไดจ้ทนแบกอยผต่แตต่ลจาพวัง 18 และจงกลต่าว
แกต่คนทวัตั้งปวงวต่า `ทต่านทวัตั้งหลายจงชจาระตวัวใหจ้บรยิสชทธยิธิ์สจาหรวับพรชต่งนทตั้ ทต่านจะไดจ้รวับประทานเนดืตั้อ 
เพราะทต่านรจ้องไหจ้ตต่อพระกรรณของพระเยโฮวาหต์วต่า "ผผจ้ใดจะใหจ้เนดืตั้อเรากยิน เมดืที่อเราอยผต่ในอทยยิปตต์เรา
กป็สชขสบาย" เพราะเหตชนทตั้พระเยโฮวาหต์จะทรงประทานเนดืตั้อใหจ้ทต่านทวัตั้งหลายรวับประทาน 19 ทต่าน
จะมยิไดจ้รวับประทานววันเดทยว หรดือสองววัน หรดือหจ้าววัน หรดือสยิบววัน หรดือยทที่สยิบววัน 20 แตต่หนนที่งเดดือน
เตป็ม จนเนดืตั้อจะลจ้นออกมาทางรผจมผกของทต่าน จนทต่านเอดือม เพราะทต่านไดจ้ทอดทยิตั้งพระเยโฮวาหต์ผผจ้
อยผต่ทต่ามกลางทต่านทวัตั้งหลาย และไดจ้รจ้องไหจ้ตต่อพระองคต์กลต่าววต่า "ไฉนเราจนงไดจ้ออกมาจากอทยยิปตต์"'"

พระเจข้าทรงตอบกลนับโมเสสผถูข้รนับใชข้ทททเปป็นมนรุษยรของพระองครโดยใชข้หลายววิธท ประการ
แรก พระองครทรงสนัทงโมเสสใหข้รวบรวมผถูข้อาวรุโสเจป็ดสวิบคนของชนชาตวิอวิสราเอลเพสืทอชลวยเหลสือเขา
ในการนทาและกทากนับดถูแลชนชาตวินนัรน แนลนอนวลานททเปป็นตข้นกทาเนวิดของประเพณทในสมนัยตลอมาเรสืทอง
การตนัรงสภาผถูข้ปกครองเจป็ดสวิบคนเหนสือชนชาตวิอวิสราเอล มนันจะถถูกเรทยกวลาซานเฮดรวินในสมนัยพระ
คนัมภทรรใหมล

ประการทททสองพระเจข้าทรงประกาศวลา พระองครจะทรงจนัดหาเนสืรอสนัตวรเพสืทอใหข้คนทนัรงชาตวิไดข้
รนับประทานในวนันถนัดมา นอกจากนทร  พระเจข้าทรงประกาศวลาพวกเขาจะไมลรนับประทานเนสืรอเพทยงแคล



วนันหนขทงหรสือสองวนัน แตลตลอดทนัรงเดสือน “จนเนสืรอจะลข้นออกมาทางรถูจมถูกของทลานทนัรงหลาย จนพวก
ทลานเอสือมระอาเนสืรอนนัรน” นททเทลากนับพระเจข้าตรนัสวลา “พวกเจข้าอยากไดข้เนสืรองนัรนหรสือ? เราจะใหข้เนสืรอพวก
เจข้ากวินจนมนันออกมาทางจมถูกของพวกเจข้าเลย” บางคนเขข้าใจวลานททหมายความวาพวกเขาเอทยนเนสืรอ
นนัรนจนพวกเขาอาเจทยนมนันออกมาและอาเจทยนบางสลวนกป็ออกมาทางรถูจมถูกของพวกเขา

กดว 11:21-23 แตต่โมเสสกราบทผลวต่า "คนททที่ขจ้าพระองคต์อยผต่ทต่ามกลางเขานวัตั้นเปป็น
ทหารราบหกแสนคน และพระองคต์ตรวัสวต่า `เราจะใหจ้เนดืตั้อเขาทวัตั้งหลายกยินครบเดดือนหนนที่ง' 22 จะ
เอาฝผงแพะแกะฝผงววัวมาฆต่าใหจ้เขาใหจ้พอเขากยินหรดือ จะรวบรวมปลาทวัตั้งหมดในทะเลใหจ้เขาใหจ้พอ
เขากยินหรดือ" 23 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า "พระหวัตถต์ของพระเยโฮวาหต์สวัตั้นไปหรดือ บวัดนทตั้เจจ้า
จะเหป็นวต่าคจาของเราจะสจาเรป็จเพดืที่อเจจ้าจรยิงหรดือไมต่"

แมข้แตลโมเสสกป็ไมลเชสืทอเหมสือนกนัน เขาแยข้งตลอพระเจข้าวลามทผถูข้ชายมากกวลา 600,000 คนในคลาย
นนัรน โดยไมลนนับพวกผถูข้หญวิงและเดป็กๆ แมข้หากพวกเขาฆลาแพะแกะและวนัวทนัรงหมด เขากป็สงสนัยวลาจะ
มทเนสืรอพอรนับประทานถขงเดสือนหรสือไมล พระเจข้าตรนัสตอบอยลางมทสทานวนโวหารวลา “พระหนัตถรของ
พระเยโฮวาหรสนัรนไปหรสือ”  คอยดถูตลอไปเถอะ

กดว 11:24-25 โมเสสกป็ออกไปบอกแกต่คนทวัตั้งปวงถนงพระดจารวัสของพระเยโฮวาหต์ 
และทต่านไดจ้รวบรวมพวกผผจ้ใหญต่ในประชาชนไดจ้เจป็ดสยิบคน แตต่งตวัตั้งเขาไวจ้ใหจ้ยดืนรอบ
พลวับพลา 25 แลจ้วพระเยโฮวาหต์เสดป็จลงมาในเมฆและตรวัสกวับโมเสส และเอาวยิญญาณททที่มทอยผต่บน
โมเสสบจ้างใสต่บนพวกผผจ้ใหญต่เจป็ดสยิบคนนวัตั้น และตต่อมาเมดืที่อวยิญญาณอยผต่บนเขาทวัตั้งหลายแลจ้ว เขาทวัตั้ง
หลายกป็พยากรณต์ และไมต่ไดจ้หยชดยวัตั้งเลย จากนนัรนโมเสสกป็รวบรวมเจป็ดสวิบคนนนัรนทททถถูกกทาหนดไวข้
และ “แตต่งตวัตั้งเขาไวจ้ใหจ้ยดืนรอบพลวับพลา” พระเจข้าจขง “เสดป็จลงมาในเมฆและตรนัสกนับโมเสส” จาก
นนัรนพระเจข้าทรงใสลพระววิญญาณของพระองครไวข้ในผถูข้อาวรุโสทนัรงเจป็ดสวิบคนนนัรน เมสืทอพระววิญญาณ
ของพระเจข้าอยถูลบนคนเหลลานนัรน “พวกเขากป็พยากรณร และไมลไดข้หยรุดยนัรงเลย” ภาพทททปรากฏคงคลข้าย
กนับทททเกวิดขขรนในวนันเพป็นเทคอสตรอทกสวิบหข้าศตวรรษตลอมา

กดว 11:26-30 ยวังมทสองคนททที่อยผต่ในคต่าย คนหนนที่งชดืที่อเอลดาด อทกคนหนนที่งชดืที่อเมดาด 
และวยิญญาณอยผต่บนเขา เขาเปป็นคนททที่ไดจ้ลงทะเบทยนไวจ้ แตต่ไมต่ไดจ้มาททที่พลวับพลา เขาพยากรณต์ใน
คต่าย 27 มทชายหนชต่มคนหนนที่งวยิที่งมาบอกโมเสสวต่า "เอลดาดและเมดาดกจาลวังพยากรณต์อยผต่ในคต่าย" 28
และโยชผวาบชตรชายนผนเปป็นผผจ้รวับใชจ้ของโมเสส เปป็นคนหนชต่ม มากลต่าววต่า "โมเสสเจจ้านายของ



ขจ้าพเจจ้า ขอหจ้ามเขาเสทย" 29 แตต่โมเสสบอกเขาวต่า "ทต่านเจป็บรจ้อนแทนเราหรดือ เราใครต่ใหจ้
ประชาชนของพระเยโฮวาหต์เปป็นผผจ้พยากรณต์ทชกคน และใครต่ใหจ้พระเยโฮวาหต์ทรงใสต่วยิญญาณของ
พระองคต์ไวจ้บนเขาเหลต่านวัตั้น" 30 โมเสสและพวกผผจ้ใหญต่ของคนอยิสราเอลกป็กลวับไปคต่าย

ขณะเดทยวกนัน ชายอทกสองคนในคลายชสืทอวลาเอลดาดและเมดาดกป็พยากรณรเชลนกนันเมสืทอพระ
ววิญญาณสถวิตบนเขาทนัรงสอง โยชถูวาผถูข้ชลวยหนรุลมของโมเสสพอทราบเรสืทอง กป็คะยนัรนคะยอโมเสสใหข้
หข้ามพวกเขาเสทย โมเสสตอบเพทยงวลา “เราปรารถนาใหข้ประชากรของพระเยโฮวาหรเปป็นผถูข้พยากรณร
ทรุกคน และปรารถนาใหข้พระเยโฮวาหรทรงใสลววิญญาณของพระองครไวข้บนเขาเหลลานนัรน” เหมสือนททท
พระเยซถูตรนัสบอกพวกสาวกของพระองครในเวลาตลอมาวลา “ผถูข้ใดไมลเปป็นฝลายตลอสถูข้เรา กป็เปป็นฝลายเรา
แลข้ว” (ลถูกา 9:50)

กดว 11:31-35 มทลมพวัดมาจากพระเยโฮวาหต์พาฝผงนกคชต่มมาจากทะเล ใหจ้มาตกอยผต่
ททที่ขจ้างคต่ายรอบคต่ายทชกทยิศหต่างออกไปเปป็นหนทางเดยินววันหนนที่ง สผงพจ้นพดืตั้นดยินประมาณสอง
ศอก 32 ววันนวัตั้นประชาชนกป็ลชกขนตั้นเททที่ยวจวับนกคชต่มทวัตั้งววันและคดืนและตลอดววันรชต่งขนตั้นดจ้วย คนททที่จวับ
ไดจ้นจ้อยททที่สชดไดจ้ถนงสยิบโฮเมอรต์ แลจ้วเขาเอามาวางตากทวัที่วคต่าย 33 เมดืที่อเนดืตั้อยวังตยิดฟวันเขาทวัตั้งหลายอยผต่ 
ยวังรวับประทานไมต่ทวันหมด พระเยโฮวาหต์ทรงกรยิตั้วประชาชนยยิที่งนวัก พระเยโฮวาหต์กป็ทรงประหาร
ประชาชนเสทยดจ้วยภวัยพยิบวัตยิอยต่างรจ้ายแรง 34 เขาจนงเรทยกชดืที่อตจาบลนวัตั้นวต่า ขยิบโรทหวัทธาอาวาหต์ 
เพราะททที่นวัที่นเขาฝวังศพคนทวัตั้งปวงททที่โลภมาก 35 ประชาชนไดจ้ยกเดยินจากขยิบโรทหวัทธาอาวาหต์ถนงฮา
เซโรทและยวับยวัตั้งททที่ฮาเซโรท

ในวนันถนัดมานนัรนพระเจข้าทรงนทาฝถูงนกครุลมมาบนสายลมทททพนัดมาจากทะเล โดยทรงใหข้พวก
มนันตกลงขข้างๆคลายทททพนักเปป็นระยะทางหลางออกไปหนขทงจากแตลละดข้าน นททนลาจะหมายความวลานก
เหลลานทรก ทาลนังบวินอยถูลในระดนับความสถูงไมลเกวินสามฟรุตซขทงททาใหข้พวกมนันถถูกจนับไดข้งลาย ประชาชนจขงใชข้
เวลาตลอดทนัรงวนันและตลอดทนัรงคสืนนนัรนจนับนกครุลม คนทททจนับไดข้นข้อยทททสรุดกป็จนับไดข้ถขงสวิบโฮเมอรร โฮเม
อรรหนขทงมทปรวิมาณเทลากนับประมาณเจป็ดสวิบแกลลอน

ดนังนนัรน ชนชาตวิอวิสราเอลจขงมทนกครุลมปรวิมาณมหาศาล ตลอมาพวกเขาจขงหาววิธทเพสืทอเกป็บรนักษา
นกทททจนับมาไดข้ บางคนกป็ททากรงไวข้ขนังนก คนอสืทนๆกป็อาจฆลานกเหลลานนัรนเลยและทาเกลสือ อยลางไร
กป็ตาม หลนังจากพวกเขาเรวิทมสทาเรวิงสทาราญกนับความเฮงของตนไดข้ไมลนาน (แมข้กระทนั ทงขณะทททเนสืรอยนัง
อยถูลระหวลางซททฟนันของพวกเขา) “พระเยโฮวาหรทรงประหารประชากรเสทยดข้วยโรคระบาดอยลางรข้าย



แรง” คทาทททแปลวลา โรคระบาด (มอวร์คาหร์) มทความหมายไดข้วลา การสนังหารหมถูล พระเจข้าประทานใหข้
ตามคทาขอของพวกเขา แตลทรงใชข้โรคซถูบผอมมายนังจวิตใจของพวกเขา ดถู เพลงสดรุดท 106:15

สถานทททนนัรนจขงกลายเปป็นทททรถูข้จนักในชสืทอ ขยิบโรทหวัทธาอาวาหต์ ซขทงมทความหมายวลา 'หลรุมศพ
แหลงตนัณหา' จากทททนนัทนพวกเขากป็เดวินทางตลอไปยนังฮาเซโรทหลนังจากเหตรุการณรเหลลานนัรนของบทตลอ
ไป ดถู กนันดารววิถท 12:15-16

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 12: กนันดารวยิถรี 12 กลว่าวถทึงเรชชื่องทรีชื่อาโรนและมยิเรรียมบว่นเกรีชื่ยวกนับ
ภรรยาของโมเสส บทนรีนี้แบว่งยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ (1) พระเจม้าทรงตสาหนยิการบว่นของพวกเขาในขม้อ 1-9 
จากนนันี้น (2) การตรีสอนมยิเรรียมและการวยิงวอนของโมเสสในขม้อ 10-16 

กดว 12:1-2 มยิเรทยมและอาโรนไดจ้พผดตยิโมเสส เหตชหญยิงคนเอธยิโอเปทยททที่ทต่านไดจ้
แตต่งงานดจ้วย เพราะโมเสสไดจ้แตต่งงานกวับหญยิงคนเอธยิโอเปทยคนหนนที่ง 2 เขาทวัตั้งสองกลต่าววต่า "พระ
เยโฮวาหต์ตรวัสทางโมเสสคนเดทยวเทต่านวัตั้นจรยิงหรดือ พระองคต์ไมต่ตรวัสทางเราบจ้างหรดือ" พระเยโฮวาหต์
ทรงไดจ้ยยิน

ขณะอยถูลทททสถานทททนทร  “มวิเรทยมและอาโรนไดข้พถูดตวิโมเสส เหตรุหญวิงคนเอธวิโอเปทยททททลานไดข้
แตลงงานดข้วย เพราะโมเสสไดข้แตลงงานกนับหญวิงคนเอธวิโอเปทยคนหนขทง” หลายประเดป็นเรวิทมปรากฏ
ใหข้เหป็น เหป็นไดข้ชนัดวลาโมเสสไดข้แตลงงานใหมล ไมลมทการพถูดถขงนางสวิปโปราหรภรรยาของเขาแตลอยลาง
ใด บางคนสนันนวิษฐานวลานางเสทยชทววิตแลข้วแมข้วลาไมลมทบนันทขกเกททยวกนับเรสืทองนนัรนอยลางแนลนอน คนอสืทนๆ
กป็สนันนวิษฐานวลาโมเสสอาจหยลานางไปแลข้ว ขข้อความตรงนทรบลงบอกจรวิงๆวลาพวกเขามทความสนัมพนันธร
ทททดรุเดสือดและเขาไดข้สลงนางกลนับไปหาบวิดาของนาง (ดถู อพยพ 4:25-26 และอพยพ 18:2) นอกจาก
นทร  ไมลมทการเอลยถขงนางเลยตนัรงแตลนนัรนเปป็นตข้นมา อยลางนข้อยโมเสสกป็แตลงงานใหมล

ภรรยาใหมลของเขาเปป็นหญวิงชาวเอธวิโอเปทยคนหนขทงซขทงหมายความวลานางมทเชสืรอสายแอฟรวิ
กนัน เราไมลทราบชนัดเจนวลานางผวิวดทาหรสือไมล ไมลวลากรณทใด ทนัรงมวิเรทยมและอาโรนตลางกป็ไมลพอใจ
เพราะเรสืทองนทร  เราไมลทราบชนัดเจนวลาพวกเขาไมลพอใจดข้วยเรสืทองทททเขาแตลงงานใหมลหรสือดข้วยเรสืทองผถูข้
หญวิงทททเขาแตลงงานดข้วย ไมลวลากรณทใด ทนัรงมวิเรทยมและอาโรนตลางกป็ตลอวลาโมเสส ทททเปป็นลางยวิทงไปกวลา
นนัรนกป็คสือ พวกเขาตนัรงคทาถามความเปป็นผถูข้นทาของเขา “จรวิงหรสือ ทททพระเยโฮวาหรตรนัสทางโมเสสคน
เดทยวเทลานนัรน พระองครไมลตรนัสทางเราทนัรงสองดข้วยหรสือ” พระเจข้าไดข้ทรงแตลงตนัรงผถูข้นทาคนเดทยวของ



ประชาชนของพระองคร ไมลใชลคณะกรรมการหรสือฝลายบรวิหาร พระเจข้าทรงสนังเกตเหป็นคทาววิจารณร
และการดถูถถูกของพวกเขา

กดว 12:4-9 ทวันใดนวัตั้นพระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสและอาโรนกวับมยิเรทยมวต่า "เจจ้า
ทวัตั้งสามจงออกมาททที่พลวับพลาแหต่งชชมนชม" เขาทวัตั้งสามกป็ออกมา 5 พระเยโฮวาหต์กป็เสดป็จลงมาในเสา
เมฆ ประทวับยดืนททที่ประตผพลวับพลาแหต่งชชมนชม ทรงเรทยกอาโรนและมยิเรทยม เขาทวัตั้งสองกป็มาขจ้างหนจ้า
6 พระองคต์ตรวัสวต่า "จงฟวังถจ้อยคจาของเรา ถจ้าจะมทผผจ้พยากรณต์ทต่ามกลางเจจ้าทวัตั้งหลาย เราพระเยโฮ
วาหต์จะสจาแดงตวัวแกต่ผผจ้นวัตั้นเปป็นนยิมยิต เราจะพผดกวับเขาทางฝวัน 7 สจาหรวับโมเสสผผจ้รวับใชจ้ของเรากป็ไมต่
เปป็นเชต่นนวัตั้น ในวงศต์วานทวัตั้งหมดของเราเขาสวัตยต์ซดืที่อ 8 เราพผดกวับเขาปากตต่อปากอยต่างชวัดเจน ไมต่
พผดเรจ้นลวับ และเขาเหป็นสวัณฐานของพระเยโฮวาหต์ ไฉนเจจ้าไมต่กลวัวททที่จะพผดตยิโมเสสผผจ้รวับใชจ้ของเรา"
9 พระเยโฮวาหต์ทรงกรยิตั้วเขามาก แลจ้วเสดป็จไปเสทย

อยลางไรกป็ตาม พระเจข้าทรงตอบโตข้อาโรนและมวิเรทยมจรวิงๆ พระองครทรงเขข้ามาแทรกแซง
ทนันททดข้วยความจรวิงจนังโดยสนัทงใหข้พวกเขาทนัรงสามไปปรากฏตนัวทททพลนับพลา จากนนัรนพระเจข้า “เสดป็จ
ลงมาในเสาเมฆ และประทนับยสืนทททประตถูพลนับพลาแหลงชรุมนรุมชน”  นนั ทนคงเปป็นภาพทททนลาตสืทนตาและ
นลาสะพรขงกลนัวยวิทงนนัก จากนนัรนพระองครตรนัสสนัทงอาโรนและมวิเรทยมใหข้ออกมาขข้างหนข้าเพสืทอทททพระเจข้า
จะทรงตทาหนวิสนัทงสอนพวกเขาอยลางรรุนแรง นททเทลากนับพระองครทรงบอกพวกเขาวลา หลายครนัร ง
พระองครตรนัสผลานทางผถูข้พยากรณรในความฝนันและนวิมวิตตลางๆ

อยลางไรกป็ตาม “โมเสสผถูข้รนับใชข้ของเรากป็ไมลเปป็นเชลนนนัรน เขาสนัตยรซสืทอในวงศรวานทนัรงหมดของ
เรา” ความหมายกป็คสือ พระเจข้ามวิไดข้ตรนัสกนับโมเสสในความฝนันหรสือนวิมวิตตลางๆเหมสือนทททพระองคร
ทรงททากนับผถูข้พยากรณรทนั ทวๆไป (ซขทงสสืทอวลาตทาแหนลงผถูข้พยากรณรนนัรนมทอยถูลกลอนแลข้ว) แตลพระเจข้าตรนัสกนับ
โมเสส “ปากตลอปาก” (นนัทนคสือ หนข้าตลอหนข้า) โมเสสอยถูลในระดนับชนัรนทททแตกตลาง พระเจข้ามวิไดข้ตรนัส
กนับเขาในนวิมวิตทททคลรุมเครสือ เขาไดข้พวิสถูจนรตนัวแลข้ววลาสนัตยรซสืทอในวงศรวานทนัรงหมดของพระเจข้า นนั ทนคสือ 
สวิทงตลางๆทททเกททยวขข้องกนับพระเจข้า

ดนังนนัรน พระเจข้าจขงตรนัสถามวลาททาไมพวกเขาถขงไมลเกรงกลนัวทททจะตลอวลาผถูข้รนับใชข้ทททพระองคร
ทรงเลสือก “และพระเยโฮวาหรทรงพระพวิโรธเขาทนัรงสองมาก และพระองครกป็เสดป็จไปเสทย” อาโรน



และมวิเรทยมพบวลาตนัวเองตกอยถูลในสถานการณรทททนลากลนัวจรวิงๆ พระเจข้าเองทรงตทสอนพวกเขาทททดถูถถูก
และววิพากษรววิจารณรผถูข้นทาทททพระองครทรงเลสือก

กดว 12:10 เมดืที่อเมฆลอยพจ้นพลวับพลาไป ดผเถยิด มยิเรทยมกป็เปป็นโรคเรดืตั้อน ขาวดชจ
หยิมะ อาโรนหวันไปดผมยิเรทยมและดผเถยิด นางเปป็นโรคเรดืตั้อน เพสืทอแสดงใหข้เหป็นชนัดเจนวลาพระองครไมล
ทรงพอพระทนัย พระเจข้าทรงททาสองสวิทงทททชนัดเจน (1) “เมฆนนัรนลอยขขรนไปจากพลนับพลา” นนั ทนกป็นลาจะ
ททาใหข้พวกเขาฉรุกควิดบข้างแลข้ว (2) “มวิเรทยมกลายเปป็นโรคเรสืร อน ขาวดรุจหวิมะ” เราไมลสามารถคาดเดา
ไดข้วลาเพราะเหตรุใดพระเจข้าถขงไมลทรงจนัดการอาโรนดข้วย อาจเปป็นไดข้วลามวิเรทยมเปป็นหนัวโจกของการ
ววิพากษรววิจารณรครนัร งนทร  เปป็นไปไดข้เชลนกนันทททวลานางในฐานะเปป็นผถูข้หญวิงคนหนขทงควรนอบนข้อมตลอนข้อง
ชายของตน ซขทงเหป็นไดข้ชนัดวลาอยถูลในตทาแหนลงผถูข้นทา อาจเปป็นไดข้วลาพระเจข้าไมลทรงททาใหข้มหาปรุโรหวิต
ของพระองครเปป็นมลทวินไปดข้วยโรคเรสืร อน ไมลวลากรณทใด อาโรนกป็เขข้าใจแลข้วและรถูข้สขกเปป็นทรุกขรแทน
เมสืทอไดข้เหป็นนข้องสาวของตนเปป็นโรคเรสืร อน

กดว 12:11-16 และอาโรนพผดกวับโมเสสวต่า "ขจ้าแตต่เจจ้านายของขจ้าพเจจ้า อนยิจจาเออ๋ย 
ขออยต่าลงโทษบาปเราทวัตั้งสองททที่ไดจ้กระทจาความเขลาและบาปเชต่นนทตั้ 12 ขออยต่าใหจ้มยิเรทยมเปป็น
เหมดือนคนททที่ตายแลจ้ว ดชจคนททที่คลอดจากครรภต์มารดามทเนดืตั้อกชดไปครนที่งหนนที่ง" 13 และโมเสสไดจ้รจ้อง
ทผลพระเยโฮวาหต์วต่า "โอ ขจ้าแตต่พระเจจ้า ขอพระองคต์ทรงรวักษานาง ขจ้าพระองคต์ทผลวยิงวอนตต่อ
พระองคต์" 14 แตต่พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า "ถจ้าพต่อของนางถต่มนจตั้าลายรดหนจ้านาง นางจะ
ละอายอยผต่เจป็ดววันมยิใชต่หรดือ จงกวักนางไวจ้นอกคต่ายเจป็ดววัน ภายหลวังจนงใหจ้กลวับเขจ้ามาไดจ้" 15 ดวังนวัตั้นมยิ
เรทยมจนงถผกกวักอยผต่นอกคต่ายเจป็ดววัน และประชาชนกป็มยิไดจ้ยกเดยินไปจนกวต่ามยิเรทยมกลวับเขจ้ามา
อทก 16 แลจ้วภายหลวังประชาชนกป็ยกเดยินจากตจาบลฮาเซโรทไปตวัตั้งคต่ายอยผต่ททที่ถยิที่นทชรกวันดารปาราน

ความยวิททงใหญลของโมเสสถถูกเผยใหข้เหป็นในการทททเขาทถูลขอเผสืทอพททสาวผถูข้มทความผวิดของตน
ทนันทท จรวิงๆแลข้วเขารวมตนัวเองเขข้าไปดข้วยในความบาปของพททชายและพททสาวของเขาโดยการทททเขา
ใชข้คทาสรรพนามบรุรรุษทททหนขทงพหถูพจนร เขาอข้อนวอนพระเจข้ามวิใหข้ทรงปลลอยใหข้นางอยถูลในสภาพครขทง
ตายหรสือเหมสือนทารกทททคลอดออกมาตาย เขาทถูลขอองครพระผถูข้เปป็นเจข้าใหข้ทรงรนักษานางใหข้หาย 
พระเจข้าทรงตอบกลนับวลาหากบวิดาของนางไดข้ถลมนทราลายรดนาง นางจะไมลอนับอายอยถูลเจป็ดวนันหรสือ

นางไดข้กระททาผวิดตลอพระองครจรวิงๆ พระองครจขงสนัทงใหข้กนักตนัวนางไวข้นอกคลายเปป็นเวลาเจป็ด
วนัน ดนังนนัรน มวิเรทยมจขงถถูกพระเจข้าตทสอนและคลายของชนชาตวิอวิสราเอลไมลไดข้ยกเดวินไปจนกวลานางถถูก



พาตนัวกลนับเขข้ามา หลนังจากนนัรน คลายของชนชาตวิอวิสราเอลจขงยกเดวินเขข้าไปในถวิทนทรุรกนันดารปาราน
ตลอไป

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 13: ขณะทรีชื่การเลว่าเรชชื่องในหนนังสชอกนันดารวยิถรีดสาเนยินตว่อไป เรชชื่องทรีชื่
คาเดชบารเนรียและผถูม้สอดแนมทนันี้งสยิบสองคนกป็ถถูกนสาเสนอ (1) รายละเอรียดเกรีชื่ยวกนับภารกยิจของ
พวกเขาถถูกพบในขม้อ 1-25 และ (2) รายงานของผถูม้สอดแนมเหลว่านนันี้นถถูกบนันททึกไวม้ในขม้อ 26-33

กดว 13:1-2 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 2 "จงสต่งคนไปสอดแนมดผททที่แผต่น
ดยินคานาอวันททที่เราใหจ้แกต่คนอยิสราเอลนวัตั้น จงสต่งคนจากตระกผลของบรรพบชรชษตระกผลละคน ใหจ้ทชก
คนเปป็นหวัวหนจ้าในตระกผลนวัตั้น" พระเจข้าตรนัสสนัทงโมเสสใหข้สลงคนใหข้ไปสทารวจดวินแดนคานาอนัน 
แตลละตระกถูลตข้องสลงคนไปหนขทงคน

กดว 13:3-16 โมเสสจนงใชจ้เขาไปจากถยิที่นทชรกวันดารปารานตามพระดจารวัสของพระ
เยโฮวาหต์ ทชกคนเปป็นหวัวหนจ้าในคนอยิสราเอล 4 ตต่อไปนทตั้เปป็นชดืที่อของคนเหลต่านวัตั้น ชวัมมชวาบชตรชา
ยศวักเกอรต์เปป็นตระกผลรผเบน 5 ชาฟวัทบชตรชายโฮรทเปป็นตระกผลสยิเมโอน 6 คาเลบบชตรชายเยฟชนเนหต์
เปป็นตระกผลยผดาหต์ 7 อยิกาลบชตรชายโยเซฟเปป็นตระกผลอยิสสาคารต์ 8 โฮเชยาบชตรชายนผนเปป็นตระกผล
เอฟราอยิม 9 ปวัลททบชตรชายราฟผเปป็นตระกผลเบนยามยิน 10 กวัดเดทยลบชตรชายโสดทเปป็นตระกผลเศบผ
ลชน 11 ตระกผลโยเซฟคดือตระกผลมนวัสเสหต์มทกวัดดทบชตรชายสชสท 12 อวัมมทเอลบชตรชายเกมวัลลทเปป็น
ตระกผลดาน 13 เสธผรต์บชตรชายมทคาเอลเปป็นตระกผลอาเชอรต์ 14 นาบทบชตรชายโวฟสทเปป็นตระกผลนวัฟ
ทาลท 15 เกอผเอลบชตรชายมาคทเปป็นตระกผลกาด 16 ชดืที่อเหลต่านทตั้เปป็นชดืที่อคนททที่โมเสสใชจ้ไปสอดแนมททที่
แผต่นดยินนวัตั้น และโมเสสเรทยกชดืที่อโฮเชยาบชตรชายนผนวต่า โยชผวา

ผถูข้สอดแนมสวิบสองคนนนัรนถถูกระบรุชสืทอไวข้ มทหมายเหตรุพวิเศษถขงการททท โฮเชยาบชตรชายของ
นผนถถูกโมเสสเรทยกวลา โยชผวา คทาหลนังนทรหมายความวลา 'ผถูข้ชลวยใหข้รอด' หรสือ 'ผถูข้ชลวยใหข้พข้น' และเปป็น
คทาในพระคนัมภทรรเดวิมทททมทความหมายเทลากนับชสืทอ เยซถูในพระคนัมภทรรใหมล

กดว 13:17-20 โมเสสใชจ้เขาทวัตั้งหลายไปสอดแนมททที่แผต่นดยินคานาอวัน และสวัที่งเขาทวัตั้ง
หลายวต่า "จงขนตั้นไปทางใตจ้นทตั้แลจ้วขนตั้นไปตามภผเขา 18 ตรวจดผแผต่นดยินนวัตั้นวต่าเปป็นอยต่างไร และวต่าคน
ททที่อยผต่ในแผต่นดยินนวัตั้นมทกจาลวังแขป็งแรงหรดืออต่อนแอ มทคนนจ้อยหรดือมาก 19 ดผวต่าแผต่นดยินททที่เขาอาศวัยอยผต่



เปป็นอยต่างไรบจ้าง เปป็นแผต่นดยินททที่ดทหรดือเลวอยต่างไร และบจ้านเมดืองททที่เขาอาศวัยอยผต่เปป็นอยต่างไร เปป็น
เตป็นทต์หรดือเปป็นปจ้อมปราการททที่เขจ้มแขป็ง 20 ดผวต่าแผต่นดยินอชดมหรดือจดืด มทปต่าไมจ้หรดือเปลต่า ทต่านทวัตั้ง
หลายจงมทใจกลจ้าหาญ และนจาผลไมจ้ททที่เมดืองนวัตั้นกลวับมาบจ้างดจ้วย" เวลานวัตั้นเปป็นฤดผผลองชต่นสชกรชต่น
แรก

โมเสสจขงสนัทงชายทนัรงสวิบสองคนนทร ใหข้เขข้าไปในแผลนดวินคานาอนันจากเนเกฟ คทาทททแปลวลา ทาง
ทยิศใตจ้ คสือ 'เนเกฟ' และหมายถขงพสืรนทททสลวนใตข้ของดวินแดนคานาอนัน อวิสราเอลตอนใตข้จนถขงทรุกวนันนทร
กป็ถถูกเรทยกโดยชสืทอเดทยวกนันนทร  คสือ เนเกฟ โมเสสจขงสนัทงพวกเขาใหข้ไปตรวจดถูแผลนดวินนนัรน ผถูข้คนทททอาศนัย
อยถูล ลนักษณะเฉพาะตนัวของเมสืองตลางๆ และลนักษณะของชนบท นอกจากนทร  โมเสสสนัทงพวกเขาวลา 
“ทลานทนัรงหลายจงมทใจกลข้าหาญ และนทาผลไมข้แหลงแผลนดวินนนัรนกลนับมาบข้าง” บนัดนทร เวลานนัรนเปป็นฤดถู
ผลองรุลนสรุกรรุลนแรก”

กดว 13:21-25 คนเหลต่านวัตั้นจนงขนตั้นไปสอดแนมแผต่นดยิน ตวัตั้งแตต่ถยิที่นทชรกวันดารศยิน จน
ถนงเรโหบ ททที่ทางเขจ้าเมดืองฮามวัท 22 เขาขนตั้นไปทางใตจ้ถนงเมดืองเฮโบรน และอาหยิมาน เชชวัย และทวัล
มวัย คดือคนอานาคอยผต่ททที่นวัที่น (เมดืองเฮโบรนนทตั้เขาสรจ้างมากต่อนเมดืองโศอวันในอทยยิปตต์ไดจ้เจป็ดปท) 23 เขา
ทวัตั้งหลายมาถนงลจาธารเอชโคลต์ ททที่นวัที่นเขาตวัดองชต่นกยิที่งหนนที่งมทองชต่นพวงหนนที่ง สองคนใชจ้ไมจ้คานหามมา 
เขาเกป็บผลทวับทยิมและมะเดดืที่อมาบจ้าง 24 เขาเรทยกททที่นวัที่นวต่าหจ้วยเอชโคลต์เพราะพวงผลองชต่นซนที่งคน
อยิสราเอลไดจ้ตวัดมาจากททที่นวัที่น 25 ลต่วงมาสทที่สยิบววันเขาทวัตั้งหลายกป็กลวับมาจากการไปสอดแนมททที่แผต่น
ดยินนวัตั้น

ผถูข้สอดแนมทนัรงสวิบสองคนนนัรนจขงเขข้าไปในเนเกฟและมาถขงเฮโบรนซขทงอยถู ลทางทวิศใตข้ของพสืรน
ทททๆ ตลอมากลายเปป็นกรรุงเยรถูซาเลป็ม เมสืองนทร ยนังถถูกกลลาวถขงจนทรุกวนันนทร ในขลาวเหตรุการณรปนัจจรุบนันตลางๆ 
การเดวินทางของพวกเขานทาพาพวกเขาไปจนถขง “เรโหบ ตามทางทททคนเขข้ามายนังเมสืองฮามนัท” อนัน
หลนังนทรหมายถขงซทเรทย ดนังนนัรนพวกเขาเทททยวไปตลอดแผลนดวินนนัรนตนัรงแตลศยินซขทงอยถูลในเขตแดนของเมสือง
เบเออรรเชบาในตอนใตข้สรุดไปจนถขงเขตแดนตอนเหนสือสรุดของแผลนดวินคานาอนันซขทงเปป็นทททๆ มนันอยถู ล
ตวิดกนับซทเรทย

ในเขตแดนเมสืองเฮโบรน พวกเขาเหป็นลถูกหลานของอานาคผถูข้ซขทงเปป็นผถูข้ใหข้ก ทาเนวิดเชสืรอสาย
ของพวกมนรุษยรยนักษร มทการกลลาวถขงความเกลาแกลของเมสืองเฮโบรนซขทงมทอยถู ลมากลอนเมสืองโศอนันใน
อทยวิปตรเสทยอทก ขณะอยถูลในเขตแดนเมสืองเฮโบรน พวกเขาตนัดองรุลนพวงหนขทงมาซขทงมทขนาดใหญลมาก



จนตข้องใชข้คนสองคนหามดข้วยไมข้คาน พวกเขายนังนทาผลทนับทวิมและผลมะเดสืทอของแผลนดวินนนัรนมา
ดข้วย (ลทาธารเอชโคลรมทความหมายตรงตนัววลา ลทาธารแหลงพวงองรุลน) การเดวินทางของพวกเขาไปทนั ทว
แผลนดวินนนัรนใชข้เวลาสททสวิบวนันโดยหลนังจากนนัรนพวกเขากป็กลนับมายนังคลายของอวิสราเอล

กดว 13:26-29 เขาทวัตั้งหลายกลวับมาถนงโมเสสและอาโรน และมาถนงชชมนชมชน
อยิสราเอลในถยิที่นทชรกวันดารปารานททที่คาเดช เขาเลต่าเรดืที่องใหจ้ทต่านทวัตั้งสองและบรรดาคนอยิสราเอลฟวัง 
และใหจ้ดผผลไมจ้แหต่งแผต่นดยินนวัตั้น 27 เขาทวัตั้งหลายเลต่าใหจ้โมเสสฟวังวต่า "ขจ้าพเจจ้าทวัตั้งหลายไดจ้ไปถนงแผต่น
ดยินซนที่งทต่านใชจ้ไป มทนจตั้านมและนจตั้าผนตั้งไหลบรยิบผรณต์ททที่นวัที่นจรยิง และนทที่เปป็นผลไมจ้ของเมดืองนวัตั้น 28 แตต่
คนททที่อยผต่ในเมดืองนวัตั้นมทกจาลวังมากและเมดืองของเขากป็ใหญต่โตมทกจาแพงลจ้อมรอบ นอกจากนวัตั้นขจ้าพเจจ้า
ทวัตั้งหลายยวังเหป็นคนอานาคททที่นวัที่นดจ้วย 29 คนอามาเลขอยผต่ในแผต่นดยินทางใตจ้ คนฮยิตไทตต์ คนเยบชส 
และคนอาโมไรตต์อยผต่บนภผเขา คนคานาอวันอาศวัยอยผต่ททที่รยิมทะเล และตามฝวัที่งแมต่นจตั้าจอรต์แดน"

พอกลนับมา สวิบสองคนนนัรนกป็รายงานตลอโมเสส อาโรนและชรุมนรุมชนทนัรงหมด โดยแสดง
ใหข้พวกเขาเหป็นผลไมข้ของแผลนดวินนนัรน รายงานของพวกเขาเปป็นสลวนผสมของคทาสรรเสรวิญแผลนดวิน
นนัรน แตลกป็มทความสงสนัยและความกลนัวเกททยวกนับความสามารถของพวกเขาทททจะเอาชนะชาวแผลนดวิน
นนัรนดข้วย พวกเขายอมรนับวลาแผลนดวินนนัรนมท “นทร านมและนทราผขรง” ไหลบรวิบถูรณรจรวิงๆ นนั ทนคสือ มนัน
บรวิบถูรณรไปดข้วยความอรุดมสมบถูรณรของธรรมชาตวิ

กระนนัรน พวกเขากป็สงสนัยวลาพวกเขาจะพวิชวิตมนันไดข้หรสือไมล พวกเขาเตสือนวลาผถูข้คนในแผลนดวิน
นนัรนมทก ทาลนังมากและอาศนัยอยถูลในเมสืองตลางๆทททมทก ทาแพงลข้อมรอบ นอกจากนทรพวกเขาบางคนยนังเปป็น
มนรุษยรยนักษรดข้วย พวกเขากลลาวตลอไปถขงชนกลรุลมตลางๆทททอาศนัยอยถูลในแผลนดวินนนัรน นนัทนคสือ คนอามาเลข
ในทวิศใตข้ คนฮวิตไทตร คนเยบรุส และคนอาโมไรตรในภถูเขาทนัรงหลาย และคนคานาอนันทททอยถู ลรวิมทะเล
และตามฝนัทงแมลนทร าจอรรแดน รายงานของพวกเขามทแตลเรสืทองชวนหดหถูลและความสงสนัย

กดว 13:30 แตต่คาเลบไดจ้ใหจ้คนทวัตั้งปวงเงทยบตต่อหนจ้าโมเสสกลต่าววต่า "ใหจ้เราขนตั้น
ไปทวันททและยนดเมดืองนวัตั้น เพราะพวกเรามทกจาลวังสามารถททที่จะเอาชวัยชนะไดจ้" อยลางไรกป็ตาม คาเลบก
ลนับนทาเสนอรายงานของเสทยงสลวนนข้อย ดข้วยความเชสืทอเขาไดข้ใหข้เสทยงบลนของประชาชนเงทยบซขทง
เสทยงบลนนนัรนไดข้ถถูกปลรุกใหข้ลรุกฮสือขขรนแลข้ว คทาแนะนทาของเขานนัรนมทลนักษณะเรทยบงลาย “ใหข้เราขขรนไป
ทนันททและยขดเมสืองนนัรน เพราะพวกเรามทก ทาลนังสามารถทททจะเอาชนัยชนะไดข้” ดข้วยความเชสืทอในพระเจข้า
เขามองเหป็นชนัยชนะ ดข้วยใจสงสนัยคนอสืทนๆทททเหลสือมองเหป็นแตลอรุปสรรค



กดว 13:31-33 ฝต่ายคนทวัตั้งปวงททที่ขนตั้นไปสอดแนมดจ้วยกวันกลต่าววต่า "เราไมต่สามารถสผจ้
คนเหลต่านวัตั้นไดจ้ เพราะเขามทกจาลวังมากกวต่าเรา" 32 และเขาไดจ้กลต่าวรจ้ายเรดืที่องแผต่นดยินททที่เขาไดจ้ไป
สอดแนมมาเลต่าใหจ้คนอยิสราเอลฟวังวต่า "แผต่นดยินททที่เราไดจ้ไปสดืบดผตลอดแลจ้วนวัตั้นเปป็นแผต่นดยินททที่กยินคน
ซนที่งอยผต่ในนวัตั้น บรรดาชาวเมดืองททที่เราเหป็นเปป็นคนรผปรต่างใหญต่โต 33 ททที่นวัที่นเราเหป็นพวกมนชษยต์ยวักษต์ คดือ
บชตรของคนอานาคซนที่งมาจากพวกมนชษยต์ยวักษต์ เราเปป็นเหมดือนตวัตั๊กแตนในสายตาของเรา ในสายตา
ของเขากป็เหมดือนกวัน"

อยลางไรกป็ตาม เสทยงสลวนใหญลของบรรดาผถูข้สอดแนมกป็ทนักทข้วงวลาพวกเขาไมลสามารถ
เอาชนะพวกคนยนักษรแหลงแผลนดวินนนัรนไดข้ซขทงททาใหข้พวกเขาดถูเหมสือนตนั ตื๊กแตนเมสืทอเททยบกนันแลข้ว ดนังนนัรน
ดข้วยใจสงสนัยพวกเขาจขง “กลลาวรข้ายเรสืทองแผลนดวิน” นนัรน

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 14: จสุดสนใจเปลรีชื่ยนไปทรีชื่รายงานของคนสว่วนนม้อยและการ
ปฏยิเสธรายงานนนันี้น รายงานอนันนว่าททึชื่งของคสาทถูลขอของโมเสสถถูกบนันททึกไวม้ ตามมาดม้วยการ
พยิพากษาของพระเจม้าทรีชื่มรีตว่อพวกคนสอดแนมทรีชื่มรีใจไมว่เชชชื่อและการประกาศเรชชื่องการรว่อนเรว่เปป็น
เวลาสรีชื่สยิบปรี ผลทรีชื่เกยิดขทึนี้นตามมาของภารกยิจนนันี้นของพวกผถูม้สอดแนมแสดงใหม้เหป็นถทึงความไมว่เชชชื่อ
และคสาประกาศของพระเจม้าเรชชื่องการรว่อนเรว่เปป็นเวลาสรีชื่สยิบปรี

กดว 14:1-4 แลจ้วบรรดาชชมนชมชนนวัตั้นกป็รจ้องลวัที่นขนตั้นมา ประชาชนรจ้องไหจ้ในคดืน
ววันนวัตั้น 2 บรรดาคนอยิสราเอลไดจ้บต่นวต่าโมเสสและอาโรน ชชมนชมชนทวัตั้งหมดกลต่าวแกต่ทต่านวต่า "ใหจ้
เราตายเสทยททที่แผต่นดยินอทยยิปตต์ หรดือใหจ้เราตายเสทยททที่ถยิที่นทชรกวันดารนทตั้กป็ดทกวต่า 3 พระเยโฮวาหต์นจาเราเขจ้า
มาในประเทศนทตั้ใหจ้ตายดจ้วยดาบทจาไมเลต่า ลผกเมทยของเราตจ้องตกเปป็นเหยดืที่อ ททที่เราจะกลวับไปอทยยิปตต์ไมต่
ดทกวต่าหรดือ" 4 เขาพผดแกต่กวันและกวันวต่า "ใหจ้เราตวัตั้งคนหนนที่งขนตั้นเปป็นหวัวหนจ้าแลจ้วกลวับไปยวังอทยยิปตต์
เถยิด"

หลนังจากไดข้ยวินรายงานของผถูข้สอดแนมขทรสงสนัยสวิบคนนนัรน “บรรดาชรุมนรุมชนนนัรนกป็รข้องลนั ทน
ขขรนมา ประชาชนรข้องไหข้ในคสืนวนันนนัรน” ความเหป็นของสาธารณชนถถูกชนักจถูงโดยคนสลวนนข้อยจรวิงๆ
ดนังนนัรน ชนชาตวิอวิสราเอลโดยรวมจขง “บลนวลาโมเสสและอาโรน” คทาทททแปลวลา บต่นวต่า (ลถูวนร์) มทความ
หมายวลาการบลน พวกเขาบลนวลา “ใหข้เราตายเสทยทททแผลนดวินอทยวิปตร หรสือใหข้เราตายเสทยทททถวิทนทรุรกนันดาร
นทรกป็ดทกวลา”



ทนัรงๆทททพวกเขาไดข้รนับพระสนัญญาตลางๆของพระเจข้าและการชลวยใหข้พข้นและการเลทรยงดถูอนันนลา
อนัศจรรยรของพระองครมาจนถขงบนัดนทร  แตลชนชาตวิอวิสราเอลกป็อข้างวลาพวกเขาขอตายแบบทาสใน
อทยวิปตรดทกวลา พวกเขาถขงขนาดกลลาวหาพระเจข้าวลาทรงนทาพวกเขามาตายทททนนั ทนดข้วยซทรา ดนังนนัรน พวก
เขาจขงเกวิดความควิดทททจะเลสือกผถูข้นทาอทกคนเพสืทอพาพวกเขากลนับไปยนังอทยวิปตร พวกเขายวินดททททจะกลนับไป
สถูลการเปป็นทาสซขทงพระเจข้าไดข้ทรงชลวยใหข้พข้นจากมนันมาแลข้วอยลางเปททยมพระกรรุณา ชลางเปป็นการดถู
หมวิทนพระววิญญาณแหลงพระครุณของพระเจข้าจรวิงๆ เมสืทอถขงคราวยากลทาบาก ชนชาตวิอวิสราเอลไมลไดข้
พขทงพาพระเจข้าของตน สลวนใหญลแลข้ว พวกเขาไมลยอมถถูกกลลาวหาเลยวลาดทาเนวินชทววิตโดยความเชสืทอ

กดว 14:5-6 โมเสสกวับอาโรนไดจ้ซบหนจ้าลงถนงพดืตั้นดยินตต่อหนจ้าททที่ประชชมทวัตั้งหมด
ของชชมนชมชนอยิสราเอล 6 และโยชผวาบชตรชายนผนกวับคาเลบบชตรชายเยฟชนเนหต์ เปป็นผผจ้ททที่ไดจ้รต่วมไป
สอดแนมททที่แผต่นดยินนวัตั้น ไดจ้ฉทกเสดืตั้อผจ้าของตน พอไดข้ยวินความโงลเขลานทร  “โมเสสกนับอาโรนไดข้ซบ
หนข้าลงถขงพสืรนดวิน” สลวนโยชถูวาและคาเลบ “ไดข้ฉทกเสสืรอผข้าของตน” (อยลางหลนังนทร เปป็นธรรมเนทยมของ
ชาวตะวนันออกทททมทมานานซขทงเปป็นการแสดงออกถขงความโศกเศรข้าหรสือความโกรธ)

กดว 14:7-9 และกลต่าวแกต่บรรดาชชมนชมชนอยิสราเอลวต่า "แผต่นดยินททที่เราไดจ้เททที่ยว
สอดแนมดผตลอดนวัตั้นเปป็นแผต่นดยินททที่ดทเหลดือเกยิน 8 ถจ้าพระเยโฮวาหต์พอพระทวัยในพวกเรา พระองคต์
จะทรงนจาเราเขจ้าไปในแผต่นดยินนทตั้ และทรงประทานแกต่เรา เปป็นแผต่นดยินททที่มทนจตั้านมและนจตั้าผนตั้งไหล
บรยิบผรณต์ 9 ขอแตต่อยต่าใหจ้พวกเรากบฏตต่อพระเยโฮวาหต์เทต่านวัตั้น อยต่ากลวัวชาวแผต่นดยินนวัตั้น เพราะเขา
ทวัตั้งหลายเปป็นขนมของเราแลจ้ว รต่มฤทธยิธิ์ของเขากป็สผญไปแลจ้ว พระเยโฮวาหต์สถยิตฝต่ายเรา อยต่ากลวัวเขา
เลย"

โยชถูวาและคาเลบจขงพถูดกนับชรุมนรุมชนอวิสราเอลทททมารวมตนัวกนัน กลอนอสืทนพวกเขากลลาววลา
แผลนดวินนนัรนเปป็น “แผลนดวินทททดทเหลสือเกวิน” นอกจากนทรพวกเขาชทร ใหข้เหป็นวลา “ถข้าพระเยโฮวาหรพอ
พระทนัยในพวกเรา พระองครจะทรงนทาเราเขข้าไปในแผลนดวินนทร  และทรงประทานแกลเรา เปป็นแผลน
ดวินทททมทนทร านมและนทราผขรงไหลบรวิบถูรณร” นอกจากนทร  พวกเขายนังเตสือนสตวิเพสืทอนรลวมชาตวิของตนวลา 
“ขอแตลอยลาใหข้พวกเรากบฏตลอพระเยโฮวาหรเทลานนัรน อยลากลนัวชาวแผลนดวินนนัรน เพราะเขาทนัรงหลาย
เปป็นขนมของเราแลข้ว รลมฤทธวิธ ของเขากป็สถูญไปแลข้ว พระเยโฮวาหรสถวิตฝลายเรา อยลากลนัวเขาเลย”

เหป็นไดข้ชนัดวลาคาเลบและโยชถูวาไมลเพทยงมทความเชสืทอเทลานนัรน แตลเขาทนัรงสองมทความเตป็มใจทททจะ
เชสืทอฟนังดข้วย พระเจข้าผถูข้ไดข้ทรงสนัญญาวลาจะยกแผลนดวินนนัรนใหข้แกลพวกเขาทรงสามารถทททจะยกแผลนดวิน



นนัรนใหข้แกลพวกเขาไดข้จรวิงๆ ในการหนรุนใจเพสืทอนรลวมชาตวิของตน เขาทนัรงสองเตสือนสตวิคนเหลลานนัรน
ไมลใหข้กบฏตลอองครพระผถูข้เปป็นเจข้าและไมลใหข้กลนัวประชาชนของแผลนดวินนนัรน คทาเปรทยบของเขาทนัรง
สองทททวลาคนคานาอนันนนัรนเปป็นขนม กป็หมายความวลา พวกเราจะรนับประทานพวกเขาทนัรงเปป็นๆ “พวก
เขาจะเปป็นหมถูในอวย” เพราะอะไรนละหรสือ “พระเยโฮวาหรสถวิตฝลายเรา” ดข้วยเหตรุนทร  เขาทนัรงสองจขง
ลสืมกลนัวไปเลย ความเชสืทอของเขาทนัรงสองจขงปรากฏชนัดเจน

กดว 14:10 แตต่ชชมนชมชนทวัตั้งหมดนวัตั้นพผดกวันวต่าใหจ้เอากจ้อนหยินขวจ้างเขาเสทย ขณะ
นวัตั้นสงต่าราศทของพระเยโฮวาหต์ปรากฏททที่พลวับพลาแหต่งชชมนชมตต่อหนจ้าบรรดาคนอยิสราเอล

นลาเศรข้าทททชรุมนรุมชนอวิสราเอลกลนับขถูลวลาจะเอาหวินขวข้างคาเลบและโยชถูวา ขณะเดทยวกนัน 
“สงลาราศทของพระเยโฮวาหรปรากฏทททพลนับพลา” นนั ทนไมลใชลเรสืทองบนังเอวิญ พระเจข้าไมลเพทยงปรากฏตนัว
เพสืทอเอลยถขงความไมลพอพระทนัยของพระองครในเรสืทองนทร เทลานนัรน แตลพระองครทรงททาเชลนนนัรน ณ เวลา
นนัรนเพสืทอหนันเหความสนใจของชนชาตวิอวิสราเอลไปจากการเอาหวินขวข้างสองคนนนัรนทททมทความเชสืทอ
และความซสืทอตรงทททจะเชสืทอฟนังพระเจข้าในเรสืทองนทรดข้วย

กดว 14:11-12 และพระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า "ชนชาตยินทตั้จะสบประมาทเรา
นานสวักเทต่าใด แมจ้วต่าเราไดจ้กระทจาหมายสจาควัญตต่างๆทต่ามกลางเขามาแลจ้ว เขาทวัตั้งหลายจะไมต่เชดืที่อเรา
นานเทต่าใด 12 เราจะประหารเขาเสทยดจ้วยโรครจ้ายและตวัดเขาเสทยจากการสดืบมรดก เราจะกระทจาใหจ้
เจจ้าเปป็นประเทศใหญต่โตและแขป็งแรงกวต่าเขาอทก"

พระองครจขงถามโมเสสวลาพระองครจะตข้องทนประชาชนทททมทใจไมลเชสืทอนทร อทกนานเทลาใด 
พระเจข้ากลนับประกาศวลาพระองครจะทรง “ประหารเขาเสทยดข้วยโรครข้ายและตนัดเขาเสทยจากการสสืบ
มรดก เราจะกระททาใหข้เจข้าเปป็นประเทศใหญลโตและแขป็งแรงกวลาเขาอทก” สทาหรนับพระเจข้าแลข้ว 
พระองครทรงพรข้อมทททจะเรวิทมใหมลหมดและสรข้างชนชาตวิใหมลผลานทางโมเสส พระองครทรงเหลสืออด
เตป็มทนกนับความดสืรอดข้าน ความไมลเชสืทอ และการไมลเชสืทอฟนังของชนชาตวิอวิสราเอล

กดว 14:13-19 แตต่โมเสสไดจ้กราบทผลพระเยโฮวาหต์วต่า "ชาวอทยยิปตต์จะไดจ้ยยินเรดืที่องนทตั้ 
(เพราะพระองคต์ทรงพาชาตยินทตั้ออกมาจากทต่ามกลางเขาดจ้วยฤทธานชภาพของพระองคต์) 14 ชาว
อทยยิปตต์จะเลต่าความนวัตั้นแกต่ชาวประเทศนทตั้ ขจ้าแตต่พระเยโฮวาหต์ เขาทวัตั้งหลายไดจ้ยยินวต่าพระองคต์สถยิต
ทต่ามกลางชนชาตยินทตั้ ขจ้าแตต่พระเยโฮวาหต์ เขาไดจ้เหป็นพระพวักตรต์ของพระองคต์ เมฆของพระองคต์ตวัตั้ง
อยผต่เหนดือเขาทวัตั้งหลาย พระองคต์ทรงนจาเขาในเวลากลางววันดจ้วยเสาเมฆ และในกลางคดืนดจ้วยเสา



เพลยิง 15 บวัดนทตั้ถจ้าพระองคต์จะทรงประหารชนชาตยินทตั้ดชจคนๆเดทยว ประเทศทวัตั้งหลายททที่ไดจ้ยยิน
กยิตตยิศวัพทต์ถนงพระองคต์จะพผดกวันวต่า 16 `เพราะพระเยโฮวาหต์ไมต่สามารถพาชนชาตยินทตั้ไปถนงแผต่นดยิน
ททที่พระองคต์ทรงปฏยิญาณไวจ้แกต่เขานวัตั้นไมต่ไดจ้ พระองคต์จนงทรงประหารเขาเสทยททที่ในถยิที่นทชรกวันดาร' 
17 บวัดนทตั้ขจ้าพระองคต์ทผลวยิงวอน ขอพระองคต์ทรงบวันดาลใหจ้ฤทธยิธิ์อจานาจขององคต์พระผผจ้เปป็นเจจ้าใหจ้
ใหญต่ยยิที่งดวังพระสวัญญาททที่วต่า 18 `พระเยโฮวาหต์ทรงพระพยิโรธชจ้า ทรงอชดมในความเมตตา ทรง
โปรดยกโทษความชวัที่วชจ้าและใหจ้อภวัยการละเมยิด แตต่ถดือวต่าไมต่มทโทษหามยิไดจ้ ใหจ้โทษเพราะความชวัที่ว
ชจ้าของบยิดาตกทอดไปถนงลผกหลานสามชวัที่วสทที่ชวัที่วอายช' 19 ขอทรงประทานอภวัยความชวัที่วชจ้าของ
ชนชาตยินทตั้ตามความยยิที่งใหญต่แหต่งความเมตตาของพระองคต์ ดวังททที่พระองคต์ทรงประทานอภวัยชนชาตยิ
นทตั้ตวัตั้งแตต่อทยยิปตต์จนบวัดนทตั้"

