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หนนังสสือเลลมทททสามของโมเสส
เรทยกวลา เลวทนนิตนิ
บทนนนำสสหสู่ นนังสสือเลววีนตนิ นิ : หนนังสสือเลววีนตนิ นิถถูกตนัตั้งชสืชื่อเชช่นนนันตั้ โดยเหลช่าผถูผู้เขวียนพระคนัมภวีรร์ฉบนับเซปทนัว
จนินตร์เพราะวช่าไดผู้เลช่าเรสืชื่องของตตาแหนช่งปปุโรหนิตของพวกเลววีและหนผู้าทวีชื่ตช่างๆของพวกเขา ไมช่มวีคตาถามในหนัว
ของเหลช่าผถูผู้เชสืชื่อพระคนัมภวีรร์เลยวช่าหนนังสสือเลช่มนวีตั้ถถูกเขวียนโดยโมเสส ทนังตั้ ขช่าวประเสรนิฐของมนัทธนิวและของ
ยอหร์นตช่างยกคตาพถูดจากหนนังสสือเลววีนตนิ นิ โดยยกใหผู้โมเสสเปป็นผถูผู้เขวียน ดถู มนัทธนิว 8:4 และยอหร์น 8:5 เทวียบกนับ
เลววีนนิตนิ 14:2; 20:10 นช่าจะถถูกเขวียนขขตั้นไมช่นานหลนังจากพลนับพลาถถูกตนัตั้งขขนตั้ ซขชื่งตรงกนับปวีทวีชื่สองหลนังจากออกมา
จากอวียนิปตร์ ปวีทวีชื่เขวียนจขงเชสืชื่อวช่านช่าจะเปป็นประมาณปวี 1490 หรสือ 1489 กช่อนครนิสตกาล
หนนังสสืออพยพและหนนังสสือเลววีนตนิ นิในบางแงช่มปุมกป็คลผู้ายกนับความสนัมพนันธร์ทวีชื่บรรดาจดหมายฝากใน
พระคนัมภวีรร์ใหมช่มตวี ช่อหนนังสสือขช่าวประเสรนิฐทนัตั้งสวีชื่เลช่ม ในหนนังสสืออพยพ มวีบนันทขกเกวียชื่ วกนับการไถช่บาป หนนังสสือ
เลววีนนิตนิใหผู้รายละเอวียดเกวีชื่ยวกนับการนมนัสการของประชากรของพระเจผู้า ในหนนังสสืออพยพ พระเจผู้าตรนัสจาก
ภถูเขานนันตั้ ในหนนังสสือเลววีนนิตนิ พระองคร์ตรนัสจากพลนับพลา
ในเครสืชื่องบถูชาตช่างๆทวีชื่ถถูกบรรยายไวผู้ มวีภาพเลป็งทวีชื่นาช่ รนักถขงองคร์พระผถูผู้เปป็นเจผู้าของเราและพระราชกนิจ
ของพระองคร์บนกางเขน ขณะทวีชื่เราออกความเหป็นเกวียชื่ วกนับหนนังสสือเลววีนตนิ นิ แทนทวีชื่จะกลช่าวถขงแตช่รายละเอวียด
ตช่างๆของเครสือชื่ งบถูชาแตช่ละชนนิด เราจะพยายามทวีชื่จะดขงจปุดเชสืชื่อมตช่อฝช่ายวนิญญาณและการประยปุกตร์ใชผู้ตช่างๆกนับ
พระราชกนิจของพระครนิสตร์ดวผู้ ย
ในหนนังสสือเลช่มนวีตั้ตลอดทนังตั้ เลช่ม คตาวช่า 'บรนิสปุทธนิธ' จะปรากฏเจป็ดสนิบเจป็ดครนังตั้ มนันนนิยามสาระสตาคนัญของ
ความสนัมพนันธร์ทวีชื่พระเจผู้าทรงแสวงหากนับประชากรของพระองคร์
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 1: สามบทแรกของหนนังสสือเลช่มนวีตั้นตาเสนอเครสือชื่ งบถูชาทวีชื่มวีกลนิชื่นหอมซขงชื่ มวีลนักษณะ
สามประการ ในแตช่ละกรณวี มวีลนักษณะ (1) เปป็นแบบใจสมนัคร (2) ถวายดผู้วยไฟ (3) และไมช่เกวีชื่ยวขผู้องกนับความ
บาป เครสือชื่ งถวายบถูชาจขงเปป็นเครสือชื่ งบถูชาดผู้วยใจสมนัครถวายแดช่พระเจผู้าอนันแสดงใหผู้เหป็นถขงความสตานขกบปุญคปุณ

การสรรเสรนิญ และการขอบพระคปุณ และถถูกบรรยายวช่าเปป็นเครสืรื่องบสชนำทวีรื่มวีกลนิรื่นหอมเพราะวช่าลนักษณะเฉพาะ
ของสนิชื่งเหลช่านนันตั้ ทตาใหผู้เปป็นทวีพชื่ อพระทนัย จขงเปป็นกลนินชื่ หอมในรถูพระนาสนิกของพระเจผู้า
บททวีชื่ 1 บรรยายเกวียชื่ วกนับเครสืรื่องเผนำบสชนำ บทนวีแตั้ บช่งยช่อยไดผู้ดนังนวีตั้ (1) เครสือชื่ งสนัตวบถูชาตช่างๆจากฝถูงวนัวใน
ขผู้อ 1-9 และ (2) จากฝถูงแพะแกะและนกในขผู้อ 10-17
ลนต 1:1-3
และพระเยโฮวาหห์ทรงเรรียกโมเสส และตรรัสกรับทท่านจากพลรับพลาแหท่งชชมนชม
ชนวท่า 2 “จงพพดกรับชนชาตติอติสราเอลและกลท่าวแกท่เขาทรัทั้งหลายวท่า ถถ้าคนใดในพวกเจถ้านนาเครรรื่องบพชามาถวาย
แดท่พระเยโฮวาหห์ พวกเจถ้าจงนนาเครรรื่องบพชาของพวกเจถ้ามาจากฝพงสรัตวห์ ครอจากฝพงวรัวและจากฝพงแพะแกะ 3 ถถ้า
เครรรื่องบพชาของเขาเปป็นเครรรื่องเผาบพชาจากฝพงวรัว กป็ใหถ้เขานนาตรัวผพถ้ทรีรื่ปราศจากตนาหนติมา จงใหถ้เขานนาเครรรื่องบพชา
นรัทั้นมาทรีรื่ประตพพลรับพลาแหท่งชชมนชมชนดถ้วยความสมรัครใจตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์
ตนัรงแตลขข้อแรกของหนนังสสือเลลมนทร เหห็นไดข้ชนัดวลาพลนับพลาไดข้ถถูกตนัรงขขรนแลข้วเพราะวลา “พระเยโฮวาหรทรง
เรทยกโมเสส และตรนัสกนับทลานจากพลนับพลาแหลงชรุมนรุมชน” ดนังนนัรนพลนับพลาจขงถถูกใชข้งานอยลางเปห็นทางการ
แลข้วอยลางนข้อยกห็เปห็นสถานทททพบปะกนันระหวลางพระเยโฮวาหรกบนั โมเสส พระเจข้าทรงสนังท โมเสสวลาหากผถูข้ใดจะ
นทาเครสือชื่ งบถูชามาถวาย ฯลฯ คทาททแท ปลวลา เครรรื่องบพชา (โกระบนัน) กห็มคท วามหมายวลา 'ของถวาย' มนันแตกตลาง
จากคทาทททใชข้เรทยกเครสือท งบถูชาไถลบาปใน 4:3 นททเปห็นคทาทททถถูกใชข้แบบทนับศนัพทรคอสื โกระบนัน ในมาระโก 7:11 มนัน
หมายถขงของถวายดข้วยใจสมนัครแดลพระเจข้า โดยในกรณทนร ทคสือ ปศรุสนัตวรจากฝถูงวนัวหรสือฝถูงแพะแกะของคนๆ
หนขทง มนันจะตข้องถถูกถวายเปห็นเครสือชื่ งเผาบถูชา มนันจะตข้องเปห็นสนัตวรตนัวผถูข้ททไมลมทตทาหนนิ และมนันจะตข้องถถูกถวาย
ดข้วยความสมนัครใจทททประตถูพลนับพลา
ลนต 1:4-9
และจงใหถ้เขาเอามรอของตนวางบนหรัวของเครรรื่องเผาบพชานรัทั้น และเครรรื่องเผา
บพชานรัทั้นจะเปป็นทรีรื่พอพระทรัยเพรอรื่ ทนาการลบมลทตินบาปใหถ้เขา 5 และจงใหถ้เขาฆท่าวรัวตรัวผพถ้นนรัทั้ ตท่อพระพรักตรห์
พระเยโฮวาหห์ และพวกปชโรหติต ครอบชตรชายทรัทั้งหลายของอาโรน จงนนาเลรอดมา และเอาเลรอดประพรมทรีรื่แทท่น
บพชาและรอบแทท่นบพชา ซซงรื่ อยพท่ขาถ้ งประตพพลรับพลาแหท่งชชมนชมชน 6 และจงใหถ้เขาถลกหนรังเครรรื่องเผาบพชานรัทั้น
ออกเสรีย และตรัดเครรรื่องเผาบพชานรัทั้นเปป็นทท่อน ๆ 7 และจงใหถ้บชตรชายทรัทั้งหลายของอาโรนผพถ้เปป็นปชโรหติต กท่อไฟ
ทรีรื่แทท่นบพชา และจรัดเรรียงฟรนไวถ้บนไฟ 8 และพวกปชโรหติต ครอบชตรชายทรัทั้งหลายของอาโรน จงใหถ้วางทท่อนเนรอทั้
หรัว และไขมรัน เรรียงตามลนาดรับไวถ้บนฟรนทรีรื่ไฟลชกอยพทท่ รีรื่แทท่นบพชานรันทั้ 9 แตท่จงใหถ้เขาเอานนทั้าลถ้างเครรรื่องในและขา
ของสรัตวห์นนรัทั้ เสรีย และจงใหถ้ปชโรหติตเผาของทรัทั้งหมดบนแทท่นบพชาเปป็นเครรรื่องเผาบพชา เปป็นเครรอรื่ งบพชาดถ้วยไฟ

เปป็นกลติรื่นหอมทรีรื่พอพระทรัยแดท่พระเยโฮวาหห์
กลลาวโดยเฉพาะเจาะจงแลข้ว ผถูข้ททถวายเครสือท งบถูชาจะตข้องวางมสือของตนบนหนัวของเครสืทองเผาบถูชา โดย
แสดงตนัวเขาเองวลาเปห็นเหมสือนกนับสนัตวรตวนั นนัรนในฐานะเปห็นตนัวแทนของเขา จากนนัรนมนันกห็จะถถูกถวายเปห็นเครสืทอง
บถูชา โดยททาการลบมลทนินบาปใหข้เขา คทาทททแปลวลา การลบมลทตินบาป (คาฟารร์) มทความหมายวลา 'ปกคลรุม',
'ททาใหข้หายโกรธ', 'ลบมลทนิน' หรสือ 'ททาใหข้พอใจ' (เมสือท เครสือท งบถูชานนัรนถถูกถวายแลข้ว พระเจข้าและผถูข้ถวายเครสือท ง
บถูชานนัรนกห็พอใจ) แมข้วาล เครสืทองเผาบถูชานนัรนไมลไดข้เกททยวขข้องโดยตรงกนับความบาปในสลวนของผถูข้ถวายเครสือท งบถูชา
แตลมนนั กห็ปกคลรุมความบาปใดกห็ตามททมท ทอยถูใล นชทวนิตของเขาจากสายพระเนตรของพระเจข้าผถูข้บรนิสรุทธนิธ
จากนนัรนพวกปรุโรหนิตทททพลนับพลากห็จะฆลาสนัตวรตนัวนนัรนและพรมเลสือดของมนันรอบๆและบนแทลนบถูชาหรุมข้
ดข้วยทองเหลสืองทททอยถูนล อกพลนับพลา จากนนัรนพวกเขากห็จะชทาแหละสนัตวรตนัวนนัรน ตนัดมนันเปห็นชนิรนๆ วางหนัวและไข
มนันของสนัตวรตนัวนนัรนบนแทลนกลอน และเผาพวกมนันกลอน จากนนัรนหลนังจากลข้างอวนัยวะภายในตลางๆของสนัตวรตนัว
นนัรนและวางพวกมนันบนแทลนนนัรนแลข้ว ทนังตั้ หมดกห็จะถถูกเผา มนันจขงกลายเปห็น “เครสือท งเผาบถูชา เปห็นเครสือท งบถูชาดข้วย
ไฟ เปห็นกลนิทนหอมททพท อพระทนัยแดลพระเยโฮวาหร” ความหมายกห็คสือ เครสืทองสนัตวบถูชาตนัวผถูข้ททไมลมทตทาหนนิซขทงถถูก
ถวายดข้วยความสมนัครใจแดลพระเยโฮวาหรเปห็นกลนิทนททพท อพระทนัยตลอพระเจข้า
แนลนอนวลานทเท ปห็นการอข้างอนิงถขงองครพระผถูข้เปห็นเจข้าของเราและการถวายตนัวพระองครเองแดลพระเจข้า
พระองครทรง (1) ปราศจากตทาหนนิในเรสืทองการไมลมบท าปของพระองคร (2) พระองครทรงเปห็นผถูข้ชาย (3) และ
พระองครทรงถวายตนัวพระองครเองแดลพระเจข้าดข้วยความสมนัครใจ โดยททาการลบมลทนินบาปใหข้เรา เครสือท งบถูชา
ของพระเยซถูจงข เปห็นสนิทงทททนลายนินดทตลอพระบนิดาผถูข้สถนิตในสวรรครของพระองคร มนันททาการลบมลทนินบาปของเรา
และยนังเปห็นตนัวรนับโทษแทนดข้วยเหมสือนกนับทททเครสือท งเผาบถูชาเปห็นตนัวรนับโทษแทน
ลนต 1:10-13
และถถ้าเครรรื่องบพชาของเขามาจากฝพงสรัตวห์ ครอมาจากฝพงแกะหรรอฝพงแพะ
สนาหรรับเปป็นเครรรื่องเผาบพชา จงใหถ้เขานนาตรัวผพถ้ทรีรื่ปราศจากตนาหนติมา 11 และจงใหถ้เขาฆท่าสรัตวห์นนรัทั้ เสรียทางดถ้าน
ทติศเหนรอของแทท่นบพชาตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ และจงใหถ้พวกปชโรหติต ครอบชตรชายทรัทั้งหลายของอาโรน
เอาเลรอดสรัตวห์นรัทั้นประพรมทรีรื่แทท่นบพชาและรอบแทท่นบพชา 12 และจงใหถ้เขาตรัดสรัตวห์นรัทั้นออกเปป็นทท่อน ๆ ทรัทั้งหรัว
และไขมรันของสรัตวห์นนรัทั้ และจงใหถ้ปชโรหติตวางเครรรื่องบพชาเหลท่านรีทั้เรรียงตามลนาดรับไวถ้บนฟรนทรีรื่ไฟลชกอยพท่ทรีรื่แทท่น
บพชานรัทั้น 13 แตท่จงใหถ้เขาลถ้างเครรรื่องในกรับขานรันทั้ ดถ้วยนนทั้า และจงใหถ้ปชโรหติตเอาเครรรื่องบพชาทรัทั้งหมดเหลท่านรีทั้ เผา
บพชาดถ้วยกรันบนแทท่นบพชา เปป็นเครรอรื่ งเผาบพชา เปป็นเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟ เปป็นกลตินรื่ หอมทรีรื่พอพระทรัยแดท่พระเยโฮ

วาหห์
เครสือท งเผาบถูชาแบบทททสองถถูกนทาเสนอ นนันท คสือ หากผถูข้ถวายนทาแกะตนัวหนขงท หรสือแพะตนัวหนขทงมาถวาย
แทนทททจะเปห็นวนัวผถูข้ตนัวหนขทง คทาบรรยายของมนันเกสือบเหมสือนกนันทรุกประการกนับขนัรนตอนสทาหรนับวนัวผถูข้ตนัวหนขทง
ภาคผนวกเลห็กๆถถูกกลลาวถขงในการทททแกะหรสือแพะตนัวนนัรนจะตข้องถถูกฆลา “ทางดข้านทนิศเหนสือของแทลนบถูชาตลอ
พระพนักตรรพระเยโฮวาหร” ความหมายของการทททตข้องททาเชลนนทรไมลปรากฏชนัดเจน บางคนคนิดวลาเพราะมทแกะถถูก
ถวายเยอะกวลาวนัวจขงตข้องมทสถานทททพนิเศษกทาหนดไวข้สทาหรนับการจนัดการพวกมนัน
ลนต 1:14-17
และถถ้าเครรรื่องบพชาของเขาเปป็นเครรรื่องเผาบพชาแดท่พระเยโฮวาหห์มาจากฝพงนก ดรัง
นรัทั้นจงใหถ้เขานนาเครรรื่องบพชาของเขาทรีรื่เปป็นนกเขาหรรอนกพติราบแรกรชนท่ มา 15 และจงใหถ้ปชโรหติตนนานกนรัทั้นมาทรีรื่
แทท่นบพชา และบติดหรัวของมรันออกเสรีย จซงเผาบพชานกนรันทั้ บนแทท่นบพชา และจงใหถ้เลรอดนรันทั้ ไหลออกมาขถ้าง ๆ
แทท่นบพชา 16 และจงใหถ้เขาดซงกระเพาะอาหารพรถ้อมดถ้วยลนาไสถ้ออกและถอนขนนกนรันทั้ ออกเสรีย และทติทั้งลงรติม
แทท่นบพชาดถ้านทติศตะวรันออกในสถานทรีรื่ทรีรื่ทติทั้งมพลเถถ้า 17 และจงใหถ้เขาฉรีกตรัวนกออกพรถ้อมดถ้วยปรีก แตท่อยท่าใหถ้
ขาดจากกรัน และปชโรหติตจะเผานกนรันทั้ บนแทท่นบพชาบนฟรนทรีรื่ไฟลชกอยพท่ เปป็นเครรรื่องเผาบพชา เปป็นเครรอรื่ งบพชาดถ้วย
ไฟ เปป็นกลติรื่นหอมทรีรื่พอพระทรัยแดท่พระเยโฮวาหห์”
เครสือท งเผาบถูชาแบบทททสามถถูกนทาเสนอ นนันท คสือถข้าหากผถูข้ถวายนทานกเขาหรสือนกพนิราบแรกรรุลนมาถวาย
ความหมายในทางปฏนิบนัตนิของสนัตวรชนนิดนทรกนห็ ลาจะเปห็นเรสือท งความประหยนัด มทแตลคนทททมงนั ท มทเทลานนัรนทททสามารถมท
ปนัญญาถวายวนัวผถูข้ตวนั หนขงท เปห็นเครสือท งบถูชาทททมทกลนิทนหอมดข้วยความสมนัครใจ คนอสืนท ๆกห็สามารถถวายแกะตนัวหนขงท
ไดข้ แตลคนยากจนยลอมสามารถนทานกสนักตนัวมาถวายไดข้เสมอ ดนังนนัรนใครกห็ตามสามารถมาไดข้และถวายมนันแดล
องครพระผถูข้เปห็นเจข้าไดข้ตามสบาย มทคทาบรรยายเกททยวกนับการทททนกเหลลานนัรนจะตข้องถถูกฆลา ถถูกเตรทยมไวข้ จากนนัรนกห็
ถถูกเผาบนแทลนบถูชานนัรน
บางคนเสนอวลาวนัวผถูข้เปห็นแบบของพระครนิสตรในฐานะเปห็นผถูข้รนับใชข้ททอดทน สถูข้ทนและเชสืทอฟนังจนถขงแกล
ความตาย ดถู 1 โครนินธร 9:9-10, ฮทบรถู 12:2-3, ฟทลนิปปท 2:8 ในแบบเดทยวกนัน บางคนกห็เสนอวลาแกะเปห็นแบบของ
พระครนิสตรในการยอมจทานนแบบไมลขนัดขสืนของพระองคร ดถู อนิสยาหร 53:12 และกนิจการ 8:32-35 มทผถูข้เสนอวลา
แพะเมสืทอถถูกใชข้เปห็นเครสือท งบถูชากห็เปห็นแบบของพระครนิสตรทททรงถถูกนนับเขข้ากนับบรรดาผถูข้ละเมนิด (อนิสยาหร 53:12)
และเปห็นผถูข้รบนั โทษแทนเรา (2 โครนินธร 5:21) สรุดทข้ายนกเขา (หรสือนกพนิราบ) กห็อาจเปห็นแบบของพระครนิสตรใน
ฐานะเปห็นคนทททรบนั ความเศรข้าโศกและครุข้นเคยกนับความระทมทรุกขร (อนิสยาหร 53:3) มนันอาจเปห็นแบบของความ

ยากจนและการทททพระครนิสตรทรงกลายเปห็นคนยากจนเพสืทอททเท ราจะกลายเปห็นคนมนังท มท ดถู 2 โครนินธร 8:9
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 2: สามบทแรกของหนนังสสือเลช่มนวีตั้นตาเสนอเครสืชื่องบถูชาทวีชื่มวีกลนิชื่นหอมซขชื่งมวีลนักษณะ
สามประการ ในแตช่ละกรณวี พวกมนันมวีลนักษณะ (1) เปป็นแบบใจสมนัคร (2) ถวายดผู้วยไฟ (3) และไมช่เกวีชื่ยวขผู้อง
กนับความบาป สนิชื่งเหลช่านนัตั้นจขงเปป็นเครสือชื่ งบถูชาดผู้วยใจสมนัครถวายแดช่พระเจผู้าอนันแสดงใหผู้เหป็นถขงความสตานขก
บปุญคปุณ การสรรเสรนิญ และการขอบพระคปุณ และถถูกบรรยายวช่าเปป็นเครสืรื่องบสชนำทวีรื่มวีกลนิรื่นหอมเพราะวช่า
ลนักษณะเฉพาะของมนันทตาใหผู้เปป็นทวีพชื่ อพระทนัยพระเจผู้า จขงเปป็นกลนิชื่นหอมในรถูพระนาสนิกของพระเจผู้า
ในบทนวีตั้ เครสืรื่องธนัญญบสชนำ ไดผู้ถถูกบรรยายไวผู้ บทนวีแตั้ บช่งยช่อยไดผู้ดนังนวีตั้ (1) เครสือชื่ งธนัญญบถูชาทตาดผู้วยแปผู้ง
ในขผู้อ 1-11 และการถวายผลรปุนช่ แรกในขผู้อ 12-16
ลนต 2:1-3
“และเมรรื่อผพใถ้ ดจะถวายเครรรื่องธรัญญบพชาแดท่พระเยโฮวาหห์ จงใหถ้ผถ้นพ นรัทั้ นนาแปถ้ง
ละเอรียดมาถวายเปป็นเครรรื่องบพชา และจงใหถ้เขาเทนนทั้ามรันลงทรีรื่แปถ้งและใสท่กนายานบนนรันทั้ 2 และจงใหถ้เขานนามาใหถ้
พวกปชโรหติต ครอบชตรชายทรัทั้งหลายของอาโรน และจงใหถ้เขาหยติบแปถ้งหนซรื่งกนามรอ กรับนนทั้ามรันและกนายาน
ทรัทั้งหมดมา และปชโรหติตจะเผาเครรรื่องบพชาสท่วนนรีทั้เปป็นทรีรื่ระลซกบนแทท่นบพชา เปป็นเครรอรื่ งบพชาดถ้วยไฟ เปป็นกลติรื่น
หอมทรีรื่พอพระทรัยแดท่พระเยโฮวาหห์ 3 และสท่วนเครรรื่องธรัญญบพชาทรีรื่เหลรออยพนท่ รัทั้นจงเปป็นของอาโรนและบชตรชาย
ทรัทั้งหลายของเขา เปป็นสท่วนบรติสชทธติธิ์อยท่างยติรื่งจากเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหห์
เครสือท งบถูชาทททมทกลนิทนหอมแบบทททสองถถูกบรรยายไวข้ ในฉบนับคนิงเจมสรไดข้ใชข้คทาวลา meat-offering บรนิบท
จะแสดงใหข้เหห็นชนัดเจนวลานทหท มายถขง 'อาหาร' หรสือ 'เครสือท งธนัญญบถูชา' (คทาทททแปลวลา meat (มนินชาหร์) ไมลไดข้
หมายถขงเนสืรอสนัตวรหรสืออาหาร แตลมนันมทความหมายตรงตนัววลา 'ของขวนัญ' หรสือ 'บรรณาการ' (ของถวาย) แมข้
มนิไดข้ระบรุไวข้อยลางเจาะจง แตลกสห็ สืทอวลาเปห็นของถวายแบบสมนัครใจ กลลาวอยลางเจาะจงกห็คอสื มนันจะตข้องททาดข้วย
แปผู้งละเอวียด พรข้อมกนับนตตั้ามนัน (มะกอกเทศ) ทททถถูกเทลงไปบนมนันและกตายานถถูกวางไวข้ขข้างบนดข้วย กทายานคสือ
ยางไมข้สทขาวจากเปลสือกไมข้ของตข้น lebonaw ซขทงเมสืทอถถูกเผาไฟกห็กลายเปห็นเครสืทองหอมทททมกท ลนิทนหอมมากทททสรุด
อยลางหนขงท (ชสืทอ Lebanon กห็มาจากตข้นไมข้ชนนิดนทร)
พอถถูกนทามายนังพลนับพลา ปรุโรหนิตคนหนขงท กห็จะตข้องเอาแปข้งทททถถูกเตรทยมไวข้แลข้วเชลนนนัรนมากทามสือหนขงท

และเผามนันบนแทลนบถูชาทททหรุข้มดข้วยทองเหลสืองเพสืทอทททจะ “เปห็นเครสือท งบถูชาดข้วยไฟ เปห็นกลนิทนหอมทททพอพระทนัย
แดลพระเยโฮวาหร” แปข้งสลวนทททเหลสือกห็จะกลายเปห็นกรรมสนิทธนิธของพวกปรุโรหนิต โดยอาจเพสืทอชลวยตอบสนอง
ความตข้องการสล วนตนัวของพวกเขากห็เปห็นไดข้ เครสืทองบถูชานทรถถูกระบรุวาล เปห็น “สล วนบรนิสรุทธนิธอยลางยนิงท จากเครสืทองบถูชา
ดข้วยไฟถวายแดลพระเยโฮวาหร”
วลทททแปลเปห็น บรติสชทธติธิ์อยท่างยติรื่ง มทความหมายตรงตนัววลา 'บรนิสรุทธนิธแหลงบรนิสรุทธนิธ' แมข้วาล พวกปรุโรหนิตไดข้
รนับอนรุญาตทททจะเอาสล วนททเท หลสือของเครสือท งบถูชานทรไปไดข้ แตลมนนั กห็ถถูกถสือวลาบรนิสรุทธนิธทร นังหมด (นนันท คสือถถูกแยกตนัรง
ไวข้แดลพระเจข้า)
ภาพเลห็งอทกประการขององครพระผถูข้เปห็นเจข้าของเราปรากฏใหข้เหห็น เชลนเดทยวกนับทททแปข้งนทรจะตข้องละเอทยด
ความสมบถูรณรแบบขององครพระผถูข้เปห็นเจข้าของเรากห็ถถูกเลห็งใหข้เหห็น นทรามนัน (มะกอกเทศ) นทรนลาจะหมายถขงพนันธ
กนิจของพระวนิญญาณบรนิสรุทธนิธทมท ทอยถูบล นพระเยซถู ดถู ลถูกา 4:1,14,18 กทายานนลาจะเปห็นภาพเลห็งถขงความหอมหวล
แหลงพระชนมรชพท ของพระองครตลอพระเจข้า ดถู มนัทธนิว 3:17 ดนังทททจะถถูกหมายเหตรุไวข้ในไมลชข้า เครสือท งธนัญญบถูชานทร
จะตข้องไมลมทเชสืรอดข้วย ซขทงแนลนอนวลาเปห็นแบบทททแสดงถขงพระลนักษณะอนันไมลมทบาปขององครพระผถูข้เปห็นเจข้าของ
เรา ดถู 1 เปโตร 2:22
ลนต 2:4-10
และถถ้าเจถ้านนาเครรรื่องธรัญญบพชาเปป็นขนมอบในเตาอบมาถวายเปป็นเครรอรื่ งบพชา
จงใหถ้เปป็นขนมไรถ้เชรทั้อทนาดถ้วยแปถ้งละเอรียดคลชกเคลถ้าดถ้วยนนทั้ามรัน หรรอขนมแผท่นไรถ้เชรทั้อทาดถ้วยนนทั้ามรัน 5 และถถ้า
เครรรื่องบพชาของเจถ้าเปป็นเครรรื่องธรัญญบพชาปติงทั้ ในกระทะเหลป็กแบน จงทนาเครรรื่องธรัญญบพชานรันทั้ ดถ้วยแปถ้งละเอรียด
ไรถ้เชรทั้อคลชกเคลถ้าดถ้วยนนทั้ามรัน 6 เจถ้าจงแบท่งเครรรื่องธรัญญบพชานรัทั้นออกเปป็นชติทั้น ๆ และเทนนทั้ามรันราด เปป็นเครรรื่องธรัญ
ญบพชา 7 และถถ้าเครรรื่องบพชาของเจถ้าเปป็นเครรรื่องธรัญญบพชาทอดในกระทะ จงทนาเครรรื่องธรัญญบพชานรัทั้นดถ้วยแปถ้ง
ละเอรียดคลชกเคลถ้าดถ้วยนนทั้ามรัน 8 และเจถ้าจงนนาเครรรื่องธรัญญบพชาซซงรื่ ทนาดถ้วยสติงรื่ เหลท่านรีมทั้ าถวายแดท่พระเยโฮวาหห์
และเมรรื่อนนามาใหถ้ปชโรหติตแลถ้ว ปชโรหติตจงนนามายรังแทท่นบพชา 9 และปชโรหติตจะตถ้องนนาสท่วนทรีรื่ระลซกออกจาก
เครรรื่องธรัญญบพชานรันทั้ และจงเผาเสรียบนแทท่นบพชา เปป็นเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟ เปป็นกลติรื่นหอมทรีรื่พอพระทรัยแดท่พระ
เยโฮวาหห์ 10 และสท่วนเครรรื่องธรัญญบพชาทรีรื่เหลรออยพท่นนรัทั้ จะตถ้องเปป็นของอาโรนและบชตรชายทรัทั้งหลายของเขา
เปป็นสท่วนบรติสชทธติธิ์อยท่างยติรื่งจากเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหห์
เครสือท งธนัญญบถูชาประเภทยลอยแบบทททสองถถูกบรรยายถขง นนันท คสือ หากผถูข้ถวายนทามนันมาแบบ อบหรสือ
ทอด ตรงนทรมสท นังท ไวข้วาล มนันจะตข้องไรข้เชสืรอ แมข้วาล กทายานไมลไดข้ถถูกพถูดถขงตรงนทร แตลเราอาจสนันนนิษฐานไดข้วาล มนันกห็

เปห็นสล วนหนขงท ของแปข้งทททถถูกอบหรสือทอดดข้วย อทกครนัรงทททปรุโรหนิตคนหนขงท จะตข้องเผาสล วนหนขงท ของมนันดข้วยไฟ
และเกห็บสล วนทททเหลสือไวข้สทาหรนับตนัวเขาเอง
ลนต 2:11-16
บรรดาเครรรื่องธรัญญบพชาซซงรื่ พวกเจถ้าจะนนามาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์นนรัทั้ อยท่าใหถ้
มรีเชรอทั้ ดถ้วยวท่าพวกเจถ้าอยท่าเผาเชรทั้อหรรอนนทั้าผซทั้งใด ๆ เปป็นเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ 12 สนาหรรับการ
ถวายผลรชนท่ แรกนรัทั้น พวกเจถ้าจงนนามาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ แตท่อยท่าเผาของเหลท่านรัทั้นถวายบนแทท่นบพชาใหถ้
เปป็นกลติรื่นหอมทรีรื่พอพระทรัย 13 และเจถ้าจงปรชงบรรดาเครรรื่องธรัญญบพชาของเจถ้าดถ้วยเกลรอ เจถ้าอยท่าใหถ้เกลรอแหท่ง
พรันธสรัญญากรับพระเจถ้าของเจถ้าขาดเสรียจากเครรรื่องธรัญญบพชาของเจถ้า เจถ้าจงถวายเกลรอพรถ้อมกรับบรรดาเครรรื่อง
บพชาของเจถ้า 14 และถถ้าเจถ้าถวายเครรรื่องธรัญญบพชาเปป็นผลรชท่นแรกของเจถ้าแดท่พระเยโฮวาหห์ เครรรื่องธรัญญบพชาอรัน
เปป็นผลรชนท่ แรกของเจถ้านรันทั้ เจถ้าจงถวายรวงใหมท่ ๆ ยท่างไฟใหถ้แหถ้ง เดป็ดออกจากรวงแลถ้วบดใหถ้ละเอรียด 15 และ
เจถ้าจงใสท่นนทั้ามรันบนนรันทั้ และวางกนายานไวถ้บนนรันทั้ เปป็นเครรอรื่ งธรัญญบพชา 16 และปชโรหติตจงเอาสท่วนหนซรื่งของ
เมลป็ดทรีรื่บดละเอรียดนรัทั้น และสท่วนหนซงรื่ ของนนทั้ามรัน กรับกนายานทรัทั้งหมด มาเผาถวายเปป็นทรีรื่ระลซก เปป็นเครรรื่องบพชา
ดถ้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหห์”
รายละเอทยดเพนิมท เตนิมถถูกเนข้นยทราเกททยวกนับเครสืทองธนัญญบถูชา อทกครนัรงทททมนนั จะตข้องไมลมทเชสืรอ นอกจากนทร มนัน
จะตข้องไมลมทนร ทาผขรงอยถูขล ข้างในมนันเลยดข้วย แมข้วาล ไมลชดนั เจน แตลบางคนกห็คนิดวลาเหตรุผลทททหข้ามใชข้นร ทาผขรงกห็มาจากขข้อ
เทห็จจรนิงทททวาล พวกคนตลางชาตนิมนักใชข้นร ทาผขรงในเครสืทองสนัตวบถูชาของตนเปห็นกนิจวนัตร คนอสืนท ๆกห็เสนอแนะวลานทราผขรง
บถูดงลายดนังนนัรนมนันจขงคลข้ายกนับเชสืรอ
คทาททแท ปลวลา การถวาย (โกระบนัน) ถถูกแปลเปห็น 'เครสือท งบถูชา' ในขข้อ 1 นอกจากนทร เครสืทองธนัญญบถูชาซขทง
เปห็นผลแรกจะตข้องไมลถถูกถวายเชลนนนัรนบนแทลนบถูชา อทกอยลางเครสือท งธนัญญชาทปุกอยช่างจะตข้องถถูกปรรุงดข้วยเกลสือ
เกลสือในพระคนัมภทรบร างครนัรงกห็เปห็นแบบของความชอบธรรมและการถนอมรนักษาไวข้ไมลใหข้เนลาเสทย ดถู มาระโก
9:50 และโคโลสท 4:6 “เกลสือแหลงพนันธสนัญญา" อาจหมายถขงการยนังท ยสืนถาวร (การถนอมรนักษาไวข้) แหลงพนันธ
สนัญญานนัรน โดยเฉพาะเมสืทอมนันเกททยวขข้องกนับพวกเลวทและพวกปรุโรหนิต ดถู กนันดารวนิถท 18:19 และ 25:13 ในสลวน
ทททเกททยวขข้องกนับเรสืทองนทร
อทกครนัรงททหท ากเครสือท งธนัญญบถูชามาจากผลรรุลนแรก มนันกห็จะตข้องถถูกถวายจาก "รวงใหมลๆยลางไฟใหข้แหข้ง"
จากรวงทททโตเตห็มทททแลข้ว คทาวลา corn ไมลปรากฏในขข้อความภาษาฮทบรถู แตลนลาจะหมายถขงธนัญพสืช อาจเปห็นขข้าว
บารรเลลยรและไมลใชลขาข้ วโพดแบบอเมรนิกาเหนสือ ดนังทททกลลาวไวข้กลอนหนข้านทรแลข้ว มนันจะตข้องถถูกผสมกนับนทรามนัน

