
พระบญัญตัสิบิประการ
(อพยพ 20:1-17) และขอ้พระคมัภรีท์�ีเก�ียวขอ้ง

1. พระเจา้ตรสัพระวจนะท�ังส�ินตอ่ไปน�ีวา่ “เราคอืยาหเ์วหพ์ระเจา้ของ

เจา้ ผู้ไดน้าํเจา้ออกจากแผน่ดนิอยีปิตค์อืจากแดนทาส “หา้มมพีระเจา้

อ�ืนใดนอกเหนอืจากเรา

 “โอ คนอสิราเอล จงฟ�งเถดิ พระยาหเ์วห พ์ระยาหเ์วหเ์ทา่น�ันทรง

เป�นพระเจา้ของเรา ทา่นจงรกัพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นดว้ย

สดุจติสดุใจและสดุกาํลงัของทา่น และจงใหถ้อ้ยคาํเหลา่น�ีท�ี

ขา้พเจา้บญัชาทา่นในวนัน�ีอยู่ในใจของทา่น และทา่นจงสอน

ถอ้ยคาํเหลา่น�ันแกบ่ตุรหลานของทา่น และจงพดูถงึถอ้ยคาํ

เหลา่น�ันเม�ือทา่นน�ังอยู่ในบา้น เดนิอยู่ตามทาง นอนลงหรอืลกุข�ึน

จงเอาถอ้ยคาํเหลา่น�ีผกูไวท้�ีมอืของทา่นเป�นหมายสาํคญั และคาด

ไวท้�ีหนา้ผากของทา่นเป�นสญัลกัษณ แ์ละจงเขยีนถอ้ยคาํเหลา่น�ี

ไวท้�ีเสาประตบูา้น และท�ีประตขูองทา่น

เฉลยธรรมบญัญตั 6ิ:4-9

 เพราะพระยาหเ์วหน์�ันย�ิงใหญ แ่ละทรงสมควรรบัการสรรเสรญิ

อยา่งย�ิง พระองคท์รงเป�นท�ีเกรงกลวัเหนอืพระท�ังปวง เพราะ

พระท�ังปวงของชนชาตทิ�ังหลายเป�นรปูเคารพ แตพ่ระยาหเ์วห์

ทรงสรา้งฟ�าสวรรค -์สดดุ 9ี6:4-5



 พระเยซทูรงตอบเขาวา่ “ ‘จงรกัองคพ์ระผู้เป�นเจา้ของทา่นดว้ย

สดุใจของทา่นดว้ยสดุจติของทา่น’ และดว้ยสดุความคดิของทา่น

น�ันแหละเป�นพระบญัญตัขิอ้สาํคญัอนัดบัแรก -มทัธวิ 22:37-38

2. “หา้มทาํรปูเคารพสาํหรบัตน เป�นรปูส�ิงใดซ�ึงมอียู่ในฟ�าเบ�ืองบน

หรอืบนแผน่ดนิเบ�ืองลา่ง หรอืในน�าใตแ้ผน่ดนิ หา้มกราบไหวห้รอื

ปรนนบิตัริปูเหลา่น�ัน เพราะเราคอืยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้ เป�นพระ

เจา้ท�ีหวงแหน ใหโ้ทษของบดิาตกทอดไปถงึลกูหลานของผู้ท�ีชงัเรา

จนถงึสามช�ัวส�ีช�ัวอายคุน แตแ่สดงความรกัม�ันคงตอ่คนท�ีรกัเรา และ

รกัษาบญัญตัขิองเราจนถงึนบัพนัช�ัวอายคุน

 “จงรวมตวั และเขา้มา จงมาใกลพ้รอ้มกนั พวกเจา้ผู้รอดตาย

ของบรรดาประชาชาต เิขาท�ังหลายไมม่คีวามรู้คอืพวกเขาท�ียก

รปูเคารพไมข้องเขาไป และอธษิฐานขอตอ่พระ ท�ีชว่ยเขาใหร้อด

ไมไ่ด อ้สิยาห 4์5:20

 เพราะฉะน�ันจงประหารโลกยีวสิยั ในตวัทา่น คอืการลว่งประเวณี

การโสโครก ราคะตณัหา ความปรารถนาช�ัว และความโลภ (ซ�ึง

เป�นการบชูารปูเคารพ) -โคโลส 3ี:5

 มนษุยท์�ีเหลอือยู่ท�ีไมไ่ดถ้กูฆา่ดว้ยภยัพบิตัเิหลา่น�ีไมไ่ดก้ลบัใจ

จากการกระทาํท�ีเกดิจากน�ามอืของพวกเขา ไมไ่ดเ้ลกิบชูาผแีละ

รปูเคารพตา่งๆ ท�ีทาํดว้ยทองคาํ เงนิ ทองสมัฤทธ�ิหนิและไม ซ้�ึง

ไมส่ามารถด หูรอืฟ�ง หรอืเดนิ -ววิรณ 9์:20



3. “หา้มใชพ้ระนามพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้ไปในทางท�ีผดิ เพราะ

