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1 กันดารวิถี ๑:๒๑

กันดารวิถี
คํานํา

หนังสือกันดาร วิถีเป็นหนังสือกฎ
บัญญัติเลมที่สี่จากหนังสือกฎบัญญัติ
ทัง้หมดหาเลม
หนังสือเลม น้ีพูด ถึงชวงที่ชนชาติ

อิสราเอลอยูในดิน แดนเปลา เปลี่ยวแหง
แลง หลัง จากอพยพออกจากแผน ดิน
อียิปต จนกระทัง่มาถึงที่ราบของโมอับ
กอนที่จะบุกเขาไปในแผน ดินคา นา อัน
ซึ่งเป็นแผน ดินที่พระเจาเคยสัญญาไว
กับอับราฮัมวาจะยกใหกับลูกหลานของ
เขา สวนหน่ึงของหนังสือเลมน้ีจะมีราย
ชื่อและจํานวนคนของชาวอิสราเอลแต
ละกลุม เขาจดบันทึกเรื่อง น้ีครัง้แรกที่
ภูเขาซีนายในบทที่หน่ึง แลวอีกหลายปี
ตอมาไดถูกบันทึกอีกครัง้ ณ ที่ราบของ
โมอับในบทที่ยี่สิบหก

โมเสสลงทะเบียนชาวอิสราเอล

๑ ๑พระ ยาหเวหไดพูดกับโมเสสในเต็นท
นัด พบที่ที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงซี นาย

วัน นัน้เป็นวันที่ หน่ึงเดือนที่ สองของปีที่ สอง
หลัง จากที่ประชาชนชาวอิสราเอลออกจาก
แผน ดินอียิปต พระองคไดพูดกับโมเสสวา
๒ “ใหลงทะเบียนจํานวนชาวอิสราเอลใน
ชุมชน น้ีทัง้หมดตามตระกูลและครอบครัว
ใหจดรายชื่อ *ของผูชายทุก คนเรียงตัว
๓ เจาและอา โรนตองขึ้นทะเบียนพวกผูชาย
ทัง้หมดในอิสราเอล ที่มีอายุตัง้แตยี่สิบปี
ขึ้น ไป ที่สามารถรับ ใชอยูในกองทัพของ
อิสราเอล รวบรวมรายชื่อของพวก เขาไว
เป็นกลุมเป็นกอง †๔ จะมีผูชายหน่ึงคนจาก
แตละเผามาชวยเจา ผูชายคน น้ีจะเป็นผูนํา
ครอบครัวของเขา ๕ตอ ไป น้ีเป็นรายชื่อของ
ผูชายพวกนัน้ที่จะมาชวยเจา
เอลีซูรลูกชายของเชเดเออรจากเผารูเบน

๖ เชลูมิ เอลลูกชายของศูริชัดดัยจากเผาสิ เม
โอน

๗นาโชนลูกชายของอัมมีนาดับจากเผายูดาห
๘ เนธัน เอลลูกชายของศุ อารจากเผาอิส สา
คาร

๙ เอลีอับลูกชายของเฮโลนจากเผาเศบูลุน
๑๐ จากลูกหลานของโยเซฟมี
เอลีชามาลูกชายของอัมมีฮูดจากเผาเอฟรา
อิม

กามา ลิ เอลลูกชายของเป ดา ซูรจากเผามนัส
เสห

๑๑อาบีดันลูกชายของกิเดโอนีจากเผาเบนยา
มิน

๑๒อาหิเยเซอรลูกชายของอัมมชีัดดัยจากเผา
ดาน

๑๓ปากีเอลลูกชายของโอครานจากเผาอาเชอ
ร

๑๔ เอ ลี ยา สาฟลูกชายของเรอู เอล ‡จากเผา
กาด

๑๕อาหิราลูกชายของเอนันจากเผานัฟทาลี”
๑๖คนเหลา น้ีคือผูที่ได รับเลือกมาจาก

ชุมชน ใหมาเป็นผูนําของเผาตางๆของ
บรรพบุรุษพวก เขา พวก เขาเป็นผูนําของ
ตระกูลตางๆของอิสราเอล ๑๗ โมเสสและอา
โรนจึงเอาคนพวก น้ีที่ได รับเลือกมา ๑๘แลว
โมเสสและอา โรนก็เรียกประชุมคนในชุมชน
ทัง้หมดในวัน แรกของเดือนที่ สอง และได
จดราย ชื่อประชาชนเหลา นัน้ไวตามตระกูล
และครอบครัวของตน และไดจดรายชื่อของ
ผูชายเรียงตัว ที่มีอายุตัง้แตยี่สิบปีขึ้นไป
๑๙ตามที่พระ ยาหเวหไดสัง่โมเสสไว โมเสส
จึงไดนับประชาชนเหลา นัน้ในที่เปลา เปลี่ยว
แหงแลงซีนาย

๒๐พวก เขานับลูก หลานของเผารู เบนซึ่ง
เป็นลูก หัวปีของอิสราเอล ตามตระกูลและ
ครอบครัวของพวก เขา และจดรายชื่อผูชาย
ทุกคนเรียงตัว ที่มีอายุตัง้แตยี่สิบปีขึ้นไป ที่
สามารถรับ ใชในกองทัพ ๒๑ จํานวนคนที่นับ
ไดจากเผารู เบน มีทัง้หมดสี่ หมื่นหก พันหา
รอยคน

*๑:๒ จดรายชื่อ จดบัญชีรายละเอียดของคน สัตวหรือสิ่งของ
†๑:๓ เป็นกลุมเป็นกอง หรือเป็นหมวดหมู เป็นศัพททางทหาร ซึ่งแสดงวาอิสราเอลมีการ
จัดการในรูปแบบของกองทัพ
‡๑:๑๔ เรอูเอล หรือ “เดอูเอล”
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๒๒พวก เขานับลูก หลานของเผาสิ เม โอน
ตามตระกูลและครอบครัวของพวก เขา และ
จดรายชื่อผูชายทุก คนเรียงตัว ที่มีอายุ
ตัง้แตยี่สิบปีขึ้นไปที่สามารถรับใชในกองทัพ
๒๓ จํานวนคนที่นับไดจากเผาสิ เม โอน มี
ทัง้หมดหาหมื่นเกาพันสามรอยคน

๒๔พวกเขานับลูกหลานของเผากาด ตาม
ตระกูลและครอบครัวของพวก เขา และจด
รายชื่อผูชายทุก คนเรียงตัว ที่มีอายุตัง้แต
ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถรับ ใชในกองทัพ
๒๕ จํานวนคนที่นับไดจากเผากาด มีทัง้หมดสี่
หมื่นหาพันหกรอยหาสิบคน

๒๖พวกเขานับลูกหลานของเผายูดาห ตาม
ตระกูลและครอบครัวของพวก เขา และจด
รายชื่อผูชายทุก คนเรียงตัว ที่มีอายุตัง้แต
ยี่สิบปีขึ้น ไป ที่สามารถรับ ใชในกองทัพ
๒๗ จํานวนคนที่นับไดจากเผายดูาห มีทัง้หมด
เจ็ดหมื่นสี่พันหกรอยคน

๒๘พวก เขานับลูก หลานของเผาอิส สา
คาร ตามตระกูลและครอบครัวของพวก
เขา และจดรายชื่อผูชายทุก คนเรียงตัว ที่
มีอายุตัง้แตยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถรับ ใชใน
กองทัพ ๒๙ จํานวนคนที่นับไดจากเผาอิส สา
คาร มีทัง้หมดหาหมื่นสี่พันสี่รอยคน

๓๐พวก เขานับลูก หลานของเผาเศบู ลุน
ตามตระกูลและครอบครัวของพวก เขา และ
จดรายชื่อผูชายทุกคนเรียงตัว ที่มีอายุตัง้แต
ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถรับ ใชในกองทัพ
๓๑ จํานวนคนที่นับไดจากเผาเศบู ลุน มี
ทัง้หมดหาหมื่นเจ็ดพันสี่รอยคน

๓๒พวก เขานับลูก หลานของเผาเอ ฟ รา
อิม ลูกชายของโย เซฟ ตามตระกูลและ
ครอบครัวของพวก เขา และจดรายชื่อผูชาย
ทุกคนเรียงตัว ที่มีอายุตัง้แตยี่สิบปีขึ้นไป ที่
สามารถรับ ใชในกองทัพ ๓๓ จํานวนคนที่นับ
ไดจากเผาเอฟราอิม มีทัง้หมดสี่หมื่นหารอย
คน

๓๔พวก เขานับลูก หลานของเผามนัส เสห
ลูกชายอีกคนของโย เซฟ ตามตระกูลและ
ครอบครัวของพวก เขา และจดรายชื่อผูชาย
เรียงตัวทุกคน ที่มีอายุตัง้แตยี่สิบปีขึ้นไป ที่
สามารถรับ ใชในกองทัพ ๓๕ จํานวนคนที่นับ
ไดจากเผามนัส เสห มีทัง้หมดสาม หมื่นสอง
พันสองรอยคน

๓๖พวกเขานับลูกหลานของเผาเบนยามิน
ตามตระกูลและครอบครัวของพวก เขา และ

จดรายชื่อผูชายทุกคนเรียงตัว ที่มีอายุตัง้แต
ยี่สิบปีขึ้น ไป ที่สามารถรับ ใชในกองทัพ
๓๗ จํานวนคนที่นับไดจากเผาเบน ยา มิน มี
ทัง้หมดสามหมื่นหาพันสี่รอยคน

๓๘พวก เขานับลูก หลานเผาดาน ตาม
ตระกูลและครอบครัวของพวก เขา และจด
รายชื่อผูชายทุก คนเรียงตัว ที่มีอายุตัง้แต
ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถรับ ใชในกองทัพ
๓๙ จํานวนคนที่นับไดจากเผาดาน มีทัง้หมด
หกหมื่นสองพันเจ็ดรอยคน

๔๐พวก เขานับลูก หลานของเผาอา เชอ
ร ตามตระกูลและครอบครัวของพวก เขา
และจดรายชื่อผูชายทุก คนเรียงตัว ที่มี
อายุตัง้แตยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถรับ ใชใน
กองทัพ ๔๑ จํานวนคนที่นับไดจากเผาอา เชอ
ร มีทัง้หมดสี่หมื่นหน่ึงพันหารอยคน

๔๒พวก เขานับลูก หลานของเผานัฟ ทา ลี
ตามตระกูลและครอบครัวของพวกเขา และ
จดรายชื่อผูชายทุกคนเรียงตัว ที่มีอายุตัง้แต
ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถรับ ใชในกองทัพ
๔๓ จํานวนคนที่นับไดจากเผานัฟ ทา ลี มี
ทัง้หมดหาหมื่นสามพันสี่รอยคน

๔๔ โมเสสและอา โรน รวม ทัง้ผูนําสิบ
สองคนจากแตละเผาของอิสราเอลเป็นผู
นับจํานวนคนเหลา น้ี ผูนําแตละคนก็เป็น
ตัวแทนของแตละครอบครัว ๔๕พวก เขานับ
ผูชายชาวอิสราเอลทุก คนที่มีอายุตัง้แตยี่สิบ
ปีขึ้นไปและสามารถรับ ใชในกองทัพ ตาม
ครอบครัวของตน ๔๖ รวมจํานวนคนที่นับได
ทัง้หมดมีหกแสนสามพันหารอยหาสิบคน

๔๗แตชาวเผาเลวีไมไดถูกนับรวมกับชาว
อิสราเอลคนอื่นๆ ๔๘พระ ยาหเวหพูดกับ
โมเสสวา ๔๙ “เจาตองไมนับเผาเลวี เจาตอง
ไมนับพวก เขา รวมกับชาวอิสราเอลคนอื่นๆ
๕๐แตเจาตองตัง้ใหคนเลวีรับผิดชอบเต็นทที่
เก็บขอ ตกลงและเครื่อง ใชไมสอย รวม ทัง้
ของทุก อยางที่เป็นของเต็นท นัน้ พวก เขา
ตองแบกเต็นทที่เก็บขอ ตกลงและเครื่อง ใช
ในนัน้ทัง้หมด และตองคอย ดูแลของเหลา
นัน้ พวก เขายังตองตัง้เต็นทอยูรอบๆเต็นท
ที่เก็บขอตกลงดวย ๕๑ เมื่อมีการยายเต็นทที่
เก็บขอ ตกลง พวก เขาจะตองเป็นผูรื้อถอน
มัน และเมื่อมีการตัง้เต็นท ชาวเลวีก็จะเป็น
ผูติด ตัง้มัน ถาคน อื่นที่ไมใชชาวเลวีเขามา
ใกลเต็นทที่เก็บขอตกลง คนๆนัน้ตองถูกฆา
๕๒ประชาชนชาวอิสราเอลจะตัง้คายของพวก
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เขาแยกตางหากเป็นกลุมเป็นกอง แตละ
คนจะอยูตามหนวยของตนเอง *๕๓แตชาว
เลวีตองตัง้เต็นทอยูรอบๆเต็นทที่เก็บขอ
ตกลง เพื่อวาพระเจาจะไดไมโกรธเคืองชาว
อิสราเอลคน อื่น เพราะชาวเลวีจะเป็นยาม
เฝ าระวังไมใหชาวอิสราเอลลวง ลํ้าเขาไปใน
เต็นทที่เก็บขอตกลง”

๕๔ประชาชนชาวอิสราเอลจึงทําทุก สิ่งตาม
ที่พระยาหเวหสัง่โมเสสไว

การจัดคาย

๒ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา โรน
วา ๒ “ประชาชนชาวอิสราเอลควรจัดตัง้

คายของตนเอง แบงเป็นกลุมเป็นกอง อยู
ตามหนวยของครอบครัวของพวก เขาเอง
โดยใหตัง้คายอยูรอบๆหางจากเต็นทนัดพบ”

๓คายทางตะวัน ออกหันหน าเขาหาดวง
อาทิตย ใหเป็นที่ตัง้คายของเผายู ดาห โดย
จัดตามกลุมตามกองของเขา มีนา โชน
ลูกชายของอัม มี นา ดับเป็นหัวหน าเผา น้ี
๔กลุม น้ีมีคนทัง้หมดเจ็ด หมื่นสี่ พันหก รอย
คน

๕คายที่อยูถัดจากคายของยู ดาหคือคาย
ของเผาอิส สา คาร มีเนธัน เอลลูกชายของศุ
อารเป็นหัวหน าเผา น้ี ๖กลุมของเขานับคน
ไดทัง้หมดหาหมื่นสี่พันสี่รอยคน

๗ถัดจากนัน้คือเผาเศบู ลุน มีเอ ลี อับ
ลูกชายของเฮโลนเป็นหัวหน าเผา ๘กลุม น้ีมี
คนทัง้หมดหาหมื่นเจ็ดพันสี่รอยคน

๙ นับจํานวนคนที่ขึ้นอยูกับคายของยู ดาห
และคายที่อยูรอบๆตามกลุมตามกองของแต
ละคาย มีทัง้หมดหน่ึงแสนแปดหมื่นหกพันสี่
รอยคน พวกเขาทัง้หมดจะเดินทางออกจาก
คายเป็นขบวนแรก

๑๐ทางทิศใตใหเป็นที่ตัง้คายของรู เบน
โดยใหจัดตามกลุมตามกองของพวก เขา มี
เอ ลี ซูรลูกชายของเชเดเอ อรเป็นหัวหน าเผา
๑๑กลุม น้ีมีคนทัง้หมดสี่ หมื่นหก พันหา รอย
คน

๑๒ถัดจากคายของรู เบนคือเผาสิ เมโอน มี
เชลู มิ เอลลูกชายของศู ริ ชัด ดัยเป็นหัวหน า
เผา ๑๓กลุม น้ีมีคนทัง้หมดหา หมื่นเกา พัน
สามรอยคน

๑๔ตอจาก นัน้คือเผา กาด มีเอ ลี ยา สาฟ
ลูกชายของเรอูเอล †เป็นหัวหน าเผา ๑๕กลุม
น้ีมีคนทัง้หมดสี่หมื่นหาพันหกรอยหาสิบคน

๑๖ นับจํานวนคนที่ขึ้นกับคายของรู เบน
และคายที่ตัง้อยูรอบๆตามกลุมของแตละ
เผา มีทัง้หมดหน่ึงแสนหาหมื่นหน่ึงพันสี่รอย
หา สิบคน พวก เขาจะออกเดิน ทางจากคาย
เป็นขบวนที่สอง

๑๗ตอไปคือขบวนของชาวเลวี ที่จะออก
มาพรอมกับเต็นทนัดพบ พวก เขาจะเดินอยู
ตรงกลางของขบวนอื่นๆพวก เขาจะเดินออก
มาเป็นขบวน ตามที่เขาไดตัง้คายไว ตามจุด
ตางๆตามกลุมตามกองของตน

๑๘คายทางทิศตะวัน ตกจะเป็นคายของ
เผาเอฟราอิม โดยจัดตามกลุมตามกองของ
พวกเขา มีเอลีชามาลูกชายของอัมมีฮูดเป็น
หัวหน าเผา ๑๙กลุม น้ีมีคนทัง้หมดสี่ หมื่นหา
รอยคน

๒๐คายที่ถัดจากคายเอฟ รา อิมคือเผามนัส
เสห มีกามา ลิ เอลลูกชายของเป ดา ซูรเป็น
หัวหน า ๒๑กลุม น้ีมีคนทัง้หมดสามหมื่นสอง
พันสองรอยคน

๒๒ตอ มาคือเผาเบน ยา มิน มีอาบี ดัน
ลูกชายของกิเด โอ นีเป็นหัวหน า ๒๓กลุม น้ีมี
คนทัง้หมดสามหมื่นหาพันสี่รอยคน

๒๔ นับจํานวนคนที่ขึ้นกับคายของเอ ฟ รา
อิมและคายที่ตัง้อยูรอบๆตามกลุมตามกอง
ของแตละเผา มีทัง้หมดหน่ึง แสนแปด พัน
หน่ึง รอยคน พวก เขาจะออกเดิน ทางเป็น
ขบวนที่สาม

๒๕คายทางเหนือจะเป็นคายของเผาดาน
โดยจัดตามกลุมตามกองของพวก เขา มีอา
หิเย เซอรลูกชายของอัมมีชัดดัยเป็นหัวหน า
เผา ๒๖กลุม น้ีมีคนทัง้หมดหก หมื่นสอง พัน
เจ็ดรอยคน

๒๗คายที่อยูถัดจากคายของดานคือเผา
อา เชอ ร มีปากี เอลลูกชายของโอครานเป็น
หัวหน าเผา ๒๘กลุม น้ีมีคนทัง้หมดสี่ หมื่น
หน่ึงพันหารอยคน

๒๙ จากนัน้คือคายของเผานัฟทาลี มีอาหิรา
ลูกชายของเอนันเป็นหัวหน าเผา ๓๐กลุมน้ีมี
คนทัง้หมดหาหมื่นสามพันสี่รอยคน

*๑:๕๒ แตละคนจะอยูตามหนวยของตนเอง หรือ แตละคนจะอยูใตธงของตนเอง
†๒:๑๔ เรอูเอล หรือ “เดอูเอล”
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๓๑ นับคนทัง้หมดที่ขึ้นกับคายของดาน มี
ทัง้หมดหน่ึง แสนหา หมื่นเจ็ด พันหก รอยคน
พวก เขาเหลา น้ีจะออกเดินทางเป็นขบวน
สุดทาย ภายในหนวยของพวกเขา *

๓๒ทัง้หมด น้ีคือคนอิสราเอล ที่นับตาม
ครอบครัวของพวก เขา คนอิสราเอลทัง้หมด
ที่อยูในคาย ที่นับตามกลุมตามกองของพวก
เขา มีจํานวนทัง้หมดหกแสนสามพันหารอย
หา สิบคน ๓๓ ไมไดนับชาวเลวีรวมเขาไปกับ
ชาวอิสราเอลคนอื่นๆเพราะพระ ยาหเวหได
สัง่โมเสสไวอยางนัน้

๓๔ชาวอิสราเอลจึงทําทุก อยางตามที่พระ
ยาหเวหสัง่โมเสสไว คือแตละกลุมก็ตัง้คาย
อยูตามกองของพวกเขา และพวกเขาก็ออก
เดิน ทางกันเป็นตระกูลและครอบครัวของ
พวกเขา

พวกนักบวชที่เป็นลูกชายอาโรน

๓ ๑ตอไป น้ีคือประวัติครอบครัวของอา
โรนและโมเสส เมื่อพระ ยาหเวหพูดกับ

โมเสสบนภูเขาซีนาย
๒อาโรนมีลูกชายสี่คนคือ นาดับลูกชายคน

โต ตอจากเขาคืออาบีฮู เอเลอาซารและอิธา
มาร ๓ทัง้หมด นัน้คือชื่อของลูกชายอา โรน
ที่ได รับการเจิม ใหเป็นนักบวชแลว พวก
เขาได รับการแตง ตัง้ใหเป็นนักบวชเพื่อรับ
ใชพระยาหเวห ๔แตนาดับและอาบี ฮู †ตาย
ไปในขณะที่รับ ใชพระ ยาหเวห เพราะพวก
เขาใชไฟที่พระ ยาหเวหไมใหใช ตอนถวาย
เครื่องบูชาใหกับพระองคในที่เปลา เปลี่ยว
แหงแลงซนีาย พวกเขาไมมีลูกชาย ดังนัน้เอ
เลอาซารและอิธามารจึงมารับใชพระยาหเวห
ในฐานะนักบวช ตอนที่อา โรนพอของพวก
เขายังมีชีวิตอยู

ชาวเลวีผูชวยนักบวช
๕พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๖ “ใหนํา

ชาวเผาเลวีมาและพาพวก เขาไปพบนักบวช
อา โรน เพื่อพวก เขาจะไดชวย เหลืออา โรน

๗พวก เลวีจะชวยอา โรนและคนในชุมชน
โดยเป็นยามเฝ าระวังไมใหคนในชุมชนลวง
ลํ้าเขาไปในเต็นทนัดพบ และพวก เลวียังทํา
งานกรรมกร ‡ที่เกี่ยวของกับเต็นทนัด พบ
นัน้ดวย ๘พวกเขาตองคอยดูแลรักษาเครื่อง
ใชทุกอยางในเต็นทนัดพบ และทําหน าที่เป็น
ยามเฝ าระวังไมใหชาวอิสราเอลลวงลํ้าเขาไป
ในเต็นทนัด พบ และพวก เลวียังตองทํางาน
กรรมกรที่เกี่ยวของกับเต็นทนัน้ดวย

๙ เจาตองมอบชาวเลวีใหกับอา โรนและ
พวกลูกชายของเขา ชาวเลวีถูกเลือกออกมา
จากชาวอิสราเอลทัง้ หลาย เพื่อมาชวยเหลือ
อาโรน

๑๐ เจาตองแตง ตัง้อา โรนกับลูกชายของ
เขาใหเป็นนักบวช และใหพวก เขาทําหน าที่
ของนักบวช สวนคนอื่นที่ไมไดมาจาก
ครอบครัวอา โรน ที่บุกรุกเขามาในเต็นทนัด
พบจะตองถูกฆา”

๑๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๒ “ฟัง
ใหดี เราไดเลือกชาวเลวีออกมาจากชาว
อิสราเอลทัง้หลาย ดังนัน้ชาวเลวีจะเป็นของ
เรา ชาวอิสราเอลจะไดไมตองใหลูกชายหัวปี
กับเรา เพราะเราไดเลือกชาวเลวีมาแทนที่
พวกเขาแลว

๑๓ เพราะลูกหัวปีทัง้หมดเป็นของเรา ไมวา
จะเป็นลูกคนหรือลูกสัตวก็ตาม ตอนที่เราฆา
ลูก หัวปีของคนอียิปต รวมทัง้สัตวหัวปีของ
เขา นัน้ เราไดแยกลูก หัวปีของคนอิสราเอล
และสัตวหัวปีของเขาเอาไวเอง พวกเขาเป็น
ของเรา เราคือยาหเวห”

๑๔พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสในที่เปลา
เปลี่ยวแหง แลงซี นายวา ๑๕ “ใหลงทะเบียน
ชาวเลวีตามครอบครัวและตระกูล เจาตอง
นับ ¶เด็กผูชายทุก คนที่มีอายุตัง้แตหน่ึง
เดือนขึ้นไป” ๑๖ โมเสสจึงนับพวก เขาตามที่
พระยาหเวหสัง่
๑๗ลูกชายของเลวี มีสามคนชื่อเกอรโชน โค
ฮาทและเม รา รี ๑๘ลูกชายของเกอร โชน
ชื่อ ลิบนีและชิเมอี

*๒:๓๑ ภายในหนวยของพวกเขา หรือ ภายใตธงของพวกเขา
†๓:๔ นาดับและอาบีฮู ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือเลวีนิติ ๑๐:๑-๒
‡๓:๗ งานกรรมกร เป็นงานติดตัง้และเคลื่อนยายเต็นท ชาวเลวีจะรับ ผิด ชอบในการรื้อ
ถอนเต็นทที่เก็บขอตกลง รวมทัง้ตองแบกหาม และติดตัง้มันขึ้นมาใหม ตลอดเวลาที่ชาว
อิสราเอลอพยพผานที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง
¶๓:๑๕ นับ คือการลงบัญชีรายละเอียดของคน สัตวหรือสิ่งของ
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๑๙ลูกชายโคฮาท ชื่ออัมราม อิสฮาร เฮโบรน
และอุสซีเอล

๒๐ลูกชายของเมรารี ชื่อมาหลีและมูชี
ทัง้หมด นัน้คือตระกูลของเลวีตามครอบครัว
ของพวกเขา

๒๑ตระกูลลิบ นีและชิ เม อีเป็นของเกอร
โชน น่ีคือตระกูลตางๆของชาวเกอร โชน
๒๒ เมื่อนับผูชายทุก คนที่มีอายุตัง้แตหน่ึง
เดือนขึ้นไป มีทัง้หมดเจ็ด พันหา รอยคน
๒๓ตระกูลตางๆของชาวเกอร โชนตัง้คายอยู
ทางดาน หลังของเต็นทศักดิส์ิทธิ ์ ทางทิศ
ตะวันตก ๒๔มีเอลียาสาฟลูกชายของลาเอล
เป็นผูนําของพวกเขา ๒๕ ในเต็นทนัดพบนัน้
ชาวเกอร โชนมีหน าที่เป็นยามเฝ าระวังเต็นท
ศักดิส์ิทธิ ์ เต็นทดานนอก หลังคา และ มาน
ตรงทางเขาเต็นทนัดพบ ๒๖ รวมทัง้ตองเฝ า
ดูแลมานที่ขึงอยูในลาน มานตรงทางเขา
ลานที่อยูลอม รอบเต็นทศักดิส์ิทธิแ์ละแทน
บูชา พวกเชือกตางๆ รวมทัง้งานติดตัง้และ
เคลื่อนยายเต็นท

๒๗ตระกูลของอัมราม อิสฮาร เฮโบรนและ
อุสซี เอล เป็นของโคฮาท น่ีคือตระกูลตางๆ
ของชาวโค ฮาท ๒๘ เมื่อนับผูชายทุก คนที่มี
อายุตัง้แตหน่ึง เดือนขึ้นไป มีทัง้หมดแปด
พันสามรอยคน *พวกชาวโคฮาทมีหน าที่เป็น
ยามเฝ าระวังของทัง้หมดในเต็นทศักดิส์ิทธิ ์
๒๙ตระกูลตางๆของชาวโคฮาทตัง้คายอยูทาง
ดานใตของเต็นทศักดิส์ิทธิ ์ ๓๐มีเอลีซาฟาน
ลูกชายอุส ซี เอล เป็นผูนําพวก เขา ๓๑พวก
เขามีหน าที่เป็นยามเฝ า ระวังทัง้หีบศักดิส์ิทธิ ์
โตะ ตะเกียงที่มีขาตัง้ แทนบูชาตางๆ ขาว
ของเครื่อง ใชในเต็นท นัน้ มาน รวมทัง้งาน
ติดตัง้และเคลื่อนยายเต็นท

๓๒ผูนํา สูงสุดของชาวเล วีคือเอ เลอ า ซาร
ลูกชายของนักบวชอา โรน เขามีหน าที่เป็น
ยามเฝ าระวังคนพวกนัน้ที่ดูแลของศักดิส์ิทธิ ์
ตางๆ

๓๓–๓๔ตระกูลมาลีและมูชี เป็นของเม
รา รี น่ีคือตระกูลตางๆของเม รา รี เมื่อนับ
ผูชายทุก คนที่มีอายุตัง้แตหน่ึง เดือนขึ้น ไป
มีทัง้หมดหก พันสอง รอย คน ๓๕มีศุ รี เอล
ลูกชายของอาบี ฮา อิล เป็นผูนําพวก เขา

พวก เขาตัง้คายอยูทางดานเหนือของเต็นท
ศักดิส์ิทธิ ์ ๓๖พวก เขามีหน าที่เป็นยามเฝ า
ระวังพวกโครงตางๆของเต็นทศักดิส์ิทธิ ์
พวกกลอน พวกเสา หลัก พวกฐานตางๆ
เครื่อง ไมเครื่องมือทุกอยาง รวมทัง้งานติด
ตัง้และเคลื่อนยายเต็นท ๓๗พวก เขายังตอง
ดูแลเสาที่อยูรอบๆลานกับฐานของมัน รวม
ทัง้หมุดยึดและเชือก

๓๘ โมเสส อา โรนและพวกลูกชายของอา
โรน จะตัง้เต็นทอยูทางทิศตะวันออก ซึ่งอยู
ดาน หน าของเต็นทศักดิส์ิทธิค์ือเต็นทนัด
พบ พวก เขามีหน าที่เป็นยามเฝ าระวังไมให
คนอิสราเอลลวง ลํ้าเขาไปในเขตศักดิส์ิทธิ ์
เพราะคน อื่นที่ไมใชคนในครอบครัวนักบวช
อา โรน ถาเขามาใกลของศักดิส์ิทธิ ์ จะตอง
ถูกฆา

๓๙ โมเสสและอา โรนไดนับชาวเลวีทัง้หมด
ตามตระกูลตางๆของพวก เขา ตามที่พระ
ยาหเวหสัง่ เมื่อนับผูชายทุก คนที่มีอายุตัง้
แตหน่ึงเดือนขึ้นไป รวมไดทัง้หมดสองหมื่น
สองพันคน

เอาชาวเลวีมาแทนที่ลูกชายคนแรก
๔๐พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ใหนับ

จํานวนลูกชายหัวปีของชาวอิสราเอลที่มีอายุ
ตัง้แตหน่ึงเดือนขึ้นไป และทําบัญชีรายชื่อ
ของพวกเขาไว ๔๑ เราคือยาหเวห ใหเอาชาว
เลวีมาใหกับเรา แทนลูกหัวปีทุกคนของชาว
อิสราเอล และใหเอาสัตวของชาวเลวี มา
แทนลูกสัตวหัวปีทัง้หมดของชาวอิสราเอล”

๔๒ โมเสสจึงนับลูกชายหัวปีทุก คนของชาว
อิสราเอล ตามที่พระ ยาหเวหสัง่ ๔๓ จํานวน
ลูกชายหัวปีที่มีอายุตัง้แตหน่ึงเดือนขึ้นไป
นับตามรายชื่อแลว มีทัง้หมดสอง หมื่นสอง
พันสองรอยเจ็ดสิบสามคน

๔๔พระยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๔๕ “ใหเอา
ชาวเลวี มาแทนที่ลูกชายหัวปี ทุกคนของ
ชาวอิสราเอล และใหเอาสัตวของชาวเลวี มา
แทนที่ลูกสัตวหัวปีของชาวอิสราเอล ชาว
เลวีเป็นของเรา เราคือพระ ยาหเวห ๔๖ลูก
หัวปีของชาวอิสราเอลมีมากกวาชาวเลวีอยู
สอง รอยเจ็ด สิบสามคน สวนตางน้ี ๔๗ ให

*๓:๒๘ แปดพันสามรอยคน ในสําเนากรีกโบราณบางฉบับเขียนวา “๘,๓๐๐ คน” ในฉบับ
ภาษาฮีบรูเขียน “๘,๖๐๐ คน” แตในที่น้ีเมื่อดูจากจํานวนรวมทัง้หมดที่มีอยูในขอ ๓๙ แลว
ชาวโคฮาทนาจะมี ๘,๓๐๐ คน ดูใน กันดารวิถี ๓:๒๒, ๒๘, ๓๔, ๓๙
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นําเงินจํานวนหา สิบ เจ็ดกรัม *มาเป็นคาไถ
ของแตละคน เจาตองใชน้ํา หนักกลางเป็น
เกณฑ †โดยคิดยี่สิบเก ราห ‡เทากับสิบเอ็ด
กรัม ¶๔๘ เจาตองนําเงินน้ีไปใหอา โรนและ
ลูกชายของเขาเพื่อเป็นคา ไถตัวลูกชายหัวปี
ทัง้สองรอยเจ็ดสิบสามคนที่เกินมานัน้”

๔๙ โมเสสจึงรับเงินคา ไถตัวลูกชายหัวปี
ของชาวอิสราเอลพวก น้ีที่เป็นสวนเกิน
เพราะมีชาวเลวีไมพอที่จะมาแทนที่พวก เขา
๕๐ โมเสสเก็บเงินจากลูกชายหัวปีของชาว
อิสราเอลมาไดทัง้หมดเกือบสิบ หกกิโลกรัม
§ตามน้ําหนักกลาง ๕๑ โมเสสใหเงินคาไถ นัน้
กับอา โรนและลูกชายของอา โรนตามที่พระ
ยาหเวหสัง่

งานของครอบครัวโคฮาท

๔ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา โรน
วา ๒ “ใหขึ้นทะเบียนจํานวนลูก หลาน

ของโค ฮาทที่อยูกับชาวเลวี ตามตระกูล
และครอบครัวของพวก เขา ๓ที่มีอายุตัง้แต
สามสิบถึงหา สิบ ปีทุก คนที่สามารถทํางาน
เกี่ยวของกับเต็นทนัด พบ ๔ งานของชาวโค
ฮาทคือขนยายพวกของที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดใน
เต็นทนัดพบ

๕ เมื่อคนอิสราเอลจะเดิน ทางตอไป อา
โรนกับลูกชายของเขาตองเขาไปในเต็นท
ศักดิส์ิทธิ ์ และปลดมานที่กัน้หองชัน้ในสุด
แลวเอามาน นัน้มาคลุมหีบที่ใสขอ ตกลงไว
๖หลัง จาก นัน้ พวก เขาตองคลุมของพวก น้ี
ดวยหนังอยางดี แลวเอาผาหนาๆสีน้ําเงินมา
คลุมทับบนหนังอีกชัน้หน่ึง แลวเอาคานมา
สอดหวงขางหีบนัน้

๗ จาก นัน้พวก เขาตองเอาผาสีน้ําเงินมา
กางไวบนโตะศักดิส์ิทธิ ์ แลวเอาพวกจาน
ชอน ชามและไหใสเครื่องดื่มบูชา มาวางไว
บนโตะ นัน้ และใหเอาขนมปังมาวางดวย
ขนมปัง น้ีจะตองอยูบนโตะ นัน้ตลอดเวลา
๘แลวพวก เขาตองเอาผาสีแดงมาคลุมของ

พวกน้ีอีกที หลังจากนัน้ก็ตองเอาหนังอยางดี
มาคลุมทับอีกชัน้ หน่ึง และสอดคานหามเขา
ในหวงของโตะ

๙พวก เขาตองเอาผาสีน้ําเงินมาคลุมขา
ตัง้ของตะเกียงที่ มีขา ตัง้ พวกตะเกียง
กรรไกรตัดไสตะเกียง ถาดตางๆ รวม ทัง้
พวกไหทัง้หมดที่ใชใสน้ํามันเอามาใชกับ
ตะเกียง ๑๐พวก เขาตองเอาหนังอยางดีมา
คลุมตะเกียงที่ มีขา ตัง้ และอุปกรณทัง้หมด
ของมัน และวางไวบนคานหาม

๑๑พวก เขาตองเอาผาสีน้ําเงินมากางบน
แทนบูชาทองคํา แลวเอาหนังอยางดีมาคลุม
อีกชัน้หน่ึง แลวเอาคานสอดเขากับหวงของ
แทนบูชา

๑๒แลวพวก เขาตองเอาผาสีน้ําเงินมาหอ
อุปกรณทัง้หมดที่ใชในสถาน ที่ศักดิส์ิทธิ ์
แลวเอาหนังอยางดีคลุม ทับ แลวเอาไปวาง
ไวบนคานหาม

๑๓ จาก นัน้พวกเขาตองเอาขี้ เถาออกจาก
แทนบูชาแลวเอาผาสี มวงมากางบนแทน
นัน้ ๑๔แลวพวก เขาตองรวบรวมเครื่อง ใช
ทุกอยางที่ใชกับแทนบูชานัน้ เชน พวกถาด
สอม พลัว่และชามประพรม ใหเอาเครื่อง ใช
ทุก อยาง น้ีมาวางไวบนแทน บูชา แลวเอา
หนังอยางดีมาคลุมไวอีกชัน้หน่ึง และเอา
คานหามสอดเขากับหวงของแทนบูชา

๑๕ เมื่ออา โรนและลูกชายจัดการคลุมขาว
ของเครื่อง ใชศักดิส์ิทธิแ์ละภาชนะศักดิส์ิทธิ ์
ทัง้หมดเรียบรอยแลว และคายทัง้คายก็
พรอมที่จะออกเดินทางแลว ชาวโคฮาทก็จะ
เขาไปขางในเพื่อขนยายของเหลา นัน้ ดวย
วิธีน้ี พวกเขาจะไดไมไปจับถูกของศักดิส์ิทธิ ์
แลวตาย ชาวโค ฮาทมีหน าที่ขนยายของใน
เต็นทนัดพบ

๑๖ เอ เลอาซารลูกชายนักบวชอาโรนจะรับ
ผิด ชอบเกี่ยว กับน้ํามันสําหรับจุดตะเกียง
เครื่องหอม เครื่องบูชาประจํา วันจากเมล็ด

*๓:๔๗ หาสิบเจ็ดกรัม หรือแปลตรงๆไดวา “๕ เชเขล”
†๓:๔๗ น้ําหนักกลางเป็นเกณฑ หรือเชเขลบริสุทธิ ์ เป็นมาตรฐานการชัง่ที่ใชในเต็นทเก็บ
ขอตกลง
‡๓:๔๗ เกราห ๑ เกราหมีน้ําหนักเทากับ ๐.๖ กรัม
¶๓:๔๗ สิบเอ็ดกรัม หรือตนฉบับคือ ๑ เชเขล
§๓:๕๐ เกือบสิบหกกิโลกรัม หรือ ๑๕.๗ กิโลกรัม หรือ ตนฉบับคือ ๑,๓๖๕ เชเขล
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พืช *และน้ํามันสําหรับเจิม เขาจะรับผิดชอบ
เต็นทศักดิส์ิทธิ ์ และทุก อยางในเต็นท นัน้
รวม ทัง้ของศักดิส์ิทธิต์างๆและพวกภาชนะ
ของมัน”

๑๗แลวพระ ยาหเวหพูดกับโมเสสและ
อา โรนวา ๑๘ “อยาใหพวกตระกูลของชาว
โค ฮาทตองถูกทําลายไปจากกลุมชาวเลวี
๑๙ เมื่อพวกโค ฮาทจะตองเขาไปหยิบยกพวก
ของศักดิส์ิทธิท์ี่สุด นัน้ ใหทําอยาง น้ีกับพวก
เขา เพื่อพวก เขาจะไดมีชีวิตอยูและไมตาย
คือใหอา โรนและลูกชายเขาไปกับพวกโค
ฮาท และคอยบอกใหพวก เขาทํา โนนทํา น่ี
แบกนัน่แบกน่ี ๒๐ เพื่อวาชาวโคฮาทจะไดไม
เขาไป และมอง เห็นพวกของศักดิส์ิทธินั์น้
เขา ถึงแมจะมองแคแวบเดียวก็ตองตาย”

งานของครอบครัวเกอรโชน
๒๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๒ “ให

ลงทะเบียนชาวเกอร โชนดวย โดยนับตาม
ครอบครัวและตามตระกูลของพวก เขา
๒๓ ใหลงทะเบียน †คนที่มีอายุตัง้แตสามสิบ
ถึงหาสิบปีทุกคน ที่สามารถทํางานเกี่ยวของ
กับเต็นทนัดพบ

๒๔พวกชาวเกอร โชนมีหน าที่รับ ใชและ
แบกหาม ๒๕พวก เขาจะตองแบกพวกผา
มานของเต็นทนัด พบและหลังคาของมัน
รวม ทัง้หลังคาที่ทําจากหนังอยางดีซึ่งคลุม
อยูบนมัน และมานที่กัน้ทางเขาเต็นทนัด
พบ ๒๖พวก เขาจะตองแบกมานที่บริเวณ
ลาน มานกัน้ทางเขาประตูลานที่อยูลอมรอบ
เต็นทศักดิส์ิทธิ ์ และแทนบูชา พวกเชือกและ
เครื่องมือตางๆที่ใชกับมานน้ี รวมทัง้สิ่งอื่นๆ
ทัง้หมดที่ทําขึ้นมาใชกับพวก มัน พวกชาว
เกอร โชนก็จะทํางานที่เกี่ยวของกับเรื่อง
พวก น้ี ๒๗ งานทัง้หมดที่ชาวเกอร โชนทํา
และการเคลื่อนยาย รวม ทัง้การ บริการ จะ
ตองอยูภาย ใตการดูแลของอา โรนและพวก
ลูกชายของเขา และเจาตองใหพวก เขารับ
ผิด ชอบเป็นยามเฝ าระวังของที่พวก เขาขน
ยายดวย ๒๘ น่ีเป็นงานที่ชาวเกอรโชนตองทํา
ที่เกี่ยวของกับเต็นทนัด พบและเป็นยามเฝ า

