หน้ า 361
พระราชบั
ญญัติ
โมเสสทบทวนเรื อง
การเดินทางในถินทุรกันดาร
กับคนอิ สราเอล
ข้ อความต่ อไปนี เป็ นคําที โมเสสกล่ าวแก่ ค นอิ สราเอลทั ง
ปวงที ในถิ นทุ ร กั น ดารฟากแม่
นํา จอร์ แดนข้ างนี คื อในที ราบ
ข้ างหน้ าทะเลแดงระหว่ า งปารานและโทเฟล ลาบาน ฮาเซโรท และดีซาหั บ
2 (หนทางจากโฮเรบตามทาง
ภู เ ขาเสอี ร์ จนถึ งคาเดชบารเนียนั นเป็ นทางเดินสิบเอ็ดวัน)
3อยู่ มาในวั นที หนึ งเดื อนที สิ บ
เอ็ ดปี ที สี สิ บโมเสสได้ กล่ าวแก่
คนอิ สราเอล ตามบรรดาพระ
ดํา รั สที พระเยโฮวาห์ ท รงประทานแก่ ท่าน เป็ นพระบัญญัติให้
แก่ เขาทังหลาย
4 หลั งจากที ท่ านได้ ฆ่ าสิ โหน
กษัตริ ย์คนอาโมไรต์ ทีอยู่ เมือง
เฮชโบน และโอกกษั ตริ ย์ เมื อง
บาชาน ผู้ ซึ งอยู่ ในอัชทาโรท ณ
ตําบลเอเดรอีน ั นแล้ ว
5 โมเสสได้ เริ มอธิ บายพระราช
บั ญญั ติ นี ที ในแผ่ นดิ นโมอั บ
ฟากแม่ นาํ จอร์แดนข้ างนี ว่า
6"พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเรา
ได้ ตรั สสั งเราทั งหลายทีโฮเรบว่ า
`เจ้ าทังหลายได้ พักที ภูเขานี นาน
พอแล้ ว

1

7เจ้ าทั งหลายจงหั นไปเดิ นตาม
ทางที ไปยังแดนเทือกเขาของคน
อาโมไรต์ และทีใกล้ เคียงกันใน
ทีราบ และในแดนเทือกเขา และ
ในหุ บเขา ในทางใต้ และที ฝั ง
ทะเล แผ่ นดิ นของคนคานาอั น
และที เลบานอน จนถึ งแม่ นาํ
ใหญ่ คือแม่ นาํ ยูเฟรติส
8ดูเถิด เราได้ ต ั งแผ่ นดินนั นไว้
ตรงหน้ าเจ้ าทั งหลาย เจ้ าทั ง
หลายจงเข้ าไปยึ ดครองแผ่ นดิ น
ซึ งพระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณกั บ
บรรพบุรุ ษของเจ้ า คืออับราฮัม
อิสอัค และยาโคบ ว่ าจะให้ แก่
เขาทั งหลายและแก่ เชื อสายของ
เขาทีมาภายหลังเขาด้ วย'
9ครั งนั น ข้ าพเจ้ าได้ บอกท่ าน
ทังหลายว่ า `ข้ าพเจ้ าผู้ เดียวแบก
พวกท่านทังหลายไม่ ไหว
10 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ท่ านได้ ทรงให้ ท่ านทั งหลายทวี
มากขึ น และดูเถิด ทุ กวันนี พวก
ท่ า นทั งหลายมี จาํ นวนมากดุ จ
ดวงดาวทังหลายในท้ องฟ้ า
11 (ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
แห่ งบรรพบุ รุ ษของท่ านทั ง
หลายทรงกระทํา ให้ ท่ านทั ง
หลายทวี ข ึ นพั นเท่ าและทรงอํานวยพระพรแก่ ท่ าน ดั งที พระ
องค์ ได้ ทรงสั ญญาไว้ แก่ ท่ านทั ง
หลายแล้ วนั 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
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12 ข้ าพเจ้ าคนเดี ยวจะแบกท่ าน เพราะการพิ พากษานั นเป็ นการ
ทั งหลายผู้ เป็ นภาระและเป็ น ของพระเจ้ า และคดี ใดที ยาก
ความยากลํา บากและการทุ่ ม เกิ น ไปสํา หรั บท่ า นจงนํา มาให้
เถี ยงของท่ า นทั งหลายอย่ า งไร ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะพิจารณาเอง'
ได้
18 ครั งนั นข้ าพเจ้ าได้ สั งท่ านทั ง
13 จงเลื อกคนที มี ปั ญญา มี หลายถึ งบรรดาสิ งที ท่ านทั ง
ความเข้ าใจและมีชื อตามตระกู ล หลายควรกระทํา
ของท่ านทั งหลาย และข้ าพเจ้ า 19 เราได้ ออกไปจากโฮเรบเดิ น
จะตั งเขาให้ เป็ นหั วหน้ าของท่ าน ทะลุ ถิ นทุ รกันดารใหญ่ อันเป็ นที
ทังหลาย'
น่ า กลั วตามที ท่ า นทั งหลายได้
14 ท่ านทั งหลายได้ ตอบข้ าพ- เห็นนั น เดิ นไปตามแดนเทือก
เจ้ าว่ า `สิ งทีท่านกล่ าวนั นดีแล้ ว เขาของคนอาโมไรต์ ดั งที พระ
ควรที ข้ า พเจ้ า ทั งหลายจะกระ- เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเราได้ ตรั ส
ทํา'
สั งเราไว้ และเรามาถึ งคาเดช15 ข้ าพเจ้ าจึ ง ได้ เลื อ กหั วหน้ า บารเนีย
จากทุ กตระกู ล ซึ งเป็ นคนมี 20 และข้ าพเจ้ าได้ กล่ าวแก่ ท่ าน
ปั ญญาและมีชื อ ตั งไว้ เป็ นใหญ่ ทังหลายว่ า `ท่านทังหลายมาถึง
เหนือท่านทังหลาย ให้ เป็ นนาย แดนเทื อ กเขาของคนอาโมไรต์
พัน นายร้ อย นายห้ าสิบ นายสิบ แล้ ว เป็ นทีซึ งพระเยโฮวาห์ พระ
และพนั ก งานต่ างๆตามตระกู ล เจ้ าของเราประทานแก่ เราทั ง
ของท่าน
หลาย
16 ครั งนั นข้ าพเจ้ าได้ กล่ าวกํา- 21 ดู เถิ ด พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ชั บพวกตุ ลาการของท่ านทั ง ของพวกท่ านได้ ทรงตั งแผ่ นดิ น
หลายว่ า `จงพิ จารณาคดี ของ นั นไว้ ตรงหน้ าท่ านแล้ ว จงขึ น
พี น้ องและตั ดสิ นความตามยุ ติ ไปยึดแผ่ นดิ นนั น ดั งที พระเยธรรมระหว่ า งชายคนหนึ งและ โฮวาห์ พระเจ้ าของบรรพบุ รุ ษ
พี น้ องของตน หรือคนต่ างด้ าวที ของพวกท่ านได้ ตรั สสั งไว้ อย่ า
อาศัยอยู่ กับท่าน
กลัวหรืออย่ าตกใจไปเลย'
17 ท่ านทั งหลายอย่ าลํา เอี ยงใน 22 แล้ วท่ า นทั งหลายทุ กคนได้
การพิพากษา จงฟั งผู้ น้อยและผู้ เข้ ามาหาข้ าพเจ้ าพู ดว่ า `ให้ เรา
ใหญ่ ให้ เหมื อนกั น ท่ านทั ง ทั งหลายใช้ คนไปก่ อ นเราและ
หลายอย่ า กลั วหน้ ามนุ ษ ย์ เ ลย สอดแนมดู แผ่ น ดิ นนั นแทนเรา
(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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นํา ข่ าวเรื องทางที เราจะต้ องขึ น ยิ งกว่ านั นเราได้ เห็ น พวกคน
ไป และเรื องหั วเมืองทีเราจะไป อานาคอยู่ ทีนั นด้ วย"'
นั นมาให้ เรา'
29 แล้ วข้ าพเจ้ าจึ งได้ พูดกั บท่าน
23 เรื องนั นข้ าพเจ้ าเห็ น ดี ด้ วย ทังหลายว่ า `อย่ าครั นคร้ ามหรือ
ข้ าพเจ้ าจึงได้ เลื อกสิ บสองคนมา กลัวเขาเลย
จากท่านทังหลายตระกู ลละคน
30 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
24 แล้ วคนเหล่ านั นได้ หั นไปขึ น ท่านผู้ นาํ หน้ าท่านทังหลาย พระ
แดนเทือกเขา มาถึงหุ บเขาเอช- องค์ จะทรงต่ อสู้ เผื อท่ านทั ง
โคล์และสอดแนมดูทีนั น
หลาย ดังทีพระองค์ได้ ทรงกระ25 เขาทั งหลายได้ เก็ บ ผลไม้ ทํา ให้ แก่ ท่ านทั งหลายในอี ยิปต์
เมื องนั นติ ดมื อมาให้ เราทั ง ต่ อหน้ าต่ อตาท่านทังหลาย
หลายและนําข่ าวมาให้ เราว่ า `ที 31 และในถิ นทุ รกั นดาร ซึ งใน
ซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเรา ที นั นพวกท่ านได้ เห็นพระเยโฮประทานแก่ เรานั นเป็ นแผ่ นดิ น วาห์ พระเจ้ าของท่ า นทรงอุ้ มชู
ทีดี'
พวกท่ าน ดังพ่ ออุ้ มลู กชายของ
26 แต่ กระนั นท่ านทั งหลายก็ไม่ ตน ตลอดทางที ท่ านได้ ไปนั น
ยอมขึ นไป กลับขัดขืนพระบัญ- จนท่านทังหลายได้ มาถึงทีนี '
ชาของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ 32 แต่ อย่ างไรก็ตาม ท่ านทั ง
ท่านทังหลาย
หลายมิ ได้ เชื อพระเยโฮวาห์ พระ
27 และท่ านทั งหลายได้ บ่ น อยู่ เจ้ าของท่านทังหลาย
ในเต็นท์ของตน และว่ า `เพราะ 33 ผู้ ได้ ทรงนําทางข้ างหน้ าท่ าน
พระเยโฮวาห์ ทรงชั งพวกเรา เพื อจะหาที ให้ ท่ านทั งหลายตั ง
พระองค์ จึ งทรงพาเราทั งหลาย เต็นท์ ของท่ าน เป็ นไฟในกลาง
ออกมาจากแผ่ นดินอียิปต์ จะได้ คื น เพื อโปรดให้ ท่ านทั งหลาย
มอบเราไว้ ในมื อ คนอาโมไรต์ เห็ นทางที ควรจะไป และเป็ น
เพื อจะทําลายเราเสีย
เมฆในกลางวัน
28 เราทั งหลายจะขึ นไปที ไหน 34 พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงสดั บ
เล่ า พวกพี น้ องของเราได้ ทาํ อก เสียงคําพูดของท่านทังหลาย จึง
ใจของเราให้ ฝ่ อท้ อถอยไปโดยที ทรงกริ วและปฏิญาณว่ า
ว่ า "คนเหล่ านั นใหญ่ กว่ าและสูง 35 `แท้ จริ ง จะไม่ มี ผ้ ู ใดในยุ ค
กว่ าพวกเราอีก เมืองเหล่ านั นก็ ที ชั วนี สั กคนเดี ยวที จะได้ เห็ น
ใหญ่ มี กาํ แพงสู งเที ยมฟ้ า และ แผ่ นดิ นดี น ั น ที เราได้ ปฏิ ญาณ
(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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ว่ าจะให้ แก่ บรรพบุรุษของเจ้ าทัง เจ้ าของเราทั งหลายได้ ตรั สสั ง
หลาย
นั น' และท่ านทั งหลายได้ คาด
36 เว้ นแต่ คาเลบบุ ต รชายเย- อาวุ ธเตรี ยมตั วไว้ ทุ กคน คิ ดว่ า
ฟุ นเนห์ เขาจะเห็นแผ่ นดิ นนั น ที จะขึ นไปยั ง แดนเทื อกเขานั น
และเราจะให้ แผ่ น ดิ น ที เขาได้ เป็ นเรื องง่ าย
เหยี ยบนั นแก่ เขาและแก่ ลู ก 42 พระเยโฮวาห์ ตรั สสั งข้ าพเจ้ า
หลาน เพราะเขาได้ ตามพระเย- ว่ า `จงกล่ าวแก่ คนทั งหลายนั น
โฮวาห์ อย่ างสุดใจ'
ว่ า อย่ าขึ นไปสู้ รบเลย เกรงว่ า
37 เพราะเหตุ ท่ านทั งหลายพระ เจ้ าทั งหลายจะแพ้ ศั ตรู เพราะ
เยโฮวาห์ กท็ รงพระพิ โรธเราด้ วย เรามิ ได้ อยู่ ท่ ามกลางเจ้ าทั ง
ตรั สว่ า `เจ้ าจะไม่ ได้ เข้ าไปใน หลาย'
ทีนั นด้ วยเหมือนกัน
43 ข้ าพเจ้ าจึ ง ได้ กล่ า วแก่ ท่ า น
38 แต่ โยชู วาบุ ตรชายนู น ผู้ ยื น ดั งนั น และท่ านทั งหลายไม่ ฟัง
อยู่ ตรงหน้ าเจ้ า จะได้ เข้ าไป จง แต่ ได้ ขัดขื นพระบั ญชาของพระ
สนั บสนุ นเขาเพราะเขาจะพาคน เยโฮวาห์ มี ใจองอาจและได้ ข ึ น
อิ ส ราเอลไปถื อ กรรมสิ ท ธิY พื น ไปทีแดนเทือกเขานั น
ดินนั น
44 และคนอาโมไรต์ ที อยู่ ใน
39 ยิ งกว่ า นั นเด็ ก เล็ ก ของเจ้ า แดนเทือกเขานั น ได้ ออกมาต่ อ
ทั งหลายที เจ้ าทั งหลายว่ าจะตก สู้ และไล่ ตี ท่านทั งหลายดุจฝูงผึ ง
เป็ นเหยื อ และบุตรของเจ้ าทีใน ไล่ และได้ ฆ่ าท่ านทั งหลายใน
วั นนี ยั งไม่ ร้ ู จั กผิ ดและชอบ จะ ตําบลเสอีร์จนถึงโฮรมาห์
ได้ เข้ าไปทีนั น เราจะให้ แผ่ นดิน 45 และท่ านทั งหลายกลั บมา
นั นแก่ เขา และเขาจะถื อกรรม ร้ องไห้ ต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮสิทธิY อยู่ ทีนั น
วาห์ แต่ พระเยโฮวาห์ มิ ได้ ทรง
40 แต่ ฝ่ ายเจ้ า ทั งหลายจงกลั บ ฟั งเสี ยงร้ องหรื อเงี ยพระกรรณ
เดินเข้ าถิ นทุ รกันดาร ตามทางที สดับท่านทังหลาย
ไปสู่ ทะเลแดงเถิด'
46 ท่ านทั งหลายจึงพักอยู่ ทีคา41 ครั งนั นท่ านทั งหลายได้ ตอบ เดชหลายวั น ตามวั น ที ท่ า นทั ง
ข้ าพเจ้ าว่ า `เราทังหลายได้ กระ- หลายได้ อยู่ น ั น"
ทําบาปต่ อพระเยโฮวาห์ แล้ ว เรา
การทบทวนเรื องการเดินทาง
ทั งหลายจะขึ นไปสู้ รบตามบรร"ครั งนั น เราทั งหลายได้
ดาพระดํารั สที พระเยโฮวาห์ พระ
กลั บเดิ น เข้ าถิ นทุ รกั น ดาร

2

(NL) กดว NM:II-IM (NT) สดด IUL:NM (NP) กดว IJ:NU (NR) กดว IJ:N, NI
(JU) กดว IJ:MV (JI) กดว IJ:JU (JM) กดว IJ:JI-JN (JN) กดว IJ:JJ
(JJ) กดว IJ:JV; สดด IIP:IM (JL) กดว IN:IV; MU:I (I) กดว IJ:MV; พบญ I:JU
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ตามทางทีไปสู่ ทะเลแดง ตามที พวกเจ้ ามิได้ ขัดสนสิ งใดเลย'
พระเยโฮวาห์ สั งข้ าพเจ้ า และเรา 8แล้ วเราทั งหลายได้ เดิ นเลยไป
ทั งหลายได้ เดิ นเวี ยนภูเขาเสอี ร์ จากพี น้ องของเราพวกลู กหลาน
หลายวัน
เอซาวผู้ อยู่ ทีเสอีร์ ไปจากทางที
2แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรัสสั งข้ าพ- ราบจากเอลั ทและจากเอซี โอนเจ้ าว่ า
เกเบอร์ และเราได้ เลี ยวไปเดิ น
3 `เจ้ าทั งหลายได้ เดิ น เวี ยนที ตามทางถิ นทุ รกันดารโมอับ
แดนเทือกเขานี นานพอแล้ ว จง 9 และพระเยโฮวาห์ ไ ด้ ตรั ส กั บ
หั นไปเดินทางทิศเหนือเถิด
ข้ าพเจ้ าว่ า `เจ้ าทังหลายอย่ าราวี
4และจงบัญชาคนทังปวงว่ า เจ้ า พวกโมอั บหรื อ สู้ รบกั บเขาเลย
ทั งหลายจวนจะเดิ นผ่ านเขต เพราะเราจะไม่ ใ ห้ ที ของเขาแก่
แดนเมืองพี น้ องของเจ้ า คือลูก เจ้ าเพื อยึดครอง ด้ วยเราได้ ให้ ที
หลานของเอซาวทีอยู่ ตาํ บลเสอีร์ ตํา บลอาร์ น ั นแก่ ลู ก หลานของ
แล้ ว และเขาทั งหลายจะกลั ว โลทให้ ปกครองแล้ ว'
พวกเจ้ า ฉะนั นเจ้ าทั งหลายจง 10 แต่ ก่ อ นคนเอมิ ม อยู่ ที นั น
ระวังตัว
เป็ นชนชาติ ใหญ่ และมากและสู ง
5อย่ าต่ อสู้ เขา เพราะเราจะไม่ อย่ างคนอานาค
ให้ ทีของเขาแก่ เจ้ าเลย จะไม่ ให้ 11 คนเหล่ านี ได้ นั บว่ าเป็ นพวก
ที ดิ นแม้ เพี ยงฝ่ าเท้ า เหยี ยบได้ มนุ ษย์ ยั กษ์ เหมื อนคนอานาค
ด้ วยว่ าภู เ ขาเสอี ร์ น ั นเราได้ ให้ แต่ ค นโมอั บเรี ยกชื อพวกนี ว่ า
เอซาวยึดครองแล้ ว
เอมิม
6 เจ้ าทั งหลายจงเอาเงิ นซื อ 12 เมื อก่ อนพวกโฮรี ไ ด้ อยู่ ที
เสบี ยงอาหารจากเขาเพื อจะได้ เสอีร์ด้วย แต่ ลูกหลานเอซาวได้
กิน และจงเอาเงินซื อนํา จากเขา มาอยู่ แทนเขา และได้ ทาํ ลายเขา
ด้ วยเพื อจะได้ ดื ม
เสียให้ พ้นหน้ า และได้ อาศัยอยู่
7 เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า ในที ของเขาเหมื อนพวกอิ สราของพวกเจ้ าได้ อาํ นวยพระพรแก่ เอลได้ กระทําแก่ เมื องที พระเยบรรดาการที มื อของพวกเจ้ าได้ โฮวาห์ ประทานให้ เขายึ ด ครอง
กระทํา พระองค์ทรงทราบทางที นั น
เจ้ าได้ เดิ นในถิ นทุ รกั นดารใหญ่ 13 ข้ าพเจ้ ากล่ าวว่ า `บั ดนี เจ้ า
นี พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของพวก ทั งหลายจงยกเดิ น ข้ ามลํา ธาร
เจ้ าได้ อยู่ กั บเจ้ าสี สิ บปี นี มาแล้ ว เศเรด' เราทั งหลายจึ งข้ ามลํา(N) พบญ M:T, IJ (J) กดว MU:IJ, MI; พบญ MN:T (V) ปฐก NL:P; ยชว MJ:J
(T) พบญ P:M-J; มธ L:P, NM (P) กดว MI:J; วนฉ II:IP (R) ปฐก IR:NL-NP
(IU) ปฐก IJ:V; กดว IN:MM (IM) ปฐก IJ:L; NL:MU; พบญ M:MM (IN) กดว MI:IM
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ธารเศเรด
21 คนเหล่ านั นใหญ่ และมาก
14 และนั บตั งแต่ เรามาจากคา- และสู งอย่ างคนอานาค แต่ พระ
เดชบารเนีย จนถึงได้ ข้ามลําธาร เยโฮวาห์ ไ ด้ ทรงทํา ลายเขาเสี ย
เศเรดนั นได้ สามสิ บแปดปี จน ให้ พ้นหน้ า และพวกอัมโมนได้
สิ นยุ คนั น คื อคนทั งหลายที จะ เข้ ายึดทีของเขาและตั งอยู่ แทน
ออกทั พได้ นั นตายหมดจาก 22 เหมือนพระองค์ได้ ทรงกระท่ามกลางค่ าย ตามทีพระเยโฮ- ทํา ให้ แก่ พวกลู กหลานเอซาวผู้
วาห์ ทรงปฏิญาณกับเขาไว้
อยู่ ที เสอีร์ เมื อพระองค์ทรงทํา
15 แท้ จริ งพระหั ตถ์ พระเยโฮ- ลายพวกโฮรีเสียให้ พ้นหน้ า และ
วาห์ ได้ ทรงต่ อสู้ เขา เพื อทรง เขาได้ ยึ ดที ของพวกโฮรี แล้ วตั ง
ทํา ลายเขาจากท่ ามกลางค่ ายจน อยู่ แทนจนทุ กวันนี
เขาทังหลายสูญเสียหมด
23 ส่ วนชาวอิ ฟวาห์ ที อยู่ ในเฮ16 ต่ อมา เมื อคนที ออกทัพได้ เซริมจนถึงอาซาห์ คนคัฟโทร์ซึ ง
มาตายเสี ยหมดจากท่ า มกลาง มาจากตําบลคัฟโทร์ ก็ได้ ทาํ ลาย
คนเหล่ านั นแล้ ว
เขาและตั งอยู่ แทน)
17 พระเยโฮวาห์ ได้ ตรั สแก่ 24 `พวกเจ้ าจงลุกขึ นเดิ นทางไป
ข้ าพเจ้ าว่ า
ข้ ามลุ่ มแม่ นาํ อารโนน ดูเถิด เรา
18 `วั นนี เจ้ าทั งหลายจะเดิ น ได้ มอบสิ โหนชาวอาโมไรต์ ผู้
ข้ ามตํา บลอาร์ เ ขตแดนของคน เป็ นกษั ตริ ย์ เมื องเฮชโบน และ
โมอับ
เมื องของเขาไว้ ในมื อ ของพวก
19 และเมื อเข้ าใกล้ แนวหน้ า เจ้ า เจ้ าทั งหลายจงตั งต้ นยึ ด
ของคนอั มโมนอย่ าราวี หรื อรบ เมืองนั นและสู้ รบกับเขา
กั บเขาเลย เพราะเราจะไม่ ให้ ที 25 ตั งแต่ วั น นี ไปเราจะให้ ชน
อยู่ ของลู ก หลานคนอั มโมนแก่ ชาติ ท ังหลายทั วใต้ ฟ้าครั นคร้ าม
เจ้ าให้ ยึ ดครองเลย ด้ วยเราได้ ต่ อพวกเจ้ าและกลั วเจ้ า คน
ให้ ที นั นแก่ ลู ก หลานของโลท ประเทศผู้ จะได้ ยิ นข่ าวเรื องเจ้ า
เป็ นผู้ ยึดครองแล้ ว'
จะกลั วตั วสั นและมี ความระทม
20 (ทั งที นั นก็ นั บว่ า เป็ นแผ่ น เพราะเจ้ า'
ดินของพวกมนุ ษย์ยักษ์ แต่ ก่อน 26 ฉะนั นข้ าพเจ้ าจึ งใช้ ผ้ ู สื อสาร
มนุ ษย์ ยักษ์ ได้ อยู่ ในนั น แต่ คน จากถิ นทุ ร กั น ดารเคเดโมทไป
อั ม โมนได้ เรี ย กชื อของเขาว่ า เฝ้ าสิ โหนกษั ตริ ย์ เมื อ งเฮชโบน
ศัมซุมมิม
นั น ทู ลถ้ อยคําอันสันติว่า
(IJ) กดว IN:ML; IJ:NN, NV; ML:LJ (IR) ปฐก IR:NP; กดว MI:MJ (MU) ปฐก IJ:V
(MI) พบญ M:IU (MM) ปฐก IJ:L; NL:P, MU-NU (MN) ปฐก IU:IJ; ยชว IN:N
(MJ) กดว MI:IN-IJ; พบญ I:J (MV) อพย IV:IJ-IL (ML) กดว MI:MI-NM; พบญ I:J
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27 `ขอให้ ข้ าพเจ้ าเดิ นข้ าม เป็ นกรรมสิทธิY '
แผ่ นดินของท่าน ข้ าพเจ้ าจะเดิน 32 แล้ วสิ โหนยกออกมาต่ อสู้
ไปตามทางหลวง จะไม่ เลี ยวไป กั บเรา ทั งท่ านและพลโยธาทั ง
ทางขวามือหรือซ้ ายมือเลย
หลายของท่านทีตําบลยาฮาส
28 ขอท่ านได้ ขายเสบี ยงเอาเงิ น 33 และพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ของข้ าพเจ้ า เพื อข้ าพเจ้ าจะได้ ของเราทังหลายได้ ทรงมอบท่าน
กิ น และขอขายนํา เอาเงิ นของ ไว้ ต่ อหน้ าเรา และเราได้ ตี ทาํ
ข้ าพเจ้ า เพื อข้ าพเจ้ าจะได้ ดื ม ลายท่านกับโอรสและพลโยธาทัง
ขอให้ ข้ าพเจ้ าเดิ นเท้ าข้ ามประ- หลายของท่านเสีย
เทศของท่านเท่านั น
34 ครั งนั นเราได้ ยึ ด เมื อ งทั ง
29 (ดุ จ พวกลู ก หลานเอซาวที ปวงของท่ าน และเราได้ ทาํ ลาย
อยู่ ตาํ บลเสอีร์ และพวกโมอับที เสียสิ น คือผู้ ชายผู้ หญิงและเด็ก
อยู่ ตาํ บลอาร์ ได้ กระทําแก่ ข้าพ- ทั งหลายในทุ กเมื อง ไม่ ให้ มี
เจ้ านั น) จนข้ าพเจ้ าข้ ามแม่ นาํ
เหลือเลย
จอร์ แดนเข้ าไปในแผ่ นดิ นที พระ 35 แต่ ฝู ง สั ตว์ เ ราได้ ยึ ดมาเป็ น
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของข้ าพเจ้ าทั ง ของเรา ทั งของริ บได้ ในเมื อง
หลายได้ ทรงประทานแก่ ข้ าพ- เหล่ านั นทีเราตีมา
เจ้ า'
36 ตั งแต่ อาโรเออร์ ที อยู่ ริ มลุ่ ม
30 แต่ สิ โหนกษั ต ริ ย์ เมื อ งเฮช- แม่ นาํ อารโนนและตั งแต่ เมื องที
โบน ไม่ ยอมให้ เราทังหลายข้ าม อยู่ ในลุ่ มแม่ นาํ นั นจนถึ ง เมื อ ง
ประเทศของท่าน เพราะพระเย- กิ เลอาด ไม่ มี เมื องใดทีต่ อต้ าน
โฮวาห์ พระเจ้ าของพวกท่ า นได้ เราได้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ทรงกระทํา จิ ต ใจของสิ โ หนให้ เราได้ ทรงมอบทังหมดไว้ แก่ เรา
กระด้ าง กระทํา ใจของท่ านให้ 37 แต่ ท่ านทั งหลายมิได้ เข้ าใกล้
แข็งไป เพื อจะได้ ทรงมอบเขาไว้ แผ่ นดินคนอัมโมน คือฝั งแม่ นาํ
ในมื อของพวกท่ าน ดั งเป็ นอยู่ ยั บบอกและเมื องที อยู่ บนภู เขา
ทุ กวันนี
และที ใดๆซึ งพระเยโฮวาห์ พระ
31 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ เจ้ าของเราตรัสห้ ามเรานั น"
ข้ าพเจ้ าว่ า `ดู เถิ ด เราได้ เริ ม
อิ สราเอลยึดแผ่ นดินของ
มอบสิ โหนและเมื อ งของเขาไว้
โอกกษัตริ ยเ์ มืองบาชาน
กั บเจ้ า จงตั งต้ นเข้ ายึ ดครองที
"เราทั งหลายจึ งได้ หั นไปขึ น
นั นเพื อเจ้ าจะได้ แผ่ นดิ นของเขา
ทางสู่ เมืองบาชาน แล้ วโอก

3

(MT) กดว MI:MI-MM (MP) กดว MU:IR (MR) กดว MU:IP (NU) อพย J:MI; กดว MI:NN
(NI) พบญ I:N, P (NM) กดว MI:MN (NN) อพย MN:NI; กดว MI:MJ (NJ) ลนต MT:MP
(NL) พบญ N:IM; J:JP; ยชว IN:R (NT) ปฐก NM:MM; กดว MI:MJ (I) กดว MI:NN-NV
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กษั ต ริ ย์ เมื องบาชานก็ออกมาสู้ เราได้ กระทํา กั บสิ โหนกษั ตริ ย์
รบกับเรา ตัวโอกเองและพลโย- เมืองเฮชโบนนั น
ธาทั งหมดของท่ านมารบกั บเรา 7แต่ ฝู งสั ตว์ ท ั งหมด และของ
ทีตําบลเอเดรอี
ริ บได้ ในเมื องเหล่ านั นเราได้ ยึด
2แต่ พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บข้ าพ- มาเป็ นของเรา
เจ้ าว่ า `เจ้ าอย่ ากลั วเขาเลย 8ครั งนั นเราได้ ยึ ดแผ่ นดิ นเสี ย
เพราะเราจะมอบเขากั บพลโยธา จากมื อของกษั ต ริ ย์ ท ั งสองของ
ทั งหมดของเขาและแผ่ นดิ นของ คนอาโมไรต์ ผู้ อยู่ ฟากแม่ นาํ
เขาไว้ ในมือของเจ้ า เจ้ าจะกระ- จอร์ แดนข้ างนี ตั งแต่ ลุ่ มแม่ นาํ
ทํา แก่ เ ขาเหมื อนเจ้ าได้ กระทํา อารโนนถึงภูเขาเฮอร์โมน
แก่ สิ โหนกษั ตริ ย์ ของคนอาโม- 9(ภูเขาเฮอร์ โมนนั นชาวไซดอน
ไรต์ซึ งอยู่ ตาํ บลเฮชโบนนั น'
เรียกชื อว่ าสีรีออน และชาวอา3 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเรา โมไรต์เรียกชื อว่ าเสนีร์)
จึ ง ได้ ทรงมอบไว้ ในมื อ ของเรา 10 คื อเมื องทั งหลายในที ราบสูง
ทังโอกกษัตริย์เมืองบาชาน และ และกิเลอาดทังหมด และบาชาน
พลโยธาทั งหลายของท่ าน และ ทังหมด จนถึงสาเลคาห์ และเอเราทั งหลายได้ ฆ่ า ตี เขาจนไม่ มี เดรอี ซึ งเป็ นหั วเมื องแห่ งราช
เหลือ
อาณาจักรโอกในเมืองบาชาน
4 ครั งนั นเราทั งหลายได้ ตี เ อา 11 ด้ วยยั งเหลื ออยู่ แต่ โอก
บ้ านเมื องทั งหลายของเขาจนไม่ กษั ตริ ย์เมื องบาชานซึ งเป็ นพวก
มีเหลือสักเมืองเดียวซึ งเราไม่ ได้ มนุ ษย์ ยั กษ์ ดู เถิ ด เตี ยงนอน
ยึ ดมารวมหกสิ บเมื อง ดิ นแดน ของท่านทําด้ วยเหล็ก เตียงนอน
อารโกบทังหมด ซึ งเป็ นราชอา- นั นไม่ อยู่ ที เมื องรั บบาห์ แห่ งคน
ณาจั ก รของโอกกษั ตริ ย์ เมื อ ง อั มโมนดอกหรื อ ยาวตั งเก้ า
บาชาน
ศอก กว้ างสี ศอกขนาดศอกคน
5บรรดาเมื องเหล่ า นี เป็ นเมื อง เรา
ที มี กาํ แพงสู งโดยรอบ มี ประตู 12 แผ่ นดิ นนี ที เรายึ ด ครองได้
มี ดาลประตู และยั งมี เมื องอี ก ครั งนั น คือตั งแต่ อาโรเออร์ ซึ ง
มากทีไม่ มีกาํ แพง
อยู่ ริ มลุ่ มแม่ นาํ อารโนน และ
6เราได้ ตี ทาํ ลายสิ น ได้ ทาํ ลาย แดนเทื อกเขากิ เ ลอาดครึ งหนึ ง
ทุ กๆเมืองเสียสิ น รวมทังผู้ ชาย กั บหั วเมื อ งทั งหลายเหล่ า นั น
ผู้ หญิงและเด็กทังหลาย เหมือน เราก็ ไ ด้ ให้ แก่ ค นรู เ บนและคน
(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
ทแกล้ วทหารทังสิ นของท่าน จง
13 ส่ วนกิ เ ลอาดที ยั ง เหลื อ อยู่ ถื ออาวุ ธยกข้ ามไปก่ อนคนอิ สกับเมืองบาชานทังหมด ซึ งเป็ น ราเอลผู้ เป็ นพี น้ องของท่าน
ราชอาณาจั กรของโอก คื อดิ น 19 แต่ ภรรยาของท่ าน บุ ตร
แดนอารโกบทังหมด เราก็ได้ ให้ เล็กๆทั งหลายของท่ าน กั บฝู ง
ไว้ กั บครึ งหนึ งของคนตระกู ล สั ตว์ ของท่ าน (เพราะข้ าพเจ้ า
มนั สเสห์ ทั งหมดเมื องบาชาน ทราบอยู่ แล้ วว่ า ท่านทังหลายมี
นั นเรี ยกว่ า ดิ นแดนของพวก ฝู งสั ตว์ เป็ นอั นมาก) จงอยู่ ใน
มนุ ษย์ยักษ์
เขตเมืองทีเรายกให้ น ั นก่ อน
14 ยาอี ร์ ค นมนั ส เสห์ ก ็ ตี ได้ ดิ น 20 กว่ าพระเยโฮวาห์ จะโปรดให้
แดนอารโกบทังหมด จนถึงเขต พี น้ องของท่ านได้ หยุ ดพั ก
แดนเมื องชาวเกชู ร์ และเมื อง เหมื อนได้ ประทานแก่ ท่ านแล้ ว
มาอาคาห์ และได้ เรียกชื อเมือง จนเขาทั งหลายจะยึ ดครอง
เหล่ านั นตามชื อของตนว่ า บา- แผ่ นดิ นซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ชานฮาโวทยาอีร์ จนถึงทุ กวันนี
ของท่ า นประทานแก่ เ ขาที ฟาก
15 เมื องกิ เ ลอาดนั นเราให้ แก่ แม่ นํา จอร์ แดนข้ างโน้ นแล้ ว
มาคีร์
ท่ า นทั งหลายต่ า งจึ ง จะกลั บมา
16 แก่ คนรู เ บนและคนกาดนั น ยังทีอยู่ ของตน ซึ งข้ าพเจ้ าได้ ให้
เราให้ ตาํ บลตั งแต่ กิเลอาดถึ งลุ่ ม แก่ ท่านทังหลาย'
แม่ นาํ อารโนน ถื อเอากลาง 21 ครั งนั นข้ าพเจ้ าได้ สั งโยชู วา
ลุ่ มนํา เป็ นแดนเรื อยมาถึงแม่ นาํ
ว่ า `นั ยน์ ตาของท่ านได้ เห็ น
ยับบอกอันเป็ นแดนของคนอัม- บรรดากิ จการซึ งพระเยโฮวาห์
โมน
พระเจ้ าของท่ านได้ ทรงกระทํา
17 ทั งแถบที ราบด้ วย มี แม่ นาํ
แก่ กษั ตริ ย์ ท ั งสองนั นแล้ ว ดั ง
จอร์ แดนเป็ นพรมแดน ตั งแต่ นั นพระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา
ทะเลคินเนเรทจนถึ งทะเลแห่ งที แก่ อ าณาจั กรทั งปวงซึ งท่ านจะ
ราบ คือทะเลเค็ม ทีอัชโดดปิ ส- ข้ ามไปอยู่ เช่ นเดียวกัน
กาห์ ซึ งอยู่ ทิศตะวันออก
22 ท่ านอย่ าได้ กลั วเขาเลย
18 ครั งนั น ข้ าพเจ้ าได้ บั ญชา เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ท่ านทั งหลายว่ า `พระเยโฮวาห์ ท่ าน พระองค์ น ั นทรงสู้ รบเพื อ
พระเจ้ า ของท่ านได้ ทรงให้ ท่ าน ท่าน'
ทั งหลายยึ ดครองแผ่ นดิ นนี
23 ครั งนั นข้ าพเจ้ าได้ อ้ อนวอน
(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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พระเยโฮวาห์ ว่า
หลายเข้ าถื อ กรรมสิ ท ธิY ในแผ่ น
24 `โอ ข้ าแต่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า ดินทีเจ้ าแลเห็นนั น'
พระเจ้ า พระองค์เพิ งทรงสําแดง 29 ฉะนั น เราทังหลายจึ งยับยั ง
อานุ ภาพและฤทธิY พระหั ตถ์ ของ อยู่ ในหุ บเขาตรงหน้ าเบธเปโอร์"
พระองค์แก่ ผ้ ู รั บใช้ ของพระองค์
คําสังสอนและคําตักเตื อน
เพราะมี พระเจ้ าองค์ ไหนเล่ าใน
"ฉะนั นบัดนี โอ คนอิสราสวรรค์ ห รื อ ในแผ่ นดิ น โลกซึ ง
เอลทั งหลาย จงฟั งกฎ
สามารถกระทํา ตามการสํา คั ญ เกณฑ์ และคํา ตั ดสิ น ซึ งข้ าพเจ้ า
และการอิทธิฤทธิY ดังพระองค์ได้
สอนท่ านทั งหลาย จงประพฤติ
25 ขอพระองค์ ท รงโปรดอนุ - ตามเพื อท่ านทั งหลายจะมี ชี วิ ต
ญาตให้ ข้ าพระองค์ ข้ ามไปดู อยู่ และเข้ าไปยึ ดครองแผ่ นดิน
แผ่ นดิ น อั น ดี ที อยู่ ฟากแม่ นํา
ซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง
จอร์ แดนข้ างโน้ น ดู แดนเทื อก บรรพบุ รุ ษของท่ านประทานแก่
เขางดงามและเลบานอนด้ วย'
ท่าน
26 แต่ พระเยโฮวาห์ ได้ พระพิ - 2ท่ านทั งหลายอย่ าเสริ มเติ มคํา
โรธต่ อข้ าพเจ้ า เพราะท่ านทั ง ที ข้ าพเจ้ าได้ บั ญชาท่ านไว้ และ
หลายเป็ นเหตุ พระองค์จึ งมิได้ อย่ า ตั ด ออกเพื อท่ า นทั งหลาย
ทรงโปรดฟั งข้ าพเจ้ า และพระ จะรักษาพระบัญญัติของพระเยเยโฮวาห์ ตรัสกับข้ าพเจ้ าว่ า `พอ โฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน ซึ งข้ าพแล้ ว เจ้ าอย่ าได้ พู ดกั บเราด้ วย เจ้ าได้ บัญชาท่าน
เรื องนี ต่อไปเลย
3 นั ยน์ ต าของท่ า นทั งหลายได้
27 เจ้ า จงขึ นไปถึ งยอดเขาปิ ส- เห็ น การซึ งพระเยโฮวาห์ ทรง
กาห์ และเพ่ งตาของเจ้ าดู ทิ ศ กระทํา เพราะเหตุพระบาอัลเปตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ และ โอร์ แล้ ว ด้ วยว่ าพระเยโฮวาห์
ทิศตะวันออก และดูแผ่ นดินนั น พระเจ้ าของท่ านทั งหลายได้ ทรง
ด้ วยนั ยน์ ตาของเจ้ า เพราะเจ้ า ทํา ลายบรรดาคนที ติ ดตามพระ
จะข้ ามแม่ นาํ จอร์ แดนนี ไปไม่ ได้ บาอัลเปโอร์จากท่ามกลางท่าน
เลย
ชื อของเมืองลี% ภัยต่ างๆ
28 แต่ เจ้ าจงกําชั บโยชู วา จง 4แต่ ท่ านทั งหลายผู้ ได้ ยึ ดพระ
สนั บสนุ นและชู ใจของเขาให้ เข้ ม เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านทั ง
แข็ง เพราะเขาจะต้ องนําหน้ าชน หลายมั นคงอยู่ ทุ กคนได้ มีชีวิต
ชาติ น ี ข้ ามไป และจะให้ เขาทั ง อยู่ ถึงวันนี

