
หนา 271กันดารวิถี
การนับบรรดาผูชาย

ท่ีสามารถเขาสงครามได

1ณ วันที่หนึ่ งเดือนที่สองปที่
สอง ตั้ งแตเขาทั้งหลายออก

จากประเทศอียิปต พระเยโฮ-
วาหตรัสกับโมเสสในพลับพลา
แหงชุมนุม ณ ถิ่นทุรกันดาร
ซีนายวา
2"เจาจงนับชุมนุมชนอิสราเอล
ทั้งหมดตามครอบครัวตามเรือน
บรรพบุรุษตามจํานวนรายชื่ อผู
ชายเรียงตัวทุกคน
3ตั้ งแต อายุ ได ย่ี สิ บป ข้ึ นไป
บรรดาคนที่ ออกรบได ในกอง
ทัพพวกอิสราเอล เจากับอาโรน
จงจั ดตั้ ง เขาทั้ งหลายไว เป น
กองๆ
4และจงมีคนอยูดวยเจาจากทุก
ตระกูล ทุกคนนั้นใหเปนหัว
หนาในเรือนบรรพบุรุษของเขา
5และเหลานี้ คือชื่ อชายทั้ งปวง
ที่ จะยืนอยูกับเจาคือ เอลีซูร
บุตรชายเชเดเออร จากตระกูล
รูเบน
6 เชลู มิ เอลบุตรชายศู ริชั ดดั ย
จากตระกูลสิเมโอน
7นาโชนบุ ตรชายอั มมี นาดั บ
จากตระกูลยูดาห
8 เนธันเอลบุตรชายศุอาร จาก
ตระกูลอิสสาคาร
9 เอลีอับบุตรชายเฮโลน จาก

ตระกูลเศบูลุน
10 จากลูกหลานของโยเซฟ มี
เอลีชามาบุตรชายอัมมีฮูด จาก
ตระกูลเอฟราอิม และกามาลิ-
เอลบุตรชายเปดาซูร จากตระ-
กูลมนัสเสห
11 อาบีดัน บุตรชายกิเดโอนี
จากตระกูลเบนยามิน
12 อาหิ เยเซอร บุตรชายอัมมี-
ชัดดัย จากตระกูลดาน
13 ปากีเอล บุตรชายโอคราน
จากตระกูลอาเชอร
14 เอลียาสาฟบุตรชายเดอูเอล
จากตระกูลกาด
15 อาหิราบุตรชายเอนัน จาก
ตระกูลนัฟทาลี"
16 คนเหล านี้ เปนคนที่ ชุมนุม
ชนเลื อกให เป นประมุ ขแห ง
ตระกูลของบรรพบุ รุษของเขา
เปนหั วหนาคนอิสราเอลที่ นับ
เปนพันๆ
17 โมเสสและอาโรนได นําคน
เหลานี้ที่ระบุชื่อมาแลว
18 และในวันที่หนึ่ งเดือนที่สอง
คนเหลานี้ ก็เรียกประชุมชนทั้ ง
หมด เขามาข้ึนทะเบียนตาม
ครอบครัวและตามเรือนบรรพ-
บุรุษ ตามจํานวนรายชื่อเรียงตัว
คนทั้ งปวงที่มีอายุตั้ งแต ย่ีสิบป
ข้ึนไป
19 ตามที่ พระเยโฮวาหตรัสสั่ ง

(1) อพย 19:1; 25:22; 40:2, 17 (2) อพย 30:12-13; 38:26; กดว 26:2, 63-64
(3) อพย 30:14; 38:26 (14) กดว 2:14 (16) อพย 18:21, 25; กดว 7:2; 16:2
(17) อสย 43:1 (18) อสร 2:59; ฮบ 7:3
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หนา 272
โมเสสไว ทานจึงนับคนที่ ถิ่ น
ทุรกันดารซีนายดังนี้
20 คนรู เบนบุตรหัวปของอิส-
ราเอล โดยพงศพันธุ ของเขา
ตามครอบครัวตามเรือนบรรพ-
บุรุษ ตามจํานวนรายชื่ อผู ชาย
เรียงตัวทุกคนที่มีอายุตั้ งแต ย่ี-
สิบปข้ึนไปที่ออกรบไดทั้งหมด
21 จํานวนคนในตระกู ลรู เบน
เปนสี่หมื่นหกพันหารอยคน
22 คนสิเมโอน โดยพงศพันธุ
ของเขา ตามครอบครัว ตาม
เรือนบรรพบุรุษ ทุกคนที่เขานับ
ตามจํานวนรายชื่อผูชายเรียงตัว
ทุกคนที่ มีอายุตั้ งแต ย่ี สิบป ข้ึ น
ไปที่ออกรบไดทั้งหมด
23 จํานวนคนในตระกูลสิเมโอน
เปนหาหมื่นเกาพันสามรอยคน
24 คนกาด โดยพงศพันธุ ของ
เขา ตามครอบครัว ตามเรือน
บรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่ อ
คนที่มีอายุตั้ งแต ย่ีสิบปข้ึนไปที่
ออกรบไดทั้งหมด
25 จํานวนคนในตระกู ลกาด
เปนสี่หมื่นหาพันหกรอยหาสิบ
คน
26 คนยูดาห โดยพงศพันธุของ
เขา ตามครอบครัว ตามเรือน
บรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่ อ
คนที่มีอายุตั้ งแต ย่ีสิบปข้ึนไปที่
ออกรบไดทั้งหมด
27 จํานวนคนในตระกูลยูดาห

เปนเจ็ดหมื่นสี่พันหกรอยคน
28 คนอิสสาคาร โดยพงศพันธุ
ของเขา ตามครอบครัว ตาม
เรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวน
รายชื่ อคนที่มีอายุตั้ งแต ย่ี สิบป
ข้ึนไปที่ออกรบไดทั้งหมด
29 จํานวนคนในตระกูลอิสสา-
คาร เปนหาหมื่นสี่พันสี่รอยคน
30 คนเศบูลุน โดยพงศพันธุ
ของเขา ตามครอบครัว ตาม
เรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวน
รายชื่ อคนที่มีอายุตั้ งแต ย่ี สิบป
ข้ึนไปที่ออกรบไดทั้งหมด
31 จํานวนคนในตระกูลเศบูลุน
เปนหาหมื่นเจ็ดพันสี่รอยคน
32 จากลูกหลานของโยเซฟ คือ
คนเอฟราอิม โดยพงศพันธุของ
เขา ตามครอบครัว ตามเรือน
บรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่ อ
คนที่มีอายุตั้ งแต ย่ีสิบปข้ึนไปที่
ออกรบไดทั้งหมด
33 จํานวนคนตระกูลเอฟราอิม
เปนสี่หมื่นหารอยคน
34 คนมนัสเสห โดยพงศพันธุ
ของเขา ตามครอบครัว ตาม
เรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวน
รายชื่ อคนที่มีอายุตั้ งแต ย่ี สิบป
ข้ึนไปที่ออกรบไดทั้งหมด
35 จํานวนคนในตระกูลมนัส-
เสห เปนสามหมื่ นสองพันสอง
รอยคน
36 คนเบนยามิน โดยพงศพันธุ

กันดารวิถี 1

(20) กดว 2:10-11; 26:5-11 (22) กดว 2:12-13 (24) ปฐก 30:11; กดว 26:15-18
(26) ปฐก 29:35; กดว 26:19 (27) 2 พศด 17:14 (28) กดว 2:5-6 (30) กดว 2:7-8
(32) ปฐก 48:1-22; กดว 26:28-37 (34) กดว 2:20-21 (36) ปฐก 49:27
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ของเขา ตามครอบครัว ตาม
เรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวน
รายชื่ อคนที่มีอายุตั้ งแต ย่ี สิบป
ข้ึนไปที่ออกรบไดทั้งหมด
37 จํานวนคนในตระกูลเบนยา-
มินเปนสามหมื่ นห าพันสี่ ร อย
คน
38 คนดาน โดยพงศพันธุ ของ
เขา ตามครอบครัว ตามเรือน
บรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่ อ
คนที่มีอายุตั้ งแต ย่ีสิบปข้ึนไปที่
ออกรบไดทั้งหมด
39 จํานวนคนในตระกู ลดาน
เปนหกหมื่นสองพันเจ็ดรอยคน
40 คนอาเชอร โดยพงศพันธุ
ของเขา ตามครอบครัว ตาม
เรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวน
รายชื่ อคนที่มีอายุตั้ งแต ย่ี สิบป
ข้ึนไปที่ออกรบไดทั้งหมด
41 จํานวนคนในตระกูลอาเชอร
เปนสี่หมื่นหนึ่งพันหารอยคน
42 คนนัฟทาลี โดยพงศพันธุ
ของเขา ตามครอบครัว ตาม
เรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวน
รายชื่ อคนที่มีอายุตั้ งแต ย่ี สิบป
ข้ึนไปที่ออกรบไดทั้งหมด
43 จํานวนคนในตระกูลนัฟทาลี
เปนหาหมื่นสามพันสี่รอยคน
44 จํานวนคนเหลานี้ เปนคนที่
โมเสสกับอาโรน และประมุขทั้ง
สิบสองคนของคนอิสราเอล ผู
แทนเรือนบรรพบุรุษของตนได

นับไว
45 ฉะนั้น จํานวนคนอิสราเอล
ทั้ งหมดที่ นับตามเรือนบรรพ-
บุรุษ ตามจํานวนคนที่มีอายุตั้ง
แตย่ีสิบปข้ึนไปทุกคนในอิสรา-
เอลซึ่งออกรบได
46 จํานวนคนทั้ งหมดที่ นับนั้ น
เปนหกแสนสามพันหารอยหา
สิบคน
47 แตมิไดนับคนเลวีตามตระ-
กูลบรรพบุรุษของตนรวมดวย
48 เพราะพระเยโฮวาหตรัสกับ
โมเสสวา
คนเลวีไมตองเขาสงคราม

49 "เฉพาะตระกูลเลวี เจ าอย า
นับและอยาทําสํามะโนครัวไวใน
คนอิสราเอล
50 แต เจ าจงตั้ งคนเลวี ไวสํา-
หรับพลับพลาพระโอวาท สํา-
หรับบรรดาเครื่องใชกับทุกสิ่งที่
เกี่ยวของกับพลับพลา ใหเขาขน
พลับพลาและบรรดาเครื่ องใช
กับปฏิบัติงานพลับพลานั้นและ
ตั้งเต็นทอยูรอบพลับพลา
51 เมื่ อจะยกพลับพลาไป คน
เลวีจะตองร้ือพลับพลาลง และ
เมื่ อจะตั้ งพลับพลาข้ึนก็ใหคน
เลวีเปนผู จัดตั้ ง ผู อื่ นเขามา
ใกลพลับพลา ผูนั้นตองถูกโทษ
ถึงตาย
52 ให คนอิ สราเอลตั้ งเต็ นท
ตามที่ ของตนแตละพวก และ

กันดารวิถี 1

(38) ปฐก 30:6; 46:23 (40) กดว 2:27-28; 26:44-47 (44) กดว 26:64
(46) อพย 12:37; 38:26 (47) กดว 2:33; 3:14-22 (49) กดว 2:33; 26:62
(50) อพย 38:21; กดว 3:7-8 (51) กดว 3:10, 38; 4:5-15 (52) กดว 2:2, 34; 24:2
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แตละคนตามคายของตน และ
แตละคนตามธงตระกูลของตน
53 แตใหคนเลวีตั้ งเต็นทรอบ
พลับพลาพระโอวาท เพ่ือมิให
พระพิโรธเกิดเหนือชุมนุ มชน
อิสราเอล ใหตระกูลเลวีปฏิบัติ
งานพลับพลาพระโอวาท"
54 คนอิสราเอลก็กระทําดังนั้ น
เขาทั้ งหลายกระทําตามที่ พระ
เยโฮวาหทรงบัญชาโมเสสไวทุก
ประการ

การจัดคายและผูนํา
ใหแตละตระกูล

2พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
และอาโรนวา

2 "ให คนอิ สราเอลตั้ งค ายอยู
ตามธงของตนทุกคน ตาม
ธงตราเรือนบรรพบุ รุษของตน
ให ตั้ ง เต็ นท หั นหน าเข าหา
พลับพลาแหงชุมนุมทุกดาน
3พวกที่ ตั้ งคายดานตะวันออก
ทางดวงอาทิตยข้ึน ใหเปนของ
ธงค ายยูดาห ตามกองของเขา
นาโชนบุตรชายอั มมีนาดั บจะ
เปนนายกองของคนยูดาห
4พลโยธาที่ นับไวนี้ มี เจ็ดหมื่ น
สี่พันหกรอยคน
5 ให ตระกู ลอิ สสาคาร ตั้ งค าย
เรียงถัดมา เนธันเอลบุตรชาย
ศุ อาร จะเป นนายกองของคน
อิสสาคาร
6พลโยธาที่ นับไวนี้ มีห าหมื่ น

สี่พันสี่รอยคน
7ใหตระกูลเศบูลุนเรียงถัดยู-
ดาหไป เอลีอับบุตรชายเฮโลน
จะเปนนายกองของคนเศบูลุน
8พลโยธาที่ นับไวนี้ มีห าหมื่ น
เจ็ดพันสี่รอยคน
9 จํานวนชนทั้ งหมดที่นับเขาใน
คายยูดาหตามกองของเขาเปน
หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่รอย
คน เมื่ อออกเดินคนเหลานี้ จะ
ยกไปกอน
10 ใหธงค ายของรู เบนตั้ งทาง
ทิศใตตามกองของเขา เอลีซูร
บุตรชายเชเดเออรจะเปนนาย
กองของคนรูเบน
11 พลโยธาที่ นับไวนี้ มีสี่ หมื่ น
หกพันหารอยคน
12 ให ตระกู ลสิ เมโอนตั้ งค าย
เรียงถัดมา เชลูมิเอลบุตรชาย
ศูริชัดดัยจะเปนนายกองของคน
สิเมโอน
13 พลโยธาที่นับไวนี้ มีหาหมื่น
เกาพันสามรอยคน
14 ใหตระกูลกาดเรียงถัดรูเบน
ไป เอลียาสาฟบุตรชายเรอูเอล
จะเปนนายกองของคนกาด
15 พลโยธาที่ นับไวนี้ มีสี่ หมื่ น
หาพันหกรอยหาสิบคน
16 จํานวนคนทั้ งหมดที่ นับเขา
ในค ายรู เบนตามกองของเขา
เปนหนึ่งแสนหาหมื่นหนึ่ งพันสี่
รอยหาสิบคน เมื่อออกเดินคน

กันดารวิถี 1, 2

(53) ลนต 10:6; กดว 1:50; 8:19, 24; 16:46; 18:2-5; 1 ซมอ 6:19; 1 พศด 23:32
(2) กดว 1:52; 24:2; ยชว 3:4 (3) กดว 1:7; 7:12; 10:5, 14; นรธ 4:20; 1 พศด 2:10
(9) กดว 10:14 (10) กดว 10:6 (16) กดว 10:18
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เหลานี้จะเปนพวกที่สอง
17 แลวใหยกพลับพลาแหงชุม
นุมเดินตามไป ใหคายคนเลวี
อยูกลางกระบวนคาย เขาตั้ ง
คายอยู อันดับใดก็ใหออกเดิน
ไปตามอันดับนั้น ทุกคายตาม
อันดับตามธงตระกูลของตน
18 ใหธงคายของเอฟราอิมตั้ ง
ทางทิศตะวันตกตามกองของเขา
เอลี ชามาบุตรชายอั มมี ฮู ดจะ
เปนนายกองของคนเอฟราอิม
19 พลโยธาที่ นับไวนี้ มีสี่ หมื่ น
หารอยคน
20 ใหคนตระกูลมนัสเสห เรียง
ถัดมา กามาลิเอลบุตรชายเป-
ดาซู ร จะเป นนายกองของคน
มนัสเสห
21พลโยธาที่นับไวนี้มีสามหมื่น
สองพันสองรอยคน
22 ใหตระกูลเบนยามินเรียงถัด
เอฟราอิมไป อาบีดันบุตรชาย
กิเดโอนีจะเปนนายกองของคน
เบนยามิน
23พลโยธาที่นับไวนี้มีสามหมื่น
หาพันสี่รอยคน
24 จํานวนคนทั้ งหมดที่ นับเขา
ในค ายเอฟราอิมตามกองของ
เขาเปนหนึ่ งแสนแปดพันหนึ่ ง
รอยคน เมื่อออกเดินคนเหลานี้
จะเปนพวกที่สาม
25 ใหธงคายของดานตั้งทางทิศ
เหนือตามกองของเขา อาหิเย-

เซอรบุตรชายอัมมีชัดดัยจะเปน
นายกองของคนดาน
26 พลโยธาที่นับไวนี้มีหกหมื่น
สองพันเจ็ดรอยคน
27 ให ตระกู ลอาเชอร ตั้ งค าย
เรียงถัดมา ปากีเอลบุตรชาย
โอครานจะเปนนายกองของคน
อาเชอร
28 พลโยธาที่ นับไวนี้ มีสี่ หมื่ น
หนึ่งพันหารอยคน
29 ใหตระกูลนัฟทาลี เรียงถัด
ดานไป อาหิราบุตรชายเอนันจะ
เปนนายกองของคนนัฟทาลี
30 พลโยธาที่นับไวนี้ มีหาหมื่น
สามพันสี่รอยคน
31 จํานวนคนทั้ งหมดที่ นับเขา
ในคายดาน เปนหนึ่ งแสนหา
หมื่นเจ็ดพันหกรอยคน เมื่ อ
ออกเดินคนเหลานี้ จะเปนพวก
สุดทาย เดินตามธงตระกูลของ
ตน"
32 คนเหลานี้ เปนชนชาติอิส-
ราเอลที่นับตามเรือนบรรพบุรุษ
คนทั้ งหมดที่ อยู ในคายนับตาม
กองมีหกแสนสามพันห าร อย
หาสิบคน
33 แตมิไดนับพวกเลวีรวมเขา
ในคนอิสราเอล ตามที่พระเย-
โฮวาหทรงบัญชาโมเสส
34 คนอิสราเอลก็กระทําดังนั้ น
เขาทั้ งหลายตั้ งค ายอยู ตามธง
และยกออกเดิ นไปทุ กคนตาม

กันดารวิถี 2

(17) กดว 1:53; 10:17, 21 (24) กดว 10:22
(31) กดว 10:25 (32) อพย 28:26; กดว 1:46; 11:21
(33) กดว 1:47; 26:57-62 (34) กดว 1:54; 24:2, 5-6
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ครอบครัวของตน ตามเรือน
บรรพบุรุษของตน ตามที่พระ
เยโฮวาหทรงบัญชาโมเสสไวทุก
ประการ

พวกปุโรหิตและคนเลวี
ถูกแยกตั้งไว

3ตอไปนี้ เปนพงศ พันธุ ของ
อาโรนและโมเสสครั้ งเมื่ อ

พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสสบน
ภูเขาซีนาย
2ชื่ อบุตรชายของอาโรนมีดังนี้
นาดับบุตรหัวป อาบีฮู เอเลอา-
ซารและอิธามาร
3นี่ แหละเปนชื่ อบุตรชายของ
อาโรน ที่ ไดเจิมไวเปนปุโรหิต
เปนผูที่ ทานสถาปนาไวใหปฏิ-
บัติในตําแหนงปุโรหิต
4แตนาดั บและอาบี ฮู ตายต อ
พระพักตรพระเยโฮวาห เมื่อเขา
เอาไฟที่ผิดรูปแบบมาถวายบูชา
ต อพระพักตรพระเยโฮวาห ที่
ถิ่ นทุรกันดารซีนาย และตางก็
ไมมีบุตร ดังนั้นเอเลอาซารและ
อิธามาร จึงไดปรนนิบัติในตํา-
แหนงปุโรหิตอยู ในสายตาของ
อาโรนบิดาของเขา
5พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสสวา
6 "จงนําตระกู ลเลวี เข ามาใกล
และตั้ งเขาไวตอหนาอาโรนปุ-
โรหิต ใหเขาปรนนิบัติอาโรน
7 เขาจะปฏิ บัติหนาที่ แทนอา-
โรนและแทนชุมนุมชนทั้ งหมด

หนาพลับพลาแหงชุมนุม ขณะ
เขาปฏิบัติงานที่พลับพลา
8 เขาจะดู แลบรรดาเครื่ องใช
ของพลับพลาแหงชุมนุม และ
ปฏิบัติหนาที่ แทนคนอิสราเอล
เมื่อเขาปฏิบัติงานที่พลับพลา
9 จงมอบคนเลวี ไว กั บอาโรน
และกับบุตรชายทั้ งหลายของ
อาโรน เขาทั้งหลายรับเลือกจาก
คนอิสราเอลมอบไวกับอาโรน
แลว
10 เจาจงแตงตั้งอาโรนและบุตร
ชายทั้ งหลายของอาโรนใหปฏิ-
บัติงานตามตําแหนงปุโรหิต แต
คนอื่นที่ เขามาใกลจะตองถูกลง
โทษถึงตาย"
11 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา
12 "ดูเถิด เราเองไดเลือกคน
เลวีจากคนอิสราเอลแทนบรรดา
บุตรหัวปท ามกลางคนอิ สรา-
เอลที่ คลอดจากครรภ มารดา
กอน คนเลวีจะเปนของเรา
13 เพราะบรรดาบุตรหัวป เปน
ของเรา ในวันที่ เราไดประหาร
ชีวิตบุตรหัวปทั้ งหลายในประ-
เทศอียิปตนั้น เราไดเลือกบรร-
ดาบุตรหัวปในอิสราเอล ทั้ ง
มนุษย และสั ตว เดี ยรั จฉานไว
เปนของเรา ทั้ งหลายเหลานี้
ตองเปนของเรา เราคือพระเย-
โฮวาห"

กันดารวิถี 2, 3

(1) อพย 6:16-27 (2) อพย 6:23 (3) อพย 28:41; ลนต 8 (4) ลนต 10:1-2
(6) กดว 8:6-22; 18:1-7 (7) กดว 1:50; 8:11, 15, 24, 26 (9) กดว 8:19; 18:6-7
(10) อพย 29:9; กดว 1:51 (12) อพย 13:2; กดว 3:41 (13) อพย 13:2, 12, 15
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แตละครอบครัวของคนเลวี

คือเกอรโชน โคฮาท
และเมรารี

14 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
ที่ถิ่นทุรกันดารซีนายวา
15 "จงนั บคนเล วี ตามเรื อน
บรรพบุ รุษและตามครอบครั ว
คือทานจงนับผู ชายทุกคนที่ มี
อายุตั้งแตเดือนหนึ่งข้ึนไป"
16 โมเสสจึงไดนับเขาทั้ งหลาย
ตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห
ดังที่พระองคตรัสสั่งไว
17 ตอไปนี้ เปนชื่อบุตรชายของ
เลวี คือเกอรโชน โคฮาท และ
เมรารี
18 ชื่ อบุ ตรชายของเกอร โชน
ตามครอบครัว คือลิบนีและ
ชิเมอี
19 บุ ตรชายของโคฮาทตาม
ครอบครัว คืออัมราม อิสฮาร
เฮโบรน และอุสซีเอล
20 และบุตรชายของเมรารีตาม
ครอบครัว คือมาลี และมูชี นี่
เปนครอบครัวคนเลวี ตามเรือน
บรรพบุรุษของเขา
21 วงศ เกอร โชนมี ครอบครั ว
ลิบนีและครอบครัวชิเมอี เหลา
นี้เปนครอบครัวเกอรโชน
22 จํานวนคนทั้ งหลาย คือจํา-
นวนผูชายทั้งหมดที่มีอายุตั้งแต
เดือนหนึ่ งข้ึนไปเปนเจ็ดพันหา
รอยคน

23 ครอบครั วเกอร โชนนั้ นจะ
ตองตั้งคายอยูขางหลังพลับพลา
ดานตะวันตก
24 มีเอลียาสาฟบุตรชายลาเอล
เปนหัวหนาเรือนบรรพบุรุษของ
เกอรโชน
การจัดคายและการแบงงาน
ตางๆของครอบครัวเลวี

25 งานที่ วงศ เกอร โชนปฏิ บัติ
ในพลับพลาแห งชุ มนุ มมี งาน
พลับพลา งานเต็นทพรอมกับ
เครื่องคลุมเต็นทและมานประตู
พลับพลาแหงชุมนุม
26 ม านบังลานและม านประตู
ลาน ซึ่ งอยู รอบพลับพลาและ
แทนบูชา รวมทั้ งเชือกโยงทั้ ง
งานสารพัดที่เกี่ยวกับสิ่งเหลานี้
27 วงศโคฮาทมีครอบครัวอัม-
ราม ครอบครัวอิสฮาร ครอบ
ครัวเฮโบรน ครอบครัวอุสซีเอล
เหลานี้เปนครอบครัวโคฮาท
28 ตามจํานวนผู ชายทั้ งหมดที่
มีอายุตั้งแตเดือนหนึ่งข้ึนไปเปน
แปดพันหกรอยคน เปนคนปฏิ-
บัติหนาที่สถานบริสุทธิ์
29 บรรดาครอบครั วลูกหลาน
ของโคฮาทจะตั้งคายอยูทางดาน
ใตของพลับพลา
30 มีเอลีซาฟานบุตรชายอุสซี-
เอลเปนหัวหนาเรือนบรรพบุรุษ
ของครอบครัวโคฮาท
31 คนเหลานี้ มีหนาที่ ดูแลหีบ

กันดารวิถี 3

(15) กดว 3:39; 26:62 (17) ปฐก 46:11 (18) อพย 6:17 (19) อพย 6:18
(20) อพย 6:19 (23) กดว 1:53 (25) อพย 25:9; 26:1, 7, 14 (26) อพย 27:9, 12
(27) 1 พศด 26:23 (29) อพย 6:18; กดว 1:53 (30) ลนต 10:4 (31) อพย 25:10, 23
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พระโอวาท โตะ คันประทีป
แทนบูชาทั้ งสองและเครื่ องใช
ต างๆของสถานบริสุทธิ์ ซึ่ งปุ-
โรหิตใชปฏิบัติงานและมาน ทั้ง
งานสารพัดที่เกี่ยวกับสิ่งเหลานี้
32 เอเลอาซารบุตรชายของอา-
โรนปุโรหิตเปนนายใหญเหนือ
หัวหนาของคนเลวีและตรวจตรา
ผูที่มีหนาที่ปฏิบัติสถานบริสุทธิ์
33 วงศ เมรารีมีครอบครั วมาลี
และครอบครัวมูชี เหลานี้ เปน
ครอบครัวเมรารี
34 จํานวนคนทั้ งหลายคือจํา-
นวนผูชายทั้งหมดที่มีอายุตั้งแต
หนึ่งเดือนข้ึนไปเปนหกพันสอง
รอยคน
35 และศุรีเอลบุตรชายอาบีฮา-
อิลเปนหัวหนาเรือนบรรพบุรุษ
ของครอบครัวเมรารี คนเหลานี้
จะตั้งคายอยูดานเหนือของพลับ
พลา
36 งานที่กําหนดใหแกลูกหลาน
เมรารีคืองานดูแลไมกรอบพลับ
พลา ไมกลอน ไมเสา ฐานรอง
และเครื่องประกอบสิ่งเหลานี้ทั้ง
หมด ทั้ งงานสารพัดที่ เกี่ยวกับ
สิ่งเหลานี้
37 และเสารอบลาน พรอมกับ
ฐานรอง หลักหมุดและเชือกโยง
38 และ บุ คคลที่ จะตั้ ง ค าย
อยูหนาพลับพลาดานตะวันออก
หนาพลับพลาแหงชุมนุม ดานที่

ดวงอาทิตย ข้ึน มีโมเสสและ
อาโรนกับลูกหลานของทาน มี
หนาที่ดูแลการปรนนิบัติภายใน
สถานบริสุทธิ์และบรรดากิจการ
ที่ พึ งกระทําเพ่ื อคนอิ สราเอล
และผู ใดอื่นที่ เขามาใกลจะตอง
ถูกลงโทษถึงตาย
39บรรดาคนที่นับเขาในคนเลวี
ซึ่ งโมเสสและอาโรนไดนับตาม
พระดํารัสของพระเยโฮวาห เปน
บรรดาผู ชายทั้ งหมดตามครอบ
ครัวที่มีอายุตั้งแตหนึ่งเดือนข้ึน
ไปเปนสองหมื่นสองพันคน

การไถถอนบุตรหัวป
40 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา "จงนับบุตรชายหัวป
ทั้ งหลายของคนอิสราเอล ที่มี
อายุตั้ งแตหนึ่ งเดือนข้ึนไป จง
จดจํานวนรายชื่อไว
41 เจ าจงกันพวกเลวีไว ให เรา
(เราคือพระเยโฮวาห) ทั้งนี้เพ่ือ
แทนบรรดาบุตรหัวปทามกลาง
คนอิสราเอล และใหสัตวทั้งปวง
ของคนเลวี แทนสั ตว หั วป ทั้ ง
หลายของคนอิสราเอล"
42 ดังนั้นโมเสสจึงไดนับบรรดา
บุตรหัวปทามกลางคนอิสราเอล
ตามที่พระเยโฮวาหตรัสสั่งทาน
43 บุตรชายหัวปทั้ งหลายตาม
จํานวนชื่อที่นับได ซึ่งมีอายุตั้ง
แตหนึ่งเดือนข้ึนไป มีสองหมื่น
สองพันสองรอยเจ็ดสิบสามคน

กันดารวิถี 3

(35) กดว 1:53; 2:25 (36) กดว 4:31-32
(38) กดว 1:53; 3:7-8, 10; 18:5 (39) กดว 3:34; 4:48; 26:62
(40) กดว 3:15 (41) กดว 3:12, 45
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44 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา
45 "จงเอาคนเลวีแทนบุตรหัวป
ทั้ งหมดของคนอิสราเอล และ
เอาสั ตว ทั้ งหลายของคนเลวี
แทนสัตวของคนอิสราเอล คน
เลวีจะเปนของเรา เราคือพระ
เยโฮวาห
46 สําหรับเปนคาไถ บุตรหัวป
ของคนอิสราเอลจํานวนสองรอย
เจ็ดสิบสามคนที่ เกินจํานวนผู
ชายคนเลวีนั้น
47 เจ าจงเก็ บคนละห าเชเขล
คือจงเก็บตามเชเขลของสถาน
บริสุทธิ์ (เชเขลหนึ่งมีย่ีสิบเก-
ราห)
48 และมอบเงินซึ่ งตองเสียเปน
คาไถของคนที่ เกินเหลานั้ นให
ไว แกอาโรนและลูกหลานของ
ทาน"
49 โมเสสจึงเก็บเงินคาไถจาก
คนเหลานั้นที่ เกินกวาจํานวนคน
ที่คนเลวีไถไว
50 คือทานเก็บเงินจากบุตรหัว
ปของคนอิสราเอล เปนเงินจํา-
นวนหนึ่ งพันสามรอยหกสิบหา
เชเขล นับตามเชเขลของสถาน
บริสุทธิ์
51 และโมเสสไดนําเอาเงินค า
ไถ ให แก อาโรนและลู กหลาน
ของอาโรน ตามพระดํารัสของ
พระเยโฮวาห ดังที่พระเยโฮวาห

ทรงบัญชาโมเสสไว
คนโคฮาทรับผิดชอบตอ

ส่ิงบริสุทธ์ิท่ีสุดในพลับพลา

4พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
และอาโรนวา

2 "จงทําสํามะโนครั วลู กหลาน
โคฮาท จากคนเลวี ตามครอบ
ครัวและตามเรือนบรรพบุรุษ
3จากคนที่ มี อายุสามสิบป ถึ ง
หาสิบป ทุกคนที่เขาปฏิบัติงาน
ได  เพ่ือทํางานในพลับพลาแหง
ชุมนุม
4นี่ เปนงานที่ ลู กหลานโคฮาท
จะกระทําในพลับพลาแห งชุ ม
นุม คืองานที่กระทําตอสิ่ งบริ-
สุทธิ์ที่สุด
5 เมื่อจะเคลื่อนยายคายไป อา-
โรนและบุตรชายของทานจะเขา
ไปขางใน และปลดมานกําบัง
ออกเอาคลุมหีบพระโอวาทไว
6แลวเอาหนังของตัวแบดเจอร
คลุม และเอาผาสีฟาลวนคลุม
บนนั้น และสอดคานหาม
7และเอาผ าสี ฟ าปูลงบนโต ะ
สําหรับขนมปงหนาพระพักตร
แลววางจานและชอน อางน้ํา
และคนโทที่ รินเครื่ องดื่ มบูชา
และขนมปงหนาพระพักตรเปน
นิตยก็ใหวางอยู บนผาสีฟานั้ น
ดวย
8แลวเอาผาสีแดงคลุม บนนี้
เอาหนังของตั วแบดเจอรคลุม

กันดารวิถี 3, 4

(45) กดว 3:12, 41 (46) อพย 13:13, 15 (47) อพย 30:13 (50) กดว 3:46-47
(51) กดว 3:48 (2) กดว 3:27-32 (3) กดว 4:23, 30, 35; 8:24 (4) กดว 4:15, 19
(5) อพย 25:10, 16; 26:31 (6) อพย 25:13; 39:1 (7) อพย 25:23, 29-30
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อีก แลวสอดคานหาม
9แลวใหเขาเอาผาสีฟาคลุมคัน
ประทีปที่ ใชจุด คลุมตะเกียง
ตะไกรตัดไสตะเกียง ถาดใส
ตะไกร และบรรดาภาชนะใส
น้ํามันเติมตะเกียง
10 เอาหนังของตัวแบดเจอรหอ
ตะเกียงและเครื่ องประกอบทั้ ง
หมด แลวใสไวบนโครงหาม
11 ให เขาเอาผ าสี ฟ ามาคลุ ม
แทนทองคํา เอาหนังของตัว
แบดเจอรคลุมไว แลวสอดคาน
หาม
12 และให เขาเอาผ าสี ฟ าห อ
ภาชนะเครื่ องใช ซึ่ งใช อยู ใน
สถานบริสุทธิ์ และคลุมเสียดวย
หนังของตัวแบดเจอร และใสไว
บนโครงหาม
13 ให เอาข้ี เถ าออกจากแท น
บูชา เอาผาสีมวงคลุมแทนเสีย
14 เอาภาชนะประจําแท นทั้ ง
หมดซึ่ งเป นเครื่ องใช ประจํา
แทน มีกระถางไฟ ขอเกี่ยวเนื้อ
พลั่ ว ชาม และภาชนะประจํา
แทนทั้ งสิ้ นวางไวขางบน แลว
เอาหนังของตั วแบดเจอรคลุม
และสอดคานหาม
15 เมื่ออาโรนและบุตรชายคลุม
สถานบริสุทธิ์ และคลุมบรรดา
เครื่องใชของสถานบริสุทธิ์ เสร็จ
แลว เมื่อถึงเวลาเคลื่อนยายคาย
ลูกหลานโคฮาทจึงจะเขามาหาม

แตเขาตองไมแตะตองของบริ-
สุทธิ์ เหลานั้น เกลือกวาเขาจะ
ตองตาย สิ่งเหลานี้แหละที่ เปน
ของประจําพลับพลาแหงชุมนุม
ซึ่ งลูกหลานของโคฮาทจะตอง
หาม
16 แลวเอเลอาซารบุตรชายของ
อาโรนปุโรหิตจะตองดูแลน้ํามัน
สําหรับตะเกียง เครื่ องหอม
เครื่องธัญญบูชาประจําวัน และ
น้ํามันเจิม และดูแลพลับพลาทั้ง
หมดกับบรรดาสิ่ งของในพลับ-
พลานั้น คือสถานบริสุทธิ์ และ
เครื่องประกอบดวย"
17 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
และอาโรนวา
18 "อย าตั ดตระกู ลครอบครั ว
คนโคฮาทออกเสียจากคนเลวี
19 แต จงกระทําแก เขาเพ่ื อจะ
ใหมีชีวิตและไมตาย เมื่อเขาทั้ง
หลายเข ามาใกลของบริสุทธิ์ ที่
สุดเหลานั้น คืออาโรนและบุตร
ชายทั้งหลายของอาโรนจะเขาไป
ตั้ งเขาทั้ งหลายไวตามงานและ
ภาระของเขาทุกคน
20 แตอย าใหคนโคฮาทเขาไป
มองของบริสุทธิ์ แมแตอึดใจ
เดียวเกลือกวาเขาจะตองตาย"
หนาท่ีตางๆของคนเกอรโชน

21 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
22 "จงทําสํามะโนครัวลูกหลาน

กันดารวิถี 4

(9) อพย 25:31, 37-38 (11) อพย 30:1-5 (12) อพย 25:9; 1 พศด 9:29
(15) กดว 3:31; 7:9; 10:21; พบญ 31:9 (16) อพย 25:6; 29:38; 30:23-25, 34
(19) กดว 4:4 (20) อพย 19:21; 1 ซมอ 6:19 (22) กดว 3:22
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เกอรโชน ตามเรือนบรรพบุรุษ
ตามครอบครัวของเขาดวย
23 เจาจงนับคนที่ มีอายุตั้ งแต
สามสิบปถึงหาสิบป ทุกคนที่เขา
ปฏิบัติงานได เพ่ือทํางานใน
พลับพลาแหงชุมนุม
24 ต อไปนี้ เป นการงานของ
ครอบครัวเกอรโชน คืองาน
ปรนนิบัติและงานแบกภาระ
25 ใหเขาทั้ งหลายขนมานพลับ
พลา และขนพลับพลาแหงชุม
นุมพร อมกับผ าคลุมและหนั ง
ของตัวแบดเจอรที่ คลุมอยู ขาง
บน และผามานสําหรับบังประตู
พลับพลาแหงชุมนุม
26 และมานบังลาน และมาน
ทางเขาประตูลาน ซึ่ งอยู รอบ
พลับพลาและแทนบูชา และ
เชือกโยง และเครื่องใชสอยทั้ ง
สิ้น เขาจะตองกระทํางานที่ควร
กระทําทุ กอย างที่ เกี่ ยวกับสิ่ ง
เหลานี้
27 ให อาโรนและบุ ตรชายทั้ ง
หลายของอาโรนบั งคั บบัญชา
บุตรชายทั้ งหลายของเกอรโชน
เร่ืองทุกสิ่งที่ เขาจะตองขน และ
งานทุกอยางที่ เขาจะตองกระทํา
และเจาจะตองกําหนดทุกสิ่ งที่
เขาจะตองขน
28 นี่ เปนการงานของครอบครัว
คนเกอร โชนในพลับพลาแห ง
ชุมนุม และอิธามารบุตรชายของ

อาโรนปุโรหิตจะบังคับดูแลงาน
ของคนเหลานั้น
หนาท่ีตางๆของคนเมรารี

29 ฝายคนเมรารีนั้น เจาจงนับ
เขาตามครอบครัว  ตามเรือน
บรรพบุรุษ
30 เจาจงนับคนที่มีอายุสามสิบ
ปข้ึนไปถึงหาสิบป ทุกคนที่เขา
ปฏิบัติงานไดเพ่ือทํางานในพลับ
พลาแหงชุมนุม
31 และตอไปนี้เปนสิ่งที่กําหนด
ใหเขาขน งานทั้งหมดของเขาใน
การปรนนิบัติพลับพลาแหงชุม
นุม คือไมกรอบพลับพลา ไม
กลอน ไมเสาและฐานรอง
32 เสารอบลานพร อมกับฐาน
รอง หลักหมุดและเชือกโยง
เครื่องใชและเครื่องประกอบสิ่ ง
เหลานี้ ทั้ งหมด เจาจงกําหนด
ชื่อสิ่งของที่เขาตองหาม
33 นี่ เปนการงานของครอบครัว
คนเมรารี เปนงานทั้งหมดของ
เขาในการปรนนิ บัติพลั บพลา
แหงชุมนุม ในบังคับบัญชาของ
อิธามาร บุตรชายของอาโรนปุ-
โรหิต"

การสํารวจสํามะโนครัว
34 โมเสสและอาโรนและบรรดา
หัวหนาของชุมนุมชนไดนับคน
โคฮาท ตามครอบครัวและตาม
เรือนบรรพบุรุษ
35 ทุกคนที่มีอายุตั้ งแตสามสิบ