ระวัง โดยมีอิธา มารลูกชายของนักบวชอา
โรนเป็นคนสัง่งาน

งานของครอบครัวเมรารี
๒๙ ใหเจาลงทะเบียนชาวเม รา รี ตาม

ตระกูลและครอบครัวของพวกเขา ๓๐ ใหเจา
ลงทะเบียนคนที่มีอายุตัง้แตสามสิบปีถึงหา
สิบปีทุก คนที่สามารถทํางานรับ ใชในเต็นท
นัด พบได ๓๑ น่ีเป็นงานที่ชาวเม รา รีจะตอง
เฝ าระวัง เมื่อพวก เขาขนยายของในเต็นท
นัด พบ คือพวกโครงสรางของเต็นท พวก
สลักกลอนประตู พวกเสา และฐานของมัน
๓๒พวกเขาตองขนเสารอบๆลาน กับฐานของ
มัน พวกหมุดยึดและเชือกกับอุปกรณตางๆ
ของมัน ใหทํารายชื่อของที่พวก เขาตองเฝ า
ระวังและขนยาย ๓๓ นัน่เป็นงานของคนใน
ตระกูลเม รา รี รวม ถึงงานทัง้หมดที่พวก
เขาทําเกี่ยว กับเต็นทนัด พบ โดยมีอิธา มาร
ลูกชายนักบวชอาโรนเป็นคนสัง่งาน”

ครอบครัวชาวเลวี
๓๔ โมเสส อา โรนและบรรดาผูนําชุมชน

ไดลงทะเบียนชาวโค ฮาทตามตระกูลและ
ครอบครัวของพวก เขา ๓๕ผูชายทุก คนที่มี
อายุตัง้แตสามสิบปีถึงหา สิบปี ที่สามารถทํา
งานเกี่ยวของกับเต็นทนัดพบ

๓๖ นับจํานวนคนตามตระกูลของเขาได
ทัง้หมดสอง พันเจ็ด รอยหา สิบคน ๓๗ น่ีคือ
จํานวนคนที่นับไดจากตระกูลโคฮาท ทุกคน
ทํางานเกี่ยวของกับเต็นทนัดพบ โมเสสและ
อา โรนนับพวก เขาตามที่พระ ยาหเวหไดสัง่
โมเสสไว

๓๘มีการขึ้นทะเบียนชาวเกอร โชนตาม
ตระกูลและครอบครัวของพวก เขา ๓๙มีการ
นับผูชายทุก คนที่มีอายุตัง้แตสามสิบปีถึงหา
สิบปี ที่สามารถทํางานเกี่ยวของกับเต็นท
นัด พบ ๔๐ นับจํานวนคนตามตระกูลของ
พวกเขาไดทัง้หมดสองพันหกรอยสามสิบคน
๔๑ น่ีคือจํานวนคนที่นับไดจากตระกูลเกอร
โชน ที่สามารถทํางานเกี่ยวของกับเต็นทนัด

*๔:๑๖ เครื่องบูชาประจํา วันจากเมล็ดพืช เครื่องบูชาที่ใชบูชา ๒ ครัง้ตอวันในสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิ ์ เพื่อถวายใหกับพระยาหเวห
†๔:๒๓ ลงทะเบียน จดบัญชีรายละเอียดของคน สัตวหรือสิ่งของ
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พบได โมเสสและอา โรนไดนับพวก เขาตาม
คําสัง่ของพระยาหเวห

๔๒มีการขึ้นทะเบียนชาวเมรารีตามตระกูล
และครอบครัวของพวก เขา ๔๓มีการนับ
ผูชายทุก คนที่มีอายุตัง้แตสามสิบปีถึงหา สิบ
ปี ที่สามารถทํางานเกี่ยวของกับเต็นทนัดพบ
ได ๔๔ นับจํานวนคนตามตระกูลของพวก
เขาไดทัง้หมดสาม พันสอง รอยคน ๔๕ น่ีคือ
จํานวนคนที่นับไดจากตระกูลเมรารี ทุกคน
ที่สามารถทํางานเกี่ยวของกับเต็นทนัด พบ
ได โมเสสและอา โรนไดนับพวก เขาตามที่
พระยาหเวหไดสัง่โมเสสไว

๔๖ โมเสส อา โรนและบรรดาผูนําของชาว
อิสราเอลไดนับชาวเลวีตามตระกูลและ
ครอบครัวของพวกเขา ๔๗ นับผูชายทุกคนที่
มีอายุตัง้แตสามสิบปีถึงหา สิบปี ที่สามารถ
ทํางานเกี่ยวของกับเต็นทนัด พบ คืองาน
กรรมกรและงานแบกหาม ๔๘ รวมทัง้หมดมี
แปดพันหารอยแปดสิบคน

๔๙ โมเสส อา โรน และพวกผูนํา ไดนับ
พวกเขาตามคําสัง่ของพระยาหเวหที่สัง่ผาน
โมเสสมา แบงตามงานและความรับผิดชอบ
ของแตละคน บาง คนก็หอ ของ บาง คนขน
ยาย ตามที่พระยาหเวหไดสัง่โมเสสไว

กฎเกี่ยวกับความสะอาด

๕ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒ “ใหสัง่
ชาวอิสราเอลวา พวก เขาจะตองไลคน

พวก น้ีออกจากคาย คือคนที่เป็นโรคผิวหนัง
คนที่มีน้ําหนองไหล *ออกจากรางกาย รวม
ทัง้คนที่กลายเป็นคนไมบริสุทธิเ์พราะไป
แตะตองศพ ๓ เจาตองขับไลพวกเขาออกไป
ไมวาจะเป็นผูชายหรือผู หญิง ไลพวก เขา
ออกไปนอกคาย เพื่อพวก เขาจะไดไมทําให
คายสกปรก เพราะเราอยูในคายนัน้”

๔ชาวอิสราเอลจึงทําตาม ไลคนพวก นัน้
ออกไปนอกคาย ชาวอิสราเอลไดทํา ตามที่
พระยาหเวหสัง่โมเสสไว

การชดใชเมื่อทําผิด
(ลนต. ๖:๑-๗)

๕พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๖ “ใหบอก
ชาวอิสราเอลวา เมื่อผูชายหรือผู หญิงก็ตาม
ไปทําบาปตอคนอื่น และไดสาบานวาตัวเอง
ไมผิด ทัง้ๆ ที่ผิด อยาง น้ีถือวาไดทําผิดตอ
พระยาหเวห คนๆนัน้ตองรับผิด ๗ เขาจะตอง
สารภาพความ บาปที่เขาไดทําไป ตองชดใช
คาเสีย หายทัง้หมด และยังตองเพิ่มอีกยี่สิบ
เปอรเซ็นตของคาเสีย หาย นัน้ ใหกับคนที่
เขาไปโกงมา ๘แตถาคนที่ถูกโกง นัน้ตายไป
แลว และไมมีญาติสนิทที่จะรับคาชดใช นัน้
คาชดใช นัน้ก็จะเป็นของพระยาหเวห ใหเอา
ไปใหกับนักบวช นอกจาก นัน้แลว คนๆนัน้
ตองเอาแกะตัวผูมาตัวหน่ึงสําหรับเป็นเครื่อง
บูชาชดใช นักบวชจะถวายแกะตัวน้ีแทนเขา
เพื่อกําจัดบาป †ใหกับเขา

๙ถาชาวอิสราเอลเอาของ ขวัญพิเศษมา
ถวายพระเจา นักบวชที่รับของ ขวัญนัน้ ก็
เก็บเอาไวเองได มันจะเป็นของนักบวชคน
นัน้ ๑๐ของขวัญพิเศษ น้ีจะใหหรือไมใหก็ได
แตถาคนอิสราเอลจะให มันก็จะตกเป็นของ
นักบวช”

สามีที่ขีร้ะแวง
๑๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๒ “ให

บอกชาวอิสราเอลวา เมื่อเมียของชายคน
หน่ึงไปทําผิดศีล ธรรมหรือไมซื่อสัตยตอเขา
๑๓และไปมีเพศสัมพันธกับชายคน อื่น แลว
ปกปิดไมใหสามีรู นางเก็บเรื่อง น้ีไวเป็น
ความ ลับ ถึงแมนางจะทําตัวเสื่อมเสีย แต
ไมมีพยานและจับไมไดคาหนังคา เขา ๑๔ถา
ในสถานการณอยาง น้ี สามีเกิดหึง หวงนาง
ขึ้นมา และนางไดทําตัวเสื่อมเสียจริงๆ หรือ
สามีหึง หวงนาง ทัง้ๆที่นางไมไดทําตัวเสื่อม
เสีย ๑๕ก็ใหผูชายคน น้ีพาภรรยาของเขาไป
หานักบวช และเขาตองเอาเครื่องบูชาสําหรับ
ภรรยาไปดวยคือ แป งบารเลยสองลิตร ‡เขา
ตองไมเทน้ํามันและเครื่องหอม ลงไปในแป ง
นัน้ เพราะเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช น้ีเกิดมา

*๕:๒ หนองไหล หนองที่ไหลหรือเลือดที่ไหลอยางผิดปกติจากอวัยวะเพศ
†๕:๘ กําจัดบาป ในภาษาฮีบรูหมายถึง “ปิดบัง” “ปัดออก” หรือ “ลบบาปทิง้”
‡๕:๑๕ สองลิตร หรือ ๒.๒ ลิตร ตนฉบับคือ ๐.๑ เอฟาห
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จากความหึง หวงของสามี เครื่องบูชาจาก
เมล็ดพืชน้ีจะบอกใหรูวานางผิดหรือไม

๑๖ จากนัน้นักบวชจะนําตัวนางเขามาใกลๆ
มายืนอยูตอหน าพระยาหเวห ๑๗แลวนักบวช
จะเอาน้ําศักดิส์ิทธิม์าใสในไหดินเหนียว และ
นักบวชจะหยิบเอาฝ ุนจากพื้นของเต็นท
ศักดิส์ิทธิใ์สลงไปในน้ํานัน้ ๑๘แลวนักบวชจะ
ใหหญิงคน นัน้มายืนอยูตอหน าพระ ยาหเวห
เขาจะปลอยผมนางออกและวางเครื่องบูชา
จากเมล็ดพืชไวบนมือนาง เป็นเครื่องบูชา
ที่จะบอกใหรูวานางผิดหรือไม เครื่องบูชา น้ี
เกิดมาจากความหึง หวงของสามีนาง และ
นักบวชก็จะถือน้ําที่จะกอปัญหาที่จะนําคํา
สาปแชงมา

๑๙ นักบวชจะใหหญิงคน นัน้สาบานและ
เขาจะพูดกับนางวา ‘ถาเจาไมเคยนอนกับ
ผูชายคน อื่น และไมเคยผิดศีล ธรรมจนทํา
ใหเจาเสื่อมเสีย ตอนที่ยังอยูกินกับสามีของ
เจา นัน้ น้ําที่จะกอปัญหาที่จะนําคําสาป แชง
น้ี ก็จะไมเป็นอันตรายตอเจา ๒๐แตถาเจา
ทําผิดศีล ธรรม ตอนที่เจายังอยูกินกับสามี
และไปนอนกับผูชายอื่นจนทําใหเจาเสื่อม
เสียแลวละก็ ๒๑ นักบวชจะตองทําใหผู หญิง
นัน้สาบานตามคําแชง สาป น้ี และพูดกับนาง
วา ขอใหพระยาหเวหทําใหปัญหานัน้เกิดกับ
เจา จนเวลาที่คนของเจาจะสาป แชงใคร ก็
จะพูดวาขอใหเป็นเหมือนเจา เพราะพระองค
จะทําใหเจาไมมีลูกและถาทองอยูก็จะแทง
*๒๒และขอใหน้ําที่จะกอปัญหาและนําคําสาป
แชงน้ี ตกลงไปในทองของเจา และทําใหเจา
แทงและไมมีลูก’ แลวหญิงผู นัน้ตองพูดวา
‘ขอใหเป็นอยางนัน้ ขอใหเป็นอยางนัน้’

๒๓แลวนักบวชจะเขียนคําสาป แชงพวก
น้ีลงบนมวนกระดาษหนัง และนําไปลางใน
น้ําที่จะกอใหเกิดปัญหา นัน้ ๒๔แลวนักบวช
จะใหหญิงคน นัน้ดื่มน้ําที่จะกอใหเกิดปัญหา
ที่จะนําคําสาป แชงมา น้ํานัน้จะเขาสูตัวนาง
และกอใหเกิดความเจ็บปวดยิ่งนัก

๒๕ นักบวชจะเอาเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
จากมือของนาง เครื่องบูชาที่มาจากสามีที่
หึง หวงของนาง และยื่นใหพระ ยาหเวห

แลวนักบวชจะนํามันไปไวบนแทน บูชา
๒๖ นักบวชจะหยิบเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
นัน้มาหน่ึงกํามือ เป็นสวนที่แทนเครื่องบูชา
ทัง้หมด และเอาไปเผาบนแทนบูชา หลังจาก
นัน้ก็จะใหหญิง นัน้ดื่มน้ํา ๒๗ เมื่อเขาทําให
หญิงคนนัน้ดื่มน้ําแลว ก็จะรอดู ถานางทําตัว
เสื่อมเสีย และไมซื่อสัตยตอสามีของนาง น้ํา
ที่นําคําสาป แชงนัน้ก็จะเขาไปในตัวนางและ
ทําใหเกิดความเจ็บ ปวดยิ่ง นัก ทําใหนางไม
สามารถมีลูกได และถาทองก็จะแทง และ
หญิง นัน้ก็จะกลายเป็นคําสาป แชงในหมูคน
ของนาง ๒๘ถาหญิงคน นัน้ไมไดทําตัวเสื่อม
เสีย แตนางบริสุทธิ ์ นางก็จะไดรับการตัดสิน
ใหเป็นผูบริสุทธิแ์ละสามารถมีลูกได

๒๙ นัน่คือกฎสําหรับคดีหึงหวง เมื่อผู หญิง
ไดทําผิดศีล ธรรม ตอนที่ยังอยูกินกับสามี
และทําตัวเสื่อมเสีย ๓๐หรือถาผูชายเกิดหึง
หวงเพราะสงสัยวาเมียจะไมซื่อกับเขา เขา
ตองนําตัวนางไปยืนตอหน าพระ ยาหเวห
และนักบวชจะทําพิธีตางๆนัน้กับเมียเขาเอง
๓๑ถาผูชายเขาใจผิด เขาจะไมถูกลงโทษ แต
ถาผูหญิงผิดจริง นางจะตองรับโทษ”

พวกนาศีร

๖ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒ “ให
บอกกับชาวอิสราเอลวา ถาผูชายหรือ

ผู หญิงคนใดไดสาบานตนเป็นพิเศษ เป็น
การสาบานเพื่อจะเป็นพวกนาศี ร †คือพวกที่
แยกตัวออกมาเพื่อพระ ยาหเวห ๓คนๆนัน้
จะตองไมดื่มเหลา องุนหรือเครื่องดื่มมึนเมา
อื่นๆและเขาตองไมกินน้ําสม สายชูที่ทําจาก
เหลา องุนหรือน้ําสม สายชูที่ทําจากเครื่อง
ดื่มมึนเมาทุกชนิด รวม ทัง้ตองไมดื่มน้ํา
องุน และตองไมกินทัง้องุนสดและองุนแหง
๔ตลอดเวลาที่เขาเป็นนาศี ร เขาตองไมกิน
สิ่งใดก็ตามที่ไดจากตนองุนหรือแมแตเมล็ด
หรือเปลือกขององุน

๕ตลอดชวงเวลาที่เขาแยกตัวออกมาเพื่อ
พระยาหเวห เขาตองไมโกนผม เขาเป็นของ
พระ ยาหเวหโดยเฉพาะ เขาตองไวผมยาว

*๕:๒๑ ไมมีลูกและถาทองอยูก็จะแทง หรือแปลตรงๆคือ “มดลูกของทานตกและทอง
บวม”
†๖:๒ นาศีร คนที่ไดสาบานวาจะอุทิศตัวเองใหกับพระเจาชัว่ระยะเวลาหน่ึง ชื่อ น้ีมาจากคํา
ภาษาฮีบรูหมายถึง “แยกออกจาก” นาศีร เป็นไดทัง้ผูชายและผูหญิง
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หามตัด จนกวาจะสิน้สุดชวงที่เขาเป็นนาศีร
นัน้

๖ตลอดชวงเวลาที่เขาแยกตัวออกมาเพื่อ
พระยาหเวห คนๆนัน้ตองไมเขาใกลศพ ๗ ไม
วาจะเป็นพอ แมหรือพี่ น องชาย หญิงของเขา
เขาจะตองไมแตะตองศพนัน้ เพื่อจะไมทําให
ผมของเขาเป็นมลทิน เพราะผมนัน้บงบอก
ใหรูวาเขาไดแยกตัวออกมาใหกับพระเจา
โดยเฉพาะ ๘ตลอดชวงเวลาที่คนๆนัน้เป็น
นาศีร เขาเป็นของพระยาหเวหโดยเฉพาะ

๙แตถาคนที่อยูใกลๆกับนาศี รนัน้ตาย
อยางกระทัน หัน ผมของเขาที่ไดอุทิศใหกับ
พระเจา นัน้ก็จะไมบริสุทธิอ์ีกตอไป หลังจาก
นัน้อีกเจ็ดวัน เขาจะตองโกนผมทิง้ ในวัน
เดียวกับที่เขาจะตองชําระตัวนัน้ ๑๐ ในวัน
ตอมา เขาจะตองเอานกเขาสองตัวหรือนก
พิราบหนุมสอง ตัวไปใหนักบวชที่ทางเขา
เต็นทนัด พบ ๑๑ นักบวชจะใชนกตัวหน่ึง
เป็นเครื่องบูชาชําระลาง และอีกตัวหน่ึงเป็น
เครื่องเผาบูชา โดยวิธีน้ีนักบวชจะกําจัด
ความไมบริสุทธิแ์ละความผิดใหกับคน นัน้ที่
ทําผิดพลาดไปแตะตองถูกศพ ในวันนัน้นาศี
รคนนัน้ตองอุทิศผมบนหัวของเขาใหกับพระ
ยาหเวหใหม ๑๒ เขาจะตองสาบานที่จะอุทิศ
ตัว เองเพื่อพระ ยาหเวหอีก ครัง้หน่ึง ตลอด
เวลาที่เขาเป็นนาศี ร และเขาจะตองเอาลูก
แกะตัวผูอายุหน่ึงปีมาเป็นของถวายชดใช
สวนชวงกอนหน า น้ีก็ไมนับอีกตอไป เพราะ
ผมบนหัวของเขาที่ไดอุทิศใหพระ ยาหเวห
นัน้ไมบริสุทธิแ์ลว

๑๓ น่ีคือกฎสําหรับพวกนาศี ร เมื่อเขาเป็น
นาศี รครบตามกําหนดเวลาแลว ใหคนนําตัว
เขาไปที่ทางเขาเต็นทนัดพบ ๑๔นาศีรคนนัน้
จะตองเอาเครื่องบูชาตอไปน้ีมาถวายใหพระ
ยาหเวห
ลูก แกะตัวผูอายุหน่ึงปีที่ไมมีตําหนิใดๆ เพื่อ
เป็นเครื่องเผาบูชา

ลูก แกะตัว เมียอายุหน่ึงปีที่ไมมีตําหนิใดๆ
เป็นเครื่องบูชาชําระลาง

แกะผูหน่ึงตัวที่ไมมีตําหนิใดๆ เป็นเครื่อง
สังสรรคบูชา

๑๕ขนมปังที่ไมใสเชื้อ ฟูหน่ึงตะกรา ขนมปัง
ที่ทําจากแป งอยางดีคลุกดวยน้ํามัน

ขนมปังแผนบางๆที่ไมใสเชื้อ ฟูและทาดวย
น้ํามัน

และเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชและเครื่องดื่ม
บูชา
๑๖ นักบวชตองยื่นเครื่องบูชาเหลา น้ีตอ

หน าพระยาหเวห และทําเครื่องบูชาชําระลาง
และเครื่องเผาบูชาใหคนๆ นัน้ ๑๗ นักบวช
ตองบูชาแกะตัว นัน้เป็นเครื่องสังสรรคบูชา
ใหพระยาหเวหพรอมๆกับขนมปังไมใสเชื้อฟู
ตะกรา นัน้ พรอมกับเครื่องบูชาจากเมล็ดพืช
และเครื่องดื่มบูชา

๑๘นาศี รคน นัน้ตองโกนผมของเขาที่ทาง
เขาเต็นทนัด พบและเอาผมที่เขาไดอุทิศนัน้
ใสลงในกองไฟที่อยูใตเครื่องสังสรรคบูชา

๑๙หลัง จาก นัน้นักบวชจะเอาเน้ือสันขา
หน าของแกะตัวผูที่ตมแลว กับขนมปังไมใส
เชื้อ ฟูหน่ึงกอนจากตะกราและขนมปังแผน
บางๆไมใสเชื้อ ฟูหน่ึงชิน้มาวางไวบนฝามือ
ทัง้ สองของนาศี รคน นัน้ หลัง จากที่เขาโกน
ผมที่ไดอุทิศนัน้เสร็จแลว ๒๐แลวนักบวชจะ
ยื่นของพวก น้ี เป็นเครื่องยื่นบูชาตอหน า
พระยาหเวห มันจะเป็นของขวัญที่ศักดิส์ิทธิ ์
สําหรับนักบวช พรอมกับเน้ือสวนอกของ
เครื่องยื่นบูชาและสวนสะโพกของเครื่องบูชา
ของขวัญ หลังจากน้ี นาศีรคนนัน้ก็ดื่มเหลา
องุนได

๒๑ น่ีเป็นกฎสําหรับคนที่สาบานตัวเป็นนาศี
ร และนัน่ก็คือเครื่องบูชาที่เขาจะตองเอามา
ถวายใหกับพระ ยาหเวห สําหรับการอุทิศตัว
ของเขา ถาคน นัน้สามารถใหไดมากกวา น้ี
และเขาสาบานวาจะให ก็ใหเขาทําตาม นัน้
แตอยางน อยเขาจะตองใหตามกฎของการ
อุทิศตัว”

การอวยพรของนักบวช
๒๒พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๓ “ให

บอกอา โรนกับลูกชายของเขาวา พวกเจา
ตองอวยพรชาวอิสราเอลอยาง น้ี ใหพูดกับ
พวกเขาวา
๒๔ ‘ขอใหพระยาหเวหอวยพรเจา
และปกป องดูแลเจา
๒๕ขอใหใบหน าของพระ ยาหเวหสองลงบน

เจา
และเอ็นดูเจา
๒๖ขอใหพระ ยาหเวหมองเจาดวยความ

เมตตาปรานี
และใหความสงบสุขกับเจา’
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๒๗อยางนัน้แหละ ทัง้อาโรน ลูกชายของเขา
รวมทัง้พวกนักบวช จะใชชื่อของเราอวยพร
ชาวอิสราเอล และเราก็จะอวยพรพวกเขา”

อุทิศเต็นทศักดิ์สิทธิ์ใหพระยาหเวห

๗ ๑ ในวันที่โมเสสตัง้เต็นทที่เก็บขอตกลง
*เสร็จ เขาไดเจิมเต็นท นัน้ และอุทิศให

กับพระ ยาหเวห เขาเจิมเต็นทนัน้ รวม ทัง้
เครื่องใชทุกอยางที่อยูภายในเต็นท เขาเจิม
แทน บูชา และอุปกรณที่ใชกับแทน บูชา นัน้
เมื่อเขาเจิมพวกมันเสร็จแลว มันจึงเป็นของ
ศักดิส์ิทธิส์ําหรับพระยาหเวห ๒แลวพวกผูนํา
ชาวอิสราเอล ก็เอาเครื่องบูชามาถวายพระ
ยาหเวห พวก น้ีเป็นผูนําครอบครัวและผูนํา
ตระกูลของเขา เป็นพวกเดียวกับที่นับ †
ประชาชน ๓พวก เขาเอาเครื่องบูชามาถวาย
ใหกับพระ ยาหเวห มีเกวียนที่มีหลังคาหก
เลมและวัวสิบสองตัว ผูนําสองคนตอเกวียน
หน่ึง เลม และผูนําแตละคนเอาวัวมาคนละ
ตัว พวกผูนําถวายสิ่งตางๆเหลา น้ีใหกับพระ
ยาหเวห ที่เต็นทนัดพบ

๔พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๕ “ใหรับ
ของขวัญเหลา น้ีจากพวกผูนํานัน้ ทัง้เกวียน
และวัวตัวผูพวก น้ี และเอามาใชขนของใน
เต็นทนัดพบ ใหแบงพวกของขวัญ น้ีกับชาว
เลวีตามงานของแตละคน”

๖ โมเสสไดรับเอาเกวียนและวัวตัวผูพวกน้ี
มาใหกับชาวเลวี ๗ เขาใหเกวียนสองเลมและ
วัวสี่ตัวกับชาวเกอรโชน เพราะพวกน้ีตองใช
มันในการทํางาน ๘ เขาใหเกวียนสี่เลมและ
วัวแปดตัวกับชาวเม รา รี เพราะพวก น้ีตอง
ใชมันในการทํางาน ทัง้หมด น้ีอยูภายใต
การดูแลของอิธา มารลูกชายนักบวชอา โรน
๙ โมเสสไมไดใหเกวียนและวัวกับชาวโคฮาท

เลย เพราะงานของพวก น้ีคือการขนยาย
พวกของศักดิส์ิทธิ ์ พวก เขาจะตองแบกของ
พวกนัน้ไวบนบาของพวกเขาเอง

๑๐ ในวันที่โมเสสเจิมแทน บูชา นัน้ พวก
ผูนําไดนําเครื่องบูชามาถวาย สําหรับการ
อุทิศแทนบูชาใหกับพระยาหเวห พวกเขาเอา
เครื่องบูชามาไวตรงหน าแทน บูชา ๑๑พระ
ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ในแตละวัน ใหผู
นําคนหน่ึงนําเครื่องบูชาของเขามาถวาย
สําหรับการอุทิศแทนบูชา”

๑๒–๘๓ ‡ดังนัน้ผูนําแตละเผา ทัง้สิบสองเผา
ไดนําของขวัญพวกน้ีมาถวายคือ
จานเงินที่มีน้ํา หนักหน่ึงกิโลกรัมครึ่ง

¶ชามเงินสําหรับประพรมขนาดแปดขีด
§ตามมาตรฐานการวัดอยางเป็นทางการ
**ทัง้สองอยางตองใสแป งอยางดีผสมน้ํามัน
ที่จะใชเป็นเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชไวเต็ม
ทัพพีทองคําหน่ึงอันหนักหน่ึงรอยสิบหากรัม
††ใสเครื่องหอมไว
วัวตัวผูหน่ึงตัวจากฝูงสัตวเลีย้ง แกะหน่ึง

ตัว ลูกแกะตัวผูอายุหน่ึงปีหน่ึงตัวเพื่อใชเป็น
เครื่องเผาบูชา แพะตัวผูหน่ึงตัวเป็นเครื่อง
บูชาชําระลาง และสําหรับเครื่องสังสรรคบูชา
ใชวัวตัวผูสองตัว แกะหาตัว แพะตัวผูหาตัว
และลูกแกะตัวผูอายุหน่ึงปีหาตัว
ผูนําของแตละเผา ไดนําของขวัญมาถวาย

ตามลําดับดังตอไปน้ีคือ
วันแรก นาโชนลูกชายอัมมีนาดับ ผูนําเผา

ยูดาห
วันที่สอง เนธันเอลลูกชายศุอาร ผูนําเผา

อิสสาคาร
วันที่สาม เอ ลี อับลูกชายเฮ โลน ผูนําเผา

เศบูลุน

*๗:๑ เต็นทที่เก็บขอ ตกลง สถาน ที่สําหรับทําพิธี บูชา หรือเต็นทที่พระ ยาหเวหอาศัยอยู
ทามกลางประชาชนของพระองค
†๗:๒ นับ คือการลงบัญชีรายละเอียดของคน สัตวหรือสิ่งของ
‡๗:๑๒-๘๓ ในสําเนาตนฉบับฮีบรู รายชื่อของขวัญที่ผูนําแตละคนนํามาถวายนัน้เหมือนกัน
หมด แตเขียนซํ้าแลวซํ้าอีก ดังนัน้เพื่อใหงายตอการอาน จึงไดรวมกัน เขียนแคครัง้เดียว
¶๗:๑๒-๘๓ หน่ึงกิโลกรัมครึ่ง (๑.๕ กิโลกรัม) หรือ ๑๓๐ เชเขล
§๗:๑๒-๘๓ แปดขีด (๐.๘ กิโลกรัม) หรือ ๗๐ เชเขล
**๗:๑๒-๘๓ ตามมาตรฐานการวัดอยางเป็นทางการ หรือเชเขลบริสุทธิ ์ เป็นมาตรฐานการ
วัดที่ใชในเต็นทที่เก็บขอตกลงและในวิหาร
††๗:๑๒-๘๓ หน่ึงรอยสิบหากรัม หรือ ๑๐ เชเขล
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วันที่สี่ เอลีซูรลูกชายเชเดเออร ผูนําเผารู
เบน
วันที่หา เชลมูเิอลลูกชายศรูชิัดดัย ผูนําเผา

สิเมโอน
วันที่หก เอลียาสาฟลูกชายเดอูเอล *ผูนํา

เผากาด
วันที่เจ็ด เอลชีามาลูกชายอัมมฮีูด ผูนําเผา

เอฟราอิม
วันที่แปด กามาลิเอลลูกชายเปดาซูร ผูนํา

เผามนัสเสห
วันที่เกา อาบีดันลูกชายกิเดโอนี ผูนําเผา

เบนยามิน
วันที่สิบ อา หิเย เซอรลูกชายอัม มี ชัด ดัย

ผูนําเผาดาน
วันที่สิบเอ็ด ปากีเอลลูกชายโอคราน ผูนํา

เผาอาเชอร
วันที่สิบสอง อาหิราลูกชายเอนัน ผูนําเผา

นัฟทาลี
๘๔ ในวันที่โมเสสเจิมแทน บูชา นัน้ พวก

ผูนําชาวอิสราเอลไดนําเครื่องบูชาเหลา น้ีมา
ถวายคือ
จานเงินสิบสองใบ อางเงินสิบสองใบ ทัพพี

ทองคําสิบ สองอัน ๘๕ จาน เงินแตละใบหนัก
หน่ึงกิโลกรัมครึ่ง อางเงินแตละใบหนักแปด
ขีด รวมน้ํา หนักของภาชนะที่ทําดวยเงิน
ทัง้หมดประมาณยี่สิบเจ็ดกิโลกรัมกับหก
ขีด †ตามมาตรฐานการวัดอยางเป็นทางการ
๘๖ทัพพีทองคําทัง้สิบ สองอันที่ใสเครื่องหอม
อยูเต็ม แตละอันมีน้ํา หนักหน่ึงรอยสิบหา
กรัมตามมาตรฐานการวัดอยางเป็นทางการ
รวมน้ํา หนักของทัพพีทองคําทัง้สิบ สองอัน
ประมาณหน่ึงกิโลกรัมสี่ขีด ‡

๘๗ รวมจํานวนสัตวที่เอามาเป็นเครื่องเผา
บูชา มีวัวหนุมสิบสองตัว แกะสิบสองตัว ลูก
แกะตัวผูอายุหน่ึงปีสิบ สองตัว เครื่องบูชา
จากเมล็ดพืชตามจํานวนที่กําหนด และแพะ
ตัวผูสิบ สองตัวที่จะใชเป็นเครื่องบูชาชําระ

ลาง ๘๘ รวมจํานวนสัตวที่เอามาเป็นเครื่อง
สังสรรคบูชา มีวัวหนุมยี่สิบสี่ตัว แกะหกสิบ
ตัว แพะตัวผูหก สิบตัวและลูก แกะตัวผูอายุ
หน่ึงปีหก สิบตัว พวก น้ีเป็นเครื่องบูชาที่ใช
สําหรับอุทิศแทนบูชาใหกับพระยาหเวห หลัง
จากที่โมเสสเจิมมันแลว

๘๙ เมื่อโมเสสตองการพูดกับพระเจา เขา
ก็จะเขาไปในเต็นทนัด พบ เมื่อพระเจาพูด
กับเขา เขาจะไดยินเสียงของพระเจาดังออก
มาจากชองวางระหวางทูต สวรรคที่มีปีกสอง
องค ที่อยูบนฝา ¶ของหีบใสคําสอนศักดิส์ิทธิ ์
ที่ความไมบริสุทธิจ์ากบาปจะถูกชําระที่อยู
ขางใน น่ีเป็นวิธีที่พระเจาพูดกับโมเสส

ตะเกียงที่มีขาตัง้

๘ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒ “บอก
อา โรนวา ตอนที่เจาจัดวางตะเกียงไว

บนขา ตัง้นัน้ ใหตะเกียงทัง้เจ็ดสองออกไป
ทางดานหน าของตะเกียงที่มีขาตัง้” ๓อาโรน
จึงทําตามนัน้ เขาไดจัดวางตะเกียงใหมัน
สองออกไปทางดานหน าของตะเกียงที่ มีขา
ตัง้ ตามที่พระยาหเวหสัง่โมเสสไว ๔ วิธีที่เขา
ทําตะเกียงที่ มีขา ตัง้ คือทําจากทองคําที่ใช
คอนทุบ ตัง้แตฐานขึ้นไปจนถึงดอก ทําตาม
แบบที่พระยาหเวหใหโมเสสดูทุกอยาง

อุทิศชาวเลวีใหกับงานของพระเจา
๕พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๖ “แยก

พวกเลวีออกจากชาวอิสราเอลและทําใหพวก
เลวีบริสุทธิ ์ ๗ น่ีคือวิธีที่เจาจะทําใหพวก เขา
บริสุทธิ ์ คือใหพรมน้ําสําหรับการชําระลาง
§ลงบนพวก เขา ใหพวก เขาโกนผม หนวด
เครา และขนออกหมดทัง้ตัว ใหพวกเขาซัก
เสื้อผาและอาบน้ําชําระตัวดวย

๘พวก เขาตองเอาวัวหนุมตัวหน่ึงจากฝูง
และเครื่องบูชาจากเมล็ดพืชที่ทําจากแป ง
อยางดีผสมน้ํามันมาดวย สวนตัวเจาตอง

*๗:๑๒-๘๓ เดอูเอล หรือเรอูเอล
†๗:๘๕ ยี่สิบเจ็ดกิโลกรัมกับหกขีด (๒๗.๖ กิโลกรัม) หรือ ๒,๔๐๐ เชเขล
‡๗:๘๖ หน่ึงกิโลกรัมสี่ขีด (๑.๔ กิโลกรัม) หรือ ๑๒๐ เชเขล
¶๗:๘๙ ฝา หรือ ในภาษาฮีบรูมีความหมายวา “ที่ปิด” หรือ “ที่ซึ่งความไมบริสุทธิจ์ะถูกการ
ชําระ”
§๘:๗ น้ําสําหรับการชําระลาง ในน้ําน้ีผสมขี้เถาของวัวแดงที่ถูกเผาบนแทนบูชาเป็นเครื่อง
บูชาสําหรับชําระลาง
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นําวัวหนุมอีกตัวมาจากฝูงเพื่อเป็นเครื่อง
บูชาชําระลาง ๙ จาก นัน้เจาตองเอาชาวเลวี
มาที่หน าเต็นทนัด พบ และเรียกชุมนุมชาว
อิสราเอลทัง้หมด ๑๐ เมื่อเจาพาชาวเลวี
เหลา นัน้มาอยูตอหน าพระ ยาหเวหแลว ให
ประชาชนชาวอิสราเอลวางมือลงบนชาวเลวี
*๑๑อา โรนจะถวายชาวเลวีเป็นเครื่องยื่น
บูชาใหกับพระ ยาหเวห จากประชาชนชาว
อิสราเอล ดวยวิธีน้ีชาวเลวีจะไดพรอมที่จะ
รับใชพระยาหเวห

๑๒ชาวเลวีจะวางมือของพวก เขาลงบนหัว
วัวหนุมทัง้สองตัวนัน้ วัวตัวหน่ึงจะใชเป็น
เครื่องบูชาชําระลาง อีกตัวหน่ึงใชเป็นเครื่อง
เผาบูชาใหกับพระ ยาหเวห โดยวิธีน้ีเครื่อง
บูชาพวก น้ีจะชําระลางสถาน ที่ศักดิส์ิทธิแ์ละ
กําจัดบาป †ใหกับชาวเลวี ๑๓ เจาตองใหชาว
เลวีมายืนอยูตอ หน าอา โรนและลูกชายของ
เขา และเจาตองถวายชาวเลวีเป็นเครื่องยื่น
บูชาตอพระ ยาหเวห ๑๔ เจาตองแยกชาวเลวี
ออกจากชาวอิสราเอลอื่นๆ ชาวเลวีทัง้หมด
เป็นของเรา

๑๕ เมื่อเจาทําใหพวกเลวีบริสุทธิ ์ และถวาย
พวก เขาเป็นเครื่องยื่นบูชาแลว ตอจาก นัน้
พวกชาวเลวีก็เขาไปรับ ใชในเต็นทนัด พบ
ได ๑๖ชาวอิสราเอลไดมอบชาวเลวีใหกับ
เราอยางครบ ถวนแลว เราได รับพวกชาว
เลวีไวแทนที่ลูกชายหัวปีของชาวอิสราเอล
ทัง้หมด ๑๗ เพราะลูกชายหัวปีของชาว
อิสราเอลทัง้หมดเป็นของเรา ไมวาจะเป็นลูก
คนหรือลูก สัตวตัง้แตวันที่เราไดฆาลูกชาย
หัวปีทัง้หมดในแผน ดินอียิปต เราไดเลือก
ลูกชายหัวปีของอิสราเอลไวเป็นของเราแลว
๑๘แตเราเอาชาวเลวีมาแทนที่ลูกชายหัวปี
ของคนอิสราเอลทัง้หมด ๑๙ ในพวกอิสราเอล
ทัง้ หลาย เราไดมอบชาวเลวีใหกับอา โรน
และลูกชายของเขา ชาวเลวีจะได รับใชชาว
อิสราเอลอยูในเต็นทนัดพบ และชวยจัดการ
ถวายเครื่องบูชาเพื่อใหชาวอิสราเอลพนโทษ
‡จะไดไมเกิดโรคระบาดกับชาวอิสราเอลถา

พวก เขาเกิดไปแตะ ตองถูกของที่ศักดิส์ิทธิ ์
พวกนัน้เขา”

๒๐ โมเสสและอาโรน รวมทัง้ชาวอิสราเอล
ในชุมชนทัง้หมดก็ไดทําตามน้ี ชาวอิสราเอล
ทํากับชาวเลวีตามที่พระยาหเวหไดสัง่โมเสส
ไวเกี่ยวกับพวกเขา ๒๑ชาวเลวีตางชําระลาง
ตัวเองใหบริสุทธิแ์ละซักเสื้อผาพวกเขา แลว
อา โรนก็ถวายพวก เขาเป็นเครื่องยื่นบูชาตอ
พระยาหเวห อาโรนจะกําจัดความไมบริสุทธิ ์
และบาปใหกับพวก เขา เพื่อทําใหพวก เขา
บริสุทธิ ์ ๒๒หลัง จากนัน้ ชาวเลวีก็เขาไปรับ
ใชในเต็นทนัดพบได ภายใตการดูแลของอา
โรนกับลูกชาย พวก เขาทํากับชาวเลวีตามที่
พระยาหเวหสัง่โมเสสไว

๒๓พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๔ “น่ีคือ
กฎสําหรับชาวเลวี ผูชายเลวีที่มีอายุตัง้แต
ยี่สิบหาปีขึ้นไป จะตองเขาไปทํางานแบก
หามอยูในเต็นทนัด พบ ๒๕แตเมื่อพวกเขามี
อายุหาสิบปี พวกเขาตองเกษยีณจากการทํา
งานแบกหาม เขาจะตองไมทํางานหนักอีก
ตอไป ๒๖ เขาอาจจะชวยงานญาติพี่ น องของ
เขาไดในเต็นทนัด พบ โดยการยืนเป็นยาม
เฝ าระวัง แตเขาตองไมทํางานหนัก เจาตอง
ทําอยาง น้ีเวลาที่เจามอบหมายงานใหคนเลวี
ทํา”

เทศกาลวันปลดปลอย

๙ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสในที่เปลา
เปลี่ยวแหง แลงซี นาย น่ีเป็นเดือนแรก

ของปีที่สองหลัง จากที่ชาวอิสราเอลออกมา
จากแผน ดินอียิปต พระองคพูดวา ๒ “ชาว
อิสราเอลจะตองฉลองเทศกาลปลดปลอย ใน
เวลาที่ไดกําหนดไว ๓ เจาตองฉลองในเวลา
ที่ไดกําหนดไว คือวันที่สิบ สี่ของเดือน น้ี ใน
ชวงเย็นกอนคํ่า เจาตองฉลองเทศกาลปลด
ปลอยใหเป็นไปตามกฎและระเบียบตางๆ
ของมัน”

๔ โมเสสจึงบอกชาวอิสราเอลใหฉลอง
เทศกาลปลด ปลอย ๕พวก เขาไดฉลอง

*๘:๑๐ วางมือลงบนชาวเลวี เป็นการแสดงวาประชาชนชาวอิสราเอลทัง้หมดไดรวมกันแตง
ตัง้ชาวเลวีใหรับงานพิเศษน้ี
†๘:๑๒ กําจัดบาป หรือ ในภาษาฮีบรูหมายถึง “ปิดบัง” หรือ “ปัดออก” หรือ “ลบบาปทิง้”
‡๘:๑๙ ชวยจัดการ … พนโทษ หรือ แปลตรงๆวา “เพื่อไถชาวอิสราเอล” คือพวกเลวีจะเฝ า
เต็นทศักดิส์ิทธิไ์มใหคนรุกลํ้าเขาไป จะไดไมถูกลงโทษ
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เทศกาล น้ีในตอนเย็นกอนคํ่า ของวันที่สิบ
สี่ของเดือนแรก ตามที่พระ ยาหเวหไดสัง่
โมเสสไวทุกอยาง