4

(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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5ดู เถิ ด ข้ าพเจ้ าได้ สั งสอนกฎ จะหั นไปเสี ยจากใจของท่ าน
เกณฑ์ และคําตั ดสิ นแก่ ท่ าน ดั ง ตลอดวั นคื นแห่ ง ชี วิ ต ของพวก
ที พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ ท่ าน จงสอนเรื องเหล่ านี ให้ แก่
ข้ าพเจ้ าได้ ทรงบั ญชาข้ าพเจ้ าไว้ ลู กของพวกท่ านและหลานของ
เพื อท่ านทั งหลายจะกระทํา ตาม พวกท่านว่ า
ในแผ่ นดิ นซึ งท่ านทั งหลายกํา - 10 ในวั น นั นที พวกท่ า นได้ ยื น
ลังเข้ าไปยึดครองนั น
อยู่ ต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์
6จงรั กษากฎเหล่ านั นและกระ- พระเจ้ าของพวกท่ า นที โฮเรบ
ทําตาม เพราะนี เป็ นสติ ปั ญญา พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บข้ าพเจ้ าว่ า
ของท่ านทั ง หลายและความเข้ า `จงรวบรวมประชาชนให้ เข้ า มา
ใจของท่ า นทั งหลายท่ า มกลาง ต่ อหน้ าเรา เพื อเราจะให้ เขาได้
สายตาของชนชาติ ท ั งหลาย ซึ ง ยิ นคําของเรา เพื อเขาทั งหลาย
จะได้ ยินถึ งกฎเกณฑ์ เหล่ านี แล้ ว จะได้ ฝึ กตนที จะยํา เกรงเรา
เขาจะกล่ าวว่ า `แน่ ทีเดี ยวประ- ตลอดวั น คื น ที เขามี ชี วิ ตอยู่ ใน
ชาชาติ ใ หญ่ นี เป็ นชนชาติ ที มี โลก และเพื อว่ าเขาจะได้ สอน
ปั ญญาและความเข้ าใจ'
ลูกหลานของเขาด้ วย'
7 เพราะมี ประชาชาติ ใ หญ่ ชาติ 11 ท่ า นทั งหลายได้ เข้ ามาใกล้
ใดเล่ าซึ งมี พระเจ้ าอยู่ ใกล้ ตน ยืนอยู่ ทีเชิ งภูเขา และภูเขานั นมี
อย่ า งกั บพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า เพลิ งลุ กขึ นถึ งท้ องฟ้ า มี ความ
ของพวกเราทรงอยู่ ใกล้ เราในสิ ง มืด เมฆ และความมืดคลุ้ มคลุม
สารพั ด เมื อเราร้ องทู ล ต่ อ พระ อยู่
องค์
12 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรั ส กั บ
8และมี ประชาชาติ ใ หญ่ ชาติ ใด ท่ า นทั ง หลายออกมาจากท่ ามเล่ า ซึ งมีกฎเกณฑ์และคําตัดสิน กลางเพลิ ง ท่านทั งหลายได้ ยิน
อั น ชอบธรรมอย่ า งกั บพระราช สําเนียงพระวจนะ แต่ ไม่ เห็นรูป
บัญญัติท ังหมดนี ซึ งข้ าพเจ้ าได้ สัณฐาน มีแต่ ได้ ยินพระสุรเสียง
ตั งไว้ ต่อหน้ าท่ านทั งหลายในวัน เท่านั น
นี
13 และพระองค์ ทรงประกาศ
9แต่ จงระวั งตั ว และรั กษาจิ ต พันธสัญญาของพระองค์ แก่ ท่ าน
วิ ญญาณของตั วให้ ดี เกรงว่ า ซึ งพระองค์ ท รงบั ญชาให้ ท่ า น
พวกท่ านจะลื มสิ งซึ งนั ยน์ ตาได้ ทั งหลายปฏิ บัติ ตามคื อ พระ
เห็นนั น และเกรงว่ าสิ งเหล่ านั น บั ญญั ติ สิ บประการ และพระ
(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

05_deu.pub
page 11

Monday, February 29, 2016 12:51

พระราชบัญญัติ J
หน้ า 372
องค์ ทรงจารึ กพระบั ญญั ติ น ั นไว้ ท่านทรงแบ่ งแก่ ชนชาติ ท ังหลาย
บนศิลาสองแผ่ น
ทัวใต้ ฟ้าทังสิ น
14 ในครั งนั นพระเยโฮวาห์ ทรง 20 แต่ พระเยโฮวาห์ ท รงเลื อ ก
บั ญชาให้ ข้ าพเจ้ าสั งสอนกฎ ท่านทังหลายและนําท่านออกมา
เกณฑ์ และคํา ตั ดสิ นแก่ ท่ านทั ง จากเตาเหล็ก คือจากอียิปต์ ให้
หลาย เพื อท่ านทั งหลายจะได้ เป็ นประชาชนในกรรมสิ ทธิY ของ
กระทํา ตามในแผ่ นดิ น ซึ งท่ า น พระองค์ อย่ างทีเป็ นอยู่ ทุกวันนี
กําลังจะข้ ามไปยึดครองนั น
21 ยิ งกว่ านั น เพราะท่ านทั ง
15 เหตุ ฉะนั นท่ า นทั งหลายจง หลายเป็ นเหตุ พระเยโฮวาห์ ทรง
ระวั งตั วให้ ดี เพราะในวั นนั น พระพิ โรธต่ อข้ าพเจ้ า และทรง
พวกท่ า นไม่ เ ห็ น สั ณฐานอั น ใด ปฏิ ญาณว่ าข้ าพเจ้ าจะไม่ ได้
เมื อพระเยโฮวาห์ ต รั ส กั บท่ า น ข้ ามแม่ นาํ จอร์แดน และข้ าพเจ้ า
ทั งหลายที โฮเรบจากท่ ามกลาง จะไม่ ได้ เข้ าไปในแผ่ นดิ นดี ซึ ง
เพลิง
พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น
16 เกรงว่ าท่ านทั งหลายจะหลง ทั งหลายประทานแก่ ท่ านให้ เป็ น
ทํารู ปเคารพแกะสลั กสําหรั บตั ว มรดก
ท่ านทั งหลายเป็ นสั ณฐานสิ ง 22 แต่ ข้ าพเจ้ าจะตายเสี ยใน
หนึ งสิ งใด เป็ นรู ปตั วผู้ หรื อตั ว แผ่ นดิ นนี ข้ าพเจ้ าจะไม่ ได้ ข้าม
เมีย
แม่ นาํ จอร์แดน แต่ ท่านทังหลาย
17 เหมื อนสั ตว์ เดียรั จฉานอย่ าง จะได้ ข้ามไป และถื อแผ่ นดิ นดี
ใดในโลก เหมือนนกที มีปีกบิน นั นเป็ นกรรมสิทธิY
23 จงระวังตั วให้ ดี เกรงว่ าท่าน
ไปในอากาศ
18 เหมื อ นสิ งใดๆที คลานอยู่ ทั งหลายจะลื ม พั นธสั ญญาของ
บนดิน เหมือนปลาอย่ างใดทีอยู่ พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น
ทังหลาย ซึ งพระองค์ทรงกระทํา
ในนํา ใต้ แผ่ นดินโลก
19 เกรงว่ าพวกท่ านเงยหน้ าขึ น ไว้ แก่ ท่ าน และสร้ างรู ปเคารพ
ดู ท้ องฟ้ าและเมื อท่ านเห็ นดวง สลักเป็ นสัณฐานสิ งหนึ งสิ งใดซึ ง
อาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น
คือบริวารของท้ องฟ้ า พวกท่าน ทังหลายทรงห้ ามไว้ น ั น
จะถู กเหนี ยวรั งให้ นมั สการและ 24 เพราะว่ า พระเยโฮวาห์ พระ
ปรนนิบัติสิ งเหล่ านั น เป็ นสิ งซึ ง เจ้ าของท่ านเป็ นเพลิ งที เผา
พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของพวก ผลาญ เป็ นพระเจ้ าผู้ ทรงหวง
(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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พระเจ้ าของท่าน ถ้ าพวกท่านค้ น
25 เมื อพวกท่ านมี ลู กและมี หาพระองค์ ด้ วยสุดจิตและสุดใจ
หลานและได้ อ ยู่ ในแผ่ นดิ นนั น พวกท่านจะพบพระองค์
มาช้ านาน และท่านกระทําตัวให้ 30 เมื อพวกท่ า นมี ค วามทุ กข์
เสื อมทรามโดยการทํารู ปเคารพ ลําบาก ซึ งสิ งสารพั ดเหล่ านี มา
สลั กเป็ นสั ณฐานสิ งใด และ ถึงท่าน ในกาลภายหลัง ถ้ าพวก
กระทํา ชั วในสายพระเนตรพระ ท่ า นจะกลั บมาหาพระเยโฮวาห์
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านทั ง พระเจ้ าของท่ าน และเชื อฟั ง
หลาย ซึ งเป็ นการยั วยุ ให้ พระ พระสุรเสียงของพระองค์
องค์ทรงกริ วโกรธ
31 (เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ พระ
26 ข้ าพเจ้ าขออั ญเชิ ญฟ้ าและ เจ้ าของท่ า นทั งหลายเป็ นพระ
ดิ นมาเป็ นพยานกล่ าวโทษท่ าน เจ้ าผู้ ทรงกอปรด้ วยพระเมตตา)
ในวั นนี ว่ า ท่ านทั งหลายจะ พระองค์ จะไม่ ทรงละทิ ง หรื อ
พิ นาศอย่ างสิ นเชิ งจากแผ่ นดิ น ทํา ลายท่ านทั งหลาย หรื อลื ม
ซึ งท่ านทั งหลายกําลั งจะข้ ามแม่ พั นธสั ญญาซึ งพระองค์ ทรง
นํา จอร์แดนไปยึดครองนั น ท่าน กระทําไว้ กั บบรรพบุ รุ ษของท่ าน
จะไม่ ได้ อยู่ ในแผ่ นดิ น นั นนาน โดยการปฏิญาณ
แต่ ท่านจะถู กทําลายอย่ างสิ นเชิ ง 32 เพราะบั ดนี จงถามดู เถอะว่ า
27 และพระเยโฮวาห์ จะทรง ในกาลวั น ที ล่ วงมาแล้ วนั นคื อ
กระทํา ให้ ท่ า นทั งหลายกระจั ด วั นที อยู่ ก่ อนท่ านทั งหลาย ตั ง
กระจายไปอยู่ ท่ ามกลางชนชาติ แต่ วันที พระเจ้ าทรงสร้ างมนุ ษย์
ทั งหลาย และท่ านทั งหลายจะ ไว้ บนโลก และถามดูจากฟ้ าข้ าง
เหลื อ จํา นวนน้ อยในท่ า มกลาง นี ถึ งฟ้ าข้ างโน้ นว่ า เคยมี เรื อง
ประชาชาติ ซึ งพระเยโฮวาห์ ใหญ่ โตอย่ างนี เกิ ดขึ นบ้ างหรื อ
ทรงขับไล่ ให้ ท่านเข้ าไปอยู่ น ั น
หรื อ เคยได้ ยิ น ถึ ง เรื องอย่ า งนี
28 ณ ที นั นท่ านทั งหลายจะ บ้ างหรือ
ปรนนิ บั ติ พระที ทํา ด้ วยไม้ และ 33 มี ช นชาติ ใ ดได้ ยิ น พระสุ ร ศิลา เป็ นงานทีมือคนทําไว้ ซึ ง เสี ย งของพระเจ้ าตรั ส ออกมา
ไม่ ดู ไม่ ฟัง ไม่ รับประทาน ไม่ จากท่ามกลางเพลิง ดังทีท่านได้
ดมกลิ น
ยินและยังมีชีวิตอยู่ ได้
29 แต่ ณ ที นั นแหละท่ านทั ง 34 หรื อมี พระเจ้ าองค์ ใดได้ ทรง
หลายจะแสวงหาพระเยโฮวาห์ เพี ยรพยายามไปนํา ประชาชาติ
(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 ก ประชา ท่านเสียให้ พ้นหน้ าท่าน และนํา
ชาติ หนึ งด้ วยการลองใจ ด้ วย ท่ านเข้ ามา และทรงประทาน
การทํา หมายสําคั ญ ด้ วยการ แผ่ น ดิ นของเขาให้ แก่ ท่ านเป็ น
มหั ศจรรย์ ด้ วยการสงคราม มรดกดังทุ กวันนี
ด้ วยพระหั ตถ์ทรงฤทธิY และด้ วย 39 เหตุ ฉะนั นจงทราบเสี ยในวั น
พระกรที ทรงเหยี ยดออก และ นี และตรึ กตรองอยู่ ในใจว่ า
ด้ วยเหตุน่ากลัวยิ ง ตามสิ งสาร- พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นพระเจ้ าใน
พั ดซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ สวรรค์ เบื องบนและบนแผ่ นดิ น
ท่ านทั งหลายทรงกระทํา เพื อ เบื องล่ าง หามีพระเจ้ าอื นใดอีก
ท่านในอียิปต์ต่อหน้ าต่ อตาท่าน ไม่ เลย
35 ที ได้ ทรงสํา แดงแก่ ท่ านทั ง 40 เพราะฉะนั น พวกท่ านจง
หลายนั นก็เพื อท่ านจะได้ ทราบ รั กษากฎเกณฑ์ และพระบั ญญั ติ
ว่ า พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นพระ ของพระองค์ ซึ งข้ าพเจ้ าได้ บัญเจ้ า นอกจากพระองค์แล้ ว ไม่ มี ชาแก่ ท่านในวันนี เพื อท่านและ
พระเจ้ าอื นใดอีกเลย
ลู กหลานที เกิ ดมาภายหลั งท่ าน
36 พระองค์ ท รงโปรดให้ พวก จะไปดีมาดี และวันคืนของท่าน
ท่ านได้ ยิ นพระสุ รเสี ยงของพระ จะยืนนานอยู่ ในแผ่ นดิน ซึ งพระ
องค์ จากฟ้ าสวรรค์ เพื อว่ าท่ าน เยโฮวาห์ พระเจ้ าของพวกท่ า น
จะอยู่ ในวินัยปกครอง พระองค์ ประทานแก่ ท่านเป็ นนิตย์น ั น"
ทรงโปรดให้ ท่ านเห็นเพลิ งใหญ่ 41 แล้ วโมเสสกํา หนดหั วเมื อ ง
ของพระองค์ ในโลก และพวก ทางดวงอาทิ ต ย์ ข ึ นฟากแม่ นํา
ท่ านได้ ยิ นพระวจนะของพระ จอร์แดนข้ างนี สามหั วเมือง
องค์จากกองเพลิง
42 เพื อผู้ ใดที ฆ่ าคนจะได้ ห ลบ
37 และเพราะพระองค์ ท รงรั ก หนี ไปอยู่ ทีนั น คื อผู้ ที ฆ่ าเพื อน
บรรพบุรุษของพวกท่าน จึงทรง บ้ านโดยมิ ได้ เจตนา โดยมิ ได้
เลื อ กเชื อสายของเขาที มาภาย เกลี ยดชั งเขาแต่ ก่ อน และเมื อ
หลั งเขา และทรงพาท่ านออก หนีไปอยู่ ในเมืองนี เมืองใดเมือง
จากอี ยิ ป ต์ ท่ ามกลางสายพระ หนึ งก็จะรอดชี วิต
เนตรของพระองค์ ด้ วยเดชา- 43 หั วเมื องเหล่ านี คื อเมื องเบนุ ภาพยิ งใหญ่ ของพระองค์
เซอร์ อ ยู่ ในถิ นทุ รกั นดารบนที
38 ทรงขั บไล่ ประชาชาติ ที ใหญ่ ราบสู งสํา หรั บคนรู เบน และ
กว่ าและมี กํา ลั งมากกว่ าพวก เมื อ งราโมทที กิ เ ลอาดสํา หรั บ
(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- ทังหลาย จงฟั งกฎเกณฑ์และคํา
ชานสําหรับคนมนัสเสห์
ตัดสิน ซึ งข้ าพเจ้ ากล่ าวให้ เข้ าหู
44 ต่ อไปนี เป็ นพระราชบั ญญั ติ ของท่ านทั งหลายในวั นนี เพื อ
ที โมเสสได้ ต ั งไว้ ต่ อหน้ าคนอิ ส- ท่านทังหลายจะได้ เรียนรู้ รักษา
ราเอล
ไว้ และกระทําตาม
45 เหล่ านี เป็ นพระโอวาท เป็ น 2 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเรา
กฎเกณฑ์ และคําตั ดสิ นซึ งโมเสส ทรงกระทําพั นธสั ญญากับเราทั ง
กล่ าวแก่ คนอิ ส ราเอลเมื อเขา หลายทีโฮเรบ
ออกจากอียิปต์แล้ ว
3มิ ใช่ พระเยโฮวาห์ จะทรงกระ46 ฟากแม่ นาํ จอร์ แดนข้ างนี ที ทํา พั น ธสั ญญานี กั บบรรพบุ รุ ษ
หุ บเขาตรงข้ ามเบธเปโอร์ ใน ของเราทั งหลาย แต่ ทรงกระทํา
แผ่ นดิ นของสิ โหน กษั ตริ ย์ คน กั บเรา คื อเราทั งหลายผู้ มี ชี วิต
อาโมไรต์ ผู้ อยู่ ทีเฮชโบนซึ งโม- อยู่ ทีนี ในวันนี
เสสและคนอิ สราเอลได้ ตีพ่ายไป 4 พระเยโฮวาห์ ต รั สกั บท่ านทั ง
ครั งเมื อออกมาจากอียิปต์แล้ ว
หลายที ภู เขานั นจากท่ า มกลาง
47 คนอิ ส ราเอลได้ เข้ ายึ ดแผ่ น เพลิงหน้ าต่ อหน้ า
ดินของท่านและแผ่ นดินของโอก 5(ครั งนั น ข้ าพเจ้ ายื นอยู่ ระกษั ตริ ย์ เมื องบาชาน
เป็ น หว่ า งพระเยโฮวาห์ กั บท่ า นทั ง
กษั ต ริ ย์ ส ององค์ ของคนอาโม- หลาย เพื อจะประกาศพระวจนะ
ไรต์ ผู้ อยู่ ทางดวงอาทิตย์ข ึ น ของพระเยโฮวาห์ แก่ ท่ านทั ง
ฟากแม่ นาํ จอร์แดนข้ างนี
หลาย เพราะท่ านทั งหลายกลั ว
48 ตั งแต่ อาโรเออร์ ที อยู่ ริ มลุ่ ม เพลิ ง จึ งมิ ได้ ข ึ นไปบนภู เขา)
แม่ นาํ อารโนน ไปจนถึ งภู เขา พระองค์ตรัสว่ า
สีออน คือเฮอร์โมน
6 `เราคื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
49 รวมกับทีราบทังหมด ซึ งอยู่ ของเจ้ า ผู้ ได้ นาํ เจ้ าออกจาก
ฟากตะวั นออกของแม่ นาํ จอร์ - แผ่ นดิ น อี ยิ ปต์ อ อกจากเรื อ น
แดนข้ างนี จนถึงทะเลแห่ งทีราบ ทาส
ทีนํา พุแห่ งปิ สกาห์
พระบัญญัติสิบประการ
พันธสัญญาที โฮเรบ
7 อย่ ามี พระอื นใดนอกเหนื อ
โมเสสได้ เรี ยกคนอิ ส ราเอล จากเรา
ทั งหมดเข้ ามาแล้ วกล่ า วแก่ 8 อย่ า ทํา รู ปเคารพสลั กสํา หรั บ
เขาทังหลายว่ า "โอ คนอิสราเอล ตนเป็ นรูปสิ งหนึ งสิ งใด ซึ งมีอยู่

5

(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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ในฟ้ าเบื องบน หรื อซึ งมี อยู่ ที เมื องของเจ้ า เพื อทาสทาสี ของ
แผ่ นดิ นเบื องล่ าง หรื อซึ งมี อยู่ เจ้ าจะได้ หยุดพักอย่ างเจ้ า
ในนํา ใต้ แผ่ นดิน
15 จงระลึ กว่ า เจ้ าเคยเป็ นทาส
9 อย่ า กราบไหว้ หรื อปรนนิ บั ติ อยู่ ในแผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ และพระ
รู ปเหล่ านั น เพราะเราคื อพระ เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ าได้ พา
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า เป็ น เจ้ าออกมาจากที นั นด้ วยพระ
พระเจ้ าที หวงแหน
ให้ โทษ หั ตถ์ อั นทรงฤทธิY และด้ วยพระ
เพราะความชั วช้ าของบิ ด าตก กรที เหยี ยดออก เหตุ ฉะนี พระ
ทอดไปถึ ง ลู กหลานของผู้ ที ชั ง เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ าได้ ทรง
เราจนถึงสามชั วสี ชั วอายุคน
บัญชาให้ เจ้ ารักษาวันสะบาโต
10 แต่ แสดงความเมตตาต่ อคน 16 จงให้ เกี ยรติ แก่ บิ ด ามารดา
ที รั กเรา และรั กษาบั ญญั ติ ของ ของเจ้ า ดั งที พระเยโฮวาห์ พระ
เรา จนถึงพันชั วอายุคน
เจ้ าของเจ้ าทรงบัญชาเจ้ าไว้ เพื อ
11 อย่ าออกพระนามพระเยโฮ- เจ้ าจะมี ชี วิตยื นนาน และเจ้ าจะ
วาห์ พระเจ้ าของเจ้ าอย่ างไร้ ไปดี มาดี ในแผ่ นดิ นซึ งพระเยประโยชน์ เพราะผู้ ที ออกพระ โฮวาห์ พระเจ้ า ของเจ้ าประทาน
นามพระองค์ อ ย่ างไร้ ประโยชน์ ให้ แก่ เจ้ า
นั น พระเยโฮวาห์ จะทรงถื อว่ า 17 อย่ าฆ่ าคน
ไม่ มีโทษก็หามิได้
18 อย่ าล่ วงประเวณีผัวเมียเขา
12 จงถือวันสะบาโต ถือเป็ นวัน 19 อย่ าลักทรัพย์
บริ สุ ทธิY ดังที พระเยโฮวาห์ พระ 20 อย่ าเป็ นพยานเท็ จ ใส่ ร้ าย
เจ้ าของเจ้ าทรงบัญชาไว้ แก่ เจ้ า
เพื อนบ้ าน
13 จงทํา การงานทั งสิ นของเจ้ า 21 อย่ าอยากได้ ภรรยาของ
หกวัน
เพื อนบ้ าน และอย่ าโลภครั ว
14 แต่ วั นที เจ็ดนั นเป็ นสะบาโต เรื อนของเพื อนบ้ าน คื อไร่ นา
ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ ของเขา หรื อทาสทาสี ของเขา
เจ้ า ในวันนั นอย่ ากระทําการงาน หรือวัว ลาของเขา หรือสิ งใดๆ
ใดๆ ไม่ ว่าเจ้ าเอง หรือบุตรชาย ซึ งเป็ นของของเพื อนบ้ าน'
บุ ตรสาวของเจ้ า หรื อทาสทาสี 22 พระวจนะเหล่ านี พระเยโฮของเจ้ า หรือวัวของเจ้ า หรือลา วาห์ ได้ ตรั สแก่ ชุ มนุ มชนทั งปวง
ของเจ้ า หรือสัตว์ใช้ งานของเจ้ า ของท่ านที ภูเขา ออกมาจาก
หรื อแขกที อาศั ย อยู่ ในประตู ท่ ามกลางเพลิ ง เมฆและความ
(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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มื ดคลุ้ มหนาทึบ ด้ วยพระสุ ร- 27 ท่ านจงเข้ าไปใกล้ และฟั ง
เสี ยงอั นดั ง และมิ ได้ ทรงเพิ ม ทุ ก สิ งซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
เติ มสิ งใดอี ก และพระองค์ ทรง ของเราตรัส และนําพระวจนะทัง
จารึ ก ไว้ บนแผ่ นศิ ล าสองแผ่ น สิ นที พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
และประทานแก่ ข้าพเจ้ า
เราตรั ส แก่ ท่ า นนั นมากล่ าวแก่
23 ต่ อมา เมื อท่ านทั งหลายได้ เราทังหลาย และเราทังหลายจะ
ยิ นพระสุ รเสี ยงออกมาจากท่ าม ฟั งและกระทําตาม'
กลางความมื ดนั น (ขณะเมื อ 28 เมื อท่ านทั งหลายพู ดกั บ
ภูเขานั นมีเพลิ งลุกอยู่ ) ท่านทัง ข้ าพเจ้ านั น พระเยโฮวาห์ ทรง
หลายเข้ ามาใกล้ ข้าพเจ้ า คือหั ว สดั บเสี ยงแห่ ง ถ้ อยคํา ของท่ า น
หน้ าตระกู ลของท่ านทั งหมด ทังหลาย และพระเยโฮวาห์ ตรัส
และพวกผู้ ใหญ่ ของท่าน
กั บข้ าพเจ้ าว่ า `เราได้ ยิ นเสี ยง
24 และท่านทังหลายกล่ าวว่ า `ดู แห่ งถ้ อยคํา ของชนชาติ ซึ งเขา
เถิ ด พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ พูดกับเจ้ าแล้ ว สารพัดซึ งเขาพูด
เราได้ ทรงสํา แดงสง่ า ราศี แ ละ กับเจ้ าเช่ นนั นก็ดีอยู่
ความใหญ่ ยิ งของพระองค์ และ 29 โอ อยากให้ มีจิตใจเช่ นนี อยู่
เราได้ ยิ น พระสุ ร เสี ยงของพระ เสมอไปหนอ คือทีจะยําเกรงเรา
องค์จากท่ามกลางเพลิง ในวันนี และรั กษาบั ญญั ติ ท ั งสิ นของเรา
เราได้ เห็นพระเจ้ าตรัสกับมนุ ษย์ เขาทั งหลายก็ จ ะสุ ขเจริ ญอยู่
และมนุ ษย์ยังคงชี วิตอยู่ ได้
ตลอดชั วลู ก หลานของเขาเป็ น
25 ฉะนั นบั ด นี เราทั งหลายจะ นิตย์
ต้ องตายเสี ยทําไม เพราะเพลิ ง 30 จงกลั บไปบอกแก่ เขาว่ า
ใหญ่ ยิงนี จะเผาผลาญเรา ถ้ าเรา "เจ้ าจงกลั บไปเต็นท์ของเจ้ าทุ ก
ได้ ยิ นพระสุ รเสี ยงของพระเย- คนเถิด"
โฮวาห์ พระเจ้ าของเราอี ก เราก็ 31 แต่ ตั วเจ้ าจงยื น อยู่ ที นี ใกล้
จะต้ องตาย
เรา และเราจะบอกข้ อบั ญญั ติ
26 เพราะในบรรดามนุ ษย์ ท ั ง และกฎเกณฑ์ และคํา ตั ด สิ น ทั ง
หลายใครเล่ า ผู้ ได้ ยิ นพระสุ ร- สิ นแก่ เจ้ า ซึ งเจ้ าจะต้ องสอนเขา
เสี ยงของพระเจ้ าผู้ ทรงพระชนม์ ทั งหลาย เพื อเขาทั งหลายจะ
ตรั สออกมาจากท่ ามกลางเพลิ ง กระทํา ตามในแผ่ นดิ นซึ งเราให้
อย่ างทีเราได้ ยินและยังมี ชีวิตอยู่ เขายึดครองนั น'
ได้
32 เหตุ ฉะนั นท่ า นทั งหลายจง
(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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ระวั งที จะกระทํา ดั งที พระเยโฮ- จะทวี ม ากยิ งนั กในแผ่ นดิ นที มี
วาห์ พระเจ้ าของท่ านทั งหลายได้ นํา นมและนํา ผึ งไหลบริ บู รณ์
ทรงบั ญชาไว้ น ั น ท่ านทั งหลาย ดั ง ที พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง
อย่ า หั น ไปทางขวามื อ หรื อทาง บรรพบุ รุ ษของท่ านได้ ทรงสั ญซ้ ายเลย
ญากับท่าน
33 ท่ านจงดําเนิ นตามวิ ถี ทางทั ง 4โอ คนอิ สราเอล จงฟั งเถิ ด
สิ นซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเราทั ง
ท่ านได้ ทรงบั ญชาท่ านไว้ เพื อ หลายเป็ นพระเยโฮวาห์ เดียว
ท่านจะมี ชีวิตอยู่ และเพื อท่านจะ 5พวกท่ านจงรั กพระเยโฮวาห์ ผ้ ู
ไปดี มาดี และมี ชี วิตยื นนานอยู่ เป็ นพระเจ้ าของท่าน ด้ วยสุดจิต
ในแผ่ น ดิ น ซึ งท่ า นจะยึ ด ครอง สุ ดใจของท่ าน และด้ วยสิ นสุ ด
นั น"
กําลังของท่าน
พระบัญญัติทีใหญ่ทีสุด
จงอุตส่ าห์สอนพระวจนะของ
"ต่ อไปนี เป็ นพระบั ญ ญั ติ
พระเจ้าแก่ ลูกหลานของตน
กฎเกณฑ์ และคํา ตั ด สิ นซึ ง 6 และจงให้ ถ้ อยคํา ที ข้ าพเจ้ า
พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น บั ญชาพวกท่ านในวั นนี อยู่ ในใจ
ทั งหลายทรงบั ญชาให้ สอนท่ าน ของท่าน
เพื อท่ า นทั งหลายจะได้ กระทํา 7 และพวกท่ านจงอุ ต ส่ า ห์ สอน
ตามในแผ่ นดินซึ งท่านจะข้ ามไป ถ้ อ ยคํา เหล่ านี แก่ ลู กหลานของ
ยึดครองนั น
ท่ าน เมื อท่ านนั งอยู่ ในเรื อน
2เพื อว่ า พวกท่ า นจะได้ ยาํ เกรง เดิ นอยู่ ตามทาง และนอนลง
พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น หรือลุกขึ น จงพูดถึงถ้ อยคํานี
โดยรั กษากฎเกณฑ์ และพระ 8 จงเอาถ้ อยคํา เหล่ านี พั นไว้ ที
บั ญญั ติ ของพระองค์ ท ั งสิ น ซึ ง มื อของท่ านเป็ นหมายสํา คั ญ
ข้ าพเจ้ าบั ญชาท่ าน ทั งตั วท่ าน และจงเป็ นดั งเครื องหมายระและลูกหลานของท่าน ตลอดวัน หว่ างนัยน์ตาของท่าน
คื นแห่ งชี วิ ตของท่ านเพื อว่ าวั น 9และเขี ยนไว้ ที เสาประตู เ รื อน
คืนของพวกท่านจะได้ ยืนยาว
และทีประตูของท่าน
3โอ
คนอิ สราเอลทั งหลาย 10 เมื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
เหตุฉะนั นขอจงฟั ง และจงระวัง ของพวกท่ า นจะพาท่ า นมาถึ ง
ที จะกระทําตามเพื อพวกท่ านจะ แผ่ นดินซึ งพระองค์ทรงปฏิญาณ
ไปดีมาดี และเพื อท่านทังหลาย ไว้ กั บบรรพบุ รุ ษของท่ าน คื อ

6

(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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แก่ อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ พระเจ้ าของท่าน และพระโอวาท
ว่ าจะให้ แก่ ท่าน มีหัวเมื องใหญ่ ของพระองค์ และกฎเกณฑ์ ของ
โตและดีซึ งท่านไม่ ได้ สร้ าง
พระองค์ ซึ งพระองค์ทรงบัญชา
11 และเรื อนที มี ของดี เต็ม ซึ ง ท่านไว้
พวกท่ านมิ ได้ สะสมไว้ และบ่ อ 18 พวกท่ า นจงกระทํา สิ งที ถู ก
ขั งนํา ที ท่ านมิ ได้ ขุด และสวน ต้ อ งและที ประเสริ ฐในสายพระ
องุ่ นกับต้ นมะกอกเทศ ซึ งท่ าน เนตรพระเยโฮวาห์ เพื อพวก
มิได้ ปลู กไว้ และเมื อท่ านได้ รับ ท่ านจะมี สวั สดิ ภาพ และเพื อ
ประทานก็อิ มหนํา
ท่ านจะได้ เข้ าไปครอบครอง
12 แล้ วจงระวั งกลั วว่ าพวกท่ าน แผ่ นดิ นที ดี ซึ งพระเยโฮวาห์ ทรง
จะลืมพระเยโฮวาห์ ผ้ ู ทรงพาท่าน ปฏิ ญาณไว้ กั บบรรพบุ รุ ษ ของ
ออกจากแผ่ นดินอียิปต์ ออกจาก ท่าน
เรือนทาสนั น
19 โดยขั บ ไล่ ศั ตรู ทั งสิ นของ
13 พวกท่ า นจงยํา เกรงพระเย- ท่ านออกไปให้ พ้นหน้ าพวกท่ าน
โฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน ท่ านจง ดังทีพระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาไว้
ปรนนิบัติพระองค์ และปฏิญาณ 20 เมื อเวลาต่ อไปบุ ตรชายของ
โดยออกพระนามของพระองค์
ท่ านจะถามท่านว่ า `พระโอวาท
14 ท่ านทั งหลายอย่ าติ ดตาม กฎเกณฑ์ และคํา ตั ดสิ น ซึ งพระ
พระอื น ซึ งเป็ นพระของชนชาติ เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเราทั ง
ทังหลายทีอยู่ ล้อมรอบท่าน
หลาย ได้ บัญชาท่านทังหลายไว้
15 (เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ พระ นั นมีความหมายว่ ากระไร'
เจ้ าของพวกท่ าน ผู้ ทรงสถิ ต 21 แล้ วท่านจะตอบบุตรชายของ
ท่ ามกลางท่ าน เป็ นพระเจ้ า ท่านว่ า `เราเป็ นทาสของฟาโรห์
หวงแหน) กลัวว่ าพระเยโฮวาห์ อยู่ ในอี ยิปต์ และพระเยโฮวาห์
พระเจ้ าของพวกท่ านจะทรง ได้ ทรงพาเราออกมาจากอี ยิ ปต์
พระพิ โรธต่ อท่ าน และทํา ลาย ด้ วยพระหั ตถ์อันทรงฤทธิY
22 และพระเยโฮวาห์ ทรงสําแดง
ท่านเสียจากพื นแผ่ นดินโลก
16 อย่ าทดลองพระเยโฮวาห์ หมายสํา คั ญและการมหั ศจรรย์
พระเจ้ าของท่ านทั งหลาย ดั งที ทั งที ใหญ่ โตและที ร้ ายเหนื ออี ได้ ทดลองพระองค์ทีมัสสาห์
ยิปต์และเหนือฟาโรห์ ตลอดจน
17 ท่ านทั งหลายจงอุ ตส่ าห์ รั ก- ทังราชวงศ์ของท่าน ต่ อหน้ าต่ อ
ษาพระบั ญญั ติของพระเยโฮวาห์ ตาเราทังหลาย
(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 วพระองค์ ไ ด้ ทรงพาเรา 2และเมื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ออกมาจากทีนั น เพื อจะทรงนํา ของท่ านจะทรงมอบเขาทั งหลาย
เราเข้ าไปในแผ่ นดิ น ซึ งพระ ไว้ ต่อหน้ าท่าน พวกท่านจะต้ อง
องค์ ทรงปฏิ ญาณว่ าจะประทาน ตี เขาให้ พ่ ายแพ้ ไปนั น และทํา
แก่ บรรพบุรุษของเรา และประ- ลายเขาให้ สิ นที เดี ยว อย่ าได้
ทานแผ่ นดินนั นแก่ เรา
กระทํา พั น ธสั ญญาใดๆกั บเขา
24 พระเยโฮวาห์ ท รงบั ญชาให้ เลยและอย่ า มี ค วามเมตตาต่ อ
เรากระทํา ตามกฎเกณฑ์ เ หล่ านี เขาด้ วย
ทั งสิ น คือให้ ยาํ เกรงพระเยโฮ- 3 พวกท่ า นอย่ าทํา การแต่ ง งาน
วาห์ พระเจ้ าของเรา เพื อเป็ นผล กับพวกเขา อย่ ายกบุตรสาวของ
ดี แก่ เราเสมอ เพื อพระองค์ จะ ท่านให้ แก่ บุตรชายของเขา หรือ
ทรงรั ก ษาชี วิ ต ของเราไว้ ให้ คง รับบุตรสาวของเขามาให้ แก่ บุตร
อยู่ ดังทุ กวันนี
ชายของท่าน
25 ถ้ าเราทั งหลายจะระวั งที จะ 4เพราะว่ าพวกเขาจะทําให้ บุ ตร
กระทํา ตามพระบั ญญั ติ ท ั งสิ นนี ชายของพวกเจ้ าหั นเหไปจาก
ต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ พระ การติ ดตามเรา ไปปฏิ บั ติ พระ
เจ้ าของเรา ดั งที พระองค์ ทรง อื นๆ พระเยโฮวาห์ จะทรงพระ
บั ญชาเราไว้ ก็จะเป็ นความ พิ โ รธต่ อท่ า นทั งหลายและจะ
ชอบธรรมแก่ เราทังหลาย'"
ทรงทําลายท่านเสียโดยเร็ว
ห้ามแต่ งงานหรื อนมัสการ
5 แต่ จ งกระทํา แก่ เ ขาทั งหลาย
อย่ างนี ท่ านทั งหลายจงทําลาย
กับคนต่ างความเชื อ
"เมื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า แท่ นบู ชาของเขาเสี ย และหั ก
ของท่ านทั งหลายจะทรงพา ทํา ลายเสาศั กดิY สิ ทธิY ของเขาเสี ย
ท่ า นเข้ าในแผ่ น ดิ น ซึ งท่ า นทั ง จงโค่ นเสารู ปเคารพของเขาลง
หลายกําลั งจะเข้ ายึ ดครอง และ เสี ย และเผารู ปเคารพแกะสลั ก
กวาดไล่ ประชาชาติ หลายชาติให้ ของเขาเสียด้ วยไฟ
ออกไปพ้ นหน้ าท่าน คือคนฮิต- 6เพราะว่ าพวกท่ านเป็ นชนชาติ
ไทต์ คนเกอร์กาชี คนอาโมไรต์ บริ สุ ท ธิY สํา หรั บ พระเยโฮวาห์
คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮี- พระเจ้ าของท่ าน พระเยโฮวาห์
ไวต์ และคนเยบุส เป็ นเจ็ดประ- พระเจ้ าของท่ า นทรงเลื อ กท่ าน
ชาชาติซึ งใหญ่ โตกว่ าและมีกาํ ลัง ออกจากชนชาติ ท ั งหลายที อยู่
บนพื นโลกให้ มาเป็ นชนชาติ ใน
มากกว่ าท่าน

