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หนนังสสือเลลมทททหห้าของโมเสส
เรทยกวลา พระราชบนัญญนัตต

บทนนนำสสสู่หนนังสสือพระรนำชบนัญญนัตต : หนนังสสือพระราชบนัญญนัตติเปป็นหนนังสสือเลล่มททที่หห้าและเปป็น
เลล่มสสุดทห้ายในหมวดเบญจบรรณ ถถูกเขทยนขขขึ้นโดยโมเสสกล่อนชนชาตติอติสราเอลเขห้าไปในแผล่นดติน
ททที่ทรงสนัญญาไวห้หลนังจากสามสติบแปดปทแหล่งการพเนจร คนฮทบรถูเรทยกวล่า “เอลเลหห์ ฮาเดบารติม” ซขที่ง
มาจากวลทเรติที่มตห้นหนนังสสือเลล่มนทขึ้ อยล่างไรกป็ตาม ชสืที่อททที่คสุห้นเคยมากกวล่าของมนัน คสือ Deuteronomy กป็
เปป็นชสืที่อจากฉบนับเซปทนัวจตินตห์ ในภาษากรทก มทความหมายตรงตนัววล่า ‘พระราชบนัญญนัตติททที่สอง’ 
(‘deuteros’ เปป็นภาษากรทกททที่แปลวล่า ‘สอง’ หรสือ ‘ลลาดนับททที่สอง’ และ ‘nomos’ เปป็นคลากรทกททที่แปลวล่า
‘บนัญญนัตติ’) ขณะททที่คนอติสราเอลกลาลนังจะเขห้าไปในแผล่นดตินนนัขึ้น พระเจห้ากป็ทรงทวนซลขึ้าพระราช
บนัญญนัตตินนัขึ้นผล่านทางโมเสส โดยคราวนทขึ้มทจสุดสนใจอยถูล่ททที่การอาศนัยอยถูล่ในแผล่นดตินนนัขึ้น

หนนังสสือเลล่มนทขึ้ครอบคลสุมเนสืขึ้อหากวห้างๆหลายดห้าน นนัที่นคสือ (1) สรสุปยล่อการเดตินทางของพวก
เขาในถติที่นทสุรกนันดารในบทททที่ 1-3; (2) การกลล่าวซลขึ้าพระราชบนัญญนัตติในบทททที่ 4-11; (3) คลาสนัที่งและคลา
เตสือนอสืที่นๆในบทททที่ 12-30 และ (4) เนสืขึ้อหาปติดทห้ายในบทททที่ 31-34 ขณะททที่หนนังสสือเลล่มนทขึ้สรสุปปติด
ทห้ายการอพยพ การเดตินทาง และการททที่คนอติสราเอลจะเขห้าไปในแผล่นดตินนนัขึ้น มนันกป็ครอบคลสุมชล่วง
เวลาประมาณสทที่สติบปท

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 1: สามบทแรกของหนนังสสือเลล่มนทขึ้จรติงๆแลห้วเปป็นสรสุปยล่อ
ภาพรวมของประวนัตติศาสตรห์ททที่เพติที่งเกติดของชนชาตติอติสราเอลตนัขึ้งแตล่การอพยพจนถขงสถานะปนัจจสุบนัน
ของพวกเขากล่อนเขห้าไปในแผล่นดตินททที่ทรงสนัญญาไวห้นนัขึ้น โมเสสเนห้นยลขึ้าวล่าในชล่วงสทที่สติบปทนนัขึ้น คน
อติสราเอลกบฏ ไมล่เชสืที่อ และไมล่เชสืที่อฟนังพระเจห้าของตนซลขึ้าแลห้วซลขึ้าเลล่า เหป็นไดห้ชนัดวล่าจสุดประสงคห์ของ
การทลาเชล่นนทขึ้กป็คสือ โดยการเลล่ายห้อนถขงประวนัตติความเปป็นมาททที่ไมล่สถูห้ดทนนักของพวกเขาเพสืที่อเตสือนสตติ
พวกเขาใหห้สนัตยห์ซสืที่อตล่อพระเจห้าของพวกเขาขณะททที่พวกเขาเขห้าไปในแผล่นดตินททที่ทรงสนัญญาไวห้มา
นานแลห้วนนัขึ้น



บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) การกลล่าวซลขึ้าพระสนัญญาเรสืที่องแผล่นดตินคานาอนันจากททที่ราบโมอนับ
ในขห้อ 1-8; (2) เหลล่าผถูห้พติพากษาททที่ถถูกจนัดหาใหห้แกล่ประชาชนในขห้อ 9-18 และ (3) การเตสือนความจลา
เรสืที่องความไมล่เชสืที่อและการไมล่เชสืที่อฟนังททที่คาเดชบารเนทยเมสืที่อหลายปทกล่อนหนห้านนัขึ้นในขห้อ 19-46

พบญ 1:1-5 ขข้อความตต่อไปนนนี้เปป็นคคาทนที่โมเสสกลต่าวแกต่คนออิสราเอลททนี้งปวงทนที่ใน
ถอิที่นททรกทนดารฟากแมต่นคนี้าจอรร์แดนขข้างนนนี้ คคือในทนที่ราบขข้างหนข้าทะเลแดงระหวต่างปารานและโทเฟล 
ลาบาน ฮาเซโรท และดนซาหทบ 2 (หนทางจากโฮเรบตามทางภภเขาเสอนรร์จนถถึงคาเดชบารเนนยนทนี้น
เปป็นทางเดอินสอิบเอป็ดวทน) 3 อยภต่มาในวทนทนที่หนถึที่งเดคือนทนที่สอิบเอป็ดปนทนที่สนที่สอิบโมเสสไดข้กลต่าวแกต่คน
ออิสราเอล ตามบรรดาพระดคารทสทนที่พระเยโฮวาหร์ทรงประทานแกต่ทต่าน เปป็นพระบทญญทตอิใหข้แกต่เขาททนี้ง
หลาย 4 หลทงจากทนที่ทต่านไดข้ฆต่าสอิโหนกษทตรอิยร์คนอาโมไรตร์ ทนที่อยภต่เมคืองเฮชโบน และโอกกษทตรอิยร์เมคือง
บาชาน ผภข้ซถึที่งอยภต่ในอทชทาโรท ณ ตคาบลเอเดรอนนทนี้นแลข้ว 5 โมเสสไดข้เรอิที่มอธอิบายพระราชบทญญทตอินนนี้ทนที่
ในแผต่นดอินโมอทบฟากแมต่นคนี้าจอรร์แดนขข้างนนนี้วต่า

โมเสสเรตทมตห้นโดยกลลาววลาชนอตสราเอลขณะนนัรนอยยลทททไหนและตอนนนัรนเปป็นเวลาใด พวก
เขาไดห้มายนัง “ถตทนทรุรกนันดารฟากแมลนทร าจอรรแดนขห้างนทร  คสือในทททราบขห้างหนห้าทะเลแดงระหวลางปา
ราน” ฯลฯ กลลาวอยลางเจาะจงกป็คสือ พวกเขาอยยลบนฝนัทงตะวนันออกของแมลนทร าจอรรแดนในทททราบโมอนับ 
ในภยมตศาสตรรปนัจจรุบนัน พวกเขาอยยลในจอรรแดน (นนัทนคสือ โมอนับ) โดยอยยลอทกฟากของแมลนทร าตรงขห้าม
กนับประเทศอตสราเอลในปนัจจรุบนัน

โมเสสกลลาวตลอไปวลามนันเปป็นทางเดตนเพทยงสตบเอป็ดวนันจากโฮเรบ (นนัทนคสือ ภยเขาซทนาย) ไปยนัง
คาเดชบารเนนย พสืรนทททสลวนใตห้สรุดของดตนแดนทททตลอมาถยกเรทยกวลาปาเลสไตนร อยลางไรกป็ตาม โมเสส
กลลาวอยลางตตดตลกไวห้วลาพวกเขาตห้องใชห้เวลาถถึงสททสตบปทในการเดตนทาง ในเดสือนทททสตบเอป็ดของปททททสทท
สตบนนัรน โมเสสไดห้มอบสตทงทททเราจะอลานนทร ใหห้แกลคนอตสราเอล นนัทนคสือ สตทงทททเราเรทยกวลาหนนังสสือพระ
ราชบนัญญนัตต เขากลลาวสนัรนๆตลอไปถถึงชนัยชนะทททพวกเขามทตลอสตโหนและโอกในโมอนับ

พบญ 1:6-8 "พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเราไดข้ตรทสสทที่งเราททนี้งหลายทนที่โฮเรบวต่า 
`เจข้าททนี้งหลายไดข้พทกทนที่ภภเขานนนี้นานพอแลข้ว 7 เจข้าททนี้งหลายจงหทนไปเดอินตามทางทนที่ไปยทงแดนเทคือกเขา
ของคนอาโมไรตร์ และทนที่ใกลข้เคนยงกทนในทนที่ราบ และในแดนเทคือกเขา และในหทบเขา ในทางใตข้ และทนที่
ฝทที่งทะเล แผต่นดอินของคนคานาอทน และทนที่เลบานอน จนถถึงแมต่นคนี้าใหญต่ คคือแมต่นคนี้ายภเฟรตอิส 8 ดภเถอิด 
เราไดข้ตทนี้งแผต่นดอินนทนี้นไวข้ตรงหนข้าเจข้าททนี้งหลาย เจข้าททนี้งหลายจงเขข้าไปยถึดครองแผต่นดอินซถึที่งพระเยโฮ



วาหร์ทรงปฏอิญาณกทบบรรพบทรทษของเจข้า คคืออทบราฮทม ออิสอทค และยาโคบ วต่าจะใหข้แกต่เขาททนี้งหลาย
และแกต่เชคืนี้อสายของเขาทนที่มาภายหลทงเขาดข้วย'

โมเสสเรตทมตห้นหนนังสสือเลลมนทร โดยเตสือนความจทาชนชาตตอตสราเอลวลาสามสตบแปดปทกลอนหนห้า
นนัรนพระเจห้าไดห้ทรงบนัญชาพวกเขาใหห้มรุลงหนห้าสยลแผลนดตนนนัรนทททพระองครไดห้ทรงสนัญญากนับพวกเขาไวห้ 
เขาเตสือนความจทาพวกเขาวลาพระเจห้าไดห้ทรงสนัญญาแผลนดตนนนัรนกนับพวกเขาแลห้ว ทททพวกเขาตห้องททากป็
แคลเขห้าไปยถึดมนันเปป็นกรรมสตทธตธ เทลานนัรน

พบญ 1:9-18 ครทนี้งนทนี้นขข้าพเจข้าไดข้บอกทต่านททนี้งหลายวต่า ‘ขข้าพเจข้าผภข้เดนยวแบกพวก
ทต่านททนี้งหลายไมต่ไหว 10 พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านไดข้ทรงใหข้ทต่านททนี้งหลายทวนมากขถึนี้น และ
ดภเถอิด ททกวทนนนนี้พวกทต่านททนี้งหลายมนจคานวนมากดทจดวงดาวททนี้งหลายในทข้องฟข้า 11 (ขอพระเยโฮ
วาหร์พระเจข้าแหต่งบรรพบทรทษของทต่านททนี้งหลายทรงกระทคาใหข้ทต่านททนี้งหลายทวนขถึนี้นพทนเทต่าและทรง
อคานวยพระพรแกต่ทต่าน ดทงทนที่พระองคร์ไดข้ทรงสทญญาไวข้แกต่ทต่านททนี้งหลายแลข้วนทนี้น) 12 ขข้าพเจข้าคน
เดนยวจะแบกทต่านททนี้งหลายผภข้เปป็นภาระและเปป็นความยากลคาบากและการททต่มเถนยงของทต่านททนี้งหลาย
อยต่างไรไดข้ 13 จงเลคือกคนทนที่มนปทญญา มนความเขข้าใจและมนชคืที่อตามตระกภลของทต่านททนี้งหลาย และ
ขข้าพเจข้าจะตทนี้งเขาใหข้เปป็นหทวหนข้าของทต่านททนี้งหลาย’ 14 ทต่านททนี้งหลายไดข้ตอบขข้าพเจข้าวต่า ‘สอิที่งทนที่ทต่าน
กลต่าวนทนี้นดนแลข้ว ควรทนที่ขข้าพเจข้าททนี้งหลายจะกระทคา’ 15 ขข้าพเจข้าจถึงไดข้เลคือกหทวหนข้าจากททกตระกภล 
ซถึที่งเปป็นคนมนปทญญาและมนชคืที่อ ตทนี้งไวข้เปป็นใหญต่เหนคือทต่านททนี้งหลาย ใหข้เปป็นนายพทน นายรข้อย นายหข้า
สอิบ นายสอิบ และพนทกงานตต่างๆตามตระกภลของทต่าน 16 ครทนี้งนทนี้นขข้าพเจข้าไดข้กลต่าวกคาชทบพวก
ตทลาการของทต่านททนี้งหลายวต่า ‘จงพอิจารณาคดนของพนที่นข้องและตทดสอินความตามยทตอิธรรมระหวต่าง
ชายคนหนถึที่งและพนที่นข้องของตน หรคือคนตต่างดข้าวทนที่อาศทยอยภต่กทบทต่าน 17 ทต่านททนี้งหลายอยต่าลคาเอนยงใน
การพอิพากษา จงฟทงผภข้นข้อยและผภข้ใหญต่ใหข้เหมคือนกทน ทต่านททนี้งหลายอยต่ากลทวหนข้ามนทษยร์เลย เพราะ
การพอิพากษานทนี้นเปป็นการของพระเจข้า และคดนใดทนที่ยากเกอินไปสคาหรทบทต่านจงนคามาใหข้ขข้าพเจข้า 
ขข้าพเจข้าจะพอิจารณาเอง’ 18 ครทนี้งนทนี้นขข้าพเจข้าไดข้สทที่งทต่านททนี้งหลายถถึงบรรดาสอิที่งทนที่ทต่านททนี้งหลายควร
กระทคา

โมเสสเตสือนความจทาคนอตสราเอลวลาเมสืทอพวกเขาทวทขถึรนเปป็นชนชาตตใหญล เขาไดห้ทยลพระเจห้า
วลาเขาไมลสามารถแบกรนับพวกเขาคนเดทยวไหว ดห้วยเหตรุนทร  พระเจห้าไดห้ทรงบนัญชาเขาใหห้จนัดตนัรงระบบ
ผยห้นทาขถึรนมาจากภายในชนชาตตอตสราเอลเพสืทอชลวยเหลสือโมเสสในการกทากนับดยแลชนชาตตนนัรน พวก



ตรุลาการจถึงถยกแตลงตนัรงขถึรนเพสืทอ “พตจารณาคดทของพททนห้องและตนัดสตนความตามยรุตตธรรมระหวลางชาย
คนหนถึทงและพททนห้องของตน หรสือคนตลางดห้าวทททอาศนัยอยยลกนับทลาน”

นอกจากนทร  ตรุลาการใหมลเหลลานทร ถยกเตสือนใหห้ระลถึกวลา “ทลานทนัรงหลายอยลาลทาเอทยงในการ
พตพากษา จงฟนังผยห้ใหญลและผยห้นห้อยใหห้เหมสือนกนัน ทลานทนัรงหลายอยลากลนัวหนห้ามนรุษยรเลย เพราะการ
พตพากษานนัรนเปป็นการของพระเจห้า และคดทใดทททยากเกตนไปสทาหรนับทลานจงนทามาใหห้ขห้าพเจห้า ขห้าพเจห้า
จะพตจารณาเอง' ครนัร งนนัรนขห้าพเจห้าไดห้สนัทงทลานทนัรงหลายถถึงบรรดาสตทงททททลานทนัรงหลายควรกระททา”

พบญ 1:19-28 เราไดข้ออกไปจากโฮเรบเดอินทะลทถอิที่นททรกทนดารใหญต่อทนเปป็นทนที่นต่า
กลทวตามทนที่ทต่านททนี้งหลายไดข้เหป็นนทนี้น เดอินไปตามแดนเทคือกเขาของคนอาโมไรตร์ ดทงทนที่พระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของเราไดข้ตรทสสทที่งเราไวข้ และเรามาถถึงคาเดชบารเนนย 20 และขข้าพเจข้าไดข้กลต่าวแกต่ทต่านททนี้ง
หลายวต่า ‘ทต่านททนี้งหลายมาถถึงแดนเทคือกเขาของคนอาโมไรตร์แลข้ว เปป็นทนที่ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้า
ของเราประทานแกต่เราททนี้งหลาย 21 ดภเถอิด พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของพวกทต่านไดข้ทรงตทนี้งแผต่นดอิน
นทนี้นไวข้ตรงหนข้าทต่านแลข้ว จงขถึนี้นไปยถึดแผต่นดอินนทนี้น ดทงทนที่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของบรรพบทรทษของ
พวกทต่านไดข้ตรทสสทที่งไวข้ อยต่ากลทวหรคืออยต่าตกใจไปเลย’ 22 แลข้วทต่านททนี้งหลายททกคนไดข้เขข้ามาหา
ขข้าพเจข้าพภดวต่า ‘ใหข้เราททนี้งหลายใชข้คนไปกต่อนเราและสอดแนมดภแผต่นดอินนทนี้นแทนเรา นคาขต่าวเรคืที่อง
ทางทนที่เราจะตข้องขถึนี้นไป และเรคืที่องหทวเมคืองทนที่เราจะไปนทนี้นมาใหข้เรา’ 23 เรคืที่องนทนี้นขข้าพเจข้าเหป็นดนดข้วย 
ขข้าพเจข้าจถึงไดข้เลคือกสอิบสองคนมาจากทต่านททนี้งหลายตระกภลละคน 24 แลข้วคนเหลต่านทนี้นไดข้หทนไปขถึนี้น
แดนเทคือกเขา มาถถึงหทบเขาเอชโคลร์ และสอดแนมดภทนที่นทที่น 25 เขาททนี้งหลายไดข้เกป็บผลไมข้เมคืองนทนี้น
ตอิดมคือมาใหข้เราททนี้งหลายและนคาขต่าวมาใหข้เราวต่า ‘ทนที่ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเราประทานแกต่เรา
นทนี้นเปป็นแผต่นดอินทนที่ดน’ 26 แตต่กระนทนี้นทต่านททนี้งหลายกป็ไมต่ยอมขถึนี้นไป กลทบขทดขคืนพระบทญชาของพระ
เยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลาย 27 และทต่านททนี้งหลายไดข้บต่นอยภต่ในเตป็นทร์ของตน และวต่า ‘เพราะ
พระเยโฮวาหร์ทรงชทงพวกเรา พระองคร์จถึงทรงพาเราททนี้งหลายออกมาจากแผต่นดอินอนยอิปตร์ จะไดข้มอบ
เราไวข้ในมคือคนอาโมไรตร์เพคืที่อจะทคาลายเราเสนย 28 เราททนี้งหลายจะขถึนี้นไปทนที่ไหนเลต่า พวกพนที่นข้องของ
เราไดข้ทคาอกใจของเราใหข้ฝต่อทข้อถอยไปโดยทนที่วต่า “คนเหลต่านทนี้นใหญต่กวต่าและสภงกวต่าพวกเราอนก เมคือง
เหลต่านทนี้นกป็ใหญต่มนกคาแพงสภงเทนยมฟข้า และยอิที่งกวต่านทนี้นเราไดข้เหป็นพวกคนอานาคอยภต่ทนที่นทที่นดข้วย”’

โมเสสเตสือนความจทาพวกเขาอทกครนัร งวลาพระเจห้าไดห้ทรงสนัญญาแผลนดตนนนัรนไวห้กนับพวกเขา
แลห้ว ทททพวกเขาตห้องททากป็แคลยถึดมนันเปป็นกรรมสตทธตธ เทลานนัรน เขาจถึงเลลายห้อนวลาพวกเขาไดห้สลงผยห้สอดแนม
สตบสองคนนนัรนไปเมสืทอสามสตบแปดปทกลอนหนห้านนัรน “แตลกระนนัรนทลานทนัรงหลายกป็ไมลยอมขถึรนไป กลนับ



ขนัดขสืนพระบนัญชาของพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานทนัรงหลาย” โมเสสเตสือนความจทาพวกเขาอทกวลา
พวกเขาไดห้บลนและสงสนัยอยลางเปตดเผยวลาพระเจห้าจะทรงสามารถยกแผลนดตนนนัรนใหห้แกลพวกเขาไดห้
จรตงหรสือ

พบญ 1:29-39 แลข้วขข้าพเจข้าจถึงไดข้พภดกทบทต่านททนี้งหลายวต่า ‘อยต่าครทที่นครข้ามหรคือกลทว
เขาเลย 30 พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านผภข้นคาหนข้าทต่านททนี้งหลาย พระองคร์จะทรงตต่อสภข้เผคืที่อทต่านททนี้ง
หลาย ดทงทนที่พระองคร์ไดข้ทรงกระทคาใหข้แกต่ทต่านททนี้งหลายในอนยอิปตร์ตต่อหนข้าตต่อตาทต่านททนี้งหลาย 31 และ
ในถอิที่นททรกทนดาร ซถึที่งในทนที่นทนี้นพวกทต่านไดข้เหป็นพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านทรงอทข้มชภพวกทต่าน ดทง
พต่ออทข้มลภกชายของตน ตลอดทางทนที่ทต่านไดข้ไปนทนี้น จนทต่านททนี้งหลายไดข้มาถถึงทนที่นนที่’ 32 แตต่อยต่างไร
กป็ตาม ทต่านททนี้งหลายมอิไดข้เชคืที่อพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลาย 33 ผภข้ไดข้ทรงนคาทางขข้างหนข้า
ทต่าน เพคืที่อจะหาทนที่ใหข้ทต่านททนี้งหลายตทนี้งเตป็นทร์ของทต่าน เปป็นไฟในกลางคคืน เพคืที่อโปรดใหข้ทต่านททนี้งหลาย
เหป็นทางทนที่ควรจะไป และเปป็นเมฆในกลางวทน 34 พระเยโฮวาหร์ไดข้ทรงสดทบเสนยงคคาพภดของทต่านททนี้ง
หลาย จถึงทรงกรอินี้วและปฏอิญาณวต่า 35 ‘แทข้จรอิงจะไมต่มนผภข้ใดในยทคทนที่ชทที่วนนนี้สทกคนเดนยวทนที่จะไดข้เหป็นแผต่น
ดอินดนนทนี้น ทนที่เราไดข้ปฏอิญาณวต่าจะใหข้แกต่บรรพบทรทษของเจข้าททนี้งหลาย 36 เวข้นแตต่คาเลบบทตรชายเยฟทน
เนหร์ เขาจะเหป็นแผต่นดอินนทนี้น และเราจะใหข้แผต่นดอินทนที่เขาไดข้เหยนยบนทนี้นแกต่เขาและแกต่ลภกหลาน เพราะ
เขาไดข้ตามพระเยโฮวาหร์อยต่างสทดใจ’ 37 เพราะเหตททต่านททนี้งหลายพระเยโฮวาหร์กป็ทรงพอิโรธเราดข้วย 
ตรทสวต่า ‘เจข้าจะไมต่ไดข้เขข้าไปในทนที่นทนี้นดข้วยเหมคือนกทน 38 แตต่โยชภวาบทตรชายนภนผภข้ยคืนอยภต่ตรงหนข้าเจข้า 
จะไดข้เขข้าไป จงสนทบสนทนเขาเพราะเขาจะพาคนออิสราเอลไปถคือกรรมสอิทธอิธิ์พคืนี้นดอินนทนี้น 39 ยอิที่งกวต่า
นทนี้นเดป็กเลป็กของเจข้าททนี้งหลายทนที่เจข้าททนี้งหลายวต่าจะตกเปป็นเหยคืที่อ และบทตรของเจข้าทนที่ในวทนนนนี้ยทงไมต่รภข้จทก
ผอิดและชอบ จะไดข้เขข้าไปทนที่นทที่น เราจะใหข้แผต่นดอินนทนี้นแกต่เขา และเขาจะถคือกรรมสอิทธอิธิ์อยภต่ทนที่นทที่น

จากนนัรนโมเสสเตสือนความจทาชนชาตตอตสราเอลตลอไปอทกวลาเขาไดห้คะยนัรนคะยอพวกเขาใหห้
เขห้าไปในแผลนดตนนนัรน แมห้พวกเขากลนัวและสงสนัยกป็ตาม นอกจากนทร  โมเสสเตสือนความจทาพวกเขาวลา 
“พระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานผยห้นทาหนห้าทลานทนัรงหลาย พระองครจะทรงตลอสยห้เผสืทอทลานทนัรงหลาย ดนังททท
พระองครไดห้ทรงกระททาใหห้แกลทลานทนัรงหลายในอทยตปตรตลอหนห้าตลอตาทลานทนัรงหลาย และในถตทน
ทรุรกนันดาร ซถึทงในทททนนัรนพวกทลานไดห้เหป็นพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานทรงอรุห้มชยพวกทลาน ดนังพลออรุห้ม
ลยกชายของตน ตลอดทางททททลานไดห้ไปนนัรน จนทลานทนัรงหลายไดห้มาถถึงทททนทท'  แตลอยลางไรกป็ตาม ทลานทนัรง
หลายมตไดห้เชสืทอพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานทนัรงหลาย”



ทนัรงๆทททพระองครไดห้ทรงนทาพาและเลทรยงดยพวกเขามาจนถถึงบนัดนนัรน แตลพระเจห้ากป็ทรง
พระพตโรธและทรงปฏตญาณไวห้วลา “แทห้จรตงจะไมลมทผยห้ใดในยรุคทททชนั ทวนทรสนักคนเดทยวทททจะไดห้เหป็นแผลนดตน
ดทนนัรน ทททเราไดห้ปฏตญาณวลาจะใหห้แกลบรรพบรุรรุษของเจห้าทนัรงหลาย” ผยห้ทททไดห้รนับการยกเวห้นคสือคาเลบผยห้ซถึทง 
“ไดห้ตามพระเยโฮวาหรอยลางสรุดใจ” และโยชยวา

พบญ 1:40-46 แตต่ฝต่ายเจข้าททนี้งหลายจงกลทบเดอินเขข้าถอิที่นททรกทนดาร ตามทางทนที่ไปสภต่
ทะเลแดงเถอิด’ 41 ครทนี้งนทนี้นทต่านททนี้งหลายไดข้ตอบขข้าพเจข้าวต่า ‘เราททนี้งหลายไดข้กระทคาบาปตต่อพระเยโฮ
วาหร์แลข้ว เราททนี้งหลายจะขถึนี้นไปสภข้รบตามบรรดาพระดคารทสทนที่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเราททนี้งหลาย
ไดข้ตรทสสทที่งนทนี้น’ และทต่านททนี้งหลายไดข้คาดอาวทธเตรนยมตทวไวข้ททกคน คอิดวต่าทนที่จะขถึนี้นไปยทงแดนเทคือก
เขานทนี้นเปป็นเรคืที่องงต่าย 42 พระเยโฮวาหร์ตรทสสทที่งขข้าพเจข้าวต่า ‘จงกลต่าวแกต่คนททนี้งหลายนทนี้นวต่า อยต่าขถึนี้นไป
สภข้รบเลย เกรงวต่าเจข้าททนี้งหลายจะแพข้ศทตร ภ เพราะเรามอิไดข้อยภต่ทต่ามกลางเจข้าททนี้งหลาย’ 43 ขข้าพเจข้าจถึงไดข้
กลต่าวแกต่ทต่านดทงนทนี้น และทต่านททนี้งหลายไมต่ฟทง แตต่ไดข้ขทดขคืนพระบทญชาของพระเยโฮวาหร์ มนใจองอาจ
และไดข้ขถึนี้นไปทนที่แดนเทคือกเขานทนี้น 44 และคนอาโมไรตร์ทนที่อยภต่ในแดนเทคือกเขานทนี้น ไดข้ออกมาตต่อสภข้และ
ไลต่ตนทต่านททนี้งหลายดทจฝภงผถึนี้งไลต่ และไดข้ฆต่าทต่านททนี้งหลายในตคาบลเสอนรร์จนถถึงโฮรมาหร์ 45 และทต่านททนี้ง
หลายกลทบมารข้องไหข้ตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์ แตต่พระเยโฮวาหร์มอิไดข้ทรงฟทงเสนยงรข้องหรคือเงนที่ย
พระกรรณสดทบทต่านททนี้งหลาย 46 ทต่านททนี้งหลายจถึงพทกอยภต่ทนที่คาเดชหลายวทนตามวทนทนที่ทต่านททนี้งหลาย
ไดข้อยภต่นทนี้น”

โมเสสเตสือนความจทาชนชาตตอตสราเอลตลอไปวลาพระเจห้าไดห้ทรงกทาหนดใหห้พวกเขารลอนเรลใน
ถตทนทรุรกนันดารนนัรน (เปป็นเวลาอทกสามสตบแปดปท) จากนนัรนคนอตสราเอลกป็ยนังขสืนพยายามทททจะใชห้ก ทาลนัง
เขห้ายถึดแผลนดตนนนัรน โมเสสเตสือนพวกเขาแตลพวกเขาไมลยอมฟนัง “แตลไดห้ขนัดขสืนพระบนัญชาของพระเย
โฮวาหร มทใจองอาจและไดห้ขถึรนไปทททแดนเทสือกเขานนัรน” นลาเศรห้าทททพวกเขาพลายแพห้ตลอคนอามาเลข
และคนคานาอนัน พวกเขาจถึงกลนับมาอยลางพลายแพห้หมดรยปและรห้องไหห้ตลอพระพนักตรรองครพระผยห้เปป็น
เจห้า “แตลพระเยโฮวาหรมตไดห้ทรงฟนังเสทยงรห้องหรสือเงททยพระกรรณสดนับทลานทนัรงหลาย” คนอตสราเอลจถึง
อยยลตลอในเขตแดนคาเดชบารเนทย “หลายวนัน”

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 2: โมเสสกลล่าวสนัที่งสอนบทเรทยนจากประวนัตติศาสตรห์แกล่
ชนชาตติอติสราเอลตล่อไปในททที่ราบโมอนับ เขาเตสือนใหห้คนอติสราเอลระลขกวล่าพระเจห้าไดห้ทรงสนัที่งสอน



อะไรเพติที่มเตติมแกล่บรรพบสุรสุษของพวกเขาไปแลห้วในคนรสุล่นกล่อน บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) ในการ
มสุล่งหนห้าของพวกเขาเขห้าไปในแผล่นดตินคานาอนัน คนเอโดมจะตห้องถถูกไวห้ชทวติตในขห้อ 1-7; (2) คนโม
อนับและคนอนัมโมนจะตห้องถถูกไวห้ชทวติตในขห้อ 8-23 และ (3) คนอาโมไรตห์จะตห้องถถูกทลาลายในขห้อ 
24-37

พบญ 2:1-7 "ครทนี้งนทนี้นเราททนี้งหลายไดข้กลทบเดอินเขข้าถอิที่นททรกทนดารตามทางทนที่ไปสภต่
ทะเลแดงตามทนที่พระเยโฮวาหร์สทที่งขข้าพเจข้า และเราททนี้งหลายไดข้เดอินเวนยนภภเขาเสอนรร์หลายวทน 2 แลข้ว
พระเยโฮวาหร์ตรทสสทที่งขข้าพเจข้าวต่า 3 `เจข้าททนี้งหลายไดข้เดอินเวนยนทนที่แดนเทคือกเขานนนี้นานพอแลข้ว จงหทน
ไปเดอินทางทอิศเหนคือเถอิด 4 และจงบทญชาคนททนี้งปวงวต่า เจข้าททนี้งหลายจวนจะเดอินผต่านเขตแดนเมคือง
พนที่นข้องของเจข้า คคือลภกหลานของเอซาวทนที่อยภต่ตคาบลเสอนรร์แลข้ว และเขาททนี้งหลายจะกลทวพวกเจข้า ฉะนทนี้น
เจข้าททนี้งหลายจงระวทงตทว 5 อยต่าตต่อสภข้เขา เพราะเราจะไมต่ใหข้ทนที่ของเขาแกต่เจข้าเลย จะไมต่ใหข้ทนที่ดอินแมข้
เพนยงฝต่าเทข้าเหยนยบไดข้ ดข้วยวต่าภภเขาเสอนรร์นทนี้นเราไดข้ใหข้เอซาวยถึดครองแลข้ว 6 เจข้าททนี้งหลายจงเอาเงอิน
ซคืนี้อเสบนยงอาหารจากเขาเพคืที่อจะไดข้กอิน และจงเอาเงอินซคืนี้อนคนี้าจากเขาดข้วยเพคืที่อจะไดข้ดคืที่ม 7 เพราะพระ
เยโฮวาหร์พระเจข้าของพวกเจข้าไดข้อคานวยพระพรแกต่บรรดาการทนที่มคือของพวกเจข้าไดข้กระทคา 
พระองคร์ทรงทราบทางทนที่เจข้าไดข้เดอินในถอิที่นททรกทนดารใหญต่นนนี้ พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของพวกเจข้าไดข้
อยภต่กทบเจข้าสนที่สอิบปนนนนี้มาแลข้ว พวกเจข้ามอิไดข้ขทดสนสอิที่งใดเลย'

โมเสสเลลาตลอไปถถึงประวนัตตศาสตรรเมสืทอไมลนานมานทรของพวกเขา โดยเลลายห้อนถถึงการเดตน
ทางของพวกเขาไปยนังทตศตะวนันออกของทะเลตาย (ภยเขาเสอทรร) ขณะทททพวกเขาใกลห้ทททจะเขห้าไปใน
แผลนดตนนนัรนแลห้ว เขากลลาววลาพวกเขาถยกกทาชนับใหห้ปฏตบนัตตตนอยลางรอบคอบกนับชาวตทาบลเสอทรร
เพราะวลาคนเหลลานนัรนเปป็นลยกหลานของเอซาว พททชายของยาโคบบตดาของพวกเขา เขายนังเตสือนความ
จทาพวกเขาอทกวลา “พระเยโฮวาหรพระเจห้าของพวกเจห้าไดห้อทานวยพระพรแกลบรรดาการทททมสือของพวก
เจห้าไดห้กระททา พระองครทรงทราบทางทททเจห้าไดห้เดตนในถตทนทรุรกนันดารใหญลนทร  พระเยโฮวาหรพระเจห้า
ของพวกเจห้าไดห้อยยลกนับเจห้าสททสตบปทนทร แลห้ว พวกเจห้ามตไดห้ขนัดสนสตทงใดเลย” ชลางเปป็นคทาพยดทททททาใหห้มนั ทนใจ
จนถถึงทรุกวนันนทร  พระเจห้าทรงอวยพรประชาชนของพระองครอยลางเปททยมพระครุณและพระเมตตาแมห้
พวกเขาไมลสนัตยรซสืทอกป็ตาม พระองครทรงจนัดเตรทยมสทาหรนับความตห้องการทรุกอยลางของพวกเขา

พบญ 2:8-15 แลข้วเราททนี้งหลายไดข้เดอินเลยไปจากพนที่นข้องของเราพวกลภกหลานเอ
ซาวผภข้อยภต่ทนที่เสอนรร์ ไปจากทางทนที่ราบจากเอลททและจากเอซนโอนเกเบอรร์ และเราไดข้เลนนี้ยวไปเดอินตาม
ทางถอิที่นททรกทนดารโมอทบ 9 และพระเยโฮวาหร์ไดข้ตรทสกทบขข้าพเจข้าวต่า `เจข้าททนี้งหลายอยต่าราวนพวกโมอทบ



หรคือสภข้รบกทบเขาเลย เพราะเราจะไมต่ใหข้ทนที่ของเขาแกต่เจข้าเพคืที่อยถึดครอง ดข้วยเราไดข้ใหข้ทนที่ตคาบลอารร์นทนี้น
แกต่ลภกหลานของโลทใหข้ปกครองแลข้ว' 10 แตต่กต่อนคนเอมอิมอยภต่ทนที่นทที่นเปป็นชนชาตอิใหญต่และมากและ
สภงอยต่างคนอานาค 11 คนเหลต่านนนี้ไดข้นทบวต่าเปป็นพวกมนทษยร์ยทกษร์ เหมคือนคนอานาค แตต่คนโมอทบ
เรนยกชคืที่อพวกนนนี้วต่าเอมอิม 12 เมคืที่อกต่อนพวกโฮรนไดข้อยภต่ทนที่เสอนรร์ดข้วย แตต่ลภกหลานเอซาวไดข้มาอยภต่แทนเขา
และไดข้ทคาลายเขาเสนยใหข้พข้นหนข้า และไดข้อาศทยอยภต่ในทนที่ของเขาเหมคือนพวกออิสราเอลไดข้กระทคาแกต่
เมคืองทนที่พระเยโฮวาหร์ประทานใหข้เขายถึดครองนทนี้น 13 ขข้าพเจข้ากลต่าววต่า `บทดนนนี้เจข้าททนี้งหลายจงยกเดอิน
ขข้ามลคาธารเศเรด' เราททนี้งหลายจถึงขข้ามลคาธารเศเรด 14 และนทบตทนี้งแตต่เรามาจากคาเดชบารเนนย 
จนถถึงไดข้ขข้ามลคาธารเศเรดนทนี้นไดข้สามสอิบแปดปนจนสอินี้นยทคนทนี้น คคือคนททนี้งหลายทนที่จะออกททพไดข้นทนี้น
ตายหมดจากทต่ามกลางคต่าย ตามทนที่พระเยโฮวาหร์ทรงปฏอิญาณกทบเขาไวข้ 15 แทข้จรอิงพระหทตถร์พระเย
โฮวาหร์ไดข้ทรงตต่อสภข้เขา เพคืที่อทรงทคาลายเขาจากทต่ามกลางคต่ายจนเขาททนี้งหลายสภญเสนยหมด

โมเสสเลลายห้อนตลอไปถถึงประวนัตตศาสตรรเมสืทอไมลนานมานทรของพวกเขา โดยกลลาววลาพวกเขา
ไดห้ผลานตทาบลเสอทรรมาและเขห้าไปในโมอนับ เขาเตสือนใหห้พวกเขาระลถึกวลาพระเจห้าไดห้ทรงเตสือนพวก
เขาแลห้วมตใหห้ราวทโมอนับโดยระบรุวลาพระองครจะไมลทรงยกแผลนดตนของคนเหลลานนัรนใหห้แกลพวกเขา 
พระองครไดห้ทรงยกมนันใหห้แกลลยกหลานของโลทแลห้ว จากนนัรนโมเสสกป็เลลาถถึงคทาสนัทงของพระเจห้าทททใหห้
ขห้ามลทาธารเศเรด จากนนัรนโมเสสกป็กลลาววลา “นนับตนัรงแตลเรามาจากคาเดชบารเนทย จนถถึงไดห้ขห้ามลทาธาร
เศเรดนนัรนไดห้สามสตบแปดปทจนสตรนยรุคนนัรน คสือคนทนัรงหลายทททจะออกทนัพไดห้นนัรนตายหมดจาก
ทลามกลางคลาย” บนัดนทรพวกเขาไดห้มาอยยลในทททๆพวกเขาคงไดห้มาอยยลเมสืทอสามสตบแปดปทกลอนหนห้านนัรน
แลห้วหากพวกเขาไวห้ใจและเชสืทอฟนังพระเจห้า พระเจห้าเองทรงใชห้พระหนัตถรของพระองครตลอสยห้คนรรุลนนนัรน

พบญ 2:16-23 ตต่อมาเมคืที่อคนทนที่ออกททพไดข้มาตายเสนยหมดจากทต่ามกลางคนเหลต่า
นทนี้นแลข้ว 17 พระเยโฮวาหร์ไดข้ตรทสแกต่ขข้าพเจข้าวต่า 18 `วทนนนนี้เจข้าททนี้งหลายจะเดอินขข้ามตคาบลอารร์
เขตแดนของคนโมอทบ 19 และเมคืที่อเขข้าใกลข้แนวหนข้าของคนอทมโมนอยต่าราวนหรคือรบกทบเขาเลย 
เพราะเราจะไมต่ใหข้ทนที่อยภต่ของลภกหลานคนอทมโมนแกต่เจข้าใหข้ยถึดครองเลย ดข้วยเราไดข้ใหข้ทนที่นทที่นแกต่ลภกหลา
นของโลทเปป็นผภข้ยถึดครองแลข้ว' 20 (ททนี้งทนที่นทที่นกป็นทบวต่าเปป็นแผต่นดอินของพวกมนทษยร์ยทกษร์ แตต่กต่อน
มนทษยร์ยทกษร์ไดข้อยภต่ในนทนี้น แตต่คนอทมโมนไดข้เรนยกชคืที่อของเขาวต่าศทมซทมมอิม 21 คนเหลต่านทนี้นใหญต่และ
มากและสภงอยต่างคนอานาค แตต่พระเยโฮวาหร์ไดข้ทรงทคาลายเขาเสนยใหข้พข้นหนข้า และพวกอทมโมนไดข้
เขข้ายถึดทนที่ของเขาและตทนี้งอยภต่แทน 22 เหมคือนพระองคร์ไดข้ทรงกระทคาใหข้แกต่พวกลภกหลานเอซาวผภข้อยภต่
ทนที่เสอนรร์ เมคืที่อพระองคร์ทรงทคาลายพวกโฮรนเสนยใหข้พข้นหนข้า และเขาไดข้ยถึดทนที่ของพวกโฮรนแลข้วตทนี้งอยภต่



แทนจนททกวทนนนนี้ 23 สต่วนชาวออิฟวาหร์ทนที่อยภต่ในเฮเซรอิมจนถถึงกาซา คนคทฟโทรร์ซถึที่งมาจากตคาบลคทฟ
โทรร์ กป็ไดข้ทคาลายเขาและตทนี้งอยภต่แทน)

โมเสสจถึงกลลาวซทราสตทงทททเพตทงถยกกลลาวไปทททวลาพวกเขาไดห้ผลานเสอทรรมาจนถถึงแมลนทร าอารโนน
และพระเจห้าไดห้ทรงเตสือนพวกเขามตใหห้ราวทลยกหลานของอนัมโมน ผยห้เปป็นลยกหลานของโลท เขายนังเลลา
ซทร าสนัรนๆถถึงประวนัตตศาสตรรของชนชาตตตลางๆทททอาศนัยอยยลในพสืรนทททนนัรนดห้วย

พบญ 2:24-25 `พวกเจข้าจงลทกเดอินทางไปขข้ามลทต่มแมต่นคนี้าอารโนน ดภเถอิด เราไดข้มอบ
สอิโหนชาวอาโมไรตร์ผภข้เปป็นกษทตรอิยร์เมคืองเฮชโบน และเมคืองของเขาไวข้ในมคือของพวกเจข้า เจข้าททนี้ง
หลายจงตทนี้งตข้นยถึดเมคืองนทนี้นและสภข้รบกทบเขา 25 ตทนี้งแตต่วทนนนนี้ไปเราจะใหข้ชนชาตอิททนี้งหลายททที่วใตข้ฟข้า
ครทที่นครข้ามตต่อพวกเจข้าและกลทวเจข้า คนประเทศผภข้จะไดข้ยอินขต่าวเรคืที่องเจข้าจะกลทวตทวสทที่นและมนความ
ระทมเพราะเจข้า'

โมเสสจถึงเตสือนความจทาคนอตสราเอลวลาขณะนนัรนพระเจห้าไดห้ทรงสนัทงพวกเขาใหห้ขห้ามแมลนทร า
อารโนนไปและพระองครไดห้ทรงสนัญญาวลาจะยกแผลนดตนของสตโหนกษนัตรตยรแหลงเฮชโบนใหห้แกล
พวกเขา เขายนังเลลายห้อนวลาพระเจห้าไดห้ทรงบอกพวกเขาแลห้ววลา “ตนัรงแตลวนันนทร ไปเราจะใหห้ชนชาตตทนัรง
หลายทนั ทวใตห้ฟห้าครนัทนครห้ามตลอพวกเจห้าและกลนัวเจห้า คนตลางชาตตผยห้จะไดห้ยตนขลาวเรสืทองเจห้าจะกลนัวตนัวสนัทน
และมทความระทมเพราะเจห้า”

พบญ 2:26-31 ฉะนทนี้นขข้าพเจข้าจถึงใชข้ผภข้สคืที่อสารจากถอิที่นททรกทนดารเคเดโมทไปเฝข้าสอิ
โหนกษทตรอิยร์เมคืองเฮชโบนนทนี้น ทภลถข้อยคคาอทนสทนตอิวต่า 27 `ขอใหข้ขข้าพเจข้าเดอินขข้ามแผต่นดอินของทต่าน 
ขข้าพเจข้าจะเดอินไปตามทางหลวง จะไมต่เลนนี้ยวไปทางขวามคือหรคือซข้ายมคือเลย 28 ขอทต่านไดข้ขาย
เสบนยงเอาเงอินของขข้าพเจข้า เพคืที่อขข้าพเจข้าจะไดข้กอิน และขอขายนคนี้าเอาเงอินของขข้าพเจข้า เพคืที่อขข้าพเจข้าจะ
ไดข้ดคืที่ม ขอใหข้ขข้าพเจข้าเดอินเทข้าขข้ามประเทศของทต่านเทต่านทนี้น 29 (ดทจพวกลภกหลานเอซาวทนที่อยภต่ตคาบล
เสอนรร์ และพวกโมอทบทนที่อยภต่ตคาบลอารร์ ไดข้กระทคาแกต่ขข้าพเจข้านทนี้น) จนขข้าพเจข้าขข้ามแมต่นคนี้าจอรร์แดน
เขข้าไปในแผต่นดอินทนที่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของขข้าพเจข้าททนี้งหลายไดข้ทรงประทานแกต่ขข้าพเจข้า' 30 แตต่
สอิโหนกษทตรอิยร์เมคืองเฮชโบน ไมต่ยอมใหข้เราททนี้งหลายขข้ามประเทศของทต่าน เพราะพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของพวกทต่านไดข้ทรงกระทคาจอิตใจของสอิโหนใหข้กระดข้าง กระทคาใจของทต่านใหข้แขป็งไป เพคืที่อ
จะไดข้ทรงมอบเขาไวข้ในมคือของพวกทต่าน ดทงเปป็นอยภต่ททกวทนนนนี้ 31 และพระเยโฮวาหร์ตรทสกทบขข้าพเจข้า



วต่า `ดภเถอิด เราไดข้เรอิที่มมอบสอิโหนและเมคืองของเขาไวข้กทบเจข้า จงตทนี้งตข้นเขข้ายถึดครองทนที่นทที่นเพคืที่อเจข้าจะไดข้
แผต่นดอินของเขาเปป็นกรรมสอิทธอิธิ์'

โมเสสเตสือนความจทาพวกเขาอทกวลาพระเจห้าไดห้ทรงสนัทงพวกเขาใหห้สลงผยห้สสืทอสารไปยนังสตโหน
กษนัตรตยรแหลงเฮชโบนอยลางสนันตตและขออนรุญาตผลานแผลนดตนของคนเหลลานนัรนไปและเสนอทททจะซสืรอ
อาหารและนทราจากพวกเขาดห้วย อยลางไรกป็ตาม กษนัตรตยรชาวอาโมไรตรองครนทร ไมลยอมใหห้อนรุญาต “เพ
ราะพระเยโฮวาหรพระเจห้าของพวกทลานไดห้ทรงกระททาจตตใจของสตโหนใหห้กระดห้าง กระททาใจของ
ทลานใหห้แขป็งไป เพสืทอจะไดห้ทรงมอบเขาไวห้ในมสือของพวกทลาน” พระเจห้าทรงททาใหห้สตโหนตลอตห้าน
พวกเขาเพสืทอทททพระองครจะประทานชนัยชนะยตทงใหญลแกลพวกเขา พระเจห้ายนังทรงเตรทยมตนัวทททจะสทาแดง
สงลาราศทและฤทธตธ เดชของพระองครรวมถถึงหนรุนใจประชากรของพระองครเหมสือนก นับทททพระองครไดห้
ทรงกระททากลอนทททพวกเขาออกมาจากอทยตปตรเมสืทอสททสตบปทกลอนนนัรนดห้วย พระองครจถึงทรงหนรุนใจพวก
เขาวลาพระองครจะทรงยกสตโหนไวห้ในมสือของคนอตสราเอลเพสืทอทททจะรนับแผลนดตนของเขาเปป็นมรดก

พบญ 2:32-37 แลข้วสอิโหนยกออกมาตต่อสภข้กทบเรา ททนี้งทต่านและพลโยธาททนี้งหลายของ
ทต่านทนที่ตคาบลยาฮาส 33 และพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเราททนี้งหลายไดข้ทรงมอบทต่านไวข้ตต่อหนข้าเรา 
และเราไดข้ตนทคาลายทต่านกทบโอรสและพลโยธาททนี้งหลายของทต่านเสนย 34 ครทนี้งนทนี้นเราไดข้ยถึดเมคืองททนี้ง
ปวงของทต่าน และเราไดข้ทคาลายเสนยสอินี้น คคือผภข้ชายผภข้หญอิงและเดป็กททนี้งหลายในททกเมคือง ไมต่ใหข้มนเหลคือ
เลย 35 แตต่ฝภงสทตวร์เราไดข้ยถึดมาเปป็นของเรา ททนี้งของรอิบไดข้ในเมคืองเหลต่านทนี้นทนที่เราตนมา 36 ตทนี้งแตต่อาโร
เออรร์ทนที่อยภต่รอิมลทต่มแมต่นคนี้าอารโนนและตทนี้งแตต่เมคืองทนที่อยภต่ในลทต่มแมต่นคนี้านทนี้นจนถถึงเมคืองกอิเลอาด ไมต่มนเมคืองใด
ทนที่ตต่อตข้านเราไดข้ พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเราไดข้ทรงมอบททนี้งหมดไวข้แกต่เรา 37 แตต่ทต่านททนี้งหลาย
มอิไดข้เขข้าใกลข้แผต่นดอินคนอทมโมน คคือฝทที่งแมต่นคนี้ายทบบอกและเมคืองทนที่อยภต่บนภภเขา และทนที่ใดๆซถึที่งพระเยโฮ
วาหร์พระเจข้าของเราตรทสหข้ามเรานทนี้น"

โมเสสจถึงบนันทถึกไวห้วลาองครพระผยห้เปป็นเจห้าไดห้ทรงมอบสตโหนไวห้ตลอหนห้าพวกเขาอยลางไรและ
พวกเขาไดห้ชนัยชนะเสรป็จสรรพอยลางไร โมเสสยนังกลลาวดห้วยวลาพวกเขาไดห้หลทกเลททยงพสืรนทททเหลลานนัรน
อยลางระมนัดระวนังซถึทงพระเจห้าไดห้ทรงเตสือนพวกเขาเกททยวกนับอนัมโมนและยนับบอก

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 3: โมเสสเตสือนความจลาคนอติสราเอลตล่อไปถขง
ประวนัตติศาสตรห์เมสืที่อเรป็วๆนทขึ้ของพวกเขาขณะททที่พวกเขาตนัขึ้งคล่ายพนักอยถูล่ในททที่ราบโมอนับ กล่อนเขห้าไปใน



แผล่นดตินททที่ทรงสนัญญาไวห้นนัขึ้น บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) บนันทขกเกทที่ยวกนับการพติชติตโอกกษนัตรติยห์แหล่งบา
ชานในขห้อ 1-11; (2) คลาบรรยายเกทที่ยวกนับแผล่นดตินกติเลอาดและบาชานในขห้อ 12-20 และ (3) คลา
หนสุนใจของโมเสสททที่มทตล่อโยชถูวาในขห้อ 21-29

พบญ 3:1-11 "เราททนี้งหลายจถึงไดข้หทนไปขถึนี้นทางสภต่เมคืองบาชาน แลข้วโอกกษทตรอิยร์
เมคืองบาชานกป็ออกมาสภข้รบกทบเรา ตทวโอกเองและพลโยธาททนี้งหมดของทต่านมารบกทบเราทนที่ตคาบลเอเด
รอน 2 แตต่พระเยโฮวาหร์ตรทสกทบขข้าพเจข้าวต่า `เจข้าอยต่ากลทวเขาเลย เพราะเราจะมอบเขากทบพลโยธา
ททนี้งหมดของเขาและแผต่นดอินของเขาไวข้ในมคือของเจข้า เจข้าจะกระทคาแกต่เขาเหมคือนเจข้าไดข้กระทคาแกต่สอิ
โหนกษทตรอิยร์ของคนอาโมไรตร์ซถึที่งอยภต่ตคาบลเฮชโบนนทนี้น' 3 พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเราจถึงไดข้ทรง
มอบไวข้ในมคือของเรา ททนี้งโอกกษทตรอิยร์เมคืองบาชาน และพลโยธาททนี้งหลายของทต่าน และเราททนี้งหลาย
ไดข้ฆต่าตนเขาจนไมต่มนเหลคือ 4 ครทนี้งนทนี้นเราททนี้งหลายไดข้ตนเอาบข้านเมคืองททนี้งหลายของเขาจนไมต่มนเหลคือสทก
เมคืองเดนยวซถึที่งเราไมต่ไดข้ยถึดมารวมหกสอิบเมคือง ดอินแดนอารโกบททนี้งหมด ซถึที่งเปป็นราชอาณาจทกรของ
โอกกษทตรอิยร์เมคืองบาชาน 5 บรรดาเมคืองเหลต่านนนี้เปป็นเมคืองทนที่มนกคาแพงสภงโดยรอบ มนประตภ มนดาล
ประตภ และยทงมนเมคืองอนกมากทนที่ไมต่มนกคาแพง 6 เราไดข้ตนทคาลายสอินี้น ไดข้ทคาลายททกๆเมคืองเสนยสอินี้น รวมททนี้ง
ผภข้ชายผภข้หญอิงและเดป็กททนี้งหลาย เหมคือนเราไดข้กระทคากทบสอิโหนกษทตรอิยร์เมคืองเฮชโบนนทนี้น 7 แตต่ฝภง
สทตวร์ททนี้งหมด และของรอิบไดข้ในเมคืองเหลต่านทนี้นเราไดข้ยถึดมาเปป็นของเรา 8 ครทนี้งนทนี้นเราไดข้ยถึดแผต่นดอิน
เสนยจากมคือของกษทตรอิยร์ททนี้งสองของคนอาโมไรตร์ ผภข้อยภต่ฟากแมต่นคนี้าจอรร์แดนขข้างนนนี้ ตทนี้งแตต่ล ทต่มแมต่นคนี้า
อารโนนถถึงภภเขาเฮอรร์โมน 9 (ภภเขาเฮอรร์โมนนทนี้นชาวไซดอนเรนยกชคืที่อวต่าสนรนออน และชาวอาโมไรตร์
เรนยกชคืที่อวต่าเสนนรร์) 10 คคือเมคืองททนี้งหลายในทนที่ราบสภง และกอิเลอาดททนี้งหมด และบาชานททนี้งหมด จนถถึง
สาเลคาหร์และเอเดรอน ซถึที่งเปป็นหทวเมคืองแหต่งราชอาณาจทกรโอกในเมคืองบาชาน 11 ดข้วยยทงเหลคืออยภต่แตต่
โอกกษทตรอิยร์เมคืองบาชานซถึที่งเปป็นพวกมนทษยร์ยทกษร์ ดภเถอิด เตนยงนอนของทต่านทคาดข้วยเหลป็ก เตนยงนอน
นทนี้นไมต่อยภต่ทนที่เมคืองรทบบาหร์แหต่งคนอทมโมนดอกหรคือ ยาวตทนี้งเกข้าศอก กวข้างสนที่ศอกขนาดศอกคนเรา

ขณะทททโมเสสกลลาวปตดทห้ายบทสรุดทห้ายนทร เกททยวกนับสรรุปยลอประวนัตตศาสตรร เขากป็บนันทถึกวลาคน
อตสราเอลไดห้ยกขถึรนตลอไปทางทตศเหนสือและทางทตศตะวนันออกของทะเลตายในพสืรนทททๆปนัจจรุบนันรยห้จนัก
กนันในชสืทอจอรรแดน ทททนนั ทนพวกเขาเผชตญหนห้ากนับโอก กษนัตรตยรแหลงบาชาน (ในภยมตศาสตรรปนัจจรุบนัน บา
ชานกป็คงเปป็นเขตแดนทททอยยลทางทตศตะวนันออกของอตสราเอลตอนกลาง หรสือจอรรแดนทางตอน
เหนสือ) พระเจห้าจถึงทรงหนรุนใจคนอตสราเอลในการทททพระองครจะทรง “มอบเขากนับพลโยธาทนัรงหมด
ของเขาและแผลนดตนของเขาไวห้ในมสือของเจห้า เจห้าจะกระททาแกลเขาเหมสือนเจห้าไดห้กระททาแกลสตโหน



กษนัตรตยรของคนอาโมไรตร” พระเจห้าทรงกระททาเชลนนนัรนจรตงๆในการประทานชนัยชนะเดป็ดขาดแกลคน
อตสราเอลเหนสือบาชานและโอกกษนัตรตยรของมนัน

ดนังนนัรนคนอตสราเอลจถึงยถึดครองเขตแดนทางทตศตะวนันออกของแมลนทร าจอรรแดนตนัรงแตลแมลนทร า
อารโนนในทตศใตห้ไปจนถถึงภยเขาเฮอรรโมนในทตศเหนสือ (ปนัจจรุบนันในซทเรทย) พระเจห้ายนังประทานเมสือง
เหลลานนัรนทนัรงหมดระหวลางทางใหห้แกลพวกเขาเพสืทอเปป็นสลวนหนถึทงของมรดกทททพวกเขาจะไดห้รนับใน
แผลนดตนนนัรนดห้วย

มทบนันทถึกไวห้วลาโอกเปป็นมนรุษยรยนักษรคนสรุดทห้าย “เตทยงนอนของทลานททาดห้วยเหลป็ก” ยาวเกห้า
ศอกและกวห้างสททศอก เตทยงของชายผยห้นทร ยาวมากกวลาสตบสามฟรุตและกวห้างหกฟรุต เขาคงเปป็นมนรุษยร
ยนักษรจรตงๆ!

พบญ 3:12-17 แผต่นดอินนนนี้ทนที่เรายถึดครองไดข้ครทนี้งนทนี้น คคือตทนี้งแตต่อาโรเออรร์ ซถึที่งอยภต่รอิม
ลทต่มแมต่นคนี้าอารโนน และแดนเทคือกเขากอิเลอาดครถึที่งหนถึที่ง กทบหทวเมคืองททนี้งหลายเหลต่านทนี้น เรากป็ไดข้ใหข้แกต่
คนรภเบนและคนกาด 13 สต่วนกอิเลอาดทนที่ยทงเหลคืออยภต่กทบเมคืองบาชานททนี้งหมด ซถึที่งเปป็นราชอาณาจทกร
ของโอก คคือดอินแดนอารโกบททนี้งหมด เรากป็ไดข้ใหข้ไวข้กทบครถึที่งหนถึที่งของคนตระกภลมนทสเสหร์ ททนี้งหมด
เมคืองบาชานนทนี้นเรนยกวต่าดอินแดนของพวกมนทษยร์ยทกษร์ 14 ยาอนรร์คนมนทสเสหร์กป็ตนไดข้ดอินแดนอารโก
บททนี้งหมด จนถถึงเขตแดนเมคืองชาวเกชภรร์ และเมคืองมาอาคาหร์ และไดข้เรนยกชคืที่อเมคืองเหลต่านทนี้นตามชคืที่อ
ของตนวต่า บาชานฮาโวทยาอนรร์ จนถถึงททกวทนนนนี้ 15 เมคืองกอิเลอาดนทนี้นเราใหข้แกต่มาคนรร์ 16 แกต่คนรภเบน
และคนกาดนทนี้นเราใหข้ตคาบลตทนี้งแตต่กอิเลอาดถถึงลทต่มแมต่นคนี้าอารโนน ถคือเอากลางลทต่มนคนี้าเปป็นแดนเรคืที่อยมา
ถถึงแมต่นคนี้ายทบบอกอทนเปป็นแดนของคนอทมโมน 17 ททนี้งแถบทนที่ราบดข้วย มนแมต่นคนี้าจอรร์แดนเปป็น
พรมแดน ตทนี้งแตต่ทะเลคอินเนเรทจนถถึงทะเลแหต่งทนที่ราบ คคือทะเลเคป็ม ทนที่อทชโดดปอิสกาหร์ ซถึที่งอยภต่ทอิศ
ตะวทนออก

ขณะนนัรนโมเสสไดห้ยกสลวนหนถึทงของเขตแดนทททถยกพตชตตแลห้วนทร ใหห้เปป็นมรดกของตระกยลรย
เบนและกาด เขตแดนกตเลอาด (ยนังอยยลฝนัทงตะวนันออกของแมลนทร าจอรรแดนอยยลเหมสือนเดตม) ถยกยกใหห้แกล
ครถึทงหนถึทงของคนตระกยลมนนัสเสหร นนั ทนคสือ แผลนดตนของพวกมนรุษยรยนักษร (นลาสนใจตรงทททวลาสามสตบ
แปดปทกลอนหนห้านนัรน คนอตสราเอลไมลยอมเขห้าไปยถึดแผลนดตนนนัรนเปป็นกรรมสตทธตธ เพราะกลนัวพวก
มนรุษยรยนักษร บนัดนทร  ดนังทททพระเจห้าทรงสนัญญาไวห้ พระองครประทานชนัยชนะยต ทงใหญลแกลพวกเขาแมห้เหนสือ



พวกมนรุษยรยนักษรกป็ตาม ดนังนนัรน หลายตระกยลจถึงไดห้รนับมรดกเบสืรองตห้นในแผลนดตนแหลงพระสนัญญานนัรน
แลห้ว

พบญ 3:18-20 ครทนี้งนทนี้นขข้าพเจข้าไดข้บทญชาทต่านททนี้งหลายวต่า `พระเยโฮวาหร์พระเจข้า
ของทต่านไดข้ทรงใหข้ทต่านททนี้งหลายยถึดครองแผต่นดอินนนนี้ ทแกลข้วทหารททนี้งสอินี้นของทต่าน จงถคืออาวทธยก
ขข้ามไปกต่อนคนออิสราเอลผภข้เปป็นพนที่นข้องของทต่าน 19 แตต่ภรรยาของทต่าน บทตรเลป็กๆททนี้งหลายของทต่าน
กทบฝภงสทตวร์ของทต่าน (เพราะขข้าพเจข้าทราบอยภต่แลข้ววต่า ทต่านททนี้งหลายมนฝภงสทตวร์เปป็นอทนมาก) จงอยภต่ใน
เขตเมคืองทนที่เรายกใหข้นทนี้นกต่อน 20 กวต่าพระเยโฮวาหร์จะโปรดใหข้พนที่นข้องของทต่านไดข้หยทดพทกเหมคือนไดข้
ประทานแกต่ทต่านแลข้ว จนเขาททนี้งหลายจะยถึดครองแผต่นดอินซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน
ประทานแกต่เขาทนที่ฟากแมต่นคนี้าจอรร์แดนขข้างโนข้นแลข้ว ทต่านททนี้งหลายตต่างจถึงจะกลทบมายทงทนที่อยภต่ของตน 
ซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้ใหข้แกต่ทต่านททนี้งหลาย'

อยลางไรกป็ตาม โมเสสเตสือนความจทาหลายตระกยลเหลลานทรทททไดห้รนับทททดตนของตนบนฝนัทงตะวนัน
ออกของแมลนทร าจอรรแดนแลห้ววลาพระเจห้าไดห้ทรงยกแผลนดตนนนัรนทนัรงหมดทททอยยลบนอทกฝนัทงของแมลนทร านนัรน
เพสืทอยถึดเปป็นกรรมสตทธตธ  หลายตระกยลเหลลานทร จถึงตห้อง “ถสืออาวรุธยกขห้ามไปกลอนคนอตสราเอลผยห้เปป็นพทท
นห้องของทลาน” ลยกเมทยของพวกเขาจะอยยลตลอไปและดยแลฝยงสนัตวรของพวกเขาและเมสืองตลางๆทททพวก
เขาไดห้รนับแลห้ว อยลางไรกป็ตาม พวกเขาตห้องรลวมไปกนับพททนห้องของพวกเขาในการพตชตตสลวนทททเหลสือ
ของแผลนดตนนนัรนจนกวลาแผลนดตนนนัรนทนัรงหมดถยกพตชตต หลนังจากนนัรนพวกเขาคลอยกลนับมาไดห้

พบญ 3:21-22  ครทนี้งนทนี้นขข้าพเจข้าไดข้สทที่งโยชภวาวต่า `นทยนร์ตาของทต่านไดข้เหป็นบรรดา
กอิจการซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านไดข้ทรงกระทคาแกต่กษทตรอิยร์ททนี้งสองนทนี้นแลข้ว ดทงนทนี้นพระเยโฮ
วาหร์จะทรงกระทคาแกต่อาณาจทกรททนี้งปวงซถึที่งทต่านจะขข้ามไปอยภต่เชต่นเดนยวกทน 22 ทต่านอยต่าไดข้กลทวเขา
เลย เพราะพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน พระองคร์นทนี้นทรงสภข้รบเพคืที่อทต่าน '

เมสืทอรยห้วลาโยชยวาจะสสืบทอดตทาแหนลงผยห้นทาคนตลอไปสทาหรนับการพตชตตแผลนดตนนนัรน โมเสสจถึง
หนันไปหาเขาและกลลาววลา “นนัยนรตาของทลานไดห้เหป็นบรรดากตจการซถึทงพระเยโฮวาหรพระเจห้าของ
ทลานไดห้ทรงกระททาแกลกษนัตรตยรทนัรงสองนนัรนแลห้ว ดนังนนัรนพระเยโฮวาหรจะทรงกระททาแกลอาณาจนักรทนัรง
ปวงซถึทงทลานจะขห้ามไปอยยลเชลนเดทยวกนัน ทลานอยลาไดห้กลนัวเขาเลย เพราะพระเยโฮวาหรพระเจห้าของ
ทลาน พระองครนนัรนทรงสยห้รบเพสืทอทลาน” จะวลาไปแลห้วโยชยวากป็เหมสือนกนับเปป็นตนัวแทนของคนรรุลนนนัรนททท
ก ทาลนังจะพตชตตแผลนดตนนนัรนทนัรงหมด พระเจห้าทรงเตสือนใหห้เขาระลถึกถถึงชนัยชนะเดป็ดขาดเมสืทอเรป็วๆนทร



เหนสือสตโหนและโอก ในแบบเดทยวกนัน พระเจห้าทรงสนัญญาวลาจะประทานชนัยชนะแบบเดทยวกนันเมสืทอ
พวกเขาขห้ามแมลนทร าจอรรแดนไปแลห้ว ชลางเปป็นคทาหนรุนใจทททดทยตทงนนัก ไมลเหป็นตห้องกลนัวเลย พระเจห้าจะ
ทรงสยห้เพสืทอทลาน! จะวลาไปแลห้วหลนักการเดทยวกนันนทรกป็มทผลบนังคนับใชห้อยยลจนถถึงทรุกวนันนทร ในมนัทธตว 28:20 
และฮทบรย 13:5-6

พบญ 3:23-25 ครทนี้งนทนี้นขข้าพเจข้าไดข้อข้อนวอนพระเยโฮวาหร์วต่า 24 `โอ ขข้าแตต่องคร์
พระผภข้เปป็นเจข้าพระเจข้า พระองคร์เพอิที่งทรงสคาแดงอานทภาพและฤทธอิธิ์พระหทตถร์ของพระองคร์แกต่ผภข้รทบใชข้
ของพระองคร์ เพราะมนพระเจข้าองคร์ไหนเลต่าในสวรรคร์หรคือในแผต่นดอินโลกซถึที่งสามารถกระทคาตาม
การสคาคทญ และการออิทธอิฤทธอิธิ์ดทงพระองคร์ไดข้ 25 ขอพระองคร์ทรงโปรดอนทญาตใหข้ขข้าพระองคร์ขข้าม
ไปดภแผต่นดอินอทนดนทนที่อยภต่ฟากแมต่นคนี้าจอรร์แดนขข้างโนข้น ดภแดนเทคือกเขางดงามและเลบานอนดข้วย'

เมสืทอโมเสสไดห้เหป็นชนัยชนะเหลลานนัรนทททพระเจห้าไดห้ประทานใหห้เมสืทอไมลนานมานทร  ขณะทททเขา
มองยห้อนกลนับไปถถึงการทททพระเจห้าไดห้ทรงเลทรยงดยและชลวยพวกเขาใหห้พห้นมาตลอดการเดตนทางอพยพ
และเมสืทอเขาเหป็นความงดงามและความอรุดมสมบยรณรของแผลนดตนนนัรนทททพระเจห้าไดห้ทรงสนัญญาไวห้ 
เขากป็ “อห้อนวอนพระเยโฮวาหร” ความหมายกป็คสือ เขาทยลขอพระเมตตาของพระเจห้า โมเสสยนังหวนังททท
จะไดห้เหป็นแผลนดตนนนัรนอยยล

คทาอธตษฐานอนันรห้อนรนของเขาถยกกลลาวถถึง “โอ ขห้าแตลองครพระผยห้เปป็นเจห้าพระเจห้า พระองคร
เพตทงทรงสทาแดงอานรุภาพและฤทธตธ พระหนัตถรของพระองครแกลผยห้รนับใชห้ของพระองคร เพราะมทพระเจห้า
องครไหนเลลาในสวรรครหรสือในแผลนดตนโลกซถึทงสามารถกระททาตามพระราชกตจ และการอตทธตฤทธตธ
ดนังพระองครไดห้” โมเสสมองเหป็นสตทงทททพระเจห้าไดห้ทรงกระททามาแลห้วและสงลาราศทของสตทงทททรอคอยอยยล
เบสืรองหนห้า

เขาจถึงขอรห้องพระเจห้าใหห้ทรงอนรุญาตใหห้เขาไดห้เหป็นแผลนดตนททททรงสนัญญาไวห้นนัรน “ขอ
พระองครทรงโปรดอนรุญาตใหห้ขห้าพระองครขห้ามไปดยแผลนดตนอนันดททททอยยลฟากแมลนทร าจอรรแดนขห้างโนห้น 
ดยแดนเทสือกเขางดงามและเลบานอนดห้วย” คนัมภทรรทารก นัมสรของยตวกลลาววลา “แดนเทสือกเขางดงาม” 
ทททวลานทรคสือ ภยเขาโมรทยาหรซถึทงเปป็นทททๆ กรรุงเยรยซาเลป็มและพระวตหารในอนาคตจะถยกสรห้างขถึรนในเวลา
ตลอมา

พบญ 3:26-29 แตต่พระเยโฮวาหร์ไดข้พระพอิโรธตต่อขข้าพเจข้า เพราะทต่านททนี้งหลายเปป็น
เหตท พระองคร์จถึงมอิไดข้ทรงโปรดฟทงขข้าพเจข้า และพระเยโฮวาหร์ตรทสกทบขข้าพเจข้าวต่า `พอแลข้ว เจข้าอยต่า



ไดข้พภดกทบเราดข้วยเรคืที่องนนนี้ตต่อไปเลย 27 เจข้าจงขถึนี้นไปถถึงยอดเขาปอิสกาหร์ และเพต่งตาของเจข้าดภทอิศ
ตะวทนตก ทอิศเหนคือ ทอิศใตข้ และทอิศตะวทนออก และดภแผต่นดอินนทนี้นดข้วยนทยนร์ตาของเจข้า เพราะเจข้าจะ
ขข้ามแมต่นคนี้าจอรร์แดนนนนี้ไปไมต่ไดข้เลย 28 แตต่เจข้าจงกคาชทบโยชภวา จงสนทบสนทนและชภใจของเขาใหข้เขข้ม
แขป็ง เพราะเขาจะตข้องนคาหนข้าชนชาตอินนนี้ขข้ามไป และจะใหข้เขาททนี้งหลายเขข้าถคือกรรมสอิทธอิธิ์ในแผต่นดอิน
ทนที่เจข้าแลเหป็นนทนี้น' 29 ฉะนทนี้นเราททนี้งหลายจถึงยทบยทนี้งอยภต่ในหทบเขาตรงหนข้าเบธเปโอรร์"

โมเสสกลลาวถถึงปฏตกตรตยาตอบสนองของพระเจห้าวลาพระองคร “ทรงพระพตโรธตลอขห้าพเจห้า ... 
พระองครจถึงมตไดห้ทรงโปรดฟนังขห้าพเจห้า” พระเจห้ายนังทรงบอกโมเสสอทกวลา “เจห้าอยลาไดห้พยดกนับเราดห้วย
เรสืทองนทรตลอไปเลย” นททเปป็นแบบอยลางทททชนัดเจนอยลางหนถึทงของการทททพระเจห้าทรงใหห้คทาตอบวลา “ไมล” 
สทาหรนับคทาอธตษฐาน พระเจห้ากลนับสนัทงโมเสสใหห้ขถึรนไปบนยอดภยเขาปตสกาหร ซถึทงเปป็นเขาสยงลยกหนถึทงททท
อยยลใกลห้กนับมรุมทตศตะวนันออกเฉทยงเหนสือของทะเลตายและตตดกนับทททราบโมอนับตรงขห้ามกนับเมสืองเยรท
โค ทททนนั ทนพระเจห้าจะทรงยอมใหห้โมเสสไดห้เหป็นแผลนดตนนนัรนจากไกลๆ แตลเขาไมลสามารถเขห้าไปใน
แผลนดตนนนัรนไดห้

แตลโมเสสจะตห้อง “กทาชนับโยชยวา จงสนนับสนรุนและชยใจของเขาใหห้เขห้มแขป็ง เพราะเขาจะ
ตห้องนทาหนห้าชนชาตตนทรขห้ามไป และจะใหห้เขาทนัรงหลายเขห้าถสือกรรมสตทธตธ ในแผลนดตนทททเจห้าแลเหป็นนนัรน” 
ทททนนัทนพวกเขาตนัรงคลายพนักอยยลทททเบธเปโอรร์ใกลห้กนับภยเขาปตสกาหรซถึทงอยยลไมลหลางจากแมลนทร าจอรรแดน 
พระเจห้าจะทรงยอมใหห้โมเสสไดห้เหป็นแผลนดตนนนัรนแตลไมลไดห้เขห้าไปในมนัน ความเปป็นผยห้ใหญลฝลาย
วตญญาณของเขาปรากฏชนัดเจน พระเจห้าทรงสนัทงเขาใหห้หนรุนใจและกทาชนับโยชยวา ในฐานะเปป็นผยห้รนับ
ใชห้ทททสนัตยรซสืทอเขากระททาตามทททไดห้รนับสนัทง ไมลมทการสมเพชตนัวเอง หรสือความซถึมเศรห้าเพราะไมลไดห้รนับ
อนรุญาตใหห้ไดห้เขห้าไป และไมลมทความอตจฉาทททโยชยวาไดห้รนับสตทธตธ ใหห้ททาเชลนนนัรนไดห้ดห้วย โมเสสเปป็นคน
สนัตยรซสืทอในวงศรวานทนัรงหมดของเขา เขาปรนนตบนัตตพระเจห้าอยลางสนัตยรซสืทอและอยลางเปป็นผยห้ใหญล 
อารมณรแบบเดป็กๆเชลน ความอตจฉารตษยา การสมเพชตนัวเอง และความทห้อใจไมลใชลสตทงทททเขายอมทน
เลย

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 4: บทททที่ 4-6 ของหนนังสสือพระราชบนัญญนัตติจรติงๆแลห้วกลล่าว
ซลขึ้าถขงพระราชบนัญญนัตติกล่อนททที่คนอติสราเอลเขห้าไปในแผล่นดตินนนัขึ้น การเนห้นความสลาคนัญอยถูล่ตรงททที่การ
เชสืที่อฟนังมนันและพระพรซขที่งจะเกติดจากการทลาเชล่นนนัขึ้น ในบทททที่ 4 มทการแบล่งยล่อยเนสืขึ้อหาไดห้ดนังนทขึ้ (1) 



คลาเตสือนสตติตล่างๆใหห้เชสืที่อฟนังและคลาเตสือนมติใหห้นนับถสือรถูปเคารพในขห้อ 1-23; (2) คลาเตสือนเพติที่มเตติมใหห้
ระวนังการไมล่เชสืที่อฟนังพรห้อมกนับคลาสนัญญาตล่างๆเกทที่ยวกนับพระเมตตาในขห้อ 24-40 และ (3) เมสืองลทขึ้ภนัย
ตล่างๆททที่ถถูกกลาหนดไวห้ในขห้อ 41-49

พบญ 4:1 "ฉะนทนี้นบทดนนนี้ โอ คนออิสราเอลททนี้งหลาย จงฟทงกฎเกณฑร์และคคา
ตทดสอินซถึที่งขข้าพเจข้าสอนทต่านททนี้งหลาย จงประพฤตอิตามเพคืที่อทต่านททนี้งหลายจะมนชนวอิตอยภต่ และเขข้าไปยถึด
ครองแผต่นดอินซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าแหต่งบรรพบทรทษของทต่านประทานแกต่ทต่าน พระเจห้าทรงเรทยก
พระราชบนัญญนัตตของพระองครวลาเปป็น “กฎเกณฑรและคทาตนัดสตน” อยลางแรกหมายถถึงบนัญญนัตตตลางๆ
ของพระองครและอยลางหลนังหมายถถึงความยรุตตธรรมของบนัญญนัตตเหลลานนัรน ประเดป็นกป็คสือวลาในการ
ประพฤตตตามบนัญญนัตตเหลลานนัรน “เพสืทอทลานทนัรงหลายจะมทชทวตตอยยล และเขห้าไปยถึดครองแผลนดตน” คทาททท
แปลวลา มนชนวอิตอยภต่ (ชายาหห์) มทความหมายอยลางหนถึทงวลา ‘มทชทวตตอยลางเจรตญรรุลงเรสือง’ รวมถถึงการไดห้รนับ
พระพรจากการไดห้ครอบครองแผลนดตนนนัรนโดยสมบยรณรดห้วย ความจรตงอนันเรทยบงลายกป็คสือวลา หาก
ชนชาตตอตสราเอลเชสืทอฟนังพระเจห้า พวกเขากป็จะไดห้รนับพระพรและจทาเรตญ

พบญ 4:2 ทต่านททนี้งหลายอยต่าเสรอิมเตอิมคคาทนที่ขข้าพเจข้าไดข้บทญชาทต่านไวข้และอยต่า
ตทดออก เพคืที่อทต่านททนี้งหลายจะรทกษาพระบทญญทตอิของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้
บทญชาทต่าน ชนชาตตอตสราเอลถยกกทาชนับอยลางแขป็งแรงมตใหห้ยรุลมยลามกนับพระวจนะของพระเจห้าไมลวลาจะ
แตลงเตตมหรสือตนัดทอนจากความแทห้จรตงของมนัน หลนักการนทรคลห้ายคลถึงกนับทททถยกพบในวตวรณร 22:19 
ซถึทงไปดยไดห้ ประเดป็นสทาคนัญกวลากป็คสือวลา “เพสืทอทลานทนัรงหลายจะรนักษาพระบนัญญนัตตของพระเยโฮวาหร
พระเจห้าของทลาน” สตทงทททเนห้นยทราในหนนังสสือพระราชบนัญญนัตตตลอดทนัรงเลลมคสือ การรนักษาหรสือเชสืทอฟนัง
พระวจนะของพระเจห้า หลนักการนนัรนยนังเปป็นความจรตงอยยลจนถถึงทรุกวนันนทร

พบญ 4:3-5 นทยนร์ตาของทต่านททนี้งหลายไดข้เหป็นการซถึที่งพระเยโฮวาหร์ทรงกระทคา 
เพราะเหตทพระบาอทลเปโอรร์แลข้ว ดข้วยวต่าพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลายไดข้ทรงทคาลาย
บรรดาคนทนที่ตอิดตามพระบาอทลเปโอรร์จากทต่ามกลางทต่าน 4 แตต่ทต่านททนี้งหลายผภข้ไดข้ยถึดพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่านททนี้งหลายมทที่นคงอยภต่ททกคนไดข้มนชนวอิตอยภต่ถถึงวทนนนนี้ 5 ดภเถอิด ขข้าพเจข้าไดข้สทที่งสอนกฎ
เกณฑร์และคคาตทดสอินแกต่ทต่าน ดทงทนที่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของขข้าพเจข้าไดข้ทรงบทญชาขข้าพเจข้าไวข้ เพคืที่อ
ทต่านททนี้งหลายจะกระทคาตามในแผต่นดอินซถึที่งทต่านททนี้งหลายกคาลทงเขข้าไปยถึดครองนทนี้น



โมเสสเตสือนความจทาชนชาตตอตสราเอลสนัรนๆถถึงสตทงทททเกตดขถึรนกนับคนเหลลานนัรนทททททาการลลวง
ประเวณทหรสือไหวห้รยปเคารพในเรสืทองบาอนัลเปโอรร ดย ก นันดารวตถท 25 อยลางไรกป็ตามคนเหลลานนัรนททท
รนักษาความบรตสรุทธตธ ของตนไวห้และเชสืทอฟนังพระวจนะของพระเจห้ายนังมทชทวตตอยย ลจนถถึงวนันนนัรน โมเสส
เตสือนความจทาพวกเขาอทกวลาสตทงทททเขาไดห้สอนพวกเขานนัรนเปป็นสตทงทททพระเจห้าทรงบนัญชาขณะทททพวกเขา
จะเขห้าไปในแผลนดตนนนัรน

พบญ 4:6-9 จงรทกษากฎเหลต่านทนี้นและกระทคาตาม เพราะนนที่เปป็นสตอิปทญญาของ
ทต่านททนี้งหลายและความเขข้าใจของทต่านททนี้งหลายทต่ามกลางสายตาของชนชาตอิททนี้งหลาย ซถึที่งจะไดข้ยอิน
ถถึงกฎเกณฑร์เหลต่านนนี้แลข้วเขาจะกลต่าววต่า `แนต่ทนเดนยวประชาชาตอิใหญต่นนนี้เปป็นชนชาตอิทนที่มนปทญญาและ
ความเขข้าใจ' 7 เพราะมนประชาชาตอิใหญต่ชาตอิใดเลต่าซถึที่งมนพระเจข้าอยภต่ใกลข้ตน อยต่างกทบพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของพวกเราทรงอยภต่ใกลข้เราในสอิที่งสารพทดเมคืที่อเรารข้องทภลตต่อพระองคร์ 8 และมนประชาชาตอิ
ใหญต่ชาตอิใดเลต่า ซถึที่งมนกฎเกณฑร์และคคาตทดสอินอทนชอบธรรมอยต่างกทบพระราชบทญญทตอิททนี้งหมดนนนี้ ซถึที่ง
ขข้าพเจข้าไดข้ตทนี้งไวข้ตต่อหนข้าทต่านททนี้งหลายในวทนนนนี้ 9 แตต่จงระวทงตทว และรทกษาจอิตวอิญญาณของตทวใหข้ดน 
เกรงวต่าพวกทต่านจะลคืมสอิที่งซถึที่งนทยนร์ตาไดข้เหป็นนทนี้น และเกรงวต่าสอิที่งเหลต่านทนี้นจะหทนไปเสนยจากใจของ
ทต่านตลอดวทนคคืนแหต่งชนวอิตของพวกทต่าน จงสอนเรคืที่องเหลต่านนนี้ใหข้แกต่ลภกของพวกทต่านและหลานของ
พวกทต่านวต่า

การเนห้นยทราอยยลทททการเชสืทอฟนังพระวจนะของพระเจห้าอทกครนัร ง นนัทนคสือ “จงรนักษากฎเหลลานนัรนและ
กระททาตาม” โมเสสกลลาวตลอไปวลาในการเชสืทอฟนังพระวจนะของพระเจห้า ความเชสืทอฟนังของพวกเขา
จะกลายเปป็น “สตตปนัญญาของทลานทนัรงหลายและความเขห้าใจของทลานทนัรงหลายทลามกลางสายตาของ
ชนชาตตทนัรงหลาย” เมสืทอชนตลางชาตตทนัรงหลายทททอยยลรอบตนัวพวกเขาเรตทมตระหนนักถถึงพระราชบนัญญนัตต
ของพระเจห้าสทาหรนับพวกเขา คนเหลลานนัรนกป็จะยอมรนับวลาพวกเขาเปป็นชนชาตตทททมทปนัญญาและยตทงใหญล
ขนาดไหน แมห้กระนนัรน ประเดป็นสทาหรนับคนอตสราเอลกป็คสือพวกเขาจะตห้องเชสืทอฟนัง มนันจะกลายเปป็น
สตตปนัญญาและความเขห้าใจของพวกเขา

นอกจากนทร  โมเสสกลลาวอยลางเปป็นคทาถามทททไมลตห้องการคทาตอบวลาไมลมทชนชาตตอสืทนทททมท 
“พระเจห้าอยยลใกลห้ตน อยลางกนับพระเยโฮวาหรพระเจห้าของพวกเราทรงอยยลใกลห้เราในสตทงสารพนัดเมสืทอเรา
รห้องทยลตลอพระองคร” นอกจากนทร  ไมลมทชนชาตตใดทททมท “กฎเกณฑรและคทาตนัดสตนอนันชอบธรรมอยลาง
กนับพระราชบนัญญนัตตทนัรงหมดนทร ” ชลางเปป็นสตทธตพตเศษทททไดห้มทและตตดพนันอยยลกนับพระวจนะอนันชอบธรรม
ของพระเจห้า!