๖แตมีบางคนที่ไมบริสุทธิ ์ เพราะไปถูก
ศพมา ไมสามารถรวมฉลองกับคนอื่นๆได
พวก เขาจึงมาพบโมเสสและอา โรนในวัน
นัน้ ๗พวก เขาพูดกับโมเสสวา “พวก เรา
ไมบริสุทธิเ์พราะไปถูกศพมา แตทําไมถึง
หามไมใหพวก เราถวายเครื่องบูชาตอพระ
ยาหเวหในเวลาที่กําหนดน้ี พรอมกับชาว
อิสราเอลคนอื่นๆละ”

๘ โมเสสบอกพวกเขาวา “คอยเดี๋ยวนะ เรา
จะไปถามพระยาหเวหวาพระองคจะเอายังไง
กับพวกทาน”

๙พระยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๐ “ใหบอก
ชาวอิสราเอลวา ‘ถามีใครไมบริสุทธิเ์พราะ
ไปถูกศพมา ไมวาจะเป็นตัวเจาเองหรือลูก
หลานของเจาที่กําลังเดิน ทางอยู คนๆนัน้ก็
สามารถฉลองเทศกาลปลดปลอยได ๑๑พวก
เขาสามารถฉลองเทศกาลน้ีไดในตอนเย็น
กอนคํ่า ของวันที่สิบสี่ ของเดือนที่สอง พวก
เขาตองกินแกะของเทศกาลน้ี กับขนมปังไม
ใสเชื้อฟู และผักที่มีรสขม ๑๒พวกเขาจะตอง
ไมใหมีอาหารพวก น้ีเหลือถึงวัน รุง ขึ้น และ
พวกเขาตองไมหักกระดูกของแกะดวย พวก
เขาตองฉลองเทศกาลปลด ปลอยใหเป็นไป
ตามกฎทุก อยางของเทศกาล น้ี ๑๓แตคนที่
บริสุทธิ ์ และไมไดอยูในระหวางการเดินทาง
แตไมยอมฉลองเทศกาลปลด ปลอย น้ี คนๆ
นัน้จะตองถูกตัดออกจากประชาชนของเขา
เพราะเขาไมไดถวายเครื่องบูชาใหกับพระ
ยาหเวหในเวลาที่ไดกําหนดไว คนๆนัน้จะ
ตองถูกลงโทษสําหรับความผิดของเขา

๑๔ถามีชาวตาง ชาติอาศัยอยูทามกลาง
พวกเจา และเขาอยากจะฉลองเทศกาลปลด
ปลอย น้ีของพระยาหเวห เขาก็ฉลองได แต
ตองทําตามกฎและระเบียบของเทศกาล น้ี
ดวย ไม วาจะเป็นคนอิสราเอลหรือคนตาง
ชาติก็ใชกฎเดียวกัน’”

เมฆและไฟ
(อพย. ๔๐:๓๔-๓๘)

๑๕ ในวันที่ตัง้เต็นทศักดิส์ิทธิเ์สร็จแลว ก็
มีเมฆมาปกคลุมเต็นทศักดิส์ิทธิ ์ คือเต็นท
ที่เก็บขอ ตกลง น้ี ในตอนเย็นเมฆที่ปกคลุม

เต็นท นัน้ดูเหมือนไฟจนถึงตอนเชา ๑๖ เมฆ
นัน้ไดปกคลุมเต็นทอยูตลอดเวลา ในเวลา
กลางคืน เมฆ นัน้ดูเหมือนไฟ มันจะเป็น
อยาง น้ีตลอด ๑๗ เมื่อ ไหรก็ตามที่เมฆลอย
ขึ้นจากเต็นท ชาวอิสราเอลจะเริ่มเคลื่อน
ยาย และถาเมฆ นัน้ไปหยุดอยูที่ไหน ชาว
อิสราเอลก็จะตัง้คายอยูที่นัน่ ๑๘ น่ีเป็น
สัญญาณที่พระ ยาหเวหใช เพื่อจะบอกกับ
ชาวอิสราเอลวาเมื่อ ไหรจะเคลื่อนยายและ
เมื่อ ไหรจะหยุดตัง้คาย พวก เขาจะตัง้คาย
อยูนานเทาที่เมฆยังคงหยุดอยูเหนือเต็นท
ศักดิส์ิทธิ ์ ๑๙บางครัง้เมฆจะหยุดอยูเหนือ
เต็นทศักดิส์ิทธิเ์ป็นเวลาหลายวัน ชาว
อิสราเอลก็เชื่อ ฟังคํา สัง่ของพระ ยาหเวห
พวก เขาจะไมเคลื่อนยายไปไหน ๒๐บาง
ครัง้เมฆปกคลุมเต็นทศักดิส์ิทธิอ์ยูแคสอง
สามวัน พวก เขาก็คอยดูสัญญาณจากพระ
ยาหเวห วาจะใหพวก เขาตัง้คายตอหรือ
จะใหพวก เขาเคลื่อนยาย ๒๑บางครัง้เมฆ
ปกคลุมเต็นทแคคํ่าคืนเดียวแลวก็ลอยไปใน
ตอนเชา พวกเขาก็เคลื่อนยายตาม ไมวาจะ
เป็นกลางวันหรือกลางคืน เมื่อเมฆลอยไป
พวกเขาก็เคลื่อนยายตาม ๒๒ ไมวาจะเป็นแค
วันสองวัน หรือเป็นเดือนหรือเป็นปี เมื่อไหร
ก็ตามที่เมฆยังคงปกคลุมเต็นทศักดิส์ิทธิอ์ยู
พวก เขาก็จะตัง้คายอยู ไมเคลื่อนยายไป
ไหน แตเมื่อ ไหรก็ตามที่เมฆลอยไป พวก
เขาก็เคลื่อนยายตาม ๒๓พวก เขาดูสัญญาณ
จากพระ ยาหเวหวาเมื่อ ไหรจะใหตัง้คายและ
เมื่อไหรจะใหเคลื่อนยาย พวกเขารักษาคําสัง่
ของพระยาหเวหที่สัง่ผานมาทางโมเสส

แตรเงิน

๑๐ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “ใหทําแตรเงินสองอันสําหรับตัว

เจา ใหเอาเงินมาทุบเป็นแตรสองอันนัน้ แตร
สองอันน้ีเอาไวเปาเรียกคนมาชุมนุมกัน หรือ
เปาบอกใหคนเคลื่อนยายเต็นท ๓ เมื่อเปา
แตรทัง้สองดวยเสียงยาว ใหคนมาชุมนุมกัน
ตอหน าเจาที่ทางเขาเต็นทนัดพบ ๔แตถาเปา
แคอันเดียว ก็ใหพวกผูนํา ที่เป็นหัวหน าของ
ตระกูลตางๆของอิสราเอลมาชุมนุมกันตอ
หน าเจา

๕ เมื่อพวกเจาเปาแตรเสียงสัน้ ใหคายทาง
ตะวัน ออกเคลื่อนที่ ๖ เมื่อพวก เจาเปาแตร
เป็นเสียงสัน้ครัง้ที่สอง ใหคายทางดานใต
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เคลื่อนที่ พวก เขาตองเปาแตรเสียงสัน้เพื่อ
บอกใหพวก เขาเคลื่อนยาย ๗แตเมื่อเจาจะ
เรียกประชุมเจาตองเปาเสียงยาว ไมใชเสียง
สัน้ ๘ ใหพวกลูกชายของอาโรนที่เป็นนักบวช
ทัง้หลายนัน้เป็นคนเปาแตร น่ีเป็นกฎสําหรับ
เจาที่จะใชตลอดไปชัว่ลูกชัว่หลาน

๙ เมื่อเจาตองออกไปทําสงครามกับศัตรู
ที่มาบุกรุกแผน ดินของเจา เจาตองเปาแตร
ทัง้ สองดวยเสียงสัน้ และยาหเวหพระเจา
ของเจาจะไดยินและจะชวยใหเจาปลอดภัย
จากศัตรูของเจา ๑๐ ในเวลาที่พวกเจามีงาน
รื่นเริง งานเทศกาลตางๆและงานฉลองเริ่ม
เดือนใหม ใหพวก เจาเปาแตร เมื่อพวก เจา
ถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสังสรรคบูชา
ของพวก เจา เสียงแตรจะเป็นวิธีที่ทําให
พระเจานึกถึงเจา *เราคือยาหเวหพระเจา
ของพวกเจา”

ชาวอิสราเอลเคลื่อนยายคาย
๑๑ ในวันที่ยี่สิบของเดือนที่สองของปีที่

สอง เมฆไดลอยขึ้นจากเต็นทศักดิส์ิทธิท์ี่
เก็บขอ ตกลง ๑๒ชาวอิสราเอลจึงออกเดิน
ทางจากที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงซี นาย เมฆ
ลอยมาหยุดอยูที่ที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงปา
ราน ๑๓ น่ีจึงเป็นครัง้ แรกที่พวก เขาเคลื่อน
ยาย ตามสัญญาณของพระยาหเวห ที่สัง่ผาน
มาทางโมเสส

๑๔คายแรกที่ออกนําหน าคือคายของยูดาห
มีสามเผาจากคาย น้ี คือเผาของยู ดาห มี
นา โชนลูกชายของอัม มี นา ดับเป็นผูนํากอง
†๑๕ เผาของอิสสาคาร มีเนธันเอลลูกชายของ
ศุ อารเป็นผูนํากอง ๑๖ เผาเศบู ลุนมีเอ ลี อับ
ลูกชายเฮ โลนเป็นผูนํากอง ทัง้หมดเดินอยู
ภายใตกองของตนเอง

๑๗แลวพวก เขาก็ไดรื้อเต็นทศักดิส์ิทธิล์ง
ชาวเกอร โชนและชาวเม รา รีไดแบกเต็นท
ศักดิส์ิทธินั์น้ออกเดินทางเป็นกองตอไป

๑๘ตอจากนัน้เป็นคายของรูเบน มีสามเผา
จากคายน้ี คือเผารูเบน มีเอลีซูรลูกชายเชเด
เออรเป็นผูนํากอง ๑๙ เผาสิเมโอนมีเชลูมิเอล
ลูกชายศรูชิัดดัยเป็นผูนํากอง ๒๐ เผากาด มีเอ
ลียาสาฟลูกชายเดอูเอลเป็นผูนํากอง

๒๑ตอจากนัน้ ก็เป็นพวกชาวโคฮาท พวก
น้ีแบกของศักดิส์ิทธิต์างๆในเต็นทตาม ไป
เพื่อจะไดไปถึงตอนที่เต็นทศักดิส์ิทธิต์ัง้เสร็จ
แลวในที่ใหม

๒๒ตอจากนัน้ก็เป็นคายของเอฟราอิม คาย
น้ีมีสามเผา คือเผาเอ ฟ รา อิม มีเอ ลี ชา มา
ลูกชายของอัมมีฮูดเป็นผูนํากอง ๒๓ เผามนัส
เสห มีกามา ลิ เอลลูกชายของเป ดา ซูรเป็น
ผูนํากอง ๒๔ เผาเบนยามิน มีอาบีดันลูกชาย
ของกิเด โอ นีเป็นผูนํากอง ทัง้หมดเดินอยู
ภายใตกองของตน

๒๕คายที่คอยระวังทายให คือคายของดาน
คาย น้ีมีสามเผา คือเผาดาน มีอา หิเย เซอร
ลูกชายอัม มี ชัด ดัยเป็นผูนํากอง ๒๖ เผาอา
เชอร มีปากีเอลลูกชายของโอครานเป็นผูนํา
กอง ๒๗ เผานัฟ ทา ลี มีอา หิ ราลูกชายของ
เอนั นเป็นผูนํากอง ทัง้หมดก็เดินอยูภายใต
กองของตน

๒๘ เวลาที่ชาวอิสราเอลเคลื่อนยาย พวก
เขาก็เคลื่อนขบวน เป็นกองๆตามลําดับอยาง
น้ี

๒๙ โมเสสพูดกับโฮ บับลูกชายเรอู เอลชาว
มี เดีย น (เรอู เอลเป็นพอตาของโมเสส)
‡วา “พวก เรากําลังเดินทางไปยังสถาน ที่
ที่พระ ยาหเวหบอกวาจะยกใหกับพวก เรา
ไปกับพวก เราสิ เราจะดีกับทาน เพราะ
พระ ยาหเวหสัญญาที่จะใหสิ่งดีๆกับชาว
อิสราเอล”

๓๐แตโฮบับตอบโมเสสวา “ผมไมไปหรอก
ผมจะกลับไปแผน ดินของผม กลับไปหา
ครอบครัวของผม”

๓๑ โมเสสจึงพูดวา “อยาไดทิง้พวก เราไป
เลย เพราะทานรูวาพวก เราควรจะตัง้คายที่

*๑๐:๑๐ พระเจานึกถึงเจา หรือ เพื่อใหทานจดจําพระเจาของทานได
†๑๐:๑๔ กอง หรือ “กลุม” เป็นศัพททางทหารที่แสดงใหเห็นวาอิสราเอลมีการจัดการในรูป
แบบของกองทัพ
‡๑๐:๒๙ เรอู เอลเป็นพอตาของโมเสส ขอความ น้ีอาจเขาใจไดวาโฮบับเป็น “พอตาของ
โมเสส” แตในที่อื่นพอตาของโมเสสถูกเรียกวาเรอเูอล (อพยพ ๒:๑๘) หรือเยโธร (อพยพ ๑๘)
ถาขอความน้ีพูดถึงโฮบับ (ผูวินิจฉัย ๑:๑๖; ๔:๑๑) แลว นาจะแปลวา “การเป็นญาติโดยการ
แตงงาน” ในกรณีนัน้โฮบับก็คือพี่เขยของโมเสส
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ไหนในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง ชวยนําทาง
พวก เราหนอย ๓๒ถาทานไปกับพวก เรา ไม
วาพระยาหเวหใหสิ่งที่ดีๆอะไรกับเรา เราก็จะ
แบงสิ่งดีๆนัน้ใหกับทานดวย”

๓๓พวก เขาจึงเคลื่อนออกจากภูเขาของ
พระ ยาหเวห แลวเดินทางไปเป็นเวลาสาม
วัน ตลอดสามวัน นัน้ นักบวชไดแบกหีบ
ศักดิส์ิทธิท์ี่ใสขอตกลงของพระยาหเวห เดิน
นําหน าพวก เขาอยูตลอดเวลา เพื่อหาที่ที่จะ
ใหพวก เขาตัง้คาย ๓๔ เมฆของพระ ยาหเวห
ลอยอยูเหนือพวก เขาทุก วันตัง้แตออกจาก
คายมา

๓๕ทุก ครัง้ที่หีบศักดิส์ิทธิเ์คลื่อนออกจาก
คาย โมเสสจะพูดวา
“ลุกขึ้นเถิด พระยาหเวห
ใหศัตรูของพระองคกระจัดกระจายไป
ใหคนที่เกลียด ชังพระองค วิ่งหนีพระองค

ไป”
๓๖และทุก ครัง้ที่เขาวางหีบศักดิส์ิทธิล์ง

โมเสสจะพูดวา
“กลับมาเถิด *พระยาหเวห
มาสูชาวอิสราเอลหลายหมื่นคนน้ี”

ประชาชนเริ่มบนอีกครัง้

๑๑ ๑ชาวอิสราเอลเริ่มบนอยางขมขื่น
ตอหน าพระยาหเวห พระองคไดยิน

และโกรธ พระองคจึงสงไฟลงมาเผา ผลาญ
อยูทามกลางพวก เขา และไฟ นัน้ไดเผา
บริเวณแถวๆริมคายหายไปสวนหน่ึง ๒พวก
ประชาชนตางรองขอความชวย เหลือกับ
โมเสส โมเสสไดอธิษฐานกับพระ ยาหเวห
และไฟก็ดับลง ๓ เขาจึงตัง้ชื่อสถานที่นัน้วา
ทา เบราห †เพราะไฟจากพระยาหเวหไดเผา
ผลาญอยูทามกลางพวกเขา

พวกผูนําอาวุโสเจ็ดสิบคน
๔พวกที่ชอบกอปัญหา ‡อยากไดอาหารที่ดี

กวาน้ี และชาวอิสราเอลเองรองไหครํ่าครวญ
อีกครัง้ พวกเขาพูดวา “ใครจะใหเน้ือเรากิน
๕ เราคิดถึงเน้ือปลาที่เราไดกินในอียิปต ไม
ตองจายอะไรเลย ยังมีแตงกวา แตงโม ตน

หอม หัวหอมและกระเทียม ๖แตตอนน้ีชีวิต
ของเราชางแหงแลงเสียเหลือเกิน ไมมีอะไร
เลย นอกจากมา นา น้ี” ๗ (มานามีลักษณะ
เหมือนเมล็ดผักชี มีสีเหมือนยางไม ๘ผูคน
จะไปเก็บรวบรวมมันและนําไปบดดวยโม
หินหรือตําดวยครกและตมในหมอและทํา
เป็นแผนขนมปัง รสชาติเหมือนกับขนมปัง
แผนที่อบกับน้ํามัน ๙ตอนกลางคืน เมื่อ
น้ําคางตกในคาย มานาจะตกลงมาพรอมๆ
กับน้ําคางนัน้)

๑๐ผูคนในแตละตระกูล ตางพากันยืน
อยูหน าเต็นทของตัว เองรองไหครํ่าครวญ
กัน โมเสสไดยินเสียง นัน้ พระ ยาหเวห
โกรธ และโมเสสก็ไมพอใจ ๑๑ โมเสสถาม
พระ ยาหเวหวา “ทําไมพระองคถึงทําให
เกิดปัญหาพวก น้ีกับขาพเจาผูรับ ใชของ
พระองค ทําไมพระองคไมชอบขาพเจา ถึง
ไดใหขาพเจาตองแบกภาระของคนพวก น้ี
ทัง้หมด ๑๒ขาพเจาตัง้ทองพวก น้ีมาหรือ
ขาพเจาคลอดพวก น้ีมาหรือ พระองคถึงได
พูดกับขาพเจาวา ‘อุมพวก เขาไวแนบอก
เหมือนคนเลีย้งที่อุมเด็กทารกไว’ เพื่อนํา
พวก เขาไปยังดินแดนที่พระองคไดสัญญาไว
กับบรรพบุรุษของพวก เขา ๑๓ เมื่อพวก เขา
มารองครํ่าครวญตอหน าขาพเจา พูดวา ‘ให
เน้ือ สัตวพวก เรากินหนอย’ แลวขาพเจา
จะไปหาเน้ือ สัตวจากที่ไหนมาใหคนพวก น้ี
๑๔ลําพังขาพเจาคน เดียว ไมสามารถแบก
คนเหลา น้ีไดทัง้หมดหรอก มันมากเกินไป
สําหรับขาพเจา ๑๕ถาพระองคจะทําอยาง น้ี
กับขาพเจา ฆาขาพเจาเลยดีกวา ถาพระองค
พอใจขาพเจา ก็ใหขาพเจาตายไปดี กวา จะ
ไดไมตองเจอกับปัญหาพวกน้ีอีกตอไป”

๑๖พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ไป
รวบรวมผูอาวุโสของอิสราเอลมาใหเราเจ็ด
สิบคน เอาคนที่เจารูวาเป็นผูอาวุโส และผูนํา
ของประชาชน แลวพาพวก เขามาที่เต็นท
นัด พบ และใหพวก เขายืนอยูที่ นัน่กับเจา
๑๗แลวเราจะลงมาและพูดกับเจาที่ นัน่ พระ
วิญญาณที่อยูกับเจาน้ี เราจะเอาสวนหน่ึงไป
ใหกับพวก เขา พวก เขาจะชวยแบกภาระ

*๑๐:๓๖ กลับมาเถิด อาจจะแปลไดอีกวา “พักผอนเถิด”
†๑๑:๓ ทาเบราห ชื่อน้ีหมายถึงการเผาไหม
‡๑๑:๔ พวกที่ชอบกอปัญหา คนกลุมน้ีอาจหมายถึงชาวตางชาติที่อยูรวมกับชาวอิสราเอล
เมื่อครัง้ออกจากแผนดินอียิปต
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ของประชาชนกับเจา เพื่อเจาจะไดไมตอง
แบกคนเดียว

๑๘ ใหบอกกับประชาชนวา ‘ชําระตัวของ
เจาใหบริสุทธิส์ําหรับวันพรุง น้ี พรุง น้ีเจาจะ
ไดกินเน้ือ เพราะเจาไดรองครํ่าครวญตอ
หน าพระ ยาหเวหวา “ใครจะเอาเน้ือมาให
พวก เรากิน อยูที่อียิปตดีกวาน้ีเยอะเลย”
พระยาหเวหจะใหเน้ือกับพวกทาน และพวก
ทานจะไดกินมัน ๑๙ทานจะไมไดกินแควัน
สองวันหรือหาวัน หรือสิบวันหรือยี่สิบวัน
เทานัน้ ๒๐แตทานจะไดกินตลอดทัง้ เดือน
จนมันทะลักออกมาทางจมูก ทานจะกินจน
ขยะแขยงไปเลย มันจะเป็นอยาง น้ี เพราะ
ทานปฏิเสธพระ ยาหเวหที่อยูทามกลางทาน
และมารองครํ่าครวญตอ หน าพระองควา
“ทําไมเราถึงตองออกมาจากอียิปตกัน”’”

๒๑ โมเสสพูดวา “มีทหารเดินเทาตัง้หก
แสนคนอยูกับขาพเจาที่ น่ี แตพระองคยังพูด
วา ‘เราจะใหเน้ือ สัตวกับพวก เขากินกันทัง้
เดือน’ ๒๒ถึงฆาแกะและวัวหมดทัง้ ฝูง ก็ยัง
ไมพอใหพวก เขากินเลย ถึงจับปลามาหมด
ทะเล ก็ยังไมพอเลีย้งพวกเขาเลย”

๒๓พระยาหเวหพูดกับโมเสสวา “เจาคิดวา
มือของพระยาหเวหสัน้ไปหรือยังไง เดี๋ยวเจา
จะไดเห็นวาสิ่งที่เราพูดนัน้จะเกิด ขึ้นกับ เจา
ไหม”

๒๔ โมเสสออกไปบอกกับประชาชนวาพระ
ยาหเวหพูดอะไร โมเสสไดรวบรวมผูอาวุโส
ของอิสราเอลมาเจ็ดสิบคน โมเสสใหพวกเขา
มายืนอยูรอบๆเต็นท ๒๕แลวพระยาหเวหได
ลงมาในเมฆ และพูดกับโมเสส พระองคเอา
วิญญาณบางสวนที่อยูกับโมเสส ไปใสไวในผู
อาวุโสทัง้เจ็ดสิบคนนัน้ เมื่อพระวิญญาณเขา
ไปอยูในตัวพวกเขา พวกเขาก็ตะโกนพระคํา
ออกมาดวยความยินดี *แตหลังจาก นัน้พวก
เขาก็ไมเคยทําอยางนัน้อีกเลย

๒๖ยังมีผูอาวุโสสองคนที่ไมไดมา แตยังคง
อยูในคาย คนหน่ึงชื่อเอ ลดา ด อีกคนชื่อ

เม ดาด พระ วิญญาณก็เขาไปอยูในตัวพวก
เขา พวกเขาก็อยูในกลุมของผูอาวุโสทัง้เจ็ด
สิบคน นัน้ดวย แตพวก เขาไมไดไปที่เต็นท
ดังนัน้ พวกเขาจึงตะโกนพระคําออกมาดวย
ความยินดีอยูในคาย ๒๗ชายหนุมคนหน่ึงวิ่ง
ออกมาบอกกับโมเสสวา “เอ ลดา ดและเม
ดาดกําลังตะโกนพระคําดวยความยินดีอยูใน
คาย”

๒๘ โย ชู วาลูกชายของนูน พูดกับโมเสสวา
“โมเสส นายทาน หยุดพวก เขาเถิด” โย ชู
วา เป็นผูชวยของโมเสสตัง้แตโยชูวายังเป็น
หนุม †

๒๙แตโมเสสพูดกับโย ชู วาวา “อิจฉาแทน
เราหรือ เราอยากจะใหคนของพระ ยาหเวห
ทุก คนตะโกนพระ คําออกมาดวยความยินดี
เราอยากใหพระ ยาหเวหใสพระ วิญญาณลง
ในตัวพวก เขา” ๓๐แลวโมเสสและผูอาวุโส
ของอิสราเอลก็กลับเขาคาย

นกคุมมาถึง
๓๑มีลมพัดมาจากพระ ยาหเวห และไดพา

เอานกคุมมาจากทะเลมาตกกระจัดกระจาย
อยูรอบคาย มีนกคุมมากมายทัว่ทุก ทิศ มี
ระยะทางยาวเทากับคนเดินหน่ึงวัน และมัน
ตกทับถมกันสูงถึงสองศอก ‡๓๒ผูคนตาง
ออกไปเก็บนกคุมพวกนัน้ตลอดทัง้วันทัง้คืน
ไปจน กระทัง่ถึงอีกวันหน่ึงเต็มๆ พวก เขา
เก็บไดอยางน อยคนละสอง พันสอง รอยลิตร
¶พวกเขาตากนกคุมไปทัว่คาย

๓๓ ในระหวางที่เน้ือยังอยูระหวางฟัน ยัง
ไมทันกัดกินกันเลย พระยาหเวหก็โกรธพวก
เขา พระองคทําใหพวก เขาเป็นโรคระบาด
อยางรายแรง ๓๔พวกเขาจึงตัง้ชื่อสถานที่นัน้
วา ขิบ โรท-หัทธา อา วาห §เพราะที่นัน่พวก
เขาไดฝัง ศพของคนที่กระหายอยากกินเน้ือ
สัตว

*๑๑:๒๕ ตะโกนพระคําออกมาดวยความยินดี ปกติจะหมายถึง “พูดแทนพระเจา” แตใน
ที่น้ีนาจะหมายความวา “พระวิญญาณไดเขาควบคุมคนเหลาน้ีดวยวิธีพิเศษ”
†๑๑:๒๘ ตัง้แตโยชูวายังเป็นหน ุม คําน้ีอาจจะแปลวา “เป็นผูหน่ึงที่ไดรับเลือกมา”
‡๑๑:๓๑ สองศอก หรือ ๑ เมตร
¶๑๑:๓๒ สองพันสองรอยลิตร หรือ ๑๐ โฮเมอร
§๑๑:๓๔ ขิบโรท-หัทธาอาวาห หมายถึงหลุมฝังศพของความกระหายอยาก
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๓๕ประชาชนออกเดิน ทางจากขิบ
โรท-หัทธา อา วาหไปถึงฮา เซ โรท และพวก
เขาก็พักอยูที่นัน่
มิเรียมและอาโรนบนเกี่ยวกับโมเสส

๑๒ ๑มิ เรียมและอา โรนพูดตอ ตาน
โมเสส เพราะผู หญิงชาวเอธิโอเปีย

ที่โมเสสแตงงานดวย และโมเสสก็แตงงาน
กับผู หญิงชาวเอธิโอเปียนัน้จริง ๒พวก เขา
พูดวา “พระ ยาหเวหพูดผานโมเสสคนเดียว
หรือยัง ไง พระองคพูดผานเราดวยไมใช
หรือ” พระ ยาหเวหไดยินที่เขาพูด ๓ โมเสส
เป็นคนที่ถอมตัวมาก ถอมกวาใครๆในโลกน้ี
๔ ในทันใด นัน้เอง พระยาหเวหพูดกับโมเสส
อา โรนและมิ เรียมวา “พวก เจาทัง้ สามคน
ออกมาที่เต็นทนัดพบ”
พวก เขาทัง้ สามคนไดออกมาที่เต็นท

๕พระ ยาหเวหลงมาในเสาเมฆ และมาหยุด
อยูที่ทาง เขาเต็นท แลวพระองคก็รองเรียก
วา “อา โรนและมิ เรียม” ทัง้ สองคนออกมา
๖พระองคพูดวา “ฟังเราใหดี ตอนที่มีผู พูด
แทนพระเจาทามกลางเจา เรา ยาหเวห จะ
แสดงตัวของเราใหกับเขาเห็นในนิมิต เรา
จะพูดกับเขาในความ ฝัน ๗แตสําหรับโมเสส
ผูรับ ใชของเรา มันไมไดเป็นอยาง นัน้ เรา
ฝากทัง้ครัวเรือนของเราไวกับเขา ๘ เวลาเรา
พูดกับเขา เราไดพูดกับเขาตอหน า และบอก
เขาชัดเจนถึงสิ่งที่เราจะใหเขาทํา ไมตองใช
เรื่อง เลาตางๆที่มีความหมายแอบแฝงอยู
และเขาสามารถมอง เห็นรูป ลักษณของพระ
ยาหเวหไดโดยตรง พวกเจากลาดียังไงถึงได
มาพูดตอตานโมเสสผูรับใชของเรา”

๙พระยาหเวหโกรธพวกเขา และพระองค
ก็จากไป ๑๐ เมื่อเมฆลอยไปจากเต็นท ก็
มีเกร็ดขาวๆเหมือนหิมะโผลขึ้นมาตาม
ผิวหนังของมิ เรียม เมื่ออา โรนหันมาที่มิ
เรียม ก็เห็นเกร็ดสีขาวบนตัวนาง

๑๑อาโรนจึงพูดกับโมเสสวา “เจานายของ
เรา อยาไดลงโทษพวก เราเลย ที่เราไดทํา
บาปโงๆลงไป ๑๒ขออยาใหนางเป็นเหมือน
เด็กที่ตายตอนคลอดแลวเน้ือแหวงไปครึ่ง
หน่ึงเลย”

๑๓ โมเสสรองขอตอพระยาหเวห “พระเจา
ขอไดโปรดชวยรักษานางดวยเถิด”

๑๔พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ถาพอ
ของนางถุยน้ําลายใสหน านาง นางจะรูสึก
อับอายไปถึงเจ็ดวันใชไหม ถาอยางนัน้ใหไล
นางออกไปอยูนอกคายเจ็ด วัน หลังจากนัน้
ก็ใหนํานางกลับมาได”

๑๕พวก เขาจึงนําตัวมิ เรียมออกไปไวนอก
คายเป็นเวลาเจ็ด วันและประชาชนก็ไมได
เดินทางตอ รอจนนํามิ เรียมกลับมา ๑๖หลัง
จากนัน้ประชาชนก็ออกจากฮาเซโรท และไป
ตัง้คายที่ที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงปาราน

เหลาผูสอดแนมไปคานาอัน
(ฉธบ. ๑:๑๙-๓๓)

๑๓ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “สงคนของเจาออกไปสํารวจแผน

ดินคานาอัน แผนดินที่เราจะใหกับประชาชน
ชาวอิสราเอล พวก เจาตองสงผูนําคนหน่ึง
ของแตละเผาเขาไป”

๓ โมเสสจึงสงพวก น้ีไปจากที่เปลา เปลี่ยว
แหงแลงปาราน ตามคําสัง่ของพระยาหเวห
ทุก คนลวนเป็นผูนําของประชาชนชาว
อิสราเอล ๔ตอไปน้ีเป็นรายชื่อของพวกเขา
ชัมมุอาลูกชายศักเกอร จากเผาของรูเบน
๕ชาฟัทลูกชายโฮรี จากเผาของสิเมโอน
๖คาเลบลูกชายเยฟุนเนห จากเผาของยูดาห
๗อิกาลลูกชายโยเซฟ จากเผาของอิสสาคาร
๘ โฮเชยาลูกชายนูน จากเผาของเอฟราอิม
๙ ปัลทีลูกชายราฟู จากเผาของเบนยามิน
๑๐กัดเดียลลูกชายโสดี จากเผาของเศบูลุน
๑๑กัดดีลูกชายสุสี จากเผาของโยเซฟ ซึ่งมา
จากเผาของมนัสเสห

๑๒อัมมีเอลลูกชายเกมัลลี จากเผาของดาน
๑๓ เสธูรลูกชายมีคาเอล จากเผาของอาเชอร
๑๔นาบีลูกชายโวฟสี จากเผาของนัฟทาลี
๑๕ เกอูเอลลูกชายมาคี จากเผาของกาด

๑๖ทัง้หมด นัน้เป็นรายชื่อของคนที่โมเสส
สงออกไปสอดแนม *แผนดินนัน้ (โมเสสได
เปลี่ยนชื่อโฮ เชยาลูกชายของนูนเป็นโยชู วา
†)

*๑๓:๑๖ สอดแนม แอบสืบความลับหรือสํารวจดูกําลังฝายตรงขาม
†๑๓:๑๖ โยชูวา แปลวา “พระยาหเวหชวยใหรอด” ในสําเนาพระคัมภีรเดิมฉบับภาษากรีก
ใชคําวา “เยซู” ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือ มัทธิว ๑:๒๑
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๑๗ตอนที่โมเสสกําลังจะสงพวก เขาไป
สํารวจดินแดนคานาอัน โมเสสพูดวา “ไปที่
เน เกบและขึ้นไปที่แถบเนิน เขา นัน้ ๑๘ ไปดู
วาแผนดินนัน้เป็นอยางไร ใหดูวาคนที่อาศัย
อยูที่นัน่แข็งแรงหรือออนแอ ใหดูวาพวกเขา
มีจํานวนมากหรือน อย ๑๙ ใหดูวาแผน ดินที่
พวก เขาอาศัยอยูเป็นอยางไร ดีหรือไมดี
ใหดูวาเมืองที่พวก เขาอยูนัน้เปิดโลงหรือมี
กําแพงลอม รอบ ๒๐ ใหดูวาแผน ดินนัน้อุดม
สมบูรณหรือฝืดเคือง และใหดูวามีตนไมหรือ
เปลา พยายามเอาผลไมจากดินแดนนัน้กลับ
มาดวย” (ชวงน้ีเป็นหน าองุนสุกพอดี)

๒๑พวก เขาจึงไปสํารวจดิน แดน นัน้ จาก
ที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงศินถึงเรโหบและ
เลโบ ฮามั ท ๒๒พวก เขาขึ้นไปที่เน เกบและ
มาถึงเมืองเฮ โบ รน ซึ่งมีตระกูลของอา หิม
าน เช ชัยและทัล มัย ลูก หลานของอา นาค
อยูที่ นัน่ (เมืองเฮ โบ รนสรางกอนเมืองโศ
อันในประเทศอียิปตอยูเจ็ด ปี) ๒๓แลวพวก
เขาก็มาถึงหุบเขาเอ ช โคล *พวก เขาไดตัด
องุนพรอมกิ่งมาพวงหน่ึง แลวเอาคานสอด
หามกันมาสองคน พวก เขาแบกมะเดื่อและ
ทับทิมมาดวย ๒๔พวกเขาเรียกสถานที่นัน้วา
หุบเขาเอ ช โคล เพราะมันเป็นสถานที่ที่ชาว
อิสราเอลไปตัดเถาองุนนัน้มา

๒๕หลัง จากสํารวจดิน แดนนัน้ไดสี่ สิบ
วัน พวก เขาก็กลับมาที่คาย ๒๖พวก เขามา
หาโมเสส อา โรนและชุมชนชาวอิสราเอล
ทัง้หมดในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงปาราน ที่เค
เดช แลวพวกเขาไดรายงานใหโมเสส อาโรน
รวมทัง้คนในชุมชนฟัง พวกเขาไดเอาผลไม
ที่เก็บมาไดมาใหดู ๒๗พวก เขาบอกโมเสสวา
“พวก เราไดเขาไปในแผน ดินที่ทานไดสง
พวก เราไปมาแลว มันเป็นดิน แดนที่อุดม
สมบูรณ †และน่ีคือผล ไมของมัน ๒๘แต
ประชาชนที่อยูที่ นัน่แข็ง แรง เมืองตางๆก็มี

กําแพงขนาด ใหญลอม รอบ พวก เรายังเห็น
ชาวอานาค ‡ที่นัน่ดวย ๒๙ชาวอามาเลคอาศัย
อยูในแผนดินเนเกบ ชาวฮิตไทต ชาวเยบุส
และชาวอา โม ไรตอาศัยอยูตามแถบเนิน เขา
สวนชาวคานา อันอาศัยตามชายฝ่ังทะเลและ
ริมฝ่ังแมน้ําจอรแดน”

๓๐คา เลบบอกใหประชาชนที่อยูใกลโมเสส
เงียบลง และเขาก็พูดวา “เราควรจะบุกขึ้น
ไปยึดเอาแผน ดิน นัน้มาเป็นของเรา เพราะ
เราจะชนะมันแน”

๓๑แตคนอื่นที่ขึ้นไปกับคา เลบดวยพูด
วา “พวก เราสูพวกมันไมไดแน เพราะพวก
มันแข็ง แรงกวาเรามาก” ๓๒พวก น้ีเอาแต
ขาวรายมารายงานใหประชาชนอิสราเอลฟัง
เกี่ยว กับแผน ดินที่พวก เขาไปสํารวจมา นัน้
พวกเขาพูดวา “แผนดินที่พวกเราไปสํารวจ
มานัน้ เป็นแผน ดินที่กินคนที่อาศัยอยูที่นัน่
¶แถมคนที่เราเห็นที่นัน่ ก็ตัวใหญเทา ยักษ
๓๓พวก เราเห็นชาวเนฟิล §ที่นัน่ดวย (ลูก
หลานของอา นาคก็มาจากเนฟิล) พวก เรา
รูสึกเหมือนตัวเองเป็นตัก๊แตน และพวกเขา
ก็เห็นเราเหมือนตัก๊แตนดวย”

ประชาชนเริ่มบนอีกครัง้

๑๔ ๑พวกประชาชนตางโห รองเสียง
ดังและในคืน นัน้พวก เขาก็รอง หม

รองไหกัน ๒ประชาชนชาวอิสราเอลทัง้หมด
บนตอวาโมเสสและอา โรน พวก เขาทัง้หมด
พูดกับโมเสสและอา โรนวา “นาจะปลอยให
พวก เราตายในแผน ดินอียิปตหรือไม ก็ทิง้
ใหพวก เราตายในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง น้ี
๓พระยาหเวหพาพวกเรามาที่แผนดินน้ี เพื่อ
มาลมตายดวยดาบทําไมกัน แลวเมียและ
ลูกๆของพวก เราก็จะถูกจับไป อยาง น้ีพวก
เรากลับไปอียิปตไมดีกวาหรือ”

*๑๓:๒๓ เอชโคล คําน้ีในภาษาฮีบรูมีความหมายวา “พวงองุน”
†๑๓:๒๗ ดินแดนที่อุดมสมบูรณ หรือแปลตรงๆไดวา “ดินแดนที่เต็มไปดวนน้ํานมและน้ํา
เชื่อมผลไมไหลอยู”
‡๑๓:๒๘ ชาวอานาค คนเหลาน้ีมีชื่อเสียงในดานการเป็นนักรบที่ตัวใหญและมีพลังมาก
¶๑๓:๓๒ กินคนที่อาศัยอยูที่น่ัน อาจเป็นการพูดแสดงถึงความไมปลอดภัยของดินแดนนัน้
ซึ่งก็คือสงครามระหวางคนในแผนดินนัน้หรือระหวางคนในแผนดินกับชนชาติอื่น
§๑๓:๓๓ ชาวเนฟิล ครอบครัวที่มีชื่อเสียงในการเป็นนักตอสูที่ตัวใหญและมีพลังมาก (ดู
ปฐมกาล ๖:๒๔)
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๔พวก เขาพูดกันวา “ใหพวก เราเลือก
หัวหน าคนใหม มานําพวก เรากลับไปอียิปต
กันดีกวา”

๕ โมเสสและอา โรนกมลงกับพื้น ตอ หน า
ชาวอิสราเอลที่ชุมนุมกันอยูที่ นัน่ ๖ โย ชู วา
ลูกชายของนูนและคา เลบลูกชายเย ฟุน
เนห สองคนน้ีที่ไดไปสํารวจดินแดนแหงนัน้
ดวย ทัง้ สองคนก็โกรธฉีก เสื้อผา *ของตน
ออก ๗ทัง้ สองพูดกับชาวอิสราเอลที่ชุมนุม
กันอยูวา “แผนดินที่พวก เราเดินทางเขาไป
สํารวจนัน้เป็นแผนดินที่ดีมากจริงๆ ๘ถาพระ
ยาหเวหพอใจพวกเรา พระองคจะนําพวกเรา
เขาในแผน ดิน นัน้ และพระองคจะยกแผน
ดิน นัน้ใหกับพวก เรา เป็นแผน ดินที่อุดม
สมบูรณ ๙ดังนัน้ อยาไดกบฏตอพระยาหเวห
เลย และไมตองกลัวคนในแผน ดินนัน้ดวย
เพราะพวกมันเป็นเหยื่อของพวกเรา และสิ่ง
ที่ป องกันพวกมันก็ไมมีแลว แตพระยาหเวห
อยูกับพวกเรา อยากลัวพวกมันเลย”

๑๐คนที่ชุมนุมกันนัน้ขูวาจะเอาหินขวาง
เขาทัง้ สอง แลวรัศมีของพระ ยาหเวห ก็
ปรากฏขึ้นที่เต็นทนัด พบ ตอ หน าชาว
อิสราเอลทัง้หมด ๑๑พระ ยาหเวหพูดกับ
โมเสสวา “พวก น้ีจะดู หมิ่นเราไปอีกนานแค
ไหน พวก เขาจะไมไวใจเราไปอีกนานแค
ไหน ทัง้ๆที่เราไดแสดงการอัศจรรยมากมาย
ใหพวก เขาเห็นแลว ๑๒ เราจะใหเกิดโรค
ระบาดราย แรงกับพวก เขาและเราจะทําลาย
พวกเขา และเราจะทําใหเจาเป็นชนชาติที่ยิ่ง
ใหญและเขมแข็งกวาคนพวกน้ี”

๑๓ โมเสสพูดกับพระ ยาหเวหวา “ถา
พระองคทําอยาง น้ี ชาวอียิปตจะไดยินเกี่ยว
กับเรื่อง น้ี เพราะพระองคใชฤทธิอ์ํานาจของ
พระองคนําประชาชนเหลา น้ีออกมาจาก
ทามกลางพวก เขา ๑๔ชาวอียิปตจะบอก
กับคนที่อาศัยอยูบนแผน ดิน น้ี พวก เขาก็
รูอยูแลววาพระองค พระ ยาหเวห ไดอยู
ทามกลางคนพวก น้ี และรูอีกวาพระองค
พระ ยาหเวหไดปรากฏใหคนพวก น้ีเห็นดวย
ตาเปลา พวก เขารูวาเมฆของพระองคอยู
เหนือคนพวก น้ี พวก เขาก็รูวาในเวลากลาง
วัน พระองคนําหน าคนพวก น้ีในเสาเมฆ
สวนในเวลากลางคืนพระองคนําหน าคน
พวก น้ีในเสาไฟ ๑๕ถาพระองคฆาคนพวก น้ี

