
หน้า 361พระราชบัญญัติ
โมเสสทบทวนเรื�อง

การเดินทางในถิ�นทุรกนัดาร
กบัคนอิสราเอล

1
ข้อความต่อไปนี� เป็นคาํที โม-
เสสกล่าวแก่คนอิสราเอลทั� ง

ปวงที ในถิ นทุรกันดารฟากแม่
นํ�าจอร์แดนข้างนี�  คือในที ราบ
ข้างหน้าทะเลแดงระหว่างปา-
รานและโทเฟล ลาบาน ฮาเซ-
โรท และดีซาหับ
2 (หนทางจากโฮเรบตามทาง
ภู เขาเสอี ร์ จนถึ งคาเดชบาร-
เนียนั�นเป็นทางเดินสิบเอด็วัน)
3อยู่มาในวันที หนึ งเดือนที สิบ
เอ็ดปีที สี สิบโมเสสได้กล่าวแก่
คนอิสราเอล ตามบรรดาพระ
ดาํรัสที พระเยโฮวาห์ทรงประ-
ทานแก่ท่าน เป็นพระบัญญัติให้
แก่เขาทั�งหลาย
4 หลั งจากที ท่ านได้ ฆ่ าสิ โหน
กษัตริย์คนอาโมไรต์ ที อยู่เมือง
เฮชโบน และโอกกษัตริย์เมือง
บาชาน ผู้ซึ งอยู่ในอัชทาโรท ณ
ตาํบลเอเดรอีนั�นแล้ว
5 โมเสสได้เริ มอธิบายพระราช
บัญญัติ นี� ที ในแผ่ นดิ นโมอั บ
ฟากแม่นํ�าจอร์แดนข้างนี� ว่า
6 "พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
ได้ตรัสสั งเราทั� งหลายที โฮเรบว่า
`เจ้าทั�งหลายได้พักที ภูเขานี� นาน
พอแล้ว

7เจ้าทั� งหลายจงหันไปเดินตาม
ทางที ไปยังแดนเทือกเขาของคน
อาโมไรต์ และที ใกล้เคียงกันใน
ที ราบ และในแดนเทือกเขา และ
ในหุบเขา ในทางใต้ และที ฝั ง
ทะเล แผ่นดินของคนคานาอัน
และที เลบานอน จนถึงแม่นํ�า
ใหญ่ คือแม่นํ�ายูเฟรติส
8ดูเถิด เราได้ตั� งแผ่นดินนั�นไว้
ตรงหน้าเจ้าทั� งหลาย เจ้าทั� ง
หลายจงเข้าไปยึดครองแผ่นดิน
ซึ งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณกับ
บรรพบุรุษของเจ้า คืออับราฮัม
อิสอัค และยาโคบ ว่าจะให้แก่
เขาทั� งหลายและแก่เชื� อสายของ
เขาที มาภายหลังเขาด้วย'
9ครั� งนั� น ข้าพเจ้าได้บอกท่าน
ทั�งหลายว่า `ข้าพเจ้าผู้เดียวแบก
พวกท่านทั�งหลายไม่ไหว
10 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ท่านได้ทรงให้ท่านทั� งหลายทวี
มากขึ� น และดูเถิด ทุกวันนี� พวก
ท่ านทั� งหลายมีจาํนวนมากดุจ
ดวงดาวทั�งหลายในท้องฟ้า
11 (ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
แห่ งบรรพบุ รุ ษของท่ านทั� ง
หลายทรงกระทาํ ให้ ท่ านทั� ง
หลายทวีขึ� นพันเท่าและทรงอาํ-
นวยพระพรแก่ท่าน ดังที พระ
องค์ได้ทรงสัญญาไว้แก่ท่านทั� ง
หลายแล้วนั�น)

(I) พบญ J:JJ-JL (M) กดว IN:ML; NM:P (N) กดว NN:NP
(J) กดว MI:MN-MJ ยชว IN:IM (L) อพย N:I, IM; IR:I-M (P) ปฐก IM:T; ML:N
(R) อพย IP:IP, MJ (IU) ปฐก IV:V; MM:IT (II) ปฐก IV:V; M ซมอ MJ:N

 05_deu.pub 
 page 1

 Monday, February 29, 2016 12:51 



หน้า 362

12 ข้าพเจ้าคนเดียวจะแบกท่าน
ทั� งหลายผู้ เป็นภาระและเป็น
ความยากลาํ บากและการทุ่ ม
เถียงของท่านทั� งหลายอย่างไร
ได้
13 จงเลือกคนที มีปัญญา มี
ความเข้าใจและมีชื อตามตระกูล
ของท่านทั� งหลาย และข้าพเจ้า
จะตั� งเขาให้เป็นหัวหน้าของท่าน
ทั�งหลาย'
14 ท่านทั� งหลายได้ตอบข้าพ-
เจ้าว่า `สิ งที ท่านกล่าวนั�นดีแล้ว
ควรที ข้าพเจ้าทั� งหลายจะกระ-
ทาํ'
15 ข้าพเจ้าจึงได้เลือกหัวหน้า
จากทุกตระกูล ซึ งเป็นคนมี
ปัญญาและมีชื อ ตั� งไว้เป็นใหญ่
เหนือท่านทั�งหลาย ให้เป็นนาย
พัน นายร้อย นายห้าสิบ นายสิบ
และพนักงานต่างๆตามตระกูล
ของท่าน
16 ครั� งนั� นข้าพเจ้าได้กล่าวกาํ-
ชั บพวกตุ ลาการของท่ านทั� ง
หลายว่า `จงพิจารณาคดีของ
พี น้องและตัดสินความตามยุติ
ธรรมระหว่างชายคนหนึ งและ
พี น้องของตน หรือคนต่างด้าวที 
อาศัยอยู่กับท่าน
17 ท่านทั� งหลายอย่าลาํเอียงใน
การพิพากษา จงฟังผู้น้อยและผู้
ใหญ่ให้เหมือนกัน ท่านทั� ง
หลายอย่ากลั วหน้ ามนุษย์เลย

เพราะการพิพากษานั� นเป็นการ
ของพระเจ้า และคดีใดที ยาก
เกินไปสาํหรับท่านจงนาํมาให้
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะพิจารณาเอง'
18 ครั�งนั�นข้าพเจ้าได้สั งท่านทั� ง
หลายถึ งบรรดาสิ งที ท่ านทั� ง
หลายควรกระทาํ
19 เราได้ออกไปจากโฮเรบเดิน
ทะลุถิ นทุรกันดารใหญ่อันเป็นที 
น่ ากลั วตามที ท่ านทั� งหลายได้
เห็นนั� น เดินไปตามแดนเทือก
เขาของคนอาโมไรต์ ดังที พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ตรัส
สั งเราไว้ และเรามาถึงคาเดช-
บารเนีย
20 และข้าพเจ้าได้กล่าวแก่ท่าน
ทั�งหลายว่า `ท่านทั�งหลายมาถึง
แดนเทือกเขาของคนอาโมไรต์
แล้ว เป็นที ซึ งพระเยโฮวาห์พระ
เจ้ าของเราประทานแก่ เราทั� ง
หลาย
21 ดูเถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของพวกท่านได้ทรงตั� งแผ่นดิน
นั� นไว้ตรงหน้าท่านแล้ว จงขึ� น
ไปยึดแผ่นดินนั�น ดังที พระเย-
โฮวาห์พระเจ้ าของบรรพบุ รุษ
ของพวกท่านได้ตรัสสั งไว้ อย่า
กลัวหรืออย่าตกใจไปเลย'
22 แล้วท่านทั� งหลายทุกคนได้
เข้ามาหาข้าพเจ้าพูดว่า `ให้เรา
ทั� งหลายใช้คนไปก่อนเราและ
สอดแนมดูแผ่นดินนั� นแทนเรา

พระราชบัญญัติ I

(IM) I พกษ N:P-R (IV) อพย IP:MV
(IL) ลนต MJ:MM; พบญ IL:IP (IT) อพย IP:MM, ML; M พศด IR:L; สภษ MJ:MN-ML
(IR) กดว IU:IM; IN:ML (MI) ยชว I:L, R
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นาํข่าวเรื องทางที เราจะต้องขึ� น
ไป และเรื องหัวเมืองที เราจะไป
นั�นมาให้เรา'
23 เรื องนั� นข้าพเจ้าเห็นดี ด้วย
ข้าพเจ้าจึงได้เลือกสิบสองคนมา
จากท่านทั�งหลายตระกูลละคน
24 แล้วคนเหล่านั� นได้หันไปขึ� น
แดนเทือกเขา มาถึงหุบเขาเอช-
โคล์และสอดแนมดูที นั น
25 เขาทั� งหลายได้ เก็บผลไม้
เมื องนั� นติ ดมื อมาให้ เราทั� ง
หลายและนาํข่าวมาให้เราว่า `ที 
ซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
ประทานแก่เรานั� นเป็นแผ่นดิน
ที ดี'
26 แต่กระนั�นท่านทั� งหลายกไ็ม่
ยอมขึ� นไป กลับขัดขืนพระบัญ-
ชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านทั�งหลาย
27 และท่านทั� งหลายได้บ่นอยู่
ในเตน็ท์ของตน และว่า `เพราะ
พระเยโฮวาห์ ทรงชั งพวกเรา
พระองค์จึงทรงพาเราทั� งหลาย
ออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ จะได้
มอบเราไว้ ในมื อคนอาโมไรต์
เพื อจะทาํลายเราเสีย
28 เราทั� งหลายจะขึ� นไปที ไหน
เล่า พวกพี น้องของเราได้ทาํอก
ใจของเราให้ฝ่อท้อถอยไปโดยที 
ว่า "คนเหล่านั�นใหญ่กว่าและสูง
กว่าพวกเราอีก เมืองเหล่านั�นก็
ใหญ่มีกาํแพงสูงเทียมฟ้า และ

ยิ งกว่ านั� นเราได้ เห็ นพวกคน
อานาคอยู่ที นั นด้วย"'
29 แล้วข้าพเจ้าจึงได้พูดกับท่าน
ทั�งหลายว่า `อย่าครั นคร้ามหรือ
กลัวเขาเลย
30 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ท่านผู้นาํหน้าท่านทั�งหลาย พระ
องค์ จะทรงต่ อสู้ เผื อท่ านทั� ง
หลาย ดังที พระองค์ได้ทรงกระ-
ทาํให้แก่ท่านทั� งหลายในอียิปต์
ต่อหน้าต่อตาท่านทั�งหลาย
31 และในถิ นทุรกันดาร ซึ งใน
ที นั� นพวกท่านได้เห็นพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่ านทรงอุ้ มชู
พวกท่าน ดังพ่ออุ้ มลูกชายของ
ตน ตลอดทางที ท่านได้ไปนั� น
จนท่านทั�งหลายได้มาถึงที นี '
32 แต่อย่างไรก็ตาม ท่านทั� ง
หลายมิได้เชื อพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่านทั�งหลาย
33 ผู้ได้ทรงนาํทางข้างหน้าท่าน
เพื อจะหาที ให้ท่านทั� งหลายตั� ง
เต็นท์ของท่าน เป็นไฟในกลาง
คืน เพื อโปรดให้ท่านทั� งหลาย
เห็นทางที ควรจะไป และเป็น
เมฆในกลางวัน
34 พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงสดั บ
เสียงคาํพูดของท่านทั�งหลาย จึง
ทรงกริ� วและปฏิญาณว่า
35 `แท้ จริ งจะไม่มี ผู้ ใดในยุค
ที ชั วนี� สั กคนเดียวที จะได้ เห็น
แผ่นดินดีนั� น ที เราได้ปฏิญาณ

พระราชบัญญัติ I

(MN) กดว IN:M-N (MJ) กดว IN:MI-MV (MV) กดว IN:MT (ML) กดว IJ:I-J
(MT) พบญ R:MP (MP) กดว IN:MP (MR) กดว IJ:R (NU) อพย IJ:IJ (NI) กจ IN:IP
(NM) ยด I:V (NN) อพย IN:MI; อสค MU:L (NJ) พบญ M:IJ-IV (NV) สดด RV:IU-II
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ว่าจะให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าทั�ง
หลาย
36 เว้นแต่คาเลบบุตรชายเย-
ฟุนเนห์ เขาจะเห็นแผ่นดินนั� น
และเราจะให้แผ่นดินที เขาได้
เหยี ยบนั� นแก่ เขาและแก่ ลู ก
หลาน เพราะเขาได้ตามพระเย-
โฮวาห์อย่างสุดใจ'
37 เพราะเหตุท่านทั� งหลายพระ
เยโฮวาห์กท็รงพระพิโรธเราด้วย
ตรัสว่า `เจ้าจะไม่ได้เข้าไปใน
ที นั�นด้วยเหมือนกัน
38 แต่โยชูวาบุตรชายนูนผู้ ยืน
อยู่ตรงหน้าเจ้า จะได้เข้าไป จง
สนับสนุนเขาเพราะเขาจะพาคน
อิสราเอลไปถือกรรมสิทธิY พื� น
ดินนั�น
39 ยิ งกว่านั� นเด็กเล็กของเจ้า
ทั� งหลายที เจ้าทั� งหลายว่าจะตก
เป็นเหยื อ และบุตรของเจ้าที ใน
วันนี� ยังไม่รู้ จักผิดและชอบ จะ
ได้เข้าไปที นั น เราจะให้แผ่นดิน
นั� นแก่เขา และเขาจะถือกรรม
สิทธิYอยู่ที นั น
40 แต่ฝ่ายเจ้าทั� งหลายจงกลับ
เดินเข้าถิ นทุรกันดาร ตามทางที 
ไปสู่ทะเลแดงเถิด'
41 ครั�งนั� นท่านทั� งหลายได้ตอบ
ข้าพเจ้าว่า `เราทั�งหลายได้กระ-
ทาํบาปต่อพระเยโฮวาห์แล้ว เรา
ทั� งหลายจะขึ� นไปสู้ รบตามบรร-
ดาพระดาํรัสที พระเยโฮวาห์พระ

เจ้าของเราทั� งหลายได้ตรัสสั ง
นั� น' และท่านทั� งหลายได้คาด
อาวุธเตรียมตัวไว้ทุกคน คิดว่า
ที จะขึ� นไปยังแดนเทือกเขานั� น
เป็นเรื องง่าย
42 พระเยโฮวาห์ตรัสสั งข้าพเจ้า
ว่า `จงกล่าวแก่คนทั� งหลายนั�น
ว่า อย่าขึ� นไปสู้ รบเลย เกรงว่า
เจ้าทั� งหลายจะแพ้ศัตรู เพราะ
เรามิ ได้ อ ยู่ ท่ ามกลางเจ้ าทั� ง
หลาย'
43 ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวแก่ท่าน
ดังนั� น และท่านทั� งหลายไม่ฟัง
แต่ได้ขัดขืนพระบัญชาของพระ
เยโฮวาห์ มีใจองอาจและได้ขึ� น
ไปที แดนเทือกเขานั�น
44 และคนอาโมไรต์ ที อ ยู่ ใน
แดนเทือกเขานั�น ได้ออกมาต่อ
สู้ และไล่ตีท่านทั� งหลายดุจฝูงผึ� ง
ไล่ และได้ฆ่าท่านทั� งหลายใน
ตาํบลเสอีร์จนถึงโฮรมาห์
45 และท่ านทั� งหลายกลั บมา
ร้องไห้ต่อพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์ แต่พระเยโฮวาห์มิได้ทรง
ฟังเสียงร้องหรือเงี ยพระกรรณ
สดับท่านทั�งหลาย
46 ท่านทั� งหลายจึงพักอยู่ที คา-
เดชหลายวันตามวันที ท่ านทั� ง
หลายได้อยู่นั�น"
การทบทวนเรื�องการเดินทาง

2
"ครั� งนั� น เราทั� งหลายได้
กลับเดินเข้าถิ นทุรกันดาร

พระราชบัญญัติ I, M
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ตามทางที ไปสู่ทะเลแดง  ตามที 
พระเยโฮวาห์สั งข้าพเจ้า และเรา
ทั� งหลายได้เดินเวียนภูเขาเสอีร์
หลายวัน
2แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสสั งข้าพ-
เจ้าว่า
3 `เจ้ าทั� งหลายได้ เดิ นเวี ยนที 
แดนเทือกเขานี� นานพอแล้ว จง
หันไปเดินทางทิศเหนือเถิด
4และจงบัญชาคนทั�งปวงว่า เจ้า
ทั� งหลายจวนจะเดิ นผ่ านเขต
แดนเมืองพี น้องของเจ้า คือลูก
หลานของเอซาวที อยู่ตาํบลเสอีร์
แล้ว และเขาทั� งหลายจะกลัว
พวกเจ้า ฉะนั� นเจ้าทั� งหลายจง
ระวังตัว
5อย่าต่อสู้ เขา เพราะเราจะไม่
ให้ที ของเขาแก่เจ้าเลย จะไม่ให้
ที ดินแม้เพียงฝ่าเท้าเหยียบได้
ด้วยว่าภู เขาเสอี ร์นั� นเราได้ให้
เอซาวยึดครองแล้ว
6 เจ้ าทั� งหลายจงเอาเงิ นซื� อ
เสบียงอาหารจากเขาเพื อจะได้
กิน และจงเอาเงินซื� อนํ�าจากเขา
ด้วยเพื อจะได้ดื ม
7 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้ า
ของพวกเจ้าได้อาํนวยพระพรแก่
บรรดาการที มือของพวกเจ้าได้
กระทาํ พระองค์ทรงทราบทางที 
เจ้าได้เดินในถิ นทุรกันดารใหญ่
นี�  พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวก
เจ้าได้อยู่กับเจ้าสี สิบปีนี� มาแล้ว

พวกเจ้ามิได้ขัดสนสิ งใดเลย'
8แล้วเราทั� งหลายได้เดินเลยไป
จากพี น้องของเราพวกลูกหลาน
เอซาวผู้อยู่ที เสอีร์ ไปจากทางที 
ราบจากเอลัทและจากเอซีโอน-
เกเบอร์ และเราได้เลี� ยวไปเดิน
ตามทางถิ นทุรกันดารโมอับ
9และพระเยโฮวาห์ ได้ตรัสกับ
ข้าพเจ้าว่า `เจ้าทั�งหลายอย่าราวี
พวกโมอับหรือสู้ รบกับเขาเลย
เพราะเราจะไม่ให้ที ของเขาแก่
เจ้าเพื อยึดครอง ด้วยเราได้ให้ที 
ตาํบลอาร์นั� นแก่ลูกหลานของ
โลทให้ปกครองแล้ว'
10 แต่ ก่อนคนเอมิมอยู่ ที นั น
เป็นชนชาติใหญ่และมากและสูง
อย่างคนอานาค
11 คนเหล่านี� ได้นับว่าเป็นพวก
มนุษย์ยักษ์ เหมือนคนอานาค
แต่คนโมอับเรียกชื อพวกนี� ว่ า
เอมิม
12 เมื อก่ อนพวกโฮรี ได้อยู่ ที 
เสอีร์ด้วย แต่ลูกหลานเอซาวได้
มาอยู่แทนเขา และได้ทาํลายเขา
เสียให้พ้นหน้า และได้อาศัยอยู่
ในที ของเขาเหมือนพวกอิสรา-
เอลได้กระทาํแก่เมืองที พระเย-
โฮวาห์ประทานให้เขายึดครอง
นั�น
13 ข้าพเจ้ากล่าวว่า `บัดนี� เจ้า
ทั� งหลายจงยกเดิ นข้ ามลาํธาร
เศเรด' เราทั� งหลายจึงข้ามลาํ-

พระราชบัญญัติ M
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ธารเศเรด
14 และนับตั� งแต่เรามาจากคา-
เดชบารเนีย จนถึงได้ข้ามลาํธาร
เศเรดนั� นได้ สามสิบแปดปีจน
สิ� นยุคนั� น คือคนทั� งหลายที จะ
ออกทั พได้ นั� นตายหมดจาก
ท่ามกลางค่าย ตามที พระเยโฮ-
วาห์ทรงปฏิญาณกับเขาไว้
15 แท้จริงพระหัตถ์พระเยโฮ-
วาห์ได้ทรงต่อสู้ เขา เพื อทรง
ทาํลายเขาจากท่ามกลางค่ายจน
เขาทั�งหลายสูญเสียหมด
16 ต่อมา เมื อคนที ออกทัพได้
มาตายเสียหมดจากท่ ามกลาง
คนเหล่านั�นแล้ว
17 พระเยโฮวา ห์ ได้ ตรั สแก่
ข้าพเจ้าว่า
18 `วั นนี� เ จ้ าทั� งหลายจะเดิ น
ข้ามตาํบลอาร์เขตแดนของคน
โมอับ
19 และเมื อเข้ าใกล้ แนวหน้ า
ของคนอัมโมนอย่าราวี หรือรบ
กับเขาเลย เพราะเราจะไม่ให้ที 
อยู่ ของลูกหลานคนอัมโมนแก่
เจ้าให้ยึดครองเลย ด้วยเราได้
ให้ที นั นแก่ ลู กหลานของโลท
เป็นผู้ยึดครองแล้ว'
20 (ทั� งที นั นก็นับว่าเป็นแผ่น
ดินของพวกมนุษย์ยักษ์ แต่ก่อน
มนุษย์ยักษ์ได้อยู่ในนั� น แต่คน
อัมโมนได้ เรี ยกชื อของเขาว่ า
ศัมซุมมิม

21 คนเหล่ านั� นใหญ่และมาก
และสูงอย่างคนอานาค แต่พระ
เยโฮวาห์ ได้ทรงทาํลายเขาเสีย
ให้พ้นหน้า และพวกอัมโมนได้
เข้ายึดที ของเขาและตั� งอยู่แทน
22 เหมือนพระองค์ได้ทรงกระ-
ทาํให้แก่พวกลูกหลานเอซาวผู้
อยู่ที เสอีร์ เมื อพระองค์ทรงทาํ
ลายพวกโฮรีเสียให้พ้นหน้า และ
เขาได้ยึดที ของพวกโฮรีแล้วตั� ง
อยู่แทนจนทุกวันนี�
23 ส่วนชาวอิฟวาห์ที อยู่ ในเฮ-
เซริมจนถึงอาซาห์ คนคัฟโทร์ซึ ง
มาจากตาํบลคัฟโทร์ กไ็ด้ทาํลาย
เขาและตั� งอยู่แทน)
24 `พวกเจ้าจงลุกขึ� นเดินทางไป
ข้ามลุ่มแม่นํ�าอารโนน ดูเถิด เรา
ได้มอบสิโหนชาวอาโมไรต์ ผู้
เป็นกษัตริย์เมืองเฮชโบน และ
เมืองของเขาไว้ในมือของพวก
เจ้า เจ้าทั� งหลายจงตั� งต้นยึด
เมืองนั�นและสู้ รบกับเขา
25 ตั� งแต่ วันนี� ไปเราจะให้ ชน
ชาติทั�งหลายทั วใต้ฟ้าครั นคร้าม
ต่อพวกเจ้าและกลัวเจ้า คน
ประเทศผู้จะได้ยินข่าวเรื องเจ้า
จะกลัวตัวสั นและมีความระทม
เพราะเจ้า'
26 ฉะนั�นข้าพเจ้าจึงใช้ผู้สื อสาร
จากถิ นทุรกันดารเคเดโมทไป
เฝ้าสิโหนกษัตริย์เมืองเฮชโบน
นั�น ทูลถ้อยคาํอันสันติว่า

พระราชบัญญัติ M
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27 `ขอให้ ข้ าพเจ้ าเดิ น ข้ าม
แผ่นดินของท่าน ข้าพเจ้าจะเดิน
ไปตามทางหลวง จะไม่เลี� ยวไป
ทางขวามือหรือซ้ายมือเลย
28 ขอท่านได้ขายเสบียงเอาเงิน
ของข้าพเจ้า เพื อข้าพเจ้าจะได้
กิน และขอขายนํ�าเอาเงินของ
ข้าพเจ้า เพื อข้าพเจ้าจะได้ดื ม
ขอให้ข้าพเจ้าเดินเท้าข้ามประ-
เทศของท่านเท่านั�น
29 (ดุ จพวกลูกหลานเอซาวที 
อยู่ตาํบลเสอีร์ และพวกโมอับที 
อยู่ตาํบลอาร์ ได้กระทาํแก่ข้าพ-
เจ้านั� น) จนข้าพเจ้าข้ามแม่นํ�า
จอร์แดนเข้าไปในแผ่นดินที พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทั� ง
หลายได้ทรงประทานแก่ข้าพ-
เจ้า'
30 แต่สิโหนกษัตริย์เมืองเฮช-
โบน ไม่ยอมให้เราทั�งหลายข้าม
ประเทศของท่าน เพราะพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านได้
ทรงกระทาํ จิตใจของสิ โหนให้
กระด้าง กระทาํใจของท่านให้
แขง็ไป เพื อจะได้ทรงมอบเขาไว้
ในมือของพวกท่าน ดังเป็นอยู่
ทุกวันนี�
31 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
ข้าพเจ้าว่า `ดูเถิด เราได้เริ ม
มอบสิโหนและเมืองของเขาไว้
กับเจ้า จงตั� งต้นเข้ายึดครองที 
นั นเพื อเจ้าจะได้แผ่นดินของเขา

เป็นกรรมสิทธิY '
32 แล้ วสิ โหนยกออกมาต่อสู้
กับเรา ทั� งท่านและพลโยธาทั� ง
หลายของท่านที ตาํบลยาฮาส
33 และพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ของเราทั�งหลายได้ทรงมอบท่าน
ไว้ต่อหน้าเรา และเราได้ตีทาํ
ลายท่านกับโอรสและพลโยธาทั�ง
หลายของท่านเสีย
34 ครั� งนั� นเราได้ ยึดเมื องทั� ง
ปวงของท่าน และเราได้ทาํลาย
เสียสิ� น คือผู้ชายผู้หญิงและเดก็
ทั� งหลายในทุกเมือง ไม่ให้มี
เหลือเลย
35 แต่ฝูงสัตว์เราได้ยึดมาเป็น
ของเรา ทั� งของริบได้ในเมือง
เหล่านั�นที เราตีมา
36 ตั� งแต่อาโรเออร์ที อยู่ ริมลุ่ ม
แม่นํ�าอารโนนและตั� งแต่เมืองที 
อยู่ ในลุ่ มแม่นํ�านั� นจนถึงเมือง
กิเลอาด ไม่มีเมืองใดที ต่อต้าน
เราได้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เราได้ทรงมอบทั�งหมดไว้แก่เรา
37 แต่ท่านทั� งหลายมิได้เข้าใกล้
แผ่นดินคนอัมโมน คือฝั งแม่นํ�า
ยับบอกและเมืองที อยู่บนภูเขา
และที ใดๆซึ งพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเราตรัสห้ามเรานั�น"

อิสราเอลยึดแผ่นดินของ
โอกกษตัริยเ์มืองบาชาน

3
"เราทั� งหลายจึงได้หันไปขึ� น
ทางสู่ เมืองบาชาน แล้วโอก

พระราชบัญญัติ M, N
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กษัตริย์เมืองบาชานก็ออกมาสู้
รบกับเรา ตัวโอกเองและพลโย-
ธาทั� งหมดของท่านมารบกับเรา
ที ตาํบลเอเดรอี
2แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพ-
เจ้าว่า `เจ้าอย่ากลัวเขาเลย
เพราะเราจะมอบเขากับพลโยธา
ทั� งหมดของเขาและแผ่นดินของ
เขาไว้ในมือของเจ้า เจ้าจะกระ-
ทาํแก่เขาเหมือนเจ้าได้กระทาํ
แก่สิ โหนกษัตริย์ของคนอาโม-
ไรต์ซึ งอยู่ตาํบลเฮชโบนนั�น'
3พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
จึงได้ทรงมอบไว้ในมือของเรา
ทั�งโอกกษัตริย์เมืองบาชาน และ
พลโยธาทั� งหลายของท่าน และ
เราทั� งหลายได้ฆ่าตี เขาจนไม่มี
เหลือ
4ครั� งนั� นเราทั� งหลายได้ตี เอา
บ้านเมืองทั� งหลายของเขาจนไม่
มีเหลือสักเมืองเดียวซึ งเราไม่ได้
ยึดมารวมหกสิบเมือง ดินแดน
อารโกบทั�งหมด ซึ งเป็นราชอา-
ณาจักรของโอกกษัตริ ย์ เมื อง
บาชาน
5บรรดาเมืองเหล่านี� เป็นเมือง
ที มีกาํแพงสูงโดยรอบ มีประตู
มีดาลประตู และยังมีเมืองอีก
มากที ไม่มีกาํแพง
6เราได้ตีทาํลายสิ� น ได้ทาํลาย
ทุกๆเมืองเสียสิ� น รวมทั�งผู้ชาย
ผู้หญิงและเดก็ทั�งหลาย เหมือน

เราได้กระทาํกับสิ โหนกษัตริ ย์
เมืองเฮชโบนนั�น
7แต่ฝูงสัตว์ทั� งหมด และของ
ริบได้ในเมืองเหล่านั� นเราได้ยึด
มาเป็นของเรา
8ครั� งนั� นเราได้ยึดแผ่นดินเสีย
จากมือของกษัตริย์ทั� งสองของ
คนอาโมไรต์ ผู้อยู่ฟากแม่นํ�า
จอร์แดนข้างนี�  ตั� งแต่ลุ่มแม่นํ�า
อารโนนถึงภูเขาเฮอร์โมน
9(ภูเขาเฮอร์โมนนั�นชาวไซดอน
เรียกชื อว่าสีรีออน และชาวอา-
โมไรต์เรียกชื อว่าเสนีร์)
10 คือเมืองทั� งหลายในที ราบสูง
และกิเลอาดทั�งหมด และบาชาน
ทั�งหมด จนถึงสาเลคาห์และเอ-
เดรอี ซึ งเป็นหัวเมืองแห่งราช
อาณาจักรโอกในเมืองบาชาน
11 ด้ วยยั งเหลื ออ ยู่ แต่ โอก
กษัตริย์เมืองบาชานซึ งเป็นพวก
มนุษย์ยักษ์ ดูเถิด เตียงนอน
ของท่านทาํด้วยเหลก็ เตียงนอน
นั�นไม่อยู่ที เมืองรับบาห์แห่งคน
อัมโมนดอกหรือ ยาวตั� งเก้า
ศอก กว้างสี ศอกขนาดศอกคน
เรา
12 แผ่นดินนี� ที เรายึดครองได้
ครั�งนั�น คือตั� งแต่อาโรเออร์ ซึ ง
อยู่ ริมลุ่ มแม่นํ�าอารโนน และ
แดนเทือกเขากิเลอาดครึ งหนึ ง
กับหั วเมืองทั� งหลายเหล่านั� น
เราก็ได้ ให้แก่คนรู เบนและคน

พระราชบัญญัติ N

(M) กดว MI:NJ; ยชว IN:MI (J) พบญ N:IN-IJ; I พกษ J:IN (L) พบญ M:MJ, NJ-NV
(P) กดว NM:NN; สดด MR:L (R) I พศด V:MN (IU) พบญ J:JR; ยชว IM:V; IN:II
(II) พบญ M:II, MU; ยรม JR:M; อมส M:R (IM) กดว NM:NN; NJ:IJ; พบญ M:NL
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กาด
13 ส่วนกิ เลอาดที ยั งเหลืออยู่
กับเมืองบาชานทั�งหมด ซึ งเป็น
ราชอาณาจักรของโอก คือดิน
แดนอารโกบทั�งหมด เรากไ็ด้ให้
ไว้กับครึ งหนึ งของคนตระกูล
มนัสเสห์ ทั� งหมดเมืองบาชาน
นั� นเรียกว่า ดินแดนของพวก
มนุษย์ยักษ์
14 ยาอีร์คนมนัสเสห์ก็ตีได้ดิน
แดนอารโกบทั�งหมด จนถึงเขต
แดนเมืองชาวเกชูร์ และเมือง
มาอาคาห์ และได้เรียกชื อเมือง
เหล่านั�นตามชื อของตนว่า บา-
ชานฮาโวทยาอีร์ จนถึงทุกวันนี�
15 เมืองกิ เลอาดนั� นเราให้แก่
มาคีร์
16 แก่คนรูเบนและคนกาดนั� น
เราให้ตาํบลตั� งแต่กิเลอาดถึงลุ่ม
แม่นํ�าอารโนน ถือเอากลาง
ลุ่มนํ�าเป็นแดนเรื อยมาถึงแม่นํ�า
ยับบอกอันเป็นแดนของคนอัม-
โมน
17 ทั� งแถบที ราบด้วย มีแม่นํ�า
จอร์แดนเป็นพรมแดน ตั� งแต่
ทะเลคินเนเรทจนถึงทะเลแห่งที 
ราบ คือทะเลเคม็ ที อัชโดดปิส-
กาห์ ซึ งอยู่ทิศตะวันออก
18 ครั� งนั� น ข้าพเจ้าได้บัญชา
ท่านทั� งหลายว่า `พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านได้ทรงให้ท่าน
ทั� งหลายยึ ดครองแผ่ นดิ นนี�

ทแกล้วทหารทั�งสิ� นของท่าน จง
ถืออาวุธยกข้ามไปก่อนคนอิส-
ราเอลผู้เป็นพี น้องของท่าน
19 แต่ภรรยาของท่าน บุตร
เล็กๆทั� งหลายของท่าน กับฝูง
สัตว์ของท่าน (เพราะข้าพเจ้า
ทราบอยู่แล้วว่า ท่านทั�งหลายมี
ฝูงสัตว์เป็นอันมาก) จงอยู่ใน
เขตเมืองที เรายกให้นั�นก่อน
20 กว่าพระเยโฮวาห์จะโปรดให้
พี น้ องของท่ านได้ ห ยุ ดพั ก
เหมือนได้ประทานแก่ท่านแล้ว
จนเขาทั� งหลายจะ ยึ ดครอง
แผ่นดินซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่ านประทานแก่เขาที ฟาก
แม่ นํ�า จอร์ แดนข้ างโน้ นแล้ ว
ท่านทั� งหลายต่างจึงจะกลับมา
ยังที อยู่ของตน ซึ งข้าพเจ้าได้ให้
แก่ท่านทั�งหลาย'
21 ครั� งนั� นข้าพเจ้าได้สั งโยชูวา
ว่า `นัยน์ตาของท่านได้เห็น
บรรดากิจการซึ งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่ านได้ทรงกระทาํ
แก่กษัตริย์ทั� งสองนั� นแล้ว ดัง
นั� นพระเยโฮวาห์จะทรงกระทาํ
แก่อาณาจักรทั� งปวงซึ งท่านจะ
ข้ามไปอยู่เช่นเดียวกัน
22 ท่ านอ ย่ าไ ด้ กลั ว เขา เลย
เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน พระองค์นั� นทรงสู้ รบเพื อ
ท่าน'
23 ครั� งนั� นข้าพเจ้าได้อ้อนวอน

พระราชบัญญัติ N

(IN) ยชว IN:MR-NI (IJ) กดว NM:JI; ยชว IN:IN; I พศด M:MM (IV) กดว NM:NR-JU
(IL) กดว MI:MJ; M ซมอ MJ:V (IT) ปฐก IJ:N; กดว NJ:II-IM (IP) กดว NM:MU
(MU) พบญ IM:R; ยชว MM:J (MI) กดว MT:MM (MM) อพย IJ:IJ (MN) M คร IM:P-R
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พระเยโฮวาห์ว่า
24 `โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า พระองค์เพิ งทรงสาํแดง
อานุภาพและฤทธิY พระหัตถ์ของ
พระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์
เพราะมีพระเจ้าองค์ไหนเล่าใน
สวรรค์หรือในแผ่นดินโลกซึ ง
สามารถกระทาํตามการสาํ คัญ
และการอิทธิฤทธิYดังพระองค์ได้
25 ขอพระองค์ทรงโปรดอนุ-
ญาตให้ ข้ าพระองค์ ข้ ามไปดู
แผ่นดิ นอั นดี ที อยู่ ฟากแม่นํ�า
จอร์แดนข้างโน้น ดูแดนเทือก
เขางดงามและเลบานอนด้วย'
26 แต่พระเยโฮวาห์ได้พระพิ-
โรธต่อข้าพเจ้า เพราะท่านทั� ง
หลายเป็นเหตุ พระองค์จึงมิได้
ทรงโปรดฟังข้าพเจ้า และพระ
เยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า `พอ
แล้ว เจ้าอย่าได้พูดกับเราด้วย
เรื องนี� ต่อไปเลย
27 เจ้าจงขึ� นไปถึงยอดเขาปิส-
กาห์ และเพ่งตาของเจ้าดูทิศ
ตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ และ
ทิศตะวันออก และดูแผ่นดินนั�น
ด้วยนัยน์ตาของเจ้า เพราะเจ้า
จะข้ามแม่นํ�าจอร์แดนนี� ไปไม่ได้
เลย
28 แต่เจ้าจงกาํชับโยชูวา จง
สนับสนุนและชูใจของเขาให้เข้ม
แขง็ เพราะเขาจะต้องนาํหน้าชน
ชาตินี� ข้ามไป และจะให้เขาทั� ง

หลายเข้าถือกรรมสิทธิY ในแผ่น
ดินที เจ้าแลเห็นนั�น'
29 ฉะนั�น เราทั�งหลายจึงยับยั� ง
อยู่ในหุบเขาตรงหน้าเบธเปโอร์"

คําสั �งสอนและคําตกัเตือน

4
"ฉะนั�นบัดนี�  โอ คนอิสรา-
เอลทั� งหลาย จงฟังกฎ

เกณฑ์และคาํตัดสินซึ งข้าพเจ้า
สอนท่านทั� งหลาย จงประพฤติ
ตามเพื อท่านทั� งหลายจะมีชีวิต
อยู่ และเข้าไปยึดครองแผ่นดิน
ซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง
บรรพบุรุษของท่านประทานแก่
ท่าน
2ท่านทั� งหลายอย่าเสริมเติมคาํ
ที ข้าพเจ้าได้บัญชาท่ านไว้และ
อย่าตัดออกเพื อท่ านทั� งหลาย
จะรักษาพระบัญญัติของพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ งข้าพ-
เจ้าได้บัญชาท่าน
3นัยน์ตาของท่ านทั� งหลายได้
เห็ นการซึ งพระเยโฮวาห์ ทรง
กระทาํ เพราะเหตุพระบาอัลเป-
โอร์แล้ว ด้วยว่าพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทั� งหลายได้ทรง
ทาํลายบรรดาคนที ติดตามพระ
บาอัลเปโอร์จากท่ามกลางท่าน

ชื�อของเมืองลี% ภยัต่างๆ
4แต่ท่านทั� งหลายผู้ ได้ยึดพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านทั� ง
หลายมั นคงอยู่ ทุกคนได้มีชีวิต
อยู่ถึงวันนี�

พระราชบัญญัติ N, J

(MJ) พบญ V:MJ; II:M; M ซมอ T:MM (MV) พบญ J:MM (ML) กดว MU:IM; MT:IJ
(MT) กดว MN:IJ; MT:IM (MP) กดว MT:IP, MN (MR) พบญ J:JL; NJ:L
(I) รม IU:V (M) สภษ NU:L (N) กดว MV:I-R
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5ดูเถิด ข้าพเจ้าได้สั งสอนกฎ
เกณฑ์และคาํตัดสินแก่ท่าน ดัง
ที พระเยโฮวา ห์ พระเจ้ าของ
ข้าพเจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้าไว้
เพื อท่านทั� งหลายจะกระทาํตาม
ในแผ่นดินซึ งท่านทั� งหลายกาํ-
ลังเข้าไปยึดครองนั�น
6จงรักษากฎเหล่านั� นและกระ-
ทาํตาม เพราะนี เป็นสติปัญญา
ของท่านทั� งหลายและความเข้า
ใจของท่ านทั� งหลายท่ ามกลาง
สายตาของชนชาติทั� งหลาย ซึ ง
จะได้ยินถึงกฎเกณฑ์เหล่านี� แล้ว
เขาจะกล่าวว่า `แน่ทีเดียวประ-
ชาชาติ ใหญ่นี� เป็นชนชาติ ที มี
ปัญญาและความเข้าใจ'
7 เพราะมีประชาชาติใหญ่ชาติ
ใดเล่ าซึ งมีพระเจ้าอยู่ ใกล้ตน
อย่างกับพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของพวกเราทรงอยู่ใกล้เราในสิ ง
สารพัดเมื อเราร้องทูลต่อพระ
องค์
8และมีประชาชาติใหญ่ชาติใด
เล่า ซึ งมีกฎเกณฑ์และคาํตัดสิน
อันชอบธรรมอย่างกับพระราช
บัญญัติทั�งหมดนี�  ซึ งข้าพเจ้าได้
ตั� งไว้ต่อหน้าท่านทั� งหลายในวัน
นี�
9แต่จงระวังตัว และรักษาจิต
วิญญาณของตัวให้ดี เกรงว่า
พวกท่านจะลืมสิ งซึ งนัยน์ตาได้
เห็นนั�น และเกรงว่าสิ งเหล่านั�น

