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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือพระราชบัญญัติ
เล่มนี้ เป็น เล่มที่ หา้ ในห้า เล่มที่ โมเสสเขียนขึ้น ห้า เล่มนี้
เรา เรียก กันว่า เพ็ นทะ ทูก เล่มนี้ได้บัน ทึก พระ บัญญัติสิบ
ประการ ของ พระ เจ้า ไว้ เป็นครงั ้ ที่สอง คือ ครัง้ แรก อยู่ ใน
หนั งสืออพยพ บทที่ 20 และครัง้ ที่สองอยูใ่ นหนั งสือพระราช
บัญญัติ บทที่ 5 หนังสือ พระราชบัญญัติส่วนใหญ่ได้บันทึก
และอธิบายข้อกล่าวจากหนั งสืออพยพ หนังสือเลวีนิ ติ และ
หนั งสือกันดารวิถีซํ้า
เล่มนี้ บันทึก การ ปรึกษา ของ โมเสส และ วิจารณ์ ถึง การ
เดิน ทางของชาวอิสราเอลและคํา สัง่ ของพระเจ้า ต่ออิส รา
เอล หนังสือ พระ ราช บัญญัติกล่าว ถึง ตอน ที่ พระเจ้า ทรง
ทํา สัญญาไมตรีไว้กับ อิส ราเอลเป็นครงั ้ ที่ สองที่ราบของโม
อับ ซึ่ง เกิด ขึ้นก่อ นที่ อส
ิ ราเอลจะเข้า แผ่นดินที่ พระเจ้า ทรง
สัญญา ไว้ โมเสส ซึ่ง ตอน นี้ อายุ 120 ปี ได้กล่าว คํา อําลา
แก่ประชาชน ชีวิต ของโมเสสได้ ประสบความสําเร็จ อย่างดี
เขาอาศัยอยู่ในพระราชวังของกษั ตริย์ฟาโรห์เป็นเวลา 40 ปี
แล้วเขาอาศัยอยูที
่ ่แผ่นดินมเี ดียนเป็นเวลา 40 ปี และอีก 40
ปีเขานําพวกอิสราเอลในป่าซีนาย คือเขาได้ นําสามล้านคน
ให้ยา้ ยจากประเทศอียป
ิ ต์ไปยังแผ่นดินอิสราเอล
พระคัมภีรใหม่
์
อ้างถึงหนั งสือพระราชบัญญัติมากกว่า 80
ครัง้

“บาง ข้อ ใน หนั งสือ พระ ราช บัญญัติแสดง ความ หมาย
อย่างลึกซึ้งดีกว่าคําเขียนของเดมอสแตนี ส์ ซีซีโร พิท หรือ
เวบเสตอร์” (จาก Halley's Bible Handbook, หน้า 150)

หนังสือพระราชบัญญัติ 1:1 2 หนังสือพระราชบัญญัติ 1:10
โมเสสทบทวนเรือ
่ งการเดิน ทางในถิน
่ ทุรกัน ดารกับ คน
อิสราเอล
1 ข้อความต่อ ไปนี้ เป็ น คํา ที่ โมเสสกล่าวแก่ คนอิสราเอล
ทัง้ ปวงที่ ในถิน
่ ทุรกัน ดารฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ คือ ใน
ที่ราบข้างหน้า ทะเลแดงระหว่างปารานและโทเฟล ลาบาน
ฮาเซโรท และดีซาหับ 2 (หนทางจากโฮเรบตามทางภูเขาเส
อีรจ
์ นถึงคาเดชบารเนี ยนั ้นเป็นทางเดินสิบเอ็ดวัน) 3 อยูมา
่
ในวันที่หน่งึ เดือน ที่สิบ เอ็ด ปีที่ สี่สิบ โมเสส ได้กล่าว แก่ คน
อิสราเอล ตามบรรดาพระดํารัสที่พระเยโฮวาห์ทรงประทาน
แก่ท่าน เป็นพระบัญญัติให้แก่เขาทัง้ หลาย 4 หลังจากที่ท่าน
ได้ ฆ่า สิ โหนก ษั ตริย์ คน อา โม ไรต์ ที่ อยูเมื
่ อง เฮ ช โบน และ
โอกกษั ตริย์ เมืองบาชาน ผู้ซึ่ง อยู่ ในอัช ทาโรท ณ ตําบลเอ
เดรอี นั้น แล้ว 5 โมเสสได้ เริม
่ อธิบายพระราชบัญญัตินี้ ที่ใน
แผ่นดินโมอับฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ ว่า 6 “พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของ เรา ได้ ตรัสสัง่ เรา ทัง้ หลาย ที่ โฮ เรบ ว่า ‘เจ้า ทัง้
หลาย ได้ พัก ที่ภูเขา นี้ นาน พอแล้ว 7 เจ้า ทัง้ หลาย จง หัน ไป
เดิน ตามทางที่ ไปยัง แดนเทือกเขาของคนอาโมไรต์ และ
ที่ใกล้เคียงกันในที่ราบ และในแดนเทือกเขา และในหุบเขา
ใน ทาง ใต้ และ ที่ฝั่ ง ทะเล แผ่น ดิน ของ คน คา นา อัน และ
ที่เลบานอน จนถึง แม่น้ํา ใหญ่ คือ แม่ นํ้า ยู เฟ รติ ส 8 ดูเถิด
เราได้ ตัง้ แผ่น ดิน นั ้น ไว้ ตรงหน้า เจ้า ทัง้ หลาย เจ้าทัง้ หลาย
จงเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณกับ
บรรพบุรุษ ของเจ้า คืออับ ราฮัม อิส อัค และยาโคบ ว่า จะ
ให้แก่เขาทัง้ หลายและแก่เชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขา
ด้วย’ 9 ครัง้ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ บอกท่านทัง้ หลายว่า ‘ข้าพเจ้า ผู้
เดียวแบกพวกท่านทัง้ หลายไม่ไหว 10 พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านได้ ทรงให้ ท่านทัง้ หลายทวีมากขึ้น และดูเถิด ทุก
วัน นี้ พวกท่านทัง้ หลายมี จํานวนมากดุจ ดวงดาวทัง้ หลาย
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ในท้องฟ้า 11 (ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ
ท่าน ทัง้ หลาย ทรง กระทํา ให้ ท่าน ทัง้ หลาย ทวี ขึ้น พัน เท่า
และทรงอํานวยพระพรแก่ท่าน ดังที่พระองค์ได้ทรงสัญญา
ไว้แก่ท่าน ทัง้ หลาย แล้วนัน
้ ) 12 ข้าพเจ้า คน เดียว จะ แบก
ท่าน ทัง้ หลาย ผู้ เป็น ภาระ และ เป็น ความ ยาก ลําบาก และ
การ ทุ่ม เถียง ของ ท่าน ทัง้ หลาย อย่างไร ได้ 13 จง เลือก คน
ที่มีปัญญา มีความเข้าใจและมีช่อ
ื ตามตระกูล ของท่านทัง้
หลาย และ ข้าพเจ้า จะ ตัง้ เขา ให้ เป็น หัวหน้า ของ ท่าน ทัง้
หลาย’ 14 ท่านทัง้ หลายได้ ตอบข้าพเจ้า ว่า ‘สิ่ง ที่ ท่านกล่าว
นั ้น ดีแล้ว ควรที่ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะกระทํา’ 15 ข้าพเจ้า จึง
ได้เลือกหัวหน้าจากทุกตระกูล ซึ่งเป็นคนมีปัญญาและมีชื่อ
ตัง้ ไว้เป็น ใหญ่เหนื อ ท่านทัง้ หลาย ให้เป็น นายพัน นายร้อย
นายห้าสิบ นายสิบ และพนั กงานต่างๆตามตระกูลของท่าน
16 ครัง
้ นั ้น ข้าพเจ้า ได้กล่า วกําชับ พวกตุลาการของท่านทัง้
หลายว่า ‘จงพิจารณาคดี ของพี่ น้องและตัดสิน ความตาม
ยุติธรรม ระหว่าง ชาย คน หนึ่ ง และ พี่ น้ อง ของ ตน หรือ คน
ต่างด้าว ที่ อาศัย อยู่ กับท่าน 17 ท่าน ทัง้ หลาย อย่า ลําเอียง
ในการพิพากษา จงฟัง ผู้ น้อยและผู้ใหญ่ให้เหมือนกัน ท่าน
ทัง้ หลาย อย่า กลัว หน้า มนุษย์เลย เพราะ การ พิพากษา นั ้น
เป็นการของพระเจ้า และคดี ใดที่ ยากเกินไปสําหรับท่านจง
นํามาให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะพิจารณาเอง’ 18 ครัง้ นั ้นข้าพเจ้า
ได้ สัง่ ท่านทัง้ หลายถึง บรรดาสิง่ ที่ ท่านทัง้ หลายควรกระทํา
19 เราได้ ออกไปจากโฮเรบเดิน ทะลุ ถิน
ั
่ ทุรกัน ดารใหญ่ อน
เป็นทีน
่ ่ากลัวตามที่ท่านทัง้ หลายได้เห็นนั ้น เดินไปตามแดน
เทือกเขาของคนอาโมไรต์ ดัง ที่พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
เราได้ ตรัสสงั ่ เราไว้ และเรามาถึง คาเดชบารเนี ย 20 และ
ข้าพเจ้า ได้กล่าว แก่ ท่าน ทัง้ หลาย ว่า ‘ท่าน ทัง้ หลาย มา ถึง
แดนเทือกเขาของคนอาโมไรต์แล้ว เป็นที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์
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พระเจ้า ของ เรา ประทาน แก่ เรา ทัง้ หลาย 21 ดูเถิด พระ เย
โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พวก ท่าน ได้ ทรง ตัง้ แผ่น ดิน นั ้น ไว้ ตรง
หน้า ท่านแล้ว จงขึ้น ไปยึด แผ่น ดิน นั ้น ดัง ที่พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของบรรพบุรุษ ของพวกท่านได้ ตรัสสัง่ ไว้ อย่า กลัว
หรือ อย่า ตกใจ ไป เลย’ 22 แล้วท่า นทัง้ หลาย ทุก คน ได้เข้า
มาหาข้าพเจ้า พูด ว่า ‘ให้เราทัง้ หลายใช้ คนไปก่อนเราและ
สอดแนม ดูแผ่น ดิน นั ้น แทน เรา นํา ข่าว เรือ
่ ง ทาง ที่ เรา จะ
ต้องขึ้นไป และเรือ
่ งหัวเมืองที่เราจะไปนั ้นมาให้เรา’ 23 เรือ
่ ง
นั ้นข้าพเจ้าเห็นดีด้วย ข้าพเจ้าจึงได้เลือกสิบสองคนมาจาก
ท่านทัง้ หลายตระกูล ละคน 24 แล้ว คนเหล่า นั ้น ได้ หน
ั ไปขึ้น
แดนเทือกเขา มาถึง หุบ เขาเอชโคล์ และสอดแนมดูที่ นั่น
25 เขาทัง
้ หลายได้เก็บผลไม้เมืองนั ้นติดมอ
ื มาให้เราทัง้ หลาย
และนํา ข่าวมาให้ เราว่า ‘ที่ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา
ประทาน แก่ เรา นั ้น เป็น แผ่นดินที่ดี ’ 26 แต่กระนั ้น ท่าน ทัง้
หลาย ก็ไม่ยอม ขึ้น ไป กลับ ขัดขืน พระ บัญชา ของ พระ เย โฮ
วาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย 27 และท่านทัง้ หลายได้บ่นอยู่
ในเต็นท์ของตน และว่า ‘เพราะพระเยโฮวาห์ทรงชังพวกเรา
พระองค์จึง ทรงพาเราทัง้ หลายออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์
จะ ได้ มอบ เรา ไว้ ใน มือ คน อา โม ไรต์ เพื่อ จะ ทําลาย เรา เสีย
28 เราทัง
้ หลายจะขึ้น ไปที่ไหนเล่า พวกพี่ น้องของเราได้ ทํา
อก ใจ ของ เรา ให้ ฝ่อ ท้อถอย ไป โดยที่ว่า “คน เหล่า นั ้น ใหญ่
กว่าและสูงกว่าพวกเราอีก เมืองเหล่านั ้นก็ใหญ่มีกําแพงสูง
เทียมฟ้า และยิง่ กว่า นั ้น เราได้เห็ นพวกคนอานาคอยูที
่ ่นั ่น
29
ด้วย” ’ แล้ว ข้าพเจ้า จึง ได้พูดกับท่า นทัง้ หลาย ว่า ‘อย่า
ครันคร
่
้าม หรือ กลัว เขา เลย 30 พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
ท่าน ผู้นํา หน้า ท่าน ทัง้ หลาย พระองค์จะ ทรง ต่อสู้ เผื่อ ท่าน
ทัง้ หลาย ดัง ที่พระองค์ได้ทรงกระทํา ให้แก่ท่านทัง้ หลายใน
อียป
ิ ต์ ต่อ หน้า ต่อตาท่านทัง้ หลาย 31 และในถิน
่ ทุรกัน ดาร
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ซึ่ง ในที่ นั้น พวกท่านได้เห็ นพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
ทรง อุม
้ ชู พวก ท่าน ดัง พ่ออุ้มลู กชาย ของ ตน ตลอด ทาง ที่
ท่านได้ ไปนั ้น จนท่านทัง้ หลายได้ มาถึงที่นี่ ’ 32 แต่อย่างไร
ก็ตาม ท่านทัง้ หลายมิได้เชื่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน
ทัง้ หลาย 33 ผู้ได้ทรงนําทางข้างหน้าท่าน เพื่อจะหาที่ให้ท่าน
ทัง้ หลาย ตัง้ เต็นท์ ของ ท่าน เป็น ไฟ ใน กลาง คืน เพื่อ โปรด
ให้ ท่านทัง้ หลายเห็น ทางที่ ควรจะไป และเป็น เมฆในกลาง
วัน 34 พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง สดับ เสียง คํา พูด ของ ท่าน ทัง้
หลาย จึง ทรง กริว้ และ ปฏิญาณ ว่า 35 ‘แท้จริง จะ ไม่มีผู้ใด
ใน ยุค ที่ ชัวน
่ ี้ สัก คน เดียว ที่ จะ ได้เห็น แผ่น ดิน ดีนั ้น ที่เรา
ได้ ปฏิญาณว่า จะให้แก่บรรพบุรุษ ของเจ้า ทัง้ หลาย 36 เว้น
แต่คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์ เขาจะเห็น แผ่น ดิน นั ้น และ
เราจะให้แผ่นดินที่เขาได้เหยียบนั ้นแก่ เขาและแก่ลูกหลาน
เพราะ เขา ได้ ตาม พระ เย โฮ วาห์ อย่าง สุดใจ’ 37 เพราะ เหตุ
ท่านทัง้ หลายพระเยโฮวาห์ก็ทรงพิโรธเราด้วย ตรัสว่า ‘เจ้า
จะไม่ได้เข้า ไปในที่ นั้น ด้วยเหมือนกัน 38 แต่โยชูวาบุตรชาย
นูนผู้ยน
ื อยู่ตรงหน้าเจ้า จะได้เข้าไป จงสนั บสนุนเขาเพราะ
เขาจะพาคนอิสราเอลไปถือ กรรมสิทธิพ
ื ดิน นั ้น 39 ยิง่ กว่า
์ ้น
นั ้น เด็ก เล็ก ของ เจ้า ทัง้ หลาย ที่เจ้า ทัง้ หลาย ว่า จะ ตก เป็น
เหยื่อ และบุตรของเจ้า ที่ ในวัน นี้ ยัง ไม่รู จั
้ ก ผิด และชอบ จะ
ได้เข้า ไป ที่นั ่น เรา จะ ให้แผ่น ดิน นั ้น แก่เขา และ เขา จะ ถือ
กรรมสิทธิอยู
่ ่ นั ่น 40 แต่ฝ่าย เจ้า ทัง้ หลาย จง กลับ เดิน เข้า
์ ที
ถิน
่ ทุรกัน ดาร ตามทางที่ ไปสู่ ทะเลแดงเถิด’ 41 ครัง้ นั ้น ท่าน
ทัง้ หลายได้ ตอบข้าพเจ้า ว่า ‘เราทัง้ หลายได้ กระทํา บาปต่อ
พระ เย โฮ วาห์แล้ว เรา ทัง้ หลาย จะ ขึ้น ไป สู้ รบ ตาม บรรดา
พระดํารัสที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้ หลายได้ตรัสสงั ่
นั ้น’ และท่านทัง้ หลายได้ คาดอาวุธ เตรียมตัว ไว้ทุก คน คิด
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ว่าที่ จะขึ้น ไปยัง แดนเทือกเขานั ้น เป็น เรือ
่ งง่าย 42 พระเย
โฮ วาห์ตรัสสัง่ ข้าพเจ้า ว่า ‘จง กล่าว แก่ คน ทัง้ หลาย นั ้นว่า
อย่า ขึ้น ไปสู้ รบเลย เกรงว่า เจ้า ทัง้ หลายจะแพ้ศัตรู เพราะ
เรามิได้อยูท่
่ ามกลางเจ้าทัง้ หลาย’ 43 ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวแก่
ท่านดังนั ้น และท่านทัง้ หลายไม่ฟัง แต่ได้ขัดขืนพระบัญชา
ของพระเยโฮวาห์ มีใจองอาจและได้ ข้น
ึ ไปที่ แดนเทือกเขา
นั ้น 44 และ คน อา โม ไรต์ที่ อยูใน
่ แดน เทือก เขา นั ้น ได้ออก
มาต่อสู้ และไล่ตีท่านทัง้ หลายดุจ ฝูง ผึ้ง ไล่ และได้ ฆ่า ท่าน
ทัง้ หลายในตําบลเสอีร จ
์ นถึง โฮรมาห์ 45 และท่านทัง้ หลาย
กลับ มา ร้องไห้ ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ แต่พระ เย โฮ
วาห์มิได้ทรง ฟัง เสียง ร้อง หรือ เงีย
่ พระกร รณ สดับท่า นทัง้
หลาย 46 ท่านทัง้ หลายจึง พัก อยูที
่ ่คาเดชหลายวัน ตามวันที่
ท่านทัง้ หลายได้อยูนั
่ ้ น”

2
โมเสสทบทวนต่อไปเรือ
่ งการเดินทางในถิน
่ ทุรกันดาร

“ครัง้ นั ้น เราทัง้ หลายได้กลับ เดิน เข้า ถิน
่ ทุรกัน ดารตาม
ทาง ที่ ไป สู่ ทะเลแดง ตาม ที่ พระ เย โฮ วาห์ สัง่ ข้าพเจ้า และ
เรา ทัง้ หลาย ได้ เดิน เวียน ภูเขา เส อีร ์ หลาย วัน 2 แล้ว พระ
เย โฮ วาห์ตรัสสงั ่ ข้าพเจ้า ว่า 3 ‘เจ้า ทัง้ หลาย ได้ เดิน เวียน ที่
แดน เทือก เขา นี้ นาน พอแล้ว จง หัน ไป เดิน ทาง ทิศ เหนื อ
เถิด 4 และ จง บัญชา คน ทัง้ ปวง ว่า เจ้า ทัง้ หลาย จวน จะ
เดิน ผ่านเขตแดนเมืองพี่ น้องของเจ้า คือ ลูก หลานของเอ
ซาวที่อยูตํ
่ าบลเสอีรแล้
์ ว และเขาทัง้ หลายจะกลัว พวกเจ้า
ฉะนั ้น เจ้า ทัง้ หลาย จง ระวัง ตัว 5 อย่า ต่อสู้เขา เพราะ เรา
จะ ไม่ให้ที่ของ เขา แก่เจ้าเลย จะ ไม่ให้ที่ดิน แม้ เพียง ฝ่าเท้า
เหยียบ ได้ ด้วย ว่า ภูเขา เส อีร ์ นั้น เรา ได้ให้เอ ซาว ยึด ครอง
1
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แล้ว 6 เจ้าทัง้ หลายจงเอาเงิน ซื้อ เสบียงอาหารจากเขาเพื่อ
จะ ได้กิน และ จง เอา เงิน ซื้อ นํ้า จาก เขา ด้วย เพื่อ จะ ได้ดื่ม
7 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้าได้ อา
ํ นวยพระพร
แก่ บรรดา การ ที่ มือ ของ พวก เจ้า ได้กระทํา พระองค์ทรง
ทราบ ทาง ที่เจ้า ได้ เดิน ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร ใหญ่นี้ พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า ของพวกเจ้า ได้อยูกั
่ บ เจ้า สี่สิบปีนี้ มาแล้ว พวก
เจ้า มิได้ขัดสน สิง่ ใด เลย’ 8 แล้ว เรา ทัง้ หลาย ได้ เดิน เลย ไป
จากพี่ น้องของเราพวกลูก หลานเอซาวผู้อยูที
่ ่เสอีร ์ ไปจาก
ทาง ที่ราบ จาก เอ ลัท และ จาก เอ ซี โอน เก เบอร์ และ เรา ได้
เลี้ยว ไป เดิน ตาม ทาง ถิน
่ ทุรกัน ดาร โม อับ 9 และ พระ เย
โฮวาห์ได้ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เจ้าทัง้ หลายอย่า ราวี พวกโม
อับ หรือ สู้ รบกับ เขาเลย เพราะเราจะไม่ให้ที่ของเขาแก่เจ้า
เพื่อ ยึด ครอง ด้วย เรา ได้ให้ที่ตําบล อาร์ นั้น แก่ ลูก หลา นข
อง โลท ให้ ปกครอง แล้ว’ 10 แต่ก่อน คน เอ มิ มอ ยูที
่ ่นั ่น เป็น
11
ชนชาติใหญ่และ มาก และ สูง อย่าง คน อา นาค คน เหล่า
นี้ ได้นั บว่าเป็นพวกมนุษย์ยักษ์ เหมือนคนอานาค แต่คนโม
อับ เรียก ชื่อ พวก นี้ ว่า เอ มิม 12 เมื่อก่อ นพ วก โฮ รีได้อยูที
่ ่เส
อีรด้
์ วย แต่ลูกหลานเอซาวได้ มาอยู่แทนเขา และได้ ทําลาย
เขา เสีย ให้ พ้น หน้า และ ได้ อาศัย อยู่ ใน ที่ ของ เขา เหมือน
พวก อิสราเอล ได้ กระทํา แก่ เมือง ที่ พระ เย โฮ วาห์ ประทาน
ให้ เขา ยึด ครอง นั ้น 13 ข้าพเจ้า กล่าว ว่า ‘บัดนี้ เจ้า ทัง้ หลาย
จง ยก เดิน ข้าม ลํา ธาร เศเรด’ เรา ทัง้ หลาย จึง ข้าม ลํา ธาร
เศเรด 14 และ นั บ ตัง้ แต่ เรา มา จาก คา เดช บา ร เนี ย จนถึง
ได้ ข้ามลํา ธารเศเรดนั ้น ได้ สามสิบ แปดปี จนสิน
ั ้ คือ
้ ยุคนน
คนทัง้ หลายที่ จะออกทัพได้ นั้นตายหมดจากท่ามกลางค่าย
ตามที่พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณกับ เขาไว้ 15 แท้จริง พระ
หัตถ์ พระเยโฮวาห์ได้ทรงต่อสู้เขา เพื่อ ทรงทําลายเขาจาก
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ท่ามกลาง ค่าย จน เขา ทัง้ หลาย สูญ เสีย หมด 16 ต่อ มา เมื่อ
คนที่ ออกทัพ ได้ มาตายเสีย หมดจากท่ามกลางคนเหล่า นั ้น
แล้ว 17 พระเยโฮวาห์ได้ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ว่า 18 ‘วัน นี้ เจ้าทัง้
หลายจะเดิน ข้ามตําบลอาร์เขตแดนของคนโมอับ 19 และ
เมื่อ เข้า ใกล้ แนวหน้า ของคนอัม โมนอย่า ราวีหรือ รบกับ เขา
เลย เพราะเราจะไม่ให้ที่ อยูของลู
่
ก หลานคนอัม โมนแก่เจ้า
ให้ยด
ึ ครองเลย ด้วยเราได้ให้ที่นั ่นแก่ลูกหลานของโลทเป็น
ผู้ ยด
ึ ครองแล้ว’ 20 (ทัง้ ที่นั ่นก็ นับ ว่า เป็น แผ่น ดิน ของพวก
มนุษย์ยักษ์ แต่ก่อนมนุษย์ยักษ์ ได้อยูในนั
่
้น แต่คนอัม โมน
ได้ เรียก ชื่อ ของ เขา ว่า ศัมซุม มิม 21 คน เหล่า นั ้น ใหญ่ และ
มากและสูงอย่างคนอานาค แต่พระเยโฮวาห์ได้ทรงทําลาย
เขาเสียให้พ้นหน้า และพวกอัมโมนได้เข้ายึดที่ ของเขาและ
22 เหมือน พระองค์ได้ทรง กระทํา ให้แก่พวก ลูก
ตัง้ อยูแทน
่
หลานเอซาวผู้อยูที
่ ่เสอีร ์ เมื่อ พระองค์ ทรงทําลายพวกโฮรี
เสียให้พ้นหน้า และเขาได้ ยด
ึ ที่ ของพวกโฮรีแล้วตัง้ อยู่แทน
23
จนทุก วัน นี้ ส่วนชาวอิฟ วาห์ที่ อยูในเฮเซริ
่
ม จนถึง กาซา
คนคัฟ โทร์ซ่ึง มาจากตําบลคัฟ โทร์ ก็ได้ทําลายเขาและตัง้
อยูแทน
่
) 24 ‘พวกเจ้าจงลุกเดินทางไปข้ามลุ่มแม่น้ําอารโนน
ดูเถิด เราได้ มอบสิ โหนชาวอาโมไรต์ผู้เป็นกษั ตริย์ เมืองเฮ
ชโบน และเมืองของเขาไว้ในมือ ของพวกเจ้า เจ้าทัง้ หลาย
จงตัง้ ต้น ยึด เมืองนั ้น และสู้ รบกับ เขา 25 ตัง้ แต่วัน นี้ ไปเรา
จะ ให้ชนชาติทัง้ หลาย ทัว่ ใต้ ฟ้า ครันคร
่
้าม ต่อ พวก เจ้า และ
กลัว เจ้า คนประเทศผู้ จะได้ยน
ิ ข่าวเรือ
่ งเจ้า จะกลัว ตัว สัน
่
และมีความระทมเพราะเจ้า’ 26 ฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงใช้ผู้สื่อสาร
จากถิน
่ ทุรกันดารเคเดโมทไปเฝ้าสิโหนกษั ตริย์เมืองเฮชโบ
นนั ้น ทูล ถ้อยคํา อัน สันติว่า 27 ‘ขอให้ข้าพเจ้า เดิน ข้ามแผ่น
ดิน ของ ท่าน ข้าพเจ้า จะ เดิน ไป ตาม ทางหลวง จะ ไม่ เลี้ยว
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ไปทางขวามือ หรือ ซ้ายมือ เลย 28 ขอท่านได้ ขายเสบียงเอา
เงิน ของ ข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ได้กิน และ ขอ ขาย นํ้า เอา
เงินของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ดื่ม ขอให้ข้าพเจ้าเดินเท้า
ข้าม ประเทศ ของ ท่าน เท่านั ้น 29 (ดุจ พวก ลูก หลาน เอ ซาว
ที่อยูตํ
่ าบล เส อีร ์ และ พวก โมอับที่อยูตํ
่ าบล อาร์ ได้กระทํา
แก่ ข้าพเจ้า นั ้น) จน ข้าพเจ้า ข้าม แม่น้ํา จอร์แดน เข้าไป ใน
แผ่นดินที่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย ได้
ทรงประทานแก่ข้าพเจ้า ’ 30 แต่สิโหนกษั ตริย์ เมืองเฮชโบน
ไม่ยอมให้เราทัง้ หลายข้ามประเทศของท่าน เพราะพระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของพวกท่านได้ ทรงกระทํา จิตใจของสิ โหน
ให้กระด้าง กระทํา ใจของท่านให้แข็งไป เพื่อ จะได้ ทรงมอบ
เขาไว้ในมือ ของพวกท่าน ดัง เป็น อยูทุ
่ ก วัน นี้ 31 และพระเย
โฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘ดูเถิด เราได้ เริม
่ มอบสิ โหนและ
เมืองของเขาไว้กับเจ้า จงตัง้ ต้นเข้ายึดครองที่นั่นเพื่อเจ้าจะ
ได้แผ่นดิน ของเขาเป็น กรรมสิทธิ’์ 32 แล้ว สิ โหนยกออกมา
ต่อสู้ กับ เรา ทัง้ ท่านและพลโยธาทัง้ หลายของท่านที่ ตําบล
ยา ฮาส 33 และ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เรา ทัง้ หลาย ได้
ทรงมอบท่านไว้ต่อหน้าเรา และเราได้ตีทําลายท่านกับโอรส
และพลโยธาทัง้ หลายของท่านเสีย 34 ครัง้ นั ้นเราได้ยด
ึ เมือง
ทัง้ ปวงของท่าน และเราได้ ทําลายเสีย สิน
้ คือ ผู้ชายผู้ หญิง
และเด็กทัง้ หลายในทุกเมือง ไม่ให้มีเหลือเลย 35 แต่ฝูงสัตว์
เราได้ยด
ึ มาเป็นของเรา ทัง้ ของริบได้ในเมืองเหล่านั ้นที่เรา
36
ตีมา ตัง้ แต่อาโรเออร์ที่อยูริ
่ มลุ่มแม่น้ําอารโนนและตัง้ แต่
เมืองที่อยูในลุ
่
่ม แม่น้ํา นั ้น จนถึง เมือ งกิ เลอาด ไม่มีเมืองใด
ที่ ต่อ ต้านเราได้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราได้ ทรงมอบ
ทัง้ หมดไว้แก่เรา 37 แต่ท่านทัง้ หลายมิได้เข้าใกล้แผ่นดินคน
อัม โมน คือ ฝั่ งแม่น้ํา ยับ บอกและเมืองที่อยูบนภู
่
เขา และที่
ใดๆซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราตรัสห้ามเรานั ้น”
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อิสราเอลยึดแผ่นดินของโอกกษั ตริย์เมืองบาชาน
“เรา ทัง้ หลาย จึง ได้ หัน ไป ขึ้น ทาง สู่ เมือง บา ชาน แล้ว
โอ กกษั ตริย์ เมือง บา ชาน ก็ ออก มา สู้ รบ กับ เรา ตัว โอก เอง
และ พล โยธา ทัง้ หมด ของ ท่าน มา รบ กับ เรา ที่ ตําบล เอ เด
รอี 2 แต่พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เจ้า อย่า กลัว
เขาเลย เพราะเราจะมอบเขากับ พลโยธาทัง้ หมดของเขา
และ แผ่น ดิน ของ เขา ไว้ ใน มือ ของ เจ้า เจ้า จะ กระทํา แก่
เขาเหมือนเจ้า ได้ กระทํา แก่สิโหนกษั ตริย์ ของคนอาโมไรต์
ซึ่ง อยู่ ตําบล เฮ ช โบ น นั ้น’ 3 พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เรา
จึง ได้ ทรง มอบ ไว้ ใน มือ ของ เรา ทัง้ โอ กกษั ตริย์ เมือง บา
ชาน และ พล โยธา ทัง้ หลาย ของ ท่าน และ เรา ทัง้ หลาย ได้
ฆ่า ตี เขา จน ไม่มีเหลือ 4 ครัง้ นั ้น เรา ทัง้ หลาย ได้ตีเอา บ้าน
เมือง ทัง้ หลาย ของ เขา จน ไม่มีเหลือ สัก เมือง เดียว ซึ่ง เรา
ไม่ได้ยึด มา รวม หก สิบ เมือง ดิน แด นอาร โก บทัง้ หมด ซึ่ง
เป็น ราช อาณาจักร ของ โอ กกษั ตริย์ เมือง บา ชาน 5 บรรดา
เมืองเหล่านี้ เป็นเมืองที่มีกําแพงสูงโดยรอบ มีประตู มีดาล
ประตู และยังมี เมืองอีก มากที่ไม่มีกําแพง 6 เราได้ตีทําลาย
สิน
้ ได้ทํา ลาย ทุกๆ เมือง เสีย สิน
้ รวม ทัง้ ผู้ชาย ผู้ หญิง และ
เด็ก ทัง้ หลาย เหมือนเราได้ กระทํา กับ สิ โหนกษั ตริย์ เมืองเฮ
ชโบนนั ้น 7 แต่ฝูง สัตว์ทัง้ หมด และของริบ ได้ ในเมืองเหล่า
นั ้น เรา ได้ ยึด มา เป็น ของ เรา 8 ครัง้ นั ้น เรา ได้ ยึด แผ่น ดิน
เสีย จากมือ ของกษั ตริย์ ทัง้ สองของคนอาโมไรต์ ผู้อยูฟาก
่
แม่น้ํา จอร์แดน ข้าง นี้ ตัง้ แต่ลุ่ม แม่ นํ้า อา ร โนน ถึง ภูเขา เฮ
อร์โมน 9 (ภูเขาเฮอร์โมนนั ้น ชาวไซดอนเรียกชื่อ ว่า สีรีออน
และชาวอาโมไรต์ เรียกชื่อ ว่า เสนี ร)์ 10 คือ เมืองทัง้ หลายใน
ที่ราบสูง และกิ เลอาดทัง้ หมด และบาชานทัง้ หมด จนถึง
สาเลคาห์ และเอเดรอี ซึ่ง เป็น หัว เมืองแห่ง ราชอาณาจักร
1
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โอกในเมืองบาชาน 11 ด้วยยัง เหลือ อยูแต่
่ โอกกษั ตริย์ เมือง
บา ชาน ซึ่ง เป็น พวก มนุษย์ยักษ์ ดูเถิด เตียง นอน ของ ท่าน
ทํา ด้วยเหล็ก เตียงนอนนั ้น ไม่อยูที
่ ่เมืองรับ บาห์แห่งคนอัม
โมน ดอก หรือ ยาว ตัง้ เก้า ศอก กว้าง สี่ ศอก ขนาด ศอก คน
เรา 12 แผ่นดิน นี้ ที่เรายึด ครองได้ครัง้ นั ้น คือ ตัง้ แต่ อาโรเอ
อร์ ซึ่ง อยู่ ริมลุ่ม แม่ นํ้า อา ร โนน และ แดน เทือก เขา กิ เลอ
าดครึง่ หนึ่ ง กับ หัว เมืองทัง้ หลายเหล่า นั ้น เราก็ได้ให้แก่คน
รู เบน และ คน กาด 13 ส่วน กิ เลอ าด ที่ ยัง เหลือ อยู่ กับ เมือง
บา ชาน ทัง้ หมด ซึ่ง เป็น ราช อาณาจักร ของ โอก คือดิน แด
นอารโกบทัง้ หมด เราก็ได้ให้ไว้กับ ครึง่ หนึ่ ง ของคนตระกูล
มนั ส เสห์ ทัง้ หมด เมือง บา ชาน นั ้น เรียก ว่า ดิน แดน ของ
พวกมนุษย์ยักษ์ 14 ยาอีร ์คนมนั ส เสห์ก็ตีได้ดินแดนอารโก
บทัง้ หมด จนถึง เขตแดน เมือง ชาว เก ชูร ์ และ เมือง มา อา
คาห์ และ ได้ เรียก ชื่อ เมือง เหล่า นั ้น ตาม ชื่อ ของ ตน ว่า บา
ชาน ฮา โว ทยา อีร ์ จนถึง ทุก วัน นี้ 15 เมือ งกิ เลอ าด นั ้น เรา
ให้แก่มา คีร ์ 16 แก่คน รู เบน และ คน กาด นั ้น เรา ให้ ตําบล
ตัง้ แต่ กิ เลอ าด ถึง ลุ่ม แม่ นํ้า อา ร โนน ถือ เอา กลาง ลุ่มน้าํ
เป็น แดนเรือ
่ ยมาถึง แม่น้ํา ยับ บอกอัน เป็น แดนของคนอัม
โมน 17 ทัง้ แถบที่ราบด้วย มีแม่น้าํ จอร์แดนเป็น พรมแดน
ตัง้ แต่ทะเล คินเน เรท จนถึง ทะเล แห่ง ที่ราบ คือ ทะเล เค็ม
ที่อัช โดด ปิ สกา ห์ ซึ่ง อยูทิ
่ ศ ตะวัน ออก 18 ครัง้ นั ้น ข้าพเจ้า
ได้ บัญชาท่านทัง้ หลายว่า ‘พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
ได้ ทรง ให้ ท่าน ทัง้ หลาย ยึด ครอง แผ่น ดิน นี้ ทแกล้ว ทหาร
ทัง้ สิน
้ ของท่าน จงถือ อาวุธ ยกข้ามไปก่อนคนอิสราเอลผู้
เป็น พี่ น้ อง ของ ท่าน 19 แต่ภรรยา ของ ท่าน บุตร เล็กๆ ทัง้
หลาย ของ ท่าน กับ ฝูง สัตว์ ของ ท่าน (เพราะ ข้าพเจ้า ทราบ
อยูแล
่ ้วว่า ท่าน ทัง้ หลาย มี ฝูง สัตว์เป็น อัน มาก ) จง อยู่ ใน
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เขตเมืองที่ เรายกให้ นั้นก่อน 20 กว่า พระเยโฮวาห์ จะโปรด
ให้พี่น้ อง ของ ท่าน ได้ หยุด พัก เหมือน ได้ ประทาน แก่ ท่าน
แล้ว จนเขาทัง้ หลายจะยึด ครองแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านประทานแก่ เขาที่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้าง
โน้ นแล้ว ท่านทัง้ หลายต่างจึงจะกลับมายังที่อยูของตน
่
ซึ่ง
21
ข้าพเจ้า ได้ให้แก่ท่าน ทัง้ หลาย’ ครัง้ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ สัง่ โย
ชูวาว่า ‘นั ยน์ ตาของท่านได้เห็ นบรรดากิจการซึ่ง พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ได้ ทรง กระทํา แก่กษั ตริยทั
์ ง้ สอง นั ้น
แล้ว ดังนั ้นพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําแก่อาณาจักรทัง้ ปวง
ซึ่งท่านจะข้ามไปอยูเช่
่ นเดียวกัน 22 ท่านอย่าได้กลัวเขาเลย
เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน พระองค์นั ้น ทรงสู้ รบ
เพื่อ ท่าน’ 23 ครัง้ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ อ้อน วอ นพ ระ เย โฮ วาห์ว่า
24 ‘โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า พระองค์เพิง
่ ทรง
สําแดง อานุภาพ และ ฤทธิ์ พระหัตถ์ ของ พระองค์แก่ผู้รบ
ั
ใช้ของ พระองค์ เพราะ มี พระเจ้า องค์ ไหน เล่า ใน สวรรค์
หรือ ใน แผ่น ดิน โลก ซึ่ง สามารถ กระทํา ตาม การ สําคัญ
และ การ อิทธิฤทธิดั
์ ง พระองค์ได้ 25 ขอ พระองค์ ทรง โปรด
อนุญาตให้ข้าพระองค์ข้ามไปดูแผ่นดินอันดีที่อยูฟากแม่
่
น้ํา
จอร์แดน ข้าง โน้ น ดูแดน เทือก เขา งดงาม และ เลบานอน
ด้วย’ 26 แต่พระเยโฮวาห์ได้พระพิโรธต่อข้าพเจ้า เพราะท่าน
ทัง้ หลายเป็นเหตุ พระองค์จึงมิได้ทรงโปรดฟังข้าพเจ้า และ
พระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘พอแล้ว เจ้าอย่า ได้พูดกับ
เราด้วยเรือ
่ งนี้ ต่อ ไปเลย 27 เจ้าจงขึ้น ไปถึง ยอดเขาปิ สกา
ห์ และเพ่ง ตาของเจ้า ดูทิศ ตะวัน ตก ทิศ เหนื อ ทิศ ใต้ และ
ทิศตะวันออก และดูแผ่นดินนั ้นด้วยนั ยน์ ตาของเจ้า เพราะ
เจ้า จะข้ามแม่น้ํา จอร์แดนนี้ ไปไม่ได้เลย 28 แต่เจ้าจงกําชับ
โยชู วา จงสนั บสนุน และชูใจของเขาให้เข้ม แข็ง เพราะเขา
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จะต้องนําหน้าชนชาตินี้ ข้ามไป และจะให้เขาทัง้ หลายเข้าถือ
กรรมสิทธิใ์ นแผ่นดินที่เจ้าแลเห็นนั ้น’ 29 ฉะนั ้นเราทัง้ หลาย
จึงยับยัง้ อยูใ่ นหุบเขาตรงหน้าเบธเปโอร์”

