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บทที ่13 พลบัพลาและช่วงเวลา 40 ปีในถิ่นทุรกนัดาร 
 

ในบทเรียนที่แลว เราไดศึกษาวาพระเจาทรงประทาน

ธรรมบัญญัติของพระองค (พระบัญญัติ 10 ประการ) ดวย

วิธีการใด  นอกจากน้ีพระเจายังทรงเห็นชอบกับชนชาติ

อิสราเอลวา ถาพวกเขาเชื่อฟงธรรมบัญญัติของพระองค  

พระองคก็จะทรงสถิตอยูกับเขาทั้งหลาย ปกปองคุมครองพวก

เขา และทรงประทานทุกอยางที่พวกเขาตองการ แตถาพวกเขา

ไมเชื่อฟงธรรมบัญญัติของพระองค พวกเขาจะตองถูกลงโทษ

ก็คือ ความตายน่ันเอง  พระเจาทรงทราบวา พวกอิสราเอลเปน

คนบาปที่ไมสามารถเชื่อฟงกฎบัญญัติของพระองคได

ตลอดเวลา   พระเจาทรงทราบวาเขาทั้งหลายจะไมเชื่อฟง

พระองคและพระองคจะตองลงโทษพวกเขา  อยางไรก็ตาม

พระเจาก็ยังคงรักชนชาติอิสราเอล  ดังน้ันพระองคจึงทรง

จัดเตรียมหนทางที่จะชวยพวกเขาใหรอดพนจากการลงโทษ  

พระเจาตรัสบอกใหพวกเขาสรางสถานที่พิเศษขึ้นมาแหงหน่ึง 

ซึ่งจะเปนที่ที่พระองคจะสถิตอยูและติดตอกับพวกเขา 
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 พระเจาทรงมีพระบัญชาที่เฉพาะเจาะจงวาจะสราง

พลับพลา (เต็นท) ที่ซึ่งพระองคจะทรงประทับใหเปนที่ปรากฏ

แกชนชาติอิสราเอลน้ันอยางไร  เราจะไมใชเวลาในการศึกษา

เกี่ยวกับพลับพลามากนัก อยางไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับ

พลับพลาก็คุมคาทีเดียวเพราะเราจะไดเรียนรูหลายสิ่งเกี่ยวกับ

พระเจา   เมื่อผูหน่ึงผูใดปรารถนาที่จะเขาใกลพระเจา ขั้นตอน

แรกของเขาก็คือ การที่จะตองนําสัตวมาถวายแกพระเจา เขา

จะตองวางมือบนหัวของสัตวตัวน้ันและฆามันเสีย   โดยการ

กระทําเชนน้ีเขาก็ไดยอมรับตอพระเจาวาเขาเองเปนคนบาป

และสมควรจะตองตาย  และโดยการวางมือบนสัตวตัวน้ันเขาก็

ไดแสดงตัวเองวาเปนสัตวตัวน้ัน ซึ่งจะตองตายแทนเขาน่ันเอง  

พระเจาทรงอนุญาตใหใชแกะหรือแพะ วัวตัวผู และนกสําหรับ

เปนเคร่ืองบูชา  สัตวเหลาน้ันจะตองเปนสัตวตัวผูที่สมบูรณ 

และเลือดของมันจะตองถูกทําใหไหลออกมา  เลือดของสัตว

เหลาน้ีไมไดชําระความผิดบาปของคนทั้งหลาย   แตเปนเพียง

เคร่ืองเตือนใจใหระลึกวาความตายเปนโทษทัณฑสําหรับ
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ความผิดบาปน่ันเอง  น่ี

เปนภาพที่แสดงใหเห็น

ถึงพระผูชวยใหรอดที่

พระเจาไดทรงสัญญาวา

จะเปนผูที่มีชัยชนะเหนือ

ความบาปและซาตาน  

แลวสัตวตัวน้ันก็จะถูกนําไปเผาบนแทนบูชา  พระเจาทรง

สัญญาวาถาเขาทั้งหลายเขามาหาพระเจาตามวิธีที่พระองคได

บัญชาไว  พระองคก็จะทรงยับยั้งพระอาชญาที่พวกเขาสมควร

จะไดรับและจะทรงอภัยโทษตอความผิดบาปของเขา   เขา

ทั้งหลายจะตองเขามาหาพระองคโดยมีความเชื่อในพระองค

และนําเคร่ืองบูชาดวยเลือดมาถวายสําหรับความผิดบาปของ

ตนเอง 
  

หลังจากที่พลับพลาไดสรางเสร็จเรียบรอยแลวพระเจา

ไดทรงนําชนชาติอิสราเอลไปยังชายแดนของ “แผนดินที่ทรง

สัญญา”  น่ีเปนแผนดินที่พระเจาทรงสัญญาไววาจะประทาน
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แกอับราฮัมเมื่อกวา 430 ปกอนหนาน้ี  พระเจาทรงสั่งให