กันดารวิถี 4

(23) กดว 4:3; 1 พศด 23:3, 24, 27 (24) กดว 7:7 (25) อพย 26:14; 36:8
(28) กดว 4:33 (29) กดว 3:33-37 (30) กดว 4:3; 8:24-26
(31) อพย 26:15 (32) อพย 25:9; 38:21 (34) กดว 4:2 (35) กดว 4:47
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ปข้ึ นไปถึงหาสิบปที่ เขาปฏิบัติ
งานได เพ่ื อทํางานในพลับพลา
แหงชุมนุม
36 และจํานวนคนตามครอบ
ครัวของเขาเปนสองพันเจ็ดรอย
หาสิบคน
37 นี่ แหละเป นจํานวนคนใน
ครอบครัวของโคฮาท บรรดาผู
ปฏิบัติงานในพลับพลาแหงชุม
นุมซึ่ งโมเสสและอาโรนไดนับ
ไว ตามที่ พระเยโฮวาห ตรัสสั่ ง
โดยโมเสส
38 จํานวนคนในลูกหลานเกอร-
โชน ตามครอบครัว ตามเรือน
บรรพบุรุษ
39 ทุกคนที่มีอายุตั้ งแตสามสิบ
ป ข้ึ นไปถึงหาสิบปที่ เขาปฏิบัติ
งานได เพ่ือทํางานในพลับพลา
แหงชุมนุม
40 จํานวนคนตามครอบครั ว
ตามเรือนบรรพบุรุษ เปนสอง
พันหกรอยสามสิบคน
41 นี่ เป นจํานวนคนในครอบ
ครัวคนเกอรโชน บรรดาผูปฏิ-
บัติงานในพลับพลาแหงชุมนุม
ซึ่ งโมเสสและอาโรนได นั บไว
ตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห
42 จํานวนคนในครอบครั วคน
เมรารี ตามครอบครัว ตามเรือน
บรรพบุรุษ
43 ทุกคนที่มีอายุตั้ งแตสามสิบ
ป ข้ึ นไปถึงหาสิบปที่ เขาปฏิบัติ

งานได เพ่ือทํางานในพลับพลา
แหงชุมนุม
44 จํานวนคนตามครอบครั ว
ของเขาเปนสามพันสองรอยคน
45 นี่ แหละเปนจํานวนคนที่นับ
ไดในครอบครัวคนเมรารี ซึ่ ง
โมเสสและอาโรนไดนับไวตามที่
พระเยโฮวาหตรัสสั่งโดยโมเสส
46 บรรดาคนเลวีที่นับได ผูที่
โมเสสและอาโรนและบรรดา
หัวหนาของคนอิสราเอลไดนับ
ไว  ตามครอบครัว ตามเรือน
บรรพบุรุษ
47 ทุกคนที่มีอายุตั้ งแตสามสิบ
ป ถึ งห าสิ บปที่ เข าปฏิ บัติ งาน
และทํางานขนภาระไดในพลับ-
พลาแหงชุมนุม
48 จํานวนคนที่ นับไดนั้ นเปน
แปดพันหารอยแปดสิบคน
49 เขาทั้ งหลายไดถูกนับตามที่
พระเยโฮวาหตรัสสั่ งทางโมเสส
ใหทุกคนทํางานปรนนิบัติ หรือ
งานขนของเขา ดังนี้แหละโมเสส
ไดนับเขาไวตามที่พระเยโฮวาห
ทรงบัญชาโมเสส
คนโรคเรื้อนตองไปนอกคาย

5พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา

2 "จงบัญชาคนอิสราเอลใหสั่ ง
บรรดาคนโรคเรื้อน และทุกคน
ที่มีสิ่ งไหลออก และคนใดที่
มลทินเพราะการถูกซากศพให

กันดารวิถี 4, 5

(41) กดว 4:22 (45) กดว 4:29
(46) กดว 3:39; 26:57-62; 1 พศด 23:3-23 (47) กดว 4:3, 23, 30
(49) กดว 4:1, 15, 21, 24, 31 (2) ลนต 13:3, 8, 46; 15:2; 21:1; กดว 9:6, 10
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ไปนอกคาย
3 เจาจงสั่ งทั้ งผู ชายและผู หญิง
ใหไปนอกคาย เพ่ือมิใหเขา
กระทําใหคายของเขาซึ่งเราสถิต
อยูทามกลางนั้นเปนมลทิน"
4และคนอิสราเอลก็กระทําตาม
และสั่ งคนเหล านั้ นให ไปนอก
คาย พระเยโฮวาหตรัสสั่งโมเสส
ไวประการใด คนอิสราเอลก็
กระทําตามอยางนั้น
5พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสสวา
6"จงกลาวแกคนอิสราเอลวา ผู
ชายก็ดี หรือผูหญิงก็ดีกระทํา
บาปอยางที่ มนุษยกระทํา คือ
ประพฤติการละเมิดตอพระเย-
โฮวาห และผูนั้นมีความผิดแลว
7ก็ให ผูนั้ นสารภาพความผิดที่
เขาไดกระทํา และใหเขาคืนสิ่งที่
ละเมิดซึ่ งเขาไดมานั้นเต็มตาม
เดิม ทั้ งเพ่ิมอีกหนึ่ งในหาสวน
ใหแกเจาของเดิม ผูที่ เขาได
กระทําการละเมิดตอนั้น
8แตถ าคนนั้ นไมมี พ่ี นองที่ จะ
รับของคืนก็ ใหถวายของที่ คืน
นั้นแดพระเยโฮวาหทางปุโรหิต
รวมทั้ งแกะผูสําหรับบูชาลบมล
ทินบาปซึ่งเขาตองบูชาลบมลทิน
บาปของเขา
9และของบริสุทธิ์ ที่ คนอิสรา-
เอลนํามาถวายทุกสิ่ งอันนํามา
ใหแกปุโรหิตก็ตกเปนของปุโร-
หิต

10 สิ่ งบริสุทธิ์ ของทุกคนใหตก
เปนของปุโรหิตและทุกสิ่ งที่ เขา
นําไปถวายปุโรหิตก็ตองตกเปน
ของปุโรหิต"
11 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา
การทดสอบผูหญิงท่ีอาจเปนชู
12 "จงกลาวแกคนอิสราเอลวา
ถ าภรรยาของผู ชายคนใดหลง
ประพฤตินอกใจสามี
13 มีชายอื่นมานอนรวมกับนาง
พนตาสามีของนาง แมนางได
กระทําตัวใหเปนมลทินแลว แต
ไมมีใครรู เห็นและยังไมมีพยาน
เพราะจับไมไดคาที่
14 จิตหึงหวงก็มาสิงสามี เขาจึง
หึงหวงภรรยาของเขา และภรร-
ยาไดกระทําตัวใหมลทิน หรือ
จิตหึงหวงมาสิงสามี เขาจึงหึง
หวงภรรยาของเขา แมวาภรรยา
มิไดกระทําตัวใหมลทิน
15 ก็ใหชายผูนั้ นพาภรรยาของ
ตนไปหาปุโรหิต นําเครื่องบูชา
สําหรับภรรยาไป มีแปงขาว
บารเลยหนึ่ งในสิบเอฟาห อยา
ใหเขาเทน้ํามันหรือใสกํายานใน
แปงนั้น  เพราะเปนธัญญบูชา
เร่ืองความหึงหวง เปนธัญญ-
บูชาแหงความรําลึกฟนใหระลึก
ถึงความชั่วชา
16 และปุโรหิตจะนํานางมาใกล
ใหเขาเฝาพระเยโฮวาห

กันดารวิถี 5

(3) ลนต 26:11-12; กดว 35:34 (6) ลนต 5:14-6:7 (7) ลนต 5:5; 6:4-5; 26:40-41
(8) ลนต 5:15; 6:6-7; 7:7 (9) อพย 29:28; ลนต 6:17-18, 26 (10) ลนต 10:13
(13) ลนต 18:20; 20:10 (14) สภษ 6:34; พซม 8:6 (15) ลนต 5:11; 1 พกษ 17:18
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17 และปุโรหิตจะเอาน้ําบริสุทธิ์
ที่ ใสภาชนะดิน ปุโรหิตจะเอา
ผงคลีที่ พ้ื นพลับพลาใส ในน้ํา
นั้น
18 และปุโรหิตจะใหนางเขาเฝา
พระเยโฮวาห และแกมวยผม
ของนางออก และสงธัญญบูชา
แหงความรําลึกใหนางถือไว อัน
เปนธัญญบูชาแหงความหึงหวง
แลวปุโรหิตจะถือน้ําแหงความ
ขมข่ื นที่ นําการสาปแช งนั้ นไว
เอง
19 แล วปุ โรหิตจะใหนางปฏิ-
ญาณตัววา `ถาไมมีชายใดมา
นอนกับเจา หรือเจาไมหันเหไป
กระทํามลทิน เมื่ อเจายังอยู ใน
อํานาจของสามี ก็ใหเจาพนเสีย
จากน้ําแหงความขมขื่นที่นําการ
สาปแชงนี้
20 แตถ าเจ าได หลงไปแม เจ า
อยู ในอํานาจของสามี และได
กระทําตัวเองใหเปนมลทินและ
ชายอื่นนอกจากสามีไดเขานอน
ดวยแลว'
21 ก็ให ปุ โรหิตกระทําใหหญิง
นั้ นกล าวคําปฏิญาณสาปแช ง
และปุโรหิตจะกลาวแก ผู หญิง
นั้นวา `ขอใหพระเยโฮวาหทรง
กระทําเจ าให เป นคําสาปแช ง
และเปนคําปฏิญาณท ามกลาง
ชนชาติของเจา ในเมื่อพระเย-
โฮวาหกระทําให โคนขาเจ าลีบ

และกระทําทองเจาใหปองแลว
22 ขอใหน้ําแห งคําสาปแช งนี้
เขาในตัวเจากระทําใหทองเจา
ปอง และกระทําใหโคนขาเจา
ลีบไป' และนางนั้นจะตองกลาว
วา `เอเมน เอเมน'
23 แลวปุโรหิตจะเขียนคําสาปนี้
ลงในหนังสือ และลบความนั้น
ออกเสียดวยน้ําแหงความขมขื่น
24 แล วให ห ญิ งนั้ นดื่ มน้ํ า
แห งความขมขื่ นที่ นําการสาป
แชง แลวน้ําที่นําการสาปแชง
นั้นจะเขาไปในตัวนางเปนความ
เฝอนฝาด
25 และปุโรหิตจะเอาธัญญบูชา
แห งความหึ งหวงออกจากมื อ
นาง แกวงไปแกวงมาถวาย
ธัญญบูชานั้นตอพระพักตรพระ
เยโฮวาห แลวนําไปถวายที่แทน
บูชา
26 และปุโรหิตจะหยิบธัญญบู-
ชากํามือหนึ่ งเปนส วนที่ ระลึก
แลวเผาเสียบนแทนบูชา แลวจึง
ใหหญิงนั้นดื่มน้ํานั้น
27 เมื่ อใหหญิงนั้ นดื่ มน้ําแล ว
ตอมา ถานางกระทําตัวใหมล
ทินและประพฤตินอกใจสามี น้ํา
ที่นําการสาปแชงนั้นจะเขาในตัว
นางเปนความเฝอนฝาด ทองจะ
ปองและโคนขาจะลีบไป และ
หญิงนั้นจะเปนคําสาปแชงทาม-
กลางชนชาติของนาง

กันดารวิถี 5

(18) ฮบ 13:4 (21) ยชว 6:26; 1 ซมอ 14:24; นหม 10:29; ยรม 29:22
(22) พบญ 27:15-26; สดด 109:18 (25) ลนต 2:2, 9; 8:27
(26) ลนต 2:2, 9 (27) กดว 5:21; พบญ 28:37; อสย 65:15; ยรม 24:9; 29:18, 22
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28 ถาหญิงนั้นมิไดมีมลทิน แต
บริสุทธิ์ นางจะพนความผิดและ
ตั้งครรภ
29 นี่ เปนพระราชบัญญัติ เร่ื อง
ความหึ งหวงเมื่ อภรรยาแมจะ
อยู ในอํานาจของสามีไดหลงไป
กระทําตนใหมีมลทิน
30 หรือเมื่ อจิตหึงหวงสิงผู ชาย
และเขาหึ งหวงภรรยาของเขา
แล วเขาต องให นางไปเข าเฝ า
พระเยโฮวาห และปุโรหิตจะ
ปฏิบัติตอนางตามพระราชบัญ-
ญัตินี้ทุกประการ
31 ผู ชายจึงจะพนความชั่ วช า
แต ผู หญิงจะตองรับโทษความ
ชั่วชาของนาง"

คนท่ีปฏิญาณเปนนาศีร

6พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา

2 "จงกล าวแก คนอิ สราเอลว า
เมื่อผูชายก็ดี ผูหญิงก็ดี ปลีกตัว
ดวยการกระทําสัตยปฏิญาณ คือ
ปฏิญาณเปนนาศีร คือปลีกตัว
ออกถวายแดพระเยโฮวาห
3ก็ ให ผู นั้ นปลี กตั วออกจาก
เหลาองุ นและสุรา เขาตองไม
ดื่มน้ําสมที่ไดจากเหลาองุนหรือ
สุรา ไมดื่มน้ําองุนหรือรับประ-
ทานองุน ไมวาสดหรือแหง
4ตลอดเวลาที่ เขาปลีกตัวออก
มานั้น เขาตองไมรับประทานสิ่ง
ใดที่ ไดจากตนองุ น แมเปน

เมล็ดหรือเปลือกองุนก็ดี
5ตลอดเวลาที่ เขาปฏิญาณปลีก
ตัวออกมานั้น อยาใหมีดโกนถูก
ศีรษะของเขา เขาตองบริสุทธิ์
จนกว าจะสิ้ นกําหนดเวลาที่
เขาปลีกตัวออกมาถวายแดพระ
เยโฮวาห เขาจะตองไวผมยาว
6ตลอดเวลาที่ เขาปลีกตัวออก
มาถวายแดพระเยโฮวาห เขา
ตองไมเขาใกลศพ
7อยาทําตัวใหมีมลทินดวยบิดา
มารดา หรือพ่ีนองชายหญิงที่
ตาย เพราะที่เขาปลีกตัวออกมา
ถวายแดพระเจานั้นเปนพันธนะ
ของเขา
8ตลอดเวลาที่ เขาปลีกตัวออก
มา เขาตองบริสุทธิ์แดพระเย-
โฮวาห
9และถามีคนมาตายอยู ใกลตัว
เขาปจจุบันทันดวน ศีรษะของ
เขาที่ ชําระใหบริสุทธิ์ ไว ก็เปน
มลทินเสียแลว เขาตองโกน
ศีรษะของเขาในวันชําระตัว คือ
ในวันที่ เจ็ดนั้น เขาตองโกน
ศีรษะ
10 ในวันที่ แปดเขาต องนํานก
เขาสองตัว หรือนกพิราบหนุม
สองตั วไปให ปุ โรหิ ตที่ ประตู
พลับพลาแหงชุมนุม
11 และปุโรหิตจะถวายบูชาตัว
หนึ่งเปนเครื่องบูชาไถบาป อีก
ตัวหนึ่ งถวายเปนเครื่องเผาบูชา

กันดารวิถี 5, 6

(29) กดว 5:19 (31) ลนต 20:17, 19-20 (2) ลนต 27:2; วนฉ 13:5 (3) ลนต 10:9
(5) วนฉ 13:5; 16:17; 1 ซมอ 1:11 (6) ลนต 21:1-3, 11 (7) ลนต 21:1-2; กดว 9:6
(8) 2 คร 6:17-18 (9) ลนต 14:8-9; กจ 18:18; 21:24 (10) ลนต 5:7; 14:22
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ลบมลทินใหเขา เพราะเขาได
กระทําผิดเหตุเร่ืองศพ และเขา
ตองชําระศีรษะใหบริสุทธิ์ ในวัน
นั้นอีก
12 และใหเขาปลีกตัวออกถวาย
แดพระเยโฮวาหตลอดเวลาการ
ปลีกตัวของเขา และนําลูกแกะ
อายุหนึ่ งขวบมาเปนเครื่ องบูชา
ไถการละเมิด แตเวลากอนนั้น
นับไมได เพราะการปฏิญาณ
ปลีกตัวของเขานั้นมีมลทินเสีย
แลว
13 เมื่อเวลาปลีกตัวของเขาครบ
แลว พระราชบัญญัติของพวก
นาศีรมีดังนี้ ใหนําเขามาที่ประตู
พลับพลาแหงชุมนุม
14 ให เขาถวายเครื่ องบูชาแด
พระเยโฮวาห คือลูกแกะผูอายุ
ขวบหนึ่ งที่ ปราศจากตําหนิเปน
เครื่องเผาบูชา และลูกแกะเมีย
อายุขวบหนึ่ งที่ ปราศจากตําหนิ
เปนเครื่องบูชาไถบาป และแกะ
ผูตัวหนึ่ งที่ปราศจากตําหนิเปน
เครื่องสันติบูชา
15 และขนมป งไร เชื้ อกระจาด
หนึ่ง ขนมทําดวยยอดแปงคลุก
น้ํามัน ขนมแผนไรเชื้อทาน้ํามัน
พรอมกับเครื่ องธัญญบูชาและ
เครื่องดื่มบูชาที่คูกัน
16 และปุโรหิตจะนําของเหลานี้
ถวายตอพระพักตรพระเยโฮวาห
แลวถวายเครื่องบูชาไถบาปและ

เครื่องเผาบูชา
17 และปุ โรหิ ตจะถวายแกะผู
เปนเครื่องสันติบูชาแดพระเย-
โฮวาห พรอมกับขนมปงไรเชื้อ
กระจาดหนึ่ ง ปุโรหิตจะถวาย
ธัญญบูชา และเครื่องดื่มบูชาที่
คูกันดวย
18 และผูเปนนาศีรจะโกนศีรษะ
แหงการปลีกตัวนั้นที่ประตูพลับ
พลาแหงชุมนุม และนําเอาผมที่
ศีรษะแหงการปลีกตัวนั้ นไปใส
ไฟที่อยูใตเครื่องสันติบูชาเสีย
19 เมื่ อผู เปนนาศีรโกนผมแหง
การปลีกตัวเสร็จแลว ปุโรหิตจะ
นําเนื้อสันขาหนาของแกะตัวผูที่
ตมแลว กับขนมไรเชื้อกอนหนึ่ง
จากกระจาด และขนมแผนไร
เชื้ อแผ นหนึ่ งวางไว ในมื อทั้ ง
สองของผูเปนนาศีรนั้น
20 แลวปุ โรหิตจะนําของเหล า
นั้ นแกวงไปแกวงมาเปนเครื่ อง
บูชาแกว งถวายต อพระพักตร
พระเยโฮวาห เปนสวนบริสุทธิ์ที่
กันไวสําหรับปุโรหิต พรอมกับ
เนื้ ออกที่ แกวงถวาย และเนื้ อ
โคนขาที่ ถวายแลว ตอจากนี้ ผู
เปนนาศีรก็ดื่มน้ําองุนได
21 นี่ เปนพระราชบัญญัติของผู
เปนนาศีรผูปฏิญาณและเครื่อง
บูชาของเขาที่ ถวายแดพระเย-
โฮวาหในการปลีกตัว นอกจาก
สิ่ งอื่ นๆที่ เขาถวายได ดังนั้ น

กันดารวิถี 6

(12) ลนต 5:6 (13) กจ 21:26 (14) ลนต 4:2, 27, 32; 3:6
(15) อพย 29:2; ลนต 2:4; กดว 15:5, 7, 10 (18) กดว 6:9; กจ 21:23-24
(19) อพย 29:23-24; ลนต 7:28-34; 1 ซมอ 2:15 (20) อพย 29:27-28
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แหละเขาต องกระทําตามพระ
ราชบัญญัติของการปลีกตัวออก
ไปเปนนาศีร ตามที่ เขาไดปฏิ-
ญาณไว"
22 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
23 "จงกลาวแกอาโรนและบุตร
ชายทั้งหลายของอาโรนวา ทาน
ทั้งหลายจงอวยพรแกคนอิสรา-
เอลดังตอไปนี้ คือวาแกเขาทั้ ง
หลายวา
24 ขอพระเยโฮวาหทรงอํานวย
พระพรแกทาน และพิทักษรัก-
ษาทาน
25 ขอพระเยโฮวาหทรงใหพระ
พักตรของพระองคทอแสงแก
ทาน และทรงพระกรุณาทาน
26 ขอพระเยโฮวาหทรงมีสีพระ
พักตรแชมชื่นตอทานและประ-
ทานสันติสุขแกทาน
27 ดั งนั้ นแหละให เขาประทับ
นามของเราเหนือคนอิสราเอล
และเราจะไดอวยพรแก เขาทั้ ง
หลาย"
การถวายส่ิงของของบรรดา

ประมุขคนอิสราเอล

7เมื่อวันที่โมเสสจัดตั้งพลับ-
พลาเสร็จ และไดเจิมและได

ชําระพลับพลากับบรรดาเครื่อง
ใชสอยประจําพลับพลาใหบริ-
สุทธิ์ และไดเจิมและชําระแทน
บูชากับภาชนะประจําทั้งหมดให

บริสุทธิ์แลว
2บรรดาประมุขของคนอิสรา-
เอล หัวหนาเรือนบรรพบุรุษ คือ
ประมุขของตระกูลตางๆ ผูอยู
เหนือผูที่ ข้ึนทะเบียนไว ไดเขา
มาถวายของ
3และไดนําของบูชามาถวายตอ
พระพักตรพระเยโฮวาห มี
เกวียนประทุนหกเลมกับวัวหกคู
ประมุ ขสองคนนําเกวี ยนเล ม
หนึ่งและวัวคนละตัว ถวายเสียที่
หนาพลับพลา
4แลวพระเยโฮวาหตรัสกับโม-
เสสวา
5 "จงรับของเหล านี้ ไว จากเขา
เพ่ือจะไดใชในการปรนนิบัติที่
พลับพลาแหงชุมนุม จงมอบไว
กั บคนเลวี แก ทุ กคนตามงาน
ปรนนิบัติของเขา"
6 โมเสสจึงนําเกวียนและวัวไป
มอบใหแกคนเลวี
7ทานให เกวียนสองเลมกับวัว
สองคู แก บุตรชายทั้ งหลายของ
เกอรโชนตามงานปรนนิบัติของ
เขา
8ทานมอบเกวียนสี่ เลมและวัว
สี่ คู ใหแกบุตรชายทั้ งหลายของ
เมรารีตามงานปรนนิบัติของเขา
ซึ่งเปนตามคําชี้แจงของอิธามาร
บุตรชายอาโรนปุโรหิต
9แตท านมิ ไดมอบอะไรใหแก
บุตรชายของโคฮาท เพราะงาน

กันดารวิถี 6, 7
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ปรนนิบัติของเขาเปนงานที่ตอง
หามสิ่งของบริสุทธิ์บนบา
10 และบรรดาประมุขก็นําของ
บูชามา เพ่ือแกงานมอบถวาย
แท นบู ชาในวั นที่ ทําพิ ธี เ จิ ม
แทนบูชานั้น และพวกประมุข
ต างก็ถวายเครื่ องบูชาของตน
หนาแทนบูชา
11 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา "ใหพวกประมุขมาถวาย
เครื่ องบูชาของเขาวันละคนใน
งานมอบถวายแทนบูชา"
12 ผู ที่ ถวายเครื่ องบูชาในวัน
แรกคือนาโชนบุตรชายอัมมีนา-
ดับแหงตระกูลยูดาห
13 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ่ งหนักหนึ่ งรอยสามสิบ
เชเขล และชามเงินลูกหนึ่งหนัก
เจ็ดสิบเชเขล ตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้มี
ยอดแปงคลุกน้ํามันเต็ม เพ่ือ
เปนธัญญบูชา
14 ชอนทองคําลูกหนึ่ งหนักสิบ
เชเขล มีเครื่องหอมสําหรับเผา
เต็ม
15 วัวหนุมตัวหนึ่ ง แกะผูตัว
หนึ่ ง ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบตัว
หนึ่ง เปนเครื่องเผาบูชา
16 ลูกแพะผูตัวหนึ่ งเปนเครื่อง
บูชาไถบาป
17 วัวผูสองตัว แกะผูหา แพะ
ผูหา ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบหา

เปนเครื่องสันติบูชา สิ่งเหลานี้
เป นของถวายของนาโชนบุตร
ชายของอัมมีนาดับ
18 วันที่ สองเนธันเอลบุตรชาย
ศุอาร ประมุขของตระกูลอิสสา-
คารถวายของ
19 เขาถวายของถวายของเขา
เปนจานเงินลูกหนึ่ งหนักหนึ่ ง
รอยสามสิบเชเขล ชามเงินลูก
หนึ่ งหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเช-
เขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้ง
สองนี้มียอดแปงคลุกน้ํามันเต็ม
เพ่ือเปนธัญญบูชา
20 ชอนทองคําลูกหนึ่ งหนักสิบ
เชเขล มีเครื่องหอมสําหรับเผา
เต็ม
21 วัวหนุมตัวหนึ่ ง แกะผูตัว
หนึ่ ง ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบตัว
หนึ่ง เปนเครื่องเผาบูชา
22 ลูกแพะผูตัวหนึ่ งเปนเครื่อง
บูชาไถบาป
23 และวัวผู สองตัว แกะผูหา
แพะผูหา ลูกแกะอายุหนึ่งขวบ
หา เปนเครื่ องสันติบูชา สิ่ ง
เหลานี้ เปนของถวายของเนธัน-
เอลบุตรชายของศุอาร
24 วั นที่ สามเอลี อั บบุ ตรชาย
เฮโลน ประมุขของคนเศบูลุน
ถวายของ
25 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ่ งหนักหนึ่ งรอยสามสิบ
เชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนัก
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เ จ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้มี
ยอดแปงคลุกน้ํามันเต็ม เพ่ือ
เปนธัญญบูชา
26 ชอนทองคําลูกหนึ่ งหนักสิบ
เชเขล มีเครื่องหอมสําหรับเผา
เต็ม
27 วัวหนุมตัวหนึ่ ง แกะผูตัว
หนึ่ ง ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบตัว
หนึ่ง เปนเครื่องเผาบูชา
28 ลูกแพะผูตัวหนึ่ งเปนเครื่อง
บูชาไถบาป
29 วัวผูสองตัว แกะผูหา แพะผู
หา ลูกแกะอายุหนึ่งขวบหา เปน
เครื่องสันติบูชา สิ่งเหลานี้ เปน
ของถวายของเอลีอั บบุตรชาย
ของเฮโลน
30 วันที่ สี่ เอลีซู ร บุตรชายของ
เชเดเออร ประมุขของคนรูเบน
ถวายของ
31 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ่ งหนักหนึ่ งรอยสามสิบ
เชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนัก
เ จ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้มี
ยอดแปงคลุกน้ํามันเต็ม เพ่ือ
เปนธัญญบูชา
32 ชอนทองคําลูกหนึ่ งหนักสิบ
เชเขล มีเครื่องหอมสําหรับเผา
เต็ม
33 วัวหนุมตัวหนึ่ ง แกะผูตัว
หนึ่ ง ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบตัว

หนึ่ง เปนเครื่องเผาบูชา
34 ลูกแพะผูตัวหนึ่ งเปนเครื่อง
บูชาไถบาป
35 วัวผูสองตัว แกะผูหา แพะผู
หา ลูกแกะอายุหนึ่งขวบหา เปน
เครื่องสันติบูชา สิ่งเหลานี้ เปน
ของถวายของเอลี ซู ร บุ ตรชาย
ของเชเดเออร
36 วั นที่ ห าเชลู มิ เอลบุตรชาย
ศุริชัดดัยประมุขของคนสิเมโอน
ถวายของ
37 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ่ งหนักหนึ่ งรอยสามสิบ
เชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนัก
เ จ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้มี
ยอดแปงคลุกน้ํามันเต็ม เพ่ือ
เปนธัญญบูชา
38 ชอนทองคําลูกหนึ่ งหนักสิบ
เชเขล มีเครื่องหอมสําหรับเผา
เต็ม
39 วัวหนุมตัวหนึ่ ง แกะผูตัว
หนึ่ ง ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบตัว
หนึ่ง เปนเครื่องเผาบูชา
40 ลูกแพะผูตัวหนึ่ งเปนเครื่อง
บูชาไถบาป
41 วัวผูสองตัว แกะผูหา แพะผู
หา ลูกแกะอายุหนึ่งขวบหา เปน
เครื่องสันติบูชา สิ่งเหลานี้ เปน
ของถวายของเชลูมิเอลบุตรชาย
ของศุริชัดดัย
42 วันที่หกเอลียาสาฟบุตรชาย
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เดอูเอลประมุขของคนกาดถวาย
ของ
43 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ่ งหนักหนึ่ งรอยสามสิบ
เชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนัก
เ จ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้มี
ยอดแปงคลุกน้ํามันเต็ม เพ่ือ
เปนธัญญบูชา
44 ชอนทองคําลูกหนึ่ งหนักสิบ
เชเขล มีเครื่องหอมสําหรับเผา
เต็ม
45 วัวหนุมตัวหนึ่ ง แกะผูตัว
หนึ่ ง ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบตัว
หนึ่ง เปนเครื่องเผาบูชา
46 ลูกแพะผูตัวหนึ่ งเปนเครื่อง
บูชาไถบาป
47 วัวผูสองตัว แกะผูหา แพะผู
หา ลูกแกะอายุหนึ่งขวบหา เปน
เครื่องสันติบูชา สิ่งเหลานี้ เปน
ของถวายของเอลี ยาสาฟบุตร
ชายของเดอูเอล
48 วันที่ เจ็ดเอลีชามาบุตรชาย
อัมมี ฮูดประมุขของคนเอฟรา-
อิมถวายของ
49 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ่ งหนักหนึ่ งรอยสามสิบ
เชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนัก
เ จ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้มี
ยอดแปงคลุกน้ํามันเต็ม เพ่ือ
เปนธัญญบูชา

50 ชอนทองคําลูกหนึ่ งหนักสิบ
เชเขล มีเครื่องหอมสําหรับเผา
เต็ม
51 วัวหนุมตัวหนึ่ ง แกะผูตัว
หนึ่ ง ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบตัว
หนึ่ง เปนเครื่องเผาบูชา
52 ลูกแพะผูตัวหนึ่ งเปนเครื่อง
บูชาไถบาป
53 วัวผูสองตัว แกะผูหา แพะผู
หา ลูกแกะอายุหนึ่งขวบหา เปน
เครื่องสันติบูชา สิ่งเหลานี้ เปน
ของถวายของเอลีชามาบุตรชาย
ของอัมมีฮูด
54 วั นที่ แปดกามาลิ เอลบุ ตร
ชายเปดาซูร ประมุขของคน
มนัสเสหถวายของ
55 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ่ งหนักหนึ่ งรอยสามสิบ
เชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนัก
เ จ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้มี
ยอดแปงคลุกน้ํามันเต็ม เพ่ือ
เปนธัญญบูชา
56 ชอนทองคําลูกหนึ่ งหนักสิบ
เชเขล มีเครื่องหอมสําหรับเผา
เต็ม
57 วัวหนุมตัวหนึ่ ง แกะผูตัว
หนึ่ ง ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบตัว
หนึ่ง เปนเครื่องเผาบูชา
58 ลูกแพะผูตัวหนึ่ งเปนเครื่อง
บูชาไถบาป
59 วัวผูสองตัว แกะผูหา แพะผู
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หา ลูกแกะอายุหนึ่งขวบหา เปน
เครื่องสันติบูชา สิ่งเหลานี้ เปน
ของถวายของกามาลิ เอลบุตร
ชายของเปดาซูร
60 วั นที่ เก าอาบี ดั นบุ ตรชาย
กิเดโอนีประมุขของคนเบนยา-
มินถวายของ
61 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ่ งหนักหนึ่ งรอยสามสิบ
เชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนัก
เ จ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้มี
ยอดแปงคลุกน้ํามันเต็ม เพ่ือ
เปนธัญญบูชา
62 ชอนทองคําลูกหนึ่ งหนักสิบ
เชเขล มีเครื่องหอมสําหรับเผา
เต็ม
63 วัวหนุมตัวหนึ่ ง แกะผูตัว
หนึ่ ง ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบตัว
หนึ่ง เปนเครื่องเผาบูชา
64 ลูกแพะผูตัวหนึ่ งเปนเครื่อง
บูชาไถบาป
65 วัวผูสองตัว แกะผูหา แพะผู
หา ลูกแกะอายุหนึ่งขวบหา เปน
เครื่องสันติบูชา สิ่งเหลานี้ เปน
ของถวายของอาบีดันบุตรชาย
ของกิเดโอนี
66 วันที่สิบอาหิเยเซอรบุตรชาย
อัมมีชัดดัย ประมุขของคนดาน
ถวายของ
67 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ่ งหนักหนึ่ งรอยสามสิบ

เชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนัก
เ จ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้มี
ยอดแปงคลุกน้ํามันเต็ม เพ่ือ
เปนธัญญบูชา
68 ชอนทองคําลูกหนึ่ งหนักสิบ
เชเขล มีเครื่องหอมสําหรับเผา
เต็ม
69 วัวหนุมตัวหนึ่ ง แกะผูตัว
หนึ่ ง ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบตัว
หนึ่ง เปนเครื่องเผาบูชา
70 ลูกแพะผูตัวหนึ่ งเปนเครื่อง
บูชาไถบาป
71 วัวผูสองตัว แกะผูหา แพะผู
หา ลูกแกะอายุหนึ่งขวบหา เปน
เครื่องสันติบูชา สิ่งเหลานี้ เปน
ของถวายของอาหิ เยเซอร บุตร
ชายของอัมมีชัดดัย
72 วั นที่ สิ บเอ็ ดปากี เอลบุตร
ชายโอครานประมุขของคนอา-
เชอรถวายของ
73 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ่ งหนักหนึ่ งรอยสามสิบ
เชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนัก
เ จ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้มี
ยอดแปงคลุกน้ํามันเต็ม เพ่ือ
เปนธัญญบูชา
74 ชอนทองคําลูกหนึ่ งหนักสิบ
เชเขล มีเครื่องหอมสําหรับเผา
เต็ม
75 วัวหนุมตัวหนึ่ ง แกะผูตัว

กันดารวิถี 7
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หนึ่ ง ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบตัว
หนึ่ง เปนเครื่องเผาบูชา
76 ลูกแพะผูตัวหนึ่ งเปนเครื่อง
บูชาไถบาป
77 วัวผูสองตัว แกะผูหา แพะผู
หา ลูกแกะอายุหนึ่งขวบหา เปน
เครื่องสันติบูชา สิ่งเหลานี้ เปน
ของถวายของปากี เอลบุตรชาย
ของโอคราน
78 วันที่สิบสองอาหิราบุตรชาย
เอนัน ประมุขของคนนัฟทาลี
ถวายของ
79 ของถวายของเขาคือจานเงิน
ลูกหนึ่ งหนักหนึ่ งรอยสามสิบ
เชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนัก
เ จ็ ดสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทั้งสองนี้มี
ยอดแปงคลุกน้ํามันเต็ม เพ่ือ
เปนธัญญบูชา
80 ชอนทองคําลูกหนึ่ งหนักสิบ
เชเขล มีเครื่องหอมสําหรับเผา
เต็ม
81 วัวหนุมตัวหนึ่ ง แกะผูตัว
หนึ่ ง ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบตัว
หนึ่ง เปนเครื่องเผาบูชา
82 ลูกแพะผูตัวหนึ่ งเปนเครื่อง
บูชาไถบาป
83 วัวผูสองตัว แกะผูหา แพะผู
หา ลูกแกะอายุหนึ่งขวบหา เปน
เครื่องสันติบูชา สิ่งเหลานี้ เปน
ของถวายของอาหิ ราบุตรชาย
ของเอนัน

84 ตอไปนี้ เปนของถวายในงาน
มอบถวายแทนบูชาจากประมุข
ของคนอิสราเอล ในวันที่มีพิธี
เจิมแทนบูชานั้นคือจานเงินสิบ
สองลูก ชามเงินสิบสองลูก ชอน
ทองคําสิบสองลูก
85 จานเงิ นลู กหนึ่ งหนั กหนึ่ ง
รอยสามสิบเชเขล และชามลูก
หนึ่งหนักเจ็ดสิบเชเขล เงินที่ทํา
ภาชนะทั้ งหมดหนักสองพันสี่
รอยเชเขล ตามเชเขลของสถาน
บริสุทธิ์
86 ชอนทองคําสิบสองลูก มี
เครื่องหอมสําหรับเผาเต็ม หนัก
ลูกละสิ บเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิ์ ทองคําที่ทําชอน
ทั้ งหมดหนักหนึ่ งรอยย่ีสิบเช-
เขล
87 สัตวสําหรับเครื่ องเผาบูชา
มีวัวผูสิบสองตัว แกะผูสิบสอง
ลู กแกะอายุ หนึ่ งขวบสิ บสอง
พรอมกับเครื่ องธัญญบูชาคู กัน
และแพะผูสิบสองตัวสําหรับเปน
เครื่องบูชาไถบาป
88 สั ตว ทั้ งหมดที่ ถวายเป น
เครื่ องสันติบูชา มีวัวผู ย่ีสิบสี่
แกะผูหกสิบ แพะผูหกสิบ และ
ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบหกสิบ นี่
แหละเปนของถวายในงานมอบ
ถวายแทนบูชาเมื่อไดกระทําการ
เจิมแลว
89 เมื่ อโมเสสได เขาไปในพลับ

กันดารวิถี 7

(78) กดว 1:15; 2:29
(84) วนฉ 5:9 (88) กดว 7:1, 10
(89) อพย 25:21-22; 33:9, 11; กดว 12:8; สดด 80:1; 99:1

 04_num.pub 
 page 22

 Friday, December 09, 2005 08:44 



หนา 293
พลาแหงชุมนุมเพ่ือจะกราบทูล
พระองค ทานไดยินพระสุรเสียง
ตรั สกั บท านมาจากพระที่ นั่ ง
กรุณา ซึ่ งอยูบนหีบพระโอวาท
ทามกลางเครูบทั้งสอง และพระ
สุรเสียงนั้นไดสนทนากับทาน
การตั้งตะเกียงใหสองแสง

8พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา

2"จงกลาวแกอาโรนวา เมื่อจะ
ตั้ งตะเกียง ใหตะเกียงทั้ งเจ็ด
สองแสงขางหนาคันประทีป"
3และอาโรนได กระทําดั งนั้ น
ท านไดตั้ งตะเกียงใหสองแสง
ออกดานหนาคันประทีป ตามที่
พระเยโฮวาหตรัสสั่งกับโมเสส
4ฝมือที่ทําคันประทีปเปนดังนี้
เปนทองคําใชคอนทุบ ตั้ งแต
ฐานข้ึนไป ถึงดอกเปนฝคอน
ตามแบบอย างที่ พระเยโฮวาห
สําแดงแกโมเสส เขาจึงทําคัน
ประทีปดังนั้น

การสถาปนาคนเลวี
5และพระเยโฮวาหตรัสกับโม-
เสสวา
6"จงยกคนเลวีออกจากคนอิส-
ราเอลและชําระเขาทั้งหลายเสีย
7 เจาจงชําระเขาดังนี้ จงเอาน้ํา
ชําระมาประพรมเขา ใหเขาโกน
ตลอดทั้ งตัว ใหซักเสื้ อผาและ
ชําระตัวใหสะอาด
8แลวใหเขาทั้ งหลายนําวัวหนุม

ตัวหนึ่ ง กับเครื่องธัญญบูชาคู
กัน คือยอดแปงคลุกน้ํามัน และ
เจาจงนําวัวหนุมอีกตัวหนึ่ งเปน
เครื่องบูชาไถบาป
9แลวจงพาคนเลวีมาหนาพลับ
พลาแหงชุมนุม และใหคนอิส-
ราเอลมาชุมนุมพรอมกันหมด
10 เมื่ อเจ านําคนเลวีมากราบ
ทูลตอพระพักตรพระเยโฮวาห
ใหคนอิสราเอลเอามือของเขา
วางบนคนเลวี
11 และให อาโรนถวายคนเลวี
ตอพระพักตรพระเยโฮวาห ให
เปนเครื่ องบูชาแกว งถวายจาก
ประชาชนอิสราเอล เพ่ือเขาจะ
ไดทํางานปรนนิบัติพระเยโฮวาห
12 แลวคนเลวีจะเอามือของตน
วางบนหัววัวผูทั้งสอง เจาจงเอา
ตัวหนึ่ งมาถวายเปนเครื่ องบูชา
ไถบาป และอีกตัวหนึ่ งใหเปน
เครื่ องเผาบูชาแดพระเยโฮวาห
เพ่ือลบมลทินบาปของคนเลวี
13 เจาจงตั้ งคนเลวีใหคอยรับ
ใชอาโรนและบุตรชายทั้ งหลาย
ของอาโรน และจงถวายเขาทั้ ง
หลายให เปนเครื่ องบูชาแกว ง
ถวายแดพระเยโฮวาห
14 ฉะนี้ แหละเจาจงแยกคนเลวี
ออกจากคนอิสราเอล และคน
เลวีจะเปนของเรา
15 ตั้ งแตนั้ นไป คนเลวีจะเขา
ปฏิบัติ งานที่ พลับพลาแห งชุม