4
คําสัง่ สอนและคําตักเตือน
“ฉะนั ้น บัดนี้ โอ คนอิสราเอลทัง้ หลาย จงฟัง กฎเกณฑ์
และ คํา ตัดสิน ซึ่ง ข้าพเจ้า สอน ท่าน ทัง้ หลาย จง ประพฤติ
ตาม เพื่อ ท่าน ทัง้ หลาย จะ มีชีวิ ตอ ยู่ และ เข้าไป ยึด ครอง
แผ่น ดิน ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ ท่าน
ประทานแก่ท่าน 2 ท่านทัง้ หลายอย่า เสริม เติม คํา ที่ ข้าพเจ้า
ได้บัญชาท่านไว้และอย่าตัดออก เพื่อท่านทัง้ หลายจะรักษา
พระบัญญัติของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ซึ่ง ข้าพเจ้า
ได้บัญชาท่าน 3 นั ยน์ ตาของท่านทัง้ หลายได้เห็นการซึ่งพระ
เยโฮวาห์ ทรงกระทํา เพราะเหตุ พระบาอัลเปโอร์แล้ว ด้วย
ว่า พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ทัง้ หลาย ได้ ทรง ทําลาย
บรรดาคนที่ติดตามพระบาอัลเปโอร์จากท่ามกลางท่าน
1

ชื่อของเมืองลี้ภัยต่างๆ
4 แต่ท่าน ทัง
้ หลาย ผู้ได้ยึด พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
ท่านทัง้ หลายมัน
่ คงอยู่ ทุกคนได้มีชีวิ ตอยู่ ถึง วัน นี้ 5 ดูเถิด
ข้าพเจ้าได้สัง่ สอนกฎเกณฑ์และคําตัดสินแก่ท่าน ดังที่พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ได้ ทรงบัญชาข้าพเจ้า ไว้ เพื่อ
ท่าน ทัง้ หลาย จะ กระทํา ตาม ใน แผ่น ดิน ซึ่ง ท่าน ทัง้ หลาย
กําลัง เข้าไปยึด ครองนั ้น 6 จงรักษากฎเหล่า นั ้น และกระทํา
ตาม เพราะ นี่ เป็น สติ ปัญญา ของ ท่าน ทัง้ หลาย และ ความ
เข้าใจ ของ ท่าน ทัง้ หลาย ท่ามกลาง สายตา ของ ชนชาติทัง้
หลาย ซึ่ง จะ ได้ยน
ิ ถึง กฎ เกณฑ์เหล่า นี้ แล้ว เขา จะ กล่าว
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ว่า ‘แน่ ทีเดียว ประชาชาติใหญ่นี้ เป็น ชนชาติที่มีปัญญา
และความเข้าใจ’ 7 เพราะมีประชาชาติใหญ่ชาติใดเล่า ซึ่งมี
พระเจ้า อยูใกล้
่
ตน อย่างกับ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวก
เราทรงอยูใกล้
่
เราในสิง่ สารพัด เมื่อ เราร้องทูล ต่อ พระองค์
8 และ มีประชาชาติใหญ่ชาติใด เล่า ซึ่งมีกฎ เกณฑ์และ คํา
ตัด สินอัน ชอบธรรมอย่างกับ พระราชบัญญัติทัง้ หมดนี้ ซึ่ง
ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ ไว้ต่อ หน้า ท่านทัง้ หลายในวัน นี้ 9 แต่จงระวัง
ตัว และ รักษา จิต วิญญาณ ของ ตัว ให้ดี เกรง ว่า พวก ท่าน
จะลืมสิ่งซึ่งนั ยน์ ตาได้เห็นนั ้น และเกรงว่าสิง่ เหล่านั ้นจะหัน
ไปเสีย จากใจของท่านตลอดวัน คืน แห่ง ชีวต
ิ ของพวกท่าน
จง สอน เรือ
่ ง เหล่า นี้ ให้แก่ลูก ของ พวก ท่าน และ หลาน ของ
พวกท่านว่า 10 ในวัน นั ้นที่ พวกท่านได้ ยน
ื อยู่ ต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกท่านที่ โฮเรบ พระเยโฮวาห์
ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘จงรวบรวมประชาชนให้เข้า มาต่อ หน้า
เรา เพื่อ เราจะให้ เขาได้ยน
ิ คํา ของเรา เพื่อ เขาทัง้ หลายจะ
ได้ ฝึก ตนที่ จะยําเกรงเราตลอดวันคืนที่เขามีชีวิตอยู่ในโลก
และเพื่อ ว่า เขาจะได้ สอนลูก หลานของเขาด้วย’ 11 ท่านทัง้
หลาย ได้เข้า มา ใกล้ ยืน อยูที
่ ่เชิง ภูเขา และ ภู เขา นั ้นมีเพลิง
ลุก ขึ้น ถึง ท้องฟ้า มีความมืด เมฆ และความมืด คลุ้ม คลุม
อยู่ 12 แล้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับท่า นทัง้ หลายออกมาจาก
ท่ามกลาง เพลิง ท่าน ทัง้ หลาย ได้ยน
ิ สําเนี ยง พระ วจนะ
แต่ไม่เห็นรูปสัณฐาน มีแต่ได้ยินพระสุรเสียงเท่านั ้น 13 และ
พระองค์ ทรงประกาศพันธสัญญาของพระองค์แก่ท่าน ซึ่ง
พระองค์ ทรง บัญชา ให้ ท่าน ทัง้ หลาย ปฏิ บัติตาม คือ พระ
บัญญัติสิบประการ และพระองค์ ทรงจารึก พระบัญญัตินั ้น
ไว้ บนศิลาสองแผ่น 14 ในครัง้ นั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชา
ให้ข้าพเจ้าสัง่ สอนกฎเกณฑ์ และคํา ตัดสินแก่ ท่านทัง้ หลาย
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เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้ กระทําตามในแผ่นดินซึ่งท่านกําลัง
จะข้ามไปยึด ครองนั ้น 15 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงระวัง
ตัว ให้ดี เพราะในวัน นั ้น พวกท่านไม่เห็น สัณฐานอัน ใด เมื่อ
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับท่า นทัง้ หลายที่ โฮเรบจากท่ามกลาง
เพลิง 16 เกรง ว่า ท่าน ทัง้ หลาย จะ หลง ทํา รู ป เคารพ แกะ
สลัก สําหรับ ตัวท่า นทัง้ หลาย เป็น สัณฐาน สิง่ หนึ่ ง สิง่ ใด
เป็นรูป ตัวผู้ หรือ ตัว เมีย 17 เหมือนสัตว์ เดียรัจฉานอย่างใด
ในโลก เหมือนนกที่มีปีกบิน ไปในอากาศ 18 เหมือนสิง่ ใดๆ
ที่ คลาน อยู่ บน ดิน เหมือน ปลา อย่าง ใด ที่อยูใน
่ นํ้า ใต้แผ่น
ดิน โลก 19 เกรงว่า พวกท่านเงยหน้า ขึ้น ดู ท้องฟ้า และเมื่อ
ท่าน เห็น ดวง อาทิตย์ ดวง จันทร์ และ ดวงดาว คือ บริวาร
ของท้องฟ้า พวกท่านจะถูก เหนี่ ยวรัง้ ให้นมัส การและปรน
นิ บัติสิ่ง เหล่า นั ้น เป็น สิง่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวก
ท่านทรงแบ่ง แก่ชนชาติทัง้ หลายทัว่ ใต้ ฟ้า ทัง้ สิน
้ 20 แต่พระ
เย โฮ วาห์ ทรง เลือก ท่าน ทัง้ หลาย และ นํา ท่าน ออก มา จาก
เตาเหล็ก คือ จากอียป
ิ ต์ ให้เป็น ประชาชนในกรรมสิทธิข
์ อง
พระองค์ อย่างที่เป็น อยูทุ
่ ก วัน นี้ 21 ยิง่ กว่า นั ้น เพราะท่าน
ทัง้ หลายเป็น เหตุ พระเยโฮวาห์ ทรงพระพิโรธต่อ ข้าพเจ้า
และ ทรง ปฏิญาณ ว่า ข้าพเจ้า จะ ไม่ได้ข้าม แม่ นํ้า จอร์แดน
และ ข้าพเจ้า จะ ไม่ได้เข้า ไป ใน แผ่น ดิน ดี ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของ ท่าน ทัง้ หลาย ประทาน แก่ ท่าน ให้ เป็น มรดก
22 แต่ข้าพเจ้า จะตายเสีย ในแผ่น ดิน นี้ ข้าพเจ้า จะไม่ได้ข้าม
แม่ นํ้า จอร์แดน แต่ท่าน ทัง้ หลาย จะ ได้ ข้าม ไป และ ถือ
แผ่น ดิน ดี นั ้น เป็น กรรมสิทธิ์ 23 จง ระวัง ตัว ให้ดี เกรง ว่า
ท่านทัง้ หลายจะลืม พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของ ท่าน ทัง้ หลาย ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา ไว้แก่ท่าน และ
สร้างรู ป เคารพสลัก เป็น สัณฐานสิง่ หนึ่ ง สิง่ ใดซึ่ง พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ทัง้ หลาย ทรง ห้าม ไว้นั ้น 24 เพราะ ว่า
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พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านเป็น เพลิง ที่เผาผลาญ เป็น
พระเจ้า ผู้ทรง หวงแหน 25 เมื่อ พวก ท่าน มี ลูก และ มี หลาน
และได้อยูในแผ่
่
น ดิน นั ้น มาช้า นาน และท่านกระทํา ตัว ให้
เสื่อมทราม โดย การ ทํา รู ป เคารพ สลัก เป็น สัญ ฐาน สิง่ ใด
และกระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่าน ทัง้ หลาย ซึ่ง เป็นการ ยัว่ ยุให้พระองค์ทรง กริว้ โกรธ
26 ข้าพเจ้า ขอ อัญเชิญ ฟ้า และ ดิน มา เป็ น พยาน กล่าว โทษ
ท่านในวันนี้ ว่า ท่านทัง้ หลายจะพินาศอย่างสิน
้ เชิงจากแผ่น
ดิน ซึ่งท่านทัง้ หลายกําลังจะข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปยึดครอง
นั ้น ท่านจะไม่ได้อยูในแผ่
่
นดินนั ้นนาน แต่ท่านจะถูกทําลาย
27
อย่างสิน
้ เชิง และพระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา ให้ ท่านทัง้
หลายกระจัดกระจายไปอยู่ ท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย และ
ท่านทัง้ หลายจะเหลือ จํานวนน้ อยในท่ามกลางประชาชาติ
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงขับ ไล่ให้ท่านเข้าไปอยูนั
่ ้น 28 ณ ที่นั ่น
ท่าน ทัง้ หลาย จะ ปรน นิ บัติพระ ที่ ทํา ด้วย ไม้ และ ศิลา เป็น
งานที่ มือ คนทํา ไว้ ซึ่ง ไม่ดู ไม่ฟัง ไม่รับ ประทาน ไม่ดมกลิน
่
29 แต่ ณ ที่นั ่น แหละท่านทัง
้ หลายจะแสวงหาพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของ ท่าน ถ้า พวก ท่าน ค้นหา พระองค์ ด้วย สุดจิต
และสุดใจ พวกท่านจะพบพระองค์ 30 เมื่อพวกท่านมีความ
ทุกข์ลําบาก ซึ่ง สิง่ สารพัด เหล่า นี้ มา ถึง ท่าน ใน กาล ภาย
หลัง ถ้า พวก ท่าน จะ กลับ มา หา พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
ท่าน และ เชื่อ ฟัง พระ สุรเสียง ของ พระองค์ 31 (เพราะ ว่า
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายเป็น พระเจ้า ผู้ทรง
กอปรด้วยพระเมตตา) พระองค์จะไม่ ทรงละทิง้ หรือทําลาย
ท่านทัง้ หลาย หรือลืมพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทําไว้
กับ บรรพบุรุษ ของท่านโดยการปฏิญาณ 32 เพราะบัดนี้ จง
ถามดูเถอะว่า ในกาลวันที่ ล่วงมาแล้วนัน
้ คือ วันที่อยูก่
่ อน
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ท่าน ทัง้ หลาย ตัง้ แต่วัน ที่พระเจ้า ทรง สร้าง มนุษย์ไว้บน
โลก และถามดู จากฟ้า ข้างนี้ ถึง ฟ้า ข้างโน้ นว่า เคยมีเรือ
่ ง
ใหญ่โตอย่างนี้ เกิด ขึ้น บ้างหรือ หรือ เคยได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ งอย่าง
33
นี้ บ้าง หรือ
มีชนชาติใด ได้ยน
ิ พระ สุรเสียง ของ พระเจ้า
ตรัสออกมาจากท่ามกลางเพลิง ดังที่ท่านได้ยน
ิ และยังมีชีวิ
34
ตอยูได้
่
หรือมี พระเจ้า องค์ ใดได้ ทรงเพียรพยายามไปนํา
ประชาชาติหน่งึ จาก ท่ามกลาง อีก ประชาชาติหน่งด
ึ ้ว ยการ
ลองใจ ด้วย การ ทํา หมาย สําคัญ ด้วย การ มหัศจรรย์ ด้วย
การสงคราม ด้วยพระหัตถ์ ทรงฤทธิ์ และด้วยพระกรที่ ทรง
เหยียดออก และด้วยเหตุ น่า กลัว ยิง่ ตามสิง่ สารพัด ซึ่ง พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ทัง้ หลาย ทรง กระทํา เพื่อ ท่าน
ในอียป
ิ ต์ ต่อ หน้า ต่อตาท่าน 35 ที่ได้ทรงสําแดงแก่ ท่านทัง้
หลาย นั ้นก็ เพื่อ ท่าน จะ ได้ ทราบ ว่า พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็น
พระเจ้า นอกจาก พระองค์แล้ว ไม่มีพระเจ้า อื่น ใด อีก เลย
36 พระองค์ทรง โปรด ให้ พวก ท่าน ได้ยน
ิ พระ สุรเสียง ของ
พระองค์ จากฟ้า สวรรค์ เพื่อ ว่า ท่านจะอยู่ ในวินัย ปกครอง
พระองค์ทรง โปรด ให้ ท่าน เห็น เพลิง ใหญ่ ของ พระองค์ ใน
โลก และ พวก ท่าน ได้ยน
ิ พระ วจนะ ของ พระองค์ จาก กอง
เพลิง 37 และ เพราะ พระองค์ ทรง รัก บรรพบุรุษ ของ พวก
ท่าน จึง ทรง เลือก เชื้อ สาย ของ เขา ที่มา ภาย หลัง เขา และ
ทรง พา ท่าน ออก จาก อียป
ิ ต์ ท่ามกลาง สาย พระเนตร ของ
พระองค์ ด้วย เดชานุภาพ ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ 38 ทรง ขับ
ไล่ประชาชาติที่ใหญ่กว่า และมี กําลัง มากกว่า พวกท่านเสีย
ให้ พ้น หน้า ท่าน และนํา ท่านเข้า มา และทรงประทานแผ่น
ดินของเขาให้แก่ท่านเป็นมรดกดังทุกวันนี้ 39 เหตุฉะนั ้นจง
ทราบเสีย ในวัน นี้ และตรึก ตรองอยู่ ในใจว่า พระเยโฮวาห์
ทรงเป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรค์เบื้องบนและบนแผ่นดินเบื้อง
ล่าง หามี พระเจ้า อื่น ใดอีก ไม่เลย 40 เพราะฉะนั ้น พวกท่าน
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จงรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้า
ได้ บัญชาแก่ ท่านในวัน นี้ เพื่อ ท่าน และลูก หลานที่เกิ ดมา
ภายหลังท่านจะไปดีมาดี และวันคืนของท่านจะยืนนานอยู่
ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกท่านประทาน
แก่ท่านเป็นนิ ตย์นั ้น” 41 แล้วโมเสสกําหนดหัวเมืองทางดวง
อาทิตย์ ข้น
ึ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ สามหัว เมือง 42 เพื่อ ผู้
ใดที่ ฆ่าคนจะได้หลบหนี ไปอยูที
่ ่ นั่น คือผู้ที่ฆ่าเพื่อนบ้านโดย
มิได้เจตนา โดยมิได้เกลียดชังเขาแต่ก่อน และเมื่อหนี ไปอยู่
ในเมืองนี้ เมืองใดเมืองหนึ่ งก็จะรอดชีวต
ิ 43 หัวเมืองเหล่านี้
คือ เมืองเบเซอร์อยูในถิ
่
น
่ ทุรกัน ดารบนที่ราบสูง สําหรับ คน
รู เบน และเมืองราโมทที่ กิ เลอาดสําหรับ คนกาด และเมือง
โก ลาน ใน บา ชาน สําหรับ คน มนั ส เสห์ 44 ต่อ ไป นี้ เป็น พระ
ราช บัญญัติที่โมเสส ได้ ตัง้ ไว้ ต่อ หน้า คน อิสราเอล 45 เหล่า
นี้ เป็น พระ โอวาท เป็น กฎ เกณฑ์ และ คํา ตัดสิน ซึ่ง โมเสส
กล่าว แก่ คน อิสราเอล เมื่อ เขา ออก จาก อียป
ิ ต์แล้ว 46 ฟาก
แม่น้ํา จอร์แดน ข้าง นี้ ที่หุบเขา ตรง ข้าม เบธเป โอร์ ใน แผ่น
ดิน ของสิ โหนกษั ตริย์ คนอาโมไรต์ ผู้อยูที
่ ่เฮชโบนซึ่ง โมเสส
และคนอิสราเอลได้ตีพ่ายไปครัง้ เมื่อออกมาจากอียป
ิ ต์แล้ว
47 คนอิสราเอลได้เข้า ยึด แผ่น ดิน ของท่านและแผ่น ดิน ของ
โอ กกษั ตริย์ เมือง บา ชาน เป็นก ษั ตริย์ สอง องค์ ของ คน อา
โม ไรต์ ผู้อยูทาง
่
ดวง อาทิตย์ ข้น
ึ ฟาก แม่น้ํา จอร์แดน ข้าง นี้
48 ตัง
้ แต่อาโรเออร์ที่ อยูริ
่ มลุ่มแม่ น้ํา อารโนน ไปจนถึง ภูเขา
49
สีออน คือ เฮ อร์โมน รวม กับที่ ราบ ทัง้ หมด ซึ่ง อยู่ ฟาก
ตะวัน ออกของแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ จนถึง ทะเลแห่ง ที่ราบ
ที่นํ้าพุแห่งปิสกาห์
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5

พันธสัญญาที่โฮเรบ
โมเสส ได้ เรียก คน อิสราเอล ทัง้ หมด เข้า มา แล้ว กล่าว
แก่ เขา ทัง้ หลาย ว่า “โอ คน อิสราเอล ทัง้ หลาย จง ฟัง กฎ
เกณฑ์ และคํา ตัดสิน ซึ่ง ข้าพเจ้า กล่าวให้เข้าหูของท่านทัง้
หลายในวัน นี้ เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้เรียนรู ้ รักษาไว้ และ
กระทําตาม 2 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทรงกระทําพันธ
สัญญากับ เราทัง้ หลายที่ โฮเรบ 3 มิใช่พระเยโฮวาห์ จะทรง
กระทําพันธสัญญานี้ กับบรรพบุรุษของเราทัง้ หลาย แต่ทรง
กระทํากับเรา คือเราทัง้ หลายผู้มีชีวิตอยูที
่ ่นี่ในวันนี้ 4 พระเย
โฮวาห์ ตรัส กับท่า นทัง้ หลายที่ภูเขานั ้น จากท่ามกลางเพลิง
หน้า ต่อ หน้า 5 (ครัง้ นั ้น ข้าพเจ้า ยืน อยู่ ระ หว่าง พระ เย โฮ
วาห์กับท่า นทัง้ หลาย เพื่อ จะ ประกาศ พระ วจนะ ของ พระ
เย โฮ วาห์แก่ท่าน ทัง้ หลาย เพราะ ท่าน ทัง้ หลาย กลัว เพลิง
จึงมิได้ขึ้น ไปบนภูเขา ) พระองค์ตรัสว่า 6 ‘เราคือ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นําเจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ออก
จากเรือนทาส
1

การกล่าวซํ้าถึงพระบัญญัติสิบประการ
7 อย่า มี พระอื่น ใดนอกเหนื อ จากเรา 8 อย่า ทํา รู ป เคารพ
สลัก สําหรับ ตนเป็นรูป สิง่ หนึ่ ง สิง่ ใด ซึ่งมีอยูในฟ้
่
า เบื้องบน
หรือ ซึ่งมีอยูที
่ ่แผ่น ดิน เบื้อง ล่าง หรือ ซึ่งมีอยูใน
่ นํ้า ใต้แผ่น
ดิน 9 อย่า กราบ ไหว้ หรือ ปรน นิ บัติรู ป เหล่า นั ้น เพราะ เรา
คือ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า เป็น พระเจ้า ที่หวงแหน
ให้โทษ เพราะ ความ ชัว่ ช้า ของ บิดา ตกทอด ไป ถึง ลูก หลาน
ของ ผู้ที่ชัง เรา จนถึง สาม ชัว่ สี่ชัว่ อายุ คน 10 แต่แสดง
ความ เมตตา ต่อ คน ที่รก
ั เรา และ รักษา บัญญัติของ เรา
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จนถึง พัน ชัว่ อายุคน 11 อย่า ออก พระ นาม พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของ เจ้า อย่าง ไร้ประโยชน์ เพราะ ผู้ที่ออก พระนาม
พระองค์อย่างไร้ประโยชน์ นั ้น พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง ถือว่า
ไม่มีโทษก็หามิได้ 12 จงถือวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์ ดัง
ที่พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า ทรง บัญชา ไว้แก่เจ้า 13 จง
ทําการงานทัง้ สิน
้ ของเจ้าหกวัน 14 แต่วันที่เจ็ดนั ้นเป็นสะบา
โตของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ในวัน นั ้น อย่า กระทํา
การ งาน ใดๆ ไม่ว่า เจ้า เอง หรือบุตร ชาย บุต รสาว ของ เจ้า
หรือ ทาสทาสี ของเจ้า หรือ วัว ของเจ้า หรือ ลาของเจ้า หรือ
สัตว์ใช้งานของเจ้า หรือ แขกที่ อาศัย อยู่ ในประตู เมืองของ
เจ้า เพื่อทาสทาสีของเจ้าจะได้หยุดพักอย่างเจ้า 15 จงระลึก
ว่า เจ้า เคยเป็น ทาสอยู่ ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ และพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของ เจ้า ได้ พา เจ้า ออก มา จาก ที่ นั ่น ด้วย พระหัตถ์
อัน ทรงฤทธิ์ และด้วยพระกรที่เหยียดออก เหตุฉะนี้ พระเย
โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า ได้ ทรง บัญชา ให้เจ้า รักษา วัน สะ บา
โต 16 จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า ดังที่พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเจ้า ทรงบัญชาเจ้า ไว้ เพื่อ เจ้า จะมีชีวิ ต ยืนนาน
และเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เจ้า ประทานให้แก่เจ้า 17 อย่า ฆ่า คน 18 อย่า ล่วงประเวณี ผัว
เมียเขา 19 อย่าลักทรัพย์ 20 อย่าเป็นพยานเท็จใส่ รา้ ยเพื่อน
บ้าน 21 อย่า อยาก ได้ ภรรยา ของ เพื่อน บ้าน และ อย่า โลภ
ครัวเรือนของเพื่อนบ้าน คือไร่นาของเขา หรือทาสทาสีของ
เขา หรือ วัว ลา ของ เขา หรือ สิง่ ใดๆ ซึ่ง เป็น ของ ของ เพื่อน
บ้าน’ 22 พระวจนะเหล่า นี้ พระเยโฮวาห์ได้ตรัส แก่ ชุมนุมชน
ทัง้ ปวง ของ ท่าน ที่ภูเขา ออก มา จาก ท่ามกลาง เพลิง เมฆ
และ ความ มืด คลุ้ม หนา ทึบ ด้วย พระ สุรเสียง อัน ดัง และ
มิได้ทรงเพิม
่ เติมสิ่งใดอีก และพระองค์ทรงจารึกไว้บนแผ่น
ศิลา สอง แผ่น และ ประทาน แก่ข้าพเจ้า 23 ต่อ มา เมื่อ ท่าน
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ทัง้ หลายได้ยน
ิ พระสุรเสียงออกมาจากท่ามกลางความมืด
นั ้น (ขณะเมื่อ ภู เขานั ้นมีเพลิง ลุก อยู)่ ท่านทัง้ หลายเข้า มา
ใกล้ข้าพเจ้า คือ หัวหน้า ตระกูล ของ ท่าน ทัง้ หมด และ พวก
ผู้ใหญ่ของท่าน 24 และท่านทัง้ หลายกล่าวว่า ‘ดูเถิด พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเราได้ทรงสําแดงสง่าราศีและความใหญ่
ยิง่ ของพระองค์ และเราได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระองค์จาก
ท่ามกลาง เพลิง ใน วัน นี้ เรา ได้เห็ นพ ระ เจ้า ตรัส กับ มนุษย์
และ มนุษย์ ยัง คง ชีวต
ิ อยูได้
่ 25 ฉะนั ้น บัดนี้ เรา ทัง้ หลาย จะ
ต้องตายเสีย ทําไม เพราะเพลิง ใหญ่ ยงิ่ นี้ จะเผาผลาญเรา
ถ้า เราได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา
อีก เราก็ จะต้องตาย 26 เพราะในบรรดามนุษย์ทัง้ หลายใคร
เล่า ผู้ได้ยิน พระ สุรเสียง ของ พระเจ้า ผู้ทรง พระชนม์ ตรัส
ออก มา จาก ท่ามกลาง เพลิง อย่าง ที่ เรา ได้ ยิน และ ยังมีชีวิ
ตอ ยูได้
่ 27 ท่าน จง เข้าไป ใกล้ และ ฟัง ทุก สิง่ ซึ่ง พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า ของเราตรัส และนํา พระวจนะทัง้ สินที
้ ่ พระเย
โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เรา ตรัส แก่ ท่าน นั ้น มา กล่าว แก่ เรา ทัง้
หลาย และเราทัง้ หลายจะฟัง และกระทํา ตาม’ 28 เมื่อ ท่าน
ทัง้ หลาย พูดกับ ข้าพเจ้า นั ้น พระ เย โฮ วาห์ ทรง สดับ เสียง
แห่ง ถ้อยคํา ของ ท่าน ทัง้ หลาย และ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ
ข้าพเจ้า ว่า ‘เรา ได้ยน
ิ เสียง แห่ง ถ้อยคํา ของ ชนชาติ ซึ่ง เขา
พูดกับ เจ้า แล้ว สารพัด ซึ่ง เขาพูดกับ เจ้า เช่น นั ้นก็ดีอยู่ 29 โอ
อยาก ให้มีจิต ใจ เช่น นี้ อยูเสมอ
่
ไป หนอ คือ ที่ จะ ยําเกรง เรา
และรักษาบัญญัติทัง้ สิน
้ ของเรา เขาทัง้ หลายก็ จะสุข เจริญ
อยู่ตลอดชัว่ ลูกหลานของเขาเป็นนิ ตย์ 30 จงกลับไปบอกแก่
เขาว่า “เจ้าจงกลับ ไปเต็นท์ ของเจ้า ทุก คนเถิด” 31 แต่ตัว
เจ้า จงยืน อยูที
่ ่ นี่ใกล้เรา และเราจะบอกข้อบัญญัติและกฎ
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เกณฑ์ และ คํา ตัดสิน ทัง้ สิน
้ แก่เจ้า ซึ่ง เจ้า จะ ต้อง สอน เขา
ทัง้ หลายเพื่อ เขาทัง้ หลายจะกระทํา ตามในแผ่น ดิน ซึ่ง เรา
ให้ เขายึด ครองนั ้น’ 32 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงระวัง ที่ จะ
กระทํา ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายได้ ทรง
บัญชา ไว้นั ้น ท่าน ทัง้ หลาย อย่า หัน ไป ทาง ขวา มือ หรือ ทาง
ซ้ายเลย 33 ท่านจงดําเนิ นตามวิถีทางทัง้ สิน
้ ซึ่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านได้ ทรงบัญชาท่านไว้ เพื่อ ท่านจะมีชีวิตอยู่
และเพื่อ ท่านจะไปดีมาดี และมีชีวิต ยืนนานอยู่ ในแผ่น ดิน
ซึ่งท่านจะยึดครองนั ้น”

6
พระบัญญัติที่ใหญ่ที่สุด
“ต่อ ไป นี้ เป็น พระ บัญญัติ กฎ เกณฑ์และ คํา ตัดสิน ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายทรงบัญชาให้ สอน
ท่าน เพื่อ ท่าน ทัง้ หลาย จะ ได้ กระทํา ตาม ใน แผ่น ดิน ซึ่ง
ท่าน จะ ข้าม ไป ยึด ครอง นั ้น 2 เพื่อ ว่า พวก ท่าน จะ ได้ ยํา
เก รง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน โดย รักษา กฎ เกณฑ์
และพระบัญญัติของพระองค์ทัง้ สิน
้ ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชาท่าน
ทัง้ ตัวท่าน และ ลูก หลาน ของ ท่าน ตลอด วัน คืน แห่ง ชีวต
ิ
3
ของท่านเพื่อ ว่า วัน คืน ของพวกท่านจะได้ยืนยาว โอ คน
อิสราเอล ทัง้ หลาย เหตุฉะนั ้น ขอ จง ฟัง และ จง ระวัง ที่ จะ
กระทําตามเพื่อพวกท่านจะไปดีมาดี และเพื่อท่านทัง้ หลาย
จะทวีมากยิง่ นั กในแผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์
ดัง ที่พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ ท่าน ได้ ทรง
สัญญากับท่าน 4 โอ คนอิสราเอล จงฟัง เถิด พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเราทัง้ หลายเป็นพระเยโฮวาห์เดียว 5 พวกท่าน
1
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จงรักพระเยโฮวาห์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน ด้วยสุดจิตสุดใจ
ของท่าน และด้วยสิน
้ สุดกําลังของท่าน
ตน

จงอุตส่าห์ สอนพระวจนะของพระเจ้า แก่ ลูก หลานของ

6 และจงให้ถ้อยคําที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้ อยูใน
่

ใจ ของ ท่าน 7 และ พวก ท่าน จง อุตส่าห์ สอน ถ้อยคํา เหล่า
นี้ แก่ลูกหลานของท่าน เมื่อท่านนั ่งอยู่ในเรือน เดินอยู่ตาม
ทาง และ นอน ลง หรือ ลุก ขึ้น จง พูด ถึง ถ้อยคํา นี้ 8 จง เอา
ถ้อยคําเหล่า นี้ พันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสําคัญ และจง
เป็น ดัง เครือ
่ งหมาย ระหว่าง นั ยน์ ตา ของ ท่าน 9 และ เขียน
ไว้ที่เสา ประตูเรือน และ ที่ประตูของ ท่าน 10 เมื่อ พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า ของ พวก ท่าน จะ พา ท่าน มา ถึง แผ่น ดิน ซึ่ง
พระองค์ ทรง ปฏิญาณ ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ ท่าน คือ แก่อับ
ราฮัม อิส อัค และยาโคบ ว่า จะให้แก่ท่าน มีหัว เมืองใหญ่
โต และ ดี ซึ่ง ท่าน ไม่ได้สร้าง 11 และ เรือน ที่มีของดีเต็ม ซึ่ง
พวกท่านมิได้สะสมไว้ และบ่อขังนํ้า ที่ท่านมิได้ขุด และสวน
องุนก
่ ับ ต้น มะกอก เทศ ซึ่ง ท่าน มิได้ปลูก ไว้ และ เมื่อ ท่าน
ได้ รบ
ั ประทานก็อิม
่ หนํา 12 แล้ว จงระวัง กลัวว่า พวกท่านจะ
ลืม พระเยโฮวาห์ผู้ทรงพาท่านออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ ออก
จาก เรือน ทาส นั ้น 13 พวก ท่าน จง ยํา เก รง พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของ ท่าน ท่าน จง ปรน นิ บัติพระองค์ และ ปฏิญาณ
โดยออกพระนามของพระองค์ 14 ท่านทัง้ หลายอย่าติดตาม
พระอื่น ซึ่ง เป็น พระของชนชาติ ทัง้ หลายที่อยูล้
่ อมรอบท่าน
15 (เพราะ ว่า พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พวก ท่าน ผู้ทรง
สถิตท่ามกลางท่าน เป็นพระเจ้าหวงแหน) กลัวว่าพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของพวกท่านจะทรงพิโรธต่อ ท่าน และทําลาย
ท่าน เสีย จาก พื้น แผ่น ดิน โลก 16 อย่า ทด ลอง พระ เย โฮ
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วาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย ดังที่ได้ทดลองพระองค์ที่มัส
สาห์ 17 ท่านทัง้ หลายจงอุตส่าห์ รก
ั ษาพระบัญญัติของพระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน และ พระ โอวาท ของ พระองค์
และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรงบัญชาท่านไว้
18 พวก ท่าน จง กระทํา สิง
่ ที่ถูก ต้อง และ ที่ ประเสริฐ ใน สาย
พระเนตรพระเยโฮวาห์ เพื่อ พวกท่านจะมีสวัสดิภาพ และ
เพื่อท่านจะได้เข้าไปครอบครองแผ่นดินที่ดีซึ่งพระเยโฮวาห์
ทรงปฏิญาณไว้กับ บรรพบุรุษ ของท่าน 19 โดยขับ ไล่ศัตรู ทัง้
สิน
้ ของ ท่าน ออก ไป ให้ พ้น หน้า พวก ท่าน ดัง ที่พระ เย โฮ
วาห์ ทรง บัญชา ไว้ 20 เมื่อ เวลา ต่อ ไป บุตร ชาย ของ ท่าน จะ
ถาม ท่าน ว่า ‘พระ โอวาท กฎ เกณฑ์และ คํา ตัดสิน ซึ่ง พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราทัง้ หลาย ได้บัญชาท่านทัง้ หลาย
ไว้ นั้นมี ความหมายว่า กระไร’ 21 แล้วท่านจะตอบบุตรชาย
ของท่านว่า ‘เราเป็น ทาสของฟาโรห์อยูในอี
่
ยป
ิ ต์ และพระ
เยโฮวาห์ได้ทรงพาเราออกมาจากอียป
ิ ต์ ด้วยพระหัตถ์ อน
ั
22
ทรงฤทธิ์ และพระเยโฮวาห์ทรงสําแดงหมายสําคัญและ
การมหัศจรรย์ทัง้ ที่ใหญ่โตและที่ รา้ ยเหนื ออียป
ิ ต์ และเหนื อ
ฟาโรห์ ตลอดจนทัง้ ราชวงศ์ ของท่าน ต่อ หน้า ต่อตาเราทัง้
หลาย 23 แล้ว พระองค์ได้ทรงพาเราออกมาจากที่นั ่น เพื่อ
จะ ทรง นํา เรา เข้าไป ใน แผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์ ทรง ปฏิญาณ
ว่า จะประทานแก่ บรรพบุรุษ ของเรา และประทานแผ่น ดิน
นั ้น แก่เรา 24 พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาให้ เรากระทํา ตามกฎ
เกณฑ์เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ คือให้ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เรา เพื่อ เป็น ผล ดีแก่เรา เสมอ เพื่อ พระองค์ จะ ทรง รักษา
ชีวต
ิ ของเราไว้ให้คงอยู่ ดังทุกวันนี้ 25 ถ้าเราทัง้ หลายจะระวัง
ที่ จะกระทําตามพระบัญญัติทัง้ สิน
้ นี้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเรา ดังที่พระองค์ทรงบัญชาเราไว้ ก็จะเป็น
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ความชอบธรรมแก่เราทัง้ หลาย’ ”

7

ห้ามแต่งงานหรือนมัสการกับคนต่างความเชื่อ
“เมื่อ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ทัง้ หลาย จะ ทรง
พา ท่าน เข้า ใน แผ่น ดิน ซึ่ง ท่าน ทัง้ หลาย กําลัง จะ เข้า ยึด
ครอง และกวาดไล่ประชาชาติหลายชาติให้ออกไปพ้น หน้า
ท่าน คือ คนฮิต ไทต์ คนเกอร์ กาชี คนอาโมไรต์ คนคานา
อัน คนเปริส ซี คนฮี ไวต์ และคนเยบุส เป็น เจ็ด ประชาชาติ
ซึ่ง ใหญ่ โตกว่า และมี กําลัง มากกว่า ท่าน 2 และเมื่อ พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ ต่อ หน้า
ท่าน พวก ท่าน จะ ต้อง ตี เขา ให้พ่าย แพ้ไป นั ้น และ ทําลาย
เขาให้สิ้นทีเดียว อย่า ได้ กระทํา พันธสัญญาใดๆกับ เขาเลย
และอย่า มี ความเมตตาต่อ เขาด้วย 3 พวกท่านอย่า ทําการ
แต่งงาน กับ พวก เขา อย่า ยก บุตร สาว ของ ท่าน ให้แก่บุตร
ชาย ของ เขา หรือ รับ บุตร สาว ของ เขา มา ให้แก่บุตร ชาย
ของท่าน 4 เพราะว่า พวกเขาจะทําให้บุตรชายของพวกเจ้า
หันเหไปจากการติดตามเรา ไปปฏิ บัติพระอื่นๆ พระเยโฮ
วาห์ จะ ทรง พระพิโรธ ต่อ ท่าน ทัง้ หลาย และ จะ ทรง ทําลาย
ท่าน เสีย โดย เร็ว 5 แต่จง กระทํา แก่ เขา ทัง้ หลาย อย่าง นี้
ท่าน ทัง้ หลาย จง ทําลาย แท่น บูชา ของ เขา เสีย และ หัก ทํา
ลาย เสา ศักดสิ
ิ์ ทธิของ
เขา เสีย จง โค่น เสา รู ป เคารพ ของ
์
เขา ลง เสีย และ เผา รู ป เคารพ แกะ สลัก ของ เขา เสีย ด้วย
ไฟ 6 เพราะว่าพวกท่านเป็นชนชาติบริสุทธิสํ
์ าหรับพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ทรง
เลือกท่านออกจากชนชาติ ทัง้ หลายที่อยูบนพื
่
้น โลก ให้มา
เป็น ชนชาติ ใน กรรมสิทธิ์ ของ พระองค์ 7 ที่พระ เย โฮ วาห์
ทรงรัก และทรงเลือกท่านทัง้ หลายนั ้น มิใช่เพราะท่านทัง้
หลายมี จํานวนมากกว่า ประชาชนชาติอื่น ด้วยว่า ในบรรดา
1

