
หนา 361พระราชบัญญัติ
โมเสสทบทวนเรื่อง

การเดินทางในถิ่นทุรกันดาร
กับคนอิสราเอล

1ขอความตอไปนี้เปนคําที่โม-
เสสกลาวแกคนอิสราเอลทั้ ง

ปวงที่ ในถิ่ นทุรกันดารฟากแม
น้ําจอรแดนขางนี้ คือในที่ ราบ
ข างหนาทะเลแดงระหวางปา-
รานและโทเฟล ลาบาน ฮาเซ-
โรท และดีซาหับ
2 (หนทางจากโฮเรบตามทาง
ภู เขาเสอี ร จนถึ งคาเดชบาร-
เนียนั้นเปนทางเดินสิบเอ็ดวัน)
3อยูมาในวันที่หนึ่ งเดือนที่ สิบ
เอ็ดปที่ สี่ สิบโมเสสไดกลาวแก
คนอิสราเอล ตามบรรดาพระ
ดํารัสที่ พระเยโฮวาหทรงประ-
ทานแกทาน เปนพระบัญญัติให
แกเขาทั้งหลาย
4หลั งจากที่ ท านได ฆ าสิ โหน
กษัตริยคนอาโมไรต ที่อยูเมือง
เฮชโบน และโอกกษัตริยเมือง
บาชาน ผูซึ่งอยูในอัชทาโรท ณ
ตําบลเอเดรอีนั้นแลว
5 โมเสสได เร่ิ มอธิบายพระราช
บัญญัติ นี้ ที่ ในแผ นดิ นโมอั บ
ฟากแมน้ําจอรแดนขางนี้วา
6"พระเยโฮวาหพระเจาของเรา
ไดตรัสสั่งเราทั้งหลายที่โฮเรบวา
`เจาทั้งหลายไดพักที่ภูเขานี้นาน
พอแลว

7 เจาทั้ งหลายจงหันไปเดินตาม
ทางที่ไปยังแดนเทือกเขาของคน
อาโมไรต และที่ใกลเคียงกันใน
ที่ราบ และในแดนเทือกเขา และ
ในหุบเขา ในทางใต และที่ฝ ง
ทะเล แผนดินของคนคานาอัน
และที่ เลบานอน จนถึงแมน้ํา
ใหญ คือแมน้ํายูเฟรติส
8ดูเถิด เราไดตั้งแผนดินนั้นไว
ตรงหนาเจาทั้ งหลาย เจาทั้ ง
หลายจงเขาไปยึดครองแผนดิน
ซึ่งพระเยโฮวาหทรงปฏิญาณกับ
บรรพบุรุษของเจา คืออับราฮัม
อิสอัค และยาโคบ วาจะใหแก
เขาทั้ งหลายและแกเชื้อสายของ
เขาที่มาภายหลังเขาดวย'
9ครั้ งนั้ น ขาพเจาไดบอกทาน
ทั้งหลายวา `ขาพเจาผูเดียวแบก
พวกทานทั้งหลายไมไหว
10 พระเยโฮวาห พระเจ าของ
ทานไดทรงใหทานทั้ งหลายทวี
มากข้ึน และดูเถิด ทุกวันนี้พวก
ท านทั้ งหลายมี จํานวนมากดุจ
ดวงดาวทั้งหลายในทองฟา
11 (ขอพระเยโฮวาห พระเจ า
แห งบรรพบุ รุ ษของท านทั้ ง
หลายทรงกระทํา ให ท านทั้ ง
หลายทวีข้ึนพันเทาและทรงอํา-
นวยพระพรแกทาน ดังที่พระ
องคไดทรงสัญญาไวแกทานทั้ ง
หลายแลวนั้น)

(1) พบญ 4:44-46 (2) กดว 13:26; 32:8 (3) กดว 33:38
(4) กดว 21:23-24 ยชว 13:12 (6) อพย 3:1, 12; 19:1-2 (8) ปฐก 12:7; 26:3
(9) อพย 18:18, 24 (10) ปฐก 15:5; 22:17 (11) ปฐก 15:5; 2 ซมอ 24:3
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หนา 362
12 ขาพเจาคนเดียวจะแบกทาน
ทั้ งหลายผู เป นภาระและเป น
ความยากลําบากและการทุ ม
เถียงของทานทั้ งหลายอยางไร
ได
13 จงเลือกคนที่มีปญญา มี
ความเขาใจและมีชื่อตามตระกูล
ของทานทั้ งหลาย และขาพเจา
จะตั้งเขาใหเปนหัวหนาของทาน
ทั้งหลาย'
14 ทานทั้ งหลายไดตอบขาพ-
เจาวา `สิ่งที่ทานกลาวนั้นดีแลว
ควรที่ ขาพเจาทั้ งหลายจะกระ-
ทํา'
15 ขาพเจ าจึงได เลือกหัวหนา
จากทุกตระกูล ซึ่ งเปนคนมี
ปญญาและมีชื่อ ตั้งไวเปนใหญ
เหนือทานทั้งหลาย ใหเปนนาย
พัน นายรอย นายหาสิบ นายสิบ
และพนักงานตางๆตามตระกูล
ของทาน
16 ครั้ งนั้นขาพเจาไดกลาวกํา-
ชั บพวกตุ ลาการของท านทั้ ง
หลายวา `จงพิจารณาคดีของ
พ่ีนองและตัดสินความตามยุติ
ธรรมระหว างชายคนหนึ่ งและ
พ่ีนองของตน หรือคนตางดาวที่
อาศัยอยูกับทาน
17 ทานทั้ งหลายอยาลําเอียงใน
การพิพากษา จงฟงผูนอยและผู
ใหญใหเหมือนกัน ทานทั้ ง
หลายอย ากลั วหน ามนุษย เลย

เพราะการพิพากษานั้นเปนการ
ของพระเจา และคดีใดที่ ยาก
เกินไปสําหรับทานจงนํามาให
ขาพเจา ขาพเจาจะพิจารณาเอง'
18 ครั้งนั้นขาพเจาไดสั่งทานทั้ง
หลายถึ งบรรดาสิ่ งที่ ท านทั้ ง
หลายควรกระทํา
19 เราไดออกไปจากโฮเรบเดิน
ทะลุถิ่นทุรกันดารใหญอันเปนที่
น ากลั วตามที่ ท านทั้ งหลายได
เห็นนั้น เดินไปตามแดนเทือก
เขาของคนอาโมไรต ดังที่พระ
เยโฮวาหพระเจาของเราไดตรัส
สั่ งเราไว และเรามาถึงคาเดช-
บารเนีย
20 และขาพเจาไดกลาวแกทาน
ทั้งหลายวา `ทานทั้งหลายมาถึง
แดนเทือกเขาของคนอาโมไรต
แลว เปนที่ซึ่งพระเยโฮวาหพระ
เจ าของเราประทานแก เราทั้ ง
หลาย
21 ดูเถิด พระเยโฮวาหพระเจา
ของพวกทานไดทรงตั้ งแผนดิน
นั้นไวตรงหนาทานแลว จงข้ึน
ไปยึดแผนดินนั้น ดังที่พระเย-
โฮวาหพระเจ าของบรรพบุ รุษ
ของพวกทานไดตรัสสั่ งไว อยา
กลัวหรืออยาตกใจไปเลย'
22 แลวทานทั้ งหลายทุกคนได
เขามาหาขาพเจาพูดวา `ใหเรา
ทั้ งหลายใชคนไปกอนเราและ
สอดแนมดูแผนดินนั้ นแทนเรา

พระราชบัญญัติ 1

(12) 1 พกษ 3:8-9 (15) อพย 18:25
(16) ลนต 24:22; พบญ 16:18 (17) อพย 18:22, 26; 2 พศด 19:6; สภษ 24:23-26
(19) กดว 10:12; 13:26 (21) ยชว 1:6, 9
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หนา 363
นําขาวเรื่ องทางที่ เราจะตองข้ึน
ไป และเร่ืองหัวเมืองที่เราจะไป
นั้นมาใหเรา'
23 เร่ื องนั้ นขาพเจาเห็นดีดวย
ขาพเจาจึงไดเลือกสิบสองคนมา
จากทานทั้งหลายตระกูลละคน
24 แลวคนเหลานั้นไดหันไปข้ึน
แดนเทือกเขา มาถึงหุบเขาเอช-
โคลและสอดแนมดูที่นั่น
25 เขาทั้ งหลายได เก็ บผลไม
เมื องนั้ นติ ดมื อมาให เราทั้ ง
หลายและนําขาวมาใหเราวา `ที่
ซึ่ งพระเยโฮวาหพระเจาของเรา
ประทานแกเรานั้ นเปนแผนดิน
ที่ดี'
26 แตกระนั้นทานทั้งหลายก็ไม
ยอมข้ึนไป กลับขัดขืนพระบัญ-
ชาของพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทานทั้งหลาย
27 และทานทั้ งหลายไดบนอยู
ในเต็นทของตน และวา `เพราะ
พระเยโฮวาห ทรงชั งพวกเรา
พระองค จึงทรงพาเราทั้ งหลาย
ออกมาจากแผนดินอียิปต จะได
มอบเราไว ในมื อคนอาโมไรต
เพ่ือจะทําลายเราเสีย
28 เราทั้ งหลายจะข้ึนไปที่ ไหน
เลา พวกพ่ีนองของเราไดทําอก
ใจของเราใหฝอทอถอยไปโดยที่
วา "คนเหลานั้นใหญกวาและสูง
กวาพวกเราอีก เมืองเหลานั้นก็
ใหญมีกําแพงสูงเทียมฟา และ

ย่ิ งกว านั้ นเราได เห็ นพวกคน
อานาคอยูที่นั่นดวย"'
29 แลวขาพเจาจึงไดพูดกับทาน
ทั้งหลายวา `อยาครั่นครามหรือ
กลัวเขาเลย
30 พระเยโฮวาห พระเจ าของ
ทานผูนําหนาทานทั้งหลาย พระ
องค จะทรงต อสู เ ผ่ื อท านทั้ ง
หลาย ดังที่พระองคไดทรงกระ-
ทําใหแกทานทั้ งหลายในอียิปต
ตอหนาตอตาทานทั้งหลาย
31 และในถิ่นทุรกันดาร ซึ่ งใน
ที่นั้นพวกทานไดเห็นพระเยโฮ-
วาหพระเจ าของท านทรงอุ มชู
พวกทาน ดังพออุมลูกชายของ
ตน ตลอดทางที่ทานไดไปนั้น
จนทานทั้งหลายไดมาถึงที่นี่'
32 แตอยางไรก็ตาม ทานทั้ ง
หลายมิไดเชื่อพระเยโฮวาหพระ
เจาของทานทั้งหลาย
33 ผู ไดทรงนําทางขางหนาทาน
เพ่ือจะหาที่ ใหทานทั้ งหลายตั้ ง
เต็นทของทาน เปนไฟในกลาง
คืน เพ่ือโปรดใหทานทั้ งหลาย
เห็นทางที่ ควรจะไป และเปน
เมฆในกลางวัน
34 พระเยโฮวาห ได ทรงสดั บ
เสียงคําพูดของทานทั้งหลาย จึง
ทรงกริ้วและปฏิญาณวา
35 `แท จริ งจะไม มี ผู ใดในยุค
ที่ ชั่ วนี้ สั กคนเดียวที่ จะได เห็น
แผนดินดีนั้น ที่ เราไดปฏิญาณ

พระราชบัญญัติ 1

(23) กดว 13:2-3 (24) กดว 13:21-25 (25) กดว 13:27 (26) กดว 14:1-4
(27) พบญ 9:28 (28) กดว 13:28 (29) กดว 14:9 (30) อพย 14:14 (31) กจ 13:18
(32) ยด 1:5 (33) อพย 13:21; อสค 20:6 (34) พบญ 2:14-15 (35) สดด 95:10-11
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หนา 364
วาจะใหแกบรรพบุรุษของเจาทั้ง
หลาย
36 เว นแต คาเลบบุตรชายเย-
ฟุนเนห เขาจะเห็นแผนดินนั้น
และเราจะใหแผนดินที่ เขาได
เหยี ยบนั้ นแก เขาและแก ลู ก
หลาน เพราะเขาไดตามพระเย-
โฮวาหอยางสุดใจ'
37 เพราะเหตุทานทั้งหลายพระ
เยโฮวาหก็ทรงพิโรธเราดวยตรัส
วา `เจาจะไมไดเขาไปในที่นั้ น
ดวยเหมือนกัน
38 แตโยชูวาบุตรชายนูนผู ยืน
อยูตรงหนาเจา จะไดเขาไป จง
สนับสนุนเขาเพราะเขาจะพาคน
อิสราเอลไปถือกรรมสิทธิ์ พ้ื น
ดินนั้น
39 ย่ิ งกว านั้ นเด็กเล็กของเจ า
ทั้ งหลายที่ เจาทั้ งหลายวาจะตก
เปนเหย่ือ และบุตรของเจาที่ใน
วันนี้ ยังไมรู จักผิดและชอบ จะ
ไดเขาไปที่นั่น เราจะใหแผนดิน
นั้นแกเขา และเขาจะถือกรรม
สิทธิ์อยูที่นั่น
40 แตฝายเจาทั้ งหลายจงกลับ
เดินเขาถิ่นทุรกันดาร ตามทางที่
ไปสูทะเลแดงเถิด'
41 ครั้งนั้นทานทั้งหลายไดตอบ
ขาพเจาวา `เราทั้งหลายไดกระ-
ทําบาปตอพระเยโฮวาหแลว เรา
ทั้งหลายจะข้ึนไปสูรบตามบรร-
ดาพระดํารัสที่พระเยโฮวาหพระ

เจ าของเราทั้ งหลายไดตรัสสั่ ง
นั้ น' และทานทั้ งหลายไดคาด
อาวุธเตรียมตัวไวทุกคน คิดวา
ที่ จะข้ึนไปยังแดนเทือกเขานั้ น
เปนเรื่องงาย
42พระเยโฮวาหตรัสสั่งขาพเจา
วา `จงกลาวแกคนทั้งหลายนั้น
วา อยาข้ึนไปสูรบเลย เกรงวา
เจาทั้ งหลายจะแพศัตรู เพราะ
เรามิ ได อยู ท ามกลางเจ าทั้ ง
หลาย'
43 ขาพเจ าจึงไดกลาวแกทาน
ดังนั้น และทานทั้งหลายไมฟง
แตไดขัดขืนพระบัญชาของพระ
เยโฮวาห มีใจองอาจและไดข้ึน
ไปที่แดนเทือกเขานั้น
44 และคนอาโมไรต ที่ อยู ใน
แดนเทือกเขานั้น ไดออกมาตอ
สูและไลตีทานทั้งหลายดุจฝูงผ้ึง
ไล และไดฆาทานทั้ งหลายใน
ตําบลเสอีรจนถึงโฮรมาห
45 และท านทั้ งหลายกลั บมา
รองไหตอพระพักตรพระเยโฮ-
วาห แตพระเยโฮวาหมิไดทรง
ฟงเสียงรองหรือเงี่ ยพระกรรณ
สดับทานทั้งหลาย
46 ทานทั้งหลายจึงพักอยูที่คา-
เดชหลายวันตามวันที่ ท านทั้ ง
หลายไดอยูนั้น"
การทบทวนเรื่องการเดินทาง

2"ครั้ งนั้ น เราทั้ งหลายได
กลับเดินเขาถิ่ นทุ รกันดาร

พระราชบัญญัติ 1, 2

(36) กดว 32:11-12 (37) สดด 106:32 (38) กดว 14:30 (39) กดว 14:3, 31
(40) กดว 14:25 (41) กดว 14:40 (42) กดว 14:41-43 (43) กดว 14:44
(44) กดว 14:45; สดด 118:12 (46) กดว 13:15; 20:1 (1) กดว 14:25; พบญ 1:40
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ตามทางที่ไปสูทะเลแดง  ตามที่
พระเยโฮวาหสั่งขาพเจา และเรา
ทั้ งหลายไดเดินเวียนภูเขาเสอีร
หลายวัน
2แลวพระเยโฮวาหตรัสสั่งขาพ-
เจาวา
3 `เจ าทั้ งหลายได เดิ นเวี ยนที่
แดนเทือกเขานี้นานพอแลว จง
หันไปเดินทางทิศเหนือเถิด
4และจงบัญชาคนทั้งปวงวา เจา
ทั้ งหลายจวนจะเดิ นผ านเขต
แดนเมืองพ่ีนองของเจา คือลูก
หลานของเอซาวที่อยูตําบลเสอีร
แลว และเขาทั้ งหลายจะกลัว
พวกเจา ฉะนั้นเจาทั้ งหลายจง
ระวังตัว
5อยาตอสู เขา เพราะเราจะไม
ใหที่ของเขาแกเจาเลย จะไมให
ที่ ดินแม เพียงฝาเทาเหยียบได
ด วยว าภู เขาเสอีรนั้ นเราไดให
เอซาวยึดครองแลว
6 เจ าทั้ งหลายจงเอาเงิ นซื้ อ
เสบียงอาหารจากเขาเพื่ อจะได
กิน และจงเอาเงินซื้อน้ําจากเขา
ดวยเพ่ือจะไดดื่ม
7 เพราะพระเยโฮวาหพระเจ า
ของพวกเจาไดอํานวยพระพรแก
บรรดาการที่มือของพวกเจาได
กระทํา พระองคทรงทราบทางที่
เจาไดเดินในถิ่นทุรกันดารใหญ
นี้ พระเยโฮวาหพระเจาของพวก
เจาไดอยูกับเจาสี่สิบปนี้มาแลว

พวกเจามิไดขัดสนสิ่งใดเลย'
8แลวเราทั้ งหลายไดเดินเลยไป
จากพ่ีนองของเราพวกลูกหลาน
เอซาวผูอยูที่เสอีร ไปจากทางที่
ราบจากเอลัทและจากเอซีโอน-
เกเบอร และเราไดเลี้ยวไปเดิน
ตามทางถิ่นทุรกันดารโมอับ
9และพระเยโฮวาห ไดตรัสกับ
ขาพเจาวา `เจาทั้งหลายอยาราวี
พวกโมอับหรือสู รบกับเขาเลย
เพราะเราจะไมใหที่ ของเขาแก
เจาเพ่ือยึดครอง ดวยเราไดใหที่
ตําบลอารนั้ นแกลูกหลานของ
โลทใหปกครองแลว'
10 แต กอนคนเอมิมอยู ที่ นั่ น
เปนชนชาติใหญและมากและสูง
อยางคนอานาค
11 คนเหลานี้ ไดนับวาเปนพวก
มนุษยยักษ เหมือนคนอานาค
แตคนโมอับเรียกชื่ อพวกนี้ ว า
เอมิม
12 เมื่ อก อนพวกโฮรี ได อยู ที่
เสอีรดวย แตลูกหลานเอซาวได
มาอยูแทนเขา และไดทําลายเขา
เสียใหพนหนา และไดอาศัยอยู
ในที่ ของเขาเหมือนพวกอิสรา-
เอลไดกระทําแกเมืองที่พระเย-
โฮวาหประทานให เขายึดครอง
นั้น
13 ขาพเจากลาววา `บัดนี้ เจา
ทั้ งหลายจงยกเดิ นข ามลําธาร
เศเรด' เราทั้ งหลายจึงขามลํา-

พระราชบัญญัติ 2

(3) พบญ 2:7, 14 (4) กดว 20:14, 21; พบญ 23:7 (5) ปฐก 36:8; ยชว 24:4
(7) พบญ 8:2-4; มธ 6:8, 32 (8) กดว 21:4; วนฉ 11:18 (9) ปฐก 19:36-38
(10) ปฐก 14:5; กดว 13:22 (12) ปฐก 14:6; 36:20; พบญ 2:22 (13) กดว 21:12
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ธารเศเรด
14 และนับตั้ งแตเรามาจากคา-
เดชบารเนีย จนถึงไดขามลําธาร
เศเรดนั้ นได สามสิบแปดป จน
สิ้นยุคนั้น คือคนทั้ งหลายที่จะ
ออกทั พได นั้ นตายหมดจาก
ทามกลางคาย ตามที่พระเยโฮ-
วาหทรงปฏิญาณกับเขาไว
15 แทจริงพระหัตถพระเยโฮ-
วาหไดทรงตอสู เขา เพ่ือทรง
ทําลายเขาจากทามกลางคายจน
เขาทั้งหลายสูญเสียหมด
16 ตอมา เมื่อคนที่ออกทัพได
มาตายเสียหมดจากท ามกลาง
คนเหลานั้นแลว
17 พระเยโฮวาห ได ตรั สแก
ขาพเจาวา
18 `วั นนี้ เจ าทั้ งหลายจะเดิ น
ข ามตําบลอาร เขตแดนของคน
โมอับ
19 และเมื่ อเข าใกล แนวหน า
ของคนอัมโมนอยาราวี หรือรบ
กับเขาเลย เพราะเราจะไมใหที่
อยู ของลูกหลานคนอัมโมนแก
เจาใหยึดครองเลย ดวยเราได
ให ที่ นั่ นแก ลู กหลานของโลท
เปนผูยึดครองแลว'
20 (ทั้ งที่ นั่ นก็นับวาเปนแผน
ดินของพวกมนุษยยักษ แตกอน
มนุษยยักษไดอยูในนั้น แตคน
อั มโมนได เรี ยกชื่ อของเขาว า
ศัมซุมมิม

21 คนเหล านั้ นใหญ และมาก
และสูงอยางคนอานาค แตพระ
เยโฮวาห ไดทรงทําลายเขาเสีย
ใหพนหนา และพวกอัมโมนได
เขายึดที่ของเขาและตั้งอยูแทน
22 เหมือนพระองคไดทรงกระ-
ทําใหแกพวกลูกหลานเอซาวผู
อยูที่ เสอีร เมื่อพระองคทรงทํา
ลายพวกโฮรีเสียใหพนหนา และ
เขาไดยึดที่ ของพวกโฮรีแลวตั้ ง
อยูแทนจนทุกวันนี้
23 สวนชาวอิฟวาหที่ อยู ในเฮ-
เซริมจนถึงกาซา คนคัฟโทรซึ่ง
มาจากตําบลคัฟโทร ก็ไดทําลาย
เขาและตั้งอยูแทน)
24 `พวกเจ าจงลุ กเดิ นทางไป
ขามลุมแมน้ําอารโนน ดูเถิด เรา
ไดมอบสิโหนชาวอาโมไรต ผู
เปนกษัตริยเมืองเฮชโบน และ
เมืองของเขาไว ในมือของพวก
เจา เจาทั้ งหลายจงตั้ งตนยึด
เมืองนั้นและสูรบกับเขา
25 ตั้ งแต วันนี้ ไปเราจะให ชน
ชาติทั้งหลายทั่วใตฟาครั่นคราม
ตอพวกเจาและกลัวเจา คน
ประเทศผู จะไดยินขาวเรื่ องเจา
จะกลัวตัวสั่ นและมีความระทม
เพราะเจา'
26 ฉะนั้นขาพเจาจึงใชผูสื่อสาร
จากถิ่ นทุ รกันดารเคเดโมทไป
เฝาสิโหนกษัตริย เมืองเฮชโบน
นั้น ทูลถอยคําอันสันติวา

พระราชบัญญัติ 2

(14) กดว 13:26; 14:33, 35; 26:64 (19) ปฐก 19:38; กดว 21:24 (20) ปฐก 14:5
(21) พบญ 2:10 (22) ปฐก 14:6; 36:8, 20-30 (23) ปฐก 10:14; ยชว 13:3
(24) กดว 21:13-14; พบญ 1:4 (25) อพย 15:14-16 (26) กดว 21:21-32; พบญ 1:4
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27 `ขอให ข าพเจ าเดิ นข าม
แผนดินของทาน ขาพเจาจะเดิน
ไปตามทางหลวง จะไมเลี้ยวไป
ทางขวามือหรือซายมือเลย
28 ขอทานไดขายเสบียงเอาเงิน
ของขาพเจา เพ่ือขาพเจาจะได
กิน และขอขายน้ําเอาเงินของ
ขาพเจา เพ่ือขาพเจาจะไดดื่ ม
ขอใหขาพเจาเดินเทาขามประ-
เทศของทานเทานั้น
29 (ดุ จพวกลูกหลานเอซาวที่
อยูตําบลเสอีร และพวกโมอับที่
อยูตําบลอาร ไดกระทําแกขาพ-
เจานั้น) จนขาพเจาขามแมน้ํา
จอรแดนเขาไปในแผนดินที่พระ
เยโฮวาหพระเจาของขาพเจาทั้ ง
หลายไดทรงประทานแกข าพ-
เจา'
30 แตสิ โหนกษัตริยเมืองเฮช-
โบน ไมยอมใหเราทั้งหลายขาม
ประเทศของทาน เพราะพระเย-
โฮวาหพระเจาของพวกทานได
ทรงกระทําจิตใจของสิ โหนให
กระดาง กระทําใจของทานให
แข็งไป เพ่ือจะไดทรงมอบเขาไว
ในมือของพวกทาน ดังเปนอยู
ทุกวันนี้
31 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ขาพเจาวา `ดูเถิด เราไดเร่ิม
มอบสิโหนและเมืองของเขาไว
กับเจา จงตั้ งตนเขายึดครองที่
นั่นเพ่ือเจาจะไดแผนดินของเขา

เปนกรรมสิทธิ์'
32 แล วสิ โหนยกออกมาต อสู
กับเรา ทั้ งทานและพลโยธาทั้ ง
หลายของทานที่ตําบลยาฮาส
33 และพระเยโฮวาห พระเจ า
ของเราทั้งหลายไดทรงมอบทาน
ไวตอหนาเรา และเราไดตีทํา
ลายทานกับโอรสและพลโยธาทั้ง
หลายของทานเสีย
34 ครั้ งนั้ นเราได ยึดเมื องทั้ ง
ปวงของทาน และเราไดทําลาย
เสียสิ้น คือผูชายผูหญิงและเด็ก
ทั้ งหลายในทุกเมือง ไมใหมี
เหลือเลย
35 แตฝูงสัตว เราได ยึดมาเปน
ของเรา ทั้ งของริบไดในเมือง
เหลานั้นที่เราตีมา
36 ตั้ งแตอาโรเออรที่ อยู ริมลุ ม
แมน้ําอารโนนและตั้ งแตเมืองที่
อยู ในลุ มแมน้ํานั้ นจนถึงเมือง
กิเลอาด ไมมีเมืองใดที่ตอตาน
เราได พระเยโฮวาหพระเจาของ
เราไดทรงมอบทั้งหมดไวแกเรา
37 แตทานทั้งหลายมิไดเขาใกล
แผนดินคนอัมโมน คือฝงแมน้ํา
ยับบอกและเมืองที่ อยูบนภูเขา
และที่ ใดๆซึ่ งพระเยโฮวาหพระ
เจาของเราตรัสหามเรานั้น"

อิสราเอลยึดแผนดินของ
โอกกษัตริยเมืองบาชาน

3"เราทั้ งหลายจึงไดหันไปข้ึน
ทางสู เมืองบาชาน แลวโอก

พระราชบัญญัติ 2, 3

(27) กดว 21:21-22 (28) กดว 20:19 (29) กดว 20:18 (30) อพย 4:21; กดว 21:33
(31) พบญ 1:3, 8 (32) กดว 21:23 (33) อพย 23:31; กดว 21:24 (34) ลนต 27:28
(36) พบญ 3:12; 4:48; ยชว 13:9 (37) ปฐก 32:22; กดว 21:24 (1) กดว 21:33-35
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กษัตริยเมืองบาชานก็ออกมาสู
รบกับเรา ตัวโอกเองและพลโย-
ธาทั้ งหมดของทานมารบกับเรา
ที่ตําบลเอเดรอี
2แตพระเยโฮวาหตรัสกับขาพ-
เจาวา `เจาอยากลัวเขาเลย
เพราะเราจะมอบเขากับพลโยธา
ทั้งหมดของเขาและแผนดินของ
เขาไวในมือของเจา เจาจะกระ-
ทําแก เขาเหมือนเจ าไดกระทํา
แกสิ โหนกษัตริยของคนอาโม-
ไรตซึ่งอยูตําบลเฮชโบนนั้น'
3พระเยโฮวาหพระเจ าของเรา
จึงไดทรงมอบไว ในมือของเรา
ทั้งโอกกษัตริยเมืองบาชาน และ
พลโยธาทั้งหลายของทาน และ
เราทั้ งหลายไดฆาตี เขาจนไมมี
เหลือ
4ครั้ งนั้ นเราทั้ งหลายไดตี เอา
บานเมืองทั้งหลายของเขาจนไม
มีเหลือสักเมืองเดียวซึ่งเราไมได
ยึดมารวมหกสิบเมือง ดินแดน
อารโกบทั้งหมด ซึ่งเปนราชอา-
ณาจักรของโอกกษัตริ ย เมื อง
บาชาน
5บรรดาเมืองเหลานี้ เปนเมือง
ที่มีกําแพงสูงโดยรอบ มีประตู
มีดาลประตู และยังมีเมืองอีก
มากที่ไมมีกําแพง
6 เราไดตีทําลายสิ้น ไดทําลาย
ทุกๆเมืองเสียสิ้น รวมทั้งผูชาย
ผูหญิงและเด็กทั้งหลาย เหมือน

เราไดกระทํากับสิ โหนกษัตริย
เมืองเฮชโบนนั้น
7แตฝูงสัตวทั้ งหมด และของ
ริบไดในเมืองเหลานั้นเราไดยึด
มาเปนของเรา
8ครั้ งนั้ นเราไดยึดแผนดินเสีย
จากมือของกษัตริยทั้ งสองของ
คนอาโมไรต ผู อยูฟากแมน้ํา
จอรแดนขางนี้ ตั้งแตลุมแมน้ํา
อารโนนถึงภูเขาเฮอรโมน
9(ภูเขาเฮอรโมนนั้นชาวไซดอน
เรียกชื่อวาสีรีออน และชาวอา-
โมไรตเรียกชื่อวาเสนีร)
10 คือเมืองทั้งหลายในที่ราบสูง
และกิเลอาดทั้งหมด และบาชาน
ทั้งหมด จนถึงสาเลคาหและเอ-
เดรอี ซึ่ งเปนหัวเมืองแหงราช
อาณาจักรโอกในเมืองบาชาน
11 ด วยยั งเหลื ออ ยู แต โอก
กษัตริยเมืองบาชานซึ่ งเปนพวก
มนุษยยักษ ดูเถิด เตียงนอน
ของทานทําดวยเหล็ก เตียงนอน
นั้นไมอยูที่ เมืองรับบาหแหงคน
อัมโมนดอกหรือ ยาวตั้ งเกา
ศอก กวางสี่ศอกขนาดศอกคน
เรา
12 แผนดินนี้ ที่ เรายึดครองได
ครั้งนั้น คือตั้งแตอาโรเออร ซึ่ง
อยู ริมลุ มแมน้ําอารโนน และ
แดนเทือกเขากิเลอาดครึ่ งหนึ่ ง
กับหั วเมืองทั้ งหลายเหล านั้ น
เราก็ได ใหแกคนรู เบนและคน

พระราชบัญญัติ 3

(2) กดว 21:34; ยชว 13:21 (4) พบญ 3:13-14; 1 พกษ 4:13 (6) พบญ 2:24, 34-35
(8) กดว 32:33; สดด 29:6 (9) 1 พศด 5:23 (10) พบญ 4:49; ยชว 12:5; 13:11
(11) พบญ 2:11, 20; ยรม 49:2; อมส 2:9 (12) กดว 32:33; 34:14; พบญ 2:36
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กาด
13 สวนกิ เลอาดที่ ยั งเหลืออยู
กับเมืองบาชานทั้งหมด ซึ่งเปน
ราชอาณาจักรของโอก คือดิน
แดนอารโกบทั้งหมด เราก็ไดให
ไว กับครึ่ งหนึ่ งของคนตระกูล
มนัสเสห ทั้ งหมดเมืองบาชาน
นั้นเรียกวา ดินแดนของพวก
มนุษยยักษ
14 ยาอีรคนมนัสเสหก็ตีไดดิน
แดนอารโกบทั้งหมด จนถึงเขต
แดนเมืองชาวเกชูร และเมือง
มาอาคาห และไดเรียกชื่อเมือง
เหลานั้นตามชื่อของตนวา บา-
ชานฮาโวทยาอีร จนถึงทุกวันนี้
15 เมืองกิ เลอาดนั้ นเราใหแก
มาคีร
16 แกคนรู เบนและคนกาดนั้ น
เราใหตําบลตั้งแตกิเลอาดถึงลุม
แมน้ําอารโนน ถือเอากลาง
ลุมน้ําเปนแดนเรื่อยมาถึงแมน้ํา
ยับบอกอันเปนแดนของคนอัม-
โมน
17 ทั้ งแถบที่ ราบดวย มีแมน้ํา
จอรแดนเปนพรมแดน ตั้ งแต
ทะเลคินเนเรทจนถึงทะเลแหงที่
ราบ คือทะเลเค็ม ที่อัชโดดปส-
กาห ซึ่งอยูทิศตะวันออก
18 ครั้ งนั้ น ขาพเจาไดบัญชา
ทานทั้ งหลายวา `พระเยโฮวาห
พระเจาของทานไดทรงใหทาน
ทั้ งหลายยึ ดครองแผ นดิ นนี้

ทแกลวทหารทั้งสิ้นของทาน จง
ถืออาวุธยกขามไปกอนคนอิส-
ราเอลผูเปนพ่ีนองของทาน
19 แตภรรยาของทาน บุตร
เล็กๆทั้ งหลายของทาน กับฝูง
สัตวของทาน (เพราะขาพเจา
ทราบอยูแลววา ทานทั้งหลายมี
ฝูงสัตวเปนอันมาก) จงอยู ใน
เขตเมืองที่เรายกใหนั้นกอน
20 กวาพระเยโฮวาหจะโปรดให
พ่ี น องของท านได ห ยุ ดพั ก
เหมือนไดประทานแกทานแลว
จนเขาทั้ งหลายจะ ยึ ดครอง
แผนดินซึ่งพระเยโฮวาหพระเจา
ของท านประทานแก เขาที่ ฟาก
แม น้ํ า จอร แดนข างโน นแล ว
ทานทั้ งหลายตางจึงจะกลับมา
ยังที่อยูของตน ซึ่งขาพเจาไดให
แกทานทั้งหลาย'
21 ครั้ งนั้ นขาพเจาไดสั่ งโยชูวา
วา `นัยนตาของทานไดเห็น
บรรดากิจการซึ่ งพระเยโฮวาห
พระเจาของท านไดทรงกระทํา
แกกษัตริยทั้ งสองนั้นแลว ดัง
นั้ นพระเยโฮวาหจะทรงกระทํา
แกอาณาจักรทั้ งปวงซึ่ งทานจะ
ขามไปอยูเชนเดียวกัน
22 ท านอย า ได กลั ว เขา เลย
เพราะพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทาน พระองคนั้นทรงสูรบเพ่ือ
ทาน'
23 ครั้ งนั้นขาพเจาไดออนวอน

พระราชบัญญัติ 3

(13) ยชว 13:29-31 (14) กดว 32:41; ยชว 13:13; 1 พศด 2:22 (15) กดว 32:39-40
(16) กดว 21:24; 2 ซมอ 24:5 (17) ปฐก 14:3; กดว 34:11-12 (18) กดว 32:20
(20) พบญ 12:9; ยชว 22:4 (21) กดว 27:22 (22) อพย 14:14 (23) 2 คร 12:8-9
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พระเยโฮวาหวา
24 `โอ ขาแตองคพระผูเปนเจา
พระเจา พระองคเพ่ิงทรงสําแดง
อานุภาพและฤทธิ์พระหัตถของ
พระองคแกผู รับใชของพระองค
เพราะมีพระเจาองคไหนเลาใน
สวรรคหรือในแผนดินโลกซึ่ ง
สามารถกระทําตามการสําคัญ
และการอิทธิฤทธิ์ดังพระองคได
25 ขอพระองค ทรงโปรดอนุ-
ญาตให ข าพระองค ข ามไปดู
แผ นดิ นอั นดี ที่ อยู ฟากแมน้ํา
จอรแดนขางโนน ดูแดนเทือก
เขางดงามและเลบานอนดวย'
26 แตพระเยโฮวาหไดพระพิ-
โรธตอขาพเจา เพราะทานทั้ ง
หลายเปนเหตุ พระองคจึงมิได
ทรงโปรดฟงขาพเจา และพระ
เยโฮวาหตรัสกับขาพเจาวา `พอ
แลว เจาอยาไดพูดกับเราดวย
เร่ืองนี้ตอไปเลย
27 เจาจงข้ึนไปถึงยอดเขาปส-
กาห และเพงตาของเจาดูทิศ
ตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต และ
ทิศตะวันออก และดูแผนดินนั้น
ดวยนัยนตาของเจา เพราะเจา
จะขามแมน้ําจอรแดนนี้ไปไมได
เลย
28 แตเจาจงกําชับโยชูวา จง
สนับสนุนและชูใจของเขาใหเขม
แข็ง เพราะเขาจะตองนําหนาชน
ชาตินี้ ขามไป และจะใหเขาทั้ ง

หลายเขาถือกรรมสิทธิ์ ในแผน
ดินที่เจาแลเห็นนั้น'
29 ฉะนั้น เราทั้งหลายจึงยับย้ัง
อยูในหุบเขาตรงหนาเบธเปโอร"
คําส่ังสอนและคําตักเตือน

4"ฉะนั้นบัดนี้ โอ คนอิสรา-
เอลทั้ งหลาย จงฟงกฎ

เกณฑและคําตัดสินซึ่ งขาพเจา
สอนทานทั้ งหลาย จงประพฤติ
ตามเพ่ือทานทั้ งหลายจะมีชี วิต
อยู และเขาไปยึดครองแผนดิน
ซึ่ งพระเยโฮวาห พระเจ าแห ง
บรรพบุรุษของทานประทานแก
ทาน
2ทานทั้ งหลายอยาเสริมเติมคํา
ที่ ข าพเจาได บัญชาท านไวและ
อยาตัดออกเพ่ื อท านทั้ งหลาย
จะรักษาพระบัญญัติของพระเย-
โฮวาหพระเจาของทาน ซึ่งขาพ-
เจาไดบัญชาทาน
3นัยนตาของท านทั้ งหลายได
เห็ นการซึ่ งพระเยโฮวาห ทรง
กระทํา เพราะเหตุพระบาอัลเป-
โอรแลว ดวยวาพระเยโฮวาห
พระเจาของทานทั้งหลายไดทรง
ทําลายบรรดาคนที่ติดตามพระ
บาอัลเปโอรจากทามกลางทาน

ชื่อของเมืองลี้ภัยตางๆ
4แตทานทั้ งหลายผู ได ยึดพระ
เยโฮวาห พระเจ าของท านทั้ ง
หลายมั่นคงอยู ทุกคนไดมีชี วิต
อยูถึงวันนี้

