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เฉลยธรรมบัญญัติ
คํานํ า
หนังสือเฉลย ธรรม บัญญัติ
เป็ น
หนังสือกฎ บัญญัติเลมสุดทายและเป็ น
บทสรุปของหนังสือกฎบัญญัติทัง้ หา เลม
กอนที่โมเสสจะตาย เขาไดทบทวนสิ่งที่
พระเจาทําสําหรับชาวอิสราเอลในชวงสี่
สิบปี หลัง จากที่พวก เขาอพยพออกมา
จากอียิปต
ทบทวนกฎบัญญัติตางๆที่
พระเจาใหกับพวก เขา และยืนยันขอ
ตกลงที่พวก เขามีกับพระเจา เพื่อพวก
เขาจะเจริญรุงเรืองและมีอายุยืนยาวใน
แผน ดินที่เขาจะไดเขาไปเป็ นเจาของ
นัน
้
โมเสสอยากใหพวกคนอิสราเอลรู
ถึงคุณคาของสิ่ง ดีๆที่พระเจาไดอวยพร
พวก เขา โมเสสไมอยากใหพวก เขา
เขาใจผิดวาที่พระเจาอวยพรพวกเขา
เป็ นเพราะพวกเขาใหญหรือดีกวา
ชนชาติอ่ น
ื ๆ แตความจริงแลวมันเป็ น
ผลมาจากคําสัญญาที่พระเจาเคยใหไว
กับอับราฮัมบรรพบุรุษของพวกเขา และ
จากความเมตตากรุณาของพระเจาตาง
หาก ทุก สิ่งที่ชนชาติอิสราเอลกําลังจะ
ได รับ นัน
้ ไม วาจะเป็ นบาน ที่ดิน บอนํ้ า
สวนองุน สวนมะกอก หรือการชนะศัตรู
ก็ลวน แตเป็ นความเมตตากรุณาของ
พระเจาทัง้ นัน
้
แตตอนทายของหนังสือเลม นี้ อาน
แลวเป็ นลางราย
เต็มไปดวยคําตัก
เตือนและการลงโทษอันรายแรงที่จะตก
บนพวกเขา ถาพวกเขาไมซ่ อ
ื สัตยตอ
พระเจา และทิง้ ขอตกลงที่มีกับพระองค
เพื่อหันไปติดตามพระอื่นๆของชนชาติ
รอบขาง คํา เตือนเหลา นี้ จะชวยใหผู
อานเขาใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชนชาติ
ของอิสราเอลในเวลาตอ มา ซึ่งไดจด
*๑:๑
†๑:๒

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑:๗

บันทึกไวในหนังสือโย ชู วา ไปจนถึง
หนังสือ ๒ พงศกษัตริย
เมื่อพระเจาใหกฎหรือขอบังคับตางๆ
กับชาวอิสราเอลผานมาทางโมเสส
พระองคไมไดใหกฎหมายอาญาเทานัน
้
แตพระองคใหความสนใจกับชีวิตประจํา
วันและสภาพสังคมของพวก เขาในทุก
ดานดวย เชน เรื่องคาแรง ดอกเบีย
้ การ
กูยืมที่เป็ นธรรม เรื่องสุขภาพอนามัย
เรื่องการชวย เหลือคนจน การใหความ
เป็ นธรรมกับคนตางดาว การดูแลสัตว
สภาพของดิน และอื่นๆอีกมากมาย
โมเสสพูดกับชาวอิสราเอล
๑ นี่ คือคํา

๑ ชาวอิสราเอลทัง้ หมด ตอนที่พวกเขาอยู
พูดที่โมเสสพูดกับประชาชน

ที่หุบเขาจอรแดน ในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง
ที่อยูทางฝั ่ งตะวัน ออกของแมน้ํ าจอรแดน
*ตรงขามกับเมืองสูฟ และอยูระหวางที่เปลา
เปลี่ยวแหง แลงปา รานกับเมืองพวกนี้คือโท
เฟล ลาบัน ฮาเซโรทและดีซาหับ
๒ การเดินทางจากภูเขาซี นาย †ไปถึงคา
เดช-บา ร เนีย ผานทางภูเขาเส อีร ใชเวลา
เพียงแคสิบ เอ็ดวันเทานัน
้ ๓ ในวันที่หนึ่งของ
เดือนที่สิบ เอ็ด ในปี ที่สี่ สิบ โมเสสไดบอกกับ
ชาวอิสราเอลทุก สิ่งทุก อยางที่เกี่ยว กับพวก
เขาตามที่พระ ยาหเวหสัง่ ๔ เรื่อง นี้เกิดขึ้น
หลังจากที่โมเสสไดรบชนะกษัตริยสิโหนของ
ชาวอาโม ไรตซ่ งึ ปกครองเมืองเฮชโบน และ
กษัตริยโอกของเมืองบา ชานซึ่งปกครองอัช
ทาโรทในเอเดรอี ๕ โมเสสเริ่มอธิบายกฎ ‡นี้
ใหกับชาวอิสราเอล ตอนที่พวกเขาอยูทางฝั ่ ง
ตะวัน ออกของแมน้ํ าจอรแดนในดิน แดนของ
ชาวโมอับ โมเสสพูดวา
๖ “ที่ภูเขาซี นาย พระ ยาหเวหพระเจาของ
พวกเราบอกพวกเราวา ‘พวกเจาอยูที่ภูเขานี้
มานานพอแลว ๗ ใหเตรียมตัวและมุง หน า
เดินไปยังเนิน เขาที่พวกอาโมไรต ¶อยู และ
ดิน แดนแถบนัน
้ ทัง้ หมดที่เป็ นเพื่อนบานของ

ฝั่ งตะวันออกของแมนํ้าจอรแดน บริเวณริมฝั ่ งแมน้ํ าจอรแดน
ภูเขาซีนาย ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติสวนใหญจะเรียกวา ภูเขาโฮเรบ

‡๑:๕

กฎ ตามตัวอักษรคือ “คัมภีร” ในภาษาฮีบรูคัมภีรหมายถึง “คําแนะนํ า คําสัง่ สอน กฎ”
อาจกลาวถึงกฎขอหนึ่ง กฎชุดหนึ่งหรือกฎทัง้ เลม เหมือนในกรณีนี้ก็ได
¶๑:๗ อาโมไรต คํานี้ เป็ นชื่อเรียกทัว
่ ไปสําหรับชาวเมืองของดิน แดนนัน
้ กอนที่ชาวอิสราเอล
จะมาถึง

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑:๘

เขา ทัง้ ในหุบเขาจอรแดน *แถบเนิน เขา
แถบที่ลุมเชิง เขาดานตะวัน ตก †และในเน
เกบ รวมทัง้ ชายฝั ่ งทะเลเมดิเตอรเรเนียน
เขาไปยังดิน แดนของชาวคา นา อัน แควน
‡ตลอดไปจนถึงแมน้ํ าใหญคือ
เลบานอน
แมน้ํ ายู เฟ รติ ส ๘ ดูสิ เราไดยกดิน แดนนัน
้
ใหกับพวก เจาแลว เขาไปยึดเอา ซะ เป็ นดิน
แดนที่พระ ยาหเวหไดสาบานไววาจะยกให
กับบรรพบุรุษของพวก เจา คืออับ รา ฮัม อิส
อัคและยาโคบ รวมทัง้ ลูก หลานของพวกเขา
ดวย’
โมเสสแตงตัง้ ผูนํา
(อพย. ๑๘:๑๓-๒๗)
๙ แลวโมเสสก็พูดวา

ในเวลา นัน
้
เราได
บอกกับพวก ทานวา ‘ลําพังตัวเราคนเดียว
ไมสามารถดูแลพวก ทานไดทัง้ หมดหรอก
๑๐ พระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทานไดเพิ่ม
จํานวนพวก ทานขึ้นอยางมากมายมหาศาล
ตอน นี้พวกทานก็มีจํานวนมากพอๆกับดวง
ดาวบนทองฟ าแลว ๑๑ ขอใหพระ ยาหเวห
พระเจาของบรรพบุรุษพวกทาน เพิ่มจํานวน
พวก ทานขึ้นอีกพัน เทา และขอใหพระองค
อวยพรพวก
ทานเหมือนกับที่พระองคได
สัญญาไว ๑๒ ลําพังตัวเราคนเดียวจะไปแบก
รับภาระตางๆที่หนักอึ้ง และคดี ความตางๆ
ของพวกทานไหวได ยัง ไง ๑๓ ใหพวกทานแต
ละเผาไปเลือกคนของทานขึ้นมาเอง เลือก
คนที่เฉลียวฉลาด เต็มไปดวยความ รูความ
เขาใจ และประสบการณ แลวเราจะแตง ตัง้
พวกเขาใหเป็ นหัวหน าพวกทาน’
๑๔ และพวก ทานก็ไดบอกเราวา ‘สิ่งที่ทาน
บอกใหทํานัน
้ ดีมากเลย’
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๑๕ แลวเราไดเอาพวกผูนําจากเผาตางๆ
ของทาน
ที่เต็มไปดวยความเฉลียวฉลาด
และมีประสบการณมา และแตง ตัง้ พวก เขา
ใหเป็ นผูนําของพวก ทาน มีตัง้ แตผูนํา ¶คน
พัน คน รอยคน หา สิบคน และ สิบ คน รวม
ทัง้ แตง ตัง้ พวกเจา หน าที่ดวยในแตละเผา
ของทาน
๑๖ และเราไดสง
ั ่ กําชับพวกผู พิพากษาของ
ทานดวยวา
‘ใหฟังความของทัง้ สองฝ าย
กอน แลวใหตัดสินอยางยุติธรรม ไม วาจะ
เป็ นคนอิสราเอลดวยกัน
หรือคนอิสราเอล
กับคนตางชาติ ๑๗ เวลาพวกทานตัดสิน หาม
ลําเอียง ใหฟังทัง้ คนรวยและคนจนเหมือน
กัน ไมตองกลัวใครเลย เพราะการตัดสิน นัน
้
มาจากพระเจา และถาเรื่องไหนยากเกินไป
สําหรับทาน ใหเอามาบอกเรา เราจะตัดสิน
เอง’ ๑๘ และในตอน นัน
้ เราก็ไดสงั ่ พวก ทาน
ไปแลวทุกเรื่องที่พวกทานควรทํา

คนสอดแนมไปคานาอัน
(กดว. ๑๓:๑-๓๓)
๑๙ พวก

เราไดทําตามคํา
สัง่ ของพระ
ยาหเวหพระเจาของพวกเรา พวกเราจึงออก
เดิน ทางจากภูเขาซี นาย ผานที่เปลา เปลี่ยว
แหง แลงที่ยิ่ง ใหญและนา กลัว อยางที่พวก
ทานก็เห็นมาแลว ในระหวางทางมุงเดินไป
ตามแถบเนิน เขาที่ชาวอา โม ไรตอยู แลวเรา
ก็มาถึงคาเดช-บารเนีย ๒๐ เราไดบอกกับพวก
ทานวา ‘พวกทานมาถึงแถบเนิน เขาที่ชาวอา
โม ไรตอยูแลว เป็ นแผน ดินที่พระ ยาหเวห
พระเจาของพวก เรายกใหกับพวก เรา ๒๑ ดูสิ
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทานไดตัง้ แผน
ดิน นี้ไวตรงหน าพวก ทานแลว พวก ทานขึ้น
ไปยึดเอาไวเลย เหมือนกับที่พระ ยาหเวห

*๑:๗

หุบเขาจอรแดน หรือ อาราบาห เป็ นชื่อที่บรรยายถึงสภาพพื้นที่ของดินแดนอิสราเอล
จากทางฝั ่ งตะวัน ออกไปทางตะวัน ตก จากแมน้ํ าจอรแดนไปถึงทะเลเมดิเตอรเรเนียน อา
รา บาหเป็ นพื้นที่ที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงรอบทะเลเกลือ แถบเนิน เขาคือจุดศูนยกลางของ
อิสราเอล เช เฟล าหคือบริเวณตีน เขาซึ่งหันหน าออกทะเลเมดิเตอรเรเนียน และเน เกบก็คือ
บริเวณริมสุดของเขตแดนอิสราเอล
†๑:๗

ที่ลุมเชิงเขาดานตะวันตก หรือเชเฟลาห

‡๑:๗

แควนเลบานอน ชื่อของสถานที่นี้กลาวถึงเขตแดนทางเหนือของอิสราเอล

¶๑:๑๕

ผูนํา หรือ ผูบัญชาการ ตลอดจนเจา หน าที่ เป็ นหนวยที่ใชเรียกการจัดกําลังคนเป็ น
กองในการสูรบ แตไมรูจํานวนที่แนนอนและยังไมรูความแตกตางระหวาง “ผูนํา” และ “เจา
หน าที่”

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑:๒๒

พระเจาของบรรพบุรุษพวก ทานไดบอกไว
ไมตองกลัว อยาทอถอย’
๒๒ แลวพวก ทานทัง
้ หลายไดมาหาเรา พูด
วา ‘ใหพวกเราสงคนกลุมหนึ่งไปกอน ใหเขา
ไปสํารวจแผน ดิน นัน
้ แลวคอยกลับออกมา
บอกพวกเราวา ควรจะไปทางไหน และเมือง
ที่พวกเราจะเขาไปนัน
้ เป็ นอยางไรบาง’
๒๓ เราเห็นดวยกับความคิด นั น
้ เราจึงเลือก
สิบ สองคนมาจากพวก ทาน เผาละหนึ่งคน
๒๔ พวก เขาไดออกเดินทางไปที่เนิ น เขาแหง
นัน
้ และเขาไปที่หุบเขาเอ ช โคลแลวทําการ
สํารวจ *ดินแดนแหงนัน
้ ๒๕ พวกเขาไดนําผล
ไมติดมือลงมาใหพวก เรา และมารายงานให
ฟั งวา ‘แผนดินที่พระยาหเวหพระเจาของเรา
จะใหกับพวกเรานัน
้ ดีมาก’
๒๖ แตพวก ทานไมยอมขึ้นไปที่ นั น
่
พวก
ทานจึงขัดคํา
สัง่ ของยาหเวหพระเจาของ
ทาน ๒๗ และเขาไปบนกันในเต็นทของทาน
วา
‘เพราะพระ ยาหเวหเกลียดพวก เรา
พระองคถึงไดนําพวก เราออกจากแผน ดิน
อียิปต เพื่อใหตกอยูในเงื้อมมือของพวกอา
โม ไรต และถูกพวกมันทําลาย ๒๘ แลวทีนี้
พวกเราจะหันหน าไปทางไหน พวกพี่นองที่
เขาไปสอดแนมทําใหพวก
เราทอถอยเสีย
แลว พวกเขาบอกวา “พวกนัน
้ มีจํานวนมาก
กวา และตัวสูงใหญกวาพวก เรามาก เมือง
เหลา นัน
้ ก็ใหญ โตและมีกําแพงสูงเสียดฟ า
พวกเรายังเห็นพวกยักษ †ที่นัน
่ ดวย”’
๒๙ เราไดบอกกับพวกทานวา ‘ไมตองขวัญ
หนีดี ฟ อ ไมตองกลัวพวก มันหรอก ๓๐ พระ
ยาหเวหพระเจาของทานจะนํ าหน าทาน และ
ตอสูแทนทาน เหมือนกับสิ่งตางๆที่พระองค
ไดทําตอ หน าทานในแผน ดินอียิปต ๓๑ ในที่
เปลา เปลี่ยวแหง แลงก็เหมือน กัน ทานก็ได
เห็นแลววาพระ ยาหเวหพระเจาของทาน ได
อุมทานไวเหมือนพออุมลูก ตลอดทางที่ทาน
เดินมาจนถึงที่นี่’
๓๒ แตถึงอยาง
นัน
้
พวกทานก็ไมได
ไววางใจพระ
ยาหเวหพระเจาของทาน
๓๓ พระองคนําหน าทานในการเดิน ทาง เพื่อ
*๑:๒๔
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หาที่ตงั ้ เต็นทใหทาน และพระองคก็นําหน า
ทานในไฟในตอนกลาง คืน และในเมฆใน
ตอนกลาง วัน เพื่อใหพวก ทานรูวาจะไปทาง
ไหน
คนอิสราเอลอดเขาแผนดินคานาอัน
๓๔ แลวพระ

ยาหเวหก็ไดยินเสียงบนของ
พวกทาน
พระองคโกรธ
และสาบานวา
๓๕ ‘จะไมมีใครสัก คนในรุนที่ชัว
่ ราย นี้ ที่จะ
ไดเห็นแผน ดินดี นัน
้
ที่เราไดสัญญาไววา
๓๖ นอกจากคา
จะใหกับบรรพบุรุษของเจา
เลบลูกชายของเย ฟุน เนหจะไดเห็น เราจะ
ยกแผน ดินที่เขาเดินอยู นัน
้ ใหกับเขาและ
ลูก หลานของเขา เพราะเขาซื่อสัตยตอพระ
ยาหเวหอยางแทจริง’
๓๗ แมแตเรา พระ ยาหเวหยังโกรธเลย ก็
เพราะพวก ทานนี่ แหละ พระองคพูดกับเรา
วา ‘แมแตเจาก็จะไมไดเขาไปที่แผน ดิน นัน
้
๓๘ โย ชู วาลูกชายของนูน ผู ชวยของเจาจะ
ไดเขาไปที่ นัน
่ ใหกําลัง ใจกับเขา เพราะเขา
จะเป็ นคนแบงแผน ดินนัน
้ แจกจายใหกับชาว
อิสราเอล
๓๙ สวนลูกๆของพวกเจา ที่พวก เจาพูดวา
จะถูกจับไปเป็ นเชลย นัน
้ พวกนี้ แหละจะได
เขาไปในแผน ดิน นัน
้ เพราะในวัน นี้พวกลูกๆ
ของเจาที่ยังไรเดียงสา ‡และยังพึ่งตัว เองไม
ได เราจะใหแผน ดินนัน
้ กับพวกเขาและพวก
เขาก็จะไดเป็ นเจาของมัน ๔๐ สวนพวก เจา
จะตองหวนกลับไปในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง
ตามเสนทางที่มุงไปทะเลแดง’
๔๑ และพวก ทานก็ตอบวา ‘พวกเราไดทํา
บาปตอพระ ยาหเวหแลว พวก เราจะขึ้นไปสู
รบตามที่พระ ยาหเวหพระเจาของเราสัง่ พวก
เราไว’ แลวพวกทานก็เตรียมตัวไปรบ พวก
ทานคิดวามันเป็ นเรื่องงายๆที่จะขึ้นไปบน
เนินเขานัน
้
๔๒ แลวพระ ยาหเวหไดพูดกับเราวา ‘บอก
พวก เขาวา หามขึ้นไปบน นัน
้ และหามไปรบ
เพราะเราไมไดอยูกับพวกเจา ถาพวกเจาฟั ง

สํารวจ หรือสอดแนม แอบสืบความลับหรือสํารวจดูกําลังฝ ายตรงขาม

†๑:๒๘

พวกยักษ หรือพวกชาวอานาค ลูกหลานของอานาค คนพวกนี้ไดช่ อ
ื วาเป็ นนักรบที่มี
พลังเขมแข็งและรูปรางสูงใหญเหมือนยักษ ดูในกันดารวิถี ๑๓:๓๓
‡๑:๓๙

ยังไรเดียงสา หรือ ยังไมรูผิดชอบชัว
่ ดี หมายถึงยังเป็ นเด็กอยู ยังตัดสินใจดวยตัว
เองไมไดและยังไมสามารถดูแลตัวเองได

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑:๔๓

คํา เตือนของเรา พวกเจาจะไมถูกฆาตอ หน า
ศัตรูของพวกเจา’
๔๓ และเราก็ไดบอกพวก ทานแลววาพระ
ยาหเวหพูดอะไร แตพวก ทานก็ไมยอมฟั ง
ขัดขืนคํา เตือนของพระ ยาหเวหและบุมบาม
๔๔ ชาวอา โม ไรตที่
ขึ้นไปบนเนิน เขา นัน
้
อาศัยอยูบนเขานัน
้
ก็ออกมาเผชิญ หน ากับ
พวก ทาน และขับ ไลพวก ทานเหมือนฝูงผึ้ง
ขับ ไลศัตรู พวก เขาไดไลบีพ
้ วก ทานที่เส อีร
ไปจนถึงโฮ รมาห ๔๕ แลวพวก ทานก็ซมซาน
กลับมารอง หมรองไหตอ หน าพระ ยาหเวห
แตพระองคก็ไมสนใจที่จะฟั งเสียงรองของ
พวก ทาน ๔๖ แลวพวกทานก็อยูที่เค เดชเป็ น
เวลานานหลายวัน
ชาวอิสราเอลรอนเรไปในที่
เปลาเปลี่ยวแหงแลง
๑ พวก เราไดทําตามที่พระ ยาหเวหไดสัง
่

๒ เราไว

คือเราไดหวนกลับไปยังที่เปลา
เปลี่ยวแหง แลง โดยใชเสน ทางที่มุงหน าไป
ยังทะเลแดง และพวก เราไดเดินเวียนไป
ตามแนวชายแดนของภูเขาเส อีรเป็ นเวลา
นานหลายวัน ๒ แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับเรา
๓ ‘พวกเจาไดเดินเวียนอยูรอบๆเทือก
วา
เขา นี้นานพอแลว ใหเดิน ทางตอไปทางทิศ
เหนือ ๔ แลวใหสัง่ ประชาชนวา พวกเจากําลัง
จะผานเขตแดนของญาติเจา
พวกเขาเป็ น
ลูก หลานของเอ ซาว ที่อยูในเส อีร พวก เขา
จะกลัวเจา พวก เจาจะตองระวังตัวไวใหดี
๕ อยาไปตอสูกับพวก เขา เพราะเราจะไมยก
ดิน แดนของพวก เขาใหกับเจาแมแตฝาเทา
เดียว เพราะเราไดยกดิน แดนบนภูเขาเส อีร
ใหกับเอ ซาวเป็ นเจาของไปแลว ๖ อาหารที่
เจาจะกินกัน
ก็ตองเอาเงินมาซื้อจากพวก
เขา
แมแตน้ํ าที่เจาจะดื่มก็ตองเอาเงินมา
ซื้อดวยเหมือนกัน ๗ แนนอน พระ ยาหเวห
พระเจาของทานไดอวยพรทานในทุก สิ่งทุก
อยางที่ทานไดทํามา
พระองคดูแลทานทุก
ยาง กาวในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลงอันกวาง
ใหญ ในชวงสี่ สิบปี ที่ผานมานี้ พระ ยาหเวห
พระเจาของทานอยูกับทานตลอด
ทานไม
เคยขาดแคลนอะไรเลย’
*๒:๙
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๘ พวกเราไดเดินทางตอ ผานพวกญาติของ
เรา ที่เป็ นลูก หลานของเอ ซาว ที่อาศัยอยู
ในเส อีร พวก เราไปจากถนนที่วิ่งตรงมาจาก
หุบเขาจอรแดน ไปถึงเมืองเอ ลัทและเอ ซี
โอน-เก เบอร พวก เราไดหันมาใชถนนที่มุง
ไปสูที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงโมอับ

อิสราเอลที่เมืองอาร
๙ พระ

ยาหเวหไดพูดกับเราวา
‘อยาไป
รังควานพวกโม อับและอยาทําสงครามกับ
พวกเขา เพราะเราจะไมยกแผน ดินของพวก
โมอับใหเจาครอบครอง เพราะเราไดยกเมือง
*ครอบครองไป
อารใหลูก หลานของโลท
แลว’”
๑๐ (ชาวเอ
มิมเคยอยูที่เมืองอารมากอน
พวก เขาเขม แข็ง มีจํานวนมาก และรูป ราง
สูงใหญเหมือนชาวอา นาค †๑๑ ชาวอา นาค
เป็ นสวน หนึ่งของชาวเรฟาอิม คนก็เลยคิด
วาชาว เอ มิมเป็ นสวนหนึ่งของชาวเรฟาอิม
ดวย แตชาวโม อับเรียกพวก เขาวาชาวเอ
มิม ๑๒ พวกชาวโฮรีก็เคยอยูที่เส อีรมากอน
เหมือนกัน แตลูกหลานของเอ ซาวไดขับไล
พวก เขาออกไป พวกลูก หลานของเอ ซาวได
ทําลายพวกโฮรีที่เคยอยูที่ นัน
่
และเขาไป
อยูแทน เหมือนกับที่ชาวอิสราเอลไดทํากับ
ประชาชนที่เคยเป็ นเจาของดิน แดนที่พระ
ยาหเวหไดใหกับชาวอิสราเอล)
๑๓ “พระ ยาหเวหพูดวา ‘ตอน นี้ ลุก ขึ้น
ขามไปอีกฝากหนึ่งของหุบเขาเศเรด’ พวก
เราจึงขามหุบเขาเศเรดไป ๑๔ นับตัง้ แตวันที่
จากคาเดช-บารเนียมาจนขามหุบเขาเศเรดนี้
พวก เราใชเวลาในการเดิน ทางสามสิบ แปด
ปี ในชวงเวลานัน
้ พวกนักรบรุน นัน
้ ทัง้ หมด
ในคายของเราที่ไมไว วางใจพระเจาตอนอยู
ที่คา เดช-บา ร เนีย ตางก็ลมตายกันไปหมด
เหมือนกับที่พระ
ยาหเวหไดสาบานไวกับ
พวกเขา ๑๕ ความจริงแลว เป็ นฝี มือของพระ
ยาหเวหเองที่ทําลายพวก นัน
้ จนหมดสิน
้ ไป
จากคาย
๑๖ เมื่อพวกนั กรบเหลา นั น
้ ตายจากไปหมด
แลว ๑๗ พระยาหเวหพูดกับเราวา ๑๘ วันนี้เจา
จะขามเขตแดนของโม อับที่เมืองอาร ๑๙ เจา

ลูกหลานของโลท ลูกชายของโลทคือโมอับและอัมโมน ดูใน ปฐมกาล ๑๙:๓๐-๓๘

†๒:๑๐

ชาวอานาค ลูกหลานของอานาค คนพวกนี้ไดช่ อ
ื วาเป็ นนักรบที่มีพลังเขม แข็งและ
รูปรางสูงใหญเหมือนยักษ ดูใน กันดารวิถี ๑๓:๓๓
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จะเขาไปใกลกับลูก หลานของอัม โมน ‘อยา
ไปยุงกับพวก เขาและอยาตอสูกับพวก เขา
เพราะเราจะไมยกแผน ดินของลูก หลานอัม
โมนใหเจาครอบครอง เพราะเราไดยกแผน
ดินนัน
้ ใหลูกหลานของโลทครอบครองแลว’”
๒๐ (แผน ดิน นี้ ถือวาเป็ นของชาวเรฟาอิม
เหมือนกัน เพราะพวก เขาเคยอยูที่นี่มากอน
และชาวอัม โมนก็เรียกพวก เขาวาศัมซุม
มิม ๒๑ ชาวเรฟาอิมมีจํานวนมาก เป็ นคน
กลุมใหญและมีรูป
รางสูงใหญเหมือนชาว
อา นาค แตพระ ยาหเวหไดทําลายพวก เขา
ตอ หน าชาวอัม โมน ชาวอัม โมนจึงไดยึด
เอาดิน แดนของชาวเรฟาอิม และเขาไปอยู
แทน ๒๒ พระ ยาหเวหก็ทําอยางเดียวกัน นี้ให
กับลูกหลานของเอ ซาวที่อยูในเส อีร ตอนที่
พระองคทําลายชาวโฮรีตอหน าพวกเขา พวก
ชาวเอ โดมจึงยึดเอาดิน แดนของชาวโฮรีและ
เขาไปอยูที่ นัน
่ แทนจนถึงทุกวัน นี้ ๒๓ สวน
ชาวอัฟ วิมที่อยูตามหมูบานใกลกาซา ชาว
คัฟ โทรที่มาจากคัฟ โทรไดมาทําลายพวกเขา
และชาวคัฟ โทรเหลา นัน
้ ก็เขาตัง้ บานเรือน
อยูที่นัน
่ แทน)
การตอสูกับประชาชนชาวอาโมไรต
๒๔ “พระ

ยาหเวหพูดวา ‘ลุก ขึ้น เตรียม
ตัว และขามหุบเขาอารโนนไป เห็นแลวหรือ
ยังวาเราไดใหสิ โหนชาวอา โม ไรต กษัตริย
ของเมืองเฮ ช โบน ไวในกํา มือเจาแลว เขา
ไปยึดดิน แดนของมัน และทําสงครามกับมัน
เลย ๒๕ วัน นี้เราจะทําใหทุก คนทัว
่ ใตฟา นี้
เกรงกลัวเจา เมื่อพวกเขาไดยินขาวเกี่ยวกับ
เจา พวกเขาจะกลัวจนตัวสัน
่ ตอหน าเจา’
๒๖ ในระหวางที่พวก เราอยูที่ที่เปลา เปลี่ยว
แหง แลงเคเดโมท เราไดสงพวกผู ถือ สารไป
หากษัตริยสิ โหนของเมืองเฮชโบน พรอมกับ
คํา พูดที่เป็ นมิตรวา ๒๗ ‘ขออนุญาตใหเราใช
เสน ทางในดิน แดนของทานดวยเถิด เราจะ
เดินอยูแตบนถนน จะไมเลีย
้ วขวาเลีย
้ วซาย
๒๘ เราจะจายเงินซื้ออาหารและนํ้ าจากทาน
ขอแคใหเราใชเสน ทางเดินผานไปเทานัน
้
๒๙ เหมือนกับที่ลูก หลานของเอซาวที่อยูในเส
อีรและชาวโม อับที่อยูในอารไดทํากับเรามา
แลว เราจะตองขามแมน้ํ าจอรแดนไปยังดิน
แดนที่พระยาหเวหพระเจาของพวกเราไดให
กับพวกเราไว’
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๓๐ แตกษัตริยสิ โหนของเฮ ช โบนไมยอม
ใหพวก เราผานทาง นัน
้ เพราะพระ ยาหเวห
พระเจาของทานทําใหเขาดื้อ ดึงและตอ ตาน
เพื่อพระองคจะไดทําใหสิ โหนตกอยูในกํา มือ
ของทานอยางที่ทําอยูตอนนี้
๓๑ แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับผมวา ‘เห็น
แลวหรือ ยังวา เราไดยกสิ โหนและดิน แดน
ของเขาใหกับเจาแลว เขาไปยึดเอามาเป็ น
ของเจาสิ’
๓๒ สิ
โหนกับคนของเขาไดออกมาทํา
สงครามกับพวกเราที่ยาฮาส ๓๓ พระยาหเวห
พระเจาของพวก เราใหเขาตกอยูในกํา มือ
ของเรา
เราจึงฆาสิ โหนและลูกๆของเขา
รวม ทัง้ กองทัพของเขาทัง้ หมด ๓๔ และเรา
ไดเขายึดเมืองของเขาไวทงั ้ หมดในตอน
นัน
้
เราไดทําลายทุก คนทัง้ ผูชาย ผู หญิง
และเด็กๆในทุกๆเมืองโดยไมเหลือใคร เลย
๓๕ พวก เราเอาแตวัวควายและของมี คามา
๓๖ เรายึดไดทุกๆ
จากเมืองที่ยึดมาได นัน
้
เมืองจากอา โร เอ อรที่ตัง้ อยูริมฝั ่ งแมน้ํ าของ
หุบเขาอา ร โนน รวม ทัง้ เมืองที่อยูในหุบเขา
จนถึงแควนกิ เลอาด ไมมีกําแพงเมืองไหนที่
สูงเกินเงื้อมมือเรา พระ ยาหเวหพระเจาของ
เราใหทุกๆเมืองกับเรา ๓๗ เพียงแตทานไมได
เขาไปใกลดิน แดนของชาวอัม โมน รวม ทัง้
บริเวณริมฝั ่ งแมน้ํ ายับ บอกและเมืองตางๆ
ตามเนิน เขา เพราะพระยาหเวหพระเจาของ
เราไดสงั ่ ไวไมใหทําอยางนัน
้

การตอสูกับชนชาวบาชาน
(กดว. ๒๑:๓๑-๓๕)
๑ พวกเราจึงออกเดินทางไปตามถนน

๓ ที่ตรงไปบา ชาน

กษัตริยโอกของเมือง
บา ชานและกองทัพของเขาออกมาตอสูกับ
พวก เราที่เอ เด รอี ๒ พระ ยาหเวหพูดกับเรา
วา ‘ไมตองกลัวมัน เพราะเราไดมอบมันและ
กองทัพของมัน รวมทัง้ แผนดินของมันไวใน
กํามือของเจาแลว เจาจะทํากับมันเหมือนกับ
ที่เจาไดทํากับกษัตริยสิ โหนชาวอา โม ไรตที่
เคยปกครองเฮชโบน’
๓ แลวพระ ยาหเวหพระเจาของพวก เราได
ทําใหกษัตริยโอกแหงบา
ชานและกองทัพ
ทัง้ หมดของเขาตกอยูในกํา มือของพวก เรา
พวก
เราไดฆาเขาและคนอื่นๆจนไมเหลือ
ใครเลย ๔ พวก เรายึดเมืองตางๆไวจนหมด
เกลีย
้ ง ไมเหลือแมแตเมืองเดียว เรายึด
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ไดทัง้ หก สิบเมืองในแควนอา ร โกบทัง้ หมด
ที่เป็ นอาณาจักรของโอกในบา ชาน ๕ เมือง
พวก นี้ลวนมีกําแพงที่สูงใหญลอม รอบ มีทัง้
ประตูและกลอนเหล็ก นอกจาก นี้ยังมีเมือง
อื่นๆอีกมากมายที่ไมมีกําแพงเมือง ๖ พวก
เราไดทําลายพวก เขาเหมือนกับที่ไดทําลาย
กษัตริยสิ โหนแหงเฮ ช โบน พวก เราทําลาย
ทัง้ ผูชาย ผู หญิงและเด็กในทุกๆเมืองจน
หมด สิน
้ ๗ แตพวกวัวควายและของมี คาใน
เมืองตางๆที่ริบมานัน
้
พวก เราไดยึดเอาไว
เอง
๘ ดัง นั น
้ ในตอน นัน
้ พวก เราไดยึดเอาดิน
แดนจากมือของกษัตริยชาวอา โม ไรตทัง้
สอง เป็ นดิน แดนที่อยูทางทิศตะวัน ออกของ
แมน้ํ าจอรแดน จากหุบเขาอา ร โนนไปจนถึง
ภูเขาเฮอร โมน ๙ (ชาวไซดอนเรียกเฮอร โมน
วา ‘สี รี ออน’ แตชาวอา โม ไรตเรียกเฮ อร
โมนวา ‘เสนีร’) ๑๐ พวกเรายึดเมืองตางๆบน
ที่ราบตอน บน กิ เลอ าดทัง้ หมดและบา ชาน
ทัง้ หมด ขึ้นไปจนถึงสา เล คาหและเอ เด รอี
เมืองพวก นี้เป็ นของอาณาจักรโอกแหงบา
ชาน”
๑๑ (มีชาวเรฟาอิมหลง
เหลืออยูนอยมาก
กษัตริยโอกแหงบา ชานก็เป็ นชาวเรฟาอิม
คนหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู เตียง *ของเขามี
ขนาดยาวเกาศอก กวางสี่ศอก ตอนนี้มันยัง
ตัง้ อยูที่เมืองรับบาหของชาวอัมโมนอยูเลย)
ที่ดินของกาด รูเบนและมนั สเสหครึ่งเผา
(กดว. ๓๒:๑-๔๒)
๑๒ “ในตอนนั น
้ พวกเราไดยึดเอาแผน ดิน นี้

เป็ นของพวกเรา เริ่มจากอาโรเออรซ่ งึ อยูใน
หุบเขาอา ร โนน เราไดมอบดิน แดนครึ่ง หนึ่ง
บนเขากิ เลอ าดและเมืองตางๆของมัน ให
กับชาวรูเบนและชาวกาด ๑๓ สวนอีกครึ่งหนึ่ง
ของกิ เลอาดและบาชานทัง้ หมดในอาณาจักร
โอก เราไดมอบใหกับเผามนัสเสหครึ่งเผา”
(แควนอา ร โกบทัง้ หมด ทัง้ สวนของเมือง
บา ชานรวมเรียก วาแผน ดินของชาวเรฟาอิม
๑๔ ยาอีรจากเผามนั ส เสหไดยึดแควนอารโกบ
ทัง้ หมดไปจนถึงริมเขตแดนของชาวเก ชูร
*๓:๑๑
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และชาวมาอาคาห แลวยาอีรก็ไดตัง้ ชื่อเมือง
ตางๆเหลา นัน
้ ตามชื่อของเขามาจนถึงทุก วัน
นี้)
๑๕ “เราไดมอบกิ เลอ าดใหมา คีร ๑๖ สวน
ชาวรู เบนและชาวกาด เราไดใหดิน แดน
ตัง้ แตกิ เลอ าดลงไปถึงหุบเขาอา ร โนน ตรง
กลางหุบเขาคือเสนแบงแดน ขึ้นไปถึงแมน้ํ า
ยับ บอกซึ่งเป็ นเสนเขตแดนของชาวอัม โมน
๑๗ หุบเขาจอรแดนและแมน้ํ าจอรแดนเอง
เป็ นเสนแบงเขตแดนทางตะวัน ตก เริ่มจาก
ทะเลสาบกา ลิ ลี †ลงไปจนถึงฝั ่ งตะวัน ออก
ของทะเลตาย ‡ตรงกนของหน าผาปิ สกาห
๑๘ ในตอน นั น
้ เราไดสงั ่ พวก ทานวา ‘พระ
ยาหเวหพระเจาของพวก ทานไดยกแผน ดิน
ฝั ่ ง นี้ใหพวก ทานเป็ นเจาของ แตตอน นี้ให
พวก
ทานนักรบผูกลาที่ถืออาวุธพรอมมือ
นํ าหน าญาติพี่ น องชาวอิสราเอลขามแมน้ํ า
จอรแดนไปฝั ่ งโน น ๑๙ เวนแตพวกเมียๆและ
ลูกๆ รวมทัง้ ฝูงสัตวของพวก ทาน (เรารูวา
พวก ทานมีฝูงสัตวมากมาย) ใหยังคงอยูใน
เมืองตางๆที่เราไดยกใหกับพวกทาน ๒๐ พวก
ทานตองชวยญาติพี่ น องของพวก ทาน จน
กวาพวก เขาจะไดเป็ นเจาของดิน แดนที่พระ
ยาหเวหพระเจาของพวก ทาน ไดยกใหกับ
พวก เขา คือดิน แดนที่อยูฝั่งโน นของแมน้ํ า
จอรแดน และใหชวยพวก เขาจนกวาพระ
ยาหเวหจะใหสันติสุขกับพวกเขา เหมือนกับ
ที่พระองคใหกับพวก ทาน เมื่อถึงตอน นัน
้
พวกทานจึงคอยกลับมาดิน แดนฝั ่ ง นี้ที่เราได
ยกใหกับพวกทาน’
๒๑ ในตอน นั น
้ เราไดสงั ่ โย ชู วาวา ‘ทาน
ก็ไดเห็นกับตาแลววา พระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก ทานไดทํายัง ไงกับกษัตริยสององค
นัน
้
พระองคก็จะทําอยาง นัน
้ กับอาณาจักร
ตางๆที่ทานกําลังจะบุกเขาไปดวย ๒๒ ไมตอง
กลัวพวกมัน เพราะพระยาหเวหพระเจาของ
พวกทานจะตอสูแทนทาน’
โมเสสอดเขาแผนดินคานาอัน
๒๓ ในตอน