(มะกอกเทศ) และกทายานและสล วนทททเปห็นทททระลขกจะตข้องถถูกเผาไฟโดยปรุโรหนิตคนนนัรน
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 3: สามบทแรกของหนนังสสือเลช่มนวีตั้นตาเสนอเครสืชื่องบถูชาทวีชื่มวีกลนิชื่นหอมซขชื่งมวีลนักษณะ
สามประการ ในแตช่ละกรณวี มวีลนักษณะ (1) เปป็นแบบใจสมนัคร (2) ถวายดผู้วยไฟ (3) และไมช่เกวีชื่ยวขผู้องกนับความ
บาป เครสือชื่ งถวายบถูชาจขงเปป็นเครสือชื่ งบถูชาดผู้วยใจสมนัครถวายแดช่พระเจผู้าอนันแสดงใหผู้เหป็นถขงความสตานขกบปุญคปุณ
การสรรเสรนิญ และการขอบพระคปุณ และถถูกบรรยายวช่าเปป็นเครสืรื่องบสชนำทวีรื่มวีกลนิรื่นหอมเพราะวช่าลนักษณะเฉพาะ
ของสนิชื่งเหลช่านนันตั้ ทตาใหผู้เปป็นทวีพชื่ อพระทนัย จขงเปป็นกลนินชื่ หอมในรถูพระนาสนิกของพระเจผู้า
ในบททวีชื่ 3 เครสืรื่องสนันตนิบสชนำ ถถูกบรรยายไวผู้ บทนวีแตั้ บช่งยช่อยไดผู้ดนังนวีตั้ (1) เครสือชื่ งสนันตนิบถูชาจากฝถูงวนัวในขผู้อ
1-5 และ (2) เครสือชื่ งสนันตนิบถูชาจากฝถูงแพะแกะในขผู้อ 6-17
ลนต 3:1-5
“และถถ้าเครรรื่องบพชาของเขาเปป็นเครรรื่องสรันตติบพชา ถถ้าเขาถวายจากฝพงวรัว ไมท่วท่า
เปป็นตรัวผพถ้หรรอตรัวเมรีย จงใหถ้เขาถวายสรัตวห์ทรีรื่ปราศจากตนาหนติตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ 2 และจงใหถ้เขาเอามรอ
ของตนวางบนหรัวของเครรรื่องบพชาของเขา และฆท่ามรันเสรียทรีรื่ประตพพลรับพลาแหท่งชชมนชมชน และพวกปชโรหติต
ครอบชตรชายทรัทั้งหลายของอาโรน จะตถ้องเอาเลรอดประพรมทรีรื่แทท่นบพชาและรอบแทท่นบพชา 3 และจงใหถ้เขา
ถวายเครรรื่องบพชาเปป็นเครรอรื่ งสรันตติบพชา เปป็นเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ ครอไขมรันทรีรื่หมถ้ ช เครรรื่องใน
และไขมรันทรัทั้งหมดทรีรื่ตติดอยพกท่ บรั เครรรื่องใน 4 และไตทรัทั้งสองขถ้างซซรื่งอยพตท่ รงบรันทั้ เอวนรัทั้น กรับไขมรันทรีรื่ตติดอยพท่กบรั ไต
และพรังผรดทรีรื่ตติดอยพท่เหนรอตรับนรัทั้นพรถ้อมกรับไตเหลท่านรัทั้น จงใหถ้เขาเอาออกเสรีย 5 และบชตรชายทรัทั้งหลายของอา
โรนจงเผาของเหลท่านรันทั้ เสรียบนแทท่นบพชา พรถ้อมกรับเครรรื่องเผาบพชาซซรื่งอยพบท่ นฟรนทรีรื่ไฟลชกอยพท่ เปป็นเครรรื่องบพชา
ดถ้วยไฟ เปป็นกลติรื่นหอมทรีรื่พอพระทรัยแดท่พระเยโฮวาหห์
เครสือท งบถูชาทททมทกลนิทนหอมแบบทททสามและเปห็นแบบสรุดทข้ายถถูกบรรยายวลาเปห็น “เครสืทองสนันตนิบถูชา” มนันมท
ลนักษณะคลข้ายกนับเครสือท งเผาบถูชา แตลมนันจะตข้องถถูกถวายเพสือท เปห็นการขอบพระครุณแดลพระเจข้าอยลางเฉพาะ
เจาะจง (เลวทนตนิ นิ 7:11-12) และเปห็นเครสืทองบถูชาดข้วยใจสมนัครดข้วยตามททท 7:12 ไดข้กลลาวไวข้ กลลาวอยลางเจาะจง
แลข้ว สนัตวรตนัวทททจะเอามาถวายอาจเปห็นเพศผถูข้หรสือเพศเมทยจากฝถูงวนัวกห็ไดข้ แตลมนนั จะตข้องปราศจากตทาหนนิ เชลน
เดทยวกนับในกรณทของเครสือท งเผาบถูชา ผถูข้ถวายจะตข้องนทาสนัตวรตนัวนนัรนมายนังประตถูพลนับพลาและเขาจะตข้องฆลามนัน

ดผู้วยตนัวเอง โดยวางมสือของเขาบนสนัตวรตวนั นนัรนกลอนเพสือท แสดงตนวลาเปห็นพวกเดทยวกนับมนัน
จากนนัรนพวกปรุโรหนิตกห็จะพรมเลสือดของมนันบนและรอบๆแทลนบถูชา ไขมนันทททหรุข้มเครสือท งในพรข้อมกนับไต
ของมนันจะตข้องถถูกเผาบนแทลนบถูชา อยลางไรกห็ตาม ตามททท 7:31-34 ไดข้กลลาวไวข้ หนข้าอกและไหลลของสนัตวรททนทา
มาถวายเปห็นเครสือท งบถูชานนัรนจะถถูกสงวนไวข้สทาหรนับปรุโรหนิตคนนนัรนๆ ดนังทททไดข้หมายเหตรุไวข้แลข้ว เครสือท งสนัตวบถูชา
นทรจะตข้องถถูกเผา “เปห็นเครสือท งบถูชาดข้วยไฟ เปห็นกลนิทนหอมทททพอพระทนัยแดลพระเยโฮวาหร”
ในฐานะเปห็นเครสือท งสนันตนิบถูชา พระราชกนิจของพระครนิสตรจงข ถถูกกลลาวลลวงหนข้าอยลางแนลนอน พระองคร
ทรงกระททาใหข้เกนิดสนันตนิสขรุ สทาหรนับเรา, โคโลสท 1:20 พระองครทรงประกาศสนันตนิสรุข, เอเฟซนัส 2:17 และ
พระองครทรงเปห็นสนันตนิสรุขของเรา, เอเฟซนัส 2:14 นอกจากนทร โดยทางพระองครเรากห็มทสนันตนิสรุขกนับพระเจข้า
(โรม 5:1) ททาใหข้สนันตนิสขรุ ของพระเจข้าเปห็นสนิทงทททเปห็นไปไดข้ (ฟทลนิปปท 4:7) ตามทททเลวทนนิตนิ 7:11-15 ไดข้กลลาวไวข้
เครสือท งสนันตนิบถูชานทรเปห็นโอกาสทททจะแสดงการขอบพระครุณเปห็นพนิเศษ ดนังนนัรน เมสือท ผถูข้เชสืทอสมนัยพระคนัมภทรรเดนิม
แสวงหาทททจะขอบพระครุณพระเจข้าอยลางเปห็นทางการ เครสืทองสนันตนิบถูชากห็เปห็นพาหนะทางการสทาหรนับจรุด
ประสงครนร นนั ดนังนนัรนเมสือท ดาวนิดพถูดถขงเครสือท งสนักการบถูชาโมทนาพระครุณในเพลงสดรุดท 107:22 และ 116:17
หลายครนัรง เขากห็นลาจะหมายถขงเครสืทองสนันตนิบถูชา
ลนต 3:6-11
และถถ้าเครรรื่องบพชาของเขาเปป็นเครรรื่องสรันตติบพชาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ จากฝพง
แพะแกะ เปป็นตรัวผพถ้หรรอตรัวเมรียกป็ตาม จงใหถ้เขาถวายสรัตวห์ทรีรื่ปราศจากตนาหนติ 7 ถถ้าเขาถวายลพกแกะเปป็นเครรรื่อง
บพชาของเขา ดรังนรัทั้นจงใหถ้เขานนามาถวายตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ 8 และจงใหถ้เขาเอามรอวางบนหรัวของ
เครรรื่องบพชาของเขา และฆท่ามรันเสรียทรีรื่หนถ้าพลรับพลาแหท่งชชมนชมชน และบชตรชายทรัทั้งหลายของอาโรนจะตถ้อง
เอาเลรอดประพรมทรีรื่แทท่นบพชาและรอบแทท่นบพชา 9 และจงใหถ้เขาถวายเครรรื่องบพชาเปป็นเครรรื่องสรันตติบพชา เปป็น
เครรรื่องบพชาดถ้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ ครอไขมรัน และเนรอทั้ สะโพกทรัทั้งหมดทรีรื่ตติดชติดกระดพกสรันหลรัง จงใหถ้เขา
เอาออกเสรีย และไขมรันทรีรื่หถ้มช เครรรื่องในและไขมรันทรัทั้งหมดทรีรื่ตติดอยพกท่ รับเครรรื่องใน 10 และไตทรัทั้งสองขถ้างซซรื่งอยพท่
ตรงบรันทั้ เอวนรันทั้ กรับไขมรันทรีรื่ตติดอยพกท่ รับไต และพรังผรดทรีรื่ตติดอยพเท่ หนรอตรับนรันทั้ พรถ้อมกรับไตเหลท่านรันทั้ จงใหถ้เขาเอา
ออกเสรีย 11 และปชโรหติตจะตถ้องเผาของเหลท่านรันทั้ เสรียบนแทท่นบพชา เปป็นมรังสาหารจากเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟถวาย
แดท่พระเยโฮวาหห์
เครสือท งสนันตนิบถูชาประเภทยลอยแบบทททสองถถูกบรรยายไวข้ นนันท คสือ เครสือท งบถูชาจากฝถูงแพะแกะ นนันท คสือ ลถูก
แกะ มนันกห็มลท นักษณะคลอนขข้างคลข้ายกนับทททบรรยายไวข้ขข้างบนแลข้ว ในขข้อ 11 มทเขทยนไวข้วาล เครสือท งสนันตนิบชถู าโดย

เฉพาะในแบบยลอยนทรเปห็น “มนังสาหารจากเครสืทองบถูชาดข้วยไฟถวายแดลพระเยโฮวาหร” คทาทททแปลวลา มรังสาหาร
(เลเคม) ปกตนิแลข้วมนักถถูกแปลเปห็น 'ขนมปนัง' ความหมายกห็คสือวลาสลวนของสนัตวรททถถูกถวายเปห็นเครสือท งบถูชานทรเปห็น
ขนมปนังหรสืออาหารขององครพระผถูข้เปห็นเจข้า นนันท คสือ มนันเปห็นของพระองคร
ลนต 3:12-16
และถถ้าเครรรื่องบพชาของเขาเปป็นแพะ ดรังนรันทั้ จงใหถ้เขานนามาถวายตท่อพระพรักตรห์
พระเยโฮวาหห์ 13 และจงใหถ้เขาเอามรอวางบนหรัวของมรันและฆท่ามรันเสรียทรีรื่หนถ้าพลรับพลาแหท่งชชมนชมชน และ
บชตรชายทรัทั้งหลายของอาโรนจะตถ้องเอาเลรอดประพรมทรีรื่แทท่นบพชาและรอบแทท่นบพชา 14 และจงใหถ้เขาเอา
ของเหลท่านรีถทั้ วายเปป็นเครรรื่องบพชาของเขา เปป็นเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ ครอไขมรันทรีรื่หถ้มช เครรรื่อง
ใน และไขมรันทรัทั้งหมดทรีรื่ตติดอยพกท่ รับเครรอรื่ งใน 15 และไตทรัทั้งสองขถ้างซซรื่งอยพท่ตรงบรันทั้ เอวนรันทั้ กรับไขมรันทรีรื่ตติดอยพกท่ บรั
ไต และพรังผรดทรีรื่ตติดอยพท่เหนรอตรับนรันทั้ พรถ้อมกรับไตเหลท่านรัทั้น จงใหถ้เขาเอาออกเสรีย 16 และปชโรหติตจะตถ้องเผาของ
เหลท่านรันทั้ เสรียบนแทท่นบพชา เปป็นมรังสาหารจากเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟ เปป็นกลตินรื่ หอมทรีรื่พอพระทรัย ไขมรันทรัทั้งหมด
เปป็นของพระเยโฮวาหห์
เครสือท งสนันตนิบถูชาประเภทยลอยแบบทททสามถถูกบรรยายไวข้ นนันท คสือ หากสนัตวรททถถูกเลสือกมานนัรนเปห็นแพะตนัว
หนขทง มนันมทลนักษณะคลข้ายกนับสองแบบแรกกลอนหนข้านนัรน มทกลลาวไวข้อทกครนัรงวลาไขมนันทนัรงสนิรนเปห็นขององครพระผถูข้
เปห็นเจข้า เมสืทอไขมนันถถูกเผา มนันกห็เปห็นกลนิทนหอมททพท อพระทนัยองครพระผถูข้เปห็นเจข้า
ลนต 3:17
จงใหถ้เปป็นกฎเกณฑห์เนรองนติตยห์ตลอดชรัรื่วอายชของพวกเจถ้า ในทท่ามกลางบรรดาทรีรื่
อยพท่อาศรัยของพวกเจถ้านรันทั้ พวกเจถ้าอยท่ารรับประทานไขมรันหรรอเลรอด” บทนทรปนิดทข้ายวลาคนอนิสราเอลจะตข้องไมล
รนับประทานเลสือดหรสือไขมนันของสนัตวรเลย เลวทนตนิ นิ 7:23-27 ใหข้คทาสนังท เพนิมท เตนิมในเรสืทองนทรไวข้
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 4: เครสือชื่ งบถูชาประเภททวีชื่สองแบบกวผู้างๆทวีพชื่ ลนับพลาถถูกกลช่าวถขงอยช่างเจาะจงใน
ทวีชื่นวีตั้ นนันชื่ คสือ เครสืรื่องบสชนำทวีรื่ไมสู่มวีกลนิรื่นหอม เครสืชื่องบถูชาทนัตั้งสอง นนัชื่นคสือ เครสือชื่ งบถูชาไถช่บาปและเครสือชื่ งบถูชาไถช่การ
ละเมนิดมวีไวผู้สตาหรนับความบาป
เครสืรื่องบสชนำไถสู่บนำปถถูกบรรยายไวผู้ในบททวีชื่ 4 บทนวีตั้แบช่งยช่อยไดผู้ดงนั นวีตั้ (1) การถวายเครสืชื่องบถูชาไถช่บาป
เพราะการไมช่รโถูผู้ ดยปปุโรหนิตคนหนขชื่งในขผู้อ 1-12; (2) เครสือชื่ งบถูชาไถช่บาปของชปุมนปุมชนในขผู้อ 13-21; (3)
เครสือชื่ งบถูชาไถช่บาปของผถูผู้ครอบครองในขผู้อ 22-26 และ (4) เครสือชื่ งบถูชาไถช่บาปของประชากรทนัวชื่ ไปในขผู้อ 27-
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ลนต 4:1-2
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 2 “จงพพดกรับชนชาตติอสติ ราเอลวท่า ถถ้าผพถ้
หนซรื่งผพถ้ใดกระทนาบาปตท่อพระบรัญญรัตติทรัทั้งหลายของพระเยโฮวาหห์เพราะความไมท่รถ้พ เกรีรื่ยวกรับสติรื่งเหลท่านรันทั้ ซซงรื่ ไมท่
ควรกระทนา และจะละเมติดตท่อพระบรัญญรัตติเหลท่านรัทั้นประการหนซงรื่ ประการใด
เครรรื่องบพชาไถท่บาปนทรมทความแตกตลางตรงททวท าล เครสือท งบถูชาชนนิดนทรมทไวข้สทาหรนับความบาปทททเกนิดจากความ
ไมท่รถ้พ คทาทททแปลเชลนนนัรน (เชกอวร์กอวหร์) มทความหมายไลลตร งนั แตล 'ไมลรตถูข้ นัว' ไปจนถขง 'ไมลไดข้ตร นังใจ' นทแท ตกตลางอยลาง
ชนัดเจนจากเครสือท งบถูชาชนนิดถนัดไป นนันท คสือ เครสือท งบถูชาไถลการละเมนิด เครสืทองบถูชาไถลบาปนทรมทไวข้สทาหรนับความ
บาปซขทงเกนิดโดยไมลไดข้ตร นังใจ หรสือความบาปทททผถูข้ททกระททาผนิดอาจททาไปโดยไมลรตถูข้ นัว (หากเปรทยบกนับกฎหมายใน
ปนัจจรุบนันมนันกห็จะเทลากนับอาชญากรรม 'ระดนับสาม' นนันท คสือผถูข้กระททาผนิดไมลไดข้จงใจทททจะททาผนิดกฎหมาย แตลมนนั กห็
เกนิดขขรนไปแลข้วอยถูดล ท สล วนตรงนทรมนนั คสือความบาปทททกระททาตลอสถาบนันๆหนขทง นนันท คสือ มนันเปห็นกฎหมายททแท ตก
ตลางจากความบาปทททกระททาตลอบรุคคลๆหนขทง)
สล วนทททเหลสือของบทนทรนทาเสนอเครสือท งบถูชาไถลบาปสททประเภท นนันท คสือ (1) เมสืทอปปุโรหนิตคนหนขงท เปห็นฝลาย
ผนิด (2) เมสืทอชปุมนปุมชนทนัรงหมดเปห็นฝลายผนิด (3) เมสือท ผถูผู้ครอบครองคนหนขงท เปห็นฝลายผนิด และ (4) เมสืทอประชากร
ทนัชื่วไปคนหนขทงเปห็นฝลายผนิด เครสืทองบถูชาทททถถูกระบรุเจาะจงเหลลานทรแตกตลางกนันอยถูบล ข้าง แตลพวกมนันโดยเนสืรอแทข้แลข้ว
กห็มทลนักษณะทททคลข้ายกนัน
ลนต 4:3-12
ถถ้าปชโรหติตทรีรื่ไดถ้รรับการเจติมไวถ้ไดถ้กระทนาบาปตามอยท่างความบาปของประชากร
สนาหรรับความบาปของเขาซซรื่งเขาไดถ้กระทนานรัทั้น กป็ใหถ้เขานนาวรัวหนชมท่ หนซงรื่ ตรัวซซงรื่ ปราศจากตนาหนติมาถวายแดท่
พระเยโฮวาหห์เปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาป 4 และจงใหถ้เขานนาวรัวตรัวผพถ้นรัทั้นมาทรีรื่ประตพพลรับพลาแหท่งชชมนชมชนตท่อ
พระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ และจงใหถ้เขาวางมรอของตนบนหรัววรัวตรัวนรันทั้ และใหถ้ฆท่าวรัวตรัวนรันทั้ เสรียตท่อพระพรักตรห์
พระเยโฮวาหห์ 5 และปชโรหติตทรีรื่ไดถ้รรับการเจติมไวถ้จะตถ้องเอาเลรอดวรัวตรัวผพถ้นนรัทั้ และนนาเลรอดนรันทั้ มาทรีรื่พลรับพลาแหท่ง
ชชมนชมชน 6 และปชโรหติตจะตถ้องเอานติวทั้ ของตนจชท่มลงในเลรอด และประพรมเลรอดนรัทั้นทรีรื่หนถ้ามท่านแหท่งสถาน
บรติสชทธติธิ์เจป็ดครรัทั้งตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ 7 และปชโรหติตจะเอาเลรอดเลป็กนถ้อยเจติมทรีรื่เชติงงอนของแทท่นบพชา
สนาหรรับเผาเครรรื่องหอม ซซรื่งอยพใท่ นพลรับพลาแหท่งชชมนชมชนตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ และจงเทเลรอดวรัวตรัวผพถ้
ทรัทั้งหมดนรัทั้นลงทรีรื่ฐานแทท่นเครรรื่องเผาบพชาซซรื่งอยพท่ทรีรื่ประตพพลรับพลาแหท่งชชมนชมชน 8 และเขาจะตถ้องเอาไขมรัน
ทรัทั้งหมดออกเสรียจากวรัวตรัวผพถ้ทรีรื่เปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาปนรันทั้ ครอไขมรันทรีรื่หถ้มช เครรรื่องในและไขมรันทรัทั้งหมดทรีรื่ตติดอยพท่

กรับเครรรื่องใน 9 และไตทรัทั้งสองขถ้างซซรื่งอยพท่ตรงบรันทั้ เอวนรันทั้ กรับไขมรันทรีรื่ตติดอยพกท่ บรั ไต และพรังผรดทรีรื่ตติดอยพเท่ หนรอตรับ
นรัทั้นพรถ้อมกรับไตเหลท่านรันทั้ จงใหถ้เขาเอาออกเสรีย 10 ใหถ้เอาออกเชท่นเดรียวกรับเอาออกจากวรัวตรัวผพถ้ทถรีรื่ วายเปป็น
เครรรื่องสรันตติบพชา และปชโรหติตจงเผาสติรื่งเหลท่านรีทั้บนแทท่นเครรรื่องเผาบพชา 11 และหนรังของวรัวตรัวผพพถ้ รถ้อมกรับเนรทั้อ
วรัวทรัทั้งหมด หรัว ขา เครรอรื่ งในและมพลของมรัน 12 ครอวรัวตรัวผพถ้ทรัทั้งตรัวนรันทั้ จงใหถ้เขาเอาออกไปเสรียขถ้างนอกคท่ายถซง
สถานทรีรื่ทรีรื่สะอาดทรีรื่ทติทั้งมพลเถถ้า และใหถ้เผามรันเสรียบนฟรนทรีรื่ไฟลชกอยพท่ ทรีรื่ทติทั้งมพลเถถ้าอยพทท่ รีรื่ไหนกป็จงใหถ้เผามรันเสรียทรีรื่
นรัรื่น
ประเภทแรกคสือ “ถข้าปรุโรหนิตทททไดข้รนับการเจนิมไวข้ไดข้กระททาบาปตามอยลางความบาปของประชากร”
กลลาวอยลางเจาะจงกห็คสือ เขาจะตข้อง “นทาวนัวหนรุลมหนขงท ตนัวซขทงปราศจากตทาหนนิมาถวายแดลพระเยโฮวาหรเปห็น
เครสือท งบถูชาไถลบาป” บางคนเปรทยบวลาวนัวหนรุลมทททปราศจากตทาหนนินร ทเปห็นเหมสือนกนับพระครนิสตรในชลวงวนัยหนรุลม
ของพระองคร (1) กลลาวโดยเฉพาะเจาะจงกห็คสือ ปรุโรหนิตจะตข้องนทาวนัวหนรุลมตนัวนนัรนไปทททประตถูพลนับพลา วางมสือ
ของตนบนหนัวของวนัวหนรุลมตนัวนนัรนและฆลาวนัวหนรุลมตนัวนนัรนทททนนันท ตลอพระพนักตรรองครพระผถูข้เปห็นเจข้า การวางมสือของ
เขาบนสนัตวรตนัวนนัรนกห็เปห็นการถสือวลามนันเปห็นตนัวแทนของเขา (2) จากนนัรนปรุโรหนิตผถูข้นร นันกห็จะตข้องเอาเลสือดของมนัน
นทาไปทททพลนับพลา จากนนัรนเขากห็จะตข้องจรุลมนนิรวของตนในเลสือดนนัรนและประพรมเลสือดนนัรนไปทางพลนับพลาเจห็ด
หน ในการททาเชลนนนัรน เลสือดทททถถูกททาใหข้ไหลออกกห็ถถูกประพรมไปทางองครพระผถูข้เปห็นเจข้า (3) จากนนัรนปรุโรหนิตผถูข้
นนัรนกห็ถถูกสนังท ใหข้ “เอาเลสือดเลห็กนข้อยเจนิมทททเชนิงงอนของแทลนบถูชาสทาหรนับเผาเครสือท งหอม” (4) หลนังจากนนัรนเขากห็
ถถูกสนังท ใหข้เทเลสือดสล วนทททเหลสือลงทททฐานแทลนบถูชาทททหรุข้มดข้วยทองเหลสืองนนัรนซขทงอยถูใล นบรนิเวณลาน
หลนังจากททาตามขนัรนตอนเหลลานนัรนแลข้ว ปรุโรหนิตผถูข้นร นันกห็จะตข้องเผาสล วนทททเหลสือของสนัตวรททถถูกถวายเปห็น
เครสือท งบถูชาตามวนิธทตลอไปนทร เขา (5) จะตข้องเอาไขมนันของสนัตวรตนัวนนัรนออกและเผามนันตามแบบททคท ลข้ายกนันหาก
ไมลเหมสือนกนันเปทปี๊ยบกนับวนิธทของเครสือท งสนันตนิบถูชาซขทงถถูกบรรยายไวข้ในเลวทนนิตนิ 3:3-5 มทบอกไวข้ในขข้อ 10 วลานททจะ
ตข้องถถูกกระททาเชช่นเดวียวกนับ (หรสือคลข้ายกนับ) เครสือท งสนันตนิบถูชา
สรุดทข้าย (6) หนนังของวนัวผถูข้ตนัวนนัรนและสล วนทททเหลสือทนัรงหมดของซากของมนันจะตข้องถถูกเอาออกไปเสทย
"นอกคลาย" ถขงสถานทททแหลงหนขงท ซขทงถถูกกทาหนดไวข้แลข้วใหข้เปห็นทททสะอาดในทางพนิธท (ซขทงเปห็นทททๆมถูลเถข้าของ
พลนับพลาถถูกนทาไปเททนิรง) ซากทททเหลสือของวนัวผถูข้ตวนั นนัรนกห็จะตข้องถถูกเผาเสทยทททนนันท ภาพเลห็งของพระครนิสตรตามททท
ถถูกกลลาวถขงในฮทบรถู 10:10-13 กห็ปรากฏชนัดเจน เพราะวลาพระองครในฐานะเปห็นเครสือท งบถูชาไถลบาปของเราไดข้
ถถูกถวายเปห็นเครสือท งบถูชานอกคลายนนัรน เหห็นไดข้ชดนั วลาพระครนิสตรทรงถถูกตรขงกางเขนนอกกทาแพงกรรุงเยรถูซาเลห็ม

ไมข้กางเขนของพระองครกลายเปห็นแทลนบถูชาอนันใหมลซงขท ความบาปของเราไดข้ถถูกพนิพากษาบนแทลนนนัรน
ภาพทททปรากฏกห็บรรยายใหข้เหห็นชนัดเจนถขงลนักษณะเฉพาะอนันนลากลนัวของการจนัดการกนับความบาป หลนัง
จากการฆลาสนัตวรทมท ทราคาแพงตนัวนนัรน ประพรมเลสือดของมนันไปทททมลานซขทงเปรอะเลสือดอยถูแล ลข้วในพลนับพลา เอา
เลสือดไปทนิรง และเผาไขมนันของสนัตวรตนัวนนัรนแลข้ว มนันกห็กลายเปห็นภาระมากยนิงท กวลาเดนิม จากนนัรนปรุโรหนิตจะตข้อง
รวบรวมชนิรนสล วนของสนัตวรททถถูกชทาแหละนนัรนและลากชนิรนสล วนเหลลานนัรนดข้วยตนัวเองไปเสทยนอกคลาย มนันนลาจะ
เปห็นระยะทางไกลพอสมควรททเดทยว มนันคงเปห็นงานทททหนนักมากจรนิงๆ นอกจากนทร ในการททาเชลนนนัรนตลอหนข้าคน
อสืทนปรุโรหนิตผถูข้นร นันกห็แสดงออกวลาตนมทความบาปในชทวนิต ชลางเปห็นภาพทททนลากลนัวจรนิงๆททไท ดข้เหห็นปรุโรหนิตของ
พระเจข้าคนหนขงท ลากซากสนัตวรททตายแลข้วตนัวนนัรนคสือ ซากวนัวหนรุลมไปตามถนนของคลายนนัรน จากนนัรนเขากห็เกห็บ
รวบรวมวนัสดรุททจทาเปห็นตข้องใชข้ในการกลอกองไฟทททใหญลพอทททจะเผาซากสนัตวรนร นันไดข้ ความบาปจขงถถูกสาธนิตใหข้
เหห็นเปห็นภาพชนัดเจนในเรสือท งความนลาเกลทยดนลากลนัวของมนันและผลลนัพธรตลางๆทททตามมาของมนัน พระครนิสตรใน
ฐานะททททรงเปห็นมหาปรุโรหนิตผถูข้ยนิงท ใหญลของเรา (ผถูข้ทรงไมลมทบาปและทรงกลายเปห็นความบาปเพสืทอเรา) จขงถถูก
แสดงใหข้เหห็นเปห็นภาพอทกครนัรง กระบวนการทนัรงหมดของทนัรงเครสือท งบถูชาไถลบาปและของการถวายตนัวเปห็น
เครสือท งบถูชาขององครพระผถูข้เปห็นเจข้าของเราจขงเปห็นกระบวนการทททนลาเกลทยดนลากลนัว
ลนต 4:13-21
และถถ้าชชมนชมชนอติสราเอลทรัทั้งหมดกระทนาบาปเพราะความไมท่รถ้พ และความ
บาปนรันทั้ ถพกซท่อนไวถ้จากสายตาของทรีรื่ประชชม และพวกเขาไดถ้ละเมติดตท่อพระบรัญญรัตติทรัทั้งหลายของพระเยโฮ
วาหห์ประการหนซรื่งประการใด เกรีรื่ยวกรับสติงรื่ เหลท่านรัทั้นซซงรื่ ไมท่ควรกระทนา และมรีความผติด 14 เมรรื่อความบาปทรีรื่พวก
เขาไดถ้กระทนานรันทั้ เปป็นทรีรื่ลวท่ งรพถ้แลถ้ว กป็จงใหถ้ช ชมนชมชนถวายวรัวหนชท่มหนซรื่งตรัวสนาหรรับความบาปนรันทั้ และใหถ้นนาวรัว
นรัทั้นมาทรีรื่หนถ้าพลรับพลาแหท่งชชมนชมชน 15 และจงใหถ้พวกผพถ้อาวชโสของชชมนชมชนวางมรอของตนบนหรัวของวรัว
ตรัวผพถ้นนรัทั้ ตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ และจงฆท่าวรัวตรัวนรัทั้นเสรียตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ 16 และปชโรหติตทรีรื่ไดถ้
รรับการเจติมไวถ้จะนนาเลรอดของวรัวตรัวผพถ้นนรัทั้ มาทรีรื่พลรับพลาแหท่งชชมนชมชน 17 และปชโรหติตจะตถ้องเอานติทั้วของตน
จชท่มลงในเลรอดเลป็กนถ้อย และประพรมเลรอดนรันทั้ ทรีรื่หนถ้ามท่านเจป็ดครรัทั้งตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ 18 และเขาจะ
เอาเลรอดเลป็กนถ้อยเจติมทรีรื่เชติงงอนของแทท่นบพชา ซซรื่งอยพใท่ นพลรับพลาแหท่งชชมนชมชนตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์
และจงเทเลรอดทรัทั้งหมดนรันทั้ ลงทรีรื่ฐานแทท่นเครรรื่องเผาบพชาซซงรื่ อยพท่ทรีรื่ประตพพลรับพลาแหท่งชชมนชมชน 19 และเขาจะ
ตถ้องเอาไขมรันทรัทั้งหมดออกเสรียจากวรัวตรัวผพถ้นนรัทั้ และเผาไขมรันนรันทั้ เสรียบนแทท่นบพชา 20 และเขาจงกระทนาอยท่าง
นรีทั้แกท่วรัวตรัวผพถ้นรีทั้ ครอเขาไดถ้กระทนาแกท่ววรั ตรัวผพถ้ทรีรื่ถวายเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาปอยท่างไร กป็ใหถ้เขากระทนาแกท่วรัวตรัวผพนถ้ รีทั้
อยท่างนรัทั้น และปชโรหติตจะทนาการลบมลทตินบาปใหถ้พวกเขา และเขาทรัทั้งหลายจะไดถ้รรับการอภรัย 21 และจงใหถ้เขา

เอาวรัวตรัวผพถ้นนรัทั้ ออกไปเสรียขถ้างนอกคท่าย และเผาวรัวนรันทั้ เสรียอยท่างกรับทรีรื่เขาเผาวรัวตรัวแรกนรันทั้ เปป็นเครรรื่องบพชา
ไถท่บาปของชชมนชมชน
เครสือท งบถูชาไถลบาปประเภทททสท องคสือเมสือท “ชรุมนรุมชนอนิสราเอลทนัรงหมด" กระททาบาปเพราะความไมลรถูข้
ความหมายกห็คสือวลาชรุมนรุมชนอาจไมลรถูข้ตนัววลาไดข้ททาบาปไป อยลางไรกห็ตาม ทนันทททพท วกเขาทราบเรสืทองความบาป
นนัรน พวกเขากห็ตข้องททาตามขนัรนตอนตลอไปนทร (1) พวกเขาจะตข้องนทาวนัวหนรุลมตนัวหนขทงมายนังพลนับพลา พวกผถูข้ใหญล
ของชรุมนรุมชนจะตข้องไปรวมตนัวกนันทททนนันท และวางมสือของตนบนหนัวของสนัตวรตนัวนนัรน จากนนัรนมนันจะตข้องถถูกฆลา
เสทยทททนนันท
(2) ในลนักษณะทททคลข้ายกนับเครสืทองบถูชาสทาหรนับปรุโรหนิต เลสือดของมนันจะตข้องถถูกประพรมเจห็ดครนัรง “ททท
หนข้ามลานตลอพระพนักตรรพระเยโฮวาหร” (3) จากนนัรนเลสือดบางสล วนจะตข้องถถูกนทาไปเจนิมทททเชนิงงอนของแทลนบถูชา
สทาหรนับเผาเครสือท งหอมและ (4) เลสือดสล วนทททเหลสือจะตข้องถถูกเทออกทททฐานแทลนบถูชาหรุข้มดข้วยทองเหลสืองซขทงอยถูล
ในบรนิเวณลาน (5) อทกครนัรงทททไขมนันของสนัตวรตวนั นนัรนจะตข้องถถูกเผาตามททมท ทสนังท ไวข้ในขข้อ 9-10
(6) สรุดทข้าย สล วนทททเหลสือทนัรงหมดของวนัวหนรุลมนนัรนจะตข้องถถูกเกห็บรวบรวม ถถูกลากไปนอกคลาย และถถูก
เผาตามทททกาท หนดไวข้ในขข้อ 11-12 ในการททาเชลนนนัรน ปรุโรหนิตผถูข้นร นนั กห็จะททา “การลบมลทนินของชรุมนรุมชนแลข้ว
เขาทนัรงหลายจะไดข้รนับการอภนัย” คทาทททแปลวลา การลบมลทติน (คาฟารร์) มทความหมายวลา ‘ปกคลรุม’, ‘ลบลข้าง’
หรสือ ‘ททาใหข้คสืนดทกนนั ’ แมข้วาล ความบาปของชนชาตนิอนิสราเอลไมลไดข้ถถูกขจนัดออกไป แตลมนันกห็ถถูกปกคลรุม
พระเจข้าทรงพอพระทนัยและชนชาตนิอนิสราเอลจขงไดข้กลนับคสืนดทกบนั พระเจข้าของตน การชทาระลข้างความบาป
จรนิงๆจะยนังไมลเกนิดขขรนจนกวลาจะถขงกางเขนของพระครนิสตร ดถู โรม 3:24-25 ชนชาตนิอนิสราเอลจขงไดข้รนับการอภนัย
เราควรหมายเหตรุไวข้วาล เกณฑรในการยกโทษใหข้รวมถขงการคสืนดทกนนั คสือ เลสือดทททถถูกททาใหข้หลนังท ออกของ
เหยสือท รายหนขงท ทททรนับโทษแทนซขทงไมลมคท วามผนิด เมสือท พวกผถูข้ใหญลวางมสือของตนบนหนัวของสนัตวรตนัวนนัรนกลอนฆลา
มนันเปห็นเครสืทองบถูชา พวกเขากห็ถสือวลามนันเปห็นตนัวแทนของพวกเขา เราควรหมายเหตรุไวข้ดวข้ ยวลาการพถูดถขงการลบ
มลทนินถถูกกลลาวถขงตรงนทรดนังททมท นันจะถถูกพถูดถขงในคราวตลอๆไป บางททเหตรุผลทททวาล มนันไมลถถูกเอลยถขงในสล วนททท
เกททยวขข้องกนับเครสือท งบถูชาของปรุโรหนิตกห็คสือวลา พระครนิสตรเองไมลทรงมทบาปซขทงจทาเปห็นตข้องไดข้รนับการลบมลทนิน
พระองครไมลทรงมทบาปซขทงตข้องไดข้รนับการอภนัยดข้วย
ลนต 4:22-26

เมรรื่อผพถ้ครอบครองกระทนาความบาป และไดถ้ละเมติดตท่อพระบรัญญรัตติทรัทั้งหลาย

ของพระเยโฮวาหห์พระเจถ้าของเขาประการหนซรื่งประการใดเพราะความไมท่รถ้พ เกรีรื่ยวกรับสติงรื่ เหลท่านรัทั้นซซงรื่ ไมท่ควร
กระทนา และมรีความผติด 23 หรรอถถ้าความบาปของเขา ซซรื่งเขาไดถ้กระทนานรันทั้ ลท่วงรพถ้แกท่เขาแลถ้ว เขาจะตถ้องนนา
เครรรื่องบพชาของเขามา ครอลพกแพะตรัวผพหถ้ นซรื่งตรัวทรีรื่ปราศจากตนาหนติ 24 และจงใหถ้เขาวางมรอของตนบนหรัวแพะ
ตรัวนรัทั้น และใหถ้ฆท่าแพะตรัวนรันทั้ เสรียในสถานทรีรื่ทรีรื่เขาฆท่าเครรรื่องเผาบพชาตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ เปป็นเครรรื่อง
บพชาไถท่บาป 25 และปชโรหติตจะตถ้องเอานติวทั้ ของตนจชท่มเลรอดแหท่งเครรรื่องบพชาไถท่บาปนรันทั้ และจะเอาเลรอดนรันทั้ เจติม
ทรีรื่เชติงงอนของแทท่นเครรรื่องเผาบพชา และจงเทเลรอดนรัทั้นทรีรื่ฐานของแทท่นเครรรื่องเผาบพชา 26 และเขาจงเผาไขมรัน
ทรัทั้งหมดของแพะตรัวนรัทั้นเสรียบนแทท่นบพชา เชท่นเดรียวกรับไขมรันทรีรื่ถวายเปป็นเครรรื่องสรันตติบพชา และปชโรหติตจะ
ทนาการลบมลทตินบาปใหถ้เขา สนาหรรับความผติดบาปของเขา และเขาจะไดถ้รรับการอภรัย
เครสือท งบถูชาไถลบาปประเภทททสท ามคสือ “ถข้าผถูข้ครอบครองกระททาความบาป” โดยไมลรตถูข้ นัวเหมสือนกนัน
แมข้วาล มทลนักษณะคลข้ายกนับเครสือท งบถูชาสองแบบแรก แตลกมห็ คท วามแตกตลางอยถูบล ข้าง ในกรณทนร ทเครสือท งบถูชาทททกาท หนด
ไวข้คอสื แพะตนัวหนขงท (1) ผถูข้ครอบครองทททททาผนิดจะตข้องวางมสือของตนบนสนัตวรตวนั นนัรน มนันจะตข้องถถูกฆลาเสทย (2)
ปรุโรหนิตผถูข้นร นนั กห็จะใชข้นรวนิ ของตนจรุลมเลสือดบางสลวนและนทาไปเจนิมทททเชนิงงอนของแทลนบถูชาหปุผู้มดผู้วยทองเหลสือง
(3) เลสือดสล วนทททเหลสือจะตข้องถถูกเทออกใตข้แทลนบถูชานนัรน (4) ไขมนันจะตข้องถถูกเผาไฟดนังทททมสท นังท ไวข้กลอน
หนข้านนัรน ไมลมรท ะบรุไวข้วาล จะตข้องททาอะไรกนับซากของแพะนนัรน อยลางไรกห็ตาม อทกครนัรงททปท รุโรหนิตจะททา “การลบ
มลทนินแทนผถูข้กระททาผนิดนนัรน และเขาจะไดข้รนับการอภนัย”
ลนต 4:27-35
และถถ้าประชากรทรัรื่วไปคนหนซรื่งคนใดกระทนาความบาปเพราะความไมท่รถ้พ ครอ
เขาไดถ้ละเมติดตท่อพระบรัญญรัตติทรัทั้งหลายของพระเยโฮวาหห์ประการหนซงรื่ ประการใด เกรียรื่ วกรับสติงรื่ เหลท่านรันทั้ ซซรื่งไมท่
ควรกระทนา และมรีความผติด 28 หรรอถถ้าความบาปของเขา ซซรื่งเขาไดถ้กระทนานรันทั้ ลท่วงรพถ้แกท่เขาแลถ้ว กป็จงใหถ้เขานนา
เครรรื่องบพชาของเขามา ครอลพกแพะตรัวเมรียหนซรื่งตรัวซซรื่งปราศจากตนาหนติ สนาหรรับความบาปของเขา ซซรื่งเขาไดถ้
กระทนานรันทั้ 29 และจงใหถ้เขาวางมรอของตนบนหรัวของเครรรื่องบพชาไถท่บาป และฆท่าเครรรื่องบพชาไถท่บาปนรัทั้นใน
สถานทรีรื่ทรีรื่ถวายเครรรื่องเผาบพชา 30 และปชโรหติตจะตถ้องเอานติวทั้ ของตนจชท่มเลรอดแพะนรันทั้ และจะเอาเลรอดนรันทั้ เจติม
ทรีรื่เชติงงอนของแทท่นเครรรื่องเผาบพชา และจงเทเลรอดทรัทั้งหมดนรัทั้นลงทรีรื่ฐานของแทท่นบพชานรัทั้น 31 และเขาจะตถ้อง
เอาไขมรันทรัทั้งหมดออกเสรียจากแพะตรัวนรัทั้น อยท่างทรีรื่เอาไขมรันออกเสรียจากเครรรื่องสรันตติบพชา และปชโรหติตจงเผาไข
มรันนรัทั้นเสรียบนแทท่นบพชา เปป็นกลติรื่นหอมทรีรื่พอพระทรัยแดท่พระเยโฮวาหห์ และปชโรหติตจะทนาการลบมลทตินบาปใหถ้
เขา และเขาจะไดถ้รบรั การอภรัย 32 และถถ้าเขานนาลพกแกะมาเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาป เขาจะตถ้องนนาลพกแกะตรัวเมรีย