7

(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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กรรมสิทธิY ของพระองค์
เกณฑ์ และคําตั ดสินซึ งข้ าพเจ้ า
7 ที พระเยโฮวาห์ ทรงรั กและ ได้ บัญชาท่านในวันนี
ทรงเลือกท่านทังหลายนั น มิใช่
ผลของการเชื อฟั งพระเจ้า
เพราะท่ านทั งหลายมี จํา นวน
คือจะมีชยั และรับพระพร
มากกว่ าประชาชนชาติ อื น ด้ วย 12 ต่ อมา ถ้ าท่ านทั งหลายเชื อ
ว่ าในบรรดาชนชาติ ทั งหลาย ฟั งคํา ตั ดสิ นเหล่ านี รั กษาและ
ท่านเป็ นจํานวนน้ อยทีสุด
กระทํา ตาม พระเยโฮวาห์ พระ
8แต่ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงรั ก เจ้ าของพวกท่ านจะทรงกระทํา
ท่านทังหลาย และพระองค์ ทรง ตามพั นธสั ญญาและความเมตรั กษาคํา ปฏิ ญ าณซึ งพระองค์ ตากับท่าน ซึ งพระองค์ทรงปฏิทรงปฏิ ญ าณไว้ กั บ บรรพบุ รุ ษ ญาณไว้ กับบรรพบุรุษของท่าน
ของท่านทังหลาย พระเยโฮวาห์ 13 พระองค์จะทรงรักท่าน อวย
จึ งทรงพาท่ านทั งหลายออกมา พระพรแก่ ท่ านให้ จํา เริ ญยิ งทวี
ด้ วยพระหั ตถ์ อั นทรงฤทธิY และ ขึ น พระองค์ จะทรงอํานวยพระ
ทรงไถ่ ท่ านทั งหลายให้ พ้ นจาก พรผู้ บั งเกิ ด จากครรภ์ ของพวก
เรื อนทาส
จากหั ตถ์ ฟาโรห์ ท่ าน และผลแห่ งพื นดิ นของ
กษัตริย์อียิปต์
ท่าน ทังข้ าว นํา องุ่ น และนํา มัน
9เหตุฉะนี พึงทราบเถิ ดว่ า พระ ของท่ านทั งหลาย ให้ ลู กวั วและ
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของพวกท่ า น ลู ก แพะแกะของท่ า นทวี ข ึ นใน
เป็ นพระเจ้ า เป็ นพระเจ้ าสั ตย์ แผ่ นดิ น ซึ งพระองค์ ทรงปฏิ ซื อ ผู้ ทรงรักษาพันธสัญญาและ ญาณแก่ บรรพบุ รุษของท่านที จะ
ความเมตตาต่ อบรรดาผู้ ที รั ก ให้ แก่ ท่าน
พระองค์ และรั กษาพระบั ญญั ติ 14 ท่ า นทั งหลายจะได้ รั บ พระ
ของพระองค์ถึงพันชั วอายุคน
พรเหนื อ ชนชาติ ท ั งหลายหมด
10 และทรงตอบแทนผู้ ที เกลี ยด จะไม่ มี ช ายหรื อ หญิ ง เป็ นหมั น
ชั งพระองค์ ต่ อหน้ าตั วเขาเอง ท่ ามกลางท่ าน หรื อในหมู่ สั ตว์
ด้ วยทรงทําลายเขาเสีย พระองค์ เลี ยงของท่านด้ วย
จะไม่ ทรงลดหย่ อนโทษผู้ ที 15 และพระเยโฮวาห์ จ ะทรงยก
เกลี ยดชั งพระองค์ พระองค์ จะ ความเจ็ บไข้ ทั งสิ นไปเสี ย จาก
ทรงตอบแทนต่ อหน้ าตัวเขาเอง
พวกท่ าน และโรคร้ ายอย่ างใน
11 เหตุ ฉะนี พวกท่ านจงระวั งที อี ยิปต์ ซึ งท่ านได้ ทราบนั น พระ
จะกระทํา ตามพระบั ญญั ติ กฎ องค์จะไม่ ทรงให้ เกิดแก่ ท่าน แต่
(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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จะทรงให้ เกิดแก่ ทุ กคนที เกลี ยด 21 พวกท่ านอย่ าวิ ตกเพราะเขา
ชั งพวกท่าน
ด้ วยว่ าพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
16 พวกท่ า นจงทํา ลายชนชาติ พวกท่านอยู่ ท่ามกลางท่าน ทรง
ทังหลายซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า เป็ นพระเจ้ ายิ งใหญ่ ทีน่ ากลัว
ของพวกท่านจะทรงมอบให้ ท่าน 22 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
อย่ าให้ นั ยน์ ตาของท่ านมีเมตตา พวกท่ านจะกวาดไล่ ประชาชาติ
ต่ อเขาเลย พวกท่ านอย่ าปฏิบัติ เหล่ านี ให้ พ้ นหน้ าท่ านที ละเล็ก
พระของเขา เพราะการอย่ างนั น ทีละน้ อย ท่านอย่ ากําจัดเขาเสีย
จะเป็ นบ่ วงดักท่านทังหลาย
ทันที กลั วว่ าสั ตว์ ทุ่ งจะเพิ มแก่
17 ถ้ าท่ านทั งหลายจะนึ กในใจ ท่านขึ นมากไป
ว่ า `ประชาชาติเหล่ านี โตกว่ าเรา 23 แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
เราจะขับไล่ เขาอย่ างไรได้ '
ท่านจะทรงมอบเขาไว้ ให้ ท่านทั ง
18 ท่ า นทั งหลายอย่ ากลั วเขา หลาย และจะกระทําให้ เขาเกิ ด
เลย แต่ จงระลึกถึงการทีพระเย- โกลาหลใหญ่ จนเขาทั งหลายจะ
โฮวาห์ พระเจ้ าของท่ า นกระทํา พินาศ
ต่ อฟาโรห์ และต่ อชาวอี ยิ ปต์ ท ั ง 24 และพระองค์ จะทรงมอบ
สิ นนั น
กษั ตริย์ของเขาไว้ ในมื อของท่ าน
19 การทดลองใหญ่ ยิ งซึ งนั ยน์ และท่ า นทั งหลายจะกระทํา ให้
ตาท่ านได้ เห็นแล้ ว ทั งหมาย ชื อของเขาพิ น าศไปจากใต้ ฟ้ า
สําคัญ การมหั ศจรรย์ พระหั ตถ์ จะไม่ มีผ้ ู ใดต่ อต้ านท่านทังหลาย
ทรงฤทธิY และพระกรที เหยี ยด ได้ จนกว่ าท่านจะทําลายเขาเสีย
ออก ซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า 25 ท่ า นทั งหลายจงเผารู ปแกะ
ของท่ า นได้ ทรงใช้ พาท่ านทั ง สลักอันเป็ นรูปพระทังหลายของ
หลายออกมา พระเยโฮวาห์ พระ เขาเสี ยด้ วยไฟ ท่ านทั งหลาย
เจ้ าของท่ านทั งหลายจะทรง อย่ าปรารถนาอยากได้ เงิ นหรื อ
กระทําต่ อชนชาติ ท ังหลายทีท่าน ทองซึ งปิ ดรู ปพระอยู่ น ั น หรื อ
กลัวอย่ างนั นแหละ
นําไปเป็ นของท่ าน เกรงว่ าท่ าน
20 ยิ งกว่ านั นอี ก พระเยโฮวาห์ จะติ ด กั บดั ก อยู่ ภายในนั นเอง
พระเจ้ าของท่ านทั งหลายจะทรง เพราะว่ านั นเป็ นสิ งที น่ าสะอิ ด
ใช้ ฝู งต่ อมาท่ ามกลางเขา จน สะเอียนต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
กว่ าผู้ ที เหลื ออยู่ และซ่ อนตั ว ของท่าน
หลบจากท่านจะถู กทําลายสิ น
26 พวกท่ า นอย่ า นํา สิ งพึ ง รั ง (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 4ในเวลาสี สิบปี นั น เสื อผ้ าของ
กลั วว่ า ท่ า นจะเป็ นที ต้ องห้ าม ท่ านก็ไม่ ขาดวิ น และเท้ าของ
เหมือนของนั น พวกท่านจงรัง- ท่านก็ไม่ บวม
เกี ยจและเกลี ยดมั นอย่ างที สุ ด 5 ท่ า นทั งหลายจงพิ จ ารณาอยู่
ด้ วยเป็ นของทีต้ องห้ าม"
ในใจเถอะว่ า พระเยโฮวาห์ พระ
คําตักเตื อนและคําเตื อนใจ
เจ้ าของท่ านทั งหลายทรงตี สอน
"บั ญญั ติ ท ั งสิ นซึ งข้ าพเจ้ า ท่าน เหมือนกับบิดาตีสอนบุตร
บัญชาท่านในวันนี น ั น ท่าน ของตนเช่ นกัน
ทั งหลายจงระวั งกระทํา ตาม 6 เหตุ ฉะนั นท่ า นจงรั ก ษาพระ
เพื อท่ านทั งหลายจะมี ชี วิ ตและ บั ญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ พระ
ทวี มากขึ น และเข้ าไปยึ ดครอง เจ้ าของท่ าน โดยดํา เนิ นตาม
แผ่ นดิ นซึ งพระเยโฮวาห์ ทรง พระมรรคาของพระองค์ และ
เกรงกลัวพระองค์
ปฏิญาณกับบรรพบุรุษของท่าน
2 ท่ า นทั งหลายจงระลึ ก ถึ ง ทาง 7 เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน ของท่ านจะทรงพาท่ านเข้ าไปใน
ทรงนํา ท่ านอยู่ ใ นถิ นทุ รกั นดาร แผ่ นดิ นที ดี เป็ นแผ่ นดิ นที มี
ถึ ง สี สิ บปี เพื อพระองค์ จ ะทรง ธารนํา นํา พุ และนํา บาดาลไหล
กระทํา ให้ ท่ านถ่ อมใจและทด ออกมากลางหุ บเขาและเนินเขา
ลองให้ ทราบว่ าจิ ต ใจของท่ า น 8 แผ่ นดิ น ที มี ข้ าวสาลี และข้ าว
เป็ นอย่ างไร ดู ว่าท่ านจะรั กษา บาร์เลย์ เถาองุ่ น ต้ นมะเดื อ ต้ น
พระบัญญัติของพระองค์หรือไม่ ทั บทิ ม เป็ นแผ่ นดิ นที มี นาํ มั น
3 พระองค์ ท รงกระทํา ให้ ท่ า น มะกอกเทศและนํา ผึ ง
ถ่ อมใจ และปล่ อยท่ านให้ หิ ว 9เป็ นแผ่ นดิ นที ท่ านจะรั บประและเลี ยงท่านด้ วยมานา ซึ งท่าน ทานอาหารอย่ างอุ ดมซึ งท่ านจะ
เองหรื อบรรพบุ รุ ษของท่ านก็ไม่ ไม่ ขาดสิ งใดเลย เป็ นแผ่ นดินที
ทราบว่ าเป็ นอะไร เพื อพระองค์ ศิ ลาเป็ นเหล็ก และท่ านจะขุ ด
จะทรงกระทํา ให้ ท่ า นตระหนั ก ทองสัมฤทธิY ได้ จากภูเขา
แก่ ใจว่ า มนุ ษย์จะบํารุงชี วิตด้ วย 10 เมื อท่ านได้ รั บประทานอิ ม
อาหารสิ งเดี ยวก็หามิ ได้ แต่ หนําแล้ ว ท่ านจงสรรเสริ ญพระ
มนุ ษย์ จะมี ชี วิ ตอยู่ ได้ ด้ วยพระ เยโฮวาห์ พระเจ้ าของพวกท่ า น
วจนะทุ ก คํา ซึ งออกมาจากพระ ในเรื องแผ่ นดิ นอั นดี ซึ งพระ
องค์ประทานแก่ ท่านนั น
โอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์

8

(I) พบญ J:I; L:MJ; NU:IL (M) อพย IL:J; พบญ I:N; M:T; MR:V; สดด INL:IL
(N) อพย IL:M-N, IM, IJ (J) พบญ MR:V; นหม R:MI (V) พบญ J:NL; M ซมอ T:IJ
(L) พบญ V:NN (T) พบญ II:R-IM; ยรม M:T (IU) พบญ L:II-IM
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11 ท่ านทั งหลายจงระวั งตั วอย่ า `กํา ลั ง และเรี ยวแรงของข้ านํา
ลื มพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ ทรัพย์มีค่านี มาให้ '
ท่ าน ด้ วยไม่ รั กษาพระบั ญญั ติ 18 ท่ า นทั งหลายจงจํา พระเยและคํา ตั ดสิ นและกฎเกณฑ์ ของ โฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านทั งหลาย
พระองค์ ซึ งข้ าพเจ้ าได้ บั ญชา เพราะว่ าพระองค์ ท รงเป็ นผู้ ให้
ท่านในวันนี
กํา ลั งแก่ ท่ านที จะได้ ทรั พย์ สม12 เกรงว่ าเมื อท่ านได้ รั บประ- บั ติ น ี เพื อว่ าพระองค์ จะทรง
ทานอิ มหนํา ได้ สร้ างบ้ านเรื อน ดํารงพันธสัญญาซึ งพระองค์ทรง
ดีๆและได้ อาศัยอยู่ ในนั น
กระทํา โดยปฏิ ญาณต่ อ บรรพ13 และเมื อฝู ง วั ว และฝู ง แพะ บุรุษของท่าน ดังวันนี
แกะของท่ านทวี ข ึ น มี เงิ นทอง 19 และถ้ าท่ านลื มพระเยโฮวาห์
มากขึ น และบรรดาซึ งท่านมีอยู่ พระเจ้ าของท่าน ไปดําเนินตาม
ก็ทวีข ึ น
พระอื นและปฏิบัติ นมัสการพระ
14 จิ ต ใจของท่ า นทั งหลายจะ เหล่ านั น ข้ าพเจ้ าขอเตื อนท่ าน
ผยองขึ น และท่านทังหลายก็ลืม จริ งๆในวั นนี ว่ า ท่ านจะต้ อง
พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น พินาศเป็ นแน่
ทังหลาย ผู้ ทรงนําท่านทังหลาย 20 อย่ า งกั บบรรดาประชาชาติ
ออกจากแผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ ออก ซึ งพระเยโฮวาห์ ท รงกระทํา ให้
จากเรือนทาส
พิ นาศไปต่ อหน้ าท่ าน ท่ านทั ง
15 ผู้ ทรงนํา ท่ านมาตลอดถิ น หลายจะพิ น าศอย่ า งนั นแหละ
ทุ รกั นดารใหญ่ น่ ากลั ว ซึ งมี งู เพราะท่ า นไม่ เ ชื อฟั ง พระสุ ร แมวเซาและแมลงป่ อง และดิ น เสี ยงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
แห้ งแล้ งไม่ มี นาํ ผู้ ทรงประทาน ของท่านทังหลาย"
นํา จากหิ นแข็งให้ แก่ ท่าน
รู ปวัวทองคําและ
16 ผู้ ทรงเลี ยงท่ านทั งหลายด้ วย
แผ่ นศิ ลาที แตก
มานาในถิ นทุ รกั นดารซึ งบรรพ"โอ คนอิสราเอล จงฟั งเถิด
บุ รุ ษของท่ านไม่ ทราบ เพื อว่ า
ท่ านกํา ลั งจะข้ ามแม่ นํา
พระองค์ จ ะทรงกระทํา ให้ ท่ า น จอร์ แดนไปในวั นนี เพื อจะเข้ า
ถ่ อมใจและทดลองท่ าน เพื อ ไปยึ ด ครองประชาชาติ ที ใหญ่
กระทํา ให้ เกิ ดประโยชน์ แก่ ท่ าน กว่ าและมีกาํ ลังมากกว่ าท่าน ทัง
ในบั นปลาย
เมืองทีใหญ่ มีกาํ แพงสูงเทียมฟ้ า
17 เกรงว่ า ท่ านจะนึ กในใจว่ า 2ประชาชนที สู งใหญ่ เป็ นลู ก

9

(IM) พบญ MP:JT; สภษ NU:R; ฮซย IN:L (IJ) พบญ P:II; สดด IUL:MI; อสค MP:IT
(IV) อพย IT:L; กดว MU:II (IL) อพย IL:IV; ยรม MJ:V-L (IP) พบญ T:P
(IR) พบญ J:ML; NU:IP (MU) ดนล R:II-IM (M) กดว IN:MM, MP, NN; ยชว II:MI-MM
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หลานของคนอานาค ผู้ ทีท่านทัง และเพื อว่ า พระองค์ จะทรงให้
หลายรู้ จั กแล้ ว และผู้ ที ท่ านได้ เป็ นจริ ง ตามพระวจนะซึ งพระ
ยินเขาพูดว่ า `ใครจะยืนหยัดต่ อ เยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณต่ อบรรพสู้ กับลูกหลานของอานาคได้ '
บุ รุ ษของท่ าน คื อต่ ออั บราฮั ม
3วั นนี ท่ านทั งหลายจงเข้ าใจ ต่ ออิสอัค และต่ อยาโคบ
เถอะว่ า ผู้ ที ไปข้ างหน้ าท่ านนั น 6 เพราะฉะนั นท่ านทั งหลายจง
คื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ เข้ าใจเถิ ดว่ า ซึ งพระเยโฮวาห์
ท่ าน พระองค์จะทรงทําลายเขา พระเจ้ าของท่ า นประทานแผ่ น
ดั งเพลิ งเผาผลาญและทรงกระ- ดินดีน ี ให้ ท่านยึดครองนั น มิใช่
ทํา ให้ เขาพ่ า ยแพ้ ต่ อ หน้ าท่ า น เพราะความชอบธรรมของท่ าน
ดั ง นั นท่ านจะได้ ขั บไล่ เขาออก เพราะว่ า ท่ า นทั งหลายเป็ นชน
ไป กระทํา ให้ เขาพิ นาศโดยเร็ว ชาติคอแข็ง
ดั งที พระเยโฮวาห์ ทรงตรัสไว้ กั บ 7จงจําไว้ และอย่ าลื มเสี ยว่ าพวก
ท่านทังหลายแล้ วนั น
ท่ า นได้ กระทํา ให้ พระเยโฮวาห์
4เมื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ พระเจ้ าของท่านทรงพระพิ โรธที
ท่ านได้ ขั บไล่ เขาออกไปต่ อหน้ า ในถิ นทุ รกันดาร ตั งแต่ วันทีท่าน
ท่านทังหลายแล้ ว ท่านทังหลาย ออกจากแผ่ นดินอียิปต์ กระทั ง
อย่ านึ กในใจว่ า `เพราะความ ท่ านมาถึ งที นี ท่ านมั กกบฏต่ อ
ชอบธรรมของข้ า พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ อยู่
จึ งทรงนํา ข้ ามาให้ ยึ ดครอง 8แม้ ว่ าที โฮเรบท่ านก็กระทํา ให้
แผ่ นดิ นนี ' แต่ เพราะความชั ว พระเยโฮวาห์ ทรงพระพิโรธ และ
ของประชาชาติ เหล่ านี พระเย- พระเยโฮวาห์ ก ็ ทรงกริ วมากถึ ง
โฮวาห์ จึ ง ทรงขั บไล่ เ ขาออกไป กับจะทําลายท่านทังหลายเสีย
ต่ อหน้ าท่าน
9เมื อข้ าพเจ้ าขึ นไปบนภูเขาเพื อ
5 ซึ งท่ า นทั งหลายกํา ลั ง เข้ าไป จะรั บแผ่ นศิ ลา เป็ นแผ่ นศิ ลา
ยึ ดครองแผ่ นดิ นนี นั น มิ ใช่ พั นธสั ญญาซึ งพระเยโฮวาห์
เพราะความชอบธรรมของท่ าน กระทําไว้ กับท่าน ข้ าพเจ้ าอยู่ บน
หรื อ ความสั ต ย์ ธ รรมในใจของ ภูเขาสี สิบวันสี สิบคืน ข้ าพเจ้ าไม่
ท่าน แต่ เป็ นเพราะความชั วของ ได้ รับประทานอาหารหรือดื มนํา
ประชาชาติ น ี ซึ งพระเยโฮวาห์ 10 และพระเยโฮวาห์ ได้ ประทาน
พระเจ้ าของท่ า นต้ องขั บไล่ เขา แผ่ นศิ ล าสองแผ่ น ที จารึ กด้ วย
ออกเสี ยต่ อ หน้ าท่ า นทั งหลาย นิ วพระหั ตถ์ ของพระเจ้ าให้ แก่
(N) อพย MN:NI; พบญ I:NN; J:MJ; T:MJ (J) ปฐก IV:IL; ลนต IP:N; พบญ P:IT
(V) ปฐก VU:MJ; ทต N:V (L) อพย NJ:R; พบญ NI:MT (T) อพย IJ:II; กดว IJ:MM
(P) อพย NM:J; สดด IUL:IR (R) อพย MJ:IM, IV, IP (IU) อพย NI:IP; พบญ J:IN
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ข้ าพเจ้ า บนศิลานั นมี พระวจนะ แลเห็นท่ านทั งหลายกระทําบาป
ทั งสิ นซึ งพระเยโฮวาห์ ไ ด้ ตรั ส ต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
กั บท่ านทั งหลายบนภู เขา จาก ท่านทังหลายแล้ ว ท่านทังหลาย
ท่ า มกลางเพลิ ง ในวั น ที ประชุ ม ได้ หล่ อรู ปลู กวั วไว้ สํา หรั บท่ าน
กันอยู่
ท่ า นได้ หั นจากพระมรรคาซึ ง
11 ต่ อมา เมื อสิ นสี สิ บวั นสี สิ บ พระเยโฮวาห์ ไ ด้ บั ญชาแก่ ท่ า น
คื นแล้ ว พระเยโฮวาห์ ประทาน อย่ างรวดเร็ว
แผ่ นศิลาสองแผ่ น เป็ นแผ่ นศิลา 17 ข้ าพเจ้ าจึ ง ยกศิ ล าทั งสอง
พันธสัญญา
แผ่ น เหวี ยงเสี ยจากมื อ ทั งสอง
12 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรั ส กั บ ของข้ าพเจ้ าและทํา ศิ ลาให้ แตก
ข้ าพเจ้ าว่ า `จงลุกขึ นลงไปจากที ต่ อหน้ าต่ อตาของท่านทังหลาย
นี โดยเร็วเถิด เพราะชนชาติของ 18 แล้ วข้ าพเจ้ าก็ ท รุ ด กราบลง
เจ้ าซึ งเจ้ า นํา ออกจากอี ยิ ปต์ ไ ด้ ต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ อย่ าง
หลงกระทํา ผิ ด เขาได้ หั นเสี ย ครั งก่ อนสี สิ บวั นสี สิ บคื น มิ ได้
จากทางซึ งเราบั ญชาเขาไว้ นั น รั บประทานอาหารหรื อ ดื มนํา
อย่ างรวดเร็ว เขาได้ หล่ อรู ป เพราะเหตุ บาปทั งสิ นที ท่ านทั ง
เคารพไว้ สาํ หรับตัวเขาทังหลาย' หลายได้ กระทํา คื อได้ ประพฤติ
13 ยิ งกว่ า นั นอี ก พระเยโฮวาห์ อย่ างชั วช้ าในสายพระเนตรของ
ยังตรัสกับข้ าพเจ้ าว่ า `เราได้ เห็น พระเยโฮวาห์ ซึ งเป็ นการยั วยุ
ชนชาติน ี แล้ ว และดูเถิด เขาทัง ให้ พระองค์ทรงกริ วโกรธ
หลายเป็ นชนชาติคอแข็ง
19 เพราะข้ าพเจ้ ากลัวพระพิ โรธ
14 ขออย่ าทั กท้ วงเรา ให้ เรา และความไม่ พอพระทัยอย่ างรุ น
ทํา ลายเขา และลบชื อของเขา แรงซึ งพระเยโฮวาห์ ท รงมี ต่ อ
เสี ยจากใต้ ฟ้า และเราจะตั งเจ้ า ท่ าน พระองค์ ก ็จะทรงทํา ลาย
ให้ เป็ นประชาชาติ ที มี กาํ ลั งกว่ า ท่ านอยู่ แล้ ว แต่ พระเยโฮวาห์
และใหญ่ กว่ าเขา'
ทรงฟั งข้ าพเจ้ าในครั งนั นด้ วย
15 ข้ าพเจ้ าจึ ง กลั บลงมาจากภู 20 พระเยโฮวาห์ ท รงพระพิ โรธ
เขา และภูเขานั นก็มีเพลิงลุกอยู่ ต่ ออาโรนมากจะทํา ลายเขาอยู่
และศิ ล าพั น ธสั ญญาสองแผ่ น แล้ ว ในครั งนั นข้ าพเจ้ าก็อธิ ษนั นก็อยู่ ในมื อทั งสองของข้ าพ- ฐานเผื ออาโรนด้ วย
เจ้ า
21 แล้ วข้ าพเจ้ าจึ งเอาสิ งที บาป
16 ดู เถิ ด เมื อข้ าพเจ้ ามองดู ก ็ หนานั น คื อรู ปลู กวั วซึ งท่ าน
(IM) อพย NM:T; พบญ NI:MR (IN) อพย NM:R; พบญ R:L (IJ) อพย NM:N, IU
(IV) อพย IR:IP; NM:IV-IR (IL) อพย NM:IR (IT) อพย NM:IR
(IP) อพย NJ:MP; สดด IUL:MN (IR) อพย NM:IU-II; ฮบ IM:MI (MI) อพย NM:MU
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สร้ างขึ นนั นเผาเสียด้ วยไฟ แล้ ว ยิ งใหญ่ ของพระองค์ เป็ นคนที
ทุ บแล้ วบดให้ เป็ นผงละเอี ยด พระองค์ ท รงนํา ออกมาจากอี อย่ างกั บฝุ่ น แล้ วข้ าพเจ้ าก็โยน ยิปต์ด้วยพระหั ตถ์อันทรงฤทธิY
ผงนั นลงไปในลํา ธารซึ งไหลลง 27 ขอทรงระลึ ก ถึ ง บรรดาผู้ รั บ
มาจากภูเขา
ใช้ ของพระองค์ คื ออั บราฮั ม
22 ท่ า นทั งหลายได้ กระทํา ให้ อิสอั ค และยาโคบ ขออย่ าทรง
พระเยโฮวาห์ ทรงพระพิ โรธที ใส่ พระทัยในความดื อดึง ความ
ทาเบราห์ และทีมัสสาห์ และที ชั วร้ าย หรือบาปของชนชาติน ี
ขิบโรทหั ทธาอาวาห์
28 กลั วว่ า ชาวแผ่ น ดิ น ซึ งพระ
23 และเมื อพระเยโฮวาห์ ทรงใช้ องค์ ทรงพาข้ าพระองค์ ท ั งหลาย
ท่านไปจากคาเดชบารเนีย ตรัส จากมานั นจะว่ า เพราะพระเยว่ า `จงขึ นไปยึ ดครองแผ่ นดิ น โฮวาห์ ไ ม่ ส ามารถจะพาเขาทั ง
นั นซึ งเราได้ ให้ แก่ เจ้ า' และท่าน หลายเข้ าไปในแผ่ น ดิ น ซึ งพระ
ก็ กบฏต่ อ พระบั ญญั ติ ของพระ องค์ ทรงสั ญญากั บเขาไว้ และ
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน ไม่ เพราะว่ าพระองค์ ทรงเกลี ยดชั ง
ยอมเชื อพระองค์ หรื อเชื อฟั ง เขา พระองค์ จึ งทรงพาเขาออก
พระสุรเสียงของพระองค์
มาฆ่ าเสียในถิ นทุ รกันดาร
24 ท่ านทั งหลายได้ กบฏต่ อพระ 29 เพราะว่ าเขาทั งหลายเป็ น
เยโฮวาห์ เสมอตั งแต่ วั นที ข้ าพ- ประชาชนของพระองค์ และเป็ น
เจ้ ารู้ จักท่านทังหลาย
มรดกของพระองค์ ซึ งพระองค์
25 ข้ าพเจ้ าจึ งกราบลงต่ อ พระ ทรงนํา เขาออกมาด้ วยเดชานุ พักตร์พระเยโฮวาห์ สี สิ บวันสี สิบ ภาพยิ งใหญ่ และด้ วยพระกรที
คืนนี อย่ างข้ าพเจ้ ากราบลงครั ง เหยียดออกของพระองค์'"
ก่ อนนั น เพราะพระเยโฮวาห์ ได้
ไม่ มีพระอื นใด
ตรั สว่ า จะทรงทําลายท่ านทั ง
เหมือนพระเยโฮวาห์
หลายเสีย
"ครั งนั น พระเยโฮวาห์
26 ข้ าพเจ้ า ได้ อธิ ษฐานต่ อพระ
ตรั สกั บข้ าพเจ้ าว่ า `จง
เยโฮวาห์ ว่า `โอ ข้ าแต่ องค์พระผู้ สกั ดศิ ลาสองแผ่ นให้ เหมื อน
เป็ นเจ้ าพระเจ้ า ขออย่ าทรงทํา อย่ างเดิม และขึ นมาหาเราทีบน
ลายประชาชนของพระองค์ และ ภูเขาและทําหี บไม้ ไว้ ด้วย
มรดกของพระองค์ ซึ งพระองค์ 2 และเราจะจารึ ก ถ้ อยคํา ที อยู่
ทรงไถ่ เขาทั งหลายมาด้ วยความ ในแผ่ นศิ ล าแผ่ นเดิ ม ที เจ้ าทํา

10

(MM) อพย IT:T; กดว II:I, J, NJ (MN) กดว IN:N; IJ:II; สดด IUL:MJ-MV
(MJ) พบญ R:T; NI:MT (MV) พบญ R:IP (ML) พบญ NM:R
(I) อพย MV:IU (M) อพย MV:IL, MI; พบญ J:IN
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แตกเสี ยนั น จงเก็บศิ ลานั นไว้ ญาแห่ งพระเยโฮวาห์ ให้ เฝ้ าพระ
ในหี บไม้ '
เยโฮวาห์ เพื อปรนนิ บัติ พระองค์
3ข้ าพเจ้ าจึ งทํา หี บด้ วยไม้ กระ- และให้ อํา นวยพรในพระนาม
ถิ นเทศ และสกั ดศิ ลาสองแผ่ น ของพระองค์ จนถึงทุ กวันนี
เหมือนอย่ างเดิม ขึ นไปบนภูเขา 9เหตุ ฉะนี คนเลวี จึ งหามี ส่ วน
มี ศิ ลาสองแผ่ นอยู่ ในมื อของ แบ่ ง หรื อมรดกกั บพวกพี น้ อง
ข้ าพเจ้ า
ของตนไม่ พระเยโฮวาห์ ทรง
4แล้ วพระองค์ จึ งทรงจารึ กพระ เป็ นส่ วนมรดกของเขา ดังทีพระ
บั ญญั ติ สิ บประการลงบนแผ่ น เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านทั ง
ศิ ลาอย่ างครั งก่ อน ซึ งเป็ นพระ หลายทรงสัญญากับเขานั น
วจนะที พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ 10 ข้ าพเจ้ าก็ อ ยู่ บนภู เ ขาอย่ า ง
ท่านบนภูเขาจากท่ามกลางเพลิง ครั งก่ อนสี สิ บวั นสี สิ บคื น ครั ง
ในวันทีประชุ มนั น และพระเย- นั นพระเยโฮวาห์ ทรงฟั งข้ าพเจ้ า
โฮวาห์ ทรงประทานแผ่ นศิ ลานั น ด้ วย พระเยโฮวาห์ ไม่ พอพระทัย
แก่ ข้าพเจ้ า
ทีจะทําลายท่านทังหลาย
5 แล้ วข้ าพเจ้ าก็ กลั บลงมาจาก 11 พระเยโฮวาห์ ตรั ส กั บข้ าพภูเขา และเก็บแผ่ นศิลานั นไว้ ใน เจ้ าว่ า `จงลุกขึ นเดินทางนําหน้ า
หี บซึ งข้ าพเจ้ าได้ ทาํ ขึ นและแผ่ น ประชาชนต่ อไปเถิด เพื อเขาทัง
ศิลาก็ยังอยู่ ในหี บนั น ดังที พระ หลายจะได้ เข้ าไปยึ ดแผ่ นดิ นซึ ง
เยโฮวาห์ ทรงบัญชาข้ าพเจ้ าไว้
เราปฏิ ญาณไว้ แก่ บรรพบุ รุ ษว่ า
6คนอิ สราเอลเดิ น ทางจากเบ- จะให้ แก่ เขานั น'
เอโรทของคนยาอาคั น มาถึ ง 12 และบัดนี คนอิสราเอล พระ
โมเสราห์ อาโรนก็ส ิ นชี วิ ตและ เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ า นทรง
ฝังไว้ ทีนั น และเอเลอาซาร์บุตร ประสงค์ ให้ ท่ านกระทํา อย่ างไร
ชายของเขาจึ งปฏิ บั ติ หน้ าที ปุ - คื อให้ ยํา เกรงพระเยโฮวาห์ พระ
โรหิ ตแทนเขา
เจ้ าของท่าน ให้ ดาํ เนินตามพระ
7เขาทั งหลายเดิ นทางออกจาก มรรคาทั งปวงของพระองค์ ให้
ที นั นมาถึ งกุ ดโกดาห์ และจาก รั กพระองค์ ให้ ปรนนิ บั ติ พระ
กุ ดโกดาห์ ถึ งโยทบาธาห์ เป็ น เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน ด้ วย
แผ่ นดินทีมีแม่ นาํ ลําธารมาก
สุดจิตสุดใจของท่านทังหลาย
8ครั งนั น พระเยโฮวาห์ ได้ แยก 13 และให้ รั กษาพระบั ญญั ติ
ตระกู ลเลวี ให้ หามหี บพันธสัญ- และกฎเกณฑ์ ของพระเยโฮวาห์
(J) อพย MU:I (V) อพย NJ:MR; JU:MU (L) กดว MU:MV-MP (T) กดว NN:NM-NJ
(P) กดว N:L; J:V; L:MN (R) กดว IP:MU, MJ (IU) อพย NM:IJ (II) อพย NN:I
(IM) พบญ L:V; มคา L:P; มธ MM:NT (IN) พบญ L:MJ
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ซึ งข้ าพเจ้ าบั ญชาท่ า นในวั น นี 20 ท่ านทั งหลายจงยํา เกรงพระ
เพื อประโยชน์ของท่านทังหลาย
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน จง
14 ดู เถิด ฟ้ าสวรรค์ และสวรรค์ ปรนนิ บั ติ พระองค์ และติ ด พั น
แห่ งฟ้ าสวรรค์ และโลกกั บ อยู่ กับพระองค์ จงปฏิญาณด้ วย
บรรดาสิ งสารพั ด ที อยู่ ในโลก ออกพระนามของพระองค์
เป็ นของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า 21 พระองค์ทรงเป็ นที สรรเสริ ญ
ของท่าน
ของท่านทั งหลาย พระองค์ทรง
15 แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงฝั งพระ เป็ นพระเจ้ าของท่ าน ผู้ ทรง
ทั ย ในบรรพบุ รุ ษของท่ า นและ กระทํา การใหญ่ และน่ า กลั วซึ ง
ทรงรั กเขา และทรงเลื อกเชื อ นัยน์ตาของท่านได้ เห็นนี
สายของเขาที มาภายหลั งเขาคื อ 22 บรรพบุ รุ ษของท่ านลงไปใน
ท่ านทั งหลายจากชนชาติ ทั ง อียิปต์ เจ็ดสิบคน และบั ดนี พระ
หลาย อย่ างเป็ นอยู่ ทุกวันนี
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ า นทรง
16 เพราะฉะนั น จงตั ดหนั ง กระทําให้ ท่ านทั งหลายมี มากดั ง
ปลายหั วใจของท่านเสีย อย่ าคอ ดวงดาวในท้ องฟ้ า"
แข็งอีกต่ อไป
บทเรี ยนต่ างๆจากการอพยพ
17 เพราะว่ า พระเยโฮวาห์ พระ
และภัยพิบตั ิ ท% งั หลาย
เจ้ าของท่านเป็ นพระเจ้ าของพระ
"เหตุ ฉะนี พวกท่ า นจงรั ก
ทั งหลาย และเป็ นจอมของเจ้ า
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ทั งปวง เป็ นพระเจ้ าที ยิ งใหญ่ ของท่ าน จงรั กษาพระดํา รั สสั ง
ทรงฤทธิY และน่ ากลัว ทรงปราศ- กฎเกณฑ์ และคําตั ดสิ น และ
จากอคติ และมิ ได้ ทรงเห็ นแก่ พระบั ญญั ติ ของพระองค์ เ สมอ
อามิษสินบน
ไป
18 พระองค์ ประทานความยุ ติ 2ท่ านทั งหลายจงทราบในวั นนี
ธรรมแก่ ลู ก กํา พร้ าพ่ อ และแม่ เพราะข้ าพเจ้ ามิ ได้ กล่ า วกั บลู ก
ม่ าย และทรงรั กคนต่ างด้ าว หลานของท่านทังหลาย ผู้ ไม่ ได้
ประทานอาหารและเครื องนุ่ ง รู้ เรื องหรื อเห็นถึ งวิ นั ยของพระ
ห่ มแก่ เขา
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน ความ
19 เพราะฉะนั น ท่านจงมีความ ยิ งใหญ่ ของพระองค์ พระหั ตถ์
รักต่ อคนต่ างด้ าว เพราะท่านทัง อั นทรงฤทธิY
และพระกรที
หลายก็ เ ป็ นคนต่ างด้ า วในแผ่ น เหยียดออกของพระองค์
ดินอียิปต์
3 ถึ งการอั ศจรรย์ และถึ งพระ

11

(IJ) I พกษ P:MT; นหม R:L (IL) ลนต ML:JI; พบญ R:L, IN; NU:L; ยรม J:J
(IT) พบญ J:NV, NR; T:MI; อสย JJ:P, JV; JV:V; JL:R; ดนล M:JT; กจ IU:NJ
(IP) อพย MM:MM-MJ; สดด LP:V; IJL:R (MU) มธ J:IU
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ราชกิจของพระองค์ ซึ งพระองค์ ครองนั นมาเป็ นกรรมสิทธิY
ทรงกระทํา ในอี ยิ ปต์ ต่ อ ฟาโรห์ 9และเพื อท่ านจะมี ชี วิตยื นนาน
กษั ตริ ย์ อี ยิปต์ และต่ อแผ่ นดิ น ในแผ่ นดิน ซึ งพระเยโฮวาห์ ทรง
ทังสิ นของท่าน
ปฏิ ญาณแก่ บรรพบุ รุ ษว่ าจะให้
4และซึ งพระองค์ ทรงกระทําต่ อ แก่ เขาและแก่ เชื อสายของเขา
กองทั พอี ยิ ปต์ ต่ อม้ าของเขา เป็ นแผ่ นดินทีมี นาํ นมและนํา ผึ ง
และต่ อรถรบของเขา และทีพระ ไหลบริบูรณ์
องค์ ท รงกระทํา ให้ นํา ในทะเล 10 เพราะว่ าแผ่ นดิ นซึ งท่ านทั ง
แดงท่ วมเขาเมื อเขาไล่ ติ ด ตาม หลายกํา ลั ง เข้ าไปยึ ด ครองนั น
ท่ านทั งหลาย และที พระเยโฮ- ไม่ เหมื อนแผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ ซึ ง
วาห์ ท รงทํา ลายเขาทั งหลายจน ท่ านได้ จากมา ในที นั นท่ าน
ทุ กวันนี
หว่ านพื ชและเอาเท้ ารดนํา
5และที พระองค์ ทรงกระทํา แก่ เหมือนเป็ นสวนผัก
ท่ า นทั งหลายในถิ นทุ ร กั น ดาร 11 แต่ แผ่ นดิ น ซึ งท่ านจะไปยึ ด
จนท่านทังหลายมาถึงทีนี
ครองนั น เป็ นแผ่ นดิ นที มี เนิ น
6 และที ทรงกระทํา ต่ อดาธาน เขาและหุ บเขา ซึ งมี นาํ ฝนจาก
และอาบี รั มบุ ตรชายของเอลี อั บ ฟ้ ารดอยู่
บุ ตรชายของรู เบน คื อแผ่ นดิ น 12 เป็ นแผ่ นดิ นซึ งพระเยโฮวาห์
ได้ อ้ าปากกลื นเขาเข้ าไป ทั ง พระเจ้ าของท่ า นทั งหลายทรงดู
ครัวเรือน เต็นท์ และสิ งมีชีวิต แล พระเนตรของพระเยโฮวาห์
ทุ กอย่ างที ติ ดตามเขาไป ใน พระเจ้ าของท่ า นอยู่ เหนื อแผ่ น
ท่ามกลางคนอิสราเอลทังปวง
ดิ นนั นเสมอ ตั งแต่ ต้ นปี จนถึ ง
7 เพราะนั ยน์ ตาของท่ านทั ง สิ นปี
หลายได้ เห็ นพระราชกิ จ อั น ยิ ง 13 ต่ อมาถ้ าท่านทั งหลายจะเชื อ
ใหญ่ ท ั งหมดของพระเยโฮวาห์ ฟั งบั ญญั ติ ของข้ าพเจ้ าซึ งข้ าพซึ งพระองค์ทรงกระทํานั น
เจ้ าบั ญชาท่ านไว้ ในวั นนี ให้ รั ก
8เหตุ ฉะนี ท่ านทั งหลายจงรั ก- พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น
ษาบั ญญั ติ ท ั งสิ นซึ งข้ าพเจ้ าได้ ทั งหลายและปรนนิ บัติ พระองค์
บั ญชาแก่ ท่ า นทั งหลายในวั นนี ด้ วยสุดจิตสุดใจของท่าน
เพื อท่านทังหลายจะเข้ มแข็งและ 14 `เราจะให้ ฝนตกบนแผ่ นดิ น
เข้ าไปยึ ดครองแผ่ นดิ นซึ งท่ าน ของเจ้ าตามฤดู กาล คื อฝนต้ น
ทั งหลายกํา ลั งจะข้ ามไปครอบ ฤดูและฝนชุ กปลายฤดู เพื อเจ้ า
(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 งหลายจะได้ เก็บพื ชผล นํา
นานในแผ่ นดิน ซึ งพระเยโฮวาห์
องุ่ น และนํา มัน
ทรงปฏิ ญ าณที จะประทานแก่
15 และเราจะให้ หญ้ าในทุ่ งสํา - บรรพบุ รุ ษของท่ าน ตราบเท่ า
หรั บฝู งสั ตว์ ของเจ้ า และเจ้ าจะ บรรดาวั นที ฟ้ าสวรรค์ อยู่ เหนื อ
ได้ รับประทานอิ มหนํา'
โลก
16 จงระวั งตั วอย่ า ให้ จิ ตใจของ 22 เพราะถ้ าท่ านระวั งที จะกระท่ านทั งหลายลุ่ มหลงและหั นเห ทําตามบัญญัติท ังปวงซึ งข้ าพเจ้ า
ไปปรนนิบัตินมัสการพระอื น
ได้ บัญชาท่ าน คื อรั กพระเยโฮ17 และพระเยโฮวาห์ จึ งทรงกริ ว วาห์ พระเจ้ าของท่าน ดําเนิ นใน
ต่ อท่ าน ปิ ดฟ้ าสวรรค์ ไม่ ให้ ฝน พระมรรคาทั งสิ นของพระองค์
ตก และแผ่ นดินก็ไม่ งอกพืชผล และติดสนิทอยู่ กับพระองค์แล้ ว
และท่ า นทั งหลายจะพิ นาศจาก 23 พระเยโฮวาห์ จะทรงขั บไล่
แผ่ นดิ นดี ซึ งพระเยโฮวาห์ ประ- บรรดาประชาชาติเหล่ านี ให้ ออก
ทานแก่ ท่านนั นเสียอย่ างรวดเร็ว ไปพ้ นหน้ าท่ านทั งหลาย แล้ ว
18 เหตุ ฉะนั น ท่ านทั งหลายจง ท่ านจะเข้ ายึ ดครองแผ่ นดิ นของ
จดจําถ้ อยคําเหล่ านี ของข้ าพเจ้ า ประชาชาติ ที ใหญ่ กว่ าและมี กาํ ไว้ ใ นจิ ตในใจของท่ านทั ง หลาย ลังมากกว่ าท่าน
จงเอาถ้ อยคํา เหล่ านี พั นไว้ ที มื อ 24 ฝ่ าเท้ า ของท่ า นทั งหลายจะ
ของท่ านเป็ นหมายสํา คั ญ จง เหยียบลงทีใด ทีนั นจะเป็ นของ
เป็ นดั งเครื องหมายระหว่ าง ท่ าน อาณาเขตของท่ านจะเริ ม
นัยน์ตาของท่าน
จากถิ นทุ ร กั น ดารไปจนถึ ง เล19 และท่ านจงสอนถ้ อยคําเหล่ า บานอน และจากแม่ นาํ คือแม่ นาํ
นี แก่ ลู กหลานของท่ านทั งหลาย ยูเฟรติสไปจนถึงทะเลตะวันตก
จงพูดถึงถ้ อยคําเหล่ านี เมื อท่ าน 25 จะไม่ มี ผ้ ู ใดสามารถต่ อต้ าน
นั งอยู่ ในเรือน และเมื อท่านเดิน ท่านได้ เพราะพระเยโฮวาห์ พระ
อยู่ ตามทาง เมื อท่ านนอนลง เจ้ าของท่ านจะทรงกระทํา ให้
หรือลุกขึ น
ท่ านทั งหลายเป็ นที เกรงขาม
20 ท่ านจงเขี ยนคํา เหล่ านี ไว้ ที และตกใจกลั วของแผ่ นดิ นที
เสาประตูเรือน และทีประตูของ ท่ านทั งหลายจะเหยี ยบยํา ไป
ท่าน
ตามที พระองค์ ทรงสั ญญาไว้ กั บ
21 เพื ออายุ ของท่ า นและอายุ ท่าน
ของลู กหลานของท่ านจะได้ ยื น 26 ดู เถิ ด วันนี ข้ าพเจ้ าได้ นาํ คํา
(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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อวยพรและคําสาปแช่ งมาไว้ ตรง เกณฑ์ และคํา ตั ด สิ น ทั งปวงซึ ง
หน้ าท่านทังหลาย
ข้ าพเจ้ าตั งไว้ ต่ อ หน้ าท่ า นทั ง
27 ถ้ าท่ า นเชื อฟั ง พระบั ญญั ติ หลายในวันนี "
ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
กฎเกณฑ์และคําตัดสินต่ างๆ
ท่าน ซึ งข้ าพเจ้ าบัญชาท่านในวัน
สําหรับอิ สราเอล
นี ท่านก็จะเป็ นไปตามพรนั น
ในแผ่ นดินคานาอัน
28 ถ้ าท่ า นไม่ เชื อฟั ง พระบั ญ"ต่ อ ไปนี เป็ นกฎเกณฑ์
ญั ติ ข องพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
และคํา ตั ดสิ นซึ งท่ านจะ
ของท่ าน แต่ หั นเหไปเสี ยจาก ต้ องระวั งที จะกระทํา ตามใน
ทางซึ งข้ าพเจ้ าได้ บั ญชาท่ านใน แผ่ นดิ นซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
วั นนี ไปติดตามพระอื นซึ งท่ าน แห่ งบรรพบุรุษของท่านประทาน
ไม่ ร้ ู จั ก ท่ านก็จะเป็ นไปตามคํา ให้ ท่ านยึ ดครองตลอดวั นคื นซึ ง
สาปแช่ งนั น
ท่านมีชีวิตอยู่ ในโลก
29 และต่ อมาเมื อพระเยโฮวาห์ 2ท่ านทั งหลายจงทําลายบรรดา
พระเจ้ าของท่ านนํา ท่ า นเข้ าไป สถานที ซึ งประชาชาติ ที ท่ านจะ
ในแผ่ นดิ น ซึ งท่ านจะเข้ าไปยึ ด ยึ ด ครองนั นใช้ เป็ นที ปรนนิ บั ติ
ครองนั น ท่านจงตั งคําอวยพรไว้ พระของเขา ซึ งอยู่ บนภู เขาสู ง
บนภูเขาเกริ ซิ ม และตั งคําสาป และบนเนิ นเขา และใต้ ต้ นไม้
แช่ งไว้ บนภูเขาเอบาล
เขียวสดทุ กต้ น
30 ภู เ ขาเหล่ า นี อยู่ ฟากแม่ นาํ
3 ท่ านจงรื อแท่ น บู ชาของเขา
จอร์ แดนข้ างโน้ น ไปตามทางที และทุ่ มเสาศั กดิY สิ ทธิY ของเขาให้
ดวงอาทิ ต ย์ ตกในแผ่ นดิ น คน แตกเป็ นชิ นๆ และเผาเสารู ป
คานาอั น ผู้ อาศั ยอยู่ ในที ราบ เคารพของเขาเสี ยด้ วยไฟ ท่ าน
ตรงหน้ ากิ ลกาลข้ างที ราบโมเรห์ จงฟั นทําลายรูปแกะสลักอั นเป็ น
มิใช่ หรือ
รู ปพระของเขาเสี ย และลบชื อ
31 เพราะท่ านทั งหลายจะต้ อง ของพระเหล่ านั นออกเสี ยจากที
ข้ า มแม่ นาํ จอร์ แดนไปยึ ดครอง นั น
แผ่ นดิ นซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า 4 ท่ า นทั งหลายอย่ ากระทํา ดั ง
ของท่ านประทานแก่ ท่ าน และ นั นแก่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ท่ านจะยึ ดครองและอาศั ยอยู่ ใน ท่าน
แผ่ นดินนั น
5 ท่ า นจงแสวงหาสถานที จาก
32 ท่ า นจงระวั งที จะรั กษากฎ เขตแดนของบรรดาตระกู ล ของ