กันดารวิถี 7, 8

(2) อพย 25:37; 40:25 (4) อพย 25:18, 31 (7) ลนต 14:8-9; กดว 19:9, 13, 17
(8) ลนต 2:1; กดว 15:8-10 (9) อพย 29:4; 40:12; ลนต 8:3 (10) ลนต 1:4
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นุม ในเมื่ อเจาไดชําระเขาและ
กระทําเป นเครื่ องบู ชาแกว ง
ถวายเขาไวแลว
16 เพราะเขาทั้ งหมดถู กแยก
ออกจากคนอิสราเอล และมอบ
ไวแกเรา เราไดรับเขามาเปน
ของเราแล วแทนทุ กคนที่ เกิ ด
จากครรภมารดากอนคือ แทน
บุตรหัวปของประชาชนอิสรา-
เอลทั้งหมด
17 เพราะว าลู กหั วป ทั้ งหมด
ของคนอิสราเอลเปนของเรา ทั้ง
คนและสัตว ในวันที่ เราไดสัง-
หารบรรดาลูกหั วป ในแผนดิน
อียิปต เราไดเลือกเขาไวเปน
ของเรา
18 และเราไดเลือกคนเลวีแทน
บุตรหัวปทั้งหมดของคนอิสรา-
เอล
19 และเราไดใหคนเลวีจากคน
อิสราเอลไวกับอาโรนและบุตร
ชายของอาโรน ใหปฏิบัติงาน
แทนคนอิ สราเอลที่ พลั บพลา
แหงชุมนุม และทําการลบมลทิน
ใหคนอิสราเอล เพ่ือวาจะไมมี
ภัยพิบัติบังเกิดแกคนอิสราเอล
เมื่ อคนอิ สราเอลเข ามาใกล
สถานบริสุทธิ์"
20 โมเสสและอาโรนและชุมนุม
ชนอิสราเอลทั้ งหมดไดกระทํา
ตอคนเลวีดังนั้น ตามที่พระเย-
โฮวาหตรัสสั่ งโมเสสในเร่ืองคน

เลวีทุกประการ คนอิสราเอลก็
กระทําดังนั้น
21 คนเลวีไดชําระตนใหสิ้นบาป
และซักเสื้อผาของตน และอา-
โรนก็ ถวายเขาเปนเครื่ องบูชา
แกว งถวายต อพระพักตรพระ
เยโฮวาห และอาโรนทําการลบ
มลทินชําระเขา
22 แตนั้ นมา คนเลวีก็เขาไป
ปฏิบัติในพลับพลาแหงชุมนุม
ในการรับใชอาโรนและบุตรชาย
ของอาโรน ตามที่พระเยโฮวาห
ตรัสสั่งโมเสสเร่ืองคนเลวี เขาจึง
ได กระทําอย างนั้ นแก เขาทั้ ง
หลาย
23 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
24 "เร่ืองนี้ เกี่ ยวกับคนเลวี ให
คนเลวีที่ มีอายุตั้ งแต ย่ี สิบหาป
ข้ึนไป เขาไปปฏิบัติงานในพลับ
พลาแหงชุมนุม
25 พออายุ ได ห าสิ บป ให เขา
หยุดปฏิบัติ ไมตองทํางานตอไป
26 แตใหเขาชวยพ่ีนองในพลับ
พลาแหงชุมนุมดูแลการงาน ไม
ตองลงมือทําเอง เจาจงกระทํา
เชนนี้แกคนเลวีเมื่อกําหนดงาน
ใหเขา"
คําส่ังสอนเรื่องเทศกาลปสกา

9ในเดือนที่ หนึ่ งปที่ สองตั้ ง
แต เขาทั้ งหลายออกจาก

แผนดินอียิปต พระเยโฮวาห

กันดารวิถี 8, 9
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ตรัสกับโมเสสที่ ถิ่ นทุ รกันดาร
ซีนายวา
2 "ใหคนอิสราเอลถือเทศกาล
ปสกาตามเวลาที่กําหนดไว
3 คือเดือนนี้ ในวันข้ึ นสิบสี่ คํ่า
เวลาเย็น เจาทั้ งหลายจงถือ
เทศกาลป สกาตามเวลาที่ กํา-
หนดนั้น เจาจงกระทําตามกฎ
เกณฑและพิธีตางๆทั้ งสิ้ นของ
เทศกาลนั้น"
4 โมเสสจึงบอกคนอิสราเอลให
ถือเทศกาลปสกา
5 เขาทั้ งหลายได ถื อเทศกาล
ปสกาในเดือนที่หนึ่งวันข้ึนสิบสี่
คํ่าเวลาเย็นที่ ถิ่ นทุรกันดารซี-
นาย ที่พระเยโฮวาหตรัสสั่งโม-
เสสทุกประการ คนอิสราเอลก็
กระทําตามอยางนั้น
6และมี ผู ชายบางคนที่มีมลทิน
เพราะถูกตองศพจึงถือปสกาใน
วันนั้นไมได เขาจึงมาอยูตอหนา
โมเสส และอาโรนในวันนั้น
7 เขาเหล านั้ นกล าวแกท านว า
"เรามีมลทินเพราะไดถูกตองศพ
ทําไมจึงหามมิใหเราถวายเครื่อง
บูชาของพระเยโฮวาห ตามวัน
กําหนดทามกลางคนอิสราเอล"
8และโมเสสบอกเขาวา "จงคอย
อยูกอนเพ่ือเราจะฟงดูวา พระ
เยโฮวาหจะตรัสสั่ งอยางไรเรื่อง
ทาน"
9พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสสวา

10 "จงกลาวแกคนอิสราเอลวา
ถ าผู ใดในพวกเจ าหรือในเชื้ อ
สายของเจ ามีมลทินเพราะถูก
ตองศพหรือไปทางไกล ก็ให
ผูนั้นถือปสกาแดพระเยโฮวาห
11 ใหถือปสกาในเดือนที่ สอง
วันข้ึนสิบสี่ คํ่าเวลาเย็น ใหเขา
กินขนมปงไรเชื้อและผักรสขม
12 เขาทั้ งหลายตองไมใหอะไร
เหลือจนวันรุ งข้ึน และไมหัก
กระดูกแกะปสกา ใหกระทําตาม
กฎในเรื่องถือเทศกาลปสกาทุก
ประการ
13 แตคนที่ สะอาดและมิไดอยู
ในระหวางการเดินทางแตงดไม
ถือเทศกาลปสกา ผูนั้นจะตอง
ถูกตัดขาดจากทามกลางชนชาติ
ของเขา เพราะเขามิไดนําเครื่อง
บูชาของพระเยโฮวาหมาถวาย
ตามกําหนดเวลา ผูนั้ นจะตอง
ไดรับโทษบาปของเขาเอง
14 ถ าคนต างด าวมาอาศัยอยู
ทามกลางเจาทั้ งหลาย ใครจะ
ถือเทศกาลปสกาแดพระเยโฮ-
วาหตามกฎของเทศกาลปสกา
และตามลักษณะก็ใหเขาถือได
เจาจงมีกฎอยางเดียวสําหรับทั้ง
คนตางดาวและชาวเมือง"

เมฆของพระเจา
จะนําทางคนอิสราเอล

15 ในวันที่ จัดตั้งพลับพลานั้นมี
เมฆมาปกคลุมพลับพลาไว คือ

กันดารวิถี 9

(2) อพย 12:1; ลนต 23:5; กดว 28:16 (5) ยชว 5:10 (6) อพย 18:15, 19, 26
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เต็นทพระโอวาท เวลาเย็นเมฆ
นั้นก็อยู เหนือพลับพลาปรากฏ
เหมือนเพลิงจนรุงเชา
16 เปนอยางนั้นเสมอมา มีเมฆ
คลุมกลางวัน แตกลางคืนปรา-
กฏเหมือนเพลิง
17 เมื่ อไรเมฆลอยขึ้นจากพลับ
พลา ภายหลังนั้นพวกอิสราเอล
ก็ยกเดินไป ครั้นเมฆนั้นลอย
หยุดอยูที่ ใด คนอิสราเอลก็ตั้ ง
คายอยูที่นั่น
18 คนอิ สราเอลออกเดิ นตาม
พระดํารัสของพระเยโฮวาห และ
เขาตั้ งค ายตามพระดํารั สของ
พระเยโฮวาห ตราบใดที่เมฆพัก
อยู เหนือพลับพลาเขาก็ ยังตั้ ง
คายอยู
19 แม เมื่ อเมฆอยู เหนือพลับ
พลานานหลายวัน คนอิสราเอล
ก็ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระ
เยโฮวาห ไมยกเดินไป
20 เมื่ อเมฆอยู เหนือพลับพลา
นอยวัน ตามพระดํารัสของพระ
เยโฮวาห เขาก็ยังอยูในคาย แลว
ตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห
เขาก็ยกออกเดินทาง
21 เมื่ อเมฆคงอยู ตั้ งแตเย็นจน
เชา ครั้นเมฆลอยขึ้นในตอนเชา
เขาก็ยกออกเดิน ไมวาเปนกลาง
วันหรือกลางคืนก็ตาม เมื่อเมฆ
ลอยข้ึนเขาก็ยกออกเดิน
22 ไม ว า เมฆจะคงอยู เหนื อ

พลับพลาสองวัน หรือเดือน
หนึ่ งหรือปหนึ่ง คนอิสราเอลก็
อยู ในคายนานเทานั้ น มิไดยก
ออกไป แตเมื่อเมฆลอยข้ึนเมื่อ
ใด เขาก็ยกออกไปเมื่อนั้น
23 เขาตั้ งคายอยูตามพระดํารัส
ของพระเยโฮวาห และเขายก
ออกเดินตามพระดํารัสของพระ
เยโฮวาห เขาทั้ งหลายก็ปฏิบัติ
งานของพระเยโฮวาห ตามพระ
ดํารัสที่พระเยโฮวาหตรัสสั่งโม-
เสส

แตรเงินสองคัน

10พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา

2"จงทําแตรเงินสองคันดวยใช
คอนทุบ เจาจงใชแตรนั้น
เรียกชุมนุมและใชร้ือยายคาย
3 เมื่ อเป าแตรทั้ งสองนั้ นก็ ให
ชุ มนุ มชนทั้ งหมดมาประชุ ม
พรอมกันกับเจาที่ ประตูพลับ-
พลาแหงชุมนุม
4ถ าเป าแตรคั นเดี ยวให พวก
ประมุขผู เปนหัวหนาคนอิสรา-
เอลที่นับเปนพันๆมาประชุมกับ
เจา
5 เมื่ อเป าแตรปลุ กให บรรดา
คายที่ ตั้ งอยู ดานตะวันออกยก
ออกเดิน
6 เมื่ อเปาแตรปลุกหนที่สองให
บรรดาคายที่ อยู ดานใตยกออก
เดิน เมื่อใดจะใหยกออกเดินก็

กันดารวิถี 9, 10
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ใหเปาแตรปลุก
7แต เมื่ อจะให คนทั้ งปวงมา
ประชุมพรอมกัน จงเปาแตร แต
อยาทําเสียงปลุก
8 ให บุ ตรชายของอาโรนคื อ
ปุโรหิตเปนคนเปาแตร แตรนี้จะ
เปนกฎถาวรตลอดชั่ วอายุของ
เจา
9และเมื่ อเจาทั้ งหลายจะไปทํา
ศึกในแผนดินของเจาสูศัตรูผูมา
บีบบังคับเจา ก็ใหเปาแตรทํา
เสียงปลุก และเจาจะเปนที่ระลึก
ตอพระพักตรพระเยโฮวาหพระ
เจาของเจา และเจาจะไดพนจาก
ศัตรูของเจา
10 ในวันที่ เจาทั้ งหลายมีความ
ยินดี และในงานเทศกาลและใน
วันตนเดือนของเจา เจาจงเปา
แตรเหนื อเครื่ องเผาบูชาและ
เหนื อสั ตวบูชาอั นเป นเครื่ อง
สันติบูชา เปนที่ ใหพระเจาของ
เจาระลึกถึงเจา เราเปนพระเย-
โฮวาหพระเจาของเจา"

การเดินทางจาก
ถ่ินทุรกันดารซีนาย

ไปถึงถ่ินทุรกันดารปาราน
11 ตอมา วันที่ย่ีสิบเดือนที่สอง
ปที่ สองทรงให เมฆนั้ นข้ึ นจาก
พลับพลาพระโอวาท
12 คนอิสราเอลก็ยกเดินทางไป
จากถิ่นทุรกันดารซีนาย และ
เมฆนั้นมาย้ังอยูที่ถิ่นทุรกันดาร

ปาราน
13 เขาทั้ งหลายไดยกออกเดิน
ไปเปนครั้ งแรกตามพระดํารัส
ของพระเยโฮวาหที่ ตรัสสั่ งโม-
เสส
14 ธงค ายของคนยู ดาห ออก
เดินไปเปนกองๆกอน มีนาโชน
บุตรชายอัมมีนาดับ เปนผูนํา
พลโยธา
15 เนธันเอลบุตรชายศุอารนํา
พลโยธาตระกูลคนอิสสาคาร
16 และเอลีอับบุตรชายเฮโลน
นําพลโยธาตระกูลคนเศบูลุน
17 เมื่ อ ร้ื อพลั บพลาลงแล ว
บรรดาบุ ตรชายของเกอร โชน
และบุตรชายของเมรารี ผู แบก
หามพลับพลานั้นก็ยกเดินไป
18 ธงคายของคนรูเบนออกเดิน
ไปเปนกองๆ เอลีซูรบุตรชาย
เชเดเออรเปนผูนําพลโยธา
19 เชลูมิเอลบุตรชายศุรีชัดดัย
นําพลโยธาตระกูลคนสิเมโอน
20 เอลียาสาฟบุตรชายเดอูเอล
นําพลโยธาตระกูลคนกาด
21 แลวคนโคฮาทก็ยกออกเดิน
แบกหามสถานบริสุทธิ์ กอนที่
พวกนี้ ไปถึง เขาก็ตั้ งพลับพลา
เสร็จแลว
22 ธงค ายคนเอฟราอิ มออก
เดินไปเปนกองๆ มีเอลีชามา
บุตรชายอัมมีฮูดนําพลโยธา
23 กาเมลิเอลบุตรชายเปดาซูร

กันดารวิถี 10
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นําพลโยธาตระกูลคนมนัสเสห
24 อาบีดันบุตรชายกิเดโอนีนํา
พลโยธาตระกูลคนเบนยามิน
25 แลวธงคายคนดานเปนพวก
ระวังทายของคายทั้งหมด ไดยก
ออกเดินไปเปนกองๆ มีอาหิ-
เยเซอร บุตรชายอัมมีชัดดัยนํา
พลโยธา
26 ปากีเอลบุตรชายโอครานนํา
พลโยธาตระกูลคนอาเชอร
27 อาหิราบุตรชายเอนันนําพล
โยธาตระกูลคนนัฟทาลี
28 นี่ เป นอั นดั บการเดิ นทาง
ของคนอิสราเอลตามเหล าพล
โยธาของเขา เมื่อเขายกออกเดิน
ไป
29 โมเสสพูดกับโฮบับบุตรชาย
เรอูเอลคนมีเดียน พอตาของ
โมเสสวา "เราทั้งหลายออกเดิน
ไปสูที่ซึ่ งพระเยโฮวาหตรัสไววา
`เราจะยกให แก เจ าทั้ งหลาย'
เชิญไปกับเราเถิด และเราทั้ ง
หลายจะทําดีแกทาน เพราะพระ
เยโฮวาหทรงสัญญาใหของดีแก
คนอิสราเอล"
30 แตเขาตอบโมเสสวา "เราจะ
ไมไป เราจะกลับไปเมืองของเรา
ยังวงศญาติของเรา"
31 และโมเสสวา "ขออยาพราก
จากเราไปเลย ทานทราบอยูแลว
วา เราตองตั้งคายอยูในถิ่นทุร-
กันดาร และทานจะไดเปนดัง

นัยนตาของเรา
32 ถ าท านไปกับเราทั้ งหลาย
พระเยโฮวาหทรงกระทําดีอะไร
แกเรา เราจะกระทําอยางนั้นแก
ทาน"
33 เขาทั้ งหลายก็ออกเดินจาก
ภูเขาของพระเยโฮวาหระยะทาง
สามวัน หีบพันธสัญญาของพระ
เยโฮวาหนําหน าเขาไปสามวัน
เพ่ือหาที่พักใหเขา
34 เขาทั้งหลายยกคายไปเมื่อไร
เมฆของพระเยโฮวาหก็อยูเหนือ
เขาในกลางวันเมื่อนั้น
35 ตอมา เมื่ อหีบยกออกเดิน
เมื่อไร โมเสสกราบทูลวา "ขาแต
พระเยโฮวาห ขอทรงลุกข้ึนเถิด
ให ศัตรู ทั้ งหลายของพระองค
กระจัดกระจายไป ใหผูที่ชังพระ
องคหลีกหนีพระองคไป"
36 เมื่ อหีบยับย้ั งทานกราบทูล
วา "โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
เสด็จกลับมาสูคนอิสราเอลที่นับ
เปนพันๆเถิด"

พระเจาทรงพระพิโรธ
ประชาชนขี้บน

11เมื่ อประชาชนบน พระ
เยโฮวาหทรงไมพอพระ

ทัย พระเยโฮวาหทรงสดับแลว
ทรงพระพิโรธ มีไฟของพระเย-
โฮวาหมาไหมอยู ทามกลางเขา
เผาคายรอบนอกเสียบาง
2แล วคนทั้ งหลายจึ งร องต อ

กันดารวิถี 10, 11
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(31) โยบ 29:15 (32) อพย 18:9; ลนต 19:34 (33) อพย 3:1; พบญ 1:6, 33; ยชว 3:3
(34) อพย 13:21 (35) สดด 68:1-2; 132:8 (1) ลนต 10:2 (2) กดว 12:11, 13; 21:7

 04_num.pub 
 page 28

 Friday, December 09, 2005 08:44 



หนา 299
โมเสส และเมื่อโมเสสไดอธิษ-
ฐานตอพระเยโฮวาห ไฟก็ดับ
3 เขาจึ ง เรี ยกชื่ อตําบลนั้ นว า
ทาเบราห เพราะไฟของพระเย-
โฮวาหมาไหมอยู ทามกลางเขา
ทั้งหลาย
4คนที่ปะปนมากับเขาทั้ งหลาย
เปนคนโลภมาก ทั้งคนอิสราเอล
ก็รองไหคร่ําครวญอีกวา "ผูใด
จะใหเนื้อเรากิน
5 เราระลึกถึงปลาที่ เราเคยกิน
ในอียิปตโดยไมตองซื้อ   ทั้ง
แตงกวา แตงโม กระเทียมจีน
หอมใหญ หัวกระเทียม
6 บัดนี้ จิตใจของเราก็เหี่ยวแหง
ลง ไมมีอะไรใหเราดูเลยนอก
จากมานานี้"
7มานานั้ นเหมื อนเมล็ ดผั กชี
สีเหมือนยางไมหอม
8ประชาชนก็ เที่ ยวออกไปเก็บ
มาโมหรือตําในครกและใสหมอ
ตมทําขนม รสของมานาเหมือน
รสน้ํามันสด
9 กลางคื นเมื่ อน้ํ า ค างตกมา
เหนือคาย มานาก็ตกมาดวย
โมเสสบนเรื่องภาระของทาน

10 โมเสสได ยินประชาชนรอง
ไหไปทั่วครอบครัวทั้งหลาย ตาง
คนตางอยูที่ประตูเต็นทของตน
พระเยโฮวาหทรงกริ้วย่ิงนัก โม-
เสสก็ไมพอใจดวย
11 โมเสสจึงกราบทูลพระเยโฮ-

วาหวา "ไฉนพระองคจึงใหผู
รับใชของพระองคลําบากลําบน
เชนนี้ เหตุใดขาพระองคไมเปน
ที่ โปรดปรานในสายพระเนตร
ของพระองค พระองคจึงทรง
วางภาระของชนชาติทั้ งหมดนี้
ลงบนขาพระองค
12 ขาพระองคตั้งครรภคนเหลา
นี้มาหรือ ขาพระองคยังคนเหลา
นี้ ใหเกิดมาหรือ พระองคจึง
ตรัสแกขาพระองควา `จงอุมเขา
ไว ในอกของเจ าอย างพ อบุญ
ธรรมอุมลูกแดงนํามาสูแผนดิน
ที่ พระองค ปฏิ ญาณจะให แก
บรรพบุรุษของเขา'
13 ขาพระองคจะไดเนื้ อมาจาก
ไหนใหคนทั้ งหมดนี้ เพราะเขา
รองไหตอขาพระองควา `ขอ
เนื้อใหเรากิน'
14 ขาพระองคไมสามารถหอบ
อุมคนเหลานี้แตลําพังได เปน
ภาระหนักเกินแกขาพระองค
15 ถาพระองคจะทรงปฏิบัติแก
ขาพระองคอยางนี้แลว ขาพระ
องคทูลวิงวอนตอพระองค  ถา
ขาพระองคเปนที่ โปรดปรานใน
สายพระเนตรของพระองค ขอ
ทรงประหารขาพระองค เสียทัน
ทีเถิด อยาใหขาพระองคแลเห็น
ความทุเรศของขาพระองคเลย"

ผูใหญเจ็ดสิบคน
16 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส

กันดารวิถี 11

(4) อพย 12:38 (5) อพย 16:3 (6) กดว 21:5 (7) อพย 16:14, 31 (8) อพย 16:31
(9) อพย 16:13-14 (10) สดด 78:21 (11) อพย 5:22; พบญ 1:12 (12) ปฐก 26:3
(13) มธ 15:33; มก 8:4 (14) อพย 18:18 (15) วว 3:17 (16) อพย 18:25; 24:1
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วา "จงรวบรวมพวกผู ใหญใน
อิสราเอลใหเราเจ็ดสิบคน เปน
คนที่ เจาทราบวา เปนคนผู
ใหญในประชาชน และเปนเจา
หนาที่ เหนือเขาทั้งหลาย จงพา
เขามาที่ พลั บพลาแห งชุ มนุ ม
ใหเขายืนอยูพรอมกับเจาที่นั่น
17 เราจะลงมาสนทนากับเจาที่
นั่ น และเราจะเอาวิญญาณที่มี
อยู บนเจามาใสบนคนเหลานั้ น
เสียบาง ใหเขาทั้ งหลายแบก
ภาระของชนชาตินี้ ด วยกันกับ
เจา เพ่ือเจาจะมิไดทนแบกอยู
แตลําพัง
18 และจงกลาวแกคนทั้ งปวงวา
`ทานทั้งหลายจงชําระตัวใหบริ-
สุทธิ์ สําหรับพรุ งนี้ ทานจะได
รับประทานเนื้อ เพราะทาน
ร องไห ต อพระกรรณของพระ
เยโฮวาหวา "ผู ใดจะใหเนื้อเรา
กิน เมื่ อเราอยู ในอียิปตเราก็
สุขสบาย"  เพราะเหตุนี้พระเย-
โฮวาห จะทรงประทานเนื้ อให
ทานทั้งหลายรับประทาน
19 ท านจะมิ ได รับประทานวัน
เดียว หรือสองวัน หรือหาวัน
หรือสิบวัน หรือย่ีสิบวัน
20 แตหนึ่งเดือนเต็ม จนเนื้อจะ
ล นออกมาทางรู จมู กของท าน
จนทานเอือม เพราะทานไดทอด
ทิ้ งพระเยโฮวาหผู อยูทามกลาง
ทานทั้งหลาย และไดรองไหตอ

พระองคกลาววา "ไฉนเราจึงได
ออกมาจากอียิปต"'"
21 แตโมเสสกราบทูลวา "คนที่
ขาพระองคอยูทามกลางเขานั้น
เปนทหารราบหกแสนคน และ
พระองคตรัสวา `เราจะใหเนื้ อ
เขาทั้งหลายกินครบเดือนหนึ่ง'
22 จะเอาฝู งแพะแกะฝู งวั วมา
ฆาใหเขาใหพอเขากินหรือ จะ
รวบรวมปลาทั้ งหมดในทะเลให
เขาใหพอเขากินหรือ"
23 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา "พระหัตถของพระเยโฮวาห
สั้นไปหรือ บัดนี้เจาจะเห็นวาคํา
ของเราจะสําเร็จเพ่ือเจาจริงหรือ
ไม"
24 โมเสสก็ออกไปบอกแกคน
ทั้งปวงถึงพระดํารัสของพระเย-
โฮวาห และทานไดรวบรวมพวก
ผู ใหญ ในประชาชนได เจ็ ดสิ บ
คน  แตงตั้ งเขาไวใหยืนรอบ
พลับพลา
25 แลวพระเยโฮวาหเสด็จลงมา
ในเมฆและตรัสกับโมเสส และ
เอาวิญญาณที่มีอยูบนโมเสสบาง
ใสบนพวกผู ใหญเจ็ดสิบคนนั้น
และตอมาเมื่ อวิญญาณอยู บน
เขาทั้งหลายแลว เขาทั้งหลายก็
พยากรณ แตเขาทั้ งหลายก็ไม
ทําอีก
26 ยังมีสองคนที่อยูในคาย คน
หนึ่งชื่อเอลดาด อีกคนหนึ่งชื่อ

กันดารวิถี 11

(17) 1 ซมอ 10:6; 2 พกษ 2:15 (18) อพย 16:7 (20) กดว 21:5; 1 พกษ 10:19
(21) ปฐก 12:2; อพย 12:37 (22) 2 พกษ 7:2 (23) กดว 23:19; อสย 50:2; 59:1
(24) กดว 11:16 (25) 2 พกษ 2:15; 1 ซมอ 10:5-6; ยอล 2:28 (26) 1 ซมอ 20:26
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เมดาด และวิญญาณอยูบนเขา
เขาเป นคนที่ ไดลงทะเบียนไว
แตไมไดมาที่พลับพลา เขา
พยากรณในคาย
27 มี ชายหนุ มคนหนึ่ ง ว่ิ งมา
บอกโมเสสวา "เอลดาดและเม-
ดาดกําลังพยากรณอยูในคาย"
28 และโยชูวาบุตรชายนูนเปนผู
รับใชของโมเสส เปนคนหนุม
มากลาววา "โมเสสเจานายของ
ขาพเจา ขอหามเขาเสีย"
29 แตโมเสสบอกเขาวา "ทาน
เจ็บรอนแทนเราหรือ เราใครให
ประชาชนของพระเยโฮวาหเปน
ผูพยากรณทุกคน และใคร
ใหพระเยโฮวาหทรงใสวิญญาณ
ของพระองคไวบนเขาเหลานั้น"
30 โมเสสและพวกผู ใหญของ
คนอิสราเอลก็กลับไปคาย

ฝูงนกคุมและภัยพิบัติ
มาสูประชาชนขี้บน

31 มีลมพัดมาจากพระเยโฮวาห
พาฝูงนกคุมมาจากทะเล ใหมา
ตกอยูที่ขางคายรอบคายทุกทิศ
หางออกไปเปนหนทางเดินวัน
หนึ่ง สูงพนพ้ืนดินประมาณสอง
ศอก
32 วั นนั้ นประชาชนก็ ลุ กข้ึ น
เที่ ยวจั บนกคุ มทั้ งวันและคืน
และตลอดวันรุ งข้ึนดวย คนที่
จับไดนอยที่สุดไดถึงสิบโฮเมอร
แลวเขาเอามาวางตากทั่วคาย

33 เมื่ อเนื้ อยั งติ ดฟ นเขาทั้ ง
หลายอยู ยังรับประทานไมทัน
หมด พระเยโฮวาหทรงกริ้ ว
ประชาชนยิ่งนัก พระเยโฮวาหก็
ทรงประหารประชาชนเสียดวย
ภัยพิบัติอยางรายแรง
34 เขาจึ งเรียกชื่ อตําบลนั้ นว า
ขิบโรทหัทธาอาวาห เพราะที่นั่น
เขาฝงศพคนทั้งปวงที่โลภมาก
35ประชาชนไดยกเดินจากขิบ-
โรทหัทธาอาวาหถึงฮาเซโรทและ
ยับย้ังที่ฮาเซโรท
อาโรนและมิเรียมอิจฉาโมเสส

12มิ เ รี ยมและอาโรนได
พูดติโมเสส เหตุหญิง

คนเอธิโอเปยที่ ทานไดแตงงาน
ดวย เพราะโมเสสไดแตงงานกับ
หญิงคนเอธิโอเปยคนหนึ่ง
2 เขาทั้ งสองกลาววา "พระเย-
โฮวาหตรัสทางโมเสสคนเดียว
เทานั้นจริงหรือ พระองคไมตรัส
ทางเราบางหรือ" พระเยโฮวาห
ทรงไดยิน
3(โมเสสเปนคนถอมใจมากย่ิง
กวาคนทั้งปวงที่พ้ืนแผนดิน)
4ทันใดนั้น พระเยโฮวาหตรัส
กับโมเสสและอาโรนกับมิเรียม
วา "เจาทั้งสามจงออกมาที่พลับ
พลาแหงชุมนุม" เขาทั้ งสามก็
ออกมา
5พระเยโฮวาหก็ เสด็จลงมาใน
เสาเมฆ ประทับยืนที่ประตูพลับ

กันดารวิถี 11, 12

(28) มก 9:38-40 (29) 1 คร 14:5 (31) อพย 16:13 (32) อสค 45:11
(33) สดด 78:29-31; 106:15 (35) กดว 33:17 (1) อพย 2:21; กดว 11:1; 20:1
(2) ปฐก 29:33; กดว 16:3 (4) สดด 76:9 (5) อพย 19:9; 34:5

 04_num.pub 
 page 31

 Friday, December 09, 2005 08:44 



หนา 302
พลาแหงชุมนุม ทรงเรียกอาโรน
และมิเรียม เขาทั้งสองก็มาขาง
หนา
6พระองคตรัสวา "จงฟงถอย
คําของเรา ถาจะมีผูพยากรณ
ทามกลางเจาทั้ งหลาย เราพระ
เยโฮวาหจะสําแดงตัวแก ผู นั้ น
เปนนิมิต เราจะพูดกับเขาทาง
ฝน
7สําหรับโมเสสผู รับใชของเรา
ก็ไมเปนเชนนั้น ในวงศวานทั้ง
หมดของเราเขาสัตยซื่อ
8 เ รา พู ดกั บเขาปากต อปาก
อยางชัดเจน ไมพูดเรนลับ และ
เขาเห็นสัณฐานของพระเยโฮ-
วาห ไฉนเจาไมกลัวที่ จะพูดติ
โมเสสผูรับใชของเรา"
9พระเยโฮวาหทรงกริ้ วเขามาก
แลวเสด็จไปเสีย
10 เมื่อเมฆลอยพนพลับพลาไป
ดูเถิด มิเรียมก็เปนโรคเรื้ อน
ขาวดุจหิมะ อาโรนหันไปดู
มิเรียมและดูเถิด นางเปนโรค
เร้ือน
11 และอาโรนพูดกับโมเสสว า
"ข าแต เจ านายของข าพเจ า
อนิจจาเอย ขออยาลงโทษบาป
เราทั้งสองที่ไดกระทําความเขลา
และบาปเชนนี้
12 ขออยาใหมิเรียมเปนเหมือน
คนที่ตายแลว ดุจคนที่คลอด
จากครรภมารดา มีเนื้ อกุดไป

ครึ่งหนึ่ง"
13 และโมเสสได ร องทู ลพระ
เยโฮวาหวา "โอ ขาแตพระเจา
ขอพระองคทรงรักษานาง ขา
พระองคทูลวิงวอนตอพระองค"
14 แตพระเยโฮวาหตรัสกับโม-
เสสวา "ถาพอของนางถมน้ําลาย
รดหนานาง นางจะละอายอยู
เจ็ดวันมิใชหรือ จงกักนางไว
นอกคายเจ็ดวัน ภายหลังจึงให
กลับเขามาได"
15 ดังนั้ น มิเรียมจึงถูกกักอยู
นอกคายเจ็ดวัน และประชาชน
ก็มิไดยกเดินไปจนกวามิ เรียม
กลับเขามาอีก
16 แลวภายหลังประชาชนก็ยก
เดิ นจากตําบลฮาเซโรทไปตั้ ง
คายอยูที่ถิ่นทุรกันดารปาราน

สิบสองคนไปสอดแนมดู
ท่ีแผนดินคานาอัน

13พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา

2 "จงส งคนไปสอดแนมดู ที่
แผนดินคานาอันที่ เราใหแกคน
อิสราเอลนั้น จงสงคนจากตระ-
กูลของบรรพบุรุษตระกูลละคน
ใหทุกคนเปนหัวหนาในตระกูล
นั้น"
3 โมเสสจึงใชเขาไปจากถิ่นทุร-
กันดารปารานตามพระดํารัสของ
พระเยโฮวาห ทุกคนเปนหัวหนา
ในคนอิสราเอล

กันดารวิถี 12, 13

(6) ปฐก 31:10 (7) ยชว 1:1; ฮบ 3:2, 5 (8) อพย 33:19-23 (10) พบญ 24:9
(11) 2 ซมอ 19:19; 24:10 (12) สดด 88:4 (13) สดด 103:3 (14) ลนต 13:46
(15) พบญ 24:9 (16) กดว 11:35; 33:17-18 (2) กดว 32:8 (3) กดว 12:16; 32:8
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4ตอไปนี้ เปนชื่ อของคนเหล า
นั้ น ชัมมุวาบุตรชายศักเกอร
เปนตระกูลรูเบน
5ชาฟทบุตรชายโฮรีเปนตระกูล
สิเมโอน
6คาเลบบุตรชายเยฟุนเนหเปน
ตระกูลยูดาห
7อิกาลบุตรชายโยเซฟเปนตระ-
กูลอิสสาคาร
8 โฮเชยาบุตรชายนูนเปนตระ-
กูลเอฟราอิม
9ปลทีบุตรชายราฟูเปนตระกูล
เบนยามิน
10 กั ดเดี ยลบุตรชายโสดี เป น
ตระกูลเศบูลุน
11 ตระกู ลโยเซฟคื อตระกู ล
มนัสเสหมีกัดดีบุตรชายสุสี
12 อั มมี เอลบุ ตรชายเกมั ลลี
เปนตระกูลดาน
13 เสธู ร บุตรชายมีคาเอลเปน
ตระกูลอาเชอร
14 นาบีบุตรชายโวฟสีเปนตระ-
กูลนัฟทาลี
15 เ ก อู เ อ ล บุ ต ร ช า ย ม า คี
เปนตระกูลกาด
16 ชื่ อเหลานี้ เปนชื่ อคนที่ โม-
เสสใชไปสอดแนมที่แผนดินนั้น
และโมเสสเรียกชื่ อโฮเชยาบุตร
ชายนูนวา โยชูวา
17 โมเสสใช เขาทั้ งหลายไป
สอดแนมที่แผนดินคานาอันและ
สั่งเขาทั้งหลายวา "จงข้ึนไปทาง

ใตนี้แลวข้ึนไปตามภูเขา
18 ตรวจดู แผ นดิ นนั้ นว าเป น
อยางไร และวาคนที่อยูในแผน
ดินนั้นมีกําลังแข็งแรงหรือออน
แอ มีคนนอยหรือมาก
19 ดูวาแผนดินที่ เขาอาศัยอยู
เปนอยางไรบาง เปนแผนดิน
ที่ ดีหรือเลวอยางไร และบาน
เมืองที่ เขาอาศัยอยู เปนอยางไร
เปนเต็นทหรือเปนปอมปราการ
ที่เขมแข็ง
20 ดูวาแผนดินอุดมหรือจืด มี
ปาไมหรือเปลา ทานทั้งหลายจง
มีใจกลาหาญ และนําผลไมที่
เมืองนั้นกลับมาบางดวย" เวลา
นั้นเปนฤดูผลองุนสุกรุนแรก
21 คนเหล านั้ นจึ งข้ึ นไปสอด
แนมแผนดิน ตั้งแตถิ่นทุรกัน-
ดารศิน จนถึงเรโหบ ที่ทางเขา
เมืองฮามัท
22 เขาข้ึนไปทางใตถึงเมืองเฮ-
โบรน และอาหิมาน เชชัย และ
ทัลมัย คือคนอานาคอยูที่ นั่ น
(เมืองเฮโบรนนี้เขาสรางมากอน
เมืองโศอันในอียิปตไดเจ็ดป)
23 เขาทั้ งหลายมาถึ งลําธาร
เอชโคล ที่นั่ นเขาตัดองุ นกิ่ ง
หนึ่ งมีองุนพวงหนึ่ง สองคนใช
ไมคานหามมา เขาเก็บผลทับ-
ทิมและมะเดื่อมาบาง
24 เขาเรียกที่นั่นวาหวยเอชโคล
เพราะพวงผลองุนซึ่ งคนอิสรา-

กันดารวิถี 13

(6) กดว 14:6-7; 34:19; ยชว 14:6-7; วนฉ 1:12; 1 พศด 4:15 (16) อพย 17:9
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เอลไดตัดมาจากที่นั่น
25 ลวงมาสี่สิบวันเขาทั้ งหลายก็
กลั บมาจากการไปสอดแนมที่
แผนดินนั้น
26 เขาทั้ งหลายกลับมาถึ งโม-
เสสและอาโรน และมาถึงชุมนุม
ชนอิ สราเอลในถิ่ นทุ รกั นดาร
ปารานที่คาเดช เขาเลาเร่ืองให
ทานทั้ งสองและบรรดาคนอิส-
ราเอลฟง และใหดูผลไมแหง
แผนดินนั้น
27 เขาทั้ งหลายเลาใหโมเสสฟง
วา "ขาพเจาทั้ งหลายไดไปถึง
แผนดินซึ่ งทานใชไป มีน้ํานม
และน้ําผ้ึงไหลบริบูรณที่นั่นจริง
และนี่เปนผลไมของเมืองนั้น
28 แต คนที่ อยู ในเมื องนั้ นมี
กําลั งมากและเมื องของเขาก็
ใหญโตมีกําแพงลอมรอบ นอก
จากนั้นขาพเจาทั้ งหลายยังเห็น
คนอานาคที่นั่นดวย
29 คนอามาเลขอยู ในแผนดิน
ทางใต คนฮิตไทต คนเยบุสและ
คนอาโมไรตอยูบนภูเขา คนคา-
นาอันอาศัยอยูที่ ริมทะเล และ
ตามฝงแมน้ําจอรแดน"
30 แตคาเลบได ให คนทั้ งปวง
เงียบตอหนาโมเสสกลาววา "ให
เราข้ึนไปทันทีและยึดเมืองนั้ น
เพราะพวกเรามีกําลังสามารถที่
จะเอาชัยชนะได"
31 ฝายคนทั้ งปวงที่ ข้ึ นไปสอด

แนมดวยกันกลาววา "เราไม
สามารถสูคนเหลานั้นได เพราะ
เขามีกําลังมากกวาเรา"
32 และเขาได กล าวร ายเรื่ อง
แผนดินที่ เขาไดไปสอดแนมมา
เลาใหคนอิสราเอลฟงวา "แผน
ดินที่ เราได ไปสืบดูตลอดแลว
นั้ นเปนแผนดินที่ กินคนซึ่ งอยู
ในนั้น บรรดาชาวเมืองที่เราเห็น
เปนคนรูปรางใหญโต
33 ที่นั่นเราเห็นพวกมนุษยยักษ
คือบุตรของคนอานาค ซึ่ งมา
จากพวกมนุษยยักษ เราเปน
เหมือนตั๊กแตนในสายตาของเรา
ในสายตาของเขาก็เหมือนกัน"

ประชาชนไมกลาเขาไป
แผนดินคานาอัน

14แล วบรรดาชุ มนุ มชน
นั้น ก็รองลั่ นข้ึนมา

ประชาชนรองไหในคืนวันนั้น
2บรรดาคนอิสราเอลไดบนว า
โมเสสและอาโรน ชุมนุมชนทั้ ง
หมดกลาวแกทานวา "ใหเรา
ตายเสียที่ แผนดินอียิปต หรือ
ใหเราตายเสียที่ถิ่นทุรกันดารนี้
ก็ดีกวา
3พระเยโฮวาหนําเราเข ามาใน
ประเทศนี้ ใหตายดวยดาบทําไม
เลา ลูกเมียของเราตองตกเปน
เหย่ือ ที่เราจะกลับไปอียิปตไมดี
กวาหรือ"
4 เขาพูดแกกันและกันวา "ให