โมเสสจถึงเตสือนสตตชนชาตตอตสราเอลวลา “จงระวนังตนัว และรนักษาจตตวตญญาณของตนัวใหห้ดท 
เกรงวลาพวกทลานจะลสืมสตทงซถึทงนนัยนรตาไดห้เหป็นนนัรน และเกรงวลาสตทงเหลลานนัรนจะหนันไปเสทยจากใจของ
ทลาน” สรรุปกป็คสือ โมเสสหนรุนใจชนชาตตอตสราเอลใหห้ฝถึกตนทททจะระวนังรนักษาพระวจนะของพระเจห้า
ไวห้เกรงวลาพวกเขาจะลสืมมนันเสทย เขาเตสือนสตตพวกเขาตลอไปใหห้สนัทงสอนสตทงเหลลานนัรน (นนัทนคสือ กฎ
เกณฑรและคทาตนัดสตนของพระเจห้า) แกล “ลยกของพวกทลานและหลานของพวกทลาน” หลนักการนทรถยก
กลลาวชนัดเจนทททวลาบตดามารดาโดยทนั ทวไป (โดยเฉพาะผยห้เปป็นบตดา) จะตห้องสอนสตทงตลางๆของพระเจห้า
แกลบรุตรและหลานของพวกเขา

พบญ 4:10-22 ในวทนนทนี้นทนที่พวกทต่านไดข้ยคืนอยภต่ตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์พระเจข้า
ของพวกทต่านทนที่โฮเรบ พระเยโฮวาหร์ตรทสกทบขข้าพเจข้าวต่า ‘จงรวบรวมประชาชนใหข้เขข้ามาตต่อหนข้า
เรา เพคืที่อเราจะใหข้เขาไดข้ยอินคคาของเรา เพคืที่อเขาททนี้งหลายจะไดข้ฝถึกตนทนที่จะยคาเกรงเราตลอดวทนคคืนทนที่
เขามนชนวอิตอยภต่ในโลก และเพคืที่อวต่าเขาจะไดข้สอนลภกหลานของเขาดข้วย’ 11 ทต่านททนี้งหลายไดข้เขข้ามาใกลข้
ยคืนอยภต่ทนที่เชอิงภภเขา และภภเขานทนี้นมนเพลอิงลทกขถึนี้นถถึงทข้องฟข้า มนความมคืด เมฆ และความมคืดคลทข้มคลทมอยภต่
12 แลข้วพระเยโฮวาหร์ตรทสกทบทต่านททนี้งหลายออกมาจากทต่ามกลางเพลอิง ทต่านททนี้งหลายไดข้ยอินสคาเนนยง
พระวจนะ แตต่ไมต่เหป็นรภปสทณฐาน มนแตต่ไดข้ยอินพระสทรเสนยงเทต่านทนี้น 13 และพระองคร์ทรงประกาศ
พทนธสทญญาของพระองคร์แกต่ทต่าน ซถึที่งพระองคร์ทรงบทญชาใหข้ทต่านททนี้งหลายปฏอิบทตอิตามคคือ พระ
บทญญทตอิสอิบประการ และพระองคร์ทรงจารถึกพระบทญญทตอินทนี้นไวข้บนศอิลาสองแผต่น 14 ในครทนี้งนทนี้นพระ
เยโฮวาหร์ทรงบทญชาใหข้ขข้าพเจข้าสทที่งสอนกฎเกณฑร์และคคาตทดสอินแกต่ทต่านททนี้งหลาย เพคืที่อทต่านททนี้งหลาย
จะไดข้กระทคาตามในแผต่นดอินซถึที่งทต่านกคาลทงจะขข้ามไปยถึดครองนทนี้น 15 เหตทฉะนทนี้นทต่านททนี้งหลายจง
ระวทงตทวใหข้ดน เพราะในวทนนทนี้นพวกทต่านไมต่เหป็นสทณฐานอทนใด เมคืที่อพระเยโฮวาหร์ตรทสกทบทต่านททนี้ง
หลายทนที่โฮเรบจากทต่ามกลางเพลอิง 16 เกรงวต่าทต่านททนี้งหลายจะหลงทคารภปเคารพแกะสลทกสคาหรทบตทว
ทต่านททนี้งหลายเปป็นสทณฐานสอิที่งหนถึที่งสอิที่งใด เปป็นรภปตทวผภข้หรคือตทวเมนย 17 เหมคือนสทตวร์เดนยรทจฉานอยต่าง
ใดในโลก เหมคือนนกทนที่มนปนกบอินไปในอากาศ 18 เหมคือนสอิที่งใดๆทนที่คลานอยภต่บนดอิน เหมคือนปลาอยต่าง
ใดทนที่อยภต่ในนคนี้าใตข้แผต่นดอินโลก 19 เกรงวต่าพวกทต่านเงยหนข้าขถึนี้นดภทข้องฟข้าและเมคืที่อทต่านเหป็นดวงอาทอิตยร์
ดวงจทนทรร์ และดวงดาว คคือบรอิวารของทข้องฟข้า พวกทต่านจะถภกเหนนที่ยวรทนี้งใหข้นมทสการและ
ปรนนอิบทตอิสอิที่งเหลต่านทนี้น เปป็นสอิที่งซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของพวกทต่านทรงแบต่งแกต่ชนชาตอิททนี้งหลาย
ททที่วใตข้ฟข้าททนี้งสอินี้น 20 แตต่พระเยโฮวาหร์ทรงเลคือกทต่านททนี้งหลายและนคาทต่านออกมาจากเตาเหลป็ก คคือ
จากอนยอิปตร์ ใหข้เปป็นประชาชนในกรรมสอิทธอิธิ์ของพระองคร์ อยต่างทนที่เปป็นอยภต่ททกวทนนนนี้ 21 ยอิที่งกวต่านทนี้น 



เพราะทต่านททนี้งหลายเปป็นเหตท พระเยโฮวาหร์ทรงพระพอิโรธตต่อขข้าพเจข้า และทรงปฏอิญาณวต่าขข้าพเจข้า
จะไมต่ไดข้ขข้ามแมต่นคนี้าจอรร์แดน และขข้าพเจข้าจะไมต่ไดข้เขข้าไปในแผต่นดอินดนซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของ
ทต่านททนี้งหลายประทานแกต่ทต่านใหข้เปป็นมรดก 22 แตต่ขข้าพเจข้าจะตายเสนยในแผต่นดอินนนนี้ ขข้าพเจข้าจะไมต่
ไดข้ขข้ามแมต่นคนี้าจอรร์แดน แตต่ทต่านททนี้งหลายจะไดข้ขข้ามไป และถคือแผต่นดอินดนนทนี้นเปป็นกรรมสอิทธอิธิ์

โมเสสเลลายห้อนแบบสนัรนๆถถึงเหตรุการณรเหลลานนัรนทททโฮเรบ (ภยเขาซทนาย) นนัทนคสือ สาระสทาคนัญ
ของพระราชบนัญญนัตต พนันธสนัญญาของพระเจห้าก นับชนชาตตอตสราเอล บนัญญนัตตสตบประการ การหห้ามมต
ใหห้นนับถสือรยปเคารพ และการหห้ามมตใหห้โมเสสเขห้าไปในแผลนดตนนนัรน

พบญ 4:23-24 จงระวทงตทวใหข้ดน เกรงวต่าทต่านททนี้งหลายจะลคืมพทนธสทญญาของพระเย
โฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลาย ซถึที่งพระองคร์ทรงกระทคาไวข้แกต่ทต่าน และสรข้างรภปเคารพสลทกเปป็น
สทณฐานสอิที่งหนถึที่งสอิที่งใดซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลายทรงหข้ามไวข้นทนี้น 24 เพราะวต่าพระ
เยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านเปป็นเพลอิงทนที่เผาผลาญ เปป็นพระเจข้าผภข้ทรงหวงแหน

โมเสสจถึงเตสือนสตตชนชาตตอตสราเอลอทกครนัร งวลา “จงระวนังตนัวใหห้ดท เกรงวลาทลานทนัรงหลายจะลสืม
พนันธสนัญญาของพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานทนัรงหลาย ซถึทงพระองครทรงกระททาไวห้แกลทลาน และ
สรห้างรยปเคารพสลนักเปป็นสนัณฐานสตทงหนถึทงสตทงใดซถึทงพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานทนัรงหลายทรงหห้าม
ไวห้นนัรน” เขาปตดทห้ายคทาสนัทงนทร ดห้วยคทาเตสือนทททเปป็นลาง “เพราะวลาพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานเปป็น
เพลตงทททเผาผลาญ เปป็นพระเจห้าผยห้ทรงหวงแหน” ความหมายทททสทาคนัญกวลากป็คสือวลา พระเจห้ามตใชลผยห้ทททเรา
ควรจะไปยนั ทวยรุ พระองครทรงสามารถททาลายประชากรของพระองครไดห้ดห้วยไฟเหมสือนทททพระองคร
ทรงกระททามาแลห้วหลายครนัร งตลอดการเดตนทางอพยพ พระองครทรงหวงแหนพระนามอนันบรตสรุทธตธ
ของพระองคร ดย ฮทบรย 12:29

พบญ 4:25-28 เมคืที่อพวกทต่านมนลภกและมนหลานและไดข้อยภต่ในแผต่นดอินนทนี้นมาชข้านาน 
และทต่านกระทคาตทวใหข้เสคืที่อมทรามโดยการทคารภปเคารพสลทกเปป็นสทญฐานสอิที่งใด และกระทคาชทที่วใน
สายพระเนตรพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลาย ซถึที่งเปป็นการยทที่วยทใหข้พระองคร์ทรงกรอินี้วโกรธ 

26 ขข้าพเจข้าขออทญเชอิญฟข้าและดอินมาเปป็นพยานกลต่าวโทษทต่านในวทนนนนี้วต่า ทต่านททนี้งหลายจะพอินาศ
อยต่างสอินี้นเชอิงจากแผต่นดอิน ซถึที่งทต่านททนี้งหลายกคาลทงจะขข้ามแมต่นคนี้าจอรร์แดนไปยถึดครองนทนี้น ทต่านจะไมต่
ไดข้อยภต่ในแผต่นดอินนทนี้นนาน แตต่ทต่านจะถภกทคาลายอยต่างสอินี้นเชอิง 27 และพระเยโฮวาหร์จะทรงกระทคาใหข้
ทต่านททนี้งหลายกระจทดกระจายไปอยภต่ทต่ามกลางชนชาตอิททนี้งหลาย และทต่านททนี้งหลายจะเหลคือจคานวน



นข้อยในทต่ามกลางประชาชาตอิซถึที่งพระเยโฮวาหร์ทรงขทบไลต่ใหข้ทต่านเขข้าไปอยภต่นทนี้น 28 ณ ทนที่นทที่นทต่านททนี้ง
หลายจะปรนนอิบทตอิพระทนที่ทคาดข้วยไมข้และศอิลา เปป็นงานทนที่มคือคนทคาไวข้ ซถึที่งไมต่ดภ ไมต่ฟทง ไมต่รทบประทาน 
ไมต่ดมกลอิที่น

โมเสสเตสือนชนชาตตอตสราเอลอยลางจรตงจนังวลาหากลยกหลานของพวกเขาในแผลนดตนนนัรนหลง
ไปกราบไหวห้รยปเคารพ เขากป็อนัญเชตญ “ฟห้าและดตนมาเปป็นพยานกลลาวโทษทลานในวนันนทรวลา ทลานทนัรง
หลายจะพตนาศอยลางสตรนเชตงจากแผลนดตน ซถึทงทลานทนัรงหลายกทาลนังจะขห้ามแมลนทร าจอรรแดนไปยถึดครอง
นนัรน ทลานจะไมลไดห้อยยลในแผลนดตนนนัรนนาน แตลทลานจะถยกททาลายอยลางสตรนเชตง” นอกจากนทร  เขาเตสือนวลา
หลนังจากนนัรนพระเจห้าจะทรงททาใหห้พวกเขากระจนัดกระจายไปทลามกลางประชาชาตตตลางๆจนกระทนั ทง
พวกเขาเหลสือจทานวนนห้อย ทททนนั ทนพวกเขาสามารถปรนนตบนัตตพระอสืทนๆไดห้ตามใจชอบ “ซถึทงไมลดย ไมล
ฟนัง ไมลรนับประทาน ไมลดมกลตทน” ตรงนทร ไมลเพทยงมทคทาพยากรณรเกททยวกนับการกระจนัดกระจายไปใน
อนาคตเพราะการไหวห้รยปเคารพเทลานนัรน แตลยนังมทการกลลาวเสทยดสทถถึงความโงลเขลาของรยปเคารพดห้วย
การกระจนัดกระจายไปเกตดขถึรนจรตงครนัร งแรกกนับอาณาจนักรฝลายเหนสือเพราะการไหวห้รยปเคารพของ
พวกเขาและตลอมากป็เกตดกนับยยดาหรเพราะการละทตรงความจรตงของมนัน

พบญ 4:29-31 แตต่ ณ ทนที่นทที่นแหละทต่านททนี้งหลายจะแสวงหาพระเยโฮวาหร์พระเจข้า
ของทต่าน ถข้าพวกทต่านคข้นหาพระองคร์ดข้วยสทดจอิตและสทดใจ พวกทต่านจะพบพระองคร์ 30 เมคืที่อพวก
ทต่านมนความททกขร์ลคาบาก ซถึที่งสอิที่งสารพทดเหลต่านนนี้มาถถึงทต่าน ในกาลภายหลทง ถข้าพวกทต่านจะกลทบมาหา
พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน และเชคืที่อฟทงพระสทรเสนยงของพระองคร์ 31 (เพราะวต่าพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่านททนี้งหลายเปป็นพระเจข้าผภข้ทรงกอปรดข้วยพระเมตตา) พระองคร์จะไมต่ทรงละทอินี้งหรคือ
ทคาลายทต่านททนี้งหลาย หรคือลคืมพทนธสทญญาซถึที่งพระองคร์ทรงกระทคาไวข้กทบบรรพบทรทษของทต่านโดย
การปฏอิญาณ

อยลางไรกป็ตามโมเสสกลลาวลลวงหนห้าตลอไปวลาหากชนชาตตอตสราเอลขณะตกเปป็นเชลยอยยลใน
ประชาชาตตตลางๆจากทททนนั ทนจะยอม “แสวงหาพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน ถห้าพวกทลานคห้นหา
พระองครดห้วยสรุดจตตและสรุดใจ พวกทลานจะพบพระองคร” นอกจากนทร  แมห้หากพวกเขาไดห้ถยก
พตพากษาโดยถยกททาใหห้กระจนัดกระจายไปยนังดตนแดนตลางดห้าวเพราะการไหวห้รยปเคารพของพวกเขา
ในกาลภายหลนัง “ถห้าพวกทลานจะกลนับมาหาพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน และเชสืทอฟนังพระสรุรเสทยง
ของพระองคร” โมเสสกป็แทรกความจรตงหนถึทงอนันแสนวตเศษไวห้ตรงนทร  “(เพราะวลาพระเยโฮวาหร
พระเจห้าของทลานทนัรงหลายเปป็นพระเจห้าผยห้ทรงกอปรดห้วยพระเมตตา) พระองครจะไมลทรงละทตรงหรสือ



ททาลายทลานทนัรงหลาย หรสือลสืมพนันธสนัญญาซถึทงพระองครทรงกระททาไวห้ก นับบรรพบรุรรุษของทลานโดย
การปฏตญาณ” ชลางเปป็นพระสนัญญาอนันแสนวตเศษ พระเจห้าทรงเปททยมดห้วยพระเมตตาและทรงสนัตยรซสืทอ

พบญ 4:32-38 เพราะบทดนนนี้จงถามดภเถอะวต่า ในกาลวทนทนที่ลต่วงมาแลข้วนทนี้น คคือวทนทนที่
อยภต่กต่อนทต่านททนี้งหลาย ตทนี้งแตต่วทนทนที่พระเจข้าทรงสรข้างมนทษยร์ไวข้บนโลก และถามดภจากฟข้าขข้างนนนี้ถถึงฟข้า
ขข้างโนข้นวต่า เคยมนเรคืที่องใหญต่โตอยต่างนนนี้เกอิดขถึนี้นบข้างหรคือ หรคือเคยไดข้ยอินถถึงเรคืที่องอยต่างนนนี้บข้างหรคือ 33 มน
ชนชาตอิใดไดข้ยอินพระสทรเสนยงของพระเจข้าตรทสออกมาจากทต่ามกลางเพลอิง ดทงทนที่ทต่านไดข้ยอินและยทงมน
ชนวอิตอยภต่ไดข้ 34 หรคือมนพระเจข้าองคร์ใดไดข้ทรงเพนยรพยายามไปนคาประชาชาตอิหนถึที่งจากทต่ามกลางอนก
ประชาชาตอิหนถึที่งดข้วยการลองใจ ดข้วยการทคาหมายสคาคทญ ดข้วยการมหทศจรรยร์ ดข้วยการสงคราม 
ดข้วยพระหทตถร์ทรงฤทธอิธิ์ และดข้วยพระกรทนที่ทรงเหยนยดออก และดข้วยเหตทนต่ากลทวยอิที่ง ตามสอิที่งสารพทด
ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลายทรงกระทคาเพคืที่อทต่านในอนยอิปตร์ตต่อหนข้าตต่อตาทต่าน 35 ทนที่
ไดข้ทรงสคาแดงแกต่ทต่านททนี้งหลายนทนี้นกป็เพคืที่อทต่านจะไดข้ทราบวต่า พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นพระเจข้า 
นอกจากพระองคร์แลข้ว ไมต่มนพระเจข้าอคืที่นใดอนกเลย 36 พระองคร์ทรงโปรดใหข้พวกทต่านไดข้ยอินพระ
สทรเสนยงของพระองคร์จากฟข้าสวรรคร์ เพคืที่อวต่าทต่านจะอยภต่ในวอินทยปกครอง พระองคร์ทรงโปรดใหข้ทต่าน
เหป็นเพลอิงใหญต่ของพระองคร์ในโลก และพวกทต่านไดข้ยอินพระวจนะของพระองคร์จากกอง
เพลอิง 37 และเพราะพระองคร์ทรงรทกบรรพบทรทษของพวกทต่าน จถึงทรงเลคือกเชคืนี้อสายของเขาทนที่มา
ภายหลทงเขา และทรงพาทต่านออกจากอนยอิปตร์ทต่ามกลางสายพระเนตรของพระองคร์ ดข้วย
เดชานทภาพยอิที่งใหญต่ของพระองคร์ 38 ทรงขทบไลต่ประชาชาตอิทนที่ใหญต่กวต่าและมนกคาลทงมากกวต่าพวก
ทต่านเสนยใหข้พข้นหนข้าทต่าน และนคาทต่านเขข้ามา และทรงประทานแผต่นดอินของเขาใหข้แกต่ทต่านเปป็นมรดก
ดทงททกวทนนนนี้

โมเสสจถึงถามคทาถามนทร วลาตนัรงแตลสมนัยเรตทมตห้นของกาลเวลาเคยมทอยลางนทรบห้างไหมในการททท
พระเจห้าตรนัสโดยตรงกนับชนชาตตหนถึทงและพวกเขาไดห้ยตนและยนังมทชทวตตอยย ล หรสือมททททไหนอทกทททพระเจห้า
ทรงแสวงหาทททจะชลวยชนชาตตหนถึทงใหห้พห้นจากทลามกลางอทกชนชาตตหนถึทงโดยการอนัศจรรยรตลางๆอนัน
เปททยมดห้วยฤทธตธ  มทแตลชนชาตตอตสราเอลเทลานนัรนทททประสบกนับสตทงเหลลานทร  “เพสืทอทลานจะไดห้ทราบวลา พระ
เยโฮวาหรทรงเปป็นพระเจห้า นอกจากพระองครแลห้ว ไมลมทพระเจห้าอสืทนใดอทกเลย” พระองครทรงเผย
พระองครเองแกลพวกเขาจากฟห้าสวรรครโดยพระสรุรเสทยง บนพสืรนแผลนดตนโลกพระองครทรงสทาแดง
เพลตงอนันใหญลของพระองครและพวกเขาไดห้ยตนบรรดาพระวจนะของพระองครจากเพลตงนนัรน



แรงจยงใจกป็คสือ “เพราะพระองครทรงรนักบรรพบรุรรุษของพวกทลาน จถึงทรงเลสือกเชสืรอสายของ
เขาทททมาภายหลนังเขา และทรงพาทลานออกจากอทยตปตรทลามกลางสายพระเนตรของพระองคร ดห้วย
เดชานรุภาพยตทงใหญลของพระองคร” นอกจากนทร  ในไมลชห้าพระองครจะทรงขนับไลลประชาชาตตเหลลานนัรน
ทททมทก ทาลนังมากกวลาพวกเขาออกไปและยกแผลนดตนของคนเหลลานนัรนใหห้แกลพวกเขาเปป็นมรดก

พบญ 4:39-40 เหตทฉะนทนี้นจงทราบเสนยในวทนนนนี้ และตรถึกตรองอยภต่ในใจวต่า พระเยโฮ
วาหร์ทรงเปป็นพระเจข้าในฟข้าสวรรคร์เบคืนี้องบนและบนแผต่นดอินเบคืนี้องลต่าง หามนพระเจข้าอคืที่นใดอนกไมต่เลย 

40 เพราะฉะนทนี้นพวกทต่านจงรทกษากฎเกณฑร์และพระบทญญทตอิของพระองคร์ ซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้บทญชาแกต่
ทต่านในวทนนนนี้ เพคืที่อทต่านและลภกหลานทนที่เกอิดมาภายหลทงทต่านจะไปดนมาดน และวทนคคืนของทต่านจะ
ยคืนนานอยภต่ในแผต่นดอิน ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของพวกทต่านประทานแกต่ทต่านเปป็นนอิตยร์นทนี้น"

โมเสสจถึงเตสือนสตตคนอตสราเอลวลา “เหตรุฉะนนัรนจงทราบเสทยในวนันนทร  และตรถึกตรองอยยลใน
ใจวลา พระเยโฮวาหรทรงเปป็นพระเจห้าในฟห้าสวรรครเบสืรองบนและบนแผลนดตนเบสืรองลลาง หามทพระเจห้า
อสืทนใดอทกไมลเลย” ความจรตงทททเรทยบงลายแตลลถึกซถึร งกป็คสือวลา พระเยโฮวาหรทรงเปป็นพระเจห้าในทนัรงฟห้า
สวรรครและแผลนดตนโลก ไมลมทพระเจห้าอสืทนอทก!

ขห้อสรรุปอนันชนัดเจนจนถถึงทรุกวนันนทรกป็คสือ “พวกทลานจงรนักษากฎเกณฑรและพระบนัญญนัตตของ
พระองคร ซถึทงขห้าพเจห้าไดห้บนัญชาแกลทลานในวนันนทร  เพสืทอทลานและลยกหลานทททเกตดมาภายหลนังทลานจะไปดท
มาดท และวนันคสืนของทลานจะยสืนนานอยยลในแผลนดตน ซถึทงพระเยโฮวาหรพระเจห้าของพวกทลานประทาน
แกลทลานเปป็นนตตยร” แมห้วลาเราในฐานะครตสตจนักรแหลงพระคนัมภทรรใหมลไมลไดห้อยยลภายใตห้พนันธสนัญญา
และบทบนัญญนัตตตลางๆทททพระเจห้าประทานใหห้แกลชนชาตตอตสราเอล แตลหลนักการเรสืทองความเชสืทอฟนังพระ
วจนะของพระเจห้ากป็ยนังอยยลเหมสือนเดตม แมห้วลาเราไมลไดห้อยยลใตห้บนัญญนัตตของโมเสส แตลเรากป็อยยลภายใตห้
บนัญญนัตตของพระครตสตรและบนัญญนัตตดห้านศทลธรรมสากลของพระเจห้าอยลางแนลนอน

พระสนัญญาอนันเปททยมดห้วยพระพรกป็ยนังมทอยยลเหมสือนเดตมจนถถึงทรุกวนันนทรพรห้อมกนับคทากทาชนับใหห้
ททาตามทททสนัทงดห้านบน เมสืทอประชากรของพระเจห้าเชสืทอฟนังพระวจนะในสลวนทททเกททยวขห้องกนับพวกเขา 
พวกเขาและลถูกหลานของพวกเขากป็จะประสบสตทงทททดท มนันไมลเพทยงจะนทามาซถึทงครุณภาพชทวตตทททดทขถึรน
เทลานนัรน แตลยนังรวมถถึงปรตมาณชทวตตทททเพตทมขถึรนดห้วย กลลาวสนัรนๆกป็คสือ หลนักการนทร ยนังมทอยยลเหมสือนเดตม นนัทน
คสือ พระเจห้าทรงอวยพรความเชสืทอฟนัง ทททควรหมายเหตรุไวห้เปป็นพตเศษกป็คสือวลา ความเชสืทอฟนังของบตดา
มารดาจะถยกถลายทอดไปยนังบรุตรหลานของพวกเขาดห้วย สลวนหนถึทงแลห้วนททเปป็นพระพรทนั ทวไป นนัทนคสือ 



ครุณภาพชทวตตผลานทางการปฏตบนัตตตามหลนักการตลางๆในพระคนัมภทรร อยลางไรกป็ตาม ทททถยกสสืทออยลาง
ชนัดเจนกป็คสือ พระพรพตเศษของพระเจห้าสทาหรนับคนเหลลานนัรนทททมรุลงมนั ทนตนัรงใจทททจะเชสืทอฟนังพระวจนะของ
พระองคร ชลางเปป็นหลนักการทททดทสทาหรนับบตดามารดาทททเปป็นครตสเตทยน! การเชสืทอฟนังพระวจนะของ
พระเจห้าจะเพตทมพยนพระพรของพระเจห้าทททจะมทแกลบรุตรหลานของพวกเขา! หากไมลมทแรงจยงใจอสืทนเพสืทอ
ทททจะเชสืทอฟนัง นนัทนกป็ควรทททจะเพทยงพอแลห้ว

พบญ 4:41-43 แลข้วโมเสสกคาหนดหทวเมคืองทางดวงอาทอิตยร์ขถึนี้นฟากแมต่นคนี้าจอรร์แดน
ขข้างนนนี้สามหทวเมคือง 42 เพคืที่อผภข้ใดทนที่ฆต่าคนจะไดข้หลบหนนไปอยภต่ทนที่นทที่น คคือผภข้ทนที่ฆต่าเพคืที่อนบข้านโดยมอิไดข้
เจตนา โดยมอิไดข้เกลนยดชทงเขาแตต่กต่อน และเมคืที่อหนนไปอยภต่ในเมคืองนนนี้เมคืองใดเมคืองหนถึที่งกป็จะรอดชนวอิต  

43 หทวเมคืองเหลต่านนนี้คคือเมคืองเบเซอรร์อยภต่ในถอิที่นททรกทนดารบนทนที่ราบสภงสคาหรทบคนรภเบน และเมคืองรา
โมททนที่กอิเลอาดสคาหรทบคนกาด และเมคืองโกลานในบาชานสคาหรทบคนมนทสเสหร์

ขณะทททพวกเขารอคอยการไดห้รนับอนรุญาตจากพระเจห้าทททจะเขห้าไปในแผลนดตนนนัรน โมเสสกป็
มอบหมายเมสืองลทรภนัยสามแหลงบนฝนัทงตะวนันออกของแมลนทร าจอรรแดนสทาหรนับคนเหลลานนัรนทททถยกกลลาว
หาวลากลอเหตรุฆาตกรรม นนัทนคสือ “เมสืองเบเซอรรอยยลในถตทนทรุรกนันดารบนทททราบสยงสทาหรนับคนรยเบน 
และเมสืองราโมททททกตเลอาดสทาหรนับคนกาด และเมสืองโกลานในบาชานสทาหรนับคนมนนัสเสหร”

พบญ 4:44-49 ตต่อไปนนนี้เปป็นพระราชบทญญทตอิทนที่โมเสสไดข้ตทนี้งไวข้ตต่อหนข้าคนออิสราเอล 

45 เหลต่านนนี้เปป็นพระโอวาท เปป็นกฎเกณฑร์และคคาตทดสอินซถึที่งโมเสสกลต่าวแกต่คนออิสราเอลเมคืที่อเขาออก
จากอนยอิปตร์แลข้ว 46 ฟากแมต่นคนี้าจอรร์แดนขข้างนนนี้ทนที่หทบเขาตรงขข้ามเบธเปโอรร์ ในแผต่นดอินของสอิโหน
กษทตรอิยร์คนอาโมไรตร์ ผภข้อยภต่ทนที่เฮชโบนซถึที่งโมเสสและคนออิสราเอลไดข้ตนพต่ายไปครทนี้งเมคืที่อออกมาจาก
อนยอิปตร์แลข้ว 47 คนออิสราเอลไดข้เขข้ายถึดแผต่นดอินของทต่านและแผต่นดอินของโอกกษทตรอิยร์เมคืองบาชาน 
เปป็นกษทตรอิยร์สององคร์ของคนอาโมไรตร์ ผภข้อยภต่ทางดวงอาทอิตยร์ขถึนี้นฟากแมต่นคนี้าจอรร์แดนขข้างนนนี้  48 ตทนี้งแตต่
อาโรเออรร์ทนที่อยภต่รอิมลทต่มแมต่นคนี้าอารโนน ไปจนถถึงภภเขาสนออน คคือเฮอรร์โมน 49 รวมกทบทนที่ราบททนี้งหมด 
ซถึที่งอยภต่ฟากตะวทนออกของแมต่นคนี้าจอรร์แดนขข้างนนนี้ จนถถึงทะเลแหต่งทนที่ราบ ทนที่นคนี้าพ ทแหต่งปอิสกาหร์

ขณะทททพระราชบนัญญนัตตก ทาลนังจะถยกกลลาวซทรากลอนทททพวกเขาจะขห้ามแมลนทร าจอรรแดนเขห้าไปใน
แผลนดตนททททรงสนัญญาไวห้นนัรน โมเสสกป็ประกาศวลา “เหลลานทร เปป็นพระโอวาท เปป็นกฎเกณฑรและคทา
ตนัดสตนซถึทงโมเสสกลลาวแกลคนอตสราเอลเมสืทอเขาออกจากอทยตปตรแลห้ว” เขากลลาวสนัรนๆวลาตอนนนัรนพวก



เขาอยยลทททไหน นนัทนคสือ เบธเปโอรร “รวมกนับทททราบทนัรงหมด ซถึทงอยยลฟากตะวนันออกของแมลนทร าจอรรแดน
ขห้างนทร  จนถถึงทะเลแหลงทททราบ ทททนทร าพรุแหลงปตสกาหร”

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 5: ในบทนทขึ้ พนันธสนัญญาพสืขึ้นฐานระหวล่างพระเจห้ากนับชนชาตติ
อติสราเอลถถูกกลล่าวซลขึ้า บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) พนันธสนัญญานนัขึ้นททที่โฮเรบถถูกกลล่าวซลขึ้าในขห้อ 1-5; (2)
บนัญญนัตติสติบประการถถูกทวนซลขึ้าในขห้อ 6-22 และ (3) คลาขอของชนชาตตินนัขึ้นททที่พระราชบนัญญนัตติจะถถูก
มอบไวห้ผล่านทางโมเสสในขห้อ 23-33

พบญ 5:1 ทททนนัทนในทททราบโมอนับ โมเสสไดข้เรนยกคนออิสราเอลททนี้งหมดเขข้ามา
แลข้วกลต่าวแกต่เขาททนี้งหลายวต่า "โอ คนออิสราเอลททนี้งหลาย จงฟทงกฎเกณฑร์และคคาตทดสอิน ซถึที่งขข้าพเจข้า
กลต่าวใหข้เขข้าหภของทต่านททนี้งหลายในวทนนนนี้ เพคืที่อทต่านททนี้งหลายจะไดข้เรนยนรภข้ รทกษาไวข้และกระทคาตาม 
ประเดป็นหลนักนนัรนมทสามประการ นนัทนคสือ (1) ทททจะเรทยนรยห้พระวจนะของพระเจห้า (2) ทททจะรนักษาและ
เชสืทอฟนังพระวจนะของพระองคร และ (3) ทททจะประพฤตตตามพระวจนะนนัรน

พบญ 5:2-5 พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเราทรงกระทคาพทนธสทญญากทบเราททนี้ง
หลายทนที่โฮเรบ 3 มอิใชต่พระเยโฮวาหร์จะทรงกระทคาพทนธสทญญานนนี้กทบบรรพบทรทษของเราททนี้งหลาย แตต่
ทรงกระทคากทบเรา คคือเราททนี้งหลายผภข้มนชนวอิตอยภต่ทนที่นนที่ในวทนนนนี้ 4 พระเยโฮวาหร์ตรทสกทบทต่านททนี้งหลายทนที่
ภภเขานทนี้นจากทต่ามกลางเพลอิงหนข้าตต่อหนข้า 5 (ครทนี้งนทนี้นขข้าพเจข้ายคืนอยภต่ระหวต่างพระเยโฮวาหร์กทบทต่าน
ททนี้งหลาย เพคืที่อจะประกาศพระวจนะของพระเยโฮวาหร์แกต่ทต่านททนี้งหลาย เพราะทต่านททนี้งหลายกลทว
เพลอิง จถึงมอิไดข้ขถึนี้นไปบนภภเขา) พระองคร์ตรทสวต่า

ในฐานะเปป็นการเกรตทนนทาเขห้าสยลการกลลาวซทราบนัญญนัตตสตบประการ โมเสสกป็เลลาทวนสนัรนๆถถึง
ประวนัตตศาสตรรของชนชาตตอตสราเอลในการทททพระเจห้าไดห้ทรงกระททาพนันธสนัญญาหนถึทงก นับพวกเขาททท
ภยเขาซทนาย (โฮเรบ) พนันธสนัญญานนัรนไมลไดห้ถยกกระททากนับบรรพบรุรรุษของพวกเขา แตลกระททากนับคน
เหลลานนัรนทททยสืนอยยลตลอหนห้าเขาวนันนนัรน เขาเตสือนความจทาพวกเขาวลาพระเจห้าไดห้ตรนัสกนับพวกเขาหนห้าตลอ
หนห้าทททภยเขาซทนายและเขาไดห้ยสืนอยย ลระหวลางองครพระผยห้เปป็นเจห้ากนับพวกเขาในขณะนนัรนเพสืทอสลงตลอสตทงททท
พระเจห้าไดห้ตรนัสกนับพวกเขา



พบญ 5:6-21 ‘เราคคือพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเจข้า ผภข้ไดข้นคาเจข้าออกจากแผต่นดอิน
อนยอิปตร์ออกจากเรคือนทาส 7 อยต่ามนพระอคืที่นใดนอกเหนคือจากเรา 8 อยต่าทคารภปเคารพสลทกสคาหรทบตน
เปป็นรภปสอิที่งหนถึที่งสอิที่งใด ซถึที่งมนอยภต่ในฟข้าเบคืนี้องบน หรคือซถึที่งมนอยภต่ทนที่แผต่นดอินเบคืนี้องลต่าง หรคือซถึที่งมนอยภต่ในนคนี้าใตข้
แผต่นดอิน 9 อยต่ากราบไหวข้หรคือปรนนอิบทตอิรภปเหลต่านทนี้น เพราะเราคคือพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเจข้า 
เปป็นพระเจข้าทนที่หวงแหน ใหข้โทษเพราะความชทที่วชข้าของบอิดาตกทอดไปถถึงลภกหลานของผภข้ทนที่ชทงเรา
จนถถึงสามชทที่วสนที่ชทที่วอายทคน 10 แตต่แสดงความเมตตาตต่อคนทนที่รทกเรา และรทกษาบทญญทตอิของเรา จนถถึง
พทนชทที่วอายทคน 11 อยต่าออกพระนามพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเจข้าอยต่างไรข้ประโยชนร์ เพราะผภข้ทนที่ออก
พระนามพระองคร์อยต่างไรข้ประโยชนร์นทนี้น พระเยโฮวาหร์จะทรงถคือวต่าไมต่มนโทษกป็หามอิไดข้ 12 จงถคือวทน
สะบาโต ถคือเปป็นวทนบรอิสททธอิธิ์ ดทงทนที่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเจข้าทรงบทญชาไวข้แกต่เจข้า 13 จงทคาการ
งานททนี้งสอินี้นของเจข้าหกวทน 14 แตต่วทนทนที่เจป็ดนทนี้นเปป็นสะบาโตของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเจข้า ในวทน
นทนี้นอยต่ากระทคาการงานใดๆ ไมต่วต่าเจข้าเอง หรคือบทตรชาย บทตรสาวของเจข้า หรคือทาสทาสนของเจข้า 
หรคือวทวของเจข้า หรคือลาของเจข้า หรคือสทตวร์ใชข้งานของเจข้า หรคือแขกทนที่อาศทยอยภต่ในประตภเมคืองของเจข้า 
เพคืที่อทาสทาสนของเจข้าจะไดข้หยทดพทกอยต่างเจข้า 15 จงระลถึกวต่าเจข้าเคยเปป็นทาสอยภต่ในแผต่นดอินอนยอิปตร์ 
และพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเจข้าไดข้พาเจข้าออกมาจากทนที่นทที่นดข้วยพระหทตถร์อทนทรงฤทธอิธิ์ และดข้วย
พระกรทนที่เหยนยดออก เหตทฉะนนนี้พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเจข้าไดข้ทรงบทญชาใหข้เจข้ารทกษาวทนสะบาโต 
16 จงใหข้เกนยรตอิแกต่บอิดามารดาของเจข้า ดทงทนที่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเจข้าทรงบทญชาเจข้าไวข้ เพคืที่อเจข้า
จะมนชนวอิตยคืนนาน และเจข้าจะไปดนมาดนในแผต่นดอินซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเจข้าประทานใหข้แกต่
เจข้า 17 อยต่าฆต่าคน 18 อยต่าลต่วงประเวณนผทวเมนยเขา 19 อยต่าลทกทรทพยร์ 20 อยต่าเปป็นพยานเทป็จใสต่รข้าย
เพคืที่อนบข้าน 21 อยต่าอยากไดข้ภรรยาของเพคืที่อนบข้าน และอยต่าโลภครทวเรคือนของเพคืที่อนบข้าน คคือไรต่นา
ของเขา หรคือทาสทาสนของเขา หรคือวทว ลาของเขา หรคือสอิที่งใดๆซถึที่งเปป็นของของเพคืที่อนบข้าน’

โมเสสจถึงกลลาวซทราบนัญญนัตตสตบประการแกลชนชาตตอตสราเอลเปป็นครนัร งทททสอง ดยความเหป็นเกททยว
กนับเรสืทองนทร ไดห้ในหมายเหตรุสทาหรนับอพยพ 20:1-17 ดนังนนัรน พระราชบนัญญนัตตในรยปแบบยลอ นนัทนคสือ 
บนัญญนัตตสตบประการ จถึงถยกออกอทกครนัร ง นนัทนคสือ deuteros nomos หรสือการประทานพระราชบนัญญนัตต
เปป็นครนัร งทททสอง

พบญ 5:22-28 พระวจนะเหลต่านนนี้พระเยโฮวาหร์ไดข้ตรทสแกต่ชทมนทมชนททนี้งปวงของ
ทต่านทนที่ภภเขา ออกมาจากทต่ามกลางเพลอิง เมฆและความมคืดคลทข้มหนาทถึบ ดข้วยพระสทรเสนยงอทนดทง 
และมอิไดข้ทรงเพอิที่มเตอิมสอิที่งใดอนก และพระองคร์ทรงจารถึกไวข้บนแผต่นศอิลาสองแผต่นและประทานแกต่



ขข้าพเจข้า 23 ตต่อมาเมคืที่อทต่านททนี้งหลายไดข้ยอินพระสทรเสนยงออกมาจากทต่ามกลางความมคืดนทนี้น (ขณะ
เมคืที่อภภเขานทนี้นมนเพลอิงลทกอยภต่) ทต่านททนี้งหลายเขข้ามาใกลข้ขข้าพเจข้า คคือหทวหนข้าตระกภลของทต่านททนี้งหมด 
และพวกผภข้ใหญต่ของทต่าน 24 และทต่านททนี้งหลายกลต่าววต่า `ดภเถอิด พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเราไดข้
ทรงสคาแดงสงต่าราศนและความใหญต่ยอิที่งของพระองคร์ และเราไดข้ยอินพระสทรเสนยงของพระองคร์จาก
ทต่ามกลางเพลอิง ในวทนนนนี้เราไดข้เหป็นพระเจข้าตรทสกทบมนทษยร์ และมนทษยร์ยทงคงชนวอิตอยภต่ไดข้ 25 ฉะนทนี้น
บทดนนนี้เราททนี้งหลายจะตข้องตายเสนยทคาไม เพราะเพลอิงใหญต่ยอิที่งนนนี้จะเผาผลาญเรา ถข้าเราไดข้ยอินพระ
สทรเสนยงของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเราอนก เรากป็จะตข้องตาย 26 เพราะในบรรดามนทษยร์ททนี้งหลาย
ใครเลต่า ผภข้ไดข้ยอินพระสทรเสนยงของพระเจข้าผภข้ทรงพระชนมร์ ตรทสออกมาจากทต่ามกลางเพลอิงอยต่างทนที่
เราไดข้ยอินและยทงมนชนวอิตอยภต่ไดข้ 27 ทต่านจงเขข้าไปใกลข้ และฟทงททกสอิที่งซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเรา
ตรทส และนคาพระวจนะททนี้งสอินี้นทนที่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเราตรทสแกต่ทต่านนทนี้นมากลต่าวแกต่เราททนี้ง
หลาย และเราททนี้งหลายจะฟทงและกระทคาตาม' 28 เมคืที่อทต่านททนี้งหลายพภดกทบขข้าพเจข้านทนี้น พระเยโฮ
วาหร์ทรงสดทบเสนยงแหต่งถข้อยคคาของทต่านททนี้งหลาย และพระเยโฮวาหร์ตรทสกทบขข้าพเจข้าวต่า `เราไดข้ยอิน
เสนยงแหต่งถข้อยคคาของชนชาตอิซถึที่งเขาพภดกทบเจข้าแลข้ว สารพทดซถึที่งเขาพภดกทบเจข้าเชต่นนทนี้นกป็ดนอยภต่

โมเสสจถึงเตสือนความจทาชนชาตตอตสราเอลตลอไปถถึงเหตรุการณรเหลลานนัรนทททเกตดขถึรนหลนังจากการ
ออกบนัญญนัตตสตบประการในตอนแรกทททภยเขาซทนาย เขาเตสือนคนอตสราเอลใหห้ระลถึกวลาตทาแหนลงผยห้นทา
พวกเขาตกเปป็นของโมเสสดห้วยความเคารพและความนบนอบเมสืทอไดห้เหป็นการทรงสทาแดงอนันนลาตก
ตะลถึงของพระเจห้าแกลพวกเขา ดห้วยความตกตะลถึงและความเกรงกลนัว พวกเขาจถึงบอกโมเสสใหห้
กลนับขถึรนไปบนภยเขานนัรนและฟนังสลวนทททเหลสือของสตทงทททพระเจห้าจะตรนัสแกลพวกเขา (สลวนทททเหลสือของ
พระราชบนัญญนัตต) “และเราทนัรงหลายจะฟนังและกระททาตาม” โมเสสจถึงเตสือนความจทาพวกเขาวลาเมสืทอ
สททสตบปทกลอนพวกเขาในขณะนนัรนไดห้ตกลงตามนนัรน

พบญ 5:29 ตรงนทร โมเสสสอดแทรกความเหป็นหนถึทงของพระเจห้าซถึทงไมลไดห้ถยก
บนันทถึกไวห้ในหนนังสสืออพยพ นนั ทนคสือ โอ อยากใหข้มนจอิตใจเชต่นนนนี้อยภต่เสมอไปหนอ คคือทนที่จะยคาเกรงเรา
และรทกษาบทญญทตอิททนี้งสอินี้นของเรา เขาททนี้งหลายกป็จะสทขเจรอิญอยภต่ตลอดชทที่วลภกหลานของเขาเปป็นนอิตยร์ 
พระทนัยอนันเปททยมดห้วยความกรรุณาของพระเจห้าปรากฏใหห้เหป็น  เหตรุผลทททพระองครทรงยสืนกรานใหห้
เชสืทอฟนังพระราชบนัญญนัตตของพระองครกป็คสือ เพสืทอทททมนันจะเกตดผลดทตลอประชากรของพระองคร  
พระองครทรงทราบวลาหลนักการตลางๆทททถยกเสนอในพระวจนะของพระองครเปป็นไปเพสืทอผลดททททสรุด
สทาหรนับประชากรของพระองคร นอกจากนทร  นททเปป็นอทกครนัร งทททพระเจห้าทรงประกาศวลาความเชสืทอฟนัง



ของบตดามารดาจะนทาพระพรมาสยลบรุตรหลานของพวกเขา หลนักการนทรดทารงอยยลเปป็นนตตยร มนันยนังเปป็น
จรตงเหมสือนเดตมจนถถึงทรุกวนันนทร

พบญ 5:30-33 จงกลทบไปบอกแกต่เขาวต่า "เจข้าจงกลทบไปเตป็นทร์ของเจข้าททกคนเถอิด" 

31 แตต่ตทวเจข้าจงยคืนอยภต่ทนที่นนที่ใกลข้เรา และเราจะบอกขข้อบทญญทตอิและกฎเกณฑร์และคคาตทดสอินททนี้งสอินี้นแกต่
เจข้า ซถึที่งเจข้าจะตข้องสอนเขาททนี้งหลายเพคืที่อเขาททนี้งหลายจะกระทคาตามในแผต่นดอินซถึที่งเราใหข้เขายถึดครอง
นทนี้น' 32 เหตทฉะนทนี้นทต่านททนี้งหลายจงระวทงทนที่จะกระทคาดทงทนที่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลาย
ไดข้ทรงบทญชาไวข้นทนี้น ทต่านททนี้งหลายอยต่าหทนไปทางขวามคือหรคือทางซข้ายเลย 33 ทต่านจงดคาเนอินตาม
วอิถนทางททนี้งสอินี้นซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านไดข้ทรงบทญชาทต่านไวข้ เพคืที่อทต่านจะมนชนวอิตอยภต่และเพคืที่อ
ทต่านจะไปดนมาดน และมนชนวอิตยคืนนานอยภต่ในแผต่นดอินซถึที่งทต่านจะยถึดครองนทนี้น"

จากนนัรนโมเสสกป็เลลาทวนซทราถถึงเหตรุการณรตลางๆทททภยเขาซทนายและการทททเขากลนับขถึรนไปบน
ภยเขานนัรนเพสืทอรนับพระราชบนัญญนัตตสลวนทททเหลสือ จากนนัรนเขากป็เตสือนสตตชนชาตตอตสราเอลวลา “ทลานทนัรง
หลายจงระวนังทททจะกระททาดนังทททพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานทนัรงหลายไดห้ทรงบนัญชาไวห้นนัรน ทลานทนัรง
หลายอยลาหนันไปทางขวามสือหรสือทางซห้ายเลย” โมเสสกลลาวตลอไปวลา “ทลานจงดทาเนตนตามวตถททางทนัรง
สตรนซถึทงพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานไดห้ทรงบนัญชาทลานไวห้ เพสืทอทลานจะมทชทวตตอยยลและเพสืทอทลานจะ
ไปดทมาดท และมทชทวตตยสืนนานอยย ลในแผลนดตนซถึทงทลานจะยถึดครองนนัรน” อทกครนัขึ้งททที่โมเสสกลลาวซทราวลาการ
ถสือรนักษา การเชสืทอฟนัง และการประพฤตตตามพระวจนะของพระเจห้าจะนทามาซถึทงพระพร และแมห้แตล
อายรุยสืนนานในแผลนดตนนนัรนทททพวกเขากทาลนังจะเขห้าไปยถึดครอง

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 6: หลนังจากกลล่าวซลขึ้าพระราชบนัญญนัตติในรถูปแบบยล่อแลห้ว คสือ 
บนัญญนัตติสติบประการ พระราชบนัญญนัตติบทททที่ 6 กป็หนสุนใจคนอติสราเอลใหห้สนัที่งสอนและเชสืที่อฟนังพระราช
บนัญญนัตติ บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) การจถูงใจใหห้เชสืที่อฟนังในขห้อ 1-3; (2) การตนักเตสือนใหห้เชสืที่อฟนังในขห้อ 
4-5; (3) การสนัที่งสอนใหห้เชสืที่อฟนังในขห้อ 6-16 และ (4) การมอบคลาสนัที่งทนัที่วไปใหห้แกล่บสุตรหลานของ
พวกเขาในขห้อ 17-25

พบญ 6:1-3 "ตต่อไปนนนี้เปป็นพระบทญญทตอิ กฎเกณฑร์และคคาตทดสอินซถึที่งพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่านททนี้งหลายทรงบทญชาใหข้สอนทต่าน เพคืที่อทต่านททนี้งหลายจะไดข้กระทคาตามในแผต่นดอิน
ซถึที่งทต่านจะขข้ามไปยถึดครองนทนี้น 2 เพคืที่อวต่าพวกทต่านจะไดข้ยคาเกรงพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านโดย



รทกษากฎเกณฑร์และพระบทญญทตอิของพระองคร์ททนี้งสอินี้น ซถึที่งขข้าพเจข้าบทญชาทต่าน ททนี้งตทวทต่านและลภก
หลานของทต่าน ตลอดวทนคคืนแหต่งชนวอิตของทต่านเพคืที่อวต่าวทนคคืนของพวกทต่านจะไดข้ยคืนยาว 3 โอ คน
ออิสราเอลททนี้งหลาย เหตทฉะนทนี้นขอจงฟทง และจงระวทงทนที่จะกระทคาตามเพคืที่อพวกทต่านจะไปดนมาดน 
และเพคืที่อทต่านททนี้งหลายจะทวนมากยอิที่งนทกในแผต่นดอินทนที่มนนคนี้านมและนคนี้าผถึนี้งไหลบรอิบภรณร์ ดทงทนที่พระเยโฮ
วาหร์พระเจข้าแหต่งบรรพบทรทษของทต่านไดข้ทรงสทญญากทบทต่าน

นททเปป็นบทนทาสยล ‘เชมา’ อนันยตทงใหญลดนังทททพวกยตวเรทยกบทนทรของหนนังสสือพระราชบนัญญนัตต 
นอกจากบนัญญนัตตสตบประการทททถยกกลลาวซทราในบทกลอนหนห้าแลห้ว บนัดนทร โมเสสเสรตม “พระบนัญญนัตต กฎ
เกณฑรและคทาตนัดสตน” เพตทมเตตมเขห้าไปสทาหรนับคนอตสราเอลเพสืทอทททพวกเขา (1) “จะไดห้กระททาตาม” 
ในแผลนดตนนนัรนทททพวกเขากทาลนังจะเขห้าไปยถึดครองเปป็นกรรมสตทธตธ  (2) พวกเขาจะไดห้ “ยทาเกรงพระเย
โฮวาหร” และ (3) พวกเขาจะไดห้ “รนักษากฎเกณฑรและพระบนัญญนัตตของพระองครทนัรงสตรน” พระ
บนัญญนัตตเหลลานทร จะตห้องถยกกทาชนับแกลคนเหลลานนัรนทททไดห้ยตน บรุตรของพวกเขาและหลานของพวกเขา 
“ตลอดวนันคสืนแหลงชทวตตของทลาน”

นอกจากนทร  พระเจห้ากป็ทรงสนัญญาผลานทางโมเสสวลาวนันคสืนของพวกเขาจะยสืนยาวหากพวก
เขายอมเชสืทอฟนัง โมเสสจถึงก ทาชนับคนอตสราเอลใหห้ฟนัง “และจงระวนังทททจะกระททาตามเพสืทอพวกทลานจะ
ไปดทมาดท และเพสืทอทลานทนัรงหลายจะทวทมากยตทงนนักในแผลนดตนทททมทนทร านมและนทราผถึรงไหลบรตบยรณร ดนังททท
พระเยโฮวาหรพระเจห้าแหลงบรรพบรุรรุษของทลานไดห้ทรงสนัญญากนับทลาน” อทกครนัร งทททหลนักการทททสทาคนัญ
กวลากป็คสือวลาพระเจห้าจะทรงอวยพรประชากรของพระองครสทาหรนับการเชสืทอฟนังพระวจนะของ
พระองคร

พบญ 6:4-5 โอ คนออิสราเอล จงฟทงเถอิด พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเราททนี้งหลาย
เปป็นพระเยโฮวาหร์เดนยว 5 พวกทต่านจงรทกพระเยโฮวาหร์ผภข้เปป็นพระเจข้าของทต่าน ดข้วยสทดจอิตสทดใจ
ของทต่าน และดข้วยสอินี้นสทดกคาลทงของทต่าน

เนสืรอหาสลวนนทร เปป็นทททรยห้จนักทลามกลางพวกยตวทททเครลงบนัญญนัตตจนทรุกวนันนทร ในชสืทอ ‘เชมา’ ซถึทงเปป็น
คทาแรก จงฟทงเถอิด ซถึทงพวกเขาทลองสองครนัร งตลอวนัน คสือ ตอนเชห้าและตอนเยป็น รากฐานของการเชสืทอ
ในพระเจห้าองครเดทยวของศาสนายตวมทหลนักอยย ลตรงนทร  นนัทนคสือ “โอ คนอตสราเอล จงฟนังเถตด พระเยโฮ
วาหรพระเจห้าของเราทนัรงหลายเปป็นพระเยโฮวาหรเดทยว” ความจรตงขห้อนทร เมสืทอถยกซถึมซนับเขห้าไปกป็จะเปป็น
ยาแกห้สทาหรนับการนนับถสือพระหลายองครและการไหวห้รยปเคารพ แมห้วลาการสสืทอความหมายวลามท



พระเจห้าองครเดทยวปรากฏชนัดเจน แตลในระดนับทททลถึกกวลากป็คสือความจรตงทททวลามทความเปป็นอนันหนถึทงอนัน
เดทยวกนันอยยลภายในสภาพของพระเจห้า แมห้แตลขห้อพระคนัมภทรรในพระคนัมภทรรเดตมกป็สสืทอเรสืทองตรทเอกานรุ
ภาพอยลางชนัดเจน ในทททนทรความเปป็นอนันหนถึทงอนันเดทยวกนันของมนันถยกกลลาวชนัดเจน

ประชากรของพระเจห้าจนทรุกวนันนทร จถึงถยกบนัญชาใหห้ “รนักพระเยโฮวาหรผยห้เปป็นพระเจห้าของทลาน
ดห้วยสรุดจตตสรุดใจของทลาน และดห้วยสตรนสรุดกทาลนังของทลาน” นททสสืทอถถึงองครประกอบสามประการของ
มนรุษยร นนัทนคสือ รลางกาย จตตใจ และจตตวตญญาณ ใจมนรุษยรนนัรนเปป็นทททตนัรงของจตตวตญญาณของเรา จตตใจ
ของเราเปป็นทททตนัรงของความคตดของเรา และกทาลนังของเรากป็อาศนัยอยยลในรลางกายของเรา กลลาวอทกนนัย
หนถึทง เราและคนอตสราเอลถยกก ทาชนับใหห้รนักองครพระผยห้เปป็นเจห้าดห้วยหมดทนัรงตนัวตนของเรา นททถยกยสืนยนัน
โดยพระเยซยในมนัทธตว 22:37

พบญ 6:6-9 และจงใหข้ถข้อยคคาทนที่ขข้าพเจข้าบทญชาพวกทต่านในวทนนนนี้อยภต่ในใจของ
ทต่าน 7 และพวกทต่านจงอทตสต่าหร์สอนถข้อยคคาเหลต่านนนี้แกต่ลภกหลานของทต่าน เมคืที่อทต่านนทที่งอยภต่ในเรคือน 
เดอินอยภต่ตามทาง และนอนลงหรคือลทกขถึนี้น จงพภดถถึงถข้อยคคานนนี้ 8 จงเอาถข้อยคคาเหลต่านนนี้พทนไวข้ทนที่มคือของ
ทต่านเปป็นหมายสคาคทญ และจงเปป็นดทงเครคืที่องหมายระหวต่างนทยนร์ตาของทต่าน 9 และเขนยนไวข้ทนที่เสา
ประตภเรคือน และทนที่ประตภของทต่าน

นอกจากนทร  พระเจห้ากป็ทรงบนัญชาผลานทางโมเสสวลา “จงใหห้ถห้อยคทาทททขห้าพเจห้าบนัญชาพวกทลาน
ในวนันนทรอยยลในใจของทลาน” พระเจห้าทรงบนัญชาเราใหห้ซลอนถห้อยคลาของพระองครไวห้ในใจของเรา นทท
สสืทอถถึงสตทงทททเปป็นมากกวลาแคลการทลองจทาแบบทสืทอๆ มนันสสืทอถถึงการททาใหห้จตตใจของเรานนัรนชรุลมโชกไป
ดห้วยถห้อยคทา (ทนัรงหลาย) ของพระเจห้าจนมนันซถึมลงไปถถึงใจเราซถึทงเปป็นทททๆมทการตนัดสตนใจตลางๆของ
ชทวตต จงสนังเกตการเนห้นเรสืทองถห้อยคลาของพระเจห้า พระวจนะของพระเจห้าไดห้รนับการดลใจในดห้าน
ถห้อยคทาซถึทงสสืทอถถึงการถยกเกป็บรนักษาไวห้ในดห้านถห้อยคลา

นอกจากนทร  พวกเขาและหมายรวมถถึงพวกเราดห้วยกป็ไดห้รนับบนัญชาใหห้ “อรุตสลาหรสอนถห้อยคทา
เหลลานทร แกลลยกหลานของทลาน” นททตห้องถยกกระททาโดยใชห้หกวตธท (1) “พวกทลานจงอรุตสลาหรสอนถห้อยคทา
เหลลานทร แกลลยกหลานของทลาน เมสืทอทลานนนัทงอยยลในเรสือน” บางททการประชรุมรยปแบบพสืรนฐานทททสรุด
สทาหรนับการททาเชลนนนัรนกป็คสือ เมสืทอทนัรงครอบครนัวนนัทงลงรนับประทานอาหารพรห้อมหนห้าก นันอยลางนห้อยวนัน
ละมสืรอ เมสืทอนนัรนเรากป็ถยกกทาชนับใหห้พยดครุยเกททยวกนับถห้อยคลาตล่างๆของพระเจห้า (2) ในแบบเดทยวกนัน เราไดห้
รนับบนัญชาใหห้พยดครุยเกททยวกนับถห้อยคลาตล่างๆของพระเจห้า เมสืทอเรา “เดตนอยยลตามทาง” หรสืออทกนนัยหนถึทงคสือ 



เมสืทอเราเดตนทาง (3) นอกจากนทร  เราในฐานะพลอแมลกป็ไดห้รนับบนัญชาใหห้สนัทงสอนถห้อยคลาตล่างๆของ
พระเจห้า เมสืทอเรา “นอนลง” (เวลาเขห้านอน) และ (4) เมสืทอเรา “ลรุกขถึรน” (ในตอนเชห้า) เราควร
หมายเหตรุไวห้วลาโมเสสพยดถถึงถห้อยคทาตลางๆ (พหยพจนร) ของพระเจห้าซทร าแลห้วซทราอทก การดลใจดห้าน
ถห้อยคทาจถึงถยกสสืทอถถึงอยลางชนัดเจน

นอกจากนทร  พระเจห้ากป็ทรงบนัญชาผลานทางโมเสสวลาคนอตสราเอลจะตห้อง (5) “เอาถห้อยคทา
เหลลานทรพนันไวห้ทททมสือของทลานเปป็นหมายสทาคนัญ และจงเปป็นดนังเครสืทองหมายระหวลางนนัยนรตาของทลาน” 
บางททความหมายทททชนัดเจนกวลากป็คสือ การทททคนๆหนถึทงเอาดห้ายผยกนตรวไวห้เพสืทอเปป็นเครสืทองเตสือนใจเขาใหห้
ททาอะไรบางอยลาง พระวจนะของพระเจห้าจะตห้องเปป็นเหมสือนเครสืทองเตสือนใจเราตลอดเวลา

พวกยตวตทความคทาสนัทงนทร แบบตรงตนัวและผยกพระคนัมภทรรตอนเลป็กๆไวห้ซถึทงรวมถถึงขห้อนทรดห้วยไวห้ททท
หลนังมสือขห้างซห้ายของพวกเขา (หรสือแขนซห้ายใกลห้หนัวใจของพวกเขา) รวมถถึงในกลลองเลป็กๆบนหนห้า
ผากของพวกเขาดห้วย กลนักพระธรรมเหลลานทรตามทททคนรยห้จนักถยกใชห้ในสมนัยของพระเยซยและโดยพวก
ยตวเครลงจนัดแมห้กระทนั ทงในปนัจจรุบนัน อาจเปป็นไดห้วลาพระเจห้าทรงสสืทอความหมายในเชตงสนัญลนักษณร นนั ทนคสือ
ทททจะใหห้พระวจนะของพระเจห้าอยยลใกลห้มสือและใกลห้ใจของเราเสมอมากกวลาทททจะผยกมนันไวห้ทททมสือหรสือ
ทททศทรษะของเรา

สรุดทห้ายคนอตสราเอลจะตห้อง (6) “เขทยนไวห้ทททเสาประตยเรสือน และทททประตยของทลาน” แผลน
ปห้ายจารถึกขห้อพระคนัมภทรรจะตห้องถยกตตดไวห้บนก ทาแพงและทางเขห้าประตยบห้านของคนทททดทาเนตนตามทาง
ของพระเจห้า

พบญ 6:10-12 เมคืที่อพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของพวกทต่านจะพาทต่านมาถถึงแผต่นดอินซถึที่ง
พระองคร์ทรงปฏอิญาณไวข้กทบบรรพบทรทษของทต่าน คคือแกต่อทบราฮทม ออิสอทค และยาโคบ วต่าจะใหข้แกต่
ทต่าน มนหทวเมคืองใหญต่โตและดนซถึที่งทต่านไมต่ไดข้สรข้าง 11 และเรคือนทนที่มนของดนเตป็ม ซถึที่งพวกทต่านมอิไดข้
สะสมไวข้ และบต่อขทงนคนี้า ทนที่ทต่านมอิไดข้ขทด และสวนองทต่นกทบตข้นมะกอกเทศ ซถึที่งทต่านมอิไดข้ปลภกไวข้ และ
เมคืที่อทต่านไดข้รทบประทานกป็ออิที่มหนคา 12 แลข้วจงระวทงกลทววต่าพวกทต่านจะลคืมพระเยโฮวาหร์ผภข้ทรงพา
ทต่านออกจากแผต่นดอินอนยอิปตร์ออกจากเรคือนทาสนทนี้น

โมเสสเตสือนคนอตสราเอลตลอไปวลาหลนังจากทททพระเจห้าไดห้ทรงนทาพวกเขาเขห้าไปในแผลนดตน
นนัรนทททพระองครไดห้ทรงสนัญญากนับพวกเขาแลห้ว และประทานเมสืองและบห้านเตป็มไปดห้วยของดทๆ เชลน 



สวนผนักและสวนผลไมห้ พวกเขาจะตห้อง “ระวนังกลนัววลาพวกทลานจะลสืมพระเยโฮวาหรผยห้ทรงพาทลาน
ออกจากแผลนดตนอทยตปตร”

พบญ 6:13-19 พวกทต่านจงยคาเกรงพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ทต่านจง
ปรนนอิบทตอิพระองคร์ และปฏอิญาณโดยออกพระนามของพระองคร์ 14 ทต่านททนี้งหลายอยต่าตอิดตามพระ
อคืที่น ซถึที่งเปป็นพระของชนชาตอิททนี้งหลายทนที่อยภต่ลข้อมรอบทต่าน 15 (เพราะวต่าพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของ
พวกทต่าน ผภข้ทรงสถอิตทต่ามกลางทต่าน เปป็นพระเจข้าหวงแหน) กลทววต่าพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของพวก
ทต่านจะทรงพอิโรธตต่อทต่าน และทคาลายทต่านเสนยจากพคืนี้นแผต่นดอินโลก 16 อยต่าทดลองพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่านททนี้งหลาย ดทงทนที่ไดข้ทดลองพระองคร์ทนที่มทสสาหร์ 17 ทต่านททนี้งหลายจงอทตสต่าหร์รทกษา
พระบทญญทตอิของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน และพระโอวาทของพระองคร์และกฎเกณฑร์ของ
พระองคร์ ซถึที่งพระองคร์ทรงบทญชาทต่านไวข้ 18 พวกทต่านจงกระทคาสอิที่งทนที่ถภกตข้องและทนที่ประเสรอิฐในสาย
พระเนตรพระเยโฮวาหร์ เพคืที่อพวกทต่านจะมนสวทสดอิภาพ และเพคืที่อทต่านจะไดข้เขข้าไปครอบครองแผต่น
ดอินทนที่ดนซถึที่งพระเยโฮวาหร์ทรงปฏอิญาณไวข้กทบบรรพบทรทษของทต่าน 19 โดยขทบไลต่ศทตรภททนี้งสอินี้นของทต่าน
ออกไปใหข้พข้นหนข้าพวกทต่าน ดทงทนที่พระเยโฮวาหร์ทรงบทญชาไวข้

โมเสสออกคทาสนัทงทนั ทวไปซถึทงมทลนักษณะฝลายวตญญาณหลายประการแกลชนชาตตอตสราเอลขณะ
ทททพวกเขากทาลนังจะเขห้าไปในแผลนดตนนนัรน (1) พวกเขาจะตห้องยทาเกรงพระเยโฮวาหรพระเจห้าของพวก
เขา (2) และปรนนตบนัตตพระองคร และ (3) ปฏตญาณโดยออกพระนามของพระองคร อยลางหลนังนทร
หมายถถึงการกลลาวคทาปฏตญาณอยลางเปป็นทางการเชลนทททเรากระททากนันสมนัยนทร ในศาลพตจารณาคดท พวก
เขาจถึงถยกกทาชนับใหห้ปฏตญาณโดยออกพระนามอนันบรตสรุทธตธ ของพระองครเทลานนัรนและไมลออกชสืทอพระ
อสืทน ดห้วยเหตรุนทร  (4) พวกเขาถยกสนัทงหห้ามมตใหห้ตตดตามพระอสืทน โมเสสเตสือนความจทาพวกเขาวลาองครพระ
ผยห้เปป็นเจห้าทรงหวงแหนและพวกเขาตห้องระวนังตนัวเกรงวลาพระพตโรธของพระองครจะพลรุลงขถึรนตลอพวก
เขาและนทาความพตนาศมาสยลตนัวพวกเขาเอง

(5) คนอตสราเอลถยกกทาชนับเพตทมเตตมวลา “อยลาทดลองพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานทนัรงหลาย 
ดนังทททไดห้ทดลองพระองครทททมนัสสาหร” ซถึทงเปป็นอทกชสืทอของนทราแหลงเมรทบาหร ดนังทททระบรุไวห้ในอพยพ 17:7 
ทททนนัทนพวกเขาสงสนัยความสามารถของพระเจห้าทททจะเลทรยงดย (6) โมเสสจถึงบนัญชาพวกเขาวลา “ทลานทนัรง
หลายจงอรุตสลาหรรนักษาพระบนัญญนัตตของพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน และพระโอวาทของ
พระองครและกฎเกณฑรของพระองคร ซถึทงพระองครทรงบนัญชาทลานไวห้” ทททนลาสนใจกป็คสือวลา วลทจง



อทตสต่าหร์รทกษามทความหมายตรงตนัววลา ‘จงระวนังทททจะระวนัง’ กลลาวอทกนนัยหนถึทง พวกเขาจะตห้องระมนัด
ระวนังมากๆทททจะกระททาทรุกสตทงทททพระเจห้าไดห้ทรงบนัญชาไวห้แลห้ว

(7) สรรุปกป็คสือ คนอตสราเอลไดห้รนับบนัญชาวลา “จงกระททาสตทงทททถยกตห้องและทททประเสรตฐในสาย
พระเนตรพระเยโฮวาหร” อทกครนัร งทททพระสนัญญาทททมทเงสืทอนไขนทรกป็คสือ “เพสืทอพวกทลานจะมทสวนัสดตภาพ” 
และเพสืทอทททพวกเขาจะไดห้ครอบครองและก ทาราบแผลนดตนนนัรน ความเชสืทอฟนังเปป็นกรุญแจสยลพระพรของ
พระเจห้า

พบญ 6:20-23 เมคืที่อเวลาตต่อไปบทตรชายของทต่านจะถามทต่านวต่า `พระโอวาท กฎ
เกณฑร์และคคาตทดสอินซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเราททนี้งหลาย ไดข้บทญชาทต่านททนี้งหลายไวข้นทนี้นมน
ความหมายวต่ากระไร' 21 แลข้วทต่านจะตอบบทตรชายของทต่านวต่า `เราเปป็นทาสของฟาโรหร์อยภต่ใน
อนยอิปตร์ และพระเยโฮวาหร์ไดข้ทรงพาเราออกมาจากอนยอิปตร์ดข้วยพระหทตถร์อทนทรงฤทธอิธิ์ 22 และพระเย
โฮวาหร์ทรงสคาแดงหมายสคาคทญและการมหทศจรรยร์ททนี้งทนที่ใหญต่โตและทนที่รข้ายเหนคืออนยอิปตร์และเหนคือ
ฟาโรหร์ ตลอดจนททนี้งราชวงศร์ของทต่าน ตต่อหนข้าตต่อตาเราททนี้งหลาย 23 แลข้วพระองคร์ไดข้ทรงพาเรา
ออกมาจากทนที่นทที่น เพคืที่อจะทรงนคาเราเขข้าไปในแผต่นดอิน ซถึที่งพระองคร์ทรงปฏอิญาณวต่าจะประทานแกต่
บรรพบทรทษของเรา และประทานแผต่นดอินนทนี้นแกต่เรา

เพสืทอตอบคทาถามในอนาคตของพวกลยกหลานเกททยวกนับความหมายของกฎเกณฑรเหลลานทร  
โมเสสกป็สนัทงคนอตสราเอลใหห้เลลาซทร าวลาพระเจห้าไดห้ทรงชลวยพวกเขาใหห้พห้นอยลางนลาอนัศจรรยรอยลางไร
และทรงพาพวกเขามาอยยลในแผลนดตนนนัรนทททพระองครไดห้ทรงสนัญญาแกลพวกเขาแลห้ว

พบญ 6:24-25 พระเยโฮวาหร์ทรงบทญชาใหข้เรากระทคาตามกฎเกณฑร์เหลต่านนนี้ททนี้งสอินี้น 
คคือใหข้ยคาเกรงพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเรา เพคืที่อเปป็นผลดนแกต่เราเสมอ เพคืที่อพระองคร์จะทรงรทกษา
ชนวอิตของเราไวข้ใหข้คงอยภต่ ดทงททกวทนนนนี้ 25 ถข้าเราททนี้งหลายจะระวทงทนที่จะกระทคาตามพระบทญญทตอิททนี้งสอินี้น
นนนี้ตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเรา ดทงทนที่พระองคร์ทรงบทญชาเราไวข้ กป็จะเปป็นความชอบ
ธรรมแกต่เราททนี้งหลาย'"

กลลาวอยลางเจาะจงกป็คสือ คนอตสราเอลจะตห้องสนัทงสอนบรุตรหลานของพวกเขาวลา “พระเยโฮ
วาหรทรงบนัญชาใหห้เรากระททาตามกฎเกณฑรเหลลานทรทนัรงสตรน คสือใหห้ยทาเกรงพระเยโฮวาหรพระเจห้าของ
เรา เพสืทอเปป็นผลดทแกลเราเสมอ เพสืทอพระองครจะทรงรนักษาชทวตตของเราไวห้ใหห้คงอยย ล ดนังทรุกวนันนทร ” อทก



ครนัร งทททการเชสืทอฟนังพระวจนะของพระเจห้าทนัรงในสมนัยนนัรนและในปนัจจรุบนันลห้วนเปป็นไปเพสืทอสวนัสดตภาพ
ของเราเสมอไป

ขห้อสรุดทห้ายอาจถยกเขห้าใจผตดเพราะคทาสอนของพระคนัมภทรรใหมลเรสืทองความชอบธรรมทททถยกยก
ใหห้ อยลางไรกป็ตาม ความชอบธรรมในทางปฏตบนัตตก ทาลนังถยกพยดถถึงมากกวลา กลลาวอทกนนัยหนถึทง สตทงททท
โมเสสสอนกป็คสือวลาเมสืทอประชากรของพระเจห้า “ระวนังทททจะกระททาตามพระบนัญญนัตตทนัรงสตรนนทรตลอพระ
พนักตรรพระเยโฮวาหร” มนันกป็กลายเปป็นความชอบธรรม อยลางหลนังนทร ไมลไดห้หมายถถึงความรอดหรสือ
การถยกททาใหห้เปป็นผยห้ชอบธรรม แตลมนันหมายถถึงอรุปนตสนัยอนันชอบธรรมในแตลละวนันมากกวลา

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 7: คลาสนัที่งตล่างๆกล่อนททที่ชนชาตติอติสราเอลเขห้าไปในแผล่นดตินนนัขึ้น
มทอยถูล่ตล่อไป ความสลาคนัญถถูกเนห้นททที่การเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจห้าเหมสือนเดติม บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้
ดนังนทขึ้ (1) การหห้ามมติใหห้ตติดตล่อสนัมพนันธห์กนับคนคานาอนันในขห้อ 1-11 และ (2) พระสนัญญาตล่างๆถถูก
มอบไวห้หากคนอติสราเอลยนังเชสืที่อฟนังพระเจห้าของตนตล่อไปในขห้อ 12-26

พบญ 7:1-2 "เมคืที่อพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลายจะทรงพาทต่านเขข้าใน
แผต่นดอินซถึที่งทต่านททนี้งหลายกคาลทงจะเขข้ายถึดครอง และกวาดไลต่ประชาชาตอิหลายชาตอิใหข้ออกไปพข้น
หนข้าทต่าน คคือคนฮอิตไทตร์ คนเกอรร์กาชน คนอาโมไรตร์ คนคานาอทน คนเปรอิสซน คนฮนไวตร์ และคนเย
บทส เปป็นเจป็ดประชาชาตอิซถึที่งใหญต่โตกวต่าและมนกคาลทงมากกวต่าทต่าน 2 และเมคืที่อพระเยโฮวาหร์พระเจข้า
ของทต่านจะทรงมอบเขาททนี้งหลายไวข้ตต่อหนข้าทต่าน พวกทต่านจะตข้องตนเขาใหข้พต่ายแพข้ไปนทนี้น และ
ทคาลายเขาใหข้สอินี้นทนเดนยว อยต่าไดข้กระทคาพทนธสทญญาใดๆกทบเขาเลยและอยต่ามนความเมตตาตต่อเขาดข้วย

พระเจห้าทรงกทาชนับคนอตสราเอลอยลางแขป็งแรงผลานทางโมเสสวลาเมสืทอพวกเขาเขห้าไปในแผลน
ดตนนนัรนแลห้ว พวกเขาตห้องขนับไลลชนชาตตคานาอนันทนัรงหลายออกไป พวกเขาตห้อง “ตทเขาใหห้พลายแพห้ไป
นนัรน และททาลายเขาใหห้สตรนททเดทยว อยลาไดห้กระททาพนันธสนัญญาใดๆกนับเขาเลยและอยลามทความเมตตา
ตลอเขาดห้วย” คนอตสราเอลจถึงไดห้รนับคทาสนัทงใหห้ไมลเพทยงททาลายผยห้อาศนัยทททชนั ทวรห้ายและไมลนนับถสือพระเจห้า
เหลลานนัรนเทลานนัรน  แตลพวกเขาตห้องไมลททาสนัญญาสนันตตภาพกนับคนเหลลานนัรนและไมลแสดงความเมตตา
ตลอคนเหลลานนัรนเลยดห้วย เหตรุผลทททตห้องแสดงความเขห้มงวดขนาดนนัรนกป็งลายนตดเดทยว  คนคานาอนันไมล
เพทยงตห้องถยกขนับไลลออกไปเพสืทอทททคนอตสราเอลจะเขห้าไปยถึดครองแผลนดตนททททรงสนัญญาไวห้เมสืทอนานมา



แลห้วเทลานนัรน แตลพระเจห้าจะทรงใชห้คนอตสราเอลเพสืทอพตพากษาคนเหลลานนัรนเพราะความชนั ทวชห้าของพวก
เขาดห้วย คนคานาอนันไดห้หลงระเรตงไปกนับความวตปรตตทางเพศและความโสมมฝลายศทลธรรม

พบญ 7:3-4 พวกทต่านอยต่าทคาการแตต่งงานกทบพวกเขา อยต่ายกบทตรสาวของทต่าน
ใหข้แกต่บทตรชายของเขา หรคือรทบบทตรสาวของเขามาใหข้แกต่บทตรชายของทต่าน 4 เพราะวต่าพวกเขาจะ
ทคาใหข้บทตรชายของพวกเจข้าหทนเหไปจากการตอิดตามเรา ไปปฏอิบทตอิพระอคืที่นๆ พระเยโฮวาหร์จะทรง
พระพอิโรธตต่อทต่านททนี้งหลายและจะทรงทคาลายทต่านเสนยโดยเรป็ว

ในแบบเดทยวกนัน คนอตสราเอลถยกสนัทงหห้ามมตใหห้อนรุญาตใหห้ลยกหลานของตนแตลงงานกนับลยก
หลานของคนคานาอนัน การเททยมแอกเชลนนนัรนจะททาใหห้คนรรุลนหลนังๆของชนชาตตอตสราเอลหนันไป
จากการปรนนตบนัตตองครพระผยห้เปป็นเจห้า พระเจห้าทรงเตสือนใหห้ระวนังพระพตโรธของพระองครหากการ
เททยมแอกดนังกลลาวเกตดขถึรน

พบญ 7:5-6 แตต่จงกระทคาแกต่เขาททนี้งหลายอยต่างนนนี้ ทต่านททนี้งหลายจงทคาลายแทต่น
บภชาของเขาเสนย และหทกทคาลายเสาศทกดอิธิ์สอิทธอิธิ์ของเขาเสนย จงโคต่นเสารภปเคารพของเขาลงเสนย และ
เผารภปเคารพแกะสลทกของเขาเสนยดข้วยไฟ 6 เพราะวต่าพวกทต่านเปป็นชนชาตอิบรอิสททธอิธิ์สคาหรทบพระเย
โฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านทรงเลคือกทต่านออกจากชนชาตอิททนี้งหลายทนที่
อยภต่บนพคืนี้นโลก ใหข้มาเปป็นชนชาตอิในกรรมสอิทธอิธิ์ของพระองคร์