พระราชบัญญัติ 3, 4

(24) พบญ 5:24; 11:2; 2 ซมอ 7:22 (25) พบญ 4:22 (26) กดว 20:12; 27:14
(27) กดว 23:14; 27:12 (28) กดว 27:18, 23 (29) พบญ 4:46; 34:6
(1) รม 10:5 (2) สภษ 30:6 (3) กดว 25:1-9
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5ดูเถิด ขาพเจาไดสั่ งสอนกฎ
เกณฑและคําตัดสินแกทาน ดัง
ที่ พระเยโฮวาห พระเจ าของ
ขาพเจาไดทรงบัญชาขาพเจาไว
เพ่ือทานทั้ งหลายจะกระทําตาม
ในแผนดินซึ่ งทานทั้ งหลายกํา-
ลังเขาไปยึดครองนั้น
6จงรักษากฎเหลานั้นและกระ-
ทําตาม เพราะนี่ เปนสติปญญา
ของทานทั้ งหลายและความเขา
ใจของท านทั้ งหลายท ามกลาง
สายตาของชนชาติทั้ งหลาย ซึ่ ง
จะไดยินถึงกฎเกณฑเหลานี้แลว
เขาจะกลาววา `แนทีเดียวประ-
ชาชาติ ใหญนี้ เป นชนชาติ ที่ มี
ปญญาและความเขาใจ'
7 เพราะมีประชาชาติใหญชาติ
ใดเล าซึ่ งมีพระเจ าอยู ใกลตน
อย างกับพระเยโฮวาหพระเจ า
ของพวกเราทรงอยูใกลเราในสิ่ง
สารพัดเมื่ อเรารองทูลตอพระ
องค
8และมีประชาชาติใหญชาติใด
เลา ซึ่งมีกฎเกณฑและคําตัดสิน
อันชอบธรรมอยางกับพระราช
บัญญัติทั้งหมดนี้ ซึ่งขาพเจาได
ตั้งไวตอหนาทานทั้งหลายในวัน
นี้
9แตจงระวังตัว และรักษาจิต
วิญญาณของตัวใหดี เกรงวา
พวกทานจะลืมสิ่ งซึ่ งนัยนตาได
เห็นนั้น และเกรงวาสิ่งเหลานั้น

จะหั นไปเสี ยจากใจของท าน
ตลอดวันคืนแหงชี วิตของพวก
ทาน จงสอนเรื่องเหลานี้ใหแก
ลูกของพวกทานและหลานของ
พวกทานวา
10 ในวันนั้ นที่ พวกท านได ยืน
อยู ตอพระพักตรพระเยโฮวาห
พระเจ าของพวกท านที่ โฮเรบ
พระเยโฮวาหตรัสกับขาพเจาวา
`จงรวบรวมประชาชนใหเขามา
ตอหนาเรา เพ่ือเราจะใหเขาได
ยินคําของเรา เพ่ือเขาทั้งหลาย
จะได ฝ กตนที่ จะยําเกรงเรา
ตลอดวันคืนที่ เขามีชี วิตอยู ใน
โลก และเพ่ือวาเขาจะไดสอน
ลูกหลานของเขาดวย'
11 ทานทั้ งหลายได เข ามาใกล
ยืนอยูที่เชิงภูเขา และภูเขานั้นมี
เพลิงลุกข้ึนถึงทองฟา มีความ
มืด เมฆ และความมืดคลุมคลุม
อยู
12 แล วพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ทานทั้ งหลายออกมาจากทาม-
กลางเพลิง ทานทั้ งหลายไดยิน
สําเนียงพระวจนะ แตไมเห็นรูป
สัณฐาน มีแตไดยินพระสุรเสียง
เทานั้น
13 และพระองค ทรงประกาศ
พันธสัญญาของพระองคแกทาน
ซึ่ งพระองคทรงบัญชาให ท าน
ทั้ งหลายปฏิบัติตามคือ พระ
บัญญัติสิบประการ และพระ

พระราชบัญญัติ 4

(6) โยบ 28:28 (7) 2 ซมอ 7:23; อสย 55:6
(9) ปฐก 18:19; พบญ 29:2-8; สภษ 4:23 (10) อพย 19:9, 16-17
(12) พบญ 5:4, 22; 1 พกษ 19:11-18 (13) อพย 24:12; 34:28; พบญ 9:9, 11
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องคทรงจารึกพระบัญญัตินั้นไว
บนศิลาสองแผน
14 ในครั้ งนั้นพระเยโฮวาหทรง
บั ญชาให ข าพเจ าสั่ งสอนกฎ
เกณฑและคําตัดสินแกทานทั้ ง
หลาย เพ่ือทานทั้ งหลายจะได
กระทําตามในแผนดินซึ่ งท าน
กําลังจะขามไปยึดครองนั้น
15 เหตุฉะนั้ นท านทั้ งหลายจง
ระวังตัวใหดี เพราะในวันนั้น
พวกท านไม เห็นสัณฐานอันใด
เมื่ อพระเยโฮวาหตรัสกับท าน
ทั้ งหลายที่ โฮเรบจากทามกลาง
เพลิง
16 เกรงวาทานทั้ งหลายจะหลง
ทํารูปเคารพแกะสลักสําหรับตัว
ท านทั้ งหลายเป นสั ณฐานสิ่ ง
หนึ่งสิ่ งใด เปนรูปตัวผูหรือตัว
เมีย
17 เหมือนสัตวเดียรัจฉานอยาง
ใดในโลก เหมือนนกที่มีปกบิน
ไปในอากาศ
18 เหมือนสิ่ งใดๆที่ คลานอยู
บนดิน เหมือนปลาอยางใดที่อยู
ในน้ําใตแผนดินโลก
19 เกรงวาพวกทานเงยหนาข้ึน
ดูทองฟาและเมื่ อทานเห็นดวง
อาทิตย ดวงจันทร และดวงดาว
คือบริวารของทองฟา พวกทาน
จะถูกเหนี่ ยวรั้ งใหนมัสการและ
ปรนนิบัติสิ่งเหลานั้น เปนสิ่งซึ่ง
พระเยโฮวาหพระเจ าของพวก

ทานทรงแบงแกชนชาติทั้งหลาย
ทั่วใตฟาทั้งสิ้น
20 แตพระเยโฮวาหทรงเลื อก
ทานทั้งหลายและนําทานออกมา
จากเตาเหล็ก คือจากอียิปต ให
เปนประชาชนในกรรมสิทธิ์ของ
พระองค อยางที่เปนอยูทุกวันนี้
21 ย่ิ งกวานั้ น เพราะทานทั้ ง
หลายเปนเหตุ พระเยโฮวาหทรง
พระพิโรธตอขาพเจา และทรง
ปฏิ ญาณว าข าพเจ าจะไม ได
ขามแมน้ําจอรแดน และขาพเจา
จะไม ได เข าไปในแผนดินดีซึ่ ง
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ทั้งหลายประทานแกทานใหเปน
มรดก
22 แต ข าพเจ าจะตายเสี ยใน
แผนดินนี้ ขาพเจาจะไมไดขาม
แมน้ําจอรแดน แตทานทั้งหลาย
จะไดขามไป และถือแผนดินดี
นั้นเปนกรรมสิทธิ์
23 จงระวังตัวใหดี เกรงวาทาน
ทั้ งหลายจะลืมพันธสัญญาของ
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ทั้งหลาย ซึ่งพระองคทรงกระทํา
ไวแกทาน และสรางรูปเคารพ
สลักเปนสัณฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่ง
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ทั้งหลายทรงหามไวนั้น
24 เพราะว าพระเยโฮวาหพระ
เจ าของท านเป นเพลิ งที่ เผา
ผลาญ เปนพระเจาผูทรงหวง

พระราชบัญญัติ 4

(14) อพย 21:1 (15) ยชว 23:11; อสย 40:18 (16) อพย 20:4-5; พบญ 9:12; 31:29
(19) พบญ 17:3; 2 พกษ 21:3 (20) พบญ 27:9; ยรม 11:4 (21) กดว 20:12; 27:13
(22) พบญ 3:25, 27; 2 ปต 1:13 (23) พบญ 4:16 (24) อพย 20:5; 34:14; พบญ 9:3
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แหน
25 เมื่ อพวกท านมี ลู กและมี
หลานและไดอยู ในแผนดินนั้ น
มาชานาน และทานกระทําตัวให
เสื่อมทรามโดยการทํารูปเคารพ
สลักเปนสัญฐานสิ่ งใด และ
กระทําชั่ วในสายพระเนตรพระ
เยโฮวาห พระเจ าของท านทั้ ง
หลาย ซึ่ งเปนการย่ัวยุใหพระ
องคทรงกริ้วโกรธ
26 ข าพเจ าขออัญเชิญฟ าและ
ดินมาเปนพยานกลาวโทษทาน
ในวันนี้ วา ทานทั้ งหลายจะ
พินาศอยางสิ้ นเชิงจากแผนดิน
ซึ่ งทานทั้ งหลายกําลังจะขามแม
น้ําจอรแดนไปยึดครองนั้น ทาน
จะไมไดอยู ในแผนดินนั้ นนาน
แตทานจะถูกทําลายอยางสิ้นเชิง
27 และพระเยโฮวาห จะทรง
กระทําใหทานทั้ งหลายกระจัด
กระจายไปอยูทามกลางชนชาติ
ทั้ งหลาย และทานทั้ งหลายจะ
เหลือจํานวนนอยในทามกลาง
ประชาชาติ ซึ่ งพระเยโฮวาห
ทรงขับไลใหทานเขาไปอยูนั้น
28ณ ที่นั่ นทานทั้ งหลายจะ
ปรนนิบัติพระที่ ทําด วยไมและ
ศิลา เปนงานที่มือคนทําไว ซึ่ง
ไมดู ไมฟง ไมรับประทาน ไม
ดมกลิ่น
29 แต ณ ที่นั่ นแหละทานทั้ ง
หลายจะแสวงหาพระเยโฮวาห

พระเจาของทาน ถาพวกทานคน
หาพระองคดวยสุดจิตและสุดใจ
พวกทานจะพบพระองค
30 เมื่ อพวกท านมี ความทุ กข
ลําบาก ซึ่ งสิ่ งสารพัดเหลานี้มา
ถึงทาน ในกาลภายหลัง ถาพวก
ทานจะกลับมาหาพระเยโฮวาห
พระเจาของทาน และเชื่ อฟง
พระสุรเสียงของพระองค
31 (เพราะวาพระเยโฮวาหพระ
เจ าของท านทั้ งหลายเป นพระ
เจาผูทรงกอปรดวยพระเมตตา)
พระองคจะไมทรงละทิ้ ง หรือ
ทําลายทานทั้ งหลาย หรือลืม
พั นธสั ญญาซึ่ งพระองค ทรง
กระทําไวกับบรรพบุรุษของทาน
โดยการปฏิญาณ
32 เพราะบัดนี้ จงถามดูเถอะวา
ในกาลวันที่ ล วงมาแล วนั้ นคือ
วันที่ อยู กอนทานทั้ งหลาย ตั้ ง
แตวันที่พระเจาทรงสรางมนุษย
ไวบนโลก และถามดูจากฟาขาง
นี้ ถึงฟาขางโนนวา เคยมีเร่ือง
ใหญโตอยางนี้ เกิดข้ึนบางหรือ
หรือเคยได ยินถึงเร่ื องอยางนี้
บางหรือ
33 มีชนชาติ ใดได ยินพระสุ ร-
เสี ยงของพระเจ าตรั สออกมา
จากทามกลางเพลิง ดังที่ทานได
ยินและยังมีชีวิตอยูได
34 หรือมีพระเจาองคใดไดทรง
เพียรพยายามไปนําประชาชาติ

พระราชบัญญัติ 4

(25) 2 พกษ 17:17 (26) พบญ 30:18-19 (27) ลนต 26:33 (28) พบญ 28:64
(29) ลนต 26:39; พบญ 30:1-3 (30) ปฐก 49:1; พบญ 31:29 (31) ลนต 26:44
(32) พบญ 28:64; 32:7 (33) อพย 20:22; 24:11 (34) อพย 6:6; 7:3; 13:3; 14:30
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หนึ่ งจากท ามกลางอี กประชา
ชาติหนึ่ งดวยการลองใจ ดวย
การทําหมายสําคัญ ดวยการ
มหัศจรรย ดวยการสงคราม
ดวยพระหัตถทรงฤทธิ์ และดวย
พระกรที่ทรงเหยียดออก และ
ดวยเหตุนากลัวย่ิง ตามสิ่งสาร-
พัดซึ่ งพระเยโฮวาหพระเจาของ
ท านทั้ งหลายทรงกระทําเพ่ื อ
ทานในอียิปตตอหนาตอตาทาน
35 ที่ ไดทรงสําแดงแกท านทั้ ง
หลายนั้ นก็เพ่ือทานจะไดทราบ
วา พระเยโฮวาหทรงเปนพระ
เจา นอกจากพระองคแลว ไมมี
พระเจาอื่นใดอีกเลย
36 พระองค ทรงโปรดใหพวก
ทานไดยินพระสุรเสียงของพระ
องคจากฟาสวรรค เพ่ือวาทาน
จะอยูในวินัยปกครอง พระองค
ทรงโปรดใหทานเห็นเพลิงใหญ
ของพระองคในโลก และพวก
ท านได ยิ นพระวจนะของพระ
องคจากกองเพลิง
37 และเพราะพระองคทรงรัก
บรรพบุรุษของพวกทาน จึงทรง
เลือกเชื้ อสายของเขาที่ มาภาย
หลังเขา และทรงพาทานออก
จากอี ยิปต ท ามกลางสายพระ
เนตรของพระองค ดวยเดชา-
นุภาพย่ิงใหญของพระองค
38 ทรงขับไลประชาชาติที่ ใหญ
กว าและมี กําลั งมากกว าพวก

ทานเสียใหพนหนาทาน และนํา
ทานเขามา และทรงประทาน
แผนดินของเขาใหแกทานเปน
มรดกดังทุกวันนี้
39 เหตุฉะนั้นจงทราบเสียในวัน
นี้ และตรึกตรองอยู ในใจวา
พระเยโฮวาหทรงเปนพระเจาใน
ฟาสวรรคเบ้ืองบนและบนแผน
ดินเบ้ืองลาง หามีพระเจาอื่นใด
อีกไมเลย
40 เพราะฉะนั้น พวกทานจง
รักษากฎเกณฑและพระบัญญัติ
ของพระองค ซึ่งขาพเจาไดบัญ-
ชาแกทานในวันนี้ เพ่ือทานและ
ลูกหลานที่ เกิดมาภายหลังทาน
จะไปดีมาดี และวันคืนของทาน
จะยืนนานอยูในแผนดิน ซึ่งพระ
เยโฮวาหพระเจ าของพวกทาน
ประทานแกทานเปนนิตยนั้น"
41 แลวโมเสสกําหนดหัวเมือง
ทางดวงอาทิ ตย ข้ึ นฟากแมน้ํา
จอรแดนขางนี้สามหัวเมือง
42 เพ่ื อผู ใดที่ ฆาคนจะไดหลบ
หนีไปอยูที่นั่น คือผูที่ฆาเพ่ือน
บานโดยมิไดเจตนา โดยมิได
เกลียดชังเขาแตกอน และเมื่ อ
หนีไปอยูในเมืองนี้เมืองใดเมือง
หนึ่งก็จะรอดชีวิต
43 หัวเมืองเหลานี้ คือเมืองเบ-
เซอรอยู ในถิ่ นทุ รกันดารบนที่
ราบสูงสําหรับคนรูเบน และ
เมืองราโมทที่ กิ เลอาดสําหรับ

พระราชบัญญัติ 4

(35) อพย 8:10; 9:14 (36) อพย 19:9; 20:18 (37) อพย 13:3, 9, 14; พบญ 7:7-8
(38) พบญ 7:1 (39) พบญ 4:35; ยชว 2:11 (40) ลนต 22:31; พบญ 5:16; 32:46-47
(41) กดว 35:6; พบญ 19:2-13; ยชว 20:7-9 (42) พบญ 19:4 (43) ยชว 20:8
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คนกาด และเมืองโกลานในบา-
ชานสําหรับคนมนัสเสห
44 ตอไปนี้ เปนพระราชบัญญัติ
ที่โมเสสไดตั้งไวตอหนาคนอิส-
ราเอล
45 เหลานี้ เปนพระโอวาท เปน
กฎเกณฑและคําตัดสินซึ่งโมเสส
กล าวแก คนอิ สราเอลเมื่ อเขา
ออกจากอียิปตแลว
46 ฟากแมน้ําจอรแดนขางนี้ ที่
หุบเขาตรงขามเบธเปโอร ใน
แผนดินของสิโหน กษัตริยคน
อาโมไรต ผูอยูที่เฮชโบนซึ่งโม-
เสสและคนอิสราเอลไดตีพายไป
ครั้งเมื่อออกมาจากอียิปตแลว
47 คนอิสราเอลได เขายึดแผน
ดินของทานและแผนดินของโอก
กษัตริยเมืองบาชาน เปน
กษัตริยสององคของคนอาโม-
ไรต   ผูอยูทางดวงอาทิตยข้ึน
ฟากแมน้ําจอรแดนขางนี้
48 ตั้ งแตอาโรเออรที่ อยู ริมลุ ม
แมน้ําอารโนน ไปจนถึงภูเขา
สีออน คือเฮอรโมน
49 รวมกับที่ราบทั้งหมด ซึ่งอยู
ฟากตะวันออกของแมน้ําจอร-
แดนขางนี้ จนถึงทะเลแหงที่ราบ
ที่น้ําพุแหงปสกาห

พันธสัญญาท่ีโฮเรบ

5โมเสสได เรียกคนอิสราเอล
ทั้ งหมดเขามาแลวกลาวแก

เขาทั้งหลายวา "โอ คนอิสราเอล

ทั้งหลาย จงฟงกฎเกณฑและคํา
ตัดสิน ซึ่งขาพเจากลาวใหเขาหู
ของทานทั้ งหลายในวันนี้ เพ่ือ
ทานทั้งหลายจะไดเรียนรู รักษา
ไวและกระทําตาม
2พระเยโฮวาหพระเจ าของเรา
ทรงกระทําพันธสัญญากับเราทั้ง
หลายที่โฮเรบ
3มิใชพระเยโฮวาหจะทรงกระ-
ทําพันธสัญญานี้ กับบรรพบุ รุษ
ของเราทั้งหลาย แตทรงกระทํา
กับเรา คือเราทั้ งหลายผูมีชี วิต
อยูที่นี่ในวันนี้
4พระเยโฮวาหตรัสกับทานทั้ ง
หลายที่ ภู เขานั้ นจากทามกลาง
เพลิงหนาตอหนา
5(ครั้ งนั้ น ขาพเจายืนอยู ระ-
หว างพระเยโฮวาหกับท านทั้ ง
หลาย เพ่ือจะประกาศพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห แก ท านทั้ ง
หลาย เพราะทานทั้ งหลายกลัว
เพลิง จึงมิได ข้ึนไปบนภูเขา)
พระองคตรัสวา
6 `เราคือพระเยโฮวาหพระเจา
ของเจา ผู ไดนําเจาออกจาก
แผนดิ นอี ยิ ปต ออกจากเรื อน
ทาส

พระบัญญัติสิบประการ
7อย ามี พระอื่ นใดนอกเหนื อ
จากเรา
8อยาทํารูปเคารพสลักสําหรับ
ตนเปนรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งมีอยู

พระราชบัญญัติ 4, 5

(46) กดว 21:24; พบญ 1:4; 3:29 (47) กดว 21:35 (48) พบญ 2:36; 3:9, 12
(49) พบญ 3:17 (2) อพย 19:5 (3) ฮบ 8:9 (4) อพย 19:9
(5) อพย 19:16; กท 3:19 (6) อพย 20:2-17 (7) ฮซย 13:4 (8) อพย 20:3
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ในฟาเบ้ืองบน หรือซึ่ งมีอยูที่
แผนดินเบ้ืองลาง หรือซึ่งมีอยู
ในน้ําใตแผนดิน
9อย ากราบไหวหรือปรนนิ บัติ
รูปเหลานั้ น เพราะเราคือพระ
เยโฮวาหพระเจาของเจา เปน
พระเจาที่หวงแหน ใหโทษ
เพราะความชั่ วช าของบิดาตก
ทอดไปถึงลูกหลานของผู ที่ ชั ง
เราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน
10 แตแสดงความเมตตาตอคน
ที่ รักเรา และรักษาบัญญัติของ
เรา จนถึงพันชั่วอายุคน
11 อยาออกพระนามพระเยโฮ-
วาห พระเจ าของเจ าอย างไร
ประโยชน เพราะผูที่ ออกพระ
นามพระองคอยางไรประโยชน
นั้ น พระเยโฮวาหจะทรงถือวา
ไมมีโทษก็หามิได
12 จงถือวันสะบาโต ถือเปนวัน
บริสุทธิ์ ดังที่พระเยโฮวาหพระ
เจาของเจาทรงบัญชาไวแกเจา
13 จงทําการงานทั้ งสิ้ นของเจา
หกวัน
14 แตวันที่ เจ็ดนั้นเปนสะบาโต
ของพระเยโฮวาหพระเจ าของ
เจา ในวันนั้นอยากระทําการงาน
ใดๆ ไมวาเจาเอง หรือบุตรชาย
บุตรสาวของเจา หรือทาสทาสี
ของเจา หรือวัวของเจา หรือลา
ของเจา หรือสัตวใชงานของเจา
หรื อแขกที่ อาศัยอยู ในประตู

เมืองของเจา เพ่ือทาสทาสีของ
เจาจะไดหยุดพักอยางเจา
15 จงระลึกว าเจาเคยเปนทาส
อยู ในแผนดินอียิปต และพระ
เยโฮวาหพระเจาของเจาไดพา
เจ าออกมาจากที่ นั่ นด วยพระ
หัตถอันทรงฤทธิ์ และดวยพระ
กรที่ เหยียดออก เหตุฉะนี้พระ
เยโฮวาหพระเจาของเจาไดทรง
บัญชาใหเจารักษาวันสะบาโต
16 จงให เกียรติแก บิดามารดา
ของเจา ดังที่พระเยโฮวาหพระ
เจาของเจาทรงบัญชาเจาไว เพ่ือ
เจาจะมีชีวิตยืนนาน และเจาจะ
ไปดีมาดีในแผนดินซึ่ งพระเย-
โฮวาหพระเจาของเจาประทาน
ใหแกเจา
17 อยาฆาคน
18 อยาลวงประเวณีผัวเมียเขา
19 อยาลักทรัพย
20 อย าเป นพยานเท็ จใส ร าย
เพ่ือนบาน
21 อย าอยากได ภรรยาของ
เพ่ือนบาน และอยาโลภครัว
เรือนของเพ่ือนบาน คือไรนา
ของเขา หรือทาสทาสีของเขา
หรือวัว ลาของเขา หรือสิ่งใดๆ
ซึ่งเปนของของเพื่อนบาน'
22 พระวจนะเหลานี้พระเยโฮ-
วาหไดตรัสแกชุมนุมชนทั้ งปวง
ของทานที่ภูเขา ออกมาจาก
ทามกลางเพลิง เมฆและความ

พระราชบัญญัติ 5

(9) อพย 34:7, 14-16 (10) ดนล 9:4 (11) อพย 20:7 (12) อพย 20:8
(13) อพย 23:12 (14) ฮบ 4:4 (15) พบญ 4:34, 37 (16) ลนต 19:3 (17) มธ 5:21
(18) อพย 20:14 (19) รม 13:9 (20) อพย 20:16 (21) อพย 20:17 (22) พบญ 4:13
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มืดคลุมหนาทึบ ดวยพระสุร-
เสียงอันดัง และมิไดทรงเพ่ิม
เติมสิ่ งใดอีก และพระองคทรง
จารึกไวบนแผนศิลาสองแผน
และประทานแกขาพเจา
23 ตอมา เมื่อทานทั้ งหลายได
ยินพระสุรเสียงออกมาจากทาม
กลางความมืดนั้น (ขณะเมื่ อ
ภูเขานั้นมีเพลิงลุกอยู) ทานทั้ง
หลายเขามาใกลขาพเจา คือหัว
หน าตระกู ลของท านทั้ งหมด
และพวกผูใหญของทาน
24 และทานทั้งหลายกลาววา `ดู
เถิด พระเยโฮวาหพระเจาของ
เราไดทรงสําแดงสง าราศีและ
ความใหญย่ิงของพระองค และ
เราได ยินพระสุรเสียงของพระ
องคจากทามกลางเพลิง ในวันนี้
เราไดเห็นพระเจาตรัสกับมนุษย
และมนุษยยังคงชีวิตอยูได
25 ฉะนั้ นบัดนี้ เราทั้ งหลายจะ
ตองตายเสียทําไม เพราะเพลิง
ใหญย่ิงนี้จะเผาผลาญเรา ถาเรา
ได ยินพระสุรเสียงของพระเย-
โฮวาหพระเจาของเราอีก เราก็
จะตองตาย
26 เพราะในบรรดามนุษย ทั้ ง
หลายใครเลา ผู ไดยินพระสุร-
เสียงของพระเจาผูทรงพระชนม
ตรัสออกมาจากทามกลางเพลิง
อยางที่เราไดยินและยังมีชีวิตอยู
ได

27 ทานจงเขาไปใกล และฟง
ทุกสิ่ งซึ่ งพระเยโฮวาหพระเจา
ของเราตรัส และนําพระวจนะทั้ง
สิ้ นที่ พระเยโฮวาหพระเจาของ
เราตรัสแกทานนั้ นมากลาวแก
เราทั้งหลาย และเราทั้งหลายจะ
ฟงและกระทําตาม'
28 เมื่ อท านทั้ งหลายพู ดกั บ
ขาพเจานั้ น พระเยโฮวาหทรง
สดับเสียงแหงถอยคําของทาน
ทั้งหลาย และพระเยโฮวาหตรัส
กับขาพเจาวา `เราไดยินเสียง
แห งถ อยคําของชนชาติซึ่ งเขา
พูดกับเจาแลว สารพัดซึ่งเขาพูด
กับเจาเชนนั้นก็ดีอยู
29 โอ อยากใหมีจิตใจเชนนี้อยู
เสมอไปหนอ คือที่จะยําเกรงเรา
และรักษาบัญญัติทั้ งสิ้นของเรา
เขาทั้ งหลายก็ จะสุ ขเจริ ญอยู
ตลอดชั่ วลูกหลานของเขาเปน
นิตย
30 จงกลั บไปบอกแก เขาว า
"เจาจงกลับไปเต็นทของเจาทุก
คนเถิด"
31 แตตัวเจาจงยืนอยู ที่ นี่ ใกล
เรา และเราจะบอกขอบัญญัติ
และกฎเกณฑและคําตัดสินทั้ ง
สิ้นแกเจา ซึ่งเจาจะตองสอนเขา
ทั้ งหลาย เพ่ือเขาทั้ งหลายจะ
กระทําตามในแผนดินซึ่ งเราให
เขายึดครองนั้น'
32 เหตุฉะนั้ นท านทั้ งหลายจง

พระราชบัญญัติ 5

(23) อพย 20:18-19 (24) อพย 19:19; พบญ 4:33 (25) พบญ 18:16
(26) พบญ 4:33 (27) อพย 20:19 (28) พบญ 18:17
(29) พบญ 4:40; 11:1; สดด 81:13 (31) กท 3:19 (32) พบญ 17:20; 28:14
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หนา 378
ระวังที่จะกระทําดังที่พระเยโฮ-
วาหพระเจาของทานทั้งหลายได
ทรงบัญชาไวนั้น ทานทั้ งหลาย
อยาหันไปทางขวามือหรือทาง
ซายเลย
33 ทานจงดําเนินตามวิถีทางทั้ง
สิ้นซึ่ งพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทานไดทรงบัญชาทานไว เพ่ือ
ทานจะมีชีวิตอยูและเพ่ือทานจะ
ไปดีมาดี และมีชีวิตยืนนานอยู
ในแผนดินซึ่ งท านจะยึดครอง
นั้น"

 พระบัญญัติท่ีใหญท่ีสุด

6"ต อไปนี้ เปนพระบัญญัติ
กฎเกณฑและคําตัดสินซึ่ ง

พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ทั้ งหลายทรงบัญชาใหสอนทาน
เพ่ื อทานทั้ งหลายจะไดกระทํา
ตามในแผนดินซึ่งทานจะขามไป
ยึดครองนั้น
2 เพ่ื อวาพวกทานจะไดยําเกรง
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
โดยรั กษากฎเกณฑ และพระ
บัญญัติของพระองคทั้ งสิ้น ซึ่ ง
ขาพเจาบัญชาทาน ทั้ งตัวทาน
และลูกหลานของทาน ตลอดวัน
คืนแหงชีวิตของทานเพ่ือวาวัน
คืนของพวกทานจะไดยืนยาว
3 โอ คนอิสราเอลทั้ งหลาย
เหตุฉะนั้นขอจงฟง และจงระวัง
ที่จะกระทําตามเพ่ือพวกทานจะ
ไปดีมาดี และเพ่ือทานทั้งหลาย

จะทวีมากย่ิ งนักในแผนดินที่ มี
น้ํ านมและน้ํ า ผ้ึ งไหลบริ บู รณ
ดังที่ พระเยโฮวาหพระเจาแหง
บรรพบุรุษของทานไดทรงสัญ-
ญากับทาน
4 โอ คนอิสราเอล จงฟงเถิด
พระเยโฮวาหพระเจาของเราทั้ ง
หลายเปนพระเยโฮวาหเดียว
5พวกทานจงรักพระเยโฮวาหผู
เปนพระเจาของทาน ดวยสุดจิต
สุดใจของทาน และดวยสิ้นสุด
กําลังของทาน
จงอุตสาหสอนพระวจนะของ
พระเจาแกลูกหลานของตน

6และจงให ถ อยคําที่ ข าพเจ า
บัญชาพวกทานในวันนี้ อยู ในใจ
ของทาน
7และพวกท านจงอุตสาหสอน
ถอยคําเหลานี้ แกลูกหลานของ
ทาน เมื่ อทานนั่ งอยู ในเรือน
เดินอยูตามทาง และนอนลง
หรือลุกข้ึน จงพูดถึงถอยคํานี้
8จงเอาถอยคําเหลานี้ พันไวที่
มื อของท านเป นหมายสําคัญ
และจงเปนดังเครื่ องหมายระ-
หวางนัยนตาของทาน
9และเขียนไวที่ เสาประตู เรือน
และที่ประตูของทาน
10 เมื่ อพระเยโฮวาหพระเจ า
ของพวกท านจะพาท านมาถึ ง
แผนดินซึ่งพระองคทรงปฏิญาณ
ไวกับบรรพบุรุษของทาน คือ

พระราชบัญญัติ 5, 6

(33) พบญ 4:40; 10:12 (1) พบญ 12:1 (2) พบญ 4:40; ปญจ 12:13
(3) ปฐก 22:17; อพย 3:8; พบญ 7:13 (4) พบญ 4:35 (5) 2 พกษ 22:25; มธ 22:37
(6) พบญ 11:18-20 (7) พบญ 4:9; 11:19 (8) สภษ 3:3; 6:21; 7:3 (9) พบญ 11:20
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หนา 379
แกอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ
วาจะใหแกทาน มีหัวเมืองใหญ
โตและดีซึ่งทานไมไดสราง
11 และเรือนที่มีของดีเต็ม ซึ่ ง
พวกทานมิไดสะสมไว และบอ
ขังน้ํา ที่ทานมิไดขุด และสวน
องุนกับตนมะกอกเทศ ซึ่งทาน
มิไดปลูกไว และเมื่อทานไดรับ
ประทานก็อิ่มหนํา
12 แลวจงระวังกลัววาพวกทาน
จะลืมพระเยโฮวาหผูทรงพาทาน
ออกจากแผนดินอียิปตออกจาก
เรือนทาสนั้น
13 พวกทานจงยําเกรงพระเย-
โฮวาหพระเจาของทาน ทานจง
ปรนนิบัติพระองค และปฏิญาณ
โดยออกพระนามของพระองค
14 ท านทั้ งหลายอย าติ ดตาม
พระอื่น ซึ่งเปนพระของชนชาติ
ทั้งหลายที่อยูลอมรอบทาน
15 (เพราะวาพระเยโฮวาหพระ
เจาของพวกทาน ผูทรงสถิต
ทามกลางทาน เปนพระเจา
หวงแหน) กลัววาพระเยโฮวาห
พระเจ าของพวกท านจะทรง
พิโรธตอทาน และทําลายทาน
เสียจากพ้ืนแผนดินโลก
16 อย าทดลองพระเยโฮวาห
พระเจาของทานทั้งหลาย ดังที่
ไดทดลองพระองคที่มัสสาห
17 ทานทั้ งหลายจงอุตสาหรัก-
ษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห

พระเจาของทาน และพระโอวาท
ของพระองคและกฎเกณฑของ
พระองค ซึ่งพระองคทรงบัญชา
ทานไว
18 พวกท านจงกระทําสิ่ งที่ ถู ก
ตองและที่ ประเสริฐในสายพระ
เนตรพระเยโฮวาห เพ่ือพวก
ทานจะมีสวัสดิภาพ และเพ่ือ
ท านจะได เข าไปครอบครอง
แผนดินที่ดีซึ่ งพระเยโฮวาหทรง
ปฏิญาณไว กั บบรรพบุ รุษของ
ทาน
19 โดยขั บไล ศั ตรู ทั้ งสิ้ นของ
ทานออกไปใหพนหนาพวกทาน
ดังที่พระเยโฮวาหทรงบัญชาไว
20 เมื่ อเวลาตอไปบุตรชายของ
ทานจะถามทานวา `พระโอวาท
กฎเกณฑและคําตัดสินซึ่ งพระ
เยโฮวาห พระเจ าของเราทั้ ง
หลาย ไดบัญชาทานทั้งหลายไว
นั้นมีความหมายวากระไร'
21 แลวทานจะตอบบุตรชายของ
ทานวา `เราเปนทาสของฟาโรห
อยูในอียิปต และพระเยโฮวาห
ไดทรงพาเราออกมาจากอียิปต
ดวยพระหัตถอันทรงฤทธิ์
22 และพระเยโฮวาหทรงสําแดง
หมายสําคัญและการมหัศจรรย
ทั้ งที่ ใหญโตและที่ รายเหนืออี-
ยิปตและเหนือฟาโรห ตลอดจน
ทั้งราชวงศของทาน ตอหนาตอ
ตาเราทั้งหลาย

พระราชบัญญัติ 6

(11) พบญ 8:10; 11:15 (12) พบญ 8:11-18 (13) พบญ 5:11 (14) พบญ 13:7
(15) อพย 20:5; 33:3 (16) มธ 4:7 (17) พบญ 11:22 (18) อพย 15:26; พบญ 8:7
(19) กดว 33:52-53 (20) อพย 13:8, 14 (21) อพย 13:3
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หนา 380
23 แล วพระองค ได ทรงพาเรา
ออกมาจากที่นั่น เพ่ือจะทรงนํา
เราเขาไปในแผนดิน ซึ่ งพระ
องคทรงปฏิญาณวาจะประทาน
แกบรรพบุรุษของเรา และประ-
ทานแผนดินนั้นแกเรา
24 พระเยโฮวาหทรงบัญชาให
เรากระทําตามกฎเกณฑเหลานี้
ทั้งสิ้น คือใหยําเกรงพระเยโฮ-
วาหพระเจาของเรา เพ่ือเปนผล
ดีแกเราเสมอ เพ่ือพระองคจะ
ทรงรักษาชี วิตของเราไว ใหคง
อยู ดังทุกวันนี้
25 ถาเราทั้ งหลายจะระวังที่ จะ
กระทําตามพระบัญญัติทั้ งสิ้ นนี้
ตอพระพักตรพระเยโฮวาหพระ
เจาของเรา ดังที่พระองคทรง
บัญชาเราไว ก็จะเปนความ
ชอบธรรมแกเราทั้งหลาย'"
หามแตงงานหรือนมัสการ

กับคนตางความเชื่อ

7"เมื่ อพระเยโฮวาหพระเจา
ของทานทั้ งหลายจะทรงพา

ท านเข าในแผนดินซึ่ งท านทั้ ง
หลายกําลังจะเขายึดครอง และ
กวาดไลประชาชาติหลายชาติให
ออกไปพนหนาทาน คือคนฮิต-
ไทต คนเกอรกาชี คนอาโมไรต
คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮี-
ไวต และคนเยบุส เปนเจ็ดประ-
ชาชาติซึ่งใหญโตกวาและมีกําลัง
มากกวาทาน

2และเมื่ อพระเยโฮวาหพระเจา
ของทานจะทรงมอบเขาทั้งหลาย
ไวตอหนาทาน พวกทานจะตอง
ตีเขาใหพายแพไปนั้น และทํา
ลายเขาใหสิ้ นทีเดียว อยาได
กระทําพันธสัญญาใดๆกับเขา
เลยและอย ามี ความเมตตาตอ
เขาดวย
3พวกทานอย าทําการแตงงาน
กับพวกเขา อยายกบุตรสาวของ
ทานใหแกบุตรชายของเขา หรือ
รับบุตรสาวของเขามาใหแกบุตร
ชายของทาน
4 เพราะวาพวกเขาจะทําใหบุตร
ชายของพวกเจ าหั นเหไปจาก
การติดตามเรา ไปปฏิบัติพระ
อื่นๆ พระเยโฮวาหจะทรงพระ
พิ โรธต อท านทั้ งหลายและจะ
ทรงทําลายทานเสียโดยเร็ว
5แตจงกระทําแก เขาทั้ งหลาย
อยางนี้ ทานทั้งหลายจงทําลาย
แทนบูชาของเขาเสีย และหัก
ทําลายเสาศักดิ์ สิทธิ์ของเขาเสีย
จงโคนเสารูปเคารพของเขาลง
เสีย และเผารูปเคารพแกะสลัก
ของเขาเสียดวยไฟ
6 เพราะวาพวกทานเปนชนชาติ
บริ สุ ทธิ์ สําหรับพระเยโฮวาห
พระเจาของทาน พระเยโฮวาห
พระเจาของทานทรงเลือกทาน
ออกจากชนชาติทั้ งหลายที่ อยู
บนพ้ืนโลกใหมาเปนชนชาติใน

พระราชบัญญัติ 6, 7

(24) พบญ 4:1; 6:2 (25) ลนต 18:5; พบญ 24:13 (1) ปฐก 15:19-21; อพย 33:2
(2) อพย 23:32-33; กดว 31:17 (3) อพย 34:15-16; ยชว 23:12 (4) พบญ 6:15
(5) อพย 23:24; 34:13 (6) อพย 19:5-6; อมส 3:2; 1 ปต 2:9
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หนา 381
กรรมสิทธิ์ของพระองค
7ที่ พระเยโฮวาห ทรงรั กและ
ทรงเลือกทานทั้งหลายนั้น มิใช
เพราะท านทั้ งหลายมี จํานวน
มากกวาประชาชนชาติอื่น ดวย
ว าในบรรดาชนชาติ ทั้ งหลาย
ทานเปนจํานวนนอยที่สุด
8แตเพราะพระเยโฮวาหทรงรัก
ทานทั้งหลาย และพระองคทรง
รั กษาคําปฏิญาณซึ่ งพระองค
ทรงปฏิญาณไว กั บบรรพบุ รุษ
ของทานทั้งหลาย พระเยโฮวาห
จึงทรงพาทานทั้ งหลายออกมา
ดวยพระหัตถอันทรงฤทธิ์ และ
ทรงไถทานทั้ งหลายใหพนจาก
เรือนทาส จากหัตถฟาโรห
กษัตริยอียิปต
9 เหตุฉะนี้พึงทราบเถิดวา พระ
เยโฮวาหพระเจ าของพวกทาน
เปนพระเจา เปนพระเจาสัตย
ซื่อ ผูทรงรักษาพันธสัญญาและ
ความเมตตาต อบรรดาผู ที่ รั ก
พระองคและรักษาพระบัญญัติ
ของพระองคถึงพันชั่วอายุคน
10 และทรงตอบแทนผูที่ เกลียด
ชั งพระองคต อหน าตั วเขาเอง
ดวยทรงทําลายเขาเสีย พระองค
จะไม ทรงลดหย อนโทษผู ที่
เกลียดชังพระองค พระองคจะ
ทรงตอบแทนตอหนาตัวเขาเอง
11 เหตุฉะนี้พวกทานจงระวังที่
จะกระทําตามพระบัญญัติ กฎ

