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บทที ่12 - พระบัญญัติ 10 ประการ 
 

 พระเจาไดทรงนําชนชาติอิสราเอลไปถึงภูเขาซีนายซึ่ง

เปนสถานที่ที่  พระเจาทรงปรากฏพระองคแกโมเสสใน

แผนดินอะราเบียพระองคกําลังจะทําพันธสัญญากับชนชาติ

อิสราเอลแตประเด็นสําคัญก็คือชนชาติอิสราเอลจะตองเชื่อฟง

พระเจาอยางสมบูรณ   พันธสัญญาถือเปนขอตกลงที่เครงครัด 

ระหวางพระเจากับชนชาติอิสราเอลซึ่งประชาชนจะตองขาน

รับโดยการกลาววา “เราจะกระทําทุกสิ่งที่พระเจาไดตรัสไว

แลว” 

ชนชาติอิสราเอลไมไดเอาจริงเอาจังขณะที่พวกเขา

กลาวถอยคําน้ันหรือ?   ในระหวางที่พวกเขากําลังเดินทางไป

ยังภูเขาซีนายน้ัน  นํ้าและอาหารไดหมดลง  ถาคุณไดเห็น 

พระเจาทําลายประเทศมหาอํานาจที่ยิ่งใหญของโลก (คือ

ประเทศอียิปต) และไดทรงประทานอิสรภาพใหแกคุณคุณคิด

วาพระเจาสามารถจะจัดเตรียมนํ้าและอาหารในถิ่นทุรกันดาร

ไดหรือไม  ใช! พระองคทรงทําไดอยางแนนอน แตชนชาติ
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อิสราเอลกลับไมไดคิดเชนน้ัน  พวกเขาบนตอวาโมเสสดวย

ความโกรธเคืองและกลาววาพวกเขาอยากจะกลับไปยัง

ประเทศอียิปตมากกวา  พวกเขาไมเชื่อวาพระเจาจะดูแลพวก

เขาได แตอยางไรก็ตามพระเจาก็ยังทรงจัดเตรียมนํ้าและอาหาร

สําหรับคนเหลาน้ีทั้งๆ ที่พวกเขาเอาแตบนก็ตาม 
 

ดูจากเหตุการณแลวคุณคิดวาคนเหลาน้ีจะสามารถเชื่อ

ฟงพระเจาอยางเต็มที่ไดหรือไม?  ไมไดเลย  แลวพระเจาละ

พระองคทรงคิดวาคนเหลาน้ีจะสามารถเชื่อฟงพระองคอยาง

เต็มที่หรือไม?  พระองคก็คงจะไมคิดเชนน้ัน  แลวทําไม

พระองคจึงทรงทําขอตกลงกับคนเหลาน้ี ทั้งๆที่พระองคเองก็

ทรงทราบอยูแลววาพวกเขาไมสามารถจะทําตามเงื่อนไขตางๆ 

ในขอตกลงน้ีได 

 พระเจาทรงปรารถนาที่จะสําแดงใหพวกเขาเห็นวา

พระองคทรงบริสุทธิ์มากแคไหนและพวกเขาชั่วรายเพียงใด  

เขาทั้งหลายเต็มไปดวยความเยอหยิ่ง  พวกเขาคิดวาตนเองคง

จะสามารถเชื่อฟงพระเจาไดเสมอและรักษาพระบัญญัติของ
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พระองคไดตลอดเวลา   แตพระองคทรงปรารถนาที่จะสอน

พวกเขาใหรูวาพวกเขาไมสามารถจะเปนที่พอพระทัยหรือเปน

ที่ยอมรับไดโดยการการประพฤติของตนเอง  คนเหลาน้ีจะ

ระลึกถึงความบาปของเขาไดโดยความลมเหลวของตนเอง 

(เชนเดียวกับสุภาษิตที่วา ผิดเปนครู น่ันเอง)   พระเจาทรง

ประทานพระบัญญัติเพื่อจะสําแดงใหเขาทั้งหลายเห็นวาพวก

เขาเปนคนบาปเพื่อวาเขาจะตระหนักวาพวกเขาไมสามารถจะ

ชวยเหลือตนเองไดและเร่ิมที่จะไววางใจพระเจาวาพระองคจะ

สงพระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จมาน้ันใหแกพวกเขา 

เราจะมาอานบางสวนของพันธสัญญาที่พระเจาได

ทรงกระทํากับชนชาติอิสราเอลกัน   พระคัมภีรตอนน้ีมักจะ

เรียกวา “พระบัญญัติ 10 ประการ”   
 

อพยพ 20:3 อย่ามีพระอ่ืนใดนอกเหนือจากเรา 

 