คนอตสราเอลยนังถยกสนัทงอทกใหห้ททาลายรยปเคารพของคนไมลเชสืทอพระเจห้าทรุกรยปแบบทททพวกเขา
พบเจอในแผลนดตนนนัรนและเผาพวกมนันเสทย เหตรุผลนละหรสือ “เพราะวลาพวกทลานเปป็นชนชาตตบรตสรุทธตธ
สทาหรนับพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน” พระเจห้าไดห้ทรงเลสือกพวกเขาเพสืทอเปป็นชนชาตตพตเศษของ
พระองครเองเหนสือชนชาตตอสืทนๆทนัรงหมด วตธทหนถึทงทททนทาไปสยลความบรตสรุทธตธ ในทางปฏตบนัตตกป็คสือ การแยก
ออกจากโลกซถึทงถยกสอนอยลางชนัดเจนตรงนทร

พบญ 7:7-8 ทนที่พระเยโฮวาหร์ทรงรทกและทรงเลคือกทต่านททนี้งหลายนทนี้น มอิใชต่เพราะ
ทต่านททนี้งหลายมนจคานวนมากกวต่าประชาชนชาตอิอคืที่น ดข้วยวต่าในบรรดาชนชาตอิททนี้งหลาย ทต่านเปป็น
จคานวนนข้อยทนที่สทด 8 แตต่เพราะพระเยโฮวาหร์ทรงรทกทต่านททนี้งหลาย และพระองคร์ทรงรทกษาคคา
ปฏอิญาณซถึที่งพระองคร์ทรงปฏอิญาณไวข้กทบบรรพบทรทษของทต่านททนี้งหลาย พระเยโฮวาหร์จถึงทรงพา
ทต่านททนี้งหลายออกมาดข้วยพระหทตถร์อทนทรงฤทธอิธิ์ และทรงไถต่ทต่านททนี้งหลายใหข้พข้นจากเรคือนทาส จาก
หทตถร์ฟาโรหร์กษทตรอิยร์อนยอิปตร์



พระเจห้าทรงเตสือนความจทาคนอตสราเอลถถึงหลนักเกณฑรทททพระองครไดห้ทรงเลสือกพวกเขา มนัน
ไมลใชลเพราะครุณความดทของพวกเขาเลย พวกเขาเปป็นชนชาตตเลป็กๆทททไมลมทใครรยห้จนักตอนทททพระเจห้า
ดห้วยพระครุณทรงเลสือกอนับราฮนัมและครอบครนัวของเขา แตลมนันเปป็นเพราะความรนักอนันยตทงใหญลของ
พระองครททททรงมทตลอพวกเขาและบรรพบรุรรุษของพวกเขา พระองครจถึงทรงไถลพวกเขาออกจากโลก
ในอทยตปตร ภาพเหมสือนของพระครุณของพระเจห้าททททรงมทตลอเราผยห้เปป็นครตสเตทยนคนตลางชาตตทรุกวนันนทรกป็
ปรากฏชนัดเจนเหลสือเกตน

พบญ 7:9-11 เหตทฉะนนนี้พถึงทราบเถอิดวต่า พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของพวกทต่านเปป็น
พระเจข้า เปป็นพระเจข้าสทตยร์ซคืที่อ ผภข้ทรงรทกษาพทนธสทญญาและความเมตตาตต่อบรรดาผภข้ทนที่รทกพระองคร์
และรทกษาพระบทญญทตอิของพระองคร์ถถึงพทนชทที่วอายทคน 10 และทรงตอบแทนผภข้ทนที่เกลนยดชทงพระองคร์
ตต่อหนข้าตทวเขาเองดข้วยทรงทคาลายเขาเสนย พระองคร์จะไมต่ทรงลดหยต่อนโทษผภข้ทนที่เกลนยดชทงพระองคร์ 
พระองคร์จะทรงตอบแทนตต่อหนข้าตทวเขาเอง 11 เหตทฉะนนนี้พวกทต่านจงระวทงทนที่จะกระทคาตามพระ
บทญญทตอิ กฎเกณฑร์ และคคาตทดสอินซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้บทญชาทต่านในวทนนนนี้

องครพระผยห้เปป็นเจห้าจถึงทรงเตสือนความจทาคนอตสราเอลผลานทางโมเสสวลา “พระเยโฮวาหร
พระเจห้าของพวกทลานเปป็นพระเจห้า เปป็นพระเจห้าสนัตยรซสืทอ ผยห้ทรงรนักษาพนันธสนัญญาและความเมตตาตลอ
บรรดาผยห้ทททรนักพระองครและรนักษาพระบนัญญนัตตของพระองครถถึงพนันชนั ทวอายรุคน”

วลททททกลลาวถถึงการรนักษาพนันธสนัญญาและความเมตตาของพระองครถถึงพนันชนั ทวอายรุคนนลาจะ
หมายถถึงอนับราฮนัมผยห้ซถึทงรนักพระเจห้าและรนักษาบนัญญนัตตตลางๆของพระองครจรตงๆ วลททททกลลาวถถึงพนันชนั ทว
อายรุคนอาจเปป็นอรุปไมยหมายถถึง ‘เปป็นนตตยร’ แนลนอนวลานนัทนเปป็นบรตบทของการทททพระเจห้าทรงเลสือก
คนอตสราเอลในอนับราฮนัมเพสืทอเปป็นประชากรของพระองคร

คทาเตสือนทททวลาพระองคร “ทรงตอบแทนผยห้ทททเกลทยดชนังพระองครตลอหนห้าเขาเองดห้วยทรงททาลาย
เขาเสทย” และไมลทรงเพลามสือตลอพวกเขาเลยกป็ตรงขห้ามอยลางสตรนเชตงกนับความสนัตยรซสืทอและความ
เมตตาของพระองครทททมทตลอคนเหลลานนัรนทททเชสืทอฟนังพระองคร มนันยนังเปป็นคทาเตสือนหนถึทงจนถถึงทรุกวนันนทร
เพราะวลาพระองครไมลทรงเปลททยนแปลง

เมสืทอเหป็นถถึงสตทงเหลลานทรทนัรงหมด พระเจห้าจถึงทรงบนัญชาผลานทางโมเสสวลา “เหตรุฉะนทรพวกทลาน
จงระวนังทททจะกระททาตามพระบนัญญนัตต กฎเกณฑร และคทาตนัดสตนซถึทงขห้าพเจห้าไดห้บนัญชาทลานในวนันนทร ” อทก
ครนัร งทททการเนห้นความสทาคนัญอยยลทททการเชสืทอฟนังพระวจนะของพระเจห้า ในหนนังสสือพระราชบนัญญนัตต คทา



ฮทบรยทททแปลวลา รทกษา (ชามารห์) ปรากฏหกสตบหห้าครนัร ง แมห้มตไดห้อยยลใตห้พระราชบนัญญนัตต แตลประชากร
ของพระเจห้าจนถถึงทรุกวนันนทรกป็ถยกกทาชนับใหห้เชสืทอฟนังพระองคร ดย วตวรณร 22:14

พบญ 7:12-24 ตต่อมาถข้าทต่านททนี้งหลายเชคืที่อฟทงคคาตทดสอินเหลต่านนนี้ รทกษาและกระทคา
ตาม พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของพวกทต่านจะทรงกระทคาตามพทนธสทญญาและความเมตตากทบทต่าน 
ซถึที่งพระองคร์ทรงปฏอิญาณไวข้กทบบรรพบทรทษของทต่าน 13 พระองคร์จะทรงรทกทต่าน อวยพระพรแกต่
ทต่านใหข้จคาเรอิญยอิที่งทวนขถึนี้น พระองคร์จะทรงอคานวยพระพรผภข้บทงเกอิดจากครรภร์ของพวกทต่าน และผล
แหต่งพคืนี้นดอินของทต่าน ททนี้งขข้าว นคนี้าองทต่น และนคนี้ามทนของทต่านททนี้งหลาย ใหข้ลภกวทวและลภกแพะแกะของ
ทต่านทวนขถึนี้นในแผต่นดอิน ซถึที่งพระองคร์ทรงปฏอิญาณแกต่บรรพบทรทษของทต่านทนที่จะใหข้แกต่ทต่าน 14 ทต่านททนี้ง
หลายจะไดข้รทบพระพรเหนคือชนชาตอิททนี้งหลายหมด จะไมต่มนชายหรคือหญอิงเปป็นหมทนทต่ามกลางทต่าน 
หรคือในหมภต่สทตวร์เลนนี้ยงของทต่านดข้วย 15 และพระเยโฮวาหร์จะทรงยกความเจป็บไขข้ททนี้งสอินี้นไปเสนยจาก
พวกทต่าน และโรครข้ายอยต่างในอนยอิปตร์ซถึที่งทต่านไดข้ทราบนทนี้น พระองคร์จะไมต่ทรงใหข้เกอิดแกต่ทต่าน แตต่จะ
ทรงใหข้เกอิดแกต่ททกคนทนที่เกลนยดชทงพวกทต่าน 16 พวกทต่านจงทคาลายชนชาตอิททนี้งหลายซถึที่งพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของพวกทต่านจะทรงมอบใหข้ทต่าน อยต่าใหข้นทยนร์ตาของทต่านมนเมตตาตต่อเขาเลย พวกทต่าน
อยต่าปฏอิบทตอิพระของเขา เพราะการอยต่างนทนี้นจะเปป็นบต่วงดทกทต่านททนี้งหลาย 17 ถข้าทต่านททนี้งหลายจะนถึก
ในใจวต่า `ประชาชาตอิเหลต่านนนี้โตกวต่าเรา เราจะขทบไลต่เขาอยต่างไรไดข้' 18 ทต่านททนี้งหลายอยต่ากลทวเขาเลย
แตต่จงระลถึกถถึงการทนที่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านกระทคาตต่อฟาโรหร์และตต่อชาวอนยอิปตร์ททนี้งสอินี้นนทนี้น 
19 การทดลองใหญต่ยอิที่งซถึที่งนทยนร์ตาทต่านไดข้เหป็นแลข้ว ททนี้งหมายสคาคทญ การมหทศจรรยร์ พระหทตถร์ทรง
ฤทธอิธิ์ และพระกรทนที่เหยนยดออก ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านไดข้ทรงใชข้พาทต่านททนี้งหลายออก
มา พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลายจะทรงกระทคาตต่อชนชาตอิททนี้งหลายทนที่ทต่านกลทวอยต่างนทนี้น
แหละ 20 ยอิที่งกวต่านทนี้นอนกพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลายจะทรงใชข้ฝภงตต่อมาทต่ามกลางเขา 
จนกวต่าผภข้ทนที่เหลคืออยภต่และซต่อนตทวหลบจากทต่านจะถภกทคาลายสอินี้น 21 พวกทต่านอยต่าวอิตกเพราะเขา 
ดข้วยวต่าพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของพวกทต่านอยภต่ทต่ามกลางทต่าน ทรงเปป็นพระเจข้ายอิที่งใหญต่ทนที่นต่ากลทว  

22 พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของพวกทต่านจะกวาดไลต่ประชาชาตอิเหลต่านนนี้ใหข้พข้นหนข้าทต่านทนละเลป็กทนละ
นข้อย ทต่านอยต่ากคาจทดเขาเสนยททนทน กลทววต่าสทตวร์ททต่งจะเพอิที่มแกต่ทต่านขถึนี้นมากไป 23 แตต่พระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่านจะทรงมอบเขาไวข้ใหข้ทต่านททนี้งหลาย และจะกระทคาใหข้เขาเกอิดโกลาหลใหญต่จนเขา
ททนี้งหลายจะพอินาศ 24 และพระองคร์จะทรงมอบกษทตรอิยร์ของเขาไวข้ในมคือของทต่าน และทต่านททนี้ง



หลายจะกระทคาใหข้ชคืที่อของเขาพอินาศไปจากใตข้ฟข้า จะไมต่มนผภข้ใดตต่อตข้านทต่านททนี้งหลายไดข้ จนกวต่าทต่าน
จะทคาลายเขาเสนย

อทกครนัร งทททพระเจห้าทรงกทาชนับคนอตสราเอลใหห้เชสืทอฟนังพระองคร โดยทรงสนัญญาวลาจะประทาน
พระพรใหญลยตทงเปป็นการตอบแทน มนันถยกนทาเสนอในรยปแบบเงสืทอนไข ถห้า/แลห้ว “ถห้าทลานทนัรงหลาย
เชสืทอฟนังคทาตนัดสตนเหลลานทร  รนักษาและกระททาตาม” สตทงทททตามมากป็เปป็นพระสนัญญาอนันแสนวตเศษเปป็น
ชรุดๆของพระเจห้าซถึทงขถึรนอยยลกนับเงสืทอนไขเรสืทองการเชสืทอฟนัง

(แลห้ว) (1) “พระเยโฮวาหรพระเจห้าของพวกทลานจะทรงกระททาตามพนันธสนัญญาและความ
เมตตากนับทลาน ซถึทงพระองครทรงปฏตญาณไวห้ก นับบรรพบรุรรุษของทลาน” นอกจากนทร  (2) “พระองครจะ
ทรงรนักทลาน อวยพระพรแกลทลานใหห้จทาเรตญทวทยตทงขถึรน” (3) “พระองครจะทรงอทานวยพระพรผยห้บนังเกตด
จากครรภรของพวกทลาน” และ (4) พสืชผลและฝยงสนัตวรทนัรงสตรนของพวกเขา (5) พวกเขาจะไดห้รนับ
พระพรเหนสือชนชาตตอสืทนทนัรงปวงและทนัรงพวกเขาและฝยงสนัตวรของพวกเขาจะไมลเปป็นหมนัน (6) 
พระเจห้าทรงสนัญญาวลาจะเอาความเจป็บไขห้ทนัรงปวงไปเสทยจากพวกเขาและไมลทรงยอมใหห้โรคภนัย
ตลางๆของอทยตปตรมารบกวนพวกเขาอทกตลอไปเลย (7) พวกเขาจะมทชนัยเหนสือศนัตรยทนัรงหลายของพวก
เขา (หากพวกเขาสงสนัยวลาตนจะเอาชนะคนเหลลานนัรนไดห้หรสือไมล พระเจห้ากป็ทรงเตสือนความจทาพวก
เขาวลาพระองครไดห้ทรงททาใหห้อทยตปตรพลายแพห้ไปเพสืทอพวกเขา) (8) พระเจห้าจะทรงททาใหห้พวกเขามท
ชนัยชนะผลานทางสตทงเลป็กๆแตลนลาอนัศจรรยรอยลางเชลน ฝยงตลอ เพสืทอขนับไลลพวกศนัตรยของพวกเขาไปเสทย (9)
พระเจห้าจะทรงททาใหห้พวกเขาสามารถททาลายเหลลาศนัตรยของพวกเขาอยลางราบคาบขณะทททพวกเขา
เขห้าไปในแผลนดตนนนัรน เงสืทอนไขสทาหรนับพระพรทนัรงหมดนทรกป็งลายนตดเดทยว นนัทนคสือ ถห้าพวกเขายอมเชสืทอ
ฟนังพระวจนะของพระองคร

พบญ 7:25-26 ทต่านททนี้งหลายจงเผารภปแกะสลทกอทนเปป็นรภปพระททนี้งหลายของเขา
เสนยดข้วยไฟ ทต่านททนี้งหลายอยต่าปรารถนาอยากไดข้เงอินหรคือทองซถึที่งปอิดรภปพระอยภต่นทนี้น หรคือนคาไปเปป็น
ของทต่าน เกรงวต่าทต่านจะตอิดกทบดทกอยภต่ภายในนทนี้นเอง เพราะวต่านทที่นเปป็นสอิที่งทนที่นต่าสะออิดสะเอนยนตต่อ
พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน 26 พวกทต่านอยต่านคาสอิที่งพถึงรทงเกนยจเขข้าไปในเรคือนของทต่าน กลทววต่า
ทต่านจะเปป็นทนที่ตข้องหข้ามเหมคือนของนทนี้น พวกทต่านจงรทงเกนยจและเกลนยดมทนอยต่างทนที่สทด ดข้วยเปป็นของ
ทนที่ตข้องหข้าม"



พระเจห้าทรงกทาชนับคนอตสราเอลอทกครนัร งใหห้ททาลายรยปเคารพทรุกรยปแบบทททพวกเขาพบเจอใน
แผลนดตนนนัรน สตทงเหลลานทรทนัรงหมดลห้วนถยกแชลงสาป

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 8: คลาเตสือนและคลาสนัที่งตล่างๆถถูกมอบไวห้กนับชนชาตติอติสราเอล
กล่อนททที่พวกเขาเขห้าไปในแผล่นดตินนนัขึ้น บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) ความเชสืที่อฟนังถถูกกลาชนับอทกครนัขึ้งพรห้อม
กนับคลาเตสือนใหห้ระลขกวล่าพระเจห้าไดห้ทรงปฏติบนัตติตล่อคนอติสราเอลอยล่างไรกล่อนหนห้านนัขึ้นในขห้อ 1-9 และ 
(2) คลาเตสือนและขห้อควรระวนังเพติที่มเตติมถถูกกลล่าวในขห้อ 10-20

พบญ 8:1 "บทญญทตอิททนี้งสอินี้นซถึที่งขข้าพเจข้าบทญชาทต่านในวทนนนนี้นทนี้น ทต่านททนี้งหลายจง
ระวทงกระทคาตาม เพคืที่อทต่านททนี้งหลายจะมนชนวอิตและทวนมากขถึนี้น และเขข้าไปยถึดครองแผต่นดอินซถึที่งพระเย
โฮวาหร์ทรงปฏอิญาณกทบบรรพบทรทษของทต่าน

การเนห้นความสทาคนัญเรสืทองการเชสืทอฟนังมทอยย ลตลอไป อทกครนัร งทททพระเจห้าทรงสนัทงคนอตสราเอลผลาน
ทางโมเสสวลา “บนัญญนัตตทนัรงสตรนซถึทงขห้าพเจห้าบนัญชาทลานในวนันนทรนนัรน ทลานทนัรงหลายจงระวนังกระททาตาม 
เพสืทอทลานทนัรงหลายจะมทชทวตตและทวทมากขถึรน และเขห้าไปยถึดครองแผลนดตนซถึทงพระเยโฮวาหรทรง
ปฏตญาณกนับบรรพบรุรรุษของทลาน” เราคงคตดวลาปลานนทรคนอตสราเอลนลาจะเขห้าใจไดห้แลห้ว

พบญ 8:2-5 ทต่านททนี้งหลายจงระลถึกถถึงทางซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน
ทรงนคาทต่านอยภต่ในถอิที่นททรกทนดารถถึงสนที่สอิบปน เพคืที่อพระองคร์จะทรงกระทคาใหข้ทต่านถต่อมใจและทดลอง
ใหข้ทราบวต่าจอิตใจของทต่านเปป็นอยต่างไร ดภวต่าทต่านจะรทกษาพระบทญญทตอิของพระองคร์หรคือไมต่ 
3 พระองคร์ทรงกระทคาใหข้ทต่านถต่อมใจ และปลต่อยทต่านใหข้หอิว และเลนนี้ยงทต่านดข้วยมานา ซถึที่งทต่านเอง
หรคือบรรพบทรทษของทต่านกป็ไมต่ทราบวต่าเปป็นอะไร เพคืที่อพระองคร์จะทรงกระทคาใหข้ทต่านตระหนทกแกต่ใจ
วต่า มนทษยร์จะบคารทงชนวอิตดข้วยอาหารสอิที่งเดนยวกป็หามอิไดข้ แตต่มนทษยร์จะมนชนวอิตอยภต่ไดข้ดข้วยพระวจนะททกคคา
ซถึที่งออกมาจากพระโอษฐร์ของพระเยโฮวาหร์ 4 ในเวลาสนที่สอิบปนนทนี้น เสคืนี้อผข้าของทต่านกป็ไมต่ขาดวอิที่น และ
เทข้าของทต่านกป็ไมต่บวม 5 ทต่านททนี้งหลายจงพอิจารณาอยภต่ในใจเถอะวต่า พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน
ททนี้งหลายทรงตนสอนทต่าน เหมคือนกทบบอิดาตนสอนบทตรของตนเชต่นกทน

คนอตสราเอลถยกบนัญชาใหห้จดจทาทรุกสตทงทททเกตดขถึรนตลอดสททสตบปทแหลงการอพยพ ในการมอง
ยห้อนกลนับไปโมเสสกลลาวถถึงการทททพระเจห้าไดห้ทรงใชห้สททสตบปทนนัรนเพสืทอ (1) ททาใหห้คนอตสราเอลถลอมใจ 



(2) เพสืทอพตสยจนร (หรสือทดสอบ) พวกเขา และ (3) เพสืทอทราบวลาอะไรอยยลในใจของพวกเขาและดยวลา
พวกเขาจะเชสืทอฟนังหรสือไมล

นททททาใหห้เราเขห้าใจวลาเพราะเหตรุใดบางครนัร งพระเจห้าถถึงทรงยอมใหห้เราผลานชลวงเวลาในถตทน
ทรุรกนันดารแหลงชทวตตครตสเตทยน ในการททาใหห้พวกเขาถลอมใจ มนันกป็บอกเปป็นนนัยถถึงความเยลอหยตทงของ
พวกเขา ครตสเตทยนจนถถึงทรุกวนันนทรกป็ตห้องเจป็บปวดเพราะเรสืทองนทร เหมสือนกนัน

โมเสสกลลาวยทราตลอไปวลาพระเจห้าทรงททาใหห้พวกเขาถลอมใจดห้วยความหตวเพสืทอทททพระองครจะ
ประทานมานาใหห้แกลพวกเขาเพสืทอทททพวกเขาจะไดห้ “ตระหนนักแกลใจวลา มนรุษยรจะบทารรุงชทวตตดห้วย
อาหารสตทงเดทยวกป็หามตไดห้” ความจรตงทททยต ทงใหญลกวลากป็คสือวลา พระเจห้าทรงเลทรยงดยประชากรของ
พระองครแมห้กระทนั ทงในยามทททพวกเขาไมลสนัตยรซสืทอ นอกจากนทร  การเลทรยงดยนนัรนกป็เปป็นมาโดยพระวจนะ
นนัรนซถึทงออกมาจากพระโอษฐรของพระเจห้า

โมเสสเตสือนความจทาพวกเขาตลอไปอทกวลาเสสืรอผห้าของพวกเขาไมลไดห้ขาดวตทนและรองเทห้าของ
พวกเขาไมลไดห้พนังไปตลอดสททสตบปทนนัรน แคลเรสืทองนทรกป็นนับวลาเปป็นการอนัศจรรยรแลห้ว นอกจากนทร  พระเจห้า
ทรงตห้องการใหห้คนอตสราเอลพตจารณาในใจของตนวลา “พระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานทนัรงหลาย
ทรงตทสอนทลาน เหมสือนกนับบตดาตทสอนบรุตรของตนเชลนกนัน” ผยห้ทททองครพระผยห้เปป็นเจห้าทรงรนัก พระองคร
กป็ทรงตทสอน!

พบญ 8:6 เหตทฉะนทนี้นทต่านจงรทกษาพระบทญญทตอิของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของ
ทต่าน โดยดคาเนอินตามพระมรรคาของพระองคร์และเกรงกลทวพระองคร์ อทกครนัร งทททคนอตสราเอลถยกสนัทง
ใหห้ “รนักษาพระบนัญญนัตตของพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน โดยดทาเนตนตามพระมรรคาของ
พระองครและเกรงกลนัวพระองคร” ครนัร งแลห้วครนัร งเลลา ความจรตงพสืรนๆขห้อนทรถยกเนห้นยทราในหนนังสสือพระ
ราชบนัญญนัตต ความเรทยบงลายของมนันถยกกตนขาดโดยความลถึกซถึร งของมนันเทลานนัรน

พบญ 8:7-10 เพราะพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านจะทรงพาทต่านเขข้าไปในแผต่น
ดอินทนที่ดน เปป็นแผต่นดอินทนที่มนธารนคนี้า นคนี้าพท และนคนี้าบาดาลไหลออกมากลางหทบเขาและเนอินเขา 8 แผต่นดอิน
ทนที่มนขข้าวสาลนและขข้าวบารร์เลยร์ เถาองทต่น ตข้นมะเดคืที่อ ตข้นททบทอิม เปป็นแผต่นดอินทนที่มนนคนี้ามทนมะกอกเทศและ
นคนี้าผถึนี้ง 9 เปป็นแผต่นดอินทนที่ทต่านจะรทบประทานอาหารอยต่างอทดมซถึที่งทต่านจะไมต่ขาดสอิที่งใดเลย เปป็นแผต่น
ดอินทนที่ศอิลาเปป็นเหลป็ก และทต่านจะขทดทองสทมฤทธอิธิ์ไดข้จากภภเขา 10 เมคืที่อทต่านไดข้รทบประทานออิที่มหนคา



แลข้ว ทต่านจงสรรเสรอิญพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของพวกทต่านในเรคืที่องแผต่นดอินอทนดน ซถึที่งพระองคร์
ประทานแกต่ทต่านนทนี้น

โมเสสเตสือนความจทาคนอตสราเอลอทกครนัร งวลาองครพระผยห้เปป็นเจห้าก ทาลนังจะประทานแผลนดตนอนัน
อรุดมสมบยรณรยตทงนนักใหห้แกลพวกเขาแลห้ว สทาหรนับเกษตรกรอยลางพวกเขาแลห้ว มนันเกสือบจะเปป็นอรุทยาน
สวรรครเลย อยลางไรกป็ตาม เขาเตสือนพวกเขาวลา “เมสืทอทลานไดห้รนับประทานอตทมหนทาแลห้ว ทลานจงสรรเส
รตญพระเยโฮวาหรพระเจห้าของพวกทลานในเรสืทองแผลนดตนอนันดท ซถึทงพระองครประทานแกลทลานนนัรน”

พบญ 8:11-18 ทต่านททนี้งหลายจงระวทงตทวอยต่าลคืมพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน 
ดข้วยไมต่รทกษาพระบทญญทตอิ และคคาตทดสอินและกฎเกณฑร์ของพระองคร์ ซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้บทญชาทต่านใน
วทนนนนี้ 12 เกรงวต่าเมคืที่อทต่านไดข้รทบประทานออิที่มหนคา ไดข้สรข้างบข้านเรคือนดนๆและไดข้อาศทยอยภต่ใน
นทนี้น 13 และเมคืที่อฝภงวทวและฝภงแพะแกะของทต่านทวนขถึนี้น มนเงอินทองมากขถึนี้น และบรรดาซถึที่งทต่านมนอยภต่กป็
ทวนขถึนี้น 14 จอิตใจของทต่านททนี้งหลายจะผยองขถึนี้น และทต่านททนี้งหลายกป็ลคืมพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของ
ทต่านททนี้งหลาย ผภข้ทรงนคาทต่านททนี้งหลายออกจากแผต่นดอินอนยอิปตร์ ออกจากเรคือนทาส 15 ผภข้ทรงนคาทต่าน
มาตลอดถอิที่นททรกทนดารใหญต่นต่ากลทว ซถึที่งมนงภแมวเซาและแมลงปต่อง และดอินแหข้งแลข้งไมต่มนนคนี้า ผภข้ทรง
ประทานนคนี้าจากหอินแขป็งใหข้แกต่ทต่าน 16 ผภข้ทรงเลนนี้ยงทต่านททนี้งหลายดข้วยมานาในถอิที่นททรกทนดาร ซถึที่ง
บรรพบทรทษของทต่านไมต่ทราบ เพคืที่อวต่าพระองคร์จะทรงกระทคาใหข้ทต่านถต่อมใจและทดลองทต่าน เพคืที่อ
กระทคาใหข้เกอิดประโยชนร์แกต่ทต่านในบทนี้นปลาย 17 เกรงวต่าทต่านจะนถึกในใจวต่า `กคาลทงและเรนที่ยวแรงของ
ขข้านคาทรทพยร์มนคต่านนนี้มาใหข้' 18 ทต่านททนี้งหลายจงจคาพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลาย เพราะวต่า
พระองคร์ทรงเปป็นผภข้ใหข้กคาลทงแกต่ทต่านทนที่จะไดข้ทรทพยร์สมบทตอินนนี้ เพคืที่อวต่าพระองคร์จะทรงดคารงพทนธ
สทญญาซถึที่งพระองคร์ทรงกระทคาโดยปฏอิญาณตต่อบรรพบทรทษของทต่าน ดทงวทนนนนี้

โมเสสเตสือนคนอตสราเอลอยลางเครลงครนัดวลา “จงระวนังตนัวอยลาลสืมพระเยโฮวาหรพระเจห้าของ
ทลาน โดยไมลรนักษาพระบนัญญนัตต ฯลฯ” อนันตรายกป็คสือ เมสืทอหลนังจากไดห้อตทมหนทากนับความอรุดมสมบยรณร
ทางวนัตถรุทนัรงสตรนในแผลนดตนนนัรนทททพวกเขากทาลนังจะเขห้าไปแลห้ว “จตตใจของทลานทนัรงหลายจะผยองขถึรน 
และทลานทนัรงหลายกป็ลสืมพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานทนัรงหลาย ผยห้ทรงนทาทลานทนัรงหลายออกจาก
แผลนดตนอทยตปตร” พวกเขายนังไดห้รนับคทาเตสือนมตใหห้ลสืมวลาผยห้ใดทรงนทาพาพวกเขาผลานถตทนทรุรกนันดารและ
ผยห้ใดทรงเลทรยงดยพวกเขาทททนนั ทนเกรงวลาพวกเขาจะเรตทม “นถึกในใจวลา ‘ก ทาลนังและเรททยวแรงของขห้านทา
ทรนัพยรมทคลานทรมาใหห้” แตลคนอตสราเอลถยกเตสือนสตตใหห้ “จทาพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานทนัรงหลาย 
เพราะวลาพระองครทรงเปป็นผยห้ใหห้ก ทาลนังแกลทลานทททจะไดห้ทรนัพยรสมบนัตตนทร  เพสืทอวลาพระองครจะทรงดทารง



พนันธสนัญญา” อนันตรายจนถถึงทรุกวนันนทรกป็คสือวลา เมสืทอความเจรตญรรุลงเรสืองเขห้ามา เรากป็ลสืมพระเจห้าผยห้ทรงใชห้
มนันมา

พบญ 8:19-20 และถข้าทต่านลคืมพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ไปตอิดตามพระอคืที่น
และปฏอิบทตอินมทสการพระเหลต่านทนี้น ขข้าพเจข้าขอเตคือนทต่านจรอิงๆในวทนนนนี้วต่าทต่านจะตข้องพอินาศเปป็นแนต่ 
20 อยต่างกทบบรรดาประชาชาตอิซถึที่งพระเยโฮวาหร์ทรงกระทคาใหข้พอินาศไปตต่อหนข้าทต่าน ทต่านททนี้งหลาย
จะพอินาศอยต่างนทนี้นแหละ เพราะทต่านไมต่เชคืที่อฟทงพระสทรเสนยงของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้ง
หลาย" 

บทนทรปตดทห้ายดห้วยคทาเตสือนทททจรตงจนังวลาหากพวกเขาลสืมพระเจห้าของตนและไปตตดตามพระอสืทน
พระเจห้าทรงเตสือนพวกเขาวลาเหมสือนกนับทททชนชาตตคานาอนันทนัรงหลายถยกททาลายเพราะเหตรุนนัรน พวก
เขากป็จะพตนาศ “เพราะทลานไมลเชสืทอฟนังพระสรุรเสทยงของพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานทนัรงหลาย” 
เมสืทอเรายห้อนมองดยประวนัตตศาสตรรหนหลนัง มนันกป็ปรากฏชนัดเจนเหลสือเกตนวลาคนอตสราเอลสลวนใหญล
เมตนพระเจห้าของตนจรตงๆและพระองครทรงตทสอนพวกเขาอยลางหนนักจรตงๆ

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 9: คลาเตสือนและคลาสนัที่งสอนเพติที่มเตติมตล่างๆสลาหรนับคน
อติสราเอลถถูกบนันทขกไวห้ บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) คนอติสราเอลถถูกเตสือนมติใหห้คติดวล่าความสลาเรป็จททที่จะ
มาของตนนนัขึ้นเปป็นมาโดยพละกลาลนังของตนัวเองในขห้อ 1-7 และ (2) โมเสสเตสือนใหห้คนอติสราเอล
ระลขกถขงประวนัตติศาสตรห์แหล่งความดสืขึ้อดขงของตนในขห้อ 8-29

พบญ 9:1-7 "โอ คนออิสราเอล จงฟทงเถอิด ทต่านกคาลทงจะขข้ามแมต่นคนี้าจอรร์แดนไปใน
วทนนนนี้ เพคืที่อจะเขข้าไปยถึดครองประชาชาตอิทนที่ใหญต่กวต่าและมนกคาลทงมากกวต่าทต่าน ททนี้งเมคืองทนที่ใหญต่มน
กคาแพงสภงเทนยมฟข้า 2 ประชาชนทนที่สภงใหญต่ เปป็นลภกหลานของคนอานาค ผภข้ทนที่ทต่านททนี้งหลายรภข้จทกแลข้ว 
และผภข้ทนที่ทต่านไดข้ยอินเขาพภดวต่า `ใครจะยคืนหยทดตต่อสภข้กทบล ภกหลานของอานาคไดข้' 3 วทนนนนี้ทต่านททนี้งหลาย
จงเขข้าใจเถอะวต่า ผภข้ทนที่ไปขข้างหนข้าทต่านนทนี้นคคือพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน พระองคร์จะทรงทคาลาย
เขาดทงเพลอิงเผาผลาญและทรงกระทคาใหข้เขาพต่ายแพข้ตต่อหนข้าทต่าน ดทงนทนี้นทต่านจะไดข้ขทบไลต่เขาออกไป
กระทคาใหข้เขาพอินาศโดยเรป็ว ดทงทนที่พระเยโฮวาหร์ทรงตรทสไวข้กทบทต่านททนี้งหลายแลข้วนทนี้น 4 เมคืที่อพระเย
โฮวาหร์พระเจข้าของทต่านไดข้ขทบไลต่เขาออกไปตต่อหนข้าทต่านททนี้งหลายแลข้ว ทต่านททนี้งหลายอยต่านถึกในใจ
วต่า `เพราะความชอบธรรมของขข้าพระเยโฮวาหร์จถึงทรงนคาขข้ามาใหข้ยถึดครองแผต่นดอินนนนี้' แตต่เพราะ



ความชทที่วของประชาชาตอิเหลต่านนนี้ พระเยโฮวาหร์จถึงทรงขทบไลต่เขาออกไปตต่อหนข้าทต่าน 5 ซถึที่งทต่านททนี้ง
หลายกคาลทงเขข้าไปยถึดครองแผต่นดอินนนนี้นทนี้น มอิใชต่เพราะความชอบธรรมของทต่านหรคือความสทตยร์ธรรม
ในใจของทต่าน แตต่เปป็นเพราะความชทที่วของประชาชาตอินนนี้ ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านตข้องขทบ
ไลต่เขาออกเสนยตต่อหนข้าทต่านททนี้งหลาย และเพคืที่อวต่าพระองคร์จะทรงใหข้เปป็นจรอิงตามพระวจนะซถึที่งพระ
เยโฮวาหร์ทรงปฏอิญาณตต่อบรรพบทรทษของทต่าน คคือตต่ออทบราฮทม ตต่อออิสอทค และตต่อยาโคบ 6 เพราะ
ฉะนทนี้นทต่านททนี้งหลายจงเขข้าใจเถอิดวต่า ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านประทานแผต่นดอินดนนนนี้ใหข้ทต่าน
ยถึดครองนทนี้น มอิใชต่เพราะความชอบธรรมของทต่าน เพราะวต่าทต่านททนี้งหลายเปป็นชนชาตอิคอแขป็ง 7 จง
จคาไวข้และอยต่าลคืมเสนยวต่าพวกทต่านไดข้กระทคาใหข้พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านพอิโรธทนที่ในถอิที่น
ททรกทนดาร ตทนี้งแตต่วทนทนที่ทต่านออกจากแผต่นดอินอนยอิปตร์ กระททที่งทต่านมาถถึงทนที่นนที่ ทต่านมทกกบฏตต่อพระเยโฮ
วาหร์อยภต่

โมเสสพยดเปป็นเชตงอรุปไมยในการกลลาวถถึงวนันนนัรนทททพวกเขาจะเขห้าสยลแผลนดตนนนัรน อนันทททจรตง
แลห้วอทกประมาณสองเดสือนกวลาพวกเขาจะเขห้าไปในแผลนดตนนนัรนจรตงๆ อยลางไรกป็ตาม อาจเปป็นไดห้วลา
โมเสสตนัรงใจทททจะใหห้เนสืรอหาสลวนนทรถยกอลานในวนันนนัรน เขาจถึงเตสือนสตตคนอตสราเอลใหห้ระวนังความคตด
ของตนในหลายๆดห้าน

(1) แมห้วลาพวกเขากทาลนังจะรนับภารกตจอนันนลากลนัวในการพตชตตชนชาตตตลางๆทททมทก ทาลนังมากกวลา
ตน หรสือแมห้แตลมนรุษยรยนักษรกป็ตาม แตลชนัยชนะของพวกเขากป็จะอยยลในพระเจห้าของพวกเขา (2) โมเสส
เตสือนพวกเขามตใหห้หลงคตดวลาตนเปป็นคนชอบธรรมและเยลอหยตทงในชนัยชนะของตน แตลใหห้ตระหนนัก
วลา (3) พวกเขาเปป็นพวกคอแขป็ง (4) เขายนังเตสือนสตตพวกเขามตใหห้ลสืมวลาพวกเขาไดห้ยนั ทวยรุองครพระผยห้
เปป็นเจห้าในถตทนทรุรกนันดาร

พบญ 9:8-25 แมข้วต่าทนที่โฮเรบทต่านกป็กระทคาใหข้พระเยโฮวาหร์ทรงพอิโรธ และพระเย
โฮวาหร์กป็ทรงกรอินี้วมากถถึงกทบจะทคาลายทต่านททนี้งหลายเสนย 9 เมคืที่อขข้าพเจข้าขถึนี้นไปบนภภเขาเพคืที่อจะรทบ
แผต่นศอิลา เปป็นแผต่นศอิลาพทนธสทญญาซถึที่งพระเยโฮวาหร์กระทคาไวข้กทบทต่าน ขข้าพเจข้าอยภต่บนภภเขาสนที่สอิบวทน
สนที่สอิบคคืน ขข้าพเจข้าไมต่ไดข้รทบประทานอาหารหรคือดคืที่มนคนี้า 10 และพระเยโฮวาหร์ไดข้ประทานแผต่นศอิลา
สองแผต่นทนที่จารถึกดข้วยนอินี้วพระหทตถร์ของพระเจข้าใหข้แกต่ขข้าพเจข้า บนศอิลานทนี้นมนพระวจนะททนี้งสอินี้นซถึที่ง
พระเยโฮวาหร์ไดข้ตรทสกทบทต่านททนี้งหลายบนภภเขาจากทต่ามกลางเพลอิงในวทนทนที่ประชทมกทนอยภต่ 11 ตต่อมา
เมคืที่อสอินี้นสนที่สอิบวทนสนที่สอิบคคืนแลข้ว พระเยโฮวาหร์ประทานแผต่นศอิลาสองแผต่น เปป็นแผต่นศอิลาพทนธ
สทญญา 12 แลข้วพระเยโฮวาหร์ตรทสกทบขข้าพเจข้าวต่า ‘จงลทกขถึนี้นลงไปจากทนที่นนที่โดยเรป็วเถอิด เพราะชนชาตอิ



ของเจข้าซถึที่งเจข้านคาออกจากอนยอิปตร์ไดข้หลงกระทคาผอิด เขาไดข้หทนเสนยจากทางซถึที่งเราบทญชาเขาไวข้นทนี้น
อยต่างรวดเรป็ว เขาไดข้หลต่อรภปเคารพไวข้สคาหรทบตทวเขาททนี้งหลาย’ 13 ยอิที่งกวต่านทนี้นอนกพระเยโฮวาหร์ยทง
ตรทสกทบขข้าพเจข้าวต่า ‘เราไดข้เหป็นชนชาตอินนนี้แลข้ว และดภเถอิด เขาททนี้งหลายเปป็นชนชาตอิคอแขป็ง 14 ขออยต่า
ททกทข้วงเรา ใหข้เราทคาลายเขา และลบชคืที่อของเขาเสนยจากใตข้ฟข้า และเราจะตทนี้งเจข้าใหข้เปป็นประชาชาตอิทนที่
มนกคาลทงกวต่าและใหญต่กวต่าเขา’ 15 ขข้าพเจข้าจถึงกลทบลงมาจากภภเขา และภภเขานทนี้นกป็มนเพลอิงลทกอยภต่ และ
ศอิลาพทนธสทญญาสองแผต่นนทนี้นกป็อยภต่ในมคือททนี้งสองของขข้าพเจข้า 16 ดภเถอิด เมคืที่อขข้าพเจข้ามองดภกป็แลเหป็น
ทต่านททนี้งหลายกระทคาบาปตต่อพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลายแลข้ว ทต่านททนี้งหลายไดข้หลต่อรภป
ลภกวทวไวข้สคาหรทบทต่าน ทต่านไดข้หทนจากพระมรรคาซถึที่งพระเยโฮวาหร์ไดข้บทญชาแกต่ทต่านอยต่าง
รวดเรป็ว 17 ขข้าพเจข้าจถึงยกศอิลาททนี้งสองแผต่นเหวนที่ยงเสนยจากมคือททนี้งสองของขข้าพเจข้าและทคาศอิลาใหข้แตก
ตต่อหนข้าตต่อตาของทต่านททนี้งหลาย 18 แลข้วขข้าพเจข้ากป็ทรทดกราบลงตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์อยต่าง
ครทนี้งกต่อนสนที่สอิบวทนสนที่สอิบคคืน มอิไดข้รทบประทานอาหารหรคือดคืที่มนคนี้า เพราะเหตทบาปททนี้งสอินี้นทนที่ทต่านททนี้ง
หลายไดข้กระทคา คคือไดข้ประพฤตอิอยต่างชทที่วชข้าในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร์ ซถึที่งเปป็นการยทที่วยทใหข้
พระองคร์ทรงกรอินี้วโกรธ 19 เพราะขข้าพเจข้ากลทวพระพอิโรธและความไมต่พอพระททยอยต่างรทนแรงซถึที่ง
พระเยโฮวาหร์ทรงมนตต่อทต่าน พระองคร์กป็จะทรงทคาลายทต่านอยภต่แลข้ว แตต่พระเยโฮวาหร์ทรงฟทงขข้าพเจข้า
ในครทนี้งนทนี้นดข้วย 20 พระเยโฮวาหร์ทรงพอิโรธตต่ออาโรนมากจะทคาลายเขาอยภต่แลข้ว ในครทนี้งนทนี้นขข้าพเจข้ากป็
อธอิษฐานเผคืที่ออาโรนดข้วย 21 แลข้วขข้าพเจข้าจถึงเอาสอิที่งทนที่บาปหนานทนี้น คคือรภปลภกวทวซถึที่งทต่านสรข้างขถึนี้นนทนี้น
เผาเสนยดข้วยไฟ แลข้วททบแลข้วบดใหข้เปป็นผงละเอนยดอยต่างกทบฝทต่น แลข้วขข้าพเจข้ากป็โยนผงนทนี้นลงไปใน
ลคาธารซถึที่งไหลลงมาจากภภเขา 22 ทต่านททนี้งหลายไดข้กระทคาใหข้พระเยโฮวาหร์ทรงพอิโรธทนที่ทาเบราหร์ 
และทนที่มทสสาหร์ และทนที่ขอิบโรทหททธาอาวาหร์ 23 และเมคืที่อพระเยโฮวาหร์ทรงใชข้ทต่านไปจากคาเดชบาร
เนนย ตรทสวต่า ‘จงขถึนี้นไปยถึดครองแผต่นดอินนทนี้นซถึที่งเราไดข้ใหข้แกต่เจข้า’ และทต่านกป็กบฏตต่อพระบทญญทตอิของ
พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ไมต่ยอมเชคืที่อพระองคร์ หรคือเชคืที่อฟทงพระสทรเสนยงของพระองคร์ 24 
ทต่านททนี้งหลายไดข้กบฏตต่อพระเยโฮวาหร์เสมอตทนี้งแตต่วทนทนที่ขข้าพเจข้ารภข้จทกทต่านททนี้งหลาย 25 ขข้าพเจข้าจถึง
กราบลงตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์สนที่สอิบวทนสนที่สอิบคคืนนนนี้ อยต่างขข้าพเจข้ากราบลงครทนี้งกต่อนนทนี้น เพราะ
พระเยโฮวาหร์ไดข้ตรทสวต่าจะทรงทคาลายทต่านททนี้งหลายเสนย

โมเสสจถึงกลลาวตลอไปแบบสรรุปยลอเพสืทอเตสือนใหห้คนอตสราเอลระลถึกถถึงประวนัตตศาสตรรเมสืทอไมล
นานมานทรของพวกเขาตนัรงแตลภยเขาโฮเรบ (ซทนาย) มาจนถถึงวนันนนัรน เขาพยดถถึงเรสืทองการประทานและ
ททาใหห้แผลนศตลาสองแผลนนนัรนแตก เขาเตสือนความจทาพวกเขาวลาพระเจห้าทรงพรห้อมแลห้วในตอนนนัรนททท



จะททาลายพวกเขาและเขา (โมเสส) ไดห้ทยลขอเผสืทอพวกเขา เขาเตสือนความจทาพวกเขาอทกวลาเขาไดห้
ททาลายรยปลยกวนัวทองคทานนัรนทททพวกเขาไดห้กระททาขถึรนและความไมลเชสืทอของพวกเขา จากนนัรนเขาเตสือน
ความจทาพวกเขาวลาพวกเขาไดห้ “กบฏตลอพระเยโฮวาหรเสมอตนัรงแตลวนันทททขห้าพเจห้ารยห้จนักทลานทนัรงหลาย”

พบญ 9:26-29 ขข้าพเจข้าไดข้อธอิษฐานตต่อพระเยโฮวาหร์วต่า `โอ ขข้าแตต่องคร์พระผภข้เปป็น
เจข้าพระเจข้า ขออยต่าทรงทคาลายประชาชนของพระองคร์ และมรดกของพระองคร์ ซถึที่งพระองคร์ทรง
ไถต่เขาททนี้งหลายมาดข้วยความยอิที่งใหญต่ของพระองคร์ เปป็นคนทนที่พระองคร์ทรงนคาออกมาจากอนยอิปตร์ดข้วย
พระหทตถร์อทนทรงฤทธอิธิ์ 27 ขอทรงระลถึกถถึงบรรดาผภข้รทบใชข้ของพระองคร์ คคืออทบราฮทม ออิสอทค และยา
โคบ ขออยต่าทรงใสต่พระททยในความดคืนี้อดถึงความชทที่วรข้าย หรคือบาปของชนชาตอินนนี้ 28 กลทววต่าชาวแผต่น
ดอินซถึที่งพระองคร์ทรงพาขข้าพระองคร์ททนี้งหลายจากมานทนี้นจะวต่า เพราะพระเยโฮวาหร์ไมต่สามารถจะพา
เขาททนี้งหลายเขข้าไปในแผต่นดอินซถึที่งพระองคร์ทรงสทญญากทบเขาไวข้ และเพราะวต่าพระองคร์ทรงเกลนยด
ชทงเขา พระองคร์จถึงทรงพาเขาออกมาฆต่าเสนยในถอิที่นททรกทนดาร 29 เพราะวต่าเขาททนี้งหลายเปป็น
ประชาชนของพระองคร์และเปป็นมรดกของพระองคร์ ซถึที่งพระองคร์ทรงนคาเขาออกมาดข้วย
เดชานทภาพยอิที่งใหญต่และดข้วยพระกรทนที่เหยนยดออกของพระองคร์'"

ตรงนทรมทการนทาเสนอรายละเอทยดตลางๆทททจนถถึงบนัดนทร ไมลไดห้ถยกเปตดเผยเกททยวกนับคทาอธตษฐาน
ทยลขอของโมเสสทททโฮเรบ นททสสืทอวลาเขาอธตษฐานเปป็นเวลาสททสตบวนันสททสตบคสืนโดยวตงวอนเพสืทอคน
อตสราเอล กลลาวอยลางเจาะจงกป็คสือ โมเสสเลลายห้อนใหห้ฟนังวลาเขาไดห้วตงวอนองครพระผยห้เปป็นเจห้า (1) มตใหห้
ททาลายประชากรของพระองคร เขาเตสือนพระเจห้า (2) ใหห้ทรงระลถึกถถึงเหลลาผยห้รนับใชห้ของพระองคร คสือ 
อนับราฮนัม อตสอนัค และยาโคบ (3) เขาทยลขอพระเจห้ามตใหห้ทรง “ใสลพระทนัยในความดสืรอดถึงความชนั ทว
รห้าย หรสือบาปของชนชาตตนทร ” (4) เขาเตสือนพระเจห้าอทกวลาหากพระองครทรงพตพากษาคนอตสราเอล 
คนอทยตปตรกป็จะอห้างวลาพระเจห้าไมลทรงสามารถทททจะชลวยพวกเขาใหห้พห้นไดห้ สรุดทห้าย (5) เขาเตสือนความ
จทาพระเจห้าวลาคนอตสราเอลเปป็นประชากรของพระองครและมรดกของพระองครซถึทงพระองครไดห้ทรง
ชลวยใหห้พห้นดห้วยเดชานรุภาพของพระองคร

บทเรทยนจากคทาอธตษฐานนทรกป็คสือ (1) ความรห้อนรนในการอธตษฐาน (2) เปป็นคทาอธตษฐาน
วตงวอนเผสืทอผยห้อสืทนอยลางแทห้จรตง (3) ซสืทอตรงและจรตงใจ (4) โมเสสเตสือนพระเจห้าใหห้ระลถึกถถึงพระ
สนัญญาตลางๆของพระองครในอดทต และ (5) เขาเตสือนพระเจห้าใหห้ระลถึกวลาโลกจะมทปฏตกตรตยาอยลางไร
หากพระเจห้าไมลทรงชลวยประชากรของพระองครใหห้รอดพห้นททเดทยว บทเรทยนเหลลานนัรนทนัรงสตรนในคทา
อธตษฐานยนังใชห้ไดห้อยยลจนถถึงทรุกวนันนทร



*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 10: แมห้วล่ามทการทบทวนประวนัตติศาสตรห์เลป็กนห้อย แตล่พระราช
บนัญญนัตติ 10-12 สล่วนใหญล่แลห้วกป็นลาเสนอบนัญญนัตติตล่างๆฝล่ายวติญญาณสลาหรนับประชากรของพระเจห้า 
แมห้วล่าบนัญญนัตติเหลล่านทขึ้ถถูกมอบใหห้แกล่คนอติสราเอลและถสือเปป็นสล่วนหนขที่งของพระราชบนัญญนัตติของ
พวกเขา แตล่หลนักการสล่วนใหญล่กป็ยนังใชห้ไดห้อยถูล่จนถขงทสุกวนันนทขึ้ บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) พระเมตตา
ของพระเจห้าททที่มทตล่อคนอติสราเอลหลนังจากการกบฏของพวกเขาในขห้อ 1-11 และ (2) คลาเตสือนสตติใหห้
เชสืที่อฟนังในขห้อ 12-22

พบญ 10:1-11 “ครทนี้งนทนี้นพระเยโฮวาหร์ตรทสกทบขข้าพเจข้าวต่า ‘จงสกทดศอิลาสองแผต่นใหข้
เหมคือนอยต่างเดอิม และขถึนี้นมาหาเราทนที่บนภภเขาและทคาหนบไมข้ไวข้ดข้วย 2 และเราจะจารถึกถข้อยคคาทนที่อยภต่ใน
แผต่นศอิลาแผต่นเดอิมทนที่เจข้าทคาแตกเสนยนทนี้น จงเกป็บศอิลานทนี้นไวข้ในหนบไมข้’ 3 ขข้าพเจข้าจถึงทคาหนบดข้วยไมข้
กระถอินเทศ และสกทดศอิลาสองแผต่นเหมคือนอยต่างเดอิม ขถึนี้นไปบนภภเขา มนศอิลาสองแผต่นอยภต่ในมคือของ
ขข้าพเจข้า 4 แลข้วพระองคร์จถึงทรงจารถึกพระบทญญทตอิสอิบประการลงบนแผต่นศอิลาอยต่างครทนี้งกต่อน ซถึที่ง
เปป็นพระวจนะทนที่พระเยโฮวาหร์ตรทสกทบทต่านบนภภเขาจากทต่ามกลางเพลอิงในวทนทนที่ประชทมนทนี้น และ
พระเยโฮวาหร์ทรงประทานแผต่นศอิลานทนี้นแกต่ขข้าพเจข้า 5 แลข้วขข้าพเจข้ากป็กลทบลงมาจากภภเขา และเกป็บ
แผต่นศอิลานทนี้นไวข้ในหนบซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้ทคาขถึนี้นและแผต่นศอิลากป็ยทงอยภต่ในหนบนทนี้น ดทงทนที่พระเยโฮวาหร์ทรง
บทญชาขข้าพเจข้าไวข้ 6 คนออิสราเอลเดอินทางจากเบเอโรทของคนยาอาคทน มาถถึงโมเสราหร์ อาโรนกป็สอินี้น
ชนวอิตและฝทงไวข้ทนที่นทที่น และเอเลอาซารร์บทตรชายของเขาจถึงปฏอิบทตอิหนข้าทนที่ปทโรหอิตแทนเขา 7 เขาททนี้ง
หลายเดอินทางออกจากทนที่นทที่นมาถถึงกทดโกดาหร์ และจากกทดโกดาหร์ถถึงโยทบาธาหร์เปป็นแผต่นดอินทนที่มน
แมต่นคนี้าลคาธารมาก 8 ครทนี้งนทนี้นพระเยโฮวาหร์ไดข้แยกตระกภลเลวน ใหข้หามหนบพทนธสทญญาแหต่งพระเยโฮ
วาหร์ ใหข้เฝข้าพระเยโฮวาหร์เพคืที่อปรนนอิบทตอิพระองคร์ และใหข้อคานวยพรในพระนามของพระองคร์ 
จนถถึงททกวทนนนนี้ 9 เหตทฉะนนนี้คนเลวนจถึงหามนสต่วนแบต่งหรคือมรดกกทบพวกพนที่นข้องของตนไมต่ พระเยโฮ
วาหร์ทรงเปป็นสต่วนมรดกของเขา ดทงทนที่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลายทรงสทญญากทบเขานทนี้น
10 ขข้าพเจข้ากป็อยภต่บนภภเขาอยต่างครทนี้งกต่อนสนที่สอิบวทนสนที่สอิบคคืน ครทนี้งนทนี้นพระเยโฮวาหร์ทรงฟทงขข้าพเจข้าดข้วย 
พระเยโฮวาหร์ไมต่พอพระททยทนที่จะทคาลายทต่านททนี้งหลาย 11 พระเยโฮวาหร์ตรทสกทบขข้าพเจข้าวต่า ‘จงลทก
ขถึนี้นเดอินทางนคาหนข้าประชาชนตต่อไปเถอิด เพคืที่อเขาททนี้งหลายจะไดข้เขข้าไปยถึดแผต่นดอินซถึที่งเราปฏอิญาณไวข้
แกต่บรรพบทรทษวต่าจะใหข้แกต่เขานทนี้น’



โมเสสสรรุปยลอสนัรนๆเกททยวกนับประวนัตตศาสตรรของคนอตสราเอลตนัรงแตลภยเขาซทนายจนถถึงวนันนนัรน 
เขากลลาวถถึงแผลนศตลาทนัรงสองนนัรน หทบพนันธสนัญญา บนัญญนัตตสตบประการ และการเดตนทางของคน
อตสราเอลนนับแตลนนัรนเปป็นตห้นมา เขากลลาวสนัรนๆถถึงการเสทยชทวตตของอาโรนและการถวายตนัวคนเลวทไวห้
สทาหรนับการปรนนตบนัตตแหลงพลนับพลา เขาเลลายห้อนถถึงการทททเขาอยยลในภยเขานนัรนเปป็นเวลาสททสตบวนันและ
ทยลขอเผสืทอคนอตสราเอลตลอพระพนักตรรพระเจห้า เขากลลาวปตดทห้ายเนสืรอหาตอนนทรดห้วยพระบนัญชาของ
พระเจห้าทททใหห้เขานทาคนอตสราเอลเขห้าไปในแผลนดตนนนัรนทททพระองครไดห้ทรงสนัญญาพวกเขาไวห้แลห้ว

พบญ 10:12-13 และบทดนนนี้ คนออิสราเอล พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านทรง
ประสงคร์ใหข้ทต่านกระทคาอยต่างไร คคือใหข้ยคาเกรงพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ใหข้ดคาเนอินตามพระ
มรรคาททนี้งปวงของพระองคร์ ใหข้รทกพระองคร์ ใหข้ปรนนอิบทตอิพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านดข้วยสทดจอิต
สทดใจของทต่านททนี้งหลาย 13 และใหข้รทกษาพระบทญญทตอิและกฎเกณฑร์ของพระเยโฮวาหร์ ซถึที่งขข้าพเจข้า
บทญชาทต่านในวทนนนนี้ เพคืที่อประโยชนร์ของทต่านททนี้งหลาย

การเนห้นความสทาคนัญตนัรงแตลจรุดนทร เปป็นตห้นไปเปลททยนจากเรสืทองทางประวนัตตศาสตรรเปป็นเรสืทองฝลาย
วตญญาณ จากการประพฤตตตามแบบภายนอกไปสยลสภาพของจตตใจ หลนักการฝลายวตญญาณหห้า
ประการถยกนทาเสนอในสองขห้อนทร  ความหมายของคทาทททแปลวลา ประสงคร์ (ชาอนัล) นนัรนมทความสทาคนัญ
มากๆ ความหมายตรงนทร ไมลใชลเรทยกรห้อง (demand) เหมสือนทททพระคนัมภทรรฉบนับคตงเจมสรตห้องการจะสสืทอ
แตลความหมายทททชนัดเจนกป็คสือ 'ขอรห้อง' หรสือ 'ขอ' พระเจห้าไมลไดห้เรทยกรห้องสตทงตลอไปนทร  แตลพระองครทรง
ขอใหห้คนอตสราเอลททาสตทงเหลลานทรดห้วยความสมนัครใจของพวกเขาเอง นนั ทนคสือ (1) “ใหห้ยทาเกรงพระเย
โฮวาหรพระเจห้าของทลาน” (2) “ใหห้ดทาเนตนตามพระมรรคาทนัรงปวงของพระองคร” (3) “ใหห้รนัก
พระองคร” (4) “ใหห้ปรนนตบนัตตพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานดห้วยสรุดจตตสรุดใจของทลานทนัรงหลาย” 
และ (5) “ใหห้รนักษาพระบนัญญนัตตและกฎเกณฑรของพระเยโฮวาหร ซถึทงขห้าพเจห้าบนัญชาทลานในวนันนทร  เพสืทอ
ประโยชนรของทลานทนัรงหลาย”

แมห้วลารายการนทรปตดทห้ายเหมสือนเปป็นคทาบนัญชา แตลมนันกป็เรตทมตห้นดห้วยคทาขอรห้อง ความหมายตรง
นทร ไมลใชลการปฏตบนัตตตามพระราชบนัญญนัตตของพระเจห้าแบบขอไปทท แตลเปป็นการเลสือกอยล่างเตป็มใจทททจะ
ยทาเกรงองครพระผยห้เปป็นเจห้า รนักพระองคร ปรนนตบนัตตพระองคร ดทาเนตนในมรรคาตลางๆของพระองคร 
และเชสืทอฟนังพระองคร พวกทยตสวรรครเชสืทอฟนังอยลางอนัตโนมนัตต แตลพระเจห้าทรงปรารถนาทททจะใหห้
ประชากรของพระองครเตป็มใจทททจะเชสืทอฟนัง ปรนนตบนัตต ยทาเกรง และรนักพระองครจากหนัวใจของตน อทก



ครนัร งทททหลนักการนนัรนถยกเนห้นยทราทททวลาการเชสืทอฟนังพระวจนะของพระเจห้าเปป็นไปเพสืทอประโยชนรสรุขของ
เราเอง

พบญ 10:14-19 ดภเถอิด ฟข้าสวรรคร์และฟข้าสวรรคร์อทนสภงสทด และโลกกทบบรรดาสอิที่ง
สารพทดทนที่อยภต่ในโลกเปป็นของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน 15 แตต่พระเยโฮวาหร์ทรงฝทงพระททยใน
บรรพบทรทษของทต่านและทรงรทกเขา และทรงเลคือกเชคืนี้อสายของเขาทนที่มาภายหลทงเขาคคือ ทต่านททนี้ง
หลายจากชนชาตอิททนี้งหลาย อยต่างเปป็นอยภต่ททกวทนนนนี้ 16 เพราะฉะนทนี้นจงตทดหนทงปลายหทวใจของทต่าน
เสนย อยต่าคอแขป็งอนกตต่อไป 17 เพราะวต่าพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านเปป็นพระเจข้าของพระททนี้ง
หลาย และเปป็นจอมของเจข้าททนี้งปวง เปป็นพระเจข้าทนที่ยอิที่งใหญต่ ทรงฤทธอิธิ์และนต่ากลทว ทรงปราศจากอคตอิ
และมอิไดข้ทรงเหป็นแกต่อามอิษสอินบน 18 พระองคร์ประทานความยทตอิธรรมแกต่ลภกกคาพรข้าพต่อและแมต่
มต่าย และทรงรทกคนตต่างดข้าวประทานอาหารและเครคืที่องนทต่งหต่มแกต่เขา 19 เพราะฉะนทนี้นทต่านจงมน
ความรทกตต่อคนตต่างดข้าว เพราะทต่านททนี้งหลายกป็เปป็นคนตต่างดข้าวในแผต่นดอินอนยอิปตร์

โมเสสเตสือนความจทาคนอตสราเอลวลาฟห้าสวรรครและแผลนดตนโลกและทรุกสตทงทททมทอยยลในนนัรน
ลห้วนเปป็นของพระเจห้า มนันเปป็นของพระองครเพราะพระองครทรงเปป็นเจห้าของและทรงสรห้างมนันขถึรนมา 
กระนนัรนนลาทถึทงตรงทททวลาพระเจห้าทรงเตป็มพระทนัยเลสือกบรรพบรุรรุษของพวกเขา (อนับราฮนัม อตสอนัค และ
ยาโคบ) และลยกหลานของพวกเขาเพสืทอทททจะรนักพวกเขา ดห้วยเหตรุนทร  คนอตสราเอลแมห้กระทนั ทงในตอน
นนัรนไดห้ถยกเลสือกเหนสือประชาชาตตทนัรงปวงแลห้วโดยพระเจห้า

โมเสสจถึงเตสือนสตตคนอตสราเอลใหห้เขห้าสรุหนนัตหนนังปลายหนัวใจของพวกเขาและไมลดสืรอรนัรนอทก
ตลอไป ความหมายกป็คสือทททจะใหห้พวกเขา (1) เปลททยนจรุดสนใจจากการเขห้าสรุหนนัตฝลายรลางกาย (ซถึทง
พวกเขาภาคภยมตใจอยยลแลห้ว) ไปเปป็นการเขห้าสรุหนนัตหนัวใจ (นนัทนคสือ ฝลายวตญญาณ) ความหมายกป็คสือวลา
พวกเขาจะตห้องแยกหนัวใจไวห้ตลางหากแดลพระเจห้าเหมสือนกนับทททการเขห้าสรุหนนัตฝลายรลางกายของพวกเขา
แยกพวกเขาไวห้ตลางหากจากประชาชาตตอสืทนๆ (นททเปป็นครนัร งแรกจากสททครนัร งในพระคนัมภทรรทททการเขห้า
สรุหนนัตหนัวใจถยกกลลาวถถึง บางททครนัร งทททเดลนชนัดทททสรุดกป็คสือ โรม 2:29) (2) คนอตสราเอลจะตห้องถลอมใจ
จากสภาวะฝลายวตญญาณทททดสืรอรนัรนของตนเชลนกนัน

โมเสสเตสือนความจทาคนอตสราเอลตลอไปอทกวลา “พระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานเปป็นพระเจห้า
ของพระทนัรงหลาย และเปป็นจอมของเจห้าทนัรงปวง เปป็นพระเจห้าทททยตทงใหญล ทรงฤทธตธ และนลากลนัว ทรง
ปราศจากอคตต และมตไดห้ทรงเหป็นแกลอามตษสตนบน” คทาทททแปลวลา นต่ากลทว (ยอวห์เรยห์) มทความหมายวลา 



ททาใหห้เกตดความหวาดกลนัวหรสือความเกรงขาม สรรุปกป็คสือ พระเจห้าทรงอยยลเหนสือพระหรสือเจห้าทนัรงปวง 
พระองครทรงนลาสะพรถึงกลนัวและทรงยรุตตธรรม ในแบบเดทยวกนัน โมเสสเตสือนความจทาคนอตสราเอล
วลาพระเจห้าทรงกระททาการพตพากษาเพสืทอเหป็นแกลคนเหลลานนัรนทททขนัดสนอยลางแทห้จรตง คนอตสราเอลจถึง
ถยกกทาชนับใหห้กระททาแบบเดทยวกนัน

พบญ 10:20-22 ทต่านททนี้งหลายจงยคาเกรงพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน จง
ปรนนอิบทตอิพระองคร์และตอิดพทนอยภต่กทบพระองคร์ จงปฏอิญาณดข้วยออกพระนามของพระองคร์ 
21 พระองคร์ทรงเปป็นทนที่สรรเสรอิญของทต่านททนี้งหลาย พระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าของทต่าน ผภข้ทรง
กระทคาการใหญต่และนต่ากลทวซถึที่งนทยนร์ตาของทต่านไดข้เหป็นนนนี้ 22 บรรพบทรทษของทต่านลงไปในอนยอิปตร์
เจป็ดสอิบคน และบทดนนนี้พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านทรงกระทคาใหข้ทต่านททนี้งหลายมนมากดทงดวงดาว
ในทข้องฟข้า"

บทนทรปตดทห้ายดห้วยคทาก ทาชนับสททประการสทาหรนับประชากรของพระเจห้า (1) “ทลานทนัรงหลายจงยทา
เกรงพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน” คทาเตสือนสตตนนัรนยนังมทผลอยยลจนทรุกวนันนทร  (2) “จงปรนนตบนัตต
พระองคร” อทกครนัร งทททเรายนังอยยลภายใตห้คทาสนัทงเดทยวกนันนทร  (3) “ทลานจงตตดสนตทอยยลกนับพระองคร” ความ
หมายกป็คสือการตตดพนันหรสือโอบกอดพระองครไวห้ แนลนอนวลาความจรตงนนัรนยนังมทอยยลจนถถึง ณ บนัดนทร  (4) 
สรุดทห้าย “จงปฏตญาณดห้วยออกพระนามของพระองคร” แมห้วลาหห้ามมตใหห้กระททาอยลางพลลอยๆหรสือ
แบบไมลจรตงจนัง แตลเมสืทอถถึงคราวทททตห้องปฏตญาณ ประชากรของพระเจห้ากป็ตห้องปฏตญาณโดยออก
พระนามของพระองครเทลานนัรนและไมลใชลพระอสืทน

โมเสสเตสือนความจทาคนอตสราเอลวลา (1) “พระองครทรงเปป็นทททสรรเสรตญของทลานทนัรงหลาย”
พระองครไมลเพทยงทรงเปป็นผยห้ทททเราควรสรรเสรตญเทลานนัรน แตลคทาสรรเสรตญพระองครยนังสะทห้อนกลนับ
มายนังคนเหลลานนัรนทททออกพระนามของพระองครดห้วย (2) “พระองครทรงเปป็นพระเจห้าของทลาน” พวก
เราเชลนเดทยวกนับพวกเขาไมลควรมองขห้ามเรสืทองนนัรนไป (3) สรุดทห้าย พระองคร “ทรงกระททาการใหญล
และนลากลนัวซถึทงนนัยนรตาของทลานไดห้เหป็นนทร ”

อทกครนัร งทททคทาทททแปลวลา นต่ากลทว (ยอวห์เรยห์) มทความหมายไดห้ดห้วยวลา 'นลาสะพรถึงกลนัว' แนลททเดทยว 
การทรงชลวยใหห้พห้นอยลางนลาอนัศจรรยรทททพวกเขาไดห้ประสบพบเจอตลอดการเดตนทางอพยพนนัรนนลา
สะพรถึงกลนัวจรตงๆ นอกจากนทร  คนอตสราเอลกป็เขห้าไปในอทยตปตรดห้วยจทานวนเจป็ดสตบคน บนัดนทรพวกเขามท
จทานวนหลายลห้านคนและ “มทมากดนังดวงดาวในทห้องฟห้า”



*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 11: บทนทขึ้มทเนสืขึ้อหาคลห้ายกนับในบทททที่แลห้ว ดถูหมายเหตสุในบท
ททที่แลห้วไดห้ บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) การอนัศจรรยห์ตล่างๆททที่ยติที่งใหญล่ของพระเจห้าซขที่งกระทลาเพสืที่อคน
อติสราเอลในขห้อ 1-7; (2) พระสนัญญาและคลาเตสือนเพติที่มเตติมในขห้อ 8-17; (3) การเรทยกรห้องใหห้หมนัที่น
ศขกษาพระวจนะของพระเจห้าในขห้อ 18-25 และ (4) พระสนัญญาเรสืที่องพระพรตล่างๆสลาหรนับความเชสืที่อ
ฟนังและคลาแชล่งสาปตล่างๆสลาหรนับความไมล่เชสืที่อฟนังในขห้อ 26-32

พบญ 11:1 "เหตทฉะนนนี้พวกทต่านจงรทกพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน จงรทกษา
พระดคารทสสทที่ง กฎเกณฑร์ และคคาตทดสอิน และพระบทญญทตอิของพระองคร์เสมอไป ใจความสทาคนัญสอง
ประการของหนนังสสือพระราชบนัญญนัตตถยกสรรุปยลอในขห้อนทร  มนันถยกกลลาวซทราหลายตลอหลายครนัร งใน
หนนังสสือเลลมนทรตลอดทนัรงเลลม (1) “พวกทลานจงรนักพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน” (2) “จงรนักษาพระ
ดทารนัสสนัทง กฎเกณฑร และคทาตนัดสตน และพระบนัญญนัตตของพระองครเสมอไป” ทททควรหมายเหตรุไวห้เพต ทม
เตตมกป็คสือวลา คทาก ทาชนับพสืรนๆสองประการนทรถยกนทาหนห้าดห้วย เหตสุฉะนทขึ้ มนันเชสืทอมขห้อ 1 กนับบททททแลห้วใน
เชตงตรรกะ โดยเฉพาะคทาเตสือนความจทาทททวลาพระเจห้าไดห้ทรงอวยพรและทวทคนอตสราเอลใหห้มทจทานวน
มากขถึรนแลห้ว

จากสททเรสืทองทททคนอตสราเอลไดห้รนับบนัญชาใหห้รนักษาไวห้ “พระดทารนัสสนั ทง” ของพระองครหมายถถึง
แงลมรุมในดห้านพตธทตลางๆของพระราชบนัญญนัตตซถึทงเกททยวขห้องกนับระบบพลนับพลา “กฎเกณฑร” ของ
พระองครหมายถถึงกฎหมายแพลงและกฎทางสนังคมตลางๆสทาหรนับชทวตตประจทาวนันของประชาชน “คทา
ตนัดสตน” ของพระองครหมายถถึงเรสืทองทางจรตยธรรมและตรุลาการเกททยวกนับความชอบธรรมและความ
ยรุตตธรรม สรุดทห้าย “พระบนัญญนัตตของพระองคร” หมายถถึงบนัญญนัตตทางศทลธรรมและฝลายวตญญาณของ
พระเจห้า คนอตสราเอลถยกก ทาชนับใหห้เชสืทอฟนังสตทงเหลลานทรทนัรงหมด

พบญ 11:2-7 ทต่านททนี้งหลายจงทราบในวทนนนนี้ เพราะขข้าพเจข้ามอิไดข้กลต่าวกทบลภก
หลานของทต่านททนี้งหลาย ผภข้ไมต่ไดข้รภข้เรคืที่องหรคือเหป็นถถึงวอินทยของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ความ
ยอิที่งใหญต่ของพระองคร์ พระหทตถร์อทนทรงฤทธอิธิ์ และพระกรทนที่เหยนยดออกของพระองคร์ 3 ถถึงการ
อทศจรรยร์และถถึงพระราชกอิจของพระองคร์ ซถึที่งพระองคร์ทรงกระทคาในอนยอิปตร์ตต่อฟาโรหร์กษทตรอิยร์
อนยอิปตร์ และตต่อแผต่นดอินททนี้งสอินี้นของทต่าน 4 และซถึที่งพระองคร์ทรงกระทคาตต่อกองททพอนยอิปตร์ ตต่อมข้าของ
เขา และตต่อรถรบของเขา และทนที่พระองคร์ทรงกระทคาใหข้นคนี้าในทะเลแดงทต่วมเขาเมคืที่อเขาไลต่ตอิดตาม



ทต่านททนี้งหลาย และทนที่พระเยโฮวาหร์ทรงทคาลายเขาททนี้งหลายจนททกวทนนนนี้ 5 และทนที่พระองคร์ทรง
กระทคาแกต่ทต่านททนี้งหลายในถอิที่นททรกทนดาร จนทต่านททนี้งหลายมาถถึงทนที่นนที่ 6 และทนที่ทรงกระทคาตต่อดาธาน 
และอาบนรทมบทตรชายของเอลนอทบ บทตรชายของรภเบน คคือแผต่นดอินไดข้อข้าปากกลคืนเขาเขข้าไป ททนี้งครทว
เรคือน เตป็นทร์ และสอิที่งมนชนวอิตททกอยต่างทนที่ตอิดตามเขาไป ในทต่ามกลางคนออิสราเอลททนี้งปวง 7 เพราะ
นทยนร์ตาของทต่านททนี้งหลายไดข้เหป็นพระราชกอิจอทนยอิที่งใหญต่ททนี้งหมดของพระเยโฮวาหร์ซถึที่งพระองคร์ทรง
กระทคานทนี้น

โมเสสจถึงเตสือนสตตคนอตสราเอลวลา “ทลานทนัรงหลายจงทราบในวนันนทร ...พระราชกตจอนันยตทงใหญล
ทนัรงหมดของพระเยโฮวาหรซถึทงพระองครทรงกระททานนัรน” (ขห้อ 7) ในขห้อเหลลานนัรนทททอยยลตรงกลาง 
โมเสสเตสือนความจทาคนอตสราเอลอทกครนัร งถถึงการทรงชลวยใหห้พห้นอนันนลาอนัศจรรยรของพระเจห้าจาก
อทยตปตรรวมถถึงการทททพระเจห้าทรงพตพากษาคนเหลลานนัรนทททกบฏตลอโมเสสระหวลางทาง พวกเขาไดห้เหป็น
กนับตาแลห้วถถึงฤทธานรุภาพและการทรงชลวยใหห้พห้นของพระเจห้า

พบญ 11:8-12 เหตทฉะนนนี้ทต่านททนี้งหลายจงรทกษาบทญญทตอิททนี้งสอินี้นซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้บทญชา
แกต่ทต่านททนี้งหลายในวทนนนนี้ เพคืที่อทต่านททนี้งหลายจะเขข้มแขป็ง และเขข้าไปยถึดครองแผต่นดอินซถึที่งทต่านททนี้ง
หลายกคาลทงจะขข้ามไปครอบครองนทนี้นมาเปป็นกรรมสอิทธอิธิ์ 9 และเพคืที่อทต่านจะมนชนวอิตยคืนนานใน
แผต่นดอิน ซถึที่งพระเยโฮวาหร์ทรงปฏอิญาณแกต่บรรพบทรทษวต่าจะใหข้แกต่เขาและแกต่เชคืนี้อสายของเขา เปป็น
แผต่นดอินทนที่มนนคนี้านมและนคนี้าผถึนี้งไหลบรอิบภรณร์ 10 เพราะวต่าแผต่นดอินซถึที่งทต่านททนี้งหลายกคาลทงเขข้าไปยถึด
ครองนทนี้น ไมต่เหมคือนแผต่นดอินอนยอิปตร์ ซถึที่งทต่านไดข้จากมา ในทนที่นทนี้นทต่านหวต่านพคืชและเอาเทข้ารดนคนี้า
เหมคือนเปป็นสวนผทก 11 แตต่แผต่นดอินซถึที่งทต่านจะไปยถึดครองนทนี้น เปป็นแผต่นดอินทนที่มนเนอินเขาและหทบเขา 
ซถึที่งมนนคนี้าฝนจากฟข้ารดอยภต่ 12 เปป็นแผต่นดอินซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลายทรงดภแล 
พระเนตรของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านอยภต่เหนคือแผต่นดอินนทนี้นเสมอ ตทนี้งแตต่ตข้นปนจนถถึงสอินี้นปน

อทกครนัร งทททคทาวลา เหตสุฉะนทขึ้ เชสืทอมสตทงทททตามมากนับสตทงทททมากลอนหนห้า เพราะพระราชกตจอนันยตทง
ใหญลทนัรงสตรนทททพระเจห้าไดห้ทรงกระททาเพสืทอประชากรของพระองครแลห้ว เขาจถึงสนั ทงวลา “เหตรุฉะนทรทลานทนัรง
หลายจงรนักษาบนัญญนัตตทนัรงสตรนซถึทงขห้าพเจห้าไดห้บนัญชาแกลทลานทนัรงหลายในวนันนทร ” จากนนัรนโมเสสกป็ใหห้
รายการพระพรใหญลๆทททจะตามมาเมสืทอพวกเขาเชสืทอฟนังพระเจห้า นนั ทนคสือ พละกทาลนังทททจะพตชตตแผลนดตน
นนัรน อายรุยสืนนานในแผลนดตนนนัรน และความเจรตญรรุลงเรสืองในแผลนดตนนนัรน แผลนดตนนนัรนเองกป็เปป็น
พระพรอยลางหนถึทงแลห้ว มนันเปป็น “แผลนดตนซถึทงพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานทนัรงหลายทรงดยแล 
พระเนตรของพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานอยยลเหนสือแผลนดตนนนัรนเสมอ ตนัรงแตลตห้นปทจนถถึงสตรนปท” 



ในหนนังสสือพระราชบนัญญนัตตตลอดทนัรงเลลม การเนห้นความสทาคนัญซทราๆอยยลทททการเชสืทอฟนัง (นนัทนคสือ การ
รนักษา) พระวจนะของพระเจห้า

พบญ 11:13-15 ตต่อมาถข้าทต่านททนี้งหลายจะเชคืที่อฟทงบทญญทตอิของขข้าพเจข้าซถึที่งขข้าพเจข้า
บทญชาทต่านไวข้ในวทนนนนี้ ใหข้รทกพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลายและปรนนอิบทตอิพระองคร์ดข้วย
สทดจอิตสทดใจของทต่าน 14 `เราจะใหข้ฝนตกบนแผต่นดอินของเจข้าตามฤดภกาล คคือฝนตข้นฤดภและฝนชทก
ปลายฤดภ เพคืที่อเจข้าททนี้งหลายจะไดข้เกป็บพคืชผล นคนี้าองทต่น และนคนี้ามทน 15 และเราจะใหข้หญข้าในททต่งสคาหรทบ
ฝภงสทตวร์ของเจข้า และเจข้าจะไดข้รทบประทานออิที่มหนคา'

หลนักการพสืรนๆถยกกลลาวอทกครนัร งพรห้อมกนับการใหห้ความเขห้าใจเพตทมเขห้าไป “และตลอมาถห้าทลาน
ทนัรงหลายจะเชสืทอฟนังบนัญญนัตตของขห้าพเจห้าซถึทงขห้าพเจห้าบนัญชาทลานไวห้ในวนันนทร  ใหห้รนักพระเยโฮวาหร
พระเจห้าของทลานทนัรงหลายและปรนนตบนัตตพระองครดห้วยสรุดจตตสรุดใจของทลาน” เงสืทอนไขถยกเสนอแลห้ว 
ถห้าคนอตสราเอลยอม (1) เชสืทอฟนังพระบนัญชาตลางๆของพระเจห้าอยลางขมทขมนัน (2) รนักองครพระผยห้เปป็น
เจห้า และ (3) ปรนนตบนัตตพระองครดห้วยสรุดจตตสรุดใจของพวกเขา แลห้วพระเจห้ากป็ทรงสนัญญาวลาจะ
ประทานพระพรใหญลๆใหห้

ถห้าพวกเขาเชสืทอฟนังสตทงเหลลานทรทนัรงหมด พระเจห้ากป็ทรงสนัญญาวลาจะประทานความเจรตญรรุลงเรสือง
แกลพวกเขา พวกเขาเปป็นชนชาตตทททททาการเกษตร พระพรใหญลๆจะมาในดห้านนนัรน แตลจงสนังเกตวลา
เงสืทอนไขของพระพรดนังกลลาวคสือการเชสืทอฟนังพระวจนะของพระเจห้า!