กันดารวิถี 13, 14

(26) พบญ 1:19 (27) อพย 3:8 (28) พบญ 1:28 (29) วนฉ 6:3 (30) กดว 14:6, 24
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เราตั้ งคนหนึ่ ง ข้ึ นเปนหั วหน า
แลวกลับไปยังอียิปตเถิด"
5 โมเสสกับอาโรนไดซบหนาลง
ถึงพ้ื นดินตอหนาที่ ประชุมทั้ ง
หมดของชุมนุมชนอิสราเอล
6และโยชูวาบุตรชายนูน กับ
คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห เปน
ผู ที่ ได ร วมไปสอดแนมที่ แผน
ดินนั้น ไดฉีกเสื้อผาของตน
7และกลาวแกบรรดาชุมนุมชน
อิสราเอลวา "แผนดินที่ เราได
เที่ ยวสอดแนมดูตลอดนั้ นเปน
แผนดินที่ดีเหลือเกิน
8ถาพระเยโฮวาหพอพระทัยใน
พวกเรา พระองคจะทรงนําเรา
เขาไปในแผนดินนี้ และทรง
ประทานแกเรา เปนแผนดินที่มี
น้ํานมและน้ําผ้ึงไหลบริบูรณ
9ขอแตอยาใหพวกเรากบฏตอ
พระเยโฮวาหเทานั้ น อยากลัว
ชาวแผนดินนั้น เพราะเขาทั้ ง
หลายเปนขนมของเราแลว รม
ฤทธิ์ ของเขาก็สูญไปแลว พระ
เยโฮวาหสถิตฝายเรา อยากลัว
เขาเลย"
10 แตชุมนุมชนทั้ งหมดนั้นพูด
กันวาใหเอากอนหินขวางเขาเสีย
ขณะนั้นสงาราศีของพระเยโฮ-
วาหปรากฏที่ พลับพลาแหงชุม
นุมตอหนาบรรดาคนอิสราเอล
โมเสสออนวอนตอพระเจา

11 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ

โมเสสวา "ชนชาตินี้จะสบประ-
มาทเรานานสักเทาใด แมวา
เราไดกระทําหมายสําคัญตางๆ
ทามกลางเขามาแลว เขาทั้ ง
หลายจะไมเชื่อเรานานเทาใด
12 เราจะประหารเขาเสี ยด วย
โรครายและตัดเขาเสียจากการ
สืบมรดก เราจะกระทําใหเจา
เปนประเทศใหญโตและแข็งแรง
กวาเขาอีก"
13 แต โมเสสได กราบทู ลพระ
เยโฮวาหวา "ชาวอียิปตจะไดยิน
เร่ืองนี้ (เพราะพระองคทรงพา
ชาตินี้ ออกมาจากทามกลางเขา
ดวยฤทธานุภาพของพระองค)
14 ชาวอียิปตจะเลาความนั้นแก
ชาวประเทศนี้ ขาแตพระเยโฮ-
วาห เขาทั้ งหลายไดยินวาพระ
องคสถิตทามกลางชนชาตินี้ ขา
แตพระเยโฮวาห เขาไดเห็นพระ
พักตรของพระองค เมฆของ
พระองค ตั้ งอยู เหนื อเขาทั้ ง
หลาย พระองคทรงนําเขาใน
เวลากลางวันดวยเสาเมฆ และ
ในกลางคืนดวยเสาเพลิง
15 บั ดนี้ ถ าพระองค จะทรง
ประหารชนชาตินี้ ดุจคนๆเดียว
ประเทศทั้ งหลายที่ ไดยินกิตติ-
ศัพทถึงพระองคจะพูดกันวา
16 ` เพราะพระเยโฮวาห ไม
สามารถพาชนชาตินี้ ไปถึงแผน
ดินที่พระองคทรงปฏิญาณไวแก

กันดารวิถี 14
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เขานั้นไมได พระองคจึงทรง
ประหารเขาเสียที่ ในถิ่นทุรกัน-
ดาร'
17 บัดนี้ ขาพระองคทูลวิงวอน
ขอพระองคทรงบันดาลใหฤทธิ์
อํานาจขององคพระผู เปนเจาให
ใหญย่ิงดังพระสัญญาที่วา
18 `พระเยโฮวาหทรงพระพิโรธ
ชา ทรงอุดมในความเมตตา
ทรงโปรดยกโทษความชั่วชาและ
ใหอภัยการละเมิด แตถือวาไมมี
โทษหามิได ใหโทษเพราะความ
ชั่ วชาของบิดาตกทอดไปถึงลูก
หลานสามชั่วสี่ชั่วอายุ'
19 ขอทรงประทานอภั ยความ
ชั่วชาของชนชาตินี้ตามความย่ิง
ใหญแห งความเมตตาของพระ
องค ดังที่พระองคทรงประทาน
อภัยชนชาตินี้ ตั้ งแตอี ยิปตจน
บัดนี้"
ทรงพยากรณถึงการพเนจรอยู
ในถ่ินทุรกันดารถึงส่ีสิบป

20 แลวพระเยโฮวาห จึงตรัสวา
"เราใหอภัยตามคําของเจา
21 แตแทจริง เรามีชีวิตอยูแน
ฉันใด และบรรดาโลกจะเต็มไป
ดวยสง าราศีของพระเยโฮวาห
แนฉันใด
22 คนทั้ งหลายที่ ได เห็ นสง า
ราศีของเรา และไดเห็นการอัศ-
จรรยตางๆที่ เราไดกระทําในอี-
ยิปตและในถิ่นทุรกันดาร และ

ยังไดทดลองเรามาตั้ งสิบครั้ ง
และยังมิไดฟงเสียงของเรา
23 คนเหลานี้ จะมิ ได เห็นแผน
ดินที่ เราปฏิญาณไวกับปู ยาตา
ยายของเขาฉันนั้น คนทั้ ง
ปวงที่ สบประมาทเราจะไม ได
เห็นแผนดินนั้นสักคนเดียว
24 แตส วนคาเลบผู รั บใช ของ
เรา เพราะมีจิตใจตางกันและได
ตามเรามาอยางเต็มที่ เราก็จะ
ไดนําเขาไปถึงแผนดินที่ เขาได
ไปมาและเชื้ อสายของเขาจะได
กรรมสิทธิ์เมืองนั้น
25 (พวกอามาเลขและพวกคา-
นาอันอยูที่หวางเขา) พรุงนี้ เจา
จงกลับไปในถิ่นทุรกันดารตาม
ทางถึงทะเลแดง"
26 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
และอาโรนวา
27 "เราจะทนชุมนุมชนชั่วรายนี้
บนตอเรานานสักเทาใด เราได
ยินเสียงบนของคนอิสราเอลซึ่ ง
เขาบนวาเรา
28 เจาจงกลาวแกเขาวา พระ
เยโฮวาหตรัสวา `เรามีชี วิตอยู
แนฉันใด เราจะกระทําสิ่ งที่ เจา
ทั้ งหลายบนใหเราไดยินแก เจา
ฉันนั้น
29 ซากศพของเจ าจะตกหลน
อยู ในถิ่นทุรกันดารนี้ จํานวน
คนทั้งหมดของเจานับตั้งแตอายุ
ย่ีสิบปข้ึนไป ผูใดที่บนวาเรา

กันดารวิถี 14
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30 จะไมมี สักคนหนึ่ งที่ มาถึ ง
แผนดินที่ เราปฏิญาณว าจะให
เจาอาศัยอยู เวนแตคาเลบบุตร
ชายเยฟุนเนห และโยชู วาบุตร
ชายนูน
31 แตลูกเล็กที่ เจาทั้ งหลายวา
จะเปนเหย่ือนั้นเราจะพาเขาทั้ ง
หลายเขาไป และเขาจะรูจักแผน
ดินที่เจาทั้งหลายไดสบประมาท
32 สวนเจาทั้งหลาย ศพของเจา
จะตกหลนอยูในถิ่นทุรกันดารนี้
33 ลูกหลานของเจาทั้ งหลายจะ
พเนจรอยู ในถิ่ นทุ รกันดารถึ ง
สี่สิบป เขาจะทนโทษการเลนชู
ของเจา จนกวาจํานวนซากศพ
ของเจาจะอยูในถิ่นทุรกันดารนี้
ครบ
34 ตามจํานวนวันที่ เจ าเข าไป
สอดแนมในแผนดินนั้นซึ่ งมีสี่-
สิบวัน วันหนึ่งจะเปนปหนึ่ง เจา
ทั้ งหลายจะรับโทษความชั่ วช า
ของเจาอยูสี่ สิบป เจาทั้ งหลาย
จะทราบถึงการฝาฝนคําสัญญา
ของเรา
35 เราผู เปนพระเยโฮวาหไดลั่น
วาจาแลว เราจะกระทําดังนั้นแก
บรรดาชุมนุมชนที่ชั่วรายซึ่งรวม
กันคิดตอสู เรา เขาจะสิ้นสุดลง
ในถิ่นทุรกันดาร เขาจะตายอยูที่
นั่น"
36 คนที่ โมเสสใชไปสอดแนมที่
แผนดิน ผูที่กลับมาเลาความใส

รายแผนดินนั้น ซึ่ งกระทําให
บรรดาชุมนุมชนบนวาโมเสส
37 คนที่ มารายงานความร าย
เร่ืองแผนดินนั้นไดตายเสียดวย
โรคภัยตอพระพักตรพระเยโฮ-
วาห
38 แตโยชูวาบุตรชายนูน และ
คาเลบบุตรชายเยฟุนเนหในหมู
คนที่ ไปสอดแนมที่แผนดินยังมี
ชีวิตอยู
39 และโมเสสเลาขอความนี้ ให
คนอิสราเอลทั้ งหมดฟง ประ-
ชาชนก็รองไหโศกเศราย่ิงนัก
40 และคนทั้ งปวงไดลุกข้ึ นแต
เชา ข้ึนไปยังที่สูงบนภูเขากลาว
วา "ดูเถิด เราทั้งหลายมาอยูที่
นี่แลว เราจะเขาไปยังที่ซึ่งพระ
เยโฮวาหทรงสัญญาไว เพราะเรา
ไดกระทําผิดแลว"
41 แตโมเสสกลาววา "เหตุไฉน
ท านขัดขืนพระดํารั สของพระ
เยโฮวาห การนี้จะไมสําเร็จ
42 อยาข้ึนไปเลย เพราะพระ
เยโฮวาหมิไดอยูทามกลางทาน
เกลือกวา ทานทั้ งหลายจะลม
ตายอยูตอหนาศัตรู
43 เพราะคนอามาเลขและคน
คานาอันอยู ขางหนาทาน ทาน
จะลมลงดวยดาบ เพราะทานได
หันกลับจากการตามพระเยโฮ-
วาห พระเยโฮวาหจะไมสถิต
ทามกลางทานทั้งหลาย"

กันดารวิถี 14

(30) พบญ 1:36-38 (31) พบญ 1:39 (32) 1 คร 10:5 (33) พบญ 2:14
(34) กดว 13:25; อสค 4:6 (35) กดว 23:19 (37) 1 คร 10:10 (38) ยชว 14:6, 10
(39) อพย 33:4 (40) พบญ 1:41-44 (42) พบญ 1:42 (43) 2 พศด 15:2
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44 แตเขาทั้ งหลายยังบังอาจข้ึน
ไปที่ ยังที่สูงบนเนินเขา แตหีบ
พันธสัญญาแห งพระเยโฮวาห
และโมเสสมิไดออกจากคาย
45 แลวคนอามาเลขและคนคา-
นาอันที่ อยูบนเนินเขานั้นไดลง
มาขับไลเขาใหพายแพจนไปถึง
ตําบลโฮรมาห

คําส่ังสอนเรื่อง
การถวายเครื่องบูชา

15พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา

2 "จงกล าวแก คนอิ สราเอลว า
เมื่ อเจ าทั้ งหลายจะเข าในแผน
ดินที่ เจาจะเขาอาศัยอยู ซึ่ งเรา
ใหแกเจานั้น
3ถ าผู ใดจะนําเครื่ องบูชาจาก
ฝูงวัว หรือจากฝูงแพะแกะไป
ถวายพระเยโฮวาห เปนเครื่ อง
บูชาดวยไฟ คือเครื่ องเผาบูชา
หรือเครื่ องสัตวบูชาทําตามคํา
ปฏิญาณ หรือเปนเครื่ องบูชา
ดวยใจสมัคร หรือในการเลี้ ยง
ตามกําหนด กระทําใหมีกลิ่นที่
พอพระทัยแดพระเยโฮวาห
4ก็ให ผู ที่ นําเครื่ องบูชานั้ นนํา
ธัญญบูชาถวายแดพระเยโฮวาห
คือยอดแปงหนึ่ งในสิบเอฟาห
คลุกกับน้ํามันหนึ่งในสี่ฮิน
5และเจาจงจัดน้ําองุนหนึ่ งในสี่
ฮินสําหรับลูกแกะทุกตัว เปน
เครื่ องดื่ มบูชาคู กับเครื่ องเผา

บูชาคูกับเครื่องสัตวบูชา
6หรือสําหรับแกะผู ตัวหนึ่ งเจา
จงจั ดธัญญบู ชาด วยยอดแป ง
สองในสิ บเอฟาห คลุ กน้ํ ามั น
หนึ่งในสามฮิน
7และสําหรับเปนเครื่องดื่มบูชา
เจาจงถวายน้ําองุ นหนึ่ งในสาม
ฮิน ใหเปนกลิ่นที่พอพระทัยแด
พระเยโฮวาห
8 เมื่อเจาจัดวัวผู เปนเครื่องเผา
บูชา หรือเปนเครื่องสัตวบูชาทํา
ตามคําปฏิญาณ หรือใหเปน
สันติบูชาแดพระเยโฮวาห
9ก็ ให นําธัญญบูชามี ยอดแป ง
สามในสิบเอฟาหคลุกน้ํามันครึ่ง
ฮิน มาบูชาพรอมกับวัวผูนั้น
10 และใหนําเครื่ องดื่ มบูชามี
น้ําองุ นครึ่ งฮินให เปนการบูชา
ดวยไฟ เปนกลิ่นที่พอพระทัย
แดพระเยโฮวาห
11 จงกระทําอยางนี้สําหรับวัวผู
หรือแกะผูทุกตัว หรือสําหรับ
ลูกแกะหรือลูกแพะทุกตัว
12 ตามจํานวนสัตวที่ จัดมา จง
กระทําตามสวนนี้ แกสัตวทุกๆ
ตัว
13 บรรดาชาวพื้นเมืองตองกระ
ทําอยางนี้ ทุกคน เมื่ อจะถวาย
เครื่ องบูชาดวยไฟ เปนกลิ่นที่
พอพระทัยแดพระเยโฮวาห
14 ถาคนตางดาวที่ มาอาศัยอยู
กับเจา หรือคนหนึ่งคนใดทาม-

กันดารวิถี 14, 15

(44) พบญ 1:43 (2) ลนต 23:10; กดว 15:18 (3) ปฐก 8:21; อพย 29:18
(4) อพย 29:40; ลนต 2:1 (5) ลนต 1:10; 3:6; กดว 15:11; 28:4-5, 7, 14
(6) กดว 28:12, 14 (8) ลนต 7:11 (9) กดว 28:12, 14 (11) กดว 28
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กลางเจ าตลอดชั่ วอายุของเจ า
ใครจะถวายเครื่ องบูชาดวยไฟ
เป นกลิ่ นที่ พอพระทั ยแดพระ
เยโฮวาห ก็ใหเขาทั้ งหลาย
กระทําเหมื อนเจ าทั้ งหลายได
กระทํานั้น
15 จะต องมี กฎอย างเดี ยวกั น
สําหรับชุมนุมชนและสําหรับคน
ต างด าวผู มาอาศัยอยู กั บเจ า
เปนกฎถาวรตลอดชั่ วอายุของ
เจา คือเจาเปนอยางใด คนตาง
ด าวก็ เป นอย างนั้ นต อพระ
พักตรพระเยโฮวาห
16 จะต องมี พระราชบั ญญั ติ
อยางเดียวกันและลักษณะอยาง
เดียวกันสําหรับเจาและสําหรับ
คนต างด าวที่ มาอาศั ยอยู กั บ
เจา"
17 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
18 "จงกลาวแกคนอิสราเอลวา
เมื่อเจาทั้งหลายมาถึงแผนดินที่
เราจะพาเจาไป
19 และเมื่ อเจารับประทานอา-
หารแหงแผนดินนั้น เจาจงนํา
เครื่ องบูชาถวายแดพระเยโฮ-
วาห
20 จงเอาแป งเปยกผลแรกทํา
ขนมกอนหนึ่ งถวายเปนเครื่ อง
บูชา เปนเครื่ องบูชาที่ ไดจาก
ลานนวดขาว เจาจงถวายเชนวา
นี้

21 จงเอาแปงเปยกผลแรกถวาย
เปนเครื่องบูชาแดพระเยโฮวาห
ตลอดชั่วอายุของเจา
22 ถาเจาทั้ งหลายไดประพฤติ
ผิดมิไดรักษาพระบัญญัติเหลานี้
ทุกประการ ซึ่ งพระเยโฮวาห
ตรัสสั่งแกโมเสส
23 ทุกประการซึ่ งพระเยโฮวาห
ทรงบัญชาไวทางโมเสส ตั้ งแต
วันที่พระเยโฮวาหประทานพระ
บัญชาแกโมเสส และตอๆไป
ตลอดชั่วอายุของเจา
24 แลวถาประชาชนไดกระทํา
ผิดโดยไมเจตนา โดยที่ ชุมนุม
ชนไมรู เห็น ชุมนุมชนทั้ งหมด
ตองถวายวัวหนุ มตั วหนึ่ งเปน
เครื่องเผาบูชา ใหเปนกลิ่นที่พอ
พระทัยแดพระเยโฮวาห พรอม
กับธัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชา
คูกันตามลักษณะ และถวายลูก
แพะผูตัวหนึ่งเปนเครื่องบูชาไถ
บาป
25 และใหปุโรหิตทําการลบมล
ทินบาปใหแกชุมนุมชนอิสรา-
เอลทั้งหมด และเขาทั้งหลายจะ
ไดรับอภัยโทษ เพราะเปนการ
ผิดโดยไมเจตนา และเขาจะนํา
เครื่ องบูชาของเขามาถวายดวย
ไฟแดพระเยโฮวาห และถวาย
เครื่องบูชาไถบาปตอพระพักตร
พระเยโฮวาห เพราะความผิด
โดยไมเจตนาของเขา

กันดารวิถี 15

(15) อพย 12:49; กดว 9:14; 15:29 (18) กดว 15:2; พบญ 26:1 (19) ยชว 5:11-12
(20) อพย 34:26; ลนต 2:14; 23:10, 14, 16-17; พบญ 26:2, 10; สภษ 3:9-10
(22) ลนต 4:2 (24) ลนต 4:13, 23; กดว 15:8-10 (25) ลนต 4:20; ฮบ 2:17
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26 และชุมนุมชนอิสราเอลทั้ ง
หมดจะไดรับอภัยโทษ พรอม
กับคนต างด าวผู อยู ท ามกลาง
เขาทั้ งหลาย เพราะวาพลเมือง
ทั้งหมดเกี่ยวพันกับความผิดนั้น
อันเกิดข้ึนโดยไมเจตนา
27 ถาบุคคลคนหนึ่งคนใดกระ-
ทําผิดโดยไมรูตัว ก็ใหผูนั้นเอา
แพะเมี ยอายุขวบหนึ่ งไปเป น
เครื่องบูชาไถบาป
28 และใหปุโรหิตกระทําการลบ
มลทินบาปต อพระพักตรพระ
เยโฮวาหใหบุคคลนั้น ผูกระทํา
ผิดเมื่ อเขากระทําบาปโดยไม รู
ตัว เพ่ือทําการลบมลทินบาปเขา
เสีย และเขาจะไดรับอภัยโทษ
29 ให เจ ามี พระราชบั ญญั ติ
อยางเดียวสําหรับผู กระทําผิด
โดยไมรูตัว  คือคนอิสราเอล ผู
เปนชาวพ้ืนเมืองและผู เปนคน
ตางดาวที่อยูทามกลางเขา
30 แต บุ คคลที่ บั งอาจกระทํา
การใดๆโดยพลการ ไมวาเขาจะ
เกิดในแผนดินนั้ นหรือเปนคน
ตางดาวก็ดี ผูนั้นเหยียดหยาม
พระเยโฮวาห ผูนั้ นจะตองถูก
ตัดขาดจากชนชาติของตน
31 เพราะเขาไดสบประมาทพระ
ดํารัสของพระเยโฮวาหและละ-
เมิดพระบัญญัติของพระองค ผู
นั้ นจะตองถูกตัดขาดอยางสิ้ น
เชิง ใหเขารับโทษความชั่ วชา

ของตน"
พระเจาทรงพิพากษา

คนท่ีไมรักษาวันสะบาโต
32 ขณะเมื่ อคนอิสราเอลอยู ใน
ถิ่นทุรกันดาร เขาพบคนหนึ่งไป
เก็บฟนในวันสะบาโต
33 ผู ที่ พบเขาเก็บฟนก็พาเขา
มาหาโมเสสและอาโรน และมา
หาชุมนุมชนทั้งหมด
34 เขาจึงจําคนนั้นไว เพราะยัง
ไมแจงว าจะกระทําอย างไรแก
เขา
35 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา "ชายผูนั้นตองถูกโทษ
ถึงตายเปนแน  ชุมนุมชนทั้ ง
หมดตองเอาหินขวางเขาที่นอก
คาย"
36 และชุมนุมชนทั้ งหมดจึงพา
เขามานอกคาย และเอาหินขวาง
เขาจนตาย ตามที่พระเยโฮวาห
ทรงบัญชาโมเสส

ดายสีฟา
37 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
38 "จงพูดกับคนอิสราเอลและ
สั่ งเขาให ทําพู ที่ มุ มชายเสื้ อ
ตลอดชั่วอายุของเขา ใหเอาดาย
สีฟาติดพูที่มุมทุกมุม
39 เพ่ื อเจ าจะมองดูพู นั้ นและ
จดจําพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระ
เยโฮวาห และปฏิบัติตาม เพ่ือ
เจาจะไมกระทําอะไรตามความ

กันดารวิถี 15

(27) ลนต 4:27-31 (28) ลนต 4:35 (29) กดว 15:15 (30) กดว 14:40-44
(31) 2 ซมอ 12:9; สภษ 13:13 (32) อพย 31:14-15; 35:2-3 (34) ลนต 24:12
(35) อพย 31:14-15 (38) พบญ 22:12 (39) พบญ 29:19
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พอใจพอตาของเจ าซึ่ งเจ ามั ก
หลงตามนั้น
40 เพ่ือวาเจาจะจดจําและกระ-
ทําตามบัญญัติทั้งสิ้นของเราและ
เปนคนบริสุทธิ์ แดพระเจาของ
เจา
41 เราคือพระเยโฮวาหพระเจา
ของเจาผูนําเจาออกจากแผนดิน
อียิปต เพ่ือเปนพระเจาของเจา
เราคือพระเยโฮวาหพระเจาของ
เจา"

การกบฏของโคราห

16โคราห บุตรชายอิสฮาร
ผูเปนบุตรชายโคฮาท ผู

เปนบุตรชายเลวี กับดาธานและ
อาบีรัม บุตรชายเอลีอับ กับโอน
บุตรชายเปเลท บุตรชายรูเบน
พาคนไป
2และไปยืนตอหนาโมเสสพรอม
กั บคนอิ สราเอลจํานวนหนึ่ ง
เปนเจานายของชุมนุมชน มีสอง
รอยห าสิบคนที่ เลือกมาจากที่
ประชุม เปนคนมีชื่อ
3และเขาทั้ งหลายมาประชุมกัน
ตอโมเสสตออาโรน กลาวแก
ทานทั้งสองวา "ทานทําเกินเหตุ
ไป เพราะวาชุมนุมชนทั้งหมดก็
บริสุทธิ์ทุกๆคน และพระเยโฮ-
วาหทรงสถิตทามกลางเขา เหตุ
ใดทานจึงผยองข้ึนเหนือชุมนุม
ชนของพระเยโฮวาห"
4ครั้ นโมเสสได ยินก็ซบหนาลง

ถึงดิน
5 ท านจึ ง พู ดกั บโคราห และ
พรรคพวกทั้ งหมดของเขาว า
"พรุ งนี้ เชาพระเยโฮวาหจะทรง
สําแดงใหเห็นวา ผู ใดเปนของ
พระองคและใครเปนคนบริสุทธิ์
และจะทรงใหผูนั้นเขาใกลพระ
องค ผู ใดที่พระองคทรงเลือก
พระองค จะทรงให เข าไปใกล
พระองค
6จงกระทําอยางนี้ ใหโคราห
และพรรคพวกทั้ งหมดของเขา
นํากระถางไฟมา
7จงเอาไฟใสและใสเครื่องหอม
ตอพระพักตรพระเยโฮวาหใน
วันพรุ งนี้ ผู ใดที่พระเยโฮวาห
ทรงเลื อกก็ จะเปนคนบริ สุทธิ์
บุตรชายของเลวีเอย ทานทั้ ง
หลายไดกระทําเกินเหตุไป"
8และโมเสสพูดกั บโคราห ว า
"พวกทานผูเปนบุตรชายของเลวี
จงฟง
9 เปนการเล็กนอยสําหรับทาน
อยูหรือซึ่งพระเจาแหงอิสราเอล
ไดแยกทานออกจากชุมนุมชน
อิสราเอล เพ่ือนําทานใหมาใกล
พระองค ใหปฏิบัติงานในพลับ
พลาของพระเยโฮวาหและยืนอยู
ตอหนาชุมนุมชนเพ่ือปรนนิบัติ
เขา
10 และพระองคทรงนําทานมา
ใกลพระองค รวมทั้ งพ่ี นองทั้ ง

กันดารวิถี 15, 16

(40) ลนต 11:44-45 (1) อพย 26:9; กดว 26:9; พบญ 11:6 (2) กดว 1:16; 26:9
(3) อพย 19:6; 29:45; กดว 12:2; 14:2; สดด 106:16 (4) กดว 14:5; 20:6
(5) ลนต 21:6-8, 12 (9) กดว 3:41, 45; 8:13-16; พบญ 10:8
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สิ้นของทาน คือลูกหลานของ
เลวี ทานทั้ งหลายแสวงหาตํา-
แหนงปุโรหิตดวยหรือ
11 เพราะฉะนั้น ที่ทานและ
พรรคพวกทั้ งหมดของท านได
ประชุมกันก็ เปนการตอสู พระ
เยโฮวาห สวนอาโรนเปนอะไร
เลาที่ทานไดบนวาเขา"
12 โมเสสใชใหไปเรียกดาธาน
และอาบีรัมบุตรชายเอลีอับ เขา
ทั้งสองวา "เราจะไมข้ึนไป
13 เปนการเล็กนอยอยู หรือที่
ทานนําพวกเราจากแผนดินที่มี
น้ํ านมและน้ํ า ผ้ึ งไหลบริ บู รณ
เพ่ือจะฆาพวกเราเสียในถิ่นทุร-
กันดาร และทานจะไดตั้งตัวข้ึน
เปนเจานายเหนือพวกเราดวย
14 ย่ิ งกว านั้ นอี กท านมิ ได นํา
พวกเราเข าไปยั งแผ นดิ นที่ มี
น้ํานมและน้ําผ้ึงไหลบริบูรณ มิ
ไดใหพวกเรารับที่ นาหรือสวน
องุ นเปนมรดก ทานจะควักตา
คนเหลานี้ ออกเสียหรือ เราจะ
ไมข้ึนไป"
15 โมเสสโกรธมากและกราบ
ทูลพระเยโฮวาหวา "ขออยาทรง
โปรดปรานเครื่ องบูชาของเขา
เลย ขาพระองคมิไดเอาลาของ
เขามาสักตัวหนึ่ ง และขาพระ
องคมิไดทําอันตรายเขาสักคน
เดียว"
16 และโมเสสพูดกับโคราหวา

"ตัวทานและพรรคพวกทั้ งหมด
ของทานจงเขาเฝาพระเยโฮวาห
ในวันพรุงนี้ ทั้งตัวทาน พรรค
พวกของทานและอาโรน
17 ใหทุกคนนํากระถางไฟของ
ตนไป ใสเครื่องหอมในนั้น ให
ทุกคนนํากระถางไฟเขาเฝาพระ
เยโฮวาห มีกระถางไฟสองรอย
หาสิบดวยกัน ตัวทานดวย และ
อาโรน ตางจงเอากระถางไฟของ
ตนไป"
18 ดังนั้น ทุกคนจึงนํากระถาง
ไฟของเขา ตางเอาไฟใสและเอา
เครื่องหอมใส และเขาไปยืนอยู
ที่ ประตู พลั บพลาแห งชุ มนุ ม
พรอมกับโมเสสและอาโรน
19 โคราห ก็ ร วมชุ มนุ มชนทั้ ง
หมดที่ ประตูพลับพลาแห งชุม
นุมประจัญหนาเขาทั้งสอง และ
สงาราศีของพระเยโฮวาหก็ปรา-
กฏตอบรรดาชุมนุมชน
20 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
และอาโรนวา
21 "จงแยกตัวออกเสียจากชุม
นุมชนนี้ เพ่ือเราจะผลาญเขา
เสียในพริบตาเดียว"
22 เขาทั้ งสองซบหนาลงถึงดิน
กราบทูลวา "โอ ขาแตพระเจา ผู
ทรงเปนพระเจาแหงจิตวิญญาณ
ของมนุษยทั้ งสิ้น เมื่อคนเดียว
กระทําผิด พระองคจะทรงพระ
พิโรธแกชุมนุมชนทั้งหมดหรือ"

กันดารวิถี 16

(11) อพย 16:7-8 (13) อพย 2:14; 16:3; กดว 11:4-6 (14) อพย 3:8; ลนต 20:24
(15) ปฐก 4:45; 1 ซมอ 12:3 (16) 1 ซมอ 12:3, 7 (19) อพย 16:7, 10; ลนต 9:6, 23
(21) ปฐก 19:17; อพย 32:10; 33:5 (22) ปฐก 18:23-32; 20:4; ลนต 4:3; กดว 14:5
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แผนธรณีก็อาปากออก

กลืนพวกกบฏ
23 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
24 "จงกลาวแกชุมนุมชนวา จง
ออกไปใหหางจากเต็นทของโค-
ราห ดาธาน และอาบีรัม"
25 แลวโมเสสลุกข้ึ นไปหาดา-
ธานและอาบีรัมและพวกผู ใหญ
แหงอิสราเอลก็ตามทานไป
26 โมเสสจึงกลาวแกชุมนุมชน
นั้นวา "ทานทั้งหลายออกไปเสีย
ใหหางจากเต็นทของคนชั่วเหลา
นี้ อยาแตะตองอะไรของเขาเลย
เกลือกวาทานทั้ งหลายจะตอง
ถูกกวาดไปกับบรรดาการบาป
ของเขาดวย"
27 ดังนั้น เขาทั้งหลายก็ออกไป
ให ห างจากเต็ นท ของโคราห
ดาธาน และอาบีรัม และดาธาน
กับอาบีรัมออกมายืนอยูที่ประตู
เต็นทของตน พรอมกับภรรยา
บุตรชายและลูกเล็กๆของเขา
28 และโมเสสพูดวา "ดังนี้
แหละทานทั้ งหลายจะไดทราบ
วา พระเยโฮวาหใชใหขามา
กระทําการทั้งสิ้นนี้ ขามิไดกระ-
ทําตามอําเภอใจขาเอง
29 ถ าคนเหล านี้ ตายอย างคน
ธรรมดาทั้งปวง หรือเหตุการณ
อยางคนธรรมดามาเยี่ ยมเยียน
เขา ก็หมายวาพระเยโฮวาหมิได

ทรงใชขามา
30 แตถ าพระเยโฮวาห บันดาล
อะไรใหม เกิดข้ึนและแผนธรณี
อ าปากกลื นคนเหล านี้ เข าไป
พรอมกับข าวของทั้ งหมดของ
เขา และเขาทั้งหลายลงไปสูแดน
คนตายทั้งเปน ทานทั้งหลายจง
ทราบเถิดวา คนเหลานี้ ไดสบ
ประมาทพระเยโฮวาห"
31 ตอมา เมื่อทานกลาวบรรดา
คําเหลานี้ จบ แผนดินใตที่ เขา
เหลานั้นยืนอยูก็แยกออก
32 และแผนธรณีก็อาปากออก
กลืนเขาทั้งหลาย กับครอบครัว
และบรรดาคนของโคราห และ
ขาวของทั้งหมดของเขา
33 ดังนั้นเขาทั้ งหลายพรอมกับ
ขาวของทั้ งหมดของเขาลงไปสู
แดนคนตายทั้ งเปน และแผน
ดินก็งับเขาไวและเขาทั้งหลายก็
พินาศเสียจากทามกลางที่ประ-
ชุม
34 อิสราเอลทั้ งหมดที่ อยู รอบ
เขาไดยินเสียงรองของเขาก็หนี
ไป เพราะเขากลาววา "เกลือกวา
ธรณีจะกลืนเราเสีย"
35 และไฟออกมาจากพระเย-
โฮวาห เผาผลาญคนทั้งสองรอย
หาสิบที่ ไดถวายเครื่ องหอมนั้น
เสีย
36 แล วพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา

กันดารวิถี 16

(26) ปฐก 19:12, 14-15, 17 (27) กดว 26:11 (28) อพย 3:12; กดว 24:13
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37 "จงบอกเอเลอาซารบุตรชาย
อาโรนปุโรหิต ใหเอากระถางไฟ
ออกเสียจากเปลวเพลิง และเจา
จงกระจายกอนไฟออกหางๆกัน
เพราะกระถางไฟเหลานั้ นบริ-
สุทธิ์
38 คือกระถางไฟของคนเหลานี้
ที่ ไดกระทําบาปจนถึงเสียชี วิต
นั้น จงตีแผทําเปนแผนคลุม
แทนบูชา เพราะไดถวายกระถาง
เหลานั้ นตอพระพักตรพระเย-
โฮวาห จึงเปนสิ่งบริสุทธิ์ ดังนั้น
สิ่งเหลานี้จะเปนหมายสําคัญแก
คนอิสราเอล"
39 ดังนั้น เอเลอาซารปุโรหิตจึง
นํากระถางไฟทองสัมฤทธิ์ ซึ่งผู
ที่ ถูกไฟเผานําไปบูชา มาตีแผ
ออกเปนแผนคลุมแทนบูชา
40 ให เป นเครื่ องเตื อนใจคน
อิสราเอล เพ่ือวาคนสามัญผูที่มิ
ใชเปนเชื้อสายของอาโรน จะมิ
ไดเขาไปเผาเครื่องหอมถวายตอ
พระพักตรพระเยโฮวาห เกลือก
วาจะเปนอยางโคราหและพรรค
พวกของเขา ดังที่พระเยโฮวาห
ตรัสกับเอเลอาซารทางโมเสส
41 พอรุ งข้ึ นบรรดาชุ มนุ มชน
อิสราเอลก็บนวาโมเสสและอา-
โรนวา "ทานไดประหารชีวิตคน
ของพระเยโฮวาหเสีย"
42 ตอมาเมื่อชุมนุมชนมาประ-
ชุมประจัญหนาโมเสสและอา-

โรน เขาหันหนามาสูพลับพลา
แหงชุมนุม และดูเถิด เมฆมา
คลุมพลับพลานั้น และสงาราศี
ของพระเยโฮวาหก็ปรากฏ
43 โมเสสกับอาโรนจึ งมาหน า
พลับพลาแหงชุมนุม

การออนวอนของโมเสส
ชวยคนอิสราเอลใหรอด

44 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา
45 "จงออกไปเสียจากทามกลาง
ประชุมชนนี้ เพ่ือเราจะผลาญ
เขาทั้งหลายเสียในพริบตาเดียว"
และทานทั้ งสองก็ซบหนาลงถึง
ดิน
46 โมเสสพูดกับอาโรนวา "จง
เอากระถางไฟ เอาไฟจากแทน
บูชาใสไว แลวใสเครื่องหอมรีบ
นําไปที่ชุมนุมชน ทําการลบมล
ทินบาปของชุ มนุ มชนนั้ นเสี ย
เพราะพระพิโรธพลุงออกมาจาก
พระเยโฮวาหแลว ภัยพิบัติได
บังเกิดข้ึน"
47 อาโรนจึงนํากระถางไฟดังที่
โมเสสบอกว่ิงเขาไปทามกลางที่
ประชุม และดูเถิด ภัยพิบัติได
บังเกิดข้ึนแกประชาชนแลว และ
ทานไดใสเครื่องหอมและทําการ
ลบมลทินบาปของประชาชน
48 ทานไดยืนอยูระหวางคนตาย
กับคนเปน และภัยพิบัตินั้นก็ถูก
ระงับแลว

กันดารวิถี 16
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49 บรรดาคนที่ ตายดวยภัยพิ-
บัติมีหนึ่ งหมื่นสี่พันเจ็ดรอยคน
ไมนั บคนที่ ตายด วยเรื่ องของ
โคราห
50 เมื่ อภั ยพิ บัติถู กระงับแล ว
อาโรนก็กลับไปหาโมเสสที่ประ-
ตูพลับพลาแหงชุมนุม

ไมเทาของอาโรนไดงอก
มีดอกตูมและดอกบาน

17พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา

2 "จงพูดกั บคนอิ สราเอลและ
เอาไมเทามาจากเขา เรือน
บรรพบุรุษละอันจากประมุขทุก
คน ตามเรือนบรรพบุรุษ เปน
ไมเทาสิบสองอัน เขียนชื่อชาย
เจาของไมไวบนไมเทาทุกอัน
3 เขียนชื่ อของอาโรนไวบนไม
เทาของคนเลวี เพราะจะมีไม
เทาอันเดียวสําหรับหัวหนาเรือน
บรรพบุรุษหนึ่ง
4 จงวางไม เท าเหล านั้ นไว ใน
พลับพลาแหงชุมนุม ตอหนา
พระโอวาทที่ที่ เราพบกับเจาทั้ ง
หลาย
5และตอมาไม เทาของชายผู ที่
เราโปรดเลือกนั้นจะงอก เชนนี้
เราจะกระทําใหเสียงบนของคน
อิสราเอล ซึ่งเขาบนตอเจาสงบ
ลงเสียจากเรา"
6โมเสสจึงสั่งคนอิสราเอล และ
ประมุขของทานทุกคนก็มอบไม

เทาแกทานคนละอันตามเรือน
บรรพบุรุษ เปนไมเทาสิบสอง
อัน และไมเทาของอาโรนก็อยู
ในไมเทาเหลานั้นดวย
7และโมเสสวางไมเทาเหลานั้น
ตอพระพักตรพระเยโฮวาหที่ใน
พลับพลาพระโอวาท
8อยูมาวันรุงข้ึนโมเสสไดเขาไป
ในพลับพลาพระโอวาท ดูเถิด
ไม เท าของอาโรนสําหรับวงศ
วานเลวีไดงอก มีดอกตูมและ
ดอกบาน และเกิดผลอัลมันด
สุกบาง
9แลวโมเสสนําไม เท าทั้ งหมด
จากที่ตรงพระพักตรพระเยโฮ-
วาหมายังคนอิสราเอลทั้ งหมด
เขาไดตรวจดู และทุกคนก็นําไม
เทาของตนไป
10 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา "จงนําไมเทาของอาโรนกลับ
ไปวางไวตอหนาพระโอวาท เก็บ
ไวเปนหมายสําคัญสําหรับเตือน
พวกกบฏ เพ่ือเจาจะใหเขาทั้ ง
หลายยุติการบนวาเรา เพ่ือเขา
จะไมตองตาย"
11 โมเสสก็กระทําเชนนี้ พระ
เยโฮวาห ตรั สสั่ งท านอย างไร
ทานก็กระทําอยางนั้น
12 และคนอิสราเอลพูดกับโม-
เสสวา "ดูเถิด เราพินาศ เราถึง
หายนะ เราถึงหายนะหมดแลว
13 ผู ใดที่ มาใกลพลับพลาแหง

กันดารวิถี 16, 17

(4) อพย 25:16, 22; 29:42-43 (5) กดว 16:5, 11
(7) อพย 38:21; กดว 1:50-51 (8) อสค 17:24; ฮบ 9:4
(10) กดว 16:38; 17:5; พบญ 9:7, 24; ฮบ 9:4 (13) กดว 1:51, 53; 18:4, 7
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หนา 316
พระเยโฮวาหตองตาย   เราจะ
ตองตายหมดหรือ"