เกณฑ และคําตัดสินซึ่งขาพเจา
ไดบัญชาทานในวันนี้
ผลของการเชื่อฟงพระเจา
คือจะมีชัยและรับพระพร

12 ตอมา ถาทานทั้ งหลายเชื่อ
ฟงคําตัดสินเหลานี้ รักษาและ
กระทําตาม พระเยโฮวาหพระ
เจาของพวกทานจะทรงกระทํา
ตามพันธสัญญาและความเมต-
ตากับทาน ซึ่งพระองคทรงปฏิ-
ญาณไวกับบรรพบุรุษของทาน
13พระองคจะทรงรักทาน อวย
พระพรแกทานให จําเริญย่ิ งทวี
ข้ึน พระองคจะทรงอํานวยพระ
พรผู บังเกิดจากครรภของพวก
ทาน และผลแหงพ้ืนดินของ
ทาน ทั้งขาว น้ําองุน และน้ํามัน
ของทานทั้งหลาย ใหลูกวัวและ
ลูกแพะแกะของท านทวี ข้ึ นใน
แผนดิน ซึ่ งพระองคทรงปฏิ-
ญาณแกบรรพบุรุษของทานที่จะ
ใหแกทาน
14 ท านทั้ งหลายจะได รับพระ
พรเหนือชนชาติทั้ งหลายหมด
จะไมมีชายหรือหญิงเปนหมัน
ทามกลางทาน หรือในหมูสัตว
เลี้ยงของทานดวย
15 และพระเยโฮวาหจะทรงยก
ความเจ็ บไขทั้ งสิ้ นไปเสียจาก
พวกทาน และโรครายอยางใน
อียิปตซึ่งทานไดทราบนั้น พระ
องคจะไมทรงใหเกิดแกทาน แต

พระราชบัญญัติ 7
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จะทรงใหเกิดแกทุกคนที่เกลียด
ชังพวกทาน
16 พวกท านจงทําลายชนชาติ
ทั้งหลายซึ่งพระเยโฮวาหพระเจา
ของพวกทานจะทรงมอบใหทาน
อยาใหนัยนตาของทานมีเมตตา
ตอเขาเลย พวกทานอยาปฏิบัติ
พระของเขา เพราะการอยางนั้น
จะเปนบวงดักทานทั้งหลาย
17 ถาทานทั้ งหลายจะนึกในใจ
วา `ประชาชาติเหลานี้โตกวาเรา
เราจะขับไลเขาอยางไรได'
18 ท านทั้ งหลายอย ากลั วเขา
เลย แตจงระลึกถึงการที่พระเย-
โฮวาหพระเจ าของท านกระทํา
ตอฟาโรหและตอชาวอียิปตทั้ ง
สิ้นนั้น
19 การทดลองใหญ ย่ิ งซึ่ งนัยน
ตาทานไดเห็นแลว ทั้ งหมาย
สําคัญ การมหัศจรรย พระหัตถ
ทรงฤทธิ์ และพระกรที่ เหยียด
ออก ซึ่ งพระเยโฮวาหพระเจา
ของท านได ทรงใชพาท านทั้ ง
หลายออกมา พระเยโฮวาหพระ
เจ าของท านทั้ งหลายจะทรง
กระทําตอชนชาติทั้งหลายที่ทาน
กลัวอยางนั้นแหละ
20 ย่ิงกวานั้นอีก พระเยโฮวาห
พระเจาของทานทั้งหลายจะทรง
ใชฝูงตอมาทามกลางเขา จน
กว าผู ที่ เหลื ออยู และซ อนตั ว
หลบจากทานจะถูกทําลายสิ้น

21 พวกทานอยาวิตกเพราะเขา
ดวยวาพระเยโฮวาหพระเจาของ
พวกทานอยูทามกลางทาน ทรง
เปนพระเจาย่ิงใหญที่นากลัว
22 พระเยโฮวาห พระเจ าของ
พวกทานจะกวาดไลประชาชาติ
เหลานี้ ใหพนหนาทานทีละเล็ก
ทีละนอย ทานอยากําจัดเขาเสีย
ทันที กลัววาสัตวทุ งจะเพ่ิมแก
ทานข้ึนมากไป
23 แตพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทานจะทรงมอบเขาไวใหทานทั้ง
หลาย และจะกระทําใหเขาเกิด
โกลาหลใหญจนเขาทั้ งหลายจะ
พินาศ
24 และพระองค จะทรงมอบ
กษัตริยของเขาไวในมือของทาน
และทานทั้ งหลายจะกระทําให
ชื่ อของเขาพินาศไปจากใตฟ า
จะไมมีผูใดตอตานทานทั้งหลาย
ได จนกวาทานจะทําลายเขาเสีย
25 ทานทั้ งหลายจงเผารูปแกะ
สลักอันเปนรูปพระทั้งหลายของ
เขาเสียดวยไฟ ทานทั้ งหลาย
อยาปรารถนาอยากได เงินหรือ
ทองซึ่ งปดรูปพระอยูนั้ น หรือ
นําไปเปนของทาน เกรงวาทาน
จะติดกับดักอยู ภายในนั้ นเอง
เพราะวานั่ นเปนสิ่ งที่ นาสะอิด
สะเอียนตอพระเยโฮวาหพระเจา
ของทาน
26 พวกท านอย านําสิ่ งพึงรัง-

พระราชบัญญัติ 7
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เกี ยจเข าไปในเรื อนของท าน
กลั วว าท านจะเป นที่ ต องห าม
เหมือนของนั้น พวกทานจงรัง-
เกียจและเกลียดมันอยางที่ สุด
ดวยเปนของที่ตองหาม"
คําตักเตือนและคําเตือนใจ

8"บัญญัติทั้ งสิ้ นซึ่ งข าพเจ า
บัญชาทานในวันนี้นั้น ทาน

ทั้ งหลายจงระวั งกระทําตาม
เพ่ือทานทั้ งหลายจะมีชี วิตและ
ทวีมากข้ึน และเขาไปยึดครอง
แผ นดิ นซึ่ งพระเยโฮวาห ทรง
ปฏิญาณกับบรรพบุรุษของทาน
2ทานทั้ งหลายจงระลึกถึงทาง
ซึ่งพระเยโฮวาหพระเจาของทาน
ทรงนําทานอยู ในถิ่นทุรกันดาร
ถึ งสี่ สิ บป เพ่ื อพระองคจะทรง
กระทําให ท านถ อมใจและทด
ลองใหทราบว าจิตใจของท าน
เปนอยางไร ดูวาทานจะรักษา
พระบัญญัติของพระองคหรือไม
3พระองค ทรงกระทําให ท าน
ถอมใจ และปลอยทานใหหิว
และเลี้ยงทานดวยมานา ซึ่งทาน
เองหรือบรรพบุรุษของทานก็ไม
ทราบวาเปนอะไร เพ่ือพระองค
จะทรงกระทําใหท านตระหนัก
แกใจวา มนุษยจะบํารุงชีวิตดวย
อาหารสิ่ งเดียวก็หามิได แต
มนุษยจะมีชี วิตอยู ไดด วยพระ
วจนะทุกคําซึ่ งออกมาจากพระ
โอษฐของพระเยโฮวาห

4ในเวลาสี่สิบปนั้น เสื้อผาของ
ทานก็ไมขาดว่ิน และเทาของ
ทานก็ไมบวม
5ท านทั้ งหลายจงพิจารณาอยู
ในใจเถอะวา พระเยโฮวาหพระ
เจาของทานทั้ งหลายทรงตีสอน
ทาน เหมือนกับบิดาตีสอนบุตร
ของตนเชนกัน
6 เหตุฉะนั้ นท านจงรักษาพระ
บัญญัติ ของพระเยโฮวาหพระ
เจาของทาน โดยดําเนินตาม
พระมรรคาของพระองค และ
เกรงกลัวพระองค
7 เพราะพระเยโฮวาหพระเจ า
ของทานจะทรงพาทานเขาไปใน
แผนดินที่ ดี เปนแผนดินที่มี
ธารน้ํา น้ําพุ และน้ําบาดาลไหล
ออกมากลางหุบเขาและเนินเขา
8แผนดินที่ มี ข าวสาลีและข าว
บารเลย เถาองุน ตนมะเดื่อ ตน
ทับทิม เปนแผนดินที่มีน้ํามัน
มะกอกเทศและน้ําผ้ึง
9 เปนแผนดินที่ทานจะรับประ-
ทานอาหารอยางอุดมซึ่ งทานจะ
ไมขาดสิ่งใดเลย เปนแผนดินที่
ศิลาเปนเหล็ก และทานจะขุด
ทองสัมฤทธิ์ไดจากภูเขา
10 เมื่ อท านได รับประทานอิ่ ม
หนําแลว ทานจงสรรเสริญพระ
เยโฮวาหพระเจ าของพวกทาน
ในเรื่ องแผนดินอันดี ซึ่ งพระ
องคประทานแกทานนั้น

พระราชบัญญัติ 7, 8
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11 ทานทั้ งหลายจงระวังตัวอยา
ลื มพระเยโฮวาห พระเจ าของ
ทาน ดวยไมรักษาพระบัญญัติ
และคําตัดสินและกฎเกณฑของ
พระองค ซึ่ งขาพเจาไดบัญชา
ทานในวันนี้
12 เกรงวาเมื่ อทานไดรับประ-
ทานอิ่มหนํา ไดสรางบานเรือน
ดีๆและไดอาศัยอยูในนั้น
13 และเมื่ อฝู งวั วและฝู งแพะ
แกะของทานทวีข้ึน มีเงินทอง
มากข้ึน และบรรดาซึ่งทานมีอยู
ก็ทวีข้ึน
14 จิ ตใจของท านทั้ งหลายจะ
ผยองข้ึน และทานทั้งหลายก็ลืม
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ทั้งหลาย ผูทรงนําทานทั้งหลาย
ออกจากแผนดินอียิปต ออก
จากเรือนทาส
15 ผู ทรงนําท านมาตลอดถิ่ น
ทุรกันดารใหญนากลัว ซึ่ งมีงู
แมวเซาและแมลงปอง และดิน
แหงแลงไมมีน้ํา ผูทรงประทาน
น้ําจากหินแข็งใหแกทาน
16 ผูทรงเลี้ยงทานทั้งหลายดวย
มานาในถิ่นทุรกันดารซึ่งบรรพ-
บุรุษของทานไมทราบ เพ่ือวา
พระองคจะทรงกระทําใหท าน
ถอมใจและทดลองทาน เพ่ือ
กระทําใหเกิดประโยชนแกทาน
ในบ้ันปลาย
17 เกรงวา ทานจะนึกในใจวา

`กําลั งและเรี่ ยวแรงของข านํา
ทรัพยมีคานี้มาให'
18 ท านทั้ งหลายจงจําพระเย-
โฮวาหพระเจาของทานทั้งหลาย
เพราะวาพระองคทรงเปนผู ให
กําลังแกทานที่จะไดทรัพยสม-
บัตินี้ เพ่ือวาพระองคจะทรง
ดํารงพันธสัญญาซึ่งพระองคทรง
กระทําโดยปฏิญาณตอบรรพ-
บุรุษของทาน ดังวันนี้
19 และถาทานลืมพระเยโฮวาห
พระเจาของทาน ไปดําเนินตาม
พระอื่นและปฏิบัตินมัสการพระ
เหลานั้น ขาพเจาขอเตือนทาน
จริงๆในวันนี้วา ทานจะตอง
พินาศเปนแน
20 อยางกับบรรดาประชาชาติ
ซึ่ งพระเยโฮวาหทรงกระทําให
พินาศไปตอหนาทาน ทานทั้ ง
หลายจะพินาศอย างนั้ นแหละ
เพราะท านไม เชื่ อฟ งพระสุ ร-
เสียงของพระเยโฮวาหพระเจา
ของทานทั้งหลาย"

รูปวัวทองคําและ
แผนศิลาท่ีแตก

9"โอ คนอิสราเอล จงฟงเถิด
ท านกําลั งจะข ามแม น้ํ า

จอรแดนไปในวันนี้ เพ่ือจะเขา
ไปยึดครองประชาชาติ ที่ ใหญ
กวาและมีกําลังมากกวาทาน ทั้ง
เมืองที่ใหญมีกําแพงสูงเทียมฟา
2ประชาชนที่ สูงใหญ เปนลูก

พระราชบัญญัติ 8, 9
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หลานของคนอานาค ผูที่ทานทั้ง
หลายรู จักแลว และผูที่ทานได
ยินเขาพูดวา `ใครจะยืนหยัดตอ
สูกับลูกหลานของอานาคได'
3 วันนี้ ทานทั้ งหลายจงเขาใจ
เถอะวา ผูที่ไปขางหนาทานนั้น
คื อพระเยโฮวาห พระเจ าของ
ทาน พระองคจะทรงทําลายเขา
ดังเพลิงเผาผลาญและทรงกระ-
ทําให เขาพ ายแพตอหน าท าน
ดังนั้ นท านจะได ขับไล เขาออก
ไป กระทําใหเขาพินาศโดยเร็ว
ดังที่พระเยโฮวาหทรงตรัสไวกับ
ทานทั้งหลายแลวนั้น
4 เมื่ อพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทานไดขับไลเขาออกไปตอหนา
ทานทั้งหลายแลว ทานทั้งหลาย
อยานึกในใจวา `เพราะความ
ชอบธรรมของขา พระเยโฮวาห
จึ งทรงนําข ามาให ยึ ดครอง
แผนดินนี้ ' แตเพราะความชั่ ว
ของประชาชาติเหลานี้ พระเย-
โฮวาห จึ งทรงขับไล เขาออกไป
ตอหนาทาน
5ซึ่ งทานทั้ งหลายกําลังเข าไป
ยึดครองแผนดินนี้นั้ น มิใช
เพราะความชอบธรรมของทาน
หรือความสัตย ธรรมในใจของ
ทาน แตเปนเพราะความชั่วของ
ประชาชาตินี้ ซึ่ งพระเยโฮวาห
พระเจาของท านตองขับไล เขา
ออกเสียตอหน าท านทั้ งหลาย

และเพ่ือวา พระองคจะทรงให
เปนจริ งตามพระวจนะซึ่ งพระ
เยโฮวาหทรงปฏิญาณตอบรรพ-
บุรุษของทาน คือตออับราฮัม
ตออิสอัค และตอยาโคบ
6 เพราะฉะนั้ นทานทั้ งหลายจง
เขาใจเถิดวา ซึ่ งพระเยโฮวาห
พระเจ าของทานประทานแผน
ดินดีนี้ใหทานยึดครองนั้น มิใช
เพราะความชอบธรรมของทาน
เพราะว าท านทั้ งหลายเปนชน
ชาติคอแข็ง
7จงจําไวและอยาลืมเสียวาพวก
ทานไดกระทําใหพระเยโฮวาห
พระเจาของท านพิโรธที่ ในถิ่ น
ทุรกันดาร ตั้งแตวันที่ทานออก
จากแผนดินอียิปต กระทั่งทาน
มาถึงที่นี่ ทานมักกบฏตอพระ
เยโฮวาหอยู
8แมวาที่ โฮเรบทานก็กระทําให
พระเยโฮวาหทรงพิโรธ และพระ
เยโฮวาหก็ทรงกริ้วมากถึงกับจะ
ทําลายทานทั้งหลายเสีย
9 เมื่อขาพเจาข้ึนไปบนภูเขาเพ่ือ
จะรับแผนศิลา เปนแผนศิลา
พั นธสั ญญาซึ่ งพระเยโฮวาห
กระทําไวกับทาน ขาพเจาอยูบน
ภูเขาสี่สิบวันสี่สิบคืน ขาพเจาไม
ไดรับประทานอาหารหรือดื่มน้ํา
10 และพระเยโฮวาหไดประทาน
แผนศิลาสองแผนที่ จารึกด วย
นิ้ วพระหัตถของพระเจาใหแก

พระราชบัญญัติ 9
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ขาพเจา บนศิลานั้นมีพระวจนะ
ทั้ งสิ้ นซึ่ งพระเยโฮวาหไดตรัส
กับทานทั้ งหลายบนภูเขา จาก
ทามกลางเพลิงในวันที่ ประชุม
กันอยู
11 ตอมา เมื่อสิ้นสี่สิบวันสี่สิบ
คืนแลว พระเยโฮวาหประทาน
แผนศิลาสองแผน เปนแผนศิลา
พันธสัญญา
12 แล วพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ขาพเจาวา `จงลุกข้ึนลงไปจากที่
นี่โดยเร็วเถิด เพราะชนชาติของ
เจาซึ่ งเจานําออกจากอี ยิปตได
หลงกระทําผิด เขาไดหันเสีย
จากทางซึ่ งเราบัญชาเขาไวนั้ น
อยางรวดเร็ว เขาไดหลอรูป
เคารพไวสําหรับตัวเขาทั้งหลาย'
13 ย่ิ งกวานั้ นอีกพระเยโฮวาห
ยังตรัสกับขาพเจาวา `เราไดเห็น
ชนชาตินี้แลว และดูเถิด เขาทั้ง
หลายเปนชนชาติคอแข็ง
14 ขออยาทักทวงเรา ใหเรา
ทําลายเขา และลบชื่ อของเขา
เสียจากใตฟา และเราจะตั้ งเจา
ใหเปนประชาชาติที่ มีกําลังกวา
และใหญกวาเขา'
15 ขาพเจาจึงกลับลงมาจากภู
เขา และภูเขานั้นก็มีเพลิงลุกอยู
และศิลาพันธสัญญาสองแผน
นั้นก็อยู ในมือทั้ งสองของขาพ-
เจา
16 ดูเถิด เมื่ อขาพเจามองดูก็

แลเห็นทานทั้ งหลายกระทําบาป
ต อพระเยโฮวาห พระเจ าของ
ทานทั้งหลายแลว ทานทั้งหลาย
ไดหลอรูปลูกวัวไวสําหรับทาน
ท านไดหั นจากพระมรรคาซึ่ ง
พระเยโฮวาหได บัญชาแกทาน
อยางรวดเร็ว
17 ข าพเจ าจึ งยกศิลาทั้ งสอง
แผนเหว่ี ยงเสียจากมือทั้ งสอง
ของขาพเจาและทําศิลาใหแตก
ตอหนาตอตาของทานทั้งหลาย
18 แลวข าพเจาก็ทรุดกราบลง
ตอพระพักตรพระเยโฮวาหอยาง
ครั้ งกอนสี่สิบวันสี่สิบคืน มิได
รั บประทานอาหารหรื อดื่ มน้ํา
เพราะเหตุบาปทั้ งสิ้ นที่ ทานทั้ ง
หลายไดกระทํา คือไดประพฤติ
อยางชั่ วชาในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห  ซึ่งเปนการย่ัวยุ
ใหพระองคทรงกริ้วโกรธ
19 เพราะขาพเจากลัวพระพิโรธ
และความไมพอพระทัยอยางรุน
แรงซึ่ งพระเยโฮวาหทรงมีต อ
ทาน พระองคก็จะทรงทําลาย
ทานอยูแลว แตพระเยโฮวาห
ทรงฟงขาพเจาในครั้งนั้นดวย
20 พระเยโฮวาห ทรงพิ โรธตอ
อาโรนมากจะทําลายเขาอยูแลว
ในครั้ งนั้ น ขาพเจาก็อธิษฐาน
เผ่ืออาโรนดวย
21 แลวขาพเจาจึงเอาสิ่ งที่ บาป
หนานั้น คือรูปลูกวัวซึ่ งทาน

พระราชบัญญัติ 9
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สรางข้ึนนั้นเผาเสียดวยไฟ แลว
ทุ บแล วบดให เป นผงละเอี ยด
อยางกับฝุน แลวขาพเจาก็โยน
ผงนั้ นลงไปในลําธารซึ่ งไหลลง
มาจากภูเขา
22 ท านทั้ งหลายได กระทําให
พระเยโฮวาหทรงพิโรธที่ทาเบ-
ราห และที่มัสสาห และที่ ขิบ-
โรทหัทธาอาวาห
23 และเมื่อพระเยโฮวาหทรงใช
ทานไปจากคาเดชบารเนีย ตรัส
วา `จงข้ึนไปยึดครองแผนดิน
นั้นซึ่งเราไดใหแกเจา' และทาน
ก็กบฏตอพระบัญญัติของพระ
เยโฮวาหพระเจาของทาน ไม
ยอมเชื่ อพระองค หรือเชื่ อฟง
พระสุรเสียงของพระองค
24 ทานทั้งหลายไดกบฏตอพระ
เยโฮวาหเสมอตั้ งแตวันที่ ขาพ-
เจารูจักทานทั้งหลาย
25 ข าพเจ าจึ งกราบลงตอพระ
พักตรพระเยโฮวาหสี่สิบวันสี่สิบ
คืนนี้ อยางขาพเจากราบลงครั้ง
กอนนั้น เพราะพระเยโฮวาหได
ตรัสวา จะทรงทําลายทานทั้ ง
หลายเสีย
26 ขาพเจาไดอธิษฐานตอพระ
เยโฮวาหวา `โอ ขาแตองคพระผู
เปนเจาพระเจา ขออยาทรงทํา
ลายประชาชนของพระองค และ
มรดกของพระองค ซึ่งพระองค
ทรงไถเขาทั้งหลายมาดวยความ

ย่ิงใหญของพระองค เปนคนที่
พระองคทรงนําออกมาจากอี-
ยิปตดวยพระหัตถอันทรงฤทธิ์
27 ขอทรงระลึกถึงบรรดาผู รับ
ใชของพระองค คืออับราฮัม
อิสอัค และยาโคบ ขออยาทรง
ใสพระทัยในความดื้อดึง ความ
ชั่วราย หรือบาปของชนชาตินี้
28 กลั วว าชาวแผนดินซึ่ งพระ
องคทรงพาขาพระองคทั้ งหลาย
จากมานั้นจะวา เพราะพระเย-
โฮวาห ไมสามารถจะพาเขาทั้ ง
หลายเขาไปในแผนดินซึ่ งพระ
องคทรงสัญญากับเขาไว และ
เพราะวาพระองคทรงเกลียดชัง
เขา พระองคจึงทรงพาเขาออก
มาฆาเสียในถิ่นทุรกันดาร
29 เพราะว าเขาทั้ งหลายเป น
ประชาชนของพระองคและเปน
มรดกของพระองค ซึ่งพระองค
ทรงนําเขาออกมาดวยเดชานุ-
ภาพย่ิ งใหญและดวยพระกรที่
เหยียดออกของพระองค'"

ไมมีพระอื่นใด
เหมือนพระเยโฮวาห

10"ครั้ งนั้น พระเยโฮวาห
ตรัสกับขาพเจาวา `จง

สกั ดศิ ลาสองแผ นให เหมื อน
อยางเดิม และข้ึนมาหาเราที่บน
ภูเขาและทําหีบไมไวดวย
2และเราจะจารึกถอยคําที่ อยู
ในแผนศิลาแผนเดิ มที่ เจ าทํา

พระราชบัญญัติ 9, 10
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แตกเสียนั้น จงเก็บศิลานั้นไว
ในหีบไม'
3ขาพเจาจึงทําหีบดวยไมกระ-
ถินเทศ และสกัดศิลาสองแผน
เหมือนอยางเดิม ข้ึนไปบนภูเขา
มี ศิ ลาสองแผ นอยู ในมื อของ
ขาพเจา
4แลวพระองคจึงทรงจารึกพระ
บัญญัติ สิบประการลงบนแผน
ศิลาอยางครั้งกอน ซึ่งเปนพระ
วจนะที่ พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ทานบนภูเขาจากทามกลางเพลิง
ในวันที่ประชุมนั้น และพระเย-
โฮวาหทรงประทานแผนศิลานั้น
แกขาพเจา
5แลวข าพเจ าก็กลับลงมาจาก
ภูเขา และเก็บแผนศิลานั้นไวใน
หีบซึ่งขาพเจาไดทําข้ึนและแผน
ศิลาก็ยังอยูในหีบนั้น ดังที่พระ
เยโฮวาหทรงบัญชาขาพเจาไว
6คนอิสราเอลเดินทางจากเบ-
เอโรทของคนยาอาคัน มาถึง
โมเสราห อาโรนก็สิ้ นชีวิตและ
ฝงไวที่นั่น และเอเลอาซารบุตร
ชายของเขาจึงปฏิบัติหนาที่ ปุ-
โรหิตแทนเขา
7 เขาทั้ งหลายเดินทางออกจาก
ที่นั่นมาถึงกุดโกดาห และจาก
กุดโกดาหถึงโยทบาธาห เปน
แผนดินที่มีแมน้ําลําธารมาก
8ครั้ งนั้น พระเยโฮวาหไดแยก
ตระกูลเลวี ใหหามหีบพันธสัญ-

ญาแหงพระเยโฮวาห ใหเฝาพระ
เยโฮวาหเพ่ือปรนนิบัติพระองค
และให อํานวยพรในพระนาม
ของพระองค จนถึงทุกวันนี้
9 เหตุฉะนี้ คนเลวีจึงหามีสวน
แบง หรือมรดกกับพวกพ่ีนอง
ของตนไม พระเยโฮวาหทรง
เปนสวนมรดกของเขา ดังที่พระ
เยโฮวาห พระเจ าของท านทั้ ง
หลายทรงสัญญากับเขานั้น
10 ขาพเจ าก็อยู บนภู เขาอยาง
ครั้ งกอนสี่สิบวันสี่ สิบคืน ครั้ ง
นั้นพระเยโฮวาหทรงฟงขาพเจา
ดวย พระเยโฮวาหไมพอพระทัย
ที่จะทําลายทานทั้งหลาย
11 พระเยโฮวาหตรัสกับขาพ-
เจาวา `จงลุกข้ึนเดินทางนําหนา
ประชาชนตอไปเถิด เพ่ือเขาทั้ง
หลายจะไดเขาไปยึดแผนดินซึ่ ง
เราปฏิญาณไวแกบรรพบุรุษวา
จะใหแกเขานั้น'
12 และบัดนี้ คนอิสราเอล พระ
เยโฮวาหพระเจ าของท านทรง
ประสงคใหทานกระทําอยางไร
คือใหยําเกรงพระเยโฮวาหพระ
เจาของทาน ใหดําเนินตามพระ
มรรคาทั้ งปวงของพระองค ให
รักพระองค ใหปรนนิบัติพระ
เยโฮวาหพระเจาของทาน ดวย
สุดจิตสุดใจของทานทั้งหลาย
13 และให รั กษาพระบั ญญั ติ
และกฎเกณฑของพระเยโฮวาห

พระราชบัญญัติ 10
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ซึ่ งข าพเจ าบัญชาท านในวันนี้
เพ่ือประโยชนของทานทั้งหลาย
14 ดูเถิด ฟาสวรรคและฟา
สวรรคอันสูงสุด และโลกกับ
บรรดาสิ่ งสารพัดที่ อยู ในโลก
เป นของพระเยโฮวาหพระเจ า
ของทาน
15 แตพระเยโฮวาหทรงฝงพระ
ทัยในบรรพบุ รุษของท านและ
ทรงรักเขา และทรงเลือกเชื้ อ
สายของเขาที่มาภายหลังเขาคือ
ท านทั้ งหลายจากชนชาติ ทั้ ง
หลาย อยางเปนอยูทุกวันนี้
16 เพราะฉะนั้น จงตัดหนัง
ปลายหัวใจของทานเสีย อยาคอ
แข็งอีกตอไป
17 เพราะว าพระเยโฮวาหพระ
เจาของทานเปนพระเจาของพระ
ทั้ งหลาย และเปนจอมของเจา
ทั้ งปวง เปนพระเจาที่ ย่ิ งใหญ
ทรงฤทธิ์และนากลัว ทรงปราศ-
จากอคติ และมิไดทรงเห็นแก
อามิษสินบน
18 พระองคประทานความยุ ติ
ธรรมแกลูกกําพร าพอและแม
มาย และทรงรักคนตางดาว
ประทานอาหารและเครื่ องนุ ง
หมแกเขา
19 เพราะฉะนั้น ทานจงมีความ
รักตอคนตางดาว เพราะทานทั้ง
หลายก็ เปนคนตางดาวในแผน
ดินอียิปต

20 ทานทั้ งหลายจงยําเกรงพระ
เยโฮวาหพระเจาของทาน จง
ปรนนิ บัติพระองคและติดพัน
อยูกับพระองค จงปฏิญาณดวย
ออกพระนามของพระองค
21พระองคทรงเปนที่สรรเสริญ
ของทานทั้งหลาย พระองคทรง
เปนพระเจาของทาน ผูทรง
กระทําการใหญและน ากลั วซึ่ ง
นัยนตาของทานไดเห็นนี้
22 บรรพบุ รุษของทานลงไปใน
อียิปตเจ็ดสิบคน และบัดนี้พระ
เยโฮวาหพระเจ าของท านทรง
กระทําใหทานทั้ งหลายมีมากดัง
ดวงดาวในทองฟา"
บทเรียนตางๆจากการอพยพ

และภัยพิบัติท้ังหลาย

11"เหตุฉะนี้พวกทานจงรัก
พระเยโฮวาห พระ เจ า

ของทาน จงรักษาพระดํารัสสั่ ง
กฎเกณฑ และคําตัดสิน และ
พระบัญญัติของพระองค เสมอ
ไป
2ทานทั้ งหลายจงทราบในวันนี้
เพราะขาพเจามิไดกลาวกับลูก
หลานของทานทั้งหลาย ผูไมได
รู เร่ืองหรือเห็นถึงวินัยของพระ
เยโฮวาหพระเจาของทาน ความ
ย่ิงใหญของพระองค พระหัตถ
อันทรงฤทธิ์ และพระกรที่
เหยียดออกของพระองค
3ถึ งการอั ศจรรย และถึ งพระ

พระราชบัญญัติ 10, 11
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ราชกิจของพระองค ซึ่งพระองค
ทรงกระทําในอี ยิปตตอฟาโรห
กษัตริยอียิปต และตอแผนดิน
ทั้งสิ้นของทาน
4และซึ่ งพระองคทรงกระทําตอ
กองทัพอียิปต ตอมาของเขา
และตอรถรบของเขา และที่พระ
องค ทรงกระทําให น้ํ าในทะเล
แดงทวมเขาเมื่ อเขาไลติดตาม
ทานทั้ งหลาย และที่พระเยโฮ-
วาหทรงทําลายเขาทั้ งหลายจน
ทุกวันนี้
5และที่ พระองคทรงกระทําแก
ท านทั้ งหลายในถิ่ นทุ รกันดาร
จนทานทั้งหลายมาถึงที่นี่
6และที่ ทรงกระทําต อดาธาน
และอาบีรัมบุตรชายของเอลีอับ
บุตรชายของรูเบน คือแผนดิน
ไดอาปากกลืนเขาเขาไป ทั้ ง
ครัวเรือน เต็นท และสิ่งมีชีวิต
ทุกอยางที่ ติดตามเขาไป ใน
ทามกลางคนอิสราเอลทั้งปวง
7 เพราะนั ยน ตาของท านทั้ ง
หลายได เห็นพระราชกิจอันย่ิ ง
ใหญทั้ งหมดของพระเยโฮวาห
ซึ่งพระองคทรงกระทํานั้น
8 เหตุฉะนี้ทานทั้ งหลายจงรัก-
ษาบัญญัติทั้ งสิ้ นซึ่ งขาพเจาได
บัญชาแกทานทั้ งหลายในวันนี้
เพ่ือทานทั้งหลายจะเขมแข็งและ
เขาไปยึดครองแผนดินซึ่ งทาน
ทั้ งหลายกําลั งจะข ามไปครอบ

ครองนั้นมาเปนกรรมสิทธิ์
9และเพ่ือทานจะมีชี วิตยืนนาน
ในแผนดิน ซึ่งพระเยโฮวาหทรง
ปฏิญาณแกบรรพบุ รุษวาจะให
แก เขาและแก เชื้ อสายของเขา
เปนแผนดินที่มีน้ํานมและน้ําผ้ึง
ไหลบริบูรณ
10 เพราะวาแผนดินซึ่ งทานทั้ ง
หลายกําลั งเข าไปยึดครองนั้ น
ไมเหมือนแผนดินอียิปต ซึ่ ง
ทานไดจากมา ในที่นั้ นทาน
หว านพื ชและเอา เท ารดน้ํ า
เหมือนเปนสวนผัก
11 แตแผนดินซึ่ งทานจะไปยึด
ครองนั้น เปนแผนดินที่มีเนิน
เขาและหุบเขา ซึ่ งมีน้ําฝนจาก
ฟารดอยู
12 เปนแผนดินซึ่งพระเยโฮวาห
พระเจาของทานทั้ งหลายทรงดู
แล พระเนตรของพระเยโฮวาห
พระเจาของทานอยู เหนือแผน
ดินนั้นเสมอ ตั้ งแตตนปจนถึง
สิ้นป
13 ตอมาถาทานทั้งหลายจะเชื่อ
ฟงบัญญัติของขาพเจาซึ่ งขาพ-
เจาบัญชาทานไวในวันนี้ ใหรัก
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ทั้ งหลายและปรนนิบัติพระองค
ดวยสุดจิตสุดใจของทาน
14 `เราจะใหฝนตกบนแผนดิน
ของเจาตามฤดูกาล คือฝนตน
ฤดูและฝนชุกปลายฤดู เพ่ือเจา
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(4) อพย 14:28; พบญ 1:40 (6) สดด 106:16-18 (7) พบญ 10:21; 29:2
(8) ยชว 1:6-7 (9) อพย 3:8; พบญ 4:40; 5:16, 33; 6:2; 9:5
(11) พบญ 8:7 (12) 1 พกษ 9:3 (14) พบญ 28:12; ยอล 2:23

 05_deu.pub 
 page 30

 Friday, December 09, 2005 08:45 



หนา 391
ทั้ งหลายจะไดเก็บพืชผล น้ํา
องุน และน้ํามัน
15 และเราจะใหหญาในทุ งสํา-
หรับฝูงสัตวของเจา และเจาจะ
ไดรับประทานอิ่มหนํา'
16 จงระวังตัวอยาใหจิตใจของ
ทานทั้ งหลายลุมหลงและหันเห
ไปปรนนิบัตินมัสการพระอื่น
17 และพระเยโฮวาหจึงทรงกริ้ว
ตอทาน ปดฟาสวรรคไมใหฝน
ตก และแผนดินก็ไมงอกพืชผล
และทานทั้ งหลายจะพินาศจาก
แผนดินดีซึ่ งพระเยโฮวาหประ-
ทานแกทานนั้นเสียอยางรวดเร็ว
18 เหตุฉะนั้น ทานทั้ งหลายจง
จดจําถอยคําเหลานี้ของขาพเจา
ไวในจิตในใจของทานทั้ งหลาย
จงเอาถอยคําเหลานี้พันไวที่มือ
ของทานเปนหมายสําคัญ จง
เป นดั งเครื่ องหมายระหว าง
นัยนตาของทาน
19 และทานจงสอนถอยคําเหลา
นี้แกลูกหลานของทานทั้ งหลาย
จงพูดถึงถอยคําเหลานี้ เมื่อทาน
นั่งอยูในเรือน และเมื่อทานเดิน
อยูตามทาง เมื่อทานนอนลง
หรือลุกข้ึน
20 ทานจงเขียนคําเหล านี้ ไวที่
เสาประตูเรือน และที่ประตูของ
ทาน
21 เพ่ื ออายุของท านและอายุ
ของลูกหลานของทานจะได ยืน

นานในแผนดิน ซึ่งพระเยโฮวาห
ทรงปฏิญาณที่ จะประทานแก
บรรพบุรุษของทาน ตราบเทา
บรรดาวันที่ ฟาสวรรคอยู เหนือ
โลก
22 เพราะถาทานระวังที่จะกระ-
ทําตามบัญญัติทั้งปวงซึ่งขาพเจา
ไดบัญชาทาน คือรักพระเยโฮ-
วาหพระเจาของทาน ดําเนินใน
พระมรรคาทั้ งสิ้ นของพระองค
และติดสนิทอยูกับพระองคแลว
23 พระเยโฮวาห จะทรงขับไล
บรรดาประชาชาติเหลานี้ใหออก
ไปพนหนาทานทั้ งหลาย แลว
ทานจะเขายึดครองแผนดินของ
ประชาชาติที่ ใหญกวาและมีกํา-
ลังมากกวาทาน
24 ฝาเทาของทานทั้ งหลายจะ
เหยียบลงที่ใด ที่นั่นจะเปนของ
ทาน อาณาเขตของทานจะเริ่ ม
จากถิ่ นทุรกันดารไปจนถึงเล-
บานอน และจากแมน้ําคือแมน้ํา
ยูเฟรติสไปจนถึงทะเลตะวันตก
25 จะไมมีผู ใดสามารถตอตาน
ทานได เพราะพระเยโฮวาหพระ
เจ าของท านจะทรงกระทําให
ท านทั้ งหลายเป นที่ เกรงขาม
และตกใจกลั วของแผ นดิ นที่
ท านทั้ งหลายจะเหยี ยบยํ่าไป
ตามที่พระองคทรงสัญญาไวกับ
ทาน
26 ดูเถิด วันนี้ขาพเจาไดนําคํา
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อวยพรและคําสาปแชงมาไวตรง
หนาทานทั้งหลาย
27 ถ าทานเชื่ อฟ งพระบัญญัติ
ของพระเยโฮวาหพระเจ าของ
ทาน ซึ่งขาพเจาบัญชาทานในวัน
นี้ ทานก็จะเปนไปตามพรนั้น
28 ถาทานไม เชื่ อฟงพระบัญ-
ญัติ ของพระเยโฮวาห พระเจ า
ของทาน แตหันเหไปเสียจาก
ทางซึ่ งขาพเจาไดบัญชาทานใน
วันนี้ ไปติดตามพระอื่นซึ่งทาน
ไมรู จัก ทานก็จะเปนไปตามคํา
สาปแชงนั้น
29 และตอมาเมื่ อพระเยโฮวาห
พระเจ าของท านนําทานเขาไป
ในแผนดินซึ่ งทานจะเขาไปยึด
ครองนั้น ทานจงตั้งคําอวยพรไว
บนภูเขาเกริซิม และตั้ งคําสาป
แชงไวบนภูเขาเอบาล
30 ภู เขาเหล านี้ อยู ฟากแมน้ํา
จอรแดนขางโนน ไปตามทางที่
ดวงอาทิ ตย ตกในแผนดิ นคน
คานาอัน ผู อาศัยอยู ในที่ ราบ
ตรงหนากิลกาลขางที่ราบโมเรห
มิใชหรือ
31 เพราะท านทั้ งหลายจะตอง
ขามแมน้ําจอรแดนไปยึดครอง
แผนดินซึ่งพระเยโฮวาหพระเจา
ของทานประทานแกทาน และ
ทานจะยึดครองและอาศัยอยูใน
แผนดินนั้น
32 ท านจงระวั งที่ จะรั กษากฎ