โมเสสเลือกชายผูหน่ึงจากตระกูลของชนชาติอิสราเอลแตละ

ตระกูล เพื่อใหออกไปสอดแนมในแผนดินน้ัน เมื่อพวกสอด

แนมกลับมาแลวมี 10 คน ที่รายงานขาวรายใหทราบ แตอีก 2 

คนน้ันนําขาวดีกลับมารายงานใหทราบ  ผูสอดแนม 10 คน

ไดมารายงานแกพวกอิสราเอลวามียักษอาศัยอยูในแผนดินน้ัน

และยังมีกําแพงอันแข็งแกรงลอมรอบเมืองไวอีกดวย  คน

เหลาน้ีไมเชื่อวาพระเจาจะทรงมีฤทธานุภาพพอที่จะเอาชนะ

ชาวเมืองคานาอัน (แผนดินที่ทรงสัญญาไว) และประทาน

แผนดินน้ันแกพวกเขาได  อยางไรก็ตามโยชูวา (ซึ่งเปนแมทัพ

ของโมเสส) และคาเลบไดเห็นกําแพงอันแข็งแกรงและขนาด

ของชาวเมืองน้ันเชนกัน  แตคนทั้งสองระลึกถึงบรรดา

เหตุการณอันยิ่งใหญที่พระเจาไดทรงกระทําและเชื่อวาพระเจา

จะทรงประทานแผนดินน้ันแกพวกเขา 
 

กนัดารวิถ ี14:1-3  แล้วบรรดาชุมนุมชนน้ันกร้็องลั่นข้ึนมา 

ประชาชนร้องไห้ในคืนวันน้ัน     บรรดาคนอิสราเอลได้บ่นว่า
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โมเสสและอาโรน  ชุมนุมชนทัง้หมดกล่าวแก่ท่านว่า“ให้เรา

ตายเสียที่แผ่นดินอียปิต์ หรือให้เราตายเสียทีถ่ิ่นทุรกนัดารน้ีก็

ดีกว่า  พระเยโฮวาห์นําเราเข้ามาในประเทศน้ีให้ตายด้วยดาบ

ทาํไมเล่า  ลูกเมียของเราต้องตกเป็นเหยือ่ ที่เราจะกลับไป

อียปิต์ไม่ดีกว่าหรือ” 
   

ชาวอิสราเอลทั้งหลายเห็นดวยกับผูสอดแนม 10 คน 

และไมเชื่อวาพระเจาจะทรงประทานแผนดินน้ันแกพวกเขา  

พวกเขาคิดวาพระเจาโกหก   พระเจาเคยตรัสลวงหนาไววา

พระองคจะทรงประทานแผนดินน้ันแกเขาทั้งหลาย แตพวกเขา

ไมเชื่อพระองค พวกเขาเต็มไปดวยความหวาดกลัวเพราะ

ชาวเมืองคานาอันตัวใหญและแข็งแรงกวาคนยิว   พระเจาทรง

โกรธชาวอิสราเอลทั้งหลายเพราะพวกเขาไมเชื่อพระองค   

พระเจาจึงทรงบอกแกเขาทั้งหลายวาทุกคนที่มีอายุ 20 ปและ

มากกวา 20 ปซึ่งไมเชื่อพระเจาจะตองตายในถิ่นทุรกันดาร มี

เพียงโยชูวาและคาเลบเทาน้ันที่เชื่อพระเจา  พระเจาตรัสวา

หลังจากน้ีอีก 40 ป คือภายหลังจากที่คนเหลาน้ันตายหมดแลว  
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พระองคก็จะทรงนําลูกหลานของพวกเขาพรอมทั้งโยชูวาและ

คาเลบเขาไปในแผนดินน้ันและทรงประทานแผนดินน้ันแกเขา

ทั้งหลาย 
 

 การไมเชื่อพระเจาน้ันเปนการกระทําที่ผิดมากที่สุด  

พระเจาทรงปรารถนาที่จะนําชนชาติอิสราเอลเขาไปใน

แผนดินคานาอันทันที อยางไรก็ตามพระเจาทรงกระทําใหเขา

ทั้งหลายตองเรรอนในถิ่นทุรกันดารเปนเวลา 40 ป เพราะพวก

เขาเลือกที่จะไมเชื่อพระองค  ผูใหญเหลาน้ันทุกคนที่มีอายุ

ต้ังแต 20 ป ขึ้นไปซึ่งไมเชื่อพระเจาก็ตายในถิ่นทุรกันดาร

ในชวงระยะเวลา 40 ปน่ันเอง 

 