ทัง้หมด ชนชาติทัง้ หลายที่ไดยินเกี่ยว กับ
พระองคก็จะพูดกันวา ๑๖ ‘เป็นเพราะพระ
ยาหเวหไมสามารถนําคนพวก น้ีเขาไปใน
แผน ดินที่พระองคไดสัญญาไวกับพวก เขา
พระองคจึงฆาพวก เขาเสียในที่เปลา เปลี่ยว
แหงแลง’

๑๗ตอน น้ีขอ ใหฤทธิอ์ํานาจของพระ
ยาหเวหยิ่ง ใหญ เหมือนกับที่พระองคไดพูด
ไว ๑๘พระองคพูดวา ‘เรา ยาหเวหโกรธชา
แตเรามีความรักยิ่งใหญ เราอภัยใหกับคนที่
ทําบาปและแหกกฎ แตเราจะไมเวนโทษให
ทัง้หมด เราจะลงโทษคนพวกนัน้ รวมทัง้ลูก
หลาน เหลน ของเขาดวย สําหรับความผิด
บาปที่พวกเขาทํา นัน้’ ๑๙ดัง นัน้ ไดโปรดให
อภัยบาปของคนพวก น้ี ดวยความรักอันยิ่ง
ใหญของพระองค เหมือนกับที่พระองคได
อภัยใหกับพวกเขาตัง้แตตอนที่พวกเขาออก
จากอียิปตมาจนถึงเดี๋ยวน้ี”

๒๐พระ ยาหเวหพูดวา “เราจะอภัยให
ตามที่เจาขอ ๒๑ เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน
และโลกทัง้ ใบ น้ีปกคลุมดวยรัศมีของพระ
ยาหเวหอยางแนนอนขนาดไหน ก็ใหแนใจ
ขนาด นัน้เลยวา เราสัญญาวา ๒๒คนพวก น้ี
ทัง้หมดที่ไดเห็นรัศมีของเราและเหตุการณ
อันมหัศจรรยของเรา ที่เราไดทําในอียิปต
และในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง และไดลองดี
กับเราถึงสิบ ครัง้และไมเชื่อ ฟังเรา ๒๓คน
พวก น้ีทัง้หมดจะไมไดเห็นแผน ดินที่เราได
สัญญาไวกับบรรพบุรุษของพวกเขา รวมทัง้
คนพวก นัน้ทุกคนที่ไมเคารพยําเกรงเรา จะ
ไมไดเขาไปในแผนดิน นัน้ดวย ๒๔แตเพราะ
คา เลบผูรับ ใชเรา คิดแตก ตางจากคนพวก
นัน้ และติดตามเราทุกอยาง เราจะนําเขาเขา
ไปในแผน ดินที่เขาเคยเขาไปแลว และลูก
หลานของเขาก็จะไดครอบครองแผน ดิน นัน้
๒๕ชาวอามาเลคและชาวคานาอันอาศัยอยูใน
หุบเขา ดัง นัน้ในวันพรุง น้ี ใหเดินทางกลับ
เขาไปในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง โดยใชเสน
ทางที่มุงสูทะเลแดง”

พระยาหเวหลงโทษประชาชน
๒๖พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา โรน

วา ๒๗ “ไอพวกชัว่ ชา น้ีจะบนตอวาเราไปอีก
นานแค ไหน เราไดยินเสียงบนของพวกชาว

*๑๔:๖ ฉีกเสือ้ผา เป็นวิธีที่พวกเขาแสดงความโกรธ
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อิสราเอลที่บนตอวาเรา ๒๘ ใหบอกพวกมันวา
‘พระยาหเวหบอกวา “เรามีชีวิตอยูแนขนาด
ไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน้เลยวา เราจะทํากับ
เจาเหมือนกับที่เจาไดบนใสหูเรา ๒๙พวกเจา
จะตายในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงน้ี พวก เจา
ทุก คนที่ไดนับไวแลว ทุก คนที่มีอายุตัง้แต
ยี่สิบปีขึ้นไปที่ไดบนตอวาเรา ๓๐ เจาจะไมได
เขาไปในแผน ดินที่เราไดสัญญาไววาจะให
เจาเขาไปอยู ยกเวนคาเลบลูกชายของเยฟุน
เนหและโย ชู วาลูกชายของนูน ๓๑และลูกๆ
ของเจาที่เจาบอกวาจะถูกจับตัวไป เราจะพา
พวก เขาเขาไปในแผน ดิน นัน้ และพวก เขา
จะรูจักแผน ดินที่พวก เจาปฏิเสธ ๓๒แตพวก
เจาจะตองตายอยูในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงน้ี

๓๓ลูกๆของพวก เจาจะเป็นคนเลีย้งแกะใน
ที่เปลา เปลี่ยวแหงแลงเป็นเวลาสี่ สิบปี พวก
เขาจะตองทนทุกข ทรมานเพราะความไม
ซื่อสัตยของพวก เจา จนกวาพวก เจาจะตาย
กันหมดในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง ๓๔พวก
เจาจะตองทน ทุกขเพราะบาปของพวก เจา
เป็นเวลาสี่ สิบปี ซึ่งเทากับจํานวนสี่ สิบวันที่
พวก เจาเขาไปสํารวจแผนดิน นัน้ หน่ึง ปีตอ
หน่ึงวัน แลวเจาจะไดรูวาเมื่อเราขัดขวางเจา
นัน้ มันจะเป็นอยางไร”’ *

๓๕ เรา ยาหเวห ไดพูดไวแลววา เราจะทํา
อยาง น้ีกับไอ พวกชัว่ ชา น้ีทุก คน ที่ไดมา
ชุมนุมกันตอตานเรา พวกมันทุกคนจะตอง
ตายในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงน้ี”

๓๖พวกผูชายที่โมเสสสงเขาไปสํารวจแผน
ดินนัน้ ไดกลับมา และรายงานเกี่ยวกับแผน
ดินนัน้อยางเสียๆหายๆทําใหผูคนทัง้หมดบน
ตอวาพระ ยาหเวห ๓๗พระ ยาหเวหไดทําให
ผูชายพวกน้ีที่ไดรายงานเกี่ยวกับแผนดินนัน้
อยางเสียๆหายๆตายหมดดวยโรค ระบาด
๓๘ผูชายทัง้หมดที่เขาไปสํารวจแผน ดินนัน้
มีแตโยชูวาลูกชายของนูนและคาเลบลูกชาย
เยฟุนเนหเทานัน้ที่ยังมีชีวิตอยู

ประชาชนพยายามบุกเขาคานาอัน
(ฉธบ. ๑:๔๑-๔๖)

๓๙ เมื่อโมเสสบอกเรื่อง น้ีกับชาวอิสราเอล
ทุก คน พวก เขาเศรา โศกเสียใจมาก ๔๐ วัน

ตอมา พวกเขาตื่นแตเชาตรู และเริ่มตรงไป
ที่ยอดเนินเขานัน้ พวกเขาพูดวา “เราอยูที่
น่ีแลว พวก เราจะขึ้นไปยังสถาน ที่ที่พระ
ยาหเวหไดสัญญาไว เพราะพวก เราไดทํา
บาปไปแลว”

๔๑ โมเสสจึงพูดวา “ตอน น้ีทําไมพวกทาน
ถึงขัดคําสัง่ของพระยาหเวห มันจะไมสําเร็จ
หรอก ๔๒อยาขึ้นไปเลย พวก ทานจะไดไม
ถูกฟาด ฟันจนพาย แพตอ หน าศัตรู เพราะ
พระ ยาหเวหไมไดอยูทามกลางพวก ทาน
๔๓ เพราะพวกชาวอามาเลคและชาวคานาอัน
จะตอสูกับทานที่ นัน่ และพวกทานจะถูกฆา
ฟันลม ลง เพราะพวก ทานไดหันไปจากพระ
ยาหเวห และพระยาหเวหก็จะไมอยูกับพวก
ทาน”

๔๔แตพวก เขายังคงดื้อ ดึง ขึ้นไปบนยอด
เนินเขานัน้ แมวาหีบศักดิส์ิทธิท์ี่ใสขอตกลง
ของพระ ยาหเวห และโมเสสยังไมไดออก
ไปจากคาย ๔๕ชาวอา มาเล คและชาวคา นา
อันที่อาศัยอยูแถบเนิน เขา นัน้ตางกรูกันลง
มา และเขาโจมตีพวก ชาวอิสราเอลจนแตก
กระเจิงไปถึงโฮรมาห

กฎเกี่ยวกับการถวาย

๑๕ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “ใหบอกกับคนอิสราเอลวา เมื่อ

เจาเขาไปในแผนดินที่เจาจะไปอาศัยอยู เป็น
แผน ดินที่เรายกใหกับเจา นัน้ ๓ เจาตองเอา
ของ ถวายที่มาจากฝูงวัวหรือฝูงแกะมาถวาย
พระยาหเวห ไมวาจะเป็นเครื่องเผาบูชา หรือ
เครื่องสัตวบูชาตางๆที่เอามาแกบน หรือเป็น
เครื่องบูชาที่สมัคร ใจเอามาเอง หรือเอามา
ตอนมีงานเทศกาลตางๆตามปกติ เพื่อเป็น
ของขวัญอันมีกลิ่นหอมใหกับพระยาหเวห

๔คนที่ถวายเครื่องบูชาใหกับพระ ยาหเวห
จะตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ดพืชดวย คือ

*๑๔:๓๔ เมื่อเรา … เป็นอยางไร หรืออาจจะแปลไดวา “เมื่อเจาขัดขวางเรานัน้ มันจะเป็น
อยางไร”
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แป งอยางดีสองลิตร *ผสมน้ํามันมะกอกหน่ึง
ลิตร †

๕ เจาตองถวายเหลา องุนหน่ึงลิตรเป็น
เครื่องดื่มบูชาดวย พรอมกับเครื่องเผาบูชา
และเครื่องสัตวบูชา เหลา องุนหน่ึงลิตร
สําหรับแกะหน่ึงตัว

๖หรือในกรณีที่เป็นแกะตัวผู เจาตอง
ถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชดวย คือแป ง
อยางดีสี่ลิตรครึ่ง ‡ผสมน้ํามันมะกอกหน่ึง
ลิตร ๗และเจาตองถวายเหลา องุนหน่ึงลิตร
เป็นเครื่องดื่มบูชา เป็นกลิ่นหอมใหกับพระ
ยาหเวห

๘ เมื่อเจาถวายวัวรุนตัวหน่ึงจากฝูงเป็น
เครื่องเผาบูชา หรือเครื่องสัตวบูชาแกบน
หรือเครื่องสังสรรคบูชาตอพระยาหเวห ๙ เจา
ตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชพรอมกับ
วัวรุนตัวนัน้ดวย คือแป งอยางดีหกลิตรครึ่ง
¶ผสมน้ํามันมะกอกหน่ึงลิตรครึ่ง §๑๐ เจา
ตองถวายเหลาองุนหน่ึงลิตรครึ่ง เป็นเครื่อง
ดื่มบูชา น่ีจะเป็นของ ขวัญอันมีกลิ่นหอมให
กับพระ ยาหเวห ๑๑ วัวตัวผูแตละตัว หรือ
แกะตัวผูแตละตัว หรือแกะหรือแพะแตละ
ตัวที่เอามาถวาย ตองเตรียมอยาง น้ีทัง้หมด
๑๒ ไมวาเจาจะเอาสัตวมาถวายเทา ไหรก็ตาม
เจาจะตองทําอยาง น้ีกับสัตวแตละตัว ไมวา
จะมากแคไหนก็ตาม

๑๓ประชาชนชาวอิสราเอลจะตองทําอยาง
นัน้ เมื่อถวายพวกของ ขวัญอันมีกลิ่นหอม
ใหกับพระ ยาหเวห ๑๔ตอจาก น้ีไป เมื่อชาว
ตาง ชาติคนหน่ึงที่อาศัยอยูรวมกับพวก เจา
อยากจะถวายพวกของขวัญ ที่มีกลิ่นหอมให
กับพระยาหเวห เขาก็จะตองทําเหมือนกับที่
เจาทํา ๑๕มันจะมีแคกฎเดียวสําหรับเจาและ
คนตางดาวที่อยูกับเจา กฎ น้ีจะใชตลอดไป
ตลอดชัว่ ลูกชัว่ หลานของเจา เพราะในสาย
ตาของพระ ยาหเวห เจาและชาวตาง ชาติก็
เหมือนกัน ๑๖ เจาและชาวตางชาติที่อาศัยอยู
กับเจาจะใชกฎและระเบียบเดียวกัน”

๑๗พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๘ “ให
บอกประชาชนชาวอิสราเอลวา ‘เมื่อเจาเขา
ไปในแผนดินที่เรากําลังนําเจาไป ๑๙และเมื่อ
เจากินอาหารจากแผน ดิน นัน้ เจาจะตอง
ถวายของขวัญใหกับพระยาหเวห ๒๐แป งดิบ
กอนแรกของเจา เจาตองทําเป็นขนมปัง
ถวายเป็นของขวัญ เจาตองถวายมันเหมือน
กับของขวัญที่มาจากลานนวดขาว ๒๑ เจาจะ
ตองถวายแป งดิบกอนแรกเป็นของ ขวัญกับ
พระยาหเวห ตลอดชัว่ลูกชัว่หลาน

๒๒ถาเจาทําผิดโดยไมไดตัง้ใจและไมได
ทําตามคําสัง่ทัง้หมด น้ีที่พระยาหเวหไดบอก
โมเสสไว ๒๓ทุกอยางที่พระยาหเวหไดสัง่เจา
ผานทางโมเสส ตัง้แตวัน นัน้ที่พระองคได
ใหกฎพวก นัน้กับเจาเป็นครัง้แรก เรื่อยมา
ตลอดชัว่ ลูกชัว่ หลาน ๒๔แลวถาชุมชนของ
พวก เจาทําสิ่ง น้ีไปโดยไมไดตัง้ใจแตทําไป
เพราะไมรู ทัง้ ชุมชนตองนําวัวรุนจากฝูงวัว
มาเป็นเครื่องเผาบูชาที่ มีกลิ่นหอมใหกับพระ
ยาหเวห พรอมกับเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
และเครื่องดื่มบูชาตามที่กฎกําหนดไว และ
พวก เจาตองนําแพะตัวผูมาเป็นเครื่องบูชา
ชําระลาง

๒๕ดวยวิธี น้ี นักบวชจะทําพิธีชําระสถาน
ที่ศักดิส์ิทธิแ์ทนประชาชนชาวอิสราเอลทัง้
ชุมชน เพื่อพวก เขาจะได รับการยก โทษ
เพราะมันเป็นความผิด พลาด และพวก เขา
ก็ไดนําเครื่องบูชามาถวายเป็นของ ขวัญ
ใหกับพระ ยาหเวห และไดนําเครื่องบูชา
ชําระลางของพวก เขามาไวตอ หน าพระ
ยาหเวห สําหรับความผิดพลาดของพวกเขา
๒๖ประชาชนชาวอิสราเอลทัง้ ชุมชนและชาว
ตาง ชาติที่อยูรวมกับเจาก็จะได รับการยก
โทษ เพราะทุก คนมีสวนเกี่ยวของกับความ
ผิดพลาดนัน้

๒๗แตถาคนๆหน่ึงทําผิดโดยไมไดตัง้ใจ
คนๆ นัน้ตองถวายแพะตัว เมียตัวหน่ึงอายุ
หน่ึงปีเป็นเครื่องบูชาชําระลาง ๒๘แลว
นักบวชจะทําพิธีชําระแทนบูชาแทนคนๆ นัน้

*๑๕:๔ สองลิตร หรือตนฉบับคือ ๐.๑ เอฟาห ซึ่งเทากับ ๒.๒ ลิตร
†๑๕:๔ หน่ึงลิตร หรือในภาษาฮีบรูคือ ๐.๒๕ ฮิน ซึ่งหนักเทากับ ๐.๘ ลิตร
‡๑๕:๖ สี่ลิตรครึ่ง หรือตนฉบับคือ ๐.๒ เอฟาห ซึ่งเทากับ ๔.๔ ลิตร
¶๑๕:๙ หกลิตรครึ่ง หรือตนฉบับเดิมคือ ๐.๓ เอฟาห หรือเทากับ ๖.๖ ลิตร
§๑๕:๙ หน่ึงลิตรครึ่ง หรือในภาษาเดิมคือ ๐.๕ ฮิน ซึ่งหนักเทากับ ๑.๖ ลิตร
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ที่ทําผิดโดยไมไดตัง้ใจ นักบวชจะทําพิธีน้ีตอ
หน าพระยาหเวหแทนคนๆนัน้ แลวคนๆนัน้
จะไดรับการยกโทษ ๒๙สําหรับประชาชนของ
อิสราเอลและชาวตาง ชาติที่อาศัยอยูรวมกับ
พวกเจา ก็ใหใชกฏเดียวกันเมื่อมีคนทําผิด

๓๐แตคนที่ทําบาปโดยตัง้ใจ ไม วาจะเป็น
คนอิสราเอลเองหรือชาวตาง ชาติ คนๆ นัน้
ไดดู หมิ่นพระ ยาหเวห เขาจะตองถูกตัด
ออกจากประชาชนของเขา ๓๑ เพราะเขาดู
หมิ่นคํา พูดของพระ ยาหเวห และฝาฝืนคํา
สัง่ของพระองค คนๆ นัน้ตองถูกตัดออกจาก
ประชาชน เขาจะตองถูกลงโทษ *’”

คนที่ทํางานในวันหยุดทางศาสนา
๓๒ เมื่อประชาชนชาวอิสราเอลอยูในที่เปลา

เปลี่ยวแหง แลง พวก เขาพบชายคนหน่ึงไป
เก็บฟืนในวันหยุดทางศาสนา ๓๓คนเหลานัน้
ที่เจอเขาเก็บฟืนอยู ไดนําตัวเขามาหาโมเสส
อา โรนและประชาชนทัง้หมด ๓๔พวก เขา
ควบคุมตัวชายคน นัน้ไวเพราะยังไมรูวาจะ
ทําอยางไรกับเขา

๓๕พระ ยาหเวหจึงพูดกับโมเสสวา “ชาย
คน นัน้ตองถูกฆา ประชาชนทัง้หมดตองฆา
เขาดวยกอนหินที่นอกคาย” ๓๖ประชาชน
จึงนําตัวชายคน นัน้ออกไปนอกคายและเอา
หินขวางเขาจนตาย ตามที่พระยาหเวหไดสัง่
โมเสสไว

พูเตือนความจํา
๓๗พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๓๘ “ให

บอกคนอิสราเอลวา ใหพวก เขาทําพูติดไวที่
ชาย เสื้อของพวก เขาตลอดชัว่ ลูกชัว่ หลาน
และพวก เขาตองเอาเชือกสี ฟ าผูกบนพูทุก
มุม ๓๙ เจาจะมีพูพวก น้ี เพื่อพวก เจาจะได
เห็นมันและจดจําคํา สัง่ของพระ ยาหเวหทุก
ขอ และทําตาม เพื่อพวก เจาจะไดไมกลาย
เป็นคนไมสัตย ซื่อ เพราะไปทําตามใจและ
ความ อยากของตัว เอง ๔๐ เจาจะไดจดจํา
และทํา ตามคํา สัง่ของเราทุก ขอ และเจาจะ
เป็นคนที่ถูกแยกออกมาสําหรับพระเจาของ
เจา ๔๑ เราคือยาหเวหพระเจาของพวก เจา
ที่นําเจาออกจากแผน ดินอียิปต เพื่อจะเป็น
พระเจาของเจา เราคือยาหเวหพระเจาของ
เจา”

ผูนําบางคนเริ่มตอตานโมเสส

๑๖ ๑ โคราห ดาธาน อาบี รัม และโอน
ไดตอตานโมเสส โคราหเป็นลูกชาย

ของอิสฮาร อิสฮารเป็นลูกชายของโคฮาท โค
ฮาทเป็นลูกชายของเลวี สวนดาธานและอาบี
รัมเป็นลูกชายของเอ ลี อับ โอนเป็นลูกชาย
ของเป เลท ดา ธาน อาบี รัมและโอนเป็นลูก
หลานของรู เบน พวก เขาไดพาคนหลายคน
๒ลุกขึ้นตอ ตานโมเสส พวก เขารวบรวม
คนไดสอง รอยหา สิบคนจากประชาชนชาว
อิสราเอล พวก คนสอง รอยหา สิบคน น้ีเป็น
ผูนําของชุมชน ที่ประชาชนเลือกขึ้นมา เป็น
พวกคนที่มีชื่อเสียง ๓พวกเขารวมตัวกันตอ
ตานโมเสสและอาโรน พวกเขาพูดกับโมเสส
และอา โรนวา “พวกทานหลงตัว เองเกินไป
แลว เพราะประชาชนทัง้หมด น้ี ทุกคนเป็น
คนพิเศษของพระยาหเวห และพระยาหเวห
ก็อยูทามกลางพวกเขา ทําไมทานถึงตองยก
ตัว เองขึ้นขมประชาชนของพระ ยาหเวห
ดวย”

๔ เมื่อโมเสสไดยินอยาง นัน้ เขาก็ทรุด
ตัวกราบ ลงกับพื้น ดิน ๕แลวพูดกับโค ราห
และพรรค พวกของเขาวา “พรุง น้ีเชา
พระ ยาหเวหจะทําใหทานรูวาใครเป็นของ
พระองคและใครเป็นคนพิเศษ และพระองค
จะนําคนที่พิเศษ นัน้มาอยูใกลพระองค และ
คนที่พระองคเลือก พระองคก็จะนํามาอยู
ใกลพระองค ๖ โค ราห ทําอยาง น้ี สิ ในวัน
พรุง น้ี ใหทานและพรรค พวกของทานเอา
กระถางไฟมา ๗และเอาไฟใสเขาไป แลวใส
เครื่องหอมลงในนัน้ตอ หน าพระ ยาหเวหใน
วันพรุง น้ี แลวคนที่พระยาหเวหเลือกจะเป็น
คนพิเศษของพระองค พวกทานเลวีตางหาก
ที่หลงตัวเองไปแลว”

๘ โมเสสพูดกับโค ราหวา “ฟังใหดีๆพวก
ชาวเลวีทัง้ หลาย ๙พวก ทานคิดวามันนอย
เกิน ไปใชไหม ที่พระเจาของชาวอิสราเอล
ไดแยกพวก ทานออกจากประชาชนชาว
อิสราเอล เพื่อนําพวกทานมาใกลพระองค ให
มารับ ใชในเต็นทศักดิส์ิทธิข์องพระ ยาหเวห
และมายืนอยูตอหน าชุมชนเพื่อบริการพวก
เขา ๑๐พระ ยาหเวหไดนําทาน และพรรค
พวกของทาน ใหมาอยูใกลพระองค แตพวก

*๑๕:๓๑ ถูกลงโทษ ตามตัวอักษรคือ “ความผิดจะอยูกับเขา”
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ทานอยากจะเป็นนักบวชดวย ๑๑ดังนัน้ ทาน
และพรรคพวกของทาน จึงไดรวมตัวกันเพื่อ
ตอตานพระยาหเวห แลวอา โรนทําผิดอะไร
พวกทานถึงไดบนตอวาเขา”

๑๒ โมเสสสงคนไปเรียกดา ธานและอาบี รัม
ลูกชายเอลีอับมา แตพวกเขาบอกวา “พวก
เราจะไมมา ๑๓แค น้ียังไมพออีกหรือ ที่ทาน
นําพวกเราออกมาจากแผนดินที่อุดมสมบูรณ
เพื่อใหเรามาตายในที่เปลา เปลี่ยวแหงแลง น้ี
แลวตอน น้ีทานยังทําตัวเป็นเจา นายเหนือ
พวกเราอีก ๑๔นอกจากนัน้ ทานก็ยังไมยอม
พาพวก เราเขาไปในแผน ดินอันอุดมสมบูรณ
แถมยังไมยอมใหที่นาและไรองุนกับพวก
เราดวย ทานจะแหกตาพวก น้ีตอไปอีกหรือ
พวกเราจะไมมา”

๑๕ โมเสสโกรธมาก เขาพูดกับพระยาหเวห
วา “อยาไปรับเครื่องบูชาของพวก เขาเลย
ขาพเจาไมเคยทําผิดตอพวก เขาเลย แมแต
ลาซักตัวก็ไมเคยเอาของเขามา”

๑๖ โมเสสพูดกับโคราหวา “ทานและพรรค
พวกของทานตองมาอยูตอ หน าพระ ยาหเวห
ในวันพรุง น้ี จะมีทาน พรรค พวกของทาน
และอา โรน ๑๗พวกทานแตละคนจะตองเอา
กระถางไฟของทานใสเครื่องหอม แลวแตละ
คนตองนํากระถางไฟ นัน้มาอยูตอหน าพระ
ยาหเวห รวมทัง้หมดสองรอยหาสิบใบ ทาน
และอา โรนก็ตองนํากระถางไฟของตัวเองมา
ดวย”

๑๘ดัง นัน้ทุก คนไดนํากระถางไฟของตัว
เองมา ใสถานที่ติดไฟอยูลงไปและใสเครื่อง
หอมลงไป แลวมายืนอยูหน าทาง เขาเต็นท
นัดพบพรอมกับโมเสสและอาโรน ๑๙ โคราห
รวบรวมคนในชุมชนทัง้หมดใหมาตอ ตาน
พวกเขาที่ทางเขาเต็นทนัดพบ แลวรัศมีของ
พระยาหเวห ก็ปรากฏแกคนทัง้ชุมชน

๒๐พระยาหเวหพูดกับโมเสสและอา โรนวา
๒๑ “ถอยหางจากชุมชน น้ี เราจะทําลายพวก
มันทันที”

๒๒ โมเสสและอา โรนกม กราบลงและพูด
วา “พระเจา พระองคเป็นพระเจาเหนือ
วิญญาณของคนทัง้หมด *เมื่อมีคน หน่ึงทํา
บาป พระองคจะโกรธคนทัง้ชุมชนหรือ”

๒๓พระ ยาหเวหจึงพูดกับโมเสสวา ๒๔ “ให
บอกกับคนในชุมชนวา ‘ยายออกไปใหหาง
จากเต็นทของโคราห ดาธานและอาบีรัม’”

๒๕ โมเสสยืน ขึ้นและตรงไปที่ดา ธาน
อาบี รัมและพวก ผูใหญของชาวอิสราเอลที่
ติดตามเขา ๒๖ โมเสสบอกกับชุมชนวา “ยาย
ออกใหหางจากเต็นทของคนชัว่พวก น้ี และ
อยาไปแตะตองอะไร ก็ตามที่เป็นของพวก
เขา ไมอยาง นัน้ ทานจะถูกทําลาย เพราะ
ความบาปทัง้หมดของพวกเขา”

๒๗ประชาชนจึงยายออกหางจากเต็นท
ของโคราห ดาธานและอาบรีัม ตอนน้ี ดาธาน
และอาบี รัมไดออกมายืนอยูที่ทาง เขาเต็นท
ของพวกเขา พรอมกับลูกเมียและเด็กทารก
ของพวกเขา

๒๘ โมเสสพูดวา “อยาง น้ีพวก ทานจะไดรู
วา พระ ยาหเวหไดสงเรามาทําสิ่งตางๆเหลา
น้ี เราไมไดคิดพวกมันขึ้นมาเอง ๒๙คือ ถา
คนพวก น้ีตายธรรมดาๆเหมือนกับที่คนอื่นๆ
เขาตายกัน และถาเรื่องที่เกิดกับคนอื่นก็เกิด
ขึ้นกับพวกเขาดวย แสดงวาพระยาหเวหไม
ไดสงเรามา ๓๐แตถาพระ ยาหเวหทําในสิ่งที่
ไมเคยเกิดขึ้นมากอน ใหพื้นดินอาปากกลืน
พวก เขาและทุก สิ่งที่เขามีลงไป และพวก น้ี
ถูกฝังทัง้เป็น แลวทานก็จะไดรูวา พวก เขา
ไดดูหมิ่นพระยาหเวห”

๓๑ เมื่อโมเสสพูดจบ พื้น ดินที่อยูใตคน
พวก นัน้ก็แยกออก ๓๒มันเหมือนกับพื้น ดิน
กําลังอาปากของมันและกลืนเอาคนพวก นัน้
ครอบครัวของพวก เขาและคนของโค ราห
รวมทัง้ทรัพยสมบัติทัง้หมดของเขา ๓๓พวก
เขาจึงถูก ฝังทัง้ เป็นพรอมสิ่งของของพวก
เขา แลวพื้นดินก็ปิดทับพวกเขาและพวกเขา
ก็หายไปจากชุมชน

๓๔คนอิสราเอลอื่นๆที่อยูรอบๆตางวิ่ง หนี
เมื่อไดยินเสียงรองของพวก เขา คนเหลา
นัน้พูดวา “เดี๋ยวแผน ดินจะกลืนพวก เราไป
ดวย”

๓๕พระ ยาหเวหไดสงไฟลงมาทําลายสอง
รอยหาสิบคนที่กําลังบูชาเครื่องหอมอยู

๓๖พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๓๗–๓๘ “บอกเอ เลอ า ซารลูกชายของนักบวช
อา โรนวา ใหเอากระถางไฟพวก นัน้ออกมา

*๑๖:๒๒ พระองค … ของคนทัง้หมด หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “พระองคคือพระเจาผูรู
จิตใจของมนุษยทุกคน หรือพระเจาเป็นผูใหลมหายใจกับมนุษยทุกคน”
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จากกอง ไฟที่ยังเผาอยู และเขี่ยถานไฟและ
ขี้ เถาใหกระจายไปทัว่ๆ กระถางไฟไดกลาย
เป็นของศักดิส์ิทธิ ์ เพราะพวก เขาไดเอา
กระถางไฟพวก น้ีมาถวายพระ ยาหเวห ให
เอากระถางไฟของคน พวก น้ีที่ทําบาปจนทํา
ใหพวก เขาตองตาย ไปตีใหแบนๆ แลวเอา
มาทาบเขากับแทน บูชา มันจะเป็นสิ่งเตือน
ใจสําหรับประชาชนชาวอิสราเอล”

๓๙ นักบวชเอ เลอ า ซารจึงเอากระถางไฟ
ทองสัมฤทธิ์ ที่คนพวกนัน้ที่ถูกเผาไปแลวนํา
มาถวาย เอามาตีเป็นแผนบางๆ มาทาบไป
บนแทน บูชาตามที่พระ ยาหเวหไดบอกกับ
เขาผานทางโมเสส ๔๐แผนทองสัมฤทธิ์ น้ีจะ
เป็นสิ่งที่เตือนประชาชนชาวอิสราเอล เพื่อ
ไมใหคนที่ไมมีสิทธิ ์ ที่ไมใชลูก หลานของอา
โรนเขาไปใกลแทน บูชาเพื่อเผาเครื่องหอม
ตอ หน าพระ ยาหเวห จะไดไมเป็นเหมือนโค
ราหและพรรคพวกของเขา

อาโรนชวยชีวิตประชาชน
๔๑ วันตอ มา ชุมชนชาวอิสราเอลทัง้หมด

ตางบนตอวาโมเสสและอาโรนวา “ทานไดทํา
ใหคนของพระยาหเวหตองตาย”

๔๒ขณะที่คนในชุมชนกําลังรวมตัวกันตอ
ตานโมเสสและอาโรน พวกเขาไดหันไปทาง
เต็นทนัด พบ และเห็นเมฆปกคลุมเต็นท
นัน้และรัศมีของพระ ยาหเวห ก็ปรากฏขึ้น
๔๓ โมเสสกับอาโรนก็มาที่ดานหน าของเต็นท
นัดพบ

๔๔พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๔๕ “ถอย
ไปใหหางจากชุมชน น้ี เราจะไดทําลายพวก
เขาเดี๋ยว น้ี” โมเสสกับอาโรนจึงกมกราบลง
กับพื้น

๔๖ โมเสสพูดกับอา โรนวา “ไปเอากระถาง
ไฟ และเอาไฟจากแทนบูชาใสลงไป และใส
เครื่องหอมลงไปดวย แลวรีบเอาไปที่ชุมชน
นัน้แทนประชาชน เพื่อระงับความโกรธของ
พระ ยาหเวห เพราะพระ ยาหเวหกําลังโกรธ
พวกเขา โรคระบาดกําลังเกิดขึ้น”

๔๗แลวอา โรนก็ไปเอากระถางไฟตาม
ที่โมเสสบอก แลววิ่งเขาไปกลางชุมชน
และเขาเห็นวาเกิดโรคระบาดขึ้นแลวใน
หมูประชาชน เขาเอาเครื่องหอมใสลงใน
กระถางไฟแทนประชาชน เพื่อระงับความ
โกรธของพระ ยาหเวห ๔๘ เขายืนอยูระหวาง
คนเป็นและคนตาย และโรคระบาดก็หยุด

ลง ๔๙มีคนตายจากโรคระบาดครัง้ น้ีถึงหน่ึง
หมื่นสี่ พันเจ็ด รอยคน ไมรวมคนที่ตายไป
กอนหน าน้ีแลวเพราะโค ราห ๕๐อา โรนได
กลับไปหาโมเสสที่ทางเขาเต็นทนัด พบ
เพราะโรคระบาดไดหยุดลงแลว

ไมเทาอาโรนแตกหนอ

๑๗ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “ใหพูดกับประชาชนชาวอิสราเอล

และใหหัวหน าของแตละเผาเอาไม เทาของ
พวกเขามา รวมเป็นสิบสองอัน และใหเขียน
ชื่อของหัวหน าเผาแตละคนลงไปบนไม เทา
ของเขา นัน้ ๓ ใหเขียนชื่อของอา โรนลงบน
ไมเทาของเผาเลวี เพราะจะมีไม เทาหน่ึงอัน
สําหรับหัวหน าเผาแตละเผา ๔ ใหเอาไม เทา
พวก น้ีมาวางไวในเต็นทนัดพบ ตรงหน าหีบ
เก็บขอตกลงเป็นสถานที่ที่เราพบกับพวกเจา
๕ เราเลือกคนไหน ไม เทาของคน นัน้ก็จะ
แตกหนอออกมา ดวยวิธีน้ี เราจะไดหยุดการ
บนตอวาของประชาชนชาวอิสราเอลที่มีตอ
พวกเจา”

๖ โมเสสจึงพูดกับประชาชนชาวอิสราเอล
และพวก ผูนําของเขาทุก คนก็เอาไม เทา
ของตัว เองมาใหกับโมเสส รวมเป็นสิบ สอง
อัน จากเผาละอัน ไม เทาของอา โรนก็อยู
ทามกลางไม เทาของพวก เขาดวย ๗ โมเสส
วางไม เทาพวกนัน้ไวตอหน าพระยาหเวหใน
เต็นทที่เก็บขอตกลง

๘ วันตอ มา โมเสสไดเขาไปในเต็นทที่เก็บ
ขอ ตกลง เขาเห็นไม เทาของอา โรนจากเผา
เลวีแตกใบ แตกหนอและมีดอกบาน พรอม
กับผลอัล มอน ดดวย ๙ โมเสสจึงเอาไม เทา
ทัง้หมดจากดานหน าของพระ ยาหเวห ออก
มาใหกับ ประชาชนอิสราเอล หัวหน าแตละ
คนก็หาและหยิบไมเทาของตนเอง

๑๐พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “เอาไม
เทาของอา โรนกลับไปวางไวดานหน าหีบขอ
ตกลง เพื่อเก็บไวใหเป็นสิ่งคอยเตือนพวก น้ี
ที่ทรยศเรา เพื่อพวก เขาจะไดหยุดบนตอวา
เรา และพวกเขาจะไดไมตาย” ๑๑ โมเสสจึง
ทําตามที่พระยาหเวหสัง่เขาทุกอยาง

๑๒แตประชาชนชาวอิสราเอลพูดกับโมเสส
วา “ดูสิ พวก เราจะตาย พวก เราจะถูก
ทําลาย พวกเราจะถูกทําลายกันหมด ๑๓ทุก
คนที่แคเขาไปใกลเต็นทที่เก็บขอ ตกลงของ
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พระยาหเวห ก็ตองตายแลว พวกเราจะตาย
กันหมดหรือเปลาน่ี”

งานของนักบวชเลวี

๑๘ ๑พระ ยาหเวหพูดกับอา โรนวา
“ตัว เจา ลูกชายของเจาและคนใน

ตระกูลของเจา จะตองรับ โทษ ถามีใครมา
ทําใหสถานที่ศักดิส์ิทธิเ์สื่อมเสีย ตัว เจาและ
ลูกชายจะตองรับ โทษ ถาทําหน าที่นักบวช
บกพรองทําใหเกิดความเสื่อมเสีย ๒ ใหพาพี่
น องชาวเลวีคน อื่นๆที่อยูเผาพันธุเดียว กับ
พอของเจามาดวย พวกเขาจะไดมารวมงาน
และชวย เหลือเจาตอนที่เจาและลูกชายของ
เจาอยูตอหน าเต็นทเก็บขอตกลง ๓พวกเขา
จะตองทําหน าที่เป็นยามคอย เฝ าระวังให
กับเจา คอยดูแลเต็นทที่เก็บขอ ตกลง แต
พวก เขาตองไมเขาไปใกลเครื่อง ใชตางๆที่
ศักดิส์ิทธิใ์นเต็นทศักดิส์ิทธิห์รือแทน บูชา
นัน้ เพื่อวาทัง้พวก เขาและเจาจะไดไมตาย
๔พวก เขาจะรวมงานกับเจาและทําหน าที่
เป็นยามคอยเฝ าระวังเต็นทนัด พบ รวม ทัง้
งานหนักตางๆที่เกี่ยว กับเต็นทดวย แตหาม
คนที่ไมมีสิทธิเ์ขามาใกลเจา

๕ เจาตองทําหน าที่เป็นยามคอยเฝ าระวัง
สถานที่ศักดิส์ิทธิแ์ละแทนบูชา เพื่อเราจะได
ไมโกรธประชาชนชาวอิสราเอล ๖ดูสิ เราได
เลือกพวกพี่น องชาวเลวีของเจา ออกมาจาก
ประชาชนชาวอิสราเอล พวก เขาเป็นของ
ขวัญสําหรับเจา ที่มอบใหกับพระ ยาหเวห
เพื่อทํางานหนักในเต็นท นัดพบ ๗อาโรน มี
แตเจาและลูกชายของ เจาเทานัน้ที่จะทํา
หน าที่นักบวช คอยดูแลทุก สิ่งทุก อยางที่
เกี่ยวกับแทนบูชาและที่อยูหลังมานนัน้ และ
เจาก็ตองทํางานดวย เราจะใหงานเจาให
สมกับฐานะนักบวช แตคนที่ไมมีสิทธิ ์ แลว
บุกรุกเขามาจะตองถูกฆา”

๘พระ ยาหเวหพูดกับอา โรนวา “ดูสิ เรา
เองไดมอบ หมายงานให เจาเป็น ยามคอย
เฝ า ระวังของ ขวัญ ตางๆที่คนเอา มาใหกับ

เรา รวม ทัง้ของ ขวัญอันศักดิส์ิทธิท์ัง้หมดที่
ประชาชนชาวอิสราเอลเอา มา เราจะแบงสิ่ง
เหลา นัน้ให เจาและลูกชายของเจา เป็นสวน
แบงที่พวก เจาจะไดตลอดไป ๙ผูคนจะเอา
เครื่องบูชาตางๆมาถวายเรา มีทัง้เครื่องบูชา
จากเมล็ดพืช เครื่องบูชาชําระลาง เครื่องบูชา
ชดใช เครื่องบูชาพวกน้ีศักดิส์ิทธิท์ี่สุด เจาจะ
ไดสวนแบงจากเครื่องบูชาที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด
น้ี จากสวนที่เก็บไว ที่ไมไดเอาไปเผาบน
แทนบูชา สวน น้ีจะเป็นสวนที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด
สําหรับเจาและพวกลูกชายของ เจา ๑๐ เจา
ตองกินมันในสถานที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด ผูชายใน
ครอบครัวเจากินไดหมดทุก คน มันเป็นของ
ศักดิส์ิทธิส์ําหรับเจา

๑๑และของ ขวัญพิเศษอื่นๆที่ชาวอิสราเอล
นํามายื่นถวายกับเรา ก็จะเป็นของเจาดวย
เราจะใหของพวก นัน้กับเจา ลูกชายของเจา
และลูกสาวของเจา นัน่เป็นสวน แบงของ
เจา ในครอบครัวเจา ทุก คนที่บริสุทธิต์าม
พิธีกรรมก็กินได

๑๒ เมื่อชาวอิสราเอลนําผลผลิตที่เก็บ เกี่ยว
ไดเป็นครัง้ แรกมาถวายใหกับพระ ยาหเวห
มีน้ํามันมะกอกอยาง ดี เหลาองุนใหมและ
เมล็ดขาวทัง้หมด เราจะยกใหกับเจา ๑๓ เมื่อ
พวก เขานําพืช ผลที่สุกเป็นครัง้แรกในที่ดิน
ของพวกเขามาถวายพระยาหเวห ของถวาย
นัน้ก็จะเป็นของพวก เจา ในครอบครัวเจา
ทุกคนที่บริสุทธิต์ามพิธีกรรม ก็กินได

๑๔ทุก สิ่งทุก อยางที่เขานํามาถวายใน
อิสราเอล ก็จะเป็นของเจา

๑๕ลูกหัวปีไม วาจะเป็นลูก คนหรือลูก สัตว
ที่พวก เขาเอามาถวายใหกับพระ ยาหเวหจะ
เป็นของเจา แตเจาจะตองรับเงินที่เขาจาย
เป็นคาไถสําหรับลูกหัวปีของคน และลูกหัวปี
ของสัตวที่ไมบริสุทธิ ์ *๑๖ เมื่อลูก หัวปี นัน้มี
อายุไดหน่ึงเดือน เจาจะตองมาซื้อคืนไปเป็น
เงินหนักหาเช เขล †ตายตัวตามมาตรฐาน
อยางเป็นทางการ ‡โดยคิดหน่ึงเชเขลเทากับ
ยี่สิบเกราห ¶