หนังสือพระราชบัญญัติ 7:8 26 หนังสือพระราชบัญญัติ 7:14
ชนชาติทัง้ หลาย ท่านเป็นจํานวนน้ อยที่สุด 8 แต่เพราะพระ
เยโฮวาห์ ทรงรัก ท่านทัง้ หลาย และพระองค์ ทรงรักษาคํา
ปฏิญาณซึ่งพระองค์ ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน
ทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์จึงทรงพาท่านทัง้ หลายออกมาด้วย
พระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ และทรงไถ่ ท่านทัง้ หลายให้ พ้น จาก
เรือนทาส จากหัตถ์ฟาโรห์กษั ตริยอี
์ ยป
ิ ต์ 9 เหตุฉะนี้ พึงทราบ
เถิด ว่า พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พวก ท่าน เป็น พระเจ้า
เป็น พระเจ้า สัตย์ซื่อ ผู้ทรง รักษา พันธ สัญญา และ ความ
เมตตาต่อ บรรดาผู้ที่รัก พระองค์ และรักษาพระบัญญัติของ
พระองค์ ถึง พัน ชัว่ อายุคน 10 และทรงตอบแทนผู้ที่เกลียด
ชัง พระองค์ ต่อ หน้า ตัว เขา เอง ด้วย ทรง ทําลาย เขา เสีย
พระองค์จะ ไม่ ทรง ลด หย่อน โทษ ผู้ที่เกลียด ชัง พระองค์
พระองค์จะทรงตอบแทนต่อหน้าตัวเขาเอง 11 เหตุฉะนี้ พวก
ท่านจงระวังที่ จะกระทําตามพระบัญญัติ กฎเกณฑ์ และคํา
ตัดสินซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้
ผลของการเชื่อฟังพระเจ้าคือจะมีชย
ั และรับพระพร
ต่อ มา ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย เชื่อ ฟัง คํา ตัดสิน เหล่า นี้
รักษา และ กระทํา ตาม พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พวก
ท่าน จะ ทรง กระทํา ตาม พันธ สัญญา และ ความ เมตตา
กับท่าน ซึ่ง พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้กับ บรรพบุรุษ ของท่าน
13 พระองค์จะ ทรง รัก ท่าน อวย พระพร แก่ ท่าน ให้ จําเริญ
ยิง่ ทวีขึ้น พระองค์จะทรงอํานวยพระพรผู้ บังเกิด จากครรภ์
ของ พวก ท่าน และ ผล แห่ง พื้น ดิน ของ ท่าน ทัง้ ข้าว นํ้า
องุน
่ และนํ้ามันของท่านทัง้ หลาย ให้ลูกวัวและลูกแพะแกะ
ของ ท่าน ทวี ขึ้น ใน แผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์ ทรง ปฏิญาณ แก่
บรรพบุรุษ ของ ท่าน ที่ จะ ให้แก่ท่าน 14 ท่าน ทัง้ หลาย จะ ได้
รับพระพรเหนื อชนชาติ ทัง้ หลายหมด จะไม่มีชายหรือหญิง
12

หนังสือพระราชบัญญัติ 7:1527หนังสือพระราชบัญญัติ 7:24
เป็น หมัน ท่ามกลางท่าน หรือ ในหมู่สัตว์เลี้ยงของท่านด้วย
15 และพระเยโฮวาห์จะทรงยกความเจ็บไข้ทัง
้ สิน
้ ไปเสียจาก
พวก ท่าน และ โรค ร้าย อย่าง ใน อียป
ิ ต์ ซึ่ง ท่าน ได้ ทราบ นั ้น
พระองค์จะไม่ทรงให้เกิดแก่ท่าน แต่จะทรงให้เกิดแก่ทุกคน
ที่เกลียดชังพวกท่าน 16 พวกท่านจงทําลายชนชาติทัง้ หลาย
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกท่านจะทรงมอบให้ท่าน
อย่า ให้นั ยน์ ตาของท่านมี เมตตาต่อ เขาเลย พวกท่านอย่า
ปฏิ บติ
ั พระของเขา เพราะการอย่างนั ้น จะเป็น บ่วงดัก ท่าน
ทัง้ หลาย 17 ถ้าท่านทัง้ หลายจะนึ กในใจว่า ‘ประชาชาติเหล่า
นี้ โตกว่าเรา เราจะขับไล่เขาอย่างไรได้’ 18 ท่านทัง้ หลายอย่า
กลัว เขาเลย แต่จงระลึก ถึง การที่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
ท่านกระทํา ต่อ ฟาโรห์ และต่อ ชาวอียป
ิ ต์ ทัง้ สิน
้ นั ้น 19 การ
ทดลองใหญ่ ยงิ่ ซึ่ง นั ยน์ ตาท่านได้เห็น แล้ว ทัง้ หมายสําคัญ
การมหัศจรรย์ พระหัตถ์ ทรงฤทธิ์ และพระกรที่เหยียดออก
ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ ทรงใช้พาท่านทัง้ หลาย
ออก มา พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ทัง้ หลาย จะ ทรง
กระทํา ต่อ ชนชาติ ทัง้ หลายที่ ท่านกลัว อย่างนั ้น แหละ 20 ยิง่
กว่า นั ้นอีก พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจะทรง
ใช้ ฝูง ต่อ มาท่ามกลางเขา จนกว่า ผู้ที่เหลือ อยูและซ่
่
อนตัว
21
หลบจากท่านจะถูก ทําลายสิน
พวกท่านอย่า วิตกเพราะ
้
เขา ด้วยว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านอยูท
่ ่ามกลาง
ท่าน ทรง เป็น พระเจ้า ยิง่ ใหญ่ที่น่า กลัว 22 พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของ พวก ท่าน จะ กวาด ไล่ประชาชาติเหล่า นี้ ให้พ้น
หน้า ท่าน ที ละ เล็ก ที ละ น้ อย ท่าน อย่า กําจัด เขา เสีย ทันที
กลัวว่า สัตว์ทุ่ง จะ เพิม
่ แก่ ท่าน ขึ้น มาก ไป 23 แต่พระ เย โฮ
วาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเขาไว้ให้ท่านทัง้ หลาย และ
จะกระทํา ให้ เขาเกิด โกลาหลใหญ่ จนเขาทัง้ หลายจะพินาศ
24 และพระองค์จะทรงมอบกษั ตริย์ของเขาไว้ในมือของท่าน
และท่านทัง้ หลายจะกระทําให้ช่อ
ื ของเขาพินาศไปจากใต้ฟ้า
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จะไม่มีผู้ใดต่อ ต้านท่านทัง้ หลายได้ จนกว่า ท่านจะทําลาย
เขาเสีย 25 ท่านทัง้ หลายจงเผารู ป แกะสลักอันเป็นรูป พระ
ทัง้ หลาย ของ เขา เสีย ด้วย ไฟ ท่าน ทัง้ หลาย อย่า ปรารถนา
อยากได้เงินหรือทองซึ่งปิดรู ปพระอยูนั
่ ้น หรือนําไปเป็นของ
ท่าน เกรงว่าท่านจะติดกับดักอยูภ
่ ายในนั ้นเอง เพราะว่านั ่น
เป็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
26 พวก ท่าน อย่า นํา สิง
่ พึง รังเกียจ เข้าไป ใน เรือน ของ ท่าน
กลัวว่า ท่านจะเป็นที่ ต้องห้ามเหมือนของนั ้น พวกท่านจง
รังเกียจและเกลียดมัน อย่างที่สุด ด้วยเป็น ของที่ต้องห้าม
”
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คําตักเตือนและคําเตือนใจ
“บัญญัติทัง้ สิน
้ ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชาท่านในวัน นี้ นั ้น ท่าน
ทัง้ หลาย จง ระวัง กระทํา ตาม เพื่อ ท่าน ทัง้ หลาย จะ มีชีวิต
และ ทวีมาก ขึ้น และ เข้าไป ยึด ครอง แผ่น ดิน ซึ่ง พระ เย โฮ
วาห์ทรงปฏิญาณกับ บรรพบุรุษ ของท่าน 2 ท่านทัง้ หลายจง
ระลึก ถึง ทางซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงนํา ท่าน
อยู่ ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร ถึง สี่สิบปี เพื่อ พระองค์ จะ ทรง กระทํา
ให้ ท่าน ถ่อม ใจ และ ทดลอง ให้ ทราบ ว่า จิตใจ ของ ท่าน เป็น
อย่างไร ดูว่า ท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือ ไม่
3 พระองค์ทรงกระทํา ให้ ท่านถ่อมใจ และปล่อยท่านให้หิว
และ เลี้ยง ท่าน ด้วย มา นา ซึ่ง ท่าน เอง หรือ บรรพบุรุษ ของ
ท่าน ก็ไม่ทราบ ว่า เป็น อะไร เพื่อ พระองค์ จะ ทรง กระทํา ให้
ท่าน ตระหนั ก แก่ ใจ ว่า มนุษย์จะ บํารุ ง ชี วิตด้ว ยอา หาร สิง่
เดียว ก็หามิได้ แต่มนุษย์จะมีชีวิ ตอ ยูได้
่ ด้วย พระ วจนะ ทุก
คํา ซึ่ง ออก มา จาก พระโอษฐ์ ของ พระ เย โฮ วาห์ 4 ใน เวลา
สี่สิบปีนั ้น เสื้อผ้า ของ ท่าน ก็ไม่ขาด วิน
่ และ เท้า ของ ท่าน
1
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ก็ไม่บวม 5 ท่านทัง้ หลายจงพิจารณาอยู่ ในใจเถอะว่า พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายทรงตี สอนท่าน เหมือน
กับบิดาตีสอนบุตรของตนเช่นกัน 6 เหตุฉะนั ้นท่านจงรักษา
พระบัญญัติของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน โดยดําเนิ น
ตามพ ระ มรรคา ของ พระองค์ และ เกรง กลัว พระองค์ 7 เพ
ราะ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน จะ ทรง พา ท่าน เข้าไป
ในแผ่นดินที่ดี เป็น แผ่นดินที่มีธารนํ้า นํ้าพุ และนํ้า บาดาล
ไหล ออก มาก ลาง หุบเขา และ เนิ น เขา 8 แผ่นดินที่มีข้าว
สาลีและ ข้าว บาร์เลย์ เถา องุน
่ ต้น มะเดื่อ ต้น ทับทิม เป็น
แผ่นดินที่มีน้าํ มัน มะกอก เทศ และ นํ้า ผึ้ง 9 เป็น แผ่นดินที่
ท่าน จะ รับ ประทาน อาหาร อย่าง อุดม ซึ่ง ท่าน จะ ไม่ ขาด สิง่
ใด เลย เป็น แผ่นดินที่ ศิลา เป็น เหล็ก และ ท่าน จะ ขุด ทอง
สัมฤทธิได้
ั ประทานอิม
์ จากภูเขา 10 เมื่อ ท่านได้ รบ
่ หนํา แล้ว
ท่าน จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พวก ท่าน ใน
เรือ
่ งแผ่นดินอันดี ซึ่ง พระองค์ ประทานแก่ ท่านนั ้น 11 ท่าน
ทัง้ หลายจงระวัง ตัว อย่า ลืม พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
ด้วยไม่ รก
ั ษาพระบัญญัติ และคํา ตัดสิน และกฎเกณฑ์ ของ
พระองค์ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชา ท่าน ใน วัน นี้ 12 เกรง ว่า เมื่อ
ท่าน ได้ รับ ประทาน อิม
่ หนํา ได้สร้าง บ้าน เรือน ดีๆ และ ได้
13
อาศัย อยู่ ในนั ้น และเมื่อ ฝูง วัว และฝูง แพะแกะของท่าน
ทวีขึ้น มีเงิน ทอง มาก ขึ้น และ บรรดา ซึ่ง ท่าน มีอยูก็
่ ทวีขึ้น
14 จิตใจของท่านทัง
้ หลายจะผยองขึ้น และท่านทัง้ หลายก็
ลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย ผู้ทรงนําท่านทัง้
หลายออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ ออกจากเรือนทาส 15 ผู้ทรง
นํา ท่าน มา ตลอด ถิน
่ ทุรกัน ดาร ใหญ่น่า กลัว ซึ่งมีงูแมวเซา
และแมลงป่อง และดิน แห้ง แล้ง ไม่มีน้าํ ผู้ทรงประทานนํ้า
จากหิน แข็ง ให้แก่ท่าน 16 ผู้ทรงเลี้ยงท่านทัง้ หลายด้วยมา
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นาในถิน
่ ทุรกัน ดาร ซึ่ง บรรพบุรุษ ของท่านไม่ทราบ เพื่อ ว่า
พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ท่านถ่อมใจและทดลองท่าน เพื่อ
กระทํา ให้เกิด ประโยชน์ แก่ท่านในบัน
้ ปลาย 17 เกรงว่า ท่าน
จะนึ ก ในใจว่า ‘กําลัง และเรีย
่ วแรงของข้า นํา ทรัพย์มีค่า นี้
มาให้’ 18 ท่านทัง้ หลายจงจํา พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
ทัง้ หลาย เพราะว่า พระองค์ ทรงเป็น ผู้ให้กําลัง แก่ ท่านที่ จะ
ได้ทรัพย์ สมบัตินี้ เพื่อ ว่า พระองค์ จะทรงดํารงพันธสัญญา
ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา โดยปฏิญาณต่อ บรรพบุรุษ ของท่าน
ดัง วัน นี้ 19 และถ้า ท่านลืม พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
ไป ดําเนิ น ตามพ ระ อื่น และ ปฏิ บัตินมัส การ พระ เหล่า นั ้น
ข้าพเจ้า ขอ เตือน ท่าน จริงๆ ใน วัน นี้ ว่า ท่าน จะ ต้อง พินาศ
เป็น แน่ 20 อย่างกับ บรรดาประชาชาติ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ ทรง
กระทําให้พินาศไปต่อหน้าท่าน ท่านทัง้ หลายจะพินาศอย่าง
นั ้น แหละ เพราะท่านไม่ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย”
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รู ปวัวทองคําและแผ่นศิลาที่แตก
1 “โอ คน อิสราเอล จง ฟัง เถิด ท่าน กําลัง จะ ข้าม
แม่น้ํา จอร์แดน ไป ใน วัน นี้ เพื่อ จะ เข้าไป ยึด ครอง
ประชาชาติที่ใหญ่กว่า และ มี กําลัง มากกว่า ท่าน ทัง้ เมือง
ที่ใหญ่มีกําแพง สูง เทียม ฟ้า 2 ประชาชน ที่สูง ใหญ่ เป็น
ลูก หลาน ของ คน อา นาค ผู้ที่ท่าน ทัง้ หลาย รู จ
้ ัก แล้ว และ
ผู้ที่ท่าน ได้ยน
ิ เขา พูด ว่า ‘ใคร จะ ยืน หยัด ต่อ สู้ กับลูก หลาน
ของ อา นาค ได้’ 3 วัน นี้ ท่าน ทัง้ หลาย จง เข้าใจ เถอะ ว่า
ผู้ที่ไป ข้าง หน้า ท่าน นั ้น คือ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน
พระองค์จะ ทรง ทําลาย เขา ดัง เพลิง เผา ผลาญ และ ทรง
กระทําให้เขาพ่ายแพ้ต่อหน้าท่าน ดังนั ้นท่านจะได้ขับไล่เขา
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ออก ไป กระทํา ให้ เขา พินาศ โดย เร็ว ดัง ที่พระ เย โฮ วาห์
ทรง ตรัส ไว้ กับท่า นทัง้ หลาย แล้วนัน
้ 4 เมื่อ พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของ ท่าน ได้ขับ ไล่เขา ออก ไป ต่อ หน้า ท่าน ทัง้ หลาย
แล้ว ท่านทัง้ หลายอย่า นึ ก ในใจว่า ‘เพราะความชอบธรรม
ของข้า พระเยโฮวาห์ จึง ทรงนํา ข้า มาให้ ยด
ึ ครองแผ่น ดิน นี้ ’
แต่เพราะความชัว่ ของประชาชาติเหล่า นี้ พระเยโฮวาห์ จึง
ทรงขับ ไล่ เขาออกไปต่อ หน้า ท่าน 5 ซึ่ง ท่านทัง้ หลายกําลัง
เข้าไป ยึด ครอง แผ่น ดิน นี้ นั ้น มิใช่เพราะ ความ ชอบ ธรรม
ของท่านหรือ ความสัตย์ ธรรมในใจของท่าน แต่เป็น เพราะ
ความ ชัว่ ของ ประชาชาตินี้ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
ท่านต้องขับ ไล่ เขาออกเสีย ต่อ หน้า ท่านทัง้ หลาย และเพื่อ
ว่า พระองค์ จะ ทรง ให้ เป็น จริง ตามพ ระ วจนะ ซึ่ง พระ เย โฮ
วาห์ ทรง ปฏิญาณ ต่อ บรรพบุรุษ ของ ท่าน คือ ต่ออับ รา ฮัม
ต่ออิ สอัค และ ต่อ ยา โคบ 6 เพราะ ฉะนั ้น ท่าน ทัง้ หลาย จง
เข้าใจ เถิด ว่า ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ประทาน
แผ่น ดิน ดีนี้ ให้ท่านยึด ครองนั ้น มิใช่เพราะความชอบธรรม
ของ ท่าน เพราะ ว่า ท่าน ทัง้ หลาย เป็น ชนชาติคอแข็ง 7 จง
จํา ไว้ และ อย่า ลืม เสีย ว่า พวก ท่าน ได้ กระทํา ให้ พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน พิโรธ ที่ ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร ตัง้ แต่วัน
ที่ท่าน ออก จาก แผ่นดินอียป
ิ ต์ กระทัง่ ท่าน มา ถึงที่นี่ ท่าน
มัก กบฏต่อ พระเยโฮวาห์อยู่ 8 แม้ว่า ที่ โฮเรบท่า นก็ กระทํา
ให้ พระ เย โฮ วาห์ ทรง พิโรธ และ พระ เย โฮ วาห์ก็ทรง กริว้
มากถึงกับ จะทําลายท่านทัง้ หลายเสีย 9 เมื่อ ข้าพเจ้า ขึ้น ไป
บนภูเขาเพื่อ จะรับ แผ่น ศิลา เป็น แผ่น ศิลาพันธสัญญาซึ่ง
พระเยโฮวาห์กระทํา ไว้กับท่าน ข้าพเจ้า อยู่บนภูเขาสี่สิบวัน
สี่สิบคืน ข้าพเจ้า ไม่ได้รับ ประทานอาหารหรือด่มน
ื ้าํ 10 และ
พระเยโฮวาห์ได้ประทานแผ่น ศิลาสองแผ่นที่จารึกด้วยนิว
้
พระหัตถ์ ของพระเจ้า ให้แก่ข้าพเจ้า บนศิลานนม
ั ้ ี พระวจนะ
ทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ได้ตรัส กับท่า นทัง้ หลาย บน ภูเขา
จากท่ามกลางเพลิง ในวันที่ ประชุม กัน อยู่ 11 ต่อ มาเมื่อ สิน
้
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สี่สิบวัน สี่สิบคืน แล้ว พระเยโฮวาห์ ประทานแผ่น ศิลาสอง
แผ่น เป็น แผ่น ศิลาพันธสัญญา 12 แล้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส
กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘จง ลุก ขึ้น ลง ไป จาก ที่นี่ โดย เร็ว เถิด เพราะ
ชนชาติ ของเจ้า ซึ่ง เจ้า นํา ออกจากอียป
ิ ต์ได้หลงกระทํา ผิด
เขาได้ หน
ั เสีย จากทางซึ่ง เราบัญชาเขาไว้ นั้น อย่างรวดเร็ว
เขา ได้ หล่อ รู ป เคารพ ไว้ สําหรับ ตัว เขา ทัง้ หลาย’ 13 ยิง่ กว่า
นั ้นอีก พระ เย โฮ วาห์ ยัง ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เรา ได้เห็น
ชนชาตินี้ แล้ว และ ดูเถิด เขา ทัง้ หลาย เป็น ชนชาติคอแข็ง
14 ขออย่า ทักท้วงเรา ให้เราทําลายเขา และลบชื่อ ของเขา
เสีย จากใต้ฟ้า และเราจะตัง้ เจ้า ให้เป็น ประชาชาติที่มีกําลัง
กว่า และ ใหญ่ กว่า เขา’ 15 ข้าพเจ้า จึง กลับ ลง มา จาก ภูเขา
และภูเขานั ้นก็มีเพลิงลุกอยู่ และศิลาพันธสัญญาสองแผ่น
นั ้นก็อยูใน
่ มือ ทัง้ สอง ของ ข้าพเจ้า 16 ดูเถิด เมื่อ ข้าพเจ้า
มองดูก็แลเห็น ท่านทัง้ หลายกระทํา บาปต่อ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของ ท่าน ทัง้ หลาย แล้ว ท่าน ทัง้ หลาย ได้ หล่อ รู ป
ลูกวัวไว้สําหรับท่าน ท่านได้ หน
ั จากพระมรรคาซึ่งพระเยโฮ
วาห์ได้บัญชาแก่ ท่านอย่างรวดเร็ว 17 ข้าพเจ้าจึงยกศิลาทัง้
สองแผ่นเหวีย
่ งเสียจากมือทัง้ สองของข้าพเจ้าและทําศิลา
ให้ แตก ต่อ หน้า ต่อตา ของ ท่าน ทัง้ หลาย 18 แล้ว ข้าพเจ้า ก็
ทรุ ดกราบลงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์อย่างครังก
้ ่อนสี่สิบ
วัน สี่สิบคืน มิได้รับ ประทาน อา หาร หรือด่มน
ื ้าํ เพราะ เหตุ
บาป ทัง้ สินที
้ ่ ท่าน ทัง้ หลาย ได้กระทํา คือ ได้ประพฤติอย่าง
ชัว่ ช้า ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ ซึ่ง เป็นการ ยัว่
ยุให้พระองค์ทรงกริว้ โกรธ 19 เพราะข้าพเจ้า กลัว พระพิโรธ
และความไม่ พอพระทัย อย่างรุ นแรงซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรง
มี ต่อ ท่าน พระองค์ก็จะ ทรง ทําลาย ท่าน อยูแล้
่ ว แต่พระ
เย โฮ วาห์ ทรง ฟัง ข้าพเจ้า ใน ครัง้ นั ้น ด้วย 20 พระ เย โฮ วาห์
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ทรง พิโรธ ต่อ อา โร นมาก จะ ทําลาย เขา อยูแล้
่ ว ใน ครัง้ นั ้น
ข้าพเจ้า ก็ อธิษฐาน เผื่อ อา โรน ด้วย 21 แล้ว ข้าพเจ้า จึง เอา
สิง่ ที่ บาปหนานั ้น คือ รู ป ลูกวัว ซึ่ง ท่านสร้างขึ้น นั ้น เผาเสีย
ด้วยไฟ แล้วทุบแล้วบดให้เป็นผงละเอียดอย่างกับฝุ่น แล้ว
ข้าพเจ้า ก็ โยนผงนั ้น ลงไปในลําธารซึ่ง ไหลลงมาจากภูเขา
22 ท่าน ทัง
้ หลาย ได้ กระทํา ให้ พระ เย โฮ วาห์ ทรง พิโรธ ที่ ทา
เบ ราห์ และ ที่ มัส สาห์ และ ที่ ขิบ โรท หัทธา อา วาห์ 23 และ
เมื่อ พระเยโฮวาห์ทรงใช้ท่านไปจากคาเดชบารเนี ย ตรัสว่า
‘จงขึ้น ไปยึด ครองแผ่น ดิน นั ้น ซึ่ง เราได้ให้แก่เจ้า ’ และท่าน
ก็ กบฏ ต่อ พระ บัญญัติของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน
ไม่ยอมเชื่อ พระองค์ หรือ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์
24 ท่าน ทัง
้ หลาย ได้ กบฏ ต่อ พระ เย โฮ วาห์ เสมอ ตัง้ แต่วัน
ที่ข้าพเจ้า รู จ
้ ัก ท่านทัง้ หลาย 25 ข้าพเจ้า จึง กราบลงต่อ พระ
พักตร์พระเยโฮวาห์สี่สิบวัน สี่สิบคืน นี้ อย่างข้าพเจ้า กราบ
ลงครังก
้ ่อนนั ้น เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่าจะทรงทําลาย
ท่านทัง้ หลายเสีย 26 ข้าพเจ้าได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ว่า
‘โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ขอ อย่า ทรง ทําลาย
ประชาชนของพระองค์ และมรดกของพระองค์ ซึ่งพระองค์
ทรงไถ่ เขาทัง้ หลายมาด้วยความยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ เป็น
คน ที่พระองค์ทรง นํา ออก มา จาก อียป
ิ ต์ ด้วย พระหัตถ์ อัน
ทรง ฤทธิ์ 27 ขอ ทรง ระลึก ถึง บรรดา ผู้รับ ใช้ของ พระองค์
คืออับ รา ฮัม อิส อัค และ ยา โคบ ขอ อย่า ทรง ใส่ พระทัย ใน
ความดื้อดึง ความชัว่ ร้าย หรือ บาปของชนชาตินี้ 28 กลัวว่า
ชาว แผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์ ทรง พา ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย จาก
มา นั ้น จะ ว่า เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ไม่สามารถ จะ พา เขา ทัง้
หลาย เข้าไป ใน แผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์ ทรง สัญญา กับ เขา ไว้
และเพราะว่าพระองค์ทรงเกลียดชังเขา พระองค์จึงทรงพา
เขาออกมาฆ่าเสียในถิน
่ ทุรกันดาร 29 เพราะว่าเขาทัง้ หลาย
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เป็น ประชาชนของพระองค์ และเป็น มรดกของพระองค์ ซึ่ง
พระองค์ทรงนําเขาออกมาด้วยเดชานุภาพยิง่ ใหญ่และด้วย
พระกรที่เหยียดออกของพระองค์’ ”

10

ไม่มีพระอื่นใดเหมือนพระเยโฮวาห์
“ครัง้ นั ้น พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘จงสกัด ศิลา
สองแผ่น ให้ เหมือนอย่างเดิม และขึ้น มาหาเราที่ บนภูเขา
และทํา หีบ ไม้ไว้ด้วย 2 และเราจะจารึก ถ้อยคํา ที่อยูในแผ่
่
น
ศิลาแผ่น เดิมที่เจ้าทํา แตกเสีย นั ้น จงเก็บ ศิลานัน
้ ไว้ ในหีบ
ไม้’ 3 ข้าพเจ้าจึงทําหีบด้วยไม้กระถินเทศ และสกัดศิลาสอง
แผ่นเหมือนอย่างเดิม ขึ้นไปบนภูเขา มีศิลาสองแผ่นอยู่ใน
มือ ของข้าพเจ้า 4 แล้ว พระองค์ จึง ทรงจารึก พระบัญญัติสิบ
ประการ ลง บน แผ่น ศิลา อย่าง ครังก
้ ่อน ซึ่ง เป็น พระ วจนะ
ที่ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับท่า นบ นภู เขา จาก ท่ามกลาง เพ ลิง
ในวันที่ ประ ชุมนัน
้ และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ประ ทาน แผ่น
ศิลานัน
้ แก่ข้าพเจ้า 5 แล้ว ข้าพเจ้า ก็กลับ ลง มา จาก ภูเขา
และเก็บ แผ่น ศิลานัน
้ ไว้ในหีบ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ทํา ขึ้น และแผ่น
ศิลาก็ยงั อยู่ในหีบนัน
้ ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาข้าพเจ้า
ไว้ 6 คน อิสราเอล เดิน ทาง จาก เบ เอ โรท ของ คน ยา อา คัน
มา ถึง โม เส ราห์ อา โร นก็สิ้น ชีวต
ิ และ ฝัง ไว้ที่ นั ่น และ เอ
เลอ า ซาร์บุตร ชาย ของ เขา จึง ปฏิ บัติหน้าที่ปุโรหิต แทน เขา
7 เขาทัง
้ หลายเดิน ทางออกจากที่ นั่น มาถึงกุด โกดาห์ และ
จากกุด โกดาห์ ถึง โยทบาธาห์ เป็น แผ่นดินที่มีแม่น้าํ ลําธาร
มาก 8 ครัง้ นั ้น พระ เย โฮ วาห์ได้แยก ตระ กูล เลวี ให้หาม
หีบ พันธ สัญญา แห่ง พระ เย โฮ วาห์ ให้เฝ้า พระ เย โฮ วาห์
เพื่อ ปรน นิ บติ
ั พระองค์ และ ให้ อํานวย พร ใน พระนาม ของ
พระองค์ จนถึง ทุก วัน นี้ 9 เหตุฉะนี้ คนเลวี จึง หามี ส่วนแบ่ง
1
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หรือ มรดก กับ พวก พี่ น้ อง ของ ตน ไม่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง
เป็น ส่วนมรดกของเขา ดัง ที่พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
ทัง้ หลาย ทรง สัญญา กับ เขา นั ้น 10 ข้าพเจ้า ก็อยูบน
่ ภู เขา
อย่างครังก
้ ่อนสี่สิบวันสี่สิบคืน ครัง้ นั ้นพระเยโฮวาห์ทรงฟัง
ข้าพเจ้าด้วย พระเยโฮวาห์ไม่พอพระทัยที่จะทําลายท่านทัง้
หลาย 11 พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงลุกขึ้นเดินทาง
นําหน้าประชาชนต่อไปเถิด เพื่อเขาทัง้ หลายจะได้เข้าไปยึด
แผ่น ดิน ซึ่ง เราปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษ ว่า จะให้แก่เขานั ้น’
12 และ บัดนี้ คน อิสราเอล พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน
ทรงประสงค์ให้ท่านกระทํา อย่างไร คือ ให้ ยาํ เกรงพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน ให้ดําเนิ นตามพระมรรคาทัง้ ปวงของ
พระองค์ ให้รัก พระองค์ ให้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านทัง้ หลาย 13 และให้รก
ั ษา
พระ บัญญัติและ กฎ เกณฑ์ ของ พระ เย โฮ วาห์ ซึ่ง ข้าพเจ้า
บัญชาท่านในวันนี้ เพื่อประโยชน์ ของท่านทัง้ หลาย 14 ดูเถิด
ฟ้า สวรรค์ และ ฟ้า สวรรค์ อัน สูงสุด และ โลก กับ บรรดา สิง่
สารพัด ที่อยูในโลกเป็
่
น ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
15 แต่พระ เย โฮ วาห์ ทรง ฝัง พระทัย ใน บรรพบุรุษ ของ ท่าน
และทรงรักเขา และทรงเลือกเชื้อสายของเขาที่มาภายหลัง
เขาคือ ท่านทัง้ หลายจากชนชาติทัง้ หลาย อย่างเป็น อยูทุ
่ ก
16
วันนี้ เพราะฉะนั ้นจงตัดหนั งปลายหัวใจของท่านเสีย อย่า
คอแข็งอีก ต่อ ไป 17 เพราะว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน
เป็น พระเจ้า ของพระทัง้ หลาย และเป็น จอมของเจ้า ทัง้ ปวง
เป็น พระเจ้า ที่ยิง่ ใหญ่ ทรงฤทธิ์และน่า กลัว ทรงปราศจาก
อคติ และมิได้ทรงเห็นแก่ อามิษสินบน 18 พระองค์ประทาน
ความยุติธรรมแก่ลูกกําพร้าพ่อและแม่ม่าย และทรงรักคน
ต่างด้าวประทานอาหารและเครือ
่ งนุ่ง ห่ม แก่เขา 19 เพราะ
ฉะนั ้นท่านจงมีความรักต่อคนต่างด้าว เพราะท่านทัง้ หลาย
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ก็เป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินอียป
ิ ต์ 20 ท่านทัง้ หลายจงยําเก
รงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน จงปรนนิ บัติพระองค์และ
ติดพัน อยู่ กับ พระองค์ จง ปฏิญาณ ด้วย ออก พระนาม ของ
พระองค์ 21 พระองค์ทรงเป็นที่ สรรเสริญ ของท่านทัง้ หลาย
พระองค์ทรง เป็น พระเจ้า ของ ท่าน ผู้ทรง กระทํา การ ใหญ่
และน่า กลัว ซึ่ง นั ยน์ ตาของท่านได้เห็น นี้ 22 บรรพบุรุษ ของ
ท่าน ลง ไป ใน อียป
ิ ต์เจ็ด สิบ คน และ บัด นี้ พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของ ท่าน ทรง กระทํา ให้ ท่าน ทัง้ หลาย มี มาก ดัง
ดวงดาวในท้องฟ้า”
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บทเรียนต่างๆจากการอพยพและภัยพิบัติทัง้ หลาย

1 “เหตุฉะนี้ พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

จง รักษา พระ ดํารัสสงั ่ กฎ เกณฑ์ และ คํา ตัดสิน และ พระ
บัญญัติของพระองค์เสมอไป 2 ท่านทัง้ หลายจงทราบในวัน
นี้ เพราะ ข้าพเจ้า มิได้กล่า วกับลูก หลาน ของ ท่าน ทัง้ หลาย
ผู้ไม่ ได้รู เรื
้ อ
่ งหรือเห็นถึงวินัยของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน ความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ พระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ และ
3
พระกรที่เหยียดออกของพระองค์ ถึง การอัศจรรย์ และถึง
พระ ราช กิจ ของ พระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา ใน อียป
ิ ต์
ต่อ ฟาโรห์กษั ตริยอี
์ ยป
ิ ต์ และ ต่อ แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ของ ท่าน
4 และซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ต่อ กองทัพอียป
ิ ต์ ต่อม้า ของ
เขา และต่อ รถรบของเขา และที่พระองค์ทรงกระทํา ให้ น้ํา
ในทะเลแดงท่วมเขาเมื่อ เขาไล่ติดตามท่านทัง้ หลาย และ
ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงทําลายเขาทัง้ หลายจนทุก วัน นี้ 5 และ
ที่พระองค์ทรงกระทํา แก่ ท่านทัง้ หลายในถิน
่ ทุรกัน ดาร จน
6
ท่านทัง้ หลายมาถึงที่นี่ และที่ ทรงกระทํา ต่อ ดาธาน และ
อาบี รม
ั บุตรชายของเอลีอับ บุตรชายของรู เบน คือ แผ่น ดิน
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ได้ อา้ ปากกลืน เขาเข้าไป ทัง้ ครัว เรือน เต็นท์ และสิงม
่ ีชีวิต
ทุก อย่างที่ติดตามเขาไป ในท่ามกลางคนอิสราเอลทัง้ ปวง
7 เพราะนั ยน์ ตาของท่านทัง
้ หลายได้เห็ นพระราชกิจอัน ยิง่
ใหญ่ ทัง้ หมด ของ พระ เย โฮ วาห์ ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา นั ้น
8 เหตุฉะนี้ ท่าน ทัง
้ หลาย จง รักษาบัญญัติทัง้ สิน
้ ซึ่ง ข้าพเจ้า
ได้ บัญชาแก่ ท่านทัง้ หลายในวัน นี้ เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะเข้ม
แข็ง และเข้าไปยึด ครองแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านทัง้ หลายกําลัง จะ
ข้ามไปครอบครองนั ้น มาเป็น กรรมสิทธิ์ 9 และเพื่อ ท่านจะ
มีชีวิ ต ยืนนาน ใน แผ่น ดิน ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง ปฏิญาณ
แก่ บรรพบุรุษ ว่า จะให้แก่เขาและแก่ เชื้อ สายของเขา เป็น
แผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบูรณ์ 10 เพราะว่า แผ่น
ดิน ซึ่ง ท่าน ทัง้ หลาย กําลัง เข้าไป ยึด ครอง นั ้น ไม่เห มือ น
แผ่นดินอียป
ิ ต์ ซึ่ง ท่าน ได้ จาก มา ใน ที่ นั ้น ท่าน หว่าน พืช
และ เอา เท้า รดนํ้า เหมือน เป็น สวน ผัก 11 แต่แผ่น ดิน ซึ่ง
ท่านจะไปยึด ครองนั ้น เป็น แผ่นดินที่มีเนิ น เขาและหุบเขา
ซึ่งมี น้ํา ฝนจากฟ้า รดอยู่ 12 เป็น แผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายทรงดูแล พระเนตรของพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของท่านอยู่ เหนื อ แผ่น ดิน นั ้น เสมอ ตัง้ แต่ต้น
ปีจนถึงสิน
้ ปี 13 ต่อมาถ้าท่านทัง้ หลายจะเชื่อฟังบัญญัติของ
ข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชา ท่าน ไว้ ใน วัน นี้ ให้รัก พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ทัง้ หลาย และ ปรน นิ บัติพระองค์ด้วย
สุดจิต สุดใจ ของ ท่าน 14 ‘เรา จะ ให้ ฝน ตก บน แผ่น ดิน ของ
เจ้า ตามฤดูกาล คือ ฝนต้น ฤดู และฝนชุก ปลายฤดู เพื่อ เจ้า
ทัง้ หลาย จะ ได้เก็บ พืช ผล นํ้า องุน
่ และ นํ้ามัน 15 และ เรา
จะ ให้ หญ้า ใน ทุ่ง สําหรับ ฝูง สัตว์ ของ เจ้า และ เจ้า จะ ได้ รับ
ประทาน อิม
่ หนํา’ 16 จง ระวัง ตัว อย่า ให้จิต ใจ ของ ท่าน ทัง้
หลายลุ่มหลงและหันเหไปปรนนิ บัตินมัสการพระอื่น 17 และ
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พระเยโฮวาห์ จึง ทรงกริว้ ต่อ ท่าน ปิด ฟ้า สวรรค์ไม่ให้ฝนตก
และ แผ่นดินก็ไม่งอก พืช ผล และ ท่าน ทัง้ หลาย จะ พินาศ
จาก แผ่น ดิน ดี ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ประทาน แก่ ท่าน นั ้น เสีย
อย่าง รวดเร็ว 18 เหตุฉะนั ้น ท่าน ทัง้ หลาย จง จดจํา ถ้อยคํา
เหล่า นี้ ของ ข้าพเจ้า ไว้ ใน จิต ใน ใจ ของ ท่าน ทัง้ หลาย จง
เอาถ้อยคํา เหล่า นี้ พัน ไว้ที่มือ ของท่านเป็น หมายสําคัญ จง
เป็น ดัง เครือ
่ งหมาย ระหว่าง นั ยน์ ตา ของ ท่าน 19 และ ท่าน
จง สอน ถ้อยคํา เหล่า นี้ แก่ลูก หลาน ของ ท่าน ทัง้ หลาย จง
พูด ถึง ถ้อยคํา เหล่า นี้ เมื่อ ท่าน นั ่ง อยู่ ใน เรือน และ เมื่อ
ท่าน เดิน อยู่ ตาม ทาง เมื่อ ท่าน นอน ลง หรือ ลุก ขึ้น 20 ท่าน
จงเขียนคํา เหล่า นี้ ไว้ที่เสาประตูเรือน และที่ประตูของท่าน
21 เพื่อ อายุ ของ ท่าน และ อายุ ของ ลูก หลาน ของ ท่าน จะ ได้
ยืนนาน ใน แผ่น ดิน ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง ปฏิญาณ ที่ จะ
ประทาน แก่ บรรพบุรุษ ของ ท่าน ตราบ เท่า บร รดาวันที่ ฟ้า
สวรรค์อยูเหนื
่
อ โลก 22 เพราะถ้า ท่านระวัง ที่ จะกระทํา ตาม
บัญญัติทัง้ ปวงซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน คือรักพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่าน ดําเนิ น ในพระมรรคาทัง้ สิน
้ ของพระองค์
และติด สนิ ทอยู่ กับ พระองค์แล้ว 23 พระเยโฮวาห์ จะทรงขับ
ไล่ บรรดาประชาชาติเหล่า นี้ ให้ออกไปพ้น หน้า ท่านทัง้ หลาย
แล้วท่านจะเข้า ยึด ครองแผ่น ดิน ของประชาชาติที่ใหญ่กว่า
และ มี กําลัง มากกว่า ท่าน 24 ฝ่าเท้า ของ ท่าน ทัง้ หลาย จะ
เหยียบลงที่ใด ที่นั ่น จะเป็น ของท่าน อาณาเขตของท่านจะ
เริม
่ จาก ถิน
่ ทุรกัน ดาร ไป จนถึง เลบานอน และ จาก แม่น้ํา
คือ แม่ นํ้า ยู เฟ รติ ส ไป จนถึง ทะเล ตะวัน ตก 25 จะ ไม่มีผู้ใด
สามารถ ต่อ ต้าน ท่าน ได้ เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
ท่าน จะ ทรง กระทํา ให้ ท่าน ทัง้ หลาย เป็นที่เกรง ขาม และ
ตกใจกลัว ของแผ่นดินที่ ท่านทัง้ หลายจะเหยียบยํ่า ไป ตาม
ที่พระองค์ทรง สัญญา ไว้ กับท่าน 26 ดูเถิด วัน นี้ ข้าพเจ้า ได้