12

(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

05_deu.pub
page 32

Monday, February 29, 2016 12:51

หน้ า 393
พระราชบัญญัติ IM
ท่ าน ซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า แผ่ นดิ นซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ของท่ า นทั งหลายจะทรงเลื อ ก ของท่ า นทั งหลายประทานเป็ น
เพื อสถาปนาพระนามของพระ มรดกแก่ ท่าน และเมื อพระองค์
องค์ไว้ คือให้ เป็ นทีประทับของ โปรดให้ ท่ า นพั ก พ้ นศั ต รู ร อบ
พระองค์ ท่านทังหลายจงไปเฝ้ า ข้ างของท่ านทั งสิ น ท่ านจึ งอยู่
พระองค์ทีนั น
อย่ างปลอดภัย
6และท่ านทั งหลายจงนํา เครื อง 11 แล้ วจงไปยั งสถานที ซึ งพระ
เผาบู ชาและเครื องสั ตวบู ชาของ เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านจะทรง
ท่านไปทีนั น ทังสิบชั กหนึ งและ เลื อกไว้ ให้ พระนามของพระ
เครื องบู ชาที จะยื นถวาย ทั ง องค์ ประทับที นั น จงนํา บรรดา
เครื องบูชาปฏิญาณ เครื องบู ชา สิ งต่ า งๆไปด้ วยซึ งข้ าพเจ้ าได้
ตามใจสมั คร และผลรุ่ นแรก บั ญชาท่ านทั งหลาย คื อเครื อง
ทีได้ จากฝูงวัวและฝูงแพะแกะ
เผาบูชา และเครื องสัตวบูชาของ
7ท่ านทั งหลายจงรั บประทานที ท่าน ทังสิบชั กหนึ ง และเครื อง
นั นต่ อ พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ บู ชาที จะยื นถวาย ทั งบรรดา
พระเจ้ าของท่ าน ทั งท่ านและ เครื องบู ชาปฏิ ญาณที ดี ที สุ ดซึ ง
ครอบครั วของท่ า นจงปี ติ ร่ าเริ ง ท่ านได้ ปฏิญาณไว้ ต่อพระเยโฮในบรรดากิ จ การซึ งมื อ ท่ า นได้ วาห์
กระทํานั น ซึ งพระเยโฮวาห์ พระ 12 และท่ า นทั งหลายจงปี ติ ร่ า
เจ้ าของท่ านอวยพระพรแก่ ท่ าน เริ งต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์
ทังหลาย
พระเจ้ าของท่ าน ทั งตั วท่ านทั ง
8ท่ า นทั งหลายอย่ ากระทํา ตาม หลายและบุ ตรชายบุ ตรสาวของ
บรรดากิ จการทีเรากระทําอยู่ ทีนี ท่ าน ทั งทาสชายหญิ งของท่ าน
ทุ กวั นนี คือทุ กคนทําตามอะไร และคนเลวี ซึ งอยู่ ภายในประตู
ก็ตามทีถู กต้ องในสายตาของตน เมื องของท่ าน เพราะเขาไม่ มี
เอง
ส่ วนแบ่ งหรือส่ วนมรดกกับท่าน
9 เพราะว่ าท่ า นทั งหลายยั ง ไป 13 ท่ า นทั งหลายจงระวั ง ให้ ดี
ไม่ ถึงทีหยุดพักและถึงมรดก ซึ ง อย่ า ถวายเครื องเผาบู ชาตามที
พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น ทุ กแห่ งซึ งท่านเห็น
ประทานแก่ ท่าน
14 แต่ จงถวายในสถานที ซึ งพระ
10 แต่ เมื อท่ านข้ ามแม่ นาํ จอร์ - เยโฮวาห์ จ ะทรงเลื อ กในท่ า มแดนไปแล้ ว และอาศั ยอยู่ ใน กลางตระกู ลหนึ งของท่ าน ท่าน
(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 องเผาบู ชาของท่ าน อยู่ ภายในประตู เ มื องของท่ า น
ที นั น และที นั นท่ านจงกระทํา และท่ านจงปี ติ ร่ าเริ งต่ อพระ
ทุ กสิ งทีข้ าพเจ้ าได้ บัญชาท่านไว้
พั กตร์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
15 อย่ างไรก็ตาม
ท่ านจะ ท่าน ในบรรดากิจการซึ งมือท่าน
ฆ่ าสั ตว์ และรั บประทานเนื อ ได้ กระทํานั น
ในประตู เมื องทั งหลายของท่ าน 19 ท่ า นจงระวั ง อย่ าทอดทิ งคน
ตามที ท่ านปรารถนาก็ได้ ตาม เลวี ตราบเท่ าวั นที ท่ านอาศั ยอยู่
ซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน ในโลก
อํา นวยพระพรประทานแก่ ท่ าน 20 เมื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ทั งหลาย ทั งผู้ ที สะอาดและผู้ ที ของท่ านทรงขยายอาณาเขตของ
มลทิ นก็รั บประทานได้ อย่ างที ท่าน ดังทีพระองค์ทรงสัญญาไว้
รั บประทานเนื อละมั งและเนื อ กั บท่ านแล้ วนั น และท่ านกล่ าว
กวาง
ว่ า `เราจะกิ นเนื อสั ตว์' เพราะ
16 แต่ ท่ านทั งหลายอย่ ารั บ พวกท่ านอยากรั บประทานเนื อ
ประทานเลื อดสั ตว์ เลย ท่ านจง สั ตว์ ท่ านจะรั บประทานเนื อ
เทลงบนพื นดินเหมือนเทนํา
ตามใจปรารถนาของท่านได้
17 ส่ วนสิบชั กหนึ งของพืช หรือ 21 ถ้ าสถานที ซึ งพระเยโฮวาห์
นํา องุ่ น หรือนํา มัน หรือลูกคอก พระเจ้ าของท่ านทรงเลื อ กไว้
รุ่ นแรกจากฝู งวั ว หรื อฝู งแพะ เพื อสถาปนาพระนามของพระ
แกะ หรือของถวายปฏิญาณตาม องค์ ที นั นนั นห่ างจากท่ า นเกิ น
ทีท่านปฏิญาณไว้ หรือของถวาย ไป ท่ านจงฆ่ าสั ตว์ จากฝู งวั วฝู ง
ตามใจสมัคร หรือของทีท่านนํา แพะแกะของท่ านเถอะ ซึ งพระ
มายื นถวาย ท่ านทั งหลายอย่ า เยโฮวาห์ ทรงประทานแก่ ท่ า น
รั บประทานภายในประตู เ มื อ ง ดั งที ข้ าพเจ้ าบั ญชาท่ า นไว้ แล้ ว
ของท่าน
นั น ท่านจงรับประทานในประตู
18 แต่ ว่าท่านจงรั บประทานของ เมื องของท่ านตามที ใจของท่ าน
เหล่ านี ต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮ- ปรารถนาเถิด
วาห์ พระเจ้ าของท่าน ในสถานที 22 ท่ านจะรั บประทานได้ อย่ า ง
ซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน ทีท่านรั บประทานเนื อละมั งหรือ
จะทรงเลื อกไว้ ทั งตั วท่ านและ เนื อกวาง ทั งผู้ ที มลทินและผู้ ที
บุ ตรชายบุ ตรสาวของท่ าน ทาส สะอาดด้ วยก็รับประทานได้
ชายหญิ งของท่าน และคนเลวีผ้ ู 23 แต่ พึ งแน่ ใจว่ า ท่ านไม่ รั บ
(IV) พบญ IM:MI-MM; IJ:V (IL) ปฐก R:J; ลนต T:ML; IT:IU-IM; I ซมอ IJ:NN
(MU) ปฐก IV:IP; อพย NJ:MJ; พบญ II:MJ; IR:P
(MI) พบญ IJ:MJ (MN) ปฐก R:J
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ประทานเลือดสัตว์เลย เพราะว่ า 29 เมื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
เลือดเป็ นชี วิตของมัน ท่านอย่ า ของท่ า นจะขจั ด ประชาชาติ ซึ ง
รับประทานชี วิตพร้ อมกับเนื อ
ท่ า นเข้ าไปยึ ดครองนั นออกไป
24 ท่ า นอย่ ารั บประทานเลื อ ด ให้ พ้ นหน้ าท่ าน และท่ านก็ยึ ด
แต่ ท่ านจงเทเลื อดลงบนดิ น ครองเข้ าอาศัยอยู่ ในแผ่ นดินนั น
อย่ างเทนํา
30 จงระวั งตั วว่ าท่ านจะไม่ หลง
25 ท่ า นอย่ ารั บประทานเลื อ ด ติ ด ตามเขาภายหลั ง จากที เขา
เพื อท่ า นเองและลู ก หลานของ ถู ก ทํา ลายต่ อหน้ าท่ านแล้ วนั น
ท่ านที มาภายหลั งท่ านจะจําเริ ญ และจะไม่ ไต่ ถามเรื องพระของ
เป็ นสุ ข เมื อท่านกระทําสิ งที ถู ก เขาโดยกล่ าวว่ า `ประชาชาติ น ี
ต้ องตามสายพระเนตรของพระ นมั สการพระของเขาอย่ างไร
เยโฮวาห์
เพื อเราจะกระทําด้ วย'
26 แต่ สิ งบริ สุ ท ธิY ซึ งเป็ นส่ วน 31 ท่ านอย่ ากระทํา อย่ างนั นแก่
กํา หนดจากท่ า นและของปฏิ - พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น
ญาณของท่ านนั น ท่ านจงนําไป ทังหลาย เพราะว่ าสิ งทีน่ าสะอิด
ยั ง สถานที ซึ งพระเยโฮวาห์ จะ สะเอี ยนทุ ก อย่ างซึ งพระเยโฮทรงเลือกไว้
วาห์ ทรงเกลียดชั ง พวกเขากระ27 และถวายเครื องเผาบู ช าทั ง ทํา สิ งนั นต่ อ พระทั งหลายของ
เนื อและเลื อดบนแท่ นบู ชาของ เขา แม้ แต่ บุตรชายและบุตรสาว
พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น ของเขา เขาก็เผาด้ วยไฟบูชาแก่
ท่ านจงเทเลือดแห่ งเครื องสัตว- พระของเขา
บู ชาลงบนแท่ นบู ชาของพระเย- 32 ทุ กสิ งที ข้ าพเจ้ าบั ญชาท่ า น
โฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน แต่ ส่วน ไว้ น ั น จงระวั งที จะกระทํา ตาม
เนื อนั นท่านรับประทานได้
ท่ า นอย่ า เพิ มอะไรเข้ าหรื อ ตั ด
28 จงระวั งที จะฟั ง บรรดาถ้ อย อะไรออกไปจากสิ งเหล่ านั น"
คํา เหล่ า นี ซึ งข้ าพเจ้ าได้ บั ญชา
คําตักเตื อนเรื อง
ท่ านไว้ เพื อท่ านเองและลู ก
ผู พ้ ยากรณ์เท็จ
หลานของท่านที มาภายหลังท่าน
"ถ้ าในหมู่ พวกท่ านเกิ ด
จะจํา เริ ญเป็ นนิ ตย์ เมื อท่ าน
มี ผ้ ู พยากรณ์ ห รื อ ผู้ ฝั น
กระทําสิ งทีประเสริฐและถู กต้ อง เห็ นเหตุ การณ์ข ึ น และสํา แดง
ในสายพระเนตรของพระเยโฮ- หมายสํา คั ญหรื อการมหั ศจรรย์
วาห์ พระเจ้ าของท่าน
แก่ ท่าน

13

(MV) อพย IV:ML; พบญ J:JU; L:IP (ML) กดว V:R-IU; IP:IR (MT) ลนต I:V, R, IN
(MP) พบญ IM:MV (MR) อพย MN:MN (NI) ลนต IP:N, ML, NU; MU:I-M; พบญ IP:IU
(NM) ยชว I:T (I) ศคย IU:M; มธ MJ:MJ
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2 และหมายสํา คั ญหรื อการ จากท่ามกลางท่าน
มหั ศจรรย์ ซึ งเขาบอกท่ า นนั น 6 ถ้ าพี ชายน้ องชายของท่ าน
สําเร็จจริ ง ถ้ าเขากล่ าวว่ า `ให้ มารดาเดี ยวกั นกั บท่ าน หรื อ
เราติ ดตามพระอื นกั นเถิ ด' ซึ ง บุ ตรชายบุตรสาวของท่ าน หรื อ
เป็ นพระที ท่ านไม่ ร้ ู จั ก `และให้ ภรรยาที อยู่ ใ นอ้ อมอกของท่ าน
เรามาปรนนิบัติพระนั น'
หรื อมิ ตรสหายร่ วมใจของท่ า น
3 ท่ านอย่ าเชื อฟั งคํา ของผู้
ชั กชวนท่ านอย่ างลั บๆว่ า `ให้
พยากรณ์ หรื อผู้ ฝั นเห็ นเหตุ เราไปปรนนิ บัติ พระอื นกั นเถิ ด'
การณ์ คนนั น เพราะพระเยโฮ- ซึ งเป็ นพระที ท่ านเองหรื อ
วาห์ พระเจ้ าของท่ านลองใจท่ าน บรรพบุรุษของท่านไม่ ร้ ู จัก
ดู เพื อให้ ทรงทราบว่ า ท่านทัง 7 เป็ นพระบางองค์ ของชนชาติ
หลายรั ก พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า ทั งหลายซึ งอยู่ รอบท่ าน ไม่ ว่ า
ของท่ า นด้ วยสุ ด จิ ต สุ ด ใจของ ใกล้ หรื อไกล
จากสุ ดปลาย
ท่านหรือไม่
แผ่ นดิ นโลกข้ างนี ถึ งที สุ ดปลาย
4 ท่ า นทั งหลายจงดํา เนิ น ตาม โลกข้ างโน้ น
พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น 8ท่ านอย่ ายอมตามหรื อเชื อฟั ง
และยําเกรงพระองค์ และรักษา เขา อย่ าให้ นั ยน์ ตาของท่ าน
พระบั ญญั ติ ของพระองค์ และ เมตตาปรานีเขา ท่านอย่ าไว้ ชีวิต
เชื อฟั งพระสุ รเสี ยงของพระองค์ เขา หรืออย่ าซ่ อนเขาไว้ เลย
และท่ า นจงปรนนิ บั ติ พระองค์ 9 ท่ า นจงประหารชี วิ ต เขาเสี ย
และติดสนิทอยู่ กับพระองค์
เป็ นแน่ ท่ านควรลงมื อก่ อนใน
5 แต่ ผ้ ู พยากรณ์ หรื อผู้ ฝั น เห็ น การทําโทษเขาถึงตาย และต่ อไป
เหตุ ก ารณ์ คนนั นต้ องมี โทษถึ ง ให้ บรรดาประชาชนร่ วมมือด้ วย
ตาย เพราะว่ าเขาได้ สั งสอนให้ 10 ท่ า นจงเอาหิ นขว้ างเขาให้
กบฏต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า ตาย เพราะเขาแสวงหาช่ องทีจะ
ของท่าน ผู้ ทรงนําท่านออกจาก พาท่ านไปจากพระเยโฮวาห์ พระ
แผ่ นดิ นอี ยิปต์ และทรงไถ่ ท่ าน เจ้ าของท่ าน ผู้ ทรงพาท่านออก
ออกจากเรือนทาส เขากระทําให้ จากแผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ ออกจาก
ท่ านทิ งหนทางซึ งพระเยโฮวาห์ เรือนทาส
พระเจ้ าของท่ านบั ญชาให้ ท่ า น 11 และคนอิ สราเอลทั งปวงจะ
ดํา เนิ นตามเสี ย ดั งนั นแหละ ฟั งและยําเกรง ไม่ กระทําความ
ท่ า นจะต้ องล้ างความชั วเช่ นนี ชั วเช่ นนี ท่ ามกลางท่ านทั งหลาย
(M) พบญ IP:MM (N) พบญ P:M, IL (J) พบญ NU:MU; M พกษ MN:N
(V) พบญ IT:V, T (L) ปฐก IL:V; พบญ IT:M; I ซมอ IP:I, N
(P) สภษ I:IU (R) พบญ IT:T (II) พบญ IT:IN
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อีกเลย
โรธยิ งของพระองค์ และทรงสํา12 ถ้ าท่านทังหลายได้ ยินว่ า ใน แดงพระกรุณาคุณต่ อท่าน และ
หั วเมื องหนึ งหั วเมื องใดซึ งพระ ทรงเมตตาท่ าน ให้ ท่ านทวีมาก
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านประ- ขึ น ดังทีพระองค์ปฏิญาณไว้ กับ
ทานให้ ท่านอาศัยอยู่ น ั น
บรรพบุรุษของท่านนั น
13 มี บางคนที เป็ นคนอั น ธพาล 18 เมื อท่ านทั งหลายเชื อฟั ง
ได้ ออกไปจากท่ามกลางท่าน ชั ก พระสุ ร เสี ยงของพระเยโฮวาห์
ชวนชาวเมื องนั นว่ า `ให้ เราไป พระเจ้ าของท่ าน คื อรั กษาพระ
ปรนนิ บั ติ พระอื นกั นเถิ ด' ซึ ง บั ญญั ติ ท ั งสิ นของพระองค์ ดั งที
เป็ นพระทีท่านไม่ ร้ ู จัก
ข้ าพเจ้ าบั ญชาท่ า นไว้ ในวั น นี
14 ท่ านทั งหลายจงสอบถาม และกระทํา สิ งที ถู กต้ องตาม
และอุ ตส่ าห์ ค้ นหาและถามดู สายพระเนตรพระเยโฮวาห์ พระ
อย่ างขะมักเขม้ น และดูเถิด ถ้ า เจ้ าของท่าน"
เป็ นความจริ งและเป็ นเรื องแน่
คําสังสอนเรื องอาหาร
นอนว่ า สิ งที น่ าสะอิ ดสะเอี ยน
"ท่ านทั งหลายเป็ นบุ ตร
นั นมี คนกระทํา กั นอยู่ ในหมู่
ของพระเยโฮวาห์ พระ
พวกท่าน
เจ้ าของท่าน ท่ านอย่ าเชื อดเนื อ
15 ท่ า นจงฆ่ า ชาวเมื อ งนั นเสี ย ตั วเอง หรื อกระทํา หน้ าผากให้
ด้ วยคมดาบ ทํา ลายเสี ยให้ สิ น โล้ นเพื อคนตาย
เชิ งด้ วยคมดาบ ทั งคนทังหลาย 2 เพราะท่ า นทั งหลายเป็ นชน
ที อาศั ยในเมื องนั นและฝู ง สั ตว์ ชาติ บริ สุ ทธิY แด่ พระเยโฮวาห์
ด้ วย
พระเจ้ าของท่าน และพระเยโฮ16 ท่ านจงเก็บข้ าวของทั งสิ นใน วาห์ ทรงเลื อกจากประชาชาติ ท ั ง
เมื องนั นไปกองไว้ ที กลางถนน หลายที อยู่ บนพื นโลกให้ เป็ นชน
และเผาเมื อ งนั นกั บบรรดาข้ าว ชาติในกรรมสิทธิY ของพระองค์
ของในเมืองนั นเสียด้ วยไฟ เพื อ 3ท่ านทั งหลายอย่ ารั บประทาน
พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น สิ งพึงรังเกียจใดๆเลย
ให้ เมืองนั นร้ างอยู่ เป็ นนิตย์ อย่ า 4สั ต ว์ ที รั บประทานได้ มี ดั งต่ อ
สร้ างขึ นมาใหม่ อีกเลย
ไปนี คือ วัว แกะ แพะ
17 อย่ า ให้ ของต้ องห้ ามนั นมา 5กวาง ละมั ง อี เก้ ง แพะป่ า
ติ ดพั นมื อของท่ าน เพื อว่ าพระ สมัน โคป่ า และแกะป่ า
เยโฮวาห์ จ ะทรงหั นจากพระพิ - 6ท่ า นรั บประทานสั ต ว์ ทุ ก ชนิ ด

14

(IM) วนฉ MU:I-M (IL) ยชว L:MJ; P:MP; อสย IT:I; MV:M; ยรม JR:M (IT) ยชว L:IP
(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 แยกกี บ และกี บ ผ่ าออกเป็ น นางนวล เหยี ยวนกเขาตามชนิด
สองและเคี ยวเอื องนั นได้
ของมัน
7 อย่ างไรก็ ต ามในจํา พวกสั ต ว์ 16 นกเค้ าแมวเล็ก นกทึ ดทื อ
ทั งหลายที เคี ยวเอื องหรื อมี กี บ นกอีโก้ ง
ผ่ า ท่านอย่ ารับประทานสัตว์ต่อ 17 นกกระทุ ง แร้ ง และนก
ไปนี คือ อูฐ กระต่ าย ตัวกระ- อ้ ายงั ว
จงผา เพราะว่ าสัตว์เหล่ านี เคี ยว 18 นกกระสาดํา นกกระสาตาม
เอื องแต่ กี บไม่ ผ่ า จึ งเป็ นสั ตว์ ชนิ ดของมั น นกหั วขวาน และ
มลทินแก่ ท่าน
ค้ างคาว
8และหมู ด้ วยเพราะหมู มี กี บผ่ า 19 แมลงมี ปี กทุ กชนิ ดเป็ นสั ตว์
แต่ ไม่ เคี ยวเอื อง จึ งเป็ นสั ตว์ มลทินแก่ ท่ าน อย่ ารั บประทาน
มลทินแก่ ท่าน ท่านอย่ ารับประ- เลย
ทานเนื อของมั น และซากของ 20 สั ต ว์ มี ปี กที สะอาดทุ ก ชนิ ด
มันท่านก็อย่ าแตะต้ อง
ท่านรับประทานได้
9 ในบรรดาสั ตว์ นาํ ทั งสิ นท่ า น 21 ท่ านอย่ ารั บประทานสั ตว์
รั บประทานสั ตว์ เหล่ านี ได้ คื อ ชนิ ดใดที ตายเอง ท่ านจะให้ แก่
สัตว์ใดๆทีมีครีบและเกล็ด ท่าน คนต่ า งด้ าวที อยู่ ภายในประตู
รับประทานได้
เมื อ งของท่ านรั บประทานก็ ไ ด้
10 แต่ สั ตว์ ใดๆที ไม่ มี ครี บและ หรื อ ท่ า นจะขายให้ แก่ คนต่ าง
เกล็ดท่ านอย่ ารั บประทาน เป็ น ประเทศก็ได้ เพราะว่ าท่านเป็ น
สัตว์มลทินแก่ ท่าน
ชนชาติ ที บริ สุ ทธิY แด่ พระเยโฮ11 นกสะอาดทุ กชนิ ด ท่ า นรั บ วาห์ พระเจ้ าของท่ า นทั งหลาย
ประทานได้
ท่ า นอย่ าต้ มลู กแพะด้ วยนํา นม
12 แต่ นกเหล่ านี ท่ า นอย่ ารั บ แม่ ของมันเลย
ประทานคือ นกอินทรี นกแร้ ง 22 ผลได้ เป็ นปี ๆจากพื ช ในนา
หนวดแพะ นกออก
ของท่านนั น ท่านจงถวายสิบชั ก
13 นกเหยี ยวหางยาว
นก หนึ ง
เหยี ยวดํา นกแร้ งตามชนิ ดของ 23 ท่ านจงรั บประทานสิ บชั ก
มัน
หนึ งที ได้ จากข้ าว หรื อนํา องุ่ น
14 บรรดานกแกตามชนิ ด ของ ของท่ าน หรื อนํา มั นของท่ าน
มัน
และผลรุ่ นแรกจากฝูงวัว และฝูง
15 นกเค้ าแมว นกเค้ าโมง นก แพะแกะของท่าน ต่ อพระพักตร์
(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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พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านใน หลายจงนํา สิ บชั กหนึ งจากพื ช
สถานที ซึ งพระองค์ จะทรงเลื อก ผลทีได้ ในปี นั น มาสะสมไว้ ภาย
ไว้ เพื อให้ พระนามของพระองค์ ในประตูเมืองของท่าน
สถิ ตที นั น เพื อท่านทั งหลายจะ 29 คนเลวี (เพราะเขาไม่ มีส่ วน
ได้ เรี ยนรู้ ที จะยําเกรงพระเยโฮ- แบ่ งหรือมรดกกับท่าน) และคน
วาห์ พระเจ้ าของท่ า นทั งหลาย ต่ างด้ าว และลู กกําพร้ าพ่ อและ
เสมอ
แม่ ม่ าย ผู้ ซึ งอยู่ ภายในประตู
24 ถ้ าระยะทางไกลเกินไป ท่าน เมืองของท่าน จะได้ มารับประไม่ ส ามารถนํา สิ บชั กหนึ งมาได้ ทานอย่ างอิ มหนํา เพื อว่ าพระ
ในเมื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านจะทรง
ท่ านอวยพรแก่ ท่ าน เพราะว่ า อํา นวยพระพรแก่ บรรดากิ จการ
สถานที ซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า ซึ งมื อของท่ านทั งหลายได้ กระของท่ านจะทรงเลื อกเพื อเป็ นที ทํานั น"
ตั งพระนามของพระองค์น ั น อยู่
การปลดปล่ อยทุกๆเจ็ ดปี
ห่ างไกลจากท่านเกินไป
"ทุ ก ๆสิ นเจ็ ด ปี ท่ า นทั ง
25 ท่ า นจงขายของนั นเอาเงิ น
หลายต้ องมี การปลด
และห่ อเงิ นถื อไว้ และไปยั ง ปล่ อย
สถานที ซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า 2ให้ กระทํา การปลดปล่ อยดั งนี
ของท่านจะทรงเลือกไว้
เจ้ าหนี ทุ กคนจะต้ องยกสิ งที ตน
26 และเอาเงิ นนั นซื อสิ งใดๆที ให้ เพื อนบ้ านยืมไปนั นเสีย อย่ า
ท่ านปรารถนา จะเป็ นวั ว แกะ ทวงสิ งนั นคื นจากเพื อนบ้ าน
หรื อนํา องุ่ นหรื อสุราและสิ งใดๆ หรือพี น้ องของตนเลย เพราะว่ า
ที ท่านปรารถนา และท่ านจงรับ ได้ ประกาศการปลดปล่ อ ยของ
ประทานที นั นต่ อพระพั กตร์ พระ พระเยโฮวาห์ แล้ ว
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน และ 3 ท่ า นทั งหลายจะทวงจากคน
จงปี ติร่าเริงทั งตัวท่านและครอบ ต่ างประเทศคื นได้ แต่ ถ้ ามี สิ ง
ครัวของท่านด้ วย
ใดของท่ านซึ งอยู่ กั บพี น้ องก็ให้
27 ท่ านทั งหลายอย่ าทอดทิงคน มือของท่านปล่ อยไป
เลวี ซึ งอยู่ ภายในประตู เมื องของ 4ยกเว้ น เมื อไม่ มี คนยากจนใน
ท่ าน เพราะเขาไม่ มี ส่ วนแบ่ ง หมู่ พวกท่ านทั งหลาย เพราะว่ า
หรือมรดกกับท่าน
พระเยโฮวาห์ จะทรงอํา นวยพระ
28 พอครบสามปี ทุ ก ที ท่ า นทั ง พรแก่ ท่ านในแผ่ นดิ น ซึ งพระ

15

(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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เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านประ- เจ็ด ปี ทีจะต้ องปลดปล่ อยมาถึง
ทานให้ ท่ า นเป็ นมรดกยึ ด ครอง แล้ ว' และตาท่ านก็ริ ษยาต่ อพี
นั น
น้ องของท่าน ท่านจึงไม่ ยอมให้
5 ถ้ าท่ า นเพี ย งแต่ เชื อฟั งพระ อะไรเขาเลย และเขาจะร้ องทู ล
สุ ร เสี ยงของพระเยโฮวาห์ พระ พระเยโฮวาห์ เรื องท่าน บาปก็จะ
เจ้ าของท่าน พึงระวังทีจะกระทํา ตกแก่ ท่าน
ตามพระบั ญญั ติ ทั งหลายซึ ง 10 ท่ านจงให้ เขา และเมื อให้
ข้ าพเจ้ าได้ บัญชาท่านในวันนี
เขาแล้ ว อย่ ามี จิ ตคิ ดเสี ยดาย
6 เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า เพราะเหตุ น ี พระเยโฮวาห์ พระ
ของท่ า นจะทรงอํา นวยพระพร เจ้ าของท่ านจะทรงอํา นวยพระ
ท่านดังทีพระองค์สัญญาต่ อท่าน พรแก่ ท่ านในบรรดากิ จ การทั ง
นั น ท่ านทั งหลายจะให้ ประชา สิ นของท่าน ไม่ ว่าท่านจะลงมือ
ชาติ หลายชาติ ยื ม ของของท่ า น กระทําสิ งใด
แต่ ท่านอย่ ายืมของเขาเลย ท่าน 11 เพราะว่ าคนจนจะไม่ หมดไป
ทั งหลายจะปกครองอยู่ เหนื อ จากแผ่ นดิน เพราะฉะนั นข้ าพหลายประชาชาติ แต่ เขาทั ง เจ้ าจึ งบั ญชาท่ านว่ า `ท่ านต้ อง
หลายจะไม่ ปกครองเหนือท่าน
ยื นมื อให้ อย่ างใจกว้ างต่ อพี น้ อง
7ถ้ าในท่ า มกลางท่ า นทั งหลาย ของท่ าน คื อต่ อคนยากจนคน
มี คนจนสั ก คนหนึ งเป็ นพี น้ อง ขัดสนซึ งอยู่ ในแผ่ นดินของท่าน'
ของท่ า นอยู่ ภายในประตู เ มื อ ง 12 ถ้ าพี น้ องของท่ านซึ งเป็ นคน
ใดๆในแผ่ นดิ นซึ งพระเยโฮวาห์ ฮี บรู ไม่ ว่ าชายหรื อหญิ ง ที เขา
พระเจ้ าของท่ านประทานแก่ ขายไว้ แก่ ท่ าน จงให้ ปรนนิ บั ติ
ท่ าน ท่ านอย่ ามี ใจแข็งหดมื อ ท่ านหกปี เมื อถึ งปี ที เจ็ดก็ให้
ของท่ า นไว้ เสี ยต่ อ หน้ าพี น้ อง ปล่ อ ยเขาเป็ นอิ ส ระพ้ นไปจาก
ของท่านทียากจนนั น
ท่าน
8แต่ ท่ านทั งหลายจงยื นมื อของ 13 และเมื อท่ า นปล่ อ ยเขาเป็ น
ท่านอย่ างใจกว้ างให้ เขา และให้ อิ สระไปจากท่ าน
ท่ านอย่ า
เขายื มข้ าวของพอแก่ ความต้ อง ปล่ อยเขาไปมือเปล่ า
การของเขา ไม่ ว่าเป็ นข้ าวของสิ ง 14 ท่ านจงมี ใจกว้ างขวางจัดของ
ใดๆ
ให้ แก่ เขา เป็ นของจากฝู งแพะ
9จงระวั งให้ ดี เกรงว่ าจะมี ความ แกะของท่ าน จากลานนวดข้ าว
คิ ดในจิ ตใจชั วของท่ านว่ า `ปี ที ของท่าน และจากบ่ อยําองุ่ นของ
(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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ท่ าน ท่ านจงให้ แก่ เขาตามสม หั วปี
ควรตามที พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า 20 ท่ านและครอบครั วของท่ าน
ของท่ า นทรงอํา นวยพระพรแก่ จงรั บประทานสั ตว์ หั วปี นั นต่ อ
ท่าน
พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
15 ท่านจงจําไว้ ว่า ท่านเคยเป็ น ของท่ านทุ กๆปี ในสถานที ซึ ง
ทาสในแผ่ น ดิ น อี ยิ ปต์ และพระ พระเยโฮวาห์ จ ะทรงกํา หนดไว้
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่านได้ ทรง นั น
ไถ่ ท่ านไว้ เพราะฉะนั นข้ าพเจ้ า 21 แต่ ถ้ าสั ต ว์ น ั นมี ตาํ หนิ ใ ดๆ
จึงบัญชาเรื องนี แก่ ท่านในวันนี
คือขาเกหรือตาบอด หรือมีตาํ 16 แต่ ถ้ าทาสนั นจะกล่ าวแก่ หนิ เลวร้ ายอย่ างใด ท่ านอย่ า
ท่ านว่ า `ข้ าพเจ้ าจะไม่ ไปจาก ถวายบู ช าแด่ พระเยโฮวาห์ พระ
ท่ าน' เพราะเขารั กท่ านและ เจ้ าของท่าน
ครอบครัวของท่าน เพราะเขาอยู่ 22 ท่ า นจงรั บประทานสั ต ว์ น ั น
กับท่านสบายดี
ภายในประตูเมืองของท่าน ทังผู้
17 จงเอาเหล็กแทงใบหู ของเขา ที มลทิ น และผู้ ที สะอาดด้ วยก็
ให้ ทะลุไปติดกับประตูเรือน ดัง รั บประทานได้ ดั งว่ าเป็ นละมั ง
นี เขาจะเป็ นทาสของท่ านตลอด หรือกวาง
ไป ท่ านจงกระทํา เช่ นนี แก่ ทาส 23 เพี ยงแต่ ท่ า นอย่ า รั บประหญิงด้ วย
ทานเลื อดของมั นเท่ านั น ท่ าน
18 เมื อท่ า นปล่ อยเขาให้ เป็ น จงเทออกทิ งบนดิ น เหมื อ นเท
อิ สระนั นท่ านอย่ ารู้ สึ กหนั ก อก นํา "
หนั กใจ เพราะว่ าเขาได้ รั บใช้
เทศกาลปั สกาและ
ท่ า นมาหกปี ด้ วยมี ค่ า แรงมาก
ขนมปั งไร้เชื% อ
กว่ าลูกจ้ างเป็ นสองเท่า พระเย"ท่ านจงถื อ เดื อ นอาบี บ
โฮวาห์ พระเจ้ าของท่ า นจะทรง
ท่ านทั งหลายจงถื อปั สอํานวยพระพรแก่ ท่ านในการทั ง กาแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ปวงทีท่านได้ กระทํานั น
ท่าน เพราะว่ าในเดือนอาบีบนั น
19 สัตว์ตัวผู้ หัวปี ซึ งเกิดในฝูงวัว พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น
หรื อฝู งแพะแกะนั น ท่ านทั ง ทรงนํา ท่ า นออกจากอี ยิ ปต์ ใ น
หลายจงถวายไว้ แด่ พระเยโฮวาห์ เวลากลางคืน
พระเจ้ าของท่าน ท่านอย่ าใช้ วัว 2และท่ านจงถวายปั สกา เป็ น
หั วปี ทํางาน หรือตัดขนจากแกะ เครื องบู ชาแด่ พระเยโฮวาห์ พระ

16

(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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เจ้ าของท่ าน จากฝู งแพะแกะ พอรุ่ งเช้ าท่ านจงกลั บไปสู่ เต็นท์
หรือฝูงวัว ณ ทีซึ งพระเยโฮวาห์ ของท่าน
จะทรงเลือกไว้ ให้ พระนามของ 8ท่ า นจงรั บประทานขนมปั งไร้
พระองค์ประทับทีนั น
เชื อหกวั น แต่ ในวั นที เจ็ดเป็ น
3อย่ ารั บประทานขนมปั ง มี เชื อ ประชุ มอั น ศั ก ดิY สิ ท ธิY ถวายแด่
กั บปั สกา ตลอดเจ็ดวั นท่ านจง พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น
รั บประทานขนมปั งไร้ เชื อ เป็ น ในวั นนั น อย่ ากระทํา การงาน
ขนมปั งแห่ งความทุ กข์ใจ เพราะ ใดๆ
ท่ านรี บหนี อ อกมาจากแผ่ นดิ น
เทศกาลสัปดาห์
อียิปต์ เพื อท่านจะระลึกถึงวันที 9 ท่ านทั งหลายจงนั บให้ ครบ
ท่ านออกจากแผ่ นดิ นอี ยิปต์ น ั น เจ็ดสัปดาห์ จงตั งต้ นนับให้ ครบ
ตลอดชี วิตของท่าน
เจ็ ด สั ปดาห์ เ ริ มด้ วยวั น แรกที
4 ตลอดเจ็ ด วั น นั นอย่ า ให้ เห็ น ท่านเอาเคียวเกี ยวข้ าว
เชื อขนมภายในอาณาเขตประ- 10 ท่ านทั งหลายจงถื อเทศกาล
เทศของท่ าน หรื อเนื อสั ตว์ ซึ ง สั ปดาห์ ถ วายแด่ พระเยโฮวาห์
ท่ านได้ บู ช าในเวลาเย็ น วั นแรก พระเจ้ าของท่ าน ด้ วยการถวาย
เหลื ออยู่ ตลอดคื น จนเช้ าวั นรุ่ ง ตามใจสมัครจากมือของท่าน ซึ ง
ขึ น
ท่ า นจะถวายแด่ พระเยโฮวาห์
5ท่ านทั งหลายอย่ าถวายปั ส กา พระเจ้ าของท่าน ตามทีพระเยภายในประตู เ มื อ งใดๆซึ งพระ โฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านทรงอํา เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ า นทรง นวยพระพรแก่ ท่าน
ประทานแก่ ท่าน
11 ท่ านจงปี ติ ร่ าเริ งต่ อพระ
6แต่ ท่ านจงถวายปั สกา
ณ พั กตร์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
สถานที ซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า ท่ าน ทั งตั วท่ านและบุ ตรชาย
ของท่ านจะทรงเลื อกไว้ ให้ พระ หญิ งของท่ าน ทั งทาสชายหญิ ง
นามของพระองค์ ประทั บที นั น ของท่าน ทังคนเลวีซึ งอยู่ ภายใน
ในเวลาเย็ นเมื อดวงอาทิ ต ย์ ตก ประตู เมื องของท่ าน ทั งคนต่ าง
แล้ ว ในเวลาเดียวกับทีท่านออก ด้ าว เด็กกําพร้ าพ่ อและแม่ ม่ าย
จากอียิปต์
ซึ งอยู่ ท่ามกลางท่าน ณ สถานที
7ท่านจงทําให้ สุก และรั บประ- ซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน
ทานในสถานที ซึ งพระเยโฮวาห์ ทรงเลื อกไว้ ให้ พระนามของพระ
พระเจ้ าของท่ านจะทรงเลื อกไว้ องค์ประทับทีนั น
(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 ท่ านพึ งจํา ไว้ ว่าท่ านเคยเป็ น เพิง อย่ าให้ เขาไปเฝ้ าพระเยโฮทาสในอี ยิปต์ ท่านพึงระวั งทีจะ วาห์ มือเปล่ าๆ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่ านี
17 ให้ ทุ กคนถวายตามความ
เทศกาลอยู่ เพิง
สามารถของเขา ตามส่ วนพระ
13 ท่ า นจงถื อ เทศกาลอยู่ เพิ ง พรที พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
เจ็ดวั น เมื อท่ านเก็บรวบรวม ท่านทังหลายประทานแก่ ท่าน
พื ชผลของท่ านจากลานนวดข้ าว ผู พ้ ิพากษาและเจ้าหน้าที ต่ างๆ
และจากบ่ อยําองุ่ นของท่านแล้ ว
18 ท่ า นทั งหลายจงเลื อ กตั งผู้
14 ในการเลี ยงนั นท่ า นจงปี ติ พิ พากษาและเจ้ าหน้ าที ตาม
ร่ าเริง ทังท่านและบุตรชายหญิง บรรดาประตู เมื องของท่ าน ซึ ง
ของท่าน และทาสชายหญิงของ พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น
ท่ าน ทั งคนเลวี และคนต่ างด้ าว ประทานแก่ ท่าน ตามตระกู ลคน
ทั งเด็กกําพร้ าพ่ อและแม่ ม่ ายซึ ง ของท่ าน ให้ เขาพิ พากษาประอยู่ ภายในประตูเมืองของท่าน
ชาชนตามความยุติธรรม
15 ท่ านจงถื อเทศกาลนั นแด่ 19 ท่ านอย่ ากระทํา ให้ เสี ยความ
พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น ยุ ติ ธรรม อย่ าลําเอี ยง อย่ ารั บ
เจ็ดวัน ณ สถานทีซึ งพระเยโฮ- สิ นบน เพราะว่ าสิ นบนทําให้ ตา
วาห์ จะทรงเลื อกไว้ เพราะว่ า ของคนมี ปั ญญามื ดมั วไป และ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่านจะ กลับคดีของคนชอบธรรมเสีย
ทรงอํา นวยพระพรแก่ พื ชผลทั ง 20 ท่ านจงติ ดตามความยุ ติ
หลายของท่ าน และแก่ ผลงาน ธรรมเท่านั น เพื อท่านจะมีชี วิต
ทั งสิ นที มื อท่ านกระทํา เพื อว่ า และสืบมรดกในแผ่ นดิน ซึ งพระ
ท่านจะมีแต่ ความปี ติยินดี
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านประบรรดาผู ช้ าย
ทานแก่ ท่าน
21 ท่ านทั งหลายอย่ าปลู กต้ นไม้
จะต้องเข้าเฝ้า
ใดๆใช้
เป็ นเสารู ปเคารพข้ าง
พระเจ้าปี ละสามครั%ง
16 บรรดาผู้ ชายทั งสิ นจะต้ อง แท่ นบู ชาพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
เข้ ามาเฝ้ าพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า ของท่านซึ งท่านจะสร้ างไว้
ของท่านปี ละสามครั ง ณ สถาน 22 และท่ า นอย่ าตั งเสาศั ก ดิY ทีซึ งพระองค์จะทรงเลือกไว้ คือ สิ ทธิY เป็ นรู ปเคารพ ซึ งพระเยณ เทศกาลกิ นขนมปั งไร้ เชื อ โฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านทรงรั งเทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู่ เกียจ"
(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 งดีทีสุด
5 ท่ านจงนํา ชายหรื อหญิ งผู้
กระทําสิ งที ชั วร้ ายนั นมาที ประตู
แด่ พระเจ้า
"ท่ านทั งหลายอย่ านําวั ว เมื อง และท่ านจงเอาหิ นขว้ าง
ผู้ หรื อแกะที มี ตํา หนิ ชายหรือหญิงนั นเสียให้ ตาย
หรื อความพิ การใดๆเป็ นเครื อง 6 ผู้ ที ถู กกล่ าวโทษถึ ง ตายนั น
บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ ให้ มี พยานสองหรื อสามปากยื น
ท่ าน เพราะเป็ นสิ งที น่ าสะอิ ด ยั นว่ าผู้ นั นมี ความผิ ด จึ งให้
สะเอียนต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า ปรั บโทษถึ งตายได้ อย่ าลงโทษ
ผู้ ใดถึงตายด้ วยพยานปากเดียว
ของท่าน
7ผู้ ที เป็ นพยานต้ องลงมื อก่ อน
จงเอาหิ นขว้าง
ในการทําโทษเขาถึ งตาย ต่ อไป
คนไหว้รูปเคารพ
คนทังปวงจึงร่ วมมือด้ วยกัน ทัง
เสียให้ตาย
2 ภายในประตู เมื องใดๆของ นี เพื อท่ านทั งหลายจะกํา จั ด
ท่ านทั งหลาย ซึ งพระเยโฮวาห์ ความชั วเสียจากท่ามกลางท่าน
จงให้คนเลวีซึงเป็ นปุโรหิ ต
พระเจ้ าของท่ านประทานแก่
พิพากษาเรื องต่ างๆ
ท่ านนั น ถ้ าพบว่ าในท่ ามกลาง
พวกท่ านมี ชายหรื อหญิ งคนใด 8ถ้ าคดี ใดเกิ ดขึ นเป็ นเรื องยาก
กระทําความชั วในสายพระเนตร ที จะตั ดสิ นได้ ว่า เป็ นคดี ฆ่ าคน
ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ ตายโดยเจตนาหรื อไม่ เป็ นคดี
ท่าน โดยละเมิดพันธสัญญาของ เกี ยวด้ วยการเกี ยงกรรมสิ ทธิY ใน
ทรั พย์ เป็ นคดี ทาํ ร้ ายร่ างกาย
พระองค์
3และไปปรนนิบัติ พระอื น และ เป็ นคดี ใดๆซึ งโต้ แย้ งกันภายใน
นมัสการพระเหล่ านั น หรือดวง ประตู เมื องของท่ าน ท่ านจงลุ ก
อาทิตย์ ดวงจันทร์ หรืออันใดที ขึ นพากั นไปยั งสถานที ซึ งพระ
เป็ นบริวารท้ องฟ้ า ซึ งข้ าพเจ้ าได้ เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ า นทรง
เลือกไว้
ห้ ามไว้
4มี คนมาบอกท่ านแล้ วและท่ าน 9จงไปหาคนเลวี ซึ งเป็ นปุ โรหิ ต
ก็ได้ ยิ น และได้ สอบถามอย่ าง และไปหาผู้ พิ พากษาประจําการ
ขะมั กเขม้ น และดูเถิด ถ้ าเป็ น ในสมัยนั น ท่านจงปรึกษาหารือ
ความจริ งและเป็ นเรื องแน่ นอน กั บเขา และเขาจะชี แจงให้ ท่ าน
ว่ า สิ งที น่ าสะอิ ดสะเอี ยนนั นมี ทราบถึงคําตัดสิน
10 แล้ วท่ านจงกระทํา ตามคํา
คนกระทํากันในอิสราเอล