*๑๘:๑๕ ไมบริสุทธิ์ พระเจาไมยอมรับการบูชาจากเขา
†๑๘:๑๖ หาเชเขล เทากับ ๕๗.๕ กรัม ซึ่งมีคาเทากับเงินเดือนของคนในยุคนัน้หกเดือน
‡๑๘:๑๖ มาตรฐานอยางเป็นทางการ หรือเช เขลบริสุทธิ ์ เป็นมาตรฐานที่ใชสําหรับชัง่น้ํา
หนักในเต็นทนัดพบหรือวิหาร
¶๑๘:๑๖ หน่ึงเชเขลเทากับยี่สิบเกราห หรือเทากับ ๒๓๐ กรัม
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๑๗แตลูกวัวหัวปี ลูกแกะหัวปี และลูกแพะ
หัวปี หามไมใหเจาซื้อคืนไป พวก มันเป็น
ของศักดิส์ิทธิ ์ เจาตองเอาเลือดของพวก มัน
มาพรมลงบนแทน บูชาและตองเผาไข มัน
ของพวกมัน เป็นของขวัญ ที่มีกลิ่นหอมให
กับพระยาหเวห ๑๘แตสวนที่เป็นเน้ือจะเป็น
ของเจา รวม ทัง้สวนอกของเครื่องยื่นบูชา
และสวนสะโพกขางขวา ก็เป็นของเจาดวย
๑๙พวกของ ขวัญศักดิส์ิทธิท์ัง้หมดที่ชาว
อิสราเอลเอามายื่นถวายใหกับพระ ยาหเวห
เรามอบใหกับเจา ลูกชายและลูกสาวของเจา
มันเป็นสวนของเจาตลอด ไป มันจะเป็นขอ
ตกลง *ของพระยาหเวห สําหรับเจาและลูก
หลานรุนหลังจากเจาตลอดไป”

๒๐พระยาหเวหพูดกับอาโรนวา “เจาจะไม
ได รับสวนแบงอะไรเลยในที่ดินของพวก เขา
และเจาจะไมไดเป็นเจาของในสวน แบงที่ดิน
ทามกลางพวก เขา เราคือสวน แบงของเจา
และมรดกของเจาในทามกลางประชาชนชาว
อิสราเอล

๒๑พวกชาวอิสราเอลจะถวายสิบ
เปอรเซ็นตของพืชผลและสัตวที่เกิดใหม เรา
ยกสวน น้ีใหกับชาวเลวี น่ีจะเป็นสวน แบง
ของพวกเขา เป็นคาตอบแทน ที่พวกเขาทํา
งานหนักในเต็นทนัดพบ ๒๒ตัง้แต น้ี ไป ชาว
อิสราเอลตองไมเขาไปใกลเต็นทนัด พบ ไม
อยาง นัน้พวก เขาจะถูกลงโทษ เพราะบาป
ของพวก เขาและจะตาย ๒๓มีแตชาวเลวี
เทานัน้ที่จะทํางานใหเต็นทนัด พบ และพวก
เขาจะตองรับ ผิด ชอบตอความบาปที่เกิด
ขึ้น น่ีจะเป็นกฎของพวก เจาตลอด ไป และ
พวกเลวีก็จะไมไดสวน แบงอะไรเลยในที่ดิน
ของชาวอิสราเอล ๒๔ชาวอิสราเอลจะถวาย
สิบเปอรเซ็นตของรายไดเป็นของขวัญใหกับ
พระยาหเวห แลวเราจะใหสวน น้ีกับชาวเลวี
เป็นสวนแบงแทนที่ดิน เพราะอยางน้ี เราถึง
ไดบอกชาวเลวีวา พวกเขาจะไมไดสวนแบง
อะไรเลยในที่ดิน ทามกลางประชาชนชาว
อิสราเอล”

๒๕พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๖ “ให
บอกชาวเลวีวา ‘เมื่อคนอิสราเอลเอาสิบ
เปอรเซ็นตของราย ไดมาถวายใหกับเรา

เราก็ไดมอบสวน น้ีใหเป็นสวนแบงของเจา
เมื่อเจาได รับสวน แบง น้ีแลว เจาตองถวาย
สิบเปอรเซ็นตของสวนแบง นัน้ใหกับพระ
ยาหเวหดวย ๒๗ของขวัญของเจาน้ี พระเจา
ก็จะนับใหกับเจาเหมือนกับวามันเป็นเมล็ด
ขาวจากลาน นวดขาวและน้ําองุนที่เต็มลน
ในบอ ยํ่าองุน ๒๘ดัง นัน้ เมื่อเจาได รับสิบ
เปอรเซ็นตที่ชาวอิสราเอลเอามาถวายพระ
ยาหเวห เจาก็ตองถวายของ ขวัญใหกับพระ
ยาหเวหเหมือนกัน จากของขวัญที่เจาเอามา
ถวายใหกับพระ ยาหเวห น้ี เจาตองเอาไปให
กับนักบวชอาโรน ๒๙ เจาจะตองแยกสวนที่ดี
ที่สุดจากของ ขวัญแตละอยางทัง้หมดที่เจา
ไดรับมา เอาไวเป็นของขวัญจากเจาที่ใหพระ
ยาหเวห’

๓๐และใหบอกกับพวกเลวีวา ‘เมื่อเจาเอา
สวนที่ดีที่สุดของมันมาถวายแลว พระเจาก็
จะถือวาสวนที่เหลือ นัน้ เป็นของเจาชาวเลวี
เหมือนกับตอนที่เอาผลผลิตจากลานนวด
ขาว และผลผลิตจากบอยํ่าองุน มาถวาย
นัน่เอง ๓๑ เจาและครอบครัวของเจาจะกิน
มันที่ไหนก็ได เพราะมันเป็นคาแรงของเจาที่
ทํางานในเต็นทนัด พบ ๓๒และถาเจาถวาย
สวนที่ดีที่สุดของมันใหกับพระ ยาหเวห เจา
จะไมตองรับโทษบาปเพราะมัน เจาตองไม
ทําใหของ ขวัญอันศักดิส์ิทธิข์องประชาชน
ชาวอิสราเอล เสื่อมเสียไป เพื่อเจาจะไดไม
ตาย’”

ขีเ้ถาของวัวแดง

๑๙ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา
โรนวา ๒ “น่ีเป็นกฎขอบังคับที่พระ

ยาหเวหไดสัง่ไว ใหบอกกับประชาชนชาว
อิสราเอลวา ใหพวก เขาเอาวัวตัว เมียสี แดง
หน่ึง ตัวที่ไมมีตําหนิหรือรอยฟกชํ้าใดๆมาให
กับเจา และตองเป็นวัวที่ไมเคยถูกเทียม
แอก †มากอน ๓พวกเจาตองเอาวัวตัวนัน้มา
ใหกับนักบวชเอ เลอ า ซาร เขาจะจูงมันออก
ไปนอกคาย และฆามันตอหน าเขา ๔แลว
นักบวชเอเลอาซารตองเอาน้ิวมือจุมลงไปใน
เลือดของมัน และพรมเลือดไปที่หน าเต็นท
นัด พบเจ็ดครัง้ ๕แลวตองเผาวัวแดง นัน้ตอ

*๑๘:๑๙ ขอตกลง ขอตกลงตรงน้ีคือ “ขอตกลงแหงเกลือ” สมัยนัน้การกินเกลือดวยกัน
เป็นการทําสัญญาวาจะจงรักภักดีตอกันและกันตลอดไป
†๑๙:๒ แอก ไมที่วางพาดคอวัวหรือควายเพื่อผูก ลาก จูงเกวียนหรือคันไถ
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หน าเขา ตองเผาหนัง เน้ือและเลือด รวมทัง้
ขีข้องมันไปพรอมๆกัน ๖ นักบวชตองนําไม
สนซี ดาร กิ่งหุสบ *และดายสีแดงเขม โยน
ลงไปในไฟที่กําลังเผาวัวแดง นัน้ ๗ นักบวช
ตองซักเสื้อผาของเขา และลางตัวในน้ํา หลัง
จากนัน้ นักบวชถึงกลับเขามาในคายได แต
เขาจะยังไมบริสุทธิท์าง พิธีกรรมจนกวาจะ
ถึงตอนเย็น ๘คนที่เผาวัวแดงตองเอาเสื้อผา
ไปซักและลางตัวในน้ํา และเขาจะไมบริสุทธิ ์
ทางพิธีกรรมไปจนถึงตอนเย็นเหมือนกัน

๙แลวใหผูชายคนหน่ึงที่ยังบริสุทธิท์าง
พิธีกรรมไปโกยขี้ เถาของวัวแดง และเอาไป
เก็บไวในที่ที่สะอาดนอกคาย ขี้ เถานัน้จะ
ถูกเก็บไว ผสมน้ําสําหรับชําระชุมชนชาว
อิสราเอลใหบริสุทธิ ์ มันคือเครื่องบูชาที่ทําให
คนบริสุทธิ ์

๑๐คนที่ไปโกยขี้ เถาวัวแดง นัน้ ตอง
ซักเสื้อผาของเขา และจะไมบริสุทธิท์าง
พิธีกรรมไปจนถึงตอน เย็น น่ีจะเป็นกฎขอ
บังคับที่จะใชตลอด ไป ทัง้กับชาวอิสราเอล
และชาวตาง ชาติที่อาศัยอยูรวมกับพวก เขา
๑๑คนที่ไปแตะ ตองรางคนตายมา ไม วาจะ
เป็นรางของใครก็ตาม คนๆนัน้จะไมบริสุทธิ ์
ทางพิธีกรรมไปเป็นเวลาเจ็ดวัน ๑๒ เขาจะ
ตองลางตัว เองใหบริสุทธิท์างพิธีกรรมดวย
น้ําสําหรับชําระลางนัน้ แลวเขาจะบริสุทธิ ์
แตถาเขาไมลางตัวเองใหบริสุทธิใ์นวัน ที่
สามและในวันที่เจ็ด เขาจะยังคงไมบริสุทธิ ์
๑๓คนที่ไปถูกศพมา และไมไดชําระลางตัว
เองใหบริสุทธิท์างพิธีกรรม เขาก็จะทําให
เต็นทศักดิส์ิทธิข์องพระ ยาหเวหไมบริสุทธิ ์
ไปดวย คนๆนัน้จะตองถูกตัดออกจากคน
อิสราเอล ถาไมไดเอาน้ําสําหรับชําระลางลาด
ลงบนตัวเขา เขาก็จะยังคงไมบริสุทธิท์าง
พิธีกรรมตอไป ความไมบริสุทธิย์ังคงติดตัว
เขาอยู

๑๔ น่ีเป็นกฎที่ใช เมื่อมีคนตายในเต็นท
คนที่เขาไปในเต็นทนัน้ หรือคนที่อยูใน
เต็นทนัน้ จะไมบริสุทธิไ์ปเจ็ดวัน ๑๕หมอ
ทุกใบที่เปิดฝาทิง้ไวหรือไมมีฝาปิดก็จะไม
บริสุทธิ ์ ๑๖ ใครก็ตามที่อยูในทอง ทุง แลว
เกิดไปแตะตองถูกคนที่ถูกฟันตาย หรือคนที่

ตายตามธรรมชาติ หรือกระดูกคนหรือหลุม
ศพ คนๆนัน้ก็จะไมบริสุทธิไ์ปเจ็ดวัน

๑๗ดังนัน้เจาตองเอาขี้ เถาของวัวแดงจาก
เครื่องบูชาชําระลางนัน้ มาใหกับคนที่ไม
บริสุทธิแ์ละเอาน้ําบริสุทธิ ์ †มาเทผสมเขากับ
ขี้ เถานัน้ที่อยูในชาม ๑๘ ใหคนที่บริสุทธิเ์อา
กิ่งหุสบจุมลงในน้ําและพรมไปที่เต็นท และ
พวกถวยชามตางๆ รวมทัง้คนที่อยูในเต็นท
นัน้ดวย และพรมใหกับคนที่ไปแตะ ตองถูก
ของพวก น้ีคือกระดูกคนตาย หรือคนที่ถูก
ฟันตาย หรือคนที่ตายตามธรรมชาติ หรือ
หลุมฝังศพ

๑๙คนที่บริสุทธิค์น นัน้ จะตองพรมน้ํา นัน้
ใหกับคนที่ไมบริสุทธิใ์นวันที่สามและวันที่
เจ็ด ดวยวิธี น้ี เขาจะทําใหคนๆนัน้บริสุทธิ ์
ในวันที่เจ็ด แลวคนที่ไมบริสุทธิ ์ นัน้ตองซัก
ลางเสื้อผา และลางตัว เองในน้ํา และเขาจะ
บริสุทธิใ์นตอนเย็น

๒๐คนที่กลายเป็นคนไมบริสุทธิ ์ และไมได
ทําใหตัว เองบริสุทธิ ์ คนๆนัน้จะตองถูกตัด
ออกจากชุมชน เพราะคนๆนัน้ทําใหสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิข์องพระ ยาหเวหไมบริสุทธิ ์ เพราะ
ยังไมไดเอาน้ําสําหรับการชําระลางลาดบน
ตัวเขา คนๆนัน้ก็ยังไมบริสุทธิอ์ยู ๒๑กฎน้ีจะ
ใชกับพวก เขาตลอดไป คนที่พรมน้ําชําระ
ลางใหกับคนอื่น นัน้ จะตองซักเสื้อผาของ
เขา และคนที่แตะถูกน้ําสําหรับชําระลาง
จะไมบริสุทธิไ์ปจนถึงตอน เย็น ๒๒คนที่ไม
บริสุทธิไ์ปแตะถูกอะไรก็ตาม สิ่ง นัน้ก็จะไม
บริสุทธิไ์ป ดวย และคนอื่นที่ไปแตะถูกตัว
เขาก็จะไมบริสุทธิไ์ปจนถึงเย็น”

มิเรียมตาย

๒๐ ๑ประชาชนชาวอิสราเอล ทัง้ชุมชน
มาถึงที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงศินใน

เดือนที่หน่ึง ประชาชนอาศัยอยูที่เค เดช มิ
เรียมตายและถูกฝังไวที่น่ี

โมเสสทําผิด
๒ที่ นัน่ไมมีน้ําสําหรับชุมชน ดัง นัน้ พวก

เขาจึงรวม ตัว กันตอ ตานโมเสสและอา โรน
๓ประชาชนมาถกเถียงกับโมเสสและพูด
วา “พวก เรานาจะตายไปพรอมๆกับพี่ น อง

*๑๙:๖ กิ่งหุสบ พืชชนิดหน่ึงมีกิ่งกานมาก หักมาใชสําหรับพรมน้ําหรือเลือดในพิธีชําระลาง
†๑๙:๑๗ น้ําบริสุทธิ์ หมายถึงน้ําสะอาดที่ไหลอยูตลอดเวลา ไมใชน้ําที่ขังอยู
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ของเรา ตอนที่พวก เขาตายไปตอ หน าพระ
ยาหเวห ๔พวก ทานพาชุมชนของพระ
ยาหเวหมาในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง น้ีทําไม
เพื่อเราและสัตวของเราจะไดตายกันที่ น่ีหรือ
ยัง ไง ๕ทานนําเราออกมาจากอียิปตเพื่อมา
อยูในที่หวยๆอยาง น้ีทําไม ที่ น่ีไมมีเมล็ดพืช
มะเดื่อ องุนหรือทับทิม และแมแตน้ําจะดื่ม
ก็ยังไมมีเลย”

๖ โมเสสและอา โรนจึงจากชุมชนไปที่ทาง
เขาเต็นทนัดพบ ทัง้สองคนกมหน ากราบลง
และรัศมี ของพระ ยาหเวหก็ปรากฏกับพวก
เขา

๗พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๘ “เจาและ
อาโรนพี่ชายเจา ไปหยิบไม เทาและรวบรวม
คนในชุมชน นัน้ แลวพูดกับกอนหินตอ หน า
พวกเขา แลวหินจะใหน้ําไหลออกมา ดวยวิธี
น้ี เจาจะไดผลิตน้ําใหกับพวกเขาจากหินกอน
นัน้ และเจาก็ไดจัดหาน้ําดื่มใหกับชุมชนและ
สัตวเลีย้งของพวกเขา”

๙ โมเสสจึงไปหยิบไม เทาที่อยูตรงหน า
พระยาหเวห ตามที่พระองคสัง่เขา ๑๐ โมเสส
และอา โรนก็เรียกชุมนุมคนที่หน าหินกอน
นัน้ โมเสสพูดกับพวกเขาทัง้หลายวา “ฟังให
ดี ไอพวกแข็งขอ จะใหเราทําน้ําออกมาจาก
หินกอน น้ีหรือ” ๑๑แลวโมเสสก็ยกมือขึ้น
และตีหินกอนนัน้ดวยไมเทาสองครัง้ และน้ํา
ก็พุงออกมา ชุมชนและสัตวเลีย้งของเขาก็
เขาไปดื่มกัน

๑๒พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา โรน
วา “เจาไมไดไววางใจเราเพียงพอ เจาถึงไม
ไดใหเกียรติเราในฐานะผูศักดิส์ิทธิ ์ ตอหน า
ประชาชนชาวอิสราเอล ดัง นัน้ เจาจะไมได
นําชุมชน น้ีเขาไปในแผน ดินที่เรากําลังจะให
กับพวกเขานัน้”

๑๓สถาน ที่ น้ีถูกเรียก วาน้ําของเม รี บาห
*เป็นสถานที่ที่ประชาชนชาวอิสราเอลแข็งขอ
ตอพระยาหเวห และพระยาหเวหไดแสดงให
พวกเขาเห็นวาพระองคเป็นผูศักดิส์ิทธิ ์

เอโดมไมอนุญาตใหอิสราเอลผาน
๑๔ตอนที่โมเสสอยูที่เค เดช เขาไดสงคน

ถือสารไปถึงกษตัริยของเอโดมมีใจความวา
“น องชายของทาน ชาวอิสราเอล

พูดกับทานวา ทานก็รูเกี่ยว กับความ

ยากลําบากตางๆที่เราไดพบมาแลววา
๑๕บรรพบุรุษของเราไดลงไปอยูที่อียิปต
และไดอาศัยอยูที่ นัน่เป็นเวลาชา นาน
และชาวอียิปตตางก็โหด รายกับพวก
เราและบรรพบุรุษของเรา ๑๖แตเราได
รองขอความชวย เหลือตอพระ ยาหเวห
และพระองคก็ไดยินเสียง รองของพวก
เรา และไดสงทูต สวรรคองคหน่ึงมานํา
เราออกจากอียิปต
และดูสิ ตอนน้ีเราอยูที่เคเดช เมืองที่

ติดทางชายแดนของทาน ๑๗ ไดโปรด
อนุญาตใหพวก เราเดินผานประเทศของ
ทาน พวก เราจะไมเดินผานไร นาหรือ
ไร องุน พวก เราจะไมดื่มน้ําจากบอของ
ทาน พวกเราจะเดินอยูแตบนทางหลวง
เทานัน้ และจะไมแวะที่ ใดจนกวาจะ
ผานประเทศของทานไป”
๑๘แตกษตัริยเอโดมตอบมาวา “พวกทาน

ตองไมผานเขามาในดิน แดนของเรา ไม
อยาง นัน้ เราจะยก ทัพออกมาตอสูกับพวก
ทาน”

๑๙ประชาชนชาวอิสราเอลจึงบอกกับเขาวา
“พวก เราจะเดินอยูแตบนทางหลวงเทานัน้
และถาสัตวเลีย้งของพวก เราไปดื่มน้ําของ
ทานเขา พวกเราจะจายเงินให ขอเพียงทาน
อนุญาตใหพวก เราเดินผานไปเทานัน้ มัน
เป็นแคเรื่องเล็กน อยเทานัน้”

๒๐แตกษตัริยของเอ โดมบอกวา “หาม
พวก ทานผานเขามา” เอ โดมจึงยกกองทัพ
ขนาดใหญที่เขม แข็งออกมาตานชาว
อิสราเอล ๒๑ เอ โดมไมยอมใหชาวอิสราเอล
ผานดิน แดนของพวก เขา ชาวอิสราเอลจึง
ตองหันไปทางอื่น

อาโรนตาย
๒๒แลวประชาชนชาวอิสราเอล ทัง้ชุมชน

ก็จากเค เดช และมาถึงภูเขาโฮร ๒๓พระ
ยาหเวหพูดกับโมเสสและอาโรนบนภูเขาโฮร
ซึ่งติดกับชายแดนของเอ โดม ๒๔ “อา โรนจะ
ตายและจะไปอยูรวมกับบรรพบุรุษของเขา
เขาจะไมไดเขาไปในแผน ดินที่เราจะใหกับ
ประชาชนชาวอิสราเอล เพราะพวกเจาขัดคํา
สัง่เราเกี่ยวกับน้ําของเมรีบาห

*๒๐:๑๓ เมรีบาห ชื่อน้ีหมายถึงการโตเถียงหรือการแข็งขอ
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๒๕ ใหนําตัวอา โรนและเอ เลอ า ซารลูกชาย
เขา ขึ้นมาบนภูเขาโฮร ๒๖และถอดเสื้อของ
อาโรนออก แลวเอาไปสวมใหกับเอเลอาซาร
ลูกชายของเขา แลวอา โรนจะไดไปอยูรวม
กับบรรพบุรุษของเขาและตายที่บนภูเขา
นัน่”

๒๗ โมเสสจึงทําตามที่พระยาหเวหสัง่ พวก
เขาเดินขึ้นไปบนภูเขาโฮร ตอ หน าชุมชน
๒๘ โมเสสถอดเสื้อพิเศษของอาโรนออก แลว
สวมใหกับเอ เลอ า ซารลูกชายของเขา แลว
อา โรนก็ตายอยูบนยอดเขา นัน้ โมเสสและ
เอ เลอ า ซารลงมาจากภูเขา ๒๙และชุมชน
ทัง้หมดก็เห็นวาอา โรนตายแลว ประชาชน
ชาวอิสราเอลทุกคนก็ไวทุกข *ใหอาโรนสาม
สิบวัน

สงครามกับชาวคานาอัน

๒๑ ๑กษตัริยชาวคา นา อันแหงเมือง
อาราด ที่อาศัยอยูในเน เกบ ไดยิน

วาอิสราเอลกําลังเดิน ทางมาอา ธาริ ม ทาน
จึงเขาโจมตีชาวอิสราเอลและจับตัวชาว
อิสราเอลบาง คน ไป ๒ชาวอิสราเอลจึงบนไว
กับพระ ยาหเวหวา “ถาพระองคใหพวก มัน
ตกอยูในเงื้อมมือของเรา เราจะทําลายเมือง
ของพวกมันทัง้หมด”

๓พระ ยาหเวหฟังเสียงของชาวอิสราเอล
และใหชาวคา นา อันตกอยูในเงื้อม มือของ
พวกอิสราเอล ชาวอิสราเอลจึงไดทําลายชาว
คานาอันและเมืองทัง้หมดของพวกเขา พวก
เขาจึงเรียกสถานที่นัน้วาโฮรมาห †

งูทองสัมฤทธิ์
๔แลวชาวอิสราเอลก็จากภูเขาโฮร ใชเสน

ทางที่มุงไปยังทะเลตนกก ‡เพื่อออมดินแดน
ของเอ โดม ในระหวางทางประชาชนเริ่ม
หมดความอดทน ๕พวกเขาพูดตอวาพระเจา
และโมเสสวา “ทําไมพวกทานถึงทําใหเรา

ตองออกจากอียิปต เพื่อมาตายในที่เปลา
เปลี่ยวแหง แลง น้ี ที่ น่ีไมมีขนมปังและน้ํา
และพวก เราก็เบื่ออาหารที่หวยๆ น้ีเต็มทน
แลว”

๖พระ ยาหเวหจึงสงงูพิษลงมาทามกลาง
พวกเขา งูพวกนัน้ไดกัดคนอิสราเอลตายไป
เป็นจํานวนมาก ๗ประชาชนจึงมาหาโมเสส
และพูดวา “พวก เราไดทําบาปไปแลว ที่ไป
พูดตอวาพระยาหเวหและทาน ชวยอธิษฐาน
ตอพระ ยาหเวห ใหพระองคชวยเอางูพวก น้ี
ไปจากพวก เราดวยเถิด” โมเสสจึงอธิษฐาน
ใหกับประชาชน

๘พระยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ทํางูพิษขึ้น
มาตัวหน่ึง แลวเอาไปแขวนไวบนเสา เมื่อคน
ที่ถูกงูกัด มองดูมัน คนๆนัน้ก็จะหาย” ๙ดัง
นัน้โมเสสจึงทํางูจากทองสัมฤทธิ์ และเอาไป
แขวนไวบนเสา เมื่องูไปกัดใครเขา แลวคนๆ
นัน้มองไปที่งูทองสัมฤทธิ์ เขาก็จะหาย

การเดินทางสูโมอับ
๑๐ประชาชนชาวอิสราเอลไดออกจากที่

นัน่ และมาตัง้คายอยูที่โอ โบท ๑๑ จาก นัน้
พวก เขาไดออกจากโอ โบทและมาตัง้คาย
อยูที่อิ เยอ า บา ริมในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง
ติดชายแดนทางทิศตะวัน ออกของโม อับ
๑๒พวก เขาออกจากที่ นัน่แลวมาตัง้คายอยูที่
หุบเขาเศเรด ๑๓พวก เขาออกจากที่นัน่และ
มาตัง้คายอยูที่ฝ่ังตรงขามแมน้ําอา ร โนน
ในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง แมน้ําน้ีเริ่มจาก
เขตแดนของชาวอาโมไรต แมน้ําอารโนนจึง
เป็นเสนกัน้เขตแดนระหวางโม อับและชาว
อาโมไรต ๑๔ถึงไดมีคําบรรยายอยูในหนังสือ
สงครามของพระยาหเวห ¶ไวอยางน้ีวา
“และวา เฮบในเมืองสุ ฟาห และหุบเขา
ของแมน้ําอารโนน ๑๕และเนินเขาตางๆ
ของหุบเขาที่นําไปสูที่ ตัง้ของเมืองอาร

*๒๐:๒๙ ไวทุกข ในยุคโบราณของอิสราเอล ประชาชนมักรองไหดวยเสียงอันดัง สวมเสื้อผา
ชุดพิเศษและโรยขีเ้ถาบนหัวเพื่อแสดงความเศราเสียใจ
†๒๑:๓ โฮรมาห ชื่อน้ีหมายถึง “ทําลายจนสิน้ซาก” หรือ “ของขวัญที่ใหกับพระเจาทัง้หมด”
ดูใน เลวีนิติ ๒๗:๒๘-๒๙
‡๒๑:๔ ทะเลตนกก หรือทะเลแดง ที่น่ีอาจพูดถึงอาวเอลลาต หรืออากาบา คนละอาวกับที่
ชาวอิสราเอลขามเมื่อออกมาจากอียิปต
¶๒๑:๑๔ หนังสือสงครามของพระยาหเวห หนังสือเลมน้ีที่ผูเขียนหนังสือกันดารวิถีอางถึง
สูญหายไปแลว
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และทอดยาวไปตามพรมแดนของโม
อับ”
๑๖ จากทีนั่น่ พวกเขาไปตอถึงเมืองเบเออร

*น่ีคือบอน้ําที่พระ ยาหเวหไดบอกกับโมเสส
วา “ใหเรียกชุมนุมประชาชน และเราจะให
น้ํากับพวกเขา” ๑๗แลวอิสราเอลไดรองเพลง
น้ี
“เจาบอน้ําเอย ใหน้ําไหลพุงออกมา
ใหรองเพลงเกี่ยวกับมัน
๑๘บอน้ําที่พวกผูยิ่งใหญเป็นผูขุด
ผูนําของประชาชนไดขุดมันขึ้น
ดวยไมคทาของพวกเขาและดวยไม เทาของ

พวกเขา”
แลวพวก เขาก็ออกจากที่เปลาเปลี่ยวแหง

แลงไปสูมัทธานาห †
๑๙ จากมัทธา นาห พวก เขาไปถึงนา หะ ลี

เอล และจากนาหะลีเอลพวกเขาก็ไปบาโมท
๒๐ จากบา โมทไปถึงหุบเขาซึ่งอยูในแควนโม
อับบนยอดเขาปิสกาห จากบนนัน้ สามารถ
มองเห็นที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงทัง้หมด

สิโหนและโอก
(ฉธบ. ๒:๒๖-๓๗-๓:๑๑)

๒๑แลวอิสราเอลก็ไดสงพวกผูถือสารไปหา
กษตัริยสโิหนของชาวอาโมไรต พวกเขาบอก
วา

๒๒ “ขออนุญาตใหเราเดินผานประเทศ
ของทานไปดวย เถิด เราจะไมเขาไปใน
ทุงนาของทานหรือไร องุนของทาน เรา
จะไมดื่มน้ําจากบอน้ําของทาน เราจะ
เดินอยูแตบนถนนหลวงของทาน จน
กวาจะผานดินแดนของทานไป”
๒๓แตสิ โหนไมยอมใหชาวอิสราเอลเดิน

ผานดินแดนของเขา และสิโหนก็ไดรวบรวม
ประชาชนของเขาและยกออกมาสู รบกับชาว

อิสราเอลในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง เขามาถึง
ยาฮาสและเขาโจมตีชาวอิสราเอล

๒๔แตชาวอิสราเอลไดฆาเขาตาย และยึด
เอาดิน แดนของเขาตัง้แตลุมแมน้ําอา ร โนน
ไปจนถึงแมน้ํายับ บอก ไกลออกไปจนถึง
พรมแดนของชาวอัม โมน เพราะชายแดน
ของชาวอัม โมนเขม แข็งมาก ๒๕ชาว
อิสราเอลจึงยึดเอาเมืองเหลา น้ีไวทัง้หมด
และชาวอิสราเอลก็เริ่มตัง้ถิ่นฐานตามเมือง
ตางๆของชาวอาโมไรต ในเมืองเฮชโบนและ
เมืองรอบๆ ๒๖ขณะ นัน้ เมืองเฮ ช โบนคือ
เมืองหลวงของกษตัริยสิโหนชาวอาโมไรต สิ
โหนไดตอสูกับกษตัริยโมอับองคกอนและยึด
เอาดินแดนทัง้หมดของโมอับมาจนสุดแมน้ํา
อารโนน ๒๗ดวยเหตุ น้ี จึงมีพวกนักรองรอง
วา
“มาที่เฮชโบน มาสรางมันใหมอีกครัง้
มาสรางเมืองสิโหนขึ้นใหม
๒๘ เพราะมีไฟออกมาจากเมืองเฮชโบน
เปลวไฟออกมาจากเมืองสิโหน
ไฟไดกลืนกินเมืองอารในโมอับ
มันไดกลืนกินเนินเขาเหนือแมน้ําอารโนน
๒๙ เจา โมอับ ความพินาศมาถึงเจาแลว
ประชาชนของพระเค โมช ‡เจาถูกทําลาย

แลว
พระเค โมชทําใหพวกลูกชายของเขาตองวิ่ง

หนี
และทําใหพวกลูกสาวของเขาตองถูกจับตัว

ไปใหกษตัริยสิโหนของชาวอาโมไรต
๓๐ลูก หลานของพวก เขา ¶ถูกทําลายตัง้แต

เมืองเฮชโบนไปจนถึงดีโบน
และเราไดทําลาย §ไปจนถึงโนฟาหซึ่งอยูใกล

เมเดบา”
๓๑ชาวอิสราเอลจึงอาศัยอยูในดินแดนของ

ชาวอาโมไรต
๓๒ โมเสสสงคนไปสอดแนม เมืองยา เซอร

และชาวอิสราเอลไดเขายึดเมืองรอบๆมัน

*๒๑:๑๖ เบเออร ชื่อภาษาฮีบรูหมายถึงบอน้ํา
†๒๑:๑๘ แลวพวกเขา … มัทธานาห หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “และมันก็คือของขวัญจาก
ที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง” มัทธานาหในภาษาฮีบรูหมายถึงของขวัญ
‡๒๑:๒๙ พระเคโมช พระของชาวโมอับ
¶๒๑:๓๐ ลูกหลานของพวกเขา ขอความน้ีเป็นการอานจากฉบับภาษากรีก ในภาษาฮีบรูอาน
วา “พวกเราไดยิงพวกเขา”
§๒๑:๓๐ เราไดทําลาย อาจจะแปลเป็นชื่อสถานที่ก็ได คือ “จากนาชิม”
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และไลชาวอาโมไรตที่เคยอาศัยอยูที่ นัน่ออก
ไป

๓๓แลวชาวอิสราเอลก็ไปตอตามทางที่ไปสู
เมืองบาชาน กษตัริยโอกของเมืองบาชานกับ
ประชาชนของเขาจึงออกมาที่เอ เด รอี เพื่อสู
รบกับชาวอิสราเอลในสนามรบ

๓๔พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ไมตอง
ไปกลัวเขา เพราะเราจะมอบเขา ประชาชน
ทัง้หมดของเขาและดิน แดนของเขาใหกับ
เจา และเจาจะทํากับเขาเหมือนกับที่เจาเคย
ทํากับสิโหนกษตัริยชาวอาโมไรตที่อยูในเฮช
โบน”

๓๕ดัง นัน้ชาวอิสราเอลจึงฆาโอก พวก
ลูกชายและประชาชนทัง้หมดของเขา จนไม
เหลือใครรอดชีวิตเลยแมแตคน เดียว แลว
ชาวอิสราเอลก็เขายึดดินแดนของเขาไว

บาลาอัมและกษัตริยของโมอับ

๒๒ ๑ประชาชนชาวอิสราเอลไดเดิน
ทางตอและมาตัง้คายในที่ราบโมอับ

ใกลแมน้ําจอรแดน ตรงขามเมืองเยริโค
๒–๓บา ลาคลูกชายศิป โปรไดเห็นสิ่ง

ทัง้หมดที่ชาวอิสราเอลทํากับชาวอา โม ไรต
พวกโม อับกลัวพวกอิสราเอลมาก เพราะคน
อิสราเอลมีจํานวนมาก คนโม อับหวาด กลัว
คนอิสราเอลมากจริงๆ

๔ โม อับพูดกับพวกผูอาวุโสชาวมี เดีย นวา
“ตอนน้ี คนกลุมใหญนัน้จะเขมือบทุกสิ่งทุก
อยางรอบๆเรา เหมือนวัวกินหญาหมดทุง”
ในเวลา นัน้ บา ลาคลูกชายศิป โปรเป็น

กษตัริยของโม อับ ๕ เขาสงพวกผู ถือ สารไป
หาบาลาอัมลูกชายเบโอรที่เปโธร ที่อยูติดกับ
แมน้ํายูเฟรติส เป็นดินแดนที่พวกญาติๆของ
เขาอาศัยอยู *บาลาคสงคนไปเชิญบาลาอัมมา
พวกเขาพูดตามที่บาลาคสัง่วา
“ดูสิ มีชนชาติหน่ึงออกมาจากอียิปต
พวก มันปกคลุมไปทัว่แผน ดิน และยัง
มาตัง้คายติดกับเราอีกดวย ๖ตอนน้ี มา
สาปแชงคนพวก น้ีใหกับเราดวย เพราะ
พวกมันแข็งแกรงกวาเรา ไมแนเราอาจ

จะสามารถตอสูกับพวก มันได และขับ
ไลพวกมันออกไปจากดินแดนน้ี เพราะ
เรารูวาถาทานใหพรใคร คนนัน้ก็จะได
รับพร และถาทานสาปแชงใคร คนนัน้ก็
จะถูกสาปแชง”
๗พวกผูอาวุโสของชาวโม อับและของ

ชาวมี เดีย นจึงไปหาบา ลา อัม พรอมกับเงิน
สําหรับจายใหกับบา ลา อัมเป็นคาบริการ
†พวก เขามาพบบา ลา อัมและบอกกับเขาใน
สิ่งที่บาลาคพูด

๘บาลาอัมจึงบอกพวกเขาวา “คืนน้ี คางอยู
ที่ น่ีกอน แลวขาจะบอกทานวาพระ ยาหเวห
บอกอะไรกับขา” ดัง นัน้พวกผูนําของโมอับ
จึงคางอยูกับบาลาอัม

๙พระเจามาหาบา ลา อัมและพูดวา “คน
พวกน้ีที่อยูกับเจาเป็นใครกัน”

๑๐บา ลา อัมบอกกับพระเจาวา “บา ลาค
ลูกชายศิปโปร กษตัริยของโมอับ สงพวกเขา
มาหาขาพเจา พรอมกับขอความน้ี ๑๑ ‘ดูสิ มี
ชนชาติหน่ึงที่ออกมาจากอียิปตไดมาปกคลุม
ไปทัว่แผนดิน ชวยมาสาปแชงพวกมันใหกับ
เราดวย ไมแนเราอาจจะสามารถตอสูกับ
พวกมันได และขับไลพวกมันออกไป’”

๑๒พระเจาพูดกับบา ลา อัมวา “เจาตองไม
ไปกับพวกเขา เจาตองไมสาปแชงคนพวกน้ี
เพราะเราไดอวยพรพวกเขา”

๑๓ดัง นัน้เมื่อบา ลา อัมลุก ขึ้นในตอน เชา
เขาพูดกับพวกผูนําที่มาจากบาลาควา “กลับ
ไปประเทศของพวก ทานเถิด เพราะพระ
ยาหเวหไมใหเราไปกับทาน”

๑๔พวกผูนําจากโม อับจึงลุก ขึ้นและกลับ
ไปหาบาลาค พวก เขาบอกวา “บาลาอัมไม
ยอมมากับพวกเรา”

๑๕บา ลาคไดสงพวกผูนําไปอีกครัง้ หน่ึง
คราว น้ีเขาสงผูนํามามากกวาครัง้ แรก และ
ผูนําพวกน้ีก็สําคัญกวาพวกแรกดวย ๑๖พวก
เขาไปหาบา ลา อัมและพูดวา “น่ีคือสิ่งที่บา
ลาคลูกชายศิปโปรพูด
‘โปรดอยาใหมีสิ่งใดมาขัด ขวางไมให
ทานมาหาเรา ๑๗ เราจะใหรางวัลทาน

*๒๒:๕ เป็นดินแดน … อาศัยอยู หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “น่ีคือดินแดนของชาวอัมโมน”
†๒๒:๗ คาบริการ หรือ “ผูเป็นหมอดูดวย” หรือ “พรอมของจําเป็นสําหรับการทาย” คนสมัย
โบราณ พยายามทําใหสิ่งเลวรายเกิดขึ้นกับคนอื่นโดยการเขียนคําสาปแชงลงในชามและนํา
ไปใชในพิธีกรรม
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อยางงาม และเราจะทําทุก อยางที่ทาน
บอกเรา แตมาชวยสาปแชงคนพวกน้ีให
กับเรากอนเถิด’”
๑๘บา ลา อัมตอบคนของบา ลาคไปวา “ถึง

แมบา ลาคจะยกวังของเขาที่เต็มไปดวยเงิน
ทองมากมายใหกับขา ขาก็ไมสามารถฝาฝืน
คํา สัง่ของพระยาหเวหพระเจาของขาได ไม
วาจะเป็นเรื่อง เล็กหรือเรื่อง ใหญ ๑๙ตอน น้ี
โปรดคางคืนที่น่ีเหมือนกับกลุมที่แลว และ
ขาจะดูวาพระ ยาหเวหมีอะไรจะบอกกับขา
เพิ่มเติมหรือเปลา”

๒๐คืนนัน้พระเจามาหาบาลาอัมและพูดกับ
เขาวา “เน่ืองจากคนพวกน้ีอุตสาหมาเชิญเจา
ลุกขึ้นและไปกับพวกเขาเถอะ แตเจาจะตอง
ทําในสิ่งที่เราบอกเทานัน้”

บาลาอัมและลาของเขา
๒๑บา ลา อัมจึงลุก ขึ้นในตอน เชา เขาผูก

อานบนลาของเขา แลวเดิน ทางไปกับผูนํา
ชาวโม อับ ๒๒พระเจาโกรธเพราะบา ลา อัม
กําลังไป ดังนัน้ ทูตสวรรคของพระยาหเวห
มายืนขัดขวางเขาอยูบนถนน บาลาอัมกําลัง
ขี่ลาอยู มีคนรับใชสองคนอยูกับเขา

๒๓ เมื่อลาเห็นทูต สวรรคของพระ ยาหเวห
ยืนอยูบนถนน พรอมกับถือดาบอยูในมือ ลา
จึงหันจากถนนเขาไปในทุง บา ลา อัมจึงตีลา
เพื่อใหมันหันกลับไปบนถนน

๒๔แลวทูตสวรรคของพระยาหเวหก็ยืนอยู
บนทางแคบๆ ที่อยูระหวางไรองุนสองแปลง
มีกําแพงลอมอยูทัง้สองขาง ๒๕ เมื่อลาเห็น
ทูตสวรรคของพระยาหเวห มันจึงเดินเบียด
กําแพง ทําใหเทาของบาลาอัมถูไปกับกําแพง
บาลาอัมจึงตีมันอีก

๒๖แลวทูต สวรรคของพระยาหเวหก็ไปอยู
ขางหน าอีก ไปยืนอยูในที่แคบที่ไมมีทาง
หลีกไปทางซายหรือทางขวาได ๒๗ เมื่อลา
เห็นทูต สวรรคของพระ ยาหเวห ก็หมอบลง
ทัง้ที่บา ลา อัมยังนัง่อยูบนหลังมัน บา ลา อัม
โกรธและตีมันดวยไมเทา

๒๘พระ ยาหเวหไดเปิดปากของลา แลวลา
ก็พูดกับบาลาอัมวา “ขาพเจาไปทําอะไรทาน
ทานถึงไดตีขาพเจาถึงสามครัง้”

๒๙บาลาอัมจึงบอกกับลาวา “เพราะเจาทํา
ใหเราดูเหมือนเป็นคนโง เขลา เราอยากจะมี
ดาบสักเลมในมือ จะไดฆาเจาซะเลยตอนน้ี”