นัน
้ เราไดออนวอนตอพระ
ยาหเวหวา ๒๔ ‘ขาแตพระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิต พระองคเริ่มแสดงใหขาพเจาผูรับ ใช

†๓:๑๗

เตียง หรือ หีบศพ
ทะเลสาบกาลิลี ในภาษาฮีบรูใชคําวา ทะเลคินเนเรท

‡๓:๑๗

ทะเลตาย ในภาษาฮีบรูตรงนี้มีสองชื่อคือ ทะเลอาราบาห และทะเลเกลือ
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ของพระองค เห็นถึงความยิ่ง ใหญ และมือ
์ ํานาจของพระองค ไมมี
ที่เต็มไปดวยฤทธิอ
พระเจาอื่นอีกแลวไมวาในสวรรคหรือบน
โลก
ที่จะทําในสิ่งที่พระองคทําหรือแสดง
์ ํานาจไดเหมือนกับที่พระองคแสดง
ฤทธิอ
๒๕ ขอใหขาพเจาไดขามแมน้ํ าจอรแดนไป
เพื่อจะไดเห็นดินแดนที่ดีซ่ งึ อยูฝั่งโน น ขอให
ขาพเจาไดเห็นเนิน เขาที่สวยงามและแควน
เลบานอนดวยเถิด’
๒๖ แตพระ ยาหเวหโกรธเรามาก ก็เพราะ
พวก ทานนี่ แหละ และพระองคก็ไมฟังคําขอ
รองของเรา พระองคพูดกับเราวา ‘พอแลว
อยาพูดเรื่อง นี้ใหไดยินอีก ๒๗ ขึ้นไปบนยอด
เขาปิ สกา หและมองไปรอบๆทัง้ ทิศตะวัน ตก
ทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวัน ออก แตเจา
จะไมไดขามแมน้ํ าจอรแดน นี้ไป ๒๘ ใหคํา
แนะนํ ากับโยชูวา ทําใหเขากลาหาญและเขม
แข็ง เพราะเขาจะเป็ นคนนํ าประชาชนพวก
นี้ขามแมน้ํ าจอรแดนไป และเขาจะพาพวก
นัน
้ ไปยึดเอาแผน ดินที่เจาเห็นนัน
้ ’ ๒๙ ดังนัน
้
พวก เราจึงอยูในหุบเขาตรงขามกับเบธเป
โอร
โมเสสเตือนอิสราเอลใหเชื่อฟั งกฎ
๑ บัดนี้

๔ และขอบังคับตางๆที่เรากําลังจะสอนให

ชาวอิสราเอลเอย ฟั งให ดีถึงกฎ

พวก ทานทํา เพื่อทานจะไดมีชีวิตอยู และ
ไดเขาไปยึด ครองแผน ดินที่พระ ยาหเวห
พระเจาของบรรพบุรุษของทานไดยกใหกับ
ทาน ๒ พวก ทานจะตองไมเพิ่มอะไรเขาไป
ในสิ่งที่เราไดสัง่ ทานไวแลว และตองไมตัด
อะไรออกไปดวย เพื่อทานจะไดรักษาคํา สัง่
ของพระยาหเวหพระเจาของทาน ที่เราไดสัง่
ทานไว
๓ พวกทานก็ไดเห็นกับตาแลว
ถึงสิ่งที่
พระ ยาหเวหไดทําลงไปที่บา อัล เป โอร พระ
ยาหเวหพระเจาของทานไดทําลายคนของ
ทานที่ไปบูชาพระบา อัลเทียมเท็จที่เป โอร
๔ แตพวก ทานทุก คนที่ยังผูกพันอยูกับพระ
ยาหเวหพระเจาของทาน ก็ยังมีชีวิตอยูจน
ถึงทุกวันนี้
๕ ดูเถิด เราไดสอนกฎและขอบังคับตางๆ
กับพวกทาน ตามที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
เราไดสัง่ เราไว เพื่อทานจะไดทําสิ่งเหลา นี้
ในดิน แดนที่ทานกําลังจะเขาไปเป็ นเจาของ
๖ พวก
ทานตองรักษาและทําตามกฎพวก
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นี้อยางระมัดระวัง
เพราะมันจะพิสูจนให
ชนชาติอ่ น
ื ๆเห็นวา ทานนัน
้ ฉลาดและมีความ
เขาใจแคไหน เมื่อพวกเขาไดยินเกี่ยวกับกฎ
เหลา นี้ พวก เขาก็จะพูดกันวา ‘ชนชาติที่ยิ่ง
ใหญนี้ชางฉลาดและมีความเขาใจจริงๆ’
๗ จะมีชนชาติที่ยิ่งใหญไหนบาง
ที่มีพระ
อยูใกล ชิด เหมือนกับพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวกเรา ไมวาเมื่อไหรก็ตามที่พวก เรา
รองขอความชวยเหลือจากพระองค พระองค
ก็อยูที่นัน
่ ไมมีแน ไมมีชนชาติไหนหรอกที่
มีพระอยางนี้อีกแลว ๘ จะมีชนชาติที่ยิ่ง ใหญ
ไหนบาง ที่จะมีกฎและขอบังคับที่ยุติธรรม
เหมือนกับคําสอนทัง้ หมดนี้ที่เราใหกับพวก
ทานในวัน นี้ ไมมีแนนอน ๙ แตใหระวังตัว
เองไวใหดี เพื่อทานจะไดไมลืมสิ่งที่ตาของ
ทานไดเห็นมา เพื่อวาสิ่งเหลา นี้จะไดไมจาง
หายไปจากใจของทานจนตลอดชีวิต
ทาน
ตองสัง่
สอนลูกและหลานของทานตอดวย
๑๐ ทานตองไมลืมสิ่งที่ทานไดเห็นมา
วันที่
ทานยืนอยูตอหน าพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานที่ภูเขาซี นาย เมื่อพระ ยาหเวหพูดกับ
เราวา ‘ใหรวบรวมประชาชนมาหาเรา เพื่อ
เราจะไดใหพวก เขาฟั งสิ่งที่เราจะบอก เพื่อ
พวก เขาจะไดเกรงกลัวเราตลอดเวลาที่ยังมี
ชีวิตอยูบนโลก นี้ และพวก เขาจะไดสอนสิ่ง
เหลานี้ใหกับลูกๆของพวกเขาตอไป’ ๑๑ พวก
ทานเขามาใกลและยืนอยูที่ตีน เขา ภูเขานัน
้
ลุกไหมเป็ นไฟสูงเสียดฟ า
และเกิดความ
มืด เมฆและหมอกหนา ทึบเขามาปกคลุม
๑๒ แลวพระ ยาหเวหไดพูดกับพวกทานจาก
ทามกลางไฟ นัน
้
พวกทานไดยินแตเสียง
พูด แตมองไมเห็นรูป รางอะไร เลย มีแต
๑๓ พระองคไดประกาศคํา สอน
เสียงเทานัน
้
ของพระองค และพระองคไดสัง่ ใหพวก ทาน
ทําตามคํา สอนเหลา นัน
้
ซึ่งก็คือบัญญัติสิบ
ประการ และพระองคไดเขียนมันไวบนแผน
หินสองแผน ๑๔ เวลานัน
้ พระยาหเวหไดสัง่ ให
เราสอนพวก ทาน ถึงกฎและขอ บังคับตางๆ
เพื่อพวกทานจะไดทําตามคํา สอนเหลา นัน
้ ใน
ดิน แดนอีกฝั ่ งหนึ่งของแมน้ํ าจอรแดนที่พวก
ทานกําลังจะขามไปยึดเป็ นเจาของ
๑๕ ในวัน นั น
้ ที่พระ ยาหเวหพูดกับพวก
ทานบนภูเขาซี นาย ตอนที่พระองคพูดออก
มาจากทามกลางไฟนัน
้
เพราะพวกทานไม
ไดเห็นรูป รางอะไรเลย ก็ใหระวังตัวไวใหดี
๑๖ เพื่อพวก ทานจะไดไมทําลายตัว เอง ดวย
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การไปสรางรูป เคารพใหกับตัว เอง เป็ นรูป
รางตางๆไม วาจะเป็ นรูป ปั ้ นของชายหรือ
หญิง ๑๗ หรือรูป ปั ้ นของสัตวตางๆที่อยูบนบก
หรือรูป ปั ้ นของนกตางๆที่บินอยูในทองฟ า
๑๘ หรือรูป ปั ้ นของพวกสัตวเลื้อยคลานบนดิน
หรือรูป ปั ้ นของพวกปลาที่อยูในนํ้ า ๑๙ ให
ระวังตัวใหดี เวลาที่ทานมอง ดูทองฟ า เห็น
ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว รวม ทัง้ สิ่ง
ตางๆที่อยูในทองฟ าแลว
อยาใหสิ่งตางๆ
เหลา นัน
้ มาทําใหทานหลงผิด แลวไปกราบ
ไหวและรับ ใชพวก มัน พระ ยาหเวหพระเจา
ของทานไดจัดสรรสิ่งตางๆเหลา
นัน
้ ใหกับ
ทุกๆชนชาติทัว
่ ใตฟา นี้ ๒๐ แตพระ ยาหเวห
ได รับพวก ทานและนํ าพวก ทานออกมาจาก
เตาหลอมเหล็ก คือออกมาจากอียิปต เพื่อมา
เป็ นคนของพระองคโดย เฉพาะ เหมือนกับที่
เป็ นอยูในตอนนี้
๒๑ เป็ นเพราะพวกทาน พระ ยาหเวหถึงได
โกรธเรามาก พระองคจึงไดสาบานไววา เรา
จะไมไดขามแมน้ํ าจอรแดน
และจะไมได
เขาไปในแผน ดินที่ดีแหง นัน
้ ที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานไดยกใหทานเป็ นเจาของ
๒๒ เพราะเราจะตองตายอยูที่ นี่
จะไมได
ขามแมน้ํ าจอรแดน แตพวก ทานจะไดขาม
แมน้ํ าสายนัน
้ และจะไดเป็ นเจาของแผน ดิน
ที่ดีแหง นัน
้ ๒๓ ระวังตัวใหดี เพื่อพวก ทาน
จะไดไมลืมขอ ตกลงที่พระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก ทานไดทําไวกับทาน และเพื่อพวก
ทานจะไดไมสรางรูปเคารพเป็ นรูป รางตางๆ
สําหรับตัว เอง ตามที่พระ ยาหเวหพระเจา
ของทานไดสัง่ หามไว ๒๔ เพราะพระ ยาหเวห
พระเจาของทานคือไฟที่เผา ผลาญและเป็ น
พระเจาที่หึงหวง *
๒๕ เมื่อพวก ทานมี ลูกมี หลานและอยูบน
แผน ดินนัน
้ เป็ นเวลานาน ถาพวก ทานทําตัว
ไมดีและสรางรูปเคารพที่เป็ นรูปอะไร ก็แลว
แต และทําในสิ่งที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานเห็นวาชัว
่ ราย เป็ นการยัว
่ ยุใหพระองค
โกรธ ๒๖ เราขอเรียกฟ าและดินมาเป็ นพยาน
ตอ ตานทานในวัน นี้วา พวก ทานจะตองถูก
ทําลายอยางรวดเร็วไปจากแผน ดินที่ทาน
กําลังจะขามแมน้ํ าจอรแดนไปเป็ นเจาของ
นัน
้ พวก ทานจะไมไดอยูในแผน ดิน นัน
้ นาน
*๔:๒๔
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หรอก เพราะพวก ทานจะถูกทําลายลางจน
หมด สิน
้ ๒๗ พระ ยาหเวหจะทําใหพวก ทาน
กระจัดกระจายไปอยูทามกลางชนชาติอ่ น
ื ๆ
และพวก ทานก็จะเหลืออยูแคไมกี่คนในทาม
กลางชนชาตินัน
้ ๆที่พระ ยาหเวหไดขับ ไลให
พวก ทานเขาไปอยู ๒๘ ที่ นัน
่ พวก ทานจะรับ
ใชพระตางๆที่มือของคนทําขึ้นมา มีทัง้ พระ
ที่ทําจากไมและหิน ที่มองก็ไมเห็น ฟั งก็ไม
ไดยิน กินหรือดมกลิ่นก็ไมได ๒๙ จากชนชาติ
นัน
้ ๆพวก ทานจะแสวงหาพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน และทานจะไดพบพระองค
ถาทานคนหาพระองคดวยสุดใจสุดจิตของ
ทาน ๓๐ เมื่อทานตกอยูในความทุกข ยาก
และเจอกับเรื่องตางๆพวก นี้ ทานก็จะหัน
กลับมาหาพระ
ยาหเวหพระเจาของทาน
และเชื่อ ฟั งพระองค ๓๑ เพราะพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน นัน
้ เป็ นพระเจาที่มีเมตตา
พระองคจะไมทอด ทิง้ ทานและพระองคก็จะ
ไมทําลายทาน พระองคจะไมลืมขอ ตกลงที่
พระองคไดสัญญาไวกับบรรพบุรุษของทาน
คิดถึงสิ่งยิ่งใหญท่พ
ี ระเจาไดทําไว
๓๒ ไปถามดูสิ

เกี่ยวกับวันเวลาที่ผานมา ที่
มีมากอนทานนานแสนนาน นับตัง้ แตวันที่
พระเจาสรางมนุษยข้ น
ึ มาในโลก นี้ ไปถามดู
ไดเลยจากสุดปลายฟ าขางนี้ไปถึงขางโน นวา
เคยมีเรื่องที่ยิ่ง ใหญอยาง นี้เกิดขึ้นมากอน
หรือเปลา หรือเคยไดยินเรื่องอะไรอยาง นี้
มากอนหรือเปลา ๓๓ เคยมีชนชาติไหนบางที่
ไดยินเสียงพระเจาพูดออกมาจากเปลว ไฟ
เหมือนที่ทานไดยิน แลวยังมีชีวิตอยูตอไป
ได ๓๔ หรือเคยมีพระองคไหนบาง ที่พยายาม
เอาชนชาติหนึ่งออกมาจากอีกชนชาติหนึ่ง
เพื่อมาเป็ นของพระองคเอง พระองคใชการ
ทดลองตางๆ เหตุการณพิเศษตางๆ การ
อัศจรรยตางๆ รวม ทัง้ สงคราม มือที่เต็มไป
์ ํานาจ และแขนอันแข็งแกรงที่ย่ น
ดวยฤทธิอ
ื
ออก และการกระทําที่นา กลัวตางๆ พระ
ยาหเวหพระเจาของพวก ทานไดทําสิ่งตางๆ
เหลา นี้เพื่อทาน และทําตอ หน าตอตาพวก
ทานในประเทศอียิปต ๓๕ พระองคทําอยาง นี้
ใหทานเห็น
เพื่อทานจะไดรูวาพระองคคือ
พระเจาที่แทจริง
และไมมีพระเจาอื่นอีก

พระเจาที่หึง หวง คือพระเจาตองการความ ซื่อสัตยอยางจริงใจจากประชาชนของ
พระองคและไมยอมถาพวกเขาไปบูชาพระอื่น
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แลวนอกจากพระองค ๓๖ พระองคทําใหทาน
ไดยินเสียงของพระองคจากสวรรคเพื่อจะสัง่
สอนทาน และในโลกนี้ พระองคก็ทําใหทาน
เห็นไฟที่ยิ่ง ใหญ และทานก็ไดยินเสียงของ
พระองคออกมาจากทามกลางไฟนัน
้
๓๗ เพราะพระองครักบรรพบุรุษของทาน
พระองคถึงไดเลือกพวก ทานลูก หลานของ
พวก เขา และพระองคเองที่นําทานออกจาก
อียิปตดวยความแข็งแกรงอันยิ่ง ใหญของ
พระองค ๓๘ เพื่อพระองคจะไดขับ ไลชนชาติ
อื่นที่ใหญกวาและแข็ง แรงกวาทานออกไป
จากแผน ดินของพวก เขา แลวจะไดนําเอา
ทานเขาไปอยูและยกแผน ดินของคนเหลา
นัน
้ ใหทานเป็ นเจาของ เหมือนกับที่เป็ นอยู
ในตอนนี้
๓๙ ดัง นั น
้ ในวัน นี้ใหรับ รูและจําใสใจไวเลย
วา พระ ยาหเวหคือพระเจาที่แทจริงที่อยู
บนสวรรคและบนโลกนี้ ไมมีพระเจาอื่นอีก
๔๐ ทานตองเชื่อ ฟั งกฎและคํา สัง
่ ของพระองค
ที่เราไดสัง่ กับทานในวัน นี้ เพื่อวาทานและ
ลูก หลานของทานจะไดเจริญรุงเรือง และ
เพื่อทานจะไดมีชีวิตอยูยืนยาวบนแผน ดิน
ที่พระ ยาหเวหพระเจาของทานใหกับทาน
ตลอดไป”
โมเสสเลือกเมืองสําหรับลีภ
้ ัย
๔๑ แลวโมเสสไดเลือกเมืองสามเมืองทาง

ฝั ่ งตะวัน ออกของแมน้ํ าจอรแดน ๔๒ เอาไว
เป็ นที่ลี้ภัยของคนที่ไปฆาคนอื่นมาโดยไมได
เจตนา และไมเคยเกลียดคนที่ถูกฆามากอน
คนๆนัน
้ สามารถที่จะหนีไปอยูในเมืองเหลา
นัน
้ ได และมีชีวิตตอไป ๔๓ สามเมืองที่โมเสส
เลือกคือ เมืองเบ เซอรในที่เปลา เปลี่ยวแหง
แลงกลางที่ราบสูงสําหรับชาวรู เบน เมืองรา
โมทในกิ เลอ าดสําหรับชาวกาด และเมืองโก
ลานในบาชานสําหรับชาวมนัสเสห
กฎของโมเสส
๔๔ นี่ คือคําสัง
่

สอนที่โมเสสไดใหกับ
ประชาชนชาวอิสราเอล ๔๕ สิ่งเหลา นี้คือคํา
สัง่ สอน กฎและขอ บังคับที่โมเสสไดบอกกับ
ชาวอิสราเอลเมื่อพวก เขาออกจากประเทศ
อียิปต ๔๖ โมเสสไดใหกฎตางๆเหลา นี้กับ
*๔:๔๙
†๕:๗
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พวก เขา ตอนที่พวก เขาอยูที่ฝั่งตะวัน ออก
ของแมน้ํ าจอรแดนในหุบเขาที่อยูตรงขาม
เบธเปโอร บนดิน แดนของกษัตริยสิ โหนชาว
อา โม ไรตที่ปกครองเฮ ช โบน และถูกโมเสส
กับชาวอิสราเอลโจมตีจนพาย แพเมื่อครัง้ ที่
พวก เขาออกมาจากแผน ดินอียิปต ๔๗ ชาว
อิสราเอลไดยึดเอาแผน ดินของกษัตริยสิ โหน
และกษัตริยโอกแหงบา ชาน ทัง้ สององคนี้
เป็ นกษัตริยของชาวอา โม ไรต ที่ปกครอง
อยูในดิน แดนทางฝั ่ งตะวัน ออกของแมน้ํ า
จอรแดน ๔๘ ดิน แดนแหง นี้เริ่มจากอา โร เอ
อรซ่ งึ อยูติดหุบเขาอา ร โนนไปจนถึงภูเขาสี รี
ออน (คือภูเขาเฮ อร โมน) ๔๙ รวม ทัง้ หุบเขา
จอรแดนทางตะวัน ออกของแมน้ํ าจอรแดน
*และไปทาง
ลงไปทางใตจนถึงทะเลตาย
ตะวันออกถึงตีนเขาปิ สกาห
บัญญัติสิบประการ
(อพย. ๒๐:๑-๑๗)
๑ โมเสสเรียกชาวอิสราเอลทัง
้ หมดเขา

๕ มาและพูดกับพวกเขาวา “ชาวอิสราเอล
เอย ฟั งให ดี ฟั งกฎและขอบังคับที่เรากําลัง
จะพูดกรอกหูของพวกทานในวัน นี้ ใหศึกษา
๒ พระ
มันและทําตามอยางระมัดระวัง
ยาหเวหพระเจาของพวก เราไดทําขอ ตกลง
กับพวก เราที่ภูเขาซี นาย ๓ พระองคไมไดทํา
ขอ ตกลงนี้กับบรรพบุรุษของพวก เรา แตทํา
กับพวกเรา ที่ยังมีชีวิตอยู ทํากับพวก เรา
ทุกคนที่อยูที่ นี่ในวัน นี้ ๔ พระ ยาหเวหได
พูดตอ หน าพวก ทานออกมาจากไฟบนภูเขา
๕ เราไดยืนอยูระหวางพระ ยาหเวหกับ
นัน
้
พวก ทานในตอน นัน
้ เพื่อจะบอกทานวาพระ
ยาหเวหพูดอะไร เพราะพวกทานกลัวไฟ นัน
้
และไมไดข้ น
ึ ไปบนภูเขา พระยาหเวหพูดวา
๖ ‘เราคือยาหเวหพระเจาของเจา เรา
ไดนําเจาออกมาจากแผน ดินอียิปต ออก
มาจากการเป็ นทาสนัน
้
๗ เจาตองไมมีพระอื่นนอกจากเรา †
๘ เจาตองไมทํารูป
เคารพใหกับตัว
เอง ไมวาจะเป็ นรูปอะไรก็ตามที่อยูใน
ทองฟ า หรืออยูบนพื้นดิน หรืออยูใตน้ํ า
๙ เจาตองไมกราบไหวหรือรับ
ใชสิ่ง
ตางๆเหลา นัน
้
เพราะเรา คือยาหเวห

ทะเลตาย ตรงนี้ในภาษาฮีบรู ใชช่ อ
ื วา ทะเลอาราบาห
นอกจากเรา หรือแปลตรงๆวา ตอหน าเรา

เฉลยธรรมบัญญัติ ๕:๑๐

พระเจาของเจา เป็ นพระเจาที่หึง หวง
*บาปที่รุนพอทําไว เราจะไปลงโทษที่ลูก
ของเขา และแมแตหลาน เหลน ของ
คนพวก นัน
้ ที่เกลียดเรา ๑๐ แตคนที่รัก
เราและเชื่อ ฟั งคําสัง่ สอนของเรา เราก็
จะเมตตา ปรานีครอบครัวของเขาเป็ น
พันๆรุน
๑๑ เจาตองไมอางชื่อพระ
ยาหเวห
พระเจาของเจาเลนๆ
เพราะพระ
ยาหเวหจะถือวาคน นัน
้ มีความผิดที่อาง
ชื่อของพระองคมาสาบานกันเลนๆ
๑๒ ใหรักษาวัน หยุดทางศาสนาไวเป็ น
์ ิทธิ ์ ตามที่พระยาหเวหพระเจา
วันศักดิส
ของเจาไดสัง่ ไว ๑๓ ในชวงหกวันแรก
ของแตละอาทิตย เจาก็ทํางานไดตาม
ปกติ
๑๔ แตวันที่เจ็ดเป็ นวันหยุดพัก
ผอน
ซึ่งอุทิศใหกับพระ ยาหเวหพระเจาของ
เจา เจาตองไมทํางานใดๆในวัน นัน
้ ทัง้
ตัว เจา ลูกชายลูกสาวของเจา หรือทาส
ชายหญิง หรือวัวหรือลาของ เจา หรือ
สัตวอ่ น
ื ๆของเจาหรือชาวตาง
ชาติที่
อาศัยอยูในเมืองของเจา
เพื่อวาทาส
ชายหญิงของเจาจะไดหยุดพัก
ผอน
เหมือนเจา ๑๕ อยาลืมวาเจาก็เคยเป็ น
ทาสอยูในแผน ดินอียิปตมากอน และ
พระ ยาหเวหพระเจาของเจาไดนําเจา
ออกมาจากที่ นัน
่ ดวยมือที่เต็มไปดวย
์ ํานาจและแขนที่แข็งแกรงของ
ฤทธิอ
พระองค เพราะอยาง นี้ พระ ยาหเวห
พระเจาของเจาถึงไดสัง่ ใหเจารักษาวัน
หยุดทางศาสนา
๑๖ ใหเคารพพอ แมของเจาตามที่พระ
ยาหเวหพระเจาของเจาไดสัง่ เจาไว เพื่อ
เจาจะไดมีอายุยืนยาวและเจริญรุงเรือง
ในแผน ดินที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
เจากําลังใหกับเจานี้
๑๗ เจาตองไมฆาคน
๑๘ เจาตองไมเป็ นชู
๑๙ เจาตองไมขโมย

*๕:๙
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๒๐ เจาตองไมเป็ นพยานเท็จ †ปรักปรํา
เพื่อนบานของเจา
๒๑ เจาตองไมอยากไดเมียของเพื่อน
บาน เจาตองไมโลภอยากไดของของ
เพื่อนบาน ไมวาจะเป็ นบาน ที่ นา ทาส
ชายหญิง วัว หรือลา หรืออะไรก็ตามที่
เป็ นของของเพื่อนบานเจา’”

ประชาชนกลัวพระเจา
(อพย. ๒๐:๑๘-๒๑)
๒๒ โมเสสพูดอีกวา

“คํา สัง่ พวก นี้ พระ
ยาหเวหไดพูดดวยเสียงอันดังกับพวก ทาน
ทัง้ หมดที่มาประชุมกันอยูที่ภูเขา พระองค
พูดจากทามกลางไฟ เมฆและหมอกหนา ทึบ
หลังจากนัน
้
พระองคก็ไมพูดอะไรอีกเลย
พระองคไดเขียนคํา สัง่ นี้ไวบนแผน หินสอง
แผนและเอามาใหกับเรา
๒๓ เมื่อพวก ทานไดยินเสียงจากความ มืด
ขณะที่ภูเขาลุก ไหมเป็ นไฟ พวก ทานทัง้
หลาย ที่เป็ นหัวหน าเผาและผูอาวุโส ‡ก็ได
เขามาหาเรา ๒๔ และพวก ทานพูดวา ‘ดูสิ
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก เรา ไดแสดง
สงา ราศีและความยิ่ง ใหญของพระองคให
พวก เราเห็น และพวก เราก็ไดยินเสียงของ
พระองคออกมาจากกลางไฟดวย วัน นี้พวก
เราไดเห็นแลววา พระเจาพูดกับคนไดโดยที่
คนยังมีชีวิตอยู ๒๕ แลวทําไมเราจะตองมา
เสี่ยงกับความ ตายตอน นี้ดวย ไฟ นี้จะตอง
ทําลายพวก เราอยางแนนอน ถาพวก เรา
ไดยินเสียงของพระยาหเวหพระเจาของพวก
เราอีก เราจะตองตาย ๒๖ เพราะมีมนุษยคน
ไหนบางที่เคยไดยินเสียงของพระเจาเที่ยง
แท จากทามกลางไฟเหมือนพวก เรา แลว
ยังมีชีวิตอยูอีก ไมมีแน ๒๗ โมเสส ทานเขา
ไปใกลๆพระองคและใหฟังทุก สิ่งทุก อยางที่
พระ ยาหเวหพระเจาของเราจะพูด แลวให
มาบอกทุก สิ่งทุก อยางที่พระยาหเวหพระเจา
ของเราบอกทาน แลวเราจะฟั งและทําตาม
นัน
้ ’

พระเจาที่หึงหวง หรือ “เราคือ เอล คานาห พระเจาที่หึงหวง”
เป็ นพยานเท็จ พูดโกหก

†๕:๒๐

‡๕:๒๓

ผูอาวุโส ผูชายที่มีอายุที่เป็ นผูนําในเมือง พวกเขาชวยตัดสินใจใหประชาชน

เฉลยธรรมบัญญัติ ๕:๒๘

พระยาหเวหพูดกับโมเสส
๒๘ พระ ยาหเวหไดยินสิ่งที่พวก ทานพูดกับ

เรา พระองคพูดกับเราวา ‘เราไดยินคํา พูดที่
ประชาชนพวก นี้พูดกับเจา สิ่งที่พวก เขาพูด
นัน
้ ดี ๒๙ เราอยากใหพวก เขาทัง้ หลายเกรง
กลัวเรา และเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ทัง้ หมดของเรา
เสมอ เพื่อทุกสิ่งทุกอยางจะเป็ นไปดวยดี ทัง้
กับตัวพวก เขาเองและกับลูก หลานของพวก
เขาตลอดไป
๓๐ ไปบอกพวก เขาวา “กลับไปเต็นทของ
พวกเจาได แลว” ๓๑ แตเจาอยูที่ นี่กับเรากอน
และเราจะบอกถึงคํา สัง่
กฎและขอ บังคับ
ทัง้ หมดกับเจา
และเจาจะตองเอาไปสอน
พวก เขา เพื่อพวก เขาจะไดเอาไปทําในแผน
ดินที่เราจะใหพวกเขาเป็ นเจาของ’
๓๒ ดัง นั น
้ พวก ทานตองระวังที่จะทําตาม
สิ่งที่พระ ยาหเวหพระเจาของทานสัง่ ทาน ไว
พวกทานตองไมหลงไปทางซายหรือทางขวา
๓๓ พวก ทานตองเดินตามทางที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานสัง่ ทานไว เพื่อพวก ทานจะ
ไดมีชีวิตอยูและเจริญรุงเรือง และมีอายุยืน
ยาวในแผน ดินที่พวก ทานจะไดเป็ นเจาของ
นัน
้
รักและเชื่อฟั งพระเจาอยูเสมอ
๑ นี่ คือคํา

๖ พระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทานไดสัง่
สัง่

กฎและขอบังคับตางๆที่

ใหเราเอามาสอนพวก ทาน ใหพวก ทานทํา
ตามกฎตางๆเหลา นี้ ในดิน แดนที่พวกทาน
๒ เพื่อทาน และ
กําลังจะขามไปยึดเอานัน
้
ลูกๆหลานๆของทานจะไดเกรงกลัวพระ
ยาหเวหพระเจาของทานตลอดชีวิต
และ
รักษากฎและคํา สัง่ ทัง้ หมดที่เราไดสงั ่ ทานไว
แลวทานจะไดมีอายุยืนยาว ๓ ชาวอิสราเอล
เอย ฟั งไวให ดี และใหทํา ตามกฎเหลา นี้ดวย
ความระมัดระวังดวย
เพื่อทานจะไดเจริญ
รุงเรืองและมีลูก หลานมากมาย กลายเป็ น
ชนชาติที่ยิ่ง ใหญ บนแผน ดินที่อุดมสมบูรณ
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เหมือนกับที่พระ
ยาหเวหพระเจาของ
บรรพบุรุษของพวกทานไดสัญญาไวกับทาน
๔ ประชาชนชาวอิสราเอลเอย
ฟั งไวใหดี
มีแตพระ ยาหเวหเทานัน
้ ที่เป็ นพระเจาของ
เรา *๕ ทานตองรักพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทาน ดวยการทุมสุดใจ †สุดชีวิต ‡และสุด
ตัว ¶ของทานใหกับพระองค ๖ คํา สัง่ เหลา
นี้ที่เราไดสัง่ ทานในวัน นี้ ใหจดจําไวในใจ
เสมอ ๗ ทองใหกับลูกๆฟั ง และพูดถึงคําสัง่
เหลา นี้ ไม วาจะนัง่ อยูในบานหรือเดินอยูบน
ทอง ถนน หรือนอนหรือลุก ขึ้น ๘ เขียนผูก
ไวที่แขนเพื่อยํ้า เตือน และผูกไวที่หน า ผาก
เหมือนผาโพกหัว ๙ เขียนไวที่เสาประตูบาน
และที่ประตูเมืองของทาน
๑๐ เมื่อพระ ยาหเวหพระเจาของทาน นํ า
ทานเขาสูแผน ดินที่พระองคไดสัญญาไวกับ
อับ รา ฮัม อิส อัคและยา โคบ บรรพบุรุษของ
ทาน วาจะใหกับทาน เป็ นแผน ดินที่เต็ม
ไปดวยเมืองที่ร่าํ รวยยิ่ง ใหญ ที่ทานไม ได
สราง ๑๑ และบานเรือนที่เต็มไป ดวยของดีๆ
มากมาย ที่ทานไมตองหามาใสไว และบอนํ้ า
ที่ทานไมตองขุด
ไรองุนและไรมะกอกที่
ทานไมตองปลูก เมื่อทานไดกินจนอิ่ม หนํ า
สําราญแลว ๑๒ ระวังตัวให ดี เพื่อทานจะไม
ลืมพระยาหเวห ผู ที่นําทานออกจากแผน ดิน
๑๓ ทานตอง
อียิปตพนจากการเป็ นทาส นัน
้
เกรงกลัวพระ ยาหเวหพระเจาของทาน และ
รับ ใชพระองค และสาบานโดยอางชื่อของ
พระองควา ๑๔ พวก ทานจะไมไปติดตามพระ
อื่น ไม วาจะเป็ นพระองคไหนก็ตามที่เป็ น
ของชนชาติที่อยูรอบ ขางเจา ๑๕ เพราะพระ
ยาหเวหพระเจาของทานที่อยูทามกลางทาน
เป็ นพระเจาที่หึง หวง ดัง นัน
้ ใหระวังตัวใหดี
เพื่อวาพระ ยาหเวหพระเจาของทานจะไม
โกรธทานและทําลายทานไปจากโลกนี้
๑๖ พวก ทานตองไมลองดีกับพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน เหมือนกับที่พวก ทานเคย
ลองดีกับพระองคมาแลวที่มัส สาห ๑๗ พวก
ทานตองเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ของพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน รวม ทัง้ คํา สัง่ และกฎของ

*๖:๔

มีแตพระยาหเวห … ของเรา หรือแปลไดอีกวา “พระยาหเวหพระเจาของเราเป็ นหนึ่ง”
หรือ “มีพระเจาเพียงองคเดียวคือพระยาหเวหของเรา”
†๖:๕

สุดใจ มักใชในลักษณะของ “จิตใจ” คือความคิดและความตัง้ ใจของคนๆหนึ่ง
สุดชีวิต มักหมายถึง “จิตวิญญาณ”
¶๖:๕ สุดตัว หมายถึง กําลัง ความสามารถและทรัพยสิน
‡๖:๕

เฉลยธรรมบัญญัติ ๖:๑๘

๑๘ ทาน
พระองคที่พระองคไดสัง่ ทาน ไว
ตองทําในสิ่งที่พระ ยาหเวหเห็นวาเป็ นสิ่งที่
ถูก ตองและดี เพื่อทานจะไดเจริญรุงเรือง
และไดเขาไปเป็ นเจาของแผน ดินที่ดีที่พระ
ยาหเวหไดสัญญาไววาจะยกใหกับบรรพบุรุษ
ของทาน ๑๙ โดยที่พระองคจะขับ ไลศัตรูของ
ทานออกไปตอหน าทาน ตามที่พระ ยาหเวห
ไดสัญญาไว

สอนสิ่งที่พระเจาไดทํา
๒๐ ในอนาคตเมื่อลูกของทานถามทานวา

‘คํา สัง่ กฎและขอบังคับตางๆที่พระ ยาหเวห
พระเจาของพวก เราสัง่ พวกทานไวมีความ
๒๑ แลวทานจะไดตอบกับ
หมายวาอะไร’
ลูกของทานวา ‘พวก เราเคยเป็ นทาสของ
กษัตริยฟาโรหในประเทศอียิปตมากอน
แตพระ
ยาหเวหไดนําพวกเราออกมาจาก
์ ํานาจของ
อียิปตดวยมือที่เต็มไปดวยฤทธิอ
พระองค ๒๒ เราไดเห็นพระยาหเวหทําใหเกิด
เหตุการณที่ยิ่ง ใหญและนา สะ พรึง กลัวตางๆ
รวม ทัง้ สิ่ง มหัศจรรยกับประเทศอียิปต กับ
กษัตริยฟาโรหและกับทุกคนที่อยูในบานของ
เขา ๒๓ และพระ ยาหเวหไดนําพวก เราออก
จากที่ นัน
่ เพื่อจะนํ าพวก เรามาถึงแผน ดินที่
พระองคเคยสัญญาไวกับบรรพบุรุษของพวก
เรา และยกแผนดินนัน
้ ใหกับเราดวย ๒๔ พระ
ยาหเวหสัง่ ใหพวก เราเชื่อ ฟั งกฎเหลา นี้
ทัง้ หมดและใหเกรงกลัวพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก เรา เพราะมันจะดีสําหรับพวก เรา
เสมอ และจะทําใหเรามีชีวิตอยูเหมือนกับที่
เราเป็ นอยูเดี๋ยวนี้ ๒๕ ถาพวกเราทําตามคํา สัง่
ของพระองคที่ไดสัง่ เราไวอยางระมัดระวัง
พระยาหเวหพระเจาของเราก็จะพอใจเรา’
ชาวอิสราเอลคนพิเศษของพระเจา
๑ เมื่อพระ

๗ ทานเขาสูแผน ดินที่ทานกําลังจะเขาไป

ยาหเวหพระเจาของทานนํ า

ยึดเป็ นเจาของ พระองคจะขับ ไลชนชาติ
พวก นี้ออกไปตอ หน าทาน คือ ชาวฮิต ไทต
ชาวเกอร กา ชี ชาวอา โม ไรต ชาวคา นา อัน
ชาวเปริ ส ซี ชาวฮี ไวตและชาวเยบุส รวมเจ็ด
ชาติ ที่ใหญกวาและแข็ง แรงกวาทาน ๒ เมื่อ
พระ ยาหเวหพระเจาของทานมอบคนพวก
นัน
้ ใหอยูใตอํานาจของทานและทานไดเอา
*๗:๕

12

เฉลยธรรมบัญญัติ ๗:๑๑

ชนะพวก เขาแลว ทานจะตองทําลายพวก
เขาใหหมดสิน
้
ทานจะตองไมทําสัญญาสงบ
ศึกใดๆกับพวก เขา และทานจะตองไมแสดง
๓ อยา
ความเมตตาใดๆกับพวก เขาดวย
แตงงานกับพวก เขา อยายกลูกสาวใหเป็ น
เมียของลูกชายพวก เขา และอยาเอาลูกสาว
ของพวก
เขามาเป็ นเมียลูกชายทานดวย
๔ เพราะพวก เขาจะทําใหลูกๆของทานหันเห
ไปจากเราและลูกๆของทานก็จะไปรับ
ใช
พวกพระอื่นๆ และพระ ยาหเวหก็จะโกรธ
พวกทานและทําลายทานอยางรวดเร็ว
ทําลายพวกพระเทียมเท็จ
๕ พวก