พบญ 11:16-17 จงระวทงตทวอยต่าใหข้จอิตใจของทต่านททนี้งหลายลทต่มหลงและหทนเหไป
ปรนนอิบทตอินมทสการพระอคืที่น 17 และพระเยโฮวาหร์จถึงทรงกรอินี้วตต่อทต่าน ปอิดฟข้าสวรรคร์ไมต่ใหข้ฝนตก 
และแผต่นดอินกป็ไมต่งอกพคืชผล และทต่านททนี้งหลายจะพอินาศจากแผต่นดอินดนซถึที่งพระเยโฮวาหร์ประทานแกต่
ทต่านนทนี้นเสนยอยต่างรวดเรป็ว 

สตทงตรงกนันขห้ามถยกนทาเสนอในฐานะคทาเตสือนเชลนกนัน หากคนอตสราเอลหลงไปนนับถสือรยป
เคารพ พระเจห้ากป็จะทรงมตใหห้ฝนตก พสืชผลของพวกเขาจะไมลงอกงาม และพวกเขาจะพตนาศไปเสทย
จากแผลนดตนนนัรน

พบญ 11:18-21 เหตทฉะนทนี้นทต่านททนี้งหลายจงจดจคาถข้อยคคาเหลต่านนนี้ของขข้าพเจข้าไวข้ใน
จอิตในใจของทต่านททนี้งหลาย จงเอาถข้อยคคาเหลต่านนนี้พทนไวข้ทนที่มคือของทต่านเปป็นหมายสคาคทญ จงเปป็นดทง



เครคืที่องหมายระหวต่างนทยนร์ตาของทต่าน 19 และทต่านจงสอนถข้อยคคาเหลต่านนนี้แกต่ลภกหลานของทต่านททนี้ง
หลาย จงพภดถถึงถข้อยคคาเหลต่านนนี้เมคืที่อทต่านนทที่งอยภต่ในเรคือน และเมคืที่อทต่านเดอินอยภต่ตามทาง เมคืที่อทต่านนอน
ลงหรคือลทกขถึนี้น 20 ทต่านจงเขนยนคคาเหลต่านนนี้ไวข้ทนที่เสาประตภเรคือน และทนที่ประตภของทต่าน 21 เพคืที่ออายท
ของทต่านและอายทของลภกหลานของทต่านจะไดข้ยคืนนานในแผต่นดอิน ซถึที่งพระเยโฮวาหร์ทรงปฏอิญาณทนที่
จะประทานแกต่บรรพบทรทษของทต่าน ตราบเทต่าบรรดาวทนทนที่ฟข้าสวรรคร์อยภต่เหนคือโลก

พระเจห้าทรงกทาชนับคนอตสราเอลใหห้เกป็บบรรดาพระวจนะของพระองครไวห้ในใจของพวกเขา
และวางมนันไวห้ใหห้เหป็นเพสืทอเปป็นเครสืทองเตสือนใจ พวกเขาตห้องสอนพระวจนะเหลลานนัรนแกลบรุตรหลาน
ของพวกเขาในทรุกดห้านของชทวตต พระสนัญญาสทาหรนับการททาเชลนนนัรนกป็คสือ “เพสืทออายรุของทลานและ
อายรุของลยกหลานของทลานจะไดห้ยสืนนานในแผลนดตน ซถึทงพระเยโฮวาหรทรงปฏตญาณทททจะประทาน
แกลบรรพบรุรรุษของทลาน ตราบเทลาบรรดาวนันทททฟห้าสวรรครอยย ลเหนสือโลก” วลทหลนังนทรมทความหมายวลา
ตราบเทลาทททมทวนันคสืนบนแผลนดตนโลก อทกครนัร งทททหลนักการสทาคนัญคสือ การเตสือนใจพวกเขาเองและบรุตร
หลานของพวกเขาเสมอใหห้ระลถึกถถึงพระวจนะของพระเจห้าเพสืทอทททพวกเขาจะไดห้เชสืทอฟนังมนัน ผลลนัพธร
กป็คสือพระพรของพระเจห้าตลอดไปเปป็นนตตยร

พบญ 11:22-25 เพราะถข้าทต่านระวทงทนที่จะกระทคาตามบทญญทตอิททนี้งปวงซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้
บทญชาทต่าน คคือรทกพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ดคาเนอินในพระมรรคาททนี้งสอินี้นของพระองคร์ และ
ตอิดสนอิทอยภต่กทบพระองคร์แลข้ว 23 พระเยโฮวาหร์จะทรงขทบไลต่บรรดาประชาชาตอิเหลต่านนนี้ใหข้ออกไป
พข้นหนข้าทต่านททนี้งหลาย แลข้วทต่านจะเขข้ายถึดครองแผต่นดอินของประชาชาตอิทนที่ใหญต่กวต่าและมนกคาลทง
มากกวต่าทต่าน 24 ฝต่าเทข้าของทต่านททนี้งหลายจะเหยนยบลงทนที่ใด ทนที่นทที่นจะเปป็นของทต่าน อาณาเขตของ
ทต่านจะเรอิที่มจากถอิที่นททรกทนดารไปจนถถึงเลบานอน และจากแมต่นคนี้าคคือแมต่นคนี้ายภเฟรตอิสไปจนถถึงทะเล
ตะวทนตก 25 จะไมต่มนผภข้ใดสามารถตต่อตข้านทต่านไดข้ เพราะพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านจะทรง
กระทคาใหข้ทต่านททนี้งหลายเปป็นทนที่เกรงขาม และตกใจกลทวของแผต่นดอินทนที่ทต่านททนี้งหลายจะเหยนยบยคที่าไป 
ตามทนที่พระองคร์ทรงสทญญาไวข้กทบทต่าน

หลนักการนทรถยกกลลาวซทราอทกครนัร งพรห้อมกนับรายละเอทยดเพตทมเตตม “เพราะถห้าทลานระวนังทททจะ
กระททาตามบนัญญนัตตทนัรงปวงซถึทงขห้าพเจห้าไดห้บนัญชาทลาน คสือรนักพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน ดทาเนตน
ในพระมรรคาทนัรงสตรนของพระองคร และตตดสนตทอยยลกนับพระองครแลห้ว” พระพรตลางๆเพตทมเตตมกป็จะ
ตามมา จงสนังเกตอทกครนัร งถถึงการเนห้นความสทาคนัญเรสืทองการระวนังทททจะเชสืทอฟนังพรห้อมก นับความรนักทททมทตลอ
พระเจห้าและตตดสนตทอยยลกนับพระองคร



ถห้าคนอตสราเอลเชสืทอฟนังในเรสืทองเหลลานทรทนัรงหมด “พระเยโฮวาหรจะทรงขนับไลลบรรดา
ประชาชาตตเหลลานทร ใหห้ออกไปพห้นหนห้าทลานทนัรงหลาย” พระเจห้าทรงสนัญญาเรสืทองชนัยชนะแบบเหมา
รวมเหนสือแผลนดตนนนัรนทนัรงสตรนตลอดทางตนัรงแตลเลบานอนไปจนถถึงแมลนทร ายยเฟรตตสจนถถึงทะเล
เมดตเตอรรเรเนทยน (นลาเศรห้าทททวลาเพราะการเชสืทอฟนังแบบอรุลนๆของคนอตสราเอล พระสนัญญานนัรนจถึงไมล
เคยถยกททาใหห้สทาเรป็จ ขห้อยกเวห้นคสือชลวงเวลาสนัรนๆระหวลางการครองราชยรของดาวตดและซาโลมอน) 
หากพวกเขาเชสืทอฟนัง พระเจห้ากป็ทรงสนัญญาวลาพวกเขาจะไรห้พลายในการศถึกสงคราม

พบญ 11:26-27 ดภเถอิด วทนนนนี้ขข้าพเจข้าไดข้นคาคคาอวยพรและคคาสาปแชต่งมาไวข้ตรงหนข้า
ทต่านททนี้งหลาย 27 ถข้าทต่านเชคืที่อฟทงพระบทญญทตอิของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ซถึที่งขข้าพเจข้าบทญชา
ทต่านในวทนนนนี้ ทต่านกป็จะเปป็นไปตามพรนทนี้น

เรสืทองทนัรงหมดนทรกป็ถยกสรรุปยลอในคทาสองคทา นนัทนคสือ คลาอวยพรและคลาสาปแชล่ง ถห้าพวกเขายอม
เชสืทอฟนังพระวจนะของพระเจห้า แลห้วพระเจห้ากป็ทรงสนัญญาวลาจะอวยพรพวกเขา ถห้าพวกเขาไมลเชสืทอฟนัง
พระวจนะของพระองครแลห้วพระเจห้ากป็ทรงสนัญญาวลาคทาสาปแชลงจะตกแกลพวกเขา โดยเฉพาะอยลาง
ยตทงถห้าพวกเขาหนันไปนนับถสือรยปเคารพ

พบญ 11:28-32 ถข้าทต่านไมต่เชคืที่อฟทงพระบทญญทตอิของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน 
แตต่หทนเหไปเสนยจากทางซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้บทญชาทต่านในวทนนนนี้ ไปตอิดตามพระอคืที่นซถึที่งทต่านไมต่รภข้จทก ทต่านกป็
จะเปป็นไปตามคคาสาปแชต่งนทนี้น 29 และตต่อมาเมคืที่อพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านนคาทต่านเขข้าไปใน
แผต่นดอินซถึที่งทต่านจะเขข้าไปยถึดครองนทนี้น ทต่านจงตทนี้งคคาอวยพรไวข้บนภภเขาเกรอิซอิม และตทนี้งคคาสาปแชต่ง
ไวข้บนภภเขาเอบาล 30 ภภเขาเหลต่านนนี้อยภต่ฟากแมต่นคนี้าจอรร์แดนขข้างโนข้น ไปตามทางทนที่ดวงอาทอิตยร์ตกใน
แผต่นดอินคนคานาอทน ผภข้อาศทยอยภต่ในทนที่ราบตรงหนข้ากอิลกาลขข้างทนที่ราบโมเรหร์มอิใชต่หรคือ 31 เพราะทต่าน
ททนี้งหลายจะตข้องขข้ามแมต่นคนี้าจอรร์แดนไปยถึดครองแผต่นดอินซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน
ประทานแกต่ทต่าน และทต่านจะยถึดครองและอาศทยอยภต่ในแผต่นดอินนทนี้น 32 ทต่านจงระวทงทนที่จะรทกษากฎ
เกณฑร์และคคาตทดสอินททนี้งปวงซถึที่งขข้าพเจข้าตทนี้งไวข้ตต่อหนข้าทต่านททนี้งหลายในวทนนนนี้"

นอกจากนทร  เมสืทอไดห้เขห้าไปในแผลนดตนนนัรนแลห้ว พระเจห้ากป็ทรงบนัญชาคนอตสราเอลใหห้ประกาศ
คทาอวยพรททททรงสนัญญาไวห้เหลลานทร จากภยเขาเกรตซตมและคทาสาปแชลงเหลลานทร จากภยเขาเอบาล อทกครนัร งททท
พระเจห้าตรนัสลลวงหนห้าถถึงการเขห้าไปในแผลนดตนนนัรนของพวกเขาและทรงเนห้นวลาพวกเขาจะตห้องเชสืทอ
ฟนังพระวจนะของพระองครหมดทรุกเรสืทอง



*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 12: เงสืที่อนไขเจาะจงตล่างๆสลาหรนับพระพรของพระเจห้าถถูกนลา
เสนอ บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) รถูปเคารพทสุกรถูปแบบในแผล่นดตินนนัขึ้นจะตห้องถถูกทลาลายในขห้อ 1-4 
และ (2) สถานททที่ๆพระเจห้าทรงกลาหนดไวห้คสือทททๆี่ การปรนนติบนัตติพระเจห้าจะถถูกถสือปฏติบนัตติในขห้อ 5-32

พบญ 12:1-4 "ตต่อไปนนนี้เปป็นกฎเกณฑร์และคคาตทดสอินซถึที่งทต่านจะตข้องระวทงทนที่จะ
กระทคาตามในแผต่นดอิน ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าแหต่งบรรพบทรทษของทต่านประทานใหข้ทต่านยถึดครอง
ตลอดวทนคคืนซถึที่งทต่านมนชนวอิตอยภต่ในโลก 2 ทต่านททนี้งหลายจงทคาลายบรรดาสถานทนที่ซถึที่งประชาชาตอิทนที่
ทต่านจะยถึดครองนทนี้นใชข้เปป็นทนที่ปรนนอิบทตอิพระของเขา ซถึที่งอยภต่บนภภเขาสภงและบนเนอินเขา และใตข้
ตข้นไมข้เขนยวสดททกตข้น 3 ทต่านจงรคืนี้อแทต่นบภชาของเขา และททต่มเสาศทกดอิธิ์สอิทธอิธิ์ของเขาใหข้แตกเปป็นชอินี้นๆ 
และเผาเสารภปเคารพของเขาเสนยดข้วยไฟ ทต่านจงฟทนทคาลายรภปแกะสลทกอทนเปป็นรภปพระของเขาเสนย
และลบชคืที่อของพระเหลต่านทนี้นออกเสนยจากทนที่นทที่น 4 ทต่านททนี้งหลายอยต่ากระทคาดทงนทนี้นแกต่พระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่าน

บทนทรนทาเสนอกฎเกณฑร์และคคาตทดสอินขนัรนพสืรนฐานทททพวกเขาจะตห้องระวนังทททจะกระททาตาม
เมสืทอเขห้าไปในแผลนดตนนนัรนแลห้ว กลลาวอยลางเจาะจงกป็คสือ คนอตสราเอลจะตห้องควททาและททาลายรยป
เคารพทรุกรยปแบบทททพวกเขาพบเจอในแผลนดตนนนัรน

พบญ 12:5-7 ทต่านจงแสวงหาสถานทนที่จากเขตแดนของบรรดาตระกภลของทต่าน 
ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลายจะทรงเลคือก เพคืที่อสถาปนาพระนามของพระองคร์ไวข้ คคือ
ใหข้เปป็นทนที่ประททบของพระองคร์ ทต่านททนี้งหลายจงไปเฝข้าพระองคร์ทนที่นทที่น 6 และทต่านททนี้งหลายจงนคา
เครคืที่องเผาบภชาและเครคืที่องสทตวบภชาของทต่านไปทนที่นทที่น ททนี้งสอิบชทกหนถึที่ง และเครคืที่องบภชาทนที่จะยคืที่นถวาย 
ททนี้งเครคืที่องบภชาปฏอิญาณ เครคืที่องบภชาตามใจสมทคร และผลรทต่นแรกทนที่ไดข้จากฝ ภงวทวและฝภงแพะ
แกะ 7 ทต่านททนี้งหลายจงรทบประทานทนที่นทที่นตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ททนี้งทต่าน
และครอบครทวของทต่านจงปนตอิรต่าเรอิงในบรรดากอิจการซถึที่งมคือทต่านไดข้กระทคานทนี้น ซถึที่งพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่านอวยพระพรแกต่ทต่านททนี้งหลาย

แมห้วลายนังมตไดห้ระบรุไวห้อยลางเจาะจง แตลพระเจห้ากป็ตรนัสลลวงหนห้าวลาพระองครจะทรงเลสือกสถาน
ทททแหลงหนถึทงไวห้สทาหรนับการนมนัสการอยลางเปป็นทางการ ทททนนั ทนคนอตสราเอลจะชรุมนรุมกนันและนทาเครสืทอง
สนัตวบยชาและของถวายตลางๆของตนไป



พบญ 12:8-9 ทต่านททนี้งหลายอยต่ากระทคาตามบรรดากอิจการทนที่เรากระทคาอยภต่ทนที่นนที่ททก
วทนนนนี้ คคือททกคนทคาตามอะไรกป็ตามทนที่ถภกตข้องในสายตาของตนเอง 9 เพราะวต่าทต่านททนี้งหลายยทงไปไมต่
ถถึงทนที่หยทดพทกและถถึงมรดก ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านประทานแกต่ทต่าน 

พวกเขาไดห้รนับคทาเตสือนมตใหห้ททา “อะไรกป็ตามทททถยกตห้องในสายตาของตนเอง” นลาเศรห้าทททวลา
คนอตสราเอลจะเมตนคทาก ทาชนับนทร ไปในอทกหลายรห้อยปทตลอมา ดย ผยห้วตนตจฉนัย 17:6 และ 21:25

พบญ 12:10-14 แตต่เมคืที่อทต่านขข้ามแมต่นคนี้าจอรร์แดนไปแลข้ว และอาศทยอยภต่ในแผต่นดอินซถึที่ง
พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลายประทานเปป็นมรดกแกต่ทต่าน และเมคืที่อพระองคร์โปรดใหข้ทต่าน
พทกพข้นศทตรภรอบขข้างของทต่านททนี้งสอินี้น ทต่านจถึงอยภต่อยต่างปลอดภทย 11 แลข้วจงไปยทงสถานทนที่ซถึที่งพระเย
โฮวาหร์พระเจข้าของทต่านจะทรงเลคือกไวข้ ใหข้พระนามของพระองคร์ประททบทนที่นทที่น จงนคาบรรดาสอิที่ง
ตต่างๆไปดข้วยซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้บทญชาทต่านททนี้งหลาย คคือเครคืที่องเผาบภชา และเครคืที่องสทตวบภชาของทต่าน ททนี้ง
สอิบชทกหนถึที่ง และเครคืที่องบภชาทนที่จะยคืที่นถวาย ททนี้งบรรดาเครคืที่องบภชาปฏอิญาณทนที่ดนทนที่สทดซถึที่งทต่านไดข้
ปฏอิญาณไวข้ตต่อพระเยโฮวาหร์ 12 และทต่านททนี้งหลายจงปนตอิรต่าเรอิงตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์พระเจข้า
ของทต่าน ททนี้งตทวทต่านททนี้งหลายและบทตรชายบทตรสาวของทต่าน ททนี้งทาสชายหญอิงของทต่านและคน
เลวนซถึที่งอยภต่ภายในประตภเมคืองของทต่าน เพราะเขาไมต่มนสต่วนแบต่งหรคือสต่วนมรดกกทบทต่าน 13 ทต่านททนี้ง
หลายจงระวทงใหข้ดนอยต่าถวายเครคืที่องเผาบภชาตามทนที่ททกแหต่งซถึที่งทต่านเหป็น 14 แตต่จงถวายในสถานทนที่ซถึที่ง
พระเยโฮวาหร์จะทรงเลคือกในทต่ามกลางตระกภลหนถึที่งของทต่าน ทต่านจงถวายเครคืที่องเผาบภชาของทต่าน
ทนที่นทที่น และทนที่นทที่นทต่านจงกระทคาททกสอิที่งทนที่ขข้าพเจข้าไดข้บทญชาทต่านไวข้

อทกครนัร งทททพระเจห้าทรงบอกวลาเมสืทอพวกเขาไดห้ตนัรงรกรากในแผลนดตนนนัรนแลห้ว พระองครจะทรง
กทาหนดสถานทททๆเฉพาะเจาะจงแหลงหนถึทงไวห้สทาหรนับการถวายเครสืทองสนัตวบยชาและการนมนัสการ ททท
นนัทนพวกเขาจะตห้องถวายเครสืทองสนัตวบยชาตลางๆของตนและทททนนั ทนพวกเขาจะตห้องชสืทนชมยตนดทตลอพระ
พนักตรรองครพระผยห้เปป็นเจห้าผยห้เปป็นพระเจห้าของพวกเขา พวกเขาจะตห้องถวายเครสืทองเผาบยชาตลางๆใน
สถานทททนนัรนเทลานนัรน

พบญ 12:15-27 อยต่างไรกป็ตาม ทต่านจะฆต่าสทตวร์และรทบประทานเนคืนี้อในประตภเมคือง
ททนี้งหลายของทต่านตามทนที่ทต่านปรารถนากป็ไดข้ ตามซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านอคานวยพระพร
ประทานแกต่ทต่านททนี้งหลาย ททนี้งผภข้ทนที่สะอาดและผภข้ทนที่มลทอินกป็รทบประทานไดข้ อยต่างทนที่รทบประทานเนคืนี้อ
ละมทที่งและเนคืนี้อกวาง 16 แตต่ทต่านททนี้งหลายอยต่ารทบประทานเลคือดสทตวร์เลย ทต่านจงเทลงบนพคืนี้นดอิน



เหมคือนเทนคนี้า 17 สต่วนสอิบชทกหนถึที่งของพคืช หรคือนคนี้าองทต่น หรคือนคนี้ามทน หรคือลภกคอกรทต่นแรกจากฝภงวทว
หรคือฝภงแพะแกะ หรคือของถวายปฏอิญาณตามทนที่ทต่านปฏอิญาณไวข้ หรคือของถวายตามใจสมทคร หรคือ
ของทนที่ทต่านนคามายคืที่นถวาย ทต่านททนี้งหลายอยต่ารทบประทานภายในประตภเมคืองของทต่าน 18 แตต่วต่าทต่าน
จงรทบประทานของเหลต่านนนี้ตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ในสถานทนที่ซถึที่งพระเยโฮ
วาหร์พระเจข้าของทต่านจะทรงเลคือกไวข้ ททนี้งตทวทต่านและบทตรชายบทตรสาวของทต่าน ทาสชายหญอิงของ
ทต่าน และคนเลวนผภข้อยภต่ภายในประตภเมคืองของทต่าน และทต่านจงปนตอิรต่าเรอิงตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่าน ในบรรดากอิจการซถึที่งมคือทต่านไดข้กระทคานทนี้น 19 ทต่านจงระวทงอยต่าทอดทอินี้งคนเลวน
ตราบเทต่าวทนทนที่ทต่านอาศทยอยภต่ในโลก 20 เมคืที่อพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านทรงขยายอาณาเขตของ
ทต่าน ดทงทนที่พระองคร์ทรงสทญญาไวข้กทบทต่านแลข้วนทนี้น และทต่านกลต่าววต่า ‘เราจะกอินเนคืนี้อสทตวร์’ เพราะ
พวกทต่านอยากรทบประทานเนคืนี้อสทตวร์ ทต่านจะรทบประทานเนคืนี้อตามใจปรารถนาของทต่านไดข้ 21 ถข้า
สถานทนที่ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านทรงเลคือกไวข้ เพคืที่อสถาปนาพระนามของพระองคร์ทนที่นทที่น
นทนี้นหต่างจากทต่านเกอินไป ทต่านจงฆต่าสทตวร์จากฝภงวทวฝภงแพะแกะของทต่านเถอะ ซถึที่งพระเยโฮวาหร์ทรง
ประทานแกต่ทต่าน ดทงทนที่ขข้าพเจข้าบทญชาทต่านไวข้แลข้วนทนี้น ทต่านจงรทบประทานในประตภเมคืองของทต่าน
ตามทนที่ใจของทต่านปรารถนาเถอิด 22 ทต่านจะรทบประทานไดข้อยต่างทนที่ทต่านรทบประทานเนคืนี้อละมทที่งหรคือ
เนคืนี้อกวาง ททนี้งผภข้ทนที่มลทอินและผภข้ทนที่สะอาดดข้วยกป็รทบประทานไดข้ 23 แตต่พถึงแนต่ใจวต่าทต่านไมต่รทบประทาน
เลคือดสทตวร์เลย เพราะวต่าเลคือดเปป็นชนวอิตของมทน ทต่านอยต่ารทบประทานชนวอิตพรข้อมกทบเนคืนี้อ 24 ทต่านอยต่า
รทบประทานเลคือด แตต่ทต่านจงเทเลคือดลงบนดอินอยต่างเทนคนี้า 25 ทต่านอยต่ารทบประทานเลคือด เพคืที่อทต่าน
เองและลภกหลานของทต่านทนที่มาภายหลทงทต่านจะจคาเรอิญเปป็นสทข เมคืที่อทต่านกระทคาสอิที่งทนที่ถภกตข้องตาม
สายพระเนตรของพระเยโฮวาหร์ 26 แตต่สอิที่งบรอิสททธอิธิ์ซถึที่งเปป็นสต่วนกคาหนดจากทต่านและของปฏอิญาณ
ของทต่านนทนี้น ทต่านจงนคาไปยทงสถานทนที่ซถึที่งพระเยโฮวาหร์จะทรงเลคือกไวข้ 27 และถวายเครคืที่องเผาบภชา
ททนี้งเนคืนี้อและเลคือดบนแทต่นบภชาของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ทต่านจงเทเลคือดแหต่งเครคืที่องสทตว
บภชาลงบนแทต่นบภชาของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน แตต่สต่วนเนคืนี้อนทนี้นทต่านรทบประทานไดข้

บนัญญนัตตดห้านอาหารถยกกลลาวถถึงอยลางสนัรนๆ โดยยอมใหห้คนอตสราเอลรนับประทานเนสืรอสนัตวรใน
บห้านของตนไดห้ยกเวห้นสนัตวรทททเปป็นมลทตนและเลสือด พวกเขายนังถยกก ทาชนับเพตทมเตตมอทกมตใหห้รนับประทาน
สตทงใดกป็ตามทททอรุทตศถวายแลห้วแดลองครพระผยห้เปป็นเจห้า แตลอาหารตลางๆทททถยกอรุทตศถวายแลห้วดนังกลลาวเชลน 
ผลแรกทนัรงหลาย (สตบชนักหนถึทงของมนัน) พรห้อมกนับเครสืทองบยชาดห้วยความสมนัครใจและเครสืทองบยชายก
ขถึรนลงทนัรงหลายสามารถถยกรนับประทานไดห้ทททสถานทททๆก ทาหนดไวห้สทาหรนับการนมนัสการเทลานนัรน 



นอกจากนทร  คนอตสราเอลถยกบนัญชาทททนนั ทนวลา “จงปทตตรลาเรตงตลอพระพนักตรรพระเยโฮวาหรพระเจห้าของ
ทลาน ในบรรดากตจการซถึทงมสือทลานไดห้กระททานนัรน” พวกเขายนังถยกเตสือนความจทามตใหห้ทอดทตรงคนเลวทททท
อาศนัยอยยลทลามกลางพวกเขาซถึทงไดห้รนับมอบหมายงานปรนนตบนัตตแหลงพลนับพลา

หากพลนับพลาอยยลไกลเกตน พวกเขากป็ยนังสามารถรนับประทานไดห้ตามทททพวกเขาปรารถนา 
(ยกเวห้นเนสืรอสนัตวรมลทตนหรสือเลสือด) อยลางไรกป็ตาม ถห้าอาหารใดถยกถสือวลาเปป็นสตทงบรตสรุทธตธ  (ถยกอรุทตศ
ถวายแลห้วเปป็นของถวายพตเศษ) กป็จะถยกรนับประทานไดห้ทททพลนับพลาเทลานนัรนในทททใดกป็ตามทททมนันถยกตนัรง

พบญ 12:28 จงระวทงทนที่จะฟทงบรรดาถข้อยคคาเหลต่านนนี้ซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้บทญชาทต่านไวข้ 
เพคืที่อทต่านเองและลภกหลานของทต่านทนที่มาภายหลทงทต่านจะจคาเรอิญเปป็นนอิตยร์ เมคืที่อทต่านกระทคาสอิที่งทนที่
ประเสรอิฐและถภกตข้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน อทกครนัร งทททมทการออกคทา
กทาชนับพสืรนฐานใหห้ระวนังทททจะเชสืทอฟนังทรุกสตทงทททพระเจห้าทรงบนัญชาพวกเขา ผลลนัพธรกป็คสือ “เพสืทอทลานเอง
และลยกหลานของทลานทททมาภายหลนังทลานจะจทาเรตญเปป็นนตตยร เมสืทอทลานกระททาสตทงทททประเสรตฐและถยก
ตห้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน” ในพระคนัมภทรรตลอดทนัรงเลลม หลนักการนทร
ไมลเคยเปลททยนแปลง พระพรจะมาททหลนังการเชสืทอฟนัง นอกจากนทร  ใหห้เราสนังเกตวลาพระพรดนังกลลาวจะ
มทไปถถึงบรุตรหลานของเราดห้วยโดยเฉพาะเมสืทอเราททาสตทงททท “ประเสรตฐและถยกตห้องในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน”

พบญ 12:29-31 เมคืที่อพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านจะขจทดประชาชาตอิซถึที่งทต่าน
เขข้าไปยถึดครองนทนี้นออกไปใหข้พข้นหนข้าทต่าน และทต่านกป็ยถึดครองเขข้าอาศทยอยภต่ในแผต่นดอินนทนี้น 30 จง
ระวทงตทววต่าทต่านจะไมต่หลงตอิดตามเขา ภายหลทงจากทนที่เขาถภกทคาลายตต่อหนข้าทต่านแลข้วนทนี้น และจะไมต่
ไตต่ถามเรคืที่องพระของเขาโดยกลต่าววต่า `ประชาชาตอินนนี้นมทสการพระของเขาอยต่างไร เพคืที่อเราจะ
กระทคาดข้วย' 31 ทต่านอยต่ากระทคาอยต่างนทนี้นแดต่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลาย เพราะวต่าสอิที่งทนที่
นต่าสะออิดสะเอนยนททกอยต่างซถึที่งพระเยโฮวาหร์ทรงเกลนยดชทง พวกเขากระทคาสอิที่งนทนี้นตต่อพระททนี้งหลาย
ของเขา แมข้แตต่บทตรชายและบทตรสาวของเขา เขากป็เผาดข้วยไฟบภชาแดต่พระของเขา

อทกครนัร งทททคนอตสราเอลถยกเตสือนอยลางแขป็งแรงทททจะไมลตตดกนับประชาชาตตเหลลานนัรนทททพวกเขา
กทาลนังจะเขห้าไปพตชตตและททาลาย กลลาวอยลางเจาะจงกป็คสือ พวกเขาไดห้รนับคทาเตสือนมตใหห้ปรนนตบนัตตพระ
ตลางๆของคนเหลลานนัรน คนอตสราเอลจะตห้องไมลไปเกททยวขห้องกนับการนนับถสือรยปเคารพเชลนนนัรนและวตธท
ปฏตบนัตตอนันนลาสะอตดสะเอทยนของมนันซถึทงรวมถถึงการบยชายนัญบรุตรของตนถวายแดลพระเหลลานนัรนดห้วย



พบญ 12:32 ททกสอิที่งทนที่ขข้าพเจข้าบทญชาทต่านไวข้นทนี้น จงระวทงทนที่จะกระทคาตาม ทต่าน
อยต่าเพอิที่มอะไรเขข้าหรคือตทดอะไรออกไปจากสอิที่งเหลต่านทนี้น" บทนทรปตดทห้ายดห้วยคทาเตสือนสตตใหห้ระวนังทททจะ
กระททาสตทงใดกป็ตามทททพระเจห้าไดห้ทรงบนัญชาพวกเขาแลห้ว พวกเขาไดห้รนับคทาเตสือนอยลางเขห้มงวดอทกมต
ใหห้ “เพตทมอะไรเขห้าหรสือตนัดอะไรออกไปจากสตทงเหลลานนัรน” ดย วตวรณร 22:18 การดนัดแปลงพระวจนะ
ของพระเจห้าเปป็นเรสืทองรห้ายแรง วตบนัตตจงมทแกลคนเหลลานนัรนทททเปลททยนแปลงพระวจนะของพระเจห้า

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 13: หลนังจากไดห้ตนักเตสือนคนอติสราเอลใหห้รนักและเชสืที่อฟนังองคห์
พระผถูห้เปป็นเจห้าแลห้ว บนัดนทขึ้พระเจห้าทรงนลาเสนอกฎเกณฑห์พสืขึ้นฐานหลายประการททที่พวกเขาตห้องเชสืที่อฟนัง
ในบทททที่ 13 แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) ผถูห้ททที่สล่งเสรติมใหห้นนับถสือรถูปเคารพจะตห้องถถูกประหารชทวติตในขห้อ 1-
5; (2) ญาตติพทที่นห้องของคนเหลล่านนัขึ้นททที่สล่งเสรติมใหห้นนับถสือรถูปเคารพจะตห้องไมล่ถถูกไวห้ชทวติตในขห้อ 6-11 
และ (3) เมสืองเหลล่านนัขึ้นททที่นนับถสือรถูปเคารพจะตห้องไมล่ถถูกไวห้ชทวติตในขห้อ 12-18

พบญ 13:1-3 "ถข้าในหมภต่พวกทต่านเกอิดมนผภข้พยากรณร์หรคือผภข้ฝทนเหป็นเหตทการณร์ขถึนี้น 
และสคาแดงหมายสคาคทญหรคือการมหทศจรรยร์แกต่ทต่าน 2 และหมายสคาคทญหรคือการมหทศจรรยร์ซถึที่งเขา
บอกทต่านนทนี้นสคาเรป็จจรอิง ถข้าเขากลต่าววต่า `ใหข้เราตอิดตามพระอคืที่นกทนเถอิด' ซถึที่งเปป็นพระทนที่ทต่านไมต่รภข้จทก
`และใหข้เรามาปรนนอิบทตอิพระนทนี้น' 3 ทต่านอยต่าเชคืที่อฟทงคคาของผภข้พยากรณร์หรคือผภข้ฝทนเหป็นเหตทการณร์คน
นทนี้น เพราะพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านลองใจทต่านดภ เพคืที่อใหข้ทรงทราบวต่า ทต่านททนี้งหลายรทกพระ
เยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านดข้วยสทดจอิตสทดใจของทต่านหรคือไมต่

คทาเตสือนถยกใหห้ไวห้เกททยวกนับพวกผยห้พยากรณรเทป็จ แมห้วลาหมายสทาคนัญหรสือการมหนัศจรรยรทททผยห้
พยากรณรคนนนัรนกลลาวไวห้เกตดขถึรนจรตงกป็ตาม แตลหากเขาแนะนทาใหห้ไปตตดตามพระอสืทน “ทลานอยลาเชสืทอ
ฟนังคทาของผยห้พยากรณร” คนนนัรน ทททนลาสนใจกป็คสือวลาพระเจห้าอาจทรงทดสอบประชากรของพระองคร
 “เพสืทอใหห้ทรงทราบวลา ทลานทนัรงหลายรนักพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานดห้วยสรุดจตตสรุดใจของทลาน
หรสือไมล” การพยดนนัรนงลาย คนๆหนถึทงอาจอห้างวลารนักองครพระผยห้เปป็นเจห้า อยลางไรกป็ตาม ขห้อพตสยจนรถถึง
เรสืทองดนังกลลาวจะมทขถึรนเมสืทอถยกเสนอโอกาสทททจะไปตตดตามพระอสืทน

พบญ 13:4 ทต่านททนี้งหลายจงดคาเนอินตามพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน และ
ยคาเกรงพระองคร์ และรทกษาพระบทญญทตอิของพระองคร์ และเชคืที่อฟทงพระสทรเสนยงของพระองคร์ และ
ทต่านจงปรนนอิบทตอิพระองคร์ และตอิดสนอิทอยภต่กทบพระองคร์ อทกครนัร งทททจรุดสนใจอยยลตรงทททการเชสืทอฟนัง



อยลางเตป็มททท คทาสนัทงหกประการถยกนทาเสนอตรงนทร  (1) “ทลานทนัรงหลายจงดทาเนตนตามพระเยโฮวาหร
พระเจห้าของทลาน” (2) “และยทาเกรงพระองคร” (3) “และรนักษาพระบนัญญนัตตของพระองคร” (4) “และ
เชสืทอฟนังพระสรุรเสทยงของพระองคร”  (5) “และทลานจงปรนนตบนัตตพระองคร” (6) “และตตดสนตทอยยลกนับ
พระองคร” ความแตกตลางระหวลางคทาวลา รทกษา และ เชคืที่อฟทง กป็คสือวลาคทาแรกมทความหมายวลา ‘ระวนังททท
จะรนักษา’ ขณะทททคทาหลนังมทความหมายวลา ‘ฟนังเสทยง’

พบญ 13:5 แตต่ผภข้พยากรณร์หรคือผภข้ฝทนเหป็นเหตทการณร์คนนทนี้นตข้องมนโทษถถึงตาย 
เพราะวต่าเขาไดข้สทที่งสอนใหข้กบฏตต่อพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ผภข้ทรงนคาทต่านออกจากแผต่นดอิน
อนยอิปตร์ และทรงไถต่ทต่านออกจากเรคือนทาส เขากระทคาใหข้ทต่านทอินี้งหนทางซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้า
ของทต่านบทญชาใหข้ทต่านดคาเนอินตามเสนย ดทงนทนี้นแหละทต่านจะตข้องลข้างความชทที่วเชต่นนนนี้จากทต่ามกลาง
ทต่าน เรสืทองเกททยวกนับผยห้พยากรณรเทป็จปตดทห้ายตรงนทร  เขาจะตห้องถยกประหารชทวตตเพราะวลาเขาพยายามททท
จะลลอลวงประชากรของพระเจห้าไปจากพระเจห้าของตน

พบญ 13:6-11 ถข้าพนที่ชายนข้องชายของทต่านมารดาเดนยวกทนกทบทต่าน หรคือบทตรชาย
บทตรสาวของทต่าน หรคือภรรยาทนที่อยภต่ในอข้อมอกของทต่าน หรคือมอิตรสหายรต่วมใจของทต่าน ชทกชวน
ทต่านอยต่างลทบๆวต่า `ใหข้เราไปปรนนอิบทตอิพระอคืที่นกทนเถอิด' ซถึที่งเปป็นพระทนที่ทต่านเองหรคือบรรพบทรทษของ
ทต่านไมต่รภข้จทก 7 เปป็นพระบางองคร์ของชนชาตอิททนี้งหลายซถึที่งอยภต่รอบทต่าน ไมต่วต่าใกลข้หรคือไกล จากสทด
ปลายแผต่นดอินโลกขข้างนนนี้ถถึงทนที่สทดปลายโลกขข้างโนข้น 8 ทต่านอยต่ายอมตามหรคือเชคืที่อฟทงเขา อยต่าใหข้
นทยนร์ตาของทต่านเมตตาปรานนเขา ทต่านอยต่าไวข้ชนวอิตเขา หรคืออยต่าซต่อนเขาไวข้เลย 9 ทต่านจงประหาร
ชนวอิตเขาเสนยเปป็นแนต่ ทต่านควรลงมคือกต่อนในการทคาโทษเขาถถึงตาย และตต่อไปใหข้บรรดาประชาชน
รต่วมมคือดข้วย 10 ทต่านจงเอาหอินขวข้างเขาใหข้ตาย เพราะเขาแสวงหาชต่องทนที่จะพาทต่านไปจากพระเย
โฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ผภข้ทรงพาทต่านออกจากแผต่นดอินอนยอิปตร์ออกจากเรคือนทาส 11 และคน
ออิสราเอลททนี้งปวงจะฟทงและยคาเกรง ไมต่กระทคาความชทที่วเชต่นนนนี้ทต่ามกลางทต่านททนี้งหลายอนกเลย

ในลนักษณะเดทยวกนัน หากญาตตสนตทคนใดเสนอใหห้ไปปรนนตบนัตตพระอสืทน โดยเฉพาะพระ
ของชนชาตตเหลลานนัรนทททอยยลรอบตนัวพวกเขา พวกเขากป็ตห้องปฏตเสธคทาแนะนทาดนังกลลาวไปเลย พวกเขา
จะตห้องไมลเหป็นดทดห้วย ยอมฟนัง เหป็นใจ หรสือซลอนตนัวคนแบบนนัรนเดป็ดขาด แตลพวกเขาจะตห้องเอาหตน
ขวห้างคนๆนนัรนจนตายแมห้วลาเขาอาจเปป็นญาตตสนตทคนหนถึทงกป็ตาม



พบญ 13:12-18 ถข้าทต่านททนี้งหลายไดข้ยอินวต่า ในหทวเมคืองหนถึที่งหทวเมคืองใดซถึที่งพระเยโฮ
วาหร์พระเจข้าของทต่านประทานใหข้ทต่านอาศทยอยภต่นทนี้น 13 มนบางคนทนที่เปป็นคนอทนธพาลไดข้ออกไปจาก
ทต่ามกลางทต่าน ชทกชวนชาวเมคืองนทนี้นวต่า `ใหข้เราไปปรนนอิบทตอิพระอคืที่นกทนเถอิด' ซถึที่งเปป็นพระทนที่ทต่านไมต่รภข้
จทก 14 ทต่านททนี้งหลายจงสอบถามและอทตสต่าหร์คข้นหาและถามดภอยต่างขะมทกเขมข้น และดภเถอิด ถข้าเปป็น
ความจรอิงและเปป็นเรคืที่องแนต่นอนวต่า สอิที่งทนที่นต่าสะออิดสะเอนยนนทนี้นมนคนกระทคากทนอยภต่ในหมภต่พวกทต่าน 15
ทต่านจงฆต่าชาวเมคืองนทนี้นเสนยดข้วยคมดาบ ทคาลายเสนยใหข้สอินี้นเชอิงดข้วยคมดาบ ททนี้งคนททนี้งหลายทนที่อาศทย
ในเมคืองนทนี้นและฝภงสทตวร์ดข้วย 16 ทต่านจงเกป็บขข้าวของททนี้งสอินี้นในเมคืองนทนี้นไปกองไวข้ทนที่กลางถนน และ
เผาเมคืองนทนี้นกทบบรรดาขข้าวของในเมคืองนทนี้นเสนยดข้วยไฟ เพคืที่อพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ใหข้เมคือง
นทนี้นรข้างอยภต่เปป็นนอิตยร์ อยต่าสรข้างขถึนี้นมาใหมต่อนกเลย 17 อยต่าใหข้ของตข้องหข้ามนทนี้นมาตอิดพทนมคือของทต่าน 
เพคืที่อวต่าพระเยโฮวาหร์จะทรงหทนจากพระพอิโรธยอิที่งของพระองคร์ และทรงสคาแดงพระกรทณาคทณตต่อ
ทต่าน และทรงเมตตาทต่าน ใหข้ทต่านทวนมากขถึนี้น ดทงทนที่พระองคร์ปฏอิญาณไวข้กทบบรรพบทรทษของทต่านนทนี้น 

18 เมคืที่อทต่านททนี้งหลายเชคืที่อฟทงพระสทรเสนยงของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน คคือรทกษาพระบทญญทตอิ
ททนี้งสอินี้นของพระองคร์ดทงทนที่ขข้าพเจข้าบทญชาทต่านไวข้ในวทนนนนี้ และกระทคาสอิที่งทนที่ถภกตข้องตามสายพระเนต
รพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน"

ประเภททททสามกป็คสือหากเมสืองเพสืทอนบห้านในแผลนดตนนนัรนยรุยงใหห้หนันไปตตดตามพระอสืทน คน
อตสราเอลจะตห้องสสืบสาวราวเรสืทองใหห้ดทและหากพตสยจนรวลาเปป็นความจรตง พวกเขากป็จะตห้องททาลาย
เมสืองนนัรนใหห้ราบคาบและฆลาชาวเมสืองนนัรนใหห้หมด ขห้าวของๆเมสืองนนัรนจะตห้องถยกเผาไฟเสทย คน
อตสราเอลจะตห้องไมลเกป็บสตทงของใดของเมสืองนนัรนไวห้เลย มนันเปป็นของตห้องหห้าม ในการททาเชลนนนัรน พวก
เขากป็จะหนันพระพตโรธของพระเจห้าไปเสทยจากตนเองและพระองครจะทรง “สทาแดงพระกรรุณาครุณ
ตลอทลาน และทรงเมตตาทลาน ใหห้ทลานทวทมากขถึรน ดนังทททพระองครปฏตญาณไวห้ก นับบรรพบรุรรุษของทลาน
นนัรน”

พระเมตตาของพระเจห้ากป็จะมทมายนังประชากรของพระองครเมสืทอพวกเขาเชสืทอฟนัง “พระ
สรุรเสทยงของพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน คสือรนักษาพระบนัญญนัตตทนัรงสตรนของพระองครดนังทททขห้าพเจห้า
บนัญชาทลานไวห้ในวนันนทร  และกระททาสตทงทททถยกตห้องตามสายพระเนตรพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน” 
หลนักการทททยตทงใหญลกวลาอทกครนัร งกป็คสือการเชสืทอฟนังพระเจห้านนัรนนทามาซถึทงพระพรของพระองครและใน
กรณทนทรคสือ พระเมตตาของพระองคร นอกจากนทร  ใหห้เราสนังเกตถถึงความสนัมพนันธรกนันโดยตรงระหวลาง
การเชสืทอฟนังพระวจนะของพระเจห้ากนับความชอบธรรม มนันไมลใชลความชอบธรรมในความหมายเชตง



เดป็ดขาดหรสือทางตทาแหนลง แตลเปป็นความหมายในเชตงปฏตบนัตตมากกวลา เมสืทอเราเชสืทอฟนังพระเจห้าเรากป็จะ
ททาสตทงทททถยกตห้อง

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 14: รายละเอทยดสลาหรนับชทวติตในแผล่นดตินนนัขึ้นถถูกนลาเสนอตล่อ
ไป บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) คนอติสราเอลจะตห้องเปป็นผถูห้บรติสสุทธติธและแตกตล่างจากโลกในขห้อ 1-2; 
(2) บนัญญนัตติดห้านอาหารสลาหรนับคนอติสราเอลในแผล่นดตินนนัขึ้นในขห้อ 3-21 และ (3) กฎระเบทยบตล่างๆ
เกทที่ยวกนับสติบชนักหนขที่งในขห้อ 22-29

พบญ 14:1-2 "ทต่านททนี้งหลายเปป็นบทตรของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ทต่าน
อยต่าเชคือดเนคืนี้อตทวเองหรคือกระทคาหนข้าผากใหข้โลข้นเพคืที่อคนตาย 2 เพราะทต่านททนี้งหลายเปป็นชนชาตอิ
บรอิสททธอิธิ์แดต่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน และพระเยโฮวาหร์ทรงเลคือกจากประชาชาตอิททนี้งหลายทนที่
อยภต่บนพคืนี้นโลกใหข้เปป็นชนชาตอิในกรรมสอิทธอิธิ์ของพระองคร์

บทนทรขถึรนตห้นดห้วยคทาก ทาชนับมตใหห้ททาตามอยลางชาวโลก ในกรณทนทรมนันคสือการททาใหห้รลางกายของ
ตนเปป็นรตรวรอยตอนไวห้ทรุกขรใหห้คนตาย วตธทปฏตบนัตตของคนไมลเชสืทอรวมถถึงการททาใหห้เกตดรอยบาดบน
รลางกายเพสืทอแสดงการไวห้ทรุกขรรวมถถึงการตนัดผมตรงกลางหนห้าผากดห้วย นททไมลเพทยงเปป็นการกระททาททท
โงลเขลาและททาใหห้เกตดการบาดเจป็บเทลานนัรน แตลมนันยนังเปป็นการททาตามอยลางชาวโลกนทรดห้วย ในสมนัยนนัรน
และในปนัจจรุบนันมนันเปป็นสตทงทททถยกประณามในพระคนัมภทรร ดย โรม 12:2 ความจรตงทททยตทงใหญลกวลากป็คสือวลา
พวกเขา (และพวกเรา) เปป็น “ชนชาตตบรตสรุทธตธ แดลพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน และพระเยโฮวาหร
ทรงเลสือกจากประชาชาตตทนัรงหลายทททอยยลบนพสืรนโลกใหห้เปป็นชนชาตตในกรรมสตทธตธ ของพระองคร”

คทาทททแปลวลา ในกรรมสอิทธอิธิ์ (เซกอโอลอวห์) มทความหมายวลา ‘สมบนัตตทททมทเอกลนักษณรเฉพาะ’ 
การเปป็นผยห้บรตสรุทธตธ จทาเปป็นตห้องมทการถยกแยกออกจากโลก หลนักการเรสืทองการแยกออกถยกแฝงอยย ลใน
แนวคตดเรสืทองความบรตสรุทธตธ  นอกจากนทร  คนอตสราเอลสมนัยนนัรน (และในลนักษณะทททเชสืทอมโยงกนันคสือ ค
รตสตจนักรในปนัจจรุบนัน) ไดห้ถยกพระเจห้าเลสือกเพสืทอทททจะอยยล “เหนสือประชาชาตตทนัรงปวง” ประชากรของ
พระเจห้าจถึงควรอยยลเหนสือชาวโลกในดห้านศทลธรรม ครุณธรรม วตธทปฏตบนัตต และมาตรฐานตลางๆของตน

พบญ 14:3-21 ทต่านททนี้งหลายอยต่ารทบประทานสอิที่งพถึงรทงเกนยจใดๆเลย 4 สทตวร์ทนที่รทบ
ประทานไดข้มนดทงตต่อไปนนนี้ คคือ วทว แกะ แพะ 5 กวาง ละมทที่ง อนเกข้ง แพะปต่า สมทน โคปต่า และแกะปต่า 6 
ทต่านรทบประทานสทตวร์ททกชนอิดทนที่แยกกนบและกนบผต่าออกเปป็นสองและเคนนี้ยวเอคืนี้องนทนี้นไดข้ 7 อยต่างไร



กป็ตามในจคาพวกสทตวร์ททนี้งหลายทนที่เคนนี้ยวเอคืนี้องหรคือมนกนบผต่า ทต่านอยต่ารทบประทานสทตวร์ตต่อไปนนนี้คคือ อภฐ 
กระตต่าย ตทวกระจงผา เพราะวต่าสทตวร์เหลต่านนนี้เคนนี้ยวเอคืนี้องแตต่กนบไมต่ผต่า จถึงเปป็นสทตวร์มลทอินแกต่ทต่าน 8 
และหมภดข้วยเพราะหมภมนกนบผต่าแตต่ไมต่เคนนี้ยวเอคืนี้อง จถึงเปป็นสทตวร์มลทอินแกต่ทต่าน ทต่านอยต่ารทบประทานเนคืนี้อ
ของมทน และซากของมทนทต่านกป็อยต่าแตะตข้อง 9 ในบรรดาสทตวร์นคนี้าททนี้งสอินี้นทต่านรทบประทานสทตวร์เหลต่า
นนนี้ไดข้ คคือ สทตวร์ใดๆทนที่มนครนบและเกลป็ด ทต่านรทบประทานไดข้ 10 แตต่สทตวร์ใดๆทนที่ไมต่มนครนบและเกลป็ดทต่าน
อยต่ารทบประทาน เปป็นสทตวร์มลทอินแกต่ทต่าน 11 นกสะอาดททกชนอิดทต่านรทบประทานไดข้ 12 แตต่นกเหลต่า
นนนี้ทต่านอยต่ารทบประทานคคือ นกออินทรน นกแรข้งหนวดแพะ นกออก 13 นกเหยนที่ยวหางยาว นกเหยนที่ยว
ดคา นกแรข้งตามชนอิดของมทน 14 บรรดานกแกตามชนอิดของมทน 15 นกเคข้าแมว นกเคข้าโมง นก
นางนวล เหยนที่ยวนกเขาตามชนอิดของมทน 16 นกเคข้าแมวเลป็ก นกทถึดทคือ นกอนโกข้ง 17 นกกระททง แรข้ง
และนกอข้ายงทที่ว 18 นกกระสาดคา นกกระสาตามชนอิดของมทน นกหทวขวาน และคข้างคาว 19 แมลงมน
ปนกททกชนอิดเปป็นสทตวร์มลทอินแกต่ทต่าน อยต่ารทบประทานเลย 20 สทตวร์มนปนกทนที่สะอาดททกชนอิดทต่านรทบ
ประทานไดข้ 21 ทต่านอยต่ารทบประทานสทตวร์ชนอิดใดทนที่ตายเอง ทต่านจะใหข้แกต่คนตต่างดข้าวทนที่อยภต่ภายใน
ประตภเมคืองของทต่านรทบประทานกป็ไดข้ หรคือทต่านจะขายใหข้แกต่คนตต่างประเทศกป็ไดข้ เพราะวต่าทต่านเปป็น
ชนชาตอิทนที่บรอิสททธอิธิ์แดต่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลาย ทต่านอยต่าตข้มลภกแพะดข้วยนคนี้านมแมต่
ของมทนเลย

บทบนัญญนัตตดห้านอาหารถยกกลลาวซทราอทกครนัร งเหมสือนกนับทททมนันเคยถยกกลลาวไวห้กนับคนรรุลนกลอน 
กลลาวโดยทนั ทวไปกป็คสือ สนัตวรทททสะอาดคสือสนัตวรทททมทกทบผลาออกและเคทรยวเอสืรอง ขห้อยกเวห้นทททเดลนชนัดกป็คสือ 
สรุกรและอยฐ กระตลายทททวลานทรนลาจะเปป็นสนัตวรชนตดหนถึทงทททสยญพนันธรุรไปแลห้วและไมลเหมสือนกนับกระตลาย
โลกตะวนันตกในปนัจจรุบนัน นกชนตดทททกตนซากศพเปป็นสนัตวรไมลสะอาดรวมถถึงนกทททกตนซากศพดห้วย 
พวกเขาตห้องไมลรนับประทานสนัตวรใดๆทททตายเองเดป็ดขาด พวกเขาสามารถใหห้คนอสืทนตลอหรสือขายมนัน
ไดห้ แตลพวกเขาไมลสามารถรนับประทานมนันเองไดห้เลย อทกครนัร งทททคทาก ทาชนับมตใหห้ตห้มลยกแพะในนทรานม
ของแมลมนันมทบนัญญนัตตหห้ามไวห้ การเหยทยดหยามเชลนนนัรนระหวลางสนัตวรชนตดหนถึทงกนับลยกของมนันถยกสนัทง
หห้ามมตใหห้กระททา

พบญ 14:22 ผลไดข้เปป็นปนๆจากพคืชในนาของทต่านนทนี้น ทต่านจงถวายสอิบชทกหนถึที่ง 
หลนักการเรสืทองสตบชนักหนถึทงถยกกลลาวซทราอทกครนัร ง ประชากรของพระเจห้าในสมนัยนนัรนและกระทนั ทงในตอน
นทร จะตห้องถวายสตบชนักหนถึทงจากผลทททเพตทมขถึรนของตน นนัทนคสือ รายไดห้ของพวกเขา แมห้วลาถยกพบในพระ



ราชบนัญญนัตต แตลแทห้จรตงแลห้วมนันกป็มากลอนและตลอเนสืทองจากพระราชบนัญญนัตต มนันเปป็นหลนักการหนถึทงททท
อยยลชนั ทวนตรนันดรร

พบญ 14:23-26 ทต่านจงรทบประทานสอิบชทกหนถึที่งทนที่ไดข้จากขข้าวหรคือนคนี้าองทต่นของทต่าน 
หรคือนคนี้ามทนของทต่าน และผลรทต่นแรกจากฝภงวทว และฝภงแพะแกะของทต่าน ตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮ
วาหร์พระเจข้าของทต่านในสถานทนที่ซถึที่งพระองคร์จะทรงเลคือกไวข้ เพคืที่อใหข้พระนามของพระองคร์สถอิตทนที่
นทที่น เพคืที่อทต่านททนี้งหลายจะไดข้เรนยนรภข้ทนที่จะยคาเกรงพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลายเสมอ  24 ถข้า
ระยะทางไกลเกอินไป ทต่านไมต่สามารถนคาสอิบชทกหนถึที่งมาไดข้ ในเมคืที่อพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน
อวยพรแกต่ทต่าน เพราะวต่าสถานทนที่ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านจะทรงเลคือกเพคืที่อเปป็นทนที่ตทนี้ง
พระนามของพระองคร์นทนี้น อยภต่หต่างไกลจากทต่านเกอินไป 25 ทต่านจงขายของนทนี้นเอาเงอิน และหต่อเงอิน
ถคือไวข้ และไปยทงสถานทนที่ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านจะทรงเลคือกไวข้ 26 และเอาเงอินนทนี้นซคืนี้อสอิที่ง
ใดๆทนที่ทต่านปรารถนา จะเปป็นวทว แกะ หรคือนคนี้าองทต่นหรคือสทราและสอิที่งใดๆทนที่ทต่านปรารถนา และทต่านจง
รทบประทานทนที่นทที่นตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน และจงปนตอิรต่าเรอิงททนี้งตทวทต่านและ
ครอบครทวของทต่านดข้วย

อทกครนัร งทททคทาก ทาชนับเรสืทองสถานทททศยนยรกลางแหลงการนมนัสการถยกกลลาวซทรา การรนับประทาน
เครสืทองบยชาตลางๆในทางพตธททรุกอยลางจะตห้องถยกกระททาทททนนั ทน “เพสืทอทลานทนัรงหลายจะไดห้เรทยนรยห้ทททจะยทา
เกรงพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานทนัรงหลายเสมอ” หากพวกเขาไมลสามารถนทาเครสืทองบยชาดนังกลลาว
หรสือสตบชนักหนถึทงจากพสืชผลของตนมายนังพลนับพลาไดห้ พวกเขากป็ตห้องแปลงของนนัรนเปป็นเงตนสด จาก
นนัรนเมสืทอมาถถึงพลนับพลาแลห้ว พวกเขากป็สามารถซสืรอสตทงใดกป็ตามทททจทาเปป็นสทาหรนับการถวายเครสืทองบยชา
อนันเหมาะสมไดห้ เมสืทอนนัรนทททพลนับพลาพวกเขากป็สามารถ “ปทตตรลาเรตงทนัรงตนัวทลานและครอบครนัวของ
ทลานดห้วย”

พบญ 14:27-29 ทต่านททนี้งหลายอยต่าทอดทอินี้งคนเลวนซถึที่งอยภต่ภายในประตภเมคืองของทต่าน 
เพราะเขาไมต่มนสต่วนแบต่งหรคือมรดกกทบทต่าน 28 พอครบสามปนททกทนทต่านททนี้งหลายจงนคาสอิบชทกหนถึที่ง
จากพคืชผลทนที่ไดข้ในปนนทนี้น มาสะสมไวข้ภายในประตภเมคืองของทต่าน 29 คนเลวน (เพราะเขาไมต่มนสต่วน
แบต่งหรคือมรดกกทบทต่าน) และคนตต่างดข้าวและลภกกคาพรข้าพต่อและแมต่มต่าย ผภข้ซถึที่งอยภต่ภายในประตภเมคือง
ของทต่าน จะไดข้มารทบประทานอยต่างออิที่มหนคา เพคืที่อวต่าพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านจะทรงอคานวย
พระพรแกต่บรรดากอิจการซถึที่งมคือของทต่านททนี้งหลายไดข้กระทคานทนี้น"



คนอตสราเอลถยกกทาชนับอทกครนัร งใหห้ระลถึกถถึงคนเลวท คนเหลลานนัรนไมลมทมรดกถาวรในแผลนดตน
นนัรน ดห้วยเหตรุนทรพอสตรนสามปท พวกเขากป็จะตห้องนทาสตบชนักหนถึทงของตนมาใหห้แกลคนเลวทรวมถถึงพวกลยก
กทาพรห้า คนตลางดห้าว และแมลมลายเพสืทอเปป็นอาหารสทาหรนับตน พระเจห้าจถึงทรงก ทาหนดรยปแบบหนถึทงของ
การใหห้ความชลวยเหลสือสาธารณชนสทาหรนับคนเหลลานนัรนทททขนัดสนจรตงๆ พระองครทรงเลทรยงดยคนเหลลา
นนัรนทททไมลสามารถเลทรยงดยตนัวเองไดห้ คนอตสราเอลถยกก ทาชนับใหห้ขมทขมนันในเรสืทองดนังกลลาว “เพสืทอวลาพระเย
โฮวาหรพระเจห้าของทลานจะทรงอทานวยพระพรแกลบรรดากตจการซถึทงมสือของทลานทนัรงหลายไดห้กระททา
นนัรน”

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 15: กฎระเบทยบเพติที่มเตติมททที่จะตห้องระวนังททที่จะกระทลาตามใน
แผล่นดตินนนัขึ้นถถูกนลาเสนอ ในบทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) ปทสะบาโตและกฎเรสืที่องการปลดปลล่อยตล่างๆ
ในขห้อ 1-11; (2) กฎตล่างๆเกทที่ยวกนับการปลดปลล่อยทาสในขห้อ 12-18 และกฎตล่างๆเกทที่ยวกนับลถูกหนัวปท
ของสนัตวห์ใชห้งานในขห้อ 19-23

พบญ 15:1-6 "ททกๆสอินี้นเจป็ดปนทต่านททนี้งหลายตข้องมนการปลดปลต่อย 2 ใหข้กระทคาการ
ปลดปลต่อยดทงนนนี้ เจข้าหนนนี้ททกคนจะตข้องยกสอิที่งทนที่ตนใหข้เพคืที่อนบข้านยคืมไปนทนี้นเสนย อยต่าทวงสอิที่งนทนี้นคคืนจาก
เพคืที่อนบข้านหรคือพนที่นข้องของตนเลย เพราะวต่าไดข้ประกาศการปลดปลต่อยของพระเยโฮวาหร์
แลข้ว 3 ทต่านททนี้งหลายจะทวงจากคนตต่างประเทศคคืนไดข้ แตต่ถข้ามนสอิที่งใดของทต่านซถึที่งอยภต่กทบพนที่นข้องกป็ใหข้
มคือของทต่านปลต่อยไป 4 ยกเวข้นเมคืที่อไมต่มนคนยากจนในหมภต่พวกทต่านททนี้งหลาย เพราะวต่าพระเยโฮวาหร์
จะทรงอคานวยพระพรแกต่ทต่านในแผต่นดอิน ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านประทานใหข้ทต่านเปป็น
มรดกยถึดครองนทนี้น 5 ถข้าทต่านเพนยงแตต่เชคืที่อฟทงพระสทรเสนยงของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน พถึง
ระวทงทนที่จะกระทคาตามพระบทญญทตอิททนี้งหลายซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้บทญชาทต่านในวทนนนนี้ 6 เพราะพระเยโฮ
วาหร์พระเจข้าของทต่านจะทรงอคานวยพระพรทต่านดทงทนที่พระองคร์สทญญาตต่อทต่านนทนี้น ทต่านททนี้งหลายจะ
ใหข้ประชาชาตอิหลายชาตอิยคืมของของทต่าน แตต่ทต่านอยต่ายคืมของเขาเลย ทต่านททนี้งหลายจะปกครองอยภต่
เหนคือหลายประชาชาตอิ แตต่เขาททนี้งหลายจะไมต่ปกครองเหนคือทต่าน

เรสืทองของปทสะบาโตถยกทวนซทราสทาหรนับคนรรุลนตลอไป หลนังจากผลานไปเจป็ดปท จะตห้องมทการ
ปลดปลลอยเรสืทองหนทรสตน (คนตลางดห้าวไมลไดห้ถยกครอบคลรุมโดยการปลดปลลอยนทร  แตลชนชาตตอตสราเอล
ถยกครอบคลรุม) ขห้อ 4 มทความหมายวลา 'เพสืทอทททจะไมลมทคนยากจนทลามกลางพวกทลาน' มทความแตก



ตลางระหวลางความยากจนในปนัจจรุบนันซถึทงสลวนใหญลแลห้วเปป็นผลมาจากความบาปและความยากจน
ในตอนนนัรนซถึทงอาจเกตดขถึรนจากการเปป็นลยกกทาพรห้าหรสือสภาพแวดลห้อมทททไมลเอสืรออทานวยอสืทนๆ พอสตรน
เจป็ดปท จะตห้องมทการยกหนทร  จรุดประสงครของพระเจห้ากป็คสือ เพสืทอทททวลาจะไมลมทคนยากจนแบบถาวร

อยลางไรกป็ตาม เจตนารมณรทททจะไมลใหห้มทคนยากจนอยยลทลามกลางพวกเขานนัรนกป็มทเงสืทอนไขอยยล
บน “ถห้าทลานเพทยงแตลเชสืทอฟนังพระสรุรเสทยงของพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน พถึงระวนังทททจะกระททา
ตามพระบนัญญนัตตทนัรงหลายซถึทงขห้าพเจห้าไดห้บนัญชาทลานในวนันนทร ” เงสืทอนไขสทาหรนับพระพรอยยลตรงทททการ
เชสืทอฟนังพระเจห้าเหมสือนเดตม เขาเตสือนความจทาพวกเขาตลอไปอทกวลาพระองครทรงมทพระประสงครทททจะ
อวยพรพวกเขาเพสืทอทททวลาพวกเขาจะ “ใหห้ประชาชาตตหลายชาตตยสืมของของทลาน แตลทลานอยลายสืมของ
เขาเลย ทลานทนัรงหลายจะปกครองอยยลเหนสือหลายประชาชาตต แตลเขาทนัรงหลายจะไมลปกครองเหนสือ
ทลาน” นลาเศรห้าทททคนอตสราเอลไมลเคยททาใหห้เจตนารมณรนนัรนของพระเจห้าเปป็นจรตงเลย เหตรุผลนละหรสือ กป็
เพราะการเชสืทอฟนังแบบไมลเตป็มทททของพวกเขาซถึทงมนักเปป็นการไมลเชสืทอฟนังมากกวลาเปป็นการเชสืทอฟนัง

พบญ 15:7-11 ถข้าในทต่ามกลางทต่านททนี้งหลายมนคนจนสทกคนหนถึที่งเปป็นพนที่นข้องของ
ทต่านอยภต่ภายในประตภเมคืองใดๆ ในแผต่นดอินซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านประทานแกต่ทต่าน ทต่าน
อยต่ามนใจแขป็งหดมคือของทต่านไวข้เสนยตต่อหนข้าพนที่นข้องของทต่านทนที่ยากจนนทนี้น 8 แตต่ทต่านททนี้งหลายจงยคืที่น
มคือของทต่านอยต่างใจกวข้างใหข้เขา และใหข้เขายคืมขข้าวของพอแกต่ความตข้องการของเขา ไมต่วต่าเปป็นขข้าว
ของสอิที่งใดๆ 9 จงระวทงใหข้ดนเกรงวต่าจะมนความคอิดในจอิตใจชทที่วของทต่านวต่า `ปนทนที่เจป็ด ปนทนที่จะตข้องปลด
ปลต่อยมาถถึงแลข้ว' และตาทต่านกป็รอิษยาตต่อพนที่นข้องของทต่าน ทต่านจถึงไมต่ยอมใหข้อะไรเขาเลย และเขาจะ
รข้องทภลพระเยโฮวาหร์เรคืที่องทต่าน บาปกป็จะตกแกต่ทต่าน 10 ทต่านจงใหข้เขา และเมคืที่อใหข้เขาแลข้วอยต่ามนจอิต
คอิดเสนยดาย เพราะเหตทนนนี้พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านจะทรงอคานวยพระพรแกต่ทต่านในบรรดา
กอิจการททนี้งสอินี้นของทต่าน ไมต่วต่าทต่านจะลงมคือกระทคาสอิที่งใด 11 เพราะวต่าคนจนจะไมต่หมดไปจาก
แผต่นดอิน เพราะฉะนทนี้นขข้าพเจข้าจถึงบทญชาทต่านวต่า `ทต่านตข้องยคืที่นมคือใหข้อยต่างใจกวข้างตต่อพนที่นข้องของทต่าน
คคือตต่อคนยากจนคนขทดสนซถึที่งอยภต่ในแผต่นดอินของทต่าน'

คนอตสราเอลถยกกทาชนับใหห้แสดงนทราใจกวห้างขวางในการทททพวกเขาชลวยเหลสือคนยากจนใน
แผลนดตนนนัรน พวกเขาถยกเตสือนอยลางแขป็งแรงเกททยวกนับการททาใหห้ใจของตนแขป็งกระดห้างตลอคนยากจน
เพราะปทสะบาโตใกลห้จะถถึงแลห้ว แมห้วลาพระเจห้าทรงมทนทร าพระทนัยทททจะอวยพรพวกเขาจนถถึงขนาดททท
จะไมลมทความยากจนเลย แตลพระเจห้ากป็ทรงทราบลลวงหนห้าวลาจะมทบางคนทททขนัดสนเสมอ ดห้วยเหตรุนทร  
คนอตสราเอลจถึงถยกก ทาชนับใหห้แสดงนทราใจกวห้างขวางโดยการชลวยเหลสือคนเหลลานนัรนทททขนัดสน



พบญ 15:12-15 ถข้าพนที่นข้องของทต่านซถึที่งเปป็นคนฮนบรภไมต่วต่าชายหรคือหญอิง ทนที่เขาขายไวข้
แกต่ทต่าน จงใหข้ปรนนอิบทตอิทต่านหกปน เมคืที่อถถึงปนทนที่เจป็ดกป็ใหข้ปลต่อยเขาเปป็นออิสระพข้นไปจากทต่าน 13 และ
เมคืที่อทต่านปลต่อยเขาเปป็นออิสระไปจากทต่าน ทต่านอยต่าปลต่อยเขาไปมคือเปลต่า 14 ทต่านจงมนใจกวข้างขวาง
จทดของใหข้แกต่เขา เปป็นของจากฝภงแพะแกะของทต่าน จากลานนวดขข้าวของทต่าน และจากบต่อยคที่าองทต่น
ของทต่าน ทต่านจงใหข้แกต่เขาตามสมควรตามทนที่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านทรงอคานวยพระพรแกต่
ทต่าน 15 ทต่านจงจคาไวข้วต่าทต่านเคยเปป็นทาสในแผต่นดอินอนยอิปตร์และพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านไดข้
ทรงไถต่ทต่านไวข้ เพราะฉะนทนี้นขข้าพเจข้าจถึงบทญชาเรคืที่องนนนี้แกต่ทต่านในวทนนนนี้

ถห้าเผสืทอคนๆหนถึทงกลายเปป็นทาสเพสืทอทททจะชทาระหนทร เมสืทอเขา (หรสือนาง) ไดห้ปรนนตบนัตตมาหกปท
แลห้ว ในปททททเจป็ดทาสฮทบรยคนนนัรนจะตห้องไดห้รนับการปลดปลลอย อยลางไรกป็ตาม นายของทาสผยห้นนัรนจะ
ตห้องไมลปลลอยเขาไปมสือเปลลา แตลเขาถยกกทาชนับใหห้จนัดของใหห้ทาสนนัรนดห้วยใจกวห้างขวางคสือใหห้สนัตวร
และอาหารแกลทาสนนัรนเหมสือนกนับทททคนอทยตปตรไดห้จนัดขห้าวของใหห้แกลพวกเขาตอนทททพวกเขาถยกไถลใหห้
พห้นจากการเปป็นทาสของตน

นททไมลเพทยงมทหลนักการเรสืทองการระลถึกถถึงประวนัตตศาสตรรของพวกเขาและเรสืทองการแสดงนทราใจ
กวห้างขวางเทลานนัรน แตลยนังมทสตตปนัญญาในการททาเชลนนทรดห้วย พระเจห้าทรงประสงครทททจะใหห้ทาสทททไดห้รนับ
การปลดปลลอยเชลนนนัรนสามารถยสืนดห้วยลทาแขห้งตนัวเองไดห้ในทางการเงตนหลนังจากไดห้รนับการปลด
ปลลอยแลห้ว มนันยนังรนับประกนันเรสืทองความมทเสถทยรภาพในแผลนดตนนนัรนดห้วยโดยยนังไมลกลลาวถถึงเรสืทอง
ความเมตตาดห้วยซทรา

พบญ 15:16-18 แตต่ถข้าทาสนทนี้นจะกลต่าวแกต่ทต่านวต่า `ขข้าพเจข้าจะไมต่ไปจากทต่าน' 
เพราะเขารทกทต่านและครอบครทวของทต่าน เพราะเขาอยภต่กทบทต่านสบายดน 17 จงเอาเหลป็กแทงใบหภ
ของเขาใหข้ทะลทไปตอิดกทบประตภเรคือน ดทงนนนี้เขาจะเปป็นทาสของทต่านตลอดไป ทต่านจงกระทคาเชต่นนนนี้
แกต่ทาสหญอิงดข้วย 18 เมคืที่อทต่านปลต่อยเขาใหข้เปป็นออิสระนทนี้นทต่านอยต่ารภข้สถึกหนทกอกหนทกใจ เพราะวต่าเขา
ไดข้รทบใชข้ทต่านมาหกปนดข้วยมนคต่าแรงมากกวต่าลภกจข้างเปป็นสองเทต่า พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านจะ
ทรงอคานวยพระพรแกต่ทต่านในการททนี้งปวงทนที่ทต่านไดข้กระทคานทนี้น

อยลางไรกป็ตาม หากทาสคนใดเลสือกทททจะเปป็นทาสของนายของตนตลอไปแมห้ในยามทททเขา
สามารถถยกปลดปลลอยไดห้แลห้วกป็ตาม “เพราะเขารนักทลานและครอบครนัวของทลาน” กป็มทคทาสนัทงใหห้ไวห้



สทาหรนับการททาขห้อตกลงถาวรของทาสนนัรน หยของเขาจะตห้องถยกแทงใหห้ทะลรุซถึทงบลงบอกถถึงการเปป็น
ทาสรนับใชห้ถาวรของเขา

นอกจากนทร  คนอตสราเอลจะตห้องไมลปลดปลลอยทาสของตนไปอยลางฝสืนใจเมสืทอถถึงเวลานนัรน 
พวกเขาจะตห้องททาเชลนนนัรนดห้วยความสมนัครใจ “พระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานจะทรงอทานวย
พระพรแกลทลานในการทนัรงปวงททททลานไดห้กระททานนัรน” อทกครนัร งทททหลนักการเรสืทองการเชสืทอฟนังนทามาซถึทง
พระพรถยกกลลาวซทรา

พบญ 15:19-23 สทตวร์ตทวผภข้หทวปนซถึที่งเกอิดในฝภงวทวหรคือฝภงแพะแกะนทนี้น ทต่านททนี้งหลายจง
ถวายไวข้แดต่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ทต่านอยต่าใชข้วทวหทวปนทคางาน หรคือตทดขนจากแกะหทวปน 
20 ทต่านและครอบครทวของทต่านจงรทบประทานสทตวร์หทวปนนทนี้นตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์พระเจข้า
ของทต่านททกๆปน ในสถานทนที่ซถึที่งพระเยโฮวาหร์จะทรงกคาหนดไวข้นทนี้น 21 แตต่ถข้าสทตวร์นทนี้นมนตคาหนอิใดๆคคือ
ขาเกหรคือตาบอด หรคือมนตคาหนอิเลวรข้ายอยต่างใด ทต่านอยต่าถวายบภชาแดต่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของ
ทต่าน 22 ทต่านจงรทบประทานสทตวร์นทนี้นภายในประตภเมคืองของทต่าน ททนี้งผภข้ทนที่มลทอินและผภข้ทนที่สะอาดดข้วย
กป็รทบประทานไดข้ ดทงวต่าเปป็นละมทที่งหรคือกวาง 23 เพนยงแตต่ทต่านอยต่ารทบประทานเลคือดของมทนเทต่านทนี้น 
ทต่านจงเทออกทอินี้งบนดอินเหมคือนเทนคนี้า"

กฎเกณฑรเรสืทองลยกหนัวปทถยกกลลาวซทราและขยายความเพตทมเตตม สนัตวรตนัวผยห้หนัวปททนัรงหมดเปป็นของ
องครพระผยห้เปป็นเจห้าอยยลแลห้ว พวกมนันจะตห้องถยกนทามายนังพลนับพลาและถยกถวาย จากนนัรนพวกปรุโรหตตกป็
สามารถรนับประทานเนสืรอสลวนทททเหลสือไดห้ อยลางไรกป็ตาม สนัตวรตนัวเมทยหนัวปททนัรงหลายกป็ถยกรนับประทาน
ไดห้โดยคนอตสราเอลทนั ทวไป อยลางไรกป็ตาม มนันจะตห้องถยกรนับประทานทททพลนับพลาเทลานนัรน สนัตวรดนัง
กลลาวไมลสามารถเอาไปใชห้งานอสืทนใดไดห้เลย สนัตวรตลางๆทททถสือวลามทตทาหนตจะตห้องไมลถยกถวายบยชา 
อยลางไรกป็ตาม พวกมนันสามารถถยกรนับประทานในบห้านของพวกเขาไดห้ อทกครนัร งทททคทาสนัทงหห้ามมตใหห้รนับ
ประทานเลสือดถยกกลลาวซทรา

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 16: สามเรสืที่องถถูกพถูดถขงตรงนทขึ้ (1) การประชสุมศนักดติธสติทธติธ
ประจลาปทในขห้อ 1-17; (2) ระบบยสุตติธรรมจะตห้องถถูกแตล่งตนัขึ้งขขขึ้นทนัที่วแผล่นดตินนนัขึ้นในขห้อ 18-20 และ (3)
เสาศนักดติธสติทธติธและรถูปเคารพถถูกหห้ามมติใหห้กระทลาขขขึ้นอทกครนัขึ้งในขห้อ 21-22



พบญ 16:1-8 "ทต่านจงถคือเดคือนอาบนบ ทต่านททนี้งหลายจงถคือปทสกาแดต่พระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่าน เพราะวต่าในเดคือนอาบนบนทนี้นพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านทรงนคาทต่านออกจาก
อนยอิปตร์ในเวลากลางคคืน 2 และทต่านจงถวายปทสกา เปป็นเครคืที่องบภชาแดต่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน
จากฝภงแพะแกะหรคือฝภงวทว ณ ทนที่ซถึที่งพระเยโฮวาหร์จะทรงเลคือกไวข้ ใหข้พระนามของพระองคร์ประททบ
ทนที่นทที่น 3 อยต่ารทบประทานขนมปทงมนเชคืนี้อกทบปทสกา ตลอดเจป็ดวทนทต่านจงรทบประทานขนมปทงไรข้เชคืนี้อ 
เปป็นขนมปทงแหต่งความททกขร์ใจ เพราะทต่านรนบหนนออกมาจากแผต่นดอินอนยอิปตร์ เพคืที่อทต่านจะระลถึกถถึง
วทนทนที่ทต่านออกจากแผต่นดอินอนยอิปตร์นทนี้นตลอดชนวอิตของทต่าน 4 ตลอดเจป็ดวทนนทนี้นอยต่าใหข้เหป็นเชคืนี้อขนม
ภายในอาณาเขตประเทศของทต่าน หรคือเนคืนี้อสทตวร์ซถึที่งทต่านไดข้บภชาในเวลาเยป็นวทนแรกเหลคืออยภต่ตลอด
คคืนจนเชข้าวทนรทต่งขถึนี้น 5 ทต่านททนี้งหลายอยต่าถวายปทสกาภายในประตภเมคืองใดๆซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้า
ของทต่านทรงประทานแกต่ทต่าน 6 แตต่ทต่านจงถวายปทสกา ณ สถานทนที่ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของ
ทต่านจะทรงเลคือกไวข้ใหข้พระนามของพระองคร์ประททบทนที่นทที่น ในเวลาเยป็นเมคืที่อดวงอาทอิตยร์ตกแลข้ว ใน
เวลาเดนยวกทบทนที่ทต่านออกจากอนยอิปตร์ 7 ทต่านจงทคาใหข้สทกและรทบประทานในสถานทนที่ซถึที่งพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่านจะทรงเลคือกไวข้ พอรทต่งเชข้าทต่านจงกลทบไปสภต่เตป็นทร์ของทต่าน 8 ทต่านจงรทบประทาน
ขนมปทงไรข้เชคืนี้อหกวทน แตต่ในวทนทนที่เจป็ดเปป็นประชทมอทนศทกดอิธิ์สอิทธอิธิ์ถวายแดต่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของ
ทต่าน ในวทนนทนี้นอยต่ากระทคาการงานใดๆ

กฎตลางๆเกททยวกนับการถสือพตธทปนัสกาถยกกลลาวซทรา ดนังทททใหห้รายละเอทยดไวห้ในหนนังสสืออพยพ พตธท
นทร จะตห้องถยกถสือในเดสือนอาบทบ (ชลวงฤดยใบไมห้ผลต) มนันจะตห้องถยกถสือในสถานทททๆพระเจห้าทรงเลสือก
ไวห้ พวกเขาจะตห้องไมลรนับประทานขนมปนังทททมทเชสืรอ กฎเฉพาะเจาะจงตลางๆเกททยวกนับการปตร งเนสืรอลยก
แกะปนัสกาถยกบลงบอกไวห้พรห้อมกนับอาหารสทาหรนับเทศกาลกตนขนมปนังไรห้เชสืรอ

พบญ 16:9-12 ทต่านททนี้งหลายจงนทบใหข้ครบเจป็ดสทปดาหร์ จงตทนี้งตข้นนทบใหข้ครบเจป็ด
สทปดาหร์เรอิที่มดข้วยวทนแรกทนที่ทต่านเอาเคนยวเกนที่ยวขข้าว 10 ทต่านททนี้งหลายจงถคือเทศกาลสทปดาหร์ถวายแดต่
พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ดข้วยการถวายตามใจสมทครจากมคือของทต่าน ซถึที่งทต่านจะถวายแดต่
พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ตามทนที่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านทรงอคานวยพระพรแกต่ทต่าน 

11 ทต่านจงปนตอิรต่าเรอิงตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ททนี้งตทวทต่านและบทตรชายหญอิง
ของทต่าน ททนี้งทาสชายหญอิงของทต่าน ททนี้งคนเลวนซถึที่งอยภต่ภายในประตภเมคืองของทต่าน ททนี้งคนตต่างดข้าว 
เดป็กกคาพรข้าพต่อและแมต่มต่ายซถึที่งอยภต่ทต่ามกลางทต่าน ณ สถานทนที่ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านทรง



เลคือกไวข้ใหข้พระนามของพระองคร์ประททบทนที่นทที่น 12 ทต่านพถึงจคาไวข้วต่าทต่านเคยเปป็นทาสในอนยอิปตร์ ทต่าน
พถึงระวทงทนที่จะปฏอิบทตอิตามกฎเกณฑร์เหลต่านนนี้

เทศกาลสนัปดาหรถยกใหห้รายละเอทยดอทกครนัร ง ตลอมากลายเปป็นทททรยห้จนักในชสืทอเทศกาลเพป็นเทคอส
ตร มนันจะตห้องเปป็นเวลาเจป็ดสนัปดาหรหลนังจากการเรตทมตห้นของการเกป็บเกททยวพสืชผลและเปป็นเวลาแหลง
การชสืทนชมยตนดท ตลอมาเพป็นเทคอสตรจะถยกนนับใหห้เปป็นหห้าสตบวนันหลนังจากปนัสกา

พบญ 16:13-15 ทต่านจงถคือเทศกาลอยภต่เพอิงเจป็ดวทน เมคืที่อทต่านเกป็บรวบรวมพคืชผลของ
ทต่านจากลานนวดขข้าวและจากบต่อยคที่าองทต่นของทต่านแลข้ว 14 ในการเลนนี้ยงนทนี้นทต่านจงปนตอิรต่าเรอิง ททนี้ง
ทต่านและบทตรชายหญอิงของทต่าน และทาสชายหญอิงของทต่าน ททนี้งคนเลวนและคนตต่างดข้าว ททนี้งเดป็ก
กคาพรข้าพต่อและแมต่มต่ายซถึที่งอยภต่ภายในประตภเมคืองของทต่าน 15 ทต่านจงถคือเทศกาลนทนี้นแดต่พระเยโฮ
วาหร์พระเจข้าของทต่านเจป็ดวทน ณ สถานทนที่ซถึที่งพระเยโฮวาหร์จะทรงเลคือกไวข้ เพราะวต่าพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่านจะทรงอคานวยพระพรแกต่พคืชผลททนี้งหลายของทต่าน และแกต่ผลงานททนี้งสอินี้นทนที่มคือทต่าน
กระทคา เพคืที่อวต่าทต่านจะมนแตต่ความปนตอิยอินดน