 พระเจาไดตรัสไววา ไมมีผูอ่ืนและไมมีสิ่งอ่ืนใดที่จะ

มาแทนที่พระเจาได  คุณกลาพูดไหมวาต้ังแตเด็กมาจนถึง
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ขณะน้ีคุณไดรักพระเจาดวยสุดจิตสุดใจในทุกๆ เร่ืองของชีวิต

คุณเสมอ  ฉันไมเชื่อวาจะมีผูหน่ึงผูใดที่กลาพูดอยางสัตยซื่อวา 

เขารักพระเจามากกวาผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนเสมอ  พระเจาจะตองอยู

ในอันดับที่สูงที่สุดในความคิดของคุณและคุณจะตอง

สรรเสริญและขอบพระคุณพระองคสําหรับทุกสิ่ง  ถาคุณให

ความสําคัญแกครอบครัว  ฐานะทางสังคม  หนาที ่    การงาน  

รูปรางลักษณะภายนอก  เงิน  นันทนาการ การเกษียณอายุหรือ

สิ่งอ่ืนใดมากกวาพระเจาคุณก็ไดฝาฝนพระบัญญัติขอน้ีแลว 

 

อพยพ 20 :4,5  อย่าทาํรูปเคารพสลักสําหรับตนเป็นรูปส่ิงหน่ึง

ส่ิงใด ซ่ึงมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือซ่ึงมีอยู่ที่แผ่นดินเบื้องล่าง

หรือซ่ึงมีอยู่ในน้ําใต้แผ่นดิน  อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูป

เหล่าน้ัน ..... 
 

 โดยเหตุที่พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ ดังน้ันเราจึง

ไมทราบจริงๆ เลยวาพระองคทรงมีพระลักษณะอยางไร   

พระเจาไมปรารถนาที่จะใหเรานมัสการรูปปนหรือรูปเคารพ
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ใดๆ  มีเพียงพระเจาเทาน้ันที่สมควรไดรับการนมัสการจากเรา  

พระองคไมปรารถนาที่จะใหคุณไปลุมหลงอยูกับสิ่งอ่ืนหรือ

ผูอ่ืน 

 อพยพ 20:7   อย่าออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า

อย่างไร้ประโยชน์ เพราะผู้ที่ออกพระนามพระองค์อย่างไร้

ประโยชน์น้ันพระเยโฮวาห์จะทรงถอืว่าไม่มีโทษก็หามิได้   

 

 พระเจากําลังตรัสบอกใหเราทราบวาเราควรจะพูดถึง

พระองคดวยความระมัดระวังและยําเกรง  ทุกวันน้ีมนุษยมักจะ

ใชพระนามของพระองคไปในทางที่ผิดอยูบอยๆ และยังมี

หลายคนที่ใชพระนามของพระองคเปนคําดาอีกดวย  พระองค

เปนผูที่สมควรที่จะไดรับความเคารพยําเกรงและการถวาย 

พระเกียรติอยางสูงสุดจากเราทั้งหลาย 
 

อพยพ 20 :8-11 จงระลึกถงึวันสะบาโต ถอืเป็นวันบริสุทธ์ิ   จง

ทาํการงานทัง้ส้ินของเจ้าหกวัน แต่วันที่เจ็ดน้ันเป็นสะบาโต

ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ในวันน้ันอย่ากระทาํการงาน
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ใดๆ ไม่ว่าเจ้าเอง หรือบุตรชาย บุตรสาวของเจ้า หรือทาสทาสี

ของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือแขกทีอ่าศัยอยู่ในประตู

เมืองของเจ้า เพราะในหกวันพระเยโฮวาห์ทรงสร้างฟ้า และ

แผ่นดิน ทะเล และสรรพส่ิงซ่ึงมีอยู่ในทีเ่หล่าน้ัน แต่ในวันที่

เจ็ดทรงพกั เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรวันสะ

บาโต และทรงต้ังวันน้ันไว้เป็นวันบริสุทธ์ิ   

 

 พระเจาตรัสวาวันที่ 7  น้ันเปนวันสําหรับพักผอนและ

ระลึกถึงพระองค  เราควรจะกําหนดวันหน่ึงที่เราจะแยกการ

ทํางานตามปกติออกไปเสียตางหากเพื่อเราจะสามารถนมัสการ

และสรเสริญพระองคไดอยางเต็มที่ 

 

อพยพ 20:12  จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพือ่อายขุอง

เจ้าจะได้ยนืนานบนแผ่นดิน ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า

ประทานให้แก่เจ้า    
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 พระเจาตรัสวาเด็กๆ จะตองเคารพและเชื่อฟงบิดา

มารดาของตน  การพูดโตเถียง การไมแยแสสนใจ การโตแยง 

การแงงอน และการวิพากษวิจารณเปนอาการที่แสดงความไม

เคารพนับถือ  มีเด็กคนใดบางที่ไดเชื่อฟงพระบัญญัติขอน้ีอยาง

สมบูรณทุกๆ เวลา  ทุกๆ วัน และทุกๆ ป? 
 