ทานจะตองทําอยาง นี้กับพวก
ชนชาติเหลา นัน
้ คือ พวก ทานตองรื้อแทน
บูชาของพวก เขาทิง้ และทุบเสาหิน *ของ
พวกเขาเสีย และตัดเสาเจา แมอาเชราหของ
พวก เขาทิง้ และเผาพวกรูปเคารพของพวก
เขา ๖ เพราะทานคือประชาชนที่ถูกแยกออก
มาเพื่อเป็ นของพระ ยาหเวหพระเจาของทาน
พระ ยาหเวหพระเจาของทานไดเลือกทาน
จากบรรดาชนชาติทงั ้ หมดบนโลก นี้ ใหเป็ น
ของ รักของ หวงที่มีคาของพระองค ๗ พระ
ยาหเวหไมไดรักพวกทานและเลือกพวกทาน
เพราะพวก ทานมีจํานวนมากที่สุดในบรรดา
ชนชาติอ่ น
ื ๆทัง้ หมด
เพราะความจริงแลว
พวกทานมีจํานวนน อยที่สุด ๘ แตเป็ นเพราะ
พระยาหเวหรักพวกทาน และเพราะพระองค
รักษาคําสัญญาที่พระองคไดสัญญาไวกับ
บรรพบุรุษของพวก ทานวาพระ ยาหเวหจะ
นํ าพวก ทานออกจากประเทศอียิปต ดวยมือ
์ ํานาจของพระองค และ
ที่เต็มไปดวยฤทธิอ
พระองคไดปลอยใหทานเป็ นอิสระจากการ
เป็ นทาส จากเงื้อม มือของฟาโรหกษัตริย
ของอียิปต
๙ ดัง นั น
้ ใหรูไววาพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานเป็ นพระเจาแตเพียงองคเดียว
เป็ น
พระเจาที่ซ่ อ
ื สัตยที่รักษาคําสัญญา พระองค
รักคนเหลา นัน
้ ที่รักพระองค และเชื่อ ฟั งคํา
สัง่ สอนของพระองค พระองคจะรักพวก เขา
๑๐ แตพระ ยาหเวหจะ
ไปอีกเป็ นพันๆรุน
ลงโทษคนที่เกลียด ชังพระองค พระองคจะ
ไมลังเลที่จะทําลายเขา พระองคจะลงโทษ
คนที่เกลียดพระองค ๑๑ ดัง นัน
้ ทานตองเชื่อ

เสาหิน หินที่ถูกตัง้ ขึ้นเพื่อชวยใหประชาชนจดจําพระเจาปลอมที่พวกเขาสักการะบูชา
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ฟั งคําสัง่ สอน กฎ และขอ บังคับที่เราไดสัง่
ทานในวันนี้
๑๒ ถาพวก ทานเชื่อ ฟั งขอ บังคับเหลา นี้
และทําตามอยางระมัดระวัง พระ ยาหเวห
พระเจาของทานจะรักษาขอ
ตกลงแหง
ความ รักกับทานที่พระองคไดสัญญาไวกับ
๑๓ พระองคจะรักทาน
บรรพบุรุษของทาน
และอวยพรทานและเพิ่มจํานวนคนของ
ทาน พระองคจะอวยพรใหทานมีลูก หลาน
มากมาย และพระองคจะอวยพรใหที่ นาเกิด
ผลดี พระองคจะอวยพรทานดวยเมล็ดพืช
เหลาองุนใหมและนํ้ ามัน พระองคจะอวยพร
ใหฝูงวัวและฝูงแพะ
แกะเกิดลูกมากมาย
พระองคจะอวยพรทัง้ หมด นี้ใหกับทาน ใน
แผน ดินที่พระองคสัญญาไวกับบรรพบุรุษ
ของทานวาจะยกใหทาน
๑๔ ทานจะได
รับการอวยพรมากกวา
ชนชาติอ่ น
ื ทัง้ ผูชาย ผู หญิงและฝูงสัตวของ
ทานจะไมเป็ นหมัน ๑๕ พระ ยาหเวหจะไมให
ทานเจ็บ ป วย พระองคจะไมใหทานติดโรคที่
ราย แรงทัง้ หลายที่ทานเคยเห็นในแผน ดิน
อียิปต แตพระองคจะเอาสิ่งเหลา นัน
้ ทัง้ หมด
ไปใหกับคนที่เกลียด ชังทาน ๑๖ ทานตอง
ทําลายประชาชนทัง้ หมดที่พระ
ยาหเวห
พระเจาของทานไดมอบไวใหอยูใตอํานาจ
ของทาน อยาไปสงสารพวก เขา และอยาไป
บูชาพวกพระของพวก เขา เพราะมันจะเป็ น
กับดักสําหรับทาน
พระยาหเวหชวยคนของพระองค
๑๗ ถาทานพูดอยูในใจวา

‘ชนชาติพวก นี้มี
มากกวาเรามาก เราจะขับ ไลพวกเขาออกไป
ไดอยางไร’ ๑๘ อยากลัวพวก เขา ใหจําไววา
พระ ยาหเวหพระเจาของทานไดทําอะไรกับ
กษัตริยฟาโรหแหงอียิปต และกับประชาชน
ชาวอียิปตทัง้ หมด ๑๙ ใหจําความทุกข ยาก
อันยิ่ง ใหญที่ทานเห็น และใหจําเหตุการณ
พิเศษตางๆและการอัศจรรยตางๆที่พระองค
์ ํานาจ
ไดทํา และใหจํามือที่เต็มไปดวยฤทธิอ
และแขนที่ย่ น
ื ออกมาชวย ที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานใชในการนํ าทานออกจาก
ประเทศอียิปต พระยาหเวหพระเจาของทาน

*๗:๒๐
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จะทําอยางเดียวกัน นี้กับทุกๆชนชาติที่ทาน
กลัวอยูนี้
๒๐ พระ ยาหเวหพระเจาของทานจะสงฝูง
แตน *มาตอยพวก เขา จนกวาคนที่ยังเหลือ
อยูและหลบซอนจากทานจะถูกทําลายหมด
๒๑ อยากลัวพวก เขา
เพราะพระ ยาหเวห
พระเจาของทานอยูกับทาน
และพระองค
คือพระเจาที่ยิ่ง ใหญและคนก็กลัวพระองค
๒๒ พระ ยาหเวหพระเจาของทานจะขับ ไล
ชนชาติตางๆที่อยูกอนหน าทานออกไปที ละ
เล็กที ละน อย ทานอยาเพิ่งทําลายพวกเขาที
เดียวหมด ไม อยาง นัน
้ จะมีสัตวปาเพิ่มมาก
ขึ้นสําหรับทาน ๒๓ พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานจะมอบชนชาติเหลา นัน
้ ใหอยูใตอํานาจ
ของทาน และพระองคจะทําใหคนเหลา นัน
้
สับสนวุนวาย จนพวก เขาถูกทําลายจนหมด
สิน
้ ๒๔ พระ ยาหเวหจะมอบกษัตริยของพวก
เขาใหอยูในกํา มือของทาน และทานจะฆา
พวก เขาและทําใหพวก เขาสิน
้ ชื่อไปจากใต
ฟ านี้ ไมมีใครจะยืนขวางทานได จนกวาทาน
จะทําลายพวกเขาจนหมดสิน
้
๒๕ พวก
ทานตองเอารูปเคารพของพวก
เขาไปเผาไฟ ทานตองไมโลภเงินทองที่ติด
อยูกับรูปเคารพเหลา นัน
้
ทานตองไมเอา
เงินและทองนัน
้ มาเป็ นของตัว เอง ถาทาน
ทําอยาง นัน
้ ทานจะติดกับ ดักของมัน เพราะ
พระ ยาหเวหพระเจาของทานเกลียด ชังรูป
๒๖ ทานตองไมเอารูปเคารพ
เคารพพวก นัน
้
พวก นี้ไปไวในบาน ไมอยาง นัน
้ ทานจะถูก
ทําลายจนหมด สิน
้ เหมือนรูปเคารพ นัน
้ ทาน
ตองเกลียด ชังและดูถูกรูปเคารพ นัน
้ เพราะ
มันตองถูกทําลายจนหมดสิน
้
ใหจดจําถึงสิ่งที่พระยาหเวหทําให
๑ พวก

๘ คํา สัง่ ทุก ขอ

ทานตองเชื่อ ฟั งและทําตาม
ที่เราใหกับทานในวัน นี้
อยางระมัดระวัง เพื่อพวกทานจะไดมีชีวิต
และเพิ่มจํานวนมาก ขึ้นและไดเขาไปเป็ น
เจาของแผน ดินที่พระ ยาหเวหไดสัญญาไว
กับบรรพบุรุษของทาน ๒ ทานตองจดจําถึง
การเดิน ทางในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงตลอด
สี่ สิบปี ที่ผานมา ที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานไดนําทาน
เพื่อทานจะไดถอม ตัวลง

แตน แมลงชนิดหนึ่งเหมือนตัวตอหรือผึ้ง อาจจะหมายถึงตัวแตนจริงๆหรืออาจจะ
หมายถึงทูตสวรรคหรือพลังอํานาจอันยิ่งใหญของพระยาหเวห
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พระองคไดทดสอบทาน เพื่อจะไดรูวาทาน
คิดอะไรอยูในใจ จะไดรูวาทานจะเชื่อ ฟั งคํา
สัง่ ของพระองคหรือไม ๓ พระ ยาหเวหทําให
ทานตองทน ทุกขจากความ หิวแลวพระองค
ก็เลีย
้ งพวก ทานดวยมานา ที่ทัง้ ทานและ
บรรพบุรุษของทานไมเคยรูจักมากอน เพื่อที่
พระองคจะไดสอนทานวา คนเราไมไดมีชีวิต
อยูดวยอาหารเพียงอยางเดียว แตคนเราจะ
มีชีวิตอยูไดดวยทุกๆคํา พูดที่ออกมาจากปาก
ของพระ ยาหเวห ๔ เสื้อผาของทานก็ไมขาด
เทาของทานก็ไมบวมตลอดสี่ สิบปี นี้ ๕ จําไว
วาพระ ยาหเวหพระเจาของทานไดอบรมสัง่
สอนเหมือนพอที่อบรมสัง่ สอนลูกของเขา
๖ ดัง นั น
้ ใหเชื่อ ฟั งบัญญัติของพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน
ดวยการเดินในทางของ
พระองคและเกรงกลัวพระองค ๗ เพราะพระ
ยาหเวหพระเจาของทานกําลังนํ าทานเขา
ไปในดิน แดนที่ดี แผน ดินที่มีลําธาร ตานํ้ า
และนํ้ าใตดินที่ไหลทะลักออกมาในหุบเขา
และเนิน เขา ๘ เป็ นแผน ดินที่เต็มไปดวย
ขาวสาลีและขาวบารเลย ไรองุน ตนมะเดื่อ
และพวกผลทับทิม เป็ นแผน ดินที่ใหน้ํ ามัน
มะกอกและนํ้ า เชื่อมผล ไม ๙ เป็ นแผน ดินที่
ทานจะไมตองมีชีวิตอยูอยางอดๆอยากๆและ
ที่ที่ทานจะไมขาดอะไร เลย แผน ดินที่กอน
หินเป็ นเหล็กและที่ที่ทานสามารถทําเหมือง
ทองแดงจากเนิน เขาของมัน ๑๐ เมื่อทานได
กินทุก อยางจนพอใจแลว ใหสรรเสริญพระ
ยาหเวหพระเจาของทานสําหรับแผน ดินที่ดี
ที่พระองคไดยกใหกับทาน
อยาลืมสิ่งที่พระยาหเวหไดใหไว
๑๑ ระวังใหดี

อยาลืมพระ ยาหเวหพระเจา
ของทาน โดยไมทําตามคํา สัง่ กฎและขอ
บังคับของพระองคที่เราไดสัง่ ทานไวในวัน นี้
๑๒ เมื่อทานกินทุก อยางจนพอใจแลว ทาน
ไดสรางบานที่สวยงามและเขาไปอยูอาศัย
๑๓ ฝูงวัว
ฝูงแพะ แกะและฝูงสัตวของทาน
เพิ่มจํานวนมากขึ้น ทานมีเงิน ทองมากขึ้น
และทุกอยางที่ทานมีไดเพิ่มจํานวนมากขึ้น
๑๔ ระวังใหดี อยาไดหยิ่งผยอง และลืมพระ
ยาหเวหพระเจาของทาน ผู ที่ไดนําทานออก
จากแผน ดินอียิปต ออกจากการเป็ นทาส นัน
้
*๙:๒
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๑๕ พระองคคือผู

ที่นําทานไปสูที่เปลา เปลี่ยว
แหง แลงที่กวางใหญและนา กลัว ที่เต็มไป
ดวยงู พิษและแมงป อง ดิน แดนที่แหงแลง
ไมมีน้ํ า พระองคคือผู ที่ทําใหน้ํ าไหลออกมา
จากกอน หินแข็งเพื่อทาน ๑๖ พระองคคือผู ที่
เลีย
้ ง ดูทานดวยมานาในที่เปลา เปลี่ยวแหง
แลง มานาที่บรรพบุรุษทานเองก็ไมเคยรูจัก
เพื่อจะทําใหทานถอม ตัวลง
เพื่อทดสอบ
ทาน แลวในที่สุดจะทําใหทานเจริญรุงเรือง
๑๗ ระวังใหดี อยาคิดในใจวา ‘เป็ นเพราะพลัง
และอํานาจของฉันเอง
ที่ทําใหฉันรํ่ารวย
ขนาด นี้’ ๑๘ แตอยาลืมพระ ยาหเวหพระเจา
ของทาน เพราะพระองคคือผู ที่ใหอํานาจ นัน
้
ที่ทําใหทานรํ่ารวยขึ้นมา
เพื่อพระองคจะ
ไดรักษาขอ ตกลงที่พระองคไดสัญญาไวกับ
บรรพบุรุษของทาน อยางที่พระองคกําลังทํา
อยูตอนนี้
๑๙ ถาทานลืมพระ
ยาหเวหพระเจาของ
ทาน และไปติดตามพระอื่น แลวยังไปรับ ใช
กราบ ไหวบูชาพระพวก นัน
้ เราขอเตือนพวก
ทานในวัน นี้วา พวก ทานจะตองถูกทําลาย
แนๆ ๒๐ เหมือนชนชาติที่พระ ยาหเวหกําลัง
ทําลายอยูตอ หน าพวก ทานเมื่อทานเขาใน
แผน ดินนัน
้ พวกทานก็จะถูกทําลายแบบนัน
้
เหมือนกัน เพราะทานไมยอม ฟั งเสียงของ
พระยาหเวหพระเจาของทาน
พระยาหเวหจะอยูกับชาวอิสราเอล
๑ ชาวอิสราเอลเอย

๙ กําลังจะขามแมน้ํ าจอรแดนเพื่อเขาไป

ฟั งใหดี วัน นี้ทาน

ขับ ไลชนชาติที่ยิ่ง ใหญกวาและเขม แข็งกวา
ทาน และเมืองตางๆที่ยิ่ง ใหญพรอมกําแพง
สูงเสียดฟ า ๒ ชาวอา นาค *ที่แข็ง แรงและสูง
ใหญ ทานรูจักพวก เขาและเคยไดยินเกี่ยว
กับพวกเขามาวา ‘มีใครบางที่จะหยุดพวกอา
นาคได ไมมีเลย’ ๓ ทานแนใจได เลยในวัน นี้
วา เป็ นพระ ยาหเวหพระเจาของทาน เอง ที่
ขามแมน้ํ าจอรแดนไปกอนทาน เป็ นเหมือน
ไฟที่ทําลายลาง
พระองคจะกวาดลางพวก
ชนชาติเหลา นัน
้
และพระองคจะเอาชนะ
พวก เขาเมื่อทานเดิน ทางเขาไป ทานจะไล
พวก เขาออกไปและทําลายพวก เขาอยาง

อานาค ลูกหลานของชาวอานาค ครอบครัวที่มีช่ อ
ื ในเรื่องความเป็ นนักสูที่มีพลังและตัว
สูงใหญเหมือนยักษ ดูใน กันดารวิถี ๑๓:๓๓
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รวดเร็วเหมือนที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานไดสัญญาไวกับทาน
๔ เมื่อพระ ยาหเวหพระเจาของทาน ขับ ไล
พวก นัน
้ ออกไปตอ หน าทาน พวก ทานไม
ตองคิดในใจวา ‘เพราะฉันเป็ นคนดี พระ
ยาหเวหถึงไดนําฉันเขามาเป็ นเจาของแผน
ดินนี้’ แตที่พระ ยาหเวหขับ ไลชนชาติเหลา
นัน
้ ออกไปตอ หน าทานก็เพราะพวก เขาเป็ น
คน ชัว
่ ตางหาก ๕ ที่ทานกําลังจะเขาไปเป็ น
เจาของแผน ดินของคนพวกนัน
้ ไมใชเพราะ
ทานเป็ นคนดีและซื่อสัตยหรอกนะ แตที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานขับ ไลชนชาติเหลา
นัน
้ ออกไปตอ หน าทาน ก็เพราะพวก เขาเป็ น
คนชัว
่ และพระยาหเวหตองการรักษาสัญญา
ที่พระองคไดทําไวกับอับ ราฮัม อิส อัคและยา
โคบ บรรพบุรุษของทาน ๖ ใหรูไวเลยวา พระ
ยาหเวหพระเจาของทานไมไดใหแผน ดินที่ดี
นี้กับทาน เพราะทานเป็ นคนดี แตความ จริง
แลวทานเป็ นคนที่ด้ อ
ื รัน
้
จดจําความดือ
้ รัน
้ ที่มีตอพระยาหเวห
๗ จําไวใหดี

อยาลืมวาทานเคยทําใหพระ
ยาหเวหโกรธ ตอนที่อยูในที่เปลา เปลี่ยว
แหง แลง พวก ทานไมเชื่อ ฟั งพระ ยาหเวห
ตัง้ แตวันที่พวก ทานออกจากแผน ดินอียิปต
จนกระทัง่ มาถึงที่ นี่ ๘ พวก ทานทําใหพระ
ยาหเวหโกรธตอนที่อยูบนภูเขาซี นาย พระ
ยาหเวหโกรธถึงขนาดที่จะทําลายพวก ทาน
๙ เมื่อเราขึ้นไปบนภูเขาเพื่อรับแผน
หินซึ่ง
เป็ นแผน หินของขอ ตกลงที่พระ ยาหเวหทํา
ไวกับพวก ทาน เราอยูบนภูเขาเป็ นเวลาถึง
สี่ สิบวันสี่ สิบคืน ไมไดกินอาหารหรือดื่มนํ้ า
๑๐ พระยาหเวหไดใหแผน หินสองแผนกับเรา
เป็ นแผน หินที่พระเจาใชนิ้วมือของพระองค
เขียนขึ้นมา บนแผนหิน นัน
้ คือคําสัง่ สอน
ทัง้ หมดที่พระ ยาหเวหไดพูดไวกับพวกทาน
พระองคพูดออกมาจากไฟบนภูเขาในวันที่
พวกทานรวมตัวกันอยูที่นัน
่
๑๑ เมื่อครบสี่ สิบวันสี่ สิบคืนแลว
พระ
ยาหเวหไดใหแผน หินสอง แผนนัน
้ กับเรา
เป็ นแผน หินของขอ ตกลง ๑๒ พระ ยาหเวห
พูดกับเราวา ‘ลุก ขึ้นและรีบลงไปจากที่ นี่
เพราะประชาชนของเจาที่เจานํ าออกมาจาก
ประเทศอียิปตนัน
้ ไดทําตัวเสื่อมทราม พวก
เขาไดหันเหไปอยางรวดเร็วจากสิ่งที่เราได
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สัง่ ใหพวกเขาทํา พวกเขาไดทํารูปเคารพจาก
โลหะสําหรับตัวเอง’
๑๓ พระ ยาหเวหไดพูดกับผมวา
‘เราได
มอง ดูคนพวก นี้ เขาเป็ นคนที่ด้ อ
ื รัน
้ จริงๆ
๑๔ โมเสส
เจาไมตองมายุงกับเรา เราจะ
ทําลายพวก เขา และจะลบชื่อพวก เขาออก
จากใตฟา นี้ และเราจะทําใหเจาเป็ นชาติที่
เขมแข็งและมีจํานวนมากกวาพวกเขา’
ลูกวัวทองคํา
๑๕ แลวเราก็กลับลงมาจากภูเขา

ภูเขา
กําลังลุกไหมเป็ นไฟ หินของขอตกลงทัง้ สอง
แผน นัน
้ อยูในมือเรา ๑๖ แลวเรามอง ดู เห็น
วาพวก ทานไดทําบาปตอพระ ยาหเวห พวก
ทานไดทํารูปเคารพจากโลหะเป็ นรูปลูกวัวให
กับตัวพวก ทานเอง พวก ทานหันเหไปอยาง
รวดเร็วจากสิ่งที่พระ ยาหเวหเคยสัง่ ทาน ไว
๑๗ เราจึงขวางหินทัง
้ สองแผน นัน
้ ดวยมือทัง้
สองของเรา เอง และทําใหมันแตกตอ หน า
ตอตาพวก ทาน ๑๘ และก็เหมือนกับครัง้ กอน
เราไดกม หน ากราบ ลงกับพื้น ดินตอ หน าพระ
ยาหเวหเป็ นเวลาสี่ สิบวันสี่ สิบคืน ไมไดกิน
อาหารหรือดื่มนํ้ า
เราทําสิ่งตางๆนี้ก็เพราะ
บาปทัง้ หมดที่พวก ทานไดทําไป
คือพวก
ทานไดทําในสิ่งที่ชว
ั ่ รายในสายตาของพระ
ยาหเวห เพราะอยางนี้จึงทําใหพระองคโกรธ
๑๙ เรากลัวความ
โกรธและความเดือดดาล
ของพระองค เพราะพระ ยาหเวหโกรธถึง
ขนาดที่จะทําลายพวก ทาน แตตอน นัน
้ พระ
๒๐ พระ ยาหเวหโกรธ
ยาหเวหไดฟังเรา
อา โรนถึงขนาดที่จะทําลายเขา แตเราได
อธิษฐานเผื่ออา โรนเหมือน กันในตอน นัน
้
๒๑ เราไดเอาสิ่งที่เป็ นบาปที่พวก ทานไดสราง
ขึ้นมา คือลูกวัวไปเผาไฟ และเราก็ทําใหมัน
แตกเป็ นชิน
้ ๆ บดมันจนละเอียดเป็ นผุยผง
แลวเราก็โปรยผง นัน
้ ลงในลําธารที่ไหลลงมา
จากภูเขา
โมเสสรองขอพระยาหเวห
อยาทําลายคนอิสราเอล
๒๒ ที่ทา เบ ราห
ที่มัส สาห และที่ขิบ
โรท-หัทธา อา วาหก็เหมือนกัน พวก ทาน
ทําใหพระ ยาหเวหโกรธ ๒๓ เมื่อพระ ยาหเวห
สงพวก ทานจากคา เดช-บา ร เนีย และพูดวา
‘ขึ้นไปยึดเป็ นเจาของแผน
ดินที่เราไดให
ไวกับพวก เจา’ พวก ทานขัดขืนคํา สัง่ ของ
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พระยาหเวหพระเจาของพวกทาน พวกทาน
ไมไว วางใจพระองคและไมเชื่อ ฟั งพระองค
๒๔ พวก ทานไดขัดขืนพระ ยาหเวหมาตลอด
ตัง้ แตวันที่เรารูจักพวกทานเป็ นครัง้ แรก
๒๕ เมื่อเรากม หน าลงกราบพระ ยาหเวห
เป็ นเวลาสี่ สิบวันสี่ สิบคืน เพราะพระยาหเวห
บอกวา พระองคจะทําลายพวก ทาน ๒๖ เรา
ไดอธิษฐานตอพระ ยาหเวหวา ‘ขาแตพระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตของขาพเจา
อยาได
ทําลายคนของพระองคที่เป็ นของ
รักของ
หวงที่มีคาของพระองค เลย พระองคไถให
์ ํานาจที่ยิ่ง ใหญ
พวก เขาเป็ นอิสระดวยฤทธิอ
ของพระองค พระองคนําพวก เขาออกมา
จากอียิปตดวยมืออันทรงพลังของพระองค
๒๗ โปรดระลึก ถึงอับ รา ฮัม อิส อัคและยา โคบ
ผูรับ ใชของพระองค อยาไปสนใจกับความ
ดื้อ ดึง ความชัว
่ รายและความบาปของคน
พวก นี้ เลย ๒๘ ไมอยาง นัน
้ ชาวอียิปตจะพูด
วา “เพราะพระ ยาหเวหไมสามารถนํ าพวก
เขาเขา สูแผน ดินที่พระองคสัญญาไวกับ
พวก เขา และเพราะพระองคเกลียดพวก เขา
พระองคจึงนํ าพวก เขาออกไปและฆาพวก
เขาในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง” ๒๙ พวก เขา
คือคนของพระองค เป็ นสมบัติของพระองค
เอง พระองคไดนําพวกเขาออกมาดวยความ
แข็งแกรงและอํานาจของพระองค’
แผนหินใหม
(อพย. ๓๔:๑-๑๐)
๑ ในเวลา

๑๐ เราวา

นัน
้
พระ ยาหเวหพูดกับ
‘ตัดหินมาใหมอีกสอง แผน
ใหเหมือนกับสองแผนแรก แลวขึ้นมาหาเรา
บนภูเขา นี้ และใหทําหีบไมมาดวย ๒ เราจะ
เขียนบัญญัติบนแผนหิน นี้ เป็ นบัญญัติเดียว
กับที่ไดเขียนไปแลวบนแผน หินชุด แรกที่เจา
ทําแตกไปนัน
้ แลวเจาจะไดวางพวกมันลงใน
หีบไม’
๓ เราจึงทําหีบไมข้ น
ึ หนึ่งใบจากไมกระถิน
เทศ และตัดหินใหมสองแผนที่เหมือนกับหิน
สองแผนแรก แลวเราก็ข้ น
ึ ไปบนภูเขาพรอม
กับหินสองแผน นัน
้ ในมือ ๔ พระ ยาหเวหได
เขียนคํา พูดเดิมที่เคยเขียนไปแลวครัง้ กอน
ลงบนหินสองแผน นี้ คือบัญญัติสิบประการที่
พระ ยาหเวหไดพูดกับพวก ทานบนภูเขา ที่
พระองคพูดออกมาจากไฟในวันที่พวก ทาน

16

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๐:๑๕

ไปอยูรวมกันที่นัน
่ แลวพระองคก็ใหแผนหิน
นัน
้ กับเรา ๕ เราก็กลับลงมาจากบนเขา เรา
ไดวางแผนหิน นัน
้ ไวในหีบไมที่เราไดทําขึ้น
และแผนหินพวกนัน
้ ก็ยังคงอยูที่ นัน
่ เหมือน
กับที่พระยาหเวหไดสงั ่ เราไว
๖ (ประชาชนชาวอิสราเอลไดเดินทางจาก
บอนํ้ าเบ เอ โรท-เบเน-ยา อะ คัน ไปที่โม เส
ราห อา โรนตายและถูกฝั งไวที่ นัน
่ เอ เลอ า
ซารลูกชายของเขาไดเป็ นนักบวชแทนเขา
๗ ประชาชนชาวอิสราเอลไดเดินทางจากที่นัน
่
ไปที่กุด โกดาห จากกุด โกดาห พวกเขาเดิน
ทางไปถึงโย ทบาธาห เป็ นสถาน ที่ที่มีลําธาร
มากมาย ๘ ในเวลา นัน
้ พระ ยาหเวหไดแตง
ตัง้ เผาเลวีใหเป็ นผูแบกหีบขอ ตกลงของพระ
ยาหเวห ใหยืนรับ ใชอยูตอ หน าพระ ยาหเวห
และใหอวยพรประชาชนในนามของพระองค
เหมือนที่พวก เขาไดทําอยูจนถึงทุกวัน นี้
๙ เพราะเหตุ นี้คนเผาเลวีถึงไมได รับสวนแบง
ที่ดินเป็ นของตัว เองเหมือนเผาอื่นๆ พระ
ยาหเวหคือสวนแบงของชาวเลวี ตามที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานไดสัญญาไวกับคน
เผาเลวี)
๑๐ เราไดอยูบนภูเขาเป็ นเวลาสี่ สิบวันสี่ สิบ
คืนเหมือนครัง้ แรกและพระยาหเวหไดฟังเรา
อีกครัง้ หนึ่งในเวลา นัน
้ พระองคไมตองการ
ทําลายทาน ๑๑ พระยาหเวหพูดกับเราวา ‘ลุก
ขึ้น ไปเดินนํ าหน าประชาชน เพื่อพวกเขาจะ
ไดเขาไปเป็ นเจาของแผน ดินที่เราไดสัญญา
ไวกับบรรพบุรุษของพวก เขาวาจะยกใหกับ
พวกเขา’
สิ่งที่พระยาหเวหตองการอยางแทจริง
๑๒ ชาวอิสราเอลเอย

พระ ยาหเวหพระเจา
ของทานขออะไรจากทาน หรือ พระองคขอ
เพียงแตใหเกรงกลัวพระ
ยาหเวหพระเจา
ของทาน ใหเดินในทางของพระองค ใหรัก
พระองค ใหรับ ใชพระองคดวยสุดใจสุดจิต
ของทาน ๑๓ และใหเชื่อ ฟั งบัญญัติและกฎ
ของพระองค ที่เราไดสัง่ ทานในวัน นี้เพื่อ
ประโยชนของตัวทานเอง
๑๔ ดูสิ พระ ยาหเวหพระเจาของทานเป็ น
เจาของสวรรคทงั ้ สิน
้ แมแตสวรรคชัน
้ สูงสุด
รวมทัง้ โลกและทุก สิ่งทุก อยางในโลก ๑๕ แต
พระ ยาหเวหยังเอาใจใสบรรพบุรุษของทาน
และรักพวก เขา พระองคไดเลือกพวก ทาน
ซึ่งเป็ นลูก หลานของพวก เขาออกมาจาก
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ชนชาติทัง้ หลาย และพวก ทานก็ยังคงเป็ น
คนพิเศษสําหรับพระองคถึงทุกวันนี้
๑๖ ใหมอบตัวทานทัง
้ หมดกับพระ ยาหเวห
*๑๗ เพราะพระ
และอยาดื้อ ดึงอีกตอไป
ยาหเวหพระเจาของพวก
ทานคือพระเจา
เหนือพระทัง้ ปวง
และเป็ นองคเจาชีวิต
เหนือองคเจาชีวิตอื่นๆทัง้ หมด
พระองค
เป็ นพระเจาที่ยิ่ง ใหญ
ทรง พลังและนา
กลัว พระองคไมเลือกหน าและไมรับสินบน
๑๘ พระองคทําใหแมหมายและเด็กกําพราได
รับการตัดสินอยางยุติธรรม พระองครักชาว
ตาง ชาติที่อยูทามกลางเราและใหอาหารและ
เสื้อผากับเขา ๑๙ พวก ทานตองรักชาวตาง
ชาติดวย เพราะพวก ทานก็เคยเป็ นชาวตาง
ชาติในแผนดินอียิปตมากอน
๒๐ ทานตองเกรงกลัวพระ ยาหเวหพระเจา
ของทาน
ทานตองรับ ใชพระองคเทานัน
้
ทานตองผูกพันอยูกับพระองคและทานตอง
สาบานโดยอางชื่อของพระองค ๒๑ พระองค
คือผู ที่ทานควรจะยกยองสรรเสริญ พระองค
คือพระเจาของทาน
พระองคไดทําสิ่งที่ยิ่ง
ใหญและนา กลัวตางๆ นี้เพื่อทาน ที่ทานได
เห็นมาแลวกับตาตัว เอง ๒๒ ตอนที่บรรพบุรุษ
ของทานเขาไปอยูที่ประเทศอียิปต นัน
้ มีแค
เจ็ด สิบคนเทานัน
้ แตตอน นี้ พระ ยาหเวห
พระเจาของทานไดทําใหทานมีจํานวน
มากมายเหมือนกับดวงดาวบนทองฟ า
ใหรักและเชื่อฟั งพระยาหเวห
๑ ทานตองรักพระ

๑๑ ของทาน และทานตองเชื่อฟั งคําสัง่
ยาหเวหพระเจา

กฎ ขอบังคับและบัญญัติตางๆของพระองค
เสมอ ๒ ในวัน นี้ พวก ทานตองจดจําไววา
เป็ นพวก ทานเอง ไมใชลูกๆของพวก ทาน
ที่รูจักและเห็นบท เรียนจากพระ ยาหเวห
พระเจาของพวก ทาน เป็ นทานเองที่เห็นถึง
ความยิ่ง ใหญของพระองค อํานาจที่ยิ่ง ใหญ
และความแข็งแกรงของพระองค ๓ เป็ นทาน
เอง ไมใชลูกๆของทาน ที่เห็นเหตุการณ
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พิเศษตางๆและการก ระ ทําที่พระองคไดทํา
ไวกับฟาโรหกษัตริยอียิปต และกับประชาชน
ชาวอียิปตทงั ้ หมดในแผน ดินอียิปต ๔ เป็ น
ทานเอง ไมใชลูกๆของทาน ที่ไดเห็นสิ่งที่
พระองคไดทํากับกองทัพของอียิปต กับมา
และรถรบทัง้ หลายของอียิปต และการที่
พระองคทําใหน้ํ าในทะเลแดงไหลทวมพวก
เขาในขณะที่เขากําลังไลตามพวก ทาน เพื่อ
พระ ยาหเวหจะไดทําลายพวก เขาจน หมด
๕ เป็ นทานเอง ไมใชลูกๆของทาน ที่ไดเห็น
สิ่งที่พระองคไดทําเพื่อพวก ทานในที่เปลา
เปลี่ยวแหง แลงจนกระทัง่ พวกทานมาถึงที่ นี่
๖ เป็ นทานเอง ไมใชลูกๆของทาน ที่ไดเห็น
สิ่งที่พระองคทํากับดาธานและอาบี รัมลูกชาย
ของเอลีอับชาวรูเบน เมื่อแผนดินอาปากของ
มัน และกลืนพวก เขาและครอบครัวพวก
เขา พรอมกับเต็นท คนรับ ใช และสัตว เลีย
้ ง
ของพวก เขา ไปจากทามกลางชาวอิสราเอล
ทัง้ หมด ๗ เป็ นทานเอง ไมใชลูกๆของทาน ที่
ไดเห็นการกระทําอันยิ่งใหญทุกสิ่งที่พระองค
ไดทําไว
๘ ดัง นั น
้ พวกทานตองเชื่อ ฟั งคําสัง่ สอน
ทุกอยางที่เราไดสงั ่ ทานในวัน นี้ เพื่อพวก
ทานจะไดเขม
แข็งและเขาไปเป็ นเจาของ
แผน ดินที่ทานกําลังจะขามแมน้ํ าจอรแดน
ไปเป็ นเจาของ นี้ ๙ และเพื่อพวกทานจะได
มีชีวิตที่ยืนยาวบนแผน ดินที่พระ ยาหเวห
ไดสัญญาไวกับบรรพบุรุษของพวก ทานวา
จะยกใหกับพวก เขาและลูก หลานของเขา
คือแผน ดินที่อุดมสมบูรณ ๑๐ เพราะแผน
ดินที่ทานกําลังจะเขาไปเป็ นเจาของ นัน
้ ไม
เหมือนแผน ดินอียิปตที่ทานจากมา ที่แผน
ดินอียิปต นัน
้ ทานปลูกพืชของทาน และเอา
เทาขูดเป็ นรอง นํ้ าได †เหมือนกับรดสวนผัก
๑๑ แตแผน ดินที่ทานกําลังจะขามไปเป็ นเจา
ของนัน
้ เป็ นดิน แดนที่เต็มไปดวยภูเขาและ
หุบเขามากมาย และพื้น ดินก็จะชุม ชื้นไป
ดวยนํ้ า ฝนที่ตกมาจากฟ า ๑๒ มันเป็ นแผน ดิน
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ใหมอบตัว … อีกตอไป หรือแปลตรงๆจากภาษาฮีบรูไดวา “ใหทําพิธีขลิบที่หัวใจ
ของทาน และอยาทําคอแข็งอีกตอไป” พิธีขลิบเป็ นการแสดงวาเป็ นคนของพระเจา สัตวที่ทํา
คอแข็งก็คือสัตวที่ขัดขืนไมยอมทําตาม
†๑๑:๑๐

เอาเทาขูดเป็ นรองนํ ้าได หรือแปลตรงๆไดวา “รดนํ้ าดวยเทา” หรือ “อาจจะหมุน
กังหันนํ้ าดวยเทา” หรือ “เทา” อาจจะเป็ นคําสุภาพหมายถึง “อวัยวะเพศชาย” อาจจะหมาย
ถึงฉี่รดไดเพราะมีที่ดินน อยมาก
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ที่พระ ยาหเวหพระเจาของทานดูแลเอาใจ ใส
อยูตลอดเวลาตัง้ แตตนปี จนถึงปลายปี
๑๓ พระ ยาหเวหพูดวา ถาพวก เจาเชื่อ ฟั ง
บัญญัติของเราที่เรากําลังสัง่ กับพวก เจาใน
วัน นี้อยางระมัดระวัง คือใหรักพระ ยาหเวห
พระเจาของพวก เจาและรับ ใชพระองคดวย
สุดใจสุดจิตของเจา ๑๔ เรา ยาหเวห จะใหฝน
ตกในแผน ดินของพวก เจาตามฤดูกาล คือ
ฝนตนฤดูและฝนปลายฤดู
และเจาจะได
เกี่ยวพืช ผล นํ้ าองุนใหม และนํ้ ามันของ
เจา ๑๕ เราจะใหหญาขึ้นในทอง ทุงของเจา
สําหรับฝูงสัตวของเจา และเจาจะมีกินอยาง
เหลือเฟื อ
๑๖ ระวังใหดี ไมอยาง นั น
้ ใจของพวก ทาน
จะถูกลอลวงใหหันเหไปรับ ใชพระ อื่นๆ
๑๗ แลวพระ
และไปกราบ ไหวพระเหลา นัน
้
ยาหเวหก็จะโกรธพวก ทาน พระองคจะปิ ด
ทองฟ าไมใหฝนตก แผน ดินจะไมมีพืช ผล
งอกออกมา และพวก ทานก็จะมีอายุสัน
้ ใน
แผน ดินที่ดีที่พระ ยาหเวหจะยกใหกับพวก
ทาน
๑๘ ใหเอาคําสัง
่ สอนพวก นี้ของเราฝั งไวใน
จิตใจของทานอยูเสมอ และผูกมันไวกับมือ
ของพวก ทานเพื่อเตือนความ จํา และผูกไว
ที่หน า ผากของทานเหมือนกับผาโพก หัว
๑๙ สอนสิ่งเหลา นี้ ใหกับลูกๆของพวก ทาน
ทองพวก มันเมื่อนัง่ อยูในบาน เดินอยูตาม
ทองถนน เมื่อนอนลงและลุกขึ้น ๒๐ ใหเขียน
พวก มันไวบนเสาประตูบาน และบนประตู
เมืองของทาน ๒๑ ใหทําตามสิ่งเหลา นี้ เพื่อ
พวกทานและลูกๆของพวกทาน จะไดอยูอีก
ยาวนานบนแผน ดินที่พระ ยาหเวหไดสัญญา
ไวกับบรรพบุรุษของทานวาจะยกใหกับพวก
เขาตราบเทาที่ฟายังอยูเหนือดิน
๒๒ ถาพวก ทานเชื่อ ฟั งคําสัง
่ สอนทัง้ หมด นี้
ที่เราไดสัง่ ใหทานทําอยางระมัดระวัง คือให
รักพระยาหเวหพระเจาของพวกทาน เดินใน
ทางของพระองค และผูกพันอยูกับพระองค
๒๓ แลวพระ ยาหเวหจะขับ ไลชนชาติเหลา นี้
ออกไปตอหน าพวก ทาน และพวก ทานจะ
ขับ ไลชนชาติที่ใหญกวาและเขม แข็งกวา
๒๔ ในทุกๆที่ที่เทาของพวก
พวก ทานได
ทานเหยียบ ยํ่าเขาไปก็จะตกเป็ นของพวก
ทาน เขตแดนของพวก ทานจะเริ่มตัง้ แต
ที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงทางตอนใตไปถึง
เลบานอนทางตอนเหนือ จากแมน้ํ ายู เฟรติ ส
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ทางตะวัน ออกไปถึงทะเลเมดิเตอรเรเนียน
ทางตะวัน ตก ๒๕ จะไมมีใครสามารถหยุด
พวก ทานได ไม วาพวก ทานจะไปที่ไหนก็
ตาม พระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทานจะ
ทําใหประชาชนกลัวพวก ทาน เหมือนกับที่
พระองคไดสัญญาไวกับพวกทานแลว
อวยพรหรือสาปแชง
๒๖ วัน