17

(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
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แนะนําซึ งเขาชี แจงแก่ ท่าน จาก พระเจ้ าของท่ านทรงเลื อกไว้ ให้
สถานที ซึ งพระเยโฮวาห์ ทรง เป็ นกษั ตริ ย์เหนือท่าน คือตั งผู้
เลือกนั น และท่านจงระวังกระ- หนึ งผู้ ใดในพวกพี น้ องของท่ าน
ทําตามทุ กสิ งซึ งเขาแนะนําท่าน
ให้ เป็ นกษั ตริ ย์เหนื อท่ าน ท่ าน
11 ท่ านจงกระทําตามคําแนะนํา อย่ าตั งคนต่ างด้ าวซึ งมิใช่ พี น้ อง
จากพระราชบั ญญั ติ ซึ งเขาให้ แก่ ของท่านให้ อยู่ เหนือท่าน
ท่ าน และกระทําตามคํา ตั ดสิ น 16 แต่ ว่ าอย่ าให้ ผู้ นั นมี ม้ าของ
ซึ งเขาได้ สั งท่ าน ท่ านทั งหลาย ตนเองมากเกินไป หรือเป็ นเหตุ
อย่ าหั นเหไปจากคําตัดสินซึ งเขา ให้ ประชาชนกลั บไปอี ยิ ปต์ เพื อ
ชี แจงแก่ ท่าน อย่ าหั นไปทางขวา จะมี ม้ามากๆ เพราะพระเยโฮมือหรือซ้ ายมือ
วาห์ ได้ ตรัสกั บท่านทังหลายแล้ ว
12 ผู้ ใดที บั งอาจมิ ได้ กระทํา ว่ า `เจ้ าทังหลายจะไม่ ได้ กลับไป
ตาม คือไม่ ได้ เชื อฟั งปุโรหิ ตผู้ ที ทางนั นอีกเลย'
ยื นปรนนิ บั ติ ต่ อพระพั กตร์ พระ 17 และอย่ าให้ ผู้ นั นมี ภรรยา
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ า นที นั น มาก เกรงว่ าจิตใจของเขาจะหั น
หรื อเชื อฟั งผู้ พิ พากษา ผู้ นั น เหไปเสี ย หรื ออย่ าให้ มี เงิ นมี
ต้ องตาย ทังนี เพื อท่านทังหลาย ทองเป็ นของตนอย่ างมากมาย
จะกําจั ดความชั วเสี ยจากอิ สรา- 18 เมื อผู้ นั นนั งบั ลลั งก์ ใ นราช
เอล
อาณาจั กร ก็ให้ ผู้ นั นคั ดลอก
13 และประชาชนทั งหลายจะได้ พระราชบั ญญั ติ น ี ไว้ ในหนั งสื อ
ยิ นและยํา เกรง และมิ ได้ ขั ดขื น เพื อประโยชน์ แก่ ตนเอง จาก
ต่ อไปอีก
หนั ง สื อซึ งอยู่ ตรงหน้ าพวกปุ การเลือกกษัตริ ย ์
โรหิ ตทีเป็ นคนเลวี
19 ให้ พระราชบัญญั ติน ั นอยู่ กั บ
สําหรับคนอิ สราเอล
14 เมื อท่ านมาถึงแผ่ นดิ นที พระ ผู้ นั น และให้ เขาอ่ านอยู่ เสมอ
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านประ- ตลอดชี วิตของตน เพื อเขาจะได้
ทานแก่ ท่ าน และท่ านถื อกรรม เรี ยนรู้ ที จะยําเกรงพระเยโฮวาห์
สิ ทธิY อาศั ยอยู่ ในแผ่ นดิ นนั น พระเจ้ าของเขา โดยรักษาบรรแล้ วท่ านจะกล่ าวว่ า `เราจะ ดาถ้ อยคํา ในพระราชบั ญญั ติ น ี
ตั งกษั ตริ ย์ ไ ว้ เหนื อ เราเหมื อ น และกฎเกณฑ์ เหล่ านี และกระทํา
ตาม
ประชาชาติอื นซึ งอยู่ รอบเรา'
15 ก็ จ งตั งผู้ ซึ งพระเยโฮวาห์ 20 เพื อว่ าจิ ต ใจของเขาจะมิ ไ ด้
(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 5เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
และเพื อเขาเองจะมิ ได้ หั นเห ของท่ านได้ เลื อกเขาจากตระกู ล
จากพระบั ญญั ติ ไ ปทางขวามื อ ชนทั งสิ นของท่าน ให้ ยืนปรนหรื อทางซ้ ายมื อ เพื อเขาจะได้ นิ บั ติ ใ นพระนามพระเยโฮวาห์
ปกครองราชอาณาจั ก รของเขา ทั งตั วเขาและลู ก หลานของเขา
อยู่ ได้ นาน ทั งตนเองและลู ก สืบต่ อกันไปเป็ นนิตย์
หลานของตนในอิสราเอล"
6 ถ้ าคนเลวี ค นใดมาจากประตู
มรดกสําหรับคนเลวี
เมืองใดในอิสราเอลอันเป็ นทีอยู่
ของเขา จะมายังสถานที ซึ งพระ
และพวกปุโรหิ ต
"คนเลวี ซึ งเป็ นปุ โรหิ ต เยโฮวาห์ ทรงเลื อกไว้ ก ็ให้ เขามา
และตระกู ลเลวี ท ั งหมด ได้ ตามใจปรารถนา
จะไม่ มี ส่ วนแบ่ งหรื อมรดกร่ วม 7 แล้ วเขาจะปรนนิ บั ติ ใ นพระ
กับคนอิ สราเอล เขาจะรั บประ- นามพระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของ
ทานเครื องบู ช าที ถวายด้ วยไฟ เขา เช่ นเดี ยวกั บบรรดาคนเลวี
แด่ พระเยโฮวาห์ และส่ วนที ตก พี น้ องของเขา ผู้ ยืนปรนนิบัติต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ อยู่ ทีนั น
เป็ นของพระองค์
2ฉะนั นเขาจะไม่ มี มรดกในหมู่ 8ให้ เขาได้ ส่ วนที จะรั บประทาน
พวกพี น้ องของเขา พระเยโฮ- เท่ าๆกั น นอกเหนื อจากส่ วนที
วาห์ ทรงเป็ นมรดกของเขา ตาม เขาได้ ม าด้ วยการขายทรั พย์ สิ น
ที พระองค์ ท รงสั ญญาไว้ แก่ เ ขา ของเขาเอง
คําตักเตื อนเรื องการไหว้
แล้ วนั น
รู ปเคารพ การเป็ นคนทรง
3 ให้ ส่ วนต่ อไปนี เป็ นส่ วนที
ปุ โรหิ ต ได้ อั น ตกจากประชาชน
การเป็ นพ่ อมดแม่ มด
คื อส่ วนที ได้ จากผู้ ที ถวายสั ตวและการเป็ นหมอดู
บู ชา ไม่ ว่าจะเป็ นวั วผู้ หรื อแกะ 9 เมื อท่ านทั งหลายเข้ าไปใน
ก็ให้ เขามอบเนื อสันขาหน้ า เนื อ แผ่ นดิ นซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
แก้ มทังสองข้ าง และเนื อท้ องให้ ของท่ านประทานแก่ ท่ าน ท่ าน
แก่ ปุโรหิ ต
อย่ าเรี ยนรู้ ที จะกระทํา ตามสิ งที
4ผลรุ่ นแรกของท่านคือ ผลข้ าว น่ าสะอิ ดสะเอียนของประชาชาติ
ผลนํา องุ่ น ผลนํา มั น และขน เหล่ านั น
แกะรุ่ นแรกที ได้ จากแกะของ 10 อย่ าให้ มี คนหนึ งคนใดใน
ท่าน จงมอบให้ แก่ ปุโรหิ ต
หมู่ พวกท่ านซึ งให้ บุตรชายหรื อ
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(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
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บุ ตรสาวของเขาลุ ยไฟ อย่ าให้ โฮเรบในวั นประชุ มเมื อท่ าน
ผู้ ใดเป็ นคนทํานาย เป็ นหมอดู กล่ าวว่ า `อย่ าให้ ข้ าพเจ้ าได้ ยิน
เป็ นหมอจั บยามดู เหตุ การณ์ พระสุ ร เสี ยงของพระเยโฮวาห์
หรือเป็ นนักวิทยาคม
พระเจ้ าของข้ าพเจ้ า หรือได้ เห็น
11 เป็ นหมอผี เป็ นคนทรง เป็ น เพลิ งมหึ มานี อี กเลย เกรงว่ า
พ่ อมดแม่ มด หรื อเป็ นหมอ ข้ าพเจ้ าจะตายเสีย'
พราย
17 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
12 เพราะทุ กคนที กระทํา สิ ง ข้ าพเจ้ าว่ า `ซึ งเขาพูดมาเช่ นนั น
เหล่ านี ย่อมเป็ นที สะอิ ดสะเอี ยน ก็ดีอยู่
แด่ พระเยโฮวาห์ และด้ วยเหตุ 18 เราจะโปรดให้ บั งเกิ ดผู้
จากการกระทํา ที น่ า สะอิ ด สะ- พยากรณ์ อ ย่ างเจ้ าในหมู่ พวก
เอี ยนเหล่ านี พระเยโฮวาห์ พระ พี น้ องของเขา และเราจะใส่ ถ้อย
เจ้ าของท่ านทั งหลายจึ งทรงขั บ คํา ของเราในปากของเขา และ
ไล่ เขาออกไปจากเบื องหน้ าท่าน
เขาจะกล่ าวบรรดาสิ งทีเราบัญชา
13 ท่ านทั งหลายจงเป็ นคน เขาไว้ น ั นแก่ ประชาชนทังหลาย
ปราศจากตํา หนิ ต่ อ พระพั ก ตร์ 19 ต่ อมาผู้ ใดไม่ เชื อฟั งถ้ อยคํา
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน
ของเราซึ งผู้ พยากรณ์ ก ล่ า วใน
14 เพราะว่ าประชาชาติ เหล่ านี นามของเรา เราจะกํา หนดโทษ
ซึ งท่ านกํา ลั งจะยึ ดครองนั น ผู้ น ั น
เชื อฟั งหมอดู และพวกโหร แต่
คําตักเตื อนเรื อง
ส่ วนตั วท่ านนั นพระเยโฮวาห์
ผู พ้ ยากรณ์เท็จ
พระเจ้ าของท่ านไม่ ทรงยิ นยอม
(มธ T:IV-IL)
ให้ ท่านกระทําเช่ นนั น
20 แต่ ผ้ ู พยากรณ์ คนใดบั งอาจ
คําพยากรณ์ถึงพระเยซู คริ สต์
กล่ าวคํา ในนามของเราซึ งเรามิ
ผู เ้ ป็ นผู พ้ ยากรณ์ยิ งใหญ่
ได้ บั ญชาให้ กล่ าว หรื อผู้ นั น
15 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ กล่ าวในนามของพระอื น ผู้
ท่ านจะโปรดให้ ผ้ ู พยากรณ์อย่ าง พยากรณ์น ั นต้ องมีโทษถึงตาย'
ข้ าพเจ้ านี เกิดขึ นในหมู่ พวกท่าน 21 และถ้ าท่ านนึ กในใจว่ า `ทํา
จากพี น้ องของท่ าน ท่ านทั ง อย่ างไร เราจึ งจะรู้ พระวจนะที
หลายจงตั งใจฟั งเขา
พระเยโฮวาห์ ยังมิได้ ตรัสนั นได้ '
16 อย่ างที ท่ า นปรารถนาจาก 22 เมื อผู้ พยากรณ์ ก ล่ า วคํา ใน
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านที พระนามของพระเยโฮวาห์ ถ้ ามิ
(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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ได้ เป็ นไปจริ งตามถ้ อยคํา ของผู้ แต่ ก่อน
กล่ าว ถ้ อยคํา นั นมิ ได้ เป็ นพระ 5อาทิเช่ น ชายคนหนึ งเข้ าไปใน
วจนะที พระเยโฮวาห์ ตรั ส ผู้ ป่ าพร้ อมกั บเพื อนบ้ านของเขา
พยากรณ์ น ั นบั ง อาจกล่ าวเอง เพื อจะตั ดไม้ เมื อเขาเหวี ยง
ท่ า นทั งหลายอย่ าเกรงกลั วเขา ขวานเพื อจะโค่ นต้ นไม้ ลง หั ว
เลย"
ขวานหลุดจากด้ ามถู กเพื อนบ้ าน
เมืองลี% ภัย
ของเขาและคนนั นก็ถึงตาย ก็ให้
"เมื อพระเยโฮวาห์ พระ เขาหนีไปยังเมืองเหล่ านี เมืองใด
เจ้ าของท่ านทั งหลาย เมืองหนึ งและรอดตายได้
ทรงขจัดบรรดาประชาชาติ ผู้ ซึ ง 6ด้ วยเกรงว่ า ผู้ อาฆาตโลหิ ต
พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น กําลั งโกรธจั ดจะไล่ ตามชายผู้ ฆ่ า
ประทานแผ่ นดิ นของเขาแก่ ท่ าน คนคนนั นทัน เพราะหนทางไกล
และท่ า นทั งหลายยึ ดครองและ แล้ วฆ่ าเขาเสี ย แม้ ว่ าชายผู้ นั น
เข้ าไปอาศั ยอยู่ ในหั วเมื องและ ไม่ มี โทษถึ งตาย เพราะเขามิ ได้
เกลี ยดชั งเพื อนบ้ านของเขาแต่
ในบ้ านเรือนของเขาเหล่ านั น
2ท่ านจงแยกเมื องไว้ สามเมื อง ก่ อน
สํา หรั บพวกท่ านทั งหลายใน 7เพราะฉะนั นข้ าพเจ้ าจึ งบั ญชา
ท่ามกลางแผ่ นดิน ซึ งพระเยโฮ- ท่ านว่ า ให้ ท่ านจัดแยกหั วเมื อง
วาห์ พระเจ้ าของท่านประทานแก่ ไว้ สามหั วเมือง
8 และถ้ าพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ท่านเป็ นกรรมสิทธิY น ั น
3ท่ านจงจั ดเตรี ยมให้ มี ทางและ ของท่านขยายอาณาเขตของท่าน
จงแบ่ งอาณาเขตแผ่ นดิ น ซึ ง ดั งที พระองค์ ได้ ทรงปฏิ ญาณไว้
พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น กั บบรรพบุ รุ ษของท่ าน และ
ประทานแก่ ท่ านเป็ นกรรมสิ ทธิY ประทานแผ่ นดิ น ทั งสิ นซึ งพระ
นั นออกเป็ นสามส่ วน เพื อว่ าผู้ องค์ ท รงสั ญญาจะประทานแก่
ใดที ได้ ฆ่ าคนแล้ วจะหลบหนี ไป บรรพบุรุษของท่านให้ แก่ ท่าน
9 ถ้ าท่ านได้ ระวั งที จะรั กษา
อยู่ ในเมืองเหล่ านั นได้
4 ต่ อไปนี เป็ นเรื องของคนฆ่ า บั ญญั ติ ท ั งหมดนี ซึ งข้ าพเจ้ าได้
คนผู้ ที หนี ไ ปอยู่ ในเมื อ งเหล่ า บั ญชาท่ านในวั นนี โดยที ท่ าน
นั นได้ และรอดชี วิตอยู่ คื อผู้ ใด ทั งหลายรั ก พระเยโฮวาห์ พ ระ
ที ได้ ฆ่ าเพื อนบ้ านของตนโดยมิ เจ้ าของท่ าน และดํา เนิ นอยู่ ใน
ได้ เจตนา โดยมิได้ เกลียดชั งเขา พระมรรคาของพระองค์ เ สมอ

19

(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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แล้ วท่ านจงเพิ มหั วเมื องอี กสาม เขตของเพื อนบ้ านของท่ าน ซึ ง
หั วเมื องนอกจากสามหั วเมื อ ง คนโบราณได้ ปักไว้
เหล่ านั น
การพิพากษาพยานเท็จ
10 ด้ วยเกรงว่ าโลหิ ตที ไร้ ความ 15 อย่ าให้ พยานปากเดี ย วยื น
ผิดจะตกในแผ่ นดินของท่าน ซึ ง ยั นกล่ าวโทษผู้ หนึ งผู้ ใด ไม่ ว่ า
พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น ในเรื องความชั วช้ า หรื อใน
ประทานแก่ ท่านเป็ นมรดก และ เรื องความผิ ดใดๆ ซึ งเขาได้
ท่ านทั งหลายจึ งต้ องรั บผิ ดชอบ กระทํา ผิ ดไป แต่ ต้ องมี พยาน
โลหิ ตนั น
สองหรื อสามปาก คําพยานนั น
11 แต่ ถ้ าผู้ ใดเกลี ยดชั ง เพื อน จึงจะเป็ นทีเชื อถือได้
บ้ านของตน และซุ่ มคอยดักเขา 16 ถ้ ามี พยานเท็จกล่ าวปรักปรํา
อยู่ และได้ ลอบตี เขาถึ งแก่ ความ ความผิดของคนหนึ งคนใด
ตาย แล้ วชายผู้ น ั นก็หนีเข้ าไปใน 17 ก็ ใ ห้ ทั งสองฝ่ ายที ต่ อ สู้ คดี
หั วเมื องเหล่ านั นเมื อ งใดเมื อง กั นนั นเข้ าเฝ้ าพระเยโฮวาห์ ต่ อ
หนึ ง
หน้ าปุ โรหิ ต และผู้ พิ พากษาซึ ง
12 แล้ วพวกผู้ ใหญ่ ในเมื องของ ประจําหน้ าทีอยู่ ในกาลนั นๆ
ชายผู้ นั นจะส่ ง คนให้ ไปรั บตั ว 18 พวกผู้ พิ พากษาจะอุ ต ส่ าห์
ชายผู้ น ั นมาจากทีนั น และส่ งตัว ไต่ สวน และดูเถิด ถ้ าพยานนั น
เขาไว้ ในมือผู้ อาฆาตโลหิ ต เพื อ เป็ นพยานเท็จ กล่ าวปรั ก ปรํา พี
เขาจะต้ องถู กโทษถึงตาย
น้ องของตนเป็ นความเท็จ
13 อย่ าให้ นัยน์ ตาของท่านเมต- 19 ท่ า นจงกระทํา ต่ อ พยานคน
ตาสงสารเขาเลย แต่ ท่านจงกํา- นั นดั ง ที เขาตั งใจจะกระทํา แก่
จัดความผิดอั นเนื องจากโลหิ ตที พี น้ องของตน ดั งนี แหละท่ าน
ไร้ ความผิดนั นให้ ส ิ นไปจากอิส- จะกํา จั ดความชั วจากท่ ามกลาง
ราเอล เพื อท่ านทั งหลายจะได้ ท่านเสีย
ไปดีมาดี
20 คนอื นๆจะได้ ยิ น ได้ ฟั งและ
จงรักษาเสาเขตของ
ยํา เกรงไม่ กระทํา ผิ ดเช่ นนั น
เพื อนบ้านของตน
ท่ามกลางพวกท่านทังหลายอีก
14 ในเรื องมรดกซึ งท่ านจะรั บ 21 อย่ าให้ นัยน์ ตาของท่านเมตในแผ่ นดิ นซึ งพระเยโฮวาห์ พระ ตาสงสาร ควรให้ ชี วิตแทนชี วิต
เจ้ าของท่านประทานแก่ ท่านเป็ น ตาแทนตา ฟั นแทนฟั น มือแทน
กรรมสิ ทธิY น ั น ท่ านอย่ าย้ ายเสา มือ เท้ าแทนเท้ า"
(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
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กฎต่ างๆ
นั น ให้ ผ้ ู น ั นกลับไปบ้ าน เกรง
ว่ าเขาจะตายเสียในสงคราม และ
เรื องสงคราม
"เมื อท่ า นทั งหลายจะ คนอื นจะรับประทานผลองุ่ นนั น
ยกไปทํา สงครามกั บ 7ผู้ ใดที หมั นหญิ ง ไว้ เ ป็ นภรรพวกศัตรูของท่าน เห็นม้ า รถรบ ยาแล้ ว แต่ ยังไม่ ได้ แต่ งงานกั น
และกองทัพมากมายใหญ่ โตกว่ า ให้ ผู้ นั นกลั บไปบ้ านของตน
ของท่ าน ท่ านอย่ ากลั วเขาเลย เกรงว่ าเขาจะตายเสี ยในสงคราม
เพราะว่ า พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า และชายอื นจะได้ นางไปเสีย'
ของท่ านทรงสถิ ตอยู่ กั บท่ าน ผู้ 8และนายทหารจะพู ดกั บประทรงนํา ท่ า นขึ นมาจากแผ่ น ดิ น ชาชนต่ อไปอีกว่ า `ผู้ ใดทีอยู่ ทีนี
มี จิ ตใจกลั วและวิ ตก ให้ ผู้ นั น
อียิปต์
2และเมื อใกล้ จะรบกั น ปุโรหิ ต กลับไปบ้ านของตนเสี ย เกรงว่ า
จะออกมาอยู่ ข้ างหน้ าและกล่ าว จิ ตใจพี น้ องของเขาจะละลายไป
เหมือนกับจิตใจของเขา'
แก่ ประชาชน
3และจะกล่ าวว่ า `โอ อิสราเอล 9 เมื อนายทหารพู ด กั บประชา
จงฟั งเถิด วันนี ท่านมาใกล้ จะ ชนจบลงแล้ ว ก็ให้ เลื อกตั ง
สู้ รบกั บศัตรูของท่าน อย่ าให้ ใจ ผู้ บั งคั บบั ญชากองต่ างๆให้ เป็ น
ของท่ านทั งหลายวิ ตก อย่ ากลัว หั วหน้ าประชาชน
หรื อหวาดหวั น หรื อครั นคร้ าม 10 เมื อพวกท่ านเข้ าไปใกล้
เมื องซึ งท่ านจะไปสู้ รบนั น จง
ต่ อศัตรูเลย
4เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า เสนอหลั กสั นติ ภาพแก่ เมื องนั น
ของท่ านเสด็จไปกั บท่ าน ทรง ก่ อน
ต่ อสู้ ศั ตรู ของท่ านเพื อท่ าน จะ 11 ถ้ าเขาตอบท่ า นอย่ างสั น ติ
และเปิ ดประตู เ มื อ งให้ แก่ ท่ า น
ประทานชั ยชนะแก่ ท่าน'
5แล้ วนายทหารจะพู ดกั บประ- ก็ให้ ประชาชนทังปวงทีพบอยู่ ใน
ชาชนว่ า `ใครที สร้ างบ้ านใหม่ เมื องนั นทํา งานโยธาให้ แก่ ท่ าน
และยั งไม่ ได้ ทาํ พิ ธีถวายบ้ านนั น และปรนนิบัติท่าน
ให้ ผู้ นั นกลั บไปบ้ านของตน 12 ถ้ าเมื องนั นไม่ ร่ วมสั นติ กั บ
เกรงว่ าเขาจะตายเสี ยในสงคราม ท่ าน แต่ กลั บออกมารบ ก็ให้
ท่านเข้ าล้ อมตีเมืองนั นได้
และคนอื นจะถวายบ้ านนั น
6 ใครที ปลู ก สวนองุ่ นและยั งมิ 13 เมื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ได้ รั บประทานผลจากสวนองุ่ น ประทานเมื องนั นไว้ ในมื อ ท่ าน
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แล้ ว ท่ านจงฆ่ าชายทุ กคนเสี ย อยู่ ช้ านาน เพื อจะสู้ รบเอาหั ว
ด้ วยคมดาบ
เมืองนั น อย่ าใช้ ขวานฟั นทําลาย
14 แต่ ผ้ ู หญิงและเด็ก สัตว์และ ต้ นไม้ ของเมื องนั นเสี ย เพราะ
ทุ กสิ งในเมื องนั น คื อของที ริ บ ท่ านทั งหลายจะรั บประทานผล
ไว้ ท ั งหมด ท่ านจงยึ ดเอาเป็ น จากต้ นไม้ น ั น อย่ าโค่ นลงเพื อใช้
ของตัว ท่านจงอิ มใจในของทีริบ ในการล้ อมเมืองนั นเลย (เพราะ
มาจากศัตรูของท่าน ซึ งพระเย- ต้ นไม้ ในทุ่ งนาเป็ นชี วิตมนุ ษย์)
โฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านประทาน 20 เฉพาะต้ นไม้ ที ท่ านทราบว่ า
แก่ ท่าน
ไม่ ใช้ เป็ นอาหาร ท่ านจะทําลาย
15 ท่ านทังหลายจงกระทําเช่ นนี และโค่ นลงก็ได้ เพื อจะใช้ สร้ าง
แก่ ทุ กหั วเมื องทีอยู่ ไกลจากท่าน เครื องล้ อมเมื องซึ งสู้ รบกั บท่ าน
ซึ งไม่ ใช่ หั วเมื องของประชาชาติ จนกว่ าเมืองนั นจะแตก"
ใกล้ ๆนี
การสอบสวนคดีฆาตกรรม
16 แต่ ในหั วเมื อ งของชนชาติ
"ในแผ่ นดิ นซึ งพระเยทังหลายนี ซึ งพระเยโฮวาห์ พระ
โฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน
เจ้ าของท่านประทานแก่ ท่านเป็ น ประทานให้ ท่ านเป็ นกรรมสิ ท ธิY
มรดก ท่านอย่ าไว้ ชีวิตสิ งใดๆที นั น ถ้ าพบศพคนทีถู กฆ่ าทิงอยู่
หายใจได้ เลย
กลางแจ้ ง ไม่ ทราบว่ าผู้ ใดฆ่ าเขา
17 แต่ จงทํา ลายเขาเสี ยให้ สิ น ตาย
เชิ ง คือคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ 2ก็ให้ พวกผู้ ใหญ่ และผู้ พิ พากคนคานาอั น คนเปริ สซี คน ษาของท่ าน ออกมาวั ดดู ระยะ
ฮี ไวต์ และคนเยบุ ส ดั งที พระ ทางถึ ง เมื อ งต่ างๆที อยู่ รอบๆ
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ า นทรง ศพผู้ ตายนั น
บัญชาไว้
3 แล้ วเมื อ งที อยู่ ใกล้ ที สุ ด กั บ
18 เพื อว่ า เขาจะมิ ไ ด้ สอนท่ า น ศพผู้ ตายนั น ให้ พวกผู้ ใหญ่ ของ
ให้ กระทําสิ งที น่ าสะอิ ดสะเอี ยน เมื อ งนั นนํา วั ว ตั วเมี ย ตั ว หนึ ง
ทั งสิ นของเขาซึ งเขาได้ กระทํา ซึ งยังไม่ เคยใช้ งานและยังไม่ เคย
ต่ อพวกพระของเขา เพราะการ เทียมแอก
กระทํา เช่ นนั นเป็ นการกระทํา 4 และให้ พวกผู้ ใหญ่ ข องเมื อ ง
บาปต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า นั นนํา วั วเมี ยตั วนั นไปที หุ บเขา
ของท่าน
ซึ งมี นาํ ไหล ซึ งไม่ มี ใครไถหรื อ
19 เมื อท่ านล้ อมหั วเมื องหนึ ง หว่ านเลย และให้ หักคอวัวเมียที
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หุ บเขานั น
การแต่ งงานกับเชลย
5 และปุ โ รหิ ตผู้ เป็ นลู กหลาน
จงรักษาสิทธิบุตรหัวปี ไว้
ของเลวี จะต้ องเข้ ามาใกล้ ด้ วย 10 เมื อท่านออกไปสู้ รบกั บศัตรู
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านได้ ของท่ าน และพระเยโฮวาห์ พระ
ทรงเลือกเขาไว้ ให้ ปรนนิบัติ พระ เจ้ าของท่ า นทรงมอบเขาไว้ ใน
องค์ และให้ อวยพรในพระนาม มือของท่านแล้ ว และท่านจับเขา
ของพระเยโฮวาห์ ให้ การวิ วาท มาเป็ นเชลย
และการทําร้ ายทุ กเรื องสิ นสุ ดลง 11 และท่ านเห็ นหญิ งงามคน
ด้ วยคําของปุโรหิ ตเหล่ านี
หนึ งในหมู่ เชลยนั น
และ
6 และพวกผู้ ใหญ่ ทุ กคนของ ปรารถนาอยากได้ มาเป็ นภรรยา
เมื องที อยู่ ใกล้ ที สุ ดผู้ ถู กฆ่ านั น ของท่าน
จะล้ างมื อของเขาทั งหลายเหนื อ 12 ท่ านจงพาหญิ ง มาไว้ ที เรื อน
วั วเมี ยซึ งถู กหั ก คอที ในหุ บเขา ของท่ าน ให้ นางโกนศี รษะและ
นั น
ตัดเล็บมือเสีย
7และเขาจะเป็ นพยานว่ า `มื อ 13 และให้ นางเปลื องเครื อง
ของเราทั งหลายมิ ไ ด้ กระทํา ให้ แต่ งกายอย่ างเชลยออกและให้
โลหิ ตของชายผู้ นี ตก และตา อยู่ ในเรื อนของท่ าน ให้ ไว้ ทุ กข์
ของเราทั งหลายก็ มิ ไ ด้ แลเห็ น ถึ งบิ ดามารดาของนางหนึ ง
โลหิ ตของเขาตก
เดือนเต็ม หลังจากนั นท่านจึงจะ
8โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง เข้ าไปหานางและเป็ นสามี ของ
ลบมลทินบาปของประชาชนชาว นางได้ และให้ นางเป็ นภรรยา
อิสราเอลของพระองค์ ผู้ ซึ งพระ ของท่าน
องค์ได้ ทรงไถ่ ไว้ ขออย่ าทรงถือ 14 ภายหลั งถ้ าท่านไม่ พอใจนาง
โทษประชาชนชาวอิ สราเอลของ นั นเสียแล้ ว จงปล่ อยนางไปตาม
พระองค์ เ นื องด้ วยโลหิ ตที ไร้ แต่ นางจะพอใจไปไหน อย่ าขาย
ความผิ ด' และจะทรงอภั ยโทษ นางเอาเงิ น อย่ ากระทํา ให้ นาง
อันเนื องจากโลหิ ตนี ให้ แก่ เขา
เป็ นสิ นค้ า เพราะท่ านได้ หยาม
9ดั งนี แหละท่ านจะกํา จั ดความ เกียรตินางแล้ ว
ผิ ดอั นเนื องจากโลหิ ตที ไร้ ความ 15 ถ้ า ชายคนหนึ งมี ภรรยาสอง
ผิ ด นั นเสี ยจากท่ า มกลางท่ า น คน รั กคนหนึ ง ชั งอี กคนหนึ ง
เมื อท่ า นกระทํา สิ งที ถู กต้ อ งใน ภรรยาทังสองคือทังคนทีรั กและ
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
คนที ชั งก็ กาํ เนิ ด บุ ตรด้ วยกั น
(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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และบุ ตรชายหั วปี เป็ นบุ ตรของ ท่ านจะได้ กาํ จั ดความชั วเสี ยจาก
ภรรยาคนทีตนชั ง
ท่ ามกลางท่ าน คนอิ สราเอลทั ง
16 เมื อถึ งวั นแบ่ งทรั พย์ สิ นให้ ปวงจะได้ ยินและยําเกรง
แก่ บุ ตรชายเป็ นมรดกนั น อย่ า 22 ถ้ าคนใดได้ กระทํา ความผิ ด
ให้ เขากระทํา แก่ บุ ต รชายของ อั นมี โทษถึ งตาย และเขาถู ก
ภรรยาคนที ตนรั กนั นอย่ างกั บ ประหารชี วิต และแขวนเขาไว้ ที
เป็ นบุตรหั วปี แทนบุตรชายของ ต้ นไม้
ภรรยาทีตนชั ง ซึ งเป็ นบุตรหั วปี
23 อย่ าให้ ศพค้ างอยู่ ที ต้ นไม้
17 แต่ เขาต้ องยอมรั บบุ ตรหั วปี ข้ ามคืน ท่านจงฝังเขาเสียในวัน
คื อบุ ต รชายของภรรยาคนที ตน เดียวกันนั น (ด้ วยว่ าผู้ ทีต้ องถู ก
ชั ง โดยแบ่ งข้ าวของให้ แก่ บุตร แขวนไว้ บนต้ นไม้ ก ็ต้ องถู กสาป
หั วปี สองเท่า เพราะว่ าคนนี เป็ น แช่ งโดยพระเจ้ า) ท่านอย่ ากระต้ นกําลังของบิดา สิทธิของบุตร ทําให้ แผ่ นดิ นของท่ าน ซึ งพระ
หั วปี เป็ นของเขา
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านประบุ ตรชายที ดื% อและ
ทานแก่ ท่ า นให้ เป็ นมรดกนั น
เป็ นมลทิน"
ไม่ อยู่ ในโอวาท
ความรับผิดชอบ
18 ถ้ าชายคนใดมี บุตรชายที ดื อ
ช่ วยเพื อนบ้าน
และไม่ อยู่ ในโอวาท ไม่ เชื อฟั ง
"เมื อท่ านทั งหลายเห็น
เสียงของบิดาของตน หรือเสียง
วั วหรื อแกะของพี น้ อง
ของมารดาของตน แม้ ว่ าบิ ดา
มารดาจะได้ ตีสอน เขาก็ไม่ ยอม ของท่ านหลงมาอย่ า นิ งเฉยเสี ย
จงพาสั ต ว์ เ หล่ า นั นกลั บไปให้
ฟั ง
19 ให้ บิ ด ามารดาจั บตั วเขาให้ พี น้ องของท่าน
ออกมาหาพวกผู้ ใหญ่ ของเมื อง 2ถ้ าบ้ านเขาอยู่ ไม่ ใกล้ หรื อ
นั น ณ ประตูเมืองทีเขาอาศัยอยู่ ท่านไม่ ร้ ู จักตัวเขา จงนําสัตว์น ั น
20 และเขาจะพู ดกั บพวกผู้ ใหญ่ มาไว้ ที บ้ า นของท่ า นและให้ อยู่
ของเมื องนั นว่ า `บุ ตรชายของ กั บท่ าน จนพี น้ องมาเที ยวหา
เราคนนี เป็ นคนดื อดึงและไม่ อยู่ แล้ วท่านจงมอบคืนให้ เขาไป
ในโอวาท ไม่ เชื อฟั งเสี ยงเรา 3 ลาของพี น้ องท่ า นก็ จ งคื น ให้
เหมื อนกั น เสื อผ้ าของพี น้ อง
เป็ นคนตะกละและขี เมา'
21 แล้ วบรรดาผู้ ชายในเมืองนั น ท่านก็จงคืนให้ เหมือนกัน สิ งใด
จะเอาหิ นขว้ างเขาให้ ตาย ดังนั น ของพี น้ องที หายไป และที ท่ าน