การประชรุมศนักดตธ สตทธตธ ครนัร งทททสามทททถยกกลลาวซทราคสือ เทศกาลอยยลเพตงซถึทงตลอมากลายเปป็นทททรยห้จนัก
ในชสืทอสรุคคท ซถึทงเปป็นคทาทททแปลวลา ‘พลนับพลา หรสือเพตง’ เปป็นเทศกาลเจป็ดวนันในฤดยใบไมห้รลวงของปท 
เพสืทอระลถึกถถึงการเดตนทางสททสตบปทของพวกเขาผลานถตทนทรุรกนันดาร

พบญ 16:16-17 บรรดาผภข้ชายททนี้งสอินี้นจะตข้องเขข้ามาเฝข้าพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของ
ทต่านปนละสามครทนี้ง ณ สถานทนที่ซถึที่งพระองคร์จะทรงเลคือกไวข้ คคือ ณ เทศกาลกอินขนมปทงไรข้เชคืนี้อ เทศกาล
สทปดาหร์ และเทศกาลอยภต่เพอิง อยต่าใหข้เขาไปเฝข้าพระเยโฮวาหร์มคือเปลต่าๆ  17 ใหข้ททกคนถวายตามความ
สามารถของเขา ตามสต่วนพระพรทนที่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลายประทานแกต่ทต่าน 
แตลละปทผยห้ชายทรุกคนในอตสราเอลจะตห้องไปยนังพลนับพลาเพสืทอถสือเทศกาลเลทรยงทนัรงสามซถึทงถยกเอลยถถึง
ดห้านบน ไดห้แกล (1) ปนัสกา/กตนขนมปนังไรห้เชสืรอ (2) สนัปดาหร (นนัทนคสือ เพป็นเทคอสตร) และ (3) อยยลเพตง 
(สรุคคท) นอกจากนทร  ผยห้ชายทรุกคนจะตห้องมายนังทททนนั ทนพรห้อมกนับของถวายแดลองครพระผยห้เปป็นเจห้าดห้วย 
“อยลาใหห้เขาไปเฝห้าพระเยโฮวาหรมสือเปลลาๆ” เขาจะตห้องถวายตามความสามารถของเขาตามททท
พระเจห้าไดห้ทรงอวยพรเขาแลห้ว

พบญ 16:18-20 ทต่านททนี้งหลายจงเลคือกตทนี้งผภข้พอิพากษาและเจข้าหนข้าทนที่ตามบรรดา
ประตภเมคืองของทต่าน ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านประทานแกต่ทต่าน ตามตระกภลคนของทต่าน 



ใหข้เขาพอิพากษาประชาชนตามความยทตอิธรรม 19 ทต่านอยต่ากระทคาใหข้เสนยความยทตอิธรรม อยต่า
ลคาเอนยง อยต่ารทบสอินบน เพราะวต่าสอินบนทคาใหข้ตาของคนมนปทญญามคืดมทวไป และกลทบคดนของคน
ชอบธรรมเสนย 20 ทต่านจงตอิดตามความยทตอิธรรมเทต่านทนี้น เพคืที่อทต่านจะมนชนวอิตและสคืบมรดกใน
แผต่นดอิน ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านประทานแกต่ทต่าน

เมสืทอพตชตตแผลนดตนนนัรนไดห้แลห้ว คนอตสราเอลจะตห้องแตลงตนัรงผยห้พตพากษาในแตลละเมสืองเพสืทอ
ตนัดสตนขห้อพตพาทตลางๆทททจะมทขถึรน การรนับสตนบนและการฉห้อฉลถยกหห้ามมตใหห้กระททาสทาหรนับผยห้
พตพากษาเหลลานนัรน พวกเขาถยกกทาชนับอยลางเขห้มงวดใหห้พตพากษาอยลางยรุตตธรรม

พบญ 16:21-22 ทต่านททนี้งหลายอยต่าปลภกตข้นไมข้ใดๆใชข้เปป็นเสารภปเคารพขข้างแทต่นบภชา
พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านซถึที่งทต่านจะสรข้างไวข้ 22 และทต่านอยต่าตทนี้งเสาศทกดอิธิ์สอิทธอิธิ์เปป็นรภปเคารพ 
ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านทรงรทงเกนยจ" 

คนอตสราเอลถยกกทาชนับมตใหห้ปลยกตห้นไมห้เปป็นเสารยปเคารพใกลห้ก นับแทลนบยชาขององครพระผยห้
เปป็นเจห้าและมตใหห้ตนัรงเสาศนักดตธ สตทธตธ ใดๆทททนนั ทนดห้วย เสารยปเคารพทททเปป็นตห้นไมห้ถยกใชห้ในการนมนัสการ
พระบาอนัลและรยปแบบอสืทนๆของการนนับถสือรยปเคารพ

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 17: กฎระเบทยบและขห้อบนังคนับเพติที่มเตติมสลาหรนับชทวติตในแผล่น
ดตินนนัขึ้นถถูกนลาเสนอ บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) เครสืที่องสนัตวบถูชาทสุกอยล่างจะตห้องสมบถูรณห์แบบในขห้อ 
1; (2) คนนนับถสือรถูปเคารพจะตห้องถถูกฆล่าใหห้ตายในขห้อ 2-7 และสติทธติอลานาจจะตห้องถถูกเชสืที่อฟนังในขห้อ 
8-13 และ (3) กฎตล่างๆสลาหรนับการแตล่งตนัขึ้งกษนัตรติยห์ในอนาคตในขห้อ 14-20

พบญ 17:1 "ทต่านททนี้งหลายอยต่านคาวทวผภข้หรคือแกะทนที่มนตคาหนอิหรคือความพอิการใดๆ
เปป็นเครคืที่องบภชาแดต่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน เพราะเปป็นสอิที่งทนที่นต่าสะออิดสะเอนยนตต่อพระเยโฮ
วาหร์พระเจข้าของทต่าน สตทงใดกป็ตามทททนทามาถวายบยชาแดลองครพระผยห้เปป็นเจห้าจะตห้องปราศจากตทาหนต
หรสือขห้อบกพรลอง ความหมายทททสทาคนัญกวลากป็คสือวลา คนอตสราเอลจะตห้องไมลถวายของรองจากดททททสรุด
แดลพระเจห้า ดย มาลาคท 1:7

พบญ 17:2-7 ภายในประตภเมคืองใดๆของทต่านททนี้งหลายซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้า
ของทต่านประทานแกต่ทต่านนทนี้น ถข้าพบวต่าในทต่ามกลางพวกทต่านมนชายหรคือหญอิงคนใดกระทคาความ



ชทที่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน โดยละเมอิดพทนธสทญญาของพระองคร์ 
3 และไปปรนนอิบทตอิพระอคืที่น และนมทสการพระเหลต่านทนี้น หรคือดวงอาทอิตยร์ ดวงจทนทรร์ หรคืออทนใดทนที่
เปป็นบรอิวารทข้องฟข้า ซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้หข้ามไวข้ 4 มนคนมาบอกทต่านแลข้วและทต่านกป็ไดข้ยอิน และไดข้สอบถาม
อยต่างขะมทกเขมข้น และดภเถอิด ถข้าเปป็นความจรอิงและเปป็นเรคืที่องแนต่นอนวต่า สอิที่งทนที่นต่าสะออิดสะเอนยนนทนี้นมน
คนกระทคากทนในออิสราเอล 5 ทต่านจงนคาชายหรคือหญอิงผภข้กระทคาสอิที่งทนที่ชทที่วรข้ายนทนี้นมาทนที่ประตภเมคือง และ
ทต่านจงเอาหอินขวข้างชายหรคือหญอิงนทนี้นเสนยใหข้ตาย 6 ผภข้ทนที่ถภกกลต่าวโทษถถึงตายนทนี้น ใหข้มนพยานสอง
หรคือสามปากยคืนยทนวต่าผภข้นทนี้นมนความผอิด จถึงใหข้ปรทบโทษถถึงตายไดข้ อยต่าลงโทษผภข้ใดถถึงตายดข้วยพยาน
ปากเดนยว 7 ผภข้ทนที่เปป็นพยานตข้องลงมคือกต่อนในการทคาโทษเขาถถึงตาย ตต่อไปคนททนี้งปวงจถึงรต่วมมคือดข้วย
กทน ททนี้งนนนี้เพคืที่อทต่านททนี้งหลายจะกคาจทดความชทที่วเสนยจากทต่ามกลางทต่าน

หากผยห้ใดถยกกลลาวหาวลานนับถสือรยปเคารพ จะตห้องมทการสสืบสวนอยลางถห้วนถทท หลนักคทาสอน
เกททยวกนับกฎหมายขนัรนพสืรนฐานถยกสถาปนา จะตห้องมทพยานอยลางนห้อยสองคนหรสือจะใหห้ดทคสือสามคน
เพสืทอปรนับโทษคนๆหนถึทงใหห้ถถึงตาย หากขห้อกลลาวหาเรสืทองนนับถสือรยปเคารพนนัรนเปป็นทททแนลนอน คนทททผตด
นนัรนจะตห้องถยกหตนขวห้างจนตายโดยพยานรยห้เหป็นจะเปป็นพวกแรกทททขวห้างหตน

พบญ 17:8-13 ถข้าคดนใดเกอิดขถึนี้นเปป็นเรคืที่องยากทนที่จะตทดสอินไดข้วต่า เปป็นคดนฆต่าคนตาย
โดยเจตนาหรคือไมต่ เปป็นคดนเกนที่ยวดข้วยการเกนที่ยงกรรมสอิทธอิธิ์ในทรทพยร์ เปป็นคดนทคารข้ายรต่างกาย เปป็นคดน
ใดๆซถึที่งโตข้แยข้งกทนภายในประตภเมคืองของทต่าน ทต่านจงลทกขถึนี้นพากทนไปยทงสถานทนที่ซถึที่งพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่านทรงเลคือกไวข้ 9 จงไปหาคนเลวนซถึที่งเปป็นปทโรหอิต และไปหาผภข้พอิพากษาประจคาการใน
สมทยนทนี้น ทต่านจงปรถึกษาหารคือกทบเขา และเขาจะชนนี้แจงใหข้ทต่านทราบถถึงคคาตทดสอิน 10 แลข้วทต่านจง
กระทคาตามคคาแนะนคาซถึที่งเขาชนนี้แจงแกต่ทต่าน จากสถานทนที่ซถึที่งพระเยโฮวาหร์ทรงเลคือกนทนี้น และทต่านจง
ระวทงกระทคาตามททกสอิที่งซถึที่งเขาแนะนคาทต่าน 11 ทต่านจงกระทคาตามคคาแนะนคาจากพระราชบทญญทตอิ
ซถึที่งเขาใหข้แกต่ทต่าน และกระทคาตามคคาตทดสอินซถึที่งเขาไดข้สทที่งทต่าน ทต่านททนี้งหลายอยต่าหทนเหไปจากคคา
ตทดสอินซถึที่งเขาชนนี้แจงแกต่ทต่าน อยต่าหทนไปทางขวามคือหรคือซข้ายมคือ 12 ผภข้ใดทนที่บทงอาจมอิไดข้กระทคาตาม 
คคือไมต่ไดข้เชคืที่อฟทงปทโรหอิตผภข้ทนที่ยคืนปรนนอิบทตอิตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านทนที่นทที่น หรคือ
เชคืที่อฟทงผภข้พอิพากษา ผภข้นทนี้นตข้องตาย ททนี้งนนนี้เพคืที่อทต่านททนี้งหลายจะกคาจทดความชทที่วเสนยจากออิสราเอล  

13 และประชาชนททนี้งหลายจะไดข้ยอินและยคาเกรง และมอิไดข้ขทดขคืนตต่อไปอนก



หากในระบบผยห้พตพากษาใหมลทททถยกตนัรงขถึรนนนัรนเกตดคดททททยากเกตนกวลาทททผยห้พตพากษาในทห้องถตทน
จะตนัดสตนไดห้ หรสือหากมทการอรุทธรณรเกททยวกนับการตนัดสตนความของเขา คดทนนัรนกป็จะตห้องถยกนทาไปยนัง
พลนับพลา ทททนนั ทนพวกปรุโรหตตและคนเลวทจะนนัทงตนัดสตนในฐานะเปป็นศาลอรุทธรณร ความจรตงทททสทาคนัญ
กวลากป็คสือวลา คนอตสราเอลทนัรงปวงถยกพระเจห้าสนัทงใหห้ยอมเชสืทอฟนังคทาตนัดสตนดนังกลลาว หากผยห้ใดบนังอาจไมล
เชสืทอฟนังคทาตนัดสตนนนัรน เขากป็จะตห้องถยกประหารชทวตตโทษฐานกบฏตลอสตทธตอทานาจทททถยกแตลงตนัรงแลห้ว
อยลางเหมาะสม

พบญ 17:14-20 เมคืที่อทต่านมาถถึงแผต่นดอินทนที่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านประทานแกต่
ทต่าน และทต่านถคือกรรมสอิทธอิธิ์อาศทยอยภต่ในแผต่นดอินนทนี้น แลข้วทต่านจะกลต่าววต่า `เราจะตทนี้งกษทตรอิยร์ไวข้
เหนคือเราเหมคือนประชาชาตอิอคืที่นซถึที่งอยภต่รอบเรา' 15 กป็จงตทนี้งผภข้ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านทรง
เลคือกไวข้ใหข้เปป็นกษทตรอิยร์เหนคือทต่าน คคือตทนี้งผภข้หนถึที่งผภข้ใดในพวกพนที่นข้องของทต่านใหข้เปป็นกษทตรอิยร์เหนคือ
ทต่าน ทต่านอยต่าตทนี้งคนตต่างดข้าวซถึที่งมอิใชต่พนที่นข้องของทต่านใหข้อยภต่เหนคือทต่าน 16 แตต่วต่าอยต่าใหข้ผภข้นทนี้นมนมข้าของ
ตนเองมากเกอินไป หรคือเปป็นเหตทใหข้ประชาชนกลทบไปอนยอิปตร์เพคืที่อจะมนมข้ามากๆ เพราะพระเยโฮวาหร์
ไดข้ตรทสกทบทต่านททนี้งหลายแลข้ววต่า `เจข้าททนี้งหลายจะไมต่ไดข้กลทบไปทางนทนี้นอนกเลย' 17 และอยต่าใหข้ผภข้นทนี้นมน
ภรรยามาก เกรงวต่าจอิตใจของเขาจะหทนเหไปเสนย หรคืออยต่าใหข้มนเงอินมนทองเปป็นของตนอยต่างมากมาย
18 เมคืที่อผภข้นทนี้นนทที่งบทลลทงกร์ในราชอาณาจทกร กป็ใหข้ผ ภข้นทนี้นคทดลอกพระราชบทญญทตอินนนี้ไวข้ในหนทงสคือเพคืที่อ
ประโยชนร์แกต่ตนเอง จากหนทงสคือซถึที่งอยภต่ตรงหนข้าพวกปทโรหอิตทนที่เปป็นคนเลวน 19 ใหข้พระราชบทญญทตอิ
นทนี้นอยภต่กทบผภข้นทนี้น และใหข้เขาอต่านอยภต่เสมอตลอดชนวอิตของตน เพคืที่อเขาจะไดข้เรนยนรภข้ทนที่จะยคาเกรงพระเย
โฮวาหร์พระเจข้าของเขา โดยรทกษาบรรดาถข้อยคคาในพระราชบทญญทตอินนนี้และกฎเกณฑร์เหลต่านนนี้และ
กระทคาตาม 20 เพคืที่อวต่าจอิตใจของเขาจะมอิไดข้พองขถึนี้นสภงกวต่าพนที่นข้องของตน และเพคืที่อเขาเองจะมอิไดข้
หทนเหจากพระบทญญทตอิไปทางขวามคือหรคือทางซข้ายมคือ เพคืที่อเขาจะไดข้ปกครองราชอาณาจทกรของเขา
อยภต่ไดข้นาน ททนี้งตนเองและลภกหลานของตนในออิสราเอล"

พระราชบนัญญนัตตนทรมองลลวงหนห้าเชตงพยากรณรไปยนังวนันนนัรนทททคนอตสราเอลในแผลนดตนของตน
จะขอมทกษนัตรตยร (นนัทนเกตดขถึรนจรตงในสมนัยของซามยเอล ดย 1 ซามยเอล 8) คนอตสราเอลจถึงถยกสนัทงวลาพวก
เขาสามารถตนัรงเฉพาะผยห้ทททพระเจห้าทรงเลสือกเทลานนัรนเพสืทอปกครองพวกเขา ไมลวลากรณทใด กษนัตรตยรดนัง
กลลาวจะตห้องเปป็นคนฮทบรยและไมลใชลคนตลางชาตต

กฎเกณฑรหลายประการจถึงถยกตนัรงขถึรนสทาหรนับกษนัตรตยรทรุกองครทททจะปกครองเหนสือคน
อตสราเอล (1) เขาจะตห้องไมลทวทจทานวนมห้าไวห้สทาหรนับตนัวเอง นอกจากนทร  เขาจะตห้องไมลแสวงหาทททจะ



เพตทมฝยงมห้าของตนจากอทยตปตรดห้วย อนันทททจรตงแลห้วพวกเขาจะตห้องหลทกเลททยงการตตดตลอสนัมพนันธรกนับ
อทยตปตรเลยดห้วยซทรา (2) เขาจะตห้องไมลทวทจทานวนภรรยาสทาหรนับตนัวเอง แมห้วลาการมทภรรยาหลายคน
เปป็นสตทงทททอนรุญาตใหห้กระททาไดห้ภายใตห้พระราชบนัญญนัตต แตลอนันตรายทททมทคทาเตสือนใหห้ระวนังกป็คสือวลา
ภรรยาหลายคนจะหนันใจของกษนัตรตยรไปเสทยจากพระเจห้าของเขา (3) เขาจะตห้องไมลทวทเงตนทองไวห้
มากขถึรนสทาหรนับตนัวเอง การรนักเงตนกลายเปป็นรากเหงห้าแหลงความชนั ทวทรุกอยลาง

นอกจากนทร  กษนัตรตยรทนัรงหลายทททไมลเชสืทอพระเจห้ากป็มทความผตดในเรสืทองเหลลานทรทนัรงหมดซถึทงมทแตลจะ
นทาไปสยลความชนั ทวชห้ายตทงกวลาเดตม (4) สทาเนาพตเศษของพระราชบนัญญนัตตของพระเจห้าจะตห้องถยกเตรทยมไวห้
สทาหรนับกษนัตรตยร (5) ในฐานะกษนัตรตยร เขาจะตห้อง “อลานอยยลเสมอตลอดชทวตตของตน เพสืทอเขาจะไดห้
เรทยนรยห้ทททจะยทาเกรงพระเยโฮวาหรพระเจห้าของเขา โดยรนักษาบรรดาถห้อยคทาในพระราชบนัญญนัตตนทร และ
กฎเกณฑรเหลลานทร และกระททาตาม” (6) นอกจากนทร  ในการใครลครวญพระวจนะของพระเจห้าทรุกวนัน
เชลนนนัรน กษนัตรตยรจะตห้องระวนังเกรงวลา “จตตใจของเขาจะมตไดห้พองขถึรนสยงกวลาพททนห้องของตน และเพสืทอ
เขาเองจะมตไดห้หนันเหจากพระบนัญญนัตตไปทางขวามสือหรสือทางซห้ายมสือ” ผลลนัพธรทห้ายทททสรุดกป็คสือ “เพสืทอ
เขาจะไดห้ปกครองราชอาณาจนักรของเขาอยย ลไดห้นาน ทนัรงตนเองและลยกหลานของตนในอตสราเอล”

นลาเศรห้าทททวลากษนัตรตยรแหลงอตสราเอลนห้อยพระองครนนักปฏตบนัตตตามคทาก ทาชนับเหลลานทร  ซาโลมอน
คสือผยห้กระททาผตดคนสทาคนัญในเรสืทองทวทจทานวนมห้า ภรรยาและเงตนทองใหห้ตนัวเอง ดย 1 พงศรกษนัตรตยร 4:26;
10:23,27; 11:3-4 กษนัตรตยรองครอสืทนๆตลางเมตนเฉยหลนักการเหลลานทร และปกครองเพทยงเดสือนเดทยว
เทลานนัรน ดย 2 พงศรกษนัตรตยร 15:13 วตถทของพระเจห้านนัรนดทกวลาเสมอ และอนันทททจรตงแลห้วกป็ดททททสรุด

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 18: รายละเอทยดเพติที่มเตติมเกทที่ยวกนับชทวติตในแผล่นดตินนนัขึ้นถถูกออก
เปป็นบทบนัญญนัตติ บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) มทขห้อททที่กลล่าวถขงการจนัดเตรทยมมรดกไวห้สลาหรนับคนเลวท
และพวกปสุโรหติตในขห้อ 1-8; (2) การนนับถสือรถูปเคารพหลายรถูปแบบถถูกหห้ามมติใหห้กระทลาในขห้อ 9-
14; (3) คลาพยากรณห์เกทที่ยวกนับพระครติสตห์ศาสดาพยากรณห์ผถูห้ยติที่งใหญล่ถถูกกลล่าวไวห้ในขห้อ 15-19 และ (4) 
บททดสอบสลาหรนับผถูห้พยากรณห์เทป็จถถูกกลาหนดไวห้ในขห้อ 20-22

พบญ 18:1-2 "คนเลวนซถึที่งเปป็นปทโรหอิตและตระกภลเลวนททนี้งหมด จะไมต่มนสต่วนแบต่ง
หรคือมรดกรต่วมกทบคนออิสราเอล เขาจะรทบประทานเครคืที่องบภชาทนที่ถวายดข้วยไฟแดต่พระเยโฮวาหร์และ
สต่วนทนที่ตกเปป็นของพระองคร์ 2 ฉะนทนี้นเขาจะไมต่มนมรดกในหมภต่พวกพนที่นข้องของเขา พระเยโฮวาหร์ทรง



เปป็นมรดกของเขา ตามทนที่พระองคร์ทรงสทญญาไวข้แกต่เขาแลข้วนทนี้น อทกครนัร งทททมทกลลาวไวห้วลาทนัรงพวก
ปรุโรหตตและพวกคนเลวทจะไมลมทมรดกทททเปป็นทททดตนเมสืทอพวกเขาเขห้าไปในแผลนดตนนนัรน พวกเขาไดห้รนับ
อนรุญาตใหห้รนับประทานเครสืทองบยชาตลางๆทททเปป็นของแทลนทองเหลสืองไดห้ซถึทงเปป็นขององครพระผยห้เปป็น
เจห้า อยลางไรกป็ตาม หลนักการทททยตทงใหญลกวลากป็คสือวลา “พระเยโฮวาหรทรงเปป็นมรดกของเขา” นนั ทนคสือ 
พระเจห้าจะทรงเลทรยงดยพวกเขา

พบญ 18:3-8 ใหข้สต่วนตต่อไปนนนี้เปป็นสต่วนทนที่ปทโรหอิตไดข้อทนตกจากประชาชน คคือสต่วน
ทนที่ไดข้จากผภข้ทนที่ถวายสทตวบภชา ไมต่วต่าจะเปป็นวทวผภข้หรคือแกะ กป็ใหข้เขามอบเนคืนี้อสทนขาหนข้า เนคืนี้อแกข้มททนี้งสอง
ขข้าง และเนคืนี้อทข้องใหข้แกต่ปทโรหอิต 4 ผลรทต่นแรกของทต่านคคือ ผลขข้าว ผลนคนี้าอง ทต่น ผลนคนี้ามทน และขนแกะ
รทต่นแรกทนที่ไดข้จากแกะของทต่าน จงมอบใหข้แกต่ป ทโรหอิต 5 เพราะวต่าพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านไดข้
เลคือกเขาจากตระกภลชนททนี้งสอินี้นของทต่าน ใหข้ยคืนปรนนอิบทตอิในพระนามพระเยโฮวาหร์ ททนี้งตทวเขาและ
ลภกหลานของเขาสคืบตต่อกทนไปเปป็นนอิตยร์ 6 ถข้าคนเลวนคนใดมาจากประตภเมคืองใดในออิสราเอลอทนเปป็น
ทนที่อยภต่ของเขา จะมายทงสถานทนที่ซถึที่งพระเยโฮวาหร์ทรงเลคือกไวข้กป็ใหข้เขามาไดข้ตามใจปรารถนา  7 แลข้ว
เขาจะปรนนอิบทตอิในพระนามพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเขา เชต่นเดนยวกทบบรรดาคนเลวนพนที่นข้องของ
เขา ผภข้ยคืนปรนนอิบทตอิตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์อยภต่ทนที่นทที่น 8 ใหข้เขาไดข้สต่วนทนที่จะรทบประทานเทต่าๆกทน 
นอกเหนคือจากสต่วนทนที่เขาไดข้มาดข้วยการขายทรทพยร์สอินของเขาเอง

มทการกลลาวถถึงอยลางเจาะจงเกททยวกนับเครสืทองบยชาตลางๆซถึทงจะตกเปป็นกรรมสตทธตธ ของพวก
ปรุโรหตตหลนังจากเครสืทองบยชาเหลลานนัรนถยกใชห้จนบรรลรุจรุดประสงครทททพลนับพลาแลห้ว นนั ทนคสือ มนันจะ
กลายเปป็นรายไดห้และอาหารของพวกเขา ในระดนับทททสยงกวลา องครพระผยห้เปป็นเจห้าจถึงทรงเลทรยงดยพวก
เขา ในลนักษณะเดทยวกนัน คนเลวททททมาปรนนตบนัตตทททพลนับพลาตามเวลาทททก ทาหนดของตนกป็จะดทารงชทวตต
ดห้วยเครสืทองบยชาเหลลานนัรนทททถยกถวายทททนนั ทนเชลนกนัน นอกจากนทร  พวกเขาจะไดห้รนับอนรุญาตใหห้ขายทรนัพยร
สตนใดๆทททพวกเขาเปป็นเจห้าของไดห้ดห้วย พวกเขาสามารถมทบห้าน ไรลนา และขห้าวของอสืทนๆไดห้ซถึทงพวก
เขาไดห้รนับมาจากบรรพบรุรรุษของตน (นนัทนคสือ มรดกตกทอด)

พบญ 18:9-14 เมคืที่อทต่านททนี้งหลายเขข้าไปในแผต่นดอินซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของ
ทต่านประทานแกต่ทต่าน ทต่านอยต่าเรนยนรภข้ทนที่จะกระทคาตามสอิที่งทนที่นต่าสะออิดสะเอนยนของประชาชาตอิเหลต่า
นทนี้น 10 อยต่าใหข้มนคนหนถึที่งคนใดในหมภต่พวกทต่านซถึที่งใหข้บทตรชายหรคือบทตรสาวของเขาลทยไฟ อยต่าใหข้ผภข้
ใดเปป็นคนทคานาย เปป็นหมอดภ เปป็นหมอจทบยามดภเหตทการณร์ หรคือเปป็นนทกวอิทยาคม 11 เปป็นหมอผน 
เปป็นคนทรง เปป็นพต่อมดแมต่มด หรคือเปป็นหมอพราย 12 เพราะททกคนทนที่กระทคาสอิที่งเหลต่านนนี้ยต่อมเปป็นทนที่



สะออิดสะเอนยนแดต่พระเยโฮวาหร์ และดข้วยเหตทจากการกระทคาทนที่นต่าสะออิดสะเอนยนเหลต่านนนี้ พระเยโฮ
วาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลายจถึงทรงขทบไลต่เขาออกไปจากเบคืนี้องหนข้าทต่าน 13 ทต่านททนี้งหลายจงเปป็น
คนปราศจากตคาหนอิตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน 14 เพราะวต่าประชาชาตอิเหลต่านนนี้ 
ซถึที่งทต่านกคาลทงจะยถึดครองนทนี้นเชคืที่อฟทงหมอดภและพวกโหร แตต่สต่วนตทวทต่านนทนี้น พระเยโฮวาหร์พระเจข้า
ของทต่านไมต่ทรงยอินยอมใหข้ทต่านกระทคาเชต่นนทนี้น

คนอตสราเอลไมลเพทยงถยกหห้ามมตใหห้นนับถสือรยปเคารพเมสืทอเขห้าไปในแผลนดตนนนัรนแลห้วเทลานนัรน แตล
พวกเขายนังถยกบนัญชาอยลางเครลงครนัดใหห้เกลทยดชนังสตทงนลาสะอตดสะเอทยนแหลงศาสตรรเรห้นลนับหรสือสตทงใด
กป็ตามทททเกททยวขห้องกนับมนันแบบหลางๆดห้วย รยปแบบตลางๆของศาสตรรเรห้นลนับถยกกลลาวถถึง นนัทนคสือ การ
ททานาย การเปป็นพลอมดแมลมด การเปป็นคนทรง หรสือการเปป็นหมอพราย นนั ทนคสือ การปลรุกวตญญาณ
คนตายขถึรนมา สตทงเหลลานทร ลห้วนเปป็นสตทงนลาสะอตดสะเอทยนตลอพระเจห้าและประชากรของพระเจห้าจะตห้อง
ไมลไปยรุลงเกททยวกนับพวกมนันเลย คนอตสราเอลกลนับถยกก ทาชนับวลา “ทลานทนัรงหลายจงเปป็นคนปราศจาก
ตทาหนตตลอพระพนักตรรพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน” คทาทททแปลวลา ปราศจากตคาหนอิ (ทามติยมห์) มท
ความหมายวลา ‘สรุดจตตสรุดใจ’ กลลาวอทกนนัยหนถึทง มนันหมายความวลา อสุทติศตนัว ดนังนนัรน ความหมายกป็คสือ
วลา คนอตสราเอลซถึทงตลางจากการเขห้าไปยรุลงกนับศาสตรรเรห้นลนับควรอรุทตศตนัวอยลางเตป็มทททใหห้แกลพระเจห้า
ของตน

พบญ 18:15-19 พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านจะโปรดใหข้ผภข้พยากรณร์อยต่างขข้าพเจข้า
นนนี้เกอิดขถึนี้นในหมภต่พวกทต่านจากพนที่นข้องของทต่าน ทต่านททนี้งหลายจงเชคืที่อฟทงเขา  16 อยต่างทนที่ทต่านปรารถนา
จากพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านทนที่โฮเรบในวทนประชทมเมคืที่อทต่านกลต่าววต่า `อยต่าใหข้ขข้าพเจข้าไดข้ยอิน
พระสทรเสนยงของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของขข้าพเจข้า หรคือไดข้เหป็นเพลอิงมหถึมานนนี้อนกเลย เกรงวต่า
ขข้าพเจข้าจะตายเสนย' 17 และพระเยโฮวาหร์ตรทสกทบขข้าพเจข้าวต่า `ซถึที่งเขาพภดมาเชต่นนทนี้นกป็ดนอยภต่ 18 เราจะ
โปรดใหข้บทงเกอิดผภข้พยากรณร์อยต่างเจข้าในหมภต่พวกพนที่นข้องของเขา และเราจะใสต่ถข้อยคคาของเราในปาก
ของเขา และเขาจะกลต่าวบรรดาสอิที่งทนที่เราบทญชาเขาไวข้นทนี้นแกต่ประชาชนททนี้งหลาย 19 ตต่อมาผภข้ใดไมต่
เชคืที่อฟทงถข้อยคคาของเรา ซถึที่งผภข้พยากรณร์กลต่าวในนามของเรา เราจะกคาหนดโทษผภข้นทนี้น

หนถึทงในคทาพยากรณรทททยต ทงใหญลในพระคนัมภทรรเดตมเกททยวกนับพระเมสสตยาหรถยกนทาเสนอตรงนทร  
พระเมสสตยาหรจะไมลเพทยงเสดป็จมาในฐานะกษนัตรตยรเทลานนัรน แตลพระองครจะเสดป็จมาในฐานะผยห้
พยากรณรดห้วย ทททวลาคทาพยากรณรนทรกลลาวถถึงพระเมสสตยาหรโดยตรงกป็ถยกยสืนยนันในกตจการ 3:22-23 ทททเป
โตรประยรุกตรใชห้กนับพระเยซยครตสตรอยลางชนัดเจน พระเจห้าทรงเตสือนความจทาคนอตสราเอลวลาเมสืทอ



พระองครปรากฏตนัวใหห้พวกเขาเหป็นทททโฮเรบ (ภยเขาซทนาย) พวกเขากป็ตกใจกลนัวฤทธตธ เดชและการ
สถตตอยยลของพระองครมากเสทยจนพวกเขาขอรห้องทททจะไมลใหห้ไดห้ยตนพระสรุรเสทยงของพระองครอทก

อยลางไรกป็ตาม คราวนทรพระเจห้าทรงบลงบอกเปป็นคทาพยากรณรวลาพระองครจะทรงใชห้ทยตสวรรคร
ผยห้ยตทงใหญลของพระองครเพสืทอพยดแทนพระองคร โปรดสนังเกตวลาพระเจห้าตรนัสวลาพระองครจะทรงใสล
ถห้อยคทาของพระองครไวห้ในปากของทยตพระองครนนัรน “และเขาจะกลลาวบรรดาสตทงทททเราบนัญชาเขาไวห้
นนัรนแกลประชาชนทนัรงหลาย” นอกจากนทร  พระเจห้าทรงเตสือนวลาผยห้ใดกป็ตามทททไมลยอมฟนังเสทยงของผยห้
พยากรณรพระองครนนัรนจะตห้องรนับโทษ (เปโตรกลลาววลาคนๆนนัรนจะถยกททาลาย) แมห้วลาคทาพยากรณรนนัรน
ไมลไดห้สทาเรป็จจรตงในการเสดป็จมาครนัร งแรกของพระครตสตร แตลมนันจะสทาเรป็จจรตงแนลนอนในการเสดป็จ
มาครนัร งทททสองของพระองคร จะวลาไปแลห้ว มนันกป็เปป็นความจรตงจนถถึงทรุกวนันนทร  เมสืทอผยห้คนปฏตเสธพระ
ครตสตรในฐานะผยห้พยากรณรของพระเจห้า พวกเขากป็จะตห้องรนับโทษเมสืทอถถึงการพตพากษา

พบญ 18:20-22 แตต่ผภข้พยากรณร์คนใดบทงอาจกลต่าวคคาในนามของเราซถึที่งเรามอิไดข้
บทญชาใหข้กลต่าวหรคือผภข้นทนี้นกลต่าวในนามของพระอคืที่น ผภข้พยากรณร์นทนี้นตข้องมนโทษถถึงตาย' 21 และถข้า
ทต่านนถึกในใจวต่า `ทคาอยต่างไรเราจถึงจะรภข้พระวจนะทนที่พระเยโฮวาหร์ยทงมอิไดข้ตรทสนทนี้นไดข้ ' 22 เมคืที่อผภข้
พยากรณร์กลต่าวคคาในพระนามของพระเยโฮวาหร์ ถข้ามอิไดข้เปป็นไปจรอิงตามถข้อยคคาของผภข้กลต่าว ถข้อยคคา
นทนี้นมอิไดข้เปป็นพระวจนะทนที่พระเยโฮวาหร์ตรทส ผภข้พยากรณร์นทนี้นบทงอาจกลต่าวเอง ทต่านททนี้งหลายอยต่าเกรง
กลทวเขาเลย"

เรสืทองของผยห้พยากรณรเทป็จถยกพยดถถึงอทกครนัร ง ผยห้พยากรณรคนใดกป็ตามทททกลลาวในนามของพระ
อสืทนจะตห้องมทโทษถถึงตาย ยตทงกวลานนัรน คนทททอห้างตนัววลาเปป็นผยห้พยากรณรของพระเจห้าจะตห้องถยกทดสอบ
งลายๆ หากสตทงทททเขาพยากรณรนนัรนมตไดห้เกตดขถึรนจรตง “ถห้อยคทานนัรนมตไดห้เปป็นพระวจนะทททพระเยโฮวาหร
ตรนัส ผยห้พยากรณรนนัรนบนังอาจกลลาวเอง ทลานทนัรงหลายอยลาเกรงกลนัวเขาเลย” คนเหลลานนัรนทททอห้างตนัววลามท
ของประทานในการพยากรณรจนถถึงทรุกวนันนทรควรระวนังตนัวไวห้ ผยห้พยากรณรทททแทห้จรตงของพระเจห้าจะ
ตห้องกลลาวอยลางถยกตห้องรห้อยเปอรรเซป็นตรตลอดเวลา

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 19: จสุดสนใจตอนนทขึ้อยถูล่ททที่การเขห้าไปในแผล่นดตินนนัขึ้น บทนทขึ้
แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) กฎระเบทยบเพติที่มเตติมเกทที่ยวกนับเมสืองลทขึ้ภนัยตล่างๆในขห้อ 1-13; (2) เสาเขตจะตห้องไมล่



ถถูกโยกยห้ายในขห้อ 14 และ (3) กฎและขห้อบนังคนับตล่างๆสลาหรนับพยานในคดทความถถูกนลาเสนอในขห้อ 
15-21

พบญ 19:1-7 "เมคืที่อพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลายทรงขจทดบรรดา
ประชาชาตอิ ผภข้ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านประทานแผต่นดอินของเขาแกต่ทต่าน และทต่านททนี้ง
หลายยถึดครองและเขข้าไปอาศทยอยภต่ในหทวเมคืองและในบข้านเรคือนของเขาเหลต่านทนี้น  2 ทต่านจงแยกเมคือง
ไวข้สามเมคืองสคาหรทบพวกทต่านททนี้งหลายในทต่ามกลางแผต่นดอิน ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน
ประทานแกต่ทต่านเปป็นกรรมสอิทธอิธิ์นทนี้น 3 ทต่านจงจทดเตรนยมใหข้มนทาง และจงแบต่งอาณาเขตแผต่นดอิน ซถึที่ง
พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านประทานแกต่ทต่านเปป็นกรรมสอิทธอิธิ์นทนี้นออกเปป็นสามสต่วน เพคืที่อวต่าผภข้ใดทนที่
ไดข้ฆต่าคนแลข้วจะหลบหนนไปอยภต่ในเมคืองเหลต่านทนี้นไดข้ 4 ตต่อไปนนนี้เปป็นเรคืที่องของคนฆต่าคนผภข้ทนที่หนนไปอยภต่
ในเมคืองเหลต่านทนี้นไดข้และรอดชนวอิตอยภต่ คคือผภข้ใดทนที่ไดข้ฆต่าเพคืที่อนบข้านของตนโดยมอิไดข้เจตนา โดยมอิไดข้
เกลนยดชทงเขาแตต่กต่อน 5 อาทอิเชต่น ชายคนหนถึที่งเขข้าไปในปต่าพรข้อมกทบเพคืที่อนบข้านของเขาเพคืที่อจะตทดไมข้
เมคืที่อเขาเหวนที่ยงขวานเพคืที่อจะโคต่นตข้นไมข้ลง หทวขวานหลทดจากดข้ามถภกเพคืที่อนบข้านของเขาและคนนทนี้นกป็
ถถึงตาย กป็ใหข้เขาหนนไปยทงเมคืองเหลต่านนนี้เมคืองใดเมคืองหนถึที่งและรอดตายไดข้ 6 ดข้วยเกรงวต่าผภข้อาฆาต
โลหอิตกคาลทงโกรธจทดจะไลต่ตามชายผภข้ฆต่าคนคนนทนี้นททน เพราะหนทางไกลแลข้วฆต่าเขาเสนย แมข้วต่าชายผ ภข้
นทนี้นไมต่มนโทษถถึงตาย เพราะเขามอิไดข้เกลนยดชทงเพคืที่อนบข้านของเขาแตต่กต่อน 7 เพราะฉะนทนี้นขข้าพเจข้าจถึง
บทญชาทต่านวต่า ใหข้ทต่านจทดแยกหทวเมคืองไวข้สามหทวเมคือง

พอเขห้าไปในแผลนดตนนนัรนแลห้ว คนอตสราเอลกป็ไดห้รนับบนัญชาใหห้แยกสามเมสืองไวห้ตลางหากเพสืทอ
เปป็นเมสืองลทรภนัย จรุดประสงครของเมสืองเหลลานทรกป็คสือ เพสืทอใชห้เปป็นทททลทรภนัยสทาหรนับคนเหลลานนัรนทททททาใหห้อทก
คนหนถึทงเสทยชทวตตโดยอรุบนัตตเหตรุ ความรยห้เทลาไมลถถึงการณร หรสือความประมาทเลตนเลลอ ผยห้ทททมทความผตด
โทษฐานททาใหห้ผยห้อสืทนเสทยชทวตตโดยอรุบนัตตเหตรุจถึงสามารถหนทไปทททนนั ทนไดห้และพห้นจากโทสะของคน
เหลลานนัรนทททตห้องการแกห้แคห้น

พบญ 19:8-10 และถข้าพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านขยายอาณาเขตของทต่าน ดทง
ทนที่พระองคร์ไดข้ทรงปฏอิญาณไวข้กทบบรรพบทรทษของทต่าน และประทานแผต่นดอินททนี้งสอินี้นซถึที่งพระองคร์ทรง
สทญญาจะประทานแกต่บรรพบทรทษของทต่านใหข้แกต่ทต่าน 9 ถข้าทต่านไดข้ระวทงทนที่จะรทกษาบทญญทตอิททนี้งหมด
นนนี้ซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้บทญชาทต่านในวทนนนนี้ โดยทนที่ทต่านททนี้งหลายรทกพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน และ
ดคาเนอินอยภต่ในพระมรรคาของพระองคร์เสมอ แลข้วทต่านจงเพอิที่มหทวเมคืองอนกสามหทวเมคืองนอกจากสาม



หทวเมคืองเหลต่านทนี้น 10 ดข้วยเกรงวต่าโลหอิตทนที่ไรข้ความผอิดจะตกในแผต่นดอินของทต่าน ซถึที่งพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่านประทานแกต่ทต่านเปป็นมรดก และทต่านททนี้งหลายจถึงตข้องรทบผอิดชอบโลหอิตนทนี้น

อนันทททจรตงแลห้ว เมสืทอพระเจห้าทรงอวยพรคนอตสราเอลและขยายอาณาเขตของพวกเขา และ
เมสืทอพวกเขาเชสืทอฟนังพระวจนะของพระเจห้า “โดยททททลานทนัรงหลายรนักพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน 
และดทาเนตนอยยลในพระมรรคาของพระองครเสมอ” เมสืทอนนัรนคนอตสราเอลจะตห้องเพตทมเมสืองลทรภนัยเขห้าไป
อทกสามหนัวเมสือง พวกเขาจะตห้องขนัดขวางมตใหห้เกตดการททาใหห้โลหตตตกเพตทมขถึรนอทก

บลอยครนัร งในประเทศตลางๆทททไมลนนับถสือพระเจห้า จะมทวนัฏจนักรของความรรุนแรงไมลจบสตรนเมสืทอ
ครอบครนัวหนถึทงหาทางแกห้แคห้นอทกครอบครนัวหนถึทงซถึทงมทแตลจะกลอใหห้เกตดวงจรแบบเดตมเพตทมขถึรนอทก 
พวกเขาจถึงถยกกนัดกตนดห้วยความรรุนแรงแบบไมลรยห้จนักจบสตรน พระเจห้าทรงจนัดเตรทยมกลไกงลายๆไวห้เพสืทอ
ปห้องกนันมตใหห้เกตดความไมลสงบทางสนังคมเชลนนนัรน

พบญ 19:11-13 แตต่ถข้าผภข้ใดเกลนยดชทงเพคืที่อนบข้านของตน และซทต่มคอยดทกเขาอย ภต่และ
ไดข้ลอบตนเขาถถึงแกต่ความตาย แลข้วชายผภข้นทนี้นกป็หนนเขข้าไปในหทวเมคืองเหลต่านทนี้นเมคืองใดเมคือง
หนถึที่ง 12 แลข้วพวกผภข้ใหญต่ในเมคืองของชายผภข้นทนี้นจะสต่งคนใหข้ไปรทบตทวชายผภข้นทนี้นมาจากทนที่นทที่น และ
สต่งตทวเขาไวข้ในมคือผภข้อาฆาตโลหอิต เพคืที่อเขาจะตข้องถภกโทษถถึงตาย 13 อยต่าใหข้นทยนร์ตาของทต่านเมตตา
สงสารเขาเลย แตต่ทต่านจงกคาจทดความผอิดอทนเนคืที่องจากโลหอิตทนที่ไรข้ความผอิดนทนี้นใหข้สอินี้นไปจากออิสราเอล
เพคืที่อทต่านททนี้งหลายจะไดข้ไปดนมาดน

อยลางไรกป็ตาม หากผยห้ใดกระททาการฆาตกรรมเพสืทอนบห้านของตนโดยมทเจตนารห้ายอยลาง
ชนัดเจนและไตรลตรองไวห้ลลวงหนห้า และหนทไปยนังเมสืองลทรภนัย มนันกป็จะไมลมทประโยชนรอนันใด ผยห้นทาของ
ชรุมชนของเขาไดห้รนับมอบอทานาจทททจะนทาตนัวเขากลนับมาเพสืทอเผชตญหนห้าก นับผยห้กลลาวหาเขาซถึทงจะไดห้รนับ
สตทธตธ ทททจะประหารชทวตตเขาไดห้ ระบบนนัรนแมห้เรทยบงลายแตลกป็ยรุตตธรรม นอกจากนทร  เจตนารมณรของมนันกป็
คสือเพสืทอทททความผตดของการททาใหห้โลหตตทททไรห้ความผตดตกนนัรนจะถยกเอาไปเสทยจากพวกเขา “เพสืทอทลาน
ทนัรงหลายจะไดห้ไปดทมาดท”

พบญ 19:14 ในเรคืที่องมรดกซถึที่งทต่านจะรทบในแผต่นดอินซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้า
ของทต่านประทานแกต่ทต่านเปป็นกรรมสอิทธอิธิ์นทนี้น ทต่านอยต่ายข้ายเสาเขตของเพคืที่อนบข้านของทต่าน ซถึที่งคน
โบราณไดข้ปทกไวข้ ชนชาตตอตสราเอลถยกหห้ามอยลางเขห้มงวดมตใหห้ “ยห้ายเสาเขตของเพสืทอนบห้านของทลาน 
ซถึทงคนโบราณไดห้ปนักไวห้” ตนัรงแตลสมนัยนนัรนมาจนบนัดนทร  มนันเปป็นเรสืทองผตดกฎหมายทททจะยห้ายเสาเขตทททถยก



ปนักและสทารวจไวห้แลห้วอยลางเหมาะสม หลนักการเรสืทองความซสืทอตรงไมลเพทยงถยกกลลาวถถึงตรงนทร เทลานนัรน 
แตลความถยกตห้องชอบธรรมในเรสืทองมรดกทททพระเจห้าประทานใหห้แกลประชากรของพระองครยนังถยก
ปห้องกนันไวห้ดห้วย

พบญ 19:15-21 อยต่าใหข้พยานปากเดนยวยคืนยทนกลต่าวโทษผภข้หนถึที่งผภข้ใด ไมต่วต่าในเรคืที่อง
ความชทที่วชข้า หรคือในเรคืที่องความผอิดใดๆ ซถึที่งเขาไดข้กระทคาผอิดไป แตต่ตข้องมนพยานสองหรคือสามปาก คคา
พยานนทนี้นจถึงจะเปป็นทนที่เชคืที่อถคือไดข้ 16 ถข้ามนพยานเทป็จกลต่าวปรทกปรคาความผอิดของคนหนถึที่งคนใด 17 กป็
ใหข้ททนี้งสองฝต่ายทนที่ตต่อสภข้คดนกทนนทนี้นเขข้าเฝข้าพระเยโฮวาหร์ ตต่อหนข้าป ทโรหอิตและผภข้พอิพากษาซถึที่งประจคา
หนข้าทนที่อยภต่ในกาลนทนี้นๆ 18 พวกผภข้พอิพากษาจะอทตสต่าหร์ไตต่สวน และดภเถอิด ถข้าพยานนทนี้นเปป็นพยานเทป็จ
กลต่าวปรทกปรคาพนที่นข้องของตนเปป็นความเทป็จ 19 ทต่านจงกระทคาตต่อพยานคนนทนี้นดทงทนที่เขาตทนี้งใจจะ
กระทคาแกต่พนที่นข้องของตน ดทงนนนี้แหละทต่านจะกคาจทดความชทที่วจากทต่ามกลางทต่านเสนย 20 คนอคืที่นๆจะ
ไดข้ยอินไดข้ฟทงและยคาเกรงไมต่กระทคาผอิดเชต่นนทนี้นทต่ามกลางพวกทต่านททนี้งหลายอนก 21 อยต่าใหข้นทยนร์ตา
ของทต่านเมตตาสงสาร ควรใหข้ชนวอิตแทนชนวอิต ตาแทนตา ฟทนแทนฟทน มคือแทนมคือ เทข้าแทนเทข้า"

หลนักการเพตทมเตตมตลางๆของกฎหมายแพลงแหลงแผลนดตนนนัรนถยกนทาเสนอ คนหนถึทงทททเปป็นพยาน
ปรนักปรทาอทกคนนนัรนไมลเพทยงพอ เฉพาะดห้วยคทาพยดของพยานสองหรสือสามปาก คทาพยานนนัรนจถึงจะ
เปป็นทททเชสืทอถสือไดห้ หากผยห้ใดเปป็นพยานเทป็จปรนักปรทาผยห้อสืทน ฝลายทททถยกกลลาวหากป็จะตห้องถยกนทาตนัวไปยนัง
ศาลยรุตตธรรมทททถยกแตลงตนัรงอยลางเหมาะสม ศาลดนังกลลาวจะตห้องประกอบดห้วยปรุโรหตตและผยห้พตพากษา
ของแผลนดตนนนัรน

หากมทการไตลสวนอยลางถห้วนถททแลห้วพบวลาผยห้ใดเปป็นพยานเทป็จ “ทลานจงกระททาตลอพยานคน
นนัรนดนังทททเขาตนัรงใจจะกระททาแกลพททนห้องของตน ดนังนทรแหละทลานจะกทาจนัดความชนั ทวจากทลามกลางทลาน
เสทย” การลงโทษเชลนนนัรนยนังเปป็นบทเรทยนหนถึทงดห้วยเกรงวลาผยห้อสืทนจะถยกลองใจใหห้เปป็นพยานเทป็จ
ปรนักปรทาผยห้อสืทนเชลนกนัน

ในบรตบทนทร  คนอตสราเอลจะตห้องไมลสงสารพยานเทป็จไมลวลาผลทททตามมาจะเปป็นอยลางไรกป็ตาม
หากการเปป็นพยานเทป็จททาใหห้ผยห้อสืทนเสทยชทวตต ผยห้ทททเปป็นพยานเทป็จกป็จะตห้องรนับโทษแบบเดทยวกนัน หรสือถห้า
การเปป็นพยานเทป็จของเขาททาใหห้ผยห้อสืทนเสทยดวงตาขห้างหนถึทง ฟนันซททหนถึทง มสือขห้างหนถึทง หรสือเทห้าขห้างหนถึทง 
เขาจะตห้องไมลไดห้รนับความเมตตาสงสารเลย หากผยห้ใดมทความผตดโทษฐานใสลรห้ายปห้ายสทคนอสืทนหรสือ



กลลาวหาเขาเปป็นความเทป็จ โทษอนันควรทททจะตกแกลผยห้ถยกกลลาวหากป็จะตกแกลพยานเทป็จผยห้นนัรนโดยไมล
พลาดเลย

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 20: กฎระเบทยบตล่างๆเกทที่ยวกนับการสงครามถถูกนลาเสนอ บท
นทขึ้ถถูกแบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) กฎและระเบทยบตล่างๆเกทที่ยวกนับการทลาสงครามถถูกนลาเสนอในขห้อ 1-9 และ
(2) ขนัขึ้นตอนสลาหรนับการทลาหลนักสนันตติภาพถถูกกลาหนดไวห้ในขห้อ 10-20

พบญ 20:1-4 "เมคืที่อทต่านททนี้งหลายจะยกไปทคาสงครามกทบพวกศทตรภของทต่าน เหป็น
มข้า รถรบ และกองททพมากมายใหญต่โตกวต่าของทต่าน ทต่านอยต่ากลทวเขาเลย เพราะวต่าพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่านทรงสถอิตอยภต่กทบทต่าน ผภข้ทรงนคาทต่านขถึนี้นมาจากแผต่นดอินอนยอิปตร์  2 และเมคืที่อใกลข้จะรบ
กทน ปทโรหอิตจะออกมาอยภต่ขข้างหนข้าและกลต่าวแกต่ประชาชน 3 และจะกลต่าววต่า `โอ ออิสราเอล จงฟทง
เถอิด วทนนนนี้ทต่านมาใกลข้ จะสภข้รบกทบศทตร ภของทต่าน อยต่าใหข้ใจของทต่านททนี้งหลายวอิตก อยต่ากลทวหรคือ
หวาดหวทที่น หรคือครทที่นครข้ามตต่อศทตรภเลย 4 เพราะวต่าพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านเสดป็จไปกทบทต่าน 
ทรงตต่อสภข้ศทตรภของทต่านเพคืที่อทต่าน จะประทานชทยชนะแกต่ทต่าน'

บทนทรพรุลงเปห้าไปทททวตธทการปฏตบนัตตตนัวของคนอตสราเอลในยามสงคราม สาระสทาคนัญกป็คสือวลา 
เมสืทอเผชตญหนห้ากนับสงครามโดยชนชาตตตลางๆทททอวดดทพวกเขาจะตห้องไมลกลนัวหรสือขวนัญหนทดทฝลอเลย 
เพราะวต่าพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านเสดป็จไปกทบทต่าน ทรงตต่อสภข้ศทตรภของทต่านเพคืที่อทต่าน จะ
ประทานชทยชนะแกต่ทต่าน ชนัยชนะของพวกเขาอยยลในพระเจห้าของพวกเขา

พบญ 20:5-8 แลข้วนายทหารจะพภดกทบประชาชนวต่า `ใครทนที่สรข้างบข้านใหมต่ และยทง
ไมต่ไดข้ทคาพอิธนถวายบข้านนทนี้น ใหข้ผภข้นทนี้นกลทบไปบข้านของตน เกรงวต่าเขาจะตายเสนยในสงคราม และคน
อคืที่นจะถวายบข้านนทนี้น 6 ใครทนที่ปลภกสวนองทต่นและยทงมอิไดข้รทบประทานผลจากสวนองทต่นนทนี้น ใหข้ผภข้นทนี้น
กลทบไปบข้าน เกรงวต่าเขาจะตายเสนยในสงคราม และคนอคืที่นจะรทบประทานผลองทต่นนทนี้น 7 ผภข้ใดทนที่หมทนี้น
หญอิงไวข้เปป็นภรรยาแลข้ว แตต่ยทงไมต่ไดข้แตต่งงานกทน ใหข้ผภข้นทนี้นกลทบไปบข้านของตน เกรงวต่าเขาจะตายเสนย
ในสงคราม และชายอคืที่นจะไดข้นางไปเสนย' 8 และนายทหารจะพภดกทบประชาชนตต่อไปอนกวต่า `ผภข้ใดทนที่
อยภต่ทนที่นนที่มนจอิตใจกลทวและวอิตก ใหข้ผภข้นทนี้นกลทบไปบข้านของตนเสนย เกรงวต่าจอิตใจพนที่นข้องของเขาจะละลาย
ไปเหมคือนกทบจอิตใจของเขา'



ขห้อยกเวห้นหลายประการจากการเกณฑรทหารแบบปกตตถยกระบรุไวห้ นนั ทนคสือ (1) คนทททเพตทง
สรห้างบห้านใหมล (2) คนทททเพตทงปลยกสวนองรุลนใหมล (3) คนทททเพตทงแตลงงาน และ (4) คนทททขทรขลาดและไมล
กลห้าเผชตญหนห้าศนัตรย

พบญ 20:9-14 เมคืที่อนายทหารพภดกทบประชาชนจบลงแลข้ว กป็ใหข้เลคือกตทนี้งผภข้บทงคทบ
บทญชากองตต่างๆใหข้เปป็นหทวหนข้าประชาชน 10 เมคืที่อพวกทต่านเขข้าไปใกลข้เมคืองซถึที่งทต่านจะไปสภข้รบนทนี้น 
จงเสนอหลทกสทนตอิภาพแกต่เมคืองนทนี้นกต่อน 11 ถข้าเขาตอบทต่านอยต่างสทนตอิและเปอิดประตภเมคืองใหข้แกต่
ทต่าน กป็ใหข้ประชาชนททนี้งปวงทนที่พบอยภต่ในเมคืองนทนี้นทคางานโยธาใหข้แกต่ทต่านและปรนนอิบทตอิทต่าน 12 ถข้า
เมคืองนทนี้นไมต่รต่วมสทนตอิกทบทต่าน แตต่กลทบออกมารบ กป็ใหข้ทต่านเขข้าลข้อมตนเมคืองนทนี้นไดข้ 13 เมคืที่อพระเยโฮ
วาหร์พระเจข้าประทานเมคืองนทนี้นไวข้ในมคือทต่านแลข้ว ทต่านจงฆต่าชายททกคนเสนยดข้วยคมดาบ 14 แตต่ผภข้
หญอิงและเดป็ก สทตวร์และททกสอิที่งในเมคืองนทนี้น คคือของทนที่รอิบไวข้ททนี้งหมด ทต่านจงยถึดเอาเปป็นของตทว ทต่าน
จงออิที่มใจในของทนที่รอิบมาจากศทตรภของทต่าน ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านประทานแกต่ทต่าน

กองทนัพของคนอตสราเอลนนัรนมทลนักษณะเปป็นสากล นนัทนคสือ ผยห้ชายทททเปป็นผยห้ใหญลแลห้วทรุกคนของ
ชนชาตตนนัรนรวมกนันเปป็นกองทนัพ พวกเขาจถึงตห้องเลสือกผยห้บนังคนับบนัญชากองตลางๆใหห้เปป็นหนัวหนห้าพวก
เขา หากเมสืทอเผชตญหนห้ากนับเมสืองหนถึทงของศนัตรย พวกเขาจะตห้องเสนอหลนักสนันตตภาพแกลเมสืองนนัรนกลอน
หากขห้อเสนอไดห้รนับการยอมรนับ พวกเขาจะตห้องใหห้คนในเมสืองนนัรนเปป็นคนรนับใชห้พวกเขาและเสทย
สลวย (นททเปป็นหลนักการทนั ทวไปและการพตชตตแผลนดตนนนัรนกป็ไมลไดห้ถยกรวมไวห้ตรงนทรดห้วย คนอตสราเอลจะ
ตห้องไมลแสดงความเมตตาแกลคนคานาอนันดนังทททจะมทระบรุไวห้ดห้านลลาง) อยลางไรกป็ตาม โดยทนั ทวไปแลห้ว 
หากเมสืองใดไมลยอมรนับขห้อเสนอหลนักสนันตตภาพของพวกเขา คนอตสราเอลกป็จะตห้อง “ฆลาชายทรุกคน
เสทยดห้วยคมดาบ” กลลาวโดยทนั ทวไปกป็คสือ ในการยถึดเมสืองๆหนถึทง พวกผยห้หญตงและเดป็กๆจะตห้องถยกจนับ
ตนัวมาเปป็นคนรนับใชห้และขห้าวของทรุกอยลางของเมสืองนนัรนสามารถถยกยถึดมาเปป็นของรตบแหลงการ
สงครามไดห้

พบญ 20:15-18 ทต่านททนี้งหลายจงกระทคาเชต่นนนนี้แกต่ททกหทวเมคืองทนที่อยภต่ไกลจากทต่าน ซถึที่ง
ไมต่ใชต่หทวเมคืองของประชาชาตอิใกลข้ๆนนนี้ 16 แตต่ในหทวเมคืองของชนชาตอิททนี้งหลายนนนี้ ซถึที่งพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่านประทานแกต่ทต่านเปป็นมรดก ทต่านอยต่าไวข้ชนวอิตสอิที่งใดๆทนที่หายใจไดข้เลย 17 แตต่จง
ทคาลายเขาเสนยใหข้สอินี้นเชอิง คคือคนฮอิตไทตร์ คนอาโมไรตร์ คนคานาอทน คนเปรอิสซน คนฮนไวตร์ และคนเย
บทส ดทงทนที่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านทรงบทญชาไวข้ 18 เพคืที่อวต่าเขาจะมอิไดข้สอนทต่านใหข้กระทคาสอิที่งทนที่



นต่าสะออิดสะเอนยนททนี้งสอินี้นของเขาซถึที่งเขาไดข้กระทคาตต่อพวกพระของเขา เพราะการกระทคาเชต่นนทนี้น
เปป็นการกระทคาบาปตต่อพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน

อยลางไรกป็ตาม ในการพตชตตแผลนดตนททททรงสนัญญาไวห้แลห้วนนัรนจากคนคานาอนัน พวกเขาจะ
ตห้อง “อยลาไวห้ชทวตตสตทงใด ๆ ทททหายใจไดห้เลย...เพสืทอวลาเขาจะมตไดห้สอนทลานใหห้กระททาสตทงทททนลา
สะอตดสะเอทยนทนัรงสตรนของเขาซถึทงเขาไดห้กระททาตลอพวกพระของเขา เพราะการกระททาเชลนนนัรน
เปป็นการกระททาบาปตลอพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน”

พบญ 20:19-20 เมคืที่อทต่านลข้อมหทวเมคืองหนถึที่งอยภต่ชข้านาน เพคืที่อจะสภข้รบเอาหทวเมคืองนทนี้น 
อยต่าใชข้ขวานฟทนทคาลายตข้นไมข้ของเมคืองนทนี้นเสนย เพราะทต่านททนี้งหลายจะรทบประทานผลจากตข้นไมข้
นทนี้น อยต่าโคต่นลงเพคืที่อใชข้ในการลข้อมเมคืองนทนี้นเลย (เพราะตข้นไมข้ในททต่งนาเปป็นชนวอิตมนทษยร์) 20 เฉพาะ
ตข้นไมข้ทนที่ทต่านทราบวต่าไมต่ใชข้เปป็นอาหาร ทต่านจะทคาลายและโคต่นลงกป็ไดข้ เพคืที่อจะใชข้สรข้างเครคืที่องลข้อม
เมคืองซถึที่งสภข้รบกทบทต่าน จนกวต่าเมคืองนทนี้นจะแตก " 

เมสืทอปตดลห้อมเมสืองๆหนถึทง พวกเขาจะตห้องระวนังทททจะไมลใชห้ตห้นไมห้ทททออกผลกตนไดห้เปป็นเครสืทอง
ลห้อม ตห้นไมห้ทททออกผลกตนไดห้มทคลาเหลสือประมาณ

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 21: กฎระเบทยบเกทที่ยวกนับพลเมสืองเพติที่มเตติมถถูกบนัญญนัตติไวห้ บท
นทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) กฎตล่างๆสลาหรนับการสอบสวนคดทถถูกกลาหนดไวห้ในขห้อ 1-9; (2) กฎหมาย
ครอบครนัวเกทที่ยวกนับความสนัมพนันธห์ทางการสมรสถถูกเสนอไวห้ในขห้อ 10-17 และ (3) การจนัดการกนับ
บสุตรชายททที่ดสืขึ้อดห้านและโทษประหารชทวติตในขห้อ 18-23

พบญ 21:1-9 "ในแผต่นดอินซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านประทานใหข้ทต่านเปป็น
กรรมสอิทธอิธิ์นทนี้น ถข้าพบศพคนทนที่ถภกฆต่าทอินี้งอยภต่กลางแจข้ง ไมต่ทราบวต่าผภข้ใดฆต่าเขาตาย 2 กป็ใหข้พวกผภข้ใหญต่
และผภข้พอิพากษาของทต่านออกมาวทดดภระยะทางถถึงเมคืองตต่างๆทนที่อยภต่รอบๆศพผภข้ตายนทนี้น 3 แลข้วเมคืองทนที่
อยภต่ใกลข้ทนที่สทดกทบศพผภข้ตายนทนี้น ใหข้พวกผภข้ใหญต่ของเมคืองนทนี้นนคาวทวตทวเมนยตทวหนถึที่งซถึที่งยทงไมต่เคยใชข้งาน 
และยทงไมต่เคยเทนยมแอก 4 และใหข้พวกผภข้ใหญต่ของเมคืองนทนี้นนคาวทวเมนยตทวนทนี้นไปทนที่หทบเขาซถึที่งมนนคนี้าไหล
ซถึที่งไมต่มนใครไถหรคือหวต่านเลย และใหข้หทกคอวทวเมนยทนที่หทบเขานทนี้น 5 และปทโรหอิตผภข้เปป็นลภกหลานของ
เลวนจะตข้องเขข้ามาใกลข้ ดข้วยพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านไดข้ทรงเลคือกเขาไวข้ใหข้ปรนนอิบทตอิพระองคร์ 



และใหข้อวยพรในพระนามของพระเยโฮวาหร์ ใหข้การวอิวาทและการทคารข้ายททกเรคืที่องสอินี้นสทดลงดข้วยคคา
ของปทโรหอิตเหลต่านนนี้ 6 และพวกผภข้ใหญต่ททกคนของเมคืองทนที่อยภต่ใกลข้ทนที่สทดผภข้ถภกฆต่านทนี้นจะลข้างมคือของเขา
ททนี้งหลายเหนคือวทวเมนยซถึที่งถภกหทกคอทนที่ในหทบเขานทนี้น 7 และเขาจะเปป็นพยานวต่า `มคือของเราททนี้งหลาย
มอิไดข้กระทคาใหข้โลหอิตของชายผภข้นนนี้ตก และตาของเราททนี้งหลายกป็มอิไดข้แลเหป็นโลหอิตของเขาตก 8 โอ ขข้า
แตต่พระเยโฮวาหร์ ขอทรงลบมลทอินบาปของประชาชนชาวออิสราเอลของพระองคร์ ผภข้ซถึที่งพระองคร์
ไดข้ทรงไถต่ไวข้ ขออยต่าทรงถคือโทษประชาชนชาวออิสราเอลของพระองคร์เนคืที่องดข้วยโลหอิตทนที่ไรข้ความ
ผอิด' และจะทรงอภทยโทษอทนเนคืที่องจากโลหอิตนนนี้ใหข้แกต่เขา 9 ดทงนนนี้แหละทต่านจะกคาจทดความผอิดอทน
เนคืที่องจากโลหอิตทนที่ไรข้ความผอิดนทนี้นเสนยจากทต่ามกลางทต่าน เมคืที่อทต่านกระทคาสอิที่งทนที่ถภกตข้องในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหร์

กฎพลเมสืองสทาหรนับการสอบสวนคดทฆาตกรรมถยกนทาเสนอ หากศพคนตายถยกพบในทรุลง
และไมลทราบวลาฆาตกรเปป็นใคร พวกผยห้ใหญลของเมสืองนนัรนจะตห้องททาการสอบสวนคดทนนัรน พวกผยห้นทา
พรห้อมกนับปรุโรหตตหรสือคนเลวทของชรุมชนนนัรนจะตห้องฆลาวนัวตนัวเมทยตนัวหนถึทงในหรุบเขาแหลงหนถึทงซถึทงไมล
เคยถยกไถหวลาน พวกผยห้ใหญลทททเปป็นญาตตพททนห้องหรสือเปป็นคนรยห้จนักของผยห้ตายจะตห้องกลลาวคทาปฏตญาณวลา
ตนไมลมทความผตดตลอพระพนักตรรพระเจห้า สนันนตษฐานไดห้วลาคนทททททาผตดไมลอาจททาเชลนนนัรนไดห้และจะถยก
เผยตนัว ไมลวลากรณทใด พวกเขาพยายามททาทรุกอยลางเพสืทอขจนัดความผตดเรสืทองโลหตตทททไรห้ความผตดไปเสทย
จากทลามกลางพวกเขา โดยททาสตทงทททถยกตห้องตลอพระพนักตรรพระเจห้า

พบญ 21:10-14 เมคืที่อทต่านออกไปสภข้รบกทบศทตร ภของทต่าน และพระเยโฮวาหร์พระเจข้า
ของทต่านทรงมอบเขาไวข้ในมคือของทต่านแลข้ว และทต่านจทบเขามาเปป็นเชลย 11 และทต่านเหป็นหญอิง
งามคนหนถึที่งในหมภต่เชลยนทนี้น และปรารถนาอยากไดข้มาเปป็นภรรยาของทต่าน 12 ทต่านจงพาหญอิงมา
ไวข้ทนที่เรคือนของทต่าน ใหข้นางโกนศนรษะและตทดเลป็บมคือเสนย 13 และใหข้นางเปลคืนี้องเครคืที่องแตต่งกายอยต่าง
เชลยออกและใหข้อยภต่ในเรคือนของทต่าน ใหข้ไวข้ททกขร์ถถึงบอิดามารดาของนางหนถึที่งเดคือนเตป็ม หลทงจากนทนี้น
ทต่านจถึงจะเขข้าไปหานางและเปป็นสามนของนางไดข้ และใหข้นางเปป็นภรรยาของทต่าน 14 ภายหลทงถข้า
ทต่านไมต่พอใจนางนทนี้นเสนยแลข้ว จงปลต่อยนางไปตามแตต่นางจะพอใจไปไหน อยต่าขายนางเอาเงอิน 
อยต่ากระทคาใหข้นางเปป็นสอินคข้า เพราะทต่านไดข้หยามเกนยรตอินางแลข้ว

กฎระเบทยบตลางๆถยกกทาหนดไวห้เกททยวกนับการนทาตนัวผยห้หญตงคนหนถึทงกลนับมาจากบรรดาคนททท
พลายแพห้ในการสงคราม นางจะตห้องไวห้ทรุกขรใหห้ก นับครอบครนัวเดตมของตนอยลางเปป็นทางการเปป็นเวลา
หนถึทงเดสือน จากนนัรนนางกป็สามารถกลายเปป็นภรรยาของชายผยห้นนัรนไดห้ อยลางไรกป็ตาม หากเขาไมลมท



ความพอใจในตนัวหญตงนนัรน นางกป็ถยกปลลอยไปไดห้ (นนัทนคสือ หยลาไดห้) อยลางไรกป็ตาม นางไมลสามารถ
ถยกขายใหห้เปป็นทาสไดห้เพราะเขาไดห้หยามเกทยรตตนางแลห้ว

พบญ 21:15-17 ถข้าชายคนหนถึที่งมนภรรยาสองคน รทกคนหนถึที่ง ชทงอนกคนหนถึที่ง ภรรยา
ททนี้งสองคคือททนี้งคนทนที่รทกและคนทนที่ชทงกป็กคาเนอิดบทตรดข้วยกทน และบทตรชายหทวปนเปป็นบทตรของภรรยาคน
ทนที่ตนชทง 16 เมคืที่อถถึงวทนแบต่งทรทพยร์สอินใหข้แกต่บทตรชายเปป็นมรดกนทนี้น อยต่าใหข้เขากระทคาแกต่บทตรชาย
ของภรรยาคนทนที่ตนรทกนทนี้นอยต่างกทบเปป็นบทตรหทวปน แทนบทตรชายของภรรยาทนที่ตนชทง ซถึที่งเปป็นบทตร
หทวปน 17 แตต่เขาตข้องยอมรทบบทตรหทวปนคคือบทตรชายของภรรยาคนทนที่ตนชทง โดยแบต่งขข้าวของใหข้แกต่
บทตรหทวปนสองเทต่า เพราะวต่าคนนนนี้เปป็นตข้นกคาลทงของบอิดา สอิทธอิของบทตรหทวปนเปป็นของเขา

กฎระเบทยบเพตทมเตตมเกททยวกนับการมทภรรยาหลายคนถยกนตยามไวห้ แมห้วลาเปป็นเรสืทองทททอนรุญาตใหห้
กระททาไดห้ในสมนัยพระคนัมภทรรเดตม แตลมนันกป็เปป็นนทราพระทนัยเชตงอนรุญาตของพระเจห้าและไมลเคยเปป็นนทรา
พระทนัยทททสมบยรณรแบบของพระองคร สถานการณรทททวลาชายคนหนถึทงมทภรรยาสองคนถยกกลลาวถถึง นนัทน
คสือ คนหนถึทงเปป็นทททรนักสลวนอทกคนเปป็นทททชนัง (ปนัญหาเรสืทองการมทภรรยาหลายคนจถึงถยกกลลาวถถึง) หาก
บรุตรหนัวปทเกตดจากภรรยาทททเขาไมลรนัก เขากป็ไมลอาจปฏตเสธสตทธตบรุตรหนัวปททททตห้องตกเปป็นของบรุตรคนนทร
โดยยกสตทธตนนัรนใหห้แกลบรุตรหนัวปทของภรรยาทททเขารนัก บรุตรหนัวปททททแทห้จรตงจะตห้องไดห้รนับมรดกสองเทลา

พบญ 21:18-21 ถข้าชายคนใดมนบทตรชายทนที่ดคืนี้อและไมต่อยภต่ในโอวาท ไมต่เชคืที่อฟทงเสนยง
ของบอิดาของตน หรคือเสนยงของมารดาของตน แมข้วต่าบอิดามารดาจะไดข้ตนสอน เขากป็ไมต่ยอม
ฟทง 19 ใหข้บอิดามารดาจทบตทวเขาใหข้ออกมาหาพวกผภข้ใหญต่ของเมคืองนทนี้น ณ ประตภเมคืองทนที่เขาอาศทยอยภต่ 
20 และเขาจะพภดกทบพวกผภข้ใหญต่ของเมคืองนทนี้นวต่า `บทตรชายของเราคนนนนี้เปป็นคนดคืนี้อดถึงและไมต่อยภต่ใน
โอวาท ไมต่เชคืที่อฟทงเสนยงเรา เปป็นคนตะกละและขนนี้เมา' 21 แลข้วบรรดาผภข้ชายในเมคืองนทนี้นจะเอาหอิน
ขวข้างเขาใหข้ตาย ดทงนทนี้นทต่านจะไดข้กคาจทดความชทที่วเสนยจากทต่ามกลางทต่าน คนออิสราเอลททนี้งปวงจะ
ไดข้ยอินและยคาเกรง

กฎระเบทยบตลางๆเกททยวกนับการประหารชทวตตบรุตรชายทททดสืรอดห้านเปป็นทททสรุดถยกระบรุไวห้ เขาจะ
ตห้องถยกประหารชทวตตโดยอาศนัยความชลวยเหลสือของพวกผยห้ใหญลของชรุมชนนนัรน ทททถยกกลลาวถถึงคสือ
ความบาปของการเปป็นคนดสืรอดห้าน การไมลเชสืทอฟนัง การตะกละ และการเปป็นคนขทร เมา กบฏเชลนนนัรน
ภายใตห้บนัญญนัตตของพระคนัมภทรรเดตมจะตห้องถยกประหารชทวตต พวกเขาจถึงก ทาจนัดพฤตตกรรมดนังกลลาวไป
จากสนังคมและใหห้คทาเตสือนแกลคนอสืทนทททจะไมลใชห้ชทวตตแบบนนัรน ดห้วยเหตรุนทร  คนอตสราเอลสมนัยนนัรนจถึง



ไมลมทอาชญากรรม การลรุกฮสือทางสนังคม และความยรุ ลงยากทททสนังคมสมนัยใหมลมทซถึทงยอมทนและถถึง
ขนาดสลงเสรตมพฤตตกรรมดนังกลลาว

พบญ 21:22-23 ถข้าคนใดไดข้กระทคาความผอิดอทนมนโทษถถึงตาย และเขาถภกประหาร
ชนวอิต และแขวนเขาไวข้ทนที่ตข้นไมข้ 23 อยต่าใหข้ศพคข้างอยภต่ทนที่ตข้นไมข้ขข้ามคคืน ทต่านจงฝทงเขาเสนยในวทน
เดนยวกทนนทนี้น (ดข้วยวต่าผภข้ทนที่ตข้องถภกแขวนไวข้บนตข้นไมข้กป็ตข้องถภกสาปแชต่งโดยพระเจข้า) ทต่านอยต่ากระทคา
ใหข้แผต่นดอินของทต่านซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านประทานแกต่ทต่านใหข้เปป็นมรดกนทนี้นเปป็น
มลทอิน"

กฎระเบทยบเพตทมเตตมถยกบนัญญนัตตไวห้เกททยวกนับศพของผยห้ทททถยกประหารชทวตต หากศพของเขาถยก
แขวนไวห้บนตห้นไมห้ตห้นหนถึทงเพสืทอเปป็นคทาเตสือนแกลคนอสืทนๆ ไมลวลากรณทใดกป็ตาม “อยลาใหห้ศพคห้างอยยลททท
ตห้นไมห้ขห้ามคสืน ทลานจงฝนังเขาเสทยในวนันเดทยวกนันนนัรน (ดห้วยวลาผยห้ทททตห้องถยกแขวนไวห้บนตห้นไมห้กป็ตห้องถยก
สาปแชลงโดยพระเจห้า)” ขห้อความตอนนทรถยกยกโดยเปาโลในกาลาเททย 3:13 โดยอห้างอตงถถึงพระครตสตร
และแสดงใหห้เหป็นวลาการทททพระองครทรงถยกแขวนไวห้บนตห้นไมห้นนัรนบลงบอกและเปป็นขห้อพตสยจนรถถึงการ
ทททพระองครทรงถยกททาใหห้เปป็นความบาปและเปป็นคทาสาปแชลงเพสืทอเรา

นอกจากนทร  พระองครยนังทรงแบกรนับการแชลงสาปแหลงพระราชบนัญญนัตตเพราะความบาปของ
เราดห้วย และการเอาพระองครลงจากตห้นไมห้นนัรนและฝนังไวห้กป็เปป็นสนัญลนักษณรทททแสดงถถึงการขจนัดการ
แชลงสาปไปเสทยจากพระองครและประชากรของพระองครทททพระองครทรงทนทรุกขรเพสืทอพวกเขา 
พระองครจถึงทรงไถลพวกเราแลห้วจากการแชลงสาปแหลงพระราชบนัญญนัตต แมห้กระทนั ทงในกฎนทรทททดย
เหมสือนไมลมทอะไรของพระคนัมภทรรเดตม เรากป็สามารถประยรุกตรใชห้มนันไดห้ก นับพระราชกตจของพระ
ครตสตรบนไมห้กางเขน

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 22: กฎระเบทยบเกทที่ยวกนับพลเมสืองและครอบครนัวถถูกบนัญญนัตติ
ไวห้ตล่อไป บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) กฎเฉพาะเจาะจงตล่างๆสลาหรนับการแยกออกในขห้อ 1-12; (2) 
การปกปห้องตล่างๆสลาหรนับภรรยาททที่ไรห้ความผติดในขห้อ 13-19 และ (3) กฎตล่างๆสลาหรนับการลงโทษ
ความบาปในเรสืที่องทางเพศในขห้อ 20-30

พบญ 22:1-4 "เมคืที่อทต่านททนี้งหลายเหป็นวทวหรคือแกะของพนที่นข้องของทต่านหลงมาอยต่า
นอิที่งเฉยเสนย จงพาสทตวร์เหลต่านทนี้นกลทบไปใหข้พนที่นข้องของทต่าน 2 ถข้าบข้านเขาอยภต่ไมต่ใกลข้ หรคือทต่านไมต่รภข้จทก



ตทวเขา จงนคาสทตวร์นทนี้นมาไวข้ทนที่บข้านของทต่านและใหข้อยภต่กทบทต่านจนพนที่นข้องมาเทนที่ยวหา แลข้วทต่านจงมอบ
คคืนใหข้เขาไป 3 ลาของพนที่นข้องทต่านกป็จงคคืนใหข้เหมคือนกทน เสคืนี้อผข้าของพนที่นข้องทต่านกป็จงคคืนใหข้เหมคือน
กทน สอิที่งใดของพนที่นข้องทนที่หายไป และทนที่ทต่านพบเขข้าทต่านจงคคืนใหข้เหมคือนกทน ทต่านอยต่านอิที่งเฉยเสนย 4 ถข้า
ทต่านเหป็นลาหรคือวทวของพนที่นข้องลข้มอยภต่ตามทาง อยต่านอิที่งเฉยเสนย ทต่านจงชต่วยพยทงสทตวร์เหลต่านทนี้นขถึนี้นอนก

คนอตสราเอลถยกกทาชนับใหห้ปฏตบนัตตตลอผยห้อสืทนเหมสือนทททพวกเขาตห้องการใหห้ผยห้อสืทนปฏตบนัตตตลอตนเอง
หากพวกเขาพบวลาสนัตวรใชห้งานของเพสืทอนบห้านหายไปหรสือตกอยย ลในอนันตราย พวกเขาจะตห้องดยแล
มนันจนกวลาจะพบเจห้าของทททแทห้จรตงของมนัน

พบญ 22:5 อยต่าใหข้ผภข้หญอิงสวมใสต่สอิที่งทนที่เปป็นของผภข้ชาย และอยต่าใหข้ผภข้ชายคนใดคน
หนถึที่งสวมใสต่เสคืนี้อผข้าของผภข้หญอิง เพราะททกคนทนที่กระทคาเชต่นนทนี้นกป็เปป็นทนที่สะออิดสะเอนยนตต่อพระเยโฮ
วาหร์พระเจข้าของทต่าน 

หลนักการเรสืทองความแตกตลางกนันระหวลางทนัรงสองเพศถยกนทาเสนอ ผยห้หญตงจะตห้องไมลแตลงตนัว
เหมสือนผยห้ชายและผยห้ชายตห้องไมลแตลงตนัวเหมสือนผยห้หญตง เรสืทองของการเปป็นคนขห้ามเพศอาจถยกสสืทอตรงนทร
อยลางไรกป็ตาม ความจรตงทททยตทงใหญลกวลากป็นลาจะเปป็นเรสืทองของการคงไวห้ซถึทงความแตกตลางระหวลางทนัรง
สองเพศในเรสืทองการแตลงกาย ขห้อความคลห้ายๆกนันเกททยวกนับเรสืทองความยาวของทรงผมกป็ถยกพบใน 1 
โครตนธร 11:14-15 การยกเลตกหรสือลบลห้างความแตกตลางเหลลานทรกป็เปป็นสตทงทททนลาสะอตดสะเอทยนตลอ
พระเจห้า