เกณฑและคําตัดสินทั้ งปวงซึ่ ง
ข าพเจ าตั้ งไว ตอหน าท านทั้ ง
หลายในวันนี้"
กฎเกณฑและคําตัดสินตางๆ

สําหรับอิสราเอล
ในแผนดินคานาอัน

12"ตอไปนี้ เปนกฎเกณฑ
และคําตัดสินซึ่ งทานจะ

ต องระวั งที่ จะกระทําตามใน
แผนดินซึ่งพระเยโฮวาหพระเจา
แหงบรรพบุรุษของทานประทาน
ใหทานยึดครองตลอดวันคืนซึ่ ง
ทานมีชีวิตอยูในโลก
2ทานทั้ งหลายจงทําลายบรรดา
สถานที่ ซึ่ งประชาชาติที่ ทานจะ
ยึดครองนั้ นใช เปนที่ปรนนิบัติ
พระของเขา ซึ่ งอยูบนภูเขาสูง
และบนเนินเขา และใตตนไม
เขียวสดทุกตน
3ท านจงรื้ อแท นบู ชาของเขา
และทุมเสาศักดิ์ สิทธิ์ ของเขาให
แตกเปนชิ้ นๆ และเผาเสารูป
เคารพของเขาเสียดวยไฟ ทาน
จงฟนทําลายรูปแกะสลักอันเปน
รูปพระของเขาเสีย และลบชื่ อ
ของพระเหลานั้นออกเสียจากที่
นั่น
4ท านทั้ งหลายอย ากระทําดั ง
นั้นแกพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทาน
5ท านจงแสวงหาสถานที่ จาก
เขตแดนของบรรดาตระกูลของ
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ทาน ซึ่ งพระเยโฮวาหพระเจา
ของท านทั้ งหลายจะทรงเลือก
เพ่ื อสถาปนาพระนามของพระ
องคไว คือใหเปนที่ประทับของ
พระองค ทานทั้งหลายจงไปเฝา
พระองคที่นั่น
6และทานทั้ งหลายจงนําเครื่อง
เผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาของ
ทานไปที่นั่น ทั้งสิบชักหนึ่งและ
เครื่ องบูชาที่จะย่ืนถวาย ทั้ ง
เครื่องบูชาปฏิญาณ เครื่องบูชา
ตามใจสมัคร และผลรุนแรก
ที่ไดจากฝูงวัวและฝูงแพะแกะ
7ทานทั้ งหลายจงรับประทานที่
นั่ นตอพระพักตรพระเยโฮวาห
พระเจาของทาน ทั้ งทานและ
ครอบครัวของทานจงปติราเริง
ในบรรดากิจการซึ่ งมือทานได
กระทํานั้น ซึ่งพระเยโฮวาหพระ
เจาของทานอวยพระพรแกทาน
ทั้งหลาย
8ทานทั้ งหลายอยากระทําตาม
บรรดากิจการที่เรากระทําอยูที่นี่
ทุกวันนี้ คือทุกคนทําตามอะไร
ก็ตามที่ถูกตองในสายตาของตน
เอง
9 เพราะว าท านทั้ งหลายยั งไป
ไมถึงที่หยุดพักและถึงมรดก ซึ่ง
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ประทานแกทาน
10 แตเมื่อทานขามแมน้ําจอร-
แดนไปแลว และอาศัยอยู ใน

แผนดินซึ่งพระเยโฮวาหพระเจา
ของทานทั้ งหลายประทานเปน
มรดกแกทาน และเมื่อพระองค
โปรดใหท านพักพนศัตรู รอบ
ขางของทานทั้ งสิ้ น ทานจึงอยู
อยางปลอดภัย
11 แลวจงไปยังสถานที่ ซึ่ งพระ
เยโฮวาหพระเจาของทานจะทรง
เลือกไว ใหพระนามของพระ
องคประทับที่นั่ น จงนําบรรดา
สิ่ งต างๆไปดวยซึ่ งข าพเจ าได
บัญชาทานทั้ งหลาย คือเครื่อง
เผาบูชา และเครื่องสัตวบูชาของ
ทาน ทั้งสิบชักหนึ่ง และเครื่อง
บูชาที่ จะย่ืนถวาย ทั้ งบรรดา
เครื่ องบูชาปฏิญาณที่ดีที่ สุดซึ่ ง
ทานไดปฏิญาณไวตอพระเยโฮ-
วาห
12 และท านทั้ งหลายจงป ติ ร า
เริงตอพระพักตรพระเยโฮวาห
พระเจาของทาน ทั้งตัวทานทั้ ง
หลายและบุตรชายบุตรสาวของ
ทาน ทั้ งทาสชายหญิงของทาน
และคนเลวีซึ่ งอยู ภายในประตู
เมืองของทาน เพราะเขาไมมี
สวนแบงหรือสวนมรดกกับทาน
13 ท านทั้ งหลายจงระวั งให ดี
อยาถวายเครื่ องเผาบูชาตามที่
ทุกแหงซึ่งทานเห็น
14 แตจงถวายในสถานที่ซึ่งพระ
เยโฮวาหจะทรงเลือกในทาม-
กลางตระกูลหนึ่งของทาน ทาน
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จงถวายเครื่ องเผาบูชาของทาน
ที่นั่ น และที่นั่นทานจงกระทํา
ทุกสิ่งที่ขาพเจาไดบัญชาทานไว
15 อยางไรก็ตาม ทานจะ
ฆ าสั ตว และรั บประทานเนื้ อ
ในประตูเมืองทั้ งหลายของทาน
ตามที่ทานปรารถนาก็ได ตาม
ซึ่งพระเยโฮวาหพระเจาของทาน
อํานวยพระพรประทานแกทาน
ทั้งหลาย ทั้งผูที่สะอาดและผูที่
มลทินก็รับประทานได อยางที่
รับประทานเนื้ อละมั่ งและเนื้ อ
กวาง
16 แต ท านทั้ งหลายอย า รั บ
ประทานเลือดสัตวเลย ทานจง
เทลงบนพื้นดินเหมือนเทน้ํา
17 สวนสิบชักหนึ่งของพืช หรือ
น้ําองุน หรือน้ํามัน หรือลูกคอก
รุนแรกจากฝูงวัว หรือฝูงแพะ
แกะ หรือของถวายปฏิญาณตาม
ที่ทานปฏิญาณไว หรือของถวาย
ตามใจสมัคร หรือของที่ทานนํา
มาย่ืนถวาย ทานทั้ งหลายอยา
รับประทานภายในประตู เมือง
ของทาน
18 แตวาทานจงรับประทานของ
เหลานี้ตอพระพักตรพระเยโฮ-
วาหพระเจาของทาน ในสถานที่
ซึ่งพระเยโฮวาหพระเจาของทาน
จะทรงเลือกไว ทั้ งตัวทานและ
บุตรชายบุตรสาวของทาน ทาส
ชายหญิงของทาน และคนเลวีผู

อยู ภายในประตู เมืองของทาน
และท านจงป ติ ร าเริ งต อพระ
พักตรพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทาน ในบรรดากิจการซึ่งมือทาน
ไดกระทํานั้น
19 ทานจงระวังอยาทอดทิ้ งคน
เลวีตราบเทาวันที่ทานอาศัยอยู
ในโลก
20 เมื่ อพระเยโฮวาหพระเจ า
ของทานทรงขยายอาณาเขตของ
ทาน ดังที่พระองคทรงสัญญาไว
กับทานแลวนั้น และทานกลาว
วา `เราจะกินเนื้อสัตว' เพราะ
พวกทานอยากรับประทานเนื้ อ
สัตว ทานจะรับประทานเนื้ อ
ตามใจปรารถนาของทานได
21 ถาสถานที่ ซึ่ งพระเยโฮวาห
พระเจ าของท านทรงเลื อกไว
เพ่ื อสถาปนาพระนามของพระ
องคที่ นั่ นนั้ นหางจากทานเกิน
ไป ทานจงฆาสัตวจากฝูงวัวฝูง
แพะแกะของทานเถอะ ซึ่ งพระ
เยโฮวาห ทรงประทานแกท าน
ดังที่ ข าพเจาบัญชาทานไวแลว
นั้น ทานจงรับประทานในประตู
เมืองของทานตามที่ ใจของทาน
ปรารถนาเถิด
22 ทานจะรับประทานไดอยาง
ที่ทานรับประทานเนื้อละมั่งหรือ
เนื้อกวาง ทั้งผูที่มลทินและผูที่
สะอาดดวยก็รับประทานได
23 แตพึงแนใจวา ทานไมรับ
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ประทานเลือดสัตวเลย เพราะวา
เลือดเปนชีวิตของมัน ทานอยา
รับประทานชีวิตพรอมกับเนื้อ
24 ท านอย ารับประทานเลื อด
แต ท านจงเทเลื อดลงบนดิ น
อยางเทน้ํา
25 ท านอย ารับประทานเลื อด
เพ่ื อท านเองและลูกหลานของ
ทานที่มาภายหลังทานจะจําเริญ
เปนสุข เมื่อทานกระทําสิ่งที่ถูก
ตองตามสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห
26 แตสิ่ งบริสุ ทธิ์ ซึ่ งเป นส วน
กําหนดจากท านและของปฏิ-
ญาณของทานนั้น ทานจงนําไป
ยั งสถานที่ ซึ่ งพระเยโฮวาห จะ
ทรงเลือกไว
27 และถวายเครื่ องเผาบูชาทั้ ง
เนื้ อและเลือดบนแทนบูชาของ
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ทานจงเทเลือดแหงเครื่องสัตว-
บูชาลงบนแทนบูชาของพระเย-
โฮวาหพระเจาของทาน แตสวน
เนื้อนั้นทานรับประทานได
28 จงระวังที่ จะฟงบรรดาถอย
คําเหล านี้ ซึ่ งข าพเจ าได บัญชา
ทานไว เพ่ือทานเองและลูก
หลานของทานที่มาภายหลังทาน
จะจําเริญเปนนิตย เมื่ อทาน
กระทําสิ่งที่ประเสริฐและถูกตอง
ในสายพระเนตรของพระเยโฮ-
วาหพระเจาของทาน

29 เมื่ อพระเยโฮวาหพระเจ า
ของท านจะขจัดประชาชาติซึ่ ง
ทานเขาไปยึดครองนั้ นออกไป
ใหพนหนาทาน และทานก็ยึด
ครองเขาอาศัยอยูในแผนดินนั้น
30 จงระวังตัววาทานจะไมหลง
ติ ดตามเขาภายหลั งจากที่ เขา
ถูกทําลายตอหนาทานแลวนั้ น
และจะไมไตถามเรื่ องพระของ
เขาโดยกลาววา `ประชาชาตินี้
นมั สการพระของเขาอย างไร
เพ่ือเราจะกระทําดวย'
31 ทานอยากระทําอยางนั้นแด
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ทั้งหลาย เพราะวาสิ่งที่นาสะอิด
สะเอียนทุกอยางซึ่ งพระเยโฮ-
วาหทรงเกลียดชัง พวกเขากระ-
ทําสิ่ งนั้ นตอพระทั้ งหลายของ
เขา แมแตบุตรชายและบุตรสาว
ของเขา เขาก็เผาดวยไฟบูชาแด
พระของเขา
32 ทุกสิ่ งที่ ข าพเจาบัญชาทาน
ไวนั้ น จงระวังที่ จะกระทําตาม
ท านอย าเพ่ิ มอะไรเข าหรือตัด
อะไรออกไปจากสิ่งเหลานั้น"

คําตักเตือนเรื่อง
ผูพยากรณเท็จ

13"ถาในหมู พวกทานเกิด
มี ผู พยากรณหรือผู ฝน

เห็นเหตุการณข้ึน และสําแดง
หมายสําคัญหรือการมหัศจรรย
แกทาน
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2 และหมายสํ า คั ญหรื อการ
มหัศจรรยซึ่ งเขาบอกท านนั้ น
สําเร็จจริง ถาเขากลาววา `ให
เราติดตามพระอื่นกันเถิด' ซึ่ ง
เปนพระที่ทานไมรู จัก `และให
เรามาปรนนิบัติพระนั้น'
3 ท านอย า เชื่ อฟ ง คําของผู
พยากรณ หรือผูฝนเห็นเหตุ
การณคนนั้น เพราะพระเยโฮ-
วาหพระเจาของทานลองใจทาน
ดู เพ่ือใหทรงทราบวา ทานทั้ง
หลายรักพระเยโฮวาหพระเจ า
ของท านด วยสุ ดจิ ตสุ ดใจของ
ทานหรือไม
4ท านทั้ งหลายจงดําเนิ นตาม
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
และยําเกรงพระองค และรักษา
พระบัญญัติของพระองค และ
เชื่อฟงพระสุรเสียงของพระองค
และท านจงปรนนิ บัติพระองค
และติดสนิทอยูกับพระองค
5แต ผู พยากรณหรือผู ฝนเห็น
เหตุการณคนนั้ นตองมีโทษถึง
ตาย เพราะวาเขาไดสั่ งสอนให
กบฏต อพระเยโฮวาหพระเจ า
ของทาน ผูทรงนําทานออกจาก
แผนดินอียิปต และทรงไถทาน
ออกจากเรือนทาส เขากระทําให
ทานทิ้ งหนทางซึ่ งพระเยโฮวาห
พระเจาของท านบัญชาใหทาน
ดําเนินตามเสีย ดังนั้ นแหละ
ทานจะตองล างความชั่ วเชนนี้

จากทามกลางทาน
6 ถ าพ่ี ชายน องชายของท าน
มารดาเดียวกันกับทาน หรือ
บุตรชายบุตรสาวของทาน หรือ
ภรรยาที่ อยู ในออมอกของทาน
หรือมิตรสหายรวมใจของทาน
ชักชวนทานอยางลับๆวา `ให
เราไปปรนนิบัติพระอื่นกันเถิด'
ซึ่ ง เป นพระที่ ท าน เองหรื อ
บรรพบุรุษของทานไมรูจัก
7 เปนพระบางองคของชนชาติ
ทั้ งหลายซึ่ งอยูรอบทาน ไมวา
ใกลหรือไกล จากสุดปลาย
แผนดินโลกขางนี้ถึงที่สุดปลาย
โลกขางโนน
8ทานอยายอมตามหรือเชื่อฟง
เขา อยาใหนัยนตาของทาน
เมตตาปรานีเขา ทานอยาไวชีวิต
เขา หรืออยาซอนเขาไวเลย
9ท านจงประหารชี วิ ตเขาเสี ย
เปนแน ทานควรลงมือกอนใน
การทําโทษเขาถึงตาย และตอไป
ใหบรรดาประชาชนรวมมือดวย
10 ท านจงเอาหิ นขว างเขาให
ตาย เพราะเขาแสวงหาชองที่จะ
พาทานไปจากพระเยโฮวาหพระ
เจาของทาน ผูทรงพาทานออก
จากแผนดินอียิปต ออกจาก
เรือนทาส
11 และคนอิสราเอลทั้ งปวงจะ
ฟงและยําเกรง ไมกระทําความ
ชั่วเชนนี้ทามกลางทานทั้งหลาย

พระราชบัญญัติ 13

(2) พบญ 18:22 (3) พบญ 8:2, 16 (4) พบญ 30:20; 2 พกษ 23:3
(5) พบญ 17:5, 7 (6) ปฐก 16:5; พบญ 17:2; 1 ซมอ 18:1, 3
(8) สภษ 1:10 (9) พบญ 17:7 (11) พบญ 17:13
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อีกเลย
12 ถาทานทั้งหลายไดยินวา ใน
หัวเมืองหนึ่ งหัวเมืองใดซึ่ งพระ
เยโฮวาหพระเจาของทานประ-
ทานใหทานอาศัยอยูนั้น
13 มีบางคนที่ เปนคนอันธพาล
ไดออกไปจากทามกลางทาน ชัก
ชวนชาวเมืองนั้นวา `ใหเราไป
ปรนนิบัติพระอื่นกันเถิด' ซึ่ ง
เปนพระที่ทานไมรูจัก
14 ท านทั้ งหลายจงสอบถาม
และอุ ตสาห ค นหาและถามดู
อยางขะมักเขมน และดูเถิด ถา
เปนความจริงและเปนเรื่ องแน
นอนวา สิ่ งที่ นาสะอิดสะเอียน
นั้ นมี คนกระทํากั นอยู ในหมู
พวกทาน
15 ทานจงฆาชาวเมืองนั้ นเสีย
ดวยคมดาบ ทําลายเสียใหสิ้ น
เชิงดวยคมดาบ ทั้งคนทั้งหลาย
ที่ อาศัยในเมืองนั้นและฝูงสัตว
ดวย
16 ทานจงเก็บขาวของทั้ งสิ้นใน
เมืองนั้ นไปกองไวที่ กลางถนน
และเผาเมืองนั้ นกับบรรดาขาว
ของในเมืองนั้นเสียดวยไฟ เพ่ือ
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ใหเมืองนั้นรางอยูเปนนิตย อยา
สรางข้ึนมาใหมอีกเลย
17 อยาใหของตองหามนั้ นมา
ติดพันมือของทาน เพ่ือวาพระ
เยโฮวาหจะทรงหันจากพระพิ-

โรธย่ิงของพระองค และทรงสํา-
แดงพระกรุณาคุณตอทาน และ
ทรงเมตตาทาน ใหทานทวีมาก
ข้ึน ดังที่พระองคปฏิญาณไวกับ
บรรพบุรุษของทานนั้น
18 เมื่ อท านทั้ งหลายเชื่ อฟ ง
พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห
พระเจาของทาน คือรักษาพระ
บัญญัติทั้ งสิ้นของพระองคดังที่
ข าพเจ าบัญชาท านไว ในวันนี้
และกระทําสิ่ งที่ ถู กต องตาม
สายพระเนตรพระเยโฮวาหพระ
เจาของทาน"

คําส่ังสอนเรื่องอาหาร

14"ทานทั้ งหลายเปนบุตร
ของพระเยโฮวาห พระ

เจาของทาน ทานอยาเชือดเนื้อ
ตัวเอง หรือกระทําหนาผากให
โลนเพ่ือคนตาย
2 เพราะท านทั้ งหลายเป นชน
ชาติ บริ สุ ทธิ์ แด พระเยโฮวาห
พระเจาของทาน และพระเยโฮ-
วาหทรงเลือกจากประชาชาติทั้ง
หลายที่อยูบนพ้ืนโลกใหเปนชน
ชาติในกรรมสิทธิ์ของพระองค
3ทานทั้ งหลายอยารับประทาน
สิ่งพึงรังเกียจใดๆเลย
4สัตวที่ รับประทานไดมีดังตอ
ไปนี้ คือ วัว แกะ แพะ
5กวาง ละมั่ ง อีเกง แพะปา
สมัน โคปา และแกะปา
6ทานรับประทานสัตวทุกชนิด

พระราชบัญญัติ 13, 14

(12) วนฉ 20:1-2 (16) ยชว 6:24; 8:28; อสย 17:1; 25:2; ยรม 49:2 (17) ยชว 6:18
(18) พบญ 12:25, 28, 32 (1) ลนต 19:28; 21:1-5; รม 8:16; กท 3:26
(2) ลนต 20:26; พบญ 7:6; รม 12:1 (3) อสค 4:14 (4) ลนต 11:2-45; กจ 10:14
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ที่ แยกกีบและกีบผ าออกเป น
สองและเค้ียวเอื้องนั้นได
7อย างไรก็ตามในจําพวกสัตว
ทั้ งหลายที่ เค้ียวเอื้ องหรือมีกีบ
ผา ทานอยารับประทานสัตวตอ
ไปนี้คือ อูฐ กระตาย ตัวกระ-
จงผา เพราะวาสัตวเหลานี้เค้ียว
เอื้ องแตกีบไมผา จึงเปนสัตว
มลทินแกทาน
8และหมูดวยเพราะหมูมีกีบผา
แตไมเค้ียวเอื้อง จึงเปนสัตว
มลทินแกทาน ทานอยารับประ-
ทานเนื้ อของมัน และซากของ
มันทานก็อยาแตะตอง
9 ในบรรดาสัตวน้ําทั้ งสิ้ นท าน
รับประทานสัตวเหลานี้ ได คือ
สัตวใดๆที่มีครีบและเกล็ด ทาน
รับประทานได
10 แตสัตวใดๆที่ ไมมีครีบและ
เกล็ดทานอยารับประทาน เปน
สัตวมลทินแกทาน
11 นกสะอาดทุ กชนิ ดท านรั บ
ประทานได
12 แต นกเหล านี้ ท านอย ารับ
ประทานคือ นกอินทรี นกแรง
หนวดแพะ นกออก
13 นกเหย่ียวหางยาว นก
เหย่ียวดํา นกแรงตามชนิดของ
มัน
14 บรรดานกแกตามชนิดของ
มัน
15 นกเคาแมว นกเคาโมง นก

นางนวล เหย่ียวนกเขาตามชนิด
ของมัน
16 นกเคาแมวเล็ก นกทึดทือ
นกอีโกง
17 นกกระทุง แรง และนก
อายงั่ว
18 นกกระสาดํา นกกระสาตาม
ชนิดของมัน นกหัวขวาน และ
คางคาว
19 แมลงมีปกทุกชนิดเปนสัตว
มลทินแกทาน อยารับประทาน
เลย
20 สัตวมีปกที่ สะอาดทุกชนิด
ทานรับประทานได
21 ท านอย า รั บประทานสั ตว
ชนิดใดที่ตายเอง ทานจะใหแก
คนต างด าวที่ อยู ภายในประตู
เมืองของท านรับประทานก็ได
หรือท านจะขายให แก คนต าง
ประเทศก็ได เพราะวาทานเปน
ชนชาติที่ บริสุทธิ์ แดพระเยโฮ-
วาหพระเจ าของท านทั้ งหลาย
ทานอยาตมลูกแพะดวยน้ํานม
แมของมันเลย
22 ผลได เปนปๆจากพืชในนา
ของทานนั้น ทานจงถวายสิบชัก
หนึ่ง
23 ท านจงรั บประทานสิ บชั ก
หนึ่ งที่ ไดจากขาว หรือน้ําองุ น
ของทาน หรือน้ํามันของทาน
และผลรุนแรกจากฝูงวัว และฝูง
แพะแกะของทาน ตอพระพักตร

พระราชบัญญัติ 14

(8) ลนต 11:26-27 (9) ลนต 11:9 (12) ลนต 11:13 (19) ลนต 11:20, 23
(21) อพย 23:19; 34:26; ลนต 17:15; 22:8; พบญ 14:2; อสค 4:14; 44:31
(22) ลนต 27:30 (23) พบญ 4:10; 12:5-7; 15:19-20
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พระเยโฮวาหพระเจาของทานใน
สถานที่ซึ่ งพระองคจะทรงเลือก
ไว เพ่ือใหพระนามของพระองค
สถิตที่นั่น เพ่ือทานทั้งหลายจะ
ไดเรียนรูที่จะยําเกรงพระเยโฮ-
วาหพระเจ าของท านทั้ งหลาย
เสมอ
24 ถาระยะทางไกลเกินไป ทาน
ไมสามารถนําสิบชักหนึ่ งมาได
ในเมื่อพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทานอวยพรแกทาน เพราะวา
สถานที่ซึ่ งพระเยโฮวาหพระเจา
ของทานจะทรงเลือกเพ่ือเปนที่
ตั้งพระนามของพระองคนั้น อยู
หางไกลจากทานเกินไป
25 ท านจงขายของนั้ นเอาเงิ น
และหอเงินถือไว และไปยัง
สถานที่ซึ่ งพระเยโฮวาหพระเจา
ของทานจะทรงเลือกไว
26 และเอาเงินนั้นซื้ อสิ่ งใดๆที่
ทานปรารถนา จะเปนวัว แกะ
หรือน้ําองุนหรือสุราและสิ่งใดๆ
ที่ทานปรารถนา และทานจงรับ
ประทานที่นั่นตอพระพักตรพระ
เยโฮวาหพระเจาของทาน และ
จงปติราเริงทั้งตัวทานและครอบ
ครัวของทานดวย
27 ทานทั้งหลายอยาทอดทิ้งคน
เลวีซึ่งอยูภายในประตูเมืองของ
ทาน เพราะเขาไมมีสวนแบง
หรือมรดกกับทาน
28 พอครบสามปทุกทีท านทั้ ง

หลายจงนําสิบชั กหนึ่ งจากพืช
ผลที่ไดในปนั้น มาสะสมไวภาย
ในประตูเมืองของทาน
29 คนเลวี (เพราะเขาไมมีสวน
แบงหรือมรดกกับทาน) และคน
ตางดาว และลูกกําพราพอและ
แมมาย ผู ซึ่ งอยูภายในประตู
เมืองของทาน จะไดมารับประ-
ทานอยางอิ่ มหนํา เพ่ือวาพระ
เยโฮวาหพระเจาของทานจะทรง
อํานวยพระพรแกบรรดากิจการ
ซึ่งมือของทานทั้งหลายไดกระ-
ทํานั้น"
การปลดปลอยทุกๆเจ็ดป

15"ทุกๆสิ้ นเจ็ดปทานทั้ ง
หลายต องมี การปลด

ปลอย
2ใหกระทําการปลดปลอยดังนี้
เจาหนี้ทุกคนจะตองยกสิ่ งที่ตน
ใหเพ่ือนบานยืมไปนั้นเสีย อยา
ทวงสิ่ งนั้ นคื นจากเพ่ื อนบ าน
หรือพ่ีนองของตนเลย เพราะวา
ไดประกาศการปลดปลอยของ
พระเยโฮวาหแลว
3ท านทั้ งหลายจะทวงจากคน
ตางประเทศคืนได แตถามีสิ่ ง
ใดของทานซึ่งอยูกับพ่ีนองก็ให
มือของทานปลอยไป
4ยกเวนเมื่ อไมมีคนยากจนใน
หมูพวกทานทั้งหลาย เพราะวา
พระเยโฮวาหจะทรงอํานวยพระ
พรแกทานในแผนดิน ซึ่ งพระ

พระราชบัญญัติ 14, 15

(24) พบญ 12:5, 21 (26) พบญ 12:7
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เยโฮวาหพระเจาของทานประ-
ทานใหทานเปนมรดกยึดครอง
นั้น
5ถ าท านเพียงแต เชื่ อฟ งพระ
สุ รเสียงของพระเยโฮวาหพระ
เจาของทาน พึงระวังที่จะกระทํา
ตามพระบัญญัติ ทั้ งหลายซึ่ ง
ขาพเจาไดบัญชาทานในวันนี้
6 เพราะพระเยโฮวาหพระเจ า
ของท านจะทรงอํานวยพระพร
ทานดังที่พระองคสัญญาตอทาน
นั้น ทานทั้ งหลายจะใหประชา
ชาติหลายชาติ ยืมของของทาน
แตทานอยายืมของเขาเลย ทาน
ทั้ งหลายจะปกครองอยู เหนื อ
หลายประชาชาติ แตเขาทั้ ง
หลายจะไมปกครองเหนือทาน
7ถาในทามกลางทานทั้ งหลาย
มีคนจนสักคนหนึ่ งเปนพ่ี นอง
ของท านอยู ภายในประตู เมือง
ใดๆในแผนดินซึ่ งพระเยโฮวาห
พระเจ าของท านประทานแก
ทาน ทานอยามีใจแข็งหดมือ
ของท านไว เสียตอหน าพ่ี นอง
ของทานที่ยากจนนั้น
8แตทานทั้ งหลายจงย่ืนมือของ
ทานอยางใจกวางใหเขา และให
เขายืมขาวของพอแกความตอง
การของเขา ไมวาเปนขาวของสิ่ง
ใดๆ
9จงระวังใหดีเกรงวาจะมีความ
คิดในจิตใจชั่วของทานวา `ปที่

เจ็ด ปที่จะตองปลดปลอยมาถึง
แลว' และตาทานก็ริษยาตอพ่ี
นองของทาน ทานจึงไมยอมให
อะไรเขาเลย และเขาจะรองทูล
พระเยโฮวาหเร่ืองทาน บาปก็จะ
ตกแกทาน
10 ทานจงใหเขา และเมื่ อให
เขาแลว อยามีจิตคิดเสียดาย
เพราะเหตุนี้ พระเยโฮวาหพระ
เจาของท านจะทรงอํานวยพระ
พรแกทานในบรรดากิจการทั้ ง
สิ้นของทาน ไมวาทานจะลงมือ
กระทําสิ่งใด
11 เพราะวาคนจนจะไมหมดไป
จากแผนดิน เพราะฉะนั้นขาพ-
เจาจึงบัญชาทานวา `ทานตอง
ย่ืนมือใหอยางใจกวางตอพ่ีนอง
ของทาน คือตอคนยากจนคน
ขัดสนซึ่งอยูในแผนดินของทาน'
12 ถาพ่ีนองของทานซึ่ งเปนคน
ฮีบรูไมวาชายหรือหญิง ที่ เขา
ขายไวแกทาน จงใหปรนนิบัติ
ทานหกป เมื่ อถึงปที่ เจ็ดก็ให
ปลอยเขาเปนอิสระพนไปจาก
ทาน
13 และเมื่ อทานปลอยเขาเปน
อิสระไปจากทาน ทานอยา
ปลอยเขาไปมือเปลา
14 ทานจงมีใจกวางขวางจัดของ
ใหแกเขา เปนของจากฝูงแพะ
แกะของทาน จากลานนวดขาว
ของทาน และจากบอยํ่าองุนของ

พระราชบัญญัติ 15

(6) พบญ 28:12, 44 (7) อพย 23:61; ยน 3:17 (8) 1 ยน 3:17
(9) พบญ 24:15; 28:54, 56; มธ 25:41-42 (10) พบญ 14:29; 2 คร 9:5, 7
(11) มธ 26:11 (12) อพย 21:2-6; ลนต 25:39 (14) สภษ 10:22
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ทาน ทานจงใหแกเขาตามสม
ควรตามที่พระเยโฮวาหพระเจา
ของทานทรงอํานวยพระพรแก
ทาน
15 ทานจงจําไววา ทานเคยเปน
ทาสในแผนดินอี ยิปตและพระ
เยโฮวาหพระเจาของทานไดทรง
ไถทานไว เพราะฉะนั้นขาพเจา
จึงบัญชาเรื่องนี้แกทานในวันนี้
16 แต ถ าทาสนั้ นจะกล าวแก
ทานวา `ขาพเจาจะไมไปจาก
ทาน' เพราะเขารักทานและ
ครอบครัวของทาน เพราะเขาอยู
กับทานสบายดี
17 จงเอาเหล็กแทงใบหูของเขา
ใหทะลุไปติดกับประตูเรือน ดัง
นี้ เขาจะเปนทาสของทานตลอด
ไป ทานจงกระทําเชนนี้แกทาส
หญิงดวย
18 เมื่ อท านปล อยเขาให เป น
อิสระนั้ นทานอยารู สึกหนักอก
หนักใจ เพราะวาเขาไดรับใช
ท านมาหกปด วยมีค าแรงมาก
กวาลูกจางเปนสองเทา พระเย-
โฮวาหพระเจ าของท านจะทรง
อํานวยพระพรแกทานในการทั้ ง
ปวงที่ทานไดกระทํานั้น
19 สัตวตัวผูหัวปซึ่งเกิดในฝูงวัว
หรือฝูงแพะแกะนั้น ทานทั้ ง
หลายจงถวายไวแดพระเยโฮวาห
พระเจาของทาน ทานอยาใชวัว
หัวปทํางาน หรือตัดขนจากแกะ

หัวป
20 ทานและครอบครัวของทาน
จงรับประทานสัตวหัวปนั้ นตอ
พระพักตรพระเยโฮวาหพระเจา
ของทานทุกๆป ในสถานที่ ซึ่ ง
พระเยโฮวาหจะทรงกําหนดไว
นั้น
21 แตถ าสัตวนั้ นมีตําหนิใดๆ
คือขาเกหรือตาบอด หรือมีตํา-
หนิเลวรายอยางใด ทานอยา
ถวายบูชาแดพระเยโฮวาหพระ
เจาของทาน
22 ทานจงรับประทานสัตวนั้ น
ภายในประตูเมืองของทาน ทั้งผู
ที่ มลทินและผู ที่ สะอาดด วยก็
รับประทานได ดังวาเปนละมั่ ง
หรือกวาง
23 เพียงแตท านอย ารับประ-
ทานเลือดของมันเทานั้ น ทาน
จงเทออกทิ้ งบนดินเหมื อนเท
น้ํา"

เทศกาลปสกาและ
ขนมปงไรเชื้อ

16"ทานจงถือเดือนอาบีบ
ทานทั้ งหลายจงถือปส-

กาแดพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทาน เพราะวาในเดือนอาบีบนั้น
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ทรงนําท านออกจากอี ยิปต ใน
เวลากลางคืน
2และทานจงถวายปสกา เปน
เครื่องบูชาแดพระเยโฮวาหพระ

พระราชบัญญัติ 15, 16

(15) พบญ 5:15 (16) อพย 21:5-6 (18) อสย 16:14 (19) อพย 13:2, 12
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หนา 402
เจาของทาน จากฝูงแพะแกะ
หรือฝูงวัว ณ ที่ซึ่งพระเยโฮวาห
จะทรงเลือกไว ใหพระนามของ
พระองคประทับที่นั่น
3อยารับประทานขนมปงมีเชื้ อ
กับปสกา ตลอดเจ็ดวันทานจง
รับประทานขนมปงไรเชื้อ เปน
ขนมปงแหงความทุกขใจ เพราะ
ทานรีบหนีออกมาจากแผนดิน
อียิปต เพ่ือทานจะระลึกถึงวันที่
ทานออกจากแผนดินอียิปตนั้น
ตลอดชีวิตของทาน
4ตลอดเจ็ดวันนั้ นอย าให เห็น
เชื้ อขนมภายในอาณาเขตประ-
เทศของทาน หรือเนื้ อสัตวซึ่ ง
ทานได บูชาในเวลาเย็นวันแรก
เหลืออยู ตลอดคืนจนเชาวันรุ ง
ข้ึน
5ทานทั้ งหลายอยาถวายปสกา
ภายในประตู เมืองใดๆซึ่ งพระ
เยโฮวาหพระเจ าของท านทรง
ประทานแกทาน
6แตทานจงถวายปสกา ณ
สถานที่ซึ่ งพระเยโฮวาหพระเจา
ของทานจะทรงเลือกไวใหพระ
นามของพระองคประทับที่ นั่ น
ในเวลาเย็นเมื่ อดวงอาทิตยตก
แลว ในเวลาเดียวกับที่ทานออก
จากอียิปต
7ทานจงทําใหสุก และรับประ-
ทานในสถานที่ ซึ่ งพระเยโฮวาห
พระเจาของทานจะทรงเลือกไว

พอรุงเชาทานจงกลับไปสู เต็นท
ของทาน
8ทานจงรับประทานขนมปงไร
เชื้ อหกวัน แตในวันที่ เจ็ดเปน
ประชุ มอั นศักดิ์ สิ ทธิ์ ถวายแด
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ในวันนั้น อยากระทําการงาน
ใดๆ

เทศกาลสัปดาห
9ท านทั้ งหลายจงนั บให ครบ
เจ็ดสัปดาห จงตั้งตนนับใหครบ
เจ็ดสัปดาห เร่ิ มด วยวันแรกที่
ทานเอาเคียวเกี่ยวขาว
10 ทานทั้ งหลายจงถือเทศกาล
สัปดาหถวายแดพระเยโฮวาห
พระเจาของทาน ดวยการถวาย
ตามใจสมัครจากมือของทาน ซึ่ง
ท านจะถวายแดพระเยโฮวาห
พระเจาของทาน ตามที่พระเย-
โฮวาหพระเจาของทานทรงอํา-
นวยพระพรแกทาน
11 ท านจงป ติ ร าเ ริ งต อพระ
พักตรพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทาน ทั้ งตัวทานและบุตรชาย
หญิงของทาน ทั้ งทาสชายหญิง
ของทาน ทั้งคนเลวีซึ่งอยูภายใน
ประตูเมืองของทาน ทั้ งคนตาง
ดาว เด็กกําพราพอและแมมาย
ซึ่งอยูทามกลางทาน ณ สถานที่
ซึ่งพระเยโฮวาหพระเจาของทาน
ทรงเลือกไวใหพระนามของพระ
องคประทับที่นั่น

พระราชบัญญัติ 16
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หนา 403
12 ทานพึงจําไววาทานเคยเปน
ทาสในอียิปต ทานพึงระวังที่จะ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑเหลานี้

เทศกาลอยูเพิง
13 ท านจงถื อเทศกาลอยู เพิ ง
เจ็ดวัน เมื่ อทานเก็บรวบรวม
พืชผลของทานจากลานนวดขาว
และจากบอยํ่าองุนของทานแลว
14 ในการเลี้ ยงนั้ นท านจงป ติ
ราเริง ทั้งทานและบุตรชายหญิง
ของทาน และทาสชายหญิงของ
ทาน ทั้ งคนเลวีและคนตางดาว
ทั้งเด็กกําพราพอและแมมายซึ่ง
อยูภายในประตูเมืองของทาน
15 ท านจงถื อเทศกาลนั้ นแด
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
เจ็ดวัน ณ สถานที่ซึ่งพระเยโฮ-
วาหจะทรงเลือกไว เพราะวา
พระเยโฮวาหพระเจาของทานจะ
ทรงอํานวยพระพรแกพืชผลทั้ ง
หลายของทาน และแกผลงาน
ทั้ งสิ้นที่มือทานกระทํา เพ่ือวา
ทานจะมีแตความปติยินดี

บรรดาผูชาย
จะตองเขาเฝา

พระเจาปละสามครั้ง
16 บรรดาผู ชายทั้ งสิ้ นจะตอง
เขามาเฝาพระเยโฮวาหพระเจา
ของทานปละสามครั้ง ณ สถาน
ที่ซึ่งพระองคจะทรงเลือกไว คือ
ณ เทศกาลกินขนมปงไรเชื้ อ
เทศกาลสัปดาห และเทศกาลอยู