 พระวจนะของพระเจาไดบอกใหเราทราบถึง

เหตุการณบางอยางที่เกิดขึ้นตอชนชาติอิสราเอลในชวง

ระยะเวลา 40 ปแหงการเรรอนในถิ่นทุรกันดารน้ี  เราจะมา

ศึกษาเหตุการณอยางหน่ึงในบทน้ีกันตามปกติแลวเมื่อเวลา

ผานไปไมนานนักชาวอิสราเอลก็จะเร่ิมรองทุกขและบนเมื่อมี
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ความทุกขลําบากเกิดขึ้น  พระเจาไดทรงจัดเตรียมอาหารและ

นํ้าสําหรับชาวอิสราเอลทั้งหลายหลังจากที่พวกเขาเร่ิมเดินทาง

ออกจากประเทศอียิปต แตพวกเขาก็ยังคงไมไววางใจและ

พึ่งพาพระองค  แลวพวกเขาก็ลืมสิ่งที่พระเจาไดทรงกระทํา

สําหรับพวกเขาอยางรวดเร็ว  และเร่ิมจะบนเพราะพวกเขาขาด

แคลนนํ้าอีก 

 

กนัดารวิถ ี21:5, 6  และประชาชนกบ่็นว่าพระเจ้าและว่าโมเสส

ว่า“ทาํไมพาเราออกจากอียปิต์มาตายในถิน่ทุรกันดาร เพราะ

ไม่มีอาหารและไม่มีน้ํา เราเบื่ออาหารอันไร้ค่าน้ี” และ 

พระเยโฮวาห์ก็ทรงให้งูแมวเซามาในหมู่ประชาชน งูกก็ดั

ประชาชน และคนอิสราเอลตายมาก 
 

มีชาวอิสราเอลมากมายที่ตายเพราะถูกงูกัด  พระเจาได

ตรัสไวต้ังแตตนแลววาความบาปจะนําไปสูความตายทางดาน

รางกาย  สวนทางดานความสัมพันธกับพระเจาน้ันจะถูกแยก

จากพระเจาชั่วนิรันดรและจะเปนความตายชั่วนิรันดร   บัดน้ี
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ความจริงในเร่ืองดังกลาวก็ไดแสดงออกมาใหเห็นประจักษ

แลวโดยที่คนเปนอันมากไดตายลง   น่ีเปนการพิพากษาของ

พระเจาที่มีตอเขาทั้งหลาย เพราะความผิดบาปของพวกเขาเอง 

คนเหลาน้ีถูกงูกัดและตายฉันใด มนุษยทุกคนก็ถูก“งูพิษแหง

ความบาป”กัดฉันน้ัน  ผลที่เกิดขึ้นทําใหเราถูกแยกจากพระเจา

และจะตองตายฝายรางกายในวันใดวันหน่ึง   สําหรับผูที่ตาย

โดยถูกแยกจากพระเจาก็จะตองถูกแยกจากพระเจาไปอยูในบึง

ไฟตลอดไปเปนนิตย และสําหรับผูที่ไดรับการยอมรับจาก 

พระเจากอนจะตายก็จะไดอยูกับพระเจาในสวรรคชั่วนิรันดร

เมื่อเขาตายไปแลว   คุณอาจจะถามตัวเองวา“แลวฉันจะไดรับ

การยอมรับจากพระเจาไดอยางไร?”  เน้ือหาในพระคัมภีรก็

เกี่ยวของกับเร่ืองน้ีทั้งสิ้น  และเปาหมายของบทเรียนเหลาน้ีก็

เพื่อจะชวยใหคุณเขาใจเน้ือหาและขอความเหลาน้ี  เพื่อคุณจะ

ไดรับการยอมรับจากพระเจาและไดอยูกับพระเจาในสวรรค

ชั่วนิรันดร  
 

 คนยิวไมสามารถหนีพนจากงูพิษที่พระเจาสงมาได   
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เมื่อพระเจาทรงตัดสินพระทัยที่จะลงโทษคนบาปแลวก็ไมมีที่

