
หนนังสสือพระราชบนัญญนัตต
(อตสราเอลบนฝนัฝงตะวนันออกของแมมนนน าจอรร์แดน)

 
 เลมมนนน เปป็นเลมมทนฝหห้าในหห้าเลมมทนฝโมเสสเขนยนขขนน หห้าเลมมนนน เราเรนยกกนันวมา เพป็นทะททูก เลมมนนน ไดห้บนันทขกพระ
บนัญญนัตตสตบประการของพระเจห้าไวห้เปป็นครนัน งทนฝสอง คสือครนัน งแรกอยทูมในหนนังสสืออพยพ บททนฝ 20 และครนัน งทนฝสองอยทูมใน
หนนังสสือพระราชบนัญญนัตต บททนฝ 5 หนนังสสือพระราชบนัญญนัตตสมวนใหญมไดห้บนันทขกและอธตบายขห้อกลมาวจากพระอพยพ 
หนนังสสือเลวนนตตต และหนนังสสือกนันดารวตถนซนน า
 เลมมนนนบนันทขกการปรขกษาของโมเสส และวตจารณร์ถขงการเดตนทางของชาวอตสราเอลและคนาสนั ฝงของพระเจห้าตมอ
อตสราเอล หนนังสสือพระราชบนัญญนัตตกลมาวถขงตอนทนฝพระเจห้าทรงทนาสนัญญาไมตรนไวห้ก นับอตสราเอลเปป็นครนัน งทนฝสองทนฝราบ
ของโมอนับ ซขฝงเกตดขขนนกมอนทนฝอตสราเอลจะเขห้าแผมนดตนทนฝพระเจห้าทรงสนัญญาไวห้ โมเสส ซขฝงตอนนนนอายยุ 120 ปน ไดห้กลมาว
คนาอนาลาแกมประชาชน ชนวตตของโมเสสไดห้ประสบความสนาเรป็จอยมางดน เขาอาศนัยอยทูมในพระราชวนังของกษนัตรตยร์ฟาโรหร์
เปป็นเวลา 40 ปน แลห้วเขาอาศนัยอยทูมทนฝแผมนดตนมนเดนยนเปป็นเวลา 40 ปน และอนก 40 ปนเขานนาพวกอตสราเอลในปมาซนนาย คสือ
เขาไดห้นนาสามลห้านคนใหห้ยห้ายจากประเทศอนยตปตร์ไปยนังแผมนดตนอตสราเอล
 พระคนัมภนรร์ใหมมอห้างถขงหนนังสสือพระราชบนัญญนัตตมากกวมา 80 ครนัน ง "บางขห้อในหนนังสสือพระราชบนัญญนัตตแสดง 
ความหมายอยมางลขกซขน งดนกวมาคนาเขนยนของเดมอสแตนนสร์ ซนซนโรพตท หรสือเวบเสตอรร์" (จาก Halley's Bible 
Handbook, หนห้า 150)
 บนรตมฝนัฝงแมมนนน าจอรร์แดน โมเสสไดห้สนัฝงสอนพวกอตสราเอลถขง 3 เรสืฝอง ไดห้ทห้าทายโยชทูวา ไดห้ประกาศพระพร
ทนฝแตมละตระกทูลจะไดห้รนับ ไดห้แตมงเพลงขขนนเพลงหนขฝง และไดห้จากไปสทูมสวรรคร์

1 คนาสนัฝงสอน 3 เรสืฝองของโมเสส
 ก คนาสนัฝงสอนเรสืฝองทนฝ 1 (พบญ 1-4)
 1 โมเสสเลมาถขงความยตฝงใหญมของพระเจห้าทนฝพวกอตสราเอลไดห้เหป็นขณะทนฝพวกเขาอยทู มทนฝภทูเขา

ซนนาย (4:10-19, 32-33) 
 2 โมเสสเลมาทบทวนถขงความผตดบาปอนันนมาเศรห้าใจของพวกเขาทนฝเมสืองคาเดชบารเนนย (1:27) 

เพราะเหตยุนนันนการเดตนทางทนฝควรจะใชห้เวลาเพนยงแคม 11 วนัน (จากภทูเขาซนนายไปยนังคะนาอนัน)
แตมจรตง ๆ แลห้วกลนับตห้องใชห้เวลาถขง 38 ปน (1:2)

 3 โมเสสเตสือนพวกเขาใหห้ระลขกถขงความผตดบาปของโมเสสเองซขฝงทนาใหห้เขาไมมไดห้เขห้าใน
แผมนดตนทนฝทรงสนัญญาไวห้ (3:23-27; 4:21-22) (ดทู 31:1 ดห้วย)



 4 โมเสสเรนยกรห้องใหห้พวกอตสราเอลหนยุนใจโยชทูวาผทูห้นนาคนใหมมของพวกเขา (1:38; 3:28) 
(ดทู 31:7-8, 23 ดห้วย)

 5 โมเสสไดห้แยกเมสืองทางทตศตะวนันออก 3 เมสืองไวห้ตมางหากเพสืฝอเปป็นทนฝหลบภนัย (4:41-43)
 ข คนาสอนเรสืฝองทนฝ 2 (พบญ 5-26)
 1 โมเสสกลมาวถขงพระบนัญญนัตต 10 ประการอนกครนัน งหนขฝง (5:7-21)
 2 คนาเตสือนเกนฝยวกนับการไรห้ศนลธรรม (23:17) คนาเตสือนเกนฝยวกนับการประนนประนอม (7:1-5) 