ผู้ท�ีใชพ้ระนามของพระองคไ์ปในทางท�ีผดิน�ัน พระยาหเ์วหจ์ะทรงเอา

โทษ

 หา้มสาบานออกนามของเราเป�นความเทจ็ ทาํใหพ้ระนามพระ

เจา้ของเจา้เป�นท�ีเหยยีดหยาม เราคอืยาหเ์วห -์เลวนีติ 1ิ9:12

 “อกีประการหน�ึงทา่นท�ังหลายไดย้นิคาํซ�ึงกลา่วไวแ้กค่นใน

สมยักอ่นวา่ ‘หา้มเสยีคาํสตัยส์าบาน คาํสตัยส์าบานท�ีไดถ้วาย

ตอ่องคพ์ระผู้เป�นเจา้น�ัน ตอ้งรกัษาไวใ้หม้�ัน ’ สว่นเราบอกพวก

ทา่นวา่ อยา่สาบานเลย ไมว่า่จะทาํโดยอา้งถงึสวรรค เ์พราะ

สวรรคเ์ป�นท�ีประทบัของพระเจา้ หรอือา้งถงึแผน่ดนิโลก เพราะ

แผน่ดนิโลกเป�นท�ีรองพระบาทของพระเจา้ หรอือา้งถงึกรงุ

เยรซูาเลม็ เพราะกรงุเยรซูาเลม็เป�นราชธานขีองพระมหากษตัรยิ์

อยา่สาบานโดยอา้งถงึศรีษะของตน เพราะทา่นจะทาํใหผ้มขาว

หรอืดาํไปสกัเสน้หน�ึงกไ็มไ่ด จ้รงิกจ็งวา่จรงิ ไมก่ว็า่ไม ค่าํพดูท�ีเกนิ

กวา่น�ีมาจากความช�ัว -มทัธวิ 5:33-37

 เพราะฉะน�ันพวกทา่นจงอธษิฐานเชน่น�ีวา่ ‘ขา้แตพ่ระบดิาของ

ขา้พระองคท์�ังหลาย ผู้สถติในสวรรค ข์อใหพ้ระนามของพระองค์

เป�นท�ีเคารพสกัการะ ขอใหแ้ผน่ดนิของพระองคม์าต�ังอยู่ขอให้

เป�นไปตามพระทยัของพระองค ใ์นสวรรคเ์ป�นอยา่งไรกใ็หเ้ป�นไป

อยา่งน�ันในแผน่ดนิโลก -มทัธวิ 6:9-10



 ถา้ใครคดิวา่ตวัเองเป�นคนมธีรรมะแตไ่มไ่ดค้วบคมุล�ินของตน เขา

กห็ลอกลวงจติใจของตนเอง และธรรมะของคนน�ันกไ็มม่ปีระโยชน์

-ยากอบ 1:26

 พ�ีนอ้งของขา้พเจา้ ท�ีสาํคญักวา่ส�ิงอ�ืนใดกค็อื อยา่สาบาน ไมว่า่

จะทาํโดยอา้งสวรรคห์รอืโลกหรอือา้งคาํสาบานอ�ืนใดกต็าม ถา้ใช่

กจ็งบอกวา่ใช ถ่า้ไมใ่ชก่จ็งบอกวา่ไมใ่ช เ่พ�ือทา่นท�ังหลายจะไม่

ถกูพพิากษา -ยากอบ 5:12

4. “จงระลกึถงึวนัสะบาโต ถอืเป�นวนับรสิทุธ�ิจงทาํงานท�ังส�ินของเจา้

หกวนั แตว่นัท�ีเจด็น�ันเป�นสะบาโตแดพ่ระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้ ใน