คําส่ังสอน
และคําบัญชา

สําหรับอาโรนและคนเลวี

18ดังนั้นพระเยโฮวาหตรัส
กับอาโรนวา "เจาและ

บุตรชายของเจา และวงศวาน
บิดาของเจาจะตองรับโทษความ
ชั่วชาเนื่องดวยสถานบริสุทธิ์ ทั้ง
เจาและบุตรชายของเจาจะตอง
รับโทษความชั่วชา เนื่ องดวย
หนาที่ปุโรหิตของเจา
2และจงนําพ่ีนองของเจามาใกล
เจา ซึ่งเปนตระกูลเลวี ตระกูล
บิดาของเจ าเพ่ื อเขาจะสมทบ
กับเจา และปรนนิบัติเจาขณะที่
เจาและบุตรชายปรนนิบัติอยูตอ
หนาพลับพลาพระโอวาท
3 เขาทั้ งหลายจะคอยรับใช เจา
และรับใช บรรดาหน าที่ ต างๆ
ของพลับพลา แตอยาใหเขาใกล
เครื่องใชของสถานบริสุทธิ์หรือ
แทนบูชา เกลือกวาเขาทั้งหลาย
และเจาจะตองตาย
4 เขาทั้ งหลายจะสมทบกับพวก
เจา และคอยรับใชอยูที่พลับ-
พลาแหงชุมนุม ในงานปรนนิ-
บัติทั้งสิ้นของพลับพลา และอยา
ใหผูอื่นใดมาใกลเจา
5พวกเจ าต องคอยรั บใช ใน
หนาที่ ของสถานบริสุทธิ์ และ

หนาที่ ของแทนบูชา เพ่ือพระ
พิโรธจะไมเกิดข้ึนแกคนอิสรา-
เอลอีก
6และดูเถิด เราไดเลือกคนเลวี
พ่ีนองของเจาออกจากคนอิส-
ราเอล เปนของประทานแกเจา
ถวายแดพระเยโฮวาห เพ่ือให
ปฏิ บัติ งานของพลับพลาแห ง
ชุมนุม
7ทั้ งเจาและบุตรชายจงคอยรับ
ใชในหนาที่ปุโรหิต เพ่ืองานทุก
อย างที่ เกี่ ยวของกับแทนบูชา
และสิ่งที่อยูภายในมาน เจาตอง
อยูปฏิบัติงาน เราใหตําแหนง
ปุโรหิตแกเจาเปนของประทาน
สําหรับงานปฏิบัติ และผูใดอื่น
ที่ เขามาใกลตองใหถึงแกความ
ตาย"
8แลวพระเยโฮวาหตรัสกับอา-
โรนวา "ดูเถิด เราไดใหเครื่อง
บูชาของเราสวนหนึ่งแกเจา คือ
บรรดาของถวายของคนอิสรา-
เอล เราใหแกเจาสวนหนึ่ งและ
แกลูกหลานของเจาเปนกฎถาวร
เพราะเหตุพวกเจาไดรับการเจิม
แลว
9 ในบรรดาของบริ สุ ทธิ์ ที่ สุ ด
ส วนซึ่ งไมได เผาไฟที่ เปนของ
ของเจามีดังนี้ บรรดาของถวาย
ของเขา บรรดาธัญญบูชาของเขา
บรรดาเครื่องบูชาไถบาปของเขา
บรรดาเครื่ องบูชาไถการละเมิด

กันดารวิถี 17, 18

(1) อพย 28:38; ลนต 10:17 (2) ปฐก 29:34; กดว 1:47 (3) กดว 3:25, 31, 36
(4) กดว 3:10 (5) อพย 27:21; 30:7; ลนต 24:3 (6) กดว 3:9, 12, 45
(7) กดว 3:9-10; 18:5, 9 (8) อพย 29:29; 40:13, 15 (9) ลนต 2:2-3; 6:25-26; 7:7
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หนา 317
ของเขา ซึ่ งเขาถวายแกเรา จะ
เปนของบริสุทธิ์ที่สุดแกเจาและ
แกลูกหลานของเจา
10 เจาจงรับประทานสิ่ งเหลานี้
ในที่บริสุทธิ์ที่สุด ผูชายทุกคน
รับประทานได เปนของบริสุทธิ์
แกเจา
11 สิ่ งตอไปนี้ก็เปนของเจาดวย
คือของใหที่ เขาถวาย บรรดา
เครื่ องบูชาแกว งถวายของคน
อิสราเอล เราไดใหไวแกเจาและ
แก บุตรชายหญิงซึ่ งอยู กับเจ า
เปนกฎเกณฑถาวร ทุกคนที่สะ-
อาดอยู ในครอบครัวของเจารับ
ประทานได
12 น้ํามันที่ดีที่สุดทั้งหมด และ
น้ําองุ นที่ ดีที่สุด และเมล็ดพืช
ทั้ งหมด และผลรุนแรกที่ เขา
ถวายแดพระเยโฮวาห เราใหแก
เจา
13 ผลสุ กรุ นแรกของของทุ ก
อยางซึ่งอยูในแผนดิน ที่เขานํา
มาถวายพระเยโฮวาห จะเปน
ของเจา ทุกคนที่สะอาดอยู ใน
ครอบครัวของเจารับประทานได
14บรรดาของมอบถวายในอิส-
ราเอลจะเปนของเจา
15 บรรดาเนื้ อหนังที่ เบิกครรภ
ไมวามนุษยหรือสัตว ซึ่ งเขา
ถวายแด พระเยโฮวาห จะเป น
ของเจา แตอยางไรก็ตาม บุตร
หัวปของมนุษยเจาจะตองไถไว

เจ าต องไถ ลู กหั วป ของบรร-
ดาสัตวทั้งปวงที่มลทินดวย
16 และคาไถ พออายุไดหนึ่ ง
เดือนเจาก็ตองไถ ใหเจากํา-
หนดวาเปนเงินหาเชเขลตามเช-
เขลของสถานบริสุทธิ์ ซึ่ งเปน
ย่ีสิบเก-ราห
17 แตลูกหัวปของวัว หรือลูก
หัวปของแกะ หรือลูกหัวปของ
แพะ เจาไมตองไถเพราะเปน
ของบริสุทธิ์ เจาจงเอาเลือดของ
มันพรมบนแทนบูชา และเอา
ไขมันของมันเผาเปนเครื่องบูชา
ดวยไฟ ใหเปนกลิ่นที่พอพระ
ทัยแดพระเยโฮวาห
18 แต เนื้ อของมันจะเป นของ
เจา เชนเดียวกับเนื้ออกที่แกวง
ถวาย หรือเนื้ อโคนขาขวาเปน
ของเจา
19 บรรดาเครื่ องบูชาบริสุทธิ์ ที่
คนอิสราเอลมอบถวายแดพระ
เยโฮวาห เราใหแกเจาและแก
บุตรชายหญิงซึ่งอยูกับเจา เปน
กฎเกณฑถาวร เปนพันธสัญญา
เกลื อเป นนิ ตย ต อพระพั กตร
พระเยโฮวาหสําหรับเจา และ
เชื้อสายของเจาดวย"
20 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
อาโรนวา "เจาจะไมไดรับมรดก
ในแผนดินของเขา ทั้งเจาจะไม
มีสวนอันใดกับเขาเลย เราเปน
สวนแบงของเจาและเปนมรดก

กันดารวิถี 18

(10) ลนต 6:16, 26 (11) อพย 29:27-28 (12) อพย 22:29 (13) อพย 22:29; 23:19
(14) ลนต 27:1-33 (15) อพย 13:2, 12-15 (16) อพย 30:13 (17) ลนต 3:2, 5
(18) อพย 29:26-28 (19) ลนต 2:13 (20) พบญ 10:8-9
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หนา 318
ของเจาทามกลางคนอิสราเอล
21 ดูเถิด เราใหบรรดาสิบชัก
หนึ่ งในอิสราเอลแกคนเลวีเปน
มรดก เปนคาตอบแทนงานที่
เขาปฏิบัติ คืองานปฏิบัติที่พลับ
พลาแหงชุมนุม
22 ตั้ งแตนี้ ตอไปคนอิสราเอล
จะมิไดเขามาใกลพลับพลาแหง
ชุมนุม เกลือกวาเขาจะรับโทษ
บาปและจะตองตาย
23 แตคนเลวีจะตองปฏิบัติงาน
ของพลับพลาแหงชุมนุม และ
เขาจะต องรับโทษความชั่ วช า
ของเขา จะเปนกฎเกณฑถาวร
ตลอดชั่วอายุของเจา เขาจะไมมี
สวนมรดกทามกลางคนอิสรา-
เอล
24 เพราะวาสวนสิบชักหนึ่ งของ
คนอิสราเอล ซึ่ งนํามาถวายแด
พระเยโฮวาห เราไดใหแกคน
เลวีเปนมรดก เพราะฉะนั้นเรา
จึงไดบอกเขาวา `เขาจะไมมีสวน
มรดกทามกลางคนอิสราเอล'"
25 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
26 "ย่ิงกวานั้ น เจาจงกลาวแก
คนเลวีวา `เมื่อพวกเจารับสิบชัก
หนึ่งจากคนอิสราเอล ซึ่งเราให
แก เจาอันมาจากเขาเปนมรดก
ของเจานั้น เจาจงนําสิบชักหนึ่ง
ของสิบชักหนึ่ งที่ เจ าไดมานั้ น
ถวายแดพระเยโฮวาห

27 และสวนถวายของเจานั้ นจะ
นับเหมือนหนึ่ งเปนพืชที่ ไดมา
จากลานนวดขาว และเหมือน
สวนที่เต็มเปยมจากบอยํ่าองุน
28 เพราะฉะนั้ นเจาตองนําของ
บูชาจากสิบชักหนึ่ งทั้ งสิ้ นของ
เจาถวายแดพระเยโฮวาห คือสิบ
ชักหนึ่ งที่ เจารับจากคนอิสรา-
เอลนั้น จากสวนไดนี้พวกเจาจง
มอบของถวายแดพระเยโฮวาห
แดอาโรนปุโรหิต
29 จากบรรดาของที่พวกเจาได
รับ เจาจงนําเครื่องถวายทุกสิ่งที่
ตองถวายแดพระเยโฮวาห จาก
บรรดาของดี ที่ สุดนั้ นคื อส วน
ของที่บริสุทธิ์'
30 ฉะนั้น เจาจงพูดกับเขาวา
`เมื่ อเจาไดถวายสวนที่ ดีที่ สุด
แลว ใหคนเลวีนับสวนที่ เหลือ
อยู เปนเหมือนหนึ่ งพืชที่ ไดมา
จากลานนวดขาวและเปนผลได
จากบอยํ่าองุน
31 และเจ าจะรับประทานสวน
นั้น ณ ที่ใดๆก็ได ทั้งตัวเจาและ
ครอบครัวของเจา เพราะวาเปน
รางวัลตอบแทนงานปฏิบัติของ
เจาในพลับพลาแหงชุมนุม
32 เมื่อเจาไดถวายสวนที่ดีที่สุด
แลวเจาจะหามีโทษบาปโดยของ
ถวายนั้นไม และเจาอยาทําสิ่ ง
บริสุทธิ์ ของคนอิสราเอลใหมล
ทินเกลือกวาเจาจะตองตาย'"

กันดารวิถี 18

(21) ลนต 27:30-33 (22) ลนต 22:9; กดว 1:51 (26) นหม 10:38
(27) กดว 15:20 (31) มธ 10:10; ลก 10:7; 1 คร 9:13; 1 ทธ 5:18
(32) ลนต 19:8; 22:2, 15-16; อสค 22:26
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หนา 319
วัวตัวเมียสีแดงกับขี้เถา

19พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสและอาโรนวา

2"ตอไปนี้ เปนกฎพระราชบัญ-
ญัติซึ่งพระเยโฮวาหไดทรงบัญ-
ชาวา  จงบอกคนอิสราเอลใหนํา
วัวตัวเมียสีแดงไมพิการซึ่ งไมมี
ตําหนิ และยังไมเคยเขาเทียม
แอก
3และเจาจงให วัวนั้ นแก เอเล-
อาซารปุโรหิต และใหเอาวัวนั้น
ไปนอกคายฆาเสียตอหนาเขา
4และเอเลอาซารปุโรหิตจะเอา
นิ้วมือจุมเลือดวัวพรมที่ขางหนา
พลับพลาแหงชุมนุมเจ็ดครั้ง
5และใหมีคนเผาวัวตัวเมียนั้ น
เสียในสายตาของเขา คือเขาจะ
ตองเผาหนัง เนื้อ และเลือด กับ
มูลของมันเสียใหหมด
6และปุโรหิตจะเอาไมสนสีดาร
ไมหุสบกับดายสีแดงโยนเขาไป
ในไฟที่เผาวัวตัวเมียนั้น
7แลวปุโรหิตจะซักเสื้ อผาของ
ตน และชําระรางกายเสียในน้ํา
ภายหลั งจึ งเข าไปในค ายและ
ปุโรหิตนั้ นจึงเปนมลทินอยู จน
ถึงเวลาเย็น
8 ผู ใดที่ ทําการเผาวั วตั วเมี ย
ตองซักเสื้อผาและชําระรางกาย
ของตนเสียในน้ํา และเขาจะเปน
มลทินอยูจนถึงเวลาเย็น
9ใหชายคนที่สะอาดเก็บข้ีเถาวัว

ตัวเมียนั้น นําไปไวนอกคายใน
ที่สะอาด และใหเก็บข้ีเถานั้นไว
ทําเปนน้ําแหงการแยกตั้งไวสํา-
หรับที่ ชุมนุมชนอิสราเอลเพ่ื อ
เปนการชําระลางบาปออกเสีย
10 และคนที่ เก็บข้ีเถาของวัวตัว
เมียตองซักเสื้อผาของตน และ
เขาจะเปนมลทินอยู จนถึงเวลา
เย็น จะเปนอยางนี้ แกคน
อิสราเอลและแกคนต างด าวผู
อาศัยอยูทามกลางเขา เปนกฎ
เกณฑถาวร
11 ผู ที่ แตะตองศพของผู ใดก็
ตามตองเปนมลทินอยูเจ็ดวัน
12 ในวันที่ สามเขาตองชําระตัว
ดวยน้ํา แลวในวันที่ เจ็ดเขาจะ
สะอาด แตถาเขาไมชําระตัวใน
วันที่สาม ในวันที่เจ็ดเขาจะสะ-
อาดไมได
13 ผู ใดก็ตามแตะตองคนตาย
คื อร างกายของคนที่ ตายแล ว
และมิไดชําระตนใหบริสุทธิ์ ผู
นั้ นก็ กระทําให พลั บพลาของ
พระเยโฮวาหมีมลทิน คนนั้น
จะตองถูกตัดขาดจากอิสราเอล
เพราะน้ําแหงการแยกตั้ งไวไม
ไดพรมถูกตัวเขา เขาจะเปน
มลทิน มลทินยังคางอยูที่เขา
14 ตอไปนี้ เปนพระราชบัญญัติ
เร่ืองคนตายในเต็นท ทุกคนที่
เขามาในเต็นท และสารพัดที่อยู
ในเต็นท จะเปนมลทินไปเจ็ดวัน

กันดารวิถี 19
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15 ภาชนะทุกลูกที่ ไมมี ฝาปด
ตองเปนมลทิน
16 คนใดที่ อยู ในพ้ืนทุ งไปแตะ
ตองคนที่ถูกดาบตาย หรือแตะ
ตองศพ หรือกระดูกคน หรือ
หลุมศพ จะเปนมลทินไปเจ็ดวัน
17 สําหรับคนที่เปนมลทินนี้ จง
เอาข้ีเถาจากการเผาวัวตัวเมียใน
การบูชาไถบาป และเอาน้ําที่
ไหลเติมเขาไปปนในภาชนะ
18 ใหคนสะอาดเอากิ่ งหุสบจุ ม
น้ํ า นั้ นประพรมที่ เต็ นท และ
เครื่องใชสอยทั้งสิ้น และบนตัว
คนที่ อยู ที่ นั่ นและบนตัวคนที่
แตะตองกระดูก หรือคนถูกฆา
หรือคนตายหรือหลุมศพ
19 ใหคนสะอาดประพรมคนที่
เปนมลทินในวันที่สามและวันที่
เจ็ด อยางนี้พอวันที่ เจ็ดเขาจะ
ทําใหคนนั้นสะอาด และเขาตอง
ซักเสื้ อผาและอาบน้ํา พอถึง
เวลาเย็นเขาจะสะอาด
20 แตคนที่ เป นมลทินและไม
ชําระตัวใหบริสุทธิ์ คนนั้นจะ
ตองถูกตัดขาดจากทามกลางที่
ชุมนุม เพราะเขาไดกระทําให
สถานบริสุทธิ์ ของพระเยโฮวาห
เปนมลทิน คือวาน้ําแหงการ
แยกตั้ งไว ไม ไดพรมถูกตัวเขา
เขาจึงเปนมลทิน
21 และใหเปนกฎเกณฑแกพวก
เขาอยู เนืองนิตย ผูที่ ประพรม

น้ําแหงการแยกตั้ งไวจะตองซัก
เสื้อผาของตน และผูที่แตะตอง
น้ํ าแห งการแยกตั้ งไว จะเป น
มลทินจนถึงเวลาเย็น
22 และสิ่ งใดที่ ผู เปนมลทินแตะ
ตอง สิ่งนั้นจะเปนมลทิน และผู
ที่ แตะตองสิ่ งนั้ นจะเปนมลทิน
จนถึงเวลาเย็น"

มิเรียมส้ินชีวิต

20ชุมนุมชนทั้ งหมดของ
คนอิสราเอลเขามาใน

ถิ่นทุรกันดารศินในเดือนที่หนึ่ง
ประชาชนพักอยูในคาเดช มิ-
เรียมก็สิ้นชีวิตและฝงไวที่นั่น

ประชาชนกระหายน้ํา
2ครั้ งนั้นชุมนุมชนไมมีน้ํา เขา
ประชุมกันวาโมเสสและอาโรน
3ประชาชนตัดพอตอวาโมเสส
วา "เมื่ อพ่ีนองเราตายตอพระ
พักตรพระเยโฮวาหนั้น เราตาย
เสียดวยก็ดี
4ทานพาชุมนุมชนของพระเย-
โฮวาห มาในถิ่ นทุ รกั นดารนี้
ใหตายเสียที่นี่ทั้งตัวเราและสัตว
ของเราทําไม
5และทําไมท านจึ งให เราออก
จากอียิปต นําเรามายังที่ เลว
ทรามนี้ เปนที่ซึ่งไมมีพืช ไมมี
มะเดื่อ องุนหรือทับทิม และไม
มีน้ําดื่ม"
6แลวโมเสสและอาโรนออกจาก
ที่ ประชุ มไปที่ ประตูพลั บพลา
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แหงชุมนุมและซบหนาลง  และ
สงาราศีของพระเยโฮวาหปรากฏ
แกเขา

นํ้าไหลออกจากหิน
โมเสสทําบาป

7พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสสวา
8"จงเอาไม เทาและเรียกประ-
ชุมชุมนุมชน ทั้ งเจาและอาโรน
พ่ีชายของเจา และบอกหินตอ
หนาตอตาประชาชนใหหินหลั่ ง
น้ํา ดังนั้นเจาจะเอาน้ําออกจาก
หินใหเขา ดังนั้นแหละเจาจะให
น้ําแกชุมนุมชนและสัตวดื่ม"
9 โมเสสก็นําไม เทาไปจากหนา
พระพักตรพระเยโฮวาห ดังที่
พระองคทรงบัญชา
10 โมเสสกับอาโรนก็ เรียกชุม
นุมชนใหไปพรอมกันที่หิน โม-
เสสกลาวแกเขาวา "เจาผู กบฏ
จงฟง ณ บัดนี้ จะใหเราเอา
น้ําออกจากหินนี้ ใหพวกเจาดื่ ม
หรือ"
11 และโมเสสก็ยกมือข้ึ นตีหิน
นั้นสองครั้งดวยไมเทา และน้ําก็
ไหลออกมามากมาย ชุมนุมชน
และสัตวของเขาก็ไดดื่มน้ํา
12 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
และอาโรนวา "เพราะเจามิได
เชื่อเราจึงมิไดกระทําใหเราเปน
ที่บริสุทธิ์ ในสายตาของคนอิส-
ราเอล เพราะฉะนั้นเจาจึงจะมิ
ไดนําชุมนุมชนนี้ เขาไปในแผน

ดินซึ่งเราไดใหแกเขา"
13 น้ํานั้นคือน้ําเมรีบาห เพราะ
วาคนอิสราเอลไดตอวาพระเย-
โฮวาห และพระองคทรงสําแดง
ความบริสุทธิ์ทามกลางเขา
คนเอโดมไมใหคนอิสราเอล

ผานประเทศของเขา
14 โมเสสไดสงผูสื่อสารจากคา-
เดชไปถึงกษัตริยแหงเอโดมวา
"พ่ีนองซึ่งเปนคนอิสราเอลกลาว
ดังนี้ วา ทานก็ทราบถึงบรรดา
ความทุกขยากที่ เกิดข้ึ นแก เรา
แลว
15 วาบรรพบุรุษของเราลงไปยัง
อียิปต และเราอยูในอียิปตชา
นาน และชาวอียิปตไดขมเหง
เราและบรรพบุรุษของเรา
16 และเมื่ อเรารองทูลพระเย-
โฮวาห พระองคทรงสดับเสียง
ของเรา และไดสงทูตสวรรคองค
หนึ่ งนําเราออกจากอียิปต และ
ดูเถิด เรามาอยูในคาเดชเปน
เมืองที่อยูชิดพรมแดนของทาน
17 ขอให เรายกผ านเขตแดน
ของทาน เราจะไมผานไรนาหรือ
สวนองุนของทาน เราจะไมดื่ม
น้ําจากบอ เราจะเดินไปตามทาง
หลวง เราจะไมหันไปทางขวามือ
หรือทางซายมือ จนกวาเราจะ
ผานพนเขตแดนของทาน"
18 แต เอโดมกล าวแก ท านว า
"ทานจะยกผานไปไมได เกลือก

กันดารวิถี 20

(8) อพย 4:17, 20; 17:5-6 (9) กดว 17:10 (10) สดด 106:33 (11) อพย 17:6
(12) ลนต 10:3 (13) พบญ 33:8 (14) ปฐก 36:31-39 (15) ปฐก 46:6; อพย 1:11
(16) อพย 2:23 (17) กดว 21:22 (18) กดว 24:18; สดด 137:7

 04_num.pub 
 page 51

 Friday, December 09, 2005 08:44 



หนา 322
วา เราจะยกออกมาสูทานดวย
ดาบ"
19 และคนอิ สรา เอลพู ดกั บ
กษัตริยแหงเอโดมวา "เราจะข้ึน
ไปตามทางหลวง ถาเราดื่ มน้ํา
ของทานไมวาตัวเรา หรือสัตว
เราจะชําระเงินให ขอใหเราเดิน
ผานไป เราไมตองการอะไรอีก"
20 แตทานตอบวา "เจาจะยก
ผานไปไมได" แลวเอโดมก็ยก
พลเปนอั นมากมาตอสู เขาทั้ ง
หลายดวยมืออันเขมแข็ง
21 เชนนี้แหละเอโดมปฏิเสธไม
ให อิ สราเอลยกผ านพรมแดน
ของทาน ดังนั้นอิสราเอลจึงหัน
ไปจากทาน
22 และชุมนุมชนอิสราเอลทั้ ง
หมดเดิ นทางจากคาเดชมาถึ ง
ภูเขาโฮร

อาโรนส้ินชีวิต
23 ที่ ภู เขาโฮรนี้ พระเยโฮวาห
ตรัสกับโมเสสและอาโรนริมเขต
แดนแผนดินเอโดมวา
24 "อาโรนจะตองถูกรวบไปอยู
กับพวกของเขา เพราะเขาจะไม
ไดเขาไปในแผนดินซึ่ งเรายกให
แกคนอิสราเอล เพราะเจาทั้ ง
สองกบฏตอคําสั่ งของเราที่ น้ํา
เมรีบาห
25 จงนําอาโรนและเอเลอาซาร
บุตรชายของเขา นําเขาข้ึนมาบน
ภูเขาโฮร

26 จงถอดเสื้ อของอาโรนสวม
ใหแก เอเลอาซาร บุตรชายของ
เขา และอาโรนจะถูกรวบไปอยู
กับพวกของเขา เขาจะตายที่นั่น"
27 โมเสสก็ กระทําตามที่ พระ
เยโฮวาหทรงบัญชา และพวก
ทานก็ ข้ึ นไปบนภูเขาโฮรทาม-
กลางสายตาของชุ มนุ มชนทั้ ง
หมด
28 และโมเสสถอดเสื้ อผ าของ
อาโรน และสวมใหแกเอเลอา-
ซารบุตรชายของเขา และอาโรน
ก็ สิ้ นชี วิ ตอยู ที่ ยอดภู เขานั้ น
แลวโมเสสและเอเลอาซารลงมา
จากภูเขา
29 เมื่ อบรรดาชุมนุมชนเห็นวา
อาโรนสิ้นชีวิตเสียแลว วงศวาน
อิ สราเอลทั้ งหมดก็ ร องไห ไว
ทุกขใหอาโรนอยูสามสิบวัน

กษัตริยเมืองอาราด
กับชาวคานาอัน

ถูกทําลาย

21เมื่อกษัตริยเมืองอาราด
ชาวคานาอัน ผู อยูทาง

ภาคใต ไดยินวาอิสราเอลกําลัง
ยกมาตามทางที่ พวกสอดแนม
ใชนั้น ทานตอสูกับคนอิสราเอล
และจับไปเปนเชลยไดบาง
2และคนอิ สราเอลปฏิญาณไว
กับพระเยโฮวาหวา "ถาพระองค
จะทรงมอบชนชาตินี้ ไว ในมื อ
ขาพระองคแนแลว ขาพระองค
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จะทําลายบ านเมืองเขาเสี ยให
สิ้น"
3และพระเยโฮวาห ทรงสดั บ
เสียงของคนอิสราเอลและมอบ
ชาวคานาอันไว เขาก็ทําลายชาว
คานาอันและบ านเมืองของเขา
เสียสิ้น จึงไดเรียกชื่อตําบลนั้น
วาโฮรมาห
4 เขาทั้งหลายออกเดินจากภูเขา
โฮรตามทางที่ ไปทะเลแดงเพ่ือ
จะออมแผนดินเอโดม ประชา
ชนทอใจมากเพราะเหตุหนทาง
งูแมวเซากับงูทองสัมฤทธ์ิ

5และประชาชนก็บนวาพระเจา
และวาโมเสสวา "ทําไมพาเรา
ออกจากอี ยิ ปต มาตายในถิ่ น
ทุรกันดาร เพราะไมมีอาหาร
และไมมีน้ํา เราเบ่ืออาหารอัน
ไรคานี้"
6และพระเยโฮวาห ก็ ทรงให งู
แมวเซามาในหมูประชาชน งูก็
กัดประชาชน และคนอิสราเอล
ตายมาก
7 และประชาชนมาหาโมเสส
กลาววา "เราทั้งหลายไดกระทํา
บาปเพราะเราทั้ งหลายไดบนวา
พระเยโฮวาหและบนวาทาน ขอ
ทูลแดพระเยโฮวาห ขอพระองค
ทรงนํางูไปจากเราเสีย" ดังนั้ น
โมเสสจึงอธิษฐานเพื่อประชาชน
8และพระเยโฮวาหตรัสกับโม-
เสสวา "จงทํางูแมวเซาตัวหนึ่ ง

ติดไวที่ เสา และตอมาทุกคนที่
ถูกงูกัดเมื่อเขามองดู เขาจะยังมี
ชีวิตอยูได"
9ดังนั้น โมเสสจึงทํางูทองสัม-
ฤทธิ์ ตัวหนึ่ ง และติดไวที่ เสา
แลวตอมาถางูกัดคนใด ถาเขา
มองดูงูทองสัมฤทธิ์นั้น เขาก็มี
ชีวิตอยูได
10 และคนอิ สราเอลก็ยกออก
เดินไปตั้งคายอยูที่โอโบท
11 และเขาออกเดินจากโอโบท
ไปตั้งคายอยูที่อิเยอาบาริม อยู
ในถิ่นทุรกันดาร ตรงขามโมอับ
ทางทิศตะวันข้ึน
12 เขายกออกจากที่ นั่ นมาตั้ ง
คายอยูที่หุบเขาเศเรด
13 เขายกออกจากที่ นั่ นไปตั้ ง
อยู ฟากแมน้ําอารโนนขางโนน
ซึ่ งอยู ในถิ่ นทุรกันดารที่ ยืดมา
จากพรมแดนของคนอาโมไรต
เพราะว าแม น้ํ า อารโนนเป น
พรมแดนของโมอับ ระหวาง
โมอับกับคนอาโมไรต
14 ดังนั้ น ในหนังสือสงคราม
ของพระเยโฮวาหจึงมีวา "พระ
องคทรงชนะที่ทะเลแดง และลุม
แมน้ําอารโนน
15 และที่เชิงลาดของที่ลุมเหลา
นั้นซึ่งยืดไปจนถึงที่ตั้งเมืองอาร
และพาดพิงไปถึงพรมแดนโม-
อับ"
16 จากที่นั่ นเขาออกเดินตอไป
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(9) 2 พกษ 18:4 (10) กดว 33:43-44 (12) พบญ 2:13 (13) กดว 22:36
(15) กดว 21:28; พบญ 2:9 (16) วนฉ 9:21
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ถึงเมืองเบเออร ซึ่งเปนบอน้ําที่
พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสสว า
"จงรวบรวมประชาชนเข าด วย
กัน เราจะใหน้ําแกเขา"
17 แลวอิสราเอลจึงรองเพลงนี้
วา "โอ บอน้ําเอย จงมีน้ําพลุง
ข้ึนมา ใหเรามารองเพลงกัน
18 เปนบอน้ําที่ เจานายไดขุดไว
เปนบอที่ ขุนนางของประชาชน
เจาะไว ดวยคทาและไมเทาของ
ผูทรงตั้ งพระราชบัญญัติ" และ
จากถิ่นทุรกันดารนั้นไป เขาก็มา
ถึงมัทธานาห
19 และจากมัทธานาหถึงตําบล
นาหะลีเอล และจากนาหะลีเอล
ถึงตําบลบาโมท
20 และจากบาโมทถึงหุบเขาซึ่ ง
อยู ในทองถิ่นโมอับขางยอดเขา
ปสกาหซึ่ งมองลงมาเห็นเยชิ-
โมน

อิสราเอลยึดแผนดิน
ของคนอาโมไรต

21 แลวอิสราเอลสงผูสื่อสารไป
หาสิ โหนกษัตริ ย คนอาโมไรต
กลาววา
22 "ขอใหขาพเจาผานแผนดิน
ของทาน พวกเราจะไมเลี้ยวเขา
ไปในนาหรือในสวนองุน เราจะ
ไมดื่ มน้ําจากบอ เราจะเดินไป
ตามทางหลวงจนเราได ผ าน
พรมแดนเมืองของทาน"
23 แตสิ โหนไมยอมใหอิสรา-

เอลยกผ านพรมแดนของท าน
สิ โหนรวบรวมพลทั้ งหมดของ
ทานยกออกสูรบกับอิสราเอลใน
ถิ่นทุรกันดาร และทานมาถึง
ยาฮาสรบกับอิสราเอลที่นั่น
24 และอิ สราเอลได ประหาร
ทานเสียดวยคมดาบ ยึดเอา
แผนดินของทานจากแมน้ําอาร-
โนนจนถึงแถวยับบอก ไกลไป
จนถึงแดนคนอัมโมน เพราะวา
พรมแดนของคนอัมโมนเขมแข็ง
25 และอิสราเอลยึดเมืองเหลา
นี้ทั้ งหมด และอิสราเอลเขาตั้ ง
อยู ในบรรดาหั วเมื องของคน
อาโมไรต ในเฮชโบน และตาม
ชนบททั้งหมด
26 เพราะว าเฮชโบนเปนเมือง
หลวงของสิโหนกษัตริยของคน
อาโมไรต ผูที่ ตอสู กับกษัตริย
ชาวโมอับองคกอน และยึดได
แผนดินของทานทั้ งสิ้ นไกลไป
ถึงแมน้ําอารโนน
27 เพราะฉะนั้น นักรองบท
สุภาษิตจึงรองวา "มาที่เฮชโบน
ใหสรางและสถาปนาเมืองแหง
สิโหนข้ึน
28 เพราะว ามี ไฟออกไปจาก
เฮชโบน มีเปลวไฟออกไปจาก
เมืองแหงสิโหน ไดทําลายเมือง
อารของโมอับ เจาของแหงปูช-
นียสถานสูงของแมน้ําอารโนน
29 โมอับเอย วิบัติแกเจา โอ

กันดารวิถี 21

(17) อพย 15:1; สดด 150:2; 106:12 (18) อสย 33:22 (20) กดว 23:28
(21) กดว 32:33; พบญ 2:26-37; วนฉ 11:19 (22) กดว 20:16-17 (23) พบญ 2:32
(24) พบญ 2:33; ยชว 12:1 (25) อมส 2:10 (28) กดว 22:41 (29) วนฉ 11:24
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ชนชาติแหงพระเคโมชเอย เจา
ตองพินาศ พระเคโมชไดมอบ
ทั้ งบุตรชายของตนที่ หลบภั ย
แลวกับบุตรสาวของตน ใหเปน
เชลยของสิโหนกษัตริยคนอา-
โมไรต
30 เราทั้ งหลายไดยิงเขาทั้ งปวง
เฮชโบนพินาศจนถึงดีโบน เรา
ไดกวาดลางถึงโนฟาหเสียคือถึง
เมเดบา"
31 ดังนั้ นอิสราเอลไดอาศัยอยู
ในแผนดินคนอาโมไรต

อิสราเอลยึดแผนดิน
ของเมืองบาชาน

32 และโมเสสใช คนไปสอด
แนมเมืองยาเซอร และเขาทั้ ง
หลายได ยึดชนบทของเมืองนั้น
และขับไลคนอาโมไรตที่ อยู ที่
นั่นเสีย
33 แล วเขาก็ เลี้ ยวยกเดิ นไป
ตามทางเมืองบาชาน และโอก
กษัตริ ย เมื องบาชานก็ออกมา
ทั้ งตัวทานกับพลไพรทั้ งสิ้นของ
ทาน เพ่ือสูรบกับเขาที่เอเดรอี
34 แตพระเยโฮวาหตรัสกับโม-
เสสวา "อยากลัวเขาเลย เพราะ
เราไดมอบเขาไวในมือของเจา
แลว ทั้ งบรรดาพลไพรของเขา
และแผนดินของเขา และเจาจะ
กระทําแกเขาอยางเจาไดกระทํา
แกสิโหนกษัตริยคนอาโมไรตผู
อยูที่เฮชโบน"

35 ดังนั้น เขาทั้งหลายจึงฆาโอก
และโอรสของทานเสีย ทั้งประ-
ชาชนทั้งสิ้นของทาน ไมมีเหลือ
ใหทานสักคนเดียว และเขาทั้ ง
หลายก็เขายึดแผนดินของทาน

กษัตริยเมืองโมอับ
จางบาลาอัมใหสาปแชง

คนอิสราเอล

22แลวคนอิสราเอลก็ยก
ออกไปตั้ งคายอยู ณ

ที่ ราบโมอั บซึ่ งอยู ฟากแม น้ํา
จอรแดนขางนี้ใกลเมืองเยรีโค
2ฝายบาลาคบุตรชายศิปโปรได
เห็นการทั้ งปวงซึ่ งอิสราเอลได
กระทําตอคนอาโมไรต
3ทั้ งโมอั บก็ ครั่ นคร ามตอชน
ชาตินั้นนักหนา เพราะเขามีคน
มากดวยกัน โมอับกลัวคนอิส-
ราเอลลานทีเดียว
4 โมอั บจึ งพู ดกั บพวกผู ใหญ
ของเมืองมีเดียนวา "คนเหลา
นี้ จะมาเลี ยกิ นสารพั ดที่ ล อม
รอบเราอยูหมด เหมือนวัวเลีย
กินหญาในนา" บาลาคบุตรชาย
ศิปโปร เปนกษัตริยเมืองโมอับ
ในเวลานั้น
5ทานใชผูสื่อสารไปยังบาลาอัม
บุ ตรชายเบโอร ที่ เปโธร ใกล
แม น้ํ าในแผนดิ นอั นเป นบ าน
เกิดเมืองนอนของทานโดยกลาว
วา "ดูเถิด ชนชาติหนึ่งออกมา
จากอียิปต ดูเถิด เขาทั้งหลาย

กันดารวิถี 21, 22

(30) กดว 32:3, 34 (32) กดว 32:1, 3, 35 (33) พบญ 3:1
(34) กดว 21:24 (35) พบญ 3:3-4; 29:7 (1) กดว 33:48-49
(2) ยชว 24:9 (3) อพย 15:15 (4) กดว 25:15-18; 31:1-3 (5) กดว 23:7; 31:8, 16
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เขาแผคลุมพ้ืนแผนดินโลก กํา-
ลังพักอยูตรงขามขาพเจา
6ฉะนั้น ขอเชิญมาเถิด บัดนี้ขอ
สาปแชงชนชาตินี้ ใหแกขาพเจา
เพราะเขาเขมแข็งกว าข าพเจ า
มาก ชะรอยขาพเจาจะสามารถ
รบชนะเขาและขับไลเขาออกไป
จากแผนดินได เพราะขาพเจา
ทราบอยู วา ถาทานอวยพรแก
ผูใด ผูนั้นจะเปนไปตามพรนั้น
และทานสาปแชงผูใด ผูนั้นก็ถูก
สาปแชง"
7ดังนั้ น พวกผู ใหญของเมือง
โมอับกับพวกผู ใหญของเมือง
มี เดียนก็ถือคาการทําอาถรรพ
นั้นออกไป ครั้นเขาทั้งหลายมา
ถึงบาลาอัม ก็บอกคําของบา-
ลาคแกเขา
8บาลาอัมกลาวแกคนเหลานั้ น
วา "คืนนี้จงคางที่นี่กอน เมื่อ
พระเยโฮวาหตรัสอยางไรแกขา
แลว ขาจึงจะนําคํานั้นมาแจงแก
ทานทั้ งหลาย" ดังนั้นเจาเมือง
แหงโมอับจึงยับย้ังอยูกับบาลา-
อัม
9และพระเจาเสด็จมาหาบาลา-
อัมตรัสวา "คนที่มาอยูกับเจา
คือผูใด"
10บาลาอัมทูลพระเจาวา "บา-
ลาค บุตรชายศิปโปร กษัตริย
เมืองโมอับไดใชเขาทั้ งหลายมา
แจงแกขาพระองควา

11 `ดูเถิด ชนชาติหนึ่งออกจาก
อี ยิปต มาแผคลุมพ้ื นแผนดิ น
โลก ขอเชิญมาเถิด ขอสาปแชง
เขาทั้งหลายใหแกขาพเจา ชะ-
รอยข าพเจ าจะรบชนะเขาและ
ขับไลเขาออกไปได'"
12 พระเจ าตรัสกับบาลาอัมวา
"เจาอยาไปกับเขาทั้งหลาย เจา
อยาแชงชนชาตินั้ น เพราะเขา
ทั้งหลายเปนคนที่ไดรับพร"
13 รุงเชาบาลาอัมก็ลุกข้ึนกลาว
แกเจานายของบาลาควา "จง
กลั บไปแผ นดิ นของท านเถิ ด
เพราะพระเยโฮวาหทรงปฏิเสธมิ
ใหเราไปกับทาน"
14 เพราะฉะนั้น เจานายแหง
โมอับก็ลุกข้ึนกลับไปหาบาลาค
กลาววา "บาลาอัมปฏิเสธไม
ยอมมากับเรา"
15 บาลาคไดสงพวกเจานายไป
อีกครั้ งหนึ่ ง มีจํานวนมากกวา
และมีเกียรติยศมากกวารุนกอน
16 เขาทั้ งหลายมาถึ งบาลาอัม
กลาวแกทานวา "บาลาคบุตร
ชายศิปโปรกลาวดังนี้ วา `ขอ
อยาใหมีอะไรขัดขวางทานที่ จะ
ไปหาขาพเจาเลย
17 เพราะข าพเจาจะให เกียรติ
แกทานอยางสูงแน ทานจะให
ขาพเจาทําอะไรให ขาพเจาจะ
กระทําตาม ขอเชิญมาสาปแชง
ชนชาตินี้ใหแกขาพเจา'"