หนซรื่งตรัวทรีรื่ปราศจากตนาหนติมา 33 และจงใหถ้เขาวางมรอของตนบนหรัวของเครรรื่องบพชาไถท่บาป และฆท่าลพกแกะตรัว
นรัทั้นเสรียเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาปในสถานทรีรื่ทรีรื่พวกเขาฆท่าเครรรื่องเผาบพชา 34 และปชโรหติตจะตถ้องเอานติวทั้ ของตนจชท่ม
เลรอดแหท่งเครรรื่องบพชาไถท่บาปนรันทั้ และจะเอาเลรอดนรัทั้นเจติมทรีรื่เชติงงอนของแทท่นเครรรื่องเผาบพชา และจงเทเลรอด
ทรัทั้งหมดนรัทั้นลงทรีรื่ฐานของแทท่นบพชา 35 และเขาจะตถ้องเอาไขมรันทรัทั้งหมดออกเสรียจากลพกแกะนรันทั้ อยท่างทรีรื่เอาไข
มรันของลพกแกะออกจากเครรรื่องสรันตติบพชา และปชโรหติตจงเผาไขมรันเสรียบนแทท่นบพชา เหมรอนเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟ
ถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ และปชโรหติตจะทนาการลบมลทตินบาปใหถ้เขาซซงรื่ เขาไดถ้กระทนานรัทั้น และเขาจะไดถ้รบรั การ
อภรัย”
เครสือท งบถูชาไถลบาปประเภทททสท ทและประเภทสรุดทข้ายเกททยวขข้องกนับ “พลไพรล สามนัญคนหนขงท คนใด” ททท
อาจททาบาปโดยมนิไดข้เจตนาคสือกระททาสนิทงหนขงท สนิทงใดซขทงพระเยโฮวาหรทรงบนัญชามนิใหข้เขากระททา มททางเลสือกอยถูล
สองทาง เขาอาจนทาลถูกแพะตนัวเมทยตนัวหนขงท ซขทงไมลมทตทาหนนิ (ขข้อ 28) หรสือลถูกแกะตนัวเมทยตนัวหนขทงซขงท ไมลมตท ทาหนนิมา
(ขข้อ 32) ในลนักษณะทททแทบจะเหมสือนกนันทรุกอยลางกนับทททบรรยายไวข้ขข้างบน (1) ผถูข้ถวายททมท ทความผนิดจะตข้อง
วางมสือของตนบนหนัวของสนัตวรตวนั นนัรนอนันเปห็นการแสดงวลามนันเปห็นตนัวแทนของเขากลอนททจท ะฆลามนันเสทย (2) จาก
นนัรนปรุโรหนิตกห็จะเอาเลสือดของมนันไปเจนิมทททเชนิงงอนของแทลนหรุข้มดข้วยทองเหลสืองและ (3) เทเลสือดสลวนทททเหลสือ
ออกทททฐานของแทลนบถูชานนัรน (4) จากนนัรนปรุโรหนิตกห็จะเผาไขมนันของสนัตวรนร นันตามทททบรรยายไวข้กลอนหนข้าในบท
นทรและในการททาเชลนนนัรนเขากห็จะททาการลบมลทนินสทาหรนับผถูข้กระททาผนิด โดยนทาการยกโทษมาใหข้แกลเขา
สรรุปกห็คอสื มทหลายความเหห็นตามมา ประการแรก ปรุโรหนิตมทภาระหนนักสรุดในการถวายเครสือท งบถูชา
สทาหรนับความบาปของตน ผถูข้ใดไดข้รนับฝากไวข้มาก กห็จะเรทยกเอาจากผถูข้นร นันมาก คนสามนัญธรรมดาแคลตข้องนทา
แพะหรสือลถูกแกะตนัวหนขทงมาเทลานนัรน ปรุโรหนิตตข้องนทาวนัวผถูข้ตวนั หนขงท มาซขทงมทมถูลคลาสถูงกวลามาก ในทรุกกรณท การ
ถวายเครสือท งบถูชาไถลบาปเปห็นประสบการณรททเปห็นภาระหนนักและยรุงล ยากมากททเดทยว
ประการทททสอง มทภาพเลห็งอนันลขกซขรงหลายประการทททแสดงถขงบรุคคลและพระราชกนิจของพระครนิสตรใน
เครสือท งบถูชาไถลบาปนนัรน ในฐานะเปห็นเครสือท งสนัตวบถูชา พระครนิสตรกจห็ ะทรงแบกรนับความบาปของเราในเวลาตลอ
มา ทรงกลายเปห็นตนัวแทนของเรา และททาการลบมลทนินในครนัรงทททสรุดเพสืทอความบาปของเรา เมสือท คนบาปวางมสือ
ของตนบนหนัวของเครสือท งสนัตวบถูชานนัรน เขากห็ไมลเพทยงแสดงตนัววลาเหมสือนกนับมนันเทลานนัรน คสือ จนถขงขนาดทททมนนั
กลายเปห็นความบาปเพสือท เขา ในแบบเดทยวกนัน พระเยซถูในฐานะเปห็นตนัวแทนของเรากห็ทรงกลายเปห็นความบาป
เพราะเหห็นแกลเรา ทนัรงๆททพท ระองครไมลทรงมทบาป (2 โครนินธร 5:21) เครสือท งบถูชาไถลบาปจขงเปห็นภาพททแท สดงถขง

พระราชกนิจของพระครนิสตรในการททมท นันเปห็นการลบมลทนินบาป เปห็นตนัวรนับโทษแทน และมทผลเสมอไป เหห็น
ไดข้ชนัดวลามนันเปห็นภาพเลห็งถขงพระราชกนิจของพระครนิสตรบนกางเขนนนัรน
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 5: เครสือชื่ งบถูชาประเภททวีชื่สองแบบกวผู้างๆทวีพชื่ ลนับพลาถถูกกลช่าวถขงตช่อไปในทวีชื่นวีตั้
นนัชื่นคสือ เครสืรื่องบสชนำแบบทวีรื่ไมสู่มวีกลนิรื่นหอม
ในบททวีชื่ 5 เครสือชื่ งบถูชาไถช่การละเมนิดถถูกบรรยายถขง บทนวีแตั้ บช่งยช่อยไดผู้ดนังนวีตั้ (1) เครสือชื่ งบถูชาตช่างๆทวีชื่
เกวียชื่ วขผู้องกนับการละเมนิดอนันหลากหลายในขผู้อ 1-13 และ (2) เครสือชื่ งบถูชาตช่างๆทวีชื่เกวีชื่ยวขผู้องกนับการละเมนิดทนัตั้ง
หลายตช่อองคร์พระผถูผู้เปป็นเจผู้าในขผู้อ 14-19
ลนต 5:1-6
"ถถ้าผพใถ้ ดกระทนาความผติดในขถ้อทรีรื่ไดถ้ยตินเสรียงแหท่งการปฏติญาณตรัวและเปป็น
พยาน และแมถ้วท่าเขาเปป็นพยานโดยทรีรื่เขาเหป็นหรรอรพถ้เรรรื่องกป็ตาม แตท่เขาไมท่ยอมใหถ้การเปป็นพยาน เขาตถ้องรรับ
โทษความชรัรื่วชถ้าของเขา 2 หรรอผพถ้หนซรื่งผพใถ้ ดแตะตถ้องสติรื่งทรีรื่เปป็นมลทติน จะเปป็นซากสรัตวห์ปท่าทรีรื่มลทติน หรรอซาก
สรัตวห์เลรีทั้ยงทรีรื่มลทติน หรรอซากสรัตวห์เลรทั้อยคลานทรีรื่เปป็นมลทติน โดยไมท่ทรันรพถ้ตรัว เขาจซงเปป็นคนมรีมลทติน เขากป็มรีความ
ผติด 3 หรรอถถ้าเขาแตะตถ้องมลทตินของคน จะเปป็นสติงรื่ ใดๆซซรื่งเปป็นมลทติน อรันเปป็นสติงรื่ ทรีรื่กระทนาใหถ้คนนรัทั้นเปป็น
มลทติน โดยเขาไมท่รถ้ตพ รัว เมรรื่อเขารพถ้แลถ้ว เขากป็มรีความผติด 4 หรรอถถ้าคนหนซรื่งคนใดเผลอตรัวกลท่าวคนาปฏติญาณดถ้วย
รติมฝรีปากวท่าจะกระทนาชรัรื่วหรรอดรี หรรอเผลอตรัวกลท่าวคนาปฏติญาณใดๆ และเขากระทนาโดยไมท่ทรันรพถ้ตวรั เมรรื่อเขารพถ้สซก
ตรัวแลถ้วในประการใดกป็ตาม เขากป็มรีความผติด 5 เมรรื่อผพถ้หนซรื่งผพใถ้ ดกระทนาความผติดใดๆทรีรื่กลท่าวมานรีทั้ กป็ใหถ้เขา
สารภาพความผติดทรีรื่เขาไดถ้กระทนา 6 และใหถ้เขานนาเครรรื่องบพชาไถท่การละเมติดมาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ เพราะ
บาปซซงรื่ เขาไดถ้กระทนานรัทั้น เครรรื่องบพชานรันทั้ จะเปป็นสรัตวห์ตรัวเมรียจากฝพง ครอลพกแกะหรรอลพกแพะ กป็เปป็นเครรอรื่ งบพชา
ไถท่บาปไดถ้ ดรังนรีทั้ปชโรหติตจะทนาการลบมลทตินแทนผพถ้ทรีรื่กระทนาผติดนรัทั้น
เครสือท งบถูชาชนนิดทททไมลมทกลนิทนหอมแบบทททสองถถูกบรรยายถขงตลอมา มนันคสือเครสือท งบถูชาไถลการละเมนิด ขณะ
ทททเครสือท งบถูชาไถลบาปมทไวข้สทาหรนับความบาปทททททาโดยไมลรตถูข้ นัว เครสือท งบถูชาไถลการละเมนิดกห็มทไวข้สทาหรนับความบาป
ทททเกนิดขขรนในทนันทท นนันท คสือ ความบาปทททถถูกกระททาเพราะเหตรุพาไป หากเปรทยบกนับกฎหมายในปนัจจรุบนนั มนันกห็คอสื
อาชญากรรมระดนับทททสอง ผถูข้กระททาผนิดฝลาฝสืนกฎหมายเพราะอารมณรชนัวท วถูบ ไมลมทการไตรล ตรองไวข้ลลวงหนข้า

หรสือมทการวางแผนมากลอน (เราควรหมายเหตรุไวข้วาล ไมลมทเครสืทองบถูชาใดสทาหรนับความบาประดนับทททหนขงท นนันท คสือ
ความบาปทททมทการไตรล ตรองไวข้กลอน มทการวางแผนมากลอน และการเปห็นกบฏอยลางเหห็นไดข้ชนัด ดถู ฮทบรถู 10:2628) ความบาปสทาหรนับเครสืทองบถูชาไถลการละเมนิดกห็คสือ ความบาปทททกระททาตลอคนๆหนขงท ซขทงแตกตลางจากสถาบนัน
หนขทง (นนันท คสือ กฎหมาย) ในทรุกกรณทบรุคคลทข้ายทททสรุดทททเกททยวขข้องดข้วยคสือพระเจข้า
ตนัวอยลางหลายประการของความบาปเชลนนนัรนถถูกกลลาวถขง เชลน การไมลยอมเปห็นพยานตลอขข้อเทห็จจรนิงททท
ทราบแลข้วในเรสือท งทททเกททยวกนับกฎหมาย (ขข้อ 1) ทททเกททยวขข้องกนับสนิทงมลทนินหรสือคนทททเปห็นมลทนิน (ขข้อ 2-3) หรสือ
การใหข้คทาสนัตยรปฏนิญาณทททจะททาสนิทงใดกห็ตามแตลแลข้วกห็ไมลททาตาม คทาวลา สาบาน (swear) ในทททนร ทหมายถขงการ
กลลาวคทาปฏนิญาณและไมลไดข้หมายถขงการกลลาวคทาสบถสาบาน มนันเกททยวขข้องกนับแนวคนิดปนัจจรุบนันในเรสืทองการ
ทวนสาบานหรสือเบนิกความเทห็จ
หากผถูข้ใดมทความผนิดในความบาปดนังกลลาว เขากห็ตข้อง (1) “สารภาพความผนิดทททเขาไดข้กระททา” (2) จาก
นนัรนเขากห็ตข้องเอาลถูกแกะหรสือลถูกแพะตนัวเมทยมาเปห็นเครสืทองบถูชาไถลการละเมนิด (3) ดนังนนัรนปรุโรหนิตผถูข้นร นันกห็จะททา
“การลบมลทนินแทนผถูข้ททกระททาผนิดนนัรน” เลวทนนิตนิ 7:1-10 จะใหข้รายละเอทยดมากขขรนเกททยวกนับเครสือท งบถูชานทร
ลนต 5:7-10
ถถ้าเขาไมท่สามารถถวายลพกแกะตรัวหนซรื่ง กป็ใหถ้เขานนานกเขาสองตรัวหรรอนกพติราบ
หนชท่มสองตรัว มาเปป็นเครรรื่องบพชาถวายพระเยโฮวาหห์ไถท่การละเมติด นกตรัวหนซรื่งเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาป และนก
อรีกตรัวหนซรื่งเปป็นเครรรื่องเผาบพชา 8 ใหถ้เขานนานกทรัทั้งสองนรีมทั้ าใหถ้ปชโรหติต ปชโรหติตกป็ถวายนกตรัวหนซงรื่ เปป็นเครรรื่องบพชา
ไถท่บาปกท่อน ใหถ้เขาบติดหรัวนกหลชดจากคอแตท่อยท่าใหถ้ขาด 9 และปชโรหติตจะเอาเลรอดเครรอรื่ งบพชาไถท่บาป
ประพรมทรีรื่ขถ้างแทท่นเสรียบถ้าง สท่วนเลรอดทรีรื่เหลรออยพท่นนรัทั้ จะรรีดใหถ้ไหลออกทรีรื่ฐานแทท่น นรีเรื่ ปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาป
10 แลถ้วเขาจะถวายนกตรัวทรีรื่สองเปป็นเครรรื่องเผาบพชาตามลรักษณะ และปชโรหติตจะทนาการลบมลทตินของเขาซซรื่ง
เขาไดถ้กระทนาไปและเขาจะไดถ้รบรั การอภรัย
หากผถูข้ทกท ระททาผนิดไมลสามารถหาลถูกแกะตนัวหนขงท (หรสือลถูกแพะตนัวหนขงท ) มาไดข้ ทางเลสือกตลอไป
สทาหรนับเขากห็คสือการนทา “นกเขาสองตนัวหรสือนกพนิราบหนรุลมสองตนัว” มา นกตนัวหนขงท จะถถูกถวายเปห็นเครสือท งบถูชา
ไถลบาป สล วนอทกตนัวกห็ถถูกถวายเปห็นเครสือท งเผาบถูชา
ในการนทานกดนังกลลาวมาถวาย ปรุโรหนิตทททถวายนกตนัวแรกเปห็นเครสือท งบถูชาไถลบาปกห็จะบนิดหนัวนกตนัวนนัรน
ใหข้หลรุดจากคอแตลไมลขาดจากตนัว เลสือดบางสล วนจะถถูกนทาไปประพรมบนขข้างแทลนบถูชาและเลสือดสล วนทททเหลสือ

จะถถูกเทออกทททฐานของแทลนบถูชานนัรน นกตนัวทททสองจะถถูกถวายเปห็นเครสืทองเผาบถูชาตามแบบของเครสือท งเผาบถูชา
ทททมรท ะบรุไวข้ในเลวทนตนิ นิ 1:15-17
ลนต 5:11-13
แตท่ถถ้าเขาไมท่สามารถทรีรื่จะนนานกเขาสองตรัวหรรอนกพติราบหนชท่มสองตรัวมา กป็ใหถ้
เขานนาเครรรื่องบพชาไถท่บาปซซงรื่ เขาไดถ้กระทนานรัทั้นมา ครอยอดแปถ้งหนซรื่งในสติบเอฟาหห์เอามาเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาป
อยท่าใสท่นนทั้ามรัน หรรอใสท่เครรรื่องกนายานในแปถ้ง เพราะเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาป 12 ใหถ้เขานนาแปถ้งมาใหถ้ปชโรหติตและ
ปชโรหติตจะเอาแปถ้งกนามรอหนซรื่งเปป็นสท่วนทรีรื่ระลซก และเผาเสรียบนแทท่นเหมรอนเครรรื่องเผาบพชาดถ้วยไฟถวายแดท่พระ
เยโฮวาหห์ เปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาป 13 และปชโรหติตจะทนาการลบมลทตินของเขาเพราะบาปซซรื่งเขาไดถ้กระทนาใน
เรรรื่องหนซรื่งเรรรื่องใดทรีรื่กลท่าวมานรีทั้ และเขาจะไดถ้รรับการอภรัย และสท่วนทรีรื่เหลรอนรัทั้นจะเปป็นของปชโรหติต เชท่นเดรียวกรับ
ธรัญญบพชา"
หากผถูข้ทกท ระททาผนิดไมลสามารถนทานกทททบรรยายไวข้มาเปห็นเครสืทองบถูชาไถลการละเมนิดไดข้ เขากห็ตข้องนทาแปข้ง
มาเปห็นของถวาย “แปข้งละเอทยดหนขงท ในสนิบเอฟาหร” คนิดเปห็นประมาณหนขงท ในสนิบของทะนานหนขงท และคนิดกนัน
วลาเปห็นปรนิมาณแปข้งเมสืทออบเปห็นขนมปนังแลข้วชายคนหนขงท จะรนับประทานไดข้ในหนขงท วนัน ตลางจากเครสืทองธนัญญ
บถูชาหรสือเครสือท งสนันตนิบถูชา จะตข้องไมลใสล นร ทามนัน (มะกอกเทศ) หรสือกทายานลงไป มนันเปห็นเครสืทองบถูชาไถลบาป ดนัง
นนัรนมนันจขงเปห็นเครสือท งบถูชาทททไมลมทกลนิทนหอมหวาน แปข้งนนัรนจะตข้องถถูกนทาไปใหข้ปรุโรหนิตผถูข้ซขทงจะเอามนันไปหนขงท กทา
มสือเพสือท เปห็นสล วนททรท ะลขกถขงความบาปของคนๆนนัรนและเผาแปข้งนนัรนบนแทลนบถูชาทททหมรุข้ ดข้วยทองเหลสือง ในการ
ททาเชลนนนัรน “ปรุโรหนิตจะททาการลบมลทนินบาปใหข้เขาเพราะความผนิดบาปของเขาซขทงเขาไดข้กระททาในเรสือท งหนขงท
เรสืทองใด และเขาจะไดข้รนับการอภนัย” แปข้งสล วนทททเหลสือกห็จะเปห็นของปรุโรหนิตคนนนัรนตามอยลางของเครสือท งธนัญญ
บถูชาทททมทบรรยายไวข้ในเลวทนนิตนิ 3
กลลาวโดยสรรุปกห็คสือ เครสืทองบถูชาไถลการละเมนิดแสดงใหข้เหห็นภาพวลาความบาปนนัรนมทราคาแพง มนันตข้องมท
การชดใชข้ นอกจากนทร เครสืทองบถูชาไถลการละเมนิดยนังเลห็งถขงการบาดเจห็บทททเกนิดขขรนเพราะความบาปโดยอาจ
มากกวลาความรถูสข้ ขกผนิดทททเกนิดจากบาปเสทยอทก
ลนต 5:14-16
พระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 15 "ถถ้าผพถ้ใดทนาการละเมติดและทนาบาปโดยไมท่รถ้พ
ตรัวในเรรรื่องของบรติสชทธติธิ์แหท่งพระเยโฮวาหห์ ใหถ้ผนถ้พ รัทั้นนนาแกะตรัวผพถ้ทรีรื่ปราศจากตนาหนติจากฝพงเปป็นเครรอรื่ งบพชาไถท่การ
ละเมติดถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ ใหถ้เจถ้าตรีราคาเปป็นเงตินเชเขลตามเชเขลของสถานบรติสช ทธติธิ์ เปป็นเครรรื่องบพชาไถท่การ
ละเมติด 16 และใหถ้ผถ้นพ นรัทั้ ชดใชถ้ของบรติสช ทธติธิ์ทรีรื่ขาดไป และเพติรื่มอรีกหนซรื่งในหถ้าของราคาสติงรื่ ทรีขรื่ าดไปนรันทั้ นนามา
มอบใหถ้แกท่ปชโรหติต และปชโรหติตจะทนาการลบมลทตินของเขาดถ้วยแกะผพถ้ทถรีรื่ วายเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่การละเมติด

และเขาจะไดถ้รบรั การอภรัย
หลนักการทททวาล ความบาปมทราคาแพงและเรทยกรข้องใหข้มกท ารชดใชข้ถถูกบรรยายเพนิมท เตนิม ตรงนทรหากผถูข้ใด
กระททาการละเมนิดเพราะความไมลรถูข้ “ในเรสืทองของบรนิสรุทธนิธแหลงพระเยโฮวาหร” เขากห็ตข้องชดใชข้ในเรสือท งนนัรนๆ
เรสืทองของบรนิสรุทธนิธแหลงพระเยโฮวาหรหมายถขงการละเลยทททจะถวายสนิบชนักหนขทง ทททจะถวายของถวายซขทงเปห็นผล
แรกตามทททกาท หนดไวข้ หรสือการละเมนิดอสืนท ใดกห็ตามททเท กททยวขข้องกนับพระเจข้าโดยตรง ในกรณทดนังกลลาว ผถูข้ททมคท วาม
ผนิดจะตข้อง (1) นทาแกะผถูข้ตนัวหนขงท ทททปราศจากตทาหนนิมาเปห็นเครสือท งบถูชา และ (2) “ใหข้เจข้าประเมนินราคาเปห็นเงนินเช
เขล” เพสืทอเปห็นเครสือท งบถูชาไถลการละเมนิด อนันหลนังนทรหมายถขงการประเมนินคลาความเสทยหายเปห็นตนัวเงนิน โดยใน
กรณทนร ทคอสื เปห็นเงนินเชเขล
นอกจากนทร ผถูข้ทมท ทความผนิดไมลเพทยงตข้องชดใชข้สทาหรนับความหลงลสืมในการไมลถวายสนิบชนักหนขทงหรสือการ
ไมลนทาของถวายททตท ข้องมาถวายเทลานนัรน แตลเขายนังตข้อง (3) “เพนิทมอทกหนขงท ในหข้าของราคาสนิทงททขท าดไปนนัรน” กลลาว
อทกนนัยหนขงท กห็คสือ เขาจะตข้องเพนิมท คลาปรนับอทกรข้อยละยททสนิบนนันท เอง พอจลายคลาปรนับทททตข้องชดใชข้แกลปโรุ รหนิตแลข้ว เขา
กห็จะททา “การลบมลทนินบาปใหข้เขาดข้วยแกะผถูข้หนขงท ตนัวทททถวายเปห็นเครสือท งบถูชาไถลการละเมนิด และเขาจะไดข้รนับ
การอภนัย”
ลนต 5:17-19
ถถ้าผพใถ้ ดกระทนาผติด ครอกระทนาสติรื่งทรีรื่พระเยโฮวาหห์ทรงบรัญชามติใหถ้กระทนา ถซง
แมถ้วท่าเขากระทนาโดยไมท่รถ้เพ ทท่าถซงการณห์ เขากป็มรีความผติดจะตถ้องรรับโทษความชรัรื่วชถ้าของเขา 18 ใหถ้ผถ้นพ นรัทั้ นนาแกะ
ตรัวผพถ้ทรีรื่ปราศจากตนาหนติมาจากฝพงมาถซงปชโรหติต ใหถ้เจถ้าตรีราคา เปป็นราคาเครรรื่องบพชาไถท่การละเมติด และใหถ้
ปชโรหติตทนาการลบมลทตินของเขาตามความผติดซซรื่งเขาไดถ้กระทนาโดยไมท่รถ้เพ ทท่าถซงการณห์นรัทั้นและเขาจะไดถ้รรับการ
อภรัย 19 เปป็นเครรรื่องบพชาไถท่การละเมติด เพราะเขาไดถ้กระทนาการละเมติดตท่อพระเยโฮวาหห์"
ในลนักษณะทททคลข้ายกนัน หากผถูข้ใดททาการละเมนิดในสนิทงทททถสือวลาเปห็นสนิทงบรนิสรุทธนิธซขทงเกททยวขข้องกนับการ
ปรนนนิบนัตนิพระเจข้าและพลนับพลา เขากห็จะตข้องถวายเครสืทองบถูชาไถลการละเมนิดทททเหมาะสม (นทยท อมใหข้ททาไดข้
เฉพาะหากผถูข้ททมคท วามผนิดไมลรตถูข้ นัววลาไดข้ททาผนิดในขณะนนัรน นนันท คสือ ความบาปทททเกนิดเพราะความไมลรถูข้) ในลนักษณะ
ทททคลข้ายกนับเครสือท งบถูชากลอนหนข้า เขาจะตข้องนทาแกะผถูข้ตนัวหนขงท ทททไมลมทตทาหนนิมาพรข้อมกนับคลาชดใชข้ททถถูกประเมนิน
แลข้วในเรสือท งของบรนิสรุทธนิธเหลลานนัรนทททถถูกททาใหข้เปห็นมลทนินไปเพราะความไมลรขถูข้ องเขา อทกครนัรงททปท รุโรหนิตผถูข้นร นันจะ
ททาการลบมลทนินใหข้กบนั ความผนิดพลาดเพราะความไมลรขถูข้ องเขาและเขากห็จะไดข้รนับการอภนัย สนิทงเหลลานทรทร นังหมด
ถสือวลาเปห็นสล วนหนขงท ของเรสืทองเครสือท งบถูชาไถลการละเมนิด นนันท คสือ ในการละเมนิดทททกระททาตลอองครพระผถูข้เปห็นเจข้า

*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 6: หลนังจากทวีชื่ไดผู้อธนิบายเครสือชื่ งบถูชาตช่างๆในหผู้าบทแรกแลผู้ว โมเสสกป็ กลนับมา
กลช่าวถขงเครสือชื่ งบถูชาเหลช่านวีแตั้ ตช่ละชนนิดและเสรนิมรายละเอวียดเพนิมชื่ เตนิมเขผู้าไปซขชื่งเกวีชื่ยวขผู้องกนับเครสือชื่ งบถูชาแตช่ละ
ชนนิด เครสืชื่องบถูชาไถช่การละเมนิด เครสือชื่ งเผาบถูชา เครสือชื่ งธนัญญบถูชา และเครสืชื่องบถูชาไถช่บาปลผู้วนถถูกบรรยายถขง
โดยมวีรายละเอวียดเพนิมชื่ เตนิม บทนวีแตั้ บช่งยช่อยไดผู้ดนังนวีตั้ (1) รายละเอวียดเพนิมชื่ เตนิมเกวียชื่ วกนับการละเมนิดตช่างๆทวีชื่กระทตา
ตช่อเพสืชื่อนบผู้านของคนๆหนขงชื่ ในขผู้อ 1-7; (2) รายละเอวียดเพนิมชื่ เตนิมเกวียชื่ วกนับเครสือชื่ งเผาบถูชาในขผู้อ 8-13; (3) ราย
ละเอวียดเพนิมชื่ เตนิมเกวีชื่ยวกนับเครสืชื่องธนัญญบถูชาในขผู้อ 14-23; (4) และรายละเอวียดเพนิมชื่ เตนิมเกวีชื่ยวกนับเครสือชื่ งบถูชา
ไถช่บาปในขผู้อ 24-30
ลนต 6:1-5
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 2 “ถถ้าผพถ้ใดทนาบาปและทนาการละเมติดตท่อ
พระเยโฮวาหห์ และโกหกตท่อเพรรื่อนบถ้านของเขาในสติงรื่ ทรีฝรื่ ากเขาใหถ้เกป็บรรักษาไวถ้ หรรอในเรรรื่องมติตรภาพ หรรอใน
สติรื่งทรีรื่ใชถ้ความรชนแรงไปแยท่งชติงมา หรรอไดถ้หลอกลวงเพรรื่อนบถ้านของเขา 3 หรรอพบสติงรื่ ทรีรื่หายไปแลถ้วและโกหก
เกรีรื่ยวกรับสติรื่งนรัทั้น และสาบานตนเปป็นความเทป็จ ในขถ้อใด ๆ เหลท่านรีทั้ทรีรื่ผหถ้พ นซงรื่ ผพถ้ใดกระทนากป็เปป็นความบาป 4 ดรังนรันทั้
เพราะเขาไดถ้กระทนาบาปแลถ้วและมรีความผติด จงใหถ้เขาครนของทรีรื่เขาไดถ้มาโดยการชติงมานรัทั้นเสรีย หรรอสติงรื่ ใดทรีรื่
เขาไดถ้มาดถ้วยการหลอกลวง หรรอสติงรื่ ทรีฝรื่ ากเขาใหถ้เกป็บรรักษาไวถ้ หรรอสติงรื่ ทรีรื่หายไปทรีรื่เขาไดถ้พบนรันทั้ 5 หรรอสติงรื่
สารพรัดทรีรื่เขาไดถ้สาบานเทป็จไวถ้ เขาจะตถ้องครนใหถ้เตป็มตามจนานวน และจงเพติรื่มอรีกหนซรื่งในหถ้าและมอบใหถ้แกท่
เจถ้าของของสติงรื่ เหลท่านรัทั้น ในวรันทรีรื่ถวายเครรอรื่ งบพชาไถท่การละเมติดของเขา
คทาสนังท ทททเฉพาะเจาะจงมากขขรนเกททยวกนับการกระททาผนิดใดๆทททเกททยวขข้องกนับเครสือท งบถูชาไถลการละเมนิดถถูก
กลลาวถขง กลลาวอยลางเจาะจงแลข้ว พวกมนันเกททยวขข้องกนับความไมลซสืทอตรงตลอเพสือท นบข้านของตนในเรสืทองธรุรกนิจ
ความไวข้เนสืรอเชสืทอใจ การสาบานวลาดข้วยเรสือท งการพถูดความจรนิงในเรสือท งนนัรนๆ การใชข้กาท ลนังขโมยไป หรสือการไมล
จรนิงใจตลอผถูข้อนสืท หากผถูข้ใดมทความผนิดในเรสืทองดนังกลลาว “ดนังนนัรนเพราะเขาไดข้กระททาบาปแลข้วและมทความผนิด จง
ใหข้เขาคสืนของทททเขาไดข้มาโดยการชนิงมานนัรนเสทย หรสือสนิทงใดททเท ขาไดข้มาดข้วยการหลอกลวง หรสือสนิทงทททฝากเขาใหข้
เกห็บรนักษาไวข้ หรสือสนิทงททหท ายไปทททเขาไดข้พบนนัรน”
สนิทงทททปรากฏชนัดเจนกห็คสือวลา การทททเครสืทองบถูชาไถลการละเมนิดจะมทผลไดข้นร นัน จะตข้องมทการชดใชข้สทาหรนับ
ความผนิดทททเกนิดขขรนเสทยกลอน นอกจากนทร “เขาจะตข้องคสืนใหข้เตห็มตามจทานวน และจงเพนิมท อทกหนขทงในหข้า” กช่อนททท

จะถวายเครสือท งบถูชาไถลการละเมนิด บนัญญนัตนิของโมเสสจขงเรทยกรข้องใหข้มทการเสทยคลาปรนับรข้อยละยททสนิบเพนิมท เขข้ากนับ
จทานวนทททตข้องชดใชข้
ลนต 6:6-7
และจงใหถ้เขานนาแกะตรัวผพถ้หนซรื่งตรัวทรีรื่ปราศจากตนาหนติมาจากฝพงนนามายรังปชโรหติต
เปป็นเครรรื่องบพชาไถท่การละเมติดของเขาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ ใหถ้เจถ้าประเมตินราคาเปป็นเครรอรื่ งบพชาไถท่การ
ละเมติด 7 และจงใหถ้ปชโรหติตทนาการลบมลทตินบาปใหถ้เขาตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ และเขาจะไดถ้รบรั การอภรัย
ในสติงรื่ สารพรัดทรีรื่เขาไดถ้กระทนาซซงรื่ เปป็นการละเมติดนรันทั้ ”
จากนนัรน นอกจากนทรแลข้ว ผถูข้ทมท ทความผนิดจะตข้องถวายเครสือท งบถูชาไถลการละเมนิดเปห็นสนัตวรทมท ทคลาตนัวหนขงท
เพสืทอเปห็นเครสือท งสนัตวบถูชาสทาหรนับความบาปของเขา นนันท คสือ “แกะตนัวผถูข้หนขงท ตนัวทททปราศจากตทาหนนิมาจากฝถูง” เมสือท
นนัรนปรุโรหนิตกห็จะททา “การลบมลทนินบาปใหข้เขาตลอพระพนักตรรพระเยโฮวาหร" เมสือท ททาเชลนนนัรนแลข้วเทลานนัรนคน
บาปผถูข้นร นนั กห็จะไดข้รนับการอภนัยจากองครพระผถูข้เปห็นเจข้า สนิทงหนขทงทททปรากฏชนัดเจนในเครสืทองบถูชาไถลการละเมนิดกห็คอสื
วลา มทราคาทททตข้องจลายสทาหรนับความบาป นนันท เปห็นสนิทงทททสทาเรห็จจรนิงในพระเยซถู ผถูข้ทรงหลนังท พระโลหนิตอนันมวีคช่า
ประเสรนิฐของพระองครททกลโกธา นอกจากนทร นททยงนั สสืทอดข้วยวลาไมลมกท ารยกโทษจนกวลาจะมทการสารภาพและ
ชดใชข้
ลนต 6:8-13
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 9 “จงบรัญชาแกท่อาโรนและบชตรชายทรัทั้ง
หลายของเขาวท่า นรีเรื่ ปป็นพระราชบรัญญรัตติเรรรื่องการถวายเครรรื่องเผาบพชา ครอเปป็นเครรรื่องเผาบพชา เพราะการเผาไดถ้
อยพบท่ นแทท่นบพชาตลอดครนจนรชท่งเชถ้า และจงใหถ้ไฟบนแทท่นบพชาลชกอยพท่เรรรื่อยไป 10 และจงใหถ้ปชโรหติตสวมเครรรื่อง
ยศผถ้าปท่านของตน และสวมกางเกงผถ้าปท่านทรีรื่ราท่ งกายของเขา และใหถ้ตรักมพลเถถ้าออกจากไฟทรีรื่เผาเครรรื่องบพชา
แลถ้วซซรื่งอยพบท่ นแทท่นบพชานรันทั้ และจงใหถ้เขานนามพลเถถ้านรัทั้นไปไวถ้ขถ้างแทท่นบพชา 11 และจงใหถ้เขาถอดเครรรื่องยศทรีรื่
สวมอยพอท่ อก และสวมเสรทั้อผถ้าอรีกชชดหนซรื่ง และนนามพลเถถ้านรันทั้ ออกไปขถ้างนอกคท่ายยรังสถานทรีรื่ทสรีรื่ ะอาด 12 และ
ใหถ้รรักษาไฟทรีรื่อยพบท่ นแทท่นบพชาใหถ้ลชกอยพอท่ ยท่าใหถ้ดบรั เลย และจงใหถ้ป ชโรหติตใสท่ฟรนทชกเชถ้าบนแทท่นบพชา และใหถ้เรรียง
เครรรื่องเผาบพชาใหถ้เปป็นระเบรียบไวถ้บนแทท่นบพชา และจงใหถ้เขาเผาไขมรันของเครรรื่องสรันตติบพชาบนแทท่นบพชา
นรัทั้น 13 ตถ้องรรักษาไฟใหถ้ตติดอยพบท่ นแทท่นบพชาเรรรื่อยไป อยท่าใหถ้ดรับเปป็นอรันขาด
คราวนทรจรุดสนใจเปลททยนไปททเท รสือท ง “พระราชบนัญญนัตนิเรสืทองการถวายเครสือท งเผาบถูชา” และการนทาเสนอ
รายละเอทยดเพนิมท เตนิมเกททยวกนับมนัน เราจทาไดข้วาล เครสือท งเผาบถูชาเปห็นเครสือท งบถูชาทททมทกลนิทนหอมหวานซขทงไมลไดข้
เกททยวขข้องโดยตรงกนับการจนัดการกนับความบาป แตลมนนั เปห็นเครสือท งบถูชาทททถวายดข้วยความสมนัครใจเพสือท นมนัสการ
พระเจข้า กลลาวอยลางเจาะจงกห็คอสื ไฟททอท ยถูบล นแทลนบถูชาหรุข้มดข้วยทองเหลสืองนนัรนจะตข้องไมลถถูกปลลอยใหข้ดนับเปห็น