วนัน�ันหา้มทาํงานใดๆไมว่า่เจา้เอง หรอืบตุรชายบตุรหญงิของเจา้ หรอื

ทาสทาสขีองเจา้ หรอืสตัวใ์ชง้านของเจา้ หรอืคนตา่งดา้วท�ีอาศยัอยู่ใน

ประตเูมอืงของเจา้ เพราะในหกวนัพระยาหเ์วหท์รงสรา้งฟ�าและแผน่ดนิ

ทะเล และสรรพส�ิงซ�ึงมอียู่ในท�ีเหลา่น�ัน แตใ่นวนัท�ีเจด็ทรงพกั

เพราะฉะน�ันพระยาหเ์วหท์รงอวยพรวนัสะบาโต และทรงต�ังวนัน�ันไว้

เป�นวนับรสิทุธ�ิ

 “จงทาํการงานในหกวนั แตว่นัท�ีเจด็น�ันเป�นสะบาโตแหง่การหยดุ

พกัสงบ เป�นวนัประชมุบรสิทุธ�ิหา้มทาํการงานใดๆ เป�นสะบาโต

แดพ่ระยาหเ์วห ต์ามท�ีอยู่ท�ัวไปของเจา้ -เลวนีติ 2ิ3:3

 ถา้เจา้หนัเทา้จากการเหยยีบย�าวนัสะบาโต คอืจากการทาํตามใจ

ของเจา้ในวนับรสิทุธ�ิของเรา และเรยีกสะบาโตวา่วนัป�ตยินิด แีละ



เรยีกวนับรสิทุธ�ิของพระยาหเ์วหว์า่วนัมเีกยีรต ถิา้เจา้ใหเ้กยีรติ

วนัน�ัน ไมไ่ปตามทางของเจา้เอง ไมท่าํตามความพอใจของเจา้

หรอืพดูแตเ่ร�ืองไรส้าระ -อสิยาห 5์8:13

 ย�ิงกวา่น�ันอกี เราใหส้ะบาโตของเราแกเ่ขาท�ังหลาย เป�นหมาย

สาํคญัระหวา่งเราและเขา เพ�ือเขาจะรู้วา่เราคอืยาหเ์วห เ์ป�นผู้ทาํ

ใหพ้วกเขาบรสิทุธ�ิ-เอเสเคยีล 20:12

 พระองคจ์งึตรสักบัพวกเขาวา่ “วนัสะบาโตน�ันทรงต�ังไวเ้พ�ือมนษุย์

ไมไ่ดท้รงสรา้งมนษุยไ์วเ้พ�ือวนัสะบาโต -มาระโก 2:27

 แลว้พระองคเ์สดจ็มาถงึเมอืงนาซาเรธ็ ท�ีซ�ึงพระองคท์รงเจรญิวยั

ข�ึน พระองคเ์สดจ็เขา้ไปในธรรมศาลาในวนัสะบาโตเชน่เคย และ

ทรงยนืข�ึนเพ�ือจะอา่นพระธรรม -ลกูา 4:16

 (ความหมายของวนัสะบาโต) ฉะน�ันจงึยงัมกีารหยดุพกัสะบาโต

สาํหรบัประชากรของพระเจา้ เพราะวา่คนใดท�ีไดเ้ขา้สู่การหยดุ

พกัของพระองคแ์ลว้ กไ็ดห้ยดุพกัจากงานของตนเอง เหมอืน

อยา่งท�ีพระเจา้ไดท้รงหยดุพกัจากพระราชกจิของพระองค์

ฮบีร 4ู:9-10

5. “จงใหเ้กยีรตแิกบ่ดิามารดาของเจา้ เพ�ืออายขุองเจา้จะไดย้นืยาวบน

แผน่ดนิ ซ�ึงพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้ประทานแกเ่จา้

 “ผู้ใดดา่แชง่บดิามารดาของตน ผู้น�ันตอ้งถกูปรบัโทษถงึตาย

อพยพ 21:17



 จงตสีอนบตุรชายของเจา้เม�ือยงัมคีวามหวงั อยา่จงใจใหเ้ขาพนิาศ

ไป -สภุาษติ 19:18

 ไมเ้รยีวและคาํตกัเตอืนใหป้�ญญา แตเ่ดก็ท�ีถกูปลอ่ยปละละเลย

จะนาํความอบัอายมาสู่มารดา -สภุาษติ 29:15

 สว่นทา่นท�ังหลายท�ีเป�นบดิา อยา่ย�ัวบตุรของทา่นใหเ้กดิโทสะ แต่

จงเล�ียงดพูวกเขาดว้ยการส�ังสอนและการเตอืนสตติามหลกัของ

องคพ์ระผู้เป�นเจา้ -เอเฟซสั 6:4

6. “หา้มฆา่คน