กันดารวิถี 22

(6) กดว 22:12, 17; 23:7-8 (7) 1 ซมอ 9:7-8
(8) กดว 22:19 (9) ปฐก 20:3; กดว 20:20
(12) กดว 23:20; รม 11:28 (17) กดว 22:6; 24:11
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18 แต บาลาอั มได ตอบคนใช
ของบาลาควา "แมวาบาลาคจะ
ให เงิ นและทองเต็ มบ านเต็ ม
เรือนของทานแกขาพเจา ขาพ-
เจ าจะกระทําอะไรนอกเหนื อ
พระบัญชาของพระเยโฮวาหพระ
เจาของขาพเจาไมได ไมวาเล็ก
หรือใหญ
19 ฉะนั้นบัดนี้ขอทานยับย้ังอยู
ที่ นี่ สักคืนหนึ่ งกอนดวย เพ่ือ
ขาพเจาจะทราบวาพระเยโฮวาห
จะตรัสเพ่ิ มเติมประการใดแก
ขาพเจาบาง"
20 และพระเจาเสด็จมาหาบา-
ลาอัมในกลางคืนตรัสแก เขาวา
"ถามีผูชายมาเรียกเจาจงลุกข้ึน
ไปกับเขา แตเจาจงกระทําตามที่
เราสั่งเจาเทานั้น"
21 ดังนั้ น รุ งเชาบาลาอัมก็ลุก
ข้ึนผูกอานลา ไปกับเจานายแหง
โมอับ
22 แตพระเจาทรงกริ้ วตอบา-
ลาอัมเพราะเขาไป ดังนั้ นทูต
สวรรคของพระเยโฮวาหมายืน
เปนผูสกัดทางบาลาอัมไว ฝาย
บาลาอัมข่ี ลามีคนใชสองคนไป
กับเขา
23 เมื่ อลานั้ นเห็ นทู ตสวรรค
ของพระเยโฮวาหถือดาบยืนอยู
ในหนทาง ลาก็เลี้ ยวออกนอก
ทาง เขาไปในทุงนา บาลาอัมจึง
ตีลาใหกลับไปทางเดิม

24 แลวทูตสวรรคของพระเย-
โฮวาหมายืนอยู ในทางแคบระ-
หวางสวนองุน มีกําแพงทั้งสอง
ขางทาง
25 เมื่ อลาเห็ นทู ตสวรรค ของ
พระเยโฮวาหมันก็ดันไปติดกํา-
แพง หนีบเทาของบาลาอัมเขา
กับกําแพง บาลาอัมก็ตีลาอีก
26 แลวทูตสวรรคของพระเย-
โฮวาหก็เดินไปขางหนายืนอยูใน
ที่แคบ ไมมีทางที่จะหลีกไปขาง
ขวาหรือขางซาย
27 เมื่ อลาเห็ นทู ตสวรรค ของ
พระเยโฮวาห มันก็หมอบลง
บาลาอั มยั งคงนั่ งอยู บนหลั ง
บาลาอัมก็โกรธ จึงเอาไมเทา
ของเขาตีลา
28 แล วพระเยโฮวาห เปดปาก
ลา มันจึงพูดกับบาลาอัมวา
"ขาพเจาไดกระทําอะไรแกทาน
ทานจึงไดตีขาพเจาถึงสามครั้ง"
29บาลาอัมพูดกับลาวา "เพราะ
เจาไดแกลงเรา เราอยากจะมี
ดาบอยูในมือเดี๋ ยวนี้ เราจะได
ฆาเจาเสีย"
30 ลาก็ พู ดกั บบาลาอั ม ว า
"ขาพเจาไมใชลาของทานที่ทาน
ขับข่ีอยูทุกวันตลอดชีวิตจนบัด
นี้ดอกหรือ ขาพเจาไดเคยกระ-
ทําเชนนี้แกทานหรือ" บาลาอัม
ก็บอกวา "ไมเคย"
31 แลวพระเยโฮวาหทรงเบิกตา

กันดารวิถี 22

(18) กดว 22:38; 24:13 (19) กดว 22:8 (20) กดว 22:9, 35; 23:5, 12, 16, 26
(22) อพย 4:24 (23) ยชว 5:13; 2 พกษ 6:17 (28) 2 ปต 2:16 (29) สภษ 12:10
(30) 2 ปต 2:16 (31) ปฐก 21:19; 2 พกษ 6:17; ลก 24:16, 31
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บาลาอัม เขาจึงเห็นทูตสวรรค
ของพระเยโฮวาหถือดาบยืนอยู
ในหนทาง บาลาอัมก็กมศีรษะ
ซบหนาลงกราบ
32 และทูตสวรรคของพระเย-
โฮวาหพูดกับบาลาอัมวา "ทําไม
เจาจึงตีลาของเจาถึงสามครั้ง ดู
เถิด เรามาหามเจา เพราะการ
ประพฤติของเจาขัดขืนเรา
33 ลาไดเห็นเราและหลีกไปตอ
หนาเราถึงสามครั้ ง ถามันมิได
หลีกไปจากเรา เราจะไดฆาเจา
เสียแลวเมื่ อตะกี้นี้ แน และให
ลารอดตายไป"
34 แล วบาลาอั ม พู ดกั บทู ต
สวรรค ของพระเยโฮวาห ว า
"ขาพเจาไดกระทําบาป เพราะ
ขาพเจาไมทราบวาทานยืนอยูใน
หนทางกั้นขาพเจา ฉะนั้นบัดนี้
ถาทานไมเห็นชอบ ขาพเจาจะ
กลับไปเสีย"
35 แลวทูตสวรรคของพระเย-
โฮวาหพูดกับบาลาอัมวา "จงไป
กับชายเหลานั้นเถิด แตเจาจง
พูดเฉพาะคําที่ เราให เจ าพูด"
ดังนั้ นบาลาอัมก็ไปกับเจานาย
ของบาลาคตอไป
36 เมื่อบาลาคไดยินวาบาลาอัม
มาแลว ทานจึงออกไปรับบาลา-
อั มที่ เมื องโมอั บที่ สุ ดปลาย
พรมแดนซึ่ งเกิดข้ึ นดวยแมน้ํา
อารโนน

37 บาลาคพู ดกั บบาลาอั มว า
"เราไดอุตสาหใชคนไปเชิญทาน
มามิใชหรือ เหตุไฉนทานไมมา
หาเราเลา เราไมสามารถที่จะให
เกียรติแกทานหรือ"
38บาลาอัมพูดกับบาลาควา "ดู
เถิด ขาพเจามาหาทานแลว บัด
นี้ ข าพเจ าจะกล าวอะไรได เล า
คําซึ่ งพระเจ าใส ปากข าพเจ า
ขาพเจาตองกลาว"
39 แลวบาลาอั มไปกับบาลาค
ถึงตําบลคีริยาทหุโซท
40ณ ที่นั่ นบาลาคเอาวัวและ
แกะถวายบูชา แลวสงไปใหบา-
ลาอัมและเจ านายที่ อยู กับเขา
บาง
41 ตอมา รุงข้ึนบาลาคก็พาบา-
ลาอัมข้ึ นไปยั งปูชนียสถานสู ง
ของพระบาอัล จากที่นั่ นก็ได
เห็นประชาชนสวนที่ อยู ใกลที่
สุด
พระเจาทรงดลใจบาลาอัม
ใหอวยพรคนอิสราเอล

23บาลาอัมพูดกับบาลาค
วา "ทานจงสรางแทน

บูชาใหขาพเจาที่นี่เจ็ดแทน และ
จัดวัวผู เจ็ดตัว แกะผู เจ็ดตัวให
ขาพเจา"
2บาลาคก็ กระทําตามคําของ
บาลาอัม บาลาคและบาลาอัม
เอาวัวผู ตัวหนึ่ ง แกะผูตัวหนึ่ ง
กระทําบูชาที่แทนบูชาทุกแทน

กันดารวิถี 22, 23

(32) 2 ปต 2:14-15 (34) 1 ซมอ 15:24, 30; 26:21 (35) กดว 22:20
(36) ปฐก 14:17; กดว 21:13 (37) กดว 22:17; 24:11 (38) กดว 23:26; 24:13
(41) กดว 21:28; พบญ 12:2 (1) กดว 23:29 (2) กดว 23:14, 30
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หนา 329
3แลวบาลาอัมพูดกับบาลาควา
"จงยืนอยูใกลเครื่องเผาบูชาของ
ทานแลวขาพเจาจะไป ชะรอย
พระเยโฮวาห จะ เสด็ จมาหา
ขาพเจาและสิ่งใดที่พระองคสํา-
แดงแกขาพเจา ขาพเจาจะบอก
ทาน" แลวเขาก็ข้ึนไปยังที่สูง
4พระเจ าทรงพบกับบาลาอั ม
และบาลาอัมกราบทูลพระองค
วา "ขาพระองคไดจัดแทนบูชา
เจ็ดแทน ทั้ งไดจัดวัวผูตัวหนึ่ ง
และแกะผู ตั วหนึ่ งบู ชาอยู ทุ ก
แทน"
5พระเยโฮวาหทรงใสถอยคําใน
ปากของบาลาอั มและตรั สว า
"จงกลับไปหาบาลาคแลวจงพูด
อยางนั้น"
6บาลาอัมจึงกลับไปหาบาลาค
และดูเถิด บาลาคกับบรรดาเจา
นายแหงโมอับ  ยืนอยูที่ ขาง
เครื่องเผาบูชาของทาน
7บาลาอัมไดกลาวกลอนภาษิต
ของเขาวา "บาลาคไดพาขาพเจา
มาจากอารัม ทานกษัตริยของ
โมอับไดพาขาพเจามาจากภูเขา
ทางตะวันออก กลาววา `มาเถิด
มาแชงยาโคบเพ่ือขาพเจา มา
เถิด มาประณามอิสราเอล'
8ขาพเจาจะแชงผูที่ พระเจาไม
ทรงแชงไดอยางไร ขาพเจาจะ
ประณามผู ที่ พระเยโฮวาห ไม
ทรงประณามไดอยางไร

9 เพราะขาพเจาไดดูเขาจากยอด
ผา จากเนินสูงขาพเจาไดเห็น
เขาแนะ ดูเถิด ชนชาติหนึ่งอยู
ลําพั งและมิ ได นั บเข าในหมู
ประชาชาติ
10 ใครจะนับผงคลีดินของยา-
โคบได หรือนับหนึ่ งในสี่ ของ
อิสราเอลได ขอใหขาพเจาตาย
อยางคนชอบธรรม และขอ
ให สุ ดปลายชี วิ ตของข าพเจ า
เหมือนอยางของเขา"
11 แลวบาลาคพูดกับบาลาอัม
วา "ทานไดกระทําอะไรแกเรา
เลา เราเชิญทานใหมาแชงพวก
ศัตรูของเรา ดูเถิด ทานไมได
กระทําอะไรแกเขานอกจากอวย
พรเขา"
12 เขาจึงตอบวา "ขาพเจาไม
ตองระวั งที่ จะกล าวคําซึ่ งพระ
เยโฮวาหใสในปากขาพเจาหรือ"
13 บาลาคพูดกับเขาวา "เชิญ
ท านไปอี กที่ หนึ่ งกั บข าพเจ า
เถิด ซึ่งทานจะดูเขาจากที่นั่นได
ทานจะเห็นเพียงสวนที่ใกลที่สุด
และจะไมเห็นคนทั้งหมด จากที่
นั่ นท านจงแชงเขาทั้ งหลายให
ขาพเจาเถิด"
14 แลวบาลาคก็พาบาลาอัมมา
ถึงนาของโศฟม ข้ึนถึงยอดเขา
ปสกาห สรางแทนบูชาเจ็ดแทน
และจัดวัวผูตัวหนึ่งและแกะผูตัว
หนึ่งบูชาอยูบนทุกแทน

กันดารวิถี 23

(3) กดว 23:15; 24:1 (4) กดว 23:16 (5) กดว 22:20, 35, 38; 23:16; พบญ 18:18
(7) กดว 22:5-6, 11, 17; พบญ 23:4 (8) กดว 22:12; อสย 47:12 (9) อพย 33:16
(10) ปฐก 13:16; 22:17 (11) กดว 22:11 (12) กดว 22:38 (14) กดว 23:1-2

 04_num.pub 
 page 59

 Friday, December 09, 2005 08:44 



หนา 330
15 บาลาอั มพู ดกั บบาลาคว า
"จงยืนอยูขางเคร่ืองเผาบูชาของ
ทานเถิด ขณะที่ขาพเจาไปพบ
พระเยโฮวาหตรงโนน"
16 แล วพระเยโฮวาห ทรงพบ
บาลาอัมและทรงใสถอยคําใน
ปากของเขาตรัสวา "จงกลับไป
หาบาลาค และจงพูดอยางนั้น"
17 บาลาอัมก็กลับมาหาบาลาค
ดูเถิด เขายืนอยู ขางเครื่ องเผา
บูชาของทาน มีเจานายแหงโม-
อับยืนอยูกับทาน บาลาคจึงถาม
เขาวา "พระเยโฮวาหตรัสวา
กระไร"
18 บาลาอั มก็ ได กล าวกลอน
ภาษิตของเขาวา "บาลาค ลุกข้ึน
เถิดและคอยฟง บุตรชายของ
ศิปโปร จงฟงขาพเจาเถิด
19 พระเจ ามิ ใช มนุษย จึ งมิ ได
มุสา และมิไดเปนบุตรของ
มนุษยจึงไมตองกลับใจ ที่พระ
องคตรัสไปแลว พระองคก็จะมิ
ทรงกระทําตามหรือ ที่พระองค
ทรงลั่นวาจาแลว จะไมทรงกระ-
ทําใหสําเร็จหรือ
20 ดูเถิด ขาพเจาไดรับพระ
บัญชาใหอวยพร พระองคได
ทรงอํานวยพร และขาพเจาจะ
เรียกกลับไมได
21พระองคไดทอดพระเนตรวา
ไมมีความชั่ วชาในยาโคบ และ
ทรงเห็นวาไมมีความชั่ วรายใน

อิสราเอล พระเยโฮวาหพระเจา
ของเขาอยูกับเขา และเสียงโห
รองถวายพรพระมหากษัตริยอยู
ทามกลางเขา
22 พระเจาทรงนําพวกเขาออก
จากอียิปต พระองคทรงเปน
เสมือนพลังแหงมายูนิคอน
23 ไมมีการถือลางตอตานยา-
โคบ ไมมีการทํานายตอตาน
อิสราเอล ถึงเวลาแลวยาโคบ
และอิสราเอลก็จะไดรับคําบอก
วา `พระเจาจะทรงกระทําอะไร'
24 ดูเถิด ชนชาติหนึ่งซึ่งลุกข้ึน
อยางสิงโตผูย่ิงใหญ และยืนข้ึน
อยางสิงโตหนุม ไมยอมนอนจน
กวาจะกินเหย่ือเสีย และดื่ม
เลือดของสิ่งที่ฆาตาย"
25 แลวบาลาคจึงพูดกับบาลา-
อัม "อยาแชงเขาเลย ทั้ งอยา
อวยพรแกเขา"
26 แตบาลาอัมตอบบาลาคว า
"ขาพเจาไมไดบอกทานแลวหรือ
วา `ทุกสิ่ งที่พระเยโฮวาหตรัส
ขาพเจาจะตองกระทําตาม'"
27 บาลาคจึงพูดกับบาลาอัมวา
"มาเถิด ขาพเจาจะพาทานไปอีก
ที่หนึ่ ง ชะรอยพระเจาจะทรง
โปรดใหทานแชงเขาเพ่ือขาพเจา
จากที่นั่น"
28 บาลาคก็พาบาลาอั มไปถึ ง
ยอดเขาเปโอร ซึ่งมองลงมาเห็น
เยชิโมน

กันดารวิถี 23

(16) กดว 22:35; 23:5 (18) วนฉ 3:20 (19) กดว 11:23; 1 ซมอ 15:29
(20) ปฐก 12:2; 22:17 (21) พบญ 33:5; สดด 89:15-18 (22) กดว 24:8
(23) สดด 31:19 (24) ปฐก 49:9, 27 (26) กดว 22:38 (28) กดว 21:20
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หนา 331
29 แลวบาลาอัมบอกกับบาลาค
วา "จงสรางแทนบูชาที่นี่ เจ็ด
แทนใหขาพเจา จัดวัวผู เจ็ดตัว
และแกะผูเจ็ดตัวใหขาพเจาที่นี่"
30 บาลาคจึงกระทําตามที่ บา-
ลาอัมไดบอก และถวายบูชาวัวผู
ตั วหนึ่ งและแกะผู ตั วหนึ่ งบน
แทนทุกแทน

คําพยากรณของบาลาอัม

24เมื่ อบาลาอั มเห็ นว า
พระเยโฮวาห ทรงพอ

พระทัยที่จะใหอวยพรแกอิสรา-
เอล บาลาอัมก็หาไดไปแสวงหา
ลางอยางครั้ งกอนๆไม แตมุ ง
หนาตรงไปยังถิ่นทุรกันดาร
2บาลาอัมเงยหนาดูเห็นอิสรา-
เอลอยู เป นค ายๆตามตระกู ล
แลวพระวิญญาณของพระเจามา
อยูบนเขา
3 เขาจึ งกล าวกลอนภาษิตของ
เขาวา "คําพยากรณของบาลาอัม
บุตรชายเบโอร คําพยากรณของ
ชายที่หูตาแจง
4 คําพยากรณของผูที่ ไดยินพระ
วจนะของพระเจา ผู เห็นนิมิต
ขององคผูทรงมหิทธิฤทธิ์ ไดลม
ลงจนเกิดความมึนงง แตตาไมมี
สิ่งใดบัง
5โอ ยาโคบเอย เต็นทของทาน
ชางงามเหลือเกิน โอ อิสราเอล
เอย คายของทานก็งาม
6 เหมื อนหุ บเขาที่ ยื ดไปไกล

เหมื อนสวนซึ่ งอยู ข างแม น้ํา
เหมือนตนกฤษณาซึ่งพระเยโฮ-
วาหทรงปลูกไว เหมือนตนสน
สีดารที่อยูขางลําน้ํา
7น้ําจะไหลออกจากถังของเขา
และเชื้อสายของเขาจะมีอยูตาม
ลําน้ําเปนอันมาก กษัตริยของ
เขาจะสูงกวากษัตริยอากัก ราช
อาณาจักรของเขาจะรุงเรือง
8พระเจ าผู ทรงนําเขาออกมา
จากอียิปต ทรงเปนเสมือนพลัง
แหงมายูนิคอน เขาจะกินประ-
ชาชาติซึ่ งเปนศัตรูเสีย และหัก
กระดูกของศัตรูเหลานั้ น และ
แทงเขาทั้งหลายทะลุดวยลูกศร
9 เขาหมอบลงและนอนลงอยาง
สิงโต เขาเหมือนสิงโตผูย่ิงใหญ
ใครเลาจะมาปลุกให เขาลุกข้ึ น
ผูใดที่อวยพรแกทาน ขอใหเขา
ไดรับพร ผูใดที่แชงทาน ขอให
เขาไดรับคําแชง"
10 บาลาคก็โกรธบาลาอัม จึง
ตบมือ แลวบาลาคพูดกับบาลา-
อัมวา "เราเชิญทานมาใหแชง
ศัตรูของเรา และดูเถิด ทานได
อวยพรแกเขาถึงสามครั้ง
11 ฉะนั้นบัดนี้ จงหนีไปยังที่อยู
ของทานเถิด เราไดกลาววา เรา
จะใหเกียรติแกทานแนแท แตดู
เถิด พระเยโฮวาหทรงขัดขวางมิ
ใหทานไดรับเกียรติ"
12 แตบาลาอัมพูดกับบาลาควา

กันดารวิถี 23, 24

(1) กดว 23:3, 15 (2) กดว 2:2, 34; 1 ซมอ 10:10 (3) กดว 23:7, 18
(4) 1 ซมอ 19:24; อสค 1:28 (6) สดด 1:3; 104:16 (7) กดว 24:20; 1 ซมอ 15:8-9
(8) กดว 14:9 (9) ปฐก 12:3; 27:9 (10) กดว 23:11; นหม 13:2 (11) กดว 22:17

 04_num.pub 
 page 61

 Friday, December 09, 2005 08:44 



หนา 332
"ขาพเจามิไดบอกผู สื่ อสารซึ่ ง
ทานใชใหไปหาขาพเจานั้ นแลว
หรือวา
13 `แมวาบาลาคจะให เงินและ
ทองเต็มบ านเต็มเรือนของเขา
แกขาพเจา ขาพเจาจะกระทํา
อะไรนอกเหนือพระบัญชาของ
พระเยโฮวาหไมได ที่จะทําตาม
ใจขาพเจาไมวาดีหรือชั่ ว พระ
เยโฮวาหตรัสประการใด ขาพ-
เจาจะพูดอยางนั้น'
14 ดูเถิด บัดนี้ขาพเจาจะกลับ
ไปสูชนชาติของขาพเจา มาเถิด
ขาพเจาจะสําแดงใหทานทราบ
วา ชนชาตินี้ จะกระทําประการ
ใดแกชนชาติของทานในวันขาง
หนา"
15 เขาก็กลาวกลอนภาษิตของ
เขาวา "คําพยากรณของบาลาอัม
บุตรชายเบโอร คําพยากรณของ
ชายผูที่หูตาแจง
16 คําพยากรณ ของผู ที่ ได ยิน
พระวจนะของพระเจา และทราบ
ถึงพระปญญาของพระองคผู สูง
สุด ผู เห็นนิมิตขององคผูทรง
มหิทธิฤทธิ์ ไดลมลงจนเกิด
ความมึนงง แตตาไมมีสิ่งใดบัง
17 ขาพเจาจะเห็นเขา แตไมใช
อยางเดี๋ ยวนี้ ขาพเจาจะดูเขา
แตไมใชอยางใกลๆนี้ ดาวดวง
หนึ่ งจะเดินออกมาจากยาโคบ
และธารพระกรอันหนึ่ งจะข้ึนมา

จากอิสราเอล จะตีเขตแดนของ
โมอั บและทํ าลายบรรดาลู ก
หลานของเชท
18 ฝายเอโดมจะตกเปนของคน
อื่น เสอีรจะตกเปนของศัตรูของ
เขาดวย ฝายอิสราเอลไดแสดง
วีรกรรมแลว
19 ผู หนึ่ งที่ ออกมาจากยาโคบ
จะครอบครอง และชาวเมืองที่
รอดตาย ผูนั้นจะทําลายเสีย"
20 แลวบาลาอัมมองดูคนอา-
มาเลข และกลาวกลอนภาษิต
ของเขาวา "อามาเลขเปนประ-
ชาชาติที่หนึ่ ง แตในที่สุดจะถึง
ซึ่งการทําลายอันถาวร"
21 และเขามองดูคนเคไนตและ
กลาวกลอนภาษิตของเขาวา "ที่
อาศัยของทานเขมแข็งมาก และ
รังของทานก็วางอยูในศิลา
22 แตอยางไรก็ตามคนเคไนต
ก็ตองถูกกวาดลาง อีกนานเทา
ใดเลา พวกอัสชูรจะมากวาดเจา
ไปเปนเชลย"
23 และบาลาอั มกล าวกลอน
ภาษิตของเขาวา "อนิจจาเอย
เมื่ อพระเจ าทรงกระทําเช นนี้
ใครจะมีชีวิตอยูได
24 แตกําป นจะมาจากเขตแดน
เมื องคิทธิ มทําลายอั สชู รและ
เอเบอร และเขาจะถูกทําลายอัน
ถาวรดวย"
25 แลวบาลาอัมก็ลุกข้ึนกลับไป
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(14) ปฐก 49:1 (17) ปฐก 49:10; มธ 2:2; วว 1:7
(18) 2 ซมอ 8:14 (19) ปฐก 49:10; อมส 9:11
(24) ปฐก 10:4, 21, 25; อสค 27:6 (25) กดว 31:8

 04_num.pub 
 page 62

 Friday, December 09, 2005 08:44 



หนา 333
ที่ อยู ของเขา และบาลาคก็ไป
ตามทางของตนดวย

อิสราเอลไหวรูปเคารพ
และเลนชูกับหญิงชาวโมอับ

25เมื่ออิสราเอลพักอยูใน
เมืองชิทธิม ประชาชน

ก็ไดเร่ิมเลนชูกับหญิงชาวโมอับ
2หญิงเหล านี้ ก็ เชิญประชาชน
ใหไปกระทําบูชาตอพระของนาง
ประชาชนก็ รั บประทานและ
กราบไหวพระของนาง
3ดังนั้น อิสราเอลก็เขาถือพระ
บาอัลแหงเปโอร และพระเยโฮ-
วาหทรงพระพิโรธตออิสราเอล
4และพระเยโฮวาหตรัสกับโม-
เสสวา "จงนําหัวหนาทั้ งหลาย
ของประชาชนแขวนตากแดดไว
ตอพระพักตรพระเยโฮวาห เพ่ือ
วาพระพิโรธอันเกรี้ยวกราดของ
พระเยโฮวาห จะหั นเหไปจาก
อิสราเอลเสีย"
5และโมเสสบอกพวกผู วินิจฉัย
ของอิสราเอลวา "ทานทุกคนจง
ฆาคนของทานที่ เขาถือพระบา-
อัลแหงเปโอรเสีย"
6และดูเถิด มีชายอิสราเอลคน
หนึ่ งพาหญิงคนมีเดียนคนหนึ่ ง
เข ามาในหมู พ่ี นองของเขาตอ
สายตาของโมเสส และทามกลาง
สายตาของชุ มนุ มชนทั้ งหมด
ของคนอิสราเอล ซึ่ งกําลังรอง
ไหอยู หนาประตูพลับพลาแหง

ที่ชุมนุม
7ครั้นฟเนหัสบุตรชายเอเลอา-
ซาร บุตรชายของอาโรนปุโรหิต
เห็ นดั งนั้ นก็ ลุ กข้ึ นไปจากชุ ม
นุมชน มือถือทวน
8ติดตามชายอิสราเอลคนนั้ น
เขาไปในเต็นท และแทงทะลุเขา
ทั้งคู ทั้งชายอิสราเอลและหญิง
คนนั้น ทองของนางก็ทะลุ แลว
ภัยพิบัติในคนอิสราเอลก็สงบ
9แตอยางไรก็ตาม คนที่ตาย
ดวยภัยพิบัติมีสองหมื่นสี่พันคน
10 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
11 "ฟเนหัส บุตรชายเอเลอา-
ซาร บุตรชายอาโรนปุโรหิต ได
ยับย้ั งความกริ้ วของเราตอคน
อิสราเอล ในการที่ เขามีความ
กระตือรือรนเพราะเห็นแก เรา
ในทามกลางประชาชน ดังนั้ น
เราจึงมิได เผาผลาญคนอิสรา-
เอลเสียดวยความหึงหวงของเรา
12 ดังนั้นจงกลาววา `ดูเถิด เรา
ใหพันธสัญญาสันติสุขแกเขา
13 พันธสัญญานั้ นจะเปนของ
เขา และของเชื้ อสายของเขาที่
มาภายหลังเขา เปนพันธสัญญา
แห งตําแหน งปุ โรหิตอั นถาวร
เพราะเขามีความกระตือรือรน
เพ่ือพระเจาของเขา และไดทํา
การลบมลทินบาปคนอิสราเอล'"
14 ชื่ อของชายอิ สราเอลคนที่
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ถูกฆาร วมกับหญิงชาวมี เดียน
คนนั้น ชื่ อศิมรี บุตรชายของ
สาลู เจานายของครอบครัวสํา-
คัญในตระกูลสิเมโอน
15 และชื่ อของหญิงชาวมีเดียน
ผูถูกฆา คือคสบี บุตรสาวของ
ศูร ผู เปนหัวหนาตระกูลและ
ครอบครัวสําคัญในมีเดียน
16 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
17 "จงรบกวนคนมีเดียน และสู
รบกับเขา
18 เพราะเขารบกวนเจาดวยอุ-
บาย ซึ่งเขาลอเจาในเรื่องเปโอร
และในเรื่ องนางคสบี บุตรสาว
เจานายแหงมีเดียน ผู เปนนอง
สาวของพวกเขา ผูที่ถูกฆาตาย
ในวันที่บังเกิดภัยพิบัติดวยเรื่อง
เปโอร"

การทําสํามะโนครัว
คนอิสราเอลเปนครั้งท่ีสอง

26ตอมาภายหลังภัยพิบัติ
นั้ นพระเยโฮวาหตรัส

กับโมเสสและเอเลอาซาร บุตร
ชายอาโรนปุโรหิตวา
2 "จงทําสํามะโนครั วชุมนุมชน
อิสราเอลทั้งหมด อายุตั้งแตย่ี-
สิบป ข้ึนไปตามเรือนบรรพบุรุษ
ของเขาทั้งหมดในอิสราเอล ผูที่
จะเขาสงครามได"
3 โมเสสกับเอเลอาซาร ปุ โรหิต
ปราศรัยกับเขาทั้ งหลาย ณ ที่

ราบโมอับ ริมแมน้ําจอรแดน
ใกลเมืองเยรีโควา
4 "จงทําสํามะโนครั วประชาชน
อายุตั้งแตย่ีสิบปข้ึนไป" ตามที่
พระเยโฮวาหทรงบัญชาโมเสส
และคนอิสราเอล ผูที่ ออกจาก
แผนดินอียิปตคือ
5 รูเบน บุตรชายหัวปของอิส-
ราเอล บุตรของรูเบน คือฮาโนค
คนครอบครัวฮาโนค ปลลู คน
ครอบครัวปลลู
6 เฮสโรน คนครอบครัวเฮสโรน
คารมี คนครอบครัวคารมี
7 เหลานี้ เปนครอบครัวของคน
รูเบน มีจํานวนสี่หมื่ นสามพัน
เจ็ดรอยสามสิบคน
8และบุตรชายของปลลู คือ
เอลีอับ
9 บุตรชายของเอลีอับคือ เนมู-
เอล ดาธาน และอาบีรัม นี่คือ
ดาธานและอาบี รัมที่ เลือกจาก
ชุมนุมชน เปนผู ขัดขวางโมเสส
และอาโรนในพรรคพวกโคราห
เมื่อเขาขัดขวางพระเยโฮวาห
10 และแผนธรณีไดอาปากออก
กลืนเขาพรอมกับโคราห เมื่ อ
พรรคพวกนั้นถึงตาย เมื่อไฟเผา
ผลาญเสียสองรอยหาสิบคนและ
เขาทั้งหลายเปนเรื่องเตือนใจ
11 แตบุตรของโคราหนั้ นหาได
ตายไม
12 บุตรชายของสิเมโอน ตาม
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ครอบครัวของเขา คือเนมูเอล
คนครอบครัวเนมูเอล ยามีน คน
ครอบครัวยามีน ยาคีน คน
ครอบครัวยาคีน
13 เศ-ราห คนครอบครัวเศ-
ราห ชาอูล คนครอบครัวชาอูล
14 เหล านี้ เป นครอบครั วของ
คนสิเมโอน มีจํานวนสองหมื่น
สองพันสองรอยคน
15 บุตรของกาด ตามครอบครัว
ของเขา คือเศโฟน คนครอบ
ครัวเศโฟน ฮักกี คนครอบครัว
ฮักกี ชูนี คนครอบครัวชูนี
16 โอสนี คนครอบครัวโอสนี
เอรี คนครอบครัวเอรี
17 อาโรด คนครอบครัวอาโรด
อาเรลี คนครอบครัวอาเรลี
18 เหล านี้ เป นครอบครั วของ
บุตรของกาด ตามจํานวนของ
เขามีสี่หมื่นหารอยคน
19 บุตรชายของยูดาหคือ เอร
และโอนัน เอรกับโอนันตายเสีย
ในแผนดินคานาอัน
20 และบุตรชายของยูดาหตาม
ครอบครัวของเขา คือเชลาห คน
ครอบครัวเชลาห เปเรศ คน
ครอบครัวเปเรศ เศ-ราห คน
ครอบครัวเศ-ราห
21 และบุตรชายของเปเรศคือ
เฮสโรน คนครอบครัวเฮสโรน
ฮามูล คนครอบครัวฮามูล
22 เหล านี้ เป นครอบครั วของ

ยูดาห ตามจํานวนของเขามีเจ็ด
หมื่นหกพันหารอยคน
23 บุตรชายของอิสสาคารตาม
ครอบครัวของเขา คือโทลา คน
ครอบครัวโทลา ปูวาห คน
ครอบครัวปูวาห
24 ยาชูบ คนครอบครัวยาชูบ
ชิมโรน คนครอบครัวชิมโรน
25 เหล านี้ เป นครอบครั วของ
อิสสาคาร ตามจํานวนของเขามี
หกหมื่นสี่พันสามรอยคน
26 บุตรชายของเศบูลุน ตาม
ครอบครัวของเขา คือเสเรด คน
ครอบครัวเสเรด เอโลน คน
ครอบครัวเอโลน ยาเลเอล คน
ครอบครัวยาเลเอล
27 เหลานี้เปนครอบครัวของคน
เศบูลุน ตามจํานวนของเขามี
หกหมื่นหารอยคน
28 บุตรชายของโยเซฟ ตาม
ครอบครัวของเขา คือมนัสเสห
และเอฟราอิม
29 บุตรชายของมนัสเสห คือ
มาคีร คนครอบครัวมาคีร มา-
คี ร ให กําเนิ ดบุตรชื่ อกิ เลอาด
กิเลอาด คนครอบครัวกิเลอาด
30 บุตรชายของกิเลอาด คือ
อีเยเซอร คนครอบครัวอีเยเซอร
เฮเลค คนครอบครัวเฮเลค
31 และอัสรีเอล คนครอบครัว
อัสรีเอล เชเคม คนครอบครัว
เชเคม
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32 และเชมิดา คนครอบครัว
เชมิดา เฮเฟอร คนครอบครัว
เฮเฟอร
33 สวนเศโลเฟหัดบุตรชายเฮ-
เฟอรไมมีบุตรชายมีแตบุตรสาว
ชื่ อบุตรสาวของเศโลเฟหัดคือ
มาลาห โนอาห โฮกลาห มิล-
คาหและทีรซาห
34 เหล านี้ เป นครอบครั วของ
มนัสเสห และจํานวนของเขามี
หาหมื่นสองพันเจ็ดรอยคน
35 ต อไปนี้ เป นบุ ตรชายของ
เอฟราอิมตามครอบครัวของเขา
คือ ชูเธลาห คนครอบครัว
ชูเธลาห เบเคอร คนครอบครัว
เบเคอร ทาหาน คนครอบครัว
ทาหาน
36 บุ ตรชายของชู เธลาห คื อ
เอราน คนครอบครัวเอราน
37 เหล านี้ เป นครอบครั วของ
บุตรชายเอฟราอิม ตามจํานวน
ของเขา มีสามหมื่นสองพันหา
รอยคน เหลานี้เปนบุตรชายของ
โยเซฟตามครอบครัวของเขา
38 บุตรชายของเบนยามิน ตาม
ครอบครัวของเขา คือ เบ-ลา
คนครอบครัวเบ-ลา อัชเบล คน
ครอบครัวอัชเบล อาหิรัม คน
ครอบครัวอาหิรัม
39 เชฟูฟาม คนครอบครัว
เชฟูฟาม หุฟาม คนครอบครัว
หุฟาม

40 และบุตรชายของเบ-ลา คือ
อารดและนาอามาน อารด คน
ครอบครัวอารด นาอามาน คน
ครอบครัวนาอามาน
41 เหล านี้ เป นบุ ตรชายของ
เบนยามินตามครอบครัวของเขา
และจํานวนของเขาเปนสี่ หมื่ น
หาพันหกรอยคน
42 ต อไปนี้ เป นบุ ตรชายของ
ดานตามครอบครัวของเขา คือ
ชูฮัม คนครอบครัวชูฮัม นี่เปน
ครอบครั วของดานตามครอบ
ครัวของเขา
43 ครอบครั วทั้ งหมดของคน
ชูฮัมตามจํานวนของเขา มีหก
หมื่นสี่พันสี่รอยคน
44 บุตรของอาเชอรตามครอบ
ครัวของเขา คืออิมนาห คน
ครอบครัวอิมนาห อิชวี คน
ครอบครัวอิชวี เบรียาห คน
ครอบครัวเบรียาห
45 บุ ตรชายของเบรี ยาห คื อ
เฮเบอร คนครอบครัวเฮเบอร
มัลคีเอล คนครอบครัวมัลคีเอล
46 บุตรสาวของอาเชอร คือ
เสราห
47 เหล านี้ เป นครอบครั วของ
บุตรชายอาเชอรตามจํานวนของ
เขา มีหาหมื่นสามพันสี่รอยคน
48 บุตรชายของนัฟทาลี ตาม
ครอบครัวของเขา คือยาเซเอล
คนครอบครัวยาเซเอล กูนี คน

กันดารวิถี 26

(33) กดว 27:1 (35) 1 พศด 7:20 (38) ปฐก 46:21; 1 พศด 7:6
(39) ปฐก 46:21; 1 พศด 7:12 (40) 1 พศด 8:3 (42) ปฐก 46:23
(44) ปฐก 46:17; 1 พศด 7:30 (48) ปฐก 46:24; 1 พศด 7:13
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ครอบครัวกูนี
49 เยเซอร คนครอบครัว
เยเซอร ชิลเลม คนครอบครัว
ชิลเลม
50 เหล านี้ เป นครอบครั วของ
นัฟทาลีตามครอบครั วของเขา
และตามจํานวนของเขามีสี่หมื่น
หาพันสี่รอยคน
51 จํานวนคนอิสราเอล มีหก
แสนหนึ่งพันเจ็ดรอยสามสิบคน
52 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
53 "ให แบ งแผ นดิ นนั้ นเป น
มรดกแกคนเหลานี้ ตามจํานวน
รายชื่อ
54 มรดกสวนใหญก็ใหแบงแก
คนตระกูลใหญ และมรดกสวน
นอยก็ใหแบงแกคนตระกูลยอม
ทุกตระกู ลจะได รับส วนมรดก
ตามจํานวนคน
55 แตใหจับสลากแบงแผนดิน
นั้น ใหเขาไดรับมรดกตามราย
ชื่ อตระกู ลของบรรพบุ รุษของ
เขา
56 ให จับสลากแบ งมรดกของ
เขานั้นตามสวนตระกูลใหญและ
ตระกูลยอม"
57 ตอไปนี้เปนคนเลวีที่นับตาม
ครอบครัวของเขา คือเกอรโชน
คนครอบครัวเกอรโชน โคฮาท
คนครอบครัวโคฮาท เมรารี คน
ครอบครัวเมรารี

58 ตอไปนี้ เปนครอบครั วของ
เลวี คือคนครอบครัวลิบนี คน
ครอบครัวเฮโบรน คนครอบ
ครัวมาลี คนครอบครัวมูชี คน
ครอบครัวโคราห และโคฮาทให
กําเนิดบุตรชื่ออัมราม
59 ภรรยาของอัมรามคือโยเค-
เบดบุตรสาวของเลวีเกิดแกเลวี
ที่อียิปต และนางคลอดบุตรให
อัมรามชื่ อ อาโรนและโมเสส
และมิเรียมพ่ีสาวของเขาทั้งสอง
60 และอาโรนใหกําเนิดบุตรชื่อ
นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร และ
อิธามาร
61 แตนาดับและอาบี ฮูนั้ นได
เสียชีวิต เมื่ อเขาบูชาดวยไฟที่
ผิ ดรู ปแบบตอพระพักตรพระ
เยโฮวาห
62 และจํานวนของเขาเปนสอง
หมื่นสามพันคน เปนผูชายทุก
คนอายุตั้ งแตหนึ่ งเดือนข้ึ นไป
เพราะเขามิไดนับรวมไวในคน
อิสราเอล เพราะไมมีมรดกให
แกเขาทามกลางคนอิสราเอล
63 จํานวนคนเหลานี้ โมเสสและ
เอเลอาซารปุโรหิตไดนับไว ครั้ง
เมื่อนับคนอิสราเอล ณ ที่ราบ
โมอับ ริมแมน้ําจอรแดนใกล
เมืองเยรีโค
64 แตตามรายชื่ อเหล านี้ ไมมี
ชายสั กคนหนึ่ งซึ่ งโมเสสและ
อาโรนปุโรหิตไดนับไวครั้ งเมื่ อ