จะหั นไปเสี ยจากใจของท่ าน
ตลอดวันคืนแห่งชี วิตของพวก
ท่าน จงสอนเรื องเหล่านี� ให้แก่
ลูกของพวกท่านและหลานของ
พวกท่านว่า
10 ในวันนั� นที พวกท่ านได้ ยืน
อยู่ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
พระเจ้ าของพวกท่ านที โฮเรบ
พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า
`จงรวบรวมประชาชนให้เข้ามา
ต่อหน้าเรา เพื อเราจะให้เขาได้
ยินคาํของเรา เพื อเขาทั� งหลาย
จะได้ ฝึ กตนที จะยาํ เกรงเรา
ตลอดวันคืนที เขามี ชี วิตอยู่ ใน
โลก และเพื อว่าเขาจะได้สอน
ลูกหลานของเขาด้วย'
11 ท่านทั� งหลายได้ เข้ามาใกล้
ยืนอยู่ที เชิงภูเขา และภูเขานั�นมี
เพลิงลุกขึ� นถึงท้องฟ้า มีความ
มืด เมฆ และความมืดคลุ้มคลุม
อยู่
12 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรัสกั บ
ท่านทั� งหลายออกมาจากท่าม-
กลางเพลิง ท่านทั� งหลายได้ยิน
สาํเนียงพระวจนะ แต่ไม่เห็นรูป
สัณฐาน มีแต่ได้ยินพระสุรเสียง
เท่านั�น
13 และพระองค์ ทรงประกาศ
พันธสัญญาของพระองค์แก่ท่าน
ซึ งพระองค์ทรงบัญชาให้ท่ าน
ทั� งหลายปฏิบัติตามคือ พระ
บัญญัติสิบประการ และพระ

พระราชบัญญัติ J

(L) โยบ MP:MP (T) M ซมอ T:MN; อสย VV:L
(R) ปฐก IP:IR; พบญ MR:M-P; สภษ J:MN (IU) อพย IR:R, IL-IT
(IM) พบญ V:J, MM; I พกษ IR:II-IP (IN) อพย MJ:IM; NJ:MP; พบญ R:R, II
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องค์ทรงจารึกพระบัญญัตินั� นไว้
บนศิลาสองแผ่น
14 ในครั� งนั� นพระเยโฮวาห์ทรง
บั ญชาให้ ข้ าพเจ้ าสั งสอนกฎ
เกณฑ์และคาํตัดสินแก่ท่านทั� ง
หลาย เพื อท่านทั� งหลายจะได้
กระทาํตามในแผ่นดินซึ งท่ าน
กาํลังจะข้ามไปยึดครองนั�น
15 เหตุฉะนั� นท่ านทั� งหลายจง
ระวังตัวให้ดี เพราะในวันนั� น
พวกท่ านไม่ เห็นสัณฐานอันใด
เมื อพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่ าน
ทั� งหลายที โฮเรบจากท่ามกลาง
เพลิง
16 เกรงว่าท่านทั� งหลายจะหลง
ทาํรูปเคารพแกะสลักสาํหรับตัว
ท่ านทั� งหลายเป็ นสั ณฐานสิ ง
หนึ งสิ งใด เป็นรูปตัวผู้หรือตัว
เมีย
17 เหมือนสัตว์เดียรัจฉานอย่าง
ใดในโลก เหมือนนกที มีปีกบิน
ไปในอากาศ
18 เหมือนสิ งใดๆที คลานอยู่
บนดิน เหมือนปลาอย่างใดที อยู่
ในนํ�าใต้แผ่นดินโลก
19 เกรงว่าพวกท่านเงยหน้าขึ� น
ดู ท้องฟ้าและเมื อท่านเห็นดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว
คือบริวารของท้องฟ้า พวกท่าน
จะถูกเหนี ยวรั� งให้นมัสการและ
ปรนนิบัติสิ งเหล่านั�น เป็นสิ งซึ ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวก

ท่านทรงแบ่งแก่ชนชาติทั�งหลาย
ทั วใต้ฟ้าทั�งสิ� น
20 แต่พระเยโฮวาห์ทรงเลื อก
ท่านทั�งหลายและนาํท่านออกมา
จากเตาเหลก็ คือจากอียิปต์ ให้
เป็นประชาชนในกรรมสิทธิY ของ
พระองค์ อย่างที เป็นอยู่ทุกวันนี�
21 ยิ งกว่านั� น เพราะท่านทั� ง
หลายเป็นเหตุ พระเยโฮวาห์ทรง
พระพิโรธต่อข้าพเจ้า และทรง
ปฏิ ญาณว่ าข้ าพเจ้ าจะไม่ ได้
ข้ามแม่นํ�าจอร์แดน และข้าพเจ้า
จะไม่ ได้ เข้ าไปในแผ่นดินดีซึ ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ทั� งหลายประทานแก่ท่านให้เป็น
มรดก
22 แต่ ข้ าพเจ้ าจะตายเสี ยใน
แผ่นดินนี�  ข้าพเจ้าจะไม่ได้ข้าม
แม่นํ�าจอร์แดน แต่ท่านทั�งหลาย
จะได้ข้ามไป และถือแผ่นดินดี
นั�นเป็นกรรมสิทธิY
23 จงระวังตัวให้ดี เกรงว่าท่าน
ทั� งหลายจะลืมพันธสัญญาของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ทั�งหลาย ซึ งพระองค์ทรงกระทาํ
ไว้แก่ท่าน และสร้างรูปเคารพ
สลักเป็นสัณฐานสิ งหนึ งสิ งใดซึ ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ทั�งหลายทรงห้ามไว้นั�น
24 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระ
เจ้ าของท่ านเป็ นเพลิ งที เผา
ผลาญ เป็นพระเจ้าผู้ทรงหวง

พระราชบัญญัติ J

(IJ) อพย MI:I (IV) ยชว MN:II; อสย JU:IP (IL) อพย MU:J-V; พบญ R:IM; NI:MR
(IR) พบญ IT:N; M พกษ MI:N (MU) พบญ MT:R; ยรม II:J (MI) กดว MU:IM; MT:IN
(MM) พบญ N:MV, MT; M ปต I:IN (MN) พบญ J:IL (MJ) อพย MU:V; NJ:IJ; พบญ R:N
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แหน
25 เมื อพวกท่ านมี ลู กและมี
หลานและได้อยู่ ในแผ่นดินนั� น
มาช้านาน และท่านกระทาํตัวให้
เสื อมทรามโดยการทาํรูปเคารพ
สลักเป็นสัณฐานสิ งใด และ
กระทาํชั วในสายพระเนตรพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านทั� ง
หลาย ซึ งเป็นการยั วยุให้พระ
องค์ทรงกริ� วโกรธ
26 ข้ าพเจ้าขออัญเชิญฟ้าและ
ดินมาเป็นพยานกล่าวโทษท่าน
ในวันนี� ว่า ท่านทั� งหลายจะ
พินาศอย่างสิ� นเชิงจากแผ่นดิน
ซึ งท่านทั� งหลายกาํลังจะข้ามแม่
นํ�าจอร์แดนไปยึดครองนั�น ท่าน
จะไม่ได้อยู่ ในแผ่นดินนั� นนาน
แต่ท่านจะถูกทาํลายอย่างสิ� นเชิง
27 และพระเยโฮวาห์ จะทรง
กระทาํให้ท่านทั� งหลายกระจัด
กระจายไปอยู่ท่ามกลางชนชาติ
ทั� งหลาย และท่านทั� งหลายจะ
เหลือจาํนวนน้อยในท่ามกลาง
ประชาชาติ ซึ งพระเยโฮวาห์
ทรงขับไล่ให้ท่านเข้าไปอยู่นั�น
28 ณ ที นั นท่านทั� งหลายจะ
ปรนนิบัติพระที ทาํด้วยไม้และ
ศิลา เป็นงานที มือคนทาํไว้ ซึ ง
ไม่ดู ไม่ฟัง ไม่รับประทาน ไม่
ดมกลิ น
29 แต่ ณ ที นั นแหละท่านทั� ง
หลายจะแสวงหาพระเยโฮวาห์

พระเจ้าของท่าน ถ้าพวกท่านค้น
หาพระองค์ด้วยสุดจิตและสุดใจ
พวกท่านจะพบพระองค์
30 เมื อพวกท่ านมี ความทุกข์
ลาํบาก ซึ งสิ งสารพัดเหล่านี� มา
ถึงท่าน ในกาลภายหลัง ถ้าพวก
ท่านจะกลับมาหาพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน และเชื อฟัง
พระสุรเสียงของพระองค์
31 (เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่ านทั� งหลายเป็นพระ
เจ้าผู้ทรงกอปรด้วยพระเมตตา)
พระองค์จะไม่ทรงละทิ� ง หรือ
ทาํลายท่านทั� งหลาย หรือลืม
พั นธสั ญญาซึ งพระองค์ ทรง
กระทาํไว้กับบรรพบุรุษของท่าน
โดยการปฏิญาณ
32 เพราะบัดนี� จงถามดูเถอะว่า
ในกาลวันที ล่ วงมาแล้วนั� นคือ
วันที อยู่ ก่อนท่านทั� งหลาย ตั� ง
แต่วันที พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์
ไว้บนโลก และถามดูจากฟ้าข้าง
นี� ถึงฟ้าข้างโน้นว่า เคยมีเรื อง
ใหญ่โตอย่างนี� เกิดขึ� นบ้างหรือ
หรือเคยได้ ยินถึงเรื องอย่างนี�
บ้างหรือ
33 มีชนชาติ ใดได้ ยินพระสุ ร-
เสี ยงของพระเจ้ าตรัสออกมา
จากท่ามกลางเพลิง ดังที ท่านได้
ยินและยังมีชีวิตอยู่ได้
34 หรือมีพระเจ้าองค์ใดได้ทรง
เพียรพยายามไปนาํประชาชาติ

พระราชบัญญัติ J

(MV) M พกษ IT:IT (ML) พบญ NU:IP-IR (MT) ลนต ML:NN (MP) พบญ MP:LJ
(MR) ลนต ML:NR; พบญ NU:I-N (NU) ปฐก JR:I; พบญ NI:MR (NI) ลนต ML:JJ
(NM) พบญ MP:LJ; NM:T (NN) อพย MU:MM; MJ:II (NJ) อพย L:L; T:N; IN:N; IJ:NU
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หนึ งจากท่ ามกลางอี กประชา
ชาติหนึ งด้วยการลองใจ ด้วย
การทาํหมายสาํคัญ ด้วยการ
มหัศจรรย์ ด้วยการสงคราม
ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิY  และด้วย
พระกรที ทรงเหยียดออก และ
ด้วยเหตุน่ากลัวยิ ง ตามสิ งสาร-
พัดซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่ านทั� งหลายทรงกระทาํ เพื อ
ท่านในอียิปต์ต่อหน้าต่อตาท่าน
35 ที ได้ทรงสาํแดงแก่ท่ านทั� ง
หลายนั� นก็เพื อท่านจะได้ทราบ
ว่า พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระ
เจ้า นอกจากพระองค์แล้ว ไม่มี
พระเจ้าอื นใดอีกเลย
36 พระองค์ทรงโปรดให้พวก
ท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระ
องค์จากฟ้าสวรรค์ เพื อว่าท่าน
จะอยู่ในวินัยปกครอง พระองค์
ทรงโปรดให้ท่านเห็นเพลิงใหญ่
ของพระองค์ในโลก และพวก
ท่ านได้ ยิ นพระวจนะของพระ
องค์จากกองเพลิง
37 และเพราะพระองค์ทรงรัก
บรรพบุรุษของพวกท่าน จึงทรง
เลือกเชื� อสายของเขาที มาภาย
หลังเขา และทรงพาท่านออก
จากอี ยิปต์ ท่ ามกลางสายพระ
เนตรของพระองค์ ด้วยเดชา-
นุภาพยิ งใหญ่ของพระองค์
38 ทรงขับไล่ประชาชาติที ใหญ่
กว่ าและมี กาํ ลั งมากกว่ าพวก

ท่านเสียให้พ้นหน้าท่าน และนาํ
ท่านเข้ามา และทรงประทาน
แผ่นดินของเขาให้แก่ท่านเป็น
มรดกดังทุกวันนี�
39 เหตุฉะนั�นจงทราบเสียในวัน
นี�  และตรึกตรองอยู่ในใจว่า
พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าใน
สวรรค์เบื� องบนและบนแผ่นดิน
เบื� องล่าง หามีพระเจ้าอื นใดอีก
ไม่เลย
40 เพราะฉะนั� น พวกท่านจง
รักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติ
ของพระองค์ ซึ งข้าพเจ้าได้บัญ-
ชาแก่ท่านในวันนี�  เพื อท่านและ
ลูกหลานที เกิดมาภายหลังท่าน
จะไปดีมาดี และวันคืนของท่าน
จะยืนนานอยู่ในแผ่นดิน ซึ งพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน
ประทานแก่ท่านเป็นนิตย์นั�น"
41 แล้วโมเสสกาํหนดหัวเมือง
ทางดวงอาทิตย์ ขึ� นฟากแม่นํ�า
จอร์แดนข้างนี� สามหัวเมือง
42 เพื อผู้ ใดที ฆ่าคนจะได้หลบ
หนีไปอยู่ที นั น คือผู้ที ฆ่าเพื อน
บ้านโดยมิได้เจตนา โดยมิได้
เกลียดชังเขาแต่ก่อน และเมื อ
หนีไปอยู่ในเมืองนี� เมืองใดเมือง
หนึ งกจ็ะรอดชีวิต
43 หัวเมืองเหล่านี� คือเมืองเบ-
เซอร์อยู่ ในถิ นทุรกันดารบนที 
ราบสูงสาํหรับคนรูเบน และ
เมืองราโมทที กิ เลอาดสาํหรับ

พระราชบัญญัติ J

(NV) อพย P:IU; R:IJ (NL) อพย IR:R; MU:IP (NT) อพย IN:N, R, IJ; พบญ T:T-P
(NP) พบญ T:I (NR) พบญ J:NV; ยชว M:II (JU) ลนต MM:NI; พบญ V:IL; NM:JL-JT
(JI) กดว NV:L; พบญ IR:M-IN; ยชว MU:T-R (JM) พบญ IR:J (JN) ยชว MU:P
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คนกาด และเมืองโกลานในบา-
ชานสาํหรับคนมนัสเสห์
44 ต่อไปนี� เป็นพระราชบัญญัติ
ที โมเสสได้ตั� งไว้ต่อหน้าคนอิส-
ราเอล
45 เหล่านี� เป็นพระโอวาท เป็น
กฎเกณฑ์และคาํตัดสินซึ งโมเสส
กล่ าวแก่คนอิ สราเอลเมื อเขา
ออกจากอียิปต์แล้ว
46 ฟากแม่นํ�าจอร์แดนข้างนี� ที 
หุบเขาตรงข้ามเบธเปโอร์ ใน
แผ่นดินของสิโหน กษัตริย์คน
อาโมไรต์ ผู้อยู่ที เฮชโบนซึ งโม-
เสสและคนอิสราเอลได้ตีพ่ายไป
ครั�งเมื อออกมาจากอียิปต์แล้ว
47 คนอิสราเอลได้เข้ายึดแผ่น
ดินของท่านและแผ่นดินของโอก
กษัตริย์เมืองบาชาน เป็น
กษัตริย์สององค์ของคนอาโม-
ไรต์   ผู้อยู่ทางดวงอาทิตย์ขึ� น
ฟากแม่นํ�าจอร์แดนข้างนี�
48 ตั� งแต่อาโรเออร์ที อยู่ ริมลุ่ ม
แม่นํ�าอารโนน ไปจนถึงภูเขา
สีออน คือเฮอร์โมน
49 รวมกับที ราบทั�งหมด ซึ งอยู่
ฟากตะวันออกของแม่นํ�าจอร์-
แดนข้างนี�  จนถึงทะเลแห่งที ราบ
ที นํ�าพุแห่งปิสกาห์

พนัธสญัญาที�โฮเรบ

5
โมเสสได้เรียกคนอิสราเอล
ทั� งหมดเข้ามาแล้วกล่าวแก่

เขาทั�งหลายว่า "โอ คนอิสราเอล

ทั�งหลาย จงฟังกฎเกณฑ์และคาํ
ตัดสิน ซึ งข้าพเจ้ากล่าวให้เข้าหู
ของท่านทั� งหลายในวันนี�  เพื อ
ท่านทั�งหลายจะได้เรียนรู้ รักษา
ไว้และกระทาํตาม
2พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
ทรงกระทาํพันธสัญญากับเราทั� ง
หลายที โฮเรบ
3มิใช่พระเยโฮวาห์จะทรงกระ-
ทาํพันธสัญญานี� กับบรรพบุรุษ
ของเราทั� งหลาย แต่ทรงกระทาํ
กับเรา คือเราทั� งหลายผู้มีชี วิต
อยู่ที นี ในวันนี�
4พระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านทั� ง
หลายที ภู เขานั� นจากท่ามกลาง
เพลิงหน้าต่อหน้า
5(ครั� งนั� น ข้าพเจ้ายืนอยู่ระ-
หว่างพระเยโฮวาห์กับท่ านทั� ง
หลาย เพื อจะประกาศพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ แก่ ท่ านทั� ง
หลาย เพราะท่านทั� งหลายกลัว
เพลิง จึงมิได้ขึ� นไปบนภูเขา)
พระองค์ตรัสว่า
6 `เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า ผู้ ได้นาํเจ้าออกจาก
แผ่นดินอี ยิ ปต์ ออกจากเรือน
ทาส

พระบญัญติัสิบประการ
7 อย่ ามี พระอื นใดนอกเหนื อ
จากเรา
8อย่าทาํรูปเคารพสลักสาํหรับ
ตนเป็นรูปสิ งหนึ งสิ งใด ซึ งมีอยู่

พระราชบัญญัติ J, V

(JL) กดว MI:MJ; พบญ I:J; N:MR (JT) กดว MI:NV (JP) พบญ M:NL; N:R, IM
(JR) พบญ N:IT (M) อพย IR:V (N) ฮบ P:R (J) อพย IR:R
(V) อพย IR:IL; กท N:IR (L) อพย MU:M-IT (T) ฮซย IN:J (P) อพย MU:N
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ในฟ้าเบื� องบน หรือซึ งมีอยู่ที 
แผ่นดินเบื� องล่าง หรือซึ งมีอยู่
ในนํ�าใต้แผ่นดิน
9อย่ากราบไหว้หรือปรนนิ บัติ
รูปเหล่านั� น เพราะเราคือพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เป็น
พระเจ้าที หวงแหน ให้โทษ
เพราะความชั วช้ าของบิดาตก
ทอดไปถึงลูกหลานของผู้ ที ชั ง
เราจนถึงสามชั วสี ชั วอายุคน
10 แต่แสดงความเมตตาต่อคน
ที รักเรา และรักษาบัญญัติของ
เรา จนถึงพันชั วอายุคน
11 อย่าออกพระนามพระเยโฮ-
วาห์ พระเจ้ าของเจ้ าอย่ างไร้
ประโยชน์ เพราะผู้ที ออกพระ
นามพระองค์อย่างไร้ประโยชน์
นั� น พระเยโฮวาห์จะทรงถือว่า
ไม่มีโทษกห็ามิได้
12 จงถือวันสะบาโต ถือเป็นวัน
บริสุทธิY  ดังที พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเจ้าทรงบัญชาไว้แก่เจ้า
13 จงทาํการงานทั� งสิ� นของเจ้า
หกวัน
14 แต่วันที เจ็ดนั� นเป็นสะบาโต
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของ
เจ้า ในวันนั�นอย่ากระทาํการงาน
ใดๆ ไม่ว่าเจ้าเอง หรือบุตรชาย
บุตรสาวของเจ้า หรือทาสทาสี
ของเจ้า หรือวัวของเจ้า หรือลา
ของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า
หรื อแขกที อาศัยอยู่ ในประตู

เมืองของเจ้า เพื อทาสทาสีของ
เจ้าจะได้หยุดพักอย่างเจ้า
15 จงระลึกว่าเจ้าเคยเป็นทาส
อยู่ในแผ่นดินอียิปต์ และพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าได้พา
เจ้ าออกมาจากที นั นด้ วยพระ
หัตถ์อันทรงฤทธิY  และด้วยพระ
กรที เหยียดออก เหตุฉะนี� พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าได้ทรง
บัญชาให้เจ้ารักษาวันสะบาโต
16 จงให้เกียรติแก่ บิดามารดา
ของเจ้า ดังที พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้ เพื อ
เจ้าจะมีชีวิตยืนนาน และเจ้าจะ
ไปดีมาดีในแผ่นดินซึ งพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทาน
ให้แก่เจ้า
17 อย่าฆ่าคน
18 อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา
19 อย่าลักทรัพย์
20 อย่ าเป็ นพยานเท็จใส่ ร้ าย
เพื อนบ้าน
21 อย่ าอยากไ ด้ ภรรยาของ
เพื อนบ้าน และอย่าโลภครัว
เรือนของเพื อนบ้าน คือไร่นา
ของเขา หรือทาสทาสีของเขา
หรือวัว ลาของเขา หรือสิ งใดๆ
ซึ งเป็นของของเพื อนบ้าน'
22 พระวจนะเหล่านี� พระเยโฮ-
วาห์ได้ตรัสแก่ชุมนุมชนทั� งปวง
ของท่านที ภูเขา ออกมาจาก
ท่ามกลางเพลิง เมฆและความ

พระราชบัญญัติ V

(R) อพย NJ:T, IJ-IL (IU) ดนล R:J (II) อพย MU:T (IM) อพย MU:P
(IN) อพย MN:IM (IJ) ฮบ J:J (IV) พบญ J:NJ, NT (IL) ลนต IR:N (IT) มธ V:MI
(IP) อพย MU:IJ (IR) รม IN:R (MU) อพย MU:IL (MI) อพย MU:IT (MM) พบญ J:IN
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มืดคลุ้ มหนาทึบ ด้วยพระสุร-
เสียงอันดัง และมิได้ทรงเพิ ม
เติมสิ งใดอีก และพระองค์ทรง
จารึกไว้บนแผ่นศิลาสองแผ่น
และประทานแก่ข้าพเจ้า
23 ต่อมา เมื อท่านทั� งหลายได้
ยินพระสุรเสียงออกมาจากท่าม
กลางความมืดนั� น (ขณะเมื อ
ภูเขานั�นมีเพลิงลุกอยู่) ท่านทั�ง
หลายเข้ามาใกล้ข้าพเจ้า คือหัว
หน้ าตระกู ลของท่ านทั� งหมด
และพวกผู้ใหญ่ของท่าน
24 และท่านทั�งหลายกล่าวว่า `ดู
เถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เราได้ทรงสาํแดงสง่ าราศีและ
ความใหญ่ยิ งของพระองค์ และ
เราได้ยินพระสุรเสียงของพระ
องค์จากท่ามกลางเพลิง ในวันนี�
เราได้เห็นพระเจ้าตรัสกับมนุษย์
และมนุษย์ยังคงชีวิตอยู่ได้
25 ฉะนั� นบัดนี� เราทั� งหลายจะ
ต้องตายเสียทาํไม เพราะเพลิง
ใหญ่ยิ งนี� จะเผาผลาญเรา ถ้าเรา
ได้ยินพระสุรเสียงของพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของเราอีก เราก็
จะต้องตาย
26 เพราะในบรรดามนุษย์ทั� ง
หลายใครเล่า ผู้ได้ยินพระสุร-
เสียงของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
ตรัสออกมาจากท่ามกลางเพลิง
อย่างที เราได้ยินและยังมีชีวิตอยู่
ได้

27 ท่านจงเข้าไปใกล้ และฟัง
ทุกสิ งซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเราตรัส และนาํพระวจนะทั�ง
สิ� นที พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เราตรัสแก่ท่านนั� นมากล่าวแก่
เราทั�งหลาย และเราทั�งหลายจะ
ฟังและกระทาํตาม'
28 เมื อท่ านทั� งหลายพู ดกั บ
ข้าพเจ้านั� น พระเยโฮวาห์ทรง
สดับเสียงแห่งถ้อยคาํของท่าน
ทั�งหลาย และพระเยโฮวาห์ตรัส
กับข้าพเจ้าว่า `เราได้ยินเสียง
แห่งถ้ อยคาํของชนชาติซึ งเขา
พูดกับเจ้าแล้ว สารพัดซึ งเขาพูด
กับเจ้าเช่นนั�นกด็ีอยู่
29 โอ อยากให้มีจิตใจเช่นนี� อยู่
เสมอไปหนอ คือที จะยาํเกรงเรา
และรักษาบัญญัติทั� งสิ� นของเรา
เขาทั� งหลายก็จะสุ ขเจริ ญอยู่
ตลอดชั วลูกหลานของเขาเป็น
นิตย์
30 จงกลั บไปบอกแก่ เขาว่ า
"เจ้าจงกลับไปเต็นท์ของเจ้าทุก
คนเถิด"
31 แต่ตัวเจ้าจงยืนอยู่ ที นี ใกล้
เรา และเราจะบอกข้อบัญญัติ
และกฎเกณฑ์และคาํตัดสินทั� ง
สิ� นแก่เจ้า ซึ งเจ้าจะต้องสอนเขา
ทั� งหลาย เพื อเขาทั� งหลายจะ
กระทาํตามในแผ่นดินซึ งเราให้
เขายึดครองนั�น'
32 เหตุฉะนั� นท่ านทั� งหลายจง

พระราชบัญญัติ V

(MN) อพย MU:IP-IR (MJ) อพย IR:IR; พบญ J:NN (MV) พบญ IP:IL
(ML) พบญ J:NN (MT) อพย MU:IR (MP) พบญ IP:IT
(MR) พบญ J:JU; II:I; สดด PI:IN (NI) กท N:IR (NM) พบญ IT:MU; MP:IJ
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ระวังที จะกระทาํดังที พระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่านทั� งหลายได้
ทรงบัญชาไว้นั� น ท่านทั� งหลาย
อย่าหันไปทางขวามือหรือทาง
ซ้ายเลย
33 ท่านจงดาํเนินตามวิถีทางทั� ง
สิ� นซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านได้ทรงบัญชาท่านไว้ เพื อ
ท่านจะมีชีวิตอยู่และเพื อท่านจะ
ไปดีมาดี และมีชีวิตยืนนานอยู่
ในแผ่นดินซึ งท่ านจะยึดครอง
นั�น"

 พระบญัญติัที�ใหญ่ที�สุด

6
"ต่ อไปนี� เป็นพระบัญญัติ
กฎเกณฑ์และคาํตัดสินซึ ง

พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ทั� งหลายทรงบัญชาให้สอนท่าน
เพื อท่านทั� งหลายจะได้กระทาํ
ตามในแผ่นดินซึ งท่านจะข้ามไป
ยึดครองนั�น
2 เพื อว่าพวกท่านจะได้ยาํเกรง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
โดยรั กษากฎเกณฑ์ และพระ
บัญญัติของพระองค์ทั� งสิ� น ซึ ง
ข้าพเจ้าบัญชาท่าน ทั� งตัวท่าน
และลูกหลานของท่าน ตลอดวัน
คืนแห่งชีวิตของท่านเพื อว่าวัน
คืนของพวกท่านจะได้ยืนยาว
3โอ คนอิสราเอลทั� งหลาย
เหตุฉะนั�นขอจงฟัง และจงระวัง
ที จะกระทาํตามเพื อพวกท่านจะ
ไปดีมาดี และเพื อท่านทั�งหลาย

จะทวีมากยิ งนักในแผ่นดินที มี
นํ�า นมและนํ�า ผึ� งไหลบริ บู รณ์
ดังที พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ง
บรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญ-
ญากับท่าน
4โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั� ง
หลายเป็นพระเยโฮวาห์เดียว
5พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์ผู้
เป็นพระเจ้าของท่าน ด้วยสุดจิต
สุดใจของท่าน และด้วยสิ� นสุด
กาํลังของท่าน
จงอุตส่าหส์อนพระวจนะของ
พระเจ้าแก่ลูกหลานของตน

6 และจงให้ ถ้ อยคาํที ข้ าพเจ้ า
บัญชาพวกท่านในวันนี� อยู่ ในใจ
ของท่าน
7และพวกท่ านจงอุตส่าห์สอน
ถ้อยคาํเหล่านี� แก่ลูกหลานของ
ท่าน เมื อท่านนั งอยู่ในเรือน
เดินอยู่ตามทาง และนอนลง
หรือลุกขึ� น จงพูดถึงถ้อยคาํนี�
8 จงเอาถ้อยคาํเหล่านี� พันไว้ที 
มื อของท่ านเป็ นหมายสาํ คั ญ
และจงเป็นดังเครื องหมายระ-
หว่างนัยน์ตาของท่าน
9และเขียนไว้ที เสาประตู เรือน
และที ประตูของท่าน
10 เมื อพระเยโฮวาห์พระเจ้ า
ของพวกท่ านจะพาท่ านมาถึ ง
แผ่นดินซึ งพระองค์ทรงปฏิญาณ
ไว้กับบรรพบุรุษของท่าน คือ

พระราชบัญญัติ V, L

(NN) พบญ J:JU; IU:IM (I) พบญ IM:I (M) พบญ J:JU; ปญจ IM:IN
(N) ปฐก MM:IT; อพย N:P; พบญ T:IN (J) พบญ J:NV (V) M พกษ MM:MV; มธ MM:NT
(L) พบญ II:IP-MU (T) พบญ J:R; II:IR (P) สภษ N:N; L:MI; T:N (R) พบญ II:MU
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แก่อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ
ว่าจะให้แก่ท่าน มีหัวเมืองใหญ่
โตและดีซึ งท่านไม่ได้สร้าง
11 และเรือนที มีของดีเต็ม ซึ ง
พวกท่านมิได้สะสมไว้ และบ่อ
ขังนํ�า ที ท่านมิได้ขุด และสวน
องุ่นกับต้นมะกอกเทศ ซึ งท่าน
มิได้ปลูกไว้ และเมื อท่านได้รับ
ประทานกอ็ิ มหนาํ
12 แล้วจงระวังกลัวว่าพวกท่าน
จะลืมพระเยโฮวาห์ผู้ทรงพาท่าน
ออกจากแผ่นดินอียิปต์ออกจาก
เรือนทาสนั�น
13 พวกท่านจงยาํเกรงพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านจง
ปรนนิบัติพระองค์ และปฏิญาณ
โดยออกพระนามของพระองค์
14 ท่ านทั� งหลายอย่ าติ ดตาม
พระอื น ซึ งเป็นพระของชนชาติ
ทั�งหลายที อยู่ล้อมรอบท่าน
15 (เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของพวกท่าน ผู้ทรงสถิต
ท่ามกลางท่าน เป็นพระเจ้า
หวงแหน) กลัวว่าพระเยโฮวาห์
พระเจ้ าของพวกท่ านจะทรง
พระพิโรธต่อท่าน และทาํลาย
ท่านเสียจากพื� นแผ่นดินโลก
16 อย่ าทดลองพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทั� งหลาย ดังที 
ได้ทดลองพระองค์ที มัสสาห์
17 ท่านทั� งหลายจงอุตส่าห์รัก-
ษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์

พระเจ้าของท่าน และพระโอวาท
ของพระองค์และกฎเกณฑ์ของ
พระองค์ ซึ งพระองค์ทรงบัญชา
ท่านไว้
18 พวกท่ านจงกระทาํสิ งที ถู ก
ต้องและที ประเสริฐในสายพระ
เนตรพระเยโฮวาห์ เพื อพวก
ท่านจะมีสวัสดิภาพ และเพื อ
ท่ านจะได้ เ ข้ าไปครอบครอง
แผ่นดินที ดีซึ งพระเยโฮวาห์ทรง
ปฏิญาณไว้กั บบรรพบุ รุษของ
ท่าน
19 โดยขับไล่ ศั ตรู ทั� งสิ� นของ
ท่านออกไปให้พ้นหน้าพวกท่าน
ดังที พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้
20 เมื อเวลาต่อไปบุตรชายของ
ท่านจะถามท่านว่า `พระโอวาท
กฎเกณฑ์และคาํตัดสินซึ งพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเราทั� ง
หลาย ได้บัญชาท่านทั�งหลายไว้
นั�นมีความหมายว่ากระไร'
21 แล้วท่านจะตอบบุตรชายของ
ท่านว่า `เราเป็นทาสของฟาโรห์
อยู่ในอียิปต์ และพระเยโฮวาห์
ได้ทรงพาเราออกมาจากอียิปต์
ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิY
22 และพระเยโฮวาห์ทรงสาํแดง
หมายสาํคัญและการมหัศจรรย์
ทั� งที ใหญ่โตและที ร้ายเหนืออี-
ยิปต์และเหนือฟาโรห์ ตลอดจน
ทั�งราชวงศ์ของท่าน ต่อหน้าต่อ
ตาเราทั�งหลาย

พระราชบัญญัติ L

(II) พบญ P:IU; II:IV (IM) พบญ P:II-IP (IN) พบญ V:II (IJ) พบญ IN:T
(IV) อพย MU:V; NN:N (IL) มธ J:T (IT) พบญ II:MM (IP) อพย IV:ML; พบญ P:T
(IR) กดว NN:VM-VN (MU) อพย IN:P, IJ (MI) อพย IN:N
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23 แล้ วพระองค์ได้ทรงพาเรา
ออกมาจากที นั น เพื อจะทรงนาํ
เราเข้าไปในแผ่นดิน ซึ งพระ
องค์ทรงปฏิญาณว่าจะประทาน
แก่บรรพบุรุษของเรา และประ-
ทานแผ่นดินนั�นแก่เรา
24 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้
เรากระทาํตามกฎเกณฑ์เหล่านี�
ทั� งสิ� น คือให้ยาํเกรงพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของเรา เพื อเป็นผล
ดีแก่เราเสมอ เพื อพระองค์จะ
ทรงรักษาชี วิตของเราไว้ให้คง
อยู่ ดังทุกวันนี�
25 ถ้าเราทั� งหลายจะระวังที จะ
กระทาํตามพระบัญญัติทั� งสิ� นนี�
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเรา ดังที พระองค์ทรง
บัญชาเราไว้ ก็จะเป็นความ
ชอบธรรมแก่เราทั�งหลาย'"

หา้มแต่งงานหรือนมสัการ
กบัคนต่างความเชื�อ

7
"เมื อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทั� งหลายจะทรงพา

ท่ านเข้าในแผ่นดินซึ งท่ านทั� ง
หลายกาํลังจะเข้ายึดครอง และ
กวาดไล่ประชาชาติหลายชาติให้
ออกไปพ้นหน้าท่าน คือคนฮิต-
ไทต์ คนเกอร์กาชี คนอาโมไรต์
คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮี-
ไวต์ และคนเยบุส เป็นเจด็ประ-
ชาชาติซึ งใหญ่โตกว่าและมีกาํลัง
มากกว่าท่าน

2และเมื อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านจะทรงมอบเขาทั� งหลาย
ไว้ต่อหน้าท่าน พวกท่านจะต้อง
ตีเขาให้พ่ายแพ้ไปนั� น และทาํ
ลายเขาให้สิ� นทีเดียว อย่าได้
กระทาํ พันธสัญญาใดๆกับเขา
เลยและอย่ามี ความเมตตาต่อ
เขาด้วย
3พวกท่านอย่าทาํการแต่งงาน
กับพวกเขา อย่ายกบุตรสาวของ
ท่านให้แก่บุตรชายของเขา หรือ
รับบุตรสาวของเขามาให้แก่บุตร
ชายของท่าน
4เพราะว่าพวกเขาจะทาํให้บุตร
ชายของพวกเจ้ าหั นเหไปจาก
การติดตามเรา ไปปฏิบัติพระ
อื นๆ พระเยโฮวาห์จะทรงพระ
พิ โรธต่อท่ านทั� งหลายและจะ
ทรงทาํลายท่านเสียโดยเรว็
5แต่จงกระทาํแก่ เขาทั� งหลาย
อย่างนี�  ท่านทั� งหลายจงทาํลาย
แท่นบูชาของเขาเสีย และหัก
ทาํลายเสาศักดิY สิทธิY ของเขาเสีย
จงโค่นเสารูปเคารพของเขาลง
เสีย และเผารูปเคารพแกะสลัก
ของเขาเสียด้วยไฟ
6เพราะว่าพวกท่านเป็นชนชาติ
บริ สุ ทธิY สาํ หรับพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทรงเลือกท่าน
ออกจากชนชาติทั� งหลายที อยู่
บนพื� นโลกให้มาเป็นชนชาติใน

พระราชบัญญัติ L, T

(MJ) พบญ J:I; L:M (MV) ลนต IP:V; พบญ MJ:IN (I) ปฐก IV:IR-MI; อพย NN:M
(M) อพย MN:NM-NN; กดว NI:IT (N) อพย NJ:IV-IL; ยชว MN:IM (J) พบญ L:IV
(V) อพย MN:MJ; NJ:IN (L) อพย IR:V-L; อมส N:M; I ปต M:R
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กรรมสิทธิYของพระองค์
7 ที พระเยโฮวาห์ ทรงรั กและ
ทรงเลือกท่านทั�งหลายนั�น มิใช่
เพราะท่ านทั� งหลายมี จาํ นวน
มากกว่าประชาชนชาติอื น ด้วย
ว่ าในบรรดาชนชาติ ทั� งหลาย
ท่านเป็นจาํนวนน้อยที สุด
8แต่เพราะพระเยโฮวาห์ทรงรัก
ท่านทั�งหลาย และพระองค์ทรง
รั กษาคาํปฏิญาณซึ งพระองค์
ทรงปฏิญาณไว้กั บบรรพบุ รุษ
ของท่านทั�งหลาย พระเยโฮวาห์
จึงทรงพาท่านทั� งหลายออกมา
ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิY  และ
ทรงไถ่ท่านทั� งหลายให้พ้นจาก
เรือนทาส จากหัตถ์ฟาโรห์
กษัตริย์อียิปต์
9เหตุฉะนี� พึงทราบเถิดว่า พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน
เป็นพระเจ้า เป็นพระเจ้าสัตย์
ซื อ ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและ
ความเมตตาต่อบรรดาผู้ ที รั ก
พระองค์และรักษาพระบัญญัติ
ของพระองค์ถึงพันชั วอายุคน
10 และทรงตอบแทนผู้ที เกลียด
ชั งพระองค์ ต่อหน้ าตั วเขาเอง
ด้วยทรงทาํลายเขาเสีย พระองค์
จะไม่ ทรงลดหย่ อนโทษผู้ ที 
เกลียดชังพระองค์ พระองค์จะ
ทรงตอบแทนต่อหน้าตัวเขาเอง
11 เหตุฉะนี� พวกท่านจงระวังที 
จะกระทาํตามพระบัญญัติ กฎ

เกณฑ์ และคาํตัดสินซึ งข้าพเจ้า
ได้บัญชาท่านในวันนี�

ผลของการเชื�อฟังพระเจ้า
คือจะมีชยัและรบัพระพร

12 ต่อมา ถ้าท่านทั� งหลายเชื อ
ฟังคาํตัดสินเหล่านี�  รักษาและ
กระทาํตาม พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของพวกท่านจะทรงกระทาํ
ตามพันธสัญญาและความเมต-
ตากับท่าน ซึ งพระองค์ทรงปฏิ-
ญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน
13 พระองค์จะทรงรักท่าน อวย
พระพรแก่ท่านให้จาํเริญยิ งทวี
ขึ� น พระองค์จะทรงอาํนวยพระ
พรผู้ บังเกิดจากครรภ์ของพวก
ท่าน และผลแห่งพื� นดินของ
ท่าน ทั�งข้าว นํ�าองุ่น และนํ�ามัน
ของท่านทั� งหลาย ให้ลูกวัวและ
ลูกแพะแกะของท่ านทวี ขึ� นใน
แผ่นดิน ซึ งพระองค์ทรงปฏิ-
ญาณแก่บรรพบุรุษของท่านที จะ
ให้แก่ท่าน
14 ท่ านทั� งหลายจะได้ รับพระ
พรเหนือชนชาติทั� งหลายหมด
จะไม่มีชายหรือหญิงเป็นหมัน
ท่ามกลางท่าน หรือในหมู่สัตว์
เลี� ยงของท่านด้วย
15 และพระเยโฮวาห์จะทรงยก
ความเจ็บไข้ทั� งสิ� นไปเสียจาก
พวกท่าน และโรคร้ายอย่างใน
อียิปต์ซึ งท่านได้ทราบนั�น พระ
องค์จะไม่ทรงให้เกิดแก่ท่าน แต่