นี้เราใหทางเลือกกับพวก ทาน ให
ทานเลือกเอาระหวางคําอวยพรหรือคําสาป
แชง ๒๗ ทานจะได รับคําอวยพร ถาทานเชื่อ
ฟั งคํา สัง่ ของพระยาหเวหพระเจาของทาน ที่
เรากําลังสัง่ ทานในวัน นี้ ๒๘ และทานจะได รับ
คําสาป แชงถาทานไมเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ของพระ
ยาหเวหพระเจาของทาน และหันเหไปจาก
ทางที่เรากําลังสัง่ ทานในวันนี้ และหันไปบูชา
พระอื่นที่พวกทานไมรูจักมากอน
๒๙ เมื่อพระ
ยาหเวหนําทานเขาไปในดิน
แดนที่ทานกําลังจะเขาไปเป็ นเจาของแลว
ทานตองขึ้นไปบนยอดเขาเกริซิมแลวอานคํา
อวยพรใหประชาชนฟั ง และขึ้นไปบนยอด
เขาเอ บาลแลวอานคํา สาป แชงใหประชาชน
ฟั งจากยอด เขา นัน
้ ดวย ๓๐ ทานก็รูอยูแลว
วา
ภูเขาพวก นี้อยูอีกฝั ่ งหนึ่งของแมน้ํ า
จอรแดน ไปทางทิศตะวัน ตก ภูเขาพวก นี้
อยูในดิน แดนของชาวคา นา อัน ที่อาศัยอยู
ในหุบเขาจอรแดน
อยูไมไกลจากป าโอค
ของโม เรห ใกลๆกับเมืองกิล กาล ๓๑ เพราะ
พวก ทานกําลังจะขามแมน้ํ าจอรแดน เขาไป
เป็ นเจาของแผน ดินที่พระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก ทานยกใหกับทาน เมื่อพวกทาน
เป็ นเจาของมันและตัง้ บานเรือนอยูกันแลว
๓๒ พวก ทานจะตองทําตามกฎและขอบังคับ
ตางๆที่เราใหกับพวก ทานในวัน นี้อยาง
ระมัดระวัง
สถานที่สําหรับนมัสการพระเจา
๑ นี่ คือกฎและขอ

๑๒ ตองทําตามอยางระมัดระวังในแผน

บังคับที่พวก ทาน

ดินที่พระ
ยาหเวหพระเจาของบรรพบุรุษ
ทานไดยกใหกับทาน
ทานตองทําตามกฎ
เหลา นัน
้ ตราบ เทาที่พวกทานยังอาศัยอยูใน
แผน ดิน นัน
้ ๒ เมื่อพวก ทานยึดเอาแผน ดิน
ของชนชาติเหลา นี้มาไดแลว พวก ทานตอง
ทําลายสถาน ที่ทุก แหงที่พวก เขาใชนมัสการ
พระตางๆของพวก เขาใหหมด เกลีย
้ ง ตาม
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ภูเขาสูง ตามเนิน เขาและตามใตตนไมทุก
ตน ๓ พวก ทานตองรื้อแทนบูชาตางๆของ
พวกเขาทิง้ ใหหมด พวกทานตองทุบเสา *หิน
์ ิทธิข
์ องพวก เขาใหแตกเป็ นชิน
ศักดิส
้ ๆ พวก
ทานตองเผาเสาเจา แมอาเชราหของพวกเขา
และตองตัดพวกรูป ปั ้ นพระตางๆของพวก
เขาใหเป็ นชิน
้ ๆ
เพื่อจะไดลบชื่อของพระ
เทียมเท็จเหลานัน
้ ใหหมดไปจากสถานที่นัน
้
๔ พวก ทานตองไมนมัสการพระ ยาหเวห
พระเจาของทานแบบเดียวกับที่คนพวก นัน
้
เขาทํากัน ๕ แตพวก ทานตองไปยังสถาน
ที่แหงหนึ่งที่พระ
ยาหเวหจะเลือกออกมา
จากทามกลางเผาทัง้ หลายของพวก ทาน
พระองคจะสถิตอยูที่
นัน
่ เหมือนบานของ
พระองค และทานตองไปนมัสการพระองคที่
นัน
่ ๖ ทานตองเอาเครื่องเผาบูชา เครื่องสัตว
บูชา พืชผลและสัตวตางๆหนึ่งในสิบสวนจาก
ของที่ทานหามาได รวมทัง้ ใหเอาของ ขวัญ
พิเศษ †ของแกบนที่ทานเคยบนไวกับพระ
ยาหเวห เครื่องบูชาตามความสมัครใจ และ
ลูกตัวแรกจากฝูงวัวและฝูงแพะแกะของ
พวก ทาน ไปในสถาน ที่ นัน
้ ดวย ๗ ทานและ
ครอบครัวของทานจะกิน กันที่ นัน
่ ตอหน า
พระ ยาหเวหพระเจาของทาน พวก ทานจะ
ยินดีกับสิ่งดีๆทัง้ หมดที่พวก ทานไดลงมือ
ลงแรงทําไป เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานไดอวยพรทาน
๘ เมื่อถึงเวลา นั น
้
พวก ทานตองไม
นมัสการแบบ เดียวกับที่พวก เรากําลังทํา
อยูในวัน นี้ คือแตละ คนก็ทําตามใจของตัว
เอง ๙ ที่เป็ นอยาง นี้เพราะพวก ทานยังไม
ไดเขาไปในสถาน ที่แหงการพัก ผอนและ
แผน ดินที่พระยาหเวหพระเจาของทานกําลัง
จะยกใหกับทาน ๑๐ แตอีกไมชาพวก ทานก็
จะขามแมน้ํ าจอรแดนแลว พวก ทานจะได
อยูในแผน ดินที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานกําลังจะยกใหกับทาน
พระองคจะให
พวก ทานไดหยุด พักจากการสู รบกับศัตรู
ทัง้ หมดที่อยูลอม รอบทาน และพวก ทานจะ
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อยูอยางปลอดภัย ๑๑ แลวพวก ทานตองเอา
ทุก อยางที่เราไดสัง่ พวก ทานไว ไปยังสถาน
ที่ นัน
้ ที่พระ ยาหเวหจะเลือกขึ้นมาสําหรับ
นมัสการพระองค คือทานตองเอาเครื่องเผา
บูชา เครื่องสัตวบูชา พืช ผลและสัตวตางๆ
หนึ่งในสิบสวนจากของที่ทานหามาได รวม
ทัง้ ใหเอาของ ขวัญพิเศษ ของแกบนที่ทาน
เคยบนไวกับพระ ยาหเวห ๑๒ ใหพวก ทาน
ชื่นชมยินดีกันตอ หน าพระ ยาหเวหพระเจา
ของทาน ทัง้ พวก ทาน ลูกชายลูกสาวของ
พวก ทาน ทาสชายหญิงของพวก ทาน และ
ชาวเลวี ในเมืองของพวก ทานดวย เพราะ
พวก นี้ไมมีสวน แบงในที่ดินเหมือนกับพวก
ทาน ๑๓ ทานตองระวังใหดี ที่จะไมถวาย
เครื่องเผาบูชาที่ไหนก็ไดที่ทานเห็น ๑๔ แต
ใหเอาเครื่องเผาบูชาของทานไปถวายใน
สถานที่นัน
้ ที่พระยาหเวหจะเลือกออกมาจาก
ทามกลางเผาใดเผาหนึ่งของทาน
และทุก
อยางที่เราไดสงั ่ ทานไวใหเอาไปทําที่นัน
่
๑๕ แตเมื่อ ไหรก็ตามที่ทานอยากจะฆาสัตว
และเอาเนื้อมากินในเมือง หนึ่งเมือง ใดของ
ทาน ทานก็ทําได ตามขนาดที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานอวยพรทาน
คนที่บริสุทธิ ์
์ างพิธีกรรม ก็กินไดทัง้ นัน
และไมบริสุทธิท
้
เหมือนกินเนื้อ ทราย ‡หรือเนื้อกวาง ๑๖ แต
ทานตองไมกินเลือดของมัน ตองเอาเลือดไป
เททิง้ บนพื้นเหมือนเทนํ้ า
๑๗ ทานตองไมกินของพวก นี้ ในเมือง คือ
พืช ผลของทานที่แบงออกมาหนึ่งในสิบ ¶
สวน หรือเหลา องุนใหมหรือนํ้ ามัน ลูกสัตว
ตัวแรกทุก
ตัวที่เกิดจากฝูงวัวและฝูงแพะ
แกะของทาน และของทุก อยางที่ทานไดบน
ไววาจะใหกับพระ ยาหเวห เครื่องบูชาตาม
ความสมัครใจของทาน และของ ขวัญพิเศษ
ของทาน ๑๘ ทานจะตองกินเครื่องบูชาเหลา
นี้ตอหน าพระ ยาหเวหในสถาน ที่ นัน
้ ที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานจะเลือกไวเทานัน
้
ทานตองไปกินกันที่
นัน
่ กับลูกชายลูกสาว
ของทาน ทาสชายหญิงของทาน และชาวเลวี

*๑๒:๓

เสา เป็ นเสาหินหรือไมที่มีการตกแตงประดับประดาอยางสวยงามบนหัวเสา

†๑๒:๖

ของขวัญพิเศษ เครื่องบูชาที่ยกขึ้นยื่นถวายตอพระเจา

‡๑๒:๑๕

เนื ้ อทราย สัตวสี่เทาชนิดหนึ่ง ลักษณะเหมือนกวาง

¶๑๒:๑๗

หนึ่ งในสิบ หมายถึงถามีพืชสิบสวน ก็แบงออกมาหนี่งสวนเป็ นของที่เก็บไวสําหรับ

พระเจา

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๒:๑๙

ที่อาศัยอยูในเมืองของทาน ใหช่ น
ื ชมยินดี
อยูตอ หน าพระ ยาหเวหพระเจาของทาน ให
ชื่นชมยินดีกับสิ่งดีๆที่ทานไดลงมือทําลงไป
๑๙ ระวังใหดี อยาลืมที่จะแบงอาหาร นี้ ใหกับ
ชาวเลวี ตราบเทาที่ทานยังมีชีวิตอยูบนแผน
ดินของทานนัน
้
๒๐–๒๑ เมื่อพระ
ยาหเวหพระเจาของทาน
ขยายเขตแดนของทานตามที่พระองคได
สัญญา ไว
ทานอาจจะอยูไกลเกินไปจาก
สถาน ที่ นัน
้ ที่พระ ยาหเวหจะเลือกไวสําหรับ
นมัสการพระองค แลวทานเกิดอยากจะกิน
เนื้อขึ้นมา ทานก็กินเทา ไหรก็ไดตามที่ทาน
ตองการ ทานสามารถฆาสัตวจากฝูงวัวและ
ฝูงแพะแกะที่พระ ยาหเวหไดใหทาน ไว ให
ทําตามวิธีที่เราไดสัง่ ทานไวแลว และทานก็
กินเทา ไหรก็ไดตามที่ทานตองการในเมือง
ตางๆของทาน ๒๒ ทานสามารถที่จะกินมันได
เหมือนกับที่ทานกินเนื้อ ทรายหรือเนื้อกวาง
์ ละไมบริสุทธิท
์ างพิธีกรรม
ทัง้ คนที่บริสุทธิแ
ก็กินไดเหมือนกันหมด ๒๓ แตตองใหแนใจวา
ทานจะไมกินเลือด เพราะเลือดคือชีวิต ดัง
นัน
้ อยาไดกินชีวิตพรอมกับเนื้อสัตว ๒๔ ทาน
ตองไมกินเลือดของมัน
ทานตองเทเลือด
ของมันลงบนพื้นเหมือนเทนํ้ า ๒๕ ทานตอง
ไมกินเลือดของมันเพื่อทานและลูก หลาน
ของทานจะไดเจริญรุงเรือง
เพราะทานจะ
ตองทําในสิ่งที่พระยาหเวหเห็นวาถูกตอง
๒๖ แตอยางไรก็ตาม ทานตองเอาของขวัญ
์ ิทธิแ
์ ละของ
ศักดิส
ขวัญแกบนของทานไป
ยังสถาน ที่ นัน
้ ที่พระ ยาหเวหจะเลือกขึ้นมา
๒๗ ทานตองถวายเครื่องเผาบูชาของทาน
รวม ทัง้ เนื้อ สัตวและเลือดบนแทน บูชาของ
พระ ยาหเวหพระเจาของทาน
เลือดของ
เครื่องสัตวบูชาอื่นตองถูกเทลงบนแทน บูชา
ของพระ ยาหเวหพระเจาของทาน แตทาน
กินเนื้อของมันได ๒๘ ทานตองระมัดระวังที่
จะรักษาและเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ทัง้ หมด นี้ที่เราให
กับทานในวัน นี้ เพื่อทานและลูก หลานของ
ทานจะไดเจริญรุงเรืองตลอด ไป เพราะทาน
กําลังจะทําในสิ่งที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานเห็นวาดีและถูกตอง
๒๙ เมื่อพระ
ยาหเวหพระเจาของทาน
ทําลายชนชาติที่อยูตอ หน าทาน เป็ นชนชาติ
ที่ทานกําลังจะเขาไปขับ ไล และเมื่อทานขับ
ไลพวกเขาออกไปแลว และทานไดตัง้ รกราก
อยูในแผน ดินของพวก เขาแลว ๓๐ ระวังให
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ดี อยาไปติดกับโดยไปลอก เลียนแบบพวก
เขา หลัง จากที่พวก เขาถูกทําลายไปตอ หน า
ทานแลว ระวังใหดี อยาไปถามเกี่ยวกับพระ
ตางๆของพวก เขา อยาไปถามวา ‘ชนชาติ
นี้เขาบูชาพวกพระของพวก เขายัง ไง เรา
๓๑ ทานตองไมนมัสการพระ
จะไดทําตาม’
ยาหเวหพระเจาของทานตามแบบพวก เขา
เพราะพวก เขาไดทําสิ่งชัว
่ รายทุกอยางถวาย
ใหกับพวกพระของพวก เขา
ซึ่งเป็ นสิ่งที่
พระยาหเวหเกลียดชัง พวกเขาถึงขนาดเผา
ลูกชายและลูกสาวเป็ นเครื่องบูชายัญใหกับ
พวกพระของพวกเขา
๓๒ พวก ทานตองระวัง ใหทําตามทุก สิ่งที่
เรากําลังสัง่ พวก ทาน ทานตองไมเพิ่มอะไร
เขาไปหรือตัดอะไรออกไปจากนี้
อยานมัสการพระอื่น
๑ ถาผู พูด แทนพระเจาหรือผูทํานาย

๑๓ ฝั น

มาหาทานและเสนอวาจะทํา
เหตุการณพิเศษตางๆและสิ่งมหัศจรรยให
กับทาน ๒ และเหตุการณพิเศษตางๆและสิ่ง
มหัศจรรยที่เขาสัญญากับทานนัน
้ เกิดขึ้นจริง
และเขาพูดวา ‘ใหพวก เราไปติดตามพวก
พระอื่นๆที่พวก ทานไมรูจักและไปบูชาพระ
พวก นัน
้ กันเถอะ’ ๓ ทานตองไมเชื่อคํา พูด
ของผู พูด แทน พระเจานัน
้ หรือคนที่ทํานาย
ฝั นนัน
้ เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของพวก
ทานกําลังทดสอบทานอยู เพื่อจะไดรูวาพวก
ทานรักพระ
ยาหเวหพระเจาของทานดวย
สุดใจสุดจิตของพวก ทานหรือเปลา ๔ พวก
ทานตองติดตามพระ
ยาหเวหพระเจาของ
ทานและเกรงกลัวพระองค พวก ทานตอง
รักษาบัญญัติตางๆของพระองคไวและเชื่อ
ฟั งพระองค รับ ใชพระองคและผูกพันอยูกับ
พระองค ๕ ผู พูด แทน พระเจาหรือผูทํานาย
ฝั นนัน
้ ตองถูกฆา เพราะเขาไดบอกใหพวก
ทานขัดขืนพระ
ยาหเวหพระเจาของพวก
ทาน ที่ไดนําพวกทานออกจากแผนดินอียิปต
และไดไถใหทานเป็ นอิสระจากการเป็ นทาส
คนๆนัน
้ พยายามจะทําใหทานหันเหไปจาก
ทางที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานสัง่ ให
ทานเดิน ทานตองกําจัดเอาความชัว
่ รายออก
ไปจากทามกลางพวก ทานดวยการฆาคนๆ
นัน
้ ซะ
๖ ถาพี่ น องของทาน จะเป็ นลูกที่ติดพอมา
หรือลูกที่ติดแมมาก็ตาม หรือลูกชายลูกสาว
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ของทาน หรือเมียรักของทาน หรือเพื่อน
สนิทที่สุดของทาน ไดแอบมาชักนํ าทาน โดย
พูดวา
‘ใหพวกเราไปบูชาพวกพระอื่นๆกัน
เถอะ’ พระที่ทานและบรรพบุรุษของทานไม
เคยรูจักมากอน ๗ เป็ นพระของคนที่อยูรอบ
ขางพวก ทาน ไม วาพวก เขาจะอยูใกลหรือ
อยูไกล
จากสุดปลายดาน นี้ไปถึงอีกดาน
หนึ่ง ๘ ทานตองไมเห็นดวยกับคนๆนัน
้ อยา
ไปฟั งเขา อยาไปสงสารเขา อยาปลอยเขา
ไป และอยาไปปกป องเขา ๙ เพราะทานตอง
ฆาคนๆนัน
้ ทานตองเป็ นคน แรกที่ลงมือฆา
เขา และหลัง จากนัน
้ ทุกคนตองมาชวยกัน
๑๐ ทานตองเอาหินขวางเขาให
ฆาคนๆนัน
้
ตาย เพราะเขาพยายามทําใหทานหันเหไป
จากพระ ยาหเวหพระเจาของทาน ผู ที่นํา
ทานออกจากการเป็ นทาสในแผน ดินอียิปต
๑๑ แลวคนอิสราเอลจะไดยินและจะไดกลัว
พวก เขาจะไดไมทําสิ่งชัว
่ รายอยางนัน
้ ใน
ทามกลางทานอีก
๑๒ เมื่อทานไดยินคนพูดเกี่ยว กับเมือง ใด
เมือง หนึ่งที่พระ ยาหเวหพระเจาของทาน
กําลังจะใหทานเขาไปอยูนัน
้ วา ๑๓ มีพวกคน
ชัว
่ ออกไปจากพวกทานและไปชักนํ าชาว
เมืองของเมืองนัน
้ ใหหันเหไปจากพระเจา
พวก นี้พูดวา ‘พวก เราไปนมัสการพระอื่น ที่
พวก ทานไมรูจักกันเถอะ’ ๑๔ ทานตองตรวจ
สอบถามไถเรื่อง ราว นัน
้ อยางละเอียด และ
ถามันเป็ นเรื่องจริงวา มีสิ่งที่พระเจาเกลียด
ชังอยางนี้เกิดขึ้นทามกลางทาน ๑๕ ทานตอง
ฆาคนที่อยูในเมืองนัน
้ ดวยดาบ ทําลายเมือง
นัน
้ และทุก สิ่งทุก อยางในนัน
้ ใหสน
ิ้ ซาก และ
ใหฆาสัตวทุก ตัวทิง้ ดวยดาบ ๑๖ เก็บรวบรวม
ทรัพยสินที่มี คาทัง้ หมดของเมือง นัน
้ มากอง
ไวกลางเมือง และเอาไฟเผาเมือง นัน
้ และ
ทรัพยสินอันมีคาทัง้ หมดของเมืองนัน
้ ทิง้ ให
เป็ นเครื่องเผาบูชาแกพระ ยาหเวหพระเจา
ของทาน เมือง นัน
้ จะกลายเป็ นซากของกอง
หินตลอด ไป และอยาสรางเมือง นัน
้ ขึ้นมา
ใหมอีก ๑๗ อยาไดเก็บอะไรไวเลย จากสิ่งที่
จะเอาไปทําลายเป็ นของ ถวายใหกับพระเจา
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เพื่อพระ ยาหเวหจะไดไมโกรธอีกตอไป และ
พระองคจะไดเมตตา กรุณาทาน และทําให
ชนชาติของทานขยายใหญข้ น
ึ
เหมือนที่
พระเจาไดสัญญาไวกับบรรพบุรุษของทาน
๑๘ พระ ยาหเวหจะทําอยาง นี้ ถาทานเชื่อ ฟั ง
พระ ยาหเวหพระเจาของทาน
และรักษา
บัญญัติทุก ขอของพระองคที่เรากําลังใหกับ
ทานในวัน นี้ และทําในสิ่งที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานเห็นวาถูกตอง
อิสราเอล ประชาชนพิเศษของพระเจา
๑ พวก

๑๔ ยาหเวหพระเจาของทาน เมื่อมีใคร

ทานเป็ นลูกๆของพระ

ตาย พวก ทานตองไมเชือดเนื้อตัว เองหรือ
โกนผมบนหน า ผากเพื่อแสดงความเศรา โศก
๒ เพราะทานคือประชาชนที่ถูกแยกออกมา
เพื่อเป็ นของพระ ยาหเวหพระเจาของทาน
และพระ
ยาหเวหไดเลือกทานออกมาจาก
ประชาชนทัง้ หมดในโลกเพื่อมาเป็ นของ รัก
ของหวงที่มีคาของพระองค
อาหารที่ชาวอิสราเอลกินได
๓ ทานตองไมกินของที่พระ

ยาหเวห
ขยะแขยง ๔ ทานกินสัตวพวกนี้ได คือ พวก
วัว แกะ แพะ ๕ กวาง เนื้อทราย กวางลายจุด
ตัวเมีย แพะป า แกะป า ละมัง่ และแกะภูเขา
๖ พวก ทานกินสัตวอะไรก็ไดที่มีเทาเป็ นกีบ
แยกเป็ นสองสวนและเคีย
้ วเอื้อง *๗ แตสัตวที่
มีแคอยางใดอยางหนึ่ง คือเคีย
้ วเอื้องหรือมี
กีบแยก ทานหามกิน เชนพวกอูฐ กระตาย
ป า ตัวชับ ฟาน †พวกมันเคีย
้ วเอื้องก็จริง แต
กีบที่เทาไมแยกจากกัน พวก มันไมบริสุทธิ ์
‡สําหรับพวก ทาน ๘ พวก ทานตองไมกินหมู
หมูมีเทาเป็ นกีบแยกออกก็จริง
แตมันไม
์ ําหรับพวก
เคีย
้ วเอื้อง พวก มันไมบริสุทธิส
ทาน พวก ทานตองไมกินเนื้อหรือแตะ ตอง
ซากของมัน
๙ สัตว นํ้ าทุก ชนิ ดที่มีครีบและเกร็ด พวก
ทานสามารถกินได ๑๐ แตอยากินสัตว นํ้ าที่

*๑๔:๖ เคี ้ยวเอือ
้ ง การกินอาหารของสัตวบางประเภท เชน วัว ที่สามารถคายอาหารจาก
กระเพาะขึ้นมาเคีย
้ วใหมได
†๑๔:๗ ตัวชับฟาน เป็ นสัตวเลีย
้ งลูกดวยนม ลักษณะคลายกระตายตัวโตๆอาศัยอยูตามซอก
หิน
‡๑๔:๗

ไมบริสุทธิ์ หมายถึงพระเจาไมใหชาวอิสราเอลกิน
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์ ําหรับพวก
ไมมีครีบและเกล็ด มันไมบริสุทธิส
ทาน
๑๑ พวกทานกินนกอะไรก็ไดที่บริสุทธิ ์
๑๒ แตพวก ทานหามกินนกตอไป นี้ คือ นก
อินทรี แรง ดํา แรง หนวด ๑๓ เหยี่ยวขนาด
เล็กและเหยี่ยวทุกชนิด ๑๔ กาทุกชนิด ๑๕ นก
ฮูก นก ฮูกหูสัน
้
นก ฮูกหูยาวและเหยี่ยว
นกเขาทุกชนิด ๑๖ นกฮูกเล็ก นกแสก นกฮูก
ขาว ๑๗ นก ฮูกทะเล ทราย แรงอียิปต นกกา
นํ้ า ๑๘ นกกระสาและนกกระสาทุก ชนิด นก
หัวขวานและคางคาว
๑๙ พวก
ทานตองไมกินแมลงที่มีปีกทุก
์ ําหรับพวก ทาน
ชนิด เพราะมันไมบริสุทธิส
๒๐ นกที่บริสุทธิท
์ ุกชนิด พวกทานกินได
๒๑ พวก
ทานตองไมกินสัตวที่ตายตาม
ธรรมชาติ แตทานเอาไปใหกับชาวตางชาติที่
อยูในเมืองของทานกินได หรืออาจจะขายให
กับชาวตาง ชาติที่มาเยี่ยมเยียนทานได แต
ทานหามกินเพราะทานเป็ นคนที่ถูกแยกออก
มาเพื่อเป็ นของพระ ยาหเวหพระเจาของทาน
ทานตองไมตมลูกแพะในนํ้ านมของแมมัน
เอง
ใหหนึ่ งในสิบสวน
๒๒ ในทุกๆปี

ทานตองแบงพืช ผลที่ปลูกได
จากในทุง นาของทานออกมาหนึ่งในสิบสวน
๒๓ ทานตองกินพืช ผลหนึ่ งในสิบที่แบงออก
มานัน
้ กับเหลาองุน ใหม นํ้ ามันของทานและ
สัตวที่เกิดเป็ นตัว แรกในฝูงวัวและฝูงแพะ
แกะของทาน ตอ หน าพระ ยาหเวหพระเจา
ของทานในสถาน ที่นัน
้ ที่พระองคจะเลือกไว
สําหรับนมัสการพระองค อยาง นี้ทานจะได
เรียน รูที่จะเกรงกลัวพระ ยาหเวหพระเจา
ของทานอยูเสมอ ๒๔ แตถามันไกลจนทําให
ทานไมสามารถขนพืช ผลหนึ่งในสิบสวนของ
พืช ผลทัง้ หมดที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานอวยพรใหนัน
้
เพราะสถาน ที่นัน
้ ที่พระ
ยาหเวหจะเลือกไวสําหรับนมัสการพระองค
ไกลจากทานเกินไป ๒๕ ทานก็เอามันไปแลก
เป็ นเงินได แลวเอาเงิน นัน
้ ติดตัวทานไปยัง
สถาน ที่ นัน
้ ที่พระ ยาหเวหพระเจาของทาน
จะเลือกไว ๒๖ แลวเอาเงิน นัน
้ ไปซื้ออะไรก็
ได เชน วัว แกะ เหลาองุน เบียรหรืออะไรก็
ไดที่ทานอยากได
แลวทานและครอบครัว
ของทานก็จะไดกินและสนุกสนานกันที่ นัน
่
ตอหน าพระยาหเวหพระเจาของทาน ๒๗ อยา
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ลืมชาวเลวีที่อยูในเมืองของทาน เพราะพวก
เขาไมมีที่ดินเป็ นของตัวเองเหมือนกับทาน
๒๘ เมื่อครบทุกๆสามปี ทานตองเอาหนึ่ งใน
สิบสวนของผลผลิตทัง้ หมดที่ทานเก็บ เกี่ยว
ไดจากไร นาของทานในปี นัน
้ แลวเอามาเก็บ
ไวในเมือง ๒๙ ชาวเลวีไมมีที่ดินของตัว เอง
เหมือนกับทาน ทัง้ ชาวเลวี ชาวตางชาติ เด็ก
กําพราและแมหมายที่อยูในเมืองของทาน
จะไดมากินกันจนพอใจ เพื่อพระ ยาหเวห
พระเจาของทานจะไดอวยพรทานในทุก สิ่ง
ทุกอยางที่ทานทํา
ปี แหงการยกหนี ้
๑ เมื่อครบทุกๆเจ็ดปี

๑๕ ยกหนี้ตางๆใหกับลูก

ทานตอง
หนี้ของทาน
๒ ทานตองทําตามวิธี นี้ คือ เจา หนี้ ทุก คนตอง
ยกหนี้ใหกับเพื่อนบานที่เขาใหกูยืมไป เขา
จะตองไมทวงหนี้คืนจากเพื่อนบานหรือญาติ
ของเขา เพราะพระ ยาหเวหบอกใหยกเลิก
๓ ทานสามารถทวงหนี้ คืนจาก
หนี้ในปี นัน
้
ชาวตาง ชาติได แตทานตองยกหนี้ทัง้ หมด
ใหกับพี่ น องของทาน ๔ ไมควรจะมีคนจน
ในหมูพวก ทานเลย เพราะพระ ยาหเวหจะ
อวยพรทานอยางแนนอนในแผน ดินที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะยกใหทาน
๕ เพียงแตทานจะตองเชื่อ ฟั งพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน โดยทําตามคํา สัง่ ทุกๆขอ
ที่เรากําลังสัง่ ทานในวัน นี้ อยางระมัดระวัง
๖ เมื่อพระ ยาหเวหพระเจาของทานอวยพร
ทานตามที่พระองคไดสัญญาไว ทานก็จะมี
เงินเหลือเฟื อใหหลายๆชนชาติกู ยืม โดยที่
ทานไมตองไปกู ยืมจากใคร และทานจะได
ปกครองเหนือหลายๆชนชาติ แตจะไมมีใคร
มาปกครองเหนือทาน
๗ เมื่อทานเขาไปอยูในแผน
ดินที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะยกใหกับ
ทานแลว ถาเกิดมีพี่ น องคน หนึ่งคนใดใน
เมืองหนึ่งของทานยากจนขึ้นมา ทานตองไม
เห็น แก ตัว ตองไมปฏิเสธที่จะชวย เหลือพี่
น องที่ยากจนคน นัน
้ ๘ ทานตองใจ กวางกับ
เขาและใหเขายืมตามที่เขาจําเป็ นตองใช
๙ ระวังใหดีอยาใหความคิดชัว
่
รายเขามา
ในจิตใจของทานที่วา ‘มันใกลจะถึงปี ที่เจ็ด
ซึ่งเป็ นปี แหงการยกหนี้แลว’ ทานก็ เลยมอง
พี่ น องที่ยากจนคน นัน
้ อยางไมเป็ นมิตร เพื่อ
ทานจะไดไมตองชวยอะไรเขา เลย และเขา
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จะไปบน วาทานตอพระ ยาหเวห และพระ
ยาหเวหจะตัดสินวาทานผิด
๑๐ ทานตองชวยเขาเทา ที่จะชวยได และ
เวลาที่ชวย
ทานตองไมมีจิตใจที่ชัว
่ ราย
ดวย เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของทานจะ
อวยพรการงานทัง้ หมดของทานและทุก สิ่ง
ทุก อยางที่ทานทํา ๑๑ เพราะจะมีคนจนอยู
เสมอในดิน แดนแหงนี้ ดังนัน
้ เราขอสัง่ ทาน
วา ทานตองใจกวางกับพี่ น องของทาน และ
กับคนยากจนและคนที่ขัดสนในแผน ดินของ
ทาน
ปลอยทาสใหเป็ นอิสระ
(อพย. ๒๑:๒-๑๑)
๑๒ ถาพี่

น องชาวฮีบรูคนใด ไม วาจะเป็ น
ชายหรือหญิง ไดขายตัวเองใหกับทาน คนๆ
นัน
้ จะตองรับ ใชทานหกปี
และในปี ที่เจ็ด
ทานตองปลอยคนๆนัน
้ ใหเป็ นอิสระ ๑๓ ตอน
ที่ทานปลอยเขาใหเป็ นอิสระ นัน
้
ทานตอง
ไมปลอยใหเขาไปมือเปลาๆ ๑๔ ทานตองใจ
กวาง ให แกะ ขาว และเหลา องุนของทาน
กับเขาไป ดวย ทานตองใหเขาตามขนาด
ที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานอวยพรให
ทาน ๑๕ จําเอาไววา ทานก็เคยเป็ นทาสอยูใน
แผน ดินอียิปตมากอนเหมือน กัน และพระ
ยาหเวหพระเจาของทานไดปลด
ปลอยให
ทานเป็ นอิสระ นี่เป็ นเหตุที่เราถึงไดใหคํา สัง่
นี้กับทานในวันนี้
๑๖ ถาทาสพูดกับทานวา
‘ผมจะไมไปจาก
ทาน’ เพราะเขารักทานและครอบครัวของ
ทาน เพราะเขารูสึกดีที่ไดอยูกับทาน ๑๗ ทาน
ตองเอาเหล็กหมาด *มาอันหนึ่ง และเอาหู
เขาแนบกับประตูแลวเจาะติ่งหูของทาส นัน
้
แลวเขาจะเป็ นทาสของทานตลอดไป สําหรับ
ทาสหญิงก็ใหทําอยางเดียวกัน
๑๘ ไมตองเสียดายที่จะปลอยทาสของทาน
ใหเป็ นอิสระ เพราะหกปี ที่เขารับ ใชทานก็คุม
คาแลว พอๆกับที่ทานไปจางคนงานหนึ่งคน

*๑๕:๑๗
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และพระ ยาหเวหพระเจาของทานจะอวยพร
ทานในทุกสิ่งทุกอยางที่ทานทํา
กฎเกี่ยวกับสัตวท่เี กิดเป็ นตัวแรก
(ลนต. ๒๗:๒๖, ๒๗; กดว. ๑๘:๑๕-๑๘)
๑๙ ลูกสัตวหัวปี เพศผูทุก

ตัวที่เกิดมาในฝูง
วัว ฝูงแพะและแกะของทาน ตองแยกออก
มาไวใหกับพระ
ยาหเวหพระเจาของทาน
ทานตองไมใชงานวัว ผูที่เป็ นลูก หัวปี และ
๒๐ ทุกๆปี
ทานตองไมตัดขนของแกะหัวปี
ทานตองเอาสัตวหัวปี พวก นี้ ไปในสถาน ที่
นัน
้ ที่พระ ยาหเวหพระเจาของทานจะเลือก
ไวสําหรับนมัสการพระองค
แลวทานและ
ครอบครัวของทานจะกินมันที่
นัน
่ ตอหน า
พระยาหเวหพระเจาของทาน
๒๑ แตถามันเป็ นสัตวที่มีตําหนิ
ถาเป็ น
งอยหรือตาบอดหรือติดโรค ราย ทานตองไม
ถวายมันใหกับพระ ยาหเวหพระเจาของทาน
๒๒ ทานเอาไปกินกันในเมืองของทาน ใครๆก็
์ รือ
กินไดทงั ้ นัน
้ ไม วาจะเป็ นคนที่บริสุทธิห
์ างพิธีกรรม เหมือนกับกินเนื้อ
ไมบริสุทธิท
ทรายหรือกวาง ๒๓ แตทานตองไมกินเลือด
ของมัน ทานตองเทเลือดของมันลงบนพื้น
เหมือนเทนํ้ า
เทศกาลวันปลดปลอย
(อพย. ๑๒:๑-๒๐; ลนต. ๒๓:๔-๘)
๑ ใหจดจําเดือนอาบีบ †และใหเฉลิม

๑๖ ฉลองเทศกาลวันปลดปลอย

‡เพื่อ
เป็ นเกียรติกับพระ ยาหเวหพระเจาของทาน
เพราะในเดือนอา บีบ พระ ยาหเวหพระเจา
ของทานไดนําทานออกจากแผน ดินอียิปตใน
ตอนกลางคืน ๒ ใหฆาสัตวถวายพระยาหเวห
พระเจาของทาน
สําหรับเทศกาลวันปลด
ปลอย โดยเอาสัตวจากฝูงแพะแกะหรือฝูง
วัว ไปถวายในสถาน ที่ นัน
้ ที่พระ ยาหเวหจะ
เลือกไวสําหรับนมัสการพระองค ๓ ทานจะ
ตองไมกินอะไรที่ใสเชื้อ ฟู ตอนกินเนื้อสัตวที่
เอามาบูชาพวก นัน
้ ทานตองกินขนมปั งที่ไม

เหล็กหมาด เครื่องมือชนิดหนึ่งทําจากเหล็กใชเจาะสิ่งของใหเป็ นรูดวยการปั ่ น

†๑๖:๑

อาบีบ ชื่อนี้หมายถึง “ปลายขาวออน” เป็ นเดือนแรกของปฏิทินชาวยิว เรียกอีกอยาง
หนึ่งวา “นีสาน” ตรงกับชวงเดือนมีนาคมและเมษายน
‡๑๖:๑ วันปลดปลอย เป็ นวันสําคัญของชาวยิว พวกเขาจะกินอาหารพิเศษในวัน นี้ ทุกฤดู
ใบไมผลิเพื่อระลึกถึงพระเจาที่ไดปลดปลอยพวกเขาจากความเป็ นทาสในอียิปต

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๖:๔

ใสเชื้อ ฟูเป็ นเวลาเจ็ดวัน (คนเรียกขนมปั ง
นี้วา
‘ขนมปั งแหงความทุกขยากลําบาก’)
เพราะทานออกจากแผน ดินอียิปตอยางเรง
รีบ ทานจะกินขนมปั ง นี้เพื่อตลอดชีวิตของ
ทานจะไดจดจําวันที่ออกมาจากแผน
ดิน
อียิปต ๔ จะตองไมมีเชื้อ ฟูที่ไหนเลยในแผน
ดินของทานเป็ นเวลาเจ็ดวัน และจะตองไม
มีเนื้อสัตวที่ทานฆาในตอนเย็นของวันแรก
เหลือคางคืนถึงวันรุงขึ้น
๕ ทานไมสามารถถวายเครื่องบูชาสําหรับ
เทศกาลวันปลดปลอยในเมืองตางๆที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะยกใหทาน
๖ ทานตองไปถวายในที่นัน
้ ที่พระ ยาหเวหจะ
เลือกสําหรับนมัสการพระองคเทานัน
้
ทาน
ตองถวายเครื่องบูชา นี้ในตอนเย็น หลังดวง
อาทิตยตกดินแลว มันเป็ นเวลาเดียวกับวัน
ที่ทานออกมาจากแผน ดินอียิปต ๗ ทานตอง
ทําอาหารกินในสถาน ที่นัน
้ ที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานจะเลือก
แลวในตอนเชา
ทานถึงคอยกลับไปเต็นทของทานได ๘ ทาน
ตองกินขนมปั งไมใสเชื้อ ฟูเป็ นเวลาหกวัน
และในวันที่เจ็ดจะมีการชุมนุมพิเศษ เพื่อให
เกียรติกับพระ ยาหเวหพระเจาของทาน วัน
นัน
้ ทานตองไมทํางานใดๆ
เทศกาลสัปดาห
(อพย. ๓๔:๒๒; ลนต. ๒๓:๑๕-๒๑)
๙ นั บจากวันที่เริ่มเก็บ

เกี่ยวขาวเป็ นครัง้
๑๐ ใหฉลองเทศกาล
แรกไปอีกเจ็ดอาทิตย
สัปดาห *สําหรับพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทาน จํานวนของเครื่องบูชาที่ทานสมัครใจ
จะให
ก็เป็ นไปตามขนาดที่พระ ยาหเวห
๑๑ ทาน
พระเจาของทานไดอวยพรทาน
ลูกชายลูกสาวของทาน
ทาสชายหญิงของ
ทาน ชาวเลวี ในเมืองของทาน ชาวตางชาติ
เด็กกําพรา และแมหมายในหมูทาน ให
ชื่นชมยินดีตอ หน าพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทาน ในสถาน ที่ นัน
้ ที่พระ ยาหเวหพระเจา
ของทานจะเลือกไวสําหรับนมัสการพระองค