 ใครทาํใหม้นษุยโ์ลหติไหล มนษุยจ์ะทาํใหโ้ลหติผู้น�ันไหลเหมอืนกนั

เพราะพระเจา้ทรงสรา้งมนษุย ต์ามพระฉายาของพระองค์

ปฐมกาล 9:6

 “ทา่นท�ังหลายไดย้นิคาํซ�ึงกลา่วไวก้บัคนในสมยักอ่นวา่ ‘หา้มฆา่คน

ถา้ใครฆา่คน คนน�ันจะตอ้งถกูพพิากษา’ แตเ่ราบอกพวกทา่นวา่

ใครโกรธพ�ีนอ้งของตน คนน�ันจะตอ้งถกูพพิากษา ถา้ใครพดูกบัพ�ี

นอ้งอยา่งเหยยีดหยาม คนน�ันจะตอ้งถกูนาํไปยงัศาลสงูให้

พพิากษา และถา้ใครพดูวา่ ‘อา้ยโฉด’ คนน�ันจะมโีทษถงึไฟนรก

เพราะฉะน�ัน ถา้ทา่นนาํเคร�ืองบชูามาถงึแทน่บชูาแลว้ และระลกึ

ข�ึนไดว้า่ พ�ีนอ้งมเีหตขุดัเคอืงขอ้หน�ึงขอ้ใดกบัทา่น จงวางเคร�ือง

บชูาไวท้�ีหนา้แทน่บชูา และกลบัไปคนืดกีบัพ�ีนอ้งผู้น�ันเสยีกอ่น

แลว้จงึคอ่ยมาถวายเคร�ืองบชูาของทา่น จงปรองดองกบัคู่ความ



โดยเรว็ในขณะท�ีพากนัไปศาล มฉิะน�ันคู่ความน�ันจะมอบตวัทา่น

ไวก้บัผู้พพิากษา แลว้ผู้พพิากษาจะมอบตวัทา่นไวก้บัผู้คมุ และ

ทา่นจะตอ้งถกูขงัไวใ้นคกุ เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ ทา่นจะ

ออกจากท�ีน�ันไมไ่ดจ้นกวา่จะใชห้น�ีหมด

มทัธวิ 5:21-26

 น�ีแนะ่ ทา่นผู้เป�นท�ีรกัของขา้พเจา้ อยา่แกแ้คน้ แตจ่งมอบการน�ัน

ไว แ้ลว้แตพ่ระเจา้จะทรงลงโทษ เพราะมคีาํเขยีนไวใ้นพระคมัภรี์

วา่ องคพ์ระผู้เป�นเจา้ ตรสัวา่ “การแกแ้คน้เป�นของเรา เราเองจะ

ตอบแทน” -โรม 12:19

 ผู้ท�ีเกลยีดชงัพ�ีนอ้งของตนกเ็ป�นผู้ฆา่คน และพวกทา่นกร็ู้อยู่แลว้

วา่ผู้ฆา่คนน�ันไมม่ชีวีตินรินัดรด์าํรงอยู่ในตวัเขาเลย

1 ยอหน์ 3:15

 แตพ่วกท�ีข�ีขลาด พวกท�ีไมเ่ช�ือ พวกท�ีประพฤตอิยา่งนา่

สะอดิสะเอยีน พวกฆาตกร พวกลว่งประเวณ พีวกใชเ้วทมนตร์

พวกบชูารปูเคารพ และทกุคนท�ีโกหกน�ัน มรดกของพวกเขาอยู่

ในบงึท�ีไฟและกาํมะถนักาํลงัลกุไหมอ้ยู่ซ�ึงเป�นความตายคร�ังท�ีสอง”

ววิรณ 2์1:8

7. “หา้มลว่งประเวณผีวัเมยีเขา

 “ถา้ผู้ใดรว่มประเวณกีบัภรรยาของ เพ�ือนบา้น ผู้รว่มประเวณที�ัง

ชายและหญงิน�ันจะตอ้งถกูลงโทษถงึตาย -เลวนีติ 2ิ0:10



 ชายท�ีลว่งประเวณ ยีอ่มไมม่สีามญัสาํนกึ ใครทาํอยา่งน�ันกท็าํลาย

ตนเอง -สภุาษติ 6:32

 “ทา่นท�ังหลายไดย้นิคาํซ�ึงกลา่วไวว้า่ ‘หา้มลว่งประเวณผีวัเมยีเขา’

สว่นเราบอกพวกทา่นวา่ ใครมองผู้หญงิดว้ยใจกาํหนดัในหญงิน�ัน

คนน�ันไดล้ว่งประเวณใีนใจของเขากบัหญงิน�ันแลว้

มทัธวิ 5:27-28

 เราขอบอกทา่นท�ังหลายวา่ ใครกต็ามท�ีหยา่ภรรยาของตน แลว้

ไปมภีรรยาใหมก่ผ็ดิประเวณ เีวน้แตว่า่นางเป�นชู้กบัชายอ�ืน ”