อพยพ 20:13  อย่าฆ่าคน   
 

 พระบัญญัติของพระเจาขอน้ีคือ ความคิดที่ยังไมได

เปนการกระทํา ก็ถือวาเปนความผิดดวย พระองคตรัสวาถาคุณ

โกรธผูหน่ึงผูใดคุณก็ไดกระทําการฆาตกรรมในใจของคุณ

แลว  ถาคุณโกรธผูอ่ืนคุณก็มีความผิดในฐานที่ไดฝาฝน 

พระบัญญัติขอน้ีแลว 
 

อพยพ 20:14  อย่าล่วงประเวณผีัวเมียเขา   
 

 ในพระบัญญัติขอน้ีพระเจากําลังตรัสวาเวลาเดียว

สําหรับการมีเพศสัมพันธที่ยอมรับไดน้ัน คือเวลาหลังจากที่

คุณไดแตงงานแลวและจะมีเพศสัมพันธกับคูสมรสของคุณได
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เทาน้ัน  พระองคทรงอธิบายวาถาคุณมีใจเรารอนดวยตัณหา

ราคะกับบุคคลอ่ืนหรืออาจจะถึงขั้นที่จินตนาการวาไดมี

เพศสัมพันธกับบุคคลอ่ืนที่ไมใชคูสมรสของคุณคุณก็มี

ความผิดในฐานที่ไดฝาฝนพระบัญญัติขอน้ีแลว   

 

อพยพ 20:15  อย่าลักทรัพย์ 

 

 พระเจาตรัสวาคุณจะตองไมเอาสิ่งใดๆ ที่เปนของของ

ผูอ่ืนมาเปนของตนเอง  พระเจาทรงใหแตละคนมีสิทธิ์ที่จะ

รักษาทรัพยสินของตนเอง  คนสวนใหญไมคิดวาตนเองเปน

ขโมย แตลองถามตัวคุณเองดูวา“ฉันเคยเอาสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่มีคา

แมเพียงเล็กนอยแตไมไดเปนของของฉันมาเปนของตนเอง

หรือเปลา” ถาคุณเคยทําละกค็ุณก็มีความผิดในฐานที่ไดฝาฝน

พระบัญญัติขอน้ีแลว 

 

อพยพ 20:16  อย่าเป็นพยานเทจ็ใส่ร้ายเพือ่นบ้าน  
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 พระเจาทรงพิพากษาปรับโทษการโกหกและการ

บิดเบือนความจริง  ซาตานเปนพอแหงการโกหกและผูหน่ึง

ผูใดที่พูดโกหกก็ประพฤติตามซาตาน  ไมมีแมสักคนเดียวที่ยัง

มีชีวิตอยูและสามารถจะกลาวอางดวยความสัตยจริงไดวา

ตัวเองไมเคยฝาฝนพระบัญญัติขอน้ีเลย   

 

อพยพ 20:17  อย่าโลภครัวเรือนของเพือ่นบ้าน อย่าโลภภรรยา

ของเพือ่นบ้าน หรือทาสทาสีของเขา หรือวัว ลาของเขา หรือ

ส่ิงใดๆซ่ึงเป็นของของเพือ่นบ้าน    

 

  พระเจาไมปรารถนาที่จะใหคุณอยากไดในสิ่งที่คน

อ่ืนครอบครองอยู  พระองคทรงปรารถนาใหคุณพอใจในสิ่งที่

คุณมี และไมโลภหรืออิจฉาริษยาในทรัพยสิน ความสามารถ 

และรูปรางลักษณะของผูอ่ืน 

ธรรมบัญญัติของพระเจาเหมือนโซเสนหน่ึง  ถาเรา

ทําลายกฎบัญญัติของพระเจาเพียงขอเดียวหรือทําลายหวงของ

โซเพียงหวงเดียวจะเกิดอะไรขึ้น? โซทั้งเสนยอมจะขาดออก
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จากกัน!  น่ีก็เปนเชนเดียวกันกับธรรมบัญญัติของพระเจาดวย  

