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 ประวติั ความเป็นมาของ
 หน ังสือพระราชบัญญั ติ 

เล่ มน ้ีเป็นเล่ มท ่ีหา้ในหา้เล่ มท ่ีโมเสสเขียนขึ้น หา้เล่ มน 
ี้ เราเรยีกกั นว ่า เพ็นทะทูก เล่ มน ้ี ได้ บันทึกพระบัญญั ติ  สิ 
บประการของพระเจ้าไว้เป็ นคร ้ังท่ี สอง คือครัง้แรกอยู่ใน
หนังสืออพยพ บทท่ี 20และครัง้ท่ีสองอยูใ่นหนังสือพระราช
บัญญั ติ บทท่ี 5  หน ังสือพระราชบัญญั ติ  ส่วนใหญ่  ได้ บันทึก
และอธบิายข้อกล่าวจากหนังสืออพยพ  หน ังสือเลว ีนิติ และ
หนังสื อก ันดารวถีิ ซ้ํา 

เล่ มน ้ีบันทึกการปรกึษาของโมเสส และวจิารณ์ถึงการ
เดินทางของชาวอสิราเอลและคําสัง่ของพระเจ้าต่ ออ ิสรา
เอล  หน ังสือพระราชบัญญั ติ  กล ่าวถึงตอนท่ีพระเจ้าทรง
ทําสัญญาไมตร ีไว ้กับอสิราเอลเป็ นคร ้ังท่ีสองท่ีราบของโม
อบัซ่ึงเกิดขึ้ นก ่อนท่ีอสิราเอลจะเข้าแผ่นดิ นที ่พระเจ้าทรง
สัญญาไว้  โมเสส ซ่ึงตอนน้ี อายุ 120  ปี  ได้  กล ่าวคําอาํลาแก่ 
ประชาชน  ช ีวติของโมเสสได้ประสบความสําเรจ็อยา่งดี เขา
อาศัยอยู่ในพระราชวงัของกษั ตร ิย ์ฟาโรห ์ เป็นเวลา 40  ปี  
แล ้วเขาอาศัยอยู ่ท่ี  แผ่ นดิ นม ีเดียนเป็นเวลา 40  ปี และอกี
40  ปี เขานําพวกอสิราเอลในป่าซี นาย คือเขาได้นําสามล้าน
คนใหย้า้ยจากประเทศอยีปิต์ไปยงัแผ่นดิ นอ ิสราเอล

พระคัมภีร ์ใหม่ อา้ง ถึงหนังสือพระราชบัญญั ติ  มากกวา่ 
80  ครัง้ 

�บาง ข้อ ใน หนังสือ พระ ราช บัญญั ติ แสดง ความ หมาย
อยา่งลึกซ้ึ งด ีกวา่คําเขียนของเดมอสแตนีส์  ซี  ซี  โร พิท หรอื
เวบเสตอร�์ ( จาก Halley's Bible Handbook,  หน้า 150)
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โมเสสทบทวนเรือ่งการเดินทางในถิน่ทุ รก ันดารกับคน
อสิราเอล

1 ข้อความต่อไปน้ีเป็นคําท่ีโมเสสกล่าวแก่คนอสิราเอล
ทัง้ปวงท่ีในถิน่ทุ รก ันดารฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี คือใน
ท่ีราบข้างหน้าทะเลแดงระหวา่งปารานและโทเฟล ลาบาน
ฮาเซโรท และดีซาหบั 2 (หนทางจากโฮเรบตามทางภูเขา
เสอรี์จนถึงคาเดชบารเนียน้ันเป็นทางเดินสิบเอด็วนั� 3  
อยู ่มาในว ันที ่ หน ่ึงเดือนท่ี สิ บเอด็ปี ท่ี ส่ี  สิ บโมเสสได้ กล ่าว
แก่คนอสิราเอล ตามบรรดาพระดํารสัท่ีพระเยโฮวาห์ทรง
ประทานแก่ ท่าน เป็นพระบัญญั ติ  ให ้ แก่  เขาทัง้หลาย 4  หลัง
จากท่ี ท่านได้ฆ่าสิโหนกษั ตร ิย์คนอาโมไรต์  ท่ีอยู ่เมืองเฮ
ชโบน และโอกกษั ตร ิย์เมืองบาชาน  ผู้ ซ่ึงอยู่ในอชัทาโรท
 ณ ตําบลเอเดรอี น้ันแล้ว 5 โมเสสได้เริม่อธบิายพระราช
บัญญั ติ  น้ี  ท่ี ในแผ่นดินโมอบัฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี วา่ 
6 �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ตร ัสส ่ังเราทัง้หลายท่ี
โฮเรบวา่ � เจ้ าทัง้หลายได้พักท่ี ภู เขาน้ีนานพอแล้ว 7  เจ้ 
าทัง้หลายจงหนัไปเดินตามทางท่ีไปยงัแดนเทือกเขาของ
คนอาโมไรต์ และท่ี ใกล้ เคียงกันในท่ี ราบ และในแดนเทือก
เขา และในหุบเขา ในทางใต้ และท่ี ฝ่ังทะเล  แผ่ นดินของ
คนคานาอนั และท่ี เลบานอน จนถึงแม่น้ําใหญ่ คือแม่น้ํา
ยูเฟรติส 8  ดู  เถิด เราได้ตัง้แผ่นดินน้ันไว้ตรงหน้าเจ้าทัง้
หลาย  เจ้ าทัง้หลายจงเข้าไปยดึครองแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮ
วาห์ทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของเจ้า คื ออ ับราฮมั อสิ
อคั และยาโคบ วา่จะให ้แก่ เขาทัง้หลายและแก่เชื้อสาย
ของเขา ท่ีมาภายหลังเขาด้วย� 9 ครัง้ น้ันข้าพเจ้าได้บอก
ท่านทัง้หลายวา่ �ข้าพเจ้า ผู้ เดียวแบกพวกท่านทัง้หลาย
ไม่ ไหว 10 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงให้ท่านทัง้
หลายทว ีมากขึ้น และดู เถิด  ทุกวนัน้ี พวกท่านทัง้หลายมี
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จํานวนมากดุจดวงดาวทัง้หลายในท้องฟ้า 11 (ขอพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของท่านทัง้หลายทรงกระทําให้
ท่านทัง้หลายทวีขึ้นพันเท่าและทรงอาํนวยพระพรแก่ ท่าน 
 ดัง ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงสัญญาไว ้แก่ ท่านทัง้หลายแล้ วน ้ัน�
12 ข้าพเจ้าคนเดียวจะแบกท่านทัง้หลายผู้ เป็นภาระและ
เป็นความยากลําบากและการทุ่มเถียงของท่านทัง้หลาย
อยา่งไรได้ 13 จงเลือกคนท่ี มี  ปัญญา  มี ความเข้าใจและมีชื่อ
ตามตระกูลของท่านทัง้หลาย และข้าพเจ้าจะตัง้เขาให้เป็น
หวัหน้าของท่านทัง้หลาย� 14 ท่านทัง้หลายได้ตอบข้าพเจ้า
วา่ � สิ ่ง ท่ี ท่านกล่าวน้ันดี แล้ว ควรท่ีข้าพเจ้าทัง้หลายจะ
กระทํา� 15 ข้าพเจ้า จึงได้ เลือกหวัหน้าจากทุกตระกูล ซ่ึง
เป็นคนมีปัญญาและมี ชื่อ ตัง้ไว ้เป็นใหญ่ เหนือท่านทัง้หลาย
 ให ้เป็นนายพัน  นายรอ้ย นายหา้สิบ นายสิบ และพนักงาน
ต่างๆตามตระกูลของท่าน 16 ครัง้น้ันข้าพเจ้าได้ กล ่าวกําชบั
พวกตุลาการของท่านทัง้หลายวา่ �จงพิจารณาคดีของพี่
น้องและตัดสินความตามยุ ติ ธรรมระหวา่งชายคนหน่ึงและ
พีน้่องของตน หรอืคนต่างด้าวท่ีอาศัยอยูกั่ บท ่าน 17 ท่านทัง้
หลายอยา่ลําเอยีงในการพิพากษา จงฟังผู้น้อยและผู้ ใหญ่  
ให ้ เหมือนกัน ท่านทัง้หลายอยา่กลัวหน้ามนษุย ์เลย เพราะ
การพิพากษาน้ันเป็นการของพระเจ้า และคดีใดท่ียากเกิน
ไปสําหร ับท ่านจงนํามาให ้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะพิจารณาเอง�
18 ครัง้น้ันข้าพเจ้าได้สัง่ท่านทัง้หลายถึงบรรดาสิง่ท่ีท่านทัง้
หลายควรกระทํา 19 เราได้ออกไปจากโฮเรบเดินทะลุถิน่ทุ 
รก ันดารใหญ่อนัเป็ นที ่น่ากลัวตามท่ีท่านทัง้หลายได้ เห ็น
น้ัน เดินไปตามแดนเทือกเขาของคนอาโมไรต์  ดังท่ี พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเราได้ตร ัสส ่ังเราไว้ และเรามาถึงคาเดช
บารเนีย 20 และข้าพเจ้าได้ กล ่าวแก่ท่านทัง้หลายวา่ �ท่าน
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ทัง้หลายมาถึงแดนเทือกเขาของคนอาโมไรต์ แล้ว เป็ นที ่ซ่ึง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราประทานแก่เราทัง้หลาย 21  ดู  
เถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านได้ทรงตัง้แผ่นดิน
น้ันไว้ตรงหน้าท่านแล้ว จงขึ้นไปยดึแผ่นดินน้ัน  ดังท่ี พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกท่านได้ตร ัสส ่ังไว้
อยา่กลัวหรอือยา่ตกใจไปเลย� 22  แล ้ วท ่านทัง้หลายทุกคน
ได้ เข ้ามาหาข้าพเจ้าพูดวา่ � ให ้เราทัง้หลายใช้คนไปก่อน
เราและสอดแนมดู แผ่ นดินน้ันแทนเรา นําข่าวเรือ่งทางท่ี
เราจะต้องขึ้นไป และเรือ่งหวัเมืองท่ีเราจะไปน้ันมาให ้เรา �
23 เรือ่งน้ันข้าพเจ้าเหน็ดี ด้วย ข้าพเจ้าจึงได้เลือกสิบสองคน
มาจากท่านทัง้หลายตระกูลละคน 24  แล ้วคนเหล่าน้ันได้หนั
ไปขึ้นแดนเทือกเขา มาถึงหุบเขาเอชโคล์ และสอดแนมดู 
ท่ีน่ัน 25 เขาทัง้หลายได้ เก ็บผลไม้เมืองน้ันติ ดม ือมาให้เรา
ทัง้หลายและนําข่าวมาใหเ้ราวา่ � ท่ี ซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
ของเราประทานแก่เราน้ันเป็นแผ่นดิ นที ่ ดี � 26  แต่ กระน้ัน
ท่านทัง้หลายก็ ไม่ ยอมขึ้นไป  กล ับขัดขืนพระบัญชาของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย 27 และท่านทัง้หลายได้
บ่นอยู่ในเต็นท์ของตน และวา่ �เพราะพระเยโฮวาห์ทรงชงั
พวกเรา  พระองค์ จึงทรงพาเราทัง้หลายออกมาจากแผ่นดิ 
นอ ียปิต์ จะได้มอบเราไวใ้นมือคนอาโมไรต์เพื่อจะทําลายเรา
เสีย 28 เราทัง้หลายจะขึ้นไปท่ีไหนเล่า พวกพี่น้องของเราได้
ทําอกใจของเราใหฝ่้อท้อถอยไปโดยท่ี วา่ �คนเหล่าน้ันใหญ่
กวา่และสูงกวา่พวกเราอกี เมืองเหล่าน้ั นก ็ ใหญ่  มี กําแพงสูง
เทียมฟ้า และยิง่กวา่น้ันเราได้ เห ็นพวกคนอานาคอยู ่ท่ี น่ัน
ด้วย� � 29  แล ้วข้าพเจ้าจึงได้ พู  ดก ั บท ่านทัง้หลายวา่ �อยา่
ครั ่นคร ้ามหรอืกลัวเขาเลย 30 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านผู้นําหน้าท่านทัง้หลาย  พระองค์ จะทรงต่อสู้เผื่อท่าน
ทัง้หลาย  ดังท่ี  พระองค์  ได้ ทรงกระทําให ้แก่ ท่านทัง้หลายใน
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อยีปิต์ต่อหน้าต่อตาท่านทัง้หลาย 31 และในถิน่ทุ รก ันดาร
ซ่ึงในท่ีน้ันพวกท่านได้ เห ็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ทรงอุม้ชูพวกท่าน ดังพ่ ออ ุ้ มล ูกชายของตน ตลอดทางท่ี
ท่านได้ไปน้ัน จนท่านทัง้หลายได้มาถึงท่ี น่ี � 32  แต่  อยา่งไร
ก็ตาม ท่านทัง้หลายมิ ได้ เชื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ทัง้หลาย 33  ผู้  ได้ ทรงนําทางข้างหน้าท่าน เพื่อจะหาท่ี ให ้ท่าน
ทัง้หลายตัง้เต็นท์ของท่าน เป็นไฟในกลางคืน เพื่อโปรดให้
ท่านทัง้หลายเหน็ทางท่ีควรจะไป และเป็นเมฆในกลางวนั
34 พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงสดับเสียงคําพูดของท่านทัง้หลาย
จึงทรงกริว้และปฏิญาณวา่ 35 � แท้  จร ิงจะไม่ มี  ผู้ ใดในยุคท่ีชั ่
วน ้ีสักคนเดียวท่ีจะได้ เห ็นแผ่นดินดี น้ัน  ท่ี เราได้ปฏิญาณวา่
จะให ้แก่ บรรพบุรุษของเจ้าทัง้หลาย 36  เวน้แต่ คาเลบบุตร
ชายเยฟุนเนห์ เขาจะเหน็แผ่นดินน้ัน และเราจะให ้แผ่ นดิ 
นที ่เขาได้ เหย ียบน้ันแก่เขาและแก่ ลูกหลาน เพราะเขาได้
ตามพระเยโฮวาห์อยา่งสุดใจ� 37 เพราะเหตุท่านทัง้หลาย
พระเยโฮวาห ์ก็ ทรงพิโรธเราด้วย ตร ัสว ่า � เจ้ าจะไม่ ได้  เข ้า
ไปในท่ีน้ันด้วยเหมือนกัน 38  แต่ โยชู วาบ ุตรชายนนูผู้ยนือยู่
ตรงหน้าเจ้า จะได้ เข้าไป จงสนับสนนุเขาเพราะเขาจะพา
คนอสิราเอลไปถือกรรมสิทธิ์พื้นดินน้ัน 39 ยิง่กวา่น้ันเด็ก
เล็กของเจ้าทัง้หลายท่ี เจ้ าทัง้หลายวา่จะตกเป็นเหยื่อ และ
บุตรของเจ้าท่ีในวนัน้ียงัไม่ รู ้จักผิดและชอบ จะได้ เข ้าไปท่ี 
น่ัน เราจะให ้แผ่ นดินน้ันแก่ เขา และเขาจะถือกรรมสิทธิ ์
อยู ่ ท่ี น่ัน 40  แต่ ฝ่ายเจ้าทัง้หลายจงกลับเดินเข้าถิน่ทุ รก ัน
ดาร ตามทางท่ีไปสู่ทะเลแดงเถิด� 41 ครัง้น้ันท่านทัง้หลาย
ได้ตอบข้าพเจ้าวา่ �เราทัง้หลายได้กระทําบาปต่อพระเยโฮ
วาห ์แล้ว เราทัง้หลายจะขึ้นไปสู้รบตามบรรดาพระดํารสัท่ี
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้หลายได้ตร ัสส ่ังน้ัน� และ
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ท่านทัง้หลายได้คาดอาวุธเตรยีมตัวไว ้ทุกคน คิดวา่ท่ีจะขึ้น
ไปยงัแดนเทือกเขาน้ันเป็นเรือ่งงา่ย 42 พระเยโฮวาหต์ร ัสส 
ัง่ข้าพเจ้าวา่ �จงกล่าวแก่คนทัง้หลายน้ั นว ่า อยา่ขึ้นไปสู้
รบเลย เกรงวา่เจ้าทัง้หลายจะแพ้ ศัตรู เพราะเรามิ ได้  อยู ่
ท่ามกลางเจ้าทัง้หลาย� 43 ข้าพเจ้าจึงได้ กล ่าวแก่ท่านดัง
น้ัน และท่านทัง้หลายไม่ ฟัง  แต่  ได้ ขัดขืนพระบัญชาของพระ
เยโฮวาห์  มี ใจองอาจและได้ขึ้นไปท่ีแดนเทือกเขาน้ัน 44และ
คนอาโมไรต์ ท่ีอยู ่ในแดนเทือกเขาน้ัน  ได้ ออกมาต่อสู้และไล่ 
ตี ท่านทัง้หลายดุจฝูงผึ้งไล่ และได้ฆ่าท่านทัง้หลายในตําบล
เสอรีจ์นถึงโฮรมาห์ 45 และท่านทัง้หลายกลับมารอ้งไห้ต่อ
พระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  แต่ พระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงฟังเสียง
รอ้งหรอืเงีย่พระกรรณสดั บท ่านทัง้หลาย 46 ท่านทัง้หลาย
จึงพักอยู ่ท่ี คาเดชหลายวนัตามว ันที ่ท่านทัง้หลายได้ อยู ่ น้ัน 
�

2
โมเสสทบทวนต่อไปเรือ่งการเดินทางในถิน่ทุ รก ันดาร

1 �ครัง้น้ันเราทัง้หลายได้ กล ับเดินเข้าถิน่ทุ รก ันดารตาม
ทาง ท่ี ไป สู่ทะเลแดงตามท่ีพระเยโฮวาห์ สัง่ข้าพเจ้า และ
เราทัง้หลายได้ เดินเวยีนภูเขาเสอรี์หลายวนั 2  แล ้วพระ
เยโฮวาหต์ร ัสส ่ังข้าพเจ้าวา่ 3 � เจ้ าทัง้หลายได้เดินเวยีนท่ี
แดนเทือกเขาน้ีนานพอแล้ว จงหนัไปเดินทางทิศเหนือเถิด
4 และจงบัญชาคนทัง้ปวงวา่  เจ้ าทัง้หลายจวนจะเดินผ่าน
เขตแดนเมืองพี่ น้องของเจ้า คือลูกหลานของเอซาวท่ี อยู ่
ตําบลเสอรี ์แล้ว และเขาทัง้หลายจะกลัวพวกเจ้า ฉะน้ันเจ้า
ทัง้หลายจงระวงัตัว 5 อยา่ต่อสู้ เขา เพราะเราจะไม่ ให ้ ท่ี ของ
เขาแก่ เจ้ าเลย จะไม่ ให ้ ท่ี  ดิ นแม้เพียงฝ่าเท้าเหยยีบได้ ด้วย
วา่ภูเขาเสอรีน้ั์นเราได้ ให ้เอซาวยดึครองแล้ว 6  เจ้ าทัง้หลาย
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จงเอาเงนิซ้ือเสบียงอาหารจากเขาเพื่อจะได้ กิน และจงเอา
เงนิซ้ือน้ําจากเขาด้วยเพื่อจะได้ ด่ืม 7 เพราะพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของพวกเจ้าได้อาํนวยพระพรแก่บรรดาการท่ีมือ
ของพวกเจ้าได้ กระทํา  พระองค์ ทรงทราบทางท่ี เจ้ าได้เดิน
ในถิน่ทุ รก ันดารใหญ่ น้ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า
ได้ อยู ่กับเจ้าส่ี สิ บปี น้ี มาแล้ว พวกเจ้ามิ ได้ ขัดสนสิง่ใดเลย�
8  แล ้วเราทัง้หลายได้เดินเลยไปจากพี่น้องของเราพวกลูก
หลานเอซาวผู้ อยู ่ ท่ี เสอรี์ ไปจากทางท่ีราบจากเอลัทและ
จากเอซีโอนเกเบอร์ และเราได้เล้ียวไปเดินตามทางถิน่ทุ 
รก ันดารโมอบั 9และพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ 
าทัง้หลายอยา่ราวพีวกโมอบัหรอืสู้รบกับเขาเลย เพราะเรา
จะไม่ ให ้ ท่ี ของเขาแก่ เจ้ าเพื่อยดึครอง ด้วยเราได้ ให ้ ท่ี ตําบล
อาร์น้ันแก่ลูกหลานของโลทให้ปกครองแล้ว� 10  แต่ ก่อน
คนเอมิมอยู ่ท่ี น่ันเป็นชนชาติ ใหญ่ และมากและสูงอยา่งคน
อานาค 11 คนเหล่าน้ี ได้ นับวา่เป็นพวกมนษุย ์ยกัษ์ เหมือน
คนอานาค  แต่ คนโมอบัเรยีกชื่อพวกน้ีวา่เอมิม 12 เม่ื อก 
่อนพวกโฮร ีได้  อยู ่ ท่ี เสอรี ์ด้วย  แต่ ลูกหลานเอซาวได้มาอยู่
แทนเขา และได้ทําลายเขาเสียให้พ้นหน้า และได้อาศัยอยู่
ในท่ีของเขาเหมือนพวกอสิราเอลได้กระทําแก่เมืองท่ีพระ
เยโฮวาห์ประทานให้เขายดึครองน้ัน 13 ข้าพเจ้ากล่าววา่ � 
บัดน้ี  เจ้ าทัง้หลายจงยกเดินข้ามลําธารเศเรด� เราทัง้หลาย
จึงข้ามลําธารเศเรด 14 และนับตัง้แต่เรามาจากคาเดชบา
รเนีย จนถึงได้ข้ามลําธารเศเรด น้ันได้สามสิบแปดปีจน
สิน้ยุ คน ้ัน คือคนทัง้หลายท่ีจะออกทัพได้น้ันตายหมดจาก
ท่ามกลางค่าย  ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณกับเขาไว้
15  แท้  จร ิงพระหตัถ์พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงต่อสู้ เขา เพื่อทรง
ทําลายเขาจากท่ามกลางค่ายจนเขาทัง้หลายสูญเสียหมด
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16 ต่อมาเม่ือคนท่ีออกทัพได้มาตายเสียหมดจากท่ามกลาง
คนเหล่าน้ันแล้ว 17 พระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแก่ข้าพเจ้าวา่ 18 � 
วนัน้ี  เจ้ าทัง้หลายจะเดินข้ามตําบลอารเ์ขตแดนของคนโม
อบั 19 และเม่ือเข้าใกล้แนวหน้าของคนอมัโมนอยา่ราวหีรอื
รบกับเขาเลย เพราะเราจะไม่ ให ้ ท่ีอยู ่ของลูกหลานคนอมั
โมนแก่ เจ้ าให้ยดึครองเลย ด้วยเราได้ ให ้ ท่ี น่ันแก่ลูกหลานข
องโลทเป็นผู้ยดึครองแล้ว� 20 ( ทัง้ท่ี น่ั นก ็นับวา่เป็นแผ่น
ดินของพวกมนษุย ์ยกัษ์  แต่ ก่อนมนษุย ์ยกัษ์  ได้  อยู ่ในน้ัน  
แต่ คนอมัโมนได้เรยีกชื่อของเขาวา่ศัมซุมมิม 21 คนเหล่า
น้ันใหญ่และมากและสูงอยา่งคนอานาค  แต่ พระเยโฮวาห ์
ได้ ทรงทําลายเขาเสียให้พ้นหน้า และพวกอมัโมนได้ เข ้ายดึ
ท่ีของเขาและตัง้อยู ่แทน 22 เหมือนพระองค์ ได้ ทรงกระทํา
ให ้แก่ พวกลูกหลานเอซาวผู้ อยู ่ ท่ี เสอรี์ เม่ือพระองค์ทรง
ทําลายพวกโฮรเีสียให้พ้นหน้า และเขาได้ยดึท่ีของพวกโฮ
ร ีแล ้วตัง้อยู่แทนจนทุกวนัน้ี 23 ส่วนชาวอฟิวาห ์ท่ีอยู ่ในเฮ
เซรมิจนถึงกาซา คนคัฟโทร์ซ่ึงมาจากตําบลคัฟโทร์  ก็ได้ 
ทําลายเขาและตัง้อยู ่แทน ) 24 �พวกเจ้าจงลุกเดินทางไป
ข้ามลุ่มแม่น้ําอารโนน  ดู  เถิด เราได้มอบสิโหนชาวอาโมไรต์ 
ผู้ เป็นกษั ตร ิย์เมืองเฮชโบน และเมืองของเขาไว้ในมือของ
พวกเจ้า  เจ้ าทัง้หลายจงตัง้ต้นยดึเมืองน้ันและสู้รบกับเขา
25  ตัง้แต่  วนัน้ี ไปเราจะให ้ชนชาติ ทัง้หลายทัว่ใต้ฟ้าครั ่นคร 
้ามต่อพวกเจ้าและกลัวเจ้า คนประเทศผู้จะได้ยนิข่าวเรือ่ง
เจ้าจะกลัวตัวสัน่และมีความระทมเพราะเจ้า� 26 ฉะน้ัน
ข้าพเจ้าจึงใช ้ผู้ ส่ือสารจากถิน่ทุ รก ันดารเคเดโมทไปเฝ้าสิ
โหนกษั ตร ิย์เมืองเฮชโบนน้ัน ทูลถ้อยคําอนัสันติ วา่ 27 � ขอ
ให ้ข้าพเจ้าเดินข้ามแผ่นดินของท่าน ข้าพเจ้าจะเดินไปตาม
ทางหลวง จะไม่เล้ียวไปทางขวามือหรอืซ้ายมือเลย 28 ขอ
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ท่านได้ขายเสบียงเอาเงนิของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ 
กิน และขอขายน้ําเอาเงนิของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ 
ด่ืม  ขอให ้ข้าพเจ้าเดินเท้าข้ามประเทศของท่านเท่าน้ัน 29 ( 
ดุ จพวกลูกหลานเอซาวท่ี อยู ่ตําบลเสอรี์ และพวกโมอ ับท 
ี่ อยู ่ตําบลอาร์  ได้ กระทําแก่ข้าพเจ้า น้ัน� จนข้าพเจ้าข้าม
แม่น้ําจอรแ์ดนเข้าไปในแผ่นดิ นที พ่ระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
ข้าพเจ้าทัง้หลายได้ทรงประทานแก่ ข้าพเจ้า � 30  แต่  สิ โหนก
ษั ตร ิย์ เมืองเฮชโบน  ไม่  ยอมให ้เราทัง้หลายข้ามประเทศ
ของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านได้ทรง
กระทําจิตใจของสิโหนให ้กระด้าง กระทําใจของท่านให ้แข 
็งไป เพื่อจะได้ทรงมอบเขาไวใ้นมือของพวกท่าน ดังเป็นอยู ่
ทุกวนัน้ี 31 และพระเยโฮวาหต์รสักับข้าพเจ้าวา่ � ดู  เถิด เรา
ได้เริม่มอบสิโหนและเมืองของเขาไว้กับเจ้า จงตัง้ต้นเข้า
ยดึครองท่ีน่ันเพื่อเจ้าจะได้ แผ่ นดินของเขาเป็นกรรมสิทธิ�์
32  แล ้วสิโหนยกออกมาต่อสู้กับเรา ทัง้ท่านและพลโยธาทัง้
หลายของท่านท่ีตําบลยาฮาส 33 และพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเราทัง้หลายได้ทรงมอบท่านไว้ต่อหน้าเรา และเราได้ 
ตี ทําลายท่านกับโอรสและพลโยธาทัง้หลายของท่านเสีย
34 ครัง้น้ันเราได้ยดึเมืองทัง้ปวงของท่าน และเราได้ทําลาย
เสียสิน้ คือผู้ชายผู้หญิงและเด็กทัง้หลายในทุกเมือง  ไม่  ให ้ มี 
เหลือเลย 35  แต่ ฝูงสัตว์เราได้ยดึมาเป็นของเรา ทัง้ของรบิ
ได้ในเมืองเหล่าน้ั นที ่เราตี มา 36  ตัง้แต่ อาโรเออร ์ท่ีอยู ่ร ิมล ุ่ม
แม่น้ําอารโนนและตัง้แต่เมืองท่ี อยู ่ในลุ่มแม่น้ําน้ันจนถึง
เมืองกิเลอาด  ไม่มี เมืองใดท่ีต่อต้านเราได้ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเราได้ทรงมอบทัง้หมดไว ้แก่  เรา 37  แต่ ท่านทัง้
หลายมิ ได้  เข้าใกล้  แผ่ นดินคนอมัโมน คือฝ่ังแม่น้ํายบับอก
และเมืองท่ี อยู ่บนภู เขา และท่ีใดๆซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเราตรสัหา้มเราน้ัน�
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3
อสิราเอลยดึแผ่นดินของโอกกษั ตร ิยเ์มืองบาชาน

1 �เราทัง้หลายจึงได้หนัไปขึ้นทางสู่เมืองบาชาน  แล ้ว
โอกกษั ตร ิย์เมืองบาชานก็ออกมาสู้รบกับเรา ตัวโอกเอง
และพลโยธาทัง้หมดของท่านมารบกับเราท่ีตําบลเอเดรอี
2  แต่ พระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าอยา่กลัวเขาเลย
เพราะเราจะมอบเขากับพลโยธาทัง้หมดของเขาและแผ่น
ดินของเขาไวใ้นมือของเจ้า  เจ้ าจะกระทําแก่เขาเหมือนเจ้า
ได้กระทําแก่ สิ โหนกษั ตร ิย์ของคนอาโมไรต์ซ่ึงอยู่ตําบลเฮ
ชโบนน้ัน� 3 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจึงได้ทรงมอบ
ไว้ในมือของเรา ทัง้โอกกษั ตร ิย์เมืองบาชาน และพลโยธา
ทัง้หลายของท่าน และเราทัง้หลายได้ฆ่าตีเขาจนไม่ มี  เหลือ 
4 ครัง้น้ันเราทัง้หลายได้ ตี เอาบ้านเมืองทัง้หลายของเขาจน
ไม่ มี เหลือสักเมืองเดียวซ่ึงเราไม่ ได้ ยดึมารวมหกสิบเมือง  
ดิ นแดนอารโกบทัง้หมด ซ่ึงเป็นราชอาณาจักรของโอกกษั 
ตร ิย์เมืองบาชาน 5 บรรดาเมืองเหล่าน้ีเป็นเมืองท่ี มี กําแพง
สูงโดยรอบ  มี  ประตู  มี ดาลประตู และย ังม ีเมืองอกีมากท่ี 
ไม่มี  กําแพง 6 เราได้ ตี ทําลายสิน้  ได้ ทําลายทุกๆเมืองเสียสิน้
รวมทัง้ผู้ชายผู้หญิงและเด็กทัง้หลาย เหมือนเราได้กระทํา
กับสิโหนกษั ตร ิยเ์มืองเฮชโบนน้ัน 7  แต่ ฝูงสัตว ์ทัง้หมด และ
ของรบิได้ในเมืองเหล่าน้ันเราได้ยดึมาเป็นของเรา 8 ครัง้
น้ันเราได้ยดึแผ่นดินเสียจากมือของกษั ตร ิย์ ทัง้สองของ
คนอาโมไรต์  ผู้  อยู ่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี  ตัง้แต่  ลุ ่มแม่
น้ําอารโนนถึงภูเขาเฮอร ์โมน 9 ( ภู เขาเฮอร์โมนน้ันชาวไซ
ดอนเรยีกชื่อวา่สี ร ี ออน และชาวอาโมไรต์เรยีกชื่อวา่เสนีร�์
10 คือเมืองทัง้หลายในท่ีราบสูง และกิเลอาดทัง้หมด และ
บาชานทัง้หมด จนถึงสาเลคาหแ์ละเอเดรอี ซ่ึงเป็นหวัเมือง
แหง่ราชอาณาจักรโอกในเมืองบาชาน 11 ด้วยยงัเหลืออยู ่
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แต่ โอกกษั ตร ิย์เมืองบาชานซ่ึงเป็นพวกมนษุย ์ยกัษ์  ดู  เถิด 
เตียงนอนของท่านทําด้วยเหล็ก เตียงนอนน้ันไม่ อยู ่ ท่ี เมือง
รบับาห ์แห ่งคนอมัโมนดอกหรอื ยาวตัง้ เก้าศอก กวา้ง ส่ี
ศอกขนาดศอกคนเรา 12  แผ่ นดินน้ี ท่ี เรายดึครองได้ ครัง้
น้ัน คือตัง้แต่อาโรเออร์ ซ่ึงอยู่ร ิมล ุ่มแม่น้ําอารโนน และ
แดนเทือกเขากิเลอาดครึง่หน่ึง กับหวัเมืองทัง้หลายเหล่า
น้ัน เราก็ ได้  ให ้ แก่ คนรูเบนและคนกาด 13 ส่วนกิเลอาดท่ี
ยงัเหลืออยู่กับเมืองบาชานทัง้หมด ซ่ึงเป็นราชอาณาจักร
ของโอก คื อด ินแดนอารโกบทัง้หมด เราก็ ได้  ให ้ ไว ้กับครึง่
หน่ึงของคนตระกูลมนัสเสห์ ทัง้หมดเมืองบาชานน้ันเรยีก
วา่ดินแดนของพวกมนษุย ์ยกัษ์ 14 ยาอรี์คนมนัสเสห ์ก็  ตี  
ได้  ดิ นแดนอารโกบทัง้หมด จนถึงเขตแดนเมืองชาวเกชูร์
และเมืองมาอาคาห์ และได้เรยีกชื่อเมืองเหล่าน้ันตามชื่อ
ของตนวา่ บาชานฮาโวทยาอรี์ จนถึงทุกวนัน้ี 15 เมืองกิเลอ
าดน้ันเราให ้แก่ มาคีร์ 16  แก่ คนรูเบนและคนกาดน้ันเราให้
ตําบลตัง้แต่กิเลอาดถึงลุ่มแม่น้ําอารโนน ถือเอากลางลุ่ มน 
ํ้าเป็นแดนเรือ่ยมาถึงแม่น้ํายบับอกอนัเป็นแดนของคนอมั
โมน 17 ทัง้แถบท่ีราบด้วย  มี  แม่น ้ําจอรแ์ดนเป็นพรมแดน
 ตัง้แต่ ทะเลคินเนเรทจนถึงทะเลแหง่ท่ี ราบ คือทะเลเค็ม  
ท่ี อชัโดดปิสกาห์ ซ่ึงอยู ่ทิศตะวนัออก 18 ครัง้ น้ันข้าพเจ้า
ได้บัญชาท่านทัง้หลายวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ได้ทรงให้ ท่านทัง้หลายยดึครองแผ่นดิน น้ี ทแกล้วทหาร
ทัง้สิน้ของท่าน จงถืออาวุธยกข้ามไปก่อนคนอสิราเอลผู้
เป็นพี่ น้องของท่าน 19  แต่ ภรรยาของท่าน  บุ ตรเล็กๆทัง้
หลายของท่านกับฝูงสัตวข์องท่าน (เพราะข้าพเจ้าทราบอยู ่
แล ้ วว ่า ท่านทัง้หลายมีฝูงสัตว ์เป็นอนัมาก ) จงอยู่ในเขต
เมืองท่ีเรายกให้น้ั นก ่อน 20 กวา่พระเยโฮวาห์จะโปรดให ้พี่ 
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น้องของท่านได้หยุดพักเหมือนได้ประทานแก่ท่านแล้ว จน
เขาทัง้หลายจะยดึครองแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านประทานแก่เขาท่ีฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้นแล้ว
ท่านทัง้หลายต่างจึงจะกลับมายงัท่ี อยู ่ของตน ซ่ึงข้าพเจ้า
ได้ ให ้ แก่ ท่านทัง้หลาย� 21 ครัง้ น้ันข้าพเจ้าได้ สัง่ โยชู วาว 
่า � นัยน์ ตาของท่านได้ เห ็นบรรดากิจการซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านได้ทรงกระทําแก่ กษัตรยิ ์ทัง้สองน้ันแล้ว
ดังน้ันพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําแก่อาณาจักรทัง้ปวงซ่ึง
ท่านจะข้ามไปอยู ่เชน่เดียวกัน 22 ท่านอยา่ได้ กล ัวเขาเลย
เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  พระองค์ น้ันทรงสู้รบ
เพื่อท่าน� 23 ครัง้น้ันข้าพเจ้าได้ออ้นวอนพระเยโฮวาห ์วา่ 
24 � โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  พระองค์ เพิง่ทรง
สําแดงอานภุาพและฤทธิ์พระหตัถ์ของพระองค์ แก่  ผู้รบัใช ้
ของพระองค์ เพราะ มีพระเจ้าองค์ ไหนเล่า ในสวรรค์หรอื
ในแผ่นดินโลกซ่ึงสามารถกระทําตามการสําคัญ และการ
อทิธ ิฤทธิ ์ดังพระองค์ ได้ 25 ขอพระองค์ทรงโปรดอนญุาตให้
ข้าพระองค์ข้ามไปดู แผ่ นดิ นอ ันดี ท่ีอยู ่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดน
ข้างโน้น  ดู แดนเทือกเขางดงามและเลบานอนด้วย� 26  แต่ 
พระเยโฮวาห ์ได้ พระพิโรธต่อข้าพเจ้า เพราะท่านทัง้หลาย
เป็นเหตุ  พระองค์ จึ งม ิ ได้ ทรงโปรดฟังข้าพเจ้า และพระเย
โฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � พอแล้ว  เจ้ าอยา่ได้ พู  ดก ับเรา
ด้วยเรือ่ง น้ี ต่อไปเลย 27  เจ้ าจงขึ้นไปถึงยอดเขาปิสกาห์
และเพ่งตาของเจ้าดู ทิศตะวนัตก  ทิศเหนือ  ทิศใต้ และทิศ
ตะวนัออก และดู แผ่ นดินน้ันด้วยนัยน์ตาของเจ้า เพราะ
เจ้าจะข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนน้ีไปไม่ ได้  เลย 28  แต่  เจ้ าจงกําชบั
โยชูวา จงสนับสนนุและชูใจของเขาให ้เข้มแข็ง เพราะเขา
จะต้องนําหน้าชนชาติ น้ี ข้ามไป และจะให้เขาทัง้หลายเข้า



 หน ังสือพระราชบัญญั ติ 3:29 xiii  หน ังสือพระราชบัญญั ติ 4:6

ถือกรรมสิทธิใ์นแผ่นดิ นที ่ เจ้ าแลเหน็น้ัน� 29 ฉะน้ันเราทัง้
หลายจึงยบัยัง้อยูใ่นหุบเขาตรงหน้าเบธเปโอร�์