อนันขาด หลนังจากเครสืทองบถูชาเวลาเยห็น (เครสือท งเผาบถูชา) ในแตลละคสืนแลข้ว ไมลมทการถวายเครสือท งบถูชาอสืนท ใดอทก ดนัง
นนัรน เครสืทองเผาบถูชาจขงถถูกวางไวข้เหนสือไฟอลอนๆพรข้อมกนับไขมนันของเครสือท งสนัตวบถูชานนัรนทททลรุกไหมข้อยถูตล ลอดทนัรง
คสืน (มทการใหข้รายละเอทยดเกททยวกนับการทททปรุโรหนิตจะตข้องสวมเครสือท งยศของตนกลอนเพสืทอทททจะถวายเครสือท งเผา
บถูชาตนัวสรุดทข้ายในตอนเยห็น โดยวางมถูลเถข้าของมนันไวข้ตลางหาก จากนนัรน อยลางแรกทททตข้องททาในตอนเชข้ากห็คอสื เขา
จะ (โดยยนังสวมเครสือท งยศปรุโรหนิตแมข้จะเปห็นทางการนข้อยกวลากห็ตาม) เอามถูลเถข้าจากการเผาไหมข้ของวนันและ
คสืนกลอนหนข้าไปยนังสถานททๆท สะอาดทททอยถูขล ข้างนอกคลาย
นอกจากนทร อยลางแรกทททตข้องททาในตอนเชข้ากห็คสือ เครสือท งเผาบถูชาอทกอนันจะตข้องถถูกถวายทรุกวนัน พวก
ปรุโรหนิตถถูกกทาชนับอยลางแขห็งแรงวลา "ใหข้รนักษาไฟทททอยถูบล นแทลนบถูชาใหข้ลรุกอยถูอล ยลาใหข้ดนับเลย" ไฟแรกทททอยถูบล น
แทลนบถูชาทททหมรุข้ ดข้วยทองเหลสืองนนัรนตกลงมาจากสวรรคร (เลวทนนิตนิ 9:24) พวกปรุโรหนิตจะตข้องคอยระวนังวลาไฟจะ
ไมลดนับเลยหลนังจากนนัรน มนันเปห็นกองไฟทททบรนิสรุทธนิธจากสวรรคร ความจรนิงทททนทามาประยรุกตรใชข้ไดข้กคห็ อสื ไฟในการ
รนับใชข้จนถขงทรุกวนันนทรตข้องไมลดนับเปห็นอนันขาด
ลนต 6:14-18
นรีรื่เปป็นพระราชบรัญญรัตติเรรรื่องการถวายเครรรื่องธรัญญบพชา จงใหถ้บชตรชายทรัทั้งหลาย
ของอาโรนถวายเครรรื่องธรัญญบพชาตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ทรีรื่หนถ้าแทท่นบพชา 15 และจงใหถ้เขาหยติบแปถ้ง
หนซรื่งกนามรอมาจากเครรรื่องธรัญญบพชา กรับนนทั้ามรันและกนายานทรัทั้งหมดซซงรื่ อยพท่บนเครรรื่องธรัญญบพชา และจงเผาสติงรื่
เหลท่านรีบทั้ นแทท่นบพชาเปป็นทรีรื่ระลซก เปป็นกลติรื่นหอมทรีรื่พอพระทรัยแดท่พระเยโฮวาหห์ 16 และสท่วนทรีรื่เหลรออยพท่นนรัทั้ จงใหถ้
อาโรนและบชตรชายทรัทั้งหลายของเขารรับประทาน ใหถ้รบรั ประทานพรถ้อมกรับขนมปรังไรถ้เชรทั้อในสถานทรีบรื่ รติสช ทธติธิ์
จงใหถ้เขาทรัทั้งหลายรรับประทานในลานของพลรับพลาแหท่งชชมนชมชน 17 อยท่าใสท่เชรทั้อในขนมปรังนรันทั้ แลถ้วอบ เรา
ไดถ้ใหถ้สท่วนนรีทั้เปป็นสท่วนของเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟของเราสนาหรรับเขาทรัทั้งหลาย เปป็นสติรื่งบรติสชทธติธิ์ทรีรื่สชด เชท่นเดรียวกรับ
เครรรื่องบพชาไถท่บาป และเชท่นเดรียวกรับเครรรื่องบพชาไถท่การละเมติด 18 และจงใหถ้บรรดาผพชถ้ ายในทท่ามกลางบชตรทรัทั้ง
หลายของอาโรนรรับประทานสติงรื่ เหลท่านรีทั้ จงใหถ้เปป็นกฎเกณฑห์เนรองนติตยห์ตลอดชรัวรื่ อายชของเจถ้าทรัทั้งหลายเกรียรื่ วกรับ
เครรรื่องบพชาดถ้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ ทชกคนทรีรื่ถพกตถ้องสติรื่งเหลท่านรีทั้จะบรติสชทธติธิ์”
รายละเอทยดเพนิมท เตนิมเกททยวกนับเครสือชื่ งธนัญญบถูชา ถถูกนทาเสนอ เมสือท ผถูข้ถวายจะนทาเครสืทองธนัญญบถูชามาถวาย
อทกครนัรงทททตทารนับอนันประกอบดข้วยแปข้ง นทรามนัน (มะกอกเทศ) และกทายาน (ทททปราศจากเชสืรอ) ถถูกกทาหนดไวข้ และ
มนันจะตข้องถถูกเผาเปห็นกลนิทนหอมหวานเปห็นทวีรชื่ ะลขกแดลพระเยโฮวาหร จากนนัรนมทกลลาวไวข้อยลางชนัดเจนมากๆวลา
สล วนทททเหลสือของเครสือท งบถูชานนัรน (สล วนทททเปห็นเครสืทองบถูชาจรนิงๆนนัรนเปห็นเพทยงหยนิบมสือเดทยวของทนัรงหมด) กห็ถถูก
สงวนไวข้สทาหรนับอาโรนและบรรดาบรุตรชายของเขา (นนันท คสือ พวกปรุโรหนิต) และเปห็นของพวกเขาแตลเพทยง

พวกเดทยวเทลานนัรน พวกเขาไดข้รนับอนรุญาตใหข้รนับประทานมนันไดข้ในบรนิเวณลานของพลนับพลา
คทาสนังท ในขข้อ 18 เกททยวกนับ “บรรดาผถูข้ชายในทลามกลางบรุตรทนัรงหลายของอาโรน” ทททรนับประทานสล วนททท
เหลสือนนัรนไมลใชลคทาสนังท แตลเปห็นการอนรุญาต คทากรนิยา รนับประทาน ในภาษาฮทบรถูเปห็นรถูปอนาคต อนันแสดงถขงการ
อนรุญาต ไมลใชลคทาสนังท ไมลวาล กรณทใด เครสือท งธนัญญบถูชาทททถถูกถวายกห็เปห็นสนิทงบรนิสรุทธนิธและเฉพาะคนเหลลานนัรนทททถถูก
แยกตนัรงไวข้แลข้วสามารถรนับประทานมนันไดข้ (นนันท คสือ พวกปรุโรหนิต)
ลนต 6:19-23
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 20 “นรีรื่เปป็นเครรรื่องบพชาของอาโรนและบชตร
ชายทรัทั้งหลายของเขา ทรีรื่พวกเขาจะตถ้องถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ในวรันทรีรื่เขารรับการเจติม ครอแปถ้งละเอรียดหนซรื่งใน
สติบเอฟาหห์เปป็นเครรรื่องธรัญญบพชาประจนา ใหถ้ถวายตอนเชถ้าครซรื่งหนซรื่ง และตอนเยป็นครซรื่งหนซรื่ง 21 จงทนาเครรรื่องธรัญ
ญบพชาคลชกเคลถ้าดถ้วยนนทั้ามรันปติทั้งในกระทะเหลป็กแบน และเมรรื่อปติทั้งแลถ้วเจถ้าจงนนาเขถ้ามา และทชกแผท่นของเครรรื่อง
ธรัญญบพชาทรีรื่ปติทั้งแลถ้ว เจถ้าจงถวายเปป็นกลตินรื่ หอมทรีรื่พอพระทรัยแดท่พระเยโฮวาหห์ 22 และจงใหถ้ปชโรหติตจากบชตร
ชายทรัทั้งหลายของอาโรนผพถ้รบรั การเจติมตรัทั้งแทนเขาถวายสติงรื่ เหลท่านรีทั้ เปป็นกฎเกณฑห์เนรองนติตยห์แดท่พระเยโฮวาหห์ จง
ใหถ้เผาเครรรื่องบพชาทรัทั้งหมดเสรีย 23 ดถ้วยวท่าบรรดาเครรรื่องธรัญญบพชาสนาหรรับปชโรหติตจงเผาเสรียใหถ้หมด อยท่าใหถ้รบรั
ประทานเครรรื่องธรัญญบพชานรันทั้ ”
ภาคผนวกเพนิมท เตนิมเกททยวกนับการรนับใชข้ของพวกปรุโรหนิตถถูกกลลาวถขง เมสือท อาโรนและบรุตรชายทนัรงหลาย
ของเขาถถูกเจนิมใหข้เขข้ารนับหนข้าทททรบนั ใชข้ในตทาแหนลงปรุโรหนิต ในวนันนนัรนเอง พวกเขาจะตข้องถวายเครสือท งธนัญญบถูชา
แบบพนิเศษทททแทลนบถูชานนัรน เครสือท งธนัญญบถูชาแบบพนิเศษทททถวายสทาหรนับการเขข้ารนับตทาแหนลงนทรจะตข้องเปห็นแปข้ง
ละเอทยดหนขงท ในสนิบเอฟาหร หนขงท ในสนิบของเอฟาหร (ประมาณหนขงท ในสนิบของทะนานหนขงท ) คนิดเปห็นปรนิมาณ
ของขนมปนังททคท นๆหนขงท รนับประทานไดข้ในหนขงท วนัน มนันจะตข้องถถูกเตรทยมพรข้อมกนับนทรามนัน (มะกอกเทศ)และ
ปนิรงในกระทะ เครสือท งธนัญญบถูชาทนัรงหมดจะตข้องถถูกแบลงออกเปห็นสองสลวน โดยสล วนหนขงท ถถูกถวายในตอนเชข้า
และอทกสล วนทททเหลสือในตอนเยห็น มนันจะตข้องถถูกเผาทนัรงหมด
สนิทงทททนลาสนใจเพนิมท เตนิมกห็คสือวลา นททจะตข้องเปห็น “เครสือท งธนัญญบถูชาเนสืองนนิตยร” เหลลานนักอธนิบายพระคนัมภทรร
ชาวยนิวยขดถสือทนัศนะทททวาล มหาปรุโรหนิตจขงตข้องถวายเครสือท งบถูชานทรเปห็นประจทาทรุกวนัน โดยเขาเสทยคลาใชข้จลายเอง
ตราบใดทททเขายนังมทชทวตนิ อยถูหล รสือดทารงตทาแหนลงอยถูล ดนังนนัรน ทรุกวนันมหาปรุโรหนิตจขงถวายเครสืทองธนัญญบถูชาพนิเศษนทร
ในตอนเชข้าและตอนเยห็น
ลนต 6:24-30
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 25 “จงกลท่าวแกท่อาโรนและบชตรชายทรัทั้ง

หลายของเขาวท่า นรีเรื่ ปป็นพระราชบรัญญรัตติเรรรื่องการถวายเครรรื่องบพชาไถท่บาป จงฆท่าเครรรื่องบพชาไถท่บาปในสถานทรีรื่
ทรีรื่ฆท่าเครรรื่องเผาบพชาตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ เปป็นสติงรื่ ทรีบรื่ รติสชทธติธิ์ทรีรื่สชด 26 จงใหถ้ปโช รหติตผพถ้ถวายเครรรื่องบพชา
ไถท่บาปรรับประทานสรัตวห์นนรัทั้ ใหถ้เขารรับประทานสรัตวห์นรัทั้นในสถานทรีรื่บรติสช ทธติธิ์ ในลานของพลรับพลาแหท่งชชมนชม
ชน 27 สติงรื่ ใด ๆ กป็ตามทรีรื่จะแตะตถ้องเนรทั้อสรัตวห์นนรัทั้ กป็จะบรติสชทธติธิ์ และเมรรื่อประพรมแลถ้วมรีเลรอดของสรัตวห์นนรัทั้ ตติด
บนเครรอรื่ งยศใด ๆ เจถ้าจงซรักเครรรื่องยศสท่วนทรีรื่ตติดเลรอดนรันทั้ ในสถานทรีบรื่ รติสช ทธติธิ์ 28 แตท่จงทนาลายภาชนะดตินทรีใรื่ ชถ้
ตถ้มเนรทั้อนรันทั้ เสรีย และถถ้าตถ้มในภาชนะทองเหลรองกป็จงขรัดและลถ้างเสรียดถ้วยนนทั้า 29 จงใหถ้บรรดาผพชถ้ ายใน
ทท่ามกลางพวกปชโรหติตรรับประทานไดถ้ เปป็นของทรีรื่บรติสชทธติธิ์ทรีรื่สชด 30 และเครรรื่องบพชาไถท่บาป ซซงรื่ ไดถ้นนาเลรอด
เขถ้าไปในพลรับพลาแหท่งชชมนชมชน เพรอรื่ ทนาการลบมลทตินบาปในสถานทรีบรื่ รติสชทธติธิ์นนรัทั้ อยท่ารรับประทานเลย
เครรรื่องบพชาไถท่บาปนรันทั้ ตถ้องเผาไฟเสรีย”
รายละเอทยดเพนิมท เตนิมเกททยวกนับเครสืทองบถูชาไถลบาปถถูกหมายเหตรุไวข้ แมข้วาล ดถูเยนินท เยข้อ แตลขอข้ ความทททวาล "จง
ฆลาเครสืทองบถูชาไถลบาปในสถานทททททฆลาเครสือท งเผาบถูชาตลอพระพนักตรรพระเยโฮวาหร" กห็ไมลไดข้เยนินท เยข้อ ความหมาย
กห็คสือวลา เครสืทองบถูชาไถลบาปจะตข้องถถูกฆลาในสถานทททๆเฉพาะเจาะจงทางดข้านทนิศเหนสือของแทลนบถูชาซขทงถถูกระบรุ
ไวข้ในเลวทนนิตนิ 1:11 “จงใหข้ปรุโรหนิตผถูข้ถวายเครสือท งบถูชาไถลบาปรนับประทานสนัตวรนร นัน ใหข้เขารนับประทานสนัตวรนร นัน
ในสถานทททบรนิสรุทธนิธ ในลานของพลนับพลาแหลงชรุมนรุมชน" แมข้วาล ผถูข้อธนิบายพระคนัมภทรรบางทลานยขดถสือทนัศนะทททวาล
ปรุโรหนิตตผู้องรนับประทานเครสือท งบถูชานนัรน แตลรปถู ของคทากรนิยานทรกเห็ ปห็นรถูปอนาคตซขทงสสืทอวลามนันเปห็นทางเลสือก กลลาว
อทกนนัยหนขงท ปรุโรหนิตสามารถรนับประทานมนันไดข้หากเขาเลสือกทททจะรนับประทาน มทหมายเหตรุไวข้ดข้วยวลาสนิทงใด
กห็ตามหรสือผถูข้ใดกห็ตามทททแตะตข้องเนสืรอสนัตวรของเครสือท งบถูชาไถลบาปนนัรนจะตข้องบรนิสรุทธนิธ
นอกจากนทร เมสืทอเลสือดจากเครสือท งสนัตวบถูชานนัรนถถูกประพรมและกระเซห็นไปโดนเสสืรอผข้าของปรุโรหนิต มนัน
กห็จะตข้องถถูกซนักในสถานทททบรนิสรุทธนิธ นนันท นลาจะสสืทอวลาปรุโรหนิตตข้องซนักเครสือท งยศของตนทททเปสืร อนเลสือดทททขนนั นนัรน
ความบรนิสรุทธนิธของเลสือดททหท ลนังท ออกซขทงเลห็งถขงพระโลหนิตอนันมทคลาประเสรนิฐของพระครนิสตรจขงถถูกสสืทอถขง ภาชนะ
ใดกห็ตามทททใชข้ในการตข้มเนสืรอของเครสือท งสนัตวบถูชานนัรนจะตข้องถถูกจนัดการตามความเหมาะสมในภายหลนัง หาก
เปห็นภาชนะดนิน มนันกห็จะตข้องถถูกททาลาย หากมนันเปห็นภาชนะทองเหลสือง มนันกห็จะตข้องถถูกขนัดและลข้างดข้วยนทรา นทท
สสืทอวลาความบาปทนิรงไวข้ซขทงผลลนัพธรททตามมาซขทงตข้องถถูกชทาระใหข้สะอาด
อทกครนัรงททปท รุโรหนิตทรุกคนไดข้รนับอนรุญาตใหข้รนับประทานสล วนทททเหลสือของเครสือท งบถูชาไถลบาปไดข้ อยลางไร
กห็ตาม หากเครสืทองบถูชาไถลบาปนนัรนถถูกใชข้เพสือท ประพรมเลสือดของมนันบนพระทททนนังท กรรุณา (ในวนันททาการลบ

มลทนิน) เนสืรอสนัตวรนร นนั กห็หข้ามรนับประทาน แตลสลวนทททเหลสือของสนัตวรนร นันจะตข้องถถูกเผาใหข้หมด
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 7: หลนังจากอธนิบายเครสือชื่ งบถูชาชนนิดตช่างๆในหผู้าบทแรกไปแลผู้ว โมเสสกป็วกกลนับ
มาพถูดถขงเครสือชื่ งบถูชาตช่างๆและนตาเสนอรายละเอวียดเพนิมชื่ เตนิมสตาหรนับเครสือชื่ งบถูชาแตช่ละชนนิด ในบททวีชื่ 7 ราย
ละเอวียดเพนิมชื่ เตนิมถถูกนตาเสนอเกวีชื่ยวกนับเครสืชื่องบถูชาไถช่การละเมนิด เครสือชื่ งสนันตนิบถูชา และเครสือชื่ งบถูชาโบกพนัดไปมา
และเครสืชื่องบถูชายกขขตั้นลง บทนวีตั้แบช่งยช่อยไดผู้ดงนั นวีตั้ (1) รายละเอวียดเพนิมชื่ เตนิมเกวีชื่ยวกนับเครสืชื่องบถูชาไถช่การละเมนิดใน
ขผู้อ 1-10; (2) รายละเอวียดเพนิมชื่ เตนิมเกวีชื่ยวกนับเครสืชื่องสนันตนิบถูชาในขผู้อ 11-27; (3) การแนะนตาใหผู้รถูผู้จนักเครสือชื่ งบถูชา
โบกพนัดไปมาและเครสืชื่องบถูชายกขขตั้นลงในขผู้อ 28-34 และ (4) บทสรปุปของคตาสนังชื่ เหลช่านวีตั้ในขผู้อ 35-38
ลนต 7:1-10
“เชท่นเดรียวกรันนรีรื่เปป็นพระราชบรัญญรัตติเรรรื่องการถวายเครรรื่องบพชาไถท่การละเมติด
เปป็นสติรื่งทรีรื่บรติสชทธติธิ์ทรีรื่สชด 2 จงใหถ้พวกเขาฆท่าเครรอรื่ งบพชาไถท่การละเมติดในสถานทรีรื่ทรีรื่พวกเขาฆท่าเครรรื่องเผาบพชา
และเลรอดแหท่งเครรรื่องบพชาไถท่การละเมติดนรัทั้นจงใหถ้เขาประพรมทรีรื่แทท่นบพชาและรอบแทท่นบพชา 3 และจงใหถ้เขา
ถวายไขมรันทรัทั้งหมดของเครรรื่องบพชาไถท่การละเมติดนรันทั้ เสรีย ทรัทั้งเนรทั้อสะโพกกรับไขมรันทรีรื่หมถ้ ช เครรรื่องใน 4 และไตทรัทั้ง
สองขถ้างซซรื่งอยพตท่ รงบรันทั้ เอวนรันทั้ กรับไขมรันทรีรื่ตติดอยพกท่ รับไต และพรังผรดทรีรื่ตติดอยพเท่ หนรอตรับนรัทั้นพรถ้อมกรับไตเหลท่านรันทั้
จงใหถ้เขาเอาออกเสรีย 5 และจงใหถ้ปชโรหติตเผาสติงรื่ เหลท่านรัทั้นบนแทท่นบพชา เปป็นเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟถวายแดท่พระเย
โฮวาหห์ เปป็นเครรรื่องบพชาไถท่การละเมติด 6 จงใหถ้บรรดาผพชถ้ ายในทท่ามกลางพวกปชโรหติตรรับประทานไดถ้ จงใหถ้รรับ
ประทานสรัตวห์นนรัทั้ ในสถานทรีรื่บรติสชทธติธิ์ เปป็นของทรีรื่บรติสชทธติธิ์ทรีรื่สชด 7 เครรรื่องบพชาไถท่บาปเปป็นอยท่างไร เครรรื่องบพชาไถท่
การละเมติดกป็เปป็นอยท่างนรัทั้น มรีพระราชบรัญญรัตติอยท่างเดรียวกรันสนาหรรับเครรรื่องบพชาเหลท่านรันทั้ ปชโรหติตผพถ้ใชถ้เครรรื่องบพชา
ทนาการลบมลทตินบาปจะไดถ้เครรรื่องบพชานรันทั้ 8 และปชโรหติตคนใดทรีถรื่ วายเครรรื่องเผาบพชาของผพใถ้ ด ปชโรหติตคนนรัทั้น
กป็จะไดถ้หนรังของเครรรื่องเผาบพชาทรีรื่ตนถวายสนาหรรับตรัวเอง 9 และเครรรื่องธรัญญบพชาทชกอยท่างทรีรื่อบในเตาอบ และ
ของทรัทั้งหมดซซรื่งเตรรียมไวถ้ในกระทะและในกระทะเหลป็กแบนนรัทั้น จงใหถ้เปป็นของปชโรหติตผพถถ้ วายของเหลท่า
นรัทั้น 10 และเครรรื่องธรัญญบพชาทชกอยท่างทรีรื่คลชกเคลถ้าดถ้วยนนทั้ามรันและทรีรื่ไมท่คลชกเคลถ้ากป็ตาม จะเปป็นของบชตรชายทรัทั้ง
หลายของอาโรน เปป็นของแตท่ละคนทรัรื่วกรัน
รายละเอทยดเพนิมท เตนิมเกททยวกนับการถวายเครสืทองบถูชาไถลการละเมนิดถถูกนทาเสนอ เมสือท ผถูข้ถวายนทาสนัตวรตนัวหนขงท
มาเปห็นเครสือท งบถูชาไถลการละเมนิด มนันจะตข้องถถูกฆลาในสถานทททๆกทาหนดไวข้ (ทางทนิศเหนสือของแทลนบถูชา) เลสือด

ของสนัตวรนร นันจะถถูกประพรม “รอบแทลนบถูชา” บางคนถสือทนัศนะทททวาล มทดข้ายสทแดงเขข้มเสข้นหนขงท วางอยถูรล อบแทลน
บถูชานนัรน เลสือดบางสลวนถถูกประพรมเหนสือดข้ายเสข้นนนัรนและบางสลวนถถูกประพรมตททากวลาดข้ายเสข้นนนัรน กลลาวโดย
เฉพาะเจาะจงกห็คสือ ปรุโรหนิตจะตข้อง “ถวายไขมนันทนัรงหมดของเครสืทองบถูชาไถลการละเมนิดนนัรน” นอกจากนทร เขาจะ
ตข้องเอาทนัรงเนสืรอสะโพกกนับไขมนันททหท รุข้มเครสือท งใน และไตทนัรงสองขข้างซขทงอยถูตล รงบนัรนเอวนนัรน กนับไขมนันทททตนิดอยถูกล บนั
ไต และพนังผสืดทททตนิดอยถูเล หนสือตนับนนัรนพรข้อมกนับไตเหลลานนัรนเผาไฟเสทย มนันเปห็นเครสืทองบถูชาไถลการละเมนิด
แมข้วาล ปรุโรหนิตทรุกคนสามารถรนับประทานเนสืรอสล วนทททเหลสือของเครสือท งบถูชาไถลการละเมนิดไดข้เหมสือนกนับ
เครสือท งบถูชาไถลบาป แตลปรุโรหนิตทททเปห็นคนถวายมนันจรนิงๆ (และไดข้ททาการลบมลทนิน) กห็ไดข้รนับอนรุญาตใหข้เปห็น
เจข้าของเครสืทองบถูชานนัรนพรข้อมกนับหนนังของเครสืทองบถูชานนัรนในภายหลนัง ในแบบเดทยวกนัน ปรุโรหนิตทททถวายเครสืทอง
ธนัญญบถูชาทททอบในเตาอบกห็ไดข้รนับอนรุญาตใหข้เกห็บสลวนทททเหลสือเปห็นของตนัวเองไดข้ในภายหลนัง อยลางไรกห็ตาม
หากเครสือท งธนัญญบถูชาใดถถูกถวายแบบแหข้ง มนันกห็จะถถูกแจกจลายแกลปรุโรหนิตทรุกคนทททเหลสืออยลางเทลาเททยมกนัน
ลนต 7:11-15
และนรีรื่เปป็นพระราชบรัญญรัตติเรรรื่องการถวายเครรรื่องสรันตติบพชา ซซรื่งเขาจะนนามา
ถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ 12 ถถ้าเขาถวายเปป็นเครรรื่องบพชาขอบพระคชณ ดรังนรันทั้ จงใหถ้เขาถวายขนมไรถ้เชรทั้อคลชกเคลถ้า
ดถ้วยนนทั้ามรัน ขนมแผท่นไรถ้เชรทั้อทาดถ้วยนนทั้ามรัน ขนมทอดทนาดถ้วยแปถ้งละเอรียดคลชกเคลถ้าดถ้วยนนทั้ามรัน พรถ้อมกรับ
เครรรื่องบพชาขอบพระคชณนรันทั้ 13 นอกจากขนมเหลท่านรัทั้นจงใหถ้เขาถวายขนมปรังใสท่เชรทั้อมาเปป็นเครรรื่องบพชาของ
เขา พรถ้อมดถ้วยเครรรื่องบพชาขอบพระคชณแหท่งเครรรื่องสรันตติบพชาของเขา 14 และจงใหถ้เขาถวายสท่วนหนซรื่งจาก
เครรรื่องบพชาทรัทั้งหมดนรันทั้ เปป็นเครรอรื่ งบพชายกขซทั้นลงถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ และสท่วนนรันทั้ จะเปป็นของปชโรหติตผพถ้
ประพรมเลรอดแหท่งเครรรื่องสรันตติบพชา 15 และเนรอทั้ ทรีรื่ถวายเปป็นเครรอรื่ งสรันตติบพชาของเขาเพรอรื่ การขอบพระคชณนรัทั้น
จะตถ้องรรับประทานเสรียในวรันเดรียวกรันทรีรื่ถวายเครรอรื่ งสรันตติบพชานรัทั้น จงอยท่าใหถ้เขาเหลรอไวถ้จนถซงรชท่งเชถ้าเลย
ประเภทยลอยแบบแรกของเครสืทองสนันตนิบถูชาถถูกกลลาวถขง หากเครสือท งบถูชาดข้วยใจสมนัครซขทงมทกลนิทนหอม
หวานถถูกถวาย “เปห็นเครสือท งบถูชาขอบพระครุณ” มนันกห็จะตข้องถถูกถวายเปห็นขนมไรข้เชสืรอคลรุกเคลข้าดข้วยนทรามนัน
มะกอกเทศ อทกแบบทททใชข้ไดข้กคห็ สือ ขนมแผลนไรข้เชสืรอทาดข้วยนทรามนันมะกอกเทศ ในทนัรงสองกรณท พวกมนันจะตข้อง
ททาจากแปข้งละเอทยดและเอาไปทอด นอกจากนทร ผถูข้ถวายกห็ตข้องถวาย “ขนมปนังใสล เชสืรอมาเปห็นเครสือท งบถูชาของเขา
พรข้อมดข้วยเครสือท งบถูชาขอบพระครุณแหลงเครสืทองสนันตนิบถูชาของเขา” มทความเหห็นแตกตลางกนันไปเกททยวกนับการใสล
ขนมปนังใสช่เชสืตั้อเขข้าไปดข้วย บางคนเชสืทอวลามนันมทไวข้เพสือท ประโยชนรของปรุโรหนิต คสือใหข้ขนมปนังทททนรุลมกวลาแกลเขา
เพสืทอรนับประทาน คนอสืนท ๆกห็ถสือทนัศนะทททวาล เครสืทองสนันตนิบถูชาไมลเพทยงเลห็งถขงพระครนิสตรผถูข้ทรงไมลมทบาปซขทงใชข้ขนม
และขนมแผลนไรข้เชสืรอเปห็นตนัวแทนเทลานนัรน แตลเลห็งถขงผถูข้เชสืทอทททมทใจขอบพระครุณดข้วยซขทงเปห็นผถูข้ททเปทยท มดข้วยบาป

จรนิงๆ
ปรุโรหนิตจขงตข้องถวาย “สลวนหนขงท จากเครสืทองบถูชาทนัรงหมดนนัรน เปห็นเครสืทองบถูชายกขขรนลงถวายแดลพระเยโฮ
วาหร” คทาทททแปลวลา เครรรื่องบพชา (โกระบนัน) ปกตนิแลข้วแปลเปห็น 'ของถวาย' คทาททแท ปลวลา เครรรื่องบพชายกขซทั้นลง (เท
รอโอมอวร์) มทความหมายพสืรนๆทททสรุดวลา 'ของถวาย' ความหมายทททใหญลกวลากห็คสือวลา ขนมชนิรนหนขงท หรสือขนมแผลน
ชนิรนหนขงท จากของถวายทนัรงหมดนนัรนจะตข้องถถูกถวายแดลองครพระผถูข้เปห็นเจข้า อยลางไรกห็ตาม นทสท สืทอดข้วยวลาเครสืทองบถูชา
นทรถถูกโบกไปมาในอากาศกลอนทททจะททาการถวายจรนิงๆ เครสือท งบถูชาเหลลานทรจะตข้องถถูกถวายรล วมกนับสนัตวรตนัวทททถถูก
ฆลาเปห็นเครสืทองสนันตนิบถูชาตามทททกาท หนดไวข้ในเลวทนตนิ นิ 3:1-17 เนสืรอของสนัตวรนร นนั จะตข้องถถูกรนับประทานในวนันทททมนนั
ถถูกถวาย หข้ามมนิใหข้เหลสือมนันไวข้เลย
ลนต 7:16-18
แตท่ถถ้าเครรรื่องบพชาของเขานรัทั้นเปป็นเครรรื่องบพชาปฏติญาณ หรรอเปป็นเครรรื่องบพชาทรีรื่
ถวายดถ้วยความเตป็มใจ จะตถ้องรรับประทานเสรียในวรันเดรียวกรันทรีรื่เขาถวายเครรอรื่ งบพชาของเขานรันทั้ และในวรันรชท่ง
ขซทั้นจะรรับประทานสท่วนทรีรื่เหลรอนรันทั้ กป็ไดถ้ 17 แตท่สวท่ นเนรทั้อของเครรรื่องบพชาทรีรื่เหลรอถซงวรันทรีสรื่ าม จงเผาเสรียดถ้วย
ไฟ 18 และถถ้าเอาเนรทั้อใด ๆ ทรีรื่ถวายเปป็นเครรรื่องสรันตติบพชาของเขามารรับประทานในวรันทรีรื่สาม กป็จะไมท่เปป็นทรีรื่พอ
พระทรัยเลย ทรัทั้งผพถ้ทรีรื่ถวายเครรรื่องสรันตติบ พชานรันทั้ จะไมท่เปป็นทรีรื่โปรดปราน จะเปป็นการกระทนาทรีรื่นท่าสะอติดสะเอรียน
และผพใถ้ ดทรีรื่รบรั ประทานเนรทั้อนรันทั้ จะตถ้องไดถ้รรับโทษความชรัวรื่ ชถ้าของเขา
ประเภทยลอยอทกอนันของเครสือท งสนันตนิบชถู ากห็คอสื เมสืทอมนันจะตข้องถถูกถวายรล วมกนับเครสือท งบถูชาปฏนิญาณหรสือ
เครสือท งบถูชาทททถวายดข้วยความเตห็มใจ เมสือท นนัรน สนัตวรททถถูกถวายเปห็นเครสือท งบถูชากห็จะตข้องถถูกรนับประทานสล วนหนขงท
ในวนันเดทยวกนันนนัรน สล วนททเท หลสือจะถถูกรนับประทานในวนันถนัดไป หากสล วนหนขงท สล วนใดของมนันเหลสืออยถูจล นถขง
วนันททสท าม กห็จะตข้องถถูกเผาไฟ นอกจากนทร ผถูข้ใดทททรนับประทานมนันในวนันทททสามจะไมลเปห็นททยท อมรนับตลอพระเจข้า
และอนันทททจรนิงแลข้วจะเปห็นทททสะอนิดสะเอทยนตลอพระเจข้าดข้วยซทรา ผถูข้ททสะเพรล าในการนนัรนจะตข้องแบกรนับโทษของ
ตน
ลนต 7:19-21
และเนรอทั้ ทรีรื่ถพกตถ้องสติรื่งทรีรื่เปป็นมลทตินใด ๆ จงอยท่ารรับประทานเลย จงเผาเนรอทั้ นรัทั้น
เสรียดถ้วยไฟ และสนาหรรับเนรทั้อนอกจากนรันทั้ ทชกคนทรีรื่สะอาดกป็รบรั ประทานเนรทั้อนรัทั้นไดถ้ 20 แตท่ผถ้ใพ ดรรับประทาน
เนรอทั้ ทรีถรื่ วายเปป็นเครรอรื่ งสรันตติบพชาซซรื่งเปป็นของพระเยโฮวาหห์ โดยทรีรื่ตนยรังมรีมลทตินตติดตรัวอยพท่ ผพถ้นนรัทั้ เองจะตถ้องถพก
ตรัดขาดจากชนชาตติของตน 21 ยติงรื่ กวท่านรัทั้น ผพใถ้ ดทรีรื่จะแตะตถ้องสติรื่งทรีรื่เปป็นมลทตินใด ๆ เชท่นมลทตินของคน หรรอ
สรัตวห์ทรีรื่เปป็นมลทตินใด ๆ หรรอสติงรื่ ทรีรื่เปป็นมลทตินทรีรื่นาท่ สะอติดสะเอรียนใด ๆ และผพนถ้ รัทั้นรรับประทานเนรทั้อทรีรื่ถวายเปป็น
เครรรื่องสรันตติบพชาซซงรื่ เปป็นของพระเยโฮวาหห์ ผพถ้นนรัทั้ เองจะตถ้องถพกตรัดขาดจากชนชาตติของตน”

กฎขข้อบนังคนับเพนิทมเตนิมทททเขข้มงวดเกททยวกนับเนสืรอสนัตวรของเครสืทองสนันตนิบถูชาถถูกกลลาวถขง สนิทงมลทนินใดๆทททถถูก
ตข้องเนสืรอสนัตวรของเครสืทองสนันตนิบถูชานนัรน กห็จะถถูกหข้ามรนับประทาน แตลตข้องถถูกเผาไฟเสทย คนเหลลานนัรนทททถสือวลา
สะอาดในทางพนิธทกรห็ บนั ประทานเครสือท งสนันตนิบถูชานนัรนไดข้ อยลางไรกห็ตาม คนทททถสือวลาเปห็นมลทนินในทางพนิธทททรบนั
ประทานเนสืรอสนัตวรของเครสือท งสนันตนิบถูชานนัรนกห็จะตข้อง “ถถูกตนัดขาดจากชนชาตนิของตน” วลทหลนังนทรมคท วามหมาย
หลายระดนับ มนันอาจหมายถขงการถถูกตนัดสนิทธนิธจากการเปห็นชนชาตนิอนิสราเอล การถถูกกทดกนันจากสนิทธนิพนิเศษตลางๆ
ของพลนับพลา หรสืออาจหมายถขงการถถูกประหารชทวตนิ ไมลวาล จะเปห็นทางเลสือกใด มนันกห็เปห็นผลทททตามมาอนันรข้าย
แรง
ลนต 7:22-27
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 23 “จงพพดกรับชนชาตติอติสราเอลวท่า เจถ้าทรัทั้ง
หลายจงอยท่ารรับประทานไขมรันใด ๆ ของวรัวตรัวผพถ้ ของแกะหรรอของแพะ 24 และไขมรันของสรัตวห์ทรีรื่ตายเอง
และไขมรันของสรัตวห์ทรีรื่ถพกสรัตวห์อรรื่นกรัดตาย จะนนาไปใชถ้อยท่างอรรื่นกป็ไดถ้ แตท่เจถ้าทรัทั้งหลายอยท่ารรับประทานเปป็นอรันขาด
25 ดถ้วยวท่าผพถ้ใดกป็ตามรรับประทานไขมรันของสรัตวห์ซงซรื่ คนไดถ้ถวายเปป็นเครรอรื่ งบพชาดถ้วยไฟแดท่พระเยโฮวาหห์ ผพถ้ทรีรื่
รรับประทานนรันทั้ เองจะตถ้องถพกตรัดขาดจากชนชาตติของตน 26 ยติรื่งกวท่านรันทั้ เจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่ารรับประทานเลรอด
ใด ๆ ไมท่วาท่ เลรอดของสรัตวห์ปรีกหรรอเลรอดของสรัตวห์ใด ๆ ในทรีรื่อยพอท่ าศรัยของพวกเจถ้าเลย 27 ผพใถ้ ดกป็ตามทรีรื่รบรั
ประทานเลรอดใด ๆ ผพถ้นนรัทั้ เองจะตถ้องถพกตรัดขาดจากชนชาตติของตน”
มทคทาอธนิบายเพนิทมเตนิมเกททยวกนับการหข้ามมนิใหข้รนับประทานไขมนันและเลสือดซขทงถถูกกลลาวถขงในเลวทนตนิ นิ 3:17
แมข้วาล ไขมนันสามารถถถูกใชข้ประโยชนรในดข้านอสืทนๆไดข้ แตลชนชาตนิอนิสราเอลกห็ถถูกหข้ามมนิใหข้รนับประทานมนัน
แนลนอนวลามทเหตรุผลในทางโภชนาการเพราะเหห็นแกลสรุขภาพ อยลางไรกห็ตามเหตรุผลทททสทาคนัญกวลากห็คอสื วลา ไขมนัน
ถถูกสงวนไวข้สทาหรนับการถวายแดลพระเจข้า ในลนักษณะเดทยวกนัน ชนอนิสราเอลถถูกหข้ามมนิใหข้รนับประทานเลสือดไมล
วลาจะในรถูปแบบใดๆกห็ตาม ในทนัรงสองกรณท ผถูข้ทมท ทความผนิดไมลวาล จะดข้วยเรสืทองใดกห็จะ “ถถูกตนัดขาดจากชนชาตนิ
ของตน” ดถูหมายเหตรุเกททยวกนับเรสือท งนทรในขข้อ 19-21
ลนต 7:28-36
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 29 “จงพพดกรับชนชาตติอติสราเอลวท่า ผพใถ้ ดทรีรื่
ถวายเครรรื่องสรันตติบพชาของตนแดท่พระเยโฮวาหห์ จงใหถ้ผนถ้พ รัทั้นนนาเครรอรื่ งบพชาของเขามาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์จาก
เครรรื่องสรันตติบพชาของเขา 30 จงใหถ้เขานนาเครรอรื่ งบพชาดถ้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหห์มาดถ้วยมรอของตนเอง จงใหถ้
เขานนาไขมรันมาพรถ้อมกรับเนรทั้อหนถ้าอกนรันทั้ เพรรื่อเอาเนรทั้อหนถ้าอกนรันทั้ โบกพรัดไปมาเปป็นเครรรื่องบพชาโบกพรัดตท่อพระ
พรักตรห์พระเยโฮวาหห์ 31 และจงใหถ้ปชโรหติตเผาไขมรันเสรียบนแทท่นบพชา แตท่เนรทั้อหนถ้าอกนรันทั้ จะเปป็นของอาโรน
และบชตรชายทรัทั้งหลายของเขา 32 และเนรอทั้ โคนขาขถ้างขวา เจถ้าทรัทั้งหลายจงใหถ้ปชโรหติตเปป็นเครรรื่องบพชายกขซนทั้ ลง