สวิทงทททตามมากป็คสือ ตนัวอยลางทททยวิทงใหญลทททสรุดตนัวอยลางหนขทงของคทาอธวิษฐานเผสืทอผถูข้อสืทนซขทงมทบนันทขก
ไวข้ในพระคนัมภทรร โมเสสในตนัวอยลางนทร เปป็นแบบของพระครวิสตรในการทททเขาทถูลขอเผสืทอผถูข้คนของเขา 
เขากลายเปป็นผถูข้เสนอความแทนตลอพระพนักตรรพระบวิดาในสวรรคร มนันนลาทขทงมากขขรนไปอทกในการททท
โมเสส ‘ยกเหตรุผล’ โตข้แยข้งนทราพระทนัยทททตรนัสไวข้แลข้วในเรสืทองนทร  ดนังทททบนันทขกนทร จะแสดงใหข้เหป็น อนันททท
จรวิงแลข้วโมเสสประสบความสทาเรป็จในการเปลททยนพระประสงครและพระดทารวิของพระเจข้าผลาน
ทางการอธวิษฐานเผสืทอ แนลททเดทยว คทาอธวิษฐานอนันรข้อนรนของผถูข้ชอบธรรมมทพลนังมากททาใหข้เกวิดผล 
เราควรหมายเหตรุองครประกอบตลางๆของการอธวิษฐานเผสืทออนันยวิทงใหญลนทร

(1) เขาเตสือนความจทาพระเจข้ากลอนวลา คนอทยวิปตรจะควิดยนังไง (2) เขาเตสือนพระเจข้าวลาชนชาตวิ
อสืทนๆในเขตแดนนนัรนจะควิดยนังไง นนัทนคสือ พระเจข้าทรงนทาประชาชนเหลลานทร ออกมาจากอทยวิปตรและไมล
สามารถนทาพวกเขาไปถขงแผลนดวินนนัรนทททพระองครไดข้ทรงสนัญญาไวข้ก นับพวกเขา เหตรุฉะนนัรน พระองคร
จขงฆลาพวกเขาเสทย (เราควรหมายเหตรุไวข้วลา โมเสสสนังเกตวลาชนชาตวิทนัรงหลายแหลงภถูมวิภาคนนัรนตลาง
ทราบดทถขงแผนการของพระเจข้าทททจะยกแผลนดวินคานาอนันใหข้แกลชนชาตวิอวิสราเอล)

(3) โมเสสสรรเสรวิญฤทธวิธ เดชของพระเจข้าตลอไป (4) เพสืทอบรรลรุผลดนังกลลาวเขายกขข้อความ
จาก อพยพ 34:6-7 โดยเตสือนใหข้พระเจข้าระลขกถขงความอดทนนาน พระเมตตา และการยกโทษ
รวมถขงการพวิพากษาอนันยวิทงใหญลของพระองคร (5) โมเสสจขงววิงวอนพระเจข้าวลา “ขอทรงประทาน
อภนัยความชนั ทวชข้าของชนชาตวินทร ตามความยวิทงใหญลแหลงความเมตตาของพระองคร ดนังทททพระองครทรง
ประทานอภนัยชนชาตวินทร ตนัรงแตลอทยวิปตรจนบนัดนทร ”



ในเหตรุการณรตอนนทรทนัรงหมด เราไดข้เหป็นถขงบรุคลวิกของพระเจข้า (1) พระองครทรงไมลพอ
พระทนัยและโกรธเมสืทอประชาชนทททพระองครไดข้ทรงไถลมาแลข้วนนัรนมทใจไมลเชสืทอ (2) พระองครทรงยอม
ฟนังเหตรุผลโตข้แยข้งและการววิงวอนของโมเสส (3) พระองครทรงถถูกโนข้มนข้าวจนเปลททยนพระทนัย
เพราะคทาอธวิษฐานววิงวอนของโมเสส

กดว 14:20-23 แลจ้วพระเยโฮวาหต์จนงตรวัสวต่า "เราใหจ้อภวัยตามคจาของเจจ้า 21 แตต่
แทจ้จรยิง เรามทชทวยิตอยผต่แนต่ฉวันใด และบรรดาโลกจะเตป็มไปดจ้วยสงต่าราศทของพระเยโฮวาหต์แนต่ฉวันใด  

22 คนทวัตั้งหลายททที่ไดจ้เหป็นสงต่าราศทของเรา และไดจ้เหป็นการอวัศจรรยต์ตต่างๆททที่เราไดจ้กระทจาในอทยยิปตต์
และในถยิที่นทชรกวันดาร และยวังไดจ้ทดลองเรามาตวัตั้งสยิบครวัตั้ง และยวังมยิไดจ้ฟวังเสทยงของเรา  23 คนเหลต่านทตั้
จะมยิไดจ้เหป็นแผต่นดยินททที่เราปฏยิญาณไวจ้กวับปผต่ยาตายายของเขาฉวันนวัตั้น คนทวัตั้งปวงททที่สบประมาทเราจะ
ไมต่ไดจ้เหป็นแผต่นดยินนวัตั้นสวักคนเดทยว

พระองครทรงตอบกลนับคทาขอของโมเสส “เราใหข้อภนัยตามคทาของเจข้า” คทาทททแปลวลา ใหจ้อภวัย 
(ซอวร์ลนัค) มทความหมายดข้วยวลา ‘การยกโทษ’ อยลางไรกป็ตาม พระเจข้าทรงเตสือนตลอไปและทรง
สาบานโดยการทรงอยถูลดข้วยพระองครเองของพระองครวลา “บรรดาโลกจะเตป็มไปดข้วยสงลาราศทของ
พระเยโฮวาหร” คทากรวิยาอยถูลในรถูปไมลสมบถูรณรซขทงสามารถ (และในกรณทนทรนลาจะใชล) หมายถขงการ  
กระททาทททเสรป็จสมบถูรณรแลข้วในอดทต ดนังนนัรน ความหมายกป็คสือ ‘ทนั ทวทนัรงแผลนดวินโลกไดข้ถถูกททาใหข้เตป็มไป
ดข้วยสงลาราศทขององครพระผถูข้เปป็นเจข้าแลข้ว ฯลฯ’ ความหมายนนัรนมทอยถูลตลอไปขณะทททพระเจข้าทรงเตสือน
ความจทาโมเสสอยลางยลอๆวลาชนชาตวิอวิสราเอลไดข้เหป็นสงลาราศทและการอนัศจรรยรตลางๆของพระองคร
แลข้วตนัรงแตลอทยวิปตรมาจนถขงโมงนนัรน

นอกจากนทร  พระเจข้าทรงหมายเหตรุตลอไปวลาชนชาตวิอวิสราเอลไดข้ “ทดลองเรามาตนัรงสวิบครนัร ง 
และยนังมวิไดข้ฟนังเสทยงของเรา” การทดลองพระเจข้าทนัรงสวิบครนัร งนนัรนนลาจะเปป็น สองครนัร งททททะเลนนัรน 
(อพยพ 14:11,12), สองครนัร งเกททยวกนับนทรา (อพยพ 15:23,24; 17:2), สองครนัร งเกททยวกนับมานา (อพยพ 
16:2,20, 27, กนันดารววิถท 11:4) สองครนัร งเกททยวกนับนกครุลม (อพยพ 16:12, กนันดารววิถท 11:4) ครนัร งหนขทง
เพราะรถูปวนัวนนัรน (อพยพ 32:1-7) และครนัร งหนขทงในถวิทนทรุรกนันดารแหลงปาราน (กนันดารววิถท 14:1-4) 
ซขทงครนัร งสรุดทข้ายและเปป็นครนัร งทททสวิบคสือ การทดลองทททเกวิดขขรนขณะนทร



ดข้วยเหตรุนทร  พระเจข้าจขงกลลาวคทาตนัดสวินของพระองคร “คนเหลลานทร จะมวิไดข้เหป็นแผลนดวินทททเรา
ปฏวิญาณไวข้กนับปถูลยลาตายายของเขาฉนันนนัรน คนทนัรงปวงทททสบประมาทเราจะไมลไดข้เหป็นแผลนดวินนนัรนสนัก
คนเดทยว”

กดว 14:24 แตต่สต่วนคาเลบผผจ้รวับใชจ้ของเรา เพราะมทจยิตใจตต่างกวันและไดจ้ตามเรา
มาอยต่างเตป็มททที่ เรากป็จะไดจ้นจาเขาไปถนงแผต่นดยินททที่เขาไดจ้ไปมาและเชดืตั้อสายของเขาจะไดจ้กรรมสยิทธยิธิ์
เมดืองนวัตั้น อยลางไรกป็ตาม พระเจข้าทรงอข้างอวิงถขงคาเลบผถูข้รนับใชข้ของพระองคร เพราะเขามทจวิตใจอทก
แบบอยถูลกนับตนัวและไดข้ตวิดตามพระองครมาอยลางเตป็มททท เมสืทอเททยบกนันแลข้ว คาเลบมทจวิตใจทททเชสืทอฟนังและ
เตป็มใจทททจะกข้าวไปขข้างหนข้าโดยวางใจพระเจข้า เขาไดข้ตวิดตามองครพระผถูข้เปป็นเจข้าอยลางสรุดจวิตสรุดใจ
มากกวลาใคร พระเจข้าจขงทรงสนัญญาวลา “เรากป็จะไดข้นทาเขาไปถขงแผลนดวินทททเขาไดข้ไปมาและเชสืรอสาย
ของเขาจะไดข้กรรมสวิทธวิธ เมสืองนนัรน”

กดว 14:25 (พวกอามาเลขและพวกคานาอวันอยผต่ททที่หวต่างเขา) พรชต่งนทตั้เจจ้าจงกลวับ
ไปในถยิที่นทชรกวันดารตามทางถนงทะเลแดง" พระเจข้าประทานคทาสนัทงเพวิทมเตวิมแกลโมเสส พระองครทรง
เตสือนวลาคนอามาเลขและคนคานาอนันอยถูลในหรุบเขาทททอยถูลใกลข้เคทยง ดข้วยเหตรุนทร  พระองครจขงสนัทงโมเสส
ใหข้นทาชนชาตวิอวิสราเอลใหข้หนันกลนับเขข้าไปในถวิทนทรุรกนันดารซขทงไปทางทะเลแดงในวนันถนัดไป

กดว 14:26-35 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสและอาโรนวต่า 27 "เราจะทนชชมนชม
ชนชวัที่วรจ้ายนทตั้บต่นตต่อเรานานสวักเทต่าใด เราไดจ้ยยินเสทยงบต่นของคนอยิสราเอลซนที่งเขาบต่นวต่าเรา  28 เจจ้าจง
กลต่าวแกต่เขาวต่า พระเยโฮวาหต์ตรวัสวต่า `เรามทชทวยิตอยผต่แนต่ฉวันใด เราจะกระทจาสยิที่งททที่เจจ้าทวัตั้งหลายบต่นใหจ้
เราไดจ้ยยินแกต่เจจ้าฉวันนวัตั้น 29 ซากศพของเจจ้าจะตกหลต่นอยผต่ในถยิที่นทชรกวันดารนทตั้ จจานวนคนทวัตั้งหมด
ของเจจ้านวับตวัตั้งแตต่อายชยทที่สยิบปทขนตั้นไป ผผจ้ใดททที่บต่นวต่าเรา  30 จะไมต่มทสวักคนหนนที่งททที่มาถนงแผต่นดยินททที่เรา
ปฏยิญาณวต่าจะใหจ้เจจ้าอาศวัยอยผต่ เวจ้นแตต่คาเลบบชตรชายเยฟชนเนหต์และโยชผวาบชตรชายนผน 31 แตต่ลผก
เลป็กททที่เจจ้าทวัตั้งหลายวต่าจะเปป็นเหยดืที่อนวัตั้นเราจะพาเขาทวัตั้งหลายเขจ้าไป และเขาจะรผจ้จวักแผต่นดยินททที่เจจ้าทวัตั้ง
หลายไดจ้สบประมาท 32 สต่วนเจจ้าทวัตั้งหลาย ศพของเจจ้าจะตกหลต่นอยผต่ในถยิที่นทชรกวันดารนทตั้ 33 ลผก
หลานของเจจ้าทวัตั้งหลายจะพเนจรอยผต่ในถยิที่นทชรกวันดารถนงสทที่สยิบปท เขาจะทนโทษการเลต่นชผจ้ของเจจ้า 
จนกวต่าจจานวนซากศพของเจจ้าจะอยผต่ในถยิที่นทชรกวันดารนทตั้ครบ 34 ตามจจานวนววันททที่เจจ้าเขจ้าไป
สอดแนมในแผต่นดยินนวัตั้นซนที่งมทสทที่สยิบววัน ววันหนนที่งจะเปป็นปทหนนที่ง เจจ้าทวัตั้งหลายจะรวับโทษความชวัที่วชจ้า
ของเจจ้าอยผต่สทที่สยิบปท เจจ้าทวัตั้งหลายจะทราบถนงการฝต่าฝดืนคจาสวัญญาของเรา  35 เราผผจ้เปป็นพระเยโฮวาหต์



ไดจ้ลวัที่นวาจาแลจ้ว เราจะกระทจาดวังนวัตั้นแกต่บรรดาชชมนชมชนททที่ชวัที่วรจ้ายซนที่งรต่วมกวันคยิดตต่อสผจ้เรา เขาจะสยิตั้น
สชดลงในถยิที่นทชรกวันดาร เขาจะตายอยผต่ททที่นวัที่น"

พระเจข้าทรงแสดงความไมลพอพระทนัยของพระองครทททมทตลอชนชาตวิอวิสราเอลตลอไป ดข้วยเหตรุ
นทร  ซากศพของคนรรุลนนนัรนทททเปป็นคนกบฏซขทงมทอายรุยททสวิบปทขขรนไปจะตกในถวิทนทรุรกนันดาร พวกเขาจะไมล
ไดข้รนับอนรุญาตใหข้เหป็นแผลนดวินททททรงสนัญญาไวข้ ขข้อยกเวข้นสามประการสทาหรนับการพวิพากษานนัรนถถูก
กลลาวถขง นนัทนคสือ (1) คาเลบ, (2) โยชถูวา และ (3) ลถูกหลานเลป็กๆของพวกเขา

พระเจข้าทรงตลอวลาพวกเขาดข้วยเรสืทองตรงขข้ามทททวลาพวกเขาอข้างวลาลถูกหลานเลป็กๆของพวกเขา
จะตกเปป็นเหยสืทอหากพวกเขาพยายามเขข้าไปในแผลนดวินนนัรน แทนทททจะเปป็นเชลนนนัรน ลถูกหลานเลป็กๆ
เหลลานนัรนกลนับเปป็นผถูข้ทททไดข้รนับอนรุญาตใหข้เขข้าไปในแผลนดวินนนัรน อยลางไรกป็ตาม ลถูกหลานของพวกเขา
จะตข้องพเนจรเปป็นเวลาสททสวิบปทในถวิทนทรุรกนันดารนนัรนเสทยกลอน จทานวนปทแหลงการพเนจรจะเทลากนับ
จทานวนวนันทททคนสอดแนมไดข้ไปคข้นดถูแผลนดวินนนัรน

นททเปป็นครนัร งแรกทททพระเจข้าทรงกลลาวโทษชนชาตวิอวิสราเอลดข้วยเรสืทองการเลต่นชผจ้ มนันหมายถขง
ความไมลซสืทอสนัตยรฝลายววิญญาณตลอพระเจข้าของพวกเขา วลทหลนังของขข้อ 34 มทความหมายวลา ‘แลข้วเจข้า
ทนัรงหลายจะทราบถขงความขนัดแยข้งของเราทททมทตลอพวกเจข้า’ พระองครทรงปวิดทข้ายดข้วยคทาเตสือนทททวลา 
พระองครจะทรงททาเชลนนนัรนอยลางแนลนอน “เขาจะสวิรนสรุดลงในถวิทนทรุรกนันดาร เขาจะตายอยถูลทททนนัทน”

กดว 14:36-38 คนททที่โมเสสใชจ้ไปสอดแนมททที่แผต่นดยิน ผผจ้ททที่กลวับมาเลต่าความใสต่รจ้าย
แผต่นดยินนวัตั้น ซนที่งกระทจาใหจ้บรรดาชชมนชมชนบต่นวต่าโมเสส 37 คนททที่มารายงานความรจ้ายเรดืที่องแผต่นดยิน
นวัตั้นไดจ้ตายเสทยดจ้วยโรคภวัยตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ 38 แตต่โยชผวาบชตรชายนผน และคาเลบบชตร
ชายเยฟชนเนหต์ในหมผต่คนททที่ไปสอดแนมททที่แผต่นดยินยวังมทชทวยิตอยผต่

พระเจข้ายนังไมลเสรป็จเรสืทอง ผถูข้สอดแนมทนัรงสวิบคนนนัรนทททไดข้ยรุยงใหข้เกวิดการกบฏและความไมลเชสืทอ
ในชนชาตวิอวิสราเอลจขงเสทยชทววิตทททนนั ทนเดทดี๋ยวนนัรนเลย “ดข้วยโรคภนัยตลอพระพนักตรรพระเยโฮวาหร” 
อยลางไรกป็ตาม คาเลบและโยชถูวาไดข้รนับการไวข้ชทววิต

กดว 14:39-40 และโมเสสเลต่าขจ้อความนทตั้ใหจ้คนอยิสราเอลทวัตั้งหมดฟวัง ประชาชนกป็
รจ้องไหจ้โศกเศรจ้ายยิที่งนวัก 40 และคนทวัตั้งปวงไดจ้ลชกขนตั้นแตต่เชจ้า ขนตั้นไปยวังททที่สผงบนภผเขากลต่าววต่า "ดผเถยิด 
เราทวัตั้งหลายมาอยผต่ททที่นทที่แลจ้ว เราจะเขจ้าไปยวังททที่ซนที่งพระเยโฮวาหต์ทรงสวัญญาไวจ้ เพราะเราไดจ้กระทจาผยิด



แลจ้ว" โมเสสจขงประกาศโทษของพระเจข้าทรงมทตลอชนชาตวินนัรนทนัรงหมด ปฏวิกวิรวิยาของพวกเขาคสือ 
ความเศรข้าเสทยใจชนั ทวประเดทดี๋ยวประดด๋าว อยลางไรกป็ตาม ปฏวิกวิรวิยาหลนักๆของพวกเขากป็ยนังเปป็น
พฤตวิกรรมแบบเดวิม แมข้พระเจข้าทรงเตสือนผลานทางโมเสสแลข้วใหข้พวกเขากลนับไปทางทะเลแดง แตล
พวกเขากป็เรวิทมวางแผนทททจะรรุกรานแผลนดวินนนัรนทนันทท พวกเขากลลาวยอมรนับแบบททาไปตามหนข้าทททวลา 
“เราไดข้ททาบาปแลข้ว”

กดว 14:41-45 แตต่โมเสสกลต่าววต่า "เหตชไฉนทต่านขวัดขดืนพระดจารวัสของพระเยโฮ
วาหต์ การนทตั้จะไมต่สจาเรป็จ 42 อยต่าขนตั้นไปเลย เพราะพระเยโฮวาหต์มยิไดจ้อยผต่ทต่ามกลางทต่าน เกลดือกวต่าทต่าน
ทวัตั้งหลายจะลจ้มตายอยผต่ตต่อหนจ้าศวัตรผ 43 เพราะคนอามาเลขและคนคานาอวันอยผต่ขจ้างหนจ้าทต่าน ทต่าน
จะลจ้มลงดจ้วยดาบ เพราะทต่านไดจ้หวันกลวับจากการตามพระเยโฮวาหต์ พระเยโฮวาหต์จะไมต่สถยิต
ทต่ามกลางทต่านทวัตั้งหลาย" 44 แตต่เขาทวัตั้งหลายยวังบวังอาจขนตั้นไปททที่ยวังททที่สผงบนเนยินเขา แตต่หทบพวันธ
สวัญญาแหต่งพระเยโฮวาหต์และโมเสสมยิไดจ้ออกจากคต่าย 45 แลจ้วคนอามาเลขและคนคานาอวันททที่อยผต่
บนเนยินเขานวัตั้นไดจ้ลงมาขวับไลต่เขาใหจ้พต่ายแพจ้จนไปถนงตจาบลโฮรมาหต์

โมเสสเตสือนพวกเขาอยลางจรวิงจนังมวิใหข้ฝลาฝสืนพระบนัญชาของพระเจข้าตลอไปอทกพรข้อมกนับคทา
เตสือนเสรวิมทททวลาพวกเขาจะไมลจทาเรวิญแนล แมข้กระนนัรน “เขาทนัรงหลายยนังบนังอาจขขรนไปยนังทททสถูงบนเนวิน
เขา” อยลางไรกป็ตาม หทบแหลงพนันธสนัญญารวมถขงโมเสสดข้วยกป็ยนังอยถูลกนับททท การสถูข้รบกนับคนอามาเลข
และคนคานาอนันทททเกวิดขขรนตามมากป็จบไมลสวย ชนตลางชาตวิเหลลานทร  “ลงมาขนับไลลเขาใหข้พลายแพข้” คทาททท
แปลวลา ทจาใหจ้พต่ายแพจ้ (คอวร์ธาธ) มทความหมายวลา ‘ททาใหข้แตกพลาย’, ‘บดขยทร’ หรสือ ‘ททาใหข้แตก
กระจาย’

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 15: ในบทถนัดมานรีนี้ (1) รายละเอรียดเพยิชื่มเตยิมเกรีชื่ยวกนับบนัญญนัตยิเรชชื่อง
เครชชื่องธนัญญบถูชาและเครชชื่องดชชื่มบถูชาไดม้ถถูกใหม้ไวม้ในขม้อ 1-12 (2) กฎระเบรียบตว่างๆเกรีชื่ยวกนับคน
ตว่างดม้าวถถูกนสาเสนอในขม้อ 14-21 (3) รายละเอรียดเพยิชื่มเตยิมเกรีชื่ยวกนับเครชชื่องสนัตวบถูชาสสาหรนับความ
บาปทรีชื่ทสาไปโดยไมว่รถูม้ถถูกใหม้ไวม้ในขม้อ 22-29 (4) บทลงโทษสสาหรนับการทสาบาปโดยเจตนาและคน
หนทึชื่งทรีชื่ฝว่าฝชนวนันสะบาโตถถูกหยินขวม้างตายในขม้อ 30-36 และ (5) บนัญญนัตยิเรชชื่องพถูว่หม้อยชายเสชนี้อถถูก
กลว่าวถทึงในขม้อ 37-41



กดว 15:1-29 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 2 “จงกลต่าวแกต่คนอยิสราเอลวต่า เมดืที่อ
เจจ้าทวัตั้งหลายจะเขจ้าในแผต่นดยินททที่เจจ้าจะเขจ้าอาศวัยอยผต่ ซนที่งเราใหจ้แกต่เจจ้านวัตั้น 3 ถจ้าผผจ้ใดจะนจาเครดืที่องบผชา
จากฝผงววัวหรดือจากฝผงแพะแกะไปถวายพระเยโฮวาหต์เปป็นเครดืที่องบผชาดจ้วยไฟ คดือเครดืที่องเผาบผชา 
หรดือเครดืที่องสวัตวบผชาทจาตามคจาปฏยิญาณ หรดือเปป็นเครดืที่องบผชาดจ้วยใจสมวัคร หรดือในการเลทตั้ยงตาม
กจาหนด กระทจาใหจ้มทกลยิที่นททที่พอพระทวัยแดต่พระเยโฮวาหต์ 4 กป็ใหจ้ผผจ้ททที่นจาเครดืที่องบผชานวัตั้นนจาธวัญญบผชา
ถวายแดต่พระเยโฮวาหต์ คดือยอดแปจ้งหนนที่งในสยิบเอฟาหต์คลชกกวับนจตั้ามวันหนนที่งในสทที่ฮยิน 5 และเจจ้าจงจวัด
นจตั้าองชต่นหนนที่งในสทที่ฮยินสจาหรวับลผกแกะทชกตวัว เปป็นเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่กวับเครดืที่องเผาบผชาคผต่กวับเครดืที่องสวัตว
บผชา 6 หรดือสจาหรวับแกะผผจ้ตวัวหนนที่งเจจ้าจงจวัดธวัญญบผชาดจ้วยยอดแปจ้งสองในสยิบเอฟาหต์คลชกนจตั้ามวัน
หนนที่งในสามฮยิน 7 และสจาหรวับเปป็นเครดืที่องดดืที่มบผชา เจจ้าจงถวายนจตั้าองชต่นหนนที่งในสามฮยิน ใหจ้เปป็นกลยิที่นททที่
พอพระทวัยแดต่พระเยโฮวาหต์ 8 เมดืที่อเจจ้าจวัดววัวผผจ้เปป็นเครดืที่องเผาบผชา หรดือเปป็นเครดืที่องสวัตวบผชาทจาตาม
คจาปฏยิญาณ หรดือใหจ้เปป็นสวันตยิบผชาแดต่พระเยโฮวาหต์ 9 กป็ใหจ้นจาธวัญญบผชามทยอดแปจ้งสามในสยิบเอฟาหต์
คลชกนจตั้ามวันครนที่งฮยินมาบผชาพรจ้อมกวับววัวผผจ้นวัตั้น 10 และใหจ้นจาเครดืที่องดดืที่มบผชามทนจตั้าองชต่นครนที่งฮยินใหจ้
เปป็นการบผชาดจ้วยไฟ เปป็นกลยิที่นททที่พอพระทวัยแดต่พระเยโฮวาหต์ 11 จงกระทจาอยต่างนทตั้สจาหรวับววัวผผจ้หรดือ
แกะผผจ้ทชกตวัว หรดือสจาหรวับลผกแกะหรดือลผกแพะทชกตวัว 12 ตามจจานวนสวัตวต์ททที่จวัดมา จงกระทจาตาม
สต่วนนทตั้แกต่สวัตวต์ทชกๆตวัว 13 บรรดาชาวพดืตั้นเมดืองตจ้องกระทจาอยต่างนทตั้ทชกคน เมดืที่อจะถวายเครดืที่องบผชา
ดจ้วยไฟ เปป็นกลยิที่นททที่พอพระทวัยแดต่พระเยโฮวาหต์ 14 ถจ้าคนตต่างดจ้าวททที่มาอาศวัยอยผต่กวับเจจ้า หรดือคน
หนนที่งคนใดทต่ามกลางเจจ้าตลอดชวัที่วอายชของเจจ้าใครต่จะถวายเครดืที่องบผชาดจ้วยไฟ เปป็นกลยิที่นททที่พอ
พระทวัยแดต่พระเยโฮวาหต์ กป็ใหจ้เขาทวัตั้งหลายกระทจาเหมดือนเจจ้าทวัตั้งหลายไดจ้กระทจานวัตั้น 15 จะตจ้องมทกฎ
อยต่างเดทยวกวันสจาหรวับชชมนชมชนและสจาหรวับคนตต่างดจ้าวผผจ้มาอาศวัยอยผต่กวับเจจ้า เปป็นกฎถาวรตลอดชวัที่ว
อายชของเจจ้า คดือเจจ้าเปป็นอยต่างใด คนตต่างดจ้าวกป็เปป็นอยต่างนวัตั้นตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ 16 จะตจ้อง
มทพระราชบวัญญวัตยิอยต่างเดทยวกวันและลวักษณะอยต่างเดทยวกวันสจาหรวับเจจ้าและสจาหรวับคนตต่างดจ้าวททที่มา
อาศวัยอยผต่กวับเจจ้า” 17 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 18 “จงกลต่าวแกต่คนอยิสราเอลวต่า เมดืที่อเจจ้าทวัตั้ง
หลายมาถนงแผต่นดยินททที่เราจะพาเจจ้าไป 19 และเมดืที่อเจจ้ารวับประทานอาหารแหต่งแผต่นดยินนวัตั้น เจจ้าจงนจา
เครดืที่องบผชาถวายแดต่พระเยโฮวาหต์ 20 จงเอาแปจ้งเปทยกผลแรกทจาขนมกจ้อนหนนที่งถวายเปป็นเครดืที่อง
บผชา เปป็นเครดืที่องบผชาททที่ไดจ้จากลานนวดขจ้าว เจจ้าจงถวายเชต่นวต่านทตั้ 21 จงเอาแปจ้งเปทยกผลแรกถวาย
เปป็นเครดืที่องบผชาแดต่พระเยโฮวาหต์ตลอดชวัที่วอายชของเจจ้า 22 ถจ้าเจจ้าทวัตั้งหลายไดจ้ประพฤตยิผยิดมยิไดจ้รวักษา
พระบวัญญวัตยิเหลต่านทตั้ทชกประการ ซนที่งพระเยโฮวาหต์ตรวัสสวัที่งแกต่โมเสส 23 ทชกประการซนที่งพระเยโฮวาหต์



ทรงบวัญชาไวจ้ทางโมเสส ตวัตั้งแตต่ววันททที่พระเยโฮวาหต์ประทานพระบวัญชาแกต่โมเสส และตต่อๆไปตลอด
ชวัที่วอายชของเจจ้า 24 แลจ้วถจ้าประชาชนไดจ้กระทจาผยิดโดยไมต่เจตนา โดยททที่ชชมนชมชนไมต่รผจ้เหป็น ชชมนชม
ชนทวัตั้งหมดตจ้องถวายววัวหนชต่มตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่องเผาบผชา ใหจ้เปป็นกลยิที่นททที่พอพระทวัยแดต่พระเยโฮวาหต์
พรจ้อมกวับธวัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่กวันตามลวักษณะ และถวายลผกแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่อง
บผชาไถต่บาป 25 และใหจ้ปชโรหยิตทจาการลบมลทยินบาปใหจ้แกต่ชชมนชมชนอยิสราเอลทวัตั้งหมด และเขาทวัตั้ง
หลายจะไดจ้รวับอภวัยโทษ เพราะเปป็นการผยิดโดยไมต่เจตนา และเขาจะนจาเครดืที่องบผชาของเขามาถวาย
ดจ้วยไฟแดต่พระเยโฮวาหต์ และถวายเครดืที่องบผชาไถต่บาปตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ เพราะความผยิด
โดยไมต่เจตนาของเขา 26 และชชมนชมชนอยิสราเอลทวัตั้งหมดจะไดจ้รวับอภวัยโทษ พรจ้อมกวับคนตต่างดจ้าว
ผผจ้อยผต่ทต่ามกลางเขาทวัตั้งหลาย เพราะวต่าพลเมดืองทวัตั้งหมดเกทที่ยวพวันกวับความผยิดนวัตั้นอวันเกยิดขนตั้นโดยไมต่
เจตนา 27 ถจ้าบชคคลคนหนนที่งคนใดกระทจาผยิดโดยไมต่รผจ้ตวัว กป็ใหจ้ผ ผจ้นวัตั้นเอาแพะเมทยอายชขวบหนนที่งไป
เปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป 28 และใหจ้ปชโรหยิตกระทจาการลบมลทยินบาปตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ใหจ้
บชคคลนวัตั้น ผผจ้กระทจาผยิดเมดืที่อเขากระทจาบาปโดยไมต่รผจ้ตวัว เพดืที่อทจาการลบมลทยินบาปเขาเสทย และเขาจะ
ไดจ้รวับอภวัยโทษ 29 ใหจ้เจจ้ามทพระราชบวัญญวัตยิอยต่างเดทยวสจาหรวับผผจ้กระทจาผยิดโดยไมต่รผจ้ตวัว คดือคน
อยิสราเอลผผจ้เปป็นชาวพดืตั้นเมดืองและผผจ้เปป็นคนตต่างดจ้าวททที่อยผต่ทต่ามกลางเขา

บางททอาจไมลใชลเรสืทองบนังเอวิญทททพระเจข้าทรงออกคทาสนัทงตลอไปนทร แกลโมเสส ณ เวลานทร  พวกเขา
เพวิทงถถูกตทแตกจนลลาถอยกลนับมาเพราะพยายามเขข้าแผลนดวินนนัรนดข้วยกทาลนังของตนัวเอง พวกเขาเพวิทง
ไดข้ยวินการตนัดสวินโทษของพระเจข้าทททใหข้พวกเขาพเนจรสททสวิบปทและคนรรุลนนนัรนทททแกลกวลาจะตข้องตาย
และไมลไดข้เขข้าไปในแผลนดวินนนัรน ในบรวิบทนนัรน พระเจข้าทรงออกคทาสนัทงยสืดยาวเกททยวกนับการทททเมสืทอไดข้
เขข้าไปในแผลนดวินนนัรนพวกเขาตข้องถวายเครสืทองสนัตวบถูชาตามแบบของเครสืทองเผาบถูชา เครสืทองธนัญญ
บถูชา เครสืทองบถูชายกขขรนลง ฯลฯ กลลาวอยลางเจาะจงกป็คสือ พระเจข้าประทานขข้อปฏวิบนัตวิสทาหรนับความ
บาปตลางๆ “ทททททาโดยความไมลรถูข้” ในแผลนดวินนนัรนและการยกโทษความบาปเหลลานนัรน

มทสองเรสืทองถถูกพถูดถขง (1) แมข้วลาชนชาตวิอวิสราเอลจะเผชวิญกนับการพเนจรสททสวิบปทในถวิทน
ทรุรกนันดาร แตลพระเจข้ากป็ยนังประทานความหวนังเรสืทองการไดข้เขข้าในแผลนดวินททททรงสนัญญาไวข้นนัรนในทข้าย
ทททสรุดเพราะจะมทการถวายเครสืทองสนัตวบถูชาตลางๆทททนนัทน (2) ความบาปเหลลานนัรนทททพระเจข้าจะทรงพระ
กรรุณาคสือ ความบาปทททททาไปโดยความไมลรถูข้ ความหมายกป็คสือ ความบาปทททเผลอกระททาหรสืออาจเปป็น
ความบาปทททททาไปเพราะเหตรุการณรพาไป หลนักการนทร จะใชข้กนับชนชาตวิอวิสราเอลและคนตลางชาตวิททท
อาศนัยอยถูลในแผลนดวินนนัรนเหมสือนๆกนัน



กดว 15:30-31 แตต่บชคคลททที่บวังอาจกระทจาการใดๆโดยพลการ ไมต่วต่าเขาจะเกยิดใน
แผต่นดยินนวัตั้นหรดือเปป็นคนตต่างดจ้าวกป็ดท ผผจ้นวัตั้นเหยทยดหยามพระเยโฮวาหต์ ผ ผจ้นวัตั้นจะตจ้องถผกตวัดขาดจาก
ชนชาตยิของตน 31 เพราะเขาไดจ้สบประมาทพระดจารวัสของพระเยโฮวาหต์และละเมยิดพระบวัญญวัตยิ
ของพระองคต์ ผผจ้นวัตั้นจะตจ้องถผกตวัดขาดอยต่างสยิตั้นเชยิง ใหจ้เขารวับโทษความชวัที่วชจ้าของตน"

วลท “ บนังอาจกระททาการใดๆโดยพลการ” มทความหมายตรงตนัววลา 'ททาไปโดยตนัรงใจฝลาฝสืน' 
ความหมายคสือ การกบฏซขทงๆหนข้าหรสือความบาปทททไตรลตรองไวข้กลอนแลข้ว ขณะทททพระเจข้าจะทรง
เปททยมดข้วยพระเมตตากนับเครสืทองบถูชาทททเหมาะสมสทาหรนับความบาปทททททาไปโดยไมลรถูข้หรสือเผลอททา แตล
พระองครไมลทรงอดทนตลอความบาปทททตนัรงใจททาและมทการไตรลตรองไวข้กลอนแลข้ว นททนลาจะเปป็นสวิทงททท
ฮทบรถู 10:26 อข้างอวิงถขง จะไมลมทความเมตตาสทาหรนับความบาปเชลนนนัรนเลย

กดว 15:32-36 ขณะเมดืที่อคนอยิสราเอลอยผต่ในถยิที่นทชรกวันดาร เขาพบคนหนนที่งไปเกป็บ
ฟดืนในววันสะบาโต 33 ผผจ้ททที่พบเขาเกป็บฟดืนกป็พาเขามาหาโมเสสและอาโรน และมาหาชชมนชมชน
ทวัตั้งหมด 34 เขาจนงจจาคนนวัตั้นไวจ้ เพราะยวังไมต่แจจ้งวต่าจะกระทจาอยต่างไรแกต่เขา 35 และพระเยโฮวาหต์
ตรวัสกวับโมเสสวต่า "ชายผผจ้นวัตั้นตจ้องถผกโทษถนงตายเปป็นแนต่ ชชมนชมชนทวัตั้งหมดตจ้องเอาหยินขวจ้างเขาททที่
นอกคต่าย" 36 และชชมนชมชนทวัตั้งหมดจนงพาเขามานอกคต่าย และเอาหยินขวจ้างเขาจนตาย ตามททที่พระ
เยโฮวาหต์ทรงบวัญชาโมเสส

ตนัวอยลางหนขทงทททสสืทอถขงประเดป็นนทรถถูกนทาเสนอ เวลาไมลไดข้ถถูกระบรุไวข้ แมข้วลาเราอาจสรรุปไดข้วลา
มนันเกวิดขขรนไมลนานนนักหลนังจากพระเจข้าไดข้ทรงออกนโยบายทททไดข้จทาก นัดความไวข้ดข้านบนแลข้ว ชายคน
หนขทงถถูกพบวลาฝลาฝสืนวนันสะบาโตโดยตรง เขาออกไปเกป็บกวิทงไมข้โดยอาจมาททาเปป็นฟสืน เขาจขงถถูก
กนักตนัวไวข้เพสืทอทททจะทราบพระดทารวิขององครพระผถูข้เปป็นเจข้า พระเจข้าตรนัสสนั ทงวลาเขาควรถถูกประหารชทววิต 
หลนังจากนนัรนชนชาตวิอวิสราเอลจขงเอาหวินขวข้างชายคนนนัรนจนตายเพราะเขาจงใจเพวิกเฉยตลอบนัญญนัตวิ
ของพระเจข้าซขทงๆหนข้า ตนัวอยลางไดข้ถถูกแสดงใหข้เหป็นแลข้ว คนๆหนขทงไดข้จงใจฝลาฝสืนบทบนัญญนัตวิของ
พระเจข้าแบบเปป็นการกบฏโดยตรง การลงโทษเขานนัรนเกวิดขขรนอยลางฉนับพลนันและรรุนแรง

กดว 15:37-40 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 38 "จงพผดกวับคนอยิสราเอลและสวัที่ง
เขาใหจ้ทจาพผต่ททที่มชมชายเสดืตั้อตลอดชวัที่วอายชของเขา ใหจ้เอาดจ้ายสทฟจ้าตยิดพผต่ททที่มชมทชกมชม 39 เพดืที่อเจจ้าจะมองดผ
พผต่นวัตั้น และจดจจาพระบวัญญวัตยิทวัตั้งสยิตั้นของพระเยโฮวาหต์ และปฏยิบวัตยิตาม เพดืที่อเจจ้าจะไมต่กระทจาอะไร



ตามความพอใจพอตาของเจจ้าซนที่งเจจ้ามวักหลงตามนวัตั้น 40 เพดืที่อวต่าเจจ้าจะจดจจาและกระทจาตาม
บวัญญวัตยิทวัตั้งสยิตั้นของเรา และเปป็นคนบรยิสชทธยิธิ์แดต่พระเจจ้าของเจจ้า

พระเจข้าตรนัสสนัทงชนชาตวิอวิสราเอลผลานทางโมเสสหลนังจากนนัรนใหข้ททาพถูลหข้อยชายเสสืรอดข้วยดข้าย
หรสือเชสือกสทฟข้าตวิดทททมรุมชายเสสืรอของพวกเขา (บางคนเสนอวลาสทฟข้าเปป็นสนัญลนักษณรแสดงถขงสวรรคร
และพระเจข้าแหลงฟข้าสวรรคร) ไมลวลากรณทใด พระเจข้ากป็ทรงแจข้งใหข้พวกเขาทราบวลาจรุดประสงครทททใหข้
ททาเชลนนทรกป็คสือ เพสืทอเตสือนใหข้พวกเขาระลขกถขงบนัญญนัตวิทนัรงสวิรนทททพระองครไดข้ประทานใหข้แกลพวกเขา
แลข้วเกรงวลาพวกเขาจะททาตามความปรารถนาของตนเอง

กดว 15:41 เราคดือพระเยโฮวาหต์พระเจจ้าของเจจ้าผผจ้นจาเจจ้าออกจากแผต่นดยินอทยยิปตต์ 
เพดืที่อเปป็นพระเจจ้าของเจจ้า เราคดือพระเยโฮวาหต์พระเจจ้าของเจจ้า" บทนทรปวิดทข้ายดข้วยการทททพระเจข้าทรง
เตสือนใหข้พวกเขาระลขกอทกครนัร งวลาพระองครเองทรงเปป็นผถูข้ทททไดข้พาพวกเขาออกมาจากอทยวิปตรเพสืทอทททจะ
เปป็นพระเจข้าของพวกเขา อทกครนัร งทททพระองครทรงเปป็นพระเยโฮวาหรพระเจข้าของพวกเขา

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 16: บททรีชื่ 16-17 นสาเสนอการกบฏของโคราหร์และผลทรีชื่ตามมา 
ในบททรีชื่ 16 แบว่งยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ (1) การกบฏของโคราหร์ในขม้อ 1-11; (2) การไมว่เชชชื่อฟนังของดาธาน
และอาบรีรนัมในขม้อ 12-15; (3) สงว่าราศรีของพระเจม้าปรากฏตามมาดม้วยการทถูลวยิงวอนของโมเสส
และอาโรนในขม้อ 16-22; (4) แผว่นดยินกลชนดาธานและอาบรีรนัมในขม้อ 23-34; (5) คณะของโคราหร์
ถถูกเผาผลาญในขม้อ 35-40; (6) ประชาชนบว่นและโรคระบาดถถูกสว่งมาในขม้อ 41-50

กดว 16:1-3 โคราหต์ บชตรชายอยิสฮารต์ ผผจ้เปป็นบชตรชายโคฮาท ผผจ้เปป็นบชตรชายเลวท 
กวับดาธานและอาบทรวัม บชตรชายเอลทอวับ กวับโอนบชตรชายเปเลท บชตรชายรผเบน พาคนไป 2 และไป
ยดืนตต่อหนจ้าโมเสส พรจ้อมกวับคนอยิสราเอลจจานวนหนนที่ง เปป็นเจจ้านายของชชมนชมชนมทสองรจ้อยหจ้าสยิบ
คนททที่เลดือกมาจากททที่ประชชม เปป็นคนมทชดืที่อ 3 และเขาทวัตั้งหลายมาประชชมกวันตต่อโมเสสตต่ออาโรน 
กลต่าวแกต่ทต่านทวัตั้งสองวต่า "ทต่านทจาเกยินเหตชไป เพราะวต่าชชมนชมชนทวัตั้งหมดกป็บรยิสชทธยิธิ์ทชกๆคน และ
พระเยโฮวาหต์ทรงสถยิตทต่ามกลางเขา เหตชใดทต่านจนงผยองขนตั้นเหนดือชชมนชมชนของพระเยโฮวาหต์"

มทบนันทขกไวข้วลาโคราหร คนโคฮาทรลวมกนับคนรถูเบนนทาการกบฏพรข้อมกนับประมรุขสองรข้อยหข้า
สวิบคนของชนชาตวินนัรนตลอตข้านโมเสสและอาโรน นททเทลากนับคนเหลลานนัรนกลลาวหาเขาทนัรงสองวลาเปป็น



พวกเผดป็จการ พวกเขาอข้างวลาตนและชรุมนรุมชนทนัรงหมดเปป็นผถูข้บรวิสรุทธวิธ  ดข้วยเหตรุนทร  พวกเขาจขงอยากมท
สวิทธวิธ ออกความเหป็นในการบรวิหารจนัดการสวิทงตลางๆ

กดว 16:4 ครวัตั้นโมเสสไดจ้ยยินกป็ซบหนจ้าลงถนงดยิน ปฏวิกวิรวิยาแรกของโมเสสคสือ 
ซบหนข้าลงถขงดวินตลอพระพนักตรรองครพระผถูข้เปป็นเจข้า เมสืทอความเดสือดรข้อนเกวิดมาจากภายใน โมเสสกป็
ฝากภาระของตนไวข้กนับองครพระผถูข้เปป็นเจข้า แมข้มวิไดข้ระบรุไวข้ แตลกป็สสืทอไดข้วลาพระเจข้าประทานขข้อปฏวิบนัตวิ
ตลอไปนทรแกลเขา

กดว 16:5-7 ทต่านจนงพผดกวับโคราหต์และพรรคพวกทวัตั้งหมดของเขาวต่า "พรชต่งนทตั้เชจ้า
พระเยโฮวาหต์จะทรงสจาแดงใหจ้เหป็นวต่า ผผจ้ใดเปป็นของพระองคต์และใครเปป็นคนบรยิสชทธยิธิ์ และจะทรง
ใหจ้ผผจ้นวัตั้นเขจ้าใกลจ้พระองคต์ ผผจ้ใดททที่พระองคต์ทรงเลดือก พระองคต์จะทรงใหจ้เขจ้าไปใกลจ้พระองคต์ 6 จง
กระทจาอยต่างนทตั้ ใหจ้โคราหต์และพรรคพวกทวัตั้งหมดของเขานจากระถางไฟมา 7 จงเอาไฟใสต่และใสต่
เครดืที่องหอมตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ในววันพรชต่งนทตั้ ผ ผจ้ใดททที่พระเยโฮวาหต์ทรงเลดือกกป็จะเปป็นคน
บรยิสชทธยิธิ์ บชตรชายของเลวทเออ๋ย ทต่านทวัตั้งหลายไดจ้กระทจาเกยินเหตชไป"

จากนนัรนโมเสสกป็ลรุกขขรนและพถูดกนับโคราหรและพวกของเขาโดยแจข้งใหข้พวกเขาทราบวลาพรรุลง
นทรองครพระผถูข้เปป็นเจข้าจะทรงแสดงใหข้เหป็นวลาพระองครไดข้ทรงเลสือกใครใหข้เปป็นผถูข้นทา เขาจขงสนัทงพวกเขา
ใหข้นทากระถางไฟมา ใสลไฟไวข้ในนนัรน และวางมนันไวข้ตลอพระพนักตรรองครพระผถูข้เปป็นเจข้า (ในพลนับพลา)

กดว 16:8-11 และโมเสสพผดกวับโคราหต์วต่า "พวกทต่านผผจ้เปป็นบชตรชายของเลวทจงฟวัง
9 เปป็นการเลป็กนจ้อยสจาหรวับทต่านอยผต่หรดือซนที่งพระเจจ้าแหต่งอยิสราเอลไดจ้แยกทต่านออกจากชชมนชมชน
อยิสราเอล เพดืที่อนจาทต่านใหจ้มาใกลจ้พระองคต์ ใหจ้ปฏยิบวัตยิงานในพลวับพลาของพระเยโฮวาหต์และยดืนอยผต่
ตต่อหนจ้าชชมนชมชนเพดืที่อปรนนยิบวัตยิเขา 10 และพระองคต์ทรงนจาทต่านมาใกลจ้พระองคต์รวมทวัตั้งพทที่นจ้องทวัตั้ง
สยิตั้นของทต่าน คดือลผกหลานของเลวท ทต่านทวัตั้งหลายแสวงหาตจาแหนต่งปชโรหยิตดจ้วยหรดือ 11 เพราะ
ฉะนวัตั้นททที่ทต่านและพรรคพวกทวัตั้งหมดของทต่านไดจ้ประชชมกวันกป็เปป็นการตต่อสผจ้พระเยโฮวาหต์ สต่วนอา
โรนเปป็นอะไรเลต่าททที่ทต่านไดจ้บต่นวต่าเขา"

โมเสสตทาหนวิโคราหรตลอไป เขาถามวลาเปป็นสวิทงเลป็กนข้อยตลอหนข้าพวกเขาหรสือทททจะปรนนวิบนัตวิ
พระเจข้าในฐานะคนเลวท คราวนทรพวกเขาอยากไดข้ตทาแหนลงปรุโรหวิตดข้วยหรสือ



กดว 16:12-14 โมเสสใชจ้ใหจ้ไปเรทยกดาธานและอาบทรวัมบชตรชายเอลทอวับ เขาทวัตั้งสอง
วต่า "เราจะไมต่ขนตั้นไป 13 เปป็นการเลป็กนจ้อยอยผต่หรดือททที่ทต่านนจาพวกเราจากแผต่นดยินททที่มทนจตั้านมและนจตั้าผนตั้ง
ไหลบรยิบผรณต์ เพดืที่อจะฆต่าพวกเราเสทยในถยิที่นทชรกวันดาร และทต่านจะไดจ้ตวัตั้งตวัวขนตั้นเปป็นเจจ้านายเหนดือ
พวกเราดจ้วย 14 ยยิที่งกวต่านวัตั้นอทกทต่านมยิไดจ้นจาพวกเราเขจ้าไปยวังแผต่นดยินททที่มทนจตั้านมและนจตั้าผนตั้งไหล
บรยิบผรณต์ มยิไดจ้ใหจ้พวกเรารวับททที่นาหรดือสวนองชต่นเปป็นมรดก ทต่านจะคววักตาคนเหลต่านทตั้ออกเสทยหรดือ 
เราจะไมต่ขนตั้นไป"

โมเสสยนังสนัทงผถูข้นทาคนอสืทนๆของการกบฏนนัรนใหข้มาแสดงตนัวซขทงพวกเขากป็ไมลยอมมา พวกเขา
กลลาวหาโมเสสวลาไมลนทาพวกเขาเขข้าไปในแผลนดวินททททรงสนัญญาไวข้และตนัรงตนัวเปป็นประมรุขเหนสือพวก
เขา พวกเขาจขงปฏวิเสธทททจะเชสืทอฟนังคทาสนัทงของเขา

กดว 16:15 โมเสสโกรธมากและกราบทผลพระเยโฮวาหต์วต่า "ขออยต่าทรง
โปรดปรานเครดืที่องบผชาของเขาเลย ขจ้าพระองคต์มยิไดจ้เอาลาของเขามาสวักตวัวหนนที่ง และขจ้าพระองคต์
มยิไดจ้ทจาอวันตรายเขาสวักคนเดทยว" โมเสสจขงทนักทข้วงตลอพระเจข้าวลาตนมวิไดข้เอาลามาจากประชาชน
แมข้สนักตนัวเดทยวและมวิไดข้ททาอนันตรายพวกเขาเลย เขาจขงทถูลขอพระเจข้ามวิใหข้ทรงรนับเครสืทองบถูชาของ
พวกกบฏเหลลานนัรน

กดว 16:16-19 และโมเสสพผดกวับโคราหต์วต่า "ตวัวทต่านและพรรคพวกทวัตั้งหมดของ
ทต่านจงเขจ้าเฝจ้าพระเยโฮวาหต์ในววันพรชต่งนทตั้ ทวัตั้งตวัวทต่าน พรรคพวกของทต่านและอาโรน 17 ใหจ้ทชกคน
นจากระถางไฟของตนไป ใสต่เครดืที่องหอมในนวัตั้น ใหจ้ทชกคนนจากระถางไฟเขจ้าเฝจ้าพระเยโฮวาหต์ มท
กระถางไฟสองรจ้อยหจ้าสยิบดจ้วยกวัน ตวัวทต่านดจ้วย และอาโรน ตต่างจงเอากระถางไฟของตนไป" 
18 ดวังนวัตั้นทชกคนจนงนจากระถางไฟของเขา ตต่างเอาไฟใสต่และเอาเครดืที่องหอมใสต่ และเขจ้าไปยดืนอยผต่ททที่
ประตผพลวับพลาแหต่งชชมนชมพรจ้อมกวับโมเสสและอาโรน 19 โคราหต์กป็รต่วมชชมนชมชนทวัตั้งหมดททที่ประตผ
พลวับพลาแหต่งชชมนชมประจวัญหนจ้าเขาทวัตั้งสอง และสงต่าราศทของพระเยโฮวาหต์กป็ปรากฏตต่อบรรดา
ชชมนชมชน

โมเสสจขงสนัทงโคราหรและคณะของเขาใหข้มาแสดงตนัวตลอพระพนักตรรองครพระผถูข้เปป็นเจข้าในวนัน
ถนัดมาโดยนทากระถางไฟของพวกเขามาพรข้อมกนับไฟ และวางมนันไวข้ทททประตถูพลนับพลา เรสืทองนนัรน
พวกเขายอมททาตาม จากนนัรนสงลาราศทของพระเจข้ากป็ปรากฏตลอหนข้าพวกเขา



กดว 16:20-22 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสและอาโรนวต่า 21 "จงแยกตวัวออกเสทย
จากชชมนชมชนนทตั้ เพดืที่อเราจะผลาญเขาเสทยในพรยิบตาเดทยว" 22 เขาทวัตั้งสองซบหนจ้าลงถนงดยิน
กราบทผลวต่า "โอ ขจ้าแตต่พระเจจ้า ผผจ้ทรงเปป็นพระเจจ้าแหต่งจยิตวยิญญาณของมนชษยต์ทวัตั้งสยิตั้น เมดืที่อคนเดทยว
กระทจาผยิด พระองคต์จะทรงพระพยิโรธแกต่ชชมนชมชนทวัตั้งหมดหรดือ"

การตอบสนองของพระเจข้าคสือ ทททจะใหข้โมเสสและอาโรนออกไปเสทยและพระองครจะทรง
ททาลายชนชาตวิอวิสราเอลเพราะการกบฏของพวกเขา เรสืทองนนัรนโมเสสทถูลววิงวอนตลอพระพนักตรร
พระเจข้า และขอรข้องพระองครมวิใหข้ทรงพระพวิโรธตลอชรุมนรุมชนทนัรงหมดเพราะความบาปของคนๆ
เดทยว

กดว 16:23-27 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 24 "จงกลต่าวแกต่ชชมนชมชนวต่า จง
ออกไปใหจ้หต่างจากเตป็นทต์ของโคราหต์ ดาธาน และอาบทรวัม" 25 แลจ้วโมเสสลชกขนตั้นไปหาดาธานและ
อาบทรวัมและพวกผผจ้ใหญต่แหต่งอยิสราเอลกป็ตามทต่านไป 26 โมเสสจนงกลต่าวแกต่ชชมนชมชนนวัตั้นวต่า "ทต่านทวัตั้ง
หลายออกไปเสทยใหจ้หต่างจากเตป็นทต์ของคนชวัที่วเหลต่านทตั้ อยต่าแตะตจ้องอะไรของเขาเลย เกลดือกวต่าทต่าน
ทวัตั้งหลายจะตจ้องถผกกวาดไปกวับบรรดาการบาปของเขาดจ้วย" 27 ดวังนวัตั้นเขาทวัตั้งหลายกป็ออกไปใหจ้
หต่างจากเตป็นทต์ของโคราหต์ ดาธาน และอาบทรวัม และดาธานกวับอาบทรวัมออกมายดืนอยผต่ททที่ประตผเตป็นทต์
ของตน พรจ้อมกวับภรรยา บชตรชายและลผกเลป็กๆของเขา

พระเจข้าจขงสนัทงโมเสสใหข้ถอยไปจากเตป็นทรของโคราหร ดาธาน และอาบทรนัมซขทงเปป็นผถูข้นทาการ
กบฏครนัร งนนัรน นอกจากนทร  พระองครยนังตรนัสสนัทงคนอสืทนๆทททเหลสือของชนชาตวินนัรนใหข้ททาแบบเดทยวกนัน 
โดยเตสือนพวกเขามวิใหข้แมข้แตลแตะตข้องสวิทงทททเปป็นของพวกกบฏ

กดว 16:28-30 และโมเสสพผดวต่า "ดวังนทตั้แหละทต่านทวัตั้งหลายจะไดจ้ทราบวต่า พระเย
โฮวาหต์ใชจ้ใหจ้ขจ้ามากระทจาการทวัตั้งสยิตั้นนทตั้ ขจ้ามยิไดจ้กระทจาตามอจาเภอใจขจ้าเอง 29 ถจ้าคนเหลต่านทตั้ตายอยต่าง
คนธรรมดาทวัตั้งปวง หรดือเหตชการณต์อยต่างคนธรรมดามาเยทที่ยมเยทยนเขา กป็หมายวต่าพระเยโฮวาหต์มยิไดจ้
ทรงใชจ้ขจ้ามา 30 แตต่ถจ้าพระเยโฮวาหต์บวันดาลอะไรใหมต่เกยิดขนตั้นและแผต่นธรณทอจ้าปากกลดืนคนเหลต่านทตั้
เขจ้าไปพรจ้อมกวับขจ้าวของทวัตั้งหมดของเขา และเขาทวัตั้งหลายลงไปสผต่แดนคนตายทวัตั้งเปป็น ทต่านทวัตั้ง
หลายจงทราบเถยิดวต่า คนเหลต่านทตั้ไดจ้สบประมาทพระเยโฮวาหต์"

โมเสสจขงประกาศวลา ไมลชข้าพวกเขาจะไดข้รถูข้วลาพระเจข้าไดข้ทรงใชข้เขามาหรสือไมล เขาประกาศ
วลาหากกบฏเหลลานทร เสทยชทววิตดข้วยเหตรุธรรมชาตวิตามกาลเวลาเหมาะสม พวกเขากป็จะไดข้ทราบวลา