เพิง อยาใหเขาไปเฝาพระเยโฮ-
วาหมือเปลาๆ
17 ให ทุ กคนถวายตามความ
สามารถของเขา ตามสวนพระ
พรที่ พระเยโฮวาหพระเจ าของ
ทานทั้งหลายประทานแกทาน
ผูพิพากษาและเจาหนาท่ีตางๆ
18 ท านทั้ งหลายจงเลือกตั้ งผู
พิ พากษาและเจ าหน าที่ ตาม
บรรดาประตูเมืองของทาน ซึ่ ง
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ประทานแกทาน ตามตระกูลคน
ของทาน ใหเขาพิพากษาประ-
ชาชนตามความยุติธรรม
19 ทานอยากระทําใหเสียความ
ยุติธรรม อยาลําเอียง อยารับ
สินบน เพราะวาสินบนทําใหตา
ของคนมีปญญามืดมัวไป และ
กลับคดีของคนชอบธรรมเสีย
20 ท านจงติ ดตามความยุ ติ
ธรรมเทานั้น เพ่ือทานจะมีชีวิต
และสืบมรดกในแผนดิน ซึ่งพระ
เยโฮวาหพระเจาของทานประ-
ทานแกทาน
21 ทานทั้งหลายอยาปลูกตนไม
ใดๆใช เป นเสารู ปเคารพข าง
แทนบูชาพระเยโฮวาหพระเจา
ของทานซึ่งทานจะสรางไว
22 และท านอย าตั้ งเสาศักดิ์ -
สิทธิ์ เปนรูปเคารพ ซึ่ งพระเย-
โฮวาหพระเจาของทานทรงรัง-
เกียจ"

พระราชบัญญัติ 16
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หนา 404
จงถวายเฉพาะสิ่งดีท่ีสุด

แดพระเจา

17"ทานทั้ งหลายอยานําวัว
ผู ห รื อแกะที่ มี ตําหนิ

หรือความพิการใดๆเปนเครื่อง
บูชาแดพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทาน เพราะเปนสิ่ งที่ นาสะอิด
สะเอียนตอพระเยโฮวาหพระเจา
ของทาน

จงเอาหินขวาง
คนไหวรูปเคารพ

เสียใหตาย
2ภายในประตู เมื องใดๆของ
ทานทั้ งหลาย ซึ่ งพระเยโฮวาห
พระเจ าของท านประทานแก
ทานนั้น ถาพบวาในทามกลาง
พวกทานมีชายหรือหญิงคนใด
กระทําความชั่วในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาหพระเจ าของ
ทาน โดยละเมิดพันธสัญญาของ
พระองค
3และไปปรนนิบัติพระอื่น และ
นมัสการพระเหลานั้น หรือดวง
อาทิตย ดวงจันทร หรืออันใดที่
เปนบริวารทองฟา ซึ่งขาพเจาได
หามไว
4มีคนมาบอกทานแลวและทาน
ก็ไดยิน และไดสอบถามอยาง
ขะมักเขมน และดูเถิด ถาเปน
ความจริงและเปนเรื่ องแนนอน
วา สิ่ งที่นาสะอิดสะเอียนนั้นมี
คนกระทํากันในอิสราเอล

5 ท านจงนําชายหรื อหญิ ง ผู
กระทําสิ่งที่ชั่วรายนั้นมาที่ประตู
เมือง และทานจงเอาหินขวาง
ชายหรือหญิงนั้นเสียใหตาย
6 ผู ที่ ถู กกล าวโทษถึ งตายนั้ น
ใหมีพยานสองหรือสามปากยืน
ยันวาผูนั้ นมีความผิด จึงให
ปรับโทษถึงตายได อยาลงโทษ
ผูใดถึงตายดวยพยานปากเดียว
7 ผูที่ เปนพยานตองลงมือกอน
ในการทําโทษเขาถึงตาย ตอไป
คนทั้งปวงจึงรวมมือดวยกัน ทั้ง
นี้ เ พ่ื อท านทั้ งหลายจะกําจั ด
ความชั่วเสียจากทามกลางทาน
จงใหคนเลวีซ่ึงเปนปุโรหิต

พิพากษาเรื่องตางๆ
8ถาคดีใดเกิดข้ึนเปนเรื่องยาก
ที่จะตัดสินไดวา เปนคดีฆาคน
ตายโดยเจตนาหรือไม เปนคดี
เกี่ยวดวยการเกี่ยงกรรมสิทธิ์ ใน
ทรัพย เปนคดีทํารายรางกาย
เปนคดีใดๆซึ่งโตแยงกันภายใน
ประตูเมืองของทาน ทานจงลุก
ข้ึ นพากันไปยังสถานที่ ซึ่ งพระ
เยโฮวาหพระเจ าของท านทรง
เลือกไว
9จงไปหาคนเลวีซึ่ งเปนปุโรหิต
และไปหาผู พิพากษาประจําการ
ในสมัยนั้น ทานจงปรึกษาหารือ
กับเขา และเขาจะชี้แจงใหทาน
ทราบถึงคําตัดสิน
10 แล วท านจงกระทําตามคํา

พระราชบัญญัติ 17

(1) พบญ 15:21 (2) พบญ 13:6; ยน 7:11 (3) พบญ 4:19 (4) พบญ 13:12, 14
(5) ลนต 24:14-16; พบญ 13:6; ยชว 7:25 (6) กดว 35:30; พบญ 19:15; มธ 18:16
(7) ลนต 24:14; พบญ 13:5 (8) พบญ 1:17; 12:5; 16:2 (9) พบญ 19:17-19

 05_deu.pub 
 page 44

 Friday, December 09, 2005 08:45 



หนา 405
แนะนําซึ่งเขาชี้แจงแกทาน จาก
สถานที่ ซึ่ งพระเยโฮวาห ทรง
เลือกนั้น และทานจงระวังกระ-
ทําตามทุกสิ่งซึ่งเขาแนะนําทาน
11 ทานจงกระทําตามคําแนะนํา
จากพระราชบัญญัติซึ่งเขาใหแก
ทาน และกระทําตามคําตัดสิน
ซึ่ งเขาไดสั่ งทาน ทานทั้ งหลาย
อยาหันเหไปจากคําตัดสินซึ่งเขา
ชี้แจงแกทาน อยาหันไปทางขวา
มือหรือซายมือ
12 ผู ใดที่ บั งอาจมิ ได กระทํา
ตาม คือไมไดเชื่อฟงปุโรหิตผูที่
ยืนปรนนิบัติตอพระพักตรพระ
เยโฮวาหพระเจาของทานที่นั่ น
หรือเชื่ อฟงผู พิพากษา ผูนั้ น
ตองตาย ทั้งนี้เพ่ือทานทั้งหลาย
จะกําจัดความชั่วเสียจากอิสรา-
เอล
13 และประชาชนทั้ งหลายจะได
ยินและยําเกรง และมิไดขัดขืน
ตอไปอีก

การเลือกกษัตริย
สําหรับคนอิสราเอล

14 เมื่อทานมาถึงแผนดินที่พระ
เยโฮวาหพระเจาของทานประ-
ทานแกทาน และทานถือกรรม
สิ ทธิ์ อาศั ยอยู ในแผ นดิ นนั้ น
แลวทานจะกลาววา `เราจะ
ตั้ งกษัตริย ไว เหนือเราเหมือน
ประชาชาติอื่นซึ่งอยูรอบเรา'
15 ก็ จงตั้ งผู ซึ่ งพระเยโฮวาห

พระเจาของทานทรงเลือกไวให
เปนกษัตริยเหนือทาน คือตั้งผู
หนึ่งผู ใดในพวกพี่นองของทาน
ใหเปนกษัตริยเหนือทาน ทาน
อยาตั้งคนตางดาวซึ่งมิใชพ่ีนอง
ของทานใหอยูเหนือทาน
16 แตวาอยาให ผู นั้ นมีมาของ
ตนเองมากเกินไป หรือเปนเหตุ
ใหประชาชนกลับไปอียิปตเพ่ือ
จะมีมามากๆ เพราะพระเยโฮ-
วาหไดตรัสกับทานทั้งหลายแลว
วา `เจาทั้งหลายจะไมไดกลับไป
ทางนั้นอีกเลย'
17 และอย าให ผู นั้ นมี ภรรยา
มาก เกรงวาจิตใจของเขาจะหัน
เหไปเสีย หรืออยาใหมีเงินมี
ทองเปนของตนอยางมากมาย
18 เมื่ อผู นั้ นนั่ งบัลลังกในราช
อาณาจักร ก็ใหผูนั้ นคัดลอก
พระราชบัญญัตินี้ ไว ในหนังสือ
เพ่ือประโยชนแกตนเอง จาก
หนังสือซึ่ งอยู ตรงหนาพวกปุ-
โรหิตที่เปนคนเลวี
19 ใหพระราชบัญญัตินั้นอยูกับ
ผูนั้ น และใหเขาอานอยู เสมอ
ตลอดชีวิตของตน เพ่ือเขาจะได
เรียนรูที่จะยําเกรงพระเยโฮวาห
พระเจาของเขา โดยรักษาบรร-
ดาถอยคําในพระราชบัญญัตินี้
และกฎเกณฑเหลานี้และกระทํา
ตาม
20 เพ่ื อวาจิตใจของเขาจะมิได

พระราชบัญญัติ 17

(12) กดว 15:30; พบญ 1:43 (13) พบญ 13:11 (14) 1 ซมอ 8:5, 19-20; 10:19
(15) 1 ซมอ 9:15-16; 10:24 (16) อพย 13:17-18 (17) 1 พกษ 10:14
(18) พบญ 31:24-26 (19) สดด 119:97-98 (20) พบญ 5:32; 11:9; 1 พกษ 15:5
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พองข้ึ นสู งกว าพ่ี น องของตน
และเพ่ื อเขาเองจะมิ ได หั นเห
จากพระบัญญัติ ไปทางขวามือ
หรือทางซายมือ เพ่ือเขาจะได
ปกครองราชอาณาจักรของเขา
อยู ไดนาน ทั้ งตนเองและลูก
หลานของตนในอิสราเอล"

มรดกสําหรับคนเลวี
และพวกปุโรหิต

18"คนเลวีซึ่ งเปนปุโรหิต
และตระกูลเลวีทั้ งหมด

จะไมมีสวนแบงหรือมรดกรวม
กับคนอิสราเอล เขาจะรับประ-
ทานเครื่ องบูชาที่ ถวายด วยไฟ
แดพระเยโฮวาหและสวนที่ ตก
เปนของพระองค
2ฉะนั้นเขาจะไมมีมรดกในหมู
พวกพ่ีนองของเขา พระเยโฮ-
วาหทรงเปนมรดกของเขา ตาม
ที่ พระองคทรงสัญญาไวแก เขา
แลวนั้น
3 ให ส วนต อไปนี้ เป นส วนที่
ปุโรหิตไดอันตกจากประชาชน
คือสวนที่ ไดจากผูที่ถวายสัตว-
บูชา ไมวาจะเปนวัวผูหรือแกะ
ก็ใหเขามอบเนื้อสันขาหนา เนื้อ
แกมทั้งสองขาง และเนื้อทองให
แกปุโรหิต
4ผลรุนแรกของทานคือ ผลขาว
ผลน้ําองุ น ผลน้ํามัน และขน
แกะรุ นแรกที่ ได จากแกะของ
ทาน จงมอบใหแกปุโรหิต

5 เพราะวาพระเยโฮวาหพระเจา
ของทานไดเลือกเขาจากตระกูล
ชนทั้งสิ้นของทาน ใหยืนปรน-
นิ บัติ ในพระนามพระเยโฮวาห
ทั้ งตัวเขาและลูกหลานของเขา
สืบตอกันไปเปนนิตย
6ถาคนเลวีคนใดมาจากประตู
เมืองใดในอิสราเอลอันเปนที่อยู
ของเขา จะมายังสถานที่ซึ่งพระ
เยโฮวาหทรงเลือกไวก็ใหเขามา
ไดตามใจปรารถนา
7แล วเขาจะปรนนิ บั ติ ในพระ
นามพระเยโฮวาหพระเจ าของ
เขา เชนเดียวกับบรรดาคนเลวี
พ่ีนองของเขา ผูยืนปรนนิบัติตอ
พระพักตรพระเยโฮวาหอยูที่นั่น
8ใหเขาไดสวนที่ จะรับประทาน
เทาๆกัน นอกเหนือจากสวนที่
เขาไดมาดวยการขายทรัพยสิน
ของเขาเอง

คําตักเตือนเรื่องการไหว
รูปเคารพ การเปนคนทรง
การเปนพอมดแมมด
และการเปนหมอดู

9 เมื่ อท านทั้ งหลายเข าไปใน
แผนดินซึ่งพระเยโฮวาหพระเจา
ของทานประทานแกทาน ทาน
อยาเรียนรู ที่จะกระทําตามสิ่ งที่
นาสะอิดสะเอียนของประชาชาติ
เหลานั้น
10 อย าให มี คนหนึ่ งคนใดใน
หมูพวกทานซึ่ งใหบุตรชายหรือ

พระราชบัญญัติ 17, 18

(1) พบญ 10:9 (3) ลนต 7:32-34; กดว 18:11 (4) อพย 22:29
(5) อพย 28:1 (6) กดว 35:2; พบญ 12:5; 14:23 (7) 2 พศด 31:2
(8) ลนต 27:30-33; กดว 18:21 (9) ลนต 18:26-27, 30 (10) อพย 22:18
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บุตรสาวของเขาลุยไฟ อยาให
ผู ใดเปนคนทํานาย เปนหมอดู
เป นหมอจั บยามดู เหตุ การณ
หรือเปนนักวิทยาคม
11 เปนหมอผี เปนคนทรง เปน
พอมดแมมด หรือเปนหมอ
พราย
12 เพราะทุ กคนที่ กระทําสิ่ ง
เหลานี้ยอมเปนที่สะอิดสะเอียน
แดพระเยโฮวาห และดวยเหตุ
จากการกระทําที่ น าสะอิดสะ-
เอียนเหลานี้ พระเยโฮวาหพระ
เจาของทานทั้ งหลายจึงทรงขับ
ไลเขาออกไปจากเบื้องหนาทาน
13 ท านทั้ งหลายจง เป นคน
ปราศจากตําหนิตอพระพักตร
พระเยโฮวาหพระเจาของทาน
14 เพราะวาประชาชาติ เหลานี้
ซึ่ งท านกําลั งจะยึ ดครองนั้ น
เชื่อฟงหมอดูและพวกโหร แต
ส วนตั วท านนั้ นพระเยโฮวาห
พระเจาของทานไมทรงยินยอม
ใหทานกระทําเชนนั้น
คําพยากรณถึงพระเยซูคริสต
ผูเปนผูพยากรณย่ิงใหญ

15 พระเยโฮวาห พระเจ าของ
ทานจะโปรดใหผูพยากรณอยาง
ขาพเจานี้ เกิดข้ึนในหมูพวกทาน
จากพ่ีนองของทาน ทานทั้ ง
หลายจงเชื่อฟงเขา
16 อย างที่ ท านปรารถนาจาก
พระเยโฮวาหพระเจาของทานที่

โฮเรบในวั นประชุ มเมื่ อท าน
กลาววา `อยาใหขาพเจาไดยิน
พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห
พระเจาของขาพเจา หรือไดเห็น
เพลิงมหึมานี้อีกเลย เกรงวา
ขาพเจาจะตายเสีย'
17 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ขาพเจาวา `ซึ่งเขาพูดมาเชนนั้น
ก็ดีอยู
18 เราจะโปรดให บั งเกิ ดผู
พยากรณ อย างเจ าในหมู พวก
พ่ีนองของเขา และเราจะใสถอย
คําของเราในปากของเขา และ
เขาจะกลาวบรรดาสิ่งที่เราบัญชา
เขาไวนั้นแกประชาชนทั้งหลาย
19 ตอมาผู ใดไมเชื่อฟงถอยคํา
ของเราซึ่ งผู พยากรณกล าวใน
นามของเรา เราจะกําหนดโทษ
ผูนั้น

คําตักเตือนเรื่อง
ผูพยากรณเท็จ
(มธ 7:15-16)

20 แตผู พยากรณคนใดบังอาจ
กลาวคําในนามของเราซึ่ งเรามิ
ไดบัญชาใหกลาว หรือผูนั้ น
กลาวในนามของพระอื่น ผู
พยากรณนั้นตองมีโทษถึงตาย'
21 และถาทานนึกในใจวา `ทํา
อยางไร เราจึงจะรูพระวจนะที่
พระเยโฮวาหยังมิไดตรัสนั้นได'
22 เมื่ อผู พยากรณกล าวคําใน
พระนามของพระเยโฮวาห ถามิ

พระราชบัญญัติ 18

(11) ลนต 20:27 (12) ลนต 18:24 (15) มธ 21:11; ลก 2:25-34; 7:16
(16) อพย 20:18-19; พบญ 5:23-27; 9:10 (17) พบญ 5:28 (18) กดว 23:5
(19) กจ 3:23; ฮบ 12:25 (20) พบญ 13:1-3, 5; ยรม 2:8 (22) พบญ 13:2; 18:20
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ไดเปนไปจริงตามถอยคําของผู
กลาว ถอยคํานั้นมิไดเปนพระ
วจนะที่พระเยโฮวาหตรัส ผู
พยากรณนั้ นบั งอาจกล าวเอง
ทานทั้ งหลายอยาเกรงกลัวเขา
เลย"

เมืองลี้ภัย

19"เมื่ อพระเยโฮวาหพระ
เจ าของท านทั้ งหลาย

ทรงขจัดบรรดาประชาชาติ ผูซึ่ง
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ประทานแผนดินของเขาแกทาน
และทานทั้ งหลายยึดครองและ
เขาไปอาศัยอยู ในหัวเมืองและ
ในบานเรือนของเขาเหลานั้น
2ทานจงแยกเมืองไวสามเมือง
สําหรั บพวกท านทั้ งหลายใน
ทามกลางแผนดิน ซึ่งพระเยโฮ-
วาหพระเจาของทานประทานแก
ทานเปนกรรมสิทธิ์นั้น
3ทานจงจัดเตรียมใหมีทางและ
จงแบงอาณาเขตแผนดิน ซึ่ ง
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ประทานแกทานเปนกรรมสิทธิ์
นั้นออกเปนสามสวน เพ่ือวาผู
ใดที่ ไดฆาคนแลวจะหลบหนีไป
อยูในเมืองเหลานั้นได
4ต อไปนี้ เป นเรื่ องของคนฆ า
คนผู ที่ หนี ไปอยู ในเมืองเหล า
นั้นไดและรอดชีวิตอยู คือผู ใด
ที่ ไดฆาเพ่ือนบานของตนโดยมิ
ไดเจตนา โดยมิไดเกลียดชังเขา

แตกอน
5อาทิเชน ชายคนหนึ่งเขาไปใน
ปาพรอมกับเพ่ือนบานของเขา
เพ่ือจะตัดไม เมื่อเขาเหว่ียง
ขวานเพ่ือจะโคนตนไมลง หัว
ขวานหลุดจากดามถูกเพ่ือนบาน
ของเขาและคนนั้นก็ถึงตาย ก็ให
เขาหนีไปยังเมืองเหลานี้เมืองใด
เมืองหนึ่งและรอดตายได
6ดวยเกรงวา ผูอาฆาตโลหิต
กําลังโกรธจัดจะไลตามชายผูฆา
คนคนนั้นทัน เพราะหนทางไกล
แลวฆาเขาเสีย แมวาชายผูนั้ น
ไมมีโทษถึงตาย เพราะเขามิได
เกลียดชังเพ่ือนบานของเขาแต
กอน
7 เพราะฉะนั้นขาพเจาจึงบัญชา
ทานวา ใหทานจัดแยกหัวเมือง
ไวสามหัวเมือง
8และถ าพระเยโฮวาหพระเจ า
ของทานขยายอาณาเขตของทาน
ดังที่พระองคไดทรงปฏิญาณไว
กับบรรพบุรุษของทาน และ
ประทานแผนดินทั้ งสิ้ นซึ่ งพระ
องค ทรงสัญญาจะประทานแก
บรรพบุรุษของทานใหแกทาน
9 ถ าท านได ระวั งที่ จะรั กษา
บัญญัติทั้ งหมดนี้ ซึ่ งขาพเจาได
บัญชาทานในวันนี้ โดยที่ทาน
ทั้ งหลายรักพระเยโฮวาหพระ
เจาของทาน และดําเนินอยู ใน
พระมรรคาของพระองค เสมอ

พระราชบัญญัติ 18, 19

(1) พบญ 12:29 (2) อพย 12:13; กดว 35:10, 14; พบญ 4:41; ยชว 20:2
(4) กดว 35:9-34; พบญ 4:42 (6) กดว 35:12
(8) ปฐก 15:18-21; พบญ 12:20 (9) ยชว 20:7-9

 05_deu.pub 
 page 48

 Friday, December 09, 2005 08:45 



หนา 409
แลวทานจงเพ่ิมหัวเมืองอีกสาม
หัวเมืองนอกจากสามหัวเมือง
เหลานั้น
10 ดวยเกรงวาโลหิตที่ ไรความ
ผิดจะตกในแผนดินของทาน ซึ่ง
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ประทานแกทานเปนมรดก และ
ทานทั้ งหลายจึงตองรับผิดชอบ
โลหิตนั้น
11 แตถ าผู ใดเกลียดชังเพ่ื อน
บานของตน และซุมคอยดักเขา
อยูและไดลอบตีเขาถึงแกความ
ตาย แลวชายผูนั้นก็หนีเขาไปใน
หัวเมืองเหลานั้ นเมืองใดเมือง
หนึ่ง
12 แลวพวกผู ใหญในเมืองของ
ชายผู นั้ นจะส งคนให ไปรับตั ว
ชายผูนั้นมาจากที่นั่น และสงตัว
เขาไวในมือผูอาฆาตโลหิต เพ่ือ
เขาจะตองถูกโทษถึงตาย
13 อยาใหนัยนตาของทานเมต-
ตาสงสารเขาเลย แตทานจงกํา-
จัดความผิดอันเนื่องจากโลหิตที่
ไรความผิดนั้นใหสิ้นไปจากอิส-
ราเอล เพ่ือทานทั้ งหลายจะได
ไปดีมาดี

จงรักษาเสาเขตของ
เพื่อนบานของตน

14 ในเรื่ องมรดกซึ่ งทานจะรับ
ในแผนดินซึ่ งพระเยโฮวาหพระ
เจาของทานประทานแกทานเปน
กรรมสิทธิ์นั้น ทานอยายายเสา

เขตของเพ่ือนบานของทาน ซึ่ง
คนโบราณไดปกไว

การพิพากษาพยานเท็จ
15 อย าใหพยานปากเดียวยืน
ยันกลาวโทษผูหนึ่ งผู ใด ไมวา
ในเรื่ องความชั่ วชา หรือใน
เร่ืองความผิดใดๆ ซึ่ งเขาได
กระทําผิดไป แตตองมีพยาน
สองหรือสามปาก คําพยานนั้น
จึงจะเปนที่เชื่อถือได
16 ถามีพยานเท็จกลาวปรักปรํา
ความผิดของคนหนึ่งคนใด
17 ก็ ใหทั้ งสองฝายที่ ตอสู คดี
กันนั้นเขาเฝาพระเยโฮวาห ตอ
หนาปุโรหิตและผู พิพากษาซึ่ ง
ประจําหนาที่อยูในกาลนั้นๆ
18 พวกผู พิพากษาจะอุ ตส าห
ไตสวน และดูเถิด ถาพยานนั้น
เปนพยานเท็จกลาวปรักปรําพ่ี
นองของตนเปนความเท็จ
19 ท านจงกระทําตอพยานคน
นั้ นดังที่ เขาตั้ งใจจะกระทําแก
พ่ีนองของตน ดังนี้ แหละทาน
จะกําจัดความชั่ วจากทามกลาง
ทานเสีย
20 คนอื่ นๆจะได ยินไดฟงและ
ยําเกรงไม กระทําผิ ดเช นนั้ น
ทามกลางพวกทานทั้งหลายอีก
21 อยาใหนัยนตาของทานเมต-
ตาสงสาร ควรใหชีวิตแทนชีวิต
ตาแทนตา ฟนแทนฟน มือแทน
มือ เทาแทนเทา"

พระราชบัญญัติ 19

(10) กดว 35:33; พบญ 21:1-9 (11) กดว 35:16, 24 (13) กดว 35:33-34
(14) พบญ 27:17 (15) กดว 35:30 (16) อพย 23:1; สดด 27:21 (17) พบญ 17:8
(19) พบญ 13:5; 17:7 (20) พบญ 17:13; 21:21 (21) อพย 21:23-24; ลนต 24:20
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หนา 410
กฎตางๆ

เรื่องสงคราม

20"เมื่ อท านทั้ งหลายจะ
ยกไปทําสงครามกั บ

พวกศัตรูของทาน เห็นมา รถรบ
และกองทัพมากมายใหญโตกวา
ของทาน ทานอยากลัวเขาเลย
เพราะว าพระเยโฮวาหพระเจ า
ของทานทรงสถิตอยูกับทาน ผู
ทรงนําท านข้ึ นมาจากแผนดิน
อียิปต
2และเมื่อใกลจะรบกัน ปุโรหิต
จะออกมาอยูขางหนาและกลาว
แกประชาชน
3และจะกลาววา `โอ อิสราเอล
จงฟงเถิด วันนี้ทานมาใกล จะ
สูรบกับศัตรูของทาน อยาใหใจ
ของทานทั้งหลายวิตก อยากลัว
หรือหวาดหว่ัน หรือครั่นคราม
ตอศัตรูเลย
4 เพราะวาพระเยโฮวาหพระเจา
ของทานเสด็จไปกับทาน ทรง
ตอสู ศัตรูของทานเพ่ือทาน จะ
ประทานชัยชนะแกทาน'
5แลวนายทหารจะพูดกับประ-
ชาชนวา `ใครที่สรางบานใหม
และยังไมไดทําพิธีถวายบานนั้น
ให ผู นั้ นกลั บไปบ านของตน
เกรงวาเขาจะตายเสียในสงคราม
และคนอื่นจะถวายบานนั้น
6 ใครที่ ปลูกสวนองุ นและยังมิ
ได รับประทานผลจากสวนองุ น

นั้น ใหผูนั้นกลับไปบาน เกรง
วาเขาจะตายเสียในสงคราม และ
คนอื่นจะรับประทานผลองุนนั้น
7 ผู ใดที่หมั้ นหญิงไวเปนภรร-
ยาแลว แตยังไมไดแตงงานกัน
ให ผู นั้ นกลั บไปบ านของตน
เกรงวาเขาจะตายเสียในสงคราม
และชายอื่นจะไดนางไปเสีย'
8และนายทหารจะพูดกับประ-
ชาชนตอไปอีกวา `ผูใดที่อยูที่นี่
มี จิตใจกลัวและวิตก ใหผูนั้ น
กลับไปบานของตนเสีย เกรงวา
จิตใจพ่ีนองของเขาจะละลายไป
เหมือนกับจิตใจของเขา'
9 เมื่ อนายทหารพูดกั บประชา
ชนจบลงแลว ก็ใหเลือกตั้ ง
ผู บังคับบัญชากองตางๆใหเปน
หัวหนาประชาชน
10 เมื่ อพวกท านเข าไปใกล
เมืองซึ่ งทานจะไปสู รบนั้น จง
เสนอหลักสันติภาพแกเมืองนั้น
กอน
11 ถ าเขาตอบท านอย างสั นติ
และเปดประตู เมืองใหแกทาน
ก็ใหประชาชนทั้งปวงที่พบอยูใน
เมืองนั้นทํางานโยธาใหแกทาน
และปรนนิบัติทาน
12 ถาเมืองนั้ นไมรวมสันติกับ
ทาน แตกลับออกมารบ ก็ให
ทานเขาลอมตีเมืองนั้นได
13 เมื่ อพระเยโฮวาหพระเจ า
ประทานเมืองนั้ นไวในมือทาน

พระราชบัญญัติ 20

(1) กดว 23:21 (4) พบญ 1:30; 3:22; ยชว 23:10
(5) นหม 12:27 (7) พบญ 24:5 (8) วนฉ 7:3
(10) 2 ซมอ 20:18, 20 (13) กดว 31:7
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หนา 411
แลว ทานจงฆาชายทุกคนเสีย
ดวยคมดาบ
14 แตผูหญิงและเด็ก สัตวและ
ทุกสิ่งในเมืองนั้น คือของที่ ริบ
ไวทั้ งหมด ทานจงยึดเอาเปน
ของตัว ทานจงอิ่มใจในของที่ริบ
มาจากศัตรูของทาน ซึ่งพระเย-
โฮวาหพระเจาของทานประทาน
แกทาน
15 ทานทั้งหลายจงกระทําเชนนี้
แกทุกหัวเมืองที่อยูไกลจากทาน
ซึ่ งไมใชหัวเมืองของประชาชาติ
ใกลๆนี้
16 แต ในหั วเมื องของชนชาติ
ทั้งหลายนี้ ซึ่งพระเยโฮวาหพระ
เจาของทานประทานแกทานเปน
มรดก ทานอยาไวชีวิตสิ่งใดๆที่
หายใจไดเลย
17 แต จงทําลายเขาเสียให สิ้ น
เชิง คือคนฮิตไทต คนอาโมไรต
คนคานาอัน คนเปริสซี คน
ฮีไวต และคนเยบุส ดังที่พระ
เยโฮวาหพระเจ าของท านทรง
บัญชาไว
18 เพ่ื อวาเขาจะมิไดสอนทาน
ใหกระทําสิ่ งที่นาสะอิดสะเอียน
ทั้ งสิ้ นของเขาซึ่ งเขาไดกระทํา
ตอพวกพระของเขา เพราะการ
กระทําเชนนั้ นเปนการกระทํา
บาปต อพระเยโฮวาห พระเจ า
ของทาน
19 เมื่ อท านลอมหัวเมืองหนึ่ ง

อยู ชานาน เพ่ือจะสู รบเอาหัว
เมืองนั้น อยาใชขวานฟนทําลาย
ตนไมของเมืองนั้นเสีย เพราะ
ทานทั้ งหลายจะรับประทานผล
จากตนไมนั้น อยาโคนลงเพ่ือใช
ในการลอมเมืองนั้นเลย (เพราะ
ตนไมในทุงนาเปนชีวิตมนุษย)
20 เฉพาะตนไมที่ ทานทราบวา
ไมใชเปนอาหาร ทานจะทําลาย
และโคนลงก็ได เพ่ือจะใชสราง
เครื่องลอมเมืองซึ่งสู รบกับทาน
จนกวาเมืองนั้นจะแตก"
การสอบสวนคดีฆาตกรรม

21"ในแผนดินซึ่ งพระเย-
โฮวาหพระเจาของทาน

ประทานใหทานเปนกรรมสิทธิ์
นั้น ถาพบศพคนที่ถูกฆาทิ้งอยู
กลางแจง ไมทราบวาผูใดฆาเขา
ตาย
2ก็ใหพวกผู ใหญและผู พิพาก-
ษาของทาน ออกมาวัดดูระยะ
ทางถึ งเมืองต างๆที่ อยู รอบๆ
ศพผูตายนั้น
3แล วเมื องที่ อยู ใกลที่ สุดกับ
ศพผูตายนั้น ใหพวกผูใหญของ
เมื องนั้ นนําวัวตั วเมียตั วหนึ่ ง
ซึ่งยังไมเคยใชงานและยังไมเคย
เทียมแอก
4และใหพวกผู ใหญของเมือง
นั้นนําวัวเมียตัวนั้ นไปที่หุบเขา
ซึ่งมีน้ําไหล ซึ่งไมมีใครไถหรือ
หวานเลย และใหหักคอวัวเมียที่

พระราชบัญญัติ 20, 21

(14) ยชว 8:2; 22:8 (16) อพย 23:31-33; กดว 21:2-3; พบญ 7:1-5; ยชว 11:14
(18) อพย 23:33; 34:12-16; พบญ 7:4; 12:30; 18:9; 2 พกษ 21:3-15
(3) กดว 19:2
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หนา 412
หุบเขานั้น
5และปุ โรหิ ตผู เป นลู กหลาน
ของเลวีจะตองเขามาใกล ดวย
พระเยโฮวาหพระเจาของทานได
ทรงเลือกเขาไวใหปรนนิบัติพระ
องค และใหอวยพรในพระนาม
ของพระเยโฮวาห ใหการวิวาท
และการทํารายทุกเร่ืองสิ้นสุดลง
ดวยคําของปุโรหิตเหลานี้
6 และพวกผู ใหญ ทุ กคนของ
เมืองที่ อยู ใกลที่ สุดผู ถูกฆานั้ น
จะลางมือของเขาทั้งหลายเหนือ
วัวเมียซึ่ งถูกหักคอที่ ในหุบเขา
นั้น
7และเขาจะเปนพยานวา `มือ
ของเราทั้ งหลายมิไดกระทําให
โลหิตของชายผูนี้ ตก และตา
ของเราทั้ งหลายก็มิ ไดแลเห็น
โลหิตของเขาตก
8โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
ลบมลทินบาปของประชาชนชาว
อิสราเอลของพระองค ผูซึ่งพระ
องคไดทรงไถไว ขออยาทรงถือ
โทษประชาชนชาวอิสราเอลของ
พระองค เนื่ องด วยโลหิ ตที่ ไร
ความผิด' และจะทรงอภัยโทษ
อันเนื่องจากโลหิตนี้ใหแกเขา
9ดังนี้ แหละทานจะกําจัดความ
ผิดอันเนื่องจากโลหิตที่ ไรความ
ผิดนั้ นเสี ยจากท ามกลางท าน
เมื่ อทานกระทําสิ่ งที่ ถูกตองใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห

การแตงงานกับเชลย
จงรักษาสิทธิบุตรหัวปไว

10 เมื่อทานออกไปสูรบกับศัตรู
ของทาน และพระเยโฮวาหพระ
เจ าของท านทรงมอบเขาไว ใน
มือของทานแลว และทานจับเขา
มาเปนเชลย
11 และท านเห็ นหญิ งงามคน
หนึ่ งในหมู เชลยนั้น และ
ปรารถนาอยากไดมาเปนภรรยา
ของทาน
12 ทานจงพาหญิงมาไวที่ เรือน
ของทาน ใหนางโกนศีรษะและ
ตัดเล็บมือเสีย
13 และให นางเปลื้ องเครื่ อง
แตงกายอยางเชลยออกและให
อยูในเรือนของทาน ใหไวทุกข
ถึ ง บิ ดามารดาของนางหนึ่ ง
เดือนเต็ม หลังจากนั้นทานจึงจะ
เข าไปหานางและเปนสามีของ
นางได และใหนางเปนภรรยา
ของทาน
14 ภายหลังถาทานไมพอใจนาง
นั้นเสียแลว จงปลอยนางไปตาม
แตนางจะพอใจไปไหน อยาขาย
นางเอาเงิน อยากระทําใหนาง
เปนสินคา เพราะทานไดหยาม
เกียรตินางแลว
15 ถาชายคนหนึ่ งมีภรรยาสอง
คน รักคนหนึ่ง ชังอีกคนหนึ่ ง
ภรรยาทั้งสองคือทั้งคนที่รักและ
คนที่ ชั งก็ กําเนิ ดบุ ตรด วยกั น

พระราชบัญญัติ 21

(5) พบญ 10:8; 17:8-9; 1 พศด 23:13 (6) สดด 19:12; 26:6
(8) กดว 35:33-34; พบญ 19:10, 13; โยบ 1:14 (9) พบญ 19:13 (11) กดว 31:18
(12) ลนต 14:8-9; กดว 6:9 (13) สดด 45:10 (14) ปฐก 34:2 (15) ปฐก 29:33
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หนา 413
และบุตรชายหัวปเปนบุตรของ
ภรรยาคนที่ตนชัง
16 เมื่ อถึงวันแบงทรัพยสินให
แกบุตรชายเปนมรดกนั้น อยา
ให เขากระทําแก บุตรชายของ
ภรรยาคนที่ ตนรักนั้ นอย างกับ
เปนบุตรหัวป แทนบุตรชายของ
ภรรยาที่ตนชัง ซึ่งเปนบุตรหัวป
17 แตเขาตองยอมรับบุตรหัวป
คือบุตรชายของภรรยาคนที่ตน
ชัง โดยแบงขาวของใหแกบุตร
หัวปสองเทา เพราะวาคนนี้เปน
ตนกําลังของบิดา สิทธิของบุตร
หัวปเปนของเขา

บุตรชายท่ีดื้อและ
ไมอยูในโอวาท

18 ถาชายคนใดมีบุตรชายที่ดื้อ
และไมอยู ในโอวาท ไมเชื่อฟง
เสียงของบิดาของตน หรือเสียง
ของมารดาของตน แมวาบิดา
มารดาจะไดตีสอน เขาก็ไมยอม
ฟง
19 ให บิดามารดาจับตั วเขาให
ออกมาหาพวกผู ใหญของเมือง
นั้น ณ ประตูเมืองที่เขาอาศัยอยู
20 และเขาจะพูดกับพวกผู ใหญ
ของเมืองนั้นวา `บุตรชายของ
เราคนนี้เปนคนดื้อดึงและไมอยู
ในโอวาท ไมเชื่อฟงเสียงเรา
เปนคนตะกละและข้ีเมา'
21 แลวบรรดาผูชายในเมืองนั้น
จะเอาหินขวางเขาใหตาย ดังนั้น

ทานจะไดกําจัดความชั่วเสียจาก
ทามกลางทาน คนอิสราเอลทั้ง
ปวงจะไดยินและยําเกรง
22 ถาคนใดไดกระทําความผิด
อันมีโทษถึงตาย และเขาถูก
ประหารชีวิต และแขวนเขาไวที่
ตนไม
23 อย าให ศพค างอยู ที่ ตนไม
ขามคืน ทานจงฝงเขาเสียในวัน
เดียวกันนั้น (ดวยวาผูที่ตองถูก
แขวนไวบนตนไมก็ตองถูกสาป
แชงโดยพระเจา) ทานอยากระ-
ทําใหแผนดินของทาน ซึ่ งพระ
เยโฮวาหพระเจาของทานประ-
ทานแกท านให เป นมรดกนั้ น
เปนมลทิน"

ความรับผิดชอบ
ชวยเพื่อนบาน

22"เมื่อทานทั้ งหลายเห็น
วัวหรือแกะของพ่ีนอง

ของทานหลงมาอยานิ่ งเฉยเสีย
จงพาสัตว เหล านั้ นกลั บไปให
พ่ีนองของทาน
2ถาบานเขาอยู ไมใกล หรือ
ทานไมรูจักตัวเขา จงนําสัตวนั้น
มาไวที่ บานของทานและใหอยู
กับทาน จนพ่ีนองมาเที่ ยวหา
แลวทานจงมอบคืนใหเขาไป
3ลาของพ่ี นองทานก็จงคืนให
เหมือนกัน เสื้ อผาของพ่ีนอง
ทานก็จงคืนใหเหมือนกัน สิ่งใด
ของพ่ีนองที่หายไป และที่ทาน

พระราชบัญญัติ 21, 22

(16) 1 พศด 5:2; 26:10 (17) ปฐก 25:31, 33; 49:3; 1 พศด 5:1
(21) พบญ 13:5, 11; 19:19-20; 22:21, 24 (22) พบญ 22:26; มธ 26:66; มก 14:64
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พบเขาทานจงคืนใหเหมือนกัน
ทานอยานิ่งเฉยเสีย
4ถ าท านเห็ นลาหรื อวัวของพ่ี
นองลมอยูตามทาง อยานิ่งเฉย
เสีย ทานจงชวยพยุงสัตวเหลา
นั้นข้ึนอีก