พระราชบัญญัติ T

(T) พบญ J:NT; IU:MM (P) อพย IN:N, IJ (R) อพย MU:L; พบญ V:IU; นหม I:V
(IU) M ปต N:IU (IN) พบญ MP:J; สดด IJL:P; สภษ IV:R; ยน IJ:MI
(IJ) อพย MN:ML (IV) อพย R:IJ; IV:ML; พบญ MP:MT, LU
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จะทรงให้เกิดแก่ทุกคนที เกลียด
ชังพวกท่าน
16 พวกท่ านจงทาํลายชนชาติ
ทั�งหลายซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของพวกท่านจะทรงมอบให้ท่าน
อย่าให้นัยน์ตาของท่านมีเมตตา
ต่อเขาเลย พวกท่านอย่าปฏิบัติ
พระของเขา เพราะการอย่างนั�น
จะเป็นบ่วงดักท่านทั�งหลาย
17 ถ้าท่านทั� งหลายจะนึกในใจ
ว่า `ประชาชาติเหล่านี� โตกว่าเรา
เราจะขับไล่เขาอย่างไรได้'
18 ท่ านทั� งหลายอย่ ากลั วเขา
เลย แต่จงระลึกถึงการที พระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของท่ านกระทาํ
ต่อฟาโรห์และต่อชาวอียิปต์ทั� ง
สิ� นนั�น
19 การทดลองใหญ่ยิ งซึ งนัยน์
ตาท่านได้เห็นแล้ว ทั� งหมาย
สาํคัญ การมหัศจรรย์ พระหัตถ์
ทรงฤทธิY  และพระกรที เหยียด
ออก ซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่ านได้ ทรงใช้พาท่ านทั� ง
หลายออกมา พระเยโฮวาห์พระ
เจ้ าของท่ านทั� งหลายจะทรง
กระทาํต่อชนชาติทั�งหลายที ท่าน
กลัวอย่างนั�นแหละ
20 ยิ งกว่านั� นอีก พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทั� งหลายจะทรง
ใช้ฝูงต่อมาท่ามกลางเขา จน
กว่ าผู้ ที เหลื ออยู่ และซ่ อนตั ว
หลบจากท่านจะถูกทาํลายสิ� น

21 พวกท่านอย่าวิตกเพราะเขา
ด้วยว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
พวกท่านอยู่ท่ามกลางท่าน ทรง
เป็นพระเจ้ายิ งใหญ่ที น่ากลัว
22 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
พวกท่านจะกวาดไล่ประชาชาติ
เหล่านี� ให้พ้นหน้าท่านทีละเล็ก
ทีละน้อย ท่านอย่ากาํจัดเขาเสีย
ทันที กลัวว่าสัตว์ทุ่ งจะเพิ มแก่
ท่านขึ� นมากไป
23 แต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านจะทรงมอบเขาไว้ให้ท่านทั� ง
หลาย และจะกระทาํให้เขาเกิด
โกลาหลใหญ่จนเขาทั� งหลายจะ
พินาศ
24 และพระอง ค์ จะทรงมอบ
กษัตริย์ของเขาไว้ในมือของท่าน
และท่านทั� งหลายจะกระทาํให้
ชื อของเขาพินาศไปจากใต้ ฟ้า
จะไม่มีผู้ใดต่อต้านท่านทั�งหลาย
ได้ จนกว่าท่านจะทาํลายเขาเสีย
25 ท่านทั� งหลายจงเผารูปแกะ
สลักอันเป็นรูปพระทั�งหลายของ
เขาเสียด้วยไฟ ท่านทั� งหลาย
อย่าปรารถนาอยากได้เงินหรือ
ทองซึ งปิดรูปพระอยู่นั� น หรือ
นาํไปเป็นของท่าน เกรงว่าท่าน
จะติดกับดักอยู่ ภายในนั� นเอง
เพราะว่านั นเป็นสิ งที น่ าสะอิด
สะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน
26 พวกท่ านอย่านาํสิ งพึงรัง-

พระราชบัญญัติ T

(IL) อพย MN:NN; วนฉ P:MT; สดด IUL:NL (IP) สดด IUV:V (IR) พบญ J:NJ; MR:N
(MU) อพย MN:MP; ยชว MJ:IM (MM) อพย MN:MR-NU
(MJ) ยชว IU:MJ, JM; IM:I-MJ; MN:R (MV) สภษ MN:L (ML) ลนต MT:MP
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เกี ยจเข้ าไปในเรื อนของท่ าน
กลั วว่าท่ านจะเป็นที ต้ องห้ าม
เหมือนของนั�น พวกท่านจงรัง-
เกียจและเกลียดมันอย่างที สุด
ด้วยเป็นของที ต้องห้าม"

คําตกัเตือนและคําเตือนใจ

8
"บัญญัติทั� งสิ� นซึ งข้ าพเจ้า
บัญชาท่านในวันนี� นั�น ท่าน

ทั� งหลายจงระวั งกระทาํ ตาม
เพื อท่านทั� งหลายจะมีชีวิตและ
ทวีมากขึ� น และเข้าไปยึดครอง
แผ่ นดิ นซึ งพระเยโฮวาห์ ทรง
ปฏิญาณกับบรรพบุรุษของท่าน
2ท่านทั� งหลายจงระลึกถึงทาง
ซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ทรงนาํท่านอยู่ในถิ นทุรกันดาร
ถึ งสี สิ บปี เพื อพระองค์จะทรง
กระทาํให้ท่ านถ่ อมใจและทด
ลองให้ทราบว่ าจิตใจของท่ าน
เป็นอย่างไร ดูว่าท่านจะรักษา
พระบัญญัติของพระองค์หรือไม่
3 พระองค์ทรงกระทาํให้ ท่ าน
ถ่อมใจ และปล่อยท่านให้หิว
และเลี� ยงท่านด้วยมานา ซึ งท่าน
เองหรือบรรพบุรุษของท่านกไ็ม่
ทราบว่าเป็นอะไร เพื อพระองค์
จะทรงกระทาํให้ท่ านตระหนัก
แก่ใจว่า มนุษย์จะบาํรุงชีวิตด้วย
อาหารสิ งเดียวก็หามิได้ แต่
มนุษย์จะมี ชี วิตอยู่ ได้ด้วยพระ
วจนะทุกคาํซึ งออกมาจากพระ
โอษฐ์ของพระเยโฮวาห์

4ในเวลาสี สิบปีนั� น เสื� อผ้าของ
ท่านก็ไม่ขาดวิ น และเท้าของ
ท่านกไ็ม่บวม
5ท่ านทั� งหลายจงพิจารณาอยู่
ในใจเถอะว่า พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่านทั� งหลายทรงตีสอน
ท่าน เหมือนกับบิดาตีสอนบุตร
ของตนเช่นกัน
6 เหตุฉะนั� นท่ านจงรักษาพระ
บัญญัติ ของพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่าน โดยดาํเนินตาม
พระมรรคาของพระองค์ และ
เกรงกลัวพระองค์
7 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้ า
ของท่านจะทรงพาท่านเข้าไปใน
แผ่นดินที ดี เป็นแผ่นดินที มี
ธารนํ�า นํ�าพุ และนํ�าบาดาลไหล
ออกมากลางหุบเขาและเนินเขา
8แผ่นดินที มี ข้าวสาลีและข้าว
บาร์เลย์ เถาองุ่น ต้นมะเดื อ ต้น
ทับทิม เป็นแผ่นดินที มีนํ�ามัน
มะกอกเทศและนํ�าผึ� ง
9เป็นแผ่นดินที ท่านจะรับประ-
ทานอาหารอย่างอุดมซึ งท่านจะ
ไม่ขาดสิ งใดเลย เป็นแผ่นดินที 
ศิลาเป็นเหล็ก และท่านจะขุด
ทองสัมฤทธิY ได้จากภูเขา
10 เมื อท่ านได้รับประทานอิ ม
หนาํแล้ว ท่านจงสรรเสริญพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน
ในเรื องแผ่นดินอันดี ซึ งพระ
องค์ประทานแก่ท่านนั�น

พระราชบัญญัติ T, P
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11 ท่านทั� งหลายจงระวังตัวอย่า
ลื มพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ท่าน ด้วยไม่รักษาพระบัญญัติ
และคาํตัดสินและกฎเกณฑ์ของ
พระองค์ ซึ งข้าพเจ้าได้บัญชา
ท่านในวันนี�
12 เกรงว่าเมื อท่านได้รับประ-
ทานอิ มหนาํ ได้สร้างบ้านเรือน
ดีๆและได้อาศัยอยู่ในนั�น
13 และเมื อฝู งวั วและฝู งแพะ
แกะของท่านทวีขึ� น มีเงินทอง
มากขึ� น และบรรดาซึ งท่านมีอยู่
กท็วีขึ� น
14 จิตใจของท่ านทั� งหลายจะ
ผยองขึ� น และท่านทั�งหลายกล็ืม
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ทั�งหลาย ผู้ทรงนาํท่านทั�งหลาย
ออกจากแผ่นดินอียิปต์ ออก
จากเรือนทาส
15 ผู้ ทรงนาํท่ านมาตลอดถิ น
ทุรกันดารใหญ่น่ากลัว ซึ งมีงู
แมวเซาและแมลงป่อง และดิน
แห้งแล้งไม่มีนํ�า ผู้ทรงประทาน
นํ�าจากหินแขง็ให้แก่ท่าน
16 ผู้ทรงเลี� ยงท่านทั� งหลายด้วย
มานาในถิ นทุรกันดารซึ งบรรพ-
บุรุษของท่านไม่ทราบ เพื อว่า
พระองค์จะทรงกระทาํให้ท่ าน
ถ่อมใจและทดลองท่าน เพื อ
กระทาํให้เกิดประโยชน์แก่ท่าน
ในบั�นปลาย
17 เกรงว่า ท่านจะนึกในใจว่า

`กาํลั งและเรี ยวแรงของข้ านาํ
ทรัพย์มีค่านี� มาให้'
18 ท่ านทั� งหลายจงจาํพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของท่านทั� งหลาย
เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ให้
กาํลังแก่ท่านที จะได้ทรัพย์สม-
บัตินี�  เพื อว่าพระองค์จะทรง
ดาํรงพันธสัญญาซึ งพระองค์ทรง
กระทาํโดยปฏิญาณต่อบรรพ-
บุรุษของท่าน ดังวันนี�
19 และถ้าท่านลืมพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน ไปดาํเนินตาม
พระอื นและปฏิบัตินมัสการพระ
เหล่านั� น ข้าพเจ้าขอเตือนท่าน
จริงๆในวันนี� ว่า ท่านจะต้อง
พินาศเป็นแน่
20 อย่างกับบรรดาประชาชาติ
ซึ งพระเยโฮวาห์ทรงกระทาํให้
พินาศไปต่อหน้าท่าน ท่านทั� ง
หลายจะพินาศอย่างนั� นแหละ
เพราะท่ านไม่ เชื อฟังพระสุ ร-
เสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทั�งหลาย"

รูปววัทองคําและ
แผ่นศิลาที�แตก

9
"โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด
ท่ านกาํ ลั งจะข้ ามแม่ นํ�า

จอร์แดนไปในวันนี�  เพื อจะเข้า
ไปยึดครองประชาชาติ ที ใหญ่
กว่าและมีกาํลังมากกว่าท่าน ทั�ง
เมืองที ใหญ่มีกาํแพงสูงเทียมฟ้า
2ประชาชนที สูงใหญ่ เป็นลูก

พระราชบัญญัติ P, R
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หลานของคนอานาค ผู้ที ท่านทั�ง
หลายรู้จักแล้ว และผู้ที ท่านได้
ยินเขาพูดว่า `ใครจะยืนหยัดต่อ
สู้ กับลูกหลานของอานาคได้'
3 วันนี�  ท่านทั� งหลายจงเข้าใจ
เถอะว่า ผู้ที ไปข้างหน้าท่านนั�น
คื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ท่าน พระองค์จะทรงทาํลายเขา
ดังเพลิงเผาผลาญและทรงกระ-
ทาํให้ เขาพ่ายแพ้ ต่อหน้าท่ าน
ดังนั� นท่ านจะได้ขับไล่เขาออก
ไป กระทาํให้เขาพินาศโดยเร็ว
ดังที พระเยโฮวาห์ทรงตรัสไว้กับ
ท่านทั�งหลายแล้วนั�น
4 เมื อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านได้ขับไล่เขาออกไปต่อหน้า
ท่านทั�งหลายแล้ว ท่านทั�งหลาย
อย่านึกในใจว่า `เพราะความ
ชอบธรรมของข้า พระเยโฮวาห์
จึ งทรงนาํ ข้ ามาให้ ยึ ดครอง
แผ่นดินนี� ' แต่เพราะความชั ว
ของประชาชาติเหล่านี�  พระเย-
โฮวาห์ จึงทรงขับไล่ เขาออกไป
ต่อหน้าท่าน
5ซึ งท่านทั� งหลายกาํลังเข้ าไป
ยึดครองแผ่นดินนี� นั� น มิใช่
เพราะความชอบธรรมของท่าน
หรือความสัตย์ธรรมในใจของ
ท่าน แต่เป็นเพราะความชั วของ
ประชาชาตินี�  ซึ งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่ านต้องขับไล่ เขา
ออกเสียต่อหน้าท่ านทั� งหลาย

และเพื อว่า พระองค์จะทรงให้
เป็นจริ งตามพระวจนะซึ งพระ
เยโฮวาห์ทรงปฏิญาณต่อบรรพ-
บุรุษของท่าน คือต่ออับราฮัม
ต่ออิสอัค และต่อยาโคบ
6 เพราะฉะนั� นท่านทั� งหลายจง
เข้าใจเถิดว่า ซึ งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านประทานแผ่น
ดินดีนี� ให้ท่านยึดครองนั�น มิใช่
เพราะความชอบธรรมของท่าน
เพราะว่าท่ านทั� งหลายเป็นชน
ชาติคอแขง็
7จงจาํไว้และอย่าลืมเสียว่าพวก
ท่านได้กระทาํให้พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทรงพระพิโรธที 
ในถิ นทุรกันดาร ตั� งแต่วันที ท่าน
ออกจากแผ่นดินอียิปต์ กระทั ง
ท่านมาถึงที นี  ท่านมักกบฏต่อ
พระเยโฮวาห์อยู่
8แม้ว่าที โฮเรบท่านก็กระทาํให้
พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ และ
พระเยโฮวาห์ก็ทรงกริ� วมากถึง
กับจะทาํลายท่านทั�งหลายเสีย
9เมื อข้าพเจ้าขึ� นไปบนภูเขาเพื อ
จะรับแผ่นศิลา เป็นแผ่นศิลา
พั นธสั ญญาซึ งพระเยโฮวาห์
กระทาํไว้กับท่าน ข้าพเจ้าอยู่บน
ภูเขาสี สิบวันสี สิบคืน ข้าพเจ้าไม่
ได้รับประทานอาหารหรือดื มนํ�า
10 และพระเยโฮวาห์ได้ประทาน
แผ่นศิลาสองแผ่นที จารึกด้วย
นิ� วพระหัตถ์ของพระเจ้าให้แก่

พระราชบัญญัติ R
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ข้าพเจ้า บนศิลานั�นมีพระวจนะ
ทั� งสิ� นซึ งพระเยโฮวาห์ได้ตรัส
กับท่านทั� งหลายบนภูเขา จาก
ท่ามกลางเพลิงในวันที ประชุม
กันอยู่
11 ต่อมา เมื อสิ� นสี สิบวันสี สิบ
คืนแล้ว พระเยโฮวาห์ประทาน
แผ่นศิลาสองแผ่น เป็นแผ่นศิลา
พันธสัญญา
12 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรัสกั บ
ข้าพเจ้าว่า `จงลุกขึ� นลงไปจากที 
นี โดยเรว็เถิด เพราะชนชาติของ
เจ้าซึ งเจ้านาํออกจากอี ยิปต์ได้
หลงกระทาํผิด เขาได้หันเสีย
จากทางซึ งเราบัญชาเขาไว้นั� น
อย่างรวดเร็ว เขาได้หล่อรูป
เคารพไว้สาํหรับตัวเขาทั�งหลาย'
13 ยิ งกว่านั� นอีกพระเยโฮวาห์
ยังตรัสกับข้าพเจ้าว่า `เราได้เห็น
ชนชาตินี� แล้ว และดูเถิด เขาทั�ง
หลายเป็นชนชาติคอแขง็
14 ขออย่าทักท้วงเรา ให้เรา
ทาํลายเขา และลบชื อของเขา
เสียจากใต้ฟ้า และเราจะตั� งเจ้า
ให้เป็นประชาชาติที มีกาํลังกว่า
และใหญ่กว่าเขา'
15 ข้าพเจ้าจึงกลับลงมาจากภู
เขา และภูเขานั�นกม็ีเพลิงลุกอยู่
และศิลาพันธสัญญาสองแผ่น
นั� นก็อยู่ในมือทั� งสองของข้าพ-
เจ้า
16 ดูเถิด เมื อข้าพเจ้ามองดูก็

แลเห็นท่านทั� งหลายกระทาํบาป
ต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ท่านทั�งหลายแล้ว ท่านทั�งหลาย
ได้หล่อรูปลูกวัวไว้สาํหรับท่าน
ท่ านได้ หันจากพระมรรคาซึ ง
พระเยโฮวาห์ได้ บัญชาแก่ท่าน
อย่างรวดเรว็
17 ข้ าพเจ้ าจึ งยกศิลาทั� งสอง
แผ่นเหวี ยงเสียจากมือทั� งสอง
ของข้าพเจ้าและทาํศิลาให้แตก
ต่อหน้าต่อตาของท่านทั�งหลาย
18 แล้วข้าพเจ้าก็ทรุดกราบลง
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์อย่าง
ครั� งก่อนสี สิบวันสี สิบคืน มิได้
รับประทานอาหารหรือดื มนํ�า
เพราะเหตุบาปทั� งสิ� นที ท่านทั� ง
หลายได้กระทาํ คือได้ประพฤติ
อย่างชั วช้าในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์  ซึ งเป็นการยั วยุ
ให้พระองค์ทรงกริ� วโกรธ
19 เพราะข้าพเจ้ากลัวพระพิโรธ
และความไม่พอพระทัยอย่างรุน
แรงซึ งพระเยโฮวาห์ทรงมี ต่ อ
ท่าน พระองค์ก็จะทรงทาํลาย
ท่านอยู่แล้ว แต่พระเยโฮวาห์
ทรงฟังข้าพเจ้าในครั�งนั�นด้วย
20 พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ
ต่ออาโรนมากจะทาํลายเขาอยู่
แล้ว ในครั�งนั�นข้าพเจ้ากอ็ธิษ-
ฐานเผื ออาโรนด้วย
21 แล้วข้าพเจ้าจึงเอาสิ งที บาป
หนานั� น คือรูปลูกวัวซึ งท่าน

พระราชบัญญัติ R

(IM) อพย NM:T; พบญ NI:MR (IN) อพย NM:R; พบญ R:L (IJ) อพย NM:N, IU
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สร้างขึ� นนั�นเผาเสียด้วยไฟ แล้ว
ทุบแล้ วบดให้ เป็นผงละเอี ยด
อย่างกับฝุ่ น แล้วข้าพเจ้าก็โยน
ผงนั� นลงไปในลาํธารซึ งไหลลง
มาจากภูเขา
22 ท่ านทั� งหลายได้กระทาํให้
พระเยโฮวาห์ทรงพระพิ โรธที 
ทาเบราห์ และที มัสสาห์ และที 
ขิบโรทหัทธาอาวาห์
23 และเมื อพระเยโฮวาห์ทรงใช้
ท่านไปจากคาเดชบารเนีย ตรัส
ว่า `จงขึ� นไปยึดครองแผ่นดิน
นั�นซึ งเราได้ให้แก่เจ้า' และท่าน
ก็กบฏต่อพระบัญญัติของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ไม่
ยอมเชื อพระองค์ หรือเชื อฟัง
พระสุรเสียงของพระองค์
24 ท่านทั� งหลายได้กบฏต่อพระ
เยโฮวาห์เสมอตั� งแต่วันที ข้าพ-
เจ้ารู้จักท่านทั�งหลาย
25 ข้าพเจ้าจึงกราบลงต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์สี สิบวันสี สิบ
คืนนี�  อย่างข้าพเจ้ากราบลงครั�ง
ก่อนนั�น เพราะพระเยโฮวาห์ได้
ตรัสว่า จะทรงทาํลายท่านทั� ง
หลายเสีย
26 ข้าพเจ้าได้อธิษฐานต่อพระ
เยโฮวาห์ว่า `โอ ข้าแต่องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้า ขออย่าทรงทาํ
ลายประชาชนของพระองค์ และ
มรดกของพระองค์ ซึ งพระองค์
ทรงไถ่เขาทั� งหลายมาด้วยความ

ยิ งใหญ่ของพระองค์ เป็นคนที 
พระองค์ทรงนาํออกมาจากอี-
ยิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิY
27 ขอทรงระลึกถึงบรรดาผู้ รับ
ใช้ของพระองค์ คืออับราฮัม
อิสอัค และยาโคบ ขออย่าทรง
ใส่พระทัยในความดื� อดึง ความ
ชั วร้าย หรือบาปของชนชาตินี�
28 กลั วว่าชาวแผ่นดินซึ งพระ
องค์ทรงพาข้าพระองค์ทั� งหลาย
จากมานั� นจะว่า เพราะพระเย-
โฮวาห์ ไม่สามารถจะพาเขาทั� ง
หลายเข้าไปในแผ่นดินซึ งพระ
องค์ทรงสัญญากับเขาไว้ และ
เพราะว่าพระองค์ทรงเกลียดชัง
เขา พระองค์จึงทรงพาเขาออก
มาฆ่าเสียในถิ นทุรกันดาร
29 เพราะว่ าเขาทั� งหลายเป็ น
ประชาชนของพระองค์และเป็น
มรดกของพระองค์ ซึ งพระองค์
ทรงนาํเขาออกมาด้วยเดชานุ-
ภาพยิ งใหญ่และด้วยพระกรที 
เหยียดออกของพระองค์'"

ไม่มีพระอื�นใด
เหมือนพระเยโฮวาห์

10
"ครั� งนั� น พระเยโฮวาห์
ตรัสกับข้าพเจ้าว่า `จง

สกั ดศิ ลาสองแผ่ นให้ เหมื อน
อย่างเดิม และขึ� นมาหาเราที บน
ภูเขาและทาํหีบไม้ไว้ด้วย
2และเราจะจารึกถ้อยคาํที อยู่
ในแผ่นศิลาแผ่นเดิ มที เจ้ าทาํ

พระราชบัญญัติ R, IU

(MM) อพย IT:T; กดว II:I, J, NJ (MN) กดว IN:N; IJ:II; สดด IUL:MJ-MV
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แตกเสียนั� น จงเก็บศิลานั� นไว้
ในหีบไม้'
3 ข้าพเจ้าจึงทาํหีบด้วยไม้กระ-
ถินเทศ และสกัดศิลาสองแผ่น
เหมือนอย่างเดิม ขึ� นไปบนภูเขา
มี ศิ ลาสองแผ่ นอยู่ ในมื อของ
ข้าพเจ้า
4แล้วพระองค์จึงทรงจารึกพระ
บัญญัติ สิบประการลงบนแผ่น
ศิลาอย่างครั� งก่อน ซึ งเป็นพระ
วจนะที พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
ท่านบนภูเขาจากท่ามกลางเพลิง
ในวันที ประชุมนั�น และพระเย-
โฮวาห์ทรงประทานแผ่นศิลานั�น
แก่ข้าพเจ้า
5แล้วข้าพเจ้าก็กลับลงมาจาก
ภูเขา และเกบ็แผ่นศิลานั�นไว้ใน
หีบซึ งข้าพเจ้าได้ทาํขึ� นและแผ่น
ศิลากยั็งอยู่ในหีบนั�น ดังที พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาข้าพเจ้าไว้
6คนอิสราเอลเดินทางจากเบ-
เอโรทของคนยาอาคัน มาถึง
โมเสราห์ อาโรนก็สิ� นชีวิตและ
ฝังไว้ที นั น และเอเลอาซาร์บุตร
ชายของเขาจึงปฏิบัติหน้าที ปุ-
โรหิตแทนเขา
7เขาทั� งหลายเดินทางออกจาก
ที นั นมาถึงกุดโกดาห์ และจาก
กุดโกดาห์ถึงโยทบาธาห์ เป็น
แผ่นดินที มีแม่นํ�าลาํธารมาก
8ครั� งนั� น พระเยโฮวาห์ได้แยก
ตระกูลเลวี ให้หามหีบพันธสัญ-

ญาแห่งพระเยโฮวาห์ ให้เฝ้าพระ
เยโฮวาห์เพื อปรนนิบัติพระองค์
และให้ อาํนวยพรในพระนาม
ของพระองค์ จนถึงทุกวันนี�
9 เหตุฉะนี�  คนเลวีจึงหามีส่วน
แบ่ง หรือมรดกกับพวกพี น้อง
ของตนไม่ พระเยโฮวาห์ทรง
เป็นส่วนมรดกของเขา ดังที พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านทั� ง
หลายทรงสัญญากับเขานั�น
10 ข้าพเจ้าก็อยู่ บนภู เขาอย่าง
ครั� งก่อนสี สิบวันสี สิบคืน ครั� ง
นั� นพระเยโฮวาห์ทรงฟังข้าพเจ้า
ด้วย พระเยโฮวาห์ไม่พอพระทัย
ที จะทาํลายท่านทั�งหลาย
11 พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพ-
เจ้าว่า `จงลุกขึ� นเดินทางนาํหน้า
ประชาชนต่อไปเถิด เพื อเขาทั�ง
หลายจะได้เข้าไปยึดแผ่นดินซึ ง
เราปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษว่า
จะให้แก่เขานั�น'
12 และบัดนี�  คนอิสราเอล พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่ านทรง
ประสงค์ให้ท่านกระทาํอย่างไร
คือให้ยาํเกรงพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่าน ให้ดาํเนินตามพระ
มรรคาทั� งปวงของพระองค์ ให้
รักพระองค์ ให้ปรนนิบัติพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ด้วย
สุดจิตสุดใจของท่านทั�งหลาย
13 และให้ รั กษาพระบั ญญั ติ
และกฎเกณฑ์ของพระเยโฮวาห์

พระราชบัญญัติ IU

(J) อพย MU:I (V) อพย NJ:MR; JU:MU (L) กดว MU:MV-MP (T) กดว NN:NM-NJ
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ซึ งข้ าพเจ้ าบัญชาท่ านในวันนี�
เพื อประโยชน์ของท่านทั�งหลาย
14 ดูเถิด ฟ้าสวรรค์และสวรรค์
แห่งฟ้าสวรรค์ และโลกกับ
บรรดาสิ งสารพัดที อยู่ ในโลก
เป็นของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน
15 แต่พระเยโฮวาห์ทรงฝังพระ
ทัยในบรรพบุ รุษของท่ านและ
ทรงรักเขา และทรงเลือกเชื� อ
สายของเขาที มาภายหลังเขาคือ
ท่ านทั� งหลายจากชนชาติ ทั� ง
หลาย อย่างเป็นอยู่ทุกวันนี�
16 เพราะฉะนั� น จงตัดหนัง
ปลายหัวใจของท่านเสีย อย่าคอ
แขง็อีกต่อไป
17 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของพระ
ทั� งหลาย และเป็นจอมของเจ้า
ทั� งปวง เป็นพระเจ้าที ยิ งใหญ่
ทรงฤทธิYและน่ากลัว ทรงปราศ-
จากอคติ และมิได้ทรงเห็นแก่
อามิษสินบน
18 พระองค์ประทานความยุติ
ธรรมแก่ลูกกาํพร้าพ่อและแม่
ม่าย และทรงรักคนต่างด้าว
ประทานอาหารและเครื องนุ่ ง
ห่มแก่เขา
19 เพราะฉะนั�น ท่านจงมีความ
รักต่อคนต่างด้าว เพราะท่านทั�ง
หลายก็เป็นคนต่างด้าวในแผ่น
ดินอียิปต์

20 ท่านทั� งหลายจงยาํเกรงพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน จง
ปรนนิ บัติพระองค์และติดพัน
อยู่กับพระองค์ จงปฏิญาณด้วย
ออกพระนามของพระองค์
21 พระองค์ทรงเป็นที สรรเสริญ
ของท่านทั� งหลาย พระองค์ทรง
เป็นพระเจ้าของท่าน ผู้ทรง
กระทาํการใหญ่และน่ากลั วซึ ง
นัยน์ตาของท่านได้เห็นนี�
22 บรรพบุรุษของท่านลงไปใน
อียิปต์เจด็สิบคน และบัดนี� พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่ านทรง
กระทาํให้ท่านทั� งหลายมีมากดัง
ดวงดาวในท้องฟ้า"
บทเรียนต่างๆจากการอพยพ

และภยัพิบติัทั%งหลาย

11
"เหตุฉะนี� พวกท่านจงรัก
พระเยโฮวาห์ พระ เ จ้ า

ของท่าน จงรักษาพระดาํรัสสั ง
กฎเกณฑ์ และคาํตัดสิน และ
พระบัญญัติของพระองค์เสมอ
ไป
2ท่านทั� งหลายจงทราบในวันนี�
เพราะข้าพเจ้ามิได้กล่าวกับลูก
หลานของท่านทั�งหลาย ผู้ไม่ได้
รู้ เรื องหรือเห็นถึงวินัยของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ความ
ยิ งใหญ่ของพระองค์ พระหัตถ์
อันทรงฤทธิY  และพระกรที 
เหยียดออกของพระองค์
3 ถึ งการอั ศจรรย์ และถึ งพระ

พระราชบัญญัติ IU, II
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ราชกิจของพระองค์ ซึ งพระองค์
ทรงกระทาํในอี ยิปต์ ต่อฟาโรห์
กษัตริย์อียิปต์ และต่อแผ่นดิน
ทั�งสิ� นของท่าน
4และซึ งพระองค์ทรงกระทาํต่อ
กองทัพอียิปต์ ต่อม้าของเขา
และต่อรถรบของเขา และที พระ
องค์ทรงกระทาํให้นํ�า ในทะเล
แดงท่วมเขาเมื อเขาไล่ติดตาม
ท่านทั� งหลาย และที พระเยโฮ-
วาห์ทรงทาํลายเขาทั� งหลายจน
ทุกวันนี�
5และที พระองค์ทรงกระทาํแก่
ท่ านทั� งหลายในถิ นทุรกันดาร
จนท่านทั�งหลายมาถึงที นี 
6 และที ทรงกระทาํ ต่อดาธาน
และอาบีรัมบุตรชายของเอลีอับ
บุตรชายของรูเบน คือแผ่นดิน
ได้อ้าปากกลืนเขาเข้าไป ทั� ง
ครัวเรือน เตน็ท์ และสิ งมีชีวิต
ทุกอย่างที ติดตามเขาไป ใน
ท่ามกลางคนอิสราเอลทั�งปวง
7 เพราะนั ยน์ ตาของท่ านทั� ง
หลายได้ เห็นพระราชกิจอันยิ ง
ใหญ่ทั� งหมดของพระเยโฮวาห์
ซึ งพระองค์ทรงกระทาํนั�น
8 เหตุฉะนี� ท่านทั� งหลายจงรัก-
ษาบัญญัติทั� งสิ� นซึ งข้าพเจ้าได้
บัญชาแก่ท่านทั� งหลายในวันนี�
เพื อท่านทั�งหลายจะเข้มแขง็และ
เข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ งท่าน
ทั� งหลายกาํลั งจะข้ามไปครอบ

ครองนั�นมาเป็นกรรมสิทธิY
9และเพื อท่านจะมีชีวิตยืนนาน
ในแผ่นดิน ซึ งพระเยโฮวาห์ทรง
ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะให้
แก่ เขาและแก่ เชื� อสายของเขา
เป็นแผ่นดินที มีนํ�านมและนํ�าผึ� ง
ไหลบริบูรณ์
10 เพราะว่าแผ่นดินซึ งท่านทั� ง
หลายกาํลั งเข้ าไปยึดครองนั� น
ไม่เหมือนแผ่นดินอียิปต์ ซึ ง
ท่านได้จากมา ในที นั� นท่าน
ห ว่ านพื ชและเอา เ ท้ ารดนํ�า
เหมือนเป็นสวนผัก
11 แต่แผ่นดินซึ งท่านจะไปยึด
ครองนั� น เป็นแผ่นดินที มีเนิน
เขาและหุบเขา ซึ งมีนํ�าฝนจาก
ฟ้ารดอยู่
12 เป็นแผ่นดินซึ งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทั� งหลายทรงดู
แล พระเนตรของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านอยู่ เหนือแผ่น
ดินนั� นเสมอ ตั� งแต่ต้นปีจนถึง
สิ� นปี
13 ต่อมาถ้าท่านทั� งหลายจะเชื อ
ฟังบัญญัติของข้าพเจ้าซึ งข้าพ-
เจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี�  ให้รัก
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ทั� งหลายและปรนนิบัติพระองค์
ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน
14 `เราจะให้ฝนตกบนแผ่นดิน
ของเจ้าตามฤดูกาล คือฝนต้น
ฤดูและฝนชุกปลายฤดู เพื อเจ้า

พระราชบัญญัติ II

(J) อพย IJ:MP; พบญ I:JU (L) สดด IUL:IL-IP (T) พบญ IU:MI; MR:M
(P) ยชว I:L-T (R) อพย N:P; พบญ J:JU; V:IL, NN; L:M; R:V
(II) พบญ P:T (IM) I พกษ R:N (IJ) พบญ MP:IM; ยอล M:MN
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ทั� งหลายจะได้เก็บพืชผล นํ�า
องุ่น และนํ�ามัน
15 และเราจะให้หญ้าในทุ่งสาํ-
หรับฝูงสัตว์ของเจ้า และเจ้าจะ
ได้รับประทานอิ มหนาํ'
16 จงระวังตัวอย่าให้จิตใจของ
ท่านทั� งหลายลุ่ มหลงและหันเห
ไปปรนนิบัตินมัสการพระอื น
17 และพระเยโฮวาห์จึงทรงกริ� ว
ต่อท่าน ปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝน
ตก และแผ่นดินกไ็ม่งอกพืชผล
และท่านทั� งหลายจะพินาศจาก
แผ่นดินดีซึ งพระเยโฮวาห์ประ-
ทานแก่ท่านนั�นเสียอย่างรวดเรว็
18 เหตุฉะนั�น ท่านทั� งหลายจง
จดจาํถ้อยคาํเหล่านี� ของข้าพเจ้า
ไว้ในจิตในใจของท่านทั� งหลาย
จงเอาถ้อยคาํเหล่านี� พันไว้ที มือ
ของท่านเป็นหมายสาํคัญ จง
เป็ นดั งเครื องหมายระหว่ าง
นัยน์ตาของท่าน
19 และท่านจงสอนถ้อยคาํเหล่า
นี� แก่ลูกหลานของท่านทั� งหลาย
จงพูดถึงถ้อยคาํเหล่านี� เมื อท่าน
นั งอยู่ในเรือน และเมื อท่านเดิน
อยู่ตามทาง เมื อท่านนอนลง
หรือลุกขึ� น
20 ท่านจงเขียนคาํเหล่านี� ไว้ที 
เสาประตูเรือน และที ประตูของ
ท่าน
21 เพื ออายุของท่ านและอายุ
ของลูกหลานของท่านจะได้ยืน

นานในแผ่นดิน ซึ งพระเยโฮวาห์
ทรงปฏิญาณที จะประทานแก่
บรรพบุรุษของท่าน ตราบเท่า
บรรดาวันที ฟ้าสวรรค์อยู่ เหนือ
โลก
22 เพราะถ้าท่านระวังที จะกระ-
ทาํตามบัญญัติทั�งปวงซึ งข้าพเจ้า
ได้บัญชาท่าน คือรักพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่าน ดาํเนินใน
พระมรรคาทั� งสิ� นของพระองค์
และติดสนิทอยู่กับพระองค์แล้ว
23 พระเยโฮวาห์ จะทรงขับไล่
บรรดาประชาชาติเหล่านี� ให้ออก
ไปพ้นหน้าท่านทั� งหลาย แล้ว
ท่านจะเข้ายึดครองแผ่นดินของ
ประชาชาติที ใหญ่กว่าและมีกาํ-
ลังมากกว่าท่าน
24 ฝ่าเท้าของท่านทั� งหลายจะ
เหยียบลงที ใด ที นั นจะเป็นของ
ท่าน อาณาเขตของท่านจะเริ ม
จากถิ นทุรกันดารไปจนถึงเล-
บานอน และจากแม่นํ�าคือแม่นํ�า
ยูเฟรติสไปจนถึงทะเลตะวันตก
25 จะไม่มีผู้ ใดสามารถต่อต้าน
ท่านได้ เพราะพระเยโฮวาห์พระ
เจ้ าของท่ านจะทรงกระทาํ ให้
ท่ านทั� งหลายเป็ นที เกรงขาม
และตกใจกลั วของแผ่ นดิ นที 
ท่ านทั� งหลายจะเหยี ยบยํ า ไป
ตามที พระองค์ทรงสัญญาไว้กับ
ท่าน
26 ดูเถิด วันนี� ข้าพเจ้าได้นาํคาํ

พระราชบัญญัติ II

(IV) พบญ L:II (IL) พบญ P:IR (IT) พบญ J:ML; L:IV (IP) พบญ L:L-R
(IR) พบญ J:R-IU (MU) พบญ L:R (MI) พบญ J:JU; สดด TM:V (MM) พบญ IU:MU
(MN) พบญ J:NP; R:I (MJ) ปฐก IV:IP; ยชว I:N (MV) อพย MN:MT (ML) พบญ NU:I
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อวยพรและคาํสาปแช่งมาไว้ตรง
หน้าท่านทั�งหลาย
27 ถ้าท่านเชื อฟังพระบัญญัติ
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของ
ท่าน ซึ งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวัน
นี�  ท่านกจ็ะเป็นไปตามพรนั�น
28 ถ้าท่านไม่เชื อฟังพระบัญ-
ญัติ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ของท่าน แต่หันเหไปเสียจาก
ทางซึ งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านใน
วันนี�  ไปติดตามพระอื นซึ งท่าน
ไม่รู้จัก ท่านกจ็ะเป็นไปตามคาํ
สาปแช่งนั�น
29 และต่อมาเมื อพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่ านนาํท่านเข้าไป
ในแผ่นดินซึ งท่านจะเข้าไปยึด
ครองนั�น ท่านจงตั� งคาํอวยพรไว้
บนภูเขาเกริซิม และตั� งคาํสาป
แช่งไว้บนภูเขาเอบาล
30 ภูเขาเหล่านี� อยู่ ฟากแม่นํ�า
จอร์แดนข้างโน้น ไปตามทางที 
ดวงอาทิตย์ ตกในแผ่นดินคน
คานาอัน ผู้อาศัยอยู่ในที ราบ
ตรงหน้ากิลกาลข้างที ราบโมเรห์
มิใช่หรือ
31 เพราะท่ านทั� งหลายจะต้อง
ข้ามแม่นํ�าจอร์แดนไปยึดครอง
แผ่นดินซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านประทานแก่ท่าน และ
ท่านจะยึดครองและอาศัยอยู่ใน
แผ่นดินนั�น
32 ท่ านจงระวั งที จะรั กษากฎ

เกณฑ์และคาํตัดสินทั� งปวงซึ ง
ข้ าพเจ้ าตั� งไว้ ต่อหน้ าท่ านทั� ง
หลายในวันนี� "
กฎเกณฑแ์ละคําตดัสินต่างๆ

สําหรบัอิสราเอล
ในแผ่นดินคานาอนั

12
"ต่อไปนี� เป็นกฎเกณฑ์
และคาํตัดสินซึ งท่านจะ

ต้ องระวั งที จะกระทาํ ตามใน
แผ่นดินซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งบรรพบุรุษของท่านประทาน
ให้ท่านยึดครองตลอดวันคืนซึ ง
ท่านมีชีวิตอยู่ในโลก
2ท่านทั� งหลายจงทาํลายบรรดา
สถานที ซึ งประชาชาติที ท่านจะ
ยึดครองนั� นใช้ เป็นที ปรนนิบัติ
พระของเขา ซึ งอยู่บนภูเขาสูง
และบนเนินเขา และใต้ต้นไม้
เขียวสดทุกต้น
3 ท่ านจงรื� อแท่ นบู ชาของเขา
และทุ่มเสาศักดิY สิทธิY ของเขาให้
แตกเป็นชิ� นๆ และเผาเสารูป
เคารพของเขาเสียด้วยไฟ ท่าน
จงฟันทาํลายรูปแกะสลักอันเป็น
รูปพระของเขาเสีย และลบชื อ
ของพระเหล่านั� นออกเสียจากที 
นั น
4 ท่ านทั� งหลายอย่ ากระทาํดั ง
นั� นแก่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน
5 ท่ านจงแสวงหาสถานที จาก
เขตแดนของบรรดาตระกูลของ