พระเจข้ามวิไดข้ทรงใชข้โมเสสมา อยลางไรกป็ตาม หากพระเจข้าทรงททาสวิทงใหมลโดยใหข้แผลนดวินโลกเปวิด
ออกและกลสืนพวกเขาลงไปจนพวกเขา “ลงไปสถูลแดนคนตายทนัรงเปป็น” พวกเขากป็จะไดข้ทราบวลาคน
เหลลานทร ไดข้ยนั ทวยรุองครพระผถูข้เปป็นเจข้า คทาทททแปลวลา แดนคนตาย คสือ เชโอล ซขทงเปป็นชสืทอสมนัยพระคนัมภทรร
เดวิมทททใชข้เรทยกนรก

กดว 16:31-35 ตต่อมาเมดืที่อทต่านกลต่าวบรรดาคจาเหลต่านทตั้จบ แผต่นดยินใตจ้ททที่เขาเหลต่านวัตั้น
ยดืนอยผต่กป็แยกออก 32 และแผต่นธรณทกป็อจ้าปากออกกลดืนเขาทวัตั้งหลายกวับครอบครวัว และบรรดาคน
ของโคราหต์และขจ้าวของทวัตั้งหมดของเขา 33 ดวังนวัตั้นเขาทวัตั้งหลายพรจ้อมกวับขจ้าวของทวัตั้งหมดของเขา
ลงไปสผต่แดนคนตายทวัตั้งเปป็น และแผต่นดยินกป็งวับเขาไวจ้และเขาทวัตั้งหลายกป็พยินาศเสทยจากทต่ามกลางททที่
ประชชม 34 อยิสราเอลทวัตั้งหมดททที่อยผต่รอบเขาไดจ้ยยินเสทยงรจ้องของเขากป็หนทไป เพราะเขากลต่าววต่า 
"เกลดือกวต่าธรณทจะกลดืนเราเสทย" 35 และไฟออกมาจากพระเยโฮวาหต์ เผาผลาญคนทวัตั้งสองรจ้อยหจ้า
สยิบททที่ไดจ้ถวายเครดืที่องหอมนวัตั้นเสทย

โมเสสพถูดยนังไมลทนันขาดคทาแผลนดวินกป็เปวิดออกและกลสืนพวกผถูข้นทาการกบฏ ครอบครนัวของ
พวกเขา และทรุกสวิทงทททเปป็นของพวกเขาลงไป นอกจากนทร  ไฟกป็ออกมาจากองครพระผถูข้เปป็นเจข้าและเผา
ผลาญพวกกบฏอทกสองรข้อยหข้าสวิบคนทททเขข้ารลวมกนับโคราหรดข้วย

กดว 16:36-40 แลจ้วพระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 37 "จงบอกเอเลอาซารต์บชตร
ชายอาโรนปชโรหยิต ใหจ้เอากระถางไฟออกเสทยจากเปลวเพลยิง และเจจ้าจงกระจายกจ้อนไฟออกหต่างๆ
กวัน เพราะกระถางไฟเหลต่านวัตั้นบรยิสชทธยิธิ์ 38 คดือกระถางไฟของคนเหลต่านทตั้ททที่ไดจ้กระทจาบาปจนถนงเสทย
ชทวยิตนวัตั้น จงตทแผต่ทจาเปป็นแผต่นคลชมแทต่นบผชา เพราะไดจ้ถวายกระถางเหลต่านวัตั้นตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮ
วาหต์ จนงเปป็นสยิที่งบรยิสชทธยิธิ์ ดวังนวัตั้นสยิที่งเหลต่านทตั้จะเปป็นหมายสจาควัญแกต่คนอยิสราเอล" 39 ดวังนวัตั้นเอเลอา
ซารต์ปชโรหยิตจนงนจากระถางไฟทองสวัมฤทธยิธิ์ ซนที่งผผจ้ททที่ถผกไฟเผานจาไปบผชา มาตทแผต่ออกเปป็นแผต่นคลชม
แทต่นบผชา 40 ใหจ้เปป็นเครดืที่องเตดือนใจคนอยิสราเอล เพดืที่อวต่าคนสามวัญผผจ้ททที่มยิใชต่เปป็นเชดืตั้อสายของอาโรน 
จะมยิไดจ้เขจ้าไปเผาเครดืที่องหอมถวายตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ เกลดือกวต่าจะเปป็นอยต่างโคราหต์และ
พรรคพวกของเขา ดวังททที่พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับเอเลอาซารต์ทางโมเสส

พระเจข้าจขงสนัทงเอเลอาซารรบรุตรของอาโรนใหข้เอากระถางไฟเหลลานนัรนออกไปเสทยจากเปลว
เพลวิงและเอาไฟออกไปจากกระถางไฟเหลลานนัรนเพราะวลาสวิทงนทรบรวิสรุทธวิธ  จากนนัรนพระองครกป็ทรงสนัทง
ใหข้เอาโลหะจากกระถางไฟเหลลานนัรนททาเปป็นแผลนๆ พวกมนันจะตข้องถถูกนทาไปตวิดแทลนบถูชาททาดข้วย



ทองเหลสืองเพสืทอเปป็นหมายสทาคนัญอยลางหนขทงแกลชนชาตวิอวิสราเอลและเตสือนมวิใหข้กบฏอทก และหข้ามมวิ
ใหข้ผถูข้ใดนอกจากบรุตรชายทนัรงหลายของอาโรนเขข้าใกลข้แทลนบถูชาของพระเจข้า

กดว 16:41-45 พอรชต่งขนตั้นบรรดาชชมนชมชนอยิสราเอลกป็บต่นวต่าโมเสสและอาโรนวต่า 
"ทต่านไดจ้ประหารชทวยิตคนของพระเยโฮวาหต์เสทย" 42 ตต่อมาเมดืที่อชชมนชมชนมาประชชมประจวัญหนจ้า
โมเสสและอาโรน เขาหวันหนจ้ามาสผต่พลวับพลาแหต่งช ชมนชม และดผเถยิด เมฆมาคลชมพลวับพลานวัตั้น และ
สงต่าราศทของพระเยโฮวาหต์กป็ปรากฏ 43 โมเสสกวับอาโรนจนงมาหนจ้าพลวับพลาแหต่งชชมนชม 44 และ
พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 45 "จงออกไปเสทยจากทต่ามกลางประชชมชนนทตั้ เพดืที่อเราจะผลาญเขา
ทวัตั้งหลายเสทยในพรยิบตาเดทยว" และทต่านทวัตั้งสองกป็ซบหนจ้าลงถนงดยิน

นลาเศรข้าทททการกบฏยนังไมลจบสวิรน วนันตลอมาคนมากมายในชรุมนรุมชนอวิสราเอล “บลนตลอวลา
โมเสสและอาโรนวลา “ทลานทนัรงสองไดข้ฆลาประชากรของพระเยโฮวาหรเสทย” ชรุมนรุมชนจขงรวมตนัวกนัน
ตลอตข้านโมเสสและอาโรน อยลางไรกป็ตาม ขณะเดทยวกนัน “สงลาราศทของพระเยโฮวาหร” กป็ปรากฏขขรน
ทททพลนับพลา โมเสสและอาโรนจขงมาเขข้าเฝข้าองครพระผถูข้เปป็นเจข้า พระเจข้าตรนัสสนั ทงพวกเขาใหข้ออกไป
เสทยเพราะวลาเดทดี๋ยวพระองครจะทรงททาลายชรุมนรุมชนทนัรงหมดแลข้ว จากนนัรนโมเสสและอาโรนจขงซบ
หนข้าลงตลอพระพนักตรรพระเจข้า

กดว 16:46-48 โมเสสพผดกวับอาโรนวต่า "จงเอากระถางไฟ เอาไฟจากแทต่นบผชาใสต่
ไวจ้ แลจ้วใสต่เครดืที่องหอมรทบนจาไปททที่ชชมนชมชน ทจาการลบมลทยินบาปของชชมนชมชนนวัตั้นเสทย เพราะ
พระพยิโรธพลชต่งออกมาจากพระเยโฮวาหต์แลจ้ว ภวัยพยิบวัตยิไดจ้บวังเกยิดขนตั้น" 47 อาโรนจนงนจากระถางไฟ
ดวังททที่โมเสสบอกวยิที่งเขจ้าไปทต่ามกลางททที่ประชชม และดผเถยิด ภวัยพยิบวัตยิไดจ้บวังเกยิดขนตั้นแกต่ประชาชนแลจ้ว 
และทต่านไดจ้ใสต่เครดืที่องหอมและทจาการลบมลทยินบาปของประชาชน 48 ทต่านไดจ้ยดืนอยผต่ระหวต่างคน
ตายกวับคนเปป็น และภวัยพยิบวัตยินวัตั้นกป็ถผกระงวับแลจ้ว

โมเสสจขงสนัทงอาโรนใหข้เอากระถางไฟใสลไฟจากแทลนบถูชาไปและรทบไปททาการลบมลทวิน
ใหข้แกลประชาชน “เพราะพระพวิโรธพลรุลงออกมาจากพระเยโฮวาหร โรคระบาดไดข้บนังเกวิดขขรนแลข้ว” 
อาโรนททาตามทททไดข้รนับคทาสนัทงโดยววิทงเขข้าไปในชรุมนรุมชนขณะทททโรคระบาดเรวิทมขขรนแลข้ว เขาใสลเครสืทอง
หอมลงในกระถางไฟนนัรนและททาการลบมลทวินใหข้แกลประชาชน ไมลมทระบรุไวข้วลาเปป็นเครสืทองบถูชา
อะไรนอกจากวลามนันเปป็นเครสืทองบถูชาทททมทกลวิทนหอมหวานซขทงเปป็นรถูปแบบหนขทงของการลบมลทวินบาป



ของพวกเขาตลอพระพนักตรรพระเจข้า  อาโรนจขง “ยสืนอยถู ลระหวลางคนตายกนับคนเปป็น และโรคระบาด
นนัรนกป็ถถูกยนับยนัรงไวข้”

กดว 16:49-50 บรรดาคนททที่ตายดจ้วยภวัยพยิบวัตยิมทหนนที่งหมดืที่นสทที่พวันเจป็ดรจ้อยคน ไมต่นวับ
คนททที่ตายดจ้วยเรดืที่องของโคราหต์ 50 เมดืที่อภวัยพยิบวัตยิถผกระงวับแลจ้ว อาโรนกป็กลวับไปหาโมเสสททที่ประตผ
พลวับพลาแหต่งชชมนชม คนเหลลานนัรนทททตายในโรคระบาดแหลงการพวิพากษาของพระเจข้ามท 14,700 คน 
ไมลนนับคนเหลลานนัรนทททตายซขทงเกททยวขข้องกนับโคราหรและพวกกบฏของเขา อาโรนกลนับไปหาโมเสส
และโรคระบาดแหลงการพวิพากษาของพระเจข้ากป็ถถูกยนับยนัรงไวข้ ดนังนนัรน การกบฏจขงถถูกชทาระใหข้สวิรนไป
จากคลายพนักของชนชาตวิอวิสราเอล

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 17: บทสรสุปของการกบฏของโคราหร์ถถูกนสาเสนอ บทนรีนี้แบว่งยว่อย
ไดม้ดนังนรีนี้ (1) ไมม้เทม้าสยิบสองอนันของบรรดาประมสุขของชนชาตยิอยิสราเอลถถูกวางไวม้ตว่อพระพนักตรร์
องคร์พระผถูม้เปป็นเจม้าในขม้อ 1-7 และ (2) การออกดอกของไมม้เทม้าของอาโรนซทึชื่งถถูกเกป็บไวม้เปป็นทรีชื่ระลทึก
ในขม้อ 8-13

กดว 17:1-5 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 2 "จงพผดกวับคนอยิสราเอลและเอา
ไมจ้เทจ้ามาจากเขา เรดือนบรรพบชรชษละอวันจากประมชขทชกคนตามเรดือนบรรพบชรชษ เปป็นไมจ้เทจ้าสยิบ
สองอวัน เขทยนชดืที่อชายเจจ้าของไมจ้ไวจ้บนไมจ้เทจ้าทชกอวัน 3 เขทยนชดืที่อของอาโรนไวจ้บนไมจ้เทจ้าของคนเลวท 
เพราะจะมทไมจ้เทจ้าอวันเดทยวสจาหรวับหวัวหนจ้าเรดือนบรรพบชรชษหนนที่ง 4 จงวางไมจ้เทจ้าเหลต่านวัตั้นไวจ้ใน
พลวับพลาแหต่งชชมนชม ตต่อหนจ้าพระโอวาทททที่ททที่เราพบกวับเจจ้าทวัตั้งหลาย 5 และตต่อมาไมจ้เทจ้าของชายผผจ้ททที่
เราโปรดเลดือกนวัตั้นจะงอก เชต่นนทตั้เราจะกระทจาใหจ้เสทยงบต่นของคนอยิสราเอล ซนที่งเขาบต่นตต่อเจจ้าสงบลง
เสทยจากเรา"

หลนังจากการพวิพากษาในบททททแลข้ว พระเจข้ากป็ทรงแสดงความเหป็นชอบของพระองครทททมทตลอ
โมเสสและอาโรนตลอไป พระองครตรนัสสนัทงผลานทางโมเสสใหข้บรรดาประมรุขของแตลละตระกถูลของ
ชนชาตวิอวิสราเอลใหข้เขทยนชสืทอของตนลงบนไมข้เทข้า สทาหรนับตระกถูลเลวท ชสืทอของอาโรนจะตข้องถถูก
เขทยนลงบนไมข้เทข้าของตระกถูลนนัรน จากนนัรนไมข้เทข้าทนัรงหมดจะตข้องถถูกนทาไปวางไวข้ในพลนับพลาหนข้า
หทบพระโอวาท (นนัทนคสือ หทบแหลงพนันธสนัญญา) พระเจข้าทรงบอกพวกเขาวลา “ไมข้เทข้าของชายผถูข้ทททเรา
จะเลสือกนนัรนจะผลวิดอก” ดนังนนัรน การบลนตลอวลาทนัรงหมดเกททยวกนับเรสืทองผถูข้นทาจะไดข้สงบเสทยทท



กดว 17:6-8 โมเสสจนงสวัที่งคนอยิสราเอล และประมชขของทต่านทชกคนกป็มอบไมจ้เทจ้า
แกต่ทต่านคนละอวันตามเรดือนบรรพบชรชษ เปป็นไมจ้เทจ้าสยิบสองอวัน และไมจ้เทจ้าของอาโรนกป็อยผต่ในไมจ้เทจ้า
เหลต่านวัตั้นดจ้วย 7 และโมเสสวางไมจ้เทจ้าเหลต่านวัตั้นตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ททที่ในพลวับพลาพระ
โอวาท 8 อยผต่มาววันรชต่งขนตั้นโมเสสไดจ้เขจ้าไปในพลวับพลาพระโอวาท ด ผเถยิด ไมจ้เทจ้าของอาโรนสจาหรวับ
วงศต์วานเลวทไดจ้งอก มทดอกตผมและดอกบาน และเกยิดผลอวัลมวันดต์สชกบจ้าง

ประมรุขแตลละคนของตระกถูลตลางๆของชนชาตวิอวิสราเอลจขงททาตามทททไดข้รนับสนัทงรวมถขงไมข้เทข้า
ของอาโรนดข้วย โมเสสวางไมข้เทข้าเหลลานนัรนไวข้ในพลนับพลาตามทททไดข้รนับสนัทง เชข้าวนันตลอมาเมสืทอโมเสส
เขข้าไปในพลนับพลา “ดถูเถวิด ไมข้เทข้าของอาโรนสทาหรนับวงศรวานแหลงเลวทไดข้แตกหนลอ มทดอกตถูมและ
ดอกบาน และเกวิดผลอนัลมนันดร”

กดว 17:9-11 แลจ้วโมเสสนจาไมจ้เทจ้าทวัตั้งหมดจากททที่ตรงพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์
มายวังคนอยิสราเอลทวัตั้งหมด เขาไดจ้ตรวจดผ และทชกคนกป็นจาไมจ้เทจ้าของตนไป 10 พระเยโฮวาหต์ตรวัส
กวับโมเสสวต่า "จงนจาไมจ้เทจ้าของอาโรนกลวับไปวางไวจ้ตต่อหนจ้าพระโอวาท เกป็บไวจ้เปป็นหมายสจาควัญ
สจาหรวับเตดือนพวกกบฏ เพดืที่อเจจ้าจะใหจ้เขาทวัตั้งหลายยชตยิการบต่นวต่าเรา เพดืที่อเขาจะไมต่ตจ้องตาย" 
11 โมเสสกป็กระทจาเชต่นนทตั้ พระเยโฮวาหต์ตรวัสสวัที่งทต่านอยต่างไร ทต่านกป็กระทจาอยต่างนวัตั้น

โมเสสจขงนทาไมข้เทข้าทนัรงสวิบสองอนันออกมาและใหข้พวกมนันแกลเจข้าของๆพวกมนัน อยลางไร
กป็ตาม พระเจข้าตรนัสสนัทงโมเสสใหข้วางไมข้เทข้าของอาโรน “หนข้าหทบพระโอวาท เพสืทอเกป็บไวข้เปป็นหมาย
สทาคนัญสทาหรนับเตสือนพวกหนัวดสืรอรนัรน” พระเจข้าทรงสนัทงโมเสสเพวิทมเตวิมใหข้ททาเชลนนนัรนเพสืทอยรุตวิการบลนวลา
ทนัรงสวิรนเกรงวลาพวกเขาจะตาย

กดว 17:12-13 และคนอยิสราเอลพผดกวับโมเสสวต่า "ดผเถยิด เราพยินาศ เราถนงหายนะ 
เราถนงหายนะหมดแลจ้ว 13 ผผจ้ใดททที่มาใกลจ้พลวับพลาแหต่งพระเยโฮวาหต์ตจ้องตาย เราจะตจ้องตายหมด
หรดือ" ชนชาตวิอวิสราเอลเขข้าใจความหมายแลข้ว พวกเขารข้องออกมาวลา “ดถูเถวิด พวกเราตายแนล พวก
เรายลอยยนับแนล พวกเราพวินาศหมดแนล” พวกเขาเรวิทมกลนัวพระเจข้าและมทความเคารพตลอพลนับพลาใน
ทททสรุด

*****



ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 18: ขณะทรีชื่เนชนี้อหาของการอพยพดสาเนยินตว่อไป อาโรนและคนเลวรี
กป็ไดม้รนับหนม้าทรีชื่รนับผยิดชอบและสยิทธยิพยิเศษตว่างๆเกรีชื่ยวกนับพลนับพลา บทนรีนี้แบว่งยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ (1) คสาสนัชื่ง
ถทึงพวกปสุโรหยิตและคนเลวรีในขม้อ 1-7; (2) สว่วนของพวกปสุโรหยิตจากเครชชื่องบถูชาตว่างๆในขม้อ 8-19 
และ (3) สว่วนของคนเลวรีจากเครชชื่องบถูชาตว่างๆในขม้อ 20-32

กดว 18:1-6 ดวังนวัตั้นพระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับอาโรนวต่า "เจจ้าและบชตรชายของเจจ้า 
และวงศต์วานบยิดาของเจจ้าจะตจ้องรวับโทษความชวัที่วชจ้าเนดืที่องดจ้วยสถานบรยิสชทธยิธิ์ ทวัตั้งเจจ้าและบชตรชาย
ของเจจ้าจะตจ้องรวับโทษความชวัที่วชจ้าเนดืที่องดจ้วยหนจ้าททที่ปชโรหยิตของเจจ้า 2 และจงนจาพทที่นจ้องของเจจ้ามา
ใกลจ้เจจ้า ซนที่งเปป็นตระกผลเลวท ตระกผลบยิดาของเจจ้า เพดืที่อเขาจะสมทบกวับเจจ้า และปรนนยิบวัตยิเจจ้า ขณะททที่
เจจ้าและบชตรชายปรนนยิบวัตยิอยผต่ตต่อหนจ้าพลวับพลาพระโอวาท 3 เขาทวัตั้งหลายจะคอยรวับใชจ้เจจ้า และรวับ
ใชจ้บรรดาหนจ้าททที่ตต่างๆของพลวับพลา แตต่อยต่าใหจ้เขจ้าใกลจ้เครดืที่องใชจ้ของสถานบรยิสชทธยิธิ์หรดือแทต่นบผชา 
เกลดือกวต่าเขาทวัตั้งหลายและเจจ้าจะตจ้องตาย 4 เขาทวัตั้งหลายจะสมทบกวับพวกเจจ้า และคอยรวับใชจ้อยผต่ททที่
พลวับพลาแหต่งชชมนชม ในงานปรนนยิบวัตยิทวัตั้งสยิตั้นของพลวับพลา และอยต่าใหจ้ผผจ้อดืที่นใดมาใกลจ้เจจ้า 5 พวก
เจจ้าตจ้องคอยรวับใชจ้ในหนจ้าททที่ของสถานบรยิสชทธยิธิ์ และหนจ้าททที่ของแทต่นบผชา เพดืที่อพระพยิโรธจะไมต่เกยิด
ขนตั้นแกต่คนอยิสราเอลอทก 6 และดผเถยิด เราไดจ้เลดือกคนเลวทพทที่นจ้องของเจจ้าออกจากคนอยิสราเอล เปป็นของ
ประทานแกต่เจจ้าถวายแดต่พระเยโฮวาหต์ เพดืที่อใหจ้ปฏยิบวัตยิงานของพลวับพลาแหต่งชชมนชม

หลนังเหตรุการณรกบฏเมสืทอเรป็วๆนทรของโคราหร พระเจข้าทรงเนข้นยทราอทกครนัร งเรสืทองตทาแหนลงผถูข้นทา
พวิเศษทททพระองครไดข้ประทานแกลตระกถูลเลวท คนเลวทจะตข้องใหข้การสทาหรนับการละเมวิดทรุกอยลางททท
กระททาตลอพลนับพลาและอาโรนกนับบรุตรชายทนัรงหลายของเขาจะตข้องรนับผวิดชอบเพราะความชนั ทวชข้า
ใดๆของปรุโรหวิต พระเจข้าตรนัสชนัดเจนวลาคนเลวทไดข้ถถูกพระองครเลสือกไวข้เพสืทอชลวยเหลสืออาโรนใน
หนข้าทททตลางๆของพลนับพลา พวกเขาจะตข้องททาตามหนข้าทททตลางๆของตนซขทงเกททยวขข้องกนับพลนับพลา
อยลางระมนัดระวนัง

กดว 18:7 ทวัตั้งเจจ้าและบชตรชายจงคอยรวับใชจ้ในหนจ้าททที่ปชโรหยิต เพดืที่องานทชกอยต่าง
ททที่เกทที่ยวขจ้องกวับแทต่นบผชาและสยิที่งททที่อยผต่ภายในมต่าน เจจ้าตจ้องอยผต่ปฏยิบวัตยิงาน เราใหจ้ตจาแหนต่งปชโรหยิตแกต่
เจจ้าเปป็นของประทานสจาหรวับงานปฏยิบวัตยิ และผผจ้ใดอดืที่นททที่เขจ้ามาใกลจ้ตจ้องใหจ้ถนงแกต่ความตาย" พระเจข้า
ทรงเนข้นกนับอาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาอทกดข้วยวลาพระองครไดข้ทรงมอบสวิทธวิพวิเศษในการ
ปรนนวิบนัตวิทททแทลนบถูชาใหข้แกลพวกเขาแลข้ว พวกเขาจขงถถูกก ทาชนับใหข้ปฏวิบนัตวิหนข้าทททของตนอยลาง
ระมนัดระวนัง และปกปข้องสวิทงบรวิสรุทธวิธ เหลลานนัรนจากการรรุกลทราโดยคนอสืทนๆ



กดว 18:8-19 แลจ้วพระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับอาโรนวต่า "ดผเถยิด เราไดจ้ใหจ้เครดืที่องบผชาของ
เราสต่วนหนนที่งแกต่เจจ้า คดือบรรดาของถวายของคนอยิสราเอล เราใหจ้แกต่เจจ้าสต่วนหนนที่งและแกต่ลผกหลาน
ของเจจ้าเปป็นกฎถาวรเพราะเหตชพวกเจจ้าไดจ้รวับการเจยิมแลจ้ว 9 ในบรรดาของบรยิสชทธยิธิ์ททที่สชดสต่วนซนที่ง
ไมต่ไดจ้เผาไฟททที่เปป็นของของเจจ้ามทดวังนทตั้ บรรดาของถวายของเขา บรรดาธวัญญบผชาของเขา บรรดา
เครดืที่องบผชาไถต่บาปของเขา บรรดาเครดืที่องบผชาไถต่การละเมยิดของเขา ซนที่งเขาถวายแกต่เรา จะเปป็นของ
บรยิสชทธยิธิ์ททที่สชดแกต่เจจ้าและแกต่ลผกหลานของเจจ้า 10 เจจ้าจงรวับประทานสยิที่งเหลต่านทตั้ในททที่บรยิสชทธยิธิ์ททที่สชด 
ผผจ้ชายทชกคนรวับประทานไดจ้ เปป็นของบรยิสชทธยิธิ์แกต่เจจ้า 11 สยิที่งตต่อไปนทตั้กป็เปป็นของเจจ้าดจ้วย คดือของใหจ้ททที่
เขาถวาย บรรดาเครดืที่องบผชาแกวต่งถวายของคนอยิสราเอล เราไดจ้ใหจ้ไวจ้แกต่เจจ้าและแกต่บชตรชายหญยิงซนที่ง
อยผต่กวับเจจ้าเปป็นกฎเกณฑต์ถาวร ทชกคนททที่สะอาดอยผต่ในครอบครวัวของเจจ้ารวับประทานไดจ้ 12 นจตั้ามวันททที่ดท
ททที่สชดทวัตั้งหมด และนจตั้าองชต่นททที่ดทททที่สชด และเมลป็ดพดืชทวัตั้งหมด และผลรชต่นแรกททที่เขาถวายแดต่พระเยโฮ
วาหต์ เราใหจ้แกต่เจจ้า 13 ผลสชกรชต่นแรกของของท ชกอยต่างซนที่งอยผต่ในแผต่นดยิน ททที่เขานจามาถวายพระเยโฮ
วาหต์ จะเปป็นของเจจ้า ทชกคนททที่สะอาดอยผต่ในครอบครวัวของเจจ้ารวับประทานไดจ้ 14 บรรดาของมอบ
ถวายในอยิสราเอลจะเปป็นของเจจ้า 15 บรรดาเนดืตั้อหนวังททที่เบยิกครรภต์ ไมต่วต่ามนชษยต์หรดือสวัตวต์ ซนที่งเขา
ถวายแดต่พระเยโฮวาหต์จะเปป็นของเจจ้า แตต่อยต่างไรกป็ตาม บชตรหวัวปทของมนชษยต์เจจ้าจะตจ้องไถต่ไวจ้ เจจ้า
ตจ้องไถต่ลผกหวัวปทของบรรดาสวัตวต์ทวัตั้งปวงททที่มลทยินดจ้วย 16 และคต่าไถต่ พออายชไดจ้หนนที่งเดดือนเจจ้ากป็ตจ้อง
ไถต่ ใหจ้เจจ้ากจาหนดวต่าเปป็นเงยินหจ้าเชเขลตามเชเขลของสถานบรยิสชทธยิธิ์ ซนที่งเปป็นยทที่สยิบเก-ราหต์ 17 แตต่ลผก
หวัวปทของววัว หรดือลผกหวัวปทของแกะ หรดือลผกหวัวปทของแพะ เจจ้าไมต่ตจ้องไถต่เพราะเปป็นของบรยิสชทธยิธิ์ เจจ้า
จงเอาเลดือดของมวันพรมบนแทต่นบผชา และเอาไขมวันของมวันเผาเปป็นเครดืที่องบผชาดจ้วยไฟ ใหจ้เปป็นกลยิที่น
ททที่พอพระทวัยแดต่พระเยโฮวาหต์ 18 แตต่เนดืตั้อของมวันจะเปป็นของเจจ้า เชต่นเดทยวกวับเนดืตั้ออกททที่แกวต่งถวาย
หรดือเนดืตั้อโคนขาขวาเปป็นของเจจ้า 19 บรรดาเครดืที่องบผชาบรยิสชทธยิธิ์ททที่คนอยิสราเอลมอบถวายแดต่พระเย
โฮวาหต์ เราใหจ้แกต่เจจ้าและแกต่บชตรชายหญยิงซนที่งอยผต่กวับเจจ้า เปป็นกฎเกณฑต์ถาวร เปป็นพวันธสวัญญาเกลดือ
เปป็นนยิตยต์ตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์สจาหรวับเจจ้า และเชดืตั้อสายของเจจ้าดจ้วย"

ดนังนนัรน พระเจข้าตรนัสอทกครนัร งถขงเครสืทองบถูชาตลางๆซขทงจะตข้องมอบไวข้แกลอาโรนและบรุตรชายทนัรง
หลายของเขาเพสืทอเปป็นของเลทรยงชทพ นนัทนคสือ เครสืทองบถูชายกขขรนลง สลวนทททเหลสือของเครสืทองบถูชาตลางๆ 
เชลน เครสืทองธนัญญบถูชา เครสืทองบถูชาไถลบาป และเครสืทองบถูชาไถลการละเมวิดรวมถขงผลแรกทนัรงหลาย ของ
ตลางๆทททถถูกอรุทวิศถวาย และลถูกหนัวปทของสนัตวรทนัรงหมด นททจะตข้องเปป็น “พนันธสนัญญาแหลงเกลสือเปป็นนวิตยร
ตลอพระพนักตรรพระเยโฮวาหรสทาหรนับเจข้า และเชสืรอสายของเจข้าพรข้อมกนับเจข้า” อยลางหลนังนทร เปป็นภาพ



เปรทยบแสดงถขงพนันธสนัญญาหนขทงซขทงเปป็นนวิรนันดรรและฝลาฝสืนไมลไดข้ เกลสือเปป็นสนัญลนักษณรทททแสดงถขง
การถนอมรนักษาไวข้ สวิทงตลางๆทททถถูกนทามายนังพลนับพลาเพสืทอเปป็นของถวายสรุดทข้ายแลข้วจะตกเปป็น
กรรมสวิทธวิธ ของพวกปรุโรหวิต

กดว 18:20-24 และพระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับอาโรนวต่า "เจจ้าจะไมต่ไดจ้รวับมรดกในแผต่น
ดยินของเขา ทวัตั้งเจจ้าจะไมต่มทสต่วนอวันใดกวับเขาเลย เราเปป็นสต่วนแบต่งของเจจ้าและเปป็นมรดกของเจจ้า
ทต่ามกลางคนอยิสราเอล 21 ดผเถยิด เราใหจ้บรรดาสยิบชวักหนนที่งในอยิสราเอลแกต่คนเลวทเปป็นมรดก เปป็นคต่า
ตอบแทนงานททที่เขาปฏยิบวัตยิ คดืองานปฏยิบวัตยิททที่พลวับพลาแหต่งชชมนชม 22 ตวัตั้งแตต่นทตั้ตต่อไปคนอยิสราเอลจะ
มยิไดจ้เขจ้ามาใกลจ้พลวับพลาแหต่งชชมนชม เกลดือกวต่าเขาจะรวับโทษบาปและจะตจ้องตาย 23 แตต่คนเลวทจะ
ตจ้องปฏยิบวัตยิงานของพลวับพลาแหต่งชชมนชม และเขาจะตจ้องรวับโทษความชวัที่วชจ้าของเขา จะเปป็นกฎ
เกณฑต์ถาวรตลอดชวัที่วอายชของเจจ้า เขาจะไมต่มทสต่วนมรดกทต่ามกลางคนอยิสราเอล 24 เพราะวต่าสต่วน
สยิบชวักหนนที่งของคนอยิสราเอล ซนที่งนจามาถวายแดต่พระเยโฮวาหต์ เราไดจ้ใหจ้แกต่คนเลวทเปป็นมรดก เพราะ
ฉะนวัตั้นเราจนงไดจ้บอกเขาวต่า `เขาจะไมต่มทสต่วนมรดกทต่ามกลางคนอยิสราเอล'"

พระเจข้าทรงหมายเหตรุเพวิทมเตวิมวลาคนเลวทจะไมลมทมรดกในแผลนดวินนนัรน ทวลาพระเจข้าทรง
สนัญญาวลา “เราเปป็นสลวนของเจข้าและเปป็นมรดกของเจข้าทลามกลางชนชาตวิอวิสราเอล” ความหมายกป็
คสือวลา พระเจข้าจะทรงเลทรยงดถูคนเหลลานนัรนทททมทสลวนในการรนับใชข้ พระองครจขงสนัทงดข้วยวลาสวิบชนักหนขทงททท
ถถูกนทามายนังพลนับพลาจะตข้องถถูกแจกจลายแกลคนเลวทเพราะวลาพวกเขาททางานปรนนวิบนัตวิของตนททท
พลนับพลา

กดว 18:25-32 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 26 "ยยิที่งกวต่านวัตั้น เจจ้าจงกลต่าวแกต่คน
เลวทวต่า `เมดืที่อพวกเจจ้ารวับสยิบชวักหนนที่งจากคนอยิสราเอล ซนที่งเราใหจ้แกต่เจจ้าอวันมาจากเขาเปป็นมรดกของ
เจจ้านวัตั้น เจจ้าจงนจาสยิบชวักหนนที่งของสยิบชวักหนนที่งททที่เจจ้าไดจ้มานวัตั้นถวายแดต่พระเยโฮวาหต์ 27 และสต่วน
ถวายของเจจ้านวัตั้นจะนวับเหมดือนหนนที่งเปป็นพดืชททที่ไดจ้มาจากลานนวดขจ้าว และเหมดือนสต่วนททที่เตป็มเปทที่ยม
จากบต่อยจที่าองชต่น 28 เพราะฉะนวัตั้นเจจ้าตจ้องนจาของบผชาจากสยิบชวักหนนที่งทวัตั้งสยิตั้นของเจจ้าถวายแดต่พระเย
โฮวาหต์ คดือสยิบชวักหนนที่งททที่เจจ้ารวับจากคนอยิสราเอลนวัตั้น จากสต่วนไดจ้นทตั้พวกเจจ้าจงมอบของถวายแดต่พระ
เยโฮวาหต์แดต่อาโรนปชโรหยิต 29 จากบรรดาของททที่พวกเจจ้าไดจ้รวับ เจจ้าจงนจาเครดืที่องถวายทชกสยิที่งททที่ตจ้อง
ถวายแดต่พระเยโฮวาหต์ จากบรรดาของดทททที่สชดนวัตั้นคดือสต่วนของททที่บรยิสชทธยิธิ์' 30 ฉะนวัตั้นเจจ้าจงพผดกวับ
เขาวต่า `เมดืที่อเจจ้าไดจ้ถวายสต่วนททที่ดทททที่สชดแลจ้ว ใหจ้คนเลวทนวับสต่วนททที่เหลดืออยผต่เปป็นเหมดือนหนนที่งพดืชททที่ไดจ้มา



จากลานนวดขจ้าวและเปป็นผลไดจ้จากบต่อยจที่าองชต่น 31 และเจจ้าจะรวับประทานสต่วนนวัตั้น ณ ททที่ใดๆกป็ไดจ้ 
ทวัตั้งตวัวเจจ้าและครอบครวัวของเจจ้า เพราะวต่าเปป็นรางววัลตอบแทนงานปฏยิบวัตยิของเจจ้าในพลวับพลาแหต่ง
ชชมนชม 32 เมดืที่อเจจ้าไดจ้ถวายสต่วนททที่ดทททที่สชดแลจ้วเจจ้าจะหามทโทษบาปโดยของถวายนวัตั้นไมต่ และเจจ้าอยต่า
ทจาสยิที่งบรยิสชทธยิธิ์ของคนอยิสราเอลใหจ้มลทยินเกลดือกวต่าเจจ้าจะตจ้องตาย'"

พระเจข้าทรงสนัทงเพวิทมอทกวลาคนเลวทจะตข้องถวายสวิบชนักหนขทงจากสวิบชนักหนขทงทททพวกเขารนับมา
จากประชาชน กลลาวอยลางเจาะจงกป็คสือ นททจะตข้องอยถูลในรถูปของเครสืทองบถูชายกขขรนลง พวกเขาจขงตข้อง
ใหข้เครสืทองบถูชายกขขรนลงของตนเปป็นสวิบชนักหนขทงแกลอาโรนเพสืทอถวาย นอกจากนทร  ของกทานนัลใดๆจาก
ชนชาตวิอวิสราเอลทททใหข้แกลคนเลวทจะตข้องถถูกถวายสวิบชนักหนขทงในรถูปของเครสืทองบถูชายกขขรนลง พวกเขา
จะตข้องถวายของทททดททททสรุดเปป็นสวิบชนักหนขทงแดลองครพระผถูข้เปป็นเจข้า คนเลวทไดข้รนับอภวิสวิทธวิธ นทรสทาหรนับการ
ปรนนวิบนัตวิของพวกเขาทททพลนับพลา อยลางไรกป็ตาม พวกเขาถถูกเตสือนมวิใหข้ททาใหข้ของบรวิสรุทธวิธ ตลางๆททท
ถถูกนทามาถวายนนัรนเปป็นมลทวินโดยการไมลถวายสวิบชนักหนขทงโดยผถูข้กระททาผวิดมทโทษถขงตาย

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 19: ในบททรีชื่ 19 คชอ กฎเกณฑร์เรชชื่องวนัวตนัวเมรียสรีแดง บทนรีนี้แบว่งยว่อย
ไดม้ดนังนรีนี้ (1) ขรีนี้เถม้าของวนัวตนัวเมรียสรีแดงตนัวหนทึชื่งจะตม้องถถูกเตรรียมไวม้สสาหรนับพยิธรีชสาระใหม้บรยิสสุทธยิธในขม้อ
1-9 และ (2) พยิธรีทรีชื่ใชม้สสาหรนับการชสาระผถูม้ทรีชื่เปป็นมลทยินในขม้อ 10-22 

กดว 19:1-9 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสและอาโรนวต่า 2 "ตต่อไปนทตั้เปป็นกฎพระ
ราชบวัญญวัตยิซนที่งพระเยโฮวาหต์ไดจ้ทรงบวัญชาวต่า จงบอกคนอยิสราเอลใหจ้นจาววัวตวัวเมทยสทแดงไมต่พยิการ
ซนที่งไมต่มทตจาหนยิ และยวังไมต่เคยเขจ้าเททยมแอก 3 และเจจ้าจงใหจ้ววัวนวัตั้นแกต่เอเลอาซารต์ปชโรหยิต และใหจ้เอา
ววัวนวัตั้นไปนอกคต่ายฆต่าเสทยตต่อหนจ้าเขา 4 และเอเลอาซารต์ปชโรหยิตจะเอานยิตั้วมดือจชต่มเลดือดววัวพรมททที่ขจ้าง
หนจ้าพลวับพลาแหต่งชชมนชมเจป็ดครวัตั้ง 5 และใหจ้มทคนเผาววัวตวัวเมทยนวัตั้นเสทยในสายตาของเขา คดือเขาจะ
ตจ้องเผาหนวัง เนดืตั้อ และเลดือด กวับมผลของมวันเสทยใหจ้หมด 6 และปชโรหยิตจะเอาไมจ้สนสทดารต์ ไมจ้หชสบ
กวับดจ้ายสทแดงโยนเขจ้าไปในไฟททที่เผาววัวตวัวเมทยนวัตั้น 7 แลจ้วปชโรหยิตจะซวักเสดืตั้อผจ้าของตน และชจาระ
รต่างกายเสทยในนจตั้า ภายหลวังจนงเขจ้าไปในคต่ายและปชโรหยิตนวัตั้นจนงเปป็นมลทยินอยผต่จนถนงเวลาเยป็น 8 ผผจ้ใด
ททที่ทจาการเผาววัวตวัวเมทยตจ้องซวักเสดืตั้อผจ้าและชจาระรต่างกายของตนเสทยในนจตั้า และเขาจะเปป็นมลทยินอยผต่
จนถนงเวลาเยป็น 9 ใหจ้ชายคนททที่สะอาดเกป็บขทตั้เถจ้าววัวตวัวเมทยนวัตั้น นจาไปไวจ้นอกคต่ายในททที่สะอาด และใหจ้



เกป็บขทตั้เถจ้านวัตั้นไวจ้ทจาเปป็นนจตั้าแหต่งการแยกตวัตั้งไวจ้สจาหรวับททที่ชชมนชมชนอยิสราเอลเพดืที่อเปป็นการชจาระลจ้าง
บาปออกเสทย

กฎเรสืทองวนัวตนัวเมทยสทแดงถถูกนวิยามไวข้ ตข้องใชข้วนัวตนัวเมทยสทแดงลข้วนทททไมลมทรอยดลางหรสือตทาหนวิ 
และไมลเคยเททยมแอก มนันจะตข้องถถูกฆลา เลสือดของมนันตข้องถถูกประพรมหนข้าพลนับพลาเจป็ดหน จาก
นนัรนตข้องถถูกเผาทนัรงตนัว ขณะทททมนันไหมข้อยถูล ปรุโรหวิตจะตข้องโยนไมข้สนสทดารร ตข้นหรุสบและดข้ายสทแดงลง
ไปในวนัวตนัวเมทยทททไหมข้นนัรน จากนนัรนขทร เถข้าของมนันจะตข้องถถูกผสมกนับนทราซขทงกลายเปป็น “นทราแหลงการ
แยกตนัรงไวข้... เพสืทอเปป็นการชทาระลข้างบาปออกเสทย”

กดว 19:10-16 และคนททที่เกป็บขทตั้เถจ้าของววัวตวัวเมทยตจ้องซวักเสดืตั้อผจ้าของตน และเขาจะ
เปป็นมลทยินอยผต่จนถนงเวลาเยป็น จะเปป็นอยต่างนทตั้แกต่คนอยิสราเอล และแกต่คนตต่างดจ้าวผ ผจ้อาศวัยอยผต่
ทต่ามกลางเขา เปป็นกฎเกณฑต์ถาวร 11 ผผจ้ททที่แตะตจ้องศพของผผจ้ใดกป็ตามตจ้องเปป็นมลทยินอยผต่เจป็ดววัน 12 
ในววันททที่สามเขาตจ้องชจาระตวัวดจ้วยนจตั้า แลจ้วในววันททที่เจป็ดเขาจะสะอาด แตต่ถจ้าเขาไมต่ชจาระตวัวในววันททที่
สาม ในววันททที่เจป็ดเขาจะสะอาดไมต่ไดจ้ 13 ผผจ้ใดกป็ตามแตะตจ้องคนตาย คดือรต่างกายของคนททที่ตายแลจ้ว 
และมยิไดจ้ชจาระตนใหจ้บรยิสชทธยิธิ์ ผผจ้นวัตั้นกป็กระทจาใหจ้พลวับพลาของพระเยโฮวาหต์มทมลทยิน คนนวัตั้นจะตจ้อง
ถผกตวัดขาดจากอยิสราเอล เพราะนจตั้าแหต่งการแยกตวัตั้งไวจ้ไมต่ไดจ้พรมถผกตวัวเขา เขาจะเปป็นมลทยิน มลทยิน
ยวังคจ้างอยผต่ททที่เขา 14 ตต่อไปนทตั้เปป็นพระราชบวัญญวัตยิเรดืที่องคนตายในเตป็นทต์ ทชกคนททที่เขจ้ามาในเตป็นทต์ และ
สารพวัดททที่อยผต่ในเตป็นทต์ จะเปป็นมลทยินไปเจป็ดววัน 15 ภาชนะทชกลผกททที่ไมต่มทฝาปยิดตจ้องเปป็นมลทยิน 16 
คนใดททที่อยผต่ในพดืตั้นทชต่งไปแตะตจ้องคนททที่ถผกดาบตาย หรดือแตะตจ้องศพ หรดือกระดผกคน หรดือหลชมศพ 
จะเปป็นมลทยินไปเจป็ดววัน กฎระเบทยบเพวิทมเตวิมถถูกใสลเขข้าไปเกททยวกนับความเปป็นมลทวินในทางพวิธท

กดว 19:17-19 สจาหรวับคนททที่เปป็นมลทยินนทตั้ จงเอาขทตั้เถจ้าจากการเผาววัวตวัวเมทยในการ
บผชาไถต่บาป และเอานจตั้าททที่ไหลเตยิมเขจ้าไปปนในภาชนะ 18 ใหจ้คนสะอาดเอากยิที่งหชสบจชต่มนจตั้านวัตั้น
ประพรมททที่เตป็นทต์และเครดืที่องใชจ้สอยทวัตั้งสยิตั้น และบนตวัวคนททที่อยผต่ททที่นวัที่นและบนตวัวคนททที่แตะตจ้อง
กระดผกหรดือคนถผกฆต่าหรดือคนตายหรดือหลชมศพ 19 ใหจ้คนสะอาดประพรมคนททที่เปป็นมลทยินในววันททที่
สามและววันททที่เจป็ด อยต่างนทตั้พอววันททที่เจป็ดเขาจะทจาใหจ้คนนวัตั้นสะอาด และเขาตจ้องซวักเสดืตั้อผจ้าและอาบนจตั้า
พอถนงเวลาเยป็นเขาจะสะอาด

เมสืทอคนๆหนขทงถถูกถสือวลาเปป็นมลทวินในทางพวิธทเพราะไปแตะตข้องศพหรสือความมลทวินอสืทนๆ 
คนๆหนขทงทททสะอาดจะตข้องเอาขทร เถข้าของวนัวตนัวเมทยสทแดงตนัวนนัรนใสลในนทราสะอาด (นนัทนคสือ นทร าทททไหล) 



และประพรมคนทททเปป็นมลทวินนนัรนและทรุกสวิทงทททเปป็นของๆเขา เขาจะตข้องททาเชลนนทรซทร าอทกในวนันทททสาม
และวนันทททเจป็ดซขทงหลนังจากนนัรนคนทททเปป็นมลทวินนนัรนจะตข้องซนักเสสืรอผข้าของตนและอาบนทรา หลนังจากนนัรน
เขากป็จะถถูกถสือวลาสะอาด

กดว 19:20-22 แตต่คนททที่เปป็นมลทยินและไมต่ชจาระตวัวใหจ้บรยิสชทธยิธิ์ คนนวัตั้นจะตจ้องถผก
ตวัดขาดจากทต่ามกลางททที่ชชมนชม เพราะเขาไดจ้กระทจาใหจ้สถานบรยิสชทธยิธิ์ของพระเยโฮวาหต์เปป็นมลทยิน 
คดือวต่านจตั้าแหต่งการแยกตวัตั้งไวจ้ไมต่ไดจ้พรมถผกตวัวเขา เขาจนงเปป็นมลทยิน 21 และใหจ้เปป็นกฎเกณฑต์แกต่พวก
เขาอยผต่เนดืองนยิตยต์ ผผจ้ททที่ประพรมนจตั้าแหต่งการแยกตวัตั้งไวจ้จะตจ้องซวักเสดืตั้อผจ้าของตน และผผจ้ททที่แตะตจ้องนจตั้า
แหต่งการแยกตวัตั้งไวจ้จะเปป็นมลทยินจนถนงเวลาเยป็น 22 และสยิที่งใดททที่ผผจ้เปป็นมลทยินแตะตจ้อง สยิที่งนวัตั้นจะเปป็น
มลทยิน และผผจ้ททที่แตะตจ้องสยิที่งนวัตั้นจะเปป็นมลทยินจนถนงเวลาเยป็น"

กฎระเบทยบปลทกยลอยอสืทนๆเกททยวกนับนทราแหลงการแยกตนัรงไวข้นทรถถูกกลลาวถขง รวมถขงการตนัดออกผถูข้
ใดกป็ตามทททไมลยอมเชสืทอฟนังกฎนทร  นอกจากนทร  ใครกป็ตามทททประพรมนทราแหลงการแยกตนัรงไวข้นทร จะตข้องซนัก
เสสืรอผข้าของตนและถถูกถสือวลาเปป็นมลทวินในทางพวิธทจนถขงเวลาเยป็น

เรสืทองทนัรงหมดนทรสทาคนัญตรงทททวลาพวกยวิวทททเครลงครนัดในอวิสราเอลทรุกวนันนทรถสือทรรศนะทททวลา วนัว
ตนัวเมทยสทแดงทททสมบถูรณรแบบตนัวหนขทงจะตข้องถถูกหาใหข้เจอและถถูกฆลาเปป็นเครสืทองบถูชาตามทททก นันดารววิถท 
19 กลลาวไวข้เพสืทอททานทร าแหลงการแยกตนัรงไวข้สทาหรนับการชทาระพระววิหารของยวิวหลนังตลอไป รายงาน
หลายแหลลงบลงบอกวลาวนัวตนัวเมทยสทแดงตนัวหนขทงทททมทลนักษณะเชลนนนัรนถถูกหาไดข้แลข้วในอวิสราเอล 
ปนัจจรุบนันพวกเขารอแตลเพทยงการสรข้างพระววิหารเทลานนัรน

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 20: ตอนจบของการอพยพใกลม้เขม้ามาแลม้ว ในบทนรีนี้ (1) ชนชาตยิ
อยิสราเอลบว่นขอนสนี้าและโมเสสถถูกสนัชื่งใหม้พถูดกนับศยิลาในขม้อ 1-13; (2) ชนชาตยิอยิสราเอลถถูกปฏยิเสธมยิ
ใหม้ผว่านเอโดมในขม้อ 14-21 และ (3) การเสรียชรีวยิตของอาโรนในขม้อ 22-29

กดว 20:1 ชชมนชมชนทวัตั้งหมดของคนอยิสราเอลเขจ้ามาในถยิที่นทชรกวันดารศยินใน
เดดือนททที่หนนที่ง ประชาชนพวักอยผต่ในคาเดช มยิเรทยมกป็สยิตั้นชทวยิตและฝวังไวจ้ททที่นวัที่น มทบนันทขกเกททยวกนับการททท
ชนชาตวิอวิสราเอลเขข้าไปใน “ถวิทนทรุรกนันดารศวิน” ซขทงอยถูลในเขตแดนของทะเลตาย จรุดเรวิทมตข้นของบท
ททท 20 คสือ สามสวิบแปดปทหลนังจากความลข้มเหลวของพวกผถูข้สอดแนม จากนนัรนเปป็นตข้นมา ชนชาตวิ
อวิสราเอลกป็อยถูลไมลไกลแลข้วจากแผลนดวินททททรงสนัญญาไวข้ เดสือนแรกทททวลานทรนลาจะหมายถขงปททททสททสวิบหลนัง



จากออกมาจากอทยวิปตร จากนนัรนชนชาตวิอวิสราเอลกป็พนักอยถูลในคาเดชซขทงอยถูลสลวนใตข้สรุดของยถูดาหร ทททนนั ทน
มวิเรทยมพททสาวของโมเสสกป็สวิรนชทววิตและถถูกฝนังไวข้

กดว 20:2-6 ครวัตั้งนวัตั้นชชมนชมชนไมต่มทนจตั้า เขาประชชมกวันวต่าโมเสสและอา
โรน 3 ประชาชนตวัดพจ้อตต่อวต่าโมเสสวต่า "เมดืที่อพทที่นจ้องเราตายตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์นวัตั้น เรา
ตายเสทยดจ้วยกป็ดท 4 ทต่านพาชชมนชมชนของพระเยโฮวาหต์มาในถยิที่นทชรกวันดารนทตั้ใหจ้ตายเสทยททที่นทที่ทวัตั้งตวัว
เราและสวัตวต์ของเราทจาไม 5 และทจาไมทต่านจนงใหจ้เราออกจากอทยยิปตต์ นจาเรามายวังททที่เลวทรามนทตั้ เปป็น
ททที่ซนที่งไมต่มทพดืช ไมต่มทมะเดดืที่อ องชต่นหรดือทวับทยิม และไมต่มทนจตั้าดดืที่ม" 6 แลจ้วโมเสสและอาโรนออกจากททที่
ประชชมไปททที่ประตผพลวับพลาแหต่งชชมนชมและซบหนจ้าลง และสงต่าราศทของพระเยโฮวาหต์ปรากฏแกต่
เขา

พอเขข้าไปในทะเลทรายแหลงนทร  “ไมลมทนทร าสทาหรนับชรุมนรุมชน” เหตรุการณรเดทยวกนันนทร เกวิดขขรนเมสืทอ
สททสวิบปทกลอนหนข้านนัรนในปทแรกของการอพยพ คนรรุลนนนัรนเสทยชทววิตไปหมดแลข้ว บนัดนทรพระเจข้าทรงใชข้
บททดสอบเดทยวกนันนทรกนับคนรรุลนใหมลนทร เพสืทอดถูวลาพวกเขาจะมทปฏวิกวิรวิยาอยลางไร นลาเศรข้าทททพวกเขามท
ปฏวิกวิรวิยาแบบเดทยวกนัน

แมข้วลาพระเจข้าทรงตอบสนองความตข้องการทรุกอยลางของพวกเขาอยลางนลาอนัศจรรยรตลอดสทท
สวิบปทนทร  แตลพวกเขากป็ “ตลอวลาโมเสส และพถูดวลา “เมสืทอพททนข้องของพวกเราตายตลอพระพนักตรรพระเยโฮ
วาหรนนัรน พวกเราตายเสทยดข้วยกป็ดท” พวกเขาบลนตลอวลาโมเสสและอาโรน คทาบลนของพวกเขานนัรนมท
ความขมขสืทนดนังทททเหป็นไดข้ในขข้อ 5 โมเสสและอาโรนจขงตนัดสวินใจอยลางถถูกตข้อง พวกเขาไปยนัง
พลนับพลาและซบหนข้าลงตลอพระพนักตรรองครพระผถูข้เปป็นเจข้า พวกเขานทาปนัญหานนัรนไปทถูลตลอพระเจข้า 
“และสงลาราศทของพระเยโฮวาหรปรากฏแกลทลานทนัรงสอง”

กดว 20:7-8 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 8 "จงเอาไมจ้เทจ้าและเรทยกประชชม
ชชมนชมชน ทวัตั้งเจจ้าและอาโรนพทที่ชายของเจจ้า และบอกหยินตต่อหนจ้าตต่อตาประชาชนใหจ้หยินหลวัที่งนจตั้า ดวัง
นวัตั้นเจจ้าจะเอานจตั้าออกจากหยินใหจ้เขา ดวังนวัตั้นแหละเจจ้าจะใหจ้นจตั้าแกต่ชชมนชมชนและสวัตวต์ดดืที่ม" แนลนอนวลา
ภาพๆนทรแสดงถขงพระครวิสตรและการทททนทร าแหลงชทววิตไหลออกมาจากพระศวิลานนัรน ดถู ยอหรน 6:35 
โมเสสถถูกกทาชนับอยลางเครลงครนัดใหข้พถูดกนับศวิลานนัรน

กดว 20:9-11 โมเสสกป็นจาไมจ้เทจ้าไปจากหนจ้าพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ ดวังททที่
พระองคต์ทรงบวัญชา 10 โมเสสกวับอาโรนกป็เรทยกชชมนชมชนใหจ้ไปพรจ้อมกวันททที่หยิน โมเสสกลต่าวแกต่เขา



วต่า "เจจ้าผผจ้กบฏจงฟวัง ณ บวัดนทตั้จะใหจ้เราเอานจตั้าออกจากหยินนทตั้ใหจ้พวกเจจ้าดดืที่มหรดือ" 11 และโมเสสกป็
ยกมดือขนตั้นตทหยินนวัตั้นสองครวัตั้งดจ้วยไมจ้เทจ้า และนจตั้ากป็ไหลออกมามากมาย ชชมนชมชนและสวัตวต์ของเขา
กป็ไดจ้ดดืที่มนจตั้า

แทนทททจะพถูดกนับศวิลานนัรน ดข้วยความเหลสืออดโมเสสกลนับหยวิบไมข้เทข้าของเขาและตทาหนวิ
ชนชาตวิอวิสราเอลกลอนวลา “พวกเจข้า พวกหนัวดสืรอรนัรน จงฟนัง ณ บนัดนทร  เราทนัรงสองตข้องเอานทราออกมาจาก
ศวิลานทร ใหข้พวกเจข้าหรสือ” จากนนัรนเขากป็ “ยกมสือของตนขขรน และทลานตทศวิลานนัรนสองครนัร งดข้วยไมข้เทข้าของ
ตน และนทรากป็ไหลพรนัทงพรถูออกมา” อยลางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชนัดวลาโมเสสเพวิกเฉยตลอคทาสนัทงของพระเจข้า 
เขาถถูกสนัทงใหข้ “พถูดกนับศวิลานนัรน” ตรงกนันขข้ามดข้วยความโมโหและความคนับขข้องใจทททมทตลอชนชาตวิ
อวิสราเอล โมเสสจขงตทศวิลานนัรนสองครนัร งดข้วยไมข้เทข้าของเขา บางคนเสนอวลาเขาททาใหข้ภาพของพระ
ครวิสตรเสทยไปโดยการตทศวิลานนัรนสองครนัร ง นนัทนอาจเปป็นไปไดข้ อยลางไรกป็ตาม ปนัญหาทททปรากฏชนัดยวิทง
กวลากป็คสือวลา เขาไมลสนใจคทาสนัทงของพระเจข้าและททาตามววิธทของตน