จากเครรรื่องสรันตติบพชาของพวกเจถ้า 33 ในทท่ามกลางบชตรชายทรัทั้งหลายของอาโรน ผพทถ้ รีรื่ถวายเลรอดแหท่งเครรรื่อง
สรันตติบพชาและไขมรัน จะไดถ้รบรั เนรอทั้ โคนขาขถ้างขวาเปป็นสท่วนของเขา 34 เพราะวท่าเนรทั้อหนถ้าอกทรีรื่โบกพรัดไปมา
และเนรอทั้ โคนขาทรีรื่ยกขซทั้นลงนรัทั้น เราไดถ้รบรั เอาจากชนชาตติอสติ ราเอลจากเครรรื่องสรันตติบพชาของพวกเขา และไดถ้
มอบสติงรื่ เหลท่านรัทั้นใหถ้แกท่อาโรนผพเถ้ ปป็นปชโรหติตและบชตรชายทรัทั้งหลายของเขา เปป็นกฎเกณฑห์เนรองนติตยห์จาก
ทท่ามกลางชนชาตติอติสราเอล” 35 นรีรื่เปป็นสท่วนจากการเจติมอาโรนและการเจติมบชตรชายทรัทั้งหลายของเขา จาก
เครรรื่องบพชาดถ้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ ในวรันทรีรื่ทท่านมอบเขาทรัทั้งหลายไวถ้ใหถ้ปรนนติบรัตติพระเยโฮวาหห์ใน
ตนาแหนท่งปชโรหติต 36 ซซงรื่ พระเยโฮวาหห์ทรงบรัญชาชนชาตติอสติ ราเอลใหถ้มอบแกท่เขาทรัทั้งหลาย ในวรันทรีรื่ทท่านไดถ้เจติม
เขาทรัทั้งหลายไวถ้เปป็นปชโรหติต เปป็นกฎเกณฑห์เนรองนติตยห์ตลอดชรัรื่วอายชของพวกเขา
รายละเอทยดเพนิมท เตนิมและสรุดทข้ายเกททยวกนับเครสือท งสนันตนิบถูชาถถูกใหข้ไวข้ (1) ผถูข้ถวายเครสือท งบถูชาดนังกลลาวจะ
ตข้องนทามนันมาดข้วยมสือของตน (2) เขาตข้องนทาไขมนันและเนสืรอหนข้าอกของสนัตวรนร นันมาแสดงตลอปรุโรหนิต (3)
ปรุโรหนิตกห็จะเนสืรอหนข้าอกนนัรนโบกพนัดไปมาเปห็นเครสือชื่ งบถูชาโบกพนัดตลอพระพนักตรรพระเยโฮวาหร (4) ปรุโรหนิตกห็
จะตข้องเผาไขมนันนนัรนบนแทลนบถูชา แตล (5) เนสืรอหนข้าอกนนัรนจะเปห็นของอาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขา
(นนันท คสือ พวกปรุโรหนิต)
(6) เนสืรอโคนขาขข้างขวาของสนัตวรนร นันจะตข้องยกใหข้ปโรุ รหนิตทททททาหนข้าทททถวายเปห็นเครสือชื่ งบถูชายกขขนตั้ ลง
(นนันท คสือ ของถวายอยลางหนขงท ) เพสือท เปห็นเครสือท งสนันตนิบถูชา (7) จากนนัรน ปรุโรหนิตทททปฏนิบนัตนิหนข้าทททอยถูขล ณะนนัรนกห็
สามารถเกห็บเนสืรอโคนขาขข้างขวานนัรนไวข้ไดข้ (8) เมสือท พวกปรุโรหนิตโบกพนัดเนสืรอสล วนเหลลานทรตลอพระพนักตรรองคร
พระผถูข้เปห็นเจข้าในฐานะเปห็นสล วนหนขงท ของเครสืทองสนันตนิบถูชากลอนแลข้ว พวกเขากห็สามารถเกห็บเนสืรอหนข้าอกและ
เนสืรอโคนขานนัรนไวข้ใชข้เองไดข้ พวกปรุโรหนิตทททไดข้รนับการเจนิมจขงมทสนิทธนิธทททจะไดข้รนับเนสืรอสล วนเหลลานทรเปห็นกฎเกณฑร
เนสืองนนิตยร
ลนต 7:37-38
นรีรื่เปป็นพระราชบรัญญรัตติเรรรื่องการถวายเครรรื่องเผาบพชา เครรรื่องธรัญญบพชา เครรรื่อง
บพชาไถท่บาป เครรรื่องบพชาไถท่การละเมติด เครรอรื่ งบพชาถวายตรัว และเครรอรื่ งสรันตติบพชา 38 ซซงรื่ พระเยโฮวาหห์ทรง
บรัญชาแกท่โมเสสบนภพเขาซรีนาย ในวรันทรีรื่พระองคห์ทรงบรัญชาชนชาตติอติสราเอลใหถ้ถวายเครรอรื่ งบพชาของพวกเขา
แดท่พระเยโฮวาหห์ในถติรื่นทชรกรันดารแหท่งซรีนาย บทนทรจงข ถถูกปนิดทข้ายตามนทร โมเสสกลลาวสรรุปเครสืทองบถูชาแบบ
ตลางๆซขทงถถูกใหข้รายละเอทยดไปแลข้วในสองบทนทร นนันท คสือ พระราชบนัญญนัตนิเรสืทองการถวายเครสือท งเผาบถูชา เครสืทอง
ธนัญญบถูชา เครสือท งบถูชาไถลบาป เครสือท งบถูชาไถลการละเมนิด เครสือท งสนันตนิบชถู า และเครสืทองบถูชาถวายตนัวอาโรนและ
บรุตรชายทนัรงหลายของเขา มนันถถูกบนัญชาโดยพระเจข้าทททภเถู ขาซทนายตามแบบเครสือชื่ งบถูชา (นนันท คสือ ของถวาย)

ทนัรงหมดทททถวายแดลองครพระผถูข้เปห็นเจข้าในถนิทนทรุรกนันดาร
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 8: บททวีชื่ 8 บนันทขกเรสืชื่องการสถาปนาและการเจนิมของตตาแหนช่งปปุโรหนิตของอา
โรนเพสืชื่อแตช่งตนัตั้งพวกเขาใหผู้เขผู้าสถูช่การรนับใชผู้ในพลนับพลา บทนวีตั้แบช่งยช่อยไดผู้ดงนั นวีตั้ (1) การสถาปนาอาโรนและ
บปุตรชายทนังตั้ หลายของเขาในขผู้อ 1-13 และ (2) เครสือชื่ งถวายแหช่งการสถาปนาในขผู้อ 14-36
ลนต 8:1-5
พระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 2 "จงนนาอาโรนและบชตรชายของเขามาพรถ้อม
กรับเสรอทั้ ยศ นนทั้ามรันเจติม วรัวอรันเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาป แกะผพสถ้ องตรัว กระบชงขนมปรังไรถ้เชรทั้อ 3 และจงเรรียกชชมนชม
ชนทรัทั้งหมดใหถ้ประชชมกรันทรีรื่ประตพพลรับพลาแหท่งชชมนชม" 4 และโมเสสกป็กระทนาดรังทรีรื่พระเยโฮวาหห์ทรงบรัญชา
แกท่ทท่าน และชชมนชมชนกป็ประชชมกรันทรีรื่ประตพพลรับพลาแหท่งชชมนชม 5 โมเสสกลท่าวแกท่ชชมนชมชนวท่า "ตท่อไปนรีทั้
เปป็นสติรื่งซซงรื่ พระเยโฮวาหห์ทรงบรัญชาใหถ้กระทนา"
หลนังจากบรรยายและใหข้คทาจทากนัดความเกททยวกนับเครสืทองบถูชาพสืรนฐานทนัรงหข้าชนนิดซขทงจะถถูกถวายททท
พลนับพลาในเจห็ดบทแรกของหนนังสสือเลวทนตนิ นิไปแลข้ว การเลลาเรสืทองกห็เรนิทมตลอจากทททคาข้ งไวข้ในตอนทข้ายหนนังสสือ
อพยพ พลนับพลาไดข้ถถูกตนัรงขขรนและบนัดนทรถขงเวลาแลข้วททพท วกปรุโรหนิตจะถถูกสถาปนาอยลางเปห็นทางการสทาหรนับ
การรนับใชข้ททจะเรนิทมขขรนของพวกเขา
ดนังนนัรนพระเจข้าจขงทรงสนังท โมเสสใหข้รวบรวมอาโรน บรุตรชายทนัรงหลายของเขา เครสือท งยศปรุโรหนิตอยลาง
เปห็นทางการซขทงททาขขรนโดยอาโฮลทอนับและเบซาเลล นทรามนันเจนิมตามทททกาท หนดไวข้ และสนัตวรเหลลานนัรนทททกาท หนดไวข้
เปห็นเครสือท งบถูชา (วนัวผถูข้ตนัวหนขงท สทาหรนับเปห็นเครสือท งบถูชาไถลบาปและแกะผถูข้สองตนัว) พรข้อมกนับขนมปนังไรข้เชสืรอ
กลลาวสนัรนๆคสือ พวกปรุโรหนิตและอรุปกรณรตลางๆทททจทาเปห็นจะตข้องถถูกรวมเขข้าดข้วยกนัน ชรุมนรุมชนอนิสราเอลจะตข้อง
มารวมตนัวกนันเปห็นสนักขทพยาน โมเสสจขงททาดนังนนัรนเพสืทอเตรทยมตนัวสทาหรนับการสถาปนาอาโรนและบรุตรชายทนัรง
หลายของเขาอยลางเปห็นทางการเพสืทอรนับใชข้ในตทาแหนลงปรุโรหนิต
ลนต 8:6
โมเสสกป็นนาอาโรนและบชตรชายทรัทั้งหลายของเขามาชนาระกายดถ้วยนนทั้า สนิบขนัรน
ตอนตข้องถถูกททาตามในกระบวนการสถาปนา ขนันตั้ ตอนทวีชื่หนขงชื่ อาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาถถูกลข้าง
ดข้วยนทราโดยโมเสส บางคนคนิดวลาการลข้างนทรถถูกกระททาทททขนันทองเหลสืองนนัรน ไมลวาล กรณทใด พวกปรุโรหนิตกห็ถถูก
แสดงตนัววลามทรลางกายสะอาดแลข้วสทาหรนับการรนับใชข้ทจท ะเรนิทมขขรน แนลนอนวลานทเท กททยวขข้องกนับการทททพวกเขา

สะอาดหมดจดทนัรงตนัว (ไมลใชลแคลรลางกายแตลจนิตวนิญญาณดข้วย) ตลอเบสืรองพระพนักตรรพระเจข้าเมสืทอพวกเขา
ปรนนนิบนัตนิในการรนับใชข้ของตน
ลนต 8:7-9
แลถ้วสวมเสรอทั้ ใหถ้และคาดรรัดประคดใหถ้ แลถ้วสวมเสรอทั้ คลชมยาวใหถ้ และสวม
เอโฟดใหถ้เขา เอารรัดประคดทออยท่างประณรีตสนาหรรับคาดทรับเอโฟดคาดเอวใหถ้ ผพกเอโฟดใหถ้ตติดตรัวเขาไวถ้
8 และโมเสสสวมทรับทรวงใหถ้อาโรน และใสท่อพรติมกรับทพมมติมไวถ้ในทรับทรวงนรันทั้ 9 และสวมผถ้ามาลาไวถ้บน
ศรีรษะ และตติดแผท่นทองคนาอรันเปป็นมงกชฎบรติสชทธติธิ์ทรีรื่ผถ้ามาลาดถ้านหนถ้า ดรังทรีรื่พระเยโฮวาหห์ทรงบรัญชาโมเสสไวถ้
นรัทั้น
ขนันตั้ ตอนทวีชื่สอง จากนนัรนโมเสสกห็สวมเครสืทองยศใหข้อาโรนพรข้อมกนับเครสือท งแตลงตนัวทางการของเครสืทองยศ
ปรุโรหนิต ไดข้แกล เสสืรอ รนัดประคด เสสืรอคลรุมยาว เอโฟด รนัดประคดทออยลางประณทต ทนับทรวง อถูรนิมกนับทถูมมนิม ผข้า
มาลาพรข้อมกนับแผลนทองคทาและมงกรุฎบรนิสรุทธนิธ ดถูหมายเหตรุเกททยวกนับอพยพ 27-28 สทาหรนับคทาบรรยายแบบ
ละเอทยดมากขขรนเกททยวกนับสนิทงเหลลานทรแตลละอยลาง
ลนต 8:10-12
แลถ้วโมเสสนนานนทั้ามรันเจติมมาเจติมพลรับพลาและทชกสติรื่งทรีรื่อยพใท่ นนรัทั้น ชนาระใหถ้เปป็น
ของบรติสชทธติธิ์ 11 และทท่านเอานนทั้ามรันเจติมประพรมบนแทท่นเจป็ดครรัทั้ง เจติมแทท่นและเจติมภาชนะประจนาแทท่น
ทรัทั้งหมด เจติมขรันและพานรองขรันเพรรื่อชนาระใหถ้เปป็นของบรติสชทธติธิ์ 12 และทท่านเทนนทั้ามรันเจติมลงบนศรีรษะของอา
โรนบถ้าง แลถ้วเจติมเขาไวถ้เพรรื่อชนาระใหถ้บรติสชทธติธิ์
ขนันตั้ ตอนทวีชื่สาม จากนนัรนโมเสสกห็ถถูกสนังท ใหข้เจนิม “พลนับพลาและทรุกสนิทงทททอยถูใล นนนัรน” เพสือท ชทาระพวกมนันใหข้
บรนิสรุทธนิธ (นนันท คสือ เพสืทออรุทนิศหรสือถวายสนิทงเหลลานนัรนสทาหรนับการปรนนนิบนัตนิพระเจข้า) จากนนัรน เขากห็ตข้องประพรม
แทลนบถูชานนัรน (ดข้วยนทรามนันเจนิม) เจห็ดครนัรง จากนนัรนกห็เจนิมแทลนบถูชานนัรนและเครสือท งใชข้ตลางๆของมนัน รวมถขงขนันนนัรน
ดข้วยเชลนกนันเพสืทอชทาระพวกมนันใหข้บรนิสรุทธนิธ (นนันท คสือ อรุทนิศถวายสนิทงเหลลานนัรนไวข้) (ความหมายกห็คอสื วลา ถถูกแยกตนัรง
ไวข้ตลางหากสทาหรนับการปรนนนิบนัตพนิ ระเจข้าโดยเฉพาะ) สรุดทข้าย โมเสสถถูกสนังท ใหข้เทนทรามนันเจนิมสล วนทททเหลสือบน
ศทรษะของอาโรน อนันเปห็นการเจนิมเขาและชทาระเขาใหข้บรนิสรุทธนิธสทาหรนับการรนับใชข้ททจะเรนิทมขขรนของเขา อาโรนจขง
ไมลเพทยงถถูกเจนิมสทาหรนับการรนับใชข้ของตนเทลานนัรน แตลยงนั ถถูกถวายตนัวอยลางเปห็นทางการดข้วย (นนันท คสือ ถถูกแยกตนัรง
ไวข้สทาหรนับงานของพระเจข้า)
แนลนอนวลามทการใชข้สนัญลนักษณรททแสดงถขงพระราชกนิจของพระวนิญญาณบรนิสรุทธนิธในนทรามนันเจนิมนนัรน
เหมสือนกนับทททอาโรนถถูกเจนิมโดยนทรามนันเพสืทอเขข้าสถูลการรนับใชข้ของตน ผถูข้รนับใชข้ทรนังหลายของพระเจข้าในทรุกวนันนทรกห็

ถถูกเจนิมโดยพระวนิญญาณบรนิสรุทธนิธสทาหรนับการรนับใชข้พระเจข้าในดข้านตลางๆเชลนกนัน ทรุกวนันนทรมนนั ถถูกเรทยกวลาการ
ประกอบดข้วยพระวนิญญาณบรนิสรุทธนิธ
ลนต 8:13
และโมเสสกป็นนาบชตรชายอาโรนเขถ้ามาสวมเสรทั้อแลถ้วคาดรรัดประคดใหถ้ และสวม
มาลาใหถ้ ดรังทรีรื่พระเยโฮวาหห์ทรงบรัญชาโมเสสไวถ้ ขนันตั้ ตอนทวีชื่สวีชื่ โมเสสกห็เรทยกพวกบรุตรชายของอาโรนเขข้ามา
และสวมเครสือท งยศปรุโรหนิตใหข้แกลพวกเขาพรข้อมกนับสวม มาลา (นนันท คสือ ผข้าโพกศทรษะ) ดถู อพยพ 39:27-28
สทาหรนับรายละเอทยดเพนิมท เตนิม
ลนต 8:14-22
แลถ้วทท่านจซงนนาวรัวตรัวผพถ้อรันเปป็นเครรอรื่ งบพชาไถท่บาปเขถ้ามา อาโรนและบชตรชายทรัทั้ง
หลายของเขากป็เอามรอของตนวางบนหรัววรัวอรันเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาปนรันทั้ 15 โมเสสกป็ฆท่าวรัวตรัวนรัทั้นเสรีย เอานติทั้ว
จชท่มเลรอดไปเจติมทรีรื่เชติงงอนรอบแทท่น ชนาระแทท่นใหถ้บรติสช ทธติธิ์แลถ้วเทเลรอดทรีรื่ฐานของแทท่น ถวายแทท่นไวถ้เปป็นสติรื่ง
บรติสชทธติธิ์ เพรอรื่ ทนาการลบมลทตินของแทท่นนรันทั้ 16 และทท่านนนาไขมรันทรัทั้งหมดทรีรื่อยพท่กบรั เครรรื่องในและพรังผรดเหนรอ
ตรับ และไตสองลพกพรถ้อมกรับไขมรันแลถ้วโมเสสกป็เผาสติรื่งเหลท่านรีเทั้ สรียบนแทท่น 17 แตท่วรัวและหนรังวรัว กรับเนรอทั้ และ
มพลของมรัน ทท่านเผาเสรียดถ้วยไฟขถ้างนอกคท่าย ดรังทรีรื่พระเยโฮวาหห์ทรงบรัญชาโมเสสไวถ้ 18 แลถ้วทท่านกป็นนาแกะผพถ้
อรันเปป็นเครรรื่องเผาบพชาเขถ้ามา อาโรนกรับบชตรชายทรัทั้งหลายของเขากป็เอามรอของตนวางบนหรัวของแกะผพถ้นรัทั้น
19 โมเสสกป็ฆท่าแกะนรันทั้ เสรีย เอาเลรอดประพรมทรีรื่แทท่นและรอบแทท่น 20 เมรรื่อทท่านฟรันแกะออกเปป็นทท่อนๆ โมเสส
กป็เผาหรัวและแกะทรีรื่เปป็นทท่อนๆกรับไขมรันเสรีย 21 เมรรื่อเอานนทั้าลถ้างเครรรื่องในและขาแกะแลถ้ว โมเสสกป็เผาแกะทรัทั้งตรัว
บนแทท่น เปป็นเครรรื่องเผาบพชา เปป็นกลติรื่นทรีรื่พอพระทรัย เปป็นเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ ดรังทรีรื่พระเย
โฮวาหห์ทรงบรัญชาโมเสส 22 ทท่านจซงนนาแกะผพอถ้ รีกตรัวหนซรื่งนรันทั้ เขถ้ามาครอแกะตรัวผพถ้ทรีรื่เปป็นเครรอรื่ งสถาปนา และอา
โรนกรับบชตรชายทรัทั้งหลายของเขากป็เอามรอของตนวางบนหรัวของแกะผพนถ้ รัทั้น
ขนันตั้ ตอนทวีชื่หผู้า จะตข้องมทการถวายเครสือท งบถูชาหลายอยลางสทาหรนับการเขข้ารนับตทาแหนลงอยลางเปห็นทางการ
โดยตลอไปนทรเปห็นเครสือท งบถูชาชนิรนแรก กลอนอสืนท อาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาถถูกเรทยกตนัวใหข้เขข้ามาและถถูก
สนังท ใหข้วางมสือของตนบนหนัวของวนัวผถูข้ตนัวนนัรน โดยกทาหนดใหข้มนนั เปห็นเครสือท งบถูชาไถลบาปของพวกเขา จากนนัรน
โมเสสกห็ฆลาวนัวนนัรน โดยเกห็บเลสือดของมนันและเจนิมเลสือดบางสล วนบนเชนิงงอนของแทลนบถูชานนัรนอนันเปห็นการชทาระ
แทลนบถูชานนัรนใหข้บรนิสรุทธนิธ จากนนัรนเขากห็เทเลสือดสลวนทททเหลสือทททฐานของแทลนบถูชานนัรน อนันเปห็นการถวายแทลนนนัรน
ไวข้เปห็นสนิทงบรนิสรุทธนิธและททาการลบมลทนินบนแทลนนนัรน

คทาททแท ปลวลา การลบมลทติน (คาฟารร์) ปกตนิแลข้วมนักถถูกแปลเปห็น ‘การลบมลทนิน’ และมทความหมายตรง
ตนัววลา ‘ปกคลรุม’ ความหมายทททสทาคนัญกวลาในทททนร ทกคห็ อสื วลา ความมลทนินใดๆของแทลนบถูชานนัรนกห็ถถูกปกคลรุมโดย
เลสือดทททถถูกททาใหข้หลนังท ออกของวนัวผถูข้ตนัวนนัรน ดนังทททกาท หนดไวข้ในบนัญญนัตนิเรสืทองเครสืทองบถูชาไถลบาป โมเสสเผาไขมนัน
ของสนัตวรนร นันบนแทลนบถูชา จากนนัรนกห็ลากซากสล วนทททเหลสือของสนัตวรททตายแลข้วตนัวนนัรนไปนอกคลายและเผามนัน
เสทย (มนันชลางเปห็นงานทททเหนห็ดเหนสืทอยกนับการกทาจนัดซากสนัตวรแตลละตนัวทททถถูกถวายเปห็นเครสืทองบถูชาไถลบาป จง
สรรเสรนิญพระเจข้า พระเยซถูทรงยรุตนิภาระหนนักเหลลานนัรนทนัรงสนิรนทททกลโกธา)
จากนนัรนแกะผถูข้ททถถูกกทาหนดไวข้ใหข้เปห็นเครสืทองเผาบถูชากห็ถถูกนทาออกมา อาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของ
เขาจขงวางมสือของตนบนสนัตวรตนัวนทร อนันเปห็นการแสดงตนัววลาเหมสือนกนับมนัน โมเสสฆลาสนัตวรนร นนั และประพรม
เลสือดของมนันบนแทลนบถูชา จากนนัรนเขากห็ฟนนั แกะผถูข้ตนัวนทรออกเปห็นทลอนๆ เผาหนัวของมนัน บางสล วนของมนันและ
ไขมนัน จากนนัรนเขากห็ลข้างเครสือท งในของมนันพรข้อมกนับขาของมนัน โดยเผาสลวนทททเหลสือของสนัตวรตนัวนนัรนบนแทลน
บถูชา แกะผถูข้ททเปห็นเครสืทองเผาบถูชานทรจงข กลายเปห็นเครสืทองบถูชาทททมทกลนิทนหอมหวานแดลองครพระผถูข้เปห็นเจข้าตามทททมท
บรรยายไวข้ในเลวทนนิตนิ 1
ลนต 8:23-26
โมเสสกป็ฆท่าแกะนรันทั้ เสรีย เอาเลรอดเจติมทรีรื่ปลายหพขาถ้ งขวาของอาโรน และทรีรื่นวติทั้
หรัวแมท่มรอขวาของเขา และทรีรื่นติทั้วหรัวแมท่เทถ้าขวาของเขา 24 แลถ้วนนาบชตรชายทรัทั้งหลายของอาโรนเขถ้ามา และ
โมเสสเอาเลรอดเจติมทรีรื่ปลายหพขถ้างขวา ทรีรื่นติทั้วหรัวแมท่มรอขถ้างขวา ทรีรื่นวติทั้ หรัวแมท่เทถ้าขถ้างขวาของเขา และโมเสสเอา
เลรอดประพรมทรีรื่แทท่นและรอบแทท่น 25 แลถ้วทท่านจซงนนาไขมรันและหางทรีรื่เปป็นไขมรัน และไขมรันทรัทั้งหมดทรีรื่อยพท่กบรั
เครรรื่องใน และพรังผรดเหนรอตรับและไตสองลพกกรับไขมรันทรีรื่ตติดอยพท่ และโคนขาขถ้างขวา 26 และทท่านหยติบขนมไรถ้
เชรทั้อหนซรื่งกถ้อนจากกระบชงขนมปรังไรถ้เชรอทั้ ซซรื่งอยพตท่ ท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ และหยติบขนมคลชกนนทั้ามรันกถ้อน
หนซรื่ง และขนมแผท่นแผท่นหนซรื่ง วางของเหลท่านรีไทั้ วถ้บนไขมรัน และบนโคนขาขถ้างขวา
ขนันตั้ ตอนทวีชื่หก โมเสสเอาแกะผถูข้ททถถูกกทาหนดไวข้อทกตนัวททเท หลสือ (ดถู ขข้อ 2) ออกมาและฆลามนันเสทย และเกห็บ
เลสือดของมนันไวข้ จากนนัรนเขากห็เอาเลสือดนนัรนไปเจนิม “ทททปลายหถูขข้างขวาของอาโรน และทททนรวนิ หนัวแมลมอสื ขวาของ
เขา และทททนรนิวหนัวแมลเทข้าขวาของเขา” เขาททาแบบเดทยวกนันกนับบรุตรชายแตลละคนของอาโรน ดนังนนัรน โลหนิตแหลง
เครสือท งบถูชาในการสถาปนาจขงถถูกทาทททตนัวพวกเขาแตลละคน จากนนัรนโมเสสกห็เอาไขมนันของแกะผถูข้ตนัวนนัรนตาม
แบบเครสือท งสนันตนิบถูชาและวางขนมปนังไรข้เชสืรอและขนมตลางๆบนมสือพวกเขา
ลนต 8:27-29
ทท่านเอาสติงรื่ เหลท่านรีทั้วางไวถ้ในมรอของอาโรน และมรอของบชตรชายทรัทั้งหลายของ
เขา และใหถ้แกวท่งไปแกวท่งมาเปป็นเครรรื่องบพชาแกวท่งถวายตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ 28 แลถ้วโมเสสกป็รบรั ของ

เหลท่านรันทั้ มาจากมรอของเขาทรัทั้งหลายและเผาเสรียบนแทท่นบนเครรรื่องเผาบพชา เปป็นเครรรื่องสถาปนาบพชา เปป็นกลติรื่น
ทรีรื่พอพระทรัย เปป็นเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ 29 และโมเสสเอาเนรทั้ออกแกวท่งไปแกวท่งมาเปป็น
เครรรื่องแกวท่งถวายตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ นรีรื่เปป็นแกะตรัวผพสถ้ ถาปนาสท่วนของโมเสส ดรังทรีรื่พระเยโฮวาหห์
ทรงบรัญชาโมเสส
ขนันตั้ ตอนทวีชื่เจป็ด โมเสสจขงใหข้อาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาเอาสล วนตลางๆของแกะผถูข้ททถถูกถวาย
นนัรนโบกพนัดไปมาตลอพระพนักตรรองครพระผถูข้เปห็นเจข้าและจากนนัรนกห็เผาพวกมนันเสทย เขายนังเอาเนสืรอหนข้าอกของ
แกะผถูข้ตนัวนนัรนและโบกพนัดมนันเองตลอพระพนักตรรองครพระผถูข้เปห็นเจข้าดข้วยเพสืทอเปห็นเครสือท งบถูชาโบกพนัดไปมา แกะผถูข้
ตนัวนนัรนกลายเปห็นทททรจถูข้ นักในชสืทอ “แกะตนัวผถูข้สถาปนา”
ลนต 8:30
แลถ้วโมเสสนนานนทั้ามรันเจติมและเลรอดซซงรื่ อยพบท่ นแทท่น ประพรมบนอาโรนและ
เครรรื่องยศของเขา และบนบชตรชายทรัทั้งหลาย กรับบนเครรรื่องยศของบชตรชายทรัทั้งหลายของเขา ดรังนรีทั้แหละทท่านกป็
ชนาระอาโรนกรับเครรรื่องยศของเขาใหถ้บรติสชทธติธิ์ บชตรชายทรัทั้งหลายของเขากรับเครรอรื่ งยศของบชตรชายนรันทั้ ดถ้วย
ขนันตั้ ตอนทวีแชื่ ปด โมเสสเอานทรามนันเจนิมพรข้อมกนับเลสือดของแกะผถูข้สถาปนานนัรนไปประพรมทนัรงบนตนัวอา
โรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาซขทงแตลงกายในชรุดเครสือท งยศปรุโรหนิต พวกเขาจขงถถูกชทาระใหข้บรนิสรุทธนิธ (ถถูก
แยกตนัรงไวข้) พรข้อมกนับเครสืทองยศของตนเพสืทอทททจะปรนนนิบนัตนิองครพระผถูข้เปห็นเจข้า
ลนต 8:31-32
โมเสสสรัรื่งอาโรนและบชตรชายทรัทั้งหลายของเขาวท่า "จงตถ้มเนรทั้อเสรียทรีรื่ประตพ
พลรับพลาแหท่งชชมนชม และรรับประทานเสรียทรีรื่นรัรื่นกรับขนมปรังซซงรื่ อยพท่ในกระบชงเครรรื่องสถาปนาบพชา ดรังทรีรื่ขถ้าพเจถ้า
บรัญชาทท่านวท่า อาโรนและบชตรชายทรัทั้งหลายของเขาจะรรับประทาน 32 เนรทั้อและขนมปรังทรีรื่เหลรอนรัทั้นทท่านจงเผา
เสรียดถ้วยไฟ
ขนันตั้ ตอนทวีชื่เกผู้า จากนนัรนโมเสสกห็สงนัท อาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาใหข้ตข้มสล วนทททเหลสือของแกะผถูข้
สถาปนานนัรนทททประตถูพลนับพลาและรนับประทานมนันพรข้อมกนับขนมปนังไรข้เชสืรอทททอยถูใล นกระบรุงนนัรน อาหารสล วนททท
เหลสือจะตข้องถถูกเผาไฟเสทย
ลนต 8:33-36
และทท่านทรัทั้งหลายอยท่าออกไปนอกประตพพลรับพลาแหท่งชชมนชมตลอดเจป็ดวรัน
จนกวท่าวรันกนาหนดสถาปนาของทท่านจะครบ เพราะทรีรื่จะสถาปนาทท่านนรัทั้นกป็กนติ เวลาเจป็ดวรัน 34 สติรื่งทรีรื่ไดถ้กระทนา
ในวรันนรีทั้ พระเยโฮวาหห์ทรงบรัญชาใหถ้กระทนาเพรรื่อลบมลทตินของทท่าน 35 ทท่านจงอยพท่ทรีรื่ประตพพลรับพลาแหท่ง
ชชมนชมทรัทั้งกลางวรันและกลางครนตลอดเจป็ดวรัน กระทนากติจทรีรื่พระเยโฮวาหห์ทรงกนาชรับไวถ้ เกลรอกวท่าทท่านจะตถ้องถซง

ตาย เพราะนรีรื่เปป็นสติงรื่ ทรีรื่ขาถ้ พเจถ้าไดถ้รรับบรัญชามา" 36 อาโรนกรับบชตรชายทรัทั้งหลายของเขาไดถ้กระทนาตามทรีรื่พระ
เยโฮวาหห์ทรงบรัญชาทางโมเสสทชกประการ
ขนันตั้ ตอนทวีชื่สนิบ และสรุดทข้าย โมเสสสนังท อาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาวลา พวกเขาตข้องไมลออกไป
จากพลนับพลาเปห็นเวลาเจห็ดวนัน มนันจะททาใหข้เวลาแหลงการสถาปนาพวกเขาครบสมบถูรณร “อาโรนกนับบรุตรชาย
ทนัรงหลายของเขาไดข้กระททาตามทททพระเยโฮวาหรทรงบนัญชาทางโมเสสทรุกประการ” อทกครนัร งทททเราไดข้เขข้าใจเกททยว
กนับรอบเวลาการรนับใชข้ในตทาแหนลงปรุโรหนิต เหห็นไดข้ชนัดวลาหลนังจากนนัรนพวกเขาจะปรนนนิบนัตนิคราวละหนขงท
สนัปดาหรโดยหมรุนเวทยนสนับเปลทยท นกนันไป ดนังนนัรนอาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาจขงถถูกสถาปนาอยลางเปห็น
ทางการสทาหรนับการปรนนนิบนัตนิททพลนับพลา
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 9: บนันทขกเกวียชื่ วกนับการเปนิดใชผู้พลนับพลามวีตช่อไป ในบททวีชื่ 9 พวกปปุโรหนิตตาม
แบบของอาโรนเรนิชื่มการรนับใชผู้ของพวกเขา บทนวีแตั้ บช่งยช่อยไดผู้ดนังนวีตั้ (1) เครสือชื่ งบถูชาแรกๆซขชื่งถวายโดยอาโรน
เพสืชื่อตนัวเขาเองและเพสืชื่อประชาชนในขผู้อ 1-21; (2) โมเสสและอาโรนอวยพรประชาชนในขผู้อ 22-23 และ (3)
ไฟทวีชื่ตกลงมาบนแทช่นบถูชานนัตั้นจากองคร์พระผถูผู้เปป็นเจผู้าในขผู้อ 22-24
ลนต 9:1-7
ตท่อมาวรันทรีรื่แปดโมเสสกป็เรรียกอาโรนและบชตรชายทรัทั้งหลายของเขา และพวก
ผพใถ้ หญท่ของอติสราเอล 2 และทท่านกลท่าวแกท่อาโรนวท่า "จงนนาลพกวรัวตรัวหนซรื่งเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาป และแกะผพถ้ตรัว
หนซรื่งเปป็นเครรรื่องเผาบพชา ทรัทั้งสองอยท่าใหถ้มรีตนาหนติ จงถวายบพชาตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ 3 และกลท่าวแกท่คน
อติสราเอลวท่า `จงเอาลพกแพะผพถ้ตรัวหนซรื่งเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาป และลพกวรัวตรัวหนซรื่งกรับลพกแกะตรัวหนซรื่ง ทรัทั้งสองใหถ้
มรีอายชหนซรื่งขวบ ปราศจากตนาหนติเปป็นเครรรื่องเผาบพชา 4 และเอาวรัวผพถ้ตรัวหนซรื่งและแกะผพถ้ตรัวหนซงรื่ เปป็นสรันตติบ พชา
ถวายตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ และเอาธรัญญบพชาคลชกนนทั้ามรันมาถวาย เพราะวท่าพระเยโฮวาหห์จะทรง
ปรากฏแกท่ทท่านในวรันนรีทั้'" 5 เขาทรัทั้งหลายกป็นนาสติงรื่ ทรีรื่โมเสสบรัญชานรัทั้นมาทรีรื่หนถ้าพลรับพลาแหท่งชชมนชม และชชมนชม
ชนทรัทั้งหมดกป็เขถ้ามาใกลถ้ ยรนอยพท่ตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ 6 โมเสสกลท่าววท่า "นรีรื่เปป็นสติงรื่ ซซรื่งพระเยโฮวาหห์ทรง
บรัญชาใหถ้ทท่านทรัทั้งหลายกระทนา และสงท่าราศรีของพระเยโฮวาหห์จะปรากฏแกท่ทท่านทรัทั้งหลาย" 7 แลถ้วโมเสสจซง
สรัรื่งอาโรนวท่า "จงเขถ้าไปใกลถ้แทท่นบพชา ถวายเครรรื่องบพชาไถท่บาป และเครรรื่องเผาบพชาของทท่านเสรีย และทนาการลบ
มลทตินบาปของตรัวทท่านกรับพลไพรท่ทรัทั้งหลาย และจงนนาเครรรื่องถวายบพชาของพลไพรท่มา และทนาการลบมลทติน
บาปของเขา ดรังทรีรื่พระเยโฮวาหห์ทรงบรัญชา'"