หนังสือพระราชบัญญัติ 11:2739หนังสือพระราชบัญญัติ 12:3
นํา คํา อวยพรและคํา สาปแช่ง มาไว้ ตรงหน้า ท่านทัง้ หลาย
27 ถ้า ท่านเชื่อ ฟัง พระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
ท่าน ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชา ท่าน ใน วัน นี้ ท่าน ก็ จะ เป็น ไป ตาม
พรนั ้น 28 ถ้า ท่านไม่ เชื่อ ฟัง พระบัญญัติของพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของ ท่าน แต่หันเห ไป เสีย จาก ทาง ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้
บัญชาท่านในวัน นี้ ไปติดตามพระอื่น ซึ่ง ท่านไม่รู จ
้ ัก ท่านก็
29
จะเป็นไปตามคําสาปแช่งนั ้น และต่อมาเมื่อพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านนํา ท่านเข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านจะเข้าไป
ยึดครองนั ้น ท่านจงตัง้ คําอวยพรไว้บนภูเขาเกริซิม และตัง้
คํา สาปแช่ง ไว้บนภูเขาเอบาล 30 ภูเขาเหล่า นี้ อยูฟากแม่
่
น้ํา
จอร์แดนข้างโน้ น ไปตามทางที่ดวงอาทิตย์ตกในแผ่น ดิน
คนคานาอัน ผู้อาศัย อยู่ ในที่ราบตรงหน้า กิล กาลข้างที่ ราบ
โม เรห์มิใช่หรือ 31 เพราะ ท่าน ทัง้ หลาย จะ ต้อง ข้าม แม่น้ํา
จอร์แดนไปยึด ครองแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่าน ประทาน แก่ท่าน และ ท่าน จะ ยึด ครอง และ อาศัย อยู่
ในแผ่น ดิน นั ้น 32 ท่านจงระวัง ที่ จะรักษากฎเกณฑ์ และคํา
ตัดสินทัง้ ปวงซึ่งข้าพเจ้าตัง้ ไว้ต่อหน้าท่านทัง้ หลายในวันนี้ ”

12

กฎ เกณฑ์และ คํา ตัดสิน ต่างๆ สําหรับ อิสราเอล ใน แผ่น
ดินคานาอัน
1 “ต่อ ไป นี้ เป็ น กฎ เกณฑ์ และ คํา ตัดสิน ซึ่ง ท่าน จะ ต้อง
ระวัง ที่ จะกระทํา ตามในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
แห่ง บรรพบุรุษ ของ ท่าน ประทาน ให้ ท่าน ยึด ครอง ตลอด
วัน คืน ซึ่ง ท่าน มีชีวิ ตอ ยู่ ใน โลก 2 ท่าน ทัง้ หลาย จง ทําลาย
บรรดา สถาน ที่ ซึ่ง ประชาชาติที่ท่าน จะ ยึด ครอง นั ้น ใช้
เป็นที่ปรนนิ บัติพระของเขา ซึ่ง อยู่ บนภูเขาสูง และบนเนิ น
เขา และใต้ต้นไม้เขียวสดทุก ต้น 3 ท่านจงรือ
้ แท่น บูชาของ
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เขา และทุ่ม เสาศักดสิ
ิ์ ทธิของเขาให้
แตกเป็น ชิน
์
้ ๆ และเผา
เสา รู ป เคารพ ของ เขา เสีย ด้วย ไฟ ท่าน จง ฟัน ทําลาย รู ป
แกะ สลักอันเป็นรูป พระ ของ เขา เสีย และ ลบ ชื่อ ของ พระ
เหล่า นั ้น ออก เสีย จาก ที่นั ่น 4 ท่าน ทัง้ หลาย อย่า กระทํา ดัง
นั ้น แก่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน 5 ท่าน จง แสวงหา
สถานที่ จากเขตแดนของบรรดาตระกูล ของท่าน ซึ่ง พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจะทรงเลือก เพื่อ สถาปนา
พระนาม ของ พระองค์ไว้ คือ ให้ เป็นที่ ประทับ ของ พระองค์
ท่าน ทัง้ หลาย จง ไป เฝ้า พระองค์ที่ นั ่น 6 และ ท่าน ทัง้ หลาย
จงนํา เครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสัตวบูชาของท่านไปที่นั ่น
ทัง้ สิบ ชัก หนึ่ ง และเครือ
่ งบูชาที่ จะยื่น ถวาย ทัง้ เครือ
่ งบูชา
ปฏิญาณ เครือ
่ งบูชาตามใจสมัคร และผลรุ น
่ แรกที่ได้จาก
7
ฝูง วัว และฝูง แพะแกะ ท่านทัง้ หลายจงรับ ประทานที่ นั่น
ต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ทัง้ ท่านและ
ครอบครัว ของท่านจงปีติร่าเริง ในบรรดากิจ การซึ่งมือ ท่าน
ได้ กระทํา นั ้น ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านอวยพระพร
แก่ ท่าน ทัง้ หลาย 8 ท่าน ทัง้ หลาย อย่า กระทํา ตาม บรรดา
กิจการ ที่ เรา กระทํา อยูที
่ ่ นี่ ทุก วัน นี้ คือ ทุก คน ทํา ตาม อะไร
ก็ตาม ที่ถูก ต้อง ใน สายตา ของ ตนเอง 9 เพราะ ว่า ท่าน ทัง้
หลายยัง ไปไม่ถึงที่หยุด พัก และถึง มรดก ซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านประทานแก่ท่าน 10 แต่เมื่อ ท่านข้ามแม่น้ํา
จอร์แดนไปแล้ว และอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายประทานเป็น มรดกแก่ท่าน และ
เมื่อ พระองค์ โปรดให้ ท่านพัก พ้น ศัตรู รอบข้างของท่านทัง้
สิน
่ าง ปลอดภัย 11 แล้ว จง ไป ยัง สถาน ที่ ซึ่ง
้ ท่าน จึง อยูอย่
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงเลือกไว้ ให้พระนาม
ของพระองค์ ประทับที่นั ่น จงนํา บรรดาสิง่ ต่างๆไปด้วยซึ่ง
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ข้าพเจ้า ได้ บัญชา ท่าน ทัง้ หลาย คือ เครือ
่ ง เผา บูชา และ
เครือ
่ งสัตวบูชาของท่าน ทัง้ สิบ ชัก หนึ่ ง และเครือ
่ งบูชาที่
จะยื่น ถวาย ทัง้ บรรดาเครือ
่ งบูชาปฏิญาณที่ดีที่สุด ซึ่ง ท่าน
ได้ ปฏิญาณ ไว้ ต่อ พระ เย โฮ วาห์ 12 และ ท่าน ทัง้ หลาย จง
ปีติร่าเริง ต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ทัง้
ตัวท่านทัง้ หลายและบุตรชายบุตรสาวของท่าน ทัง้ ทาสชาย
หญิง ของท่านและคนเลวีซ่ึง อยู่ ภายในประตู เมืองของท่าน
เพราะเขาไม่มีส่วนแบ่ง หรือ ส่วนมรดกกับท่าน 13 ท่านทัง้
หลาย จง ระวัง ให้ดีอย่า ถวาย เครือ
่ ง เผา บูชา ตาม ที่ทุก แห่ง
14
ซึ่ง ท่าน เห็น แต่จง ถวาย ใน สถาน ที่ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ จะ
ทรงเลือกในท่ามกลางตระกูล หนึ่ ง ของท่าน ท่านจงถวาย
เครือ
่ ง เผา บูชา ของ ท่าน ที่นั ่น และ ที่ นั ่น ท่าน จง กระทํา ทุก
สิง่ ที่ ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านไว้ 15 อย่างไรก็ตาม ท่านจะฆ่า
สัตว์ และ รับ ประทาน เนื้ อ ใน ประตู เมือง ทัง้ หลาย ของ ท่าน
ตามที่ ท่านปรารถนาก็ได้ ตามซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
ท่านอํานวยพระพรประทานแก่ ท่านทัง้ หลาย ทัง้ ผู้ที่สะอาด
และผู้ที่มลทินก็รบ
ั ประทานได้ อย่างที่รบ
ั ประทานเนื้ อละมัง่
และ เนื้ อ กวาง 16 แต่ท่าน ทัง้ หลาย อย่า รับ ประทาน เลือด
สัตว์เลย ท่าน จง เท ลง บน พื้น ดิน เหมือน เท นํ้า 17 ส่วน สิบ
ชัก หนึ่ ง ของ พืช หรือ นํ้า องุน
่ หรือ นํ้ามัน หรือ ลูกคอก รุ น
่
แรก จาก ฝูง วัว หรือ ฝูง แพะ แกะ หรือ ของ ถวาย ปฏิญาณ
ตาม ที่ ท่าน ปฏิญาณ ไว้ หรือ ของ ถวาย ตามใจ สมัคร หรือ
ของ ที่ ท่าน นํา มา ยื่น ถวาย ท่าน ทัง้ หลาย อย่า รับ ประทาน
ภายในประตูเมืองของท่าน 18 แต่ว่าท่านจงรับประทานของ
เหล่า นี้ ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ใน
สถาน ที่ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน จะ ทรง เลือก ไว้
ทัง้ ตัวท่าน และ บุตร ชาย บุตร สาว ของ ท่าน ทาส ชาย หญิง
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ของท่าน และคนเลวีผู้อยูภายในประตู
่
เมืองของท่าน และ
ท่าน จง ปีติร่าเริง ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
ท่าน ใน บรรดา กิจ การ ซึ่งมือ ท่าน ได้ กระทํา นั ้น 19 ท่าน จง
ระวังอย่าทอดทิง้ คนเลวีตราบเท่าวันที่ท่านอาศัยอยู่ในโลก
20 เมื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงขยายอาณาเขต
ของท่าน ดัง ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ กับท่านแล้วนน
ั ้ และ
ท่านกล่าวว่า ‘เราจะกิน เนื้ อ สัตว์’ เพราะพวกท่านอยากรับ
ประทานเนื้ อ สัตว์ ท่านจะรับ ประทานเนื้ อ ตามใจปรารถนา
ของท่านได้ 21 ถ้า สถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
ทรง เลือก ไว้ เพื่อ สถาปนา พระนาม ของ พระองค์ที่นั ่น นั ้น
ห่างจากท่านเกิน ไป ท่านจงฆ่า สัตว์ จากฝูง วัว ฝูง แพะแกะ
ของ ท่าน เถอะ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง ประทาน แก่ท่าน ดัง
ที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้แล้วนัน
้ ท่านจงรับประทานในประตู
เมืองของท่านตามที่ ใจของท่านปรารถนาเถิด 22 ท่านจะรับ
ประทานได้ อย่างที่ ท่านรับ ประทานเนื้ อ ละมัง่ หรือ เนื้ อ กวาง
ทัง้ ผู้ที่มลทิน และผู้ที่สะอาดด้วยก็ รบ
ั ประทานได้ 23 แต่พึง
แน่ ใจ ว่า ท่าน ไม่ รับ ประทาน เลือด สัตว์เลย เพราะ ว่า เลือด
เป็น ชีวต
ิ ของ มัน ท่าน อย่า รับ ประทาน ชีวต
ิ พร้อม กับ เนื้ อ
24 ท่านอย่า รับ ประทานเลือด แต่ท่านจงเทเลือดลงบนดิน
อย่างเทนํ้า 25 ท่านอย่า รับ ประทานเลือด เพื่อ ท่านเองและ
ลูก หลานของท่านที่มาภายหลัง ท่านจะจําเริญ เป็นสุข เมื่อ
ท่าน กระทํา สิง่ ที่ถูก ต้อง ตาม สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ
วาห์ 26 แต่สิ่ งบริสุทธิ์ ซ่ึง เป็น ส่วนกําหนดจากท่านและของ
ปฏิญาณของท่านนั ้น ท่านจงนํา ไปยัง สถานที่ ซ่ึง พระเยโฮ
วาห์ จะทรงเลือกไว้ 27 และถวายเครือ
่ งเผาบูชาทัง้ เนื้ อ และ
เลือดบนแท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ท่าน
จงเทเลือดแห่ง เครือ
่ งสัตวบูชาลงบนแท่น บูชาของพระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน แต่ส่วนเนื้ อ นั ้น ท่านรับ ประทานได้
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28 จงระวังที่ จะฟังบรรดาถ้อยคําเหล่านี้ ซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชา

ท่าน ไว้ เพื่อ ท่าน เอง และ ลูก หลาน ของ ท่าน ที่มา ภาย หลัง
ท่านจะจําเริญ เป็น นิ ตย์ เมื่อ ท่านกระทํา สิง่ ที่ ประเสริฐ และ
ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
29 เมื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะขจัด ประชาชาติ ซ่ึง
ท่านเข้าไปยึด ครองนั ้น ออกไปให้ พ้น หน้า ท่าน และท่านก็
ยึด ครองเข้า อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น 30 จงระวัง ตัวว่า ท่าน
จะไม่ หลงติดตามเขา ภายหลัง จากที่ เขาถูก ทําลายต่อ หน้า
ท่าน แล้วนน
ั ้ และ จะ ไม่ไต่ถาม เรือ
่ ง พระ ของ เขา โดย กล่าว
ว่า ‘ประชาชาตินี้ นมัส การ พระ ของ เขา อย่างไร เพื่อ เรา จะ
กระทํา ด้วย’ 31 ท่าน อย่า กระทํา อย่างนั ้น แด่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย เพราะว่า สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน
ทุก อย่างซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงเกลียดชัง พวกเขากระทํา สิง่
นั ้น ต่อ พระทัง้ หลายของเขา แม้แต่บุตรชายและบุตรสาว
ของ เขา เขา ก็ เผา ด้วย ไฟ บูชา แด่ พระ ของ เขา 32 ทุกสิ่ ง ที่
ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้นั ้น จงระวังที่ จะกระทําตาม ท่านอย่า
เพิม
่ อะไรเข้าหรือตัดอะไรออกไปจากสิง่ เหล่านั ้น”
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คําตักเตือนเรือ
่ งผู้พยากรณ์ เท็จ
1 “ถ้า ใน หมู่ พวก ท่าน เกิดมีผู้พยากรณ์ หรือ ผู้ ฝัน
เห็น เหตุการณ์ ขึ้น และ สําแดง หมาย สําคัญ หรือ การ
มหัศจรรย์แก่ท่าน 2 และหมายสําคัญหรือการมหัศจรรย์ซ่ึง
เขาบอกท่านนั ้น สําเร็จ จริง ถ้า เขากล่าวว่า ‘ให้เราติด ตาม
พระ อื่นกัน เถิด’ ซึ่ง เป็น พระ ที่ ท่าน ไม่รู จ
้ ัก ‘และ ให้ เรา มา
ปรนนิ บัติพระนั ้น’ 3 ท่านอย่า เชื่อ ฟัง คํา ของผู้พยากรณ์ หรือ
ผู้ ฝัน เห็น เหตุการณ์ คน นั ้น เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
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ของ ท่าน ลองใจ ท่าน ดู เพื่อ ให้ทรง ทราบ ว่า ท่าน ทัง้ หลาย
รัก พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ด้วย สุดจิต สุดใจ ของ
ท่าน หรือ ไม่ 4 ท่าน ทัง้ หลาย จง ดําเนิ น ตาม พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของ ท่าน และ ยําเกรง พระองค์ และ รักษา พระ
บัญญัติของพระองค์ และเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์
และท่านจงปรนนิ บติ
ั พระองค์ และติด สนิ ทอยู่ กับ พระองค์
5 แต่ผู้พยากรณ์ หรือ ผู้ ฝัน เห็น เหตุการณ์ คนนั ้น ต้องมี โทษ
ถึง ตาย เพราะ ว่า เขา ได้ สัง่ สอน ให้ กบฏ ต่อ พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าของท่าน ผู้ทรงนําท่านออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ และ
ทรงไถ่ ท่านออกจากเรือนทาส เขากระทําให้ท่านทิง้ หนทาง
ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน บัญชา ให้ ท่าน ดําเนิ น
ตามเสีย ดัง นั ้น แหละท่าน จะต้อง ล้าง ความชัว่ เช่น นี้ จาก
ท่ามกลาง ท่าน 6 ถ้า พี่ ชาย น้ อง ชาย ของ ท่าน มารดา เดีย
วกันกับท่าน หรือบุตร ชาย บุตร สาว ของ ท่าน หรือ ภรรยา
ที่อยูใน
่ อ้อมอก ของ ท่าน หรือมิต รส หาย ร่วมใจ ของ ท่าน
ชักชวนท่านอย่างลับๆว่า ‘ให้เราไปปรนนิ บัติพระอื่นกันเถิด’
ซึ่ง เป็น พระที่ ท่านเองหรือ บรรพบุรุษ ของท่านไม่รู จ
้ ัก 7 เป็น
พระบางองค์ ของชนชาติ ทัง้ หลายซึ่ง อยู่ รอบท่าน ไม่ว่า ใกล้
หรือ ไกล จากสุด ปลายแผ่น ดิน โลกข้างนี้ ถึงที่สุด ปลายโลก
ข้างโน้ น 8 ท่านอย่ายอมตามหรือเชื่อฟังเขา อย่าให้นั ยน์ ตา
ของท่านเมตตาปรานี เขา ท่านอย่าไว้ชีวิตเขา หรืออย่าซ่อน
เขาไว้เลย 9 ท่านจงประหารชีวต
ิ เขาเสีย เป็น แน่ ท่านควร
ลงมือก่อน ใน การ ทําโทษ เขา ถึง ตาย และ ต่อ ไป ให้ บรรดา
ประชา ชน ร่วม มือด้วย 10 ท่าน จง เอา หิน ขว้าง เขา ให้ตาย
เพราะ เขา แสวงหา ช่อง ที่ จะ พา ท่าน ไป จาก พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าของท่าน ผู้ทรงพาท่านออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ออก
11
จากเรือนทาส และคนอิสราเอลทัง้ ปวงจะฟังและยําเกรง
ไม่กระทํา ความ ชัว่ เช่น นี้ ท่ามกลาง ท่าน ทัง้ หลาย อีก เลย
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ถ้า ท่านทัง้ หลายได้ ยนว
ิ ่า ในหัว เมืองหนึ่ ง หัว เมืองใดซึ่ง
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานให้ ท่านอาศัย อยูนั
่ ้น
13 มีบางคนที่ เป็ น คนอันธพาลได้ ออกไปจากท่ามกลางท่าน
ชักชวนชาวเมืองนั ้นว่า ‘ให้เราไปปรนนิ บติ
ั พระอื่นกัน เถิด’
ซึ่ง เป็น พระที่ ท่านไม่รู จ
้ ัก 14 ท่านทัง้ หลายจงสอบถามและ
อุตสาห์ ค้นหา และ ถาม ดู อย่าง ขะมักเขม้น และ ดูเถิด ถ้า
เป็น ความ จริง และ เป็น เรือ
่ ง แน่ นอน ว่า สิ่ง ที่ น่า สะ อิด สะ
เอียนนั ้นมค
ี นกระทํากันอยูใ่ นหมู่พวกท่าน 15 ท่านจงฆ่าชาว
เมืองนั ้น เสีย ด้วยคมดาบ ทําลายเสีย ให้สิ้นเชิงด้วยคมดาบ
ทัง้ คนทัง้ หลายที่ อาศัย ในเมืองนั ้น และฝูง สัตว์ด้วย 16 ท่าน
จง เก็บ ข้าว ของ ทัง้ สิน
้ ใน เมือง นั ้น ไป กอง ไว้ที่กลาง ถนน
และเผาเมืองนั ้นกับ บรรดาข้าวของในเมืองนั ้น เสีย ด้วยไฟ
เพื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ให้เมืองนั ้นร้า งอยูเป็
่ น
นิ ตย์ อย่า สร้าง ขึ้น มา ใหม่อีกเลย 17 อย่า ให้ ของ ต้อง ห้าม
นั ้น มาติด พันมือ ของท่าน เพื่อ ว่า พระเยโฮวาห์ จะทรงหัน
จากพระพิโรธยิง่ ของพระองค์ และทรงสําแดงพระกรุ ณา
คุณ ต่อ ท่าน และ ทรง เมตตา ท่าน ให้ท่าน ทวีมาก ขึ้น ดัง
ที่พระองค์ปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านนั ้น 18 เมื่อท่าน
ทัง้ หลายเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่าน คือ รักษาพระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระองค์ดัง ที่ข้าพเจ้า
บัญชาท่านไว้ในวัน นี้ และกระทํา สิง่ ที่ถูกต้องตามสายพระ
เนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน”
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คําสัง่ สอนเรือ
่ งอาหาร
“ท่าน ทัง้ หลาย เป็น บุตร ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
ของ ท่าน ท่าน อย่า เชือด เนื้ อ ตัว เอง หรือ กระทํา หน้า
ผาก ให้โล้น เพื่อ คน ตาย 2 เพราะ ท่าน ทัง้ หลาย เป็น
1
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ชนชาติบริสุทธิแด่
์ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน และ
พระ เย โฮ วาห์ ทรง เลือก จาก ประชาชาติ ทัง้ หลาย ที่อยูบน
่
3
พื้น โลกให้ เป็น ชนชาติ ในกรรมสิทธิ์ของพระองค์ ท่านทัง้
หลาย อย่า รับ ประทาน สิง่ พึง รัง เกียจ ใดๆ เลย 4 สัตว์ที่รับ
ประทาน ได้มีดัง ต่อ ไป นี้ คือ วัว แกะ แพะ 5 กวาง ละมัง่
อีเก้ง แพะป่า สมัน โคป่า และแกะป่า 6 ท่านรับ ประทาน
สัตว์ทุกช นิ ด ที่ แยก กีบ และ กีบ ผ่า ออก เป็น สอง และ เคี้ยว
เอื้องนั ้น ได้ 7 อย่างไรก็ตามในจําพวกสัตว์ ทัง้ หลายที่ เคี้ยว
เอื้องหรือมี กีบ ผ่า ท่านอย่า รับ ประทานสัตว์ต่อ ไปนี้ คือ อูฐ
กระต่าย ตัว กระจง ผา เพราะ ว่า สัตว์เหล่า นี้ เคี้ยว เอื้อง แต่
กีบ ไม่ผ่า จึง เป็น สัตว์ มลทิน แก่ท่าน 8 และ หมู ด้วย เพราะ
หมูมีกีบ ผ่า แต่ไม่เคี้ยว เอื้อง จึง เป็น สัตว์ มลทิน แก่ท่าน
ท่าน อย่า รับ ประทาน เนื้ อ ของ มัน และ ซาก ของ มัน ท่าน ก็
อย่า แตะ ต้อง 9 ใน บรรดา สัตว์ นํ้า ทัง้ สิน
้ ท่าน รับ ประทาน
สัตว์เหล่า นี้ ได้ คือ สัตว์ใดๆ ที่มีครีบ และ เกล็ด ท่าน รับ
ประทาน ได้ 10 แต่สัตว์ใดๆ ที่ไม่มีครีบ และ เกล็ด ท่าน อย่า
รับ ประทาน เป็น สัตว์ มลทิน แก่ท่าน 11 นก สะอาด ทุก ชนิ ด
ท่าน รับ ประทาน ได้ 12 แต่นก เหล่า นี้ ท่าน อย่า รับ ประทาน
คือ นก อินทรี นก แร้ง หนวด แพะ นก ออก 13 นก เหยีย
่ ว
14
หางยาว นกเหยีย
่ วดํา นกแร้ง ตามชนิ ด ของมัน บรรดา
นก แก ตาม ชนิ ด ของ มัน 15 นกเค้าแมว นก เค้า โมง นก
นางนวล เหยี่ ยวน ก เขา ตาม ชนิ ด ของ มัน 16 นกเค้าแมว
เล็ก นกทึดทือ นกอีโก้ง 17 นกกระทุง แร้ง และนกอ้ายงัว่
18 นก กระสา ดํา นก กระสา ตาม ชนิ ด ของ มัน นก หัว ขวาน
และค้างคาว 19 แมลงมีปีกทุก ชนิ ด เป็น สัตว์มลทิน แก่ท่าน
อย่า รับ ประทานเลย 20 สัตว์มีปีกที่ สะอาดทุก ชนิ ด ท่านรับ
ประทาน ได้ 21 ท่าน อย่า รับ ประทาน สัตว์ชนิด ใด ที่ ตาย เอง
ท่าน จะ ให้แก่คน ต่างด้าว ที่อยูภายใน
่
ประตู เมือง ของ ท่าน
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รับ ประทานก็ได้ หรือ ท่านจะขายให้แก่คนต่างประเทศก็ได้
เพราะว่าท่านเป็นชนชาติที่บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทัง้ หลาย ท่า นอย่า ต้มลูก แพะด้วยนํ้านมแม่ ของ
มัน เลย 22 ผลได้เป็น ปีๆ จากพืช ในนาของท่านนั ้น ท่านจง
ถวายสิบ ชัก หนึ่ ง 23 ท่านจงรับ ประทานสิบ ชัก หนึ่ ง ที่ได้จาก
ข้าว หรือ นํ้า องุน
่ ของ ท่าน หรือ นํ้ามัน ของ ท่าน และ ผล รุ น
่
แรก จาก ฝูง วัว และ ฝูง แพะ แกะ ของ ท่าน ต่อ พระ พักตร์
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ใน สถาน ที่ ซึ่ง พระองค์ จะ
ทรง เลือก ไว้ เพื่อ ให้พระนาม ของ พระองค์ สถิต ที่นั ่น เพื่อ
ท่านทัง้ หลายจะได้เรียนรู ที
้ ่จะยําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้า
24
ของท่านทัง้ หลายเสมอ ถ้า ระยะทางไกลเกิน ไป ท่านไม่
สามารถนํา สิบ ชัก หนึ่ ง มาได้ ในเมื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่านอวยพรแก่ท่าน เพราะว่า สถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของ ท่าน จะ ทรง เลือก เพื่อ เป็นที่ ตัง้ พระนาม ของ
พระองค์นั ้น อยูห่
่ างไกลจากท่านเกิน ไป 25 ท่านจงขายของ
นั ้นเอาเงิน และห่อเงินถือไว้ และไปยังสถานที่ ซ่ึงพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงเลือกไว้ 26 และเอาเงิน นั ้น ซื้อ
สิง่ ใดๆที่ ท่านปรารถนา จะเป็นวัว แกะ หรือนํ้าองุน
่ หรือสุรา
และสิง่ ใดๆที่ท่านปรารถนา และท่านจงรับประทานที่นั่นต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน และจงปีติร่า เริง
ทัง้ ตัวท่านและครอบครัวของท่านด้วย 27 ท่านทัง้ หลายอย่า
ทอดทิง้ คนเลวีซ่ึง อยู่ ภายในประตู เมืองของท่าน เพราะเขา
ไม่มีส่วนแบ่ง หรือ มรดกกับท่าน 28 พอครบสามปีทุกทีท่าน
ทัง้ หลายจงนํา สิบ ชัก หนึ่ ง จากพืช ผลที่ได้ในปีนั ้น มาสะสม
ไว้ภายในประตูเมืองของท่าน 29 คนเลวี (เพราะเขาไม่มีส่วน
แบ่ง หรือ มรดกกับท่าน) และคนต่างด้าวและลูก กําพร้า พ่อ
และแม่ม่าย ผู้ซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน จะได้มารับ
ประทานอย่างอิม
่ หนํา เพื่อว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
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จะทรงอํานวยพระพรแก่ บรรดากิจ การซึ่งมือ ของท่านทัง้
หลายได้กระทํานั ้น”
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การปลดปล่อยทุกๆเจ็ดปี

“ทุกๆ สิน
้ เจ็ด ปี ท่าน ทัง้ หลาย ต้อง มีการ ปลด ปล่อย
2 ให้กระทําการปลดปล่อยดังนี้ เจ้าหนี้ ทุกคนจะต้องยกสิง
่ ที่
ตนให้เพื่อนบ้านยืม ไปนั ้น เสีย อย่า ทวงสิง่ นั ้น คืน จากเพื่อน
บ้านหรือ พี่ น้องของตนเลย เพราะว่า ได้ ประกาศการปลด
ปล่อยของพระเยโฮวาห์แล้ว 3 ท่านทัง้ หลายจะทวงจากคน
ต่างประเทศคืน ได้ แต่ถ้า มีสิ่ง ใดของท่านซึ่ง อยู่ กับ พี่ น้อง
ก็ให้มือของท่านปล่อยไป 4 ยกเว้นเมื่อไม่มีคนยากจนในหมู่
พวก ท่าน ทัง้ หลาย เพราะ ว่า พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง อํานวย
พระพร แก่ ท่าน ใน แผ่น ดิน ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
ท่านประทานให้ ท่านเป็น มรดกยึด ครองนั ้น 5 ถ้า ท่านเพียง
แต่ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
พึง ระวัง ที่ จะ กระทํา ตาม พระ บัญญัติทัง้ หลาย ซึ่ง ข้าพเจ้า
ได้ บัญชา ท่าน ใน วัน นี้ 6 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
ท่านจะทรงอํานวยพระพรท่านดังที่พระองค์สัญญาต่อท่าน
นั ้น ท่าน ทัง้ หลาย จะ ให้ประชาชาติหลาย ชาติ ยืม ของ ของ
ท่าน แต่ท่านอย่า ยืม ของเขาเลย ท่านทัง้ หลายจะปกครอง
อยู่ เหนื อ หลาย ประชาชาติ แต่เขา ทัง้ หลาย จะ ไม่ ปกครอง
เหนื อ ท่าน 7 ถ้า ใน ท่ามกลาง ท่าน ทัง้ หลาย มี คนจน สัก คน
หนึ่ ง เป็น พี่ น้องของท่านอยู่ ภายในประตู เมืองใดๆ ในแผ่น
ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ท่าน ท่าน
อย่า มี ใจแข็ง หดมือ ของท่านไว้ เสีย ต่อ หน้า พี่ น้องของท่าน
ที่ ยากจน นั ้น 8 แต่ท่าน ทัง้ หลาย จง ยื่นมือ ของ ท่าน อย่าง
ใจกว้างให้เขา และให้ เขายืม ข้าวของพอแก่ ความต้องการ
1

หนังสือพระราชบัญญัติ 15:949หนังสือพระราชบัญญัติ 15:18
ของ เขา ไม่ว่า เป็น ข้าว ของ สิง่ ใดๆ 9 จง ระวัง ให้ดีเกรง ว่า
จะ มี ความ คิด ใน จิตใจ ชัว่ ของ ท่าน ว่า ‘ปีที่เจ็ด ปีที่จะ ต้อง
ปลด ปล่อย มา ถึง แล้ว’ และ ตา ท่าน ก็ ริษยา ต่อ พี่ น้ อง ของ
ท่าน ท่านจึง ไม่ยอมให้อะไรเขาเลย และเขาจะร้องทูล พระ
เย โฮ วาห์ เรือ
่ ง ท่าน บาป ก็ จะ ตก แก่ท่าน 10 ท่าน จง ให้เขา
และเมื่อ ให้ เขาแล้ว อย่า มีจิตคิด เสียดาย เพราะเหตุ นี้พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่ ท่านใน
บรรดากิจการทัง้ สิน
้ ของท่าน ไม่ว่า ท่านจะลงมือ กระทํา สิง่
11
ใด เพราะว่าคนจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดิน เพราะฉะนั ้น
ข้าพเจ้า จึงบัญ ชาท่านว่า ‘ท่านต้องยื่นมือ ให้ อย่างใจกว้าง
ต่อพี่น้องของท่าน คือต่อคนยากจนคนขัดสนซึ่งอยู่ในแผ่น
ดิน ของท่าน’ 12 ถ้า พี่ น้องของท่านซึ่ง เป็น คนฮีบรู ไม่ว่า ชาย
หรือหญิง ที่เขาขายไว้แก่ท่าน จงให้ปรนนิ บัติท่านหกปี เมื่อ
ถึง ปีที่เจ็ดก็ให้ปล่อย เขา เป็นอิ สระ พ้น ไป จาก ท่าน 13 และ
เมื่อ ท่าน ปล่อย เขา เป็นอิ สระ ไป จาก ท่าน ท่าน อย่า ปล่อย
เขาไปมือ เปล่า 14 ท่านจงมี ใจกว้างขวางจัด ของให้แก่เขา
เป็น ของ จาก ฝูง แพะ แกะ ของ ท่าน จาก ลาน นวด ข้าว ของ
ท่าน และ จาก บ่อ ยํ่า องุน
่ ของ ท่าน ท่าน จง ให้แก่เขา ตาม
สมควร ตาม ที่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ทรง อํานวย
พระพร แก่ท่าน 15 ท่าน จง จํา ไว้ ว่า ท่าน เคย เป็น ทาส ใน
แผ่นดินอียป
ิ ต์ และ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ได้ ทรง
ไถ่ ท่าน ไว้ เพราะ ฉะ นั ้น ข้าพเจ้า จึงบัญ ชา เรือ
่ ง นี้ แก่ท่าน
ใน วัน นี้ 16 แต่ถ้า ทาส นั ้น จะ กล่าว แก่ ท่าน ว่า ‘ข้าพเจ้า จะ
ไม่ ไป จาก ท่าน’ เพราะ เขา รัก ท่าน และ ครอบครัว ของ ท่าน
เพราะเขาอยู่ กับท่านสบายดี 17 จงเอาเหล็ก แทงใบหู ของ
เขาให้ทะลุไปติดกับประตูเรือน ดังนี้ เขาจะเป็นทาสของท่าน
ตลอด ไป ท่าน จง กระทํา เช่น นี้ แก่ทา สหญิงด้วย 18 เมื่อ
ท่านปล่อยเขาให้เป็นอิ สระนั ้น ท่านอย่า รู ส
้ ึก หนั กอกหนั กใจ
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เพราะ ว่า เขา ได้รับ ใช้ท่าน มา หก ปี ด้วย มี ค่าแรง มากกว่า
ลูกจ้างเป็น สองเท่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรง
อํานวย พระพร แก่ ท่าน ใน การ ทัง้ ปวง ที่ ท่าน ได้ กระทํา นั ้น
19 สัตว์ตัวผู้หัวปี ซึ่ง เกิด ใน ฝูง วัว หรือ ฝูง แพะ แกะ นั ้น ท่าน
ทัง้ หลายจงถวายไว้แด่พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ท่าน
อย่า ใช้ ววั หัวปีทํางาน หรือ ตัด ขนจากแกะหัวปี 20 ท่านและ
ครอบครัวของท่านจงรับประทานสัตว์หัวปีนั ้นต่อพระพักตร์
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่า นทุกๆ ปี ใน สถาน ที่ ซึ่ง พระ
เยโฮวาห์ จะทรงกําหนดไว้นั ้น 21 แต่ถ้า สัตว์ นั้นมีตําหนิ ใดๆ
คือ ขาเกหรือ ตาบอด หรือมีตําหนิ เลวร้ายอย่างใด ท่านอย่า
ถวายบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 22 ท่านจงรับ
ประทานสัตว์ นั้น ภายในประตู เมืองของท่าน ทัง้ ผู้ที่มลทิน
และ ผู้ที่สะอาด ด้วย ก็ รับ ประทาน ได้ ดัง ว่า เป็น ละมัง่ หรือ
กวาง 23 เพียงแต่ท่านอย่า รับ ประทานเลือดของมัน เท่านั ้น
ท่านจงเทออกทิง้ บนดินเหมือนเทนํ้า”
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เทศกาลปัสกาและขนมปังไร้เชื้อ
“ท่านจงถือ เดือนอาบีบ ท่านทัง้ หลายจงถือ ปัส กาแด่
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน เพราะ ว่า ใน เดือน อาบีบนั ้
นพ ระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ทรง นํา ท่าน ออก จาก
อียป
ิ ต์ ใน เวลา กลาง คืน 2 และ ท่าน จง ถวาย ปัส กา เป็น
เครือ
่ ง บูชา แด่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน จาก ฝูง
แพะ แกะ หรือ ฝูง วัว ณ ที่ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง เลือก
ไว้ ให้พระนาม ของ พระ องค์ ประ ทับที่นั ่น 3 อย่า รับ ประ ทา
นข นมปังมีเชื้อกับปัส กา ตลอด เจ็ด วัน ท่าน จง รับ ประทาน
ขนมปัง ไร้เชื้อ เป็น ขนมปัง แห่ง ความทุกข์ใจ เพราะท่านรีบ
หนี ออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เพื่อท่านจะระลึกถึงวันทีท
่ ่าน
4
ออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ นั้นตลอดชีวต
ิ ของท่าน ตลอดเจ็ด
1
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วัน นั ้น อย่า ให้เห็น เชื้อ ขนม ภายใน อาณาเขต ประเทศ ของ
ท่าน หรือ เนื้ อ สัตว์ ซ่ึง ท่านได้ บูชาในเวลาเย็นวัน แรกเหลือ
อยูต
่ ลอดคืนจนเช้าวันรุ่งขึ้น 5 ท่านทัง้ หลายอย่าถวายปัสกา
ภายในประตูเมืองใดๆซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรง
ประทานแก่ท่าน 6 แต่ท่านจงถวายปัสกา ณ สถานที่ซึ่งพระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน จะ ทรง เลือก ไว้ให้พระนาม ของ
พระองค์ ประทับที่นั ่น ในเวลาเย็น เมื่อ ดวงอาทิตย์ ตกแล้ว
ในเวลาเดียวกับทท
ี่ ่านออกจากอียป
ิ ต์ 7 ท่านจงทําให้สุกและ
รับ ประทานในสถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะ
ทรงเลือกไว้ พอรุ ง่ เช้าท่านจงกลับไปสู่เต็นท์ของท่าน 8 ท่าน
จงรับ ประทานขนมปัง ไร้เชื้อ หกวัน แต่ในวันที่เจ็ด เป็น ประ
ชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธิถวายแด่
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ใน
์
วันนั ้นอย่ากระทําการงานใดๆ
เทศกาลสัปดาห์
ท่านทัง้ หลายจงนั บ ให้ ครบเจ็ด สัปดาห์ จงตัง้ ต้น นั บ ให้
ครบ เจ็ด สัปดาห์ เริมด
่ ้วย วัน แรก ที่ ท่าน เอา เคียว เกี่ยว ข้าว
10 ท่าน ทัง
้ หลาย จง ถือ เทศกาล สัปดาห์ ถวาย แด่ พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ด้วย การ ถวาย ตามใจ สมัคร จาก มือ
ของท่าน ซึ่งท่านจะถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ตาม ที่พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ทรง อํานวย พระพร
แก่ท่าน 11 ท่าน จง ปีติร่าเริง ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าของท่าน ทัง้ ตัวท่านและบุตรชายหญิงของท่าน ทัง้
ทาสชายหญิง ของท่าน ทัง้ คนเลวี ซ่ึง อยู่ ภายในประตู เมือง
ของท่าน ทัง้ คนต่างด้าว เด็ก กําพร้า พ่อ และแม่ ม่ายซึ่ง อยู่
ท่ามกลางท่าน ณ สถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั ่น 12 ท่านพึง
จํา ไว้ วา่ ท่าน เคย เป็น ทาส ใน อียป
ิ ต์ ท่าน พึง ระวัง ที่ จะ ปฏิ
บัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้
9
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เทศกาลอยูเพิ
่ ง
13 ท่านจงถือเทศกาลอยูเ่ พิงเจ็ดวัน เมื่อท่านเก็บรวบรวม
พืช ผล ของ ท่าน จาก ลาน นวด ข้าว และ จาก บ่อ ยํ่า องุน
่ ของ
14
ท่านแล้ว ในการเลี้ยงนั ้น ท่านจงปีติร่าเริง ทัง้ ท่านและ
บุตรชายหญิง ของท่าน และทาสชายหญิง ของท่าน ทัง้ คน
เลวี และ คน ต่างด้าว ทัง้ เด็ก กําพร้า พ่อ และ แม่ ม่าย ซึ่ง อยู่
ภายใน ประตู เมือง ของ ท่าน 15 ท่าน จง ถือ เทศกาล นั ้น แด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านเจ็ด วัน ณ สถานที่ซึ่ง พระเย
โฮวาห์ จะทรงเลือกไว้ เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่ พืชผลทัง้ หลายของท่าน และ
แก่ผลงานทัง้ สินที
้ ่มือท่านกระทํา เพื่อว่าท่านจะมีแต่ความ
ปีติยินดี
บรรดาผู้ชายจะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าปีละสามครัง้
บรรดา ผู้ชาย ทัง้ สิน
้ จะ ต้อง เข้า มา เฝ้า พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของ ท่าน ปี ละ สาม ครัง้ ณ สถาน ที่ซึ่ง พระองค์ จะ
ทรง เลือก ไว้ คือ ณ เทศกาล กิน ขนมปัง ไร้เชื้อ เทศกาล
สัปดาห์ และ เทศกาล อยูเพิ
่ ง อย่า ให้ เขา ไป เฝ้า พระ เย โฮ
วาห์มือ เปล่าๆ 17 ให้ทุกคนถวายตามความสามารถของเขา
ตามส่วนพระพรที่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย
ประทานแก่ท่าน
16

ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ต่างๆ
ท่าน ทัง้ หลาย จง เลือก ตัง้ ผู้ พิพากษา และ เจ้า หน้าที่
ตาม บรรดา ประตู เมือง ของ ท่าน ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
ของ ท่าน ประทาน แก่ท่าน ตาม ตระกูล คน ของ ท่าน ให้เขา
พิพากษาประชาชนตามความยุติธรรม 19 ท่านอย่า กระทํา
ให้ เสีย ความยุติธรรม อย่า ลําเอียง อย่า รับ สินบน เพราะว่า
สินบนทําให้ ตาของคนมี ปัญญามืดมัวไป และกลับ คดี ของ
18

หนังสือพระราชบัญญัติ 16:2053หนังสือพระราชบัญญัติ 17:6
คนชอบธรรมเสีย 20 ท่านจงติดตามความยุติธรรมเท่านั ้น
เพื่อท่านจะมีชีวิตและสืบมรดกในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านประทานแก่ท่าน 21 ท่านทัง้ หลายอย่า ปลูก
ต้น ไม้ ใดๆใช้ เป็น เสารู ป เคารพข้างแท่น บูชาพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านซึ่ง ท่านจะสร้างไว้ 22 และท่านอย่า ตัง้ เสา
ศักดสิ
ิ์ ทธิเป็
์ นรูป เคารพ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
ทรงรังเกียจ”

17

จงถวายเฉพาะสิงด
่ ีที่สุดแด่พระเจ้า
1 “ท่านทัง
้ หลายอย่านําวัวผู้หรือแกะที่มี ตําหนิ หรือความ
พิการใดๆเป็น เครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน
เพราะเป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่าน
จงเอาหินขว้างคนไหว้รู ปเคารพเสียให้ตาย

2 ภายในประตูเมืองใดๆของท่านทัง
้ หลายซึ่งพระเยโฮวาห์

พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านนั ้น ถ้าพบว่าในท่ามกลาง
พวก ท่าน มี ชาย หรือ หญิง คน ใด กระทํา ความ ชัว่ ใน สาย
พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน โดย ละเมิด
พันธ สัญญา ของ พระองค์ 3 และ ไป ปรน นิ บติ
ั พระ อื่น และ
นมัสการพระเหล่า นั ้น หรือ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หรืออัน
ใดที่ เป็น บริวารท้องฟ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ หา้ มไว้ 4 มีคนมาบอก
ท่านแล้วและท่านก็ได้ยน
ิ และได้สอบถามอย่างขะมักเขม้น
และดูเถิด ถ้าเป็นความจริงและเป็นเรือ
่ งแน่ นอนว่า สิ่งที่น่า
สะอิด สะเอียนนั ้นมี คนกระทํา กัน ในอิสราเอล 5 ท่านจงนํา
ชายหรือ หญิง ผู้ กระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายนั ้น มาที่ประตู เมือง และ
ท่านจงเอาหิน ขว้างชายหรือ หญิง นั ้น เสีย ให้ตาย 6 ผู้ที่ถูกก
ล่าวโทษถึงตายนั ้น ให้มีพยานสองหรือสามปากยืนยันว่าผู้
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นั ้นมีความผิด จึง ให้ ปรับ โทษถึง ตายได้ อย่า ลงโทษผู้ ใดถึง
ตายด้วยพยานปากเดียว 7 ผู้ที่เป็นพยานต้องลงมือก่อนใน
การทําโทษเขาถึง ตาย ต่อ ไปคนทัง้ ปวงจึง ร่วมมือด้ว ยกัน
ทัง้ นี้ เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะกําจัด ความชัว่ เสีย จากท่ามกลาง
ท่าน
จงให้คนเลวีซ่ึงเป็นปุโรหิตพิพากษาเรือ
่ งต่างๆ
ถ้า คดี ใด เกิด ขึ้น เป็น เรือ
่ ง ยาก ที่ จะ ตัดสิน ได้ว่า เป็น
คดีฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือไม่ เป็นคดีเกี่ยวด้วยการเกี่ยง
กรรมสิทธิ์ ในทรัพย์ เป็น คดีทําร้ายร่างกาย เป็น คดีใดๆซึ่ง
โต้แย้งกัน ภายในประตู เมืองของท่าน ท่านจงลุก ขึ้น พากัน
ไป ยัง สถาน ที่ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ทรง เลือก
ไว้ 9 จง ไป หา คน เลวี ซ่ึง เป็น ปุโรหิต และ ไป หา ผู้ พิพากษา
ประจํา การในสมัย นั ้น ท่านจงปรึกษาหารือกับ เขา และเขา
จะ ชีแ
้ จง ให้ท่า นท ราบ ถึง คํา ตัดสิน 10 แล้วท่าน จง กระทํา
ตามคํา แนะนํา ซึ่ง เขาชีแ
้ จงแก่ท่าน จากสถานที่ ซ่ึง พระเย
โฮวาห์ ทรงเลือกนั ้น และท่านจงระวัง กระทํา ตามทุก สิง่ ซึ่ง
เขา แนะนํา ท่าน 11 ท่าน จง กระทํา ตาม คํา แนะนํา จาก พระ
ราชบัญญัติซึ่ง เขาให้แก่ท่าน และกระทํา ตามคํา ตัดสิน ซึ่ง
เขาได้ สัง่ ท่าน ท่านทัง้ หลายอย่า หันเหไปจากคํา ตัดสิน ซึ่ง
เขาชีแ
้ จงแก่ท่าน อย่าหันไปทางขวามือหรือซ้ายมือ 12 ผู้ใด
ที่ บังอาจมิได้กระทํา ตาม คือ ไม่ได้เชื่อ ฟัง ปุโรหิต ผู้ที่ยืน ปรน
นิ บัติต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่นั ่น หรือ
เชื่อ ฟัง ผู้พิพากษา ผู้นั ้น ต้องตาย ทัง้ นี้ เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะ
กําจัดความชัว่ เสียจากอิสราเอล 13 และประชาชนทัง้ หลาย
จะได้ยน
ิ และยําเกรง และมิได้ขัดขืนต่อไปอีก
8

การเลือกกษั ตริย์สําหรับคนอิสราเอล
เมื่อ ท่าน มา ถึง แผ่นดินที่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
ท่าน ประทาน แก่ท่าน และ ท่าน ถือ กรรมสิทธิ์ อาศัย อยู่ ใน
14
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แผ่น ดิน นั ้น แล้วท่านจะกล่าวว่า ‘เราจะตัง้ กษั ตริย์ไว้เหนื อ
เรา เหมือน ประชาชาติ อื่น ซึ่ง อยู่ รอบ เรา’ 15 ก็จง ตัง้ ผู้ ซึ่ง
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ทรง เลือก ไว้ให้เป็นก ษั ตริย์
เหนื อ ท่าน คือ ตัง้ ผู้หน่งึ ผู้ ใดในพวกพี่ น้องของท่านให้เป็นก
ษั ตริย์ เหนื อ ท่าน ท่านอย่า ตัง้ คนต่างด้าวซึ่งมิใช่พีน้
่ องของ
ท่าน ให้อยูเหนื
่
อ ท่าน 16 แต่ว่า อย่า ให้ผู้นั ้นมี ม้า ของ ตนเอง
มากเกิน ไป หรือ เป็น เหตุให้ประชาชนกลับ ไปอียป
ิ ต์ เพื่อ จะ
มี ม้า มากๆ เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ได้ตรัส กับท่า นทัง้ หลาย
แล้วว่า ‘เจ้าทัง้ หลายจะไม่ได้กลับ ไปทางนั ้นอีก เลย’ 17 และ
อย่า ให้ผู้นั ้นมี ภรรยา มาก เกรง ว่า จิตใจ ของ เขา จะ หันเห
ไป เสีย หรือ อย่า ให้มีเงินมี ทอง เป็น ของ ตน อย่าง มากมาย
18 เมื่อ ผู้ นั้น นั ่งบัลลังก์ ในราชอาณาจักร ก็ให้ผู้นั ้น คัด ลอก
พระราชบัญญัตินี้ ไว้ในหนั งสือเพื่อประโยชน์ แก่ตนเอง จาก
หนั งสือ ซึ่ง อยู่ ตรงหน้า พวกปุโรหิต ที่ เป็น คนเลวี 19 ให้พระ
ราชบัญญัตินั ้น อยู่ กับ ผู้นั ้น และให้ เขาอ่านอยู่ เสมอตลอด
ชีวต
ิ ของ ตน เพื่อ เขา จะ ได้เรียน รู ที
้ ่จะ ยํา เก รง พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า ของ เขา โดย รักษา บรรดา ถ้อยคํา ใน พระ ราช
บัญญัตินี้ และ กฎ เกณฑ์เหล่า นี้ และ กระทํา ตาม 20 เพื่อ ว่า
จิตใจ ของ เขา จะ มิได้พอง ขึ้น สูง กว่า พี่ น้ อง ของ ตน และ
เพื่อเขาเองจะมิได้หันเหจากพระบัญญัติไปทางขวามือหรือ
ทางซ้ายมือ เพื่อ เขาจะได้ ปกครองราชอาณาจักรของเขา
อยูได้
่ นาน ทัง้ ตนเองและลูกหลานของตนในอิสราเอล”

18
มรดกสําหรับคนเลวีและพวกปุโรหิต

“คน เลวี ซึ่ง เป็น ปุโรหิต และ ตระ กูล เลวีทัง้ หมด จะ
ไม่มีส่วน แบ่ง หรือ มรดก ร่วม กับ คน อิสราเอล เขา จะ รับ
1
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ประทาน เครือ
่ ง บูชา ที่ ถวาย ด้วย ไฟ แด่ พระ เย โฮ วาห์ และ
ส่วน ที่ ตก เป็น ของ พระองค์ 2 ฉะนั ้น เขา จะ ไม่มีมรดก ใน
หมู่ พวก พี่ น้ อง ของ เขา พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็น มรดก ของ
เขา ตาม ที่พระองค์ทรง สัญญา ไว้แก่เขา แล้วนน
ั ้ 3 ให้ส่วน
ต่อ ไป นี้ เป็น ส่วน ที่ปุโรหิต ได้ อันตก จาก ประชาชน คือ
ส่วน ที่ได้จาก ผู้ที่ถวาย สัตว บูชา ไม่ว่า จะ เป็นวัว ผู้ หรือ แกะ
ก็ให้เขามอบเนื้ อ สัน ขาหน้า เนื้ อ แก้มทัง้ สองข้าง และเนื้ อ
ท้องให้แก่ปุโรหิต 4 ผลรุ น
่ แรกของท่านคือ ผลข้าว ผลนํ้า
องุน
่ ผลนํ้ามัน และขนแกะรุ น
่ แรกที่ได้จากแกะของท่าน จง
5
มอบให้แก่ปุโรหิต เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ได้เลือกเขาจากตระกูลชนทัง้ สิน
้ ของท่าน ให้ยืนปรนนิ บัติใน
พระนามพระเยโฮวาห์ ทัง้ ตัว เขาและลูก หลานของเขาสืบ
ต่อกัน ไปเป็น นิ ตย์ 6 ถ้า คนเลวี คนใดมาจากประตู เมืองใด
ใน อิส รา เอ ล อัน เป็นที่อยูของ
่
เขา จะ มายัง สถาน ที่ ซึ่ง พระ
เยโฮวาห์ ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ ตามใจปรารถนา 7 แล้ว
เขา จะ ปรน นิ บัติใน พระ นามพระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เขา
เช่นเดียวกับบรรดาคนเลวีพี่น้ องของเขา ผู้ยืนปรนนิ บัติต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์อยูที
่ ่ นั่น 8 ให้เขาได้ ส่วนที่ จะรับประ
ทาน เท่าๆ กัน นอก เหนื อ จาก ส่วน ที่ เขา ได้มาด้ว ยการ ขาย
ทรัพย์สินของเขาเอง
คําตักเตือนเรือ
่ งการไหว้รู ปเคารพ การเป็นคนทรง การ
เป็นพ่อมดแม่มดและการเป็นหมอดู
9

เมื่อ ท่าน ทัง้ หลาย เข้าไป ใน แผ่น ดิน ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของ ท่าน ประทาน แก่ท่าน ท่าน อย่า เรียน รู ที
้ ่จะ
กระทํา ตาม สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน ของ ประชาชาติเหล่า นั ้น
10 อย่า ให้มีคน หนึ่ ง คน ใด ใน หมู่ พวก ท่าน ซึ่ง ให้บุตร ชาย
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หรือบุต รสาวของเขาลุย ไฟ อย่า ให้ผู้ใดเป็น คนทํานาย เป็น
หมอดู เป็น หมอ จับยาม ดูเหตุการณ์ หรือ เป็น นั ก วิทยาคม
11 เป็ น หมอผี เป็ น คนทรง เป็ น พ่อ มด แม่มด หรือ เป็ น
หมอ พราย 12 เพราะ ทุก คน ที่ กระทํา สิง่ เหล่า นี้ ย่อม เป็นที่
สะอิดสะเอียนแด่ พระเยโฮวาห์ และด้วยเหตุ จากการกระ
ทําที่น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ทัง้ หลายจึง ทรงขับ ไล่ เขาออกไปจากเบื้องหน้า ท่าน 13 ท่าน
ทัง้ หลายจงเป็น คนปราศจากตําหนิ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน 14 เพราะว่าประชาชาติเหล่านี้ ซึ่งท่าน
กําลัง จะ ยึด ครอง นั ้น เชื่อ ฟัง หมอดู และ พวก โหร แต่ส่วน
ตัวท่าน นั ้น พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ไม่ ทรง ยินยอม
ให้ท่านกระทําเช่นนั ้น
คําพยากรณ์ ถึงพระเยซูคริสต์ผู้เป็นผู้พยากรณ์ ยิง่ ใหญ่

15

พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน จะ โปรด
ให้ผู้พยากรณ์ อย่างข้าพเจ้า นี้ เกิด ขึ้น ในหมู่ พวกท่านจากพี่
น้ อง ของ ท่าน ท่าน ทัง้ หลาย จง เชื่อ ฟัง เขา 16 อย่าง ที่ ท่าน
ปรารถนาจากพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านที่ โฮเรบในวัน
ประชุม เมื่อ ท่านกล่าวว่า ‘อย่า ให้ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า หรือ ได้เห็น เพลิ งม
หึมานี ้อีกเลย เกรงว่า ข้าพเจ้า จะตายเสีย’ 17 และพระเยโฮ
วาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ซึ่งเขาพูดมาเช่นนั ้นก็ดีอยู่ 18 เราจะ
โปรด ให้ บังเกิด ผู้พยากรณ์ อย่าง เจ้า ใน หมู่ พวก พี่ น้ อง ของ
เขา และเราจะใส่ ถ้อยคําของเราในปากของเขา และเขาจะ
กล่าวบรรดาสิง่ ที่ เราบัญชาเขาไว้นั้น แก่ ประชาชนทัง้ หลาย
19 ต่อ มาผู้ ใดไม่ เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของเรา ซึ่ง ผู้พยากรณ์ กล่าว
ในนามของเรา เราจะกําหนดโทษผู้นั ้น
คําตักเตือนเรือ
่ งผู้พยากรณ์ เท็จ (มธ 7:15-16)
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แต่ผู้พยากรณ์ คน ใด บังอาจ กล่าว คํา ใน นาม ของ เรา
ซึ่ง เรา มิได้บัญชา ให้กล่าว หรือ ผู้ นั ้น กล่าว ใน นาม ของ พระ
อื่น ผู้พยากรณ์ นั ้น ต้อง มี โทษ ถึง ตาย’ 21 และ ถ้า ท่าน
นึ ก ใน ใจ ว่า ‘ทํา อย่างไร เรา จึง จะ รู ้ พระ วจนะ ที่ พระ เย
โฮ วาห์ยงม
ั ิได้ตรัสนน
ั ้ ได้’ 22 เมื่อ ผู้พยากรณ์ กล่าว คํา ใน
พระนามของพระเยโฮวาห์ ถ้า มิได้เป็น ไปจริง ตามถ้อยคํา
ของ ผู้กล่าว ถ้อย คํา นั ้นมิได้เป็น พระ วจนะ ที่ พระ เย โฮ
วาห์ตรัส ผู้พยากรณ์ นั ้นบังอาจกล่าวเอง ท่านทัง้ หลายอย่า
เกรงกลัวเขาเลย”
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เมืองลี้ภัย
“เมื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายทรงขจัด
บรรดา ประชาชาติ ผู้ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน
ประทาน แผ่น ดิน ของ เขา แก่ท่าน และ ท่าน ทัง้ หลาย ยึด
ครองและเข้าไปอาศัย อยู่ ในหัว เมืองและในบ้านเรือนของ
เขา เหล่า นั ้น 2 ท่าน จง แยก เมือง ไว้ สาม เมือง สําหรับ พวก
ท่านทัง้ หลายในท่ามกลางแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของ ท่าน ประทาน แก่ ท่าน เป็น กรรมสิทธินั
์ ้น 3 ท่าน จง จัด
เตรียมให้มี ทาง และจงแบ่ง อาณาเขตแผ่น ดิน ซึ่ง พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่านเป็น กรรมสิทธิ์นั้น
ออก เป็น สาม ส่วน เพื่อ ว่า ผู้ ใด ที่ได้ฆ่า คน แล้ว จะ หลบ หนี
ไปอยู่ ในเมืองเหล่า นั ้น ได้ 4 ต่อ ไปนี้ เป็น เรือ
่ งของคนฆ่า คน
ผู้ที่หนี ไป อยู่ ใน เมือง เหล่า นั ้น ได้ และ รอด ชีวต
ิ อยู่ คือ ผู้ ใด
ที่ได้ฆ่า เพื่อน บ้าน ของ ตน โดย มิได้เจตนา โดย มิได้เกลียด
ชัง เขา แต่ก่อน 5 อาทิ เช่น ชาย คน หนึ่ ง เข้าไป ใน ป่า พร้อม
กับ เพื่อน บ้าน ของ เขา เพื่อ จะ ตัด ไม้ เมื่อ เขา เหวีย
่ ง ขวาน
เพื่อ จะ โค่น ต้นไม้ลง หัว ขวาน หลุด จาก ด้าม ถูก เพื่อน บ้าน
1

หนังสือพระราชบัญญัติ 19:659หนังสือพระราชบัญญัติ 19:13
ของเขาและคนนั ้นก็ถึง ตาย ก็ให้เขาหนี ไปยัง เมืองเหล่า นี้
เมืองใดเมืองหนึ่ ง และรอดตายได้ 6 ด้วยเกรงว่า ผู้ อาฆาต
โลหิตกําลังโกรธจัดจะไล่ ตามชายผู้ฆ่าคนคนนั ้นทัน เพราะ
หนทาง ไกล แล้ว ฆ่า เขา เสีย แม้ว่า ชาย ผู้ นั ้น ไม่มีโทษ ถึง
ตาย เพราะ เขา มิได้เกลียด ชัง เพื่อน บ้าน ของ เขา แต่ก่อน
7 เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึงบัญ ชาท่านว่า ให้ท่านจัด แยกหัว
เมือง ไว้ สาม หัว เมือง 8 และ ถ้า พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
ท่านขยายอาณาเขตของท่าน ดังที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณ
ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ ท่าน และ ประทาน แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้
ซึ่ง พระองค์ ทรงสัญญาจะประทานแก่ บรรพบุรุษ ของท่าน
ให้แก่ท่าน 9 ถ้า ท่านได้ ระวัง ที่ จะรักษาบัญญัติทัง้ หมดนี้ ซึ่ง
ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านในวัน นี้ โดยที่ ท่านทัง้ หลายรัก พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน และ ดําเนิ น อยู่ ใน พระ มรรคา
ของ พระองค์เสมอ แล้วท่าน จง เพิม
่ หัว เมือง อีก สาม หัว
เมืองนอกจากสามหัว เมืองเหล่า นั ้น 10 ด้วยเกรงว่า โลหิต
ที่ไร้ความ ผิด จะ ตกใน แผ่น ดิน ของ ท่าน ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของ ท่าน ประทาน แก่ ท่าน เป็น มรดก และ ท่าน ทัง้
หลาย จึง ต้อง รับ ผิด ชอบ โลหิตนน
ั ้ 11 แต่ถ้า ผู้ ใด เกลียด ชัง
เพื่อนบ้านของตน และซุ่ม คอยดัก เขาอยู่ และได้ ลอบตี เขา
ถึงแก่ความตาย แล้ว ชายผู้ นั้นก็หนี เข้า ไปในหัว เมืองเหล่า
นั ้น เมืองใดเมืองหนึ่ ง 12 แล้ว พวกผู้ใหญ่ในเมืองของชายผู้
นั ้น จะ ส่ง คน ให้ ไป รับ ตัว ชาย ผู้ นั ้น มา จาก ที่นั ่น และ ส่งตัว
เขาไว้ ในมือ ผู้ อาฆาตโลหิต เพื่อ เขาจะต้องถูก โทษถึง ตาย
13 อย่า ให้นั ยน์ ตาของท่านเมตตาสงสารเขาเลย แต่ท่านจง
กําจัด ความผิด อัน เนื่ องจากโลหิต ที่ไร้ความผิด นั ้น ให้สิ้น ไป
จากอิสราเอล เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้ไปดีมาดี
จงรักษาเสาเขตของเพื่อนบ้านของตน
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14 ในเรือ
่ งมรดกซึ่งท่านจะรับในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์

พระเจ้า ของ ท่าน ประทาน แก่ ท่าน เป็น กรรมสิทธินั
์ ้น ท่าน
อย่าย้ายเสาเขตของเพื่อนบ้านของท่าน ซึ่งคนโบราณได้ปัก
ไว้

การพิพากษาพยานเท็จ
อย่า ให้ พยาน ปาก เดียว ยืนยัน กล่าว โทษ ผู้หน่งึ ผู้ใด
ไม่ว่าในเรือ
่ งความชัว่ ช้า หรือในเรือ
่ งความผิดใดๆ ซึ่งเขาได้
กระทําผิดไป แต่ต้องมีพยานสองหรือสามปาก คําพยานนั ้น
จึง จะเป็นที่เชื่อ ถือ ได้ 16 ถ้า มี พยานเท็จ กล่าวปรักปรํา ความ
ผิดของคนหนึ่ งคนใด 17 ก็ให้ทัง้ สองฝ่ายที่ต่อสู้คดีกันนั ้นเข้า
เฝ้า พระเยโฮวาห์ ต่อ หน้า ปุโรหิต และผู้ พิพากษาซึ่ง ประจํา
หน้าที่อยูใน
่ กา ลนั ้นๆ 18 พวก ผู้ พิพากษา จะ อุตส่าห์ไต่สวน
และดูเถิด ถ้า พยานนั ้น เป็น พยานเท็จ กล่าวปรักปรํา พี่ น้อง
ของตนเป็น ความเท็จ 19 ท่านจงกระทํา ต่อ พยานคนนั ้น ดัง
ที่ เขา ตัง้ ใจ จะ กระทํา แก่พี่น้ อง ของ ตน ดังนี้ แหละ ท่าน จะ
กําจัด ความชัว่ จากท่ามกลางท่านเสีย 20 คนอื่นๆจะได้ยน
ิ
ได้ ฟัง และยําเกรงไม่ กระทํา ผิด เช่น นั ้น ท่ามกลางพวกท่าน
ทัง้ หลายอีก 21 อย่า ให้นั ยน์ ตาของท่านเมตตาสงสาร ควร
ให้ชีวิต แทนชีวต
ิ ตาแทนตา ฟัน แทนฟัน มือ แทนมือ เท้า
แทนเท้า”
15

20

กฎต่างๆเรือ
่ งสงคราม
1 “เมื่อท่านทัง
้ หลายจะยกไปทําสงครามกับพวกศัตรู ของ
ท่าน เห็นม้า รถรบ และ กองทัพ มากมาย ใหญ่ โตก ว่า ของ
ท่าน ท่านอย่า กลัว เขาเลย เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของ ท่าน ทรง สถิต อยู่ กับท่าน ผู้ทรง นํา ท่าน ขึ้น มา จาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์ 2 และ เมื่อ ใกล้ จะ รบ กัน ปุโรหิต จะ ออก
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มา อยู่ ข้าง หน้า และ กล่าว แก่ประชาชน 3 และ จะ กล่าว ว่า
‘โอ อิสราเอล จง ฟัง เถิด วัน นี้ ท่าน มา ใกล้ จะ สู้ รบ กับ
ศัตรู ของท่าน อย่าให้ใจของท่านทัง้ หลายวิตก อย่ากลัวหรือ
หวาดหวัน
่ หรือ ครันคร
่
้ามต่อ ศัตรู เลย 4 เพราะว่า พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านเสด็จไปกับท่าน ทรงต่อสู้ศัตรู ของท่าน
เพื่อ ท่าน จะ ประทาน ชัยชนะ แก่ท่าน ’ 5 แล้ วนา ย ทหาร จะ
พูดกับ ประชาชน ว่า ‘ใคร ที่ สร้าง บ้าน ใหม่ และ ยัง ไม่ได้ทํา
พิธถวาย
ี
บ้าน นั ้น ให้ผู้นั ้น กลับ ไป บ้าน ของ ตน เกรง ว่า เขา
จะตายเสีย ในสงคราม และคนอื่น จะถวายบ้านนั ้น 6 ใคร
ที่ ปลูก สวนองุน
่ และยังมิได้รับ ประทานผลจากสวนองุน
่ นั ้น
ให้ผู้นั ้นกลับไปบ้าน เกรงว่าเขาจะตายเสียในสงคราม และ
คนอื่น จะรับ ประทานผลองุน
่ นั ้น 7 ผู้ใดที่ หมัน
้ หญิง ไว้ เป็น
ภรรยาแล้ว แต่ยังไม่ได้แต่งงานกัน ให้ผู้นั ้นกลับไปบ้านของ
ตน เกรง ว่า เขา จะ ตาย เสีย ใน สงคราม และ ชาย อื่น จะ ได้
นางไปเสีย’ 8 และนายทหารจะพูดกับ ประชาชนต่อ ไปอีกว่า
‘ผู้ใดที่อยูที
่ ่ นี่มีจิตใจกลัว และวิตก ให้ผู้นั ้น กลับ ไปบ้านของ
ตน เสีย เกรง ว่า จิตใจ พี่ น้ อง ของ เขา จะ ละลาย ไป เหมือน
กับ จิตใจ ของ เขา’ 9 เมื่อ นาย ทหาร พูดกับ ประชาชน จบ ลง
แล้ว ก็ให้เลือก ตัง้ ผู้ บังคับ บัญชา กอง ต่างๆ ให้ เป็น หัวหน้า
ประชาชน 10 เมื่อพวกท่านเข้าไปใกล้ เมืองซึ่งท่านจะไปสู้รบ
นั ้น จงเสนอหลัก สันติภาพแก่ เมืองนั ้นก่อน 11 ถ้า เขาตอบ
ท่านอย่างสันติและเปิดประตูเมืองให้แก่ท่าน ก็ให้ประชาชน
ทัง้ ปวงที่ พบอยู่ ในเมืองนั ้น ทํางานโยธาให้แก่ท่านและปรน
นิ บัติท่าน 12 ถ้า เมือง นั ้น ไม่ ร่วม สัน ติกับท่าน แต่กลับ ออก
มารบ ก็ให้ท่านเข้า ล้อมตี เมืองนั ้น ได้ 13 เมื่อ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ประทานเมืองนั ้น ไว้ในมือ ท่านแล้ว ท่านจงฆ่า ชาย
ทุก คนเสีย ด้วยคมดาบ 14 แต่ผู้หญิง และเด็ก สัตว์และทุก
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สิง่ ในเมืองนั ้น คือของที่รบ
ิ ไว้ทัง้ หมด ท่านจงยึดเอาเป็นของ
ตัว ท่านจงอิม
่ ใจในของที่ ริบ มาจากศัตรู ของท่าน ซึ่ง พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน 15 ท่านทัง้ หลาย
จงกระทําเช่นนี้ แก่ทุกหัวเมืองที่อยูไกลจากท่
่
าน ซึ่งไม่ใช่หัว
16
เมืองของประชาชาติใกล้ๆนี้ แต่ในหัวเมืองของชนชาติทัง้
หลายนี้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน
เป็น มรดก ท่านอย่า ไว้ชีวิต สิง่ ใดๆที่ หายใจได้เลย 17 แต่จง
ทําลาย เขา เสีย ให้สิน
้ เชิง คือ คน ฮิต ไทต์ คน อา โม ไรต์ คน
คานาอัน คนเปริส ซี คนฮี ไวต์ และคนเยบุส ดัง ที่พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านทรงบัญชาไว้ 18 เพื่อว่าเขาจะมิได้สอน
ท่าน ให้ กระทํา สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน ทัง้ สิน
้ ของ เขา ซึ่ง เขา
ได้ กระทํา ต่อ พวก พระ ของ เขา เพราะ การก ระ ทํา เช่น นั ้น
เป็นการกระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 19 เมื่อ
ท่านล้อมหัวเมืองหนึ่ งอยูช้
่ านาน เพื่อจะสู้รบเอาหัวเมืองนั ้น
อย่า ใช้ ขวานฟัน ทําลายต้นไม้ ของเมืองนั ้น เสีย เพราะท่าน
ทัง้ หลาย จะ รับ ประทาน ผล จาก ต้นไม้นั ้น อย่า โค่น ลง เพื่อ
ใช้ ในการล้อมเมืองนั ้น เลย (เพราะต้นไม้ ในทุ่ง นาเป็น ชีวต
ิ
20
มนุษย์) เฉพาะต้นไม้ที่ท่านทราบว่าไม่ใช้เป็นอาหาร ท่าน
จะทําลายและโค่น ลงก็ได้ เพื่อ จะใช้ สร้างเครือ
่ งล้อมเมือง
ซึ่งสู้รบกับท่าน จนกว่าเมืองนั ้นจะแตก”

21
การสอบสวนคดีฆาตกรรม
“ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทาน
ให้ ท่านเป็น กรรมสิทธินั
่
์ ้น ถ้า พบศพคนที่ถูกฆ่า ทิง้ อยูกลาง
แจ้ง ไม่ทราบ ว่า ผู้ ใด ฆ่า เขา ตาย 2 ก็ให้พวก ผู้ใหญ่และ ผู้
พิพากษา ของ ท่าน ออก มา วัด ดู ระยะ ทาง ถึง เมือง ต่างๆ
ที่อยูรอบๆศพผู
่
้ ตายนั ้น 3 แล้ว เมืองที่อยูใกล้
่
ที่สุดกับ ศพผู้
1
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ตายนั ้น ให้พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้น นํา วัว ตัว เมีย ตัว หนึ่ ง ซึ่ง
ยัง ไม่ เคย ใช้งาน และ ยัง ไม่ เคย เทียม แอก 4 และ ให้ พวก
ผู้ใหญ่ของเมืองนั ้น นํา วัว เมีย ตัวนน
ั ้ ไปที่ หุบ เขาซึ่งมี น้ํา ไหล
ซึ่ง ไม่มีใครไถหรือ หว่านเลย และให้ หก
ั คอวัว เมีย ที่ หุบเขา
นั ้น 5 และ ปุโรหิต ผู้ เป็น ลูก หลาน ของ เลวี จะ ต้อง เข้า มา
ใกล้ ด้วย พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ได้ ทรง เลือก เขา
ไว้ให้ปรนนิ บัติพระองค์ และให้ อวยพรในพระนามของพระ
เย โฮ วาห์ ให้การ วิวาท และ การ ทําร้าย ทุก เรือ
่ ง สิน
้ สุด ลง
ด้วยคําของปุโรหิตเหล่านี้ 6 และพวกผู้ใหญ่ทุกคนของเมือง
ที่อยูใกล้
่
ที่สุด ผู้ถูกฆ่า นั ้น จะล้างมือ ของเขาทัง้ หลายเหนื อ
วัว เมีย ซึ่ง ถูกหัก คอที่ ในหุบเขานั ้น 7 และเขาจะเป็น พยาน
ว่า ‘มือ ของเราทัง้ หลายมิได้กระทํา ให้ โลหิต ของชายผู้นี้ ตก
และตาของเราทัง้ หลายก็มิได้แลเห็น โลหิต ของเขาตก 8 โอ
ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง ลบ มลทิน บาป ของ ประชาชน
ชาว อิสราเอล ของ พระองค์ ผู้ซึ่ง พระองค์ได้ทรง ไถ่ไว้ ขอ
อย่า ทรงถือ โทษประชาชนชาวอิสราเอลของพระองค์ เนื่ อง
ด้วยโลหิต ที่ไร้ความผิด ’ และจะทรงอภัยโทษอัน เนื่ องจาก
โลหิตนี้ให้แก่เขา 9 ดังนี้ แหละ ท่าน จะ กําจัด ความ ผิด อัน
เนื่ องจากโลหิตที่ไร้ความผิดนั ้นเสียจากท่ามกลางท่าน เมื่อ
ท่านกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
การแต่งงานกับเชลย จงรักษาสิทธิบุตรหัวปีไว้
10 เมื่อ ท่าน ออก ไป สู้ รบ กับ ศัตรู ของ ท่าน และ พระ เย โฮ
วาห์พระเจ้าของท่านทรงมอบเขาไว้ในมือของท่านแล้ว และ
ท่านจับเขามาเป็นเชลย 11 และท่านเห็นหญิงงามคนหนึ่ งใน
หมู่ เชลยนั ้น และปรารถนาอยากได้ มาเป็น ภรรยาของท่าน
12 ท่าน จง พา หญิง มา ไว้ที่เรือน ของ ท่าน ให้นาง โกน ศีรษะ
และ ตัด เล็บ มือ เสีย 13 และ ให้ นาง เปลื้อง เครือ
่ ง แต่ง กาย
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อย่างเชลยออกและให้อยูในเรื
่
อนของท่าน ให้ไว้ทุกข์ถึงบด
ิ า
มารดาของนางหนึ่ งเดือนเต็ม หลังจากนั ้นท่านจึงจะเข้าไป
หานางและเป็น สามี ของนางได้ และให้ นางเป็น ภรรยาของ
ท่าน 14 ภายหลัง ถ้า ท่านไม่ พอใจนางนั ้น เสีย แล้ว จงปล่อย
นางไปตามแต่นางจะพอใจไปไหน อย่าขายนางเอาเงิน อย่า
กระทําให้นางเป็นสินค้า เพราะท่านได้หยามเกียรตินางแล้ว
15 ถ้าชายคนหนึ่ งมีภรรยาสองคน รักคนหนึ่ ง ชังอีกคนหนึ่ ง
ภรรยาทัง้ สองคือ ทัง้ คนที่รก
ั และคนที่ ชงก
ั ็ กําเนิ ด บุตรด้วย
กัน และบุตรชายหัวปีเป็นบุตรของภรรยาคนที่ตนชัง 16 เมื่อ
ถึงวันแบ่งทรัพย์สินให้แก่บุตรชายเป็นมรดกนั ้น อย่าให้เขา
กระทํา แก่บุตรชายของภรรยาคนที่ ตนรัก นั ้น อย่างกับ เป็น
บุตรหัวปี แทนบุตรชายของภรรยาที่ตนชัง ซึ่งเป็นบุตรหัวปี
17 แต่เขาต้องยอมรับ บุตรหัว ปี คือบุตรชายของภรรยาคนที่
ตนชัง โดยแบ่งข้าวของให้แก่บุตรหัวปีสองเท่า เพราะว่าคน
นี้ เป็นต้นกําลังของบิดา สิทธิของบุตรหัวปีเป็นของเขา
บุตรชายที่ด้ือและไม่อยูใ่ นโอวาท

18 ถ้าชายคนใดมีบุตรชายที่ด้ ือและไม่อยู่ในโอวาท

ไม่เชื่อ
ฟัง เสียง ของ บิดา ของ ตน หรือ เสียง ของ มารดา ของ ตน
แม้ว่า บิดา มารดา จะ ได้ตีสอน เขา ก็ไม่ยอม ฟัง 19 ให้บิดา
มารดา จับ ตัว เขา ให้ ออก มา หา พวก ผู้ใหญ่ของ เมือง นั ้น
ณ ประตูเมือง ที่ เขา อาศัย อยู่ 20 และ เขา จะ พูดกับ พวก
ผู้ใหญ่ของเมืองนั ้นว่า ‘บุตรชายของเราคนนี้ เป็น คนดื้อดึง
และไม่อยู่ ในโอวาท ไม่เชื่อ ฟัง เสียงเรา เป็น คนตะกละและ
ขี้เมา ’ 21 แล้ว บรรดา ผู้ชาย ใน เมือง นั ้น จะ เอา หิน ขว้าง เขา
ให้ตาย ดัง นั ้น ท่านจะได้ กําจัด ความชัว่ เสีย จากท่ามกลาง
ท่าน คนอิสราเอลทัง้ ปวงจะได้ยน
ิ และยําเกรง 22 ถ้า คนใด
ได้กระทําความผิดอันมโี ทษถึงตาย และเขาถูกประหารชีวต
ิ
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และแขวนเขาไว้ที่ต้นไม้ 23 อย่าให้ศพค้างอยูที
่ ่ต้นไม้ข้ามคืน
ท่าน จง ฝัง เขา เสีย ใน วัน เดียวกัน นั ้น (ด้วย ว่า ผู้ที่ต้อง ถูก
แขวนไว้ บนต้นไม้ก็ต้องถูก สาปแช่ง โดยพระเจ้า) ท่านอย่า
กระทําให้แผ่นดินของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั ้นเป็นมลทิน”

22

ความรับผิดชอบช่วยเพื่อนบ้าน
“เมื่อ ท่านทัง้ หลายเห็นวัว หรือ แกะของพี่ น้องของท่าน
หลงมาอย่า นิ่ ง เฉยเสีย จงพาสัตว์เหล่านั ้น กลับ ไปให้พี่น้ อง
ของ ท่าน 2 ถ้า บ้าน เขา อยูไม่
่ ใกล้ หรือ ท่าน ไม่รู จั
้ ก ตัว เขา
จง นํา สัตว์ นั้น มา ไว้ที่บ้าน ของ ท่าน และ ให้อยูกั
่ บท่าน จน พี่
น้ อง มา เที่ยว หา แล้วท่าน จง มอบ คืนให้ เขา ไป 3 ลา ของ พี่
น้ องท่านก็ จงคืนให้เหมือนกัน เสื้อผ้า ของพี่ น้องท่านก็ จง
คืนให้เหมือนกัน สิ่งใดของพีน
่ ้ องที่หายไป และที่ท่านพบเข้า
ท่านจงคืนให้เหมือนกัน ท่านอย่า นิ่ ง เฉยเสีย 4 ถ้า ท่านเห็น
ลาหรือวัวของพี่น้องล้มอยูต
่ ามทาง อย่านิ่ งเฉยเสีย ท่านจง
ช่วยพยุงสัตว์เหล่านั ้นขึ้นอีก
1