และเกนฝยวกนับไสยศาสตรร์ (18:9-14)
 3 โมเสสอธตบายถขงแผมนดตนคะนาอนัน (8:7-8)
 4 โมเสสเลมาทบทวนถขงประสบการณร์สมวนตนัวทนฝเขามนกนับพระเจห้าขณะทนฝอยทูมบนภทูเขาซนนาย 

(9:9-21)
 5 โมเสสเตสือนพวกเขาถขงเรสืฝองการถวายตมอพระเจห้า (26)
 6 การบนัญญนัตตกฎหมายเกนฝยวกนับการแตมงกาย (22:5) การหยมา (24:1-4) สตทธตสตรน 

(21:10-17; 22:13-20) และการสงคราม (20) 
7 โมเสสไดห้สรยุปถขงวนัตถยุประสงคร์และโครงการของพระเจห้าโดยรวมทนฝทรงมนตมอชาวอตสราเอล

ชนัฝวอายยุคนนนน  (ดทู 6:23)
ค คนาสอนเรสืฝองทนฝ 3 (พบญ 27-30)

 1 โมเสสสนัฝงใหห้พวกเลวนอมานพระพรและคนาพตพากษา (การแชมงสาป) แหมงพระบนัญญนัตตบน
ภทูเขา 2 ลทูกตอนทนฝพวกอตสราเอลไดห้เขห้าในแผมนดตนทนฝทรงสนัญญาไวห้แลห้ว โดยอมานพระพร
บนภทูเขาเกรตซตม และอมานคนาแชมงสาปบนภทูเขาเอบาล (ดทู 11:26-29; 27:1-14) พระพร
เหลมานนน ไดห้มนกลมาวถขงใน 28:1-14 และคนาแชมงสาปกลมาวถขงใน 27:15-26; 28:15-68

2 พระบนัญญนัตต 28-30 บนันทขกไวห้ถขงพระสนัญญาไมตรนปาเลสไตนร์ ซขฝงจะสามารถแบมงไดห้เปป็น 7 
ชมวงดห้วยกนัน

 ก ชาวอตสราเอลจะกระจนักกระจายไปเพราะความไมมเชสืฝอ (28:36, 49-53, 63-68; 
30:1) พวกเขาตกเปป็นเชลยของชาวอนัสซนเรนย ชาวบาบตโลน และชาวโรม ซขฝงเปป็น
ความทยุกขร์นอกเหนสือจากการทดลองทนฝชาวอตสราเอลไดห้รนับในชมวงศตวรรษทนฝ 20 
ทนฝผมานมานนฝเอง ดทูเหมสือนวมาโมเสสมนความคตดแบบทหารของฮตตเลอรร์ขณะทนฝเขา
เขนยนบททนฝ 28 ขห้อ 64-67 ในชมวงนนนอตสราเอลกป็เลสืฝองลสือไปทนั ฝว (28:37) แตมจะเปป็น
สมวนปลายแทนทนฝจะเปป็นสมวนหนัว (28:13 และ 28:44)



 ข ขณะทนฝกระจนักกระจายอยทูมนนันน ชาวอตสราเอลจะกลนับใจเสนยใหมม (30:2)
 ค พระครตสตร์จะเสดป็จกลนับมาอนก (30:3)
 ง ชาวอตสราเอลจะไดห้กลนับไปยนังแผมนดตนนนันนอนก (30:5)
 จ ประเทศจะไดห้รนับจตตใจใหมม (30:6)
 ฉ พวกคนทนฝกดขนฝขมมเหงอตสราเอลจะถทูกพตพากษา (30:7)
 ช ประเทศนนนจะมนความมนั ฝงคนั ฝง (30:9-10)
 3 โมเสสเสนอใหห้คนชนั ฝวอายยุของเขาเลสือกเอาระหวมางพระพรและการพตพากษาของพระเจห้า 

(30:15-20) 
ขณะทนฝโมเสสกลมาวสนัฝงสอน 3 เรสืฝองนนันน โมเสสไดห้อธตบายถขงสตฝงสนาคนัญดนังนนน

 ก ความสนัตยร์ซสืฝอของพระเจห้า (2:7; 4:33-38; 7:6-8; 8:3-4; 9:4-6; 29:5-6; 32:9-14)
ข พระวจนะของพระเจห้า (4:1-2, 7, 9; 11:18-21; 30:11-14)

 ค พระลนักษณะของพระเจห้า (6:4-5; 7:9; 32:39)
 ง ความรนักของพระเจห้า (7:13)
 จ พระสงมาราศนของพระเจห้า (4:39; 10:17-18)
 ฉ พระคยุณของพระเจห้า (7:6-9; 9:4-6)
 ช ผทูห้พยากรณร์ทนฝยตฝงใหญมของพระเจห้าก นาลนังจะมา (18:15-20)
 ซ นนนาพระทนัยของพระเจห้า (10:12-16)
 ฌ กษนัตรตยร์ทนันงหลายของพระเจห้า (17:14-20)
 ญ อตสราเอลของพระเจห้า (4:25-31; 11:16-17)
2 โมเสสไดห้มอบงานทนฝทห้าทายใหห้แกมโยชทูวา (พบญ 31) โดยเฉพาะอยมางยตฝงขห้อ 31:7-8, 14, 23
3 เพลงของโมเสส ดทู 31:19-22, 30; 32:1-47 ในชมวงนนน เองโมเสสไดห้บนันทขกหนนังสสือ 5 เลมมแรกของ

พระคนัมภนรร์เสรป็จเรนยบรห้อยดห้วย (ดทู 31:9, 24)
4 โมเสสอวยพรใหห้แกมแตมละตระกทูล (พบญ 33)
5 โมเสสไดห้จากไปสทูมสวรรคร์ ดทู 31:2, 14-18; 32:48-52; 34:1-12