มทัธวิ 19:9

 “ผู้ท�ีหยา่ภรรยาของตนแลว้ไปมภีรรยาใหมก่ผ็ดิประเวณ แีละคนท�ี

รบัหญงิซ�ึงสามหียา่แลว้มาเป�นภรรยาของตนกผ็ดิประเวณดีว้ย

ลกูา 16:18

 จงหลกีหนจีากการลว่งประเวณ บีาปอยา่งอ�ืนท�ีมนษุยท์าํน�ันเป�น

บาปนอกกาย แตค่นท�ีลว่งประเวณนี�ัน ทาํผดิตอ่รา่งกายของตนเอง

1 โครนิธ 6์:18

 จงใหก้ารสมรสเป�นท�ีนบัถอืแกค่นท�ังปวง และใหเ้ตยีงสมรส

ปราศจากมลทนิ เพราะคนท�ีประพฤตผิดิทางเพศ และคนท�ีลว่ง

ประเวณนี�ันพระเจา้จะทรงพพิากษา -ฮบีร 1ู3:4

8. “หา้มลกัขโมย



 “ถา้ผู้ใดฝากเงนิหรอืส�ิงของไวก้บัเพ�ือนบา้น แลว้ของน�ันถกูขโมย

ไปจากบา้นผู้น�ัน ถา้จบัขโมยได ข้โมยตอ้งจา่ยคา่ชดใชเ้ป�นสองเทา่

อพยพ 22:7

 “หา้มลกัทรพัย ห์า้มโกง หา้มมสุาตอ่กนั -เลวนีติ 1ิ9:11

 อยา่วางใจในการบบีบงัคบั อยา่หวงัลมๆ แลง้ๆ จากการปลน้ ถา้

ความม�ังค�ังเพ�ิมข�ึน กอ็ยา่วางใจในส�ิงน�ัน -สดดุ 6ี2:10

 คลงัทรพัยอ์ธรรมไมเ่ป�นประโยชน แ์ตค่วามชอบธรรมชว่ยใหพ้น้

จากความตาย -สภุาษติ 10:2

 คนท�ีเคยขโมยกอ็ยา่ขโมยอกีตอ่ไป แตจ่งใชม้อื [ของตน]

ตรากตราํทาํงานท�ีดดีกีวา่ เพ�ือจะไดม้อีะไรแจกจา่ยใหค้นท�ีมี

ความจาํเป�น -เอเฟซสั 4:28

9. “หา้มเป�นพยานเทจ็ใสร่า้ยเพ�ือนบา้น

 มหีกส�ิงซ�ึงพระยาหเ์วหท์รงเกลยีด มเีจด็ส�ิงซ�ึงเป�นท�ีนา่เกลยีดนา่

ชงัสาํหรบัพระองค ไ์ดแ้ก ด่วงตายโส ล�ินมสุา และมอืท�ีเขน่ฆา่คน

บรสิทุธ�ิใจท�ีคดิแผนเลวรา้ย เทา้ซ�ึงรบีว�ิงไปสู่ความช�ัว พยานเทจ็

ซ�ึงหายใจออกมาเป�นคาํมสุา และคนท�ีหวา่นความแตกรา้วในหมู่

พ�ีนอ้ง -สภุาษติ 6:16-19

 พยานเทจ็จะถกูลงโทษ และคนพดูปดจะพนิาศ -สภุาษติ 19:9

 เพราะวา่ไมม่อีะไรท�ีซอ่นไวแ้ลว้จะไมป่รากฏใหเ้หน็ และไมม่อีะไร



ท�ีป�ดบงัแลว้จะไมถ่กูลว่งรู้หรอืเผยใหป้ระจกัษ -์ลกูา 8:17

 อยา่พดูโกหกตอ่กนัและกนั เพราะวา่ทา่นไดป้ลดวสิยัมนษุยเ์กา่

กบัพฤตกิรรมของมนษุยน์�ันแลว้ และสวมวสิยัมนษุยใ์หม ท่�ีกาํลงั

ไดร้บัการสรา้งข�ึนใหมต่ามพระฉายาของพระองคผ์ู้ทรงสรา้ง

เพ�ือใหรู้้จกัพระเจา้ -โคโลส 3ี:9-10

10. “หา้มโลภบา้นเรอืนของเพ�ือนบา้น หา้มโลภภรรยาของเพ�ือนบา้น

หรอืทาสทาสขีองเขา หรอืโค ลาของเขา หรอืส�ิงใดๆ ซ�ึงเป�นของของ

เพ�ือนบา้น”

 “อยา่สะสมทรพัยส์มบตัเิพ�ือตวัพวกทา่นเองไวใ้นโลก ท�ีอาจเป�น

สนมิและท�ีแมลงกนิเสยีได แ้ละท�ีขโมยอาจทะลวงลกัเอาไปได แ้ต่

จงสะสมทรพัยส์มบตัเิพ�ือตวัพวกทา่นเองไวใ้นสวรรค ท์�ีไมม่แีมลง

จะกนิและไมม่สีนมิจะกดั และท�ีไมม่ขีโมยทะลวงลกัเอาไปได้

เพราะวา่ทรพัยส์มบตัขิองทา่นอยู่ท�ีไหน ใจของทา่นกอ็ยู่ท�ีน�ันดว้ย

“ไมม่ใีครเป�นขา้สองเจา้ บา่วสองนายได เ้พราะวา่เขาจะชงันาย

ขา้งหน�ึง และรกันายอกีขา้งหน�ึง หรอืเขาจะนบัถอืนายฝ�ายหน�ึง

และดหูม�ินนายอกีฝ�ายหน�ึง ทา่นท�ังหลายจะรบัใชพ้ระเจา้และ

เงนิทองพรอ้มกนัไมไ่ด -้มทัธวิ 6:19-21, 24

 แลว้พระองคต์รสักบัพวกเขาวา่ “ระวงัใหด้ จีงหลกีเล�ียงจากความ

โลภทกุอยา่ง เพราะวา่ชวีติของคนไมไ่ดอ้ยู่ท�ีการมขีองฟ�ุมเฟ�อย”