4
คําสัง่สอนและคําตักเตือน

1 �ฉะน้ันบัดน้ี  โอ คนอสิราเอลทัง้หลาย จงฟังกฎเกณฑ์
และ คํา ตัดสิน ซ่ึง ข้าพเจ้า สอน ท่าน ทัง้ หลาย จง ประพฤติ
ตาม เพื่อ ท่าน ทัง้ หลาย จะ มี ช ีวิตอ ยู่ และ เข้าไป ยดึ ครอง
แผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของท่าน
ประทานแก่ ท่าน 2 ท่านทัง้หลายอยา่เสรมิเติมคําท่ีข้าพเจ้า
ได้บัญชาท่านไวแ้ละอยา่ตัดออก เพื่อท่านทัง้หลายจะรกัษา
พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซ่ึงข้าพเจ้า
ได้บัญชาท่าน 3  นัยน์ ตาของท่านทัง้หลายได้ เห ็นการซ่ึงพระ
เยโฮวาห์ทรงกระทํา เพราะเหตุพระบาอลัเปโอร ์แล้ว ด้วย
วา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายได้ทรง ทําลาย
บรรดาคนท่ี ติ ดตามพระบาอลัเปโอรจ์ากท่ามกลางท่าน

ชื่อของเมืองล้ีภัยต่างๆ
4  แต่ ท่าน ทัง้ หลาย ผู้ ได้ ยดึ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ

ท่านทัง้หลายมัน่คงอยู่  ทุ กคนได้ มี  ช ีวิตอยู่ ถึงวนั น้ี 5  ดู  
เถิด ข้าพเจ้าได้สัง่สอนกฎเกณฑ์และคําตัดสินแก่ ท่าน  ดัง
ท่ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้า
ไว้ เพื่อท่านทัง้หลายจะกระทําตามในแผ่นดินซ่ึงท่านทัง้
หลายกําลังเข้าไปยดึครองน้ัน 6 จงรกัษากฎเหล่าน้ันและ
กระทําตาม เพราะน่ีเป็นสติปัญญาของท่านทัง้หลายและ
ความเข้าใจของท่านทัง้หลายท่ามกลางสายตาของชนชาติ 
ทัง้หลาย ซ่ึงจะได้ยนิถึงกฎเกณฑ์ เหล่าน้ี  แล ้วเขาจะกล่าว
วา่ � แน่  ที เดียวประชาชาติ ใหญ่  น้ี เป็น ชนชาติ ท่ี  มี ปัญญา
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และความเข้าใจ� 7 เพราะมี ประชาชาติ  ใหญ่  ชาติ ใดเล่าซ่ึ งม 
ีพระเจ้าอยู ่ใกล้  ตน อยา่งกับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวก
เราทรงอยู ่ใกล้ เราในสิง่สารพัดเม่ือเรารอ้งทูลต่อพระองค์
8 และมี ประชาชาติ  ใหญ่  ชาติ ใดเล่า ซ่ึ งม ี กฎเกณฑ์ และคํา
ตัดสิ นอ ันชอบธรรมอยา่งกับพระราชบัญญั ติ ทัง้หมดน้ี ซ่ึง
ข้าพเจ้าได้ตัง้ไว้ต่อหน้าท่านทัง้หลายในวนัน้ี 9  แต่ จงระวงั
ตัว และรกัษา จิตวญิญาณของตัวให ้ดี เกรงวา่พวกท่าน
จะลื มสิ ่งซ่ึงนัยน์ตาได้ เห ็นน้ัน และเกรงวา่สิง่เหล่าน้ันจะ
หนัไปเสียจากใจของท่านตลอดวนัคืนแหง่ชวีติของพวก
ท่าน จงสอนเรือ่งเหล่าน้ี ให ้ แก่ ลูกของพวกท่านและหลาน
ของพวกท่านวา่ 10 ในวนัน้ั นที ่พวกท่านได้ยนือยู่ ต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านท่ีโฮเรบ พระเย
โฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จงรวบรวมประชาชนให ้เข ้ามา
ต่อหน้าเรา เพื่อเราจะให้เขาได้ยนิคําของเรา เพื่อเขาทัง้
หลายจะได้ ฝึกตนท่ีจะยาํเกรงเราตลอดวนั คื นที ่เขา มี ช ี
วิตอยู่ ในโลก และเพื่อวา่ เขาจะได้สอนลูกหลานของเขา
ด้วย� 11 ท่านทัง้หลายได้ เข ้ามาใกล้ยนือยู ่ท่ี เชงิภู เขา และ
ภู เขา น้ั นม ี เพล ิง ลุกขึ้น ถึง ท้องฟ้า  มี  ความมืด  เมฆ และ
ความ มืด คลุ้ม คลุม อยู่ 12  แล ้ว พระ เย โฮ วาห์ตรสั กั บท ่า
นทัง้หลายออกมาจากท่ามกลางเพลิง ท่านทัง้หลายได้ยนิ
สําเนียงพระวจนะ  แต่  ไม่  เห ็ นร ูปสัณฐาน  มี  แต่  ได้ ยนิพระ
สุรเสียงเท่าน้ัน 13 และพระองค์ทรงประกาศพันธสัญญา
ของพระองค์ แก่  ท่าน ซ่ึงพระองค์ทรงบัญชาใหท่้านทัง้หลาย
ปฏิบั ติ ตามคือ พระบัญญั ติ  สิ บประการ และพระองค์ทรง
จารกึ พระ บัญญั ติ น้ัน ไว้ บน ศิลา สอง แผ่น 14 ใน ครัง้ น้ัน
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าสัง่สอนกฎเกณฑ์และ
คําตัดสินแก่ท่านทัง้หลาย เพื่อท่านทัง้หลายจะได้กระทํา
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ตามในแผ่นดินซ่ึงท่านกําลังจะข้ามไปยดึครองน้ัน 15  เหตุ 
ฉะน้ันท่านทัง้หลายจงระวงั ตัวให ้ดี เพราะในวนั น้ันพวก
ท่านไม่ เห ็นสัณฐานอนัใด เม่ือพระเยโฮวาห์ตรสักั บท ่านทัง้
หลายท่ีโฮเรบจากท่ามกลางเพลิง 16 เกรงวา่ท่านทัง้หลาย
จะหลงทํารูปเคารพแกะสลักสําหรบัตั วท ่านทัง้หลายเป็น
สัณฐานสิง่หน่ึงสิง่ ใด เป็ นร ูปตัวผู้หรอื ตัวเมีย 17 เหมือน
สัตว์เดียรจัฉานอยา่งใดในโลก เหมือนนกท่ี มี  ปี  กบ ินไปใน
อากาศ 18 เหมือนสิง่ใดๆท่ีคลานอยูบ่นดิน เหมือนปลาอยา่ง
ใดท่ี อยู ่ในน้ําใต้ แผ่ นดินโลก 19 เกรงวา่พวกท่านเงยหน้า
ขึ้นดูท้องฟ้าและเม่ือท่านเหน็ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร ์และ
ดวงดาว คือบรวิารของท้องฟ้า พวกท่านจะถูกเหน่ียวรัง้ให ้
นม ัสการและปรนนิบั ติ  สิ ่งเหล่าน้ัน เป็นสิง่ซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของพวกท่านทรงแบ่งแก่ ชนชาติ ทัง้หลายทัว่ใต้ฟ้า
ทัง้สิน้ 20  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงเลือกท่านทัง้หลายและนํา
ท่านออกมาจากเตาเหล็ก คือจากอยีปิต์  ให ้เป็นประชาชนใน
กรรมสิทธิข์องพระองค์ อยา่งท่ี เป็นอยู ่ ทุกวนัน้ี 21  ยิง่กวา่น้ัน 
เพราะท่านทัง้หลายเป็นเหตุ พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ
ต่อข้าพเจ้า และทรงปฏิญาณวา่ข้าพเจ้าจะไม่ ได้ ข้ามแม่น้ํา
จอร ์แดน และข้าพเจ้าจะไม่ ได้  เข ้าไปในแผ่นดินดีซ่ึงพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายประทานแก่ท่านให้เป็น
มรดก 22  แต่ ข้าพเจ้าจะตายเสียในแผ่นดินน้ี ข้าพเจ้าจะไม่ 
ได้ ข้ามแม่น้ําจอร ์แดน  แต่ ท่านทัง้หลายจะได้ข้ามไป และถือ
แผ่นดินดีน้ันเป็นกรรมสิทธิ์ 23 จงระวงัตัวให ้ดี เกรงวา่ท่าน
ทัง้หลายจะลืมพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านทัง้หลาย ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําไว ้แก่  ท่าน และสรา้ง
รูปเคารพสลักเป็นสัณฐานสิง่หน่ึงสิง่ ใด ซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทัง้หลายทรงหา้มไว ้น้ัน 24 เพราะวา่พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นเพลิงท่ี เผาผลาญ เป็นพระเจ้า
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ผู้ทรงหวงแหน 25 เม่ือพวกท่านมีลูกและมีหลานและได้ อยู ่
ในแผ่นดินน้ันมาชา้นาน และท่านกระทําตัวให้เส่ือมทราม
โดยการทํารูปเคารพสลักเป็นสัญฐานสิง่ใด และกระทําชัว่
ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย
ซ่ึง เป็นการ ยัว่ ยุ ให ้ พระองค์ ทรง กริว้ โกรธ 26 ข้าพเจ้า ขอ
อญัเชญิฟ้าและดินมาเป็นพยานกล่าวโทษท่านในวนัน้ี วา่ 
ท่านทัง้หลายจะพินาศอยา่ง สิน้ เชงิจากแผ่นดิน ซ่ึง ท่าน
ทัง้หลายกําลังจะข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปยดึครองน้ัน ท่าน
จะไม่ ได้  อยู ่ในแผ่นดินน้ันนาน  แต่ ท่านจะถูกทําลายอยา่ง
สิน้เชงิ 27 และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้ท่านทัง้หลาย
กระจัดกระจายไปอยู่ ท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย และท่าน
ทัง้ หลาย จะ เหลือ จํานวน น้อย ใน ท่ามกลาง ประชาชาติ ซ่ึง
พระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ ให ้ท่านเข้าไปอยู ่น้ัน 28  ณ  ท่ี น่ัน
ท่านทัง้หลายจะปรนนิบั ติ พระท่ี ทําด้วยไม้และศิ ลา เป็น
งาน ท่ี มือคนทํา ไว้ ซ่ึง ไม่ ดู  ไม่  ฟัง  ไม่  รบัประทาน  ไม่  ดม
กลิน่ 29  แต่  ณ  ท่ี น่ันแหละท่านทัง้หลายจะแสวงหาพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ถ้าพวกท่านค้นหาพระองค์ด้วย
สุดจิตและสุดใจ พวกท่านจะพบพระองค์ 30 เม่ือพวกท่าน
มี ความทุกข์  ลําบาก ซ่ึงสิง่สารพัดเหล่าน้ีมาถึงท่าน ในกาล
ภายหลัง ถ้าพวกท่านจะกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 31 (เพราะ
วา่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทัง้หลายเป็นพระเจ้าผู้ทรง
กอปรด้วยพระเมตตา�  พระองค์ จะไม่ทรงละทิง้หรอืทําลาย
ท่านทัง้หลาย หรอืลืมพันธสัญญาซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา
ไว้กับบรรพบุรุษของท่านโดยการปฏิ ญาณ 32 เพราะบัดน้ี
จงถามดูเถอะวา่ ในกาลว ันที ่ล่วงมาแล้ วน ้ัน คือว ันที ่ อยู ่
ก่อนท่านทัง้หลาย  ตัง้แต่  วนัท่ี พระเจ้าทรงสรา้งมนษุย ์ไว ้บน
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โลก และถามดูจากฟ้าข้างน้ีถึงฟ้าข้างโน้ นว ่า เคยมี เรือ่ง
ใหญ่ โตอยา่งน้ี เก ิดขึ้นบ้างหรอื หรอืเคยได้ยนิถึงเรือ่งอยา่ง
น้ีบ้างหรอื 33  มี  ชนชาติ ใดได้ยนิพระสุรเสียงของพระเจ้า
ตรสัออกมาจากท่ามกลางเพลิง  ดังท่ี ท่านได้ยนิและย ังม 
ี ช ีวิตอยู ่ได้ 34 หร ือม ีพระเจ้าองค์ใดได้ทรงเพียรพยายาม
ไปนําประชาชาติ หน ่ึงจากท่ามกลางอกีประชาชาติ หน ่ึ งด ้ว
ยการลองใจ ด้วยการทําหมายสําคัญ ด้วยการมหศัจรรย์
ด้วยการสงคราม ด้วยพระหตัถ์ทรงฤทธิ์ และด้วยพระกร
ท่ีทรงเหยยีดออก และด้วยเหตุน่ากลัวยิง่ ตามสิง่สารพัด
ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายทรงกระทําเพื่อ
ท่านในอยีปิต์ต่อหน้าต่อตาท่าน 35  ท่ี  ได้ ทรงสําแดงแก่ท่าน
ทัง้หลาย น้ั นก ็เพื่อ ท่านจะได้ทราบวา่ พระเยโฮวาห์ทรง
เป็นพระเจ้า นอกจากพระองค์ แล้ว  ไม่มี พระเจ้าอื่นใดอกี
เลย 36  พระองค์ ทรงโปรดใหพ้วกท่านได้ยนิพระสุรเสียงของ
พระองค์จากฟ้าสวรรค์ เพื่อวา่ท่านจะอยู่ในวนัิยปกครอง  
พระองค์ ทรงโปรดใหท่้านเหน็เพลิงใหญข่องพระองค์ในโลก
และพวกท่านได้ยนิพระวจนะของพระองค์จากกองเพลิง
37 และเพราะพระองค์ทรงรกับรรพบุรุษของพวกท่าน จึง
ทรงเลือกเชื้อสายของเขาท่ีมาภายหลังเขา และทรงพาท่าน
ออกจากอยีปิต์ท่ามกลางสายพระเนตรของพระองค์ ด้วย
เดชานภุาพยิง่ใหญ่ของพระองค์ 38 ทรงขับไล่ ประชาชาติ  ท่ี  
ใหญ่ กวา่และมีกําลังมากกวา่พวกท่านเสียให้พ้นหน้าท่าน
และนําท่านเข้ามา และทรงประทานแผ่นดินของเขาให ้แก่ 
ท่านเป็นมรดกดังทุกวนัน้ี 39  เหตุ ฉะน้ันจงทราบเสียในวนัน้ี
และตรกึตรองอยู่ในใจวา่ พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าใน
ฟ้าสวรรค์เบื้องบนและบนแผ่นดินเบื้องล่าง  หาม ีพระเจ้า
อื่นใดอกีไม่ เลย 40 เพราะฉะน้ันพวกท่านจงรกัษากฎเกณฑ์
และพระบัญญั ติ ของพระองค์ ซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่าน
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ในวนัน้ี เพื่อท่านและลูกหลานท่ี เก ิดมาภายหลังท่านจะไป
ดี มาด ีและวนัคืนของท่านจะยนืนานอยู่ในแผ่นดิน ซ่ึงพระ
เยโฮวาหพ์ระเจ้าของพวกท่านประทานแก่ท่านเป็นนิตย ์น้ัน 
� 41  แล ้วโมเสสกําหนดหวัเมืองทางดวงอาทิตย์ขึ้นฟาก
แม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ีสามหวัเมือง 42 เพื่อ ผู้ใดท่ีฆ่าคนจะ
ได้ หลบหนี ไปอยู ่ท่ีน่ัน คือผู้ ท่ี ฆ่าเพื่อนบ้านโดยมิ ได้  เจตนา 
โดยมิ ได้  เกล ียดชงัเขาแต่ ก่อน และเม่ือหนีไปอยู่ ในเมือง
น้ี เมือง ใด เมือง หน่ึ งก ็จะ รอด ชวีติ 43 หวั เมือง เหล่า น้ี คือ
เมืองเบเซอร ์อยู ่ในถิน่ทุ รก ันดารบนท่ีราบสูงสําหรบัคนรู 
เบน และเมืองราโมทท่ีกิเลอาดสําหรบัคนกาด และเมือง
โกลานในบาชานสําหรบัคนมนัสเสห์ 44  ต่อไปน้ี เป็นพระ
ราชบัญญั ติ  ท่ี โมเสสได้ตัง้ไวต่้อหน้าคนอสิราเอล 45  เหล่าน้ี 
เป็นพระโอวาท เป็นกฎเกณฑ์และคําตัดสินซ่ึงโมเสสกล่าว
แก่คนอสิราเอลเม่ือเขาออกจากอยีปิต์ แล้ว 46 ฟากแม่น้ํา
จอรแ์ดนข้างน้ี ท่ี หุบเขาตรงข้ามเบธเปโอร์ ในแผ่นดินของ
สิโหนกษั ตร ิย์คนอาโมไรต์  ผู้  อยู ่ ท่ี เฮชโบนซ่ึงโมเสสและคน
อสิราเอลได้ ตี พ่ายไปครัง้เม่ือออกมาจากอยีปิต์ แล้ว 47 คน
อสิราเอลได้ เข ้ายดึแผ่น ดินของท่านและแผ่น ดินของโอ
กกษั ตร ิย์เมืองบาชาน เป็นกษั ตร ิย์สององค์ของคนอาโม
ไรต์  ผู้  อยู ่ทางดวงอาทิตย์ขึ้นฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี 48  
ตัง้แต่ อาโรเออร ์ท่ีอยู ่ร ิมล ุ่มแม่น้ําอารโนน ไปจนถึงภูเขาสี 
ออน คือเฮอร ์โมน 49 รวมกั บท ่ีราบทัง้หมด ซ่ึงอยูฟ่ากตะวนั
ออกของแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี จนถึงทะเลแหง่ท่ี ราบ  ท่ี  น้ําพุ  
แห ่งปิสกาห์

5
พันธสัญญาท่ีโฮเรบ
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1 โมเสสได้เรยีกคนอสิราเอลทัง้หมดเข้ามาแล้วกล่าวแก่
เขาทัง้หลายวา่ � โอ คนอสิราเอลทัง้หลาย จงฟังกฎเกณฑ์
และคําตัดสิน ซ่ึงข้าพเจ้ากล่าวให ้เข้าหู ของท่านทัง้หลายใน
วนัน้ี เพื่อท่านทัง้หลายจะได้ เรยีนรู ้รกัษาไวแ้ละกระทําตาม
2 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทรงกระทําพันธสัญญากับ
เราทัง้หลายท่ีโฮเรบ 3  มิใช ่พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําพันธ
สัญญาน้ีกับบรรพบุรุษของเราทัง้หลาย  แต่ ทรงกระทํากับ
เรา คือเราทัง้หลายผู้ มี  ช ีวิตอยู ่ท่ีน่ี ในวนัน้ี 4 พระเยโฮวาห์
ตรสักั บท ่านทัง้หลายท่ี ภู เขาน้ันจากท่ามกลางเพลิงหน้าต่อ
หน้า 5 (ครัง้น้ันข้าพเจ้ายนือยู่ระหวา่งพระเยโฮวาหกั์ บท ่า
นทัง้หลาย เพื่อจะประกาศพระวจนะของพระเยโฮวาห ์แก่ 
ท่านทัง้หลาย เพราะท่านทัง้หลายกลัวเพลิง จึ งม ิ ได้ ขึ้นไป
บนภู เขา )  พระองค์ ตร ัสว ่า 6 �เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า  ผู้  ได้ นําเจ้าออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ออกจากเรอืน
ทาส

การกล่าวซ้ําถึงพระบัญญั ติ  สิ บประการ
7 อยา่มีพระอื่นใดนอกเหนือจากเรา 8 อยา่ทํารูปเคารพ

สลักสําหรบัตนเป็ นร ูปสิง่หน่ึงสิง่ใด ซ่ึ งม ี อยู ่ในฟ้าเบื้องบน
หรอืซ่ึ งม ี อยู ่ ท่ี  แผ่ นดินเบื้องล่าง หรอืซ่ึ งม ี อยู ่ในน้ําใต้ แผ่น
ดิน 9 อยา่กราบไหว้หรอืปรนนิบั ติ  รู ปเหล่า น้ัน เพราะเรา
คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าท่ี หวงแหน  
ให ้โทษเพราะความชัว่ชา้ของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลาน
ของผู้ ท่ี ชงัเราจนถึงสามชัว่ส่ี ชัว่อายุคน 10  แต่ แสดงความ
เมตตา ต่อ คน ท่ีรกั เรา และ รกัษา บัญญั ติ ของ เรา จนถึง
พันชัว่อายุ คน 11 อยา่ออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้าอยา่งไร ้ประโยชน์ เพราะผู้ ท่ี ออกพระนามพระองค์ 
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อยา่งไร ้ ประโยชน์  น้ัน พระเยโฮวาห์จะทรงถือวา่ไม่ มี โทษก็ 
หามิได้ 12 จงถือวนัสะบาโต ถือเป็ นว ันบร ิสุทธ ์ิ  ดังท่ี พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาไว ้แก่  เจ้า 13 จงทําการ
งานทัง้สิน้ของเจ้าหกวนั 14  แต่  วนัท่ี  เจ ็ดน้ันเป็นสะบาโต
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ในวนัน้ันอยา่กระทําการ
งานใดๆ  ไม่ วา่เจ้าเอง หร ือบ ุตรชาย  บุ ตรสาวของเจ้า หรอื
ทาสทาสีของเจ้า หรอืววัของเจ้า หรอืลาของเจ้า หรอืสัตว ์
ใช ้งานของเจ้า หรอืแขกท่ีอาศัยอยู่ ในประตูเมืองของเจ้า
เพื่อทาสทาสีของเจ้าจะได้หยุดพักอยา่ง เจ้า 15 จงระลึก
วา่เจ้าเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดิ นอ ียปิต์ และพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้าได้พาเจ้าออกมาจากท่ีน่ันด้วยพระหตัถ์อนั
ทรงฤทธิ์ และด้วยพระกรท่ี เหย ียดออก  เหตุ  ฉะน้ี พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเจ้าได้ทรงบัญชาให ้เจ้ ารกัษาวนัสะบาโต
16 จงให ้เกียรติ  แก่  บิ ดามารดาของเจ้า  ดังท่ี พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้ เพื่อเจ้าจะมี ช ีวิตยนืนาน
และเจ้าจะไปดี มาด ีในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เจ้าประทานให ้แก่  เจ้า 17 อยา่ฆ่าคน 18 อยา่ล่วงประเวณี
ผัวเมียเขา 19 อยา่ลักทรพัย์ 20 อยา่เป็นพยานเท็จใส่รา้ย
เพื่อนบ้าน 21 อยา่อยากได้ภรรยาของเพื่อนบ้าน และอยา่
โลภครวัเรอืนของเพื่อนบ้าน คือไรน่าของเขา หรอืทาสทาสี
ของเขา หรอืววั ลาของเขา หรอืสิง่ใดๆซ่ึงเป็นของของเพื่อน
บ้าน� 22 พระวจนะเหล่าน้ีพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแก่ชุ มน ุม
ชนทัง้ปวงของท่านท่ี ภูเขา ออกมาจากท่ามกลางเพลิง เมฆ
และความมืดคลุ้มหนาทึบ ด้วยพระสุรเสียงอนัดัง และมิ 
ได้ ทรงเพิม่เติ มสิ ่งใดอกี และพระองค์ทรงจารกึไว้บนแผ่น
ศิลาสองแผ่นและประทานแก่ ข้าพเจ้า 23 ต่อมาเม่ือท่านทัง้
หลายได้ยนิพระสุรเสียงออกมาจากท่ามกลางความมืดน้ัน
(ขณะเม่ือภูเขาน้ั นม ี เพล ิงลุกอยู�่ ท่านทัง้หลายเข้ามาใกล้ 
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ข้าพเจ้า คือหวัหน้าตระกูลของท่านทัง้หมด และพวกผู้ ใหญ่ 
ของท่าน 24 และท่านทัง้หลายกล่าววา่ � ดู  เถิด พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเราได้ทรงสําแดงสงา่ราศีและความใหญ่
ยิง่ของพระองค์ และเราได้ยนิพระสุรเสียงของพระองค์จาก
ท่ามกลางเพลิง ในวนัน้ีเราได้ เห ็นพระเจ้าตรสักับมนษุย์
และมนษุย์ยงัคงชวีติอยู ่ได้ 25 ฉะน้ันบัดน้ีเราทัง้หลายจะ
ต้องตายเสียทําไม เพราะเพลิงใหญ่ยิง่ น้ีจะเผาผลาญเรา
ถ้าเราได้ยนิพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
อกี เราก็จะต้องตาย 26 เพราะในบรรดามนษุย์ทัง้หลายใคร
เล่า  ผู้  ได้ ยนิพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ตรสั
ออกมาจากท่ามกลางเพลิงอยา่งท่ีเราได้ยนิและย ังม ี ช ีวิ
ตอ ยู ่ได้ 27 ท่านจงเข้าไปใกล้ และฟัง ทุก สิง่ ซ่ึงพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเราตรสั และนําพระวจนะทัง้สิ ้นที ่พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเราตรสัแก่ท่านน้ันมากล่าวแก่เราทัง้
หลาย และเราทัง้หลายจะฟังและกระทําตาม� 28 เม่ือท่าน
ทัง้หลายพู ดก ับข้าพเจ้าน้ัน พระเยโฮวาหท์รงสดับเสียงแหง่
ถ้อยคําของท่านทัง้หลาย และพระเยโฮวาหต์รสักับข้าพเจ้า
วา่ �เราได้ยนิเสียงแหง่ถ้อยคําของชนชาติซ่ึงเขาพู ดก ับเจ้า
แล้ว สารพัดซ่ึงเขาพู ดก ับเจ้าเชน่น้ั นก ็ ดี  อยู ่29  โอ อยากให ้
มี  จิ ตใจเชน่น้ี อยู ่เสมอไปหนอ คือท่ีจะยาํเกรงเราและรกัษา
บัญญั ติ ทัง้สิน้ของเรา เขาทัง้หลายก็จะสุขเจรญิอยู่ตลอด
ชัว่ ลูกหลานของเขาเป็นนิตย์ 30 จงกลับไปบอกแก่เขาวา่
� เจ้ าจงกลับไปเต็นท์ของเจ้าทุกคนเถิด� 31  แต่ ตัวเจ้าจง
ยนือยู ่ท่ีน่ี  ใกล้  เรา และเราจะบอกข้ อบ ัญญั ติ และกฎเกณฑ์
และคําตัดสินทัง้สิน้แก่ เจ้า ซ่ึงเจ้าจะต้องสอนเขาทัง้หลาย
เพื่อเขาทัง้หลายจะกระทําตามในแผ่นดินซ่ึงเราให้เขายดึ
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ครองน้ัน� 32  เหตุ ฉะน้ันท่านทัง้หลายจงระวงัท่ีจะกระทํา
ดังท่ีพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายได้ทรงบัญชา
ไว ้น้ัน ท่านทัง้หลายอยา่หนัไปทางขวามือหรอืทางซ้ายเลย
33 ท่านจงดําเนินตามวถีิทางทัง้สิน้ซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
ของท่านได้ทรงบัญชาท่านไว้ เพื่อท่านจะมี ช ีวติอยู่และเพื่อ
ท่านจะไปดี มาด ีและมี ช ีวติยนืนานอยู่ในแผ่นดินซ่ึงท่านจะ
ยดึครองน้ัน�

6

พระบัญญั ติ  ท่ี  ใหญ่  ท่ีสุด 
1 � ต่อไปน้ี เป็นพระบัญญั ติ  กฎเกณฑ์ และคําตัดสินซ่ึง

พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายทรงบัญชาให้สอน
ท่าน เพื่อท่านทัง้หลายจะได้กระทําตามในแผ่นดินซ่ึงท่าน
จะข้ามไปยดึครองน้ัน 2 เพื่อวา่พวกท่านจะได้ยาํเกรงพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านโดยรกัษากฎเกณฑ์และพระบัญญั 
ติ ของพระองค์ ทัง้สิน้ ซ่ึงข้าพเจ้าบัญชาท่าน ทัง้ตั วท ่านและ
ลูกหลานของท่าน ตลอดวนัคืนแหง่ชวีติของท่านเพื่อวา่วนั
คืนของพวกท่านจะได้ ยนืยาว 3  โอ คนอสิราเอลทัง้หลาย  
เหตุ ฉะน้ันขอจงฟัง และจงระวงัท่ีจะกระทําตามเพื่อพวก
ท่านจะไปดี มาด ีและเพื่อท่านทัง้หลายจะทวีมากยิง่นักใน
แผ่นดิ นที ่ มีน ้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์  ดังท่ี พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญากั บท ่าน
4  โอ คนอสิราเอล จงฟังเถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
ทัง้หลายเป็นพระเยโฮวาห ์เดียว 5 พวกท่านจงรกัพระเยโฮ
วาห ์ผู้ เป็นพระเจ้าของท่าน ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน และ
ด้วยสิน้สุดกําลังของท่าน
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จงอุตส่าห์สอนพระวจนะของพระเจ้าแก่ลูกหลานของ
ตน

6 และจงให้ถ้อยคําท่ีข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวนัน้ี อยู ่
ในใจของท่าน 7 และพวกท่านจงอุตส่าหส์อนถ้อยคําเหล่าน้ี 
แก่ ลูกหลานของท่าน เม่ือท่านน่ังอยู่ในเรอืน เดินอยู่ตาม
ทาง และนอนลงหรอืลุกขึ้น จงพูดถึงถ้อยคํา น้ี 8 จงเอา
ถ้อยคําเหล่าน้ีพันไว ้ท่ี มือของท่านเป็นหมายสําคัญ และจง
เป็นดังเครือ่งหมายระหวา่งนัยน์ตาของท่าน 9 และเขียนไว ้
ท่ี เสาประตู เรอืน และท่ี ประตู ของท่าน 10 เม่ือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของพวกท่านจะพาท่านมาถึงแผ่นดินซ่ึงพระองค์
ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน คือแก่ อบัราฮมั อสิ
อคั และ ยา โคบ วา่ จะ ให ้แก่  ท่าน  มี หวั เมือง ใหญ่ โต และ
ดี ซ่ึง ท่าน ไม่ ได้  สรา้ง 11 และ เรอืน ท่ี มี  ของดี  เต็ม ซ่ึง พวก
ท่านมิ ได้ สะสมไว้ และบ่อขัง น้ํา  ท่ี ท่านมิ ได้  ขุด และสวน
องุ ่นก ับต้นมะกอกเทศ ซ่ึงท่านมิ ได้ ปลูกไว้ และเม่ือท่าน
ได้รบัประทานก็ อิม่หนํา 12  แล ้วจงระวงักลั วว ่าพวกท่าน
จะลืมพระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงพาท่านออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์
ออกจากเรอืนทาสน้ัน 13 พวกท่านจงยาํเกรงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน ท่านจงปรนนิบั ติ  พระองค์ และปฏิญาณ
โดยออกพระนามของพระองค์ 14 ท่านทัง้หลายอยา่ติดตาม
พระอื่น ซ่ึงเป็นพระของชนชาติทัง้หลายท่ี อยู ่ล้อมรอบท่าน
15 (เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน  ผู้ ทรงสถิต
ท่ามกลางท่าน เป็นพระเจ้าหวงแหน�  กล ั วว ่าพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของพวกท่านจะทรงพิโรธต่อท่าน และทําลาย
ท่านเสียจากพื้นแผ่นดินโลก 16 อยา่ทดลองพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทัง้หลาย  ดังท่ี  ได้ ทดลองพระองค์ ท่ี มัสสาห์
17 ท่านทัง้หลายจงอุตส่าห์รกัษาพระบัญญั ติ ของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน และพระโอวาทของพระองค์และกฎ
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เกณฑ์ของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้ 18 พวก
ท่านจงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องและท่ีประเสรฐิในสายพระเนต
รพระเยโฮวาห์ เพื่อพวกท่านจะมี สวสัดิภาพ และเพื่อท่าน
จะได้ เข ้าไปครอบครองแผ่นดิ นที ่ ดี ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรง
ปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน 19 โดยขับไล่ ศัตรู ทัง้สิน้
ของ ท่านออกไปให้พ้นหน้าพวกท่าน  ดัง ท่ี พระ เยโฮวาห์
ทรงบัญชาไว้ 20 เม่ือเวลาต่อไปบุตรชายของท่านจะถาม
ท่านวา่ �พระโอวาท  กฎเกณฑ์ และคําตัดสินซ่ึงพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเราทัง้หลาย  ได้ บัญชาท่านทัง้หลายไว้ น้ั 
นม ีความหมายวา่กระไร� 21  แล ้ วท ่านจะตอบบุตรชาย
ของท่านวา่ �เราเป็นทาสของฟาโรห ์อยู ่ในอยีปิต์ และพระ
เยโฮวาห ์ได้ ทรงพาเราออกมาจากอยีปิต์ด้วยพระหตัถ์อนั
ทรงฤทธิ์ 22 และพระเยโฮวาห์ทรงสําแดงหมายสําคัญและ
การมหศัจรรย ์ทัง้ท่ี  ใหญ่ โตและท่ีรา้ยเหนื ออ ียปิต์และเหนือ
ฟาโรห์ ตลอดจนทัง้ราชวงศ์ของท่าน ต่อหน้าต่อตาเราทัง้
หลาย 23  แล ้วพระองค์ ได้ ทรงพาเราออกมาจากท่ี น่ัน เพื่อจะ
ทรงนําเราเข้าไปในแผ่นดิน ซ่ึงพระองค์ทรงปฏิญาณวา่จะ
ประทานแก่บรรพบุรุษของเรา และประทานแผ่นดินน้ันแก่ 
เรา 24 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้เรากระทําตามกฎเกณฑ์ 
เหล่าน้ี  ทัง้สิน้ คือให้ยาํเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
เพื่อเป็นผลดี แก่ เราเสมอ เพื่อพระองค์จะทรงรกัษาชวีติ
ของเราไว ้ให ้ คงอยู ่ ดังทุกวนัน้ี 25 ถ้าเราทัง้หลายจะระวงั
ท่ีจะกระทําตามพระบัญญั ติ ทัง้สิน้น้ีต่อพระพักตรพ์ระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าของเรา  ดังท่ี  พระองค์ ทรงบัญชาเราไว้  ก็ จะเป็น
ความชอบธรรมแก่เราทัง้หลาย� �

7
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หา้มแต่งงานหรอืนมัสการกับคนต่างความเชื่อ
1 �เม่ือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายจะทรงพา

ท่านเข้าในแผ่นดินซ่ึงท่านทัง้หลายกําลังจะเข้ายดึครอง
และกวาดไล่ ประชาชาติ หลายชาติ ให ้ออกไปพ้นหน้าท่าน
คือคนฮติไทต์ คนเกอรก์าชี คนอาโมไรต์ คนคานาอนั คน
เปรสิซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส เป็นเจ็ดประชาชาติซ่ึงใหญ่
โตกวา่และมีกําลังมากกวา่ท่าน 2 และเม่ือพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของ ท่าน จะ ทรง มอบ เขา ทัง้ หลาย ไว้ ต่อ หน้า ท่าน
พวกท่านจะต้องตีเขาให ้พ่ายแพ้ ไปน้ัน และทําลายเขาให ้สิ ้ 
นที  เดียว อยา่ได้กระทําพันธสัญญาใดๆกับเขาเลยและอยา่
มีความเมตตาต่อเขาด้วย 3 พวกท่านอยา่ทําการแต่งงาน
กับพวกเขา อยา่ยกบุตรสาวของท่านให ้แก่  บุ ตรชายของ
เขา หรอื รบั บุตร สาว ของ เขา มา ให ้แก่  บุ ตร ชาย ของ ท่าน
4 เพราะวา่พวกเขาจะทําให ้บุ ตรชายของพวกเจ้าหนัเหไป
จากการติดตามเรา ไปปฏิบั ติ พระอื่นๆ พระเยโฮวาหจ์ะทรง
พระพิโรธต่อท่านทัง้หลายและจะทรงทําลายท่านเสียโดย
เรว็ 5  แต่ จงกระทําแก่เขาทัง้หลายอยา่งน้ี ท่านทัง้หลายจง
ทําลายแท่นบูชาของเขาเสีย และหกัทําลายเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์
ของเขาเสีย จงโค่นเสารูปเคารพของเขาลงเสีย และเผารูป
เคารพแกะสลักของเขาเสียด้วยไฟ 6 เพราะวา่พวกท่านเป็น
ชนชาติ บรสุิทธิ ์สําหรบัพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาติ
ทัง้หลาย ท่ี อยู ่บนพื้น โลก  ให ้มาเป็นชนชาติในกรรมสิทธิ์
ของพระองค์ 7  ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงรกัและทรงเลือกท่าน
ทัง้ หลาย น้ัน  มิใช ่เพราะ ท่าน ทัง้ หลาย มี จํานวน มากกวา่
ประชาชนชาติ อื่น ด้วยวา่ในบรรดาชนชาติ ทัง้หลาย ท่าน
เป็นจํานวนน้อยท่ี สุด 8  แต่ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงรกัท่าน
ทัง้หลาย และพระองค์ทรงรกัษา คําปฏิญาณซ่ึงพระองค์
ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านทัง้หลาย พระเยโฮ



 หน ังสือพระราชบัญญั ติ 7:9 xxvi  หน ังสือพระราชบัญญั ติ 7:15

วาห์ จึงทรงพาท่านทัง้หลายออกมาด้วยพระหตัถ์อนัทรง
ฤทธิ์ และทรงไถ่ท่านทัง้หลายใหพ้้นจากเรอืนทาส จากหตัถ์ 
ฟาโรห ์ กษัตรยิ ์ อยีปิต์ 9  เหตุ  ฉะน้ี พึงทราบเถิดวา่ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของพวกท่านเป็นพระเจ้า เป็นพระเจ้าสัตย ์ซ่ือ 
 ผู้ ทรงรกัษาพันธสัญญาและความเมตตาต่อบรรดาผู้ ท่ี รกั
พระองค์และรกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ถึงพันชัว่อายุ 
คน 10 และทรงตอบแทนผู้ ท่ี  เกล ียดชงัพระองค์ต่อหน้าตัว
เขาเองด้วยทรงทําลายเขาเสีย  พระองค์ จะไม่ทรงลดหยอ่น
โทษผู้ ท่ี  เกล ียดชงัพระองค์  พระองค์ จะทรงตอบแทนต่อ
หน้าตัวเขาเอง 11  เหตุ  ฉะน้ี พวกท่านจงระวงัท่ีจะกระทําตาม
พระบัญญั ติ  กฎเกณฑ์ และคําตัดสินซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชา
ท่านในวนัน้ี

ผลของการเชื่อฟังพระเจ้าคือจะมีชยัและรบัพระพร
12 ต่อมาถ้าท่านทัง้หลายเชื่อฟังคําตัดสินเหล่าน้ี รกัษา