พระองคทรงเรียกรองใหคนเหลาน้ีรักษากฎบัญญัติทุกขอของ

พระองค มิฉะน้ันพวกเขาก็จะตายเพราะการไมเชื่อฟงของ

ตนเอง  กฎบัญญัติเหลาน้ีแสดงใหเราเห็นวาเปนไปไมไดเลยที่

เราจะไดรับการยอมรับจากพระเจาดวยความพยายามของเรา

เอง  ถาชนชาติอิสราเอลทั้งหลายเขาใจเร่ืองน้ีพวกเขาก็คงจะ

เฝารอคอยพระผูชวยใหรอดองคน้ัน  น่ีเปนสิ่งที่อยูในพระทัย

ของพระเจาเสมอมา พระองคทรงปรารถนาที่จะสําแดงใหพวก

เขาทราบวาความหวังเพียงอยางเดียวของเขาจะเกิดขึ้นโดยทาง

พระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จมาน้ัน 

 

 ธรรมบัญญัติของพระเจาทําใหคนทั้งหลายที่อวดอาง

วาชีวิตของเขาดีพอแลวที่จะไดรับการยอมรับจากพระเจาให

สงบปากสงบคําลง  ไมมีใครที่ศึกษาพระบัญญัติ 10 ประการ

แลวจะไมรูสึกถึงความผิดบาปของตนเอง  มนุษยไมเพียงแตจะ

รูสึกถึงความผิดบาปของตนเองเทาน้ันเขายังรูสึกถึงความ

สมบูรณพรอมทุกอยางของพระเจาดวย  ธรรมบัญญัติไม
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สามารถจะเชื่อมชองวางระหวางมนุษยกับพระเจาได  ธรรม

บัญญัติเปนเหมือน  เคร่ืองวัดอุณหภูมิที่สามารถจะแสดงใหเรา

เห็นวาเรากําลังเจ็บปวย แตไมไดชวยทําใหเราดีขึ้นเลย 
 

คนสวนใหญยอมรับวาตนเองเปนคนบาป อยางไรก็

ตามมีนอยคนที่ยอมรับวาตนเองเปนคนบาปที่ชวยเหลือตัวเอง

ไมไดและน่ีเปนขอแตกตางที่เห็นไดอยางชัดเจน  คนเหลาน้ัน

ที่เพียงแตกลาววาพวกเขาเองเปนคนบาปเชื่อวาเขาสามารถจะ

กระทําบางสิ่งบางอยางที่จะทําใหตนเองเปนที่ยอมรับของ 

พระเจาได  ความเชื่อที่วาความดีของผูใดผูหน่ึงอาจจะมี

นํ้าหนักมากกวาความเลวของเขาเพราะฉะน้ันจึงทําใหเขา

ไดรับการยอมรับจากพระเจาไดน้ันเปนการลอลวงของซาตาน  

การทําความดีน้ันเปนสิ่งที่นาชื่นชม  แตการกระทําเหลาน้ีไมมี

สักสิ่งเดียวที่สามารถจะฟนฟูความสัมพันธระหวางเรากับ 

พระเจาที่ขาดสะบั้นลงได   คนบาปที่ชวยเหลือตัวเองไมได   

รูวาไมมีสิ่งใดที่เขาสามารถจะกระทําเพื่อทําใหตนเองเปนที่

ยอมรับของพระเจาได   พระเจาทรงปรารถนาที่จะใหเรา
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ยอมรับวาเราไดฝาฝนธรรมบัญญัติของพระองคและเราไม

สามารถจะชวยตัวเองใหรอดได  พระองคทรงปรารถนาใหเรา

เพงมองไปยังพระผูชวยใหรอดผูซึ่งสามารถจะกระทําใหเรา

เปนผูชอบธรรมและเปนที่ยอมรับของพระเจาได 
 

คําถามบทที่ 12 
 

 

 

 

 

1. หาดราพยายามปฏิบัติตัวเปนคนดีและทําดีใหมากที่สุด  

    พรเจาจะทรงอนุญาตใหเราไปสวรรคไดหรือไม 

 ก) ได  ข) ไมได 
 

2. การบูชารูปเคารพเปนบาปหรือไม  

 ก) เปน  ข) ไมเปน 
 

3. พระเจาทรงตรัสหรือไมวาถาเราเกลียดชังใคร ทานก็ 

    เปรียบเสมือนเปนฆาตกรทางจิตใจกับคนน้ัน 

 ก) ใช  ข) ไมใช 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 

 



 

 
13 

4. พระเจาทรงตรัสหรือไมวาการคิดถึงหญิงหรือชายอ่ืนที่

ไมใชสามีภรรยาของตนในทางเพศถือเปนการลวงประเวณี

ดวย 

 ก) ใช  ข) ไมใช 

 

5. การเปนชูเปนบาปหรือไม   

 ก) เปน  ข) ไมเปน 

 

6. การโกหกเปนบาปหรือไม   

 ก) เปน  ข) ไมเปน 

 

7. มีใครหรือไมที่สามารถถือบัญญัติทั้งสิบประการไดโดยไม 

    ประพฤติผิดแมแตขอเดียว   

 ก) มี  ข) ไมมี 
 

 