กันดารวิถี 26

(49) 1 พศด 7:13 (51) อพย 12:37; กดว 1:46 (53) กดว 33:54; ยชว 11:23
(54) กดว 33:54 (55) กดว 33:54 (57) ปฐก 46:11 (59) อพย 2:1-2; 6:20
(60) กดว 3:2 (61) ลนต 10:1-2 (62) กดว 1:49 (63) กดว 26:3 (64) กดว 1:1-46
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นับคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร
ซีนาย
65 เพราะพระเยโฮวาห ตรั ส
เร่ืองเขาเหลานั้นวา "เขาจะตอง
ตายแนในถิ่นทุรกันดาร" ไมมี
ชายสักคนหนึ่ งเหลืออยู นอก
จากคาเลบบุตรชายเยฟุนเนห
และโยชูวาบุตรชายนูน

พระราชบัญญัติเรื่อง
การไดรับมรดก

27ครั้ งนั้ นบุ ตรสาวทั้ ง
หลายของเศโลเฟหั ด

บุตรชายของเฮเฟอร ผูเปนบุตร
ชายของกิเลอาด ผูเปนบุตรชาย
ของมาคีร ผู เปนบุตรชายของ
มนัสเสห จากครอบครัวตางๆ
ของมนัสเสหบุตรชายของโยเซฟ
เขามาใกล ชื่อบุตรสาวทั้งหลาย
ของเขาคือ มาลาห โนอาห
โฮกลาห มิลคาห และทีรซาห
2และเขาทั้ งหลายมายืนอยู ตอ
หนาโมเสสและตอหนาเอเลอา-
ซารปุโรหิต และตอหนาประมุข
และตอหนาบรรดาชุมนุมชนที่
ประตูพลับพลาแหงชุมนุมกลาว
วา
3"บิดาของเราตายเสียในถิ่นทุร
กันดาร ทานมิไดอยู ในพวก
ที่ สองสุมกันตอสูพระเยโฮวาห
ในพรรคพวกโคราห แตทานเสีย
ชีวิตเพราะบาปของตน และทาน
ไมมีบุตรชายเลย

4 เหตุ ใดจึ งลบชื่ อบิดาของเรา
จากครอบครัวของทาน เพราะ
เหตุที่ทานไมมีบุตรชายเลย ขอ
ให เรามีกรรมสิทธิ์ ที่ ดินท าม-
กลางพ่ีนองบิดาของเราดวย"
5 โมเสสไดนําเร่ืองของเขากราบ
ทูลตอพระพักตรพระเยโฮวาห
6และพระเยโฮวาหตรัสกับโม-
เสสวา
7 "บุตรสาวของเศโลเฟหัดพูด
ถูกตองแลว เจาจงใหกรรมสิทธิ์
ที่ดินเปนมรดกทามกลางพ่ีนอง
บิดาของเขา และกระทําใหมร-
ดกบิดาของเขาตกทอดมาถึงเขา
8 เจาจงกลาวแกคนอิสราเอลวา
`ถาผู ชายคนหนึ่ งตายและไมมี
บุตรชาย เจาจงใหมรดกของเขา
ตกไปยังบุตรสาวของเขา
9และถาเขาไมมีบุตรสาว เจาจง
ใหมรดกของเขาแก พ่ี นองของ
เขา
10 และถาเขาไมมีพ่ีนอง เจาจง
ใหมรดกของเขาแก พ่ีนองบิดา
ของเขา
11 และถ าบิดาของเขาไม มี พ่ี
นอง เจาจงใหมรดกของเขาแก
ญาติถัดตั วเขาไปในครอบครัว
ของเขา ใหผูนั้นถือกรรมสิทธิ์
ได ใหเปนกฎเกณฑแหงคําตัด
สินแกประชาชนอิสราเอล ดังที่
พระเยโฮวาหทรงบัญชาโมเสส
ไว'"

กันดารวิถี 26, 27

(65) กดว 14:26-35 (1) กดว 26:33; 36:1, 11
(3) กดว 14:35; 16:1-2; 26:64-65 (4) พบญ 25:6; ยชว 17:4
(5) อพย 18:13-26 (7) กดว 36:2; ยชว 17:4 (11) กดว 35:29

 04_num.pub 
 page 68

 Friday, December 09, 2005 08:44 



หนา 339
โมเสสจะสิ้นชีวิต

12 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา "จงข้ึนไปบนภูเขาอาบาริมนี้
และมองดูแผนดินซึ่งเรามอบให
แกคนอิสราเอล
13 และเมื่อเจาไดเห็นแลว เจา
จะถู กรวบไปอยู กั บประชาชน
ของเจา อยางอาโรนพ่ีชายของ
เจาไดถูกรวบไปนั้น
14 เพราะวาเจาทั้ งสองกบฏตอ
บัญชาของเราในถิ่ นทุ รกันดาร
ศินระหว างที่ ชุ มนุ มชนได โต
แยงข้ึน เจามิไดนับถือเราตอ
หนาตอตาเขาทั้งหลายที่น้ํานั้น"
นี่ คือน้ําเมรีบาหแหงคาเดชใน
ถิ่นทุรกันดารศิน
โยชูวาจะเปนผูนําคนอิสราเอล

แทนโมเสส
15 โมเสสกราบทูลพระเยโฮวาห
วา
16 "ขอพระเยโฮวาห พระเจ า
แห งจิตวิญญาณมนุษยทั้ งปวง
ทรงแตงตั้ งชายผู หนึ่ งไว เหนือ
ชุมนุมชนนี้
17 ผู ซึ่ งจะเข านอกออกในตอ
หนาเขา ผู ซึ่ งจะนําเขาเขาออก
เพ่ือวาชุมนุมชนของพระเยโฮ-
วาหจะมิไดเหมือนกับฝูงแกะที่
ไมมีผูเลี้ยง"
18 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา "จงนําโยชูวาบุตรชาย
นูนผู มีพระวิญญาณอยู ภายใน

เขามา จงเอามือของเจาวางบน
เขา
19 ตั้ งเขาไวตอหนาเอเลอาซาร
ปุโรหิตและตอหนาชุมนุมชนทั้ง
หมด และเจาจงกําชับเขาทาม-
กลางสายตาของชุมนุมชน
20 เจาจงใหเกียรติยศอยางของ
เจาแกเขาบาง เพ่ือใหชุมนุมชน
อิสราเอลทั้งหมดเชื่อฟงเขา
21 และเขาจะยืนอยูตอหนาเอ-
เลอาซารปุโรหิต ผูซึ่งจะทูลถาม
เพ่ือเขาตามหลักตัดสินของอูริม
ตอพระพักตรพระเยโฮวาห และ
คนทั้ งปวงจะออกไปและเขามา
ตามคําของปุโรหิต ทั้งเขากับคน
ทั้ งปวงในอิ สราเอลนั้ นคือชุ ม
นุมชนทั้งหมด"
22 และโมเสสกระทําตามที่พระ
เยโฮวาหทรงบัญชาทาน ทานจึง
นําโยชูวาใหมายืนตอหนาเอเล-
อาซาร ปุ โรหิตและต อหน าชุ ม
นุมชนทั้งหมด
23 และทานเอามือวางบนโยชู-
วา และกําชับเขา ตามที่พระเย-
โฮวาหตรัสสั่งทางโมเสส

คําส่ังสอนเรื่อง
เครื่องบูชาตางๆ

28พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา

2 "จงบัญชาคนอิ สราเอลและ
กลาวแกเขาวา ของบูชาของเรา
อาหารของเราซึ่ งเปนของบูชา

กันดารวิถี 27, 28

(12) กดว 33:47 (13) กดว 20:12 (14) อพย 17:7 (16) กดว 16:22; ฮบ 12:9
(17) พบญ 31:2 (18) ปฐก 41:38 (19) พบญ 3:28 (20) กดว 11:17, 28
(21) อพย 28:30 (23) พบญ 3:28; 31:7-8 (2) ลนต 3:11; 21:6, 8
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ดวยไฟ เปนกลิ่นที่พอพระทัย
เจ าทั้ งหลายจงเอาใจใส ที่ จะ
ถวายบูชาแกเราตามกาลกําหนด
3และเจาจงกลาวแกเขาวา นี่
เปนเครื่องบูชาดวยไฟซึ่ งเจาทั้ ง
หลายควรถวายแดพระเยโฮวาห
คื อลู กแกะอายุหนึ่ งขวบไม มี
ตําหนิสองตัว เปนเครื่ องบูชา
เนืองนิตยทุกวัน
4 เจาจงถวายลูกแกะเปนเครื่อง
บูชาในตอนเชาตัวหนึ่ง และลูก
แกะอีกตัวหนึ่ งนั้ นเจาจงถวาย
บูชาเวลาเย็น
5และยอดแป งหนึ่ งในสิบเอ-
ฟาหเปนธัญญบูชา คลุกกับน้ํา
มันสกัดหนึ่งในสี่ฮิน
6 เปนเครื่ องเผาบูชาเนืองนิตย
ซึ่ งได บัญชาตั้ งไวที่ ภู เขาซีนาย
เปนกลิ่นที่พอพระทัย เปน
เครื่ องบูชาดวยไฟถวายแดพระ
เยโฮวาห
7สวนเครื่องดื่มบูชาคูกันนั้นให
ถวายหนึ่ งในสี่ ฮิน กับแกะตัว
หนึ่ง     ในที่บริสุทธิ์เจาจงเท
เครื่องดื่ มบูชาซึ่ งเปนเหลาองุน
ถวายแดพระเยโฮวาห
8ลูกแกะอีกตัวหนึ่ งเจาจงถวาย
บูชาเวลาเย็น เจาจงถวายบูชา
ด วยไฟเชนเดี ยวกับธัญญบูชา
ของเวลาเชา และเชนเดียวกับ
เครื่องดื่มบูชาที่ คูกัน เปนกลิ่น
ที่พอพระทัยพระเยโฮวาห

9ในวันสะบาโตลูกแกะอายุหนึ่ง
ขวบสองตัวที่ ไมมีตําหนิ และ
ยอดแปงสองในสิบเอฟาหคลุก
กับน้ํามันใหเปนธัญญบูชา และ
เครื่องดื่มบูชาคูกัน
10 นี่ เปนเครื่ องเผาบูชาทุกวัน
สะบาโตนอกเหนื อเครื่ องเผา
บูชาเนืองนิตยและเครื่องดื่มบู-
ชาคูกัน
11 เวลาตนเดือนทุกเดือน เจา
ทั้ งหลายจงถวายเครื่ องเผาบูชา
แดพระเยโฮวาห คือวัวหนุม
สองตัว แกะผูตัวหนึ่ง ลูกแกะ
หนึ่งขวบไมมีตําหนิเจ็ดตัว
12 สําหรับวัวตัวหนึ่ งจงเอายอด
แป งสามในสิบเอฟาหคลุกกับ
น้ํามันสําหรับเปนธัญญบูชาและ
สําหรับแกะผู ตัวหนึ่ งนั้ นจงเอา
ยอดแปงสองในสิบเอฟาหคลุก
กับน้ํามันเปนธัญญบูชา
13 สําหรับลูกแกะทุกตัวจงเอา
ยอดแป งหนึ่ งในสิ บเอฟาห
คลุกกับน้ํามันเปนธัญญบูชา ให
เปนเครื่ องเผาบูชาเปนกลิ่ นที่
พอพระทัย เปนเครื่องบูชาดวย
ไฟถวายแดพระเยโฮวาห
14 สวนเครื่ องดื่ มบูชาคู กันนั้น
สํ าห รั บวั วผู ตั วหนึ่ งจง เอา
น้ําองุนครึ่งฮิน สําหรับแกะผูตัว
หนึ่งจงเอาหนึ่ งในสามฮิน สํา-
หรับลูกแกะตัวหนึ่ งจงเอาหนึ่ ง
ในสี่ ฮิน นี่ เปนเครื่ องเผาบูชา
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ประจําเดือน ทุกเดือนตลอดป
15 และเอาลู กแพะผู ตั วหนึ่ ง
เปนเครื่ องบูชาไถบาปถวายแด
พระเยโฮวาห ใหนํามาบูชา
นอกเหนือเครื่ องเผาบูชาเนือง
นิตยและเครื่องดื่มบูชาคูกัน
16 เดือนที่ หนึ่ งวันที่ สิบสี่ เปน
ปสกาของพระเยโฮวาห
17 และวันที่ สิบหาของเดือนนี้
เปนวันการเลี้ยง จงรับประทาน
ขนมปงไรเชื้อเจ็ดวัน
18 ในวั นต นให มี การประชุ ม
บริสุทธิ์ เจาทั้งหลายอยากระทํา
งานหนักในวันนั้น
19 แตจงถวายบูชาดวยไฟ เปน
เครื่ องเผาบูชาแดพระเยโฮวาห
คือเอาวัวหนุมสองตัว แกะผูตัว
หนึ่ ง และลูกแกะอายุหนึ่ งขวบ
เจ็ดตัว ดูใหดีวาไมมีตําหนิ
20 และเอายอดแปงคลุกน้ํามัน
เปนธัญญบูชาของสัตว เหล านี้
สําหรับวัวผู ตัวหนึ่ งเจาจงถวาย
สามในสิบเอฟาห และสําหรับ
แกะผูตัวหนึ่งสองในสิบเอฟาห
21 สําหรับลูกแกะตัวหนึ่ งๆใน
ลูกแกะเจ็ดตัวนั้ น จงเอาแปง
หนึ่งในสิบเอฟาห
22 และเอาแพะผู ตั วหนึ่ งเปน
เครื่องบูชาไถบาปเพ่ือทําการลบ
มลทินบาปของเจา
23 เจาจงถวายเครื่ องบูชาเหลา
นี้ นอกเหนือเครื่องเผาบูชาตอน

เชา ซึ่งเปนเครื่องบูชาเนืองนิตย
นั้น
24 ในทํานองเดียวกัน เจาจง
ถวายเครื่องบูชาทุกวันตลอดทั้ง
เจ็ดวัน คือถวายอาหารเปน
เครื่ องบูชาดวยไฟ เปนกลิ่นที่
พอพระทัยพระเยโฮวาห จง
ถวายบูชานอกเหนือเครื่ องเผา
บูชาเนืองนิตย และเครื่ องดื่ ม
บูชาคูกัน
25 และในวันที่ เจ็ดพวกเจาจงมี
การประชุมบริสุทธิ์ เจาอยา
ทํางานหนักในวันนั้น
26 ในวันถวายผลรุนแรก เมื่ อ
เจาเอาขาวใหมมาเปนธัญญบูชา
ถวายแดพระเยโฮวาหในเทศ-
กาลสัปดาหนั้น เจาจงมีการ
ประชุมบริสุทธิ์ เจาอยาทํา
งานหนักในวันนั้น
27 แตจงถวายเครื่องเผาบูชาให
เปนกลิ่นพอพระทัยแดพระเย-
โฮวาห คือถวายวัวหนุมสองตัว
แกะผูตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหนึ่ง
ขวบเจ็ดตัว
28 และถวายยอดแป งคลุกน้ํา
มันเปนธัญญบูชา คือสําหรับวัว
ตัวหนึ่ งถวายแปงสามในสิบเอ-
ฟาห สําหรับแกะผูหนึ่ งตัวนั้ น
สองในสิบเอฟาห
29 สําหรับลูกแกะเจ็ดตั วๆละ
หนึ่งในสิบเอฟาห
30 พรอมกับลูกแพะผู ตัวหนึ่ ง
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สําหรับลบมลทินของเจา
31 นอกจากเครื่องเผาบูชาเนือง
นิตยและธัญญบูชาคูกันนั้น เจา
จงถวายเครื่องบูชาเหลานี้ และ
เครื่องดื่มบูชาคูกันดวย (ดูใหดี
วาใหปราศจากตําหนิ)"

เทศกาลเปาแตรและ
การประชุมบริสุทธ์ิ

29"ในวันที่หนึ่ง เดือนที่
เจ็ดเจาจงมีการประชุม

บริสุทธิ์ เจาอยาทํางานหนัก
เปนวันใหเจาทั้งหลายเปาแตร
2 เจ าจงถวายเครื่ องเผาบู ชา
เปนกลิ่นที่พอพระทัยพระเยโฮ-
วาห คือถวายวัวหนุมตัวหนึ่ ง
แกะผูตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหนึ่ง
ขวบไมมีตําหนิเจ็ดตัว
3และถวายยอดแปงคลุกน้ํามัน
เปนธัญญบูชา คือสําหรับวัวผู
นั้ นจงถวายแป งสามในสิบเอ-
ฟาห สําหรับแกะผูตัวนั้นสองใน
สิบเอฟาห
4ลูกแกะเจ็ดตัว ตัวละหนึ่ งใน
สิบเอฟาห
5และถวายลู กแพะผู ตั วหนึ่ ง
เปนเครื่องบูชาไถบาป เพ่ือลบ
มลทินบาปของเจา
6นอกเหนือเครื่ องเผาบูชาใน
วันข างข้ึ นและธัญญบูชาคู กั น
และเครื่ องเผาบูชาประจําวันคู
กับธัญญบูชา และเครื่องดื่มบูชา
คูกัน ตามลักษณะเครื่ องบูชา

เหลานี้ เปนกลิ่นที่พอพระทัย
เปนเครื่ องบูชาดวยไฟถวายแด
พระเยโฮวาห
7ในวันที่ สิบเดือนที่ เจ็ดนี้ เจา
ทั้งหลายจงมีการประชุมบริสุทธิ์
เจาตองถอมใจลง อยาทําการ
งานสิ่งใด
8แตเจาจงถวายเครื่ องเผาบูชา
แดพระเยโฮวาห ใหเปนกลิ่นที่
พอพระทัย คือถวายวัวหนุมตัว
หนึ่ง แกะผูตัวหนึ่ง ลูกแกะอายุ
หนึ่ งขวบเจ็ดตัว เจาอยาใหมี
ตําหนิ
9และยอดแปงคลุกน้ํามันเปน
ธัญญบูชา สําหรับวัวตัวนั้นถวาย
แปงสามในสิบเอฟาห สําหรับ
แกะผูตัวหนึ่ งนั้นสองในสิบเอ-
ฟาห
10 สําหรับลูกแกะเจ็ดตัวนั้น ตัว
ละหนึ่งในสิบเอฟาห
11 และถวายลูกแพะผู ตัวหนึ่ ง
เปนเครื่ องบูชาไถบาป นอก
เหนือเครื่ องบูชาไถบาปลบมล
ทินและเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย
ซึ่ งคู กับธัญญบูชา และเครื่ อง
ดื่มบูชาคูกัน
12 ในวันที่สิบหาเดือนที่เจ็ดเจา
ทั้งหลายจงมีการประชุมบริสุทธิ์
เจาอยาทํางานหนัก และเจาจงมี
การเลี้ยงเจ็ดวันแดพระเยโฮวาห
13 เจ าจงถวายเครื่ องเผาบูชา
เครื่ องบูชาดวยไฟ เปนกลิ่นที่

กันดารวิถี 28, 29

(31) กดว 28:3, 19 (1) อพย 23:16; 34:22; ลนต 23:23-25
(6) กดว 15:11-12; 28:3, 11-15 (7) ลนต 16:29-34; 23:26-32 (8) กดว 28:19
(11) ลนต 16:3, 5 (12) ลนต 23:33-35; พบญ 16:13-15; อสค 45:25 (13) อสร 3:4

 04_num.pub 
 page 72

 Friday, December 09, 2005 08:44 



หนา 343
พอพระทัยพระเยโฮวาห คือวัว
หนุมสิบสามตัว แกะผูสองตัว
ลู กแกะอายุหนึ่ งขวบสิ บสี่ ตั ว
สัตวเหลานี้อยาใหมีตําหนิ
14 และถวายยอดแป งคลุกน้ํา
มันเปนธัญญบูชาคูกัน สําหรับ
วัวสิบสามตัว ตัวหนึ่งถวายแปง
สามในสิบเอฟาห สําหรับแกะผู
สองตัว ตัวละสองในสิบเอฟาห
15 สําหรับลูกแกะสิบสี่ตัว ตัวละ
หนึ่งในสิบเอฟาห
16 และถวายลูกแพะผู ตัวหนึ่ ง
เปนเครื่ องบูชาไถบาป นอก
เหนือเครื่ องเผาบูชาเนืองนิตย
ซึ่งคูกับธัญญบูชาและเครื่องดื่ม
บูชาคูกัน
17 ในวันที่ สองจงถวายวัวหนุม
สิบสองตัว แกะผูสองตัว ลูก
แกะอายุหนึ่ งขวบไมมีตําหนิสิบ
สี่ตัว
18 กับธัญญบูชาและเครื่ องดื่ ม
บูชาคู กันนั้นสําหรับวัว แกะผู
และลูกแกะนั้ นตามจํานวนตาม
ลักษณะ
19 และถวายลูกแพะผู ตัวหนึ่ ง
เปนเครื่ องบูชาไถบาป นอก
เหนือเครื่ องเผาบูชาเนืองนิตย
ซึ่งคูกับธัญญบูชาและเครื่องดื่ม
บูชาคูกัน
20 ในวันที่ สามจงถวายวั วสิ บ
เอ็ดตัว แกะผูสองตัว ลูกแกะ
อายุหนึ่งขวบไมมีตําหนิสิบสี่ตัว

21 กับธัญญบูชาและเครื่ องดื่ ม
บูชาคูกันนั้น สําหรับวัว แกะผู
และลูกแกะนั้น ตามจํานวนตาม
ลักษณะ
22 และถวายแพะผูตัวหนึ่ งเปน
เครื่ องบูชาไถบาป นอกเหนือ
เครื่องเผาบูชาเนืองนิตย ซึ่ งคู
กันธัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชา
คูกัน
23 ในวันที่ สี่ จงถวายวั วสิบตั ว
แกะผูสองตัว ลูกแกะอายุหนึ่ ง
ขวบไมมีตําหนิสิบสี่ตัว
24 กับธัญญบูชาและเครื่ องดื่ ม
บูชาคูกันนั้น สําหรับวัว แกะผู
และลูกแกะนั้น ตามจํานวนตาม
ลักษณะ
25 และถวายลูกแพะผู ตัวหนึ่ ง
เปนเครื่ องบูชาไถบาป นอก
เหนือเครื่ องเผาบูชาเนืองนิตย
ซึ่งคูกับธัญญบูชาและเครื่องดื่ม
บูชาคูกัน
26 ในวันที่หาจงถวายวัวเกาตัว
แกะผูสองตัว ลูกแกะอายุหนึ่ ง
ขวบไมมีตําหนิสิบสี่ตัว
27 กับธัญญบูชาและเครื่ องดื่ ม
บูชาคูกันนั้น สําหรับวัว แกะผู
และลูกแกะนั้น ตามจํานวนตาม
ลักษณะ
28 และถวายแพะผูตัวหนึ่ งเปน
เครื่ องบูชาไถบาป นอกเหนือ
เครื่องเผาบูชาเนืองนิตย ซึ่ งคู
กับธัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชา
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คูกัน
29 ในวันที่ หกจงถวายวัวแปด
ตัว แกะผูสองตัว ลูกแกะอายุ
หนึ่งขวบไมมีตําหนิสิบสี่ตัว
30 กับธัญญบูชาและเครื่ องดื่ ม
บูชาคูกันนั้น สําหรับวัว แกะผู
และลูกแกะนั้น ตามจํานวนตาม
ลักษณะ
31 และถวายแพะผูตัวหนึ่ งเปน
เครื่ องบูชาไถบาป นอกเหนือ
เครื่องเผาบูชาเนืองนิตย ซึ่ งคู
กับธัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชา
คูกัน
32 ในวันที่ เ จ็ ดเจ าจงถวายวั ว
เจ็ดตัว แกะผูสองตัว ลูกแกะ
อายุหนึ่งขวบไมมีตําหนิสิบสี่ตัว
33 กับธัญญบูชาและเครื่ องดื่ ม
บูชาคูกันนั้น สําหรับวัว แกะผู
และลูกแกะนั้น ตามจํานวนตาม
ลักษณะ
34 และถวายแพะผูตัวหนึ่ งเปน
เครื่ องบูชาไถบาป นอกเหนือ
เครื่องเผาบูชาเนืองนิตย ซึ่ งคู
กับธัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชา
คูกัน
35 ในวันที่ แปด เจาจงมีการ
ประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ เจาอยาทํา
งานหนัก
36 แตเจาจงถวายเครื่องเผาบู-
ชา เครื่ องบูชาดวยไฟ เปน
กลิ่ นที่พอพระทัยพระเยโฮวาห
คือวัวผู ตัวหนึ่ ง แกะผูตัวหนึ่ ง

ลูกแกะอายุหนึ่ งขวบไมมีตําหนิ
เจ็ดตัว
37 และถวายธั ญญบู ชาและ
เครื่ องดื่ มบูชาคู กันนั้ นสําหรับ
วัว แกะผู และลูกแกะนั้น ตาม
จํานวนตามลักษณะ
38 และถวายแพะผูตัวหนึ่ งเปน
เครื่ องบูชาไถบาป นอกเหนือ
เครื่องเผาบูชาเนืองนิตย ซึ่ งคู
กับธัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชา
คูกัน
39 สิ่ งเหล านี้ เจ าทั้ งหลายจง
ถวายแดพระเยโฮวาหตามเทศ-
กาลกําหนดของเจา เพ่ิมเขากับ
การถวายตามคําปฏิญาณของเจา
และการถวายดวยใจสมัครของ
เจา เปนเครื่องเผาบูชาของเจา
เครื่องธัญญบูชาของเจา เครื่อง
ดื่ มบูชาของเจา และเครื่ อง
สันติบูชาของเจา"
40 และโมเสสไดบอกคนอิสรา-
เอลตามที่ พระเยโฮวาหไดทรง
บัญชาทานไวทุกประการ

พระราชบัญญัติเรื่อง
การปฏิญาณไวกับพระเจา

30โมเสสได พู ดกั บหั ว
หน าตระกู ลเกี่ ยวกั บ

คนอิสราเอลวา "นี่เปนสิ่งที่พระ
เยโฮวาหไดทรงบัญชา
2 เมื่ อชายผู ใดปฏิญาณไว กั บ
พระเยโฮวาห หรือใหสัตยปฏิ-
ญาณผู กมั ดตั วไว ด วยคําสัญ-

กันดารวิถี 29, 30
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ญาวิรัตอยางหนึ่ งอยางใด อยา
ใหเขาเสียวาจา เขาตองกระทํา
ตามคําที่ออกจากปากของเขาทั้ง
สิ้น
3หรือเมื่ อสตรี คนหนึ่ งคนใด
ปฏิญาณไวแดพระเยโฮวาห และ
ผูกมัดตัวเองไวดวยคําสัญญาวิ-
รัต เมื่ อเธอยังสาวอยู ในเรือน
ของบิดา
4และบิดาของเธอได ยินคําที่
เธอปฏิญาณไวและคําสัญญาวิ-
รัตที่ เธอผูกมัดตัวเอง แตมิได
พูดอะไรกับเธอ ก็ใหคําที่ปฏิ-
ญาณไวนั้นทั้งสิ้นคงอยู และให
คําสัญญาวิรัตที่ ผูกมัดเธอไวนั้น
ทุกอยางคงอยู
5แตถาบิดาของเธอคัดคานใน
วันที่ เขาไดยินนั้น การที่ เธอ
ปฏิญาณไวก็ดี คําสัญญาวิรัตที่
ผูกมัดเธอไวก็ดี ยอมไมคงอยู
และพระเยโฮวาหจะทรงอภัยให
แกเธอ เพราะบิดาของเธอไดคัด
คานเธอไว
6และถานางแตงงานมีสามีแลว
สิ่ งที่ นางปฏิญาณไวหรือกลาว
ดวยริมฝปากที่ ไมทันคิดซึ่ งผูก
มัดนาง
7ฝายสามีก็ไดยินแลว และใน
วันที่ไดยินเขาก็มิไดพูดอะไรกับ
นาง สิ่งที่นางปฏิญาณไวนั้นและ
คําสัญญาวิรัตที่ ผูกมัดนางยอม
คงอยูดวย

8แตถาในวันนั้นที่สามีมาไดยิน
นางและเขาคัดคาน ก็ทําใหคําที่
นางปฏิญาณไวนั้นเปนโมฆะ ทั้ง
คํากลาวด วยริมฝปากที่ ไมทัน
คิดของนาง ซึ่ งผูกมัดนางนั้นก็
เปนโมฆะดวย และพระเยโฮวาห
จะทรงอภัยใหแกนาง
9แต คําปฏิญาณที่ แมมายหรือ
แมรางกระทําไวหรือคําใดที่นาง
พูดผูกมัดตนเอง คําพูดนั้นยอม
คงอยู
10 และถ านางปฏิญาณไว ใน
บานสามีของนาง หรือใหสัญ-
ญาวิรัตดวยสัตยปฏิญาณผูกมัด
ตนเองไว
11 และสามีของนางได ยินแลว
แตไมวาอะไรแกนาง และไมคัด
คานนาง คําปฏิญาณของนางทั้ง
สิ้ นยอมคงอยู และคําสัญญาวิ-
รัตทุกอยางซึ่ งนางผูกมัดตัวเอง
ยอมคงอยู
12 แตถาสามีของนางไดกระทํา
ใหไมคงอยูหรือเปนโมฆะในวัน
ที่เขาไดยินแลว สิ่งใดที่ออกจาก
ริมฝปากของนางเกี่ ยวด วยคํา
ปฏิญาณหรือเกี่ ยวดวยคําสัญ-
ญาวิ รัตของนางย อมไม คงอยู
สามี ของนางได กระทําให เป น
โมฆะ และพระเยโฮวาหจะทรง
อภัยใหแกนาง
13 คําปฏิญาณหรือคําสัตยปฏิ-
ญาณทั้ งสิ้ นที่ ทําใหนางถอมใจ

กันดารวิถี 30
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เอง สามีของนางยอมใหคงอยู
หรือใหเปนโมฆะได
14 แตถาสามีของนางไมกลาว
สิ่ งใดแกนางวันแลววันเลา เขา
ยอมกระทําให คําปฏิญาณและ
คําสัญญาวิรัตทั้งสิ้นของนาง ซึ่ง
จะตกแกนางใหคงอยู เพราะเขา
ไม พูดสิ่ งใดในวันที่ เขาได ยิน
เขาจึงกระทําใหคงอยู
15 แต ถ าภายหลั งที่ เขาได ยิน
แลวมากระทําใหไมคงอยู หรือ
เปนโมฆะ เขายอมตองรับโทษ
ความชั่วชาของนาง"
16 ข อความเหล านี้ เป นกฎ
เกณฑซึ่ งพระเยโฮวาหทรงบัญ-
ชาโมเสสไว เปนเรื่ องระหวาง
ชายกับภรรยาของเขา เร่ืองระ-
หวางบิดากับบุตรสาว ขณะเมื่อ
เธอยังสาวอยู ยังอยู ในเรือน
บิดาของเธอ

การแกแคนคนมีเดียน

31พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา

2"จงแกแคนคนมีเดียนเพ่ือคน
อิสราเอล แลวภายหลังเจาจะถูก
รวบใหไปอยู กับประชาชนของ
เจา"
3และโมเสสกลาวกับประชาชน
วา "จงเตรียมคนบางคนในพวก
เจ าใหพรอมดวยอาวุธเพ่ื อทํา
สงคราม แลวยกไปสูพวก
มี เดียนเพ่ือกระทําการแกแคน

ของพระเยโฮวาหตอคนมีเดียน
4 เจ าจงส งคนจากตระกูลอิส-
ราเอลทั้ งหมดตระกูลละพันคน
เขาทําสงคราม"
5ดังนั้นเขาจึงจัดคนจากอิสรา-
เอลที่นับพันๆนั้นตระกูลละพัน
คน เปนคนหมื่นสองพันสรรพ
ดวยอาวุธเพ่ือเขาสงคราม
6และโมเสสสงคนตระกูลละพัน
คนออกไปทําสงคราม ทั้ งคน
เหลานั้นกับฟเนหัสบุตรชายเอ-
เลอาซาร ปุ โรหิตไปทําสงคราม
พรอมกับเครื่ องใชอันบริสุทธิ์
และมีแตรปลุกอยูในมือ
7 เขาทําสงครามตอสูคนมีเดียน
ดังที่พระเยโฮวาหทรงบัญชาโม-
เสสและไดฆาผูชายเสียทุกคน
8 เขาได ประหารชี วิ ตบรรดา
กษัตริยคนมีเดียนพรอมกับคน
อื่นที่เขาฆาเสีย มีเอวี เรเคม ศูร
เฮอร และเรบา กษัตริยทั้งหา
แหงคนมีเดียน และไดประหาร
ชีวิตบาลาอัมบุตรชายเบโอรเสีย
ดวยดาบ
9และคนอิ สราเอลได จับสตรี
ชาวมีเดียนทั้ งหมดมาเปนเชลย
พรอมกับพวกเด็กเล็กทั้ งหลาย
และกวาดเอาฝูงวัวฝูงแพะแกะ
และขาวของทั้ งปวงไปสิ้น เปน
ทรัพยที่ปลนได
10 และเอาไฟเผาบรรดาเมืองที่
อาศัยของเขา และเผาคายทั้งสิ้น

กันดารวิถี 30, 31

(2) กดว 25:12-13, 17 (3) ยชว 13:21 (6) กดว 10:9
(7) ปฐก 34:25; พบญ 20:13; วนฉ 6:1-2, 33; 21:11; 1 ซมอ 27:9; 1 พกษ 11:15
(8) กดว 25:15; 31:16; ยชว 13:21-22

 04_num.pub 
 page 76

 Friday, December 09, 2005 08:44 



หนา 347
ของเขาเสียดวย
11 แลวเก็บบรรดาของที่ ริบได
และทรัพยที่ ปลนไดทั้ งคนและ
สัตวไปเสียสิ้น
12 แล วเขานําเชลยและทรัพย
สินที่ ปลนไดกับของที่ ริบไดทั้ ง
หมดมายังโมเสส และเอเลอา-
ซารปุโรหิต และชุมนุมชนอิส-
ราเอลที่คาย ณ ที่ราบโมอับ ริม
แมน้ําจอรแดนใกลเมืองเยรีโค
13 โมเสสและเอเลอาซารปุโร-
หิตและบรรดาประมุขแห งชุ ม
นุมชนออกไปต อนรับเขานอก
คาย
14 และโมเสสโกรธพวกนาย
ทหาร คือนายพันและนายรอยผู
กลับจากการทําสงคราม
15 โมเสสพูดกับเขาทั้ งหลายวา
"ทานทั้ งหลายไดไวชี วิตพวกผู
หญิงทั้งหมดหรือ
16 ดูเถิด โดยคําปรึกษาของ
บาลาอัม หญิงเหลานี้ไดกระทํา
ใหคนอิสราเอลหลงกระทําการ
ละเมิดตอพระเยโฮวาหในเรื่ อง
เปโอร และภัยพิบัติจึงไดเกิดข้ึน
ทามกลางชุมนุมชนของพระเย-
โฮวาห
17 ฉะนั้ นบัดนี้ จงประหารชี วิต
เด็กผู ชายเล็กเสียทุกคน และ
ประหารชี วิ ตผู หญิ งซึ่ งได เคย
นอนรวมกับชายเสียทุกคน
18 แตจงไวชีวิตเด็กผูหญิงที่ ยัง

ไม เคยนอนร วมกับชายไวสํา-
หรับทานทั้งหลายเอง
19 จงอยู ภายนอกค ายเจ็ ดวัน
ทานผู ใดที่ไดฆาคน และทานผู
ใดที่ ไดแตะตองผูที่ ถูกฆา จง
ชําระตัวและเชลยของตัวในวันที่
สามและวันที่เจ็ด
20 ท านต องชําระเครื่ องแต ง
กายทุกชิ้น เครื่องหนังสัตวทุก
ชิ้น และเครื่องขนแพะทั้ งหมด
และเครื่องที่ทําดวยไมทุกชิ้น"
21 และเอเลอาซาร ปุ โรหิ ตได
กลาวแกทหารผู ออกไปทําสง-
ครามวา "นี่เปนกฎพระราชบัญ-
ญัติ ซึ่ งพระเยโฮวาห ได บัญชา
โมเสส
22 เฉพาะทองคํา เงิน ทองสัม-
ฤทธิ์ เหล็ก ดีบุก และตะกั่ว
23 ทุกสิ่ งที่ ทนไฟได เจาทั้ ง
หลายจงลนเสียดวยไฟ แลวจะ
สะอาด ถึงอยางไรก็จะตองชําระ
ลางใหบริสุทธิ์ ดวยน้ําแหงการ
แยกตั้งไว และทุกสิ่งที่ทนไฟไม
ไดทานตองใหผานน้ํานั้น
24 ทานตองซักเสื้อผาของทาน
ในวันที่ เจ็ด และทานจะสะอาด
ภายหลังทานจึงจะเขามาในคาย
ได"
25 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
26 "เจาและเอเลอาซารปุโรหิต
กับบรรดาหัวหนาของชุมนุมชน
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จงนับสิ่ งของที่ ไดมาทั้ งคนและ
สัตว
27 และแบงสิ่งของเหลานั้นออก
เปนสองสวน ใหทหารผู
ออกไปทําสงครามสวนหนึ่งและ
ใหบรรดาชุ มนุ มชนนี้ อี กส วน
หนึ่ง
28 และจงชักสวนหนึ่งจากทหาร
ที่ ออกไปทําสงครามเป นของ
ถวายแดพระเยโฮวาห หารอย
ชักหนึ่ ง ทั้ งคนและวัว และลา
และฝูงแพะแกะ
29 จงเอาจากครึ่ งส วนของเขา
มอบใหแก เอเลอาซาร ปุ โรหิต
เปนเครื่องบูชาแดพระเยโฮวาห
30 และจากครึ่งสวนของคนอิส-
ราเอลนั้น เจาจงนําหาสิบชัก
หนึ่งจากคน ฝูงวัว ฝูงลา และฝูง
แพะแกะและสัตวทั้งหมด มอบ
ใหแกคนเลวี ผูดูแลพลับพลา
ของพระเยโฮวาห"
31 และโมเสสกับเอเลอาซาร
ปุโรหิตไดกระทําตามที่พระเย-
โฮวาหทรงบัญชาแกโมเสส
32 บรรดาทรัพย ที่ ปลนไดอัน
เหลือจากสิ่งที่ทหารริบมาไดนั้น
คือ แกะหกแสนเจ็ดหมื่นหาพัน
ตัว
33 วัวเจ็ดหมื่นสองพันตัว
34 ลาหกหมื่นหนึ่งพันตัว
35 และคน คือผูหญิงที่ ยังไม
เคยนอนรวมกับชาย ทั้ งหมดมี

สามหมื่นสองพันคน
36 และในครึ่ งสวนไดของคนที่
ออกไปทําสงคราม มีแกะสาม
แสนสามหมื่นเจ็ดพันหารอยตัว
37 และสวนแกะที่ เปนของพระ
เยโฮวาหมีหกรอยเจ็ดสิบหาตัว
38 มีวัวสามหมื่นหกพันตัว วัว
อั นเป นส วนของพระเยโฮวาห
เจ็ดสิบสองตัว
39 มีลาสามหมื่นหารอยตัว ซึ่ง
เปนสวนของพระเยโฮวาหหกสิบ
เอ็ดตัว
40 สวนคนนั้ นมีหนึ่ งหมื่ นหก
พัน ซึ่ งเปนสวนของพระเยโฮ-
วาหสามสิบสองคน
41 โมเสสไดมอบสวนที่ ชั กมา
ซึ่ งเปนของถวายแดพระเยโฮ-
วาหนั้ นแก เอเลอาซาร ปุ โรหิต
ตามที่พระเยโฮวาหทรงบัญชาไว
กับโมเสส
42 จากครึ่ งสวนของคนอิสรา-
เอลซึ่ งโมเสสไดแบงมาจากสวน
ที่ทหารไปทําสงครามไดมานั้น
43 (ครึ่ งสวนของชุมนุมชนคือ
แกะสามแสนสามหมื่ นเจ็ดพัน
หารอยตัว
44 วัวสามหมื่นหกพันตัว
45 ลาสามหมื่นหารอยตัว
46 และคนหนึ่ งหมื่ นหกพั น
คน)
47 จากครึ่ งสวนของคนอิสรา-
เอลนั้นโมเสสได เอาสวนหาสิบ