วิธีแตงตัวท่ีถูกตอง
สําหรับชายและหญิง

5อยาใหผูหญิงสวมใสสิ่ งที่ เปน
ของผูชาย และอยาใหผูชายคน
ใดคนหนึ่ งสวมใส เสื้ อผาของผู
หญิง เพราะทุกคนที่กระทําเชน
นั้ นก็ เป นที่ สะอิ ดสะเอี ยนต อ
พระเยโฮวาหพระเจาของทาน
6ถาทานเผอิญไปพบรังนกอยู
ตามทาง บนตนไมหรือพ้ืนดิน
มีลูกนกหรือไขและแมนกกกอยู
บนลูกนกหรือไขนั้ น ทานอยา
เอาแมนกกับลูกนกไป
7ท านจงปล อยแม นกไปเสี ย
แตลูกนกนั้ นทานจะเอาไปเปน
ของทานก็ได เพ่ือทานจะไปดีมา
ดี และทานจะมีอายุยืนนาน
8 เมื่ อทานกอเรือนใหม จงกอ
ขอบข้ึ นกันไวที่ ดาดฟ าหลั งคา
เพ่ื อท านจะมิ ได นําโทษเนื่ อง
ด วยโลหิ ตตกมาสู เ รื อนนั้ น
เพราะมี คนพลั ดตกลงมาจาก
หลังคาตาย

พระราชบัญญัติสอนเรื่อง
การแยกออกจากความชั่ว

9 อย าเอาเมล็ ดพื ชสองชนิ ด

หว านลงในสวนองุ นของท าน
เกรงวา ทั้ งพืชผลที่ทานหวาน
และผลองุ นของสวนนั้ นเป น
มลทิน
10 ท านอย าเอาวั วและลาเข า
เทียมไถดวยกัน
11 ทานอยาสวมเครื่องแตงกาย
ที่ทอดวยขนสัตวปนดวยปาน
12 ทานจงทําพูหอยไวที่ มุมทั้ ง
สี่ของชายเสื้อคลุมของทาน ซึ่ง
ทานใชคลุมตัว
จงลงโทษผูชายท่ีกลาวราย
เรื่องภรรยาที่ไรความผิด

13 ถาชายคนใดไดภรรยา และ
ไดสมสู อยู กับนาง แลวเกิด
เกลียดชังนาง
14 และหาเหตุวาหญิงนั้นประ-
พฤติสิ่ งนาอาย กระทําใหชื่ อ
เสียงของนางเสียหาย โดยกลาว
วา `ขารับหญิงคนนี้มาเปน
ภรรยา ครั้นขาเขาสมสูกับนางก็
เห็นวานางมิไดเปนพรหมจารี'
15 บิดาของหญิงสาวคนนั้นและ
มารดาจะตองนําของสําคัญอัน
เปนพยานวา หญิงนั้นเปน
พรหมจารีมาใหพวกผู ใหญของ
เมืองนั้นที่ประตูเมือง
16 และบิดาของหญิงสาวนั้นจะ
บอกกับพวกผูใหญวา `ขาไดยก
ลูกสาวของขาใหเปนภรรยาชาย
คนนี้ และเขากลับเกลียดชัง
17 ดูเถิด ชายผูนี้ หาเหตุกลาว

พระราชบัญญัติ 22

(4) อพย 23:5 (6) ลนต 22:28 (7) พบญ 4:40
(9) ลนต 19:19 (10) 2 คร 6:14-16 (11) ลนต 19:19
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ติเตียนวา "ขาพเจาไมเห็นวา
บุตรสาวของทานเปนพรหมจารี
เลย" นี่ แหละเปนของสําคัญวา
ลูกสาวของขาเปนหญิงพรหม-
จารี' แลวเขาจะคลี่ ผานั้ นออก
ตอหนาพวกผูใหญของเมืองนั้น
ใหเปนพยาน
18 ใหพวกผู ใหญของเมืองนั้ น
จับชายคนนั้นมาเฆี่ยน
19 และปรั บเขาเป นเงิ นหนึ่ ง
รอยเชเขล และมอบเงินนั้นให
แกบิดาของหญิงสาว เพราะเขา
ทําใหหญิงพรหมจารีอิสราเอล
คนหนึ่งเสียชื่อ หญิงนั้นจะเปน
ภรรยาของเขาตอไป เขาจะหยา
รางไมไดเลยตลอดชีวิต
จงเอาหินขวางคนผิดประเวณี

ใหตายเสีย
20 แตถาเร่ืองนั้นเปนความจริง
และหาของสําคัญอันเปนพยาน
วา หญิงนั้นเปนพรหมจารีสํา-
หรับหญิงสาวนั้นไมได
21 เขาจะพาหญิงสาวนั้ นออก
มานอกประตูเรือนบิดาของเธอ
แลวพวกผู ชายในเมืองของเธอ
จะเอาหินขวางเธอใหตาย เพราะ
เธอได กระทําความโง เขลาใน
อิสราเอล คือเปนหญิงโสเภณีใน
เรือนของบิดา ดังนี้แหละทานจะ
กําจั ดความชั่ วออกจากท าม-
กลางทาน
22 ถาพบชายคนหนึ่งไปรวมกับ

ภรรยาของคนอื่น ทั้ งสองคน
คื อชายที่ ไปร วมกั บหญิ งและ
หญิงคนนั้นจะตองมีโทษถึงตาย
ดังนี้แหละทานจะกําจัดความชั่ว
จากอิสราเอล
23 ถามีหญิงพรหมจารีคนหนึ่ ง
หมั้นไวกับสามีแลว และมีชาย
คนหนึ่งไปพบเธอในเมือง และ
ไดรวมกับเธอ
24 ทานจงพาเขาทั้ งสองออกไป
ยังประตูเมืองนั้น และทานจง
ขวางเขาทั้ งสองดวยหินใหตาย
เสีย หญิงสาวคนนั้นเพราะมิได
ร องโวยวายขึ้ นแม ว าจะอยู ใน
เมือง ชายคนนั้นเพราะวาเขาได
หยามเกียรติภรรยาของเพื่ อน
บาน ดังนี้แหละทานทั้งหลายจะ
ขจัดความชั่ วเสียจากทามกลาง
ทาน
25 แต ถ าชายคนหนึ่ งไปพบ
หญิงสาวที่ คนอื่นหมั้นไวแลวที่
กลางทุ ง ชายคนนั้นจับตัวหญิง
คนนั้นและไดรวมกับเธอ เฉพาะ
ผูชายคนที่รวมกับเธอเทานั้นจะ
ตองมีโทษถึงตาย
26 แตทานอยาทําโทษหญิงสาว
นั้นเลย ฝายหญิงสาวนั้นไมมี
ความผิดสิ่งใดที่จะตองมีโทษถึง
ตาย เพราะคดีเร่ืองนี้ก็เหมือน
กับคดีเร่ืองชายคนหนึ่งเขาตอสู
และฆาเพ่ือนบานของตน
27 เพราะชายนั้นพบเธอที่กลาง

พระราชบัญญัติ 22

(21) ปฐก 34:7; ลนต 19:29; 21:9; พบญ 13:5
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ทุง แมวาหญิงสาวที่ เขาหมั้นไว
คนนั้นจะรองขอความชวยเหลือ
ก็ไมมีผูใดมาชวยได
28 ถ าชายคนหนึ่ งพบหญิ ง
พรหมจารียังไมมีคนหมั้น เขา
จึงจับตัวเธอและไดรวมกับเธอมี
ผูรูเห็น
29 แลวชายผู ที่ ได ร วมกับเธอ
นั้นจะตองมอบเงินหาสิบเชเขล
ใหแก บิดาของหญิงสาวคนนั้ น
และเธอจะตกเปนภรรยาของเขา
เพราะเขาได หยามเกี ยรติ เธอ
เขาจะหย าร างเธอไม ไดตลอด
ชีวิตของเขา
30 ห ามมิ ให ผู ชายคนใดเอา
ภรรยาของบิ ดามาเป นภรรยา
ของตน และหามมิใหเปดผา
ของนางผูเปนของบิดา"

บางคนเขาในชุมนุมชน
ของพระเยโฮวาหไมได

23"ชายคนใดได รั บบาด
เจ็ บที่ ลู กอั ณฑะหรื อ

อวัยวะสืบพันธุถูกตัดออก อยา
ให เข าในที่ ชุมนุมของพระเย-
โฮวาห
2ห ามลู กนอกกฎหมายเข าใน
ชุมนุมชนของพระเยโฮวาห อยา
ใหลูกหลานของเขาเขาในชุมนุม
ชนของพระเยโฮวาหจนถึงสิบชั่ว
อายุคน
3อยาใหคนอัมโมนหรือคนโม-
อับเขาในชุมนุมชนของพระเย-

โฮวาห บุคคลที่ เปนลูกหลาน
ของคนทั้งสองตระกูลนี้ หามเขา
ในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห
เลยจนถึงสิบชั่วอายุคน
4 เพราะว าคนเหล านี้ มิ ได มา
ตอนรั บท านทั้ งหลายตามทาง
ดวยขนมปงและน้ําเมื่อทานออก
จากอียิปต และเพราะวาเขาได
จางบาลาอัมบุตรชายเบโอรมา
จากเปโธรแหงเมโสโปเตเมียให
สาปแชงทานทั้งหลาย
5อยางไรก็ดีพระเยโฮวาหพระ
เจาของทานมิไดฟงบาลาอัม แต
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ทรงเปลี่ยนคําสาปแชงใหเปนคํา
อวยพรทาน เพราะวาพระเยโฮ-
วาหพระเจาของทานทรงรักทาน
6ทานอยาเสริมสันติภาพหรือ
ความเจริญใหเขาตลอดชีวิตของ
ทานทั้งหลายเปนนิตย
7ท านทั้ งหลายอย าเกลี ยดคน
เอโดม เพราะเขาเปนพ่ีนองของ
ทาน ทานอยาเกลียดคนอียิปต
เพราะทานทั้ งหลายเปนคนตาง
ดาวอยูในแผนดินของเขานั้น
8 เด็กๆชั่ วอายุที่สามซึ่ งเกิดกับ
คนเหลานี้ จะเขาในชุมนุมชน
ของพระเยโฮวาหก็ได
9 เมื่ อทานออกไปสู รบกับศัตรู
ของทาน ทานจงระวังตัวใหพน
จากสิ่งชั่วทุกอยาง
10 ถาคนใดในพวกทานไมสะ-

พระราชบัญญัติ 22, 23

(28) อพย 22:16-17 (29) อพย 22:16-17 (30) ลนต 18:8; 20:11; พบญ 27:20
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อาดดวยเหตุการณที่ เกิดข้ึนใน
เวลากลางคืน เขาตองไปอยู
นอกคาย อยาใหเขาเขามาใน
คาย
11 แต เมื่ อถึ งเวลาเย็นแล วให
เขาอาบน้ําชําระตัว และเมื่อดวง
อาทิตยตกแลวเขาจะกลับเขามา
ในคายก็ได
12 ท านทั้ งหลายต องมี ที่ ภาย
นอกคาย เพ่ือจะออกไปถึงได
13 และทานตองมีไมเสี้ ยมรวม
ไวกับเครื่องอาวุธ และเมื่อทาน
นั่ งลงในที่ ขางนอกนั้น ทานจง
ใชไมขุดหลุมไว และหันไปกลบ
สิ่งปฏิกูลของทานเสีย
14 เพราะว าพระเยโฮวาหพระ
เจาของทานทรงดําเนินอยูทาม-
กลางคายของทาน เพ่ือจะชวย
ทานใหพน และมอบศัตรูของ
ทานไวตอหนาทาน เพราะฉะ-
นั้ นค ายของท านต องบริ สุ ทธิ์
เ พ่ื อพระองค จะไม ทอดพระ
เนตรสิ่ งโสโครกในหมูพวกทาน
และเสด็จไปเสียจากทาน

เรื่องทาสที่หนีไป
หามเปนหญิงโสเภณี
กะเทยหรือเอาดอกเบี้ย

15 ถามีทาสหนีจากนายของเขา
มาอยูกับทาน อยาจับทาสนั้นไป
สงนายของเขา
16 จงใหทาสนั้นอยูกับทาน อยู
ในหมูพวกทาน ใหอยู ในที่ ซึ่ ง

เขาจะเลือกในประตู เมืองหนึ่ ง
ประตู เมืองใดตามความพอใจ
ของเขา อยากดขี่ขมเหงเขาเลย
17 ผูหญิงชาวอิสราเอลนั้น อยา
ใหคนหนึ่ งคนใดเปนหญิงโส-
เภณี อยาใหบุตรชายอิสราเอล
คนหนึ่งคนใดเปนกะเทย
18 ทานอยานําคาจางของหญิง
โสเภณี หรือคาซื้อขายสุนัข มา
ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห
พระเจาของทานเพ่ือกระทําตาม
คําสัตยปฏิญาณใดๆเพราะของ
ทั้งสองอยางนี้ เปนสิ่งที่นาสะอิด
สะเอียนตอพระเยโฮวาหพระเจา
ของทาน
19 ทานอยาให พ่ี นองของทาน
ยืมเงินเพ่ือเอาดอกเบ้ีย ไมวา
ดอกเบ้ียเงินกู หรือดอกเบ้ีย
เครื่องบริโภค หรือดอกเบ้ียของ
สิ่งใดๆที่ใหยืมเพ่ือเอาดอกเบ้ีย
20 ท านจะให คนต างด าวยื ม
เพ่ือเอาดอกเบ้ียก็ได แตสําหรับ
พ่ีนองของทาน ทานอยาใหยืม
เพ่ือเอาดอกเบ้ีย เพ่ือพระเยโฮ-
วาหพระเจาของทานจะทรงอํา-
นวยพระพรแกทานในทุกสิ่ งซึ่ ง
มือทานกระทําในแผนดิน ซึ่ ง
ทานกําลังจะเขาไปยึดครองนั้น
21 เมื่อทานปฏิญาณตอพระเย-
โฮวาหพระเจาของทาน ทานอยา
ละเลยไมทําตามคําปฏิญาณนั้น
เพราะว าพระเยโฮวาหพระเจ า

พระราชบัญญัติ 23

(11) ลนต 15:5 (14) ลนต 26:12 (15) 1 ซมอ 30:15 (16) อพย 22:21; สภษ 22:22
(17) ปฐก 19:5; ลนต 19:29; พบญ 22:21 (19) อพย 22:25; ลนต 25:35-37
(20) ลนต 19:34; พบญ 15:3 (21) กดว 30:1-2; โยบ 22:27
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ของท านจะทรงเรี ยกเอาจาก
ทานเปนแน และทานจะมีบาป
22 แต ถ าท านงดไม ปฏิ ญาณ
ทานก็จะไมมีบาป
23 ทานจงระวังที่ จะกระทําตาม
ถอยคําที่ ผ านออกมาจากริมฝ
ปากของทาน ตามที่ทานได
สมัครใจปฏิญาณตอพระเยโฮ-
วาหพระเจาของทาน ซึ่ งทาน
สัญญาดวยปากของทานแลว
24 เมื่ อทานเขาไปในสวนองุ น
แหงเพ่ือนบานของทาน ทานจะ
รับประทานผลองุ นใหอิ่ มหนํา
ตามที่ทานปรารถนาก็ได แต
อยาใสในภาชนะของทานไป
25 เมื่ อท านเข าไปในนาของ
เพ่ือนบานของทาน ทานจะเอา
มือเด็ดรวงขาวมาก็ได แตทาน
จะใช เคียวเกี่ ยวข าวของเพ่ื อน
บานของทานไมได"
พระราชบัญญัติของโมเสส

อนุญาตใหหยากัน

24"เมื่อชายคนใดคนหนึ่ง
มีภรรยาแตงงานอยูกิน

ดวยกันกับนาง และตอมานาง
ไมเปนที่ชอบในสายตาของสามี
เพราะเขาพบสิ่งมลทินในตัวนาง
ก็ ให เขาทําหนั งสื อหย าใส มื อ
นาง แลวไลออกจากเรือนไป
2และนางก็ออกจากเรือนไปเสีย
และถ านางไปเป นภรรยาของ
ชายอีกคนหนึ่ง

3และสามี คนหลั งนี้ ชั งนางจึ ง
ทําหนังสือหยาใสมือนางแลวไล
นางออกจากเรือน หรือสามีคน
หลังนี้ที่ไดนางเปนภรรยาถึงแก
ความตาย
4สามีคนเดิมที่ ไดไลนางไปนั้น
จะรั บนางหลั งจากที่ นางเป น
มลทินแลวกลับมาเปนภรรยาอีก
ไมได เพราะเปนสิ่ งที่นาสะอิด
สะเอียนตอพระพักตรพระเย-
โฮวาห ทานทั้งหลายอยากระทํา
ใหแผนดินซึ่ งพระเยโฮวาหพระ
เจาของทานประทานแกทานให
เปนมรดกนั้นมีบาป
กฎตางๆเรื่องชีวิตประจําวัน

การเปนเพื่อนบานท่ีดี
และการชวยเหลือคนอื่น

5 เมื่ อชายคนใดมีภรรยาใหมๆ
อยาใหผูนั้นตองไปทัพ หรือทํา
ราชการอยางใด ใหเขาอยูบานป
หนึ่ งเพ่ือเขาจะใหภรรยาซึ่ งเขา
ไดมานั้นมีความสุข
6อยาใหผู ใดยึดโม หรือหิน
โม ลู กปฏิญาณไว เป นประกั น
เพราะสิ่งที่ยึดเปนประกันนั้นเขา
ใชเลี้ยงชีพของเขา
7ถ าชายคนใดถู กเขาจั บได ว า
ได ลั กพ่ี น องคนอิ สราเอลคน
หนึ่ งคนใดไปใชเปนทาส หรือ
ขายเสีย ขโมยคนนั้นจะตองมี
โทษถึงตาย ดังนี้แหละทานจะ
กําจัดความชั่วเสียจากทามกลาง

พระราชบัญญัติ 23, 24

(23) กดว 30:2 (25) มธ 12:1; มก 2:23; ลก 6:1
(1) มธ 5:31; 19:7; มก 10:4 (4) ยรม 3:1
(5) พบญ 20:7; สภษ 5:18 (7) อพย 21:16; พบญ 19:19
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ทาน
8ทานทั้ งหลายจงระวังเร่ืองโรค
เร้ือน จงระวังที่จะกระทําตามคํา
ชี้ แจงของปุโรหิตคนเลวี ดังที่
ขาพเจาไดบัญชาเขาไว ทานจง
ระวังที่จะทําตามอยางนั้น
9จงระลึกถึ งเร่ื องที่ พระเยโฮ-
วาหพระเจาของทานกระทําแก
มิเรียมตามทาง เมื่ อทานทั้ ง
หลายออกจากอียิปตแลว
10 เมื่ อทานทั้ งหลายให พ่ีนอง
ขอยืมสิ่งใด อยาเขาไปในเรือน
ของเขาและเอาสิ่ งที่ เขาใช เปน
ประกัน
11 ทานจงยืนอยูภายนอก และ
คนที่ ยื มนั้ นจะนําของประกั น
ออกมาใหทานเอง
12 ถาเขาเปนคนยากจน อยา
เอาของประกันนั้นเก็บไวจนขาม
คืน
13 เมื่ อดวงอาทิตย ตกท านจง
เอาของประกันนั้นมาคืนใหเขา
เพ่ือเขาจะมีของคลุมตัวเมื่อเว-
ลานอน และอวยพรแกทาน นี่
จะเปนความชอบธรรมแกทาน
เฉพาะพระพักตรพระเยโฮวาห
พระเจาของทาน
14 ทานอยาขมข่ี ลูกจ างที่ เปน
คนยากจนและขัดสน ไมวาเขา
จะเปนพ่ีนองของทาน หรือคน
ต างด าวอยู ในแผนดิ นภายใน
ประตูเมืองของทาน

15 ทานจงจายเงินคาจางวันนั้น
ใหแกเขา กอนดวงอาทิตยตก
เพราะเขาเปนคนยากจน และมี
ใจจดจออยูที่คาจางนั้ น ดวย
เกรงว าเขาจะกล าวหาท านตอ
พระเยโฮวาห และจะเปนความ
บาปแกทาน
16 อย าให บิดาตองรับโทษถึ ง
ตายแทนบุตรของตน หรือให
บุตรตองรับโทษถึงตายแทนบิดา
ของตน ใหทุกคนรับโทษถึงตาย
เนื่องดวยบาปของคนนั้นเอง
17 ท านทั้ งหลายอย าให เสี ย
ความยุติธรรมซึ่ งควรไดแกคน
ตางดาว หรือควรไดแกลูกกํา-
พราพอ และอยารับเสื้อผาของ
แมมายไวเปนประกัน
18 แตทานพึงจําไววา ทานเคย
เปนทาสอยู ในอียิปต และพระ
เยโฮวาหพระเจาของทานไถทาน
ออกจากที่นั่น เพราะฉะนั้น
ขาพเจาจึงบัญชาทานใหกระทํา
เชนนี้
19 เมื่ อทานเกี่ ยวขาวในนาของ
ทาน และลืมฟอนขาวไวในนา
ฟอนหนึ่ง อยากลับไปเอามาเลย
ใหเปนของคนตางดาว ลูกกํา-
พร าพ อและแม ม ายเพ่ื อพระ
เยโฮวาหพระเจาของทานจะอวย
พระพรแกกิจการทั้ งหลายแหง
มือของทาน
20 เมื่อทานฟาดตนมะกอกเทศ

พระราชบัญญัติ 24

(8) ลนต 13:2; 14:2 (9) กดว 12:10; ลก 17:32; 1 คร 10:6 (10) มธ 5:42
(13) อพย 22:26; พบญ 6:25 (14) ลนต 19:13; พบญ 15:7-18 (15) อพย 22:23
(16) 2 พกษ 14:6 (17) อพย 22:26 (18) พบญ 24:22 (19) ลนต 19:9-10
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ทานอยาเก็บที่ กิ่ งเดิมซ้ําครั้ งที่
สอง ใหเหลือไวสําหรับคนตาง
ดาว  ลูกกําพราพอและแมมาย
21 เมื่อทานเก็บผลองุนจากสวน
องุ นของทาน ทานอยาไปเก็บ
เล็มอีก จงเหลือไวสําหรับคน
ตางดาว ทั้ งลูกกําพราพอและ
แมมาย
22 ทานจงจําไววา ทานเคยเปน
ทาสอยูในแผนดินอียิปต เพราะ
ฉะนั้นขาพเจาจึงบัญชาทานให
กระทําเชนนี้"

กฎตางๆเรื่อง
ความสัมพันธกับคนอื่น

25"ถ าสองคนเป นความ
กันถึงโรงศาล เมื่อพวก

ผู พิพากษาพิจารณาความของ
เขาทั้ งสองแลว และประกาศ
ความบริสุทธิ์ของฝายถูก และ
กลาวโทษฝายผิด
2ถาผู ผิดสมควรถูกโบยก็ให ผู
พิพากษาใหเขานอนลง แลวกํา-
หนดให โบยต อหน ามากน อย
ตามความผิดของผูนั้น
3ใหโบยเขาสี่สิบทีก็ได แตอยา
ใหเกินนั้นไปเลย เกรงวาถาโบย
เขาเกินนั้น พ่ีนองของทานก็
เปนที่ดูถูกของทาน
4อย าเอาตะกร าครอบปากวั ว
เมื่อมันกําลังนวดขาวอยู
5ถาพ่ีนองอยูดวยกัน และคน
หนึ่งตายเสียหามีบุตรไม ภรรยา

ของผู ที่ ตายนั้ นจะออกไปเปน
ภรรยาของคนนอกไมได ใหพ่ี
นองของสามีนางเขาไปหานาง
และรับหญิงนั้ นมาเปนภรรยา
และทําหนาที่ของสามีแกนาง
6 บุตรหัวปที่ เกิดมากับหญิงคน
นั้นใหสืบชื่ อพ่ีนองคนที่ตายไป
นั้น เพ่ือชื่อของเขาจะมิไดลบไป
จากอิสราเอล
7ถ าชายคนนั้ นไมประสงค จะ
รับภรรยาของพี่นองของเขา ก็
ใหภรรยาของพี่ นองของเขาไป
หาพวกผูใหญที่ประตูเมืองและ
กลาววา `พ่ีนองของสามีดิฉัน
ไมยอมสืบชื่อของพ่ีนองของเขา
ในอิสราเอล เขาไมยอมรับหนา
ที่ของสามีของดิฉัน'
8แลวพวกผู ใหญของเมืองนั้ น
จะเรียกชายคนนั้นมาพูดกับเขา
ถาเขายังยืนยัน โดยกลาววา
`ขาพเจาไมประสงคจะรับนาง'
9แลวนางนั้ นจะเขาไปใกลชาย
คนนั้นตอหนาพวกผูใหญดึงเอา
รองเท าของชายคนนั้ นออกมา
ขางหนึ่ง และถมน้ําลายรดหนา
ชายนั้นแลวกลาววา `ตองกระ-
ทําเชนนี้กับผูชายที่ไมยอมสราง
ครอบครัวของพ่ีนองของตน'
10 ในอิสราเอลเขาจะเรียกชื่ อ
ครอบครัวนี้ วา `วงศวานที่รอง
เทาถูกดึงออก'
11 ถาชายสองคนวิวาททุบตีกัน

พระราชบัญญัติ 24, 25

(1) พบญ 17:8-13; 19:17 (2) สภษ 19:29; มธ 10:17 (3) โยบ 18:3; 2 คร 11:24
(4) สภษ 12:10; 1 คร 9:9 (5) มธ 22:24; มก 12:19 (6) ปฐก 38:9; นรธ 4:5, 10
(7) นรธ 4:1-2 (8) นรธ 4:6 (9) นรธ 4:7-8
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และภรรยาของชายคนหนึ่ งเขา
มาใกลจะชวยสามีของตนใหพน
จากมือของผูที่ตี และนางย่ืนมือ
ออกเคนของลั บของผู ชายคน
นั้น
12 ทานจงตัดมือของนางทิ้งเสีย
อย าให ตาของท านสงสารนาง
เลย
13 ทานอยามีลูกตุ มสําหรับตา
ชั่งตางกันไวในถุง อันหนึ่งหนัก
อันหนึ่งเบา
14 ในเรื อนของท านอย าให มี
เครื่ องตวงสองชนิด ใหญอัน
หนึ่งเล็กอันหนึ่ง
15 ทานจงมีลูกตุ มอันสมบูรณ
และเที่ ยงตรงและมีถั งตวงอัน
สมบูรณและเที่ยงตรง เพ่ือวาวัน
คืนของท านจะยืนนานในแผน
ดินซึ่ งพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทานประทานแกทาน
16 เพราะวาทุกคนที่ กระทําสิ่ ง
เหลานั้น และทุกคนที่กระทําสิ่ง
ตางๆอยางไมชอบธรรมก็เปนผู
ที่ นาสะอิดสะเอียนตอพระเย-
โฮวาหพระเจาของทาน

การทําลายคนอามาเลข
17 จงระลึกถึงการที่ คนอามา-
เลขกระทําแกทานทั้ งหลายตาม
ทางที่ทานออกจากอียิปต
18 เขาได ออกมาพบท านตาม
ทาง และโจมตีพวกที่อยูร้ังทาย
คือบรรดาคนที่ ออนกําลังที่ อยู

ร้ังทาย เมื่อทานออนเพลียเมื่อย
ลา เขามิไดยําเกรงพระเจา
19 เพราะฉะนั้น เมื่อพระเยโฮ-
วาหพระเจาของทานประทานให
ทานหยุดพักจากบรรดาศัตรูที่
อยู รอบขางแลว ในแผนดินที่
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ประทานแกท านเปนมรดกให
เปนกรรมสิทธิ์นั้น ทานทั้งหลาย
จงทําลายล างคนอามาเลขเสีย
จากความทรงจําภายใตฟา ทาน
ทั้งหลายอยาลืมเสีย"

การถวายผลรุนแรก

26"เมื่ อทานทั้ งหลายเขา
ไปในแผนดิ นซึ่ งพระ

เยโฮวาหพระเจาของทานประ-
ทานแกทานเปนมรดก และทาน
เขายึดเปนกรรมสิทธิ์ และอาศัย
อยูในแผนดินนั้นแลว
2ทานจงเอาผลแรกทั้งหมดจาก
ดิน ซึ่ งทานเกี่ยวเก็บมาจาก
แผนดินของทาน ซึ่งพระเยโฮ-
วาหพระเจาของทานประทานแก
ทาน จงนําผลนั้นใสกระจาด นํา
ไปยังที่ ซึ่ งพระเยโฮวาหพระเจา
ของทานจะทรงเลือกไว เพ่ือให
พระนามของพระองคประทับที่
นั่น
3ทานจงไปหาปุโรหิตผู ประจํา
เวรอยูในเวลานั้น และกลาวแก
เขาวา `ขาพเจายอมรับในวันนี้
แด พระเยโฮวาห พระเจ าของ

พระราชบัญญัติ 25, 26
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ทานวา ขาพเจาไดเขามาใน
แผนดิน ซึ่ งพระเยโฮวาหทรง
ปฏิญาณแกบรรพบุรุษวา จะ
ประทานแกเราทั้งหลาย'
4แลวปุ โรหิตจะรับกระจาดไป
จากมือของทาน และวางไวที่
หนาแทนบูชาแหงพระเยโฮวาห
พระเจาของทาน
5และทานจงตอบสนองตอพระ
พักตรพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทานวา `บิดาของขาพระองค
เปนชาวซี เรียที่ กําลังพินาศอยู
ทานลงไปในอียิปตและอาศัยอยู
ที่นั่นมีแตจํานวนนอย ที่นั่นทาน
ก็กลายเปนประชาชาติหนึ่งใหญ
โตแข็งแรงและมีพลเมืองมาก
6และชาวอียิปตทําแกเราอยาง
เลวทราม และขมใจเรา และทํา
ใหเราทํางานหนัก
7แล วเมื่ อเราร องทู ลต อพระ
เยโฮวาหพระเจาแหงบรรพบุรุษ
ของเรา พระเยโฮวาหทรงสดับ
เสียงของเรา ทอดพระเนตร
ความทุกขใจของเรา การลําบาก
ของเรา การถูกบีบคั้นของเรา
8และพระเยโฮวาห ทรงนําเรา
ทั้ งหลายออกจากอี ยิ ปต ด วย
พระหัตถอันทรงฤทธิ์ และดวย
พระกรที่เหยียดออก ดวยความ
นากลัวย่ิง ดวยหมายสําคัญและ
การมหัศจรรยตางๆ
9พระองคทรงนําเรามาที่นี่และ

ประทานแผนดินนี้ แกเรา เปน
แผนดินที่มีน้ํานมและน้ําผ้ึงไหล
บริบูรณ
10 โอ ขาแตพระเยโฮวาหเจาขา
ดูเถิด บัดนี้ขาพระองคนําผลรุน
แรกมาจากแผนดินนั้น ซึ่ งพระ
องค ประทานแก ข าพระองค '
และท านจงวางสิ่ งของนั้ นต อ
พระพักตรพระเยโฮวาหพระเจา
ของทาน และกราบนมัสการตอ
พระพักตรพระเยโฮวาหพระเจา
ของทาน
11 ทานจงปติร าเริงดวยของดี
ทุกสิ่ งซึ่ งพระเยโฮวาหพระเจา
ของทานประทานแกทาน แก
ครอบครัวของทาน แกตัวทาน
เอง และคนเลวี และคนตางดาว
ที่อาศัยอยูในหมูพวกทาน
12 เมื่อทานถวายสิบชักหนึ่ งทั้ ง
หลายจากผลไม ของท านเสร็ จ
แลวในปที่ สามอันเปนปสิบชัก
หนึ่ง คือใหสิบชักหนึ่งนั้นแกคน
เลวีและคนตางดาว ลูกกําพรา
พอและแมมาย เพ่ือเขาจะได
รั บประทานให อิ่ มหนําภายใน
ประตูเมืองของทาน
13 แลวทานจงทูลตอพระพักตร
พระเยโฮวาหพระเจาของทานวา
`ข าพระองคยกสวนศักดิ์ สิทธิ์
ออกจากบ านของข าพระองค
แลว และย่ิงกวานั้นขาพระองค
ไดใหแกคนเลวีและคนตางดาว

พระราชบัญญัติ 26
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ลูกกําพราพอและแมมาย ตาม
พระบัญญัติ ซึ่ งพระองคทรง
บัญชาไวแกขาพระองคทุกประ-
การ ขาพระองคมิไดละเมิดพระ
บัญญัติของพระองคในขอใดเลย
และขาพระองคมิไดลืมเลย
14 ขาพระองคมิไดรับประทาน
สิบชักหนึ่ งเมื่ อข าพระองค ไว
ทุกขหรือยกสวนใดออกไปเมื่ อ
ขาพระองคเปนมลทิน หรืออุทิศ
สวนใดเพื่ อผูตาย แตขาพระ
องคได เชื่ อฟงพระสุรเสียงของ
พระเยโฮวาหพระเจาของขาพระ
องค ขาพระองคไดกระทําตาม
ทุกสิ่งที่พระองคทรงบัญชาไว
15 ขอพระองค ทอดพระเนตร
จากสถานประทับบริ สุทธิ์ ของ
พระองคคือจากสวรรค และขอ
ทรงอํานวยพระพรแกอิสราเอล
ประชาชนของพระองค และแก
ที่ ดิ นซึ่ งพระองค ประทานแก
ขาพระองคทั้ งหลาย ดังที่พระ
องคทรงปฏิญาณไวกับบรรพ-
บุรุษของขาพระองค เปนแผน
ดินที่มีน้ํานมและน้ําผ้ึงไหลบริ-
บูรณ'
16 วันนี้ พระเยโฮวาหพระเจา
ของทานทรงบัญชาทาน ให
กระทําตามกฎเกณฑและคําตัด
สินเหลานี้ ฉะนั้นทานจงระวังที่
จะกระทําตามดวยสุดจิตสุดใจ
ของทาน

17 ในวันนี้ ทานไดยอมรับแลว
วา พระเยโฮวาหเปนพระเจา
ของทาน และทานจะดําเนินตาม
พระมรรคาของพระองค และ
รักษากฎเกณฑ พระบัญญัติและ
คําตัดสินของพระองค และจะ
เชื่อฟงพระสุรเสียงของพระองค
18 และในวั นนี้ พระเยโฮวาห
ทรงรับวา ทานทั้งหลายเปนชน
ชาติในกรรมสิทธิ์ ของพระองค
ดังที่ พระองคทรงสัญญาไวกับ
ทาน และวาทานจะรักษาพระ
บัญญัติทั้งสิ้นของพระองค
19 และวา พระองคจะทรงตั้ ง
ท านใหสู งเหนือบรรดาประชา
ชาติซึ่งพระองคไดทรงสราง ใน
เร่ืองสรรเสริญ ชื่ อเสียงและ
เกียรติยศ และวาทานจะเปน
ชนชาติที่ บริสุทธิ์ แดพระเยโฮ-
วาหพระเจาของทาน ดังที่พระ
องคตรัสแลว"

จงจารึกพระราชบัญญัติ
บนศิลากอนใหญและ
ตั้งไวบนภูเขาเอบาล

27โมเสสและพวกผู ใหญ
ของคนอิ สราเอลได

บัญชาประชาชนวา "จงรักษา
พระบัญญัติทั้ งสิ้ นซึ่ งข าพเจ า
บัญชาทานทั้งหลายในวันนี้
2 ในวันที่ ท านทั้ งหลายจะข าม
แมน้ําจอรแดนเขาสู แผนดินซึ่ ง
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน

พระราชบัญญัติ 26, 27
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ประทานแกทาน ทานจงตั้งศิลา
กอนใหญๆข้ึน เอาปูนโบกเสีย
3แลวทานจงจารึกบรรดาถอย
คําของพระราชบัญญัตินี้ ไวบน
นั้น เมื่ อทานขามไปเพ่ือเขา
แผนดินซึ่งพระเยโฮวาหพระเจา
ของทานประทานแกทาน เปน
แผนดิ นซึ่ งมีน้ํ านมและน้ํ า ผ้ึ ง
ไหลบริบูรณ ดังที่พระเยโฮวาห
พระเจาแหงบรรพบุรุษของทาน
ไดทรงสัญญาไวกับทาน
4ฉะนั้น เมื่ อทานขามแมน้ํา
จอรแดนไปแลว บนภูเขาเอบาล
ทานจงตั้งศิลาเหลานี้ตามเรื่องที่
ขาพเจาบัญชาทานในวันนี้ แลว
จงโบกเสียดวยปูน
5และทานจงสรางแทนบูชาแด
พระเยโฮวาหพระเจาของทานที่
นั่น เปนแทนศิลา อยาใชเครื่อง
มือเหล็กสกัดศิลานั้น
6ทานจงสรางแทนบูชาแดพระ
เยโฮวาหพระเจาของท านดวย
ศิลาที่ ไมตองตกแตง และทาน
จงถวายเครื่ องเผาบูชาบนแทน
นั้นแดพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทาน
7และทานจงถวายสันติบูชาและ
รับประทานเสียที่นั่น และทาน
จงปติร าเริงตอพระพักตรพระ
เยโฮวาหพระเจาของทาน
8และท านจงจารึกบรรดาถอย
คําของพระราชบัญญัตินี้บนศิลา

นั้นอยางชัดเจน"
การกลาวถึงพระพรและ
คําสาปแชงตางๆบน

ภูเขาเกริซิมและภูเขาเอบาล
9 โมเสสและปุโรหิ ตคนเลวี ได
กลาวแกคนอิสราเอลทั้งหลายวา
"โอ อิสราเอล จงเงียบและสดับ
ตรับฟง วันนี้ทานทั้ งหลายได
เปนประชาชนของพระเยโฮวาห
พระเจาของทาน
10 เพราะฉะนั้น ทานจงเชื่อฟง
พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห
พระเจาของทาน คือรักษาพระ
บัญญัติ และกฎเกณฑ ของพระ
องค ซึ่งขาพเจาบัญชาทานไวใน
วันนี้"
11 ในวันเดียวกันนั้ นโมเสสได
กําชับประชาชนวา
12 "เมื่ อท านทั้ งหลายยกข าม
แมน้ําจอรแดนนั้นแลว ใหคน
ตอไปนี้ ยืนบนภูเขาเกริซิมกลาว
คําอวยพรแกประชาชน คือ
สิเมโอน เลวี ยูดาห อิสสาคาร
โยเซฟและเบนยามิน
13 และใหคนตอไปนี้ยืนแชงอยู
บนภูเขาเอบาล คือรูเบน กาด
อาเชอร เศบูลุน ดานและนัฟ-
ทาลี
14 และใหคนเลวีกลาวประกาศ
แกคนอิสราเอลทั้งปวงดวยเสียง
ดังวา
15 `ผูที่กระทํารูปเคารพเปนรูป