๓๐ลาจึงพูดกับบา ลา อัมวา “น่ีขาพเจาไม
ใชลาของทาน ที่ทานใชขี่มาตลอดชีวิตจนถึง
เดี๋ยว น้ีหรอกหรือ ขาพเจาเคยทําอยาง น้ีกับ
ทานมากอนหรือเปลา”
บาลาอัมตอบวา “ไมเคย”
๓๑พระ ยาหเวหจึงเปิดตาบา ลา อัม ทําให

เขาเห็นทูตสวรรคของพระยาหเวห ที่ยืนอยู
บนถนน และกําลังถือดาบอยูในมือ บาลาอัม
กมหัวลงกราบ

๓๒ทูต สวรรคของพระ ยาหเวหพูดกับเขา
วา “ทําไมเจาถึงไดตีลาของเจาถึงสามครัง้
อยาง น้ี น่ีเรามายืนขวางเจา เพราะเห็น
วาการเดิน ทางของเจามันชางโง เขลานัก
*๓๓ เมื่อลาเห็นเรามันถึงไดหันหนีไปจากเรา
ถึงสามครัง้ น่ีถามันไมหลบเรา ปาน น้ีเราก็
คงฆาเจาไปแลว แตเราคงไวชีวิตเจาลานัน่”

๓๔บา ลา อัมบอกทูต สวรรคของพระ
ยาหเวหวา “ขาพเจาไดทําบาปไปแลว เพราะ
ไมรูวาทานกําลังยืนขัด ขวางขาพเจาอยูบน
ถนน แตตอน น้ี เน่ืองจากการเดิน ทางของ
ขาพเจา มันชัว่ รายในสายตาทาน ขาพเจาก็
จะกลับบาน”

๓๕ทูตสวรรคของพระยาหเวหพูดกับบาลา
อัมวา “ไปกับคนพวกน้ี แตใหพูดแตสิ่งที่เรา
บอกใหเจาพูด” บาลาอัมจึงไปกับพวกผูนําที่
บาลาคสงมา

๓๖ เมื่อบา ลาคไดยินวาบา ลา อัมกําลังมา
เขาจึงออกมาพบบา ลา อัมที่เมืองของชาวโม
อับ †ตรงพรมแดน ที่มีแมน้ําอารโนนกัน้อยู
ซึ่งเป็นปลายสุดของพรมแดน ๓๗บาลาคพูด
กับบาลาอัมวา “เราเคยสงคนไปเชิญทานมา
แลวไมใชหรือ ทําไมทานถึงไมมาหาเรา ละ
เราไมสามารถจายรางวัลใหกับทานหรือยัง
ไง”

๓๘บาลาอัมจึงตอบบาลาควา “ดูสิ ตอนน้ี
ขาพเจาก็ไดมาหาทานแลว แตขาพเจาไม
สามารถพูดอะไรก็ไดที่อยากพูด ขาพเจาจะ
ตองพูดแตสิ่งที่พระเจาใสเขามาในปากของ
ขาพเจาเทานัน้”

*๒๒:๓๒ เพราะ … ชางโงเขลานัก ความหมายในภาษาฮีบรูยังไมแนชัด
†๒๒:๓๖ เมืองของชาวโมอับ เป็นไปไดวาเป็น อาร โมอับ
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๓๙แลวบา ลา อัมก็ไปกับบา ลาค และพวก
เขาก็มาถึงคิริ ยาท-หุ โซท ๔๐บา ลาคสังเวย
วัวและแกะ และสงเครื่องบูชาไปใหบาลาอัม
และพวกผูนําที่อยูกับเขา

๔๑ ในตอน เชาบา ลาคพาบา ลา อัมไปเมือง
บา โมท-บา อัล *จากที่นัน่บา ลา อัมสามารถ
มองเห็นประชาชนชาวอิสราเอลไดสวนหน่ึง

บทกลอนแรกของบาลาอัม

๒๓ ๑บา ลา อัมพูดกับบา ลาควา “สราง
แทน บูชาเจ็ดแทนใหกับขาพเจาที่น่ี

และใหเตรียมวัวผูเจ็ดตัวและแกะผูเจ็ดตัวไว
ใหกับขาพเจา” ๒บาลาคจึงทําตามที่บาลาอัม
บอก แลวบาลาคและบาลาอัมก็บูชาวัวผูหน่ึง
ตัวและแกะผูหน่ึงตัวเป็นเครื่องเผาบูชา บน
แทนบูชาแตละแทน

๓บาลาอัมพูดกับบาลาควา “ไปยืนอยูขางๆ
เครื่องเผาบูชาของทาน ขาพเจาจะปลีกตัว
ออกไปอยูตามลําพัง บางทีพระ ยาหเวหอาจ
จะมาพบขาพเจา แลวขาพเจาจะมาบอกทาน
วาพระองคแสดงอะไรใหกับขาพเจาบาง” บา
ลาอัมจึงขึ้นไปบนยอดเขา

๔พระเจาไดมาพบบา ลา อัม บา ลา อัมพูด
กับพระองควา “ขาพเจาไดทําแทน บูชาขึ้น
เจ็ดแทน และไดบูชาวัวผูตัวหน่ึงกับแกะผู
ตัวหน่ึงใหเป็นเครื่องเผาบูชาบนแทนแตละ
แทน”

๕พระ ยาหเวหไดใสคํา พูดเขาไปในปาก
ของบา ลา อัม พระองคบอกเขาวา “ใหกลับ
ไปหาบาลาคและพูดสิ่งน้ี”

๖บาลาอัมจึงกลับไปหาบาลาค บาลาคยืน
อยูขางเครื่องเผาบูชากับบรรดาผูนําของโม
อับ ๗บาลาอัมจึงพูดกลอนน้ีออกมาวา
“บาลาคนําตัวขาพเจามาจากอารัม
กษตัริยของโมอับนําขาพเจามาที่ น่ีจากภูเขา

ทางตะวันออก
บาลาคพูดวา ‘มาเถิด มาสาปแชงยา โคบให

เรา
มาเถิด มาพูดตอตานประชาชนชาวอิสราเอล’
๘ขาพเจาจะพูดสาป แชงคนที่พระเจาไมได

สาปแชงไดอยางไร
จะใหขาพเจาพูดตอตานคนที่พระยาหเวหไม

ไดพูดตอตานไดอยางไร

๙ เพราะจากยอด เขาขาพเจามองเห็นพวก
เขา

และจากเนินเขาขาพเจามองเห็นพวกเขา
ดูสิ พวกเขาตัง้เต็นทอยูแตเพียงลําพัง
และไมไดเป็นพันธมิตรกับคนชาติอื่นๆ
๑๐มีใครสามารถนับคนของยาโคบไดบาง
พวกเขามีจํานวนมากพอๆกับเม็ดฝ ุน
หรือมีใครที่สามารถนับจํานวนแมเพียงหน่ึง

ในสี่ของชาวอิสราเอลไดบาง
ปลอยใหขาพเจาตายเหมือนคนดีๆพวกน้ีเขา

ตายกันเถิด
และปลอยใหจุดจบขาพเจาเป็นเหมือนกับ

จุดจบของพวกเขาเถิด”
๑๑บาลาคพูดกับบาลาอัมวา “ทานทําอะไร

กับเรา น่ี เราเอาทานมาที่น่ีเพื่อสาปแชงศัตรู
ของเรา แตดูสิ ทานกลับมาอวยพรพวกเขา”

๑๒บา ลา อัมจึงตอบวา “ขาพเจาตองระวัง
ที่จะพูดในสิ่งที่พระ ยาหเวหใสไวในปากของ
ขาพเจา ไมใชหรือ”

๑๓บา ลาคจึงพูดกับเขาวา “ไปกับเราอีก
ที่หน่ึง ทานจะเห็นคนเหลา นัน้ ทานจะมอง
เห็นพวก เขาเพียงบางสวน ทานจะไมเห็น
พวกเขาทัง้หมด สาปแชงพวกเขาใหเราจาก
ที่นัน่” ๑๔บาลาคจึงพาบาลาอัมไปที่ทุงโศฟิม
†บนยอด เขาปิ สกา ห บา ลาคสรางแทนบูชา
ขึ้นเจ็ดแทน และบูชาวัวผูหน่ึงตัวกับแกะผู
หน่ึงตัว ใหเป็นเครื่องเผาบูชาบนแทนบูชา
แตละแทน

๑๕บา ลา อัมพูดกับบา ลาควา “ยืนอยูที่น่ี
ขางๆเครื่องเผาบูชาของทาน ขณะที่ขาพเจา
ไปพบพระยาหเวหที่โนน”

๑๖พระ ยาหเวหไดมาพบบา ลา อัม และใส
คํา พูดเขาไปในปากของเขา พระองคพูดวา
“กลับไปหาบาลาคและพูดสิ่งน้ี” ๑๗บาลาอัม
จึงไปหาบา ลาค ที่ นัน่ เขายังคงยืนอยูขาง
เครื่องเผาบูชาพรอมกับพวกผูนําของโม อับ
แลวบา ลาคก็ถามเขาวา “พระ ยาหเวหพูด
อะไร”

บทกลอนที่สองของบาลาอัม
๑๘บาลาอัมจึงพูดออกมาเป็นกลอนวา

“ยืนขึ้น บาลาค และฟัง
ฟังขาพเจา ลูกชายของศิปโปร

*๒๒:๔๑ บาโมท-บาอัล สถานที่ทางศาสนาของพระบาอัล
†๒๓:๑๔ ทุงโศฟิม หรืออาจจะแปลไดวา “เนินเขาดูคน”
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๑๙พระเจาไมใชมนุษยที่พูดโกหก
และก็ไมใชมนุษยที่ชอบเปลี่ยนใจ
มีหรือที่พระองคพูดแลวไมทํา
หรือสัญญาแลวไมทําตามสัญญานัน้
๒๐ ฟังนะ ขาพเจาไดรับคําสัง่ใหอวยพร
พระเจาไดอวยพรอิสราเอลไว ขาพเจาจึงไม

สามารถกลับคําของพระองคได
๒๑ทานจะไมเห็นความโชค รายในประชาชน

ของยาโคบ
ทานจะไมเห็นความยากลําบากใดๆใน

ประชาชนชาวอิสราเอล
พระ ยาหเวหผู เป็นพระเจาของชาวอิสราเอล

จะอยูกับพวกเขา
พระองคได รับการยกยองสรรเสริญใหเป็น

กษตัริยของพวกเขา
๒๒พระเจาผูนําพวกเขาออกจากอียิปต
เขม แข็งเหมือนกับเขาของกระทิงสําหรับ

พวกเขา
๒๓ ไมมีการดูฤกษยามในหมูประชาชนของ

ยาโคบ
ไมมีการทํานายโชค ชะตาในหมูประชาชน

ของอิสราเอล
พระเจาสงตัวแทนพระองคมาพูดกับยาโคบ
และบอกอิสราเอลทันทีวาพระองคมีแผน

อะไร *
๒๔คนเหลาน้ีก็ลุกขึ้นเหมือนกับสิงหตัวเมีย
มันยืนขึ้นตรงเหมือนสิงหตัวผูตัวหน่ึง
มันจะไมยอมนอนจน กระทัง่มันกินเหยื่อ

ของมัน
และดื่มเลือดของสัตวที่มันฆาแลว”

๒๕บา ลาคพูดกับบา ลา อัมวา “ถาทานไม
สาปแชงพวกเขา ก็อยาอวยพรพวกเขาสิ”

๒๖บาลาอัมจึงตอบบาลาควา “ขาพเจาไม
ไดบอกทานกอนแลวหรือวา ‘ขาพเจาจะทํา
ทุกอยางที่พระยาหเวหบอกใหขาพเจาทํา’”

๒๗บา ลาคจึงพูดกับบา ลา อัมวา “มา เถิด
เราจะพาทานไปอีกที่หน่ึง บางทีอาจทําให

พระเจาพอใจที่ทานจะสาป แชงชาวอิสราเอล
ใหเราจากที่ นัน่” ๒๘บาลาคจึงพาบาลาอัมไป
บนยอดเขาเปโอรซึ่งมองเห็นไปทัว่ทัง้ที่เปลา
เปลี่ยวแหงแลง

๒๙บา ลา อัมพูดกับบา ลาควา “สรางแทน
บูชาเจ็ดแทนใหกับขาพเจาที่ น่ี และเตรียม
วัวผูเจ็ดตัวกับแกะผูเจ็ดตัวไวใหกับขาพเจา
ดวย” ๓๐บา ลาคจึงทําตามที่บา ลา อัมบอก
และเขาก็บูชาวัวผูหน่ึงตัวกับแกะผูหน่ึงตัว
เป็นเครื่องเผาบูชาบนแทนบูชาแตละแทน

บทกลอนที่สามของบาลาอัม

๒๔ ๑บา ลา อัมเห็นวาพระ ยาหเวหตอง
การใหอวยพรชาวอิสราเอล ดัง นัน้

เขาจึงไมไดดูฤกษยามใดๆเหมือนที่เคยทํา
มา แตเขากลับหันหน าไปทางที่เปลาเปลี่ยว
แหงแลง ๒บาลาอัมมองไปขางหน าและเห็น
ประชาชนชาวอิสราเอลตัง้คายอยูตามเผา
ของพวกเขา แลวพระวิญญาณของพระเจาก็
เขาไปสถิตในตัว เขา ๓และเขาก็พูดออกมา
เป็นกลอนวา
“น่ีคือคําพูดของบาลาอัมลูกชายของเบโอร
เป็นคําพูดของชายที่มีดวงตาเห็นแจมแจง †
๔ เป็นคํา พูดของคนที่ไดยินคํา พูดของ

พระเจา
เป็นคนที่เห็นนิมิตจากพระเจาผูมีอํานาจ

สูงสุด ‡
เป็นคนที่ลมลงตอ หน าพระองค แตดวงตาก็

ยังเปิดอยู
๕ประชาชนของยาโคบ ¶เต็นทของพวกทาน

ชางงดงามเหลือเกิน
ประชาชนของอิสราเอล บานเรือนของพวก

ทานสวยงามจริงๆ
๖ เต็นทของพวก ทานเหมือนกับแถวของตน

ปาลมที่แผขยายออก
เหมือนพวกสวนที่อยูริมแมน้ํา
เหมือนตนกฤษณา §ที่พระยาหเวหปลูกไว

*๒๓:๒๓ พระองคมีแผนอะไร หรือแปลไดอีกอยางวา “ตอนน้ีประชาชนพูดกับยาโคบและ
อิสราเอลวา ‘ดูสิ สิ่งที่พระเจาไดทํา’”
†๒๔:๓ เห็นแจมแจง หรือ แปลไดอีกวา “ตาของเขาเปิดออก เขาเห็นไดอยางชัดเจน”
‡๒๔:๔ พระเจาผูมีอํานาจสูงสุด หรือ ในภาษาฮีบรู คือ “เอล ชัดดัย”
¶๒๔:๕ ยาโคบ กับ อิสราเอล ก็เป็นคนคนเดียวกัน ในกลอนของฮีบรู ชอบพูดเรื่องเดียวกัน
ซํ้าๆ
§๒๔:๖ กฤษณา ตนไมกลิ่นหอมหวาน น้ําของมันใชทําน้ําหอม
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เหมือนตนสนซีดารที่อยูริมน้ํา
๗ น้ําจะไหลลนออกมาจากถังน้ําของเขา *
และจะมีน้ําอยางเหลือเฟือสําหรับเมล็ดพันธุ

ของพวกเขา
กษตัริยของพวก เขาจะยิ่ง ใหญกวากษตัริย

อากัก
และอาณาจักรของพวกเขาจะยิ่งใหญมาก
๘พระเจานําพวกเขาออกจากอียิปต
พระองคเป็นเหมือนเขาของกระทิงสําหรับ

พวกเขา
พวกเขาจะเอาชนะศัตรูของพวกเขา
พวกเขาจะบดขยีก้ระดูกของคนเหลานัน้
และโจมตีพวกนัน้ดวยลูกธนู †
๙ชาวอิสราเอลหมอบอยู พวก เขาพักอยู

เหมือนสิงโต
ใครละจะกลาปลุกสิงโตตัวนัน้
ขอใหคนที่อวยพรทานไดรับพร
ขอใหคนที่แชงสาปทานถูกแชงสาป”

๑๐บาลาคโกรธบาลาอัม เขาตบมือผางดวย
ความโกรธ แลวพูดกับบาลาอัมวา “เราเรียก
เจามาทีน่ี่เพื่อสาปแชงศัตรูของเรา แตดูสิ เจา
กลับมาอวยพรพวก มันถึงสาม ครัง้ ๑๑ตอน
น้ีรีบๆกลับบานไปเลย เราบอกวาจะใหรางวัล
กับเจา แตดูสิ พระ ยาหเวหทําใหเจาอดได
รางวัล”

๑๒บา ลา อัมพูดกับบา ลาควา “ขาพเจาได
บอกกับคนสง สารพวก นัน้ที่ทานสงมาหา
ขาพเจาแลววา ๑๓ ‘ถึงแมวาบา ลาคจะยกวัง
ที่เต็มไปดวยเงินและทองใหกับขา ขาก็ไม
สามารถฝาฝืนคํา สัง่ของพระ ยาหเวหและทํา
อะไรตามใจ ชอบ ไม วาจะเป็นสิ่ง เลวหรือ
สิ่ง ดี แตขาตองพูดแตสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด
เทานัน้’ ๑๔ตอน น้ี ขาพเจาจะกลับไปหาคน
ของขาพเจาแลว มาสิ แลวขาพเจาจะบอก
ทานวาคนพวก น้ีจะทําอะไรกับคนของทาน
ในอนาคต”

บทกลอนสุดทายของบาลาอัม
๑๕แลวบาลาอัมก็พูดเป็นคํากลอนวา

“น่ีคือคําพูดของบาลาอัมลูกชายเบโอร
เป็นคําพูดของชายที่มีดวงตาเห็นแจมแจง
๑๖ เป็นคํา พูดของคนที่ไดยินคํา พูดตางๆของ

พระเจา
และไดรับความรูจากพระเจาสูงสุด
เขาเห็นนิมิตจากพระเจาผูมีอํานาจสูงสุด ‡
เขาลมลงตอหน าพระองค แตดวงตาก็ยังเปิด

อยู
๑๗ขาพเจาเห็นเขา ไมใชในขณะน้ี แตเป็นใน

อนาคต
ขาพเจาเห็นเขากําลังมา แตไมใชเร็วๆน้ี
กษตัริยองคหน่ึงผูเป็นเหมือนดวงดาวจะมา

จากประชาชนของยาโคบ
ผู ปกครองผูหน่ึงจะปรากฏขึ้นจากประชาชน

ชาวอิสราเอล
เขาจะบีห้ัวของชาวโมอับ
และจะบีก้ะโหลกของชาวเชท ¶ทัง้หมด
๑๘ เมื่อชาวอิสราเอลแสดงความแข็งแกรง
แผนดินของเอโดมก็จะตกเป็นของพวกเขา
แผนดินของเสอีร ศัตรูของชาวอิสราเอลก็จะ

ตกเป็นของพวกเขา
๑๙ผูปกครองจะมาจากยาโคบ
และทําลายคนที่หลงเหลืออยูในเมืองเออร”

๒๐แลวบาลาอัมมองเห็นชาวอามาเลคและ
พูดกลอนน้ีวา
“อา มาเล คเคยเป็นชนชาติที่ยิ่ง ใหญที่สุด

ทามกลางชนชาติอื่น
แตจุดจบของพวก เขาคือจะถูกทําลายจนสิน้

ซาก”
๒๑บาลา อัมมอง เห็นชาวเค ไนต §และพูด

บทกลอนน้ีวา
“สถานที่ที่พวกทานอยูเป็นที่ที่ปลอดภัย
เหมือนรังนกที่ตัง้อยูบนหน าผาสูง

*๒๔:๗ น้ํา … ของเขา หรือ “จะมีน้ําหยดลงมาบนกิ่งไมของเขา”
†๒๔:๘ โจมตีพวกนัน้ดวยลูกธนู หรือแปลไดวา “ทําลายลูกธนูของเขา” หรือ “ตอยทอง
พวกเขา”
‡๒๔:๑๖ พระเจาผูมีอํานาจสูงสุด หรือ ในภาษาฮีบรู คือ “เอล ชัดดัย”
¶๒๔:๑๗ ชาวเชท อาจจะเป็นสํานวน ที่แปลวา “คนเหลานัน้” หรือ อาจจะเป็นชื่อของ เผา
หน่ึงแถวปาเลสไตน
§๒๔:๒๑ ชาวเคไนต เป็นการเลนคํา ชื่อของ “ชาวเคน” และ “ชาวเคไนต” เป็นคําในภาษา
ฮีบรูที่มีความหมายวา “รังนก”
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๒๒แตพวกชาวเคไนต ก็จะถูกทําลายลาง
เมื่อชาวอัสชูรทําใหพวกเขากลายเป็นเชลย”

๒๓แลวบาลาอัมก็พูดกลอนบทน้ีวา
“เมื่อพระเจาทําอยางน้ี แลวจะมีใครรอด
๒๔ จะมีเรือมาจากชายฝ่ังของคิทธิม *
และจะเอาชนะชาวอัสซีเรียและเอเบอร †
แตพวก คิ ทธิ มก็จะถูกทําลายไปดวยเหมือน

กัน”
๒๕แลวบาลาอัมก็ลุกขึ้นและกลับบาน สวน

บาลาคก็กลับไปตามทางของเขา
ชาวอิสราเอลที่เปโอร

๒๕ ๑ขณะ นัน้ชาวอิสราเอลอยูที่ชิ ทธิ
ม ในเวลานัน้ ประชาชนเริ่มทําบาป

ทาง เพศ ‡กับหญิงชาวโม อับ ๒หญิงชาวโม
อับไดเชิญชาวอิสราเอลรวมพิธีบูชาพระตางๆ
ของพวก เขา ดัง นัน้ ชาวอิสราเอลจึงกิน
เครื่องบูชาเหลา นัน้และไดบูชาพระตางๆของ
ชาวโมอับ ๓ เพราะอยางน้ีชาวอิสราเอลถึงได
เริ่มบูชาพระบาอัลของเปโอร พระยาหเวหจึง
โกรธชาวอิสราเอล

๔พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ใหเอา
ตัวพวกหัวหน าของชาวอิสราเอลมาเสียบ
ไวกลางแดดตอหน าพระ ยาหเวห แลวพระ
ยาหเวหจะไมโกรธชาวอิสราเอล”

๕ โมเสสจึงพูดกับพวกผูพิพากษาของชาว
อิสราเอลวา “พวกทานแตละ คนจะตองฆา
คนของทานที่ไปบูชาพระบาอัลของเปโอร”

๖ ในขณะที่โมเสสและผูนําชาวอิสราเอล
กําลังชุมนุมกันอยูหน าเต็นทนัด พบ ก็มีชาว
อิสราเอลคน หน่ึงไดพาหญิงชาวมี เดีย นคน
หน่ึงมาใหพวกพี่ น อง ¶ของเขา เขาทําสิ่ง
น้ีตอ หน าโมเสสและชาวอิสราเอลทัง้หมด
โมเสสและพวกผูนําก็รองไหครํ่าครวญ ๗ เมื่อ
ฟีเน หัสลูกชายเอ เลอ า ซาร ซึ่งเป็นลูกชาย

ของนักบวชอา โรนเห็น เขา เขาจึงจากที่
ชุมนุมมาและไปหยิบหอกของเขา ๘ เขาตาม
ชายอิสราเอลคน นัน้เขาไปในเต็นท และเอา
หอกแทงชายอิสราเอลคน นัน้พรอมกับหญิง
มี เดียนคนนัน้ที่ทองจนตาย และโรคระบาด
ราย แรงในหมูประชาชนชาวอิสราเอลก็หยุด
ลง ๙มีคนตายจากโรคระบาดน้ีถึงสองหมื่นสี่
พันคน

๑๐พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๑ “ฟีเน
หัสลูกชายของเอ เลอ า ซารผูเป็นลูกชายของ
นักบวชอา โรนไดชวยชีวิตประชาชนชาว
อิสราเอลไวจากความโกรธของเรา เขาทํา
ไปเพราะเขาโกรธในบาปของประชาชน
เหลา นัน้เหมือนที่เราโกรธ เราจึงไมทําลาย
ประชาชนชาวอิสราเอลดวยความโกรธของ
เรา ๑๒ดวยเหตุ น้ี ใหไปบอกกับฟีเน หัสวา
เราจะทําขอ ตกลงที่เป็นมิตรกับเขา ๑๓ขอ
ตกลง คือ เขาและลูกหลานของเขาซึ่งมีชีวิต
ตอจากเขา จะไดเป็นนักบวชตลอดไป เพราะ
เขาไดหันเหความโกรธของพระเจาไป เขา
ทําอยางน้ีแทนชาวอิสราเอล”

๑๔ชายชาวอิสราเอลที่ถูกฆาพรอมหญิงมี
เดียน นัน้ชื่อ ศิ มรีลูกชายสาลู สาลูเป็นผูนํา
ครอบครัวจากเผาสิเมโอน ๑๕สวนหญิงชาวมี
เดีย นนัน้ ชื่อคสบี §เป็นลูกสาวของศูร ศูร
เป็นหัวหน าตระกูลหรือครอบครัวของมี เดีย
น

๑๖พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๗ “ให
เป็นศัตรูกับชาวมี เดีย น และฆาพวก มัน
๑๘ เพราะพวก มันเป็นศัตรูกับพวก เจา พวก
มันหลอกลวงพวกเจาที่เปโอร และยังหลอก
ลวงพวก เจาดวยการใชน อง สาวของพวก
มันที่ชื่อคสบีลูกสาวของผูนําชาวมี เดีย น ผู
หญิงที่ถูกฆาในขณะที่เกิดโรค ระบาดกับชาว
อิสราเอล เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นที่เปโอร”

*๒๔:๒๔ คิทธมิ อาจเป็นเกาะไซปรัส หรือเกาะครีตหรือสถานที่ทางชายฝ่ังดานตะวันตกของ
อิสราเอลในทะเลเมดิเตอรเรเนียน
†๒๔:๒๔ เอเบอร อาจหมายถึง ผูที่อาศัยอยูทางตะวันตกของแมน้ํายูเฟรติส หรืออาจหมาย
ถึง ลูกหลานของคนที่ชื่อเอเบอร (ปฐมกาล ๑๐:๒๑)
‡๒๕:๑ ทําบาปทางเพศ เป็นสวนหน่ึงของการบวงสรวงตอพระปลอม ดังนัน้ ขอความน้ีอาจ
หมายความวาคนนัน้ไม ซื่อสัตยกับเมียและอาจหมายถึงเขาไม ซื่อสัตยกับพระเจาโดยการไป
บวงสรวงตอพระปลอม
¶๒๕:๖ พี่นอง หมายถึง ครอบครัว หรือญาติพี่น องทัง้หลาย
§๒๕:๑๕ คสบี ชื่อน้ีในภาษาฮีบรูหมายถึง “การโกหกของเรา”
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นับประชาชน

๒๖ ๑หลัง จากโรคระบาดแลว พระ
ยาหเวหพูดกับโมเสสและเอ เลอ

า ซารลูกชายของนักบวชอา โรนวา ๒ “ให
นับประชาชนชาวอิสราเอลทัง้ชุมชนตาม
ครอบครัวของพวก เขา ใหนับชายทุก คน
ในอิสราเอลที่มีอายุตัง้แตยี่สิบปีขึ้นไปที่
สามารถเขารับใชในกองทัพได”

๓ โมเสสและนักบวชเอ เลอ า ซารจึงพูดกับ
ประชาชนชาวอิสราเอลในที่ราบโม อับติด
แมน้ําจอรแดนฝ่ังตรงขามเยริโควา ๔ “ใหนับ
ชายทุก คนที่มีอายุตัง้แตยี่สิบปีขึ้นไป ตามที่
พระ ยาหเวหเคยสัง่ใหโมเสสและประชาชน
ชาวอิสราเอลทํา ตอนที่พวก เขาออกมาจาก
แผนดินอียิปต”
๕ รู เบนเป็นลูกชายคนโตของอิสราเอล น่ีคือ
รายชื่อลูกหลานของรูเบน
จากฮาโนค เป็นตระกูลฮาโนค
จากปัลลู เป็นตระกูลปัลลู
๖ จากเฮสโรน เป็นตระกูลเฮสโรน
จากคารมี เป็นตระกูลคารมี
๗ นัน่คือพวกตระกูลตางๆของรู เบน รวมคน
ไดทัง้หมดสี่หมื่นสามพันเจ็ดรอยสามสิบคน

๘ลูกชายของปัลลูคือเอ ลี อับ ๙ เอ ลี อับมี
ลูกชายสามคนคือ เนมู เอล ดาธานและอาบี
รัม ดา ธานและอาบี รัม เป็นสองคนที่ชุมชน
เลือกขึ้นมา และไดตอตานโมเสส และอาโรน
ทัง้สองคนน้ีเป็นสมัครพรรคพวกของโคราห
ตอนที่พวก เขารวมกันตอ ตานพระ ยาหเวห
๑๐และแผนดินไดอาปากกลืนพวกเขาและโค
ราหลงไป เมื่อสมัครพรรคพวกของโค ราห
ตายไปและไฟไดเผาผลาญคนสองรอยหาสิบ
คนนัน้ คนเหลาน้ีไดกลายเป็นตัวอยางเตือน
ใจประชาชน ๑๑แตลูกชายของโคราหไมตาย
๑๒ น่ีคือลูก หลานของสิ เม โอนตามตระกูล
ของพวกเขา
จากเนมูเอล เป็นตระกูลเนมูเอล
จากยามีน เป็นตระกูลยามีน
จากยาคีน เป็นตระกูลยาคีน
๑๓ จากเศราห เป็นตระกูลเศราห
จากชาอูล เป็นตระกูลชาอูล
๑๔ นัน่คือพวกตระกูลตางๆของสิเมโอน รวม
คนไดทัง้หมดสองหมื่นสองพันสองรอยคน
๑๕ตอไปคือลูก หลานของกาดตามตระกูล
ของพวกเขา

จากเศโฟน เป็นตระกูลเศโฟน
จากฮักกี เป็นตระกูลฮักกี
จากชูนี เป็นตระกูลชูนี
๑๖ จากโอสนี เป็นตระกูลโอสนี
จากเอรี เป็นตระกูลเอรี
๑๗ จากอาโรด เป็นตระกูลอาโรด
จากอาเรลี เป็นตระกูลอาเรลี
๑๘ นัน่คือพวกตระกูลตางๆของกาด รวมคน
ไดทัง้หมดสี่หมื่นหารอยคน
๑๙–๒๐ลูกชายของยูดาหคือเอรและโอนัน เขา
ทัง้ สองคนตายในแผนดินคานาอัน น่ีคือลูก
หลานของยูดาหตามตระกูลของพวกเขา
จากเชลาห เป็นตระกูลเชลาห
จากเปเรศ เป็นตระกูลเปเรศ
จากเศราห เป็นตระกูลเศราห
๒๑ตอไปน้ีคือลูกหลานของเปเรศ
จากเฮสโรน เป็นตระกูลเฮสโรน
จากฮามูล เป็นตระกูลฮามูล
๒๒ นัน่คือพวกตระกูลตางๆของยู ดาห รวม
คนไดทัง้หมดเจ็ดหมื่นหกพันหารอยคน
๒๓ตอไป น้ีคือลูก หลานของอิส สา คารตาม
ตระกูลของพวกเขา
จากโทลา เป็นตระกูลโทลา
จากปูวาห เป็นตระกูลปูวาห
๒๔ จากยาชูบ เป็นตระกูลยาชูบ
จากชิมโรน เป็นตระกูลชิมโรน
๒๕ นัน่คือพวกตระกูลตางๆของอิส สา คาร
รวมคนไดทัง้หมดหกหมื่นสี่พันสามรอยคน
๒๖ตอไป น้ีคือลูก หลานของเศบู ลุนตาม
ตระกูลของพวกเขา
จากเสเรด เป็นตระกูลเสเรด
จากเอโลน เป็นตระกูลเอโลน
จากยาเลเอล เป็นตระกูลยาเลเอล
๒๗ นัน่คือพวกตระกูลตางๆของเศบู ลุน รวม
คนไดทัง้หมดหกหมื่นหารอยคน
๒๘ตอไป น้ีคือลูกชายของโย เซฟตามตระกูล
ของพวกเขา คือมนัสเสหและเอฟราอิม ๒๙ น่ี
คือลูกหลานของมนัสเสห
จากมาคีร เป็นตระกูลมาคีร (มา คีรเป็นพอ
ของกิเลอาด)

จากกิเลอาด เป็นตระกูลกิเลอาด
๓๐ น่ีคือลูกหลานของกิเลอาด
จากอีเยเซอร เป็นตระกูลอีเยเซอร
จากเฮเลค เป็นตระกูลเฮเลค
๓๑ จากอัสรีเอล เป็นตระกูลอัสรีเอล
จากเชเคม เป็นตระกูลเชเคม
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๓๒ จากเชมิดา เป็นตระกูลเชมิดา
จากเฮเฟอร เป็นตระกูลเฮเฟอร
๓๓ เศโลเฟหัดเป็นลูกชายของเฮเฟอร แตตัว
เขาไมมีลูกชาย มีเพียงลูกสาวชื่อ มาลาห
โนอาห โฮกลาห มิลคาหและทีรซาห

๓๔ นัน่คือพวกตระกูลตางๆของมนัสเสห รวม
คนไดทัง้หมดหาหมื่นสองพันเจ็ดรอยคน
๓๕ตอไป น้ีคือลูก หลานของเอ ฟ รา อิมตาม
ตระกูลของพวกเขา
จากชูเธลาห เป็นตระกูลชูเธลาห
จากเบเคอร เป็นตระกูลเบเคอร
จากทาหาน เป็นตระกูลทาหาน
๓๖ น่ีคือลูกหลานของชูเธลาห
จากเอราน เป็นตระกูลเอราน
๓๗ นัน่คือพวกตระกูลตางๆของเอ ฟ รา อิม
รวมคนไดทัง้หมดสาม หมื่นสอง พันหา รอย
คน
พวกเขาเป็นลูกหลานของโยเซฟตามตระกูล
ของพวกเขา
๓๘ น่ีคือลูก หลานของเบน ยา มินตามตระกูล
ของพวกเขา
จากเบลา เป็นตระกูลเบลา
จากอัชเบล เป็นตระกูลอัชเบล
จากอาหิรัม เป็นตระกูลอาหิรัม
๓๙ จากเชฟูฟาม เป็นตระกูลเชฟูฟาม
จากหุฟาม เป็นตระกูลหุฟาม
๔๐ลูกชายของเบลาคือ อารดและนาอามาน
จากอารด เป็นตระกูลอารด
จากนาอามาน เป็นตระกูลนาอามาน
๔๑ นัน่คือพวกตระกูลตางๆของเบน ยา มิน
รวมคนไดทัง้หมดสี่หมื่นหาพันหกรอยคน
๔๒ น่ีคือลูก หลานของดานตามตระกูลของ
พวกเขา
จากชูฮัม เป็นตระกูลชูฮัม
น่ีคือตระกูลของดาน ๔๓ รวมคนจากตระกูลชู
ฮัมไดทัง้หมดหกหมื่นสี่พันสี่รอยคน
๔๔ น่ีคือลูกหลานของอาเชอรตามตระกูลของ
พวกเขา
จากอิมนาห เป็นตระกูลอิมนาห
จากอิชวี เป็นตระกูลอิชวี
จากเบรียาห เป็นตระกูลเบรียาห
๔๕ลูกหลานของเบรียาหคือ
จากเฮเบอร เป็นตระกูลเฮเบอร
จากมัลคีเอล เป็นตระกูลมัลคีเอล

๔๖ (ลูกสาวของอา เชอ รชื่อเส ราห) ๔๗ น่ีคือ
ตระกูลตางๆของอา เชอร รวมคนไดทัง้หมด
หาหมื่นสามพันสี่รอยคน
๔๘ น่ีคือลูกหลานของนัฟทาลีตามตระกูลของ
พวกเขา
จากยาเซเอล เป็นตระกูลยาเซเอล
จากกูนี เป็นตระกูลกูนี
๔๙ จากเยเซอร เป็นตระกูลเยเซอร
จากชิลเลม เป็นตระกูลชิลเลม
๕๐ น่ีคือพวกตระกูลตางๆของนัฟ ทา ลี รวม
คนไดทัง้หมดสี่หมื่นหาพันสี่รอยคน
๕๑ รวมจํานวนประชาชนชาวอิสราเอลได
ทัง้หมดหกแสนหน่ึงพันเจ็ดรอยสามสิบคน

๕๒พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๕๓ “ให
แบงที่ดินออกเป็นสวนๆสําหรับคนเหลา น้ี
ตามจํานวนราย ชื่อ ๕๔ถาเป็นกลุมใหญ ก็
แบงใหมาก หนอย ถาเป็นกลุมเล็ก ก็แบง
ใหน อย หนอย แตละกลุมจะได รับสวนแบง
ตามจํานวนคนที่ไดนับ ไว ๕๕อยางไรก็ตาม
ใครจะไดที่ดินตรงไหน ก็ตองจับสลากกัน
พวก เขาจะได รับที่ดินตามรายชื่อเผาของ
บรรพบุรุษของพวก เขา ๕๖แตละเผาจะจับ
สลากแบงที่ดินกัน ไม วาจะเป็นเผาใหญหรือ
เผาเล็กก็ตาม”
๕๗ตอไปน้ีคือชาวเลวีที่ไดนับตามตระกูลของ
พวกเขา
จากเกอรโชน เป็นตระกูลเกอรโชน
จากโคฮาท เป็นตระกูลโคฮาท
จากเมรารี เป็นตระกูลเมรารี
๕๘คนเหลาน้ีอยูในตระกูลเลวี
ตระกูลลิบนี
ตระกูลเฮโบรน
ตระกูลมาลี
ตระกูลมูชี
ตระกูลโคราห
โค ฮาทเป็นพอของอัม ราม ๕๙ เมียของอัม

รามชื่อโย เคเบดเป็นลูก หลานของเลวี นาง
เกิดอยูในเผาของเลวีในอียิปต นางมีลูกกับ
อัม ราม คืออา โรน โมเสสและมิ เรียมพี่ สาว
ของพวกเขา

๖๐อาโรนมีลูกชื่อ นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร
และอิธามาร ๖๑นาดับและอาบี ฮูตายไปแลว
เมื่อครัง้ที่พวก เขาไดถวายไฟที่พระ ยาหเวห
ไมอนุญาตใหถวายตอหน าพระองค

๖๒ รวมจํานวนชายชาวเลวีที่มีอายุตัง้แต
หน่ึงเดือนขึ้นไปสองหมื่นสามพันคน เพราะ
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พวก เขาไมสามารถนับรวมกับชาวอิสราเอล
คนอื่น ได เพราะพวก เขาไมได รับสวนแบง
ที่ดินเหมือนประชาชนชาวอิสราเอลคนอื่นๆ

๖๓ น่ีคือคนที่โมเสสและนักบวชเอ เลอ า
ซารนับได ในขณะที่อยูในที่ราบโม อับขาง
แมน้ําจอรแดนตรงขามเย ริ โค ๖๔ ในบรรดา
ประชาชนเหลาน้ี ไมมีคนที่โมเสสและอาโรน
เคยนับเมื่อครัง้อยูในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง
ซีนายรอดชีวิตอยูเลย ๖๕ เพราะพระยาหเวห
เคยพูดถึงคนเหลานัน้ไววา “พวกเขาจะตาย
ในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง” จึงไมมีใครสักคน
ในหมูพวก เขาที่ยังมีชีวิตอยู ยกเวนคา เลบ
ลูกชายของเยฟุนเนหและโยชูวาลูกชายนูน

พวกลูกสาวของเศโลเฟหัด

๒๗ ๑ เศโลเฟ หัดเป็นลูกชายของเฮ
เฟอร เฮเฟอรเป็นลูกชายของกิเลอ

าด กิเลอาดเป็นลูกชายของมาคีร มาคีรเป็น
ลูกชายของมนัสเสห จากเผามนัสเสห มนัส
เสหเป็นลูกชายของโย เซฟ เศโลเฟ หัดมี
ลูกสาวหาคน คือ มาลาห โนอาห โฮกลาห มิ
ลคาห และทีรซาห ๒พวกนางยืนอยูตอหน า
โมเสส นักบวชเอ เลอาซาร บรรดาผูนําและ
ประชาชนทัง้หมดที่ทางเขาเต็นทนัดพบ
พวกนางพูดวา ๓ “พอของพวก เราไดตาย

ไปในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง เขาไมไดเป็น
พรรค พวกของโค ราห ที่รวมตอ ตานพระ
ยาหเวห แตเขาตายเพราะบาปของเขา เอง
และเขาไมมีลูกชาย ๔แลวทําไมชื่อของพอ
พวก เราจะตองถูกตัดออกจากตระกูลของ
เขา เพียงเพราะเขาไมมีลูกชาย ดวย โปรด
แบงที่ดินใหกับพวก เราใหเทา เทียมกับที่
ทานจะแบงใหกับพี่ น องคนอื่นของพอพวก
เราดวยเถิด”

๕ โมเสสจึงไดนําเรื่องน้ีไปถามพระยาหเวห
๖พระองคพูดกับโมเสสวา ๗ “คํารองขอของ
ลูกสาวเศโลเฟหัดถูก ตอง เจาตองแบงที่ดิน
*ใหกับพวก นางทามกลางพี่ น องของพอพวก
นาง พวก นางจะไดมอบที่ดิน นัน้ใหกับลูก
หลานของพวก นางสืบตอ ไป ใหสวน แบง
ของพอพวก นางกับพวก นางไป ๘และบอก
กับประชาชนชาวอิสราเอลวา ‘ถาชายคน