วิธแต่
ี งตัวที่ถูกต้องสําหรับชายและหญิง
5 อย่า ให้ผู้หญิง สวม ใส่สิ่ง ที่ เป็ น ของ ผู้ชาย และ อย่า
ให้ผู้ชายคนใดคนหนึ่ ง สวมใส่ เสื้อผ้า ของผู้หญิง เพราะทุก
คนที่ กระทํา เช่น นั ้นก็เป็นที่ สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน 6 ถ้าท่านเผอิญไปพบรังนกอยูต
่ ามทาง บน
ต้นไม้หรือพื้นดิน มีลูกนกหรือไข่และแม่นกกกอยู่บนลูกนก
หรือ ไข่นั ้น ท่านอย่า เอาแม่ นกกับลูกนกไป 7 ท่านจงปล่อย
แม่ นกไปเสีย แต่ลูก นกนั ้น ท่านจะเอาไปเป็น ของท่านก็ได้
เพื่อ ท่านจะไปดีมาดี และท่านจะมีอายุยืนนาน 8 เมื่อ ท่าน
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ก่อ เรือนใหม่ จงก่อ ขอบขึ้นกัน ไว้ที่ดาดฟ้า หลังคา เพื่อ ท่าน
จะมิได้นํา โทษเนื่ องด้วยโลหิต ตกมาสู่ เรือนนั ้น เพราะมี คน
พลัดตกลงมาจากหลังคาตาย
พระราชบัญญัติของโมเสสสอนเรือ
่ งการแยกออกจาก
ความชัว่
9 อย่า เอา เมล็ด พืช สอง ชนิ ด หว่าน ลง ใน สวน องุน
่ ของ
ท่าน เกรง ว่า ทัง้ พืช ผล ที่ ท่าน หว่าน และ ผล องุน
่ ของ สวน
10
นั ้น เป็น มลทิน ท่าน อย่า เอา วัว และ ลา เข้า เทียม ไถ ด้วย
กัน 11 ท่านอย่าสวมเครือ
่ งแต่งกายที่ทอด้วยขนสัตว์ปนด้วย
12
ป่าน ท่านจงทํา พู่ หอ
้ ยไว้ที่มุมทงั ้ สี่ ของชายเสื้อ คลุม ของ
ท่าน ซึ่งท่านใช้คลุมตัว
จงลงโทษผู้ชายที่กล่าวร้ายเรือ
่ งภรรยาที่ไร้ความผิด
13 ถ้า ชาย คน ใด ได้ภรรยา และ ได้สมสู่อยูกั
่ บ นาง แล้ว
14
เกิด เกลียด ชัง นาง
และ หาเหตุ ว่า หญิง นั ้น ประพฤติสิ่ง
น่า อาย กระทํา ให้ ชื่อ เสียง ของ นาง เสีย หาย โดย กล่าว ว่า
‘ข้า รับ หญิง คน นี้ มา เป็น ภรรยา ครัน
้ ข้า เข้า สมสู่ กับ นาง
15
ก็เห็นว่านางมิได้เป็นพรหมจารี’ บิดาของหญิงสาวคนนั ้น
และมารดาจะต้องนํา ของสําคัญ อัน เป็น พยานว่า หญิง นั ้น
เป็น พรหมจารี มา ให้ พวก ผู้ใหญ่ของ เมือง นั ้นที่ประตู เมือง
16 และ บิดา ของ หญิง สาว นั ้น จะ บอก กับ พวก ผู้ใหญ่ว่า ‘ข้า
ได้ ยกลูกสาวของข้า ให้ เป็น ภรรยาชายคนนี้ และเขากลับ
เกลียดชัง 17 ดูเถิด ชายผู้นี้ หาเหตุกล่าวติเตียนว่า “ข้าพเจ้า
ไม่เห็นว่าบุตรสาวของท่านเป็นพรหมจารีเลย” นี่ แหละเป็น
ของสําคัญว่าลูกสาวของข้าเป็นหญิงพรหมจารี’ แล้วเขาจะ
คลี่ ผ้านั ้นออกต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้นให้เป็นพยาน
18 ให้พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้นจับชายคนนั ้นมาเฆี่ยน 19 และ
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ปรับเขาเป็น เงิน หนึ่ ง ร้อยเชเขล และมอบเงินนั ้น ให้แก่บิดา
ของหญิง สาว เพราะเขาทําให้ หญิง พรหมจารีอส
ิ ราเอลคน
หนึ่ งเสียชื่อ หญิงนั ้นจะเป็นภรรยาของเขาต่อไป เขาจะหย่า
ร้างไม่ได้เลยตลอดชีวต
ิ
จงเอาหินขว้างคนผิดประเวณี ให้ตายเสีย
แต่ถ้า เรือ
่ ง นั ้น เป็น ความ จริง และ หา ของ สําคัญ อัน
เป็น พยานว่า หญิง นั ้น เป็น พรหมจารี สําหรับ หญิง สาวนั ้น
ไม่ได้ 21 เขาจะพาหญิง สาวนั ้น ออกมานอกประตู เรือนบิดา
ของเธอ แล้วพวกผู้ชายในเมืองของเธอจะเอาหินขว้างเธอ
ให้ตาย เพราะ เธอ ได้ กระทํา ความ โง่ เขลา ใน อิสราเอล คือ
เป็น หญิง โสเภณี ในเรือนของบิดา ดังนี้ แหละท่านจะกําจัด
ความชัว่ ออกจากท่ามกลางท่าน 22 ถ้า พบชายคนหนึ่ ง ไป
ร่วมกับ ภรรยาของคนอื่น ทัง้ สองคน คือ ชายที่ ไปร่วมกับ
หญิง และหญิง คนนั ้น จะต้องมี โทษถึง ตาย ดังนี้ แหละท่าน
จะกําจัด ความชัว่ จากอิสราเอล 23 ถ้า มี หญิง พรหมจารีคน
หนึ่ ง หมัน
้ ไว้ กับ สามีแล้ว และ มี ชาย คน หนึ่ ง ไป พบ เธอ ใน
เมือง และ ได้ ร่วมกับ เธอ 24 ท่าน จง พา เขา ทัง้ สอง ออก ไป
ยัง ประตู เมืองนั ้น และท่านจงขว้างเขาทัง้ สองด้วยหิน ให้
ตายเสีย หญิงสาวคนนั ้นเพราะมิได้ร้องโวยวายขึ้นแม้วา่ จะ
อยู่ ในเมือง ชายคนนั ้น เพราะว่า เขาได้ หยามเกียรติ ภรรยา
ของเพื่อนบ้าน ดังนี้ แหละท่านทัง้ หลายจะขจัดความชัว่ เสีย
จากท่ามกลางท่าน 25 แต่ถ้า ชายคนหนึ่ ง ไปพบหญิง สาวที่
คนอื่น หมัน
้ ไว้แล้วที่ กลางทุ่ง ชายคนนั ้น จับ ตัว หญิง คนนั ้น
และ ได้ ร่วม กับ เธอ เฉพาะ ผู้ชาย คน ที่ ร่วม กับ เธอ เท่านั ้น
จะ ต้อง มี โทษ ถึง ตาย 26 แต่ท่าน อย่า ทําโทษ หญิง สาว นั ้น
เลย ฝ่ายหญิง สาวนั ้น ไม่มีความผิด สิง่ ใดที่ จะต้องมี โทษถึง
ตาย เพราะคดี เรือ
่ งนี้ ก็เหมือนกับ คดี เรือ
่ งชายคนหนึ่ ง เข้า
20
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ต่อสู้ และฆ่า เพื่อนบ้านของตน 27 เพราะชายนั ้น พบเธอที่
กลางทุ่ง แม้ว่าหญิงสาวที่เขาหมัน
้ ไว้คนนั ้นจะร้องขอความ
28
ช่วย เหลือก็ไม่มีผู้ใด มา ช่วย ได้ ถ้า ชาย คน หนึ่ ง พบ หญิง
พรหมจารียงั ไม่มีคนหมัน
้ เขาจึง จับ ตัว เธอและได้ รว่ มกับ
29
เธอมีผู้ รู ้ เห็น แล้ว ชายผู้ที่ได้ร่วมกับ เธอนั ้น จะต้องมอบ
เงิน ห้า สิบ เชเขลให้แก่บิดาของหญิง สาวคนนั ้น และเธอจะ
ตกเป็นภรรยาของเขา เพราะเขาได้หยามเกียรติเธอ เขาจะ
หย่าร้างเธอไม่ได้ตลอดชีวต
ิ ของเขา 30 ห้ามมิให้ผู้ชายคนใด
เอาภรรยาของบิดามาเป็นภรรยาของตน และห้ามมิให้เปิด
ผ้าของนางผู้เป็นของบิดา”

23
บางคนเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ไม่ได้

“ชาย คน ใด ได้ รับ บาด เจ็บที่ลูกอัณฑะ หรือ อวัยวะ
สืบพันธุถู
์ กตัดออก อย่าให้เข้าในที่ ชุมนุมของพระเยโฮวาห์
2 ห้ามลูก นอกกฎหมายเข้า ในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์
อย่า ให้ ลูก หลานของเขาเข้า ในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์
จนถึงสิบชัว่ อายุคน 3 อย่าให้คนอัมโมนหรือคนโมอับเข้าใน
ชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ บุคคลที่ เป็น ลูก หลานของคน
ทัง้ สองตระกูลนี้ หา้ มเข้า ในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์เลย
จนถึง สิบ ชัว่ อายุคน 4 เพราะว่า คนเหล่า นี้ มิได้มาต้อ นรับท่า
นทัง้ หลาย ตาม ทาง ด้วย ขนมปัง และ นํ้า เมื่อ ท่าน ออก จาก
อียป
ิ ต์ และ เพราะ ว่า เขา ได้ จ้าง บา ลา อัม บุตร ชาย เบ โอร์
มาจากเปโธร์แห่งเมโสโปเตเมีย ให้ สาปแช่ง ท่านทัง้ หลาย
5 อย่างไรก็ ดีพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านมิได้ฟัง บาลาอัม
แต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเปลี่ยนคําสาปแช่งให้
เป็นคําอวยพรท่าน เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
1
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ทรงรักท่าน 6 ท่านอย่าเสริมสันติภาพหรือความเจริญให้เขา
ตลอดชีวต
ิ ของท่านทัง้ หลายเป็น นิ ตย์ 7 ท่านทัง้ หลายอย่า
เกลียดคนเอโดม เพราะเขาเป็น พี่ น้องของท่าน ท่านอย่า
เกลียดคนอียป
ิ ต์ เพราะท่านทัง้ หลายเป็นคนต่างด้าวอยู่ใน
แผ่นดินของเขานั ้น 8 เด็กๆชัว่ อายุที่สามซึ่งเกิดกับคนเหล่า
นี้ จะเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ก็ได้
การชําระตัว
9 เมื่อ ท่านออกไปสู้ รบกับ ศัตรู ของท่าน ท่านจงระวัง ตัว
ให้พ้น จากสิ่งชัวท
่ ุ กอย่าง 10 ถ้า คนใดในพวกท่านไม่ สะอาด
ด้วยเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืน เขาต้องไปอยูน
่ อก
11
ค่าย อย่า ให้เขาเข้า มาในค่าย แต่เมื่อ ถึง เวลาเย็น แล้ว ให้
เขาอาบนํ้าชําระตัว และเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาจะกลับ
เข้ามาในค่ายก็ได้ 12 ท่านทัง้ หลายต้องมีที่ภายนอกค่าย เพื่อ
จะออกไปถึง ได้ 13 และท่านต้องมีไม้เสี้ยมรวมไว้กับ เครือ
่ ง
อาวุธ และเมื่อ ท่านนั ่ง ลงในที่ ข้างนอกนั ้น ท่านจงใช้ไม้ขุด
หลุม ไว้ และหัน ไปกลบสิง่ ปฏิกูลของท่านเสีย 14 เพราะว่า
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงดําเนิ นอยู่ท่ามกลางค่าย
ของท่าน เพื่อ จะช่วยท่านให้พ้น และมอบศัตรู ของท่านไว้
ต่อ หน้า ท่าน เพราะ ฉะนั ้น ค่าย ของ ท่าน ต้อ งบ ริสุทธิ์ เพื่อ
พระองค์จะไม่ทอดพระเนตรสิง่ โสโครกในหมู่พวกท่าน และ
เสด็จไปเสียจากท่าน
เรือ
่ งทาสที่หนี ไป ห้ามเป็น หญิง โสเภณี กะเทยหรือ เอา
ดอกเบี้ย
15 ถ้า มี ทาส หนี จาก นาย ของ เขา มา อยู่ กับท่าน อย่า จับ
ทาสนั ้นไปส่งนายของเขา 16 จงให้ทาสนั ้นอยู่กับท่าน อยูใน
่
หมู่ พวก ท่าน ให้อยูใน
่ ที่ ซึ่ง เขา จะ เลือก ใน ประตู เมือง หนึ่ ง
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ประตู เมืองใดตามความพอใจของเขา อย่า กดขี่ ข่มเหงเขา
เลย 17 ผู้หญิง ชาว อิสราเอล นั ้น อย่า ให้ คน หนึ่ ง คน ใด เป็น
หญิง โสเภณี อย่า ให้บุตร ชาย อิสราเอล คน หนึ่ ง คน ใด เป็น
กะเทย 18 ท่านอย่า นํา ค่า จ้างของหญิง โสเภณี หรือ ค่า ซื้อ
ขาย สุนัข มา ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
ท่าน เพื่อ กระทํา ตาม คํา สัตย์ ปฏิ ญาณ ใดๆ เพราะ ของ ทัง้
สอง อย่าง นี้ เป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน ต่อ พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของท่าน 19 ท่านอย่า ให้พี่น้ องของท่านยืม เงิน เพื่อ
เอาดอกเบี้ย ไม่ว่าดอกเบี้ยเงินกู้ หรือดอกเบี้ยเครือ
่ งบริโภค
หรือ ดอกเบี้ย ของ สิง่ ใดๆ ที่ให้ยืม เพื่อ เอา ดอกเบี้ย 20 ท่าน
จะให้ คนต่างด้าวยืม เพื่อ เอาดอกเบียก
้ ็ได้ แต่สําหรับ พี่ น้อง
ของ ท่าน ท่าน อย่า ให้ ยืม เพื่อ เอา ดอกเบี้ย เพื่อ พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่ ท่านในทุ กสิ่
งซึ่งมือ ท่าน กระทํา ใน แผ่น ดิน ซึ่ง ท่าน กําลัง จะ เข้าไป ยึด
ครองนั ้น 21 เมื่อ ท่านปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
ท่าน ท่าน อย่า ละเลย ไม่ ทํา ตาม คํา ปฏิญาณ นั ้น เพราะ ว่า
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเรียกเอาจากท่านเป็น
แน่ และท่านจะมีบาป 22 แต่ถ้าท่านงดไม่ปฏิญาณ ท่านก็จะ
ไม่มีบาป 23 ท่านจงระวัง ที่ จะกระทํา ตามถ้อยคํา ที่ ผ่านออก
มาจากริม ฝีปาก ของท่าน ตามที่ท่าน ได้สมัครใจปฏิญาณ
ต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ซึ่ง ท่านสัญญาด้วยปาก
ของท่านแล้ว 24 เมื่อ ท่านเข้าไปในสวนองุน
่ แห่ง เพื่อนบ้าน
ของท่าน ท่านจะรับ ประทานผลองุน
่ ให้ อม
ิ่ หนํา ตามที่ ท่าน
ปรารถนาก็ได้ แต่อย่า ใส่ ในภาชนะของท่านไป 25 เมื่อ ท่าน
เข้าไปในนาของเพื่อนบ้านของท่าน ท่านจะเอามือ เด็ด รวง
ข้าวมาก็ได้ แต่ท่านจะใช้ เคียวเกี่ยวข้าวของเพื่อนบ้านของ
ท่านไม่ได้”

หนังสือพระราชบัญญัติ 24:171หนังสือพระราชบัญญัติ 24:9

24

พระราชบัญญัติของโมเสสอนุญาตให้หย่ากัน
1 “เมื่อ ชาย คน ใด คน หนึ่ งมี ภรรยา แต่งงาน อยู่ กิน ด้วย
กันกับ นาง และต่อ มานางไม่ เป็นที่ ชอบในสายตาของสามี
เพราะเขาพบสิง่ มลทิน ในตัวนาง ก็ให้เขาทํา หนั งสือ หย่า ใส่
มือ นาง แล้ว ไล่ ออกจากเรือนไป 2 และนางก็ ออกจากเรือน
ไปเสีย และถ้า นางไปเป็น ภรรยาของชายอีก คนหนึ่ ง 3 และ
สามี คน หลัง นี้ ชัง นาง จึง ทํา หนั งสือ หย่า ใส่ มือ นาง แล้ว ไล่
นาง ออก จาก เรือน หรือ สามี คน หลัง นี้ ที่ได้นาง เป็น ภรรยา
ถึงแก่ความ ตาย 4 สามีคน เดิมที่ได้ไล่นาง ไป นั ้น จะ รับ นาง
หลัง จากที่ นางเป็น มลทิน แล้วกลับ มาเป็น ภรรยาอีก ไม่ได้
เพราะ เป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ
วาห์ ท่านทัง้ หลายอย่า กระทํา ให้แผ่นดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั ้นมีบาป
กฎต่างๆเรือ
่ งชีวต
ิ ประจําวัน การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและ
การช่วยเหลือคนอื่น
5 เมื่อชายคนใดมีภรรยาใหม่ๆ อย่าให้ผู้นั ้นต้องไปทัพ หรือ
ทําราชการอย่างใด ให้เขาอยูบ
่ ้านปีหน่งึ เพื่อเขาจะให้ภรรยา
ซึ่ง เขาได้มานนม
ั ้ ีความสุข 6 อย่า ให้ผู้ใดยึด โม่ หรือ หิน โม่ ลูก
ปฏิญาณ ไว้ เป็น ประกัน เพราะ สิง่ ที่ ยึด เป็น ประกัน นั ้น เขา
ใช้ เลี้ยงชีพ ของเขา 7 ถ้า ชายคนใดถูก เขาจับ ได้ วา่ ได้ ลัก พี่
น้ องคนอิสราเอลคนหนึ่ ง คนใดไปใช้ เป็น ทาสหรือ ขายเสีย
ขโมยคนนั ้น จะต้องมี โทษถึง ตาย ดังนี้ แหละท่านจะกําจัด
ความ ชัว่ เสีย จาก ท่ามกลาง ท่าน 8 ท่าน ทัง้ หลาย จง ระวัง
เรือ
่ งโรคเรือ
้ น จงระวังที่ จะกระทําตามคําชีแ
้ จงของปุโรหิต
คนเลวี ดังที่ข้าพเจ้าได้ บัญชาเขาไว้ ท่านจงระวังที่ จะทําตา
มอย่างนั ้น 9 จงระลึก ถึง เรือ
่ งที่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่านกระทํา แก่มิเรียมตามทาง เมื่อ ท่านทัง้ หลายออกจาก
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อียป
ิ ต์แล้ว 10 เมื่อ ท่าน ทัง้ หลาย ให้พีน้
่ อง ขอยืมสิ่งใด อย่า
เข้าไปในเรือนของเขาและเอาสิง่ ที่เขาใช้เป็นประกัน 11 ท่าน
จง ยืน อยูภายนอก
่
และ คน ที่ ยืมนน
ั ้ จะ นํา ของ ประกัน ออก
มาให้ท่านเอง 12 ถ้า เขาเป็น คนยากจน อย่า เอาของประกัน
นั ้น เก็บ ไว้จนข้ามคืน 13 เมื่อ ดวงอาทิตย์ ตกท่านจงเอาของ
ประกัน นั ้น มาคืนให้เขา เพื่อ เขาจะมี ของคลุม ตัว เมื่อ เวลา
นอน และอวยพรแก่ท่าน นี่ จะเป็น ความชอบธรรมแก่ท่าน
เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 14 ท่านอย่า
ข่มขี่ ลูกจ้างที่ เป็น คนยากจนและขัดสน ไม่ว่า เขาจะเป็น พี่
น้ องของท่าน หรือ คนต่างด้าวอยู่ ในแผ่น ดิน ภายในประตู
เมือง ของ ท่าน 15 ท่าน จง จ่าย เงิน ค่า จ้าง วัน นั ้น ให้แก่เขา
ก่อน ดวง อาทิตย์ตก เพราะ เขา เป็น คน ยากจน และ มี ใจ
จดจ่อ อยูที
่ ่ค่า จ้าง นั ้น ด้วย เกรงว่า เขาจะกล่าวหาท่าน ต่อ
พระเยโฮวาห์ และจะเป็น ความบาปแก่ท่าน 16 อย่า ให้บิดา
ต้อง รับ โทษ ถึง ตาย แทน บุตร ของ ตน หรือ ให้บุตร ต้อง รับ
โทษถึง ตายแทนบิดาของตน ให้ทุกคนรับ โทษถึง ตายเนื่ อง
ด้วยบาปของคนนั ้น เอง 17 ท่านทัง้ หลายอย่า ให้ เสีย ความ
ยุติธรรมซึ่ง ควรได้แก่คนต่างด้าว หรือ ควรได้แก่ลูก กําพร้า
พ่อ และอย่ารับเสื้อผ้าของแม่ม่ายไว้เป็นประกัน 18 แต่ท่าน
พึงจําไว้ว่า ท่านเคยเป็นทาสอยู่ในอียป
ิ ต์ และพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านไถ่ท่านออกจากที่นั ่น เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้า
จึงบัญชาท่านให้กระทําเช่นนี้ 19 เมื่อท่านเกี่ยวข้าวในนาของ
ท่าน และลืม ฟ่อนข้าวไว้ในนาฟ่อนหนึ่ ง อย่า กลับ ไปเอามา
เลย ให้เป็น ของคนต่างด้าว ลูก กําพร้า พ่อ และแม่ม่าย เพื่อ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะอวยพระพรแก่ กิจการทัง้
หลายแห่งมือของท่าน 20 เมื่อท่านฟาดต้นมะกอกเทศ ท่าน
อย่าเก็บทก
ี่ ิง่ เดิมซํ้าครัง้ ที่สอง ให้เหลือไว้สําหรับคนต่างด้าว
ลูก กําพร้า พ่อ และแม่ม่าย 21 เมื่อ ท่านเก็บ ผลองุน
่ จากสวน
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องุน
่ ของท่าน ท่านอย่า ไปเก็บ เล็มอีก จงเหลือ ไว้สําหรับ คน
ต่างด้าว ทัง้ ลูก กําพร้า พ่อ และ แม่ม่าย 22 ท่าน จง จํา ไว้ว่า
ท่านเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้า
จึงบัญชาท่านให้กระทําเช่นนี้ ”
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กฎต่างๆเรือ
่ งความสัมพันธ์กับคนอื่น
1 “ถ้า สอง คน เป็ น ความ กัน ถึง โรง ศาล เมื่อ พวก ผู้
พิพากษาพิจารณาความของเขาทัง้ สองแล้ว และประกาศ
ความบริสุทธิ์ ของฝ่ายถูก และกล่าวโทษฝ่ายผิด 2 ถ้า ผู้ ผิด
สมควร ถูก โบย ก็ให้ผู้พิพากษา ให้ เขา นอน ลง แล้ วกํา หนด
ให้โบยต่อหน้ามากน้ อยตามความผิดของผู้นั ้น 3 ให้โบยเขา
สี่สิบทีก็ได้ แต่อย่า ให้เกิน นั ้น ไปเลย เกรงว่า ถ้า โบยเขาเกิน
นั ้น พีน้
่ องของท่า นก็เป็นที่ดูถูกของท่าน 4 อย่า เอาตะกร้า
ครอบปากวัว เมื่อมัน กําลัง นวดข้าวอยู่ 5 ถ้า พี่ น้องอยูด้
่ วย
กัน และคนหนึ่ งตายเสียหามีบุตรไม่ ภรรยาของผู้ที่ตายนั ้น
จะ ออก ไป เป็น ภรรยา ของ คนนอก ไม่ได้ ให้พี่น้ อง ของ สามี
นาง เข้าไป หา นาง และ รับ หญิง นั ้น มา เป็น ภรรยา และ ทํา
หน้าที่ ของ สามีแก่นาง 6 บุตร หัวปีที่เกิ ดมา กับ หญิง คน นั ้น
ให้ สืบ ชื่อ พี่ น้องคนที่ ตายไปนั ้น เพื่อ ชื่อ ของเขาจะมิได้ลบ
ไป จาก อิสราเอล 7 ถ้า ชาย คน นั ้น ไม่ประสงค์จะ รับ ภรรยา
ของ พี่ น้ อง ของ เขา ก็ให้ภรรยา ของ พี่ น้ อง ของ เขา ไป หา
พวกผู้ใหญ่ที่ประตูเมืองและกล่าวว่า ‘พีน้
่ องของสามีดิฉั น
ไม่ ยอมสืบ ชื่อ ของพี่ น้องของเขาในอิสราเอล เขาไม่ ยอมรับ
หน้าที่ ของสามี ของดิฉั น ’ 8 แล้ว พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้น จะ
เรียกชายคนนั ้น มาพูดกับ เขา ถ้า เขายัง ยืนยัน โดยกล่าวว่า
‘ข้าพเจ้า ไม่ประสงค์จะรับ นาง’ 9 แล้ วนางนั ้น จะเข้าไปใกล้

หนังสือพระราชบัญญัติ 25:1074หนังสือพระราช
ชายคนนั ้นต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ดึงเอารองเท้าของชายคนนั ้น
ออกมาข้างหนึ่ ง และถ่มน้าํ ลายรดหน้า ชายนั ้น แล้ว กล่าว
ว่า ‘ต้องกระทําเช่นนี้ กับผู้ชายที่ไม่ยอมสร้างครอบครัวของ
พี่ น้องของตน’ 10 ในอิสราเอลเขาจะเรียกชื่อ ครอบครัวนี้ว่า
‘วงศ์วานที่ รองเท้า ถูกดึ งออก’ 11 ถ้า ชายสองคนวิวาททุบตี
กัน และภรรยาของชายคนหนึ่ ง เข้า มาใกล้ จะช่วยสามี ของ
ตนให้ พ้น จากมือ ของผู้ที่ตี และนางยื่นมื อออกเค้น ของลับ
ของผู้ชายคนนั ้น 12 ท่านจงตัดมือของนางทิง้ เสีย อย่าให้ตา
ของท่านสงสารนางเลย 13 ท่านอย่า มี ลูก ตุ้ม สําหรับ ตาชัง่
ต่าง กัน ไว้ ใน ถุง อัน หนึ่ ง หนั กอัน หนึ่ ง เบา 14 ใน เรือน ของ
ท่านอย่า ให้มีเครือ
่ งตวงสองชนิ ด ใหญ่อัน หนึ่ ง เล็กอัน หนึ่ ง
15 ท่านจงมีลูกตุ้มอันสมบูรณแ
์ ละเที่ยงตรงและมีถังตวงอัน
สมบูรณ์ และเที่ยงตรง เพื่อ ว่า วัน คืน ของท่านจะยืนนานใน
แผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ท่าน
16 เพราะว่า ทุก คนที่ กระทํา สิง
่ เหล่า นั ้น และทุก คนที่ กระทํา
สิง่ ต่างๆ อย่าง ไม่ ชอบ ธรรม ก็ เป็น ผู้ที่น่า สะอิดสะเอียน ต่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
การทําลายคนอามาเลข

17

จงระลึก ถึง การที่ คนอามาเลขกระทํา แก่ ท่านทัง้ หลาย
ตามทางที่ท่านออกจากอียป
ิ ต์ 18 เขาได้ออกมาพบท่านตาม
ทาง และโจมตี พวกที่อยูรั
่ ง้ ท้าย คือ บรรดาคนที่ ออ
่ นกําลัง
ที่อยูรั
่ ง้ ท้าย เมื่อ ท่าน อ่อนเพลีย เมื่อย ล้า เขา มิได้ยําเกรง
พระเจ้า 19 เพราะฉะนั ้น เมื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
ประทานให้ ท่านหยุด พัก จากบรรดาศัตรู ที่ อยูรอบข้
่
างแล้ว
ในแผ่นดินที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน
เป็นมรดกให้เป็นกรรมสิทธินั
์ ้น ท่านทัง้ หลายจงทําลายล้าง
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คนอามาเลขเสีย จากความทรงจํา ภายใต้ฟ้า ท่านทัง้ หลาย
อย่าลืมเสีย”
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การถวายผลรุ น
่ แรก

1 “เมื่อ ท่าน ทัง
้ หลาย เข้าไป ใน แผ่น ดิน ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่านเป็น มรดก และท่านเข้า
ยึด เป็น กรรมสิทธิ์ และอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น แล้ว 2 ท่าน
จงเอาผลแรกทัง้ หมดจากดินซึ่งท่านเกี่ยวเก็บมาจากแผ่น
ดิน ของ ท่าน ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ประทาน
แก่ท่าน จง นํา ผล นั ้น ใส่กระจาด นํา ไป ยัง ที่ ซึ่ง พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน จะ ทรง เลือก ไว้ เพื่อ ให้พระนาม ของ
พระ องค์ ประ ทับที่นั ่น 3 ท่าน จง ไป หา ปุโรหิต ผู้ ประจํา เวร
อยูในเวลานั
่
้น และกล่าวแก่ เขาว่า ‘ข้าพเจ้า ยอมรับ ในวัน
นี้ แด่พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ว่า ข้าพเจ้า ได้เข้า มา
ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ว่า
จะ ประทาน แก่ เรา ทัง้ หลาย’ 4 แล้ วปุ โรหิต จะ รับ กระจาด
ไป จาก มือ ของ ท่าน และ วาง ไว้ที่หน้า แท่น บูชา แห่ง พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน 5 และ ท่าน จง ตอบ สนอง ต่อ
พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ว่า ‘บิดา ของ ข้า
พระองค์ เป็น ชาวซีเรีย ที่ กําลัง พินาศอยู่ ท่านลงไปในอียป
ิ ต์
และอาศัย อยูที
่ ่นั ่นมีแต่จํานวนน้ อย ที่นั ่น ท่านก็ กลายเป็น
ประชาชาติหน่งึ ใหญ่ โตแข็ง แรงและมี พลเมืองมาก 6 และ
ชาว อียป
ิ ต์ ทํา แก่ เรา อย่าง เลว ทราม และ ข่ม ใจ เรา และ
ทําให้เราทํางานหนั ก 7 แล้วเมื่อเราร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเรา พระเยโฮวาห์ทรงสดับเสียง
ของ เรา ทอด พระเนตร ความ ทุกข์ ใจ ของ เรา การ ลําบาก
ของ เรา การ ถูกบีบ คัน
้ ของ เรา 8 และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง
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นํา เรา ทัง้ หลาย ออก จาก อียป
ิ ต์ ด้วย พระหัตถ์ อัน ทรง ฤทธิ์
และ ด้วย พระกร ที่เหยียด ออก ด้วย ความ น่า กลัว ยิง่ ด้วย
หมายสําคัญ และการมหัศจรรย์ต่างๆ 9 พระองค์ทรงนํา เรา
มาที่นี่ และประทานแผ่นดินนี้ แก่เรา เป็นแผ่นดินที่มีน้าํ นม
และ นํ้า ผึ้ง ไห ลบ ริบูรณ์ 10 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์เจ้าข้า
ดูเถิด บัดนี้ ข้า พระองค์ นํา ผลรุ น
่ แรกมาจากแผ่น ดิน นั ้น ซึ่ง
พระองค์ ประทาน แก่ ข้า พระองค์’ และ ท่าน จง วาง สิง่ ของ
นั ้น ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน และ
กราบนมัสการต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
11 ท่านจงปี ติร่าเริงด้วยของดีทุกสิง
่ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านประทานแก่ท่าน แก่ครอบครัวของท่าน แก่ตัวท่าน
เอง และคนเลวี และคนต่างด้าวที่ อาศัยอยู่ในหมู่ พวกท่าน
12 เมื่อ ท่าน ถวาย สิบ ชัก หนึ่ ง ทัง
้ หลาย จาก ผล ไม้ ของ ท่าน
เสร็จ แล้ว ในปีที่สามอัน เป็น ปีสิบชัก หนึ่ ง คือ ให้สิบชัก หนึ่ ง
นั ้น แก่คน เลวี และ คน ต่างด้าว ลูก กําพร้า พ่อ และ แม่ม่าย
เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั ประทานให้ อม
ิ่ หนํา ภายในประตู เมืองของ
13
ท่าน แล้วท่านจงทูล ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของ ท่าน ว่า ‘ข้า พระองค์ ยก ส่วน ศักดสิ
ิ์ ทธิออก
จาก บ้าน
์
ของข้า พระองค์แล้ว และยิง่ กว่า นั ้น ข้า พระองค์ได้ให้แก่คน
เลวี และ คน ต่างด้าว ลูก กําพร้า พ่อ และ แม่ม่าย ตาม พระ
บัญญัติซึ่ง พระองค์ ทรงบัญชาไว้แก่ข้า พระองค์ทุกประการ
ข้าพระองค์มิได้ละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ในข้อใดเลย
และ ข้า พระองค์มิได้ลืม เลย 14 ข้า พระองค์มิได้รับ ประทาน
สิบ ชัก หนึ่ ง เมื่อ ข้า พระองค์ไว้ ทุกข์หรือ ยก ส่วน ใด ออก ไป
เมื่อ ข้า พระองค์ เป็น มลทิน หรืออุ ทิศ ส่วน ใด เพื่อ ผู้ตาย
แต่ข้า พระองค์ได้เชื่อ ฟัง พระ สุรเสียง ของ พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ได้กระทํา ตาม ทุก สิง่
ที่พระองค์ทรง บัญชา ไว้ 15 ขอ พระองค์ ทอด พระเนตร จาก
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สถาน ประ ทับ บริสุทธิ์ ของ พระองค์ คือ จาก สวรรค์ และ ขอ
ทรงอํานวยพระพรแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ และ
แก่ที่ดิน ซึ่ง พระองค์ ประทาน แก่ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย ดัง
ที่พระองค์ทรง ปฏิญาณ ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ ข้า พระองค์
เป็น แผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบูรณ์’ 16 วัน นี้ พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงบัญชาท่าน ให้กระทําตามกฎ
เกณฑ์ และคํา ตัดสิน เหล่า นี้ ฉะนั ้น ท่านจงระวัง ที่ จะกระทํา
ตาม ด้วย สุดจิต สุดใจ ของ ท่าน 17 ใน วัน นี้ ท่าน ได้ ยอมรับ
แล้วว่า พระ เย โฮ วาห์ เป็น พระเจ้า ของ ท่าน และ ท่าน จะ
ดําเนิ น ตามพ ระ มรรคา ของ พระองค์ และ รักษา กฎ เกณฑ์
พระบัญญัติ และคํา ตัดสิน ของพระองค์ และจะเชื่อ ฟัง พระ
สุรเสียงของพระองค์ 18 และในวัน นี้ พระเยโฮวาห์ ทรงรับ
ว่า ท่านทัง้ หลายเป็น ชนชาติ ในกรรมสิทธิ์ของพระองค์ ดัง
ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ กับท่าน และว่า ท่านจะรักษาพระ
บัญญัติทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ 19 และ ว่า พระองค์ จะ ทรง ตัง้
ท่านให้ สูง เหนื อ บรรดาประชาชาติ ซ่ึง พระองค์ได้ทรงสร้าง
ใน เรือ
่ ง สรรเสริญ ชื่อ เสียง และ เกียรติยศ และ ว่า ท่าน จะ
เป็น ชนชาติที่บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ดัง
ที่พระองค์ตรัสแล้ว”
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จงจารึก พระราชบัญญัติบนศิลาก้อนใหญ่ และตัง้ ไว้บน
ภูเขาเอบาล
1 โมเสส และ พวก ผู้ใหญ่ของ คน อิสราเอล ได้ บัญชา
ประชาชนว่า “จงรักษาพระบัญญัติทัง้ สิน
้ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชา
2
ท่านทัง้ หลายในวัน นี้ ในวันที่ ท่านทัง้ หลายจะข้ามแม่น้ํา
จอร์แดน เข้า สู่แผ่น ดิน ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน
ประทาน แก่ท่าน ท่าน จง ตัง้ ศิลาก้อน ใหญ่ๆ ขึ้น เอา ปูน

หนังสือพระราชบัญญัติ 27:378หนังสือพระราชบัญญัติ 27:12
โบก เสีย 3 แล้วท่าน จง จารึก บรรดา ถ้อยคํา ของ พระ ราช
บัญญัตินี้ ไว้บนนั ้น เมื่อ ท่านข้ามไปเพื่อ เข้า แผ่น ดิน ซึ่ง พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ประทาน แก่ท่าน เป็น แผ่น ดิน
ซึ่งมน
ี ้ํานมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่ง บรรพบุรุษ ของ ท่าน ได้ ทรง สัญญา ไว้ กับท่าน 4 ฉะนั ้น
เมื่อ ท่าน ข้าม แม่น้ํา จอร์แดน ไป แล้ว บน ภูเขา เอ บาล ท่าน
จง ตัง้ ศิลา เหล่า นี้ ตาม เรือ
่ ง ที่ ข้าพเจ้า บัญชา ท่าน ใน วัน นี้
5
แล้ว จง โบก เสีย ด้วย ปูน และ ท่าน จง สร้าง แท่น บูชา แด่
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านที่นั ่น เป็น แท่น ศิลา อย่า ใช้
เครือ
่ ง มือ เหล็ก สกัด ศิลานน
ั ้ 6 ท่าน จง สร้าง แท่น บูชา แด่
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ด้วย ศิลา ที่ไม่ต้อง ตกแต่ง
และท่านจงถวายเครือ
่ งเผาบูชาบนแท่น นั ้น แด่ พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของท่าน 7 และท่านจงถวายสันติบูชา และรับ
ประทานเสีย ที่นั ่น และท่านจงปีติร่าเริง ต่อ พระพักตร์พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 8 และท่านจงจารึกบรรดาถ้อยคํา
ของพระราชบัญญัตินี้ บนศิลานน
ั ้ อย่างชัดเจน”
การ กล่าว ถึง พระพร และ คํา สาป แช่ง ต่างๆ บน ภูเขา เก
ริซิมและภูเขาเอบาล
9

โมเสส และ ปุโรหิต คน เลวีได้กล่าว แก่ คน อิสราเอล ทัง้
หลายว่า “โอ อิสราเอล จงเงียบและสดับ ตรับ ฟัง วัน นี้ ท่าน
ทัง้ หลาย ได้ เป็น ประชาชน ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
ท่าน 10 เพราะ ฉะนั ้น ท่าน จง เชื่อ ฟัง พระ สุรเสียง ของ พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน คือ รักษา พระ บัญญัติและ กฎ
เกณฑ์ ของพระองค์ ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชาท่านไว้ในวัน นี้ ” 11 ใน
วัน เดียวกัน นั ้น โมเสส ได้ กําชับ ประชาชน ว่า 12 “เมื่อ ท่าน
ทัง้ หลายยกข้ามแม่น้ํา จอร์แดนนั ้น แล้ว ให้คนต่อ ไปนี้ ยืน
บนภูเขาเกริซิมกล่า วคํา อวยพรแก่ประชาชน คือ สิ เมโอน
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เลวี ยูดาห์ อิส สาคาร์ โยเซฟและเบนยามิน 13 และให้ คน
ต่อ ไปนี้ ยืน แช่ง อยู่ บนภูเขาเอบาล คือ รู เบน กาด อาเชอร์
เศบูลุน ดาน และ นั ฟ ทา ลี 14 และ ให้คน เลวีกล่าว ประกาศ
แก่คนอิสราเอลทัง้ ปวงด้วยเสียงดังว่า 15 ‘ผู้ที่กระทํารู ปเคา
รพ เป็นรูป สลัก หรือ รู ป หล่อ ซึ่ง เป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน
ต่อ พระ เย โฮ วาห์ เป็น สิง่ ที่ ทํา ด้วย ฝีมือ ช่าง และ ตัง้ ไว้
ใน ที่ ลับก็ให้ผู้นั ้น ถูก สาป แช่ง’ ให้ประชาชน ทัง้ ปวง ตอบ
และ กล่าว ว่า ‘เอ เมน’ 16 ‘ผู้ใด หมิน
่ ประมาท บิดา ของ ตน
หรือ มารดา ของ ตน ให้ผู้นั ้น ถูก สาป แช่ง’ ให้ประชาชน ทัง้
ปวง กล่าว ว่า ‘เอ เมน’ 17 ‘ผู้ใด ที่ ยักย้าย เสา เขต ของ เพื่อน
บ้าน ให้ผู้นั ้น ถูก สาปแช่ง’ ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอ
เมน’ 18 ‘ผู้ใดทําให้ คนตาบอดหลงทาง ให้ผู้นั ้น ถูก สาปแช่ง’
ให้ประชาชน ทัง้ ปวง กล่าว ว่า ‘เอ เมน’ 19 ‘ผู้ใด ทําให้ เสีย
ความยุติธรรมอัน ควรได้แก่คนต่างด้าว ลูก กําพร้า พ่อ และ
แม่ม่าย ให้ผู้นั ้น ถูก สาปแช่ง’ ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า
‘เอเมน’ 20 ‘ผู้ใดสมสู่กับภรรยาของบิดาตน เพราะเขาได้เปิด
ผ้าของนางผูเ้ ป็นของบิดา ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง’ ให้ประชาชน
ทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’ 21 ‘ผู้ใดสมสู่กับสัตว์เดียรัจฉานชนิ ด
ใดๆก็ตาม ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง’ ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า
‘เอ เมน’ 22 ‘ผู้ใด ที่สมสู่กับ พี่ สาว หรือ น้ อง สาว จะ เป็น บุตร
สาวของบิดา หรือบุตรสาวของมารดาของตนก็ตาม ให้ผู้นั ้น
ถูก สาปแช่ง’ ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’ 23 ‘ผู้ใด
สมสู่ กับ แม่ยายของตน ให้ผู้นั ้น ถูก สาปแช่ง’ ให้ประชาชน
ทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’ 24 ‘ผู้ใดฆ่า เพื่อนบ้านของตนอย่าง
ลับๆ ให้ผู้นั ้น ถูก สาปแช่ง’ ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอ
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เมน’ 25 ‘ผู้ใดรับ สินบนให้ ฆ่า บุคคลที่มิได้กระทํา ผิด ให้ผู้นั ้น
ถูกสาปแช่ง’ ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’ 26 ‘ผู้ใดไม่
ดํารงบรรดาถ้อยคํา แห่ง พระราชบัญญัตินี้ โดยการกระทํา
ตาม ให้ผู้นั ้น ถูก สาปแช่ง’ ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอ
เมน’ ”