พระราชบัญญัติ 27
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สลักหรือรูปหลอ ซึ่งเปนสิ่งที่นา
สะอิดสะเอียนตอพระเยโฮวาห
เปนสิ่ งที่ ทําดวยฝมือชาง และ
ตั้ งไวในที่ ลับก็ใหผู นั้ นถูกสาป
แชง' ใหประชาชนทั้ งปวงตอบ
และกลาววา `เอเมน'
16 `ผู ใดหมิ่นประมาทบิดาของ
ตนหรือมารดาของตน ใหผูนั้น
ถูกสาปแชง' ใหประชาชนทั้ ง
ปวงกลาววา `เอเมน'
17 `ผู ใดที่ ยั กย ายเสาเขตของ
เพ่ือนบาน ใหผูนั้ นถูกสาป
แชง' ใหประชาชนทั้งปวงกลาว
วา `เอเมน'
18 `ผู ใดทําให คนตาบอดหลง
ทาง ใหผูนั้ นถูกสาปแชง' ให
ประชาชนทั้ งปวงกลาววา `เอ-
เมน'
19 `ผู ใดทําให เสี ยความยุ ติ
ธรรมอันควรไดแกคนตางดาว
ลูกกําพราพอและแมมาย ให
ผูนั้ นถูกสาปแชง' ใหประชา
ชนทั้งปวงกลาววา `เอเมน'
20 `ผูใดสมสูกับภรรยาของบิดา
ตน เพราะเขาไดเปดผาของนาง
ผู เปนของบิดา ใหผูนั้ นถูก
สาปแชง' ใหประชาชนทั้ งปวง
กลาววา `เอเมน'
21 `ผู ใดสมสู กับสัตว เดียรั จ-
ฉานชนิดใดๆก็ตาม ใหผูนั้นถูก
สาปแชง' ใหประชาชนทั้ งปวง
กลาววา `เอเมน'

22 `ผู ใดที่ สมสู กั บพ่ี สาวหรือ
นองสาว จะเปนบุตรสาวของ
บิดา หรือบุตรสาวของมารดา
ของตนก็ตาม ใหผูนั้ นถูกสาป
แชง' ใหประชาชนทั้งปวงกลาว
วา `เอเมน'
23 `ผู ใดสมสู กับแมยายของตน
ใหผูนั้ นถูกสาปแชง' ใหประ-
ชาชนทั้งปวงกลาววา `เอเมน'
24 `ผู ใดฆ าเพ่ื อนบ านของตน
อยางลับๆ ใหผูนั้ นถูกสาป
แชง'  ใหประชาชนทั้งปวงกลาว
วา `เอเมน'
25 `ผู ใดรับสินบนใหฆาบุคคล
ที่มิไดกระทําผิด ใหผูนั้ น
ถูกสาปแชง' ใหประชาชนทั้ ง
ปวงกลาววา `เอเมน'
26 `ผู ใดไมดํารงบรรดาถอยคํา
แหงพระราชบัญญัตินี้ โดยการ
กระทําตาม ใหผูนั้ นถูกสาป
แชง'  ใหประชาชนทั้งปวงกลาว
วา `เอเมน'"

คนท่ีเชื่อฟงพระเจา
จะไดรับพระพรยิ่งใหญ

28"ตอมาถาทานทั้งหลาย
เชื่อฟงพระสุรเสียงของ

พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
และระวังที่จะกระทําตามบรรดา
พระบั ญญั ติ ของพระองค ซึ่ ง
ขาพเจาบัญชาทานในวันนี้ พระ
เยโฮวาหพระเจาของทานจะทรง
ตั้งทานไวใหสูงกวาบรรดาประ-

พระราชบัญญัติ 27, 28
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ชาชาติทั้งหลายทั่วโลก
2บรรดาพระพรเหลานี้ จะตาม
มาทันทาน ถาทานทั้งหลายเชื่อ
ฟ งพระสุ รเสียงของพระเยโฮ-
วาหพระเจาของทาน
3ทานทั้ งหลายจะรับพระพรใน
เมือง ทานทั้งหลายจะรับพระพร
ในทุงนา
4ผลแหงตัวของทาน ผลแหง
พ้ืนดินของทานและผลแหงสัตว
ของทานจะรับพระพร คือฝูงวัว
ของทานที่ เพ่ิมข้ึน ฝูงแกะของ
ทานที่เพ่ิมลูกข้ึน
5กระจาดของทาน และรางนวด
แปงของทานจะรับพระพร
6ทานจะรับพระพรเมื่อทานเขา
มา และทานจะรับพระพรเมื่ อ
ทานออกไป
7พระเยโฮวาหจะทรงกระทําให
ศัตรู ผู ลุกข้ึ นตอสู ทานพายแพ
ตอหนาทาน เขาจะออกมาตอสู
ทานทางหนึ่ ง และหนีใหพน
หนาทานเจ็ดทาง
8พระเยโฮวาหจะทรงบัญชาพระ
พรใหแกฉางของทาน และ
บรรดากิจการที่ มือทานกระทํา
และพระองคจะทรงอํานวยพระ
พรแกทานในแผนดินซึ่งพระเย-
โฮวาหพระเจาของทานประทาน
แกทาน
9พระเยโฮวาหจะทรงตั้งทานให
เปนชนชาติบริสุทธิ์ แดพระองค

ดั งที่ พระองคทรงปฏิญาณแก
ทานแลว ถาทานรักษาพระบัญ-
ญัติ ของพระเยโฮวาห พระเจ า
ของทาน และดําเนินในพระ
มรรคาของพระองค
10 และชนชาติทั้ งหลายในโลก
จะเห็นวาเขาเรียกทานตามพระ
นามพระเยโฮวาห และเขาทั้ ง
หลายจะเกรงกลัวทาน
11 พระเยโฮวาหจะทรงกระทํา
ใหทานทั้งหลายอุดมสมบูรณไป
ดวยผลแหงตัวของทาน ผลของ
ฝูงสัตวของทาน และผลแหงพ้ืน
ดินของทาน ในแผนดินซึ่งพระ
เยโฮวาหทรงปฏิญาณแกบรรพ-
บุรุษวาจะใหทาน
12พระเยโฮวาหจะทรงเปดคลัง
ฟาอันดีของพระองค ประทาน
ฝนแกแผนดินของทานตามฤดู
กาล และทรงอํานวยพระพรแก
กิจการน้ํามือของทาน และทาน
จะให ประชาชาติหลายประชา
ชาติขอยืม แตทานจะไมขอยืม
เขา
13 ถ าทานเชื่ อฟ งพระบัญญัติ
ของพระเยโฮวาหพระเจ าของ
ทาน ซึ่ งขาพเจาบัญชาทานใน
วันนี้ และระวังที่จะกระทําตาม
พระเยโฮวาหจะทรงกระทําให
ทานเปนหัว ไมใชเปนหาง กระ-
ทําใหสูงข้ึนทางเดียว มิใชให
ต่ําลง
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14 และทานจะไมหันเหไปจาก
ถอยคําซึ่งขาพเจาบัญชาทานใน
วันนี้ โดยหันไปทางขวามือหรือ
ทางซาย ไปติดตามปรนนิบัติ
พระอื่น
ชนชาติท่ีไมเชื่อฟงพระเจาจะ
ถูกสาปแชงและภัยพิบัติตางๆ
15 แตตอมาถาทานไม เชื่ อฟง
พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห
พระเจาของทาน และไมระวังที่
จะกระทําตามพระบัญญัติและ
กฎเกณฑทั้งสิ้นของพระองค ซึ่ง
ขาพเจาบัญชาทานในวันนี้ แลว
บรรดาคําสาปแชงเหลานี้จะตาม
มาทันทาน
16 ท านทั้ งหลายจะรับคําสาป
แชงในเมือง ทานทั้งหลายจะรับ
คําสาปแชงในทุงนา
17 กระจาดของท านและราง
นวดแปงของทานจะรับคําสาป
แชง
18 ผลแหงตัวของทาน ผลแหง
พ้ืนดินของทาน ฝูงวัวของทานที่
เพ่ิมข้ึน ฝูงแกะของทานที่ เพ่ิม
จะรับคําสาปแชง
19 ท านจะรั บคําสาปแช งเมื่ อ
ทานเขามา และทานจะรับคํา
สาปแชงเมื่อทานออกไป
20 พระเยโฮวาหจะทรงบันดาล
ใหคําสาปแชง ความวุนวาย และ
การตําหนิมีข้ึนแกบรรดากิจการ
ที่ มือท านกระทําจนท านจะถูก

ทําลายและพินาศอยางรวดเร็ว
เนื่ องด วยความชั่ วซึ่ งท านได
กระทําเพราะทานไดทอดทิ้ งเรา
เสีย
21 พระเยโฮวาหจะทรงบันดาล
ใหโรครายติดพันทาน จนพระ
องคจะทรงเผาผลาญทานใหสิ้น
เสียจากแผนดิน ซึ่ งทานเขาไป
ยึดครองนั้น
22 พระเยโฮวาหจะทรงเฆี่ ยนตี
ทานดวยความซูบผอม และดวย
ความไข ความอักเสบ ความ
รอนอยางรุนแรง ดวยดาบ ดวย
พายุรอนกลา ดวยราข้ึน และสิ่ง
เหลานี้จะติดตามทานไปจนทาน
พินาศ
23 และฟ าสวรรค ที่ อยู เหนื อ
ศีรษะของทานจะเปนทองสัม-
ฤทธิ์ และแผนดินที่อยู ใตทาน
จะเปนเหล็ก
24 พระเยโฮวาหจะทรงบันดาล
ใหฝนในแผนดินของท านเปน
ฝุนและละออง ลงมาจากอากาศ
อยู เหนือท านทั้ งหลายจนกว า
ทานจะถูกทําลาย
25 พระเยโฮวาหจะทรงกระทํา
ใหทานพายแพตอหนาศัตรูของ
ทาน ทานจะออกไปตอสูเขาทาง
เดียว แตจะหนีใหพนหนาเขา
เจ็ดทาง และทานทั้งหลายจะถูก
ถอนออกไปอยู ตามบรรดาราช
อาณาจักรทั่วโลก
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26 ซากศพของทานทั้ งหลายจะ
เปนอาหารของนกทั้ งหลายใน
อากาศ และสําหรับสัตวปาใน
โลก และไมมีผูใดขับไลฝูงสัตว
เหลานั้นไป
27 พระเยโฮวาหจะทรงเฆี่ ยนตี
ทานดวยฝอียิปต ดวยริดสีดวง
ทวารข้ันรุนแรง ดวยโรคลักปด
ลักเปด และดวยโรคคัน ซึ่งจะ
รักษาไมได
28 พระเยโฮวาหจะทรงเฆี่ ยนตี
ทานดวยโรควิกลจริต โรคตา
บอด และใหจิตใจยุงเหยิง
29 ท านจะตองคลําไปในเวลา
เที่ยง เหมือนคนตาบอดคลําไป
ในความมืด และทานจะไมมี
ความเจริญในหนทางของท าน
ทานจะถูกบีบคั้นและถูกปลนอยู
เสมอ และจะไมมีใครชวยทาน
ไดเลย
30 ทานจะหมั้นหญิงคนหนึ่ งไว
เปนภรรยา และชายอื่นจะเขาไป
สมสู กับนาง ทานจะกอสราง
เรือน แตจะไมไดอาศัยอยู ใน
นั้น ทานจะปลูกสวนองุ น แต
ทานจะไมไดเก็บผลองุนนั้นเขา
มา
31 คนจะฆาวัวของทานตอหนา
ตอตาทาน ทานจะมิไดรับประ-
ทานเนื้อวัวนั้น เขาจะมาแยงชิง
ลาไปตอหนาตอตาทาน และเขา
จะไมเอากลับคืนมาใหทาน ฝูง

แพะแกะของทานจะตองเอาไป
ใหศัตรูของทาน และจะไมมีใคร
ชวยทานไดเลย
32 เขาจะเอาบุตรชายและบุตร
สาวของทานไปใหแกประชาชาติ
อื่ น สวนตาของทานจะมองดู
และมื ดมั วลงด วยความอาลั ย
อาวรณตลอดเวลา อํานาจน้ํามือ
ของทานก็ไมสามารถจะปองกัน
ได
33 ชนชาติที่ ทานไมเคยรู จักมา
แตกอนจะมารับประทานพืชผล
แหงแผนดินของทาน และกิน
ผลงานทั้ งปวงของทาน เขาจะ
บีบคั้นและเหยียบยํ่าทานเสมอ
ไป
34 ดังนั้น ภาพที่ทานเห็นจึงจะ
กระทําใหทานบาคลั่งไป
35 พระเยโฮวาหจะทรงเฆี่ ยนตี
ทานดวยฝรายที่หัวเขา และที่ขา
ซึ่ งท านจะรั กษาใหหายไม ได
เป นตั้ งแต ฝ าเท าจนถึ งกระ-
หมอมของทาน
36 พระเยโฮวาหจะทรงนําทาน
และกษัตริย ผู ที่ ทานแตงตั้ งไว
เหนือทานนั้น ไปยังประชาชาติ
ซึ่งทาน และบรรพบุรุษของทาน
ไมรูจักมากอน ณ ที่นั้นทานจะ
ปรนนิ บัติพระอื่ นที่ ทําด วยไม
และดวยหิน
37 ท านจะเป นที่ น าตกตะลึ ง
เปนคําภาษิต เปนที่ คําครหา
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ทามกลางชนชาติทั้ งปวงที่ พระ
เยโฮวาหทรงนําทานไปนั้น
38 ทานจะตองเอาพืชไปหวาน
ไว ในนามากและเก็บผลเขามา
แตนอย เพราะตั๊กแตนจะกัดกิน
เสีย
39 ทานจะปลูกและแตงตนองุน
แตทานจะไมไดดื่มน้ําองุนหรือ
เก็บผลเขามา เพราะตัวหนอน
จะกินมันเสีย
40 ทานจะมีตนมะกอกเทศอยู
ทั่วอาณาเขตของทาน แตทานจะ
ไม ได น้ํ า มั นมาชโลมตั วท าน
เพราะวาผลมะกอกเทศของทาน
จะรวงหลนเสีย
41 ท านจะให กําเนิ ดบุตรชาย
และบุตรสาว แตจะไมเปนของ
ทาน เพราะเขาจะตกไปเปน
เชลย
42 ตนไมทั้ งหลายของทานและ
ผลจากพ้ืนดินของทานนั้น ตั๊ก-
แตนจะถือกรรมสิทธิ์
43 คนตางดาวซึ่ งอยู ทามกลาง
ทาน จะสูงข้ึนไปเหนือทานทุก
ทีๆ และทานจะต่ําลงทุกทีๆ
44 เขาจะให ท านทั้ งหลายยืม
ของของเขาได และทานจะไมมี
ใหเขายืม เขาจะเปนหัว และ
ทานจะเปนหาง
45 ย่ิ งกว านั้ นคําสาปแช งทั้ ง
หมดนี้จะตามหาทาน และตาม
ทันทานจนกวาทานจะถูกทําลาย

เพราะวาทานไมเชื่อฟงพระสุร-
เสียงของพระเยโฮวาหพระเจา
ของทานที่ จะรักษาพระบัญญัติ
และกฎเกณฑของพระองค ซึ่ ง
พระองคบัญชาทานไว
46 สิ่ งเหลานี้ จะเปนหมายสํา-
คัญและการมหัศจรรยอยู เหนือ
ทาน และเหนือเชื้อสายของทาน
เปนนิตย
47 เพราะท านมิ ได ปรนนิ บั ติ
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ด วยความร าเ ริ งและใจยิ นดี
เพราะเหตุมีสิ่งสารพัดบริบูรณ
48 เพราะฉะนั้น ทานจึงตอง
ปรนนิบัติศัตรูของทาน ซึ่งพระ
เยโฮวาหจะทรงใชมาตอสู ทาน
ด วยค วามหิ วและก ระหาย
เปลือยกายและขัดสนทุกอยาง
และพระองค จะทรงวางแอก
เหล็กบนคอของทาน จนกวา
พระองคจะทําลายทานเสียสิ้น
49พระเยโฮวาหจะทรงนําประ-
ชาชาติหนึ่ งมาตอสู กับทานจาก
ทางไกล จากที่สุดปลายแผนดิน
โลก เร็วเหมือนนกอินทรีบินมา
เป นประชาชาติที่ ท านไม รู จั ก
ภาษาของเขา
50 เปนประชาชาติที่ มีหน าตา
ดุราย คือผู ซึ่ งไมเคารพคนแก
และไมโปรดปรานคนหนุมสาว
51 และจะรับประทานผลของฝูง
สัตวของทาน และพืชผลจาก
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(38) อพย 10:4; อสย 5:10; ยอล 1:4 (39) ศฟย 1:13 (41) ยก 1:5 (46) กดว 26:10
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พ้ืนดินของทาน จนทานจะถูก
ทําลาย ทั้ งเขาจะไมเหลือขาว
น้ําองุนหรือน้ํามัน ลูกวัว หรือ
ลูกแกะออนไวใหทาน จนกวา
เขาจะกระทําใหทานพินาศ
52 เขาจะลอมท านไวทุกประตู
เมืองจนกําแพงสูงและเขมแข็ง
ซึ่ งทานไววางใจนั้นพังทลายลง
ทั่ วแผนดินของทาน คือเขาจะ
ลอมท านไวทุกประตู เมืองทั่ ว
แผนดินของทานซึ่ งพระเยโฮ-
วาหพระเจาของทานประทานแก
ทาน
53 ท านจะตองรับประทานผล
แหงตัวของทานเปนอาหาร คือ
เนื้ อบุตรชายและบุตรสาวของ
ทาน ผูซึ่งพระเยโฮวาหพระเจา
ของทานประทานแกทาน ในการ
ลอมและในความทุกขลําบากซึ่ง
ศัตรู ของท านมาทําใหท านทั้ ง
หลายทุกขลําบากนั้น
54 ผู ช า ยสํ าร วยและสํ าอ าง
เหลื อเกิ นในหมู พวกท านทั้ ง
หลาย ตาเขาจะชั่วรายตอพ่ี
นองของตน ตอภรรยาที่ อยู ใน
ออมอกของตนและตอลูกๆคน
สุดทายที่เหลืออยูกับตน
55 จนเขาจะไมยอมให ใครกิน
เนื้ อลูกของตนซึ่ งกําลั งกินอยู
เพราะไมมีอะไรเหลือใหเขาอีก
แล วในการล อมและในความ
ทุกขลําบาก ซึ่งศัตรูของทานมา

ทําใหทานทั้ งหลายทุกขลําบาก
ทุกประตูเมือง
56 ผู หญิ งสํารวยและสําอาง
เหลือเกินในหมูพวกทาน ซึ่งไม
เคยยางเทาลงที่ พ้ืนดิน เพราะ
เปนคนสําอางและสํารวยอยาง
นั้น ตาเขาจะชั่ วรายตอสามีใน
ออมอกของเธอ และตอบุตร
ชายและบุตรสาวของเธอ
57 ต อรกซึ่ งเ พ่ิ งออกมาจาก
หวางขาของเธอ และตอลูกแดง
ที่เพ่ิงคลอด เพราะวาเธอจะกิน
เปนอาหารเงียบๆเพราะขัดสน
ทุกอยาง ในการถูกลอมและใน
ความทุกขลําบาก ซึ่ งศัตรูของ
ทานมาทําใหทานทั้ งหลายทุกข
ลําบากทุกประตูเมือง
58 ถาทานทั้ งหลายไมระวังที่จะ
กระทําตามถ อยคําทั้ งสิ้ นของ
พระราชบัญญัติ ซึ่ งเขียนไว ใน
หนั งสื อม วนนี้ ที่ จะให ยําเกรง
พระนามที่ทรงสงาราศีและที่นา
สะพรึงกลัวนี้ คือพระนามพระ
เยโฮวาหพระเจาของทาน
59 แลวพระเยโฮวาหจะทรงนํา
มาสู ทานและเชื้ อสายของทาน
ดวยภัยพิบัติอย างผิดธรรมดา
ภั ยพิ บั ติ ร ายแรงและช านาน
และความเจ็บไขตางๆที่รายแรง
และชานาน
60 ย่ิงกวานั้นพระองคจะทรงนํา
โรคทั้งหลายแหงอียิปต ซึ่งทาน
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(52) 2 พกษ 25:1-2, 4 (53) ลนต 26:29; 2 พกษ 6:28-29; ยรม 19:9; ยก 2:20
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กลัวนั้นมาสูทาน และมันจะติด
พันทานอยู
61 เช นเดี ยวกั นโรคทุ กอย าง
และภัยพิบัติทุกอยาง ซึ่ งมิได
ระบุไวในหนังสือพระราชบัญ-
ญัตินี้ พระเยโฮวาหจะทรงนํามา
ยังทาน จนกวาทานทั้งหลายจะ
ถูกทําลาย
62 ซึ่ งพวกทานทั้ งหลายมีมาก
อยางดวงดาวในทองฟานั้น ทาน
ก็จะเหลือแตจํานวนนอย เพราะ
วา ทานไมเชื่ อฟงพระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาหพระเจ าของ
ทาน

คําพยากรณถึง
การกระจัดกระจายไปทั่วโลก

63 และตอมาซึ่ งพระเยโฮวาห
พอพระทัยที่ จะทรงกระทําดีตอ
ทานและอํานวยพระพรใหทาน
ทวีมากข้ึนนั้น พระเยโฮวาหก็จะ
ทรงพอพระทั ยที่ จะทรงทําให
ทานพินาศและทําลายทานเสีย
เชนเดียวกัน ทานจะตองถูกเด็ด
ทิ้ งไปเสียจากแผนดินซึ่ งท าน
กําลังจะเขาไปยึดครองนั้น
64 และพระเยโฮวาห จะทรง
กระทําใหทานทั้ งหลายกระจัด
กระจายไปทามกลางชนชาติทั้ ง
หลาย ตั้งแตที่สุดปลายโลกขาง
นี้ไปถึงขางโนน ณ ที่นั้นทานจะ
ปรนนิบัติพระอื่นๆ ซึ่งทานและ
บรรพบุ รุษของทานไม รู จักคือ

พระซึ่งทําดวยไมและศิลา
65 เมื่ อทานอยูทามกลางประ-
ชาชาติตางๆนั้น ทานจะไมพบ
ความสบายเลย ฝาเทาของทาน
จะไมมีที่หยุดพัก เพราะพระเย-
โฮวาหจะประทานใหทานมีจิตใจ
ที่หวาดหว่ัน มีตาที่มืดมัวลง
และมีชีวิตที่คอยๆวอดลง
66 และชีวิตของทานก็จะแขวน
อยูขางหนาทานอยางสงสัย ทาน
จะครั่นครามอยูทั้ งกลางวันและ
กลางคืน ไมมีความแนใจในชีวิต
ของทานเลย
67 ในเวลาเช าท านจะกล าวว า
`ถาเปนเวลาเย็นก็จะดี' และใน
เวลาเย็นทานจะกลาววา `ถาเปน
เวลาเชาก็จะดี' เพราะความครั่น
ครามซึ่ งมีอยู ในจิตใจทานนั้ น
และเพราะสิ่งที่ตาทานจะเห็น
68 และพระเยโฮวาหจะนําทาน
กลับมาทางเรือถึงอียิปต เปน
การเดินทางซึ่ งขาพเจาไดกลาว
วา ทานจะไมพบเห็นอีกเลย ณ
ที่นั่นทานจะตองมอบตัวขายให
ศัตรู เปนทาสชายและทาสหญิง
แตจะไมมีผูใดซื้อทาน"
คําเตือนใจเรื่องพันธสัญญา

เกี่ยวกับคานาอัน

29ตอไปนี้ เปนถอยคําใน
พันธสัญญาซึ่ งพระเย-

โฮวาหทรงบัญชาโมเสสใหกระ-
ทํากั บคนอิสราเอลในแผนดิน

พระราชบัญญัติ 28, 29

(62) พบญ 4:27; 10:22; นหม 9:23 (63) พบญ 30:9; สภษ 1:26; อสย 1:24
(64) ลนต 26:33; พบญ 4:27-28; 28:36 (65) ลนต 26:16, 36; อมส 9:4
(67) พบญ 28:34; โยบ 7:4 (68) พบญ 17:16 (1) ลนต 26:46; 27:34; พบญ 5:2-3
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โมอับ นอกเหนือพันธสัญญาซึ่ง
พระองคทรงกระทํากับพวกเขา
ที่โฮเรบ
2 โมเสสเรียกบรรดาคนอิสรา-
เอลมาและกลาวแกเขาวา "ทาน
ทั้ งหลายได เห็ นทุกสิ่ งซึ่ งพระ
เยโฮวาหทรงกระทําตอหนาตอ
ตาของท านในแผนดิ นอี ยิ ปต
ตอฟาโรหและตอบรรดาขาราช-
บริพารของทาน และตอประเทศ
ของทานทั้งสิ้น
3ทั้ งการทดลองใหญ ซึ่ งนั ยน
ตาของทานไดเห็น ทั้งหมายสํา-
คัญและการอั ศจรรย ย่ิ งใหญ
เหลานั้น
4แตจนกระทั่ งวันนี้ พระเยโฮ-
วาหมิไดประทานจิตใจที่ เขาใจ
ตาที่มองเห็นได และหูที่ ยินได
ใหแกทาน
5`เราไดนําเจาอยูในถิ่นทุรกัน-
ดารสี่ สิบป เสื้ อผาของเจามิได
ขาดว่ินไปจากเจา และรองเทามิ
ไดขาดหลุดไปจากเทาของเจา
6 เจาทั้ งหลายมิได รับประทาน
ขนมปง เจามิไดดื่มน้ําองุนหรือ
สุรา เพ่ือเจาจะไดรูวา เราเปน
พระเยโฮวาหพระเจาของเจา'
7และเมื่อทานมาถึงที่นี้ สิโหน
กษัตริยเมืองเฮชโบน และโอก
กษัตริยเมืองบาชาน ออกมาทํา
สงครามกับเรา แตเราทั้งหลายก็
ไดกระทําใหเขาพายแพไป

8 เราริ บแผ นดิ นของเขาและ
มอบให เปนมรดกแกคนรู เบน
คนกาด และคนครึ่ งตระกูล
มนัสเสห
9 เพราะฉะนั้นจงระวังที่จะกระ-
ทําตามถอยคําแหงพันธสัญญานี้
เพ่ื อท านทั้ งหลายจะจําเริญใน
บรรดากิจการซึ่งทานกระทํา
10 ในวันนี้ ทานทั้ งหลายทุกคน
ยืนอยูตอพระพักตรพระเยโฮ-
วาหพระเจาของทาน คือบรรดา
ผูหัวหนาตระกูลทั้งหลาย พวก
ผู ใหญของทาน และเจาหนาที่
ของทาน บรรดาผูชายของอิส-
ราเอล
11 เด็กๆของทาน ภรรยาของ
ทาน และคนตางดาวที่ อยู ใน
คายของทาน ทั้งคนที่ตัดฟนให
ทาน และคนที่ตักน้ําใหทาน
12 เ พ่ื อท านจะได เข ามาใน
พันธสัญญาแห งพระเยโฮวาห
พระเจาของทาน คือในพันธ-
สัญญาที่ปฏิญาณไว ซึ่ งพระ
เยโฮวาหพระเจ าของท านทรง
กระทํากับทานในวันนี้
13 เพ่ื อพระองคจะทรงแตงตั้ ง
ท านทั้ งหลายในวั นนี้ ให เป น
ประชาชนของพระองค และเพ่ือ
พระองคจะเปนพระเจาของทาน
ดั งที่ พระองคทรงตรัสกับทาน
นั้น และดังที่พระองคทรงปฏิ-
ญาณกับบรรพบุรุษของทาน คือ

พระราชบัญญัติ 29

(2) อพย 19:4; พบญ 11:7 (3) พบญ 4:34; 7:19 (4) อสย 6:9-10 (5) พบญ 1:3; 8:2
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กับอับราฮัม กับอิสอัคและกับ
ยาโคบ
14 ข าพเจ ามิ ได กระทําพันธ-
สั ญญากั บคํ าปฏิ ญาณนี้ กั บ
ทานเทานั้น
15 แตกับผู ที่ ยืนอยู กับเราทั้ ง
หลายในวันนี้ ตอพระพักตรพระ
เยโฮวาหพระเจาของเรา และกับ
ผูที่ไมไดอยูที่นี่กับเราในวันนี้
16 (ทานทราบอยูแลววา เรา
อาศัยอยูในแผนดินอียิปตอยาง
ไร และเราทั้งหลายไดผานทาม-
กลางประชาชาติ ซึ่ งทานทั้ ง
หลายผานพนอยางไร
17 ทานทั้ งหลายไดเห็นสิ่ งที่นา
สะอิดสะเอียนของเขาทั้ งหลาย
แลว คือเห็นรูปเคารพที่ทําดวย
ไม ดวยหิน และดวยเงินและ
ทอง ซึ่ งอยูทามกลางเขาทั้ ง
หลาย)
18 จงระวังใหดี เกรงวาจะมีชาย
หรือหญิงคนใด หรือครอบครัว
ใด หรือตระกูลใด ซึ่งในวันนี้จิต
ใจของเขาหันไปจากพระเยโฮ-
วาหพระเจาของเราไปปรนนิบัติ
พระของประชาชาติ เหล านั้ น
เกรงวา ทามกลางทานจะมีราก
ซึ่งเกิดเปนดีหมีและบอระเพ็ด
19 และตอมาเมื่ อคนนั้ นไดยิน
ถอยคําแหงคําสาปแชงนี้ จะนึก
อวยพรตัวเองในใจวา `แมขาจะ
เดินดวยความดื้อดึงตามใจของ

ขา ขาก็จะเปนสุข ไมวาจะเอา
การเมาเหลาซอนความกระหาย
น้ํา'
20 พระเยโฮวาหจะมิไดทรงให
อภัยแกคนนั้น แตพระพิโรธของ
พระเยโฮวาหและความหวงแหน
ของพระองคจะพลุ งข้ึ นตอชาย
คนนั้น และคําสาปแชงทั้งสิ้นซึ่ง
เขียนไวในหนังสือมวนนี้ จะตก
อยู เหนือเขา และพระเยโฮวาห
จะทรงลบชื่ อของเขาเสียจากใต
ฟา
21 แลวพระเยโฮวาหจะทรงแยก
เขาออกจากตระกูลคนอิสราเอล
ทั้ งปวงใหประสบหายนะตามคํา
สาปแชงทั้ งสิ้ นของพันธสัญญา
ซึ่ งจารึกไว ในหนั งสือพระราช
บัญญัตินี้
22 และคนชั่ วอายุตอมาคือลูก
หลานซึ่ งเกิ ดมาภายหลั งท าน
และชนต างด าวซึ่ งมาจากแผน
ดินที่ อยูหางไกล จะกลาวเมื่ อ
เขาเห็นภัยพิบัติตางๆของแผน
ดินนั้นและโรคภัยซึ่ งพระเยโฮ-
วาหทรงบันดาลใหเปน
23 คือแผนดินทั้ งหมดเปนกํา-
มะถันและเปนเกลือ และถูกเผา
ไฟ ไมมีใครปลูกหวาน และไม
มีอะไรงอกข้ึน เปนที่ที่หญาไม
งอก เปนการที่ถูกควํ่าอยางโส-
โดมและโกโมราห เมืองอัดมาห
เมืองเศโบอิม ซึ่ งพระเยโฮวาห

พระราชบัญญัติ 29

(14) ยรม 31:31; ฮบ 8:7 (15) กจ 2:39; 1 คร 7:14 (18) พบญ 11:16; 32:32
(19) กดว 15:39; อสย 30:1 (20) อพย 32:33; พบญ 9:14 (21) พบญ 30:10
(22) ยรม 19:8; 49:17 (23) ปฐก 19:24-25; พบญ 28:52; อสย 1:9
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ทรงควํ่าดวยความกริ้ วและพระ
พิโรธ
24 เออ ประชาชาติทั้ งหลายจะ
กลาววา `ทําไมพระเยโฮวาหทรง
กระทําเชนนี้แกแผนดินนี้ พระ
พิโรธมากมายเชนนี้หมายความ
วากระไร'
25 แลวคนจะพูดกันวา `เพราะ
เขาทอดทิ้ งพันธสัญญาของพระ
เยโฮวาหพระเจาของบรรพบุรุษ
ของเขา ซึ่ งพระองคทรงกระทํา
ไวกับเขาเมื่อพระองคทรงพาเขา
ออกจากแผนดินอียิปต
26 ไปปรนนิ บั ติ นมั สการพระ
อื่น เปนพระซึ่ งเขาไมเคยรู จัก
และซึ่งพระองคมิไดประทานแก
เขา
27 เพราะฉะนั้น พระพิโรธของ
พระเยโฮวาห จึ งพลุ ง ข้ึ นต อ
แผนดินนี้ นําเอาบรรดาคําสาป
แชงซึ่ งจารึกไวในหนังสือนี้ มา
ถึง
28 และพระเยโฮวาหจึงทรงถอน
รากเขาเสี ยจากแผ นดิ นด วย
ความกริ้ ว พระพิโรธและความ
เดือดดาลอันมากมาย และทิ้ ง
เขาไปในอีกแผนดินหนึ่ ง ดังที่
เปนอยูวันนี้'
29 สิ่ งลี้ ลับทั้ งปวงเปนของพระ
เยโฮวาห พระเจ าของเราทั้ ง
หลาย แตสิ่งทรงสําแดงนั้นเปน
ของเราทั้ งหลาย และของลูก

หลานของเราเปนนิตย เพ่ือเรา
จะกระทําตามถอยคําทั้ งสิ้นของ
พระราชบัญญัตินี้"
คําพยากรณเรื่องการรวบรวม
คนอิสราเอลเมื่อพระเยซู

เสด็จกลับมา

30"ตอมาเมื่ อบรรดาเหตุ
การณเหลานี้ คือพระ

พรและคําสาปแช งซึ่ งข าพเจ า
กลาวไวตอหนาทานมาถึงทาน
ทั้งหลายแลว และทานทั้งหลาย
ระลึกข้ึนไดในเมื่อทานทั้งหลาย
อยูทามกลางบรรดาประชาชาติ
ซึ่งพระเยโฮวาหพระเจาของทาน
ทรงขับไลทานไปนั้น
2และทานก็หันกลับมาหาพระ
เยโฮวาหพระเจาของทาน ทั้งตัว
ทานและลูกหลานของทาน และ
เชื่อฟงพระสุรเสียงของพระองค
ในทุกสิ่ งทุกอยางซึ่ งขาพเจาได
บัญชาทานในวันนี้ดวยสุดจิตสุด
ใจของทาน
3แลวพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทานทั้ งหลายจะทรงใหทานคืน
สู สภาพเดิมและทรงพระกรุณา
ตอทาน และจะรวบรวมพวก
ทานทั้ งหลายอีกจากชนชาติทั้ ง
หลายซึ่ งพระเยโฮวาหพระเจ า
ของท านทรงให ท านทั้ งหลาย
กระจายไปอยูนั้น
4ถามีคนของทานที่ถูกขับไลไป
อยูสุดทายปลายสวรรค จากที่

พระราชบัญญัติ 29, 30

(24) 1 พกษ 9:8; ยรม 22:8 (27) ดนล 9:11 (28) 1 พกษ 14:15; 2 พศด 7:20
(1) ลนต 26:40; พบญ 4:29-30; 28:2, 15 (2) พบญ 4:29-30; นหม 1:9; อสย 55:7
(3) สดด 106:45; 147:2; ยรม 29:14; 32:37 (4) พบญ 28:64; นหม 1:9; อสย 62:11
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นั่ นพระเยโฮวาห พระเจ าของ
ท านจะทรงรวบรวมท านใหมา
จากที่นั่นพระองคจะทรงนําทาน
กลับ
5และพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทานจะนําทานเขามาในแผนดิน
ซึ่ งบรรพบุรุษของทานยึดครอง
เพ่ือทานจะไดยึดครอง และพระ
องคจะทรงกระทําดีแกทาน และ
ทวีมากข้ึนย่ิงกวาบรรพบุรุษของ
ทาน
6แลวพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทานจะทรงตัดใจของทาน และ
ใจของเชื้ อสายของทาน เพ่ือ
ทานจะได รักพระเยโฮวาหพระ
เจาของทานดวยสุดจิตสุดใจของ
ทาน เพ่ือทานทั้งหลายจะมีชีวิต
อยูได
7และพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทานจะทรงใหคําสาปแชงเหลานี้
ตกอยู บนขาศึกและผู ที่ เกลียด
ชังทาน คือผู ขมเหงทานทั้ ง
หลาย
8และท านทั้ งหลายจะเชื่ อฟ ง
พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห
อีก และกระทําตามพระบัญญัติ
ทั้ งสิ้นของพระองค ซึ่ งขาพเจา
บัญชาทานทั้งหลายในวันนี้
9พระเยโฮวาหพระเจาของทาน
จะทรงกระทําใหทานจําเริญมั่ ง
ค่ั งอย างย่ิ งในบรรดากิจการที่
มือทานกระทํา ในผลแหงตัว

ของทาน และในผลแหงฝูงสัตว
ของทาน และในผลแหงพ้ืนดิน
ของทาน เพราะพระเยโฮวาหจะ
ทรงปลื้มปติที่ จะใหทานจําเริญ
มั่ งค่ั งอีก ดังที่พระองคทรง
ปลื้มปติในบรรพบุรุษของทาน
10 ถาท านเชื่ อฟงพระสุรเสียง
แห งพระเยโฮวาหพระเจ าของ
ทาน โดยรักษาพระบัญญัติและ
กฎเกณฑของพระองค ซึ่งจารึก
ไวในหนังสือของพระราชบัญ-
ญัตินี้ ถาทานทั้งหลายหันกลับ
มาหาพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทานดวยสุดจิตสุดใจของทาน

คําตักเตือนวา
จงเลือกชีวิตหรือความตาย

11 เพราะว าพระบั ญญั ติ ซึ่ ง
ขาพเจาบัญชาทานในวันนี้ ไม
ไดปดบังไวจากทาน และไมหาง
เหินเกินไปดวย
12 มิ ใชพระบัญญัตินั้ นอยู บน
สวรรคแลวทานจะกลาววา `ใคร
จะแทนเราขึ้ นไปบนสวรรคและ
นํามาใหเรา และกระทําใหเราได
ฟงและประพฤติตาม'
13 มิใชอยูพนทะเล ซึ่งทานจะ
กลาววา `ใครจะขามทะเลไป
แทนเราและนํามาใหเรา และ
กระทําใหเราไดฟงและประพฤติ
ตาม'
14 แต ถอยคํานั้ นอยู ใกล ท าน
ทั้ งหลายมาก อยู ในปากของ