ลกูา 12:15



 จงขายของท�ีทา่นมอียู่และทาํทาน จงทาํถงุใสเ่งนิสาํหรบัตนซ�ึงไม่

รู้จกัเกา่ คอืมทีรพัยส์มบตัไิวใ้นสวรรคซ์�ึงไมรู่้จกัหมดส�ิน ท�ีขโมย

ไมไ่ดเ้ขา้มาใกล แ้ละท�ีตวัแมลงไมไ่ดท้าํลาย เพราะวา่ทรพัย์

สมบตัขิองพวกทา่นอยู่ท�ีไหน ใจของทา่นกอ็ยู่ท�ีน�ันดว้ย

ลกูา 12:33-34

 สว่นพวกท�ีอยากร�ารวยกต็กอยู่ในการลอ่ลวงและตดิกบัดกัของ

ความอยากมากมายท�ีโงเ่ขลาและอนัตราย ซ�ึงฉดุคนเราใหล้งไปสู่

ความพนิาศและความยอ่ยยบั เพราะวา่การรกัเงนิทองเป�น

รากเหงา้ของความช�ัวท�ังหมด ความโลภเงนิทองน�ีท�ีทาํใหบ้างคน

หลงไปจากความเช�ือ และตรอมตรมดว้ยความทกุขม์ากมาย

1 ทโิมธ 6ี:9-10

พระบญัญตัขิอ้ท�ีสาํคญัท�ีสดุ

“ทา่นอาจารย ใ์นธรรมบญัญตันิ�ัน พระบญัญตัขิอ้ไหนสาํคญัท�ีสดุ?”

พระเยซทูรงตอบเขาวา่ “ ‘จงรกัองคพ์ระผู้เป�นเจา้ของทา่นดว้ยสดุใจ

ของทา่นดว้ยสดุจติของทา่น’ และดว้ยสดุความคดิของทา่น น�ันแหละ

เป�นพระบญัญตัขิอ้สาํคญัอนัดบัแรก ขอ้ท�ีสองกเ็หมอืนกนั คอื ‘จงรกั

เพ�ือนบา้นเหมอืนรกัตนเอง’ ธรรมบญัญตัแิละคาํของผู้เผยพระวจนะ

ท�ังหมด กข็�ึนอยู่กบัพระบญัญตัสิองขอ้น�ี” -มทัธวิ 22:36-40

1. ַעמְׁש ֵלָארְִׂשי (ชามมา อสิราเอล)

“โอ คนอสิราเอล จงฟ�งเถดิ พระยาหเ์วห พ์ระยาหเ์วหเ์ทา่น�ันทรง



เป�นพระเจา้ของเรา ทา่นจงรกัพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นดว้ย

