หนนังสสือพระราชบนัญญนัตต
(อตสราเอลบนฝนัฝงตะวนันออกของแมมนน าจอรร์แดน)
เลมมนนนเปป็นเลมมทนหฝ ห้าในหห้าเลมมทนฝโมเสสเขนยนขขนน หห้าเลมมนนนเราเรนยกกนันวมา เพป็นทะททูก เลมมนนนไดห้บนันทขกพระ
บนัญญนัตตสบต ประการของพระเจห้าไวห้เปป็นครนันงทนฝสอง คสือครนันงแรกอยทูใม นหนนังสสืออพยพ บททนฝ 20 และครนันงทนสฝ องอยทูใม น
หนนังสสือพระราชบนัญญนัตต บททนฝ 5 หนนังสสือพระราชบนัญญนัตตสมวนใหญมไดห้บนันทขกและอธตบายขห้อกลมาวจากพระอพยพ
หนนังสสือเลวนนตตต และหนนังสสือกนันดารวตถนซน า
เลมมนนนบนันทขกการปรขกษาของโมเสส และวตจารณร์ถงข การเดตนทางของชาวอตสราเอลและคนาสนังฝ ของพระเจห้าตมอ
อตสราเอล หนนังสสือพระราชบนัญญนัตตกลมาวถขงตอนทนพฝ ระเจห้าทรงทนาสนัญญาไมตรนไวห้กบนั อตสราเอลเปป็นครนันงทนสฝ องทนรฝ าบ
ของโมอนับ ซขฝงเกตดขขนนกมอนทนอฝ ตสราเอลจะเขห้าแผมนดตนทนฝพระเจห้าทรงสนัญญาไวห้ โมเสส ซขฝงตอนนนนอายยุ 120 ปน ไดห้กลมาว
คนาอนาลาแกมประชาชน ชนวตตของโมเสสไดห้ประสบความสนาเรป็จอยมางดน เขาอาศนัยอยทูใม นพระราชวนังของกษนัตรตยฟร์ าโรหร์
เปป็นเวลา 40 ปน แลห้วเขาอาศนัยอยทูทม แนฝ ผมนดตนมนเดนยนเปป็นเวลา 40 ปน และอนก 40 ปนเขานนาพวกอตสราเอลในปมาซนนาย คสือ
เขาไดห้นนาสามลห้านคนใหห้ยห้ายจากประเทศอนยปต ตร์ไปยนังแผมนดตนอตสราเอล
พระคนัมภนรใร์ หมมอห้างถขงหนนังสสือพระราชบนัญญนัตตมากกวมา 80 ครนันง "บางขห้อในหนนังสสือพระราชบนัญญนัตตแสดง
ความหมายอยมางลขกซขนงดนกวมาคนาเขนยนของเดมอสแตนนสร์ ซนซนโรพตท หรสือเวบเสตอรร์" (จาก Halley's Bible
Handbook, หนห้า 150)
บนรตมฝนัฝงแมมนน าจอรร์แดน โมเสสไดห้สนังฝ สอนพวกอตสราเอลถขง 3 เรสือฝ ง ไดห้ทห้าทายโยชทูวา ไดห้ประกาศพระพร
ทนฝแตมละตระกทูลจะไดห้รนับ ไดห้แตมงเพลงขขนนเพลงหนขงฝ และไดห้จากไปสทูมสวรรคร์
1

คนาสนังฝ สอน 3 เรสือฝ งของโมเสส
ก
คนาสนังฝ สอนเรสือฝ งทนฝ 1 (พบญ 1-4)
1
โมเสสเลมาถขงความยตงฝ ใหญมของพระเจห้าทนพฝ วกอตสราเอลไดห้เหป็นขณะทนฝพวกเขาอยทูทม ภนฝ ทูเขา
ซนนาย (4:10-19, 32-33)
2
โมเสสเลมาทบทวนถขงความผตดบาปอนันนมาเศรห้าใจของพวกเขาทนฝเมสืองคาเดชบารเนนย (1:27)
เพราะเหตยุนน นันการเดตนทางทนคฝ วรจะใชห้เวลาเพนยงแคม 11 วนัน (จากภทูเขาซนนายไปยนังคะนาอนัน)
แตมจรตง ๆ แลห้วกลนับตห้องใชห้เวลาถขง 38 ปน (1:2)
3
โมเสสเตสือนพวกเขาใหห้ระลขกถขงความผตดบาปของโมเสสเองซขงฝ ทนาใหห้เขาไมมไดห้เขห้าใน
แผมนดตนทนฝทรงสนัญญาไวห้ (3:23-27; 4:21-22) (ดทู 31:1 ดห้วย)
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โมเสสเรนยกรห้องใหห้พวกอตสราเอลหนยุนใจโยชทูวาผทูห้นนาคนใหมมของพวกเขา (1:38; 3:28)
(ดทู 31:7-8, 23 ดห้วย)
5
โมเสสไดห้แยกเมสืองทางทตศตะวนันออก 3 เมสืองไวห้ตมางหากเพสืฝอเปป็นทนหฝ ลบภนัย (4:41-43)
คนาสอนเรสืฝองทนฝ 2 (พบญ 5-26)