28

คนที่เชื่อฟังพระเจ้าจะได้รบ
ั พระพรยิง่ ใหญ่
1 “ต่อ มา ถ้า ท่าน ทัง
้ หลาย เชื่อ ฟัง พระ สุรเสียง ของ พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน และ ระวัง ที่ จะ กระทํา ตาม บร
รดาพระบัญญัติของพระองค์ ซ่ึง ข้าพเจ้า บัญชาท่านในวัน นี้
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน จะ ทรง ตัง้ ท่าน ไว้ให้สูง กว่า
บรรดา ประชาชาติ ทัง้ หลาย ทัว่ โลก 2 บรรดา พระพร เหล่า
นี้ จะตามมาทัน ท่าน ถ้า ท่านทัง้ หลายเชื่อ ฟัง พระสุรเสียง
ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน 3 ท่าน ทัง้ หลาย จะ รับ
พระพรในเมือง ท่านทัง้ หลายจะรับ พระพรในทุ่ง นา 4 ผล
แห่ง ตัว ของท่าน ผลแห่ง พื้น ดิน ของท่านและผลแห่ง สัตว์
ของท่านจะรับ พระพร คือ ฝูง วัว ของท่านที่เพิม
่ ขึ้น ฝูง แกะ
ของท่านที่ เพิมล
่ ูกขึ้น 5 กระจาดของท่าน และรางนวดแป้ง
ของท่านจะรับ พระพร 6 ท่านจะรับ พระพรเมื่อ ท่านเข้า มา
และท่านจะรับ พระพรเมื่อ ท่านออกไป 7 พระเยโฮวาห์ จะ
ทรง กระทํา ให้ศัตรู ผู้ลุก ขึ้น ต่อสู้ ท่าน พ่าย แพ้ ต่อ หน้า ท่าน
เขา จะ ออก มา ต่อสู้ ท่าน ทาง หนึ่ ง และ หนี ให้พ้น หน้า ท่าน
เจ็ด ทาง 8 พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง บัญชา พระพร ให้แก่ฉาง
ของท่าน และบรรดากิจการที่ มือ ท่านกระทํา และพระองค์
จะทรงอํานวยพระพรแก่ ท่านในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของ ท่าน ประทาน แก่ท่าน 9 พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง
ตัง้ ท่านให้เป็นชนชาติบริสุทธิแด่
์ พระองค์ ดังที่พระองค์ทรง
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ปฏิญาณ แก่ ท่าน แล้ว ถ้า ท่าน รักษา พระ บัญญัติของ พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน และ ดําเนิ น ใน พระ มรรคา ของ
พระองค์ 10 และชนชาติ ทัง้ หลายในโลกจะเห็นว่า เขาเรียก
ท่านตามพระนามพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลายจะเกรง
กลัวท่าน 11 พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง กระทํา ให้ ท่าน ทัง้ หลาย
อุ ดม สมบูรณ์ ไป ด้วย ผล แห่ง ตัว ของ ท่าน ผล ของ ฝูง สัตว์
ของท่าน และผลแห่ง พื้น ดิน ของท่าน ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระ
เยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ว่า จะให้ท่าน 12 พระเย
โฮ วาห์ จะ ทรง เปิด คลัง ฟ้า อัน ดี ของ พระองค์ ประทาน ฝน
แก่แผ่น ดิน ของ ท่าน ตาม ฤดูกาล และ ทรง อํานวย พระพร
แก่ กิจการ นํ้ามือ ของท่าน และท่าน จะให้ประชาชาติหลาย
ประชาชาติขอยืม แต่ท่านจะไม่ ขอยืม เขา 13 ถ้า ท่านเชื่อ ฟัง
พระบัญญัติของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ซึ่ง ข้าพเจ้า
บัญชาท่านในวันนี้ และระวังที่ จะกระทําตาม พระเยโฮวาห์
จะทรงกระทํา ให้ท่านเป็น หัว ไม่ใช่เป็น หาง กระทํา ให้สูง ขึ้น
ทางเดียว มิใช่ให้ตํ่าลง 14 และท่านจะไม่หน
ั เหไปจากถ้อยคํา
ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชา ท่าน ใน วัน นี้ โดย หัน ไป ทาง ขวา มือ หรือ
ทางซ้าย ไปติดตามปรนนิ บัติพระอื่น
ชนชาติที่ไม่เชื่อ ฟัง พระเจ้า จะ ถูก สาป แช่ง และ ภัย
พิบัติต่างๆ
15

แต่ต่อ มา ถ้า ท่าน ไม่ เชื่อ ฟัง พระ สุรเสียง ของ พระ เย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน และไม่ ระวัง ที่ จะกระทํา ตามพระ
บัญญัติและกฎเกณฑ์ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชา
ท่าน ใน วัน นี้ แล้ว บรรดา คํา สาป แช่ง เหล่า นี้ จะ ตาม มา
ทัน ท่าน 16 ท่าน ทัง้ หลาย จะ รับคํา สาป แช่ง ใน เมือง ท่าน
ทัง้ หลาย จะ รับคํา สาป แช่ง ใน ทุ่ง นา 17 กระจาด ของ ท่าน
และรางนวดแป้ง ของท่านจะรับคํา สาปแช่ง 18 ผลแห่ง ตัว
ของ ท่าน ผล แห่ง พื้น ดิน ของ ท่าน ฝูง วัว ของ ท่าน ที่เพิม
่
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ขึ้น ฝูง แกะ ของ ท่าน ที่ เพิม
่ จะ รับคํา สาป แช่ง 19 ท่าน จะ
รับคํา สาปแช่ง เมื่อ ท่านเข้า มา และท่านจะรับคํา สาปแช่ง
เมื่อ ท่านออกไป 20 พระเยโฮวาห์ จะทรงบันดาลให้คํา สาป
แช่ง ความวุน
่ วาย และการตําหนิ มีขึ้น แก่ บรรดากิจการที่
มือท่านกระทําจนท่านจะถูกทําลายและพินาศอย่างรวดเร็ว
เนื่ องด้วยความชัว่ ซึ่ง ท่านได้ กระทํา เพราะท่านได้ ทอดทิง้
เรา เสีย 21 พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง บันดาล ให้ โรค ร้าย ติดพัน
ท่าน จนพระองค์ จะทรงเผาผลาญท่านให้สิ้น เสีย จากแผ่น
ดิน ซึ่ง ท่าน เข้าไป ยึด ครอง นั ้น 22 พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง
เฆี่ยน ตี ท่าน ด้วย ความ ซูบ ผอม และ ด้วย ความ ไข้ ความ
อักเสบ ความ ร้อน อย่าง รุ นแรง ด้วย ดาบ ด้วย พายุ ร้อน
กล้า ด้วย รา ขึ้น และ สิง่ เหล่า นี้ จะ ติดตาม ท่าน ไป จน ท่าน
พินาศ 23 และ ฟ้า สวรรค์ที่ อยูเหนื
่
อ ศีรษะ ของ ท่าน จะ เป็น
ทองสัมฤทธิ์ และแผ่นดินที่อยูใต้
่ ท่านจะเป็น เหล็ก 24 พระ
เย โฮ วาห์ จะ ทรง บันดาล ให้ ฝน ใน แผ่น ดิน ของ ท่าน เป็น
ฝุ่น และ ละออง ลง มา จาก อากาศ อยู่ เหนื อ ท่าน ทัง้ หลาย
จนกว่า ท่าน จะ ถูก ทําลาย 25 พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง กระทํา
ให้ ท่าน พ่าย แพ้ ต่อ หน้า ศัตรู ของ ท่าน ท่าน จะ ออก ไป ต่อสู้
เขาทางเดียว แต่จะหนี ให้พ้น หน้า เขาเจ็ด ทาง และท่านทัง้
หลาย จะ ถูก ถอน ออก ไป อยู่ ตาม บรรดา ราช อาณาจักร ทัว่
โลก 26 ซากศพของท่านทัง้ หลายจะเป็น อาหารของนกทัง้
หลาย ใน อากาศ และ สําหรับ สัตว์ ป่า ใน โลก และ ไม่มีผู้ใด
ขับ ไล่ ฝูง สัตว์เหล่า นั ้น ไป 27 พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง เฆี่ยน ตี
ท่านด้วยฝีอียป
ิ ต์ ด้วยริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรง ด้วยโรคลัก
ปิดลัก เปิด และด้วยโรคคัน ซึ่ง จะรักษาไม่ได้ 28 พระเยโฮ
วาห์ จะทรงเฆี่ยนตี ท่านด้วยโรควิกลจริต โรคตาบอด และ
ให้จิตใจยุง่ เหยิง 29 ท่านจะต้องคลําไปในเวลาเที่ยง เหมือน
คนตาบอดคลํา ไปในความมืด และท่านจะไม่มีความเจริญ
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ในหนทางของท่าน ท่านจะถูกบีบ คัน
้ และถูก ปล้น อยูเสมอ
่
และจะไม่มีใครช่วยท่านได้เลย 30 ท่านจะหมัน
้ หญิงคนหนึ่ ง
ไว้ เป็น ภรรยา และ ชาย อื่น จะ เข้าไป สมสู่ กับ นาง ท่าน จะ
ก่อสร้างเรือน แต่จะไม่ได้อาศัย อยู่ ในนั ้น ท่านจะปลูก สวน
องุน
่ แต่ท่าน จะ ไม่ได้เก็บ ผล องุน
่ นั ้น เข้า มา 31 คน จะ ฆ่า
วัว ของท่านต่อ หน้า ต่อตาท่าน ท่านจะมิได้รับ ประทานเนื้ อ
วัวนัน
้ เขาจะมาแย่ง ชิง ลาไปต่อ หน้า ต่อตาท่าน และเขาจะ
ไม่ เอากลับ คืน มาให้ท่าน ฝูง แพะแกะของท่านจะต้องเอา
ไปให้ศัตรู ของท่าน และจะไม่มีใครช่วยท่านได้เลย 32 เขาจะ
เอา บุตร ชาย และ บุตร สาว ของ ท่าน ไป ให้แก่ประชาชาติอื่น
ส่วน ตา ของ ท่าน จะ มอง ดู และ มืดมัว ลง ด้วย ความ อาลัย
อาวรณ์ ตลอด เวลา อํานาจ นํ้ามือ ของ ท่าน ก็ไม่สามารถ จะ
ป้องกัน ได้ 33 ชนชาติที่ท่าน ไม่ เคย รู จ
้ ัก มา แต่ ก่อน จะ มา
รับ ประทาน พืช ผล แห่ง แผ่น ดิน ของ ท่าน และ กิน ผล งาน
ทัง้ ปวง ของ ท่าน เขา จะ บีบ คัน
้ และ เหยียบ ยํ่า ท่าน เสมอ
34
ไป ดัง นั ้น ภาพที่ ท่านเห็น จึง จะกระทํา ให้ ท่านบ้า คลัง่ ไป
35 พระเยโฮวาห์ จะทรงเฆี่ยนตี ท่านด้วยฝี รา
้ ยที่หัว เข่า และ
ที่ขา ซึ่ง ท่านจะรักษาให้ หายไม่ได้ เป็น ตัง้ แต่ ฝ่าเท้า จนถึง
กระหม่อม ของ ท่าน 36 พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง นํา ท่าน และ
กษั ตริย์ผู้ที่ท่านแต่งตัง้ ไว้เหนื อท่านนั ้น ไปยังประชาชาติซ่ึง
ท่าน และ บรรพบุรุษ ของ ท่าน ไม่รู จั
้ ก มา ก่อน ณ ที่นั ้น ท่าน
จะ ปรน นิ บติ
ั พระ อื่นที่ ทํา ด้วย ไม้ และ ด้วย หิน 37 ท่าน จะ
เป็นที่ น่า ตกตะลึง เป็น คํา ภาษิ ต เป็นที่ คํา ครหาท่ามกลาง
ชนชาติ ทัง้ ปวง ที่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง นํา ท่าน ไป นั ้น 38 ท่าน
จะ ต้อง เอา พืช ไป หว่าน ไว้ ใน นา มาก และ เก็บ ผล เข้า มา
แต่น้ อย เพราะ ตัก
๊ แตน จะกัดกิน เสีย 39 ท่าน จะ ปลูก และ
แต่ง ต้นองุ่น แต่ท่านจะไม่ได้ดื่มน้าํ องุน
่ หรือ เก็บ ผลเข้า มา
40
เพราะ ตัว หนอน จะกินมัน เสีย ท่าน จะ มี ต้น มะกอก เทศ
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อยู่ ทัว่ อาณาเขต ของ ท่าน แต่ท่าน จะ ไม่ได้นํ้ามัน มา ชโลม
ตัวท่าน เพราะ ว่า ผล มะกอก เทศ ของ ท่าน จะ ร่วง หล่น เสีย
41 ท่านจะให้กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาว แต่จะไม่ เป็ น ของ
ท่าน เพราะเขาจะตกไปเป็นเชลย 42 ต้นไม้ทัง้ หลายของท่าน
และ ผล จาก พื้น ดิน ของ ท่าน นั ้น ตัก
๊ แตน จะ ถือ กรรมสิทธิ์
43 คนต่างด้าวซึ่ง อยู่ ท่ามกลางท่าน จะสู ง ขึ้น ไปเหนื อ ท่าน
ทุกทีๆ และท่านจะตํ่าลงทุกทีๆ 44 เขาจะให้ท่านทัง้ หลายยืม
ของของเขาได้ และท่านจะไม่มีให้เขายืม เขาจะเป็นหัว และ
ท่านจะเป็น หาง 45 ยิง่ กว่า นั ้น คํา สาปแช่ง ทัง้ หมดนี้ จะตาม
หาท่าน และตามทัน ท่านจนกว่า ท่านจะถูก ทําลาย เพราะ
ว่าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน ที่จะรักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ซ่ึง
พระองค์บัญชาท่านไว้ 46 สิ่งเหล่านี้ จะเป็นหมายสําคัญและ
การ มหัศจรรย์อยูเหนื
่
อ ท่าน และ เหนื อ เชื้อ สาย ของ ท่าน
47
เป็น นิ ตย์ เพราะท่านมิได้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของ ท่าน ด้วย ความ ร่าเริง และ ใจ ยินดี เพราะ เหตุมีสิ่ง สาร
พัด บริบูรณ์ 48 เพราะฉะนั ้น ท่านจึง ต้องปรนนิ บัติศัตรู ของ
ท่าน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ จะทรงใช้ มาต่อสู้ท่าน ด้วยความหิว
และกระหาย เปลือ ยกายและขัดสนทุก อย่าง และพระองค์
จะ ทรง วาง แอก เหล็ก บน คอ ของ ท่าน จนกว่า พระองค์ จะ
ทําลายท่านเสียสิน
้ 49 พระเยโฮวาห์จะทรงนําประชาชาติหน่ึ
งมาต่อ สู้ กับท่านจากทางไกล จากที่สุด ปลายแผ่น ดิน โลก
เร็ว เหมือน นก อินทรีบินมา เป็น ประชาชาติที่ท่าน ไม่รู จั
้ ก
50
ภาษาของเขา เป็น ประชาชาติที่มีหน้า ตาดุร้าย คือ ผู้ ซ่ึง
ไม่ เคารพคนแก่ และไม่ โปรดปรานคนหนุ่ม สาว 51 และจะ
รับ ประทานผลของฝูง สัตว์ของท่าน และพืช ผลจากพื้น ดิน
ของท่าน จนท่านจะถูก ทําลาย ทัง้ เขาจะไม่ เหลือ ข้าว นํ้า
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องุน
่ หรือ นํ้ามัน ลูกวัว หรือ ลูก แกะ อ่อน ไว้ให้ท่าน จนกว่า
เขาจะกระทํา ให้ ท่านพินาศ 52 เขาจะล้อมท่านไว้ทุกประตู
เมือง จน กําแพง สูง และ เข้ม แข็ง ซึ่ง ท่าน ไว้ วางใจ นั ้น พัง
ทลายลงทัว่ แผ่นดินของท่าน คือเขาจะล้อมท่านไว้ทุกประตู
เมืองทัว่ แผ่นดิน ของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน
ประทานแก่ท่าน 53 ท่านจะต้องรับ ประทานผลแห่ง ตัว ของ
ท่านเป็นอาหาร คือเนื้ อบุตรชายและบุตรสาวของท่าน ผู้ซึ่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ในการล้อม
และในความทุกข์ ลํา บากซึ่ง ศัตรู ของท่านมาทําให้ ท่านทัง้
หลายทุกข์ ลําบากนั ้น 54 ผู้ชายสํารวยและสําอางเหลือ เกิน
ใน หมู่ พวก ท่าน ทัง้ หลาย ตา เขา จะ ชัว่ ร้าย ต่อ พี่ น้ อง ของ
ตน ต่อภรรยาที่อยูในอ้
่
อมอกของตนและต่อลูกๆคนสุดท้าย
55
ที่เหลือ อยูกั
่ บ ตน จนเขาจะไม่ยอมให้ใครกิน เนื้ อ ลูก ของ
ตน ซึ่ง กําลังกิ นอ ยู่ เพราะ ไม่มีอะไร เหลือ ให้ เขา อีก แล้ว ใน
การล้อมและในความทุกข์ลําบาก ซึ่งศัตรู ของท่านมาทําให้
ท่าน ทัง้ หลาย ทุกข์ ลําบาก ทุก ประตูเมือง 56 ผู้หญิง สํารวย
และสําอางเหลือ เกิน ในหมู่ พวกท่าน ซึ่ง ไม่ เคยย่างเท้า ลง
ที่ พ้น
ื ดิน เพราะเป็น คนสําอางและสํารวยอย่างนั ้น ตาเขา
จะชัว่ ร้ายต่อ สามี ในอ้อมอกของเธอ และต่อบุตรชายและ
บุตรสาวของเธอ 57 ต่อ รกซึ่ง เพิง่ ออกมาจากหว่างขาของ
เธอ และ ต่อ ลูก แดง ที่ เพิง่ คลอด เพราะ ว่า เธอ จะ กิน เป็น
อาหารเงียบๆเพราะขัดสนทุก อย่าง ในการถูกล้ อมและใน
ความ ทุกข์ลําบาก ซึ่ง ศัตรู ของ ท่าน มา ทําให้ ท่าน ทัง้ หลาย
ทุกข์ ลําบากทุก ประตูเมือง 58 ถ้า ท่านทัง้ หลายไม่ ระวัง ที่ จะ
กระทําตามถ้อยคําทัง้ สิน
้ ของพระราชบัญญัติซึ่งเขียนไว้ใน
หนั งสือม้วนนี้ ที่จะให้ยาํ เกรงพระนามที่ ทรงสง่าราศี และที่
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น่าสะพรึงกลัวนี้ คือพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
59 แล้ว พระเยโฮวาห์ จะทรงนํา มาสู่ ท่านและเชื้อ สายของ
ท่านด้วยภัยพิบติ
ั อย่างผิดธรรมดา ภัยพิบัติร้ายแรงและช้า
นาน และความเจ็บไข้ต่างๆที่รา้ ยแรงและช้านาน 60 ยิง่ กว่า
นั ้นพระองค์จะทรงนําโรคทัง้ หลายแห่งอียป
ิ ต์ ซึ่งท่านกลัวนั ้
นมาสู่ท่าน และมันจะติดพันท่านอยู่ 61 เช่นเดียวกันโรคทุก
อย่างและภัยพิบติ
ั ทุกอย่าง ซึ่งมิได้ระบุไว้ในหนั งสือพระราช
บัญญัตินี้ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง นํา มายัง ท่าน จนกว่า ท่าน
ทัง้ หลายจะถูก ทําลาย 62 ซึ่ง พวกท่านทัง้ หลายมี มากอย่าง
ดวงดาวในท้องฟ้านั ้น ท่านก็จะเหลือแต่จํานวนน้ อย เพราะ
ว่าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน
คําพยากรณ์ ถึงการกระจัดกระจายไปทัว่ โลก
63 และต่อ มาซึ่ง พระเยโฮวาห์ พอพระทัย ที่ จะทรงกระทํา
ดี ต่อ ท่านและอํานวยพระพรให้ท่า นทวี มากขึ้น นั ้น พระเย
โฮ วาห์ก็จะ ทรง พอ พระทัย ที่ จะ ทรง ทําให้ ท่าน พินาศ และ
ทําลายท่านเสีย เช่น เดียวกัน ท่านจะต้องถูก เด็ด ทิง้ ไปเสีย
จากแผ่นดินซึ่งท่านกําลังจะเข้าไปยึดครองนั ้น 64 และพระ
เยโฮวาห์ จะทรงกระทํา ให้ ท่านทัง้ หลายกระจัดกระจายไป
ท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย ตัง้ แต่ที่สุดปลายโลกข้างนี้ ไปถึง
ข้าง โน้ น ณ ที่นั ้น ท่าน จะ ปรน นิ บัติพระ อื่นๆ ซึ่ง ท่าน และ
บรรพบุรุษ ของ ท่าน ไม่รู จั
้ กคือ พระ ซึ่ง ทํา ด้วย ไม้ และ ศิลา
65 เมื่อ ท่านอยู่ ท่ามกลางประชาชาติ ต่างๆนั ้น ท่านจะไม่ พบ
ความ สบาย เลย ฝ่าเท้า ของ ท่าน จะ ไม่มีที่หยุด พัก เพ ราะ
พระเยโฮวาห์ จะประทานให้ ท่านมีจิตใจที่หวาดหวัน
่ มีตาที่
มืดมัวลงและมีชีวิตที่ค่อยๆวอดลง 66 และชีวต
ิ ของท่านก็จะ
แขวนอยู่ ข้างหน้า ท่านอย่างสงสัย ท่านจะครันคร
่
้า มอยู่ ทัง้
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กลางวัน และกลางคืน ไม่มีความแน่ ใจในชีวต
ิ ของท่านเลย
67 ในเวลาเช้า ท่านจะกล่าวว่า ‘ถ้า เป็ น เวลาเย็นก็ จะดี’ และ
ในเวลาเย็น ท่านจะกล่าวว่า ‘ถ้า เป็น เวลาเช้า ก็ จะดี’ เพราะ
ความครันคร
่
้ามซึ่งมีอยูในจิ
่
ตใจท่านนั ้น และเพราะสิง่ ที่ ตา
ท่านจะเห็น 68 และพระเยโฮวาห์จะนํา ท่านกลับ มาทางเรือ
ถึงอียป
ิ ต์ เป็นการเดินทางซึ่ง ข้าพเจ้า ได้กล่าวว่า ท่านจะไม่
พบเห็นอีก เลย ณ ที่นั ่น ท่านจะต้องมอบตัว ขายให้ศัตรู เป็น
ทาสชายและทาสหญิง แต่จะไม่มีผู้ใดซื้อท่าน”
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คําเตือนใจเรือ
่ งพันธสัญญาเกี่ยวกับคานาอัน
1 ต่อ ไป นี้ เป็ น ถ้อยคํา ใน พันธ สัญญา ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์
ทรง บัญชา โมเสส ให้ กระทํา กับ คน อิสราเอล ใน แผ่น ดิน
โม อับ นอก เหนื อ พันธ สัญญา ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา กับ
พวกเขาที่ โฮเรบ 2 โมเสสเรียกบรรดาคนอิสราเอลมาและ
กล่าว แก่ เขา ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย ได้เห็ นทุ กสิ่ ง ซึ่ง พระ เย โฮ
วาห์ ทรง กระทํา ต่อ หน้า ต่อตา ของ ท่าน ใน แผ่นดินอียป
ิ ต์
ต่อ ฟาโรห์ และ ต่อ บรรดา ข้า ราช บริพาร ของ ท่าน และ ต่อ
ประเทศของท่านทัง้ สิน
้ 3 ทัง้ การทดลองใหญ่ซ่ึงนั ยน์ ตาของ
ท่านได้เห็น ทัง้ หมายสําคัญ และการอัศจรรย์ยิง่ ใหญ่เหล่า
นั ้น 4 แต่จน กระทัง่ วัน นี้ พระ เย โฮ วาห์มิได้ประทาน จิตใจ
ที่เข้าใจ ตาที่ มองเห็น ได้ และหูที่ยิน ได้ให้แก่ท่าน 5 ‘เราได้
นํา เจ้า อยู่ ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร สี่สิบปี เสื้อผ้า ของ เจ้า มิได้ขาด
วิน
่ ไปจากเจ้า และรองเท้า มิได้ขาดหลุด ไปจากเท้า ของเจ้า
6 เจ้า ทัง
้ หลาย มิได้รับ ประทาน ขนมปัง เจ้ามิได้ดื่มน้าํ องุน
่
หรือ สุรา เพื่อ เจ้า จะ ได้รู ว่้ า เรา เป็น พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
ของ เจ้า’ 7 และ เมื่อ ท่าน มา ถึงที่นี้ สิโหนก ษั ตริย์ เมือง เฮ ช
โบน และโอกกษั ตริย์ เมืองบาชาน ออกมาทํา สงครามกับ
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เรา แต่เรา ทัง้ หลาย ก็ได้กระทํา ให้ เขา พ่าย แพ้ไป 8 เรา ริบ
แผ่น ดิน ของ เขา และ มอบ ให้ เป็น มรดก แก่ คน รู เบน คน
กาด และ คน ครึง่ ตระกูล มนั ส เสห์ 9 เพราะ ฉะนั ้น จง ระวัง
ที่ จะ กระทํา ตาม ถ้อยคํา แห่ง พันธ สัญญา นี้ เพื่อ ท่าน ทัง้
หลาย จะ จําเริญ ใน บรรดา กิจการ ซึ่ง ท่าน กระทํา 10 ใน วัน
นี้ ท่าน ทัง้ หลาย ทุก คน ยืน อยู่ ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของท่าน คือ บรรดาผู้ หว
ั หน้า ตระกูล ทัง้ หลาย พวก
ผู้ใหญ่ของ ท่าน และ เจ้า หน้าที่ ของ ท่าน บรรดา ผู้ชาย ของ
อิสราเอล 11 เด็กๆของท่าน ภรรยาของท่าน และคนต่างด้าว
ที่อยูในค่
่
ายของท่าน ทัง้ คนที่ ตัด ฟืน ให้ท่าน และคนที่ ตัก
นํ้า ให้ท่าน 12 เพื่อ ท่านจะได้เข้า มาในพันธสัญญาแห่ง พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน คือ ใน พันธ สัญญา ที่ ปฏิญาณ
ไว้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงกระทํากับท่านใน
วัน นี้ 13 เพื่อ พระองค์ จะ ทรง แต่ง ตัง้ ท่าน ทัง้ หลาย ใน วัน
นี้ ให้เป็น ประชาชน ของ พระองค์ และ เพื่อ พระองค์ จะ เป็น
พระเจ้า ของท่าน ดัง ที่พระองค์ทรงตรัส กับท่านนั ้น และดัง
ที่พระองค์ทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของท่าน คือกับอับรา
ฮัม กับ อิส อัค และ กับ ยา โคบ 14 ข้าพเจ้า มิได้กระทํา พันธ
สัญญากับ คํา ปฏิ ญาณนี้ กับท่านเท่านั ้น 15 แต่กับ ผู้ที่ยืน อยู่
กับเราทัง้ หลายในวันนี้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเรา และกับผู้ที่ไม่ได้อยูที
่ ่ นี่กับเราในวันนี้ 16 (ท่านทราบ
อยูแล
่ ้วว่า เราอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินอียป
ิ ต์อย่างไร และเราทัง้
หลายได้ผ่านท่ามกลางประชาชาติ ซึ่งท่านทัง้ หลายผ่านพ้น
อย่างไร 17 ท่าน ทัง้ หลาย ได้เห็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนของ
เขา ทัง้ หลาย แล้ว คือ เห็นรูป เคารพ ที่ ทํา ด้วย ไม้ ด้วย หิน
และด้วยเงิน และทอง ซึ่ง อยู่ ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย) 18 จง
ระวัง ให้ดี เกรงว่า จะมี ชายหรือ หญิง คนใด หรือ ครอบครัว
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ใด หรือตระกูลใด ซึ่ง ในวันนี้ จิตใจของเขาหันไปจากพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเราไปปรนนิ บัติพระของประชาชาติเหล่า
นั ้น เกรงว่า ท่ามกลางท่านจะมี รากซึ่ง เกิด เป็น ดีหมีและบอ
ระเพ็ด 19 และต่อ มาเมื่อ คนนั ้น ได้ยน
ิ ถ้อยคํา แห่ง คํา สาป
แช่งนี้ จะนึ กอวยพรตัวเองในใจว่า ‘แม้ข้าจะเดินด้วยความ
ดื้อดึง ตามใจ ของ ข้า ข้า ก็ จะ เป็นสุข ไม่ว่า จะ เอาการ เมา
เหล้า ซ้อนความกระหายนํ้า’ 20 พระเยโฮวาห์ จะมิได้ทรงให้
อภัย แก่ คน นั ้น แต่พระพิโรธ ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ความ
หวงแหน ของ พระองค์ จะ พลุ่ง ขึ้น ต่อ ชาย คน นั ้น และ คํา
สาปแช่ง ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เขียนไว้ ในหนั ง สือม้ วนนี้ จะตกอยู่ เหนื อ
เขา และพระเยโฮวาห์ จะทรงลบชื่อ ของเขาเสีย จากใต้ฟ้า
21 แล้ว พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง แยก เขา ออก จาก ตระกูล คน
อิสราเอล ทัง้ ปวง ให้ ประสบ หายนะ ตาม คํา สาป แช่ง ทัง้ สิน
้
ของ พันธ สัญญา ซึ่ง จารึก ไว้ ใน หนั งสือ พระ ราช บัญญัตินี้
22 และ คน ชัว
่ อายุ ต่อ มา คือ ลูก หลาน ซึ่ง เกิด มา ภาย หลัง
ท่าน และ ชน ต่างด้าว ซึ่ง มา จาก แผ่นดินที่อยูห่
่ าง ไกล จะ
กล่าวเมื่อเขาเห็นภัยพิบติ
ั ต่างๆของแผ่นดินนั ้นและโรคภัย
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบันดาลให้เป็น 23 คือ แผ่น ดิน ทัง้ หมด
เป็น กํามะถัน และ เป็น เกลือ และ ถูก เผา ไฟ ไม่มีใคร ปลูก
หว่าน และ ไม่มีอะไร งอก ขึ้น เป็นที่ที่หญ้า ไม่งอก เป็นการ
ที่ถูกควํา่ อย่างโสโดมและโกโมราห์ เมืองอัดมาห์ เมืองเศโบ
อิม ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงควํา่ ด้วยความกริว้ และพระพิโรธ
24 เออ ประชาชาติทัง
้ หลายจะกล่าวว่า ‘ทําไมพระเยโฮวาห์
ทรง กระทํา เช่น นี้ แก่แผ่น ดิน นี้ พระพิโรธ มากมาย เช่น นี้
หมายความว่ากระไร’ 25 แล้วคนจะพูดกันว่า ‘เพราะเขาทอด
ทิง้ พันธ สัญญา ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ บรรพบุรุษ
ของเขา ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ไว้ กับ เขาเมื่อ พระองค์ ทรง
พาเขาออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ 26 ไปปรนนิ บติ
ั นมัส การพระ
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อื่น เป็นพระซึ่งเขาไม่เคยรู จั
้ ก และซึ่งพระองค์มิได้ประทาน
แก่เขา 27 เพราะฉะนั ้น พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ จึง พลุ่ง
ขึ้น ต่อ แผ่น ดิน นี้ นํา เอา บรรดา คํา สาป แช่ง ซึ่ง จารึก ไว้ ใน
หนั งสือนี้ มาถึง 28 และพระเยโฮวาห์จึงทรงถอนรากเขาเสีย
จากแผ่น ดิน ด้วยความกริว้ พระพิโรธและความเดือดดาล
อัน มากมาย และ ทิง้ เขา ไป ใน อีก แผ่น ดิน หนึ่ ง ดัง ที่เป็น
อยูวั
่ น นี้ ’ 29 สิ่ง ลี้ ลับทัง้ ปวง เป็น ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
ของเราทัง้ หลาย แต่สิ่งทรงสําแดงนั ้นเป็นของเราทัง้ หลาย
และของลูก หลานของเราเป็น นิ ตย์ เพื่อ เราจะกระทํา ตาม
ถ้อยคําทัง้ สิน
้ ของพระราชบัญญัตินี้ ”
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คําพยากรณ์ เรือ
่ งการรวบรวมคนอิสราเอลเมื่อพระเยซู
เสด็จกลับมา
1 “ต่อ มาเมื่อ บรรดาเหตุการณ์ เหล่า นี้ คือ พระพรและคํา
สาปแช่งซึ่งข้าพเจ้ากล่าวไว้ต่อหน้าท่านมาถึงท่านทัง้ หลาย
แล้ว และท่านทัง้ หลายระลึก ขึ้น ได้ ในเมื่อ ท่านทัง้ หลายอยู่
ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่านทรงขับ ไล่ ท่านไปนั ้น 2 และท่านก็ หัน กลับ มาหาพระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ทัง้ ตัวท่าน และ ลูก หลาน ของ
ท่าน และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในทุกสิง่ ทุกอย่าง
ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านในวัน นี้ ด้วยสุดจิต สุดใจของท่าน
3 แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง
้ หลายจะทรงให้ท่าน
คืนสู่ สภาพเดิมและทรงพระกรุ ณาต่อท่าน และจะรวบรวม
พวกท่านทัง้ หลายอีก จากชนชาติ ทัง้ หลายซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทรงให้ท่านทัง้ หลายกระจายไปอยูนั
่ ้น 4 ถ้า
มี คนของท่านที่ถูกขับ ไล่ ไปอยู่ สุดท้ายปลายสวรรค์ จากที่
นั ่นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงรวบรวมท่านให้มา
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จากที่ นั่น พระองค์ จะทรงนํา ท่านกลับ 5 และพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านจะนําท่านเข้ามาในแผ่นดิน ซึ่ง บรรพบุรุษ
ของท่านยึด ครองเพื่อ ท่านจะได้ยึด ครอง และพระองค์ จะ
ทรงกระทํา ดีแก่ท่าน และทวีมากขึ้น ยิง่ กว่า บรรพบุรุษ ของ
ท่าน 6 แล้ว พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านจะทรงตัดใจของ
ท่าน และใจของเชื้อ สายของท่าน เพื่อ ท่านจะได้ รก
ั พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่านด้วยสุดจิต สุดใจของท่าน เพื่อ ท่าน
ทัง้ หลายจะมีชีวิตอยูได้
่ 7 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
จะทรงให้คํา สาปแช่งเหล่านี้ ตกอยู่บนข้าศึก และผู้ที่เกลียด
ชังท่าน คือผูข
้ ่มเหงท่านทัง้ หลาย 8 และท่านทัง้ หลายจะเชื่อ
ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์อีก และกระทํา ตามพระ
บัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชาท่านทัง้ หลาย
9
ในวัน นี้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงกระทํา ให้
ท่านจําเริญมัง่ คัง่ อย่างยิง่ ในบรรดากิจการที่มือท่านกระทํา
ใน ผล แห่ง ตัว ของ ท่าน และ ใน ผล แห่ง ฝูง สัตว์ ของ ท่าน
และในผลแห่ง พื้น ดิน ของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์จะทรง
ปลื้ม ปีติที่จะให้ท่านจําเริญ มัง่ คังอ
่ ีก ดัง ที่พระองค์ทรงปลื้ม
ปีติในบรรพบุรุษของท่าน 10 ถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงแห่ง
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน โดยรักษาพระบัญญัติและ
กฎเกณฑ์ ของพระองค์ ซึ่ง จารึก ไว้ ในหนั งสือ ของพระราช
บัญญัตินี้ ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย หัน กลับ มา หา พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน
คําตักเตือนว่าจงเลือกชีวต
ิ หรือความตาย
เพราะว่าพระบัญญัติซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ ไม่
ได้ปิดบัง ไว้จากท่าน และไม่ห่างเหิน เกิน ไปด้วย 12 มิใช่พระ
บัญญัตินั ้น อยู่ บนสวรรค์แล้วท่านจะกล่าวว่า ‘ใครจะแทน
เรา ขึ้น ไป บน สวรรค์ และ นํา มา ให้เรา และ กระทํา ให้ เรา ได้
11
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ฟังและประพฤติตาม’ 13 มิใช่อยูพ้
่ นทะเล ซึ่งท่านจะกล่าวว่า
‘ใครจะข้ามทะเลไปแทนเราและนํา มาให้เรา และกระทํา ให้
เราได้ฟังและประพฤติตาม’ 14 แต่ถ้อยคํานั ้นอยูใกล้
่
ท่านทัง้
หลายมาก อยูในปากของท่
่
าน และอยู่ในใจของท่าน ฉะนั ้น
ท่านจึงกระทําตามได้ 15 จงดูเถิด ในวันนี้ ข้าพเจ้าได้วางชีวต
ิ
16
และสิงด
่ ี ความตายและสิง่ ร้ายไว้ต่อหน้าท่าน คือในการ
ที่ ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านในวัน นี้ ให้รัก พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของ ท่าน ให้ดําเนิ น ใน พระ มรรคา ทัง้ หลาย ของ พระองค์
และให้ รก
ั ษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ของ
พระองค์ แล้วท่านจะมีชีวิ ตอยู่ และทวีมากขึ้น และพระเย
โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน จะ อํานวย พระพร แก่ ท่าน ใน แผ่น
ดิน ซึ่ง ท่านเข้าไปยึด ครองนั ้น 17 แต่ถ้า ใจของท่านหันเหไป
และท่านมิได้ฟัง แต่ถูกลวงให้ ไปนมัสการพระอื่น และปรน
นิ บัติพระนั ้น 18 ข้าพเจ้า ขอประกาศแก่ ท่านทัง้ หลายในวัน
นี้ ว่า ท่านทัง้ หลายจะพินาศเป็นแน่ ท่านจะไม่มีชีวิตอยู่นาน
ในแผ่นดินซึ่งท่านกําลังจะยกข้ามแม่น้ําจอร์แดนเข้าไปยึด
ครองนั ้น 19 ข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยาน
ต่อ ท่านในวัน นี้ ว่า ข้าพเจ้า ตัง้ ชีวต
ิ และความตาย พระพร
และคํา สาปแช่ง ไว้ ต่อ หน้า ท่าน เพราะฉะนั ้น ท่านจงเลือก
เอาข้างชีวต
ิ เพื่อ ท่านและเชื้อ สายของท่านจะได้มีชีวิ ตอยู่
20 ด้วยมี ความรัก ต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน เชื่อ ฟัง
พระสุรเสียงของพระองค์ และติดพันอยู่กับพระองค์ เพราะ
พระองค์ ทรงเป็น ชีวต
ิ และความยืนนานของท่าน เพื่อ ท่าน
จะได้อยูในแผ่
่
น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ
ของท่าน คือ แก่อับ ราฮัม แก่อิส อัค และแก่ ยาโคบ ว่า จะ
ประทานแก่ท่านเหล่านั ้น”
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คํา ปรึกษาครัง้ สุดท้ายของโมเสสต่อ คนอิสราเอลและ
โยชูวา
1

