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บทที่ 9
เฉลยธรรมบัญญัติ

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณมีความสามารถที่จะ
- บอกชื่อผูเขียนหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ
- บอกวาหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติน้ีเขียนถึงใคร
- กลาวถึงเปาหมายของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ
- เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติจากความทรงจํ า
- แถลงถงึชีวิตและหลักการรับใชของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ

คํ านํ า
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ผูเขียน โมเสส
ถึงใคร อิสราเอล
เปาหมาย เพ่ือกลาวยํ้ าถึงพระบัญญัติแกพงศพันธุรุนใหมของอิสราเอลซึ่งไดถือกํ าเนิดมาตั้งแตอยู

ที่ภูเขาซีนาย
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“โอคนอิสราเอล จงฟงเถิด พระเยโฮวาหพระเจาของเราทั้งหลายเปนพระ
เจาเดยีว พวกทานจงรักพระเยโฮวาหพระเจาของทานดวยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุด
กํ าลังของทาน” เฉลยธรรมบัญญัติ 6.4-5

ชวีติและหลักการรับใช  การเชื่อฟงนํ ามาซึ่งพระพร การไมเชื่อฟงนํ ามาซึ่งการพิพากษา
บุคคลสํ าคัญ โมเสส  โยชูวา  บาลาอัม  อามาเลข  มิเรียม

เคาโครงเรื่อง
I คํ าเทศนาครั้งแรกของโมเสส . อางถึงประวัติศาสตร  1.1-4

. บทนํ าที่ทาวความถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร  1.1-5

. ทบทวนการเดินทางจากโฮเรบไปยังโมอับ  1.6-3.29

. ขอรองใหพงศพันธุอิสราเอลรุนใหมรักษาพระบัญญัติใหครบถวน 4.1-40

. ใจความสํ าคัญของบัญญัติสิบประการของโมเสส
II คํ าเทศนาของโมเสสครั้งที่สอง  .  สิ่งที่ถูกตองตามกฎหมาย  5.1-26.19

. บัญญัติสิบประการถูกกลาวซํ้ าอีกครั้ง  5.7-21

. โมเสสตักเตือนสิ่งที่พึงรังเกียจและผิดจารีตของพระเจา  (23.17) การประนีประนอมกับ
ความบาป (7.1-5)  และวิทยาคม  18.9-14

. โมเสสพรรณนาถึงแผนดินคานาอัน  8.7-8

. โมเสสทาวความถึงประสบการณของทานที่มีกับพระเจาเปนการสวนตัวที่บนภูเขาซีนาย 
9.9-21

. โมเสสเตือนพวกอิสราเอลในเรื่องการถวายทศางคและผลแรกแดพระเจา  26.1-19

. กฎหมายเกี่ยวกับการใชเครื่องแตงกาย (22.5) การหยา  (24.1-4)  สิทธิของสตรี
(21.10-17,  22.13-20)  และการสงคราม (20.1-20)  ซ่ึงมีบัญญัติไว

III คํ าเทศนาของโมเสสครั้งที่สาม  31.1-24.12   คํ าพยากรณ  27.1-30.20
. การจารึกพระบัญญัติลงบนศิลา  พระพรและการสาปแชง  27.1-26
. คํ าทํ านายถึงพระพรและการสาปแชง  28.1-68
. คํ าสั่งยํ้ าเรื่องการเชื่อฟงในการรักษาชีวิตใหบริสุทธิ์  29.1-30.20

IV ภาคผนวกทางประวัติศาสตร  31.1-34.12
. คํ าสั่งสุดทายของโมเสสและการแตงตั้งโยชูวา  31.1-30
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. บทเพลงของโมเสสและคํ ากํ าชับเรื่องการดํ าเนินชีวิต  32.1-47

. คํ าตรัสสุดทายของพระเจาที่มีตอโมเสส  32.48-52

. คํ าอวยพรของโมเสสแกเผาตางๆ ของอิสราเอล  33.1-29

. มรณกรรมและการฝงศพของโมเสส  34.1-12

ชื่อ                                                   

บททดสอบตนเอง บทที่ 9



การสํ ารวจพระคัมภีรข้ันพื้นฐาน  บทที่ 9          - 73 -

1. ใครคือผูเขียนหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ
                                                                                                                         

2. จงบอกถึงเปาหมายของหนังสือธรรมบัญญัติ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติถูกเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