1
โมเสสกลมาวถขงพระบนัญญนัตต 10 ประการอนกครนันงหนขฝง (5:7-21)
2
คนาเตสือนเกนฝยวกนับการไรห้ศนลธรรม (23:17) คนาเตสือนเกนฝยวกนับการประนนประนอม (7:1-5)
และเกนฝยวกนับไสยศาสตรร์ (18:9-14)
3
โมเสสอธตบายถขงแผมนดตนคะนาอนัน (8:7-8)
4
โมเสสเลมาทบทวนถขงประสบการณร์สมวนตนัวทนเฝ ขามนกบนั พระเจห้าขณะทนฝอยทูบม นภทูเขาซนนาย
(9:9-21)
5
โมเสสเตสือนพวกเขาถขงเรสือฝ งการถวายตมอพระเจห้า (26)
6
การบนัญญนัตตกฎหมายเกนฝยวกนับการแตมงกาย (22:5) การหยมา (24:1-4) สตทธตสตรน
(21:10-17; 22:13-20) และการสงคราม (20)
7
โมเสสไดห้สรยุปถขงวนัตถยุประสงคร์และโครงการของพระเจห้าโดยรวมทนทฝ รงมนตมอชาวอตสราเอล
ชนัวฝ อายยุคนนนน (ดทู 6:23)
คนาสอนเรสืฝองทนฝ 3 (พบญ 27-30)
1
โมเสสสนังฝ ใหห้พวกเลวนอมานพระพรและคนาพตพากษา (การแชมงสาป) แหมงพระบนัญญนัตบต น
ภทูเขา 2 ลทูกตอนทนพฝ วกอตสราเอลไดห้เขห้าในแผมนดตนทนฝทรงสนัญญาไวห้แลห้ว โดยอมานพระพร
บนภทูเขาเกรตซตม และอมานคนาแชมงสาปบนภทูเขาเอบาล (ดทู 11:26-29; 27:1-14) พระพร
เหลมานนนไดห้มนกลมาวถขงใน 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 ซขงฝ เปป็น
ความทยุกขร์นอกเหนสือจากการทดลองทนชฝ าวอตสราเอลไดห้รบนั ในชมวงศตวรรษทนฝ 20
ทนผฝ าม นมานนฝเอง ดทูเหมสือนวมาโมเสสมนความคตดแบบทหารของฮตตเลอรร์ขณะทนเฝ ขา
เขนยนบททนฝ 28 ขห้อ 64-67 ในชมวงนนนอตสราเอลกป็เลสืฝองลสือไปทนัวฝ (28:37) แตมจะเปป็น
สม วนปลายแทนทนจฝ ะเปป็นสม วนหนัว (28:13 และ 28:44)
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ข
ขณะทนฝกระจนักกระจายอยทูนม น นนั ชาวอตสราเอลจะกลนับใจเสนยใหมม (30:2)
ค
พระครตสตร์จะเสดป็จกลนับมาอนก (30:3)
ง
ชาวอตสราเอลจะไดห้กลนับไปยนังแผมนดตนนนันนอนก (30:5)
จ
ประเทศจะไดห้รนับจตตใจใหมม (30:6)
ฉ
พวกคนทนกฝ ดขนฝขมมเหงอตสราเอลจะถทูกพตพากษา (30:7)
ช
ประเทศนนนจะมนความมนังฝ คนังฝ (30:9-10)
3
โมเสสเสนอใหห้คนชนัวฝ อายยุของเขาเลสือกเอาระหวมางพระพรและการพตพากษาของพระเจห้า
(30:15-20)
ขณะทนฝโมเสสกลมาวสนังฝ สอน 3 เรสือฝ งนนันน 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
ผทูห้พยากรณร์ทนฝยตงฝ ใหญมของพระเจห้ากนาลนังจะมา (18:15-20)
ซ
นนนาพระทนัยของพระเจห้า (10:12-16)
ฌ กษนัตรตยทร์ นงนั หลายของพระเจห้า (17:14-20)
ญ อตสราเอลของพระเจห้า (4:25-31; 11:16-17)
โมเสสไดห้มอบงานทนทฝ ห้าทายใหห้แกมโยชทูวา (พบญ 31) โดยเฉพาะอยมางยตงฝ ขห้อ 31:7-8, 14, 23
เพลงของโมเสส ดทู 31:19-22, 30; 32:1-47 ในชมวงนนนเองโมเสสไดห้บนันทขกหนนังสสือ 5 เลมมแรกของ
พระคนัมภนรเร์ สรป็จเรนยบรห้อยดห้วย (ดทู 31:9, 24)
โมเสสอวยพรใหห้แกมแตมละตระกทูล (พบญ 33)
โมเสสไดห้จากไปสทูมสวรรคร์ ดทู 31:2, 14-18; 32:48-52; 34:1-12