22

(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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พบเข้ าท่ านจงคื นให้ เหมื อนกั น หว่ านลงในสวนองุ่ นของท่ า น
ท่านอย่ านิ งเฉยเสีย
เกรงว่ า ทั งพื ชผลที ท่ านหว่ าน
4 ถ้ าท่ า นเห็ น ลาหรื อ วั วของพี และผลองุ่ นของสวนนั นเป็ น
น้ องล้ มอยู่ ตามทาง อย่ านิ งเฉย มลทิน
เสี ย ท่ านจงช่ วยพยุ งสั ตว์ เหล่ า 10 ท่ านอย่ าเอาวั วและลาเข้ า
นั นขึ นอีก
เทียมไถด้ วยกัน
วิธีแต่ งตัวที ถู กต้อง
11 ท่ านอย่ าสวมเครื องแต่ งกาย
ทีทอด้ วยขนสัตว์ปนด้ วยป่ าน
สําหรับชายและหญิง
5อย่ าให้ ผ้ ู หญิ งสวมใส่ สิ งที เป็ น 12 ท่ านจงทํา พู่ ห้ อยไว้ ที มุ มทั ง
ของผู้ ชาย และอย่ าให้ ผ้ ู ชายคน สี ของชายเสื อคลุ มของท่าน ซึ ง
ใดคนหนึ งสวมใส่ เสื อผ้ าของผู้ ท่านใช้ คลุมตัว
จงลงโทษผู ช้ ายที กล่ าวร้าย
หญิง เพราะทุ กคนทีกระทําเช่ น
เรื องภรรยาที ไร้ความผิด
นั นก็ เ ป็ นที สะอิ ด สะเอี ย นต่ อ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน
13 ถ้ าชายคนใดได้ ภรรยา และ
6 ถ้ าท่ า นเผอิ ญไปพบรั งนกอยู่ ได้ สมสู่ อยู่ กั บนาง แล้ วเกิ ด
ตามทาง บนต้ นไม้ หรื อพื นดิ น เกลียดชั งนาง
มี ลูกนกหรือไข่ และแม่ นกกกอยู่ 14 และหาเหตุ ว่าหญิ งนั นประบนลู กนกหรื อไข่ น ั น ท่ านอย่ า พฤติ สิ งน่ าอาย กระทํา ให้ ชื อ
เสียงของนางเสียหาย โดยกล่ าว
เอาแม่ นกกับลูกนกไป
7 ท่ านจงปล่ อยแม่ นกไปเสี ย ว่ า `ข้ ารั บหญิ งคนนี มาเป็ น
แต่ ลู ก นกนั นท่ านจะเอาไปเป็ น ภรรยา ครั นข้ าเข้ าสมสู่ กับนางก็
ของท่านก็ได้ เพื อท่านจะไปดีมา เห็นว่ านางมิได้ เป็ นพรหมจารี'
15 บิ ดาของหญิงสาวคนนั นและ
ดี และท่านจะมีอายุยืนนาน
8เมื อท่ านก่ อเรื อนใหม่ จงก่ อ มารดาจะต้ องนํา ของสํา คั ญอั น
หญิ งนั นเป็ น
ขอบขึ นกั น ไว้ ที ดาดฟ้ าหลั งคา เป็ นพยานว่ า
เพื อท่ านจะมิ ได้ นํา โทษเนื อง พรหมจารี มาให้ พวกผู้ ใหญ่ ของ
ด้ วยโลหิ ตตกมาสู่ เรื อนนั น เมืองนั นทีประตูเมือง
เพราะมี คนพลั ดตกลงมาจาก 16 และบิ ดาของหญิ งสาวนั นจะ
บอกกับพวกผู้ ใหญ่ ว่า `ข้ าได้ ยก
หลังคาตาย
ลู กสาวของข้ าให้ เป็ นภรรยาชาย
พระราชบัญญัติสอนเรื อง
คนนี และเขากลับเกลียดชั ง
การแยกออกจากความชัว
9 อย่ าเอาเมล็ ด พื ช หลายชนิ ด 17 ดู เถิ ด ชายผู้ นี หาเหตุ กล่ าว
(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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ติ เตี ยนว่ า "ข้ าพเจ้ าไม่ เห็ นว่ า ภรรยาของคนอื น ทั งสองคน
บุ ตรสาวของท่ านเป็ นพรหมจารี คื อชายที ไปร่ วมกั บ หญิ งและ
เลย" นี แหละเป็ นของสําคั ญว่ า หญิ งคนนั นจะต้ องมี โทษถึ งตาย
ลู ก สาวของข้ าเป็ นหญิ งพรหม- ดั งนี แหละท่านจะกําจั ดความชั ว
จารี ' แล้ วเขาจะคลี ผ้ านั นออก จากอิสราเอล
ต่ อหน้ าพวกผู้ ใหญ่ ของเมืองนั น 23 ถ้ ามี หญิ งพรหมจารี คนหนึ ง
ให้ เป็ นพยาน
หมั นไว้ กั บสามี แล้ ว และมี ชาย
18 ให้ พวกผู้ ใหญ่ ของเมื อ งนั น คนหนึ งไปพบเธอในเมือง และ
จับชายคนนั นมาเฆี ยน
ได้ ร่วมกับเธอ
19 และปรั บเขาเป็ นเงิ นหนึ ง 24 ท่ านจงพาเขาทั งสองออกไป
ร้ อยเชเขล และมอบเงิ นนั นให้ ยั งประตู เมื องนั น และท่ านจง
แก่ บิดาของหญิ งสาว เพราะเขา ขว้ างเขาทั งสองด้ วยหิ นให้ ตาย
ทํา ให้ หญิ ง พรหมจารี อิ ส ราเอล เสี ย หญิ งสาวคนนั นเพราะมิได้
คนหนึ งเสี ยชื อ หญิงนั นจะเป็ น ร้ องโวยวายขึ นแม้ ว่ า จะอยู่ ใน
ภรรยาของเขาต่ อไป เขาจะหย่ า เมือง ชายคนนั นเพราะว่ าเขาได้
ร้ างไม่ ได้ เลยตลอดชี วิต
หยามเกี ยรติ ภ รรยาของเพื อน
จงเอาหิ นขว้างคนผิดประเวณี
บ้ าน ดังนี แหละท่านทังหลายจะ
ขจั ดความชั วเสี ยจากท่ ามกลาง
ให้ตายเสีย
20 แต่ ถ้ าเรื องนั นเป็ นความจริ ง ท่าน
และหาของสํา คั ญอั นเป็ นพยาน 25 แต่ ถ้ าชายคนหนึ งไปพบ
ว่ า หญิ งนั นเป็ นพรหมจารี สาํ - หญิ งสาวที คนอื นหมั นไว้ แล้ วที
กลางทุ่ ง ชายคนนั นจับตั วหญิ ง
หรับหญิงสาวนั นไม่ ได้
21 เขาจะพาหญิ ง สาวนั นออก คนนั นและได้ ร่วมกับเธอ เฉพาะ
มานอกประตู เรื อนบิ ดาของเธอ ผู้ ชายคนที ร่ วมกั บเธอเท่ านั นจะ
แล้ วพวกผู้ ชายในเมื องของเธอ ต้ องมีโทษถึงตาย
จะเอาหิ นขว้ างเธอให้ ตาย เพราะ 26 แต่ ท่ านอย่ าทํา โทษหญิ งสาว
เธอได้ กระทํา ความโง่ เขลาใน นั นเลย ฝ่ ายหญิ งสาวนั นไม่ มี
อิสราเอล คือเป็ นหญิงโสเภณีใน ความผิ ดสิ งใดทีจะต้ องมี โทษถึ ง
เรือนของบิดา ดังนี แหละท่านจะ ตาย เพราะคดี เรื องนี ก็เหมื อน
กํา จั ดความชั วออกจากท่ าม- กั บคดี เรื องชายคนหนึ งเข้ าต่ อสู้
และฆ่ าเพื อนบ้ านของตน
กลางท่าน
22 ถ้ าพบชายคนหนึ งไปร่ วมกั บ 27 เพราะชายนั นพบเธอที กลาง
(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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ทุ่ ง แม้ ว่าหญิ งสาวที เขาหมั นไว้ โฮวาห์ บุ คคลที เป็ นลู กหลาน
คนนั นจะร้ องขอความช่ วยเหลื อ ของคนทังสองตระกู ลนี ห้ ามเข้ า
ก็ไม่ มีผ้ ู ใดมาช่ วยได้
ในชุ ม นุ ม ชนของพระเยโฮวาห์
28 ถ้ าชายคนห นึ งพบหญิ ง เลยจนถึงสิบชั วอายุคน
พรหมจารี ยั งไม่ มี คนหมั น เขา 4 เพราะว่ าคนเหล่ านี มิ ได้ มา
จึงจั บตัวเธอและได้ ร่วมกับเธอมี ต้ อนรั บท่ า นทั งหลายตามทาง
ผู้ ร้ ู เห็น
ด้ วยขนมปั งและนํา เมื อท่านออก
29 แล้ วชายผู้ ที ได้ ร่ วมกั บเธอ จากอี ยิปต์ และเพราะว่ าเขาได้
นั นจะต้ องมอบเงิ นห้ าสิ บเชเขล จ้ างบาลาอั ม บุ ตรชายเบโอร์ ม า
ให้ แก่ บิ ดาของหญิ งสาวคนนั น จากเปโธร์ แห่ งเมโสโปเตเมี ยให้
และเธอจะตกเป็ นภรรยาของเขา สาปแช่ งท่านทังหลาย
เพราะเขาได้ หยามเกี ยรติ เ ธอ 5อย่ างไรก็ ดี พระเยโฮวาห์ พระ
เขาจะหย่ า ร้ างเธอไม่ ไ ด้ ตลอด เจ้ าของท่านมิได้ ฟังบาลาอัม แต่
ชี วิตของเขา
พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น
30 ห้ ามมิ ให้ ผู้ ชายคนใดเอา ทรงเปลี ยนคําสาปแช่ งให้ เป็ นคํา
ภรรยาของบิ ด ามาเป็ นภรรยา อวยพรท่าน เพราะว่ าพระเยโฮของตน และห้ ามมิ ให้ เปิ ดผ้ า วาห์ พระเจ้ าของท่านทรงรักท่าน
ของนางผู้ เป็ นของบิดา"
6 ท่ า นอย่ า เสริ ม สั น ติ ภ าพหรื อ
บางคนเข้าในชุมนุ มชน
ความเจริ ญให้ เขาตลอดชี วิตของ
ท่านทังหลายเป็ นนิตย์
ของพระเยโฮวาห์ไม่ ได้
"ชายคนใดได้ รั บบาด 7 ท่ า นทั งหลายอย่ า เกลี ยดคน
เจ็ บ ที ลู กอั ณฑะหรื อ เอโดม เพราะเขาเป็ นพี น้ องของ
อวั ยวะสื บพันธุ์ ถูกตั ดออก อย่ า ท่ าน ท่ านอย่ าเกลี ยดคนอี ยิปต์
ให้ เข้ าในที ชุ ม นุ ม ของพระเย- เพราะท่ านทั งหลายเป็ นคนต่ าง
ด้ าวอยู่ ในแผ่ นดินของเขานั น
โฮวาห์
2 ห้ ามลู ก นอกกฎหมายเข้ าใน 8เด็กๆชั วอายุ ที สามซึ งเกิ ดกั บ
ชุ มนุ มชนของพระเยโฮวาห์ อย่ า คนเหล่ านี จะเข้ าในชุ มนุ มชน
ให้ ลูกหลานของเขาเข้ าในชุ มนุ ม ของพระเยโฮวาห์ กไ็ ด้
ชนของพระเยโฮวาห์ จนถึงสิบชั ว 9เมื อท่ า นออกไปสู้ รบกั บศั ต รู
ของท่ าน ท่ านจงระวั งตั วให้ พ้น
อายุคน
3อย่ าให้ คนอั มโมนหรื อคนโม- จากสิ งชั วทุ กอย่ าง
อั บเข้ าในชุ มนุ มชนของพระเย- 10 ถ้ าคนใดในพวกท่ านไม่

23

(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
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สะอาดด้ วยเหตุ การณ์ ที เกิ ด ขึ น เขาจะเลื อ กในประตู เ มื อ งหนึ ง
ในเวลากลางคื น เขาต้ องไปอยู่ ประตู เ มื อ งใดตามความพอใจ
นอกค่ าย อย่ าให้ เขาเข้ ามาใน ของเขา อย่ ากดขี ข่ มเหงเขาเลย
ค่ าย
17 ผู้ หญิงชาวอิสราเอลนั น อย่ า
11 แต่ เ มื อถึ ง เวลาเย็ นแล้ วให้ ให้ คนหนึ งคนใดเป็ นหญิ งโสเขาอาบนํา ชําระตัว และเมื อดวง เภณี อย่ าให้ บุ ตรชายอิ สราเอล
อาทิตย์ ตกแล้ วเขาจะกลั บเข้ ามา คนหนึ งคนใดเป็ นกะเทย
ในค่ ายก็ได้
18 ท่ านอย่ านํา ค่ า จ้ างของหญิ ง
12 ท่ า นทั งหลายต้ องมี ที ภาย โสเภณี หรือค่ าซื อขายสุนัข มา
นอกค่ าย เพื อจะออกไปถึงได้
ในพระนิ เ วศของพระเยโฮวาห์
13 และท่ านต้ องมี ไม้ เสี ยมรวม พระเจ้ าของท่ านเพื อกระทําตาม
ไว้ กับเครื องอาวุธ และเมื อท่าน คํา สั ตย์ ปฏิ ญาณใดๆเพราะของ
นั งลงในที ข้ างนอกนั น ท่ านจง ทั งสองอย่ างนี เป็ นสิ งที น่ าสะอิ ด
ใช้ ไม้ ขุดหลุมไว้ และหั นไปกลบ สะเอียนต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
สิ งปฏิกูลของท่านเสีย
ของท่าน
14 เพราะว่ า พระเยโฮวาห์ พระ 19 ท่ านอย่ า ให้ พี น้ องของท่ า น
เจ้ าของท่ านทรงดําเนินอยู่ ท่ าม- ยื มเงิ นเพื อเอาดอกเบี ย ไม่ ว่ า
กลางค่ ายของท่ าน เพื อจะช่ วย ดอกเบี ยเงิ นกู้ หรื อดอกเบี ย
ท่ านให้ พ้ น และมอบศั ตรู ของ เครื องบริโภค หรือดอกเบี ยของ
ท่ านไว้ ต่ อหน้ าท่ าน เพราะฉะ- สิ งใดๆทีให้ ยืมเพื อเอาดอกเบี ย
นั นค่ ายของท่ า นต้ องบริ สุ ท ธิY 20 ท่ านจะให้ คนต่ างด้ าวยื ม
เพื อพระองค์ จะไม่ ทอดพระ เพื อเอาดอกเบี ยก็ได้ แต่ สาํ หรับ
เนตรสิ งโสโครกในหมู่ พวกท่ าน พี น้ องของท่ าน ท่ านอย่ าให้ ยืม
และเสด็จไปเสียจากท่าน
เพื อเอาดอกเบี ย เพื อพระเยโฮเรื องทาสที หนีไป
วาห์ พระเจ้ าของท่ านจะทรงอํานวยพระพรแก่ ท่ านในทุ กสิ งซึ ง
ห้ามเป็ นหญิงโสเภณี
มื อท่ านกระทําในแผ่ นดิ น ซึ ง
กะเทยหรื อเอาดอกเบี% ย
15 ถ้ ามี ทาสหนี จากนายของเขา ท่านกําลังจะเข้ าไปยึดครองนั น
มาอยู่ กับท่าน อย่ าจับทาสนั นไป 21 เมื อท่านปฏิญาณต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน ท่านอย่ า
ส่ งนายของเขา
16 จงให้ ทาสนั นอยู่ กับท่าน อยู่ ละเลยไม่ ทาํ ตามคํา ปฏิ ญาณนั น
ในหมู่ พวกท่ าน ให้ อยู่ ในที ซึ ง เพราะว่ า พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
(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 3 และสามี ค นหลั ง นี ชั งนางจึ ง
ท่านเป็ นแน่ และท่านจะมีบาป
ทําหนั งสื อหย่ าใส่ มื อนางแล้ วไล่
22 แต่ ถ้ าท่ านงดไม่ ปฏิ ญาณ นางออกจากเรือน หรือสามี คน
ท่านก็จะไม่ มีบาป
หลั งนี ที ได้ นางเป็ นภรรยาถึ งแก่
23 ท่ านจงระวั งที จะกระทําตาม ความตาย
ถ้ อยคํา ที ผ่ า นออกมาจากริ ม ฝี 4สามี คนเดิ มที ได้ ไล่ นางไปนั น
ปากของท่ าน ตามที ท่ านได้ จะรั บนางหลั งจากที นางเป็ น
สมั ครใจปฏิ ญาณต่ อพระเยโฮ- มลทินแล้ วกลับมาเป็ นภรรยาอีก
วาห์ พระเจ้ าของท่ าน ซึ งท่ าน ไม่ ได้ เพราะเป็ นสิ งที น่ าสะอิ ด
สัญญาด้ วยปากของท่านแล้ ว
สะเอี ยนต่ อพระพั ก ตร์ พระเย24 เมื อท่ า นเข้ าไปในสวนองุ่ น โฮวาห์ ท่านทังหลายอย่ ากระทํา
แห่ งเพื อนบ้ านของท่าน ท่านจะ ให้ แผ่ นดิ นซึ งพระเยโฮวาห์ พระ
รั บประทานผลองุ่ นให้ อิ มหนํา เจ้ าของท่ านประทานแก่ ท่ านให้
ตามที ท่ านปรารถนาก็ได้ แต่ เป็ นมรดกนั นมีบาป
อย่ าใส่ ในภาชนะของท่านไป
กฎต่ างๆเรื องชี วิตประจํ าวัน
25 เมื อท่ านเข้ าไปในนาของ
การเป็ นเพื อนบ้านที ดี
เพื อนบ้ านของท่ าน ท่ านจะเอา
และการช่ วยเหลือคนอื น
มื อเด็ดรวงข้ าวมาก็ได้ แต่ ท่ าน 5เมื อชายคนใดมี ภรรยาใหม่ ๆ
จะใช้ เคี ยวเกี ยวข้ าวของเพื อน อย่ าให้ ผ้ ู น ั นต้ องไปทัพ หรื อทํา
บ้ านของท่านไม่ ได้ "
ราชการอย่ างใด ให้ เขาอยู่ บ้านปี
พระราชบัญญัติของโมเสส
หนึ งเพื อเขาจะให้ ภรรยาซึ งเขา
อนุ ญาตให้หย่ ากัน
ได้ มานั นมีความสุข
"เมื อชายคนใดคนหนึ ง 6อย่ าให้ ผู้ ใดยึ ดโม่ หรื อหิ น
มีภรรยาแต่ งงานอยู่ กิน โม่ ลู ก ปฏิ ญ าณไว้ เป็ นประกั น
ด้ วยกั นกั บนาง และต่ อมานาง เพราะสิ งทียึดเป็ นประกันนั นเขา
ไม่ เป็ นที ชอบในสายตาของสามี ใช้ เลี ยงชี พของเขา
เพราะเขาพบสิ งมลทินในตัวนาง 7 ถ้ าชายคนใดถู กเขาจั บได้ ว่ า
ก็ ใ ห้ เขาทํา หนั ง สื อ หย่ าใส่ มื อ ได้ ลั กพี น้ องคนอิ สราเอลคน
นาง แล้ วไล่ ออกจากเรือนไป
หนึ งคนใดไปใช้ เป็ นทาส หรื อ
2และนางก็ออกจากเรื อนไปเสีย ขายเสี ย ขโมยคนนั นจะต้ องมี
และถ้ านางไปเป็ นภรรยาของ โทษถึ งตาย ดั งนี แหละท่ านจะ
ชายอีกคนหนึ ง
กําจัดความชั วเสี ยจากท่ ามกลาง

24

(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
15 ท่ านจงจ่ ายเงิ นค่ าจ้ างวั นนั น
8ท่ านทั งหลายจงระวั งเรื องโรค ให้ แก่ เขา ก่ อนดวงอาทิ ตย์ ตก
เรื อน จงระวังทีจะกระทําตามคํา เพราะเขาเป็ นคนยากจน และมี
ชี แจงของปุ โรหิ ตคนเลวี ดั งที ใจจดจ่ ออยู่ ที ค่ าจ้ างนั น ด้ วย
ข้ าพเจ้ าได้ บัญชาเขาไว้ ท่ านจง เกรงว่ า เขาจะกล่ า วหาท่ า นต่ อ
ระวังทีจะทําตามอย่ างนั น
พระเยโฮวาห์ และจะเป็ นความ
9 จงระลึ กถึ งเรื องที พระเยโฮ- บาปแก่ ท่าน
วาห์ พระเจ้ าของท่ านกระทํา แก่ 16 อย่ า ให้ บิ ด าต้ องรั บโทษถึ ง
มิ เรี ยมตามทาง เมื อท่ านทั ง ตายแทนบุ ตรของตน หรื อให้
หลายออกจากอียิปต์แล้ ว
บุตรต้ องรับโทษถึงตายแทนบิดา
10 เมื อท่ านทั งหลายให้ พี น้ อง ของตน ให้ ทุกคนรับโทษถึงตาย
ขอยื มสิ งใด อย่ าเข้ าไปในเรื อน เนื องด้ วยบาปของคนนั นเอง
ของเขาและเอาสิ งที เขาใช้ เป็ น 17 ท่ านทั งหลายอย่ าให้ เสี ย
ประกัน
ความยุ ติ ธรรมซึ งควรได้ แก่ คน
11 ท่ านจงยืนอยู่ ภายนอก และ ต่ างด้ าว หรื อควรได้ แก่ ลู กกําคนที ยื ม นั นจะนํา ของประกั น พร้ าพ่ อ และอย่ ารั บเสื อผ้ าของ
ออกมาให้ ท่านเอง
แม่ ม่ายไว้ เป็ นประกัน
12 ถ้ าเขาเป็ นคนยากจน อย่ า 18 แต่ ท่านพึ งจําไว้ ว่า ท่ านเคย
เอาของประกั นนั นเก็บไว้ จนข้ าม เป็ นทาสอยู่ ในอี ยิ ปต์ และพระ
คืน
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่านไถ่ ท่าน
13 เมื อดวงอาทิ ต ย์ ต กท่ า นจง ออกจากที นั น เพราะฉะนั น
เอาของประกั นนั นมาคื นให้ เขา ข้ าพเจ้ าจึ งบั ญชาท่ านให้ กระทํา
เพื อเขาจะมี ของคลุ มตั วเมื อ เช่ นนี
เวลานอน และอวยพรแก่ ท่าน นี 19 เมื อท่ านเกี ยวข้ าวในนาของ
จะเป็ นความชอบธรรมแก่ ท่ า น ท่ าน และลื มฟ่ อนข้ าวไว้ ในนา
เฉพาะพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ ฟ่ อนหนึ ง อย่ ากลับไปเอามาเลย
พระเจ้ าของท่าน
ให้ เป็ นของคนต่ างด้ าว ลู กกํา14 ท่ า นอย่ า ข่ ม ขี ลู กจ้ างที เป็ น พร้ าพ่ อและแม่ ม่ ายเพื อพระ
คนยากจนและขั ดสน ไม่ ว่ าเขา เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่านจะอวย
จะเป็ นพี น้ องของท่ าน หรื อคน พระพรแก่ กิ จ การทั งหลายแห่ ง
ต่ างด้ าวอยู่ ในแผ่ นดิ น ภายใน มือของท่าน
ประตูเมืองของท่าน
20 เมื อท่ านฟาดต้ นมะกอกเทศ
(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

05_deu.pub
page 59

Monday, February 29, 2016 12:51

พระราชบัญญัติ MJ, MV หน้ า 420
ท่ านอย่ าเก็ บที กิ งเดิ มซํา ครั งที ของผู้ ที ตายนั นจะออกไปเป็ น
สอง ให้ เหลื อไว้ สาํ หรั บคนต่ าง ภรรยาของคนนอกไม่ ได้ ให้ พี
ด้ าว ลูกกําพร้ าพ่ อและแม่ ม่าย
น้ องของสามี น างเข้ าไปหานาง
21 เมื อท่านเก็บผลองุ่ นจากสวน และรั บหญิ ง นั นมาเป็ นภรรยา
องุ่ นของท่ าน ท่ านอย่ าไปเก็บ และทําหน้ าทีของสามีแก่ นาง
เล็มอี ก จงเหลื อไว้ สาํ หรั บคน 6บุ ตรหั วปี ที เกิ ดมากั บหญิ งคน
ต่ างด้ าว ทั งลู กกํา พร้ าพ่ อและ นั นให้ สื บชื อพี น้ องคนที ตายไป
แม่ ม่าย
นั น เพื อชื อของเขาจะมิได้ ลบไป
22 ท่านจงจําไว้ ว่า ท่านเคยเป็ น จากอิสราเอล
ทาสอยู่ ในแผ่ นดินอียิปต์ เพราะ 7 ถ้ าชายคนนั นไม่ ป ระสงค์ จ ะ
ฉะนั นข้ า พเจ้ าจึ งบั ญชาท่ านให้ รั บภรรยาของพี น้ องของเขา ก็
กระทําเช่ นนี "
ให้ ภรรยาของพี น้ องของเขาไป
กฎต่ างๆเรื อง
หาพวกผู้ ใหญ่ ที ประตู เมื องและ
กล่ าวว่ า `พี น้ องของสามี ดิ ฉั น
ความสัมพันธ์กบั คนอื น
"ถ้ าสองคนเป็ นความ ไม่ ยอมสื บชื อของพี น้ องของเขา
กันถึงโรงศาล เมื อพวก ในอิ สราเอล เขาไม่ ยอมรั บหน้ า
ผู้ พิ พากษาพิ จ ารณาความของ ทีของสามีของดิฉัน'
เขาทั งสองแล้ ว และประกาศ 8 แล้ วพวกผู้ ใหญ่ ของเมื องนั น
ความบริ สุ ทธิY ของฝ่ ายถู ก และ จะเรี ยกชายคนนั นมาพู ดกั บเขา
ถ้ าเขายั งยื นยั น โดยกล่ าวว่ า
กล่ าวโทษฝ่ ายผิด
2ถ้ าผู้ ผิ ดสมควรถู กโบยก็ ให้ ผู้ `ข้ าพเจ้ าไม่ ประสงค์จะรับนาง'
พิพากษาให้ เขานอนลง แล้ วกํา- 9แล้ วนางนั นจะเข้ าไปใกล้ ช าย
หนดให้ โบยต่ อหน้ ามากน้ อย คนนั นต่ อหน้ าพวกผู้ ใหญ่ ดึงเอา
รองเท้ าของชายคนนั นออกมา
ตามความผิดของผู้ น ั น
3ให้ โบยเขาสี สิบทีกไ็ ด้ แต่ อย่ า ข้ างหนึ ง และถ่ มนํา ลายรดหน้ า
ให้ เกินนั นไปเลย เกรงว่ าถ้ าโบย ชายนั นแล้ วกล่ าวว่ า `ต้ องกระเขาเกิ นนั น พี น้ องของท่ านก็ ทําเช่ นนี กั บผู้ ชายที ไม่ ยอมสร้ าง
ครอบครัวของพี น้ องของตน'
เป็ นทีดูถูกของท่าน
4 อย่ า เอาตะกร้ าครอบปากวั ว 10 ในอิ ส ราเอลเขาจะเรี ยกชื อ
ครอบครั วนี ว่ า `วงศ์ วานที รอง
เมื อมันกําลังนวดข้ าวอยู่
5ถ้ าพี น้ องอยู่ ด้ วยกั น และคน เท้ าถู กดึงออก'
หนึ งตายเสียหามีบุตรไม่ ภรรยา 11 ถ้ าชายสองคนวิ วาททุ บตี กั น
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(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 งเข้ า รั งท้ าย เมื อท่านอ่ อนเพลียเมื อย
มาใกล้ จะช่ วยสามี ของตนให้ พ้น ล้ า เขามิได้ ยาํ เกรงพระเจ้ า
จากมือของผู้ ทีตี และนางยื นมือ 19 เพราะฉะนั น เมื อพระเยโฮออกเค้ นของลั บของผู้ ชายคน วาห์ พระเจ้ าของท่ านประทานให้
นั น
ท่ า นหยุ ดพั ก จากบรรดาศั ต รู ที
12 ท่ านจงตัดมือของนางทิ งเสี ย อยู่ รอบข้ างแล้ ว ในแผ่ นดิ นที
อย่ าให้ ตาของท่ านสงสารนาง พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น
เลย
ประทานแก่ ท่ า นเป็ นมรดกให้
13 ท่ านอย่ ามี ลู กตุ้ มสํา หรั บตา เป็ นกรรมสิทธิY น ั น ท่านทังหลาย
ชั งต่ างกันไว้ ในถุ ง อันหนึ งหนัก จงทํา ลายล้ างคนอามาเลขเสี ย
อันหนึ งเบา
จากความทรงจําภายใต้ ฟ้า ท่าน
14 ในเรื อ นของท่ า นอย่ าให้ มี ทังหลายอย่ าลืมเสีย"
เครื องตวงหลายชนิ ด ใหญ่ อั น
การถวายผลรุ่ นแรก
หนึ งเล็กอันหนึ ง
"เมื อท่ านทั ง หลายเข้ า
15 ท่ า นจงมี ลู กตุ้ มอั นสมบู ร ณ์
ไปในแผ่ นดิ น ซึ งพระ
และเที ยงตรงและมี ถั ง ตวงอั น เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านประสมบูรณ์และเทียงตรง เพื อว่ าวัน ทานแก่ ท่านเป็ นมรดก และท่าน
คื น ของท่ า นจะยื น นานในแผ่ น เข้ ายึดเป็ นกรรมสิทธิY และอาศัย
ดิ นซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ อยู่ ในแผ่ นดินนั นแล้ ว
ท่านประทานแก่ ท่าน
2ท่ านจงเอาผลแรกทั งหมดจาก
16 เพราะว่ าทุ ก คนที กระทํา สิ ง ดิ น ซึ งท่ านเกี ยวเก็บมาจาก
เหล่ านั น และทุ กคนทีกระทําสิ ง แผ่ นดิ นของท่ าน ซึ งพระเยโฮต่ างๆอย่ างไม่ ชอบธรรมก็เป็ นผู้ วาห์ พระเจ้ าของท่านประทานแก่
ที น่ าสะอิ ด สะเอี ยนต่ อ พระเย- ท่าน จงนําผลนั นใส่ กระจาด นํา
โฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน
ไปยั งที ซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
การทําลายคนอามาเลข
ของท่ านจะทรงเลือกไว้ เพื อให้
17 จงระลึ ก ถึ งการที คนอามา- พระนามของพระองค์ ประทั บที
เลขกระทําแก่ ท่ านทั งหลายตาม นั น
3 ท่ านจงไปหาปุ โรหิ ตผู้ ประจํา
ทางทีท่านออกจากอียิปต์
18 เขาได้ ออกมาพบท่ า นตาม เวรอยู่ ในเวลานั น และกล่ าวแก่
ทาง และโจมตีพวกที อยู่ ร ั งท้ าย เขาว่ า `ข้ าพเจ้ ายอมรั บในวั นนี
คื อบรรดาคนที อ่ อนกํา ลั งที อยู่ แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ

26

(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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ท่ านว่ า ข้ าพเจ้ าได้ เข้ ามาใน ประทานแผ่ นดิ นนี แก่ เรา เป็ น
แผ่ นดิ น ซึ งพระเยโฮวาห์ ทรง แผ่ นดินที มีนาํ นมและนํา ผึ งไหล
ปฏิ ญาณแก่ บรรพบุ รุ ษว่ า จะ บริบูรณ์
ประทานแก่ เราทังหลาย'
10 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ เจ้ าข้ า
4 แล้ วปุ โรหิ ต จะรั บกระจาดไป ดูเถิด บัดนี ข้าพระองค์นาํ ผลรุ่ น
จากมื อของท่ าน และวางไว้ ที แรกมาจากแผ่ นดิ นนั น ซึ งพระ
หน้ าแท่ นบู ชาแห่ งพระเยโฮวาห์ องค์ ประทานแก่ ข้ าพระองค์ '
พระเจ้ าของท่าน
และท่ านจงวางสิ งของนั นต่ อ
5และท่ านจงตอบสนองต่ อพระ พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
พั กตร์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ ของท่าน และกราบนมัสการต่ อ
ท่ านว่ า `บิ ดาของข้ าพระองค์ พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
เป็ นชาวซี เ รี ยที กํา ลั งพิ น าศอยู่ ของท่าน
ท่านลงไปในอียิปต์และอาศัยอยู่ 11 ท่ า นจงปี ติ ร่ าเริ ง ด้ วยของดี
ทีนั นมีแต่ จาํ นวนน้ อย ทีนั นท่าน ทุ ก สิ งซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ก็กลายเป็ นประชาชาติหนึ งใหญ่ ของท่ านประทานแก่ ท่ าน แก่
โตแข็งแรงและมีพลเมืองมาก
ครอบครั วของท่ าน แก่ ตั วท่ าน
6และชาวอี ยิ ปต์ ทาํ แก่ เราอย่ าง เอง และคนเลวี และคนต่ างด้ าว
เลวทราม และข่ มใจเรา และทํา ทีอาศัยอยู่ ในหมู่ พวกท่าน
ให้ เราทํางานหนัก
12 เมื อท่ านถวายสิ บชั กหนึ งทั ง
7 แล้ วเมื อเราร้ องทู ลต่ อพระ หลายจากผลไม้ ของท่ า นเสร็ จ
เยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ งบรรพบุ รุ ษ แล้ วในปี ที สามอั นเป็ นปี สิ บชั ก
ของเรา พระเยโฮวาห์ ทรงสดั บ หนึ ง คือให้ สิบชั กหนึ งนั นแก่ คน
เสี ยงของเรา ทอดพระเนตร เลวี และคนต่ างด้ าว ลู กกํา พร้ า
ความทุ กข์ใจของเรา การลําบาก พ่ อและแม่ ม่ าย เพื อเขาจะได้
ของเรา การถู กบีบคั นของเรา
รั บประทานให้ อิ มหนํา ภายใน
8 และพระเยโฮวาห์ ทรงนํา เรา ประตูเมืองของท่าน
ทั งหลายออกจากอี ยิ ปต์ ด้ วย 13 แล้ วท่ านจงทู ลต่ อพระพักตร์
พระหั ต ถ์ อั นทรงฤทธิY และด้ วย พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านว่ า
พระกรทีเหยียดออก ด้ วยความ `ข้ าพระองค์ ยกส่ วนศั ก ดิY สิ ท ธิY
น่ ากลัวยิ ง ด้ วยหมายสําคัญและ ออกจากบ้ านของข้ าพระองค์
แล้ ว และยิ งกว่ านั นข้ าพระองค์
การมหั ศจรรย์ต่างๆ
9พระองค์ ทรงนํา เรามาที นี และ ได้ ให้ แก่ คนเลวี และคนต่ างด้ าว
(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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ลู กกําพร้ าพ่ อและแม่ ม่ าย ตาม 17 ในวั นนี ท่ านได้ ยอมรั บแล้ ว
พระบั ญญั ติ ซึ งพระองค์ ทรง ว่ า พระเยโฮวาห์ เป็ นพระเจ้ า
บั ญชาไว้ แก่ ข้าพระองค์ทุ กประ- ของท่าน และท่านจะดําเนินตาม
การ ข้ าพระองค์มิได้ ละเมิดพระ พระมรรคาของพระองค์ และ
บัญญัติของพระองค์ในข้ อใดเลย รักษากฎเกณฑ์ พระบัญญัติและ
และข้ าพระองค์มิได้ ลืมเลย
คํา ตั ดสิ นของพระองค์ และจะ
14 ข้ าพระองค์ มิ ได้ รั บประทาน เชื อฟั งพระสุรเสียงของพระองค์
สิ บ ชั ก หนึ งเมื อข้ าพระองค์ ไ ว้ 18 และในวั นนี พระเยโฮวาห์
ทุ กข์ หรื อยกส่ วนใดออกไปเมื อ ทรงรั บว่ า ท่านทั งหลายเป็ นชน
ข้ าพระองค์เป็ นมลทิน หรืออุทิศ ชาติ ใ นกรรมสิ ท ธิY ของพระองค์
ส่ วนใดเพื อผู้ ตาย แต่ ข้ าพระ ดั ง ที พระองค์ ท รงสั ญญาไว้ กั บ
องค์ ได้ เชื อฟั งพระสุ รเสี ยงของ ท่ าน และว่ าท่ านจะรั กษาพระ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของข้ าพระ บัญญัติท ังสิ นของพระองค์
องค์ ข้ าพระองค์ ได้ กระทํา ตาม 19 และว่ า พระองค์ จะทรงตั ง
ทุ กสิ งทีพระองค์ทรงบัญชาไว้
ท่ า นให้ สู ง เหนื อ บรรดาประชา
15 ขอพระองค์ ท อดพระเนตร ชาติซึ งพระองค์ได้ ทรงสร้ าง ใน
จากสถานประทั บบริ สุ ท ธิY ของ เรื องสรรเสริ ญ ชื อเสี ยงและ
พระองค์ คื อจากสวรรค์ และขอ เกี ยรติ ยศ และว่ าท่ านจะเป็ น
ทรงอํา นวยพระพรแก่ อิ สราเอล ชนชาติ ที บริ สุ ทธิY แด่ พระเยโฮประชาชนของพระองค์ และแก่ วาห์ พระเจ้ าของท่ าน ดั งที พระ
ที ดิ นซึ งพระองค์ ประทานแก่ องค์ตรัสแล้ ว"
ข้ าพระองค์ ท ั งหลาย ดั งที พระ
จงจารึ กพระราชบัญญัติ
องค์ ทรงปฏิ ญาณไว้ กั บบรรพบนศิ ลาก้อนใหญ่และ
บุ รุ ษของข้ าพระองค์ เป็ นแผ่ น
ตั%งไว้บนภู เขาเอบาล
ดิ นที มี นาํ นมและนํา ผึ งไหลบริ โมเสสและพวกผู้ ใหญ่
บูรณ์'
ของคนอิ สราเอลได้
16 วั นนี พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า บั ญชาประชาชนว่ า "จงรั กษา
ของท่ านทรงบั ญชาท่ าน ให้ พระบั ญญั ติ ท ั งสิ นซึ งข้ าพเจ้ า
กระทํา ตามกฎเกณฑ์ และคํา ตั ด บัญชาท่านทังหลายในวันนี
สินเหล่ านี ฉะนั นท่านจงระวั งที 2 ในวั น ที ท่ า นทั งหลายจะข้ าม
จะกระทํา ตามด้ วยสุ ด จิ ต สุ ดใจ แม่ นาํ จอร์ แดนเข้ าสู่ แผ่ นดิ นซึ ง
ของท่าน
พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น

27

(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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ประทานแก่ ท่าน ท่ านจงตั งศิลา นั นอย่ างชั ดเจน"
ก้ อนใหญ่ ๆขึ น เอาปูนโบกเสีย
การกล่ าวถึงพระพรและ
3 แล้ วท่ า นจงจารึ ก บรรดาถ้ อย
คําสาปแช่ งต่ างๆบน
คํา ของพระราชบั ญญั ติ น ี ไว้ บน
ภู เขาเกริ ซิมและภู เขาเอบาล
นั น เมื อท่ านข้ ามไปเพื อเข้ า 9 โมเสสและปุ โรหิ ตคนเลวี ไ ด้
แผ่ นดิ นซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า กล่ าวแก่ คนอิสราเอลทั งหลายว่ า
ของท่ านประทานแก่ ท่ าน เป็ น "โอ อิสราเอล จงเงียบและสดับ
แผ่ นดิ น ซึ งมี นาํ นมและนํา ผึ ง ตรั บฟั ง วั นนี ท่ านทั งหลายได้
ไหลบริ บูรณ์ ดังทีพระเยโฮวาห์ เป็ นประชาชนของพระเยโฮวาห์
พระเจ้ าแห่ งบรรพบุ รุ ษของท่ าน พระเจ้ าของท่าน
ได้ ทรงสัญญาไว้ กับท่าน
10 เพราะฉะนั น ท่านจงเชื อฟั ง
4ฉะนั น เมื อท่ านข้ ามแม่ นาํ
พระสุ ร เสี ยงของพระเยโฮวาห์
จอร์แดนไปแล้ ว บนภูเขาเอบาล พระเจ้ าของท่ าน คื อรั กษาพระ
ท่านจงตั งศิลาเหล่ านี ตามเรื องที บั ญ ญั ติ และกฎเกณฑ์ ของพระ
ข้ าพเจ้ าบัญชาท่ านในวันนี แล้ ว องค์ ซึ งข้ าพเจ้ าบัญชาท่านไว้ ใน
จงโบกเสียด้ วยปูน
วันนี "
5และท่ านจงสร้ างแท่ นบู ชาแด่ 11 ในวั น เดี ยวกั นนั นโมเสสได้
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านที กําชั บประชาชนว่ า
นั น เป็ นแท่นศิลา อย่ าใช้ เครื อง 12 "เมื อท่ า นทั งหลายยกข้ าม
มือเหล็กสกัดศิลานั น
แม่ นาํ จอร์ แดนนั นแล้ ว ให้ คน
6ท่ านจงสร้ า งแท่ นบู ช าแด่ พระ ต่ อไปนี ยื นบนภูเขาเกริ ซิ มกล่ าว
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ า นด้ วย คํา อวยพรแก่ ประชาชน คื อ
ศิ ลาที ไม่ ต้ องตกแต่ ง และท่ าน สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์
จงถวายเครื องเผาบู ชาบนแท่ น โยเซฟและเบนยามิน
นั นแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ 13 และให้ คนต่ อไปนี ยืนแช่ งอยู่
ท่าน
บนภูเขาเอบาล คื อรู เบน กาด
7และท่ านจงถวายสั นติ บูชาและ อาเชอร์ เศบูลุน ดานและนัฟรั บประทานเสี ยที นั น และท่ าน ทาลี
จงปี ติ ร่ า เริ งต่ อ พระพั กตร์ พระ 14 และให้ คนเลวี กล่ าวประกาศ
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน
แก่ คนอิ สราเอลทังปวงด้ วยเสี ยง
8 และท่ า นจงจารึ ก บรรดาถ้ อย ดังว่ า
คําของพระราชบั ญญั ติ น ี บนศิ ลา 15 `ผู้ ที กระทํารู ปเคารพเป็ นรู ป
(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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สลักหรือรูปหล่ อ ซึ งเป็ นสิ งทีน่ า 22 `ผู้ ใดที สมสู่ กั บพี สาวหรื อ
สะอิ ดสะเอี ยนต่ อ พระเยโฮวาห์ น้ องสาว จะเป็ นบุ ตรสาวของ
เป็ นสิ งที ทํา ด้ วยฝี มื อช่ าง และ บิ ดา หรื อบุ ตรสาวของมารดา
ตั งไว้ ในที ลั บก็ใ ห้ ผู้ นั นถู ก สาป ของตนก็ตาม ให้ ผู้ นั นถู กสาป
แช่ ง' ให้ ประชาชนทั งปวงตอบ แช่ ง' ให้ ประชาชนทั งปวงกล่ าว
และกล่ าวว่ า `เอเมน'
ว่ า `เอเมน'
16 `ผู้ ใดหมิ นประมาทบิ ดาของ 23 `ผู้ ใดสมสู่ กั บแม่ ยายของตน
ตนหรื อมารดาของตน ให้ ผ้ ู น ั น ให้ ผู้ นั นถู กสาปแช่ ง' ให้ ประถู กสาปแช่ ง' ให้ ประชาชนทั ง ชาชนทังปวงกล่ าวว่ า `เอเมน'
ปวงกล่ าวว่ า `เอเมน'
24 `ผู้ ใดฆ่ า เพื อนบ้ านของตน
17 `ผู้ ใดที ยั ก ย้ ายเสาเขตของ อย่ างลั บๆ ให้ ผู้ นั นถู กสาป
เพื อนบ้ าน ให้ ผู้ นั นถู กสาป แช่ ง' ให้ ประชาชนทังปวงกล่ าว
แช่ ง' ให้ ประชาชนทั งปวงกล่ าว ว่ า `เอเมน'
ว่ า `เอเมน'
25 `ผู้ ใดรั บสิ นบนให้ ฆ่ าบุ ค คล
18 `ผู้ ใดทํา ให้ คนตาบอดหลง ที มิ ได้ กระทําผิ ด
ให้ ผู้ นั น
ทาง ให้ ผู้ นั นถู กสาปแช่ ง' ให้ ถู กสาปแช่ ง' ให้ ประชาชนทั ง
ประชาชนทั งปวงกล่ าวว่ า `เอ- ปวงกล่ าวว่ า `เอเมน'
เมน'
26 `ผู้ ใดไม่ ดาํ รงบรรดาถ้ อยคํา
19 `ผู้ ใดทํา ให้ เสี ยความยุ ติ แห่ ง พระราชบั ญญั ติ น ี โดยการ
ธรรมอั นควรได้ แก่ ค นต่ างด้ าว กระทํา ตาม ให้ ผู้ นั นถู กสาป
ลู กกํา พร้ าพ่ อและแม่ ม่ าย ให้ แช่ ง' ให้ ประชาชนทังปวงกล่ าว
ผู้ นั นถู กสาปแช่ ง' ให้ ประชา ว่ า `เอเมน'"
ชนทังปวงกล่ าวว่ า `เอเมน'
คนที เชื อฟั งพระเจ้า
20 `ผู้ ใดสมสู่ กับภรรยาของบิ ดา
จะได้รบั พระพรยิ งใหญ่
ตน เพราะเขาได้ เปิ ดผ้ าของนาง
"ต่ อมาถ้ าท่านทั งหลาย
ผู้ เป็ นของบิ ดา ให้ ผู้ นั นถู ก
เชื อฟั งพระสุรเสียงของ
สาปแช่ ง' ให้ ประชาชนทั งปวง พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น
กล่ าวว่ า `เอเมน'
และระวั งที จะกระทําตามบรรดา
21 `ผู้ ใดสมสู่ กั บสั ต ว์ เดี ยรั จ - พระบั ญญั ติ ของพระองค์ ซึ ง
ฉานชนิดใดๆก็ตาม ให้ ผ้ ู น ั นถู ก ข้ าพเจ้ าบัญชาท่านในวั นนี พระ
สาปแช่ ง' ให้ ประชาชนทั งปวง เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านจะทรง
กล่ าวว่ า `เอเมน'
ตั งท่ านไว้ ให้ สู งกว่ าบรรดาประ-