และ กระทํา ตาม พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พวก ท่าน จะ
ทรงกระทําตามพันธสัญญาและความเมตตากั บท ่าน ซ่ึง
พระองค์ทรงปฏิญาณไวกั้บบรรพบุรุษของท่าน 13  พระองค์ 
จะ ทรง รกั ท่าน อวย พระพร แก่ ท่าน ให้ จําเรญิ ยิง่ ทว ีขึ้น  
พระองค์ จะทรงอาํนวยพระพรผู้บังเกิดจากครรภ์ของพวก
ท่าน และ ผล แหง่ พื้น ดิน ของ ท่าน ทัง้ ข้าว น้ํา องุน่ และ
น้ํามันของท่านทัง้หลาย  ให ้ลูกววัและลูกแพะแกะของท่าน
ทวีขึ้นในแผ่นดิน ซ่ึงพระองค์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษ
ของท่านท่ีจะให ้แก่  ท่าน 14 ท่านทัง้หลายจะได้รบัพระพร
เหนือชนชาติทัง้หลายหมด จะไม่ มี ชายหรอืหญิงเป็นหมัน
ท่ามกลางท่าน หรอืในหมู่ สัตว ์เล้ียงของท่านด้วย 15 และ
พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง ยก ความ เจ็บ ไข้ ทัง้ สิน้ ไป เสีย จาก
พวกท่าน และโรครา้ยอยา่งในอยีปิต์ซ่ึงท่านได้ทราบน้ัน  
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พระองค์ จะไม่ทรงให ้เก ิดแก่ ท่าน  แต่ จะทรงให ้เก ิดแก่ ทุ ก
คนท่ี เกล ียดชงัพวกท่าน 16 พวกท่านจงทําลายชนชาติทัง้
หลายซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะทรงมอบให ้
ท่าน อยา่ให ้นัยน์ ตาของท่านมีเมตตาต่อเขาเลย พวกท่าน
อยา่ปฏิบั ติ พระของเขา เพราะการอยา่งน้ันจะเป็นบ่วงดัก
ท่านทัง้หลาย 17 ถ้าท่านทัง้หลายจะนึกในใจวา่ � ประชาชาติ  
เหล่า น้ี โตกวา่เรา เราจะขับไล่เขาอยา่งไรได้� 18 ท่านทัง้
หลายอยา่กลัวเขาเลย  แต่ จงระลึกถึงการท่ีพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านกระทําต่อฟาโรห์และต่อชาวอยีปิต์ทัง้สิน้
น้ัน 19 การทดลองใหญ่ยิง่ ซ่ึงนัยน์ตาท่านได้ เห ็นแล้ว ทัง้
หมายสําคัญ การมหศัจรรย์ พระหตัถ์ทรงฤทธิ์ และพระกร
ท่ี เหย ียดออก ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงใช ้
พาท ่านทัง้หลายออกมา พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้
หลายจะทรงกระทําต่อชนชาติทัง้หลายท่ีท่านกลัวอยา่งน้ัน
แหละ 20 ยิง่กวา่ น้ั นอ ีกพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้
หลายจะทรงใช้ฝูงต่อมาท่ามกลางเขา จนกวา่ผู้ ท่ี  เหลืออยู ่
และซ่อนตัวหลบจากท่านจะถูกทําลายสิน้ 21 พวกท่านอยา่
วติกเพราะเขา ด้วยวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน
อยู่ท่ามกลางท่าน ทรงเป็นพระเจ้ายิง่ใหญ่ ท่ี  น่ากลัว 22 พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะกวาดไล่ ประชาชาติ  เหล่า
น้ี  ให ้พ้นหน้าท่านทีละเล็กทีละน้อย ท่านอยา่กําจัดเขาเสียทั 
นที  กล ั วว ่าสัตว ์ทุ ่งจะเพิม่แก่ท่านขึ้นมากไป 23  แต่ พระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าของท่านจะทรงมอบเขาไว ้ให ้ท่านทัง้หลาย และ
จะกระทําให้เขาเกิดโกลาหลใหญ่จนเขาทัง้หลายจะพินาศ
24และพระองค์จะทรงมอบกษั ตร ิยข์องเขาไวใ้นมือของท่าน
และท่านทัง้หลายจะกระทําใหช้ื่อของเขาพินาศไปจากใต้ ฟ้า 
จะไม่ มี  ผู้ ใดต่อต้านท่านทัง้หลายได้ จนกวา่ท่านจะทําลาย
เขาเสีย 25 ท่านทัง้หลายจงเผารูปแกะสลั กอ ันเป็ นร ูปพระ
ทัง้หลายของเขาเสียด้วยไฟ ท่านทัง้หลายอยา่ปรารถนา
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อยากได้เงนิหรอืทองซ่ึงปิดรูปพระอยู ่น้ัน หรอืนําไปเป็นของ
ท่าน เกรงวา่ท่านจะติ ดก ั บด ักอยูภ่ายในน้ันเอง เพราะวา่น่ัน
เป็นสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
26 พวกท่านอยา่นําสิง่พึงรงัเกียจเข้าไปในเรอืนของท่าน  
กล ั วว ่าท่านจะเป็ นที ่ต้องหา้มเหมือนของน้ัน พวกท่านจง
รงัเกียจและเกลียดมันอยา่งท่ี สุด ด้วยเป็นของท่ี ต้องหา้ม �

8
คําตักเตือนและคําเตือนใจ

1 � บัญญัติ ทัง้สิน้ซ่ึงข้าพเจ้าบัญชาท่านในวนัน้ี น้ัน ท่าน
ทัง้หลายจงระวงักระทําตาม เพื่อท่านทัง้หลายจะมี ช ีวติและ
ทว ีมากขึ้น และเข้าไปยดึครองแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาหท์รง
ปฏิญาณกับบรรพบุรุษของท่าน 2 ท่านทัง้หลายจงระลึกถึง
ทางซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทรงนําท่านอยูใ่นถิน่ทุ 
รก ันดารถึงส่ี สิ บปี เพื่อพระองค์จะทรงกระทําใหท่้านถ่อมใจ
และทดลองให้ทราบวา่จิตใจของท่านเป็นอยา่งไร  ดู วา่ท่าน
จะรกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ หรอื ไม่ 3  พระองค์ ทรง
กระทําให้ท่านถ่อมใจ และปล่อยท่านให ้หวิ และเล้ียงท่าน
ด้วยมานา ซ่ึงท่านเองหรอืบรรพบุรุษของท่านก็ ไม่ ทราบวา่
เป็นอะไร เพื่อพระองค์จะทรงกระทําให้ท่านตระหนักแก่ใจ
วา่  มนษุย ์จะบํารุงชีว ิตด ้วยอาหารสิง่ เดียวก็ หามิได้  แต่  
มนษุย ์จะมี ช ีวิตอยู ่ได้ ด้วยพระวจนะทุกคําซ่ึงออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ 4 ใน เวลา ส่ี สิ บปี น้ัน เส้ือผ้า
ของท่านก็ ไม่  ขาดวิน่ และเท้าของท่านก็ ไม่  บวม 5 ท่านทัง้
หลายจงพิจารณาอยู่ ในใจเถอะวา่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทัง้หลายทรงตีสอนท่าน เหมือนกับบิดาตีสอนบุตร
ของตนเช ่นก ัน 6  เหตุ ฉะน้ันท่านจงรกัษาพระบัญญั ติ ของ
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พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน โดยดําเนินตามพระมรรคา
ของพระองค์และเกรงกลัวพระองค์ 7 เพราะพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านจะทรงพาท่านเข้าไปในแผ่นดิ นที ่ ดี เป็น
แผ่นดิ นที ่ มี ธารน้ํา  น้ําพุ และน้ําบาดาลไหลออกมากลาง
หุบเขาและเนินเขา 8  แผ่ นดิ นที ่ มี  ข้าวสาลี และข้าวบาร ์เลย ์
เถาองุน่ ต้นมะเด่ือ ต้นทั บท ิม เป็นแผ่นดิ นที ่ มีน ํ้ามันมะกอก
เทศและน้ําผึ้ง 9 เป็นแผ่นดิ นที ่ท่านจะรบัประทานอาหาร
อยา่งอุดมซ่ึงท่านจะไม่ขาดสิง่ใดเลย เป็นแผ่นดิ นที ่ศิลา
เป็นเหล็ก และท่านจะขุดทองสัมฤทธิ ์ได้ จากภู เขา 10 เม่ือ
ท่านได้รบัประทานอิม่หนําแล้ว ท่านจงสรรเสรญิพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของพวกท่านในเรือ่งแผ่นดิ นอ ันดี ซ่ึงพระองค์
ประทานแก่ท่านน้ัน 11 ท่านทัง้หลายจงระวงัตัวอยา่ลืมพระ
เยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน ด้วยไม่รกัษาพระบัญญั ติ และคํา
ตัดสินและกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน
ในวนัน้ี 12 เกรงวา่เม่ือท่านได้รบัประทานอิม่หนํา  ได้ สรา้ง
บ้านเรอืนดีๆและได้อาศัยอยู่ในน้ัน 13 และเม่ือฝูงววัและ
ฝูงแพะแกะของท่านทว ีขึ้น  มี เงนิทองมากขึ้น และบรรดา
ซ่ึงท่านมี อยู ่ ก็  ทว ี ขึ้น 14  จิ ตใจของท่านทัง้หลายจะผยอง
ขึ้น และท่านทัง้หลายก็ลืมพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทัง้
หลาย  ผู้ ทรงนําท่านทัง้หลายออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ ออก
จากเรอืนทาส 15  ผู้ ทรงนําท่านมาตลอดถิน่ทุ รก ันดารใหญ่ 
น่ากลัว ซ่ึ งม ี งู แมวเซาและแมลงป่อง และดินแหง้แล้งไม่ 
มีน ้ํา  ผู้ ทรงประทานน้ําจากหนิแข็ง ให ้แก่  ท่าน 16  ผู้ ทรง
เล้ียงท่านทัง้หลายด้วยมานาในถิน่ทุ รก ันดาร ซ่ึงบรรพบุรุษ
ของท่านไม่ ทราบ เพื่อวา่พระองค์จะทรงกระทําให้ท่านถ่อม
ใจและทดลองท่าน เพื่อกระทําให ้เก ิดประโยชน์ แก่ ท่านใน
บัน้ปลาย 17 เกรงวา่ท่านจะนึกในใจวา่ �กําลังและเรีย่วแรง
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ของข้านําทรพัย ์มี ค่าน้ีมาให�้ 18 ท่านทัง้หลายจงจําพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย เพราะวา่พระองค์ทรงเป็น
ผู้ ให ้กําลังแก่ท่านท่ีจะได้ ทรพัย์สมบัติ  น้ี เพื่อวา่พระองค์จะ
ทรงดํารงพันธสัญญาซ่ึงพระองค์ทรงกระทําโดยปฏิญาณ
ต่อบรรพบุรุษของท่าน ดังวนัน้ี 19 และถ้าท่านลืมพระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าของท่าน ไปดําเนินตามพระอื่นและปฏิบั ติ  นม ัส
การพระเหล่าน้ัน ข้าพเจ้าขอเตือนท่านจรงิๆในวนัน้ีวา่ท่าน
จะต้องพินาศเป็นแน่ 20 อยา่งกับบรรดาประชาชาติซ่ึงพระ
เยโฮวาห์ทรงกระทําให้พินาศไปต่อหน้าท่าน ท่านทัง้หลาย
จะพินาศอยา่งน้ันแหละ เพราะท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทัง้หลาย�

9
 รู ปววัทองคําและแผ่นศิลาท่ี แตก 

1 � โอ คนอสิราเอล จงฟังเถิด ท่านกําลังจะข้ามแม่น้ํา
จอรแ์ดนไปในวนัน้ี เพื่อจะเข้าไปยดึครองประชาชาติ ท่ี  ใหญ่ 
กวา่และมีกําลังมากกวา่ท่าน ทัง้เมืองท่ี ใหญ่  มี กําแพงสูง
เทียมฟ้า 2 ประชาชนท่ี สูงใหญ่ เป็นลูกหลานของคนอานาค
 ผู้  ท่ี ท่านทัง้หลายรูจั้กแล้ว และผู้ ท่ี ท่านได้ยนิเขาพูดวา่ �ใคร
จะยนืหยดัต่อสู้กั บลู กหลานของอานาคได้� 3  วนัน้ี ท่านทัง้
หลายจงเข้าใจเถอะวา่  ผู้  ท่ี ไปข้างหน้าท่านน้ันคือพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน  พระองค์ จะทรงทําลายเขาดังเพลิง
เผาผลาญและทรงกระทําใหเ้ขาพ่ายแพต่้อหน้าท่าน ดังน้ัน
ท่านจะได้ ขับไล่ เขาออกไป กระทําให้เขาพินาศโดยเรว็  ดังท่ี 
พระเยโฮวาหท์รงตรสัไวกั้ บท ่านทัง้หลายแล้ วน ้ัน 4 เม่ือพระ
เยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านได้ ขับไล่ เขาออกไปต่อหน้าท่านทัง้
หลายแล้ว ท่านทัง้หลายอยา่นึกในใจวา่ �เพราะความชอบ
ธรรมของข้าพระเยโฮวาห์จึงทรงนําข้ามาให้ยดึครองแผ่น
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ดินน้ี�  แต่ เพราะความชัว่ของประชาชาติ เหล่าน้ี พระเยโฮ
วาห์จึงทรงขับไล่เขาออกไปต่อหน้าท่าน 5 ซ่ึงท่านทัง้หลาย
กําลัง เข้าไปยดึครองแผ่นดิน น้ี น้ัน  มิใช ่เพราะความชอบ
ธรรมของท่านหรอืความสัตย์ธรรมในใจของท่าน  แต่ เป็น
เพราะความชัว่ของประชาชาติ น้ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านต้องขับไล่เขาออกเสียต่อหน้าท่านทัง้หลาย และ
เพื่อวา่พระองค์จะทรงให้เป็นจรงิตามพระวจนะซ่ึงพระเย
โฮ วาห์ทรง ปฏิญาณ ต่อ บรรพบุรุษ ของ ท่าน คือ ต่ ออ ับ รา
ฮมั ต่ ออ ิสอคั และต่อยาโคบ 6 เพราะฉะน้ันท่านทัง้หลาย
จงเข้าใจเถิดวา่ ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทาน
แผ่นดินดี น้ี  ให ้ท่านยดึครองน้ัน  มิใช ่เพราะความชอบธรรม
ของท่าน เพราะวา่ท่านทัง้หลายเป็นชนชาติ คอแข็ง 7 จง
จําไว้และอยา่ลืมเสียวา่พวกท่านได้กระทําให้พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านพิโรธท่ีในถิน่ทุ รก ันดาร  ตัง้แต่  วนัท่ี ท่าน
ออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ กระทัง่ท่านมาถึงท่ี น่ี ท่านมักกบฏ
ต่อพระเยโฮวาห ์อยู ่ 8  แม้ว ่าท่ีโฮเรบท่านก็กระทําให้พระ
เยโฮวาห์ทรงพิโรธ และพระเยโฮวาห ์ก็ ทรงกริว้มากถึ งก 
ับจะทําลายท่านทัง้หลายเสีย 9 เม่ือข้าพเจ้าขึ้นไปบนภูเขา
เพื่อจะรบัแผ่นศิ ลา เป็นแผ่นศิลาพันธสัญญาซ่ึงพระเย
โฮวาห์กระทําไว้กั บท ่าน ข้าพเจ้าอยู่บนภูเขาส่ี สิ บวนั ส่ี สิ 
บคืน ข้าพเจ้าไม่ ได้ รบัประทานอาหารหร ือด ่ื มน ้ํา 10 และ
พระเยโฮวาห ์ได้ ประทานแผ่นศิลาสองแผ่ นที ่ จาร ึ กด ้วยน้ิว
พระหตัถ์ของพระเจ้าให ้แก่  ข้าพเจ้า บนศิ ลาน ้ั นม ีพระวจนะ
ทัง้ สิน้ ซ่ึงพระ เยโฮวาห ์ได้ ตรสั กั บท ่านทัง้หลายบนภูเขา
จากท่ามกลางเพลิงในว ันที ่ประชุมกันอยู่ 11 ต่อมาเม่ือสิน้
ส่ี สิ บวนัส่ี สิ บคืนแล้ว พระเยโฮวาห์ประทานแผ่นศิลาสอง
แผ่น เป็นแผ่นศิลาพันธสัญญา 12  แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสั
กับข้าพเจ้าวา่ �จงลุกขึ้นลงไปจากท่ี น่ี โดยเรว็เถิด เพราะ
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ชนชาติของเจ้าซ่ึงเจ้านําออกจากอยีปิต์ ได้ หลงกระทําผิด
เขาได้หนัเสียจากทางซ่ึงเราบัญชาเขาไว้น้ันอยา่งรวดเรว็
เขาได้หล่อรูปเคารพไวสํ้าหรบัตัวเขาทัง้หลาย� 13 ยิง่กวา่น้ั 
นอ ีกพระเยโฮวาหย์งัตรสักับข้าพเจ้าวา่ �เราได้ เห ็นชนชาติ 
น้ี  แล้ว และดู เถิด เขาทัง้หลายเป็นชนชาติ คอแข็ง 14 ขอ
อยา่ทักท้วงเรา  ให ้เราทําลายเขา และลบชื่อของเขาเสีย
จากใต้ ฟ้า และเราจะตัง้เจ้าให้เป็นประชาชาติ ท่ี  มี กําลังกวา่
และใหญ่กวา่เขา� 15 ข้าพเจ้าจึงกลับลงมาจากภู เขา และ
ภูเขาน้ั นก ็ มี  เพล ิงลุกอยู่ และศิลาพันธสัญญาสองแผ่นน้ั 
นก ็ อยู ่ในมือทัง้สองของข้าพเจ้า 16  ดู  เถิด เม่ือข้าพเจ้ามองดู 
ก็ แลเหน็ท่านทัง้หลายกระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทัง้หลายแล้ว ท่านทัง้หลายได้หล่อรูปลูกววัไว้สํา
หร ับท ่าน ท่าน ได้หนัจากพระมรรคา ซ่ึงพระ เยโฮวาห ์ได้ 
บัญชาแก่ท่านอยา่งรวดเรว็ 17 ข้าพเจ้าจึงยกศิลาทัง้สอง
แผ่นเหวีย่งเสียจากมือทัง้สองของข้าพเจ้าและทําศิลาให้
แตกต่อหน้าต่อตาของท่านทัง้หลาย 18  แล ้วข้าพเจ้าก็ทรุด
กราบลงต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาหอ์ยา่งครั ้งก ่อนส่ี สิ บวนัส่ี 
สิ บคืน  มิได้ รบัประทานอาหารหร ือด ื่ มน ํ้า เพราะเหตุบาปทัง้
สิ ้นที ่ท่านทัง้หลายได้ กระทํา คือได้ ประพฤติ อยา่งชัว่ชา้ใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงเป็นการยัว่ยุ ให ้ พระองค์ 
ทรง กริว้ โกรธ 19 เพราะ ข้าพเจ้า กลัว พระพิโรธ และ ความ
ไม่พอพระทัยอยา่งรุนแรงซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงมีต่อท่าน  
พระองค์  ก็ จะทรงทําลายท่านอยู ่แล้ว  แต่ พระเยโฮวาห์ทรง
ฟังข้าพเจ้าในครัง้น้ันด้วย 20 พระเยโฮวาห์ทรงพิโรธต่ออา
โรนมากจะทําลายเขาอยู ่แล้ว ในครัง้น้ันข้าพเจ้าก็อธษิฐาน
เผื่ออาโรนด้วย 21  แล ้วข้าพเจ้าจึงเอาสิง่ท่ีบาปหนาน้ัน คือ
รูปลูกววัซ่ึงท่านสรา้งขึ้นน้ันเผาเสียด้วยไฟ  แล ้ วท ุบแล้ว
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บดให้ เป็นผงละเอยีดอยา่งกับ ฝุ่น  แล ้วข้าพเจ้า ก็โยนผง
น้ันลงไปในลําธารซ่ึงไหลลงมาจากภู เขา 22 ท่านทัง้หลาย
ได้กระทําให้พระเยโฮวาห์ทรงพิโรธท่ีทาเบราห์ และท่ีมัส
สาห์ และท่ีขิบโรทหทัธาอาวาห์ 23 และเม่ือพระเยโฮวาห์
ทรงใช้ ท่านไปจากคาเดชบารเนีย ตร ัสว ่า �จงขึ้น ไปยดึ
ครองแผ่นดินน้ันซ่ึงเราได้ ให ้ แก่  เจ้า � และท่านก็กบฏต่อ
พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  ไม่ ยอมเชื่อ
พระองค์ หรอืเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 24 ท่านทัง้
หลายได้กบฏต่อพระเยโฮวาห์เสมอตัง้แต่ วนัท่ี ข้าพเจ้ารูจั้ก
ท่านทัง้หลาย 25 ข้าพเจ้าจึงกราบลงต่อพระพักตรพ์ระเยโฮ
วาห ์สี ่ สิ บวนัส่ี สิ บคืนน้ี อยา่งข้าพเจ้ากราบลงครั ้งก ่อนน้ัน
เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ตร ัสว ่าจะทรงทําลายท่านทัง้หลาย
เสีย 26 ข้าพเจ้าได้อธษิฐานต่อพระเยโฮวาห ์วา่ � โอ ข้าแต่ 
องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ขออยา่ทรงทําลายประชาชนของ
พระองค์ และมรดกของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงไถ่เขาทัง้
หลายมาด้วยความยิง่ใหญ่ของพระองค์ เป็นคนท่ี พระองค์ 
ทรงนําออกมาจากอยีปิต์ด้วยพระหตัถ์อนัทรงฤทธิ์ 27 ขอ
ทรงระลึกถึงบรรดาผู้ รบัใช ้ของพระองค์ คื ออ ับราฮมั อสิ
อคั และยาโคบ ขออยา่ทรงใส่พระทัยในความด้ื อด ึงความ
ชัว่รา้ย หรอืบาปของชนชาติ น้ี 28  กล ั วว ่าชาวแผ่นดินซ่ึง
พระองค์ทรงพาข้าพระองค์ทัง้หลายจากมาน้ันจะวา่ เพราะ
พระเยโฮวาห ์ไม่ สามารถจะพาเขาทัง้หลายเข้าไปในแผ่น
ดินซ่ึงพระองค์ทรงสัญญากับเขาไว้ และเพราะวา่พระองค์
ทรงเกลียดชงัเขา  พระองค์ จึงทรงพาเขาออกมาฆ่าเสียใน
ถิน่ทุ รก ันดาร 29 เพราะวา่เขาทัง้หลายเป็นประชาชนของ
พระองค์และเป็นมรดกของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงนําเขา
ออกมาด้วยเดชานภุาพยิง่ ใหญ่และด้วยพระกร ท่ี เหย ียด
ออกของพระองค์� �
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10
 ไม่มี พระอื่นใดเหมือนพระเยโฮวาห์

1 �ครัง้น้ันพระเยโฮวาหต์รสักับข้าพเจ้าวา่ �จงสกัดศิลา
สองแผ่นให้เหมือนอยา่งเดิม และขึ้นมาหาเราท่ีบนภูเขา
และทําหบีไม้ ไว ้ ด้วย 2 และเราจะจารกึถ้อยคําท่ี อยู ่ในแผ่น
ศิลาแผ่นเดิ มท ่ี เจ้ าทําแตกเสียน้ัน จงเก็บศิ ลาน ้ันไว้ในหบี
ไม้� 3 ข้าพเจ้าจึงทําห ีบด ้วยไม้กระถินเทศ และสกัดศิลา
สองแผ่นเหมือนอยา่งเดิม ขึ้นไปบนภู เขา  มี ศิลาสองแผ่น
อยูใ่นมือของข้าพเจ้า 4  แล ้วพระองค์จึงทรงจารกึพระบัญญั 
ติ  สิ บประการลงบนแผ่นศิลาอยา่งครั ้งก ่อน ซ่ึงเป็นพระ
วจนะท่ีพระเยโฮวาห์ตรสักั บท ่านบนภูเขาจากท่ามกลาง
เพลิงในว ันที ่ประชุ มน ้ัน และพระเยโฮวาห์ทรงประทาน
แผ่นศิ ลาน ้ันแก่ ข้าพเจ้า 5  แล ้วข้าพเจ้าก็ กล ับลงมาจาก
ภู เขา และเก็บแผ่นศิ ลาน ้ันไว้ในหบี ซ่ึงข้าพเจ้า ได้ ทําขึ้น
และแผ่น ศิ ลาก ็ยงัอยู่ ในห ีบน ้ัน  ดัง ท่ี พระ เยโฮวาห์ทรง
บัญชาข้าพเจ้าไว้ 6 คนอสิราเอลเดินทางจากเบเอโรทของ
คนยาอาคัน มาถึงโมเสราห์ อาโรนก็ สิ ้นชวีติและฝังไว ้
ท่ี น่ัน และเอเลอาซาร ์บุ ตรชายของเขาจึงปฏิบั ติ  หน้าท่ี  ปุ 
โรหติแทนเขา 7 เขา ทัง้หลายเดินทางออกจาก ท่ี น่ันมาถึ 
งก ุดโกดาห์ และจากกุดโกดาห์ถึงโยทบาธาห์เป็นแผ่นดิ 
นที ่ มี  แม่น ้ําลําธารมาก 8 ครัง้น้ันพระเยโฮวาห ์ได้ แยกตระ
กูลเลวี  ให ้หามหบีพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห์  ให ้เฝ้า
พระเยโฮวาห์เพื่อปรนนิบั ติ  พระองค์ และให้อาํนวยพรใน
พระนามของพระองค์ จนถึงทุกวนัน้ี 9  เหตุ  ฉะน้ี  คนเลว ีจึง
หามีส่วนแบ่งหรอืมรดกกับพวกพี่น้องของตนไม่ พระเยโฮ
วาห์ทรงเป็นส่วนมรดกของเขา  ดังท่ี พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทัง้หลายทรงสัญญากับเขาน้ัน 10 ข้าพเจ้าก็ อยู ่บน
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ภูเขาอยา่งครั ้งก ่อนส่ี สิ บวนัส่ี สิ บคืน ครัง้น้ันพระเยโฮวาห์
ทรงฟังข้าพเจ้าด้วย พระเยโฮวาห ์ไม่ พอพระทัยท่ีจะทําลาย
ท่านทัง้หลาย 11 พระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จงลุก
ขึ้น เดินทางนําหน้าประชาชนต่อไปเถิด เพื่อ เขาทัง้หลาย
จะได้ เข ้าไปยดึแผ่นดินซ่ึงเราปฏิญาณไว ้แก่ บรรพบุรุษวา่
จะให ้แก่ เขาน้ัน� 12 และบัดน้ี คนอสิราเอล พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทรงประสงค์ ให ้ท่านกระทําอยา่งไร คือให้
ยาํ เก รง พระ เย โฮ วาห์พระเจ้า ของ ท่าน  ให ้ดําเนิน ตามพ
ระมรรคาทัง้ปวงของพระองค์  ให ้รกัพระองค์  ให ้ ปรนนิบัติ 
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านทัง้
หลาย 13 และให้รกัษาพระบัญญั ติ และกฎเกณฑ์ของพระ
เยโฮวาห์ ซ่ึงข้าพเจ้าบัญชาท่านในวนัน้ี เพื่อประโยชน์ของ
ท่านทัง้หลาย 14  ดู  เถิด ฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อนัสูงสุด
และโลกกับบรรดาสิง่สารพัดท่ี อยู ่ในโลกเป็นของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน 15  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงฝังพระทัยใน
บรรพบุรุษของท่านและทรงรกัเขา และทรงเลือกเชื้อสาย
ของเขาท่ีมาภายหลังเขาคือ ท่านทัง้หลายจากชนชาติ ทัง้
หลาย อยา่งเป็นอยู ่ทุกวนัน้ี 16 เพราะฉะน้ันจงตัดหนังปลาย
หวัใจของท่านเสีย อยา่คอแข็ งอ ีกต่อไป 17 เพราะวา่พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของพระทัง้หลาย และ
เป็นจอมของเจ้า ทัง้ปวง เป็นพระเจ้า ท่ี ยิง่ ใหญ่ ทรงฤทธิ์
และน่ากลัว ทรงปราศจากอคติ และมิ ได้ ทรงเหน็แก่อามิษ
สินบน 18  พระองค์ ประทานความยุ ติ ธรรมแก่ลูกกําพรา้พ่อ
และแม่ ม่าย และทรงรกัคนต่างด้าวประทานอาหารและ
เครือ่งนุ่งหม่แก่ เขา 19 เพราะฉะน้ันท่านจงมีความรกัต่อ
คนต่างด้าว เพราะท่านทัง้หลายก็เป็นคนต่างด้าวในแผ่นดิ 
นอ ียปิต์ 20 ท่านทัง้หลายจงยาํเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน จงปรนนิบั ติ  พระองค์ และติดพันอยู่ กับพระองค์



 หน ังสือพระราชบัญญั ติ 10:21 xxxvi  หน ังสือพระราชบัญญั ติ 11:7

จงปฏิญาณด้วยออกพระนามของพระองค์ 21  พระองค์ ทรง
เป็ นที ่สรรเสรญิของท่านทัง้หลาย  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า
ของท่าน  ผู้ ทรงกระทําการใหญ่และน่ากลัวซ่ึงนัยน์ตาของ
ท่านได้ เห ็นน้ี 22 บรรพบุรุษของท่านลงไปในอยีปิต์ เจ ็ดสิบ
คน และบัดน้ีพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงกระทําให้
ท่านทัง้หลายมีมากดังดวงดาวในท้องฟ้า�

11
บทเรยีนต่างๆจากการอพยพและภัยพิบั ติ  ทัง้หลาย 

1 � เหตุ  ฉะน้ี พวกท่านจงรกัพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน
จงรกัษาพระดําร ัสส ่ัง  กฎเกณฑ์ และคําตัดสิน และพระ
บัญญั ติ ของพระองค์ เสมอไป 2 ท่านทัง้หลายจงทราบในวนั
น้ี เพราะข้าพเจ้ามิ ได้  กล ่าวกั บลู กหลานของท่านทัง้หลาย  
ผู้  ไม่ได้  รู ้เรือ่งหรอืเหน็ถึงวนัิยของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน  ความยิง่ใหญ่ ของพระองค์ พระหตัถ์อนัทรงฤทธิ์ และ
พระกรท่ี เหย ียดออกของพระองค์ 3 ถึงการอศัจรรย์และถึง
พระราชกิจของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําในอยีปิต์
ต่อฟาโรห ์กษัตรยิ ์ อยีปิต์ และ ต่อแผ่น ดินทัง้ สิน้ของ ท่าน
4 และซ่ึงพระองค์ทรงกระทําต่อกองทั พอ ียปิต์  ต่อม ้าของ
เขา และต่อรถรบของเขา และท่ี พระองค์ ทรงกระทําให้น้ํา
ในทะเลแดงท่วมเขาเม่ือเขาไล่ ติ ดตามท่านทัง้หลาย และ
ท่ีพระเยโฮวาห์ทรงทําลายเขาทัง้หลายจนทุกวนัน้ี 5 และ
ท่ี พระองค์ ทรงกระทําแก่ท่านทัง้หลายในถิน่ทุ รก ันดาร จน
ท่านทัง้หลายมาถึงท่ี น่ี 6 และท่ีทรงกระทําต่อดาธาน และ
อาบีรมับุตรชายของเอลี อบั  บุ ตรชายของรู เบน คือแผ่น
ดินได้อา้ปากกลืนเขาเข้าไป ทัง้ครวัเรอืน  เต็นท์ และสิ ่งม ี 
ช ีวติทุกอยา่งท่ี ติ ดตามเขาไป ในท่ามกลางคนอสิราเอลทัง้
ปวง 7 เพราะนัยน์ตาของท่านทัง้หลายได้ เห น็พระราชกิ จอ ัน
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ยิง่ใหญ่ทัง้หมดของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําน้ัน
8  เหตุ  ฉะน้ี ท่านทัง้หลายจงรกัษาบัญญั ติ ทัง้สิน้ซ่ึงข้าพเจ้า
ได้บัญชาแก่ท่านทัง้หลายในวนัน้ี เพื่อท่านทัง้หลายจะเข้ม
แข็ง และเข้าไปยดึครองแผ่นดินซ่ึงท่านทัง้หลายกําลังจะ
ข้ามไปครอบครองน้ันมาเป็นกรรมสิทธิ์ 9 และเพื่อท่านจะ
มี ช ีวิตยนืนานในแผ่นดิน ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณ
แก่บรรพบุรุษวา่จะให ้แก่ เขาและแก่เชื้อสายของเขา เป็น
แผ่นดิ นที ่ มีน ้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์10 เพราะวา่แผ่น
ดิน ซ่ึง ท่าน ทัง้ หลาย กําลัง เข้าไป ยดึ ครอง น้ัน  ไม่ เห มือ น
แผ่นดิ นอ ียปิต์ ซ่ึงท่านได้จากมา ในท่ีน้ันท่านหวา่นพืชและ
เอาเท้ารดน้ําเหมือนเป็นสวนผัก 11  แต่  แผ่ นดินซ่ึงท่านจะไป
ยดึครองน้ัน เป็นแผ่นดิ นที ่ มี เนินเขาและหุบเขา ซ่ึ งม ีน้ําฝน
จากฟ้ารดอยู่ 12 เป็นแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านทัง้หลายทรงดู แล พระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านอยู่เหนือแผ่นดินน้ันเสมอ  ตัง้แต่  ต้นปี จนถึงสิน้ปี
13 ต่อมาถ้าท่านทัง้หลายจะเชื่อฟั งบ ัญญั ติ ของข้าพเจ้าซ่ึง
ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวนัน้ี  ให ้รกัพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทัง้หลายและปรนนิบั ติ  พระองค์ ด้วยสุดจิตสุดใจ
ของท่าน 14 �เราจะให้ฝนตกบนแผ่นดินของเจ้าตามฤดู 
กาล คือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู เพื่อเจ้าทัง้หลายจะ
ได้ เก ็บพืชผล น้ําองุน่ และน้ํามัน 15 และเราจะใหห้ญ้าในทุ่ง
สําหรบัฝูงสัตว์ของเจ้า และเจ้าจะได้รบัประทานอิม่หนํา�
16 จงระวงัตัวอยา่ให ้จิ ตใจของท่านทัง้หลายลุ่มหลงและ
หนัเหไปปรนนิบั ติ  นม ัสการพระอื่น 17 และพระเยโฮวาห์
จึงทรงกริว้ ต่อท่าน ปิดฟ้าสวรรค์ ไม่  ให ้ ฝนตก และแผ่นดิ 
นก ็ ไม่ งอกพืชผล และท่านทัง้หลายจะพินาศจากแผ่นดิน
ดีซ่ึงพระเยโฮวาห์ประทานแก่ท่านน้ันเสียอยา่งรวดเรว็ 18  
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เหตุ ฉะน้ันท่านทัง้หลายจงจดจําถ้อยคําเหล่าน้ีของข้าพเจ้า
ไว้ในจิตในใจของท่านทัง้หลาย จงเอาถ้อยคําเหล่า น้ีพัน
ไว ้ท่ี มือของท่านเป็นหมายสําคัญ จงเป็นดัง เครือ่งหมาย
ระหวา่งนัยน์ตาของท่าน 19 และท่านจงสอนถ้อยคําเหล่าน้ี 
แก่ ลูกหลานของท่านทัง้หลาย จงพูดถึงถ้อยคําเหล่าน้ีเม่ือ
ท่านน่ังอยู่ในเรอืน และเม่ือท่านเดินอยู่ตามทาง เม่ือท่าน
นอนลงหรอืลุกขึ้น 20 ท่านจงเขียนคําเหล่าน้ี ไว ้ ท่ี เสาประตู 
เรอืน และท่ี ประตู ของท่าน 21 เพื่ออายุของท่านและอายุ
ของลูกหลานของท่านจะได้ยนืนานในแผ่นดิน ซ่ึงพระเยโฮ
วาหท์รงปฏิญาณท่ีจะประทานแก่บรรพบุรุษของท่าน ตราบ
เท่าบรรดาว ันที ่ฟ้าสวรรค์ อยู ่เหนือโลก 22 เพราะถ้าท่าน
ระวงั ท่ีจะกระทําตามบัญญั ติ ทัง้ปวง ซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชา
ท่าน คือรกัพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ดําเนินในพระ
มรรคาทัง้สิน้ของพระองค์ และติดสนิ ทอย ู่กับพระองค์ แล้ว 
23 พระเยโฮวาห์จะทรงขับไล่บรรดาประชาชาติ เหล่าน้ี  ให ้
ออก ไป พ้น หน้า ท่าน ทัง้ หลาย  แล ้ วท ่าน จะ เข้า ยดึ ครอง
แผ่นดินของประชาชาติ ท่ี  ใหญ่ กวา่และมีกําลังมากกวา่ท่าน
24 ฝ่าเท้าของท่านทัง้หลายจะเหยยีบลงท่ี ใด  ท่ี น่ันจะเป็น
ของท่าน อาณาเขตของท่านจะเริม่จากถิน่ ทุ รก ันดารไป
จนถึงเลบานอน และจากแม่น้ําคือแม่น้ํายูเฟรติสไปจนถึง
ทะเลตะวนัตก 25 จะไม่ มี  ผู้ ใดสามารถต่อต้านท่านได้ เพ
ราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกระทําให้ท่านทัง้
หลายเป็ นที ่ เกรงขาม และตกใจกลัวของแผ่นดิ นที ่ท่านทัง้
หลายจะเหยยีบยํ่าไป  ตามท่ี  พระองค์ ทรงสัญญาไว้กั บท ่าน
26  ดู  เถิด  วนัน้ี ข้าพเจ้าได้นําคําอวยพรและคําสาปแชง่มา
ไว้ตรงหน้าท่านทัง้หลาย 27 ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญั ติ ของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซ่ึงข้าพเจ้าบัญชาท่านในวนั
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น้ี ท่านก็จะเป็นไปตามพรน้ัน 28 ถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระบัญญั 
ติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  แต่ หนัเหไปเสียจาก
ทางซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวนัน้ี ไปติดตามพระอื่นซ่ึง
ท่านไม่ รูจั้ก ท่านก็จะเป็นไปตามคําสาปแชง่น้ัน 29 และต่อ
มาเม่ือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านนําท่านเข้าไปในแผ่น
ดินซ่ึงท่านจะเข้าไปยดึครองน้ัน ท่านจงตัง้คําอวยพรไวบ้น
ภูเขาเกร ิซิม และตัง้คําสาปแชง่ไว้บนภูเขาเอบาล 30  ภู เขา
เหล่า น้ี อยู ่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น ไปตามทางท่ี ดวง
อาทิตย ์ตกในแผ่นดินคนคานาอนั  ผู้ อาศัยอยู่ในท่ีราบตรง
หน้ากิลกาลข้างท่ีราบโมเรห ์มิใช ่ หรอื 31 เพราะท่านทัง้หลาย
จะต้องข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปยดึครองแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน และท่านจะยดึครอง
และอาศัยอยู่ในแผ่นดินน้ัน 32 ท่านจงระวงัท่ีจะรกัษากฎ
เกณฑ์และคําตัดสินทัง้ปวงซ่ึงข้าพเจ้าตัง้ไวต่้อหน้าท่านทัง้
หลายในวนัน้ี�

12
 กฎเกณฑ์ และคําตัดสินต่างๆสําหรบัอสิราเอลในแผ่น

ดินคานาอนั
1 � ต่อไป น้ี เป็นกฎเกณฑ์และคําตัดสิน ซ่ึง ท่านจะต้อง

ระวงัท่ีจะกระทําตามในแผ่นดิน ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แหง่บรรพบุรุษของท่านประทานให้ท่านยดึครองตลอดวนั
คืน ซ่ึง ท่าน มี ช ีวิ ตอ ยู่ ใน โลก 2 ท่าน ทัง้ หลาย จง ทําลาย
บรรดา สถาน ท่ี ซ่ึง ประชาชาติ ท่ี ท่าน จะ ยดึ ครอง น้ัน ใช้ เป็ 
นที ่ ปรนนิบัติ พระ ของ เขา ซ่ึง อยู่ บน ภูเขา สูง และ บน เนิน
เขา และใต้ ต้นไม้  เข ียวสดทุกต้น 3 ท่านจงรือ้แท่นบูชาของ
เขา และ ทุ่ม เสา ศั กด ์ิ สิทธิ ์ของ เขา ให้แตก เป็น ชิน้ๆ และ
เผาเสารูปเคารพของเขาเสียด้วยไฟ ท่านจงฟันทําลายรูป
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แกะสลั กอ ันเป็ นร ูปพระของเขาเสีย และลบชื่อของพระ
เหล่าน้ันออกเสียจากท่ี น่ัน 4 ท่านทัง้หลายอยา่กระทําดัง
น้ัน แก่ พระ เย โฮ วาห์พระเจ้า ของ ท่าน 5 ท่าน จง แสวงหา
สถานท่ีจากเขตแดนของบรรดาตระกูลของท่าน ซ่ึงพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายจะทรงเลื อก เพื่อสถาปนา
พระนามของพระองค์ ไว ้ คือให้ เป็ นที ่ประทับของพระองค์
ท่านทัง้หลายจงไปเฝ้าพระองค์ ท่ี น่ัน 6 และท่านทัง้หลาย
จงนําเครือ่งเผาบูชาและเครือ่งสัตวบูชาของท่านไปท่ี น่ัน 
ทัง้สิบชกัหน่ึง และเครือ่งบูชาท่ีจะยื่นถวาย ทัง้เครือ่งบูชา
ปฏิ ญาณ เครือ่งบูชาตามใจสมัคร และผลรุน่แรกท่ี ได้ จาก
ฝูงววัและฝูงแพะแกะ 7 ท่านทัง้หลายจงรบัประทานท่ีน่ัน
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ทัง้ท่านและ
ครอบครวัของท่านจงปี ติ รา่เรงิในบรรดากิจการซ่ึ งม ือท่าน
ได้กระทําน้ัน ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอวยพระพร
แก่ ท่าน ทัง้ หลาย 8 ท่าน ทัง้ หลาย อยา่ กระทํา ตาม บรรดา
กิจการท่ีเรากระทําอยู ่ท่ี น่ี  ทุกวนัน้ี คือทุกคนทําตามอะไร
ก็ ตามท่ี  ถู กต้องในสายตาของตนเอง 9 เพราะวา่ ท่านทัง้
หลายยงัไปไม่ ถึงท่ี หยุดพักและถึงมรดก ซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน 10  แต่ เม่ือท่านข้ามแม่น้ํา
จอรแ์ดนไปแล้ว และอาศัยอยู่ในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทัง้หลายประทานเป็นมรดกแก่ ท่าน และ
เม่ือพระองค์โปรดให้ท่านพักพ้นศั ตรู รอบข้างของท่านทัง้
สิน้ ท่านจึงอยู ่อยา่งปลอดภัย 11  แล ้วจงไปยงัสถานท่ีซ่ึง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้  ให ้พระนาม
ของ พระ องค์ ประ ทั บท ่ี น่ัน จง นํา บรรดา สิง่ ต่างๆ ไป ด้วย
ซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาท่านทัง้หลาย คือเครือ่งเผาบู ชา และ
เครือ่งสัตวบูชาของท่าน ทัง้สิบชกัหน่ึง และเครือ่งบูชาท่ี
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จะยื่นถวาย ทัง้บรรดาเครือ่งบูชาปฏิญาณท่ี ดี  ท่ี สุดซ่ึงท่าน
ได้ปฏิญาณไว้ต่อพระเยโฮวาห์ 12 และท่านทัง้หลายจงปี 
ติ รา่เรงิต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ทัง้ตั 
วท ่านทัง้หลายและบุตรชายบุตรสาวของท่าน ทัง้ทาสชาย
หญิงของท่านและคนเลวีซ่ึงอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน
เพราะเขาไม่ มี ส่วนแบ่งหรอืส่วนมรดกกั บท ่าน 13 ท่านทัง้
หลายจงระวงัให ้ดี อยา่ถวายเครือ่งเผาบูชาตามท่ี ทุ กแหง่
ซ่ึงท่านเหน็ 14  แต่ จงถวายในสถานท่ีซ่ึงพระเยโฮวาห์จะ
ทรงเลือกในท่ามกลางตระกูลหน่ึงของท่าน ท่านจงถวาย
เครือ่งเผาบูชาของท่านท่ี น่ัน และท่ี น่ันท่านจงกระทําทุก
สิง่ท่ีข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ 15  อยา่งไรก็ตาม ท่านจะฆ่า
สัตว์และรบัประทานเน้ือ ในประตู เมือง ทัง้หลายของท่าน
ตามท่ีท่านปรารถนาก็ ได้ ตามซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านอาํนวยพระพรประทานแก่ท่านทัง้หลาย ทัง้ผู้ ท่ี สะอาด
และผู้ ท่ี มลทิ นก ็รบัประทานได้ อยา่งท่ีรบัประทานเน้ือละมัง่
และเน้ือกวาง 16  แต่ ท่านทัง้หลายอยา่รบัประทานเลือด
สัตว ์เลย ท่านจงเทลงบนพื้นดินเหมือนเทน้ํา 17 ส่วนสิบ
ชกัหน่ึงของพืช หรอืน้ําองุน่ หรอืน้ํามัน หรอืลูกคอกรุน่แรก
จากฝูงววัหรอืฝูงแพะแกะ หรอืของถวายปฏิญาณตามท่ี
ท่านปฏิญาณไว้ หรอืของถวายตามใจสมัคร หรอืของท่ีท่าน
นํามายื่นถวาย ท่านทัง้หลายอยา่รบัประทานภายในประตู
เมืองของท่าน 18  แต่ วา่ท่านจงรบัประทานของเหล่าน้ีต่อ
พระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ในสถานท่ีซ่ึงพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ ทัง้ ตั วท ่านและ
บุตรชายบุตรสาวของท่าน ทาสชายหญิงของท่าน และคน
เลว ีผู้  อยู ่ภายในประตูเมืองของท่าน และท่านจงปี ติ รา่เรงิ
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ในบรรดากิจ



 หน ังสือพระราชบัญญั ติ 12:19 xlii  หน ังสือพระราชบัญญั ติ 12:28

การซ่ึ งม ือท่านได้กระทําน้ัน 19 ท่านจงระวงัอยา่ทอดทิง้คน
เลวตีราบเท่าว ันที ่ท่านอาศัยอยู่ในโลก 20 เม่ือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทรงขยายอาณาเขตของท่าน  ดังท่ี  พระองค์ 
ทรงสัญญาไว้กั บท ่านแล้ วน ้ัน และท่านกล่าววา่ �เราจะ
กิน เน้ือ สัตว�์ เพราะ พวก ท่าน อยาก รบั ประทาน เน้ือ สัตว์
ท่านจะรบัประทานเน้ือตามใจปรารถนาของท่านได้ 21 ถ้า
สถานท่ีซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ เพื่อ
สถาปนาพระนามของพระองค์ ท่ี น่ันน้ันหา่งจากท่านเกินไป
ท่านจงฆ่าสัตวจ์ากฝูงววัฝูงแพะแกะของท่านเถอะ ซ่ึงพระ
เยโฮวาห์ทรงประทานแก่ ท่าน  ดังท่ี ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว ้
แล ้ วน ้ัน ท่านจงรบัประทานในประตูเมืองของท่านตามท่ี
ใจของท่านปรารถนาเถิด 22 ท่านจะรบัประทานได้อยา่งท่ี
ท่านรบัประทานเน้ือละมัง่หรอืเน้ือกวาง ทัง้ผู้ ท่ี มลทินและ
ผู้ ท่ี สะอาดด้วยก็รบัประทานได้ 23  แต่ พึงแน่ใจวา่ท่านไม่รบั
ประทานเลือดสัตว ์เลย เพราะวา่เลือดเป็นชวีติของมัน ท่าน
อยา่รบัประทานชวีติพรอ้มกับเน้ือ 24 ท่านอยา่รบัประทานเลื 
อด  แต่ ท่านจงเทเลือดลงบนดินอยา่งเทน้ํา 25 ท่านอยา่รบั
ประทานเลื อด เพื่อท่านเองและลูกหลานของท่านท่ีมาภาย
หลังท่านจะจําเรญิเป็นสุข เม่ือท่านกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องตาม
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 26  แต่  สิ ่งบร ิสุทธ ์ิซ่ึงเป็น
ส่วนกําหนดจากท่านและของปฏิญาณของท่านน้ัน ท่าน
จงนําไปยงัสถานท่ีซ่ึงพระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้ 27 และ
ถวายเครือ่งเผาบูชาทัง้เน้ือและเลือดบนแท่นบูชาของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านจงเทเลือดแหง่เครือ่งสัตว
บูชาลงบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  แต่ 
ส่วนเน้ือน้ันท่านรบัประทานได้ 28 จงระวงัท่ีจะฟังบรรดา
ถ้อยคําเหล่าน้ีซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ เพื่อท่านเองและ
ลูกหลานของท่านท่ีมาภายหลังท่านจะจําเรญิเป็นนิตย์ เม่ือ
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ท่านกระทําสิง่ท่ีประเสรฐิและถูกต้องในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 29 เม่ือพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านจะขจัดประชาชาติซ่ึงท่านเข้าไปยดึครองน้ันออก
ไปให้พ้นหน้าท่าน และท่านก็ยดึครองเข้าอาศัยอยู่ในแผ่น
ดิน น้ัน 30 จงระวงั ตั วว ่า ท่านจะไม่หลงติดตามเขา ภาย
หลังจากท่ีเขาถูกทําลายต่อหน้าท่านแล้ วน ้ัน และจะไม่ ไต่ 
ถามเรือ่งพระของเขาโดยกล่าววา่ � ประชาชาติ  น้ี  นม ัสการ
พระของเขาอยา่งไร เพื่อ เราจะกระทําด้วย� 31 ท่านอยา่
กระทําอยา่งน้ันแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย
เพราะวา่ สิง่ ท่ี น่าสะอดิสะเอยีนทุกอยา่ง ซ่ึงพระเยโฮวาห์
ทรงเกลียดชงั พวกเขากระทําสิง่ น้ันต่อพระทัง้หลายของ
เขา  แม้แต่  บุ ตรชายและบุตรสาวของเขา เขาก็เผาด้วยไฟ
บูชาแด่พระของเขา 32  ทุ กสิ่ง ท่ีข้าพเจ้าบัญชาท่านไว ้น้ัน 
จงระวงัท่ีจะกระทําตาม ท่านอยา่เพิม่อะไรเข้าหรอืตัดอะไร
ออกไปจากสิง่เหล่าน้ัน�

13
คําตักเตือนเรือ่งผู้ พยากรณ์  เท็จ 

1 �ถ้า ใน หมู่ พวก ท่าน เกิ ดม ี ผู้  พยากรณ์ หรอื ผู้ ฝัน เหน็
เหตุ การณ์  ขึ้น และสําแดงหมายสําคัญหรอืการมหศัจรรย ์
แก่  ท่าน 2 และหมายสําคัญหรอืการมหศัจรรย์ซ่ึงเขาบอก
ท่านน้ันสําเรจ็จรงิ ถ้าเขากล่าววา่ � ให ้เราติดตามพระอื่ 
นก ันเถิด� ซ่ึงเป็นพระท่ีท่านไม่ รูจั้ก �และให้เรามาปรน
นิบั ติ พระน้ัน� 3 ท่านอยา่เชื่อฟังคําของผู้ พยากรณ์ หรอืผู้
ฝันเหน็เหตุ การณ์ คนน้ัน เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านลองใจท่านดู  เพื่อให ้ทรงทราบวา่ ท่านทัง้หลายรกัพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านหรอืไม่
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4 ท่านทัง้หลายจงดําเนินตามพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน
และยาํเกรงพระองค์ และรกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์
และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และท่านจงปรนนิบั 
ติ  พระองค์ และติดสนิ ทอย ู่กับพระองค์ 5  แต่  ผู้  พยากรณ์ 
หรอื ผู้ ฝันเหน็เหตุ การณ์ คนน้ันต้องมีโทษถึงตาย เพราะ
วา่เขาได้สัง่สอนให้กบฏต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  
ผู้ ทรงนําท่านออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ และทรงไถ่ท่านออก
จากเรอืนทาส เขากระทําให้ท่านทิง้หนทางซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านบัญชาให้ท่านดําเนินตามเสีย ดังน้ันแหละ
ท่านจะต้องล้างความชัว่เชน่ น้ีจากท่ามกลางท่าน 6 ถ้าพี่
ชายน้องชายของท่านมารดาเดียวกั นก ั บท ่าน หร ือบ ุตรชาย
บุตรสาวของท่าน หรอืภรรยาท่ี อยู ่ในออ้มอกของท่าน หร ื
อม ิตรสหายรว่มใจของท่าน ชกัชวนท่านอยา่งลับๆวา่ � ให ้
เราไปปรนนิบั ติ พระอื่ นก ันเถิด� ซ่ึงเป็นพระท่ีท่านเองหรอื
บรรพบุรุษของท่านไม่ รูจั้ก 7 เป็นพระบางองค์ของชนชาติ
ทัง้หลายซ่ึงอยู่รอบท่าน  ไม่ วา่ใกล้หรอืไกล จากสุดปลาย
แผ่นดินโลกข้างน้ี ถึงท่ี สุดปลายโลกข้างโน้น 8 ท่านอยา่ยอม
ตามหรอืเชื่อฟังเขา อยา่ให ้นัยน์ ตาของท่านเมตตาปรานี 
เขา ท่าน อยา่ ไว ้ช ีวติ เขา หรอื อยา่ ซ่อน เขา ไว ้เลย 9 ท่าน
จงประหารชวีติเขาเสียเป็นแน่ ท่านควรลงมื อก ่อนในการ
ทําโทษเขาถึงตาย และต่อไปให้บรรดาประชาชนรว่มมื อด 
้วย 10 ท่านจงเอาหนิขวา้งเขาให ้ตาย เพราะเขาแสวงหาชอ่ง
ท่ีจะพาท่านไปจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  ผู้ ทรงพา
ท่านออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ออกจากเรอืนทาส 11 และคน
อสิราเอลทัง้ปวงจะฟังและยาํเกรง  ไม่ กระทําความชัว่เชน่น้ี
ท่ามกลางท่านทัง้หลายอกีเลย 12 ถ้าท่านทัง้หลายได้ย ินว ่า
ในหวัเมืองหน่ึงหวัเมืองใดซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน
ประทานให้ท่านอาศัยอยู ่น้ัน 13  มี บางคนท่ีเป็นคนอนัธพาล
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ได้ออกไปจากท่ามกลางท่าน ชกัชวนชาวเมืองน้ั นว ่า � ให ้
เราไปปรนนิบั ติ พระอื่ นก ันเถิด� ซ่ึงเป็นพระท่ีท่านไม่ รูจั้ก 
14 ท่านทัง้หลายจงสอบถามและอุตสาห์ค้นหาและถามดู
อยา่งขะมักเขม้น และดู เถิด ถ้าเป็นความจรงิและเป็นเรือ่ง
แน่นอนวา่  สิ ่ง ท่ี น่าสะอดิสะเอยีนน้ั นม ีคนกระทํากันอยู่
ในหมู่พวกท่าน 15 ท่านจงฆ่าชาวเมืองน้ันเสียด้วยคมดาบ
ทําลายเสียให ้สิ ้นเช ิงด ้วยคมดาบ ทัง้คนทัง้หลายท่ีอาศัยใน
เมืองน้ันและฝูงสัตว ์ด้วย 16 ท่านจงเก็บข้าวของทัง้สิน้ใน
เมืองน้ันไปกองไว ้ท่ี กลางถนน และเผาเมืองน้ั นก ับบรรดา
ข้าวของในเมืองน้ันเสียด้วยไฟ เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน  ให ้เมืองน้ั นร ้างอยู ่เป็นนิตย ์อยา่สรา้งขึ้นมาใหม่ อ ี
กเลย 17 อยา่ให้ของต้องหา้มน้ันมาติดพั นม ือของท่าน เพื่อ
วา่พระเยโฮวาห์จะทรงหนัจากพระพิโรธยิง่ของพระองค์
และทรงสําแดงพระกรุณาคุณต่อท่าน และทรงเมตตาท่าน
 ให ้ท่านทว ีมากขึ้น  ดังท่ี  พระองค์ ปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษ
ของท่านน้ัน 18 เม่ือท่านทัง้หลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน คือรกัษาพระบัญญั ติ ทัง้สิน้
ของพระองค์ ดังท่ี ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวนัน้ี และกระทํา
สิง่ ท่ี ถู กต้องตามสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน�

14
คําสัง่สอนเรือ่งอาหาร

1 �ท่านทัง้หลายเป็นบุตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน ท่านอยา่เชอืดเน้ือตัวเองหรอืกระทําหน้าผากให ้โล้ น
เพื่อคนตาย 2 เพราะท่านทัง้หลายเป็นชนชาติ บรสุิทธิ ์ แด่ 
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และพระเยโฮวาห์ทรงเลือก
จากประชาชาติทัง้หลายท่ี อยู ่บนพื้นโลกให้เป็นชนชาติใน
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กรรมสิทธิ์ของพระองค์ 3 ท่านทัง้หลายอยา่รบัประทานสิง่
พึงรงัเกียจใดๆเลย 4  สัตว ์ ท่ี รบัประทานได้ มีด ังต่อไปน้ี  คือ  
ววั  แกะ  แพะ 5  กวาง  ละมัง่  อเีก้ง แพะป่า  สม ัน โคป่า และ
แกะป่า 6 ท่านรบัประทานสัตว ์ทุ กชนิดท่ีแยกกีบและกีบผ่า
ออกเป็นสองและเค้ียวเอื้องน้ันได้ 7อยา่งไรก็ตามในจําพวก
สัตวทั์ง้หลายท่ีเค้ียวเอื้องหร ือม ีกีบผ่า ท่านอยา่รบัประทาน
สัตว ์ต่อไปน้ี  คือ  อูฐ  กระต่าย ตัวกระจงผา เพราะวา่สัตว ์
เหล่า น้ี เค้ียวเอื้องแต่กีบไม่ ผ่า จึงเป็นสัตว์มลทินแก่ ท่าน 
8 และหมูด้วยเพราะหมู มี กีบผ่าแต่ ไม่  เค้ียวเอื้อง จึงเป็นสัตว์
มลทินแก่ ท่าน ท่านอยา่รบัประทานเน้ือของมัน และซาก
ของมันท่านก็อยา่แตะต้อง 9 ในบรรดาสัตวน้ํ์าทัง้สิน้ท่านรบั
ประทานสัตว ์เหล่าน้ี  ได้  คือ  สัตว ์ใดๆท่ี มี ครบีและเกล็ด ท่าน
รบัประทานได้ 10  แต่  สัตว ์ใดๆท่ี ไม่มี ครบีและเกล็ดท่านอยา่
รบัประทาน เป็นสัตว์มลทินแก่ ท่าน 11 นกสะอาดทุกชนิด
ท่านรบัประทานได้ 12  แต่ นกเหล่าน้ีท่านอยา่รบัประทานคือ
นกอนิทรี นกแรง้หนวดแพะ นกออก 13 นกเหยีย่วหางยาว
นกเหยีย่วดํา นกแรง้ตามชนิดของมัน 14 บรรดานกแกตาม
ชนิดของมัน 15นกเค้าแมว นกเค้าโมง นกนางนวล  เหย ีย่วน
กเขาตามชนิดของมัน 16 นกเค้าแมวเล็ก นกทึดทือ นกอ ี
โก้ ง 17 นกกระทุง  แร ้ง และนกอา้ยงัว่ 18 นกกระสาดํา นก
กระสาตามชนิดของมัน นกหวัขวาน และค้างคาว 19 แมลง
มี ปี กทุกชนิดเป็นสัตวม์ลทินแก่ ท่าน อยา่รบัประทานเลย 20  
สัตว ์ มี  ปี กท่ีสะอาดทุกชนิดท่านรบัประทานได้ 21 ท่านอยา่
รบัประทานสัตว ์ชน ิดใดท่ีตายเอง ท่านจะให ้แก่ คนต่างด้าว
ท่ี อยู ่ภายในประตูเมืองของท่านรบัประทานก็ ได้ หรอืท่านจะ
ขายให ้แก่ คนต่างประเทศก็ ได้ เพราะวา่ท่านเป็นชนชาติ ท่ี  
บรสุิทธิ ์ แด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย ท่านอ
ยา่ต้ มล ูกแพะด้วยน้ํานมแม่ของมันเลย 22  ผลได้ เป็นปีๆ
จากพืชในนาของท่านน้ัน ท่านจงถวายสิบชกัหน่ึง 23 ท่าน
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จงรบัประทานสิบชกัหน่ึงท่ี ได้ จากข้าวหรอืน้ําองุน่ของท่าน
หรอืน้ํามันของท่าน และผลรุน่แรกจากฝูงววั และฝูงแพะ
แกะของท่าน ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ในสถานท่ีซ่ึงพระองค์จะทรงเลือกไว้  เพื่อให ้พระนามของ
พระองค์สถิตท่ี น่ัน เพื่อท่านทัง้หลายจะได้ เรยีนรู ้ ท่ี จะยาํ
เกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายเสมอ 24 ถ้า
ระยะทางไกลเกินไป ท่านไม่สามารถนําสิบชกัหน่ึงมาได้ ใน
เม่ือพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านอวยพรแก่ ท่าน เพราะวา่
สถานท่ีซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกเพื่อ
เป็ นที ่ตัง้พระนามของพระองค์ น้ัน  อยู ่หา่งไกลจากท่านเกิน
ไป 25 ท่านจงขายของน้ันเอาเงนิ และหอ่เงนิถือไว้ และไป
ยงัสถานท่ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือก
ไว้ 26 และเอาเงนิน้ันซ้ือสิง่ใดๆท่ีท่านปรารถนา จะเป็ นว ัว  
แกะ หรอืน้ําองุน่หรอืสุราและสิง่ใดๆท่ีท่านปรารถนา และ
ท่านจงรบัประทานท่ีน่ันต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน และจงปี ติ รา่เรงิทัง้ตั วท ่านและครอบครวัของท่าน
ด้วย 27 ท่านทัง้หลายอยา่ทอดทิง้คนเลวซ่ึีงอยู่ภายในประตู
เมืองของท่าน เพราะเขาไม่ มี ส่วนแบ่งหรอืมรดกกั บท ่าน
28 พอครบสามปี ทุกที ท่านทัง้หลายจงนําสิบชกัหน่ึงจากพืช
ผลท่ี ได้ ในปี น้ัน มาสะสมไว้ภายในประตูเมืองของท่าน 29  
คนเลว ี (เพราะเขาไม่ มี ส่วนแบ่งหรอืมรดกกั บท ่าน� และ
คนต่างด้าวและลูกกําพรา้พ่อและแม่ ม่าย  ผู้ ซ่ึงอยู่ภายใน
ประตูเมืองของท่าน จะได้ มาร ับประทานอยา่งอิม่หนํา เพื่อ
วา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอาํนวยพระพรแก่
บรรดากิจการซ่ึ งม ือของท่านทัง้หลายได้กระทําน้ัน�

15
การปลดปล่อยทุกๆเจ็ดปี
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1 � ทุ กๆสิน้เจ็ดปีท่านทัง้หลายต้องมี การปลดปล่อย 2  
ให ้กระทําการปลดปล่อยดังน้ี  เจ้าหน้ี  ทุ กคนจะต้องยกสิง่ท่ี
ตนให้เพื่อนบ้านยมืไปน้ันเสีย อยา่ทวงสิง่น้ันคืนจากเพื่อน
บ้านหรอืพี่ น้องของตนเลย เพราะวา่ได้ประกาศการปลด
ปล่อยของพระเยโฮวาห ์แล้ว 3 ท่านทัง้หลายจะทวงจากคน
ต่างประเทศคืนได้  แต่ ถ้ามี สิ ่งใดของท่านซ่ึงอยู่กับพี่น้อง
ก็ ให ้มือของท่านปล่อยไป 4 ยกเวน้เม่ือไม่ มี คนยากจนใน
หมู่พวกท่านทัง้หลาย เพราะวา่พระเยโฮวาห์จะทรงอาํนวย
พระพรแก่ ท่าน ในแผ่น ดิน ซ่ึง พระ เยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านประทานให้ท่านเป็นมรดกยดึครองน้ัน 5 ถ้าท่านเพียง
แต่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
พึงระวงั ท่ีจะกระทําตามพระบัญญั ติ ทัง้หลายซ่ึงข้าพเจ้า
ได้บัญชาท่านในวนั น้ี 6 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านจะทรงอาํนวยพระพรท่านดังท่ี พระองค์ สัญญาต่อท่าน
น้ัน ท่านทัง้หลายจะให ้ประชาชาติ หลายชาติยมืของของ
ท่าน  แต่ ท่านอยา่ยมืของเขาเลย ท่านทัง้หลายจะปกครอง
อยู่ เหนือหลายประชาชาติ  แต่ เขาทัง้หลายจะไม่ปกครอง
เหนือท่าน 7 ถ้าในท่ามกลางท่านทัง้หลายมีคนจนสักคน
หน่ึงเป็นพี่น้องของท่านอยู่ภายในประตูเมืองใดๆ ในแผ่น
ดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน ท่าน
อยา่มีใจแข็งหดมือของท่านไว้เสียต่อหน้าพี่ น้องของท่าน
ท่ียากจนน้ัน 8  แต่ ท่านทัง้หลายจงยื่ นม ือของท่านอยา่ง
ใจกวา้งให ้เขา และให้เขายมืข้าวของพอแก่ความต้องการ
ของเขา  ไม่ วา่ เป็นข้าวของสิง่ ใดๆ 9 จงระวงั ให ้ดี เกรงวา่
จะมีความคิดในจิตใจชัว่ของท่านวา่ � ปี  ท่ี  เจ็ด  ปี  ท่ี จะต้อง
ปลดปล่อยมาถึงแล้ว� และตาท่านก็รษิยาต่อพี่ น้องของ
ท่าน ท่านจึงไม่ ยอมให ้อะไรเขาเลย และเขาจะรอ้งทูลพระ
เยโฮวาห์เรือ่งท่าน บาปก็จะตกแก่ ท่าน 10 ท่านจงให ้เขา 
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และเม่ือให้เขาแล้วอยา่มี จิ ตคิดเสียดาย  เพราะเหตุน้ี พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอาํนวยพระพรแก่ท่านใน
บรรดากิจการทัง้สิน้ของท่าน  ไม่ วา่ท่านจะลงมือกระทําสิง่
ใด 11 เพราะวา่คนจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดิน เพราะฉะน้ัน
ข้าพเจ้าจึ งบ ัญชาท่านวา่ �ท่านต้องยื่ นม ือให้อยา่งใจกวา้ง
ต่อพี่น้องของท่าน คือต่อคนยากจนคนขัดสนซ่ึงอยู่ในแผ่น
ดินของท่าน� 12 ถ้าพี่น้องของท่านซ่ึงเป็นคนฮบีรู ไม่ วา่ชาย
หรอืหญิง  ท่ี เขาขายไว ้แก่  ท่าน จงให ้ปรนนิบัติ ท่านหกปี เม่ือ
ถึงปี ท่ี  เจ ็ ดก ็ ให ้ปล่อยเขาเป็ นอ ิสระพ้นไปจากท่าน 13 และ
เม่ือท่านปล่อยเขาเป็ นอ ิสระไปจากท่าน ท่านอยา่ปล่อยเขา
ไปมือเปล่า 14 ท่านจงมีใจกวา้งขวางจัดของให ้แก่  เขา เป็น
ของจากฝูงแพะแกะของท่าน จากลานนวดข้าวของท่าน
และจากบ่อยํ่าองุน่ของท่าน ท่านจงให ้แก่ เขาตามสมควร
ตามท่ีพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงอาํนวยพระพรแก่ 
ท่าน 15 ท่านจงจําไว้วา่ท่านเคยเป็นทาสในแผ่นดิ นอ ียปิต์
และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงไถ่ท่านไว้ เพราะ
ฉะน้ันข้าพเจ้าจึ งบ ัญชาเรือ่งน้ี แก่ ท่านในวนัน้ี 16  แต่ ถ้าทาส
น้ันจะกล่าวแก่ท่านวา่ �ข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่าน� เพราะ
เขารกัท่านและครอบครวัของท่าน เพราะเขาอยู่ กั บท ่าน
สบายดี 17 จงเอาเหล็กแทงใบหูของเขาให ้ทะลุ ไปติ ดก ับ
ประตู เรอืน  ดังน้ี เขาจะเป็นทาสของท่านตลอดไป ท่านจง
กระทําเชน่น้ี แก่ ทาสหญิ งด ้วย 18 เม่ือท่านปล่อยเขาใหเ้ป็ นอ 
ิสระน้ันท่านอยา่รูสึ้กหนักอกหนักใจ เพราะวา่เขาได้ รบัใช ้
ท่านมาหกปีด้วยมีค่าแรงมากกวา่ลูกจ้างเป็นสองเท่า พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอาํนวยพระพรแก่ท่านใน
การทัง้ปวงท่ีท่านได้กระทําน้ัน 19  สัตว ์ ตัวผู้  หวัปี ซ่ึงเกิดใน
ฝูงววัหรอืฝูงแพะแกะน้ัน ท่านทัง้หลายจงถวายไว ้แด่ พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านอยา่ใช้ววัหวัปี ทํางาน หรอื
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ตัดขนจากแกะหวัปี 20 ท่านและครอบครวัของท่านจงรบั
ประทานสัตว ์หวัปี น้ันต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทุกๆปี ในสถานท่ีซ่ึงพระเยโฮวาห์จะทรงกําหนด
ไว ้น้ัน 21  แต่ ถ้าสัตวน้ั์ นม ี ตําหนิ ใดๆคือขาเกหรอืตาบอด หร ื
อม ี ตําหนิ เลวรา้ยอยา่งใด ท่านอยา่ถวายบูชาแด่พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน 22 ท่านจงรบัประทานสัตว์น้ันภายใน
ประตูเมืองของท่าน ทัง้ผู้ ท่ี มลทินและผู้ ท่ี สะอาดด้วยก็รบั
ประทานได้ ดังวา่เป็นละมัง่หรอืกวาง 23  เพียงแต่ ท่านอยา่
รบัประทานเลือดของมันเท่าน้ัน ท่านจงเทออกทิง้บนดิน
เหมือนเทน้ํา�

16
เทศกาลปัสกาและขนมปังไร ้เชื้อ 

1 �ท่านจงถือเดือนอาบีบ ท่านทัง้หลายจงถือปัสกาแด่
พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน เพราะวา่ในเดือนอาบี บน ้ันพ
ระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงนําท่านออกจากอยีปิต์ใน
เวลากลางคืน 2 และท่านจงถวายปัสกา เป็นเครือ่งบูชาแด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน จากฝูงแพะแกะหรอืฝูงววั  
ณ  ท่ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้  ให ้พระนามของพระ
องค์ประทั บท ่ี น่ัน 3 อยา่รบัประทานขนมปั งม ีเชื้ อก ับปัสกา
ตลอดเจ็ดวนัท่านจงรบัประทานขนมปังไร ้เชื้อ เป็นขนมปัง
แหง่ความทุกข์ ใจ เพราะท่านรบีหนีออกมาจากแผ่นดิ นอ 
ียปิต์ เพื่อท่านจะระลึกถึงว ันที ่ท่านออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์
น้ันตลอดชวีติของท่าน 4 ตลอดเจ็ดวนัน้ันอยา่ให ้เห ็นเชื้อ
ขนม ภายใน อาณาเขต ประเทศ ของ ท่าน หรอื เน้ือ สัตว์ ซ่ึง
ท่านได้บูชาในเวลาเย ็นว ันแรกเหลืออยูต่ลอดคืนจนเชา้ว ันร 
ุ่งขึ้น 5 ท่านทัง้หลายอยา่ถวายปัสกาภายในประตูเมืองใดๆ
ซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทรงประทานแก่ ท่าน 6  แต่ 
ท่านจงถวายปัสกา  ณ  สถานท่ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
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ท่านจะทรงเลือกไว ้ให ้พระนามของพระองค์ประทั บท ่ี น่ัน 
ในเวลาเยน็เม่ือดวงอาทิตย์ตกแล้ว ในเวลาเดียวกั บท ่ีท่าน
ออกจากอยีปิต์ 7 ท่านจงทําให้สุกและรบัประทานในสถาน
ท่ีซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ พอรุง่เชา้
ท่านจงกลับไปสู่ เต็นท์ ของท่าน 8 ท่านจงรบัประทานขนมปัง
ไรเ้ชื้อหกวนั  แต่ ในว ันที ่ เจ ็ดเป็นประชุ มอ ันศั กด ์ิ สิทธิ ์ถวาย
แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ในวนัน้ันอยา่กระทําการ
งานใดๆ

เทศกาลสัปดาห์
9 ท่านทัง้หลายจงนับให้ครบเจ็ดสัปดาห์ จงตัง้ต้นนับให้

ครบเจ็ดสัปดาห์เริ ่มด ้วยวนัแรกท่ีท่านเอาเคียวเก่ียวข้าว
10 ท่านทัง้หลายจงถือเทศกาลสัปดาห์ถวายแด่พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน ด้วยการถวายตามใจสมัครจากมือ
ของท่าน ซ่ึงท่านจะถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
 ตามท่ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงอาํนวยพระพรแก่ 
ท่าน 11 ท่านจงปี ติ รา่เรงิต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
ของท่าน ทัง้ตั วท ่านและบุตรชายหญิงของท่าน ทัง้ทาสชาย
หญิงของท่าน ทัง้คนเลวีซ่ึงอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน
ทัง้คนต่างด้าว เด็กกําพรา้พ่อและแม่ม่ายซ่ึงอยู่ท่ามกลาง
ท่าน  ณ  สถานท่ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือก
ไว ้ให ้พระนามของพระองค์ประทั บท ่ี น่ัน 12 ท่านพึงจําไว้วา่
ท่านเคยเป็นทาสในอยีปิต์ ท่านพึงระวงัท่ีจะปฏิบั ติ ตามกฎ
เกณฑ์ เหล่าน้ี 

เทศกาลอยู ่เพิง 
13 ท่านจงถือเทศกาลอยูเ่พิงเจ็ดวนั เม่ือท่านเก็บรวบรวม

พืชผลของท่านจากลานนวดข้าวและจากบ่อยํ่าองุน่ของ
ท่านแล้ว 14 ในการเล้ียงน้ันท่านจงปี ติ  รา่เรงิ ทัง้ท่านและ
บุตรชายหญิงของท่าน และทาสชายหญิงของท่าน ทัง้คน
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เลวีและคนต่างด้าว ทัง้ เด็กกําพรา้พ่อและแม่ม่ายซ่ึงอยู่
ภายในประตู เมืองของท่าน 15 ท่านจงถือเทศกาลน้ันแด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเจ็ดวนั  ณ  สถานท่ี ซ่ึงพระ
เยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้ เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านจะทรงอาํนวยพระพรแก่พืชผลทัง้หลายของท่าน และ
แก่ผลงานทัง้สิ ้นที ่มือท่านกระทํา เพื่อวา่ท่านจะมี แต่ ความ
ปี ติ  ยนิดี 

บรรดาผู้ชายจะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าปีละสามครัง้
16 บรรดาผู้ชายทัง้ สิน้จะ ต้อง เข้ามา เฝ้าพระเยโฮวาห์

พระเจ้าของท่านปีละสามครัง้  ณ  สถานท่ี ซ่ึงพระองค์จะ
ทรง เลือก ไว้  คือ  ณ เทศกาล กิน ขนมปัง ไร ้เชื้อ เทศกาล
สัปดาห์ และ เทศกาล อยู ่เพิง อยา่ ให้ เขา ไป เฝ้า พระ เย โฮ
วาห์มือเปล่าๆ 17  ให ้ ทุ กคนถวายตามความสามารถของเขา
ตามส่วนพระพรท่ีพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย
ประทานแก่ ท่าน 

 ผู้ พิพากษาและเจ้าหน้าท่ี ต่างๆ 
18 ท่าน ทัง้ หลาย จง เลือก ตัง้ ผู้ พิพากษา และ เจ้า หน้าท่ี

ตามบรรดาประตูเมืองของท่าน ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านประทานแก่ ท่าน ตามตระกูลคนของท่าน  ให ้เขา
พิพากษาประชาชนตามความยุ ติ  ธรรม 19 ท่านอยา่กระทํา
ให้เสียความยุ ติ  ธรรม อยา่ลําเอยีง อยา่รบัสินบน เพราะวา่
สินบนทําให้ตาของคนมีปัญญามื ดม ัวไป และกลับคดีของ
คนชอบธรรมเสีย 20 ท่านจงติดตามความยุ ติ ธรรมเท่าน้ัน
เพื่อท่านจะมี ช ีวติและสืบมรดกในแผ่นดิน ซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน 21 ท่านทัง้หลายอยา่ปลูก
ต้นไม้ใดๆใช้เป็นเสารูปเคารพข้างแท่นบูชาพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านซ่ึงท่านจะสรา้งไว้ 22 และท่านอยา่ตัง้เสาศั 
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กด ิ ์สิทธิ ์เป็ นร ูปเคารพ ซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทรง
รงัเกียจ�

17
จงถวายเฉพาะสิ ่งด ี ท่ี สุดแด่ พระเจ้า 

1 �ท่านทัง้หลายอยา่นําววัผู้หรอืแกะท่ี มีตําหนิ หรอืความ
พิการใดๆเป็นเครือ่งบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
เพราะเป็นสิง่ ท่ี น่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน

จงเอาหนิขวา้งคนไหว ้รู ปเคารพเสียให ้ตาย 
2 ภายใน ประตู เมือง ใดๆ ของ ท่าน ทัง้ หลาย ซ่ึง พระ เย

โฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน น้ัน ถ้าพบวา่ ใน
ท่ามกลางพวกท่านมีชายหรอืหญิงคนใดกระทําความชัว่
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน โดย
ละเมิด พันธ สัญญา ของ พระองค์ 3 และ ไป ปรน นิบั ติ พระ
อื่น และนมัสการพระเหล่าน้ัน หรอืดวงอาทิตย์  ดวงจันทร ์
หร ืออ ัน ใด ท่ี เป็น บรวิาร ท้องฟ้า ซ่ึง ข้าพเจ้า ได้ หา้ม ไว้ 4  
มี คน มาบ อก ท่าน แล้ว และ ท่าน ก็ ได้ยนิ และ ได้ สอบถาม
อยา่งขะมักเขม้น และดู เถิด ถ้าเป็นความจรงิและเป็นเรือ่ง
แน่นอนวา่  สิ ่ง ท่ี น่าสะอดิสะเอยีน น้ั นม ีคนกระทํา กันใน
อสิราเอล 5 ท่านจงนําชายหรอืหญิงผู้กระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยน้ัน
มาท่ี ประตูเมือง และท่านจงเอาหนิขวา้งชายหรอืหญิงน้ัน
เสียให ้ตาย 6  ผู้  ท่ี  ถู กกล่าวโทษถึงตายน้ัน  ให ้ มี พยานสองหรอื
สามปากยนืย ันว ่าผู้น้ั นม ี ความผิด จึงให้ปรบัโทษถึงตายได้
อยา่ลงโทษผูใ้ดถึงตายด้วยพยานปากเดียว 7  ผู้  ท่ี เป็นพยาน
ต้องลงมื อก ่อนในการทําโทษเขาถึงตาย ต่อไปคนทัง้ปวงจึง
รว่มมื อด ้วยกัน  ทัง้น้ี เพื่อท่านทัง้หลายจะกําจัดความชัว่เสีย
จากท่ามกลางท่าน
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จงให ้คนเลว ีซ่ึงเป็นปุโรหติพิพากษาเรือ่งต่างๆ
8 ถ้าคดีใดเกิดขึ้นเป็นเรือ่งยากท่ีจะตัดสินได้ วา่  เป็นคดี 

ฆ่าคนตายโดยเจตนาหรอืไม่  เป็นคดี  เก ่ี ยวด ้วยการเก่ียง
กรรมสิทธิ์ในทรพัย์  เป็นคดี  ทํารา้ยรา่งกาย  เป็นคดี ใดๆซ่ึง
โต้ แย ้ งก ันภายในประตูเมืองของท่าน ท่านจงลุกขึ้นพากัน
ไปยงัสถานท่ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือก
ไว้ 9 จงไปหาคนเลวี ซ่ึงเป็นปุโรหติ และไปหาผู้พิพากษา
ประจําการในสมัยน้ัน ท่านจงปรกึษาหาร ือก ับเขา และเขา
จะชีแ้จงใหท่้านทราบถึงคําตัดสิน 10  แล ้ วท ่านจงกระทํา
ตามคําแนะนําซ่ึงเขาชีแ้จงแก่ ท่าน จากสถานท่ีซ่ึงพระเย
โฮวาห์ทรงเลือกน้ัน และท่านจงระวงักระทําตามทุกสิง่ซ่ึง
เขาแนะนําท่าน 11 ท่านจงกระทําตามคําแนะนําจากพระ
ราชบัญญั ติ ซ่ึงเขาให ้แก่  ท่าน และกระทําตามคําตัดสินซ่ึง
เขาได้สัง่ท่าน ท่านทัง้หลายอยา่หนัเหไปจากคําตัดสินซ่ึง
เขาชีแ้จงแก่ ท่าน อยา่หนัไปทางขวามือหรอืซ้ายมือ 12  ผู้ ใด
ท่ีบังอาจมิ ได้ กระทําตาม คือไม่ ได้ เชื่อฟังปุโรหติผู้ ท่ี ยนืปรน
นิบั ติ ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านท่ี น่ัน หรอื
เชื่อฟังผู้ พิพากษา  ผู้ น้ันต้องตาย  ทัง้น้ี เพื่อท่านทัง้หลายจะ
กําจัดความชัว่เสียจากอสิราเอล 13 และประชาชนทัง้หลาย
จะได้ยนิและยาํเกรง และมิ ได้ ขัดขืนต่อไปอกี

การเลือกกษั ตร ิยสํ์าหรบัคนอสิราเอล
14 เม่ือท่านมาถึงแผ่นดิ นที พ่ระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน

ประทานแก่ ท่าน และท่านถือกรรมสิทธิอ์าศัยอยูใ่นแผ่นดิน
น้ัน  แล ้ วท ่านจะกล่าววา่ �เราจะตัง้กษั ตร ิย ์ไว ้เหนือเรา
เหมือนประชาชาติอื่นซ่ึงอยู่รอบเรา� 15  ก็ จงตัง้ผู้ ซ่ึงพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว ้ให ้เป็นกษั ตร ิย์เหนือ
ท่าน คือตัง้ผู้ หน ่ึงผู้ใดในพวกพี่น้องของท่านให้เป็นกษั ตร ิ
ย์เหนือท่าน ท่านอยา่ตัง้คนต่างด้าวซ่ึ งม ิ ใช ่ พี่ น้องของท่าน
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ให ้อยู ่เหนือท่าน 16  แต่ วา่อยา่ให ้ผู้ น้ั นม ีม้าของตนเองมาก
เกินไป หรอืเป็นเหตุ ให ้ประชาชนกลับไปอยีปิต์เพื่อจะมีม้า
มากๆ เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสักั บท ่านทัง้หลายแล้ วว ่า � 
เจ้ าทัง้หลายจะไม่ ได้  กล ับไปทางน้ั นอ ีกเลย� 17 และอยา่ให ้
ผู้ น้ั นม ภีรรยามาก เกรงวา่จิตใจของเขาจะหนัเหไปเสีย หรอื
อยา่ให ้มี เง ินม ีทองเป็นของตนอยา่งมากมาย 18 เม่ือผู้น้ันน่ั 
งบ ัลลั งก ์ในราชอาณาจั กร  ก็  ให ้ ผู้ น้ันคัดลอกพระราชบัญญั 
ติ  น้ี  ไว ้ในหนังสือเพื่อประโยชน์ แก่  ตนเอง จากหนังสือซ่ึงอยู่
ตรงหน้าพวกปุโรหติท่ีเป็นคนเลวี 19  ให ้ พระราชบัญญัติ น้ัน
อยู่กับผู้ น้ัน และให้เขาอา่นอยู่เสมอตลอดชวีติของตน เพื่อ
เขาจะได้ เรยีนรู ้ ท่ี จะยาํเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา
โดยรกัษาบรรดาถ้อยคําในพระราชบัญญั ติ  น้ี และกฎเกณฑ์ 
เหล่าน้ี และกระทําตาม 20 เพื่อวา่จิตใจของเขาจะมิ ได้ พอง
ขึ้นสูงกวา่พี่น้องของตน และเพื่อเขาเองจะมิ ได้ หนัเหจาก
พระบัญญั ติ ไปทางขวามือหรอืทางซ้ายมือ เพื่อเขาจะได้
ปกครองราชอาณาจักรของเขาอยู ่ได้  นาน ทัง้ตนเองและลูก
หลานของตนในอสิราเอล�

18
มรดกสําหรบัคนเลวแีละพวกปุโรหติ

1 � คนเลว ีซ่ึงเป็นปุโรหติและตระกูลเลว ีทัง้หมด จะไม่ มี 
ส่วนแบ่งหรอืมรดกรว่มกับคนอสิราเอล เขาจะรบัประทาน
เครือ่งบูชาท่ีถวายด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์และส่วนท่ีตก
เป็นของพระองค์ 2 ฉะน้ันเขาจะไม่ มี มรดกในหมู่พวกพี่น้อง
ของเขา พระเยโฮวาหท์รงเป็นมรดกของเขา  ตามท่ี  พระองค์ 
ทรงสัญญาไว ้แก่ เขาแล้ วน ้ัน 3  ให ้ส่วนต่อไปน้ีเป็นส่วนท่ี ปุ 
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โรหติได้อนัตกจากประชาชน คือส่วนท่ี ได้ จากผู้ ท่ี ถวายสัตว
บู ชา  ไม่ วา่จะเป็ นว ัวผู้หรอืแกะ  ก็  ให ้เขามอบเน้ือสันขาหน้า
เน้ือแก้ มท ัง้สองข้าง และเน้ือท้องให ้แก่  ปุ โรหติ 4 ผลรุน่แรก
ของท่านคือ ผลข้าว ผลน้ําองุน่ ผลน้ํามัน และขนแกะรุน่
แรกท่ี ได้ จากแกะของท่าน จงมอบให ้แก่  ปุ โรหติ 5 เพราะวา่
พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านได้เลือกเขาจากตระกูลชนทัง้
สิน้ของท่าน  ให ้ยนืปรนนิบั ติ ในพระนามพระเยโฮวาห์ ทัง้
ตัวเขาและลูกหลานของเขาสืบต่ อก ันไปเป็นนิตย์ 6 ถ้าคน
เลวคีนใดมาจากประตูเมืองใดในอสิราเอลอนัเป็ นที ่ อยู ่ของ
เขา จะมายงัสถานท่ีซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงเลือกไว ้ก็  ให ้เขามา
ได้ตามใจปรารถนา 7  แล ้วเขาจะปรนนิบั ติ ในพระนามพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเขา เชน่เดียวกับบรรดาคนเลว ีพี่ น้อง
ของเขา  ผู้ ยนืปรนนิบั ติ ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์อยู ่ ท่ีน่ัน 
8  ให ้เขาได้ส่วนท่ีจะรบัประทานเท่าๆกัน นอกเหนือจากส่วน
ท่ีเขาได้ มาด ้วยการขายทรพัย ์สิ นของเขาเอง

คําตักเตือนเรือ่งการไหว ้รู ปเคารพ การเป็นคนทรง การ
เป็นพ่อมดแม่มดและการเป็นหมอดู

9 เม่ือ ท่าน ทัง้ หลาย เข้าไป ใน แผ่น ดิน ซ่ึง พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของ ท่าน ประทาน แก่ ท่าน ท่าน อยา่ เรยีน รู ้ท่ี จะ
กระทําตามสิง่ ท่ี น่าสะอดิสะเอยีนของประชาชาติ เหล่าน้ัน 
10 อยา่ให ้มี คนหน่ึงคนใดในหมู่พวกท่านซ่ึงให ้บุ ตรชายหร ื
อบ ุตรสาวของเขาลุยไฟ อยา่ให ้ผู้ ใดเป็นคนทํานาย เป็น
หมอดู เป็นหมอจับยามดู เหตุการณ์ หรอืเป็นนักวทิยาคม
11 เป็น หมอผี เป็น คนทรง เป็น พ่อ มด แม่ มด หรอื เป็น
หมอพราย 12 เพราะทุกคนท่ีกระทําสิง่เหล่าน้ียอ่มเป็ นที ่
สะอดิสะเอยีนแด่พระเยโฮวาห์ และด้วยเหตุจากการกระ
ทําท่ีน่าสะอดิสะเอยีนเหล่าน้ี พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน
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ทัง้หลายจึงทรงขับไล่เขาออกไปจากเบื้องหน้าท่าน 13 ท่าน
ทัง้หลายจงเป็นคนปราศจากตําหนิต่อพระพักตรพ์ระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าของท่าน 14 เพราะวา่ประชาชาติ เหล่าน้ี ซ่ึงท่าน
กําลังจะยดึครอง น้ันเชื่อ ฟังหมอดูและพวกโหร  แต่ ส่วน
ตั วท ่านน้ัน พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านไม่ทรงยนิยอม
ใหท่้านกระทําเชน่น้ัน

 คําพยากรณ์ ถึงพระเยซู ครสิต์  ผู้ เป็นผู้ พยากรณ์  ยิง่ใหญ่ 
15 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะโปรดให ้ผู้  พยากรณ์ 

อยา่งข้าพเจ้าน้ี เก ิดขึ้นในหมู่พวกท่านจากพี่น้องของท่าน
ท่านทัง้หลายจงเชื่อฟังเขา 16 อยา่ง ท่ี ท่านปรารถนาจาก
พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านท่ีโฮเรบในวนัประชุมเม่ือท่าน
กล่าววา่ �อยา่ให้ข้าพเจ้าได้ยนิพระสุรเสียงของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า หรอืได้ เห ็นเพลิงมห ึมานี ้ อ ีกเลย
เกรงวา่ข้าพเจ้าจะตายเสีย� 17 และพระเยโฮวาห์ตรสักับ
ข้าพเจ้าวา่ �ซ่ึงเขาพูดมาเชน่น้ั นก ็ ดี  อยู ่18 เราจะโปรดให้
บังเกิดผู้ พยากรณ์ อยา่งเจ้าในหมู่พวกพี่น้องของเขา และ
เราจะใส่ ถ้อยคําของเราในปากของเขา และเขาจะกล่าว
บรรดาสิง่ท่ีเราบัญชาเขาไวน้ั้นแก่ประชาชนทัง้หลาย 19 ต่อ
มาผู้ใดไม่เชื่อฟังถ้อยคําของเรา ซ่ึงผู้ พยากรณ์  กล ่าวในนาม
ของเรา เราจะกําหนดโทษผู้ น้ัน 

คําตักเตือนเรือ่งผู้ พยากรณ์  เท็จ (มธ 7:15-16)
20  แต่  ผู้  พยากรณ์ คนใดบังอาจกล่าวคําในนามของเราซ่ึง

เรามิ ได้ บัญชาให ้กล ่าวหรอืผู้น้ันกล่าวในนามของพระอื่น  
ผู้  พยากรณ์ น้ันต้องมีโทษถึงตาย� 21 และถ้าท่านนึกในใจ
วา่ �ทําอยา่งไรเราจึงจะรูพ้ระวจนะท่ีพระเยโฮวาหย์ ังม ิ ได้ 
ตร ัสน ้ันได้� 22 เม่ือผู้ พยากรณ์  กล ่าวคําในพระนามของพระ
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เยโฮวาห์ ถ้ามิ ได้ เป็นไปจรงิตามถ้อยคําของผู้ กล่าว ถ้อยคํา
น้ั นม ิ ได้ เป็นพระวจนะท่ีพระเยโฮวาห ์ตรสั  ผู้  พยากรณ์ น้ัน
บังอาจกล่าวเอง ท่านทัง้หลายอยา่เกรงกลัวเขาเลย�

19
เมืองล้ี ภัย 

1 �เม่ือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายทรงขจัด
บรรดา ประชาชาติ  ผู้ ซ่ึง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน
ประทาน แผ่น ดิน ของ เขา แก่ ท่าน และ ท่าน ทัง้ หลาย ยดึ
ครองและเข้าไปอาศัยอยู่ในหวัเมืองและในบ้านเรอืนของ
เขาเหล่า น้ัน 2 ท่านจงแยกเมืองไว้สามเมืองสําหรบัพวก
ท่านทัง้หลายในท่ามกลางแผ่นดิน ซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
ของท่านประทานแก่ท่านเป็นกรรมสิทธิ ์น้ัน 3 ท่านจงจัด
เตรยีมให ้มีทาง และจงแบ่งอาณาเขตแผ่นดิน ซ่ึงพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นกรรมสิทธิ์น้ัน
ออกเป็นสามส่ วน เพื่อวา่ผู้ใดท่ี ได้ ฆ่าคนแล้วจะหลบหนีไป
อยู่ในเมืองเหล่าน้ันได้ 4  ต่อไปน้ี เป็นเรือ่งของคนฆ่าคนผู้ ท่ี  
หนี ไปอยูใ่นเมืองเหล่าน้ันได้และรอดชวีติอยู่ คือผู้ใดท่ี ได้ ฆ่า
เพื่อนบ้านของตนโดยมิ ได้  เจตนา โดยมิ ได้  เกล ียดชงัเขาแต่ 
ก่อน 5  อาทิเชน่ ชายคนหน่ึงเข้าไปในป่าพรอ้มกับเพื่อนบ้าน
ของเขาเพื่อจะตัดไม้ เม่ือเขาเหวีย่งขวานเพื่อจะโค่นต้นไม้ 
ลง หวัขวานหลุดจากด้ามถูกเพื่อนบ้านของเขาและคนน้ั 
นก ็ ถึงตาย  ก็  ให ้เขาหนีไปยงัเมืองเหล่าน้ีเมืองใดเมืองหน่ึง
และรอดตายได้ 6 ด้วยเกรงวา่ ผู้อาฆาตโลหติ กําลังโกรธ
จัดจะไล่ตามชายผู้ฆ่าคนคนน้ันทัน เพราะหนทางไกลแล้ว
ฆ่าเขาเสีย  แม้ว ่าชายผู้น้ันไม่ มี โทษถึงตาย เพราะเขามิ ได้  
เกล ียดชงัเพื่อนบ้านของเขาแต่ ก่อน 7 เพราะฉะน้ันข้าพเจ้า
จึ งบ ัญชาท่านวา่  ให ้ท่านจัดแยกหวัเมืองไว้สามหวัเมือง
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8 และ ถ้า พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ขยาย อาณาเขต
ของท่าน  ดังท่ี  พระองค์  ได้ ทรงปฏิญาณไวกั้บบรรพบุรุษของ
ท่าน และประทานแผ่น ดินทัง้ สิน้ ซ่ึงพระองค์ทรง สัญญา
จะประทานแก่บรรพบุรุษของท่านให ้แก่  ท่าน 9 ถ้าท่านได้
ระวงัท่ีจะรกัษาบัญญั ติ ทัง้หมดน้ีซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน
ในวนั น้ี โดยท่ี ท่านทัง้หลายรกัพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน และดําเนินอยู่ ในพระมรรคาของพระองค์ เสมอ  แล ้ 
วท ่านจงเพิม่หวัเมืองอกีสามหวัเมืองนอกจากสามหวัเมือง
เหล่าน้ัน 10 ด้วยเกรงวา่โลหติท่ี ไร ้ความผิดจะตกในแผ่นดิน
ของท่าน ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน
เป็นมรดก และท่านทัง้หลายจึงต้องรบัผิดชอบโลห ิตน ้ัน 11  
แต่ ถ้าผู้ใดเกลียดชงัเพื่อนบ้านของตน และซุ่มคอยดักเขา
อยู่และได้ลอบตีเขาถึงแก่ ความตาย  แล ้วชายผู้น้ั นก ็ หนี  เข ้า
ไปในหวัเมืองเหล่าน้ันเมืองใดเมืองหน่ึง 12  แล ้วพวกผู้ ใหญ่ 
ในเมืองของชายผู้น้ันจะส่งคนให้ไปรบัตัวชายผู้น้ันมาจาก
ท่ี น่ัน และส่งตัวเขาไว้ในมือผู้อาฆาตโลหติ เพื่อเขาจะต้อง
ถูกโทษถึงตาย 13 อยา่ให ้นัยน์ ตาของท่านเมตตาสงสารเขา
เลย  แต่ ท่านจงกําจัดความผิดอนัเน่ืองจากโลหติท่ี ไร ้ความ
ผิดน้ันให ้สิ ้นไปจากอสิราเอล เพื่อท่านทัง้หลายจะได้ไปดี 
มาด ี

จงรกัษาเสาเขตของเพื่อนบ้านของตน
14 ในเรือ่งมรดกซ่ึงท่านจะรบัในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์

พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นกรรมสิทธิ ์น้ัน ท่าน
อยา่ยา้ยเสาเขตของเพื่อนบ้านของท่าน ซ่ึงคนโบราณได้ปัก
ไว้

การพิพากษาพยานเท็จ
15 อยา่ให้พยานปากเดียวยนืยนักล่าวโทษผู้ หน ่ึงผู้ ใด  ไม่ 

วา่ในเรือ่งความชัว่ชา้ หรอืในเรือ่งความผิดใดๆ ซ่ึงเขาได้
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กระทําผิดไป  แต่ ต้องมีพยานสองหรอืสามปาก คําพยาน
น้ันจึงจะเป็ นที ่ เชื่อถือได้ 16 ถ้ามีพยานเท็จกล่าวปรกัปราํ
ความผิดของคนหน่ึงคนใด 17  ก็  ให ้ทัง้สองฝ่ายท่ี ต่อสู้  คดี 
กันน้ันเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ ต่อหน้าปุโรหติและผู้พิพากษา
ซ่ึงประจําหน้าท่ี อยู ่ในกาลน้ันๆ 18พวกผูพ้ิพากษาจะอุตส่าห ์
ไต่สวน และดู เถิด ถ้าพยานน้ันเป็นพยานเท็จกล่าวปรกัปราํ
พี่น้องของตนเป็นความเท็จ 19 ท่านจงกระทําต่อพยานคน
น้ันดังท่ีเขาตัง้ใจจะกระทําแก่ พี่ น้องของตน  ดังน้ี แหละท่าน
จะกําจัดความชัว่จากท่ามกลางท่านเสีย 20คนอื่นๆจะได้ยนิ
ได้ฟังและยาํเกรงไม่กระทําผิดเชน่น้ันท่ามกลางพวกท่าน
ทัง้หลายอกี 21 อยา่ให ้นัยน์ ตาของท่านเมตตาสงสาร ควร
ให ้ช ีวติแทนชวีติ ตาแทนตา ฟันแทนฟัน มือแทนมือ  เท ้า
แทนเท้า�

20
กฎต่างๆเรือ่งสงคราม

1�เม่ือท่านทัง้หลายจะยกไปทําสงครามกับพวกศั ตรู ของ
ท่าน  เห ็ นม ้า รถรบ และกองทัพมากมายใหญ่โตกวา่ของ
ท่าน ท่านอยา่กลัวเขาเลย เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทรงสถิตอยูกั่ บท ่าน  ผู้ ทรงนําท่านขึ้นมาจากแผ่นดิ 
นอ ียปิต์ 2 และเม่ือใกล้จะรบกัน  ปุ โรหติจะออกมาอยู่ข้าง
หน้าและกล่าวแก่ ประชาชน 3และจะกล่าววา่ � โอ  อสิราเอล 
จงฟังเถิด  วนัน้ี ท่านมาใกล้ จะสู้รบกับศั ตรู ของท่าน อยา่
ให้ใจของท่านทัง้หลายว ิตก อยา่กลัวหรอืหวาดหวัน่ หรอื
ครั ่นคร ้ามต่อ ศั ตรู  เลย 4 เพราะวา่พระ เยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านเสด็จไปกั บท ่าน ทรงต่อสู้ ศัตรู ของท่านเพื่อท่าน
จะประทานชยัชนะแก่ ท่าน � 5  แล ้วนายทหารจะพู ดก ับ
ประชาชนวา่ �ใครท่ีสรา้งบ้านใหม่ และยงัไม่ ได้  ทําพิธ ีถวาย
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บ้านน้ัน  ให ้ ผู้ น้ันกลับไปบ้านของตน เกรงวา่เขาจะตายเสีย
ในสงคราม และคนอื่นจะถวายบ้านน้ัน 6 ใครท่ีปลูกสวน
องุน่และย ังม ิ ได้ รบัประทานผลจากสวนองุน่ น้ัน  ให ้ ผู้ น้ัน
กลับไปบ้าน เกรงวา่เขาจะตายเสียในสงคราม และคนอื่น
จะรบัประทานผลองุน่น้ัน 7  ผู้ ใดท่ีหมัน้หญิงไว้เป็นภรรยา
แล้ว  แต่ ยงัไม่ ได้  แต่ งงานกัน  ให ้ ผู้ น้ันกลับไปบ้านของตน
เกรงวา่ เขาจะตายเสียในสงคราม และชายอื่นจะได้นาง
ไปเสีย� 8 และนายทหารจะพู ดก ับประชาชนต่อไปอ ีกวา่ 
� ผู้ ใดท่ี อยู ่ ท่ี น่ี  มี  จิ ตใจกลัวและว ิตก  ให ้ ผู้ น้ันกลับไปบ้าน
ของตนเสีย เกรงวา่จิตใจพี่น้องของเขาจะละลายไปเหมือน
กับจิตใจของเขา� 9 เม่ือนายทหารพู ดก ับประชาชนจบลง
แล้ว  ก็  ให ้เลือกตัง้ ผู้บังคับบัญชากองต่างๆให้ เป็นหวัหน้า
ประชาชน 10 เม่ือพวกท่านเข้าไปใกล้เมืองซ่ึงท่านจะไปสู้รบ
น้ัน จงเสนอหลักสันติภาพแก่เมืองน้ั นก ่อน 11 ถ้าเขาตอบ
ท่านอยา่งสันติและเปิดประตูเมืองให ้แก่  ท่าน  ก็  ให ้ประชาชน
ทัง้ปวงท่ีพบอยู่ในเมืองน้ันทํางานโยธาให ้แก่ ท่านและปรน
นิบั ติ  ท่าน 12 ถ้าเมืองน้ันไม่รว่มสันติกั บท ่าน  แต่  กล ับออก
มารบ  ก็  ให ้ท่านเข้าล้อมตีเมืองน้ันได้ 13 เม่ือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าประทานเมืองน้ันไว้ในมือท่านแล้ว ท่านจงฆ่าชาย
ทุกคนเสีย ด้วยคมดาบ 14  แต่  ผู้ หญิงและเด็ก  สัตว ์และ
ทุกสิง่ ในเมือง น้ัน คือของ ท่ีรบิ ไว ้ทัง้หมด ท่านจงยดึ เอา
เป็นของตัว ท่านจงอิม่ใจในของท่ีรบิมาจากศั ตรู ของท่าน
ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน 15 ท่าน
ทัง้หลายจงกระทําเชน่น้ี แก่  ทุ  กห ัวเมืองท่ี อยู ่ไกลจากท่าน
ซ่ึงไม่ ใช ่หวัเมืองของประชาชาติ ใกล้ ๆ น้ี 16  แต่ ในหวัเมือง
ของชนชาติทัง้หลายน้ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ประทานแก่ท่านเป็นมรดก ท่านอยา่ไว ้ช ีวติสิง่ใดๆท่ีหายใจ
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ได้ เลย 17  แต่ จงทําลายเขาเสียให ้สิน้เชงิ คือคนฮติไทต์ คน
อาโมไรต์ คนคานาอนั คนเปรสิซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส  
ดังท่ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงบัญชาไว้ 18 เพื่อวา่
เขาจะมิ ได้ สอนท่านให้กระทําสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้
ของเขาซ่ึงเขาได้กระทําต่อพวกพระของเขา เพราะการก
ระทําเชน่น้ันเป็นการกระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน 19 เม่ือท่านล้อมหวัเมืองหน่ึงอยู ่ชา้นาน เพื่อจะสู้
รบเอาหวัเมืองน้ัน อยา่ใช้ขวานฟันทําลายต้นไม้ของเมือง
น้ันเสีย เพราะท่านทัง้หลายจะรบัประทานผลจากต้นไม้ น้ัน 
อยา่โค่นลงเพื่อใช้ในการล้อมเมืองน้ันเลย (เพราะต้นไม้ใน
ทุ่งนาเป็นชวีติมนษุย�์ 20 เฉพาะต้นไม้ ท่ี ท่านทราบวา่ไม่ ใช ้
เป็นอาหาร ท่านจะทําลายและโค่นลงก็ ได้ เพื่อจะใช้สรา้ง
เครือ่งล้อมเมืองซ่ึงสู้รบกั บท ่าน จนกวา่เมืองน้ันจะแตก�

21
การสอบสวนคดี ฆาตกรรม 

1 �ในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทาน
ให้ท่านเป็นกรรมสิทธิ ์น้ัน ถ้าพบศพคนท่ี ถู กฆ่าทิง้อยู ่กลาง
แจ้ง  ไม่ ทราบ วา่ ผู้ ใด ฆ่า เขา ตาย 2  ก็  ให ้พวก ผู้ ใหญ่ และ
ผู้พิพากษาของท่านออกมาวดัดูระยะทางถึงเมืองต่างๆท่ี 
อยู ่รอบๆศพผู้ตายน้ัน 3  แล ้วเมืองท่ี อยู ่ ใกล้  ท่ี สุ ดก ับศพผู้
ตายน้ัน  ให ้พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองน้ันนําววัตัวเมียตัวหน่ึงซ่ึง
ยงัไม่เคยใช ้งาน และยงัไม่เคยเทียมแอก 4 และให้พวกผู้ 
ใหญ่ ของเมืองน้ันนําววัเมียตั วน ้ันไปท่ีหุบเขาซ่ึ งม ีน้ําไหล
ซ่ึงไม่ มี ใครไถหรอืหวา่นเลย และให้หกัคอววัเมียท่ีหุบเขา
น้ัน 5 และปุโรหติผู้เป็นลูกหลานของเลวีจะต้องเข้ามาใกล้
ด้วย พระ เย โฮ วาห์พระเจ้า ของ ท่าน ได้ ทรง เลือก เขา ไว ้ให ้ 
ปรนนิบัติ  พระองค์ และให้อวยพรในพระนามของพระเยโฮ
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วาห์  ให ้การววิาทและการทํารา้ยทุกเรือ่งสิน้สุดลงด้วยคํา
ของปุโรหติเหล่าน้ี 6 และพวกผู้ ใหญ่  ทุ กคนของเมืองท่ี อยู ่ 
ใกล้  ท่ี สุดผู้ ถู กฆ่า น้ันจะล้างมือของเขาทัง้หลายเหนือววั
เมียซ่ึงถู กห ักคอท่ีในหุบเขาน้ัน 7 และเขาจะเป็นพยานวา่
�มือของเราทัง้หลายมิ ได้ กระทําให้ โลหติของชายผู้ น้ี  ตก 
และตาของเราทัง้หลายก็ มิได้ แลเหน็โลหติของเขาตก 8  
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลบมลทินบาปของประชาชน
ชาวอสิราเอลของพระองค์  ผู้ ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงไถ่ ไว ้ ขอ
อยา่ทรงถือโทษประชาชนชาวอสิราเอลของพระองค์เน่ือง
ด้วยโลหติท่ี ไร ้ ความผิด � และจะทรงอภัยโทษอนัเน่ืองจาก
โลห ิตน ้ี ให ้ แก่  เขา 9  ดังน้ี แหละท่านจะกําจัดความผิดอนั
เน่ืองจากโลหติท่ี ไร ้ความผิดน้ันเสียจากท่ามกลางท่าน เม่ือ
ท่านกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์

การแต่งงานกับเชลย จงรกัษาสิทธ ิบุ ตรหวัปี ไว ้
10 เม่ือท่านออกไปสู้รบกับศั ตรู ของท่าน และพระเยโฮ

วาหพ์ระเจ้าของท่านทรงมอบเขาไวใ้นมือของท่านแล้ว และ
ท่านจับเขามาเป็นเชลย 11 และท่านเหน็หญิงงามคนหน่ึง
ในหมู่เชลยน้ัน และปรารถนาอยากได้มาเป็นภรรยาของ
ท่าน 12 ท่านจงพาหญิงมาไว ้ท่ี เรอืนของท่าน  ให ้นางโกน
ศีรษะและตัดเล็บมือเสีย 13 และให้นางเปล้ืองเครือ่งแต่ง
กายอยา่งเชลยออกและให ้อยู ่ในเรอืนของท่าน  ให ้ ไว้ทุกข์ 
ถึ งบ ิดามารดาของนางหน่ึงเดือนเต็ม หลังจากน้ันท่านจึง
จะเข้าไปหานางและเป็นสามีของนางได้ และให้นางเป็น
ภรรยาของท่าน 14 ภายหลังถ้าท่านไม่พอใจนางน้ันเสียแล้ว
จงปล่อยนางไปตามแต่นางจะพอใจไปไหน อยา่ขายนางเอา
เงนิ อยา่กระทําใหน้างเป็นสินค้า เพราะท่านได้หยามเกียรติ
นางแล้ว 15 ถ้าชายคนหน่ึ งม ีภรรยาสองคน รกัคนหน่ึง ช ั
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งอ ีกคนหน่ึง ภรรยาทัง้สองคือทัง้คน ท่ีรกัและคนท่ีช ังก ็
กําเนิดบุตรด้วยกัน และบุตรชายหวัปีเป็นบุตรของภรรยา
คนท่ีตนชงั 16 เม่ือถึงวนัแบ่งทรพัย ์สิ นให ้แก่  บุ ตรชายเป็น
มรดกน้ัน อยา่ให้เขากระทําแก่ บุ ตรชายของภรรยาคนท่ีตน
รกัน้ันอยา่งกับเป็นบุตรหวัปี แทนบุตรชายของภรรยาท่ีตน
ชงั ซ่ึงเป็นบุตรหวัปี 17  แต่ เขาต้องยอมรบับุตรหวัปีคื อบ ุตร
ชายของภรรยาคนท่ีตนชงั โดยแบ่งข้าวของให ้แก่  บุ ตรหวัปี 
สองเท่า เพราะวา่คนน้ีเป็นต้นกําลังของบิดา  สิทธ ิของบุตร
หวัปีเป็นของเขา

 บุ ตรชายท่ีด้ือและไม่ อยูใ่นโอวาท 
18 ถ้าชายคนใดมี บุ ตรชายท่ีด้ือและไม่ อยู่ในโอวาท  ไม่ 

เชื่อฟังเสียงของบิดาของตน หรอืเสียงของมารดาของตน
 แม้ว ่าบิดามารดาจะได้ ตี  สอน เขาก็ ไม่ ยอมฟัง 19  ให ้ บิ ดา
มารดาจับตัวเขาให้ออกมาหาพวกผู้ ใหญ่ ของเมืองน้ัน  ณ  
ประตู เมืองท่ีเขาอาศัยอยู่ 20 และเขาจะพู ดก ับพวกผู้ ใหญ่ 
ของเมืองน้ั นว ่า � บุ ตรชายของเราคนน้ีเป็นคนด้ื อด ึงและ
ไม่ อยู่ ในโอวาท  ไม่ เชื่อ ฟัง เสียงเรา เป็นคนตะกละและขี้ 
เมา � 21  แล ้วบรรดาผู้ชายในเมืองน้ันจะเอาหนิขวา้งเขา
ให ้ตาย ดังน้ันท่านจะได้กําจัดความชัว่เสียจากท่ามกลาง
ท่าน คนอสิราเอลทัง้ปวงจะได้ยนิและยาํเกรง 22 ถ้าคนใด
ได้กระทําความผิดอ ันม โีทษถึงตาย และเขาถูกประหารชวีติ
และแขวนเขาไว ้ท่ี  ต้นไม้ 23 อยา่ให้ศพค้างอยู ่ท่ี  ต้นไม้  ข้าม
คืน ท่านจงฝังเขาเสียในวนัเดียวกันน้ัน (ด้วยวา่ผู้ ท่ี ต้องถูก
แขวนไวบ้นต้นไม้ ก็ ต้องถูกสาปแชง่โดยพระเจ้า� ท่านอยา่
กระทําให ้แผ่ นดินของท่านซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน
ประทานแก่ท่านใหเ้ป็นมรดกน้ันเป็นมลทิน�
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22
ความรบัผิดชอบชว่ยเพื่อนบ้าน

1 �เม่ือท่านทัง้หลายเห ็นว ัวหรอืแกะของพี่น้องของท่าน
หลงมาอยา่น่ิงเฉยเสีย จงพาสัตว ์เหล่ าน้ันกลับไปให ้พี่ น้อง
ของท่าน 2 ถ้าบ้านเขาอยู ่ไม่  ใกล้ หรอืท่านไม่ รู ้จักตัวเขา จง
นําสัตว์น้ันมาไว ้ท่ี บ้านของท่านและให ้อยู ่กั บท ่านจนพี่น้อง
มาเท่ียวหา  แล ้ วท ่านจงมอบคืนให้เขาไป 3 ลาของพี่ น้อง
ท่านก็จงคืนให ้เหมือนกัน เส้ือผ้าของพี่น้องท่านก็จงคืนให ้
เหมือนกัน  สิ ่งใดของพี่น้องท่ีหายไป และท่ีท่านพบเข้าท่าน
จงคืนให ้เหมือนกัน ท่านอยา่น่ิงเฉยเสีย 4 ถ้าท่านเหน็ลา
หรอืววัของพี่ น้องล้มอยู่ตามทาง อยา่น่ิงเฉยเสีย ท่านจง
ชว่ยพยุงสัตว ์เหล่ าน้ันขึ้ นอ ีก

 วธิ ี แต่ งตั วท ่ี ถู กต้องสําหรบัชายและหญิง
5 อยา่ให ้ผู้ หญิงสวมใส่ สิ ่ง ท่ีเป็นของผู้ ชาย และอยา่ให ้

ผู้ ชายคนใดคนหน่ึงสวมใส่ เส้ือผ้าของ ผู้ หญิง เพราะ ทุก
คนท่ีกระทําเชน่น้ั นก ็เป็ นที ่สะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน 6 ถ้าท่านเผอญิไปพบรงันกอยูต่ามทาง บน
ต้นไม้หรอืพื้นดิน  มี ลูกนกหรอืไข่และแม่นกกกอยูบ่นลูกนก
หรอืไข่ น้ัน ท่านอยา่เอาแม่นกกั บลู กนกไป 7 ท่านจงปล่อย
แม่นกไปเสีย  แต่ ลูกนกน้ันท่านจะเอาไปเป็นของท่านก็ ได้ 
เพื่อท่านจะไปดี มาด ี และท่านจะมี อายุ  ยนืนาน 8 เม่ือท่าน
ก่อเรอืนใหม่ จงก่อขอบขึ้ นก ันไว ้ท่ี ดาดฟ้าหลังคา เพื่อท่าน
จะมิ ได้ นําโทษเน่ืองด้วยโลหติตกมาสู่เรอืนน้ัน เพราะมีคน
พลัดตกลงมาจากหลังคาตาย

 พระราชบัญญัติ ของโมเสสสอนเรือ่งการแยกออกจาก
ความชัว่
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9 อยา่ เอา เมล็ด พืช สอง ชนิด หวา่น ลง ใน สวน องุน่ ของ
ท่าน เกรงวา่ทัง้พืชผลท่ีท่านหวา่นและผลองุน่ของสวนน้ัน
เป็นมลทิน 10 ท่านอยา่เอาววัและลาเข้าเทียมไถด้วยกัน
11 ท่านอยา่สวมเครือ่งแต่งกายท่ี ทอด ้วยขนสัตว์ปนด้วย
ป่าน 12 ท่านจงทําพู่หอ้ยไว ้ท่ี  มุ  มท ้ังส่ีของชายเส้ือคลุมของ
ท่าน ซ่ึงท่านใชค้ลุมตัว

จงลงโทษผู้ชายท่ี กล ่าวรา้ยเรือ่งภรรยาท่ี ไร ้ ความผิด 
13 ถ้าชายคนใดได้ ภรรยา และได้ สมสู่  อยู ่กับนาง  แล ้ว