ในวนันทททแปด โมเสสเรทยกอาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขา พรข้อมกนับพวกผถูข้ใหญลแหลงอนิสราเอล
ดข้วย และสนังท อาโรนใหข้เอาลถูกวนัวหนรุลมตนัวหนขงท ถวายเปห็นเครสือท งบถูชาไถลบาป และแกะผถูข้ตนัวหนขงท ทททปราศจาก
ตทาหนนิถวายเปห็นเครสือท งเผาบถูชา นอกจากนทร บรรดาผถูข้นทาของอนิสราเอลจะตข้องเตรทยมลถูกแพะตนัวหนขงท เปห็นเครสือท ง
บถูชาไถลบาป ลถูกวนัวตนัวหนขงท และลถูกแกะตนัวหนขงท (ทรุกตนัวอายรุหนขงท ปทและปราศจากตทาหนนิ) ถวายเปห็นเครสืทองเผา
บถูชา นอกจากนทร พวกผถูข้ใหญลของอนิสราเอลตข้องเตรทยมแกะผถูข้ตนัวหนขทงถวายเปห็นเครสือท งสนันตนิบถูชาและเครสืทองธนัญญ
บถูชา การปรนนนิบนัตนิททพลนับพลาจขงกทาลนังจะเรนิทมตข้นอยลางเปห็นทางการ
นอกจากนทร องครพระผถูข้เปห็นเจข้าจะทรงปรากฏทททนนันท ในวนันนนัรน ชรุมนรุมชนทนัรงหมดของอนิสราเอลตลางมา
รวมตนัวกนันททพท ลนับพลา โมเสสจขงสนังท อาโรนใหข้ถวายเครสือท งบถูชาไถลบาปและเครสือท งเผาบถูชาของเขา โดยททาการ
ลบมลทนินใหข้กบนั ตนัวเขาเองและใหข้กบนั ประชาชน
ลนต 9:8-11
อาโรนจซงเขถ้าไปใกลถ้แทท่นบพชาและฆท่าลพกวรัวอรันเปป็นเครรอรื่ งบพชาไถท่บาปซซรื่งเปป็น
ของเพรอรื่ ตน 9 และบชตรชายอาโรนกป็นนาเลรอดมาใหถ้เขา เขากป็เอานติวทั้ จชท่มเลรอดไปเจติมเชติงงอนของแทท่น และเท
เลรอดลงทรีรื่ฐานแทท่น 10 สท่วนไขมรันและไต กรับพรังผรดเหนรอตรับจากเครรรื่องบพชาไถท่บาปนรัทั้น เขาเผาเสรียบนแทท่น
ดรังทรีรื่พระเยโฮวาหห์ทรงบรัญชาโมเสส 11 เขากป็เผาเนรทั้อและหนรังเสรียดถ้วยไฟทรีรื่ภายนอกคท่าย
อาโรนจขงถวายลถูกวนัวตนัวนนัรนเปห็นเครสือท งบถูชาไถลบาป โดยเอาเลสือดของมนันเจนิมทททเชนิงงอนของแทลนบถูชา
และเทเลสือดสล วนทททเหลสือทททฐานของแทลนนนัรน โดยวางไขมนัน ไต และตนับของมนันบนแทลน และเผาซากสลวนททท
เหลสือขข้างนอกคลาย
ลนต 9:12-14
เขาฆท่าสรัตวห์เครรอรื่ งเผาบพชา แลถ้วบชตรชายอาโรนกป็นนาเลรอดมาใหถ้เขา เขาจซงเอา
เลรอดนรันทั้ ประพรมทรีรื่แทท่นและรอบแทท่น 13 และบชตรชายทรัทั้งหลายของอาโรนกป็สท่งเครรรื่องเผาบพชาทรีละทท่อนกรับ
หรัวมาใหถ้อาโรน อาโรนกป็เผาสติรื่งเหลท่านรีทั้บนแทท่น 14 อาโรนจซงลถ้างเครรรื่องในและขาสรัตวห์และเผาเสรียบนเครรรื่อง
เผาบพชาทรีบรื่ นแทท่นบพชา อาโรนจขงถวายเครสืทองเผาบถูชานนัรนตามแบบทททกาท หนดไวข้
ลนต 9:15-16
แลถ้วอาโรนกป็นนาเครรอรื่ งบพชาของพลไพรท่มาถวาย ครอนนาแพะซซงรื่ เปป็นเครรรื่องบพชา
ไถท่บาปซซงรื่ เปป็นของเพรอรื่ พลไพรท่มาฆท่าเสรียบพชาไถท่บาป ดรังเครรรื่องบพชาไถท่บาปครรัทั้งกท่อนนรันทั้ 16 และเขากป็ถวาย
เครรรื่องเผาบพชาถวายตามลรักษณะ จากนนัรนอาโรนกห็ถวายเครสืทองบถูชาไถลบาปของประชาชน (ซขทงเปห็นแพะตนัว
หนขทง) ตามลนักษณะทททวาล มานนัรน

ลนต 9:17
และเขากป็ถวายธรัญญบพชาโดยหยติบมากนามรอหนซรื่งเผาเสรียบนแทท่นนอกเหนรอ
เครรรื่องเผาบพชาประจนาเวลาเชถ้า อาโรนถวายเครสืทองธนัญญบถูชาทททกาท หนดไวข้ตามทททเขาไดข้รนับคทาสนังท มา
ลนต 9:18-21
เขาฆท่าวรัวผพดถ้ ถ้วย และแกะผพถ้เปป็นเครรรื่องสรันตติบ พชาสนาหรรับพลไพรท่ และบชตรชาย
อาโรนนนาเลรอดมาใหถ้อาโรน อาโรนกป็เอาเลรอดประพรมทรีรื่แทท่นและรอบแทท่น 19 และนนาไขมรันวรัวและไขมรัน
แกะ กรับหางทรีรื่เปป็นไขมรัน และไขมรันทรีรื่หถ้มช เครรรื่องใน และไตกรับพรังผรดเหนรอตรับมาใหถ้ 20 และเขาทรัทั้งหลายวาง
ไขมรันไวถ้บนเนรทั้ออก และอาโรนกป็เผาไขมรันเสรียบนแทท่น 21 สท่วนเนรอทั้ อกและเนรอทั้ โคนขาขถ้างขวานรัทั้น อาโรน
แกวท่งไปแกวท่งมาเปป็นเครรรื่องบพชาแกวท่งถวายตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ ดรังทรีรื่โมเสสบรัญชาไวถ้
อาโรนจขงถวายวนัวผถูข้ตวนั หนขทงและแกะผถูข้ตนัวหนขงท เปห็นเครสือท งสนันตนิบถูชาสทาหรนับประชาชน โดยถวายมนัน
ตามลนักษณะทททกาท หนดไวข้ เขาปนิดทข้ายโดยการโบกพนัดเนสืรอหนข้าอกและโคนขาของเครสืทองสนันตนิบถูชานนัรนตลอพระ
พนักตรรองครพระผถูข้เปห็นเจข้าตามทททเขาไดข้รนับบนัญชาแลข้ว
ลนต 9:22-24
แลถ้วอาโรนยกมรอขซทั้นอวยพรพลไพรท่ และอาโรนกป็ลงมาจากการถวายเครรรื่อง
บพชาไถท่บาป เครรรื่องเผาบพชาและสรันตติบพชา 23 โมเสสกรับอาโรนจซงเขถ้าไปในพลรับพลาแหท่งชชมนชม เมรรื่อเขาทรัทั้ง
สองออกมา เขากป็อวยพรพลไพรท่ และสงท่าราศรีของพระเยโฮวาหห์กป็ปรากฏแกท่พลไพรท่ทรัทั้งมวล 24 เปลวเพลติง
พลชท่งออกมาตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ เผาเครรอรื่ งเผาบพชาและไขมรันซซงรื่ อยพบท่ นแทท่น เมรรื่อพลไพรท่ทรัทั้งหลาย
เหป็นกป็โหท่รถ้องและซบหนถ้าลง
อาโรนจขงเปนิดการรนับใชข้แหลงพลนับพลาอยลางเปห็นทางการโดยถวายเครสืทองบถูชาไถลบาป เครสืทองเผาบถูชา
และเครสืทองสนันตนิบถูชาชรุดแรก กลอนอสืนท เขา จากนนัรนกห็เขากนับโมเสสจขงอวยพรประชาชน จากนนัตั้น “สงลาราศทของ
พระเยโฮวาหรกปห็ รากฏแกลพลไพรล ทรงนั มวล เปลวเพลนิงพลรุลงออกมาตลอพระพนักตรรพระเยโฮวาหร เผาเครสือท งเผา
บถูชาและไขมนันซขงท อยถูบล นแทลน” (บางคนเสนอวลาไฟนนัรนอาจออกมาจากทททบรนิสรุทธนิธทททสรุดซขทงเปห็นทททสถนิตอยถูขล อง
พระเจข้า อทกทางเลสือกหนขทงกห็คอสื ไฟนนัรนตกมาจากสวรรคร)
เมสือท พวกอนิสราเอลเหห็นดนังนนัรน พวกเขากห็โหลรข้องและซบหนข้าลงตลอพระพนักตรรองครพระผถูข้เปห็นเจข้า
พลนับพลาจขงถถูกสถาปนาอยลางเปห็นทางการและพรข้อมสทาหรนับการปรนนนิบนัตพนิ ระเจข้าเสมอไป
*****

ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 10: บททวีชื่สนิบของหนนังสสือเลววีนตนิ นิบนันทขกเรสืชื่องการพนิพากษาลงโทษนาดนับและ
อาบวีฮถู จากนนัตั้นคสือ ขผู้อปฏนิบนัตนิตช่างๆสตาหรนับพวกปปุโรหนิต บทนวีแตั้ บช่งยช่อยไดผู้ดนังนวีตั้ (1) ความบาปและความตาย
ของนาดนับและอาบวีฮถูในขผู้อ 1-7; (2) พวกปปุโรหนิตซขชื่งถถูกหผู้ามมนิใหผู้ดมสืชื่ เหลผู้าองปุนช่ ขณะรนับใชผู้ในพลนับพลาในขผู้อ
8-11 และ (3) กฎระเบวียบตช่างๆสตาหรนับพวกปปุโรหนิตเกวีชื่ยวกนับการรนับประทานของบรนิสปุทธนิธ ทงนัตั้ หลายในขผู้อ 1220
ลนต 10:1-2
ฝท่ายนาดรับกรับอาบรีฮพบชตรชายของอาโรน ตท่างนนากระถางไฟของเขามาและเอา
ไฟใสท่ในนรัทั้นแลถ้วใสท่เครรอรื่ งหอมลง เอาไฟทรีรื่ผดติ รพ ปแบบมาเผาถวายบพชาตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ ซซงรื่
พระองคห์มติไดถ้ทรงบรัญชาใหถ้เขากระทนาเชท่นนรันทั้ 2 ไฟกป็พงท่ ช ขซทั้นมาจากพระเยโฮวาหห์ ไหมถ้เขาทรัทั้งสองและเขากป็
ตายตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์
หลนังจากนนัรนไมลนาน บรุตรชายสองคนของอาโรน นนันท คสือ นาดนับและอาบทฮถู เอากระถางไฟสล วนตนัวของ
ตน (อรุปกรณรททบรรจรุเครสือท งหอมทททถถูกเผาไฟ) เอาไฟธรรมดาใสล เขข้าไปในนนัรนพรข้อมกนับเครสือท งหอมธรรมดา
และ (เหห็นไดข้ชดนั วลา) ถวายมนันบนแทลนบถูชาทองคทาสทาหรนับเผาเครสืทองหอมซขทงอยถูภล ายในพลนับพลา (เราควร
หมายเหตรุไวข้วาล จนถขงตอนนทรในการสถาปนาพลนับพลา แทลนบถูชาทองคทาสทาหรนับเผาเครสือท งหอมยนังไมลไดข้ถถูกใชข้
งานเลย) ในการถวายไฟทวีชื่ผนิดรถูปแบบเชลนนนัรน พวกเขาจขงถวายไฟทททไมลไดข้มาจากพระเจข้าและแนลนอนวลาไมล
ไดข้ถถูกถวายแดลพระเจข้า
ดนังนนัรน “ไฟกห็พงรุล ขขรนมาจากพระเยโฮวาหร ไหมข้เขาทนัรงสองและเขากห็ตายตลอพระพนักตรรพระเยโฮวาหร”
ชลางเปห็นภาพทททนลากลนัวจรนิงๆกนับการไดข้เหห็นไฟจากพระเจข้าพรุงล ออกมาและเผาพวกเขาจนตาย แนลททเดทยว
พระเจข้าของเราทรงเปห็นเพลนิงทททเผาผลาญ
เพราะความสะเพรล าหรสืออาจเพราะความเยลอหยนิงท นาดนับและอาบทฮจถู ขงททาใหข้การรนับใชข้ในตอนแรก
ของพลนับพลานนัรนเปห็นมลทนินไปในการททพท วกเขาถวายไฟและเครสืทองหอมของตนัวเอง ไฟทททเผาผลาญของ
พระเจข้าจขงประจนักษรชดนั ความบรนิสรุทธนิธของพระองครจขงถถูกแสดงใหข้เหห็นชนัดเจน นทคท ลข้ายกนับการเสทยชทวนิตของอา
นาเนทยและสนัปฟทราในกนิจการ 5 เชลนกนัน ในทนัรงสองกรณท การรนับใชข้ของพวกเขาเพนิงท เรนิทมตข้นไดข้ไมลนานและการ
เขข้ามาของความบาปกห็เปห็นสนิทงทททยอมไมลไดข้ ในทนัรงสองกรณท พระเจข้าทรงททาลายและขจนัดคนเหลลานนัรนทททสะเพรล า
เสทยจนททาใหข้งานของพระองครเปห็นมลทนิน

ลนต 10:3
โมเสสจซงบอกอาโรนวท่า "พระเยโฮวาหห์ตรรัสดรังนรีวทั้ ท่า `เราจะสนาแดงความ
บรติสชทธติธิ์ของเราทท่ามกลางผพถ้ทรีรื่อยพใท่ กลถ้เรา เขาจะถวายสงท่าราศรีแกท่เราตท่อหนถ้าพลไพรท่ทรัทั้งปวง'" และอาโรนกป็นติรื่ง
อยพท่ โมเสสจขงเตสือนความจทาอาโรน พททชายของตนวลา พระเจข้าไดข้ตรนัสแลข้ววลาพระองครจะตข้องถถูกถสือวลาบรนิสรุทธนิธ
โดยทรุกคนทททเขข้ามาใกลข้พระองคร นนันท คสือ พระองครทรงเรทยกรข้องใหข้ทรุกคนทททเขข้ามาอยถูตล ลอเบสืรองพระพนักตรร
พระองครชทาระตนัวอยลางเหมาะสม นาดนับและอาบทฮไถู มลททาเชลนนนัรนเพราะความเยลอหยนิงท และความสะเพรล าของ
ตน อาโรนไมลกลลาวอะไร คทาทททแปลวลา นติรื่งอยพท่ (ดามนัม) มทความหมายไดข้ดข้วยวลา ‘นนิทงอนัรน’ แนลนอนวลามทอารมณร
หลายอยลางเกนิดขขรนอยถูภล ายในตนัวเขา เขาไดข้เรทยนรถูมข้ ากนับตนัวถขงพระพนิโรธอนันชอบธรรมของพระเจข้าผถูข้บรนิสรุทธนิธ
นลาเศรข้าทททมนนั เกททยวขข้องกนับการเสทยชทวนิตของบรุตรชายทนัรงสองของเขา
ลนต 10:4 -7
โมเสสเรรียกมติชาเอลและเอลซาฟาน บชตรชายของอชสซรีเอล อาของอาโรน
บอกเขาวท่า "จงเขถ้ามาใกลถ้ หามเอาพรีรื่นอถ้ งของเจถ้าออกไปเสรียนอกคท่ายจากหนถ้าสถานบรติสชทธติธิ์" 5 เขากป็เขถ้ามา
ใกลถ้หามศพทรัทั้งเสรอทั้ ออกไปไวถ้นอกคท่ายตามทรีรื่โมเสสสรัรื่ง 6 และโมเสสกลท่าวแกท่อาโรนและเอเลอาซารห์และอติธา
มารห์ บชตรชายอาโรนวท่า "ทท่านทรัทั้งหลายอยท่าปลท่อยผมหถ้อย หรรอฉรีกเสรอทั้ ผถ้าของทท่าน เกลรอกวท่าทท่านจะตถ้องตาย
และเกลรอกวท่าพระพติโรธจะตกเหนรอชชมนชมชนทรัทั้งหมด แตท่พรีรื่นอถ้ งของทท่านครอวงศห์วานอติสราเอลทรัทั้งมวล จะไวถ้
ทชกขห์เพราะพระเยโฮวาหห์ทรงใหถ้บงรั เกติดการเผาไหมถ้กป็ไดถ้ 7 และอยท่าออกไปจากประตพพลรับพลาแหท่งชชมนชม
เกลรอกวท่าทท่านตถ้องตาย เพราะวท่านนทั้ามรันเจติมแหท่งพระเยโฮวาหห์อยพท่เหนรอทท่านทรัทั้งหลาย" และเขาทรัทั้งหลายกป็
กระทนาตามคนาของโมเสส
โมเสสจขงสนังท ลถูกพทลท ถูกนข้องของอาโรน คสือ มนิชาเอลและเอลซาฟาน ใหข้แบกศพของคนทนัรงสองออกไป
จากสถานบรนิสรุทธนิธออกไปนอกคลาย พวกเขาเปห็นคนเลวทบรุตรชายของโคฮาท พวกเขาเขข้าไปในพลนับพลาไมล
ไดข้ แตลเขข้าไปในลานชนัรนนอกไดข้ แมข้กระนนัรน พวกเขาตข้องเอาศพสองคนนนัรนออกไปพรข้อมกนับเสสืรอของผถูข้ตาย
ดข้วย ไมลมทบนันทขกไวข้วาล พวกเขาตข้องฝนังศพคนทนัรงสองนนัรนหรสือไมล แมข้วาล บางคนคนิดวลาพวกเขาฝนังกห็ตาม
โมเสสเตสือนอาโรนและบรุตรชายคนทททเหลสือของเขา คสือ เอเลอาซารรและอนิธามารรตลอไปวลา พวกเขา
ตข้องไมลปลลอยผมหข้อยหรสือฉทกเสสืรอผข้าของตนเพราะเหห็นแกลคนในครอบครนัวทททเสทยชทวนิต เกรงวลาพระพนิโรธของ
พระเจข้าจะตกเหนสือประชาชนเพนิทมอทก แตลพวกเขาถถูกสนังท วลาอยลาไวข้ทรุกขรใหข้ผถูข้ตาย แตลใหข้โศกเศรข้าเพราะความ
บาปนนัรนทททททาใหข้พวกเขาตข้องตาย นอกจากนทร อาโรนและบรุตรชายคนทททเหลสือของเขากห็ถถูกหข้ามมนิใหข้ออกไป
จากพลนับพลาเพสืทอไวข้ทรุกขร พวกเขาถถูกเจนิมใหข้ปรนนนิบนัตนิและพวกเขากห็ตข้องอยถูปล รนนนิบนัตนิตลอไป ความเขข้มงวด

ของการพนิพากษาของพระเจข้าทททเกนิดขขรนเพราะการฝลาฝสืนความบรนิสรุทธนิธของพระองครจขงปรากฏชนัดเจน อาโรน
และบรุตรชายคนทททเหลสือของพวกเขาไดข้เรทยนรถูข้บทเรทยนอนันแสนเจห็บปวดเกททยวกนับเรสือท งนทร
ลนต 10:8-11
พระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับอาโรนวท่า 9 "เมรรื่อตรัวเจถ้าหรรอบชตรชายของเจถ้าจะเขถ้าไป
ในพลรับพลาแหท่งชชมนชม อยท่าดรรื่มเหลถ้าองชท่นหรรอสช ราเกลรอกวท่าเจถ้าจะตถ้องตาย ทรัทั้งนรีทั้ใหถ้เปป็นกฎเกณฑห์ถาวรอยพท่
ตลอดชรัรื่วอายชของเจถ้า 10 เจถ้าจงแยกของบรติสชทธติธิ์จากของไมท่บรติสชทธติธิ์และของมลทตินจากของไมท่มลทติน
11 และเจถ้าจะตถ้องสอนพลไพรท่อสติ ราเอลใหถ้ทราบถซงกฎเกณฑห์ทรัทั้งมวลซซงรื่ พระเยโฮวาหห์ไดถ้ตรรัสแกท่เขาทรัทั้งหลาย
ทางโมเสส"
นลาสงสนัยตรงททวท าล ททาไมพระเจข้าถขงทรงออกคทาสนังท ตลอไปนทรแกลอาโรนเกททยวกนับเครสืทองดสืทมทททเปห็นเหลข้า ณ
เวลานทร บางคนสรรุปวลานาดนับและอาบทฮถูเมาเหลข้าตอนทททพวกเขาถวายไฟทททผนิดรถูปแบบของตน นนันท อาจเปห็นสล วน
หนขทงของปนัญหานนัรนจรนิงๆ ไมลวาล กรณทใดพระเจข้ากห็ทรงสนังท พวกปรุโรหนิตวลาอยลาดสืทม “เหลข้าองรุลนหรสือสรุรา” (นนันท คสือ
เครสือท งดสืมท มขนเมา) กลอนหรสือขณะทททพวกเขาปรนนนิบนัตนิอยถูใล นพลนับพลา จากประชาชนทนัรงหมด พวกปรุโรหนิตจะ
ตข้อง “แยกของบรนิสรุทธนิธจากของไมลบรนิสรุทธนิธและของมลทนินจากของไมลมลทนิน”
นอกจากนทร พวกเขามทหนข้าทททในการสอนพวกอนิสราเอลใหข้ทราบถขงทรุกสนิทงทททพระเจข้าไดข้ตรนัสไวข้แลข้ว
หากใชข้วธนิ ทประยรุกตร ครนิสเตทยนสมนัยพระคนัมภทรรใหมลทรุกวนันนทรซขทงอยถูใล นตทาแหนลงปรุโรหนิตของผถูข้เชสืทอกห็ควรเวข้นเสทย
จากเครสืทองดสืทมมขนเมาไมลวาล จะรถูปแบบใดกห็ตามเชลนกนัน
ลนต 10:12-15
โมเสสกลท่าวแกท่อาโรนและเอเลอาซารห์ และอติธามารห์ บชตรชายของเขาผพถ้ทรีรื่เหลรอ
อยพท่วาท่ "จงเอาธรัญญบพชาซซรื่งเหลรอจากการบพชาดถ้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ มารรับประทานทรีรื่รติมแทท่นบพชาไมท่
ใสท่เชรทั้อ เพราะเปป็นของบรติสชทธติธิ์ทรีรื่สชด 13 ทท่านจงรรับประทานในทรีบรื่ รติสชทธติธิ์เพราะเปป็นสท่วนของทท่าน และสท่วน
ของบชตรชายของทท่าน จากเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ เพราะขถ้าพเจถ้าไดถ้รบรั บรัญชาดรังนรีทั้ 14 แตท่
เนรอทั้ อกทรีรื่แกวท่งถวาย และเนรอทั้ โคนขาทรีรื่ถวายแลถ้วนรันทั้ ทท่านจงรรับประทานในทรีสรื่ ะอาด ทรัทั้งตรัวทท่านและบชตรชาย
บชตรสาวของทท่านกป็รรับประทานไดถ้ เพราะเปป็นสท่วนทรีรื่ไดถ้มาจากสรันตติบพชาของคนอติสราเอล อรันตกอยพท่กบรั ทท่าน
ทรัทั้งบชตรชายทรัทั้งหลายของทท่านดถ้วย 15 เนรทั้อโคนขาทรีรื่ถวายและเนรทั้ออกทรีรื่แกวท่งถวายเขาจะนนามาบพชาพรถ้อมกรับ
เครรรื่องไขมรันทรีบรื่ พชาดถ้วยไฟ เพรอรื่ แกวท่งเปป็นเครรรื่องบพชาแกวท่งถวายตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ สติงรื่ เหลท่านรีทั้เปป็น
ของทท่านและบชตรชายทรัทั้งหลายของทท่าน ใหถ้เปป็นกฎเกณฑห์เนรองนติตยห์ ดรังทรีรื่พระเยโฮวาหห์ทรงบรัญชาไวถ้ "

วนันนนัรนเอง โมเสสสนังท อาโรนและบรุตรชายของเขาเพนิทมเตนิมวลาพวกเขาตข้องเอาเครสือท งธนัญญบถูชาสล วนททท
เหลสือไปรนับประทานในลานของพลนับพลา มนันเปห็นสลวนของพวกเขา นอกกจากนทร เครสือท งบถูชาโบกพนัดซขทงเปห็น
เนสืรอโคนขาและเนสืรอหนข้าอกของเครสือท งสนันตนิบถูชากห็ตกเปห็นของพวกเขาเชลนเดทยวกนัน พวกเขาและครอบครนัว
ของพวกเขาจะตข้องรนับประทานมนันเพราะเปห็นสลวนหนขทงของคลาตอบแทนของพวกเขาสทาหรนับการรนับใชข้ใน
ตทาแหนลงปรุโรหนิต ดนังนนัรน พระเจข้าจขงทรงจนัดเตรทยมสล วนสทาคนัญของกนับขข้าวของพวกปรุโรหนิตและครอบครนัวของ
พวกเขา
ลนต 10:16-20
ฝท่ายโมเสสไดถ้พยายามไตท่ถามถซงเรรรื่องแพะซซงรื่ เปป็นเครรอรื่ งบพชาไถท่บาป และดพเถติด
แพะตรัวนรัทั้นถพกเผาเสรียแลถ้ว ทท่านจซงโกรธเอเลอาซารห์และอติธามารห์บชตรชายของอาโรนทรีรื่เหลรออยพท่ ทท่านวท่าเขาวท่า
17 "เหตชไฉนทท่านจซงมติไดถ้รบรั ประทานเครรรื่องบพชาไถท่บาปในทรีรื่บรติสชทธติธิ์ ในเมรรื่อเปป็นของบรติสชทธติธิ์ทรีรื่สชด และ
พระเจถ้าไดถ้ประทานของเหลท่านรันทั้ ใหถ้แกท่ทท่านเพรรื่อทท่านจะไดถ้รบรั ความชรัรื่วชถ้าของชชมนชมชน เพรรื่อทนาการลบมลทติน
บาปของเขาทรัทั้งหลายตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ 18 ดพเถติด เลรอดสรัตวห์นรัทั้นกป็มติไดถ้นนาเขถ้ามายรังทรีรื่บรติสชทธติธิ์ทรีรื่หถ้อง
ชรัทั้นใน ทท่านควรจะไดถ้รบรั ประทานสติรื่งเหลท่านรีใทั้ นทรีรื่บรติสชทธติธิ์ ดรังทรีรื่ขถ้าพเจถ้าไดถ้บรัญชาแลถ้วนรัทั้น" 19 อาโรนจซงกลท่าว
แกท่โมเสสวท่า "ดพเถติด วรันนรีทั้เขาไดถ้ถวายเครรรื่องบพชาไถท่บาปและเครรรื่องเผาบพชาของเขาตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮ
วาหห์แลถ้ว และเหตชการณห์เหลท่านรีทั้กป็ตกทรีรื่ขถ้าพเจถ้าแลถ้ว ถถ้าวรันนรีทั้ขถ้าพเจถ้าไดถ้รบรั ประทานเครรรื่องบพชาไถท่บาป จะเปป็นทรีรื่
โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหห์หรรอ" 20 เมรรื่อโมเสสไดถ้ฟรังดรังนรัทั้น ทท่านกป็พอใจ
วนันเดทยวกนันนนัรน (วนันททนท าดนับและอาบทฮถูเสทยชทวนิต) โมเสสกห็ทราบวลาเอเลอาซารรและอนิธามารร (บรุตรชาย
ของอาโรน) ไดข้เผาแพะซขงท เปห็นเครสือท งบถูชาไถลบาปไปหมดทนัรงตนัวแทนทททจะรนับประทานสลวนหนขทงของมนันตาม
ทททไดข้รนับสนังท ไวข้ โมเสสจขงตลอวลาพวกเขาอยลางโมโห โดยเตสือนความจทาพวกเขาวลาพวกเขาตข้องรนับประทานมนัน
เพราะเปห็นสล วนหนขงท ของกระบวนการแบกรนับความชนัวท ชข้าของชรุมนรุมชนและการลบมลทนินของพวกเขา เนสืรอ
ของสนัตวรนร นันควรถถูกรนับประทานไมลใชลเอาไปเผา ดถู เลวทนนิตนิ 6:26 ในทรุกสนิทงททไท ดข้เกนิดขขรนในวนันนนัรน เหห็นไดข้ชนัดวลา
พวกเขาไดข้ททาความผนิดพลาดในเรสือท งขนัรนตอน (และจะวลาพวกเขากห็ไมลไดข้ เพราะวลาพวกเขาเพนิทงเรทยนรถูขข้ ข้อปลทก
ยลอยทนัรงหลายของระบบพลนับพลาซขทงกห็ซนับซข้อนจรนิงๆ)
อาโรนตอบกลนับนข้องชายทททโมโหของตนโดยกลลาววลาเขาและบรุตรชายของเขาไดข้ถวายเครสือท งบถูชา
ไถลบาปชนิรนหนขทงและเครสือท งเผาบถูชาชนิรนหนขงท ไปแลข้วอยลางเหมาะสม นอกจากนทร เมสือท พนิจารณาสนิทงทททเกนิดขขรนไป
แลข้วกนับบรุตรของเขา เขากห็กาท ลนังโศกเศรข้าอยถูล เมสือท พนิจารณาถขงเรสืทองนนัรน เขากห็ไมลมทกะจนิตกะใจ นอกจากนทร เขายนัง
รถูข้สขกวลามนันคงไมลเหมาะสมทททเขาจะรนับประทานสลวนของเครสือท งบถูชาไถลบาปขณะทททเขากทาลนังไวข้ทรุกขรอยถูล เขาคนิด

วลาพระเจข้าคงไมลยอมรนับมนันขณะทททเขาอยถูใล นสภาพจนิตใจเชลนนนัรนอยถูล โมเสสพอไดข้ยนินเชลนนนัรนกห็เขข้าใจและ
ยอมรนับคทาอธนิบายของอาโรน แมข้วาล รข้อนรนเพสืทอพระเจข้า แตลดวข้ ยความกรรุณาเขากห็เตห็มใจทททจะยกโทษใหข้กบนั
ความผนิดพลาดของอาโรนและบรุตรทนัรงสองของเขาในวนันนนัรน
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 11: บททวีชื่ 11 เรนิมชื่ ตผู้นเนสือตั้ หาความยาวหผู้าบททวีชื่กลช่าวถขง “ความไมช่สะอาด” ใน
รถูปแบบตช่างๆ สตาหรนับประชาชนของพระเจผู้าภายใตผู้พระราชบนัญญนัตนิ จปุดประสงคร์ทวีชื่ใหญช่กวช่ากป็คสือ ความ
บรนิสปุทธนิธซขชื่งถถูกยกตนัวอยช่างในกฎตช่างๆเหลช่านวีตั้
ความสะอาดและความไมช่สะอาดสวีชื่ดผู้านใหญช่ๆถถูกพถูดถขง นนัชื่นคสือ (1) อาหารทวีชื่รนับประทานไดผู้ (2) เวลา
พนักฟสืนตั้ สตาหรนับผถูผู้หญนิงหลนังจากคลอดบปุตร (3) โรคเรสือตั้ นและการทตาใหผู้มนันหายสะอาด (4) สนิชื่งตช่างๆทวีชื่ไหล
ออกมาจากรช่างกาย ผถูผู้อธนิบายมวีจปุดประสงคร์ทวีชื่จะออกความเหป็นเกวียชื่ วกนับภาพรวมของหลายบทเหลช่านวีตั้มากกวช่า
ทวีชื่จะพปุช่งเปผู้าไปทวีรชื่ ายละเอวียดเฉพาะเจาะจง ในบททวีชื่ 11 ขผู้อความพถูดถขงสนัตวร์ใดบผู้างทวีชื่สะอาดสตาหรนับเปป็น
อาหารและสนัตวร์ใดบผู้างทวีชื่ไมช่สะอาด
ลนต 11:1-8
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสและอาโรนวท่า 2 “จงพพดกรับชนชาตติอติสราเอล
วท่า สติงรื่ เหลท่านรีทั้เปป็นสรัตวห์ตท่าง ๆ ทท่ามกลางบรรดาสรัตวห์ในแผท่นดตินโลกซซรื่งเจถ้าทรัทั้งหลายจะรรับประทานไดถ้ 3 สรัตวห์ใด
กป็ตามทรีรื่แยกกรีบและมรีกรีบผท่าและเครีทั้ยวเอรทั้อง ในทท่ามกลางสรัตวห์ตท่าง ๆ เจถ้าทรัทั้งหลายจะรรับประทานไดถ้ 4 อยท่างไร
กป็ตามสรัตวห์ทรีรื่เครียทั้ วเอรทั้องหรรอสรัตวห์ทรีรื่แยกกรีบ เจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่ารรับประทาน เชท่นอพฐ เพราะมรันเครียทั้ วเอรทั้องแตท่ไมท่
แยกกรีบ เปป็นมลทตินแกท่เจถ้าทรัทั้งหลาย 5 และกระจงผา เพราะวท่ามรันเครียทั้ วเอรทั้องแตท่ไมท่แยกกรีบ เปป็นมลทตินแกท่เจถ้า
ทรัทั้งหลาย 6 และกระตท่าย เพราะวท่ามรันเครียทั้ วเอรทั้องแตท่ไมท่แยกกรีบ เปป็นมลทตินแกท่เจถ้าทรัทั้งหลาย 7 และหมพ ถซงแมถ้วท่า
มรันแยกกรีบและมรีกรีบผท่า แตท่มรันไมท่เครียทั้ วเอรทั้อง เปป็นมลทตินแกท่เจถ้าทรัทั้งหลาย 8 เจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่ารรับประทานเนรอทั้
ของสรัตวห์เหลท่านรีทั้เลย และเจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่าแตะตถ้องซากของมรัน สรัตวห์เหลท่านรีทั้เปป็นมลทตินแกท่เจถ้าทรัทั้งหลาย
พระเจข้าตรนัสแกลโมเสสและทรงเนข้นอยลางละเอทยดวลาสนัตวรใดบข้างททถท สือวลาสะอาดและอนรุญาตใหข้รนับ
ประทานไดข้ ในเนสืรอหาตอนนทร จรุดสนใจอยถูทล ทสนัตวรเลทรยงลถูกดข้วยนมทนัรงหลาย กลลาวอยลางเฉพาะเจาะจง ชน
อนิสราเอลไดข้รนับอนรุญาตใหข้รนับประทานสนัตวรใดกห็ตามททท (1) มทกทบแยกและ (2) เคทรยวเอสืรอง อยลางไรกห็ตาม พวก
เขาถถูกหข้ามมนิใหข้รนับประทานเนสืรออถูฐ กระจงผา กระตลาย (ซขทงไมลนลาใชลกระตลายแบบโลกตะวนันตกในปนัจจรุบนัน
แตลเปห็นสนัตวรททนลาจะสถูญพนันธรุรไปแลข้ว) เหนสืออสืทนใดกห็คอสื หมถูถถูกหข้ามมนิใหข้รนับประทาน

ลนต 11:9-12
สรัตวห์ทรีรื่อยพใท่ นนนทั้าทรัทั้งหมดเหลท่านรีทั้เจถ้าทรัทั้งหลายจะรรับประทานไดถ้ อะไรกป็ตามทรีรื่มรี
ครรีบและมรีเกลป็ดซซงรื่ อยพใท่ นนนทั้า ในทะเลและในแมท่นนทั้า เจถ้าทรัทั้งหลายจะรรับประทานไดถ้ 10 และทชกอยท่างในทะเล
และในแมท่นนทั้า ทชกอยท่างทรีรื่เคลรรื่อนไหวในนนทั้า และสติงรื่ มรีชรีวติตใด ๆ ซซงรื่ อยพท่ในนนทั้า ซซงรื่ ไมท่มรีครรีบและเกลป็ด สรัตวห์เหลท่านรีทั้
จะเปป็นสติรื่งทรีรื่พงซ รรังเกรียจแกท่เจถ้าทรัทั้งหลาย 11 สรัตวห์เหลท่านรีจทั้ ะเปป็นสติงรื่ ทรีรื่พซงรรังเกรียจแกท่เจถ้าทรัทั้งหลาย พวกเจถ้าจงอยท่า
รรับประทานเนรทั้อของพวกมรัน แตท่เจถ้าทรัทั้งหลายจงถรอวท่าซากของพวกมรันเปป็นทรีรื่พงซ รรังเกรียจ 12 อะไรกป็ตามทรีรื่อยพท่
ในนนทั้าซซรื่งไมท่มรีครรีบและเกลป็ด จะเปป็นสติรื่งทรีรื่พซงรรังเกรียจแกท่เจถ้าทรัทั้งหลาย ในพวกสนัตวรนร ทา ปลาทททมทเกลห็ดอนรุญาตใหข้
รนับประทานไดข้ แตลสนัตวรนร ทาชนนิดอสืนท ๆทททไมลมทเกลห็ดหรสือครทบกห็หข้ามรนับประทาน
ลนต 11:13-23
และตท่อไปนรีเทั้ ปป็นนกซซงรื่ เจถ้าทรัทั้งหลายจงถรอวท่าเปป็นสติงรื่ ทรีรื่พซงรรังเกรียจทท่ามกลางนก
ทรัทั้งหลาย นกเหลท่านรีทั้จะรรับประทานไมท่ไดถ้ พวกมรันเปป็นสติงรื่ ทรีรื่พซงรรังเกรียจ ครอนกอตินทรรี นกแรถ้งเครา นก
ออก 14 และนกแรถ้ง นกเหยรีรื่ยวดนา ตามชนติดของมรัน 15 บรรดานกกา ตามชนติดของมรัน 16 และนกเคถ้าแมว
นกเคถ้าโมง นกนางนวล นกเหยรีรื่ยว ตามชนติดของมรัน 17 และนกเคถ้าแมวเลป็ก นกกานนทั้า นกเคถ้าแมวใหญท่
18 และหงสห์ นกกระทชง นกแรถ้งอรียติปตห์ 19 และนกกระสาดนา นกกระสาตามชนติดของมรัน นกหรัวขวาน และ
คถ้างคาว 20 และแมลงมรีปรีกซซรื่งคลานสรีขรื่ า จะตถ้องเปป็นสติรื่งทรีรื่พงซ รรังเกรียจแกท่เจถ้าทรัทั้งหลาย 21 แตท่ในบรรดาแมลงมรี
ปรีกทรีรื่คลานสรีขรื่ านรีทั้ เจถ้าทรัทั้งหลายจะรรับประทานจนาพวกทรีรื่มรีขาพรับเหนรอเทถ้าของมรันทรีรื่ใชถ้กระโดดไปบนแผท่นดติน
ไดถ้ 22 ในจนาพวกแมลงตท่อไปนรีเทั้ จถ้าทรัทั้งหลายรรับประทานไดถ้ ตรัตั๊กแตนวรัยบตินตามชนติดของมรัน จติทั้งหรรีดตามชนติด
ของมรัน จรักจรัรื่นตามชนติดของมรัน และตรัตั๊กแตนตามชนติดของมรัน 23 แตท่แมลงมรีปรีกอยท่างอรรื่นซซรื่งมรีสรีรื่ขา จะตถ้อง
เปป็นสติรื่งทรีรื่พซงรรังเกรียจแกท่เจถ้าทรัทั้งหลาย
จากสนัตวรททบนนิ ไดข้ นกชนนิดใดกห็ตามททเท ปห็นนกลลาเหยสือท หรสือนกทททกนินซากสนัตวรกเห็ ปห็นสนัตวรททไมลสะอาด
และหข้ามรนับประทานเชลนเดทยวกนับนกนทราบางชนนิด นอกจากนทร สนัตวรสลวนใหญลทบท นินไดข้แตลมมท ากกวลาสองขา
เชลน แมลงสล วนใหญลกถห็ สือวลาไมลสะอาด ขข้อยกเวข้นของสนัตวรจทาพวกนทรคสือ ตนักปี๊ แตนวนัยบนินบางชนนิด เตลาทองบาง
ชนนิด และตนักปี๊ แตน
ลนต 11:24-26
และสติรื่งเหลท่านรัทั้นจะทนาใหถ้เจถ้าทรัทั้งหลายเปป็นมลทตินไดถ้ ครอผพใถ้ ดกป็ตามแตะตถ้องซาก
ของพวกมรันจะตถ้องเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น 25 และผพถ้ใดกป็ตามถรอซากของพวกมรัน จะตถ้องซรักเสรอทั้ ผถ้าของ
ตน และเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น 26 ซากของสรัตวห์ทรัทั้งปวงทรีรื่แยกกรีบและไมท่มรีกบรี ผท่า ทรีรื่ไมท่ไดถ้เครีทั้ยวเอรทั้องเปป็น
มลทตินแกท่เจถ้าทรัทั้งหลาย ทชกคนทรีรื่แตะตถ้องสรัตวห์เหลท่านรีทั้จะเปป็นมลทติน