กันดารวิถี 31

(27) ยชว 22:8; 1 ซมอ 30:24 (28) กดว 18:21-30; 31:30, 47
(29) พบญ 18:1-5 (30) กดว 3:7-8, 25, 31, 36; 18:3-4; 31:42-47
(41) กดว 5:9-10; 18:8, 19 (47) กดว 31:30
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ชักหนึ่ง ทั้งคนและสัตว มอบให
แกคนเลวีผู ดูแลพลับพลาของ
พระเยโฮวาห ดังที่พระเยโฮวาห
ทรงบัญชาโมเสสไว
48 แลวนายทหารผู บั งคับกอง
พันทั้งปวง คือนายพันนายรอย
ไดเขามาใกลโมเสส
49 และกลาวแกโมเสสวา "คน
ใชของทานไดตรวจนับทหารผู
อยู ใตบังคับบัญชาของขาพเจา
ทั้ งหลายแลวไมมีคนหายไปสัก
คนเดียว
50 และข าพเจาทั้ งหลายไดนํา
สวนที่ถวายแดพระเยโฮวาห ซึ่ง
ตางคนตางไดมา คือ สิ่ งที่ทํา
ดวยทองคํา มีกําไลขาและสรอย
คอ แหวนตรา ตุมหู และกําไล
เพ่ื อทําการลบมลทินบาปของ
พวกเราทั้ งหลายตอพระพักตร
พระเยโฮวาห"
51 โมเสสและเอเลอาซารปุโร-
หิตก็รับบรรดาสิ่ งของที่ ทําดวย
ทองคําจากเขา
52 และทองคําทั้ งสิ้นจากเครื่อง
ถวายซึ่ งเขาไดถวายแดพระเย-
โฮวาห จากนายพันและนายรอย
มีน้ําหนักหนึ่ งหมื่ นหกพันเจ็ด
รอยหาสิบเชเขล
53 (ทหารเหลานั้ นตางคนตาง
ไดเก็บขาวของของขาศึกมา)
54 โมเสสและเอเลอาซารปุโร-
หิตไดรับทองคําจากนายพันนาย

รอย นํามาในพลับพลาแหงชุม
นุม เปนที่ระลึกแกคนอิสราเอล
ตอพระพักตรพระเยโฮวาห
ตระกูลรูเบน ตระกูลกาดและ
ครึ่งหน่ึงของตระกูลมนัสเสห

จะไดรับแผนดินดาน
ตะวันออกของแมนํ้าจอรแดน

32คนรูเบนและคนกาดมี
ฝูงวัวเปนอันมาก เขา

ได เห็ นแผ นดิ นยาเซอร และ
แผนดินกิเลอาด ดูเถิด ที่นั่ น
เปนที่เหมาะแกฝูงสัตว
2ดังนั้ นคนกาดและคนรูเบนจึง
มาหาโมเสสและเอเลอาซาร
ปุ โรหิตและประมุขของชุ มนุม
ชนกลาววา
3"อาทาโรท ดีโบน ยาเซอร
นิมราห เฮชโบน เอเลอาเลห
เสบาม เนโบ และเบโอน
4 เปนแผนดินซึ่ งพระเยโฮวาห
ทรงทําลายตอหนาคนอิสราเอล
เปนแผนดินเหมาะกับฝู งสัตว
และขาพเจาทั้ งหลายคนใชของ
ทานมีฝูงวัว"
5และเขาทั้ งหลายกลาววา "ถา
ข าพเจ าทั้ งหลายได รั บความ
กรุณาในสายตาของทาน ขอ
มอบแผนดินนี้ เปนกรรมสิทธิ์
แกคนใชของทาน ขออยา
พาข าพเจาทั้ งหลายขามแมน้ํา
จอรแดนไปเลย"
6แต โมเสสพูดกับคนกาดและ

กันดารวิถี 31, 32

(50) อพย 30:12-16 (53) กดว 31:32; พบญ 20:14
(54) อพย 30:16 (1) กดว 21:32; พบญ 3:13
(3) กดว 32:36, 38; ยชว 13:17, 26 (4) กดว 21:24, 34-35
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คนรูเบนวา "ควรใหพ่ีนองของ
ทานไปทําสงคราม ฝายพวก
ท านจะยับย้ั งอยู ที่ นี่ อย างนั้ น
หรือ
7ทําไมทานทั้ งหลายกระทําให
จิตใจของคนอิสราเอลทอถอยที่
จะยกขามไปยังแผนดินซึ่ งพระ
เยโฮวาหไดทรงประทานแกเขา
8 บิดาของทานทั้งหลายไดกระ-
ทําเชนนี้ เมื่ อเราใชเขาไปจาก
คาเดชบารเนี ยให สอดแนมดู
แผนดินนั้น
9 เมื่ อเขาข้ึ นไปยังหุบเขาเอช-
โคล และไดเห็นแผนดินนั้นแลว
เขาก็กระทําให จิตใจคนอิสรา-
เอลท อถอยที่ จะยกเข าไปใน
แผนดินซึ่ งพระเยโฮวาหไดทรง
ประทานแกเขา
10 ในวันนั้ นพระเยโฮวาหทรง
กร้ิวเขานัก พระองคทรงตั้ ง
สัตยปฏิญาณไววา
11 `แนที เดี ยวที่ ทุ กคนซึ่ งยก
ออกจากอียิปตอายุตั้งแตย่ีสิบป
ข้ึนไป จะมิไดเห็นแผนดินซึ่งเรา
ไดตั้ งสัตยปฏิญาณที่ จะมอบให
อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ
เพราะเขาทั้ งหลายมิไดตามเรา
ดวยใจจริง
12 เว นแต คาเลบบุตรชายเย-
ฟุนเนหคนเคนัสและโยชูวาบุตร
ชายนูน เพราะวาเขาทั้งสองตาม
พระเยโฮวาหดวยใจจริง'

13 และความกริ้ วโกรธของพระ
เยโฮวาหก็พลุ งข้ึนตออิสราเอล
พระองคจึงทรงใหเขาเรรอนอยู
ในถิ่นทุรกันดารสี่ สิบป จนชั่ ว
อายุที่กระทําชั่วในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาหถู กผลาญไป
หมดสิ้น
14 และดูเถิด ทานไดเติบโตข้ึน
มาแทนบิดาของทาน เปนเชื้ อ
สายคนบาปที่ จะทวีพระพิ โรธ
ของพระเยโฮวาหตออิสราเอล
ใหมากย่ิงข้ึน
15 เพราะวาถาทานทั้ งหลายหัน
จากการตามพระองค พระองค
จะทรงทอดทิ้ งเขาทั้ งหลายใน
ถิ่นทุรกันดารอีก และทานทั้ ง
หลายจะทําลายชนชาติทั้งหมดนี้
เสีย"
16 แลวเขาทั้ งหลายเขามาใกล
ทานกลาววา "ขาพเจาทั้งหลาย
จะสรางคอกสําหรับฝูงแพะแกะ
ที่นี่ และสรางเมืองสําหรับลูก
เด็กเล็กๆทั้งหลาย
17 แต เราทั้ งหลายจะถืออาวุธ
พรอมที่จะไปขางหนาคนอิสรา-
เอล จนกวาเราทั้งหลายจะนําเขา
ไปถึงที่ของเขา เด็กเล็กของเรา
จะไดอยูในเมืองที่มีกําแพงลอม
รอบเพราะกลัวชาวแผนดินนี้
18 เราทั้ งหลายจะไมยอมกลับ
บานจนกวาคนอิสราเอลจะไดรับ
มรดกของเขาทุกคน

กันดารวิถี 32

(7) กดว 13:27-14:4 (8) กดว 13:3, 26; พบญ 1:19-25 (9) กดว 13:24, 31
(10) กดว 14:11, 21 (11) กดว 14:24, 28-30 (12) กดว 14:6-9, 24; พบญ 1:36
(13) กดว 14:33 (14) กดว 11:1 (15) พบญ 30:17 (17) ยชว 4:12 (18) ยชว 22:1-4
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19 เพราะเราจะมิ ได รั บมรดก
กับเขาซึ่งอยูฟากแมน้ําจอรแดน
ขางโนนและนอกออกไป เพราะ
วามรดกที่ ตกทอดมาถึงเราอยู
ฟากแมน้ํ าจอรแดนข างตะวัน
ออกนี้"
20 โมเสสจึ งกล าวแก เขาทั้ ง
หลายวา "ถาทานทั้ งหลายจะ
กระทําเชนนี้ คือหยิบอาวุธข้ึน
เขาสูสงครามตอพระพักตรพระ
เยโฮวาห
21 และคนของท านที่ ถืออาวุธ
ทุกคนจะขามแมน้ําจอรแดนไป
ตอพระพักตรพระเยโฮวาห จน
กวาพระองคจะทรงขับไล ศัตรู
ใหพนพระองค
22 และแผนดินนั้ นจะพายแพ
ตอพระพักตรพระเยโฮวาหแลว
ภายหลังทานจึงจะกลับและพน
จากพันธะที่ มีตอพระเยโฮวาห
และอิสราเอล และแผนดินนี้จะ
ตกเปนกรรมสิทธิ์ ของท านตอ
พระพักตรพระเยโฮวาห
23 แต ถ าท านทั้ งหลายมิ ได
กระทําเชนนี้ ดูเถิด ทานทั้ ง
หลายไดกระทําบาปตอพระเย-
โฮวาห จงรูแนเถิดวา บาปของ
ทานก็จะตามทัน
24 จงสร างเมื องสําหรั บเด็ ก
เล็กๆทั้ งหลายของทาน และ
สรางคอกสําหรับแพะแกะของ
ทาน และกระทําตามคําที่ ออก

จากปากของทาน"
25 และคนกาดกั บคนรู เบน
กลาวแกโมเสสวา "คนใชของ
ทานจะกระทําดังที่ เจานายของ
ขาพเจาบัญชา
26 เด็กเล็กๆทั้ งหลาย ภรรยา
ทั้งหลาย ฝูงสัตวและสัตวใชทั้ง
หมดของเรา จะอยูที่นี่ ในเมือง
กิเลอาด
27 แตคนใชของทานทุกคนผูมี
อาวุธทําสงครามจะขามไปเพ่ือสู
รบตอพระพักตรพระเยโฮวาห
ดังที่เจานายของขาพเจาสั่ง"
28 เกี่ ยวกับเรื่ องเขาทั้ งหลายนี้
โมเสสจึงออกคําสั่ งแกเอเลอา-
ซาร ปุ โรหิตและแก โยชู วาบุตร
ชายนูน และแกหัวหนาตระกูล
ของคนอิสราเอล
29 และโมเสสกล าวแก เขาว า
"ถาคนกาดและคนรูเบน ทุกคน
ผูมีอาวุธที่จะทําสงครามตอพระ
พักตรพระเยโฮวาห จะขามแม
น้ําจอรแดนไปพรอมกับทานทั้ง
หลาย และแผนดินนั้นจะพาย
แพตอหนาทานแลว ทานจง
มอบแผ นดิ นกิ เลอาดให เป น
กรรมสิทธิ์แกเขา
30 แตถาเขาไมถืออาวุธขามไป
กับทาน เขาจะตองไดสวนแผน
ดิ นคานาอั นร วมกั บท านเป น
กรรมสิทธิ์"
31 คนกาดกับคนรู เบนตอบวา

กันดารวิถี 32

(19) ยชว 12:1 (20) พบญ 3:18; ยชว 1:14
(22) พบญ 3:12, 15-16, 18, 20; ยชว 1:15 (23) ปฐก 4:7; 44:16; ยชว 7:1-26
(24) กดว 32:16, 34 (26) ยชว 1:14 (27) ยชว 4:12 (28) ยชว 1:13
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"พระเยโฮวาหตรัสกับคนใชของ
ทานอยางไร เราทั้ งหลายจะ
กระทําอยางนั้น
32 เราจะถืออาวุธขามไปตอพระ
พักตรพระเยโฮวาหสู แผนดิน
คานาอัน และที่ดินมรดกของ
เรานั้นจะคงอยูฟากแมน้ําจอร-
แดนขางนี้"
33 โมเสสไดมอบดินแดนเหลา
นี้ แกคนกาด และแกคนรูเบน
และแก ครึ่ งหนึ่ งของตระกู ล
มนัสเสหบุตรชายโยเซฟ คือ
อาณาจักรของสิโหนกษัตริยแหง
คนอาโมไรต และอาณาจักรของ
โอกกษัตริยแหงบาชาน ทั้งแผน
ดินและหัวเมืองตลอดพรมแดน
คือหัวเมื องใหญ ในแผนดินนี้
ตลอดประเทศ
34 และคนกาดก็สรางเมืองดี-
โบน อาทาโรท อาโรเออร
35 อัทโรท โชฟาน ยาเซอร
โยกเบฮาห
36 เบธนิมราห และเบธฮาราน
ให เปนเมืองมีกําแพงลอมรอบ
และสรางคอกใหแกะ
37 และคนรู เบนก็ สร างเมื อง
เฮชโบน เอเลอาเลห คีริยาธาอิม
38 เนโบ และบาอัลเมโอน (ชื่อ
เหลานี้ ตองเปลี่ ยนใหม) และ
สิบมาห และตั้ งชื่อใหมใหแก
เมืองที่เขาสรางข้ึนนั้น
39 และคนมรคีรบุตรชายมนัส-

เสหเขาไปยึดเมืองกิเลอาด และ
ขับไลพวกอาโมไรต ซึ่ งอยู ใน
เมืองนั้น
40 และโมเสสยกกิเลอาดใหแก
มาคีรบุตรชายมนัสเสหและเขาก็
เขาตั้งอยูในเมืองนั้น
41 และยาอีร บุตรชายมนัสเสห
ยกไปยึ ดเมื องเล็ กๆของเขา
เหลานั้น  และเรียกชื่อวาฮา-
โวทยาอีร
42 และโนบาหไปยึดเคนาทและ
ชนบทของเมืองนี้ และเรียกวา
เมืองโนบาหตามชื่อของเขา
ทบทวนการเดินทางจากอียิปต

33ตอไปนี้ เปนเรื่ องระยะ
ทางเดินของคนอิสรา-

เอล เมื่ อเขาออกเดินจากแผน
ดินอี ยิปตเปนหมวดหมูภายใต
การนําของโมเสสและอาโรน
2 โมเสสไดจดสถานที่ที่ เขาออก
เดินทีละระยะๆตามพระบัญชา
ของพระเยโฮวาห ตอไปนี้ เปน
ระยะตามสถานที่ที่เขาออกเดิน
3 เขาทั้งหลายพากันเดินจากรา-
เมเสสในเดือนตน ในวันที่ สิบ
หาของเดือนตนนั้น ถัดวันปสกา
ไปวันหนึ่ งคนอิ สราเอลก็ ออก
เดินดวยชูมือแหงชัยชนะทาม-
กลางสายตาของชาวอี ยิปตทั้ ง
สิ้น
4ขณะนั้นชาวอียิปตกําลังฝงศพ
ลูกหัวปทั้ งหลายของตน เปนผู

กันดารวิถี 32, 33

(33) กดว 21:24, 33, 35; พบญ 3:8-17; 29:8; ยชว 12:1-6 (34) กดว 33:45
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ที่พระเยโฮวาหทรงประหารชีวิต
ทามกลางพวกเขา พระเยโฮวาห
ทรงลงโทษพระทั้ งหลายของเขา
ดวย
5ดังนั้น คนอิสราเอลจึงยกเดิน
จากราเมเสส และตั้ งคายที่
สุคคท
6และเขาทั้ งหลายยกเดิ นจาก
สุคคทและตั้งคายที่ เอธามซึ่งอยู
ชายถิ่นทุรกันดาร
7และเขาทั้ งหลายยกเดิ นจาก
เอธาม หันกลับไปยังปหะหิโรท
ซึ่ งอยูตรงหนาบาอัลเซโฟนและ
เขาตั้งคายที่หนาเมืองมิกดล
8และเขาทั้ งหลายยกเดิ นจาก
หนาปหะหิโรท ขามกลางทะเล
เขาไปในถิ่นทุรกันดาร และเขา
ทั้ งหลายเดินในถิ่ นทุ รกั นดาร
เอธามระยะทางสามวัน และมา
ตั้งคายที่มาราห
9และเขายกเดินจากมาราหมา
ถึงเอลิม ที่ เอลิมมีน้ําพุสิบสอง
แหงและตนอินทผลัมเจ็ดสิบตน
และเขาตั้งคายที่นั่น
10 เขายกเดินจากเอลิมมาตั้ ง
คายที่ทะเลแดง
11 และเขายกเดินจากทะเลแดง
มาตั้ งค ายอยู ในถิ่ นทุ รกันดาร
สีน
12 และเขายกเดินจากถิ่ นทุร-
กันดารสีนมาตั้งคายที่โดฟคาห
13 และเขายกเดินจากโดฟคาห

และตั้งคายที่อาลูช
14 และเขายกเดินจากอาลูชและ
ตั้ งคายที่ เรฟดิม ที่นั่ นไมมีน้ํา
ใหประชาชนดื่ม
15 และเขายกเดินจากเรฟ ดิม
และตั้ งคายในถิ่นทุรกันดารซี-
นาย
16 และเขายกเดินจากถิ่ นทุร-
กันดารซีนายมาตั้ งค ายที่ ขิบ-
โรทหัทธาอาวาห
17 และเขาออกเดินจากขิบโรท-
หัทธาอาวาหมาตั้ งคายที่ฮาเซ-
โรท
18 และเขายกเดินจากฮาเซโรท
และตั้งคายที่ริทมาห
19 และเขายกเดินจากริทมาห
และตั้งคายที่ริมโมนเปเรศ
20 และเขายกเดินจากริมโมน-
เปเรศ และตั้งคายที่ลิบนาห
21 และเขายกเดินจากลิบนาห
และตั้งคายที่ริสสาห
22 และเขายกเดินจากริ สสาห
และตั้งคายที่เคเฮลาธาห
23 และเขายกเดินจากเคเฮลา-
ธาหและตั้งคายที่ภูเขาเชเฟอร
24 และเขายกเดินจากภูเขาเช-
เฟอร และตั้งคายที่ฮาราดาห
25 และเขายกเดินจากฮาราดาห
และตั้งคายที่มักเฮโลท
26 และเขายกเดินจากมักเฮโลท
และตั้งคายที่ทาหัท
27 และเขายกเดิ นจากทาหั ท
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และตั้งคายที่เทราห
28 และเขายกเดิ นจากเทราห
และตั้งคายที่มิทคาห
29 และเขายกเดินจากมิทคาห
และตั้งคายที่ฮัชโมเนาห
30 และเขายกเดิ นจากฮัชโม-
เนาห และตั้งคายที่โมเสโรท
31 และเขายกเดินจากโมเสโรท
และตั้งคายที่เบเนยาอะคัน
32 และเขายกเดินจากเบเนยา-
อะคันและตั้ งคายที่ โฮรฮักกีด-
กาด
33 และเขายกเดินจากโฮร ฮัก-
กีดกาด และตั้ งคายที่ โยทบา-
ธาห
34 และเขายกเดินจากโยทบา-
ธาห และตั้งคายที่อับโรนาห
35 และเขายกเดิ นจากอับโร-
นาห และตั้ งคายที่ เอซีโอนเก-
เบอร
36 และเขายกเดินจากเอซีโอน-
เกเบอร และตั้งคายในถิ่นทุร-
กันดารศิน คือคาเดช
37 และยกเดินจากคาเดชและ
ตั้ งคายที่ภูเขาโฮร ริมแผนดิน
เอโดม
38 และอาโรนปุโรหิตได ข้ึ นบน
ภูเขาโฮรตามพระบัญชาของพระ
เยโฮวาหและสิ้นชีวิตที่นั่ น ใน
วันที่หนึ่งเดือนที่หาปที่สี่สิบนับ
ตั้ งแตวันที่ คนอิสราเอลยกออก
จากประเทศอียิปต

39 เมื่ ออาโรนสิ้ นชี วิ ตที่ ภู เขา
โฮรนั้น มีอายุหนึ่งรอยย่ีสิบสาม
ป
40 และกษัตริยเมืองอาราด ชาว
คานาอัน ผูที่อยูทางภาคใตใน
แผนดินคานาอัน ไดยินขาววา
คนอิสราเอลยกมา
41 และเขายกเดินจากภูเขาโฮร
และตั้งคายที่ศัลโมนาห
42 และเขายกเดิ นจากศัลโม-
นาห และตั้งคายที่ปูโนน
43 และเขายกเดิ นจากปู โนน
และตั้งคายที่โอโบท
44 และเขายกเดิ นจากโอโบท
มาตั้งคายที่อิเยอาบาริม ในดิน
แดนโมอับ
45 และเขาออกเดินจากไอยิม
และตั้งคายที่ดีโบนกาด
46 และเขายกเดินจากดี โบน-
กาด และตั้ งคายที่อัลโมนดิบ-
ลาธาอิม
47 และเขายกเดินจากอัลโมน-
ดิบลาธาอิม และตั้งคายในภูเขา
อาบาริมหนาเนโบ
48 และเขายกเดินจากภูเขาอา-
บาริม และตั้ งคาย ณ ที่ ราบ
โมอับ ริมแมน้ําจอรแดนใกล
เมืองเยรีโค
49 เขาตั้งคายอยู ริมแมน้ําจอร-
แดนตั้ งแตเบธเยชิโมท ไกลไป
จนถึงอาเบลชิทธิม ณ ที่ราบโม-
อับ
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50 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสส ณ ที่ราบโมอับ ริมแมน้ํา
จอรแดนใกลเมืองเยรีโควา
51 "จงกลาวแกคนอิสราเอลวา
เมื่ อเจาขามแมน้ําจอรแดนเขา
ไปในแผนดินคานาอัน
52 เจาจงขับไลชาวเมืองนั้นออก
เสียทั้งหมดใหพนหนาเจา  และ
ทําลายศิลารูปแกะสลักของเขา
เสียใหสิ้น และทําลายรูปเคารพ
ที่หลอของเขาเสียใหสิ้น  และ
ทําลายบรรดาปู ชนี ยสถานสู ง
ของเขาเสีย
53 และเจาจงขับชาวแผนดินนั้น
ออก และเขาไปตั้ งอยู ในนั้น
เพราะเราได ใหแผนดินนั้ นให
เจาถือกรรมสิทธิ์
54 เจาทั้ งหลายจงจับสลากมร-
ดกที่ ดินนั้ นตามครอบครัวของ
เจา ครอบครัวที่ ใหญเจาจงให
มรดกสวนใหญ ครอบครัวที่
ย อมเจ าจงให มรดกส วนน อย
ดินผืนใดที่สลากตกแกคนใด ก็
เปนของคนนั้น เจาจงรับมรดก
ตามตระกูลของบรรพบุ รุษของ
เจา
55 แตถาเจาทั้งหลายมิไดขับไล
ชาวเมืองนั้นออกเสียใหพนหนา
เจา ตอมาผูที่เจาใหเหลืออยูนั้น
ก็จะเปนอยางเสี้ ยนในนัยนตา
ของเจา และเปนอยางหนามอยู
ที่สีขางของเจา และเขาทั้งหลาย

จะรบกวนเจ าในแผนดินที่ เจ า
เขาอาศัยอยูนั้น
56 และต อมาเราจะกระทําแก
เจาทั้ งหลายดังที่ เราคิดจะกระ-
ทําแกเขาทั้งหลายนั้น"

การเตรียมท่ีจะแบง
แผนดินคานาอัน

34พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา

2"จงบัญชาคนอิสราเอลวา เมื่อ
เจ าเข าไปในแผนดิ นคานาอัน
(อันเปนแผนดินที่ เราใหแกเจา
เปนมรดก คือแผนดินคานาอัน
ตามเขตพรมแดนทั้งหมด) นั้น
3 เขตด านใต ของเจ านั บจาก
ถิ่นทุรกันดารศินตามดานเอโดม
และอาณาเขตดานใตของเจานั้น
นับจากปลายทะเลเกลือทางดาน
ตะวันออก
4และอาณาเขตของเจาจะเลี้ ยว
ไปทางใตเนินสูงอาครับบิม ขาม
ไปยังศิน ไปสุดลงที่ดานใตคา-
เดชบารเนีย เร่ือยไปถึงฮาซา-
รัดดารผานเรื่อยไปถึงอัสโมน
5และอาณาเขตจะเลี้ยวจากอัส-
โมนถึงแมน้ําอียิปตไปสิ้นสุดลง
ที่ทะเล
6อาณาเขตตะวันตกเจ าจะได
ทะเลใหญและฝงทะเลนั้น นี่จะ
เปนเขตดานตะวันตกของเจา
7ต อไปนี้ เป นอาณาเขตด าน
เหนือของเจา คือจากทะเลใหญ
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เจาจงทําเครื่องหมายเรื่อยไปถึง
ภูเขาโฮร
8จากภู เขาโฮร เจาจงทําเครื่ อง
หมายเรื่อยไปจนถึงทางเขาเมือง
ฮามัท และปลายสุดของอาณา
เขตดานนี้คือเศดัด
9แลวอาณาเขตจะย่ื นไปถึงศิ-
โฟรน ไปสิ้นสุดที่ฮาซาเรนัน นี่
เปนอาณาเขตดานเหนือของเจา
10 เจาจงทําเครื่ องหมายอาณา
เขตดานตะวันออกของเจาจาก
ฮาซาเรนันถึงเชฟาม
11 และอาณาเขตจะลงมาจาก
เชฟามถึงริบลาหขางตะวันออก
ของเมืองอายิน และอาณาเขต
จะลงมาถึ งไหลทะเลคินเนเรท
ทางดานตะวันออก
12 และอาณาเขตจะลงมาถึ ง
แม น้ํ าจอร แดนสุ ดลงที่ ทะเล
เกลือ  นี่ เปนแผนดินของเจา
ตามอาณาเขตโดยรอบ"
13 โมเสสบัญชาคนอิ สราเอล
กลาววา "นี่เปนแผนดินที่เจาทั้ง
หลายจะไดจับสลากรับเปนมร-
ดก ซึ่ งพระเยโฮวาหทรงบัญชา
วา ใหยกใหแกทั้งเกาตระกูลกับ
อีกครึ่งตระกูล
14 เพราะว าตระกู ลคนรู เบน
ตามเรือนบรรพบุรุษ และตระ-
กูลคนกาดตามเรือนบรรพบุรุษ
ไดรับมรดกของเขาแลว คนครึ่ง
ตระกูลมนัสเสหก็ ได รับมรดก

ของเขาแลวดวย
15 ทั้งสองตระกูลและครึ่ งตระ-
กูลนั้นไดรับมรดกของเขาที่ฟาก
แมน้ําจอรแดนขางนี้ ใกล เมือง
เยรีโคดานตะวันออก ทางดวง
อาทิตยข้ึน"
ประมุขแตละคนของอิสราเอล
16 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
17 "ตอไปนี้ เปนชื่ อบุคคลที่ จะ
แบงดินแดนแกเจาทั้งหลาย คือ
เอเลอาซารปุโรหิต และโยชูวา
บุตรชายนูน
18 ทานจงนําประมุขของคนทุก
ตระกูลไป แบงดินแดนเพ่ือเปน
มรดก
19 ตอไปนี้ เปนชื่ อของประมุข
เหลานั้น คาเลบบุตรชายเยฟุน-
เนห จากตระกูลยูดาห
20 เชมูเอลบุตรชายอัมมีฮูดจาก
ตระกูลคนสิเมโอน
21 เอลีดาดบุตรชายคิสโลน จาก
ตระกูลเบนยามิน
22 จากตระกู ลคนดานมีประ-
มุขคนหนึ่ ง ชื่ อบุคคีบุตรชาย
โยกลี
23 จากลูกหลานของโยเซฟ จาก
ตระกูลคนมนัสเสห มีประมุขชื่อ
ฮันนีเอลบุตรชายเอโฟด
24 และจากตระกูลคนเอฟราอิม
มีประมุขคนหนึ่ ง ชื่ อเคมูเอล
บุตรชายชิฟทาน
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25 จากตระกูลคนเศบูลุน มี
ประมุขคนหนึ่ งชื่ อเอลีซาฟาน
บุตรชายปารนาค
26 จากตระกูลคนอิสสาคาร มี
ประมุขคนหนึ่ งชื่อปลทีเอลบุตร
ชายอัสซาน
27 และจากตระกูลคนอาเชอร
มีประมุขคนหนึ่ ง ชื่ ออาหิฮูด
บุตรชายเชโลมี
28 จากตระกูลคนนัฟทาลี มี
ประมุขคนหนึ่งชื่อเปดาเฮลบุตร
ชายอัมมีฮูด"
29 บุคคลเหลานี้ เปนคนที่ พระ
เยโฮวาหทรงบัญชาใหแบงมร-
ดกใหคนอิ สราเอลในแผนดิน
คานาอัน

เมืองลี้ภัย

35พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสส ณ ที่ราบโมอับ

ริมแมน้ําจอรแดนใกลเมืองเย-
รีโควา
2"จงบัญชาคนอิสราเอลให เขา
ยกเมืองใหคนเลวีไดอาศัยอยู
จากมรดกที่ เขาได รั บนั้ นบ าง
และยกทุ งหญารอบๆเมืองนั้ น
ใหคนเลวีดวย
3 ให เมืองนั้ นเปนของเขาเพื่ อ
จะไดอาศัยอยู ใหทุ งหญาเพ่ือ
ฝู งสัตวและทรัพย สิ่ งของและ
สัตวทั้งสิ้นของเขา
4ทุ งหญาของเมืองที่ เจายกให
แกคนเลวีนั้ นใหมี เขตจากกํา-

แพงเมืองและห างออกไปหนึ่ ง
พันศอกโดยรอบ
5และเจ าจงวัดภายนอกเมื อง
สองพันศอกเปนดานตะวันออก
สองพันศอกเปนดานใต สอง
พันศอกเปนดานตะวันตก สอง
พันศอกเปนดานเหนือ ใหตัว
เมืองอยูกลาง นี่ เปนทุ งหญา
ประจําเมืองเหลานั้น
6 เมืองซึ่งเจาจะยกใหแกคนเลวี
คือ เมืองลี้ภัยหกเมือง ซึ่งเจาจะ
อนุญาตใหคนฆ าคนหนี ไปอยู
และเจ าจงเพ่ิ มให เขาอี กสี่ สิบ
สองเมือง
7 เมืองทั้ งหมดที่ เจ ายกใหคน
เลวีเปนสี่สิบแปดหัวเมือง มีทุง
หญาตามเมืองดวย
8และหัวเมืองที่เจาจะใหเขาจาก
กรรมสิทธิ์ ของคนอิสราเอลนั้ น
จากตระกูลใหญ เจาก็ เอาเมือง
มากหนอย จากตระกูลยอมเจา
ก็เอาเมืองนอยหนอย  ทุกตระ-
กูลตามสวนของมรดกซึ่ งเขาได
รับ ใหยกใหแกคนเลวี"
9พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสสวา
10 "จงกลาวแกคนอิสราเอลวา
เมื่อเจาทั้งหลายขามแมน้ําจอร-
แดน เขาในแผนดินคานาอัน
11 เจ าจงเลื อกเมื องให เป น
เมืองลี้ภัยสําหรับเจา เพ่ือคนที่
ไดฆาคนดวยมิไดเจตนาจะหลบ
หนีไปอยูที่นั่นก็ได
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12 ให เมืองเหล านั้ นเปนเมือง
ลี้ภัยจากผูที่อาฆาต เพ่ือมิใหคน
ฆ าคนจะตองตายกอนที่ เขาจะ
ยืนตอหนาชุมนุมชนเพ่ือรับการ
พิพากษา
13 และเมืองที่ เจายกไวนั้ นให
เปนเมืองลี้ภัยหกเมือง
14 เจ าจงให ทางฟากแม น้ํ า
จอรแดนขางนี้สามเมือง และอีก
สามเมื องในแผนดิ นคานาอั น
ใหเปนเมืองลี้ภัย
15 ทั้ งหกเมืองนี้ ให เป นเมือง
ลี้ ภัยของคนอิสราเอลและสํา-
หรับคนตางดาว และสําหรับคน
ที่อาศัยอยูทามกลางเขา เพ่ือคน
หนึ่ งคนใดที่ ไดฆาเขาโดยมิ ได
เจตนาจะไดหลบหนีไปที่นั่น
16 ถาผู ใดตี เขาดวยเครื่ องมือ
เหล็กจนคนนั้นถึงตาย ผูนั้ น
เปนฆาตกร ใหประหารชีวิต
ฆาตกรนั้นเสียเปนแน
17 ผู ใดทุ บเขาให ล มลงด วย
ก อนหินในมื อขนาดฆ าคนได
และเขาถึงตาย ผูนั้ นเปน
ฆาตกร ใหประหารชีวิตฆาตกร
นั้นเสียเปนแน
18 หรือผูใดใชอาวุธไมที่อยู ใน
มื อขนาดฆ าคนได ตี เขาล มลง
และคนนั้นถึงตาย ผูนั้ นเปน
ฆาตกร ใหประหารชีวิตฆาตกร
นั้นเสียเปนแน
19 ใหผู อาฆาตโลหิตเองเปนผู

ประหารชีวิตฆาตกรนั้น ถาผู
อาฆาตพบเขาเมื่ อใดก็ใหประ-
หารชีวิตเสีย
20 แตถาผู ใดแทงเขาดวยความ
เกลียดชัง หรือซุมคอยขวางเขา
จนเขาตาย
21 หรือเพราะเปนศัตรูกั นชก
เขาลมลง จนเขาตาย ใหประ-
หารชี วิตผู ที่ ชกเขานั้ นเสียเปน
แน ดวยวาเขาเปนฆาตกร เมื่อผู
อาฆาตโลหิตพบเขาเมื่อใด ก็ให
ประหารชีวิตฆาตกรนั้นเสีย
22 แตถาผู ใดโดยมิไดเปนศัตรู
กันแทงเขาทันที หรือเอาอะไร
ขวางเขาโดยมิไดคอยซุมดักอยู
23 หรือใชกอนหินขนาดฆาคน
ไดขวางถูกเขาเขาโดยมิไดเห็น
และเขาถึงตาย และเขามิไดเปน
ศัตรู และมิไดมุงทํารายเขา
24 ก็ ใหชุมนุมชนตัดสินความ
ระหวางผูฆาและผูอาฆาตโลหิต
ตามคําตัดสินนี้
25 ใหชุมนุมชนชวยผูฆาใหพน
จากมือผูอาฆาตโลหิต ใหชุมนุม
ชนพาตั วเขากลั บไปถึ งเมื อง
ลี้ภัยซึ่ งเขาไดหนีไปอยูนั้น ให
เขาอยูที่ นั่ นจนกวามหาปุโรหิต
ผูไดถูกเจิมไวดวยน้ํามันบริสุทธิ์
ถึงแกความตาย
26 แตถาผูฆาคนออกไปพนเขต
เมืองลี้ภัย ซึ่งเขาหนีเขาไปอยูใน
เวลาใด
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หนา 359
27 และผู อาฆาตโลหิ ตพบเขา
นอกเขตเมืองลี้ภัย และผูอาฆาต
โลหิตไดฆาผูฆาคนนั้นเสีย ผู
อาฆาตโลหิ ตจะไม มี ความผิ ด
เนื่องดวยโลหิตตกของเขา
28 เพราะวาชายผูนั้นตองอยูใน
เขตเมืองลี้ภัยจนมหาปุโรหิตถึง
แกความตาย ภายหลังเมื่อมหา
ปุโรหิตถึงแกความตายแลว ผู
ฆาคนนั้นจะกลับไปยังแผนดิน
ที่เขาถือกรรมสิทธิ์อยูก็ได
29 สิ่ งเหลานี้ ควรเปนกฎเกณฑ
แหงคําตัดสินของเจาตลอดชั่ ว
อายุของเจ าในที่ อาศัยทั้ งปวง
ของเจา
30 ผู ใดฆาเขาตาย ใหประหาร
ชีวิตฆาตกรนั้นเสียตามปากของ
พยาน แตอยาประหารชีวิตผูใด
ดวยมีพยานปากเดียว
31 ย่ิงกวานั้นอีก เจาอยารับคา
ไถชี วิตของฆาตกรผูมีความผิด
ถึงตายนั้น แตเขาตองตายแน
32 และเจ าอย ารับค าไถ คนที่
หลบหนีไปยังเมืองลี้ภัยเพ่ือให
กลั บมาอยู ในแผนดิ นของเขา
กอนที่มหาปุโรหิตสิ้นชีวิต
33 ดังนั้ น เจาจึงไมกระทําให
แผนดินที่ เจาทั้ งหลายอาศัยอยู
มีมลทิน เพราะวาโลหิตทําให
แผนดินเปนมลทิน และไมมีสิ่ง
ใดที่ จะชําระแผ นดิ นให หมด
มลทินที่ เกิดข้ึนเพราะโลหิตตก

ในแผนดินนั้นได นอกจาก
โลหิตของผูที่ทําใหโลหิตตก
34 เจาอยากระทําใหเกิดมลทิน
ในแผนดินที่ เจาอาศัยอยู ที่เรา
อยูทามกลาง เพราะวาเราคือ
พระเยโฮวาหอยู ท ามกลางคน
อิสราเอล"

กฎตางๆ
เรื่องมรดก

36หั วหน าครอบครั วคน
กิเลอาด บุตรชายของ

มาคีร ผูเปนบุตรชายของมนัส-
เสห ครอบครัวตางๆของบุตร
ชายโยเซฟ เขามาใกลและพูด
ตอหนาโมเสสและตอหนาประ-
มุข คือบรรดาหัวหนาคนอิสรา-
เอล
2 เขาพูดวา "พระเยโฮวาหได
บัญชาเจานายของขาพเจาใหจับ
สลากยกแผนดินให เปนมรดก
แกคนอิสราเอล และเจานายของ
ขาพเจาไดรับบัญชาจากพระเย-
โฮวาหใหยกมรดกของเศโลเฟ-
หัดพ่ี น องของเราแก บุตรสาว
ของเขา
3ถ าเธอทั้ งหลายแต งงานกับ
บุตรชายทั้ งหลายของคนอิสรา-
เอลตระกูลอื่นแลว สวนมรดก
ของบรรพบุรุษของเราจะเพิ่มให
กับมรดกของคนตระกูลที่เธอไป
อยูดวย เพราะฉะนั้นจึงเปนการ
ที่นํามรดกไปจากสวนที่ เปนของ
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เรา
4และเมื่ อถึงปเสียงแตรของคน
อิสราเอล มรดกที่เปนสวนของ
เธอก็จะถูกยกไปเพ่ิมเขากับสวน
ของตระกูลที่เธอไปอยูดวย  จึง
เปนการที่นําสวนมรดกของเธอ
ไปจากส วนมรดกของตระกู ล
บิดาของเรา"
5และโมเสสบัญชาคนอิสราเอล
ตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห
วา "ตระกูลคนโยเซฟพูดถูกตอง
แลว
6นี่ คื อสิ่ งที่ พระเยโฮวาหทรง
บัญชาเกี่ยวกับบุตรสาวของเศ-
โลเฟหัด ซึ่งวา `จงใหเธอแตง
งานกับใครที่ เธอพอใจ แต
เธอตองแตงงานกับคนภายใน
ครอบครัวตระกูลบิดาของเธอ
7ดังนี้ แหละสวนมรดกของคน
อิสราเอลจะไมถูกโยกยายจาก
ตระกู ลหนึ่ งไปให อี กตระกู ล
หนึ่ง คนอิสราเอลทุกคนตองอยู
ในที่ มรดกแห งตระกูลบรรพ-
บุรุษของตน
8และบุตรสาวทุกคนผู รับกรรม
สิทธิ์ มรดกในตระกูลคนอิสรา-
เอลตระกูลใด ใหเปนภรรยาของ

คนใดคนหนึ่ งในครอบครั วใน
ตระกูลบิดาของตน เพ่ือคนอิส-
ราเอลทุ กคนจะถือกรรมสิ ทธิ์
มรดกของบิดาของเขา
9ดังนั้ นจะไมมีมรดกที่ ถูกโยก
ย ายจากตระกู ลหนึ่ งไปยั งอี ก
ตระกูลหนึ่ง เพราะวาคนอิสรา-
เอลแตละตระกูลควรคงอยูในที่
มรดกของตน'"
10 พระเยโฮวาห ทรงบั ญชา
โมเสสอยางไร บุตรสาวทั้งหลาย
ของเศโลเฟหัดก็กระทําอยางนั้น
11 เพราะวามาลาห ทีรซาห
โฮกลาห มิลคาห และโนอาห
บุตรสาวของเศโลเฟหัด ได
แต งงานกับบุตรชายทั้ งหลาย
ของพ่ีนองแหงบิดาของตน
12 เธอไดแตงงานกับครอบครัว
คนมนัสเสหบุตรชายของโยเซฟ
และสวนมรดกของเธอก็คงอยู
ในตระกู ลแห งครอบครั วบิดา
ของเธอ
13 ขอความเหลานี้ เปนบทบัญ-
ญัติและคําตัดสินซึ่ งพระเยโฮ-
วาหไดทรงบัญชาทางโมเสสแก
คนอิสราเอล ณ ที่ราบโมอับ ริม
แมน้ําจอรแดนใกลเมืองเยรีโค
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