พบญ 22:6-7 ถข้าทต่านเผออิญไปพบรทงนกอยภต่ตามทาง บนตข้นไมข้หรคือพคืนี้นดอิน มนลภก
นกหรคือไขต่และแมต่นกกกอยภต่บนลภกนกหรคือไขต่นทนี้น ทต่านอยต่าเอาแมต่นกกทบลภกนกไป 7 ทต่านจงปลต่อย
แมต่นกไปเสนย แตต่ลภกนกนทนี้นทต่านจะเอาไปเปป็นของทต่านกป็ไดข้ เพคืที่อทต่านจะไปดนมาดน และทต่านจะมนอายท
ยคืนนาน 

ประชากรของพระเจห้าจะตห้องแสดงความเคารพและความกรรุณาแมห้กระทนั ทงตลอสตทงมทชทวตตอนัน
ตททาตห้อยอยลางนกทททอยยลบนรนังของมนัน แมลนกตห้องไมลถยกจนับตนัวไปแมห้วลาลยกนกหรสือไขลสามารถเอาไป
ไดห้กป็ตาม

พบญ 22:8 เมคืที่อทต่านกต่อเรคือนใหมต่ จงกต่อขอบขถึนี้นกทนไวข้ทนที่ดาดฟข้าหลทงคา เพคืที่อ
ทต่านจะมอิไดข้นคาโทษเนคืที่องดข้วยโลหอิตตกมาสภต่เรคือนนทนี้น เพราะมนคนพลทดตกลงมาจากหลทงคาตาย 



ในการสรห้างตถึกสนักหลนัง ก ทาแพงกนันคนตกจะตห้องถยกสรห้างขถึรนตรงขอบหลนังคาเกรงวลาจะมท
ใครสนักคนตกมาจากบนนนัรน สตตปนัญญาและความดทงามของคทาสนัทงของพระเจห้าทททมทตลอประชากรของ
พระองครกป็ปรากฏชนัดเจน

พบญ 22:9-11 อยต่าเอาเมลป็ดพคืชสองชนอิดหวต่านลงในสวนองทต่นของทต่าน เกรงวต่าททนี้ง
พคืชผลทนที่ทต่านหวต่านและผลองทต่นของสวนนทนี้นเปป็นมลทอิน 10 ทต่านอยต่าเอาวทวและลาเขข้าเทนยมไถดข้วย
กทน 11 ทต่านอยต่าสวมเครคืที่องแตต่งกายทนที่ทอดข้วยขนสทตวร์ปนดข้วยปต่าน

อทกครนัร งทททหลนักการเรสืทองความแตกตลางถยกกลลาวถถึง ทรุลงนาจะตห้องไมลถยกหวลานดห้วยเมลป็ดพสืช
หลายชนตด วตธทปฏตบนัตตทางการเกษตรดนังกลลาวอาจททาใหห้ผลของสวนองรุลนของพวกเขาเสทยหายไดห้

การเททยมแอกทททไมลเทลากนันระหวลางวนัวและลาถยกหห้ามไวห้ สตตปนัญญาของกฎดนังกลลาวกป็ถยกแซง
หนห้าโดยความกรรุณาทททมทตลอสนัตวรทททอลอนแอกวลาเทลานนัรน วตธทของพระเจห้าเปป็นวตธททททดททททสรุดเสมอ

เชลนเดทยวกนัน เสสืรอผห้าจะตห้องไมลถยกททาดห้วยเสห้นใยตลางชนตดกนัน เชลน ขนสนัตวรและปลานรวมกนัน 
อยลางหนถึทงมาจากธรรมชาตต (ขนสนัตวร) สลวนอทกอยลางแยกออกมาอทกทท (ปลาน) อยลางหนถึทงมาจากสนัตวร 
(ขนสนัตวร) สลวนอทกอยลางมาจากพสืช (ปลานมาจากตห้นปลาน) อทกครนัร งทททหลนักการเรสืทองความแตกตลางถยก
เนห้นยทรา นนัทนคสือ อยลาปนสตทงทททพระเจห้าทรงสรห้างใหห้แยกจากกนัน

สตตปนัญญาในทางปฏตบนัตตนนัรนเรทยบงลาย อนัตราการหดตนัวระหวลางขนสนัตวรและปลานนนัรนแตก
ตลางกนันอยลางมาก เสสืรอผห้าเชลนนนัรนจะฉทกขาดตรงตะเขป็บหลนังจากถยกซนัก พระเจห้าทรงใชห้กฎทททงลาย
ขนาดนนัรนเพสืทอยกภาพประกอบความจรตงอนันยตทงใหญลกวลาของการไมลพยายามทททจะปนสตทงทททพระเจห้า
ทรงสรห้างมาใหห้แตกตลางกนันอยลางชนัดเจน

พบญ 22:12 ทต่านจงทคาพภต่หข้อยไวข้ทนที่มทมททนี้งสนที่ของชายเสคืนี้อคลทมของทต่าน ซถึที่งทต่านใชข้
คลทมตทว เชลนเดทยวกนับในกนันดารวตถท 15:38-39 คทากทาชนับทททใหห้พวกยตวสวมพยลสทฟห้าไวห้ทททชายเสสืรอของตน
ถยกกลลาวซทราอทกครนัร ง ดยความเหป็นสทาหรนับกนันดารวตถท 15:38-39

พบญ 22:13-19 ถข้าชายคนใดไดข้ภรรยา และไดข้สมสภต่อย ภต่กทบนาง แลข้วเกอิดเกลนยดชทง
นาง 14 และหาเหตทวต่าหญอิงนทนี้นประพฤตอิสอิที่งนต่าอาย กระทคาใหข้ชคืที่อเสนยงของนางเสนยหาย โดยกลต่าว
วต่า `ขข้ารทบหญอิงคนนนนี้มาเปป็นภรรยา ครทนี้นขข้าเขข้าสมสภต่กทบนางกป็เหป็นวต่านางมอิไดข้เปป็นพรหมจารน ' 
15 บอิดาของหญอิงสาวคนนทนี้นและมารดาจะตข้องนคาของสคาคทญอทนเปป็นพยานวต่า หญอิงนทนี้นเปป็น



พรหมจารนมาใหข้พวกผภข้ใหญต่ของเมคืองนทนี้นทนที่ประตภเมคือง 16 และบอิดาของหญอิงสาวนทนี้นจะบอกกทบ
พวกผภข้ใหญต่วต่า `ขข้าไดข้ยกลภกสาวของขข้าใหข้เปป็นภรรยาชายคนนนนี้ และเขากลทบเกลนยดชทง 17 ดภเถอิด 
ชายผภข้นนนี้หาเหตทกลต่าวตอิเตนยนวต่า "ขข้าพเจข้าไมต่เหป็นวต่าบทตรสาวของทต่านเปป็นพรหมจารนเลย" นนที่แหละ
เปป็นของสคาคทญวต่าลภกสาวของขข้าเปป็นหญอิงพรหมจารน' แลข้วเขาจะคลนที่ผข้านทนี้นออกตต่อหนข้าพวกผภข้ใหญต่
ของเมคืองนทนี้นใหข้เปป็นพยาน 18 ใหข้พวกผภข้ใหญต่ของเมคืองนทนี้นจทบชายคนนทนี้นมาเฆนที่ยน 19 และปรทบเขา
เปป็นเงอินหนถึที่งรข้อยเชเขล และมอบเงอินนทนี้นใหข้แกต่บอิดาของหญอิงสาว เพราะเขาทคาใหข้หญอิงพรหมจารน
ออิสราเอลคนหนถึที่งเสนยชคืที่อ หญอิงนทนี้นจะเปป็นภรรยาของเขาตต่อไป เขาจะหยต่ารข้างไมต่ไดข้เลยตลอดชนวอิต

กฎระเบทยบตลางๆเกททยวกนับการปกปห้องภรรยาจากคทากลลาวหาอนันตททาชห้าของสามทของนางถยก
ใหห้ไวห้ หากหลนังจากแตลงงานกนับหญตงคนหนถึทง ผยห้เปป็นสามทกลลาวหานางวลาไมลใชลหญตงพรหมจารท ขนัรน
ตอนเพสืทอสสืบหาความจรตงเกททยวกนับเรสืทองนนัรนกป็ถยกกทาหนดขถึรน เรสืทองนนัรนจะตห้องถยกนทาไปยนังพวกผยห้ใหญล
ของเมสืองนนัรนและหากหาหลนักฐานไดห้วลานางเปป็นหญตงพรหมจารท สามทผยห้กลลาวหาภรรยาของเขา
อยลางชรุลยๆกป็จะตห้องถยกเฆททยนและถยกปรนับเปป็นเงตนสามรห้อยเชเขลโทษฐานททาใหห้ภรรยาของเขาเสทย
ชสืทอ

จอหรน กตลลร (John Gill) ในหนนังสสืออธตบายพระคนัมภทรรของเขาอธตบายขนัรนตอนของการระบรุ
ความเปป็นหญตงพรหมจารทของเจห้าสาวในกรณทดนังกลลาว:

“งานเลทรยงถยกจนัดเตรทยม และผยห้หญตงคนหนถึทงรออยย ลขห้างนอก กลอนทททเจห้าสาวจะถยกรลวมหลนับ
นอนดห้วย จากนนัรนผห้าปลานผสืนหนถึทงซถึทงเปสืร อนเลสือดกป็ถยกยสืทนออกมาใหห้นาง ซถึทงนางถสือไวห้ในมสือทนัรงสอง
ของนาง และแสดงใหห้แขกเหรสืทอดย โดยรห้องเสทยงดนังวลาผยห้หญตงคนนทร เปป็นหญตงพรหมจารททททจนถถึงบนัดนทร
ยนังไมลเคยเสทยความบรตสรุทธตธ เลย จากนนัรนเธอและผยห้หญตงคนอสืทนๆกป็ไดห้รนับการตห้อนรนับอยลางเอตกเกรตก 
กลอนอสืทนโดยพลอแมลของเจห้าบลาว จากนนัรนกป็พลอแมลของเจห้าสาว แตลถห้าเธอไมลไดห้ปรากฏวลาเปป็นหญตง
พรหมจารท เธอกป็ถยกสลงคสืนใหห้แกลพลอแมลของเธอโดยถยกคนทนัรงปวงดยถยกเหยทยดหยาม และการ
แตลงงานกป็เปป็นโมฆะและไมลมทผล

แนลททเดทยว มทนนักเขทยนยตวบางคนทททตทความผห้านทร ในเชตงคทาอรุปมาและเชตงเปรทยบเททยบ และ
เขห้าใจไดห้จากบรรดาประจนักษรพยานวลา เรสืทองนทรปรากฏชนัดเจนเหมสือนการคลททผห้าผสืนหนถึทงออก พวกเขา
สนันนตษฐานวลากลอนทททหญตงสาวนนัรนถยกหลนับนอนดห้วย เธอถยกตรวจสอบโดยหญตงหลายคนทททมทสามท
แลห้ว ซถึทงประกาศวลาเธอเปป็นหญตงพรหมจารทและเขทยนใบรนับรองใหห้พลอแมลของเธอ โดยพวกเขา



สามารถเอาไปใชห้เปป็นหลนักฐานในศาลไดห้หากถถึงคราวจทาเปป็น ดนังนนัรน Jarchi กลลาววลา นททเปป็นคทา
อรุปมาหนถึทง ความหมายกป็คสือ พวกเขาททาใหห้สตทงตลางๆปรากฏชนัดเจนและเรทยบงลายเหมสือนผห้าผสืนใหมล 
ซถึทงคนัมภทรรทนัลมรุดกป็เหป็นพห้องตรงกนัน และดยเหมสือนเขานลาจะเอาความคตดนทรมาจากมนัน ขณะทททคทาพยดททท
วลาพวกเขาจะคลททผห้าผสืนนนัรนออก คทาพยดนทร ไดห้ถยกกลลาวไวห้ แตลความหมายแบบตรงตนัวกป็ดยเหมสือนดท
ทททสรุด”

พบญ 22:20-21 แตต่ถข้าเรคืที่องนทนี้นเปป็นความจรอิง และหาของสคาคทญอทนเปป็นพยานวต่า 
หญอิงนทนี้นเปป็นพรหมจารนสคาหรทบหญอิงสาวนทนี้นไมต่ไดข้ 21 เขาจะพาหญอิงสาวนทนี้นออกมานอกประตภ
เรคือนบอิดาของเธอ แลข้วพวกผภข้ชายในเมคืองของเธอจะเอาหอินขวข้างเธอใหข้ตาย เพราะเธอไดข้กระทคา
ความโงต่เขลาในออิสราเอล คคือเปป็นหญอิงโสเภณนในเรคือนของบอิดา ดทงนนนี้แหละทต่านจะกคาจทดความชทที่ว
ออกจากทต่ามกลางทต่าน อยลางไรกป็ตาม หากหญตงคนหนถึทงถยกระบรุวลาไมลไดห้เปป็นหญตงพรหมจารทและ
ททาผตดศทลธรรมในบห้านบตดาของเธอ เธอกป็จะตห้องถยกเอาหตนขวห้างจนตาย

พบญ 22:22-30 ถข้าพบชายคนหนถึที่งไปรต่วมกทบภรรยาของคนอคืที่น ททนี้งสองคน คคือชาย
ทนที่ไปรต่วมกทบหญอิงและหญอิงคนนทนี้นจะตข้องมนโทษถถึงตาย ดทงนนนี้แหละทต่านจะกคาจทดความชทที่วจาก
ออิสราเอล 23 ถข้ามนหญอิงพรหมจารนคนหนถึที่งหมทนี้นไวข้กทบสามนแลข้ว และมนชายคนหนถึที่งไปพบเธอใน
เมคือง และไดข้รต่วมกทบเธอ 24 ทต่านจงพาเขาททนี้งสองออกไปยทงประตภเมคืองนทนี้น และทต่านจงขวข้างเขา
ททนี้งสองดข้วยหอินใหข้ตายเสนย หญอิงสาวคนนทนี้นเพราะมอิไดข้รข้องโวยวายขถึนี้นแมข้วต่าจะอยภต่ในเมคือง ชายคน
นทนี้นเพราะวต่าเขาไดข้หยามเกนยรตอิภรรยาของเพคืที่อนบข้าน ดทงนนนี้แหละทต่านททนี้งหลายจะขจทดความชทที่ว
เสนยจากทต่ามกลางทต่าน 25 แตต่ถข้าชายคนหนถึที่งไปพบหญอิงสาวทนที่คนอคืที่นหมทนี้นไวข้แลข้วทนที่กลางททต่ง ชาย
คนนทนี้นจทบตทวหญอิงคนนทนี้นและไดข้รต่วมกทบเธอ เฉพาะผภข้ชายคนทนที่รต่วมกทบเธอเทต่านทนี้นจะตข้องมนโทษถถึง
ตาย 26 แตต่ทต่านอยต่าทคาโทษหญอิงสาวนทนี้นเลย ฝต่ายหญอิงสาวนทนี้นไมต่มนความผอิดสอิที่งใดทนที่จะตข้องมนโทษ
ถถึงตาย เพราะคดนเรคืที่องนนนี้กป็เหมคือนกทบคดนเรคืที่องชายคนหนถึที่งเขข้าตต่อสภข้และฆต่าเพคืที่อนบข้านของตน 
27 เพราะชายนทนี้นพบเธอทนที่กลางททต่ง แมข้วต่าหญอิงสาวทนที่เขาหมทนี้นไวข้คนนทนี้นจะรข้องขอความชต่วยเหลคือกป็
ไมต่มนผภข้ใดมาชต่วยไดข้ 28 ถข้าชายคนหนถึที่งพบหญอิงพรหมจารนยทงไมต่มนคนหมทนี้น เขาจถึงจทบตทวเธอและไดข้
รต่วมกทบเธอมนผภข้รภข้เหป็น 29 แลข้วชายผภข้ทนที่ไดข้รต่วมกทบเธอนทนี้นจะตข้องมอบเงอินหข้าสอิบเชเขลใหข้แกต่บอิดาของ
หญอิงสาวคนนทนี้น และเธอจะตกเปป็นภรรยาของเขา เพราะเขาไดข้หยามเกนยรตอิเธอ เขาจะหยต่ารข้าง
เธอไมต่ไดข้ตลอดชนวอิตของเขา 30 หข้ามมอิใหข้ผภข้ชายคนใดเอาภรรยาของบอิดามาเปป็นภรรยาของตน 
และหข้ามมอิใหข้เปอิดผข้าของนางผภข้เปป็นของบอิดา"



กฎหมายเพตทมเตตมเกททยวกนับความบาปในเรสืทองทางเพศถยกนตยามไวห้ คนเหลลานนัรนทททถยกพบวลามท
ความผตดฐานเลลนชยห้จะตห้องถยกหตนขวห้างจนตายทนัรงผยห้ชายและผยห้หญตง หากหญตงทททหมนัรนไวห้แลห้วคนหนถึทง
ไปรลวมหลนับนอนกนับชายอทกคนในเมสืองนนัรน ทนัรงคยลจะตห้องถยกหตนขวห้างจนตาย (เธอรห้องขอใหห้คนใน
เมสืองชลวยกป็ททาไดห้) อยลางไรกป็ตาม หากชายคนหนถึทงขสืนใจหญตงสาวทททหมนัรนแลห้ว (ขลมขสืนเธอ) ใน
ชนบทซถึทงไมลมทใครไดห้ยตนเสทยงรห้องใหห้ชลวยของเธอ ผยห้ขลมขสืนกป็จะตห้องถยกหตนขวห้างจนตาย หากชาย
คนหนถึทงรลวมหลนับนอนกนับหญตงคนหนถึทงซถึทงทนัรงคยลไมลไดห้หมนัรนไวห้ เขากป็ตห้องมอบเงตนหห้าสตบเชเขลใหห้แกล
บตดาของเธอและแตลงงานกนับเธอ นอกจากนทร  เขาจะหยลาเธอไมลไดห้ดห้วย นอกจากนทร  ชายคนหนถึทงไมล
สามารถแตลงงานกนับแมลเลทรยงของเขาไดห้แมห้วลานางหยลาแลห้วกป็ตาม เหลลาผยห้อธตบายพระคนัมภทรรชาวยตว
เขห้าใจอยลางหลนังนทร วลาชายคนหนถึทงไมลสามารถแตลงงานกนับผยห้ใดกป็ตามทททเกททยวขห้องกนับบตดาของเขา
โดยตรงไดห้

คทาวลา หมทนี้นไวข้ betrothed (อาราส) คลห้ายกนับคทาในปนัจจรุบนัน 'engaged' แมห้วลาสมนัยนนัรนถสือกนัน
วลาคยลทททหมนัรนกนันแลห้วกป็แตลงงานกนันแลห้วตลอหนห้ากฎหมายแมห้วลาเขาทนัรงสองยนังไมลไดห้รลวมหลนับนอนกนัน
อยลางเปป็นทางการกป็ตาม

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 23: กฎระเบทยบปลทกยล่อยตล่างๆถถูกใหห้ไวห้ บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้
ดนังนทขึ้ (1) คนเหลล่านนัขึ้นททที่ถถูกหห้ามมติใหห้เขห้าในชสุมนสุมชนในขห้อ 1-8; (2) ความสะอาดถถูกสนัที่งไวห้ในขห้อ 9-
14 และ (3) กฎระเบทยบตล่างๆเกทที่ยวกนับทาสททที่หนทนายมา การคติดดอกเบทขึ้ย และคลาสนัที่งอสืที่นๆในขห้อ 15-
25 

พบญ 23:1-6 "ชายคนใดไดข้รทบบาดเจป็บทนที่ลภกอทณฑะหรคืออวทยวะสคืบพทนธทร์ถภกตทด
ออก อยต่าใหข้เขข้าในทนที่ชทมนทมของพระเยโฮวาหร์ 2 หข้ามลภกนอกกฎหมายเขข้าในชทมนทมชนของพระเย
โฮวาหร์ อยต่าใหข้ลภกหลานของเขาเขข้าในชทมนทมชนของพระเยโฮวาหร์จนถถึงสอิบชทที่วอายทคน 3 อยต่าใหข้
คนอทมโมนหรคือคนโมอทบเขข้าในชทมนทมชนของพระเยโฮวาหร์ บทคคลทนที่เปป็นลภกหลานของคนททนี้งสอง
ตระกภลนนนี้หข้ามไมต่ใหข้เขข้าในชทมนทมชนของพระเยโฮวาหร์เลยจนถถึงสอิบชทที่วอายทคน 4 เพราะวต่าคนเหลต่า
นนนี้มอิไดข้มาตข้อนรทบทต่านททนี้งหลายตามทางดข้วยขนมปทงและนคนี้าเมคืที่อทต่านออกจากอนยอิปตร์ และเพราะวต่า
เขาไดข้จข้างบาลาอทมบทตรชายเบโอรร์มาจากเปโธรร์แหต่งเมโสโปเตเมนยใหข้สาปแชต่งทต่านททนี้ง
หลาย 5 อยต่างไรกป็ดนพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านมอิไดข้ฟทงบาลาอทม แตต่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของ



ทต่านทรงเปลนที่ยนคคาสาปแชต่งใหข้เปป็นคคาอวยพรทต่าน เพราะวต่าพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านทรงรทก
ทต่าน 6 ทต่านอยต่าเสรอิมสทนตอิภาพหรคือความเจรอิญใหข้เขาตลอดชนวอิตของทต่านททนี้งหลายเปป็นนอิตยร์

กฎเกณฑรจตปาถะอสืทนๆของพระราชบนัญญนัตตถยกเนห้นความสทาคนัญ คนบางพวกตห้องถยกปฏตเสธ
สตทธตพตเศษหลายอยลาง นนัทนคสือ คนเหลลานนัรนทททพตกลพตการหรสือของลนับถยกตนัดออก บรุตรนอกสมรส
จนกวลาจะผลานไปสตบชนั ทวอายรุคน รวมถถึงคนอนัมโมนและคนโมอนับ เชสืทอก นันวลาการปฏตเสธมตใหห้ “เขห้า
ในชรุมนรุมชนของพระเยโฮวาหร” อาจหมายถถึงการถยกแตลงตนัรงใหห้รนับตทาแหนลงผยห้นทาหรสือมทยศสยง คน
เหลลานทร ไมลสามารถเปป็นผยห้อาวรุโส ผยห้ปกครอง ผยห้พตพากษา หรสือเปป็นสลวนหนถึทงของสภาใดๆไดห้ ในกรณท
ของคนโมอนับและคนอนัมโมน นนั ทนเปป็นเพราะการปฏตบนัตตของพวกเขาตลอคนอตสราเอลในชลวงหลนังๆ
ของการอพยพ

พบญ 23:7-8 ทต่านททนี้งหลายอยต่าเกลนยดคนเอโดม เพราะเขาเปป็นพนที่นข้องของทต่าน 
ทต่านอยต่าเกลนยดคนอนยอิปตร์ เพราะทต่านททนี้งหลายเปป็นคนตต่างดข้าวอยภต่ในแผต่นดอินของเขานทนี้น 8 เดป็กๆชทที่ว
อายททนที่สามซถึที่งเกอิดกทบคนเหลต่านนนี้จะเขข้าในชทมนทมชนของพระเยโฮวาหร์กป็ไดข้ 

ในทางกลนับกนัน คนอตสราเอลจะตห้องแสดงความกรรุณาตลอคนอทยตปตร โดยยอมใหห้คนเหลลา
นนัรนไดห้รนับอภตสตทธตธ ไดห้หลนังจากผลานไปสามชนั ทวอายรุคน คนอตสราเอลเคยเปป็นพททนห้องและคนตลางดห้าวใน
อทยตปตร

พบญ 23:9-14 เมคืที่อทต่านออกไปสภข้รบกทบศทตร ภของทต่าน ทต่านจงระวทงตทวใหข้พข้นจาก
สอิที่งชทที่วททกอยต่าง 10 ถข้าคนใดในพวกทต่านไมต่สะอาดดข้วยเหตทการณร์ทนที่เกอิดขถึนี้นในเวลากลางคคืน เขาตข้อง
ไปอยภต่นอกคต่าย อยต่าใหข้เขาเขข้ามาในคต่าย 11 แตต่เมคืที่อถถึงเวลาเยป็นแลข้วใหข้เขาอาบนคนี้าชคาระตทว และเมคืที่อ
ดวงอาทอิตยร์ตกแลข้วเขาจะกลทบเขข้ามาในคต่ายกป็ไดข้ 12 ทต่านททนี้งหลายตข้องมนทนที่ภายนอกคต่าย เพคืที่อจะ
ออกไปถถึงไดข้ 13 และทต่านตข้องมนไมข้เสนนี้ยมรวมไวข้กทบเครคืที่องอาวทธ และเมคืที่อทต่านนทที่งลงในทนที่ขข้างนอก
นทนี้น ทต่านจงใชข้ไมข้ขทดหลทมไวข้ และหทนไปกลบสอิที่งปฏอิกภลของทต่านเสนย 14 เพราะวต่าพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่านทรงดคาเนอินอยภต่ทต่ามกลางคต่ายของทต่าน เพคืที่อจะชต่วยทต่านใหข้พข้น และมอบศทตรภของ
ทต่านไวข้ตต่อหนข้าทต่าน เพราะฉะนทนี้นคต่ายของทต่านตข้องบรอิสททธอิธิ์ เพคืที่อพระองคร์จะไมต่ทอดพระเนตรสอิที่ง
โสโครกในหมภต่พวกทต่าน และเสดป็จไปเสนยจากทต่าน

คทาสนัทงตลางๆเกททยวกนับความสะอาดในทางพตธทและแมห้แตลสรุขอนามนัยในชลวงสงครามถยก
แจกแจงไวห้ เมสืทอพวกเขาออกไปสยห้รบ คนอตสราเอลจะตห้องรนักษาตนัวใหห้พห้นจากสตทงชนั ทวรห้ายทรุกอยลาง 



คนเหลลานนัรนทททเปป็นมลทตนในทางพตธทจะตห้องไมลเขห้าไปในคลายในชลวงสงคราม นอกจากนทร  ในชลวง
เวลาดนังกลลาว พวกทหารจะตห้องไมลปลดทรุกขรในคลาย แตลตห้องไปยนังสถานทททๆ ถยกก ทาหนดไวห้นอกคลาย 
นอกจากนทร  พวกเขาจะตห้องมทอรุปกรณรตตดไวห้ทททอาวรุธของตนซถึทงพวกเขาสามารถใชห้ขรุดหลรุมเลป็กๆ
สทาหรนับรองรนับอรุจจาระจากนนัรนกป็ฝนังกลบอทกทท

นลาสนใจตรงทททวลาพระเจห้าทรงหมายเหตรุกระทนั ทงเรสืทองดนังกลลาวและทรงเปป็นหลวงเรสืทองการ
ปฏตบนัตตตนโดยรวมของพวกเขา “เพราะวลาพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานทรงดทาเนตนอยยลทลามกลาง
คลายของทลาน เพสืทอจะชลวยทลานใหห้พห้น และมอบศนัตรยของทลานไวห้ตลอหนห้าทลาน เพราะฉะนนัรนคลายของ
ทลานตห้องบรตสรุทธตธ  เพสืทอพระองครจะไมลทอดพระเนตรสตทงโสโครกในหมยลพวกทลาน และเสดป็จไปเสทย
จากทลาน” พระเจห้าทรงใสลพระทนัยไมลเพทยงเรสืทองความบรตสรุทธตธ เทลานนัรนแตลรวมถถึงเรสืทองสรุขอนามนัยและ
ความเหมาะสมดห้วย

พบญ 23:15-16 ถข้ามนทาสหนนจากนายของเขามาอยภต่กทบทต่าน อยต่าจทบทาสนทนี้นไปสต่ง
นายของเขา 16 จงใหข้ทาสนทนี้นอยภต่กทบทต่าน อยภต่ในหมภต่พวกทต่าน ใหข้อยภต่ในทนที่ซถึที่งเขาจะเลคือกในประตภ
เมคืองหนถึที่งประตภเมคืองใดตามความพอใจของเขา อยต่ากดขนที่ขต่มเหงเขาเลย 

กฎเกณฑรหนถึทงเกททยวกนับทาสทททหนทนายมา (สนันนตษฐานวลานายโหดรห้ายทารรุณ) ไดห้ถยกบนัญญนัตต
ไวห้ ทาสนนัรนจะตห้องไดห้รนับการตห้อนรนับและไมลถยกสลงตนัวกลนับไปยนังนายทททโหดรห้ายของเขา ทาสเชลน
นนัรนจะตห้องไมลถยกกดขททขลมเหง

พบญ 23:17-18 ผภข้หญอิงชาวออิสราเอลนทนี้น อยต่าใหข้คนหนถึที่งคนใดเปป็นหญอิงโสเภณน อยต่า
ใหข้บทตรชายออิสราเอลคนหนถึที่งคนใดเปป็นกะเทย 18 ทต่านอยต่านคาคต่าจข้างของหญอิงโสเภณน หรคือคต่าซคืนี้อ
ขายสทนทข มาในพระนอิเวศของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านเพคืที่อกระทคาตามคคาสทตยร์ปฏอิญาณใดๆ 
เพราะของททนี้งสองอยต่างนนนี้เปป็นสอิที่งทนที่นต่าสะออิดสะเอนยนตต่อพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน 

การขายบรตการทางเพศนนัรนไมลวลาจะเปป็นผยห้หญตงหรสือผยห้ชายถยกหห้ามมตใหห้กระททาในอตสราเอล 
รายไดห้ทททมาจากการขายบรตการทางเพศจะตห้องไมลถยกใชห้เปป็นของถวายทททพลนับพลาเดป็ดขาด วลทททท
กลลาวถถึงสทนทขถยกเชสืทอกนันวลาในเชตงเปรทยบเททยบหมายถถึงการขายบรตการทางเพศของผยห้ชายและราย
ไดห้ทททมาจากมนัน



พบญ 23:19-20 ทต่านอยต่าใหข้พนที่นข้องของทต่านยคืมเงอินเพคืที่อเอาดอกเบนนี้ย ไมต่วต่าดอกเบนนี้ย
เงอินกภข้ หรคือดอกเบนนี้ยเครคืที่องบรอิโภค หรคือดอกเบนนี้ยของสอิที่งใดๆทนที่ใหข้ยคืมเพคืที่อเอาดอกเบนนี้ย  20 ทต่านจะใหข้
คนตต่างดข้าวยคืมเพคืที่อเอาดอกเบนนี้ยกป็ไดข้ แตต่สคาหรทบพนที่นข้องของทต่าน ทต่านอยต่าใหข้ยคืมเพคืที่อเอาดอกเบนนี้ย เพคืที่อ
พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านจะทรงอคานวยพระพรแกต่ทต่านในททกสอิที่งซถึที่งมคือทต่านกระทคาใน
แผต่นดอิน ซถึที่งทต่านกคาลทงจะเขข้าไปยถึดครองนทนี้น

เรสืทองของการคตดดอกเบทรยกนับพททนห้องชาวยตวทททขนัดสนถยกหห้ามมตใหห้กระททา อยลางไรกป็ตาม 
ดอกเบทรยดนังกลลาวไดห้รนับอนรุญาตใหห้คตดจากคนตลางชาตตไดห้ พระพรของพระเจห้าขถึรนอยยลกนับการปฏตบนัตต
ตามคทาสนัทงนนัรน (ความหมายทททสทาคนัญกวลากป็คสือ การเอารนัดเอาเปรทยบพททนห้องทททขนัดสนซถึทงมาหยตบยสืมเงตน 
เรสืทองของการททาสนัญญากย ห้ยสืมเงตนโดยคตดดอกเบทรยเชลนทททกระททากนันในปนัจจรุบนันนนัรนไมลไดห้ถยกกลลาวถถึง
ตรงนทร )

พบญ 23:21-23 เมคืที่อทต่านปฏอิญาณตต่อพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ทต่านอยต่า
ละเลยไมต่ทคาตามคคาปฏอิญาณนทนี้น เพราะวต่าพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านจะทรงเรนยกเอาจากทต่าน
เปป็นแนต่ และทต่านจะมนบาป 22 แตต่ถข้าทต่านงดไมต่ปฏอิญาณ ทต่านกป็จะไมต่มนบาป 23 ทต่านจงระวทงทนที่จะ
กระทคาตามถข้อยคคาทนที่ผต่านออกมาจากรอิมฝนปากของทต่าน ตามทนที่ทต่านไดข้สมทครใจปฏอิญาณตต่อพระเย
โฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ซถึที่งทต่านสทญญาดข้วยปากของทต่านแลข้ว

เรสืทองของการปฏตญาณถยกพยดถถึงอทกครนัร ง มนันไมลมทอะไรยรุลงยาก หากผยห้ใดกลลาวคทาปฏตญาณ (คทา
สนัญญา) ไวห้ตลอองครพระผยห้เปป็นเจห้า “ทลานอยลาละเลยไมลททาตามคทาปฏตญาณนนัรน” คทาสนัญญาใดทททใหห้ไวห้
กนับพระเจห้าจะตห้องถยกรนักษา

พบญ 23:24-25 เมคืที่อทต่านเขข้าไปในสวนองทต่นแหต่งเพคืที่อนบข้านของทต่าน ทต่านจะรทบ
ประทานผลองทต่นใหข้ออิที่มหนคาตามทนที่ทต่านปรารถนากป็ไดข้ แตต่อยต่าใสต่ในภาชนะของทต่านไป  25 เมคืที่อทต่าน
เขข้าไปในนาของเพคืที่อนบข้านของทต่าน ทต่านจะเอามคือเดป็ดรวงขข้าวมากป็ไดข้ แตต่ทต่านจะใชข้เคนยวเกนที่ยวขข้าว
ของเพคืที่อนบข้านของทต่านไมต่ไดข้"

คทาสนัทงเกททยวกนับนนักเดตนทางทททขนัดสนและพสืชผลถยกระบรุไวห้ นนักเดตนทางเชลนนนัรนไดห้รนับอนรุญาต
ใหห้แวะรนับประทานผลองรุลนของสวนองรุลนของผยห้อสืทนไดห้ตามใจอยาก แตลเขาเอาไปมากกวลาทททเขารนับ
ประทานไหวไมลไดห้ เขาเอาผลองรุลนใสลภาชนะไปไมลไดห้เลย ในแบบเดทยวกนัน นนักเดตนทางเชลนนนัรน



สามารถรนับประทานรวงขห้าวของนาของผยห้อสืทนไดห้ตราบใดทททเขาใชห้มสือเดป็ดและไมลใชห้เคทยวเกททยวขห้าว 
พวกสาวกของพระเยซยใชห้ประโยชนรจากคทาสนัทงนทรดนังทททระบรุไวห้ในมนัทธตว 12:1 และลยกา 6:1

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 24: กฎเกณฑห์และคลาสนัที่งจติปาถะหลายประการถถูกนลาเสนอ
สลาหรนับคนอติสราเอลเมสืที่อพวกเขาจะเขห้าไปครอบครองแผล่นดตินนนัขึ้นในไมล่ชห้า บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้
(1) ขห้อบนังคนับเกทที่ยวกนับการหยล่ารห้างในขห้อ 1-4; (2) ขห้อบนังคนับเกทที่ยวกนับคนททที่เพติที่งแตล่งงาน คนลนักพาตนัว 
และของประกนันในขห้อ 5-13 และ (3) ขห้อบนังคนับเกทที่ยวกนับความยสุตติธรรมและความเอสืขึ้อเฟสืขึ้อเผสืที่อแผล่ใน
ขห้อ 14-22

พบญ 24:1-4 "เมคืที่อชายคนใดคนหนถึที่งมนภรรยาแตต่งงานอยภต่กอินดข้วยกทนกทบนาง 
และตต่อมานางไมต่เปป็นทนที่ชอบในสายตาของสามนเพราะเขาพบสอิที่งมลทอินในตทวนาง กป็ใหข้เขาทคา
หนทงสคือหยต่าใสต่มคือนาง แลข้วไลต่ออกจากเรคือนไป 2 และนางกป็ออกจากเรคือนไปเสนย และถข้านางไป
เปป็นภรรยาของชายอนกคนหนถึที่ง 3 และสามนคนหลทงนนนี้ชทงนางจถึงทคาหนทงสคือหยต่าใสต่มคือนางแลข้วไลต่
นางออกจากเรคือน หรคือสามนคนหลทงนนนี้ทนที่ไดข้นางเปป็นภรรยาถถึงแกต่ความตาย 4 สามนคนเดอิมทนที่ไดข้ไลต่
นางไปนทนี้นจะรทบนางหลทงจากทนที่นางเปป็นมลทอินแลข้วกลทบมาเปป็นภรรยาอนกไมต่ไดข้ เพราะเปป็นสอิที่งทนที่นต่า
สะออิดสะเอนยนตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์ ทต่านททนี้งหลายอยต่ากระทคาใหข้แผต่นดอินซถึที่งพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่านประทานแกต่ทต่านใหข้เปป็นมรดกนทนี้นมนบาป

หลนักการในพระคนัมภทรรเดตมเกททยวกนับการหยลารห้างและการแตลงงานใหมลถยกนทาเสนอ พระเจห้า
ทรงอนรุญาตและออกกฎควบครุมการหยลารห้างในพระคนัมภทรรเดตมจรตงๆ มนันไมลเคยเปป็นนทราพระทนัยททท
สมบยรณรแบบของพระองครเลย อยลางไรกป็ตาม พระองครทรงออกกฎเกณฑรตลางๆเพสืทอควบครุมมนันใน
ฐานะเปป็นนทราพระทนัยเชตงอนรุญาตของพระองคร หลนักเกณฑรพสืรนฐานกป็คสือ สติที่งมลทติน ในตนัวของภรรยา
ในฐานะเปป็นคยลสมรสรองลงมาในความสนัมพนันธรแบบสมรส

คทาทททแปลวลา สตสิ่งมลทตน (เออรห์วอ) เกททยวขห้องกนับความไมลบรตสรุทธตธ ในทางศทลธรรม แมห้วลาบาง
คนถสือทรรศนะเรสืทองความไมลชอบใจใดๆกป็ตามโดยหมายเหตรุไวห้วลา การเลลนชยห้จะตห้องมทโทษถถึงตาย 
ไมลวลากรณทใด หลนังจากนนัรนใหห้ททาหนนังสสือหยลาไดห้ ขห้อ 2 ระบรุชนัดเจนวลา หญตงคนนนัรนสามารถแตลงงาน
ใหมลไดห้ ขห้อความตรงนทรกลลาวหห้ามมตใหห้นางกลนับไปหาสามทเกลาเดป็ดขาดหากการแตลงงานใหมลนทร ลห้ม



เหลว หลนักการอนันหลนังนทรสสืทอถถึงความเสสืทอมทรามทางศทลธรรมและระเบทยบทางสนังคมจนเกสือบกลาย
เปป็นการสทาสลอน

พบญ 24:5-7 เมคืที่อชายคนใดมนภรรยาใหมต่ๆ อยต่าใหข้ผภข้นทนี้นตข้องไปททพ หรคือทคา
ราชการอยต่างใด ใหข้เขาอยภต่บข้านปนหนถึที่งเพคืที่อเขาจะใหข้ภรรยาซถึที่งเขาไดข้มานทนี้นมนความสทข 6 อยต่าใหข้ผภข้ใด
ยถึดโมต่หรคือหอินโมต่ลภกปฏอิญาณไวข้เปป็นประกทน เพราะสอิที่งทนที่ยถึดเปป็นประกทนนทนี้นเขาใชข้เลนนี้ยงชนพของเขา 7
ถข้าชายคนใดถภกเขาจทบไดข้วต่าไดข้ลทกพนที่นข้องคนออิสราเอลคนหนถึที่งคนใดไปใชข้เปป็นทาสหรคือขายเสนย 
ขโมยคนนทนี้นจะตข้องมนโทษถถึงตาย ดทงนนนี้แหละทต่านจะกคาจทดความชทที่วเสนยจากทต่ามกลางทต่าน

รายชสืทอกฎเกณฑรจตปาถะตลางๆถยกแจกแจงไวห้โดยเรตทมตห้นในขห้อ 5 ชายทททเพตทงแตลงงานจะตห้อง
ไมลถยกบนังคนับใหห้ไปรบในปทแรกแหลงชทวตตคยลของเขา หตนโมลลยกบนไมลสามารถถยกยถึดไปเปป็นของ
ประกนันไดห้ การททาเชลนนนัรนจะททาใหห้อทกฝลายหมดหนทางทททจะหารายไดห้ การลนักพาตนัวคนไปขายเปป็น
ทาสมทโทษถถึงตาย

พบญ 24:8-9 ทต่านททนี้งหลายจงระวทงเรคืที่องโรคเรคืนี้อน จงระวทงทนที่จะกระทคาตามคคา
ชนนี้แจงของปทโรหอิตคนเลวน ดทงทนที่ขข้าพเจข้าไดข้บทญชาเขาไวข้ ทต่านจงระวทงทนที่จะทคาตามอยต่างนทนี้น 9 จง
ระลถึกถถึงเรคืที่องทนที่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านกระทคาแกต่มอิเรนยมตามทาง เมคืที่อทต่านททนี้งหลายออกจาก
อนยอิปตร์แลข้ว บนัญญนัตตเรสืทองโรคเรสืร อนจะตห้องถยกบนังคนับใชห้อยลางเขห้มงวด โดยระลถึกวลาแมห้แตลมตเรทยมกป็
ถยกกนันออกไปนอกคลาย

พบญ 24:10-11 เมคืที่อทต่านททนี้งหลายใหข้พนที่นข้องขอยคืมสอิที่งใด อยต่าเขข้าไปในเรคือนของเขา
และเอาสอิที่งทนที่เขาใชข้เปป็นประกทน 11 ทต่านจงยคืนอยภต่ภายนอก และคนทนที่ยคืมนทนี้นจะนคาของประกทนออก
มาใหข้ทต่านเอง ผยห้ใหห้ยสืมไมลสามารถไปเอาทรนัพยรสตนของตนคสืนจากบห้านของอทกฝลายโดยใชห้ก ทาลนัง เขา
จะตห้องยสืนอยยลขห้างนอกและขอมนันคสืน

พบญ 24:12-13 ถข้าเขาเปป็นคนยากจน อยต่าเอาของประกทนนทนี้นเกป็บไวข้จนขข้ามคคืน 

13 เมคืที่อดวงอาทอิตยร์ตกทต่านจงเอาของประกทนนทนี้นมาคคืนใหข้เขา เพคืที่อเขาจะมนของคลทมตทวเมคืที่อเวลา
นอน และอวยพรแกต่ทต่าน นนที่จะเปป็นความชอบธรรมแกต่ทต่าน เฉพาะพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่าน หากของประกนันเงตนกย ห้นนัรนคสือเสสืรอผห้าของคนๆหนถึทง โดยเฉพาะถห้าผยห้ขอยสืมเปป็นคน
ยากจน ของประกนันนนัรนจะตห้องถยกสลงคสืนใหห้เขากลอนดวงอาทตตยรตก



พบญ 24:14-15 ทต่านอยต่าขต่มขนที่ลภกจข้างทนที่เปป็นคนยากจนและขทดสน ไมต่วต่าเขาจะเปป็นพนที่
นข้องของทต่าน หรคือคนตต่างดข้าวอยภต่ในแผต่นดอินภายในประตภเมคืองของทต่าน 15 ทต่านจงจต่ายเงอินคต่าจข้าง
วทนนทนี้นใหข้แกต่เขา กต่อนดวงอาทอิตยร์ตก เพราะเขาเปป็นคนยากจน และมนใจจดจต่ออยภต่ทนที่คต่าจข้างนทนี้น ดข้วย
เกรงวต่าเขาจะกลต่าวหาทต่านตต่อพระเยโฮวาหร์ และจะเปป็นความบาปแกต่ทต่าน ลยกจห้างจะตห้องไดห้รนับการ
ปฏตบนัตตอยลางสมควรและอยลางยรุตตธรรม คลาจห้างของเขาจะตห้องถยกจลายใหห้ตามทททตกลงกนันไวห้เมสืทอสตรน
วนัน

พบญ 24:16 อยต่าใหข้บอิดาตข้องรทบโทษถถึงตายแทนบทตรของตน หรคือใหข้บทตรตข้อง
รทบโทษถถึงตายแทนบอิดาของตน ใหข้ททกคนรทบโทษถถึงตายเนคืที่องดข้วยบาปของคนนทนี้นเอง บตดาตห้องไมล
ถยกประหารชทวตตเพราะอาชญากรรมทททบรุตรไดห้กลอหรสือในทางกลนับกนัน

พบญ 24:17-18 ทต่านททนี้งหลายอยต่าใหข้เสนยความยทตอิธรรมซถึที่งควรไดข้แกต่คนตต่างดข้าว 
หรคือควรไดข้แกต่ลภกกคาพรข้าพต่อ และอยต่ารทบเสคืนี้อผข้าของแมต่มต่ายไวข้เปป็นประกทน 18 แตต่ทต่านพถึงจคาไวข้วต่า 
ทต่านเคยเปป็นทาสอยภต่ในอนยอิปตร์ และพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านไถต่ทต่านออกจากทนที่นทที่น เพราะ
ฉะนทนี้นขข้าพเจข้าจถึงบทญชาทต่านใหข้กระทคาเชต่นนนนี้ ความยรุตตธรรมจะตห้องไมลถยกผนันแปรเพสืทอคนตลางดห้าว
หรสือผยห้ทททขนัดสน แตลคนอตสราเอลจะตห้องระลถึกเสมอวลาพวกเขาเคยอยยลในสภาพนนัรนในอทยตปตร

พบญ 24:19-22 เมคืที่อทต่านเกนที่ยวขข้าวในนาของทต่าน และลคืมฟต่อนขข้าวไวข้ในนาฟต่อน
หนถึที่ง อยต่ากลทบไปเอามาเลย ใหข้เปป็นของคนตต่างดข้าว ลภกกคาพรข้าพต่อและแมต่มต่าย เพคืที่อพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่านจะอวยพระพรแกต่กอิจการททนี้งหลายแหต่งมคือของทต่าน 20 เมคืที่อทต่านฟาดตข้นมะกอก
เทศ ทต่านอยต่าเกป็บทนที่กอิที่งเดอิมซคนี้าครทนี้งทนที่สอง ใหข้เหลคือไวข้สคาหรทบคนตต่างดข้าว ลภกกคาพรข้าพต่อและแมต่มต่าย 
21 เมคืที่อทต่านเกป็บผลองทต่นจากสวนองทต่นของทต่าน ทต่านอยต่าไปเกป็บเลป็มอนก จงเหลคือไวข้สคาหรทบคน
ตต่างดข้าว ททนี้งลภกกคาพรข้าพต่อและแมต่มต่าย 22 ทต่านจงจคาไวข้วต่า ทต่านเคยเปป็นทาสอยภต่ในแผต่นดอินอนยอิปตร์ 
เพราะฉะนทนี้นขข้าพเจข้าจถึงบทญชาทต่านใหข้กระทคาเชต่นนนนี้"

ในการเกททยวขห้าวในทรุลงนาของตน คนอตสราเอลจะตห้องไมลเกป็บเรทยบจนไมลเหลสือ แตลพวกเขา
จะตห้องเหลสือขห้าวทตรงไวห้บห้างเพสืทอนนักเดตนทางทททขนัดสน คนยากจน และผยห้อาภนัพตามความตห้องการของ
เขา พระเจห้าทรงจนัดเตรทยมการชลวยเหลสือสาธารณชนไวห้ผลานทางกฎเกณฑรดนังกลลาว

*****



ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 25: กฎระเบทยบตล่างๆเกทที่ยวกนับพลเมสืองถถูกนลาเสนอเพติที่มเตติม 
บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) ขอบเขตของการลงโทษในขห้อ 1-3; (2) กฎตล่างๆสลาหรนับวนัวททที่นวดขห้าว
ในขห้อ 4; (3) กฎระเบทยบตล่างๆเกทที่ยวกนับการแตล่งงานกนับภรรยาของพทที่นห้องผถูห้ชายในขห้อ 5-12; (4) กฎ
ตล่างๆสลาหรนับการชนัที่งตวงวนัดททที่ไมล่ยสุตติธรรมในขห้อ 13-16 และ (5) สงครามกนับคนอามาเลขในขห้อ 17-
19

พบญ 25:1-3 "ถข้าสองคนเปป็นความกทนถถึงโรงศาล เมคืที่อพวกผภข้พอิพากษาพอิจารณา
ความของเขาททนี้งสองแลข้ว และประกาศความบรอิสททธอิธิ์ของฝต่ายถภก และกลต่าวโทษฝต่ายผอิด 2 ถข้าผภข้ผอิด
สมควรถภกโบยกป็ใหข้ผภข้พอิพากษาใหข้เขานอนลง แลข้วกคาหนดใหข้โบยตต่อหนข้ามากนข้อยตามความผอิด
ของผภข้นทนี้น 3 ใหข้โบยเขาสนที่สอิบทนกป็ไดข้ แตต่อยต่าใหข้เกอินนทนี้นไปเลย เกรงวต่าถข้าโบยเขาเกอินนทนี้น พนที่นข้องของ
ทต่านกป็เปป็นทนที่ดภถภกของทต่าน

ความยรุตตธรรมจะตห้องเทททยงธรรม การลงโทษทางกายเปป็นธรรมเนทยมสทาหรนับอาชญากรรม
ตลางๆทททไมลมทโทษถถึงตาย (การจทาครุกไมลใชลสลวนหนถึทงของพระราชบนัญญนัตตสมนัยพระคนัมภทรรเดตม) 
อยลางไรกป็ตาม จทานวนครนัร งสยงสรุดของการโบยตททททคนๆหนถึทงถยกตนัดสตนใหห้รนับโทษไดห้คสือสททสตบทท

พบญ 25:4 อยต่าเอาตะกรข้าครอบปากวทว เมคืที่อมทนกคาลทงนวดขข้าวอยภต่ สนัตวรททท
ททางานหนนักจะตห้องไดห้รนับอนรุญาตใหห้กตนเมลป็ดขห้าวทททตกขณะทททพวกมนันหมรุนแปห้นเวทยนหตนโมลไดห้ ดย 
1 โครตนธร 9:9

พบญ 25:5-10 ถข้าพนที่นข้องอยภต่ดข้วยกทน และคนหนถึที่งตายเสนยหามนบทตรไมต่ ภรรยาของ
ผภข้ทนที่ตายนทนี้นจะออกไปเปป็นภรรยาของคนนอกไมต่ไดข้ ใหข้พนที่นข้องของสามนนางเขข้าไปหานางและรทบ
หญอิงนทนี้นมาเปป็นภรรยา และทคาหนข้าทนที่ของสามนแกต่นาง 6 บทตรหทวปนทนที่เกอิดมากทบหญอิงคนนทนี้นใหข้สคืบ
ชคืที่อพนที่นข้องคนทนที่ตายไปนทนี้น เพคืที่อชคืที่อของเขาจะมอิไดข้ลบไปจากออิสราเอล 7 ถข้าชายคนนทนี้นไมต่ประสงคร์
จะรทบภรรยาของพนที่นข้องของเขา กป็ใหข้ภรรยาของพนที่นข้องของเขาไปหาพวกผภข้ใหญต่ทนที่ประตภเมคืองและ
กลต่าววต่า `พนที่นข้องของสามนดอิฉทนไมต่ยอมสคืบชคืที่อของพนที่นข้องของเขาในออิสราเอล เขาไมต่ยอมรทบหนข้าทนที่
ของสามนของดอิฉทน' 8 แลข้วพวกผภข้ใหญต่ของเมคืองนทนี้นจะเรนยกชายคนนทนี้นมาพภดกทบเขา ถข้าเขายทง
ยคืนยทนโดยกลต่าววต่า `ขข้าพเจข้าไมต่ประสงคร์จะรทบนาง' 9 แลข้วนางนทนี้นจะเขข้าไปใกลข้ชายคนนทนี้นตต่อหนข้า
พวกผภข้ใหญต่ดถึงเอารองเทข้าของชายคนนทนี้นออกมาขข้างหนถึที่ง และถต่มนคนี้าลายรดหนข้าชายนทนี้นแลข้วกลต่าว



วต่า `ตข้องกระทคาเชต่นนนนี้กทบผภข้ชายทนที่ไมต่ยอมสรข้างครอบครทวของพนที่นข้องของตน' 10 ในออิสราเอลเขาจะ
เรนยกชคืที่อครอบครทวนนนี้วต่า `วงศร์วานทนที่รองเทข้าถภกดถึงออก'

กฎเกณฑรเกททยวกนับแมลมลายสทาหรนับพททนห้องถยกก ทาหนดไวห้ หากชายคนหนถึทงเสทยชทวตตและไมลมท
บรุตร พททนห้องของเขากป็จะตห้องแตลงงานกนับภรรยามลายของเขาเพสืทอใหห้ก ทาเนตดบรุตรเพสืทอสสืบตระกยลของ
ชายคนนนัรน อยลางไรกป็ตาม หากพททนห้องทททยนังมทชทวตตอยย ลเลสือกทททจะไมลแตลงงานกนับหญตงมลายนนัรน ขนัรนตอน
ทางการกป็ถยกกทาหนดไวห้เพสืทอประกาศใหห้สาธารณชนไดห้รนับทราบทนั ทวกนัน หญตงมลายคนนนัรนจะตห้องไป
หาพวกผยห้ใหญลของเมสืองนนัรนและแจห้งวลาพททเขยหรสือนห้องเขยของนางไมลยอมแตลงงานกนับตน ชายผยห้นนัรน
กป็จะถยกเรทยกตนัวมาใหห้การและหากเขายสืนยนันการตนัดสตนใจของตนตลอหนห้าพวกผยห้ใหญล หญตงมลายคน
นนัรนกป็จะตห้องถอดรองเทห้าของชายผยห้นนัรนออกและถลมนทราลายรดหนห้าเขาโทษฐานทททไมลยอมสสืบสกรุลพทท
นห้องของตน ภาพประกอบของขนัรนตอนนทรซถึทงจบลงดห้วยดทกป็ถยกพบในหนนังสสือนางรยธ บทททท 4 เมสืทอโบ
อนัสแตลงงานกนับนางรยธ มทญาตตทททสนตทกนับนางมากกวลาคนหนถึทงซถึทงเตป็มใจหลทกทางใหห้โบอนัส

พบญ 25:11-12 ถข้าชายสองคนวอิวาทททบตนกทนและภรรยาของชายคนหนถึที่งเขข้ามา
ใกลข้จะชต่วยสามนของตนใหข้พข้นจากมคือของผภข้ทนที่ตน และนางยคืที่นมคือออกเคข้นของลทบของผภข้ชายคน
นทนี้น 12 ทต่านจงตทดมคือของนางทอินี้งเสนย อยต่าใหข้ตาของทต่านสงสารนางเลย 

จอหรน กตลลร (John Gill) ในหนนังสสืออธตบายพระคนัมภทรรของเขา ไดห้อธตบายวลา:

“เมสืทอชายสองคนทะเลาะกนัน และภรรยาของชายคนหนถึทงเหป็นวลาศนัตรยของเขามททนักษะหรสือ
ความแรงมากกวลาสามทของนาง เพสืทอชลวยสามทใหห้พห้นจากมสือของศนัตรย นางเขห้าใกลห้ทนัรงสองคนนนัรน 
และยสืทนมสือออกเคห้นของลนับของผยห้ชายคนนนัรน ในขห้อนทร เราเหป็นความบรตสรุทธตธ ของภาษาฮทบรย ทททไมลใชห้
คทาลามกอนาจารในภาษานนัรน เพราะเหตรุผลนทร และเหตรุผลอสืทน ๆ ภาษาฮทบรยจถึงไดห้เรทยกวลา 'ภาษาอนัน
บรตสรุทธตธ ' มทอยยลสองเหตรุทททภรรยาของชายคนนนัรนททาการกระททาอนันไมลสรุภาพนทร  เหตรุหนถึทงคสือเพราะนาง
อยากชลวยสามทใหห้พห้นจากมสือศนัตรยของเขาเนสืทองดห้วยนางรนักสามท และอทกเหตรุหนถึทงคสือนางททาจาก
ความอาฆาตพยาบาทและการแกห้แคห้น เพราะฉะนนัรนนางจถึงจะไดห้รนับการลงโทษอยลางรรุนแรงคสือ 
ทต่านจงตทดมคือของนางทอินี้งเสนย ซถึทงตห้องททาการลงโทษนทร โดยคทาสนัทงของผยห้พตพากษา นางไดห้รนับการ
พตพากษาอนันรรุนแรงนทร เพสืทอขนัดขวางพวกผยห้หญตงจากการกระททาอนันไมลสรุภาพ และเพสืทอขนัดขวางไมลใหห้
เกตดความเสทยหายตลอศนัตรยดนังกลลาว  อยต่าใหข้ตาของทต่านสงสารนางเลย เพราะเหตรุความอลอนโยน
ของเพศของนาง หรสือเพราะนางททากตจการนทรอยลางเรลงดลวน หรสือเพราะนางททากตจการนทร เนสืทองดห้วย



นางรนักสามท แตลผยห้พตพากษาไมลควรใหห้เหตรุผลดนังกลลาวเปลททยนแปลงการตนัดสตนของเขา แตลตห้องสนัทงใหห้
ลงโทษนางตามพระบนัญชาของพระเจห้า”

พบญ 25:13-16 ทต่านอยต่ามนลภกตทข้มสคาหรทบตาชทที่งตต่างกทนไวข้ในถทง อทนหนถึที่งหนทกอทน
หนถึที่งเบา 14 ในเรคือนของทต่านอยต่าใหข้มนเครคืที่องตวงสองชนอิด ใหญต่อทนหนถึที่งเลป็กอทนหนถึที่ง 15 ทต่านจงมน
ลภกตทข้มอทนสมบภรณร์และเทนที่ยงตรงและมนถทงตวงอทนสมบภรณร์และเทนที่ยงตรง เพคืที่อวต่าวทนคคืนของทต่านจะ
ยคืนนานในแผต่นดอินซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านประทานแกต่ทต่าน 16 เพราะวต่าททกคนทนที่กระทคา
สอิที่งเหลต่านทนี้น และททกคนทนที่กระทคาสอิที่งตต่างๆอยต่างไมต่ชอบธรรมกป็เปป็นผภข้ทนที่นต่าสะออิดสะเอนยนตต่อพระเยโฮ
วาหร์พระเจข้าของทต่าน

คนอตสราเอลถยกกทาชนับใหห้มทความซสืทอตรงในการททาธรุรกตจ ลถูกตสุห้มสลาหรนับตาชนัที่ง และเครสืที่อง
ตวง ทททวลานทร เกททยวขห้องกนับหนลวยมาตรฐานของลยกตรุห้มสทาหรนับใชห้ถลวงใหห้สมดรุลซถึทงใชห้ในตาชนั ทงสมนัย
โบราณหรสือหนลวยตลางๆของการวนัด ความหมายกป็เกททยวกนับการทททคนๆหนถึทงมทหนลวยวนัดทททถยกตห้อง
สทาหรนับใชห้สลวนตนัวและหนลวยวนัดทททเปป็นเทป็จสทาหรนับใชห้ททาธรุรกตจเพสืทอโกงคนทททไมลรยห้อตโหนลอตเหนล มนัน
ถยกหห้ามอยลางเขห้มงวดมตใหห้กระททาและถยกเรทยกวลาเปป็นสตทงนลาสะอตดสะเอทยนตลอพระเจห้า

พบญ 25:17-19 จงระลถึกถถึงการทนที่คนอามาเลขกระทคาแกต่ทต่านททนี้งหลายตามทางทนที่
ทต่านออกจากอนยอิปตร์ 18 เขาไดข้ออกมาพบทต่านตามทาง และโจมตนพวกทนที่อยภต่รทนี้งทข้าย คคือบรรดาคนทนที่
อต่อนกคาลทงทนที่อยภต่รทนี้งทข้าย เมคืที่อทต่านอต่อนเพลนยเมคืที่อยลข้า เขามอิไดข้ยคาเกรงพระเจข้า 19 เพราะฉะนทนี้นเมคืที่อ
พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านประทานใหข้ทต่านหยทดพทกจากบรรดาศทตรภทนที่อยภต่รอบขข้างแลข้ว ในแผต่น
ดอินทนที่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านประทานแกต่ทต่านเปป็นมรดกใหข้เปป็นกรรมสอิทธอิธิ์นทนี้น ทต่านททนี้ง
หลายจงทคาลายลข้างคนอามาเลขเสนยจากความทรงจคาภายใตข้ฟข้า ทต่านททนี้งหลายอยต่าลคืมเสนย"

คนอตสราเอลจะตห้องจทาไวห้วลาคนอามาเลขไดห้กระททาอะไรตลอพวกเขาในชลวงการอพยพ เมสืทอ
พวกเขาตนัรงมนั ทนคงและตนัรงรกรากในแผลนดตนนนัรนแลห้ว พวกเขาจะตห้อง “ลบลห้างคนอามาเลขเสทยจาก
ความทรงจทาภายใตห้ฟห้า” กลลาวอทกนนัยหนถึทง พวกเขาจะตห้องไปททาสงครามและททาลายคนอามาเลข

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 26: เงสืที่อนไขเพติที่มเตติมเกทที่ยวกนับความสนัมพนันธห์แบบพนันธ
สนัญญาระหวล่างคนอติสราเอลและพระเยโฮวาหห์ถถูกอธติบาย บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) คลาสารภาพ



เมสืที่อถวายผลแรกในขห้อ 1-11; (2) คลาอธติษฐานเมสืที่อถวายสติบชนักหนขที่งของผลในปทททที่สามในขห้อ 12-15 
และ (3) การกลล่าวซลขึ้าเรสืที่องพนันธสนัญญาระหวล่างพระเจห้ากนับประชากรนนัขึ้นในขห้อ 16-19

พบญ 26:1-4 "เมคืที่อทต่านททนี้งหลายเขข้าไปในแผต่นดอินซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของ
ทต่านประทานแกต่ทต่านเปป็นมรดก และทต่านเขข้ายถึดเปป็นกรรมสอิทธอิธิ์ และอาศทยอยภต่ในแผต่นดอินนทนี้น
แลข้ว 2 ทต่านจงเอาผลแรกททนี้งหมดจากดอินซถึที่งทต่านเกนที่ยวเกป็บมาจากแผต่นดอินของทต่าน ซถึที่งพระเยโฮ
วาหร์พระเจข้าของทต่านประทานแกต่ทต่าน จงนคาผลนทนี้นใสต่กระจาด นคาไปยทงทนที่ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้า
ของทต่านจะทรงเลคือกไวข้ เพคืที่อใหข้พระนามของพระองคร์ประททบทนที่นทที่น 3 ทต่านจงไปหาปทโรหอิตผภข้
ประจคาเวรอยภต่ในเวลานทนี้น และกลต่าวแกต่เขาวต่า `ขข้าพเจข้ายอมรทบในวทนนนนี้แดต่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของ
ทต่านวต่า ขข้าพเจข้าไดข้เขข้ามาในแผต่นดอินซถึที่งพระเยโฮวาหร์ทรงปฏอิญาณแกต่บรรพบทรทษวต่าจะประทานแกต่
เราททนี้งหลาย' 4 แลข้วปทโรหอิตจะรทบกระจาดไปจากมคือของทต่าน และวางไวข้ทนที่หนข้าแทต่นบภชาแหต่งพระ
เยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน

เมสืทอเรตทมตนัรงรกรากในแผลนดตนนนัรนแลห้ว คนอตสราเอลแตลละคนถยกกทาชนับใหห้เอากระจาดใสลผล
แรกทททไดห้จากการเกป็บเกททยว จากนนัรนพวกเขาจะตห้องเอามนันไปยนังพลนับพลาและนทาเสนอตลอปรุโรหตต
ซถึทงจะเอามนันไปวางไวห้หนห้าแทลนบยชาสทาหรนับเครสืทองสนัตวบยชา

พบญ 26:5-11 และทต่านจงตอบสนองตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของ
ทต่านวต่า `บอิดาของขข้าพระองคร์เปป็นชาวซนเรนยทนที่กคาลทงพอินาศอยภต่ ทต่านลงไปในอนยอิปตร์และอาศทยอยภต่ทนที่นทที่น
มนแตต่จคานวนนข้อย ทนที่นทที่นทต่านกป็กลายเปป็นประชาชาตอิหนถึที่งใหญต่โตแขป็งแรงและมนพลเมคืองมาก 6 และ
ชาวอนยอิปตร์ทคาแกต่เราอยต่างเลวทราม และขต่มใจเรา และทคาใหข้เราทคางานหนทก 7 แลข้วเมคืที่อเรารข้องทภล
ตต่อพระเยโฮวาหร์พระเจข้าแหต่งบรรพบทรทษของเรา พระเยโฮวาหร์ทรงสดทบเสนยงของเรา ทอด
พระเนตรความททกขร์ใจของเรา การลคาบากของเรา การถภกบนบคทนี้นของเรา 8 และพระเยโฮวาหร์ทรง
นคาเราททนี้งหลายออกจากอนยอิปตร์ดข้วยพระหทตถร์อทนทรงฤทธอิธิ์และดข้วยพระกรทนที่เหยนยดออก ดข้วยความ
นต่ากลทวยอิที่ง ดข้วยหมายสคาคทญและการมหทศจรรยร์ตต่างๆ 9 พระองคร์ทรงนคาเรามาทนที่นนที่และประทาน
แผต่นดอินนนนี้แกต่เรา เปป็นแผต่นดอินทนที่มนนคนี้านมและนคนี้าผถึนี้งไหลบรอิบภรณร์ 10 โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหร์เจข้าขข้า 
ดภเถอิด บทดนนนี้ขข้าพระองคร์นคาผลรทต่นแรกมาจากแผต่นดอินนทนี้นซถึที่งพระองคร์ประทานแกต่ขข้าพระองคร์ ' และ
ทต่านจงวางสอิที่งของนทนี้นตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน และกราบนมทสการตต่อพระ
พทกตรร์พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน 11 ทต่านจงปนตอิรต่าเรอิงดข้วยของดนททกสอิที่งซถึที่งพระเยโฮวาหร์



พระเจข้าของทต่านประทานแกต่ทต่าน แกต่ครอบครทวของทต่าน แกต่ตทวทต่านเอง และคนเลวน และคน
ตต่างดข้าวทนที่อาศทยอยภต่ในหมภต่พวกทต่าน

เมสืทอนทาผลแรกของตนไปถวายยนังพลนับพลา คนอตสราเอลแตลละคนกป็ถยกสนัทงใหห้กลลาวคทาพยด
หนถึทงตลอพระพนักตรรองครพระผยห้เปป็นเจห้าโดยเลลายห้อนถถึงประวนัตตศาสตรรของตนตนัรงแตลสมนัยยาโคบเรสืทอย
มาถถึงการอพยพจนถถึงแผลนดตนททททรงสนัญญาไวห้ การทลองจทานทร จะตห้องปตดทห้ายดห้วย “โอ ขห้าแตลพระเย
โฮวาหรเจห้าขห้า ดยเถตด บนัดนทรขห้าพระองครนทาผลแรกมาจากแผลนดตนนนัรนซถึทงพระองครประทานแกลขห้า
พระองคร” ดนังนนัรน คนอตสราเอลทททดทาเนตนตามแบบของพระเจห้าจถึงตห้องนมนัสการองครพระผยห้เปป็นเจห้า
ดห้วยการขอบพระครุณ โดยชสืทนชมยตนดทก นับพระพรตลางๆของพระเจห้าทททประทานใหห้พวกเขา

พบญ 26:12-15 เมคืที่อทต่านถวายสอิบชทกหนถึที่งททนี้งหลายจากผลไมข้ของทต่านเสรป็จแลข้วใน
ปนทนที่สามอทนเปป็นปนสอิบชทกหนถึที่ง คคือใหข้สอิบชทกหนถึที่งนทนี้นแกต่คนเลวนและคนตต่างดข้าว ลภกกคาพรข้าพต่อและแมต่
มต่าย เพคืที่อเขาจะไดข้รทบประทานใหข้ออิที่มหนคาภายในประตภเมคืองของทต่าน 13 แลข้วทต่านจงทภลตต่อพระ
พทกตรร์พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านวต่า `ขข้าพระองคร์ยกสต่วนศทกดอิธิ์สอิทธอิธิ์ออกจากบข้านของขข้า
พระองคร์แลข้ว และยอิที่งกวต่านทนี้นขข้าพระองคร์ไดข้ใหข้แกต่คนเลวนและคนตต่างดข้าว ลภกกคาพรข้าพต่อและแมต่มต่าย 
ตามพระบทญญทตอิซถึที่งพระองคร์ทรงบทญชาไวข้แกต่ขข้าพระองคร์ททกประการ ขข้าพระองคร์มอิไดข้ละเมอิดพระ
บทญญทตอิของพระองคร์ในขข้อใดเลย และขข้าพระองคร์มอิไดข้ลคืมเลย 14 ขข้าพระองคร์มอิไดข้รทบประทานสอิบ
ชทกหนถึที่งเมคืที่อขข้าพระองคร์ไวข้ททกขร์หรคือยกสต่วนใดออกไปเมคืที่อขข้าพระองคร์เปป็นมลทอิน หรคืออททอิศสต่วนใด
เพคืที่อผภข้ตาย แตต่ขข้าพระองคร์ไดข้เชคืที่อฟทงพระสทรเสนยงของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของขข้าพระองคร์ ขข้า
พระองคร์ไดข้กระทคาตามททกสอิที่งทนที่พระองคร์ทรงบทญชาไวข้ 15 ขอพระองคร์ทอดพระเนตรจากสถาน
ประททบบรอิสททธอิธิ์ของพระองคร์คคือจากสวรรคร์ และขอทรงอคานวยพระพรแกต่ออิสราเอลประชาชน
ของพระองคร์ และแกต่ทนที่ดอินซถึที่งพระองคร์ประทานแกต่ขข้าพระองคร์ททนี้งหลาย ดทงทนที่พระองคร์ทรง
ปฏอิญาณไวข้กทบบรรพบทรทษของขข้าพระองคร์ เปป็นแผต่นดอินทนที่มนนคนี้านมและนคนี้าผถึนี้งไหลบรอิบภรณร์'

คทาสนัทงเกททยวกนับการถวายสตบชนักหนถึทงถยกขยายความเพตทมเตตม คนอตสราเอลจะตห้องถวายสตบชนัก
หนถึทงทรุกปทแกลคนเลวท สตบชนักหนถึทงเพตทมเตตมจะตห้องถยกเอาไปยนังพลนับพลาเพสืทอจรุดประสงครตลางๆของ
มนัน อยลางไรกป็ตาม นนับตนัรงแตลปทสะบาโตเปป็นตห้นไป ในปททททสาม สตบชนักหนถึทงเพตทมเตตมจะตห้องถยกรนับ
ประทานทททบห้าน โดยถยกแบลงปนันกนับคนทททขนัดสนในชรุมชนนนัรนๆ ในการททาเชลนนนัรน พวกเขากป็จะตห้อง
กลลาวคทาทยลขอตลอพระเจห้า โดยระบรุถถึงความเชสืทอฟนังของพวกเขาในเรสืทองนทร และทยลขอพระองครใหห้
ทรงโปรดอวยพรพวกเขามากขถึรนอทก



พบญ 26:16-19 วทนนนนี้พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านทรงบทญชาทต่าน ใหข้กระทคาตาม
กฎเกณฑร์และคคาตทดสอินเหลต่านนนี้ ฉะนทนี้นทต่านจงระวทงทนที่จะกระทคาตามดข้วยสทดจอิตสทดใจของ
ทต่าน 17 ในวทนนนนี้ทต่านไดข้ยอมรทบแลข้ววต่า พระเยโฮวาหร์เปป็นพระเจข้าของทต่าน และทต่านจะดคาเนอิน
ตามพระมรรคาของพระองคร์ และรทกษากฎเกณฑร์ พระบทญญทตอิ และคคาตทดสอินของพระองคร์ และ
จะเชคืที่อฟทงพระสทรเสนยงของพระองคร์ 18 และในวทนนนนี้พระเยโฮวาหร์ทรงรทบวต่า ทต่านททนี้งหลายเปป็น
ชนชาตอิในกรรมสอิทธอิธิ์ของพระองคร์ ดทงทนที่พระองคร์ทรงสทญญาไวข้กทบทต่าน และวต่าทต่านจะรทกษาพระ
บทญญทตอิททนี้งสอินี้นของพระองคร์ 19 และวต่าพระองคร์จะทรงตทนี้งทต่านใหข้สภงเหนคือบรรดาประชาชาตอิซถึที่ง
พระองคร์ไดข้ทรงสรข้าง ในเรคืที่องสรรเสรอิญ ชคืที่อเสนยงและเกนยรตอิยศ และวต่าทต่านจะเปป็นชนชาตอิทนที่
บรอิสททธอิธิ์แดต่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ดทงทนที่พระองคร์ตรทสแลข้ว"

เนสืรอหาสลวนนทรของหนนังสสือเลลมนทรปตดทห้ายดห้วยการทททโมเสสกทาชนับคนอตสราเอลใหห้เชสืทอฟนังทรุก
สตทงทททพระเจห้าไดห้ทรงบนัญชาพวกเขาแลห้ว เขาเตสือนพวกเขาใหห้ระลถึกวลาพวกเขาไดห้ยอมรทบ (นนัทนคสือ 
ปฏตญาณ หรสือรนับรอง) วลาพระเยโฮวาหรทรงเปป็นพระเจห้าของพวกเขา “และจะดทาเนตนตามพระ
มรรคาของพระองคร และรนักษากฎเกณฑรของพระองคร และพระบนัญญนัตตของพระองคร และคทา
ตนัดสตนของพระองคร และจะเชสืทอฟนังพระสรุรเสทยงของพระองคร” ในลนักษณะคลห้ายๆก นัน โมเสสเตสือน
ความจทาคนอตสราเอลวลาพระเจห้าไดห้ทรงปฏตญาณวลาพวกเขาจะเปป็นชนชาตติในกรรมสติทธติธของ
พระองคห์และวลาพวกเขาควรรนักษาคทาบนัญชาทนัรงสตรนของพระองคร

คทาทททแปลวลา ในกรรมสอิทธอิธิ์ (เซกอโอลอวห์) มทความหมายวลา 'พตเศษ ไมลเหมสือนใคร และมทคลา' 
แนลททเดทยวพวกยตวจนทรุกวนันนทร เปป็นประชากรทททถยกเลสือกแลห้วของพระเจห้า นอกจากนทร  โมเสสเตสือน
ความจทาพวกเขาวลาพระเจห้าไดห้ทรงรนับรองวลาพวกเขาจะถยกยกชยขถึรนเหนสือประชาชาตตทนัรงปวง เพสืทอททท
จะเปป็นชนชาตตบรตสรุทธตธ ตลอองครพระผยห้เปป็นเจห้าพระเจห้าของพวกเขา ดนังทททพระองครไดห้ตรนัสไวห้แลห้ว พระ
สนัญญานนัรนจะเปป็นจรตงในทททสรุดในการครอบครองในยรุคพนันปทของพระครตสตร

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 27: การเตรทยมการตล่างๆสลาหรนับการเขห้าไปยนังแผล่นดตินททที่ทรง
สนัญญาไวห้นนัขึ้นดลาเนตินตล่อไป บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) พระราชบนัญญนัตติจะตห้องถถูกเขทยนลงบน
อนสุสาวรทยห์หตินในแผล่นดตินนนัขึ้นในขห้อ 1-10 และ (2) คลาสาปแชล่งตล่างๆซขที่งจะตห้องถถูกประกาศบนภถูเขา
เอบาลในขห้อ 11-26



พบญ 27:1-4 โมเสสและพวกผภข้ใหญต่ของคนออิสราเอลไดข้บทญชาประชาชนวต่า "จง
รทกษาพระบทญญทตอิททนี้งสอินี้นซถึที่งขข้าพเจข้าบทญชาทต่านททนี้งหลายในวทนนนนี้ 2 ในวทนทนที่ทต่านททนี้งหลายจะขข้าม
แมต่นคนี้าจอรร์แดนเขข้าสภต่แผต่นดอินซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านประทานแกต่ทต่าน ทต่านจงตทนี้งศอิลา
กข้อนใหญตๆ่ ขถึนี้น เอาปภนโบกเสนย 3 แลข้วทต่านจงจารถึกบรรดาถข้อยคคาของพระราชบทญญทตอินนนี้ไวข้บนนทนี้น 
เมคืที่อทต่านขข้ามไปเพคืที่อเขข้าแผต่นดอินซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านประทานแกต่ทต่าน เปป็นแผต่นดอิน
ซถึที่งมนนคนี้านมและนคนี้าผถึนี้งไหลบรอิบภรณร์ ดทงทนที่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าแหต่งบรรพบทรทษของทต่านไดข้ทรง
สทญญาไวข้กทบทต่าน 4 ฉะนทนี้นเมคืที่อทต่านขข้ามแมต่นคนี้าจอรร์แดนไปแลข้ว บนภภเขาเอบาลทต่านจงตทนี้งศอิลาเหลต่า
นนนี้ตามเรคืที่องทนที่ขข้าพเจข้าบทญชาทต่านในวทนนนนี้ แลข้วจงโบกเสนยดข้วยปภน

พระเจห้าทรงออกคทาสนัทงเพตทมเตตมสทาหรนับคนอตสราเอลผลานทางโมเสส พระองครตรนัสซทราอทก
ครนัร งใหห้พวกเขา “รนักษาพระบนัญญนัตตทนัรงสตรนซถึทงขห้าพเจห้าบนัญชาทลานทนัรงหลายในวนันนทร ” การขห้ามแมลนทร า
จอรรแดนและการเขห้าไปในแผลนดตนททททรงสนัญญาไวห้นนัรนใกลห้เขห้ามาแลห้ว พระเจห้าจถึงทรงก ทาชนับวลาใน
วนันทททพวกเขาขห้ามแมลนทร านนัรนไป พวกเขาจะตห้องตนัรงศอิลากข้อนใหญตๆ่ และเอาปยนโบกมนัน บนหตนเหลลานทร
พวกเขาจะตห้องเขทยน “บรรดาถห้อยคทาของพระราชบนัญญนัตตนทร ” เมสืทอพวกเขาไปถถึงภยเขาเอบาล (ซถึทง
ตามทททระบรุไวห้ในหนนังสสือโยชยวานลาจะยนังไมลเกตดขถึรนจนกวลาพวกเขาพตชตตเมสืองอนัยไดห้) พวกเขาจะตห้อง
ตนัรงศตลาแบบนทร ไวห้

พบญ 27:5-8 และทต่านจงสรข้างแทต่นบภชาแดต่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านทนที่นทที่น 
เปป็นแทต่นศอิลา อยต่าใชข้เครคืที่องมคือเหลป็กสกทดศอิลานทนี้น 6 ทต่านจงสรข้างแทต่นบภชาแดต่พระเยโฮวาหร์พระเจข้า
ของทต่านดข้วยศอิลาทนที่ไมต่ตข้องตกแตต่ง และทต่านจงถวายเครคืที่องเผาบภชาบนแทต่นนทนี้นแดต่พระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่าน 7 และทต่านจงถวายสทนตอิบภชา และรทบประทานเสนยทนที่นทที่น และทต่านจงปนตอิรต่าเรอิงตต่อ
พระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน 8 และทต่านจงจารถึกบรรดาถข้อยคคาของพระราชบทญญทตอิ
นนนี้บนศอิลานทนี้นอยต่างชทดเจน"

บนภยเขาเอบาล พวกเขาจะตห้องสรห้างแทลนบยชาอนันหนถึทงแดลพระเจห้าโดยใชห้หตนทนัรงกห้อนซถึทงยนัง
ไมลเคยถยกตนัดแตลงหรสือถยกใชห้เครสืทองมสือเหลป็กใดๆ บนนนัรนพวกเขาจะตห้องถวายเครสืทองเผาบยชาและ
เครสืทองสนันตตบยชาแดลองครพระผยห้เปป็นเจห้าและปทตตยตนดทตลอพระพนักตรรพระองคร อทกครนัร งทททพวกเขาถยกสนัทง
ใหห้เขทยนถห้อยคทาทนัรงหมดแหลงพระราชบนัญญนัตตบนศตลาทนัรงสองซถึทงถยกโบกปยนแลห้วนนัรน



พบญ 27:9-10 โมเสสและปทโรหอิตคนเลวนไดข้กลต่าวแกต่คนออิสราเอลททนี้งหลายวต่า "โอ 
ออิสราเอล จงเงนยบและสดทบตรทบฟทง วทนนนนี้ทต่านททนี้งหลายไดข้เปป็นประชาชนของพระเยโฮวาหร์พระเจข้า
ของทต่าน 10 เพราะฉะนทนี้นทต่านจงเชคืที่อฟทงพระสทรเสนยงของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน คคือรทกษา
พระบทญญทตอิและกฎเกณฑร์ของพระองคร์ ซถึที่งขข้าพเจข้าบทญชาทต่านไวข้ในวทนนนนี้" 

โมเสส พวกปรุโรหตตและคนเลวทจถึงเตสือนใจคนอตสราเอลแมห้ในขณะนนัรนวลา “วนันนทรทลานทนัรง
หลายไดห้เปป็นประชาชนของพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน” พวกเขาเปป็นประชากรของพระเจห้าอยย ล
แลห้ว แตลบนัดนทรกลอนเขห้าไปในแผลนดตนนนัรน ในรยปแบบทททเปป็นทางการและขลนังมากๆ พวกเขากป็ไดห้รนับ
การรนับรองและถยกประกาศวลาเปป็นประชากรของพระองคร พวกเขาจถึงถยกบนัญชาใหห้ “เชสืทอฟนังพระ
สรุรเสทยงของพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน คสือรนักษาพระบนัญญนัตตและกฎเกณฑรของพระองคร” ตาม
ทททโมเสสไดห้บนัญชาในวนันนนัรนเอง