กดว 20:12-13 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสและอาโรนวต่า "เพราะเจจ้ามยิไดจ้เชดืที่อเรา
จนงมยิไดจ้กระทจาใหจ้เราเปป็นททที่บรยิสชทธยิธิ์ในสายตาของคนอยิสราเอล เพราะฉะนวัตั้นเจจ้าจนงจะมยิไดจ้นจาชชมนชม
ชนนทตั้เขจ้าไปในแผต่นดยินซนที่งเราไดจ้ใหจ้แกต่เขา"13 นจตั้านวัตั้นคดือนจตั้าเมรทบาหต์ เพราะวต่าคนอยิสราเอลไดจ้ตต่อวต่า
พระเยโฮวาหต์ และพระองคต์ทรงสจาแดงความบรยิสชทธยิธิ์ทต่ามกลางเขา พระเจข้าไมลทรงพอพระทนัยกนับ
การไมลใหข้ความเคารพของโมเสส ดข้วยเหตรุนทรพระองครจขงตรนัสกนับโมเสสและอาโรนวลา “เพราะวลา
เจข้าทนัรงสองไมลไดข้เชสืทอเรา คสือไมลไดข้กระททาใหข้เราเปป็นทททบรวิสรุทธวิธ ในสายตาของชนชาตวิอวิสราเอล 
เพราะฉะนนัรนเจข้าทนัรงสองจะไมลไดข้นทาชรุมนรุมชนนทร เขข้าไปในแผลนดวินซขทงเราไดข้ใหข้แกลเขาทนัรงหลาย” การ
ใหข้ความเคารพแบบไมลจรวิงจนังตลอพระวจนะของพระเจข้าเปป็นเรสืทองรข้ายแรงจรวิงๆ โมเสสเพวิกเฉยตลอ
สวิทงทททพระเจข้าตรนัสสนัทงโดยมทใจไมลเชสืทอ นททสสืทอวลาเขาไมลเชสืทอวลาแคลการพถูดกนับศวิลานนัรนจะเพทยงพอ ดนังนนัรน
เขาจขงตทศวิลานนัรนเหมสือนทททเขาไดข้กระททาในอพยพ 17 ความไมลเชสืทอนนัรนในสลวนของเขาไดข้ททาใหข้เขาไมล
เชสืทอฟนังและมวิไดข้กระททาใหข้พระเจข้าเปป็นทททบรวิสรุทธวิธ ตลอหนข้าประชาชนของพระองคร ความหมายอยลาง
หลนังนทรกป็คสือวลา โมเสสมวิไดข้ 'ถวายเกทยรตวิ' พระเจข้าในสายตาของประชาชน

อาจเปป็นไดข้วลาชรุมนรุมชนอวิสราเอลไดข้ยวินคทาสนัทงนนัรนทททพระเจข้าประทานใหข้เหมสือนกนันกนับ
โมเสสและอาโรน นนัทนยวิทงททาใหข้มทเหตรุผลทททพระเจข้าทรงพระพวิโรธ พวกเขาไดข้เมวินเฉยตลอพระบนัญชา
ของพระองครอยลางเปวิดเผย ผถูข้ใดทททไดข้รนับฝากไวข้มากกป็จะทรงเรทยกเอาจากผถูข้นนัรนมาก โมเสสลข้มเหลว
ในการปฏวิบนัตวิตามสวิทงทททพระเจข้าไดข้ทรงบนัญชาไวข้อยลางถถูกตข้อง ดข้วยเหตรุนทร  เขาจขงถถูกกทดกนันมวิใหข้เขข้าไป



ในแผลนดวินนนัรน ดนังนนัรนสถานทททนนัรนจขงกลายเปป็นทททรถูข้จนักในชสืทอ “นทราแหลงเมรทบาหร” เพราะวลาทททนนัทน
ชนชาตวิอวิสราเอลไดข้ตลอวลาพระเจข้าของตน (คทาวลา เมรรีบาหร์ มทความหมายตรงตนัววลา 'การววิวาท') หลนัง
จากใหข้นทร าและตทสอนแลข้ว พระเจข้ากป็ทรง “สทาแดงความบรวิสรุทธวิธ ในทลามกลางพวกเขา” นนัทนคสือ 
พระองครทรงไดข้รนับสงลาราศท

กดว 20:14-22 โมเสสไดจ้สต่งผผจ้สดืที่อสารจากคาเดชไปถนงกษวัตรยิยต์แหต่งเอโดมวต่า "พทที่นจ้อง
ซนที่งเปป็นคนอยิสราเอลกลต่าวดวังนทตั้วต่า ทต่านกป็ทราบถนงบรรดาความทชกขต์ยากททที่เกยิดขนตั้นแกต่เราแลจ้ว 15 วต่า
บรรพบชรชษของเราลงไปยวังอทยยิปตต์ และเราอยผต่ในอทยยิปตต์ชจ้านาน และชาวอทยยิปตต์ไดจ้ขต่มเหงเราและ
บรรพบชรชษของเรา 16 และเมดืที่อเรารจ้องทผลพระเยโฮวาหต์ พระองคต์ทรงสดวับเสทยงของเรา และไดจ้สต่ง
ทผตสวรรคต์องคต์หนนที่งนจาเราออกจากอทยยิปตต์ และดผเถยิด เรามาอยผต่ในคาเดชเปป็นเมดืองททที่อยผต่ชยิดพรมแดน
ของทต่าน 17 ขอใหจ้เรายกผต่านเขตแดนของทต่าน เราจะไมต่ผต่านไรต่นาหรดือสวนองชต่นของทต่าน เราจะ
ไมต่ดดืที่มนจตั้าจากบต่อ เราจะเดยินไปตามทางหลวง เราจะไมต่หวันไปทางขวามดือหรดือทางซจ้ายมดือ จนกวต่า
เราจะผต่านพจ้นเขตแดนของทต่าน" 18 แตต่เอโดมกลต่าวแกต่ทต่านวต่า "ทต่านจะยกผต่านไปไมต่ไดจ้เกลดือกวต่า
เราจะยกออกมาสผจ้ทต่านดจ้วยดาบ " 19 และคนอยิสราเอลพผดกวับกษวัตรยิยต์แหต่งเอโดมวต่า "เราจะขนตั้นไป
ตามทางหลวง ถจ้าเราดดืที่มนจตั้าของทต่านไมต่วต่าตวัวเราหรดือสวัตวต์ เราจะชจาระเงยินใหจ้ ขอใหจ้เราเดยินผต่านไป 
เราไมต่ตจ้องการอะไรอทก" 20 แตต่ทต่านตอบวต่า "เจจ้าจะยกผต่านไปไมต่ไดจ้" แลจ้วเอโดมกป็ยกพลเปป็นอวัน
มากมาตต่อสผจ้เขาทวัตั้งหลายดจ้วยมดืออวันเขจ้มแขป็ง 21 เชต่นนทตั้แหละเอโดมปฏยิเสธไมต่ใหจ้อยิสราเอลยกผต่าน
พรมแดนของทต่าน ดวังนวัตั้นอยิสราเอลจนงหวันไปจากทต่าน 22 และชชมนชมชนอยิสราเอลทวัตั้งหมดเดยินทาง
จากคาเดชมาถนงภผเขาโฮรต์

ตอนนทรชนชาตวิอวิสราเอลอยถูลในเขตแดนตอนใตข้และตะวนันออกของทะเลตายซขทงมทชสืทอวลา เอ
โดม โมเสสจขงใชข้ผถูข้สสืทอสารไปยนังกษนัตรวิยรแหลงเอโดม (สสืบเชสืรอสายมาจากเอซาว พททชายของยาโคบ) 
โดยขออนรุญาตเดวินทางผลานแผลนดวินของเขา โมเสสสนัญญาวลาจะไมลททาใหข้แผลนดวินของพวกเขาเสทย
หายแตลประการใด โดยจะเดวินทางไปตาม “ทางหลวง” เทลานนัรน นนัทนคสือ พวกเขาสนัญญาวลาจะเดวิน
ทางไปบนถนนสาธารณะสายตลางๆ และไมลรรุกลทราเขข้าไปในทรุลงนาหรสือพสืชผลใดๆของพวกเขาเลย 
โมเสสถขงขนาดเสนอทททจะชทาระเงวินคลานทร าทททพวกเขาจะรนับประทานดข้วย กษนัตรวิยรแหลงเอโดมปฏวิเสธ
และยกออกมาตลอสถูข้พวกเขาเพสืทอแสดงใหข้เหป็นแสนยานรุภาพแหลงกองทนัพของตน มนันคงเปป็นระยะ
ทางสนัรนขขรนเยอะเลยหากชนชาตวิอวิสราเอลไดข้เดวินทางผลานเอโดม แตลบนัดนทรพวกเขาถถูกบนังคนับใหข้
ตข้องหาเสข้นทางอสืทนแลข้ว



กดว 20:23-29 ททที่ภผเขาโฮรต์นทตั้พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสและอาโรนรยิมเขตแดน
แผต่นดยินเอโดมวต่า 24 "อาโรนจะตจ้องถผกรวบไปอยผต่กวับพวกของเขา เพราะเขาจะไมต่ไดจ้เขจ้าไปใน
แผต่นดยินซนที่งเรายกใหจ้แกต่คนอยิสราเอล เพราะเจจ้าทวัตั้งสองกบฏตต่อคจาสวัที่งของเราททที่นจตั้าเมรทบาหต์ 25 จงนจา
อาโรนและเอเลอาซารต์บชตรชายของเขา นจาเขาขนตั้นมาบนภผเขาโฮรต์ 26 จงถอดเสดืตั้อของอาโรนสวม
ใหจ้แกต่เอเลอาซารต์บชตรชายของเขา และอาโรนจะถผกรวบไปอยผต่กวับพวกของเขา เขาจะตายททที่นวัที่น" 
27 โมเสสกป็กระทจาตามททที่พระเยโฮวาหต์ทรงบวัญชา และพวกทต่านกป็ขนตั้นไปบนภผเขาโฮรต์ทต่ามกลาง
สายตาของชชมนชมชนทวัตั้งหมด 28 และโมเสสถอดเสดืตั้อผจ้าของอาโรน และสวมใหจ้แกต่เอเลอาซารต์
บชตรชายของเขา และอาโรนกป็สยิตั้นชทวยิตอยผต่ททที่ยอดภผเขานวัตั้น แลจ้วโมเสสและเอเลอาซารต์ลงมาจากภผเขา
29 เมดืที่อบรรดาชชมนชมชนเหป็นวต่าอาโรนสยิตั้นชทวยิตเสทยแลจ้ว วงศต์วานอยิสราเอลทวัตั้งหมดกป็รจ้องไหจ้ไวจ้ทชกขต์
ใหจ้อาโรนอยผต่สามสยิบววัน

ชนชาตวิอวิสราเอลจขงถถูกบนังคนับใหข้เดวินทางอข้อมเอโดม โดยลงใตข้ไปกลอนจากนนัรนกป็ไปทางทวิศ
ตะวนันออกเฉทยงเหนสือในถวิทนทรุรกนันดารแหลงเอโดม ทททนนั ทน ณ รวิมเขตแดนของเอโดม ณ สถานทททแหลง
หนขทงซขทงมทชสืทอวลา “ภถูเขาโฮรร” พระเจข้าตรนัสกนับโมเสสและอาโรนวลา “อาโรนจะตข้องถถูกรวบไปอยถูลกนับ
พวกของเขา” คทาเปรทยบอนันงดงามนทรทททหมายถขงการสวิรนชทววิตไดข้ถถูกใชข้กนับเหลลาอนัครปทตาของชนชาตวิ
อวิสราเอลเชลนกนัน

เพราะวลาอาโรนไดข้รลวมวงกนับการกบฏของโมเสสดข้วยทททนทร าแหลงเมรทบาหรเมสืทอเรป็วๆนทร  เขาจขง
ถถูกปฏวิเสธมวิใหข้ไดข้เขข้าไปในแผลนดวินททททรงสนัญญาไวข้นนัรนดข้วย พระเจข้าจขงสนัทงโมเสสใหข้ถอดเครสืทองยศ
ปรุโรหวิตของอาโรนออกและเอามนันสวมใหข้แกลเอเลอาซารรบรุตรชายของเขา พวกเขาขขรนไปยนังภถูเขา
โฮรรและโมเสสกป็เชสืทอฟนังคทาสนัทงตลางๆของพระเจข้า ทททนนั ทนอาโรนกป็สวิรนชทววิต โมเสสและเอเลอาซารร
กลนับลงมา โดยเอเลอาซารรบนัดนทรสวมเครสืทองยศปรุโรหวิตของบวิดาตนแลข้ว ชนอวิสราเอลจขงรข้องไหข้ไวข้
ทรุกขรใหข้อาโรนอยถูลสามสวิบวนัน

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 21: เหตสุการณร์ตว่างๆเพยิชื่มเตยิมในชว่วงหลายเดชอนทม้ายๆของการ
อพยพถถูกบนันททึกไวม้ในทรีชื่นรีนี้ บทนรีนี้แบว่งยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ (1) คนคานาอนันแหว่งเมชองอาราดถถูกทสาลายในขม้อ 
1-3; (2) ประชาชนบว่นอรีกครนันี้งและถถูกประหารดม้วยงถูแมวเซาในขม้อ 4-9; (3) รายละเอรียดเรชชื่องการ



เดยินทางเพยิชื่มเตยิมของชนอยิสราเอลถถูกนสาเสนอในขม้อ 10-20 และ (4) สยิโหนและโอกถถูกเอาชนะ
และแผว่นดยินของพวกเขาถถูกยทึดเปป็นกรรมสยิทธยิธในขม้อ 21-35 

กดว 21:1-3 เมดืที่อกษวัตรยิยต์เมดืองอาราด ชาวคานาอวันผผจ้อยผต่ทางภาคใตจ้ ไดจ้ยยินวต่า
อยิสราเอลกจาลวังยกมาตามทางททที่พวกสอดแนมใชจ้นวัตั้น ทต่านตต่อสผจ้กวับคนอยิสราเอลและจวับไปเปป็นเชลย
ไดจ้บจ้าง 2 และคนอยิสราเอลปฏยิญาณไวจ้กวับพระเยโฮวาหต์วต่า "ถจ้าพระองคต์จะทรงมอบชนชาตยินทตั้ไวจ้ใน
มดือขจ้าพระองคต์แนต่แลจ้ว ขจ้าพระองคต์จะทจาลายบจ้านเมดืองเขาเสทยใหจ้สยิตั้น" 3 และพระเยโฮวาหต์ทรง
สดวับเสทยงของคนอยิสราเอลและมอบชาวคานาอวันไวจ้ เขากป็ทจาลายชาวคานาอวันและบจ้านเมดืองของ
เขาเสทยสยิตั้น จนงไดจ้เรทยกชดืที่อตจาบลนวัตั้นวต่าโฮรมาหต์

ขณะเดทยวกนัน กษนัตรวิยรองครหนขทงของคนคานาอนันนามวลาอาราดไดข้ยวินวลาพวกอวิสราเอลยกมา
ใกลข้และยกไปโจมตทพวกเขาโดยจนับคนอวิสราเอลบางคนไปเปป็นนนักโทษ ชนอวิสราเอลจขงปฏวิญาณ
ตลอองครพระผถูข้เปป็นเจข้าวลาหากพระเจข้าจะทรงชลวยพวกเชลยสงครามกลนับมาใหข้แกลพวกเขาๆกป็จะ
ททาลายเมสืองตลางๆของกษนัตรวิยรคานาอนันองครนทร เสทยราบคาบ พระเจข้าทรงยอมททาตามและชน
อวิสราเอลจขงททาลายเมสืองเหลลานนัรนโดยตนัรงชสืทอมนันวลาโฮรมาหต์ซขทงมทความหมายตรงตนัววลา ‘ความพวินาศ
อยลางสวิรนเชวิง’

กดว 21:4 เขาทวัตั้งหลายออกเดยินจากภผเขาโฮรต์ตามทางททที่ไปทะเลแดงเพดืที่อจะ
อจ้อมแผต่นดยินเอโดม ประชาชนทจ้อใจมากเพราะเหตชหนทาง สรรุปยลอของการทททพวกเขาตข้องเปลททยน
เสข้นทางถถูกกลลาวถขงในการอข้อมเอโดม เพราะความยากลทาบากของภถูมวิประเทศนนัรน “ประชาชน
ทข้อใจมากเพราะเหตรุหนทาง” พระเจข้าจขงทรงยอมใหข้มทการทดสอบอทกครนัร ง

กดว 21:5 และประชาชนกป็บต่นวต่าพระเจจ้าและวต่าโมเสสวต่า "ทจาไมพาเราออก
จากอทยยิปตต์มาตายในถยิที่นทชรกวันดาร เพราะไมต่มทอาหารและไมต่มทนจตั้า เราเบดืที่ออาหารอวันไรจ้คต่านทตั้" นลา
เสทยดายทททชนอวิสราเอลไมลผลานการทดสอบนทร  อทกครนัร งทททพวกอวิสราเอลบลนตลอวลาโมเสสโดยกลลาววลา 
“ไมลมทอาหารและไมลมทนทร า เราเบสืทออาหารอนันไรข้คลานทร ” คราวนทรพวกอวิสราเอลถขงกนับบลนเรสืทองการทรง
เลทรยงดถูของพระเจข้า พวกเขาเบสืทอมานาแลข้ว

กดว 21:6-9 และพระเยโฮวาหต์กป็ทรงใหจ้งผแมวเซามาในหมผต่ประชาชน งผกป็กวัด
ประชาชน และคนอยิสราเอลตายมาก 7 และประชาชนมาหาโมเสสกลต่าววต่า "เราทวัตั้งหลายไดจ้
กระทจาบาปเพราะเราทวัตั้งหลายไดจ้บต่นวต่าพระเยโฮวาหต์และบต่นวต่าทต่าน ขอทผลแดต่พระเยโฮวาหต์ ขอ



พระองคต์ทรงนจางผไปจากเราเสทย" ดวังนวัตั้นโมเสสจนงอธยิษฐานเพดืที่อประชาชน 8 และพระเยโฮวาหต์
ตรวัสกวับโมเสสวต่า "จงทจางผแมวเซาตวัวหนนที่งตยิดไวจ้ททที่เสา และตต่อมาทชกคนททที่ถผกงผกวัดเมดืที่อเขามองดผ เขา
จะยวังมทชทวยิตอยผต่ไดจ้" 9 ดวังนวัตั้นโมเสสจนงทจางผทองสวัมฤทธยิธิ์ตวัวหนนที่ง และตยิดไวจ้ททที่เสา แลจ้วตต่อมาถจ้างผกวัด
คนใด ถจ้าเขามองดผงผทองสวัมฤทธยิธิ์นวัตั้น เขากป็มทชทวยิตอยผต่ไดจ้

หลนังจากนนัรนพระเจข้าทรงใชข้งถูพวิษเขข้ามาในคลายพนักของชนอวิสราเอลซขทงททาใหข้คนอวิสราเอล
ตายเปป็นเบสือ นนัทนดขงความสนใจของพวกเขาไดข้แลข้วและพวกเขากลนับใจเขข้ามาหาโมเสสโดยขอใหข้
เขาอธวิษฐานตลอพระเจข้าเพสืทอนทางถูเหลลานทร ไปเสทย โมเสสจขงอธวิษฐาน คทาตอบของพระเจข้ากลายเปป็น
ภาพอนันงดงามทททแสดงถขงพระครวิสตรจนถขงทรุกวนันนทรดนังทททระบรุไวข้ในยอหรน 3:14-15

โมเสสตข้องททางถูทองเหลสืองขขรนมาอนันหนขทงและนทามนันไปตวิดไวข้ทททเสา เมสืทอผถูข้ใดกป็ตามทททถถูกงถูกนัด
มองไปทททงถูทองเหลสืองนนัรน เขากป็จะมทชทววิตอยถูล ภาพของพระครวิสตรทททถถูกยกขขรนไปตรขงทททกางเขนและ
ถถูกพวิพากษาเมสืทอพระองครผถูข้ทรงไมลมทบาปไดข้กลายเปป็นความบาปเพราะเหป็นแกลเรากป็ปรากฏชนัดเจน 
เมสืทอคนเหลลานนัรนทททเปป็นทรุกขรเพราะความบาปจะมองไปยนังพระองครดข้วยความเชสืทอวลาพระองครทรงถถูก
ตทเพสืทอพวกเขา พระเจข้าจนทรุกวนันนทรกป็ทรงสนัญญาแลข้ววลาจะประทานชทววิตนวิรนันดรรใหข้แกลพวกเขา

กดว 21:10-16 และคนอยิสราเอลกป็ยกออกเดยินไปตวัตั้งคต่ายอยผต่ททที่โอโบท  11 และเขา
ออกเดยินจากโอโบทไปตวัตั้งคต่ายอยผต่ททที่อยิเยอาบารยิม อยผต่ในถยิที่นทชรกวันดาร ตรงขจ้ามโมอวับ ทางทยิศตะววัน
ขนตั้น 12 เขายกออกจากททที่นวัที่นมาตวัตั้งคต่ายอยผต่ททที่หชบเขาเศเรด 13 เขายกออกจากททที่นวัที่นไปตวัตั้งอยผต่ฟากแมต่
นจตั้าอารโนนขจ้างโนจ้น ซนที่งอยผต่ในถยิที่นทชรกวันดารททที่ยดืดมาจากพรมแดนของคนอาโมไรตต์ เพราะวต่าแมต่นจตั้า
อารโนนเปป็นพรมแดนของโมอวับ ระหวต่างโมอวับกวับคนอาโมไรตต์ 14 ดวังนวัตั้นในหนวังสดือสงครามของ
พระเยโฮวาหต์จนงมทวต่า "พระองคต์ทรงชนะททที่ทะเลแดง และลชต่มแมต่นจตั้าอารโนน 15 และททที่เชยิงลาดของ
ททที่ลชต่มเหลต่านวัตั้นซนที่งยดืดไปจนถนงททที่ตวัตั้งเมดืองอารต์ และพาดพยิงไปถนงพรมแดนโมอวับ" 16 จากททที่นวัที่นเขา
ออกเดยินตต่อไปถนงเมดืองเบเออรต์ ซนที่งเปป็นบต่อนจตั้าททที่พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า "จงรวบรวม
ประชาชนเขจ้าดจ้วยกวัน เราจะใหจ้นจตั้าแกต่เขา"

โมเสสจขงบนันทขกแตลละขนัรนตอนของการเดวินทางผลานถวิทนทรุรกนันดารแหลงเอโดม (ดข้านทวิศ
ตะวนันออกของทะเลตาย) ขณะทททพวกเขามรุลงหนข้าขขรนเหนสือไปยนังทางเขข้าแผลนดวินนนัรนในทททสรุด มทการ
กลลาวถขงสถานทททตลางๆเชลน โอโบท, เยอาบารวิม, เศเรด, อารโนน อนันหลนังนทรคสือพรมแดนของโมอนับ 



จากนนัรนพวกเขากป็ขขรนเหนสือตลอไปสถูลเบเออรต์ซขทงมทความหมายตรงตนัววลา ‘บลอนทรา’ ทททนนั ทนองครพระผถูข้เปป็น
เจข้าทรงสนัญญากนับโมเสสวลาพระองครจะประทานนทราแกลพวกเขา

กดว 21:17-20 แลจ้วอยิสราเอลจนงรจ้องเพลงนทตั้วต่า "โอ บต่อนจตั้าเออ๋ย จงมทนจตั้าพลชต่งขนตั้นมา 
ใหจ้เรามารจ้องเพลงกวัน 18 เปป็นบต่อนจตั้าททที่เจจ้านายไดจ้ขชดไวจ้ เปป็นบต่อททที่ขชนนางของประชาชนเจาะไวจ้ 
ดจ้วยคทาและไมจ้เทจ้าของผผจ้ทรงตวัตั้งพระราชบวัญญวัตยิ" และจากถยิที่นทชรกวันดารนวัตั้นไป เขากป็มาถนงมวัทธา
นาหต์ 19 และจากมวัทธานาหต์ถนงตจาบลนาหะลทเอล และจากนาหะลทเอลถนงตจาบลบาโมท 20 และจาก
บาโมทถนงหชบเขาซนที่งอยผต่ในทจ้องถยิที่นโมอวับขจ้างยอดเขาปยิสกาหต์ซนที่งมองลงมาเหป็นเยชยิโมน

พวกอวิสราเอลจขงรข้องเพลงสรรเสรวิญพระเจข้าโดยกลลาวถขงการทททพระเจข้าทรงจนัดหานทราใหข้ 
บทเพลงนทรกลลาวลลวงหนข้าตลอไปถขงชนัยชนะหลายครนัร งของพวกเขาซขทงจะเกวิดขขรนตลอดทางไปจนถขง
ปวิสกาหร

กดว 21:21-26 แลจ้วอยิสราเอลสต่งผผจ้สดืที่อสารไปหาสยิโหนกษวัตรยิยต์คนอาโมไรตต์กลต่าววต่า  

22 "ขอใหจ้ขจ้าพเจจ้าผต่านแผต่นดยินของทต่าน พวกเราจะไมต่เลทตั้ยวเขจ้าไปในนาหรดือในสวนองชต่น เราจะไมต่
ดดืที่มนจตั้าจากบต่อ เราจะเดยินไปตามทางหลวงจนเราไดจ้ผต่านพรมแดนเมดืองของทต่าน" 23 แตต่สยิโหนไมต่
ยอมใหจ้อยิสราเอลยกผต่านพรมแดนของทต่าน สยิโหนรวบรวมพลทวัตั้งหมดของทต่านยกออกสผจ้รบกวับ
อยิสราเอลในถยิที่นทชรกวันดาร และทต่านมาถนงยาฮาสรบกวับอยิสราเอลททที่นวัที่น 24 และอยิสราเอลไดจ้ประหาร
ทต่านเสทยดจ้วยคมดาบ ยนดเอาแผต่นดยินของทต่านจากแมต่นจตั้าอารโนนจนถนงแถวยวับบอก ไกลไปจนถนง
แดนคนอวัมโมนเพราะวต่าพรมแดนของคนอวัมโมนเขจ้มแขป็ง 25 และอยิสราเอลยนดเมดืองเหลต่านทตั้
ทวัตั้งหมด และอยิสราเอลเขจ้าตวัตั้งอยผต่ในบรรดาหวัวเมดืองของคนอาโมไรตต์ ในเฮชโบน และตามชนบท
ทวัตั้งหมด 26 เพราะวต่าเฮชโบนเปป็นเมดืองหลวงของสยิโหนกษวัตรยิยต์ของคนอาโมไรตต์ ผผจ้ททที่ตต่อสผจ้กวับ
กษวัตรยิยต์ชาวโมอวับองคต์กต่อน และยนดไดจ้แผต่นดยินของทต่านทวัตั้งสยิตั้นไกลไปถนงแมต่นจตั้าอารโนน

พวกอวิสราเอลขออนรุญาตอทกครนัร งทททคราวนทร จะขอผลานเขข้าไปในเขตแดนของโมอนับ อทกครนัร งททท
พวกเขาสนัญญาวลาจะแคลเดวินทางไปบนถนนสาธารณะ โดยไมลรบกวนทนัรงพสืชผลของพวกเขาหรสือ
นทราของพวกเขา สวิโหนกษนัตรวิยรแหลงคนอาโมไรตรปฏวิเสธคทาขอและกลนับโจมตทพวกอวิสราเอล 
อยลางไรกป็ตาม พระเจข้าประทานชนัยชนะยวิทงใหญลแกลชนอวิสราเอลเหนสือสวิโหนตลอดทางไปจนถขง
พรมแดนของอนัมโมน ชนชาตวิอวิสราเอลจขงยขดเฮชโบนเปป็นกรรมสวิทธวิธ  โดยมนันเปป็นเมสืองเอกของโม
อนับซขทงสวิโหนยขดครองมาตลอดจนถขงบนัดนนัรน



กดว 21:27-30 เพราะฉะนวัตั้นนวักรจ้องบทสชภาษยิตจนงรจ้องวต่า "มาททที่เฮชโบน ใหจ้สรจ้าง
และสถาปนาเมดืองแหต่งสยิโหนขนตั้น 28 เพราะวต่ามทไฟออกไปจากเฮชโบน มทเปลวไฟออกไปจากเมดือง
แหต่งสยิโหน ไดจ้ทจาลายเมดืองอารต์ของโมอวับ เจจ้าของแหต่งปผชนทยสถานสผงของแมต่นจตั้าอารโนน 29 โมอวับ
เออ๋ย วยิบวัตยิแกต่เจจ้า โอ ชนชาตยิแหต่งพระเคโมชเออ๋ย เจจ้าตจ้องพยินาศ พระเคโมชไดจ้มอบทวัตั้งบชตรชายของ
ตนททที่หลบภวัยแลจ้วกวับบชตรสาวของตน ใหจ้เปป็นเชลยของสยิโหนกษวัตรยิยต์คนอาโมไรตต์ 30 เราทวัตั้งหลาย
ไดจ้ยยิงเขาทวัตั้งปวง เฮชโบนพยินาศจนถนงดทโบน เราไดจ้กวาดลจ้างถนงโนฟาหต์เสทยคดือถนงเมเดบา"

โมเสสจขงบนันทขกคทาสรุภาษวิตบทหนขทง (บทกวททางประวนัตวิศาสตรร) เกททยวกนับเฮชโบนและโม
อนับและชนัยชนะของพวกเขาเหนสือคนเหลลานนัรน

กดว 21:31-35 ดวังนวัตั้นอยิสราเอลไดจ้อาศวัยอยผต่ในแผต่นดยินคนอาโมไรตต์  32 และโมเสส
ใชจ้คนไปสอดแนมเมดืองยาเซอรต์ และเขาทวัตั้งหลายไดจ้ยนดชนบทของเมดืองนวัตั้น และขวับไลต่คนอาโม
ไรตต์ททที่อยผต่ททที่นวัที่นเสทย 33 แลจ้วเขากป็เลทตั้ยวยกเดยินไปตามทางเมดืองบาชาน และโอกกษวัตรยิยต์เมดืองบาชานกป็
ออกมา ทวัตั้งตวัวทต่านกวับพลไพรต่ทวัตั้งสยิตั้นของทต่าน เพดืที่อสผจ้รบกวับเขาททที่เอเดรอท 34 แตต่พระเยโฮวาหต์ตรวัส
กวับโมเสสวต่า "อยต่ากลวัวเขาเลย เพราะเราไดจ้มอบเขาไวจ้ในมดือของเจจ้าแลจ้ว ทวัตั้งบรรดาพลไพรต่ของ
เขา และแผต่นดยินของเขา และเจจ้าจะกระทจาแกต่เขาอยต่างเจจ้าไดจ้กระทจาแกต่สยิโหนกษวัตรยิยต์คนอาโมไรตต์
ผผจ้อยผต่ททที่เฮชโบน" 35 ดวังนวัตั้นเขาทวัตั้งหลายจนงฆต่าโอกและโอรสของทต่านเสทย ทวัตั้งประชาชนทวัตั้งสยิตั้นของ
ทต่าน ไมต่มทเหลดือใหจ้ทต่านสวักคนเดทยว และเขาทวัตั้งหลายกป็เขจ้ายนดแผต่นดยินของทต่าน

เมสืทอชนชาตวิอวิสราเอลปราบแผลนดวินทททอยถูลทางทวิศตะวนันออกของทะเลตายไดข้ตลอไป “โอก
กษนัตรวิยรเมสืองบาชานกป็ออกมา ทนัรงตนัวทลานกนับพลไพรลทนัรงสวิรนของทลาน เพสืทอสถูข้รบกนับเขาทททเอเดรอท” บา
ชานอยถูลขขรนไปทางเหนสืออทก อยลางไรกป็ตาม กษนัตรวิยรของมนันคสือ โอก กป็ตนัรงใจทททจะชวิงโจมตทพวก
อวิสราเอลกลอนทททพวกเขาจะไปถขงแผลนดวินของตน อยลางไรกป็ตาม พระเจข้าทรงบอกโมเสสวลา
พระองครจะประทานชนัยชนะเหนสือโอกแกลพวกเขา เหมสือนกนับทททพระองครไดข้ประทานชนัยชนะแกล
พวกเขาเหนสือสวิโหนกษนัตรวิยรแหลงคนอาโมไรตรแลข้ว จากนนัรนชนอวิสราเอลกป็ททาใหข้โอกพลายแพข้จนถขง
ขนาดททท “ไมลมทเหลสือใหข้ทลานสนักคนเดทยว และเขาทนัรงหลายกป็เขข้ายขดแผลนดวินของทลาน”

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 22: เรชชื่องบาลาอนัมและบาลาคถถูกกลว่าวถทึง บทนรีนี้แบว่งยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ 
(1) ความเกรงกลนัวของบาลาคทรีชื่มรีตว่อชนชาตยิอยิสราเอล เขาจทึงใชม้คนไปตามบาลาอนัมในขม้อ 1-14; 



(2) บาลาอนัมสชชื่อสารกนับบาลาคในขม้อ 15-21; (3) การขนัดขวางของพระเจม้าทรีชื่มรีตว่อบาลาอนัมตลอด
ทางในขม้อ 22-35 และ (4) การพบกนันของบาลาอนัมกนับบาลาคในขม้อ 36-41

กดว 22:1 แลจ้วคนอยิสราเอลกป็ยกออกไปตวัตั้งคต่ายอยผต่ ณ ททที่ราบโมอวับซนที่งอยผต่ฟาก
แมต่นจตั้าจอรต์แดนขจ้างนทตั้ใกลจ้เมดืองเยรทโค สถานทททถถูกกลลาวถขงชนัดเจน นนัทนคสือ พวกอวิสราเอลตนัรงคลายอยถูลใน
เตป็นทรของตนในทททราบโมอนับซขทงอยถู ลอทกฟากหนขทงของแมลนทร าจอรรแดนตรงขข้ามกนับเมสืองเยรทโค

กดว 22:2-4 ฝต่ายบาลาคบชตรชายศยิปโปรต์ไดจ้เหป็นการทวัตั้งปวงซนที่งอยิสราเอลไดจ้
กระทจาตต่อคนอาโมไรตต์ 3 ทวัตั้งโมอวับกป็ครวัที่นครจ้ามตต่อชนชาตยินวัตั้นนวักหนา เพราะเขามทคนมากดจ้วยกวัน 
โมอวับกลวัวคนอยิสราเอลลานททเดทยว 4 โมอวับจนงพผดกวับพวกผผจ้ใหญต่ของเมดืองมทเดทยนวต่า "คนเหลต่านทตั้
จะมาเลทยกยินสารพวัดททที่ลจ้อมรอบเราอยผต่หมด เหมดือนววัวเลทยกยินหญจ้าในนา" บาลาคบชตรชายศยิปโปรต์
เปป็นกษวัตรยิยต์เมดืองโมอวับในเวลานวัตั้น

ผถูข้ปกครองโมอนับในขณะนนัรน คสือ บาลาค เหป็นแลข้ววลาคนอวิสราเอลไดข้ททาอะไรตลอโอกและ
บาชาน กษนัตรวิยรแหลงคนอาโมไรตร ความกลนัวกระททาใหข้เกวิดมวิตรสหายในทางทททแปลกจรวิงๆ โมอนับ
และมทเดทยนเคยเปป็นศนัตรถูก นันมากลอน แตลบนัดนทร เพราะความกลนัวคนอวิสราเอลเหมสือนๆกนันพวกเขาจขง
รลวมเปป็นพนันธมวิตรกนัน แนลททเดทยวพระเจข้าทรงใสลความกลนัวคนอวิสราเอลไวข้ในบรรดาศนัตรถูของพวก
เขา

กดว 22:5-7 ทต่านใชจ้ผผจ้สดืที่อสารไปยวังบาลาอวัมบชตรชายเบโอรต์ททที่เปโธรต์ใกลจ้แมต่นจตั้าใน
แผต่นดยินอวันเปป็นบจ้านเกยิดเมดืองนอนของทต่าน โดยกลต่าววต่า "ดผเถยิด ชนชาตยิหนนที่งออกมาจากอทยยิปตต์ 
ดผเถยิด เขาทวัตั้งหลายเขจ้าแผต่คลชมพดืตั้นแผต่นดยินโลก กจาลวังพวักอยผต่ตรงขจ้ามขจ้าพเจจ้า 6 ฉะนวัตั้น ขอเชยิญมา
เถยิด บวัดนทตั้ขอสาปแชต่งชนชาตยินทตั้ใหจ้แกต่ขจ้าพเจจ้า เพราะเขาเขจ้มแขป็งกวต่าขจ้าพเจจ้ามาก ชะรอยขจ้าพเจจ้า
จะสามารถรบชนะเขาและขวับไลต่เขาออกไปจากแผต่นดยินไดจ้ เพราะขจ้าพเจจ้าทราบอยผต่วต่า ถจ้าทต่าน
อวยพรแกต่ผผจ้ใด ผผจ้นวัตั้นจะเปป็นไปตามพรนวัตั้น และทต่านสาปแชต่งผผจ้ใด ผผจ้นวัตั้นกป็ถผกสาปแชต่ง" 7 ดวังนวัตั้น
พวกผผจ้ใหญต่ของเมดืองโมอวับกวับพวกผผจ้ใหญต่ของเมดืองมทเดทยนกป็ถดือคต่าการทจาอาถรรพต์นวัตั้นออกไป ครวัตั้น
เขาทวัตั้งหลายมาถนงบาลาอวัม กป็บอกคจาของบาลาคแกต่เขา

บาลาคจขงสลงผถูข้สสืทอสารไปยนังชายคนหนขทงชสืทอบาลาอนัมซขทงอาศนัยอยถู ลในอารนัม (ดถู 23:7) ซขทงเปป็น
ประเทศซทเรทยในปนัจจรุบนัน นลาสนใจตรงทททวลาบาลาครถูข้ทรุกอยลางวลาชนชาตวิอวิสราเอลเปป็นใครและพวก
เขามาจากไหน นลาสนใจยวิทงขขรนไปอทกตรงทททวลาเขาบรรยายถขงพวกเขาวลาแผลคลรุมพสืรนแผลนดวินโลก แมข้



เปป็นคทากลลาวเกวินจรวิงอยลางแนลนอน แตลขนาดคลายของชนชาตวิอวิสราเอลกป็ใหญลโตอยลางเหป็นไดข้ชนัด บา
ลาคจขงเชวิญบาลาอนัมใหข้มาและ “สาปแชลงชนชาตวินทร ใหข้แกลขข้าพเจข้า เพราะเขาทนัรงหลายเขข้มแขป็งกวลา
ขข้าพเจข้ามาก” เขายนังขอใหข้บาลาอนัมททานายดข้วยเพสืทอทททวลาเขาจะไดข้มทชนัยตลอพวกอวิสราเอล

เราไมลทราบเกททยวกนับบาลาอนัมมากนนัก แตลเราควรหมายเหตรุไวข้วลาบาลาคกลลาวยอมรนับวลา 
“ทลานอวยพรแกลผถูข้ใด ผถูข้นนัรนจะเปป็นไปตามพรนนัรน และทลานสาปแชลงผถูข้ใด ผถูข้นนัรนกป็จะถถูกสาปแชลง” ดนัง
นนัรนบาลาอนัมจขงถถูกคนควิดวลาเปป็นผถูข้พยากรณรคนหนขทงซขทงยนังไมลรถูข้วลาอยถูลฝลายใด เพราะวลาเขาเปป็นคนจาก
ประเทศซทเรทย เราจขงเหป็นไดข้วลาเขาอาจมทความเกททยวขข้องแบบหลางๆกนับครอบครนัวของอนับราฮนัมทททฮา
ราน

กดว 22:8 บาลาอวัมกลต่าวแกต่คนเหลต่านวัตั้นวต่า "คดืนนทตั้จงคจ้างททที่นทที่กต่อน เมดืที่อพระเย
โฮวาหต์ตรวัสอยต่างไรแกต่ขจ้าแลจ้ว ขจ้าจนงจะนจาคจานวัตั้นมาแจจ้งแกต่ทต่านทวัตั้งหลาย" ดวังนวัตั้นเจจ้าเมดืองแหต่งโมอวับ
จนงยวับยวัตั้งอยผต่กวับบาลาอวัม บาลาอนัมจขงแจข้งแกลพวกผถูข้ใหญลทททมาใหข้รอกลอนขณะทททเขาขอการทรงนทาจาก
องครพระผถูข้เปป็นเจข้าวลาควรททาอยลางไร

กดว 22:9-12 และพระเจจ้าเสดป็จมาหาบาลาอวัมตรวัสวต่า "คนททที่มาอยผต่กวับเจจ้าคดือผผจ้
ใด" 10 บาลาอวัมทผลพระเจจ้าวต่า "บาลาคบชตรชายศยิปโปรต์กษวัตรยิยต์เมดืองโมอวับไดจ้ใชจ้เขาทวัตั้งหลายมา
แจจ้งแกต่ขจ้าพระองคต์วต่า 11 `ดผเถยิด ชนชาตยิหนนที่งออกจากอทยยิปตต์มาแผต่คลชมพดืตั้นแผต่นดยินโลก ขอเชยิญมา
เถยิด ขอสาปแชต่งเขาทวัตั้งหลายใหจ้แกต่ขจ้าพเจจ้า ชะรอยขจ้าพเจจ้าจะรบชนะเขาและขวับไลต่เขาออกไปไดจ้'"
12 พระเจจ้าตรวัสกวับบาลาอวัมวต่า "เจจ้าอยต่าไปกวับเขาทวัตั้งหลาย เจจ้าอยต่าแชต่งชนชาตยินวัตั้น เพราะเขาทวัตั้ง
หลายเปป็นคนททที่ไดจ้รวับพร" คสืนนนัรนพระเจข้าตรนัสกนับบาลาอนัมวลา “เจข้าจงอยลาไปกนับเขาทนัรงหลาย เจข้าจง
อยลาสาปแชลงชนชาตวินนัรน เพราะเขาทนัรงหลายไดข้รนับพรแลข้ว”   ดนังนนัรน นทร าพระทนัยอนันสมบถูรณรแบบ
ของพระเจข้าในเรสืทองนทรจขงถถูกเปวิดเผยแลข้ว

กดว 22:13-19 รชต่งเชจ้าบาลาอวัมกป็ล ชกขนตั้นกลต่าวแกต่เจจ้านายของบาลาควต่า "จงกลวับไป
แผต่นดยินของทต่านเถยิด เพราะพระเยโฮวาหต์ทรงปฏยิเสธมยิใหจ้เราไปกวับทต่าน" 14 เพราะฉะนวัตั้นเจจ้านาย
แหต่งโมอวับกป็ลชกขนตั้นกลวับไปหาบาลาคกลต่าววต่า "บาลาอวัมปฏยิเสธไมต่ยอมมากวับเรา" 15 บาลาคไดจ้สต่ง
พวกเจจ้านายไปอทกครวัตั้งหนนที่ง มทจจานวนมากกวต่า และมทเกทยรตยิยศมากกวต่ารชต่นกต่อน 16 เขาทวัตั้งหลายมา
ถนงบาลาอวัมกลต่าวแกต่ทต่านวต่า "บาลาคบชตรชายศยิปโปรต์กลต่าวดวังนทตั้วต่า `ขออยต่าใหจ้มทอะไรขวัดขวางทต่าน
ททที่จะไปหาขจ้าพเจจ้าเลย 17 เพราะขจ้าพเจจ้าจะใหจ้เกทยรตยิแกต่ทต่านอยต่างสผงแนต่ ทต่านจะใหจ้ขจ้าพเจจ้าทจา



อะไรใหจ้ ขจ้าพเจจ้าจะกระทจาตาม ขอเชยิญมาสาปแชต่งชนชาตยินทตั้ใหจ้แกต่ขจ้าพเจจ้า'" 18 แตต่บาลาอวัมไดจ้
ตอบคนใชจ้ของบาลาควต่า "แมจ้วต่าบาลาคจะใหจ้เงยินและทองเตป็มบจ้านเตป็มเรดือนของทต่านแกต่ขจ้าพเจจ้า 
ขจ้าพเจจ้าจะกระทจาอะไรนอกเหนดือพระบวัญชาของพระเยโฮวาหต์พระเจจ้าของขจ้าพเจจ้าไมต่ไดจ้ ไมต่วต่า
เลป็กหรดือใหญต่ 19 ฉะนวัตั้นบวัดนทตั้ขอทต่านยวับยวัตั้งอยผต่ททที่นทที่สวักคดืนหนนที่งกต่อนดจ้วย เพดืที่อขจ้าพเจจ้าจะทราบวต่า
พระเยโฮวาหต์จะตรวัสเพยิที่มเตยิมประการใดแกต่ขจ้าพเจจ้าบจ้าง"

เชข้าวนันตลอมา บาลาอนัมกป็แจข้งคนเหลลานนัรนวลาพระเจข้าทรงคนัดคข้านแผนการดนังกลลาว พวกเขา
กลนับไปหาบาลาคพรข้อมกนับแจข้งใหข้เขาทราบ บาลาคจขง “สลงพวกประมรุขไปอทกครนัร งหนขทง มทจทานวน
มากกวลา และมทเกทยรตวิยศมากกวลาพวกแรก” พวกเขาบอกบาลาอนัมวลาถข้าเขายอมมาและสาปแชลงคน
อวิสราเอล บาลาคจะใหข้เกทยรตวิยศแกลเขาอยลางสถูง บาลาอนัมตอบไปอยลางนลาเลสืทอมใสอทกครนัร งวลา “แมข้วลา
บาลาคจะใหข้บข้านของทลานทททเตป็มดข้วยเงวินและทองคทาแกลขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าจะกระททาอะไรนอกเหนสือ
พระดทารนัสของพระเยโฮวาหรพระเจข้าของขข้าพเจข้าไมลไดข้ ไมลวลาเลป็กหรสือใหญล” นลาสนใจตรงทททวลาบา
ลาอนัมเรทยกพระเยโฮวาหรพระเจข้าวลาเปป็นองครพระผถูข้เปป็นเจข้าพระเจข้าของเขา แมข้เหป็นไดข้ชนัดวลาเขาไมลใชล
เชสืรอสายของอนับราฮนัม แตลเรากป็เหป็นวลายนังมทคนอสืทนๆอทกในสมนัยนนัรนทททนมนัสการพระเยโฮวาหรพระเจข้า
และปรนนวิบนัตวิพระองคร อยลางไรกป็ตาม เขากป็เปป็นตนัวอยลางหนขทงของการเปป็นคนออมชอมอยลางสรุดๆ
และเตป็มใจทททจะเทศนาเพสืทอผลประโยชนร

พระเจข้าไดข้ทรงเปวิดเผยนทราพระทนัยอนันสมบถูรณรแบบของพระองครแกลบาลาอนัมแลข้วในเรสืทองนทร  
อยลางไรกป็ตาม ขข้อเสนอทททเปป็นความมนั ทงคนั ทงและเกทยรตวิยศใหญลโตจากบาลาคกป็เรวิทมเปป็นทททเยข้ายวนแกล
เขา เขาจขงบอกพวกประมรุขทททมทเกทยรตวิมากกวลากลรุลมนทร ใหข้รอกลอนและเขาจะดถูวลาพระเจข้าทรงมทอะไร
กลลาวแกลเขาอทก

กดว 22:20-30 และพระเจจ้าเสดป็จมาหาบาลาอวัมในกลางคดืนตรวัสแกต่เขาวต่า "ถจ้ามท
ผผจ้ชายมาเรทยกเจจ้าจงลชกขนตั้นไปกวับเขา แตต่เจจ้าจงกระทจาตามททที่เราสวัที่งเจจ้าเทต่านวัตั้น" 21 ดวังนวัตั้นรชต่งเชจ้าบา
ลาอวัมกป็ลชกขนตั้นผผกอานลา ไปกวับเจจ้านายแหต่งโมอวับ 22 แตต่พระเจจ้าทรงกรยิตั้วตต่อบาลาอวัมเพราะเขาไป 
ดวังนวัตั้นทผตสวรรคต์ของพระเยโฮวาหต์มายดืนเปป็นผผจ้สกวัดทางบาลาอวัมไวจ้ ฝต่ายบาลาอวัมขทที่ลามทคนใชจ้สอง
คนไปกวับเขา 23 เมดืที่อลานวัตั้นเหป็นทผตสวรรคต์ของพระเยโฮวาหต์ถดือดาบยดืนอยผต่ในหนทาง ลากป็เลทตั้ยว
ออกนอกทาง เขจ้าไปในทชต่งนา บาลาอวัมจนงตทลาใหจ้กลวับไปทางเดยิม 24 แลจ้วทผตสวรรคต์ของพระเยโฮ
วาหต์มายดืนอยผต่ในทางแคบระหวต่างสวนองชต่น มทกจาแพงทวัตั้งสองขจ้างทาง 25 เมดืที่อลาเหป็นทผตสวรรคต์ของ
พระเยโฮวาหต์มวันกป็ดวันไปตยิดกจาแพง หนทบเทจ้าของบาลาอวัมเขจ้ากวับกจาแพง บาลาอวัมกป็ตทลา



อทก 26 แลจ้วทผตสวรรคต์ของพระเยโฮวาหต์กป็เดยินไปขจ้างหนจ้ายดืนอยผต่ในททที่แคบ ไมต่มททางททที่จะหลทกไป
ขจ้างขวาหรดือขจ้างซจ้าย 27 เมดืที่อลาเหป็นทผตสวรรคต์ของพระเยโฮวาหต์มวันกป็หมอบลง บาลาอวัมยวังคงนวัที่ง
อยผต่บนหลวัง บาลาอวัมกป็โกรธ จนงเอาไมจ้เทจ้าของเขาตทลา 28 แลจ้วพระเยโฮวาหต์เปยิดปากลา มวันจนงพผด
กวับบาลาอวัมวต่า "ขจ้าพเจจ้าไดจ้กระทจาอะไรแกต่ทต่าน ทต่านจนงไดจ้ตทขจ้าพเจจ้าถนงสามครวัตั้ง" 29 บาลาอวัมพผด
กวับลาวต่า "เพราะเจจ้าไดจ้แกลจ้งเรา เราอยากจะมทดาบอยผต่ในมดือเดทดี๋ยวนทตั้ เราจะไดจ้ฆต่าเจจ้าเสทย" 30 ลากป็
พผดกวับบาลาอวัมวต่า "ขจ้าพเจจ้าไมต่ใชต่ลาของทต่านททที่ทต่านขวับขทที่อยผต่ทชกววันตลอดชทวยิตจนบวัดนทตั้ดอกหรดือ 
ขจ้าพเจจ้าไดจ้เคยกระทจาเชต่นนทตั้แกต่ทต่านหรดือ" บาลาอวัมกป็บอกวต่า "ไมต่เคย"

พระเจข้าจขงบอกบาลาอนัมใหข้เดวินหนข้าไปเลยและกลลาวเฉพาะสวิทงทททพระองครจะทรงบอกใหข้
เขากลลาวเทลานนัรน เชข้าวนันตลอมาบาลาอนัมกป็ไป อยลางไรกป็ตาม ใหข้เราสนังเกตวลา “พระเจข้าทรงพระพวิโรธ
เพราะเขาไป” กรุญแจทททททาใหข้เราเขข้าใจสวิทงทททดถูเหมสือนขนัดแยข้งกนันนทรกป็คสือวลา พระเจข้าไดข้ทรงเปวิดเผยนทรา
พระทนัยอนันสมบถูรณรแบบและชนัดเจนของพระองครแลข้ว กระนนัรนในนทราพระทนัยอนันเปป็นการอนรุญาต
ของพระองครนนัรน พระองครกป็ทรงอนรุญาตใหข้บาลาอนัมไปไดข้ แมข้จะเหป็นไดข้ชนัดวลาเขาจะประสบกนับ
ความยรุลงยาก นทราพระทนัยอนันสมบถูรณรแบบของพระเจข้ายลอมเหนสือกวลานทร าพระทนัยทททเปป็นการอนรุญาต
ของพระองคร

พระเจข้าทรงททาใหข้แนลใจวลาบาลาอนัมเขข้าใจขข้อความของพระองคร พระองครทรงใชข้ทถูตสวรรคร
องครหนขทงใหข้มายสืนอยถูลตลอหนข้าบาลาอนัม ลาตนัวนนัรนทททเขานนัทงขททอยถูลเหป็นทถูตสวรรครองครนนัรนถสือดาบทททชนัก
ออกมา แตลผถูข้พยากรณรทททกลนับสนัตยรคนนทรมองไมลเหป็น ลาทททนลาสงสารตนัวนนัรนพยายามทททจะหนันหนทไป
เสทย บาลาอนัมจขงตทสนัตวรทททนลาสงสารตนัวนนัรน อทกครนัร งททททถูตสวรรครองครนทรขวางทางทททอยถูลระหวลางกทาแพง
หวินสองขข้างของสวนองรุลนแหลงหนขทง เจข้าลาทททหวาดกลนัวจขงเบทยดตนัวเขข้าหาก ทาแพงหวินททาใหข้เทข้าของ
บาลาอนัมชนกทาแพง เขาตทเจข้าลาตนัวนนัรนอทกหน อทกครนัร งททททถูตสวรรครองครนทรขวางทางถนนทททอยถูลไกลไป
อทกนวิดซขทงเปป็นทางแคบและไมลมททางใหข้เจข้าลาตนัวนนัรนไดข้ไปแลข้ว มนันจขงทรรุดตนัวลงบนถนนนนัรน อทก
ครนัร งทททบาลาอนัมตทเจข้าสนัตวรนนัรน

ทนันใดนนัรนพระเจข้าทรงใหข้เจข้าลาตนัวนนัรนพถูดไดข้อยลางนลาอนัศจรรยร มนันหนันมาถามวลา “ขข้าพเจข้าไดข้
กระททาอะไรแกลทลาน ทลานจขงไดข้ตทขข้าพเจข้าถขงสามครนัร ง” นนัทนนลาจะททาใหข้บาลาอนัมตกใจกลนัวไดข้ททเดทยว 
กระนนัรนในสภาพทททกลนับสนัตยรของเขา แมข้แตลลาของเขาทททพถูดกนับเขากป็ไมลททาใหข้เขาชะงนัก เขาตอบเจข้า
สนัตวรตนัวนนัรนดข้วยความโกรธโดยขถูลวลาจะฆลามนันเสทยถข้าเขามทดาบ ลานนัรนสนทนากนับบาลาอนัมตลอไปโดย
ถามเขาวลามนันเคยททาอะไรแบบนทรมากลอนไหม เขากลลาวยอมรนับวลา “ไมลเคย”



กดว 22:31-35 แลจ้วพระเยโฮวาหต์ทรงเบยิกตาบาลาอวัม เขาจนงเหป็นทผตสวรรคต์ของ
พระเยโฮวาหต์ถดือดาบยดืนอยผต่ในหนทาง บาลาอวัมกป็กจ้มศทรษะซบหนจ้าลงกราบ 32 และทผตสวรรคต์ของ
พระเยโฮวาหต์พผดกวับบาลาอวัมวต่า "ทจาไมเจจ้าจนงตทลาของเจจ้าถนงสามครวัตั้ง ดผเถยิด เรามาหจ้ามเจจ้า เพราะ
การประพฤตยิของเจจ้าขวัดขดืนเรา 33 ลาไดจ้เหป็นเราและหลทกไปตต่อหนจ้าเราถนงสามครวัตั้ง ถจ้ามวันมยิไดจ้
หลทกไปจากเรา เราจะไดจ้ฆต่าเจจ้าเสทยแลจ้วเมดืที่อตะกทตั้นทตั้แนต่ และใหจ้ลารอดตายไป" 34 แลจ้วบาลาอวัมพผด
กวับทผตสวรรคต์ของพระเยโฮวาหต์วต่า "ขจ้าพเจจ้าไดจ้กระทจาบาป เพราะขจ้าพเจจ้าไมต่ทราบวต่าทต่านยดืนอยผต่
ในหนทางกวัตั้นขจ้าพเจจ้า ฉะนวัตั้นบวัดนทตั้ถจ้าทต่านไมต่เหป็นชอบ ขจ้าพเจจ้าจะกลวับไปเสทย" 35 แลจ้วทผตสวรรคต์
ของพระเยโฮวาหต์พผดกวับบาลาอวัมวต่า "จงไปกวับชายเหลต่านวัตั้นเถยิด แตต่เจจ้าจงพผดเฉพาะคจาททที่เราใหจ้เจจ้า
พผด" ดวังนวัตั้นบาลาอวัมกป็ไปกวับเจจ้านายของบาลาคตต่อไป

จากนนัรนพระเจข้าทรง “เปวิดตาของบาลาอนัม และเขาไดข้เหป็นทถูตสวรรครของพระเยโฮวาหร” 
พรข้อมกนับดาบอยถูลในมสือ บาลาอนัมซบหนข้าลงถขงดวิน จากนนัรนทถูตสวรรครองครนทร จขงแจข้งแกลบาลาอนัมวลา
ตนถถูกใชข้มาเพสืทอ “หข้ามเจข้า เพราะการกระททาของเจข้าดสืรอรนัรนตลอหนข้าเรา” อทกครนัร งทททนทร าพระทนัยอนัน
สมบถูรณรแบบของพระเจข้าถถูกเปวิดเผยในเรสืทองนทร  บาลาอนัมเสนอทททจะกลนับไปอยลางนลาเลสืทอมใส 
กระนนัรน ทถูตสวรรครองครนทร กป็ออกคทาสนัทง โดยเผยใหข้เหป็นนทราพระทนัยเชวิงอนรุญาตของพระเจข้าในเรสืทองนทร
อทกครนัร ง เขาตข้องไปตลอ แตลกลลาวเฉพาะสวิทงทททเขาถถูกสนัทงใหข้กลลาวเทลานนัรน พระเจข้าทรงประสงครทททจะใหข้
พระองครเองไดข้รนับสงลาราศทตลอหนข้าบาลาคกษนัตรวิยรทททไมลนนับถสือพระเจข้าผลานทางผถูข้พยากรณรทททกลนับ
สนัตยรและททาตามเนสืรอหนนังคนนทร