หน่ึงตายไปโดยที่ไมมีลูกชาย พวก เจาตอง
ใหสวน แบงที่ดินของเขากับลูกสาวของเขา
๙และถาเขาไมมีลูกสาว เจาตองใหสวนแบง
ที่ดินของเขากับพี่น องของเขา ๑๐ถาเขาไมมี
พี่ น อง ก็ใหสวน แบงที่ดินของเขากับพี่ น อง
ของพอเขา ๑๑ถาพอของเขาไมมีพี่ น อง ก็
ใหสวน แบงที่ดินของเขากับญาติที่สนิทที่สุด
ของเขา ที่อยูในตระกูลของเขา และคนๆนัน้
ก็จะเป็นเจาของมัน น่ีจะเป็นกฎที่ใชในการ
ตัดสิน สําหรับประชาชนชาวอิสราเอล ตามที่
พระยาหเวหไดสัง่โมเสสไว’”

โยชูวาคือผูนําคนใหม
(ฉธบ. ๓๑:๑-๘)

๑๒พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ใหขึ้น
ไปบนภูเขาอา บา ริมและมอง ดูแผน ดินที่
เรากําลังจะใหกับประชาชนชาวอิสราเอล
๑๓ เมื่อเจาไดเห็นมันแลว เจาก็จะไดไปอยู
รวมกับบรรพบุรุษของเจาเหมือนที่อา โรนพี่
ชายของเจาไดไปอยูรวมกับบรรพบุรุษของ
เขา ๑๔ เพราะเจาทัง้สองไมเชื่อฟังคําสัง่ของ
เราในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงศิน เมื่อครัง้ที่
ประชาชนถก เถียงกับเรา เพราะเจา ทัง้ สอง
ไมไดใหเกียรติวาเราศักดิส์ิทธิ ์ เมื่อมีน้ําไหล
ออกมาตอ หน าประชาชนเหลา นัน้” (น้ํา นัน้
คือน้ําของเม รี บาหที่เค เดชในที่เปลา เปลี่ยว
แหงแลงศิน)

๑๕ โมเสสพูดกับพระ ยาหเวหวา ๑๖ “ขอ
พระ ยาหเวหพระเจาผูรูความ คิดของ
ประชาชนทัง้หมด แตง ตัง้คนๆหน่ึงเป็น
ผูนําของชุมชน น้ี ๑๗ เพื่อคอย นําพวก เขาใน
สนามรบและนําพาพวก เขาเขาออกเหมือน
แกะ เพื่อวาประชาชนของพระองคจะไดไม
เป็นเหมือนฝูงแกะที่ไมมีคนเลีย้ง”

๑๘พระยาหเวหพูดกับโมเสสวา “นําตัวโย
ชู วาลูกชายของนูน ผูมีพรสวรรคมาและ
วางมือของเจาลงบนเขา ๑๙ ใหเขายืนอยูหน า
นักบวชเอ เลอ า ซารและชุมชนทัง้หมด และ
มอบภารกิจใหเขาตอหน าคนพวกนัน้

๒๐ ใหอํานาจของเจากับเขาเพื่อชุมชนชาว
อิสราเอลทัง้หมดจะไดเชื่อฟังเขา ๒๑แตถาโย

*๒๗:๗ แบงที่ดิน จะได รับการแบงใหตามกลุมครอบครัวและจะมอบใหตอๆกันภายใน
ครอบครัวจากรุนหน่ึงสูอีกรุนหน่ึง คนจะนําที่ดินไปขายโดยถาวรใหกับครอบครัวอื่นไมได
แตใหเชาไดในระยะเวลาไมเกิน ๕๐ ปี
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ชู วาตองการตัดสิน ใจอะไร เขาจะตองไปหา
นักบวชเอเลอาซาร และเอเลอาซารก็จะใชอู
ริมและทูมมิมขอคําตอบจากพระยาหเวห ถา
พระยาหเวหสัง่ใหบุก โยชู วา ชาวอิสราเอล
ทัง้หมดและคนทัง้ชุมชนก็จะบุก และถาพระ
ยาหเวหสัง่ใหถอย พวกเขาก็จะถอย”

๒๒ โมเสสจึงทําตามที่พระ ยาหเวหสัง่
เขา เขาพาโย ชู วามาและใหมายืนอยูตอ
หน านักบวชเอ เลอ า ซารและชุมชนทัง้หมด
๒๓แลวโมเสสก็วางมือลงบนโย ชู วาและมอบ
ภารกิจใหเขาตามที่พระ ยาหเวหไดบอกกับ
โมเสส

เครื่องบูชาประจําวัน

๒๘ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “ใหออกคํา สัง่ น้ีกับประชาชน

ชาวอิสราเอล บอกพวก เขาวา ‘เจาตอง
ระมัดระวังที่จะถวายเครื่องบูชาของเรา
อาหารของเรา เป็นของ ขวัญอันมีกลิ่นหอม
ใหกับเรา ตามเวลาที่ไดกําหนดไว’ ๓และ
บอกพวก เขาวา ‘น่ีคือพวกของ ขวัญที่เจา
ตองถวายใหกับพระยาหเวห เป็นของถวาย
ตามปกติของแตละ วัน คือลูก แกะตัวผูอายุ
หน่ึง ปีสองตัวที่ไมมีตําหนิใดๆ ๔ เจาตอง
ถวายลูก แกะตัวหน่ึงเป็นเครื่องบูชาในตอน
เชา และถวายลูกแกะอีกตัวหน่ึงในตอนเย็น
*๕ ใหถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชดวย คือ
แป งอยาง ดีสองลิตร †ผสมน้ํามันที่คัน้จาก
มะกอกอยาง ดีหน่ึงลิตร ‡๖ น่ีคือกฎของ
เครื่องเผาบูชาที่ตัง้ขึ้นมาตอนอยูที่ภูเขาซี
นาย เป็นพวกของขวัญอันมีกลิ่นหอมใหกับ
พระ ยาหเวห ๗และตองถวายเครื่องดื่มบูชา
พรอมกับมันโดยใชเครื่องดื่มหน่ึงลิตรตอลูก
แกะหน่ึงตัว ในสถาน ที่ศักดิส์ิทธิใ์หรินเหลา
องุนเกาเป็นเครื่องดื่มบูชาแกพระ ยาหเวห

๘แลวบูชาลูก แกะตัวที่สองในตอน เย็นกับ
เครื่องบูชาจากเมล็ด พืชและเครื่องดื่มบูชา
เหมือนกับที่บูชาในตอน เชา เป็นของ ขวัญ
อันมีกลิ่นหอมใหกับพระยาหเวห

เครื่องบูชาวันหยุดทางศาสนา
๙ ในวันหยุดทางศาสนา ใหถวายลูก แกะ

ตัวผูอายุหน่ึงปีสองตัวที่ไมมีตําหนิใดๆพรอม
กับแป งอยาง ดีสี่ ลิตร ครึ่ง ¶ผสมน้ํามัน เป็น
เครื่องบูชาจากเมล็ดพืชและเครื่องดื่มบูชา
๑๐ ใหถวายเครื่องเผาบูชาในทุกวันหยุดทาง
ศาสนา พรอมกับเครื่องเผาบูชาประจําวัน
และเครื่องดื่มบูชา

การชุมนุมประจําเดือน
๑๑ ในวันที่หน่ึงของแตละเดือน พวก เจา

ตองถวายเครื่องเผาบูชาดังน้ี คือวัวหนุมสอง
ตัวจากฝูงสัตว แกะตัวผูหน่ึงตัว ลูกแกะตัวผู
อายุหน่ึงปีเจ็ดตัว พวกมันตองเป็นสัตวที่ไม
มีตําหนิใดๆ ๑๒และตองถวายแป งอยางดีหก
ลิตรครึ่ง §ผสมน้ํามันพรอมกับวัวแตละตัว
และแป งอยาง ดีสี่ ลิตร ครึ่งผสมน้ํามันพรอม
กับแกะตัวผูแตละ ตัวเป็นเครื่องบูชาจาก
เมล็ด พืช ๑๓และตองถวายแป งอยาง ดีสอง
ลิตร **ผสมน้ํามันเป็นเครื่องบูชาจากเมล็ด
พืชพรอมกับลูกแกะแตละตัว สิ่ง เหลา น้ีเป็น
ของ ขวัญอันมีกลิ่นหอมใหกับพระ ยาหเวห
๑๔สวนเครื่องดื่มบูชามีเหลาองุนสองลิตร ††
สําหรับวัวหนุมแตละตัว เหลาองุนหน่ึงลิตร
‡‡สําหรับแกะตัวผูแตละตัวและเหลาองุน
หน่ึงลิตรสําหรับลูกแกะแตละตัว น่ีคือเครื่อง
เผาบูชาประจํา เดือนทุกครัง้ที่ขึ้นเดือนใหม
ของปี ๑๕นอกเหนือไปจากเครื่องเผาบูชา
ประจําวันและเครื่องดื่มบูชาแลว เจาตอง

*๒๘:๔ ตอนเย็น เวลาหลังจากดวงอาทิตยตก แตกอนมืด
†๒๘:๕ สองลิตร หรือตนฉบับคือ ๐.๑ เอฟาห ซึ่งเทากับ ๒.๒ ลิตร
‡๒๘:๕ หน่ึงลิตร หรือตนฉบับคือ ๐.๒๕ ฮิน ซึ่งเทากับ ๐.๘ ลิตร
¶๒๘:๙ สี่ลิตรครึ่ง หรือตนฉบับคือ ๐.๒ เอฟาห ซึ่งเทากับ ๔.๔ ลิตร
§๒๘:๑๒ หกลิตรครึ่ง หรือตนฉบับเดิมคือ ๐.๓ เอฟาห หรือเทากับ ๖.๖ ลิตร
**๒๘:๑๓ สองลิตร หรือตนฉบับคือ ๐.๑ เอฟาห ซึ่งเทากับ ๒.๒ ลิตร
††๒๘:๑๔ สองลิตร หรือ ตนฉบับคือ ๐.๕ ฮิน ซึ่งเทากับ ๑.๖ ลิตร
‡‡๒๘:๑๔ หน่ึงลิตร หรือตนฉบับคือ ๐.๒๕ ฮิน ซึ่งเทากับ ๐.๘ ลิตร
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ถวายแพะตัวผูหน่ึงตัวใหกับพระ ยาหเวห
เป็นเครื่องบูชาชําระลางดวย

เทศกาลวันปลดปลอย
๑๖ ในวันที่สิบสี่ของเดือนแรก เป็นเทศกาล

วันปลดปลอยของพระ ยาหเวห ๑๗ วันที่สิบ
หาของเดือนนัน้จะมีงานเฉลิมฉลอง เจาตอง
กินขนมปังไมใสเชื้อฟูเป็นเวลาเจ็ดวัน ๑๘ ใน
วันแรกจะมีการชุมนุมพิเศษ เจาตองไมทํา
งานที่ใชแรงงานใดๆทัง้ สิน้ ๑๙ เจาตองถวาย
พวกของ ขวัญเป็นเครื่องเผาบูชาใหกับพระ
ยาหเวห คือ วัวหนุมสองตัวจากฝูง แกะ
ตัวผูหน่ึงตัวและลูก แกะอายุหน่ึงปีเจ็ดตัว
พวก มันตองไมมีตําหนิใดๆ ๒๐ เครื่องบูชา
จากเมล็ดพืชที่จะบูชาพรอมกับสัตวเหลา น้ี
คือ แป งอยาง ดีผสมน้ํามัน เจาตองใชแป ง
หกลิตรครึ่งสําหรับวัวแตละตัว ใชแป งสี่ลิตร
ครึ่งสําหรับแกะแตละตัว ๒๑ ใหใชแป งสอง
ลิตรกับลูก แกะแตละตัวจากลูก แกะทัง้เจ็ด
ตัวนัน้ ๒๒ตองใชแพะหน่ึงตัวเป็นเครื่องบูชา
ชําระลาง *เพื่อชําระสถาน ที่ศักดิส์ิทธิใ์หกับ
พวก เจา ๒๓นอก เหนือจากการถวายเครื่อง
เผาบูชาประจําวันในตอน เชาแลว เจาตอง
ถวายเครื่องบูชาเหลาน้ีดวย

๒๔ เจาตองถวายเครื่องบูชาเหลา น้ีซํ้าๆกัน
ทุก วันตลอดเจ็ดวัน ถวายอาหารเป็นของ
ขวัญอันมีกลิ่นหอมใหกับพระ ยาหเวห นอก
เหนือจากเครื่องเผาบูชาประจําวันแลว เจา
ตองถวายเครื่องบูชาพวก น้ีพรอมกับเครื่อง
ดื่มบูชาดวย

๒๕ ในวันที่เจ็ด จะมีการชุมนุมพิเศษของ
พวกเจา เจาตองไมทํางานใชแรงงานใดๆ

เทศกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตแรก
(ลนต. ๒๓:๑๕-๒๒)

๒๖ ในเทศกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตแรก †ซึ่ง
เป็นเทศกาลเพ็น เทคอสตของพวก เจา เมื่อ

เจานําเมล็ดขาวใหมมาถวายเป็นเครื่องบูชา
ใหพระ ยาหเวห เจาจะมีการชุมนุมศักดิส์ิทธิ ์
เจาตองไมทํางานใชแรงงานใดๆ ๒๗ เจาตอง
ถวายเครื่องเผาบูชาที่มีกลิ่นที่พระ ยาหเวห
ชอบ โดยใชวัวหนุมสองตัวจากฝูง แกะตัวผู
หน่ึงตัวและลูก แกะตัวผูอายุหน่ึงปีเจ็ดตัว
๒๘และถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชโดยใช
แป งอยาง ดีผสมน้ํามันหกลิตรครึ่งสําหรับวัว
แตละตัว แป งสี่ลิตรครึ่งสําหรับแกะแตละ
ตัว ๒๙และแป งสองลิตรสําหรับลูก แกะแต
ละตัว จากลูก แกะทัง้เจ็ดตัว นัน้ ๓๐ เจาตอง
ถวายแพะตัวผูหน่ึงตัวเป็นเครื่องบูชาชําระ
ลาง ‡เพื่อชําระสถาน ที่ศักดิส์ิทธิใ์หกับเจา
๓๑นอก เหนือไปจากเครื่องเผาบูชาประจําวัน
กับเครื่องบูชาจากเมล็ดพืชของมันแลว เจา
ตองถวายเครื่องบูชาเหลา น้ีและเครื่องดื่ม
บูชา พวกมันตองเป็นของที่ไมมีตําหนิใดๆ

เทศกาลแตร
(ลนต. ๒๓:๒๓-๒๕)

๒๙ ๑ ในวันที่ หน่ึงของเดือนที่ เจ็ด จะ
มีการชุมนุมศักดิส์ิทธิส์ําหรับพวก

เจา พวกเจาตองไมทํางานใชแรงงานใดๆ วัน
นัน้จะเป็นวันเปาแตร ¶ของพวกเจา ๒ เจาจะ
ถวายสิ่ง เหลา น้ีเป็นเครื่องเผาบูชาอันมีกลิ่น
หอมใหกับพระ ยาหเวห คือวัวหนุมหน่ึงตัว
จากฝูง แกะตัวผูหน่ึงตัวและลูก แกะอายุ
หน่ึงปีเจ็ดตัว พวก มันตองไมมีตําหนิใดๆ
๓ เจาตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ดพืชพรอม
กับพวก มัน โดยใชแป งอยาง ดีหก ลิตรครึ่ง

*๒๘:๒๒ ชําระลาง ในภาษาฮีบรูหมายถึง “ปิดบัง” “ปัดออก” หรือ “ลบทิง้”
†๒๘:๒๖ ผลผลิตแรก เมล็ดขาว เชน ขาวสาลีและพืชผลชนิดอื่นที่เริ่มสุก อยูในชวงเดือน
พฤษภาคมและมิถุนายน พืชผลชุดแรกที่เก็บเกี่ยวไดจะนํามาใหพระเจา
‡๒๘:๓๐ เป็นเครื่องบูชาชําระลาง ประโยค น้ีมาจากพระ คัมภีรฉบับแปลภาษาสะ มา เรีย
ประโยคน้ีคงตกหลนไปจากแปลฉบับฮีบรูโดยไมไดตัง้ใจ
¶๒๙:๑ วันเป าแตร หรือ “ตะโกน” อาจมีความหมายวาในวันนัน้เป็นวันสําหรับการตะโกน
หรือมีความสุขเป็นพิเศษ
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*ผสมน้ํามันสําหรับวัวแตละตัว แป งสี่ ลิตร
ครึ่ง †สําหรับแกะตัวผูแตละตัว ๔แป งสอง
ลิตร ‡สําหรับลูกแกะแตละตัวจากลูกแกะทัง้
เจ็ดตัว นัน้ ๕และตองถวายแพะตัวผูหน่ึงตัว
เป็นเครื่องบูชาชําระลาง เพื่อชําระสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิส์ําหรับเจา ๖ เครื่องบูชาเหลา น้ีเป็น
สวนที่เพิ่มขึ้นมา ไมนับรวมเครื่องเผาบูชา
รายเดือนกับเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชของ
มัน และไมรวมเครื่องเผาบูชาประจําวันกับ
เครื่องบูชาจากเมล็ดพืชของมัน และเครื่อง
ดื่มบูชาตามที่กําหนดไวแตละอยาง พวกมัน
จะเป็นของ ขวัญอันมีกลิ่นหอมใหกับพระ
ยาหเวห

วันชําระสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
(ลนต. ๒๓:๒๖-๓๒)

๗ ในวันที่สิบของเดือนเจ็ด เจาจะมีการ
ชุมนุมศักดิส์ิทธิ ์ เจาตองไมกินอาหารหรือทํา
งานใดๆ ๘ เจาตองถวายสิ่ง เหลา น้ีเป็นเครื่อง
เผาบูชาอันมีกลิ่นหอมใหกับพระ ยาหเวห
คือวัวหนุมตัวหน่ึงจากฝูง แกะตัวผูหน่ึงตัว
และลูก แกะตัวผูอายุหน่ึง ปีเจ็ด ตัว เจาตอง
แนใจวาพวก มันไมมีตําหนิใดๆ ๙และเจา
ตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชพรอมๆกัน
ดวย โดยใชแป งอยาง ดีผสมน้ํามัน ใชแป ง
หกลิตรครึ่งสําหรับวัวแตละตัว ใชแป งสี่ลิตร
ครึ่งสําหรับแกะแตละตัว ๑๐และใชแป งสอง
ลิตรสําหรับลูก แกะแตละตัว จากลูก แกะทัง้
เจ็ดตัว นัน้ ๑๑ เจายังตองบูชาแพะตัวผูหน่ึง
ตัวเป็นเครื่องบูชาชําระลาง เครื่องบูชาเหลา
น้ี เป็นสวนที่เพิ่มขึ้นมาตาง หากจากเครื่อง
บูชาชําระลาง ที่ใชในวันชําระลางสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิ ์ ¶และเครื่องเผาบูชาประจําวันกับ

เครื่องบูชาจากเมล็ด พืชของมัน และเครื่อง
ดื่มบูชาที่มาในชุดเดียวกันนัน้ดวย

เทศกาลอยูเพิง
(ลนต. ๒๓:๓๓-๔๔)

๑๒ ในวันที่สิบ หาเดือนเจ็ด §เจาจะมีการ
ชุมนุมศักดิส์ิทธิ ์ เจาตองไมทํางานที่ใช
แรงงานและตองจัดเทศกาลเฉลิมฉลองให
เกียรติกับพระ ยาหเวหเป็นเวลาเจ็ดวัน
๑๓ เจาตองถวายเครื่องเผาบูชา เป็นของขวัญ
อันมีกลิ่นหอมใหกับพระยาหเวห คือวัวหนุม
สิบ สามตัวจากฝูงแกะตัวผูสองตัวและลูก
แกะตัวผูอายุหน่ึงปีสิบสี่ตัว พวกมันตองไมมี
ตําหนิใดๆ ๑๔ เจาตองถวายเครื่องบูชาจาก
เมล็ด พืชพรอมๆกันดวย โดยใชแป งอยาง
ดีผสมน้ํามัน ใชแป งหกลิตรครึ่งสําหรับวัว
แตละตัวจากวัวทัง้สิบสามตัว นัน้ แป งสี่ลิตร
ครึ่งสําหรับแกะแตละตัวจากแกะสองตัวนัน้
๑๕และใชแป งสองลิตรสําหรับลูก แกะแตละ
ตัวจากลูก แกะทัง้สิบ สี่ตัวนัน้ ๑๖และตอง
ถวายแกะตัวผูหน่ึงตัวเป็นเครื่องบูชาชําระ
ลาง นอก เหนือไปจากเครื่องเผาบูชาประจํา
วันกับเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชของมัน และ
เครื่องดื่มบูชาในชุดเดียวกัน

๑๗ ในวัน ที่สอง ตองถวายวัวหนุมสิบ สอง
ตัวจากฝูง แกะตัวผูสองตัวและลูก แกะตัวผู
อายุหน่ึงปีสิบสี่ตัว ทุกตัวตองไมมีตําหนิใดๆ
๑๘ เจาตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชและ
เครื่องดื่มบูชาไปพรอมๆกับวัว แกะและลูก
แกะเหลา นัน้โดยใชตามจํานวนที่ไดกําหนด
ไว ๑๙และบูชาแพะตัวผูหน่ึงตัวเป็นเครื่อง
บูชาชําระลาง เครื่องบูชาเหลา น้ีเป็นสวนที่
เพิ่มขึ้นมาจากเครื่องเผาบูชาประจําวันกับ

*๒๙:๓ หกลิตรครึ่ง หรือตนฉบับเดิมคือ ๐.๓ เอฟาห หรือเทากับ ๖.๖ ลิตร
†๒๙:๓ สี่ลิตรครึ่ง หรือตนฉบับคือ ๐.๒ เอฟาห ซึ่งเทากับ ๔.๔ ลิตร
‡๒๙:๔ สองลิตร หรือตนฉบับคือ ๐.๑ เอฟาห ซึ่งเทากับ ๒.๒ ลิตร
¶๒๙:๑๑ วันชําระลางสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือในภาษาฮีบรู ใชคําวา “ยม คิบเปอร” เป็นวัน
หยุดสําคัญของชาวยิว ในวันนัน้ นักบวชชัน้สูงจะเขาไปหองชัน้ในสุด ที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด และทํา
พิธีชําระลางสถานที่ศักดิส์ิทธิใ์หประชาชน
§๒๙:๑๒ ในวันที่สิบหาเดือนเจ็ด หรือ เทศกาลเฉลิมฉลอง เรียกอีกอยางวา “สคุคท” ในยุค
โบราณของอิสราเอล ชาวยิวเดินทางไปกรุง เยรูซาเล็มและไปอยูในเต็นท หรือที่พักหรือเพิง
ที่สรางขึ้นมาชัว่คราว เพื่อชวยใหพวกเขาระลึกถึงชวงเวลาที่ยังวนเวียนอยูในที่เปลาเปลี่ยว
แหงแลงซีนายเป็นเวลา ๔๐ ปี
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เครื่องบูชาจากเมล็ดพืชและเครื่องดื่มบูชาใน
ชุดเดียวกัน

๒๐ ในวันที่สาม ตองบูชาวัวหนุมสิบเอ็ดตัว
จากฝูง แกะตัวผูสอง ตัว และลูก แกะตัวผู
อายุหน่ึงปีสิบ สี่ ตัว ทุก ตัวตองไมมีตําหนิ
ใดๆ ๒๑ เจาตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด
พืชและเครื่องดื่มบูชาไปพรอมๆกับวัว แกะ
และลูก แกะเหลา นัน้โดยใชตามจํานวนที่ได
กําหนด ไว ๒๒และตองบูชาแพะตัวผูหน่ึงตัว
เป็นเครื่องบูชาชําระลาง เครื่องบูชาเหลา น้ี
เป็นสวนที่เพิ่มขึ้นมาตาง หากจากเครื่องเผา
บูชาประจําวันกับเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
และเครื่องดื่มบูชาในชุดเดียวกัน

๒๓ ในวันที่สี่ ตองบูชาวัวหนุมสิบตัวจากฝูง
แกะตัวผูสองตัวและลูก แกะตัวผูอายุหน่ึง ปี
สิบสีต่ัว ทุกตัวตองไมมีตําหนิใดๆ ๒๔ เจาตอง
ถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชและเครื่องดื่ม
บูชาไปพรอมๆกับวัว แกะและลูก แกะเหลา
นัน้โดยใชตามจํานวนที่ไดกําหนด ๒๕และ
ตองบูชาแพะตัวผูหน่ึง ตัวเป็นเครื่องบูชา
ชําระลาง เครื่องบูชาเหลา น้ีเป็นสวนที่เพิ่ม
ขึ้นมาตาง หากจากเครื่องเผาบูชาประจํา วัน
กับเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชและเครื่องดื่ม
บูชาในชุดเดียวกัน

๒๖ ในวันที่หา ตองบูชาวัวหนุมเกาตัวจาก
ฝูง แกะตัวผูสองตัวและลูก แกะตัวผูอายุ
หน่ึงปีสิบ สี่ตัว ทุก ตัวตองไมมีตําหนิใดๆ
๒๗ เจาตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชและ
เครื่องดื่มบูชาไปพรอมๆกับวัว แกะและลูก
แกะเหลา นัน้โดยใชตามจํานวนที่กําหนด
๒๘และตองบูชาแพะตัวผูหน่ึงตัวเป็นเครื่อง
บูชาชําระลาง เครื่องบูชาเหลา น้ีเป็นสวนที่
เพิ่มขึ้นมาตาง หากจากเครื่องเผาบูชาประจํา
วันกับเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชและเครื่องดื่ม
บูชาในชุดเดียวกัน

๒๙ ในวันที่หก ตองบูชาวัวหนุมแปดตัว
จากฝูง แกะตัวผูสองตัวและลูก แกะตัวผู
อายุหน่ึงปีสิบสี่ตัว ทุกตัวตองไมมีตําหนิใดๆ
๓๐ เจาตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชไป
พรอมๆกับวัว แกะและลูก แกะเหลา นัน้โดย
ใชตามจํานวนที่กําหนด ๓๑และตองบูชาแพะ
ตัวผูหน่ึงตัวเป็นเครื่องบูชาชําระลาง เครื่อง
บูชาเหลา น้ีเป็นสวนที่เพิ่มขึ้นมาตางหากจาก
เครื่องเผาบูชาประจําวันกับเครื่องบูชาจาก
เมล็ดพืชและเครื่องดื่มบูชาในชุดเดียวกัน

๓๒ ในวันที่เจ็ด ตองบูชาวัวหนุมเจ็ดตัว
จากฝูง แกะตัวผูสองตัวและลูก แกะตัวผู
อายุหน่ึงปีสิบสี่ตัว ทุกตัวตองไมมีตําหนิใดๆ
๓๓ เจาตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชและ
เครื่องดื่มบูชาไปพรอมๆกับวัว แกะและลูก
แกะเหลา นัน้โดยใชตามจํานวนที่กําหนด
๓๔และตองบูชาแพะตัวผูหน่ึง ตัวเป็นเครื่อง
บูชาชําระลาง เครื่องบูชาเหลา น้ีเป็นสวนที่
เพิ่มขึ้นมาตาง หากจากเครื่องเผาบูชาประจํา
วันกับเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชและเครื่องดื่ม
บูชาในชุดเดียวกัน

๓๕ ในวันที่แปด เจาจะมีพิธีปิดการประชุม
เจาตองไมทํางานใชแรงงานในวันนัน้ ๓๖ เจา
ตองนําเครื่องบูชาตอไป น้ีมาเป็นเครื่องเผา
บูชาและของ ถวายที่มีกลิ่นหอมใหกับพระ
ยาหเวห คือ มีวัวหน่ึงตัว แกะตัวผูหน่ึง
ตัวและลูก แกะตัวผูอายุหน่ึงปีเจ็ดตัว ทุก
ตัวตองไมมีตําหนิใดๆ ๓๗และตองถวาย
เครื่องบูชาจากเมล็ด พืชและเครื่องดื่มบูชา
ไปพรอมๆกับวัว แกะและลูก แกะเหลา นัน้
โดยใชตามจํานวนที่กําหนด ๓๘และเจาตอง
ถวายแพะตัวผูหน่ึงตัวเป็นเครื่องบูชาชําระ
ลาง เครื่องบูชาเหลา น้ีเป็นสวนที่เพิ่มขึ้นมา
ไมรวมถึงเครื่องเผาบูชาประจําวันกับเครื่อง
บูชาจากเมล็ด พืชและเครื่องดื่มบูชาในชุด
เดียวกัน

๓๙ เจาตองถวายเครื่องบูชาเหลา น้ีใหพระ
ยาหเวหในวันหยุดพิเศษของเจา เจาตอง
ถวายเครื่องบูชาเหลา น้ีเป็นเครื่องเผาบูชา
ของเจา เป็นเครื่องบูชาจากเมล็ดพืช เครื่อง
ดื่มบูชาและเป็นเครื่องสังสรรคบูชาของเจา
นอก เหนือไปจากเครื่องบูชาที่เจาสัญญา ไว
และของขวัญพิเศษของเจา’”

๔๐ดัง นัน้โมเสสจึงบอกกับประชาชนชาว
อิสราเอลตามที่พระยาหเวหสัง่เขาไว

สัญญาพิเศษ

๓๐ ๑ โมเสสพูดกับพวกหัวหน าเผา
ตางๆของชาวอิสราเอลวา พระ

ยาหเวหสัง่ไววาอยางน้ีคือ
๒ “เมื่อมีผูชายคน หน่ึงไดบน ไวกับพระ

ยาหเวห หรือสาบานไว วาจะทําหรือไมทํา
บาง สิ่งบาง อยาง เขาตองไมผิดคํา พูด เขา
ตองรักษาคําพูดของเขาทุกอยาง

๓แตเมื่อผู หญิงคน หน่ึงไดสาบานตอพระ
ยาหเวห ที่จะทําหรือไมทําบางสิ่งบางอยาง
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ตอนที่นางอาศัยอยูกับพอ เพราะยังเป็นเด็ก
อยู ๔และพอของนางก็ไดยินสิ่งที่นางสาบาน
และไมไดหามอะไร นางตองรักษาสิ่งที่นาง
ไดสาบานไวทัง้หมด ๕แตถาพอของนางหาม
นาง ตอนที่ไดยินนางสาบาน นางก็ไมตองทํา
ตามคําสาบานนัน้ พระยาหเวหจะยกโทษให
นาง เพราะพอของนางไดหามนางตัง้แตแรก

๖แตถานางไดสาบานหรือสัญญาตอพระ
ยาหเวห แลวไปแตงงาน ๗ เมื่อสามีของนาง
รู เขา แตไมไดวาอะไรในวันที่เขาไดยินเรื่อง
น้ี นางก็ตองรักษาคําสาบานนัน้ ๘แตถาสามี
ของนางหามนาง ในวันที่เขาไดยินเรื่อง น้ี
เขาก็ไดยกเลิกคําสาบานหรือคําสัญญา นัน้
ของนาง และพระยาหเวหก็จะยกโทษใหนาง

๙ เมื่อแมหมาย หรือหญิงที่หยากับสามี
สาบานอะไรไวก็ตาม พวก เขาก็ตองทํา
ตามคําสาบาน นัน้ทุก อยาง ๑๐แตถาหญิงที่
แตงงานแลวไดบน ไว หรือไดสาบานไว วา
จะทําหรือไมทําบางสิ่งบางอยาง ๑๑และสามี
นางไดยินเขา แตไม ไดวาอะไร และไม ได
หามดวย นางจะตองทําตามที่บน ไว หรือที่
สาบานไวทุก อยาง ๑๒แตถาสามีนางยกเลิก
คําสาบานพวกนัน้ ในวันที่เขาไดยินเกี่ยวกับ
เรื่องพวก นัน้ นางก็ไมตองทําตามสิ่งที่นาง
ไดสาบาน เพราะสามีนางไดยกเลิกพวก มัน
ไปหมดแลว และพระยาหเวหก็จะยกโทษให
กับนาง ๑๓สามีของนางอาจจะใหนางทําตาม
คําสาบาน นัน้ หรือเขาอาจจะยกเลิกมันก็ได
๑๔ถาสามีนางไมพูดอะไรกับนาง หลังจากวัน
ที่เขาไดยินเกี่ยว กับมัน นางจะตองรักษาคํา
สาบานที่นางทําไวทัง้หมด เพราะเขาไมได
วาอะไรนางในวันที่เขาไดยินเรื่อง นัน้ ๑๕แต
ถาสามีนางมายกเลิกสัญญาพวก น้ี ภายหลัง
จากวันที่เขาไดยินเรื่องพวก น้ีแลว เขาจะ
ตองรับโทษแทนนาง”

๑๖ น่ีคือกฎที่พระยาหเวหสัง่โมเสสไวเกี่ยว
กับเรื่องระหวางสามีและภรรยาของเขา และ
ระหวางพอกับลูกสาวที่ยังอยูในบานของพอ
เพราะยังเด็กอยู

ชาวอิสราเอลตอบโตกลับชาวมีเดียน

๓๑ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “หาทางแกแคนชาวมี เดียนคืน ที่

พวกมันทําไวกับชาวอิสราเอล แลวหลัง จาก

นัน้ เจาจะตายและไปอยูรวมกับบรรพบุรุษ
ของเจา”

๓ โมเสสจึงพูดกับประชาชนวา “เลือกคน
ของพวก ทานมาจํานวนหน่ึงเพื่อไปออกรบ
เพื่อพวกเขาจะไดโจมตีชาวมีเดียน ใหสมกับ
แคนที่พระ ยาหเวหมีตอชาวมี เดีย น ๔ทาน
ตองสงคนหน่ึง พันคน *จากแตละเผาของ
อิสราเอลเพื่อไปทําสงครามน้ี” ๕ เมื่อรวมคน
อิสราเอลเผาละหน่ึงพันคนจากทุก เผาแลว
ไดคนที่จะไปทําสงครามทัง้หมดหน่ึง หมื่น
สองพันคน

๖ โมเสสจึงสงคนไปรบ จากเผาละหน่ึงพัน
คน โมเสสสงพวก เขาและฟีเน หัสลูกชาย
นักบวชเอ เลอ า ซารไปสงคราม ฟีเน หัสเอา
ของศักดิส์ิทธิ ์ และแตรใหสัญญาณติดตัวไป
ดวย ๗พวกเขาจึงตอสูกับพวกมีเดียนตามที่
พระ ยาหเวหสัง่โมเสสไว พวก เขาฆาผูใหญ
ที่เป็นผูชายชาวมี เดีย นทุก คนในแควน นัน้
๘พรอมๆกับเหยื่ออื่นๆดวย พวกเขาฆาพวก
กษตัริยชาวมีเดียน มี เอวี เรเคม ศูร เฮอร
และเรบา ทัง้หาคนน้ีเป็นกษตัริยของมีเดียน
พวกเขายังฆาบาลาอัมลูกชายเบโอรดวยดาบ

๙ชาวอิสราเอลไดจับผู หญิงและเด็กๆชาว
มี เดีย นไปดวย พวก เขายังยึดเอาสัตวเลีย้ง
ทัง้หมด ฝูงวัวและทรัพยสมบัติทัง้หมด
ของคนเหลา นัน้ไว ๑๐ชาวอิสราเอลไดเผา
ทิง้บาน เมืองทัง้หมดของชาวมี เดีย นที่พวก
เขาไดตัง้รกรากกันอยู รวม ทัง้คายทัง้หมด
๑๑พวก เขาไดยึดทุก สิ่งทุก อยางที่ไดจาก
สงคราม รวมทัง้คนและสัตว ๑๒และนําเชลย
เหลา นัน้และสิ่งของที่ยึดไดจากสงคราม
ไปใหโมเสสและนักบวชเอ เลอ า ซารและ
ชุมชนชาวอิสราเอล ที่คายในที่ราบโมอับใกล
แมน้ําจอรแดนฝ่ังตรงขามเย ริ โค ๑๓ โมเสส
นักบวชเอ เลอ า ซารและบรรดาผูนําชุมชน
ตางออกมาพบพวกเขาที่นอกคาย

๑๔ โมเสสโกรธมากตอบรรดาผูนํากองทัพ
พวกผู บัญชาการกองพันและผู บัญชาการ
กองรอยที่กลับจากสงคราม ๑๕ โมเสสพูดกับ
พวก เขาวา “น่ีทานไวชีวิตพวก ผู หญิงหรือ
๑๖พวก น้ีน่ี แหละที่ทําตามคํา แนะนําของ
บา ลา อัม ทําใหชาวอิสราเอลทําบาปตอพระ
ยาหเวหที่เป โอร จนทําใหเกิดโรคระบาด
ราย แรงมาทําลายชุมชนของพระ ยาหเวห

*๓๑:๔ หน่ึงพันคน หรือ ๑ กอง
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๑๗ฉะนัน้ ตอน น้ีฆาเด็กผูชายทุก คนและฆา
ผู หญิงทุก คนที่เคยมีเพศ สัมพันธกับผูชาย
๑๘แตไวชีวิตหญิงสาวทุก คนสําหรับพวก
ทาน หญิง สาวที่ยังไมเคยมีเพศสัมพันธกับ
ผูชายมากอน ๑๙พวกทานตองอยูที่นอกคาย
กอนเป็นเวลาเจ็ดวัน พวก ทานทุก คนหรือ
เชลยที่ไดฆาคนหรือแตะ ตองรางคนตายมา
ตองชําระตัว เองในวัน ที่สามและในวันที่เจ็ด
๒๐ทานตองซักลางเสื้อผาทัง้หมด เครื่องหนัง
ทัง้หมด ทุกสิ่งที่ทําจากขนแพะ รวมทัง้ทุก
สิ่งที่ทําจากไม”

๒๑แลวนักบวชเอ เลอ า ซารก็พูดกับพวก
ผูชายที่ไปรบมาวา “น่ีเป็นกฎที่พระยาหเวห
สัง่โมเสสไว คือ ๒๒–๒๓ทุก อยางที่ทนไฟได
ตองเอาไปวางไวในไฟ ทานตองเอา ทอง
เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ดีบุกและตะกัว่ ไป
วางไวในไฟ แลวนําไปลางน้ํา เพื่อทําใหมัน
บริสุทธิ ์ สวนของทุก อยางที่ไมทนไฟ ให
พวก ทานนําไปลาง น้ํา ๒๔ ในวันที่เจ็ด ทาน
ตองซักเสื้อผาของทาน และทานจะสะอาด
หลังจากนัน้ทานถึงจะเขาไปในคายได”

๒๕พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๖ “เจา
และนักบวชเอ เลอ า ซารและพวกผูนํา
ครอบครัวของชุมชน ใหนับทุก สิ่งทุก อยาง
ที่ยึดมาไดในสงครามไม วาจะเป็นคนหรือ
สัตว ๒๗ ใหแบงสิ่งที่ยึดมาไดทัง้หมด ระหวาง
ทหารที่ออกไปรบกับคนในชุมชน โดยแบง
ใหฝายละครึ่ง ๒๘ เจาตองหักภาษใีหพระ
ยาหเวหดวย ครึ่งหน่ึงที่เป็นของทหารที่ออก
ไปรบนัน้ ใหหักออกมาหน่ึงสวนจากทุกๆหา
รอย ไมวาจะเป็นคน วัว ลาหรือแกะ ๒๙ของ
เหลา น้ีจะถูกหักออกจากสวนของพวก เขา
เพื่อใหกับนักบวชเอ เลอ า ซาร เพื่อเป็นของ
ขวัญแกพระ ยาหเวห ๓๐อีกครึ่ง หน่ึงของ
ประชาชนชาวอิสราเอล ใหหักออกมาหน่ึง
สวนจากทุกๆหาสิบ ไม วาจะเป็นคน วัว ลา
หรือแกะ รวม ทัง้สัตวทุก ชนิด เจาตองนํา
สวนที่หักไดน้ีไปใหชาวเลวี ที่ทําหน าที่เป็น
ยามคอยเฝ าระวังเต็นทศักดิส์ิทธิข์องพระ
ยาหเวห”

๓๑ โมเสสและนักบวชเอเลอาซารทําตามที่
พระยาหเวหสัง่โมเสสไวทุกอยาง ๓๒สิ่งตางๆ
ที่พวกทหารยึดมาไดจากสงคราม คือ แกะ

หก แสนเจ็ด หมื่นหา พันตัว ๓๓ วัวเจ็ด หมื่น
สองพันตัว ๓๔ลาหกหมื่นหน่ึงพันตัว ๓๕และ
คนสามหมื่นสองพันคน ทัง้หมด น้ีเป็นหญิง
สาวที่ไมเคยมีเพศสัมพันธกับผูชายมา กอน
๓๖สวนแบงครึ่งหน่ึงของทหาร คือ แกะสาม
แสนสามหมื่นเจ็ดพันหารอยตัว ๓๗ เป็นภาษี
ของพระยาหเวห หกรอยเจ็ดสิบหาตัว ๓๘ วัว
ทัง้หมดสาม หมื่นหก พันตัว เป็นภาษขีอง
พระยาหเวหเจ็ดสิบสองตัว ๓๙ลาทัง้หมดสาม
หมื่นหารอยตัว เป็นภาษขีองพระยาหเวหหก
สิบเอ็ดตัว ๔๐ จํานวนคนทัง้หมดหน่ึงหมื่นหก
พันคน เป็นภาษขีองพระยาหเวหสามสิบสอง
คน ๔๑ โมเสสใหภาษสีวนที่เป็นของขวัญของ
พระยาหเวหใหกับนักบวชเอเลอาซาร ตามที่
พระยาหเวหไดสัง่เขาไว

๔๒สวนแบงอีกครึ่ง หน่ึงของประชาชนชาว
อิสราเอลที่โมเสสไดจากทหาร ๔๓ที่เป็นครึ่ง
หน่ึงของชุมชนคือ แกะสาม แสนสาม หมื่น
เจ็ดพันหา รอยตัว ๔๔ วัวสามหมื่นหกพันตัว
๔๕ลาสาม หมื่นหา รอยตัว ๔๖และคนหน่ึง
หมื่นหก พันคน ๔๗ จากครึ่ง หน่ึงที่เป็นสวน
แบงของประชาชนชาวอิสราเอล โมเสสหัก
ออกมาหน่ึง สวนในทุกๆหา สิบ ไม วาจะเป็น
คนหรือสัตว และเอาไปใหชาวเลวีที่ทําหน าที่
เป็นยามเฝ าระวังเต็นทศักดิส์ิทธิ ์ ตามที่พระ
ยาหเวหไดสัง่โมเสสไว