พบญ 27:11-13 ในวทนเดนยวกทนนทนี้นโมเสสไดข้กคาชทบประชาชนวต่า 12 "เมคืที่อทต่านททนี้ง
หลายยกขข้ามแมต่นคนี้าจอรร์แดนนทนี้นแลข้ว ใหข้คนตต่อไปนนนี้ยคืนบนภภเขาเกรอิซอิมกลต่าวคคาอวยพรแกต่
ประชาชน คคือสอิเมโอน เลวน ยภดาหร์ ออิสสาคารร์ โยเซฟและเบนยามอิน 13 และใหข้คนตต่อไปนนนี้ยคืนแชต่ง
อยภต่บนภภเขาเอบาล คคือรภเบน กาด อาเชอรร์ เศบภลทน ดานและนทฟทาลน

เมสืทอพวกเขาเขห้าไปในแผลนดตนนนัรนและไปถถึงภยเขาเอบาลและภยเขาเกรตซตม ซถึทงเปป็นภยเขาสยง
สองลยกทททอยยลตตดกนัน ชนชาตตนนัรนจะตห้องแบลงออกเปป็นสองกลรุลม  โดยครถึทงหนถึทงอยยลบนภยเขาเอบาลและ
อทกครถึทงอยยลบนภยเขาเกรตซตม บนภยเขาเกรตซตม ตระกยลสตเมโอน เลวท ยยดาหร อตสสาคารร โยเซฟ และเบน
ยามตนจะตห้องยสืนพระพรตลางๆแหลงพระราชบนัญญนัตตนนัรนดนังทททระบรุไวห้ในบทททท 28 บนภยเขาเอบาล
ตระกยลรยเบน กาด อาเชอรร เศบยลรุน ดานและนนัฟทาลทจะตห้องยสืนและประกาศคทาสาปแชลงตลางๆแหลง
พระราชบนัญญนัตตนนัรนดนังทททระบรุไวห้ในขห้อตลอไปนทร  (หรุบเขาทททอยยลระหวลางภยเขาทนัรงสองนทรมทระยะหลาง
ประมาณสองรห้อยหลา ดนังนนัรนพระพรและคทาสาปแชลงตลางๆทททถยกตะโกนออกมาจถึงเปป็นทททไดห้ยตนจาก
อทกฝลาย)

พบญ 27:14-26 และใหข้คนเลวนกลต่าวประกาศแกต่คนออิสราเอลททนี้งปวงดข้วยเสนยงดทงวต่า
15 `ผภข้ทนที่กระทคารภปเคารพเปป็นรภปสลทกหรคือรภปหลต่อ ซถึที่งเปป็นสอิที่งทนที่นต่าสะออิดสะเอนยนตต่อพระเยโฮวาหร์ 
เปป็นสอิที่งทนที่ทคาดข้วยฝนมคือชต่าง และตทนี้งไวข้ในทนที่ลทบกป็ใหข้ผภข้นทนี้นถภกสาปแชต่ง' ใหข้ประชาชนททนี้งปวงตอบและ
กลต่าววต่า `เอเมน' 16 `ผภข้ใดหมอิที่นประมาทบอิดาของตนหรคือมารดาของตน ใหข้ผ ภข้นทนี้นถภกสาปแชต่ง' ใหข้



ประชาชนททนี้งปวงกลต่าววต่า `เอเมน' 17 `ผภข้ใดทนที่ยทกยข้ายเสาเขตของเพคืที่อนบข้าน ใหข้ผ ภข้นทนี้นถภกสาปแชต่ง' 
ใหข้ประชาชนททนี้งปวงกลต่าววต่า `เอเมน' 18 `ผภข้ใดทคาใหข้คนตาบอดหลงทาง ใหข้ผ ภข้นทนี้นถภกสาปแชต่ง' ใหข้
ประชาชนททนี้งปวงกลต่าววต่า `เอเมน' 19 `ผภข้ใดทคาใหข้เสนยความยทตอิธรรมอทนควรไดข้แกต่คนตต่างดข้าว ลภก
กคาพรข้าพต่อและแมต่มต่าย ใหข้ผภข้นทนี้นถภกสาปแชต่ง' ใหข้ประชาชนททนี้งปวงกลต่าววต่า `เอเมน' 20 `ผภข้ใดสมสภต่กทบ
ภรรยาของบอิดาตน เพราะเขาไดข้เปอิดผข้าของนางผภข้เปป็นของบอิดา ใหข้ผภข้นทนี้นถภกสาปแชต่ง' ใหข้ประชาชน
ททนี้งปวงกลต่าววต่า `เอเมน' 21 `ผภข้ใดสมสภต่กทบสทตวร์เดนยรทจฉานชนอิดใดๆกป็ตาม ใหข้ผ ภข้นทนี้นถภกสาปแชต่ง' ใหข้
ประชาชนททนี้งปวงกลต่าววต่า `เอเมน' 22 `ผภข้ใดทนที่สมสภต่กทบพนที่สาวหรคือนข้องสาว จะเปป็นบ ทตรสาวของ
บอิดา หรคือบทตรสาวของมารดาของตนกป็ตาม ใหข้ผภข้นทนี้นถภกสาปแชต่ง' ใหข้ประชาชนททนี้งปวงกลต่าววต่า `เอ
เมน' 23 `ผภข้ใดสมสภต่กทบแมต่ยายของตน ใหข้ผ ภข้นทนี้นถภกสาปแชต่ง' ใหข้ประชาชนททนี้งปวงกลต่าววต่า `เอเมน' 
24 `ผภข้ใดฆต่าเพคืที่อนบข้านของตนอยต่างลทบๆ ใหข้ผ ภข้นทนี้นถภกสาปแชต่ง' ใหข้ประชาชนททนี้งปวงกลต่าววต่า `เอ
เมน' 25 `ผภข้ใดรทบสอินบนใหข้ฆต่าบทคคลทนที่มอิไดข้กระทคาผอิด ใหข้ผภข้นทนี้นถภกสาปแชต่ง' ใหข้ประชาชนททนี้งปวง
กลต่าววต่า `เอเมน' 26 `ผภข้ใดไมต่ดคารงบรรดาถข้อยคคาแหต่งพระราชบทญญทตอินนนี้โดยการกระทคาตาม ใหข้ผ ภข้
นทนี้นถภกสาปแชต่ง' ใหข้ประชาชนททนี้งปวงกลต่าววต่า `เอเมน'"

เชสืทอกนันวลาพวกปรุโรหตตยสืนอยยลในหรุบเขาระหวลางภยเขาทนัรงสองลยกนนัรนและอลานคทาสาปแชลง
และพระพรเหลลานทร โดยกลลาวเสทยงดนัง ในแตลละกรณท ประชากรทนัรงหมดจะตห้องตอบและพยดวลา “เอ
เมน” นนัทนคสือ ตระกยลตลางๆทททชรุมนรุมกนันในสถานทททของตนบนภยเขาทนัรงสองลยกนนัรนจะตอบกลนับดห้วย
เสทยงอนันดนังวลา ‘เอเมน’ เมสืทอคทาสาปแชลงแตลละอนันถยกประกาศออกมา สาระสทาคนัญของคทาสาปแชลง
เหลลานทรมทดนังตลอไปนทร

ผยห้ใดกป็ตามทททททารยปเคารพไวห้เปป็นพระแบบลนับๆจะตห้องถยกสาปแชลง

คทาสาปแชลงเรสืทองการหมตทนประมาทบตดาหรสือมารดาของตน มทความหมายตรงตนัววลาการ
ปฏตบนัตตตลอบตดามารดาของตนอยลางดยถยกเหยทยดหยามหรสือไมลใหห้เกทยรตต คนแบบนนัรนจะตห้องถยกสาป
แชลง

คนทททยห้ายเสาเขต (เครสืทองหมายแสดงขอบเขต) จะตห้องถยกสาปแชลง

คนทททททาใหห้คนตาบอดเดตนหลงทางไปจะตห้องถยกสาปแชลง



คนทททผนันแปรความยรุตตธรรมซถึทงควรตกแกลผยห้ขนัดสน โดยเฉพาะคนตลางดห้าว ลยกกทาพรห้า หรสือ
แมลมลายจะตห้องถยกสาปแชลง

คนทททหลนับนอนกนับแมลเลทรยงของตนจะตห้องถยกสาปแชลง

คนทททสมสยลกนับสนัตวรจะตห้องถยกสาปแชลง

คนทททรลวมหลนับนอนกนับพททสาวนห้องสาวของตนจะตห้องถยกสาปแชลง

คนทททรลวมหลนับนอนกนับแมลยายของตนจะตห้องถยกสาปแชลง

คนทททแอบททารห้ายเพสืทอนบห้านของตน (ซถึทงสสืทอถถึงการฆาตกรรม) จะตห้องถยกสาปแชลง

คนทททไดห้รนับคลาจห้างเพสืทอเปป็นมสือสนังหาร หรสือ ‘มสือปสืน’ ฆลาคนทททไมลมทความผตดจะตห้องถยกสาป
แชลง

สรุดทห้าย คนทททไมลระมนัดระวนังทททจะกระททาตาม “บรรดาถห้อยคทาแหลงพระราชบนัญญนัตตนทร โดย
การกระททาตาม ใหห้ผยห้นนัรนถยกสาปแชลง” เปาโลเตสือนความจทาผยห้อลานชาวแควห้นกาลาเททยถถึงเรสืทอง
เดทยวกนันนทร โดยชทร ใหห้เหป็นถถึงความเปลลาประโยชนรของการแสวงหาทททจะเปป็นคนชอบธรรมโดยการ
รนักษาพระราชบนัญญนัตต ยากอบกลลาวถถึงประเดป็นคลห้ายๆกนันในยากอบ 2:10 ในทททนทรคสือใจความสทาคนัญ
ของจรุดประสงครของพระราชบนัญญนัตต มนันไมล่มททางทลาใหห้ผถูห้ททที่ประพฤตติตามมนันกลายเปป็นคนชอบ
ธรรม แตลมนันททาหนห้าทททเปป็นครยและบทเรทยนทททชทร ไปยนังหนทางทททดทกวลาและสมบยรณรแบบ ไมลมทใคร
สามารถรนักษาพระราชบนัญญนัตตไดห้ทนัรงหมด

แทนทททจะหาทางทททจะเปป็นคนชอบธรรมโดยความพยายามของตนัวเอง ซถึทงคทาสาปแชลง
สรุดทห้ายนทร แสดงใหห้เหป็นวลาเปป็นไปไมลไดห้เลย หนทางใหมลทททดทกวลาโดยทางความเชสืทอในพระบรุตรของ
พระเจห้ากป็จะปรากฏชนัดเจนในพระคนัมภทรรใหมล คนทททลห้มเหลวในการรนักษาพระราชบนัญญนัตตหมดทสุก
ขห้อจถึงถยกสาปแชลง นนัทนคสือประเดป็นสทาคนัญ พระราชบนัญญนัตตเปป็นเครสืทองมสือแหลงการปรนับโทษอยลาง
หนถึทงซถึทงชทรใหห้เหป็นถถึงสภาพทททบาปหนาและหลงหายของมนรุษยชาตต มนันไมลเคยถยกตนัรงใจไวห้ใหห้นทามา
ซถึทงการททาใหห้เปป็นผยห้ชอบธรรมหรสือความรอดเลย แตลเมสืทอแสดงใหห้เหป็นแลห้วถถึงสภาพทททหลงหายของ
มนรุษยร มนันกลนับชทรไปยนังหนทางทททดทกวลาในพระครตสตร

*****



ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 28: เหตสุการณห์เหลล่านนัขึ้นททที่ถถูกเรติที่มตห้นไวห้ในบทททที่แลห้วดลาเนติน
ตล่อไป นนัที่นคสือ พระพรตล่างๆสลาหรนับความเชสืที่อฟนังและคลาสาปแชล่งเพติที่มเตติมสลาหรนับความไมล่เชสืที่อฟนัง
ซขที่งถถูกประกาศจากภถูเขาเอบาลและภถูเขาเกรติซติม บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) พระพรเหลล่านนัขึ้นททที่ทรง
สนัญญาไวห้สลาหรนับความเชสืที่อฟนังในขห้อ 1-14; (2) คลาสาปแชล่งเหลล่านนัขึ้นททที่ทรงสนัญญาไวห้สลาหรนับความ
ไมล่เชสืที่อฟนังในขห้อ 15-44; (3) ความไมล่เชสืที่อฟนังททที่มทอยถูล่ตล่อไปจะนลามาซขที่งการถถูกทลาใหห้กระจนัดกระจาย
ไปจากแผล่นดตินนนัขึ้นในททที่สสุดในขห้อ 45-68

พบญ 28:1-2 "ตต่อมาถข้าทต่านททนี้งหลายเชคืที่อฟทงพระสทรเสนยงของพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่าน และระวทงทนที่จะกระทคาตามบรรดาพระบทญญทตอิของพระองคร์ซถึที่งขข้าพเจข้าบทญชา
ทต่านในวทนนนนี้ พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านจะทรงตทนี้งทต่านไวข้ใหข้สภงกวต่าบรรดาประชาชาตอิททนี้งหลาย
ททที่วโลก 2 บรรดาพระพรเหลต่านนนี้จะตามมาททนทต่าน ถข้าทต่านททนี้งหลายเชคืที่อฟทงพระสทรเสนยงของพระเย
โฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน

พระพรเหลลานนัรนทททจะถยกประกาศบนภยเขาเกรตซตมถยกเกรตทนนทาดห้วยเงสืทอนไขงลายๆของการเชสืทอ
ฟนังพระวจนะของพระเจห้า นนั ทนคสือ “ตลอมาถห้าทลานทนัรงหลายเชสืทอฟนังพระสรุรเสทยงของพระเยโฮวาหร
พระเจห้าของทลาน และระวนังทททจะกระททาตามบรรดาพระบนัญญนัตตของพระองครซถึทงขห้าพเจห้าบนัญชาทลาน
ในวนันนทร ” เงสืทอนไขสทาหรนับพระพรของพระเจห้าคสือ หลนักการสากลเรสืทองการเชสืทอฟนัง ใหห้เราสนังเกตสลวน
ขยายเรสืทองการเชสืทอฟนังอยลางขมทขมนันและการระวนังทททจะปฏตบนัตตตามพระบนัญชาของพระองครทนัขึ้งหมด

เมสืที่อนนัขึ้นพระเจห้ากป็ทรงสนัญญาวลาพระองครจะทรงยกชยคนอตสราเอลในฐานะประชาชาตตหนถึทง
ใหห้อยยลเหนสือประชาชาตตทนัรงปวงบนแผลนดตนโลก จากนนัรนพระองครทรงกลลาวถถึงพระพรตลางๆทททจะ
ตามมาททนพวกเขาถห้าพวกเขาเชสืทอฟนังพระสรุรเสทยงของพระเจห้าของพวกเขา คทาวลาตามมาททนสสืทอวลา
พระพรเหลลานนัรนอาจไมลไดห้มาทนันทท แตลมนันจะมาอยลางแนลนอนเมสืทอถถึงคราวเหมาะสม

พบญ 28:3-9 ทต่านททนี้งหลายจะรทบพระพรในเมคือง ทต่านททนี้งหลายจะรทบพระพรใน
ททต่งนา 4 ผลแหต่งตทวของทต่าน ผลแหต่งพคืนี้นดอินของทต่านและผลแหต่งสทตวร์ของทต่านจะรทบพระพร คคือ
ฝภงวทวของทต่านทนที่เพอิที่มขถึนี้น ฝภงแกะของทต่านทนที่เพอิที่มลภกขถึนี้น 5 กระจาดของทต่าน และรางนวดแปข้งของ
ทต่านจะรทบพระพร 6 ทต่านจะรทบพระพรเมคืที่อทต่านเขข้ามา และทต่านจะรทบพระพรเมคืที่อทต่านออก
ไป 7 พระเยโฮวาหร์จะทรงกระทคาใหข้ศทตรภผภข้ลทกขถึนี้นตต่อสภข้ทต่านพต่ายแพข้ตต่อหนข้าทต่าน เขาจะออกมาตต่อสภข้
ทต่านทางหนถึที่ง และหนนใหข้พข้นหนข้าทต่านเจป็ดทาง 8 พระเยโฮวาหร์จะทรงบทญชาพระพรใหข้แกต่ฉางของ



ทต่าน และบรรดากอิจการทนที่มคือทต่านกระทคา และพระองคร์จะทรงอคานวยพระพรแกต่ทต่านในแผต่นดอิน
ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านประทานแกต่ทต่าน 9 พระเยโฮวาหร์จะทรงตทนี้งทต่านใหข้เปป็นชนชาตอิ
บรอิสททธอิธิ์แดต่พระองคร์ ดทงทนที่พระองคร์ทรงปฏอิญาณแกต่ทต่านแลข้ว ถข้าทต่านรทกษาพระบทญญทตอิของพระเย
โฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน และดคาเนอินในพระมรรคาของพระองคร์

ใหห้เราสนังเกตลนักษณะเฉพาะตนัวและครุณภาพอนันแตกตลางกนันไปของพระพรเหลลานทรททททรง
สนัญญาไวห้สทาหรนับการเชสืทอฟนัง นนั ทนคสือ

พระพรทททมทแกลผยห้ทททอาศนัยอยยลในเมสืองและพระพรทททมทแกลผยห้ทททอาศนัยอยยลในชนบท

พระพรทททมทแกลบรุตรหลานของพวกเขา การเกป็บเกททยวพสืชผลของพวกเขา และลยกสนัตวรของ
พวกเขา

พระพรทททมทแกลอาหารของพวกเขาและสตทงทททรนับประทานเหลสือ

พระพรทททมทแกลการเดตนทางของพวกเขา

พระพรทททมทในสงครามคสือ ชนัยชนะโดยสมบยรณร

พระพรในการททามาคห้าขายของพวกเขา

พระพรในเรสืทองความบรตสรุทธตธ

เนสืรอหาตอนนทรปตดทห้ายดห้วยการกลลาวซทราวลา “ถห้าทลานรนักษาพระบนัญญนัตตของพระเยโฮวาหร
พระเจห้าของทลาน และดทาเนตนในพระมรรคาของพระองคร”

พบญ 28:10-14 และชนชาตอิททนี้งหลายในโลกจะเหป็นวต่าเขาเรนยกทต่านตามพระนาม
พระเยโฮวาหร์ และเขาททนี้งหลายจะเกรงกลทวทต่าน 11 พระเยโฮวาหร์จะทรงกระทคาใหข้ทต่านททนี้งหลาย
อทดมสมบภรณร์ไปดข้วยผลแหต่งตทวของทต่าน ผลของฝภงสทตวร์ของทต่าน และผลแหต่งพคืนี้นดอินของทต่าน ใน
แผต่นดอินซถึที่งพระเยโฮวาหร์ทรงปฏอิญาณแกต่บรรพบทรทษวต่าจะใหข้ทต่าน 12 พระเยโฮวาหร์จะทรงเปอิด
คลทงฟข้าอทนดนของพระองคร์ ประทานฝนแกต่แผต่นดอินของทต่านตามฤดภกาล และทรงอคานวยพระพร
แกต่กอิจการนคนี้ามคือของทต่าน และทต่านจะใหข้ประชาชาตอิหลายประชาชาตอิขอยคืม แตต่ทต่านจะไมต่ขอยคืม
เขา 13 ถข้าทต่านเชคืที่อฟทงพระบทญญทตอิของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ซถึที่งขข้าพเจข้าบทญชาทต่านในวทน
นนนี้ และระวทงทนที่จะกระทคาตาม พระเยโฮวาหร์จะทรงกระทคาใหข้ทต่านเปป็นหทว ไมต่ใชต่เปป็นหาง กระทคาใหข้



สภงขถึนี้นทางเดนยว มอิใชต่ใหข้ตคที่าลง 14 และทต่านจะไมต่หทนเหไปจากถข้อยคคาซถึที่งขข้าพเจข้าบทญชาทต่านในวทนนนนี้
โดยหทนไปทางขวามคือหรคือทางซข้าย ไปตอิดตามปรนนอิบทตอิพระอคืที่น

เมสืทอคนอตสราเอลในแผลนดตนของตนจะเชสืทอฟนังองครพระผยห้เปป็นเจห้าอยลางเตป็มททท ประชาชาตตทนัรง
หลายแหลงแผลนดตนโลกกป็จะทราบถถึงพระพรของพระเจห้าททททรงมทแกลพวกเขาและเกรงกลนัวพวกเขา 
นอกจากนทร  พระเจห้าทรงสนัญญาอทกวลาพระองครจะทรงททาใหห้ครอบครนัวของพวกเขาอรุดมสมบยรณร
และททาใหห้พวกเขาเจรตญในทางวนัตถรุ พระองครจะทรงใหห้ฝนตกอยลางเพทยงพอและเหมาะสม 
พระองครจะทรงอวยพรการงานของพวกเขา พระองครจะทรงททาใหห้พวกเขาเปป็นนายธนาคารตลอ
ประชาชาตตทนัรงหลาย อนันทททจรตงแลห้วพวกเขาจะปกครองเหนสือประชาชาตตอสืทนๆ อยลางไรกป็ตาม 
เงสืทอนไขทททเรทยบงลายแตลครอบคลรุมสทาหรนับพระพรหลายประการเหลลานทรคสือ “ถห้าทลานเชสืทอฟนังพระ
บนัญญนัตตของพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน ซถึทงขห้าพเจห้าบนัญชาทลานในวนันนทร  และระวนังทททจะกระททา
ตาม” พระเจห้าทรงกทาชนับพวกเขาอทกครนัร งมตใหห้หนันเหไปแมห้แตลนตดเดทยวจากการไมลกระททาตาม โดย
เฉพาะในเรสืทองการนนับถสือรยปเคารพ

พบญ 28:15 แตต่ตต่อมาถข้าทต่านไมต่เชคืที่อฟทงพระสทรเสนยงของพระเยโฮวาหร์พระเจข้า
ของทต่าน และไมต่ระวทงทนที่จะกระทคาตามพระบทญญทตอิและกฎเกณฑร์ททนี้งสอินี้นของพระองคร์ ซถึที่งขข้าพเจข้า
บทญชาทต่านในวทนนนนี้ แลข้วบรรดาคคาสาปแชต่งเหลต่านนนี้จะตามมาททนทต่าน ในทางกลนับกนัน หากคน
อตสราเอลในแผลนดตนของตน “ไมลเชสืทอฟนังพระสรุรเสทยงของพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน และไมล
ระวนังทททจะกระททาตามพระบนัญญนัตตและกฎเกณฑรทนัรงสตรนของพระองคร ซถึทงขห้าพเจห้าบนัญชาทลาน” คทา
สาปแชลงนานนัปการกป็จะตามทนันพวกเขา อทกครนัร งทททมนันสสืทอวลาคทาสาปแชลงเหลลานทร จะไมลมาในทนันทท 
(มนันจะตามทนันพวกเขา) แตลมนันจะมาแนล

พบญ 28:16-19 ทต่านททนี้งหลายจะรทบคคาสาปแชต่งในเมคือง ทต่านททนี้งหลายจะรทบคคาสาป
แชต่งในททต่งนา 17 กระจาดของทต่านและรางนวดแปข้งของทต่านจะรทบคคาสาปแชต่ง 18 ผลแหต่งตทวของ
ทต่าน ผลแหต่งพคืนี้นดอินของทต่าน ฝภงวทวของทต่านทนที่เพอิที่มขถึนี้น ฝภงแกะของทต่านทนที่เพอิที่มจะรทบคคาสาปแชต่ง 19
ทต่านจะรทบคคาสาปแชต่งเมคืที่อทต่านเขข้ามา และทต่านจะรทบคคาสาปแชต่งเมคืที่อทต่านออกไป

สตทงทททตรงกนันขห้ามกนับพระพรเหลลานนัรนซถึทงถยกประกาศไปกลอนหนห้านทร แลห้วจะเกตดขถึรน คน
อตสราเอลจะถยกสาปแชลงในเมสืองเชลนเดทยวกนับในชนบท อาหารของพวกเขาจะถยกสาปแชลง ลยกๆ 



พสืชผลเกป็บเกททยว และสนัตวรใชห้งานของพวกเขาจะถยกสาปแชลง การเดตนทางของพวกเขาจะถยกสาป
แชลง การไมลเชสืทอฟนังพระเจห้ามทผลทททตามมาอนันนลากลนัวจรตงๆ

พบญ 28:20-24 พระเยโฮวาหร์จะทรงบทนดาลใหข้คคาสาปแชต่ง ความวทต่นวาย และการ
ตคาหนอิมนขถึนี้นแกต่บรรดากอิจการทนที่มคือทต่านกระทคาจนทต่านจะถภกทคาลายและพอินาศอยต่างรวดเรป็ว เนคืที่อง
ดข้วยความชทที่วซถึที่งทต่านไดข้กระทคาเพราะทต่านไดข้ทอดทอินี้งเราเสนย 21 พระเยโฮวาหร์จะทรงบทนดาลใหข้
โรครข้ายตอิดพทนทต่าน จนพระองคร์จะทรงเผาผลาญทต่านใหข้สอินี้นเสนยจากแผต่นดอิน ซถึที่งทต่านเขข้าไปยถึด
ครองนทนี้น 22 พระเยโฮวาหร์จะทรงเฆนที่ยนตนทต่านดข้วยความซภบผอม และดข้วยความไขข้ ความอทกเสบ 
ความรข้อนอยต่างรทนแรง ดข้วยดาบ ดข้วยพายทรข้อนกลข้า ดข้วยราขถึนี้น และสอิที่งเหลต่านนนี้จะตอิดตามทต่านไปจน
ทต่านพอินาศ 23 และฟข้าสวรรคร์ทนที่อยภต่เหนคือศนรษะของทต่านจะเปป็นทองสทมฤทธอิธิ์ และแผต่นดอินทนที่อย ภต่ใตข้
ทต่านจะเปป็นเหลป็ก 24 พระเยโฮวาหร์จะทรงบทนดาลใหข้ฝนในแผต่นดอินของทต่านเปป็นฝทต่นและละออง 
ลงมาจากอากาศอยภต่เหนคือทต่านททนี้งหลายจนกวต่าทต่านจะถภกทคาลาย

ทรุกสตทงทททคนอตสราเอลพยายามกระททาจะถยกสาปแชลงจนถถึงขนาดทททพวกเขาใกลห้ถถึงความ
พตนาศเลย พระเจห้าจะทรงสลงโรคภนัย ความรรุนแรง อากาศไมลดท และภนัยพตบนัตตตลางๆมา พระองครจะ
ทรงยนับยนัรงมตใหห้ฝนตกและทรงสลงความแหห้งแลห้งมาจนกวลาพวกเขาถยกททาลาย

พบญ 28:25-29 พระเยโฮวาหร์จะทรงกระทคาใหข้ทต่านพต่ายแพข้ตต่อหนข้าศทตรภของทต่าน 
ทต่านจะออกไปตต่อสภข้เขาทางเดนยว แตต่จะหนนใหข้พข้นหนข้าเขาเจป็ดทาง และทต่านททนี้งหลายจะถ ภกถอน
ออกไปอยภต่ตามบรรดาราชอาณาจทกรททที่วโลก 26 ซากศพของทต่านททนี้งหลายจะเปป็นอาหารของนกททนี้ง
หลายในอากาศ และสคาหรทบสทตวร์ปต่าในโลก และไมต่มนผภข้ใดขทบไลต่ฝภงสทตวร์เหลต่านทนี้นไป 27 พระเยโฮ
วาหร์จะทรงเฆนที่ยนตนทต่านดข้วยฝนอนยอิปตร์ ดข้วยรอิดสนดวงทวารขทนี้นรทนแรง ดข้วยโรคลทกปอิดลทกเปอิด และ
ดข้วยโรคคทน ซถึที่งจะรทกษาไมต่ไดข้ 28 พระเยโฮวาหร์จะทรงเฆนที่ยนตนทต่านดข้วยโรควอิกลจรอิต โรคตาบอด 
และใหข้จอิตใจยทต่งเหยอิง 29 ทต่านจะตข้องคลคาไปในเวลาเทนที่ยง เหมคือนคนตาบอดคลคาไปในความมคืด 
และทต่านจะไมต่มนความเจรอิญในหนทางของทต่าน ทต่านจะถภกบนบคทนี้นและถภกปลข้นอยภต่เสมอ และจะ
ไมต่มนใครชต่วยทต่านไดข้เลย

พระเจห้าจะทรงททาใหห้พวกเขาพลายแพห้อยลางราบคาบในสงครามอทกดห้วย พระองครจะทรง
เฆททยนตทพวกเขาดห้วย “ฝทอทยตปตร” ซถึทงเชสืทอก นันวลาเปป็นโรคเรสืรอน นอกจากนทร  โรครห้ายตลางๆเชลน รตดสทดวง
จะเกตดกนับพวกเขาพรห้อมกนับโรคตาบอด โรควตกลจรตตและจตตใจยรุ ลงเหยตง นอกเหนสือจากโรคตาบอด



แลห้ว พระเจห้าจะทรงเอาความเจรตญรรุลงเรสืองทรุกอยลางไปจากพวกเขาและแทนทททมนันดห้วยการถยกกดขทท
ขลมเหง

พบญ 28:30-44 ทต่านจะหมทนี้นหญอิงคนหนถึที่งไวข้เปป็นภรรยา และชายอคืที่นจะเขข้าไปสมสภต่
กทบนาง ทต่านจะกต่อสรข้างเรคือน แตต่จะไมต่ไดข้อาศทยอยภต่ในนทนี้น ทต่านจะปลภกสวนองทต่น แตต่ทต่านจะไมต่ไดข้
เกป็บผลองทต่นนทนี้นเขข้ามา 31 คนจะฆต่าวทวของทต่านตต่อหนข้าตต่อตาทต่าน ทต่านจะมอิไดข้รทบประทานเนคืนี้อวทว
นทนี้น เขาจะมาแยต่งชอิงลาไปตต่อหนข้าตต่อตาทต่าน และเขาจะไมต่เอากลทบคคืนมาใหข้ทต่าน ฝภงแพะแกะของ
ทต่านจะตข้องเอาไปใหข้ศทตรภของทต่าน และจะไมต่มนใครชต่วยทต่านไดข้เลย 32 เขาจะเอาบทตรชายและบทตร
สาวของทต่านไปใหข้แกต่ประชาชาตอิอคืที่น สต่วนตาของทต่านจะมองดภและมคืดมทวลงดข้วยความอาลทย
อาวรณร์ตลอดเวลา อคานาจนคนี้ามคือของทต่านกป็ไมต่สามารถจะปข้องกทนไดข้ 33 ชนชาตอิทนที่ทต่านไมต่เคยรภข้จทก
มาแตต่กต่อนจะมารทบประทานพคืชผลแหต่งแผต่นดอินของทต่าน และกอินผลงานททนี้งปวงของทต่าน เขาจะ
บนบคทนี้นและเหยนยบยคที่าทต่านเสมอไป 34 ดทงนทนี้นภาพทนที่ทต่านเหป็นจถึงจะกระทคาใหข้ทต่านบข้าคลทที่งไป 
35 พระเยโฮวาหร์จะทรงเฆนที่ยนตนทต่านดข้วยฝนรข้ายทนที่หทวเขต่า และทนที่ขา ซถึที่งทต่านจะรทกษาใหข้หายไมต่ไดข้ 
เปป็นตทนี้งแตต่ฝต่าเทข้าจนถถึงกระหมต่อมของทต่าน 36 พระเยโฮวาหร์จะทรงนคาทต่าน และกษทตรอิยร์ผภข้ทนที่ทต่าน
แตต่งตทนี้งไวข้เหนคือทต่านนทนี้น ไปยทงประชาชาตอิซถึที่งทต่านและบรรพบทรทษของทต่านไมต่รภข้จทกมากต่อน ณ ทนที่นทนี้น
ทต่านจะปรนนอิบทตอิพระอคืที่นทนที่ทคาดข้วยไมข้และดข้วยหอิน 37 ทต่านจะเปป็นทนที่นต่าตกตะลถึง เปป็นคคาภาษอิต เปป็น
ทนที่คคาครหาทต่ามกลางชนชาตอิททนี้งปวงทนที่พระเยโฮวาหร์ทรงนคาทต่านไปนทนี้น 38 ทต่านจะตข้องเอาพคืชไป
หวต่านไวข้ในนามากและเกป็บผลเขข้ามาแตต่นข้อย เพราะตทตั๊กแตนจะกทดกอินเสนย 39 ทต่านจะปลภกและแตต่ง
ตข้นองทต่น แตต่ทต่านจะไมต่ไดข้ดคืที่มนคนี้าองทต่นหรคือเกป็บผลเขข้ามา เพราะตทวหนอนจะกอินมทนเสนย 40 ทต่านจะมน
ตข้นมะกอกเทศอยภต่ททที่วอาณาเขตของทต่าน แตต่ทต่านจะไมต่ไดข้นคนี้ามทนมาชโลมตทวทต่าน เพราะวต่าผล
มะกอกเทศของทต่านจะรต่วงหลต่นเสนย 41 ทต่านจะใหข้กคาเนอิดบทตรชายและบทตรสาว แตต่จะไมต่เปป็นของ
ทต่าน เพราะเขาจะตกไปเปป็นเชลย 42 ตข้นไมข้ททนี้งหลายของทต่านและผลจากพคืนี้นดอินของทต่านนทนี้น 
ตทตั๊กแตนจะถคือกรรมสอิทธอิธิ์ 43 คนตต่างดข้าวซถึที่งอยภต่ทต่ามกลางทต่าน จะสภงขถึนี้นไปเหนคือทต่านททกทนๆ และ
ทต่านจะตคที่าลงททกทนๆ 44 เขาจะใหข้ทต่านททนี้งหลายยคืมของของเขาไดข้ และทต่านจะไมต่มนใหข้เขายคืม เขาจะ
เปป็นหทว และทต่านจะเปป็นหาง

คทาสาปแชลงเพราะการไมลเชสืทอฟนังมทเกสือบไมลมททททสตรนสรุดเลย คยลหมนัรนของชายคนหนถึทงจะปรากฏ
วลาเปป็นคนทททไมลซสืทอสนัตยร การงานใดกป็ตามไมลวลาจะการปลยกเรสือนหรสือปลยกสวนองรุลนจะลห้มเหลว คน
อสืทนจะไดห้ประโยชนรจากมนัน แตลไมลใชลพวกเขา ไมลมทอะไรจะเปป็นไปดห้วยดทเลย คนอสืทนจะขโมยสนัตวร



ของพวกเขาไป ลยกๆของพวกเขาจะถยกจนับไปเปป็นเชลย พวกเขาจะถยกกดขททขลมเหงและถยกบดขยทร  
ความวตกลจรตตจะไลลตามพวกเขาไป

พระเจห้าจะทรงใชห้ฝทรห้ายมาททารห้ายขาของพวกเขาซถึทงจะไมลหาย พวกเขาจะพลายแพห้ในฐานะ
ชนชาตตหนถึทงในการสงครามและถยกบนังคนับใหห้ปรนนตบนัตตรยปเคารพในดตนแดนอสืทนๆ ชสืทอของ
อตสราเอลจะกลายเปป็นคทาภาษตตและเปป็นมรุกตลกทลามกลางประชาชาตตอสืทนๆ พสืชผลของพวกเขาจะ
ลห้มเหลวอยลางสตรนเชตง คนตลางชาตตจะปกครองเหนสือพวกเขาและพวกเขาจะรห้องขอและขอยสืมจาก
คนอสืทน

พบญ 28:45-48 ยอิที่งกวต่านทนี้นคคาสาปแชต่งททนี้งหมดนนนี้จะตามหาทต่าน และตามททนทต่าน
จนกวต่าทต่านจะถภกทคาลาย เพราะวต่าทต่านไมต่เชคืที่อฟทงพระสทรเสนยงของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน 
ทนที่จะรทกษาพระบทญญทตอิและกฎเกณฑร์ของพระองคร์ซถึที่งพระองคร์บทญชาทต่านไวข้ 46 สอิที่งเหลต่านนนี้จะเปป็น
หมายสคาคทญและการมหทศจรรยร์อยภต่เหนคือทต่าน และเหนคือเชคืนี้อสายของทต่านเปป็นนอิตยร์  47 เพราะทต่าน
มอิไดข้ปรนนอิบทตอิพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านดข้วยความรต่าเรอิงและใจยอินดน เพราะเหตทมนสอิที่งสารพทด
บรอิบภรณร์ 48 เพราะฉะนทนี้นทต่านจถึงตข้องปรนนอิบทตอิศทตรภของทต่าน ซถึที่งพระเยโฮวาหร์จะทรงใชข้มาตต่อสภข้
ทต่าน ดข้วยความหอิวและกระหาย เปลคือยกายและขทดสนททกอยต่าง และพระองคร์จะทรงวางแอกเหลป็ก
บนคอของทต่าน จนกวต่าพระองคร์จะทคาลายทต่านเสนยสอินี้น

พระเจห้าตรนัสชนัดเจนถถึงสาเหตรุของคทาสาปแชลงเหลลานทร  มนันทนัรงหมดจะไลลตามและตามทนันคน
อตสราเอลหากพวกเขาไมลยอมเชสืทอฟนัง “พระสรุรเสทยงของพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน ทททจะรนักษา
พระบนัญญนัตตและกฎเกณฑรของพระองครซถึทงพระองครบนัญชาทลานไวห้” พวกเขาจะกลายเปป็นเครสืทอง
เตสือนใจวลาคนอตสราเอลไมลยอมปรนนตบนัตตพระเจห้าของตน พวกเขาจถึงจะปรนนตบนัตตบรรดาศนัตรยของ
พวกเขาในความทรุกขรยากแรห้นแคห้นจนนทาไปสยลความพตนาศของตน

พบญ 28:49-57 พระเยโฮวาหร์จะทรงนคาประชาชาตอิหนถึที่งมาตต่อสภข้กทบทต่านจากทาง
ไกล จากทนที่สทดปลายแผต่นดอินโลก เรป็วเหมคือนนกออินทรนบอินมา เปป็นประชาชาตอิทนที่ทต่านไมต่รภข้จทกภาษา
ของเขา 50 เปป็นประชาชาตอิทนที่มนหนข้าตาดทรข้าย คคือผภข้ซถึที่งไมต่เคารพคนแกต่ และไมต่โปรดปรานคนหนทต่ม
สาว 51 และจะรทบประทานผลของฝภงสทตวร์ของทต่าน และพคืชผลจากพคืนี้นดอินของทต่าน จนทต่านจะถภก
ทคาลาย ททนี้งเขาจะไมต่เหลคือขข้าว นคนี้าองทต่นหรคือนคนี้ามทน ลภกวทว หรคือลภกแกะอต่อนไวข้ใหข้ทต่าน จนกวต่าเขาจะ
กระทคาใหข้ทต่านพอินาศ 52 เขาจะลข้อมทต่านไวข้ททกประตภเมคืองจนกคาแพงสภงและเขข้มแขป็งซถึที่งทต่านไวข้



วางใจนทนี้นพทงทลายลงททที่วแผต่นดอินของทต่าน คคือเขาจะลข้อมทต่านไวข้ททกประตภเมคืองททที่วแผต่นดอินของ
ทต่านซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านประทานแกต่ทต่าน 53 ทต่านจะตข้องรทบประทานผลแหต่งตทว
ของทต่านเปป็นอาหาร คคือเนคืนี้อบทตรชายและบทตรสาวของทต่าน ผภข้ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน
ประทานแกต่ทต่าน ในการลข้อมและในความททกขร์ลคาบากซถึที่งศทตรภของทต่านมาทคาใหข้ทต่านททนี้งหลายททกขร์
ลคาบากนทนี้น 54 ผภข้ชายสคารวยและสคาอางเหลคือเกอินในหมภต่พวกทต่านททนี้งหลาย ตาเขาจะชทที่วรข้ายตต่อพนที่
นข้องของตน ตต่อภรรยาทนที่อยภต่ในอข้อมอกของตนและตต่อลภกๆคนสทดทข้ายทนที่เหลคืออยภต่กทบตน 55 จนเขา
จะไมต่ยอมใหข้ใครกอินเนคืนี้อลภกของตนซถึที่งกคาลทงกอินอยภต่ เพราะไมต่มนอะไรเหลคือใหข้เขาอนกแลข้วในการลข้อม
และในความททกขร์ลคาบาก ซถึที่งศทตรภของทต่านมาทคาใหข้ทต่านททนี้งหลายททกขร์ลคาบากททกประตภเมคือง 56 ผภข้
หญอิงสคารวยและสคาอางเหลคือเกอินในหมภต่พวกทต่าน ซถึที่งไมต่เคยยต่างเทข้าลงทนที่พคืนี้นดอินเพราะเปป็นคน
สคาอางและสคารวยอยต่างนทนี้น ตาเขาจะชทที่วรข้ายตต่อสามนในอข้อมอกของเธอ และตต่อบทตรชายและบทตร
สาวของเธอ 57 ตต่อรกซถึที่งเพอิที่งออกมาจากหวต่างขาของเธอ และตต่อลภกแดงทนที่เพอิที่งคลอด เพราะวต่าเธอ
จะกอินเปป็นอาหารเงนยบๆเพราะขทดสนททกอยต่าง ในการถภกลข้อมและในความททกขร์ลคาบาก ซถึที่งศทตรภของ
ทต่านมาทคาใหข้ทต่านททนี้งหลายททกขร์ลคาบากททกประตภเมคือง

จรุดสนใจของคทาสาปแชลงนทรกลายเปป็นคทาพยากรณรทททมทเอกลนักษณร พระเจห้าตรนัสลลวงหนห้าวลาใน
ทททสรุดพระองครจะทรงนทาชนชาตตหนถึทงมาตลอสยห้พวกเขาเหมสือน “นกอตนทรทบตนมา เปป็นประชาชาตตททท
ทลานไมลรยห้จนักภาษาของเขา” ขห้อความทททตามมาใหห้รายละเอทยดวลาประชาชาตตนทร จะททาลายและททาใหห้
คนอตสราเอลพลายแพห้อยลางราบคาบ ตามประวนัตตศาสตรรแลห้ว ประชาชาตตทททมาจากแดนไกลซถึทงมา
พรห้อมกนับสนัญลนักษณรนกอตนทรทคสือ โรม พวกเขาพตชตตคนอตสราเอลในประมาณปท 63 กลอน ค.ศ. 
แมห้วลาบาบตโลนเรตทมพตชตตคนอตสราเอลไปแลห้วหลายครนัร งกลอนหนห้านนัรน แตลภาษาของพวกเขากป็ใกลห้
เคทยงมากกนับภาษาฮทบรยจนมนันเปป็นทททเขห้าใจไดห้ ภาษาละตตนเปป็นภาษาทททคนฮทบรยไมลเขห้าใจเลยจรตงๆ

ทททถยกฝนังอยยลในนทรคสือคทาพยากรณรเรสืทองของประทานทททเปป็นภาษาตลางๆในเวลาตลอมาและการททท
พระเจห้าจะทรงใชห้มนันเปป็นคทาเตสือนสรุดทห้ายถถึงคนอตสราเอลเกททยวกนับการพตพากษาทททจะมา ดย 1 โครตนธร
14:21-22 การพตพากษานนัรนสทาเรป็จจรตงในทททสรุดเมสืทอตตตนัสปตดลห้อม ตทแตกและททาลายกรรุงเยรยซาเลป็มใน
ปท ค.ศ. 70 เมสืทอเขาลงมสือเสรป็จแลห้ว ไมลมทหตนสนักกห้อนเดทยวถยกเหลสือใหห้ซห้อนทนับกนันในกรรุงเยรยซาเลป็ม 
การพตพากษาทททเสรป็จสมบยรณรเกตดขถึรนตามมาหลนังจากนนัรนไมลนานเมสืทอพวกยตวถยกกวาดตห้อนออกไป
จากแผลนดตนนนัรนจนหมด โดยไมลไดห้กลนับมาเปป็นจทานวนใดๆเลยจนกระทนั ทงศตวรรษทททยททสตบ



พบญ 28:58-62 ถข้าทต่านททนี้งหลายไมต่ระวทงทนที่จะกระทคาตามถข้อยคคาททนี้งสอินี้นของพระ
ราชบทญญทตอิซถึที่งเขนยนไวข้ในหนทงสคือมข้วนนนนี้ ทนที่จะใหข้ยคาเกรงพระนามทนที่ทรงสงต่าราศนและทนที่นต่าสะพถึง
กลทวนนนี้ คคือพระนามพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน 59 แลข้วพระเยโฮวาหร์จะทรงนคามาสภต่ทต่านและ
เชคืนี้อสายของทต่านดข้วยภทยพอิบทตอิอยต่างผอิดธรรมดา ภทยพอิบทตอิรข้ายแรงและชข้านาน และความเจป็บไขข้
ตต่างๆทนที่รข้ายแรงและชข้านาน 60 ยอิที่งกวต่านทนี้นพระองคร์จะทรงนคาโรคททนี้งหลายแหต่งอนยอิปตร์ ซถึที่งทต่านกลทว
นทนี้นมาสภต่ทต่าน และมทนจะตอิดพทนทต่านอย ภต่ 61 เชต่นเดนยวกทนโรคททกอยต่างและภทยพอิบทตอิททกอยต่าง ซถึที่งมอิไดข้
ระบทไวข้ในหนทงสคือพระราชบทญญทตอินนนี้ พระเยโฮวาหร์จะทรงนคามายทงทต่าน จนกวต่าทต่านททนี้งหลายจะถภก
ทคาลาย 62 ซถึที่งพวกทต่านททนี้งหลายมนมากอยต่างดวงดาวในทข้องฟข้านทนี้น ทต่านกป็จะเหลคือแตต่จคานวนนข้อย 
เพราะวต่าทต่านไมต่เชคืที่อฟทงพระสทรเสนยงของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน

เงสืทอนไขทททชนัดเจนสทาหรนับการพตพากษาและคทาสาปแชลงอนันรห้ายแรงเชลนนนัรนกป็เรทยบงลายพอๆ
กนับทททมนันลถึกซถึร ง นนัทนคสือ การไมลเชสืทอฟนังพระเจห้าและการขาดซถึทงความยทาเกรงพระเจห้า ความไมลเคารพ
ดนังกลลาวจะนทาไปสยลการพตพากษาอนันนลากลนัว โดยรวมถถึงโรคทรุกชนตดทททเปป็นไปไดห้ดห้วย คนอตสราเอล
จะเหลสือจทานวนนห้อยขณะทททพวกเขาครนัร งหนถึทงเคยมทจทานวนมากเหมสือนดาวในทห้องฟห้า อทกครนัร งททท
เหตรุผลนนัรนงลายนตดเดทยว นนัทนคสือ ถห้าพวกเขาไมลยอมเชสืทอฟนังพระสรุรเสทยงขององครพระผยห้เปป็นเจห้า
พระเจห้าของพวกเขา

พบญ 28:63-68 และตต่อมาซถึที่งพระเยโฮวาหร์พอพระททยทนที่จะทรงกระทคาดนตต่อทต่าน
และอคานวยพระพรใหข้ทต่านทวนมากขถึนี้นนทนี้น พระเยโฮวาหร์กป็จะทรงพอพระททยทนที่จะทรงทคาใหข้ทต่าน
พอินาศและทคาลายทต่านเสนยเชต่นเดนยวกทน ทต่านจะตข้องถภกเดป็ดทอินี้งไปเสนยจากแผต่นดอินซถึที่งทต่านกคาลทงจะ
เขข้าไปยถึดครองนทนี้น 64 และพระเยโฮวาหร์จะทรงกระทคาใหข้ทต่านททนี้งหลายกระจทดกระจายไป
ทต่ามกลางชนชาตอิททนี้งหลาย ตทนี้งแตต่ทนที่สทดปลายโลกขข้างนนนี้ไปถถึงขข้างโนข้น ณ ทนที่นทนี้นทต่านจะปรนนอิบทตอิ
พระอคืที่นๆ ซถึที่งทต่านและบรรพบทรทษของทต่านไมต่รภข้จทกคคือ พระซถึที่งทคาดข้วยไมข้และศอิลา 65 เมคืที่อทต่านอยภต่
ทต่ามกลางประชาชาตอิตต่างๆนทนี้น ทต่านจะไมต่พบความสบายเลย ฝต่าเทข้าของทต่านจะไมต่มนทนที่หยทดพทก เพ
ราะพระเยโฮวาหร์จะประทานใหข้ทต่านมนจอิตใจทนที่หวาดหวทที่น มนตาทนที่มคืดมทวลงและมนชนวอิตทนที่คต่อยๆวอด
ลง 66 และชนวอิตของทต่านกป็จะแขวนอยภต่ขข้างหนข้าทต่านอยต่างสงสทย ทต่านจะครทที่นครข้ามอยภต่ททนี้งกลางวทน
และกลางคคืน ไมต่มนความแนต่ใจในชนวอิตของทต่านเลย 67 ในเวลาเชข้าทต่านจะกลต่าววต่า `ถข้าเปป็นเวลาเยป็น
กป็จะดน' และในเวลาเยป็นทต่านจะกลต่าววต่า `ถข้าเปป็นเวลาเชข้ากป็จะดน' เพราะความครทที่นครข้ามซถึที่งมนอยภต่ใน
จอิตใจทต่านนทนี้น และเพราะสอิที่งทนที่ตาทต่านจะเหป็น 68 และพระเยโฮวาหร์จะนคาทต่านกลทบมาทางเรคือถถึง



อนยอิปตร์ เปป็นการเดอินทางซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้กลต่าววต่า ทต่านจะไมต่พบเหป็นอนกเลย ณ ทนที่นทที่นทต่านจะตข้อง
มอบตทวขายใหข้ศทตรภเปป็นทาสชายและทาสหญอิง แตต่จะไมต่มนผภข้ใดซคืนี้อทต่าน"

การกระจนัดกระจายไปทนั ทวโลกในทห้ายทททสรุดถยกพยากรณรไวห้ พวกเขาจะถยกททาใหห้
กระจนัดกระจายไป “ตนัรงแตลทททสรุดปลายโลกขห้างนทร ไปถถึงขห้างโนห้น” แมห้ในทททนนั ทนพวกเขากป็จะถยกขลมเหง
และถยกเหยทยบยททา เมสืทอเรามองภาพรวมประวนัตตศาสตรรแบบสนัรนๆ เรากป็จะเหป็นวลามนันเปป็นจรตง 
ประวนัตตศาสตรรของการกระจนัดกระจายไปของพวกยตวตลอดหลายศตวรรษมทแตลเรสืทองความทรุกขร
โศกไมลจบสตรน เหตรุผลนนัรนกป็ทนัรงเรทยบงลายและลถึกซถึร ง พวกเขาเพตกเฉยและไมลเชสืทอฟนังพระวจนะททททรง
เปตดเผยแลห้วของพระองคร

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 29: ในบทททที่ 30 พระเจห้าตรนัสซลขึ้าเรสืที่องพนันธสนัญญาแหล่งแผล่น
ดตินนนัขึ้น ในบทททที่ 29 รากฐานฝล่ายวติญญาณของมนันถถูกวางลง ประเดป็นพสืขึ้นฐานคสือเรสืที่องการเชสืที่อฟนัง
เหมสือนเดติม

พบญ 29:1-9 ตต่อไปนนนี้เปป็นถข้อยคคาในพทนธสทญญาซถึที่งพระเยโฮวาหร์ทรงบทญชา
โมเสสใหข้กระทคากทบคนออิสราเอลในแผต่นดอินโมอทบ นอกเหนคือพทนธสทญญาซถึที่งพระองคร์ทรงกระทคา
กทบพวกเขาทนที่โฮเรบ 2 โมเสสเรนยกบรรดาคนออิสราเอลมาและกลต่าวแกต่เขาวต่า "ทต่านททนี้งหลายไดข้เหป็น
ททกสอิที่งซถึที่งพระเยโฮวาหร์ทรงกระทคาตต่อหนข้าตต่อตาของทต่านในแผต่นดอินอนยอิปตร์ ตต่อฟาโรหร์และตต่อ
บรรดาขข้าราชบรอิพารของทต่าน และตต่อประเทศของทต่านททนี้งสอินี้น 3 ททนี้งการทดลองใหญต่ซถึที่งนทยนร์ตา
ของทต่านไดข้เหป็น ททนี้งหมายสคาคทญและการอทศจรรยร์ยอิที่งใหญต่เหลต่านทนี้น 4 แตต่จนกระททที่งวทนนนนี้พระเยโฮ
วาหร์มอิไดข้ประทานจอิตใจทนที่เขข้าใจ ตาทนที่มองเหป็นไดข้ และหภทนที่ยอินไดข้ใหข้แกต่ทต่าน 5 `เราไดข้นคาเจข้าอยภต่ในถอิที่น
ททรกทนดารสนที่สอิบปน เสคืนี้อผข้าของเจข้ามอิไดข้ขาดวอิที่นไปจากเจข้า และรองเทข้ามอิไดข้ขาดหลทดไปจากเทข้าของ
เจข้า 6 เจข้าททนี้งหลายมอิไดข้รทบประทานขนมปทง เจข้ามอิไดข้ดคืที่มนคนี้าองทต่นหรคือสทรา เพคืที่อเจข้าจะไดข้รภข้วต่า เราเปป็น
พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเจข้า' 7 และเมคืที่อทต่านมาถถึงทนที่นนนี้ สอิโหนกษทตรอิยร์เมคืองเฮชโบน และโอก
กษทตรอิยร์เมคืองบาชาน ออกมาทคาสงครามกทบเรา แตต่เราททนี้งหลายกป็ไดข้กระทคาใหข้เขาพต่ายแพข้ไป 8 เรา
รอิบแผต่นดอินของเขาและมอบใหข้เปป็นมรดกแกต่คนรภเบน คนกาด และคนครถึที่งตระกภลมนทสเสหร์ 
9 เพราะฉะนทนี้นจงระวทงทนที่จะกระทคาตามถข้อยคคาแหต่งพทนธสทญญานนนี้ เพคืที่อทต่านททนี้งหลายจะจคาเรอิญใน
บรรดากอิจการซถึที่งทต่านกระทคา



หลนังจากเสรป็จสตรนรายการคทาสาปแชลงตลางๆอนันนลากลนัวในบททททแลห้ว โมเสสกป็เลลายห้อนสนัรนๆ
ถถึงทรุกสตทงทททองครพระผยห้เปป็นเจห้าไดห้ทรงกระททาตลอหนห้าตลอตาพวกเขามาตลอดสททสตบปทนทร  พวกเขาไดห้
เหป็นบรรดาการอนัศจรรยรอนันทรงฤทธตธ ของพระองคร แมห้กระนนัรน พวกเขากป็ไมลมทใจทททจะเขห้าใจวลา
พระองครไดห้ทรงททาอะไรไปแลห้ว และไมลมท “ตาทททมองเหป็นไดห้ และหยทททยตนไดห้จนกระทนั ทงวนันนทร ” 
โมเสสทราบดทถถึงความแขป็งกระดห้างฝลายวตญญาณของประชาชนของเขา

เสทยงพยดเปลททยนเปป็นพระสรุรเสทยงของพระเจห้าในขห้อ 5 พระองครทรงเตสือนความจทาพวกเขา
วลาในชลวงเวลาสททสตบปทเสสืรอผห้าของพวกเขาไมลไดห้ขาดวตทนและรองเทห้าของพวกเขามตไดห้สถึก พระองคร
ไดห้ทรงเลทรยงดยพวกเขา พระองครไดห้ประทานชนัยชนะในการสยห้รบแกลพวกเขา พระเจห้าจถึงทรงหนรุนใจ
พวกเขาวลา “เพราะฉะนนัรนจงระวนังทททจะกระททาตามถห้อยคทาแหลงพนันธสนัญญานทร  เพสืทอทลานทนัรงหลายจะ
จทาเรตญในบรรดากตจการซถึทงทลานกระททา” พวกเขาก ทาลนังจะเขห้าไปยถึดครองแผลนดตนนนัรนซถึทงพระเจห้าไดห้
ทรงสนัญญาไวห้เปป็นกรรมสตทธตธ แลห้ว

บางทลานจถึงเรทยกขห้อความตลอไปนทรวลาเปป็นพนันธสนัญญาปาเลสไตนร (Palestinian Covenant) 
อยลางไรกป็ตาม คทาวลา Palestine หรสือ Palestinian กป็เปป็นคทาศนัพทรของโรมซถึทงไมลไดห้ถยกนทามาใชห้จน
กระทนั ทงหลนังปท ค.ศ. 100 โดยพวกโรม ดนังนนัรนมนันจถึงไมลใชลคทาศนัพทรในพระคนัมภทรร คทาทททถยกตห้อง
มากกวลาคสือ พนันธสนัญญาแหลงแผลนดตนนนัรน

พบญ 29:10-18 ในวทนนนนี้ทต่านททนี้งหลายททกคนยคืนอยภต่ตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่าน คคือบรรดาผภข้หทวหนข้าตระกภลททนี้งหลาย พวกผภข้ใหญต่ของทต่าน และเจข้าหนข้าทนที่ของ
ทต่าน บรรดาผภข้ชายของออิสราเอล 11 เดป็กๆของทต่าน ภรรยาของทต่าน และคนตต่างดข้าวทนที่อยภต่ในคต่าย
ของทต่าน ททนี้งคนทนที่ตทดฟคืนใหข้ทต่าน และคนทนที่ตทกนคนี้าใหข้ทต่าน 12 เพคืที่อทต่านจะไดข้เขข้ามาในพทนธสทญญา
แหต่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน คคือในพทนธสทญญาทนที่ปฏอิญาณไวข้ ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของ
ทต่านทรงกระทคากทบทต่านในวทนนนนี้ 13 เพคืที่อพระองคร์จะทรงแตต่งตทนี้งทต่านททนี้งหลายในวทนนนนี้ใหข้เปป็น
ประชาชนของพระองคร์ และเพคืที่อพระองคร์จะเปป็นพระเจข้าของทต่าน ดทงทนที่พระองคร์ทรงตรทสกทบทต่าน
นทนี้น และดทงทนที่พระองคร์ทรงปฏอิญาณกทบบรรพบทรทษของทต่าน คคือกทบอทบราฮทม กทบออิสอทคและกทบยา
โคบ 14 ขข้าพเจข้ามอิไดข้กระทคาพทนธสทญญากทบคคาปฏอิญาณนนนี้กทบทต่านเทต่านทนี้น 15 แตต่กทบผภข้ทนที่ยคืนอยภต่กทบ
เราททนี้งหลายในวทนนนนี้ ตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเรา และกทบผภข้ทนที่ไมต่ไดข้อยภต่ทนที่นนที่กทบเราใน
วทนนนนี้ 16 (ทต่านทราบอยภต่แลข้ววต่า เราอาศทยอยภต่ในแผต่นดอินอนยอิปตร์อยต่างไร และเราททนี้งหลายไดข้ผต่าน
ทต่ามกลางประชาชาตอิ ซถึที่งทต่านททนี้งหลายผต่านพข้นอยต่างไร 17 ทต่านททนี้งหลายไดข้เหป็นสอิที่งทนที่นต่า



สะออิดสะเอนยนของเขาททนี้งหลายแลข้ว คคือเหป็นรภปเคารพทนที่ทคาดข้วยไมข้ ดข้วยหอิน และดข้วยเงอินและทอง 
ซถึที่งอยภต่ทต่ามกลางเขาททนี้งหลาย) 18 จงระวทงใหข้ดน เกรงวต่าจะมนชายหรคือหญอิงคนใด หรคือครอบครทวใด 
หรคือตระกภลใด ซถึที่งในวทนนนนี้จอิตใจของเขาหทนไปจากพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเราไปปรนนอิบทตอิพระ
ของประชาชาตอิเหลต่านทนี้น เกรงวต่าทต่ามกลางทต่านจะมนรากซถึที่งเกอิดเปป็นดนหมนและบอระเพป็ด

ลทาดนับความคตดแบบตลอเนสืทองถยกกลลาวตลอไป มนันเรตทมตห้นในขห้อกลอนหนห้าพรห้อมกนับคทากทาชนับ
ใหห้เชสืทอฟนังพระวจนะของพระเจห้า (ตนัรงแตลลยกหลานของพวกเขาไปจนถถึงคนรนับใชห้ตลางดห้าวทททอยยล
ทลามกลางพวกเขา) เพสืที่อพวกเขาจะไดห้รนักษาสลวนของตนในพนันธสนัญญานนัรนทททพระเจห้าก ทาลนังกระททา
กนับพวกเขา เพสืที่อพระเจห้าจะไดห้ทรงสถาปนาสลวนของพระองครในพนันธสนัญญานนัรนกนับพวกเขาและ
คนเหลลานนัรนทททจะบนังเกตดมาภายหลนัง ความคตดนทรบรรลรุถถึงจรุดสยงสรุดในขห้อ 18 เกรงวล่าจะมทผยห้ใดหนันไป
เสทยจากพระเยโฮวาหรพระเจห้าไปปรนนตบนัตตพระอสืทน และเกรงวล่าจะมท “รากซถึทงเกตดเปป็นดทหมทและบอ
ระเพป็ด” วลทหลนังนทร  (ซถึทงถยกยกคทาพยดในฮทบรย 12:15) เปป็นคทาเปรทยบทททหมายถถึงความขมขสืทนและพตษ
รห้าย ความหมายโดยรวมกป็คสือ การเชสืทอฟนังพระวจนะของพระเจห้าเพสืที่อททที่วล่าพนันธสนัญญาแหลงแผลนดตน
นนัรนจะไดห้ถยกททาใหห้มนั ทนคงอยลางเตป็มททท เกรงวลาผยห้ใดจะหนันเหไปจากพระเจห้า และเกรงวลาจะเกตดความ
ขมขสืทนเพราะคทาสาปแชลงตลางๆของพระองคร

พบญ 29:19-28 และตต่อมาเมคืที่อคนนทนี้นไดข้ยอินถข้อยคคาแหต่งคคาสาปแชต่งนนนี้ จะนถึกอวยพร
ตทวเองในใจวต่า `แมข้ขข้าจะเดอินดข้วยความดคืนี้อดถึงตามใจของขข้า ขข้ากป็จะเปป็นสทข ไมต่วต่าจะเอาการเมา
เหลข้าซข้อนความกระหายนคนี้า' 20 พระเยโฮวาหร์จะมอิไดข้ทรงใหข้อภทยแกต่คนนทนี้น แตต่พระพอิโรธของพระ
เยโฮวาหร์และความหวงแหนของพระองคร์จะพลทต่งขถึนี้นตต่อชายคนนทนี้น และคคาสาปแชต่งททนี้งสอินี้นซถึที่ง
เขนยนไวข้ในหนทงสคือมข้วนนนนี้จะตกอยภต่เหนคือเขา และพระเยโฮวาหร์จะทรงลบชคืที่อของเขาเสนยจากใตข้
ฟข้า 21 แลข้วพระเยโฮวาหร์จะทรงแยกเขาออกจากตระกภลคนออิสราเอลททนี้งปวงใหข้ประสบหายนะ
ตามคคาสาปแชต่งททนี้งสอินี้นของพทนธสทญญา ซถึที่งจารถึกไวข้ในหนทงสคือพระราชบทญญทตอินนนี้ 22 และคนชทที่ว
อายทตต่อมาคคือลภกหลานซถึที่งเกอิดมาภายหลทงทต่าน และชนตต่างดข้าวซถึที่งมาจากแผต่นดอินทนที่อยภต่หต่างไกล จะ
กลต่าวเมคืที่อเขาเหป็นภทยพอิบทตอิตต่างๆของแผต่นดอินนทนี้นและโรคภทยซถึที่งพระเยโฮวาหร์ทรงบทนดาลใหข้เปป็น 23
คคือแผต่นดอินททนี้งหมดเปป็นกคามะถทนและเปป็นเกลคือ และถภกเผาไฟ ไมต่มนใครปลภกหวต่าน และไมต่มนอะไร
งอกขถึนี้น เปป็นทนที่ทนที่หญข้าไมต่งอก เปป็นการทนที่ถภกควคที่าอยต่างโสโดมและโกโมราหร์ เมคืองอทดมาหร์ เมคืองเศโบ
ออิม ซถึที่งพระเยโฮวาหร์ทรงควคที่าดข้วยความกรอินี้วและพระพอิโรธ 24 เออ ประชาชาตอิททนี้งหลายจะกลต่าววต่า
`ทคาไมพระเยโฮวาหร์ทรงกระทคาเชต่นนนนี้แกต่แผต่นดอินนนนี้ พระพอิโรธมากมายเชต่นนนนี้หมายความวต่ากระไร'



25 แลข้วคนจะพภดกทนวต่า `เพราะเขาทอดทอินี้งพทนธสทญญาของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของบรรพบทรทษ
ของเขา ซถึที่งพระองคร์ทรงกระทคาไวข้กทบเขาเมคืที่อพระองคร์ทรงพาเขาออกจากแผต่นดอินอนยอิปตร์ 26 ไป
ปรนนอิบทตอินมทสการพระอคืที่น เปป็นพระซถึที่งเขาไมต่เคยรภข้จทก และซถึที่งพระองคร์มอิไดข้ประทานแกต่
เขา 27 เพราะฉะนทนี้นพระพอิโรธของพระเยโฮวาหร์จถึงพลทต่งขถึนี้นตต่อแผต่นดอินนนนี้ นคาเอาบรรดาคคาสาป
แชต่งซถึที่งจารถึกไวข้ในหนทงสคือนนนี้มาถถึง 28 และพระเยโฮวาหร์จถึงทรงถอนรากเขาเสนยจากแผต่นดอินดข้วย
ความกรอินี้ว พระพอิโรธและความเดคือดดาลอทนมากมาย และทอินี้งเขาไปในอนกแผต่นดอินหนถึที่ง ดทงทนที่เปป็น
อยภต่วทนนนนี้'

คทาสาปแชลงเหลลานนัรนซถึทงถยกกลลาวลลวงหนห้าในบททททแลห้วกป็ถยกเลลาซทร าแบบสนัรนๆในระดนับบรุคคล
หากชาวอตสราเอลคนใดหลอกตนัวเองโดยความสงบสรุขและความเจรตญในขณะนนัรนจนแสวงหา
ประโยชนรใสลตนัวพรห้อมกนับการเมาเหลห้า “พระเยโฮวาหรจะมตไดห้ทรงใหห้อภนัยแกลคนนนัรน” คทาสาปแชลง
ทนัรงปวงทททถยกกลลาวลลวงหนห้าแลห้วจะตกลงบนเขา ประเดป็นสทาคนัญกวลากป็คสือวลา เพสืทอทททวลาคนรรุลนตลอไปททท
จะมาจะสนัตยรซสืทอตลอพระเจห้าของตน อทกทางเลสือกหนถึทงกป็คสือ คทาสาปแชลงเหลลานนัรนซถึทงถยกกลลาวลลวง
หนห้าไวห้แลห้ว เมสืทอเกตดขถึรนตามนนัรน พระเจห้ากป็ตรนัสลลวงหนห้าวลาชนตลางชาตตทนัรงหลายในวนันนนัรนจะออก
ความเหป็นวลาคนอตสราเอลไดห้ “ทอดทตรงพนันธสนัญญาของพระเยโฮวาหรพระเจห้าของบรรพบรุรรุษของ
เขา” พระพตโรธของพระเจห้าจถึงพลรุลงขถึรนตลอแผลนดตนของพวกเขาและพระองครทรงถอนรากพวกเขา
เสทยจากแผลนดตนนนัรนดห้วยความเดสือดดาลใหญลยตทง

พบญ 29:29 สอิที่งลนนี้ลทบททนี้งปวงเปป็นของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเราททนี้งหลาย แตต่
สอิที่งทรงสคาแดงนทนี้นเปป็นของเราททนี้งหลาย และของลภกหลานของเราเปป็นนอิตยร์ เพคืที่อเราจะกระทคาตาม
ถข้อยคคาททนี้งสอินี้นของพระราชบทญญทตอินนนี้"

แมห้วลาขห้อความนทรมนักถยกยกไปแบบนอกบรตบทบลอยๆ แตลความหมายตามบรตบทแลห้วกป็คสือวลา 
แนลททเดทยวมทสตทงลทรลนับหลายอยลางทททพระเจห้ายนังไมลไดห้เปตดเผย อยลางไรกป็ตาม ตรงนทรพระองครทรงเปตดเผย
ชนัดเจนแกลคนอตสราเอลถถึงพระประสงครของพระองครและพระวจนะของพระองครในพนันธสนัญญา
แหลงแผลนดตนนนัรนเสมอไปเปป็นนตตยร พวกเขาจถึงถยกก ทาชนับใหห้ “กระททาตามถห้อยคทาทนัรงสตรนของพระราช
บนัญญนัตตนทร ”

*****



ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 30: พนันธสนัญญาแหล่งแผล่นดตินนนัขึ้นถถูกนลาเสนอในททที่นทขึ้ บทนทขึ้
แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) ทรงสนัญญาเรสืที่องพระเมตตาสลาหรนับคนเหลล่านนัขึ้นททที่กลนับใจใหมล่และเชสืที่อฟนังใน
ขห้อ 1-10; (2) พระบนัญชาขนัขึ้นพสืขึ้นฐานของพระเจห้าปรากฏชนัดเจนในขห้อ 11-14 และ (3) เรสืที่องชทวติต
และความตายถถูกตนัขึ้งไวห้ตล่อหนห้าพวกเขาในขห้อ 15-20

พบญ 30:1-5 "ตต่อมาเมคืที่อบรรดาเหตทการณร์เหลต่านนนี้ คคือพระพรและคคาสาปแชต่งซถึที่ง
ขข้าพเจข้ากลต่าวไวข้ตต่อหนข้าทต่านมาถถึงทต่านททนี้งหลายแลข้ว และทต่านททนี้งหลายระลถึกขถึนี้นไดข้ในเมคืที่อทต่านททนี้ง
หลายอยภต่ทต่ามกลางบรรดาประชาชาตอิ ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านทรงขทบไลต่ทต่านไป
นทนี้น 2 และทต่านกป็หทนกลทบมาหาพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ททนี้งตทวทต่านและลภกหลานของทต่าน 
และเชคืที่อฟทงพระสทรเสนยงของพระองคร์ในททกสอิที่งททกอยต่างซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้บทญชาทต่านในวทนนนนี้ดข้วย
สทดจอิตสทดใจของทต่าน 3 แลข้วพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านททนี้งหลายจะทรงใหข้ทต่านคคืนสภต่สภาพเดอิม
และทรงพระกรทณาตต่อทต่าน และจะรวบรวมพวกทต่านททนี้งหลายอนกจากชนชาตอิททนี้งหลายซถึที่งพระเย
โฮวาหร์พระเจข้าของทต่านทรงใหข้ทต่านททนี้งหลายกระจายไปอยภต่นทนี้น 4 ถข้ามนคนของทต่านทนที่ถภกขทบไลต่ไป
อยภต่สทดทข้ายปลายสวรรคร์ จากทนที่นทที่นพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านจะทรงรวบรวมทต่านใหข้มา จากทนที่
นทที่นพระองคร์จะทรงนคาทต่านกลทบ 5 และพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านจะนคาทต่านเขข้ามาในแผต่นดอิน 
ซถึที่งบรรพบทรทษของทต่านยถึดครองเพคืที่อทต่านจะไดข้ยถึดครอง และพระองคร์จะทรงกระทคาดนแกต่ทต่าน และ
ทวนมากขถึนี้นยอิที่งกวต่าบรรพบทรทษของทต่าน

หลนังจากไดห้ตนัรงพระพรและคทาสาปแชลงตลางๆทททเกททยวขห้องกนับพนันธสนัญญาแหลงแผลนดตนนนัรน
แลห้ว พระเจห้ากป็ตรนัสเปป็นคทาพยากรณรอยลางชนัดเจนวลาคนอตสราเอลจะตกอยยลภายใตห้คทาสาปแชลงเหลลา
นนัรนและถยกกระจนัดกระจายไปจากแผลนดตนของตน ประวนัตตศาสตรรแสดงใหห้เหป็นอยลางชนัดเจนแลห้ววลา
มนันเปป็นตามทททตรนัสจรตงๆ

อยลางไรกป็ตาม เมสืทอวนันนนัรนมาถถึง ถห้าคนอตสราเอลทททกระจนัดกระจายไปนนัรนจะ (1) ระลถึกถถึง
พระเจห้าของตน (2) “และทลานกป็หนันกลนับมาหาพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน” และ (3) “เชสืทอฟนัง
พระสรุรเสทยงของพระองคร...ดห้วยสรุดจตตสรุดใจของทลาน” เมสืทอนนัรนพระเจห้ากป็จะทรงใหห้พวกเขากลนับ
จากการเปป็นเชลยและทรงมทพระกรรุณาตลอพวกเขา พวกเขาจะถยกรวบรวมจากประชาชาตตเหลลานนัรน
ทททพวกเขาไดห้กระจนัดกระจายเขห้าไปอยย ล พวกเขาจะถยกพากลนับมาจากทททสรุดปลายแผลนดตนโลกเขห้ามา
อยยลในแผลนดตนนนัรนเพสืทอครอบครองมนันเปป็นกรรมสตทธตธ  จากนนัรนพระเจห้ากป็ทรงสนัญญาวลาจะอวยพร
พวกเขาในทททแหลงนนัรน



เราควรระลถึกวลาการกลนับคสืนสยลแผลนดตนนนัรนของพวกยตวในศตวรรษทททยททสตบเปป็นเพทยงภาพเงา
ลลวงหนห้าของการกลนับคสืนทททมทคทาพยากรณรไวห้นทร  พวกยตวทททกลนับมาในชลวงทศวรรษหลนังๆนทรสลวนใหญล
กป็กลนับมาโดยมทใจไมลเชสืทอและสลวนมากกป็ไมลใชลแมห้แตลคนทททเครลงครนัดในศาสนายตว แนลนอนวลาขณะนทร
พวกเขาไมลไดห้เชสืทอฟนังอยลางสรุดจตตสรุดใจ สตทงทททถยกพยากรณรไวห้ตรงนทรคสือ การรวบรวมกลนับมาแบบมท
ความเชสืที่อซถึทงจะเกตดขถึรนในชลวงวนันแหลงองครพระผยห้เปป็นเจห้าซถึทงยนังมาไมลถถึง

พบญ 30:6-10 แลข้วพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านจะทรงตทดใจของทต่าน และใจ
ของเชคืนี้อสายของทต่าน เพคืที่อทต่านจะไดข้รทกพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านดข้วยสทดจอิตสทดใจของทต่าน 
เพคืที่อทต่านททนี้งหลายจะมนชนวอิตอยภต่ไดข้ 7 และพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านจะทรงใหข้คคาสาปแชต่งเหลต่า
นนนี้ตกอยภต่บนขข้าศถึกและผภข้ทนที่เกลนยดชทงทต่าน คคือผภข้ขต่มเหงทต่านททนี้งหลาย 8 และทต่านททนี้งหลายจะเชคืที่อฟทง
พระสทรเสนยงของพระเยโฮวาหร์อนก และกระทคาตามพระบทญญทตอิททนี้งสอินี้นของพระองคร์ ซถึที่งขข้าพเจข้า
บทญชาทต่านททนี้งหลายในวทนนนนี้ 9 พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านจะทรงกระทคาใหข้ทต่านจคาเรอิญมทที่งคทที่ง
อยต่างยอิที่งในบรรดากอิจการทนที่มคือทต่านกระทคา ในผลแหต่งตทวของทต่าน และในผลแหต่งฝภงสทตวร์ของทต่าน 
และในผลแหต่งพคืนี้นดอินของทต่าน เพราะพระเยโฮวาหร์จะทรงปลคืนี้มปนตอิทนที่จะใหข้ทต่านจคาเรอิญมทที่งคทที่งอนก ดทง
ทนที่พระองคร์ทรงปลคืนี้มปนตอิในบรรพบทรทษของทต่าน 10 ถข้าทต่านเชคืที่อฟทงพระสทรเสนยงแหต่งพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่าน โดยรทกษาพระบทญญทตอิและกฎเกณฑร์ของพระองคร์ ซถึที่งจารถึกไวข้ในหนทงสคือของ
พระราชบทญญทตอินนนี้ ถข้าทต่านททนี้งหลายหทนกลทบมาหาพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านดข้วยสทดจอิตสทดใจ
ของทต่าน

ขอบเขตเวลาทททแสดงถถึงคทาพยากรณรกป็ปรากฏชนัดเจน ในวนันขององครพระผยห้เปป็นเจห้า พระเจห้า
จะทรงใหห้ใจของพวกเขาและของลยกหลานของพวกเขาเขห้าสรุหนนัต นนั ทนคสือ พระองครจะทรงททาใหห้
พวกเขามทใจอลอนลงและแยกตนัรงไวห้แดลพระเจห้า ดนังนนัรนในวนันนนัรนพวกเขาจะ “รนักพระเยโฮวาหร
พระเจห้าของทลานดห้วยสรุดจตตสรุดใจของทลาน” คทาสาปแชลงทนัรงหมดทททจะตกแกลพวกเขากป็จะตกแกล
บรรดาศนัตรยของพวกเขา ในวนันนนัรน คนอตสราเอลจะเชสืทอฟนังพระสรุรเสทยงขององครพระผยห้เปป็นเจห้า
พระเจห้าของพวกเขาอยลางเตป็มททท แลห้วพระองครกป็จะทรงททาใหห้พวกเขาจทาเรตญในทรุกดห้านทททคนจะคตด
ไดห้ ในวนันนนัรน พระเจห้าจะทรงปลสืรมปทตตในตนัวพวกเขาเหมสือนกนับทททพระองครทรงปลสืรมปทตตในตนัว
บรรพบรุรรุษของพวกเขา นนั ทนคสือ อนับราฮนัม อตสอนัค ยาโคบ โยเซฟ ฯลฯ เหป็นไดห้ชนัดวลานนัทนยนังมาไมลถถึง
และยนังไมลสทาเรป็จจรตงจนกระทนั ทงวนันนทร  อยลางไรกป็ตาม มนันจะสทาเรป็จจรตงในทททสรุดในการครองราชยรใน



ยรุคพนันปทของพระครตสตรหลนังจากการเสดป็จกลนับมาของพระองคร อทกครนัร งททททนัรงหมดนทรมทเงสืทอนไขอยยลบน
การเชสืทอฟนังพระเยโฮวาหรพระเจห้าและพระวจนะทททมทเขทยนไวห้แลห้วของพระองครอยลางสรุดจตตสรุดใจ

พบญ 30:11-14 เพราะวต่าพระบทญญทตอิซถึที่งขข้าพเจข้าบทญชาทต่านในวทนนนนี้ ไมต่ไดข้ปอิดบทงไวข้
จากทต่าน และไมต่หต่างเหอินเกอินไปดข้วย 12 มอิใชต่พระบทญญทตอินทนี้นอยภต่บนสวรรคร์แลข้วทต่านจะกลต่าววต่า 
`ใครจะแทนเราขถึนี้นไปบนสวรรคร์และนคามาใหข้เรา และกระทคาใหข้เราไดข้ฟทงและประพฤตอิตาม' 
13 มอิใชต่อยภต่พข้นทะเล ซถึที่งทต่านจะกลต่าววต่า `ใครจะขข้ามทะเลไปแทนเราและนคามาใหข้เรา และกระทคา
ใหข้เราไดข้ฟทงและประพฤตอิตาม' 14 แตต่ถข้อยคคานทนี้นอยภต่ใกลข้ทต่านททนี้งหลายมาก อยภต่ในปากของทต่าน และ
อยภต่ในใจของทต่าน ฉะนทนี้นทต่านจถึงกระทคาตามไดข้

อนัครทยตเปาโลในโรม 10:6-7 ยกขห้อความจากตรงนทร เพสืทอนทาเสนอประเดป็นหนถึทง ประเดป็นนนัรน
กป็ไมลมทอะไรซนับซห้อน แนวคตดงลายๆเรสืทองการเชสืทอฟนังไมลไดห้ถยกปตดซลอนไวห้ในสวรรครหรสืออยยลโพห้นทะเล
ไป แตลถห้อยคทานนัรนกป็อยยลใกลห้แคลเอสืรอม พวกเขาไดห้ยตนมนันแลห้วและรยห้จนักมนันจนขถึรนใจจนพวกเขา
สามารถยกคทาพยดไดห้เพสืทอทททจะกระททาตาม แมห้วลาไมลไดห้กลลาวไวห้ชนัดเจน และสสืทอความเปป็นนนัยอยลาง
แนลนอน ถห้อยคทานนัรนกป็เรทยบงลาย นนัทนคสือ ความเชสืที่อฟนัง

พบญ 30:15-18 จงดภเถอิด ในวทนนนนี้ขข้าพเจข้าไดข้วางชนวอิตและสอิที่งดน ความตายและสอิที่งรข้าย
ไวข้ตต่อหนข้าทต่าน 16 คคือในการทนที่ขข้าพเจข้าไดข้บทญชาทต่านในวทนนนนี้ ใหข้รทกพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน 
ใหข้ดคาเนอินในพระมรรคาททนี้งหลายของพระองคร์ และใหข้รทกษาพระบทญญทตอิและกฎเกณฑร์และคคา
ตทดสอินของพระองคร์ แลข้วทต่านจะมนชนวอิตอยภต่และทวนมากขถึนี้น และพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านจะ
อคานวยพระพรแกต่ทต่านในแผต่นดอินซถึที่งทต่านเขข้าไปยถึดครองนทนี้น 17 แตต่ถข้าใจของทต่านหทนเหไป และ
ทต่านมอิไดข้ฟทง แตต่ถภกลวงใหข้ไปนมทสการพระอคืที่นและปรนนอิบทตอิพระนทนี้น 18 ขข้าพเจข้าขอประกาศแกต่
ทต่านททนี้งหลายในวทนนนนี้วต่า ทต่านททนี้งหลายจะพอินาศเปป็นแนต่ ทต่านจะไมต่มนชนวอิตอยภต่นานในแผต่นดอินซถึที่ง
ทต่านกคาลทงจะยกขข้ามแมต่นคนี้าจอรร์แดนเขข้าไปยถึดครองนทนี้น