เกิดเกลียดชงันาง 14 และหาเหตุวา่หญิงน้ันประพฤติ สิ ่งน่า
อาย กระทําให้ชื่อเสียงของนางเสียหาย โดยกล่าววา่ �ข้า
รบัหญิงคนน้ีมาเป็นภรรยา ครัน้ข้า เข้าสมสู่ กับนางก็ เห ็ 
นว ่านางมิ ได้ เป็นพรหมจาร�ี 15  บิ ดาของหญิงสาวคนน้ัน
และมารดาจะต้องนําของสําคัญอนัเป็นพยานวา่ หญิงน้ัน
เป็นพรหมจารีมาให้พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองน้ั นที ่ ประตูเมือง 
16 และบิดาของหญิงสาวน้ันจะบอกกับพวกผู้ ใหญ่  วา่ �ข้า
ได้ยกลูกสาวของข้าให้เป็นภรรยาชายคนน้ี และเขากลับ
เกลียดชงั 17  ดู  เถิด ชายผู้ น้ี  หาเหตุ  กล ่าวติเตียนวา่ �ข้าพเจ้า
ไม่ เห ็ นว ่า บุตรสาวของท่านเป็นพรหมจาร ีเลย �  น่ี แหละ
เป็นของสําคัญวา่ลูกสาวของข้าเป็นหญิงพรหมจาร�ี  แล 
้วเขาจะคล่ีผ้า น้ันออกต่อหน้าพวกผู้ ใหญ่ ของเมืองน้ันให้
เป็นพยาน 18  ให ้พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองน้ันจับชายคนน้ันมา
เฆ่ียน 19 และปรบัเขาเป็นเงนิหน่ึงรอ้ยเชเขล และมอบเงนิ
น้ันให ้แก่  บิ ดาของหญิงสาว เพราะเขาทําให้หญิงพรหมจารี
อสิราเอลคนหน่ึงเสียชื่อ หญิงน้ันจะเป็นภรรยาของเขาต่อ
ไป เขาจะหยา่รา้งไม่ ได้ เลยตลอดชวีติ
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จงเอาหนิขวา้งคนผิดประเวณี ให ้ตายเสีย
20  แต่ ถ้าเรือ่ง น้ันเป็นความจรงิ และหาของสําคัญอนั

เป็นพยานวา่ หญิง น้ันเป็นพรหมจารีสําหรบัหญิงสาวน้ัน
ไม่ ได้ 21 เขาจะพาหญิงสาวน้ันออกมานอกประตูเรอืนบิดา
ของเธอ  แล ้วพวกผู้ชายในเมืองของเธอจะเอาหนิขวา้งเธอ
ให ้ตาย เพราะเธอได้กระทําความโง่เขลาในอสิราเอล คือ
เป็นหญิงโสเภณีในเรอืนของบิดา  ดังน้ี แหละท่านจะกําจัด
ความชัว่ออกจากท่ามกลางท่าน 22 ถ้าพบชายคนหน่ึงไป
รว่มกับภรรยาของคนอื่น ทัง้สองคน คือชายท่ีไปรว่มกับ
หญิงและหญิงคนน้ันจะต้องมีโทษถึงตาย  ดังน้ี แหละท่าน
จะกําจัดความชัว่จากอสิราเอล 23 ถ้ามีหญิงพรหมจารีคน
หน่ึงหมัน้ ไว้ กับสามี แล้ว และมีชายคนหน่ึงไปพบเธอใน
เมือง และได้รว่มกับเธอ 24 ท่านจงพาเขาทัง้สองออกไป
ยงัประตูเมืองน้ัน และท่านจงขวา้งเขาทัง้สองด้วยหนิให้
ตายเสีย หญิงสาวคนน้ันเพราะมิ ได้ รอ้งโวยวายขึ้นแม้วา่จะ
อยู่ในเมือง ชายคนน้ันเพราะวา่เขาได้หยามเกียรติภรรยา
ของเพื่อนบ้าน  ดังน้ี แหละท่านทัง้หลายจะขจัดความชัว่เสีย
จากท่ามกลางท่าน 25  แต่ ถ้าชายคนหน่ึงไปพบหญิงสาว
ท่ีคนอื่นหมัน้ไว ้แล ้ วท ่ีกลางทุ่ง ชายคนน้ันจับตัวหญิงคน
น้ันและได้รว่มกับเธอ เฉพาะผู้ชายคนท่ีรว่มกับเธอเท่าน้ัน
จะต้องมีโทษถึงตาย 26  แต่ ท่านอยา่ทําโทษหญิงสาวน้ัน
เลย ฝ่ายหญิงสาวน้ันไม่ มี ความผิดสิง่ใดท่ีจะต้องมีโทษถึง
ตาย เพราะคดีเรือ่งน้ี ก็ เหมือนกับคดีเรือ่งชายคนหน่ึงเข้า
ต่อสู้และฆ่าเพื่อนบ้านของตน 27 เพราะชายน้ันพบเธอท่ี
กลางทุ่ง  แม้ว ่าหญิงสาวท่ีเขาหมัน้ไวค้นน้ันจะรอ้งขอความ
ชว่ยเหลื อก ็ ไม่มี  ผู้ ใดมาชว่ยได้ 28 ถ้าชายคนหน่ึงพบหญิง
พรหมจารียงัไม่ มี คนหมัน้ เขาจึงจับตัวเธอและได้รว่มกับ



 หน ังสือพระราชบัญญั ติ 22:29 lxviii  หน ังสือพระราชบัญญั ติ 23:7

เธอมี ผู้รูเ้หน็ 29  แล ้วชายผู้ ท่ี  ได้ รว่มกับเธอน้ันจะต้องมอบ
เงนิหา้สิบเชเขลให ้แก่  บิ ดาของหญิงสาวคนน้ัน และเธอจะ
ตกเป็นภรรยาของเขา เพราะเขาได้หยามเกียรติ เธอ เขาจะ
หยา่รา้งเธอไม่ ได้ ตลอดชวีติของเขา 30 หา้มมิ ให ้ ผู้ ชายคนใด
เอาภรรยาของบิดามาเป็นภรรยาของตน และหา้มมิ ให ้เปิด
ผ้าของนางผู้เป็นของบิดา�

23
บางคนเข้าในชุ มน ุมชนของพระเยโฮวาห ์ไม่ได้ 

1 �ชาย คน ใด ได้ รบั บาด เจ็ บท ่ีลู กอ ัณฑะ หรอื อวยัวะ
สืบพันธุ ์ถู กตัดออก อยา่ให ้เข ้าในท่ีชุ มน ุมของพระเยโฮวาห์
2 หา้มลูกนอกกฎหมายเข้าในชุ มน ุมชนของพระเยโฮวาห์
อยา่ให้ลูกหลานของเขาเข้าในชุ มน ุมชนของพระเยโฮวาห์
จนถึงสิบชัว่อายุ คน 3 อยา่ให้คนอมัโมนหรอืคนโมอบัเข้าใน
ชุ มน ุมชนของพระเยโฮวาห์  บุ คคลท่ีเป็นลูกหลานของคน
ทัง้สองตระกู ลน ้ีหา้มเข้าในชุ มน ุมชนของพระเยโฮวาห์เลย
จนถึงสิบชัว่อายุ คน 4 เพราะวา่คนเหล่าน้ี มิได้ มาต้อนร ับท 
่านทัง้หลายตามทางด้วยขนมปังและน้ําเม่ือท่านออกจาก
อยีปิต์ และเพราะวา่เขาได้จ้างบาลาอมับุตรชายเบโอร์มา
จากเปโธร ์แห ่งเมโสโปเตเมียให้สาปแชง่ท่านทัง้หลาย 5  
อยา่งไรก็ดี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านมิ ได้ ฟังบาลาอมั  
แต่ พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทรงเปล่ียนคําสาปแชง่ให้
เป็นคําอวยพรท่าน เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ทรงรกัท่าน 6 ท่านอยา่เสรมิสันติภาพหรอืความเจรญิใหเ้ขา
ตลอดชวีติของท่านทัง้หลายเป็นนิตย์ 7 ท่านทัง้หลายอยา่
เกลียดคนเอโดม เพราะเขาเป็นพี่ น้องของท่าน ท่านอยา่
เกลียดคนอยีปิต์ เพราะท่านทัง้หลายเป็นคนต่างด้าวอยู่ใน
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แผ่นดินของเขาน้ัน 8 เด็กๆชัว่อายุ ท่ี สามซ่ึงเกิ ดก ับคนเหล่า
น้ี จะเข้ าในชุ มน ุมชนของพระเยโฮวาห ์ก็ได้ 

การชาํระตัว
9 เม่ือท่านออกไปสู้รบกับศั ตรู ของท่าน ท่านจงระวงัตัว

ให้พ้นจากสิ่งชั ่วท ุกอยา่ง 10 ถ้าคนใดในพวกท่านไม่สะอาด
ด้วยเหตุ การณ์  ท่ี  เก ิดขึ้นในเวลากลางคืน เขาต้องไปอยูน่อก
ค่าย อยา่ให้เขาเข้ามาในค่าย 11  แต่ เม่ือถึงเวลาเยน็แล้วให้
เขาอาบน้ําชาํระตัว และเม่ือดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาจะกลับ
เข้ามาในค่ายก็ ได้ 12 ท่านทัง้หลายต้องมี ท่ี ภายนอกค่าย
เพื่อจะออกไปถึงได้ 13 และท่านต้องมี ไม้ เส้ียมรวมไว้กับ
เครือ่งอาวุธ และเม่ือท่านน่ังลงในท่ีข้างนอกน้ัน ท่านจงใช ้
ไม้ ขุดหลุมไว้ และหนัไปกลบสิง่ปฏิ กู ลของท่านเสีย 14 เพราะ
วา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงดําเนินอยู่ท่ามกลาง
ค่ายของท่าน เพื่อจะชว่ยท่านให ้พ้น และมอบศั ตรู ของท่าน
ไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะน้ันค่ายของท่านต้องบร ิสุทธ ์ิ เพื่อ
พระองค์จะไม่ทอดพระเนตรสิง่โสโครกในหมู่พวกท่าน และ
เสด็จไปเสียจากท่าน

เรือ่งทาสท่ี หนี  ไป หา้มเป็นหญิงโสเภณี กะเทยหรอืเอา
ดอกเบี้ย

15 ถ้ามีทาสหนีจากนายของเขามาอยู่ กั บท ่าน อยา่จับ
ทาส น้ัน ไป ส่ง นาย ของ เขา 16 จง ให้ ทาส น้ัน อยู่ กั บท ่าน  
อยู ่ในหมู่พวกท่าน  ให ้ อยู ่ในท่ีซ่ึงเขาจะเลือกในประตูเมือง
หน่ึงประตูเมืองใดตามความพอใจของเขา อยา่กดขี่ข่มเหง
เขาเลย 17  ผู้ หญิงชาวอสิราเอลน้ัน อยา่ให้คนหน่ึงคนใด
เป็นหญิงโสเภณี อยา่ให ้บุ ตรชายอสิราเอลคนหน่ึงคนใด
เป็น กะเทย 18 ท่าน อยา่ นํา ค่า จ้าง ของ หญิง โสเภณี หรอื
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ค่าซ้ือขายสุนัข มาในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านเพื่อกระทําตามคําสัตย์ปฏิญาณใดๆ เพราะของ
ทัง้สองอยา่งน้ีเป็นสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน 19 ท่านอยา่ให ้พี่ น้องของท่านยมืเงนิเพื่อ
เอาดอกเบี้ย  ไม่ วา่ดอกเบี้ยเง ินก ู้ หรอืดอกเบี้ยเครือ่งบร ิโภค 
หรอืดอกเบี้ยของสิง่ใดๆท่ี ให ้ยมืเพื่อเอาดอกเบี้ย 20 ท่านจะ
ให้คนต่างด้าวยมืเพื่อเอาดอกเบี้ ยก ็ ได้  แต่ สําหรบัพี่ น้อง
ของท่าน ท่านอยา่ให้ยมืเพื่อเอาดอกเบี้ย เพื่อพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านจะทรงอาํนวยพระพรแก่ท่านในทุกสิง่ซ่ึ งม 
ือท่านกระทําในแผ่นดิน ซ่ึงท่านกําลังจะเข้าไปยดึครองน้ัน
21 เม่ือท่านปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่าน
อยา่ละเลยไม่ทําตามคําปฏิญาณน้ัน เพราะวา่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านจะทรงเรยีกเอาจากท่านเป็นแน่ และท่าน
จะมี บาป 22  แต่ ถ้าท่านงดไม่ ปฏิญาณ ท่านก็จะไม่ มี  บาป 
23 ท่านจงระวงัท่ีจะกระทําตามถ้อยคําท่ีผ่านออกมาจากรมิ
ฝีปากของท่าน  ตามท่ี ท่านได้ สม ัครใจปฏิญาณต่อพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน ซ่ึงท่านสัญญาด้วยปากของท่านแล้ว
24 เม่ือท่านเข้าไปในสวนองุน่แหง่เพื่อนบ้านของท่าน ท่าน
จะรบัประทานผลองุน่ให้อิม่หนําตามท่ีท่านปรารถนาก็ ได้  
แต่ อยา่ใส่ในภาชนะของท่านไป 25 เม่ือท่านเข้าไปในนาของ
เพื่อนบ้านของท่าน ท่านจะเอามือเด็ดรวงข้าวมาก็ ได้  แต่ 
ท่านจะใชเ้คียวเก่ียวข้าวของเพื่อนบ้านของท่านไม่ ได้ �

24
 พระราชบัญญัติ ของโมเสสอนญุาตใหห้ยา่กัน

1 �เม่ือชายคนใดคนหน่ึ งม ีภรรยาแต่งงานอยู่กินด้วยกั 
นก ับนาง และต่อมานางไม่เป็ นที ่ชอบในสายตาของสามี
เพราะเขาพบสิง่มลทินในตัวนาง  ก็  ให ้เขาทําหนังสือหยา่ใส่
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มือนาง  แล ้วไล่ออกจากเรอืนไป 2 และนางก็ออกจากเรอืน
ไปเสีย และถ้านางไปเป็นภรรยาของชายอกีคนหน่ึง 3 และ
สามีคนหลังน้ีชงันางจึงทําหนังสือหยา่ใส่มือนางแล้วไล่นาง
ออกจากเรอืน หรอืสามีคนหลังน้ี ท่ี  ได้ นางเป็นภรรยาถึงแก่ 
ความตาย 4  สามี คนเดิ มท ี่ ได้  ไล่ นางไปน้ันจะรบันางหลังจาก
ท่ีนางเป็นมลทินแล้วกลับมาเป็นภรรยาอกีไม่ ได้ เพราะเป็น
สิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ท่านทัง้
หลายอยา่กระทําให ้แผ่ นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านประทานแก่ท่านใหเ้ป็นมรดกน้ั นม ี บาป 

กฎต่างๆเรือ่งชวีติประจําวนั การเป็นเพื่อนบ้านท่ี ดี และ
การชว่ยเหลือคนอื่น

5 เม่ือชายคนใดมีภรรยาใหม่ ๆ  อยา่ให ้ผู้ น้ันต้องไปทัพ
หรอืทําราชการอยา่งใด  ให ้เขาอยู่บ้านปี หน ่ึงเพื่อเขาจะให้
ภรรยาซ่ึงเขาได้ มาน ้ั นม ี ความสุข 6 อยา่ให ้ผู้ ใดยดึโม่หรอื
หนิโม่ลูกปฏิญาณไว้เป็นประกัน เพราะสิง่ท่ียดึเป็นประกัน
น้ันเขาใช้เล้ียงชพีของเขา 7 ถ้าชายคนใดถูกเขาจับได้วา่
ได้ลักพี่ น้องคนอสิราเอลคนหน่ึงคนใดไปใช้เป็นทาสหรอื
ขายเสีย ขโมยคนน้ันจะต้องมีโทษถึงตาย  ดังน้ี แหละท่าน
จะกําจัดความชัว่เสียจากท่ามกลางท่าน 8 ท่านทัง้หลายจง
ระวงัเรือ่งโรคเรือ้น จงระวงัท่ีจะกระทําตามคําชีแ้จงของ
ปุโรหติคนเลวี  ดังท่ี ข้าพเจ้าได้บัญชาเขาไว้ ท่านจงระวงัท่ีจะ
ทําตามอยา่งน้ัน 9 จงระลึกถึงเรือ่งท่ีพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านกระทําแก่ มิ เรยีมตามทาง เม่ือท่านทัง้หลายออก
จากอยีปิต์ แล้ว 10 เม่ือท่านทัง้หลายให ้พี่ น้องขอย ืมสิ ่งใด
อยา่เข้าไปในเรอืนของเขาและเอาสิง่ ท่ี เขาใช้ เป็นประกัน
11 ท่านจงยนือยู ่ภายนอก และคนท่ีย ืมน ้ันจะนําของประกัน
ออกมาให้ ท่านเอง 12 ถ้าเขาเป็นคนยากจน อยา่เอาของ
ประกันน้ันเก็บไว้จนข้ามคืน 13 เม่ือดวงอาทิตย์ตกท่านจง
เอาของประกันน้ันมาคืนให ้เขา เพื่อ เขาจะมีของคลุมตัว
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เม่ือเวลานอน และอวยพรแก่ ท่าน  น่ี จะเป็นความชอบธรรม
แก่ ท่าน  เฉพาะพระพักตร ์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
14 ท่านอยา่ข่มขีลู่กจ้างท่ีเป็นคนยากจนและขัดสน  ไม่ วา่เขา
จะเป็นพีน้่องของท่าน หรอืคนต่างด้าวอยูใ่นแผ่นดินภายใน
ประตูเมืองของท่าน 15 ท่านจงจ่ายเงนิค่าจ้างวนัน้ันให ้แก่  
เขา ก่อนดวงอาทิตย ์ตก เพราะเขาเป็นคนยากจน และมี
ใจจดจ่ออยู ่ท่ี ค่า จ้าง น้ัน ด้วยเกรงวา่เขาจะกล่าวหาท่าน
ต่อพระเยโฮวาห์ และจะเป็นความบาปแก่ ท่าน 16 อยา่ให ้บิ 
ดาต้องรบัโทษถึงตายแทนบุตรของตน หรอืให ้บุ ตรต้องรบั
โทษถึงตายแทนบิดาของตน  ให ้ ทุ กคนรบัโทษถึงตายเน่ือง
ด้วยบาปของคนน้ันเอง 17 ท่านทัง้หลายอยา่ให้เสียความยุ 
ติ ธรรมซ่ึงควรได้ แก่  คนต่างด้าว หรอืควรได้ แก่ ลูกกําพรา้
พ่อ และอยา่รบัเส้ือผ้าของแม่ม่ายไวเ้ป็นประกัน 18  แต่ ท่าน
พึงจําไว ้วา่ ท่านเคยเป็นทาสอยู่ในอยีปิต์ และพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านไถ่ท่านออกจากท่ี น่ัน เพราะฉะน้ันข้าพเจ้า
จึ งบ ัญชาท่านใหก้ระทําเชน่น้ี 19 เม่ือท่านเก่ียวข้าวในนาของ
ท่าน และลืมฟ่อนข้าวไว้ในนาฟ่อนหน่ึง อยา่กลับไปเอามา
เลย  ให ้เป็นของคนต่างด้าว ลูกกําพรา้พ่อและแม่ ม่าย เพื่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะอวยพระพรแก่กิจการทัง้
หลายแห ่งม ือของท่าน 20 เม่ือท่านฟาดต้นมะกอกเทศ ท่าน
อยา่เก็ บท ีกิ่ง่เดิมซ้ําครัง้ท่ี สอง  ให ้เหลือไวสํ้าหรบัคนต่างด้าว
ลูกกําพรา้พ่อและแม่ ม่าย 21 เม่ือท่านเก็บผลองุน่จากสวน
องุน่ของท่าน ท่านอยา่ไปเก็บเล็ มอ ีก จงเหลือไว้สําหรบัคน
ต่างด้าว ทัง้ลูกกําพรา้พ่อและแม่ ม่าย 22 ท่านจงจําไว ้วา่ 
ท่านเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดิ นอ ียปิต์ เพราะฉะน้ันข้าพเจ้า
จึ งบ ัญชาท่านใหก้ระทําเชน่น้ี�
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25
กฎต่างๆเรือ่งความสัมพันธกั์บคนอื่น

1 �ถ้า สอง คน เป็น ความ กัน ถึง โรง ศาล เม่ือ พวก ผู้
พิพากษาพิจารณาความของเขาทัง้สองแล้ว และประกาศ
ความบร ิสุทธ ์ิของฝ่ายถูก และกล่าวโทษฝ่ายผิด 2 ถ้าผู้ผิด
สมควรถูกโบยก็ ให ้ ผู้ พิพากษาใหเ้ขานอนลง  แล ้วกําหนดให้
โบยต่อหน้ามากน้อยตามความผิดของผู้ น้ัน 3  ให ้โบยเขาส่ี สิ  
บท ี ก็ได้  แต่ อยา่ให ้เก ินน้ันไปเลย เกรงวา่ถ้าโบยเขาเกินน้ัน
 พี่ น้องของท่านก็เป็ นที ่ ดู  ถู กของท่าน 4 อยา่เอาตะกรา้ครอบ
ปากววั เม่ื อม ันกําลังนวดข้าวอยู่ 5 ถ้าพีน้่องอยู ่ด้วยกัน และ
คนหน่ึงตายเสียหามี บุ ตรไม่ ภรรยาของผู้ ท่ี ตายน้ันจะออก
ไปเป็นภรรยาของคนนอกไม่ ได้  ให ้ พี่ น้องของสามีนางเข้าไป
หานางและรบัหญิงน้ันมาเป็นภรรยา และทําหน้าท่ีของสามี 
แก่  นาง 6  บุ ตรหวัปี ท่ี  เก ิดมากับหญิงคนน้ันให้สืบชื่อพี่น้อง
คนท่ีตายไปน้ัน เพื่อชื่อของเขาจะมิ ได้ ลบไปจากอสิราเอล
7 ถ้าชายคนน้ันไม่ ประสงค์ จะรบัภรรยาของพี่น้องของเขา  
ก็  ให ้ภรรยาของพี่น้องของเขาไปหาพวกผู้ ใหญ่  ท่ี  ประตู เมือง
และกล่าววา่ � พี่ น้องของสามี ดิ ฉันไม่ยอมสืบชื่อของพี่น้อง
ของเขาในอสิราเอล เขาไม่ยอมรบัหน้าท่ีของสามีของดิ ฉัน 
� 8  แล ้วพวกผู้ ใหญ่ ของเมืองน้ันจะเรยีกชายคนน้ันมาพู 
ดก ับเขา ถ้าเขายงัยนืยนัโดยกล่าววา่ �ข้าพเจ้าไม่ ประสงค์ 
จะรบันาง� 9  แล ้วนางน้ันจะเข้าไปใกล้ชายคนน้ันต่อหน้า
พวกผู้ ใหญ่ ดึงเอารองเท้าของชายคนน้ันออกมาข้างหน่ึง
และถ่ มน ้ําลายรดหน้าชายน้ันแล้วกล่าววา่ �ต้องกระทํา
เชน่น้ีกับผู้ชายท่ี ไม่ ยอมสรา้งครอบครวัของพี่น้องของตน�
10 ในอสิราเอลเขาจะเรยีกชื่อครอบคร ัวน ้ี วา่ � วงศ์ วานท่ี
รองเท้าถู กด ึงออก� 11 ถ้าชายสองคนววิาททุบตีกันและ
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ภรรยาของชายคนหน่ึงเข้ามาใกล้จะชว่ยสามีของตนให้พ้น
จากมือของผู้ ท่ี  ตี และนางยื่ นม ือออกเค้นของลับของผู้ชาย
คนน้ัน 12 ท่านจงตั ดม ือของนางทิง้เสีย อยา่ให้ตาของท่าน
สงสารนางเลย 13 ท่านอยา่มีลูกตุ้มสําหรบัตาชัง่ต่างกันไว้
ในถุง อนัหน่ึงหนั กอ ันหน่ึงเบา 14 ในเรอืนของท่านอยา่ให ้
มี เครือ่งตวงสองชนิด  ใหญ่ อนัหน่ึงเล็ กอ ันหน่ึง 15 ท่านจง
มีลูกตุ้ มอ ันสมบู รณ ์และเท่ียงตรงและมีถังตวงอนัสมบู รณ 
์และเท่ียงตรง เพื่อวา่วนัคืนของท่านจะยนืนานในแผ่นดิน
ซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน 16 เพราะ
วา่ทุกคนท่ีกระทําสิง่เหล่าน้ัน และทุกคนท่ีกระทําสิง่ต่างๆ
อยา่งไม่ชอบธรรมก็เป็นผู้ ท่ี น่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าของท่าน

การทําลายคนอามาเลข
17 จงระลึกถึงการท่ีคนอามาเลขกระทําแก่ท่านทัง้หลาย

ตามทางท่ีท่านออกจากอยีปิต์ 18 เขาได้ออกมาพบท่านตาม
ทาง และโจมตีพวกท่ี อยู ่ รัง้ท้าย คือบรรดาคนท่ีออ่นกําลัง
ท่ี อยู ่ รัง้ ท้าย เม่ือท่านออ่นเพลียเม่ือยล้า เขามิ ได้ ยาํเกรง
พระเจ้า 19 เพราะฉะน้ันเม่ือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ประทานให้ท่านหยุดพักจากบรรดาศั ตรู  ท่ีอยู ่รอบข้างแล้ว
ในแผ่นดิ นที ่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน
เป็นมรดกให้เป็นกรรมสิทธิ ์น้ัน ท่านทัง้หลายจงทําลายล้าง
คนอามาเลขเสียจากความทรงจําภายใต้ ฟ้า ท่านทัง้หลาย
อยา่ลืมเสีย�

26
การถวายผลรุน่แรก

1 �เม่ือท่านทัง้หลายเข้าไปในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดก และท่านเข้า
ยดึเป็นกรรมสิทธิ์ และอาศัยอยู่ในแผ่นดินน้ันแล้ว 2 ท่าน
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จงเอาผลแรกทัง้หมดจากดินซ่ึงท่านเก่ียวเก็บมาจากแผ่น
ดินของท่าน ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ 
ท่าน จงนําผลน้ันใส่ กระจาด นําไปยงั ท่ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้  เพื่อให ้พระนามของพระ
องค์ ประ ทั บท ่ี น่ัน 3 ท่าน จง ไป หา ปุโรหติ ผู้ ประจํา เวร อยู ่
ในเวลาน้ัน และกล่าวแก่เขาวา่ �ข้าพเจ้ายอมรบัในวนัน้ี 
แด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านวา่ ข้าพเจ้าได้ เข ้ามาใน
แผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษวา่จะ
ประทานแก่เราทัง้หลาย� 4  แล ้วปุโรหติจะรบักระจาดไป
จากมือของท่าน และวางไว ้ท่ี  หน ้าแท่นบูชาแหง่พระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าของท่าน 5 และท่านจงตอบสนองต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านวา่ � บิ ดาของข้าพระองค์เป็น
ชาวซีเรยีท่ีกําลังพินาศอยู่ ท่านลงไปในอยีปิต์และอาศัยอยู ่
ท่ี น่ั นม ี แต่ จํานวนน้อย  ท่ี น่ันท่านก็กลายเป็นประชาชาติ หน 
ึ่งใหญ่โตแข็งแรงและมีพลเมืองมาก 6 และชาวอยีปิต์ทํา
แก่เราอยา่งเลวทราม และข่มใจเรา และทําให้เราทํางาน
หนัก 7  แล ้วเม่ือเรารอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่
บรรพบุรุษของเรา พระเยโฮวาหท์รงสดับเสียงของเรา ทอด
พระเนตรความทุกข์ ใจของเรา การลําบากของเรา  การถู  
กบ ีบคัน้ของเรา 8 และพระเยโฮวาห์ทรงนําเราทัง้หลาย
ออกจากอยีปิต์ด้วยพระหตัถ์อนัทรงฤทธิแ์ละด้วยพระกรท่ี 
เหย ียดออก ด้วยความน่ากลัวยิง่ ด้วยหมายสําคัญและการ
มหศัจรรย ์ต่างๆ 9  พระองค์ ทรงนําเรามาท่ี น่ี และประทาน
แผ่นดินน้ี แก่  เรา เป็นแผ่นดิ นที ่ มีน ้ํานมและน้ําผึ้งไหลบ
รบูิ รณ ์ 10  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห ์เจ้าข้า  ดู  เถิด  บัดน้ี 
ข้าพระองค์ นํา ผล รุน่แรกมาจากแผ่น ดิน น้ัน ซ่ึงพระองค์
ประทานแก่ข้าพระองค์� และท่านจงวางสิง่ของน้ันต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และกราบนมัสการ
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ต่อ พระ พักตร์พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน 11 ท่าน จง
ปี ติ รา่ เร ิงด ้วย ของดี ทุ กสิ่ ง ซ่ึง พระ เย โฮ วาห์พระเจ้า ของ
ท่านประทานแก่ ท่าน  แก่ ครอบครวัของท่าน  แก่ ตั วท ่าน
เอง และ คน เลวี และ คน ต่างด้าว ท่ี อาศัย อยู่ ใน หมู่ พวก
ท่าน 12 เม่ือท่านถวายสิบชกัหน่ึงทัง้หลายจากผลไม้ของ
ท่านเสรจ็แล้วในปี ท่ี สามอนั เป็นปี สิ บชกัหน่ึง คือให ้สิ บ
ชกัหน่ึงน้ันแก่ คนเลว ีและคนต่างด้าว ลูกกําพรา้พ่อและ
แม่ ม่าย เพื่อ เขาจะได้รบัประทานให้อิม่หนําภายในประตู
เมืองของท่าน 13  แล ้ วท ่านจงทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านวา่ �ข้าพระองค์ยกส่วนศั กด ์ิ สิทธิ ์ออก
จากบ้านของข้าพระองค์ แล้ว และยิง่กวา่น้ันข้าพระองค์ ได้  
ให ้ แก่  คนเลว ีและคนต่างด้าว ลูกกําพรา้พ่อและแม่ ม่าย 
ตามพระบัญญั ติ ซ่ึงพระองค์ทรงบัญชาไว ้แก่ ข้าพระองค์ ทุ 
กประการ ข้าพระองค์ มิได้ ละเมิดพระบัญญั ติ ของพระองค์
ในข้อใดเลย และข้าพระองค์ มิได้ ลืมเลย 14 ข้าพระองค์ มิได้ 
รบัประทานสิบชกัหน่ึงเม่ือข้าพระองค์ ไว้ทุกข์ หรอืยกส่วน
ใดออกไปเม่ือข้าพระองค์เป็นมลทิน หร ืออ ุทิศส่วนใดเพื่อ
ผู้ ตาย  แต่ ข้าพระองค์ ได้ เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ได้ กระทําตามทุก
สิง่ ท่ี พระองค์ ทรง บัญชา ไว้ 15 ขอ พระองค์ ทอด พระเนตร
จากสถานประทับบร ิสุทธ ์ิของพระองค์คือจากสวรรค์ และ
ขอทรงอาํนวยพระพรแก่อสิราเอลประชาชนของพระองค์
และแก่ ท่ี  ดิ นซ่ึงพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ ทัง้หลาย  
ดังท่ี  พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของข้าพระองค์
เป็นแผ่นดิ นที ่ มีน ้ํานมและน้ําผึ้ง ไหลบรบูิ รณ ์� 16  วนั น้ี 
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงบัญชาท่าน  ให ้กระทํา
ตามกฎเกณฑ์และคําตัดสินเหล่า น้ี ฉะน้ันท่านจงระวงั ท่ี
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จะกระทําตามด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน 17 ในวนัน้ีท่านได้
ยอมรบัแล้ วว ่า พระเยโฮวาหเ์ป็นพระเจ้าของท่าน และท่าน
จะดําเนินตามพระมรรคาของพระองค์ และรกัษากฎเกณฑ์
พระบัญญั ติ และคําตัดสินของพระองค์ และจะเชื่อฟังพระ
สุรเสียงของพระองค์ 18 และในวนัน้ีพระเยโฮวาห์ทรงรบั
วา่ ท่านทัง้หลายเป็นชนชาติในกรรมสิทธิ์ของพระองค์  ดัง
ท่ี  พระองค์ ทรงสัญญาไว้กั บท ่าน และวา่ท่านจะรกัษาพระ
บัญญั ติ ทัง้ สิน้ของพระองค์ 19 และวา่พระองค์จะทรงตัง้
ท่านให้สูงเหนือบรรดาประชาชาติซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงสรา้ง
ในเรือ่งสรรเสรญิ ชื่อ เสียงและเกียรติ ยศ และวา่ ท่านจะ
เป็นชนชาติ ท่ี  บรสุิทธิ ์ แด่ พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน  ดังท่ี  
พระองค์ ตรสัแล้ว�

27
จงจารกึพระราชบัญญั ติ บนศิ ลาก ้อนใหญ่และตัง้ไว้บน

ภูเขาเอบาล
1 โมเสส และ พวก ผู้ ใหญ่ ของ คน อสิราเอล ได้ บัญชา

ประชาชนวา่ �จงรกัษาพระบัญญั ติ ทัง้สิน้ซ่ึงข้าพเจ้าบัญชา
ท่านทัง้หลายในวนัน้ี 2 ในว ันที ่ท่านทัง้หลายจะข้ามแม่น้ํา
จอรแ์ดนเข้า สู่ แผ่ นดิน ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ประทานแก่ ท่าน ท่านจงตัง้ศิ ลาก ้อนใหญ่ๆขึ้น เอาปูนโบก
เสีย 3  แล ้ วท ่านจงจารกึบรรดาถ้อยคําของพระราชบัญญั 
ติ  น้ี  ไว ้บนน้ัน เม่ือท่านข้ามไปเพื่อเข้าแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮ
วาห์พระเจ้า ของ ท่าน ประทาน แก่ ท่าน เป็น แผ่น ดิน ซ่ึ งม ี
น้ํานมและน้ําผึ้ง ไหลบรบูิ รณ ์  ดัง ท่ี พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แหง่บรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญาไว้กั บท ่าน 4 ฉะน้ัน
เม่ือท่านข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปแล้ว บนภูเขาเอบาลท่านจง
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ตัง้ศิลาเหล่าน้ีตามเรือ่งท่ีข้าพเจ้าบัญชาท่านในวนัน้ี  แล ้ว
จงโบกเสียด้วยปูน 5 และท่านจงสรา้งแท่นบูชาแด่พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านท่ี น่ัน เป็นแท่นศิ ลา อยา่ใช้เครือ่ง
มือเหล็กสกัดศิ ลาน ้ัน 6 ท่านจงสรา้งแท่นบูชาแด่พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านด้วยศิลาท่ี ไม่ ต้องตกแต่ง และท่านจง
ถวายเครือ่งเผาบูชาบนแท่นน้ันแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน 7 และท่านจงถวายสันติ บูชา และรบัประทานเสีย
ท่ี น่ัน และ ท่าน จง ปี ติ รา่เรงิ ต่อ พระ พักตร์พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าของท่าน 8 และท่านจงจารกึบรรดาถ้อยคําของพระ
ราชบัญญั ติ  น้ี บนศิ ลาน ้ันอยา่งชดัเจน�

การกล่าวถึงพระพรและคําสาปแชง่ต่างๆบนภูเขาเกร ิซิ 
มและภูเขาเอบาล

9 โมเสสและปุโรหติคนเลว ีได้  กล ่าวแก่คนอสิราเอลทัง้
หลายวา่ � โอ  อสิราเอล จง เงยีบและสดับตรบั ฟัง  วนั น้ี 
ท่าน ทัง้ หลาย ได้ เป็น ประชาชน ของ พระ เย โฮ วาห์พระเจ้า
ของท่าน 10 เพราะฉะน้ันท่านจงเชื่อ ฟังพระสุรเสียงของ
พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน คือรกัษาพระบัญญั ติ และกฎ
เกณฑ์ของพระองค์ ซ่ึงข้าพเจ้าบัญชาท่านไวใ้นวนัน้ี� 11 ใน
วนัเดียวกันน้ันโมเสสได้กําชบัประชาชนวา่ 12 �เม่ือท่านทัง้
หลายยกข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนน้ันแล้ว  ให ้คนต่อไปน้ียนืบน
ภูเขาเกร ิซิ มกล่าวคําอวยพรแก่ ประชาชน คือสิเมโอน  เลว ี 
ยู ดาห์ อสิสาคาร์ โยเซฟและเบนยามิน 13 และให้คนต่อไป
น้ียนืแชง่อยู่บนภูเขาเอบาล คือรู เบน กาด อาเชอร์ เศบู ลุ 
น ดานและนัฟทาลี 14 และให ้คนเลว ี กล ่าวประกาศแก่คน
อสิราเอลทัง้ปวงด้วยเสียงดังวา่ 15 � ผู้  ท่ี กระทํารูปเคารพเป็ 
นร ูปสลักหรอืรูปหล่อ ซ่ึงเป็นสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนต่อพระ
เยโฮวาห์ เป็นสิง่ท่ีทําด้วยฝีมือชา่ง และตัง้ไวใ้นท่ีลั บก ็ ให ้ ผู้ 
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น้ันถูกสาปแชง่�  ให ้ประชาชนทัง้ปวงตอบและกล่าววา่ �เอ
เมน� 16 � ผู้ ใดหมิน่ประมาทบิดาของตนหรอืมารดาของ
ตน  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่�  ให ้ประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �เอ
เมน� 17 � ผู้ ใดท่ียกัยา้ยเสาเขตของเพื่อนบ้าน  ให ้ ผู้ น้ันถูก
สาปแชง่�  ให ้ประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �เอเมน� 18 � ผู้ ใด
ทําใหค้นตาบอดหลงทาง  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่�  ให ้ประชาชน
ทัง้ปวงกล่าววา่ �เอเมน� 19 � ผู้ ใดทําให้เสียความยุ ติ ธรรม
อนัควรได้ แก่  คนต่างด้าว ลูกกําพรา้พ่อและแม่ ม่าย  ให ้ ผู้ น้ัน
ถูกสาปแชง่�  ให ้ประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �เอเมน� 20 � 
ผู้ ใดสมสู่ กับภรรยาของบิดาตน เพราะเขาได้ เปิดผ้าของ
นางผู้เป็นของบิดา  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่�  ให ้ประชาชนทัง้
ปวงกล่าววา่ �เอเมน� 21 � ผู้ ใดสมสู่ กับสัตว์เดียรจัฉาน
ชนิดใดๆก็ ตาม  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่�  ให ้ประชาชนทัง้ปวง
กล่าววา่ �เอเมน� 22 � ผู้ ใดท่ี สมสู่ กับพี่สาวหรอืน้องสาว
จะเป็นบุตรสาวของบิดา หร ือบ ุตรสาวของมารดาของตนก็ 
ตาม  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่�  ให ้ประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �เอ
เมน� 23 � ผู้ ใดสมสู่กับแม่ยายของตน  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่�
 ให ้ประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �เอเมน� 24 � ผู้ ใดฆ่าเพื่อน
บ้านของตนอยา่งลับๆ  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่�  ให ้ประชาชน
ทัง้ปวงกล่าววา่ �เอเมน� 25 � ผู้ ใดรบัสินบนให้ฆ่าบุคคลท่ี 
มิได้ กระทําผิด  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่�  ให ้ประชาชนทัง้ปวง
กล่าววา่ �เอเมน� 26 � ผู้ ใดไม่ดํารงบรรดาถ้อยคําแหง่พระ
ราชบัญญั ติ  น้ี โดยการกระทําตาม  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่�  ให ้
ประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �เอเมน� �
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28
 คนที ่เชื่อฟังพระเจ้าจะได้รบัพระพรยิง่ใหญ่