พระราชบัญญัติ II, IM

(MT) พบญ MP:I-IJ (MP) พบญ MP:IV-LP (MR) พบญ MT:IN-ML (NU) ปฐก IM:L
(I) พบญ J:R-IU; L:I; I พกษ P:JU (M) อพย NJ:IN; M พกษ IL:J; IT:IU-II
(N) กดว NN:VM; พบญ T:V; วนฉ M:M (J) พบญ IM:NI (V) อพย IV:IN; I ซมอ M:MR
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ท่าน ซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่ านทั� งหลายจะทรงเลือก
เพื อสถาปนาพระนามของพระ
องค์ไว้ คือให้เป็นที ประทับของ
พระองค์ ท่านทั�งหลายจงไปเฝ้า
พระองค์ที นั น
6และท่านทั� งหลายจงนาํเครื อง
เผาบูชาและเครื องสัตวบูชาของ
ท่านไปที นั น ทั�งสิบชักหนึ งและ
เครื องบูชาที จะยื นถวาย ทั� ง
เครื องบูชาปฏิญาณ เครื องบูชา
ตามใจสมัคร และผลรุ่นแรก
ที ได้จากฝูงวัวและฝูงแพะแกะ
7ท่านทั� งหลายจงรับประทานที 
นั นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน ทั� งท่านและ
ครอบครัวของท่านจงปีติร่าเริง
ในบรรดากิจการซึ งมือท่านได้
กระทาํนั�น ซึ งพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่านอวยพระพรแก่ท่าน
ทั�งหลาย
8ท่านทั� งหลายอย่ากระทาํตาม
บรรดากิจการที เรากระทาํอยู่ที นี 
ทุกวันนี�  คือทุกคนทาํตามอะไร
กต็ามที ถูกต้องในสายตาของตน
เอง
9 เพราะว่ าท่ านทั� งหลายยั งไป
ไม่ถึงที หยุดพักและถึงมรดก ซึ ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ประทานแก่ท่าน
10 แต่เมื อท่านข้ามแม่นํ�าจอร์-
แดนไปแล้ว และอาศัยอยู่ใน

แผ่นดินซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทั� งหลายประทานเป็น
มรดกแก่ท่าน และเมื อพระองค์
โปรดให้ท่ านพักพ้นศัตรู รอบ
ข้างของท่านทั� งสิ� น ท่านจึงอยู่
อย่างปลอดภัย
11 แล้วจงไปยังสถานที ซึ งพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรง
เลือกไว้ ให้พระนามของพระ
องค์ประทับที นั น จงนาํบรรดา
สิ งต่ างๆไปด้วยซึ งข้ าพเจ้าได้
บัญชาท่านทั� งหลาย คือเครื อง
เผาบูชา และเครื องสัตวบูชาของ
ท่าน ทั�งสิบชักหนึ ง และเครื อง
บูชาที จะยื นถวาย ทั� งบรรดา
เครื องบูชาปฏิญาณที ดีที สุดซึ ง
ท่านได้ปฏิญาณไว้ต่อพระเยโฮ-
วาห์
12 และท่ านทั� งหลายจงปีติ ร่ า
เริงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน ทั� งตัวท่านทั� ง
หลายและบุตรชายบุตรสาวของ
ท่าน ทั� งทาสชายหญิงของท่าน
และคนเลวีซึ งอยู่ ภายในประตู
เมืองของท่าน เพราะเขาไม่มี
ส่วนแบ่งหรือส่วนมรดกกับท่าน
13 ท่ านทั� งหลายจงระวั งให้ดี
อย่าถวายเครื องเผาบูชาตามที 
ทุกแห่งซึ งท่านเห็น
14 แต่จงถวายในสถานที ซึ งพระ
เยโฮวาห์จะทรงเลือกในท่าม-
กลางตระกูลหนึ งของท่าน ท่าน

พระราชบัญญัติ IM

(L) ลนต IT:N-J; พบญ IJ:MN (T) พบญ IM:IM, IP; IJ:ML
(P) วนฉ IT:L; MI:MV (R) พบญ N:MU; MV:IR; สดด RV:II
(IU) ยชว II:MN (IM) พบญ IU:R; IM:IP; IJ:MR; ML:II
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จงถวายเครื องเผาบูชาของท่าน
ที นั น และที นั นท่านจงกระทาํ
ทุกสิ งที ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้
15 อย่างไรก็ตาม ท่านจะ
ฆ่ าสั ตว์ และรั บประทานเนื� อ
ในประตูเมืองทั� งหลายของท่าน
ตามที ท่านปรารถนาก็ได้ ตาม
ซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
อาํนวยพระพรประทานแก่ท่าน
ทั� งหลาย ทั� งผู้ที สะอาดและผู้ที 
มลทินก็รับประทานได้ อย่างที 
รับประทานเนื� อละมั งและเนื� อ
กวาง
16 แต่ ท่ านทั� งหลายอ ย่ ารั บ
ประทานเลือดสัตว์เลย ท่านจง
เทลงบนพื� นดินเหมือนเทนํ�า
17 ส่วนสิบชักหนึ งของพืช หรือ
นํ�าองุ่น หรือนํ�ามัน หรือลูกคอก
รุ่นแรกจากฝูงวัว หรือฝูงแพะ
แกะ หรือของถวายปฏิญาณตาม
ที ท่านปฏิญาณไว้ หรือของถวาย
ตามใจสมัคร หรือของที ท่านนาํ
มายื นถวาย ท่านทั� งหลายอย่า
รับประทานภายในประตู เมือง
ของท่าน
18 แต่ว่าท่านจงรับประทานของ
เหล่านี� ต่อพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่าน ในสถานที 
ซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
จะทรงเลือกไว้ ทั� งตัวท่านและ
บุตรชายบุตรสาวของท่าน ทาส
ชายหญิงของท่าน และคนเลวีผู้

อยู่ ภายในประตู เมืองของท่าน
และท่ านจงปี ติ ร่ าเริ งต่ อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน ในบรรดากิจการซึ งมือท่าน
ได้กระทาํนั�น
19 ท่านจงระวังอย่าทอดทิ� งคน
เลวีตราบเท่าวันที ท่านอาศัยอยู่
ในโลก
20 เมื อพระเยโฮวาห์พระเจ้ า
ของท่านทรงขยายอาณาเขตของ
ท่าน ดังที พระองค์ทรงสัญญาไว้
กับท่านแล้วนั� น และท่านกล่าว
ว่า `เราจะกินเนื� อสัตว์' เพราะ
พวกท่านอยากรับประทานเนื� อ
สัตว์ ท่านจะรับประทานเนื� อ
ตามใจปรารถนาของท่านได้
21 ถ้าสถานที ซึ งพระเยโฮวาห์
พระเจ้ าของท่ านทรงเลื อกไว้
เพื อสถาปนาพระนามของพระ
องค์ที นั นนั� นห่างจากท่านเกิน
ไป ท่านจงฆ่าสัตว์จากฝูงวัวฝูง
แพะแกะของท่านเถอะ ซึ งพระ
เยโฮวาห์ทรงประทานแก่ท่ าน
ดังที ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้แล้ว
นั�น ท่านจงรับประทานในประตู
เมืองของท่านตามที ใจของท่าน
ปรารถนาเถิด
22 ท่านจะรับประทานได้อย่าง
ที ท่านรับประทานเนื� อละมั งหรือ
เนื� อกวาง ทั� งผู้ที มลทินและผู้ที 
สะอาดด้วยกรั็บประทานได้
23 แต่พึงแน่ใจว่า ท่านไม่รับ

พระราชบัญญัติ IM

(IV) พบญ IM:MI-MM; IJ:V (IL) ปฐก R:J; ลนต T:ML; IT:IU-IM; I ซมอ IJ:NN
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ประทานเลือดสัตว์เลย เพราะว่า
เลือดเป็นชีวิตของมัน ท่านอย่า
รับประทานชีวิตพร้อมกับเนื� อ
24 ท่ านอย่ ารับประทานเลื อด
แต่ ท่ านจงเทเลื อดลงบนดิ น
อย่างเทนํ�า
25 ท่ านอย่ ารับประทานเลื อด
เพื อท่ านเองและลูกหลานของ
ท่านที มาภายหลังท่านจะจาํเริญ
เป็นสุข เมื อท่านกระทาํสิ งที ถูก
ต้องตามสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์
26 แต่สิ งบริสุ ทธิY ซึ งเป็นส่ วน
กาํหนดจากท่ านและของปฏิ-
ญาณของท่านนั� น ท่านจงนาํไป
ยั งสถานที ซึ งพระเยโฮวาห์ จะ
ทรงเลือกไว้
27 และถวายเครื องเผาบูชาทั� ง
เนื� อและเลือดบนแท่นบูชาของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ท่านจงเทเลือดแห่งเครื องสัตว-
บูชาลงบนแท่นบูชาของพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน แต่ส่วน
เนื� อนั�นท่านรับประทานได้
28 จงระวังที จะฟังบรรดาถ้อย
คาํเหล่านี� ซึ งข้ าพเจ้าได้ บัญชา
ท่านไว้ เพื อท่านเองและลูก
หลานของท่านที มาภายหลังท่าน
จะจาํเริญเป็นนิตย์ เมื อท่าน
กระทาํสิ งที ประเสริฐและถูกต้อง
ในสายพระเนตรของพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่าน

29 เมื อพระเยโฮวาห์พระเจ้ า
ของท่ านจะขจัดประชาชาติซึ ง
ท่านเข้าไปยึดครองนั� นออกไป
ให้พ้นหน้าท่าน และท่านก็ยึด
ครองเข้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั�น
30 จงระวังตัวว่าท่านจะไม่หลง
ติ ดตามเขาภายหลั งจากที เขา
ถูกทาํลายต่อหน้าท่านแล้วนั� น
และจะไม่ไต่ถามเรื องพระของ
เขาโดยกล่าวว่า `ประชาชาตินี�
นมั สการพระของเขาอย่ างไร
เพื อเราจะกระทาํด้วย'
31 ท่านอย่ากระทาํอย่างนั� นแก่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ทั�งหลาย เพราะว่าสิ งที น่าสะอิด
สะเอียนทุกอย่างซึ งพระเยโฮ-
วาห์ทรงเกลียดชัง พวกเขากระ-
ทาํสิ งนั� นต่อพระทั� งหลายของ
เขา แม้แต่บุตรชายและบุตรสาว
ของเขา เขากเ็ผาด้วยไฟบูชาแก่
พระของเขา
32 ทุกสิ งที ข้าพเจ้าบัญชาท่าน
ไว้นั� น จงระวังที จะกระทาํตาม
ท่ านอย่าเพิ มอะไรเข้าหรือตัด
อะไรออกไปจากสิ งเหล่านั�น"

คําตกัเตือนเรื�อง
ผูพ้ยากรณเ์ท็จ

13
"ถ้าในหมู่พวกท่านเกิด
มี ผู้ พยากรณ์หรือผู้ ฝัน

เห็นเหตุการณ์ขึ� น และสาํแดง
หมายสาํคัญหรือการมหัศจรรย์
แก่ท่าน

พระราชบัญญัติ IM, IN
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2 และหมายสาํ คั ญหรื อการ
มหัศจรรย์ซึ งเขาบอกท่ านนั� น
สาํเร็จจริง ถ้าเขากล่าวว่า `ให้
เราติดตามพระอื นกันเถิด' ซึ ง
เป็นพระที ท่านไม่รู้จัก `และให้
เรามาปรนนิบัติพระนั�น'
3 ท่ านอย่ า เ ชื อฟั งคาํ ของผู้
พยากรณ์ หรือผู้ฝันเห็นเหตุ
การณ์คนนั� น เพราะพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่านลองใจท่าน
ดู เพื อให้ทรงทราบว่า ท่านทั�ง
หลายรักพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่ านด้ วยสุ ดจิตสุ ดใจของ
ท่านหรือไม่
4 ท่ านทั� งหลายจงดาํ เนิ นตาม
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
และยาํเกรงพระองค์ และรักษา
พระบัญญัติของพระองค์ และ
เชื อฟังพระสุรเสียงของพระองค์
และท่ านจงปรนนิ บัติพระองค์
และติดสนิทอยู่กับพระองค์
5แต่ ผู้พยากรณ์หรือผู้ ฝันเห็น
เหตุการณ์คนนั� นต้องมีโทษถึง
ตาย เพราะว่าเขาได้สั งสอนให้
กบฏต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้ า
ของท่าน ผู้ทรงนาํท่านออกจาก
แผ่นดินอียิปต์ และทรงไถ่ท่าน
ออกจากเรือนทาส เขากระทาํให้
ท่านทิ� งหนทางซึ งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่ านบัญชาให้ท่าน
ดาํเนินตามเสีย ดังนั� นแหละ
ท่านจะต้องล้างความชั วเช่นนี�

จากท่ามกลางท่าน
6 ถ้ าพี ชายน้ องชายของท่ าน
มารดาเดียวกันกับท่าน หรือ
บุตรชายบุตรสาวของท่าน หรือ
ภรรยาที อยู่ ในอ้อมอกของท่าน
หรือมิตรสหายร่วมใจของท่าน
ชักชวนท่านอย่างลับๆว่า `ให้
เราไปปรนนิบัติพระอื นกันเถิด'
ซึ ง เ ป็ นพระที ท่ าน เองห รื อ
บรรพบุรุษของท่านไม่รู้จัก
7 เป็นพระบางองค์ของชนชาติ
ทั� งหลายซึ งอยู่รอบท่าน ไม่ว่า
ใกล้หรือไกล จากสุดปลาย
แผ่นดินโลกข้างนี� ถึงที สุดปลาย
โลกข้างโน้น
8ท่านอย่ายอมตามหรือเชื อฟัง
เขา อย่าให้นัยน์ตาของท่าน
เมตตาปรานีเขา ท่านอย่าไว้ชีวิต
เขา หรืออย่าซ่อนเขาไว้เลย
9 ท่ านจงประหารชี วิตเขาเสี ย
เป็นแน่ ท่านควรลงมือก่อนใน
การทาํโทษเขาถึงตาย และต่อไป
ให้บรรดาประชาชนร่วมมือด้วย
10 ท่ านจงเอาหินขว้ างเขาให้
ตาย เพราะเขาแสวงหาช่องที จะ
พาท่านไปจากพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่าน ผู้ทรงพาท่านออก
จากแผ่นดินอียิปต์ ออกจาก
เรือนทาส
11 และคนอิสราเอลทั� งปวงจะ
ฟังและยาํเกรง ไม่กระทาํความ
ชั วเช่นนี� ท่ามกลางท่านทั� งหลาย

พระราชบัญญัติ IN
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อีกเลย
12 ถ้าท่านทั�งหลายได้ยินว่า ใน
หัวเมืองหนึ งหัวเมืองใดซึ งพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประ-
ทานให้ท่านอาศัยอยู่นั�น
13 มีบางคนที เป็นคนอันธพาล
ได้ออกไปจากท่ามกลางท่าน ชัก
ชวนชาวเมืองนั� นว่า `ให้เราไป
ปรนนิบัติพระอื นกันเถิด' ซึ ง
เป็นพระที ท่านไม่รู้จัก
14 ท่ านทั� งหลายจงสอบถาม
และอุ ตส่ าห์ ค้ นหาและถามดู
อย่างขะมักเขม้น และดูเถิด ถ้า
เป็นความจริงและเป็นเรื องแน่
นอนว่า สิ งที น่าสะอิดสะเอียน
นั� นมี คนกระทาํกั นอยู่ ในหมู่
พวกท่าน
15 ท่านจงฆ่าชาวเมืองนั� นเสีย
ด้วยคมดาบ ทาํลายเสียให้สิ� น
เชิงด้วยคมดาบ ทั� งคนทั�งหลาย
ที อาศัยในเมืองนั� นและฝูงสัตว์
ด้วย
16 ท่านจงเก็บข้าวของทั� งสิ� นใน
เมืองนั� นไปกองไว้ที กลางถนน
และเผาเมืองนั� นกับบรรดาข้าว
ของในเมืองนั�นเสียด้วยไฟ เพื อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ให้เมืองนั�นร้างอยู่เป็นนิตย์ อย่า
สร้างขึ� นมาใหม่อีกเลย
17 อย่าให้ของต้องห้ามนั� นมา
ติดพันมือของท่าน เพื อว่าพระ
เยโฮวาห์จะทรงหันจากพระพิ-

โรธยิ งของพระองค์ และทรงสาํ-
แดงพระกรุณาคุณต่อท่าน และ
ทรงเมตตาท่าน ให้ท่านทวีมาก
ขึ� น ดังที พระองค์ปฏิญาณไว้กับ
บรรพบุรุษของท่านนั�น
18 เมื อท่ านทั� งหลายเชื อฟั ง
พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน คือรักษาพระ
บัญญัติทั� งสิ� นของพระองค์ดังที 
ข้ าพเจ้ าบัญชาท่ านไว้ ในวันนี�
และกระทาํ สิ งที ถู กต้ องตาม
สายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่าน"

คําสั �งสอนเรื�องอาหาร

14
"ท่านทั� งหลายเป็นบุตร
ของพระเยโฮวาห์ พระ

เจ้าของท่าน ท่านอย่าเชือดเนื� อ
ตัวเอง หรือกระทาํหน้าผากให้
โล้นเพื อคนตาย
2 เพราะท่ านทั� งหลายเป็นชน
ชาติ บริสุ ทธิY แด่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน และพระเยโฮ-
วาห์ทรงเลือกจากประชาชาติทั� ง
หลายที อยู่บนพื� นโลกให้เป็นชน
ชาติในกรรมสิทธิYของพระองค์
3ท่านทั� งหลายอย่ารับประทาน
สิ งพึงรังเกียจใดๆเลย
4สัตว์ที รับประทานได้มีดังต่อ
ไปนี�  คือ วัว แกะ แพะ
5กวาง ละมั ง อีเก้ง แพะป่า
สมัน โคป่า และแกะป่า
6ท่านรับประทานสัตว์ทุกชนิด

พระราชบัญญัติ IN, IJ
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(IP) พบญ IM:MV, MP, NM (I) ลนต IR:MP; MI:I-V; รม P:IL; กท N:ML
(M) ลนต MU:ML; พบญ T:L; รม IM:I (N) อสค J:IJ (J) ลนต II:M-JV; กจ IU:IJ
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ที แยกกีบและกี บผ่ าออกเป็น
สองและเคี� ยวเอื� องนั�นได้
7อย่างไรก็ตามในจาํพวกสัตว์
ทั� งหลายที เคี� ยวเอื� องหรือมีกีบ
ผ่า ท่านอย่ารับประทานสัตว์ต่อ
ไปนี� คือ อูฐ กระต่าย ตัวกระ-
จงผา เพราะว่าสัตว์เหล่านี� เคี� ยว
เอื� องแต่กีบไม่ผ่า จึงเป็นสัตว์
มลทินแก่ท่าน
8และหมูด้วยเพราะหมูมีกีบผ่า
แต่ไม่เคี� ยวเอื� อง จึงเป็นสัตว์
มลทินแก่ท่าน ท่านอย่ารับประ-
ทานเนื� อของมัน และซากของ
มันท่านกอ็ย่าแตะต้อง
9 ในบรรดาสัตว์นํ�า ทั� งสิ� นท่ าน
รับประทานสัตว์เหล่านี� ได้ คือ
สัตว์ใดๆที มีครีบและเกลด็ ท่าน
รับประทานได้
10 แต่สัตว์ใดๆที ไม่มีครีบและ
เกล็ดท่านอย่ารับประทาน เป็น
สัตว์มลทินแก่ท่าน
11 นกสะอาดทุกชนิ ดท่ านรับ
ประทานได้
12 แต่ นกเหล่ านี� ท่ านอย่ ารับ
ประทานคือ นกอินทรี นกแร้ง
หนวดแพะ นกออก
13 นกเหยี ยวหางยาว นก
เหยี ยวดาํ นกแร้งตามชนิดของ
มัน
14 บรรดานกแกตามชนิดของ
มัน
15 นกเค้าแมว นกเค้าโมง นก

นางนวล เหยี ยวนกเขาตามชนิด
ของมัน
16 นกเค้าแมวเล็ก นกทึดทือ
นกอีโก้ง
17 นกกระทุง แร้ง และนก
อ้ายงั ว
18 นกกระสาดาํ นกกระสาตาม
ชนิดของมัน นกหัวขวาน และ
ค้างคาว
19 แมลงมีปีกทุกชนิดเป็นสัตว์
มลทินแก่ท่าน อย่ารับประทาน
เลย
20 สัตว์มี ปีกที สะอาดทุกชนิด
ท่านรับประทานได้
21 ท่ านอย่ ารั บประทานสั ตว์
ชนิดใดที ตายเอง ท่านจะให้แก่
คนต่างด้าวที อยู่ ภายในประตู
เมืองของท่ านรับประทานก็ได้
หรือท่ านจะขายให้ แก่คนต่ าง
ประเทศก็ได้ เพราะว่าท่านเป็น
ชนชาติที บริสุทธิY แด่พระเยโฮ-
วาห์พระเจ้ าของท่ านทั� งหลาย
ท่านอย่าต้มลูกแพะด้วยนํ�านม
แม่ของมันเลย
22 ผลได้ เป็นปีๆจากพืชในนา
ของท่านนั�น ท่านจงถวายสิบชัก
หนึ ง
23 ท่ านจงรั บประทานสิ บชั ก
หนึ งที ได้จากข้าว หรือนํ�าองุ่ น
ของท่าน หรือนํ�ามันของท่าน
และผลรุ่นแรกจากฝูงวัว และฝูง
แพะแกะของท่าน ต่อพระพักตร์

พระราชบัญญัติ IJ

(P) ลนต II:ML-MT (R) ลนต II:R (IM) ลนต II:IN (IR) ลนต II:MU, MN
(MI) อพย MN:IR; NJ:ML; ลนต IT:IV; MM:P; พบญ IJ:M; อสค J:IJ; JJ:NI
(MM) ลนต MT:NU (MN) พบญ J:IU; IM:V-T; IV:IR-MU
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พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านใน
สถานที ซึ งพระองค์จะทรงเลือก
ไว้ เพื อให้พระนามของพระองค์
สถิตที นั น เพื อท่านทั� งหลายจะ
ได้เรียนรู้ที จะยาํเกรงพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้ าของท่ านทั� งหลาย
เสมอ
24 ถ้าระยะทางไกลเกินไป ท่าน
ไม่สามารถนาํสิบชักหนึ งมาได้
ในเมื อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านอวยพรแก่ท่าน เพราะว่า
สถานที ซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านจะทรงเลือกเพื อเป็นที 
ตั� งพระนามของพระองค์นั�น อยู่
ห่างไกลจากท่านเกินไป
25 ท่ านจงขายของนั� นเอาเงิ น
และห่อเงินถือไว้ และไปยัง
สถานที ซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านจะทรงเลือกไว้
26 และเอาเงินนั� นซื� อสิ งใดๆที 
ท่านปรารถนา จะเป็นวัว แกะ
หรือนํ�าองุ่นหรือสุราและสิ งใดๆ
ที ท่านปรารถนา และท่านจงรับ
ประทานที นั นต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และ
จงปีติร่าเริงทั� งตัวท่านและครอบ
ครัวของท่านด้วย
27 ท่านทั� งหลายอย่าทอดทิ� งคน
เลวีซึ งอยู่ภายในประตูเมืองของ
ท่าน เพราะเขาไม่มีส่วนแบ่ง
หรือมรดกกับท่าน
28 พอครบสามปีทุกทีท่ านทั� ง

หลายจงนาํสิบชั กหนึ งจากพืช
ผลที ได้ในปีนั�น มาสะสมไว้ภาย
ในประตูเมืองของท่าน
29 คนเลวี (เพราะเขาไม่มีส่วน
แบ่งหรือมรดกกับท่าน) และคน
ต่างด้าว และลูกกาํพร้าพ่อและ
แม่ม่าย ผู้ซึ งอยู่ภายในประตู
เมืองของท่าน จะได้มารับประ-
ทานอย่างอิ มหนาํ เพื อว่าพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรง
อาํนวยพระพรแก่บรรดากิจการ
ซึ งมือของท่านทั� งหลายได้กระ-
ทาํนั�น"

การปลดปล่อยทุกๆเจ็ดปี

15
"ทุกๆสิ� นเจ็ดปีท่านทั� ง
หลายต้ องมี การปลด

ปล่อย
2ให้กระทาํการปลดปล่อยดังนี�
เจ้าหนี� ทุกคนจะต้องยกสิ งที ตน
ให้เพื อนบ้านยืมไปนั�นเสีย อย่า
ทวงสิ งนั� นคื นจากเพื อนบ้ าน
หรือพี น้องของตนเลย เพราะว่า
ได้ประกาศการปลดปล่อยของ
พระเยโฮวาห์แล้ว
3 ท่ านทั� งหลายจะทวงจากคน
ต่างประเทศคืนได้ แต่ถ้ามีสิ ง
ใดของท่านซึ งอยู่กับพี น้องก็ให้
มือของท่านปล่อยไป
4ยกเว้นเมื อไม่มีคนยากจนใน
หมู่พวกท่านทั� งหลาย เพราะว่า
พระเยโฮวาห์จะทรงอาํนวยพระ
พรแก่ท่านในแผ่นดิน ซึ งพระ

พระราชบัญญัติ IJ, IV

(MJ) พบญ IM:V, MI (ML) พบญ IM:T
(MT) พบญ IM:IM (MP) กดว IP:MI-MJ; พบญ ML:IM
(I) อพย MI:M; MN:IU-II (J) พบญ T:IN
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เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประ-
ทานให้ท่านเป็นมรดกยึดครอง
นั�น
5 ถ้ าท่ านเพียงแต่ เชื อฟั งพระ
สุ รเสียงของพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่าน พึงระวังที จะกระทาํ
ตามพระบัญญัติ ทั� งหลายซึ ง
ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี�
6 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้ า
ของท่ านจะทรงอาํนวยพระพร
ท่านดังที พระองค์สัญญาต่อท่าน
นั� น ท่านทั� งหลายจะให้ประชา
ชาติหลายชาติ ยืมของของท่าน
แต่ท่านอย่ายืมของเขาเลย ท่าน
ทั� งหลายจะปกครองอยู่ เหนื อ
หลายประชาชาติ แต่เขาทั� ง
หลายจะไม่ปกครองเหนือท่าน
7 ถ้าในท่ามกลางท่านทั� งหลาย
มีคนจนสักคนหนึ งเป็นพี น้อง
ของท่ านอยู่ ภายในประตู เมือง
ใดๆในแผ่นดินซึ งพระเยโฮวาห์
พระเจ้ าของท่ านประทานแก่
ท่าน ท่านอย่ามีใจแข็งหดมือ
ของท่ านไว้ เสียต่อหน้าพี น้อง
ของท่านที ยากจนนั�น
8แต่ท่านทั� งหลายจงยื นมือของ
ท่านอย่างใจกว้างให้เขา และให้
เขายืมข้าวของพอแก่ความต้อง
การของเขา ไม่ว่าเป็นข้าวของสิ ง
ใดๆ
9จงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีความ
คิดในจิตใจชั วของท่านว่า `ปีที 

เจด็ ปีที จะต้องปลดปล่อยมาถึง
แล้ว' และตาท่านก็ริษยาต่อพี 
น้องของท่าน ท่านจึงไม่ยอมให้
อะไรเขาเลย และเขาจะร้องทูล
พระเยโฮวาห์เรื องท่าน บาปกจ็ะ
ตกแก่ท่าน
10 ท่านจงให้เขา และเมื อให้
เขาแล้ว อย่ามีจิตคิดเสียดาย
เพราะเหตุนี� พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่ านจะทรงอาํนวยพระ
พรแก่ท่านในบรรดากิจการทั� ง
สิ� นของท่าน ไม่ว่าท่านจะลงมือ
กระทาํสิ งใด
11 เพราะว่าคนจนจะไม่หมดไป
จากแผ่นดิน เพราะฉะนั�นข้าพ-
เจ้าจึงบัญชาท่านว่า `ท่านต้อง
ยื นมือให้อย่างใจกว้างต่อพี น้อง
ของท่าน คือต่อคนยากจนคน
ขัดสนซึ งอยู่ในแผ่นดินของท่าน'
12 ถ้าพี น้องของท่านซึ งเป็นคน
ฮีบรูไม่ว่าชายหรือหญิง ที เขา
ขายไว้แก่ท่าน จงให้ปรนนิบัติ
ท่านหกปี เมื อถึงปีที เจ็ดก็ให้
ปล่อยเขาเป็นอิสระพ้นไปจาก
ท่าน
13 และเมื อท่านปล่อยเขาเป็น
อิสระไปจากท่าน ท่านอย่า
ปล่อยเขาไปมือเปล่า
14 ท่านจงมีใจกว้างขวางจัดของ
ให้แก่เขา เป็นของจากฝูงแพะ
แกะของท่าน จากลานนวดข้าว
ของท่าน และจากบ่อยํ าองุ่นของ

พระราชบัญญัติ IV

(L) พบญ MP:IM, JJ (T) อพย MN:LI; ยน N:IT (P) I ยน N:IT
(R) พบญ MJ:IV; MP:VJ, VL; มธ MV:JI-JM (IU) พบญ IJ:MR; M คร R:V, T
(II) มธ ML:II (IM) อพย MI:M-L; ลนต MV:NR (IJ) สภษ IU:MM
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ท่าน ท่านจงให้แก่เขาตามสม
ควรตามที พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทรงอาํนวยพระพรแก่
ท่าน
15 ท่านจงจาํไว้ว่า ท่านเคยเป็น
ทาสในแผ่นดินอี ยิปต์และพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรง
ไถ่ท่านไว้ เพราะฉะนั�นข้าพเจ้า
จึงบัญชาเรื องนี� แก่ท่านในวันนี�
16 แต่ ถ้ าทาสนั� นจะกล่ าวแก่
ท่านว่า `ข้าพเจ้าจะไม่ไปจาก
ท่าน' เพราะเขารักท่านและ
ครอบครัวของท่าน เพราะเขาอยู่
กับท่านสบายดี
17 จงเอาเหล็กแทงใบหูของเขา
ให้ทะลุไปติดกับประตูเรือน ดัง
นี� เขาจะเป็นทาสของท่านตลอด
ไป ท่านจงกระทาํเช่นนี� แก่ทาส
หญิงด้วย
18 เมื อท่ านปล่อยเขาให้ เป็น
อิสระนั� นท่านอย่ารู้ สึกหนักอก
หนักใจ เพราะว่าเขาได้รับใช้
ท่ านมาหกปีด้ วยมี ค่ าแรงมาก
กว่าลูกจ้างเป็นสองเท่า พระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของท่ านจะทรง
อาํนวยพระพรแก่ท่านในการทั� ง
ปวงที ท่านได้กระทาํนั�น
19 สัตว์ตัวผู้หัวปีซึ งเกิดในฝูงวัว
หรือฝูงแพะแกะนั� น ท่านทั� ง
หลายจงถวายไว้แด่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน ท่านอย่าใช้วัว
หัวปีทาํงาน หรือตัดขนจากแกะ

หัวปี
20 ท่านและครอบครัวของท่าน
จงรับประทานสัตว์หัวปีนั� นต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทุกๆปี ในสถานที ซึ ง
พระเยโฮวาห์จะทรงกาํหนดไว้
นั�น
21 แต่ถ้ าสัตว์นั� นมีตาํหนิใดๆ
คือขาเกหรือตาบอด หรือมีตาํ-
หนิเลวร้ายอย่างใด ท่านอย่า
ถวายบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่าน
22 ท่านจงรับประทานสัตว์นั� น
ภายในประตูเมืองของท่าน ทั�งผู้
ที มลทินและผู้ ที สะอาดด้ วยก็
รับประทานได้ ดังว่าเป็นละมั ง
หรือกวาง
23 เพียงแต่ท่ านอย่ารับประ-
ทานเลือดของมันเท่านั� น ท่าน
จงเทออกทิ� งบนดินเหมื อนเท
นํ�า"

เทศกาลปัสกาและ
ขนมปังไรเ้ชื% อ

16
"ท่านจงถือเดือนอาบีบ
ท่านทั� งหลายจงถือปัส-

กาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน เพราะว่าในเดือนอาบีบนั�น
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ทรงนาํท่ านออกจากอี ยิปต์ ใน
เวลากลางคืน
2และท่านจงถวายปัสกา เป็น
เครื องบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระ

พระราชบัญญัติ IV, IL

(IV) พบญ V:IV (IL) อพย MI:V-L (IP) อสย IL:IJ (IR) อพย IN:M, IM
(MU) ลนต T:IV-IP; พบญ IM:V (MI) ลนต MM:IR-MV; พบญ IT:I
(MM) พบญ IM:IV (I) อพย IM:M; IN:J (M) กดว MP:IR; พบญ IM:V
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เจ้าของท่าน จากฝูงแพะแกะ
หรือฝูงวัว ณ ที ซึ งพระเยโฮวาห์
จะทรงเลือกไว้ ให้พระนามของ
พระองค์ประทับที นั น
3อย่ารับประทานขนมปังมีเชื� อ
กับปัสกา ตลอดเจ็ดวันท่านจง
รับประทานขนมปังไร้เชื� อ เป็น
ขนมปังแห่งความทุกข์ใจ เพราะ
ท่านรีบหนีออกมาจากแผ่นดิน
อียิปต์ เพื อท่านจะระลึกถึงวันที 
ท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์นั� น
ตลอดชีวิตของท่าน
4ตลอดเจ็ดวันนั� นอย่าให้เห็น
เชื� อขนมภายในอาณาเขตประ-
เทศของท่าน หรือเนื� อสัตว์ซึ ง
ท่านได้บูชาในเวลาเย็นวันแรก
เหลืออยู่ตลอดคืนจนเช้าวันรุ่ ง
ขึ� น
5ท่านทั� งหลายอย่าถวายปัสกา
ภายในประตู เมืองใดๆซึ งพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่ านทรง
ประทานแก่ท่าน
6แต่ท่านจงถวายปัสกา ณ
สถานที ซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านจะทรงเลือกไว้ให้พระ
นามของพระองค์ประทับที นั น
ในเวลาเย็นเมื อดวงอาทิตย์ตก
แล้ว ในเวลาเดียวกับที ท่านออก
จากอียิปต์
7ท่านจงทาํให้สุก และรับประ-
ทานในสถานที ซึ งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้

พอรุ่งเช้าท่านจงกลับไปสู่ เต็นท์
ของท่าน
8ท่านจงรับประทานขนมปังไร้
เชื� อหกวัน แต่ในวันที เจ็ดเป็น
ประชุมอั นศักดิY สิ ทธิY ถวายแด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ในวันนั� น อย่ากระทาํการงาน
ใดๆ

เทศกาลสปัดาห์
9 ท่ านทั� งหลายจงนั บให้ ครบ
เจด็สัปดาห์ จงตั� งต้นนับให้ครบ
เจ็ดสัปดาห์ เริ มด้วยวันแรกที 
ท่านเอาเคียวเกี ยวข้าว
10 ท่านทั� งหลายจงถือเทศกาล
สัปดาห์ถวายแด่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน ด้วยการถวาย
ตามใจสมัครจากมือของท่าน ซึ ง
ท่ านจะถวายแด่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน ตามที พระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงอาํ-
นวยพระพรแก่ท่าน
11 ท่ านจงปี ติ ร่ าเ ริ งต่ อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน ทั� งตัวท่านและบุตรชาย
หญิงของท่าน ทั� งทาสชายหญิง
ของท่าน ทั�งคนเลวีซึ งอยู่ภายใน
ประตูเมืองของท่าน ทั� งคนต่าง
ด้าว เดก็กาํพร้าพ่อและแม่ม่าย
ซึ งอยู่ท่ามกลางท่าน ณ สถานที 
ซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระ
องค์ประทับที นั น

พระราชบัญญัติ IL

(N) อพย IN:N; กดว MR:IM (J) อพย IN:T; กดว R:IM (L) อพย IM:T
(T) M พกษ MN:MN (P) อพย IM:IL; IN:L; ลนต MN:P, NL
(IU) อพย NJ:MM; ลนต MN:IV-IL; กดว MP:ML (II) พบญ IL:IJ
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12 ท่านพึงจาํไว้ว่าท่านเคยเป็น
ทาสในอียิปต์ ท่านพึงระวังที จะ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี�

เทศกาลอยู่เพิง
13 ท่ านจงถื อเทศกาลอยู่ เพิ ง
เจ็ดวัน เมื อท่านเก็บรวบรวม
พืชผลของท่านจากลานนวดข้าว
และจากบ่อยํ าองุ่นของท่านแล้ว
14 ในการเลี� ยงนั� นท่ านจงปีติ
ร่าเริง ทั�งท่านและบุตรชายหญิง
ของท่าน และทาสชายหญิงของ
ท่าน ทั� งคนเลวีและคนต่างด้าว
ทั� งเดก็กาํพร้าพ่อและแม่ม่ายซึ ง
อยู่ภายในประตูเมืองของท่าน
15 ท่ านจงถื อเทศกาลนั� นแด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
เจด็วัน ณ สถานที ซึ งพระเยโฮ-
วาห์จะทรงเลือกไว้ เพราะว่า
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะ
ทรงอาํนวยพระพรแก่พืชผลทั� ง
หลายของท่าน และแก่ผลงาน
ทั� งสิ� นที มือท่านกระทาํ เพื อว่า
ท่านจะมีแต่ความปีติยินดี

บรรดาผูช้าย
จะตอ้งเขา้เฝ้า

พระเจ้าปีละสามครั% ง
16 บรรดาผู้ ชายทั� งสิ� นจะต้อง
เข้ามาเฝ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านปีละสามครั�ง ณ สถาน
ที ซึ งพระองค์จะทรงเลือกไว้ คือ
ณ เทศกาลกินขนมปังไร้เชื� อ
เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู่

เพิง อย่าให้เขาไปเฝ้าพระเยโฮ-
วาห์มือเปล่าๆ
17 ให้ ทุ กคนถวายตามความ
สามารถของเขา ตามส่วนพระ
พรที พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านทั�งหลายประทานแก่ท่าน
ผูพ้ิพากษาและเจ้าหนา้ที�ต่างๆ
18 ท่ านทั� งหลายจงเลือกตั� งผู้
พิ พากษาและเจ้ าหน้ าที ตาม
บรรดาประตูเมืองของท่าน ซึ ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ประทานแก่ท่าน ตามตระกูลคน
ของท่าน ให้เขาพิพากษาประ-
ชาชนตามความยุติธรรม
19 ท่านอย่ากระทาํให้เสียความ
ยุติธรรม อย่าลาํเอียง อย่ารับ
สินบน เพราะว่าสินบนทาํให้ตา
ของคนมีปัญญามืดมัวไป และ
กลับคดีของคนชอบธรรมเสีย
20 ท่ านจงติ ดตามความยุ ติ
ธรรมเท่านั� น เพื อท่านจะมีชีวิต
และสืบมรดกในแผ่นดิน ซึ งพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประ-
ทานแก่ท่าน
21 ท่านทั� งหลายอย่าปลูกต้นไม้
ใดๆใช้ เป็ นเสารู ปเคารพข้ าง
แท่นบูชาพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านซึ งท่านจะสร้างไว้
22 และท่ านอย่ าตั� งเสาศักดิY -
สิทธิY เป็นรูปเคารพ ซึ งพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงรัง-
เกียจ"

พระราชบัญญัติ IL

(IM) พบญ IV:IV (IN) อพย MN:IL (IJ) นหม P:R (IV) ลนต MN:NR-JI
(IL) อพย MN:IJ-IT; NJ:MM (IT) พบญ IL:IU (IP) อพย MN:I-P; พบญ I:IL-IT
(IR) อพย MN:M, L, P; พบญ I:IT (MU) อสค IP:V (MI) อพย NJ:IN (MM) ลนต ML:I
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จงถวายเฉพาะสิ�งดีที�สุด
แด่พระเจ้า

17
"ท่านทั� งหลายอย่านาํวัว
ผู้ หรื อแกะที มี ตาํ หนิ

หรือความพิการใดๆเป็นเครื อง
บูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน เพราะเป็นสิ งที น่าสะอิด
สะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน

จงเอาหินขวา้ง
คนไหวรู้ปเคารพ

เสียใหต้าย
2 ภายในประตู เมื องใดๆของ
ท่านทั� งหลาย ซึ งพระเยโฮวาห์
พระเจ้ าของท่ านประทานแก่
ท่านนั� น ถ้าพบว่าในท่ามกลาง
พวกท่านมีชายหรือหญิงคนใด
กระทาํความชั วในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของ
ท่าน โดยละเมิดพันธสัญญาของ
พระองค์
3และไปปรนนิบัติพระอื น และ
นมัสการพระเหล่านั�น หรือดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์ หรืออันใดที 
เป็นบริวารท้องฟ้า ซึ งข้าพเจ้าได้
ห้ามไว้
4มีคนมาบอกท่านแล้วและท่าน
ก็ได้ยิน และได้สอบถามอย่าง
ขะมักเขม้น และดูเถิด ถ้าเป็น
ความจริงและเป็นเรื องแน่นอน
ว่า สิ งที น่าสะอิดสะเอียนนั� นมี
คนกระทาํกันในอิสราเอล

5 ท่ านจงนาํ ชายหรื อหญิ ง ผู้
กระทาํสิ งที ชั วร้ายนั�นมาที ประตู
เมือง และท่านจงเอาหินขว้าง
ชายหรือหญิงนั�นเสียให้ตาย
6 ผู้ ที ถู กกล่ าวโทษถึ งตายนั� น
ให้มีพยานสองหรือสามปากยืน
ยันว่าผู้นั� นมีความผิด จึงให้
ปรับโทษถึงตายได้ อย่าลงโทษ
ผู้ใดถึงตายด้วยพยานปากเดียว
7 ผู้ที เป็นพยานต้องลงมือก่อน
ในการทาํโทษเขาถึงตาย ต่อไป
คนทั�งปวงจึงร่วมมือด้วยกัน ทั�ง
นี� เพื อท่ านทั� งหลายจะกาํ จั ด
ความชั วเสียจากท่ามกลางท่าน

จงใหค้นเลวีซึ�งเป็นปุโรหิต
พิพากษาเรื�องต่างๆ

8ถ้าคดีใดเกิดขึ� นเป็นเรื องยาก
ที จะตัดสินได้ว่า เป็นคดีฆ่าคน
ตายโดยเจตนาหรือไม่ เป็นคดี
เกี ยวด้วยการเกี ยงกรรมสิทธิY ใน
ทรัพย์ เป็นคดีทาํร้ายร่างกาย
เป็นคดีใดๆซึ งโต้แย้งกันภายใน
ประตูเมืองของท่าน ท่านจงลุก
ขึ� นพากันไปยังสถานที ซึ งพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่ านทรง
เลือกไว้
9จงไปหาคนเลวีซึ งเป็นปุโรหิต
และไปหาผู้พิพากษาประจาํการ
ในสมัยนั�น ท่านจงปรึกษาหารือ
กับเขา และเขาจะชี� แจงให้ท่าน
ทราบถึงคาํตัดสิน
10 แล้ วท่ านจงกระทาํตามคาํ

พระราชบัญญัติ IT

(I) พบญ IV:MI (M) พบญ IN:L; ยน T:II (N) พบญ J:IR (J) พบญ IN:IM, IJ
(V) ลนต MJ:IJ-IL; พบญ IN:L; ยชว T:MV (L) กดว NV:NU; พบญ IR:IV; มธ IP:IL
(T) ลนต MJ:IJ; พบญ IN:V (P) พบญ I:IT; IM:V; IL:M (R) พบญ IR:IT-IR

 05_deu.pub 
 page 44

 Monday, February 29, 2016 12:51 



หน้า 405

แนะนาํซึ งเขาชี� แจงแก่ท่าน จาก
สถานที ซึ งพระเยโฮวาห์ ทรง
เลือกนั�น และท่านจงระวังกระ-
ทาํตามทุกสิ งซึ งเขาแนะนาํท่าน
11 ท่านจงกระทาํตามคาํแนะนาํ
จากพระราชบัญญัติซึ งเขาให้แก่
ท่าน และกระทาํตามคาํตัดสิน
ซึ งเขาได้สั งท่าน ท่านทั� งหลาย
อย่าหันเหไปจากคาํตัดสินซึ งเขา
ชี� แจงแก่ท่าน อย่าหันไปทางขวา
มือหรือซ้ายมือ
12 ผู้ ใดที บั งอาจมิ ได้ กระทาํ
ตาม คือไม่ได้เชื อฟังปุโรหิตผู้ที 
ยืนปรนนิบัติต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที นั น
หรือเชื อฟังผู้พิพากษา ผู้นั� น
ต้องตาย ทั�งนี� เพื อท่านทั�งหลาย
จะกาํจัดความชั วเสียจากอิสรา-
เอล
13 และประชาชนทั� งหลายจะได้
ยินและยาํเกรง และมิได้ขัดขืน
ต่อไปอีก

การเลือกกษตัริย์
สําหรบัคนอิสราเอล

14 เมื อท่านมาถึงแผ่นดินที พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประ-
ทานแก่ท่าน และท่านถือกรรม
สิ ทธิY อาศั ยอยู่ ในแผ่ นดิ นนั� น
แล้วท่านจะกล่าวว่า `เราจะ
ตั� งกษัตริ ย์ไว้ เหนือเราเหมือน
ประชาชาติอื นซึ งอยู่รอบเรา'
15 ก็จงตั� ง ผู้ ซึ งพระเยโฮวาห์

พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ให้
เป็นกษัตริย์เหนือท่าน คือตั� งผู้
หนึ งผู้ใดในพวกพี น้องของท่าน
ให้เป็นกษัตริย์เหนือท่าน ท่าน
อย่าตั� งคนต่างด้าวซึ งมิใช่พี น้อง
ของท่านให้อยู่เหนือท่าน
16 แต่ว่าอย่าให้ ผู้นั� นมี ม้าของ
ตนเองมากเกินไป หรือเป็นเหตุ
ให้ประชาชนกลับไปอียิปต์เพื อ
จะมีม้ามากๆ เพราะพระเยโฮ-
วาห์ได้ตรัสกับท่านทั�งหลายแล้ว
ว่า `เจ้าทั�งหลายจะไม่ได้กลับไป
ทางนั�นอีกเลย'
17 และอย่ าให้ ผู้ นั� นมี ภรรยา
มาก เกรงว่าจิตใจของเขาจะหัน
เหไปเสีย หรืออย่าให้มีเงินมี
ทองเป็นของตนอย่างมากมาย
18 เมื อผู้นั� นนั งบัลลังก์ในราช
อาณาจักร ก็ให้ผู้นั� นคัดลอก
พระราชบัญญัตินี� ไว้ในหนังสือ
เพื อประโยชน์แก่ตนเอง จาก
หนังสือซึ งอยู่ตรงหน้าพวกปุ-
โรหิตที เป็นคนเลวี
19 ให้พระราชบัญญัตินั� นอยู่กับ
ผู้นั� น และให้เขาอ่านอยู่ เสมอ
ตลอดชีวิตของตน เพื อเขาจะได้
เรียนรู้ที จะยาํเกรงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขา โดยรักษาบรร-
ดาถ้อยคาํในพระราชบัญญัตินี�
และกฎเกณฑ์เหล่านี� และกระทาํ
ตาม
20 เพื อว่าจิตใจของเขาจะมิได้

พระราชบัญญัติ IT

(IM) กดว IV:NU; พบญ I:JN (IN) พบญ IN:II (IJ) I ซมอ P:V, IR-MU; IU:IR
(IV) I ซมอ R:IV-IL; IU:MJ (IL) อพย IN:IT-IP (IT) I พกษ IU:IJ
(IP) พบญ NI:MJ-ML (IR) สดด IIR:RT-RP (MU) พบญ V:NM; II:R; I พกษ IV:V
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พองขึ� นสู งกว่ าพี น้ องของตน
และเพื อเขาเองจะมิ ได้ หั นเห
จากพระบัญญัติ ไปทางขวามือ
หรือทางซ้ายมือ เพื อเขาจะได้
ปกครองราชอาณาจักรของเขา
อยู่ได้นาน ทั� งตนเองและลูก
หลานของตนในอิสราเอล"

มรดกสําหรบัคนเลวี
และพวกปุโรหิต

18
"คนเลวีซึ งเป็นปุโรหิต
และตระกูลเลวีทั� งหมด

จะไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกร่วม
กับคนอิสราเอล เขาจะรับประ-
ทานเครื องบูชาที ถวายด้วยไฟ
แด่พระเยโฮวาห์และส่วนที ตก
เป็นของพระองค์
2ฉะนั� นเขาจะไม่มีมรดกในหมู่
พวกพี น้องของเขา พระเยโฮ-
วาห์ทรงเป็นมรดกของเขา ตาม
ที พระองค์ทรงสัญญาไว้แก่เขา
แล้วนั�น
3 ให้ ส่ วนต่ อไปนี� เป็ นส่ วนที 
ปุโรหิตได้อันตกจากประชาชน
คือส่วนที ได้จากผู้ที ถวายสัตว-
บูชา ไม่ว่าจะเป็นวัวผู้หรือแกะ
กใ็ห้เขามอบเนื� อสันขาหน้า เนื� อ
แก้มทั�งสองข้าง และเนื� อท้องให้
แก่ปุโรหิต
4ผลรุ่นแรกของท่านคือ ผลข้าว
ผลนํ�าองุ่ น ผลนํ�ามัน และขน
แกะรุ่ นแรกที ได้ จากแกะของ
ท่าน จงมอบให้แก่ปุโรหิต

5เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านได้เลือกเขาจากตระกูล
ชนทั� งสิ� นของท่าน ให้ยืนปรน-
นิ บัติ ในพระนามพระเยโฮวาห์
ทั� งตัวเขาและลูกหลานของเขา
สืบต่อกันไปเป็นนิตย์
6 ถ้าคนเลวีคนใดมาจากประตู
เมืองใดในอิสราเอลอันเป็นที อยู่
ของเขา จะมายังสถานที ซึ งพระ
เยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามา
ได้ตามใจปรารถนา
7 แล้ วเขาจะปรนนิ บั ติ ในพระ
นามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เขา เช่นเดียวกับบรรดาคนเลวี
พี น้องของเขา ผู้ยืนปรนนิบัติต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์อยู่ที นั น
8ให้เขาได้ส่วนที จะรับประทาน
เท่าๆกัน นอกเหนือจากส่วนที 
เขาได้มาด้วยการขายทรัพย์สิน
ของเขาเอง

คําตกัเตือนเรื�องการไหว้
รูปเคารพ การเป็นคนทรง

การเป็นพ่อมดแม่มด
และการเป็นหมอดู

9 เมื อท่ านทั� งหลายเข้ าไปใน
แผ่นดินซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านประทานแก่ท่าน ท่าน
อย่าเรียนรู้ที จะกระทาํตามสิ งที 
น่าสะอิดสะเอียนของประชาชาติ
เหล่านั�น
10 อย่ าให้มี คนหนึ งคนใดใน
หมู่พวกท่านซึ งให้บุตรชายหรือ

พระราชบัญญัติ IT, IP

(I) พบญ IU:R (N) ลนต T:NM-NJ; กดว IP:II (J) อพย MM:MR
(V) อพย MP:I (L) กดว NV:M; พบญ IM:V; IJ:MN (T) M พศด NI:M
(P) ลนต MT:NU-NN; กดว IP:MI (R) ลนต IP:ML-MT, NU (IU) อพย MM:IP

 05_deu.pub 
 page 46

 Monday, February 29, 2016 12:51 



หน้า 407

บุตรสาวของเขาลุยไฟ อย่าให้
ผู้ใดเป็นคนทาํนาย เป็นหมอดู
เป็ นหมอจั บยามดู เหตุ การณ์
หรือเป็นนักวิทยาคม
11 เป็นหมอผี เป็นคนทรง เป็น
พ่อมดแม่มด หรือเป็นหมอ
พราย
12 เพราะทุ กคนที กระทาํ สิ ง
เหล่านี� ย่อมเป็นที สะอิดสะเอียน
แด่พระเยโฮวาห์ และด้วยเหตุ
จากการกระทาํที น่ าสะอิดสะ-
เอียนเหล่านี�  พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่านทั� งหลายจึงทรงขับ
ไล่เขาออกไปจากเบื� องหน้าท่าน
13 ท่ านทั� งหลายจง เป็ นคน
ปราศจากตาํหนิ ต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
14 เพราะว่าประชาชาติ เหล่านี�
ซึ งท่ านกาํ ลั งจะยึ ดครองนั� น
เชื อฟังหมอดูและพวกโหร แต่
ส่ วนตั วท่ านนั� นพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านไม่ทรงยินยอม
ให้ท่านกระทาํเช่นนั�น
คําพยากรณถ์ึงพระเยซูคริสต์

ผูเ้ป็นผูพ้ยากรณย์ิ�งใหญ่
15 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ท่านจะโปรดให้ผู้พยากรณ์อย่าง
ข้าพเจ้านี� เกิดขึ� นในหมู่พวกท่าน
จากพี น้องของท่าน ท่านทั� ง
หลายจงตั� งใจฟังเขา
16 อย่ างที ท่ านปรารถนาจาก
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที 

โฮเรบในวั นประชุ มเมื อท่ าน
กล่าวว่า `อย่าให้ข้าพเจ้าได้ยิน
พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพเจ้า หรือได้เห็น
เพลิงมหึมานี� อีกเลย เกรงว่า
ข้าพเจ้าจะตายเสีย'
17 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
ข้าพเจ้าว่า `ซึ งเขาพูดมาเช่นนั�น
กด็ีอยู่
18 เราจะโปรดให้ บั งเกิ ด ผู้
พยากรณ์อย่ างเจ้ าในหมู่ พวก
พี น้องของเขา และเราจะใส่ถ้อย
คาํของเราในปากของเขา และ
เขาจะกล่าวบรรดาสิ งที เราบัญชา
เขาไว้นั�นแก่ประชาชนทั�งหลาย
19 ต่อมาผู้ใดไม่เชื อฟังถ้อยคาํ
ของเราซึ งผู้ พยากรณ์กล่าวใน
นามของเรา เราจะกาํหนดโทษ
ผู้นั�น

คําตกัเตือนเรื�อง
ผูพ้ยากรณเ์ท็จ
(มธ T:IV-IL)

20 แต่ผู้พยากรณ์คนใดบังอาจ
กล่าวคาํในนามของเราซึ งเรามิ
ได้บัญชาให้กล่าว หรือผู้นั� น
กล่าวในนามของพระอื น ผู้
พยากรณ์นั�นต้องมีโทษถึงตาย'
21 และถ้าท่านนึกในใจว่า `ทาํ
อย่างไร เราจึงจะรู้พระวจนะที 
พระเยโฮวาห์ยังมิได้ตรัสนั�นได้'
22 เมื อผู้ พยากรณ์กล่าวคาํใน
พระนามของพระเยโฮวาห์ ถ้ามิ

พระราชบัญญัติ IP

(II) ลนต MU:MT (IM) ลนต IP:MJ (IV) มธ MI:II; ลก M:MV-NJ; T:IL
(IL) อพย MU:IP-IR; พบญ V:MN-MT; R:IU (IT) พบญ V:MP (IP) กดว MN:V
(IR) กจ N:MN; ฮบ IM:MV (MU) พบญ IN:I-N, V; ยรม M:P (MM) พบญ IN:M; IP:MU
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ได้เป็นไปจริงตามถ้อยคาํของผู้
กล่าว ถ้อยคาํนั� นมิได้เป็นพระ
วจนะที พระเยโฮวาห์ตรัส ผู้
พยากรณ์นั� นบั งอาจกล่ าวเอง
ท่านทั� งหลายอย่าเกรงกลัวเขา
เลย"

เมืองลี% ภยั

19
"เมื อพระเยโฮวาห์พระ
เจ้ าของท่ านทั� งหลาย

ทรงขจัดบรรดาประชาชาติ ผู้ซึ ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ประทานแผ่นดินของเขาแก่ท่าน
และท่านทั� งหลายยึดครองและ
เข้าไปอาศัยอยู่ ในหัวเมืองและ
ในบ้านเรือนของเขาเหล่านั�น
2ท่านจงแยกเมืองไว้สามเมือง
สาํ หรั บพวกท่ านทั� งหลายใน
ท่ามกลางแผ่นดิน ซึ งพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่
ท่านเป็นกรรมสิทธิYนั�น
3ท่านจงจัดเตรียมให้มีทางและ
จงแบ่งอาณาเขตแผ่นดิน ซึ ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ประทานแก่ท่านเป็นกรรมสิทธิY
นั� นออกเป็นสามส่วน เพื อว่าผู้
ใดที ได้ฆ่าคนแล้วจะหลบหนีไป
อยู่ในเมืองเหล่านั�นได้
4 ต่อไปนี� เป็นเรื องของคนฆ่ า
คนผู้ ที หนี ไปอยู่ ในเมืองเหล่า
นั�นได้และรอดชีวิตอยู่ คือผู้ใด
ที ได้ฆ่าเพื อนบ้านของตนโดยมิ
ได้เจตนา โดยมิได้เกลียดชังเขา

แต่ก่อน
5อาทิเช่น ชายคนหนึ งเข้าไปใน
ป่าพร้อมกับเพื อนบ้านของเขา
เพื อจะตัดไม้ เมื อเขาเหวี ยง
ขวานเพื อจะโค่นต้นไม้ลง หัว
ขวานหลุดจากด้ามถูกเพื อนบ้าน
ของเขาและคนนั�นกถ็ึงตาย กใ็ห้
เขาหนีไปยังเมืองเหล่านี� เมืองใด
เมืองหนึ งและรอดตายได้
6 ด้วยเกรงว่า ผู้อาฆาตโลหิต
กาํลังโกรธจัดจะไล่ตามชายผู้ฆ่า
คนคนนั�นทัน เพราะหนทางไกล
แล้วฆ่าเขาเสีย แม้ว่าชายผู้นั� น
ไม่มีโทษถึงตาย เพราะเขามิได้
เกลียดชังเพื อนบ้านของเขาแต่
ก่อน
7เพราะฉะนั� นข้าพเจ้าจึงบัญชา
ท่านว่า ให้ท่านจัดแยกหัวเมือง
ไว้สามหัวเมือง
8และถ้ าพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านขยายอาณาเขตของท่าน
ดังที พระองค์ได้ทรงปฏิญาณไว้
กับบรรพบุรุษของท่าน และ
ประทานแผ่นดินทั� งสิ� นซึ งพระ
องค์ทรงสัญญาจะประทานแก่
บรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน
9 ถ้ าท่ านได้ ระวั งที จะ รั กษา
บัญญัติทั� งหมดนี� ซึ งข้าพเจ้าได้
บัญชาท่านในวันนี�  โดยที ท่าน
ทั� งหลายรักพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่าน และดาํเนินอยู่ใน
พระมรรคาของพระองค์ เสมอ

พระราชบัญญัติ IP, IR

(I) พบญ IM:MR (M) อพย IM:IN; กดว NV:IU, IJ; พบญ J:JI; ยชว MU:M
(J) กดว NV:R-NJ; พบญ J:JM (L) กดว NV:IM
(P) ปฐก IV:IP-MI; พบญ IM:MU (R) ยชว MU:T-R
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แล้วท่านจงเพิ มหัวเมืองอีกสาม
หัวเมืองนอกจากสามหัวเมือง
เหล่านั�น
10 ด้วยเกรงว่าโลหิตที ไร้ความ
ผิดจะตกในแผ่นดินของท่าน ซึ ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ประทานแก่ท่านเป็นมรดก และ
ท่านทั� งหลายจึงต้องรับผิดชอบ
โลหิตนั�น
11 แต่ ถ้ าผู้ ใดเกลียดชังเพื อน
บ้านของตน และซุ่มคอยดักเขา
อยู่และได้ลอบตีเขาถึงแก่ความ
ตาย แล้วชายผู้นั�นกห็นีเข้าไปใน
หัวเมืองเหล่านั� นเมืองใดเมือง
หนึ ง
12 แล้วพวกผู้ใหญ่ในเมืองของ
ชายผู้ นั� นจะส่งคนให้ ไปรับตัว
ชายผู้นั�นมาจากที นั น และส่งตัว
เขาไว้ในมือผู้อาฆาตโลหิต เพื อ
เขาจะต้องถูกโทษถึงตาย
13 อย่าให้นัยน์ตาของท่านเมต-
ตาสงสารเขาเลย แต่ท่านจงกาํ-
จัดความผิดอันเนื องจากโลหิตที 
ไร้ความผิดนั�นให้สิ� นไปจากอิส-
ราเอล เพื อท่านทั� งหลายจะได้
ไปดีมาดี

จงรกัษาเสาเขตของ
เพื�อนบา้นของตน

14 ในเรื องมรดกซึ งท่านจะรับ
ในแผ่นดินซึ งพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็น
กรรมสิทธิY นั� น ท่านอย่าย้ายเสา

เขตของเพื อนบ้านของท่าน ซึ ง
คนโบราณได้ปักไว้

การพิพากษาพยานเท็จ
15 อย่ าให้พยานปากเดียวยืน
ยันกล่าวโทษผู้หนึ งผู้ ใด ไม่ว่า
ในเรื องความชั วช้า หรือใน
เรื องความผิดใดๆ ซึ งเขาได้
กระทาํผิดไป แต่ต้องมีพยาน
สองหรือสามปาก คาํพยานนั� น
จึงจะเป็นที เชื อถือได้
16 ถ้ามีพยานเทจ็กล่าวปรักปราํ
ความผิดของคนหนึ งคนใด
17 ก็ให้ทั� งสองฝ่ายที ต่อสู้ คดี
กันนั�นเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ ต่อ
หน้าปุโรหิตและผู้ พิพากษาซึ ง
ประจาํหน้าที อยู่ในกาลนั�นๆ
18 พวกผู้ พิพากษาจะอุ ตส่ าห์
ไต่สวน และดูเถิด ถ้าพยานนั�น
เป็นพยานเท็จกล่าวปรักปราํพี 
น้องของตนเป็นความเทจ็
19 ท่ านจงกระทาํต่อพยานคน
นั� นดังที เขาตั� งใจจะกระทาํแก่
พี น้องของตน ดังนี� แหละท่าน
จะกาํจัดความชั วจากท่ามกลาง
ท่านเสีย
20 คนอื นๆจะได้ยินได้ฟังและ
ยาํ เกรงไม่ กระทาํ ผิ ดเช่ นนั� น
ท่ามกลางพวกท่านทั�งหลายอีก
21 อย่าให้นัยน์ตาของท่านเมต-
ตาสงสาร ควรให้ชีวิตแทนชีวิต
ตาแทนตา ฟันแทนฟัน มือแทน
มือ เท้าแทนเท้า"

พระราชบัญญัติ IR

(IU) กดว NV:NN; พบญ MI:I-R (II) กดว NV:IL, MJ (IN) กดว NV:NN-NJ
(IJ) พบญ MT:IT (IV) กดว NV:NU (IL) อพย MN:I; สดด MT:MI (IT) พบญ IT:P
(IR) พบญ IN:V; IT:T (MU) พบญ IT:IN; MI:MI (MI) อพย MI:MN-MJ; ลนต MJ:MU

 05_deu.pub 
 page 49

 Monday, February 29, 2016 12:51 



หน้า 410

กฎต่างๆ
เรื�องสงคราม

20
"เมื อท่ านทั� งหลายจะ
ยกไปทาํ สงครามกั บ

พวกศัตรูของท่าน เห็นม้า รถรบ
และกองทัพมากมายใหญ่โตกว่า
ของท่าน ท่านอย่ากลัวเขาเลย
เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทรงสถิตอยู่กับท่าน ผู้
ทรงนาํท่ านขึ� นมาจากแผ่นดิน
อียิปต์
2และเมื อใกล้จะรบกัน ปุโรหิต
จะออกมาอยู่ข้างหน้าและกล่าว
แก่ประชาชน
3และจะกล่าวว่า `โอ อิสราเอล
จงฟังเถิด วันนี� ท่านมาใกล้ จะ
สู้ รบกับศัตรูของท่าน อย่าให้ใจ
ของท่านทั� งหลายวิตก อย่ากลัว
หรือหวาดหวั น หรือครั นคร้าม
ต่อศัตรูเลย
4เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านเสด็จไปกับท่าน ทรง
ต่อสู้ ศัตรูของท่านเพื อท่าน จะ
ประทานชัยชนะแก่ท่าน'
5แล้วนายทหารจะพูดกับประ-
ชาชนว่า `ใครที สร้างบ้านใหม่
และยังไม่ได้ทาํพิธีถวายบ้านนั�น
ให้ ผู้ นั� นกลั บไปบ้ านของตน
เกรงว่าเขาจะตายเสียในสงคราม
และคนอื นจะถวายบ้านนั�น
6 ใครที ปลูกสวนองุ่ นและยังมิ
ได้ รับประทานผลจากสวนองุ่ น

นั� น ให้ผู้นั�นกลับไปบ้าน เกรง
ว่าเขาจะตายเสียในสงคราม และ
คนอื นจะรับประทานผลองุ่นนั�น
7 ผู้ ใดที หมั� นหญิงไว้เป็นภรร-
ยาแล้ว แต่ยังไม่ได้แต่งงานกัน
ให้ ผู้ นั� นกลั บไปบ้ านของตน
เกรงว่าเขาจะตายเสียในสงคราม
และชายอื นจะได้นางไปเสีย'
8และนายทหารจะพูดกับประ-
ชาชนต่อไปอีกว่า `ผู้ใดที อยู่ที นี 
มี จิตใจกลัวและวิตก ให้ผู้นั� น
กลับไปบ้านของตนเสีย เกรงว่า
จิตใจพี น้องของเขาจะละลายไป
เหมือนกับจิตใจของเขา'
9 เมื อนายทหารพูดกับประชา
ชนจบลงแล้ว ก็ให้เลือกตั� ง
ผู้ บังคับบัญชากองต่างๆให้เป็น
หัวหน้าประชาชน
10 เมื อพวกท่ านเข้ าไปใกล้
เมืองซึ งท่านจะไปสู้ รบนั� น จง
เสนอหลักสันติภาพแก่เมืองนั�น
ก่อน
11 ถ้ าเขาตอบท่ านอย่ างสั นติ
และเปิดประตู เมืองให้แก่ท่าน
กใ็ห้ประชาชนทั�งปวงที พบอยู่ใน
เมืองนั� นทาํงานโยธาให้แก่ท่าน
และปรนนิบัติท่าน
12 ถ้าเมืองนั� นไม่ ร่วมสันติกับ
ท่าน แต่กลับออกมารบ ก็ให้
ท่านเข้าล้อมตีเมืองนั�นได้
13 เมื อพระเยโฮวาห์พระเจ้ า
ประทานเมืองนั� นไว้ในมือท่าน

พระราชบัญญัติ MU

(I) กดว MN:MI (J) พบญ I:NU; N:MM; ยชว MN:IU
(V) นหม IM:MT (T) พบญ MJ:V (P) วนฉ T:N
(IU) M ซมอ MU:IP, MU (IN) กดว NI:T
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แล้ว ท่านจงฆ่าชายทุกคนเสีย
ด้วยคมดาบ
14 แต่ผู้หญิงและเดก็ สัตว์และ
ทุกสิ งในเมืองนั� น คือของที ริบ
ไว้ทั� งหมด ท่านจงยึดเอาเป็น
ของตัว ท่านจงอิ มใจในของที ริบ
มาจากศัตรูของท่าน ซึ งพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของท่านประทาน
แก่ท่าน
15 ท่านทั�งหลายจงกระทาํเช่นนี�
แก่ทุกหัวเมืองที อยู่ไกลจากท่าน
ซึ งไม่ใช่หัวเมืองของประชาชาติ
ใกล้ๆนี�
16 แต่ ในหั วเมื องของชนชาติ
ทั�งหลายนี�  ซึ งพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็น
มรดก ท่านอย่าไว้ชีวิตสิ งใดๆที 
หายใจได้เลย
17 แต่จงทาํลายเขาเสียให้ สิ� น
เชิง คือคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์
คนคานาอัน คนเปริสซี คน
ฮีไวต์ และคนเยบุส ดังที พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่ านทรง
บัญชาไว้
18 เพื อว่าเขาจะมิได้สอนท่าน
ให้กระทาํสิ งที น่าสะอิดสะเอียน
ทั� งสิ� นของเขาซึ งเขาได้กระทาํ
ต่อพวกพระของเขา เพราะการ
กระทาํเช่นนั� นเป็นการกระทาํ
บาปต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ของท่าน
19 เมื อท่ านล้อมหัวเมืองหนึ ง

อยู่ ช้านาน เพื อจะสู้ รบเอาหัว
เมืองนั�น อย่าใช้ขวานฟันทาํลาย
ต้นไม้ของเมืองนั� นเสีย เพราะ
ท่านทั� งหลายจะรับประทานผล
จากต้นไม้นั�น อย่าโค่นลงเพื อใช้
ในการล้อมเมืองนั�นเลย (เพราะ
ต้นไม้ในทุ่งนาเป็นชีวิตมนุษย์)
20 เฉพาะต้นไม้ที ท่านทราบว่า
ไม่ใช้เป็นอาหาร ท่านจะทาํลาย
และโค่นลงก็ได้ เพื อจะใช้สร้าง
เครื องล้อมเมืองซึ งสู้ รบกับท่าน
จนกว่าเมืองนั�นจะแตก"

การสอบสวนคดีฆาตกรรม

21
"ในแผ่นดินซึ งพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน

ประทานให้ท่านเป็นกรรมสิทธิY
นั� น ถ้าพบศพคนที ถูกฆ่าทิ� งอยู่
กลางแจ้ง ไม่ทราบว่าผู้ใดฆ่าเขา
ตาย
2ก็ให้พวกผู้ใหญ่และผู้พิพาก-
ษาของท่าน ออกมาวัดดูระยะ
ทางถึ งเมืองต่ างๆที อยู่ รอบๆ
ศพผู้ตายนั�น
3แล้ วเมื องที อยู่ ใกล้ที สุดกับ
ศพผู้ตายนั�น ให้พวกผู้ใหญ่ของ
เมื องนั� นนาํ วัวตั วเมียตั วหนึ ง
ซึ งยังไม่เคยใช้งานและยังไม่เคย
เทียมแอก
4และให้พวกผู้ ใหญ่ของเมือง
นั� นนาํวัวเมียตัวนั� นไปที หุบเขา
ซึ งมีนํ�าไหล ซึ งไม่มีใครไถหรือ
หว่านเลย และให้หักคอวัวเมียที 

พระราชบัญญัติ MU, MI

(IJ) ยชว P:M; MM:P (IL) อพย MN:NI-NN; กดว MI:M-N; พบญ T:I-V; ยชว II:IJ
(IP) อพย MN:NN; NJ:IM-IL; พบญ T:J; IM:NU; IP:R; M พกษ 21:3-15
(N) กดว IR:M
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หุบเขานั�น
5 และปุ โรหิ ตผู้ เป็ นลู กหลาน
ของเลวีจะต้องเข้ามาใกล้ ด้วย
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้
ทรงเลือกเขาไว้ให้ปรนนิบัติพระ
องค์ และให้อวยพรในพระนาม
ของพระเยโฮวาห์ ให้การวิวาท
และการทาํร้ายทุกเรื องสิ� นสุดลง
ด้วยคาํของปุโรหิตเหล่านี�
6 และพวกผู้ ใหญ่ ทุ กคนของ
เมืองที อยู่ ใกล้ที สุดผู้ ถูกฆ่านั� น
จะล้างมือของเขาทั� งหลายเหนือ
วัวเมียซึ งถูกหักคอที ในหุบเขา
นั�น
7และเขาจะเป็นพยานว่า `มือ
ของเราทั� งหลายมิได้กระทาํให้
โลหิตของชายผู้นี� ตก และตา
ของเราทั� งหลายก็มิ ได้แลเห็น
โลหิตของเขาตก
8โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
ลบมลทินบาปของประชาชนชาว
อิสราเอลของพระองค์ ผู้ซึ งพระ
องค์ได้ทรงไถ่ไว้ ขออย่าทรงถือ
โทษประชาชนชาวอิสราเอลของ
พระองค์ เนื องด้ วยโลหิตที ไร้
ความผิด' และจะทรงอภัยโทษ
อันเนื องจากโลหิตนี� ให้แก่เขา
9ดังนี� แหละท่านจะกาํจัดความ
ผิดอันเนื องจากโลหิตที ไร้ความ
ผิดนั� นเสี ยจากท่ ามกลางท่ าน
เมื อท่านกระทาํสิ งที ถูกต้องใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์

การแต่งงานกบัเชลย
จงรกัษาสิทธิบุตรหวัปีไว ้

10 เมื อท่านออกไปสู้ รบกับศัตรู
ของท่าน และพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่ านทรงมอบเขาไว้ใน
มือของท่านแล้ว และท่านจับเขา
มาเป็นเชลย
11 และท่ านเห็ นหญิ งงามคน
หนึ งในหมู่เชลยนั� น และ
ปรารถนาอยากได้มาเป็นภรรยา
ของท่าน
12 ท่านจงพาหญิงมาไว้ที เรือน
ของท่าน ให้นางโกนศีรษะและ
ตัดเลบ็มือเสีย
13 และให้ นางเปลื� องเครื อง
แต่งกายอย่างเชลยออกและให้
อยู่ในเรือนของท่าน ให้ไว้ทุกข์
ถึ ง บิ ดามารดาของนางหนึ ง
เดือนเตม็ หลังจากนั�นท่านจึงจะ
เข้าไปหานางและเป็นสามีของ
นางได้ และให้นางเป็นภรรยา
ของท่าน
14 ภายหลังถ้าท่านไม่พอใจนาง
นั�นเสียแล้ว จงปล่อยนางไปตาม
แต่นางจะพอใจไปไหน อย่าขาย
นางเอาเงิน อย่ากระทาํให้นาง
เป็นสินค้า เพราะท่านได้หยาม
เกียรตินางแล้ว
15 ถ้าชายคนหนึ งมีภรรยาสอง
คน รักคนหนึ ง ชังอีกคนหนึ ง
ภรรยาทั�งสองคือทั�งคนที รักและ
คนที ชั งก็กาํ เนิ ดบุ ตรด้ วยกั น

พระราชบัญญัติ MI

(V) พบญ IU:P; IT:P-R; I พศด MN:IN (L) สดด IR:IM; ML:L
(P) กดว NV:NN-NJ; พบญ IR:IU, IN; โยบ I:IJ (R) พบญ IR:IN (II) กดว NI:IP
(IM) ลนต IJ:P-R; กดว L:R (IN) สดด JV:IU (IJ) ปฐก NJ:M (IV) ปฐก MR:NN
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และบุตรชายหัวปีเป็นบุตรของ
ภรรยาคนที ตนชัง
16 เมื อถึงวันแบ่งทรัพย์สินให้
แก่บุตรชายเป็นมรดกนั� น อย่า
ให้ เขากระทาํแก่ บุตรชายของ
ภรรยาคนที ตนรักนั� นอย่างกับ
เป็นบุตรหัวปี แทนบุตรชายของ
ภรรยาที ตนชัง ซึ งเป็นบุตรหัวปี
17 แต่เขาต้องยอมรับบุตรหัวปี
คือบุตรชายของภรรยาคนที ตน
ชัง โดยแบ่งข้าวของให้แก่บุตร
หัวปีสองเท่า เพราะว่าคนนี� เป็น
ต้นกาํลังของบิดา สิทธิของบุตร
หัวปีเป็นของเขา

บุตรชายที�ดื% อและ
ไม่อยู่ในโอวาท

18 ถ้าชายคนใดมีบุตรชายที ดื� อ
และไม่อยู่ในโอวาท ไม่เชื อฟัง
เสียงของบิดาของตน หรือเสียง
ของมารดาของตน แม้ว่าบิดา
มารดาจะได้ตีสอน เขากไ็ม่ยอม
ฟัง
19 ให้บิดามารดาจับตัวเขาให้
ออกมาหาพวกผู้ใหญ่ของเมือง
นั�น ณ ประตูเมืองที เขาอาศัยอยู่
20 และเขาจะพูดกับพวกผู้ใหญ่
ของเมืองนั� นว่า `บุตรชายของ
เราคนนี� เป็นคนดื� อดึงและไม่อยู่
ในโอวาท ไม่เชื อฟังเสียงเรา
เป็นคนตะกละและขี� เมา'
21 แล้วบรรดาผู้ชายในเมืองนั�น
จะเอาหินขว้างเขาให้ตาย ดังนั�น

ท่านจะได้กาํจัดความชั วเสียจาก
ท่ามกลางท่าน คนอิสราเอลทั� ง
ปวงจะได้ยินและยาํเกรง
22 ถ้าคนใดได้กระทาํความผิด
อันมีโทษถึงตาย และเขาถูก
ประหารชีวิต และแขวนเขาไว้ที 
ต้นไม้
23 อย่ าให้ศพค้ างอยู่ ที ต้นไม้
ข้ามคืน ท่านจงฝังเขาเสียในวัน
เดียวกันนั�น (ด้วยว่าผู้ที ต้องถูก
แขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูกสาป
แช่งโดยพระเจ้า) ท่านอย่ากระ-
ทาํให้แผ่นดินของท่าน ซึ งพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประ-
ทานแก่ท่ านให้ เป็ นมรดกนั� น
เป็นมลทิน"

ความรบัผิดชอบ
ช่วยเพื�อนบา้น

22
"เมื อท่านทั� งหลายเห็น
วัวหรือแกะของพี น้อง

ของท่านหลงมาอย่านิ งเฉยเสีย
จงพาสัตว์ เหล่านั� นกลั บไปให้
พี น้องของท่าน
2 ถ้าบ้านเขาอยู่ไม่ใกล้ หรือ
ท่านไม่รู้จักตัวเขา จงนาํสัตว์นั�น
มาไว้ที บ้านของท่านและให้อยู่
กับท่าน จนพี น้องมาเที ยวหา
แล้วท่านจงมอบคืนให้เขาไป
3ลาของพี น้องท่านก็จงคืนให้
เหมือนกัน เสื� อผ้าของพี น้อง
ท่านกจ็งคืนให้เหมือนกัน สิ งใด
ของพี น้องที หายไป และที ท่าน

พระราชบัญญัติ MI, MM

(IL) I พศด V:M; ML:IU (IT) ปฐก MV:NI, NN; JR:N; I พศด V:I
(MI) พบญ IN:V, II; IR:IR-MU; MM:MI, MJ (MM) พบญ MM:ML; มธ ML:LL; มก IJ:LJ
(MN) ลนต IP:MV; กดว NV:NJ; ยชว P:MR; IU:ML-MT (I) อพย MN:J
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พบเข้าท่านจงคืนให้เหมือนกัน
ท่านอย่านิ งเฉยเสีย
4 ถ้ าท่ านเห็นลาหรือวัวของพี 
น้องล้มอยู่ตามทาง อย่านิ งเฉย
เสีย ท่านจงช่วยพยุงสัตว์เหล่า
นั�นขึ� นอีก

วิธีแต่งตวัที�ถูกตอ้ง
สําหรบัชายและหญิง

5อย่าให้ผู้หญิงสวมใส่สิ งที เป็น
ของผู้ชาย และอย่าให้ผู้ชายคน
ใดคนหนึ งสวมใส่เสื� อผ้าของผู้
หญิง เพราะทุกคนที กระทาํเช่น
นั� นก็ เป็นที สะอิ ดสะเอี ยนต่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
6 ถ้าท่านเผอิญไปพบรังนกอยู่
ตามทาง บนต้นไม้หรือพื� นดิน
มีลูกนกหรือไข่และแม่นกกกอยู่
บนลูกนกหรือไข่นั� น ท่านอย่า
เอาแม่นกกับลูกนกไป
7 ท่ านจงปล่ อยแม่ นกไปเสี ย
แต่ลูกนกนั� นท่านจะเอาไปเป็น
ของท่านกไ็ด้ เพื อท่านจะไปดีมา
ดี และท่านจะมีอายุยืนนาน
8เมื อท่านก่อเรือนใหม่ จงก่อ
ขอบขึ� นกันไว้ที ดาดฟ้าหลั งคา
เพื อท่ านจะมิ ได้นาํ โทษเนื อง
ด้ วยโลหิ ตตกมาสู่ เ รื อนนั� น
เพราะมี คนพลั ดตกลงมาจาก
หลังคาตาย

พระราชบญัญติัสอนเรื�อง
การแยกออกจากความชั �ว

9 อย่ าเอาเมล็ดพืชหลายชนิ ด

หว่ านลงในสวนองุ่ นของท่ าน
เกรงว่า ทั� งพืชผลที ท่านหว่าน
และผลองุ่ นของสวนนั� นเป็ น
มลทิน
10 ท่ านอย่ าเอาวั วและลาเข้ า
เทียมไถด้วยกัน
11 ท่านอย่าสวมเครื องแต่งกาย
ที ทอด้วยขนสัตว์ปนด้วยป่าน
12 ท่านจงทาํพู่ ห้อยไว้ที มุมทั� ง
สี ของชายเสื� อคลุมของท่าน ซึ ง
ท่านใช้คลุมตัว