4. จงกลาวถึงชีวิตและหลักการรับใชของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 9

1. โมเสส
2. เพ่ือกลาวยํ้ าถึงพระบัญญัติแกพงศพันธุรุนใหมของอิสราเอลซึ่งไดถือกํ าเนิดมาตั้งแตอยูที่ภูเขาซี

นาย
3. อิสราเอล
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4. การเชื่อฟงนํ ามาซึ่งพระพร  การไมเชื่อฟงนํ ามาซึ่งการพิพากษา
5. “โอคนอิสราเอล จงฟงเถิด พระเยโฮวาหพระเจาของเราทั้งหลายเปนพระเจาเดียว  พวกทานจง

รักพระเยโฮวาหพระเจาของทานดวยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกํ าลังของทาน
เฉลยธรรมบัญญัติ 6.4-5

เพื่อศึกษาตอไป

1. พระเยซูทรงหยิบยกขอพระคัมภีรจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติในระหวางการถูก
ซาตานทดลอง จงเปรียบเทียบระหวางมัทธิว 4.4  กบัเฉลยธรรมบัญญัติ 8.3  และมัทธิว 4.7  กับเฉลย
ธรรมบัญญัติ 6.16  และมัทธิว 4.10 กับเฉลยธรรมบัญญัติ 6.13

2. เฉลยธรรมบัญญัติเปนหนังสือทางประวัติศาสตร แตทวาบรรจุคํ าทํ านายที่สํ าคัญไวถึง 4
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ประการ
-  การยกเขาสูคานาอันของอิสราเอลภายใตการนํ าของโยชูวา 7.2,  9.1-3,  31.3,5
-  บาปของอิสราเอลขณะที่อยูคานาอัน  31.16-18,  20, 29
-  การเนรเทศออกจากคานาอัน  4.26-28,  7.4,  8.19-20,  28.36,  41,  49,  50,  53,  64
-  การกลับคืนสูคานาอันของอิสราเอล  4.29,  30.1-3,  10
3. จงศึกษาถอยคํ าสํ าคัญ “กระทํ า”  “รักษา”  และ “ระวังที่จะทํ าตาม” เราพบคํ าเหลานี้ถึง

177 ครัง้ในเฉลยธรรมบัญญัติ
4. หนังสือน้ีบรรจุเพลงซึ่งอาจใชรองระหวางชวงเวลาแหงการทุกขยากอยางใหญหลวงได 

จงเปรียบเทียบเฉลยธรรมบัญญัติ  31.30-32,45  กับ วิวรณ  15.3-4
5. โครงรางใหญของเฉลยธรรมบัญญัติคือ  ความสํ าคัญของพระวจนะของพระเจา  จงดู

4.1, 2,  7,  9,  6.7-9,  11.18-21,  27.1-4,  30.11-14,  31.11-12,  32.46-47
6. ถอยคํ าสํ าคัญของหนังสือน้ีคือ  “จงระลึกถึง”  ซ่ึงมีที่ใชบอยมากและกลาวซํ้ า ๆ ตลอด

หนังสือทั้งเลม  ชาวอิสราเอลถูกสั่งใหระลึกถึง
-  พระเจาทรงประทานพระบัญญัติแกพวกเขา  4.9-10
-  พันธสัญญา  4.23
-  ความเปนทาสแตหนหลังครั้งยังอยูในประเทศอียิปต  5.15
-  การทรงชวยกูใหพนจากพระหัตถของฟาโรห  7.18
-  การทรงนํ าของพระเจาในถิ่นทุรกันดารและการจัดเตรียมดินแดนแหงพันธสัญญา  8.2-6
-  ความบาปผิดในอดีต  9.7
-  การพิพากษาลงโทษของพระเจา 24.9
-  จงระลึกถึงโบราณกาลและตรึกตรองถึงพระราชกิจของพระเจาตลอดหลายชั่วอายุคน  32.7