1 �ต่อมาถ้าท่านทัง้หลายเชื่อ ฟังพระสุรเสียงของพระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน และ ระวงั ท่ี จะ กระทํา ตาม บร
รดาพระบัญญั ติ ของพระองค์ซ่ึงข้าพเจ้าบัญชาท่านในวนัน้ี
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตัง้ท่านไว ้ให ้สูงกวา่
บรรดา ประชาชาติ ทัง้ หลาย ทัว่ โลก 2 บรรดา พระพร เหล่า
น้ีจะตามมาทันท่าน ถ้าท่านทัง้หลายเชื่อฟังพระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 3 ท่านทัง้หลายจะรบั
พระพรในเมือง ท่านทัง้หลายจะรบัพระพรในทุ่งนา 4 ผล
แหง่ตัวของท่าน ผลแหง่พื้นดินของท่านและผลแหง่สัตว์
ของท่านจะรบัพระพร คือฝูงววัของท่านท่ี เพิม่ขึ้น ฝูงแกะ
ของท่านท่ีเพิ ่มล ูกขึ้น 5 กระจาดของท่าน และรางนวดแป้ง
ของท่านจะรบัพระพร 6 ท่านจะรบัพระพรเม่ือท่านเข้ามา
และท่านจะรบัพระพรเม่ือท่านออกไป 7 พระเยโฮวาห์จะ
ทรงกระทําให ้ศัตรู  ผู้  ลุ กขึ้นต่อสู้ ท่านพ่ายแพ้ ต่อหน้าท่าน
เขาจะออกมาต่อสู้ ท่านทางหน่ึง และหนี ให ้พ้นหน้า ท่าน
เจ็ด ทาง 8 พระ เย โฮ วาห์จะ ทรง บัญชา พระพร ให ้แก่ ฉาง
ของท่าน และบรรดากิจการท่ีมือท่านกระทํา และพระองค์
จะทรงอาํนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน 9 พระเยโฮวาห์จะทรงตัง้
ท่านให้เป็นชนชาติ บรสุิทธิ ์ แด่  พระองค์  ดัง ท่ี  พระองค์ ทรง
ปฏิญาณแก่ท่านแล้ว ถ้า ท่านรกัษาพระบัญญั ติ ของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และดําเนินในพระมรรคาของ
พระองค์ 10 และชนชาติทัง้หลายในโลกจะเห ็นว ่าเขาเรยีก
ท่านตามพระนามพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้หลายจะเกรงกลั 
วท ่าน 11 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้ท่านทัง้หลายอุดม
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สมบู รณ ์ไปด้วยผลแหง่ตัวของท่าน ผลของฝูงสัตวข์องท่าน
และผลแหง่พื้นดินของท่าน ในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาหท์รง
ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษวา่จะให ้ท่าน 12 พระเยโฮวาห์จะทรง
เปิดคลังฟ้าอนัดีของพระองค์ ประทานฝนแก่ แผ่ นดินของ
ท่านตามฤดู กาล และทรงอาํนวยพระพรแก่กิจการน้ํามือ
ของท่าน และท่านจะให ้ประชาชาติ หลายประชาชาติ ขอยมื 
 แต่ ท่านจะไม่ขอยมืเขา 13 ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญั ติ ของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซ่ึงข้าพเจ้าบัญชาท่านในวนั
น้ี และระวงัท่ีจะกระทําตาม พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้
ท่านเป็นหวั  ไม่ใช ่เป็นหาง กระทําให้สูงขึ้นทางเดียว  มิใช ่ 
ให ้ต่ําลง 14 และท่านจะไม่หนัเหไปจากถ้อยคําซ่ึงข้าพเจ้า
บัญชาท่านในวนัน้ี โดยหนัไปทางขวามือหรอืทางซ้าย ไป
ติดตามปรนนิบั ติ พระอื่น

 ชนชาติ  ท่ี  ไม่ เชื่อฟังพระเจ้าจะถูกสาปแชง่และภัยพิบั ติ  
ต่างๆ 

15  แต่ ต่อมา ถ้า ท่านไม่ เชื่อ ฟังพระ สุรเสียงของพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน และไม่ระวงั ท่ีจะกระทําตามพระ
บัญญั ติ และกฎเกณฑ์ทัง้สิน้ของพระองค์ ซ่ึงข้าพเจ้าบัญชา
ท่านในวนัน้ี  แล ้วบรรดาคําสาปแชง่เหล่าน้ีจะตามมาทัน
ท่าน 16 ท่าน ทัง้ หลาย จะ รบัคํา สาป แชง่ ใน เมือง ท่าน ทัง้
หลายจะรบัคําสาปแชง่ในทุ่งนา 17 กระจาดของท่านและ
รางนวดแป้งของท่านจะรบัคําสาปแชง่ 18 ผลแหง่ตัวของ
ท่าน ผลแหง่พื้นดินของท่าน ฝูงววัของท่านท่ี เพิม่ขึ้น ฝูง
แกะของท่านท่ีเพิม่จะรบัคําสาปแชง่ 19 ท่านจะรบัคําสาป
แชง่ เม่ือ ท่าน เข้า มา และ ท่าน จะ รบัคํา สาป แชง่ เม่ือ ท่าน
ออก ไป 20 พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง บันดาล ให ้คํา สาป แชง่  
ความวุน่วาย และการตําหนิ มี ขึ้นแก่บรรดากิจการท่ีมือท่าน
กระทําจนท่านจะถูกทําลายและพินาศอยา่งรวดเรว็ เน่ือง
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ด้วยความชัว่ซ่ึงท่านได้กระทําเพราะท่านได้ทอดทิง้เราเสีย
21 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาลให้โรครา้ยติดพันท่าน จน
พระองค์จะทรงเผาผลาญท่านให ้สิ ้นเสียจากแผ่นดิน ซ่ึง
ท่านเข้าไปยดึครองน้ัน 22 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆ่ียนตีท่าน
ด้วยความซูบผอม และด้วยความไข้ ความอกัเสบ ความ
รอ้นอยา่งรุนแรง ด้วยดาบ ด้วยพายุรอ้นกล้า ด้วยราขึ้น
และสิง่เหล่าน้ีจะติดตามท่านไปจนท่านพินาศ 23 และฟ้า
สวรรค์ ท่ีอยู ่เหนือศีรษะของท่านจะเป็นทองสัมฤทธิ์ และ
แผ่นดิ นที ่ อยู ่ ใต้ ท่านจะเป็นเหล็ก 24 พระเยโฮวาห์จะทรง
บันดาลให้ฝนในแผ่นดินของท่านเป็นฝุ่นและละออง ลงมา
จากอากาศอยู่เหนือท่านทัง้หลายจนกวา่ท่านจะถูกทําลาย
25 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้ท่านพ่ายแพ้ต่อหน้าศั ตรู 
ของท่าน ท่านจะออกไปต่อสู้เขาทางเดียว  แต่ จะหนี ให ้พ้น
หน้าเขาเจ็ดทาง และท่านทัง้หลายจะถูกถอนออกไปอยู่
ตามบรรดาราชอาณาจักรทัว่ โลก 26 ซากศพของท่านทัง้
หลายจะเป็นอาหารของนกทัง้หลายในอากาศ และสําหรบั
สัตวป่์าในโลก และไม่ มี  ผู้ ใดขับไล่ฝูงสัตว ์เหล่ าน้ันไป 27 พระ
เยโฮวาหจ์ะทรงเฆ่ียนตีท่านด้วยฝี อยีปิต์ ด้วยรดิสีดวงทวาร
ขั ้นร ุนแรง ด้วยโรคลักปิ ดล ักเปิด และด้วยโรคคัน ซ่ึงจะ
รกัษาไม่ ได้ 28 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆ่ียนตี ท่านด้วยโรค
วกิลจรติ โรคตาบอด และให ้จิ ตใจยุง่เหยงิ 29 ท่านจะต้อง
คลําไปในเวลาเท่ียง เหมือนคนตาบอดคลําไปในความมืด
และท่านจะไม่ มี ความเจรญิในหนทางของท่าน ท่านจะถู กบ 
ีบคัน้และถูกปล้นอยู ่เสมอ และจะไม่ มี ใครชว่ยท่านได้ เลย 
30 ท่านจะหมัน้หญิงคนหน่ึงไว้เป็นภรรยา และชายอื่นจะ
เข้าไปสมสู่กับนาง ท่านจะก่อสรา้งเรอืน  แต่ จะไม่ ได้ อาศัย
อยู่ ใน น้ัน ท่านจะปลูกสวนองุน่  แต่ ท่านจะไม่ ได้  เก ็บผล
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องุน่น้ันเข้ามา 31 คนจะฆ่าววัของท่านต่อหน้าต่อตาท่าน
ท่านจะมิ ได้ รบัประทานเน้ือว ัวน ้ัน เขาจะมาแยง่ชงิลาไป
ต่อหน้าต่อตาท่าน และเขาจะไม่เอากลับคืนมาให ้ท่าน ฝูง
แพะแกะของท่านจะต้องเอาไปให ้ศัตรู ของท่าน และจะไม่ 
มี ใครชว่ยท่านได้ เลย 32 เขาจะเอาบุตรชายและบุตรสาว
ของท่านไปให ้แก่  ประชาชาติ  อื่น ส่วนตาของท่านจะมองดู
และมื ดม ัวลงด้วยความอาลัยอาวรณ์ ตลอดเวลา อาํนาจ
น้ํามือของท่านก็ ไม่ สามารถจะป้องกันได้ 33  ชนชาติ  ท่ี ท่าน
ไม่เคยรูจั้กมาแต่ก่อนจะมารบัประทานพืชผลแหง่แผ่นดิน
ของท่าน และกินผลงานทัง้ปวงของท่าน เขาจะบีบคัน้และ
เหยยีบยํ่าท่านเสมอไป 34 ดังน้ันภาพท่ีท่านเหน็จึงจะกระทํา
ให้ท่านบ้าคลัง่ไป 35 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆ่ียนตีท่านด้วย
ฝีรา้ยท่ี หวัเข่า และท่ี ขา ซ่ึงท่านจะรกัษาให้หายไม่ ได้ เป็น
ตัง้แต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อมของท่าน 36 พระเยโฮวาห์จะ
ทรงนําท่าน และกษั ตร ิย ์ผู้  ท่ี ท่านแต่งตัง้ไว้เหนือท่านน้ัน
ไปยงัประชาชาติซ่ึงท่านและบรรพบุรุษของท่านไม่ รู ้จักมา
ก่อน  ณ  ท่ี น้ันท่านจะปรนนิบั ติ พระอื่ นที ่ทําด้วยไม้และด้วย
หนิ 37 ท่านจะเป็ นที ่น่าตกตะลึง เป็นคําภาษิต เป็ นที ่คํา
ครหาท่ามกลางชนชาติทัง้ปวงท่ีพระเยโฮวาห์ทรงนําท่าน
ไปน้ัน 38 ท่านจะต้องเอาพืชไปหวา่นไว้ในนามากและเก็บ
ผลเข้ามาแต่ น้อย เพราะตัก๊แตนจะกั ดก ินเสีย 39 ท่านจะ
ปลูกและแต่งต้ นอง ุ่น  แต่ ท่านจะไม่ ได้ ด่ื มน ้ําองุน่หรอืเก็บ
ผลเข้ามา เพราะตัวหนอนจะกิ นม ันเสีย 40 ท่านจะมีต้น
มะกอกเทศอยูทั่ว่อาณาเขตของท่าน  แต่ ท่านจะไม่ ได้ น้ํามัน
มาชโลมตั วท ่าน เพราะวา่ผลมะกอกเทศของท่านจะรว่ง
หล่นเสีย 41 ท่านจะให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาว  แต่ จะ
ไม่เป็นของท่าน เพราะเขาจะตกไปเป็นเชลย 42  ต้นไม้ ทัง้
หลายของท่านและผลจากพื้นดินของท่านน้ัน ตัก๊แตนจะ
ถือกรรมสิทธิ์ 43 คนต่างด้าวซ่ึงอยู่ท่ามกลางท่าน จะสูงขึ้น
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ไปเหนือท่านทุกที ๆ  และท่านจะต่ําลงทุกที ๆ  44 เขาจะให้
ท่านทัง้หลายยมืของของเขาได้ และท่านจะไม่ มี  ให ้เขายมื
เขาจะเป็นหวั และท่านจะเป็นหาง 45 ยิง่กวา่น้ันคําสาปแชง่
ทัง้หมดน้ีจะตามหาท่าน และตามทันท่านจนกวา่ท่านจะถูก
ทําลาย เพราะวา่ท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน  ท่ี จะรกัษาพระบัญญั ติ และกฎเกณฑ์
ของพระองค์ซ่ึงพระองค์บัญชาท่านไว้ 46  สิ ่งเหล่าน้ีจะเป็น
หมายสําคัญและการมหศัจรรย ์อยู ่เหนือท่าน และเหนือเชื้อ
สายของท่านเป็นนิตย์ 47 เพราะท่านมิ ได้  ปรนนิบัติ พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยความรา่เรงิและใจยนิดี เพราะ
เหตุ มี  สิ ่งสารพัดบรบูิ รณ ์ 48 เพราะฉะน้ันท่านจึงต้องปรน
นิบั ติ  ศัตรู ของท่าน ซ่ึงพระเยโฮวาห์จะทรงใช้มาต่อสู้ ท่าน 
ด้วยความหวิและกระหาย  เปล ือยกายและขัดสนทุกอยา่ง
และพระองค์จะทรงวางแอกเหล็กบนคอของท่าน จนกวา่
พระองค์จะทําลายท่านเสียสิน้ 49 พระเยโฮวาห์จะทรงนํา
ประชาชาติ หน ึ่งมาต่อสู้กั บท ่านจากทางไกล จากท่ีสุดปลาย
แผ่นดินโลก เรว็เหมือนนกอนิทร ีบิ นมา เป็นประชาชาติ ท่ี 
ท่านไม่ รู ้จักภาษาของเขา 50 เป็นประชาชาติ ท่ี  มี  หน ้าตาดุ 
รา้ย คือผู้ซ่ึงไม่เคารพคนแก่ และไม่โปรดปรานคนหนุ่มสาว
51 และจะรบัประทานผลของฝูงสัตว์ของท่าน และพืชผล
จากพื้นดินของท่าน จนท่านจะถูกทําลาย ทัง้เขาจะไม่เหลือ
ข้าว น้ําองุน่หรอื น้ํามัน ลูกววั หรอื ลูกแกะออ่นไว ้ให ้ ท่าน 
จนกวา่เขาจะกระทําให้ท่านพินาศ 52 เขาจะล้อมท่านไว ้ทุ 
กประตูเมืองจนกําแพงสูงและเข้มแข็งซ่ึงท่านไว้วางใจน้ัน
พังทลายลงทัว่แผ่นดินของท่าน คือเขาจะล้อมท่านไว ้ทุ ก
ประตูเมืองทัว่แผ่นดินของท่านซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
ท่านประทานแก่ ท่าน 53 ท่านจะต้องรบัประทานผลแหง่ตัว
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ของท่านเป็นอาหาร คือเน้ื อบ ุตรชายและบุตรสาวของท่าน  
ผู้ ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน ในการ
ล้อมและในความทุกข์ลําบากซ่ึงศั ตรู ของท่านมาทําให้ท่าน
ทัง้หลายทุกข์ลําบากน้ัน 54  ผู้ ชายสํารวยและสําอางเหลือ
เกินในหมู่พวกท่านทัง้หลาย ตาเขาจะชัว่รา้ยต่อพี่น้องของ
ตน ต่อภรรยาท่ี อยู ่ในออ้มอกของตนและต่อลูกๆคนสุดท้าย
ท่ี เหลืออยู ่กับตน 55 จนเขาจะไม่ ยอมให ้ใครกินเน้ือลูกของ
ตนซ่ึงกําลั งก ินอยู่ เพราะไม่ มี อะไรเหลือให้เขาอกีแล้วใน
การล้อมและในความทุกข์ ลําบาก ซ่ึงศั ตรู ของท่านมาทําให้
ท่านทัง้หลายทุกข์ลําบากทุกประตู เมือง 56  ผู้ หญิงสํารวย
และสําอางเหลือเกินในหมู่พวกท่าน ซ่ึงไม่เคยยา่งเท้าลง
ท่ีพื้นดินเพราะเป็นคนสําอางและสํารวยอยา่งน้ัน ตาเขา
จะชัว่รา้ยต่อสามีในออ้มอกของเธอ และต่ อบ ุตรชายและ
บุตรสาวของเธอ 57 ต่อรกซ่ึงเพิง่ออกมาจากหวา่งขาของ
เธอ และต่อลูกแดงท่ี เพิง่คลอด เพราะวา่ เธอจะกินเป็น
อาหารเงยีบๆเพราะขัดสนทุกอยา่ง ในการถู กล ้อมและใน
ความทุกข์ ลําบาก ซ่ึงศั ตรู ของท่านมาทําให้ท่านทัง้หลาย
ทุกข์ลําบากทุกประตู เมือง 58 ถ้าท่านทัง้หลายไม่ระวงัท่ีจะ
กระทําตามถ้อยคําทัง้สิน้ของพระราชบัญญั ติ ซ่ึงเขียนไวใ้น
หนังสื อม ้วนน้ี  ท่ี จะให้ยาํเกรงพระนามท่ีทรงสงา่ราศีและท่ี
น่าสะพรงึกลั วน ้ีคือพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
59  แล ้วพระเยโฮวาห์จะทรงนํามาสู่ท่านและเชื้อสายของ
ท่านด้วยภัยพิบั ติ อยา่งผิดธรรมดา  ภัยพิบัติ รา้ยแรงและชา้
นาน และความเจ็บไข้ต่างๆท่ีรา้ยแรงและชา้นาน 60 ยิง่กวา่
น้ันพระองค์จะทรงนําโรคทัง้หลายแห ่งอ ียปิต์ ซ่ึงท่านกลั 
วน ้ันมาสู่ ท่าน และมันจะติดพันท่านอยู่ 61 เชน่เดียวกันโรค
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ทุกอยา่งและภัยพิบั ติ  ทุกอยา่ง ซ่ึ งม ิ ได้  ระบุ  ไว ้ในหนังสือพระ
ราชบัญญั ติ  น้ี พระเยโฮวาหจ์ะทรงนํามายงัท่าน จนกวา่ท่าน
ทัง้หลายจะถูกทําลาย 62 ซ่ึงพวกท่านทัง้หลายมีมากอยา่ง
ดวงดาวในท้องฟ้าน้ัน ท่านก็จะเหลือแต่จํานวนน้อย เพราะ
วา่ท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน

 คําพยากรณ์ ถึงการกระจัดกระจายไปทัว่โลก
63 และต่อมาซ่ึงพระเยโฮวาห์พอพระทัยท่ีจะทรงกระทํา

ดีต่อท่านและอาํนวยพระพรใหท่้านทวีมากขึ้นน้ัน พระเย
โฮวาห ์ก็ จะทรงพอพระทัย ท่ีจะทรงทําให้ ท่านพินาศและ
ทําลายท่านเสียเชน่เดียวกัน ท่านจะต้องถูกเด็ดทิง้ไปเสีย
จากแผ่นดินซ่ึงท่านกําลังจะเข้าไปยดึครองน้ัน 64 และพระ
เยโฮวาห์จะทรงกระทําให้ท่านทัง้หลายกระจัดกระจายไป
ท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย  ตัง้แต่  ท่ี สุดปลายโลกข้างน้ีไป
ถึงข้างโน้น  ณ  ท่ี น้ันท่านจะปรนนิบั ติ พระอื่นๆ ซ่ึงท่านและ
บรรพบุรุษของท่านไม่ รู ้จั กค ือ พระซ่ึงทําด้วยไม้และศิ ลา 
65 เม่ือท่านอยู่ท่ามกลางประชาชาติต่างๆน้ัน ท่านจะไม่พบ
ความสบายเลย ฝ่าเท้าของท่านจะไม่ มี  ท่ี  หยุดพัก เพราะ
พระเยโฮวาห์จะประทานให้ท่านมี จิ ตใจท่ี หวาดหวัน่  มี ตาท่ี
มื ดม ัวลงและมี ช ีวติท่ีค่อยๆวอดลง 66และชวีติของท่านก็จะ
แขวนอยู่ข้างหน้าท่านอยา่งสงสัย ท่านจะครั ่นคร ้ามอยู่ทัง้
กลางวนัและกลางคืน  ไม่มี ความแน่ใจในชวีติของท่านเลย
67 ในเวลาเชา้ท่านจะกล่าววา่ �ถ้าเป็นเวลาเย ็นก จ็ะดี� และ
ในเวลาเยน็ท่านจะกล่าววา่ �ถ้าเป็นเวลาเชา้ก็จะดี� เพราะ
ความครั ่นคร ้ามซ่ึ งม ี อยู ่ในจิตใจท่านน้ัน และเพราะสิง่ท่ีตา
ท่านจะเหน็ 68 และพระเยโฮวาห์จะนําท่านกลับมาทางเรอื
ถึ งอ ียปิต์ เป็นการเดินทางซ่ึงข้าพเจ้าได้ กล่าววา่ ท่านจะไม่
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พบเห ็นอ ีกเลย  ณ  ท่ี น่ันท่านจะต้องมอบตัวขายให ้ศัตรู เป็น
ทาสชายและทาสหญิง  แต่ จะไม่ มี  ผู้ ใดซ้ือท่าน�

29
คําเตือนใจเรือ่งพันธสัญญาเก่ียวกับคานาอนั

1  ต่อ ไป น้ี เป็น ถ้อยคํา ใน พันธ สัญญา ซ่ึง พระ เย โฮ วาห์
ทรงบัญชาโมเสสให้กระทํากับคนอสิราเอลในแผ่นดินโม
อบั นอกเหนือพันธสัญญาซ่ึงพระองค์ทรงกระทํากับพวก
เขาท่ีโฮเรบ 2 โมเสสเรยีกบรรดาคนอสิราเอลมาและกล่าว
แก่เขาวา่ �ท่านทัง้หลายได้ เห ็นทุกสิ่งซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรง
กระทําต่อหน้าต่อตาของท่านในแผ่นดิ นอ ียปิต์ ต่อฟาโรห์
และต่อบรรดาข้าราชบรพิารของท่าน และต่อประเทศของ
ท่านทัง้สิน้ 3 ทัง้การทดลองใหญ่ซ่ึงนัยน์ตาของท่านได้ เหน็ 
ทัง้หมายสําคัญและการอศัจรรย ์ยิง่ใหญ่  เหล่าน้ัน 4  แต่ จน
กระทัง่วนั น้ีพระเยโฮวาห ์มิได้ ประทานจิตใจท่ี เข้าใจ ตาท่ี
มองเหน็ได้ และหู ท่ี ยนิได้ ให ้ แก่  ท่าน 5 �เราได้นําเจ้าอยู่ใน
ถิน่ทุ รก ันดารส่ี สิ บปี เส้ือผ้าของเจ้ามิ ได้ ขาดวิน่ไปจากเจ้า
และรองเท้ามิ ได้ ขาดหลุดไปจากเท้าของเจ้า 6  เจ้ าทัง้หลาย
มิ ได้ รบัประทานขนมปัง  เจ้ ามิ ได้ ด่ื มน ํ้าองุน่หรอืสุ รา เพื่อเจ้า
จะได้ รู ้ วา่ เราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า� 7 และเม่ือ
ท่านมาถึงท่ี น้ี  สิ โหนกษั ตร ิย์เมืองเฮชโบน และโอกกษั ตร ิ
ย์เมืองบาชาน ออกมาทําสงครามกับเรา  แต่ เราทัง้หลาย
ก็ ได้ กระทําให้เขาพ่ายแพ้ ไป 8 เรารบิแผ่นดินของเขาและ
มอบให้เป็นมรดกแก่คนรู เบน คนกาด และคนครึง่ตระกูล
มนัสเสห์ 9 เพราะฉะน้ันจงระวงัท่ีจะกระทําตามถ้อยคําแหง่
พันธสัญญาน้ี เพื่อท่านทัง้หลายจะจําเรญิในบรรดากิจการ
ซ่ึงท่านกระทํา 10 ในวนัน้ีท่านทัง้หลายทุกคนยนือยู่ต่อพระ
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พักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน คือบรรดาผู้หวัหน้า
ตระกูลทัง้หลาย พวกผู้ ใหญ่ ของท่าน และเจ้าหน้าท่ีของ
ท่าน บรรดาผู้ชายของอสิราเอล 11 เด็กๆของท่าน ภรรยา
ของท่าน และคนต่างด้าวท่ี อยู ่ในค่ายของท่าน ทัง้คนท่ีตัด
ฟืนให ้ท่าน และคนท่ีตักน้ําให ้ท่าน 12 เพื่อ ท่านจะได้ เข ้า
มาในพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน คือใน
พันธสัญญาท่ีปฏิญาณไว้ ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ทรงกระทํากั บท ่านในวนัน้ี 13 เพื่อพระองค์จะทรงแต่งตัง้
ท่านทัง้หลายในวนัน้ี ให ้เป็นประชาชนของพระองค์ และเพื่อ
พระองค์จะเป็นพระเจ้าของท่าน  ดังท่ี  พระองค์ ทรงตรสักั 
บท ่านน้ัน และดังท่ี พระองค์ ทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของ
ท่าน คื อก ับอบัราฮมั กับอสิอคัและกับยาโคบ 14 ข้าพเจ้ามิ 
ได้ กระทําพันธสัญญากับคําปฏิญาณน้ีกั บท ่านเท่าน้ัน 15  
แต่ กับผู้ ท่ี ยนือยู่กับเราทัง้หลายในวนัน้ี ต่อพระพักตรพ์ระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และกับผู้ ท่ี  ไม่ได้  อยู ่ ท่ีน่ี กับเราใน
วนัน้ี 16 (ท่านทราบอยู ่แล ้ วว ่า เราอาศัยอยูใ่นแผ่นดิ นอ ียปิต์ 
อยา่งไร และเราทัง้หลายได้ผ่านท่ามกลางประชาชาติ ซ่ึง
ท่านทัง้หลายผ่านพ้นอยา่งไร 17 ท่านทัง้หลายได้ เห ็นสิง่ท่ี
น่าสะอดิสะเอยีนของเขาทัง้หลายแล้ว คือเห ็นร ูปเคารพท่ี
ทําด้วยไม้ ด้วยหนิ และด้วยเงนิและทอง ซ่ึงอยู่ท่ามกลาง
เขาทัง้หลาย� 18 จงระวงัให ้ดี เกรงวา่จะมีชายหรอืหญิง
คนใด หรอืครอบครวัใด หรอืตระกูลใด ซ่ึงในวนัน้ี จิ ตใจของ
เขาหนัไปจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราไปปรนนิบั ติ พระ
ของประชาชาติ เหล่าน้ัน เกรงวา่ท่ามกลางท่านจะมีรากซ่ึง
เกิดเป็นดี หมี และบอระเพ็ด 19 และต่อมาเม่ือคนน้ันได้ยนิ
ถ้อยคําแหง่คําสาปแชง่น้ี จะนึกอวยพรตัวเองในใจวา่ � แม้ 
ข้าจะเดินด้วยความด้ื อด ึงตามใจของข้า ข้าก็จะเป็นสุข  ไม่ 
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วา่จะเอาการเมาเหล้าซ้อนความกระหายน้ํา� 20 พระเยโฮ
วาห์จะมิ ได้ ทรงให้อภัยแก่คนน้ัน  แต่ พระพิโรธของพระเย
โฮวาห์และความหวงแหนของพระองค์จะพลุ่งขึ้นต่อชาย
คนน้ัน และคําสาปแชง่ทัง้สิน้ซ่ึงเขียนไว้ในหนังสื อม ้วนน้ี
จะตกอยู่เหนือเขา และพระเยโฮวาห์จะทรงลบชื่อของเขา
เสียจากใต้ ฟ้า 21  แล ้วพระเยโฮวาห์จะทรงแยกเขาออก
จาก ตระกูล คน อสิราเอล ทัง้ ปวง ให้ประสบ หายนะ ตาม คํา
สาปแชง่ทัง้สิน้ของพันธสัญญา ซ่ึงจารกึไว้ในหนังสือพระ
ราชบัญญั ติ  น้ี 22 และคนชัว่อายุต่อมาคือลูกหลานซ่ึงเกิด
มาภายหลังท่าน และชนต่างด้าวซ่ึงมาจากแผ่นดิ นที ่ อยู ่ 
หา่งไกล จะกล่าวเม่ือเขาเหน็ภัยพิบั ติ ต่างๆของแผ่นดินน้ัน
และโรคภัยซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให ้เป็น 23 คือแผ่น
ดินทัง้หมดเป็นกํามะถันและเป็นเกลือ และถูกเผาไฟ  ไม่มี 
ใครปลูกหวา่น และไม่ มี อะไรงอกขึ้น เป็ นที ่ ท่ี หญ้าไม่ งอก 
เป็นการท่ี ถู กควํา่อยา่งโสโดมและโกโมราห์ เมืองอดัมาห์
เมืองเศโบอมิ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงควํา่ด้วยความกริว้และ
พระพิโรธ 24  เออ  ประชาชาติ ทัง้หลายจะกล่าววา่ �ทําไม
พระ เย โฮ วาห์ ทรง กระทํา เชน่ น้ี แก่  แผ่ น ดิน น้ี พระพิโรธ
มากมายเชน่น้ีหมายความวา่กระไร� 25  แล ้วคนจะพู ดก ั นว 
่า �เพราะเขาทอดทิง้พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของบรรพบุรุษของเขา ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําไวกั้บเขาเม่ือ
พระองค์ทรงพาเขาออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ 26 ไปปรนนิบั ติ  
นม ัสการพระอื่น เป็นพระซ่ึงเขาไม่เคยรู ้จัก และซ่ึงพระองค์ 
มิได้ ประทานแก่ เขา 27 เพราะฉะน้ันพระพิโรธของพระเย
โฮวาห์จึงพลุ่งขึ้นต่อแผ่นดินน้ี นําเอาบรรดาคําสาปแชง่
ซ่ึงจารกึไว้ในหนังสือน้ี มาถึง 28 และพระเยโฮวาห์จึงทรง
ถอนรากเขาเสียจากแผ่นดินด้วยความกริว้ พระพิโรธและ



 หน ังสือพระราชบัญญั ติ 29:29 xc  หน ังสือพระราชบัญญั ติ 30:6

ความเดือดดาลอนัมากมาย และทิง้ เขาไปในอกีแผ่นดิน
หน่ึง  ดังท่ี  เป็นอยู ่ วนัน้ี � 29  สิ ่งล้ีลั บท ้ังปวงเป็นของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเราทัง้หลาย  แต่  สิ ่งทรงสําแดงน้ันเป็นของ
เราทัง้หลาย และของลูกหลานของเราเป็นนิตย์ เพื่อเราจะ
กระทําตามถ้อยคําทัง้สิน้ของพระราชบัญญั ติ  น้ี �

30
 คําพยากรณ์ เรือ่งการรวบรวมคนอสิราเอลเม่ือพระเยซู

เสด็จกลับมา
1 �ต่อมาเม่ือบรรดาเหตุ การณ์  เหล่าน้ี คือพระพรและคํา

สาปแชง่ซ่ึงข้าพเจ้ากล่าวไวต่้อหน้าท่านมาถึงท่านทัง้หลาย
แล้ว และท่านทัง้หลายระลึกขึ้นได้ในเม่ือท่านทัง้หลายอยู่
ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านทรงขับไล่ท่านไปน้ัน 2 และท่านก็หนักลับมาหาพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน ทัง้ตั วท ่านและลูกหลานของท่าน
และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในทุกสิง่ทุกอยา่งซ่ึง
ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวนัน้ีด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน 3  
แล ้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายจะทรงให้ท่าน
คืนสู่สภาพเดิมและทรงพระกรุณาต่อท่าน และจะรวบรวม
พวกท่านทัง้หลายอกีจากชนชาติทัง้หลายซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทรงใหท่้านทัง้หลายกระจายไปอยู ่น้ัน 4 ถ้า
มีคนของท่านท่ี ถู กขับไล่ไปอยู่สุดท้ายปลายสวรรค์ จากท่ี
น่ันพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงรวบรวมท่านให ้มา 
จากท่ีน่ันพระองค์จะทรงนําท่านกลับ 5 และพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านจะนําท่านเข้ามาในแผ่นดิน ซ่ึงบรรพบุรุษ
ของท่านยดึครองเพื่อท่านจะได้ ยดึครอง และพระองค์จะ
ทรงกระทําดี แก่  ท่าน และทวีมากขึ้นยิง่กวา่บรรพบุรุษของ
ท่าน 6  แล ้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตัดใจของ
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ท่าน และใจของเชื้อสายของท่าน เพื่อท่านจะได้รกัพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน เพื่อท่านทัง้
หลายจะมี ช ีวิตอยู ่ได้ 7 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
จะทรงให้คําสาปแชง่เหล่าน้ีตกอยู่บนข้าศึกและผู้ ท่ี  เกล ียด
ชงัท่าน คือผู้ข่มเหงท่านทัง้หลาย 8และท่านทัง้หลายจะเชื่อ
ฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห ์อกี และกระทําตามพระ
บัญญั ติ ทัง้สิน้ของพระองค์ ซ่ึงข้าพเจ้าบัญชาท่านทัง้หลาย
ในวนัน้ี 9 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกระทําให้
ท่านจําเรญิมัง่คัง่อยา่งยิง่ในบรรดากิจการท่ีมือท่านกระทํา
ในผลแหง่ตัวของท่าน และในผลแหง่ฝูงสัตวข์องท่าน และ
ในผลแหง่พื้นดินของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงปล้ืม
ปี ติ  ท่ี จะใหท่้านจําเรญิมัง่คั ่งอ ีก  ดังท่ี  พระองค์ ทรงปล้ืมปี ติ ใน
บรรพบุรุษของท่าน 10 ถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงแหง่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน โดยรกัษาพระบัญญั ติ และกฎ
เกณฑ์ของพระองค์ ซ่ึงจารกึไวใ้นหนังสือของพระราชบัญญั 
ติ  น้ี ถ้าท่านทัง้หลายหนักลับมาหาพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
ท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน

คําตักเตือนวา่จงเลือกชวีติหรอืความตาย
11 เพราะวา่พระบัญญั ติ ซ่ึงข้าพเจ้าบัญชาท่านในวนัน้ี  ไม่

ได้ ปิดบังไวจ้ากท่าน และไม่ หา่งเห ินเกินไปด้วย 12  มิใช ่พระ
บัญญั ติ น้ันอยู่บนสวรรค์ แล ้ วท ่านจะกล่าววา่ �ใครจะแทน
เราขึ้นไปบนสวรรค์และนํามาให ้เรา และกระทําใหเ้ราได้ฟัง
และประพฤติ ตาม � 13  มิใช ่ อยู ่พ้นทะเล ซ่ึงท่านจะกล่าววา่
�ใครจะข้ามทะเลไปแทนเราและนํามาให ้เรา และกระทํา
ให้เราได้ฟังและประพฤติ ตาม � 14  แต่ ถ้อยคําน้ันอยู ่ใกล้ 
ท่านทัง้หลายมาก  อยู ่ในปากของท่าน และอยูใ่นใจของท่าน
ฉะน้ันท่านจึงกระทําตามได้ 15  จงดู  เถิด ในวนั น้ีข้าพเจ้า
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ได้วางชวีติและสิ ่งด ี ความตายและสิง่รา้ยไว้ต่อหน้าท่าน
16 คือในการท่ีข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวนัน้ี  ให ้รกัพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน  ให ้ดําเนินในพระมรรคาทัง้หลาย
ของพระองค์ และให้รกัษาพระบัญญั ติ และกฎเกณฑ์และ
คําตัดสินของพระองค์  แล ้ วท ่านจะมี ช ีวิตอยู่และทว ีมาก
ขึ้น และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะอาํนวยพระพรแก่
ท่านในแผ่นดินซ่ึงท่านเข้าไปยดึครองน้ัน 17  แต่ ถ้าใจของ
ท่านหนัเหไป และท่านมิ ได้  ฟัง  แต่  ถู กลวงให้ ไปนมัสการ
พระอื่นและปรนนิบั ติ พระ น้ัน 18 ข้าพเจ้าขอประกาศแก่
ท่าน ทัง้ หลาย ใน วนั น้ี วา่ ท่าน ทัง้ หลาย จะ พินาศ เป็น แน่
ท่านจะไม่ มี  ช ีวิตอยู่นานในแผ่นดินซ่ึงท่านกําลังจะยกข้าม
แม่น้ําจอรแ์ดนเข้าไปยดึครอง น้ัน 19 ข้าพเจ้าขออญัเชญิ
สวรรค์ และ โลก ให้ เป็น พยาน ต่อ ท่าน ใน วนั น้ี วา่ ข้าพเจ้า
ตัง้ชวีติและความตาย พระพรและคําสาปแชง่ไว้ต่อหน้า
ท่าน เพราะฉะน้ันท่านจงเลือกเอาข้างชวีติ เพื่อ ท่านและ
เชื้อสายของท่านจะได้ มี  ช ีวิตอยู่ 20 ด้วยมีความรกัต่อพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์
และติดพันอยู่กับพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นชวีติและ
ความยนืนานของท่าน เพื่อท่านจะได้ อยู ่ในแผ่นดินซ่ึงพระ
เยโฮวาห์ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่าน คือแก่ อบัราฮมั  
แก่ อสิอคั และแก่ยาโคบ วา่จะประทานแก่ท่านเหล่าน้ัน�

31
คําปรกึษาครัง้ สุดท้ายของโมเสสต่อคนอสิราเอลและ

โยชูวา
1 โมเสสยงักล่าวถ้อยคําเหล่า น้ี แก่ คนอสิราเอลทุกคน

2 และท่านกล่าวแก่เขาวา่ � วนัน้ี ข้าพเจ้ามี อายุ  หน ่ึงรอ้ยยี ่สิ 
บปี แล้ว ข้าพเจ้าจะออกไปและเข้ามาอกีไม่ไหวแล้ว พระเย
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โฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าจะไม่ ได้ ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดน
น้ี� 3 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะข้ามไปข้างหน้าท่าน
เอง  พระองค์ จะทรงทําลายประชาชาติ เหล่า น้ี  ให ้พ้นหน้า
ท่าน เพื่อวา่ ท่านจะยดึครองเขา น้ัน โยชูวาจะข้ามไปนํา
หน้าท่านทัง้หลาย  ดังท่ี พระเยโฮวาห์ตรสัไว ้แล้ว 4 พระเย
โฮวาห์จะทรงกระทําแก่เขาอยา่งท่ี พระองค์  ได้ ทรงกระทํา
แก่ สิ โหนและโอกกษั ตร ิย์ของคนอาโมไรต์ และแก่ แผ่ นดิน
ของเขา  ผู้  ท่ี  พระองค์ ทรงทําลายแล้ว 5  แล ้วพระเยโฮวาห์
จะทรงมอบเขาไว้ต่อหน้าท่าน และท่านทัง้หลายจะกระทํา
แก่เขาตามบัญญั ติ ทัง้สิน้ ซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว ้แล้ว 
6 จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อยา่กลัวหรอือยา่ครั ่นคร ้าม
เขาเลย เพราะวา่ผู้ ท่ี ไปกั บท ่านคือพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
ท่าน  พระองค์ จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรอืทอดทิง้
ท่านเสีย� 7  แล ้วโมเสสเรยีกโยชูวาเข้ามาและกล่าวแก่ท่าน
ท่ามกลางสายตาของบรรดาคนอสิราเอลวา่ �จงเข้มแข็ง
และกล้าหาญเถิด เพราะท่านจะต้องไปกับชนชาติ น้ี  เข ้าไป
ในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษวา่
จะประทานแก่ เขา ท่านจงกระทําให้เขาได้ แผ่ นดินน้ันมา
เป็นมรดก 8  ผู้  ท่ี ไปข้างหน้าคือพระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรง
สถิตอยู ่ด้วย  พระองค์ จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรอื
ทอดทิง้ท่านเสีย อยา่กลัวและอยา่ขยาดเลย� 9 โมเสสได้ 
เข ียนพระราชบัญญั ติ  น้ี และมอบให ้แก่  ปุ โรหติลูกหลาน
ของเลวี  ผู้ ซ่ึงหามหบีพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ และ
แก่พวกผู้ ใหญ่ ทัง้ปวงของคนอสิราเอล 10 และโมเสสบัญชา
เขาวา่ �เม่ือครบทุกๆเจ็ดปี ตามเวลากําหนดปี ปลดปล่อย  
ณ เทศกาลอยู ่เพิง 11 เม่ือคนอสิราเอลทัง้หลายมาประชุม
พรอ้มกันต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  ณ  
สถานท่ี ซ่ึงพระองค์จะทรงเลือกไว ้น้ัน ท่านทัง้หลายจงอา่น



 หน ังสือพระราชบัญญั ติ 31:12 xciv  หน ังสือพระราชบัญญั ติ 31:17

พระ ราช บัญญั ติ  น้ี  ให ้คน อสิราเอล ทัง้ ปวง ฟัง 12 จง เรยีก
ประชาชนให้มาประชุมกัน ทัง้ชาย  หญิง และเด็ก ทัง้คน
ต่างด้าวภายในประตูเมืองของท่าน  เพื่อให ้เขาได้ยนิและ
เรยีน รู ้ท่ี จะ ยาํ เก รง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน และ
ให้ระวงัท่ีจะกระทําตามถ้อยคําทัง้สิน้ของพระราชบัญญั ติ  
น้ี 13 และเพื่อลูกหลานทัง้หลายของเขา  ผู้ ยงัไม่ทราบจะ
ได้ยนิและเรยีนรู ้ท่ี จะยาํเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ตราบเท่าเวลาซ่ึงท่านอยูใ่นแผ่นดิน ซ่ึงท่านกําลังจะยกข้าม
แม่น้ําจอรแ์ดนไปยดึครองน้ัน�

โมเสสจะสิน้ชวีติ โยชูวาได้รบัพระบัญชา บทเพลงของ
โมเสส

14 และ พระ เย โฮ วาห์ตรสั กับ โมเสส วา่ � ดู  เถิด วนั ซ่ึง
เจ้าต้องตายก็ ใกล้  เข ้ามาแล้ว จงเรยีกโยชูวามา และเจ้า
ทัง้สองจงมาเฝ้าเราในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม เพื่อเราจะได้
กําชบัเขา� โมเสสและโยชู วาก ็ เข ้าไปและเข้าเฝ้าพระองค์
ในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม 15 และพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏใน
เสาเมฆในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม และเสาเมฆน้ันอยู ่ท่ี  ประตู  
พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 16 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่
� ดู  เถิด ตัวเจ้าจวนจะต้องหลั บอย ูกั่บบรรพบุรุษของเจ้าแล้ว
และชนชาติ น้ี จะลุกขึ้นและเล่นชู้ กับพระของคนต่างด้าว
แหง่แผ่นดินน้ี ในท่ี ท่ี เขาไปอยู่ท่ามกลางน้ัน เขาทัง้หลาย
จะทอดทิง้เราเสียและหกัพันธสัญญาซ่ึงเราได้กระทําไวกั้บ
เขา 17  แล ้วในวนัน้ันเราจะกริว้ต่อเขา และเราจะทอดทิง้
เขาเสียและซ่อนหน้าของเราเสียจากเขา เขาทัง้หลายจะถูก
กลืน และสิง่รา้ยกับความลําบากเป็ นอ ันมากจะมาถึงเขา
ในวนัน้ันเขาจึงจะกล่าววา่ � สิ ่งรา้ยเหล่าน้ีตกแก่ เรา เพราะ
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พระเจ้าไม่ทรงสถิตท่ามกลางเราไม่ ใช ่ หรอื � 18 ในวนัน้ัน
เราจะซ่อนหน้าของเราเสียจากเขาเป็นแน่ ด้วยเหตุความ
ชั ่วท ้ังหลายซ่ึงเขาได้ กระทํา เพราะเขาได้หนัไปหาพระอื่น
19 เพราะฉะน้ันบัดน้ี เจ้ าทัง้สองจงเขียนบทเพลงน้ี และสอน
คนอสิราเอลให้รอ้งจนติดปาก เพื่อบทเพลงน้ีจะเป็นพยาน
ของเราปรกัปราํคนอสิราเอล 20 เพราะวา่เม่ือเราจะได้นํา
เขาเข้ามาในแผ่นดินซ่ึ งม ีน้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์ ซ่ึง
เราได้ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของเขา และเขาได้รบัประทาน
อิม่หนําและอว้นพี เขาจะหนัไปปรนนิบั ติ พระอื่น และหมิน่
ประมาทเรา และผิดพันธสัญญาของเรา 21 และต่อมาเม่ือ
สิง่รา้ยและความลําบากหลายอยา่งมาถึงเขาแล้ว เพลง
บทน้ีจะเผชญิหน้าเป็นพยาน เพราะวา่เพลงน้ีจะอยู ่ท่ี ปาก
เชื้อสายของเขาไม่ มี วนัลืม เพราะแม้ แต่  เวลาน้ี เองเรารูถึ้ง
ความมุ่งหมายท่ีเขากําลังจะก่อขึ้นมาแล้ว  ก่อนท่ี เราจะนํา
เขาเข้าไปในแผ่นดินซ่ึงเราปฏิญาณไว ้น้ัน � 22 โมเสสจึงได้ 
เข ียนบทเพลงน้ีในวนัเดียวกันน้ัน และสอนให ้แก่ ประชาชน
อสิราเอล 23  พระองค์ ตร ัสส ่ังโยชู วาบ ุตรชายน ูนว ่า �จงเข้ม
แข็งและกล้าหาญเถิด เพราะเจ้าจะนําคนอสิราเอลเข้าไป
ในแผ่นดินซ่ึงเราปฏิญาณวา่จะให ้แก่  เขา เราจะอยูกั่บเจ้า�

โมเสสเขียนหนังสือจบแล้ว อสิราเอลจะประพฤติหลง
ผิดไป

24 ต่อมาเม่ือโมเสสเขียนถ้อยคําของพระราชบัญญั ติ  น้ี 
ลงในหนังสือจนจบแล้ว 25 โมเสสก็บัญชาคนเลว ีผู้ หาม
หบี พันธ สัญญา แหง่ พระ เย โฮ วาห ์วา่ 26 �จง รบั หนังสือ
พระราชบัญญั ติ  น้ี วางไว้ข้างหบีพันธสัญญาแหง่พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน  ให ้ อยู ่ ท่ี น่ัน เพื่อ เป็นพยานปรกัปราํ
ท่าน 27 เพราะข้าพเจ้ารู ้วา่ ท่านทัง้หลายเป็นคนมักกบฏ
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และคอแข็ง  ดู  เถิด เม่ือข้าพเจ้าย ังม ี ช ีวิตอ ยู่ กั บท ่านวนั
น้ี ท่านก็ยงักบฏต่อพระเยโฮวาห์ เม่ือข้าพเจ้าตายแล้วจะ
รา้ยกวา่น้ีสักเท่าใด 28 ท่านจงเรยีกประชุมพวกผู้ ใหญ่ ของ
ทุกตระกูล และเจ้าหน้าท่ี ทัง้หมด เพื่อข้าพเจ้าจะได้ กล ่าว
ถ้อยคําเหล่าน้ี ให ้เขาฟัง และอญัเชญิสวรรค์และโลกใหเ้ป็น
พยานปรกัปราํเขา 29 เพราะข้าพเจ้าทราบวา่เม่ือข้าพเจ้า
ตายแล้ว ท่านจะประพฤติ ตัว เส่ือมทรามอยา่ง ท่ี สุด และ
หนัเหไปจากทางซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ ความชัว่รา้ย
จะตกแก่ท่านในวนัข้างหน้า เพราะวา่ท่านจะกระทําสิง่ท่ีชัว่
รา้ยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงเป็นการยัว่ยุ ให ้ 
พระองค์ ทรงกริว้โกรธด้วยการท่ีมือท่านกระทํา� 30 โมเสส
ก็ ได้  กล ่าว ถ้อยคํา ใน บทเพลง ต่อ ไป น้ี ให ้ เข้าหู ประชุม ชน
อสิราเอลทัง้หมดจนจบ

32
บทเพลงของโมเสส

1 � โอ ฟ้าสวรรค์ จงเงีย่หู ฟัง ข้าพเจ้าจะพูด  โอ พิภพโลก
ขอจงสดับถ้อยคําจากปากของข้าพเจ้า 2  ขอให ้คําสอนของ
ข้าพเจ้าหยดลงอยา่งเม็ดฝน และคําปราศรยัของข้าพเจ้า
กลัน่ตัวลงอยา่งน้ําค้าง อยา่งฝนตกปรอยๆอยู่เหนือหญ้า
ออ่น อยา่ง หา่ ฝน ตกลง เหนือ ผัก สด 3 เพราะ ข้าพเจ้า จะ
ประกาศพระนามของพระเยโฮวาห์ จงถวายความยิง่ใหญ่ 
แด่ พระเจ้าของเรา 4  พระองค์ ทรง เป็น ศิ ลา พระราช กิจ
ของพระองค์ ก็  สมบูรณ์ พระมรรคาทัง้หลายของพระองค์ ก็  
ยุติธรรม พระเจ้าท่ี เท ่ียงธรรมและปราศจากความชัว่ชา้  
พระองค์ ทรงยุ ติ ธรรมและเท่ียงตรง 5 เขาทัง้หลายประพฤติ
ชัว่ชา้แล้ว  ตําหนิ ของเขาทัง้หลายหาใช่เป็นตําหนิของบุตร
ของพระองค์ เขาเป็นยุควปิลาสและคดโกง 6  โอ  ชนชาติ 
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โฉดเขลาและเบาความเอย๋ ท่านจะตอบสนองพระเยโฮ
วาห ์อยา่งน้ี ละหรอื  พระองค์  มิใช ่พระบิดา  ผู้ ทรงไถ่ท่านไว้
ดอกหรอื  ผู้ ทรงสรรค์ ท่าน และตัง้ท่านไว ้แล้ว 7 จงระลึก
ถึงโบราณกาล จงพิจารณาถึงจํานวนปี ท่ี ผ่านมาหลายชัว่
อายุคนแล้ วน ้ัน จงถามบิดาของท่าน  แล ้วเขาจะสําแดง
ใหท่้านทราบ จงถามพวกผู้ ใหญ่ ของท่าน  แล ้วเขาจะบอก
ท่าน 8 เม่ือผูสู้งสุดประทานมรดกแก่บรรดาประชาชาติ เม่ือ
พระองค์ทรงแยกลูกหลานของอาดัม  พระองค์ ทรงกัน้เขต
ของชนชาติทัง้หลายตามจํานวนคนอสิราเอล 9 เพราะวา่
ส่วนของพระเยโฮวาห์ คือประชาชนของพระองค์ ยาโคบ
เป็นส่วนมรดกของพระองค์ เอง 10  พระองค์ ทรงพบเขาใน
แผ่นดินทุ รก ันดาร ในท่ี เปล ่ียวเปล่าซ่ึ งม ี แต่ เสียงเหา่หอน
 พระองค์ ทรงนําเขาไปทัว่ และทรงสอนเขาอยู่ ทรงรกัษา
เขาไว้ดังแก้วพระเนตรของพระองค์ 11 เหมือนนกอนิทร ีท่ี 
กวนรงัของมัน กระพือปีกอยู่เหนือลูกโต กางปีกออกรองร ั
บลู กไว ้ให ้เกาะอยู่บนปีก 12 พระเยโฮวาห ์องค์ เดียวก็ทรง
นําเขามา  ไม่มี พระต่างด้าวองค์ใดอยู่ กับเขา 13  พระองค์ 
ทรงโปรดเขาให ้ขี่ ไปบนโลกส่วนสูง  ให ้เขากินพืชผลท่ี ได้ 
จากนา  พระองค์ ทรงให้เขาดูดน้ําผึ้งจากศิ ลา และให้ด่ื มน 
ํ้ามันจากหนิแข็งกล้า 14  ให ้ ได้ นมเปรีย้วจากววั และให ้ได้ 
น้ํานมจากแพะแกะ  ได้ ไขมันจากลูกแกะ และแกะผู้ พันธุ ์
บาชาน และฝูงแพะ กับข้าวสาลี อยา่งดี  ท่ีสุด และท่านได้
ด่ืมเลือดขององุน่ คือน้ําองุน่ 15  แต่ เยชุ รู  นอ ้วนพีขึ้นแล้ 
วก ็ มี  พยศ พอเจ้าอว้นใหญ่ เน้ือหนานุ่ มน ่ิม เขาทอดทิง้
พระเจ้าผู้สรา้งเขามา  แล ้วดูหมิน่ศิลาแหง่ความรอดของ
เขา 16 เขายัว่ยุ ให ้ พระองค์ ทรงอจิฉาด้วยพระต่างด้าว ด้วย



 หน ังสือพระราชบัญญั ติ 32:17 xcviii  หน ังสือพระราชบัญญั ติ 32:28

สิง่ ท่ี น่าสะอดิสะเอยีนทัง้หลายเขา ก็ ยัว่ ยุ  ให ้ พระองค์ ทรง
กริว้ 17 เขาบูชาพวกปีศาจแทนพระเจ้า บูชาพระซ่ึงเขาไม่ 
รู ้จักมาก่อน บูชาพระใหม่ๆซ่ึงเกิดมาเรว็ๆน้ี ซ่ึงบรรพบุรุษ
ของท่านไม่ เกรงกลัว 18 ท่านมิ ได้  ใส่ ใจในศิลาท่ี ให ้กําเนิด
ท่านมา ท่านหลงลืมพระเจ้า ซ่ึงทรงป้ันท่าน 19 พระเยโฮ
วาห์ทอดพระเนตรและทรงชงัเขา เพราะเหตุ บุ ตรชายหญิง
ของพระองค์ ได้ ยัว่พระองค์ 20 และพระองค์ตร ัสว ่า �เราจะ
ซ่อนหน้าของเราเสียจากเขา เราจะคอยดูวา่ปลายทางของ
เขาจะเป็นอยา่งไร เพราะเขาเป็นยุคท่ี ด้ือรัน้ เป็นลูกเต้าท่ี 
ไม่มี  ความเชื่อ 21 เขาทําให้เราอจิฉาด้วยสิง่ท่ี ไม่ใช ่ พระเจ้า 
เขาได้ยัว่โทสะเราด้วยความไร ้ประโยชน์ ของเขา ดังน้ันเรา
จึงทําให้เขาอจิฉาผู้ ท่ี  ไม่ใช ่ ชนชาติ และจะยัว่โทสะเขาด้วย
ประชาชาติ ท่ี เขลาชาติ หน่ึง 22 เพราะมีไฟก่อขึ้น ด้วยเหตุ
ความกริว้ของเราน้ัน ไฟก็ ไหม้  ลุ กลามไปจนถึ งก ้นลึกของ
นรก เผาแผ่นดินโลกและพืชผลในน้ัน และก่อเพลิงติดราก
ภู เขา 23 เราจะสุ มสิ ่งรา้ยไวบ้นเขาทัง้หลาย และปล่อยลูกธนู
ของเรามายงิเขา 24 เขาจะซูบผอมไปเพราะความหวิ ความ
รอ้นอนัแรงกล้าและการทําลายอนัขมขื่นจะเผาผลาญเขา
เสีย เราจะส่งฟันสัตว์รา้ยให้มาขบกับพิษของสัตว์เล้ือย
คลานในผงคลี 25 ภายนอกจะมีดาบและภายในจะมีความ
กลัวมาทําลายทัง้ชายหนุ่มและหญิงพรหมจารี ทัง้เด็กท่ีย ั
งด ูดนมและคนท่ี ผมหงอก 26 เราพูดแล้ วว ่า �เราจะให้เขา
กระจัดกระจายไปถึ งม ุมต่างๆ เราจะให้ชื่อของเขาสูญไป
จากความทรงจําของมนษุย�์ 27 ถ้าหากวา่เราไม่ กล ัวความ
กริว้โกรธของศั ตรู เกรงวา่ศั ตรู จะประพฤติผิดไป  กล ั วว ่าศั 
ตรู ทัง้หลายจะพูดวา่ �กําลั งม ือของเราจะมี ชยั พระเยโฮ
วาห์หาได้ทรงกระทํากิจการทัง้ปวงน้ี ไม่ � 28 เพราะวา่เขา
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ทัง้หลายเป็นประชาชาติ ท่ี  ไม่ ยอมฟังคําปรกึษา ในพวกเขา
ไม่ มี  ความเข้าใจ 29  โอ ถ้าเขาฉลาดแล้วเขาจะเข้าใจเรือ่ง
น้ีและทราบเรือ่งสุดท้ายปลายมือ 30 คนเดียวจะไล่พันคน
อยา่งไรได้ สองคนจะทําให้หม่ืนคนหนี ได้  อยา่งไร นอกจาก
ศิลาของเขาได้ขายเขาเสียแล้ว และพระเยโฮวาห ์ได้ ทรง
ทอดทิง้เขาเสีย 31 เพราะศิลาของเขาไม่เหมือนศิลาของเรา
 แม้  ศัตรู ของเราก็ตัดสินอยา่งน้ัน 32 เพราะวา่เถาองุน่ของ
เขามาจากเถาเมืองโสโดม มาจากไรเ่มืองโกโมราห์ ผลองุน่
ของเขาเป็นดี หมี และองุ ่นที ่เป็นพวงๆก็ ขมขื่น 33 น้ําองุน่
ของเขาเป็นพิษของมังกร เป็นพิษอาํมหติของงู เหา่ 34 เรือ่ง
น้ี มิได้ สะสมไวกั้บเราดอกหรอื ประทับตราไวใ้นคลังของเรา
35 การแก้แค้นและการตอบสนองเป็นของเรา  เท ้าของเขา
จะล่ืนไถลไปตามกําหนดเวลา เพราะวา่วนัแหง่หายนะของ
เขาอยู ่ใกล้  แค่  เอ ้ือมแล้ว และสิง่ต่างๆท่ีจะเกิดขึ้ นก ับเขา
ก็จะมาโดยพลัน 36 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงพิพากษา
ประชาชนของพระองค์ และทรงเมตตาปรานีต่อผู้ รบัใช ้ของ
พระองค์ เม่ือทอดพระเนตรกําลังของเขาสิน้ลง  ไม่มี ใคร
ยงัอยู่หรอืเหลืออยู่ 37  แล ้วพระองค์จะตร ัสว ่า �พระของ
เขาอยู ่ท่ีไหน ศิลาท่ีเขาพึ่งพาน้ันอยู ่ท่ี ไหนเล่า 38 คือผู้ ท่ี รบั
ประทานไขมันของเครือ่งสัตวบูชาของเขา และด่ื มน ํ้าองุ ่นที 
เ่ป็นเครือ่งด่ืมบูชาของเขา  ให ้บรรดาพระเหล่าน้ันลุกขึ้นชว่ย
 ให ้พระเหล่าน้ันเป็นผู้ป้องกันเจ้าซิ 39  จงดู  เถิด  ตัวเรา คือ
เราน่ีแหละเป็นผู้ น้ัน นอกจากเราไม่ มี พระเจ้าอื่นใด เราฆ่า
ให ้ตาย และเราก็ ให ้ มี  ช ีวิตอยู่ เราทําให ้บาดเจ็บ และเราก็
รกัษาให ้หาย  ไม่มี  ผู้ ใดจะชว่ยให้พ้ นม ือเราได้ 40 เพราะเราชู
มือขึ้นถึงสวรรค์ และปฏิญาณวา่  ดังท่ี เราดํารงอยู ่เป็นนิตย ์
41 ถ้าเราลับดาบอนัวาววบัของเรา และมือของเรายดึการ
พิพากษาไว้ เราจะแก้แค้นศั ตรู ของเรา และตอบแทนผู้ ท่ี  
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เกล ียดเรา 42 เราจะให ้ลูกธน ูของเราเมาโลหติ และดาบของ
เราจะกินเน้ือหนัง ด้วยโลหติของผู้ ท่ี  ถู กฆ่าและของเชลย  
ตัง้แต่ เริม่แก้แค้นต่อศั ตรู � � 43  โอ  ประชาชาติ  ทัง้หลาย 
จงชื่นชมยนิดีกับประชาชนของพระองค์ เพราะพระองค์จะ
แก้แค้นโลหติแหง่พวกผู้ รบัใช ้ของพระองค์ แล้ว และจะทรง
ทําการแก้แค้นศั ตรู ของพระองค์ และจะทรงเมตตาปรานี
ทัง้แผ่นดินและประชาชนของพระองค์� 44 โมเสสได้มาเล่า
บรรดาถ้อยคําของเพลงบทน้ี ให ้ประชาชนฟัง ทัง้ตั วท ่านพร้
อมกับโยชู วาบ ุตรชายนนู

โมเสสจะสิน้ชวีติบนยอดเขาเนโบ
45 และ เม่ือ โมเสส เล่า คํา เหล่า น้ี ทัง้หมด แก่ บรรดา คน

อสิราเอล จบ แล้ว 46 ท่าน ก็ กล ่าว แก่ เขา วา่ �จง ใส่ใจ ใน
ถ้อยคําทัง้หลายซ่ึงข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านในวนัน้ี เพื่อท่าน
จะได้บัญชาแก่ลูกหลานของท่าน เพื่อเขาจะได้ระวงั ท่ีจะ
กระทําตามถ้อยคําแหง่พระราชบัญญั ติ  น้ี  ทัง้สิน้ 47 เรือ่งน้ี 
ไม่ใช ่เรือ่งเล็กน้อยสําหร ับท ่านทัง้หลาย  แต่ เป็นเรือ่งชวีติ
ของ ท่าน ทัง้ หลาย และ เรือ่ง น้ี จะ กระทํา ให้ ท่าน ทัง้ หลาย
มี ช ีวิต ยนืนาน ใน แผ่น ดิน ซ่ึง ท่าน ทัง้ หลาย กําลัง จะ ข้าม
แม่น้ําจอรแ์ดนไปยดึครองน้ัน� 48 และพระเยโฮวาห์ตรสั
กับโมเสสในวนัน้ันเองวา่ 49 �จงขึ้นไปบนภูเขาอาบารมิ ถึง
ยอดเขาเนโบ ซ่ึงอยู่ในแผ่นดินโมอบั ตรงข้ามเมืองเยร ีโค 
และดู แผ่ นดินคานาอนั ซ่ึงเราให ้แก่ ประชาชนอสิราเอลเป็น
กรรมสิทธิ์ 50 และสิน้ชวีติเสียบนภูเขาซ่ึงเจ้าขึ้นไปน้ัน และ
ถูกรวบไปอยูกั่บญาติ พี่ น้องของเจ้า ดังอาโรนพี่ชายของเจ้า
ได้ สิ ้นชวีติท่ี ภู เขาโฮร์ และถูกรวบไปอยูกั่บประชาชนของเขา
51 เพราะเจ้าทัง้สองได้ละเมิดต่อเราท่ามกลางคนอสิราเอล
ท่ีน้ําเมรบีาห ์แห ่งคาเดชในถิน่ทุ รก ันดารศิน เพราะเจ้ามิ ได้ 
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เคารพเราวา่บร ิสุทธ ์ิในหมู่คนอสิราเอล 52 เพราะเจ้าจะได้ 
เห ็นแผ่นดินซ่ึงอยูต่่อหน้าเจ้า  แต่  เจ้ าไม่ ได้  เข ้าไปในแผ่นดิน
ซ่ึงเราให ้แก่ คนอสิราเอล�

33
พระพรสําหรบัตระกูลต่างๆ

1  ต่อไปน้ี เป็นพรซ่ึงโมเสสบุรุษของพระเจ้าได้อวยพรแก่
คนอสิราเอลก่อนท่ี ท่านสิน้ชวีติ 2 ท่านกล่าววา่ �พระเย
โฮวาห์เสด็จจากซี นาย และทรงรุง่แจ้งจากเสอรี ์มาย ังเขา
ทัง้หลาย  พระองค์ ทรงฉายรงัสีจากภูเขาปาราน  พระองค์ 
เสด็จ พรอ้ม กับ ว ิสุทธ ิชน นับ หม่ืนๆ  ท่ี พระหตัถ์ เบื้อง ขวา
มี ไฟเป็นพระราชบัญญั ติ  แก่  เขา 3  แท้จรงิ  พระองค์ ทรง
รกัประชาชนของพระองค์ บรรดาว ิสุทธ ิชนของพระองค์ ก็  
อยู ่ใน พระหตัถ์ ของ พระองค์ และ เขา ทัง้ หลาย กราบ ลง ท่ี
พระบาทของพระองค์รบัพระดํารสัของพระองค์ 4 โมเสส
บัญชาพระราชบัญญั ติ  ไว ้ แก่  เรา เป็นกรรมสิทธิ์ของชุ มน ุม
ชนยาโคบ 5  พระองค์ ทรงเป็นกษั ตร ิย์ในเยชู รู น เม่ือหวัหน้า
ชนชาติชุ มน ุมกับคนอสิราเอลทุกตระกูล 6  ขอให ้ รู เบนดํารง
ชวีติอยู่ อยา่ ให ้ตาย อยา่ ให ้ผู้ คนของเขามี น้อย � 7 ท่าน
กล่าวถึงพรสําหรบัยูดาห ์ดังน้ี  วา่ �ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงสดับเสียงของยูดาห์ ขอทรงนําเขาเข้ากับชนชาติของ
เขา มือของเขาได้ ต่อสู้ เพื่อตนเอง และพระองค์ทรงชว่ยเขา
ให้พ้นจากปรปั กษ ์ของเขา� 8 ท่านกล่าวถึงเลว ีวา่ � ขอให ้
ทูมมีมและอู ร ีมของพระองค์ อยู ่กับผู้ บรสุิทธิ ์ของพระองค์  
ผู้  ท่ี  พระองค์ ทรงทดลองแล้ วท ่ีตําบลมัสสาห์  ผู้  ท่ี  พระองค์  
ได้  ต่อสู้  แล ้ วท ่ีน้ําเมรีบาห์ 9  ผู้  กล ่าวถึ งบ ิดามารดาของเขา
วา่ �ข้าพเจ้ามิ ได้  เห ็นเขา� เขาไม่ จําพี่ น้องของเขา และ



 หน ังสือพระราชบัญญั ติ 33:10 cii  หน ังสือพระราชบัญญั ติ 33:18

ไม่ รู ้จั กล ูกของตนเอง เพราะวา่เขาปฏิบั ติ ตามพระวจนะ
ของพระองค์ และรกัษาพันธสัญญาของพระองค์ 10 เขาทัง้
หลายจะสอนคํา ตัดสินของพระองค์ แก่ ยาโคบ และสอน
พระราชบัญญั ติ ของพระองค์ แก่  อสิราเอล เขาจะวางเครือ่ง
หอม ต่อ พระ พักตร ์พระองค์ และ ถวาย เครือ่ง เผา บูชา ทัง้
สิน้บนแท่นบูชาของพระองค์ 11 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
พระองค์ทรงอาํนวยพระพรแก่ข้าวของของเขา และโปรด
การงานท่ีมือเขาทํา ขอทรงตีทําลายบัน้เอวแหง่ศั ตรู ของ
เขา คือผู้ ท่ี  เกล ียดชงัเขา อยา่ให ้ลุ กขึ้ นอ ีกได้� 12 ท่านกล่าว
เรือ่งเบนยามิ นว ่า � คนที ่พระเยโฮวาห์ทรงรกัจะอาศัยอยู่
กับพระองค์ อยา่งปลอดภัย พระเยโฮวาห์จะทรงปกเขาไว ้
วนัยงัค่ํา และจะทรงประทั บอย ู่ระหวา่งบ่าของเขา� 13 และ
ท่านกล่าวถึงโยเซฟวา่ � ขอให ้ แผ่ นดินของเขาได้รบัพระพร
จากพระเยโฮวาห์  ให ้ ได้ รบัของประเสรฐิท่ีสุดจากฟ้าสวรรค์
ทัง้น้ําค้างและจากบาดาลซ่ึงหมอบอยู ่ข้างล่าง 14  ให ้ ได้ รบั
ผลประเสรฐิท่ีสุดของดวงอาทิตย์ และพืชผลประเสรฐิท่ีสุด
ท่ี ดวงจันทร ์ ให ้ บังเกิด 15  พร ้อมกับผลอยา่งงามท่ีสุดจาก
ภูเขาดึกดําบรรพ์ และผลประเสรฐิ ท่ีสุดจากเนินเขาท่ี อยู ่ 
ตลอดกาล 16 และผลประเสรฐิท่ีสุดของพิภพและสิง่ท่ี อยู ่
ในน้ัน และพระกรุณาคุณของพระองค์ซ่ึงประทั บท ่ี พุ่มไม้ 
 ขอ ให ้พร เหล่า น้ี ลง มา เหนือ ศีรษะ ของ โย เซฟ และ เหนือ
กระหม่อมของผู้ ท่ี  ถู กแยกจากพีน้่องของตน 17สงา่ราศีของ
เขาเหมือนลูกววัหวัปีของเขา เขาของเขาเหมือนเขาม้ายูนิ 
คอน และด้วยเขาน้ันเขาจะดันชนชาติทัง้หลายออกไปจน
สุดปลายพิ ภพ คนเอฟราอ ิมน ับหม่ืนเป็นเชน่น้ี คนมนัสเสห์
นับพั นก ็ เหมือนกัน � 18 ท่านกล่าวถึงเศบู ลุ  นว ่า �เศบู ลุ นเอย๋
จงปี ติ รา่เรงิเม่ือท่านออกไป และอสิสาคาร ์เอย๋ จงปี ติ รา่เรงิ
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ในเต็นท์ของตน 19 เขาจะเรยีกชนชาติทัง้หลายมาท่ี ภูเขา 
และถวายเครือ่งสัตวบูชาแหง่ความชอบธรรมท่ี น่ัน เพราะ
เขาจะดูดความอุดมจากทะเลและได้ ขุมทรพัย ์ ท่ี ซ่อนอยู่ใน
ทราย� 20 ท่านกล่าวถึงกาดวา่ � สาธุ การแด่ พระองค์  ผู้ ทรง
ขยายกาด กาดหมอบอยู่เหมือนกับสิงโต เขาท้ึงแขนและ
กระหม่อมบนศีรษะ 21 เขาเลือกแผ่นดินส่วนดี ท่ี สุดเป็นของ
ตน เพราะส่วนของผู้ทรงตัง้พระราชบัญญั ติ  ได้  มี  เก ็บไว ้ท่ี น่ัน
แล้ว และเขามาถึงหวัหน้าของชนชาติ น้ี เขาได้กระทําตาม
ความเท่ียงธรรมของพระเยโฮวาห์และตามคําตัดสินซ่ึ งม ีต่ 
ออ ิสราเอล� 22และท่านกล่าวถึงดานวา่ �ดานเป็นลูกสิงโต
ท่ีกระโดดมาจากเมืองบาชาน� 23 และท่านกล่าวถึงนัฟทา
ลี วา่ � โอ นัฟทาลี  ผู้ อิ ่มด ้วยพระคุณและหนําด้วยพระพร
ของพระเยโฮวาห์ จงยดึครองทางตะวนัตกและทางใต้�
24 และท่านกล่าวถึงอาเชอร ์วา่ � ขอให ้อาเชอร ์ได้ รบัพระพร
คือให ้มี  บุ ตรมากมาย  ให ้เขาเป็ นที ่โปรดปรานของพี่น้องของ
เขา และให้เขาจุ่มเท้าเขาลงในน้ํามัน 25 รองเท้าของท่าน
จะเป็นเหล็กและทองสัมฤทธิ์ วนัคืนของท่านเป็นอยา่งไร  
ขอให ้กําลังของท่านเป็นอยา่งน้ัน 26  ไม่มี  ผู้ ใดเหมือนพระ
เจ้าของเยชู รู น  พระองค์ เสด็จมาทางฟ้าสวรรค์เพื่อชว่ย
ท่าน เสด็จ มา เป่ียม ด้วย ความ โออ่า่ ตระการ ของ พระองค์
ตามท้องฟ้า 27 พระเจ้าผู้ดํารงเป็นนิตย์เป็ นที ่ ล้ี ภัยของท่าน
และพระกรนิรนัดรร์บัรองท่านอยู่  พระองค์ จะทรงผลักศั ตรู  
ให ้ออกไปพ้นหน้าท่าน และจะตร ัสว ่า �ทําลายเสียเถอะ�
28 ดัง น้ันแหละ อสิราเอลจึงจะอยู่อยา่งปลอดภัยแต่ฝ่าย
เดียว  น้ําพุ  แห ่ง ยา โคบ จะ อยู่ ใน แผ่นดิ นที ่ มี ข้าว และ น้ํา
องุน่  เออ ท้องฟ้าของพระองค์จะโปรยน้ําค้างลงมา 29  โอ  
อสิราเอล ท่านทัง้หลายเป็นสุขแท้ ๆ  ใครเหมือนท่านบ้าง  โอ 
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 ชนชาติ  ท่ี รอดมาด้วยพระเยโฮวาหท์รงชว่ย เป็นโล่ชว่ยท่าน
เป็นดาบแหง่ความยอดเยีย่มของท่าน ท่านจะพบวา่พวกศั 
ตรู เป็นผู้ มุ สาทัง้สิน้ ท่านจะเหยยีบยํ่าไปบนปู ชน ียสถานสูง
ของเขา�

34
โมเสสได้ เห ็นแผ่นดินคานาอนั  แล ้วสิน้ชวีติบนภูเขาเน

โบ
1 และโมเสสก็ขึ้นไปจากราบโมอบัถึงภูเขาเนโบ ถึงยอด

เขาปิสกาห์ ซ่ึงอยู่ตรงข้ามเมืองเยร ีโค และพระเยโฮวาห์
ทรง สําแดง ให้ ท่าน เหน็ แผ่น ดิน น้ัน ทัง้หมด คื อก ิเลอ าด
จนถึงดาน 2 ทัง้นัฟทาลีทัว่หมด  เห ็นแผ่นดินเอฟราอมิ และ
มนัสเสห์ ทัว่แผ่นดินยูดาห์ ไกลไปถึงทะเลท่ี อยู ่ไกลออกไป
3 ทัง้ทางใต้และท่ี ลุ ่มในหุบเขาแหง่เมืองเยร ีโค เมืองต้ นอ ิ
นทผลัม ไกลไปจนถึงโศอาร์ 4 และพระเยโฮวาห์ตรสักั บท 
่านวา่ � น่ี คือแผ่นดินซ่ึงเราได้ปฏิญาณต่ ออ ับราฮมั ต่ ออ ิ
สอคั และต่อยาโคบ  วา่ �เราจะให ้แก่ เชื้อสายของเจ้า� เรา
ให ้เจ้ าเห ็นก ับตา  แต่  เจ้ าจะไม่ ได้  เข ้าไปในแผ่นดินน้ัน� 5  
เหตุ ฉะน้ันโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห์จึงสิน้ชวีติท่ีน่ัน
ในแผ่นดินโมอบั ตามพระดํารสัของพระเยโฮวาห์ 6 และ
พระองค์ทรงฝังท่านไว้ในหุบเขาในแผ่นดินโมอบั ตรงข้าม
เบธเปโอร์ จนถึงทุกวนัน้ี หาม ี ผู้ ใดรูจั้กท่ีฝังศพของท่านไม่
7 เม่ือโมเสสสิน้ชีว ิตน ้ันท่านมี อายุ  หน ่ึงรอ้ยยี ่สิ บปี  นัยน์ ตา
ของท่านมิ ได้ มัวไป หรอืกําลังของท่านก็ ไม่  ถอย 8 และคน
อสิราเอลรอ้งไห้ถึงโมเสสท่ีราบโมอบัสามสิบวนั  แล ้ วว ั นที ่ 
รอ้งไห ้ ไวทุ้กข์ ถึงโมเสสก็ สิ ้นลง

โยชูวา  ผู้ ประกอบด้วยพระวญิญาณ จะนําคนอสิราเอล
แทนโมเสส
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9 โยชู วาบ ุตรชายน ูนม ี จิ ตใจอนัประกอบด้วยสติ ปัญญา 
เพราะโมเสสได้เอามือของท่านวางบนเขา ดังน้ันประชาชน
อสิราเอลจึงเชื่อ ฟัง เขา และได้กระทํา ดัง ท่ีพระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาโมเสสไว้ 10  ตัง้แต่ วนั น้ันมาก็ ไม่มี  ผู้  พยากรณ์ 
คนใดเกิดขึ้นในอสิราเอลเสมอโมเสส  ผู้ ซ่ึงพระเยโฮวาห์
ทรงรูจั้กหน้าต่อหน้า 11  ไม่มี  ผู้ ใดเสมอเหมือนท่านในเรือ่ง
หมายสําคัญและการมหศัจรรย์ ซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงใชท่้าน
ให้กระทําในแผ่นดิ นอ ียปิต์ ต่อฟาโรห์และต่อบรรดาข้าราช
บรพิารของฟาโรห์ และต่อแผ่นดินของท่านทัง้สิน้ 12 และ
ในเรือ่งอาํนาจยิง่ใหญ่และกิจการอนัน่าเกรงกลัวและใหญ่
โตทัง้สิน้ซ่ึงโมเสสกระทําในสายตาของคนอสิราเอลทัง้ปวง
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