กดว 22:36-41 เมดืที่อบาลาคไดจ้ยยินวต่าบาลาอวัมมาแลจ้ว ทต่านจนงออกไปรวับบาลาอวัมททที่
เมดืองโมอวับททที่สชดปลายพรมแดนซนที่งเกยิดขนตั้นดจ้วยแมต่นจตั้าอารโนน 37 บาลาคพผดกวับบาลาอวัมวต่า "เราไดจ้
อชตสต่าหต์ใชจ้คนไปเชยิญทต่านมามยิใชต่หรดือ เหตชไฉนทต่านไมต่มาหาเราเลต่า เราไมต่สามารถททที่จะใหจ้เกทยรตยิ
แกต่ทต่านหรดือ" 38 บาลาอวัมพผดกวับบาลาควต่า "ดผเถยิด ขจ้าพเจจ้ามาหาทต่านแลจ้ว บวัดนทตั้ขจ้าพเจจ้าจะกลต่าว
อะไรไดจ้เลต่า คจาซนที่งพระเจจ้าใสต่ปากขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าตจ้องกลต่าว" 39 แลจ้วบาลาอวัมไปกวับบาลาคถนง
ตจาบลคทรยิยาทหชโซท 40 ณ ททที่นวัที่นบาลาคเอาววัวและแกะถวายบผชา แลจ้วสต่งไปใหจ้บาลาอวัมและเจจ้านาย
ททที่อยผต่กวับเขาบจ้าง 41 ตต่อมารชต่งขนตั้นบาลาคกป็พาบาลาอวัมขนตั้นไปยวังป ผชนทยสถานสผงของพระบาอวัล จากททที่
นวัที่นกป็ไดจ้เหป็นประชาชนสต่วนททที่อยผต่ใกลจ้ททที่สชด

พอไปถขงในโมอนับ บาลาคกป็มาพบบาลาอนัมและตทาหนวิเขาทททลนังเลไมลยอมมาและเตสือนความ
จทาเขาวลาตนสามารถใหข้เกทยรตวิยศใหญลโตแกลเขาไดข้ บาลาอนัมตอบอยลางไมลเตป็มนทราเสทยงวลาตนจะ



กลลาวเฉพาะสวิทงทททพระเจข้าใสลในปากของตนเทลานนัรน จากนนัรนบาลาคกป็พาบาลาอนัมไปยนังครีรยิยาทหสุ
โซท ซขทงมทความหมายตรงตนัววลา เมสืองแหลงถนนหลายสาย บางคนควิดวลาเขาททาเชลนนทร เพสืทอชนักจถูงบาลา
อนัมวลาชนชาตวิอวิสราเอลควรไดข้รนับอนรุญาตใหข้มาแทนทททประชากรมากมายซขทงอยถู ลในทททนนัทนหรสือไมล

วนันตลอมา บาลาคพาเขาขขรนไปยนัง “ปถูชนทยสถานบนทททสถูงของพระบาอนัล เพสืทอเขาจะไดข้เหป็น
ประชากรสลวนทททอยถูลใกลข้ทททสรุดจากทททนนั ทน” บาลาอนัมนลาจะรถูข้ตนัรงแตลตอนนนัรนแลข้ววลาเขาอยถูลผวิดททท เพราะ
ถถูกพาขขรนไปยนังปถูชนทยสถานบนทททสถูงของพระบาอนัล แตลจากทททนนัทน เขากป็สามารถมองเหป็นคลายพนัก
ทนัรงหมดของชนชาตวิอวิสราเอลทททแผลเปป็นวงกวข้างอยถูลเบสืรองลลาง

บทเรทยนสอนใจจากเรสืทองของบาลาอนัมกป็คสือ เขาเตป็มใจทททจะออมชอมความเชสืทอมนั ทนของตน
เพสืทอแลกกนับความกข้าวหนข้า จนถขงทรุกวนันนทร ไมลมทใครตนัรงชสืทอลถูกของตนวลาบาลาอนัม

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 23: เรชชื่องราวของบาลาอนัมดสาเนยินตว่อไป บทนรีนี้แบว่งยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ (1)
คสาพยากรณร์ของบาลาอนัมจากปถูชนรีสถานบนทรีชื่สถูงของพระบาอนัลในขม้อ 1-12; (2) คสาพยากรณร์ของ
บาลาอนัมจากภถูเขาปยิสกาหร์ในขม้อ 13-26 และ (3) คสาพยากรณร์ของบาลาอนัมเกรีชื่ยวกนับความงามและ
ความเปป็นระเบรียบของชนชาตยิอยิสราเอลในขม้อ 27-30

กดว 23:1-6 บาลาอวัมพผดกวับบาลาควต่า "ทต่านจงสรจ้างแทต่นบผชาใหจ้ขจ้าพเจจ้าททที่นทที่เจป็ด
แทต่น และจวัดววัวผผจ้เจป็ดตวัว แกะผผจ้เจป็ดตวัวใหจ้ขจ้าพเจจ้า" 2 บาลาคกป็กระทจาตามคจาของบาลาอวัม บาลาค
และบาลาอวัมเอาววัวผผจ้ตวัวหนนที่งแกะผผจ้ตวัวหนนที่งกระทจาบผชาททที่แทต่นบผชาทชกแทต่น 3 แลจ้วบาลาอวัมพผดกวับ
บาลาควต่า "จงยดืนอยผต่ใกลจ้เครดืที่องเผาบผชาของทต่านแลจ้วขจ้าพเจจ้าจะไป ชะรอยพระเยโฮวาหต์จะเสดป็จ
มาหาขจ้าพเจจ้า และสยิที่งใดททที่พระองคต์สจาแดงแกต่ขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าจะบอกทต่าน" แลจ้วเขากป็ขนตั้นไปยวังททที่
สผง 4 พระเจจ้าทรงพบกวับบาลาอวัม และบาลาอวัมกราบทผลพระองคต์วต่า "ขจ้าพระองคต์ไดจ้จวัดแทต่นบผชา
เจป็ดแทต่น ทวัตั้งไดจ้จวัดววัวผผจ้ตวัวหนนที่งและแกะผผจ้ตวัวหนนที่งบผชาอยผต่ทชกแทต่น" 5 พระเยโฮวาหต์ทรงใสต่ถจ้อยคจา
ในปากของบาลาอวัมและตรวัสวต่า "จงกลวับไปหาบาลาคแลจ้วจงพผดอยต่างนวัตั้น" 6 บาลาอวัมจนงกลวับไป
หาบาลาค และดผเถยิด บาลาคกวับบรรดาเจจ้านายแหต่งโมอวับยดืนอยผต่ททที่ขจ้างเครดืที่องเผาบผชาของทต่าน



บาลาอนัมแสรข้งททาเปป็นคนนลาเลสืทอมใสอทกครนัร งโดยการสรข้างแทลนบถูชาเจป็ดแทลนถวายแดลพระเย
โฮวาหรและถวายวนัวผถูข้หนขทงตนัวและแกะผถูข้หนขทงตนัวบนแทลนบถูชาทรุกแทลน เขาบอกบาลาควลา สวิทงใด
กป็ตามทททพระเจข้าบอกตนๆจะมาแจข้งใหข้เขาทราบ

กดว 23:7-10 บาลาอวัมไดจ้กลต่าวกลอนภาษยิตของเขาวต่า "บาลาคไดจ้พาขจ้าพเจจ้ามา
จากอารวัม ทต่านกษวัตรยิยต์ของโมอวับไดจ้พาขจ้าพเจจ้ามาจากภผเขาทางตะววันออก กลต่าววต่า `มาเถยิด มา
แชต่งยาโคบเพดืที่อขจ้าพเจจ้า มาเถยิด มาประณามอยิสราเอล' 8 ขจ้าพเจจ้าจะแชต่งผผจ้ททที่พระเจจ้าไมต่ทรงแชต่งไดจ้
อยต่างไร ขจ้าพเจจ้าจะประณามผผจ้ททที่พระเยโฮวาหต์ไมต่ทรงประณามไดจ้อยต่างไร 9 เพราะขจ้าพเจจ้าไดจ้ดผเขา
จากยอดผา จากเนยินสผงขจ้าพเจจ้าไดจ้เหป็นเขาแนต่ะ ดผเถยิด ชนชาตยิหนนที่งอยผต่ลจาพวังและมยิไดจ้นวับเขจ้าในหมผต่
ประชาชาตยิ 10 ใครจะนวับผลคลทดยินของยาโคบไดจ้ หรดือนวับหนนที่งในสทที่ของอยิสราเอลไดจ้ ขอใหจ้
ขจ้าพเจจ้าตายอยต่างคนชอบธรรม และขอใหจ้สชดปลายชทวยิตของขจ้าพเจจ้าเหมดือนอยต่างของเขา"

จากนนัรนบาลาอนัมกป็กลลาวคทาอรุปมา (ขข้อความ) ทททพระเจข้าไดข้ทรงบอกเขาโดยเลลายข้อนถขง
เหตรุการณรตลางๆทททนทามาถขงจรุดนทร  “ขข้าพเจข้าจะสาปแชลงผถูข้ทททพระเจข้าไมลทรงสาปแชลงไดข้อยลางไร หรสือ
ขข้าพเจข้าจะประณามผถูข้ทททพระเยโฮวาหรไมลทรงประณามไดข้อยลางไร” เขาบรรยายตลอไปถขงความนนับ
ไมลถข้วนของชนชาตวิอวิสราเอลขณะทททเขาเหป็นพวกเขาจากยอดสถูงของโมอนับ เขายนังกลลาวเปป็นคทา
พยากรณรอทกดข้วยวลาชนชาตวิอวิสราเอลจะไมลมทวนันถถูก “นนับเขข้าในทลามกลางประชาชาตวิทนัรงหลาย” เชลน
เดทยวกนับครวิสตจนักรสมนัยพระคนัมภทรรใหมล อวิสราเอลไมลเคยเปป็นสลวนหนขทงของโลกและไมลเคยไดข้รนับ
การยอมรนับจากมนันดข้วย

บาลาอนัมอวยพรชนชาตวิอวิสราเอลอยลางไพเราะตลอไป “ใครจะนนับผงคลทดวินของยาโคบไดข้ 
และนนับหนขทงในสททสลวนของอวิสราเอลไดข้ ขอใหข้ขข้าพเจข้าตายอยลางคนชอบธรรม และขอใหข้สรุดปลาย
ชทววิตของขข้าพเจข้าเหมสือนอยลางของเขา” เขาประกาศวลาสนักวนันหนขทงชนชาตวิอวิสราเอลจะมทจทานวนนนับ
ไมลถข้วน นอกจากนทร  เขายนังอวยพรใหข้ตนัวเองไดข้รนับพระพรซขทงจะมาถขงชนชาตวิอวิสราเอลดข้วย โดย
หวนังวลาตนจะมทบนัรนปลายเหมสือนกนับชนชาตวิอวิสราเอล

กดว 23:11-12 แลจ้วบาลาคพผดกวับบาลาอวัมวต่า "ทต่านไดจ้กระทจาอะไรแกต่เราเลต่า เรา
เชยิญทต่านใหจ้มาแชต่งพวกศวัตรผของเรา ดผเถยิด ทต่านไมต่ไดจ้กระทจาอะไรแกต่เขานอกจากอวยพรเขา" 
12 เขาจนงตอบวต่า "ขจ้าพเจจ้าไมต่ตจ้องระววังททที่จะกลต่าวคจาซนที่งพระเยโฮวาหต์ใสต่ในปากขจ้าพเจจ้าหรดือ"



บาลาคดถูออกวลาจรวิงๆแลข้วบาลาอนัมไดข้กลลาวอวยพรชนชาตวิอวิสราเอล เขาบลนวลาเขาไดข้พาบา
ลาอนัมไปทททนนั ทนเพสืทอสาปแชลงพวกศนัตรถูของตนและเขากลนับอวยพรคนเหลลานนัรน บาลาอนัมแคลเตสือน
ความจทาบาลาควลาตนพถูดไดข้แตลสวิทงทททพระเยโฮวาหรทรงใสลไวข้ในปากเขา

กดว 23:13-17 บาลาคพผดกวับเขาวต่า "เชยิญทต่านไปอทกททที่หนนที่งกวับขจ้าพเจจ้าเถยิด ซนที่งทต่าน
จะดผเขาจากททที่นวัที่นไดจ้ ทต่านจะเหป็นเพทยงสต่วนททที่ใกลจ้ททที่สชด และจะไมต่เหป็นคนทวัตั้งหมด จากททที่นวัที่นทต่านจง
แชต่งเขาทวัตั้งหลายใหจ้ขจ้าพเจจ้าเถยิด" 14 แลจ้วบาลาคกป็พาบาลาอวัมมาถนงนาของโศฟยิม ขนตั้นถนงยอดเขาปยิ
สกาหต์ สรจ้างแทต่นบผชาเจป็ดแทต่น และจวัดววัวผผจ้ตวัวหนนที่งและแกะผผจ้ตวัวหนนที่งบผชาอยผต่บนทชกแทต่น 15 บาลา
อวัมพผดกวับบาลาควต่า "จงยดืนอยผต่ขจ้างเครดืที่องเผาบผชาของทต่านเถยิด ขณะททที่ขจ้าพเจจ้าไปพบพระเยโฮวาหต์
ตรงโนจ้น" 16 แลจ้วพระเยโฮวาหต์ทรงพบบาลาอวัมและทรงใสต่ถจ้อยคจาในปากของเขาตรวัสวต่า "จง
กลวับไปหาบาลาค และจงพผดอยต่างนวัตั้น" 17 บาลาอวัมกป็กลวับมาหาบาลาค ดผเถยิด เขายดืนอยผต่ขจ้างเครดืที่อง
เผาบผชาของทต่าน มทเจจ้านายแหต่งโมอวับยดืนอยผต่กวับทต่าน บาลาคจนงถามเขาวต่า "พระเยโฮวาหต์ตรวัสวต่า
กระไร"

หลนังจากนนัรนบาลาคจขงพาบาลาอนัมขขรนไปยนังยอดภถูเขาปวิสกาหรซขทงเปป็นทททๆเขาเหป็นไดข้แตลสลวน
เลป็กๆของคลายคนอวิสราเอล (บางททเขาควิดวลาหากเหป็นเพทยงสลวนเลป็กๆของคลายนนัรน บาลาอนัมจะไมล
ประทนับใจหรสือเสทยขวนัญในการสาปแชลงคนอวิสราเอล) บาลาอนัมถวายวนัวผถูข้เจป็ดตนัวและแกะผถูข้เจป็ดตนัว
อทกครนัร งบนแทลนบถูชาเจป็ดแทลนทททเขาสรข้างขขรนทททนนัทน เขาบอกบาลาคใหข้รอขณะทททเขาไปเขข้าเฝข้าองคร
พระผถูข้เปป็นเจข้าในทททเลยพข้นตรงนนัรนไป พระเจข้าจขงทรงใชข้บาลาอนัมกลนับมาพรข้อมกนับขข้อความใหมล
สทาหรนับบาลาค

กดว 23:18-24 บาลาอวัมกป็ไดจ้กลต่าวกลอนภาษยิตของเขาวต่า "บาลาค ลชกขนตั้นเถยิดและ
คอยฟวัง บชตรชายของศยิปโปรต์ จงฟวังขจ้าพเจจ้าเถยิด 19 พระเจจ้ามยิใชต่มนชษยต์จนงมยิไดจ้มชสา และมยิไดจ้เปป็น
บชตรของมนชษยต์จนงไมต่ตจ้องกลวับใจ ททที่พระองคต์ตรวัสไปแลจ้ว พระองคต์กป็จะมยิทรงกระทจาตามหรดือ ททที่
พระองคต์ทรงลวัที่นวาจาแลจ้ว จะไมต่ทรงกระทจาใหจ้สจาเรป็จหรดือ 20 ดผเถยิด ขจ้าพเจจ้าไดจ้รวับพระบวัญชาใหจ้
อวยพร พระองคต์ไดจ้ทรงอจานวยพร และขจ้าพเจจ้าจะเรทยกกลวับไมต่ไดจ้ 21 พระองคต์ไดจ้ทอดพระเนตร
วต่าไมต่มทความชวัที่วชจ้าในยาโคบ และทรงเหป็นวต่าไมต่มทความชวัที่วรจ้ายในอยิสราเอล พระเยโฮวาหต์พระเจจ้า
ของเขาอยผต่กวับเขา และเสทยงโหต่รจ้องถวายพรพระมหากษวัตรยิยต์อย ผต่ทต่ามกลางเขา 22 พระเจจ้าทรงนจา
พวกเขาออกจากอทยยิปตต์ พระองคต์ทรงเปป็นเสมดือนพลวังแหต่งมจ้ายผนยิคอน 23 ไมต่มทการถดือลางตต่อตจ้าน
ยาโคบ ไมต่มทการทจานายตต่อตจ้านอยิสราเอล ถนงเวลาแลจ้วยาโคบและอยิสราเอลกป็จะไดจ้รวับคจาบอกวต่า 



`พระเจจ้าจะทรงกระทจาอะไร' 24 ดผเถยิด ชนชาตยิหนนที่งซนที่งลชกขนตั้นอยต่างสยิงโตผผจ้ยยิที่งใหญต่ และยดืนขนตั้น
อยต่างสยิงโตหนชต่ม ไมต่ยอมนอนจนกวต่าจะกยินเหยดืที่อเสทย และดดืที่มเลดือดของสยิที่งททที่ฆต่าตาย"

คราวนทรบาลาอนัมกลลาวคทาอวยพรแกลชนชาตวิอวิสราเอลมากยวิทงกวลาเดวิม ในการททาเชลนนนัรน เขา
เรวิทมตข้นโดยบรรยายถขงพระลนักษณะอนันชอบธรรมของพระเจข้า นนั ทนคสือ “พระเจข้ามวิใชลมนรุษยร 
พระองครจขงไมลไดข้มรุสา และไมลไดข้เปป็นบรุตรของมนรุษยร พระองครจขงไมลตข้องกลนับใจ พระองครไดข้ตรนัส
แลข้ว และพระองครจะไมลทรงกระททาตามหรสือ หรสือพระองครทรงลนั ทนวาจาแลข้ว และพระองครจะไมล
ทรงกระททาใหข้สทาเรป็จหรสือ” ผถูข้พยากรณรทททออมชอมคนนทรแจข้งบาลาคใหข้ทราบตลอไปวลาเขาไดข้รนับสนัทง
ใหข้อวยพรและไมลใชลสาปแชลง ดนังนนัรนเขาจขงไมลอาจแกข้ไขอะไรไดข้เลย

บาลาอนัมจขงประกาศตลอไปวลาเขาไมลเหป็นความชนั ทวชข้าหรสือความดสืรอรนัรนในยาโคบเลย พระเจข้า
ทรงสถวิตอยถูลกนับอวิสราเอล โดยทรงพาพวกเขาออกมาจากอทยวิปตรอยลางนลาอนัศจรรยรพรข้อมกนับ “พลนัง
ของมข้ายถูนวิคอน” สวิทงมทชทววิตทททถถูกเอลยถขงอยลางหลนังนทรนลาจะเปป็นวนัวปลาขนาดใหญลชนวิดหนขทงทททสถูญพนันธรุร
ไปแลข้ว ความหมายกป็คสือวลา พระเจข้าทรงพาชนชาตวิอวิสราเอลออกมาจากอทยวิปตรดข้วยฤทธวิธ เดชและ
พละกทาลนังใหญลยวิทง

บาลาอนัมประกาศตลอไปวลา “ไมลมทเวทยรมนตรรใดตลอตข้านยาโคบ ทนัรงไมลมทคทาททานายใดตลอตข้าน
อวิสราเอล” ไมลมทคทาสาปแชลงตลอตข้านอวิสราเอลใดจะใชข้ไดข้ผล “ตามยรุคสมนัยนทร จะไดข้พถูดเรสืทองยาโคบ
และอวิสราเอลวลา ‘พระเจข้าไดข้ทรงกระททาอยลางไรแลข้ว” ความจรวิงงลายๆกป็คสือวลา อวิสราเอลเปป็นผลงาน
ของพระเจข้า การทรงชลวยพวกเขาใหข้พข้นออกจากอทยวิปตรและการเดวินทางอพยพของพวกเขาเกวิดขขรน
ไดข้เพราะพระราชกวิจอนันทรงฤทธวิธ ของพระเจข้า ดนังนนัรน ไมลมทสวิทงใดทททสามารถฉรุดรนัร งพวกเขาไดข้ บาลา
อนัมกลลาวถขงชนชาตวิอวิสราเอลอยลางไพเราะเปป็นคทาอรุปไมยตลอไปวลาเปป็นเหมสือนสวิงโตใหญลตนัวหนขทงททท
จะไมลยอมหยรุดพนักจนกวลามนันไดข้เขมสือบพวกศนัตรถูของมนันแลข้ว

กดว 23:25-26 แลจ้วบาลาคจนงพผดกวับบาลาอวัม "อยต่าแชต่งเขาเลย ทวัตั้งอยต่าอวยพรแกต่
เขา" 26 แตต่บาลาอวัมตอบบาลาควต่า "ขจ้าพเจจ้าไมต่ไดจ้บอกทต่านแลจ้วหรดือวต่า `ทชกสยิที่งททที่พระเยโฮวาหต์
ตรวัส ขจ้าพเจจ้าจะตจ้องกระทจาตาม'" บาลาคเขข้าใจทรุกอยลางทททบาลาอนัมเอลย ดข้วยความคนับขข้องใจและ
ความเหลสืออดเขาจขงสนัทงบาลาอนัมวลา “อยลาสาปแชลงพวกเขาเลย ทนัรงอยลาอวยพรแกลเขาทนัรงหลาย” 
กลลาวอทกนนัยหนขทงกป็คสือ ไมลตข้องพถูดอะไรอทกตลอไปแลข้ว บาลาอนัมททาไดข้แตลเตสือนความจทาบาลาควลาเขา
พถูดไดข้เฉพาะสวิทงทททพระเจข้าตรนัสเทลานนัรน



กดว 23:27-30 บาลาคจนงพผดกวับบาลาอวัมวต่า "มาเถยิด ขจ้าพเจจ้าจะพาทต่านไปอทกททที่
หนนที่ง ชะรอยพระเจจ้าจะทรงโปรดใหจ้ทต่านแชต่งเขาเพดืที่อขจ้าพเจจ้าจากททที่นวัที่น" 28 บาลาคกป็พาบาลาอวัม
ไปถนงยอดเขาเปโอรต์ ซนที่งมองลงมาเหป็นเยชยิโมน 29 แลจ้วบาลาอวัมบอกกวับบาลาควต่า "จงสรจ้างแทต่น
บผชาททที่นทที่เจป็ดแทต่นใหจ้ขจ้าพเจจ้า จวัดววัวผผจ้เจป็ดตวัวและแกะผผจ้เจป็ดตวัวใหจ้ขจ้าพเจจ้าททที่นทที่" 30 บาลาคจนงกระทจา
ตามททที่บาลาอวัมไดจ้บอก และถวายบผชาววัวผผจ้ตวัวหนนที่งและแกะผผจ้ตวัวหนนที่งบนแทต่นทชกแทต่น

บาลาคจขงพาบาลาอนัมขขรนไปยนังยอดภถูเขาเปโอรรอทกครนัร งหนขทงเพสืทอพยายามททาใหข้เขาสาปแชลง
ชนชาตวิอวิสราเอลใหข้ไดข้ ทนัรงๆทททบาลาอนัมรถูข้อยถูลแตลเขากป็ไปดข้วยอยถูลดท เชสืทอกนันวลาบนยอดภถูเขาเปโอรรมท
ววิหารใหญลของพระบาอนัลและเปป็นศถูนยรกลางของการกราบไหวข้พระบาอนัลในโมอนับ อทกครนัร งทททแทลน
บถูชาเจป็ดแทลนถวายแดลพระเยโฮวาหรถถูกสรข้างขขรนทททนนัทนซขทงกป็เปป็นการดถูหมวิทนซขทงหนข้าในตนัวอยถูลแลข้ว อทก
ครนัร งทททวนัวผถูข้และแกะผถูข้เจป็ดตนัวถถูกถวาย

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 24: เรชชื่องราวของบาลาอนัมจบลงในบทนรีนี้ บทนรีนี้แบว่งยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ 
(1) บาลาอนัมบรรยายถทึงความดรีงามของชนชาตยิอยิสราเอลในขม้อ 1-9; (2) บาลาคปลว่อยบาลาอนัมไป
ดม้วยความโกรธในขม้อ 10-14 และ (3) คสาพยากรณร์ของบาลาอนัมทรีชื่กลว่าวถทึงอนาคตของอยิสราเอลใน
ขม้อ 15-25

กดว 24:1-9 เมดืที่อบาลาอวัมเหป็นวต่าพระเยโฮวาหต์ทรงพอพระทวัยททที่จะใหจ้อวยพรแกต่
อยิสราเอล บาลาอวัมกป็หาไดจ้ไปแสวงหาลางอยต่างครวัตั้งกต่อนๆไมต่ แตต่มชต่งหนจ้าตรงไปยวังถยิที่น
ทชรกวันดาร 2 บาลาอวัมเงยหนจ้าดผเหป็นอยิสราเอลอยผต่เปป็นคต่ายๆตามตระกผล แลจ้วพระวยิญญาณของ
พระเจจ้ามาอยผต่บนเขา 3 เขาจนงกลต่าวกลอนภาษยิตของเขาวต่า "คจาพยากรณต์ของบาลาอวัมบชตรชายเบ
โอรต์ คจาพยากรณต์ของชายททที่หผตาแจจ้ง 4 คจาพยากรณต์ของผผจ้ททที่ไดจ้ยยินพระวจนะของพระเจจ้า ผผจ้เหป็น
นยิมยิตขององคต์ผผจ้ทรงมหยิทธยิฤทธยิธิ์ ไดจ้ลจ้มลงจนเกยิดความมนนงง แตต่ตาไมต่มทสยิที่งใดบวัง 5 โอ ยาโคบเออ๋ย 
เตป็นทต์ของทต่านชต่างงามเหลดือเกยิน โอ อยิสราเอลเออ๋ย คต่ายของทต่านกป็งาม 6 เหมดือนหชบเขาททที่ยดืดไปไกล
เหมดือนสวนซนที่งอยผต่ขจ้างแมต่นจตั้า เหมดือนตจ้นกฤษณาซนที่งพระเยโฮวาหต์ทรงปลผกไวจ้ เหมดือนตจ้นสนสทดารต์
ททที่อยผต่ขจ้างลจานจตั้า  7 นจตั้าจะไหลออกจากถวังของเขา และเชดืตั้อสายของเขาจะมทอยผต่ตามลจานจตั้าเปป็นอวันมาก 
กษวัตรยิยต์ของเขาจะสผงกวต่ากษวัตรยิยต์อากวัก ราชอาณาจวักรของเขาจะรชต่งเรดือง 8 พระเจจ้าผผจ้ทรงนจาเขา
ออกมาจากอทยยิปตต์ ทรงเปป็นเสมดือนพลวังแหต่งมจ้ายผนยิคอน เขาจะกยินประชาชาตยิซนที่งเปป็นศวัตรผเสทย และ



หวักกระดผกของศวัตรผเหลต่านวัตั้น และแทงเขาทวัตั้งหลายทะลชดจ้วยลผกศร 9 เขาหมอบลงและนอนลง
อยต่างสยิงโต เขาเหมดือนสยิงโตผผจ้ยยิที่งใหญต่ ใครเลต่าจะมาปลชกใหจ้เขาลชกขนตั้น ผผจ้ใดททที่อวยพรแกต่ทต่าน ขอใหจ้
เขาไดจ้รวับพร ผผจ้ใดททที่แชต่งทต่าน ขอใหจ้เขาไดจ้รวับคจาแชต่ง"

ทททสสืทอในขข้อความตรงนทรกป็คสือวลา บาลาอนัมไดข้พยายามทททจะใชข้เวทมนตรรไสยศาสตรรในความ
พยายามสองครนัร งกลอนหนข้าทททจะสาปแชลงชนชาตวิอวิสราเอล คราวนทร เขาลองอะไรบางอยลางทททแตกตลาง
ไปจากเดวิม เขาไปจากแทลนบถูชาเหลลานนัรนทททเขาไดข้สรข้างขขรนและมรุลงหนข้าไปยนังถวิทนทรุรกนันดารซขทงเปป็น
ทททๆ ชนชาตวิอวิสราเอลตนัรงคลายพนักอยถูล นททสสืทอวลาเขาหนันหลนังใหข้กนับแทลนบถูชาเหลลานนัรนของพระเยโฮวาหร 
และควิดวลาตนกลลาวคทาสาปแชลงเองกป็ไดข้

อยลางไรกป็ตาม เมสืทอเขาเหป็นความเปป็นระเบทยบเรทยบรข้อยและความงดงามของคลายพนักของ
ชนชาตวิอวิสราเอลทททอยถูลเบสืรองลลาง “พระววิญญาณของพระเจข้ามาอยถู ลบนเขา” โดยททาใหข้เขาตกอยถูลใน
ภวนังครแตลในขณะเดทยวกนันกป็ยนังลสืมตาอยถูล บาลาอนัมจขงเรวิทมตข้นกลลาวคทาอวยพรทททยวิทงใหญลกวลาเดวิมแกล
ชนชาตวิอวิสราเอล “โอ ยาโคบเอด๋ย เตป็นทรของทลานชลางงามเหลสือเกวิน โอ อวิสราเอลเอด๋ย คลายของทลาน
กป็งาม เหมสือนหรุบเขาทททยสืดไปไกล เหมสือนสวนซขทงอยถู ลขข้างแมลนทร า เหมสือนตข้นกฤษณาซขทงพระเยโฮวาหร
ทรงปลถูกไวข้ เหมสือนตข้นสนสทดารรทททอยถู ลขข้างลทานทร า” บาลาอนัมเรวิทมกลลาวถขงความงดงาม ความเปป็น
ระเบทยบเรทยบรข้อยและความนลาประทนับใจของคลายพนักของชนชาตวิอวิสราเอล นททสสืทอชนัดเจนถขงความ
เจรวิญรรุลงเรสืองและความนลาดขงดถูดของคลายพนักนนัรน การเอลยถขงตจ้นกฤษณากป็หมายถขงตข้นไมข้มทกลวิทนหอม
ซขทงใชข้ททานทร าหอม ตข้นสนสทดารรถถูกถสือวลามทมถูลคลาและความงดงามมากๆ สรรุปกป็คสือ บาลาอนัมกลลาวถขง
ความยวิทงใหญลและพระพรของประชากรของพระเจข้า

เขาอวยพรชนชาตวิอวิสราเอลตลอไปโดยประกาศวลาพระเจข้าจะประทานฝนอนันดทใหข้แกลพวก
เขา พวกเขาจะมทความเจรวิญรรุลงเรสืองเปป็นอนันมาก พวกเขาจะมทอทานาจมากยวิทงกวลาอากนักกษนัตรวิยรของ
คนอามาเลข ซขทงในขณะนนัรนถถูกถสือวลาเปป็นชนชาตวิทททมทอทานาจมากทททสรุดชนชาตวิหนขทงในโลก อวิสราเอล
จะถถูกยกชถูขขรนในราชอาณาจนักรของตน พระเจข้าไดข้ทรงชลวยพวกเขาใหข้พข้นมาจนถขงขณะนทรและจะ
ประทานชนัยชนะอนันยวิทงใหญลมากกวลานทร แกลพวกเขาและททาใหข้พวกศนัตรถูของพวกเขาพวินาศไป เขา
เปรทยบชนชาตวิอวิสราเอลวลาเปป็นเหมสือนสวิงโตใหญลตนัวหนขทงซขทงมทแตลคนโงลเทลานนัรนทททกลข้าไปแหยลมนัน 
จากนนัรนบาลาอนัมกลลาวปวิดทข้ายวลา “ผถูข้ใดทททอวยพรแกลทลาน ขอใหข้เขาไดข้รนับพร ผถูข้ใดทททแชลงทลาน ขอใหข้
เขาไดข้รนับคทาแชลง” เชลนเดทยวกนับทททพระเจข้าทรงมทพระสนัญญาเชลนนนัรนกนับอนับราฮนัม (ปฐมกาล 12:3) 
และยาโคบ (ปฐมกาล 27:29) คราวนทร แมข้แตลบาลาอนัมกป็พถูดถขงมนันอทกครนัร ง



กดว 24:10-14 บาลาคกป็โกรธบาลาอวัม จนงตบมดือ แลจ้วบาลาคพผดกวับบาลาอวัมวต่า 
"เราเชยิญทต่านมาใหจ้แชต่งศวัตรผของเรา และดผเถยิด ทต่านไดจ้อวยพรแกต่เขาถนงสามครวัตั้ง 11 ฉะนวัตั้นบวัดนทตั้ 
จงหนทไปยวังททที่อยผต่ของทต่านเถยิด เราไดจ้กลต่าววต่า เราจะใหจ้เกทยรตยิแกต่ทต่านแนต่แทจ้ แตต่ด ผเถยิด พระเยโฮวาหต์
ทรงขวัดขวางมยิใหจ้ทต่านไดจ้รวับเกทยรตยิ" 12 แตต่บาลาอวัมพผดกวับบาลาควต่า "ขจ้าพเจจ้ามยิไดจ้บอกผผจ้สดืที่อสาร
ซนที่งทต่านใชจ้ใหจ้ไปหาขจ้าพเจจ้านวัตั้นแลจ้วหรดือวต่า 13 `แมจ้วต่าบาลาคจะใหจ้เงยินและทองเตป็มบจ้านเตป็มเรดือน
ของเขาแกต่ขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าจะกระทจาอะไรนอกเหนดือพระบวัญชาของพระเยโฮวาหต์ไมต่ไดจ้ ททที่จะทจา
ตามใจขจ้าพเจจ้าไมต่วต่าดทหรดือชวัที่ว พระเยโฮวาหต์ตรวัสประการใด ขจ้าพเจจ้าจะพผดอยต่างนวัตั้น' 14 ดผเถยิด 
บวัดนทตั้ขจ้าพเจจ้าจะกลวับไปสผต่ชนชาตยิของขจ้าพเจจ้า มาเถยิด ขจ้าพเจจ้าจะสจาแดงใหจ้ทต่านทราบวต่า ชนชาตยินทตั้
จะกระทจาประการใดแกต่ชนชาตยิของทต่านในววันขจ้างหนจ้า"

บาลาคเดสือดดาลเปป็นยวิทงนนัก เขาเลลายข้อนวลาเขาไดข้พาบาลาอนัมไปทททนนั ทนเพสืทอสาปแชลงชนชาตวิ
อวิสราเอล ขณะทททอนันทททจรวิงแลข้วบาลาอนัมกลนับอวยพรพวกเขาแลข้วถขงสามครนัร ง จากนนัรนเขากป็บอกบา
ลาอนัมอยลางนลาเลสืทอมใสวลาเขาไดข้ควิดทททจะ “ใหข้เกทยรตวิแกลทลานแนลแทข้ แตลดถูเถวิด พระเยโฮวาหรทรงขนัด
ขวางมวิใหข้ทลานไดข้รนับเกทยรตวิ” บาลาคคนไมลเชสืทอพระเจข้าผถูข้นทร เปป็นใครกนันถขงบนังอาจทททจะควิดแทน
พระเจข้า พระเจข้ามวิไดข้ทรงขนัดขวางบาลาอนัมไมลใหข้ไดข้รนับเกทยรตวิ การออมชอมของบาลาอนัมเองตลาง
หากทททก ทาหนดชะตากรรมของเขาแลข้ว

บาลาอนัมไดข้แตลเตสือนความจทาบาลาคแบบเสทยงอลอยๆวลาเขาไดข้เตสือนเขาแลข้ววลาเขากลลาวไดข้
เฉพาะสวิทงทททพระเจข้าตรนัสเทลานนัรน แมข้หากบาลาคไดข้เสนอบข้านของเขาซขทงเตป็มไปดข้วยเงวินและทองแกล
เขากป็ตาม แตลเขากลลาวตลอไปวลา สรุดทข้ายนทร เขาจะสทาแดงใหข้คนเหลลานนัรนทราบวลา “ชนชาตวินทร จะ
กระททาประการใดแกลชนชาตวิของทลานในวนันขข้างหนข้า” (นนัทนคสือ สวิทงทททชนชาตวิอวิสราเอลจะกระททาตลอ
คนโมอนับในวนันขข้างหนข้า)

กดว 24:15-22 เขากป็กลต่าวกลอนภาษยิตของเขาวต่า "คจาพยากรณต์ของบาลาอวัมบชตร
ชายเบโอรต์ คจาพยากรณต์ของชายผผจ้ททที่หผตาแจจ้ง 16 คจาพยากรณต์ของผผจ้ททที่ไดจ้ยยินพระวจนะของพระเจจ้า 
และทราบถนงพระปวัญญาของพระองคต์ผผจ้สผงสชด ผผจ้เหป็นนยิมยิตขององคต์ผผจ้ทรงมหยิทธยิฤทธยิธิ์ ไดจ้ลจ้มลงจน
เกยิดความมนนงง แตต่ตาไมต่มทสยิที่งใดบวัง 17 ขจ้าพเจจ้าจะเหป็นเขา แตต่ไมต่ใชต่อยต่างเดทดี๋ยวนทตั้ ขจ้าพเจจ้าจะดผเขา 
แตต่ไมต่ใชต่อยต่างใกลจ้ๆนทตั้ ดาวดวงหนนที่งจะเดยินออกมาจากยาโคบ และธารพระกรอวันหนนที่งจะขนตั้นมาจาก
อยิสราเอล จะตทเขตแดนของโมอวับและทจาลายบรรดาลผกหลานของเชท 18 ฝต่ายเอโดมจะตกเปป็น
ของคนอดืที่น เสอทรต์จะตกเปป็นของศวัตรผของเขาดจ้วย ฝต่ายอยิสราเอลไดจ้แสดงวทรกรรมแลจ้ว 19 ผผจ้หนนที่งททที่



ออกมาจากยาโคบจะครอบครอง และชาวเมดืองททที่รอดตาย ผผจ้นวัตั้นจะทจาลายเสทย" 20 แลจ้วบาลาอวัม
มองดผคนอามาเลข และกลต่าวกลอนภาษยิตของเขาวต่า "อามาเลขเปป็นประชาชาตยิททที่หนนที่ง แตต่ในททที่สชด
จะถนงซนที่งการทจาลายอวันถาวร" 21 และเขามองดผคนเคไนตต์ และกลต่าวกลอนภาษยิตของเขาวต่า "ททที่
อาศวัยของทต่านเขจ้มแขป็งมาก และรวังของทต่านกป็วางอยผต่ในศยิลา  22 แตต่อยต่างไรกป็ตามคนเคไนตต์กป็ตจ้อง
ถผกกวาดลจ้าง อทกนานเทต่าใดเลต่า พวกอวัสชผรจะมากวาดเจจ้าไปเปป็นเชลย"

บาลาอนัมตกอยถูลในภวนังครอทกครนัร งโดยทททเขายนังลสืมตาอยถูลและเหป็นนวิมวิตหนขทงขององครผถูข้ทรง
มหวิทธวิฤทธวิธ  จากนนัรนเขากป็กลลาวคทาพยากรณรหนขทงเกททยวกนับพระเมสสวิยาหรผถูข้จะเสดป็จมาซขทงเปป็นทททระลขก
ถขงทรุกปทจนทรุกวนันนทร  เขากลลาวลลวงหนข้าถขงดวงดาวแหลงเบธเลเฮม “ขข้าพเจข้าจะเหป็นเขา แตลไมลใชลอยลาง
เดทดี๋ยวนทร  ขข้าพเจข้าจะดถูเขา แตลไมลใชลอยลางใกลข้ๆนทร  ดาวดวงหนขทงจะเดวินออกมาจากยาโคบ และธาร
พระกรอนันหนขทงจะขขรนมาจากอวิสราเอล จะตทเขตแดนของโมอนับและททาลายบรรดาลถูกหลานของ
เสท”

เพราะขข้อไดข้เปรทยบของการมองยข้อนกลนับไปไดข้ เราจขงทราบวลานททเปป็นคทาพยากรณรทททชนัดเจน
เกททยวกนับการเสดป็จมาของพระครวิสตรและอาณาจนักรของพระองครซขทงถถูกประกาศโดยดาวดวงหนขทง
ซขทงออกมาจากอวิสราเอลและเบธเลเฮม แมข้วลาแคลสลวนแรกของคทาพยากรณรนนัรนถถูกททาใหข้สทาเรป็จแลข้ว
ในการเสดป็จมาครนัร งแรกของพระครวิสตร แตลมนันจะสทาเรป็จจรวิงทนัรงหมดในการเสดป็จมาครนัร งทททสองของ
พระองคร เมสืทอนนัรนบรรดาชนชาตวิอาหรนับทททเปป็นศนัตรถูก นับอวิสราเอล (โมอนับและเสท) จะพลายแพข้อยลาง
ราบคาบเมสืทอพระเยซถูเสดป็จกลนับมา จอรรแดนและซาอรุดวิอาระเบทยคสือชสืทอในปนัจจรุบนันของโมอนับและ
เสท

ในคทาอรุปมาอนันตลอๆมา ชนชาตวิอาหรนับอสืทนๆในตะวนันออกกลางถถูกเอลยถขง (เอโดมและเส
อทรร) พวกเขาจะถถูกครอบครองโดยพระองครผถูข้หนขทงททททรงออกมาจากยาโคบ แมข้วลาคทาพยากรณรนทร จะ
สทาเรป็จจรวิงสลวนหนขทงในดาววิด แตลมนันจะสทาเรป็จจรวิงทนัรงหมดในพระครวิสตรในการเสดป็จมาครนัร งทททสอง
ของพระองคร บาลาอนัมพยากรณรตลอไปถขงการพวิพากษาชนชาตวิอสืทนๆในเขตแดนนนัรน นนัทนคสือ คนอา
มาเลขซขทงเปป็นพวกแรกทททโจมตทชนชาตวิอวิสราเอลและคนเคไนตรซขทงภรรยาคนแรกของโมเสสมาจาก
คนเหลลานนัรน

กดว 24:23-25 และบาลาอวัมกลต่าวกลอนภาษยิตของเขาวต่า "อนยิจจาเออ๋ย เมดืที่อพระเจจ้า
ทรงกระทจาเชต่นนทตั้ใครจะมทชทวยิตอยผต่ไดจ้ 24 แตต่กจาปวัที่นจะมาจากเขตแดนเมดืองคยิทธยิมทจาลายอวัสชผรและ



เอเบอรต์ และเขาจะถผกทจาลายอวันถาวรดจ้วย" 25 แลจ้วบาลาอวัมกป็ลชกขนตั้นกลวับไปททที่อยผต่ของเขา และบา
ลาคกป็ไปตามทางของตนดจ้วย

ขข้อ 23-24 อาจหมายถขงเหตรุการณรตลางๆในอนาคตซขทงไมลเกททยวขข้องกนับการเสดป็จมาของพระ
เมสสวิยาหร เหป็นไดข้ชนัดวลามทคทาพยากรณรเกททยวกนับการรรุกรานและชนัยชนะของอเลป็กซานเดอรรมหาราช
ทททมทตลออนัสซทเรทย (กทาปนัทนจากเมสืองควิทธวิม นนัทนคสือ ทะเลเมดวิเตอรรเรเนทยน) บางทลานควิดวลาเอเบอรต์ทททวลานทร
หมายถขงคนฮทบรถูและการปฏวิบนัตวิทททพวกเขาไดข้รนับจากเชสืรอสายของอเลป็กซานเดอรร นนั ทนคสือ อนันทวิ
โอคนัส เอพวิฟาเนส อยลางไรกป็ตาม เขาเองกป็จะพวินาศเปป็นนวิตยรเชลนกนัน

ดนังนนัรน หลนังจากอวยพรชนชาตวิอวิสราเอลเสรป็จแลข้ว บาลาอนัมกป็กลนับบข้าน เชลนเดทยวกนับบาลาค
ไมลตข้องสงสนัยเลยวลา บาลาคเหมป็นขทรหนข้าบาลาอนัมเตป็มทน อยลางไรกป็ตาม ววิวรณร 2:14 ดถูเหมสือนบลงชทร
วลากลอนจากไปบาลาอนัมไดข้ใหข้คทาแนะนทารข้ายๆแกลบาลาคเกททยวกนับววิธทททาใหข้พระพวิโรธของพระเจข้าตก
แกลชนชาตวิอวิสราเอล คทาสอนนนัรนกป็คสือ ใหข้บาลาคปลลอยผถูข้หญวิงใจงลายเขข้าไปในคลายพนักของชนชาตวิ
อวิสราเอลเพสืทอยนั ทวยวนและลลอลวงพวกเขาใหข้ททาการเลลนชถูข้ ลลวงประเวณท และกราบไหวข้รถูปเคารพ 
นนัทนจะนทาพระพวิโรธของพระเจข้ามาซขทงกป็เกวิดขขรนจรวิงๆ เราอาจสรรุปไดข้วลาบาลาอนัมไดข้ใชข้ความ
พยายามเปป็นครนัร งสรุดทข้ายเพสืทอทททจะไดข้รนับเกทยรตวิและความมนั ทงคนั ทงทททบาลาคสนัญญาวลาจะใหข้ซขทงเผยใหข้
เหป็นถขงการออมชอมอยลางสวิรนเชวิงของเขา

ในฐานะเปป็นบทสลงทข้าย ดถูเหมสือนวลาชนชาตวิอวิสราเอลไมลรถูข้เรสืทองรถูข้ราวเลยตลอเหตรุการณรฝลาย
ววิญญาณครนัร งสทาคนัญทททเกวิดขขรนบนทททสถูงเหนสือพวกเขา จะวลาไปแลข้ว มนันกป็บอกเปป็นนนัยถขงการสถูข้รบฝลาย
ววิญญาณครนัร งใหญลทททเกวิดขขรนในฟข้าสวรรครซขทงเราในฐานะประชากรของพระเจข้าปกตวิแลข้วไมลรถูข้เรสืทองรถูข้
ราวอะไรเลย

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 25: ในบทนรีนี้คสาสอนของบาลาอนัมถถูกนสาไปปฏยิบนัตยิและเหตสุการณร์
เกรีชื่ยวกนับฟรีเนหนัส บทนรีนี้แบว่งยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ (1) การเลว่นชถูม้ฝว่ายวยิญญาณและฝว่ายรว่างกายของชนชาตยิ
อยิสราเอลเมชชื่อถถูกลว่อลวงโดยหญยิงชาวโมอนับในขม้อ 1-5; (2) ฟรีเนหนัสประหารชรีวยิตศยิมรรีและคสบรีใน
ขม้อ 6-15 และ (3) คสาสนัชื่งของพระเจม้าใหม้จนัดการกนับคนมรีเดรียนในขม้อ 16-18

กดว 25:1-3 เมดืที่ออยิสราเอลพวักอยผต่ในเมดืองชยิทธยิม ประชาชนกป็ไดจ้เรยิที่มเลต่นชผจ้กวับหญยิง
ชาวโมอวับ 2 หญยิงเหลต่านทตั้กป็เชยิญประชาชนใหจ้ไปกระทจาบผชาตต่อพระของนาง ประชาชนกป็รวับ



ประทานและกราบไหวจ้พระของนาง 3 ดวังนวัตั้นอยิสราเอลกป็เขจ้าถดือพระบาอวัลแหต่งเปโอรต์ และพระเย
โฮวาหต์ทรงพระพยิโรธตต่ออยิสราเอล

“คทาสอนของบาลาอนัม” กลายเปป็นปนัญหา เหป็นไดข้ชนัดวลาเมสืทอลข้มเหลวในความพยายามของ
ตนทททจะสาปแชลงชนชาตวิอวิสราเอลเพราะถถูกพระเจข้าขนัดขวางโดยตรง บาลาอนัมซขทงยวินดทรนับสวินจข้างจขง
พาบาลาคหลบไปตลางหากและใหข้คทาแนะนทาแกลเขา ในววิวรณร 2:14 พระเยซถูตรนัสถขงคทาสอนของบา
ลาอนัม กลลาวอยลางเจาะจงกป็คสือ มนันคสือการลลอลวงคนอวิสราเอลใหข้รนับประทานของไหวข้รถูปเคารพ
และททาการลลวงประเวณท ในกนันดารววิถท 31:16 ซขทงกลลาวถขงการลลวงประเวณททททเกวิดขขรนระหวลางคน
อวิสราเอลและคนโมอนับ มทการอข้างอวิงวลา “โดยคทาปรขกษาของบาลาอนัม หญวิงเหลลานทร ไดข้กระททาใหข้คน
อวิสราเอลหลงกระททาการละเมวิดตลอพระเยโฮวาหรในเรสืทองเปโอรร”

โมเสสบนันทขกไวข้วลาขณะตนัรงคลายพนักอยถูลทททเมสืองชวิทธวิม (โมอนับ) “ประชาชนกป็ไดข้เรวิทมเลลนชถูข้กนับ
หญวิงชาวโมอนับ” นอกจากนทร  หญวิงชาวโมอนับ “กป็เชวิญประชาชนใหข้ไปกระททาบถูชาตลอพระของนาง 
ประชาชนกป็รนับประทานและกราบไหวข้พระของนาง” คนอวิสราเอลจขง “เขข้าถสือพระบาอนัลแหลงเป
โอรร”

เหป็นไดข้ชนัดวลา สวิทงทททเกวิดขขรนเปป็นอยลางนทร  หลนังจากลข้มเหลวในความพยายามทททจะสาปแชลงคน
อวิสราเอล บาลาอนัมจขงพาบาลาคไปตลางหากและแนะนทาใหข้เขาสลงพวกผถูข้หญวิงใจงลายจากโมอนับลง
ไปผถูกมวิตรและยนั ทวยวนพวกผถูข้ชายชาวอวิสราเอล นททสสืทอใหข้เหป็นวลา “หญวิงชาวโมอนับ” ไมลไดข้โตข้แยข้ง
แผนการดนังกลลาว เหป็นไดข้ชนัดวลามทหญวิงชาวโมอนับจทานวนเยอะททเดทยวทททเขข้ารลวมในแผนการครนัร งนทร  บา
ลาอนัมรถูข้วลาความบาปนทรซขทงถถูกนทาเขข้าไปในคลายพนักของคนอวิสราเอลจะนทาพระพวิโรธของพระเจข้าใหข้
ตกบนพวกเขา เขาจขงแนะนทาเชลนนทร แกลบาลาคซขทงยวิทงกวลาเตป็มใจทททจะออมชอมศทลธรรมของพวกหญวิง
สาวในอาณาจนักรของเขา

ยวิทงไปกวลานนัรน เหป็นไดข้ชนัดวลาบาลาอนัมยนังแนะนทาบาลาคใหข้ใชข้ประชาชนของเขาลลอลวงคน
อวิสราเอลใหข้รนับประทานของทททเซลนไหวข้พระบาอนัลพระของพวกเขาดข้วย ดนังนนัรนพวกเขาจขงชนักชวน
คนอวิสราเอลใหข้กราบไหวข้พระเหลลานทร  ไมลตข้องสงสนัยเลยวลาอาหารทททใชข้เซลนไหวข้รถูปพระเหลลานทร เปป็น
อาหารชนัรนเลวิศ นอกจากนทร  บรรดาหญวิงชาวโมอนับทททยอมรลวมมสือดข้วยเหลลานทรกป็คงสวยงามนลาดขงดถูด
และแตลงกายยนั ทวยวนดข้วย



นททจขงเปป็นภาพเปรทยบทททชนัดเจนถขงววิธททททซาตานททางาน มนันรถูข้ว ลาพระเจข้าทรงพระพวิโรธเพราะ
การผวิดศทลธรรมทางเพศ ดข้วยเหตรุนทร  มนันจขงพยายามอยลางไมลเหนป็ดเหนสืทอยทททจะลลอลวงครวิสเตทยนทนัรง
หลายจนถขงทรุกวนันนทร ใหข้กระททาเรสืทองเสสืทอมทรามดนังกลลาว มนันรถูข้วลาเมสืทอททาเชลนนนัรนมนันจะสามารถททาใหข้
งานของพระเจข้าเปป็นหมนัน นทาการตทสอนมาสถูลประชากรของพระเจข้า และททาลายพระประสงครของ
พระเจข้าอยลางไดข้ผล เชลนเดทยวกนันมนันจะลลอลวงผลานทางของดทๆของโลกเพสืทอดขงคนของพระเจข้าใหข้
ถลทาลขกลงในความบาปมากยวิทงขขรน มนันททาเชลนนทรกนับคนอวิสราเอลในตอนนนัรน มนันททาเชลนนทร ในปนัจจรุบนัน
เชลนกนัน สวิทงทททบาลาอนัมททาไมลไดข้ในการสาปแชลงคนอวิสราเอลโดยตรง เขากป็ททาสทาเรป็จโดยการตททข้าย
ครนัวดนังทททจะเหป็นในไมลชข้า คทาสอนของบาลาอนัมเปป็นอนันตรายฝลายววิญญาณตลอประชากรของพระเจข้า
ทนัรงในตอนนนัรนและในตอนนทร  “และพระพวิโรธของพระเยโฮวาหรกป็พลรุลงขขรนตลอชนชาตวิอวิสราเอล”

กดว 25:4-6 และพระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า "จงนจาหวัวหนจ้าทวัตั้งหลายของ
ประชาชนแขวนตากแดดไวจ้ตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ เพดืที่อวต่าพระพยิโรธอวันเกรทตั้ยวกราดของพระ
เยโฮวาหต์จะหวันเหไปจากอยิสราเอลเสทย" 5 และโมเสสบอกพวกผผจ้วยินยิจฉวัยของอยิสราเอลวต่า "ทต่าน
ทชกคนจงฆต่าคนของทต่านททที่เขจ้าถดือพระบาอวัลแหต่งเปโอรต์เสทย" 6 และดผเถยิด มทชายอยิสราเอลคนหนนที่ง
พาหญยิงคนมทเดทยนคนหนนที่งเขจ้ามาในหมผต่พทที่นจ้องของเขาตต่อสายตาของโมเสส และทต่ามกลางสายตา
ของชชมนชมชนทวัตั้งหมดของคนอยิสราเอล ซนที่งกจาลวังรจ้องไหจ้อยผต่หนจ้าประตผพลวับพลาแหต่งททที่ชชมนชม 
พระเจข้าสนัทงโมเสสใหข้ไมลเพทยงฆลาคนเหลลานนัรนทททไปเกททยวขข้องกนับพวกหญวิงแพศยาแหลงโมอนับหรสือ
พระบาอนัลเทลานนัรน แตลใหข้ตนัดศทรษะพวกเขาและแขวนศทรษะพวกเขาตากแดดไวข้ดข้วย “เพสืทอวลา
พระพวิโรธอนันเกรทร ยวกราดของพระเยโฮวาหรจะหนันเหไปจากอวิสราเอลเสทย”

กดว 25:7-9 ครวัตั้นฟทเนหวัสบชตรชายเอเลอาซารต์ บชตรชายของอาโรนปชโรหยิตเหป็น
ดวังนวัตั้นกป็ลชกขนตั้นไปจากชชมนชมชน มดือถดือทวน 8 ตยิดตามชายอยิสราเอลคนนวัตั้นเขจ้าไปในเตป็นทต์ และ
แทงทะลชเขาทวัตั้งคผต่ ทวัตั้งชายอยิสราเอลและหญยิงคนนวัตั้น ทจ้องของนางกป็ทะลช แลจ้วภวัยพยิบวัตยิในคน
อยิสราเอลกป็สงบ 9 แตต่อยต่างไรกป็ตาม คนททที่ตายดจ้วยภวัยพยิบวัตยิมทสองหมดืที่นสทที่พวันคน

ขณะเดทยวกนัน ชายชาวฮทบรถูคนหนขทงบนังอาจททาการลลวงประเวณทอยลางเปวิดเผยกนับหญวิงใจงลาย
ชาวโมอนับคนหนขทง (เหป็นไดข้ชนัดวลาตรงทางเขข้าเตป็นทรของเขา) นททมองเหป็นไดข้จากประตถูพลนับพลาซขทง
เปป็นทททๆ คนอวิสราเอลทททชอบธรรมจทานวนมากก ทาลนังรข้องไหข้ดข้วยการกลนับใจใหมลเพราะความบาป
ของชนรลวมชาตวิของตน ฟทเนหนัสหลานของอาโรนเหป็นความหนข้าไมลอายของคนทนัรงสอง เขาจขง
หยวิบทวนไปอนันหนขทงและแทงทะลรุเขาทนัรงสองซขทงไมลเพทยงปนักพวกเขาตวิดพสืรนดวินเทลานนัรน แตลเหป็นไดข้



ชนัดวลาฆลาเขาทนัรงคถูลดข้วย (ดถู 25:14-15) “แลข้วภนัยพวิบนัตวิในคนอวิสราเอลกป็สงบ” พระพวิโรธของพระเจข้า
ถถูกททาใหข้สงบโดยการแทรกแซงอนันชอบธรรมของฟทเนหนัส แมข้กระนนัรน คนอวิสราเอลจทานวนสอง
หมสืทนสททพนันคนกป็ถถูกฆลาตายตามคทาสนัทงของพระเจข้าเพราะการทททพวกเขาไปลลวงประเวณทและไหวข้รถูป
เคารพกนับคนโมอนับ ดถูความเหป็นสทาหรนับ 1 โครวินธร 10:8 ดข้วย

กดว 25:10-13 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 11 "ฟทเนหวัส บชตรชายเอเลอาซารต์ 
บชตรชายอาโรนปชโรหยิต ไดจ้ยวับยวัตั้งความกรยิตั้วของเราตต่อคนอยิสราเอล ในการททที่เขามทความ
กระตดือรดือรจ้นเพราะเหป็นแกต่เราในทต่ามกลางประชาชน ดวังนวัตั้นเราจนงมยิไดจ้เผาผลาญคนอยิสราเอลเสทย
ดจ้วยความหนงหวงของเรา 12 ดวังนวัตั้นจงกลต่าววต่า `ดผเถยิด เราใหจ้พวันธสวัญญาสวันตยิสชขแกต่เขา 13 พวันธ
สวัญญานวัตั้นจะเปป็นของเขา และของเชดืตั้อสายของเขาททที่มาภายหลวังเขา เปป็นพวันธสวัญญาแหต่งตจาแหนต่ง
ปชโรหยิตอวันถาวร เพราะเขามทความกระตดือรดือรจ้นเพดืที่อพระเจจ้าของเขา และไดจ้ทจาการลบมลทยินบาป
คนอยิสราเอล'"