ไหนที่พวกเขาจะสามารถหนีไปหลบซอนได  ในสมัยโนอาห

หลังจากที่พระเจาทรงปดประตูที่เขาสูเรือแลวก็ไมมีทางที่คน

เหลาน้ันซึ่งอยูนอกเรือจะหนีรอดได   ชาวเมืองโสโดมและ 

โกโมราหไมสามารถจะหนีพนจากการพิพากษาของพระเจา

เมื่อพระองคสงลูกไฟลงมาทาํลายเมืองเหลาน้ัน   เมื่อพระเจา

ทรงตัดสินพระทัยวาถึงเวลาที่จะลงโทษมนุษยแลวก็จะไมมีที่

ไหนที่พวกเขาจะสามารถหนีไปหลบใหรอดพนไดเลย  

 

กนัดารวิถ ี21:7  และประชาชนมาหาโมเสสกล่าวว่า“เรา

ทัง้หลายได้กระทาํบาปเพราะเราทัง้หลายได้บ่นว่า 

พระเยโฮวาห์และบ่นว่าท่าน  ขอทูลแด่พระเยโฮวาห์ ขอ

พระองค์ทรงนํางูไปจากเราเสีย” ดังน้ันโมเสสจึงอธิษฐานเพือ่

ประชาชน 
 

 เปาหมายของพระเจาสําหรับการพิพากษา  คือการที่

จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจของผูที่ไดกระทําความผิด
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บาป พระคัมภีรอธิบายลักษณะของคําน้ีวาเปนการกลับใจใหม  

ชนชาติอิสราเอลทั้งหลายไดเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเองที่

มีตอพระเจาและยอมรับความผิดบาปของตนเองอยางรวดเร็ว 

บัดน้ีพวกเขาตระหนักวามีเพียงพระเจาเทาน้ันที่ชวยพวกเขาให

รอดพนจากการลงโทษได  พวกเขาเองไมสามารถจะชวย

ตัวเองใหรอดพนจากงูเหลาน้ันได 
 

กนัดารวิถ ี21:8, 9  และ

พระเยโฮวาห์ตรัสกบั

โมเสสว่า“จงทาํงูแมวเซา

ตัวหน่ึงติดไว้ทีเ่สา และ

ต่อมาทุกคนทีถู่กงูกดัเมื่อ

เขามองดู เขาจะยงัมีชีวิตอยู่ได้” ดังน้ันโมเสสจึงทาํงูทอง

สัมฤทธ์ิตัวหน่ึงและติดไว้ทีเ่สา แล้วต่อมาถ้างูกดัคนใด ถ้าเขา

มองดูงูทองสัมฤทธ์ิน้ัน เขาก็มีชีวิตอยู่ได้ 
 

 พระเจาเปยมลนดวยความรัก พระเมตตาและพระ
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กรุณาคุณ  พระองคไดตัดสินพระทัยที่จะจัดเตรียมหนทางเพื่อ

ชวยเหลือผูที่เชื่อพระองคใหรอดได    แมวาพวกเขาไมสมควร

ที่จะไดรับการชวยเหลือจากพระเจา แตพระองคก็ยังทรงชวย

ทุกคนที่ไววางใจในพระองคใหรอด   พระเจาไมไดบอกให

พวกยิวหาวิธีของตัวเองเพื่อจะไดรับการรักษาใหหาย   แต

พระองคทรงบอกใหโมเสสสรางงูทองสัมฤทธิ์ตัวหน่ึงแลว

นําไปติดไวที่เสา  ถาพวกเขาเชื่อพระองค พวกเขาก็จะรอดจาก

ความตาย สิ่งที่พวกเขาจะตองกระทําก็คือ การมองดูงูทอง

สัมฤทธิ์เทาน้ัน พวกเขาก็จะไมตาย   พระเจาไดทรงจัดเตรียม

หนทางสําหรับพวกเขาที่จะหนีพนจากความตาย แตจะตอง

กระทําตามวิธีการของพระเจา ไมใชวิธีการของเขาเอง 

 

 คุณคิดวาถาคนเหลาน้ีเพียงแคอธิษฐาน แลวไมตอง

มองดูงูทองสัมฤทธิ์เขาจะมีชีวิตรอดหรือไม? ไมรอดแนนอน  

และถาพวกเขาไมไดมองดูงูทองสัมฤทธิ์ แตไดถวายของกํานัล

หรือเงินแกพระเจาแทนละ? พวกเขาจะมีชีวิตรอดหรือไม? ไม



 