๔๘แลวบรรดาผูนํากองทัพ ผู บัญชาการ
กองพันและผูบัญชาการกอง รอยตางมาหา
โมเสส ๔๙พวกเขาพูดกับโมเสสวา “พวกเรา
ผูรับ ใชของทานไดนับทหารที่อยูในมือของ
เรา แลวพบวาไมมีใครหายไปเลย ๕๐ เรา
ไดเอาพวกเครื่อง ทองที่พวก เราเจอ เอามา
เป็นเครื่องถวายใหกับพระยาหเวหคือ กําไล
แขน สรอยขอมือ แหวนตรา ตุมหูและสรอย
คอ มาเป็นคา ไถชีวิตของเราตอ หน าพระ
ยาหเวห”

๕๑ โมเสสและนักบวชเอ เลอ า ซารรับทอง
จากพวก เขา ทุก อยางเป็นของที่ทําอยาง
ประณีต ๕๒ทองทัง้หมดที่บรรดาผูบัญชาการ
กองพันและผู บัญชาการกอง รอย เอามา
ถวายใหเป็นของ ขวัญของพระ ยาหเวห นัน้
มีน้ํา หนักรวมหน่ึง รอยเกา สิบ เอ็ดกิโลกรัม
*๕๓สวนของที่พลทหารไดยึดเอามา พวกเขา

*๓๑:๕๒ หน่ึงรอยเกาสิบเอ็ดกิโลกรัม หรือแปลตรงๆไดวา หน่ึงหมื่นหกพันเจ็ดรอยหาสิบ
เชเขล
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ก็เก็บเอาไว เอง ๕๔ดัง นัน้โมเสสและนักบวช
เอเลอาซารจึงนําทองจากบรรดาผูบัญชาการ
กองพันและกองรอย ไปที่เต็นทนัดพบ เพื่อ
เป็นที่ระลึก *สําหรับประชาชนชาวอิสราเอล
ตอหน าพระยาหเวห

ที่ดินฝ่ังตะวันออกของแมน้ําจอรแดน
(ฉธบ. ๓:๑๒-๒๒)

๓๒ ๑ เผาของรู เบนและกาดมีฝูงสัตว
จํานวนมากมายมหาศาล เมื่อพวก

เขาเห็นที่ดินของยา เซอรและที่ดินของกิ
เลอ าด พวก เขาเห็นวามันเป็นที่ที่เหมาะกับ
การเลีย้งสัตว ๒ดัง นัน้ ประชาชนของกาด
และรู เบนจึงไปพูดกับโมเสส นักบวชเอ เลอ
า ซารและบรรดาผูนําชุมชนวา ๓–๔ “พวก
เราผูรับ ใชของทานมีสัตวเลีย้งอยูมากมาย
มหาศาลและที่ดินที่พระ ยาหเวหไดรบชนะ
เพื่อประชาชนชาวอิสราเอล นัน้ เป็นแผนดิน
ที่เหมาะกับการเลีย้งสัตวมาก โดยเฉพาะ
ที่ดินบริเวณ อาทา โรท ดี โบน ยา เซอร นิ
มราห เฮชโบน เอเลอาเลห
เสบาม เนโบ และเบโอน” ๕พวกเขาพูด

ตอไปวา “ถาทานพอใจพวก เรา ไดโปรด
ยกที่ดิน น้ีใหกับพวก เรา ผูรับ ใชของทาน
ไวครอบครองดวยเถิด อยาใหเราตองขาม
แมน้ําจอรแดนไปเลย”

๖ โมเสสพูดกับประชาชนของกาดและรู
เบนวา “จะใหพี่ น องของทานออกไปรบใน
ขณะที่ทานตัง้รกรากอยูที่น่ีหรือ ๗ทําไมพวก
ทานถึงพยายามทําใหประชาชนชาวอิสราเอล
ทอแทหมดกําลัง ใจที่จะขามแมน้ําเขาไปใน
แผน ดินที่พระ ยาหเวหไดยกใหกับพวก เขา
๘ รุนพอของพวก ทานก็ทําอยาง น้ีเหมือน
กัน ตอนที่เราสงพวก เขาจากคา เดช-บา ร
เนียใหไปสํารวจแผน ดิน นัน้ ๙พวก เขาขึ้น
ไปไกลถึงหุบเขาเอชโคล และไดสํารวจแผน
ดิน นัน้ แตพวก เขากลับทําใหประชาชน
ชาวอิสราเอลทอแทหมดกําลัง ใจ ที่จะเขา
ไปในแผน ดินที่พระ ยาหเวหไดใหพวก เขา

ไว ๑๐ จึงทําใหพระองคโกรธในวัน นัน้ และ
พระองคไดสาบานไววา ๑๑ ‘ประชาชนชาว
อิสราเอลที่ออกมาจากแผน ดินอียิปตและมี
อายุตัง้แตยี่สิบปีขึ้นไป จะไมมีสักคนเดียวที่
จะไดเห็นแผน ดินที่เราไดสัญญาวาจะใหกับ
อับราฮัม อิสอัคและยา โคบ เพราะพวกเขา
ไมไดติดตามเราอยางเต็ม ที่ ๑๒ยกเวนคา
เลบลูกชายเย ฟุน เนหและโย ชู วาลูกชายนูน
เพราะพวกเขาตามพระยาหเวหอยางเต็มที่’

๑๓พระ ยาหเวหจึงโกรธชาวอิสราเอล
พระองคทําใหพวก เขาตองรอนแรมอยูในที่
เปลาเปลี่ยวแหง แลงถึงสี่ สิบปี จน กระทัง่
คนในรุนที่ทําใหพระองคไมพอใจตายไปจน
หมดเกลีย้ง ๑๔และตอนน้ีพวกเจาคนบาปอีก
รุนหน่ึง กลับจะมาแทนที่พอของเจา เพื่อจะ
ทําใหพระ ยาหเวหโกรธมากขึ้นไปอีก ๑๕ถา
เจาเปลี่ยน ใจไมติดตามพระองค พระองคก็
จะทอด ทิง้ชาวอิสราเอลไวในที่เปลาเปลี่ยว
แหง แลงใหนานกวานัน้อีก แลวเจาก็จะเป็น
เหตุใหคนพวกน้ีทัง้หมดถูกทําลายไป”

๑๖แลวประชาชนของรู เบนและกาดก็ไป
พบโมเสสและพูดวา “ขอใหพวก เราสรางรัว้
สําหรับสัตวเลีย้งของพวก เราที่ น่ีและสราง
เมืองสําหรับลูกเมียของพวกเรา ๑๗แลวพวก
เราจะเกณฑ †คนของพวก เราไปรวมรบกับ
ชาวอิสราเอลคนอื่นๆจนกวาพวก เขาจะได
ดินแดนที่เป็นของพวกเขาเอง ในขณะที่ลูก
เมียของพวก เราก็จะไดอาศัยอยูในเมืองที่มี
กําแพงลอมรอบ จะไดปลอดภัยจากคนอื่นที่
อยูในแผน ดิน น้ี ๑๘พวก เราจะไมกลับบาน
จนกวาชาวอิสราเอลทุก คนจะไดสวนแบงใน
ที่ดินเป็นมรดก ‡ครบทุกคน ๑๙แตพวก เรา
จะไมรับสวน แบงที่ดินของพวก เขาที่อยูอีก
ฝ่ังของแมน้ําจอรแดน และดิน แดนนอก
เหนือจากนัน้ดวย เพราะพวก เราจะเอาสวน
แบงที่ดินของพวก เราในฝ่ังตะวัน ออกของ
แมน้ําจอรแดน”

๒๐ โมเสสจึงพูดกับพวก เขาวา “ถาพวก
ทานจะทําอยาง น้ี คือถาพวก ทานจะเกณฑ
คนไปชวยทําสงครามตอหน าพระ ยาหเวห

*๓๑:๕๔ ที่ระลึก สิ่งของที่ชวยใหคนจดจําสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต
†๓๒:๑๗ เกณฑ เตรียมหรือเขาประจํากองทัพเพื่อทําสงคราม
‡๓๒:๑๘ มรดก สวนแบงที่ดินจะไดรับการแบงใหตามกลุมครอบครัวและจะมอบใหตอๆกัน
ภายในครอบครัวจากรุน หน่ึงสูอีกรุน หน่ึง คนจะนําที่ดินไปขายโดยถาวรใหกับครอบครัวอื่น
ไมได แตใหเชาไดในระยะเวลาไมเกิน ๕๐ ปี
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๒๑และคนที่ถูกเกณฑทัง้หมดขามแมน้ํา
จอรแดนไปตอ หน าพระ ยาหเวหแทนพวก
ทาน จน กระทัง่พระองคขับ ไลศัตรูของ
พระองคไปจน หมด ๒๒และแผน ดินสงบ ลง
ตอหน าพระยาหเวห แลวพวกทานถึงจะกลับ
บานได พวก ทานก็ไดทําหน าที่ของตัว เอง
ใหพระ ยาหเวหและชาวอิสราเอลแลว และ
ที่ดิน น้ีก็จะตกเป็นสมบัติของพวก ทานตอ
หน าพระยาหเวห ๒๓แตถาพวกทานไมไดทํา
ตามน้ี ทานก็ไดทําบาปตอพระยาหเวห ก็ใหรู
ไวเลยวาพวก ทานจะตองถูกลงโทษเพราะ
บาปของพวก ทาน ๒๔สรางเมืองใหลูกเมีย
ของพวกทานและสรางรัว้ใหฝูงสัตวของพวก
ทานเถิด และทําทุก อยางตามที่ทานไดพูด
ไว”

๒๕ประชาชนชาวกาดและรู เบนพูดวา
“พวกเราคนรับใชทานจะทําตามที่ทานผูเป็น
เจานายของเราสัง่ ๒๖ลูกเมียของพวกเรา ฝูง
แกะ และสัตวทุก ตัวของพวก เราจะอยูใน
เมืองตางๆของกิ เลอาด ๒๗พวกเราคนรับใช
ทานทุก คนที่ถูกเกณฑไปสงคราม จะขาม
แมน้ําจอรแดนไปทําสงครามตอหน าพระ
ยาหเวห ตามที่เจานายของเราสัง่”

๒๘แลวโมเสสก็ออกคํา สัง่ในเรื่องของพวก
เขาใหกับนักบวชเอเลอาซาร โยชูวาลูกชาย
นูนและหัวหน าเผาตางๆของประชาชนชาว
อิสราเอล ๒๙ โมเสสบอกกับพวก เขาวา “ถา
ประชาชนชาวกาดและชาวรู เบนขามแมน้ํา
จอรแดนไปกับพวกทาน คือพวกเขาทุกคนที่
ถูกเกณฑมาทําสงครามตอ หน าพระ ยาหเวห
จนแผนดิน นัน้สงบลงตอหน าพวกทานแลว
ใหพวก ทานยกแผน ดินกิ เลอ าดใหกับพวก
เขาเป็นเจาของ ๓๐แตถาคนที่ถูกเกณฑ นัน้
ไมขามไปกับทาน พวกเขาจะตองอยูในแผน
ดินคานาอันดวยกันกับทาน”

๓๑ประชาชนชาวกาดและชาวรู เบนตอบ
วา “เราจะทําตามที่พระ ยาหเวหบอกพวก
เรา คนรับ ใชของทาน ๓๒ เราที่ถูกเกณฑมา
น้ี จะขามไปแผน ดินคา นา อันตอ หน าพระ
ยาหเวห แตแผนดินของพวกเราจะอยูอีกฝ่ัง
ของแมน้ําจอรแดน”

๓๓ดัง นัน้อาณาจักรของกษตัริยสิ โหนชาว
อา โม ไรตและอาณาจักรของกษตัริยโอกจาก

บาชาน รวมทัง้แผนดินพรอมกับเมืองตางๆ
ของมัน และอาณาเขตตางๆของเมืองที่อยู
รอบๆ โมเสสไดยกใหกับประชาชนชาวกาด
และชาวรูเบนและประชาชนครึ่งหน่ึงของเผา
มนัสเสหที่เป็นลูกชายโยเซฟ

๓๔แลวประชาชนชาวกาดก็สรางเมืองพวก
น้ีขึ้นใหม คือ ดี โบน อาทาโรท อาโรเออร
๓๕อัทโรทโชฟาน ยาเซอร โยกเบฮาห ๓๖ เบ
ธนิมราหและเบธฮาราน ทัง้กําแพงเมืองและ
รัว้สําหรับฝูงแกะของพวกเขา

๓๗ประชาชนชาวรูเบนสรางเมืองพวกน้ีขึ้น
ใหม คือเมืองเฮ ช โบน เอ เลอ าเลห คิริ
ยา ธาอิม ๓๘ เนโบ บา อัล เม โอนและสิบ
มาห พวก เขาใชชื่อเดิมเรียกชื่อเมืองที่สราง
ขึ้นใหม ยกเวนเมืองเนโบและเมืองบาอัลเม
โอน พวกเขาเปลี่ยนชื่อใหใหม

๓๙ลูกหลานของมาคีรลูกชายมนัสเสห ได
บุกกิ เลอ าดและยึดมันไวได พวก เขาไดขับ
ไลชาวอาโมไรตที่อาศัยอยูในเมืองนัน้ ๔๐ดัง
นัน้ โมเสสจึงยกแควนกิ เลอาดใหกับตระกูล
มา คีร มา คีรเป็นลูกชายของมนัส เสห และ
ตระกูลมาคีรก็ไดตัง้รกรากอยูที่ นัน่ ๔๑ยาอีร
สืบเชื้อสายมาจากมนัสเสห เขาไดยึดหมูบาน
หลายแหงของชาวอา โม ไรต เขาไดเรียกชื่อ
หมูบานพวก นัน้วาหมูบานตางๆของยา อีร
๔๒ โนบาหบุกเขาไปยึดเคนาทและเมืองรอบๆ
มัน และเรียกมันวาโนบาหตามชื่อของเขา

ชาวอิสราเอลออกจากอียิปต

๓๓ ๑ โมเสสและอา โรนไดนําประชาชน
ชาวอิสราเอลออกจากแผน ดิน

อียิปต ในรูป แบบของกองทัพ *น่ีคือลําดับ
การเดินทางของพวก เขา ๒ โมเสสเขียน
สถานที่เริ่มตนของการเดินทางของพวกเขา
ตามคํา สัง่ของพระ ยาหเวห น่ีคือลําดับการ
เดินทางของพวกเขาจากจุดเริ่มตน

๓พวก เขาออกจากรา เม เสสในวันที่สิบ หา
ของเดือนแรก วัน นัน้เป็นวันหลังวันปลด
ปลอยหน่ึง วัน ประชาชนชาวอิสราเอลออก
เดินทางอยางกลา หาญทามกลางสายตาของ
ชาวอียิปต ๔ชาวอียิปตกําลังฝัง ศพลูกชาย

*๓๓:๑ กองทัพ หรือกลุม เป็นศัพททางทหารที่แสดงวาอิสราเอลจัดเป็นระบบแบบกองทัพ
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หัวปี *ของพวก เขา ที่พระ ยาหเวหไดฆา
ตาย พระองคไดแสดงถึงการพิพากษาของ
พระองคตอพวกพระตางๆ †ของชาวอียิปต

๕ประชาชนชาวอิสราเอลออกจากราเมเสส
และมาตัง้คายที่สุ คคท ๖พวก เขาออกจาก
สุ คคท มาตัง้คายที่เอ ธาม ติดเขตที่เปลา
เปลี่ยวแหง แลง ๗พวก เขาออกจากเอ ธาม
และเลีย้วไปทางปิ หะ หิ โรททางตะวัน ออก
ของบาอัล-เซโฟน พวกเขามาตัง้คายอยูใกล
มิกดล

๘พวกเขาออกจากปิหะหิโรทและเดินทาง
ผานทะเลไปจนถึงที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง
พวก เขาเดิน ทางเป็นเวลาสาม วันในที่เปลา
เปลี่ยวแหงแลงเอธาม และพวกเขาตัง้คายที่
มาราห

๙พวก เขาออกจากมา ราหและไปถึงเอ ลิม
ที่นัน่มีตาน้ําสิบสองแหงและตนปาลมเจ็ดสิบ
ตน ดังนัน้พวกเขาจึงตัง้คายที่นัน่

๑๐พวก เขาออกจากเอ ลิมและมาตัง้คาย
ใกลทะเลตนกก ‡

๑๑พวกเขาออกจากทะเลตนกก และมาตัง้
คายในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงสีน

๑๒พวกเขาออกจากที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง
สีนและมาตัง้คายที่โดฟคาห

๑๓พวกเขาออกจากโดฟคาหและมาตัง้คาย
ที่อาลูช

๑๔พวก เขาออกจากอา ลูชและมาตัง้คายที่
เรฟีดิม ที่นัน่ไมมีน้ําใหประชาชนดื่ม

๑๕พวก เขาออกจากเรฟีดิมและไปตัง้คาย
ที่ที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงซีนาย

๑๖พวกเขาออกจากที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง
ซีนายและไปตัง้คายที่ขิบโรท-หัทธาอาวาห

๑๗พวก เขาออกจากขิบ โรท-หัทธา อา วาห
และไปตัง้คายที่ฮาเซโรท

๑๘พวก เขาออกจากฮา เซ โรทและไปตัง้
คายที่ริทมาห

๑๙พวก เขาออกจากริ ทมาหและไปตัง้คาย
ที่ริมโมน-เปเรศ

๒๐พวก เขาออกจากริม โมน-เปเรศและไป
ตัง้คายที่ลิบนาห

๒๑พวก เขาออกจากลิ บนาหและไปตัง้คาย
ที่ริสสาห

๒๒พวกเขาออกจากรสิสาหและไปตัง้คายที่
เคเฮลาธาห

๒๓พวก เขาออกจากเค เฮลาธาหและไปตัง้
คายที่ภูเขาเชเฟอร

๒๔พวก เขาออกจากภูเขาเช เฟอรและไป
ตัง้คายที่ฮาราดาห

๒๕พวก เขาออกจากฮา รา ดาหและไปตัง้
คายที่มักเฮโลท

๒๖พวก เขาออกจากมัก เฮโล ทและไปตัง้
คายที่ทาหัท

๒๗พวกเขาออกจากทาหัทและไปตัง้คายที่
เทราห

๒๘พวกเขาออกจากเทราหและไปตัง้คายที่
มิทคาห

๒๙พวก เขาออกจากมิท คาหและไปตัง้คาย
ที่ฮัชโมนาห

๓๐พวก เขาออกจากฮัช โม นาหและไปตัง้
คายที่โมเสโรท

๓๑พวก เขาออกจากโม เส โรทและไปตัง้
คายที่เบเน-ยาอะคัน

๓๒พวก เขาออกจากเบเน-ยา อะ คันและไป
ตัง้คายที่โฮร-ฮักกีดกาด

๓๓พวกเขาออกจากโฮร-ฮักกีดกาดและไป
ตัง้คายที่โยทบาธาห

๓๔พวก เขาออกจากโย ทบาธาหและไปตัง้
คายที่อับโรนาห

๓๕พวก เขาออกจากอับ โร นาหและไปตัง้
คายที่เอซีโอน-เกเบอร

๓๖พวก เขาออกจากเอ ซี โอน-เก เบอรและ
ไปตัง้คายที่เค เดชในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง
ศิน

๓๗พวกเขาออกจากเคเดชและไปตัง้คายที่
โฮร ภูเขาตรงชายแดนของแผน ดินเอ โดม
๓๘ นักบวชอา โรนขึ้นไปบนภูเขาโฮรตามคํา
สัง่ของพระ ยาหเวหและตายบน นัน้ในวันที่
หน่ึงของเดือนหา ซึ่งเป็นปีที่สี่ สิบหลัง จาก
ประชาชนชาวอิสราเอลออกจากแผน ดิน

*๓๓:๔ ลูกชายหัวปี เด็กที่เกิดเป็นคนแรกของครอบครัว ลูกชายคนโตจะมีความสําคัญมาก
ในสมัยโบราณ
†๓๓:๔ พวกพระตางๆ อาจเป็นพระปลอมของชาวอียิปตหรือในที่น้ีอาจหมายถึงกษตัริยและ
บรรดาผูนําที่มีอํานาจในอียิปต
‡๓๓:๑๐ ทะเลตนกก หรือทะเลแดง
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อียิปต ๓๙อาโรนอายุหน่ึงรอยยี่สิบสามปีขณะ
ที่เขาตายบนภูเขาโฮร

๔๐กษตัริยชาวคานาอันของเมืองอาราด ที่
อยูในเนเกบ ไดยินวาประชาชนชาวอิสราเอล
กําลังเดิน ทางมา ๔๑พวกชาวอิสราเอลออก
จากภูเขาโฮรและมาตัง้คายที่ศัลโมนาห

๔๒พวก เขาออกจากศัล โม นาหและไปตัง้
คายที่ปูโนน

๔๓พวก เขาออกจากปู โนนและไปตัง้คายที่
โอโบท

๔๔พวกเขาออกจากโอโบทและไปตัง้คายที่
อิเย-อาบาริมบริเวณชายแดนของโมอับ

๔๕พวกเขาออกจากอิเย-อาบาริมและไปตัง้
คายที่ดีโบน-กาด

๔๖พวก เขาออกจากดี โบน-กาดและไปตัง้
คายที่อัลโมน-ดิบลาธาอิม

๔๗พวก เขาออกจากอัล โมน-ดิบ ลา ธาอิม
และไปตัง้คายทามกลางเทือกเขาตางๆของ
อาบาริมใกลเนโบ

๔๘พวก เขาออกจากภูเขาอา บา ริมและไป
ตัง้คายในที่ราบโม อับขางแมน้ําจอรแดนฝ่ัง
ตรงขามเยริโค ๔๙พวกเขาตัง้คายไปตามริม
ฝ่ังแมน้ําจอรแดนในที่ราบของโม อับตัง้แต
เบธ-เยชิโมทไปจนถึงอาเบล-ชิทธิม

๕๐พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสในที่ราบโม
อับใกลแมน้ําจอรแดนฝ่ังตรงขามเย ริ โค
พระองคพูดวา ๕๑ “ใหบอกกับประชาชนชาว
อิสราเอลวา เมื่อเจาขามแมน้ําจอรแดนเขา
ไปในแผนดินคานาอันแลว ๕๒ เจาตองขับไล
คนที่อาศัยอยูในแผน ดิน นัน้ออกไปใหหมด
เจาตองทําลายรูปแกะ สลักของพวก เขา
ทัง้หมด และทําลายรูป เคารพที่ทําจากโลหะ
และเจาตองรื้อสถาน ที่บวงสรวง *ของพวก
เขาออกใหสิน้ซาก ๕๓แลวใหเจาเขาไปยึด
เอาแผน ดิน นัน้และตัง้รกรากในมัน เพราะ
เราไดมอบแผน ดิน น้ีใหเจาเป็นเจาของแลว
๕๔ เจาจะตองแบงที่ดินกันในหมูพวกเจา โดย
การใชสลากแบงตามตระกูลของพวกเจา เจา
ตองแบงใหตระกูลใหญมากหนอย ตระกูล
เล็กน อย หนอย สลากของตระกูลไหนตก
ในที่ดิน ใด ที่ดินตรง นัน้ก็เป็นของตระกูล

นัน้ พวก เจาจะได รับสวน แบงตามเผาของ
บรรพบุรุษพวกเจา

๕๕ถาเจาไมขับไลคนที่อยูในแผนดินนัน้ไป
ตอหน าเจา คนเหลานัน้จะเป็นเหมือนเศษผง
ในตาของเจาและเหมือนหนามเสียบอยูขาง
ตัวเจา พวก มันจะทําใหเกิดปัญหามากมาย
กับเจาบนแผนดินที่เจาอาศัยอยู ๕๖แลวเราก็
จะทํากับเจาเหมือนกับที่เราวางแผนจะทํา
กับพวกมันเหมือนกัน”

เขตแดนของคานาอัน

๓๔ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสส
วา ๒ “ใหเอาคํา สัง่ น้ีไปบอกกับ

ประชาชนชาวอิสราเอลวา เมื่อพวก เจาเขา
ไปในแผน ดินคานา อัน แผน ดิน นัน้ที่จะตก
เป็นของพวก เจา คือแผน ดินของคา นา อัน
ตามเขตแดนของมัน ๓ทางทิศ ใตจะเริ่ม
ตัง้แตที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงศินเรียบไปทาง
ขางๆเอ โดม เขตแดนทางใตจะเริ่มที่ทิศ
ตะวัน ออกจากดานใตสุดของทะเลเกลือ
๔ เขตแดนของพวก เจาจะลากยาวไปขาม
ทางใตของอาครับบิมและผานที่เปลา เปลี่ยว
แหง แลงศินไปจนสุดทางใตของคา เดช-บา ร
เนีย และมันจะไปตอจนถึงฮาซารัดดารและ
จะไปผานอัส โมน ๕ จากอัส โมนเขตแดน
จะเลีย้วไปทางแมน้ําอียิปต †และจะไปสิน้
สุดที่ทะเลเมดิเตอรเรเนียน ๖ เขตแดนทาง
ตะวัน ตกจะเป็นชายฝ่ังเมดิเตอรเรเนียน
มันจะเป็นเขตแดนตะวัน ตกของพวก
เจา ๗สวนเขตแดนทางเหนือจากทะเล
เมดิเตอรเรเนียนไปตามสันเขาของภูเขาโฮร
๘ จากภูเขาโฮรไปเรื่อยจนถึงเลโบ-ฮามัทแลว
เขตแดนจะขยายตอจนถึงเศ ดัด ๙ เขตแดน
จะตอไปเรื่อยจนถึงศิโฟ รนและจะไปสิน้ สุด
ที่ฮาซา-เรนัน น่ีจะเป็นเขตแดนทางเหนือ
ของพวก เจา ๑๐ทางฝ่ังตะวัน ออกเขตแดน
ของพวก เจาจะไปตามเสนของฮาซา-เรนัน
จนถึงเชฟ าม ๑๑ จากเชฟ าม เขตแดนจะลง
ไปถึงริบ ลาหจนถึงทางตะวัน ออกของอา ยิน
๑๒แลวเขตแดนจะลงไปตอและไปบรรจบ
เนินเขาทางตะวันออกของทะเลสาบกาลลิี *”

*๓๓:๕๒ สถานที่บวงสรวง สถานที่สําหรับบูชาพระเจาปลอม ปกติสถานที่เชนน้ีจะอยูบนเขา

†๓๔:๕ แมน้ําอียิปต ลําธารสายน้ีเรียกวา “วาดี เอล-อาริช”
*๓๔:๑๒ ทะเลสาบกาลิลี แปลตรงๆไดวา “ทะเลสาบคินเนเรท”
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๑๓ดัง นัน้โมเสสจึงนําคํา สัง่ น้ีไปให
ประชาชนชาวอิสราเอล “น่ีคือแผน ดินที่เจา
จะได รับโดยการโยนสลาก พระ ยาหเวหได
สัง่ไววาแผน ดิน น้ีจะมอบใหพวก เจาเกาเผา
ครึ่ง ๑๔ เพราะเผาของรู เบนและกาดและครึ่ง
หน่ึงของเผามนัสเสหไดรับสวนของพวกเขา
แลวตามตระกูลของพวก เขา ๑๕คนทัง้ สอง
เผาครึ่ง นัน้ได รับที่ดินสวนของพวก เขาไป
แลวในฝ่ังตรงขามแมน้ําจอรแดนจากเย ริ โค
บนฝ่ังตะวันออกที่ดวงอาทิตยขึ้น”

๑๖พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๗ “คน
เหลา น้ีจะชวยแบงที่ดินใหกับพวก เจา คือ
นักบวชเอ เลอ า ซารและโย ชู วาลูกชายของ
นูน ๑๘พวก เจาจะเลือกผูนําคนหน่ึงจากแต
ละเผามาชวยแบงที่ดินดวย ๑๙ น่ีเป็นรายชื่อ
ของผูนําพวกนัน้
คาเลบลูกชายเยฟุนเนห จากเผายูดาห
๒๐ เชมูเอลลูกชายอัมมีฮูด จากเผาสิเมโอน
๒๑ เอลีดาดลูกชายคิสโลน จากเผาเบนยามิน
๒๒บุคคีลูกชายโยกลี จากเผาดาน
๒๓ จากลูกหลานของโยเซฟ ฮันนีเอลลูกชาย
เอโฟด จากเผามนัสเสห

๒๔ เคมูเอลลูกชายชิฟทาน จากเผาเอฟราอิม
๒๕ เอลซีาฟานลูกชายปารนาค จากเผาเศบลูุน
๒๖ ปัลทีเอลลูกชายอัสซาน จากเผาอิสสาคาร
๒๗อาหิฮูดลูกชายเชโลมี จากเผาอาเชอร
๒๘ เปดาเฮลลูกชายอัมมีฮูด จากเผานัฟทาลี”

๒๙พระ ยาหเวหไดสัง่คนเหลา น้ีใหแบง
แผน ดินคา นา อันกันในหมูประชาชนชาว
อิสราเอล

เมืองของชาวเลวี

๓๕ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสใน
ที่ราบโม อับขางแมน้ําจอรแดนฝ่ัง

ตรงขามเย ริ โควา ๒ “ใหสัง่ประชาชนชาว
อิสราเอลใหแบงเมืองที่พวก เขาได รับมาให
กับชาวเลวีสวนหน่ึง รวม ทัง้ทุง หญาเลีย้ง
สัตวที่อยูรอบๆเมืองของพวก เขาเหลา นัน้
ดวย ๓พวกเลวีจะไดอยูในเมืองพวก นัน้
และเลีย้งวัวและสัตวเลีย้งของพวกเขาในทุง
หญาเหลานัน้ ๔ทุงหญาที่จะใหกับพวกเลวีน้ี
เริ่มตัง้แตกําแพงเมืองทุกๆดาน ออกไปขาง
ละหน่ึง พันศอก ๕และใหพวก เจาวัดออกไป
สองพันศอกทัง้สี่ทิศ คือเหนือ ใต ออก ตก

บริเวณทัง้หมด น้ีจะเป็นทุง หญาของเมืองแต
ละเมืองของพวกเลวี ๖ เมืองทัง้หมดที่เจาให
กับชาวเลวี จะมีอยูหกเมืองที่ใชเป็นเมืองลี้
ภัย คนที่ไปฆาคนตายมาโดยไมไดเจตนา
จะไดหลบหนีไปอยูในเมืองพวกนัน้ นอกจาก
หกเมือง นัน้แลว เจายังตองใหอีกสี่ สิบ สอง
เมืองกับชาวเลวี ๗ดังนัน้ พวกเจาจะตองให
ชาวเลวีทัง้หมดสี่ สิบ แปดเมือง พรอมกับทุง
หญาเลีย้งสัตว ๘สําหรับเมืองตางๆที่เจาจะ
แบงใหกับชาวเลวี จากที่ดินของประชาชน
ชาวอิสราเอล นัน้ เจาตองแบงออกมามาก
หนอยจากเผาใหญ และแบงออกมานอย
หนอยจากเผาเล็ก แตละเผาก็จะแบงเมือง
ของตัว เองใหกับชาวเลวีตามสัดสวนของ
เน้ือที่ที่พวกเขาไดรับ”

เมืองลีภ้ัย
(ฉธบ. ๑๙:๑-๑๓; ยชว. ๒๐:๑-๙)

๙พระยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๐ “ใหบอก
กับประชาชนชาวอิสราเอลวา เมื่อพวก เจา
ขามฝ่ังแมน้ําจอรแดนเขาไปในแผนดินคานา
อันแลว ๑๑ ใหเลือกเมืองตางๆขึ้นมาสําหรับ
พวก เจาเอง มันจะเป็นเมืองสําหรับลี้ ภัย
สําหรับตัวเจา ใครที่ไปฆาคนอื่นตายโดยไม
ไดเจตนา จะไดหนีไปอยูที่ นัน่ได ๑๒พวก
มันจะเป็นเมืองสําหรับพวก เจาไวลี้ ภัย จาก
ญาติของผู ตายที่มีหน าที่ตองแก แคนคนฆา
คนที่ฆาคนอื่นตายจะไมถูกฆา จนกวาเขา
จะมายืนอยูหน าที่ชุมนุมเพื่อฟังการตัดสิน
๑๓ทัง้หกเมืองที่เจาให จะเป็นเมืองสําหรับลี้
ภัยของพวก เจา ๑๔ เจาตองเลือกสาม เมือง
ทางฝ่ังตะวันออกของแมน้ําจอรแดน และอีก
สามเมืองในแผน ดินคา นา อันทางฝ่ังตะวัน
ตกของแมน้ําจอรแดน มาเป็นเมืองลี้ ภัย
๑๕ เมืองทัง้หกเมือง น้ีจะเป็นเมืองสําหรับลี้
ภัยของประชาชนอิสราเอลและสําหรับชาว
ตาง ชาติที่อาศัยอยูรวมกับเจา คนที่ฆาคน
ตายโดยไมไดเจตนาสามารถหนีไปอยูที่ นัน่
ได

การตัดสินเมื่อคนถูกฆา
๑๖ถาเขาใชเหล็ก *ตีคนอื่นจนตาย คนที่ตี

จะเป็นฆาตกร ฆาตกรจะตองถูกฆา ๑๗ถา

*๓๕:๑๖ ใชเหล็ก แสดงวาฆาตกรเลือกอาวุธที่เขารูวาสามารถใชฆาคนได
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เขาเอาหินในมือทุบคนอื่นจนตาย คนที่ทุบ
จะเป็นฆาตกรและเขาจะตองถูกฆาไปดวย
๑๘ถาเขาเอาไมที่อยูในมือตีคนอื่นจนตาย
คนที่ตีเป็นฆาตกรและเขาจะตองถูกฆา
๑๙ เมื่อญาติของคนที่ตายพบฆาตกรคน นัน้
เขาจะตองฆาฆาตกรคนนัน้

๒๐–๒๑ถาเขาผลักคนดวยความเกลียดหรือ
ขวางสิ่งของใสคนโดยตัง้ใจจนคน นัน้ตาย
หรือถาเขาตีคนดวยมือเพราะความเกลียด
จนคนนัน้ตาย คนตีจะตองถูกฆาตายเหมือน
กัน เพราะเขาเป็นฆาตกร ญาติคนตายตอง
ฆาฆาตกรคนนัน้เมื่อพบตัว

๒๒แตถาเขาผลักคนโดยไมไดเจตนา ไม
ไดเกลียดคนๆนัน้ หรือโยนสิ่งของถูกคน
โดยไมไดเจตนา ๒๓หรือทําหินหลนใสโดย
มองไมเห็นคนนัน้ แลวทําใหคนนัน้ตาย ตัว
เขาเองไมไดเป็นศัตรูกับคนตาย และไมได
เจตนาจะทํารายเขา ๒๔ถาเป็นอยาง น้ี ที่
ชุมนุมจะเป็นผูตัดสินระหวางคนฆากับญาติ
ผูตายตามกฎเหลา น้ี ๒๕ที่ชุมนุมจะเป็นฝาย
ชวยเหลือคนฆาจากการกลาวหาของญาติ
ผู ตาย และสงเขากลับไปที่เมืองลี้ ภัย ที่เขา
ไดหนีไปอยูกอนหน า น้ีแลว คนๆนัน้จะตอง
อยูในเมืองลี้ ภัย นัน้ จนกวาหัวหน านักบวช
สูงสุดที่ได รับการ เจิมดวยน้ํามันศักดิส์ิทธิ ์
ตายลง

๒๖–๒๗แตถาเมื่อ ไหรก็ตามที่คนฆาออก
จากเขตของเมืองลี้ ภัย ที่เขาหลบเขาไปอยู
และญาติของคนตายไปพบเขานอกเมืองลี้
ภัย ญาติคนตายสามารถฆาคนๆนัน้ได โดย
ไมมีความผิด ๒๘ เพราะเขาจะตองอยูในเมือง
ลี้ ภัยจนกวาหัวหน านักบวชสูงสุดจะตาย
หลังจากนักบวชสูงสุดตายแลว คนที่หลบอยู
นัน้ ก็กลับไปที่ดินของเขาได ๒๙กฎเหลา น้ี
จะใชในการตัดสินสําหรับพวกเจาตัง้แตเดี๋ยว
น้ี ในทุกที่ที่พวกเจาไปอยู

๓๐ถาใครฆาคน ฆาตกรจะถูกฆาตาย ตาม
คํา พูดของพยาน แตหามฆาเขาถามีพยาน
เพียงคนเดียว

๓๑หามรับคา ไถชีวิตของฆาตกรที่ถูก
ตัดสินใหถูกฆาแลว เพราะยัง ไง เขาก็จะ
ตองถูกฆาอยูดี

๓๒หามรับคา ไถสําหรับคนที่หลบ หนีออก
จากเมืองลี้ ภัยเพื่อจะไปอยูที่อื่น เขาจะตอง
อยูที่นัน่จนกวานักบวชชัน้สูงสุดจะตาย

๓๓อยาใหที่ดินของเจาตองเป้ือนเลือดของ
ผูบริสุทธิ ์ ถามีคนหน่ึงไปฆาคนบริสุทธิ ์ ไมมี
ทางที่จะไถใหแผน ดิน นัน้พนโทษไดเพราะ
มันเป้ือนเลือด นอกจากจะเอาชีวิตของ
ฆาตกรคน นัน้ ๓๔หามทําใหที่ดินที่เจาอาศัย
อยูตองแปด เป้ือน ที่ดิน นัน้เป็นที่ที่เราอาศัย
อยู เพราะเราเป็นพระยาหเวหที่อาศัยอยูรวม
กับประชาชนชาวอิสราเอล”

ที่ดินของลูกสาวเศโลเฟหัด

๓๖ ๑กิ เลอ าดเป็นลูกชายมา คีร มา คีร
เป็นลูกชายของมนัส เสห มนัส เสห

เป็นลูกชายของโยเซฟ พวกผูนําของตระกูล
กิเลอาด ที่เป็นลูกหลานของโยเซฟ ไดมาพูด
กับโมเสสและพวก ผูนําตระกูลตางๆของชาว
อิสราเอล ๒พวกเขาพูดวา “พระยาหเวหได
สัง่ทาน เจา นายของพวก เราใหแบงที่ดินให
กับประชาชนชาวอิสราเอลเป็นมรดก †ตาม
สลากที่โยนได และทาน เจานายของพวกเรา
ได รับคําสัง่จากพระยาหเวหใหมอบสวนแบง
ที่ดินของพวก เราใหเศโลเฟ หัดญาติของเรา
เพื่อใหกับพวกลูกสาวของเขา ๓ถาลูกสาว
ของเขาไปแตงงานกับคนอิสราเอลเผาอื่น
เผาที่พวก นางไปแตงงานดวยก็จะมีที่ดิน
เพิ่มขึ้น สวนแบงที่ดินของบรรพบุรุษเราก็จะ
นอยลงเพราะถูกตัดไป ดังนัน้ สวนแบงที่ดิน
ของพวก เราที่ไดมาจากการโยนสลากก็จะมี
น อยลงเพราะถูกตัดออกไป ๔ เมื่อครบปีแหง
การปลดปลอย ของประชาชนชาวอิสราเอล
เผาที่พวก นางไปแตงงานดวยก็จะมีสวน
แบงที่ดินเพิ่มขึ้นเพราะมาจากสวนแบงของ
พวก นาง แลวสวนแบงที่ดินของเผาของ
บรรพบุรุษเราก็จะนอยลงเพราะถูกตัดไป”

๕ดัง นัน้โมเสสจึงออกคํา สัง่ประชาชน
ชาวอิสราเอลตามคํา สัง่ของพระ ยาหเวห
วา “สิ่งที่ลูก หลานจากเผาของโย เซฟพูด
มา นัน้ถูก ตอง ๖และน่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวห
สัง่ลงมาเกี่ยว กับพวกลูกสาวของเศโลเฟ
หัด พวก นางจะแตงงานกับใครก็ไดที่นาง

†๓๖:๒ มรดก สวน แบงที่ดินจะได รับการแบงใหตามกลุมครอบครัวและจะมอบใหตอๆกัน
ภายในครอบครัวจากรุน หน่ึงสูอีกรุน หน่ึง คนจะนําที่ดินไปขายโดยถาวรใหกับครอบครัวอื่น
ไมได แตใหเชาไดในระยะเวลาไมเกิน ๕๐ ปี
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ตองการ แตตองเป็นคนในตระกูลเดียวกัน
กับพอพวก นาง ๗ เพื่อจะไมมีการโอนมรดก
ที่ดินขามเผาของบรรพบุรุษแตละคน ชาว
อิสราเอลทุก คนตองรักษามรดกของเผาของ
บรรพบุรุษเขาไว ๘ลูกสาวของแตละเผาของ
ประชาชนชาวอิสราเอลที่รับมรดกสวน แบง
ที่ดินไป ตองแตงงานกับคนที่อยูในตระกูล
เดียวกับพอของตนเทานัน้ เพื่อใหประชาชน
ชาวอิสราเอลแตละเผาสามารถรับชวงมรดก
ที่ดินจากพอของเขาได ๙สวน แบงที่ดินตอง
ไมถูกโอนขามเผา เพราะแตละเผาของ
ประชาชนชาวอิสราเอลตองรักษาสวน แบง
ที่ดินของตนไว”

๑๐ลูกสาวของเศโลเฟ หัดไดทําตามที่พระ
ยาหเวหสัง่โมเสสไว ๑๑มา ลาห ทีร ซาห
โฮ กลาห มิ ล คาห และโน อาหลูกสาวของ
เศโลเฟ หัดไดแตงงานกับลูกชายของลุงพวก
นาง ๑๒พวกเขาแตงงานกับตระกูลที่เป็นลูก
หลานของมนัส เสหผูเป็นลูกชายโย เซฟ ดัง
นัน้สวน แบงที่ดินของพวก นางจึงยังคงอยู
กับเผาที่เป็นตระกูลของพอพวกนาง

๑๓สิ่งเหลา น้ีคือคํา สัง่และระเบียบที่พระ
ยาหเวหไดใหกับประชาชนชาวอิสราเอลผาน
ทางโมเสส ในที่ราบโมอับใกลแมน้ําจอรแดน
ฝ่ังตรงขามเยริโค
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