จงลงโทษผูช้ายที�กล่าวรา้ย
เรื�องภรรยาที�ไรค้วามผิด

13 ถ้าชายคนใดได้ภรรยา และ
ได้สมสู่ อยู่กับนาง แล้วเกิด
เกลียดชังนาง
14 และหาเหตุว่าหญิงนั� นประ-
พฤติสิ งน่าอาย กระทาํให้ชื อ
เสียงของนางเสียหาย โดยกล่าว
ว่า `ข้ารับหญิงคนนี� มาเป็น
ภรรยา ครั�นข้าเข้าสมสู่กับนางก็
เห็นว่านางมิได้เป็นพรหมจารี'
15 บิดาของหญิงสาวคนนั�นและ
มารดาจะต้องนาํของสาํคัญอัน
เป็นพยานว่า หญิงนั� นเป็น
พรหมจารีมาให้พวกผู้ใหญ่ของ
เมืองนั�นที ประตูเมือง
16 และบิดาของหญิงสาวนั� นจะ
บอกกับพวกผู้ใหญ่ว่า `ข้าได้ยก
ลูกสาวของข้าให้เป็นภรรยาชาย
คนนี�  และเขากลับเกลียดชัง
17 ดูเถิด ชายผู้นี� หาเหตุกล่าว

พระราชบัญญัติ MM

(J) อพย MN:V (L) ลนต MM:MP (T) พบญ J:JU
(R) ลนต IR:IR (IU) M คร L:IJ-IL (II) ลนต IR:IR
(IM) กดว IV:NT-JI; มธ MN:V (IN) พบญ MI:IV; MJ:N
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ติเตียนว่า "ข้าพเจ้าไม่เห็นว่า
บุตรสาวของท่านเป็นพรหมจารี
เลย" นี แหละเป็นของสาํคัญว่า
ลูกสาวของข้าเป็นหญิงพรหม-
จารี' แล้วเขาจะคลี ผ้านั� นออก
ต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของเมืองนั�น
ให้เป็นพยาน
18 ให้พวกผู้ ใหญ่ของเมืองนั� น
จับชายคนนั�นมาเฆี ยน
19 และปรั บเขาเป็ นเงิ นหนึ ง
ร้อยเชเขล และมอบเงินนั� นให้
แก่บิดาของหญิงสาว เพราะเขา
ทาํให้หญิงพรหมจารีอิสราเอล
คนหนึ งเสียชื อ หญิงนั�นจะเป็น
ภรรยาของเขาต่อไป เขาจะหย่า
ร้างไม่ได้เลยตลอดชีวิต
จงเอาหินขวา้งคนผิดประเวณี

ใหต้ายเสีย
20 แต่ถ้าเรื องนั� นเป็นความจริง
และหาของสาํคัญอันเป็นพยาน
ว่า หญิงนั� นเป็นพรหมจารีสาํ-
หรับหญิงสาวนั�นไม่ได้
21 เขาจะพาหญิงสาวนั� นออก
มานอกประตูเรือนบิดาของเธอ
แล้วพวกผู้ชายในเมืองของเธอ
จะเอาหินขว้างเธอให้ตาย เพราะ
เธอได้กระทาํความโง่ เขลาใน
อิสราเอล คือเป็นหญิงโสเภณีใน
เรือนของบิดา ดังนี� แหละท่านจะ
กาํ จั ดความชั วออกจากท่ าม-
กลางท่าน
22 ถ้าพบชายคนหนึ งไปร่วมกับ

ภรรยาของคนอื น ทั� งสองคน
คื อชายที ไปร่ วมกับหญิ งและ
หญิงคนนั� นจะต้องมีโทษถึงตาย
ดังนี� แหละท่านจะกาํจัดความชั ว
จากอิสราเอล
23 ถ้ามีหญิงพรหมจารีคนหนึ ง
หมั� นไว้กับสามีแล้ว และมีชาย
คนหนึ งไปพบเธอในเมือง และ
ได้ร่วมกับเธอ
24 ท่านจงพาเขาทั� งสองออกไป
ยังประตูเมืองนั� น และท่านจง
ขว้างเขาทั� งสองด้วยหินให้ตาย
เสีย หญิงสาวคนนั�นเพราะมิได้
ร้ องโวยวายขึ� นแม้ ว่าจะอยู่ ใน
เมือง ชายคนนั�นเพราะว่าเขาได้
หยามเกียรติภรรยาของเพื อน
บ้าน ดังนี� แหละท่านทั�งหลายจะ
ขจัดความชั วเสียจากท่ามกลาง
ท่าน
25 แต่ ถ้ าชายคนหนึ งไปพบ
หญิงสาวที คนอื นหมั� นไว้แล้วที 
กลางทุ่ง ชายคนนั�นจับตัวหญิง
คนนั�นและได้ร่วมกับเธอ เฉพาะ
ผู้ชายคนที ร่วมกับเธอเท่านั� นจะ
ต้องมีโทษถึงตาย
26 แต่ท่านอย่าทาํโทษหญิงสาว
นั� นเลย ฝ่ายหญิงสาวนั� นไม่มี
ความผิดสิ งใดที จะต้องมีโทษถึง
ตาย เพราะคดีเรื องนี� ก ็เหมือน
กับคดีเรื องชายคนหนึ งเข้าต่อสู้
และฆ่าเพื อนบ้านของตน
27 เพราะชายนั� นพบเธอที กลาง

พระราชบัญญัติ MM

(MI) ปฐก NJ:T; ลนต IR:MR; MI:R; พบญ IN:V
(MM) ลนต MU:IU; กดว V:MM-MT (MN) ลนต IR:MU-MM; มธ I:IP-IR
(MJ) พบญ MI:IJ; MM:MI-MM; I คร V:M, IN
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ทุ่ง แม้ว่าหญิงสาวที เขาหมั�นไว้
คนนั�นจะร้องขอความช่วยเหลือ
กไ็ม่มีผู้ใดมาช่วยได้
28 ถ้ าชายคนหนึ งพบหญิ ง
พรหมจารียังไม่มีคนหมั� น เขา
จึงจับตัวเธอและได้ร่วมกับเธอมี
ผู้รู้เห็น
29 แล้วชายผู้ ที ได้ ร่ วมกับเธอ
นั� นจะต้องมอบเงินห้าสิบเชเขล
ให้แก่ บิดาของหญิงสาวคนนั� น
และเธอจะตกเป็นภรรยาของเขา
เพราะเขาได้หยามเกี ยรติ เธอ
เขาจะหย่าร้างเธอไม่ ได้ตลอด
ชีวิตของเขา
30 ห้ ามมิ ให้ ผู้ ชายคนใดเอา
ภรรยาของบิดามาเป็นภรรยา
ของตน และห้ามมิให้เปิดผ้า
ของนางผู้เป็นของบิดา"

บางคนเขา้ในชุมนุมชน
ของพระเยโฮวาหไ์ม่ได ้

23
"ชายคนใดได้ รั บบาด
เจ็ บที ลู กอั ณฑะหรื อ

อวัยวะสืบพันธุ์ ถูกตัดออก อย่า
ให้ เข้ าในที ชุมนุมของพระเย-
โฮวาห์
2 ห้ ามลู กนอกกฎหมายเข้าใน
ชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ อย่า
ให้ลูกหลานของเขาเข้าในชุมนุม
ชนของพระเยโฮวาห์จนถึงสิบชั ว
อายุคน
3อย่าให้คนอัมโมนหรือคนโม-
อับเข้าในชุมนุมชนของพระเย-

โฮวาห์ บุคคลที เป็นลูกหลาน
ของคนทั�งสองตระกูลนี�  ห้ามเข้า
ในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์
เลยจนถึงสิบชั วอายุคน
4 เพราะว่ าคนเหล่ านี� มิ ได้ มา
ต้อนรับท่ านทั� งหลายตามทาง
ด้วยขนมปังและนํ�าเมื อท่านออก
จากอียิปต์ และเพราะว่าเขาได้
จ้างบาลาอัมบุตรชายเบโอร์มา
จากเปโธร์แห่งเมโสโปเตเมียให้
สาปแช่งท่านทั�งหลาย
5อย่างไรก็ดีพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่านมิได้ฟังบาลาอัม แต่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ทรงเปลี ยนคาํสาปแช่งให้เป็นคาํ
อวยพรท่าน เพราะว่าพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่านทรงรักท่าน
6ท่านอย่าเสริมสันติภาพหรือ
ความเจริญให้เขาตลอดชีวิตของ
ท่านทั�งหลายเป็นนิตย์
7ท่ านทั� งหลายอย่าเกลี ยดคน
เอโดม เพราะเขาเป็นพี น้องของ
ท่าน ท่านอย่าเกลียดคนอียิปต์
เพราะท่านทั� งหลายเป็นคนต่าง
ด้าวอยู่ในแผ่นดินของเขานั�น
8 เด็กๆชั วอายุที สามซึ งเกิดกับ
คนเหล่านี�  จะเข้าในชุมนุมชน
ของพระเยโฮวาห์กไ็ด้
9 เมื อท่านออกไปสู้ รบกับศัตรู
ของท่าน ท่านจงระวังตัวให้พ้น
จากสิ งชั วทุกอย่าง
10 ถ้ าคนใดในพวกท่ านไ ม่

พระราชบัญญัติ MM, MN

(MP) อพย MM:IL-IT (MR) อพย MM:IL-IT (NU) ลนต IP:P; MU:II; พบญ MT:MU
(I) ลนต MI:MU; MM:MJ (N) นหม IN:I-M (J) กดว MM:V-L; MN:T; พบญ M:MT-NU
(V) พบญ J:NT (L) อสร R:IM (T) ปฐก MV:MJ-ML; อพย MM:MI (IU) ลนต IV:IL

 05_deu.pub 
 page 56

 Monday, February 29, 2016 12:51 



หน้า 417

สะอาดด้วยเหตุการณ์ที เกิดขึ� น
ในเวลากลางคืน เขาต้องไปอยู่
นอกค่าย อย่าให้เขาเข้ามาใน
ค่าย
11 แต่ เมื อถึ งเวลาเย็นแล้วให้
เขาอาบนํ�าชาํระตัว และเมื อดวง
อาทิตย์ตกแล้วเขาจะกลับเข้ามา
ในค่ายกไ็ด้
12 ท่ านทั� งหลายต้องมี ที ภาย
นอกค่าย เพื อจะออกไปถึงได้
13 และท่านต้องมีไม้เสี� ยมรวม
ไว้กับเครื องอาวุธ และเมื อท่าน
นั งลงในที ข้างนอกนั� น ท่านจง
ใช้ไม้ขุดหลุมไว้ และหันไปกลบ
สิ งปฏิกูลของท่านเสีย
14 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่านทรงดาํเนินอยู่ท่าม-
กลางค่ายของท่าน เพื อจะช่วย
ท่านให้พ้น และมอบศัตรูของ
ท่านไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะ-
นั� นค่ ายของท่ านต้องบริสุ ทธิY
เ พื อพระองค์ จะไม่ ทอดพระ
เนตรสิ งโสโครกในหมู่พวกท่าน
และเสดจ็ไปเสียจากท่าน

เรื�องทาสที�หนีไป
หา้มเป็นหญิงโสเภณี

กะเทยหรือเอาดอกเบี% ย
15 ถ้ามีทาสหนีจากนายของเขา
มาอยู่กับท่าน อย่าจับทาสนั�นไป
ส่งนายของเขา
16 จงให้ทาสนั�นอยู่กับท่าน อยู่
ในหมู่พวกท่าน ให้อยู่ในที ซึ ง

เขาจะเลือกในประตู เมืองหนึ ง
ประตู เมืองใดตามความพอใจ
ของเขา อย่ากดขี ข่มเหงเขาเลย
17 ผู้หญิงชาวอิสราเอลนั�น อย่า
ให้คนหนึ งคนใดเป็นหญิงโส-
เภณี อย่าให้บุตรชายอิสราเอล
คนหนึ งคนใดเป็นกะเทย
18 ท่านอย่านาํค่าจ้างของหญิง
โสเภณี หรือค่าซื� อขายสุนัข มา
ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านเพื อกระทาํตาม
คาํสัตย์ปฏิญาณใดๆเพราะของ
ทั� งสองอย่างนี� เป็นสิ งที น่าสะอิด
สะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน
19 ท่านอย่าให้พี น้องของท่าน
ยืมเงินเพื อเอาดอกเบี� ย ไม่ว่า
ดอกเบี� ยเงินกู้ หรือดอกเบี� ย
เครื องบริโภค หรือดอกเบี� ยของ
สิ งใดๆที ให้ยืมเพื อเอาดอกเบี� ย
20 ท่ านจะให้ คนต่ างด้ าวยื ม
เพื อเอาดอกเบี� ยกไ็ด้ แต่สาํหรับ
พี น้องของท่าน ท่านอย่าให้ยืม
เพื อเอาดอกเบี� ย เพื อพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอาํ-
นวยพระพรแก่ท่านในทุกสิ งซึ ง
มือท่านกระทาํในแผ่นดิน ซึ ง
ท่านกาํลังจะเข้าไปยึดครองนั�น
21 เมื อท่านปฏิญาณต่อพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านอย่า
ละเลยไม่ทาํตามคาํปฏิญาณนั� น
เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้า

พระราชบัญญัติ MN

(II) ลนต IV:V (IJ) ลนต ML:IM (IV) I ซมอ NU:IV (IL) อพย MM:MI; สภษ MM:MM
(IT) ปฐก IR:V; ลนต IR:MR; พบญ MM:MI (IR) อพย MM:MV; ลนต MV:NV-NT
(MU) ลนต IR:NJ; พบญ IV:N (MI) กดว NU:I-M; โยบ MM:MT
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ของท่ านจะทรงเรี ยกเอาจาก
ท่านเป็นแน่ และท่านจะมีบาป
22 แต่ ถ้ าท่ านงดไม่ ปฏิ ญาณ
ท่านกจ็ะไม่มีบาป
23 ท่านจงระวังที จะกระทาํตาม
ถ้อยคาํที ผ่ านออกมาจากริมฝี
ปากของท่าน ตามที ท่านได้
สมัครใจปฏิญาณต่อพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่าน ซึ งท่าน
สัญญาด้วยปากของท่านแล้ว
24 เมื อท่านเข้าไปในสวนองุ่ น
แห่งเพื อนบ้านของท่าน ท่านจะ
รับประทานผลองุ่ นให้อิ มหนาํ
ตามที ท่านปรารถนาก็ได้ แต่
อย่าใส่ในภาชนะของท่านไป
25 เมื อท่ านเข้ าไปในนาของ
เพื อนบ้านของท่าน ท่านจะเอา
มือเด็ดรวงข้าวมาก็ได้ แต่ท่าน
จะใช้ เคียวเกี ยวข้าวของเพื อน
บ้านของท่านไม่ได้"

พระราชบญัญติัของโมเสส
อนุญาตใหห้ย่ากนั

24
"เมื อชายคนใดคนหนึ ง
มีภรรยาแต่งงานอยู่กิน

ด้วยกันกับนาง และต่อมานาง
ไม่เป็นที ชอบในสายตาของสามี
เพราะเขาพบสิ งมลทินในตัวนาง
ก็ให้ เขาทาํหนั งสื อหย่ าใส่มื อ
นาง แล้วไล่ออกจากเรือนไป
2และนางก็ออกจากเรือนไปเสีย
และถ้ านางไปเป็ นภรรยาของ
ชายอีกคนหนึ ง

3และสามี คนหลั งนี� ชั งนางจึง
ทาํหนังสือหย่าใส่มือนางแล้วไล่
นางออกจากเรือน หรือสามีคน
หลังนี� ที ได้นางเป็นภรรยาถึงแก่
ความตาย
4สามีคนเดิมที ได้ไล่นางไปนั� น
จะรั บนางหลั งจากที นางเป็ น
มลทินแล้วกลับมาเป็นภรรยาอีก
ไม่ได้ เพราะเป็นสิ งที น่าสะอิด
สะเอียนต่อพระพักตร์พระเย-
โฮวาห์ ท่านทั�งหลายอย่ากระทาํ
ให้แผ่นดินซึ งพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้
เป็นมรดกนั�นมีบาป
กฎต่างๆเรื�องชีวิตประจําวนั

การเป็นเพื�อนบา้นที�ดี
และการช่วยเหลือคนอื�น

5เมื อชายคนใดมีภรรยาใหม่ๆ
อย่าให้ผู้นั�นต้องไปทัพ หรือทาํ
ราชการอย่างใด ให้เขาอยู่บ้านปี
หนึ งเพื อเขาจะให้ภรรยาซึ งเขา
ได้มานั�นมีความสุข
6อย่าให้ผู้ ใดยึดโม่ หรือหิน
โม่ ลู กปฏิญาณไว้ เป็ นประกั น
เพราะสิ งที ยึดเป็นประกันนั�นเขา
ใช้เลี� ยงชีพของเขา
7 ถ้ าชายคนใดถูกเขาจับได้ ว่า
ได้ ลั กพี น้ องคนอิ สราเอลคน
หนึ งคนใดไปใช้เป็นทาส หรือ
ขายเสีย ขโมยคนนั� นจะต้องมี
โทษถึงตาย ดังนี� แหละท่านจะ
กาํจัดความชั วเสียจากท่ามกลาง

พระราชบัญญัติ MN, MJ

(MN) กดว NU:M (MV) มธ IM:I; มก M:MN; ลก L:I
(I) มธ V:NI; IR:T; มก IU:J (J) ยรม N:I
(V) พบญ MU:T; สภษ V:IP (T) อพย MI:IL; พบญ IR:IR
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ท่าน
8ท่านทั� งหลายจงระวังเรื องโรค
เรื� อน จงระวังที จะกระทาํตามคาํ
ชี� แจงของปุโรหิตคนเลวี ดังที 
ข้าพเจ้าได้บัญชาเขาไว้ ท่านจง
ระวังที จะทาํตามอย่างนั�น
9จงระลึกถึ งเรื องที พระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่านกระทาํแก่
มิเรียมตามทาง เมื อท่านทั� ง
หลายออกจากอียิปต์แล้ว
10 เมื อท่านทั� งหลายให้พี น้อง
ขอยืมสิ งใด อย่าเข้าไปในเรือน
ของเขาและเอาสิ งที เขาใช้ เป็น
ประกัน
11 ท่านจงยืนอยู่ภายนอก และ
คนที ยื มนั� นจะนาํของประกั น
ออกมาให้ท่านเอง
12 ถ้าเขาเป็นคนยากจน อย่า
เอาของประกันนั�นเก็บไว้จนข้าม
คืน
13 เมื อดวงอาทิตย์ตกท่ านจง
เอาของประกันนั� นมาคืนให้เขา
เพื อเขาจะมี ของคลุ มตั วเมื อ
เวลานอน และอวยพรแก่ท่าน นี 
จะเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน
เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน
14 ท่านอย่าข่มขี ลูกจ้างที เป็น
คนยากจนและขัดสน ไม่ว่าเขา
จะเป็นพี น้องของท่าน หรือคน
ต่ างด้ าวอยู่ ในแผ่นดินภายใน
ประตูเมืองของท่าน

15 ท่านจงจ่ายเงินค่าจ้างวันนั� น
ให้แก่เขา ก่อนดวงอาทิตย์ตก
เพราะเขาเป็นคนยากจน และมี
ใจจดจ่ออยู่ที ค่าจ้างนั� น ด้วย
เกรงว่าเขาจะกล่าวหาท่ านต่อ
พระเยโฮวาห์ และจะเป็นความ
บาปแก่ท่าน
16 อย่าให้ บิดาต้องรับโทษถึ ง
ตายแทนบุตรของตน หรือให้
บุตรต้องรับโทษถึงตายแทนบิดา
ของตน ให้ทุกคนรับโทษถึงตาย
เนื องด้วยบาปของคนนั�นเอง
17 ท่ านทั� งหลายอย่ าให้ เสี ย
ความยุติธรรมซึ งควรได้แก่คน
ต่างด้าว หรือควรได้แก่ลูกกาํ-
พร้าพ่อ และอย่ารับเสื� อผ้าของ
แม่ม่ายไว้เป็นประกัน
18 แต่ท่านพึงจาํไว้ว่า ท่านเคย
เป็นทาสอยู่ในอียิปต์ และพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านไถ่ท่าน
ออกจากที นั น เพราะฉะนั� น
ข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านให้กระทาํ
เช่นนี�
19 เมื อท่านเกี ยวข้าวในนาของ
ท่าน และลืมฟ่อนข้าวไว้ในนา
ฟ่อนหนึ ง อย่ากลับไปเอามาเลย
ให้เป็นของคนต่างด้าว ลูกกาํ-
พร้ าพ่ อและแม่ ม่ ายเพื อพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะอวย
พระพรแก่กิจการทั� งหลายแห่ง
มือของท่าน
20 เมื อท่านฟาดต้นมะกอกเทศ

พระราชบัญญัติ MJ

(P) ลนต IN:M; IJ:M (R) กดว IM:IU; ลก IT:NM; I คร IU:L (IU) มธ V:JM
(IN) อพย MM:ML; พบญ L:MV (IJ) ลนต IR:IN; พบญ IV:T-IP (IV) อพย MM:MN
(IL) M พกษ IJ:L (IT) อพย MM:ML (IP) พบญ MJ:MM (IR) ลนต IR:R-IU
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ท่านอย่าเก็บที กิ งเดิมซํ�าครั� งที 
สอง ให้เหลือไว้สาํหรับคนต่าง
ด้าว  ลูกกาํพร้าพ่อและแม่ม่าย
21 เมื อท่านเก็บผลองุ่นจากสวน
องุ่ นของท่าน ท่านอย่าไปเก็บ
เล็มอีก จงเหลือไว้สาํหรับคน
ต่างด้าว ทั� งลูกกาํพร้าพ่อและ
แม่ม่าย
22 ท่านจงจาํไว้ว่า ท่านเคยเป็น
ทาสอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ เพราะ
ฉะนั� นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านให้
กระทาํเช่นนี� "

กฎต่างๆเรื�อง
ความสมัพนัธก์บัคนอื�น

25
"ถ้ าสองคนเป็นความ
กันถึงโรงศาล เมื อพวก

ผู้ พิพากษาพิจารณาความของ
เขาทั� งสองแล้ว และประกาศ
ความบริสุทธิY ของฝ่ายถูก และ
กล่าวโทษฝ่ายผิด
2ถ้าผู้ ผิดสมควรถูกโบยก็ให้ ผู้
พิพากษาให้เขานอนลง แล้วกาํ-
หนดให้ โบยต่ อหน้ ามากน้ อย
ตามความผิดของผู้นั�น
3ให้โบยเขาสี สิบทีกไ็ด้ แต่อย่า
ให้เกินนั�นไปเลย เกรงว่าถ้าโบย
เขาเกินนั� น พี น้องของท่านก็
เป็นที ดูถูกของท่าน
4อย่าเอาตะกร้ าครอบปากวัว
เมื อมันกาํลังนวดข้าวอยู่
5 ถ้าพี น้องอยู่ด้วยกัน และคน
หนึ งตายเสียหามีบุตรไม่ ภรรยา

ของผู้ ที ตายนั� นจะออกไปเป็น
ภรรยาของคนนอกไม่ได้ ให้พี 
น้องของสามีนางเข้าไปหานาง
และรับหญิงนั� นมาเป็นภรรยา
และทาํหน้าที ของสามีแก่นาง
6บุตรหัวปีที เกิดมากับหญิงคน
นั� นให้สืบชื อพี น้องคนที ตายไป
นั�น เพื อชื อของเขาจะมิได้ลบไป
จากอิสราเอล
7 ถ้ าชายคนนั� นไม่ประสงค์จะ
รับภรรยาของพี น้องของเขา ก็
ให้ภรรยาของพี น้องของเขาไป
หาพวกผู้ใหญ่ที ประตูเมืองและ
กล่าวว่า `พี น้องของสามีดิฉัน
ไม่ยอมสืบชื อของพี น้องของเขา
ในอิสราเอล เขาไม่ยอมรับหน้า
ที ของสามีของดิฉัน'
8แล้วพวกผู้ ใหญ่ของเมืองนั� น
จะเรียกชายคนนั� นมาพูดกับเขา
ถ้าเขายังยืนยัน โดยกล่าวว่า
`ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับนาง'
9แล้วนางนั� นจะเข้าไปใกล้ชาย
คนนั�นต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ดึงเอา
รองเท้ าของชายคนนั� นออกมา
ข้างหนึ ง และถ่มนํ�าลายรดหน้า
ชายนั�นแล้วกล่าวว่า `ต้องกระ-
ทาํเช่นนี� กับผู้ชายที ไม่ยอมสร้าง
ครอบครัวของพี น้องของตน'
10 ในอิสราเอลเขาจะเรียกชื อ
ครอบครัวนี� ว่า `วงศ์วานที รอง
เท้าถูกดึงออก'
11 ถ้าชายสองคนวิวาททุบตีกัน

พระราชบัญญัติ MJ, MV

(I) พบญ IT:P-IN; IR:IT (M) สภษ IR:MR; มธ IU:IT (N) โยบ IP:N; M คร II:MJ
(J) สภษ IM:IU; I คร R:R (V) มธ MM:MJ; มก IM:IR (L) ปฐก NP:R; นรธ J:V, IU
(T) นรธ J:I-M (P) นรธ J:L (R) นรธ J:T-P
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และภรรยาของชายคนหนึ งเข้า
มาใกล้จะช่วยสามีของตนให้พ้น
จากมือของผู้ที ตี และนางยื นมือ
ออกเค้นของลั บของผู้ ชายคน
นั�น
12 ท่านจงตัดมือของนางทิ� งเสีย
อย่ าให้ตาของท่ านสงสารนาง
เลย
13 ท่านอย่ามีลูกตุ้ มสาํหรับตา
ชั งต่างกันไว้ในถุง อันหนึ งหนัก
อันหนึ งเบา
14 ในเรือนของท่ านอย่ าให้มี
เครื องตวงหลายชนิด ใหญ่อัน
หนึ งเลก็อันหนึ ง
15 ท่านจงมีลูกตุ้ มอันสมบูรณ์
และเที ยงตรงและมีถั งตวงอัน
สมบูรณ์และเที ยงตรง เพื อว่าวัน
คืนของท่ านจะยืนนานในแผ่น
ดินซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านประทานแก่ท่าน
16 เพราะว่าทุกคนที กระทาํสิ ง
เหล่านั�น และทุกคนที กระทาํสิ ง
ต่างๆอย่างไม่ชอบธรรมกเ็ป็นผู้
ที น่ าสะอิดสะเอียนต่อพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน

การทําลายคนอามาเลข
17 จงระลึกถึงการที คนอามา-
เลขกระทาํแก่ท่านทั� งหลายตาม
ทางที ท่านออกจากอียิปต์
18 เขาได้ออกมาพบท่ านตาม
ทาง และโจมตีพวกที อยู่รั� งท้าย
คือบรรดาคนที อ่อนกาํลังที อยู่

รั� งท้าย เมื อท่านอ่อนเพลียเมื อย
ล้า เขามิได้ยาํเกรงพระเจ้า
19 เพราะฉะนั�น เมื อพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่านประทานให้
ท่านหยุดพักจากบรรดาศัตรูที 
อยู่รอบข้างแล้ว ในแผ่นดินที 
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ประทานแก่ท่ านเป็นมรดกให้
เป็นกรรมสิทธิYนั�น ท่านทั�งหลาย
จงทาํลายล้ างคนอามาเลขเสีย
จากความทรงจาํภายใต้ฟ้า ท่าน
ทั�งหลายอย่าลืมเสีย"

การถวายผลรุ่นแรก

26
"เมื อท่านทั� งหลายเข้า
ไปในแผ่นดินซึ งพระ

เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประ-
ทานแก่ท่านเป็นมรดก และท่าน
เข้ายึดเป็นกรรมสิทธิY  และอาศัย
อยู่ในแผ่นดินนั�นแล้ว
2ท่านจงเอาผลแรกทั� งหมดจาก
ดิน ซึ งท่านเกี ยวเก็บมาจาก
แผ่นดินของท่าน ซึ งพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่
ท่าน จงนาํผลนั�นใส่กระจาด นาํ
ไปยังที ซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านจะทรงเลือกไว้ เพื อให้
พระนามของพระองค์ประทับที 
นั น
3ท่านจงไปหาปุโรหิตผู้ ประจาํ
เวรอยู่ในเวลานั�น และกล่าวแก่
เขาว่า `ข้าพเจ้ายอมรับในวันนี�
แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ

พระราชบัญญัติ MV, ML

(IM) พบญ T:M (IN) ลนต IR:NV-NT (IV) อพย MU:IM (IL) สภษ II:I; I ธส J:L
(IT) อพย IT:P-IL; I ซมอ IV:I-N (IP) สดด NL:I; สภษ IL:L; รม N:IP
(IR) อพย IT:IJ; I ซมอ IV:N (M) อพย MM:MR; MN:IL, IR; กดว IP:IN
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ท่านว่า ข้าพเจ้าได้เข้ามาใน
แผ่นดิน ซึ งพระเยโฮวาห์ทรง
ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่า จะ
ประทานแก่เราทั�งหลาย'
4แล้วปุโรหิตจะรับกระจาดไป
จากมือของท่าน และวางไว้ที 
หน้าแท่นบูชาแห่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน
5และท่านจงตอบสนองต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านว่า `บิดาของข้าพระองค์
เป็นชาวซี เรียที กาํลังพินาศอยู่
ท่านลงไปในอียิปต์และอาศัยอยู่
ที นั นมีแต่จาํนวนน้อย ที นั นท่าน
ก็กลายเป็นประชาชาติหนึ งใหญ่
โตแขง็แรงและมีพลเมืองมาก
6และชาวอียิปต์ทาํแก่เราอย่าง
เลวทราม และข่มใจเรา และทาํ
ให้เราทาํงานหนัก
7 แล้ วเมื อเราร้ องทู ลต่อพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ
ของเรา พระเยโฮวาห์ทรงสดับ
เสียงของเรา ทอดพระเนตร
ความทุกข์ใจของเรา การลาํบาก
ของเรา การถูกบีบคั�นของเรา
8และพระเยโฮวาห์ทรงนาํ เรา
ทั� งหลายออกจากอี ยิ ปต์ ด้ วย
พระหัตถ์อันทรงฤทธิY และด้วย
พระกรที เหยียดออก ด้วยความ
น่ากลัวยิ ง ด้วยหมายสาํคัญและ
การมหัศจรรย์ต่างๆ
9พระองค์ทรงนาํเรามาที นี และ

ประทานแผ่นดินนี� แก่เรา เป็น
แผ่นดินที มีนํ�านมและนํ�าผึ� งไหล
บริบูรณ์
10 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์เจ้าข้า
ดูเถิด บัดนี� ข้าพระองค์นาํผลรุ่น
แรกมาจากแผ่นดินนั�น ซึ งพระ
องค์ ประทานแก่ ข้ าพระองค์ '
และท่ านจงวางสิ งของนั� นต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน และกราบนมัสการต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน
11 ท่านจงปีติ ร่ าเริงด้วยของดี
ทุกสิ งซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านประทานแก่ท่าน แก่
ครอบครัวของท่าน แก่ตัวท่าน
เอง และคนเลวี และคนต่างด้าว
ที อาศัยอยู่ในหมู่พวกท่าน
12 เมื อท่านถวายสิบชักหนึ งทั� ง
หลายจากผลไม้ ของท่ านเสร็จ
แล้วในปีที สามอันเป็นปีสิบชัก
หนึ ง คือให้สิบชักหนึ งนั�นแก่คน
เลวีและคนต่างด้าว ลูกกาํพร้า
พ่อและแม่ม่าย เพื อเขาจะได้
รับประทานให้อิ มหนาํภายใน
ประตูเมืองของท่าน
13 แล้วท่านจงทูลต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า
`ข้าพระองค์ยกส่วนศักดิY สิทธิY
ออกจากบ้ านของข้ าพระองค์
แล้ว และยิ งกว่านั� นข้าพระองค์
ได้ให้แก่คนเลวีและคนต่างด้าว

พระราชบัญญัติ ML

(V) ปฐก IN:I-M; MV:MU (L) อพย I:P-II, IJ (T) อพย M:MN-MV; N:R; J:NI
(P) อพย IM:NT, VI; IN:N, IJ (R) อพย N:P, IT (II) พบญ IM:T; IL:II; ปญจ N:IM
(IM) ลนต MT:NU; กดว IP:MJ (IN) สดด IIR:IJI, IVN
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ลูกกาํพร้าพ่อและแม่ม่าย ตาม
พระบัญญัติ ซึ งพระองค์ทรง
บัญชาไว้แก่ข้าพระองค์ทุกประ-
การ ข้าพระองค์มิได้ละเมิดพระ
บัญญัติของพระองค์ในข้อใดเลย
และข้าพระองค์มิได้ลืมเลย
14 ข้าพระองค์มิได้รับประทาน
สิบชักหนึ งเมื อข้ าพระองค์ ไว้
ทุกข์หรือยกส่วนใดออกไปเมื อ
ข้าพระองค์เป็นมลทิน หรืออุทิศ
ส่วนใดเพื อผู้ตาย แต่ข้าพระ
องค์ได้เชื อฟังพระสุรเสียงของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระ
องค์ ข้าพระองค์ได้กระทาํตาม
ทุกสิ งที พระองค์ทรงบัญชาไว้
15 ขอพระองค์ทอดพระเนตร
จากสถานประทับบริสุทธิY ของ
พระองค์คือจากสวรรค์ และขอ
ทรงอาํนวยพระพรแก่อิสราเอล
ประชาชนของพระองค์ และแก่
ที ดิ นซึ งพระองค์ ประทานแก่
ข้าพระองค์ทั� งหลาย ดังที พระ
องค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพ-
บุรุษของข้าพระองค์ เป็นแผ่น
ดินที มีนํ�านมและนํ�าผึ� งไหลบริ-
บูรณ์'
16 วันนี�  พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทรงบัญชาท่าน ให้
กระทาํตามกฎเกณฑ์และคาํตัด
สินเหล่านี�  ฉะนั�นท่านจงระวังที 
จะกระทาํตามด้วยสุดจิตสุดใจ
ของท่าน

17 ในวันนี� ท่านได้ยอมรับแล้ว
ว่า พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้า
ของท่าน และท่านจะดาํเนินตาม
พระมรรคาของพระองค์ และ
รักษากฎเกณฑ์ พระบัญญัติและ
คาํตัดสินของพระองค์ และจะ
เชื อฟังพระสุรเสียงของพระองค์
18 และในวันนี� พระเยโฮวาห์
ทรงรับว่า ท่านทั� งหลายเป็นชน
ชาติในกรรมสิทธิY ของพระองค์
ดังที พระองค์ทรงสัญญาไว้กับ
ท่าน และว่าท่านจะรักษาพระ
บัญญัติทั�งสิ� นของพระองค์
19 และว่า พระองค์จะทรงตั� ง
ท่ านให้สู งเหนือบรรดาประชา
ชาติซึ งพระองค์ได้ทรงสร้าง ใน
เรื องสรรเสริญ ชื อเสียงและ
เกียรติยศ และว่าท่านจะเป็น
ชนชาติที บริสุทธิY แด่พระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่าน ดังที พระ
องค์ตรัสแล้ว"

จงจารึกพระราชบญัญติั
บนศิลากอ้นใหญ่และ
ตั% งไวบ้นภูเขาเอบาล

27
โมเสสและพวกผู้ ใหญ่
ของคนอิ สราเอลไ ด้

บัญชาประชาชนว่า "จงรักษา
พระบัญญัติทั� งสิ� นซึ งข้ าพเจ้า
บัญชาท่านทั�งหลายในวันนี�
2 ในวันที ท่ านทั� งหลายจะข้าม
แม่นํ�าจอร์แดนเข้าสู่ แผ่นดินซึ ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน

พระราชบัญญัติ ML, MT

(IJ) ลนต T:MU; ยรม IL:T (IV) สดด PU:IJ (IT) อพย MU:IR; พบญ IV:V
(IP) อพย L:T; IR:V; พบญ T:L; IJ:M; MP:R; ทต M:IJ; I ปต M:R
(IR) อพย IR:L; พบญ J:T-P; T:L; MP:I, R; อสย LM:IM (M) ยชว J:I; P:NM
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ประทานแก่ท่าน ท่านจงตั� งศิลา
ก้อนใหญ่ๆขึ� น เอาปูนโบกเสีย
3แล้วท่านจงจารึกบรรดาถ้อย
คาํของพระราชบัญญัตินี� ไว้บน
นั� น เมื อท่านข้ามไปเพื อเข้า
แผ่นดินซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านประทานแก่ท่าน เป็น
แผ่นดินซึ งมีนํ�า นมและนํ�า ผึ� ง
ไหลบริบูรณ์ ดังที พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่าน
ได้ทรงสัญญาไว้กับท่าน
4ฉะนั� น เมื อท่านข้ามแม่นํ�า
จอร์แดนไปแล้ว บนภูเขาเอบาล
ท่านจงตั� งศิลาเหล่านี� ตามเรื องที 
ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี�  แล้ว
จงโบกเสียด้วยปูน
5และท่านจงสร้างแท่นบูชาแด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที 
นั น เป็นแท่นศิลา อย่าใช้เครื อง
มือเหลก็สกัดศิลานั�น
6ท่านจงสร้างแท่นบูชาแด่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่ านด้วย
ศิลาที ไม่ต้องตกแต่ง และท่าน
จงถวายเครื องเผาบูชาบนแท่น
นั� นแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน
7และท่านจงถวายสันติบูชาและ
รับประทานเสียที นั น และท่าน
จงปีติ ร่าเริงต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
8และท่ านจงจารึกบรรดาถ้อย
คาํของพระราชบัญญัตินี� บนศิลา

นั�นอย่างชัดเจน"
การกล่าวถึงพระพรและ
คําสาปแช่งต่างๆบน

ภูเขาเกริซิมและภูเขาเอบาล
9 โมเสสและปุโรหิตคนเลวี ได้
กล่าวแก่คนอิสราเอลทั� งหลายว่า
"โอ อิสราเอล จงเงียบและสดับ
ตรับฟัง วันนี� ท่านทั� งหลายได้
เป็นประชาชนของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน
10 เพราะฉะนั�น ท่านจงเชื อฟัง
พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน คือรักษาพระ
บัญญัติ และกฎเกณฑ์ ของพระ
องค์ ซึ งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ใน
วันนี� "
11 ในวันเดียวกันนั� นโมเสสได้
กาํชับประชาชนว่า
12 "เมื อท่ านทั� งหลายยกข้ าม
แม่นํ�าจอร์แดนนั� นแล้ว ให้คน
ต่อไปนี� ยืนบนภูเขาเกริซิมกล่าว
คาํอวยพรแก่ประชาชน คือ
สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์
โยเซฟและเบนยามิน
13 และให้คนต่อไปนี� ยืนแช่งอยู่
บนภูเขาเอบาล คือรูเบน กาด
อาเชอร์ เศบูลุน ดานและนัฟ-
ทาลี
14 และให้คนเลวีกล่าวประกาศ
แก่คนอิสราเอลทั�งปวงด้วยเสียง
ดังว่า
15 `ผู้ที กระทาํรูปเคารพเป็นรูป

พระราชบัญญัติ MT

(J) พบญ II:MR (V) อพย MU:MV (T) พบญ ML:II (P) ยชว P:NM
(R) พบญ ML:IP (IM) ยชว P:NN (IN) พบญ II:MR
(IJ) พบญ NN:IU (IV) อพย MU:J, MN; NJ:IT; ยรม II:V
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สลักหรือรูปหล่อ ซึ งเป็นสิ งที น่า
สะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์
เป็นสิ งที ทาํด้วยฝีมือช่าง และ
ตั� งไว้ในที ลับก็ให้ผู้ นั� นถูกสาป
แช่ง' ให้ประชาชนทั� งปวงตอบ
และกล่าวว่า `เอเมน'
16 `ผู้ ใดหมิ นประมาทบิดาของ
ตนหรือมารดาของตน ให้ผู้นั� น
ถูกสาปแช่ง' ให้ประชาชนทั� ง
ปวงกล่าวว่า `เอเมน'
17 `ผู้ ใดที ยั กย้ ายเสาเขตของ
เพื อนบ้าน ให้ผู้นั� นถูกสาป
แช่ง' ให้ประชาชนทั� งปวงกล่าว
ว่า `เอเมน'
18 `ผู้ ใดทาํให้ คนตาบอดหลง
ทาง ให้ผู้นั� นถูกสาปแช่ง' ให้
ประชาชนทั� งปวงกล่าวว่า `เอ-
เมน'
19 `ผู้ ใดทาํ ให้ เสี ยความยุ ติ
ธรรมอันควรได้แก่คนต่างด้าว
ลูกกาํพร้าพ่อและแม่ม่าย ให้
ผู้นั� นถูกสาปแช่ง' ให้ประชา
ชนทั�งปวงกล่าวว่า `เอเมน'
20 `ผู้ใดสมสู่กับภรรยาของบิดา
ตน เพราะเขาได้เปิดผ้าของนาง
ผู้ เป็นของบิดา ให้ผู้นั� นถูก
สาปแช่ง' ให้ประชาชนทั� งปวง
กล่าวว่า `เอเมน'
21 `ผู้ ใดสมสู่ กับสัตว์ เดียรัจ-
ฉานชนิดใดๆกต็าม ให้ผู้นั�นถูก
สาปแช่ง' ให้ประชาชนทั� งปวง
กล่าวว่า `เอเมน'