โมเสส ยัง กล่าว ถ้อยคํา เหล่า นี้ แก่คน อิสราเอล ทุก คน
และ ท่าน กล่าว แก่ เขา ว่า “วัน นี้ ข้าพเจ้า มีอายุหน่งึ ร้อย
ยีสิ
่ บปีแล้ว ข้าพเจ้าจะออกไปและเข้ามาอีกไม่ไหวแล้ว พระ
เยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ําจอร์แดน
นี้ ’ 3 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะข้ามไปข้างหน้า ท่าน
เอง พระองค์จะ ทรง ทําลาย ประชาชาติเหล่า นี้ ให้พ้น หน้า
ท่าน เพื่อ ว่า ท่าน จะ ยึด ครอง เขา นั ้น โย ชู วา จะ ข้าม ไป นํา
หน้า ท่านทัง้ หลาย ดัง ที่พระเยโฮวาห์ ตรัส ไว้แล้ว 4 พระเย
โฮ วาห์ จะ ทรง กระทํา แก่ เขา อย่าง ที่พระองค์ได้ทรง กระทํา
แก่สิโหน และ โอ กกษั ตริย์ ของ คน อา โม ไรต์ และ แก่แผ่น
ดิน ของ เขา ผู้ที่พระองค์ทรง ทําลาย แล้ว 5 แล้ว พระ เย โฮ
วาห์ จะ ทรง มอบ เขา ไว้ ต่อ หน้า ท่าน และ ท่าน ทัง้ หลาย จะ
กระทํา แก่ เขาตามบัญญัติทัง้ สิน
้ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่าน
6
ไว้แล้ว จง เข้ม แข็ง และ กล้า หาญ เถิด อย่า กลัว หรือ อย่า
ครันคร
่
้ามเขาเลย เพราะว่า ผู้ที่ไปกับท่านคือ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่าน พระองค์จะไม่ ทรงปล่อยท่านให้ ล้ม เหลว
หรือ ทอดทิง้ ท่านเสีย” 7 แล้ว โมเสสเรียกโยชู วาเข้า มาและ
กล่าวแก่ ท่านท่ามกลางสายตาของบรรดาคนอิสราเอลว่า
“จง เข้ม แข็ง และ กล้า หาญ เถิด เพราะ ท่าน จะ ต้อง ไป กับ
ชนชาตินี้ เข้า ไป ใน แผ่น ดิน ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง ปฏิญาณ
แก่ บรรพบุรุษ ว่า จะ ประทาน แก่เขา ท่าน จง กระทํา ให้ เขา
ได้แผ่น ดิน นั ้น มา เป็น มรดก 8 ผู้ที่ไป ข้าง หน้า คือ พระ เย
โฮวาห์ พระองค์ทรงสถิต อยูด้
่ วย พระองค์จะไม่ ทรงปล่อย
ท่าน ให้ ล้ม เหลว หรือ ทอด ทิง้ ท่าน เสีย อย่า กลัว และ อย่า
2

หนังสือพระราชบัญญัติ 31:994หนังสือพระราชบัญญัติ 31:16
ขยาด เลย” 9 โมเสส ได้เขีย นพ ระ ราช บัญญัตินี้ และ มอบ
ให้แก่ปุโรหิตลูกหลานของเลวี ผู้ซึ่งหามหีบพันธสัญญาของ
พระเยโฮวาห์ และแก่ พวกผู้ใหญ่ทัง้ ปวงของคนอิสราเอล
10 และโมเสสบัญชาเขาว่า “เมื่อ ครบทุกๆเจ็ด ปี ตามเวลา
กําหนดปีปลดปล่อย ณ เทศกาลอยูเพิ
่ ง 11 เมื่อคนอิสราเอล
ทัง้ หลาย มา ประชุม พร้อม กัน ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของท่าน ณ สถานที่ซึ่ง พระองค์ จะทรงเลือกไว้นั ้น
ท่าน ทัง้ หลาย จง อ่าน พระ ราช บัญญัตินี้ ให้คน อิสราเอล ทัง้
ปวงฟัง 12 จงเรียกประชาชนให้ มาประชุม กัน ทัง้ ชาย หญิง
และ เด็ก ทัง้ คน ต่างด้าว ภายใน ประตู เมือง ของ ท่าน เพื่อ
ให้เขา ได้ยน
ิ และ เรียน รู ที
้ ่จะ ยํา เก รง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
ของท่าน และให้ระวังที่จะกระทําตามถ้อยคําทัง้ สิน
้ ของพระ
13
ราชบัญญัตินี้ และเพื่อ ลูก หลานทัง้ หลายของเขา ผู้ยัง ไม่
ทราบจะได้ยน
ิ และเรียนรู ที
้ ่จะยําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน ตราบเท่าเวลาซึ่งท่านอยู่ในแผ่นดิน ซึ่งท่านกําลัง
จะยกข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปยึดครองนั ้น”
โมเสสจะสิน
ิ โยชู วาได้ รบ
ั พระบัญชา บทเพลงของ
้ ชีวต
โมเสส
14 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “ดูเถิด วัน ซึ่ง เจ้า
ต้อง ตาย ก็ใกล้เข้า มา แล้ว จง เรียก โย ชู วา มา และ เจ้า ทัง้
สอง จง มา เฝ้า เรา ใน พลับพลา แห่ง ชุมนุม เพื่อ เรา จะ ได้
กําชับเขา” โมเสสและโยชูวาก็เข้าไปและเข้าเฝ้าพระองค์ใน
พลับพลาแห่งชุมนุม 15 และพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏในเสา
เมฆในพลับพลาแห่งชุมนุม และเสาเมฆนั ้นอยูที
่ ่ประตูพลับ
16
พลา แห่ง ชุมนุม
และ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า
“ดูเถิด ตัวเจ้าจวนจะต้องหลับอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าแล้ว
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และ ชนชาตินี้ จะ ลุก ขึ้น และ เล่น ชู้ กับ พระ ของ คน ต่างด้าว
แห่ง แผ่น ดิน นี้ ในที่ที่เขาไปอยู่ ท่ามกลางนั ้น เขาทัง้ หลาย
จะทอดทิง้ เราเสียและหักพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทําไว้กับ
เขา 17 แล้ว ในวัน นั ้น เราจะกริว้ ต่อ เขา และเราจะทอดทิง้
เขาเสีย และซ่อนหน้า ของเราเสีย จากเขา เขาทัง้ หลายจะ
ถูก กลืน และสิง่ ร้ายกับ ความลํา บากเป็นอัน มากจะมาถึง
เขา ใน วัน นั ้น เขา จึง จะ กล่าว ว่า ‘สิ่ง ร้าย เหล่า นี้ ตก แก่เรา
เพราะพระเจ้า ไม่ ทรงสถิต ท่ามกลางเราไม่ใช่หรือ ’ 18 ในวัน
นั ้น เรา จะ ซ่อน หน้า ของ เรา เสีย จาก เขา เป็น แน่ ด้วย เห ตุ
ความ ชัวท
่ งั ้ หลาย ซึ่ง เขา ได้กระทํา เพราะ เขา ได้ หัน ไป หา
พระอื่น 19 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ เจ้าทัง้ สองจงเขียนบทเพลงนี้
และสอนคนอิสราเอลให้ รอ
้ งจนติดปาก เพื่อ บทเพลงนี้ จะ
เป็นพยานของเราปรักปรําคนอิสราเอล 20 เพราะว่าเมื่อเรา
จะได้ นํา เขาเข้า มาในแผ่น ดิน ซึ่งมี น้ํานมและนํ้า ผึ้ง ไหลบ
ริบูรณ์ ซึ่ง เราได้ ปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ของเขา และเขาได้
รับประทานอิม
่ หนําและอ้วนพี เขาจะหันไปปรนนิ บัติพระอื่น
และหมิน
่ ประมาทเรา และผิด พันธสัญญาของเรา 21 และ
ต่อ มา เมื่อ สิง่ ร้าย และ ความ ลําบาก หลาย อย่าง มา ถึง เขา
แล้ว เพลงบทนี้ จะเผชิญ หน้า เป็น พยาน เพราะว่า เพลงนี้
จะอยูที
่ ่ปากเชื้อ สายของเขาไม่มีวัน ลืม เพราะแม้แต่เวลา
นี้ เอง เรา รู ้ ถึง ความ มุ่ง หมาย ที่ เขา กําลัง จะ ก่อ ขึ้น มา แล้ว
ก่อนที่เราจะนํา เขาเข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง เราปฏิญาณไว้นั ้น ”
22 โมเสสจึง ได้เขีย นบทเพลงนี้ ในวัน เดียวกัน นั ้น และสอน
ให้แก่ประชาชนอิสราเอล 23 พระองค์ตรัสสงั ่ โยชูวาบุตรชาย
นูนว่า “จงเข้ม แข็ง และกล้า หาญเถิด เพราะเจ้า จะนํา คน
อิสราเอล เข้าไป ใน แผ่น ดิน ซึ่ง เรา ปฏิญาณ ว่า จะ ให้แก่เขา
เราจะอยูก
่ ับเจ้า”
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โมเสสเขียนหนั งสือ จบแล้ว อิสราเอลจะประพฤติ หลง
ผิดไป
24 ต่อมาเมื่อโมเสสเขียนถ้อยคําของพระราชบัญญัตินี้ ลง
ใน หนั งสือ จน จบ แล้ว 25 โมเสส ก็ บัญชา คน เลวีผู้หาม หีบ
พันธ สัญญา แห่ง พระ เย โฮ วาห์ว่า 26 “จง รับ หนั งสือ พระ
ราช บัญญัตินี้ วาง ไว้ ข้าง หีบ พันธ สัญญา แห่ง พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ให้อยูที
่ ่นั ่น เพื่อ เป็น พยาน ปรักปรํา
27
ท่าน เพราะ ข้าพเจ้า รู ว่้ า ท่าน ทัง้ หลาย เป็น คน มัก กบฏ
และ คอแข็ง ดูเถิด เมื่อ ข้าพเจ้า ยังมีชีวิ ตอ ยู่ กับท่า นวัน
นี้ ท่าน ก็ ยัง กบฏ ต่อ พระ เย โฮ วาห์ เมื่อ ข้าพเจ้า ตาย
แล้ว จะ ร้ายก ว่า นี้ สัก เท่าใด 28 ท่าน จง เรียก ประชุม พวก
ผู้ใหญ่ของ ทุก ตระกูล และ เจ้า หน้าที่ทัง้ หมด เพื่อ ข้าพเจ้า
จะ ได้กล่าว ถ้อยคํา เหล่า นี้ ให้เขา ฟัง และ อัญเชิญ สวรรค์
และโลกให้ เป็น พยานปรักปรํา เขา 29 เพราะข้าพเจ้า ทราบ
ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า ตาย แล้ว ท่าน จะ ประพฤติ ตัว เสื่อมทราม
อย่างที่สุด และหันเหไปจากทางซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่าน
ไว้ ความ ชัว่ ร้าย จะ ตก แก่ ท่าน ใน วัน ข้าง หน้า เพราะ ว่า
ท่าน จะ กระทํา สิง่ ที่ ชัว่ ร้าย ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ
วาห์ ซึ่ง เป็นการยัว่ ยุให้พระองค์ทรงกริว้ โกรธด้วยการที่ มือ
ท่าน กระทํา” 30 โมเสส ก็ได้กล่าว ถ้อยคํา ใน บทเพลง ต่อ ไป
นี้ ให้เข้าหูประชุมชนอิสราเอลทัง้ หมดจนจบ

32
บทเพลงของโมเสส
“โอ ฟ้า สวรรค์ จง เงีย
่ หูฟัง ข้าพเจ้า จะ พูด โอ พิภพ
โลก ขอ จง สดับ ถ้อยคํา จาก ปาก ของ ข้าพเจ้า 2 ขอ ให้คํา
สอน ของ ข้าพเจ้า หยด ลง อย่าง เม็ด ฝน และ คํา ปราศรัย
1
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ของ ข้าพเจ้า กลัน
่ ตัว ลง อย่าง นํ้าค้าง อย่าง ฝน ตก ปรอยๆ
อยู่ เหนื อ หญ้า อ่อน อย่างห่า ฝนตกลงเหนื อ ผัก สด 3 เพราะ
ข้าพเจ้า จะ ประกาศ พระนาม ของ พระ เย โฮ วาห์ จง ถวาย
ความ ยิง่ ใหญ่แด่พระเจ้า ของ เรา 4 พระองค์ทรง เป็น ศิลา
พระ ราช กิจ ของ พระองค์ก็สมบูรณ์ พระ มรรคา ทัง้ หลาย
ของพระองค์ก็ยุติธรรม พระเจ้าที่เที่ยงธรรมและปราศจาก
ความ ชัว่ ช้า พระองค์ทรง ยุติธรรม และ เที่ยง ตรง 5 เขา ทัง้
หลายประพฤติ ชว
ั ่ ช้า แล้ว ตําหนิ ของเขาทัง้ หลายหาใช่ เป็น
ตําหนิ ของบุตรของพระองค์ เขาเป็น ยุค วิปลาสและคดโกง
6 โอ ชนชาติโฉดเขลาและเบาความเอ๋ย ท่านจะตอบสนอง
พระ เย โฮ วาห์อย่าง นี้ ละ หรือ พระองค์มิใช่พระ บิดา ผู้ทรง
ไถ่ ท่าน ไว้ ดอก หรือ ผู้ทรง สรรค์ท่าน และ ตัง้ ท่าน ไว้แล้ว
7 จงระลึก ถึง โบราณกาล จงพิจารณาถึง จํานวนปี ที่ผ่านมา
หลายชัว่ อายุ คนแล้วนน
ั ้ จงถามบิดาของท่าน แล้ว เขาจะ
สําแดงให้ท่านทราบ จงถามพวกผู้ใหญ่ของท่าน แล้วเขาจะ
บอกท่าน 8 เมื่อผูส
้ ูงสุดประทานมรดกแก่บรรดาประชาชาติ
เมื่อ พระองค์ ทรงแยกลูก หลานของอาดัม พระองค์ทรงกัน
้
9
เขตของชนชาติ ทัง้ หลายตามจํานวนคนอิสราเอล เพราะ
ว่าส่วนของพระเยโฮวาห์คือประชาชนของพระองค์ ยาโคบ
เป็น ส่วน มรดก ของ พระองค์เอง 10 พระองค์ทรง พบ เขา ใน
แผ่น ดิน ทุรกัน ดาร ในที่เปลี่ยวเปล่า ซึ่งมีแต่เสียงเห่า หอน
พระองค์ทรงนําเขาไปทัว่ และทรงสอนเขาอยู่ ทรงรักษาเขา
ไว้ดัง แก้ว พระเนตรของพระองค์ 11 เหมือนนกอินทรีที่กวน
รัง ของ มัน กระพือ ปีก อยู่ เหนื อ ลูก โต กาง ปีก ออ กร
องรับลูกไว้ให้เกาะอยูบ
่ นปีก 12 พระเยโฮวาห์องค์เดียวก็ทรง
นําเขามา ไม่มีพระต่างด้าวองค์ใดอยูก
่ ับเขา 13 พระองค์ทรง
โปรด เขา ให้ขีไป
่ บน โลก ส่วน สูง ให้เขา กิน พืช ผล ที่ได้จาก
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นา พระองค์ทรงให้ เขาดูด นํ้า ผึ้ง จากศิลา และให้ ด่ืมน้าํ มัน
จากหิน แข็ง กล้า 14 ให้ได้นมเปรีย
้ วจากวัว และให้ได้นํ้านม
จากแพะแกะ ได้ไขมัน จากลูก แกะ และแกะผู้พันธุบาชาน
์
และฝูง แพะ กับข้าวสาลีอย่างดีที่สุด และท่านได้ ด่ืม เลือด
ของ องุน
่ คือ นํ้า องุน
่ 15 แต่เยชุรู นอ้ วน พี ขึ้น แล้วก็มีพยศ
พอ เจ้า อ้วน ใหญ่ เนื้ อ หนา นุ่มนม
ิ่ เขา ทอด ทิง้ พระเจ้า ผู้
สร้างเขามา แล้ว ดู หมิน
่ ศิลาแห่ง ความรอดของเขา 16 เขา
ยัว่ ยุให้พระองค์ทรง อิจฉา ด้วย พระ ต่างด้าว ด้วย สิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียนทัง้ หลายเขาก็ยัว่ ยุให้พระองค์ทรงกริว้ 17 เขา
บูชา พวก ปีศาจ แทน พระเจ้า บูชา พระ ซึ่ง เขา ไม่รู จั
้ ก มา
ก่อน บูชา พระ ใหม่ๆ ซึ่ง เกิด มา เร็วๆ นี้ ซึ่ง บรรพบุรุษ ของ
ท่าน ไม่เกรง กลัว 18 ท่าน มิได้ใส่ใจ ใน ศิลา ที่ให้กําเนิ ด ท่าน
มา ท่าน หลงลืม พระเจ้า ซึ่ง ทรง ปั้ น ท่าน 19 พระ เย โฮ วาห์
ทอดพระเนตรและทรงชังเขา เพราะเหตุบุตรชายหญิงของ
พระองค์ได้ยัว่ พระองค์ 20 และพระองค์ ตรัสว่า ‘เราจะซ่อน
หน้า ของ เรา เสีย จาก เขา เรา จะ คอย ดู ว่า ปลาย ทาง ของ
เขา จะ เป็น อย่างไร เพราะ เขา เป็น ยุค ที่ดื้อ รัน
้ เป็น ลูก เต้า
21
ที่ไม่มีความเชื่อ เขาทําให้เราอิจฉาด้วยสิง่ ที่ไม่ใช่พระเจ้า
เขาได้ ยว
ั ่ โทสะเราด้วยความไร้ประโยชน์ ของเขา ดัง นั ้น เรา
จึง ทําให้ เขาอิจฉาผู้ที่ไม่ใช่ชนชาติ และจะยัว่ โทสะเขาด้วย
ประชาชาติที่เขลา ชาติหนึ่ ง 22 เพราะ มี ไฟ ก่อ ขึ้น ด้วย เหตุ
ความ กริว้ ของ เรา นั ้น ไฟก็ไหม้ลุกลาม ไป จนถึงก้น ลึก ของ
นรก เผา แผ่น ดิน โลก และ พืช ผล ใน นั ้น และ ก่อ เพลิง ติด
รากภูเขา 23 เราจะสุมสิ่ง ร้ายไว้บนเขาทัง้ หลาย และปล่อย
ลูก ธนู ของ เรา มา ยิง เขา 24 เขา จะ ซูบ ผอม ไป เพราะ ความ
หิว ความร้อนอัน แรงกล้า และการทําลายอัน ขมขื่น จะเผา
ผลาญ เขา เสีย เรา จะ ส่ง ฟัน สัตว์ รา้ ย ให้ มา ขบ กับ พิษ ของ
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สัตว์ เลื้อยคลานในผงคลี 25 ภายนอกจะมี ดาบและภายใน
จะมี ความกลัว มาทําลายทัง้ ชายหนุ่ม และหญิง พรหมจารี
ทัง้ เด็กที่ ยงด
ั ูดนมและคนที่ผมหงอก 26 เราพูดแล้วว่า “เรา
จะให้เขากระจัดกระจายไปถึงมุมต่างๆ เราจะให้ช่อ
ื ของเขา
สูญ ไปจากความทรงจํา ของมนุษย์” 27 ถ้า หากว่า เราไม่กลัว
ความ กริว้ โกรธ ของ ศัตรู เก รง ว่า ศัตรู จะ ประพฤติ ผิด ไป
กลัวว่าศัตรู ทัง้ หลายจะพูดว่า “กําลังมือของเราจะมีชัย พระ
เยโฮวาห์ หาได้ ทรงกระทํา กิจการทัง้ ปวงนี้ ไม่ ” 28 เพราะว่า
เขาทัง้ หลายเป็น ประชาชาติที่ไม่ยอมฟัง คํา ปรึกษา ในพวก
เขาไม่มีความเข้าใจ 29 โอ ถ้าเขาฉลาดแล้วเขาจะเข้าใจเรือ
่ ง
30
นี้ และทราบเรือ
่ งสุดท้ายปลายมือ คนเดียวจะไล่ พัน คน
อย่างไรได้ สองคนจะทําให้ หมื่น คนหนี ได้อย่างไร นอกจาก
ศิลาของเขาได้ ขายเขาเสีย แล้ว และพระเยโฮวาห์ได้ทรง
ทอดทิง้ เขาเสีย 31 เพราะศิลาของเขาไม่เหมือนศิลาของเรา
แม้ศัตรู ของเราก็ ตัดสิน อย่างนั ้น 32 เพราะว่า เถาองุน
่ ของ
เขามาจากเถาเมืองโสโดม มาจากไร่เมืองโกโมราห์ ผลองุน
่
ของ เขา เป็น ดีหมี และ องุนที
่ ่ เป็น พวงๆ ก็ขมขื่น 33 นํ้า องุน
่
ของเขาเป็นพิษของมังกร เป็นพิษอํามหิตของงูเห่า 34 เรือ
่ ง
นี้ มิได้สะสมไว้กับเราดอกหรือ ประทับตราไว้ในคลังของเรา
35 การแก้ แค้น และการตอบสนองเป็ น ของเรา เท้า ของเขา
จะลื่น ไถลไปตามกําหนดเวลา เพราะว่าวันแห่งหายนะของ
เขา อยูใกล้
่
แค่เอ้ื อม แล้ว และ สิง่ ต่างๆ ที่ จะ เกิด ขึ้นกับ เขา
ก็ จะ มา โดย พลัน 36 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง พิพากษา
ประชาชนของพระองค์ และทรงเมตตาปรานี ต่อผู้รับใช้ของ
พระองค์ เมื่อ ทอด พระเนตร กําลัง ของ เขา สิน
้ ลง ไม่มีใคร
ยัง อยู่ หรือ เหลือ อยู่ 37 แล้ว พระ องค์ จะ ตรัสว่า “พระ ของ
เขาอยูที
่ ่ไหน ศิลาที่ เขาพึ่งพานั ้น อยูที
่ ่ไหนเล่า 38 คือ ผู้ที่รับ
ประทานไขมันของเครือ
่ งสัตวบูชาของเขา และดื่มน้าํ องุนที
่ ่
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เป็น เครือ
่ ง ดื่ม บูชา ของ เขา ให้บรรดา พระ เหล่า นั ้น ลุก ขึ้น
ช่วย ให้พระเหล่า นั ้น เป็น ผู้ ป้องกัน เจ้า ซิ 39 จงดูเถิด ตัว เรา
คือ เรานี่ แหละเป็น ผู้นั ้น นอกจากเราไม่มีพระเจ้า อื่น ใด เรา
ฆ่า ให้ตาย และเราก็ให้มีชีวิตอยู่ เราทําให้บาดเจ็บ และเรา
ก็ รก
ั ษาให้หาย ไม่มีผู้ใดจะช่วยให้พ้นมือ เราได้ 40 เพราะเรา
ชู มือ ขึ้น ถึง สวรรค์ และ ปฏิญาณ ว่า ดัง ที่เรา ดํารง อยูเป็
่ น
นิ ตย์ 41 ถ้า เราลับ ดาบอัน วาววับ ของเรา และมือ ของเรายึด
การพิพากษาไว้ เราจะแก้ แค้น ศัตรู ของเรา และตอบแทน
ผู้ที่เกลียดเรา 42 เราจะให้ลูก ธนูของเราเมาโลหิต และดาบ
ของ เรา จะ กิน เนื้ อ หนั ง ด้วย โลหิต ของ ผู้ที่ถูก ฆ่า และ ของ
เชลย ตัง้ แต่เริม
่ แก้แค้นต่อศัตรู” ’ 43 โอ ประชาชาติทัง้ หลาย
จงชื่นชมยินดี กับ ประชาชนของพระองค์ เพราะพระองค์ จะ
แก้แค้นโลหิตแห่งพวกผู้รับใช้ของพระองค์แล้ว และจะทรง
ทําการแก้ แค้น ศัตรู ของพระองค์ และจะทรงเมตตาปรานี
ทัง้ แผ่น ดิน และประชาชนของพระองค์” 44 โมเสสได้ มาเล่า
บรรดาถ้อยคําของเพลงบทนี้ ให้ประชาชนฟัง ทัง้ ตัวท่านพร้
อมกับโยชูวาบุตรชายนูน
โมเสสจะสิน
ิ บนยอดเขาเนโบ
้ ชีวต
และ เมื่อ โมเสส เล่า คํา เหล่า นี้ ทัง้ หมด แก่ บรรดา คน
อิสราเอล จบ แล้ว 46 ท่าน ก็กล่าว แก่ เขา ว่า “จง ใส่ใจ ใน
ถ้อยคํา ทัง้ หลายซึ่ง ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่านในวัน นี้ เพื่อ ท่าน
จะ ได้ บัญชา แก่ ลูก หลาน ของ ท่าน เพื่อ เขา จะ ได้ ระวัง ที่
จะกระทํา ตามถ้อยคํา แห่ง พระราชบัญญัตินี้ ทัง้ สิน
่ ง
้ 47 เรือ
นี้ ไม่ใช่เรือ
่ งเล็ก น้ อยสํา หรับท่า นทัง้ หลาย แต่เป็น เรือ
่ งชีวต
ิ
ของท่านทัง้ หลาย และเรือ
่ งนี้ จะกระทําให้ท่านทัง้ หลายมีชีวิ
ต ยืนนานใน แผ่น ดิน ซึ่ง ท่าน ทัง้ หลาย กําลัง จะ ข้าม แม่น้ํา
จอร์แดนไปยึดครองนั ้น” 48 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
45
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ในวันนั ้นเองว่า 49 “จงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริม ถึงยอดเขาเน
โบ ซึ่ง อยู่ในแผ่น ดิน โมอับ ตรงข้ามเมืองเยรีโค และดูแผ่น
ดินคานาอัน ซึ่งเราให้แก่ประชาชนอิสราเอลเป็นกรรมสิทธิ์
50 และสิน
ิ เสียบนภูเขาซึ่ง เจ้า ขึ้น ไปนั ้น และถูก รวบไป
้ ชีวต
อยูก
่ ับญาติพี่น้ องของเจ้า ดังอาโรนพีช
่ ายของเจ้าได้สิ้นชีวต
ิ
51
ที่ภูเขาโฮร์ และถูกรวบไปอยู่กับประชาชนของเขา เพราะ
เจ้า ทัง้ สองได้ ละเมิด ต่อ เราท่ามกลางคนอิสราเอลที่ น้ํา เม
รีบาห์แห่งคาเดชในถิน
่ ทุรกัน ดารศิน เพราะเจ้า มิได้เคารพ
เราว่าบริสุทธิใ์ นหมู่คนอิสราเอล 52 เพราะเจ้าจะได้เห็นแผ่น
ดิน ซึ่ง อยู่ ต่อ หน้า เจ้า แต่เจ้าไม่ได้เข้า ไปในแผ่น ดิน ซึ่ง เรา
ให้แก่คนอิสราเอล”
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1

พระพรสําหรับตระกูลต่างๆ

ต่อ ไปนี้ เป็น พรซึ่ง โมเสสบุรุษ ของพระเจ้า ได้ อวยพรแก่
คนอิสราเอลก่อนที่ ท่านสิน
ิ 2 ท่านกล่าวว่า “พระเยโฮ
้ ชีวต
วาห์ เสด็จ จากซีนาย และทรงรุ ง่ แจ้ง จากเสอีรมาย
์
ัง เขาทัง้
หลาย พระองค์ทรงฉายรังสีจากภูเขาปาราน พระองค์เสด็จ
พร้อมกับ วิสุทธิชนนั บ หมื่นๆ ที่พระหัตถ์ เบื้องขวามี ไฟเป็น
พระราชบัญญัติแก่เขา 3 แท้จริง พระองค์ทรงรัก ประชาชน
ของพระองค์ บรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ก็อยูในพระหั
่
ตถ์
ของ พระองค์ และ เขา ทัง้ หลาย กราบ ลง ที่ พระบาท ของ
พระองค์ รับ พระ ดํารัส ของ พระองค์ 4 โมเสส บัญชา พระ
ราช บัญญัติไว้แก่เรา เป็น กรรมสิทธิ์ ของ ชุมนุม ชน ยา โคบ
5 พระองค์ทรง เป็ นก ษั ตริย์ ใน เย ชูรู น เมื่อ หัวหน้า ชนชาติ
ชุมนุมกับ คน อิสราเอล ทุก ตระกูล 6 ขอ ให้รู เบน ดํารง ชีวต
ิ
อยู่ อย่า ให้ตาย อย่า ให้ผู้คน ของ เขา มีน้ อย ” 7 ท่าน กล่าว
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ถึง พร สําหรับ ยู ดาห์ดังนี้ ว่า “ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง
สดับ เสียง ของ ยู ดาห์ ขอ ทรง นํา เขา เข้า กับ ชนชาติ ของ
เขา มือ ของ เขา ได้ต่อสู้เพื่อ ตนเอง และ พระองค์ ทรง ช่วย
เขา ให้ พ้น จาก ปรปักษ์ ของ เขา” 8 ท่าน กล่าว ถึง เลวีว่า
“ขอ ให้ทูม มีม และ อูรีม ของ พระองค์อยูกั
่ บ ผู้บริสุทธิของ
์
พระองค์ ผู้ที่พระองค์ทรง ทดลอง แล้วที่ ตําบล มัส สาห์
ผู้ที่พระองค์ได้ต่อสู้แล้วที่ นํ้า เม รี บาห์ 9 ผู้กล่าวถึงบิ ดา
มารดาของเขาว่า ‘ข้าพเจ้ามิได้เห็นเขา’ เขาไม่จําพี่น้องของ
เขา และ ไม่รู จั
้ กลูก ของ ตนเอง เพราะ ว่า เขา ปฏิ บัติตามพ
ระวจนะของพระองค์ และรักษาพันธสัญญาของพระองค์
10 เขาทัง
้ หลายจะสอนคําตัดสินของพระองค์แก่ยาโคบ และ
สอน พระ ราช บัญญัติของ พระองค์แก่อิสราเอล เขา จะ วาง
เครือ
่ งหอมต่อพระพักตร์พระองค์ และถวายเครือ
่ งเผาบูชา
11
ทัง้ สิน
้ บนแท่น บูชาของพระองค์ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
พระองค์ ทรงอํานวยพระพรแก่ ข้าวของของเขา และโปรด
การงานที่ มือ เขาทํา ขอทรงตี ทําลายบัน
้ เอวแห่ง ศัตรู ของ
เขา คือ ผู้ที่เกลียดชัง เขา อย่า ให้ลุกขึ้นอีก ได้” 12 ท่านกล่าว
เรือ
่ งเบนยามินว่า “คนทีพ
่ ระเยโฮวาห์ทรงรักจะอาศัยอยูก
่ ับ
พระองค์อย่าง ปลอดภัย พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง ปก เขา ไว้วัน
ยัง คํ่า และ จะ ทรง ประ ทับอยู่ ระหว่าง บ่า ของ เขา” 13 และ
ท่านกล่าวถึงโยเซฟว่า “ขอให้แผ่นดินของเขาได้ รบ
ั พระพร
จากพระเยโฮวาห์ ให้ได้รับของประเสริฐที่สุดจากฟ้าสวรรค์
ทัง้ นํ้าค้างและจากบาดาลซึ่ง หมอบอยูข้
่ างล่าง 14 ให้ได้รับ
ผล ประเสริฐ ที่สุด ของ ดวง อาทิตย์ และ พืช ผล ประเสริฐ
ที่สุด ที่ดวง จันทร์ให้บังเกิด 15 พร้ อม กับ ผลอ ย่าง งาม ที่สุด
จาก ภูเขา ดึกดําบรรพ์ และ ผล ประเสริฐ ที่สุด จาก เนิ น เขา
ที่อยูตลอด
่
กาล 16 และ ผล ประเสริฐ ที่สุด ของ พิภพ และ สิง่

หนังสือพระราชบัญญัติ 33:17103หนังสือพระราชบัญญัติ 33:26
ที่อยูในนั
่
้น และพระกรุ ณาคุณของพระองค์ ซ่ึงประทับที่พุ่ม
ไม้ ขอให้พรเหล่า นี้ ลงมาเหนื อ ศีรษะของโยเซฟ และเหนื อ
กระหม่อมของผู้ที่ถูกแยกจากพีน
่ ้ องของตน 17 สง่าราศีของ
เขาเหมือนลูกวัว หัวปี ของเขา เขาของเขาเหมือนเขาม้า ยู
นิ คอน และด้วยเขานั ้นเขาจะดันชนชาติทัง้ หลายออกไปจน
สุดปลายพิภพ คนเอฟราอิมนับหมื่นเป็นเช่นนี้ คนมนั สเสห์
นั บพันก็เหมือนกัน” 18 ท่านกล่าวถึงเศบูลุนว่า “เศบูลุนเอ๋ย
จงปีติร่าเริงเมื่อท่านออกไป และอิสสาคาร์เอ๋ย จงปีติร่าเริง
ในเต็นท์ ของตน 19 เขาจะเรียกชนชาติ ทัง้ หลายมาที่ภูเขา
และถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแห่ง ความชอบธรรมที่นั ่น เพราะ
เขาจะดูด ความอุดมจากทะเลและได้ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ ใน
ทราย” 20 ท่านกล่าวถึง กาดว่า “สาธุการแด่พระองค์ผู้ทรง
ขยายกาด กาดหมอบอยู่ เหมือนกับ สิงโต เขาทึ้ง แขนและ
กระหม่อม บน ศีรษะ 21 เขา เลือก แผ่น ดิน ส่วน ดีที่สุด เป็น
ของ ตน เพราะ ส่วน ของ ผู้ทรง ตัง้ พระ ราช บัญญัติได้มีเก็บ
ไว้ที่นั ่น แล้ว และ เขา มา ถึง หัวหน้า ของ ชนชาตินี้ เขา ได้
กระทํา ตามความเที่ยงธรรมของพระเยโฮวาห์ และตามคํา
ตัดสินซึ่งมีต่ออิสราเอล” 22 และท่านกล่าวถึงดานว่า “ดาน
เป็น ลูก สิงโต ที่ กระโดด มา จาก เมือง บา ชาน” 23 และ ท่าน
กล่าวถึงนั ฟทาลีว่า “โอ นั ฟทาลี ผู้อิมด
่ ้วยพระคุณและหนํา
ด้วยพระพรของพระเยโฮวาห์ จงยึดครองทางตะวันตกและ
ทางใต้” 24 และท่านกล่าวถึงอาเชอร์ว่า “ขอให้อาเชอร์ได้รับ
พระพรคือ ให้มีบุตรมากมาย ให้เขาเป็นที่ โปรดปรานของพี่
น้ องของเขา และให้ เขาจุ่ม เท้า เขาลงในนํ้ามัน 25 รองเท้า
ของ ท่าน จะ เป็น เหล็ก และ ทอง สัมฤทธิ์ วัน คืน ของ ท่าน
เป็น อย่างไร ขอให้กําลัง ของท่านเป็น อย่างนั ้น 26 ไม่มีผู้ใด
เหมือนพระเจ้า ของเยชูรู น พระองค์เสด็จ มาทางฟ้า สวรรค์
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เพื่อ ช่วย ท่าน เสด็จ มา เปี่ ยม ด้วย ความ โอ่อา่ ตระการ ของ
พระองค์ ตามท้องฟ้า 27 พระเจ้า ผู้ ดํารงเป็น นิ ตย์ เป็นที่ลี้ภัย
ของท่าน และพระกรนิ รน
ั ดร์รบ
ั รองท่านอยู่ พระองค์จะทรง
ผลักศัตรู ให้ออกไปพ้นหน้าท่าน และจะตรัสว่า ‘ทําลายเสีย
เถอะ’ 28 ดัง นั ้น แหละ อิสราเอลจึง จะอยู่ อย่างปลอดภัย แต่
ฝ่ายเดียว นํ้าพุแห่งยาโคบจะอยู่ ในแผ่นดินที่มีข้าวและนํ้า
องุน
่ เออ ท้องฟ้า ของพระองค์ จะโปรยนํ้าค้างลงมา 29 โอ
อิสราเอล ท่านทัง้ หลายเป็นสุขแท้ๆ ใครเหมือนท่านบ้าง โอ
ชนชาติที่รอดมาด้วยพระเยโฮวาห์ทรงช่วย เป็นโล่ชว
่ ยท่าน
เป็น ดาบแห่ง ความยอดเยีย
่ มของท่าน ท่านจะพบว่า พวก
ศัตรู เป็น ผู้มุสาทัง้ สิน
้ ท่านจะเหยียบยํ่า ไปบนปูชนีย สถาน
สูงของเขา”

34
โบ

1

โมเสสได้เห็น แผ่น ดิน คานาอัน แล้ว สิน
ิ บนภู เขาเน
้ ชีวต

และ โมเสส ก็ ขึ้น ไป จาก ราบ โม อับ ถึง ภู เขา เน โบ ถึง
ยอด เขา ปิ สกา ห์ ซึ่ง อยู่ ตรง ข้าม เมือง เย รีโค และ พระ เย
โฮ วาห์ ทรง สําแดง ให้ ท่าน เห็น แผ่น ดิน นั ้น ทัง้ หมด คือกิ
เลอ าด จนถึง ดาน 2 ทัง้ นั ฟ ทา ลี ทัว่ หมด เห็น แผ่น ดิน เอ
ฟ รา อิม และ มนั ส เสห์ ทัว่ แผ่น ดิน ยู ดาห์ ไกล ไป ถึง ทะเล
ที่อยูไกล
่
ออก ไป 3 ทัง้ ทาง ใต้ และ ที่ลุ่ม ใน หุบเขา แห่ง เมือง
เยรีโค เมืองต้นอิ นทผลัม ไกลไปจนถึง โศอาร์ 4 และพระ
เยโฮวาห์ ตรัส กับท่า นว่า “นี่ คือ แผ่น ดิน ซึ่ง เราได้ ปฏิ ญาณ
ต่ออับ ราฮัม ต่ออิ สอัค และต่อ ยาโคบ ว่า ‘เราจะให้แก่เชื้อ
สายของเจ้า’ เราให้เจ้าเห็นกับตา แต่เจ้าจะไม่ได้เข้า ไปใน
แผ่น ดิน นั ้น” 5 เหตุฉะนั ้น โมเสส ผู้รับ ใช้ของ พระ เย โฮ วาห์
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จึง สิน
ิ ที่ นั ่น ในแผ่น ดิน โมอับ ตามพระดํารัส ของพระ
้ ชีวต
เย โฮ วาห์ 6 และ พระองค์ ทรง ฝัง ท่าน ไว้ ใน หุบเขา ใน แผ่น
ดิน โมอับ ตรงข้ามเบธเปโอร์ จนถึง ทุก วัน นี้ หามีผู้ใดรู จ
้ ัก ที่
7
ฝัง ศพของท่านไม่ เมื่อ โมเสสสิน
ิ ั ้ นท่า นมีอายุหน่งึ
้ ชี วตน
ร้อยยีสิ
่ บปี นั ยน์ ตาของท่านมิได้มัว ไป หรือ กําลัง ของท่าน
ก็ไม่ถอย 8 และ คน อิสราเอล ร้องไห้ ถึง โมเสส ที่ราบ โม อับ
สามสิบวัน แล้ววันที่ร้องไห้ไว้ทุกข์ถึงโมเสสก็สิ้นลง
โยชู วา ผู้ประกอบด้วยพระวิญญาณ จะนําคนอิสราเอล
แทนโมเสส
9 โยชูวาบุตร ชาย นูนมีจิต ใจ อัน ประกอบ ด้วย สติปั ญญา
เพราะโมเสสได้เอามือของท่านวางบนเขา ดังนั ้นประชาชน
อิสราเอล จึง เชื่อ ฟัง เขา และ ได้ กระทํา ดัง ที่ พระ เย โฮ วาห์
ทรงบัญชาโมเสสไว้ 10 ตัง้ แต่วัน นั ้น มาก็ไม่มีผู้พยากรณ์ คน
ใดเกิด ขึ้น ในอิสราเอลเสมอโมเสส ผู้ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรง
รู จ
้ ักหน้าต่อหน้า 11 ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนท่านในเรือ
่ งหมาย
สําคัญ และการมหัศจรรย์ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ท่านให้
กระทํา ใน แผ่นดินอียป
ิ ต์ ต่อ ฟาโรห์ และ ต่อ บรรดา ข้า ราช
บริพารของฟาโรห์ และต่อ แผ่น ดิน ของท่านทัง้ สิน
้ 12 และ
ในเรือ
่ งอํานาจยิง่ ใหญ่ และกิจการอัน น่า เกรงกลัว และใหญ่
โตทัง้ สิน
้ ซึ่งโมเสสกระทําในสายตาของคนอิสราเอลทัง้ ปวง
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