พระเจข้าทรงพอพระทนัยกนับการกระททาของฟทเนหนัสผถูข้ซขทงมทความรข้อนรนเพราะเหป็นแกล
พระองคร ดข้วยเหตรุนทรพระเจข้าจขงประกาศวลา “ดถูเถวิด เราใหข้พนันธสนัญญาสนันตวิสรุขแกลเขา พนันธสนัญญานนัรน
จะเปป็นของเขา และของเชสืรอสายของเขาทททมาภายหลนังเขา เปป็นพนันธสนัญญาแหลงตทาแหนลงปรุโรหวิตอนัน
ถาวร เพราะเขามทความกระตสือรสือรข้นเพสืทอพระเจข้าของเขา และไดข้ททาการลบมลทวินบาปคน
อวิสราเอล” ในเพลงสดรุดท 106:29-31 ดาววิดโดยการทรงดลใจเขทยนไวข้วลาพนันธสนัญญาของพระเจข้าททท
ทรงกระททากนับฟทเนหนัส “นนับวลาเปป็นความชอบธรรมแกลเขา” เหป็นไดข้ชนัดวลามนันคสือความเชสืทอในสลวน
ของฟทเนหนัสทททดลใจเขาใหข้เขข้าแทรกแซงเชลนนนัรน เพราะทรงเหป็นความเชสืทอนนัรนพระเจข้าจขงทรงนนับวลา
เปป็นความชอบธรรมแกลเขา

กดว 25:14-18 ชดืที่อของชายอยิสราเอลคนททที่ถผกฆต่ารต่วมกวับหญยิงชาวมทเดทยนคนนวัตั้น ชดืที่อ
ศยิมรท บชตรชายของสาลผ เจจ้านายของครอบครวัวสจาควัญในตระกผลสยิเมโอน 15 และชดืที่อของหญยิงชาวมท
เดทยนผผจ้ถผกฆต่า คดือคสบท บชตรสาวของศผรต์ ผผจ้เปป็นหวัวหนจ้าตระกผลและครอบครวัวสจาควัญในมทเดทยน 
16 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 17 "จงรบกวนคนมทเดทยน และสผจ้รบกวับเขา  18 เพราะเขา
รบกวนเจจ้าดจ้วยอชบาย ซนที่งเขาลต่อเจจ้าในเรดืที่องเปโอรต์ และในเรดืที่องนางคสบท บชตรสาวเจจ้านายแหต่งมทเดทย
น ผผจ้เปป็นนจ้องสาวของพวกเขา ผผจ้ททที่ถผกฆต่าตายในววันททที่บวังเกยิดภวัยพยิบวัตยิดจ้วยเรดืที่องเปโอรต์"



ชสืทอของผถูข้กระททาผวิดสองคนนนัรนถถูกกลลาวถขง นนัทนคสือ ศวิมรทคนอวิสราเอลตระกถูลสวิเมโอน และค
สบท บรุตรสาวของประมรุขคนหนขทงแหลงมทเดทยน พระเจข้าจขงทรงเตสือนคนอวิสราเอลใหข้สถูข้รบกนับคนมท
เดทยนเพราะเรสืทองนทรและระวนังอรุบายของพวกเขา เหป็นไดข้ชนัดวลาคนมทเดทยนรลวมเปป็นพนันธมวิตรกนับโมอนับ
ในเรสืทองชนั ทวรข้ายทนัรงหมดนทร  พวกเขาจขงตข้องรนับพระพวิโรธของพระเจข้าในเรสืทองนทร เชลนกนัน

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 26: การนนับจสานวนคนอยิสราเอลอรีกครนันี้งกว่อนเขม้าแผว่นดยินนนันี้นถถูก
บนันททึกไวม้ บทนรีนี้แบว่งยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ (1) การนนับจสานวนคนอยิสราเอลในทรีชื่ราบโมอนับในขม้อ 1-51; (2) 
กฎระเบรียบตว่างๆเกรีชื่ยวกนับการแบว่งแผว่นดยินนนันี้นออกเปป็นสว่วนๆในขม้อ 52-56; (3) การนนับจสานวนคน
เลวรีอรีกครนันี้งในขม้อ 57-62 และ (4) ไมว่มรีคนรสุว่นกว่อนเหลชออยถูว่เลยในขม้อ 63-65

กดว 26:1-4 ตต่อมาภายหลวังภวัยพยิบวัตยินวัตั้นพระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสและเอเลอา
ซารต์บชตรชายอาโรนปชโรหยิตวต่า 2 "จงทจาสจามะโนครวัวชชมนชมชนอยิสราเอลทวัตั้งหมด อายชตวัตั้งแตต่ยทที่สยิบปท
ขนตั้นไปตามเรดือนบรรพบชรชษของเขาทวัตั้งหมดในอยิสราเอล ผผจ้ททที่จะเขจ้าสงครามไดจ้" 3 โมเสสกวับเอเลอา
ซารต์ปชโรหยิต ปราศรวัยกวับเขาทวัตั้งหลาย ณ ททที่ราบโมอวับ รยิมแมต่นจตั้าจอรต์แดนใกลจ้เมดืองเยรทโควต่า 4 "จงทจา
สจามะโนครวัวประชาชน อายชตวัตั้งแตต่ยทที่สยิบปทขนตั้นไป" ตามททที่พระเยโฮวาหต์ทรงบวัญชาโมเสสและคน
อยิสราเอล ผผจ้ททที่ออกจากแผต่นดยินอทยยิปตต์คดือ

ขณะทททการเขข้าไปในแผลนดวินททททรงสนัญญาไวข้นนัรนใกลข้เขข้ามาแลข้ว พระเจข้าจขงตรนัสสนัทงโมเสส
และเอเลอาซารร (บรุตรของอาโรน) ใหข้ “ททาสทามะโนครนัว” ชรุมนรุมชนอวิสราเอลทนัรงหมดอทกครนัร ง พวก
เขาตข้องนนับเฉพาะชายทททมทอายรุยททสวิบปทขขรนไปซขทงเปป็นผถูข้ทททเขข้าสงครามไดข้

กดว 26:5-51 รผเบน บชตรชายหวัวปทของอยิสราเอล บชตรของรผเบน คดือฮาโนค คน
ครอบครวัวฮาโนค ปวัลลผ คนครอบครวัวปวัลลผ 6 เฮสโรน คนครอบครวัวเฮสโรน คารมท คนครอบครวัว
คารมท 7 เหลต่านทตั้เปป็นครอบครวัวของคนรผเบน มทจจานวนสทที่หมดืที่นสามพวันเจป็ดรจ้อยสามสยิบคน 8 และ
บชตรชายของปวัลลผ คดือเอลทอวับ 9 บชตรชายของเอลทอวับคดือ เนมผเอล ดาธาน และอาบทรวัม นทที่คดือดาธาน
และอาบทรวัมททที่เลดือกจากชชมนชมชน เปป็นผผจ้ขวัดขวางโมเสสและอาโรนในพรรคพวกโคราหต์ เมดืที่อเขาขวัด
ขวางพระเยโฮวาหต์ 10 และแผต่นธรณทไดจ้อจ้าปากออกกลดืนเขาพรจ้อมกวับโคราหต์ เมดืที่อพรรคพวกนวัตั้นถนง
ตาย เมดืที่อไฟเผาผลาญเสทยสองรจ้อยหจ้าสยิบคนและเขาทวัตั้งหลายเปป็นเรดืที่องเตดือนใจ 11 แตต่บชตรของโค
ราหต์นวัตั้นหาไดจ้ตายไมต่ 12 บชตรชายของสยิเมโอนตามครอบครวัวของเขา คดือเนมผเอล คนครอบครวัว



เนมผเอล ยามทน คนครอบครวัวยามทน ยาคทน คนครอบครวัวยาคทน 13 เศ-ราหต์ คนครอบครวัวเศ-ราหต์ 
ชาอผล คนครอบครวัวชาอผล 14 เหลต่านทตั้เปป็นครอบครวัวของคนสยิเมโอน มทจจานวนสองหมดืที่นสองพวัน
สองรจ้อยคน 15 บชตรของกาด ตามครอบครวัวของเขา คดือเศโฟน คนครอบครวัวเศโฟน ฮวักกท คน
ครอบครวัวฮวักกท ชผนท คนครอบครวัวชผนท 16 โอสนท คนครอบครวัวโอสนท เอรท คนครอบครวัวเอรท 17 อา
โรด คนครอบครวัวอาโรด อาเรลท คนครอบครวัวอาเรลท 18 เหลต่านทตั้เปป็นครอบครวัวของบชตรของกาด 
ตามจจานวนของเขามทสทที่หมดืที่นหจ้ารจ้อยคน 19 บชตรชายของยผดาหต์คดือ เอรต์และโอนวัน เอรต์กวับโอนวันตาย
เสทยในแผต่นดยินคานาอวัน 20 และบชตรชายของยผดาหต์ตามครอบครวัวของเขา คดือเช-ลาหต์ คนครอบ
ครวัวเช-ลาหต์ เปเรศ คนครอบครวัวเปเรศ เศ-ราหต์ คนครอบครวัวเศ-ราหต์ 21 และบชตรชายของเปเรศ
คดือ เฮสโรน คนครอบครวัวเฮสโรน ฮามผล คนครอบครวัวฮามผล 22 เหลต่านทตั้เปป็นครอบครวัวของยผดาหต์ 
ตามจจานวนของเขามทเจป็ดหมดืที่นหกพวันหจ้ารจ้อยคน 23 บชตรชายของอยิสสาคารต์ตามครอบครวัวของ
เขา คดือโทลา คนครอบครวัวโทลา ปผวาหต์ คนครอบครวัวปผวาหต์ 24 ยาชผบ คนครอบครวัวยาชผบ ชยิมโรน
คนครอบครวัวชยิมโรน 25 เหลต่านทตั้เปป็นครอบครวัวของอยิสสาคารต์ ตามจจานวนของเขามทหกหมดืที่นสทที่พวัน
สามรจ้อยคน 26 บชตรชายของเศบผลชนตามครอบครวัวของเขา คดือเสเรด คนครอบครวัวเสเรด เอโลน 
คนครอบครวัวเอโลน ยาเลเอล คนครอบครวัวยาเลเอล 27 เหลต่านทตั้เปป็นครอบครวัวของคนเศบผลชน 
ตามจจานวนของเขามทหกหมดืที่นหจ้ารจ้อยคน 28 บชตรชายของโยเซฟตามครอบครวัวของเขา คดือมนวัส
เสหต์และเอฟราอยิม 29 บชตรชายของมนวัสเสหต์ คดือมาคทรต์ คนครอบครวัวมาคทรต์ มาคทรต์ใหจ้กจาเนยิดบชตร
ชดืที่อกยิเลอาด กยิเลอาด คนครอบครวัวกยิเลอาด 30 บชตรชายของกยิเลอาด คดืออทเยเซอรต์ คนครอบครวัวอทเย
เซอรต์ เฮเลค คนครอบครวัวเฮเลค 31 และอวัสรทเอล คนครอบครวัวอวัสรทเอล เชเคม คนครอบครวัว
เชเคม 32 และเชมยิดา คนครอบครวัวเชมยิดา เฮเฟอรต์ คนครอบครวัวเฮเฟอรต์ 33 สต่วนเศโลเฟหวัดบชตร
ชายเฮเฟอรต์ไมต่มทบชตรชายมทแตต่บชตรสาว ชดืที่อบชตรสาวของเศโลเฟหวัดคดือ มาลาหต์ โนอาหต์ โฮกลาหต์ 
มยิลคาหต์และททรซาหต์ 34 เหลต่านทตั้เปป็นครอบครวัวของมนวัสเสหต์ และจจานวนของเขามทหจ้าหมดืที่นสองพวัน
เจป็ดรจ้อยคน 35 ตต่อไปนทตั้เปป็นบชตรชายของเอฟราอยิมตามครอบครวัวของเขาคดือ ชผเธลาหต์ คนครอบ
ครวัวชผเธลาหต์ เบเคอรต์ คนครอบครวัวเบเคอรต์ ทาหาน คนครอบครวัวทาหาน 36 บชตรชายของชผเธ
ลาหต์คดือ เอราน คนครอบครวัวเอราน 37 เหลต่านทตั้เปป็นครอบครวัวของบชตรชายเอฟราอยิม ตามจจานวน
ของเขา มทสามหมดืที่นสองพวันหจ้ารจ้อยคน เหลต่านทตั้เปป็นบชตรชายของโยเซฟตามครอบครวัวของเขา 38 
บชตรชายของเบนยามยินตามครอบครวัวของเขา คดือ เบลา คนครอบครวัวเบลา อวัชเบล คนครอบครวัว
อวัชเบล อาหยิรวัม คนครอบครวัวอาหยิรวัม 39 เชฟผฟาม คนครอบครวัวเชฟผฟาม หชฟาม คนครอบครวัว



หชฟาม 40 และบชตรชายของเบลา คดืออารต์ดและนาอามาน อารต์ด คนครอบครวัวอารต์ด นาอามาน คน
ครอบครวัวนาอามาน 41 เหลต่านทตั้เปป็นบชตรชายของเบนยามยินตามครอบครวัวของเขา และจจานวน
ของเขาเปป็นสทที่หมดืที่นหจ้าพวันหกรจ้อยคน 42 ตต่อไปนทตั้เปป็นบชตรชายของดานตามครอบครวัวของเขา คดือ
ชผฮวัม คนครอบครวัวชผฮวัม นทที่เปป็นครอบครวัวของดานตามครอบครวัวของเขา 43 ครอบครวัวทวัตั้งหมด
ของคนชผฮวัมตามจจานวนของเขา มทหกหมดืที่นสทที่พวันสทที่รจ้อยคน 44 บชตรของอาเชอรต์ตามครอบครวัว
ของเขา คดืออยิมนาหต์ คนครอบครวัวอยิมนาหต์ อยิชวท คนครอบครวัวอยิชวท เบรทยาหต์ คนครอบครวัวเบรทยาหต์
45 บชตรชายของเบรทยาหต์คดือ เฮเบอรต์ คนครอบครวัวเฮเบอรต์ มวัลคทเอล คนครอบครวัวมวัลคทเอล 46 
บชตรสาวของอาเชอรต์ คดือเสราหต์ 47 เหลต่านทตั้เปป็นครอบครวัวของบชตรชายอาเชอรต์ตามจจานวนของเขา
มทหจ้าหมดืที่นสามพวันสทที่รจ้อยคน 48 บชตรชายของนวัฟทาลทตามครอบครวัวของเขา คดือยาเซเอล คน
ครอบครวัวยาเซเอล กผนท คนครอบครวัวกผนท 49 เยเซอรต์ คนครอบครวัวเยเซอรต์ ชยิลเลม คนครอบครวัว
ชยิลเลม 50 เหลต่านทตั้เปป็นครอบครวัวของนวัฟทาลทตามครอบครวัวของเขา และตามจจานวนของเขามทสทที่
หมดืที่นหจ้าพวันสทที่รจ้อยคน 51 จจานวนคนอยิสราเอล มทหกแสนหนนที่งพวันเจป็ดรจ้อยสามสยิบคน

การททาสทามะโนครนัวชนชาตวิอวิสราเอลตามทททพระเจข้าตรนัสสนัทงไดข้ผลลนัพธรออกมาดนังนทร

ชายตระกถูลรถูเบนมท 43,730 คน

ชายตระกถูลสวิเมโอนมท 22,200 คน

ชายตระกถูลกาดมท 40,500 คน

ชายตระกถูลยถูดาหรมท 76,500 คน

ชายตระกถูลอวิสสาคารรมท 64,300 คน

ชายตระกถูลเศบถูลรุนมท 60,500 คน

ชายตระกถูลมนนัสเสหรมท 52,700 คน

ชายตระกถูลเอฟราอวิมมท 32,500 คน

ชายตระกถูลเบนยามวินมท 45,600 คน

ชายตระกถูลดานมท 64,400 คน



ชายตระกถูลอาเชอรรมท 53,400 คน

ชายตระกถูลนนัฟทาลทมท 45,400 คน

จทานวนผถูข้ชายอายรุยททสวิบปทขขรนไปซขทงสามารถเขข้าสงครามไดข้มททนัรงหมด 601,730 คน

กดว 26:52-56 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า  53 "ใหจ้แบต่งแผต่นดยินนวัตั้นเปป็นมรดก
แกต่คนเหลต่านทตั้ตามจจานวนรายชดืที่อ 54 มรดกสต่วนใหญต่กป็ใหจ้แบต่งแกต่คนตระกผลใหญต่ และมรดกสต่วน
นจ้อยกป็ใหจ้แบต่งแกต่คนตระกผลยต่อม ทชกตระกผลจะไดจ้รวับสต่วนมรดกตามจจานวนคน 55 แตต่ใหจ้จวับสลาก
แบต่งแผต่นดยินนวัตั้น ใหจ้เขาไดจ้รวับมรดกตามรายชดืที่อตระกผลของบรรพบชรชษของเขา 56 ใหจ้จวับสลากแบต่ง
มรดกของเขานวัตั้นตามสต่วนตระกผลใหญต่และตระกผลยต่อม"

มทการกลลาวไวข้วลาแผลนดวินนนัรนจะตข้องถถูกแบลงออกเปป็นสลวนๆโดยการจนับสลากเพสืทอเปป็นมรดก
แกลคนเหลลานทรตามชสืทอของพวกเขา

กดว 26:57-62 ตต่อไปนทตั้เปป็นคนเลวทททที่นวับตามครอบครวัวของเขา คดือเกอรต์โชน คน
ครอบครวัวเกอรต์โชน โคฮาท คนครอบครวัวโคฮาท เมรารท คนครอบครวัวเมรารท  58 ตต่อไปนทตั้เปป็น
ครอบครวัวของเลวท คดือคนครอบครวัวลยิบนท คนครอบครวัวเฮโบรน คนครอบครวัวมาลท คนครอบครวัว
มผชท คนครอบครวัวโคราหต์ และโคฮาทใหจ้กจาเนยิดบชตรชดืที่ออวัมราม 59 ภรรยาของอวัมรามคดือโยเคเบด
บชตรสาวของเลวทเกยิดแกต่เลวทททที่อทยยิปตต์ และนางคลอดบชตรใหจ้อวัมรามชดืที่อ อาโรนและโมเสส และมยิ
เรทยมพทที่สาวของเขาทวัตั้งสอง 60 และอาโรนใหจ้กจาเนยิดบชตรชดืที่อนาดวับ อาบทฮผ เอเลอาซารต์ และอยิธามารต์ 
61 แตต่นาดวับและอาบทฮผนวัตั้นไดจ้เสทยชทวยิต เมดืที่อเขาบผชาดจ้วยไฟททที่ผยิดรผปแบบตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์
62 และจจานวนของเขาเปป็นสองหมดืที่นสามพวันคน เปป็นผผจ้ชายทชกคนอายชตวัตั้งแตต่หนนที่งเดดือนขนตั้นไป 
เพราะเขามยิไดจ้นวับรวมไวจ้ในคนอยิสราเอล เพราะไมต่มทมรดกใหจ้แกต่เขาทต่ามกลางคนอยิสราเอล

การนนับจทานวนคนตระกถูลเลวทจขงถถูกกลลาวถขงตามการแบลงเปป็นสามสลวนของพวกเขาพรข้อม
กนับการทวนซทราแบบยลอๆถขงประวนัตวิศาสตรรเมสืทอเรป็วๆนทรของตระกถูลเลวท จทานวนผถูข้ชายของพวกเขาททท
มทอายรุหนขทงเดสือนขขรนไปมททนัรงหมด  23,000 คน

กดว 26:63-65 จจานวนคนเหลต่านทตั้โมเสสและเอเลอาซารต์ปชโรหยิตไดจ้นวับไวจ้ ครวัตั้งเมดืที่อ
นวับคนอยิสราเอล ณ ททที่ราบโมอวับ รยิมแมต่นจตั้าจอรต์แดนใกลจ้เมดืองเยรทโค 64 ตามรายชดืที่อเหลต่านทตั้ไมต่มทชาย
สวักคนหนนที่งซนที่งโมเสสและอาโรนปชโรหยิตไดจ้นวับไวจ้ครวัตั้งเมดืที่อนวับคนอยิสราเอลในถยิที่นทชรกวันดารซท



นาย 65 เพราะพระเยโฮวาหต์ตรวัสเรดืที่องเขาเหลต่านวัตั้นวต่า "เขาจะตจ้องตายแนต่ในถยิที่นทชรกวันดาร" ไมต่มท
ชายสวักคนหนนที่งเหลดืออยผต่นอกจากคาเลบบชตรชายเยฟชนเนหต์และโยชผวาบชตรชายนผน

ผถูข้ชายชาวอวิสราเอลทรุกคนตามครุณสมบนัตวิทททก ทาหนดถถูกนนับจทานวนในทททราบโมอนับตรงขข้าม
กนับเมสืองเยรทโค มทระบรุอยลางเจาะจงไวข้วลาไมลมทชายสนักคนเดทยวจากคนรรุลนกลอนนนัรนซขทงไดข้ถถูกนนับ
จทานวนแลข้วทททซทนาย มทยกเวข้นเพทยงสองคนเทลานนัรนคสือ คาเลบและโยชถูวา

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 27: ขณะทรีชื่ชว่วงเวลาหลายปรีแหว่งการรว่อนเรว่ใกลม้ถทึงจสุดสยินี้นสสุดแลม้ว 
หลายเรชชื่องถถูกกลว่าวถทึง (1) พระราชบนัญญนัตยิเรชชื่องมรดกถถูกบรรยายถทึงในขม้อ 1-11 (2) โมเสสถถูกสนัชื่ง
ใหม้เตรรียมตนัวสสาหรนับการสยินี้นชรีวยิตของตนในขม้อ 12-14 และ (3) โยชถูวาถถูกแตว่งตนันี้งใหม้สชบทอด
ตสาแหนว่งของโมเสสในขม้อ 15-23

กดว 27:1-5 ครวัตั้งนวัตั้นบชตรสาวทวัตั้งหลายของเศโลเฟหวัดบชตรชายของเฮเฟอรต์ ผผจ้
เปป็นบชตรชายของกยิเลอาด ผผจ้เปป็นบชตรชายของมาคทรต์ ผผจ้เปป็นบชตรชายของมนวัสเสหต์ จากครอบครวัว
ตต่างๆของมนวัสเสหต์บชตรชายของโยเซฟเขจ้ามาใกลจ้ ชดืที่อบชตรสาวทวัตั้งหลายของเขาคดือ มาลาหต์ โนอาหต์ 
โฮกลาหต์ มยิลคาหต์ และททรซาหต์ 2 และเขาทวัตั้งหลายมายดืนอยผต่ตต่อหนจ้าโมเสสและตต่อหนจ้าเอเลอาซารต์
ปชโรหยิต และตต่อหนจ้าประมชข และตต่อหนจ้าบรรดาชชมนชมชนททที่ประตผพลวับพลาแหต่งชชมนชม กลต่าววต่า 3
"บยิดาของเราตายเสทยในถยิที่นทชรกวันดาร ทต่านมยิไดจ้อยผต่ในพวกททที่สจ้องสชมกวันตต่อสผจ้พระเยโฮวาหต์ใน
พรรคพวกโคราหต์ แตต่ทต่านเสทยชทวยิตเพราะบาปของตน และทต่านไมต่มทบชตรชายเลย 4 เหตชใดจนงลบ
ชดืที่อบยิดาของเราจากครอบครวัวของทต่าน เพราะเหตชททที่ทต่านไมต่มทบชตรชายเลย ขอใหจ้เรามทกรรมสยิทธยิธิ์
ททที่ดยินทต่ามกลางพทที่นจ้องบยิดาของเราดจ้วย" 5 โมเสสไดจ้นจาเรดืที่องของเขากราบทผลตต่อพระพวักตรต์พระเย
โฮวาหต์

ชายคนหนขทงแหลงตระกถูลมนนัสเสหรนามวลาเศโลเฟหนัดมทบรุตรสาวหข้าคนและไมลมทบรุตรชาย 
ชายคนนทร ไดข้สวิรนชทพในถวิทนทรุรกนันดาร นอกจากนทร  เขามวิไดข้มทสลวนในการกบฏของโคราหรและไดข้สวิรน
ชทววิตตามเหตรุปกตวิ บรุตรสาวทนัรงหข้าคนของเศโลเฟหนัดจขงมาหาโมเสสและววิงวอนเขาใหข้อนรุญาตใหข้
พวกนางไดข้มทมรดกแหลงแผลนดวินนนัรนในนามบวิดาของพวกนางแมข้วลาเขามวิไดข้มทบรุตรชายเลยกป็ตาม 
โมเสสจขง “นทาเรสืทองของเขากราบทถูลตลอพระพนักตรรพระเยโฮวาหร” ในเรสืทองทททเขาไมลแนลใจ โมเสสจขง
ขอคทาปรขกษาจากพระเจข้า พระเจข้าจขงทรงนทาพาการตนัดสวินใจของเขา



กดว 27:6-11 และพระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 7 "บชตรสาวของเศโลเฟหวัดพผด
ถผกตจ้องแลจ้ว เจจ้าจงใหจ้กรรมสยิทธยิธิ์ททที่ดยินเปป็นมรดกทต่ามกลางพทที่นจ้องบยิดาของเขา และกระทจาใหจ้มรดก
บยิดาของเขาตกทอดมาถนงเขา 8 เจจ้าจงกลต่าวแกต่คนอยิสราเอลวต่า `ถจ้าผผจ้ชายคนหนนที่งตายและไมต่มทบชตร
ชาย เจจ้าจงใหจ้มรดกของเขาตกไปยวังบชตรสาวของเขา 9 และถจ้าเขาไมต่มทบชตรสาว เจจ้าจงใหจ้มรดก
ของเขาแกต่พทที่นจ้องของเขา 10 และถจ้าเขาไมต่มทพทที่นจ้อง เจจ้าจงใหจ้มรดกของเขาแกต่พทที่นจ้องบยิดาของเขา 
11 และถจ้าบยิดาของเขาไมต่มทพทที่นจ้อง เจจ้าจงใหจ้มรดกของเขาแกต่ญาตยิถวัดตวัวเขาไปในครอบครวัวของ
เขา ใหจ้ผผจ้นวัตั้นถดือกรรมสยิทธยิธิ์ไดจ้ ใหจ้เปป็นกฎเกณฑต์แหต่งคจาตวัดสยินแกต่ประชาชนอยิสราเอล ดวังททที่พระเยโฮ
วาหต์ทรงบวัญชาโมเสสไวจ้'"

พระเจข้าประทานตามคทาขอของบรุตรสาวของเศโลเฟหนัดโดยทรงอนรุญาตใหข้พวกนางไดข้มท
มรดกในนามบวิดาของพวกนางไดข้หลนังจากเขข้าในแผลนดวินนนัรนแลข้ว นอกจากนทร  พระเจข้าทรงออก
นโยบายทนั ทวไปเพสืทอใหข้เกวิดผลดนังกลลาวไวข้วลาหากชายคนหนขทงเสทยชทววิต หรสือไมลมทบรุตรชายหรสือแมข้แตล
บรุตรสาว มรดกของเขากป็จะถถูกยกใหข้แกลพททนข้องของเขาหรสือญาตวิสนวิทของเขาตามโอกาสอนันเหมาะ
สม นททจะตข้องถถูกสถาปนาเปป็นกฎเกณฑรหนขทงตนัรงแตลนนัรนเปป็นตข้นไป

บทเรทยนทททสทาคนัญกวลากป็คสือวลา หญวิงเหลลานทรททาสวิทงทททถถูกตข้องแลข้วในการยสืทนคทาขอเพสืทอเหตรุของ
ตน โมเสสซขทงไมลทราบนทราพระทนัยของพระเจข้าในเรสืทองนทร จขงนทาเรสืทองนทรทถูลตลอองครพระผถูข้เปป็นเจข้า
โดยตรงซขทงพระองครทรงแสดงใหข้เหป็นนทราพระทนัยของพระองครอยลางชนัดเจนในเรสืทองนทร  หลนักการ
พสืรนๆเหลลานนัรนยนังมทผลบนังคนับใชข้อยถูลจนถขงทรุกวนันนทร

กดว 27:12-14 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า "จงขนตั้นไปบนภผเขาอาบารยิมนทตั้ และ
มองดผแผต่นดยินซนที่งเรามอบใหจ้แกต่คนอยิสราเอล 13 และเมดืที่อเจจ้าไดจ้เหป็นแลจ้ว เจจ้าจะถผกรวบไปอยผต่กวับ
ประชาชนของเจจ้า อยต่างอาโรนพทที่ชายของเจจ้าไดจ้ถผกรวบไปนวัตั้น 14 เพราะวต่าเจจ้าทวัตั้งสองกบฏตต่อ
บวัญชาของเราในถยิที่นทชรกวันดารศยินระหวต่างททที่ชชมนชมชนไดจ้โตจ้แยจ้งขนตั้น เจจ้ามยิไดจ้นวับถดือเราตต่อหนจ้า
ตต่อตาเขาทวัตั้งหลายททที่นจตั้านวัตั้น" นทที่คดือนจตั้าเมรทบาหต์แหต่งคาเดชในถยิที่นทชรกวันดารศยิน

จากนนัรนพระเจข้าตรนัสสนัทงโมเสสใหข้ขขรนไปบนภถูเขาอาบารวิม เชสืทอกนันวลาอาบารวิมเปป็นเทสือกเขา
ในโมอนับซขทงประกอบดข้วยภถูเขาเนโบและภถูเขาปวิสกาหร หลายทลานควิดวลาพระเจข้าตรนัสสนัทงโมเสสใหข้
ขขรนไปบนภถูเขาอนันหลนังเพราะความสถูงของมนันและความสามารถในการมองเหป็นแผลนดวินนนัรนจากททท
นนัทน โมเสสจขงจะถถูกรวบไปอยถูลกนับประชาชนของเขาเหมสือนกนับในกรณทของอาโรน



พระเจข้าทรงเตสือนใหข้โมเสสระลขกวลาเขาไดข้กบฏทททนทร าแหลงเมรทบาหรในถวิทนทรุรกนันดารศวินดนังททท
ระบรุไวข้ในกนันดารววิถท 20 การกระททาและความบาปของเรามทผลทททตามมาจรวิงๆ นอกจากนทร  ผถูข้ใดไดข้
รนับฝากไวข้มากกป็จะทรงเรทยกเอาจากผถูข้นนัรนมาก ในฐานะผถูข้นทาของพระเจข้า พระเจข้าทรงเรทยกเอาจาก
โมเสสมาก นลาเศรข้าทททเขาไมลผลานบททดสอบของตน

กดว 27:15-17 โมเสสกราบทผลพระเยโฮวาหต์วต่า 16 "ขอพระเยโฮวาหต์พระเจจ้าแหต่ง
จยิตวยิญญาณมนชษยต์ทวัตั้งปวงทรงแตต่งตวัตั้งชายผผจ้หนนที่งไวจ้เหนดือชชมนชมชนนทตั้ 17 ผผจ้ซนที่งจะเขจ้านอกออกใน
ตต่อหนจ้าเขา ผผจ้ซนที่งจะนจาเขาเขจ้าออก เพดืที่อวต่าชชมนชมชนของพระเยโฮวาหต์จะมยิไดจ้เหมดือนกวับฝผงแกะททที่
ไมต่มทผผจ้เลทตั้ยง"

โมเสสจขงขอรข้ององครพระผถูข้เปป็นเจข้าใหข้ทรงแตลงตนัรงผถูข้นทาคนใหมลเพสืทอประชากรของพระองคร 
(นลาสนใจตรงทททวลาโมเสสเรทยกองครพระผถูข้เปป็นเจข้าวลาทรงเปป็น “พระเจข้าแหลงจวิตววิญญาณมนรุษยรทนัรง
ปวง”)

กดว 27:18-23 และพระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า "จงนจาโยชผวาบชตรชายนผนผผจ้มท
พระวยิญญาณอยผต่ภายในเขามา จงเอามดือของเจจ้าวางบนเขา 19 ตวัตั้งเขาไวจ้ตต่อหนจ้าเอเลอาซารต์ปชโรหยิต
และตต่อหนจ้าชชมนชมชนทวัตั้งหมด และเจจ้าจงกจาชวับเขาทต่ามกลางสายตาของชชมนชมชน 20 เจจ้าจงใหจ้
เกทยรตยิยศอยต่างของเจจ้าแกต่เขาบจ้าง เพดืที่อใหจ้ชชมนชมชนอยิสราเอลทวัตั้งหมดเชดืที่อฟวังเขา 21 และเขาจะ
ยดืนอยผต่ตต่อหนจ้าเอเลอาซารต์ปชโรหยิต ผผจ้ซนที่งจะทผลถามเพดืที่อเขาตามหลวักตวัดสยินของอผรยิมตต่อพระพวักตรต์
พระเยโฮวาหต์ และคนทวัตั้งปวงจะออกไปและเขจ้ามาตามคจาของปชโรหยิต ทวัตั้งเขากวับคนทวัตั้งปวงใน
อยิสราเอลนวัตั้นคดือชชมนชมชนทวัตั้งหมด" 22 และโมเสสกระทจาตามททที่พระเยโฮวาหต์ทรงบวัญชาทต่าน 
ทต่านจนงนจาโยชผวาใหจ้มายดืนตต่อหนจ้าเอเลอาซารต์ปชโรหยิต และตต่อหนจ้าชชมนชมชนทวัตั้งหมด 23 และทต่าน
เอามดือวางบนโยชผวา และกจาชวับเขา ตามททที่พระเยโฮวาหต์ตรวัสสวัที่งทางโมเสส

พระเจข้าจขงตรนัสสนัทงโมเสสวลา “จงนทาโยชถูวาบรุตรชายนถูนผถูข้มทพระววิญญาณอยถู ลภายในเขามา จง
เอามสือของเจข้าวางบนเขา” วลททททกลลาววลาโยชถูวามท ‘พระววิญญาณ’ อาจหมายถขงการทททพระเจข้าทรงใสล
พระววิญญาณของพระองครบนตนัวเขาสทาหรนับการเปป็นผถูข้นทา เราไมลควรสนับสนเรสืทองนทรกนับความหมาย
ตามพระคนัมภทรรใหมลในเรสืทองการสถวิตอยถูลภายในผถูข้เชสืทอของพระววิญญาณบรวิสรุทธวิธ  โมเสสจะตข้อง 
‘วางมสือ’ บนโยชถูวาซขทงเปป็นการก ทาหนดตนัวเลสือกผถูข้นทาของพระเจข้าในเรสืทองนทร  มนันอาจสสืทอถขงการถลาย
โอนผข้าคลรุมแหลงการเปป็นผถูข้นทาจากโมเสสไปยนังโยชถูวาตลอหนข้าประชาชนดข้วยกป็ไดข้



การกสาชนับทททวลานทร อาจหมายถขง ‘การมอบหมายหนข้าททท’ ใหข้แกลโยชถูวา นททจะตข้องถถูกกระททาใน
สายตาของชรุมนรุมชนนนัรนขณะทททโมเสสถลายโอนเกทยรตวิบางสลวนของตนใหข้แกลโยชถูวาอยลางเปป็น
ทางการและปรากฏแกลสายตา พวิธทการทททกระททาตลอหนข้าประชาชนนทร จะแสดงใหข้ชนชาตวิอวิสราเอล
เหป็นชนัดเจนถขงตนัวเลสือกของพระเจข้าเพสืทอทททวลาพวกเขาจะไดข้เชสืทอฟนังเขาเมสืทอถขงเวลา

โยชถูวาถถูกสนัทงเพวิทมเตวิมวลาเมสืทอถขงเวลาอนันเหมาะสม เขาตข้องมาหาเอเลอาซารร “ผถูข้ซขทงจะทถูลถาม
เพสืทอเขาตามหลนักตนัดสวินของอถูรวิมตลอพระพนักตรรพระเยโฮวาหร” นนั ทนคสือ ในการตนัดสวินใจยากๆซขทงตข้อง
ขอคทาปรขกษาจากพระเจข้า โยชถูวาจะตข้องไปหาเอเลอาซารรมหาปรุโรหวิตคนใหมลเพสืทอรนับคทาชทรแนะจาก
องครพระผถูข้เปป็นเจข้าผลานทางกข้อนหวินอถูรวิมและธถูมวิมในเอโฟดของเอเลอาซารร นอกจากนทร โยชถูวายนังไดข้
รนับสวิทธวิอทานาจเดป็ดขาดเหนสือชนชาตวิอวิสราเอลดข้วย “และคนทนัรงปวงจะออกไปและเขข้ามาตามคทา
ของเขา ทนัรงเขากนับคนทนัรงปวงในอวิสราเอลนนัรนคสือชรุมนรุมชนทนัรงหมด”

โมเสสจขงกระททาตามทททไดข้รนับสนัทงเกททยวกนับโยชถูวา เขาวางมสือบนโยชถูวาตลอหนข้าประชาชน 
และใหข้คทาก ทาชนับ (การมอบหมายหนข้าททท) แกลเขาตลอหนข้าชนชาตวิอวิสราเอลทททมาชรุมนรุมกนัน และใหข้เขา
ยสืนอยถูลตลอหนข้าเอเลอาซารรปรุโรหวิตและชรุมนรุมชนทนัรงหมด

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 28: ในบทนรีนี้มรีการเรยิชื่มตม้นสรสุปยว่อภาพรวมวนันบรยิสสุทธยิธสสาคนัญๆ
ของชนชาตยิอยิสราเอล บทนรีนี้แบว่งยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ (1) เครชชื่องบถูชาประจสาวนันตว่างๆในขม้อ 1-8; (2) เครชชื่อง
สนัตวบถูชาตว่างๆในวนันสะบาโตและวนันตม้นเดชอนในขม้อ 9-15; (3) เครชชื่องสนัตวบถูชาตว่างๆสสาหรนับพยิธรี
ปนัสกาในขม้อ 16-25 และ (4) เครชชื่องสนัตวบถูชาตว่างๆสสาหรนับวนันถวายผลรสุว่นแรกในขม้อ 26-31

กดว 28:1-8 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 2 "จงบวัญชาคนอยิสราเอลและกลต่าว
แกต่เขาวต่า ของบผชาของเรา อาหารของเราซนที่งเปป็นของบผชาดจ้วยไฟ เปป็นกลยิที่นททที่พอพระทวัย เจจ้าทวัตั้ง
หลายจงเอาใจใสต่ททที่จะถวายบผชาแกต่เราตามกาลกจาหนด 3 และเจจ้าจงกลต่าวแกต่เขาวต่า นทที่เปป็นเครดืที่อง
บผชาดจ้วยไฟซนที่งเจจ้าทวัตั้งหลายควรถวายแดต่พระเยโฮวาหต์ คดือลผกแกะอายชหนนที่งขวบไมต่มทตจาหนยิสองตวัว 
เปป็นเครดืที่องบผชาเนดืองนยิตยต์ทชกววัน 4 เจจ้าจงถวายลผกแกะเปป็นเครดืที่องบผชาในตอนเชจ้าตวัวหนนที่ง และลผก
แกะอทกตวัวหนนที่งนวัตั้นเจจ้าจงถวายบผชาเวลาเยป็น 5 และยอดแปจ้งหนนที่งในสยิบเอฟาหต์เปป็นธวัญญบผชา คลชก
กวับนจตั้ามวันสกวัดหนนที่งในสทที่ฮยิน 6 เปป็นเครดืที่องเผาบผชาเนดืองนยิตยต์ ซนที่งไดจ้บวัญชาตวัตั้งไวจ้ททที่ภผเขาซทนายเปป็นก
ลยิที่นททที่พอพระทวัย เปป็นเครดืที่องบผชาดจ้วยไฟถวายแดต่พระเยโฮวาหต์ 7 สต่วนเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่กวันนวัตั้นใหจ้



ถวายหนนที่งในสทที่ฮยินกวับแกะตวัวหนนที่ง ในททที่บรยิสชทธยิธิ์เจจ้าจงเทเครดืที่องดดืที่มบผชาซนที่งเปป็นเหลจ้าองชต่นถวายแดต่
พระเยโฮวาหต์ 8 ลผกแกะอทกตวัวหนนที่งเจจ้าจงถวายบผชาเวลาเยป็น เจจ้าจงถวายบผชาดจ้วยไฟเชต่นเดทยวกวับ
ธวัญญบผชาของเวลาเชจ้า และเชต่นเดทยวกวับเครดืที่องดดืที่มบผชาททที่คผต่กวัน เปป็นกลยิที่นททที่พอพระทวัยพระเยโฮวาหต์

พระเจข้าผลานทางโมเสสทรงกทาหนดตารางเวลาสทาหรนับการถวายเครสืทองบถูชาตามปกตวิของ
พลนับพลา แตลละวนันปรุโรหวิตจะตข้องถวายลถูกแกะขวบปทแรกสองตนัวซขทงปราศจากตทาหนวิ ตนัวหนขทงจะ
ตข้องถถูกถวายในตอนเชข้าเปป็นเครสืทองเผาบถูชาพรข้อมกนับเครสืทองธนัญญบถูชาและเครสืทองดสืทมบถูชา อทกตนัวจะ
ตข้องถถูกถวายทรุกเยป็นเหมสือนกนัน พวกเขาจะตข้องททาเชลนนทร เสมอไปเปป็นนวิตยร

กดว 28:9-10 ในววันสะบาโตลผกแกะอายชหนนที่งขวบสองตวัวททที่ไมต่มทตจาหนยิ และยอด
แปจ้งสองในสยิบเอฟาหต์คลชกกวับนจตั้ามวันใหจ้เปป็นธวัญญบผชา และเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่กวัน 10 นทที่เปป็นเครดืที่องเผา
บผชาทชกววันสะบาโตนอกเหนดือเครดืที่องเผาบผชาเนดืองนยิตยต์และเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่กวัน ทรุกวนันสะบาโต 
เครสืทองบถูชาตอนเชข้าและตอนเยป็นจะตข้องถวายสองเทลา นนัทนคสือ ลถูกแกะสองตนัวในตอนเชข้าและตอน
เยป็นและสองเทลาของเครสืทองธนัญญบถูชาและเครสืทองดสืทมบถูชา

กดว 28:11-15 เวลาตจ้นเดดือนทชกเดดือน เจจ้าทวัตั้งหลายจงถวายเครดืที่องเผาบผชาแดต่พระ
เยโฮวาหต์ คดือววัวหนชต่มสองตวัว แกะผผจ้ตวัวหนนที่ง ลผกแกะหนนที่งขวบไมต่มทตจาหนยิเจป็ดตวัว 12 สจาหรวับววัวตวัว
หนนที่งจงเอายอดแปจ้งสามในสยิบเอฟาหต์คลชกกวับนจตั้ามวันสจาหรวับเปป็นธวัญญบผชา และสจาหรวับแกะผผจ้ตวัว
หนนที่งนวัตั้นจงเอายอดแปจ้งสองในสยิบเอฟาหต์คลชกกวับนจตั้ามวันเปป็นธวัญญบผชา 13 สจาหรวับลผกแกะทชกตวัวจง
เอายอดแปจ้งหนนที่งในสยิบเอฟาหต์คลชกกวับนจตั้ามวันเปป็นธวัญญบผชา ใหจ้เปป็นเครดืที่องเผาบผชาเปป็นกลยิที่นททที่พอ
พระทวัย เปป็นเครดืที่องบผชาดจ้วยไฟถวายแดต่พระเยโฮวาหต์ 14 สต่วนเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่กวันนวัตั้น สจาหรวับววัวผผจ้
ตวัวหนนที่งจงเอานจตั้าองชต่นครนที่งฮยิน สจาหรวับแกะผผจ้ตวัวหนนที่งจงเอาหนนที่งในสามฮยิน สจาหรวับลผกแกะตวัวหนนที่ง
จงเอาหนนที่งในสทที่ฮยิน นทที่เปป็นเครดืที่องเผาบผชาประจจาเดดือน ทชกเดดือนตลอดปท 15 และเอาลผกแพะผผจ้ตวัว
หนนที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาปถวายแดต่พระเยโฮวาหต์ ใหจ้นจามาบผชานอกเหนดือเครดืที่องเผาบผชาเนดืองนยิตยต์
และเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่กวัน

ปฏวิทวินรายเดสือนของคนฮทบรถูถถูกก ทาหนดโดยดวงจนันทรรใหมลซขทงถสือวลาเปป็นวนันตข้นเดสือน ใน
แตลละวนันตข้นเดสือน เครสืทองบถูชาพวิเศษจะตข้องถถูกถวายซขทงประกอบดข้วยวนัวหนรุลมสองตนัว แกะผถูข้หนขทงตนัว 
และลถูกแกะขวบปทแรกเจป็ดตนัว ทนัรงหมดตข้องปราศจากตทาหนวิ นททตข้องถถูกถวายพรข้อมกนับเครสืทองธนัญญ



บถูชาและเครสืทองดสืทมบถูชาตามทททก ทาหนดไวข้ นอกจากนทร  ลถูกแพะหนขทงตนัวจะตข้องถถูกถวายเปป็นเครสืทองบถูชา
ไถลบาปหลนังจากนนัรนดข้วย นททจะตข้องถถูกททาซทร าทรุกๆเดสือนในวนันตข้นเดสือนเสมอไปเปป็นนวิตยร

กดว 28:16 เดดือนททที่หนนที่งววันททที่สยิบสทที่เปป็นปวัสกาของพระเยโฮวาหต์ ปนัสกาถถูกกลลาว
ถขงสนัรนๆวลาเปป็นวนันทททสวิบสททของเดสือนแรกของแตลละปท มนันเปป็นเทศกาลแรกของเทศกาลเลทรยงตลางๆ
ของพระเยโฮวาหรตามปฏวิทวินของฮทบรถูแตลละปท

กดว 28:17-25 และววันททที่สยิบหจ้าของเดดือนนทตั้เปป็นววันการเลทตั้ยง จงรวับประทาน
ขนมปวังไรจ้เชดืตั้อเจป็ดววัน 18 ในววันตจ้นใหจ้มทการประชชมบรยิสชทธยิธิ์ เจจ้าทวัตั้งหลายอยต่ากระทจางานหนวักใน
ววันนวัตั้น 19 แตต่จงถวายบผชาดจ้วยไฟ เปป็นเครดืที่องเผาบผชาแดต่พระเยโฮวาหต์ คดือเอาววัวหนชต่มสองตวัว แกะ
ผผจ้ตวัวหนนที่ง และลผกแกะอายชหนนที่งขวบเจป็ดตวัว ดผใหจ้ดทวต่าไมต่มทตจาหนยิ 20 และเอายอดแปจ้งคลชกนจตั้ามวันเปป็น
ธวัญญบผชาของสวัตวต์เหลต่านทตั้ สจาหรวับววัวผผจ้ตวัวหนนที่งเจจ้าจงถวายสามในสยิบเอฟาหต์ และสจาหรวับแกะผผจ้ตวัว
หนนที่งสองในสยิบเอฟาหต์ 21 สจาหรวับลผกแกะตวัวหนนที่งๆในลผกแกะเจป็ดตวัวนวัตั้น จงเอาแปจ้งหนนที่งในสยิบ
เอฟาหต์ 22 และเอาแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาปเพดืที่อทจาการลบมลทยินบาปของเจจ้า 23 เจจ้า
จงถวายเครดืที่องบผชาเหลต่านทตั้ นอกเหนดือเครดืที่องเผาบผชาตอนเชจ้า ซนที่งเปป็นเครดืที่องบผชาเนดืองนยิตยต์
นวัตั้น 24 ในทจานองเดทยวกวัน เจจ้าจงถวายเครดืที่องบผชาทชกววันตลอดทวัตั้งเจป็ดววัน คดือถวายอาหารเปป็น
เครดืที่องบผชาดจ้วยไฟ เปป็นกลยิที่นททที่พอพระทวัยพระเยโฮวาหต์ จงถวายบผชานอกเหนดือเครดืที่องเผาบผชาเนดือง
นยิตยต์ และเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่กวัน 25 และในววันททที่เจป็ดพวกเจจ้าจงมทการประชชมบรยิสชทธยิธิ์ เจจ้าอยต่าทจางาน
หนวักในววันนวัตั้น

ตลอดเจป็ดวนันตลอมาถนัดจากปนัสกาตวิดๆ เทศกาลกวินขนมปนังไรข้เชสืรอจะตข้องถถูกถสือ เครสืทองเผา
บถูชาซขทงประกอบดข้วยวนัวหนรุลมสองตนัว แกะผถูข้หนขทงตนัว และลถูกแกะขวบปทแรกเจป็ดตนัวทททปราศจาก
ตทาหนวิ พรข้อมกนับเครสืทองธนัญญบถูชาและเครสืทองดสืทมบถูชาทททก ทาหนดไวข้จะตข้องถถูกถวายในวนันแรกของ
เทศกาลกวินขนมปนังไรข้เชสืรอ หข้ามมวิใหข้ททางานหนนักในวนันนนัรน เครสืทองบถูชาเหลลานทร จะตข้องถถูกถวายใน
แตลละวนันตลอดเจป็ดวนันของเทศกาลเลทรยงนนัรนนอกเหนสือจากเครสืทองสนัตวบถูชาในตอนเชข้าและตอนเยป็น
ตามปกตวิแลข้ว ในวนันทททเจป็ด ชนชาตวิอวิสราเอลจะตข้องมทการประชรุมบรวิสรุทธวิธ อทกครนัร งและไมลททางาน
หนนักใดๆ การประชรุมบรวิสรุทธวิธ คสือ การชรุมนรุมกนันของคนทนัรงชาตวิทททพลนับพลา

กดว 28:26-31 ในววันถวายผลรชต่นแรก เมดืที่อเจจ้าเอาขจ้าวใหมต่มาเปป็นธวัญญบผชาถวาย
แดต่พระเยโฮวาหต์ในเทศกาลสวัปดาหต์นวัตั้น เจจ้าจงมทการประชชมบรยิสชทธยิธิ์ เจจ้าอยต่าทจางานหนวักในววัน



นวัตั้น 27 แตต่จงถวายเครดืที่องเผาบผชาใหจ้เปป็นกลยิที่นพอพระทวัยแดต่พระเยโฮวาหต์ คดือถวายววัวหนชต่มสองตวัว
แกะผผจ้ตวัวหนนที่ง ลผกแกะอายชหนนที่งขวบเจป็ดตวัว 28 และถวายยอดแปจ้งคลชกนจตั้ามวันเปป็นธวัญญบผชา คดือ
สจาหรวับววัวตวัวหนนที่งถวายแปจ้งสามในสยิบเอฟาหต์ สจาหรวับแกะผผจ้หนนที่งตวัวนวัตั้นสองในสยิบเอฟาหต์ 
29 สจาหรวับลผกแกะเจป็ดตวัวๆละหนนที่งในสยิบเอฟาหต์ 30 พรจ้อมกวับลผกแพะผผจ้ตวัวหนนที่งสจาหรวับลบมลทยิน
ของเจจ้า 31 นอกจากเครดืที่องเผาบผชาเนดืองนยิตยต์และธวัญญบผชาคผต่กวันนวัตั้น เจจ้าจงถวายเครดืที่องบผชาเหลต่านทตั้
และเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่กวันดจ้วย (ดผใหจ้ดทวต่าใหจ้ปราศจากตจาหนยิ)"

เทศกาลเลทรยงตลอมาคสือ เทศกาลถวายผลแรกซขทงพวกเขาตข้องถวายเครสืทองธนัญญบถูชาจากขข้าว
ใหมล นททเปป็นทททรถูข้จนักในชสืทอเพป็นเทคอสตรเชลนกนันและโดยพสืรนฐานแลข้วกป็คสือ หข้าสวิบวนันหลนังจากปนัสกา 
เชลนเดทยวกนับในเทศกาลเลทรยงอสืทนๆ จะตข้องมทการประชรุมบรวิสรุทธวิธ  หข้ามมวิใหข้ททางานหนนักใดๆ และ
เครสืทองสนัตวบถูชาแบบเดทยวกนันจะตข้องถถูกถวาย นนัทนคสือ วนัวหนรุลมสองตนัว แกะผถูข้หนขทงตนัว ลถูกแกะขวบปท
แรกเจป็ดตนัวพรข้อมกนับเครสืทองธนัญญบถูชาตามทททก ทาหนดและลถูกแพะตนัวผถูข้หนขทงตนัวถวายเปป็นเครสืทองบถูชา
ไถลบาป “เพสืทอททาการลบมลทวินบาปของพวกเจข้า” เทศกาลเลทรยงทนัรงสามนทรมทขขรนในฤดถูใบไมข้ผลวิและ
ตข้นฤดถูรข้อน

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 29: การประกาศเรชชื่องวนันศนักดยิธสยิทธยิธตว่างๆของอยิสราเอลมรีตว่อไป 
บทนรีนี้แบว่งยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ (1) เครชชื่องสนัตวบถูชาในเทศกาลเปว่าแตรในขม้อ 1-6; (2) เครชชื่องสนัตวบถูชาในวนัน
ทสาการลบมลทยินในขม้อ 7-11; (3) เครชชื่องสนัตวบถูชาในเทศกาลอยถูว่เพยิงในขม้อ 12-40  

กดว 29:1-6 "ในววันททที่หนนที่งเดดือนททที่เจป็ดเจจ้าจงมทการประชชมบรยิสชทธยิธิ์ เจจ้าอยต่า
ทจางานหนวัก เปป็นววันใหจ้เจจ้าทวัตั้งหลายเปต่าแตร 2 เจจ้าจงถวายเครดืที่องเผาบผชา เปป็นกลยิที่นททที่พอพระทวัย
พระเยโฮวาหต์ คดือถวายววัวหนชต่มตวัวหนนที่ง แกะผผจ้ตวัวหนนที่ง ลผกแกะอายชหนนที่งขวบไมต่มทตจาหนยิเจป็ด
ตวัว 3 และถวายยอดแปจ้งคลชกนจตั้ามวันเปป็นธวัญญบผชา คดือสจาหรวับววัวผผจ้นวัตั้นจงถวายแปจ้งสามในสยิบ
เอฟาหต์ สจาหรวับแกะผผจ้ตวัวนวัตั้นสองในสยิบเอฟาหต์ 4 ลผกแกะเจป็ดตวัว ตวัวละหนนที่งในสยิบเอฟาหต์ 5 และ
ถวายลผกแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป เพดืที่อลบมลทยินบาปของเจจ้า 6 นอกเหนดือเครดืที่องเผา
บผชาในววันขจ้างขนตั้นและธวัญญบผชาคผต่กวันและเครดืที่องเผาบผชาประจจาววันคผต่กวับธวัญญบผชา และเครดืที่องดดืที่ม
บผชาคผต่กวัน ตามลวักษณะเครดืที่องบผชาเหลต่านทตั้ เปป็นกลยิที่นททที่พอพระทวัย เปป็นเครดืที่องบผชาดจ้วยไฟถวายแดต่
พระเยโฮวาหต์



ในเดสือนทททเจป็ด ซขทงจะตรงกนับชลวงฤดถูใบไมข้ผลวิของปทใกลข้ก นับชลวงทททเวลาในตอนกลางวนันและ
กลางคสืนเทลากนันในฤดถูใบไมข้รลวง ชนชาตวิอวิสราเอลจะตข้องถสือเทศกาลเปลาแตร อทกครนัร งทททมนันตข้องมท
การประชรุมอนันศนักดวิธ สวิทธวิธ และหข้ามมวิใหข้ททางานหนนักใดๆ และตข้องมทการถวายเครสืทองบถูชาตลางๆดนังทททมท
บรรยายไวข้สทาหรนับวนันเทศกาลเลทรยงอสืทนๆในบททททแลข้ว นนั ทนคสือ วนัวหนรุลมสองตนัว แกะผถูข้หนขทงตนัว และ
ลถูกแกะขวบปทแรกเจป็ดตนัว ทนัรงหมดตข้องปราศจากตทาหนวิ นททจะตข้องถถูกถวายพรข้อมกนับเครสืทองธนัญญบถูชา
และเครสืทองดสืทมบถูชาตามทททก ทาหนดไวข้ นอกจากนทร  ลถูกแพะผถูข้หนขทงตนัวจะตข้องถถูกถวายเปป็นเครสืทองบถูชา
ไถลบาปหลนังจากนนัรนดข้วย ทนัรงหมดนทรจะเปป็นกลวิทนหอมอนันพอพระทนัยองครพระผถูข้เปป็นเจข้า

กดว 29:7-11 ในววันททที่สยิบเดดือนททที่เจป็ดนทตั้ เจจ้าทวัตั้งหลายจงมทการประชชมบรยิสชทธยิธิ์ เจจ้า
ตจ้องถต่อมใจลง อยต่าทจาการงานสยิที่งใด 8 แตต่เจจ้าจงถวายเครดืที่องเผาบผชาแดต่พระเยโฮวาหต์ ใหจ้เปป็นกลยิที่นททที่
พอพระทวัย คดือถวายววัวหนชต่มตวัวหนนที่ง แกะผผจ้ตวัวหนนที่ง ลผกแกะอายชหนนที่งขวบเจป็ดตวัว เจจ้าอยต่าใหจ้มท
ตจาหนยิ 9 และยอดแปจ้งคลชกนจตั้ามวันเปป็นธวัญญบผชา สจาหรวับววัวตวัวนวัตั้นถวายแปจ้งสามในสยิบเอฟาหต์ 
สจาหรวับแกะผผจ้ตวัวหนนที่งนวัตั้นสองในสยิบเอฟาหต์ 10 สจาหรวับลผกแกะเจป็ดตวัวนวัตั้น ตวัวละหนนที่งในสยิบเอฟาหต์ 
11 และถวายลผกแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป นอกเหนดือเครดืที่องบผชาไถต่บาปลบมลทยินและ
เครดืที่องเผาบผชาเนดืองนยิตยต์ซนที่งคผต่กวับธวัญญบผชา และเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่กวัน