*๑๖:๑๐
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๑๒ จําไววาทานเคยเป็ นทาสอยูในอียิปต

และ
ใหทําตามกฎพวกนี้ทัง้ หมดอยางระมัดระวัง
เทศกาลอยูเพิง
(ลนต. ๒๓:๓๓-๔๓; กดว. ๒๙:๑๒-๓๘)
๑๓ ใหฉลองเทศกาลอยูเพิงเป็ นเวลาเจ็ด

วัน หลัง จากที่ทานไดเก็บรวบรวมผลผลิต
†ของ
จากลานนวดขาวและที่บอยํ่าองุน
๑๔
ทาน
ในระหวางงานเลีย
้ ง ใหทาน ลูกชาย
ลูกสาวของทาน ทาสชายหญิงของทาน ชาว
เลวี ชาวตาง ชาติ เด็กกําพราและแมหมาย
ในเมืองของทาน ชื่นชมยินดี ๑๕ และเฉลิม
ฉลองงานเทศกาลใหพระ
ยาหเวหพระเจา
ของทานเป็ นเวลาเจ็ดวันในสถาน
ที่นัน
้ ที่
พระ ยาหเวหจะเลือกไว เพราะพระ ยาหเวห
พระเจาของทานจะอวยพรทาน ในผลผลิต
ทัง้ หมดที่ทานเก็บ เกี่ยวและในงานทุกอยาง
ที่ทานทํา และทานจะมีความ สุขอยางครบ
ถวน
๑๖ ผูชายทุก คนตองมาอยูตอ หน าพระ
ยาหเวหพระเจาของทานปี ละสามครัง้
ใน
สถาน ที่ นัน
้ ที่พระองคจะเลือกไว คือใน
เทศกาลขนมปั งไมใสเชื้อ ฟู เทศกาลสัปดาห
และเทศกาลอยูเพิง ชายทุก คนที่มาอยูตอ
หน าพระ ยาหเวหตองไมมามือเปลา ๑๗ ชาย
แตละคนจะตองใหตามความสามารถที่เขา
จะทําได ตามขนาดที่พระ ยาหเวหไดใหกับ
ทาน
ผูตัดสินและเจาหน าที่
๑๘ ทานจะตองแตง

ตัง้ ผู ตัดสินและเจา
หน าที่สําหรับเผาตางๆของทาน
ในแตละ
เมืองที่พระ ยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะ
ยกใหทาน พวก เขาตองตัดสินประชาชน
๑๙ ทานตองไมตัดสินอยาง
อยางยุติธรรม
ไมเป็ นธรรม ทานตองไมลําเอียง ทานตอง
ไมรับสินบน
เพราะสินบนทําใหคนฉลาด
ตองตาบอด
และเปลี่ยนคนดีใหพูดหลอก
ลวง ๒๐ ความยุติธรรม ทานตองใหแตความ
ยุติธรรม
เพื่อทานจะไดมีชีวิตอยูและเป็ น

เทศกาลสัปดาห ภายหลังเรียกวา “เทศกาลวันที่หาสิบ” หรือ “เทศกาลเพ็นเทคอส

ต”
†๑๖:๑๓ ที่บอยํ่าองุน ที่ที่ประชาชนยํ่าองุนเพื่อทําเป็ นเหลาองุน มักทําจากหินที่ขุดเป็ นหลุม
ตื้นๆ
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เจาของแผน ดินที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานจะยกใหกับทาน
พระเจาเกลียดรูปเคารพ
๒๑ เมื่อทานสรางแทนบูชาใหกับพระ

ยาหเวหพระเจาของทาน
ทานตองไมตัง้
เสาไมเพื่อใหเกียรติกับพระอา เช ริมที่ดาน
๒๒ ทานตองไมตัง
ขางของแทนบูชา นัน
้
้ เสา
หินอุทิศใหกับพระเทียม เท็จ พระ ยาหเวห
พระเจาของทานเกลียดของพวกนี้
ใชแตสัตวดีๆเป็ นเครื่องบูชา
๑ ทานตองไมเอาวัวตัวผูหรือแกะ

๑๗ ที่มีตําหนิหรือมีสิ่งผิด ปกติมาถวาย
เป็ นเครื่องบูชาใหกับพระ
ยาหเวหพระเจา
ของทาน เพราะนัน
่ เป็ นสิ่งที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานเกลียด
การลงโทษคนที่บูชารูปเคารพ
๒ ถาเจอวาในเมือง

หนึ่งเมือง ใดของทาน
ที่พระ ยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะยก
ใหทาน มีชายหรือหญิงในหมูพวก ทานทํา
ในสิ่งที่พระ
ยาหเวหพระเจาของของทาน
เห็นวาเป็ นสิ่งชัว
่
รายและฝ าฝื นขอ ตกลง
ของพระองค ๓ คือวาพวก เขาไปรับ ใชพวก
พระอื่นๆและกราบ ไหวพระพวก นัน
้ ไม วา
จะเป็ นดวงอาทิตย ดวงจันทรหรือดาวดวง
ตางๆซึ่งเราไมไดสัง่ ใหทําอยางนัน
้ ๔ ถามีคน
มารายงานเรื่อง นี้ใหทานฟั ง ทานตองสืบดู
ใหแนนอน เมื่อพิสูจนวาเป็ นเรื่องจริง ที่มี
คนทําเรื่องชัว
่ รายอยาง นี้ในอิสราเอล ๕ ทาน
ตองเอาตัวชายหรือหญิงคน นัน
้ ที่ทําเรื่องชัว
่
ราย นี้มาที่ประตูเมือง ไม วาจะเป็ นชายหรือ
หญิง ตองเอาหิน ขวางให ตาย ๖ แตจะตอง
มีพยานสองหรือสามคนขึ้นไปถึงจะฆาคนๆ
นัน
้ ได
แตถามีพยานแคคนเดียวก็หามฆา
เขา ๗ พยานพวกนัน
้ จะเป็ นพวกแรกที่เอาหิน
ขวางเพื่อฆาเขา
และตามดวยประชาชน
ทัง้ หมด ดวยวิธี นี้ ทานจะกําจัดความชัว
่ ราย
ไปจากทามกลางพวกทาน
การตัดสินคดียากๆในศาล
๘ ถามีเรื่องที่ยากเกินกวาที่ทานจะตัดสิน

ได เชน การตายนัน
้ เกิดจากความตัง้ ใจหรือ
*๑๗:๑๖

ซือ
้ มา หรือ “เพื่อแลกเปลี่ยนมา”
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เป็ นอุบัติเหตุ เป็ นการฆาตกรรมหรือไมได
ไตรตรองไวกอน หรือเป็ นเรื่องฟ อง รองวา
ใครเป็ นเจาของทรัพยสิน
หรือเรื่องการ
ทํารายรางกาย กัน เรื่องทะเลาะกัน ที่เกิด
ขึ้นในเมืองตางๆของทาน
ทานตองไปใน
สถาน ที่ นัน
้ ที่พระ ยาหเวหพระเจาของทาน
๙ ทานตองไปหานั กบวชที่เป็ น
จะเลือกไว
ชาวเลวีและไปหาผู ตัดสินที่เขา เวรอยูใน
ตอนนัน
้ บอกปั ญหาที่เกิดขึ้นแลวพวกเขาจะ
ตัดสินปั ญหา นัน
้ ให ๑๐ ทานตองทําตามสิ่งที่
เขาบอกทาน จากสถาน ที่นัน
้ ที่พระ ยาหเวห
จะเลือกไว และทานตองทําตามคํา สัง่ ของ
พวกเขาอยางระมัดระวัง ๑๑ ทานตองทําตาม
คําแนะนํ าที่พวกเขาใหกับทานและยอมรับ
คําตัดสินที่พวก เขาบอกทาน ทานตองไม
โยกโยคํา ตัดสินที่พวก เขาไดประกาศใหกับ
ทานไปทางซายหรือทางขวา
๑๒ คนที่เยอ หยิ่งจองหองไมยอมเชื่อ ฟั ง
นักบวชที่ยืนอยูที่ นัน
่
ที่คอยรับ ใชพระ
ยาหเวหพระเจาของทาน หรือไมยอม ฟั งผู
ตัดสิน คนๆนัน
้ จะตองตาย ทําอยาง นี้ ทาน
จะไดขจัดความชัว
่ รายออกไปจากอิสราเอล
ได ๑๓ และทุกคนจะไดยินเรื่องนัน
้ แลวจะได
ไมกลาเยอหยิ่งจองหองอีกตอไป
วิธีเลือกกษัตริย
๑๔ เมื่อทานเขาสูแผน

ดินที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานกําลังจะใหทานและยึดมัน
เป็ นเจาของแลว และไดตัง้ รกรากแลว และ
ทานไดพูดวา ‘ใหเราตัง้ กษัตริยปกครองเรา
เหมือนชนชาติอ่ น
ื ๆที่อยูรอบๆเรากันเถอะ’
๑๕ ทานตองแน ใจวากษัตริยที่ทานจะตัง
้
เหนือทาน นัน
้ เป็ นคนที่พระ ยาหเวหพระเจา
ของทานเลือก กษัตริยองค นัน
้ จะตองมาจาก
พี่ นองรวมชาติของทานเทานัน
้ หามไมใหตัง้
คนตางชาติที่ไมใชพี่ น องรวมชาติของทาน
ขึ้นมาเหนือทาน ๑๖ แตกษัตริยองค นัน
้ จะ
ตองไมสะสมมามากมายสําหรับตัว เอง และ
เขาจะตองไมสงคนกลับไปซื้อมา *ที่อียิปต
มาเพิ่ม เพราะพระ ยาหเวหพูดกับพวก ทาน
ไววา ‘พวก ทานจะตองไมหวนกลับไปทาง
นัน
้ อีก’ ๑๗ เขาตองไมมีเมียหลายคน ไม
อยาง นัน
้ เขาจะหันเหไปจากพระ ยาหเวห
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และเขาจะตองไมทําใหตนเองรํ่ารวยดวย
เงินทอง
๑๘ เมื่อเขาขึ้นนั ง
่ บัลลังก เขาตองลอกคํา
สอน นี้ไวสําหรับตัว เอง เขียนลงบนมวน
กระดาษจากตนฉบับคํา สอนที่พวกนักบวช
๑๙ กษัตริยตองเก็บ
ชาวเลวีเก็บ รักษาไว
หนังสือเลม นัน
้ ไวกับตัว เขา และเขาตอง
อานมันตลอดชีวิต เพื่อเขาจะไดเรียน รูที่จะ
เคารพยําเกรงพระ ยาหเวหพระเจาของเขา
และจะไดทําตามทุกๆคํา พูดที่เขียนไวในกฎ
และขอบังคับพวก นี้อยางระมัดระวัง ๒๐ เพื่อ
เขาจะไดไมคิดวาตัวเขาดีกวาพี่ นองรวมชาติ
ของเขา และเพื่อที่เขาจะไดไมหันเหจากคํา
สัง่ นัน
้ ไปทางใดทางหนึ่ง เพื่อกษัตริยองคนัน
้
และลูก
หลานของเขาจะไดปกครองเหนือ
อาณาจักรอิสราเอลไปนานๆ
สนั บสนุนนั กบวชและชาวเลวี
๑ นั กบวชชาวเลวี

๑๘ จะไมมีสวนแบงในที่ดินเหมือนกับ

เผาเลวีทัง้ หมด

ชาวอิสราเอลคนอื่นๆ ชาวเลวีจะกินจากพวก
ของ ขวัญที่นํามาถวายใหกับพระ ยาหเวห
นัน
่ เป็ นสวน แบงของพวก เลวี *๒ แตเผาเลวี
จะไมมีสวน แบงในที่ดินในหมูพี่ น องของเขา
พระ ยาหเวหคือสวน แบงของพวก เขาตามที่
พระองคไดสัญญากับเขาไว
๓ เมื่อทานฆาวัวหรือแกะเพื่อเอามาเป็ น
เครื่องถวาย ทานจะตองแบงสวนตางๆพวก
นี้ใหกับนักบวช คือสวนไหล สวนแกม และ
สวนทอง ๔ ทานตองใหขาวที่เกี่ยวชุด แรก
เหลา องุนใหมและนํ้ ามัน รวม ทัง้ ขน แกะ
ที่ตัดครัง้
แรกจากแกะของทานกับนักบวช
๕ เพราะพระ
ยาหเวหพระเจาของทานได
เลือกชาวเล วีและลูก หลานของเขาออกมา
จากเผาทัง้ หลายของทาน เพื่อมายืนรับ ใช
พระยาหเวหในฐานะนักบวชตลอดไป
๖ ถาชาวเลวีคน
หนึ่งจากเมืองหนึ่งของ
ทานมา
ไมวาจะมาจากที่ไหนก็ตามใน
อิสราเอล
และมายังสถาน ที่ นัน
้ ที่พระ
ยาหเวหไดเลือกไว เขาอยากจะมาเมื่อ ไหรก็
ไดตามที่เขาตองการ ๗ เขาก็มาทําหน าที่รับ
ใชในนามของพระ ยาหเวหพระเจาของเขา
*๑๘:๑
†๑๘:๘
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ได เหมือนกับที่พี่ น องชาวเลวีของเขายืนอยู
ที่ นัน
่ ตอ หน าพระยาหเวห ๘ พวกเขาจะได รับ
สวนแบงอาหารเทาๆกัน นอก เหนือจากสิ่งที่
พวก เขาได รับจากการขายทรัพยสมบัติของ
ครอบครัวเขา †
ชาวอิสราเอลตองแตกตาง
๙ เมื่อทานเขามาอยูในแผน

ดินที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะยกใหทาน
ทานตองไมเลียน แบบชนชาติพวก นัน
้ ที่ทํา
แตสิ่งชัว
่ ๆ ๑๐ อยาเอาลูกชายและลูกสาวของ
ทานไปบูชายัญ อยาใหใครทํานายโชคชะตา
โหราพยากรณ หรือหมอดูอนาคต อยาให
ใครทําตัวเป็ นพอ มดหมอผี ๑๑ หรือพยายาม
ใชเวทมนตรสะกดคนอื่น
และอยาใหใคร
ปรึกษากับผีหรือวิญญาณ หรือพยายามพูด
กับคนที่ตายไปแลว ๑๒ คนที่ทําแบบนี้เป็ นคน
ที่พระ ยาหเวหรังเกียจ พระ ยาหเวหพระเจา
ของทานกําลังจะขับ ไลชนชาติเหลา นี้ออก
ไปจากดิน แดน นัน
้ ตอ หน าพวกทาน เพราะ
พวก เขาทําสิ่งที่นารังเกียจพวก นี้ ๑๓ ทาน
ตองซื่อสัตยตอพระ ยาหเวหพระเจาของทาน
อยางครบถวน ๑๔ เพราะชนชาติพวกนี้ที่ทาน
กําลังจะขับ ไลออกไปนัน
้ ไปฟั งพวกทํานาย
โชคชะตา และพวกโหราพยากรณ แตพระ
ยาหเวหพระเจาของทานไมยอมใหทานทํา
อยางนัน
้
ผูพูดแทนพระเจาคนใหมแทนโมเสส
๑๕ แตพระ ยาหเวหพระเจาของทานจะสงผู

พูด แทนพระเจาเหมือนเรา มาจากทามกลาง
พวกทาน จากทามกลางพี่นองของทาน พวก
ทานตองเชื่อ ฟั งเขา ๑๖ นี่คือสิ่งที่ทานไดขอ
จากพระ ยาหเวหพระเจาของทานที่ภูเขาซี
นายในวันที่ทานไดชุมนุมกัน
ทานพูดวา
‘ขออยาใหเราไดยินเสียงของพระ ยาหเวห
พระเจาของเราอีกเลย และขออยาใหเราเห็น
ไฟที่ยิ่ง ใหญอยาง นี้อีก เลย เพื่อวาเราจะได
ไมตาย’
๑๗ แลวพระ ยาหเวหไดพูดกับเราวา
‘ขอ
เสนอของพวก เขานัน
้ ดี ๑๘ เราจะสงผู พูด
แทน พระเจาเหมือนกับเจา ที่มาจากพี่ น อง

ของพวกเลวี หรือแปลไดอีกอยางวา “ของพระยาหเวห”

นอกเหนื อจาก … ครอบครัวเขา หรือแปลไดอีกอยางวา “นอกเหนือจากมรดกที่ได
รับจากครอบครัวของพอ”
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ของพวก เขา เองมาใหพวก เขา และเราจะ
บอกเขาวาจะพูดอะไร
และเขาจะบอกคน
พวกนัน
้ ทุก อยางที่เราสัง่ เขา ๑๙ ใครที่ไมเชื่อ
ฟั งคําของเราที่พูดผานมาทางเขา นัน
้ เราจะ
เป็ นคนลงโทษคนนัน
้ เอง’
ลักษณะผูพูดแทนพระเจาปลอม
๒๐ แตผู

พูด แทน พระเจาคนไหนที่บังอาจ
พูดในสิ่งที่เราไมไดสัง่ ใหเขาพูด แตอางวาเรา
พูด จะตองตาย และผู พูด แทนพระอื่นๆ
จะตองตาย ๒๑ ถาทานนึกในใจวา ‘แลวพวก
เราจะรูไดยัง ไงวาสิ่งที่เขาพูดนัน
้ ไมไดมาจาก
พระ ยาหเวห’ ๒๒ เมื่อผู พูด แทน พระเจานัน
้
อางวาเขาพูดแทนพระ ยาหเวห แตสิ่งนัน
้ ไม
ไดเกิดขึ้นและมันไมเป็ นจริง ทานก็รู เลยวา
ผู พูด แทน พระเจานัน
้ พูดมัว
่ ๆเอาเอง พระ
ยาหเวหไมไดบอกใหเขาพูด ทานไมตองไป
กลัวเขา
เมืองสําหรับลีภ
้ ัย
(กดว. ๓๕:๙-๒๘; ยชว. ๒๐:๑-๙)
๑ เมื่อพระ

๑๙ ไดทําลายชนชาติที่พระ

ยาหเวหพระเจาของทาน
ยาหเวห
พระเจาของทานจะยกใหกับทาน และเมื่อ
ทานไดขับ ไลพวก เขาออกไป และเขาไปตัง้
รกรากในบาน เมืองของพวก เขาแลว ๒ ทาน
ตองแยกสามเมืองออกมาจากดิน แดนที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานจะยกใหกับทาน
๓ ทานตองคํานวณระยะทางที่จะไปสามเมือง
*และแบงดิน แดนที่พระ ยาหเวหยกให
นัน
้
กับทานออกเป็ นสามสวน
เพื่อคนที่ฆาคน
ตายจะไดหนีไปอยูที่นัน
่
๔ มีกฎอยูวา
คนที่ฆาคนอื่นตายและหนี
ไปอยูที่ นัน
่ เพื่อเอาชีวิตรอด นัน
้ จะตองเป็ น
คนที่ฆาคนอื่นโดยไมไดเจตนา และเขาตอง
ไมเคยเป็ นศัตรูกับผูตายมากอน ๕ ตัวอยาง
เชน
มีคนๆหนึ่งเขาไปตัดตนไมในป ากับ
เพื่อนอีกคน ตอนที่เขาเงื้อขวานขึ้นเพื่อตัด
ตนไม เผอิญหัว ขวานหลุดจากดาม ลอยไป
โดนอีกคน ทําใหเพื่อนเขาตาย เขาตองหนี

*๑๙:๓
†๑๙:๖
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ไปอยูหนึ่งในสามเมือง นี้ เพื่อเอาชีวิตรอด
๖ ไมอยาง นั น
้ ญาติของคน ตาย †จะไลตาม
คนฆา ถาระยะทางไปสามเมือง นัน
้ ไกลเกิน
ไป เขาก็จะจับคนฆา นัน
้ ได และดวยความ
โกรธเขาก็จะฆาคน นัน
้
ทัง้ ๆที่คนฆานัน
้ ไม
สมควรได รับโทษถึงตาย เพราะคนฆา นัน
้ ไม
เคยเป็ นศัตรูกับผูตายมากอน ๗ นัน
่ เป็ นเหตุ
ที่เราสัง่ ใหทานแยกเมืองออกมาสามเมือง
๘ แตถาพระ
ยาหเวหพระเจาของทานได
ขยายเขตแดนของทานออกไป เหมือนกับ
ที่พระองคไดสัญญาไวกับบรรพบุรุษของ
ทาน
และพระองคใหแผน ดินทัง้ หมดกับ
ทาน
ตามที่พระองคสัญญาวาจะยกใหกับ
บรรพบุรุษของทาน ๙ พระองคจะทําอยาง นี้
ถาทานทําตามทุก
อยางที่เราไดสัง่ ทานใน
วัน นี้อยางระมัดระวัง คือรักพระ ยาหเวห
พระเจาของทานและเดินในทางของพระองค
เสมอ เมื่อพระองคขยายเขตแดนของทาน
ทานตองหาเมืองลี้ภัยเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกสาม
์ ูกฆา
เมือง ๑๐ ดวยวิธี นี้ จะไดไมมีผูบริสุทธิถ
ในแผน ดินของทาน ที่พระ ยาหเวหพระเจา
ของทานกําลังจะยกใหกับทานเป็ นมรดก
และทานจะไดไมมีความ ผิดเพราะทําใหคน
์ องตาย
บริสุทธิต
๑๑ แตถามีคน หนึ่ งเป็ นศัตรูกับอีกคนหนึ่ ง
แลวคน นัน
้ มาดักซุมคอยทําราย หลัง จาก
ลอบตีอีกคนจนตายแลว
ก็วิ่งหนีเขาไปใน
เมืองลี้ ภัยพวกนี้ ๑๒ พวกผูนําของเมืองที่เขา
อยู
จะตองสงคนไปเอาตัวเขาออกมาจาก
เมืองลี้ ภัย นัน
้ และสงเขาไปใหกับญาติของผู
ตายเพื่อเอาไปฆา ๑๓ ทานตองไมสงสารเขา
ทานตองกําจัดความผิด บาปที่ฆาคนบริสุทธิ ์
ใหออกไปจากอิสราเอล เพื่อทุก สิ่งจะไดเป็ น
ไปดวยดีสําหรับทาน
เสนแบงเขตที่ดิน
๑๔ ทานตองไมโยกยายหลักเขตหิน

ที่แบง
เขตแดนของเพื่อนบานทาน ที่คนรุนกอนๆ
ไดปักไวในที่ดินที่ทานจะได รับ ในแผน ดินที่
พระ ยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะยกให
กับทาน

คํานวณ … เมืองนั น
้ หรือ “เตรียมทําถนนไปสูเมืองนัน
้ ”

ญาติของคนตาย หรือ “ผูลางแคน” เมื่อคนๆหนึ่งถูกฆาตาย ญาติของเขาตองแนใจ
วาคนฆานัน
้ ตองถูกลงโทษ
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พยาน
๑๕ พยานแคคนเดียวไมเพียงพอที่จะ

ตัดสินโทษคนๆหนึ่งที่อาจจะไปทําความผิด
บาปมา แตจะตองมีพยานสองหรือสามคนมา
ยืนยันเรื่องนัน
้ ถึงจะตัดสินได
๑๖ ถามีพยานเท็จเกิดขึ้น
กลาวหาอีกคน
หนึ่งอยางผิดๆ ๑๗ และทัง้ สองคนที่ทะเลาะ
กันไดมาอยูตอ หน าพระ ยาหเวห ตอ หน า
นักบวชและผูตัดสินที่เขาเวรในวัน นัน
้ ๑๘ ผู
ตัดสินจะสอบถามอยางละเอียด
และถา
พยานใส รายพี่ นองของเขา ๑๙ พวกทานตอง
ลงโทษเขาอยางที่เขาวางแผนจะใหพี่ น อง
คน นัน
้ ถูกลงโทษ ทานตองกําจัดความชัว
่
รายออกไปจากทามกลางทาน ๒๐ คนที่เหลือ
จะไดยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ แลวจะไดกลัว และ
พวก เขาจะไดไมกลาทําสิ่งชัว
่ รายอยาง นัน
้
อีกในหมูพวก ทาน ๒๑ ทานตองไมสงสารเขา
ชีวิตตองชดใชดวยชีวิต ตาตอตา ฟั นตอฟั น
มือตอมือ เทาตอเทา
กฎของการทําสงคราม
๑ เมื่อทานออกไปทําสงครามกับ

๒๐ ศัตรู

และทานเห็นมาและรถรบ
และกองทัพที่ใหญกวากองทัพของทาน ไม
ตองกลัวพวกเขา เพราะพระยาหเวหพระเจา
ของทานที่นําทานออกจากแผน ดินอียิปตอยู
กับทาน
๒ เมื่อทานเขาใกลสนามรบ
นักบวชจะ
มาอยูขางหน าและพูดกับกองทัพวา ๓ ‘ชาว
อิสราเอล ฟั งใหดี พวก ทานกําลังจะเขา
สูสนามรบกับศัตรูของทานในวัน นี้
อยา
เสียกําลัง ใจ อยากลัว อยาแตก ตื่นและอยา
๔ เพราะพระ ยาหเวห
ตกใจกลัวพวก นัน
้
พระเจาของพวกทานจะไปกับพวกทาน และ
พระองคจะตอสูกับศัตรูแทนพวกทานและจะ
ใหทานมีชัยชนะ’
๕ เจา หน าที่จะตองพูดกับกองทัพวา ‘มีใคร
บางในที่ นี้ที่ไดสรางบานใหม แตยังไมไดเขา
ไปอยู เลย เขาควรจะกลับบานไป ไมอยาง
นัน
้ เขาอาจจะตายในสนามรบและคน อื่นจะ
เขาไปอยูแทน ๖ หรือมีใครบางที่ปลูกองุนไป
แลวแตยังไมไดกินผลของมัน
เขาควรจะ
กลับบานไป
ไมอยางนัน
้ เขาอาจจะตายใน
๗ หรือมี
สนามรบและคนอื่นจะมากินแทน
ใครที่หมัน
้ สาวไวแตยังไมไดแตง เขาควรจะ
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กลับบานไป ไมอยาง นัน
้ เขาอาจจะตายใน
สนามรบ
และคนอื่นจะมาแตงงานกับนาง
แทน’
๘ แลวเจา หน าที่จะพูดกับกองทัพวา ‘มีใคร
บางที่ขี้ ขลาดและกลัว เขาควรจะกลับบาน
ไป จะไดไมพลอยทําใหคนอื่นกลัวไปดวย’
๙ เมื่อเจา หน าที่พูดกับกองทัพเสร็จแลว พวก
เขาควรแตงตัง้ ผูบัญชาการเพื่อมานํ ากองทัพ
๑๐ เมื่อทานใกลถึงเมืองที่ทานจะสู รบดวย
สิ่งแรกที่ทานตองทํากอน คือเสนอเงื่อนไข
ใหจํานน ๑๑ ถาพวกเขา ยอมจํานน และเปิ ด
ประตูเมืองใหทาน ทานตองบังคับทุก คนที่
ทานพบในเมือง นัน
้ ใหมาทํางานรับ ใชทาน
๑๒ แตถาเมือง นั น
้ ไมยอมจํานน ใหทานลอม
เมือง นัน
้ ไว ๑๓ แลวเมื่อพระ ยาหเวหพระเจา
ของทานมอบเมืองนัน
้ ไวในมือทาน ทานตอง
เอาดาบฆาผูชายที่เป็ นผูใหญทุกคน ๑๔ แตให
จับเอาผูหญิง เด็กๆฝูงวัว และสิ่งอื่นๆที่อยูใน
เมือง นัน
้
รวมทัง้ ของที่มีคาทัง้ หมดมาเป็ น
ของทานได และทานก็สามารถใชสิ่งเหลานี้ที่
เป็ นของศัตรูทานที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
๑๕ สวนเมืองตางๆที่
ทานไดยกใหกับทาน
หางไกลจากทานมาก ที่ไมใชเป็ นของพวก
ชนชาติแถวนี้ ก็ใหทานทําแบบเดียวกัน
๑๖ แตทานตองไมใหมีสิ่ง มีชีวิตหลงเหลือ
อยูเลยในเมืองตางๆของคนพวก
นี้ที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะยกใหทาน
เป็ นมรดก ๑๗ เพราะทานตองทําลายคนพวก
นี้ใหสิน
้ ซาก คือ ชาวฮิต ไทต ชาวอา โม ไรต
ชาวคานาอัน ชาวเปริ ส ซี ชาวฮี ไวตและชาว
เย บุส ตามที่พระ ยาหเวหพระเจาของทาน
ไดสงั ่ ทาน ไว ๑๘ เพื่อที่พวก เขาจะไดไมสอน
พวก ทานใหทําสิ่งที่นารังเกียจที่พวก เขาได
ทําใหกับพระตางๆของพวก เขา ซึ่งจะทําให
พวก ทานทําบาปอยาง นัน
้ ตอพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน
๑๙ ถาทานลอมเมืองเมือง หนึ่ งอยูหลายวัน
และตอสูกันเพื่อจะยึดเมืองนัน
้ อยาเอาขวาน
โคนพวกตนไม เพราะทานอาจจะไดกินผล
ของพวก มัน อยาโคนพวกตนไมลง พวก
ตนไมในทุง นาเป็ นคนหรือยัง ไงถึงตองไป
ตอสูกับ มัน ๒๐ แตถาทานรูวาตน ไหนไมใช
ตนผล ไม ทานก็โคนทิง้ ได แลวเอาไมพวก
มันมาสรางกําแพงป องกันภัยจากเมืองที่ทํา
สงครามกับทานอยู จนกวาจะยึดเมืองนัน
้ ได
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ถาพบคนถูกฆาตาย
๑ ถาพบคนถูกฆาตายนอนอยูในทุง

๒๑ ในแผน ดินที่พระ ยาหเวหพระเจา
ของทานกําลังจะยกใหกับทาน และไมรูวา
ใครเป็ นคนฆา ๒ พวก ผูนําและผู ตัดสินตอง
ออกไปที่นัน
่ และวัดระยะทางจากเมืองตางๆ
๓ เมืองไหนที่อยูใกลศพมาก
ไปถึงศพ นัน
้
ที่สุด พวก ผูนําของเมือง นัน
้ ตองเอาวัวสาว
ตัว หนึ่งมาจากฝูง ตองเป็ นวัวที่ยังไมเคยใช
งาน และไมเคยเทียมแอกมากอน ๔ พวก
ผูนําของเมือง นัน
้ ตองเอาวัวสาวตัว นี้ไปที่
หุบเขาที่มีน้ํ าไหลอยูตลอดเวลา หุบเขาที่ยัง
ไมเคยไถและไมเคยปลูกอะไรมากอน พวก
เขาตองหักคอวัวสาวตัว นี้ที่หุบเขานัน
้ ๕ แลว
นักบวชที่เป็ นลูก หลานของเลวีตองออกมา
ขาง หน า เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานไดเลือกพวก เขามารับ ใชพระองคและ
มาใหพรในนามของพระ ยาหเวห และพวก
เขายังมีหน าที่ตัดสินคดีทะเลาะวิวาทและคดี
ทํารายรางกาย ๖ พวก ผูนําทุก คนที่มา จาก
เมืองที่อยูใกลกับศพ นัน
้ มากที่สุด จะตอง
ลางมือของพวก เขาบนวัวสาวตัวที่ถูกหักคอ
๗ พวก เขาตองพูดวา ‘พวก
ในหุบเขานัน
้
เราไมไดฆาคนๆนัน
้ และไมไดเห็นสิ่งที่เกิด
ขึ้น ๘ ชวยทําใหพวก เราชาวอิสราเอลของ
พระองค พวกที่พระองคไดปลด ปลอย *ให
์ วยเถิด อยาให
เป็ นอิสระแลว เป็ นผูบริสุทธิด
เราชาวอิสราเอลคนของพระองคตองมารับ
์ น หนึ่งถูกฆาเลย’ เมื่อ
ผิด ชอบที่คนบริสุทธิค
พวก ทานทําอยาง นี้ พวก ทานจะพนผิดจาก
การที่คน หนึ่งถูกฆา ๙ ทานจะขจัดความ ผิด
์ น หนึ่งถูกฆาออกไปจากกลุม
ที่คนบริสุทธิค
ของทาน ได เพราะทานก็ไดทําในสิ่งที่พระ
ยาหเวหเห็นวาถูกตอง
ผูหญิงที่ถูกจับในสงคราม
๑๐ เมื่อทานไปทําสงครามกับศัตรู

และ
พระ ยาหเวหไดมอบพวก เขาไวในมือของ
ทาน และทานจับเชลยมา ๑๑ และในหมูเชลย
นัน
้ ทานเห็นผู หญิงสวยคน หนึ่ง และทาน
หลงใหลนางและตองการเอานางมาเป็ นเมีย
๑๒ ทานไดพานางมาที่บาน
นางตองโกนหัว
และตัดเล็บ ๑๓ ทิง้ เสื้อผาชุดเชลยที่นางใสนัน
้
*๒๑:๘
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และอยูในบานของทาน นางตองรองไหให
กับพอและแมของนางเป็ นเวลาหนึ่งเดือน
เต็ม หลัง จากนัน
้ ทานถึงจะมีเพศสัมพันธกับ
นางได และทานจะเป็ นสามีของนางและนาง
จะเป็ นภรรยาของทาน ๑๔ แตถาเกิดวาทาน
เบื่อนางแลว ทานตองหยากับนางและปลอย
ใหนางไปที่ไหนก็ไดที่นางอยากจะไป ทาน
จะขายนางแลกกับเงินไมได ทานจะทํากับ
นางเหมือนสินคาไมได เพราะทานไดทําให
นางอับอายขายหน า
ลูกชายคนแรก
๑๕ ถาชายคนหนึ่ งมีเมียสองคน

และเขา
รักคน หนึ่งและไมชอบอีกคน หนึ่ง และเมีย
ทัง้ สอง คือทัง้ คนที่เขารักและคนที่เขาไม
ชอบ คลอดลูกชายใหเขา และลูกชายคน
แรกเป็ นของเมียคนที่เขาเกลียด ๑๖ ในวันที่
เขาแบงสมบัติใหกับลูกชายของเขา นัน
้ เขา
จะลําเอียงทํากับลูกของเมียที่เขารัก เหมือน
กับลูกของเมียที่เขาไมชอบ ซึ่งเป็ นลูก หัวปี
ไมได ๑๗ แตเขาจะตองยอมรับลูกชายหัวปี
ลูกของเมียที่เขาไมชอบ และใหสวนแบงกับ
ลูกหัวปี สองเทาของสมบัติที่เขาใหกับลูกชาย
คน อื่นๆ เพราะเป็ นลูกชายคน แรกของ เขา
ดัง นัน
้ สิทธิของลูกชายหัวปี จึงตกเป็ นของ
เขา
ลูกที่ไมเชื่อ ฟั ง
๑๘ ถาบางคนมีลูกชายที่ด้ อ
ื รัน
้ และพยศ

ไม
ยอมเชื่อ ฟั งพอ แม ถึง แมจะถูกพอ แมลงโทษ
แลวก็ยังไมยอมเชื่อ ฟั ง ๑๙ พอ แมตองจับเขา
ไปพบผูนําของเมือง นัน
้ ที่ประตูเมือง ๒๐ พอ
แมตองบอกผูนําของเมืองนัน
้ วา ‘ลูกชายของ
เราคน นี้ด้ อ
ื รัน
้ และพยศ ไมยอมเชื่อ ฟั งเรา
เขากินเติบและขี้ เมา’ ๒๑ แลวชายทุก คนใน
เมืองนัน
้ ตองเอาหินขวางเขาใหตาย เมื่อทาน
ทําอยางนี้ ทานก็ไดขจัดคนชัว
่ ชาออกไปจาก
ทามกลางทาน คนอิสราเอลจะไดยินเรื่อง นี้
กันหมด และเกิดความกลัว
อาชญากรถูกฆาและถูกแขวนบนตนไม
๒๒ เมื่อคน หนึ่ งทําผิด บาปถึงขัน
้ รับโทษถึง
ตาย หลัง จากที่เขาถูกฆาแลว ทานก็เอาเขา

ปลดปลอย ในภาษาฮีบรูหมายถึง “ปิ ดบัง” หรือ “ปั ดออก” หรือ “ลบบาปทิง้ ”
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ไปแขวนบนตนไม *๒๓ ทานตองไมปลอยให
ราง นัน
้ คางอยูบนตนไมขามคืน แตทานตอง
ฝั งเขาในวัน นัน
้ เพราะคนที่ถูกแขวนอยูบน
ตนไม นัน
้ ถูกพระเจาสาป แชง ทานตองไม
ทําใหแผน ดินของทานไมบริสุทธิ ์ แผน ดิน
ที่พระยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะยกให
กับทานเป็ นมรดก
กฎอื่นๆ
๑ เมื่อทานเห็นวัวหรือแกะของ

๒๒ เพื่อนบานกําลังจะหลงหายไป อยา
ทําเป็ นไมรูไม ชี้ ทานตองจับสงคืนไปใหกับ
เพื่อนบานทาน ๒ แตถาเจาของสัตว นัน
้ อยู
หางไกลจากทานหรือทานไมรูวาเป็ นของใคร
ก็ใหทานเก็บสัตว นัน
้ ไวกอน จนกวาเพื่อน
บานคน นัน
้ จะออกมาตามหา ทานถึงคอย
คืนสัตว นัน
้ ใหกับเขา ไป ๓ ใหทานทําแบบ
เดียวกันนี้กับลา กับเสื้อผาและกับของอื่นๆที่
เพื่อนบานของทานทําหายและทานไปพบเขา
อยาทําเป็ นไมรูไมชี้
๔ เมื่อทานเห็นลาหรือวัวของเพื่อนบานลม
อยูที่ถนน อยาทําเป็ นไมรูไม ชี้ ทานตองเขา
ไปชวยยกมันขึ้นดวยกันกับเจาของมัน
๕ ผู
หญิงตองไมสวมใสเสื้อผาของผูชาย
และผูชายตองไมสวมใสเสื้อผาผู หญิง เพราะ
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทานขยะแขยง
ทุกคนที่ทําอยางนัน
้
๖ ถาทานกําลังเดินอยู
และพบรังนกบน
ตนไมหรือตกอยูบนพื้น ดิน มีลูก นกหรือไข
นกอยูใน นัน
้ และแมนกกําลังกกลูกหรือไข
ของมันอยู ทานตองไมจับทัง้ แมและลูกของ
มัน ๗ ทานอาจจะเก็บลูกของมันไวได แต
ตองปลอยแมของมันไป เพื่อทุกอยางจะได
เป็ นไปดวยดีสําหรับทาน และทานจะมีอายุ
ยืนยาว
๘ เมื่อทานสรางบานใหม ตองกออิฐกันตก
รอบดาดฟ า ทานจะไดไมมีความ ผิดที่ทําให
คนตกลงมาตาย
*๒๑:๒๒
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ของที่หามอยูดวยกัน
๙ เมื่อทานทําไรองุน

ทานตองไมปลูก
พืชอื่นแซม ไมอยาง นัน
้ ทัง้ พืชที่ปลูกแซม
และผลองุนจากไร
นัน
้ จะกลายเป็ นสมบัติ
ของพระเจา ถูกสงไปยังสถาน ที่นมัสการ
พระองค
๑๐ เมื่อทานไถดิน
ทานตองไมเอาวัวและ
ลามาไถพรอมๆกัน
๑๑ ทานตองไมสวมใสเสื้อผาที่ทอดวยขน
สัตวและลินินเขาดวยกัน
๑๒ ทานตองทําพู †หอยที่ชายเสื้อ คลุมทัง
้ สี่
ดานของทาน
กฎของการแตงงาน
๑๓ ถาชายคน หนึ่ งแตงงานกับหญิงคน หนึ่ ง