28

(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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ชาชาติท ังหลายทัวโลก
ดั ง ที พระองค์ ท รงปฏิ ญ าณแก่
2 บรรดาพระพรเหล่ า นี จะตาม ท่านแล้ ว ถ้ าท่านรักษาพระบัญมาทันท่าน ถ้ าท่านทังหลายเชื อ ญั ติ ข องพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ฟั ง พระสุ ร เสี ยงของพระเยโฮ- ของท่ าน และดําเนิ นในพระ
วาห์ พระเจ้ าของท่าน
มรรคาของพระองค์
3ท่ านทั ง หลายจะรั บพระพรใน 10 และชนชาติ ท ั งหลายในโลก
เมือง ท่านทังหลายจะรับพระพร จะเห็ นว่ าเขาเรี ยกท่ านตามพระ
ในทุ่ งนา
นามพระเยโฮวาห์ และเขาทั ง
4ผลแห่ งตั วของท่ าน ผลแห่ ง หลายจะเกรงกลัวท่าน
พื นดินของท่ านและผลแห่ งสั ตว์ 11 พระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา
ของท่านจะรับพระพร คื อฝูงวัว ให้ ท่ านทั งหลายอุ ดมสมบู รณ์ไป
ของท่ านที เพิ มขึ น ฝู งแกะของ ด้ วยผลแห่ งตัวของท่าน ผลของ
ท่านทีเพิ มลูกขึ น
ฝูงสัตว์ของท่าน และผลแห่ งพื น
5กระจาดของท่าน และรางนวด ดิ นของท่าน ในแผ่ นดิ นซึ งพระ
แป้ งของท่านจะรับพระพร
เยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณแก่ บรรพ6ท่ านจะรั บพระพรเมื อท่ านเข้ า บุรุษว่ าจะให้ ท่าน
มา และท่ านจะรั บพระพรเมื อ 12 พระเยโฮวาห์ จะทรงเปิ ดคลั ง
ท่านออกไป
ฟ้ าอั นดี ของพระองค์ ประทาน
7พระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา ให้ ฝนแก่ แผ่ นดิ น ของท่ านตามฤดู
ศั ตรู ผ้ ู ลุ กขึ นต่ อ สู้ ท่ า นพ่ า ยแพ้ กาล และทรงอํานวยพระพรแก่
ต่ อหน้ าท่าน เขาจะออกมาต่ อสู้ กิจการนํา มือของท่าน และท่าน
ท่ านทางหนึ ง และหนี ให้ พ้ น จะให้ ประชาชาติ ห ลายประชา
หน้ าท่านเจ็ดทาง
ชาติ ขอยื ม แต่ ท่ านจะไม่ ขอยื ม
8พระเยโฮวาห์ จะทรงบั ญชาพระ เขา
พรให้ แก่ ฉางของท่ าน
และ 13 ถ้ าท่ า นเชื อฟั ง พระบั ญญั ติ
บรรดากิ จการที มื อ ท่ านกระทํา ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
และพระองค์ จะทรงอํา นวยพระ ท่ าน ซึ งข้ าพเจ้ าบั ญชาท่ านใน
พรแก่ ท่านในแผ่ นดินซึ งพระเย- วั นนี และระวั งที จะกระทํา ตาม
โฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านประทาน พระเยโฮวาห์ จ ะทรงกระทํา ให้
แก่ ท่าน
ท่านเป็ นหั ว ไม่ ใช่ เป็ นหาง กระ9พระเยโฮวาห์ จะทรงตั งท่ านให้ ทํา ให้ สู งขึ นทางเดี ยว มิ ใช่ ให้
เป็ นชนชาติ บริ สุ ทธิY แด่ พระองค์ ตําลง
(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 และท่ า นจะไม่ หั นเหไปจาก ทํา ลายและพิ นาศอย่ า งรวดเร็ ว
ถ้ อยคํา ซึ งข้ าพเจ้ าบั ญชาท่ านใน เนื องด้ วยความชั วซึ งท่ า นได้
วันนี โดยหั นไปทางขวามือหรือ กระทําเพราะท่ านได้ ทอดทิ งเรา
ทางซ้ าย ไปติ ดตามปรนนิ บั ติ เสีย
พระอื น
21 พระเยโฮวาห์ จะทรงบั นดาล
ชนชาติ ทีไม่ เชื อฟั งพระเจ้าจะ
ให้ โรคร้ ายติ ดพั นท่ าน จนพระ
ถู กสาปแช่ งและภัยพิบตั ิ ต่างๆ องค์ จะทรงเผาผลาญท่ านให้ ส ิ น
15 แต่ ต่ อ มาถ้ าท่ า นไม่ เ ชื อฟั ง เสี ยจากแผ่ นดิ น ซึ งท่ านเข้ าไป
พระสุ ร เสี ยงของพระเยโฮวาห์ ยึดครองนั น
พระเจ้ าของท่าน และไม่ ระวังที 22 พระเยโฮวาห์ จะทรงเฆี ยนตี
จะกระทํา ตามพระบั ญญั ติ และ ท่านด้ วยความซูบผอม และด้ วย
กฎเกณฑ์ท ังสิ นของพระองค์ ซึ ง ความไข้ ความอั กเสบ ความ
ข้ าพเจ้ าบัญชาท่ านในวันนี แล้ ว ร้ อนอย่ างรุนแรง ด้ วยดาบ ด้ วย
บรรดาคําสาปแช่ งเหล่ านี จะตาม พายุร้อนกล้ า ด้ วยราขึ น และสิ ง
เหล่ านี จะติ ดตามท่านไปจนท่ าน
มาทันท่าน
16 ท่ า นทั งหลายจะรั บ คํา สาป พินาศ
แช่ งในเมือง ท่านทังหลายจะรับ 23 และฟ้ าสวรรค์ ที อยู่ เหนื อ
ศี รษะของท่ านจะเป็ นทองสั มคําสาปแช่ งในทุ่ งนา
17 กระจาดของท่ านและราง ฤทธิY และแผ่ นดิ นที อยู่ ใต้ ท่ าน
นวดแป้ งของท่ า นจะรั บคํา สาป จะเป็ นเหล็ก
24 พระเยโฮวาห์ จะทรงบั นดาล
แช่ ง
18 ผลแห่ งตั วของท่าน ผลแห่ ง ให้ ฝนในแผ่ น ดิ น ของท่ า นเป็ น
พื นดินของท่าน ฝูงวัวของท่านที ฝุ่ นและละออง ลงมาจากอากาศ
เพิ มขึ น ฝู งแกะของท่ านที เพิ ม อยู่ เหนื อ ท่ า นทั งหลายจนกว่ า
ท่านจะถู กทําลาย
จะรับคําสาปแช่ ง
19 ท่ า นจะรั บคํา สาปแช่ งเมื อ 25 พระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา
ท่ านเข้ ามา และท่ านจะรั บคํา ให้ ท่ านพ่ ายแพ้ ต่อหน้ าศั ตรู ของ
ท่าน ท่านจะออกไปต่ อสู้ เขาทาง
สาปแช่ งเมื อท่านออกไป
20 พระเยโฮวาห์ จะทรงบั นดาล เดี ยว แต่ จะหนี ให้ พ้ นหน้ าเขา
ให้ คาํ สาปแช่ ง ความวุ่ นวาย และ เจ็ดทาง และท่านทังหลายจะถู ก
การตําหนิ มี ข ึ นแก่ บรรดากิ จการ ถอนออกไปอยู่ ตามบรรดาราช
ที มื อ ท่ า นกระทํา จนท่ า นจะถู ก อาณาจักรทัวโลก
(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 ซากศพของท่ านทั งหลายจะ แพะแกะของท่ านจะต้ อ งเอาไป
เป็ นอาหารของนกทั งหลายใน ให้ ศัตรูของท่าน และจะไม่ มีใคร
อากาศ และสํา หรั บสั ตว์ ป่ าใน ช่ วยท่านได้ เลย
โลก และไม่ มี ผ้ ู ใดขับไล่ ฝู งสั ตว์ 32 เขาจะเอาบุ ตรชายและบุ ต ร
เหล่ านั นไป
สาวของท่ านไปให้ แก่ ประชาชาติ
27 พระเยโฮวาห์ จะทรงเฆี ยนตี อื น ส่ วนตาของท่ านจะมองดู
ท่ านด้ วยฝี อี ยิปต์ ด้ วยริ ดสี ดวง และมื ด มั ว ลงด้ วยความอาลั ย
ทวารขั นรุนแรง ด้ วยโรคลั กปิ ด อาวรณ์ตลอดเวลา อํานาจนํา มือ
ลักเปิ ด และด้ วยโรคคัน ซึ งจะ ของท่ านก็ไม่ สามารถจะป้ องกั น
รักษาไม่ ได้
ได้
28 พระเยโฮวาห์ จะทรงเฆี ยนตี 33 ชนชาติ ที ท่ านไม่ เคยรู้ จั กมา
ท่ านด้ วยโรควิ กลจริ ต โรคตา แต่ ก่ อนจะมารั บประทานพื ชผล
บอด และให้ จิตใจยุ่ งเหยิง
แห่ งแผ่ นดิ นของท่ าน และกิ น
29 ท่ า นจะต้ องคลํา ไปในเวลา ผลงานทั งปวงของท่ าน เขาจะ
เทียง เหมือนคนตาบอดคลําไป บี บคั นและเหยี ยบยําท่ านเสมอ
ในความมื ด และท่ านจะไม่ มี ไป
ความเจริ ญในหนทางของท่ า น 34 ดังนั น ภาพทีท่านเห็นจึ งจะ
ท่านจะถู กบีบคั นและถู กปล้ นอยู่ กระทําให้ ท่านบ้ าคลั งไป
เสมอ และจะไม่ มี ใครช่ วยท่ าน 35 พระเยโฮวาห์ จะทรงเฆี ยนตี
ได้ เลย
ท่านด้ วยฝี ร้ ายทีหั วเข่ า และทีขา
30 ท่ านจะหมั นหญิ งคนหนึ งไว้ ซึ งท่ า นจะรั กษาให้ หายไม่ ได้
เป็ นภรรยา และชายอื นจะเข้ าไป เป็ นตั งแต่ ฝ่ าเท้ าจนถึ งกระสมสู่ กั บนาง ท่ านจะก่ อสร้ าง หม่ อมของท่าน
เรื อน แต่ จะไม่ ได้ อาศั ยอยู่ ใน 36 พระเยโฮวาห์ จ ะทรงนํา ท่ าน
นั น ท่ านจะปลู กสวนองุ่ น แต่ และกษั ต ริ ย์ ผ้ ู ที ท่ า นแต่ ง ตั งไว้
ท่ านจะไม่ ได้ เก็บผลองุ่ นนั นเข้ า เหนือท่ านนั น ไปยังประชาชาติ
มา
ซึ งท่าน และบรรพบุรุษของท่าน
31 คนจะฆ่ าวั วของท่ านต่ อหน้ า ไม่ ร้ ู จักมาก่ อน ณ ทีนั นท่านจะ
ต่ อตาท่าน ท่านจะมิได้ รับประ- ปรนนิ บั ติ พระอื นที ทํา ด้ วยไม้
ทานเนื อวัวนั น เขาจะมาแย่ งชิ ง และด้ วยหิ น
ลาไปต่ อหน้ าต่ อตาท่าน และเขา 37 ท่ านจะเป็ นที น่ าตกตะลึ ง
จะไม่ เอากลั บคื นมาให้ ท่ าน ฝู ง เป็ นคําภาษิต เป็ นทีครหาท่าม(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
(NN) ลนต ML:IL; ยรม V:IV (NL) พบญ J:MP (NT) I พกษ R:T-P; สดด JJ:IJ
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พระราชบัญญัติ MP
กลางชนชาติ ท ังปวงที พระเยโฮ- เพราะว่ าท่านไม่ เชื อฟั งพระสุ รวาห์ ทรงนําท่านไปนั น
เสี ยงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
38 ท่ า นจะต้ องเอาพื ชไปหว่ าน ของท่ า นที จะรั กษาพระบั ญญั ติ
ไว้ ในนามากและเก็ บผลเข้ ามา และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ซึ ง
แต่ น้อย เพราะตั^ กแตนจะกัดกิน พระองค์บัญชาท่านไว้
เสีย
46 สิ งเหล่ า นี จะเป็ นหมายสํา 39 ท่ านจะปลู กและแต่ งต้ นองุ่ น คั ญและการมหั ศจรรย์ อยู่ เหนื อ
แต่ ท่ านจะไม่ ได้ ดื มนํา องุ่ นหรื อ ท่าน และเหนือเชื อสายของท่าน
เก็บผลเข้ ามา เพราะตั วหนอน เป็ นนิตย์
จะกินมันเสีย
47 เพราะท่ านมิ ไ ด้ ปรนนิ บั ติ
40 ท่ า นจะมี ต้ นมะกอกเทศอยู่ พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น
ทัวอาณาเขตของท่าน แต่ ท่านจะ ด้ วยความร่ าเริ งและใจยิ นดี
ไม่ ได้ นํา มั นมาชโลมตั วท่ าน เพราะเหตุมีสิ งสารพัดบริบูรณ์
เพราะว่ าผลมะกอกเทศของท่ าน 48 เพราะฉะนั น ท่ านจึ งต้ อง
จะร่ วงหล่ นเสีย
ปรนนิ บัติ ศัตรู ของท่ าน ซึ งพระ
41 ท่ า นจะให้ กํา เนิ ด บุ ต รชาย เยโฮวาห์ จะทรงใช้ มาต่ อ สู้ ท่ าน
และบุ ตรสาว แต่ จะไม่ เป็ นของ ด้ วยค วาม หิ วและ ก ระ ห าย
ท่ าน เพราะเขาจะตกไปเป็ น เปลื อยกายและขั ดสนทุ ก อย่ า ง
เชลย
และพระองค์ จะทรงวางแอก
42 ต้ นไม้ ท ั งหลายของท่ านและ เหล็กบนคอของท่ าน จนกว่ า
ผลจากพื นดินของท่านนั น ตั^ ก- พระองค์จะทําลายท่านเสียสิ น
แตนจะถือกรรมสิทธิY
49 พระเยโฮวาห์ จะทรงนําประ43 คนต่ างด้ าวซึ งอยู่ ท่ ามกลาง ชาชาติ หนึ งมาต่ อสู้ กั บท่ านจาก
ท่ าน จะสู งขึ นไปเหนื อท่ านทุ ก ทางไกล จากทีสุดปลายแผ่ นดิน
ทีๆ และท่านจะตําลงทุ กทีๆ
โลก เร็วเหมือนนกอินทรีบินมา
44 เขาจะให้ ท่ านทั งหลายยื ม เป็ นประชาชาติ ที ท่ า นไม่ ร้ ู จั ก
ของของเขาได้ และท่ านจะไม่ มี ภาษาของเขา
ให้ เขายื ม เขาจะเป็ นหั ว และ 50 เป็ นประชาชาติ ที มี ห น้ าตา
ท่านจะเป็ นหาง
ดุ ร้ าย คื อผู้ ซึ งไม่ เคารพคนแก่
45 ยิ งกว่ านั นคํา สาปแช่ งทั ง และไม่ โปรดปรานคนหนุ่ มสาว
หมดนี จะตามหาท่ าน และตาม 51 และจะรั บประทานผลของฝู ง
ทันท่านจนกว่ าท่านจะถู กทําลาย สั ตว์ ของท่ าน และพื ชผลจาก
(NP) อพย IU:J; อสย V:IU; ยอล I:J (NR) ศฟย I:IN (JI) ยก I:V (JL) กดว ML:IU
(JT) พบญ IM:T; NI:MU; NM:IV; นหม R:NV-NT (JP) ยรม MP:IN-IJ; ยก J:J-L
(JR) อสย V:ML-NU; ยรม V:IV; JP:JU (VU) M พศด NL:IT
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พื นดิ นของท่ าน จนท่ านจะถู ก ทํา ให้ ท่ านทั งหลายทุ ก ข์ ลาํ บาก
ทํา ลาย ทั งเขาจะไม่ เหลื อข้ าว ทุ กประตูเมือง
นํา องุ่ นหรือนํา มัน ลูกวั ว หรือ 56 ผู้ หญิ งสํา รวยและสํา อาง
ลู กแกะอ่ อนไว้ ให้ ท่ าน จนกว่ า เหลือเกินในหมู่ พวกท่าน ซึ งไม่
เขาจะกระทําให้ ท่านพินาศ
เคยย่ างเท้ าลงที พื นดิ น เพราะ
52 เขาจะล้ อมท่ านไว้ ทุ ก ประตู เป็ นคนสํา อางและสํา รวยอย่ า ง
เมื องจนกํา แพงสู ง และเข้ มแข็ ง นั น ตาเขาจะชั วร้ ายต่ อสามี ใน
ซึ งท่ านไว้ วางใจนั นพั งทลายลง อ้ อมอกของเธอ และต่ อบุ ตร
ทั วแผ่ นดิ นของท่ าน คื อเขาจะ ชายและบุตรสาวของเธอ
ล้ อมท่ า นไว้ ทุ ก ประตู เ มื อ งทั ว 57 ต่ อรกซึ งเพิ งออกมาจาก
แผ่ นดิ นของท่ า นซึ งพระเยโฮ- หว่ างขาของเธอ และต่ อลูกแดง
วาห์ พระเจ้ าของท่านประทานแก่ ทีเพิ งคลอด เพราะว่ าเธอจะกิน
ท่าน
เป็ นอาหารเงี ยบๆเพราะขั ด สน
53 ท่ า นจะต้ องรั บประทานผล ทุ กอย่ าง ในการถู กล้ อมและใน
แห่ งตั วของท่านเป็ นอาหาร คือ ความทุ กข์ ลาํ บาก ซึ งศั ตรู ของ
เนื อบุ ต รชายและบุ ต รสาวของ ท่ านมาทํา ให้ ท่ านทั งหลายทุ กข์
ท่ าน ผู้ ซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า ลําบากทุ กประตูเมือง
ของท่านประทานแก่ ท่าน ในการ 58 ถ้ าท่ านทั งหลายไม่ ระวั งที จะ
ล้ อมและในความทุ กข์ ลาํ บากซึ ง กระทํา ตามถ้ อยคํา ทั งสิ นของ
ศั ต รู ของท่ า นมาทํา ให้ ท่ า นทั ง พระราชบั ญ ญั ติ ซึ งเขี ยนไว้ ใน
หลายทุ กข์ลาํ บากนั น
หนั ง สื อ ม้ วนนี ที จะให้ ยํา เกรง
54 ผู้ ชายสํา รวยและสํา อ าง พระนามที ทรงสง่ าราศี และที น่ า
เหลื อเกิ น ในหมู่ พวกท่ า นทั ง สะพรึ งกลั วนี คื อพระนามพระ
หลาย ตาเขาจะชั วร้ ายต่ อพี เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน
น้ องของตน ต่ อภรรยาที อยู่ ใน 59 แล้ วพระเยโฮวาห์ จ ะทรงนํา
อ้ อมอกของตนและต่ อลู กๆคน มาสู่ ท่ า นและเชื อสายของท่ า น
สุดท้ ายทีเหลืออยู่ กับตน
ด้ วยภั ยพิ บั ติ อย่ า งผิ ด ธรรมดา
55 จนเขาจะไม่ ยอมให้ ใครกิ น ภั ยพิ บั ติ ร้ ายแรงและช้ านาน
เนื อลู ก ของตนซึ งกํา ลั ง กิ น อยู่ และความเจ็บไข้ ต่ างๆที ร้ ายแรง
เพราะไม่ มี อะไรเหลื อให้ เขาอี ก และช้ านาน
แล้ วในการล้ อมและในความ 60 ยิ งกว่ านั นพระองค์จะทรงนํา
ทุ กข์ลาํ บาก ซึ งศัตรูของท่านมา โรคทังหลายแห่ งอียิปต์ ซึ งท่าน
(VM) M พกษ MV:I-M, J (VN) ลนต ML:MR; M พกษ L:MP-MR; ยรม IR:R; ยก M:MU
(VJ) พบญ IN:L; IV:R (VT) ปฐก JR:IU
(VP) อพย L:N (VR) ดนล R:IM (LU) พบญ T:IV
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พระราชบัญญัติ MP, MR
กลั วนั นมาสู่ ท่าน และมั นจะติด พระซึ งทําด้ วยไม้ และศิลา
พันท่านอยู่
65 เมื อท่ านอยู่ ท่ ามกลางประ61 เช่ นเดี ยวกั น โรคทุ กอย่ าง ชาชาติ ต่ างๆนั น ท่ านจะไม่ พบ
และภั ยพิ บั ติ ทุ กอย่ าง ซึ งมิ ได้ ความสบายเลย ฝ่ าเท้ าของท่ าน
ระบุ ไ ว้ ในหนั ง สื อ พระราชบั ญ- จะไม่ มีทีหยุดพัก เพราะพระเยญัติน ี พระเยโฮวาห์ จะทรงนํามา โฮวาห์ จะประทานให้ ท่านมีจิตใจ
ยั งท่ าน จนกว่ าท่านทั งหลายจะ ที หวาดหวั น มี ตาที มื ดมั วลง
ถู กทําลาย
และมีชีวิตทีค่ อยๆวอดลง
62 ซึ งพวกท่ า นทั งหลายมี ม าก 66 และชี วิ ตของท่ านก็ จะแขวน
อย่ างดวงดาวในท้ องฟ้ านั น ท่าน อยู่ ข้างหน้ าท่านอย่ างสงสัย ท่าน
ก็จะเหลือแต่ จาํ นวนน้ อย เพราะ จะครั นคร้ ามอยู่ ท ั งกลางวั นและ
ว่ า ท่ านไม่ เชื อฟั งพระสุ รเสี ยง กลางคืน ไม่ มีความแน่ ใจในชี วิต
ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ ของท่านเลย
ท่าน
67 ในเวลาเช้ าท่ า นจะกล่ า วว่ า
คําพยากรณ์ถึง
`ถ้ าเป็ นเวลาเย็นก็จะดี ' และใน
เวลาเย็นท่านจะกล่ าวว่ า `ถ้ าเป็ น
การกระจัดกระจายไปทัวโลก
63 และต่ อ มาซึ งพระเยโฮวาห์ เวลาเช้ าก็จะดี' เพราะความครั น
พอพระทัยที จะทรงกระทํา ดี ต่ อ คร้ ามซึ งมี อ ยู่ ในจิ ตใจท่ า นนั น
ท่ านและอํา นวยพระพรให้ ท่ าน และเพราะสิ งทีตาท่านจะเห็น
ทวีมากขึ นนั น พระเยโฮวาห์ กจ็ ะ 68 และพระเยโฮวาห์ จะนํา ท่ าน
ทรงพอพระทั ย ที จะทรงทํา ให้ กลั บมาทางเรื อถึ งอี ยิ ปต์ เป็ น
ท่ า นพิ นาศและทํา ลายท่ า นเสี ย การเดิ นทางซึ งข้ าพเจ้ าได้ กล่ าว
เช่ นเดียวกัน ท่านจะต้ องถู กเด็ด ว่ า ท่านจะไม่ พบเห็นอีกเลย ณ
ทิ งไปเสี ยจากแผ่ น ดิ น ซึ งท่ า น ที นั นท่ านจะต้ องมอบตั วขายให้
ศั ตรู เป็ นทาสชายและทาสหญิ ง
กําลังจะเข้ าไปยึดครองนั น
64 และพระเยโฮวาห์ จะทรง แต่ จะไม่ มีผ้ ู ใดซื อท่าน"
คําเตื อนใจเรื องพันธสัญญา
กระทํา ให้ ท่ า นทั งหลายกระจั ด
เกี ยวกับคานาอัน
กระจายไปท่ ามกลางชนชาติ ท ั ง
ต่ อไปนี เป็ นถ้ อยคํา ใน
หลาย ตั งแต่ ที สุดปลายโลกข้ าง
พั นธสั ญญาซึ งพระเยนี ไปถึงข้ างโน้ น ณ ทีนั นท่านจะ
ปรนนิบัติพระอื นๆ ซึ งท่านและ โฮวาห์ ทรงบั ญชาโมเสสให้ กระบรรพบุ รุ ษของท่ า นไม่ ร้ ู จั ก คื อ ทํา กั บคนอิ ส ราเอลในแผ่ นดิ น

29

(LM) พบญ J:MT; IU:MM; นหม R:MN (LN) พบญ NU:R; สภษ I:ML; อสย I:MJ
(LJ) ลนต ML:NN; พบญ J:MT-MP; MP:NL (LV) ลนต ML:IL, NL; อมส R:J
(LT) พบญ MP:NJ; โยบ T:J (LP) พบญ IT:IL (I) ลนต ML:JL; MT:NJ; พบญ V:M-N
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โมอับ นอกเหนือพันธสัญญาซึ ง 8 เราริ บแผ่ นดิ นของเขาและ
พระองค์ ทรงกระทํา กั บพวกเขา มอบให้ เป็ นมรดกแก่ คนรู เ บน
ทีโฮเรบ
คนกาด และคนครึ งตระกู ล
2โมเสสเรี ยกบรรดาคนอิ สรา- มนัสเสห์
เอลมาและกล่ าวแก่ เขาว่ า "ท่าน 9เพราะฉะนั นจงระวังที จะกระทั งหลายได้ เห็ น ทุ ก สิ งซึ งพระ ทําตามถ้ อยคําแห่ งพันธสัญญานี
เยโฮวาห์ ทรงกระทํา ต่ อหน้ าต่ อ เพื อท่ า นทั งหลายจะจํา เริ ญใน
ตาของท่ านในแผ่ นดิ น อี ยิ ปต์ บรรดากิจการซึ งท่านกระทํา
ต่ อฟาโรห์ และต่ อบรรดาข้ าราช- 10 ในวั นนี ท่ านทั งหลายทุ กคน
บริพารของท่าน และต่ อประเทศ ยื นอยู่ ต่ อ พระพั กตร์ พระเยโฮของท่านทังสิ น
วาห์ พระเจ้ าของท่าน คือบรรดา
3 ทั งการทดลองใหญ่ ซึ งนั ยน์ ผู้ หั วหน้ าตระกู ลทั งหลาย พวก
ตาของท่านได้ เห็น ทังหมายสํา- ผู้ ใหญ่ ของท่ าน และเจ้ าหน้ าที
คั ญและการอั ศจรรย์ ยิ งใหญ่ ของท่ าน บรรดาผู้ ชายของอิ สเหล่ านั น
ราเอล
4แต่ จนกระทั งวั น นี พระเยโฮ- 11 เด็กๆของท่ าน ภรรยาของ
วาห์ มิ ได้ ประทานจิ ตใจที เข้ า ใจ ท่ าน และคนต่ างด้ าวที อยู่ ใน
ตาที มองเห็ นได้ และหู ที ยิ นได้ ค่ ายของท่าน ทังคนทีตัดฟื นให้
ให้ แก่ ท่าน
ท่าน และคนทีตักนํา ให้ ท่าน
5`เราได้ นาํ เจ้ าอยู่ ในถิ นทุ รกั น- 12 เพื อท่ านจะได้ เข้ ามาใน
ดารสี สิ บปี เสื อผ้ าของเจ้ ามิ ได้ พั น ธสั ญญาแห่ งพระเยโฮวาห์
ขาดวิ นไปจากเจ้ า และรองเท้ ามิ พระเจ้ าของท่ าน คื อในพั นธได้ ขาดหลุดไปจากเท้ าของเจ้ า
สั ญญาที ปฏิ ญาณไว้ ซึ งพระ
6 เจ้ าทั งหลายมิ ไ ด้ รั บประทาน เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ า นทรง
ขนมปั ง เจ้ ามิได้ ดื มนํา องุ่ นหรือ กระทํากับท่านในวันนี
สุรา เพื อเจ้ าจะได้ ร้ ู ว่า เราเป็ น 13 เพื อพระองค์ จะทรงแต่ งตั ง
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า'
ท่ านทั งหลายในวั นนี ให้ เป็ น
7และเมื อท่ านมาถึ งที นี สิ โหน ประชาชนของพระองค์ และเพื อ
กษั ตริ ย์ เมื องเฮชโบน และโอก พระองค์จะเป็ นพระเจ้ าของท่ าน
กษั ตริ ย์เมื องบาชาน ออกมาทํา ดั งที พระองค์ ทรงตรั ส กั บท่ า น
สงครามกับเรา แต่ เราทังหลายก็ นั น และดั งที พระองค์ ทรงปฏิได้ กระทําให้ เขาพ่ ายแพ้ ไป
ญาณกับบรรพบุรุษของท่าน คือ
(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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กั บอั บราฮั ม กั บอิ สอั คและกั บ ข้ า ข้ าก็จะเป็ นสุ ข ไม่ ว่าจะเอา
ยาโคบ
การเมาเหล้ าซ้ อนความกระหาย
14 ข้ าพเจ้ ามิ ไ ด้ กระทํา พั น ธ- นํา '
สั ญญากั บคํา ปฏิ ญาณนี กั บ 20 พระเยโฮวาห์ จะมิ ได้ ทรงให้
ท่านเท่านั น
อภัยแก่ คนนั น แต่ พระพิโรธของ
15 แต่ กั บผู้ ที ยื น อยู่ กั บเราทั ง พระเยโฮวาห์ และความหวงแหน
หลายในวันนี ต่ อพระพักตร์พระ ของพระองค์ จะพลุ่ งขึ นต่ อชาย
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเรา และกับ คนนั น และคําสาปแช่ งทังสิ นซึ ง
ผู้ ทีไม่ ได้ อยู่ ทีนี กับเราในวันนี
เขี ยนไว้ ใ นหนั งสื อม้ วนนี จะตก
16 (ท่ านทราบอยู่ แล้ วว่ า เรา อยู่ เหนื อเขา และพระเยโฮวาห์
อาศั ยอยู่ ในแผ่ นดิ นอี ยิปต์ อย่ าง จะทรงลบชื อของเขาเสี ยจากใต้
ไร และเราทังหลายได้ ผ่านท่าม- ฟ้ า
กลางประชาชาติ ซึ งท่ านทั ง 21 แล้ วพระเยโฮวาห์ จะทรงแยก
หลายผ่ านพ้ นอย่ างไร
เขาออกจากตระกู ลคนอิ สราเอล
17 ท่ านทั งหลายได้ เห็นสิ งที น่ า ทั งปวงให้ ประสบหายนะตามคํา
สะอิ ดสะเอี ยนของเขาทั งหลาย สาปแช่ งทั งสิ นของพั นธสั ญญา
แล้ ว คื อเห็นรูปเคารพทีทําด้ วย ซึ งจารึ ก ไว้ ในหนั ง สื อ พระราช
ไม้ ด้ วยหิ น และด้ วยเงิ นและ บัญญัติน ี
ทอง ซึ งอยู่ ท่ ามกลางเขาทั ง 22 และคนชั วอายุ ต่ อ มาคื อลู ก
หลาย)
หลานซึ งเกิ ด มาภายหลั ง ท่ า น
18 จงระวังให้ ดี เกรงว่ าจะมีชาย และชนต่ างด้ าวซึ งมาจากแผ่ น
หรื อหญิงคนใด หรื อครอบครัว ดิ นที อยู่ ห่ างไกล จะกล่ าวเมื อ
ใด หรือตระกู ลใด ซึ งในวันนี จิต เขาเห็ นภั ยพิ บั ติ ต่ างๆของแผ่ น
ใจของเขาหั น ไปจากพระเยโฮ- ดิ นนั นและโรคภั ยซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเราไปปรนนิ บัติ วาห์ ทรงบันดาลให้ เป็ น
พระของประชาชาติ เหล่ านั น 23 คื อแผ่ นดิ นทั งหมดเป็ นกํา เกรงว่ า ท่ ามกลางท่ านจะมี ราก มะถันและเป็ นเกลือ และถู กเผา
ซึ งเกิดเป็ นดีหมีและบอระเพ็ด
ไฟ ไม่ มีใครปลูกหว่ าน และไม่
19 และต่ อมาเมื อคนนั นได้ ยิ น มี อะไรงอกขึ น เป็ นที ที หญ้ าไม่
ถ้ อยคําแห่ งคําสาปแช่ งนี จะนึก งอก เป็ นการทีถู กควําอย่ างโสอวยพรตัวเองในใจว่ า `แม้ ข้าจะ โดมและโกโมราห์ เมืองอัดมาห์
เดิ นด้ วยความดื อดึ งตามใจของ เมื องเศโบอิ ม ซึ งพระเยโฮวาห์
(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
(MM) ยรม IR:P; JR:IT (MN) ปฐก IR:MJ-MV; พบญ MP:VM; อสย I:R
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ทรงควําด้ วยความกริ วและพระ หลานของเราเป็ นนิ ตย์ เพื อเรา
พิโรธ
จะกระทําตามถ้ อยคําทั งสิ นของ
24 เออ ประชาชาติ ท ั งหลายจะ พระราชบัญญัติน ี "
กล่ าวว่ า `ทําไมพระเยโฮวาห์ ทรง
คําพยากรณ์เรื องการรวบรวม
กระทําเช่ นนี แก่ แผ่ นดิ นนี พระ
คนอิ สราเอลเมื อพระเยซู
พิ โรธมากมายเช่ นนี หมายความ
เสด็จกลับมา
ว่ ากระไร'
"ต่ อมาเมื อบรรดาเหตุ
25 แล้ วคนจะพู ดกั นว่ า `เพราะ
การณ์ เหล่ านี คื อพระ
เขาทอดทิ งพั นธสั ญญาของพระ พรและคํา สาปแช่ งซึ งข้ าพเจ้ า
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของบรรพบุ รุ ษ กล่ าวไว้ ต่ อหน้ าท่ า นมาถึ งท่ าน
ของเขา ซึ งพระองค์ ทรงกระทํา ทังหลายแล้ ว และท่านทังหลาย
ไว้ กั บเขาเมื อพระองค์ทรงพาเขา ระลึ กขึ นได้ ในเมื อท่ านทั งหลาย
ออกจากแผ่ นดินอียิปต์
อยู่ ท่ ามกลางบรรดาประชาชาติ
26 ไปปรนนิ บั ติ น มั ส การพระ ซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน
อื น เป็ นพระซึ งเขาไม่ เคยรู้ จั ก ทรงขับไล่ ท่านไปนั น
และซึ งพระองค์ มิได้ ประทานแก่ 2 และท่ า นก็ หั นกลั บมาหาพระ
เขา
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน ทังตัว
27 เพราะฉะนั น พระพิ โรธของ ท่านและลูกหลานของท่าน และ
พระเยโฮวาห์ จึ งพลุ่ งขึ นต่ อ เชื อฟั งพระสุ รเสี ยงของพระองค์
แผ่ นดิ นนี นําเอาบรรดาคําสาป ในทุ กสิ งทุ กอย่ างซึ งข้ าพเจ้ าได้
แช่ งซึ งจารึ ก ไว้ ในหนั ง สื อ นี มา บั ญชาท่ านในวั นนี ด้ วยสุดจิตสุ ด
ถึง
ใจของท่าน
28 และพระเยโฮวาห์ จึงทรงถอน 3แล้ วพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
รากเขาเสี ยจากแผ่ นดิ นด้ วย ท่ านทั งหลายจะทรงให้ ท่ า นคื น
ความกริ ว พระพิ โรธและความ สู่ สภาพเดิ ม และทรงพระกรุ ณา
เดื อดดาลอั นมากมาย และทิ ง ต่ อท่ าน และจะรวบรวมพวก
เขาไปในอี กแผ่ นดิ นหนึ ง ดั งที ท่ านทั งหลายอี กจากชนชาติ ท ั ง
เป็ นอยู่ วันนี '
หลายซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
29 สิ งลี ลั บทั งปวงเป็ นของพระ ของท่ า นทรงให้ ท่ า นทั งหลาย
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเราทั ง กระจายไปอยู่ น ั น
หลาย แต่ สิ งทรงสําแดงนั นเป็ น 4ถ้ ามี คนของท่ านที ถู กขั บไล่ ไป
ของเราทั งหลาย และของลู ก อยู่ สุ ดท้ ายปลายสวรรค์ จากที

30

(MJ) I พกษ R:P; ยรม MM:P (MT) ดนล R:II (MP) I พกษ IJ:IV; M พศด T:MU
(I) ลนต ML:JU; พบญ J:MR-NU; MP:M, IV (M) พบญ J:MR-NU; นหม I:R; อสย VV:T
(N) สดด IUL:JV; IJT:M; ยรม MR:IJ; NM:NT (J) พบญ MP:LJ; นหม I:R; อสย LM:II
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นั นพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ ของท่าน และในผลแห่ งฝู งสัตว์
ท่ า นจะทรงรวบรวมท่ า นให้ มา ของท่ าน และในผลแห่ งพื นดิ น
จากที นั นพระองค์จะทรงนําท่ าน ของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์ จะ
กลับ
ทรงปลื มปี ติ ที จะให้ ท่ านจํา เริ ญ
5และพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ มั งคั งอี ก ดั งที พระองค์ ทรง
ท่ านจะนําท่ านเข้ ามาในแผ่ นดิ น ปลื มปี ติในบรรพบุรุษของท่าน
ซึ งบรรพบุ รุ ษของท่ านยึ ดครอง 10 ถ้ าท่ านเชื อฟั ง พระสุ ร เสี ยง
เพื อท่านจะได้ ยึดครอง และพระ แห่ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
องค์จะทรงกระทําดีแก่ ท่าน และ ท่ าน โดยรักษาพระบัญญั ติและ
ทวี มากขึ นยิ งกว่ าบรรพบุ รุษของ กฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ งจารึก
ท่าน
ไว้ ในหนั ง สื อของพระราชบั ญ6แล้ วพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ ญั ติ น ี ถ้ าท่ านทั งหลายหั นกลั บ
ท่ านจะทรงตั ดใจของท่ าน และ มาหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า ของ
ใจของเชื อสายของท่ าน เพื อ ท่านด้ วยสุดจิตสุดใจของท่าน
ท่ านจะได้ รั ก พระเยโฮวาห์ พระ
คําตักเตื อนว่ า
เจ้ าของท่านด้ วยสุดจิตสุดใจของ
จงเลือกชี วิตหรื อความตาย
ท่าน เพื อท่านทังหลายจะมีชีวิต 11 เพราะว่ าพระบั ญญั ติ ซึ ง
อยู่ ได้
ข้ าพเจ้ าบั ญชาท่ านในวั นนี ไม่
7และพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ ได้ ปิดบังไว้ จากท่าน และไม่ ห่าง
ท่านจะทรงให้ คาํ สาปแช่ งเหล่ านี เหิ นเกินไปด้ วย
ตกอยู่ บนข้ าศึ ก และผู้ ที เกลี ยด 12 มิ ใ ช่ พระบั ญญั ติ น ั นอยู่ บน
ชั งท่ าน คื อผู้ ข่ มเหงท่ านทั ง สวรรค์แล้ วท่านจะกล่ าวว่ า `ใคร
หลาย
จะแทนเราขึ นไปบนสวรรค์ และ
8 และท่ า นทั งหลายจะเชื อฟั ง นํามาให้ เรา และกระทําให้ เราได้
พระสุ ร เสี ยงของพระเยโฮวาห์ ฟั งและประพฤติตาม'
อีก และกระทําตามพระบั ญญัติ 13 มิ ใช่ อยู่ พ้นทะเล ซึ งท่ านจะ
ทั งสิ นของพระองค์ ซึ งข้ าพเจ้ า กล่ าวว่ า `ใครจะข้ ามทะเลไป
บัญชาท่านทังหลายในวันนี
แทนเราและนํามาให้ เรา และ
9พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน กระทําให้ เราได้ ฟังและประพฤติ
จะทรงกระทํา ให้ ท่ า นจํา เริ ญมั ง ตาม'
คั งอย่ า งยิ งในบรรดากิ จ การที 14 แต่ ถ้ อยคํา นั นอยู่ ใกล้ ท่ า น
มื อท่ านกระทํา ในผลแห่ งตั ว ทั งหลายมาก อยู่ ในปากของ
(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 และอยู่ ในใจของท่าน ฉะ- ท่านและเชื อสายของท่านจะได้ มี
นั นท่านจึงกระทําตามได้
ชี วิตอยู่
15 จงดู เถิ ด ในวั นนี ข้ าพเจ้ าได้ 20 ด้ วยมี ความรักต่ อพระเยโฮวางชี วิตและสิ งดี ความตายและ วาห์ พระเจ้ าของท่ าน เชื อฟั ง
สิ งร้ ายไว้ ต่อหน้ าท่าน
พระสุ รเสี ยงของพระองค์ และ
16 คื อในการที ข้ าพเจ้ าได้ บัญชา ติ ดพั นอยู่ กั บพระองค์ เพราะ
ท่านในวันนี ให้ รักพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเป็ นชี วิ ตและความ
พระเจ้ าของท่ าน ให้ ดํา เนิ นใน ยืนนานของท่าน เพื อท่ านจะได้
พระมรรคาทั งหลายของพระ อยู่ ในแผ่ น ดิ นซึ งพระเยโฮวาห์
องค์ และให้ รั กษาพระบั ญญั ติ ปฏิ ญาณแก่ บรรพบุ รุ ษของท่ าน
และกฎเกณฑ์ และคํา ตั ดสิ นของ คือแก่ อับราฮัม แก่ อิสอัค และ
พระองค์ แล้ วท่ านจะมี ชี วิ ตอยู่ แก่ ยาโคบ ว่ าจะประทานแก่ ท่าน
และทวี มากขึ น และพระเยโฮ- เหล่ านั น"
วาห์ พระเจ้ าของท่ า นจะอํา นวย
คําปรึ กษาครั%งสุดท้าย
พระพรแก่ ท่ านในแผ่ นดิ น ซึ ง
ของโมเสสต่ อคนอิ สราเอล
ท่านเข้ าไปยึดครองนั น
และโยชู วา
17 แต่ ถ้ าใจของท่ า นหั นเหไป
โมเสสยั งกล่ าวถ้ อยคํา
และท่ านมิ ได้ ฟัง แต่ ถู กลวงให้
เหล่ า นี แก่ คนอิ สราเอล
ไปนมั สการพระอื นและปรนนิ - ทุ กคน
บัติพระนั น
2และท่านกล่ าวแก่ เขาว่ า "วันนี
18 ข้ าพเจ้ าขอประกาศแก่ ท่ า น ข้ าพเจ้ ามี อ ายุ ห นึ งร้ อยยี สิ บปี
ทั งหลายในวั นนี ว่ า ท่ านทั ง แล้ ว ข้ าพเจ้ าจะออกไปและเข้ า
หลายจะพิ นาศเป็ นแน่ ท่ านจะ มาอี กไม่ ไหวแล้ ว พระเยโฮวาห์
ไม่ มีชี วิตอยู่ นานในแผ่ นดิน ซึ ง ตรั สกับข้ าพเจ้ าว่ า `เจ้ าจะไม่ ได้
ท่ านกํา ลั งจะยกข้ ามแม่ นาํ จอร์ - ข้ ามแม่ นาํ จอร์แดนนี '
แดนเข้ าไปยึดครองนั น
3พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน
19 ข้ าพเจ้ าขออั ญเชิ ญ สวรรค์ จะข้ ามไปข้ างหน้ าท่านเอง พระ
และโลกให้ เป็ นพยานต่ อท่ านใน องค์ จะทรงทํา ลายประชาชาติ
วั นนี ว่ า ข้ าพเจ้ าตั งชี วิ ตและ เหล่ านี ให้ พ้ นหน้ าท่ าน เพื อว่ า
ความตาย พระพรและคํา สาป ท่านจะยึดครองเขานั น โยชู วาจะ
แช่ งไว้ ต่อหน้ าท่าน เพราะฉะนั น ข้ ามไปนําหน้ าท่านทั งหลาย ดัง
ท่ านจงเลื อกเอาข้ างชี วิ ต เพื อ ทีพระเยโฮวาห์ ตรัสไว้ แล้ ว
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(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