22 `ผู้ ใดที สมสู่ กั บพี สาวหรือ
น้องสาว จะเป็นบุตรสาวของ
บิดา หรือบุตรสาวของมารดา
ของตนก็ตาม ให้ผู้นั� นถูกสาป
แช่ง' ให้ประชาชนทั� งปวงกล่าว
ว่า `เอเมน'
23 `ผู้ ใดสมสู่ กับแม่ยายของตน
ให้ผู้นั� นถูกสาปแช่ง' ให้ประ-
ชาชนทั�งปวงกล่าวว่า `เอเมน'
24 `ผู้ ใดฆ่าเพื อนบ้ านของตน
อย่างลับๆ ให้ผู้นั� นถูกสาป
แช่ง'  ให้ประชาชนทั�งปวงกล่าว
ว่า `เอเมน'
25 `ผู้ ใดรับสินบนให้ฆ่าบุคคล
ที มิได้กระทาํผิด ให้ผู้นั� น
ถูกสาปแช่ง' ให้ประชาชนทั� ง
ปวงกล่าวว่า `เอเมน'
26 `ผู้ ใดไม่ดาํรงบรรดาถ้อยคาํ
แห่งพระราชบัญญัตินี� โดยการ
กระทาํตาม ให้ผู้นั� นถูกสาป
แช่ง'  ให้ประชาชนทั�งปวงกล่าว
ว่า `เอเมน'"

คนที�เชื�อฟังพระเจ้า
จะไดร้บัพระพรยิ�งใหญ่

28
"ต่อมาถ้าท่านทั� งหลาย
เชื อฟังพระสุรเสียงของ

พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
และระวังที จะกระทาํตามบรรดา
พระบั ญญั ติ ของพระองค์ ซึ ง
ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี�  พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรง
ตั� งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประ-

พระราชบัญญัติ MT, MP

(IL) อสค MM:T (IT) พบญ IR:IJ (IP) ลนต IR:IJ (IR) อพย MM:MI-MM; MN:R
(MU) พบญ MM:NU (MI) ลนต IP:MN (MM) ลนต IP:R (MN) ลนต IP:IT
(MJ) อพย MU:IN (MV) อพย MN:T (ML) กท N:IU (I) อพย IV:ML; พบญ ML:IR
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ชาชาติทั�งหลายทั วโลก
2บรรดาพระพรเหล่านี� จะตาม
มาทันท่าน ถ้าท่านทั�งหลายเชื อ
ฟังพระสุ รเสียงของพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่าน
3ท่านทั� งหลายจะรับพระพรใน
เมือง ท่านทั�งหลายจะรับพระพร
ในทุ่งนา
4ผลแห่งตัวของท่าน ผลแห่ง
พื� นดินของท่านและผลแห่งสัตว์
ของท่านจะรับพระพร คือฝูงวัว
ของท่านที เพิ มขึ� น ฝูงแกะของ
ท่านที เพิ มลูกขึ� น
5กระจาดของท่าน และรางนวด
แป้งของท่านจะรับพระพร
6ท่านจะรับพระพรเมื อท่านเข้า
มา และท่านจะรับพระพรเมื อ
ท่านออกไป
7พระเยโฮวาห์จะทรงกระทาํให้
ศัตรู ผู้ ลุกขึ� นต่อสู้ ท่านพ่ายแพ้
ต่อหน้าท่าน เขาจะออกมาต่อสู้
ท่านทางหนึ ง และหนีให้พ้น
หน้าท่านเจด็ทาง
8พระเยโฮวาห์จะทรงบัญชาพระ
พรให้แก่ฉางของท่าน และ
บรรดากิจการที มือท่านกระทาํ
และพระองค์จะทรงอาํนวยพระ
พรแก่ท่านในแผ่นดินซึ งพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของท่านประทาน
แก่ท่าน
9พระเยโฮวาห์จะทรงตั� งท่านให้
เป็นชนชาติบริสุทธิY แด่พระองค์

ดั งที พระองค์ทรงปฏิญาณแก่
ท่านแล้ว ถ้าท่านรักษาพระบัญ-
ญัติ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ของท่าน และดาํเนินในพระ
มรรคาของพระองค์
10 และชนชาติทั� งหลายในโลก
จะเห็นว่าเขาเรียกท่านตามพระ
นามพระเยโฮวาห์ และเขาทั� ง
หลายจะเกรงกลัวท่าน
11 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทาํ
ให้ท่านทั� งหลายอุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยผลแห่งตัวของท่าน ผลของ
ฝูงสัตว์ของท่าน และผลแห่งพื� น
ดินของท่าน ในแผ่นดินซึ งพระ
เยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่บรรพ-
บุรุษว่าจะให้ท่าน
12 พระเยโฮวาห์จะทรงเปิดคลัง
ฟ้าอันดีของพระองค์ ประทาน
ฝนแก่แผ่นดินของท่านตามฤดู
กาล และทรงอาํนวยพระพรแก่
กิจการนํ�ามือของท่าน และท่าน
จะให้ ประชาชาติหลายประชา
ชาติขอยืม แต่ท่านจะไม่ขอยืม
เขา
13 ถ้าท่านเชื อฟังพระบัญญัติ
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของ
ท่าน ซึ งข้าพเจ้าบัญชาท่านใน
วันนี�  และระวังที จะกระทาํตาม
พระเยโฮวาห์จะทรงกระทาํให้
ท่านเป็นหัว ไม่ใช่เป็นหาง กระ-
ทาํให้สูงขึ� นทางเดียว มิใช่ให้
ตํ าลง

พระราชบัญญัติ MP

(M) ศคย I:L (N) ปฐก NR:V (J) ปฐก MM:IT (L) สดด IMI:P (T) ลนต ML:T-P
(P) ลนต MV:MI; พบญ IV:IU (R) อพย IR:V-L (IU) กดว L:MT; พบญ II:MV
(II) พบญ NU:R (IM) ลนต ML:J; พบญ II:IJ; IJ:MR (IN) อสย R:IJ-IV
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14 และท่านจะไม่หันเหไปจาก
ถ้อยคาํซึ งข้าพเจ้าบัญชาท่านใน
วันนี�  โดยหันไปทางขวามือหรือ
ทางซ้าย ไปติดตามปรนนิบัติ
พระอื น
ชนชาติที�ไม่เชื�อฟังพระเจ้าจะ
ถูกสาปแช่งและภยัพิบติัต่างๆ
15 แต่ ต่อมาถ้าท่านไม่ เชื อฟัง
พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน และไม่ระวังที 
จะกระทาํตามพระบัญญัติและ
กฎเกณฑ์ทั�งสิ� นของพระองค์ ซึ ง
ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี�  แล้ว
บรรดาคาํสาปแช่งเหล่านี� จะตาม
มาทันท่าน
16 ท่ านทั� งหลายจะรับคาํสาป
แช่งในเมือง ท่านทั�งหลายจะรับ
คาํสาปแช่งในทุ่งนา
17 กระจาดของท่ านและราง
นวดแป้งของท่านจะรับคาํสาป
แช่ง
18 ผลแห่งตัวของท่าน ผลแห่ง
พื� นดินของท่าน ฝูงวัวของท่านที 
เพิ มขึ� น ฝูงแกะของท่านที เพิ ม
จะรับคาํสาปแช่ง
19 ท่ านจะรับคาํสาปแช่ งเมื อ
ท่านเข้ามา และท่านจะรับคาํ
สาปแช่งเมื อท่านออกไป
20 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาล
ให้คาํสาปแช่ง ความวุ่นวาย และ
การตาํหนิมีขึ� นแก่บรรดากิจการ
ที มือท่ านกระทาํจนท่ านจะถูก

ทาํลายและพินาศอย่างรวดเร็ว
เนื องด้ วยความชั วซึ งท่ านได้
กระทาํเพราะท่านได้ทอดทิ� งเรา
เสีย
21 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาล
ให้โรคร้ายติดพันท่าน จนพระ
องค์จะทรงเผาผลาญท่านให้สิ� น
เสียจากแผ่นดิน ซึ งท่านเข้าไป
ยึดครองนั�น
22 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี ยนตี
ท่านด้วยความซูบผอม และด้วย
ความไข้ ความอักเสบ ความ
ร้อนอย่างรุนแรง ด้วยดาบ ด้วย
พายุร้อนกล้า ด้วยราขึ� น และสิ ง
เหล่านี� จะติดตามท่านไปจนท่าน
พินาศ
23 และฟ้ าสวรรค์ ที อยู่ เหนื อ
ศีรษะของท่านจะเป็นทองสัม-
ฤทธิY  และแผ่นดินที อยู่ ใต้ท่าน
จะเป็นเหลก็
24 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาล
ให้ฝนในแผ่นดินของท่ านเป็น
ฝุ่ นและละออง ลงมาจากอากาศ
อยู่ เหนือท่ านทั� งหลายจนกว่า
ท่านจะถูกทาํลาย
25 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทาํ
ให้ท่านพ่ายแพ้ต่อหน้าศัตรูของ
ท่าน ท่านจะออกไปต่อสู้ เขาทาง
เดียว แต่จะหนีให้พ้นหน้าเขา
เจด็ทาง และท่านทั�งหลายจะถูก
ถอนออกไปอยู่ ตามบรรดาราช
อาณาจักรทั วโลก

พระราชบัญญัติ MP

(IJ) พบญ V:NM; ยชว I:T (IV) ลนต ML:IJ; ยชว MN:IV
(MU) พบญ MP:P; I ซมอ IJ:MU; สดด PU:IL; อสย NU:IT; LV:IJ; ศคย IJ:IN
(MM) ลนต ML:IL; อมส J:R (MN) ลนต ML:IR (MV) พบญ NM:NU
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26 ซากศพของท่านทั� งหลายจะ
เป็นอาหารของนกทั� งหลายใน
อากาศ และสาํหรับสัตว์ป่าใน
โลก และไม่มีผู้ใดขับไล่ฝูงสัตว์
เหล่านั�นไป
27 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี ยนตี
ท่านด้วยฝีอียิปต์ ด้วยริดสีดวง
ทวารขั�นรุนแรง ด้วยโรคลักปิด
ลักเปิด และด้วยโรคคัน ซึ งจะ
รักษาไม่ได้
28 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี ยนตี
ท่านด้วยโรควิกลจริต โรคตา
บอด และให้จิตใจยุ่งเหยิง
29 ท่ านจะต้องคลาํไปในเวลา
เที ยง เหมือนคนตาบอดคลาํไป
ในความมืด และท่านจะไม่มี
ความเจริญในหนทางของท่ าน
ท่านจะถูกบีบคั�นและถูกปล้นอยู่
เสมอ และจะไม่มีใครช่วยท่าน
ได้เลย
30 ท่านจะหมั� นหญิงคนหนึ งไว้
เป็นภรรยา และชายอื นจะเข้าไป
สมสู่ กับนาง ท่านจะก่อสร้าง
เรือน แต่จะไม่ได้อาศัยอยู่ใน
นั� น ท่านจะปลูกสวนองุ่ น แต่
ท่านจะไม่ได้เก็บผลองุ่ นนั� นเข้า
มา
31 คนจะฆ่าวัวของท่านต่อหน้า
ต่อตาท่าน ท่านจะมิได้รับประ-
ทานเนื� อวัวนั� น เขาจะมาแย่งชิง
ลาไปต่อหน้าต่อตาท่าน และเขา
จะไม่เอากลับคืนมาให้ท่าน ฝูง

แพะแกะของท่านจะต้องเอาไป
ให้ศัตรูของท่าน และจะไม่มีใคร
ช่วยท่านได้เลย
32 เขาจะเอาบุตรชายและบุตร
สาวของท่านไปให้แก่ประชาชาติ
อื น ส่วนตาของท่านจะมองดู
และมื ดมั วลงด้ วยความอาลั ย
อาวรณ์ตลอดเวลา อาํนาจนํ�ามือ
ของท่านก็ไม่สามารถจะป้องกัน
ได้
33 ชนชาติที ท่านไม่เคยรู้จักมา
แต่ก่อนจะมารับประทานพืชผล
แห่งแผ่นดินของท่าน และกิน
ผลงานทั� งปวงของท่าน เขาจะ
บีบคั� นและเหยียบยํ าท่านเสมอ
ไป
34 ดังนั�น ภาพที ท่านเห็นจึงจะ
กระทาํให้ท่านบ้าคลั งไป
35 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี ยนตี
ท่านด้วยฝีร้ายที หัวเข่า และที ขา
ซึ งท่ านจะรั กษาให้หายไม่ ได้
เป็นตั� งแต่ ฝ่ าเท้ าจนถึ งกระ-
หม่อมของท่าน
36 พระเยโฮวาห์จะทรงนาํท่าน
และกษัตริย์ ผู้ ที ท่านแต่งตั� งไว้
เหนือท่านนั�น ไปยังประชาชาติ
ซึ งท่าน และบรรพบุรุษของท่าน
ไม่รู้จักมาก่อน ณ ที นั�นท่านจะ
ปรนนิ บัติพระอื นที ทาํ ด้ วยไม้
และด้วยหิน
37 ท่ านจะเป็ นที น่ าตกตะลึ ง
เป็นคาํภาษิต เป็นที ครหาท่าม-

พระราชบัญญัติ MP

(ML) I ซมอ IT:MM; สดด TR:M (MT) อพย IV:ML; I ซมอ V:L
(MP) ยรม J:R (MR) โยบ V:IJ (NU) พบญ MU:L (NM) M พศด MR:R; นหม V:V
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กลางชนชาติทั�งปวงที พระเยโฮ-
วาห์ทรงนาํท่านไปนั�น
38 ท่านจะต้องเอาพืชไปหว่าน
ไว้ในนามากและเก็บผลเข้ามา
แต่น้อย เพราะตั^กแตนจะกัดกิน
เสีย
39 ท่านจะปลูกและแต่งต้นองุ่น
แต่ท่านจะไม่ได้ดื มนํ�าองุ่ นหรือ
เก็บผลเข้ามา เพราะตัวหนอน
จะกินมันเสีย
40 ท่านจะมี ต้นมะกอกเทศอยู่
ทั วอาณาเขตของท่าน แต่ท่านจะ
ไม่ ได้ นํ�า มั นมาชโลมตั วท่ าน
เพราะว่าผลมะกอกเทศของท่าน
จะร่วงหล่นเสีย
41 ท่ านจะให้ กาํ เนิ ดบุตรชาย
และบุตรสาว แต่จะไม่เป็นของ
ท่าน เพราะเขาจะตกไปเป็น
เชลย
42 ต้นไม้ทั� งหลายของท่านและ
ผลจากพื� นดินของท่านนั�น ตั^ก-
แตนจะถือกรรมสิทธิY
43 คนต่างด้าวซึ งอยู่ท่ามกลาง
ท่าน จะสูงขึ� นไปเหนือท่านทุก
ทีๆ และท่านจะตํ าลงทุกทีๆ
44 เขาจะให้ท่ านทั� งหลายยืม
ของของเขาได้ และท่านจะไม่มี
ให้เขายืม เขาจะเป็นหัว และ
ท่านจะเป็นหาง
45 ยิ งกว่ านั� นคาํ สาปแช่ งทั� ง
หมดนี� จะตามหาท่าน และตาม
ทันท่านจนกว่าท่านจะถูกทาํลาย

เพราะว่าท่านไม่เชื อฟังพระสุร-
เสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านที จะรักษาพระบัญญัติ
และกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ ง
พระองค์บัญชาท่านไว้
46 สิ งเหล่านี� จะเป็นหมายสาํ-
คัญและการมหัศจรรย์อยู่ เหนือ
ท่าน และเหนือเชื� อสายของท่าน
เป็นนิตย์
47 เพราะท่ านมิ ได้ ปรนนิ บั ติ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ด้ วยความร่ าเ ริ งและใจยิ นดี
เพราะเหตุมีสิ งสารพัดบริบูรณ์
48 เพราะฉะนั� น ท่านจึงต้อง
ปรนนิบัติศัตรูของท่าน ซึ งพระ
เยโฮวาห์จะทรงใช้มาต่อสู้ ท่าน
ด้ วยค วาม หิ วและก ระหาย
เปลือยกายและขัดสนทุกอย่าง
และพระองค์ จะทรงวางแอก
เหล็กบนคอของท่าน จนกว่า
พระองค์จะทาํลายท่านเสียสิ� น
49 พระเยโฮวาห์จะทรงนาํประ-
ชาชาติหนึ งมาต่อสู้ กับท่านจาก
ทางไกล จากที สุดปลายแผ่นดิน
โลก เรว็เหมือนนกอินทรีบินมา
เป็นประชาชาติที ท่ านไม่ รู้ จั ก
ภาษาของเขา
50 เป็นประชาชาติที มีหน้ าตา
ดุร้าย คือผู้ซึ งไม่เคารพคนแก่
และไม่โปรดปรานคนหนุ่มสาว
51 และจะรับประทานผลของฝูง
สัตว์ของท่าน และพืชผลจาก

พระราชบัญญัติ MP
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พื� นดินของท่าน จนท่านจะถูก
ทาํลาย ทั� งเขาจะไม่เหลือข้าว
นํ�าองุ่นหรือนํ�ามัน ลูกวัว หรือ
ลูกแกะอ่อนไว้ให้ท่าน จนกว่า
เขาจะกระทาํให้ท่านพินาศ
52 เขาจะล้อมท่ านไว้ทุกประตู
เมืองจนกาํแพงสูงและเข้มแข็ง
ซึ งท่านไว้วางใจนั� นพังทลายลง
ทั วแผ่นดินของท่าน คือเขาจะ
ล้อมท่ านไว้ ทุกประตู เมืองทั ว
แผ่นดินของท่านซึ งพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่
ท่าน
53 ท่ านจะต้องรับประทานผล
แห่งตัวของท่านเป็นอาหาร คือ
เนื� อบุตรชายและบุตรสาวของ
ท่าน ผู้ซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านประทานแก่ท่าน ในการ
ล้อมและในความทุกข์ลาํบากซึ ง
ศัตรู ของท่ านมาทาํให้ท่ านทั� ง
หลายทุกข์ลาํบากนั�น
54 ผู้ ชายสาํ รวยและสาํ อ าง
เหลื อเกิ นในหมู่ พวกท่ านทั� ง
หลาย ตาเขาจะชั วร้ายต่อพี 
น้องของตน ต่อภรรยาที อยู่ใน
อ้อมอกของตนและต่อลูกๆคน
สุดท้ายที เหลืออยู่กับตน
55 จนเขาจะไม่ยอมให้ ใครกิน
เนื� อลูกของตนซึ งกาํลั งกินอยู่
เพราะไม่มีอะไรเหลือให้เขาอีก
แล้ วในการล้ อมและในความ
ทุกข์ลาํบาก ซึ งศัตรูของท่านมา

ทาํให้ท่านทั� งหลายทุกข์ลาํบาก
ทุกประตูเมือง
56 ผู้ หญิ งสาํ รวยและสาํ อาง
เหลือเกินในหมู่พวกท่าน ซึ งไม่
เคยย่างเท้าลงที พื� นดิน เพราะ
เป็นคนสาํอางและสาํรวยอย่าง
นั� น ตาเขาจะชั วร้ายต่อสามีใน
อ้อมอกของเธอ และต่อบุตร
ชายและบุตรสาวของเธอ
57 ต่ อรกซึ งเพิ งออกมาจาก
หว่างขาของเธอ และต่อลูกแดง
ที เพิ งคลอด เพราะว่าเธอจะกิน
เป็นอาหารเงียบๆเพราะขัดสน
ทุกอย่าง ในการถูกล้อมและใน
ความทุกข์ลาํบาก ซึ งศัตรูของ
ท่านมาทาํให้ท่านทั� งหลายทุกข์
ลาํบากทุกประตูเมือง
58 ถ้าท่านทั� งหลายไม่ระวังที จะ
กระทาํตามถ้อยคาํทั� งสิ� นของ
พระราชบัญญัติ ซึ งเขียนไว้ ใน
หนั งสื อม้ วนนี� ที จะให้ ยาํเกรง
พระนามที ทรงสง่าราศีและที น่า
สะพรึงกลัวนี�  คือพระนามพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
59 แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงนาํ
มาสู่ ท่านและเชื� อสายของท่าน
ด้วยภัยพิบัติอย่างผิดธรรมดา
ภั ยพิ บั ติ ร้ ายแรงและช้ านาน
และความเจ็บไข้ต่างๆที ร้ายแรง
และช้านาน
60 ยิ งกว่านั� นพระองค์จะทรงนาํ
โรคทั�งหลายแห่งอียิปต์ ซึ งท่าน

พระราชบัญญัติ MP
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กลัวนั� นมาสู่ท่าน และมันจะติด
พันท่านอยู่
61 เช่ นเดี ยวกั นโรคทุ กอย่ าง
และภัยพิบัติทุกอย่าง ซึ งมิได้
ระบุไว้ในหนังสือพระราชบัญ-
ญัตินี�  พระเยโฮวาห์จะทรงนาํมา
ยังท่าน จนกว่าท่านทั� งหลายจะ
ถูกทาํลาย
62 ซึ งพวกท่านทั� งหลายมีมาก
อย่างดวงดาวในท้องฟ้านั�น ท่าน
กจ็ะเหลือแต่จาํนวนน้อย เพราะ
ว่า ท่านไม่เชื อฟังพระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของ
ท่าน

คําพยากรณถ์ึง
การกระจัดกระจายไปทั �วโลก

63 และต่อมาซึ งพระเยโฮวาห์
พอพระทัยที จะทรงกระทาํดีต่อ
ท่านและอาํนวยพระพรให้ท่าน
ทวีมากขึ� นนั�น พระเยโฮวาห์กจ็ะ
ทรงพอพระทัยที จะทรงทาํ ให้
ท่านพินาศและทาํลายท่านเสีย
เช่นเดียวกัน ท่านจะต้องถูกเดด็
ทิ� งไปเสียจากแผ่นดินซึ งท่ าน
กาํลังจะเข้าไปยึดครองนั�น
64 และพระเยโฮวาห์ จะทรง
กระทาํให้ท่านทั� งหลายกระจัด
กระจายไปท่ามกลางชนชาติทั� ง
หลาย ตั� งแต่ที สุดปลายโลกข้าง
นี� ไปถึงข้างโน้น ณ ที นั�นท่านจะ
ปรนนิบัติพระอื นๆ ซึ งท่านและ
บรรพบุรุษของท่านไม่ รู้ จักคือ

พระซึ งทาํด้วยไม้และศิลา
65 เมื อท่านอยู่ท่ามกลางประ-
ชาชาติต่างๆนั� น ท่านจะไม่พบ
ความสบายเลย ฝ่าเท้าของท่าน
จะไม่มีที หยุดพัก เพราะพระเย-
โฮวาห์จะประทานให้ท่านมีจิตใจ
ที หวาดหวั น มีตาที มืดมัวลง
และมีชีวิตที ค่อยๆวอดลง
66 และชีวิตของท่านก็จะแขวน
อยู่ข้างหน้าท่านอย่างสงสัย ท่าน
จะครั นคร้ามอยู่ทั� งกลางวันและ
กลางคืน ไม่มีความแน่ใจในชีวิต
ของท่านเลย
67 ในเวลาเช้ าท่ านจะกล่าวว่า
`ถ้าเป็นเวลาเยน็กจ็ะดี' และใน
เวลาเยน็ท่านจะกล่าวว่า `ถ้าเป็น
เวลาเช้ากจ็ะดี' เพราะความครั น
คร้ามซึ งมีอยู่ ในจิตใจท่านนั� น
และเพราะสิ งที ตาท่านจะเห็น
68 และพระเยโฮวาห์จะนาํท่าน
กลับมาทางเรือถึงอียิปต์ เป็น
การเดินทางซึ งข้าพเจ้าได้กล่าว
ว่า ท่านจะไม่พบเห็นอีกเลย ณ
ที นั นท่านจะต้องมอบตัวขายให้
ศัตรูเป็นทาสชายและทาสหญิง
แต่จะไม่มีผู้ใดซื� อท่าน"

คําเตือนใจเรื�องพนัธสญัญา
เกี�ยวกบัคานาอนั

29
ต่อไปนี� เป็นถ้อยคาํใน
พันธสัญญาซึ งพระเย-

โฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสให้กระ-
ทาํกั บคนอิสราเอลในแผ่นดิน

พระราชบัญญัติ MP, MR
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โมอับ นอกเหนือพันธสัญญาซึ ง
พระองค์ทรงกระทาํกับพวกเขา
ที โฮเรบ
2โมเสสเรียกบรรดาคนอิสรา-
เอลมาและกล่าวแก่เขาว่า "ท่าน
ทั� งหลายได้ เห็นทุกสิ งซึ งพระ
เยโฮวาห์ทรงกระทาํต่อหน้าต่อ
ตาของท่ านในแผ่นดินอี ยิ ปต์
ต่อฟาโรห์และต่อบรรดาข้าราช-
บริพารของท่าน และต่อประเทศ
ของท่านทั�งสิ� น
3 ทั� งการทดลองใหญ่ซึ งนั ยน์
ตาของท่านได้เห็น ทั�งหมายสาํ-
คั ญและการอั ศจรรย์ ยิ งใหญ่
เหล่านั�น
4แต่จนกระทั งวันนี� พระเยโฮ-
วาห์มิได้ประทานจิตใจที เข้าใจ
ตาที มองเห็นได้ และหูที ยินได้
ให้แก่ท่าน
5`เราได้นาํเจ้าอยู่ในถิ นทุรกัน-
ดารสี สิบปี เสื� อผ้าของเจ้ามิได้
ขาดวิ นไปจากเจ้า และรองเท้ามิ
ได้ขาดหลุดไปจากเท้าของเจ้า
6 เจ้าทั� งหลายมิได้ รับประทาน
ขนมปัง เจ้ามิได้ดื มนํ�าองุ่นหรือ
สุรา เพื อเจ้าจะได้รู้ว่า เราเป็น
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า'
7และเมื อท่านมาถึงที นี�  สิโหน
กษัตริย์เมืองเฮชโบน และโอก
กษัตริย์เมืองบาชาน ออกมาทาํ
สงครามกับเรา แต่เราทั�งหลายก็
ได้กระทาํให้เขาพ่ายแพ้ไป

8 เราริ บแผ่ นดิ นของเขาและ
มอบให้เป็นมรดกแก่คนรู เบน
คนกาด และคนครึ งตระกูล
มนัสเสห์
9เพราะฉะนั�นจงระวังที จะกระ-
ทาํตามถ้อยคาํแห่งพันธสัญญานี�
เพื อท่ านทั� งหลายจะจาํเริญใน
บรรดากิจการซึ งท่านกระทาํ
10 ในวันนี� ท่านทั� งหลายทุกคน
ยืนอยู่ ต่อพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่าน คือบรรดา
ผู้หัวหน้าตระกูลทั� งหลาย พวก
ผู้ใหญ่ของท่าน และเจ้าหน้าที 
ของท่าน บรรดาผู้ชายของอิส-
ราเอล
11 เด็กๆของท่าน ภรรยาของ
ท่าน และคนต่างด้าวที อยู่ ใน
ค่ายของท่าน ทั�งคนที ตัดฟืนให้
ท่าน และคนที ตักนํ�าให้ท่าน
12 เ พื อท่ านจะได้ เ ข้ ามาใน
พันธสัญญาแห่ งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน คือในพันธ-
สัญญาที ปฏิญาณไว้ ซึ งพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่ านทรง
กระทาํกับท่านในวันนี�
13 เพื อพระองค์จะทรงแต่งตั� ง
ท่ านทั� งหลายในวันนี� ให้ เป็ น
ประชาชนของพระองค์ และเพื อ
พระองค์จะเป็นพระเจ้าของท่าน
ดั งที พระองค์ทรงตรัสกับท่าน
นั�น และดังที พระองค์ทรงปฏิ-
ญาณกับบรรพบุรุษของท่าน คือ

พระราชบัญญัติ MR

(M) อพย IR:J; พบญ II:T (N) พบญ J:NJ; T:IR (J) อสย L:R-IU (V) พบญ I:N; P:M
(L) อพย IL:IM; พบญ P:N (T) กดว MI:MN-MJ, NN (P) กดว NM:NN
(R) พบญ J:L; I พกษ M:N (II) ยชว R:MI (IM) นหม IU:MR (IN) ปฐก IT:T
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กับอับราฮัม กับอิสอัคและกับ
ยาโคบ
14 ข้ าพเจ้ ามิ ได้ กระทาํ พันธ-
สั ญญากั บคาํ ปฏิ ญาณนี� กั บ
ท่านเท่านั�น
15 แต่กับผู้ ที ยืนอยู่ กับเราทั� ง
หลายในวันนี�  ต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และกับ
ผู้ที ไม่ได้อยู่ที นี กับเราในวันนี�
16 (ท่านทราบอยู่แล้วว่า เรา
อาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปต์อย่าง
ไร และเราทั�งหลายได้ผ่านท่าม-
กลางประชาชาติ ซึ งท่านทั� ง
หลายผ่านพ้นอย่างไร
17 ท่านทั� งหลายได้เห็นสิ งที น่า
สะอิดสะเอียนของเขาทั� งหลาย
แล้ว คือเห็นรูปเคารพที ทาํด้วย
ไม้ ด้วยหิน และด้วยเงินและ
ทอง ซึ งอยู่ท่ามกลางเขาทั� ง
หลาย)
18 จงระวังให้ดี เกรงว่าจะมีชาย
หรือหญิงคนใด หรือครอบครัว
ใด หรือตระกูลใด ซึ งในวันนี� จิต
ใจของเขาหันไปจากพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของเราไปปรนนิบัติ
พระของประชาชาติ เหล่ านั� น
เกรงว่า ท่ามกลางท่านจะมีราก
ซึ งเกิดเป็นดีหมีและบอระเพด็
19 และต่อมาเมื อคนนั� นได้ยิน
ถ้อยคาํแห่งคาํสาปแช่งนี�  จะนึก
อวยพรตัวเองในใจว่า `แม้ข้าจะ
เดินด้วยความดื� อดึงตามใจของ

ข้า ข้าก็จะเป็นสุข ไม่ว่าจะเอา
การเมาเหล้าซ้อนความกระหาย
นํ�า'
20 พระเยโฮวาห์จะมิได้ทรงให้
อภัยแก่คนนั�น แต่พระพิโรธของ
พระเยโฮวาห์และความหวงแหน
ของพระองค์จะพลุ่ งขึ� นต่อชาย
คนนั�น และคาํสาปแช่งทั�งสิ� นซึ ง
เขียนไว้ในหนังสือม้วนนี� จะตก
อยู่เหนือเขา และพระเยโฮวาห์
จะทรงลบชื อของเขาเสียจากใต้
ฟ้า
21 แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงแยก
เขาออกจากตระกูลคนอิสราเอล
ทั� งปวงให้ประสบหายนะตามคาํ
สาปแช่งทั� งสิ� นของพันธสัญญา
ซึ งจารึกไว้ในหนั งสือพระราช
บัญญัตินี�
22 และคนชั วอายุต่อมาคือลูก
หลานซึ งเกิ ดมาภายหลั งท่ าน
และชนต่างด้าวซึ งมาจากแผ่น
ดินที อยู่ ห่างไกล จะกล่าวเมื อ
เขาเห็นภัยพิบัติต่างๆของแผ่น
ดินนั� นและโรคภัยซึ งพระเยโฮ-
วาห์ทรงบันดาลให้เป็น
23 คือแผ่นดินทั� งหมดเป็นกาํ-
มะถันและเป็นเกลือ และถูกเผา
ไฟ ไม่มีใครปลูกหว่าน และไม่
มีอะไรงอกขึ� น เป็นที ที หญ้าไม่
งอก เป็นการที ถูกควํ าอย่างโส-
โดมและโกโมราห์ เมืองอัดมาห์
เมืองเศโบอิม ซึ งพระเยโฮวาห์

พระราชบัญญัติ MR

(IJ) ยรม NI:NI; ฮบ P:T (IV) กจ M:NR; I คร T:IJ (IP) พบญ II:IL; NM:NM
(IR) กดว IV:NR; อสย NU:I (MU) อพย NM:NN; พบญ R:IJ (MI) พบญ NU:IU
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ทรงควํ า ด้วยความกริ� วและพระ
พิโรธ
24 เออ ประชาชาติทั� งหลายจะ
กล่าวว่า `ทาํไมพระเยโฮวาห์ทรง
กระทาํเช่นนี� แก่แผ่นดินนี�  พระ
พิโรธมากมายเช่นนี� หมายความ
ว่ากระไร'
25 แล้วคนจะพูดกันว่า `เพราะ
เขาทอดทิ� งพันธสัญญาของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษ
ของเขา ซึ งพระองค์ทรงกระทาํ
ไว้กับเขาเมื อพระองค์ทรงพาเขา
ออกจากแผ่นดินอียิปต์
26 ไปปรนนิ บั ติ นมั สการพระ
อื น เป็นพระซึ งเขาไม่เคยรู้ จัก
และซึ งพระองค์มิได้ประทานแก่
เขา
27 เพราะฉะนั� น พระพิโรธของ
พระเยโฮวาห์ จึ งพลุ่ ง ขึ� นต่ อ
แผ่นดินนี�  นาํเอาบรรดาคาํสาป
แช่งซึ งจารึกไว้ในหนังสือนี� มา
ถึง
28 และพระเยโฮวาห์จึงทรงถอน
รากเขาเสี ยจากแผ่ นดิ นด้ วย
ความกริ� ว พระพิโรธและความ
เดือดดาลอันมากมาย และทิ� ง
เขาไปในอีกแผ่นดินหนึ ง ดังที 
เป็นอยู่วันนี� '
29 สิ งลี� ลับทั� งปวงเป็นของพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเราทั� ง
หลาย แต่สิ งทรงสาํแดงนั�นเป็น
ของเราทั� งหลาย และของลูก

หลานของเราเป็นนิตย์ เพื อเรา
จะกระทาํตามถ้อยคาํทั� งสิ� นของ
พระราชบัญญัตินี� "
คําพยากรณเ์รื�องการรวบรวม

คนอิสราเอลเมื�อพระเยซู
เสด็จกลบัมา

30
"ต่อมาเมื อบรรดาเหตุ
การณ์เหล่านี�  คือพระ

พรและคาํสาปแช่ งซึ งข้ าพเจ้ า
กล่าวไว้ต่อหน้าท่านมาถึงท่าน
ทั�งหลายแล้ว และท่านทั�งหลาย
ระลึกขึ� นได้ในเมื อท่านทั� งหลาย
อยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ
ซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ทรงขับไล่ท่านไปนั�น
2และท่านก็หันกลับมาหาพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ทั�งตัว
ท่านและลูกหลานของท่าน และ
เชื อฟังพระสุรเสียงของพระองค์
ในทุกสิ งทุกอย่างซึ งข้าพเจ้าได้
บัญชาท่านในวันนี� ด้วยสุดจิตสุด
ใจของท่าน
3แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านทั� งหลายจะทรงให้ท่านคืน
สู่ สภาพเดิมและทรงพระกรุณา
ต่อท่าน และจะรวบรวมพวก
ท่านทั� งหลายอีกจากชนชาติทั� ง
หลายซึ งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่ านทรงให้ท่ านทั� งหลาย
กระจายไปอยู่นั�น
4 ถ้ามีคนของท่านที ถูกขับไล่ไป
อยู่สุดท้ายปลายสวรรค์ จากที 

พระราชบัญญัติ MR, NU

(MJ) I พกษ R:P; ยรม MM:P (MT) ดนล R:II (MP) I พกษ IJ:IV; M พศด T:MU
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นั นพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ท่ านจะทรงรวบรวมท่ านให้มา
จากที นั นพระองค์จะทรงนาํท่าน
กลับ
5และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านจะนาํท่านเข้ามาในแผ่นดิน
ซึ งบรรพบุรุษของท่านยึดครอง
เพื อท่านจะได้ยึดครอง และพระ
องค์จะทรงกระทาํดีแก่ท่าน และ
ทวีมากขึ� นยิ งกว่าบรรพบุรุษของ
ท่าน
6แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านจะทรงตัดใจของท่าน และ
ใจของเชื� อสายของท่าน เพื อ
ท่านจะได้รักพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของ
ท่าน เพื อท่านทั�งหลายจะมีชีวิต
อยู่ได้
7และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านจะทรงให้คาํสาปแช่งเหล่านี�
ตกอยู่ บนข้าศึกและผู้ที เกลียด
ชังท่าน คือผู้ ข่มเหงท่านทั� ง
หลาย
8และท่ านทั� งหลายจะเชื อฟั ง
พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห์
อีก และกระทาํตามพระบัญญัติ
ทั� งสิ� นของพระองค์ ซึ งข้าพเจ้า
บัญชาท่านทั�งหลายในวันนี�
9พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
จะทรงกระทาํให้ท่านจาํเริญมั ง
คั งอย่างยิ งในบรรดากิจการที 
มือท่านกระทาํ ในผลแห่งตัว

ของท่าน และในผลแห่งฝูงสัตว์
ของท่าน และในผลแห่งพื� นดิน
ของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์จะ
ทรงปลื� มปีติที จะให้ท่านจาํเริญ
มั งคั งอีก ดังที พระองค์ทรง
ปลื� มปีติในบรรพบุรุษของท่าน
10 ถ้าท่ านเชื อฟังพระสุรเสียง
แห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน โดยรักษาพระบัญญัติและ
กฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ งจารึก
ไว้ในหนังสือของพระราชบัญ-
ญัตินี�  ถ้าท่านทั� งหลายหันกลับ
มาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน

คําตกัเตือนว่า
จงเลือกชีวิตหรือความตาย

11 เพราะว่ าพระบั ญญั ติ ซึ ง
ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี�  ไม่
ได้ปิดบังไว้จากท่าน และไม่ห่าง
เหินเกินไปด้วย
12 มิ ใช่พระบัญญัตินั� นอยู่ บน
สวรรค์แล้วท่านจะกล่าวว่า `ใคร
จะแทนเราขึ� นไปบนสวรรค์และ
นาํมาให้เรา และกระทาํให้เราได้
ฟังและประพฤติตาม'
13 มิใช่อยู่พ้นทะเล ซึ งท่านจะ
กล่าวว่า `ใครจะข้ามทะเลไป
แทนเราและนาํมาให้เรา และ
กระทาํให้เราได้ฟังและประพฤติ
ตาม'
14 แต่ ถ้อยคาํนั� นอยู่ ใกล้ท่ าน
ทั� งหลายมาก อยู่ในปากของ

พระราชบัญญัติ NU

(L) พบญ IU:IL; ยรม NM:NR; อสค II:IR (T) อสย VJ:IV-IT; ยรม NU:IL, MU
(P) ศฟย N:MU (R) พบญ MP:II, LN; ยรม NM:JI
(II) อสย JV:IR (IM) รม IU:L-P (IJ) รม IU:P
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ท่าน และอยู่ในใจของท่าน ฉะ-
นั�นท่านจึงกระทาํตามได้
15 จงดูเถิด ในวันนี� ข้าพเจ้าได้
วางชีวิตและสิ งดี ความตายและ
สิ งร้ายไว้ต่อหน้าท่าน
16 คือในการที ข้าพเจ้าได้บัญชา
ท่านในวันนี�  ให้รักพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน ให้ดาํเนินใน
พระมรรคาทั� งหลายของพระ
องค์ และให้รักษาพระบัญญัติ
และกฎเกณฑ์และคาํตัดสินของ
พระองค์ แล้วท่านจะมีชีวิตอยู่
และทวีมากขึ� น และพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่านจะอาํนวย
พระพรแก่ท่านในแผ่นดิน ซึ ง
ท่านเข้าไปยึดครองนั�น
17 แต่ ถ้ าใจของท่ านหันเหไป
และท่านมิได้ฟัง แต่ถูกลวงให้
ไปนมัสการพระอื นและปรนนิ-
บัติพระนั�น
18 ข้าพเจ้าขอประกาศแก่ท่าน
ทั� งหลายในวันนี� ว่า ท่านทั� ง
หลายจะพินาศเป็นแน่ ท่านจะ
ไม่มีชีวิตอยู่นานในแผ่นดิน ซึ ง
ท่านกาํลังจะยกข้ามแม่นํ�าจอร์-
แดนเข้าไปยึดครองนั�น
19 ข้ าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์
และโลกให้เป็นพยานต่อท่านใน
วันนี� ว่า ข้าพเจ้าตั� งชีวิตและ
ความตาย พระพรและคาํสาป
แช่งไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั�น
ท่านจงเลือกเอาข้างชีวิต เพื อ