พระราชบัญญัติ 30

(6) พบญ 10:16; ยรม 32:39; อสค 11:19 (7) อสย 54:15-17; ยรม 30:16, 20
(8) ศฟย 3:20 (9) พบญ 28:11, 63; ยรม 32:41
(11) อสย 45:19 (12) รม 10:6-8 (14) รม 10:8
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ทาน และอยูในใจของทาน ฉะ-
นั้นทานจึงกระทําตามได
15 จงดูเถิด ในวันนี้ขาพเจาได
วางชีวิตและสิ่งดี ความตายและ
สิ่งรายไวตอหนาทาน
16 คือในการที่ขาพเจาไดบัญชา
ทานในวันนี้ ใหรักพระเยโฮวาห
พระเจาของทาน ใหดําเนินใน
พระมรรคาทั้ งหลายของพระ
องค และใหรักษาพระบัญญัติ
และกฎเกณฑและคําตัดสินของ
พระองค แลวทานจะมีชีวิตอยู
และทวีมากข้ึน และพระเยโฮ-
วาหพระเจาของทานจะอํานวย
พระพรแกทานในแผนดิน ซึ่ ง
ทานเขาไปยึดครองนั้น
17 แต ถ าใจของท านหันเหไป
และทานมิไดฟง แตถูกลวงให
ไปนมัสการพระอื่นและปรนนิ-
บัติพระนั้น
18 ขาพเจ าขอประกาศแกทาน
ทั้ งหลายในวันนี้ วา ทานทั้ ง
หลายจะพินาศเปนแน ทานจะ
ไมมีชีวิตอยูนานในแผนดิน ซึ่ง
ทานกําลังจะยกขามแมน้ําจอร-
แดนเขาไปยึดครองนั้น
19 ข าพเจ าขออัญเชิญสวรรค
และโลกใหเปนพยานตอทานใน
วันนี้ วา ขาพเจาตั้ งชี วิตและ
ความตาย พระพรและคําสาป
แชงไวตอหนาทาน เพราะฉะนั้น
ทานจงเลือกเอาขางชีวิต เพ่ือ

ทานและเชื้อสายของทานจะไดมี
ชีวิตอยู
20 ดวยมีความรักตอพระเยโฮ-
วาหพระเจาของทาน เชื่ อฟง
พระสุรเสียงของพระองค และ
ติดพันอยูกับพระองค เพราะ
พระองคทรงเปนชีวิตและความ
ยืนนานของทาน เพ่ือทานจะได
อยู ในแผนดินซึ่ งพระเยโฮวาห
ปฏิญาณแกบรรพบุรุษของทาน
คือแกอับราฮัม แกอิสอัค และ
แกยาโคบ วาจะประทานแกทาน
เหลานั้น"

คําปรึกษาครั้งสุดทาย
ของโมเสสตอคนอิสราเอล

และโยชูวา

31โมเสสยั งกล าวถ อยคํา
เหล านี้ แกคนอิสราเอล

ทุกคน
2และทานกลาวแกเขาวา "วันนี้
ข าพเจ ามีอายุหนึ่ งรอยย่ี สิบป
แลว ขาพเจาจะออกไปและเขา
มาอีกไมไหวแลว พระเยโฮวาห
ตรัสกับขาพเจาวา `เจาจะไมได
ขามแมน้ําจอรแดนนี้'
3พระเยโฮวาหพระเจาของทาน
จะขามไปขางหนาทานเอง พระ
องค จะทรงทําลายประชาชาติ
เหลานี้ ใหพนหนาทาน เพ่ือวา
ทานจะยึดครองเขานั้น โยชูวาจะ
ขามไปนําหนาทานทั้งหลาย ดัง
ที่พระเยโฮวาหตรัสไวแลว

พระราชบัญญัติ 30, 31

(15) พบญ 30:1, 19 (18) พบญ 4:26; 8:19
(19) พบญ 4:26; 30:15 (20) สดด 27:1; ยน 11:25; 14:6
(2) อพย 7:7; กดว 20:12; พบญ 34:7; 1 พกษ 3:7 (3) กดว 27:18, 21; พบญ 9:3
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4พระเยโฮวาหจะทรงกระทําแก
เขาอยางที่พระองคไดทรงกระ-
ทําแกสิโหนและโอกกษัตริยของ
คนอาโมไรต และแกแผนดิน
ของเขา ผูที่พระองคทรงทําลาย
แลว
5แลวพระเยโฮวาหจะทรงมอบ
เขาไวตอหนาทาน และทานทั้ ง
หลายจะกระทําแกเขาตามบัญ-
ญัติทั้ งสิ้ นซึ่ งขาพเจาได บัญชา
ทานไวแลว
6จงเขมแข็งและกล าหาญเถิด
อยากลัวหรืออยาครั่ นครามเขา
เลย เพราะวาผูที่ไปกับทานคือ
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
พระองคจะไมทรงปลอยทานให
ลมเหลวหรือทอดทิ้งทานเสีย"
7แลวโมเสสเรียกโยชูวาเขามา
และกลาวแกทานทามกลางสาย
ตาของบรรดาคนอิ สราเอลว า
"จงเข มแข็ งและกล าหาญเถิ ด
เพราะทานจะตองไปกับชนชาติ
นี้ เขาไปในแผนดินซึ่งพระเยโฮ-
วาหทรงปฏิญาณแกบรรพบุรุษ
วาจะประทานแกเขา ทานจง
กระทําให เขาไดแผนดินนั้ นมา
เปนมรดก
8 ผู ที่ ไปขางหนาคือพระเยโฮ-
วาห พระองคทรงสถิตอยูดวย
พระองคจะไมทรงปลอยทานให
ลมเหลว หรือทอดทิ้ งทานเสีย
อยากลัวและอยาขยาดเลย"

9 โมเสสได เขี ยนพระราชบัญ-
ญัตินี้ และมอบใหแกปุโรหิต
ลูกหลานของเลวี ผูซึ่ งหามหีบ
พันธสัญญาของพระเยโฮวาห
และแกพวกผู ใหญทั้ งปวงของ
คนอิสราเอล
10 และโมเสสบัญชาเขาวา "เมื่อ
ครบทุกๆเจ็ดป ตามเวลากํา-
หนดปปลดปลอย ณ เทศกาล
อยูเพิง
11 เมื่อคนอิสราเอลทั้ งหลายมา
ประชุมพรอมกันตอพระพักตร
พระเยโฮวาหพระเจาของทาน ณ
สถานที่ซึ่ งพระองคจะทรงเลือก
ไวนั้น ทานทั้งหลายจงอานพระ
ราชบัญญัตินี้ใหคนอิสราเอลทั้ ง
ปวงฟง
12 จงเรียกประชาชนใหมาประ-
ชุมกัน ทั้งชาย หญิงและเด็ก ทั้ง
คนต างด าวภายในประตู เมือง
ของทาน เพ่ือใหเขาไดยินและ
เรียนรูที่จะยําเกรงพระเยโฮวาห
พระเจาของทาน และใหระวังที่
จะกระทําตามถอยคําทั้ งสิ้นของ
พระราชบัญญัตินี้
13 และเพ่ื อลูกหลานทั้ งหลาย
ของเขา ผู ยังไมทราบจะไดยิน
และเรียนรู ที่ จะยําเกรงพระเย-
โฮวาหพระเจาของทาน ตราบ
เทาเวลาซึ่ งท านอยู ในแผนดิน
ซึ่ งท านกําลั งจะยกข ามแมน้ํา
จอรแดนไปยึดครองนั้น"

พระราชบัญญัติ 31

(4) กดว 21:24, 33; พบญ 3:21 (5) พบญ 7:2; 20:10-20 (6) พบญ 1:29; ยชว 1:5
(7) กดว 27:19; พบญ 31:23 (8) อพย 13:21; พบญ 31:6 (9) กดว 4:5; พบญ 10:8
(10) ลนต 23:34; พบญ 15:1-2 (11) พบญ 12:5 (12) พบญ 4:10 (13) พบญ 11:2
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หนา 438
โมเสสจะสิ้นชีวิต

โยชูวาไดรับพระบัญชา
บทเพลงของโมเสส

14 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา "ดูเถิด วันซึ่งเจาตอง
ตายก็ใกลเขามาแลว จงเรียก
โยชูวามา และเจาทั้ งสองจงมา
เฝาเราในพลับพลาแหงชุมนุม
เพ่ือเราจะไดกําชับเขา" โมเสส
และโยชู วาก็ เขาไปและเขาเฝ า
พระองคในพลับพลาแหงชุมนุม
15 และพระเยโฮวาหทรงปรา-
กฏในเสาเมฆในพลับพลาแหง
ชุมนุม และเสาเมฆนั้นอยูที่
ประตูพลับพลาแหงชุมนุม
16 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา "ดูเถิด ตัวเจาจวนจะ
ตองหลับอยู กับบรรพบุ รุษของ
เจาแลว และชนชาตินี้จะลุกข้ึน
และเล นชู กั บพระของคนต าง
ดาวแหงแผนดินนี้ ในที่ที่เขาไป
อยูทามกลางนั้น เขาทั้งหลายจะ
ทอดทิ้ งเราเสี ยและหั กพันธ-
สัญญาซึ่งเราไดกระทําไวกับเขา
17 แลวในวันนั้ นเราจะกริ้ วตอ
เขา และเราจะทอดทิ้ งเขาเสีย
และซอนหนาของเราเสียจากเขา
เขาทั้ งหลายจะถูกกลืน และสิ่ ง
รายกับความลําบากเปนอันมาก
จะมาถึงเขา ในวันนั้นเขาจึงจะ
กลาววา `สิ่ งรายเหลานี้ ตกแก
เรา เพราะพระเจาไมทรงสถิต

ทามกลางเราไมใชหรือ'
18 ในวันนั้นเราจะซอนหนาของ
เราเสียจากเขาเปนแน ดวยเหตุ
ความชั่วทั้ งหลายซึ่ งเขาไดกระ-
ทํา เพราะเขาไดหันไปหาพระ
อื่น
19 เพราะฉะนั้นบัดนี้ เจาทั้งสอง
จงเขียนบทเพลงนี้ และสอนคน
อิสราเอลใหรองจนติดปาก เพ่ือ
บทเพลงนี้ จะเปนพยานของเรา
ปรักปรําคนอิสราเอล
20 เพราะวาเมื่ อเราจะไดนําเขา
เขามาในแผนดินซึ่งมีน้ํานมและ
น้ําผ้ึ งไหลบริบูรณ ซึ่ งเราได
ปฏิญาณแกบรรพบุ รุษของเขา
และเขาได รับประทานอิ่ มหนํา
และอวนพี เขาจะหันไปปรน-
นิบัติพระอื่น และหมิ่นประมาท
เรา และผิดพันธสัญญาของเรา
21 และตอมา เมื่อสิ่ งรายและ
ความลําบากหลายอย างมาถึ ง
เขาแลว เพลงบทนี้จะเผชิญหนา
เปนพยาน เพราะวาเพลงนี้ จะ
อยูที่ปากเชื้อสายของเขาไมมีวัน
ลืม เพราะแมแตเวลานี้เองเรารู
ถึงความมุ งหมายที่ เขากําลังจะ
กอข้ึนมาแลว กอนที่ เราจะนํา
เขาเขาไปในแผนดินซึ่ งเราปฏิ-
ญาณไวนั้น"
22 โมเสสจึงไดเขียนบทเพลงนี้
ในวันเดียวกันนั้น และสอนให
แกประชาชนอิสราเอล

พระราชบัญญัติ 31

(14) กดว 27:13, 19; พบญ 3:28 (15) อพย 33:9 (16) อพย 32:6; 34:15
(17) กดว 14:42; พบญ 32:20; วนฉ 2:14; 6:13; 2 พศด 15:2 (18) พบญ 31:17
(19) พบญ 31:22, 26 (20) พบญ 31:16 (21) พบญ 31:17
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23 พระองคตรัสสั่ งโยชูวาบุตร
ชายนูนวา "จงเขมแข็งและกลา
หาญเถิด เพราะเจาจะนําคน
อิสราเอลเขาไปในแผนดินซึ่งเรา
ปฏิญาณวาจะใหแกเขา เราจะ
อยูกับเจา"
โมเสสเขียนหนังสือจบแลว

อิสราเอลจะประพฤติ
หลงผิดไป

24 ตอมา เมื่อโมเสสเขียนถอย
คําของพระราชบัญญัตินี้ ลงใน
หนังสือจนจบแลว
25 โมเสสก็บัญชาคนเลวีผูหาม
หีบพันธสัญญาแหงพระเยโฮ-
วาหวา
26 "จงรับหนังสือพระราชบัญ-
ญัตินี้ วางไวขางหีบพันธสัญญา
แห งพระเยโฮวาหพระเจ าของ
ทาน ใหอยูที่นั่นเพ่ือเปนพยาน
ปรักปรําทาน
27 เพราะขาพเจารู วา ทานทั้ ง
หลายเป นคนมั กกบฏและคอ
แข็ง ดูเถิด เมื่อขาพเจายังมีชีวิต
อยูกับทานวันนี้ ทานก็ยังกบฏ
ตอพระเยโฮวาห เมื่ อขาพเจา
ตายแลวจะรายกวานี้สักเทาใด
28 ท านจงเรียกประชุ มพวกผู
ใหญของทุกตระกูล และเจา
หนาที่ทั้ งหมด เพ่ือขาพเจาจะ
ไดกลาวถอยคําเหลานี้ใหเขาฟง
และอัญเชิญสวรรคและโลกให
เปนพยานปรักปรําเขา

29 เพราะขาพเจ าทราบว าเมื่ อ
ขาพเจาตายแลว ทานจะประ-
พฤติตั วเสื่ อมทรามอย างที่ สุด
และหันเหไปจากทางซึ่ งขาพเจา
ไดบัญชาทานไว ความชั่วรายจะ
ตกแกทานในวันขางหนา เพราะ
วาทานจะกระทําสิ่ งที่ ชั่ วรายใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห
ซึ่ งเปนการย่ัวยุใหพระองคทรง
ก ร้ิ วโกรธด วยการที่ มื อท าน
กระทํา"
30 โมเสสก็ ไดกล าวถอยคําใน
บทเพลงตอไปนี้ใหเขาหูประชุม
ชนอิสราเอลทั้งหมดจนจบ

บทเพลงของโมเสส

32"โอ ฟาสวรรค จงเงี่ยหู
ฟง ขาพเจาจะพูด โอ

พิภพโลก ขอจงสดับถอยคําจาก
ปากของขาพเจา
2ขอใหคําสอนของขาพเจาหยด
ลงอยางเม็ดฝน และคําปราศรัย
ของขาพเจากลั่ นตัวลงอยางน้ํา
คาง อยางฝนตกปรอยๆอยู
เหนือหญาออน อยางหาฝนตก
ลงเหนือผักสด
3 เพราะขาพเจาจะประกาศพระ
นามของพระเยโฮวาห จงถวาย
ความย่ิงใหญแดพระเจาของเรา
4พระองคทรงเปนศิลา พระ
ราชกิ จของพระองคก็สมบูรณ
พระมรรคาทั้ งหลายของพระ
องคก็ยุติธรรม พระเจาที่ เที่ยง

พระราชบัญญัติ 31, 32

(23) กดว 27:23 (26) พบญ 31:19 (27) อพย 32:9 (28) พบญ 30:19
(29) ปฐก 49:1; พบญ 4:30 (1) พบญ 4:26; สดด 50:4 (2) สดด 72:6; อสย 55:10
(3) พบญ 28:58 (4) พบญ 7:9; 32:15, 18, 30
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หนา 440
ธรรมและปราศจากความชั่ วชา
พระองคทรงยุติธรรมและเที่ ยง
ตรง
5 เขาทั้ งหลายประพฤติ ชั่ วช า
แลว ตําหนิของเขาทั้ งหลายหา
ใช เปนตําหนิของบุตรของพระ
องค เขาเปนยุควิปลาสและคด
โกง
6 โอ ชนชาติโฉดเขลาและเบา
ความเอย ทานจะตอบสนอง
พระเยโฮวาห อย างนี้ ละหรื อ
พระองคมิใชพระบิดา ผูทรงไถ
ทานไวดอกหรือ ผูทรงสรรค
ทาน และตั้งทานไวแลว
7จงระลึกถึงโบราณกาล จง
พิจารณาถึ งจํานวนปที่ ผ านมา
หลายชั่วอายุคนแลวนั้น จงถาม
บิดาของทาน แลวเขาจะสําแดง
ใหทานทราบ จงถามพวกผูใหญ
ของทาน แลวเขาจะบอกทาน
8 เมื่ อผูสูงสุดประทานมรดกแก
บรรดาประชาชาติ เมื่อพระองค
ทรงแยกลู กหลานของอาดั ม
พระองคทรงกั้นเขตของชนชาติ
ทั้ งหลายตามจํานวนคนอิสรา-
เอล
9 เพราะว าส วนของพระเยโฮ-
วาห คือประชาชนของพระองค
ยาโคบเปนส วนมรดกของพระ
องคเอง
10 พระองคทรงพบเขาในแผน
ดินทุรกันดาร ในที่ เปลี่ ยว

เปลาซึ่งมีแตเสียงเหาหอน พระ
องคทรงนําเขาไปทั่ ว และทรง
สอนเขาอยู ทรงรักษาเขาไวดัง
แกวพระเนตรของพระองค
11 เหมื อนนกอินทรีที่ กวนรั ง
ของมัน กระพือปกอยูเหนือลูก
โต กางปกออกรองรับลูกไวให
เกาะอยูบนปก
12พระเยโฮวาหองคเดียวก็ทรง
นําเขามา ไมมีพระตางดาวองค
ใดอยูกับเขา
13 พระองคทรงโปรดเขาให ข่ี
ไปบนโลกสวนสูง ใหเขากินพืช
ผลที่ไดจากนา พระองคทรงให
เขาดูดน้ําผ้ึงจากศิลา และใหดื่ม
น้ํามันจากหินแข็งกลา
14 ใหไดนมเปรี้ยวจากวัว และ
ใหไดน้ํานมจากแพะแกะ ไดไข
มันจากลูกแกะ และแกะผูพันธุ
บาชาน และฝูงแพะ กับขาวสาลี
อยางดีที่ สุด และทานไดดื่ ม
เลือดขององุน คือน้ําองุน
15 แตเยชุรูนอวนพีข้ึนแลวก็มี
พยศ พอเจาอวนใหญ เนื้อหนา
นุมนิ่ ม เขาทอดทิ้ งพระเจาผู
สรางเขามา แลวดูหมิ่นศิลาแหง
ความรอดของเขา
16 เขาย่ัวยุใหพระองคทรงอิจ-
ฉาดวยพระตางดาว ดวยสิ่งที่นา
สะอิดสะเอียนทั้งหลายเขาก็ย่ัวยุ
ใหพระองคทรงกริ้ว
17 เขาบูชาพวกปศาจแทนพระ

พระราชบัญญัติ 32

(5) พบญ 4:25; 31:29 (6) อพย 4:22; พบญ 1:31 (7) อพย 12:26 (8) ปฐก 11:8
(9) อพย 19:5 (10) สดด 17:8 (11) อสย 31:5 (13) อสย 58:14 (14) ปฐก 49:11
(15) พบญ 31:20 (16) 1 คร 10:22 (17) วว 9:20
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เจา บูชาพระซึ่ งเขาไมรู จักมา
กอน บูชาพระใหมๆซึ่ งเกิดมา
เร็วๆนี้ ซึ่ งบรรพบุรุษของทาน
ไมเกรงกลัว
18 ท านมิ ได ใส ใจในศิลาที่ ให
กําเนิดทานมา ทานหลงลืมพระ
เจาซึ่งทรงปนทาน
19 พระเยโฮวาหทอดพระเนตร
และทรงชังเขา เพราะเหตุบุตร
ชายหญิงของพระองคไดย่ัวพระ
องค
20 และพระองคตรัสวา `เราจะ
ซอนหนาของเราเสียจากเขา เรา
จะคอยดูวาปลายทางของเขาจะ
เปนอยางไร เพราะเขาเปนยุคที่
ดื้อร้ัน เปนลูกเตาที่ ไมมีความ
เชื่อ
21 เขาทําให เราอิจฉาดวยสิ่ งที่
ไมใชพระเจา เขาไดย่ัวโทสะเรา
ด วยความไรประโยชน ของเขา
ดังนั้ นเราจึงทําใหเขาอิจฉาผู ที่
ไมใชชนชาติ และจะย่ัวโทสะเขา
ดวยประชาชาติที่เขลาชาติหนึ่ง
22 เพราะมี ไฟกอข้ึ นด วยเหตุ
ความกริ้วของเรานั้น ไฟก็ไหม
ลุกลามไปจนถึงกนลึกของนรก
เผาแผ นดิ นโลกและพื ชผลใน
นั้น และกอเพลิงติดรากภูเขา
23 เราจะสุมสิ่ งรายไวบนเขาทั้ ง
หลาย และปลอยลูกธนูของเรา
มายิงเขา
24 เขาจะซูบผอมไปเพราะความ

หิว ความรอนอันแรงกลา
และการทําลายอันขมข่ืนจะเผา
ผลาญเขาเสีย เราจะสงฟนสัตว
ร ายให มาขบกั บพิ ษของสั ตว
เลื้อยคลานในผงคลี
25 ภายนอกจะมี ดาบและภาย
ในจะมีความกลัวมาทําลายทั้ ง
ชายหนุมและหญิงพรหมจารี ทั้ง
เด็ กที่ ยั งดู ดนมและคนที่ ผม
หงอก
26 เราพูดแลววา "เราจะใหเขา
กระจัดกระจายไปถึงมุมตางๆ
เราจะใหชื่ อของเขาสูญไปจาก
ความทรงจําของมนุษย"
27 ถ าหากว าเราไม กลั วความ
กร้ิวโกรธของศัตรู เกรงวาศัตรู
จะประพฤติผิดไป กลัววาศัตรู
ทั้งหลายจะพูดวา "กําลังมือของ
เราจะมีชัย พระเยโฮวาหหาได
ทรงกระทํากิจการทั้งปวงนี้ไม"
28 เพราะว าเขาทั้ งหลายเป น
ประชาชาติที่ไมยอมฟงคําปรึก-
ษา ในพวกเขาไมมีความเขาใจ
29 โอ ถาเขาฉลาดแลวเขาจะเขา
ใจเรื่องนี้และทราบเรื่องสุดทาย
ปลายมือ
30 คนเดียวจะไลพันคนอยางไร
ได สองคนจะทําใหหมื่นคนหนี
ไดอยางไร นอกจากศิลาของเขา
ไดขายเขาเสียแลว และพระเย-
โฮวาหไดทรงทอดทิ้งเขาเสีย
31 เพราะศิลาของเขาไมเหมือน
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ศิลาของเรา แมศัตรูของเราก็ตัด
สินอยางนั้น
32 เพราะวาเถาองุ นของเขามา
จากเถาเมืองโสโดม มาจากไร
เมืองโกโมราห ผลองุนของเขา
เปนดีหมี และองุนที่ เปนพวงๆ
ก็ขมข่ืน
33 น้ําองุ นของเขาเปนพิษของ
มังกร เปนพิษอํามหิตของงูเหา
34 เร่ื องนี้ มิ ไดสะสมไวกับเรา
ดอกหรือ ประทับตราไวในคลัง
ของเรา
35 การแก แค นและการตอบ
สนองเปนของเรา เทาของเขา
จะลื่ นไถลไปตามกําหนดเวลา
เพราะวาวันแหงหายนะของเขา
อยู ใกลแคเอื้อมแลว และสิ่ ง
ตางๆที่จะเกิดข้ึนกับเขาก็จะมา
โดยพลัน
36 เพราะพระเยโฮวาหจะทรง
พิพากษาประชาชนของพระองค
และทรงเมตตาปรานีตอผู รับใช
ของพระองค เมื่อทอดพระเนตร
กําลังของเขาสิ้นลง ไมมีใครยัง
อยูหรือเหลืออยู
37 แลวพระองคจะตรัสวา "พระ
ของเขาอยูที่ ไหน ศิลาที่ เขาพ่ึง
พานั้นอยูที่ไหนเลา
38 คือผูที่ รับประทานไขมันของ
เครื่องสัตวบูชาของเขา และดื่ม
น้ําองุนที่ เปนเครื่องดื่มบูชาของ
เขา ใหบรรดาพระเหลานั้ นลุก

ข้ึนชวย ใหพระเหลานั้ นเปนผู
ปองกันเจาซิ
39 จงดูเถิด ตัวเรา คือเรานี่
แหละเปนผูนั้น นอกจากเรา
ไมมีพระเจาอื่นใด เราฆาใหตาย
และเราก็ใหมีชีวิตอยู เราทําให
บาดเจ็บ และเราก็รักษาใหหาย
ไมมีผูใดจะชวยใหพนมือเราได
40 เพราะเราชูมือข้ึนถึงสวรรค
และปฏิญาณวา ดังที่เราดํารงอยู
เปนนิตย
41 ถาเราลับดาบอันวาววับของ
เรา และมือของเรายึดการ
พิพากษาไว เราจะแกแคนศัตรู
ของเรา และตอบแทนผูที่เกลียด
เรา
42 เราจะใหลู กธนู ของเราเมา
โลหิต และดาบของเราจะกิน
เนื้ อหนัง ดวยโลหิตของผูที่
ถูกฆาและของเชลย  ตั้งแตเร่ิม
แกแคนตอศัตรู"'
43 โอ ประชาชาติทั้งหลาย จง
ชื่ นชมยินดี กั บประชาชนของ
พระองค เพราะพระองคจะแก
แคนโลหิตแหงพวกผู รับใชของ
พระองคแลว และจะทรงทําการ
แกแคนศัตรูของพระองค และ
จะทรงเมตตาปรานีทั้ งแผนดิน
และประชาชนของพระองค"
44 โมเสสไดมาเลาบรรดาถอย
คําของเพลงบทนี้ ใหประชาชน
ฟง ทั้ งตัวทานพรอมกับโยชูวา
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บุตรชายนูน

โมเสสจะสิ้นชีวิต
บนยอดเขาเนโบ

45 และเมื่อโมเสสเลาคําเหลานี้
ทั้ งหมดแกบรรดาคนอิสราเอล
จบแลว
46 ทานก็กลาวแกเขาวา "จงใส
ใจในถอยคําทั้งหลายซึ่งขาพเจา
กลาวแกทานในวันนี้ เพ่ือทาน
จะไดบัญชาแกลูกหลานของทาน
เพ่ื อเขาจะได ระวังที่ จะกระทํา
ตามถอยคําแหงพระราชบัญญัติ
นี้ทั้งสิ้น
47 เร่ื องนี้ ไม ใช เร่ื องเล็กนอย
สําหรับทานทั้ งหลาย แตเปน
เร่ืองชีวิตของทานทั้งหลาย และ
เร่ืองนี้จะกระทําใหทานทั้งหลาย
มีชี วิตยืนนานในแผนดิน ซึ่ ง
ทานทั้ งหลายกําลังจะขามแมน้ํา
จอรแดนไปยึดครองนั้น"
48 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสในวันนั้นเองวา
49 "จงข้ึ นไปบนภู เขาอาบาริม
ถึงยอดเขาเนโบ ซึ่ งอยู ในแผน
ดินโมอับ ตรงขามเมืองเยรีโค
และดูแผนดินคานาอัน ซึ่ งเรา
ให แกประชาชนอิสราเอลเปน
กรรมสิทธิ์
50 และสิ้ นชี วิตเสียบนภูเขาซึ่ ง
เจาข้ึนไปนั้น และถูกรวบไปอยู
กับญาติพ่ีนองของเจา ดังอาโรน
พ่ีชายของเจาไดสิ้ นชีวิตที่ภูเขา

โฮร และถูกรวบไปอยูกับประ-
ชาชนของเขา
51 เพราะเจาทั้ งสองไดละเมิด
ตอเราทามกลางคนอิสราเอลที่
น้ํ า เมรี บาห แห งคาเดชในถิ่ น
ทุรกันดารศิน เพราะเจามิได
เคารพเราว าบริสุทธิ์ ในหมู คน
อิสราเอล
52 เพราะเจาจะไดเห็นแผนดิน
ซึ่ งอยูตอหนาเจา แตเจาไมได
เขาไปในแผนดินซึ่งเราใหแกคน
อิสราเอล"
พระพรสําหรับตระกูลตางๆ

33ตอไปนี้ เปนพรซึ่ งโม-
เสสบุรุษของพระเจาได

อวยพรแกคนอิสราเอลกอนที่
ทานสิ้นชีวิต
2ทานกลาววา "พระเยโฮวาห
เสด็จจากซีนาย และทรงรุงแจง
จากเสอีรมายังเขาทั้งหลาย พระ
องคทรงฉายรั งสี จากภู เขาปา-
ราน พระองคเสด็จพรอมกับวิ-
สุทธิชนนับหมื่นๆ ที่พระหัตถ
เบ้ืองขวามีไฟเปนพระราชบัญ-
ญัติแกเขา
3แทจริง พระองคทรงรักประ-
ชาชนของพระองค บรรดาวิสุท-
ธิ ชนของพระองค ก็อยู ในพระ
หัตถของพระองค และเขาทั้ ง
หลายกราบลงที่ พระบาทของ
พระองค รับพระดํารัสของพระ
องค
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4 โมเสสบัญชาพระราชบัญญัติ
ไวแกเรา เปนกรรมสิทธิ์ ของ
ชุมนุมชนยาโคบ
5พระองคทรงเป นกษัตริย ใน
เยชูรูน เมื่ อหัวหนาชนชาติชุม
นุมกับคนอิสราเอลทุกตระกูล
6ขอใหรูเบนดํารงชีวิตอยู อยา
ใหตาย อยาใหผูคนของเขามี
นอย"
7ทานกลาวถึงพรสําหรับยูดาห
ดังนี้วา "ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงสดับเสียงของยูดาห ขอทรง
นําเขาเขากับชนชาติของเขา มือ
ของเขาไดตอสู เพ่ือตนเอง และ
พระองคทรงชวยเขาใหพนจาก
ปรปกษของเขา"
8ทานกลาวถึงเลวีวา "ขอให
ทูมมีมและอูรีมของพระองคอยู
กับผูบริสุทธิ์ของพระองค ผู
ที่ พระองค ทรงทดลองแล ว
ที่ตําบลมัสสาห ผูที่พระองคได
ตอสูแลวที่น้ําเมรีบาห
9 ผู กลาวถึงบิดามารดาของเขา
วา `ขาพเจามิไดเห็นเขา' เขาไม
จําพ่ีนองของเขา และไมรูจักลูก
ของตนเอง เพราะวาเขาปฏิบัติ
ตามพระวจนะของพระองค และ
รักษาพันธสัญญาของพระองค
10 เขาทั้ งหลายจะสอนคําตั ด
สินของพระองคแกยาโคบ และ
สอนพระราชบัญญัติ ของพระ
องคแกอิสราเอล เขาจะวาง

เครื่ องหอมตอพระพักตรพระ
องค และถวายเครื่องเผาบูชาทั้ง
สิ้นบนแทนบูชาของพระองค
11 ขาแตพระเยโฮวาห ขอพระ
องคทรงอํานวยพระพรแกข าว
ของของเขา และโปรดการงานที่
มือเขาทํา ขอทรงตีทําลายบ้ัน
เอวแหงศัตรูของเขา คือผูที่
เกลียดชังเขา อยาใหลุกข้ึนอีก
ได"
12 ทานกลาวเรื่ องเบนยามินวา
"คนที่ พระเยโฮวาห ทรงรั กจะ
อาศั ยอยู กั บพระองค อย า ง
ปลอดภัย พระเยโฮวาหจะทรง
ปกเขาไววันยังคํ่า และจะทรง
ประทับอยูระหวางบาของเขา"
13 และท านกล าวถึ งโยเซฟว า
"ขอใหแผนดินของเขาไดรับพระ
พรจากพระเยโฮวาห ใหไดรับ
ของประเสริฐที่สุดจากฟาสวรรค
ทั้ งน้ํ า ค างและจากบาดาลซึ่ ง
หมอบอยูขางลาง
14 ให ได รับผลประเสริฐที่ สุด
ของดวงอาทิตยและพืชผลประ-
เสริฐที่สุดที่ดวงจันทรใหบังเกิด
15 พรอมกับผลอยางงามที่ สุด
จากภูเขาดึกดําบรรพ และผล
ประเสริฐที่ สุดจากเนินเขาที่ อยู
ตลอดกาล
16 และผลประเสริ ฐที่ สุ ดของ
พิภพและสิ่ งที่อยู ในนั้น และ
พระกรุณาคุณของพระองคซึ่ ง
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ประทับที่พุมไม ขอใหพรเหลานี้
ลงมาเหนือศีรษะของโยเซฟและ
เหนือกระหมอมของผูที่ถูกแยก
จากพ่ีนองของตน
17 สงาราศีของเขาเหมือนลูกวัว
หัวปของเขา เขาของเขาเหมือน
เขามายูนิคอน และดวยเขานั้น
เขาจะดันชนชาติทั้ งหลายออก
ไปจนสุดปลายพิภพ คนเอฟรา-
อิมนับหมื่นเปนเชนนี้ คนมนัส-
เสหนับพันก็เหมือนกัน"
18 ทานกลาวถึงเศบูลุนวา "เศ-
บูลุนเอย จงปติราเริงเมื่ อทาน
ออกไป และอิสสาคารเอย จง
ปติราเริงในเต็นทของตน
19 เขาจะเรียกชนชาติทั้ งหลาย
มาที่ภูเขา และถวายเครื่องสัตว-
บูชาแห งความชอบธรรมที่ นั่ น
เพราะเขาจะดูดความอุดมจาก
ทะเลและไดขุมทรัพยที่ซอนอยู
ในทราย"
20 ทานกลาวถึงกาดวา "สาธุ
การแดพระองคผูทรงขยายกาด
กาดหมอบอยู เหมือนกับสิ งโต
เขาทึ้ งแขนและกระหม อมบน
ศีรษะ
21 เขาเลือกแผนดินสวนดีที่สุด
เปนของตน เพราะสวนของผู
ทรงตั้ งพระราชบัญญัติไดมีเก็บ
ไวที่ นั่ นแลว และเขามาถึงหัว
หนาของชนชาตินี้ เขาไดกระทํา
ตามความเที่ ยงธรรมของพระ

เยโฮวาหและตามคําตัดสินซึ่ งมี
ตออิสราเอล"
22 และท านกล าวถึ งดานว า
"ดานเปนลูกสิงโตที่ กระโดดมา
จากเมืองบาชาน"
23 และทานกลาวถึงนัฟทาลีวา
"โอ นัฟทาลี ผูอิ่มดวยพระคุณ
และหนําด วยพระพรของพระ
เยโฮวาห จงยึดครองทางตะวัน
ตกและทางใต"
24 และทานกลาวถึงอาเชอรวา
"ขอใหอาเชอรไดรับพระพรคือ
ใหมีบุตรมากมาย ใหเขาเปนที่
โปรดปรานของพี่ น องของเขา
และใหเขาจุมเทาเขาลงในน้ํามัน
25 รองเทาของทานจะเปนเหล็ก
และทองสัมฤทธิ์ วันคืนของทาน
เปนอยางไร ขอใหกําลังของ
ทานเปนอยางนั้น
26 ไมมีผูใดเหมือนพระเจาของ
เยชูรูน พระองคเสด็จมาทางฟา
สวรรคเพ่ือชวยทาน เสด็จมา
เป ยมด วยความโออ าตระการ
ของพระองคตามทองฟา
27 พระเจาผูดํารงเปนนิตยเปน
ที่ ลี้ ภัยของทาน และพระกร
นิรันดรรับรองทานอยู พระองค
จะทรงผลักศัตรูใหออกไปพน
หนาทาน และจะตรัสวา `ทําลาย
เสียเถอะ'
28 ดังนั้นแหละ อิสราเอลจึงจะ
อยู อยางปลอดภัยแตฝายเดียว
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น้ําพุแห งยาโคบจะอยู ในแผน
ดินที่มีขาวและน้ําองุน เออ ทอง
ฟาของพระองคจะโปรยน้ําคาง
ลงมา
29 โอ อิสราเอล ทานทั้งหลาย
เปนสุขแทๆ ใครเหมือนทาน
บาง โอ ชนชาติที่ รอดมาดวย
พระเยโฮวาหทรงชวย เปนโล
ชวยทาน เปนดาบแหงความ
ยอดเย่ียมของทาน ทานจะพบ
วา พวกศัตรูเปนผูมุสาทั้ งสิ้ น
ทานจะเหยียบยํ่าไปบนปูชนีย-
สถานสูงของเขา"
โมเสสไดเห็นแผนดินคานาอัน
แลวส้ินชีวิตบนภูเขาเนโบ

34และโมเสสก็ ข้ึนไปจาก
ราบโมอับถึงภูเขาเนโบ

ถึ งยอดเขาป สกาห ซึ่ งอยู ตรง
ขามเมืองเยรีโค และพระ
เยโฮวาหทรงสําแดงใหทานเห็น
แผนดินนั้นทั้งหมด คือกิเลอาด
จนถึงดาน
2ทั้งนัฟทาลีทั่ วหมด เห็นแผน
ดินเอฟราอิม และมนัสเสห ทั่ว
แผนดินยูดาห ไกลไปถึงทะเล
ที่อยูไกลออกไป
3ทั้ งทางใตและที่ ลุ มในหุบเขา
แหงเมืองเยรีโค เมืองตน
อินทผลัม ไกลไปจนถึงโศอาร
4และพระเยโฮวาหตรัสกับทาน
วา "นี่คือแผนดินซึ่งเราไดปฏิ-
ญาณตออับราฮัม ตออิสอัคและ

ตอยาโคบวา `เราจะใหแกเชื้ อ
สายของเจา' เราใหเจาเห็นกับ
ตา แตเจาจะไมไดเขาไปใน
แผนดินนั้น"
5 เหตุฉะนั้ นโมเสสผู รับใชของ
พระเยโฮวาหจึงสิ้นชีวิตที่นั่นใน
แผนดินโมอับ ตามพระดํารัส
ของพระเยโฮวาห
6และพระองคทรงฝงทานไวใน
หุบเขาในแผนดินโมอับ ตรง
ขามเบธเปโอร จนถึงทุกวันนี้หา
มีผูใดรูจักที่ฝงศพของทานไม
7 เมื่ อโมเสสสิ้ นชี วิตนั้ นทานมี
อายุหนึ่งรอยย่ีสิบป นัยนตาของ
ทานมิไดมัวไป หรือกําลังของ
ทานก็ไมถอย
8และคนอิ สราเอลร องไห ถึ ง
โมเสสที่ ราบโมอั บสามสิ บวัน
แลววันที่รองไหไวทุกขถึงโมเสส
ก็สิ้นลง

โยชูวา
ผูประกอบดวยพระวิญญาณ
จะนําคนอิสราเอลแทนโมเสส

9 โยชูวาบุตรชายนูนมี จิตใจอัน
ประกอบดวยสติปญญา เพราะ
โมเสสไดเอามือของทานวางบน
เขา ดังนั้นประชาชนอิสราเอลจึง
เชื่ อฟงเขา และไดกระทําดังที่
พระเยโฮวาหทรงบัญชาโมเสสไว
10 ตั้ งแต วั นนั้ นมาก็ ไม มี ผู
พยากรณคนใดเกิดข้ึนในอิสรา-
เอลเสมอโมเสส ผูซึ่งพระเยโฮ-
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วาหทรงรูจักหนาตอหนา
11 ไมมี ผู ใดเสมอเหมือนทาน
ในเรื่ องหมายสําคั ญและการ
มหัศจรรย ซึ่งพระเยโฮวาหทรง
ใชทานใหกระทําในแผนดินอี-
ยิปต ตอฟาโรหและตอบรรดา

ขาราชบริพารของฟาโรห และ
ตอแผนดินของทานทั้งสิ้น
12 และในเรื่ องอํานาจย่ิ งใหญ
และกิจการอันนาเกรงกลัวและ
ใหญโตทั้งสิ้นซึ่งโมเสสกระทําใน
สายตาของคนอิสราเอลทั้งปวง
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