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บทที่ 8
กันดารวิถี

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว คุณสามารถที่จะ
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือกันดารวิถี
-  จํ าแนกวาหนังสือกันดารวิถีเขียนถึงใคร
-  บอกเปาหมายของหนังสือกันดารวิถี
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- กลาวถึงชีวิตและหลักการรับใชของหนังสือกันดารวิถี
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คํ านํ า

ผูเขียน โมเสส
ถึงใคร ชนชาติอิสราเอล
เปาหมาย เพือ่บันทึกประสบการณตางๆ ของการเดินทางในถิ่นทุรกันดารซึ่งเปนตัวอยางของ

คริสเตียนที่พายแพ
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“แตถาทานทั้งหลายมิไดกระทํ าเชนน้ี ดูเถิด  ทานทั้งหลายไดกระทํ าบาป
ตอพระเจา จงรูแนเถิดวาบาปของทานก็ตามทัน”  กันดารวิถี 32.23

ชวีติและหลักการรับใช    พระเจาทรงพอพระทยักบัการถวายตัวทั้งหมดของเรามากกวาสิ่งอ่ืนใด
บุคคลสํ าคัญ โมเสส  โคราห  บาลามอัม  อาโรน  มีเรียม  โยชูวา  คาเลบ

เคาโครงเรื่อง
I. การตระเตียมสํ าหรับการเดินทางจากภูเขาซีนาย  1.1-10.10

ก.   การนับจํ านวนประชากร  1.1-54
ข.   การจัดคาย  2.1-34
ค.   คํ าสั่งเรื่องปุโรหิตและคนเลวี   3.1-4.49
ง.   ประชาชนไดรับการปกปองจากผูมีมลทิน   5.1-31
จ.   คํ าปฏิญาณของพวกนาศีร   6.1-27
ฉ.   เครื่องบูชาของบรรดาประมุข  7.1-89
ช.   ตั้งตะเกียงหนาคันประทีป   8.1-4
ซ.   ชํ าระตั้งคนเลวี   8.5-26
ฌ.   การถือเทศกาลปสกา   9.1-14
ญ.   การนํ าทางการตั้งคาย   9.15-23
ฎ.   เปาแตรเรียกชุมนุมและเคลื่อนยายเตนท  10.1-10

II. การเดินทางจากภูเขาซีนายไปยังคาเดชมาเนีย   10.11-12.15
ก.   การเรียกชุมนุมเพ่ือออกเดินทาง  10.11-28
ข.   โฮบับปฏิเสธการรวมทางกับโมเสส   10.29-32
ค.   เมฆลอยนํ าทางในการยกคาย   10.34-36
ง.    ไฟพระพิโรธ   11.1-3
จ.   ชนชาติที่มักบน   11.4-9
ฉ.   ผูเผยพระวจนะที่กราบทูลดวยสิ้นสุดใจ   11.10-15
ช.   บริโภคจนมรณะ   11.31-34
ซ.   พ่ีสาวตองทนทุกข   12.1-15
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III. อิสราเอลที่คาเดช มาเนีย  13.1-14.45
ก.   สงผูสอดแนมไปยังที่หมาย   13.1-25
ข.   การเสนอรายงานและการตอบสนอง   13.26-14.10
ค.   การลงโทษของพระเจา  14.11-34

IV. เหตุการณระหวางการรอนแรมอยูในถิ่นทุรกันดาร  20.1-35.34
ก.   เอาหินขวางผูละเมิดวันสะบาโต   15.32-36
ข.   การกบฎของโคราห   16.1-32
ค.   ไมเทาของอาโรนงอกได   17.1-13
ง.   คํ าสั่งแกอาโรน   18.1-19.22
จ.   มิเรียมสิ้นชีวิต   20.1
ฉ.   บาปของโมเสส   20.1-13
ช.   เมืองที่ปฏิเสธการขอรอง   20.14-22
ซ.   อาโรนสิ้นชีวิต   20.23-29
ฌ.   งูพิษทามกลางประชาชน   21.5-9
ญ.   ผูเผยพระวจนะที่ทํ าตรงกันขาม   22.1-24.25
ฎ.   ปุโรหิตผูรักชาติ   25.1-18
ฏ.   คํ าสั่งสอนเบ็ดเตล็ด   26.1-31.54
ฐ.   การแบงสันปนสวนดินแดนทางตะวันออกของฝงแมน้ํ าจอรแดน  32.1-42
ฑ.   บันทึกการเดินทางจากอียิปต   33.1-56
ฒ.   คํ าบัญชากอนการเขาสูคานาอัน   34.1-36.13

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 8
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1. ใครเปนผูเขียนหนังสือกันดารวิถี
                                                                                                                         

2. บอกเปาหมายของหนังสือกันดารวิถี
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือกันดารวิถีถูกเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

4. บอกชีวิตและหลักการรับใชของหนังสือกันดารวิถี
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 8

1. โมเสส
2. เพ่ือบันทึกประสบการณตางๆ ของการเดินทางในถิ่นทุรกันดาร ซ่ึงเปนแบบหนึ่งของคริสเตียนที่

พายแพ
3. ชนชาติอิสราเอล
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4. พระเจาพอพระทยัการถวายตัวทั้งหมดของเรามากกวาสิ่งอ่ืนใด
5. “แตทานทั้งหลายมิไดกระทํ าเชนน้ี ดูเถิดทานทั้งหลายไดกระทํ าบาปตอพระเจา จงรูแนเถิดวา

บาปของทานก็ตามทัน”   กันดารวิถี  32.23

เพื่อศึกษาตอไป

1. การเปลี่ยนแปลงผูนํ าของอิสราเอลเกิดขึ้นในสมัยกันดารวิถี  โยชูวาเปนผูนํ าแทนโมเสสในฐานะ
ผูนํ าทางการเมืองและเอเลอาซารประสบความสํ าเร็จในการเปนผูนํ าทางศาสนาแทนอาโรน  .  ดู
กัน ดารวิถี 27.15-23  และ 20.23-29

2. ความตายและการฟนจากความตายของพระเยซูไดอธิบายไวในหนังสือกันดารวิถีเร่ืองของงูพิษ
และไมเทา  .  ดู  21.5-9,  17.8
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3. แผนภูมิตอไปน้ีบันทึกผลของการนับจํ านวนสํ ามะโนประชากรของอิสราเอลทั้งสองครั้ง
เผา นับครั้งแรก นับครั้งที่สอง
รูเบน         46,500          43,730
สิเมโอน         59,300          22,200
กาด            45,650          40,500
ยูดาห          74,600          76,500
อิสซาคาร       54,400          64,300
เศบูลุน        57,400          60,500
เอฟราอิม        40,500          32,500
มนัสเสห       32,200          52,700
เบนจามิน       35,400          45,600
ดาน            62,700          64,400
อาเชอร          4l,500          53,400
นัฟทาลี       53,400          45,400

4. แผนผังน้ีแสดงถึงการจัดคายของเผาตางๆ ของอิสราเอลซึ่งเกี่ยวของกับพลับพลา

พลับพลา

เมราห
โมเสส
อาโรน

โคฮ

เกอรโชน

ดาน นัฟทาลี
อิสสราคาร

ยูดาห

กาด

มนัสเสห

เอฟราอิม

เบนจามิน

อาเชอร
า

ปุโรหิต

ท

ร
 สิเมโูเบน
เศบูลุน

อน