เพสืทอสรรุปยลอหลายบทในตอนทห้ายนทร  พระเจห้าทรงประกาศวลาพระองครไดห้ทรงตนัรงไวห้ตลอหนห้า
พวกเขาซถึทงชทวตต พระพร และความจทาเรตญมนั ทงคนั ทง หรสือ ความตาย ความยรุลงยากและคทาสาปแชลงตลางๆ 
หากพวกเขาเชสืทอฟนัง พระเจห้ากป็จะทรงอวยพรพวกเขาในแผลนดตนนนัรนทททพวกเขากทาลนังจะเขห้าไปยถึด
ครองเปป็นกรรมสตทธตธ  หากพวกเขาไมลเชสืทอฟนัง พวกเขากป็จะถยกสาปแชลงและพตนาศไป



พบญ 30:19-20 ขข้าพเจข้าขออทญเชอิญสวรรคร์และโลกใหข้เปป็นพยานตต่อทต่านในวทนนนนี้วต่า 
ขข้าพเจข้าตทนี้งชนวอิตและความตาย พระพรและคคาสาปแชต่งไวข้ตต่อหนข้าทต่าน เพราะฉะนทนี้นทต่านจงเลคือก
เอาขข้างชนวอิตเพคืที่อทต่านและเชคืนี้อสายของทต่านจะไดข้มนชนวอิตอยภต่ 20 ดข้วยมนความรทกตต่อพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของทต่าน เชคืที่อฟทงพระสทรเสนยงของพระองคร์ และตอิดพทนอยภต่กทบพระองคร์ เพราะพระองคร์
ทรงเปป็นชนวอิตและความยคืนนานของทต่าน เพคืที่อทต่านจะไดข้อยภต่ในแผต่นดอินซถึที่งพระเยโฮวาหร์ปฏอิญาณแกต่
บรรพบทรทษของทต่าน คคือแกต่อทบราฮทม แกต่ออิสอทค และแกต่ยาโคบ วต่าจะประทานแกต่ทต่านเหลต่านทนี้น"

โมเสสทยลขอคทาปฏตญาณศนักดตธ สตทธตธ ตลอหนห้าคนอตสราเอลวนันนนัรน เขาอนัญเชตญฟห้าสวรรครและ
แผลนดตนโลกใหห้เปป็นพยานวลาพระเจห้าไดห้ทรงตนัรงไวห้ตลอหนห้าพวกเขาซถึทงชทวตตและความตาย พระพร
และคทาสาปแชลง เขาจถึงหนรุนใจพวกเขาใหห้เลสือกชทวตตเพสืทอทททวลาพวกเขาและลยกหลานของพวกเขาจะ
ไดห้มทชทวตตอยยล “ดห้วยมทความรนักตลอพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน เชสืทอฟนังพระสรุรเสทยงของพระองคร 
และตตดสนตทอยยลกนับพระองคร เพราะพระองครทรงเปป็นชทวตตและความยสืนนานของทลาน” เมสืทอพวกเขา
ททาเชลนนนัรน คนอตสราเอลกป็จะอาศนัยอยยลในแผลนดตนนนัรนซถึทงพระเจห้าไดห้ทรงสนัญญากนับพวกเขาไวห้แลห้ว

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 31: พระราชบนัญญนัตติ 31 เรติที่มตห้นบทสรสุปของหนนังสสือเลล่มนทขึ้ 
ในบทนทขึ้ คลาปรขกษาสสุดทห้ายของโมเสสแกล่คนอติสราเอลถถูกบนันทขกไวห้ บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) 
โมเสสใหห้กลาลนังใจประชาชนนนัขึ้นและโยชถูวาในขห้อ 1-8; (2) พระราชบนัญญนัตติจะตห้องถถูกอล่านทสุกปทททที่
เจป็ดในขห้อ 9-13; (3) การละทติขึ้งความเชสืที่อของคนอติสราเอลถถูกกลล่าวถขงลล่วงหนห้าและพยานททที่
ปรนักปรลาพวกเขาถถูกบนันทขกไวห้ในขห้อ 14-22 และ (4) พระราชบนัญญนัตติถถูกสล่งมอบไวห้แกล่คนเลวทในขห้อ
22-30

พบญ 31:1-5 โมเสสยทงกลต่าวถข้อยคคาเหลต่านนนี้แกต่คนออิสราเอลททกคน 2 และทต่าน
กลต่าวแกต่เขาวต่า "วทนนนนี้ขข้าพเจข้ามนอายทหนถึที่งรข้อยยนที่สอิบปนแลข้ว ขข้าพเจข้าจะออกไปและเขข้ามาอนกไมต่ไหว
แลข้ว พระเยโฮวาหร์ตรทสกทบขข้าพเจข้าวต่า `เจข้าจะไมต่ไดข้ขข้ามแมต่นคนี้าจอรร์แดนนนนี้' 3 พระเยโฮวาหร์พระเจข้า
ของทต่านจะขข้ามไปขข้างหนข้าทต่านเอง พระองคร์จะทรงทคาลายประชาชาตอิเหลต่านนนี้ใหข้พข้นหนข้าทต่าน 
เพคืที่อวต่าทต่านจะยถึดครองเขานทนี้น โยชภวาจะขข้ามไปนคาหนข้าทต่านททนี้งหลาย ดทงทนที่พระเยโฮวาหร์ตรทสไวข้
แลข้ว 4 พระเยโฮวาหร์จะทรงกระทคาแกต่เขาอยต่างทนที่พระองคร์ไดข้ทรงกระทคาแกต่สอิโหนและโอกกษทตรอิยร์
ของคนอาโมไรตร์ และแกต่แผต่นดอินของเขา ผภข้ทนที่พระองคร์ทรงทคาลายแลข้ว 5 แลข้วพระเยโฮวาหร์จะทรง



มอบเขาไวข้ตต่อหนข้าทต่าน และทต่านททนี้งหลายจะกระทคาแกต่เขาตามบทญญทตอิททนี้งสอินี้นซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้บทญชา
ทต่านไวข้แลข้ว

ตามทททพระเจห้าไดห้ทรงแจห้งเขาใหห้ทราบแลห้ว โมเสสรยห้วลาตนมทเวลาในชทวตตเหลสือนห้อยเตป็มทท 
เขาอายรุหนถึทงรห้อยยททสตบปทแลห้ว เขาจะไมลไดห้นทาชนชาตตอตสราเอลอทกตลอไป แตลเขาหนรุนใจพวกเขาวลา
 “พระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลานจะขห้ามไปขห้างหนห้าทลานเอง พระองครจะทรงททาลายประชาชาตต
เหลลานทร ใหห้พห้นหนห้าทลาน”

พบญ 31:6-8 จงเขข้มแขป็งและกลข้าหาญเถอิด อยต่ากลทวหรคืออยต่าครทที่นครข้ามเขาเลย 
เพราะวต่าผภข้ทนที่ไปกทบทต่านคคือพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน พระองคร์จะไมต่ทรงปลต่อยทต่านใหข้ลข้ม
เหลวหรคือทอดทอินี้งทต่านเสนย" 7 แลข้วโมเสสเรนยกโยชภวาเขข้ามาและกลต่าวแกต่ทต่านทต่ามกลางสายตาของ
บรรดาคนออิสราเอลวต่า "จงเขข้มแขป็งและกลข้าหาญเถอิด เพราะทต่านจะตข้องไปกทบชนชาตอินนนี้เขข้าไปใน
แผต่นดอินซถึที่งพระเยโฮวาหร์ทรงปฏอิญาณแกต่บรรพบทรทษวต่าจะประทานแกต่เขา ทต่านจงกระทคาใหข้เขาไดข้
แผต่นดอินนทนี้นมาเปป็นมรดก 8 ผภข้ทนที่ไปขข้างหนข้าคคือพระเยโฮวาหร์ พระองคร์ทรงสถอิตอยภต่ดข้วย พระองคร์
จะไมต่ทรงปลต่อยทต่านใหข้ลข้มเหลวหรคือทอดทอินี้งทต่านเสนย อยต่ากลทวและอยต่าขยาดเลย"

โมเสสจถึงกทาชนับคนอตสราเอลวลา “จงเขห้มแขป็งและกลห้าหาญเถตด” เพราะวลาพระเจห้าของพวก
เขาจะไมลททาใหห้พวกเขาผตดหวนังหรสือละทตรงพวกเขาเลย จากนนัรนเขากป็หนันไปหาโยชยวาและกทาชนับเขา
แบบเดทยวกนันใหห้เขห้มแขป็งและกลห้าหาญ เขาสนัทงเพตทมเตตมอทกวลา “ผยห้ทททไปขห้างหนห้าคสือพระเยโฮวาหร 
พระองครทรงสถตตอยยลดห้วย พระองครจะไมลทรงปลลอยทลานใหห้ลห้มเหลวหรสือทอดทตรงทลานเสทย อยลากลนัว
และอยลาขยาดเลย” แนลนอนวลาฮทบรย 13:5 ถยกยกขห้อความไปจากตรงนทร

พบญ 31:9-13 โมเสสไดข้เขนยนพระราชบทญญทตอินนนี้ และมอบใหข้แกต่ปทโรหอิตลภกหลาน
ของเลวน ผภข้ซถึที่งหามหนบพทนธสทญญาของพระเยโฮวาหร์ และแกต่พวกผภข้ใหญต่ททนี้งปวงของคนออิสราเอล 

10 และโมเสสบทญชาเขาวต่า "เมคืที่อครบททกๆเจป็ดปน ตามเวลากคาหนดปนปลดปลต่อย ณ เทศกาลอยภต่เพอิง 

11 เมคืที่อคนออิสราเอลททนี้งหลายมาประชทมพรข้อมกทนตต่อพระพทกตรร์พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ณ 
สถานทนที่ซถึที่งพระองคร์จะทรงเลคือกไวข้นทนี้น ทต่านททนี้งหลายจงอต่านพระราชบทญญทตอินนนี้ใหข้คนออิสราเอลททนี้ง
ปวงฟทง 12 จงเรนยกประชาชนใหข้มาประชทมกทน ททนี้งชาย หญอิง และเดป็ก ททนี้งคนตต่างดข้าวภายในประตภ
เมคืองของทต่าน เพคืที่อใหข้เขาไดข้ยอินและเรนยนรภข้ทนที่จะยคาเกรงพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน และใหข้ระวทง
ทนที่จะกระทคาตามถข้อยคคาททนี้งสอินี้นของพระราชบทญญทตอินนนี้ 13 และเพคืที่อลภกหลานททนี้งหลายของเขา ผภข้ยทง



ไมต่ทราบจะไดข้ยอินและเรนยนรภข้ทนที่จะยคาเกรงพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ตราบเทต่าเวลาซถึที่งทต่านอย ภต่
ในแผต่นดอิน ซถึที่งทต่านกคาลทงจะยกขข้ามแมต่นคนี้าจอรร์แดนไปยถึดครองนทนี้น"

จะวลาไปแลห้วโมเสสกป็เขทยนหนนังสสือหมวดเบญจบรรณเสรป็จสมบยรณรแลห้ว นนั ทนคสือ หนนังสสือ
หห้าเลลมแรกของพระคนัมภทรรซถึทงกลายเปป็นทททรยห้จนักในชสืทอพระราชบนัญญนัตต เขามอบมนันไวห้ก นับพวกปรุโรหตต
และคนเลวทพรห้อมกนับคทาสนัทงใหห้อลานมนันทนัรงหมดตลอหนห้าชนทนัรงชาตตในการประชรุมศนักดตธ สตทธตธ ทททจะถยก
จนัดขถึรนทรุกๆปทสะบาโต ผยห้ชาย ผยห้หญตงและเดป็กทรุกคน และแมห้แตลคนตลางดห้าวในแผลนดตนนนัรนจะตห้อง 
(1) ไดห้ยตน และเพสืทอทททพวกเขาจะ (2) เรทยนรยห้ และ (3) ยทาเกรงพระเยโฮวาหรพระเจห้าของทลาน (4) และ
ระวนังทททจะกระททาตามถห้อยคทาทนัรงสตรนของพระราชบนัญญนัตตนทร  ทนัรงหมดนทร เปป็นไปเพสืทอประโยชนรสรุขของ
ลยกหลานของพวกเขาดห้วยทททจะไดห้รยห้จนักพระราชบนัญญนัตตของพระเจห้าของพวกเขาเพสืทอทททพวกเขาจะไดห้
เรทยนรยห้ทททจะยทาเกรงองครพระผยห้เปป็นเจห้าเชลนกนัน

พบญ 31:14-18 และพระเยโฮวาหร์ตรทสกทบโมเสสวต่า "ดภเถอิด วทนซถึที่งเจข้าตข้องตายกป็ใกลข้
เขข้ามาแลข้ว จงเรนยกโยชภวามา และเจข้าททนี้งสองจงมาเฝข้าเราในพลทบพลาแหต่งชทมนทม เพคืที่อเราจะไดข้
กคาชทบเขา" โมเสสและโยชภวากป็เขข้าไปและเขข้าเฝข้าพระองคร์ในพลทบพลาแหต่งชทมนทม 15 และพระเยโฮ
วาหร์ทรงปรากฏในเสาเมฆในพลทบพลาแหต่งชทมนทม และเสาเมฆนทนี้นอยภต่ทนที่ประตภพลทบพลาแหต่ง
ชทมนทม 16 และพระเยโฮวาหร์ตรทสกทบโมเสสวต่า "ดภเถอิด ตทวเจข้าจวนจะตข้องหลทบอยภต่กทบบรรพบทรทษ
ของเจข้าแลข้ว และชนชาตอินนนี้จะลทกขถึนี้นและเลต่นชภข้กทบพระของคนตต่างดข้าวแหต่งแผต่นดอินนนนี้ ในทนที่ทนที่เขาไป
อยภต่ทต่ามกลางนทนี้น เขาททนี้งหลายจะทอดทอินี้งเราเสนยและหทกพทนธสทญญาซถึที่งเราไดข้กระทคาไวข้กทบ
เขา 17 แลข้วในวทนนทนี้นเราจะกรอินี้วตต่อเขา และเราจะทอดทอินี้งเขาเสนยและซต่อนหนข้าของเราเสนยจากเขา 
เขาททนี้งหลายจะถภกกลคืน และสอิที่งรข้ายกทบความลคาบากเปป็นอทนมากจะมาถถึงเขา ในวทนนทนี้นเขาจถึงจะ
กลต่าววต่า `สอิที่งรข้ายเหลต่านนนี้ตกแกต่เรา เพราะพระเจข้าไมต่ทรงสถอิตทต่ามกลางเราไมต่ใชต่หรคือ' 18 ในวทนนทนี้น
เราจะซต่อนหนข้าของเราเสนยจากเขาเปป็นแนต่ ดข้วยเหตทความชทที่วททนี้งหลายซถึที่งเขาไดข้กระทคา เพราะเขา
ไดข้หทนไปหาพระอคืที่น

ขณะทททวาระสรุดทห้ายของโมเสสใกลห้เขห้ามาแลห้ว  พระเจห้ากป็ทรงสนัทงเขาใหห้เรทยกโยชยวาเขห้ามา
และชายทนัรงสองไปยนังพลนับพลาซถึทงเปป็นทททๆองครพระผยห้เปป็นเจห้าทรงปรากฏในเสาเมฆ พระองครทรง
เตสือนเขาทนัรงสองวลาโมเสสจะสตรนชทวตตในไมลชห้าและนลาเศรห้าทททคนอตสราเอลจะ “ลรุกขถึรนและเลลนชยห้กนับ
พระของคนตลางดห้าวแหลงแผลนดตนนทร ” พระองครตรนัสเตสือนเพตทมเตตมอทกวลาพวกเขาจะ “ทอดทตรงเราเสทย
และหนักพนันธสนัญญาซถึทงเราไดห้กระททาไวห้ก นับเขา” พระเจห้าทรงบอกลลวงหนห้าวลาพระองครจะทรงเอา



พระพรตลางๆของพระองครไปเสทยจากพวกเขาและความยรุ ลงยากยตทงใหญลจะตกแกลพวกเขาเพสืทอททาใหห้
พวกเขารยห้ตนัววลาพระพรตลางๆของพระเจห้าไดห้ถยกเอาไปเสทยแลห้วเพราะพวกเขาหนันไปหาพระอสืทน

พบญ 31:19-21 เพราะฉะนทนี้นบทดนนนี้เจข้าททนี้งสองจงเขนยนบทเพลงนนนี้ และสอนคน
ออิสราเอลใหข้รข้องจนตอิดปาก เพคืที่อบทเพลงนนนี้จะเปป็นพยานของเราปรทกปรคาคนออิสราเอล 20 เพราะวต่า
เมคืที่อเราจะไดข้นคาเขาเขข้ามาในแผต่นดอินซถึที่งมนนคนี้านมและนคนี้าผถึนี้งไหลบรอิบภรณร์ ซถึที่งเราไดข้ปฏอิญาณแกต่
บรรพบทรทษของเขา และเขาไดข้รทบประทานออิที่มหนคาและอข้วนพน เขาจะหทนไปปรนนอิบทตอิพระอคืที่น และ
หมอิที่นประมาทเรา และผอิดพทนธสทญญาของเรา 21 และตต่อมาเมคืที่อสอิที่งรข้ายและความลคาบากหลาย
อยต่างมาถถึงเขาแลข้ว เพลงบทนนนี้จะเผชอิญหนข้าเปป็นพยาน เพราะวต่าเพลงนนนี้จะอยภต่ทนที่ปากเชคืนี้อสายของ
เขาไมต่มนวทนลคืม เพราะแมข้แตต่เวลานนนี้เองเรารภข้ถถึงความม ทต่งหมายทนที่เขากคาลทงจะกต่อขถึนี้นมาแลข้ว กต่อนทนที่เรา
จะนคาเขาเขข้าไปในแผต่นดอินซถึที่งเราปฏอิญาณไวข้นทนี้น"

จากนนัรนพระเจห้าทรงสนัทงโมเสสใหห้เขทยนบทเพลงหนถึทง (เพลงสดรุดท) เพสืทอเตสือนใจคนอตสราเอล
ถถึงการชลวยใหห้พห้นอนันยตทงใหญลของพระเจห้าและคทาเตสือนใหห้ระวนังการละทตรงพระองคร ในวนันนนัรนเมสืทอ
พระพรของพระเจห้าถยกเอาออกไปเสทยและความยากลทาบากหลายอยลางเกตดขถึรนกนับพวกเขา บทเพลง
นทรกป็จะ “เผชตญหนห้าเปป็นพยาน” ปรนักปรทาพวกเขา

พบญ 31:22-23 โมเสสจถึงไดข้เขนยนบทเพลงนนนี้ในวทนเดนยวกทนนทนี้น และสอนใหข้แกต่
ประชาชนออิสราเอล 23 พระองคร์ตรทสสทที่งโยชภวาบทตรชายนภนวต่า "จงเขข้มแขป็งและกลข้าหาญเถอิด 
เพราะเจข้าจะนคาคนออิสราเอลเขข้าไปในแผต่นดอินซถึที่งเราปฏอิญาณวต่าจะใหข้แกต่เขา เราจะอยภต่กทบเจข้า"

โมเสสจถึงเขทยนบทเพลงซถึทงถยกบนันทถึกไวห้ในบทตลอไปในวนันนนัรนเองและสอนมนันแกลคน
อตสราเอล จากนนัรนเขากป็สนัทงเสทยโยชยวา โดยหนรุนใจเขาอทกครนัร งใหห้เขห้มแขป็งและกลห้าหาญเมสืทอเขาจะรนับ
ตทาแหนลงผยห้นทาคนตลอไป

พบญ 31:24-27 ตต่อมาเมคืที่อโมเสสเขนยนถข้อยคคาของพระราชบทญญทตอินนนี้ลงในหนทงสคือ
จนจบแลข้ว 25 โมเสสกป็บทญชาคนเลวนผภข้หามหนบพทนธสทญญาแหต่งพระเยโฮวาหร์วต่า  26 "จงรทบ
หนทงสคือพระราชบทญญทตอินนนี้วางไวข้ขข้างหนบพทนธสทญญาแหต่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่าน ใหข้อยภต่ทนที่
นทที่นเพคืที่อเปป็นพยานปรทกปรคาทต่าน 27 เพราะขข้าพเจข้ารภข้วต่า ทต่านททนี้งหลายเปป็นคนมทกกบฏและคอแขป็ง 
ดภเถอิด เมคืที่อขข้าพเจข้ายทงมนชนวอิตอยภต่กทบทต่านวทนนนนี้ ทต่านกป็ยทงกบฏตต่อพระเยโฮวาหร์ เมคืที่อขข้าพเจข้าตายแลข้วจะ
รข้ายกวต่านนนี้สทกเทต่าใด



โมเสสจถึงสนัทงใหห้วางบทเพลงนทร ไวห้ในทททแหลงหนถึทงขห้างๆหทบนนัรนเพสืทอไวห้ใชห้อห้างอตงในอนาคต
และเปป็นพยานในวนันนนัรนเมสืทอคนอตสราเอลจะหนันไปเสทยจากพระเจห้าของตนอยลางแนลนอน ดห้วยการ
หยนั ทงรยห้ลลวงหนห้าอยลางถยกตห้อง โมเสสหมายเหตรุถถึงจตตใจทททดสืรอดถึงและมนักกบฏของประชาชนของเขา 
เขาพรททาอยลางเศรห้าใจวลามนันจะแยลยตทงกวลานทร อทกหลนังจากทททเขาเสทยชทวตตแลห้ว

พบญ 31:28-30 ทต่านจงเรนยกประชทมพวกผภข้ใหญต่ของททกตระกภล และเจข้าหนข้าทนที่
ททนี้งหมด เพคืที่อขข้าพเจข้าจะไดข้กลต่าวถข้อยคคาเหลต่านนนี้ใหข้เขาฟทง และอทญเชอิญสวรรคร์และโลกใหข้เปป็นพยาน
ปรทกปรคาเขา 29 เพราะขข้าพเจข้าทราบวต่าเมคืที่อขข้าพเจข้าตายแลข้ว ทต่านจะประพฤตอิตทวเสคืที่อมทรามอยต่าง
ทนที่สทด และหทนเหไปจากทางซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้บทญชาทต่านไวข้ ความชทที่วรข้ายจะตกแกต่ทต่านในวทนขข้างหนข้า 
เพราะวต่าทต่านจะกระทคาสอิที่งทนที่ชทที่วรข้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร์ ซถึที่งเปป็นการยทที่วยทใหข้
พระองคร์ทรงกรอินี้วโกรธดข้วยการทนที่มคือทต่านกระทคา" 30 โมเสสกป็ไดข้กลต่าวถข้อยคคาในบทเพลงตต่อไปนนนี้
ใหข้เขข้าหภประชทมชนออิสราเอลททนี้งหมดจนจบ

โมเสสจถึงสนัทงชนชาตตนนัรนทนัรงหมดใหห้มาชรุมนรุมกนันเพสืทอทททเขาจะไดห้กลลาวบทเพลงตลอไปนทร แกล
พวกเขา เขาอนัญเชตญฟห้าสวรรครและแผลนดตนโลกใหห้เปป็นพยานปรนักปรทาคนอตสราเอลวลาหลนังจากททท
เขาเสทยชทวตตแลห้วพวกเขากป็จะไปเสทยจากพระเจห้าของตนและยนั ทวยรุพระองครใหห้ทรงพระพตโรธ

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 32: ในททที่นทขึ้คสือบทเพลงของโมเสสซขที่งถถูกกลล่าวโดยโมเสส
กล่อนเขาสติขึ้นชทวติต มนันเปป็นเพลงสดสุดทแบบยาวเพสืที่อสรรเสรติญพระเยโฮวาหห์พระเจห้า

พบญ 32:1-4 "โอ ฟข้าสวรรคร์ จงเงนที่ยหภฟทง ขข้าพเจข้าจะพภด โอ พอิภพโลก ขอจงสดทบ
ถข้อยคคาจากปากของขข้าพเจข้า 2 ขอใหข้คคาสอนของขข้าพเจข้าหยดลงอยต่างเมป็ดฝน และคคาปราศรทยของ
ขข้าพเจข้ากลทที่นตทวลงอยต่างนคนี้าคข้าง อยต่างฝนตกปรอยๆอยภต่เหนคือหญข้าอต่อน อยต่างหต่าฝนตกลงเหนคือผทก
สด 3 เพราะขข้าพเจข้าจะประกาศพระนามของพระเยโฮวาหร์ จงถวายความยอิที่งใหญต่แดต่พระเจข้าของ
เรา 4 พระองคร์ทรงเปป็นศอิลา พระราชกอิจของพระองคร์กป็สมบภรณร์ พระมรรคาททนี้งหลายของ
พระองคร์กป็ยทตอิธรรม พระเจข้าทนที่เทนที่ยงธรรมและปราศจากความชทที่วชข้า พระองคร์ทรงยทตอิธรรมและ
เทนที่ยงตรง



ขณะทททโมเสสเรตทมตห้นบทเพลงนทร  เขากป็เรตทมโดยอนัญเชตญสวรรครและแผลนดตนโลกมาสดนับฟนัง
ขณะทททเขาประกาศพระนามขององครพระผยห้เปป็นเจห้าอยลางไพเราะแบบบทกวทโดยถวายความยตทงใหญล
แดลพระองคร อรุปนตสนัยอนันชอบธรรมของพระเจห้าถยกสรรุปไวห้ในขห้อเดทยวนทร  พระลนักษณะเจป็ดประการ
ของอรุปนตสนัยของพระองครถยกกลลาวถถึง (1) “พระองครทรงเปป็นศตลา” นททเปป็นการอห้างอตงครนัร งแรกใน
พระคนัมภทรรทททวลาพระเจห้าทรงเปป็นพระศตลาของเรา นนั ทนคสือ สนัญลนักษณรแหลงพละกทาลนัง ความมท
เสถทยรภาพ และความใหญลโต (นททหมายถถึงโขดหตนขนาดใหญลซถึทงตลางจากกห้อนหตนเลป็กๆ) (2) “พระ
ราชกตจของพระองครกป็สมบยรณร”

คทาหลนังทททแปลเชลนนนัรน (ทามติม) มทความหมายวลาครบถห้วนและปราศจากตทาหนต (3) “พระ
มรรคาทนัรงหลายของพระองครกป็ยรุตตธรรม” คทาหลนังนทร  (มติชพนัท) มทความหมายวลายรุตตธรรม ทรุกสตทงททท
พระเจห้าทรงกระททากป็ยรุตตธรรมอยลางแทห้จรตง (4) แนลททเดทยว พระองครทรงเปป็น “พระเจห้าทททเทททยงธรรม” 
เชลนกนัน (5) “และปราศจากความชนั ทวชห้า” อรุปนตสนัยทททบรตสรุทธตธ ของพระเจห้าถยกกลลาวถถึง คทาสองคทาใน
พระคนัมภทรรเดตมทททหมายถถึงความชอบธรรมถยกยกใหห้เปป็นของพระเจห้า (6) พระองครทรง “ยรุตตธรรม” 
คทาหลนังนทร แปลมาจากคทาฮทบรย (ซาดติค) ซถึทงหมายถถึงความชอบธรรมในฐานะหลนักการหนถึทง มนันคสือ
ความชอบธรรมระดนับสยงสรุด แตลพระองครยนังทรง (7) “เทททยงตรง” ดห้วย

คทาทททถยกใชห้ตรงนทร  (ยาชถูรห์) มทความหมายเกททยวขห้องกนับการแสดงออกถถึงอรุปนตสนัยอนันชอบธรรม
เทททยงตรง และความชอบธรรมในทางปฏตบนัตตมากกวลา ดนังนนัรน พระเจห้าจถึงทรงชอบธรรมไมลเพทยงใน
หลนักการตลางๆของพระองครเทลานนัรน แตลในวตธทปฏตบนัตตของพระองครดห้วย

พบญ 32:5-6 เขาททนี้งหลายประพฤตอิชทที่วชข้าแลข้ว ตคาหนอิของเขาททนี้งหลายหาใชต่เปป็น
ตคาหนอิของบทตรของพระองคร์ เขาเปป็นยทควอิปลาสและคดโกง 6 โอ ชนชาตอิโฉดเขลาและเบาความ
เออ๋ย ทต่านจะตอบสนองพระเยโฮวาหร์อยต่างนนนี้ละหรคือ พระองคร์มอิใชต่พระบอิดา ผภข้ทรงไถต่ทต่านไวข้ดอก
หรคือ ผภข้ทรงสรรคร์ทต่าน และตทนี้งทต่านไวข้แลข้ว

โมเสสพรททาตลอไปดห้วยความเสทยใจวลาประชากรของเขา “ประพฤตตชนั ทวชห้า” เปป็นกตจวนัตรและ
เปป็น “ยรุควตปลาสและคดโกง” เขากลลาวถถึงพระลนักษณะตลางๆของพระเจห้าตลอไป (1) พระองครทรง
เปป็นพระบตดาของพวกเขา (2) พระองครไดห้ทรงซสืรอ (ไถล) พวกเขาไวห้แลห้ว (3) พระองครไดห้ทรงสรห้าง
พวกเขา และ (4) พระองครไดห้ทรงสถาปนาพวกเขาไวห้เปป็นประชาชาตตหนถึทงแลห้ว เขาจถึงถามคน
อตสราเอลแบบไมลตห้องการคทาตอบวลาพระเจห้าทรงประสงครสตทงใดจากพวกเขา



พบญ 32:7-14 จงระลถึกถถึงโบราณกาล จงพอิจารณาถถึงจคานวนปนทนที่ผต่านมาหลายชทที่ว
อายทคนแลข้วนทนี้น จงถามบอิดาของทต่าน แลข้วเขาจะสคาแดงใหข้ทต่านทราบ จงถามพวกผภข้ใหญต่ของทต่าน 
แลข้วเขาจะบอกทต่าน 8 เมคืที่อผภข้สภงสทดประทานมรดกแกต่บรรดาประชาชาตอิ เมคืที่อพระองคร์ทรงแยกลภก
หลานของอาดทม พระองคร์ทรงกทนี้นเขตของชนชาตอิททนี้งหลายตามจคานวนคนออิสราเอล 9 เพราะวต่า
สต่วนของพระเยโฮวาหร์คคือประชาชนของพระองคร์ ยาโคบเปป็นสต่วนมรดกของพระองคร์
เอง 10 พระองคร์ทรงพบเขาในแผต่นดอินททรกทนดาร ในทนที่เปลนที่ยวเปลต่าซถึที่งมนแตต่เสนยงเหต่าหอน พระองคร์
ทรงนคาเขาไปททที่ว และทรงสอนเขาอยภต่ ทรงรทกษาเขาไวข้ดทงแกข้วพระเนตรของพระองคร์  11 เหมคือน
นกออินทรนทนที่กวนรทงของมทน กระพคือปนกอยภต่เหนคือลภกโต กางปนกออกรองรทบลภกไวข้ใหข้เกาะอยภต่บนปนก 12
พระเยโฮวาหร์องคร์เดนยวกป็ทรงนคาเขามา ไมต่มนพระตต่างดข้าวองคร์ใดอยภต่กทบเขา 13 พระองคร์ทรงโปรด
เขาใหข้ขนที่ไปบนโลกสต่วนสภง ใหข้เขากอินพคืชผลทนที่ไดข้จากนา พระองคร์ทรงใหข้เขาดภดนคนี้าผถึนี้งจากศอิลา และ
ใหข้ดคืที่มนคนี้ามทนจากหอินแขป็งกลข้า 14 ใหข้ไดข้นมเปรนนี้ยวจากวทว และใหข้ไดข้นคนี้านมจากแพะแกะ ไดข้ไขมทน
จากลภกแกะ และแกะผภข้พทนธทร์บาชาน และฝภงแพะ กทบขข้าวสาลนอยต่างดนทนที่สทด และทต่านไดข้ดคืที่มเลคือดของ
องทต่น คคือนคนี้าองทต่น

โมเสสจถึงตอบคทาถามนนัรน (ทททวลาพระเจห้าทรงประสงครสตทงใดจากพวกเขา) โดยกทาชนับพวกเขา
ใหห้ “ระลถึกถถึงโบราณกาล” นนั ทนคสือ คนรรุลนกลอนๆโดยเรตทมตนัรงแตลอาดนัมและหลายประชาชาตตททท
พระเจห้าทรงกระจนัดกระจายไป โดยตนัรงเขตแดนของประชาชาตตเหลลานนัรนโดยทรงเลป็งเหป็นถถึงความ
ตห้องการตลางๆในอนาคตของคนอตสราเอล ประเดป็นทททสทาคนัญกวลากป็คสือวลาพระเจห้าไมลเพทยงทรงเลสือก
คนอตสราเอลเทลานนัรนแตลทรงจนัดเตรทยมสถานทททพตเศษไวห้สทาหรนับพวกเขาลลวงหนห้าดห้วย พวกเขาเปป็น
สต่วนมรดกของพระเจห้า (นนัทนคสือ มรดกพตเศษของพระเจห้า)

โมเสสบรรยายตลอไปอยลางไพเราะแบบบทกวทวลาพระเจห้าทรงเลสือกคนอตสราเอลเปป็น
ประชากรของพระองคร การเอลยถถึง “แกห้วพระเนตรของพระองคร” กป็หมายถถึงแกห้วตาของลยกตาเราททท
คนเราปกปห้องไวห้ตามสนัญชาตญาณ พระเจห้าจถึงทรงพตทนักษรรนักษาคนอตสราเอล เขาใชห้ภาพเปรทยบอนัน
งดงามของนกอตนทรทและลยกของมนันเปป็นภาพประกอบของการทททพระเจห้าทรงอวยพรและพตทนักษร
รนักษาคนอตสราเอลอยลางอนัศจรรยร เขากลลาวโดยใชห้คทาอรุปไมยตลอไปเพสืทอบรรยายถถึงการทททพระเจห้าไดห้
ทรงอวยพรและจะทรงอวยพรคนอตสราเอล โดยเฉพาะในแผลนดตนนนัรนทททพวกเขากทาลนังจะเขห้าไปยถึด
ครองเปป็นกรรมสตทธตธ



พบญ 32:15-18 แตต่เยชทรภนอข้วนพนขถึนี้นแลข้วกป็มนพยศ พอเจข้าอข้วนใหญต่ เนคืนี้อหนานทต่มนอิที่ม 
เขาทอดทอินี้งพระเจข้าผภข้สรข้างเขามา แลข้วดภหมอิที่นศอิลาแหต่งความรอดของเขา 16 เขายทที่วยทใหข้พระองคร์
ทรงออิจฉาดข้วยพระตต่างดข้าว ดข้วยสอิที่งทนที่นต่าสะออิดสะเอนยนททนี้งหลายเขากป็ยทที่วยทใหข้พระองคร์ทรง
กรอินี้ว 17 เขาบภชาพวกปนศาจแทนพระเจข้า บภชาพระซถึที่งเขาไมต่รภข้จทกมากต่อน บ ภชาพระใหมต่ๆซถึที่งเกอิดมา
เรป็วๆนนนี้ ซถึที่งบรรพบทรทษของทต่านไมต่เกรงกลทว 18 ทต่านมอิไดข้ใสต่ใจในศอิลาทนที่ใหข้กคาเนอิดทต่านมา ทต่าน
หลงลคืมพระเจข้าซถึที่งทรงปทนี้นทต่าน

แมห้กระนนัรน เมสืทอคนอตสราเอลเรตทมมนั ทงมทขถึรน โมเสสกป็เตสือนวลาพวกเขาจะกบฏตลอพระเจห้าของ
ตน ชสืทอเยชภรทนเปป็นชสืทอเชตงสนัญลนักษณรทททใชห้เรทยกคนอตสราเอลและมทความหมายตรงตนัววลา ‘ผยห้ซสืทอตรง’ 
ชสืทอนนัรนอยลางนห้อยกป็มทความหมายทททตรงขห้ามกนับความเปป็นจรตงและถถึงขนาดเสทยดสทเลยดห้วยซทรา โมเสส
กลลาวเปป็นคทาพยากรณรวลาเมสืทอคนอตสราเอลจะเรตทมมนั ทงมทขถึรนในแผลนดตนของตน พวกเขาจะละทตรง
พระเจห้าของตนและดยหมตทนพระศตลาแหลงความรอดของตน พวกเขาจะยนั ทวยรุพระองครโดยการกราบ
ไหวห้รยปเคารพและสตทงนลาสะอตดสะเอทยนทนัรงหลายของคนตลางประเทศ เขาบอกลลวงหนห้าวลา “ทลาน
มตไดห้ใสลใจในศตลาทททใหห้ก ทาเนตดทลานมา ทลานหลงลสืมพระเจห้าซถึทงทรงปนัร นทลาน”

พบญ 32:19-26 พระเยโฮวาหร์ทอดพระเนตรและทรงชทงเขา เพราะเหตทบทตรชาย
หญอิงของพระองคร์ไดข้ยทที่วพระองคร์ 20 และพระองคร์ตรทสวต่า `เราจะซต่อนหนข้าของเราเสนยจากเขา เรา
จะคอยดภวต่าปลายทางของเขาจะเปป็นอยต่างไร เพราะเขาเปป็นยทคทนที่ดคืนี้อรทนี้น เปป็นลภกเตข้าทนที่ไมต่มนความเชคืที่อ 
21 เขาทคาใหข้เราออิจฉาดข้วยสอิที่งทนที่ไมต่ใชต่พระเจข้า เขาไดข้ยทที่วโทสะเราดข้วยความไรข้ประโยชนร์ของเขา ดทง
นทนี้นเราจถึงทคาใหข้เขาออิจฉาผภข้ทนที่ไมต่ใชต่ชนชาตอิ และจะยทที่วโทสะเขาดข้วยประชาชาตอิทนที่เขลาชาตอิ
หนถึที่ง 22 เพราะมนไฟกต่อขถึนี้นดข้วยเหตทความกรอินี้วของเรานทนี้น ไฟกป็ไหมข้ลทกลามไปจนถถึงกข้นลถึกของนรก
เผาแผต่นดอินโลกและพคืชผลในนทนี้น และกต่อเพลอิงตอิดรากภภเขา 23 เราจะสทมสอิที่งรข้ายไวข้บนเขาททนี้งหลาย 
และปลต่อยลภกธนภของเรามายอิงเขา 24 เขาจะซภบผอมไปเพราะความหอิว ความรข้อนอทนแรงกลข้าและ
การทคาลายอทนขมขคืที่นจะเผาผลาญเขาเสนย เราจะสต่งฟทนสทตวร์รข้ายใหข้มาขบกทบพอิษของสทตวร์เลคืนี้อย
คลานในผงคลน 25 ภายนอกจะมนดาบและภายในจะมนความกลทวมาทคาลายททนี้งชายหนทต่มและหญอิง
พรหมจารน ททนี้งเดป็กทนที่ยทงดภดนมและคนทนที่ผมหงอก 26 เราพภดแลข้ววต่า "เราจะใหข้เขากระจทดกระจาย
ไปถถึงมทมตต่างๆ เราจะใหข้ชคืที่อของเขาสภญไปจากความทรงจคาของมนทษยร์"



ในบรตบททททมากลอนหนห้านทร  โมเสสบอกลลวงหนห้าวลาพระเจห้าจะทรงเกลทยดชนังพวกเขาและตท
สอนพวกเขาดห้วยประชาชาตตอสืทนๆ พระองครจะทรงพตพากษาพวกเขาดห้วยความอดอยาก โรค
ระบาด ความรรุนแรง และการกระจนัดกระจายไปในทททสรุด โมเสสบลงบอกไวห้ในขห้อ 20 วลาพวกเขาจะ
เปป็น “ลยกเตห้าทททไมลมทความเชสืทอ”

พบญ 32:27-30 ถข้าหากวต่าเราไมต่กลทวความกรอินี้วโกรธของศทตรภ เกรงวต่าศทตรภจะ
ประพฤตอิผอิดไป กลทววต่าศทตรภททนี้งหลายจะพภดวต่า "กคาลทงมคือของเราจะมนชทย พระเยโฮวาหร์หาไดข้ทรง
กระทคากอิจการททนี้งปวงนนนี้ไมต่" 28 เพราะวต่าเขาททนี้งหลายเปป็นประชาชาตอิทนที่ไมต่ยอมฟทงคคาปรถึกษา ใน
พวกเขาไมต่มนความเขข้าใจ 29 โอ ถข้าเขาฉลาดแลข้วเขาจะเขข้าใจเรคืที่องนนนี้และทราบเรคืที่องสทดทข้ายปลาย
มคือ 30 คนเดนยวจะไลต่พทนคนอยต่างไรไดข้ สองคนจะทคาใหข้หมคืที่นคนหนนไดข้อยต่างไร นอกจากศอิลาของ
เขาไดข้ขายเขาเสนยแลข้ว และพระเยโฮวาหร์ไดข้ทรงทอดทอินี้งเขาเสนย

โมเสสจถึงแทรกความคตดของตนเขห้ามาโดยกลลาววลาเขากลนัววลาพวกเขาศนัตรยอาจคตดวลาตน
ชนะพวกอตสราเอลดห้วยกทาลนังของตนเองในเมสืทอพระเจห้าทรงใชห้คนเหลลานนัรนเพสืทอตทสอนคนอตสราเอล 
ประชาชาตตเชลนนนัรนจะไมลมทความเขห้าใจเลยในความโงลเขลาดนังกลลาว

จากนนัรนเขาพรททาอยลางโศกเศรห้าตลอไปวลา “โอ ถห้าเขาฉลาดแลห้วเขาจะเขห้าใจเรสืทองนทร ...
คนเดทยวจะไลลพนันคนอยลางไรไดห้ สองคนจะททาใหห้หมสืทนคนหนทไดห้อยลางไร นอกจากศตลาของเขาไดห้
ขายเขาเสทยแลห้ว และพระเยโฮวาหรไดห้ทรงทอดทตรงเขาเสทย” คทาโศกของโมเสสกป็คสือวลาถห้าคน
อตสราเอลมทปนัญญา พวกเขากป็จะตระหนนักวลาพระเจห้าประทานชนัยชนะยตทงใหญลแกลพวกเขาไดห้อยยลแลห้ว 
นลาเศรห้าทททพระองครจะทรงหนันมาเลลนงานพวกเขามากกวลา

พบญ 32:31-33 เพราะศอิลาของเขาไมต่เหมคือนศอิลาของเรา แมข้ศทตรภของเรากป็ตทดสอิน
อยต่างนทนี้น 32 เพราะวต่าเถาองทต่นของเขามาจากเถาเมคืองโสโดม มาจากไรต่เมคืองโกโมราหร์ ผลอง ทต่นของ
เขาเปป็นดนหมน และองทต่นทนที่เปป็นพวงๆกป็ขมขคืที่น 33 นคนี้าองทต่นของเขาเปป็นพอิษของมทงกร เปป็นพอิษอคามหอิต
ของงภเหต่า

โมเสสบนันทถึกตลอไปวลาพละกทาลนังของชนตลางชาตตทนัรงหลาย (ศอิลาของเขา) ไมลเหมสือนศอิลา
ของเรา แมห้แตลเหลลาศนัตรยของพวกเขากป็ตนัดสตนอยลางนนัรนไดห้ เขากลลาวในเชตงเปรทยบเททยบตลอไปโดย
เปรทยบผลของประชาชาตตทนัรงหลายวลาเปป็นเหมสือนผลของโสโดมและโกโมราหร ผลของคนเหลลา



นนัรนไมลเพทยงขมขสืทนและมทพตษเทลานนัรน (นนัทนคสือ วตถทชทวตตอนันบาปหนาของพวกเขา) แตลมนันยนังถยก
พตพากษาแลห้วและจะถยกพตพากษาโดยพระเจห้าในทททสรุด

พบญ 32:34-36 เรคืที่องนนนี้มอิไดข้สะสมไวข้กทบเราดอกหรคือ ประททบตราไวข้ในคลทงของเรา 

35 การแกข้แคข้นและการตอบสนองเปป็นของเรา เทข้าของเขาจะลคืที่นไถลไปตามกคาหนดเวลา เพราะวต่า
วทนแหต่งหายนะของเขาอยภต่ใกลข้แคต่เอคืนี้อมแลข้ว และสอิที่งตต่างๆทนที่จะเกอิดขถึนี้นกทบเขากป็จะมาโดยพลทน 36 เพ
ราะพระเยโฮวาหร์จะทรงพอิพากษาประชาชนของพระองคร์ และทรงเมตตาปรานนตต่อผภข้รทบใชข้ของ
พระองคร์ เมคืที่อทอดพระเนตรกคาลทงของเขาสอินี้นลง ไมต่มนใครยทงอยภต่หรคือเหลคืออยภต่

เสทยงพยดเปลททยนเปป็นพระสรุรเสทยงของพระเจห้าเอง พระองครทรงประกาศวลาการพตพากษาของ
พระองครถยกสะสมไวห้แลห้วในคลนังของพระองคร นอกจากนทร  “การแกห้แคห้นและการตอบสนอง” ยนัง
เปป็นของพระองครดห้วย ฮทบรย 10:30 ยกคทาพยดมาจากตรงนทร โดยตรง พระเจห้าจะทรงพตพากษาชนตลาง
ชาตต พระองคร “จะทรงพตพากษาประชาชนของพระองคร” เชลนกนัน พระองครจะทรงกลนับพระทนัยจาก
การตทสอนนนัรนดห้วยเมสืทอพระองครทรงเหป็นวลากทาลนังของพวกเขาหมดสตรนแลห้ว

พบญ 32:37-42 แลข้วพระองคร์จะตรทสวต่า "พระของเขาอยภต่ทนที่ไหน ศอิลาทนที่เขาพถึที่งพา
นทนี้นอยภต่ทนที่ไหนเลต่า 38 คคือผภข้ทนที่รทบประทานไขมทนของเครคืที่องสทตวบภชาของเขา และดคืที่มนคนี้าองทต่นทนที่เปป็น
เครคืที่องดคืที่มบภชาของเขา ใหข้บรรดาพระเหลต่านทนี้นลทกขถึนี้นชต่วย ใหข้พระเหลต่านทนี้นเปป็นผภข้ปข้องกทนเจข้าซอิ 39 
จงดภเถอิด ตทวเรา คคือเรานนที่แหละเปป็นผภข้นทนี้น นอกจากเราไมต่มนพระเจข้าอคืที่นใด เราฆต่าใหข้ตาย และเรากป็ใหข้มน
ชนวอิตอยภต่ เราทคาใหข้บาดเจป็บ และเรากป็รทกษาใหข้หาย ไมต่มนผ ภข้ใดจะชต่วยใหข้พข้นมคือเราไดข้  40 เพราะเราชภ
มคือขถึนี้นถถึงสวรรคร์ และปฏอิญาณวต่า ดทงทนที่เราดคารงอยภต่เปป็นนอิตยร์ 41 ถข้าเราลทบดาบอทนวาววทบของเรา 
และมคือของเรายถึดการพอิพากษาไวข้ เราจะแกข้แคข้นศทตรภของเรา และตอบแทนผภข้ทนที่เกลนยดเรา 42 เรา
จะใหข้ลภกธนภของเราเมาโลหอิต และดาบของเราจะกอินเนคืนี้อหนทง ดข้วยโลหอิตของผภข้ทนที่ถภกฆต่าและของ
เชลย ตทนี้งแตต่เรอิที่มแกข้แคข้นตต่อศทตรภ"'

แมห้กระนนัรน พระเจห้าจะทรงระลถึกถถึงบรรดาพระเทป็จทททพวกเขาไดห้วางใจและถวายเครสืทองบยชา
ใหห้โดยตรนัสถามวลา “พระของเขาอยยลทททไหน” จากนนัรนพระองครทรงเตสือนความจทาพวกเขาตลอไปวลา
พระองครผยห้เดทยวเทลานนัรนทรงเปป็นพระเจห้า ดห้วยฤทธานรุภาพและอทานาจสตทธตธ ขาดของพระองครๆ ทรง
สามารถประหารหรสือประทานชทวตต ททาใหห้บาดเจป็บหรสือรนักษาใหห้หายไดห้ ไมลมทสตทงใดทททสามารถชลวย
ใหห้พห้นจากพระหนัตถรของพระองครไดห้ พระองครจถึงทรงชยพระหนัตถรของพระองครขถึรนสยลสวรรครดห้วย



ฤทธานรุภาพและชนัยชนะโดยประกาศวลา “เราดทารงอยยลเปป็นนตตยร” พระเจห้าทรงประกาศตลอไปวลาหาก
พระองครประสงคร พระองครกป็จะทรงลนับดาบอนันวาววนับของพระองครและแกห้แคห้นบรรดาศนัตรยของ
พระองคร โดยใหห้ดาบกตนพวกเขาเพราะวลาพวกเขาไดห้สนังหารประชากรของพระเจห้าเสทย

พบญ 32:43-44 โอ ประชาชาตอิททนี้งหลาย จงชคืที่นชมยอินดนกทบประชาชนของพระองคร์ 
เพราะพระองคร์จะแกข้แคข้นโลหอิตแหต่งพวกผภข้รทบใชข้ของพระองคร์แลข้ว และจะทรงทคาการแกข้แคข้นศทตรภ
ของพระองคร์ และจะทรงเมตตาปรานนททนี้งแผต่นดอินและประชาชนของพระองคร์" 44 โมเสสไดข้มา
เลต่าบรรดาถข้อยคคาของเพลงบทนนนี้ใหข้ประชาชนฟทง ททนี้งตทวทต่านพรข้อมกทบโยชภวาบทตรชายนภน 

โมเสสจถึงปตดทห้ายบทเพลงของตนดห้วยความเหป็นของเขาเองวลา “โอ ประชาชาตตทนัรงหลาย 
จงชสืทนชมยตนดทกนับประชาชนของพระองคร เพราะพระองครจะแกห้แคห้นโลหตตแหลงพวกผยห้รนับใชห้ของ
พระองครแลห้ว และจะทรงททาการแกห้แคห้นศนัตรยของพระองคร และจะทรงเมตตาปรานททนัรงแผลนดตน
และประชาชนของพระองคร”

พบญ 32:45-47 และเมคืที่อโมเสสเลต่าคคาเหลต่านนนี้ททนี้งหมดแกต่บรรดาคนออิสราเอลจบแลข้ว 

46 ทต่านกป็กลต่าวแกต่เขาวต่า "จงใสต่ใจในถข้อยคคาททนี้งหลายซถึที่งขข้าพเจข้ากลต่าวแกต่ทต่านในวทนนนนี้ เพคืที่อทต่านจะ
ไดข้บทญชาแกต่ลภกหลานของทต่าน เพคืที่อเขาจะไดข้ระวทงทนที่จะกระทคาตามถข้อยคคาแหต่งพระราชบทญญทตอินนนี้
ททนี้งสอินี้น 47 เรคืที่องนนนี้ไมต่ใชต่เรคืที่องเลป็กนข้อยสคาหรทบทต่านททนี้งหลาย แตต่เปป็นเรคืที่องชนวอิตของทต่านททนี้งหลาย และ
เรคืที่องนนนี้จะกระทคาใหข้ทต่านททนี้งหลายมนชนวอิตยคืนนานในแผต่นดอิน ซถึที่งทต่านททนี้งหลายกคาลทงจะขข้ามแมต่นคนี้า
จอรร์แดนไปยถึดครองนทนี้น"

หลนังจากกลลาวบทเพลงสดรุดทอนันทตทมแทงใจนทรแกลคนอตสราเอลแลห้ว โมเสสกป็เตสือนสตตพวกเขา
วลา “จงใสลใจในถห้อยคทาทนัรงหลายซถึทงขห้าพเจห้ากลลาวแกลทลานในวนันนทร  เพสืทอทลานจะไดห้บนัญชาแกลลยกหลาน
ของทลาน เพสืทอเขาจะไดห้ระวนังทททจะกระททาตามถห้อยคทาแหลงพระราชบนัญญนัตตนทรทนัรงสตรน” เขาประกาศวลา
ความจรตงเหลลานทร เปป็นชทวตตของพวกเขาเลยและโดยความจรตงเหลลานทรพวกเขากป็จะมทชทวตตยสืนนานใน
แผลนดตนนนัรนทททพวกเขากทาลนังจะเขห้าไปยถึดครอง

พบญ 32:48-52 และพระเยโฮวาหร์ตรทสกทบโมเสสในวทนนทนี้นเองวต่า 49 "จงขถึนี้นไปบน
ภภเขาอาบารอิม ถถึงยอดเขาเนโบ ซถึที่งอยภต่ในแผต่นดอินโมอทบ ตรงขข้ามเมคืองเยรนโค และดภแผต่นดอินคานาอทน
ซถึที่งเราใหข้แกต่ประชาชนออิสราเอลเปป็นกรรมสอิทธอิธิ์ 50 และสอินี้นชนวอิตเสนยบนภภเขาซถึที่งเจข้าขถึนี้นไปนทนี้น และ
ถภกรวบไปอยภต่กทบญาตอิพนที่นข้องของเจข้า ดทงอาโรนพนที่ชายของเจข้าไดข้สอินี้นชนวอิตทนที่ภ ภเขาโฮรร์ และถภกรวบไป



อยภต่กทบประชาชนของเขา 51 เพราะเจข้าททนี้งสองไดข้ละเมอิดตต่อเราทต่ามกลางคนออิสราเอลทนที่นคนี้าเมรนบาหร์
แหต่งคาเดชในถอิที่นททรกทนดารศอิน เพราะเจข้ามอิไดข้เคารพเราวต่าบรอิสททธอิธิ์ในหมภต่คนออิสราเอล 52 เพราะ
เจข้าจะไดข้เหป็นแผต่นดอินซถึที่งอยภต่ตต่อหนข้าเจข้า แตต่เจข้าไมต่ไดข้เขข้าไปในแผต่นดอินซถึที่งเราใหข้แกต่คนออิสราเอล"

ในวนันเดทยวกนันนนัรนเอง พระเจห้าทรงสนัทงโมเสสใหห้ขถึรนไปบนภยเขาเนโบเพสืทอทททจะสตรนชทวตตทททนนั ทน
“และถยกรวบไปอยยลกนับญาตตพททนห้องของเจห้า” พระองครทรงเตสือนความจทาโมเสสอทกครนัร งวลาเขาไมล
สามารถเขห้าไปในแผลนดตนนนัรนไดห้ “เพราะเจห้าทนัรงสองไดห้ละเมตดตลอเรา...ทททนทร าเมรทบาหร” กระนนัรน 
พระเจห้ากป็ทรงอนรุญาตใหห้เขาไดห้เหป็นแผลนดตนนนัรนจากทททไกลบนภยเขานนัรน

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 33: ขณะททที่หนนังสสือพระราชบนัญญนัตติใกลห้ถขงบทสรสุปแลห้ว 
โมเสสกป็ออกความเหป็นตล่างๆทติขึ้งทห้าย บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) ความเกรทยงไกรอนันเปทที่ยมดห้วยสงล่า
ราศทของพระเจห้าในขห้อ 1-5; (2) พระพรของทนัขึ้งสติบสองตระกถูลของอติสราเอลในขห้อ 6-24; (3) พละ
กลาลนังสลาหรนับประชากรของพระเจห้าในขห้อ 25-26 และ (4) ความยอดเยทที่ยมของคนอติสราเอลในขห้อ 
27-29

พบญ 33:1-5 ตต่อไปนนนี้เปป็นพรซถึที่งโมเสสบทรทษของพระเจข้าไดข้อวยแกต่คนออิสราเอล
กต่อนทนที่ทต่านสอินี้นชนวอิต 2 ทต่านกลต่าววต่า "พระเยโฮวาหร์เสดป็จจากซนนาย และทรงรทต่งแจข้งจากเสอนรร์มายทง
เขาททนี้งหลาย พระองคร์ทรงฉายรทงสนจากภภเขาปาราน พระองคร์เสดป็จพรข้อมกทบวอิสททธอิชนนทบหมคืที่นๆ 
ทนที่พระหทตถร์เบคืนี้องขวามนไฟเปป็นพระราชบทญญทตอิแกต่เขา 3 แทข้จรอิง พระองคร์ทรงรทกประชาชนของ
พระองคร์ บรรดาวอิสททธอิชนของพระองคร์กป็อยภต่ในพระหทตถร์ของพระองคร์ และเขาททนี้งหลายกราบลงทนที่
พระบาทของพระองคร์รทบพระดคารทสของพระองคร์ 4 โมเสสบทญชาพระราชบทญญทตอิไวข้แกต่เรา เปป็น
กรรมสอิทธอิธิ์ของชทมนทมชนยาโคบ 5 พระองคร์ทรงเปป็นกษทตรอิยร์ในเยชภรภน เมคืที่อหทวหนข้าชนชาตอิชทมนทม
กทบคนออิสราเอลททกตระกภล

เหป็นไดห้ชนัดวลากลอนขถึรนไปบนภยเขาเนโบเพสืทอเผชตญหนห้ากนับความตาย โมเสสอวยพรแตลละ
ตระกยลของชนชาตตอตสราเอล มนันคงเปป็นชลวงเวลาทททเจป็บปวดสทาหรนับทนัรงตนัวเขาและชนชาตตนนัรน เขา
เตสือนความจทาพวกเขาอยลางไพเราะแบบสนัรนๆอทกครนัร งถถึงการเดตนทางอนันแสนอนันตรายตลอดสททสตบปท
ของพวกเขา โปรดสนังเกตความไพเราะขณะทททเขาบรรยายถถึงการทรงนทาของพระเจห้า นนั ทนคสือ 
“พระองครทรงฉายรนังสทจากภยเขาปาราน พระองครเสดป็จพรห้อมก นับวตสรุทธตชนนนับหมสืทน ๆ ทททพระหนัตถร



เบสืรองขวามทไฟเปป็นพระราชบนัญญนัตตแกลเขา” เขากลลาวเสรตมวลา “แทห้จรตง พระองครทรงรนักประชาชน
ของพระองคร” พระเยโฮวาหรพระเจห้าผยห้ทรงรนักประชาชนของพระองครทรงยต ทงใหญลเหลสือเกตน

โมเสสจถึงสรรุปสนัรนๆถถึงการรนับใชห้อนันยาวนานของตน โดยกลลาววลาพระเจห้าไดห้ทรงบนัญชา
พระราชบนัญญนัตตและมรดกของพระองครผลานทางตน พระองครทรงเปป็นพระมหากษนัตรตยรแหลง
อตสราเอล (เยชยรรุน) ในทรุกดห้านตลอดหลายปทเหลลานนัรนเมสืทอสตบสองตระกยลนนัรนชรุมนรุมกนันเขห้ามาภาย
ใตห้การทรงนทาของพระองคร เขาจถึงเรตทมกลลาวคทาอวยพรของตนแกลแตลละตระกยลของชนชาตต
อตสราเอล

พบญ 33:6 ขอใหข้รภเบนดคารงชนวอิตอยภต่ อยต่าใหข้ตาย อยต่าใหข้ผภข้คนของเขามนนข้อย" 
โมเสสทยลขอพระเจห้าใหห้ทรงอนรุญาตใหห้รยเบนมทชทวตตอยย ลและผยห้คนของเขามทจทานวนไมลนห้อย

พบญ 33:7 ทต่านกลต่าวถถึงพรสคาหรทบยภดาหร์ดทงนนนี้วต่า "ขข้าแตต่พระเยโฮวาหร์ ขอทรง
สดทบเสนยงของยภดาหร์ ขอทรงนคาเขาเขข้ากทบชนชาตอิของเขา มคือของเขาไดข้ตต่อสภข้เพคืที่อตนเอง และ
พระองคร์ทรงชต่วยเขาใหข้พข้นจากปรปทกษร์ของเขา" สลวนยยดาหร โมเสสทยลขอพระเจห้าใหห้ทรงสดนับฟนัง
คทาอธตษฐานของยยดาหร ประทานพละกทาลนังใหห้แกลมสือของเขา และประทานความชลวยเหลสือเพสืทอตลอสยห้
กนับบรรดาศนัตรยของเขา

พบญ 33:8-11 ทต่านกลต่าวถถึงเลวนวต่า "ขอใหข้ทภมมนมและอภรนมของพระองคร์อยภต่กทบผภข้
บรอิสททธอิธิ์ของพระองคร์ ผภข้ทนที่พระองคร์ทรงทดลองแลข้วทนที่ตคาบลมทสสาหร์ ผ ภข้ทนที่พระองคร์ไดข้ตต่อสภข้แลข้วทนที่นคนี้า
เมรนบาหร์ 9 ผภข้กลต่าวถถึงบอิดามารดาของเขาวต่า `ขข้าพเจข้ามอิไดข้เหป็นเขา' เขาไมต่จคาพนที่นข้องของเขา และไมต่รภข้
จทกลภกของตนเอง เพราะวต่าเขาปฏอิบทตอิตามพระวจนะของพระองคร์ และรทกษาพทนธสทญญาของ
พระองคร์ 10 เขาททนี้งหลายจะสอนคคาตทดสอินของพระองคร์แกต่ยาโคบ และสอนพระราชบทญญทตอิของ
พระองคร์แกต่ออิสราเอล เขาจะวางเครคืที่องหอมตต่อพระพทกตรร์พระองคร์ และถวายเครคืที่องเผาบภชาททนี้งสอินี้น
บนแทต่นบภชาของพระองคร์ 11 ขข้าแตต่พระเยโฮวาหร์ ขอพระองคร์ทรงอคานวยพระพรแกต่ขข้าวของของ
เขา และโปรดการงานทนที่มคือเขาทคา ขอทรงตนทคาลายบทนี้นเอวแหต่งศทตรภของเขา คคือผภข้ทนที่เกลนยดชทงเขา 
อยต่าใหข้ลทกขถึนี้นอนกไดข้"

จากนนัรนโมเสสกป็ใหห้คทาอวยพรยสืดยาวแกลเลวท โดยมอบหมายทยมมตมและอยรตมของเขาในเชตง
พยากรณรใหห้แกลพระเมสสตยาหรผยห้ทททจะเสดป็จมาซถึทงพวกเขาไดห้กบฏตลอทททตทาบลมนัสสาหรและเมรทบาหร 
(ตรงนทรสสืทอชนัดเจนถถึงความเปป็นพระเจห้าของพระเมสสตยาหร) เขาทยลขอพระพรเพตทมเตตมอทกเพราะวลา



ตระกยลเลวทไดห้ปฏตบนัตตตามพระวจนะของพระเจห้าและรนักษาพนันธสนัญญาของพระองคร พวกเขาจถึงจะ
ไดห้รนับสตทธตพตเศษในการสนัทงสอนชนชาตตอตสราเอลถถึงพระราชบนัญญนัตตของพระเจห้าและเปป็นผยห้นทาใน
การนมนัสการพระเจห้า ดห้วยเหตรุนทร  โมเสสจถึงขอใหห้พระเจห้าทรงโปรดอวยพรเลวทในทรุกดห้าน

พบญ 33:12 ทต่านกลต่าวเรคืที่องเบนยามอินวต่า "คนทนที่พระเยโฮวาหร์ทรงรทกจะอาศทย
อยภต่กทบพระองคร์อยต่างปลอดภทย พระเยโฮวาหร์จะทรงปกเขาไวข้วทนยทงคคที่า และจะทรงประททบอย ภต่
ระหวต่างบต่าของเขา" สลวนเบนยามตน โมเสสกลลาวเปป็นเชตงพยากรณรวลา “คนทททพระเยโฮวาหรทรงรนัก
จะอาศนัยอยยลกนับพระองครอยลางปลอดภนัย” นททอาจมองลลวงหนห้าไปยนังวนันนนัรนเมสืทอพระวตหารจะถยกสรห้าง
ขถึรนตตดกนับเขตแดนของตระกยลเบนยามตนและพระเมสสตยาหรกป็จะทรงอยยลใกลห้ชตดกนับพวกเขา

พบญ 33:13-17 และทต่านกลต่าวถถึงโยเซฟวต่า "ขอใหข้แผต่นดอินของเขาไดข้รทบพระพร
จากพระเยโฮวาหร์ ใหข้ไดข้รทบของประเสรอิฐทนที่สทดจากฟข้าสวรรคร์ ททนี้งนคนี้าคข้างและจากบาดาลซถึที่งหมอบ
อยภต่ขข้างลต่าง 14 ใหข้ไดข้รทบผลประเสรอิฐทนที่สทดของดวงอาทอิตยร์ และพคืชผลประเสรอิฐทนที่สทดทนที่ดวงจทนทรร์
ใหข้บทงเกอิด 15 พรข้อมกทบผลอยต่างงามทนที่สทดจากภภเขาดถึกดคาบรรพร์ และผลประเสรอิฐทนที่สทดจากเนอินเขา
ทนที่อยภต่ตลอดกาล 16 และผลประเสรอิฐทนที่สทดของพอิภพและสอิที่งทนที่อยภต่ในนทนี้น และพระกรทณาคทณของ
พระองคร์ซถึที่งประททบทนที่พทต่มไมข้ ขอใหข้พรเหลต่านนนี้ลงมาเหนคือศนรษะของโยเซฟ และเหนคือกระหมต่อม
ของผภข้ทนที่ถภกแยกจากพนที่นข้องของตน 17 สงต่าราศนของเขาเหมคือนลภกวทวหทวปนของเขา เขาของเขา
เหมคือนเขามข้ายภนอิคอน และดข้วยเขานทนี้นเขาจะดทนชนชาตอิททนี้งหลายออกไปจนสทดปลายพอิภพ คนเอฟ
ราออิมนทบหมคืที่นเปป็นเชต่นนนนี้ คนมนทสเสหร์นทบพทนกป็เหมคือนกทน"

จากนนัรนโมเสสกป็ทยลขอพระพรพตเศษแกลตระกยลทททรวมกนันของโยเซฟ เขาทยลขอของ
ประเสรตฐตลางๆแหลงฟห้าสวรรคร (นนัทนคสือ จากหลาฝนทททตกลงมาจากบนนนัรน) และผลแหลงแผลนดตนของ
เขาใหห้ไดห้รนับพรเปป็นพตเศษ เขาบอกลลวงหนห้าเปป็นคทาพยากรณรวลาตระกยลทททรวมกนันของโยเซฟจะ
กทาราบประชาชาตตอสืทนๆ

พบญ 33:18-19 ทต่านกลต่าวถถึงเศบภลทนวต่า "เศบภลทนเออ๋ย จงปนตอิรต่าเรอิงเมคืที่อทต่านออกไป 
และออิสสาคารร์เออ๋ย จงปนตอิรต่าเรอิงในเตป็นทร์ของตน 19 เขาจะเรนยกชนชาตอิททนี้งหลายมาทนที่ภภเขา และ
ถวายเครคืที่องสทตวบภชาแหต่งความชอบธรรมทนที่นทที่น เพราะเขาจะดภดความอทดมจากทะเลและไดข้
ขทมทรทพยร์ทนที่ซต่อนอยภต่ในทราย" 



โมเสสทยลขอความปทตตรลาเรตงใหห้แกลเศบยลรุนรวมถถึงอตสสาคารรดห้วย เขาบอกทนัรงสองตระกยล
ลลวงหนห้าถถึงเครสืทองสนัตวบยชาแหลงความชอบธรรมและพรจากทะเล

พบญ 33:20-21 ทต่านกลต่าวถถึงกาดวต่า "สาธทการแดต่พระองคร์ผภข้ทรงขยายกาด กาด
หมอบอยภต่เหมคือนกทบสอิงโต เขาทถึนี้งแขนและกระหมต่อมบนศนรษะ 21 เขาเลคือกแผต่นดอินสต่วนดนทนที่สทด
เปป็นของตน เพราะสต่วนของผภข้ทรงตทนี้งพระราชบทญญทตอิไดข้มนเกป็บไวข้ทนที่นทที่นแลข้ว และเขามาถถึงหทวหนข้า
ของชนชาตอินนนี้ เขาไดข้กระทคาตามความเทนที่ยงธรรมของพระเยโฮวาหร์และตามคคาตทดสอินซถึที่งมนตต่อ
ออิสราเอล" 

โมเสสทยลขอพรสทาหรนับกาด โดยเปรทยบเขาวลาเปป็นเหมสือนกนับสตงโตตนัวหนถึทงทททขยทราเหยสืทอ
ของตน เขาบอกลลวงหนห้าตลอไปถถึงการทททกาดจะกระททาความเทททยงธรรมและคทาตนัดสตนขององครพระ
ผยห้เปป็นเจห้า

พบญ 33:22 และทต่านกลต่าวถถึงดานวต่า "ดานเปป็นลภกสอิงโตทนที่กระโดดมาจากเมคือง
บาชาน" โมเสสเปรทยบดานวลาเปป็นเหมสือนลยกสตงโตตนัวหนถึทง พวกเขาจะพตชตตบาชานในทททสรุด ซถึทง
เปป็นดตนแดนทททอยยลทางทตศตะวนันออกของแควห้นกาลตลท

พบญ 33:23 และทต่านกลต่าวถถึงนทฟทาลนวต่า "โอ นทฟทาลน ผภข้ออิที่มดข้วยพระคทณและ
หนคาดข้วยพระพรของพระเยโฮวาหร์ จงยถึดครองทางตะวทนตกและทางใตข้" โมเสสทยลขอพระพร
ของพระเจห้าใหห้แกลนนัฟทาลท โดยใหห้เขาไดห้แผลนดตนในทตศตะวนันตกและทตศใตห้

พบญ 33:24-25 และทต่านกลต่าวถถึงอาเชอรร์วต่า "ขอใหข้อาเชอรร์ไดข้รทบพระพรคคือใหข้มน
บทตรมากมาย ใหข้เขาเปป็นทนที่โปรดปรานของพนที่นข้องของเขา และใหข้เขาจทต่มเทข้าเขาลงใน
นคนี้ามทน 25 รองเทข้าของทต่านจะเปป็นเหลป็กและทองสทมฤทธอิธิ์ วทนคคืนของทต่านเปป็นอยต่างไร ขอใหข้กคาลทง
ของทต่านเปป็นอยต่างนทนี้น 

โมเสสขอพรใหห้แกลอาเชอรร โดยเฉพาะในเรสืทองลยกหลานและความมนั ทงมท (มทนทร ามนันมะกอก
เทศเหลสือเฟสือจนคนใชห้มนันลห้างเทห้าไดห้) เทห้าของพวกเขาเมสืทอสวมรองเทห้าแลห้วจะมทก ทาลนังมากเหมสือน
สวมเหลป็กและทองเหลสือง นททสสืทอถถึงพละกทาลนังมหาศาล นอกจากนทร  พละกทาลนังมหาศาลนนัรนจะยนังอยยล
ในวนัยชราเหมสือนกนับในวนัยหนรุลมสาว พละกทาลนังของพวกเขาจะคงอยยลตราบเทลาทททพวกเขายนังมทชทวตต
อยยล



พบญ 33:26-29 ไมต่มนผภข้ใดเหมคือนพระเจข้าของเยชภรภน พระองคร์เสดป็จมาทางฟข้า
สวรรคร์เพคืที่อชต่วยทต่าน เสดป็จมาเปนที่ยมดข้วยความโอต่อต่าตระการของพระองคร์ตามทข้องฟข้า 27 พระเจข้าผภข้
ดคารงเปป็นนอิตยร์เปป็นทนที่ลนนี้ภทยของทต่าน และพระกรนอิรทนดรร์รทบรองทต่านอยภต่ พระองคร์จะทรงผลทกศทตรภ
ใหข้ออกไปพข้นหนข้าทต่าน และจะตรทสวต่า `ทคาลายเสนยเถอะ' 28 ดทงนทนี้นแหละ ออิสราเอลจถึงจะอยภต่อยต่าง
ปลอดภทยแตต่ฝต่ายเดนยว นคนี้าพทแหต่งยาโคบจะอยภต่ในแผต่นดอินทนที่มนขข้าวและนคนี้าองทต่น เออ ทข้องฟข้าของ
พระองคร์จะโปรยนคนี้าคข้างลงมา 29 โอ ออิสราเอล ทต่านททนี้งหลายเปป็นสทขแทข้ๆ ใครเหมคือนทต่านบข้าง โอ 
ชนชาตอิทนที่รอดมาดข้วยพระเยโฮวาหร์ทรงชต่วย เปป็นโลต่ชต่วยทต่าน เปป็นดาบแหต่งความยอดเยนที่ยมของ
ทต่าน ทต่านจะพบวต่าพวกศทตรภเปป็นผภข้มทสาททนี้งสอินี้น ทต่านจะเหยนยบยคที่าไปบนปภชนนยสถานสภงของเขา"

คราวนทรคทาอวยพรของโมเสสเปลททยนมากลลาวถถึงคนอตสราเอลทนัรงหมด โดยประกาศวลาไมลมทผยห้
ใดเหมสือนพระเจห้าแหลงอตสราเอล (เยชยรรุน ดยหมายเหตรุเกททยวกนับ 32:15) พระเจห้าเสดป็จมาบนฟห้า
สวรรครเพสืทอชลวยเหลสือประชากรของพระองคร ความโอลอลาตระการของพระองครอยยลในทห้องฟห้า นททอาจ
เปป็นทททมาของเพลงสดรุดท 19 ทททดาวตดเขทยน โมเสสจถึงกลลาวตลอไปวลา “พระเจห้าผยห้ดทารงเปป็นนตตยรเปป็นทททลทร
ภนัยของทลาน และพระกรนตรนันดรรรนับรองทลานอยยล”

ชลางเปป็นภาพทททงดงามและไพเราะของการปกปห้องดยแลของพระเจห้าททททรงมทตลอประชากร
ของพระองคร กระนนัรนในฤทธานรุภาพของพระองครๆจะทรงททาลายศนัตรยของประชากรของพระองคร
และประทานความปลอดภนัยใหห้แกลพวกเขา โมเสสจถึงกลลาวปตดทห้ายแกลคนอตสราเอลซถึทงเปป็น
ประชาชนทททเขานทามาตลอดดห้วยความยากลทาบากมากมายเหลสือเกตนดห้วยคทาอวยพรตลอไปนทร  “โอ 
อตสราเอล ทลานทนัรงหลายเปป็นสรุขแทห้ ๆ ใครเหมสือนทลานบห้าง โอ ชนชาตตทททรอดมาดห้วยพระเยโฮวาหร
ทรงชลวย เปป็นโลลชลวยทลาน เปป็นดาบแหลงความยอดเยททยมของทลาน” กรรุณาหมายเหตรุไวห้วลาพระเจห้า
ทรงเปป็น (1) พระผยห้ชลวยใหห้รอด (2) โลล และ (3) ความชลวยเหลสือสทาหรนับประชากรของพระองคร
จนถถึงวนันนทร  เขาปตดทห้ายวลาชนอตสราเอลจะททาใหห้พวกศนัตรยของตนพลายแพห้ในทททสรุด คทาอวยพรสรุดทห้าย
ของโมเสสทททกลลาวแกลชนอตสราเอลจถึงสตรนสรุดลงเทลานทร

*****

ภนำพรวมของพระรนำชบนัญญนัตต 34: การสติขึ้นชทวติตของโมเสสถถูกบนันทขกไวห้และไมห้ผลนัดแหล่ง
ความเปป็นผถูห้นลาถถูกสล่งตล่อใหห้แกล่โยชถูวา บทนทขึ้แบล่งยล่อยไดห้ดนังนทขึ้ (1) โมเสสไดห้รนับอนสุญาตใหห้มองดถู



แผล่นดตินททที่ทรงสนัญญาไวห้นนัขึ้นจากภถูเขาเนโบในขห้อ 1-4; (2) การสติขึ้นชทวติตและการฝนังศพของโมเสส
ในขห้อ 5-8 และ (3) โยชถูสสืบทอดตลาแหนล่งตล่อจากโมเสสในขห้อ 9-12

พบญ 34:1-4 และโมเสสกป็ขถึนี้นไปจากราบโมอทบถถึงภภเขาเนโบ ถถึงยอดเขาปอิสกาหร์ 
ซถึที่งอยภต่ตรงขข้ามเมคืองเยรนโค และพระเยโฮวาหร์ทรงสคาแดงใหข้ทต่านเหป็นแผต่นดอินนทนี้นททนี้งหมด คคือกอิเลอ
าดจนถถึงดาน 2 ททนี้งนทฟทาลนททที่วหมด เหป็นแผต่นดอินเอฟราออิม และมนทสเสหร์ ททที่วแผต่นดอินยภดาหร์ ไกล
ไปถถึงทะเลทนที่อยภต่ไกลออกไป 3 ททนี้งทางใตข้และทนที่ลทต่มในหทบเขาแหต่งเมคืองเยรนโค เมคืองตข้นออินทผลทม 
ไกลไปจนถถึงโศอารร์ 4 และพระเยโฮวาหร์ตรทสกทบทต่านวต่า "นนที่คคือแผต่นดอินซถึที่งเราไดข้ปฏอิญาณตต่ออทบรา
ฮทม ตต่อออิสอทค และตต่อยาโคบ วต่า `เราจะใหข้แกต่เชคืนี้อสายของเจข้า' เราใหข้เจข้าเหป็นกทบตา แตต่เจข้าจะไมต่ไดข้
เขข้าไปในแผต่นดอินนทนี้น"

โมเสสจถึงขถึรนไปบนภยเขาเนโบเพสืทอสตรนชทวตตทททนนั ทน โดยจะไมลไดห้เหป็นหนห้าผยห้คนของเขาอทกใน
ชนัทวชทวตตนทร  อยลางไรกป็ตาม กลอนทททเขาสตรนชทวตต พระเจห้ากป็ทรงอนรุญาตใหห้เขาไดห้เหป็นแผลนดตนททททรง
สนัญญาไวห้นนัรนทนัรงหมด

พบญ 34:5-8 เหตทฉะนทนี้นโมเสสผภข้รทบใชข้ของพระเยโฮวาหร์จถึงสอินี้นชนวอิตทนที่นทที่นในแผต่น
ดอินโมอทบ ตามพระดคารทสของพระเยโฮวาหร์ 6 และพระองคร์ทรงฝทงทต่านไวข้ในหทบเขาในแผต่นดอินโม
อทบ ตรงขข้ามเบธเปโอรร์ จนถถึงททกวทนนนนี้หามนผภข้ใดรภข้จทกทนที่ฝทงศพของทต่านไมต่ 7 เมคืที่อโมเสสสอินี้นชนวอิตนทนี้น
ทต่านมนอายทหนถึที่งรข้อยยนที่สอิบปน นทยนร์ตาของทต่านมอิไดข้มทวไป หรคือกคาลทงของทต่านกป็ไมต่ถอย 8 และคน
ออิสราเอลรข้องไหข้ถถึงโมเสสทนที่ราบโมอทบสามสอิบวทน แลข้ววทนทนที่รข้องไหข้ไวข้ททกขร์ถถึงโมเสสกป็สอินี้นลง

โมเสสสตรนลมทททนนัทนและถยกฝนังไวห้ในโมอนับในอรุโมงครลนับแหลงหนถึทง เขาอายรุไดห้หนถึทงรห้อยยททสตบ
ปท แมห้กระทนั ทงอายรุขนาดนนัรน แตลดวงตาของเขากป็ยนังเฉทยบคมอยยลและพละกทาลนังของเขากป็ไมลถดถอย
เลย ชนอตสราเอลจถึงไวห้ทรุกขรใหห้โมเสสเปป็นเวลาสามสตบวนัน

พบญ 34:9-12 โยชภวาบทตรชายนภนมนจอิตใจอทนประกอบดข้วยสตอิปทญญา เพราะ
โมเสสไดข้เอามคือของทต่านวางบนเขา ดทงนทนี้นประชาชนออิสราเอลจถึงเชคืที่อฟทงเขา และไดข้กระทคาดทงทนที่
พระเยโฮวาหร์ทรงบทญชาโมเสสไวข้ 10 ตทนี้งแตต่วทนนทนี้นมากป็ไมต่มนผภข้พยากรณร์คนใดเกอิดขถึนี้นในออิสราเอล
เสมอโมเสส ผภข้ซถึที่งพระเยโฮวาหร์ทรงรภข้จทกหนข้าตต่อหนข้า 11 ไมต่มนผภข้ใดเสมอเหมคือนทต่านในเรคืที่องหมาย
สคาคทญและการมหทศจรรยร์ ซถึที่งพระเยโฮวาหร์ทรงใชข้ทต่านใหข้กระทคาในแผต่นดอินอนยอิปตร์ ตต่อฟาโรหร์และ
ตต่อบรรดาขข้าราชบรอิพารของฟาโรหร์ และตต่อแผต่นดอินของทต่านททนี้งสอินี้น 12 และในเรคืที่องอคานาจยอิที่ง



ใหญต่และกอิจการอทนนต่าเกรงกลทวและใหญต่โตททนี้งสอินี้นซถึที่งโมเสสกระทคาในสายตาของคนออิสราเอลททนี้ง
ปวง

บทสลงทห้ายแบบสนัรนๆจถึงถยกนทาเสนอตรงนทร  บางทลานคตดเอาจากบรตบทวลาใครบางคนทททไมลใชล
โมเสสนลาจะเปป็นคนเขทยนมนัน กระนนัรน ไมลมทหลนักฐานทางขห้อความทททยสืนยนันเชลนนนัรนเลย เหป็นไดห้ชนัดวลา
โมเสสซถึทงไดห้รนับการดลใจโดยพระวตญญาณบรตสรุทธตธ อาจเขทยนถห้อยคทาเหลลานทร แบบเปป็นคทาพยากรณร

ความเปป็นผยห้นทาจถึงถยกสลงตลอใหห้แกลโยชยวาผยห้ซถึทงพระเจห้าไดห้ทรงททาใหห้เปททยมดห้วยสตตปนัญญา 
โมเสสกลลาวลลวงหนห้าแบบเปป็นคทาพยากรณรวลาไมลมทผยห้พยากรณรคนใดเหมสือนเขานนับแตลนนัรนเปป็นตห้นมา
“ผยห้ซถึทงพระเยโฮวาหรทรงรยห้จนักหนห้าตลอหนห้า” และในการอนัศจรรยรทนัรงปวงอนันเปททยมดห้วยฤทธตธ ทททเขาไดห้
กระททา (บางทลานถสือทรรศนะทททวลาอาจเปป็นโยชยวาหรสือซามยเอลดห้วยซทราทททเขทยนสททขห้อสรุดทห้ายของบท
นทร )