สดุจติสดุใจและสดุกาํลงัของทา่น และจงใหถ้อ้ยคาํเหลา่น�ีท�ี

ขา้พเจา้บญัชาทา่นในวนัน�ีอยู่ในใจของทา่น และทา่นจงสอน

ถอ้ยคาํเหลา่น�ันแกบ่ตุรหลานของทา่น และจงพดูถงึถอ้ยคาํ

เหลา่น�ันเม�ือทา่นน�ังอยู่ในบา้น เดนิอยู่ตามทาง นอนลงหรอืลกุข�ึน

จงเอาถอ้ยคาํเหลา่น�ีผกูไวท้�ีมอืของทา่นเป�นหมายสาํคญั และคาด

ไวท้�ีหนา้ผากของทา่นเป�นสญัลกัษณ แ์ละจงเขยีนถอ้ยคาํเหลา่น�ี

ไวท้�ีเสาประตบูา้น และท�ีประตขูองทา่น

เฉลยธรรมบญัญตั 6ิ:4-9

2. กฎทองคาํ

หา้มแกแ้คน้หรอืผกูพยาบาทลกูหลานคนชาตเิดยีวกบัเจา้ แตจ่ง

รกัเพ�ือนบา้นเหมอืนรกัตนเอง เราคอืยาหเ์วห “์จงลกุข�ึนคาํนบั

คนผมหงอกและเคารพผู้อาวโุส และจงยาํเกรงพระเจา้ของเจา้

เราคอืยาหเ์วห “์เม�ือคนตา่งดา้วอาศยัอยู่กบัเจา้ในแผน่ดนิของ

พวกเจา้ หา้มขม่เหงเขา คนตา่งดา้วท�ีอาศยัอยู่กบัพวกเจา้น�ันก็

เป�นเหมอืนกบัคนทอ้งถ�ินของเจา้ จงรกัเขาเหมอืนกบัรกัตวัเอง

เพราะวา่พวกเจา้เคยเป�นคนตา่งดา้วในแผน่ดนิอยีปิต เ์ราคอืยาห์

เวหพ์ระเจา้ของเจา้ -เลวนีติ 1ิ9:18, 32-34



ธรรมบญัญตัขิองพระเจา้ในพนัธสญัญาใหม่

พระเจา้ประทานธรรมบญัญตัใิหแ้กเ่ราเพ�ือแสดงใหเ้หน็วา่อะไรคอื

ความบาปและความไรส้ามารถของพวกเราท�ีจะทาํดี

ถา้อยา่งน�ันเราจะวา่อยา่งไร? จะวา่ธรรมบญัญตัคิอืบาปหรอื? เปลา่เลย

แตว่า่ถา้ไมม่ธีรรมบญัญตัแิลว้ ขา้พเจา้กค็งไมรู่้จกับาป เพราะวา่ถา้

ธรรมบญัญตัไิมไ่ดห้า้มวา่ “หา้มโลภ” ขา้พเจา้กค็งไมรู่้วา่อะไรคอืความ

โลภ -โรม 7:7

ดงัน�ันขา้พเจา้จงึพบวา่มกีฎธรรมดาอยา่งหน�ึง คอืเม�ือไรท�ีขา้พเจา้ต�ังใจ

จะทาํความด กีม็กัจะเลอืกทาํช�ัวซ�ึงอยู่ใกลต้วั เพราะวา่สว่นลกึในใจ

ของขา้พเจา้น�ัน กช็�ืนชมในธรรมบญัญตัขิองพระเจา้ แตข่า้พเจา้เหน็มี

กฎอกีอยา่งหน�ึงอยู่ในอวยัวะของขา้พเจา้ ซ�ึงตอ่สู้กบักฎแหง่จติใจของ

ขา้พเจา้ และชกันาํใหอ้ยู่ใตบ้งัคบักฎแหง่บาป ซ�ึงอยู่ในอวยัวะของ

ขา้พเจา้ โอย ขา้พเจา้เป�นคนนา่สมเพชอะไรเชน่น�ี? ใครจะชว่ยใหพ้น้

จากรา่งกายแหง่ความตายน�ี-โรม 7:21-24

ถา้เชน่น�ัน มธีรรมบญัญตัไิวท้าํไม? ท�ีเพ�ิมธรรมบญัญตักิเ็พราะการ

ละเมดิ จนกวา่พงศพ์นัธุ์ตามพระสญัญาน�ันจะมาถงึ พวกทตูสวรรคไ์ด้

ต�ังธรรมบญัญตันิ�ันไวโ้ดยมอืของคนกลาง เพราะฉะน�ันธรรมบญัญตัจิงึ

เป�นผู้ควบคมุของเรา จนพระครสิตเ์สดจ็มา เพ�ือเราจะถกูชาํระใหช้อบ

ธรรมโดยความเช�ือ -กาลาเทยี 3:19, 24



เพราะวา่ใครท�ีรกัษาธรรมบญัญตัทิ�ังหมด แตผ่ดิอยู่ขอ้เดยีว คนน�ันกท็าํ

ผดิธรรมบญัญตัทิ�ังหมด -ยากอบ 2:10

พวกเราไมไ่ดร้อดดว้ยการรกัษาธรรมบญัญตัแิตร่อดดว้ยพระคณุเทา่น�ัน

เพราะวา่ในสายพระเนตรของพระเจา้ ไมม่ใีครถกูชาํระใหช้อบธรรมได้

โดยการประพฤตติามธรรมบญัญตั เิพราะวา่ธรรมบญัญตันิ�ันทาํใหเ้รา