ในวนันทททสวิบของเดสือนทททเจป็ด วนันแหลงการลบมลทวินจะตข้องถถูกถสือใหข้เปป็นการประชรุมอนัน
ศนักดวิธ สวิทธวิธ  อทกครนัร งทททตารางเวลาคลข้ายๆกนันของเครสืทองเผาบถูชา เครสืทองบถูชาไถลบาป เครสืทองธนัญญบถูชา
และเครสืทองดสืทมบถูชาจะตข้องถถูกถวายในวนันนนัรนพรข้อมกนับเครสืทองสนัตวบถูชาประจทาวนันตามปกตวิและ
เครสืทองบถูชาไถลบาปแบบพวิเศษทททถถูกถวายในวนันนนัรน

กดว 29:12-38 ในววันททที่สยิบหจ้าเดดือนททที่เจป็ดเจจ้าทวัตั้งหลายจงมทการประชชมบรยิสชทธยิธิ์ เจจ้า
อยต่าทจางานหนวัก และเจจ้าจงมทการเลทตั้ยงเจป็ดววันแดต่พระเยโฮวาหต์ 13 เจจ้าจงถวายเครดืที่องเผาบผชา เครดืที่อง
บผชาดจ้วยไฟ เปป็นกลยิที่นททที่พอพระทวัยพระเยโฮวาหต์ คดือววัวหนชต่มสยิบสามตวัว แกะผผจ้สองตวัว ลผกแกะอายช
หนนที่งขวบสยิบสทที่ตวัว สวัตวต์เหลต่านทตั้อยต่าใหจ้มทตจาหนยิ 14 และถวายยอดแปจ้งคลชกนจตั้ามวันเปป็นธวัญญบผชาคผต่กวัน
สจาหรวับววัวสยิบสามตวัว ตวัวหนนที่งถวายแปจ้งสามในสยิบเอฟาหต์ สจาหรวับแกะผผจ้สองตวัว ตวัวละสองในสยิบ
เอฟาหต์ 15 สจาหรวับลผกแกะสยิบสทที่ตวัว ตวัวละหนนที่งในสยิบเอฟาหต์ 16 และถวายลผกแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็น
เครดืที่องบผชาไถต่บาป นอกเหนดือเครดืที่องเผาบผชาเนดืองนยิตยต์ ซนที่งคผต่กวับธวัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่
กวัน 17 ในววันททที่สองจงถวายววัวหนชต่มสยิบสองตวัว แกะผผจ้สองตวัว ลผกแกะอายชหนนที่งขวบไมต่มทตจาหนยิสยิบสทที่
ตวัว 18 กวับธวัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่กวันนวัตั้นสจาหรวับววัว แกะผผจ้ และลผกแกะนวัตั้นตามจจานวนตาม



ลวักษณะ 19 และถวายลผกแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป นอกเหนดือเครดืที่องเผาบผชาเนดืองนยิตยต์ 
ซนที่งคผต่กวับธวัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่กวัน 20 ในววันททที่สามจงถวายววัวสยิบเอป็ดตวัว แกะผผจ้สองตวัว ลผก
แกะอายชหนนที่งขวบไมต่มทตจาหนยิสยิบสทที่ตวัว 21 กวับธวัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่กวันนวัตั้น สจาหรวับววัว แกะ
ผผจ้ และลผกแกะนวัตั้น ตามจจานวนตามลวักษณะ 22 และถวายแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป 
นอกเหนดือเครดืที่องเผาบผชาเนดืองนยิตยต์ ซนที่งคผต่กวันธวัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่กวัน 23 ในววันททที่สทที่จง
ถวายววัวสยิบตวัว แกะผผจ้สองตวัว ลผกแกะอายชหนนที่งขวบไมต่มทตจาหนยิสยิบสทที่ตวัว 24 กวับธวัญญบผชาและเครดืที่อง
ดดืที่มบผชาคผต่กวันนวัตั้น สจาหรวับววัว แกะผผจ้ และลผกแกะนวัตั้น ตามจจานวนตามลวักษณะ 25 และถวายลผกแพะผผจ้
ตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป นอกเหนดือเครดืที่องเผาบผชาเนดืองนยิตยต์ ซนที่งคผต่กวับธวัญญบผชาและเครดืที่อง
ดดืที่มบผชาคผต่กวัน 26 ในววันททที่หจ้าจงถวายววัวเกจ้าตวัว แกะผผจ้สองตวัว ลผกแกะอายชหนนที่งขวบไมต่มทตจาหนยิสยิบสทที่
ตวัว 27 กวับธวัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่กวันนวัตั้น สจาหรวับววัว แกะผผจ้ และลผกแกะนวัตั้น ตามจจานวนตาม
ลวักษณะ 28 และถวายแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป นอกเหนดือเครดืที่องเผาบผชาเนดืองนยิตยต์ ซนที่ง
คผต่กวับธวัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่กวัน 29 ในววันททที่หกจงถวายววัวแปดตวัว แกะผผจ้สองตวัว ลผกแกะอายช
หนนที่งขวบไมต่มทตจาหนยิสยิบสทที่ตวัว 30 กวับธวัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่กวันนวัตั้น สจาหรวับววัว แกะผผจ้ และ
ลผกแกะนวัตั้น ตามจจานวนตามลวักษณะ 31 และถวายแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป นอกเหนดือ
เครดืที่องเผาบผชาเนดืองนยิตยต์ ซนที่งคผต่กวับธวัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่กวัน 32 ในววันททที่เจป็ดเจจ้าจงถวายววัว
เจป็ดตวัว แกะผผจ้สองตวัว ลผกแกะอายชหนนที่งขวบไมต่มทตจาหนยิสยิบสทที่ตวัว 33 กวับธวัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชา
คผต่กวันนวัตั้น สจาหรวับววัว แกะผผจ้ และลผกแกะนวัตั้น ตามจจานวนตามลวักษณะ 34 และถวายแพะผผจ้ตวัวหนนที่ง
เปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป นอกเหนดือเครดืที่องเผาบผชาเนดืองนยิตยต์ ซนที่งคผต่กวับธวัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่
กวัน 35 ในววันททที่แปดเจจ้าจงมทการประชชมอวันศวักดยิธิ์สยิทธยิธิ์ เจจ้าอยต่าทจางานหนวัก 36 แตต่เจจ้าจงถวายเครดืที่อง
เผาบผชา เครดืที่องบผชาดจ้วยไฟ เปป็นกลยิที่นททที่พอพระทวัยพระเยโฮวาหต์ คดือววัวผผจ้ตวัวหนนที่ง แกะผผจ้ตวัวหนนที่ง ลผก
แกะอายชหนนที่งขวบไมต่มทตจาหนยิเจป็ดตวัว 37 และถวายธวัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่กวันนวัตั้น สจาหรวับววัว
แกะผผจ้ และลผกแกะนวัตั้น ตามจจานวนตามลวักษณะ 38 และถวายแพะผผจ้ตวัวหนนที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถต่บาป 
นอกเหนดือเครดืที่องเผาบผชาเนดืองนยิตยต์ ซนที่งคผต่กวับธวัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผต่กวัน

วนันเทศกาลเลทรยงอนันสรุดทข้ายตามปฏวิทวินยวิวคสือ เทศกาลอยถู ลเพวิงซขทงเรวิทมตข้นในวนันทททสวิบหข้าของ
เดสือนทททเจป็ด จะตข้องมทการประชรุมอนันศนักดวิธ สวิทธวิธ เหมสือนเดวิมและหข้ามมวิใหข้ททางานหนนักใดๆในวนันนนัรน 
คลข้ายกนับเทศกาลกวินขนมปนังไรข้เชสืรอในฤดถูใบไมข้ผลวิ เทศกาลเลทรยงนทรมทตลอไปอทกเจป็ดวนันโดยรวม



ทนัรงหมดแปดวนัน ในแตลละวนันตลอมาของเทศกาลเลทรยงนนัรน สนัตวรจทานวนมากจะตข้องถถูกถวายเปป็น
เครสืทองสนัตวบถูชา

ในวนันทททหนขทง วนัวผถูข้สวิบสามตนัวจะตข้องถถูกถวายโดยลดจทานวนลงวนันละตนัวเรสืทอยๆจนถขงวนันททท
เจป็ดซขทงวนัวหกตนัวถถูกถวาย ในแตลละวนัน ลถูกแกะสวิบสททตนัวจะตข้องถถูกถวาย เครสืทองธนัญญบถูชาและเครสืทอง
ดสืทมบถูชาตามกทาหนดจะตข้องถถูกถวายในแตลละวนันเชลนกนัน ในแตลละวนัน ลถูกแพะผถูข้หนขทงตนัวจะตข้องถถูก
ถวายเปป็นเครสืทองบถูชาไถลบาป

ในวนันทททแปด การประชรุมศนักดวิธ สวิทธวิธ จะตข้องมทขขรนอทกครนัร งโดยหข้ามมวิใหข้ททางานหนนักใดๆ ใน
วนันนนัรน วนัวผถูข้หนขทงตนัว แกะผถูข้หนขทงตนัว และลถูกแกะเจป็ดตนัวจะตข้องถถูกถวายพรข้อมกนับเครสืทองธนัญญบถูชา 
เครสืทองดสืทมบถูชา และเครสืทองบถูชาไถลบาปทททเปป็นลถูกแพะผถูข้หนขทงตนัว (พรข้อมกนับเครสืทองสนัตวบถูชาประจทาวนัน
ในตอนเชข้าและตอนเยป็นตามปกตวิ)

กดว 29:39-40 สยิที่งเหลต่านทตั้เจจ้าทวัตั้งหลายจงถวายแดต่พระเยโฮวาหต์ตามเทศกาลกจาหนด
ของเจจ้า เพยิที่มเขจ้ากวับการถวายตามคจาปฏยิญาณของเจจ้า และการถวายดจ้วยใจสมวัครของเจจ้า เปป็น
เครดืที่องเผาบผชาของเจจ้า เครดืที่องธวัญญบผชาของเจจ้า เครดืที่องดดืที่มบผชาของเจจ้า และเครดืที่องสวันตยิบผชาของ
เจจ้า" 40 และโมเสสไดจ้บอกคนอยิสราเอลตามททที่พระเยโฮวาหต์ไดจ้ทรงบวัญชาทต่านไวจ้ทชกประการ 
พระเจข้าจขงตรนัสสนัทงชนชาตวิอวิสราเอลใหข้ถสือเทศกาลเลทรยงเหลลานทรตามเวลาทททก ทาหนดทรุกปทนอกเหนสือ
จากการปฏวิญาณตามปกตวิ เครสืทองบถูชาตามความสมนัครใจ เครสืทองเผาบถูชา เครสืทองธนัญญบถูชา เครสืทองดสืทม
บถูชา และเครสืทองสนันตวิบถูชาของพวกเขา แลข้วโมเสสกป็สลงตลอคทาสนัทงเหลลานทร ใหข้แกลชนชาตวิอวิสราเอล

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 30: กฎระเบรียบตว่างๆเกรีชื่ยวกนับการปฏยิญาณตว่อองคร์พระผถูม้เปป็นเจม้า
ถถูกนสาเสนอในบทนรีนี้ บทนรีนี้แบว่งยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ (1) คสาปฏยิญาณตว่างๆจะตม้องรนักษาไวม้ในขม้อ 1-2 และ 
(2) สถานการณร์พยิเศษตว่างๆซทึชื่งคสาปฏยิญาณถถูกทสาใหม้ไมว่คงอยถูว่ในขม้อ 3-16

กดว 30:1 โมเสสไดจ้พผดกวับหวัวหนจ้าตระกผลเกทที่ยวกวับคนอยิสราเอลวต่า "นทที่เปป็นสยิที่ง
ททที่พระเยโฮวาหต์ไดจ้ทรงบวัญชา บทตลอไปนทรนทาเสนอกฎระเบทยบตลางๆซขทงคนอวิสราเอลใชข้กนับการ
ปฏวิญาณตลอพระเจข้า



กดว 30:2 เมดืที่อชายผผจ้ใดปฏยิญาณไวจ้กวับพระเยโฮวาหต์ หรดือใหจ้สวัตยต์ปฏยิญาณ
ผผกมวัดตวัวไวจ้ดจ้วยคจาสวัญญาวยิรวัตอยต่างหนนที่งอยต่างใด อยต่าใหจ้เขาเสทยวาจา เขาตจ้องกระทจาตามคจาททที่ออก
จากปากของเขาทวัตั้งสยิตั้น หลนักการพสืรนฐานทททถถูกนทาเสนอกป็คสือวลา “เมสืทอชายผถูข้ใดปฏวิญาณไวข้ก นับพระเย
โฮวาหร หรสือใหข้สนัตยรปฏวิญาณผถูกมนัดตนัวไวข้ดข้วยคทาสนัญญาววิรนัตอยลางหนขทงอยลางใด อยลาใหข้เขาเสทยวาจา 
เขาตข้องกระททาตามคทาทททออกจากปากของเขาทนัรงสวิรน” สาระสทาคนัญนนัรนเขข้าใจงลายๆ หากชายคนใด
กลลาวคทาปฏวิญาณ (คทาสนัญญา) ตลอองครพระผถูข้เปป็นเจข้า เขากป็ถถูกกทาชนับใหข้รนักษาคทาพถูดของตน เขาไดข้
ผถูกมนัดตนัวเองทททจะกระททาสวิทงทททตนไดข้กลลาวไวข้แลข้ววลาจะกระททา

กดว 30:3-5 หรดือเมดืที่อสตรทคนหนนที่งคนใดปฏยิญาณไวจ้แดต่พระเยโฮวาหต์ และผผกมวัด
ตวัวเองไวจ้ดจ้วยคจาสวัญญาวยิรวัต เมดืที่อเธอยวังสาวอยผต่ในเรดือนของบยิดา 4 และบยิดาของเธอไดจ้ยยินคจาททที่เธอ
ปฏยิญาณไวจ้และคจาสวัญญาวยิรวัตททที่เธอผผกมวัดตวัวเอง แตต่มยิไดจ้พผดอะไรกวับเธอ กป็ใหจ้คจาททที่ปฏยิญาณไวจ้นวัตั้น
ทวัตั้งสยิตั้นคงอยผต่ และใหจ้คจาสวัญญาวยิรวัตททที่ผ ผกมวัดเธอไวจ้นวัตั้นทชกอยต่างคงอยผต่ 5 แตต่ถจ้าบยิดาของเธอควัดคจ้านใน
ววันททที่เขาไดจ้ยยินนวัตั้น การททที่เธอปฏยิญาณไวจ้กป็ดท คจาสวัญญาวยิรวัตททที่ผผกมวัดเธอไวจ้กป็ดท ยต่อมไมต่คงอยผต่ และ
พระเยโฮวาหต์จะทรงอภวัยใหจ้แกต่เธอ เพราะบยิดาของเธอไดจ้ควัดคจ้านเธอไวจ้

ขข้อยกเวข้นสทาหรนับพระราชบนัญญนัตวิเรสืทองการปฏวิญาณกป็คสือ ถข้าผถูข้ทททกระททาการปฏวิญาณนนัรนเปป็น
ผถูข้หญวิงทททยนังอยถูลทททบข้าน คทาปฏวิญาณของเธอจขงขขรนอยถูลกนับความเหป็นชอบของบวิดาของเธอ หากโดยการ
นวิทงเฉยเขาไดข้ใหข้ความเหป็นชอบแบบนนัยๆ หญวิงนนัรนกป็ถถูกผถูกมนัดใหข้ตข้องกระททาตามคทาปฏวิญาณของ
เธอ อยลางไรกป็ตาม หากเขาคนัดคข้านคทาปฏวิญาณของเธอ เธอกป็จะพข้นจากคทาปฏวิญาณนนัรน

กดว 30:6-8 และถจ้านางแตต่งงานมทสามทแลจ้ว สยิที่งททที่นางปฏยิญาณไวจ้หรดือกลต่าวดจ้วย
รยิมฝทปากททที่ไมต่ทวันคยิดซนที่งผผกมวัดนาง 7 ฝต่ายสามทกป็ไดจ้ยยินแลจ้ว และในววันททที่ไดจ้ยยินเขากป็มยิไดจ้พผดอะไรกวับ
นาง สยิที่งททที่นางปฏยิญาณไวจ้นวัตั้นและคจาสวัญญาวยิรวัตททที่ผผกมวัดนางยต่อมคงอยผต่ดจ้วย 8 แตต่ถจ้าในววันนวัตั้นททที่
สามทมาไดจ้ยยินนางและเขาควัดคจ้าน กป็ทจาใหจ้คจาททที่นางปฏยิญาณไวจ้นวัตั้นเปป็นโมฆะ ทวัตั้งคจากลต่าวดจ้วยรยิม
ฝทปากททที่ไมต่ทวันคยิดของนาง ซนที่งผผกมวัดนางนวัตั้นกป็เปป็นโมฆะดจ้วย และพระเยโฮวาหต์จะทรงอภวัยใหจ้แกต่
นาง

ในลนักษณะคลข้ายๆกนัน หากผถูข้ทททกลลาวคทาปฏวิญาณเปป็นหญวิงทททแตลงงานแลข้ว สามทของนางกป็มท
สวิทธวิธ ทททจะเหป็นชอบหรสือไมลเหป็นชอบคทาปฏวิญาณของนางไดข้ หากเปป็นกรณทอยลางหลนัง คทาปฏวิญาณ
ของนางกป็กลายเปป็นโมฆะและไมลมทผลตลอพระพนักตรรพระเจข้า



กดว 30:9 แตต่คจาปฏยิญาณททที่แมต่มต่ายหรดือแมต่รจ้างกระทจาไวจ้หรดือคจาใดททที่นางพผด
ผผกมวัดตนเอง คจาพผดนวัตั้นยต่อมคงอยผต่ ในกรณทของหญวิงมลายหรสือหญวิงทททหยลาจากสามทแลข้ว ไมลมทขข้อ
ยกเวข้นสทาหรนับคทาปฏวิญาณของนาง มนันจะมทผลตามทททนางไดข้ปฏวิญาณไวข้ไมลวลาจะเกวิดอะไรขขรนกป็ตาม

กดว 30:10-15 และถจ้านางปฏยิญาณไวจ้ในบจ้านสามทของนาง หรดือใหจ้สวัญญาวยิรวัตดจ้วย
สวัตยต์ปฏยิญาณผผกมวัดตนเองไวจ้ 11 และสามทของนางไดจ้ยยินแลจ้ว แตต่ไมต่วต่าอะไรแกต่นาง และไมต่ควัดคจ้าน
นาง คจาปฏยิญาณของนางทวัตั้งสยิตั้นยต่อมคงอยผต่ และคจาสวัญญาวยิรวัตทชกอยต่างซนที่งนางผผกมวัดตวัวเองยต่อมคง
อยผต่ 12 แตต่ถจ้าสามทของนางไดจ้กระทจาใหจ้ไมต่คงอยผต่หรดือเปป็นโมฆะในววันททที่เขาไดจ้ยยินแลจ้ว สยิที่งใดททที่ออก
จากรยิมฝทปากของนางเกทที่ยวดจ้วยคจาปฏยิญาณหรดือเกทที่ยวดจ้วยคจาสวัญญาวยิรวัตของนางยต่อมไมต่คงอยผต่ สามท
ของนางไดจ้กระทจาใหจ้เปป็นโมฆะ และพระเยโฮวาหต์จะทรงอภวัยใหจ้แกต่นาง 13 คจาปฏยิญาณหรดือคจา
สวัตยต์ปฏยิญาณทวัตั้งสยิตั้นททที่ทจาใหจ้นางถต่อมใจเอง สามทของนางยต่อมใหจ้คงอยผต่หรดือใหจ้เปป็นโมฆะไดจ้ 14 แตต่
ถจ้าสามทของนางไมต่กลต่าวสยิที่งใดแกต่นางววันแลจ้วววันเลต่า เขายต่อมกระทจาใหจ้คจาปฏยิญาณและคจาสวัญญา
วยิรวัตทวัตั้งสยิตั้นของนาง ซนที่งจะตกแกต่นางใหจ้คงอยผต่ เพราะเขาไมต่พผดสยิที่งใดในววันททที่เขาไดจ้ยยิน เขาจนงกระทจา
ใหจ้คงอยผต่ 15 แตต่ถจ้าภายหลวังททที่เขาไดจ้ยยินแลจ้วมากระทจาใหจ้ไมต่คงอยผต่หรดือเปป็นโมฆะ เขายต่อมตจ้องรวับ
โทษความชวัที่วชจ้าของนาง"

อยลางไรกป็ตาม หากหญวิงคนใดกลลาวคทาปฏวิญาณตลอหนข้าสามทของนางกลอนหยลาหรสือกลาย
เปป็นหญวิงมลาย การตนัดสวินใจของผถูข้เปป็นสามทกลอนเสทยชทววิตหรสือหยลารข้างกป็จะมทผลแมข้หลนังจากทททเขาเสทย
ชทววิตไปแลข้วกป็ตาม หากสามทคนใดกลนับคทาปฏวิญาณของภรรยาของเขาหลนังจากไดข้ใหข้ความเหป็นชอบ
ในตอนแรก เขากป็จะตข้องรนับโทษความชนั ทวชข้าของนาง

กดว 30:16 ขจ้อความเหลต่านทตั้เปป็นกฎเกณฑต์ซนที่งพระเยโฮวาหต์ทรงบวัญชาโมเสสไวจ้ 
เปป็นเรดืที่องระหวต่างชายกวับภรรยาของเขา เรดืที่องระหวต่างบยิดากวับบชตรสาว ขณะเมดืที่อเธอยวังสาวอยผต่ ยวัง
อยผต่ในเรดือนบยิดาของเธอ พระราชบนัญญนัตวิเรสืทองคทาปฏวิญาณจขงถถูกสรรุปไวข้ดนังนทร  แมข้วลาดถูเผวินๆแลข้วเปป็น
เรสืทองทททเขข้าใจงลาย แตลใจความสทาคนัญกป็คสือ สวิทธวิอทานาจทททเหนสือกวลาของผถูข้เปป็นบวิดาหรสือสามทตราบใดททท
หญวิงคนหนขทงอยถูลใตข้สวิทธวิอทานาจนนัรนอยถูล

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 31: การเลว่าเรชชื่องของหนนังสชอกนันดารวยิถรีดสาเนยินตว่อไป บทนรีนี้แบว่ง
ยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ (1) สงครามกนับคนมรีเดรียนถถูกบรรยายไวม้ในขม้อ 1-6; (2) บาลาอนัมถถูกฆว่าตายในขม้อ 7-



12; (3)  คนเหลว่านนันี้นทรีชื่เปป็นตม้นเหตสุใหม้คนอยิสราเอลทสาบาปผว่านทางคสาปรทึกษาของบาลาอนัมถถูกฆว่า
ตายในขม้อ 13-18; (4) การชสาระตนัวในทางพยิธรีของพวกนนักรบในขม้อ 19-24; (5) การแบว่งของรยิบทรีชื่
ไดม้จากสงครามในขม้อ 25-47 และ (6) ของถวายพยิเศษตว่างๆทรีชื่ไดม้จากของรยิบในสงครามในขม้อ 48-
54

กดว 31:1-6 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 2 "จงแกจ้แคจ้นคนมทเดทยนเพดืที่อคน
อยิสราเอล แลจ้วภายหลวังเจจ้าจะถผกรวบใหจ้ไปอยผต่กวับประชาชนของเจจ้า" 3 และโมเสสกลต่าวกวับ
ประชาชนวต่า "จงเตรทยมคนบางคนในพวกเจจ้าใหจ้พรจ้อมดจ้วยอาวชธเพดืที่อทจาสงคราม แลจ้วยกไปสผจ้
พวกมทเดทยนเพดืที่อกระทจาการแกจ้แคจ้นของพระเยโฮวาหต์ตต่อคนมทเดทยน 4 เจจ้าจงสต่งคนจากตระกผล
อยิสราเอลทวัตั้งหมดตระกผลละพวันคนเขจ้าทจาสงคราม" 5 ดวังนวัตั้นเขาจนงจวัดคนจากอยิสราเอลททที่นวับพวันๆ
นวัตั้นตระกผลละพวันคน เปป็นคนหมดืที่นสองพวันสรรพดจ้วยอาวชธเพดืที่อเขจ้าสงคราม 6 และโมเสสสต่งคน
ตระกผลละพวันคนออกไปทจาสงคราม ทวัตั้งคนเหลต่านวัตั้นกวับฟทเนหวัสบชตรชายเอเลอาซารต์ปชโรหยิตไปทจา
สงคราม พรจ้อมกวับเครดืที่องใชจ้อวันบรยิสชทธยิธิ์ และมทแตรปลชกอยผต่ในมดือ

การเลลาเรสืทองตามประวนัตวิศาสตรรดทาเนวินตลอไป หลนังจากเรสืทองของบาลาอนัมและบาลาคแลข้ว 
ขณะทททคนอวิสราเอลยนังอยถูลในทททราบโมอนับ พระเจข้าทรงสนัทงพวกเขาใหข้แกข้แคข้นคนมทเดทยน เราจทาไดข้วลา
คนมทเดทยนรลวมเปป็นพนันธมวิตรกนับคนโมอนับในการทททพวกเขาเปป็นศนัตรถูก นับคนอวิสราเอล พวกผถูข้หญวิง
ของพวกเขาไดข้รลวมในการสมคบควิดเพสืทอทททจะสาปแชลงคนอวิสราเอลโดยการลลวงประเวณทและเลลนชถูข้
กนับพวกเขา

พระเจข้าทรงบอกโมเสสอทกวลาหลนังจากการสถูข้รบครนัร งนทร แลข้ว เขาจะถถูกรวบใหข้ไปอยถูลกนับผถูข้คน
ของเขา (นนัทนคสือ สวิรนชทววิต) คนอวิสราเอลจขงถถูกสนัทงใหข้เลสือกชายหนขทงพนันคนจากแตลละตระกถูล พวกเขา
ถถูกนทาใหข้เขข้าสถูลสมรภถูมวิโดยฟทเนหนัส บรุตรชายของเอเลอาซารรปรุโรหวิต เหป็นไดข้ชนัดวลา หทบแหลงพนันธ
สนัญญาถถูกเอาไปในการสถูข้รบดข้วยดนังทททมทเขทยนไวข้วลา “บรรดาเครสืทองใชข้อนันบรวิสรุทธวิธ ” เอเลอาซารรยนังไดข้
รนับแตรเงวินทททถถูกเลสือกไวข้ทนัรงสองคนันนนัรนเพสืทอใชข้สลงสนัญญาณในการสถูข้รบดข้วย

กดว 31:7-12 เขาทจาสงครามตต่อสผจ้คนมทเดทยนดวังททที่พระเยโฮวาหต์ทรงบวัญชาโมเสส
และไดจ้ฆต่าผผจ้ชายเสทยทชกคน 8 เขาไดจ้ประหารชทวยิตบรรดากษวัตรยิยต์คนมทเดทยนพรจ้อมกวับคนอดืที่นททที่เขา
ฆต่าเสทย มทเอวท เรเคม ศผรต์ เฮอรต์ และเรบา กษวัตรยิยต์ทวัตั้งหจ้าแหต่งคนมทเดทยน และไดจ้ประหารชทวยิตบาลาอวัม
บชตรชายเบโอรต์เสทยดจ้วยดาบ 9 และคนอยิสราเอลไดจ้จวับสตรทชาวมทเดทยนทวัตั้งหมดมาเปป็นเชลย พรจ้อม



กวับพวกเดป็กเลป็กทวัตั้งหลาย และกวาดเอาฝผงววัวฝผงแพะแกะและขจ้าวของทวัตั้งปวงไปสยิตั้น เปป็นทรวัพยต์ททที่
ปลจ้นไดจ้ 10 และเอาไฟเผาบรรดาเมดืองททที่อาศวัยของเขา และเผาคต่ายทวัตั้งสยิตั้นของเขาเสทยดจ้วย 11 แลจ้ว
เกป็บบรรดาของททที่รยิบไดจ้และทรวัพยต์ททที่ปลจ้นไดจ้ทวัตั้งคนและสวัตวต์ไปเสทยสยิตั้น 12 แลจ้วเขานจาเชลยและ
ทรวัพยต์สยินททที่ปลจ้นไดจ้กวับของททที่รยิบไดจ้ทวัตั้งหมดมายวังโมเสส และเอเลอาซารต์ปชโรหยิต และชชมนชมชน
อยิสราเอลททที่คต่าย ณ ททที่ราบโมอวับ รยิมแมต่นจตั้าจอรต์แดนใกลจ้เมดืองเยรทโค

ในการสถูข้รบทททเกวิดขขรนตามมา พระเจข้าประทานชนัยชนะอยลางหมดจดในการฆลาผถูข้ชายทรุกคน
ของมทเดทยน ไมลใชลแคลกษนัตรวิยรหข้าองครของคนมทเดทยนถถูกฆลาตายในการสถูข้รบนทร เทลานนัรน แตล “เขาทนัรง
หลายไดข้ประหารชทววิตบาลาอนัมบรุตรชายของเบโอรรเสทยดข้วยดาบเชลนกนัน” เขาไดข้ออมชอมไปกนับ
โลก บนัดนทร เขากป็ทนทรุกขรกนับผลทททตามมาในทข้ายทททสรุด

คนอวิสราเอลจขงจนับพวกผถูข้หญวิงแหลงมทเดทยนมาเปป็นเชลยพรข้อมกนับลถูกๆของพวกนาง 
นอกจากนทร  พวกเขายนังรวิบขข้าวของทนัรงปวงของคนมทเดทยนและเผาเมสืองตลางๆของคนเหลลานนัรนกลอน
จากมาดข้วย พวกเขาจขงกลนับมาพรข้อมกนับของรวิบแหลงสงครามซขทงรวมถขงพวกผถูข้หญวิงชาวมทเดทยนททท
พวกเขาไดข้จนับมาเปป็นเชลยดข้วย

กดว 31:13-16 โมเสสและเอเลอาซารต์ปชโรหยิตและบรรดาประมชขแหต่งชชมนชมชน
ออกไปตจ้อนรวับเขานอกคต่าย 14 และโมเสสโกรธพวกนายทหาร คดือนายพวันและนายรจ้อยผผจ้กลวับ
จากการทจาสงคราม 15 โมเสสพผดกวับเขาทวัตั้งหลายวต่า "ทต่านทวัตั้งหลายไดจ้ไวจ้ชทวยิตพวกผผจ้หญยิงทวัตั้งหมด
หรดือ 16 ดผเถยิด โดยคจาปรนกษาของบาลาอวัม หญยิงเหลต่านทตั้ไดจ้กระทจาใหจ้คนอยิสราเอลหลงกระทจาการ
ละเมยิดตต่อพระเยโฮวาหต์ในเรดืที่องเปโอรต์ และภวัยพยิบวัตยิจนงไดจ้เกยิดขนตั้นทต่ามกลางชชมนชมชนของพระเยโฮ
วาหต์

พอทราบวลาเกวิดอะไรขขรน ทนัรงโมเสสและเอเลอาซารรกป็เดสือดดาลเปป็นอนันมาก โมเสสเตสือน
ความจทาพวกเขาทนันททวลาหญวิงเหลลานทร  “ไดข้กระททาใหข้ชนชาตวิอวิสราเอลหลงกระททาการละเมวิดตลอ
พระเยโฮวาหรในเรสืทองของเปโอรร โดยคทาแนะนทาของบาลาอนัม” หญวิงเหลลานทร เปป็นผถูข้ทททกระททาการลลวง
ประเวณทกนับพวกผถูข้ชายชาวอวิสราเอลเพสืทอนทาการพวิพากษาของพระเจข้ามาสถูลคนอวิสราเอล นอกจากนทร  
แผนการอนันชนั ทวรข้ายนทร ยนังถถูกควิดคข้นขขรนโดยหาใชลใครอสืทนนอกจากบาลาอนัม เขาเขข้าใจวลาความบาปเชลน
นนัรนจะนทาคทาแชลงสาปของพระเจข้ามาสถูลคนอวิสราเอล



กดว 31:17-18 ฉะนวัตั้นบวัดนทตั้จงประหารชทวยิตเดป็กผผจ้ชายเลป็กเสทยทชกคน และประหาร
ชทวยิตผผจ้หญยิงซนที่งไดจ้เคยนอนรต่วมกวับชายเสทยทชกคน 18 แตต่จงไวจ้ชทวยิตเดป็กผผจ้หญยิงททที่ยวังไมต่เคยนอนรต่วม
กวับชายไวจ้สจาหรวับทต่านทวัตั้งหลายเอง

โมเสสจขงสนัทงใหข้ฆลาหญวิงชาวมทเดทยนทรุกคนซขทงไมลใชลหญวิงพรหมจารท โดยเฉพาะหญวิงเหลลา
นนัรนทททไดข้ลลวงประเวณทกนับคนอวิสราเอล และฆลาเดป็กผถูข้ชายทรุกคนของพวกเขาดข้วย เฉพาะพวกสาว
พรหมจารทชาวมทเดทยนเทลานนัรนจะถถูกไวข้ชทววิต คนอวิสราเอลจขงไดข้รนับอนรุญาตใหข้รนับหญวิงเหลลานทรมาเปป็น
สาวใชข้

กดว 31:19-24 จงอยผต่ภายนอกคต่ายเจป็ดววัน ทต่านผผจ้ใดททที่ไดจ้ฆต่าคน และทต่านผผจ้ใดททที่ไดจ้
แตะตจ้องผผจ้ททที่ถผกฆต่า จงชจาระตวัวและเชลยของตวัวในววันททที่สามและววันททที่เจป็ด 20 ทต่านตจ้องชจาระเครดืที่อง
แตต่งกายทชกชยิตั้น เครดืที่องหนวังสวัตวต์ทชกชยิตั้น และเครดืที่องขนแพะทวัตั้งหมดและเครดืที่องททที่ทจาดจ้วยไมจ้ทชกชยิตั้น" 
21 และเอเลอาซารต์ปชโรหยิตไดจ้กลต่าวแกต่ทหารผผจ้ออกไปทจาสงครามวต่า "นทที่เปป็นกฎพระราชบวัญญวัตยิซนที่ง
พระเยโฮวาหต์ไดจ้บวัญชาโมเสส 22 เฉพาะทองคจา เงยิน ทองสวัมฤทธยิธิ์ เหลป็ก ดทบชก และตะกวัที่ว 23 ทชกสยิที่ง
ททที่ทนไฟไดจ้ เจจ้าทวัตั้งหลายจงลนเสทยดจ้วยไฟ แลจ้วจะสะอาด ถนงอยต่างไรกป็จะตจ้องชจาระลจ้างใหจ้บรยิสชทธยิธิ์
ดจ้วยนจตั้าแหต่งการแยกตวัตั้งไวจ้ และทชกสยิที่งททที่ทนไฟไมต่ไดจ้ทต่านตจ้องใหจ้ผต่านนจตั้านวัตั้น 24 ทต่านตจ้องซวักเสดืตั้อผจ้า
ของทต่านในววันททที่เจป็ด และทต่านจะสะอาด ภายหลวังทต่านจนงจะเขจ้ามาในคต่ายไดจ้"

คทาสนัทงเพวิทมเตวิมสทาหรนับบรรดาคนทททกลนับมาจากการสถูข้รบไดข้ถถูกใหข้ไวข้ ทรุกคนทททไดข้ฆลาหรสือไดข้
แตะตข้องศพคนตายในการสงครามจะตข้องพนักอยถู ลนอกคลายเปป็นเวลาเจป็ดวนัน พวกเขาจะตข้องชทาระ
ตนัวอยลางเหมาะสมรวมถขงซนักเสสืรอผข้าของตนในวนันทททสามและวนันทททเจป็ดดข้วย

นอกจากนทร  เฉพาะโลหะตลางๆทททถถูกนทากลนับมาจากการสงครามซขทงทนไฟไดข้จะถถูกเกป็บไวข้ 
พวกเขาจะตข้องเอามนันลนไฟเพสืทอชทาระใหข้บรวิสรุทธวิธ  จากนนัรนกป็ประพรมมนันดข้วยนทราแหลงการแยกตนัรงไวข้ 
(ดถู กนันดารววิถท 19) พอถขงวนันทททเจป็ด พวกนนักรบจะตข้องซนักเสสืรอผข้าของตนและหลนังจากนนัรนพวกเขากป็
จะถถูกถสือวลาสะอาดและกลนับเขข้ามาในคลายไดข้

กดว 31:25-30 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 26 "เจจ้าและเอเลอาซารต์ปชโรหยิตกวับ
บรรดาหวัวหนจ้าของชชมนชมชน จงนวับสยิที่งของททที่ไดจ้มาทวัตั้งคนและสวัตวต์ 27 และแบต่งสยิที่งของเหลต่านวัตั้น
ออกเปป็นสองสต่วน ใหจ้ทหารผผจ้ออกไปทจาสงครามสต่วนหนนที่ง และใหจ้บรรดาชชมนชมชนนทตั้อทกสต่วนหนนที่ง 
28 และจงชวักสต่วนหนนที่งจากทหารททที่ออกไปทจาสงครามเปป็นของถวายแดต่พระเยโฮวาหต์ หจ้ารจ้อยชวัก



หนนที่ง ทวัตั้งคนและววัว และลาและฝผงแพะแกะ 29 จงเอาจากครนที่งสต่วนของเขา มอบใหจ้แกต่เอเลอาซารต์
ปชโรหยิตเปป็นเครดืที่องบผชาแดต่พระเยโฮวาหต์ 30 และจากครนที่งสต่วนของคนอยิสราเอลนวัตั้น เจจ้าจงนจาหจ้าสยิบ
ชวักหนนที่งจากคน ฝผงววัว ฝผงลา และฝผงแพะแกะ และสวัตวต์ทวัตั้งหมด มอบใหจ้แกต่คนเลวทผผจ้ดผแลพลวับพลา
ของพระเยโฮวาหต์"

พระเจข้าทรงสนัทงโมเสสและเอเลอาซารรใหข้ททาการนนับของรวิบทรุกอยลางทททไดข้จากการสงคราม 
มนันจะตข้องถถูกแบลงออกเปป็นสองสลวน นนัทนคสือ สลวนหนขทงสทาหรนับพวกทหารและอทกสลวนสทาหรนับคนททท
เหลสือแหลงชนชาตวินนัรน จากนนัรน โมเสสและเอเลอาซารรจะตข้องเรทยกเกป็บเครสืทองบรรณาการ (ภาษท) ซขทง
จะตข้องนทาถวายแดลองครพระผถูข้เปป็นเจข้าเพสืทอเปป็นการสทาแดงความกตนัญญถู สทาหรนับพวกทหาร พวกเขา
ถถูกเรทยกเกป็บในอนัตราสลวนหข้ารข้อยชนักหนขทงทนัรงจากพวกหญวิงพรหมจารททททเหลสืออยถูลเพสืทอเปป็นคนรนับใชข้
และสนัตวรใชข้งาน บรรณาการสองในสวิบของรข้อยละหนขทงจากพวกทหารนทร จะถถูกมอบใหข้แกลเอเลอา
ซารรและถถูกถวายเปป็นเครสืทองบถูชายกขขรนลงแดลองครพระผถูข้เปป็นเจข้า เหป็นไดข้ชนัดวลาพวกหญวิงพรหมจารท
ถถูกถวายใหข้แกลพลนับพลาเพสืทอเปป็นคนใชข้สทาหรนับพวกปรุโรหวิต อยลางไรกป็ตาม ของรวิบอทกครขทงทททเหลสือ
ซขทงตกเปป็นของชรุมนรุมชนทนัรงหมด หข้าสวิบชนักหนขทงของมนันจะตข้องถถูกถวายแดลองครพระผถูข้เปป็นเจข้า พวก
มนันจะถถูกยกใหข้แกลคนเลวทสทาหรนับใชข้งานทททพลนับพลา เหป็นไดข้ชนัดวลา พวกทหารทททไดข้เสททยงชทววิตของตน
ในการสถูข้รบกป็ไดข้รนับสลวนแบลงจากของรวิบเยอะกวลาไมลใชลแคลขข้าวของทททรวิบไดข้จรวิงเทลานนัรน แตลยนังเสทย
บรรณาการใหข้กนับพลนับพลาในอนัตราสลวนนข้อยกวลาดข้วย

กดว 31:31-47 และโมเสสกวับเอเลอาซารต์ปชโรหยิตไดจ้กระทจาตามททที่พระเยโฮวาหต์ทรง
บวัญชาแกต่โมเสส 32 บรรดาทรวัพยต์ททที่ปลจ้นไดจ้อวันเหลดือจากสยิที่งททที่ทหารรยิบมาไดจ้นวัตั้น คดือ แกะหกแสน
เจป็ดหมดืที่นหจ้าพวันตวัว 33 ววัวเจป็ดหมดืที่นสองพวันตวัว 34 ลาหกหมดืที่นหนนที่งพวันตวัว 35 และคน คดือผผจ้หญยิงททที่
ยวังไมต่เคยนอนรต่วมกวับชาย ทวัตั้งหมดมทสามหมดืที่นสองพวันคน 36 และในครนที่งสต่วนไดจ้ของคนททที่ออกไป
ทจาสงคราม มทแกะสามแสนสามหมดืที่นเจป็ดพวันหจ้ารจ้อยตวัว 37 และสต่วนแกะททที่เปป็นของพระเยโฮวาหต์มท
หกรจ้อยเจป็ดสยิบหจ้าตวัว 38 มทววัวสามหมดืที่นหกพวันตวัว ววัวอวันเปป็นสต่วนของพระเยโฮวาหต์เจป็ดสยิบสองตวัว
39 มทลาสามหมดืที่นหจ้ารจ้อยตวัว ซนที่งเปป็นสต่วนของพระเยโฮวาหต์หกสยิบเอป็ดตวัว 40 สต่วนคนนวัตั้นมทหนนที่ง
หมดืที่นหกพวัน ซนที่งเปป็นสต่วนของพระเยโฮวาหต์สามสยิบสองคน 41 โมเสสไดจ้มอบสต่วนททที่ชวักมาซนที่งเปป็น
ของถวายแดต่พระเยโฮวาหต์นวัตั้นแกต่เอเลอาซารต์ปชโรหยิตตามททที่พระเยโฮวาหต์ทรงบวัญชาไวจ้กวับ
โมเสส 42 จากครนที่งสต่วนของคนอยิสราเอลซนที่งโมเสสไดจ้แบต่งมาจากสต่วนททที่ทหารไปทจาสงครามไดจ้มา
นวัตั้น 43 (ครนที่งสต่วนของชชมนชมชน คดือ แกะสามแสนสามหมดืที่นเจป็ดพวันหจ้ารจ้อยตวัว 44 ววัวสามหมดืที่นหก



พวันตวัว 45 ลาสามหมดืที่นหจ้ารจ้อยตวัว 46 และคนหนนที่งหมดืที่นหกพวันคน) 47 จากครนที่งสต่วนของคน
อยิสราเอลนวัตั้นโมเสสไดจ้เอาสต่วนหจ้าสยิบชวักหนนที่ง ทวัตั้งคนและสวัตวต์ มอบใหจ้แกต่คนเลวทผผจ้ดผแลพลวับพลา
ของพระเยโฮวาหต์ ดวังททที่พระเยโฮวาหต์ทรงบวัญชาโมเสสไวจ้

การนนับของรวิบทททไดข้จากการสงครามควิดเปป็นรายการตลางๆดนังนทร  นนัทนคสือ แกะ 675,000 ตนัว วนัว
72,000 ตนัว ลา 61,000 ตนัว และหญวิงทททยนังไมลเคยหลนับนอนกนับชาย 32,000 คน ครขทงหนขทงของของรวิบ
เหลลานทรซขทงเปป็นสลวนแบลงของพวกทหาร คสือ แกะ 337,500 ตนัว วนัว 36,000 ตนัว ลา 30,500 ตนัว และผถูข้
หญวิง 16,000 คน จากสวิทงเหลลานทร ถถูกถวายเปป็นเครสืทองบถูชายกขขรนลงแดลองครพระผถูข้เปป็นเจข้า คสือ แกะ 675
ตนัว วนัว 72 ตนัว ลา 61 ตนัว และผถูข้หญวิง 32 คน อทกครขทงทททถถูกแบลงใหข้กนับลถูกหลานคนอวิสราเอลประกอบ
ดข้วยแกะ 337,500 ตนัว วนัว 36,000 ตนัว ลา 30,500 ตนัวและผถูข้หญวิง 16,000 คน จากของเหลลานทร  หนขทงใน
หข้าสวิบ ทนัรงจากพวกผถูข้หญวิงและสนัตวรตลางๆถถูกยกใหข้แกลคนเลวท

กดว 31:48-54 แลจ้วนายทหารผผจ้บวังควับกองพวันทวัตั้งปวง คดือนายพวันนายรจ้อยไดจ้เขจ้า
มาใกลจ้โมเสส 49 และกลต่าวแกต่โมเสสวต่า "คนใชจ้ของทต่านไดจ้ตรวจนวับทหารผผจ้อยผต่ใตจ้บวังควับบวัญชา
ของขจ้าพเจจ้าทวัตั้งหลายแลจ้วไมต่มทคนหายไปสวักคนเดทยว 50 และขจ้าพเจจ้าทวัตั้งหลายไดจ้นจาสต่วนททที่ถวาย
แดต่พระเยโฮวาหต์ ซนที่งตต่างคนตต่างไดจ้มา คดือ สยิที่งททที่ทจาดจ้วยทองคจา มทกจาไลขาและสรจ้อยคอ แหวนตรา 
ตชจ้มหผ และกจาไล เพดืที่อทจาการลบมลทยินบาปของพวกเราทวัตั้งหลายตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์" 
51 โมเสสและเอเลอาซารต์ปชโรหยิตกป็รวับบรรดาสยิที่งของททที่ทจาดจ้วยทองคจาจากเขา 52 และทองคจาทวัตั้งสยิตั้น
จากเครดืที่องถวายซนที่งเขาไดจ้ถวายแดต่พระเยโฮวาหต์ จากนายพวันและนายรจ้อย มทนจตั้าหนวักหนนที่งหมดืที่นหก
พวันเจป็ดรจ้อยหจ้าสยิบเชเขล 53 (ทหารเหลต่านวัตั้นตต่างคนตต่างไดจ้เกป็บขจ้าวของของขจ้าศนกมา) 54 โมเสส
และเอเลอาซารต์ปชโรหยิตไดจ้รวับทองคจาจากนายพวันนายรจ้อย นจามาในพลวับพลาแหต่งชชมนชม เปป็นททที่
ระลนกแกต่คนอยิสราเอลตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์

หลนังจากนนัรนพวกนายทหารไดข้มาพบโมเสสและกลลาววลาพวกเขาไมลไดข้เสทยคนไปสนักคน
เดทยวในการสถูข้รบ นนัทนในตนัวมนันเองกป็เปป็นปาฏวิหารวิยรอยลางหนขทงของพระเจข้าแลข้ว พวกทหารจขงนทา
เครสืทองบถูชาดข้วยใจสมนัครจากทลามกลางพวกเขาเองมาถวายแดลองครพระผถูข้เปป็นเจข้านอกเหนสือจาก
บรรณาการทททถถูกเรทยกเกป็บเพสืทอเปป็นการสทาแดงความกตนัญญถู ของถวายของพวกเขาคสือทองคทาและ
เครสืทองประดนับตลางๆทททพวกเขารวิบมาไดข้ควิดเปป็น 16,750 เชเขล โมเสสและเอเลอาซารรจขงเอาของ
ถวายนนัรนไปไวข้ในพลนับพลาเพสืทอเปป็นทททระลขกวลาพระเจข้าไดข้ประทานชนัยชนะอนันยวิทงใหญลขนาดนนัรนแกล
พวกเขา



*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 32: หม้าบทสสุดทม้ายของหนนังสชอกนันดารวยิถรีนสาเสนอการเตรรียมการ
ตอนทม้ายๆกว่อนการเขม้าไปพยิชยิตแผว่นดยินนนันี้น มรีบนันททึกไวม้ในบทนรีนี้เกรีชื่ยวกนับเรชชื่องของตระกถูลรถูเบน
และกาดและการทรีชื่พวกเขาเลชอกแผว่นดยินตว่างๆทรีชื่อยถูว่ฝนัชื่งตะวนันออกของแมว่นสนี้าจอรร์แดน บทนรีนี้แบว่ง
ยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ (1) ตระกถูลรถูเบนและกาดขอมรดกทางฝนัชื่งตะวนันออกของแมว่นสนี้าจอรร์แดนในขม้อ 1-5; 
(2) โมเสสเตชอนคนรถูเบนและคนกาดเกรีชื่ยวกนับเรชชื่องนนันี้นในขม้อ 6-15; (3) ตระกถูลรถูเบนและกาด
อธยิบายเจตนาของพวกเขาในขม้อ 16-27 และ (4) สองตระกถูลนรีนี้รนับแผว่นดยินทรีชื่อยถูว่ฝนัชื่งตะวนันออกของ
แมว่นสนี้าจอรร์แดนเปป็นกรรมสยิทธยิธในขม้อ 28-42 

กดว 32:1-5 คนรผเบนและคนกาดมทฝผงววัวเปป็นอวันมาก เขาไดจ้เหป็นแผต่นดยินยา
เซอรต์และแผต่นดยินกยิเลอาด ดผเถยิด ททที่นวัที่นเปป็นททที่เหมาะแกต่ฝผงสวัตวต์ 2 ดวังนวัตั้นคนกาดและคนรผเบนจนงมา
หาโมเสสและเอเลอาซารต์ปชโรหยิตและประมชขของชชมนชมชนกลต่าววต่า 3 "อาทาโรท ดทโบน ยาเซอรต์ 
นยิมราหต์ เฮชโบน เอเลอาเลหต์ เสบาม เนโบ และเบโอน 4 เปป็นแผต่นดยินซนที่งพระเยโฮวาหต์ทรงทจาลาย
ตต่อหนจ้าคนอยิสราเอล เปป็นแผต่นดยินเหมาะกวับฝผงสวัตวต์ และขจ้าพเจจ้าทวัตั้งหลายคนใชจ้ของทต่านมทฝผงววัว" 
5 และเขาทวัตั้งหลายกลต่าววต่า "ถจ้าขจ้าพเจจ้าทวัตั้งหลายไดจ้รวับความกรชณาในสายตาของทต่าน ขอมอบ
แผต่นดยินนทตั้เปป็นกรรมสยิทธยิธิ์แกต่คนใชจ้ของทต่าน ขออยต่าพาขจ้าพเจจ้าทวัตั้งหลายขจ้ามแมต่นจตั้าจอรต์แดนไปเลย"

เมสืทอชนชาตวิอวิสราเอลทททมารวมตนัวกนันตนัรงคลายพนักอยถูลทางฝนัทงตะวนันออกของแมลนทร าจอรรแดน 
ตระกถูลรถูเบนและกาดกป็สนังเกตเหป็นฝนัทงชนบทและความเหมาะสมของมนันสทาหรนับฝถูงสนัตวร พวกผถูข้นทา
ของพวกเขาจขงเขข้าไปหาโมเสสและขอแผลนดวินนนัรนสทาหรนับเปป็นกรรมสวิทธวิธ ของตระกถูลของพวกเขา

กดว 32:6-15 แตต่โมเสสพผดกวับคนกาดและคนรผเบนวต่า “ควรใหจ้พทที่นจ้องของทต่านไป
ทจาสงคราม ฝต่ายพวกทต่านจะยวับยวัตั้งอยผต่ททที่นทที่อยต่างนวัตั้นหรดือ 7 ทจาไมทต่านทวัตั้งหลายกระทจาใหจ้จยิตใจของ
คนอยิสราเอลทจ้อถอยททที่จะยกขจ้ามไปยวังแผต่นดยินซนที่งพระเยโฮวาหต์ไดจ้ทรงประทานแกต่เขา 8 บยิดาของ
ทต่านทวัตั้งหลายไดจ้กระทจาเชต่นนทตั้ เมดืที่อเราใชจ้เขาไปจากคาเดชบารเนทยใหจ้สอดแนมดผแผต่นดยินนวัตั้น 9 เมดืที่อ
เขาขนตั้นไปยวังหชบเขาเอชโคลต์ และไดจ้เหป็นแผต่นดยินนวัตั้นแลจ้ว เขากป็กระทจาใหจ้จยิตใจคนอยิสราเอลทจ้อถอย
ททที่จะยกเขจ้าไปในแผต่นดยินซนที่งพระเยโฮวาหต์ไดจ้ทรงประทานแกต่เขา 10 ในววันนวัตั้นพระเยโฮวาหต์ทรง
กรยิตั้วเขานวัก พระองคต์ทรงตวัตั้งสวัตยต์ปฏยิญาณไวจ้วต่า 11 ‘แนต่ททเดทยวททที่ทชกคนซนที่งยกออกจากอทยยิปตต์อายช
ตวัตั้งแตต่ยทที่สยิบปทขนตั้นไป จะมยิไดจ้เหป็นแผต่นดยินซนที่งเราไดจ้ตวัตั้งสวัตยต์ปฏยิญาณททที่จะมอบใหจ้อวับราฮวัม อยิสอวัค และ



ยาโคบ เพราะเขาทวัตั้งหลายมยิไดจ้ตามเราดจ้วยใจจรยิง 12 เวจ้นแตต่คาเลบบชตรชายเยฟชนเนหต์คนเคนวัส
และโยชผวาบชตรชายนผน เพราะวต่าเขาทวัตั้งสองตามพระเยโฮวาหต์ดจ้วยใจจรยิง’ 13 และความกรยิตั้ว
โกรธของพระเยโฮวาหต์กป็พลชต่งขนตั้นตต่ออยิสราเอล พระองคต์จนงทรงใหจ้เขาเรต่รต่อนอยผต่ในถยิที่นทชรกวันดารสทที่
สยิบปท จนชวัที่วอายชททที่กระทจาชวัที่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหต์ถผกผลาญไปหมดสยิตั้น 14 และดผเถยิด
ทต่านไดจ้เตยิบโตขนตั้นมาแทนบยิดาของทต่าน เปป็นเชดืตั้อสายคนบาปททที่จะทวทพระพยิโรธของพระเยโฮวาหต์
ตต่ออยิสราเอลใหจ้มากยยิที่งขนตั้น 15 เพราะวต่าถจ้าทต่านทวัตั้งหลายหวันจากการตามพระองคต์ พระองคต์จะทรง
ทอดทยิตั้งเขาทวัตั้งหลายในถยิที่นทชรกวันดารอทก และทต่านทวัตั้งหลายจะทจาลายชนชาตยิทวัตั้งหมดนทตั้เสทย”

โมเสสเกวิดสงสนัยและแสดงการสงวนทลาททเกททยวกนับความควิดดนังกลลาว “ควรใหข้พททนข้องของ
ทลานไปททาสงคราม ฝลายพวกทลานจะยนับยนัรงอยถูลทททนททอยลางนนัรนหรสือ” นอกจากนทร  โมเสสเกรงวลาในการ
ททาเชลนนนัรนพวกเขาจะททาใหข้ “จวิตใจของคนอวิสราเอลทข้อถอย” จนไมลเขข้าไปในแผลนดวินนนัรนททท
พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาไวข้ก นับพวกเขาแลข้ว เขาเลลายข้อนเรสืทองทททเพวิทงเกวิดไปไมลนานทททพวกผถูข้สอดแนม
สวิบคนไดข้ททาใหข้คนทททเหลสือของชนชาตวินนัรนทข้อใจจนไมลททาตามทททพระเจข้าไดข้ทรงสนัทงใหข้พวกเขา
กระททา เขายนังเตสือนพวกเขาเรสืทองการททาใหข้องครพระผถูข้เปป็นเจข้าทรงพระพวิโรธยวิ ทงกวลาเดวิมดข้วย

กดว 32:16-19 แลจ้วเขาทวัตั้งหลายเขจ้ามาใกลจ้ทต่านกลต่าววต่า "ขจ้าพเจจ้าทวัตั้งหลายจะสรจ้าง
คอกสจาหรวับฝผงแพะแกะททที่นทที่ และสรจ้างเมดืองสจาหรวับลผกเดป็กเลป็กๆทวัตั้งหลาย 17 แตต่เราทวัตั้งหลายจะถดือ
อาวชธพรจ้อมททที่จะไปขจ้างหนจ้าคนอยิสราเอล จนกวต่าเราทวัตั้งหลายจะนจาเขาไปถนงททที่ของเขา เดป็กเลป็กของ
เราจะไดจ้อยผต่ในเมดืองททที่มทกจาแพงลจ้อมรอบเพราะกลวัวชาวแผต่นดยินนทตั้ 18 เราทวัตั้งหลายจะไมต่ยอมกลวับ
บจ้านจนกวต่าคนอยิสราเอลจะไดจ้รวับมรดกของเขาทชกคน 19 เพราะเราจะมยิไดจ้รวับมรดกกวับเขาซนที่งอยผต่
ฟากแมต่นจตั้าจอรต์แดนขจ้างโนจ้นและนอกออกไป เพราะวต่ามรดกททที่ตกทอดมาถนงเราอยผต่ฟากแมต่นจตั้า
จอรต์แดนขจ้างตะววันออกนทตั้"

พวกผถูข้นทาของรถูเบนและกาดสนัญญากนับโมเสสวลาพวกเขาจะสรข้างเฉพาะคอกทททจทาเปป็นใหข้แกล
ฝถูงสนัตวรของตนและททาทททพนักชนั ทวคราวใหข้แกลครอบครนัวของตนเทลานนัรน จากนนัรนพวกเขาจะรลวมไปกนับ
คนทททเหลสือของชนชาตวินนัรนเพสืทอพวิชวิตแผลนดวินนนัรน

กดว 32:20-24 โมเสสจนงกลต่าวแกต่เขาทวัตั้งหลายวต่า "ถจ้าทต่านทวัตั้งหลายจะกระทจาเชต่นนทตั้
คดือหยยิบอาวชธขนตั้นเขจ้าสผต่สงครามตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ 21 และคนของทต่านททที่ถดืออาวชธทชกคน
จะขจ้ามแมต่นจตั้าจอรต์แดนไปตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ จนกวต่าพระองคต์จะทรงขวับไลต่ศวัตรผใหจ้พจ้น