ขข้อบนังคนับเพนิมท เตนิมเกททยวกนับการแตะตข้องซากสนัตวรททไมลสะอาดถถูกกลลาวถขง ผถูข้ใดกห็ตามทททแตะตข้องซาก
สนัตวรดนังกลลาวจะถถูกถสือวลาเปห็นมลทนินในทางพนิธทจนถขงตอนเยห็น (นนันท คสือ สนิรนสรุดวนันนนัรน)
ลนต 11:27-28
และอะไรกป็ตามซซรื่งเดตินดถ้วยอชถ้งเทถ้าในทท่ามกลางบรรดาสรัตวห์สรีรื่ขาทชกอยท่าง สรัตวห์
เหลท่านรันทั้ เปป็นมลทตินแกท่เจถ้าทรัทั้งหลาย ผพใถ้ ดแตะตถ้องซากสรัตวห์เหลท่านรัทั้นจะตถ้องเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น 28 และ
ผพใถ้ ดถรอซากของพวกมรัน จะตถ้องซรักเสรทั้อผถ้าของตน และเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น สรัตวห์เหลท่านรัทั้นเปป็นมลทติน
แกท่เจถ้าทรัทั้งหลาย สนัตวรใดกห็ตามทททเดนินบนอรุงข้ เทข้าถสือวลาไมลสะอาด ไมลวาล จะโดยการรนับประทานหรสือแตะตข้องซาก
ของมนันกห็ตาม
ลนต 11:29-31
ในทท่ามกลางบรรดาสรัตวห์ทรีรื่เลรทั้อยคลานบนแผท่นดติน ชนติดตท่อไปนรีเทั้ ปป็นมลทตินแกท่
เจถ้าทรัทั้งหลายเชท่นเดรียวกรัน ครอ อรีเหป็น หนพ และเตท่าตามชนติดของมรัน 30 และตชตุ๊กแก กติทั้งกท่า จติทั้งจก หอยทากและ
ตรัวตชท่น 31 ในทท่ามกลางบรรดาสรัตวห์เลรทั้อยคลาน ชนติดเหลท่านรีเทั้ ปป็นมลทตินแกท่เจถ้าทรัทั้งหลาย ผพใถ้ ดแตะตถ้องพวกมรัน
เมรรื่อพวกมรันตายแลถ้ว จะเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น
สนัตวรขนาดเลห็กทนัรงหลายทททวงนิท บนพสืรนดนิน เชลน หนถู เตลา กนิรงกลา หอยทาก ฯลฯ เปห็นสนัตวรไมลสะอาด พวก
มนันไมลเพทยงเปห็นสนัตวรททหข้ามรนับประทานเทลานนัรน แตลผถูข้ใดกห็ตามทททแตะตข้องซากของสนัตวรดนังกลลาวจะเปห็นมลทนิน
จนถขงเวลาเยห็นดข้วย
ลนต 11:32-40
และเมรรื่อพวกมรันตายตกทรับสติรื่งใด ๆ กป็ตาม สติงรื่ นรันทั้ กป็จะเปป็นมลทติน ไมท่วท่าจะเปป็น
ภาชนะใด ๆ ทรีรื่เปป็นไมถ้ หรรอเสรอทั้ ผถ้า หรรอหนรังสรัตวห์ หรรอกระสอบ หรรอภาชนะใด ๆ กป็ตามทรีรื่ใชถ้เพรรื่องานอยท่าง
หนซรื่งอยท่างใด ภาชนะนรันทั้ จะเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น ภาชนะนรันทั้ จะตถ้องแชท่นนทั้า ดรังนรีทั้แหละภาชนะนรันทั้ กป็จะ
สะอาด 33 และถถ้าพวกมรันตกลงไปในภาชนะดตินใด ๆ สติงรื่ ใดกป็ตามทรีรื่อยพใท่ นภาชนะนรัทั้นจะเปป็นมลทติน และเจถ้า
ทรัทั้งหลายจงทชบภาชนะนรันทั้ เสรีย 34 อาหารทชกอยท่างทรีรื่รรับประทานไดถ้ซซรื่งมรีนนทั้าดรังกลท่าวปนอยพกท่ ป็จะเปป็นมลทติน
และนนทั้าดรรื่มทรัทั้งสติทั้นซซงรื่ ดรรื่มไดถ้จากภาชนะนรันทั้ ทชกอยท่างจะเปป็นมลทติน 35 และถถ้าสท่วนใดของซากสรัตวห์ตกใสท่สงติรื่ ใด
ๆ สติงรื่ นรันทั้ ๆ กป็จะเปป็นมลทติน ไมท่วท่าเปป็นเตาอบหรรอเตาสนาหรรับหมถ้อหชงตถ้ม จะตถ้องทชบเตาเหลท่านรันทั้ เสรีย ดถ้วยวท่าสติรื่ง
เหลท่านรันทั้ เปป็นมลทติน และจะเปป็นมลทตินแกท่เจถ้าทรัทั้งหลาย 36 อยท่างไรกป็ตามนนทั้าพชหรรอบท่อซซรื่งมรีนนทั้ามากมายจะเปป็น
ของสะอาด แตท่สงติรื่ ใดทรีรื่แตะตถ้องซากสรัตวห์เหลท่านรันทั้ จะเปป็นมลทติน 37 และถถ้าสท่วนใดของซากสรัตวห์เหลท่านรัทั้นตก
ใสท่เมลป็ดพรชทรีรื่จะใชถ้หวท่าน พรชนรัทั้นกป็ยรังสะอาดอยพท่ 38 แตท่ถถ้าเอาเมลป็ดพรชนรันทั้ แชท่นนทั้าไวถ้ และซากสรัตวห์สท่วนใดตกใสท่
นนทั้านรัทั้น พรชนรันทั้ กป็จะเปป็นมลทตินแกท่เจถ้าทรัทั้งหลาย 39 และถถ้าสรัตวห์ใด ๆ ซซรื่งเจถ้าทรัทั้งหลายจะรรับประทานไดถ้นรัทั้นตาย

เอง ผพทถ้ รีรื่แตะตถ้องซากสรัตวห์นนรัทั้ จะเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น 40 และผพใถ้ ดทรีรื่รบรั ประทานซากสรัตวห์นรัทั้นจะตถ้องซรัก
เสรทั้อผถ้าของตน และเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น เชท่นเดรียวกรันผพถ้ใดทรีรื่ถรอซากสรัตวห์นนรัทั้ ไปกป็จะตถ้องซรักเสรอทั้ ผถ้าของ
ตน และเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น
เหห็นไดข้วาล สนิชื่งใดกป็ตามททแท ตะตข้องซากของสนัตวรททไมลสะอาดกห็ถสือวลาเปห็นมลทนินโดยมทขข้อยกเวข้นหลาย
ประการ นนันท คสือ แหลลงเกห็บนทราขนาดใหญล หรสือแหลลงเกห็บเมลห็ดพสืช กฎระเบทยบหลายประการถถูกกลลาวถขงใน
การทททของทททเปห็นมลทนินเชลนนนัรนจะตข้องถถูกชทาระใหข้สะอาดหรสือถถูกททาลาย
ลนต 11:41-43
และบรรดาสรัตวห์เลรทั้อยคลานทรีรื่คลานไปบนแผท่นดตินจะเปป็นสติงรื่ พซงรรังเกรียจ จง
อยท่ารรับประทานสรัตวห์เลรทั้อยคลานเหลท่านรัทั้น 42 สติรื่งใดกป็ตามทรีรื่เลรทั้อยไปดถ้วยทถ้อง และสติรื่งใดกป็ตามทรีรื่เดตินสรีรื่ขา หรรอ
สติรื่งใดกป็ตามทรีรื่มรีหลายขา ในทท่ามกลางทชกสติรื่งทรีรื่คลานไปบนแผท่นดติน เจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่ารรับประทานสติงรื่ เหลท่า
นรัทั้น เพราะพวกมรันเปป็นสติรื่งพซงรรังเกรียจ 43 เจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่ากระทนาใหถ้ตวรั เองเปป็นทรีรื่พซงรรังเกรียจดถ้วยสรัตวห์เลรทั้อย
คลานใด ๆ ทรัทั้งจงอยท่ากระทนาใหถ้ตรัวเองเปป็นมลทตินดถ้วยสรัตวห์เหลท่านรีเทั้ ลย เกรงวท่าเจถ้าทรัทั้งหลายจะเปป็นมลทตินดถ้วย
สรัตวห์เหลท่านรีทั้
สรุดทข้ายกห็คสือ สนัตวรเลสืรอยคลานชนนิดใดๆเชลน งถู หรสือหนอน หรสือแมลงทททมทหลายขาชนนิดตลางๆถสือวลาเปห็น
มลทนินอยลางแนลนอน ชนอนิสราเอลจะตข้องไมลแตะตข้องพวกมนันเดห็ดขาด
ลนต 11:44-47
เพราะเราครอพระเยโฮวาหห์พระเจถ้าของเจถ้าทรัทั้งหลาย ฉะนรัทั้นเจถ้าทรัทั้งหลายจง
ชนาระตรัวใหถ้บรติสชทธติธิ์ และเจถ้าทรัทั้งหลายจะบรติสชทธติธิ์ เพราะเราบรติสชทธติธิ์ ทรัทั้งเจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่าทนาตรัวใหถ้เปป็นมลทติน
ดถ้วยสรัตวห์อยท่างใดอยท่างหนซงรื่ ซซรื่งคลานไปบนแผท่นดติน 45 เพราะเราครอพระเยโฮวาหห์ผนถ้พ นาเจถ้าทรัทั้งหลายขซนทั้ มาจาก
แผท่นดตินแหท่งอรียปติ ตห์ เพรรื่อเปป็นพระเจถ้าของเจถ้าทรัทั้งหลาย เพราะฉะนรันทั้ เจถ้าทรัทั้งหลายจะตถ้องบรติสช ทธติธิ์ เพราะเรา
บรติสชทธติธิ์” 46 นรีรื่เปป็นพระราชบรัญญรัตติเรรรื่องสรัตวห์และนก และสติรื่งมรีชรีวติตทชกชนติดทรีรื่เคลรรื่อนไหวไปมาในนนทั้า และ
สรัตวห์ทชกชนติดทรีรื่เลรทั้อยคลานบนแผท่นดติน 47 เพรอรื่ จะไดถ้มรีความแตกตท่างระหวท่างสติงรื่ ทรีรื่เปป็นมลทตินและสติรื่งทรีรื่ไมท่เปป็น
มลทติน และระหวท่างสรัตวห์ทรีรื่รรับประทานไดถ้ และสรัตวห์ทรีรื่รรับประทานไมท่ไดถ้
ความจรนิงทททสทาคนัญกวลากห็คสือวลา ชนอนิสราเอลจะตข้องเปห็นคนบรนิสรุทธนิธตลอพระพนักตรรพระเจข้าของตน สนิทง
ใดกห็ตามทททถสือวลาเปห็นมลทนินจะตข้องถถูกหลทกเลททยง แมข้วาล สนัตวรหลายชนนิดเหลลานทรไมลไดข้เปห็นมลทนินฝลายวนิญญาณใน
ตนัวมนันเอง แตลแนลนอนวลาพระเจข้ากทาลนังตนัรงหลนักการทททวาล สนิทงตลางๆทททถถูกกทาหนดใหข้เปห็นสนิทงทททไมลบรนิสรุทธนิธจะตข้องถถูก
หลทกเลททยงโดยเดห็ดขาด หากกลลาวในทางปฏนิบนัตนิมากขขรน ในสมนัยทททไมลมทการแชลเยห็นหรสือกระบวนการถนอม

อาหารแบบในปนัจจรุบนนั สนัตวรททเปห็นมลทนินเหลลานทรเกสือบทรุกชนนิดกห็เปห็นอาหารททไท มลดทตลอสรุขภาพ ยกตนัวอยลางเชลน
เนสืรอหมถูหากไมลถถูกแปรรถูปและแชลเยห็นอยลางเหมาะสมกห็มจท รุลนินทรทยรหลายชนนิดทททไมลดทตลอสรุขภาพ ความจรนิงททท
สทาคนัญกวลากห็คสือวลา “เจข้าทนัรงหลายจะตข้องบรนิสรุทธนิธ เพราะเราบรนิสรุทธนิธ” การแยกออกจากอาหารตลางๆทททเปห็น
มลทนินกห็เปห็นภาพประกอบทททแสดงถขงความจรนิงทททยนิงท ใหญลกวลา นนันท คสือ การแยกออกจากความบาป
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 12: บททวีชื่ 11-15 เปป็นหลายบททวีพชื่ ถูดถขง “ความไมช่สะอาด” ในรถูปแบบตช่างๆ
สตาหรนับประชาชนของพระเจผู้าภายใตผู้พระราชบนัญญนัตนิ จปุดประสงคร์ทวีชื่ใหญช่กวช่ากป็คสือ ความบรนิสปุทธนิธ ซขชื่งถถูกยก
ตนัวอยช่างในกฎตช่างๆเหลช่านวีตั้
ความสะอาดและความไมช่สะอาดสวีชื่ดผู้านใหญช่ๆถถูกพถูดถขง นนัชื่นคสือ (1) อาหารทวีชื่รนับประทานไดผู้ (2) เวลา
พนักฟสืนตั้ สตาหรนับผถูผู้หญนิงหลนังจากคลอดบปุตร (3) โรคเรสือตั้ นและการทตาใหผู้มนันหายสะอาด (4) สนิชื่งตช่างๆทวีชื่ไหล
ออกมาจากรช่างกาย ผถูผู้อธนิบายมวีจปุดประสงคร์ทวีชื่จะออกความเหป็นเกวียชื่ วกนับภาพรวมของหลายบทเหลช่านวีตั้มากกวช่า
ทวีชื่จะพปุช่งเปผู้าไปทวีรชื่ ายละเอวียดเฉพาะเจาะจง ในบททวีชื่ 12 เนสือตั้ หาพถูดถขงการชตาระความเปป็นมลทนินของมารดา
หลนังคลอดบปุตร
ลนต 12:1-4
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 2 “จงพพดกรับชนชาตติอสติ ราเอลวท่า ถถ้าผพถ้
หญติงคนใดมรีครรภห์ และคลอดบชตรเปป็นชาย ดรังนรัทั้นนางจะตถ้องเปป็นมลทตินเจป็ดวรัน นางจะเปป็นมลทตินอยท่าง
เดรียวกรับเวลาทรีรื่นางตถ้องแยกตรัวออกเพราะเหตชมรีประจนาเดรอนนรัทั้น 3 และในวรันทรีรื่แปดจงตรัดหนรังปลาย
องคชาตของเดป็กชายนรันทั้ เสรียเพรรื่อเปป็นการเขถ้าสช หนรัต 4 และจงใหถ้นางคอยอยพท่อรีกสามสติบสามวรันดถ้วยเรรรื่องชนาระ
โลหติตของนาง จงอยท่าใหถ้นางแตะตถ้องของบรติสชทธติธิ์อรันใด หรรอเขถ้าไปในสถานบรติสชทธติธิ์ จนกวท่าจะครบวรันชนาระ
ของนาง
ขข้อปฏนิบนัตนิททเฉพาะเจาะจงไดข้ถถูกชทรแจงใหข้ทราบเกททยวกนับชลวงเวลาหลนังคลอดบรุตรสทาหรนับหญนิงคนหนขงท
ทททใหข้กาท เนนิดเดห็กทารกเพศชาย นางจะตข้องถถูกถสือวลาเปห็นมลทนินในทางพนิธทเปห็นเวลาเจห็ดวนัน ในวนันทททแปดเดห็ก
ทารกเพศชายคนนนัรนจะตข้องเขข้าสรุหนนัต ดถู ปฐมกาล 17:21 จากนนัรน หญนิงคนนนัรนจะตข้องอยถูใล นชลวงเวลาแหลงการ
ชทาระความเปห็นมลทนินเปห็นเวลาอทกสามสนิบสามวนัน (รวมเวลาทนัรงหมดสททสนิบวนัน) ในชลวงเวลาดนังกลลาวนางไมล
สามารถเขข้าไปขข้างในพลนับพลาไดข้หรสือแตะตข้องสนิทงใดกห็ตามทททถถูกชทาระใหข้บรนิสรุทธนิธ พอครบสททสนิบวนันนนัรนแลข้ว
นางกห็กลนับไปนมนัสการพระเจข้าไดข้ตามปกตนิเหมสือนเดนิม

ลนต 12:5
แตท่ถถ้านางคลอดบชตรเปป็นหญติง ดรังนรันทั้ นางจะตถ้องเปป็นมลทตินสองสรัปดาหห์
อยท่างเดรียวกรับเวลาทรีรื่นางตถ้องแยกตรัวออกนรันทั้ และนางจะตถ้องคอยอยพหท่ กสติบหกวรัน ดถ้วยเรรรื่องชนาระโลหติตของ
นาง อยลางไรกห็ตาม หากหญนิงคนใดคลอดบรุตรเปห็นทารกเพศหญนิง นางกห็จะถถูกถสือวลาเปห็นมลทนินในทางพนิธทเปห็น
เวลาสนิบสททวนัน และจากนนัรนนางกห็ตข้องอยถูใล นสถานะแหลงการชทาระความเปห็นมลทนินอทกหกสนิบหกวนัน (รวม
ทนัรงหมดแปดสนิบวนัน)
ลนต 12:6-8
และเมรรื่อวรันชนาระของนางครบแลถ้ว ไมท่วท่าเปป็นสนาหรรับบชตรชายหรรอบชตรสาว
จงใหถ้นางไปหาปชโรหติตทรีรื่ประตพพลรับพลาแหท่งชชมนชมชน นนาลพกแกะอายชไมท่เกตินหนซงรื่ ปรีจนานวนหนซรื่งตรัวไปเปป็น
เครรรื่องเผาบพชา และนกพติราบแรกรชนท่ หนซรื่งตรัวหรรอนกเขาหนซรื่งตรัวเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาป 7 ผพซถ้ ซรื่งจะนนาเครรรื่อง
บพชาไถท่บาปนรันทั้ ถวายตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ และทนาการลบมลทตินบาปใหถ้นาง และนางจะสะอาดใน
เรรรื่องโลหติตของนางทรีรื่หลรัรื่งออก นรีรื่เปป็นพระราชบรัญญรัตติเรรรื่องผพถ้หญติงทรีรื่คลอดบชตร ไมท่วท่าเปป็นชายหรรอ
หญติง 8 และถถ้านางไมท่สามารถนนาลพกแกะหนซงรื่ ตรัวมาไดถ้ ดรังนรันทั้ จงใหถ้นางนนานกเขาสองตรัวหรรอนกพติราบแรก
รชท่นสองตรัวมา ตรัวหนซรื่งเปป็นเครรรื่องเผาบพชาและอรีกตรัวหนซรื่งเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาป และจงใหถ้ปชโรหติตทนาการลบ
มลทตินบาปใหถ้นาง และนางจะสะอาด”
ขข้อปฏนิบนัตนิททเฉพาะเจาะจงไดข้ถถูกชทรแจงเกททยวกนับเครสืทองบถูชาพนิเศษทททมารดาคนหนขงท ทททเพนิงท คลอดบรุตรจะ
ตข้องนทามาหลนังจากครบวนันชทาระของนาง หากบรุตรของนางเปห็นบรุตรชายหรสือบรุตรสาว นางกห็ตข้องนทา (ก.) ลถูก
แกะอายรุหนขงท ปทตนัวหนขงท เปห็นเครสือท งเผาบถูชาและนกพนิราบแรกรรุล นหนขงท ตนัวหรสือนกเขาหนขงท ตนัวเปห็นเครสืทองบถูชา
ไถลบาป หรสือ หากนางไมลสามารถหาลถูกแกะหนขทงตนัวมาไดข้ (ข.) นางกห็ตข้องนทานกเขาสองตนัวหรสือนกพนิราบแรก
รรุลนสองตนัวมา โดยตนัวหนขงท สทาหรนับเปห็นเครสือท งเผาบถูชา และอทกตนัวทททเหลสือสทาหรนับเปห็นเครสืทองบถูชาไถลบาป ไมลวาล
จะกรณทใด ปรุโรหนิตจะททาการลบมลทนินบาปใหข้นาง และนางจะถถูกถสือวลาสะอาดแลข้วในทางพนิธท นลาสนใจตรง
ทททวาล นางมารทยพร อครบวนันชทาระของนางหลนังจากคลอดพระเยซถูแลข้วกห็นทานกสองตนัวมา ซขทงบลงบอกถขงความ
ยากจนของนางมารทยรและโยเซฟ ณ เวลาขณะนนัรนในชทวนิตของพวกเขา ดถู ลถูกา 2:22-24
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 13: บททวีชื่ 11-15 เปป็นหลายบททวีพชื่ ถูดถขง “ความไมช่สะอาด” ในรถูปแบบตช่างๆ
สตาหรนับประชาชนของพระเจผู้าภายใตผู้พระราชบนัญญนัตนิ จปุดประสงคร์ทวีชื่ใหญช่กวช่ากป็คสือ ความบรนิสปุทธนิธ ซขชื่งถถูกยก
ตนัวอยช่างในกฎตช่างๆเหลช่านวีตั้

ความสะอาดและความไมช่สะอาดสวีชื่ดผู้านใหญช่ๆถถูกพถูดถขง นนัชื่นคสือ (1) อาหารทวีชื่รนับประทานไดผู้ (2) เวลา
พนักฟสืนตั้ สตาหรนับผถูผู้หญนิงหลนังจากคลอดบปุตร (3) โรคเรสือตั้ นและการทตาใหผู้มนันหายสะอาด (4) สนิชื่งตช่างๆทวีชื่ไหล
ออกมาจากรช่างกาย ผถูผู้อธนิบายมวีจปุดประสงคร์ทวีชื่จะออกความเหป็นเกวียชื่ วกนับภาพรวมของหลายบทเหลช่านวีตั้มากกวช่า
ทวีชื่จะพปุช่งเปผู้าไปทวีรชื่ ายละเอวียดเฉพาะเจาะจง ในบททวีชื่ 13 เรสืชื่องโรคเรสืตั้อนถถูกกลช่าวถขง โดยเฉพาะในเรสือชื่ งทวีชื่
เกวียชื่ วขผู้องกนับความสะอาดในทางพนิธวี
บทนวีแตั้ บช่งยช่อยไดผู้ดนังนวีตั้ (1) คตาสนัชื่งทวีชื่มแวี กช่พวกปปุโรหนิตใหผู้ตนัดสนินเกวียชื่ วกนับโรคเรสือตั้ นในขผู้อ 1-17; (2) ขผู้อ
ปฏนิบนัตนิตช่างๆเกวียชื่ วกนับโรคเรสือตั้ นในขผู้อ 18-44; (3) วนิธวีปฏนิบนัตนิตวนั ของคนเปป็นโรคเรสือตั้ นในขผู้อ 45-46 และ (4) ขผู้อ
ปฏนิบนัตนิตช่างๆเกวียชื่ วกนับโรคเรสือตั้ นในเรสืชื่องเสสืตั้อผผู้าในขผู้อ 47-59
ลนต 13:1-8
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสและอาโรนวท่า 2 “เมรรื่อผพถ้ใดเกติดอาการบวม
หรรอตกสะเกป็ดหรรอมรีรอยดท่างทรีรื่ผวติ หนรังของเขา และมรันอยพใท่ นผติวหนรังของเขาเหมรอนเปป็นโรคเรรทั้อน ดรังนรัทั้นจง
พาผพถ้นนรัทั้ มาหาอาโรนผพถ้เปป็นปชโรหติต หรรอมาหาบชตรชายทรัทั้งหลายของเขาทรีรื่เปป็นปชโรหติตคนใดคนหนซงรื่ 3 และจง
ใหถ้ปชโรหติตตรวจดพผวติ หนรังบรติเวณทรีรื่เปป็นโรค และเมรรื่อขนในบรติเวณทรีรื่เปป็นโรคนรันทั้ เปลรีรื่ยนเปป็นสรีขาว และปรากฏ
วท่าโรคนรันทั้ อยพท่ลซกกวท่าผติวหนรังของเขาลงไป กป็นบรั วท่าเปป็นโรคเรรทั้อน และปชโรหติตจงตรวจดพเขาและประกาศวท่าเขา
เปป็นมลทติน 4 ถถ้าผติวหนรังของเขาบรติเวณทรีรื่มรีรอยดท่างนรันทั้ เปป็นสรีขาว และปรากฏวท่ากตินไมท่ลกซ ไปกวท่าผติวหนรัง
และขนในบรติเวณนรัทั้นกป็ไมท่เปลรีรื่ยนเปป็นสรีขาว ดรังนรันทั้ จงใหถ้ปชโรหติตกรักตรัวผพถ้ทรีรื่เปป็นโรคนรันทั้ ไวถ้เจป็ดวรัน 5 และจงใหถ้
ปชโรหติตตรวจดพเขาในวรันทรีรื่เจป็ด และดพเถติด ถถ้าตามสายตาของเขาเหป็นวท่าโรคนรัทั้นทรงอยพท่ และโรคนรันทั้ ไมท่ลาม
ออกไปในผติวหนรัง ดรังนรัทั้นจงใหถ้ปชโรหติตกรักตรัวเขาตท่อไปอรีกเจป็ดวรัน 6 และในวรันทรีรื่เจป็ดจงใหถ้ปชโรหติตตรวจดพเขา
อรีก ดพเถติด ถถ้าโรคนรันทั้ คท่อนขถ้างจางลง และโรคนรัทั้นไมท่ไดถ้ลามออกไปในผติวหนรัง จงใหถ้ป ชโรหติตประกาศวท่าเขา
สะอาด เปป็นแตท่ตกสะเกป็ดเทท่านรัทั้น และจงใหถ้เขาซรักเสรทั้อผถ้าของเขา และเขากป็จะสะอาด 7 แตท่ถถ้าบรติเวณทรีรื่ตก
สะเกป็ดลามออกไปในผติวหนรัง หลรังจากทรีรื่ปชโรหติตตรวจดพเขาเพรรื่อชนาระใหถ้เขาแลถ้วนรัทั้น เขาจะตถ้องกลรับไปใหถ้
ปชโรหติตตรวจดพเขาอรีก 8 และถถ้าปชโรหติตทนาการตรวจดพแลถ้ว ดพเถติด บรติเวณทรีรื่ตกสะเกป็ดนรันทั้ ลามออกไปใน
ผติวหนรัง ดรังนรันทั้ จงใหถ้ปชโรหติตประกาศวท่าเขาเปป็นมลทติน กป็นบรั วท่าเปป็นโรคเรรทั้อน
ระเบทยบขข้อบนังคนับตลางๆเกททยวกนับการวนินจนิ ฉนัยโรคเรสืรอนถถูกหมายเหตรุไวข้ นลาสนใจตรงทททวาล ปรุโรหนิตททท
พลนับพลาเปห็นผถูข้ททาการวนินนิจฉนัยโรคอยลางเปห็นทางการ

ลนต 13:9-43
ถถ้าผพใถ้ ดเปป็นโรคเรรทั้อนกป็ใหถ้พาเขามาหาปชโรหติต 10 และใหถ้ปชโรหติตตรวจดพตรัวเขา
ดพเถติด ถถ้ามรีบรติเวณบวมสรีขาวเกติดขซนทั้ ทรีรื่ผติวหนรัง ซซงรื่ ทนาใหถ้ขนทรีรื่นรัรื่นเปลรีรื่ยนเปป็นสรีขาว และมรีเนรทั้อแผลสดในทรีรื่ทรีรื่
บวมนรันทั้ 11 แสดงวท่าเปป็นโรคเรรทั้อนเรรทั้อรรังทรีรื่ผติวหนรัง ใหถ้ปชโรหติตประกาศวท่าเขามลทติน อยท่ากรักตรัวเขาไวถ้ เพราะ
วท่าเขาเปป็นมลทติน 12 ถถ้าโรคเรรทั้อนนรันทั้ ลามไปตามผติวหนรังตามทรีรื่ปชโรหติตเหป็นกป็ปรากฏวท่าลามไปตามผติวหนรังทรัรื่ว
ตรัวผพถ้ปวท่ ยตรัทั้งแตท่ศรรี ษะจนเทถ้า 13 ปชโรหติตตถ้องตรวจดพ และดพเถติด ถถ้าเรรทั้อนนรัทั้นแผท่ไปทรัวรื่ ตรัว ใหถ้ปชโรหติตประกาศวท่า
เขาสะอาดดถ้วยโรคของเขาแลถ้วตรัวของเขาเผรอก เขาสะอาด 14 ถถ้ามรีเนรอทั้ แผลสดปรากฏขซนทั้ มาเมรรื่อไร เขากป็
เปป็นมลทติน 15 ใหถ้ปโช รหติตตรวจดพทรีรื่เนรอทั้ แผลสดและประกาศวท่าเขาเปป็นมลทติน เพราะเนรอทั้ แผลสดนรัทั้นทนาใหถ้
มลทติน เขาเปป็นโรคเรรทั้อน 16 หรรอถถ้าเนรอทั้ แผลสดนรัทั้นเปลรียรื่ นไปอรีกกลายเปป็นสรีขาว ใหถ้เขามาหาปชโรหติต 17 และ
ใหถ้ปชโรหติตตรวจเขา และดพเถติด ถถ้าโรคนรันทั้ กลายเปป็นโรคเผรอก ใหถ้ปชโรหติตประกาศวท่า คนทรีรื่เปป็นโรคนรัทั้นสะอาด
เขาสะอาด 18 ถถ้าทรีรื่รท่างกายครอผติวหนรังของคนใดมรีแผลฝรีซซรื่งหายแลถ้ว 19 ถถ้าทรีรื่แผลเปป็นนรัทั้นมรีสขรี าวบวมขซทั้นมา
หรรอมรีทรีรื่ดท่างขซนทั้ สรีแดงเรรรื่อๆปรากฏ กป็ใหถ้ผนถ้พ รัทั้นไปสนาแดงตรัวตท่อปชโรหติต 20 และปชโรหติตจะตรวจดพ ดพเถติด ถถ้าทรีรื่
เปป็นนรัทั้นลซกกวท่าผติวหนรัง และขนทรีรื่บรติเวณนรัทั้นเปลรียรื่ นเปป็นสรีขาว ใหถ้ป ชโรหติตประกาศวท่าเขาเปป็นมลทติน โรคนรัทั้น
เปป็นโรคเรรทั้อน มรันพชขซทั้นมาทรีรื่แผลฝรี 21 แตท่ถถ้าปชโรหติตตรวจดพแลถ้ว และดพเถติด ขนทรีรื่นนรัรื่ กป็ไมท่เปลรีรื่ยนเปป็นสรีขาว
และเปป็นไมท่ลซกกวท่าผติวหนรังแตท่จาง ใหถ้ปชโรหติตกรักตรัวเขาไวถ้เจป็ดวรัน 22 ถถ้าโรคนรันทั้ ลามออกไปในผติวหนรัง กป็ใหถ้
ปชโรหติตประกาศวท่าเขาเปป็นมลทติน เขาเปป็นโรคแลถ้ว 23 แตท่ถถ้าทรีรื่ดท่างขซทั้นนรัทั้นคงทรีรื่อยพไท่ มท่ลามออกไป กป็เปป็นแตท่
เพรียงแผลเปป็นของฝรี ใหถ้ปชโรหติตประกาศวท่าเขาสะอาด 24 หรรอเมรรื่อสท่วนของรท่างกายครอผติวหนรังถพกไฟลวกและ
เนรอทั้ แผลสดทรีรื่ตรงนรันทั้ เปป็นทรีรื่ดท่างขซนทั้ สรีแดงเรรรื่อๆหรรอสรีขาว 25 ใหถ้ปชโรหติตตรวจดพ และดพเถติด ถถ้าขนในบรติเวณ
นรัทั้นเปลรีรื่ยนเปป็นสรีขาวและปรากฏวท่าเปป็นลซกกวท่าผติวหนรังกป็เปป็นโรคเรรทั้อน มรันพชขซทั้นมาทรีรื่แผลไฟลวก และใหถ้
ปชโรหติตประกาศวท่าเขาเปป็นมลทติน เขาเปป็นโรคเรรทั้อน 26 แตท่ถถ้าปชโรหติตตรวจดพ และดพเถติด ขนในทรีรื่ดท่างขซนทั้ นรัทั้นไมท่
เปลรีรื่ยนเปป็นสรีขาว และเปป็นไมท่ลซกกวท่าผติวหนรัง แตท่จาง ใหถ้ปชโรหติตกรักตรัวเขาไวถ้เจป็ดวรัน 27 พอถซงวรันทรีรื่เจป็ดกป็ใหถ้
ปชโรหติตตรวจดพเขา ถถ้าทรีรื่เปป็นนรัทั้นลามออกไปในผติวหนรัง กป็ใหถ้ปชโรหติตประกาศวท่าเขาเปป็นมลทติน เขาเปป็นโรค
เรรทั้อน 28 ถถ้าทรีรื่ดท่างขซทั้นนรันทั้ คงทรีรื่อยพท่ ไมท่ลามออกไปในผติวหนรัง แตท่จาง บวมเพราะไฟลวก ใหถ้ป ชโรหติตประกาศวท่า
เขาสะอาด เพราะมรันเปป็นเพรียงแผลเปป็นของไฟลวก 29 ถถ้าชายหรรอหญติงคนใดมรีโรคทรีรื่ศรีรษะหรรอทรีรื่เครา 30
ใหถ้ปโช รหติตตรวจดพโรคนรันทั้ และดพเถติด ถถ้าเปป็นลซกกวท่าผติวหนรัง และผมตรงนรันทั้ เหลรองและบาง ใหถ้ปโช รหติต
ประกาศวท่าเขาเปป็นมลทติน เขาเปป็นโรคครัน เปป็นโรคเรรทั้อนทรีรื่ศรีรษะหรรอทรีรื่เครา 31 และถถ้าปชโรหติตตรวจดพโรคครัน
นรัทั้น และดพเถติด เปป็นไมท่ลซกกวท่าผติวหนรัง และไมท่มรีผมดนาอยพใท่ นบรติเวณนรันทั้ ใหถ้ป ชโรหติตกรักตรัวบชคคลทรีรื่เปป็นโรคครัน
นรัทั้นไวถ้เจป็ดวรัน 32 พอถซงวรันทรีรื่เจป็ดกป็ใหถ้ปชโรหติตตรวจโรคนรันทั้ ดพเถติด ถถ้าอาการครันนรัทั้นไมท่ลามออกไป และไมท่มรีขน