และมีเพศสัมพันธกับนาง
แลวเกิดเกลียด
นางขึ้นมา ๑๔ เขากลาว หาวานางทําตัวไม
เหมาะสมและพูดใหนางเสีย หายวา “ผมได
แตงงานกับผู หญิงคน นี้ แตเมื่อผมมีเพศ
สัมพันธกับนาง
ผมพบวานางไมบริสุทธิ”์
๑๕ พอ แมของหญิงสาวคน นี้ จะตองหาขอ
พิสูจนวานางเป็ นสาวบริสุทธิ ์ มาใหกับพวก
ผูนําของเมือง นัน
้ ที่ประตูเมือง ๑๖ พอของ
หญิงสาวคน นัน
้ ตองพูดกับพวกผูนําวา “ผม
ไดยกลูกสาวใหกับชายคน นี้เป็ นเมีย ตอน นี้
เขาเกลียดนางแลว ๑๗ และดูสิ เขายังกลาว
หาวานางทําตัวไมเหมาะสม โดยบอกวา ‘ผม
พบวาลูกสาวของทานไมบริสุทธิ ์
นี่คือขอ
พิสูจนวาลูกสาวของผมเป็ นสาวบริสุทธิ’์ ”
แลวเขาตองกางผา ‡ผืนนัน
้ ออกตอ หน าพวก
ผูนําของเมืองนัน
้ ๑๘ แลวพวกผูนําของเมือง
นัน
้ ตองเอาตัวชายคน นัน
้ มาเฆี่ยน ตี ๑๙ พวก
เขาตองปรับชายคน นัน
้ เป็ นเงินหนึ่งกิโลกรัม
¶และนํ าเงินนั น
้ ไปใหกับพอของหญิงสาวคน
นัน
้ เพราะชายคน นัน
้ ไดทําลายชื่อ เสียงของ
์ องอิสราเอล นางจะยังคงเป็ น
หญิง บริสุทธิข

แขวนบนตนไม เป็ นการประจานและเป็ นการเตือนใหคนอื่นอยาทําตาม

†๒๒:๑๒

พู เป็ นสิ่งที่ชวยใหประชาชนจําพระเจาและคํา สัง่ ของพระองคได ดูเพิ่มเติมไดจาก
หนังสือ กันดารวิถี ๑๕:๓๗-๔๑
‡๒๒:๑๗ ผา ผาปูที่นอนที่เจา สาวเก็บไวจากคืนวันแตงงาน เพื่อพิสูจน วานางยังบริสุทธิอ
์ ยู
เมื่อนางแตงงาน จะมีรอยเปื้ อนเลือดจากการมีเพศสัมพันธ
¶๒๒:๑๙ เงินหนึ่ งกิโลกรัม หรือ ๑.๑๕ กิโลกรัม หรือ ๑๐๐ เชเขล น าจะเป็ นเงินจํานวนสอง
เทาของสินสอด ดูเฉลยธรรมบัญญัติ ๒๒:๒๙
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เมียเขาตอไปและเขาจะหยาขาดจากนางไม
ไดตลอดชีวิต
๒๐ แตถาเป็ นจริงตามที่กลาว หา และไมมี
อะไรมาพิสูจนวานางเป็ นสาวบริสุทธิ ์ ๒๑ พวก
ผูนําตองนํ าตัวนางไปที่ประตูบานของพอ
นาง และพวก ผูชายในเมือง นัน
้ ก็จะเอาหิน
ขวางนางจนตาย
เพราะนางไดทําสิ่งที่นา
อัปยศอดสูในอิสราเอล ดวยการทําตัวเหมือน
หญิงโสเภณีในบานพอของนาง เมื่อทําอยาง
นี้ ทานจะไดขจัดความชัว
่ รายออกไปจาก
ทามกลางคนของทาน
บาปทางเพศ
๒๒ ถาพบวาชายคนหนึ่ งนอนอยูกับหญิงอีก

คนหนึ่ง ที่เป็ นเมียของคนอื่น ทัง้ สองคนคือ
ชายคน นัน
้ และหญิงที่เขานอนดวยตองตาย
เมื่อทําอยาง นี้ ทานจะไดขจัดความชัว
่ ราย
ออกไปจากอิสราเอล
๒๓ ถาหญิงสาวบริสุทธิค
์ น หนึ่งได รับหมัน
้
กับผูชายคน หนึ่งแลว และมีคนหนึ่ง เจอนาง
ที่ในเมือง และมีเพศสัมพันธกับนาง ๒๔ พวก
ทานตองเอาทัง้ สองคนมาที่ประตูเมืองนัน
้
แลวเอาหินขวางพวก เขาใหตาย ที่ตองฆา
หญิง นัน
้ เพราะนางไมไดรอง ใหคนชวยใน
เมือง และที่ตองฆาชาย นัน
้ ก็เพราะเขาทําให
เมียของคนอื่นเสีย หาย เมื่อทําอยาง นี้ ทาน
จะไดขจัดความชัว
่
รายออกจากทามกลาง
ทาน
๒๕ แตถาชายคน นั น
้ พบหญิงที่หมัน
้ แลวคน
นี้ในที่โลงนอกเมือง และชายคน นัน
้ ก็จับ
นางมาขมขืน มีแตชายคน นี้เทานัน
้ ที่ตอง
ตาย ๒๖ อยาทําอะไรกับหญิง สาว นัน
้ นางไม
ไดทําบาปอะไรที่สมควรตาย เพราะกรณี นี้
เหมือนกับชายที่ทํารายเพื่อนบานและฆาเขา
๒๗ เพราะเขาพบนางในที่โลงนอกเมือง หญิง
ที่หมัน
้ นี้อาจจะรอง ใหคนชวยแลว แตไมมี
ใครมาชวย
๒๘ ถาชายคน หนึ่ งพบหญิงสาวบริสุทธิท
์ ี่ยัง
ไมไดหมัน
้ และจับนางมาขมขืน และพวกเขา
ถูกจับได ๒๙ ชายคนที่นอนกับนางตองใหเงิน
ครึ่งกิโลกรัม *กับพอของหญิงสาวคน นัน
้
และนางจะกลายเป็ นเมียของเขา เพราะเขา

*๒๒:๒๙
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ทําใหนางเสียหาย เขาไมสามารถหยากับนาง
ไดตลอดชีวิตของเขา
๓๐ ผูชายจะแตงงานกับเมียเกาของพอเขา
ไมได เพราะจะทําใหพอเขาอับอายขายหน า
คนที่ไมสามารถเขารวมนมัสการ
๑ ชายที่ลูกอัณฑะถูกทําลายหรือถูก

๒๓ ตัดอวัยวะเพศ

จะเขารวมนมัสการ
พระ ยาหเวหกับชายอิสราเอลคนอื่นๆไมได
๒ ถาชายคน ไหนที่พอ แมแตงงานกันทัง
้ ๆที่มี
์ ี่ จะ
กฎหาม แตง ชายคน นัน
้ ก็จะไมมีสิทธิท
เป็ นคนของพระ ยาหเวห และลูก หลานของ
์ ยางเต็ม ที่
เขาอีกสิบชัว
่ รุน ก็จะไมมีสิทธิอ
เหมือนกัน
๓ ชาวอัม โมนหรือชาวโม อับจะไมเป็ นสวน
หนึ่งของประชาชนอิสราเอล และลูก หลาน
ของเขาอีกสิบชัว
่ รุนก็จะไมเป็ นสวน
หนึ่ง
ดวยเหมือนกัน และจะเป็ นอยาง นี้ตลอด ไป
๔ เพราะพวก เขาไมยอมใหอาหารและนํ้ าดื่ม
กับทาน ตอนที่ทานเดิน ทางออกมาจากแผน
ดินอียิปต และพวก เขายังวา จางบา ลา อัมมา
สาปแชง ทาน บาลาอัมเป็ นลูกชายของเบโอร
จากเมืองเปโธรทางตะวัน ตกเฉียงเหนือของ
เมโสโปเตเมีย ๕ แตพระยาหเวหพระเจาของ
ทานไมยอม ฟั งบา ลา อัม และพระ ยาหเวห
พระเจาของทานเปลี่ยนคําสาป แชงใหเป็ น
คําอวยพรสําหรับทาน เพราะพระ ยาหเวห
พระเจาของทานรัก ทาน ๖ ตลอดชีวิตของ
ทาน อยาไปทําใหคนพวกนี้สะดวกสบายหรือ
มัง่ คัง่ เป็ นอันขาด
คนที่ชาวอิสราเอลควรยอมรับ
๗ อยาเกลียดชาวเอ

โดม เพราะเขาคือพี่
น องของทาน อยาเกลียดชาวอียิปต เพราะ
ทานเคยเป็ นชาวตาง ชาติในประเทศของเขา
มากอน ๘ ลูกของชาวเอ โดมและชาวอียิปต
รุนที่สาม
สามารถเขารวมนมัสการพระ
ยาหเวหกับชายอิสราเอลได
สุขอนามัยในคาย
๙ เมื่อทานออกไปตัง
้ คายเผชิญ

หน ากับ
ศัตรู ทานตองอยูหาง ไกลจากทุก สิ่งที่ไม
บริสุทธิ ์ ๑๐ เมื่อมีบางคนในคายฝั นเปี ยกตอน

เงินครึ่งกิโลกรัม หรือ ๐.๖ กิโลกรัม หรือ ๕๐ เชเขล เงินจํานวนนี้จะเป็ นสินสมรส
ผูเป็ นพอจะเก็บเงินจํานวนนี้ไวเพื่อดูแลหญิงสาวหากสามีของนางเป็ นอะไรไป
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กลางคืน ทําใหเขาไมบริสุทธิ ์ เขาตองออก
ไปนอกคาย หามเขามาในคาย ๑๑ พอตกเย็น
เขาตองอาบ นํ้ า เมื่อดวงอาทิตยตกดิน เขา
ถึงกลับเขาคายได
๑๒ ทานตองมีสถาน ที่หนึ่ งนอกคายสําหรับ
๑๓ ทานตองเอาไมกับ
ออกไปถาย ทุกข
อุปกรณไปดวย เมื่อทานถาย ทุกขเสร็จแลว
ก็ใหเอาไมนัน
้ ขุดหลุม และกลบอึของทาน
ดวย ๑๔ เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของทาน
อยูกับทานในคาย นัน
้ ดวย เพื่อชวยชีวิตทาน
และชวยใหทานชนะศัตรู ดัง นัน
้ คายของ
์ ําหรับพระองค
ทานตองเตรียมไวใหบริสุทธิส
พระองคจะไดไมเห็นอะไรที่นารังเกียจ
ทามกลางทานและเลิกติดตามทานไป
กฎอื่นๆ
๑๕ ทาสที่หนี นายของเขามาอยูกับทาน

ทานตองไมสงทาส นัน
้ คืนไปใหนายเกาของ
เขา ๑๖ ทาสนัน
้ จะเลือกอยูที่ไหนก็ไดในเมือง
ตางๆของทาน ตามใจเขา หามบังคับเขา
๑๗ หามไมใหลูกสาวและลูกชายของคน
๑๘ ทานตองไมเอา
อิสราเอลเป็ นโสเภณี
คาตัวของโสเภณีหญิงหรือโสเภณีชาย
มา
แกบนในวิหารของพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทาน เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของทาน
ขยะแขยงทัง้ โสเภณีหญิงและชาย
๑๙ เมื่อทานใหพี่ น องอิสราเอลกูยืม ทาน
ตองไมคิดดอกเบีย
้ ไม วาจะเป็ นดอกเบีย
้ เงิน
กู ดอกเบีย
้ อาหารหรือดอกเบีย
้ อะไรก็แลวแต
ที่ทานใหกูยืมไป ๒๐ ทานอาจคิดดอกเบีย
้ กับ
ชาวตาง ชาติได แตตองไมคิดจากพี่ น องชาว
อิสราเอลคนอื่น เพื่อพระยาหเวหพระเจาของ
ทานจะไดอวยพรทานในทุก สิ่งที่ทานทําใน
แผนดินที่ทานกําลังจะเขาไปยึดเป็ นเจาของ
๒๑ เมื่อทานบนไวกับพระ ยาหเวหพระเจา
ของทาน อยาชักชาที่จะแกบน เพราะพระ
ยาหเวหพระเจาของทานจะทวงจากทาน
แนนอน และทานจะมีความ ผิดเพราะบาป
นัน
้ ๒๒ แตถาทานไมไดบนไวกับพระยาหเวห
๒๓ ทาน
ทานก็ไมมีความ ผิดเพราะบาป นัน
้
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ตองทําตามคําพูดของตัวเองอยางระมัดระวัง
ตามที่ทานสมัคร ใจบนไวกับพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน ดวยปากของทานเอง
๒๔ ถาทานเขาไปในไรองุนของเพื่อนบาน
ทานกินองุนไดเต็ม ที่เลย จนกวาจะอิ่ม แต
หามเก็บองุนใสกระเป า ๒๕ ถาทานเดินผาน
ทุง นาของเพื่อนบาน ทานเอามือเด็ดรวงขาว
กินไดเลย แตตองไมใชเคียวเกี่ยวขาวของ
คนอื่น ติดตัวไปดวย
๑ ถาชายคน ไหนรับผู หญิงมาและ
แตงงานกับนาง ตอ มาเขาเริ่มไม
พอใจนาง เพราะเขาคนพบวานางไดไปทําสิ่ง
ที่นารังเกียจ *และถาเขาเขียนใบหยาใหกับ
นางและสงนางออกจากบานเขาไป ๒ นางก็
ออกจากบานเขาและไปเป็ นเมียของชายคน
อื่น ๓ และถาสามีคนใหมก็ไมชอบนางเหมือน
กัน และเขียนใบหยาใหกับนางและสงนาง
ออกจากบานเขาไป หรือถาสามีคนใหมตาย
๔ สามีคนแรกที่สงนางออกไปจากบานนั น
้ จะ
รับนางกลับไปเป็ นเมียอีกไมไดแลว เพราะ
์ ําหรับเขาแลว
นางกลายเป็ นคนที่ไมบริสุทธิส
เพราะพระ ยาหเวหเกลียดการกระทํา นี้ และ
ทานตองไมนําบาปเขามาบนแผน ดินที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะยกใหกับ
ทานไวเป็ นเจาของ
๕ เมื่อผูชายแตงงานใหมๆ เขาตองไมออก
ไปทําสงคราม และตองไมใหงานอื่นๆกับเขา
ทําดวย
เขาจะอยูบานไมตองทําอะไรเป็ น
เวลาหนึ่งปี และทําใหเมียที่เขาเพิ่งแตงงาน
ดวยมีความสุข
๖ ถาทานใหใครกูยืม
หามเอาโมหินหรือ
แมแตหินกอนบนของโมนัน
้ เป็ นเครื่องคํ้า
ประกัน
เพราะเป็ นการเอาของที่สําคัญตอ
ชีวิตมาเป็ นของคํ้าประกัน †
๗ ถาเจอวาใครไปลักพาตัวพี่
น องชาว
อิสราเอลของเขาเอง แลวทําใหเขากลายเป็ น
ทาสหรือขายเขาไป คนที่ลักพาตัว นัน
้ ตอง
ถูกฆาตาย ทานตองขจัดสิ่งชัว
่ รายไปจาก
ทามกลางพวกทาน

๒๔

*๒๔:๑

สิ่งที่นารังเกียจ คําฮีบรูคํา นี้ไมมีความหมายเจาะจงเทา ไหร นาจะพูดถึงการกระทํา
บางอยางที่ไมเหมาะสมอยางมาก มันคงไมไดหมายถึงการมีชูหรือรวมเพศอยางผิดศีล ธรรม
กอนแตงงาน เพราะความผิดเชนนัน
้ จะถูกทําโทษถึงตาย
†๒๔:๖

ของคํา้ ประกัน ของสิ่งใดก็ตามที่คนผูหนึ่งใหไว เพื่อแสดงวาเขาจะจายคืนสิ่งที่เขา
ยืมมา ถาคนนัน
้ ไมจายคืนสิ่งที่เขายืมมาแลว ผูใหยืมสามารถยึดของสิ่งนัน
้ ไวได
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๘ ระวังใหดี ในเรื่องเกี่ยว กับโรคผิวหนั ง
ราย แรง ใหทําตามคํา สัง่ ของนักบวชอยาง
ระ มัดระวัง พวก ทานตองทําตามสิ่งที่เราได
สัง่ พวก เขาไวอยางระมัดระวัง ๙ จําสิ่งที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานไดทํากับมิเรียม *ใน
ชวงการเดิน ทางหลัง จากที่พวก ทานออกมา
จากอียิปต
๑๐ เมื่อทานใหเพื่อนบานกู ยืมอะไรก็ แลว
แต ทานตองไมเขาไปหยิบของคํ้าประกันใน
บานเขา ๑๑ ทานตองยืนรออยูขาง นอก และ
ชายคนที่กู ยืมจากทานจะเอาของคํ้าประกัน
ออกมาใหกับทานนอกบาน ๑๒ ถาคนกูยืมนัน
้
ยากจน ทานตองไมเก็บเสื้อคลุมของเขาขาม
คืน เสื้อ คลุมที่เขาเอามาใหกับทานเป็ นของ
คํ้าประกัน ๑๓ ทานตองคืนเสื้อ คลุม นัน
้ ใหเขา
เมื่อดวงอาทิตยตกดิน เขาจะไดใสนอน แลว
เขาจะอวยพรทาน พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานก็จะยอมรับในการกระทําของทานวาถูก
ตอง
๑๔ ทานตองไมโกงคนงานรับจางที่ยากจน
และเดือดรอน ไม วาเขาจะเป็ นพี่ น องชาว
อิสราเอลของทานหรือชาวตาง ชาติที่อาศัย
อยูในเมือง ใดเมือง หนึ่งในดิน แดนของทาน
๑๕ ทานตองจายคาจางใหเขาในแตละวันกอน
ดวงอาทิตยตกดิน เพราะเขายากจนและเขา
ตองการคาจางนัน
้ ไมอยางนัน
้ เขาจะมาฟ อง
รองทานกับพระยาหเวห ทานก็จะมีความผิด
จากบาป
๑๖ ตองไมฆาพอ แมแทนลูกๆและตองไม
ฆาลูกๆแทนพอ แม
บาปของใครของมัน
คนไหนทําบาปคน นัน
้ ก็ตองถูกฆา ๑๗ ทาน
ตองไมตัดสินคนตางชาติหรือเด็กกําพรา
ที่อยูทามกลางพวก
ทานอยางไมยุติธรรม
ทานตองไมรับเสื้อผาของแมหมายเป็ นของ
๑๘ ทานตองจําไววาทานก็เคย
คํ้าประกัน
เป็ นทาสในแผน ดินอียิปตมากอน และพระ
ยาหเวหพระเจาของทานไดปลด ปลอยทาน
จากที่ นัน
่
นัน
่ เป็ นเหตุที่เราถึงไดสัง่ ใหทาน
ทําอยางนี้
๑๙ เมื่อทานรวบรวมพืช ผลในทอง ทุงของ
ทาน และทานลืมฟ อนขาวไวฟอน หนึ่งใน
ทุง ทานตองไมกลับไปเอา ทิง้ มันไวตรง นัน
้
*๒๔:๙
†๒๕:๕
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สําหรับชาวตางชาติ เด็กกําพราหรือแมหมาย
เพื่อพระ
ยาหเวหพระเจาของทานจะได
อวยพรทานในทุก สิ่งที่ทานทํา ๒๐ เมื่อทาน
ตีกิ่งมะกอกเพื่อเอาผลของมัน ทานตองไม
กลับไปตีกิ่งมันซํ้าอีก ผลมะกอกที่คาอยูบน
ตนจะเก็บไวใหชาวตาง ชาติ เด็กกําพราและ
แมหมาย ๒๑ เมื่อทานเก็บองุนจากไร อยา
กลับไปเก็บองุนที่คาอยูบนตน เหลือมันไวให
ชาวตาง ชาติ เด็กกําพราและแมหมาย ๒๒ จํา
ไววาทานก็เคยเป็ นทาสในแผนดินอียิปต นัน
่
เป็ นเหตุที่เราถึงไดสัง่ ใหทานทําอยางนี้
๑ เมื่อมีคนสอง คนทะเลาะ กัน พวก
เขาควรไปที่ศาล ใหผูตัดสินทําการ
ตัดสินวาใคร ถูกใคร ผิด ๒ และถาคนทําผิด
สมควรจะถูกเฆี่ยน ผู ตัดสินตองจับคนนัน
้
นอนควํ่าและเฆี่ยนเขาตอ หน าผู ตัดสิน จะ
เฆี่ยนกี่ครัง้ ก็ข้ น
ึ อยูกับความ ผิดที่เขา ทํา
๓ แตหามเฆี่ยนเขาเกินสี่ สิบ ครัง
้ ถาเกินกวา
นี้ แสดงวาทานกําลังเหยียดหยามเพื่อนรวม
ชาติคนนี้
๔ ทานตองไมเอาตะกรอสวมปากวัว
เพื่อ
กันไมใหมันกินเมล็ดขาว ตอนที่มันกําลังยํ่า
เมล็ดขาวอยู
๕ ถามีพี่ น องสอง คนอยูดวยกัน คนหนึ่ ง
ตายไปและยังไมมีลูก เมียของคนที่ตายตอง
ไมแตงงานกับคนนอกครอบครัว น องของ
สามีตองแตงงานกับนางและมีเพศสัมพันธ
กับนาง และทําหน าที่สามีแทนพี่ชาย †๖ แลว
เมื่อนางคลอดลูกชายคน แรก ก็ใหถือวาเป็ น
ลูกของพี่ ชายที่ตายไปแลว เพื่อวาชื่อของพี่
ที่ตายไปแลว
จะไดไมถูกลบออกจากชาว
อิสราเอล ๗ แตถาชายคนนัน
้ ไมยอมแตงงาน
กับเมียของพี่ ชายที่ตาย เมียของคนที่ตาย
ตองไปหาพวก ผูนําที่ประตูเมืองและพูดวา
‘น องของสามีฉันไมยอมชวยใหช่ อ
ื ของพี่
เขาคงอยูกับชาวอิสราเอลตอไป เขาไมยอม
๘ แลวพวก
ทําหน าที่ของน องสามีกับฉัน’
ผูนําของเมืองตองเรียกตัวเขามาพูดดวย ถา
เขายังยืน กรานและพูดวา ‘ผมไมตองการ
แตงงานกับนาง’ ๙ เมียของคนที่ตายตองเขา
มาใกลเขา ตอ หน าผูนําพวก นัน
้ แลวนางก็
ถอดรองเทาขางหนึ่งออกจากเทาของเขา

๒๕

มิเรียม ดูใน กันดารวิถี ๑๒:๑-๑๕

ถามีพ่ี นอง … พี่ ชาย กฎขอ นี้ใชกับพี่ ชายดวย เชน ถาเกิดน องชายตายแลวยังไมมี
ลูก พี่ชายก็ตองเอาเมียน องชายมาเป็ นเมียของเขาดวย
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และถุยนํ้ าลายลดหน าเขา และพูดวา ‘คนที่
ไมยอมสืบสกุลใหกับพี่ ชายของเขาจะถูกทํา
อยางนี้ แหละ’ ๑๐ แลวคน นัน
้ จะถูกตัง้ ฉายา
ในอิสราเอลวา
‘ครอบครัวของคนที่ถูกดึง
รองเทาออก’
๑๑ ถาชายสองคนตอสูกัน และเมียของคน
หนึ่งเขามาชวยสามีของนางที่กําลังจะแพ
และนางยื่นมือไปจับของลับของชายคน นัน
้
๑๒ ทานตองตัดมือของนางทิง
้
ทานตองไม
สงสารนาง
๑๓ หามมีลูก ตุมชัง
่ นํ้ า หนักสอง ชุดใน
กระเป า
ชุดหนึ่งหนักกับอีกชุดหนึ่งเบา
๑๔ หามมีเครื่องตวงสองเครื่องในบาน เครื่อง
หนึ่งใหญและอีกเครื่องหนึ่งเล็ก ๑๕ ทานตอง
ใชแตเครื่องชัง่ ที่ถูกตองเที่ยง
ตรงเทานัน
้
และทานตองใชแตเครื่องตวงที่ถูกตองเที่ยง
ตรงดวย เพื่อทานจะไดมีอายุยืนยาวในแผน
ดินที่พระ ยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะ
ยกใหกับทาน ๑๖ เพราะพระ ยาหเวหพระเจา
ของทาน ขยะแขยงทุก คนที่ทําสิ่งเหลา นี้
ทุก คนที่ขีโ้ กง ไม วาจะโกงตรา ชัง่ หรือโกง
เครื่องตวงก็ตาม
ชาวอามาเลคตองถูกทําลาย
๑๗ จําไดหรือ เปลาวาชาวอา มาเล คทําอะไร

ไวกับทานบาง ตอนที่ทานเดิน ทางออกมา
จากอียิปต ๑๘ จําไดไหมวาพวกเขาจูๆก็โผล
มาในระหวางทาง
และเขาโจมตีทานจาก
ดาน หลัง ตอนที่ทานเหน็ดเหนื่อยและออน
ลา และฆาพวกที่อยูลา หลัง พวกเขาไมเกรง
กลัวพระเจา ๑๙ เมื่อพระยาหเวหพระเจาของ
ทานใหทานหยุด
พักจากการตอสูกับศัตรู
ทัง้ หมดทุก ดาน ในแผน ดินที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานกําลังจะยกใหกับทานเป็ น
เจาของ เพื่อเป็ นมรดกของลูก หลานตอไป
อยาลืมวาทานตองกําจัดชาวอา มาเล คให
หมดไปจากใตฟานี้
การเก็บเกี่ยวพืชผลครัง้ แรก
๑ เมื่อทานเขาไปในแผน

๒๖ ยาหเวหพระเจาของทานกําลัง

ดินที่พระ

จะยกใหทานเป็ นเจาของ
เมื่อทานไดเป็ น
เจาของและตัง้ รกรากในแผน ดิน นัน
้ แลว
๒ ผลผลิตที่ทานเก็บ เกี่ยวไดเป็ นครัง
้ แรกจาก
*๒๖:๕
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แผน ดิน นัน
้ ของทาน แผน ดินที่พระยาหเวห
พระเจาของทานกําลังจะยกใหทาน ทานตอง
แบงผลผลิต นัน
้ มาสวน หนึ่ง แลวนํ ามาใสไว
ในตะกรา แลวเอาไปในสถาน ที่ นัน
้ ที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานจะเลือกไวสําหรับ
นมัสการพระองค ๓ ใหไปหานักบวชที่รับ ใช
อยูในวันนัน
้ และพูดกับเขาวา ‘วันนี้ผมจะมา
แจงใหพระ ยาหเวหพระเจาของทานรูวา ผม
ไดมาถึงดิน แดนที่พระ ยาหเวหไดสัญญาไว
กับบรรพบุรุษของเราวาจะยกใหกับเราแลว’
๔ แลวนั กบวชจะรับตะกราจากมือของ
ทาน ไปตัง้ ไวหน าแทนบูชาของพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน ๕ แลวทานจะพูดตอ หน า
พระ ยาหเวหพระเจาของทานวา ‘บรรพบุรุษ
ของขาพเจาเป็ นชาวอา รัม *ที่เรรอน และ
เขาไดลงไปถึงอียิปตและอยูที่นัน
่ อยางคน
ตางชาติกับคนในครอบครัวอีกไม กี่ คน แต
ที่ นัน
่ เขาไดกลายเป็ นชนชาติที่ยิ่ง ใหญ มี
๖ ชาวอียิปต
อํานาจและมีจํานวนมหาศาล
โหด รายกับพวก เรา และทําใหพวก เราตอง
ทนทุกขทรมาน พวก เขาบังคับใหพวก เรา
ทํางานอยางหนัก ๗ พวก เราจึงรองขอความ
ชวยเหลือตอพระ ยาหเวห
พระเจาของ
บรรพบุรุษพวก เรา และพระ ยาหเวหก็ไดยิน
เสียงของพวก เรา และพระองคเห็นถึงความ
ทุกข ยากของพวก เรา เห็นถึงงานหนักที่
พวก เราทําและการถูกกดขี่ขมเหง ๘ แลว
พระ ยาหเวหก็นําพวก เราออกจากอียิปตดวย
์ ํานาจ และแขนที่ย่ น
มือที่เต็มไปดวยฤทธิอ
ื
ออกมาทําลายศัตรู
และการกระทําที่นา
กลัว เหตุการณพิเศษตางๆและการอัศจรรย
๙ แลวพระองคก็นําพวก เรามาถึงที่ นี่ และให
แผน ดิน นี้กับพวกเรา แผน ดินที่อุดมสมบูรณ
๑๐ และตอน นี้ ขาแตพระ ยาหเวห ขาพเจา
ไดเอาพืช ผลที่เก็บ เกี่ยวไดเป็ นครัง้ แรกใน
แผน ดินที่พระองคยกใหกับขาพเจามา’ แลว
ใหทานวางตะกรา นัน
้ ไวตอ หน าพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน
และกมกราบพระองค
๑๑ แลวทานตองรวมเฉลิมฉลองยินดีกับสิ่ง
ดีๆเหลา นัน
้ ที่พระ ยาหเวหพระเจาของทาน
ไดใหกับทานและครอบครัว ทานตองแบงสิ่ง
ตางๆพวก นัน
้ กับชาวเลวีและชาวตาง ชาติที่
อยูทามกลางทานดวย

ชาวอารัม คนจากซีเรีย ในที่นี้นาจะพูดถึงยาโคบ (หรือมีอีกชื่อหนึ่งวา “อิสราเอล”)
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๑๒ ทุกๆสามปี
เป็ นปี ของการแบงปั นหนึ่ง
สวนในสิบสวน ในปี นัน
้ ทานตองแบงหนึ่งใน
สิบของพืช ผลที่เก็บ เกี่ยวไดทัง้ หมดใหกับ
ชาวเลวี ชาวตาง ชาติ เด็กกําพราและแม
หมาย เพื่อพวกเขาจะไดมีกินอยางเหลือเฟื อ
ตามเมืองตางๆของทาน ๑๓ แลวทานตองพูด
กับพระยาหเวหพระเจาของทานวา ‘ขาพเจา
ไดแยกสวนที่เป็ นของพระ ยาหเวห ออกจาก
พืช ผลที่เก็บ เกี่ยวได แลวนํ ามันออกมาจาก
บาน เอาไปใหกับชาวเลวี ชาวตาง ชาติ เด็ก
กําพราและแมหมาย
ตามที่พระองคไดสัง่
ใหขาพเจาทํา ขาพเจาไมไดขัดคํา สัง่ หรือ
วาลืมคํา สัง่ ใดๆของพระองคเลย ๑๔ ขาพเจา
ไมไดกินสวนที่เป็ นของพระ ยาหเวหนี้ ตอน
*ขาพเจาไมได
ที่ขาพเจาเศราโศกเสียใจ
แยกสวน ใดสวน หนึ่งของมันออกมา ตอนที่
ขาพเจาไมบริสุทธิ ์ †ขาพเจาไมไดเอาสวน ใด
สวน หนึ่งของมันมาไหวคนตาย ขาพเจาเชื่อ
ฟั งพระยาหเวหพระเจาของขาพเจา ขาพเจา
ไดทําทุก อยางที่พระองคสัง่ ขาพเจาไว ๑๕ ได
์ ิทธิข
์ อง
โปรดมองลงมาจากบานอันศักดิส
พระองค จากบนสวรรค และอวยพรชาว
อิสราเอลคนของพระองค และแผน ดินที่
พระองคยกใหกับพวก เรา ตามที่พระองคได
สัญญาไวกับบรรพบุรุษของเรา เป็ นแผน ดิน
ที่อุดมสมบูรณ’

เชื่อฟั งคําสั่งของพระยาหเวห
๑๖ วัน

นี้ พระ ยาหเวหพระเจาของทานได
สัง่ ใหทานเชื่อ ฟั งกฎและขอบังคับเหลา นี้
ทานตองเชื่อ ฟั งสิ่งเหลา นี้อยางระมัดระวัง
ดวยสุดจิตสุดใจของทาน ๑๗ วัน นี้ทานกําลัง
ทําขอ ตกลงกับพระ ยาหเวห ‡วาพระองค
จะเป็ นพระเจาของทาน และทานจะเดินใน
ทางของพระองคและรักษากฎ คํา สัง่ และขอ
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บังคับตางๆและเชื่อ ฟั งพระองค ๑๘ และใน
วัน นี้ พระ ยาหเวหกําลังทําขอ ตกลงกับทาน
¶วา ทานจะเป็ นของ รักของ หวงที่มีคาของ
พระองค ตามที่พระองคไดสัญญาไวกับทาน
และทานจะเชื่อ ฟั งกฎบัญญัติของพระองค
ทุก ขอ ๑๙ และพระองคจะทําใหทานยิ่ง ใหญ
กวาทุกๆชนชาติที่พระองคสราง พระองคจะ
ทําใหทานได รับการสรรเสริญ มีช่ อ
ื เสียงและ
§และทานจะเป็ นคนที่ถูกแยก
เกียรติยศ
ออกมาเพื่อเป็ นของพระยาหเวหพระเจาของ
ทาน ตามที่พระองคสัญญาไว”
อนุสาวรียหินสําหรับประชาชน
๑ โมเสสและพวกผูนําอาวุโสของ

๒๗ อิสราเอลไดสงั่ ประชาชนวา “ใหเชื่อ
ฟั งคํา สัง่ ทัง้ หมดที่เราไดสงั ่ พวก ทานในวัน นี้
๒ ทันทีที่พวก ทานขามแมน้ํ าจอรแดนเขาสู
แผน ดินที่พระยาหเวหพระเจาของทานกําลัง
จะยกใหกับทาน ทานตองวางพวก หินกอน
ใหญข้ น
ึ มาและโบกปูน ขาวทับหินพวก นัน
้ ไว
๓ และทานตองเขียนกฎตางๆเหลา นี้ บนหิน
พวก นัน
้ ในทันทีที่ทานขามแมน้ํ าจอรแดนไป
เพื่อทานจะไดเขาสูแผน ดินที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานกําลังจะยกใหทาน
เป็ น
แผน ดินที่อุดมสมบูรณ ตามที่พระ ยาหเวห
พระเจาของบรรพบุรุษทานไดสัญญาไวกับ
ทาน
๔ เมื่อพวก ทานขามแมน้ํ าจอรแดนไปแลว
พวก ทานตองทําตามที่เราไดสัง่ ไว คือใหวาง
หินพวกนัน
้ ที่บนภูเขาเอบาล โบกปูน ขาวทับ
พวก มันไว ๕ ทานตองเอาหินมาสรางแทน
บูชาขึ้นที่ นัน
่ ใหพระยาหเวหพระเจาของทาน
แตหามใชเครื่อง มือเหล็กตัดหินพวก นัน
้
๖ ทานตองเอาหินทัง
้ กอนเหลา นัน
้ มาสราง
แทน บูชาใหกับพระ ยาหเวหพระเจาของทาน

*๒๖:๑๔

ขาพเจาไมไดกิน … เสียใจ คนอิสราเอลกินอาหารนี้อยางมีความสุข เพราะพระเจา
ใหสิ่งตางๆมากมาย จึงหามกินในเวลาที่เศราโศกเสียใจอยู
†๒๖:๑๔

ตอนที่ขาพเจาไมบริสุทธิ์ คงจะหมาย ถึงเขาใกลหรือแตะตองคน ตายมา ดูเพิ่ม
เติมไดจาก กันดารวิถี ๑๙:๑๑-๑๖
‡๒๖:๑๗ ทําขอตกลงกับพระยาหเวห แปลตรงๆไดวา “ทําใหพระยาหเวหพูด” หรือบางคน
อาจแปลวา “ไดพูดสิ่งนี้เกี่ยวกับพระยาหเวห”
¶๒๖:๑๘ ทําขอ ตกลงกับทาน แปลตรงๆไดวา “ทําใหทานพูด” หรือบาง คนอาจจะแปลวา
“ไดพูดสิ่นี้เกี่ยวกับทาน”
§๒๖:๑๙

พระองค … เกียรติยศ หรือ “พระองคจะนํ าการสรรเสริญ ชื่อเสียง และเกียรติยศ
มาใหกับพระองคเอง”
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ทานตองถวายเครื่องเผาบูชาบนแทน นัน
้ ให
กับพระ ยาหเวหพระเจาของทาน ๗ ทานตอง
ถวายเครื่องบูชาและกินเครื่องสังสรรคบูชาที่
นัน
่ และสนุกสนานกันตอ หน าพระ ยาหเวห
๘ ทานตองเขียนกฎพวก
พระเจาของทาน
นี้ทัง้ หมดลงบนหินพวก นัน
้ ที่ทานตัง้ ขึ้นมา
เขียนใหอานงายๆ”
คนอิสราเอลเห็นดวยกับคําสาปแชง
๙ โมเสสและนั กบวชชาวเลวีพูดกับชาว

อิสราเอลทัง้ หมดวา
“ชาวอิสราเอลเอย
เงียบๆหนอยและฟั งใหดีๆ วันนี้ทานไดกลาย
เป็ นประชาชนของพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานแลว ๑๐ ทานตองเชื่อ ฟั งพระ ยาหเวห
พระเจาของทานและทํา ตามคํา สัง่ และกฎ
เหลา นัน
้ ของพระองคที่เราไดสงั ่ พวก ทานใน
วันนี้”
๑๑ วัน
นัน
้ โมเสสไดสงั ่ ประชาชนดวยวา
๑๒ “เมื่อพวก ทานขามแมน้ํ าจอรแดนไปแลว
เผาตอไปนี้จะยืนอยูบนภูเขาเกริซิม เพื่ออาน
คําอวยพรใหกับประชาชน คือเผาสิ เม โอน
เลวี ยู ดาห อิส สาคาร โยเซฟและเบนยามิน
๑๓ และเผาเหลา นี้ จะยืนอยูบนภูเขาเอ บาล
เพื่ออานคําสาป แชงใหกับประชาชน คือเผารู
เบน กาด อาเชอร เศบูลุน ดานและนัฟทาลี
๑๔ แลวชาวเลวี
ก็จะพูดกับชาวอิสราเอล
ทัง้ หมดดวยเสียงอันดังวา
๑๕ ‘คนที่แกะ สลักรูป เคารพ หรือทํา
รูปเคารพจากเหล็ก แลวเอาไปแอบไว
บูชาจะถูกสาปแชง เพราะพระ ยาหเวห
ขยะแขยงสิ่งตางๆเหลา นัน
้ ที่ชางแกะ
สลักทําขึ้นมากับมือ’
แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’*
๑๖ ชาวเลวีจะพูดวา
‘คนที่ไมเคารพ
พอหรือแมของเขาจะถูกสาปแชง’
แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
๑๗ ชาวเลวีจะพูดวา
‘คนที่ยายหลัก
เขตที่ดินของเพื่อนบานเพื่อขโมยที่ดิน
จะถูกสาปแชง’
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แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
๑๘ ชาวเลวีจะพูดวา
‘คนที่แกลงคน
ตาบอดใหหลงทาง จะถูกสาปแชง’
แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
๑๙ ชาวเลวีจะพูดวา ‘คนที่ตัดสินอยาง
ไมยุติธรรมตอชาวตาง ชาติ เด็กกําพรา
หรือแมหมาย จะถูกสาปแชง’
แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
๒๐ ชาวเลวีจะพูดวา ‘คนที่รวมเพศกับ
เมียพอ †จะถูกสาป แชง เพราะไมให
เกียรติพอของเขา ‡’
แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
๒๑ ชาวเลวีจะพูดวา ‘คนที่รวมเพศกับ
สัตวใดๆจะถูกสาปแชง’
แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
๒๒ ชาวเลวีจะพูดวา ‘คนที่รวมเพศกับ
พี่ สาวหรือน อง สาว หรือพี่ สาวหรือน อง
สาวตางพอหรือตางแม จะถูกสาปแชง’
แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
๒๓ ชาวเลวีจะพูดวา ‘คนที่รวมเพศกับ
แมยายของเขาจะถูกสาปแชง’
แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
๒๔ ชาวเลวีจะพูดวา
‘คนที่ลอบฆา
เพื่อนบานของตนจะถูกสาปแชง’
แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
๒๕ ชาวเลวีจะพูดวา
‘คนที่รับจางฆา
์ ะถูกสาปแชง’
คนที่บริสุทธิจ
แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
๒๖ ชาวเลวีจะพูดวา ‘คนที่ไมเห็นดวย
กับกฎ เหลา นี้และไมยอมทําตามจะถูก
สาปแชง’