05_deu.pub
page 76

Monday, February 29, 2016 12:51

หน้ า 437
พระราชบัญญัติ NI
4พระเยโฮวาห์ จะทรงกระทําแก่ 9 โมเสสได้ เขี ยนพระราชบั ญเขาอย่ างที พระองค์ ได้ ทรงกระ- ญั ติ น ี และมอบให้ แก่ ปุ โรหิ ต
ทําแก่ สิ โหนและโอกกษั ตริ ย์ของ ลู กหลานของเลวี ผู้ ซึ งหามหี บ
คนอาโมไรต์ และแก่ แผ่ นดิ น พั น ธสั ญ ญาของพระเยโฮวาห์
ของเขา ผู้ ทีพระองค์ทรงทําลาย และแก่ พวกผู้ ใหญ่ ท ั งปวงของ
แล้ ว
คนอิสราเอล
5แล้ วพระเยโฮวาห์ จะทรงมอบ 10 และโมเสสบัญชาเขาว่ า "เมื อ
เขาไว้ ต่ อหน้ าท่ าน และท่ านทั ง ครบทุ กๆเจ็ดปี ตามเวลากํา หลายจะกระทํา แก่ เขาตามบั ญ- หนดปี ปลดปล่ อย ณ เทศกาล
ญั ติ ท ั งสิ นซึ งข้ าพเจ้ าได้ บั ญชา อยู่ เพิง
ท่านไว้ แล้ ว
11 เมื อคนอิ สราเอลทั งหลายมา
6 จงเข้ มแข็ ง และกล้ าหาญเถิ ด ประชุ มพร้ อมกั นต่ อพระพั กตร์
อย่ ากลั วหรื ออย่ าครั นคร้ ามเขา พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน ณ
เลย เพราะว่ าผู้ ที ไปกั บท่ านคื อ สถานที ซึ งพระองค์ จะทรงเลื อก
พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น ไว้ น ั น ท่านทั งหลายจงอ่ านพระ
พระองค์ จะไม่ ทรงปล่ อยท่ านให้ ราชบั ญญั ติ น ี ให้ คนอิ สราเอลทั ง
ล้ มเหลวหรือทอดทิงท่านเสีย"
ปวงฟั ง
7 แล้ วโมเสสเรี ยกโยชู วาเข้ ามา 12 จงเรี ยกประชาชนให้ มาประและกล่ าวแก่ ท่ านท่ ามกลางสาย ชุ มกัน ทังชาย หญิงและเด็ก ทัง
ตาของบรรดาคนอิ ส ราเอลว่ า คนต่ างด้ าวภายในประตู เ มื อ ง
"จงเข้ มแข็ ง และกล้ าหาญเถิ ด ของท่ าน เพื อให้ เขาได้ ยินและ
เพราะท่ านจะต้ องไปกั บชนชาติ เรี ยนรู้ ที จะยําเกรงพระเยโฮวาห์
นี เข้ าไปในแผ่ นดิ นซึ งพระเยโฮ- พระเจ้ าของท่ าน และให้ ระวังที
วาห์ ทรงปฏิ ญาณแก่ บรรพบุ รุ ษ จะกระทําตามถ้ อยคําทั งสิ นของ
ว่ าจะประทานแก่ เขา ท่ านจง พระราชบัญญัติน ี
กระทํา ให้ เขาได้ แผ่ นดิ น นั นมา 13 และเพื อลู ก หลานทั งหลาย
เป็ นมรดก
ของเขา ผู้ ยั งไม่ ทราบจะได้ ยิ น
8ผู้ ที ไปข้ างหน้ าคื อ พระเยโฮ- และเรี ยนรู้ ที จะยํา เกรงพระเยวาห์ พระองค์ ทรงสถิ ตอยู่ ด้ วย โฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน ตราบ
พระองค์ จะไม่ ทรงปล่ อยท่ านให้ เท่ า เวลาซึ งท่ านอยู่ ในแผ่ น ดิ น
ล้ มเหลว หรื อทอดทิ งท่ านเสี ย ซึ งท่ า นกํา ลั ง จะยกข้ ามแม่ นํา
อย่ ากลัวและอย่ าขยาดเลย"
จอร์แดนไปยึดครองนั น"
(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% นชี วิต
ท่ามกลางเราไม่ ใช่ หรือ'
18 ในวั นนั นเราจะซ่ อนหน้ าของ
โยชู วาได้รบั พระบัญชา
เราเสี ยจากเขาเป็ นแน่ ด้ วยเหตุ
บทเพลงของโมเสส
14 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ ความชั วทั งหลายซึ งเขาได้ กระโมเสสว่ า "ดูเถิด วันซึ งเจ้ าต้ อง ทํา เพราะเขาได้ หั นไปหาพระ
ตายก็ใกล้ เข้ ามาแล้ ว จงเรี ยก อื น
โยชู วามา และเจ้ าทั งสองจงมา 19 เพราะฉะนั นบั ดนี เจ้ าทั งสอง
เฝ้ าเราในพลั บพลาแห่ ง ชุ ม นุ ม จงเขียนบทเพลงนี และสอนคน
เพื อเราจะได้ กาํ ชั บเขา" โมเสส อิสราเอลให้ ร้องจนติดปาก เพื อ
และโยชู วาก็ เ ข้ าไปและเข้ าเฝ้ า บทเพลงนี จะเป็ นพยานของเรา
พระองค์ในพลับพลาแห่ งชุ มนุ ม ปรักปรําคนอิสราเอล
15 และพระเยโฮวาห์ ท รงปรา- 20 เพราะว่ าเมื อเราจะได้ นาํ เขา
กฏในเสาเมฆในพลั บพลาแห่ ง เข้ ามาในแผ่ นดิ นซึ งมี นาํ นมและ
ชุ มนุ ม และเสาเมฆนั นอยู่ ที นํา ผึ งไหลบริ บูรณ์ ซึ งเราได้
ปฏิ ญาณแก่ บรรพบุ รุ ษของเขา
ประตูพลับพลาแห่ งชุ มนุ ม
16 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ และเขาได้ รั บประทานอิ มหนํา
โมเสสว่ า "ดูเถิด ตัวเจ้ าจวนจะ และอ้ วนพี เขาจะหั นไปปรนต้ องหลั บอยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของ นิบัติพระอื น และหมิ นประมาท
เจ้ าแล้ ว และชนชาติ น ี จะลุ กขึ น เรา และผิดพันธสัญญาของเรา
และเล่ นชู้ กั บ พระของคนต่ าง 21 และต่ อมา เมื อสิ งร้ ายและ
ด้ าวแห่ งแผ่ นดินนี ในทีทีเขาไป ความลํา บากหลายอย่ างมาถึ ง
อยู่ ท่ามกลางนั น เขาทังหลายจะ เขาแล้ ว เพลงบทนี จะเผชิ ญหน้ า
ทอดทิ งเราเสี ยและหั กพั น ธ- เป็ นพยาน เพราะว่ าเพลงนี จะ
อยู่ ทีปากเชื อสายของเขาไม่ มี วัน
สัญญาซึ งเราได้ กระทําไว้ กับเขา
17 แล้ วในวั น นั นเราจะกริ วต่ อ ลืม เพราะแม้ แต่ เวลานี เองเรารู้
เขา และเราจะทอดทิ งเขาเสี ย ถึ ง ความมุ่ งหมายที เขากํา ลั งจะ
และซ่ อนหน้ าของเราเสียจากเขา ก่ อขึ นมาแล้ ว ก่ อนที เราจะนํา
เขาทั งหลายจะถู กกลื น และสิ ง เขาเข้ าไปในแผ่ นดิ นซึ งเราปฏิร้ ายกั บความลําบากเป็ นอั นมาก ญาณไว้ น ั น"
จะมาถึ งเขา ในวั นนั นเขาจึ งจะ 22 โมเสสจึ งได้ เขี ยนบทเพลงนี
กล่ าวว่ า `สิ งร้ ายเหล่ านี ตกแก่ ในวั นเดี ยวกั นนั น และสอนให้
เรา เพราะพระเจ้ าไม่ ทรงสถิ ต แก่ ประชาชนอิสราเอล
(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 พระองค์ ตรั สสั งโยชู วาบุ ตร 29 เพราะข้ าพเจ้ าทราบว่ าเมื อ
ชายนู นว่ า "จงเข้ มแข็งและกล้ า ข้ าพเจ้ าตายแล้ ว ท่ านจะประหาญเถิ ด เพราะเจ้ าจะนํา คน พฤติ ตั วเสื อมทรามอย่ างที สุ ด
อิสราเอลเข้ าไปในแผ่ นดิ นซึ งเรา และหั นเหไปจากทางซึ งข้ าพเจ้ า
ปฏิ ญาณว่ าจะให้ แก่ เขา เราจะ ได้ บัญชาท่านไว้ ความชั วร้ ายจะ
อยู่ กับเจ้ า"
ตกแก่ ท่านในวันข้ างหน้ า เพราะ
โมเสสเขี ยนหนังสือจบแล้ว
ว่ า ท่ านจะกระทํา สิ งที ชั วร้ ายใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
อิ สราเอลจะประพฤติ
ซึ งเป็ นการยั วยุ ให้ พระองค์ ทรง
หลงผิดไป
24 ต่ อมา เมื อโมเสสเขียนถ้ อย กริ วโกรธด้ วยการที มื อท่ าน
คํา ของพระราชบั ญญั ติ น ี ลงใน กระทํา"
30 โมเสสก็ ไ ด้ กล่ า วถ้ อยคํา ใน
หนังสือจนจบแล้ ว
25 โมเสสก็บั ญชาคนเลวี ผ้ ู หาม บทเพลงต่ อไปนี ให้ เข้ าหู ประชุ ม
หี บพั นธสั ญญาแห่ ง พระเยโฮ- ชนอิสราเอลทังหมดจนจบ
บทเพลงของโมเสส
วาห์ ว่า
"โอ ฟ้ าสวรรค์ จงเงี ยหู
26 "จงรั บหนั งสื อพระราชบั ญฟั ง ข้ าพเจ้ าจะพูด โอ
ญั ติ น ี วางไว้ ข้ า งหี บพั น ธสั ญญา
แห่ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ พิภพโลก ขอจงสดับถ้ อยคําจาก
ท่าน ให้ อยู่ ที นั นเพื อเป็ นพยาน ปากของข้ าพเจ้ า
2ขอให้ คําสอนของข้ าพเจ้ าหยด
ปรักปรําท่าน
27 เพราะข้ าพเจ้ ารู้ ว่ า ท่ านทั ง ลงอย่ างเม็ดฝน และคําปราศรัย
หลายเป็ นคนมั กกบฏและคอ ของข้ าพเจ้ ากลั นตั วลงอย่ างนํา
แข็ง ดูเถิด เมื อข้ าพเจ้ ายังมีชีวิต ค้ าง อย่ างฝนตกปรอยๆอยู่
อยู่ กั บท่ านวั นนี ท่ านก็ยั งกบฏ เหนื อหญ้ าอ่ อน อย่ างห่ าฝนตก
ต่ อพระเยโฮวาห์ เมื อข้ าพเจ้ า ลงเหนือผักสด
3เพราะข้ าพเจ้ าจะประกาศพระ
ตายแล้ วจะร้ ายกว่ านี สักเท่าใด
28 ท่ า นจงเรี ยกประชุ มพวกผู้ นามของพระเยโฮวาห์ จงถวาย
ใหญ่ ของทุ กตระกู ล และเจ้ า ความยิ งใหญ่ แด่ พระเจ้ าของเรา
หน้ าที ทั งหมด เพื อข้ าพเจ้ าจะ 4พระองค์ ทรงเป็ นศิ ลา พระ
ได้ กล่ าวถ้ อยคําเหล่ านี ให้ เขาฟั ง ราชกิ จ ของพระองค์ ก ็ ส มบู ร ณ์
และอั ญเชิ ญสวรรค์ และโลกให้ พระมรรคาทั งหลายของพระ
องค์ ก ็ยุติ ธรรม พระเจ้ าที เที ยง
เป็ นพยานปรักปรําเขา

32

(MN) กดว MT:MN (ML) พบญ NI:IR (MT) อพย NM:R (MP) พบญ NU:IR
(MR) ปฐก JR:I; พบญ J:NU (I) พบญ J:ML; สดด VU:J (M) สดด TM:L; อสย VV:IU
(N) พบญ MP:VP (J) พบญ T:R; NM:IV, IP, NU
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ธรรมและปราศจากความชั วช้ า เปล่ าซึ งมีแต่ เสียงเห่ าหอน พระ
พระองค์ ทรงยุ ติ ธรรมและเที ยง องค์ ทรงนํา เขาไปทั ว และทรง
ตรง
สอนเขาอยู่ ทรงรั กษาเขาไว้ ดั ง
5 เขาทั งหลายประพฤติ ชั วช้ า แก้ วพระเนตรของพระองค์
แล้ ว ตํา หนิ ของเขาทั งหลายหา 11 เหมื อ นนกอิ น ทรี ที กวนรั ง
ใช่ เ ป็ นตํา หนิ ของบุ ต รของพระ ของมัน กระพือปี กอยู่ เหนือลูก
องค์ เขาเป็ นยุ ควิ ปลาสและคด โต กางปี กออกรองรั บลู กไว้ ให้
โกง
เกาะอยู่ บนปี ก
6โอ ชนชาติ โฉดเขลาและเบา 12 พระเยโฮวาห์ องค์เดียวก็ทรง
ความเอ๋ ย ท่ านจะตอบสนอง นําเขามา ไม่ มี พระต่ างด้ าวองค์
พระเยโฮวาห์ อย่ างนี ละหรื อ ใดอยู่ กับเขา
พระองค์มิใช่ พระบิ ดา ผู้ ทรงไถ่ 13 พระองค์ ท รงโปรดเขาให้ ขี
ท่ านไว้ ดอกหรื อ ผู้ ทรงสรรค์ ไปบนโลกส่ วนสู ง ให้ เขากิ นพื ช
ท่าน และตั งท่านไว้ แล้ ว
ผลทีได้ จากนา พระองค์ ทรงให้
7จงระลึ กถึ งโบราณกาล จง เขาดูดนํา ผึ งจากศิลา และให้ ดื ม
พิ จ ารณาถึ ง จํา นวนปี ที ผ่ า นมา นํา มันจากหิ นแข็งกล้ า
หลายชั วอายุคนแล้ วนั น จงถาม 14 ให้ ได้ นมเปรี ยวจากวั ว และ
บิ ดาของท่าน แล้ วเขาจะสําแดง ให้ ได้ นาํ นมจากแพะแกะ ได้ ไข
ให้ ท่านทราบ จงถามพวกผู้ ใหญ่ มั นจากลู กแกะ และแกะผู้ พันธุ์
ของท่าน แล้ วเขาจะบอกท่าน
บาชาน และฝูงแพะ กับข้ าวสาลี
8เมื อผู้ สู งสุ ดประทานมรดกแก่ อย่ างดี ที สุ ด และท่ านได้ ดื ม
บรรดาประชาชาติ เมื อพระองค์ เลือดขององุ่ น คือนํา องุ่ น
ทรงแยกลู กหลานของอาดั ม 15 แต่ เ ยชู รู นอ้ วนพี ข ึ นแล้ วก็มี
พระองค์ ทรงกั นเขตของชนชาติ พยศ พอเจ้ าอ้ วนใหญ่ เนื อหนา
ทั งหลายตามจํา นวนคนอิ สรา- นุ่ มนิ ม เขาทอดทิ งพระเจ้ าผู้
เอล
สร้ างเขามา แล้ วดูหมิ นศิลาแห่ ง
9 เพราะว่ า ส่ วนของพระเยโฮ- ความรอดของเขา
วาห์ คื อประชาชนของพระองค์ 16 เขายั วยุ ให้ พระองค์ ทรงอิ จยาโคบเป็ นส่ วนมรดกของพระ ฉาด้ วยพระต่ างด้ าว ด้ วยสิ งทีน่ า
องค์เอง
สะอิ ดสะเอี ยนทั งหลายเขาก็ยั วยุ
10 พระองค์ ทรงพบเขาในแผ่ น ให้ พระองค์ทรงกริ ว
ดิ นทุ รกั นดาร
ในที เปลี ยว 17 เขาบู ชาพวกปี ศาจแทนพระ
(V) พบญ J:MV; NI:MR (L) อพย J:MM; พบญ I:NI (T) อพย IM:ML (P) ปฐก II:P
(R) อพย IR:V (IU) สดด IT:P (II) อสย NI:V (IN) อสย VP:IJ (IJ) ปฐก JR:II
(IV) พบญ NI:MU (IL) I คร IU:MM (IT) วว R:MU
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เจ้ า บู ชาพระซึ งเขาไม่ ร้ ู จั กมา หิ ว
ความร้ อนอั นแรงกล้ า
ก่ อน บู ชาพระใหม่ ๆซึ งเกิ ดมา และการทํา ลายอั นขมขื นจะเผา
เร็วๆนี ซึ งบรรพบุ รุ ษของท่ าน ผลาญเขาเสี ย เราจะส่ งฟั นสั ตว์
ไม่ เกรงกลัว
ร้ ายให้ มาขบกั บพิ ษของสั ตว์
18 ท่ า นมิ ไ ด้ ใส่ ใ จในศิ ล าที ให้ เลื อยคลานในผงคลี
กําเนิดท่านมา ท่านหลงลืมพระ 25 ภายนอกจะมี ด าบและภาย
เจ้ าซึ งทรงปั นท่าน
ในจะมี ค วามกลั วมาทํา ลายทั ง
19 พระเยโฮวาห์ ทอดพระเนตร ชายหนุ่ มและหญิงพรหมจารี ทัง
และทรงชั งเขา เพราะเหตุ บุตร เด็ ก ที ยั งดู ดนมและคนที ผม
ชายหญิ งของพระองค์ ได้ ยั วพระ หงอก
องค์
26 เราพู ดแล้ วว่ า "เราจะให้ เขา
20 และพระองค์ ตรั สว่ า `เราจะ กระจั ด กระจายไปถึ ง มุ ม ต่ า งๆ
ซ่ อนหน้ าของเราเสียจากเขา เรา เราจะให้ ชื อของเขาสู ญไปจาก
จะคอยดู ว่ าปลายทางของเขาจะ ความทรงจําของมนุ ษย์"
เป็ นอย่ างไร เพราะเขาเป็ นยุคที 27 ถ้ าหากว่ าเราไม่ กลั ว ความ
ดื อรั น เป็ นลู กเต้ าที ไม่ มี ความ กริ วโกรธของศั ตรู เกรงว่ าศั ตรู
เชื อ
จะประพฤติ ผิ ดไป กลั วว่ าศั ตรู
21 เขาทํา ให้ เราอิ จฉาด้ วยสิ งที ทังหลายจะพูดว่ า "กําลังมือของ
ไม่ ใช่ พระเจ้ า เขาได้ ยัวโทสะเรา เราจะมี ชั ย พระเยโฮวาห์ หาได้
ด้ วยความไร้ ประโยชน์ ของเขา ทรงกระทํากิจการทังปวงนี ไม่ "
ดั ง นั นเราจึ ง ทํา ให้ เขาอิ จ ฉาผู้ ที 28 เพราะว่ าเขาทั งหลายเป็ น
ไม่ ใช่ ชนชาติ และจะยั วโทสะเขา ประชาชาติ ที ไม่ ยอมฟั งคําปรึ กด้ วยประชาชาติทีเขลาชาติหนึ ง
ษา ในพวกเขาไม่ มีความเข้ าใจ
22 เพราะมี ไ ฟก่ อ ขึ นด้ วยเหตุ 29 โอ ถ้ าเขาฉลาดแล้ วเขาจะเข้ า
ความกริ วของเรานั น ไฟก็ไหม้ ใจเรื องนี และทราบเรื องสุ ดท้ าย
ลุ กลามไปจนถึ งก้ นลึ กของนรก ปลายมือ
เผาแผ่ นดิ น โลกและพื ชผลใน 30 คนเดี ยวจะไล่ พันคนอย่ างไร
นั น และก่ อเพลิงติดรากภูเขา
ได้ สองคนจะทําให้ หมื นคนหนี
23 เราจะสุ มสิ งร้ ายไว้ บนเขาทั ง ได้ อย่ างไร นอกจากศิลาของเขา
หลาย และปล่ อยลู กธนู ของเรา ได้ ขายเขาเสี ยแล้ ว และพระเยมายิงเขา
โฮวาห์ ได้ ทรงทอดทิงเขาเสีย
24 เขาจะซูบผอมไปเพราะความ 31 เพราะศิลาของเขาไม่ เหมื อน
(IP) อสย IT:IU; ยรม M:NM (IR) วนฉ M:IJ (MU) มธ IT:IT (MI) สดด NI:L
(MM) กดว IL:NN (MN) พบญ MR:MI (MJ) ลนต ML:MM (ML) อสค MU:MN
(MT) อสย IU:IM-IV (MR) พบญ NI:MR (NU) พบญ NM:J (NI) I ซมอ J:T-P
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ศิลาของเรา แม้ ศัตรูของเราก็ตัด ขึ นช่ วย ให้ พระเหล่ านั นเป็ นผู้
สินอย่ างนั น
ป้ องกันเจ้ าซิ
32 เพราะว่ าเถาองุ่ นของเขามา 39 จงดู เถิ ด ตั วเรา คื อเรานี
จากเถาเมื องโสโดม มาจากไร่ แหละเป็ นผู้ นั น นอกจากเรา
เมื องโกโมราห์ ผลองุ่ นของเขา ไม่ มีพระเจ้ าอื นใด เราฆ่ าให้ ตาย
เป็ นดีหมี และองุ่ นที เป็ นพวงๆ และเราก็ให้ มี ชีวิตอยู่ เราทําให้
ก็ขมขื น
บาดเจ็บ และเราก็รั กษาให้ หาย
33 นํา องุ่ นของเขาเป็ นพิ ษของ ไม่ มีผ้ ู ใดจะช่ วยให้ พ้นมือเราได้
มังกร เป็ นพิษอํามหิ ตของงูเห่ า
40 เพราะเราชู มื อขึ นถึ งสวรรค์
34 เรื องนี มิ ไ ด้ สะสมไว้ กั บเรา และปฏิญาณว่ า ดังทีเราดํารงอยู่
ดอกหรือ ประทับตราไว้ ในคลัง เป็ นนิตย์
ของเรา
41 ถ้ าเราลั บดาบอั นวาววั บของ
35 การแก้ แค้ นและการตอบ เรา
และมื อของเรายึ ดการ
สนองเป็ นของเรา เท้ าของเขา พิ พากษาไว้ เราจะแก้ แค้ นศั ตรู
จะลื นไถลไปตามกํา หนดเวลา ของเรา และตอบแทนผู้ ทีเกลียด
เพราะว่ าวั นแห่ งหายนะของเขา เรา
อยู่ ใกล้ แค่ เอื อมแล้ ว และสิ ง 42 เราจะให้ ลู ก ธนู ของเราเมา
ต่ างๆที จะเกิ ดขึ นกั บเขาก็จะมา โลหิ ต และดาบของเราจะกิ น
โดยพลัน
เนื อหนั ง ด้ วยโลหิ ตของผู้ ที
36 เพราะพระเยโฮวาห์ จ ะทรง ถู กฆ่ าและของเชลย ตั งแต่ เริ ม
พิ พากษาประชาชนของพระองค์ แก้ แค้ นต่ อศัตรู"'
และทรงเมตตาปรานี ต่ อผู้ รั บใช้ 43 โอ ประชาชาติ ท ั งหลาย จง
ของพระองค์ เมื อทอดพระเนตร ชื นชมยิ นดี กั บประชาชนของ
กําลั งของเขาสิ นลง ไม่ มี ใครยั ง พระองค์ เพราะพระองค์ จะแก้
อยู่ หรือเหลืออยู่
แค้ นโลหิ ตแห่ งพวกผู้ รั บใช้ ของ
37 แล้ วพระองค์จะตรัสว่ า "พระ พระองค์แล้ ว และจะทรงทําการ
ของเขาอยู่ ที ไหน ศิ ลาที เขาพึ ง แก้ แค้ นศั ตรู ของพระองค์ และ
พานั นอยู่ ทีไหนเล่ า
จะทรงเมตตาปรานี ท ั งแผ่ นดิ น
38 คื อผู้ ที รั บประทานไขมั นของ และประชาชนของพระองค์"
เครื องสั ตวบู ชาของเขา และดื ม 44 โมเสสได้ มาเล่ า บรรดาถ้ อย
นํา องุ่ นที เป็ นเครื องดื มบูชาของ คํา ของเพลงบทนี ให้ ประชาชน
เขา ให้ บรรดาพระเหล่ านั นลุ ก ฟั ง ทั งตั วท่ านพร้ อมกั บโยชู วา
(NM) อสย I:IU (NN) สดด VP:J (NJ) ยรม M:MM (NV) สดด RJ:I; รม IM:IR
(NL) M พกษ IJ:ML; สดด IUL:JV (NT) วนฉ IU:IJ (NR) พบญ NM:IM; I ซมอ M:L
(JI) อสย I:MJ; LL:IL; ยรม VU:MP-NM (JN) M พกษ R:T; สดด LV:N; TR:R; PV:I
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บุตรชายนู น
โฮร์ และถู กรวบไปอยู่ กั บประโมเสสจะสิ% นชี วิต
ชาชนของเขา
51 เพราะเจ้ าทั งสองได้ ละเมิ ด
บนยอดเขาเนโบ
45 และเมื อโมเสสเล่ าคําเหล่ านี ต่ อเราท่ ามกลางคนอิ สราเอลที
ทั งหมดแก่ บรรดาคนอิ ส ราเอล นํา เมรี บ าห์ แห่ งคาเดชในถิ น
ทุ รกั นดารศิ น เพราะเจ้ ามิ ได้
จบแล้ ว
46 ท่ านก็กล่ าวแก่ เขาว่ า "จงใส่ เคารพเราว่ าบริ สุ ทธิY ในหมู่ คน
ใจในถ้ อยคําทั งหลายซึ งข้ าพเจ้ า อิสราเอล
กล่ าวแก่ ท่ านในวั นนี เพื อท่ าน 52 เพราะเจ้ าจะได้ เห็ นแผ่ นดิ น
จะได้ บัญชาแก่ ลูกหลานของท่าน ซึ งอยู่ ต่ อหน้ าเจ้ า แต่ เจ้ าไม่ ได้
เพื อเขาจะได้ ระวั ง ที จะกระทํา เข้ าไปในแผ่ นดินซึ งเราให้ แก่ คน
ตามถ้ อยคําแห่ งพระราชบั ญญั ติ อิสราเอล"
พระพรสําหรับตระกู ลต่ างๆ
นี ท ังสิ น
ต่ อ ไปนี เป็ นพรซึ งโม47 เรื องนี ไม่ ใ ช่ เ รื องเล็ ก น้ อย
เสสบุ รุ ษของพระเจ้ าได้
สํา หรั บท่ านทั งหลาย แต่ เป็ น
เรื องชี วิตของท่านทังหลาย และ อวยพรแก่ ค นอิ ส ราเอลก่ อ นที
เรื องนี จะกระทําให้ ท่านทั งหลาย ท่านสิ นชี วิต
มี ชี วิ ตยื นนานในแผ่ นดิ น ซึ ง 2ท่ านกล่ าวว่ า "พระเยโฮวาห์
เสด็จจากซี นาย และทรงรุ่ งแจ้ ง
ท่ านทั งหลายกํา ลั งจะข้ ามแม่ นาํ
จากเสอีร์มายังเขาทังหลาย พระ
จอร์แดนไปยึดครองนั น"
48 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ องค์ ทรงฉายรั งสี จากภู เขาปาราน พระองค์เสด็จพร้ อมกับวิโมเสสในวันนั นเองว่ า
49 "จงขึ นไปบนภู เ ขาอาบาริ ม สุ ทธิ ชนนั บหมื นๆ ที พระหั ตถ์
ถึ งยอดเขาเนโบ ซึ งอยู่ ในแผ่ น เบื องขวามี ไฟเป็ นพระราชบั ญดิ นโมอั บ ตรงข้ ามเมื องเยรี โค ญัติแก่ เขา
และดู แผ่ นดิ นคานาอั น ซึ งเรา 3แท้ จริ ง พระองค์ ทรงรั กประให้ แก่ ประชาชนอิ ส ราเอลเป็ น ชาชนของพระองค์ บรรดาวิสุทธิ ช นของพระองค์ ก ็ อ ยู่ ในพระ
กรรมสิทธิY
50 และสิ นชี วิ ตเสี ยบนภู เ ขาซึ ง หั ตถ์ ของพระองค์ และเขาทั ง
เจ้ าขึ นไปนั น และถู กรวบไปอยู่ หลายกราบลงที พระบาทของ
กับญาติพีน้ องของเจ้ า ดังอาโรน พระองค์ รั บพระดํา รั ส ของพระ
พี ชายของเจ้ าได้ ส ิ นชี วิ ตที ภู เขา องค์

33

(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
(VM) กดว MT:IM; พบญ NJ:I-V (I) ปฐก JR:MP (M) อพย IR:IP (N) I ซมอ M:R
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4 โมเสสบั ญชาพระราชบั ญญั ติ เครื องหอมต่ อ พระพั กตร์ พระ
ไว้ แก่ เรา เป็ นกรรมสิ ทธิY ของ องค์ และถวายเครื องเผาบูชาทัง
ชุ มนุ มชนยาโคบ
สิ นบนแท่นบูชาของพระองค์
5 พระองค์ ท รงเป็ นกษั ต ริ ย์ ใ น 11 ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอพระ
เยชู รู น เมื อหั วหน้ าชนชาติ ชุ ม องค์ ท รงอํา นวยพระพรแก่ ข้ าว
นุ มกับคนอิสราเอลทุ กตระกู ล
ของของเขา และโปรดการงานที
6ขอให้ รู เบนดํารงชี วิตอยู่ อย่ า มื อเขาทํา ขอทรงตี ทาํ ลายบั น
ให้ ตาย อย่ าให้ ผู้ คนของเขามี เอวแห่ งศั ตรู ของเขา คื อผู้ ที
น้ อย"
เกลี ยดชั งเขา อย่ าให้ ลุ กขึ นอี ก
7ท่ านกล่ าวถึ งพรสํา หรั บยู ดาห์ ได้ "
ดังนี ว่า "ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ 12 ท่ านกล่ าวเรื องเบนยามิ นว่ า
ทรงสดับเสียงของยูดาห์ ขอทรง "คนที พระเยโฮวาห์ ทรงรั ก จะ
นําเขาเข้ ากับชนชาติของเขา มือ อาศั ยอยู่ กั บพระองค์ อย่ าง
ของเขาได้ ต่อสู้ เพื อตนเอง และ ปลอดภั ย พระเยโฮวาห์ จะทรง
พระองค์ ทรงช่ วยเขาให้ พ้ นจาก ปกเขาไว้ วั นยั งคํา และจะทรง
ปรปั กษ์ของเขา"
ประทับอยู่ ระหว่ างบ่ าของเขา"
8ท่ านกล่ าวถึ งเลวี ว่ า "ขอให้ 13 และท่ า นกล่ า วถึ ง โยเซฟว่ า
ทู มมิ มและอู ริ มของพระองค์ อยู่ "ขอให้ แผ่ นดินของเขาได้ รับพระ
กั บผู้ บริ สุ ทธิY ของพระองค์ ผู้ พรจากพระเยโฮวาห์ ให้ ได้ รั บ
ที พระองค์ ทรงทดลองแล้ ว ของประเสริ ฐที สุดจากฟ้ าสวรรค์
ที ตําบลมั สสาห์ ผู้ ทีพระองค์ ได้ ทั งนํา ค้ างและจากบาดาลซึ ง
ต่ อสู้ แล้ วทีนํา เมรีบาห์
หมอบอยู่ ข้างล่ าง
9ผู้ กล่ าวถึ ง บิ ด ามารดาของเขา 14 ให้ ได้ รั บผลประเสริ ฐที สุ ด
ว่ า `ข้ าพเจ้ ามิได้ เห็นเขา' เขาไม่ ของดวงอาทิตย์ และพื ชผลประจําพี น้ องของเขา และไม่ ร้ ู จักลูก เสริฐทีสุดทีดวงจันทร์ให้ บังเกิด
ของตนเอง เพราะว่ าเขาปฏิบัติ 15 พร้ อ มกั บผลอย่ างงามที สุ ด
ตามพระวจนะของพระองค์ และ จากภู เขาดึ กดํา บรรพ์ และผล
รักษาพันธสัญญาของพระองค์
ประเสริ ฐที สุ ดจากเนิ นเขาที อยู่
10 เขาทั งหลายจะสอนคํา ตั ด ตลอดกาล
สิ นของพระองค์แก่ ยาโคบ และ 16 และผลประเสริ ฐที สุ ด ของ
สอนพระราชบั ญ ญั ติ ของพระ พิ ภพและสิ งที อยู่ ในนั น และ
องค์ แก่ อิ สราเอล เขาจะวาง พระกรุ ณาคุ ณของพระองค์ ซึ ง
(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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ประทับทีพุ่ มไม้ ขอให้ พรเหล่ านี เยโฮวาห์ และตามคําตั ดสิ นซึ งมี
ลงมาเหนื อศี รษะของโยเซฟและ ต่ ออิสราเอล"
เหนื อกระหม่ อมของผู้ ที ถู กแยก 22 และท่ านกล่ าวถึ งดานว่ า
จากพี น้ องของตน
"ดานเป็ นลู กสิ งโตที กระโดดมา
17 สง่ าราศีของเขาเหมือนลูกวั ว จากเมืองบาชาน"
หั วปี ของเขา เขาของเขาเหมือน 23 และท่ านกล่ าวถึ งนั ฟทาลี ว่ า
เขาม้ ายู นิ คอน และด้ วยเขานั น "โอ นัฟทาลี ผู้ อิ มด้ วยพระคุณ
เขาจะดั น ชนชาติ ท ั งหลายออก และหนํา ด้ วยพระพรของพระ
ไปจนสุดปลายพิภพ คนเอฟรา- เยโฮวาห์ จงยึ ดครองทางตะวั น
อิมนับหมื นเป็ นเช่ นนี คนมนัส- ตกและทางใต้ "
เสห์ นับพันก็เหมือนกัน"
24 และท่ านกล่ าวถึ งอาเชอร์ ว่ า
18 ท่านกล่ าวถึงเศบูลุนว่ า "เศ- "ขอให้ อาเชอร์ ได้ รั บพระพรคื อ
บู ลุ นเอ๋ ย จงปี ติ ร่ าเริ งเมื อท่ าน ให้ มี บุตรมากมาย ให้ เขาเป็ นที
ออกไป และอิ สสาคาร์ เอ๋ ย จง โปรดปรานของพี น้ องของเขา
ปี ติร่าเริงในเต็นท์ของตน
และให้ เขาจุ่ มเท้ าเขาลงในนํา มัน
19 เขาจะเรี ยกชนชาติ ท ั งหลาย 25 รองเท้ าของท่านจะเป็ นเหล็ก
มาทีภูเขา และถวายเครื องสัตว- และทองสัมฤทธิY วันคืนของท่าน
บู ชาแห่ งความชอบธรรมที นั น เป็ นอย่ างไร ขอให้ กํา ลั งของ
เพราะเขาจะดู ด ความอุ ด มจาก ท่านเป็ นอย่ างนั น
ทะเลและได้ ขุ มทรั พย์ ที ซ่ อนอยู่ 26 ไม่ มี ผ้ ู ใดเหมือนพระเจ้ าของ
ในทราย"
เยชู รูน พระองค์เสด็จมาทางฟ้ า
20 ท่ านกล่ าวถึ งกาดว่ า "สาธุ สวรรค์ เพื อช่ วยท่ าน เสด็จมา
การแด่ พระองค์ ผ้ ู ทรงขยายกาด เปี ยมด้ วยความโอ่ อ่ าตระการ
กาดหมอบอยู่ เหมื อนกั บสิ งโต ของพระองค์ตามท้ องฟ้ า
เขาทึ งแขนและกระหม่ อมบน 27 พระเจ้ าผู้ ดํารงเป็ นนิ ตย์ เป็ น
ศีรษะ
ที ลี ภั ยของท่ าน และพระกร
21 เขาเลื อกแผ่ นดิ นส่ วนดี ที สุ ด นิรันดร์รับรองท่านอยู่ พระองค์
เป็ นของตน เพราะส่ วนของผู้ จะทรงผลั ก ศั ต รู ใ ห้ ออกไปพ้ น
ทรงตั งพระราชบั ญญั ติ ได้ มี เก็บ หน้ าท่าน และจะตรัสว่ า `ทําลาย
ไว้ ที นั นแล้ ว และเขามาถึ งหั ว เสียเถอะ'
หน้ าของชนชาติน ี เขาได้ กระทํา 28 ดังนั นแหละ อิ สราเอลจึ งจะ
ตามความเที ยงธรรมของพระ อยู่ อย่ างปลอดภั ยแต่ ฝ่ ายเดี ยว
(IT) ปฐก JP:IR; กดว MN:MM (IP) ปฐก JR:IN (IR) อพย IV:IT (MU) I พศด IM:P
(MI) กดว NM:IL-IT; ยชว J:IM (MM) ปฐก JR:IL-IT; ยชว IR:JT (MN) ปฐก JR:MI
(MJ) ปฐก JR:MU (MV) พบญ P:R (ML) อพย IV:II (MT) พบญ R:N (MP) ปฐก MT:MP
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นํา พุ แห่ งยาโคบจะอยู่ ในแผ่ น ต่ อยาโคบว่ า `เราจะให้ แก่ เชื อ
ดินทีมีข้าวและนํา องุ่ น เออ ท้ อง สายของเจ้ า' เราให้ เจ้ าเห็นกั บ
ฟ้ าของพระองค์ จะโปรยนํา ค้ าง ตา แต่ เจ้ าจะไม่ ได้ เข้ าไปใน
ลงมา
แผ่ นดินนั น"
29 โอ อิสราเอล ท่านทังหลาย 5 เหตุ ฉะนั นโมเสสผู้ รั บใช้ ของ
เป็ นสุ ขแท้ ๆ ใครเหมื อนท่ าน พระเยโฮวาห์ จึ งสิ นชี วิตที นั นใน
บ้ าง โอ ชนชาติ ที รอดมาด้ วย แผ่ นดิ นโมอั บ ตามพระดํา รั ส
พระเยโฮวาห์ ทรงช่ วย เป็ นโล่ ของพระเยโฮวาห์
ช่ วยท่ าน เป็ นดาบแห่ งความ 6และพระองค์ ทรงฝั งท่ านไว้ ใน
ยอดเยี ยมของท่ าน ท่ านจะพบ หุ บเขาในแผ่ นดิ นโมอั บ ตรง
ว่ า พวกศั ตรู เป็ นผู้ มุ สาทั งสิ น ข้ ามเบธเปโอร์ จนถึงทุ กวันนี หา
ท่ านจะเหยี ยบยําไปบนปู ช นี ย- มีผ้ ู ใดรู้ จักทีฝังศพของท่านไม่
สถานสูงของเขา"
7 เมื อโมเสสสิ นชี วิ ต นั นท่ า นมี
โมเสสได้เห็ นแผ่ นดินคานาอัน อายุหนึ งร้ อยยี สิบปี นัยน์ตาของ
ท่ านมิ ได้ มั วไป หรื อกํา ลั งของ
แล้วสิ% นชี วิตบนภู เขาเนโบ
และโมเสสก็ ข ึ นไปจาก ท่านก็ไม่ ถอย
ที ราบโมอั บถึ งภู เขา 8 และคนอิ สราเอลร้ องไห้ ถึ ง
เนโบ ถึ งยอดเขาปิ สกาห์ ซึ ง โมเสสที ราบโมอั บสามสิ บวั น
อยู่ ตรงข้ ามเมืองเยรีโค และพระ แล้ ววันทีร้ องไห้ ไว้ ทุกข์ถึงโมเสส
เยโฮวาห์ ทรงสําแดงให้ ท่ านเห็น ก็ส ิ นลง
โยชู วา
แผ่ นดินนั นทังหมด คือกิเลอาด
ผู ป้ ระกอบด้วยพระวิญญาณ
จนถึงดาน
2ทั งนั ฟทาลี ทั วหมด เห็นแผ่ น
จะนําคนอิ สราเอลแทนโมเสส
ดินเอฟราอิม และมนัสเสห์ ทัว 9โยชู วาบุ ตรชายนู นมี จิ ต ใจอั น
แผ่ นดิ นยู ดาห์ ไกลไปถึ งทะเล ประกอบด้ วยสติ ปัญญา เพราะ
ทีอยู่ ไกลออกไป
โมเสสได้ เอามื อของท่ านวางบน
3ทั งทางใต้ และที ลุ่ มในหุ บเขา เขา ดังนั นประชาชนอิสราเอลจึง
แห่ งเมื องเยรี โค
เมื องต้ น เชื อฟั งเขา และได้ กระทํา ดั งที
อินทผลัม ไกลไปจนถึงโศอาร์
พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสสไว้
4และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บท่ าน 10 ตั งแต่ วั นนั นมาก็ ไม่ มี ผู้
ว่ า "นี คื อแผ่ นดิ นซึ งเราได้ ปฏิ- พยากรณ์คนใดเกิดขึ นในอิสราญาณต่ ออับราฮัม ต่ ออิสอัคและ เอลเสมอโมเสส ผู้ ซึ งพระเยโฮ-

34

(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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วาห์ ทรงรู้ จักหน้ าต่ อหน้ า
ข้ าราชบริ พารของฟาโรห์ และ
11 ไม่ มี ผ้ ู ใดเสมอเหมื อ นท่ า น ต่ อแผ่ นดินของท่านทังสิ น
ในเรื องหมายสํา คั ญและการ 12 และในเรื องอํา นาจยิ งใหญ่
มหั ศจรรย์ ซึ งพระเยโฮวาห์ ทรง และกิ จการอั นน่ า เกรงกลั วและ
ใช้ ท่ านให้ กระทํา ในแผ่ นดิ นอี - ใหญ่ โตทังสิ นซึ งโมเสสกระทําใน
ยิ ปต์ ต่ อฟาโรห์ และต่ อบรรดา สายตาของคนอิสราเอลทังปวง

(II) พบญ T:IR
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