ท่านและเชื� อสายของท่านจะได้มี
ชีวิตอยู่
20 ด้วยมีความรักต่อพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่าน เชื อฟัง
พระสุรเสียงของพระองค์ และ
ติดพันอยู่กับพระองค์ เพราะ
พระองค์ทรงเป็นชีวิตและความ
ยืนนานของท่าน เพื อท่านจะได้
อยู่ ในแผ่นดินซึ งพระเยโฮวาห์
ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่าน
คือแก่อับราฮัม แก่อิสอัค และ
แก่ยาโคบ ว่าจะประทานแก่ท่าน
เหล่านั�น"

คําปรึกษาครั% งสุดทา้ย
ของโมเสสต่อคนอิสราเอล

และโยชูวา

31
โมเสสยั งกล่ าวถ้ อยคาํ
เหล่านี� แก่คนอิสราเอล

ทุกคน
2และท่านกล่าวแก่เขาว่า "วันนี�
ข้ าพเจ้ามีอายุหนึ งร้อยยี สิบปี
แล้ว ข้าพเจ้าจะออกไปและเข้า
มาอีกไม่ไหวแล้ว พระเยโฮวาห์
ตรัสกับข้าพเจ้าว่า `เจ้าจะไม่ได้
ข้ามแม่นํ�าจอร์แดนนี� '
3พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
จะข้ามไปข้างหน้าท่านเอง พระ
องค์ จะทรงทาํลายประชาชาติ
เหล่านี� ให้พ้นหน้าท่าน เพื อว่า
ท่านจะยึดครองเขานั�น โยชูวาจะ
ข้ามไปนาํหน้าท่านทั� งหลาย ดัง
ที พระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้ว

พระราชบัญญัติ NU, NI

(IV) พบญ NU:I, IR (IP) พบญ J:ML; P:IR
(IR) พบญ J:ML; NU:IV (MU) สดด MT:I; ยน II:MV; IJ:L
(M) อพย T:T; กดว MU:IM; พบญ NJ:T; I พกษ N:T (N) กดว MT:IP, MI; พบญ R:N
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4พระเยโฮวาห์จะทรงกระทาํแก่
เขาอย่างที พระองค์ได้ทรงกระ-
ทาํแก่สิโหนและโอกกษัตริย์ของ
คนอาโมไรต์ และแก่แผ่นดิน
ของเขา ผู้ที พระองค์ทรงทาํลาย
แล้ว
5แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงมอบ
เขาไว้ต่อหน้าท่าน และท่านทั� ง
หลายจะกระทาํแก่เขาตามบัญ-
ญัติทั� งสิ� นซึ งข้าพเจ้าได้บัญชา
ท่านไว้แล้ว
6จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด
อย่ากลัวหรืออย่าครั นคร้ามเขา
เลย เพราะว่าผู้ที ไปกับท่านคือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้
ล้มเหลวหรือทอดทิ� งท่านเสีย"
7แล้วโมเสสเรียกโยชูวาเข้ามา
และกล่าวแก่ท่านท่ามกลางสาย
ตาของบรรดาคนอิ สราเอลว่ า
"จงเข้มแข็งและกล้ าหาญเถิ ด
เพราะท่านจะต้องไปกับชนชาติ
นี� เข้าไปในแผ่นดินซึ งพระเยโฮ-
วาห์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษ
ว่าจะประทานแก่เขา ท่านจง
กระทาํให้ เขาได้แผ่นดินนั� นมา
เป็นมรดก
8 ผู้ ที ไปข้างหน้าคือพระเยโฮ-
วาห์ พระองค์ทรงสถิตอยู่ ด้วย
พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้
ล้มเหลว หรือทอดทิ� งท่านเสีย
อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย"

9 โมเสสได้ เขี ยนพระราชบัญ-
ญัตินี�  และมอบให้แก่ปุโรหิต
ลูกหลานของเลวี ผู้ซึ งหามหีบ
พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์
และแก่พวกผู้ ใหญ่ทั� งปวงของ
คนอิสราเอล
10 และโมเสสบัญชาเขาว่า "เมื อ
ครบทุกๆเจ็ดปี ตามเวลากาํ-
หนดปีปลดปล่อย ณ เทศกาล
อยู่เพิง
11 เมื อคนอิสราเอลทั� งหลายมา
ประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ณ
สถานที ซึ งพระองค์จะทรงเลือก
ไว้นั� น ท่านทั� งหลายจงอ่านพระ
ราชบัญญัตินี� ให้คนอิสราเอลทั� ง
ปวงฟัง
12 จงเรียกประชาชนให้มาประ-
ชุมกัน ทั�งชาย หญิงและเดก็ ทั�ง
คนต่ างด้าวภายในประตู เมือง
ของท่าน เพื อให้เขาได้ยินและ
เรียนรู้ที จะยาํเกรงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน และให้ระวังที 
จะกระทาํตามถ้อยคาํทั� งสิ� นของ
พระราชบัญญัตินี�
13 และเพื อลูกหลานทั� งหลาย
ของเขา ผู้ ยังไม่ทราบจะได้ยิน
และเรียนรู้ที จะยาํเกรงพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน ตราบ
เท่าเวลาซึ งท่ านอยู่ ในแผ่นดิน
ซึ งท่ านกาํลั งจะยกข้ ามแม่นํ�า
จอร์แดนไปยึดครองนั�น"

พระราชบัญญัติ NI

(J) กดว MI:MJ, NN; พบญ N:MI (V) พบญ T:M; MU:IU-MU (L) พบญ I:MR; ยชว I:V
(T) กดว MT:IR; พบญ NI:MN (P) อพย IN:MI; พบญ NI:L (R) กดว J:V; พบญ IU:P
(IU) ลนต MN:NJ; พบญ IV:I-M (II) พบญ IM:V (IM) พบญ J:IU (IN) พบญ II:M
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โมเสสจะสิ% นชีวิต
โยชูวาไดร้บัพระบญัชา

บทเพลงของโมเสส
14 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า "ดูเถิด วันซึ งเจ้าต้อง
ตายก็ใกล้เข้ามาแล้ว จงเรียก
โยชูวามา และเจ้าทั� งสองจงมา
เฝ้าเราในพลับพลาแห่งชุมนุม
เพื อเราจะได้กาํชับเขา" โมเสส
และโยชูวาก็เข้าไปและเข้าเฝ้ า
พระองค์ในพลับพลาแห่งชุมนุม
15 และพระเยโฮวาห์ทรงปรา-
กฏในเสาเมฆในพลับพลาแห่ง
ชุมนุม และเสาเมฆนั� นอยู่ที 
ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม
16 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า "ดูเถิด ตัวเจ้าจวนจะ
ต้องหลับอยู่กับบรรพบุรุษของ
เจ้าแล้ว และชนชาตินี� จะลุกขึ� น
และเล่ นชู้ กั บพระของคนต่ าง
ด้าวแห่งแผ่นดินนี�  ในที ที เขาไป
อยู่ท่ามกลางนั�น เขาทั�งหลายจะ
ทอดทิ� งเราเสี ยและหักพันธ-
สัญญาซึ งเราได้กระทาํไว้กับเขา
17 แล้วในวันนั� นเราจะกริ� วต่อ
เขา และเราจะทอดทิ� งเขาเสีย
และซ่อนหน้าของเราเสียจากเขา
เขาทั� งหลายจะถูกกลืน และสิ ง
ร้ายกับความลาํบากเป็นอันมาก
จะมาถึงเขา ในวันนั� นเขาจึงจะ
กล่าวว่า `สิ งร้ายเหล่านี� ตกแก่
เรา เพราะพระเจ้าไม่ทรงสถิต

ท่ามกลางเราไม่ใช่หรือ'
18 ในวันนั�นเราจะซ่อนหน้าของ
เราเสียจากเขาเป็นแน่ ด้วยเหตุ
ความชั วทั� งหลายซึ งเขาได้กระ-
ทาํ เพราะเขาได้หันไปหาพระ
อื น
19 เพราะฉะนั�นบัดนี� เจ้าทั� งสอง
จงเขียนบทเพลงนี�  และสอนคน
อิสราเอลให้ร้องจนติดปาก เพื อ
บทเพลงนี� จะเป็นพยานของเรา
ปรักปราํคนอิสราเอล
20 เพราะว่าเมื อเราจะได้นาํเขา
เข้ามาในแผ่นดินซึ งมีนํ�านมและ
นํ�า ผึ� งไหลบริบูรณ์ ซึ งเราได้
ปฏิญาณแก่บรรพบุ รุษของเขา
และเขาได้ รับประทานอิ มหนาํ
และอ้วนพี เขาจะหันไปปรน-
นิบัติพระอื น และหมิ นประมาท
เรา และผิดพันธสัญญาของเรา
21 และต่อมา เมื อสิ งร้ายและ
ความลาํบากหลายอย่ างมาถึ ง
เขาแล้ว เพลงบทนี� จะเผชิญหน้า
เป็นพยาน เพราะว่าเพลงนี� จะ
อยู่ที ปากเชื� อสายของเขาไม่มีวัน
ลืม เพราะแม้แต่เวลานี� เองเรารู้
ถึงความมุ่งหมายที เขากาํลังจะ
ก่อขึ� นมาแล้ว ก่อนที เราจะนาํ
เขาเข้าไปในแผ่นดินซึ งเราปฏิ-
ญาณไว้นั�น"
22 โมเสสจึงได้เขียนบทเพลงนี�
ในวันเดียวกันนั� น และสอนให้
แก่ประชาชนอิสราเอล

พระราชบัญญัติ NI

(IJ) กดว MT:IN, IR; พบญ N:MP (IV) อพย NN:R (IL) อพย NM:L; NJ:IV
(IT) กดว IJ:JM; พบญ NM:MU; วนฉ M:IJ; L:IN; M พศด IV:M (IP) พบญ NI:IT
(IR) พบญ NI:MM, ML (MU) พบญ NI:IL (MI) พบญ NI:IT
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23 พระองค์ตรัสสั งโยชูวาบุตร
ชายนูนว่า "จงเข้มแข็งและกล้า
หาญเถิด เพราะเจ้าจะนาํคน
อิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินซึ งเรา
ปฏิญาณว่าจะให้แก่เขา เราจะ
อยู่กับเจ้า"

โมเสสเขียนหนงัสือจบแลว้
อิสราเอลจะประพฤติ

หลงผิดไป
24 ต่อมา เมื อโมเสสเขียนถ้อย
คาํของพระราชบัญญัตินี� ลงใน
หนังสือจนจบแล้ว
25 โมเสสก็บัญชาคนเลวีผู้หาม
หีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮ-
วาห์ว่า
26 "จงรับหนังสือพระราชบัญ-
ญัตินี� วางไว้ข้างหีบพันธสัญญา
แห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน ให้อยู่ที นั นเพื อเป็นพยาน
ปรักปราํท่าน
27 เพราะข้าพเจ้ารู้ ว่า ท่านทั� ง
หลายเป็ นคนมั กกบฏและคอ
แขง็ ดูเถิด เมื อข้าพเจ้ายังมีชีวิต
อยู่กับท่านวันนี�  ท่านก็ยังกบฏ
ต่อพระเยโฮวาห์ เมื อข้าพเจ้า
ตายแล้วจะร้ายกว่านี� สักเท่าใด
28 ท่ านจงเรียกประชุมพวกผู้
ใหญ่ของทุกตระกูล และเจ้า
หน้าที ทั� งหมด เพื อข้าพเจ้าจะ
ได้กล่าวถ้อยคาํเหล่านี� ให้เขาฟัง
และอัญเชิญสวรรค์และโลกให้
เป็นพยานปรักปราํเขา

29 เพราะข้าพเจ้าทราบว่าเมื อ
ข้าพเจ้าตายแล้ว ท่านจะประ-
พฤติตั วเสื อมทรามอย่างที สุด
และหันเหไปจากทางซึ งข้าพเจ้า
ได้บัญชาท่านไว้ ความชั วร้ายจะ
ตกแก่ท่านในวันข้างหน้า เพราะ
ว่าท่านจะกระทาํสิ งที ชั วร้ายใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
ซึ งเป็นการยั วยุให้พระองค์ทรง
กริ� วโกรธด้ วยการที มื อท่ าน
กระทาํ"
30 โมเสสก็ได้กล่าวถ้อยคาํใน
บทเพลงต่อไปนี� ให้เข้าหูประชุม
ชนอิสราเอลทั�งหมดจนจบ

บทเพลงของโมเสส

32
"โอ ฟ้าสวรรค์ จงเงี ยหู
ฟัง ข้าพเจ้าจะพูด โอ

พิภพโลก ขอจงสดับถ้อยคาํจาก
ปากของข้าพเจ้า
2ขอให้คาํสอนของข้าพเจ้าหยด
ลงอย่างเมด็ฝน และคาํปราศรัย
ของข้าพเจ้ากลั นตัวลงอย่างนํ�า
ค้าง อย่างฝนตกปรอยๆอยู่
เหนือหญ้าอ่อน อย่างห่าฝนตก
ลงเหนือผักสด
3เพราะข้าพเจ้าจะประกาศพระ
นามของพระเยโฮวาห์ จงถวาย
ความยิ งใหญ่แด่พระเจ้าของเรา
4พระองค์ทรงเป็นศิลา พระ
ราชกิ จของพระองค์ก็สมบูรณ์
พระมรรคาทั� งหลายของพระ
องค์ก็ยุติธรรม พระเจ้าที เที ยง
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ธรรมและปราศจากความชั วช้า
พระองค์ทรงยุติธรรมและเที ยง
ตรง
5 เขาทั� งหลายประพฤติ ชั วช้ า
แล้ว ตาํหนิของเขาทั� งหลายหา
ใช่เป็นตาํหนิของบุตรของพระ
องค์ เขาเป็นยุควิปลาสและคด
โกง
6โอ ชนชาติโฉดเขลาและเบา
ความเอ๋ย ท่านจะตอบสนอง
พระเยโฮวาห์ อย่ างนี� ละหรื อ
พระองค์มิใช่พระบิดา ผู้ทรงไถ่
ท่านไว้ดอกหรือ ผู้ทรงสรรค์
ท่าน และตั� งท่านไว้แล้ว
7จงระลึกถึงโบราณกาล จง
พิจารณาถึ งจาํนวนปีที ผ่ านมา
หลายชั วอายุคนแล้วนั�น จงถาม
บิดาของท่าน แล้วเขาจะสาํแดง
ให้ท่านทราบ จงถามพวกผู้ใหญ่
ของท่าน แล้วเขาจะบอกท่าน
8เมื อผู้สูงสุดประทานมรดกแก่
บรรดาประชาชาติ เมื อพระองค์
ทรงแยกลู กหลานของอาดั ม
พระองค์ทรงกั� นเขตของชนชาติ
ทั� งหลายตามจาํนวนคนอิสรา-
เอล
9 เพราะว่าส่วนของพระเยโฮ-
วาห์คือประชาชนของพระองค์
ยาโคบเป็นส่วนมรดกของพระ
องค์เอง
10 พระองค์ทรงพบเขาในแผ่น
ดินทุรกันดาร ในที เปลี ยว

เปล่าซึ งมีแต่เสียงเห่าหอน พระ
องค์ทรงนาํเขาไปทั ว และทรง
สอนเขาอยู่ ทรงรักษาเขาไว้ดัง
แก้วพระเนตรของพระองค์
11 เหมื อนนกอินทรีที กวนรั ง
ของมัน กระพือปีกอยู่เหนือลูก
โต กางปีกออกรองรับลูกไว้ให้
เกาะอยู่บนปีก
12 พระเยโฮวาห์องค์เดียวกท็รง
นาํเขามา ไม่มีพระต่างด้าวองค์
ใดอยู่กับเขา
13 พระองค์ทรงโปรดเขาให้ ขี 
ไปบนโลกส่วนสูง ให้เขากินพืช
ผลที ได้จากนา พระองค์ทรงให้
เขาดูดนํ�าผึ� งจากศิลา และให้ดื ม
นํ�ามันจากหินแขง็กล้า
14 ให้ได้นมเปรี� ยวจากวัว และ
ให้ได้นํ�านมจากแพะแกะ ได้ไข
มันจากลูกแกะ และแกะผู้พันธุ์
บาชาน และฝูงแพะ กับข้าวสาลี
อย่างดีที สุด และท่านได้ดื ม
เลือดขององุ่น คือนํ�าองุ่น
15 แต่เยชูรูนอ้วนพีขึ� นแล้วก็มี
พยศ พอเจ้าอ้วนใหญ่ เนื� อหนา
นุ่มนิ ม เขาทอดทิ� งพระเจ้าผู้
สร้างเขามา แล้วดูหมิ นศิลาแห่ง
ความรอดของเขา
16 เขายั วยุให้พระองค์ทรงอิจ-
ฉาด้วยพระต่างด้าว ด้วยสิ งที น่า
สะอิดสะเอียนทั� งหลายเขากยั็ วยุ
ให้พระองค์ทรงกริ� ว
17 เขาบูชาพวกปีศาจแทนพระ
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เจ้า บูชาพระซึ งเขาไม่รู้ จักมา
ก่อน บูชาพระใหม่ๆซึ งเกิดมา
เร็วๆนี�  ซึ งบรรพบุรุษของท่าน
ไม่เกรงกลัว
18 ท่ านมิ ได้ ใส่ ใจในศิลาที ให้
กาํเนิดท่านมา ท่านหลงลืมพระ
เจ้าซึ งทรงปั�นท่าน
19 พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตร
และทรงชังเขา เพราะเหตุบุตร
ชายหญิงของพระองค์ได้ยั วพระ
องค์
20 และพระองค์ตรัสว่า `เราจะ
ซ่อนหน้าของเราเสียจากเขา เรา
จะคอยดูว่าปลายทางของเขาจะ
เป็นอย่างไร เพราะเขาเป็นยุคที 
ดื� อรั� น เป็นลูกเต้าที ไม่มีความ
เชื อ
21 เขาทาํให้ เราอิจฉาด้วยสิ งที 
ไม่ใช่พระเจ้า เขาได้ยั วโทสะเรา
ด้วยความไร้ประโยชน์ ของเขา
ดังนั� นเราจึงทาํให้เขาอิจฉาผู้ที 
ไม่ใช่ชนชาติ และจะยั วโทสะเขา
ด้วยประชาชาติที เขลาชาติหนึ ง
22 เพราะมี ไฟก่อขึ� นด้วยเหตุ
ความกริ� วของเรานั� น ไฟก็ไหม้
ลุกลามไปจนถึงก้นลึกของนรก
เผาแผ่ นดินโลกและพื ชผลใน
นั�น และก่อเพลิงติดรากภูเขา
23 เราจะสุมสิ งร้ายไว้บนเขาทั� ง
หลาย และปล่อยลูกธนูของเรา
มายิงเขา
24 เขาจะซูบผอมไปเพราะความ

หิว ความร้อนอันแรงกล้า
และการทาํลายอันขมขื นจะเผา
ผลาญเขาเสีย เราจะส่งฟันสัตว์
ร้ ายให้ มาขบกั บพิ ษของสั ตว์
เลื� อยคลานในผงคลี
25 ภายนอกจะมี ดาบและภาย
ในจะมีความกลัวมาทาํลายทั� ง
ชายหนุ่มและหญิงพรหมจารี ทั�ง
เด็ กที ยั งดู ดนมและคนที ผม
หงอก
26 เราพูดแล้วว่า "เราจะให้เขา
กระจัดกระจายไปถึงมุมต่างๆ
เราจะให้ ชื อของเขาสูญไปจาก
ความทรงจาํของมนุษย์"
27 ถ้ าหากว่ าเราไม่ กลั วความ
กริ� วโกรธของศัตรู เกรงว่าศัตรู
จะประพฤติผิดไป กลัวว่าศัตรู
ทั�งหลายจะพูดว่า "กาํลังมือของ
เราจะมีชัย พระเยโฮวาห์หาได้
ทรงกระทาํกิจการทั�งปวงนี� ไม่"
28 เพราะว่ าเขาทั� งหลายเป็ น
ประชาชาติที ไม่ยอมฟังคาํปรึก-
ษา ในพวกเขาไม่มีความเข้าใจ
29 โอ ถ้าเขาฉลาดแล้วเขาจะเข้า
ใจเรื องนี� และทราบเรื องสุดท้าย
ปลายมือ
30 คนเดียวจะไล่พันคนอย่างไร
ได้ สองคนจะทาํให้หมื นคนหนี
ได้อย่างไร นอกจากศิลาของเขา
ได้ขายเขาเสียแล้ว และพระเย-
โฮวาห์ได้ทรงทอดทิ� งเขาเสีย
31 เพราะศิลาของเขาไม่เหมือน
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ศิลาของเรา แม้ศัตรูของเรากต็ัด
สินอย่างนั�น
32 เพราะว่าเถาองุ่ นของเขามา
จากเถาเมืองโสโดม มาจากไร่
เมืองโกโมราห์ ผลองุ่ นของเขา
เป็นดีหมี และองุ่นที เป็นพวงๆ
กข็มขื น
33 นํ�าองุ่ นของเขาเป็นพิษของ
มังกร เป็นพิษอาํมหิตของงูเห่า
34 เรื องนี� มิ ได้สะสมไว้กับเรา
ดอกหรือ ประทับตราไว้ในคลัง
ของเรา
35 การแก้ แค้ นและการตอบ
สนองเป็นของเรา เท้าของเขา
จะลื นไถลไปตามกาํหนดเวลา
เพราะว่าวันแห่งหายนะของเขา
อยู่ใกล้แค่เอื� อมแล้ว และสิ ง
ต่างๆที จะเกิดขึ� นกับเขาก็จะมา
โดยพลัน
36 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรง
พิพากษาประชาชนของพระองค์
และทรงเมตตาปรานีต่อผู้ รับใช้
ของพระองค์ เมื อทอดพระเนตร
กาํลังของเขาสิ� นลง ไม่มีใครยัง
อยู่หรือเหลืออยู่
37 แล้วพระองค์จะตรัสว่า "พระ
ของเขาอยู่ที ไหน ศิลาที เขาพึ ง
พานั�นอยู่ที ไหนเล่า
38 คือผู้ที รับประทานไขมันของ
เครื องสัตวบูชาของเขา และดื ม
นํ�าองุ่นที เป็นเครื องดื มบูชาของ
เขา ให้บรรดาพระเหล่านั� นลุก

ขึ� นช่วย ให้พระเหล่านั� นเป็นผู้
ป้องกันเจ้าซิ
39 จงดูเถิด ตัวเรา คือเรานี 
แหละเป็นผู้นั� น นอกจากเรา
ไม่มีพระเจ้าอื นใด เราฆ่าให้ตาย
และเราก็ให้มีชีวิตอยู่ เราทาํให้
บาดเจ็บ และเรากรั็กษาให้หาย
ไม่มีผู้ใดจะช่วยให้พ้นมือเราได้
40 เพราะเราชูมือขึ� นถึงสวรรค์
และปฏิญาณว่า ดังที เราดาํรงอยู่
เป็นนิตย์
41 ถ้าเราลับดาบอันวาววับของ
เรา และมือของเรายึดการ
พิพากษาไว้ เราจะแก้แค้นศัตรู
ของเรา และตอบแทนผู้ที เกลียด
เรา
42 เราจะให้ลู กธนู ของเราเมา
โลหิต และดาบของเราจะกิน
เนื� อหนัง ด้วยโลหิตของผู้ที 
ถูกฆ่าและของเชลย  ตั� งแต่เริ ม
แก้แค้นต่อศัตรู"'
43 โอ ประชาชาติทั� งหลาย จง
ชื นชมยินดี กั บประชาชนของ
พระองค์ เพราะพระองค์จะแก้
แค้นโลหิตแห่งพวกผู้รับใช้ของ
พระองค์แล้ว และจะทรงทาํการ
แก้แค้นศัตรูของพระองค์ และ
จะทรงเมตตาปรานีทั� งแผ่นดิน
และประชาชนของพระองค์"
44 โมเสสได้มาเล่าบรรดาถ้อย
คาํของเพลงบทนี� ให้ประชาชน
ฟัง ทั� งตัวท่านพร้อมกับโยชูวา
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บุตรชายนูน
โมเสสจะสิ% นชีวิต
บนยอดเขาเนโบ

45 และเมื อโมเสสเล่าคาํเหล่านี�
ทั� งหมดแก่บรรดาคนอิสราเอล
จบแล้ว
46 ท่านก็กล่าวแก่เขาว่า "จงใส่
ใจในถ้อยคาํทั� งหลายซึ งข้าพเจ้า
กล่าวแก่ท่านในวันนี�  เพื อท่าน
จะได้บัญชาแก่ลูกหลานของท่าน
เพื อเขาจะได้ระวังที จะกระทาํ
ตามถ้อยคาํแห่งพระราชบัญญัติ
นี� ทั�งสิ� น
47 เรื องนี� ไม่ ใช่ เรื องเล็กน้อย
สาํหรับท่านทั� งหลาย แต่เป็น
เรื องชีวิตของท่านทั�งหลาย และ
เรื องนี� จะกระทาํให้ท่านทั� งหลาย
มีชีวิตยืนนานในแผ่นดิน ซึ ง
ท่านทั� งหลายกาํลังจะข้ามแม่นํ�า
จอร์แดนไปยึดครองนั�น"
48 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสในวันนั�นเองว่า
49 "จงขึ� นไปบนภูเขาอาบาริม
ถึงยอดเขาเนโบ ซึ งอยู่ในแผ่น
ดินโมอับ ตรงข้ามเมืองเยรีโค
และดูแผ่นดินคานาอัน ซึ งเรา
ให้ แก่ประชาชนอิสราเอลเป็น
กรรมสิทธิY
50 และสิ� นชี วิตเสียบนภูเขาซึ ง
เจ้าขึ� นไปนั�น และถูกรวบไปอยู่
กับญาติพี น้องของเจ้า ดังอาโรน
พี ชายของเจ้าได้สิ� นชีวิตที ภูเขา

โฮร์ และถูกรวบไปอยู่กับประ-
ชาชนของเขา
51 เพราะเจ้าทั� งสองได้ละเมิด
ต่อเราท่ามกลางคนอิสราเอลที 
นํ�า เมรีบาห์ แห่ งคาเดชในถิ น
ทุรกันดารศิน เพราะเจ้ามิได้
เคารพเราว่าบริสุทธิY ในหมู่ คน
อิสราเอล
52 เพราะเจ้าจะได้เห็นแผ่นดิน
ซึ งอยู่ต่อหน้าเจ้า แต่เจ้าไม่ได้
เข้าไปในแผ่นดินซึ งเราให้แก่คน
อิสราเอล"
พระพรสําหรบัตระกูลต่างๆ

33
ต่อไปนี� เป็นพรซึ งโม-
เสสบุรุษของพระเจ้าได้

อวยพรแก่คนอิสราเอลก่อนที 
ท่านสิ� นชีวิต
2ท่านกล่าวว่า "พระเยโฮวาห์
เสดจ็จากซีนาย และทรงรุ่งแจ้ง
จากเสอีร์มายังเขาทั�งหลาย พระ
องค์ทรงฉายรังสีจากภูเขาปา-
ราน พระองค์เสดจ็พร้อมกับวิ-
สุทธิชนนับหมื นๆ ที พระหัตถ์
เบื� องขวามีไฟเป็นพระราชบัญ-
ญัติแก่เขา
3แท้จริง พระองค์ทรงรักประ-
ชาชนของพระองค์ บรรดาวิสุท-
ธิ ชนของพระองค์ก็อยู่ ในพระ
หัตถ์ของพระองค์ และเขาทั� ง
หลายกราบลงที พระบาทของ
พระองค์รับพระดาํ รัสของพระ
องค์

พระราชบัญญัติ NM, NN

(JL) พบญ II:IR; อสค JU:J (JT) พบญ P:N; NU:IV-MU
(JR) กดว MT:IM-IJ (VU) กดว MU:MV (VI) ลนต IU:N
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4 โมเสสบัญชาพระราชบัญญัติ
ไว้แก่เรา เป็นกรรมสิทธิY ของ
ชุมนุมชนยาโคบ
5พระองค์ทรงเป็นกษัตริ ย์ ใน
เยชูรูน เมื อหัวหน้าชนชาติชุม
นุมกับคนอิสราเอลทุกตระกูล
6ขอให้รูเบนดาํรงชีวิตอยู่ อย่า
ให้ตาย อย่าให้ผู้คนของเขามี
น้อย"
7ท่านกล่าวถึงพรสาํหรับยูดาห์
ดังนี� ว่า "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงสดับเสียงของยูดาห์ ขอทรง
นาํเขาเข้ากับชนชาติของเขา มือ
ของเขาได้ต่อสู้ เพื อตนเอง และ
พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจาก
ปรปักษ์ของเขา"
8ท่านกล่าวถึงเลวีว่า "ขอให้
ทูมมิมและอูริมของพระองค์อยู่
กับผู้บริสุทธิY ของพระองค์ ผู้
ที พระอง ค์ ทรงทดลองแล้ ว
ที ตาํบลมัสสาห์ ผู้ที พระองค์ได้
ต่อสู้ แล้วที นํ�าเมรีบาห์
9 ผู้กล่าวถึงบิดามารดาของเขา
ว่า `ข้าพเจ้ามิได้เห็นเขา' เขาไม่
จาํพี น้องของเขา และไม่รู้จักลูก
ของตนเอง เพราะว่าเขาปฏิบัติ
ตามพระวจนะของพระองค์ และ
รักษาพันธสัญญาของพระองค์
10 เขาทั� งหลายจะสอนคาํตั ด
สินของพระองค์แก่ยาโคบ และ
สอนพระราชบัญญัติ ของพระ
องค์แก่อิสราเอล เขาจะวาง

เครื องหอมต่อพระพักตร์พระ
องค์ และถวายเครื องเผาบูชาทั�ง
สิ� นบนแท่นบูชาของพระองค์
11 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระ
องค์ทรงอาํนวยพระพรแก่ ข้าว
ของของเขา และโปรดการงานที 
มือเขาทาํ ขอทรงตีทาํลายบั� น
เอวแห่งศัตรูของเขา คือผู้ที 
เกลียดชังเขา อย่าให้ลุกขึ� นอีก
ได้"
12 ท่านกล่าวเรื องเบนยามินว่า
"คนที พระเยโฮวาห์ทรงรักจะ
อาศั ยอยู่ กั บพระอง ค์ อย่ าง
ปลอดภัย พระเยโฮวาห์จะทรง
ปกเขาไว้วันยังคํ า และจะทรง
ประทับอยู่ระหว่างบ่าของเขา"
13 และท่ านกล่าวถึ งโยเซฟว่า
"ขอให้แผ่นดินของเขาได้รับพระ
พรจากพระเยโฮวาห์ ให้ได้รับ
ของประเสริฐที สุดจากฟ้าสวรรค์
ทั� งนํ�า ค้ างและจากบาดาลซึ ง
หมอบอยู่ข้างล่าง
14 ให้ ได้ รับผลประเสริฐที สุด
ของดวงอาทิตย์และพืชผลประ-
เสริฐที สุดที ดวงจันทร์ให้บังเกิด
15 พร้อมกับผลอย่างงามที สุด
จากภูเขาดึกดาํบรรพ์ และผล
ประเสริฐที สุดจากเนินเขาที อยู่
ตลอดกาล
16 และผลประเสริ ฐที สุ ดของ
พิภพและสิ งที อยู่ ในนั� น และ
พระกรุณาคุณของพระองค์ซึ ง

พระราชบัญญัติ NN

(J) พบญ J:M; สดด IIR:III (V) ปฐก NL:NI (L) ปฐก JR:N-J (T) ปฐก JR:P-IM
(P) ปฐก JR:V; อพย IT:T (R) ปฐก MR:NM; อพย NM:ML-MP (IU) ลนต I:R
(II) M ซมอ MJ:NN; อสค MU:JU (IN) ปฐก MT:MP (IV) ปฐก JR:ML (IL) ปฐก JR:ML
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ประทับที พุ่มไม้ ขอให้พรเหล่านี�
ลงมาเหนือศีรษะของโยเซฟและ
เหนือกระหม่อมของผู้ที ถูกแยก
จากพี น้องของตน
17 สง่าราศีของเขาเหมือนลูกวัว
หัวปีของเขา เขาของเขาเหมือน
เขาม้ายูนิคอน และด้วยเขานั� น
เขาจะดันชนชาติทั� งหลายออก
ไปจนสุดปลายพิภพ คนเอฟรา-
อิมนับหมื นเป็นเช่นนี�  คนมนัส-
เสห์นับพันกเ็หมือนกัน"
18 ท่านกล่าวถึงเศบูลุนว่า "เศ-
บูลุนเอ๋ย จงปีติร่าเริงเมื อท่าน
ออกไป และอิสสาคาร์เอ๋ย จง
ปีติร่าเริงในเตน็ท์ของตน
19 เขาจะเรียกชนชาติทั� งหลาย
มาที ภูเขา และถวายเครื องสัตว-
บูชาแห่งความชอบธรรมที นั น
เพราะเขาจะดูดความอุดมจาก
ทะเลและได้ขุมทรัพย์ที ซ่อนอยู่
ในทราย"
20 ท่านกล่าวถึงกาดว่า "สาธุ
การแด่พระองค์ผู้ทรงขยายกาด
กาดหมอบอยู่ เหมือนกับสิ งโต
เขาทึ� งแขนและกระหม่อมบน
ศีรษะ
21 เขาเลือกแผ่นดินส่วนดีที สุด
เป็นของตน เพราะส่วนของผู้
ทรงตั� งพระราชบัญญัติได้มีเก็บ
ไว้ที นั นแล้ว และเขามาถึงหัว
หน้าของชนชาตินี�  เขาได้กระทาํ
ตามความเที ยงธรรมของพระ

เยโฮวาห์และตามคาํตัดสินซึ งมี
ต่ออิสราเอล"
22 และท่ านกล่ าวถึ งดานว่ า
"ดานเป็นลูกสิงโตที กระโดดมา
จากเมืองบาชาน"
23 และท่านกล่าวถึงนัฟทาลีว่า
"โอ นัฟทาลี ผู้อิ มด้วยพระคุณ
และหนาํ ด้ วยพระพรของพระ
เยโฮวาห์ จงยึดครองทางตะวัน
ตกและทางใต้"
24 และท่านกล่าวถึงอาเชอร์ว่า
"ขอให้อาเชอร์ได้รับพระพรคือ
ให้มีบุตรมากมาย ให้เขาเป็นที 
โปรดปรานของพี น้ องของเขา
และให้เขาจุ่มเท้าเขาลงในนํ�ามัน
25 รองเท้าของท่านจะเป็นเหลก็
และทองสัมฤทธิY  วันคืนของท่าน
เป็นอย่างไร ขอให้กาํลังของ
ท่านเป็นอย่างนั�น
26 ไม่มีผู้ใดเหมือนพระเจ้าของ
เยชูรูน พระองค์เสดจ็มาทางฟ้า
สวรรค์เพื อช่วยท่าน เสด็จมา
เปี ยมด้ วยความโอ่ อ่ าตระการ
ของพระองค์ตามท้องฟ้า
27 พระเจ้าผู้ดาํรงเป็นนิตย์เป็น
ที ลี� ภัยของท่าน และพระกร
นิรันดร์รับรองท่านอยู่ พระองค์
จะทรงผลักศัตรูให้ออกไปพ้น
หน้าท่าน และจะตรัสว่า `ทาํลาย
เสียเถอะ'
28 ดังนั�นแหละ อิสราเอลจึงจะ
อยู่อย่างปลอดภัยแต่ฝ่ายเดียว

พระราชบัญญัติ NN

(IT) ปฐก JP:IR; กดว MN:MM (IP) ปฐก JR:IN (IR) อพย IV:IT (MU) I พศด IM:P
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นํ�า พุแห่งยาโคบจะอยู่ ในแผ่น
ดินที มีข้าวและนํ�าองุ่น เออ ท้อง
ฟ้าของพระองค์จะโปรยนํ�า ค้าง
ลงมา
29 โอ อิสราเอล ท่านทั�งหลาย
เป็นสุขแท้ๆ ใครเหมือนท่าน
บ้าง โอ ชนชาติที รอดมาด้วย
พระเยโฮวาห์ทรงช่วย เป็นโล่
ช่วยท่าน เป็นดาบแห่งความ
ยอดเยี ยมของท่าน ท่านจะพบ
ว่า พวกศัตรูเป็นผู้มุสาทั� งสิ� น
ท่านจะเหยียบยํ าไปบนปูชนีย-
สถานสูงของเขา"
โมเสสไดเ้ห็นแผ่นดินคานาอนั

แลว้สิ% นชีวิตบนภูเขาเนโบ

34
และโมเสสก็ขึ� นไปจาก
ที ราบโมอั บถึ งภู เขา

เนโบ ถึงยอดเขาปิสกาห์ซึ ง
อยู่ตรงข้ามเมืองเยรีโค และพระ
เยโฮวาห์ทรงสาํแดงให้ท่านเห็น
แผ่นดินนั�นทั�งหมด คือกิเลอาด
จนถึงดาน
2ทั� งนัฟทาลีทั วหมด เห็นแผ่น
ดินเอฟราอิม และมนัสเสห์ ทั ว
แผ่นดินยูดาห์ ไกลไปถึงทะเล
ที อยู่ไกลออกไป
3ทั� งทางใต้และที ลุ่ มในหุบเขา
แห่งเมืองเยรีโค เมืองต้น
อินทผลัม ไกลไปจนถึงโศอาร์
4และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่าน
ว่า "นี คือแผ่นดินซึ งเราได้ปฏิ-
ญาณต่ออับราฮัม ต่ออิสอัคและ

ต่อยาโคบว่า `เราจะให้แก่เชื� อ
สายของเจ้า' เราให้เจ้าเห็นกับ
ตา แต่เจ้าจะไม่ได้เข้าไปใน
แผ่นดินนั�น"
5 เหตุฉะนั� นโมเสสผู้ รับใช้ของ
พระเยโฮวาห์จึงสิ� นชีวิตที นั นใน
แผ่นดินโมอับ ตามพระดาํรัส
ของพระเยโฮวาห์
6และพระองค์ทรงฝังท่านไว้ใน
หุบเขาในแผ่นดินโมอับ ตรง
ข้ามเบธเปโอร์ จนถึงทุกวันนี� หา
มีผู้ใดรู้จักที ฝังศพของท่านไม่
7 เมื อโมเสสสิ� นชี วิตนั� นท่านมี
อายุหนึ งร้อยยี สิบปี นัยน์ตาของ
ท่านมิได้มัวไป หรือกาํลังของ
ท่านกไ็ม่ถอย
8 และคนอิ สราเอลร้ องไห้ ถึ ง
โมเสสที ราบโมอั บสามสิ บวัน
แล้ววันที ร้องไห้ไว้ทุกข์ถึงโมเสส
กส็ิ� นลง

โยชูวา
ผูป้ระกอบดว้ยพระวิญญาณ
จะนาํคนอิสราเอลแทนโมเสส

9โยชูวาบุตรชายนูนมี จิตใจอัน
ประกอบด้วยสติปัญญา เพราะ
โมเสสได้เอามือของท่านวางบน
เขา ดังนั�นประชาชนอิสราเอลจึง
เชื อฟังเขา และได้กระทาํดังที 
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้
10 ตั� งแต่ วั นนั� นมาก็ ไ ม่ มี ผู้
พยากรณ์คนใดเกิดขึ� นในอิสรา-
เอลเสมอโมเสส ผู้ซึ งพระเยโฮ-

พระราชบัญญัติ NN, NJ

(MR) ปฐก IV:I (I) กดว MT:IM; พบญ NM:JR (N) M พศด MP:IV (J) ปฐก IM:T
(V) กดว IM:T; พบญ NM:VU (L) ยด I:R (T) ปฐก MT:I; JP:IU (P) ปฐก VU:N, IU
(R) กดว MT:IP; อสย II:M (IU) อพย NN:II; กดว IM:P; พบญ V:J
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วาห์ทรงรู้จักหน้าต่อหน้า
11 ไม่มี ผู้ ใดเสมอเหมือนท่าน
ในเรื องหมายสาํ คั ญและการ
มหัศจรรย์ ซึ งพระเยโฮวาห์ทรง
ใช้ท่านให้กระทาํในแผ่นดินอี-
ยิปต์ ต่อฟาโรห์และต่อบรรดา

ข้าราชบริพารของฟาโรห์ และ
ต่อแผ่นดินของท่านทั�งสิ� น
12 และในเรื องอาํนาจยิ งใหญ่
และกิจการอันน่าเกรงกลัวและ
ใหญ่โตทั�งสิ� นซึ งโมเสสกระทาํใน
สายตาของคนอิสราเอลทั�งปวง

พระราชบัญญัติ NJ

(II) พบญ T:IR
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