*๒๗:๑๕

ขอใหเป็ นอยางนั น
้ แปลมาจากคําวา “อาเมน” ในภาษาฮีบรู คํานี้หมายถึง “เป็ น
ความจริง” หรือ “เราเห็นดวย” หรือ “ขอใหเป็ นอยางนัน
้ ”
†๒๗:๒๐
‡๒๗:๒๐

เมียพอ ในที่นี้อาจจะเป็ นแมเลีย
้ ง
ไมใหเกียรติพอของเขา แปลตรงๆไดวา “เปิ ดเผยความเปลือยของพอเขา”

เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๘:๑
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แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
คําอวยพรสําหรับคนที่รักษาขอตกลง
๑ ถาทานเชื่อ

๒๘ พระเจาของทานอยางเต็ม ที่
ฟั งพระ

ยาหเวห
คือ
ทําตามบัญญัติทัง้ หมดของพระองคอยาง
ระมัดระวัง บัญญัติที่เรากําลังสัง่ ทานในวัน นี้
แลวพระ ยาหเวหพระเจาของทานก็จะทําให
ทานเหนือกวาชนชาติทัง้ หมดบนโลก
๒ ถาทานเชื่อ ฟั งพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทาน สิ่งดีๆพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นกับทาน คือ
๓ พระยาหเวหจะอวยพรทาน
ทัง้ ในเมืองและในชนบท
๔ พระยาหเวหจะอวยพรทาน
และใหทานมีลูกดก
พระยาหเวหจะอวยพรแผนดินของทาน
และใหผลผลิตที่ดีกับทาน
พระยาหเวหจะอวยพรพวกสัตวของทาน
และใหมันมีลูกดก
พระยาหเวหจะอวยพรฝูงวัวของทาน
และใหพวกมันมีลูกดก
พระยาหเวหจะอวยพรฝูงแพะของทาน
และใหพวกมันมีลูกดก
๕ พระ ยาหเวหจะทําใหตะกราและชามนวด
แป งของทาน
เต็มไปดวยอาหาร
๖ พระยาหเวหจะอวยพรทาน
ในทุกสิ่งทุกอยางที่ทานทํา
๗ พระยาหเวหจะชวยใหทานชนะศัตรูที่มา
โจมตีทาน พวกมันจะบุกมาทางเดียว แตจะ
วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปเจ็ดทิศทาง
๘ พระ ยาหเวหจะอวยพรทาน
ทําใหมี
ขาวเต็มยุง ฉางทาน และพระ ยาหเวหจะ
อวยพรทุก สิ่งที่ทานทํา พระองคจะอวยพร
ทานในแผน ดินที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานกําลังจะยกใหกับทาน ๙ ถาทานจะเชื่อ
ฟั งบัญญัติของพระ ยาหเวหพระเจาของทาน
และถาทานจะเดินในทางของพระองค พระ
ยาหเวหก็จะแยกทานออกมาเพื่อเป็ นคนของ
พระองคโดยเฉพาะ ตามที่พระองคไดสัญญา
ไวกับทาน ๑๐ แลวทุก ชนชาติบนโลกจะรูวา
ทานเป็ นของพระ ยาหเวห แลวพวก เขาจะ
เกรงกลัวทาน
๑๑ พระยาหเวหจะทําใหทานมัง
่ คัง่ อยางลน
เหลือ พระองคจะใหทานมีลูก ดก ใหฝูงสัตว
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ของทานเกิดลูกมากมาย
ใหเกิดผลผลิต
มากมายบนแผน ดินของทาน แผน ดินที่พระ
ยาหเวหสัญญาไวกับบรรพบุรุษของทานวา
จะยกใหกับทาน ๑๒ พระ ยาหเวหจะเปิ ดคลัง
แหงพระพรของพระองคใหกับทาน พระองค
จะเปิ ดทองฟ าใหฝนตกลงมาบนแผน ดินของ
ทานตามฤดูกาล และอวยพรทุก สิ่งที่ทาน
ทํา และทานจะมีเงินเหลือเฟื อใหชาติอ่ น
ื ยืม
และทานจะไมตองยืมใคร ๑๓–๑๔ ถาทานเชื่อ
ฟั งคํา สัง่ ของพระยาหเวหพระเจาของทาน ที่
เรากําลังสัง่ ทานอยูในวัน นี้ และเชื่อ ฟั งและ
ทําตามอยางระมัดระวัง และถาทานไมหัน
ซายหันขวาไปจากคําสัง่ ที่เรากําลังสัง่ ทานอยู
ในวัน นี้แลวไปติดตามและนมัสการพระอื่น
พระ ยาหเวหก็จะทําใหทานเป็ นหัวไมใชหาง
และทานจะอยูบนสุดไมใชอยูที่ปลาย
คําสาปแชงตอคนที่ไมเชื่อฟั ง
(ลนต. ๒๖:๑๔-๔๖)
๑๕ แตถาทานไมยอมเชื่อ

ฟั งพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน ไมระมัดระวังที่จะทํา ตาม
คํา สัง่ และกฎทัง้ หมดของพระองค
ที่เรา
กําลังสัง่ ทานอยูในวัน นี้ สิ่งที่เลวรายพวกนี้ก็
จะเกิดขึ้นกับทาน คือ
๑๖ พระยาหเวหจะสาปแชงทาน
ในเมืองและในชนบท
๑๗ พระ
ยาหเวหจะสาปแชงตะกราและชาม
นวดแป งของทาน
ใหไมมีอาหาร
๑๘ พระยาหเวหจะสาปแชงทาน
ไมใหมีลูกดก
พระยาหเวหจะสาปแชงผืนดินของทาน
ไมใหเกิดพืชผลดี
พระยาหเวหจะสาปแชงฝูงสัตวของทาน
ไมใหเกิดลูกดก
พระยาหเวหจะสาปแชงฝูงแกะของทาน
ไมใหเกิดลูกดก
๑๙ พระยาหเวหจะสาปแชงทาน
ในทุกสิ่งทุกอยางที่ทานทํา
๒๐ ไม
วาทานจะพยายามทําอะไรก็ตาม
พระ ยาหเวหจะสาป แชงทาน ทําใหทาน
สับสน และมีอุปสรรค จนกระทัง่ ทานถูก
ทําลายและพินาศไปอยางรวดเร็ว เพราะการ
กระทําที่ชว
ั ่ รายของทาน
ที่ทานไดละทิง้
พระ ยาหเวห ๒๑ พระ ยาหเวหจะทําใหทาน
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เป็ นโรคที่นา กลัว จนกระทัง่ พระองคทําลาย
ทานจากแผน
ดินที่ทานกําลังจะเขาไปยึด
๒๒ พระ ยาหเวหจะลงโทษ
เป็ นเจาของนัน
้
ทานดวยเชื้อ โรค ทําใหน้ํ า หนักทานลดอยาง
รุนแรง
มีไขและบวม
พระองคจะทําให
อากาศรอนดังไฟและแหงแลง พระองคจะให
ลมรอนและโรค รามาทําลายพืช ผลของทาน
และสิ่งเหลา นี้จะเกิด ขึ้นกับทานจนกระทัง่
๒๓ ทองฟ าบนหัวของทานจะสอง
ทานตาย
สวางจาเหมือนทองแดงเพราะไมมีเมฆฝน
และพื้น ดินใตทานจะแข็งเหมือนเหล็กเพราะ
ขาดฝน ๒๔ แทนที่จะสงฝนมา พระ ยาหเวห
จะสงพายุฝุนและพายุทรายมาบนแผน ดิน
ของทาน มันจะตกลงมาบนทานจากทองฟ า
จนกระทัง่ ทานถูกทําลาย
๒๕ พระ
ยาหเวหจะปลอยใหศัตรูเอาชนะ
ทาน ทานใชแคเสน ทางเดียวตอนออกไปสู
กับเขา แตทานตองหนีกระ เจิดกระเจิงไป
ถึงเจ็ดทิศทาง ทุก อาณาจักรบนโลกจะตอง
กลัวจนตัวสัน
่
เมื่อเห็นสิ่งเลว รายที่เกิดขึ้น
กับทาน ๒๖ ศพของทานจะกลายเป็ นอาหาร
สําหรับนกทุก ชนิดบนทองฟ าและสัตวทุก
ชนิดบนพื้น ดิน และจะไมมีใครมาไลพวกมัน
ไปดวย
๒๗ พระ ยาหเวหจะลงโทษทานดวยฝี แบบ
ชาวอียิปต เนื้อ งอก โรคผิวหนังและโรค
หิด ที่ทานรักษาไมหาย ๒๘ พระ ยาหเวหจะ
ลงโทษทาน คือทําใหทานเป็ นบา ตาบอด
และใจ สับสน ๒๙ และทานจะตองคลําทางใน
เวลากลาง วันเหมือนคนตาบอดคลําหาทาง
ในที่มืด และทานจะลม เหลวในทุก สิ่งทุก
อยางที่ทานทํา ทานจะถูกทํารายและถูกปลน
ตลอดเวลา และจะไมมีใครชวยเหลือทาน
๓๐ ทานจะหมัน
้ กับหญิงคนหนึ่ง แตชายอีก
คนจะขมขืนนาง ทานจะสรางบาน แตทาน
จะไมไดอยู ทานจะปลูกองุน แตจะไมไดกิน
ผลของมัน ๓๑ วัวของทานจะถูกฆาตอหน า
ตอตาทานแตทานจะไมไดกินมันเลย ลาของ
ทานจะถูกขโมยไปตอหน าทานและทานจะ
ไมไดคืน ศัตรูของทานจะเอาแกะของทาน
ไปและจะไมมีใครชวยเหลือทาน
๓๒ คนอื่นจะมาเอาพวกลูกชายและลูกสาว
ของทานไป และทานจะตามหาพวก เขาวัน
แลววัน เลา จนตาของทานเหนื่อยออน แตก็
ทําอะไรไมได
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๓๓ คนชาติอ่ น
ื ที่ทานไมรูจักจะกินพืช ผล
ที่ทานทุมลงแรงปลูกอยางหนัก
คนอื่นจะ
๓๔ สิ่ง
ทารุณทานและกดขี่ทานตลอดเวลา
๓๕
ตางๆที่ทานเห็นจะทําใหทานเป็ นบา
พระ
ยาหเวหจะลงโทษทาน ใหเป็ นฝี ที่เจ็บปวด
ทรมานและรักษาไมหาย
ใหทานเป็ นฝี ที่
หัว เขาและขาทัง้ สองขาง เป็ นทัว
่ ตัวตัง้ แต
๓๖ พระ ยาหเวห
ฝ าเทาขึ้นมาจนถึงหัว
พระเจาของทานจะทําใหทานและกษัตริย
ที่ทานจะยกขึ้นเหนือทาน
ตองไปอยูยัง
ชนชาติที่ทานและบรรพบุรุษของทานไมเคย
รูจักมากอน และที่ นัน
่ ทานจะบูชาพระอื่นที่
ทําจากไมและหิน ๓๗ คนจะตกใจกลัวถึงสิ่ง
เลวรายตางๆที่เกิด ขึ้นกับทาน คนจะหัวเราะ
เยาะทานและทําใหทานเป็ นตัวตลกในหมู
ชนชาติอ่ น
ื ที่พระยาหเวหจะนํ าทานไป
๓๘ ทานจะปลูกเมล็ดพืชมากมายในทุง นา
แตจะเก็บ เกี่ยวไดนอย เพราะตัก
๊ แตนจะมา
กิน ๓๙ ทานจะปลูกองุนและทํางานอยางหนัก
ในไรนัน
้
แตทานจะไมไดด่ ม
ื เหลา องุนจาก
พวก มัน และทานจะไมไดเก็บผล องุนจาก
พวก มัน เพราะหนอนจะมากิน ๔๐ ทานจะมี
ตนมะกอกมากมายในที่ดินของทาน แตทาน
จะไมไดเอานํ้ ามันมะกอกมาชโลมตัวทาน
เอง เพราะมันจะรวงและเนา ไป ๔๑ ทานจะมี
ลูกชายและลูกสาว แตพวก เขาจะไมไดอยู
กับทาน เพราะพวก เขาจะถูกจับเอาตัวไป
๔๒ ตัก
๊ แตนจะมากินตนไมและพืช ผลทัง้ หมด
ของทาน ๔๓ ชาวตาง ชาติที่อยูทามกลางทาน
ก็จะยิ่งมีอํานาจมากขึ้นๆ ในขณะที่ทานจะมี
อํานาจน อยลงๆ ๔๔ ชาวตาง ชาติจะใหทานกู
ยืม แตทานจะไมสามารถใหเขากู ยืมได เขา
จะกลายเป็ นหัวและทานจะกลายเป็ นหาง
๔๕ คําสาป แชงทัง
้ หมดนี้จะเกิด ขึ้นกับทาน
และพวก มันก็จะไลตามทานและตะครุบทาน
ทัน จนกระทัง่ ทานถูกทําลาย เพราะทานไม
เชื่อ ฟั งพระ ยาหเวหพระเจาของทาน และ
ไมไดรักษาบัญญัติของพระองคและกฎที่
พระองคไดสงั ่ ทาน ๔๖ คําสาปพวกนี้จะตกอยู
กับพวก ทานและลูก หลานของทาน คําสาป
นี้จะแสดงใหคนเห็นวา
พระเจาไดตัดสิน
ทานและลูก หลานของทาน ผูคนจะตกตะลึง
ตลอดไปกับเรื่องรายแรงที่เกิดขึ้นกับทานนี้
๔๗ เพราะทานไมไดนมัสการพระ ยาหเวห
พระเจาของทานดวยความชื่นชมยินดีและ
ดีใจที่มีทุก สิ่งทุก อยางเหลือเฟื อ ๔๘ ทานจะ
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รับ ใชศัตรูของทาน ที่พระ ยาหเวหจะสงมา
ตอสูกับทาน ทานจะหิว กระหาย เปลือย
เปลาและไมมีอะไรเลย พระองคจะเอาแอก
เหล็กมาใสคอของทาน จน กระทัง่ พระองค
ทําลายทาน
๔๙ พระ
ยาหเวหจะนํ าชาติอ่ น
ื จากแดน
ไกล จากอีกฝั ่ งหนึ่งของโลกมาตอสูกับทาน
เหมือนนกอินทรีที่โฉบลงมาอยางรวดเร็ว
จากทองฟ า
จะเป็ นชนชาติที่ทานไมรูจัก
ภาษาของพวก เขา ๕๐ เป็ นชนชาติที่โหด ราย
ที่ไมเคารพผูใหญและไมมีความเมตตากับ
คนหนุมสาว ๕๑ คนชาติ นัน
้ จะกินลูก สัตวจาก
ฝูงสัตวของทานและพืช ผลจากที่ดินทาน จน
กระทัง่ ทานถูกทําลาย พวก เขาจะไมทิง้ ขาว
เหลาองุน นํ้ ามัน ลูกวัวหรือลูกแกะไวใหทาน
จนกระทัง่ ทานถูกทําลาย
๕๒ คนชาติ นั น
้ จะลอมทานและโจมตีทาน
ในทุก เมือง ทัว
่ แผน ดินของทาน จนกระทัง่
กําแพงพวก นัน
้ ที่ทงั ้ สูงและแข็ง แรง ที่ทาน
ไววางใจตองพังลงมา คนชาตินัน
้ จะลอมและ
โจมตีทานในทุก เมือง ทัว
่ แผน ดินของทาน
ที่พระ ยาหเวหพระเจาของทานยกใหกับทาน
๕๓ เมื่อศัตรูของทานลอมทานไวและทําให
ทานทนทุกขทรมาน ทานจะกินลูกของตัว
เอง กินเนื้อของลูกชายและลูกสาวของทาน
ที่พระยาหเวหพระเจาของทานไดใหทานไว
๕๔ แมแตสุภาพ บุรุษ คนที่นุม นวลในหมู
พวก ทาน ที่ชอบเอา อกเอาใจคนอื่นที่สุด ยัง
กลายเป็ นคนโหด รายกับพี่ น องของเขา กับ
เมียที่เขารักและกับลูกๆที่เขายังเหลืออยู
๕๕ ดัง นั น
้ เขาจะไมยอมแบงเนื้อของลูกเขา
ที่เขากําลังกินอยูใหใคร เลย เพราะเขาอด
อยากไมมีอะไรจะกินแลว สิ่งเลวรายทัง้ หมด
นี้จะเกิด ขึ้น เมื่อศัตรูของทานลอมทานและ
ทําใหทานทนทุกขทรมานในทุก เมืองของ
ทาน
๕๖ แมแตกุลสตรี คนที่นุม นวลในหมูพวก
ทาน ที่ชอบเอา อกเอาใจคน อื่นที่สุด แมยาม
เดินสน เทาก็ไมเคยแตะพื้น เพราะนางเป็ น
คนที่นุม นวลและออนชอย นางจะกลายเป็ น
คนโหด รายกับสามีที่นางรัก กับลูกชายและ
๕๗ นางจะไมยอมแบงเนื้ อ
ลูกสาวของนาง
และรกของลูกนางที่เพิ่งคลอดออกมาใหกับ
ลูกๆคนอื่นของนาง เพราะนางจะแอบเอาไว
กินเองเมื่อนางอดอยากไมมีอะไรจะ กิน สิ่ง
เลวรายทัง้ หมดนี้จะเกิด ขึ้นเมื่อศัตรูของทาน
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ลอมทานและทําใหทานตองทนทุกขทรมาน
ในทุกเมืองของทาน
๕๘ ถาทานไมเชื่อ ฟั งกฎทัง
้ หมดที่เขียนใส
หนังสือ นี้อยางระมัดระวัง และไมใหความ
เคารพยําเกรงชื่อที่มีเกียรติและนาเกรง ขาม
ของพระ ยาหเวหพระเจาของทาน ๕๙ พระ
ยาหเวหจะลงโทษทานและลูก
หลานของ
ทานอยางนา กลัว เป็ นการลงโทษที่รุนแรง
ตลอดไป ใหเกิดการเจ็บ ป วยที่แสนจะทน
ทุกขทรมานตลอดไป ๖๐ พระองคจะนํ าเชื้อ
โรคตางๆที่ทานหวาดกลัว ที่เกิดขึ้นในอียิปต
หวนกลับมาหาทาน และมันจะเกาะหนึบอยู
กับทาน ๖๑ เชื้อโรคและความทุกขทรมานทุก
อยางที่ไมไดเขียนไวในกฎ นี้ พระองคจะทํา
ใหเกิด ขึ้นกับทาน จนกระทัง่ พระองคทําลาย
ทาน ๖๒ พวกทานจะหลงเหลืออยูไมกี่คน ถึง
แมทานจะเคยมีจํานวนมากมายมหาศาล
เหมือนดวงดาวบนทองฟ าก็ตาม เพราะทาน
ไมเชื่อฟั งพระยาหเวหพระเจาของทาน
๖๓ ก็เหมือนกับที่พระ
ยาหเวหเคยตัง้ ใจ
จะทําใหพวก ทานมีความ สุขและมีจํานวน
มากขึ้นอยางมหาศาลอยางไร พระ ยาหเวห
ก็จะตัง้ ใจที่จะทําใหทานลมจมและทําลาย
พวก ทานอยาง นัน
้ พวก ทานจะถูกถอน ราก
ถอน โคนจากแผน ดินที่ทานกําลังจะเขาไป
เป็ นเจาของ ๖๔ พระ ยาหเวหจะทําใหทาน
กระจัดกระจายไปในหมูของชนชาติอ่ น
ื จาก
สุดปลายดาน หนึ่งของโลกไปสูอีกดาน หนึ่ง
และที่นัน
่ ทานจะนมัสการพระอื่นที่ทานและ
บรรพบุรุษของทานไมเคยรูจักมากอน เป็ น
พระที่ทําจากไมและหิน
๖๕ ทานจะไมมีความสงบ สุขเลยทามกลาง
ชนชาติเหลา นัน
้
แมแตที่พักเทาก็ยังไมมี
และที่ นัน
่ พระ ยาหเวหจะทําใหทานมีจิตใจ
ที่สน
ั ่ ผวา สายตาที่ออน ลา และลําคอที่แหง
๖๖ ชีวิตของทานจะตกอยูในอันตราย
ผาก
เสมอ หวาด กลัวทัง้ กลาง คืนและกลาง วัน
และไมแนใจวาจะมีชีวิตตอ ไปหรือ ไม ๖๗ ใน
ตอน เชาทานจะพูดวา
‘ขอใหอยูถึงตอน
เย็น’ และในตอน เย็นทานจะพูดวา ‘ขอให
อยูถึงพรุง นี้’ เพราะความกลัวที่จะเกิดขึ้นใน
ใจของทานและสิ่งที่ตาทานจะเห็น ๖๘ พระ
ยาหเวหจะสงทานกลับไปอียิปตทางเรือ ใช
เสน ทางที่เราเคยสัญญาวาทานจะไมไดเห็น
มันอีก ที่อียิปตนัน
้ พวกทานจะพยายามเสนอ
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ขายตัวเองไปเป็ นทาสชาย
ศัตรู แตจะไมมีใครซื้อ”

หญิงใหกับพวก

ขอตกลงในโมอับ
๑ นอกจากขอ

๒๙ ไดทําไวกับชนชาติอิสราเอลที่ภูเขา

ตกลงที่พระ ยาหเวห

ซี นายแลว พระยาหเวหไดสัง่ ใหโมเสสทําขอ
ตกลงขึ้นมาอีกฉบับ หนึ่งกับชนชาติอิสราเอล
ในแผน ดินโม อับ และนี่ คือคํา พูดตางๆที่อยู
ในขอตกลงนัน
้
๒ โมเสสเรียกชุมนุมชาวอิสราเอลทัง
้ หมด
และพูดวา “พวก ทานก็ไดเห็นทุก สิ่งทุก
อยางที่พระ ยาหเวหไดทําในแผน ดินอียิปต
แลว สิ่งที่พระองคทํากับกษัตริยฟาโรห คน
๓ ทานก็
ของฟาโรหและประเทศของเขา
เห็นกับตาแลวถึงความทุกข ยากลําบาก การ
อัศจรรยตางๆ รวมถึงสิ่งที่เหลือ เชื่อทัง้ หลาย
ที่พระองคทํา ๔ แตจนถึงวัน นี้ พระ ยาหเวห
ยังไมไดใหความ เขาใจกับพวก ทาน เพราะ
พวก ทานยังไมเขาใจวาเกิดอะไร ขึ้น ทัง้ ๆ ที่
เห็นกับตา ไดยินกับหู ๕ พระ ยาหเวหพูดวา
‘เราไดนําพวก เจาเดินผานที่เปลา เปลี่ยวแหง
แลงเป็ นเวลาสี่ สิบปี ระหวาง นัน
้ เสื้อผาของ
พวก เจาไมเคยขาดหลุดออกจากตัว รองเทา
ไมเคยสึก กรอน ๖ พวกเจาไมมีอาหารกิน ไม
มีเหลา องุนหรือเบียรด่ ม
ื แตเราเลีย
้ ง ดูพวก
เจา อาหารและนํ้ าของพวก เจา นัน
้ มันไมใช
ธรรมดา เพื่อพวกเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห
พระเจาของเจา’
๗ เมื่อพวกทานมาถึงทีน
่ ี่ กษัตริยสโิ หนของ
เฮ ช โบนและกษัตริยโอกของบา ชานออกมา
สู รบกับพวก เรา และพวก เราชนะพวก เขา
๘ ยึดเอาแผน ดินของพวกเขาไว และพวกเรา
ก็ยกแผนดินนัน
้ ใหกับเผารูเบน กาด และครึ่ง
หนึ่งของเผามนัส เสห ไวเป็ นเจาของ ๙ พวก
ทานตองเชื่อ ฟั งและทํา ตามคํา พูดทุก คําใน
ขอ ตกลง นี้อยางระมัดระวัง เพื่อทานจะได
สําเร็จในทุกสิ่งที่ทํา
๑๐ วัน นี้ พวก ทานทัง
้ หมดกําลังยืนอยูตอ
หน าพระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทาน พวก
หัวหน าเผาตางๆ พวกผูนําอาวุโส พวกเจา
หน าที่ และพวกผูชายทุก คนของอิสราเอล
ตางก็ยืนอยูที่ นี่ ๑๑ รวม ทัง้ พวก ลูกของพวก
*๒๙:๑๙
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ทาน พวกเมียของพวกทานและชาวตางชาติ
ที่อาศัยอยูในหมูพวก ทาน รวม ทัง้ คนตัด ไม
และคนแบกนํ้ า ๑๒ พวกทานมาอยูที่ นี่เพื่อจะ
เขาสูขอ ตกลงของพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานและยอมรับคําสาป แชงของมันสําหรับ
คนที่ฝาฝื น
คือขอ ตกลงที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานกําลังทํากับทานในวัน
นี้
๑๓ เพื่อพระองคจะไดทําใหพวก ทานเป็ นคน
ของพระองคในวัน นี้ และพระองคจะเป็ น
พระเจาของพวก ทาน เหมือนกับที่พระองค
ไดสัญญาไวกับพวก ทานและบรรพบุรุษของ
พวก ทาน คืออับ รา ฮัม อิส อัคและยา โคบ
๑๔ พระยาหเวหไมไดทําขอ ตกลงพรอมกับคํา
สาป แชง นี้กับพวก ทานเทานัน
้ ๑๕ พระองค
ไดทําขอ ตกลง นี้กับพวก ทานที่ยืนกับพวก
เราที่นี่ในวัน นี้ ตอ หน าพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวกเรา รวมทัง้ ลูก หลานของพวกเราที่
ไมไดยืนอยูที่ นี่ในวัน นี้ดวย ๑๖ เพราะพวก
ทานจําไดวาเราเคยใชชีวิตยัง ไงในแผน ดิน
อียิปต และพวก ทานจําไดวาเราผานชนชาติ
ที่เราผานมาแลว นัน
้ ไดยัง ไง ๑๗ พวก ทานได
เห็นสิ่งตางๆที่นารังเกียจของพวก เขา คือ
รูป เคารพที่ทําจากไม หิน เงินและทองที่อยู
กับพวกเขา ๑๘ ระวังใหดี เผื่อจะมีผูชายหรือ
ผู หญิงหรือตระกูลหรือเผาใดของพวกทาน
ที่มีใจหันเหไปจากพระ ยาหเวหพระเจาของ
พวก เราในวัน นี้ เพื่อที่จะไปรับ ใชพวกพระ
ของชนชาติอ่ น
ื ระวังใหดี เผื่อจะมีใครในหมู
พวก
ทานที่เป็ นเหมือนรากที่งอกพืชที่ขม
และมีพิษออกมา
๑๙ เมื่อคนประเภทนั น
้ ไดยินคํา สาปแชง นี้
เขาก็จะพูดปลอบ ใจตัว เองวา ‘ถึงแมฉันจะ
ทําตามใจที่ด้ อ
ื รัน
้ ของฉัน ก็ไมมีอะไรเกิด ขึ้น
กับฉันหรอก’ แลวผลสุดทายจะเลวรายอยาง
ยิ่ง *๒๐–๒๑ พระ ยาหเวหจะไมยอมยก โทษให
เขา เพราะความโกรธและความหึง หวงของ
พระองคที่ลุกโชติ โชนตอคนๆนัน
้
คําสาป
แชงที่อยูในขอ ตกลง นี้ทัง้ หมด ที่เขียนอยู
ในหนังสือเลม นี้จะเกิดขึ้นกับคนๆนัน
้
พระ
ยาหเวหจะลบชื่อของเขาออกไปจากใตฟา นี้
พระ ยาหเวหจะคัดตัวคน นัน
้ ออกมาจากเผา
พันธุของอิสราเอลเพื่อเอามาลงโทษ

ผลสุดทายจะเลวรายอยางยิ่ง แปลตรงๆวา “นํ าไปสูการกวาดลางทัง้ ความชุมชื้น
และความแหงแลง” ในภาษาฮีบรูยังไมทราบความหมายที่แนนอน
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๒๒ รุนตอไปจะถามกัน พวก ลูกๆที่เกิดมา
ทีหลังและชาวตาง ชาติที่จะมาจากแดนไกล
จะถามกัน เมื่อพวกเขาเห็นความหายนะที่
เกิดขึ้นกับดิน แดนแหง นี้ และโรคตางๆที่
พระ ยาหเวหสงมาที่ นี่ ๒๓ ทัว
่ ทัง้ แผน ดินจะ
ลุก ไหมดวยกํามะถันและเกลือ แผน ดิน นัน
้
จะปลูกอะไรไมไดเลย ไมมีอะไรงอกขึ้นมา
ได ไมมีแมแตพืช มันจะเป็ นเหมือนการ
ทําลายโส โดม โก โม ราห อัด มาห และเศ
โบ ยิม เมืองที่พระ ยาหเวหไดทําลายเมื่อ
พระองคโกรธมาก
๒๔ แลวพวก
เขาและชนชาติอ่ น
ื ๆจะพูด
วา
‘ทําไมพระ ยาหเวหถึงไดทํากับแผน
ดิน นี้อยาง นี้ ทําไมถึงไดดุรายและโกรธ
เป็ น ฟื นเป็ น ไฟอยาง นี้’ ๒๕ และพวก เขาก็
จะตอบวา
‘เพราะพวกชนชาติอิสราเอลได
ละทิง้ ขอ ตกลงของพระ ยาหเวหพระเจาของ
บรรพบุรุษพวก เขา เป็ นขอ ตกลงที่พระองค
ไดทําไวกับพวก เขา ตอนที่พระองคนําพวก
เขาออกมาจากแผน ดินอียิปต ๒๖ และพวก
เขาก็หันไปรับ
ใชพวกพระอื่นและไปบูชา
พระพวก นัน
้
พระที่พวก เขาไมเคยรูจักมา
กอน และพระ ยาหเวหก็ไมเคยใหกับพวก
เขา ๒๗ นัน
่ เป็ นเหตุที่พระ ยาหเวหถึงไดโกรธ
คนในแผน ดิน นัน
้ มาก พระองคจึงทําใหแผน
ดิน นัน
้ ถูกสาป แชง ตามทุกอยางที่เขียน
ไวในหนังสือเลม นี้ ๒๘ เพราะพระ ยาหเวห
โกรธแคน เดือดดาลพวก เขาเป็ นอยางมาก
พระองคจึงถอน รากถอน โคนพวก เขาออก
จากแผน ดินของพวก เขา แลวโยนเขาไปใน
แผนดินอื่นที่พวกเขาอยูกันทุกวันนี้’
๒๙ สิ่งตางๆที่เป็ นความ
ลับเป็ นของพระ
ยาหเวหพระเจาของเรา
แตสิ่งตางๆที่
พระองคเปิ ด เผย เป็ นของเราและลูก หลาน
ของเราตลอด ไป เพื่อวาเราจะไดทําตามคํา
สัง่ ทุกขอที่อยูในกฎนัน
้

ผลของการเชื่อฟั ง
๑ เมื่อสิ่งตางๆทัง
้ หมดที่เราพูดมา

๓๐ เกิด ขึ้นกับทาน

นี้
ทัง้ คําอวยพรและ
คําสาป แชง และถาทานหวนคิดถึงสิ่งตางๆ
ที่เกิด ขึ้น นี้ ตอนที่ทานอยูทามกลางชนชาติ
ตางๆที่พระ ยาหเวหพระเจาของทานบังคับ
๒ ถาทานหันกลับมาหา
ใหทานไปอยู นัน
้
พระ ยาหเวหพระเจาของทาน
และถาตัว
ทานและลูกๆของทานเชื่อ ฟั งพระองคอยาง
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สุดจิตสุดใจ ตามที่เรากําลังสัง่ ทานอยูในวัน
นี้ ๓ พระ ยาหเวหพระเจาของทานก็จะทําให
ทานกลับมาเหมือนเดิม พระองคจะสงสาร
ทาน และจะรวบรวมทานอีก ครัง้ จากชนชาติ
ตางๆที่พระ ยาหเวหพระเจาของทานทําให
๔ ถึง แมทาน
ทานกระจัดกระจายไปอยู นัน
้
จะถูกบังคับใหไปอยูไกลสุดขอบฟ า
พระ
ยาหเวหพระเจาของทานก็จะรวบรวมทาน
กลับมา ๕ พระยาหเวหพระเจาของทานจะนํ า
ทานกลับมาสูแผน ดินที่บรรพบุรุษของทาน
เคยเป็ นเจาของ และทานจะไดเป็ นเจาของ
มัน และพระองคจะทําใหทานเจริญรุงเรือง
ยิ่ง ขึ้น
และมีจํานวนมากกวาบรรพบุรุษ
ของทาน ๖ พระ ยาหเวหพระเจาของทานจะ
เตรียมจิตใจของทานและลูก หลานทานให
รักพระ ยาหเวหพระเจาของทานดวยสุดใจ
สุดจิตของทาน เพื่อทานจะไดมีชีวิตอยู
๗ พระ
ยาหเวหพระเจาของทานจะเอาคํา
สาป แชงทัง้ หมดไปใหกับศัตรูของทาน คนที่
เกลียดทานและคนที่กลัน
่ แกลงทาน ๘ แลว
ทานจะกลับมาเชื่อ ฟั งพระองคอีก ครัง้ และ
ทํา ตามคํา สัง่ ทุก ขอของพระองคตามที่เรา
กําลังสัง่ ทานในวัน นี้ ๙ พระ ยาหเวหพระเจา
ของทานจะทําใหทานเจริญรุงเรืองอยางเต็ม
ที่ในทุก สิ่งที่ทานทํา ทานจะมีลูก ดก ฝูง
สัตวของทานจะออกลูกมากมาย และที่ดิน
ของทานจะผลิตพืช ผลมากมาย เพราะพระ
ยาหเวหยินดีที่จะทําใหทานเจริญรุงเรืองอีก
เหมือนที่พระองคเคยยินดีที่ทําใหบรรพบุรุษ
ของทานเจริญรุงเรืองมาแลว ๑๐ เมื่อทานเชื่อ
ฟั งพระ ยาหเวหพระเจาของทานโดยรักษา
บัญญัติ กฎของพระองคที่เขียนไวในหนังสือ
คํา สอน นี้ เมื่อทานกลับมาหาพระ ยาหเวห
พระเจาของทานดวยสุดใจสุดจิตของทาน
ชีวิตหรือความตาย
๑๑ แน นอน

คํา สัง่ นี้ที่เรากําลังสัง่ ทานในวัน
นี้ ไมยากเกินกวาที่ทานจะเขาใจได มันไม
ไกลเกินกวาที่จะควาได ๑๒ คํา สัง่ นี้ไมไดอยู
ในสวรรค จนทานตองพูดวา ‘ใครจะขึ้นไป
บนสวรรค เอามันลงมาใหเรา เพื่อเราจะได
ฟั งและทํา ตามมัน ละ’ ๑๓ และคํา สัง่ นี้ก็ไม
ไดอยูอีกฝั ่ งของทะเลจนทานตองพูดวา ‘ใคร
จะขามทะเลไปถึงอีกฝั ่ ง เอามันกลับมาใหเรา
เพื่อเราจะไดฟังและทํา ตามมัน ละ’ ๑๔ เพราะ

เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๐:๑๕

42

คํา นี้อยูใกลทานมาก มันอยูที่ริม ฝี ปากและ
อยูในใจทาน ทานถึงทําตามมันได
๑๕ เห็น ไหมวา วัน นี้ เราใหทาง เลือกกับ
ทาน ระหวางชีวิตกับความตาย ความรุงเรือง
กับความ ลมจม ๑๖ ถาทานเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ของ
พระ ยาหเวหพระเจาของทาน *ที่เรากําลังสัง่
ทานในวัน นี้ โดยรักพระยาหเวหพระเจาของ
ทาน และเดินในทางของพระองค และเชื่อ
ฟั งคําสัง่ กฎ และขอบังคับของพระองค แลว
ทานจะมีชีวิตอยูและเพิ่มจํานวนมาก
ขึ้น
และพระยาหเวหพระเจาของทาน จะอวยพร
ทานในแผน ดินที่ทานกําลังจะเขาไปยึดเป็ น
๑๗ แตถาใจของทานหันเหไปจาก
เจาของ
พระยาหเวหพระเจาของทาน และไมเชื่อ ฟั ง
พระองค และถูกชักนํ าไปในทางที่ผิด ไป
บูชาและรับ ใชพระอื่น ๑๘ ถาอยางนัน
้ เราขอ
เตือนพวก ทานในวัน นี้วา พวก ทานจะตอง
ถูกทําลายอยางแนนอน พวก ทานจะไมมี
ชีวิตอยูยืนยาวในแผน ดินที่ทานกําลังจะขาม
แมน้ํ าจอรแดนเพื่อไปยึดเป็ นเจาของนัน
้
๑๙ เราเรียกฟ าและดินมาเป็ นพยาน วัน นี้
เราจะใหทางเลือกกับทานระหวางชีวิตกับ
ความตาย คํา อวยพรกับคําสาปแชง ใหเลือก
ชีวิตเพื่อทานและลูก หลานของทานจะไดมี
ชีวิตอยูตอ ไป ๒๐ โดยรักพระยาหเวหพระเจา
ของทาน เชื่อ ฟั งพระองคและติด สนิทกับ
พระองค
เพราะการทําอยาง นัน
้ จะทําให
ทานมีชีวิตอยู และทานจะมีชีวิตยืนยาวบน
แผน ดินที่พระ ยาหเวหสัญญาวาจะใหกับ
บรรพบุรุษของทาน คืออับ ราฮัม อิส อัค และ
ยาโคบ”
โยชูวาจะเป็ นผูนําคนใหม
๑ เมื่อโมเสสพูดสิ่งตางๆเหลา