รู้จกับาป -โรม 3:20

เพราะเราเหน็วา่ คนหน�ึงคนใดจะถกูชาํระใหช้อบธรรมไดก้โ็ดยอาศยั

ความเช�ือนอกเหนอืการประพฤตติามธรรมบญัญตั -ิโรม 3:28

ยงัรู้วา่ไมม่ใีครถกูชาํระใหช้อบธรรมได โ้ดยการประพฤตติามธรรม

บญัญตั แิตโ่ดยความเช�ือในพระเยซคูรสิตเ์ทา่น�ัน เราเองกไ็ดเ้ช�ือในพระ

เยซคูรสิต เ์พ�ือจะถกูนบัวา่ชอบธรรมโดยความเช�ือในพระครสิต ไ์มใ่ช่

โดยการประพฤตติามธรรมบญัญตั เิพราะวา่โดยการประพฤตติาม

ธรรมบญัญตันิ�ัน ไมม่มีนษุยค์นใดจะถกูนบัวา่ชอบธรรมไดเ้ลย ขา้พเจา้

ไมไ่ดท้าํใหพ้ระคณุของพระเจา้เป�นโมฆะ เพราะวา่ถา้ความชอบธรรม

เกดิจากธรรมบญัญตัแิลว้ พระครสิตก์ส็�ินพระชนมโ์ดยเปลา่ประโยชน์

กาลาเทยี 2:16, 21

เป�นท�ีแนช่ดัวา่ ไมม่ใีครถกูชาํระใหช้อบธรรมในสายพระเนตรของพระ

เจา้ดว้ยธรรมบญัญตัไิดเ้ลย เพราะวา่ “คนชอบธรรมจะมชีวีติอยู่โดย

ความเช�ือ” -กาลาเทยี 3:11



เพราะวา่ทา่นท�ังหลายไดร้บัความรอดแลว้ดว้ยพระคณุโดยทางความเช�ือ

ความรอดน�ีไมใ่ชม่าจากตวัทา่น แตเ่ป�นของประทานจากพระเจา้ ไมใ่ช่

มาจากการกระทาํ เพ�ือไมใ่หใ้ครอวดได -้เอเฟซสั 2:8-9

พวกเราไมไ่ดอ้ยู่ภายใตก้ารสาปแชง่ของธรรมบญัญตัอิกีตอ่ไป

เพราะวา่ทา่นท�ังหลายไดร้บัความรอดแลว้ดว้ยพระคณุโดยทางความเช�ือ

ความรอดน�ีไมใ่ชม่าจากตวัทา่น แตเ่ป�นของประทานจากพระเจา้ ไมใ่ช่

มาจากการกระทาํ เพ�ือไมใ่หใ้ครอวดได -้เอเฟซสั 2:8-9

เพราะวา่คนท�ังหลายซ�ึงพ�ึงการประพฤตติามธรรมบญัญตั กิถ็กูสาปแชง่

เพราะพระคมัภรีเ์ขยีนไวว้า่ “ทกุคนท�ีไมไ่ดป้ระพฤตติามขอ้ความทกุ

ขอ้ท�ีเขยีนไวใ้นหนงัสอืธรรมบญัญตักิถ็กูสาปแชง่” -กาลาเทยี 3:10

พระเยซไูมไ่ดย้กเลกิธรรมบญัญตัิ

เพราะเราบอกความจรงิแกท่า่นท�ังหลายวา่ จนกวา่ฟ�าและดนิจะลว่งไป

แมอ้กัษรท�ีเลก็ท�ีสดุ หรอืขดี ขดีหน�ึง กจ็ะไมม่วีนัสญูไปจากธรรมบญัญตัิ

จนกวา่ทกุส�ิงจะเกดิข�ึน เพราะฉะน�ัน ใครทาํใหข้อ้เลก็นอ้ยเพยีงขอ้หน�ึง

ในพระบญัญตันิ�ีมคีวามสาํคญันอ้ยลง และสอนคนอ�ืนใหท้าํอยา่งน�ัน

ดว้ย คนน�ันจะไดช้�ือวา่เป�นผู้เลก็นอ้ยท�ีสดุในแผน่ดนิสวรรค แ์ตใ่ครท�ี

ประพฤตแิละสอนตามธรรมบญัญตั คินน�ันจะไดช้�ือวา่เป�นใหญใ่น

แผน่ดนิสวรรค -์มทัธวิ 5:18-19



เชน่น�ันแหละ พวกทา่นจงพดูและทาํเหมอืนอยา่งคนท�ีจะถกูพพิากษา

ดว้ยหลกัเกณฑแ์หง่เสรภีาพ -ยากอบ 2:12

ถา้เราประพฤตติามพระบญัญตัขิองพระองค เ์ราจะม�ันใจไดว้า่เรารู้จกั

พระองค ผ์ู้ท�ีกลา่ววา่ “ขา้พเจา้รู้จกัพระองค”์ แตไ่มไ่ดป้ระพฤตติาม

พระบญัญตัขิองพระองค ค์นน�ันเป�นคนพดูมสุาและสจัจะไมไ่ดอ้ยู่ในเขา

เลย -1 ยอหน์ 2:3-4

เพราะวา่ความรกัตอ่พระเจา้เป�นอยา่งน�ีคอืเม�ือเราประพฤตติามพระ

บญัญตัขิองพระองค แ์ละพระบญัญตัขิองพระองคน์�ันไมเ่ป�นภาระหนกั

เกนิไป -1 ยอหน์ 5:3