12 

รอดเลย  พวกเขาจะตองมองดูงูทองสัมฤทธิ์ตามที่พระเจาได

ตรัสไวแลว 
 

 เหตุการณน้ีเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 3,400 ปมาแลว  

พระเจาทรงใหเหตุการณน้ีถูกบันทึกอยูในพระคัมภีรเพื่อเราจะ

เรียนรูวาเราจําเปนที่จะตองฟงพระเจาและเชื่อในพระองค   ชน

ชาติอิสราเอลทั้งหลายไดเรรอนอยูในถิ่นทุรกันดารเปนเวลา 

40 ป และคนเหลาน้ันทุกคนซึ่งปฏิเสธที่จะเชื่อวาพระเจาจะ

ทรงประทานแผนดินที่ทรงสัญญาไวแกพวกเขาก็ตายไปในถิ่น

ทุรกันดารน่ันเอง  น่ีเปนการลงโทษของพระเจาที่มีตอเขา

ทั้งหลายเพราะพวกเขาปฏิเสธที่จะเชื่อคําตรัสหรือพระวจนะ

ของพระองค  ชนชาติอิสราเอลไดรับพระวจนะของพระเจา

ผานทางโมเสสฉันใด เราทั้งหลายก็ไดรับพระวจนะของ 

พระเจาผานทางพระคัมภีรฉันน้ัน  พระเจาทรงถือวาเราจะตอง

รับผิดชอบในสิ่งที่เราไดรูเกี่ยวกับพระองค  พระเจาทรง

ประทานพระวจนะของพระองคแกเราเพื่อเราจะไดเชื่อ

พระองค  ถาเราปฏิเสธที่จะเชื่อพระเจาแลวละก็ เราก็จะเปน
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เหมือนชนชาติอิสราเอล คือจะตองตายในความบาปของเรา 
 

 โมเสสตายกอนหนาที่พระเจาจะพรอมที่จะสงชนชาติ

อิสราเอลเขาไปในแผนดินที่ทรงสัญญาไวเพียงเล็กนอย  

พระเจาจึงทรงแตงต้ังโยชูวาใหเปนผูนําคนใหมของชนชาติ

อิสราเอล  พระเจาไดทรงใชโยชูวาใหนําชนชาติของพระองค

เขาไปในแผนดินคานาอัน   คนที่อาศัยอยูในแผนดินน้ันได

ตอสูกับชนชาติอิสราเอล  อยางไรก็ตามพระเจาทรงปกปอง

คุมครองกองทัพของชนชาติอิสราเอลและทรงชวยใหสามารถ

เอาชนะผูคนที่อาศัยอยูในแผนดินน้ัน 

 

 พระเจาไดทรงสัญญาวาจะประทานแผนดินคานาอัน

แกชนชาติอิสราเอล   ถึงแมวาซาตานและกษัตริยของประเทศ

อิยิปตพยายามจะขัดขวางไมใหชนชาติอิสราเอลเดินทางออก

จากประเทศอิยิปต และแมวาชนชาติอิสราเอลทั้งหลายจะเกิด

ความสงสัยในพระเจาหลายคร้ังหลายหนก็ตาม  แตพระเจาก็

ยังคงกระทําสิ่งที่พระองคไดทรงสัญญาไวแลว  พระองคทรง
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นําพวกเขา ทรงปกปองคุมครองพวกเขา และทรงประทาน

อาหารและนํ้าเปนเวลา 40 ปขณะที่พวกเขาเรรอนในถิ่น

ทุรกันดาร   พระเจาไมเคยละเลยที่จะกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่

พระองคไดทรงสัญญาไว 

 

คําถามบทที่ 13 

 

 

 

1. ใครคือชายสองคนที่กลับมารายงานโมเสสเกี่ยวกับแผนดิน 

    ที่พระเจาทรงสัญญาไว (เลือกสองขอ) 

ก) อารอน ข) คาเลบ ค) ยาโคบ ง) โยชูวา 

 

2. สองสิ่งใดตอไปน้ีที่ทําใหคนสิบคนเกิดความกลัว  

   (เลือกสองขอ) 

ก) โรคภัย ข) ทะเลทราย ค) กําแพงสูง ง) ยักษ 

 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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3. คนทั้งหลายเชื่อฟงใคร  

 ก) คนสองคน  

 ข) คนสิบคน  

 ค) ไมเชื่อฟงใครเลย 

 

4. การตัดสินใจของพวกเขาน้ันมีผลตอพวกเขาสองขออยางไร  

   (เลือกสองขอ) 

          ก) ทุกคนที่มีอายุ 20 ปและมากกวาน้ันจะตองตายในใน 

               ถิ่นทุรกันดาร 

          ข) พวกเขากลับไปที่อียิปต 

          ค) พวกเขาตองเรรอนอยูในถิ่นทุรกันดารเปนเวลา 40 ป 

 

5. หลังการที่โมเสสตายแลวใครไดเปนผูนํา  

 ก) โนอาห   

 ข) อาดัม  

 ค) โยชูวา   

 ง) พระเยซู 