พระองคต์ 22 และแผต่นดยินนวัตั้นจะพต่ายแพจ้ตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์แลจ้ว ภายหลวังทต่านจนงจะกลวับ
และพจ้นจากพวันธะททที่มทตต่อพระเยโฮวาหต์และอยิสราเอล และแผต่นดยินนทตั้จะตกเปป็นกรรมสยิทธยิธิ์ของทต่าน
ตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ 23 แตต่ถจ้าทต่านทวัตั้งหลายมยิไดจ้กระทจาเชต่นนทตั้ ดผเถยิด ทต่านทวัตั้งหลายไดจ้
กระทจาบาปตต่อพระเยโฮวาหต์ จงรผจ้แนต่เถยิดวต่า บาปของทต่านกป็จะตามทวัน 24 จงสรจ้างเมดืองสจาหรวับ
เดป็กเลป็กๆทวัตั้งหลายของทต่าน และสรจ้างคอกสจาหรวับแพะแกะของทต่าน และกระทจาตามคจาททที่ออกจาก
ปากของทต่าน"

โมเสสจขงยอมตามคทาขอของพวกเขา อยลางไรกป็ตาม เขาเตสือนพวกเขาอยลางจรวิงจนังวลา “แตล
ถข้าทลานทนัรงหลายมวิไดข้กระททาเชลนนทร  ดถูเถวิด ทลานทนัรงหลายไดข้กระททาบาปตลอพระเยโฮวาหร จงรถูข้แนลเถวิด
วลา บาปของทลานกป็จะตามทนัน” ในการททาเชลนนนัรน พระเจข้าทรงออกหลนักการหนขทงซขทงเปป็นจรวิงจนถขง
ทรุกวนันนทร  นนัทนคสือ ความบาปจะตามทนัน โมเสสจขงอนรุญาตใหข้พวกเขาสรข้างทททพนักชนั ทวคราวตามทททขอ

กดว 32:25-32 และคนกาดกวับคนรผเบนกลต่าวแกต่โมเสสวต่า “คนใชจ้ของทต่านจะ
กระทจาดวังททที่เจจ้านายของขจ้าพเจจ้าบวัญชา 26 เดป็กเลป็กๆทวัตั้งหลาย ภรรยาทวัตั้งหลาย ฝผงสวัตวต์และสวัตวต์ใชจ้
ทวัตั้งหมดของเรา จะอยผต่ททที่นทที่ในเมดืองกยิเลอาด 27 แตต่คนใชจ้ของทต่านทชกคนผผจ้มทอาวชธทจาสงครามจะขจ้าม
ไปเพดืที่อสผจ้รบตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ ดวังททที่เจจ้านายของขจ้าพเจจ้าสวัที่ง” 28 เกทที่ยวกวับเรดืที่องเขาทวัตั้ง
หลายนทตั้โมเสสจนงออกคจาสวัที่งแกต่เอเลอาซารต์ปชโรหยิตและแกต่โยชผวาบชตรชายนผน และแกต่หวัวหนจ้าตระกผล
ของคนอยิสราเอล 29 และโมเสสกลต่าวแกต่เขาวต่า “ถจ้าคนกาดและคนรผเบน ทชกคนผผจ้มทอาวชธททที่จะทจา
สงครามตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์ จะขจ้ามแมต่นจตั้าจอรต์แดนไปพรจ้อมกวับทต่านทวัตั้งหลาย และแผต่น
ดยินนวัตั้นจะพต่ายแพจ้ตต่อหนจ้าทต่านแลจ้ว ทต่านจงมอบแผต่นดยินกยิเลอาดใหจ้เปป็นกรรมสยิทธยิธิ์แกต่เขา 30 แตต่ถจ้า
เขาไมต่ถดืออาวชธขจ้ามไปกวับทต่าน เขาจะตจ้องไดจ้สต่วนแผต่นดยินคานาอวันรต่วมกวับทต่านเปป็นกรรมสยิทธยิธิ์” 31
คนกาดกวับคนรผเบนตอบวต่า “พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับคนใชจ้ของทต่านอยต่างไร เราทวัตั้งหลายจะกระทจา
อยต่างนวัตั้น 32 เราจะถดืออาวชธขจ้ามไปตต่อพระพวักตรต์พระเยโฮวาหต์สผต่แผต่นดยินคานาอวัน และททที่ดยินมรดก
ของเรานวัตั้นจะคงอยผต่ฟากแมต่นจตั้าจอรต์แดนขจ้างนทตั้”

พวกผถูข้นทาของตระกถูลรถูเบนและกาดจขงยสืนยนันขข้อตกลงนทร  โมเสสสนัทงเอเลอาซารรใหข้เปป็นพยาน
รนับรองถข้อยคทาของพวกเขา หากพวกเขาผวิดขข้อตกลง พวกเขากป็จะไมลไดข้รนับอนรุญาตใหข้ไดข้ดวินแดน
ฝนัทงตะวนันออกของแมลนทร าจอรรแดน



กดว 32:33-42 โมเสสไดจ้มอบดยินแดนเหลต่านทตั้แกต่คนกาด และแกต่คนรผเบน และแกต่
ครนที่งหนนที่งของตระกผลมนวัสเสหต์บชตรชายโยเซฟ คดืออาณาจวักรของสยิโหนกษวัตรยิยต์แหต่งคนอาโมไรตต์ 
และอาณาจวักรของโอกกษวัตรยิยต์แหต่งบาชาน ทวัตั้งแผต่นดยินและหวัวเมดืองตลอดพรมแดน คดือหวัวเมดือง
ใหญต่ในแผต่นดยินนทตั้ตลอดประเทศ 34 และคนกาดกป็สรจ้างเมดืองดทโบน อาทาโรท อาโรเออรต์ 35 อวัท
โรท โชฟาน ยาเซอรต์ โยกเบฮาหต์ 36 เบธนยิมราหต์ และเบธฮาราน ใหจ้เปป็นเมดืองมทกจาแพงลจ้อมรอบ 
และสรจ้างคอกใหจ้แกะ 37 และคนรผเบนกป็สรจ้างเมดืองเฮชโบน เอเลอาเลหต์ คทรยิยาธาอยิม 38 เนโบ และ
บาอวัลเมโอน (ชดืที่อเหลต่านทตั้ตจ้องเปลทที่ยนใหมต่) และสยิบมาหต์ และตวัตั้งชดืที่อใหมต่ใหจ้แกต่เมดืองททที่เขาสรจ้างขนตั้น
นวัตั้น 39 และคนมรคทรต์บชตรชายมนวัสเสหต์เขจ้าไปยนดเมดืองกยิเลอาด และขวับไลต่พวกอาโมไรตต์ซนที่งอยผต่ใน
เมดืองนวัตั้น 40 และโมเสสยกกยิเลอาดใหจ้แกต่มาคทรต์บชตรชายมนวัสเสหต์และเขากป็เขจ้าตวัตั้งอยผต่ในเมดืองนวัตั้น 41 
และยาอทรต์บชตรชายมนวัสเสหต์ยกไปยนดเมดืองเลป็กๆของเขาเหลต่านวัตั้น และเรทยกชดืที่อวต่าฮาโวทยาอทรต์ 42 
และโนบาหต์ไปยนดเคนาทและชนบทของเมดืองนทตั้ และเรทยกวต่าเมดืองโนบาหต์ตามชดืที่อของเขา

โมเสสจขงยกดวินแดนเหลลานทร ใหข้แกลตระกถูลกาดและรถูเบน คสือ อาณาจนักรเดวิมของสวิโหน
กษนัตรวิยรของคนอาโมไรตร โอกกษนัตรวิยรแหลงบาชาน และเมสืองทนัรงสวิรนทททเปป็นของกษนัตรวิยรเหลลานทร  
นอกจากนทร  โมเสสอนรุญาตใหข้ครขทงหนขทงของตระกถูลมนนัสเสหรไดข้เขตแดนของเมสืองกวิเลอาดเปป็น
กรรมสวิทธวิธ ดข้วย

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 33: บทนรีนี้กลว่าวถทึงสองเรชชื่อง นนัชื่นคชอ (1) การตนันี้งคว่ายพนักของคน
อยิสราเอลตลอดสรีชื่สยิบปรีแหว่งการพเนจรของพวกเขาในขม้อ 1-49 และ (2) คสาสนัชื่งใหม้ทสาลายคนคานา
อนันในขม้อ 50-56

กดว 33:1-49 ตต่อไปนทตั้เปป็นเรดืที่องระยะทางเดยินของคนอยิสราเอล เมดืที่อเขาออกเดยิน
จากแผต่นดยินอทยยิปตต์เปป็นหมวดหมผต่ภายใตจ้การนจาของโมเสสและอาโรน 2 โมเสสไดจ้จดสถานททที่ททที่เขา
ออกเดยินททละระยะๆตามพระบวัญชาของพระเยโฮวาหต์ ตต่อไปนทตั้เปป็นระยะตามสถานททที่ททที่เขาออกเดยิน
3 เขาทวัตั้งหลายพากวันเดยินจากราเมเสสในเดดือนตจ้น ในววันททที่สยิบหจ้าของเดดือนตจ้นนวัตั้น ถวัดววันปวัสกาไป
ววันหนนที่งคนอยิสราเอลกป็ออกเดยินดจ้วยชผมดือแหต่งชวัยชนะทต่ามกลางสายตาของชาวอทยยิปตต์ทวัตั้งสยิตั้น 4 
ขณะนวัตั้นชาวอทยยิปตต์กจาลวังฝวังศพลผกหวัวปททวัตั้งหลายของตน เปป็นผผจ้ททที่พระเยโฮวาหต์ทรงประหารชทวยิต
ทต่ามกลางพวกเขา พระเยโฮวาหต์ทรงลงโทษพระทวัตั้งหลายของเขาดจ้วย 5 ดวังนวัตั้นคนอยิสราเอลจนงยก



เดยินจากราเมเสส และตวัตั้งคต่ายททที่สชคคท 6 และเขาทวัตั้งหลายยกเดยินจากสชคคท และตวัตั้งคต่ายททที่เอธามซนที่ง
อยผต่ชายถยิที่นทชรกวันดาร 7 และเขาทวัตั้งหลายยกเดยินจากเอธาม หวันกลวับไปยวังปทหะหยิโรท ซนที่งอยผต่ตรง
หนจ้าบาอวัลเซโฟน และเขาตวัตั้งคต่ายททที่หนจ้าเมดืองมยิกดล 8 และเขาทวัตั้งหลายยกเดยินจากหนจ้าปทหะหยิโรท 
ขจ้ามกลางทะเลเขจ้าไปในถยิที่นทชรกวันดาร และเขาทวัตั้งหลายเดยินในถยิที่นทชรกวันดารเอธามระยะทางสาม
ววัน และมาตวัตั้งคต่ายททที่มาราหต์ 9 และเขายกเดยินจากมาราหต์มาถนงเอลยิม ททที่เอลยิมมทนจตั้าพชสยิบสองแหต่งและ
ตจ้นอยินทผลวัมเจป็ดสยิบตจ้น และเขาตวัตั้งคต่ายททที่นวัที่น 10 เขายกเดยินจากเอลยิมมาตวัตั้งคต่ายททที่ทะเลแดง 11 และ
เขายกเดยินจากทะเลแดงมาตวัตั้งคต่ายอยผต่ในถยิที่นทชรกวันดารสทน 12 และเขายกเดยินจากถยิที่นทชรกวันดารสท
นมาตวัตั้งคต่ายททที่โดฟคาหต์ 13 และเขายกเดยินจากโดฟคาหต์และตวัตั้งคต่ายททที่อาลผช 14 และเขายกเดยินจา
กอาลผชและตวัตั้งคต่ายททที่เรฟทดยิม ททที่นวัที่นไมต่มทนจตั้าใหจ้ประชาชนดดืที่ม 15 และเขายกเดยินจากเรฟทดยิมและตวัตั้ง
คต่ายในถยิที่นทชรกวันดารซทนาย 16 และเขายกเดยินจากถยิที่นทชรกวันดารซทนายมาตวัตั้งคต่ายททที่ขยิบโรทหวัทธาอา
วาหต์ 17 และเขาออกเดยินจากขยิบโรทหวัทธาอาวาหต์มาตวัตั้งคต่ายททที่ฮาเซโรท 18 และเขายกเดยินจากฮาเซ
โรท และตวัตั้งคต่ายททที่รยิทมาหต์ 19 และเขายกเดยินจากรยิทมาหต์ และตวัตั้งคต่ายททที่รยิมโมนเปเรศ 20 และเขายก
เดยินจากรยิมโมนเปเรศ และตวัตั้งคต่ายททที่ลยิบนาหต์ 21 และเขายกเดยินจากลยิบนาหต์ และตวัตั้งคต่ายททที่รยิสสาหต์ 
22 และเขายกเดยินจากรยิสสาหต์ และตวัตั้งคต่ายททที่เคเฮลาธาหต์ 23 และเขายกเดยินจากเคเฮลาธาหต์และตวัตั้ง
คต่ายททที่ภผเขาเชเฟอรต์ 24 และเขายกเดยินจากภผเขาเชเฟอรต์ และตวัตั้งคต่ายททที่ฮาราดาหต์ 25 และเขายกเดยิน
จากฮาราดาหต์ และตวัตั้งคต่ายททที่มวักเฮโลท 26 และเขายกเดยินจากมวักเฮโลทและตวัตั้งคต่ายททที่ทาหวัท 27 และ
เขายกเดยินจากทาหวัท และตวัตั้งคต่ายททที่เทราหต์ 28 และเขายกเดยินจากเทราหต์ และตวัตั้งคต่ายททที่มยิทคาหต์ 29 
และเขายกเดยินจากมยิทคาหต์และตวัตั้งคต่ายททที่ฮวัชโมเนาหต์ 30 และเขายกเดยินจากฮวัชโมเนาหต์ และตวัตั้งคต่าย
ททที่โมเสโรท 31 และเขายกเดยินจากโมเสโรท และตวัตั้งคต่ายททที่เบเนยาอะควัน 32 และเขายกเดยินจากเบ
เนยาอะควันและตวัตั้งคต่ายททที่โฮรต์ฮวักกทดกาด 33 และเขายกเดยินจากโฮรต์ฮวักกทดกาด และตวัตั้งคต่ายททที่โย
ทบาธาหต์ 34 และเขายกเดยินจากโยทบาธาหต์ และตวัตั้งคต่ายททที่อวับโรนาหต์ 35 และเขายกเดยินจากอวับโร
นาหต์ และตวัตั้งคต่ายททที่เอซทโอนเกเบอรต์ 36 และเขายกเดยินจากเอซทโอนเกเบอรต์ และตวัตั้งคต่ายในถยิที่นทชรกวัน
ดารศยิน คดือคาเดช 37 และยกเดยินจากคาเดชและตวัตั้งคต่ายททที่ภผเขาโฮรต์ รยิมแผต่นดยินเอโดม 38 และอา
โรนปชโรหยิตไดจ้ขนตั้นบนภผเขาโฮรต์ตามพระบวัญชาของพระเยโฮวาหต์และสยิตั้นชทวยิตททที่นวัที่น ในววันททที่หนนที่ง
เดดือนททที่หจ้าปทททที่สทที่สยิบนวับตวัตั้งแตต่ววันททที่คนอยิสราเอลยกออกจากประเทศอทยยิปตต์ 39 เมดืที่ออาโรนสยิตั้นชทวยิตททที่
ภผเขาโฮรต์นวัตั้น มทอายชหนนที่งรจ้อยยทที่สยิบสามปท 40 และกษวัตรยิยต์เมดืองอาราด ชาวคานาอวัน ผผจ้ททที่อยผต่ทางภาค
ใตจ้ในแผต่นดยินคานาอวัน ไดจ้ยยินขต่าววต่าคนอยิสราเอลยกมา 41 และเขายกเดยินจากภผเขาโฮรต์และตวัตั้งคต่าย



ททที่ศวัลโมนาหต์ 42 และเขายกเดยินจากศวัลโมนาหต์ และตวัตั้งคต่ายททที่ปผโนน 43 และเขายกเดยินจากปผโนน 
และตวัตั้งคต่ายททที่โอโบท 44 และเขายกเดยินจากโอโบท มาตวัตั้งคต่ายททที่อยิเยอาบารยิม ในดยินแดนโมอวับ 45 
และเขาออกเดยินจากไอยยิม และตวัตั้งคต่ายททที่ดทโบนกาด 46 และเขายกเดยินจากดทโบนกาด และตวัตั้งคต่ายททที่
อวัลโมนดยิบลาธาอยิม 47 และเขายกเดยินจากอวัลโมนดยิบลาธาอยิม และตวัตั้งคต่ายในภผเขาอาบารยิมหนจ้าเน
โบ 48 และเขายกเดยินจากภผเขาอาบารยิม และตวัตั้งคต่าย ณ ททที่ราบโมอวับ รยิมแมต่นจตั้าจอรต์แดนใกลจ้เมดืองเยรท
โค 49 เขาตวัตั้งคต่ายอยผต่รยิมแมต่นจตั้าจอรต์แดนตวัตั้งแตต่เบธเยชยิโมท ไกลไปจนถนงอาเบลชยิทธยิม ณ ททที่ราบโม
อวับ

บทนทรบนันทขกการเดวินทางของชนชาตวิอวิสราเอลตนัรงแตลตอนทททพวกเขาออกมาจากอทยวิปตรในวนัน
ปนัสกาแรกจนถขงการมาถขงของพวกเขาในทททราบโมอนับซขทงอยถู ลอทกฟากหนขทงของแมลนทร าจอรรแดนตรง
ขข้ามกนับเมสืองเยรทโค มทกลลาวไวข้ในขข้อ 39 วลาอาโรนอายรุ 123 ปทตอนทททเขาสวิรนชทววิตบนภถูเขาโฮรร การ
เดวินทางตลอดทนัรงสททสวิบปทของพวกเขาจขงถถูกบนันทขกไวข้ตามแตลละสถานทททตามทททพระเจข้าทรงนทาพวก
เขาททละกข้าวตลอดทาง

กดว 33:50-53 และพระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสส ณ ททที่ราบโมอวับ รยิมแมต่นจตั้าจอรต์แดน
ใกลจ้เมดืองเยรทโควต่า 51 "จงกลต่าวแกต่คนอยิสราเอลวต่า เมดืที่อเจจ้าขจ้ามแมต่นจตั้าจอรต์แดนเขจ้าไปในแผต่นดยินคา
นาอวัน 52 เจจ้าจงขวับไลต่ชาวเมดืองนวัตั้นออกเสทยทวัตั้งหมดใหจ้พจ้นหนจ้าเจจ้า และทจาลายศยิลารผปแกะสลวัก
ของเขาเสทยใหจ้สยิตั้น และทจาลายรผปเคารพททที่หลต่อของเขาเสทยใหจ้สยิตั้น และทจาลายบรรดาปผชนทยสถาน
สผงของเขาเสทย 53 และเจจ้าจงขวับชาวแผต่นดยินนวัตั้นออก และเขจ้าไปตวัตั้งอยผต่ในนวัตั้น เพราะเราไดจ้ใหจ้แผต่น
ดยินนวัตั้นใหจ้เจจ้าถดือกรรมสยิทธยิธิ์

พระเจข้าตรนัสสนัทงผลานทางโมเสสวลาเมสืทอเขข้าไปในแผลนดวินนนัรนแลข้ว คนอวิสราเอลจะตข้องขนับไลล
ชาวแผลนดวินนนัรนออกไปใหข้หมดและททาลายรถูปภาพและรถูปเคารพของคนเหลลานนัรนพรข้อมกนับทรุกสวิทง
ทททเกททยวขข้องกนับสวิทงเหลลานทร

กดว 33:54 เจจ้าทวัตั้งหลายจงจวับสลากมรดกททที่ดยินนวัตั้นตามครอบครวัวของเจจ้า 
ครอบครวัวททที่ใหญต่เจจ้าจงใหจ้มรดกสต่วนใหญต่ ครอบครวัวททที่ยต่อมเจจ้าจงใหจ้มรดกสต่วนนจ้อย ดยินผดืนใดททที่
สลากตกแกต่คนใด กป็เปป็นของคนนวัตั้น เจจ้าจงรวับมรดกตามตระกผลของบรรพบชรชษของเจจ้า คน
อวิสราเอลจะตข้องแบลงแผลนดวินนนัรนออกเปป็นสลวนๆทลามกลางตระกถูลและครอบครนัวของพวกเขา 



ครอบครนัวทททมทขนาดใหญลกวลากป็ไดข้รนับทททดวินขนาดใหญลกวลาขณะทททครอบครนัวทททมทขนาดเลป็กกวลากป็ไดข้
รนับสลวนแบลงเลป็กกวลา การจนัดสรรทททดวินจะตข้องใชข้ววิธทจนับสลาก

กดว 33:55-56 แตต่ถจ้าเจจ้าทวัตั้งหลายมยิไดจ้ขวับไลต่ชาวเมดืองนวัตั้นออกเสทยใหจ้พจ้นหนจ้าเจจ้า 
ตต่อมาผผจ้ททที่เจจ้าใหจ้เหลดืออยผต่นวัตั้นกป็จะเปป็นอยต่างเสทตั้ยนในนวัยนต์ตาของเจจ้า และเปป็นอยต่างหนามอยผต่ททที่สทขจ้าง
ของเจจ้า และเขาทวัตั้งหลายจะรบกวนเจจ้าในแผต่นดยินททที่เจจ้าเขจ้าอาศวัยอยผต่นวัตั้น 56 และตต่อมาเราจะกระทจา
แกต่เจจ้าทวัตั้งหลายดวังททที่เราคยิดจะกระทจาแกต่เขาทวัตั้งหลายนวัตั้น"

แมข้กระนนัรน พระเจข้ากป็ตรนัสเตสือนคนอวิสราเอลอยลางจรวิงจนังวลาหากพวกเขาไมลยอมขนับไลลชาว
แผลนดวินนนัรนออกไป พวกทททเหลสืออยถูลกป็จะกลายเปป็น “เสทร ยนในนนัยนรตาของเจข้า และเปป็นอยลางหนาม
อยถูลทททสทขข้างของเจข้า และเขาทนัรงหลายจะรบกวนเจข้าในแผลนดวินทททเจข้าเขข้าอาศนัยอยถูลนนัรน” พระเจข้าทรง
เตสือนอทกวลา “และตลอมาเราจะกระททาแกลเจข้าทนัรงหลายดนังทททเราควิดจะกระททาแกลเขาทนัรงหลายนนัรน”

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 34: มรีการใหม้คสาสนัชื่งเกรีชื่ยวกนับการเตรรียมตนัวสสาหรนับการเขม้าไปใน
แผว่นดยินนนันี้น บทนรีนี้แบว่งยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ (1) เขตแดนของแผว่นดยินทรีชื่ทรงสนัญญาไวม้ถถูกบรรยายไวม้ในขม้อ 
1-15 และ (2) คนเหลว่านนันี้นทรีชื่ถถูกแตว่งตนันี้งใหม้แบว่งแผว่นดยินนนันี้นออกเปป็นสว่วนๆถถูกกลว่าวถทึงในขม้อ 16-29

กดว 34:1-15 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 2 “จงบวัญชาคนอยิสราเอลวต่า เมดืที่อเจจ้า
เขจ้าไปในแผต่นดยินคานาอวัน (อวันเปป็นแผต่นดยินททที่เราใหจ้แกต่เจจ้าเปป็นมรดก คดือแผต่นดยินคานาอวันตามเขต
พรมแดนทวัตั้งหมด) นวัตั้น 3 เขตดจ้านใตจ้ของเจจ้านวับจากถยิที่นทชรกวันดารศยินตามดจ้านเอโดม และ
อาณาเขตดจ้านใตจ้ของเจจ้านวัตั้นนวับจากปลายทะเลเกลดือทางดจ้านตะววันออก 4 และอาณาเขตของเจจ้า
จะเลทตั้ยวไปทางใตจ้เนยินสผงอาครวับบยิม ขจ้ามไปยวังศยิน ไปสชดลงททที่ดจ้านใตจ้คาเดชบารเนทย เรดืที่อยไปถนงฮา
ซารวัดดารต์ผต่านเรดืที่อยไปถนงอวัสโมน 5 และอาณาเขตจะเลทตั้ยวจากอวัสโมนถนงแมต่นจตั้าอทยยิปตต์ไปสยิตั้นสชดลง
ททที่ทะเล 6 อาณาเขตตะววันตกเจจ้าจะไดจ้ทะเลใหญต่และฝวัที่งทะเลนวัตั้น นทที่จะเปป็นเขตดจ้านตะววันตกของ
เจจ้า 7 ตต่อไปนทตั้เปป็นอาณาเขตดจ้านเหนดือของเจจ้า คดือจากทะเลใหญต่เจจ้าจงทจาเครดืที่องหมายเรดืที่อยไปถนงภผ
เขาโฮรต์ 8 จากภผเขาโฮรต์เจจ้าจงทจาเครดืที่องหมายเรดืที่อยไปจนถนงทางเขจ้าเมดืองฮามวัท และปลายสชดของ
อาณาเขตดจ้านนทตั้คดือเศดวัด 9 แลจ้วอาณาเขตจะยดืที่นไปถนงศยิโฟรน ไปสยิตั้นสชดททที่ฮาซาเรนวัน นทที่เปป็น
อาณาเขตดจ้านเหนดือของเจจ้า 10 เจจ้าจงทจาเครดืที่องหมายอาณาเขตดจ้านตะววันออกของเจจ้าจากฮาซา
เรนวันถนงเชฟาม 11 และอาณาเขตจะลงมาจากเชฟามถนงรยิบลาหต์ขจ้างตะววันออกของเมดืองอายยิน 



และอาณาเขตจะลงมาถนงไหลต่ทะเลคยินเนเรททางดจ้านตะววันออก 12 และอาณาเขตจะลงมาถนง
แมต่นจตั้าจอรต์แดนสชดลงททที่ทะเลเกลดือ นทที่เปป็นแผต่นดยินของเจจ้าตามอาณาเขตโดยรอบ” 13 โมเสสบวัญชา
คนอยิสราเอลกลต่าววต่า “นทที่เปป็นแผต่นดยินททที่เจจ้าทวัตั้งหลายจะไดจ้จวับสลากรวับเปป็นมรดก ซนที่งพระเยโฮวาหต์
ทรงบวัญชาวต่า ใหจ้ยกใหจ้แกต่ทวัตั้งเกจ้าตระกผลกวับอทกครนที่งตระกผล 14 เพราะวต่าตระกผลคนรผเบนตามเรดือน
บรรพบชรชษ และตระกผลคนกาดตามเรดือนบรรพบชรชษไดจ้รวับมรดกของเขาแลจ้ว คนครนที่งตระกผลมนวัส
เสหต์กป็ไดจ้รวับมรดกของเขาแลจ้วดจ้วย 15 ทวัตั้งสองตระกผลและครนที่งตระกผลนวัตั้นไดจ้รวับมรดกของเขาททที่
ฟากแมต่นจตั้าจอรต์แดนขจ้างนทตั้ใกลจ้เมดืองเยรทโคดจ้านตะววันออก ทางดวงอาทยิตยต์ขนตั้น”

ครขทงแรกของบทททท 34 ของหนนังสสือกนันดารววิถทกลลาวถขงการทททพระเจข้าทรงก ทาหนดเขตแดน
ของแผลนดวินนนัรนสทาหรนับการพวิชวิตทททจะมทขขรน เขตแดนดข้านใตข้ของอวิสราเอลจะตข้องนนับจากคาเดชบาร
เนทย (ถวิทนทรุรกนันดารศวิน) ไปจนถขงทะเลตายและเรสืทอยไปถขงทะเลเมดวิเตอรรเรเนทยนซขทงกลายเปป็น
เขตแดนดข้านตะวนันตกของพวกเขา เขตแดนดข้านเหนสือของพวกเขาจะยสืทนตลอดแนวของประเทศ
เลบานอนในปนัจจรุบนันไปจนถขงประเทศซทเรทยในปนัจจรุบนัน จากนนัรนเขตแดนนทร จะตลอลงมาทางใตข้และ
กลายเปป็นเขตแดนดข้านตะวนันออก มนันโอบลข้อมเมสืองกวิเลอาดและพสืรนทททอสืทนๆทททอยถูลฝนัทงตะวนันออกของ
แมลนทร าจอรรแดน แผลนดวินทททพระเจข้าประทานใหข้แกลคนอวิสราเอลในตอนนนัรนกป็มทขนาดพอๆกนับ
เขตแดนในปนัจจรุบนันของพวกเขายกเวข้นการทททพวกเขากป็ครอบครองดวินแดนทททอยถู ลฝนัทงตะวนันออกของ
แมลนทร าจอรรแดนดข้วยซขทงอยถูลในรนัฐจอรรแดนปนัจจรุบนัน

กดว 34:16-29 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 17 “ตต่อไปนทตั้เปป็นชดืที่อบชคคลททที่จะแบต่ง
ดยินแดนแกต่เจจ้าทวัตั้งหลาย คดือเอเลอาซารต์ปชโรหยิต และโยชผวาบชตรชายนผน 18 ทต่านจงนจาประมชขของ
คนทชกตระกผลไป แบต่งดยินแดนเพดืที่อเปป็นมรดก 19 ตต่อไปนทตั้เปป็นชดืที่อของประมชขเหลต่านวัตั้น คาเลบบชตร
ชายเยฟชนเนหต์ จากตระกผลยผดาหต์ 20 เชมผเอลบชตรชายอวัมมทฮผด จากตระกผลคนสยิเมโอน 21 เอลทดาด
บชตรชายคยิสโลน จากตระกผลเบนยามยิน 22 จากตระกผลคนดานมทประมชขคนหนนที่ง ชดืที่อบชคคทบชตรชาย
โยกลท 23 จากลผกหลานของโยเซฟ จากตระกผลคนมนวัสเสหต์ มทประมชขชดืที่อฮวันนทเอลบชตรชาย
เอโฟด 24 และจากตระกผลคนเอฟราอยิมมทประมชขคนหนนที่งชดืที่อเคมผเอลบชตรชายชยิฟทาน 25 จากตระ
กผลคนเศบผลชนมทประมชขคนหนนที่งชดืที่อเอลทซาฟานบชตรชายปารนาค 26 จากตระกผลคนอยิสสาคารต์ มท
ประมชขคนหนนที่งชดืที่อปวัลททเอลบชตรชายอวัสซาน 27 และจากตระกผลคนอาเชอรต์มทประมชขคนหนนที่งชดืที่อ
อาหยิฮผดบชตรชายเชโลมท 28 จากตระกผลคนนวัฟทาลทมทประมชขคนหนนที่งชดืที่อเปดาเฮลบชตรชายอวัมมทฮผด” 



29 บชคคลเหลต่านทตั้เปป็นคนททที่พระเยโฮวาหต์ทรงบวัญชาใหจ้แบต่งมรดกใหจ้คนอยิสราเอลในแผต่นดยินคานา
อวัน

พระเจข้าทรงมทคทาสนัทงเพวิทมเตวิมแกลพวกผถูข้นทาของชนชาตวินนัรนหลนังจากเขข้าไปในแผลนดวินนนัรนแลข้ว 
ผถูข้นทาหลนักสองคนของชนชาตวินนัรนจะตข้องเปป็นเอเลอาซารรในฐานะปรุโรหวิตและโยชถูวาบรุตรชายของ
นถูน นอกจากนทร  ประมรุขคนหนขทงจะตข้องถถูกแตลงตนัรงจากแตลละตระกถูลสทาหรนับการพวิชวิตดวินแดนนนัรน ททท
โดดเดลนกป็คสือ คาเลบบรุตรชายเยฟรุนเนหรถถูกแตลงตนัรงใหข้เปป็นประมรุขของตระกถูลยถูดาหร

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 35: เมชองตว่างๆสสาหรนับคนเลวรีและเมชองลรีนี้ภนัยตว่างๆถถูกกสาหนดไวม้
ในบทนรีนี้ บทนรีนี้แบว่งยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ (1) เมชองตว่างๆของคนเลวรีในขม้อ 1-8; (2) เมชองลรีนี้ภนัยตว่างๆทรีชื่ถถูก
กสาหนดไวม้ในขม้อ 9-15 และ (3) กฎหมายแพว่งเกรีชื่ยวกนับการฆาตกรรมในขม้อ 16-34

กดว 35:1-8 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสส ณ ททที่ราบโมอวับ รยิมแมต่นจตั้าจอรต์แดนใกลจ้
เมดืองเยรทโควต่า 2 "จงบวัญชาคนอยิสราเอล ใหจ้เขายกเมดืองใหจ้คนเลวทไดจ้อาศวัยอยผต่จากมรดกททที่เขาไดจ้รวับ
นวัตั้นบจ้าง และยกทชต่งหญจ้ารอบๆเมดืองนวัตั้นใหจ้คนเลวทดจ้วย 3 ใหจ้เมดืองนวัตั้นเปป็นของเขาเพดืที่อจะไดจ้อาศวัยอยผต่ 
ใหจ้ทชต่งหญจ้าเพดืที่อฝผงสวัตวต์และทรวัพยต์สยิที่งของและสวัตวต์ทวัตั้งสยิตั้นของเขา 4 ทชต่งหญจ้าของเมดืองททที่เจจ้ายกใหจ้
แกต่คนเลวทนวัตั้นใหจ้มทเขตจากกจาแพงเมดืองและหต่างออกไปหนนที่งพวันศอกโดยรอบ 5 และเจจ้าจงววัด
ภายนอกเมดืองสองพวันศอกเปป็นดจ้านตะววันออก สองพวันศอกเปป็นดจ้านใตจ้ สองพวันศอกเปป็นดจ้าน
ตะววันตก สองพวันศอกเปป็นดจ้านเหนดือ ใหจ้ตวัวเมดืองอยผต่กลาง นทที่เปป็นทชต่งหญจ้าประจจาเมดืองเหลต่า
นวัตั้น 6 เมดืองซนที่งเจจ้าจะยกใหจ้แกต่คนเลวท คดือ เมดืองลทตั้ภวัยหกเมดือง ซนที่งเจจ้าจะอนชญาตใหจ้คนฆต่าคนหนทไป
อยผต่ และเจจ้าจงเพยิที่มใหจ้เขาอทกสทที่สยิบสองเมดือง 7 เมดืองทวัตั้งหมดททที่เจจ้ายกใหจ้คนเลวทเปป็นสทที่สยิบแปดหวัวเมดือง
มททชต่งหญจ้าตามเมดืองดจ้วย 8 และหวัวเมดืองททที่เจจ้าจะใหจ้เขาจากกรรมสยิทธยิธิ์ของคนอยิสราเอลนวัตั้น จาก
ตระกผลใหญต่เจจ้ากป็เอาเมดืองมากหนต่อย จากตระกผลยต่อมเจจ้ากป็เอาเมดืองนจ้อยหนต่อย ทชกตระกผลตามสต่วน
ของมรดกซนที่งเขาไดจ้รวับ ใหจ้ยกใหจ้แกต่คนเลวท"

เมสืทอไดข้เขข้าไปและพวิชวิตแผลนดวินททททรงสนัญญานนัรนแลข้ว พระเจข้ากป็ตรนัสสนัทงผลานทางโมเสสวลา
แตลละตระกถูลจะตข้องจนัดหาเมสืองตลางๆเพสืทอเปป็นทททอาศนัยของคนเลวท พวกเขาจะตข้องจนัดหาทททดวินรอบๆ
แตลละเมสืองไวข้เปป็น 'ทรุลงหญข้า' นนัทนคสือ ทรุลงหญข้าสทาหรนับเปป็นอาหารของบรรดาฝถูงสนัตวรของพวกเขา 'ทรุลง
หญข้า' นทร จะตข้องมทเขตยสืทนออกไปจากเมสืองหนขทงพนันศอก (1,500 ฟรุต) รนัศมทโดยรวม 2,000 ศอกจะ



ตข้องยสืทนออกไปจากเมสืองเหลลานทร  (3,000 ฟรุต) บางคนควิดวลาระยะหลางทททเพวิทมเขข้ามานทรมทไวข้สทาหรนับสวน
ผนัก สวนผลไมข้ และสวนองรุลนทททคนเลวทอาจปลถูก

เมสืองทนัรงหมด 48 เมสืองและทรุลงหญข้าทททตวิดกนับมนันจขงตข้องถถูกยกใหข้แกลคนเลวท จากเมสืองเหลลานทร  
หกเมสืองถถูกกทาหนดใหข้เปป็นเมสืองลทรภนัยซขทงเปป็นทททๆคนเหลลานนัรนทททมทความผวิดโทษฐานฆลาคนตาย
สามารถหนทไปลทรภนัยไดข้ การยกเมสืองเหลลานทร ใหข้แกลคนเลวทจะตข้องเปป็นตามสนัดสลวนของขนาดของ
ตระกถูลเหลลานนัรน ตระกถูลทททใหญลกวลาจะตข้องใหข้เมสืองเยอะกวลา ตระกถูลทททเลป็กกวลากป็ใหข้นข้อยกวลา

กดว 35:9-15 พระเยโฮวาหต์ตรวัสกวับโมเสสวต่า 10 “จงกลต่าวแกต่คนอยิสราเอลวต่า เมดืที่อ
เจจ้าทวัตั้งหลายขจ้ามแมต่นจตั้าจอรต์แดน เขจ้าในแผต่นดยินคานาอวัน 11 เจจ้าจงเลดือกเมดืองใหจ้เปป็นเมดืองลทตั้ภวัย
สจาหรวับเจจ้า เพดืที่อคนททที่ไดจ้ฆต่าคนดจ้วยมยิไดจ้เจตนาจะหลบหนทไปอยผต่ททที่นวัที่นกป็ไดจ้ 12 ใหจ้เมดืองเหลต่านวัตั้นเปป็น
เมดืองลทตั้ภวัยจากผผจ้ททที่อาฆาต เพดืที่อมยิใหจ้คนฆต่าคนจะตจ้องตายกต่อนททที่เขาจะยดืนตต่อหนจ้าชชมนชมชนเพดืที่อรวับ
การพยิพากษา 13 และเมดืองททที่เจจ้ายกไวจ้นวัตั้นใหจ้เปป็นเมดืองลทตั้ภวัยหกเมดือง 14 เจจ้าจงใหจ้ทางฟากแมต่นจตั้า
จอรต์แดนขจ้างนทตั้สามเมดือง และอทกสามเมดืองในแผต่นดยินคานาอวัน ใหจ้เปป็นเมดืองลทตั้ภวัย 15 ทวัตั้งหกเมดืองนทตั้
ใหจ้เปป็นเมดืองลทตั้ภวัยของคนอยิสราเอลและสจาหรวับคนตต่างดจ้าว และสจาหรวับคนททที่อาศวัยอยผต่ทต่ามกลางเขา 
เพดืที่อคนหนนที่งคนใดททที่ไดจ้ฆต่าเขาโดยมยิไดจ้เจตนาจะไดจ้หลบหนทไปททที่นวัที่น

กลลาวอยลางเจาะจงกป็คสือ จากทนัรงหกเมสืองนทรทททถถูกกทาหนดใหข้เปป็นเมสืองลทรภนัย จะตข้องมทสามเมสือง
ทททอยถูล 'ฝนัทงคานาอนัน' ของแมลนทร าจอรรแดน และอทกสามเมสืองจะตข้องอยถูลอทกฝนัทง

กดว 35:16-21 ถจ้าผผจ้ใดตทเขาดจ้วยเครดืที่องมดือเหลป็กจนคนนวัตั้นถนงตาย ผผจ้นวัตั้นเปป็นฆาตกร 
ใหจ้ประหารชทวยิตฆาตกรนวัตั้นเสทยเปป็นแนต่ 17 ผผจ้ใดทชบเขาใหจ้ลจ้มลงดจ้วยกจ้อนหยินในมดือขนาดฆต่าคนไดจ้ 
และเขาถนงตาย ผผจ้นวัตั้นเปป็นฆาตกร ใหจ้ประหารชทวยิตฆาตกรนวัตั้นเสทยเปป็นแนต่ 18 หรดือผผจ้ใดใชจ้อาวชธไมจ้ททที่
อยผต่ในมดือขนาดฆต่าคนไดจ้ตทเขาลจ้มลงและคนนวัตั้นถนงตาย ผ ผจ้นวัตั้นเปป็นฆาตกร ใหจ้ประหารชทวยิตฆาตกร
นวัตั้นเสทยเปป็นแนต่ 19 ใหจ้ผผจ้อาฆาตโลหยิตเองเปป็นผผจ้ประหารชทวยิตฆาตกรนวัตั้น ถจ้าผผจ้อาฆาตพบเขาเมดืที่อใดกป็
ใหจ้ประหารชทวยิตเสทย 20 แตต่ถจ้าผผจ้ใดแทงเขาดจ้วยความเกลทยดชวัง หรดือซชต่มคอยขวจ้างเขาจนเขาตาย 21
หรดือเพราะเปป็นศวัตรผกวันชกเขาลจ้มลง จนเขาตาย ใหจ้ประหารชทวยิตผผจ้ททที่ชกเขานวัตั้นเสทยเปป็นแนต่ ดจ้วยวต่า
เขาเปป็นฆาตกร เมดืที่อผผจ้อาฆาตโลหยิตพบเขาเมดืที่อใด กป็ใหจ้ประหารชทวยิตฆาตกรนวัตั้นเสทย

กฎหมายแพลงเกททยวกนับการฆาตกรรมและการเปป็นผถูข้ฆลาคนถถูกกลลาวถขงเพวิทมเตวิม ผถูข้ทททตทอทกคน 
“ดข้วยเครสืทองมสือเหลป็กจนคนนนัรนถขงตาย” จะตข้องถถูกถสือวลาเปป็นฆาตกรและเขาตข้องถถูกประหารชทววิต 



หากผถูข้ใดใชข้หวินกข้อนหนขทงหรสืออาวรุธททาดข้วยไมข้และททาใหข้อทกคนถขงแกลความตาย เขากป็จะตข้องถถูก
ประหารชทววิตในฐานะฆาตกรเชลนกนัน นอกจากนทร  “ใหข้ผถูข้อาฆาตโลหวิตเองเปป็นผถูข้ประหารชทววิต
ฆาตกรนนัรน ถข้าผถูข้อาฆาตพบเขาเมสืทอใดกป็ใหข้ประหารชทววิตเสทย” ทททรวมอยถูลในนวิยามของคทาวลาฆาตกรรม
นทรดข้วยคสือ การใชข้มสือฆลาผถูข้อสืทน

กดว 35:22-25 แตต่ถจ้าผผจ้ใดโดยมยิไดจ้เปป็นศวัตรผกวันแทงเขาทวันทท หรดือเอาอะไรขวจ้างเขา
โดยมยิไดจ้คอยซชต่มดวักอย ผต่ 23 หรดือใชจ้กจ้อนหยินขนาดฆต่าคนไดจ้ขวจ้างถผกเขาเขจ้าโดยมยิไดจ้เหป็น และเขาถนง
ตาย และเขามยิไดจ้เปป็นศวัตรผ และมยิไดจ้มชต่งทจารจ้ายเขา 24 กป็ใหจ้ชชมนชมชนตวัดสยินความระหวต่างผผจ้ฆต่าและผผจ้
อาฆาตโลหยิตตามคจาตวัดสยินนทตั้ 25 ใหจ้ชชมนชมชนชต่วยผผจ้ฆต่าใหจ้พจ้นจากมดือผผจ้อาฆาตโลหยิต ใหจ้ชชมนชมชน
พาตวัวเขากลวับไปถนงเมดืองลทตั้ภวัยซนที่งเขาไดจ้หนทไปอยผต่นวัตั้น ใหจ้เขาอยผต่ททที่นวัที่นจนกวต่ามหาปชโรหยิตผผจ้ไดจ้ถผกเจยิม
ไวจ้ดจ้วยนจตั้ามวันบรยิสชทธยิธิ์ถนงแกต่ความตาย

อยลางไรกป็ตาม หากผถูข้ใดเสทยชทววิตโดยบนังเอวิญดข้วยนทรามสือของอทกคน บรรดาผถูข้นทาของชรุมนรุม
ชนจะตข้องตนัดสวิน หากพวกเขาถสือวลามนันเปป็นการฆลาคน ผถูข้ทททมทความผวิดจะตข้องถถูกมอบใหข้แกลเมสืองลทร
ภนัย เขาจขงจะตข้องอาศนัยอยถูลทททนนัทนจนกวลามหาปรุโรหวิตทททดทารงตทาแหนลงอยถูลเสทยชทววิต

กดว 35:26-28 แตต่ถจ้าผผจ้ฆต่าคนออกไปพจ้นเขตเมดืองลทตั้ภวัย ซนที่งเขาหนทเขจ้าไปอยผต่ในเวลา
ใด 27 และผผจ้อาฆาตโลหยิตพบเขานอกเขตเมดืองลทตั้ภวัย และผผจ้อาฆาตโลหยิตไดจ้ฆต่าผผจ้ฆต่าคนนวัตั้นเสทย ผผจ้
อาฆาตโลหยิตจะไมต่มทความผยิดเนดืที่องดจ้วยโลหยิตตกของเขา 28 เพราะวต่าชายผผจ้นวัตั้นตจ้องอยผต่ในเขตเมดือง
ลทตั้ภวัยจนมหาปชโรหยิตถนงแกต่ความตาย ภายหลวังเมดืที่อมหาปชโรหยิตถนงแกต่ความตายแลจ้ว ผผจ้ฆต่าคนนวัตั้นจะ
กลวับไปยวังแผต่นดยินททที่เขาถดือกรรมสยิทธยิธิ์อยผต่กป็ไดจ้

อยลางไรกป็ตาม หากผถูข้ฆลาคนไมลไดข้อยถูลตลอไปในเมสืองลทรภนัยและผถูข้อาฆาตโลหวิตพบเขาและฆลา
เขา ผถูข้อาฆาตโลหวิตกป็จะไมลถถูกถสือวลามทความผวิด อยลางไรกป็ตาม หลนังจากมหาปรุโรหวิตเสทยชทววิต ผถูข้ฆลา
คนกป็สามารถกลนับไปยนังบข้านเดวิมของตนในฐานะเสรทชนไดข้

กดว 35:29-34 สยิที่งเหลต่านทตั้ควรเปป็นกฎเกณฑต์แหต่งคจาตวัดสยินของเจจ้าตลอดชวัที่วอายชของ
เจจ้าในททที่อาศวัยทวัตั้งปวงของเจจ้า 30 ผผจ้ใดฆต่าเขาตาย ใหจ้ประหารชทวยิตฆาตกรนวัตั้นเสทยตามปากของ
พยาน แตต่อยต่าประหารชทวยิตผผจ้ใดดจ้วยมทพยานปากเดทยว 31 ยยิที่งกวต่านวัตั้นอทก เจจ้าอยต่ารวับคต่าไถต่ชทวยิตของ
ฆาตกรผผจ้มทความผยิดถนงตายนวัตั้น แตต่เขาตจ้องตายแนต่ 32 และเจจ้าอยต่ารวับคต่าไถต่คนททที่หลบหนทไปยวังเมดือง
ลทตั้ภวัยเพดืที่อใหจ้กลวับมาอยผต่ในแผต่นดยินของเขากต่อนททที่มหาปชโรหยิตสยิตั้นชทวยิต 33 ดวังนวัตั้นเจจ้าจนงไมต่กระทจาใหจ้



แผต่นดยินททที่เจจ้าทวัตั้งหลายอาศวัยอยผต่มทมลทยิน เพราะวต่าโลหยิตทจาใหจ้แผต่นดยินเปป็นมลทยิน และไมต่มทสยิที่งใดททที่
จะชจาระแผต่นดยินใหจ้หมดมลทยินททที่เกยิดขนตั้นเพราะโลหยิตตกในแผต่นดยินนวัตั้นไดจ้ นอกจากโลหยิตของผผจ้ททที่
ทจาใหจ้โลหยิตตก 34 เจจ้าอยต่ากระทจาใหจ้เกยิดมลทยินในแผต่นดยินททที่เจจ้าอาศวัยอยผต่ ททที่เราอยผต่ทต่ามกลาง เพราะ
วต่าเราคดือพระเยโฮวาหต์อยผต่ทต่ามกลางคนอยิสราเอล”

ความยรุตวิธรรมจขงจะตข้องถถูกรนักษาไวข้ในแผลนดวินนนัรน การฆาตกรรมจะตข้องเปป็นการกระททา
ผวิดทททมทโทษประหารชทววิต ผถูข้ใดทททหนทไปยนังเมสืองลทรภนัยกป็ไมลสามารถถถูกไถลตนัวจากทททนนัทนไดข้ คทาทททแปลวลา 
คต่าไถต่ (โคเฟอรร์) หมายถขง การชทาระเงวินเปป็นคลาไถล การททาใหข้โลหวิตตกอยลางอยรุตวิธรรมจะททาใหข้แผลน
ดวินของพวกเขาเปป็นมลทวินไป คนอวิสราเอลจขงถถูกก ทาชนับอยลางแขป็งขนันมวิใหข้ททาใหข้แผลนดวินของตน
เปป็นมลทวินไปโดยการลข้างแคข้นอยลางอยรุตวิธรรมหรสือการไมลใสลใจตลอความยรุตวิธรรม พระเจข้าทรง
เตสือนพวกเขาใหข้ระลขกอทกครนัร งวลา “เราคสือพระเยโฮวาหรอยถูลทลามกลางคนอวิสราเอล”

*****

ภนำพรวมของกกันดนำรววิถถ 36: บทสสุดทม้ายของหนนังสชอกนันดารวยิถรีพถูดถทึงกฎระเบรียบเพยิชื่มเตยิม
เกรีชื่ยวกนับมรดกตว่างๆ บทนรีนี้แบว่งยว่อยไดม้ดนังนรีนี้ (1) เรชชื่องมรดกของบสุตรสาวของเศโลเฟหนัดในขม้อ 1-4; 
(2) คสาตนัดสยินทรีชื่วว่าบสุตรสาวเหลว่านนันี้นของเศโลเฟหนัดจะตม้องแตว่งงานกนับคนในตระกถูลเดรียวกนันในขม้อ
5-12 และบทสรสุปของหนนังสชอเลว่มนรีนี้ในขม้อ 13 

กดว 36:1-4 หวัวหนจ้าครอบครวัวคนกยิเลอาด บชตรชายของมาคทรต์ ผผจ้เปป็นบชตรชาย
ของมนวัสเสหต์ ครอบครวัวตต่างๆของบชตรชายโยเซฟ เขจ้ามาใกลจ้และพผดตต่อหนจ้าโมเสสและตต่อหนจ้า
ประมชข คดือบรรดาหวัวหนจ้าคนอยิสราเอล 2 เขาพผดวต่า "พระเยโฮวาหต์ไดจ้บวัญชาเจจ้านายของขจ้าพเจจ้า
ใหจ้จวับสลากยกแผต่นดยินใหจ้เปป็นมรดกแกต่คนอยิสราเอล และเจจ้านายของขจ้าพเจจ้าไดจ้รวับบวัญชาจากพระ
เยโฮวาหต์ใหจ้ยกมรดกของเศโลเฟหวัดพทที่นจ้องของเราแกต่บชตรสาวของเขา 3 ถจ้าเธอทวัตั้งหลายแตต่งงาน
กวับบชตรชายทวัตั้งหลายของคนอยิสราเอลตระกผลอดืที่นแลจ้ว สต่วนมรดกของบรรพบชรชษของเราจะเพยิที่มใหจ้
กวับมรดกของคนตระกผลททที่เธอไปอยผต่ดจ้วย เพราะฉะนวัตั้นจนงเปป็นการททที่นจามรดกไปจากสต่วนททที่เปป็นของ
เรา 4 และเมดืที่อถนงปทเสทยงแตรของคนอยิสราเอล มรดกททที่เปป็นสต่วนของเธอกป็จะถผกยกไปเพยิที่มเขจ้ากวับ
สต่วนของตระกผลททที่เธอไปอยผต่ดจ้วย จนงเปป็นการททที่นจาสต่วนมรดกของเธอไปจากสต่วนมรดกของตระก ผล
บยิดาของเรา"



พวกผถูข้นทาของตระกถูลมนนัสเสหรยกเรสืทองบรรดาบรุตรสาวของเศโลเฟหนัดมากลลาวอทกครนัร ง บวิดา
ของพวกเธอซขทงเปป็นคนตระกถูลมนนัสเสหรไดข้สวิรนชทววิตแลข้ว พวกเธอไดข้มาหาโมเสสในกนันดารววิถท 
27:1-11 และโมเสสไดข้ตนัดสวินวลาพวกเธอสามารถไดข้รนับมรดกของบวิดาของพวกเธอไดข้ พวกผถูข้นทา
ของตระกถูลมนนัสเสหรเปป็นกนังวลวลาหากหญวิงเหลลานทร แตลงงานกนับคนนอกตระกถูล ตระกถูลมนนัสเสหรกป็
จะเสทยทททดวินสลวนทททควรตกเปป็นมรดกประจทาตระกถูลของพวกเขาไป

กดว 36:5-9 และโมเสสบวัญชาคนอยิสราเอลตามพระดจารวัสของพระเยโฮวาหต์วต่า 
"ตระกผลคนโยเซฟพผดถผกตจ้องแลจ้ว 6 นทที่คดือสยิที่งททที่พระเยโฮวาหต์ทรงบวัญชาเกทที่ยวกวับบชตรสาวของ
เศโลเฟหวัด ซนที่งวต่า `จงใหจ้เธอแตต่งงานกวับใครททที่เธอพอใจ แตต่เธอตจ้องแตต่งงานกวับคนภายใน
ครอบครวัวตระกผลบยิดาของเธอ 7 ดวังนทตั้แหละสต่วนมรดกของคนอยิสราเอลจะไมต่ถผกโยกยจ้ายจาก
ตระกผลหนนที่งไปใหจ้อทกตระกผลหนนที่ง คนอยิสราเอลทชกคนตจ้องอยผต่ในททที่มรดกแหต่งตระกผลบรรพบชรชษ
ของตน 8 และบชตรสาวทชกคนผผจ้รวับกรรมสยิทธยิธิ์มรดกในตระกผลคนอยิสราเอลตระกผลใด ใหจ้เปป็น
ภรรยาของคนใดคนหนนที่งในครอบครวัวในตระกผลบยิดาของตน เพดืที่อคนอยิสราเอลทชกคนจะถดือ
กรรมสยิทธยิธิ์มรดกของบยิดาของเขา 9 ดวังนวัตั้นจะไมต่มทมรดกททที่ถผกโยกยจ้ายจากตระกผลหนนที่งไปยวังอทก
ตระกผลหนนที่ง เพราะวต่าคนอยิสราเอลแตต่ละตระกผลควรคงอยผต่ในททที่มรดกของตน'"

เหป็นไดข้ชนัดวลาโมเสสนทาเรสืทองนทร ไปทถูลองครพระผถูข้เปป็นเจข้าดนังทททระบรุไวข้ในขข้อ 5 เขากลนับมา
พรข้อมคทาตอบทททวลาบรุตรสาวเหลลานนัรนของเศโลเฟหนัดจะตข้องแตลงงานกนับคนในตระกถูลมนนัสเสหร
เทลานนัรนหากพวกเธอตข้องการทททจะรนักษามรดกของตนไวข้ นอกจากนทร  คทาตนัดสวินนทรกป็ตข้องประยรุกตรใชข้
กนับทรุกตระกถูลดข้วย หญวิงคนใดทททมทมรดก (เพราะการเสทยชทววิตของบวิดาของเธอหรสือสามทของเธอ) จะ
ตข้องแตลงงานกนับคนในตระกถูลนนัรนๆเทลานนัรน

กดว 36:10-12 พระเยโฮวาหต์ทรงบวัญชาโมเสสอยต่างไร บชตรสาวทวัตั้งหลายของ
เศโลเฟหวัดกป็กระทจาอยต่างนวัตั้น 11 เพราะวต่ามาลาหต์ ททรซาหต์ โฮกลาหต์ มยิลคาหต์ และโนอาหต์ บชตรสาว
ของเศโลเฟหวัด ไดจ้แตต่งงานกวับบชตรชายทวัตั้งหลายของพทที่นจ้องแหต่งบยิดาของตน 12 เธอไดจ้แตต่งงานกวับ
ครอบครวัวคนมนวัสเสหต์บชตรชายของโยเซฟ และสต่วนมรดกของเธอกป็คงอยผต่ในตระกผลแหต่ง
ครอบครวัวบยิดาของเธอ ดข้วยเหตรุนทร  พวกบรุตรสาวของเศโลเฟหนัดจขงแตลงงานกนับผถูข้ชายในตระกถูล
มนนัสเสหรและโดยเฉพาะผถูข้ชายทททเปป็นญาตวิก นับบวิดาของพวกเธอโดยตรง



กดว 36:13 ขจ้อความเหลต่านทตั้เปป็นบทบวัญญวัตยิและคจาตวัดสยินซนที่งพระเยโฮวาหต์ไดจ้
ทรงบวัญชาทางโมเสสแกต่คนอยิสราเอล ณ ททที่ราบโมอวับ รยิมแมต่นจตั้าจอรต์แดนใกลจ้เมดืองเยรทโค หนนังสสือ
กนันดารววิถทจขงจบลงดข้วยประการฉะนทร  มนันครอบคลรุม “บทบนัญญนัตวิและคทาตนัดสวิน ซขทงพระเยโฮวาหร
ไดข้ทรงบนัญชาทางโมเสสแกลคนอวิสราเอล ณ ทททราบโมอนับ รวิมแมลนทร าจอรรแดนใกลข้เมสืองเยรทโค” 
หนนังสสือพระราชบนัญญนัตวิจะรวมถขงรายละเอทยดเพวิทมเตวิมบางอยลางและการตทความพระราชบนัญญนัตวิ
เปป็นครนัร งทททสองดข้วย จากนนัรน การพวิชวิตแผลนดวินนนัรนจะเรวิทมตข้นขขรนดนังทททมทระบรุไวข้ในหนนังสสือโยชถูวา