๓๑ ชาวอิสราเอลเสร็จแลว

นี้กับ

๒ โมเสสก็

พูดกับพวกเขาวา “ตอนนี้เรามีอายุหนึ่ง รอย
ยี่สิบปี แลว เราไมสามารถจะไป ไหนมา ไหน
กับพวก ทานไดอีก แลว และพระ ยาหเวหพูด
กับเราวา ‘เจาจะไมไดขามแมน้ํ าจอรแดน นี้
ไป’ ๓ พระ ยาหเวหพระเจาของทานจะเป็ น
ผูนําทานขามไป ไมใชเรา พระองคจะทําลาย
ชนชาติพวกนี้ตอ หน าทาน และทานจะไดยึด
แผน ดินของพวก เขา โย ชู วาจะเป็ นคนที่นํา
ทานขามไป ตามที่พระยาหเวหสัญญาไว
*๓๐:๑๖
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๔ พระยาหเวหจะทํากับพวกเขา เหมือนกับ
ที่พระองคไดทํากับสิ โหนและโอก กษัตริย
ชาวอา โม ไรตและกับแผน ดินของพวก เขา
๕ พระ
ตอนที่พระองคทําลายพวก เขา นัน
้
ยาหเวหจะชวยใหทานเอาชนะชนชาติเหลา
นัน
้ และพวก ทานตองทํากับพวก เขาตามที่
เราสัง่ ทุก อยาง ๖ ใหเขม แข็งและกลา หาญ
ไว ไมตองกลัวหรือตื่น ตกใจเพราะพวก นัน
้
เพราะพระยาหเวหพระเจาของทานคือผู ที่จะ
ไปกับทาน พระองคจะไมละทานไปหรือทอด
ทิง้ ทานหรอก”
๗ แลวโมเสสก็เรียกโย ชู วามาตอ หน า
ประชาชนชาวอิสราเอล โมเสสพูดกับโย ชู วา
วา “ใหเขม แข็งและกลา หาญ เพราะเจาจะ
ตองนํ าประชาชนเหลา นี้เขาสูแผน ดินที่พระ
ยาหเวหสัญญาวาจะยกใหกับบรรพบุรุษของ
พวก เขา และเจาจะตองจัดสรรปั นสวนที่ดิน
นัน
้ ใหกับพวก เขา ๘ พระ ยาหเวหจะเป็ นผู ที่
นํ าเจา พระองคจะอยูกับเจา พระองคจะไม
ละเจาไปหรือทอดทิง้ เจา ไมตองกลัวหรือตื่น
ตกใจ”

โมเสสเขียนคําสอน
๙ แลวโมเสสไดเขียนคํา

สอน นี้ และใหไว
กับพวกนักบวช ที่เป็ นลูกหลานของเลวี และ
ใหกับพวกผูนําอาวุโสของอิสราเอล
พวก
ลูก หลานเลวีมีหน าที่แบกหีบที่ใสขอ ตกลง
ของพระ ยาหเวห ๑๐ โมเสสสัง่ พวก เขาวา
“ทุกๆเจ็ดปี ซึ่งเป็ นปี แหงการยก หนี้ ใน
๑๑ เมื่อประชาชนชาว
ชวงเทศกาลอยูเพิง
อิสราเอลมาอยูตอ หน าพระ ยาหเวหพระเจา
ของทานในสถาน ที่นัน
้ ที่พระองคจะเลือก ไว
ทานตองอานคํา สอน นี้ตอ หน าประชาชนชาว
อิสราเอลทัง้ หมด
เพื่อมันจะไดเขาหูพวก
เขา ๑๒ ใหรวบรวมประชาชนมาใหหมด ทัง้
ผูชาย ผู หญิง เด็ก เล็กๆและชาว ตาง ชาติที่
อาศัยอยูในเมืองของทาน เพื่อพวก เขาจะได
ฟั ง และจะไดเรียน รู เพื่อเขาจะไดเกรงกลัว
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทาน และจะ
ไดเชื่อ ฟั งคํา สอนทัง้ หมด นี้อยางระมัดระวัง
๑๓ เพื่อลูก หลานของพวก เขาที่ไมเคยรูจักคํา
สอน นี้จะไดฟังและเรียน รูที่จะเกรงกลัวพระ
ยาหเวหพระเจาของพวกทาน นานตราบเทา

ถาทาน … ทาน คําเหลานี้พบในฉบับแปลกรีกโบราณ แตไมพบในฉบับภาษาฮีบรู
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ที่ทานยังมีชีวิตอยูในแผน ดินที่ทานกําลังจะ
ขามแมน้ํ าจอรแดนไปยึดเป็ นเจาของนัน
้ ”
พระยาหเวหเรียกโมเสสและโยชูวา
๑๔ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “เจาใกล
จะตายแลว เรียกโยชูวาใหมายืนที่หน าเต็นท
นัด พบ เพื่อเราจะไดมอบ หมายงานใหกับ
เขา” โมเสสและโย ชู วาจึงมายืนอยูที่หน า
เต็นทนัดพบ
๑๕ พระ ยาหเวหไดมาปรากฏที่เต็นทในลํา
เมฆ และลําเมฆก็หยุดอยูที่ทางเขาเต็นทนัด
พบ ๑๖ แลวพระยาหเวหพูดกับโมเสสวา “อีก
ไมนานเจาก็จะตาย และอีกไมชาคน พวก นี้
จะไมซ่ อ
ื สัตยกับเรา และไปบูชาพระอื่นใน
แผนดินที่พวกเขากําลังจะเขาไป พวกเขาจะ
ทิง้ เรา พวก เขาจะผิดสัญญาที่เราไดทําไวกับ
พวก เขา ๑๗ ในเวลา นัน
้ เราจะโกรธพวก เขา
มาก เราจะทอด ทิง้ พวก เขา เราจะหลบ หน า
ไปจากพวกเขา พวกเขาจะถูกกลืนกิน ความ
หายนะลมจม
และความทุกขยากลําบาก
ตางๆจะเกิด ขึ้นกับพวก เขา ในวัน นัน
้ พวก
เขาจะพูดวา ‘ความหายนะลมจมทัง้ หมด นี้
เกิด ขึ้นกับเรา ก็เพราะพระเจาไมไดอยูกับ
เรา’ ๑๘ ในวัน นัน
้ เราจะหลบ หน าไปจากพวก
เขาอยางแนนอน เพราะความชัว
่ ชาที่พวก
เขาไดทํา ที่หันหน าไปหาพระอื่นๆ
๑๙ ตอน นี้ ใหเขียนบทเพลง นี้ ลงไป และให
สอนมันกับชาวอิสราเอล ใหพวก เขารองจน
ขึ้นใจ เพื่อวาเพลง นี้จะไดเป็ นพยานใหกับ
เราตอวาคนอิสราเอล ๒๐ เมื่อเรานํ าพวก เขา
เขาสูแผน ดินที่เราไดสัญญาไวกับบรรพบุรุษ
ของพวก เขา เป็ นแผน ดินที่อุดมสมบูรณ
และเขาก็กินทุก
อยางที่อยากกินจนอวน
แลวพวก เขาก็จะหันไปหาพระอื่นและรับ ใช
พระพวก นัน
้ พวก เขาจะปฏิเสธเรา และผิด
สัญญาที่เราไดทําไวกับพวก เขา ๒๑ แลวเมื่อ
ความหายนะลมจมและความยากลําบากเกิด
ขึ้นกับพวกเขา ในเวลานัน
้ ลูกหลานของพวก
เขาก็ยังไมลืมเพลง นี้ เพลง นี้จึงทําใหพวก
เขาเห็นวาพวก เขาเป็ นคน ผิด แมแตเดี๋ยว นี้
กอนที่เราจะพาพวก เขาเขาสูแผน ดินที่เรา
สัญญาไวกับพวกเขา เราก็รูแลววาเขามีแนว
โน มที่จะทิง้ เรา”
๒๒ โมเสสจึงเขียนเพลง นั น
้ ในวัน นัน
้ และ
เขาสอนมันใหกับชาวอิสราเอล
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๒๓ พระ ยาหเวหไดมอบ หมายงานใหกับโย
ชู วาลูกชายของนูน พระองคพูดวา “ใหเขม
แข็งและกลา หาญ ไว เพราะเจาจะนํ าชาว
อิสราเอลเขาสูแผน ดินที่เราไดสัญญาไวกับ
พวกเขา และเราจะอยูกับเจา”

โมเสสเตือนประชาชนชาวอิสราเอล
๒๔ หลัง

จากโมเสสไดเขียนคํา สอน นี้ลง
๒๕ เขาไดสัง
ในแผนหนังเสร็จแลว
่ ใหชาว
เลวีที่ทําหน าที่แบกหีบที่เก็บขอ ตกลงของ
พระ ยาหเวหวา ๒๖ “เอาแผนหนังคํา สอน
นี้ไปวางไวขางหีบที่เก็บขอ ตกลงของพระ
ยาหเวหพระเจาของพวก ทาน มันจะอยูที่
นัน
่ เพื่อเป็ นพยานวาทานยอมรับขอ ตกลง นี้
แลว ๒๗ เพราะเรารูดีวา พวก ทานชอบแข็ง
ขอและหัว แข็ง นี่ ขนาดเรายังมีชีวิตอยูกับ
พวก ทาน พวก ทานยังแข็ง ขอพระ ยาหเวห
เลย แลวถาเราตายไป พวก ทานจะยิ่ง กวา
๒๘ พาพวกผูนําอาวุโสของ
นี้อีกขนาดไหน
เผาตางๆ รวม ทัง้ เจา หน าที่ของพวก ทาน
มาหาเราหนอย เพราะเราอยากจะใหแนใจ
วาพวก เขาไดยินเรื่อง นี้ เราจะเรียกฟ าและ
ดินมาเป็ นพยานตอวาพวกเขา ๒๙ เพราะเรารู
วาหลัง จากที่เราตายไปแลว พวก ทานจะทํา
ชัว
่ อยางเต็ม ที่ และจะหันไปจากทางที่เราได
สัง่ ไว ความหายนะลมจมจะเกิด ขึ้นกับพวก
ทานในอนาคต เพราะพวก ทานจะทําในสิ่งที่
พระยาหเวหเห็นวาชัว
่ ชา และทําใหพระองค
โกรธเพราะสิ่งที่พวกทานสรางขึ้นมากับมือ”
เพลงของโมเสส
๓๐ แลวโมเสสก็รองบทเพลงใหชาว

อิสราเอลทัง้ หมดฟั ง
๑ “ฟ า เอย ชวยฟั งสิ่งที่ขาพเจาจะ
พูด
แผนดินเอย ชวยฟั งคําพูดจากปากขาพเจา
๒ คําสอนขาพเจา จะตกลงมาเหมือนฝน
คําพูดขาพเจา จะลงมาเหมือนหมอก
เหมือนสายฝนพรําๆบนหญาออน
เหมือนหยาดฝนบนพืชเกิดใหม
๓ เพราะขาพเจาจะประกาศชื่อของพระ
ยาหเวห
สรรเสริญความยิ่งใหญของพระเจาของเรา

๓๒
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๔ พระศิลา *งานของพระองคสมบูรณ แบบยิ่ง

นัก
ทางทุกทางของพระองคถูกตอง
พระเจาซื่อสัตย พระองคไมเคยทําผิด
พระเจาเที่ยงตรง พระองคไววางใจได
๕ พวกเจาไมไดเป็ นลูกหลานของพระองค
เพราะความผิดของพวกเจา
พวก เจาไดทําผิดตอพระองค พวก คนหลอก
ลวงและเจาเลห
๖ พวก เจาจะตอบแทนพระ ยาหเวหดวยวิธี นี้
หรือ
พวกคนโงและไรสาระ
พระองคไมใชพอของเจาผูที่สรางเจามาหรือ
พระองคไมใชผู ที่สรางเจาและทําใหเจาเกิด
มาเป็ นชนชาติหนึ่งหรือ
๗ จําวันเกาๆเหลานั น
้ ไว
คิดถึงปี ที่คนรุนกอนๆไดผานมา
ถามพอของเจาและเขาจะบอกเจา
ถามผูนําอาวุโสของเจาและพวก เขาจะบอก
เจาเกี่ยวกับอดีต
๘ เมื่อพระเจาผูสูงสุดแบงชนชาติออก
เมื่อพระองคแบงแยกเชื้อชาติมนุษย
พระองคกําหนดเขตแดนของประชาชน
ใหเทาเทียมกับจํานวนทูตสวรรคที่มีอยู †
๙ แตสวน แบงของพระ ยาหเวหคือประชาชน
ของพระองค
ยาโคบคือสวนแบงของพระองค
๑๐ พระองคพบเขาในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง
ในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงที่ราง และลมแรง
พระองคอยูรอบๆตัวเขาและดูแลเขา
พระองคปกป องเขาเหมือนแกวตาของ
พระองค
๑๑ เหมือนนกอินทรีที่คอยขยับรัง ‡ของมัน
และบินโฉบไปที่ลูกของมัน
ดังนัน
้ พระ ยาหเวหกางปี กของพระองคออก
และจับพวกเขาไว
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และแบกพวกเขาไวบนปี กของพระองค
๑๒ พระ ยาหเวหเทานั น
้ ที่นําพวก เขาผานที่
เปลาเปลี่ยวแหงแลง
ไมมีพระอื่นใดที่มาชวยพระองค
๑๓ พระองคทําใหยา โคบมีอํานาจเหนื อพื้นที่
ในแถบภูเขา
และเลีย
้ งเขาดวยพืชผลในไรนา
พระองคไดใหเขาดูดนํ้ า เชื่อมผล ไมจากกอน
หิน
และนํ้ ามันมะกอกจากหินแข็ง
๑๔ พระ ยาหเวหไดใหเนยจากวัวและนมจาก
แพะ
กับไขมันจากลูกแกะและแกะตัวผู
ฝูงวัวจากบา ชานและแพะตัวผูกับขาวสาลีที่
ดีที่สุด
และพวก เจาไดด่ ม
ื เหลา องุนหมักเลือดของ
องุน
๑๕ แตเยชุรุน ¶อวนขึ้นและเริ่มเตะเจาของ
เจาเริ่มอวน หนาและตะกละ
เยชุรูนทอดทิง้ พระเจาที่สรางเขาขึ้นมา
และเขาไมใหเกียรติพระศิลาที่ชวยชีวิตเขา
๑๖ พวก เขาทําใหพระองคหึง หวงดวยพระ
แปลกหน า
พวก เขาทําใหพระองคโกรธดวยรูป เคารพที่
นารังเกียจ
๑๗ พวกเขาบูชาวิญญาณที่ไมใชพระเจา
พวกเขาบูชาพระที่พวกเขาไมรูจักมากอน
เป็ นพระใหม มาถึงไมนาน
บรรพบุรุษของเจาไมเคยเคารพยําเกรงพระ
เหลานัน
้ มากอน
๑๘ เจาลืมพระศิลาที่ใหกําเนิ ดเจา
เจาลืมพระเจาที่คลอดเจามาดวยความเจ็บ
ปวด
๑๙ พระยาหเวหเห็นสิ่งนี้ และทอดทิง
้ พวกเขา
เพราะลูกชายและลูกสาวของพระองคทําให
พระองคโกรธ

*๓๒:๔

พระ ศิลา ชื่อหนึ่งสําหรับพระเจา แสดงความหมายวาพระองคเป็ นเหมือนกับป อม
ปราการหรือสถานที่ปลอดภัยและแข็งแกรง
†๓๒:๘

ทูต สวรรคท่ม
ี ีอยู ในฉบับแปลกรีกโบราณและฉบับสําเนาฮีบรูจาก ถํ้าคุม รัม แปล
ตรงๆไดวา “พวกลูกชายของพระเจา” แตฉบับฮีบรู ที่ใชกันอยูเกือบสองพันปี อานวา “ลูกชาย
ของอิสราเอล”
‡๓๒:๑๑ ขยับรัง นกอินทรีจะสอนลูกของมันใหบินโดยการผลักลูกๆของมันออกจากรัง แต
ตัวมันก็เตรียมพรอมที่จะบินโฉบไปขางใตลูกๆของมันเพื่อความปลอดภัย หรือคําฮีบรูนาจะ
มีความหมายวา “ดูแล ปกป อง”
¶๓๒:๑๕

เยชุรุน อีกชื่อหนึ่งของอิสราเอล ชื่อนี้มีความหมายวา “ดี” หรือ “ซื่อสัตย”
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๒๐ และพระองคพูดวา

‘เราจะหลบ หน าจาก
พวกเขา
เราเห็นจุดจบของพวกเขา
เพราะพวกเขาคือคนอกตัญู
เป็ นลูกหลานที่ไมซ่ อ
ื สัตย
๒๑ พวกเขาทําใหเราหึง หวงดวยพวกนั น
้ ที่ไม
ใชพระเจา
พวก เขาทําใหเราโกรธดวยรูป เคารพที่ไร คา
ของเขา
ดังนัน
้ เราจะทําใหพวกเขาหึงหวงดวยพวกที่
ไมใชชนชาติ
เราจะทําใหพวก เขาโกรธดวยชนชาติที่โง
เขลา
๒๒ เพราะไฟไดจุดขึ้นแลวจากความโกรธของ
เรา
และมันจะเผาลงไปถึงหลุมฝั งศพ *
และมันจะเผาไหมแผน ดินและพืช ผลของ
มัน
และมันจะเผาไหมลึกลงไปถึงรากของภูเขา
๒๓ เราจะสุมความทุกข ยากทัง
้ หลายบนพวก
เขา
เราจะใชลูกธนูทัง้ หมดยิงใสพวกเขา
๒๔ พวกเขาจะออนแอจากความหิวโหย
และถูกทําลายดวยเชื้อโรคที่นากลัว
และโรคระบาดที่รุนแรง
และเราจะสงสัตวปามาทํารายพวก เขาพรอม
กับงูพิษ
๒๕ พวกทหารจะฆาพวกเขาบนถนน
และความกลัวจะฆาพวกเขาในหองนอน
คนหนุมสาวจะตาย
รวมทัง้ เด็กๆและคนแก
๒๖ เราเคยพูดวา “เราจะทําลายพวกเขา
เราจะกวาดลางพวกเขาจนหมดสิน
้
๒๗ แตเรากลัววาศัตรูของพวกเขาจะทําใหเรา
โกรธ
เพราะเขาใจผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น
กลัวศัตรูพวกเขาจะพูดวา ‘พวกเราชนะดวย
อํานาจของพวกเราเอง
พระยาหเวหไมไดทําอะไรเลย”’
๒๘ เพราะพวกเขา †คือชาติที่ไมมีที่ปรึกษา
และพวกเขาไมมีความเขาใจ
๒๙ ถาพวกเขาฉลาด เขาจะเขาใจในสิ่งนี้
*๓๒:๒๒
†๓๒:๒๘

อิสราเอล
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พวกเขาจะคิดถึงสิ่งที่ไดเกิดขึ้นกับเขา
๓๐ คนๆหนึ่ งจะไลคนหนึ่ งพันคนไดอยางไร
และคนสอง คนจะทําใหคนหนึ่ง หมื่นคนวิ่ง
หนีไปไดอยางไร
นอกจากพระ ศิลาของชาวอิสราเอลไดขาย
พวกเขาไปแลว
นอกจากพระยาหเวหไดมอบพวกเขาไป
๓๑ เพราะศิลาของพวกเขาไมเหมือนพระศิลา
ของเรา
และผูปกป องของศัตรูเราก็ไมเขม
แข็ง
เทากับพระศิลาของพวกเรา
๓๒ ใชแลว องุนของพวกเขามาจากองุนที่เก็บ
ไวของโสโดม
และไรองุนของโกโมราห
องุนของพวกเขาเป็ นองุนที่มีพิษ
เถาองุนของพวกเขาจะมีรสขม
๓๓ เหลาองุนของพวกเขาเป็ นเหมือนพิษงู
เป็ นพิษงูเหาที่รายแรงถึงตาย
๓๔ พระ ยาหเวหพูดวา ‘เราไดเก็บเหลา องุนนี้
ไว
มันถูกเก็บอยูในโรงเก็บของเรา’
๓๕ เราจะใชมันลงโทษพวกเขาเอง
และตอบแทนพวก เขาเมื่อเทาของพวก เขา
ลื่นไถล
เพราะเวลาแหงความหายนะลมจมของพวก
เขาใกลเขามาแลว
การลงโทษพวกเขากําลังจะมาในเร็วๆนี้
๓๖ เมื่อพระองคเห็นวาอํานาจของพวก
เขา
หมดลง
ไมมีผูปกครองและไมมีผูชวยเหลือ
พระ
ยาหเวหก็จะใหความยุติธรรมกับ
ประชาชนของพระองค
และพระองคจะใหความเมตตากับผูรับ ใช
ของพระองค
๓๗ พระองคจึงจะพูดวา ‘พระของพวก เขาอยู
ที่ไหนแลว
หินที่พวกเขาไวใจวาปกป องพวกเขาได อยูที่
ไหนแลว
๓๘ พระที่กินไข มันของเครื่องบูชาของพวก
เขา
และดื่มเหลา องุนของเครื่องดื่มบูชาของพวก
เขา

หลุมฝั งศพ หรือ ชีโอ เป็ นสถานที่ที่คนตายแลวไปอยู
พวก เขา นาจะกลาวถึงศัตรูที่พูดถึงในขอที่ ๒๗ ถึงแมจะเป็ นไปไดวาจะหมาย ถึง
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ใหพระพวกนัน
้ ลุกขึ้นมาชวยเจาสิ
ใหพวกมันมาปกป องเจาสิ
๓๙ ตอน นี้ เห็นแลวหรือยังวา เราผูเดียว เป็ น
พระเจา
ไมมีพระอื่นนอกจากเรา
เราใหความตาย เราใหชีวิต
เราไดทําใหบาดเจ็บ เราจะรักษา
และไมมีใครที่จะชวยใหพนจากมือของเรา
ได
๔๐ ที่จริงแลว เราไดยกมือขึ้นบนสวรรค
และสัญญาวา เรามีชีวิตนิรันดรฉันใด
สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นกับพวกเขาแนๆฉันนัน
้
๔๑ เราก็จะลับดาบของเราใหคมแวววาว
เราจะใชมันลงโทษศัตรูของเรา คนที่เกลียด
เรา
เราจะลงโทษตามที่พวกเขาสมควรจะไดรับ
๔๒ ลูกธนูของเราจะอาบไปดวยเลือดของศัตรู
ดาบของเราจะกินเนื้อหนัง
และเลือดของคนที่ถูกจับมาฆา
ดาบของเราจะตัดหัวของผูนําของศัตรูพวก
นัน
้ ’
๔๓ ชนชาติทง
ั ้ หลายเอย ใหแสดงความยินดี
กับประชาชนของพระองค
เพราะพระองคจะทําโทษคนที่ฆาพวกผูรับ ใช
ของพระองค
พระองคจะลงโทษศัตรูของพระองค
พระองคจะชําระแผน
ดินของพระองคให
บริสุทธิ ์ *” †
โมเสสรองเพลงใหประชาชนฟั ง
๔๔ แลวโมเสสก็มารอง เพลง นี้ ใหประชาชน

ชาวอิสราเอลฟั ง โย ชู วาลูกชายของนูนก็อยู
กับโมเสส ๔๕ เมื่อโมเสสพูดคําเหลา นี้ใหชาว
อิสราเอลทัง้ หมดฟั งเสร็จ แลว ๔๖ โมเสสจึง
พูดกับพวก เขาวา “ใหใสใจกับคํา พูดเหลา นี้
ที่เราไดสัง่ ทานในวัน นี้ ใหบอกกับลูกๆวา
คํา พูดเหลา นี้เป็ นคํา สัง่ เพื่อพวก เขาจะได
ระมัดระวังที่จะเชื่อ ฟั งคําสอน นี้ ๔๗ นี่ไมใช
เรื่องเลนๆ มันเป็ นเรื่องชีวิตของพวก ทาน
และผานทางคํา สอนเหลา นี้ พวก ทานจะได
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เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๓:๔

มีชีวิตยืนยาวในแผน ดินที่ทานกําลังจะขาม
แมน้ํ าจอรแดนไปเป็ นเจาของ”
โมเสสบนภูเขาเนโบ
๔๘ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสในวัน นัน
้ เอง
วา ๔๙ “ขึ้นไปบนเทือก เขาอา บา ริม ไปที่เขา
เนโบในแผน ดินของโม อับตรง ขามเมืองเย
ริ โค และมอง ดูแผน ดินคา นา อันที่เราได
ใหกับชาวอิสราเอลไวเป็ นสมบัติของพวก
เขา ๕๐ เจาจะตายบนภูเขา นัน
้ ที่เจากําลัง
จะปี นขึ้นไป
และเจาจะไดไปอยูรวมกับ
บรรพบุรุษของเจา เหมือนกับอา โรนพี่ ชาย
ของเจาที่ตายบนภูเขาโฮรและไดไปอยูรวม
กับบรรพบุรุษของเขา ๕๑ เพราะเจาทัง้ สอง
ไมซ่ อ
ื สัตยกับเราทามกลางชาวอิสราเอลที่
แหลง นํ้ าเมรี บาห คาเดชในที่เปลา เปลี่ยวแหง
แลงศิน และเพราะพวกเจาไมใหเกียรติเรา
์ ิทธิใ์ นหมูชาวอิสราเอล ๕๒ ดัง
วาเป็ นผูศักดิส
นัน
้ เจาจะไดเห็นแผน ดิน นัน
้ จากที่ไกลๆ แต
เจาจะไมไดเขาไปในแผน ดินที่เรากําลังจะ
ยกใหกับชาวอิสราเอล”
โมเสสอวยพรประชาชน
๑ นี่ คือคําอวยพรที่โมเสสคนของ

๓๓ พระเจาใหกับชาวอิสราเอลกอนที่

เขาจะตาย ๒ โมเสสพูดวา
“พระยาหเวหมาจากซีนาย
เหมือนแสงอาทิตยที่สองจากเสอีรมายังเรา
เหมือนแสงอาทิตยที่สองจากภูเขาของปา
ราน
และมีทูต สวรรคอีกหนึ่ง หมื่นองคมากับ
พระองค
ทหารของพระองคอยูขางขวาของพระองค
๓ แน นอน
พระ ยาหเวหรักประชาชนชาว
อิสราเอล
คนที่ถูกแยกออกมาทัง้ หมดอยูในมือของ
พระองค
พวก เขานัน
่ เองที่กม กราบอยูที่เทาของ
พระองค
และใหความสนใจในคําสัง่ สอนของพระองค
๔ โมเสสไดใหคําสอนกับพวกเรา

*๓๒:๔๓

ชําระแผนดินของพระองคใหบริสุทธิ์ ในภาษาฮีบรูหมายถึง “ทาทับ” หรือ “เช็ด
ออก” หรือ “ลบบาปทิง้ ”

†๓๒:๔๓ ชําระแผน ดินของพระองคใหบริสุทธิ์ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่ งวา “เช็ดนํ้ าตาให
กับคนของพระองค”

เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๓:๕

เป็ นสมบัติของที่ชุมนุมของยาโคบ
๕ แลวพระยาหเวหก็กลายเป็ นกษัตริยในเยชุ
รูน *
เมื่อบรรดาผูนําของประชาชนมารวมกัน
เมื่อคนเผาตางๆของอิสราเอลมารวมตัวกัน”
คําอวยพรสําหรับรูเบน
๖ “ใหรูเบนมีชีวิตอยูและไมตาย

แตใหเผาของเขามีคนน อย”
คําอวยพรสําหรับยูดาห
๗ โมเสสพูดถึงเผาของยูดาหวา

“พระ ยาหเวห ขอชวยฟั งเสียง รองของผูนํา
เผายูดาห
ขอชวยนํ าเขากลับมาหาคนของเขาอยาง
ปลอดภัย
เขาตอสูปองกันตัวเองดวยมือของเขา †
ขอใหพระองคชวยใหเขาเอาชนะศัตรูของ
เขา”
คําอวยพรสําหรับชาวเลวี
๘ โมเสสพูดถึงเผาเลวีวา

“เลวีเป็ นผูติดตามที่แทจริงของพระองค
เขาเก็บรักษาทูมมิมกับอูริม
ที่แถวมัสสาห พระองคไดทดสอบเขา
ที่แหลงนํ้ าเมรีบาห ‡พระองคไดพิสูจนแลววา
พวกเขาเป็ นของพระองค
๙ พวก เขาถือวาการเชื่อฟั ง คําสัง
่ สอนของ
พระองค
และการรักษาขอ
ตกลงของพระองคนัน
้
สําคัญยิ่งกวาครอบครัว
พวกเขาพูดถึงพอแมวา เขาไมรูจัก
พวกเขาไมรูจักพี่นอง
พวกเขาไมสนใจลูกๆ
๑๐ พวกเขาจะสอนกฎของพระองคใหยาโคบ
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เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๓:๑๖

พวก

เขาจะสอนคํา สอนของพระองคให
อิสราเอล
พวกเขาจะเผาเครื่องหอมตอหน าพระองค
พวก เขาจะถวายเครื่องเผาบูชาบนแทน บูชา
ของพระองค
๑๑ พระยาหเวห ขออวยพรใหเขารํ่ารวย
ขอใหยอมรับงานที่เขาทํา
ขอพระองคโจมตีศัตรูที่เกลียดเขา
เพื่อคนพวก นัน
้ จะไดไมลุกขึ้นมาตอสูกับเขา
อีก”
คําอวยพรสําหรับเบนยามิน
๑๒ โมเสสพูดถึงเผาของเบนยามินวา

“พระยาหเวหรักเบนยามิน
เบน ยา มินจะมีชีวิตอยูอยางปลอดภัยใกล
พระองค ¶
พระยาหเวหจะปกป องเขาตลอดเวลา
และพระ
ยาหเวหจะอาศัยอยูระหวางเสน
เขตแดนของเขา §”
คําอวยพรสําหรับโยเซฟ
๑๓ โมเสสพูดถึงประชาชนของโยเซฟวา

“ขอพระยาหเวหอวยพรแผนดินของโยเซฟ
ดวยของขวัญที่ดีที่สุดบนฟ าขางบน
และของนํ้ าใตพ้ น
ื ดิน
๑๔ และของ ขวัญที่ดี ที่สุดจากผลผลิตของ
ดวงอาทิตย
และของ ขวัญที่ดี ที่สุดจากผลผลิตของดวง
จันทร
๑๕ และที่ดีที่สุดของภูเขาที่เกาแก
และของขวัญที่ดีที่สุดของเทือกเขาที่ไมมีวัน
จบสิน
้
๑๖ และของ ขวัญที่ดี ที่สุดของแผน ดินและ
ความอุดมสมบูรณทัง้ สิน
้ ของมัน

*๓๓:๕

เยชุรูน อีกชื่อหนึ่งของอิสราเอล ชื่อนี้มีความหมายวา “ดี” หรือ “ซื่อสัตย” (เหมือน
ขอ ๒๖)
†๓๓:๗ ดวยมือของเขา หรืออาจจะแปลไดอีกอยางวา “ขอใหเขาเขม แข็ง” (ตามตัวอักษร
คือ “ทําใหมือเขายิ่งใหญสําหรับเขา”)
‡๓๓:๘

มัสสาห … เมรีบาห ดูเรื่องนี้ใน กันดารวิถี ๒๐:๑-๑๓
ใกลพระองค หรือ บางคนอาจอานวา “พระเจาผูสูงสง” ในบรรทัดตอมา
§๓๓:๑๒ พระยาหเวหจะอาศัย … เขา ตามตัวอักษรคือ “และพระองคจะอาศัยอยูระหวาง
บา ของเขา” หรืออาจหมายถึง “วิหารของพระยาหเวหจะอยูในเยรูซาเล็มที่เสนแบงเขตแดน
ระหวางเมืองของเบนยามินกับยู ดาห” หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เบนยามินอยูระหวางบา
ของพระองค” เหมือนลูกขี่คอพอ
¶๓๓:๑๒

เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๓:๑๗
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และความชื่น ชอบของพระองคผู ที่ปรากฏอยู
ในพุมไมที่ลุกเป็ นไฟ
ขอใหคําอวยพรไปถึงหัวของโยเซฟ
บนหน าผากของหัวหน าในหมูพี่นองของเขา
๑๗ โยเซฟเปรียบเหมือนวัวตัวผูที่แข็งแรง
ลูกทัง้ สองของเขาเปรียบเหมือนเขาทัง้ สอง
ขาง
ดวยเขาทัง้ สองขางของมัน เขาโจมตีคนชาติ
อื่น
และดันพวกนัน
้ ไปจนสุดขอบโลก
ใชแลว มนัสเสห มีคนเป็ นพันๆ
และเอฟราอิม มีคนเป็ นหมื่นๆ”
คําอวยพรสําหรับเศบูลุนและอิสสาคาร
๑๘ โมเสสพูดถึงเผาของเศบูลุนวา
“เศบู ลุน มีความสุขเถิด ในการเดิน ทางของ
ทาน
และอิส สา คาร มีความ สุขในเต็นทของทาน
เถิด
๑๙ พวกเขาจะเรียกประชาชนไปบนภูเขา
พวกเขาจะถวายเครื่องสัตวบูชาที่ถูกตอง
เพราะพวกเขาจะดูดความมัง่ คัง่ จากทะเล
และสมบัติที่ซอนอยูจากพื้นทราย”

คําอวยพรสําหรับกาด
๒๐ โมเสสพูดถึงเผาของกาดวา

สรรเสริญพระองคผูที่ขยายแผนดินของกาด
กาดหมอบลงเหมือนสิงโตและเฝ าคอย
แลวจูโจม ฉีกแขนและถลกหนังหัว
๒๑ เขาไดเลือกสวนที่ดีที่สุดสําหรับตัวเอง
เพราะสวนของผูบังคับการไดเก็บไวเพื่อเขา
และเขามาในฐานะผูนําของประชาชน
เขาไดทําในสิ่งที่พระ ยาหเวหเห็นวาถูก ตอง
แลว
และเชื่อ ฟั งกฎของพระ ยาหเวหที่มีไวสําหรับ
ชาวอิสราเอล
คําอวยพรสําหรับดาน
๒๒ โมเสสไดพูดเกี่ยวกับเผาของดานวา

“ดานเป็ นเหมือนลูกสิงโต
ที่กระโดดออกจากบาชาน”

*

คําอวยพรสําหรับนั ฟทาลี
๒๓ โมเสสพูดถึงเผาของนั ฟทาลีวา
*๓๓:๒๒

บาชาน หรือ “งู”

เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๓:๒๙

“นัฟ ทาลีเอย ทานอุดมไปดวยสิ่งดีๆอยางลน
เหลือ
พระยาหเวหอวยพรทานอยางเต็มที่
ทานไดแผนดินที่ติดกับทะเลสาบกาลิลี”
คําอวยพรสําหรับอาเชอร
๒๔ โมเสสพูดถึงเผาของอาเชอรวา

“อา เชอ รเป็ นลูกชายที่ได รับการอวยพรมาก
ที่สุด
ขอ ใหเขาเป็ นที่ช่ น
ื ชอบที่สุดในบรรดาพี่ น อง
ของเขา
และขอ
ใหเขาจุมเทาของเขาลงในนํ้ ามัน
มะกอก
๒๕ ขอ ใหกลอนประตูทานทําดวยเหล็กและ
ทองสัมฤทธิ ์
และขอใหทานแข็งแรงตราบเทาที่มีชีวิตอยู”
โมเสสชื่นชมพระเจา
๒๖ “เยชุรูนเอย

ไมมีใครเหมือนพระเจา
ผูที่ลอยผานฟ ามาชวยทาน
และลอยผานเมฆมาดวยความสงา งามของ
พระองค
๒๗ พระเจาผูอยูชว
ั ่ นิรันดร
เป็ นที่ที่ปลอดภัย
แขนทัง้ สองขางของพระองค ผู ที่อยูตลอด
กาล
จะอุมทานไว
พระองคขับไลศัตรูที่อยูตอหน าทาน
และพูดวา ‘ทําลายมัน’
๒๘ ดังนั น
้ อิสราเอลจะอยูอยางปลอดภัย
ยาโคบจะมีชีวิตอยางสงบ
ในดินแดนแหงขาวและเหลาองุน
เป็ นดินแดนที่มีฝนโปรยปรายจากทองฟ า
๒๙ อิสราเอล ทานจะไดรับการอวยพร
ใครจะเป็ นเหมือนทาน
ประชาชนผูไดรับการชวยเหลือจากพระเจา
พระยาหเวหคือโลที่ปกป องทาน
และดาบที่จะใหชัยชนะแกทาน
ศัตรูของทานจะหมอบตอ หน าทานดวยความ
กลัว
และทานจะเหยียบบนหลังพวกเขา”

เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๔:๑
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โมเสสตาย
๑ โมเสสปี นขึ้นไปบนเขาเนโบ

๓๔ ที่ราบโม อับไปถึงยอดเขาปิ สกา ห
จาก

ซึ่งอยูตรงขามเย ริ โค พระ ยาหเวหแสดง
แผน ดินทัง้ หมดใหโมเสสเห็น ตัง้ แตกิ เลอ
าดไปจนถึงดาน ๒ พระองคแสดงใหเขาเห็น
ทัง้ หมดของนัฟ ทา ลีและแผน ดินของเอ ฟ รา
อิม มนัส เสหและทัง้ หมดของยู ดาหไปจนถึง
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน ๓ พระองคยังแสดงให
เขาเห็นเน เกบและที่ราบที่อยูในหุบเขาของ
เยริโค เมืองของตนปาลมไปถึงโศอาร ๔ แลว
พระยาหเวหก็พูดกับโมเสสวา “นี่คือแผน ดิน
ที่เราสัญญาไวกับอับ ราฮัม อิส อัคและยาโคบ
เราบอกวา ‘เราจะใหแผน ดิน นี้กับลูก หลาน
ของเจา’ เราไดใหเจาเห็นมันกับตาตัว เอง
แลว แตเจาจะไมไดขามไปที่นัน
่ ”
๕ แลวโมเสส ผูรับ ใชพระ ยาหเวหก็ตาย
อยูที่ นัน
่ ในแผน ดินของโม อับตามที่พระ
ยาหเวหไดพูด ไว ๖ พระ ยาหเวหฝังโมเสสไว
ในหุบเขาในแผน ดินของโมอับใกลเบธเปโอร
แตจน กระทัง่ ทุกวัน นี้ก็ยังไมมีใครรูเลยวา
หลุมฝั งศพของโมเสสอยูที่ไหนกันแน ๗ ตอน
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ที่โมเสสตาย เขามีอายุหนึ่งรอยยี่สิบปี ตา
ของเขายังไมออนลาและตัว เขาก็ยังไมเหี่ยว
ยน ๘ ชาวอิสราเอลรองไหใหโมเสสเป็ นเวลา
สามสิบวันในที่ราบโม อับ จน กระทัง่ เวลา
แหงการไวทุกขสน
ิ้ สุดลง
โยชูวาเป็ นผูนําคนใหม
๙ แลวโย

ชู วาลูกชายของนูนก็เต็มไปดวย
วิญญาณของความเฉลียวฉลาด เพราะโมเสส
ไดวางมือลงบนโย ชู วาและแตง ตัง้ เขาเป็ น
ผูนําคนใหมแลว
ดัง นัน
้ ชาวอิสราเอลจึง
เชื่อ ฟั งเขา และทําตามที่พระ ยาหเวหไดสัง่
โมเสสไว
๑๐ แตยังไมเคยมีผู พูด แทน พระเจาคน
ไหนในอิสราเอลที่เหมือนโมเสสเลย เพราะ
พระ ยาหเวหรูจักโมเสสแบบตัวตอตัว ๑๑ ไม
มีใครเหมือนโมเสส
เพราะพระ ยาหเวห
สงเขาไปทําเหตุการณพิเศษตางๆและสิ่ง
มหัศจรรยตอฟาโรหในแผน ดินอียิปต และ
ตอคนของฟาโรหและประเทศนัน
้ ทัง้ ประเทศ
๑๒ และไมมีใครเคยมีฤทธิอ
์ ํานาจที่จะทําสิ่ง
ที่ยิ่ง ใหญนาเกรง ขามพวก นี้ เหมือนกับที่
โมเสสไดทําใหกับทุกคนเห็น