เหลรองในบรติเวณนรัทั้น และปรากฏวท่าอาการครันไมท่ลซกกวท่าผติวหนรัง 33 กป็ใหถ้คนนรันทั้ โกนผมเสรีย แตท่อยท่าโกนตรง
บรติเวณทรีรื่คนรั ใหถ้ปชโรหติตกรักตรัวบชคคลทรีรื่เปป็นโรคครันนรันทั้ ไวถ้อรีกเจป็ดวรัน 34 พอถซงวรันทรีรื่เจป็ดกป็ใหถ้ปชโรหติตตรวจดพตรง
ทรีรื่ครัน ดพเถติด ถถ้าทรีรื่ครันนรันทั้ ไมท่ลามออกไปในผติวหนรัง และปรากฏวท่าเปป็นไมท่ลซกไปกวท่าผติวหนรัง ใหถ้ป ชโรหติตประกาศ
วท่าเขาสะอาด ใหถ้เขาซรักเสรอทั้ ผถ้า แลถ้วจะสะอาด 35 แตท่ถถ้าเขาชนาระตรัวแลถ้ว ยรังปรากฏวท่าโรคครันนรันทั้ ลามออกไป
ในผติวหนรัง 36 กป็ใหถ้ปชโรหติตตรวจเขา และดพเถติด ถถ้าโรคครันนรันทั้ ลามออกไปในผติวหนรังแลถ้ว ปชโรหติตไมท่จนาเปป็น
ตถ้องมองหาขนสรีเหลรอง เขาเปป็นมลทตินแลถ้ว 37 แตท่ถถ้าตามสายตาของเขาโรคครันนรัทั้นระงรับแลถ้ว และมรีผมดนา
งอกอยพใท่ นบรติเวณนรัทั้น โรคครันนรันทั้ หายแลถ้ว เขากป็สะอาด และใหถ้ป โช รหติตประกาศวท่า เขาสะอาด 38 เมรรื่อผพถ้ชาย
หรรอผพหถ้ ญติงมรีทรีรื่ดท่างขซทั้นทรีรื่ผติวหนรัง ครอทรีรื่ดท่างขซทั้นสรีขาว 39 ใหถ้ปชโรหติตตรวจเขา ดพเถติด ถถ้าทรีรื่ดท่างขซทั้นทรีรื่ผติวกายนรันทั้
เปป็นสรีขาวหมท่น นรัรื่นเปป็นเกลรทั้อนทรีรื่พขช ซทั้นในผติวหนรัง เขาสะอาด 40 ถถ้าชายคนใดมรีผมรท่วงจากศรีรษะ เขาเปป็นคน
ศรีรษะลถ้าน แตท่เขาสะอาด 41 ถถ้าชายคนใดมรีผมทรีรื่หนถ้าผากและทรีรื่ขมรับรท่วง หนถ้าผากของเขาลถ้าน แตท่เขา
สะอาด 42 แตท่ถถ้าตรงบรติเวณศรีรษะลถ้านหรรอหนถ้าผากลถ้าน มรีบรติเวณเปป็นโรคสรีแดงเรรรื่อๆ เขาเปป็นเรรทั้อนพชขนซทั้ ทรีรื่
ศรีรษะลถ้านหรรอทรีรื่หนถ้าผากลถ้านนรันทั้ 43 ใหถ้ปชโรหติตตรวจดพเขา ดพเถติด ถถ้าโรคบวมนรันทั้ สรีแดงเรรรื่อๆอยพท่ทรีรื่ศรีรษะลถ้าน
หรรอทรีรื่หนถ้าผากลถ้านของเขา เหมรอนกรับโรคเรรทั้อนทรีรื่ปรากฏตามผติวหนรัง
คนทททเปห็นโรคเรสืรอนจะถถูกประกาศวลาเปห็นมลทนินในทางพนิธท ททมท ทบอกเปห็นรายการไวข้คสือ เงสืทอนไขเพนิมท
เตนิมตลางๆททเท ฉพาะเจาะจงซขทงบลงบอกวลาคนๆหนขทงสะอาดหรสือเปห็นมลทนิน
ลนต 13:44-46
ชายผพถ้นนรัทั้ เปป็นโรคเรรทั้อน เขาเปป็นมลทติน จงใหถ้ป ชโรหติตประกาศวท่า เขาเปป็น
มลทตินอยท่างแนท่นอน โรคของเขานรัทั้นอยพท่ทรีรื่ศรีรษะของเขา 45 และคนโรคเรรทั้อนทรีรื่เปป็นมลทตินนรันทั้ จงฉรีกเสรทั้อผถ้า
ของเขาเสรีย และใหถ้ปลท่อยผมบนศรีรษะของเขา และจงใหถ้เขาปถ้องรติมฝรีปากบนของเขาไวถ้ และรถ้องวท่า ‘มลทติน
มลทติน’ 46 ตลอดวรันเวลาทรีรื่เขาปท่วยเปป็นโรค เขากป็จะสกปรก เขาเปป็นมลทติน เขาจะตถ้องอยพโท่ ดยลนาพรัง ทรีรื่อาศรัย
ของเขาจะอยพท่ภายนอกคท่าย
หลนังจากถถูกวนินจนิ ฉนัยแลข้ววลาเปห็นโรคเรสืรอน คนโรคเรสืรอนผถูข้นร นนั กห็จะตข้องฉทกเสสืรอผข้าของตน ปลลอยผมบน
ศทรษะและปข้องรนิมฝทปากบนของตนไวข้ คทาทททแปลวลา ปลท่อย (ปารา) เกททยวกนับศทรษะไมลไดข้มคท วามหมายวลาโกน
ผมหรสือตนัดผม แตลมคท วามหมายวลาปลลอยไวข้เฉยๆ การปข้องรนิมฝทปากบนเชสืทอกนันวลามทการใชข้ผข้าผสืนหนขงท หรสือผข้า
คลรุมซขงท ปนิดปากไวข้และททาหนข้าทททเปห็นหนข้ากากสทาหรนับลมหายใจของผถูข้เปห็นโรคเรสืร อน เชสืทอกนันวลามนันมทไวข้เพสืทอ
ปกปข้องผถูข้อสืทนจากลมหายใจทททอาจแพรล เชสืรอไดข้ของเขา

สรุดทข้าย ผถูข้เปห็นโรคเรสืรอนจะตข้องประกาศตนัววลา “มลทนิน มลทนิน” ไมลวาล เขาจะไปทททใดกห็ตาม ตราบใดททท
เขาถถูกประกาศวลาเปห็นโรคเรสืรอนอยถูล เขากห็ถถูกถสือวลาเปห็นมลทนินและไมลสะอาด เขาจะถถูกบนังคนับใหข้ใชข้ชทวตนิ อยถูล
นอกคลายโดยแยกออกจากชนอนิสราเอลสล วนใหญล จรุดประสงครของทนัรงหมดนทรไมลใชลเปห็นการลงโทษ แตลเพสืทอ
เปห็นการปข้องกนันมากกวลา คนโรคเรสืรอนจขงอยถูใล นเขตกนักกนันโรคเพสือท ปข้องกนันมนิใหข้โรคนนัรนแพรล กระจายออกไป
มากกวลาเดนิม นลาสนใจตรงททวท าล ในพระคนัมภทรรตลอดทนัรงเลลม โรคเรสืรอนถถูกถสือวลาเปห็นภาพของความบาป มนันจะ
ตข้องถถูกหลทกเลททยง ภาพประกอบของเรสือท งนทรคสือ เหตรุการณรททเกนิดกนับมนิเรทยมและการทททนางถถูกกนันใหข้ออกไปจาก
คลายเปห็นเวลาเจห็ดวนัน ดถู กนันดารวนิถท 12:14-15
ลนต 13:47-59
เชท่นเดรียวกรันเสรทั้อผถ้าทรีรื่มรีโรคเรรทั้อน ไมท่วท่าจะเปป็นเสรทั้อผถ้าทนาดถ้วยขนสรัตวห์หรรอ
เสรทั้อผถ้าทนาดถ้วยผถ้าปท่าน 48 ไมท่วท่าโรคเรรทั้อนนรัทั้นอยพทท่ รีรื่ดถ้ายเสถ้นยรนหรรอเสถ้นพชท่ง หรรออยพท่ทรีรื่ผาถ้ ปท่านหรรอผถ้าขนสรัตวห์ ไมท่
วท่าอยพใท่ นหนรังสรัตวห์ หรรอสติงรื่ ใด ๆ ทรีรื่ทนาดถ้วยหนรังสรัตวห์ 49 และถถ้าโรคนรัทั้นทนาใหถ้เสรอทั้ ผถ้ามรีสรีอมเขรียวหรรออมแดง ทรัทั้ง
ทรีรื่ดถ้ายเสถ้นยรนหรรอเสถ้นพชงท่ หรรอทรีรื่หนรังสรัตวห์หรรอสติงรื่ ใด ๆ ทรีรื่ทนาดถ้วยหนรังสรัตวห์ กป็นบรั วท่าเปป็นโรคเรรทั้อน และจะตถ้อง
นนาไปแสดงตท่อปชโรหติต 50 และจงใหถ้ปชโรหติตตรวจดพโรคนรันทั้ และใหถ้กรักสติงรื่ ทรีรื่เปป็นโรคนรัทั้นไวถ้เจป็ดวรัน 51 และใน
วรันทรีรื่เจป็ดจงใหถ้เขาตรวจดพโรคนรัทั้น ถถ้าโรคนรันทั้ ลามออกไปในเสรทั้อผถ้า ไมท่วท่าทรีรื่ดถ้ายเสถ้นยรนหรรอเสถ้นพชงท่ หรรอทรีรื่หนรัง
สรัตวห์หรรอสติงรื่ ใด ๆ ทรีรื่ทนาดถ้วยหนรังสรัตวห์ โรคนรัทั้นเปป็นโรคเรรทั้อนอยท่างรถ้ายแรง กป็นบรั วท่าเปป็นมลทติน 52 ฉะนรันทั้ จงใหถ้
เขาเผาเสรทั้อผถ้านรันทั้ เสรีย ไมท่วท่าเปป็นโรคทรีรื่ดถ้ายเสถ้นยรนหรรอเสถ้นพชงท่ หรรอเปป็นทรีรื่ผถ้าขนสรัตวห์หรรอผถ้าปท่าน หรรอสติรื่งใด ๆ
ทรีรื่ทนาดถ้วยหนรังสรัตวห์ เพราะเปป็นโรคเรรทั้อนอยท่างรถ้ายแรง จงเผาเสรียดถ้วยไฟ 53 และถถ้าปชโรหติตตรวจดพ และดพเถติด
โรคนรัทั้นไมท่ไดถ้ลามออกไปในเสรทั้อผถ้า ไมท่วาท่ ทรีรื่ดถ้ายเสถ้นยรนหรรอเสถ้นพชท่ง หรรอในสติงรื่ ใด ๆ ทรีรื่ทนาดถ้วยหนรังสรัตวห์ 54 ดรัง
นรัทั้นจงใหถ้ปชโรหติตสรัรื่งพวกเขาใหถ้ซรักสติงรื่ ทรีรื่เปป็นโรคนรันทั้ เสรีย และจงใหถ้เขากรักสติรื่งนรัทั้นไวถ้อรีกเจป็ดวรัน 55 และหลรังจาก
ซรักสติงรื่ นรันทั้ แลถ้ว จงใหถ้ปชโรหติตตรวจดพบรติเวณทรีรื่เปป็นโรคนรัทั้น และดพเถติด ถถ้าบรติเวณทรีรื่เปป็นโรคนรันทั้ สรีของมรันไมท่
เปลรีรื่ยนไป และโรคนรัทั้นไมท่ลามออกไป กป็นบรั วท่าเปป็นมลทติน เจถ้าจงเผาสติงรื่ นรันทั้ เสรียดถ้วยไฟ กป็นบรั วท่าเปป็นโรคอยท่าง
รถ้ายแรงซซงรื่ อยพท่ภายใน ไมท่วท่าบรติเวณทรีถรื่ พกทนาลายนรัทั้นจะอยพดท่ ถ้านในหรรอดถ้านนอก 56 และหลรังจากซรักสติงรื่ นรันทั้ แลถ้ว
ถถ้าปชโรหติตตรวจดพ และดพเถติด โรคนรัทั้นคท่อนขถ้างจางลง ดรังนรันทั้ จงใหถ้เขาฉรีกบรติเวณนรันทั้ ออกเสรียจากเสรทั้อผถ้าหรรอ
ออกเสรียจากหนรังสรัตวห์ หรรอออกเสรียจากดถ้ายเสถ้นยรนหรรอเสถ้นพชท่ง 57 และถถ้าโรคนรันทั้ ยรังปรากฏอยพท่ในเสรทั้อผถ้านรันทั้
ไมท่วท่าทรีรื่ดถ้ายเสถ้นยรนหรรอเสถ้นพชท่ง หรรอในสติงรื่ ใด ๆ ทรีรื่ทนาดถ้วยหนรังสรัตวห์ กป็นบรั วท่าเปป็นโรคทรีรื่ลามออกไป เจถ้าจงเผาสติรื่ง
ทรีรื่เปป็นโรคนรัทั้นเสรียดถ้วยไฟ 58 และเสรทั้อผถ้านรันทั้ ไมท่วท่าทรีรื่ดถ้ายเสถ้นยรนหรรอเสถ้นพชท่ง หรรอสติงรื่ ใด ๆ ทรีรื่ทนาดถ้วยหนรังสรัตวห์
ซซรื่งเจถ้าจะซรักนรันทั้ ถถ้าโรคนรัทั้นหายไปจากสติรื่งเหลท่านรัทั้น ดรังนรันทั้ กป็จงซรักสติรื่งนรัทั้นเปป็นครรัทั้งทรีสรื่ อง กป็จะสะอาด” 59 นรีรื่

เปป็นพระราชบรัญญรัตติเรรรื่องโรคเรรทั้อนในเสรอทั้ ผถ้าทรีรื่ทนาดถ้วยขนสรัตวห์หรรอผถ้าปท่าน ไมท่วท่าเปป็นทรีรื่ดถ้ายเสถ้นยรนหรรอเสถ้น
พชท่ง หรรอเปป็นทรีรื่สติรื่งใด ๆ ทรีรื่ทนาดถ้วยหนรังสรัตวห์ เพรอรื่ ใหถ้ประกาศวท่าอยท่างใดสะอาดหรรออยท่างใดเปป็นมลทติน
ระเบทยบขข้อบนังคนับตลางๆทททเฉพาะเจาะจงถถูกนทาเสนอเกททยวกนับเสสืรอผข้าทททเกททยวขข้องกนับคนทททเปห็นโรคเรสืรอน
นททสสืทอชนัดเจนวลาแมข้แตลเสสืรอผข้ากห็อาจตนิดเชสืรอเพราะโรคเรสืรอนไดข้ คทาวลา เสผู้นยสืน เกททยวขข้องกนับวนัสดรุททถถูกทอ และ
เสผู้นพปุงช่ เกททยวขข้องกนับวนัสดรุททถถูกถนัก ระเบทยบขข้อบนังคนับตลางๆทททเฉพาะเจาะจงถถูกนทาเสนอถขงการทททปรุโรหนิตจะตข้อง
ตรวจดถูเสสืรอผข้าดนังกลลาว หากพวกมนันตข้องสงสนัย พวกมนันกห็ตข้องถถูกกนักไวข้เจห็ดวนัน จากนนัรนกห็เอาไปซนักหากดถู
เหมสือนวลาสะอาดแลข้ว มนิฉะนนัรน เสสืรอผข้าดนังกลลาวจะตข้องถถูกเผาไฟ แมข้วาล ดถูเหมสือนเปห็นงานทททยรุงล ยาก แตลพระเจข้ากห็
ทรงใหข้ขข้อปฏนิบนัตนิทรท ะมนัดระวนังเพสืทอจทากนัดการแพรล กระจายของโรคนนัรนทลามกลางประชากรของพระองคร
แมข้แตลการแยกเสสืรอผข้าทททตนิดเชสืรอซขทงตข้องสงสนัยออกไวข้ตลางหาก
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 14: บททวีชื่ 11-15 เปป็นหลายบททวีพชื่ ถูดถขง “ความไมช่สะอาด” ในรถูปแบบตช่างๆ
สตาหรนับประชาชนของพระเจผู้าภายใตผู้พระราชบนัญญนัตนิ จปุดประสงคร์ทวีชื่ใหญช่กวช่ากป็คสือ ความบรนิสปุทธนิธ ซขชื่งถถูกยก
ตนัวอยช่างในกฎตช่างๆเหลช่านวีตั้
ความสะอาดและความไมช่สะอาดสวีชื่ดผู้านใหญช่ๆถถูกพถูดถขง นนัชื่นคสือ (1) อาหารทวีชื่รนับประทานไดผู้ (2) เวลา
พนักฟสืนตั้ สตาหรนับผถูผู้หญนิงหลนังจากคลอดบปุตร (3) โรคเรสือตั้ นและการทตาใหผู้มนันหายสะอาด (4) สนิชื่งตช่างๆทวีชื่ไหล
ออกมาจากรช่างกาย ผถูผู้อธนิบายมวีจปุดประสงคร์ทวีชื่จะออกความเหป็นเกวียชื่ วกนับภาพรวมของหลายบทเหลช่านวีตั้มากกวช่า
ทวีชื่จะพปุช่งเปผู้าไปทวีรชื่ ายละเอวียดเฉพาะเจาะจง ในบททวีชื่ 14 เรสืชื่องโรคเรสืตั้อนถถูกพถูดถขงตช่อไป โดยเฉพาะความหมาย
ตช่างๆของมนันทวีชื่เกวีชื่ยวขผู้องกนับความสะอาดในทางพนิธวี
บทนวีแตั้ บช่งยช่อยไดผู้ดนังนวีตั้ (1) ขนันตั้ ตอนตช่างๆสตาหรนับการประกาศใหผู้คนโรคเรสือตั้ นนนัตั้นๆหายสะอาดในขผู้อ
1-9; (2) เครสือชื่ งบถูชาตช่างๆทวีจชื่ ะตผู้องถถูกถวายโดยคนโรคเรสือตั้ นทวีชื่หายสะอาดแลผู้วในขผู้อ 10-32; (3) ขผู้อบนังคนับ
ตช่างๆเกวีชื่ยวกนับโรคเรสือตั้ นในบผู้านในขผู้อ 33-53 และ (4) สรปุปยช่อของบนัญญนัตนินวีตั้เกวีชื่ยวกนับโรคเรสือตั้ นในขผู้อ 54-57
ลนต 14:1-20
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 2 “นรีรื่จะเปป็นพระราชบรัญญรัตติเรรรื่องคนเปป็น
โรคเรรทั้อนในวรันชนาระตรัวของเขา จงพาเขามาหาปชโรหติต 3 และจงใหถ้ปชโรหติตออกไปนอกคท่าย จงใหถ้ปชโรหติต
ทนาการตรวจดพ และดพเถติด ถถ้าผพถ้ปท่วยหายจากโรคเรรทั้อนแลถ้ว 4 ดรังนรันทั้ จงใหถ้ปชโรหติตสรัรื่งเขาใหถ้จรัดเตรรียมของ
สนาหรรับผพถ้จะรรับการชนาระ ครอนกสะอาดทรีรื่มรีชรีวติตสองตรัว และไมถ้สนซรีดารห์ กรับดถ้ายสรีแดง และตถ้นหชสบ 5 และ

จงใหถ้ปโช รหติตสรัรื่งใหถ้ฆท่านกหนซงรื่ ในสองตรัวนรันทั้ ในภาชนะดตินเหนรอนนทั้าทรีรื่กนาลรังไหลอยพท่ 6 สนาหรรับนกตรัวทรีรื่ยรังเปป็น
อยพท่นนรัทั้ จงใหถ้เขาเอานกตรัวนรัทั้น กรับไมถ้สนซรีดารห์ ดถ้ายสรีแดง และตถ้นหชสบ และจชท่มสติงรื่ เหลท่านรัทั้นพรถ้อมกรับนกตรัวทรีรื่
ยรังเปป็นอยพนท่ รัทั้น ลงไปในเลรอดของนกทรีรื่ถ พกฆท่าเหนรอนนทั้าทรีรื่กนาลรังไหลอยพท่ 7 และจงใหถ้เขาประพรมคนทรีรื่จะรรับการ
ชนาระจากโรคเรรทั้อนนรันทั้ เจป็ดครรัทั้ง และประกาศวท่าเขาสะอาด และจงปลท่อยนกตรัวทรีรื่ยรังเปป็นอยพนท่ รัทั้นไปในทถ้องทชท่ง 8
และจงใหถ้ผถ้ทพ รีรื่จะรรับการชนาระนรัทั้นซรักเสรทั้อผถ้าของเขา และใหถ้โกนผมกรับขนของเขาทรัทั้งหมดเสรีย และใหถ้เขาอาบ
นนทั้า เพรรื่อเขาจะสะอาด และหลรังจากนรัทั้นจงใหถ้เขาเขถ้าคท่ายไดถ้ และจงใหถ้นอนอยพนท่ อกเตป็นทห์ของเขาเจป็ดวรัน 9 แตท่
ในวรันทรีรื่เจป็ดจงใหถ้เขาโกนผมจากศรีรษะของเขาใหถ้หมด ทรัทั้งหนวดเคราและขนคติทั้วของเขา ครอโกนแมถ้กระทรัรื่ง
ผมกรับขนของเขาทรัทั้งหมดออกเสรีย และจงใหถ้เขาซรักเสรอทั้ ผถ้าของเขา และจงใหถ้เขาอาบนนทั้าดถ้วย และเขากป็จะ
สะอาด 10 และในวรันทรีรื่แปดจงใหถ้เขาเอาลพกแกะตรัวผพสถ้ องตรัวปราศจากตนาหนติ และลพกแกะตรัวเมรียหนซงรื่ ตรัวอายช
ไมท่เกตินหนซรื่งปรีปราศจากตนาหนติ และแปถ้งละเอรียดคลชกดถ้วยนนทั้ามรันสามในสติบเอฟาหห์เปป็นเครรรื่องธรัญญบพชา กรับนนทั้า
มรันหนซรื่งลก 11 และจงใหถ้ปชโรหติตผพถ้ทนาการชนาระใหถ้เขา นนาผพถ้ทรีรื่จะรรับการชนาระกรับสติรื่งของเหลท่านรัทั้นมาตท่อพระ
พรักตรห์พระเยโฮวาหห์ทรีรื่ประตพพลรับพลาแหท่งชชมนชมชน 12 และจงใหถ้ปชโรหติตนนาลพกแกะตรัวผพถ้หนซงรื่ ตรัว และถวาย
แกะนรัทั้นเปป็นเครรอรื่ งบพชาไถท่การละเมติดพรถ้อมกรับนนทั้ามรันหนซรื่งลก และใหถ้โบกพรัดไปมาเปป็นเครรรื่องบพชาโบกพรัด
ถวายตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ 13 และจงใหถ้ปชโรหติตฆท่าลพกแกะตรัวนรันทั้ ในสถานทรีรื่ทรีรื่เขาจะฆท่าเครรรื่องบพชา
ไถท่บาปและเครรอรื่ งเผาบพชา ครอในสถานทรีบรื่ รติสชทธติธิ์ เพราะวท่าเครรรื่องบพชาไถท่การละเมติดกป็เหมรอนเครรรื่องบพชา
ไถท่บาป ครอเปป็นของปชโรหติต เปป็นของบรติสชทธติธิ์ทรีรื่สชด 14 และปชโรหติตจะนนาเลรอดสท่วนหนซงรื่ ของเครรรื่องบพชาไถท่การ
ละเมติดมา และปชโรหติตจะเจติมทรีรื่ปลายใบหพขถ้างขวาของผพถ้ทรีรื่จะรรับการชนาระ และเจติมทรีรื่หรัวแมท่มรอขถ้างขวาและทรีรื่
หรัวแมท่เทถ้าขถ้างขวาของเขา 15 และปชโรหติตจะนนานนทั้ามรันหนซรื่งลกนรัทั้นมาบางสท่วน และเทนนทั้ามรันนรัทั้นใสท่ฝาท่ มรอขถ้าง
ซถ้ายของตนเอง 16 และปชโรหติตจะเอานติทั้วมรอขถ้างขวาของเขาจชท่มลงในนนทั้ามรันซซงรื่ อยพท่ในมรอขถ้างซถ้ายของเขา และ
ประพรมนนทั้ามรันนรันทั้ ดถ้วยนติวทั้ ของเขาเจป็ดครรัทั้งตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ 17 และนนทั้ามรันทรีรื่เหลรออยพท่ในมรอของ
เขานรัทั้น ปชโรหติตจะเอามาบางสท่วน เจติมทรีรื่ปลายใบหพขถ้างขวาของผพถ้ทรีรื่จะรรับการชนาระ และเจติมทรีรื่หรัวแมท่มรอขถ้าง
ขวาและทรีรื่หรัวแมท่เทถ้าขถ้างขวาของเขา ทรับบนเลรอดแหท่งเครรรื่องบพชาไถท่การละเมติด 18 และนนทั้ามรันทรีรื่ยรังเหลรออยพใท่ น
มรอของปชโรหติตนรัทั้น เขาจะเทบนศรีรษะของผพถ้ทรีรื่จะรรับการชนาระ และปชโรหติตจะทนาการลบมลทตินบาปใหถ้เขาตท่อ
พระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ 19 และปชโรหติตจะถวายเครรอรื่ งบพชาไถท่บาป และทนาการลบมลทตินบาปใหถ้ผถ้ทพ รีรื่จะรรับ
การชนาระใหถ้พถ้นจากมลทตินของเขา และภายหลรังเขาจซงจะฆท่าเครรรื่องเผาบพชา 20 และปชโรหติตจะถวายเครรอรื่ ง
เผาบพชาและเครรรื่องธรัญญบพชาบนแทท่นบพชา และปชโรหติตจะทนาการลบมลทตินบาปใหถ้เขา และเขากป็จะสะอาด

รายละเอทยดยนิบยลอยมากๆถถูกกลลาวถขงในการททปท รุโรหนิตจะตข้องประกาศวลาคนโรคเรสืรอนทททหายโรคแลข้ว
นนัรนสะอาด นกเปห็นๆ ไมข้สนสทดารร ดข้ายสทแดง และตข้นหรุสบ (ตข้นไมข้ชนนิดหนขงท ซขทงเมสือท แหข้งแลข้วกห็เปห็นเหมสือน
แปรงและใชข้สทาหรนับการประพรม) ถถูกใชข้ในกระบวนการชทาระในทางพนิธท เหห็นไดข้ชนัดวลา ตข้นหรุสบถถูกผถูกตนิด
กนับไมข้สนซทดารรดวข้ ยดข้ายสทแดงอนันนนัรน นกตนัวหนขทงจะตข้องถถูกฆลาตามลนักษณะทททกาท หนดไวข้และนทราทททไหลจะตข้อง
ถถูกประพรมบนคนโรคเรสืรอนทททหายแลข้วดข้วยตข้นหรุสบนนัรนเจห็ดหน นกอทกตนัวทททเหลสือจะตข้องถถูกปลลอยไป
จากนนัรนคนโรคเรสืรอนผถูข้นร นันจะตข้องซนักเสสืรอผข้าของตนและโกนผมกนับขนทนังตั้ หมดของตนเสทยซขทงรวมถขง
ขนคนิรวดข้วย จากนนัรนอทกเจห็ดวนันตลอมา เขากห็ตข้องโกนผมและขนหมดทนัตั้งตนัวอทกครนัรงและซนักเสสืรอผข้าของตนอทกครนัรง
จากนนัรน เขาจะถถูกถสือวลาหายสะอาดจากโรคเรสืรอน
จากนนัรนในวนันททแท ปด ผถูข้ททหายสะอาดแลข้วกห็จะตข้องมาทททพลนับพลาพรข้อมกนับลถูกแกะตนัวผถูข้สองตนัว (ททท
ปราศจากตทาหนนิ) ลถูกแกะตนัวเมทยหนขทงตนัวและแปข้งสทาหรนับเปห็นเครสือท งธนัญญบถูชา จากนนัรนปรุโรหนิตจะนทาคนนนัรนมา
แสดงวลาสะอาดแลข้วทททประตถูพลนับพลา ปรุโรหนิตจะเอาลถูกแกะตนัวผถูมข้ าตนัวหนขงท และถวายมนันเปห็นเครสือท งบถูชาไถล
การละเมนิด เขาจะตข้องกนันลถูกแกะอทกสองตนัวทททเหลสือไวข้เปห็นเครสือท งบถูชาไถลบาปและเครสืทองเผาบถูชา วลททกท ลลาวถขง
นนทั้ามรันหนซรื่งลกนนัรนหมายถขง นทรามนันมะกอกเทศประมาณ 1 ถข้วย
เลสือดจากเครสือท งบถูชาไถลการละเมนิดจะถถูกเจนิมทททปลายใบหถูขข้างขวา หนัวแมลมสือขข้างขวา และหนัวแมลเทข้าขข้าง
ขวาของคนโรคเรสืรอนทททหายแลข้ว จากนนัรนปรุโรหนิตจะเอานทรามนัน (มะกอกเทศ) บางสลวนเทลงในมสือขข้างซข้ายของ
ตน จากนนัรนเขากห็ใชข้นรวนิ ชทรมสือขวาของตน “ประพรมนทรามนันนนัรนดข้วยนนิรวของเขาเจห็ดครนัรงตลอพระพนักตรรพระเยโฮ
วาหร” (ไปทางทททบรนิสรุทธนิธทททสรุด) จากนนัรนเขากห็จะเอานทรามนันบางสลวนเจนิมทททใบหถูขข้างขวา นนิรวหนัวแมลมสือขข้างขวา
และนนิรวหนัวแมลเทข้าขข้างขวาของคนโรคเรสืรอนทททหายสะอาดแลข้วเพนิมท เขข้ากนับเลสือดจากเครสือท งบถูชาไถลการละเมนิด
นนัรน จากนนัรนนทรามนันสล วนทททเหลสือกห็จะถถูกเทลงบนศทรษะของคนโรคเรสืรอนทททหายสะอาดแลข้วนนัรน
สรุดทข้าย ปรุโรหนิตกห็จะถวายลถูกแกะอทกสองตนัวทททเหลสือเปห็นเครสืทองบถูชาไถลบาปและเครสือท งเผาบถูชาตาม
ลทาดนับ เขาจะถวายเครสือท งธนัญญบถูชาดข้วยแปข้งทททถถูกนทามาดข้วย คนโรคเรสืร อนผถูข้นร นนั กห็จะถถูกลบมลทนินจากโรคเรสืรอน
ของตนและเขาจะถถูกประกาศวลาสะอาดแลข้วในทางพนิธท
ลนต 14:21-32
และถถ้าผพนถ้ รัทั้นเปป็นคนยากจนและไมท่สามารถหาสติงรื่ ของเหลท่านรัทั้นมาไดถ้ ดรังนรัทั้น
จงใหถ้เขานนาลพกแกะหนซรื่งตรัวเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่การละเมติดเพรรื่อโบกพรัดไปมา เพรรื่อทนาการลบมลทตินบาปใหถ้เขา
และนนาแปถ้งละเอรียดหนซรื่งในสติบเอฟาหห์คลชกดถ้วยนนทั้ามรัน เปป็นเครรรื่องธรัญญบพชากรับนนทั้ามรันหนซงรื่ ลก 22 พรถ้อมกรับ

นกเขาสองตรัว หรรอนกพติราบแรกรชท่นสองตรัว ตามทรีรื่เขาสามารถหามาไดถ้ และนกตรัวหนซงรื่ จะเปป็นเครรรื่องบพชา
ไถท่บาป และนกอรีกตรัวหนซรื่งจะเปป็นเครรรื่องเผาบพชา 23 และในวรันทรีรื่แปดจงใหถ้เขานนาสติรื่งของเหลท่านรัทั้นมาใหถ้แกท่
ปชโรหติตเพรอรื่ การชนาระของตนทรีรื่ประตพพลรับพลาแหท่งชชมนชมชน ถวายตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ 24 และ
ปชโรหติตจะนนาลพกแกะสนาหรรับเครรรื่องบพชาไถท่การละเมติดและนนทั้ามรันหนซงรื่ ลกนรัทั้น และปชโรหติตจะโบกพรัดไปมาเปป็น
เครรรื่องบพชาโบกพรัดถวายตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ 25 และเขาจะฆท่าลพกแกะสนาหรรับเครรอรื่ งบพชาไถท่การ
ละเมติด และปชโรหติตจะเอาเลรอดสท่วนหนซรื่งของเครรรื่องบพชาไถท่การละเมติดมา และเจติมทรีรื่ปลายใบหพขาถ้ งขวาของผพถ้
ทรีรื่จะรรับการชนาระ และเจติมทรีรื่หรัวแมท่มรอขถ้างขวา และทรีรื่หรัวแมท่เทถ้าขถ้างขวาของเขา 26 และปชโรหติตจะเทนนทั้ามรัน
บางสท่วนใสท่ฝท่ามรอขถ้างซถ้ายของตนเอง 27 และปชโรหติตจะเอานนทั้ามรันบางสท่วนทรีรื่อยพใท่ นมรอขถ้างซถ้ายของเขานรัทั้น
ประพรมดถ้วยนติวทั้ มรอขถ้างขวาของเขาเจป็ดครรัทั้งตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ 28 และปชโรหติตจะเอานนทั้ามรันบาง
สท่วนทรีรื่อยพใท่ นมรอของเขาเจติมทรีรื่ปลายใบหพขาถ้ งขวาของผพถ้ทรีรื่จะรรับการชนาระ และเจติมทรีรื่หวรั แมท่มรอขถ้างขวาและทรีรื่หรัว
แมท่เทถ้าขถ้างขวาของเขา ทรับบนบรติเวณทรีรื่เจติมดถ้วยเลรอดแหท่งเครรรื่องบพชาไถท่การละเมติด 29 และนนทั้ามรันทรีรื่เหลรออยพท่
ในมรอของปชโรหติตนรันทั้ เขาจะเทใสท่บนศรีรษะของผพถ้ทรีรื่จะรรับการชนาระ เพรอรื่ ทนาการลบมลทตินบาปใหถ้เขาตท่อพระ
พรักตรห์พระเยโฮวาหห์ 30 และเขาจะถวายนกเขาหรรอนกพติราบแรกรชท่นหนซรื่งตรัวตามทรีรื่เขาสามารถหามาไดถ้
31 ครอตามทรีรื่เขาสามารถหามาไดถ้ใหถ้ถวายนกตรัวหนซงรื่ เปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาป และนกอรีกตรัวหนซรื่งเปป็นเครรรื่องเผา
บพชา พรถ้อมกรับเครรรื่องธรัญญบพชา และปชโรหติตจะทนาการลบมลทตินบาปใหถ้ผถ้ทพ รีรื่จะรรับการชนาระตท่อพระพรักตรห์พระ
เยโฮวาหห์ 32 นรีรื่เปป็นพระราชบรัญญรัตติสนาหรรับผพถ้ทรีรื่เปป็นโรคเรรทั้อน ซซงรื่ เขาไมท่สามารถหาสติงรื่ ทรีรื่เปป็นเครรรื่องบพชาเพรอรื่
การชนาระของตนไดถ้”
อทกรถูปแบบหนขงท ของขนัรนตอนทททไดข้บรรยายไปแลข้วคสือ เมสืทอคนโรคเรสืรอนทททหายแลข้วนนัรนไมลสามารถหา
ลถูกแกะมาถวายไดข้ เขากห็ตข้องนทานกเขาสองตนัวหรสือนกพนิราบแรกรรุลนสองตนัวมาถวาย ขนัรนตอนกห็คลอนขข้างคลข้าย
กนับทททไดข้บรรยายไปดข้านบนแลข้ว
ลนต 14:33-57
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสและอาโรนวท่า 34 “เมรรื่อเจถ้าทรัทั้งหลายเขถ้าไปใน
แผท่นดตินแหท่งคานาอรัน ซซงรื่ เราใหถ้แกท่พวกเจถ้าเปป็นกรรมสติทธติธิ์นรัทั้น และเราใสท่โรคเรรทั้อนไวถ้ในบถ้านหลรังใดหลรังหนซงรื่
ในแผท่นดตินทรีรื่เจถ้าทรัทั้งหลายถรอกรรมสติทธติธิ์นรัทั้น 35 และผพใถ้ ดทรีถรื่ รอกรรมสติทธติธิ์ของบถ้านหลรังนรัทั้นจะตถ้องมาและบอก
ปชโรหติตวท่า ‘ขถ้าพเจถ้าเหป็นดพเหมรอนมรีโรคอะไรอยท่างหนซรื่งเกติดขซทั้นในบถ้านนรันทั้ ’ 36 แลถ้วปชโรหติตจะสรัรื่งใหถ้พวกเขา
ขนสติงรื่ ของออกจากบถ้านหลรังนรัทั้นใหถ้หมด กท่อนทรีรื่ปชโรหติตจะเขถ้าไปเพรรื่อตรวจดพโรคในบถ้านนรันทั้ เกรงวท่าสติงรื่ ของ
ทชกอยท่างทรีรื่อยพใท่ นบถ้านนรันทั้ จะนรับวท่าเปป็นมลทติน และภายหลรังปชโรหติตจะเขถ้าไปตรวจดพบถ้านนรันทั้ 37 และเขาจะ

ตรวจดพโรค และดพเถติด ถถ้าโรคนรันทั้ อยพท่ทผรีรื่ นรังของบถ้านเปป็นรอยสรีอมเขรียวหรรออมแดง และปรากฏวท่าอยพท่ลกซ กวท่า
ผติวของผนรัง 38 แลถ้วปชโรหติตจะออกจากบถ้านหลรังนรัทั้นไปอยพทท่ รีรื่หนถ้าประตพบถ้าน และปติดบถ้านนรัทั้นเสรียเจป็ด
วรัน 39 และในวรันทรีรื่เจป็ดปชโรหติตจะกลรับมาอรีกและจะตรวจดพ ดพเถติด ถถ้าโรคนรันทั้ ลามออกไปในผนรังของบถ้าน
นรัทั้น 40 แลถ้วปชโรหติตจะสรัรื่งใหถ้เอากถ้อนหตินทรีรื่ตติดโรคนรัทั้นออกเสรีย และพวกเขาจะนนากถ้อนหตินเหลท่านรัทั้นไปโยนทติทั้ง
ในสถานทรีรื่ทรีรื่เปป็นมลทตินภายนอกเมรอง 41 และเขาจะสรัรื่งใหถ้ขพดขถ้างในตรัวบถ้านหลรังนรันทั้ โดยรอบ และฝชท่นผงทรีรื่
พวกเขาขพดออกมานรันทั้ จงใหถ้พวกเขานนาไปทติทั้งเสรียในสถานทรีรื่ทรีรื่เปป็นมลทตินภายนอกเมรอง 42 และพวกเขาจะ
หาหตินกถ้อนอรนรื่ มา และใสท่กอถ้ นหตินเหลท่านรัทั้นแทนกถ้อนหตินทรีรื่นนาออกไปทติทั้งนรัทั้น และเขาจะเอาปพนขาวอรรื่นมาและ
จะโบกตรัวบถ้านนรันทั้ 43 และหลรังจากเขาเอากถ้อนหตินเหลท่านรัทั้นออกแลถ้ว ภายหลรังนรันทั้ เขาขพดตรัวบถ้าน และหลรัง
จากบถ้านนรันทั้ โบกปพนขาวใหมท่แลถ้ว ถถ้าโรคนรันทั้ เกติดขซนทั้ อรีกและลามออกไปในบถ้านหลรังนรัทั้น 44 แลถ้วปชโรหติตจะไป
ตรวจดพ และดพเถติด ถถ้าโรคนรัทั้นลามออกไปในบถ้านนรันทั้ กป็นบรั วท่าในบถ้านนรัทั้นเปป็นโรคเรรทั้อนอยท่างรถ้ายแรง บถ้านหลรัง
นรัทั้นกป็เปป็นมลทติน 45 และจงใหถ้เขาทนาลายบถ้านหลรังนรัทั้นลงเสรีย หติน ไมถ้และปพนขาวทรีรื่กท่อสรถ้างบถ้านนรัทั้น และจงใหถ้
ขนสติงรื่ เหลท่านรันทั้ ไปทติทั้งเสรียภายนอกเมรองในสถานทรีรื่ทรีรื่เปป็นมลทติน 46 ยติงรื่ กวท่านรัทั้น ผพใถ้ ดเขถ้าไปในบถ้านหลรังนรันทั้ ขณะ
บถ้านปติดอยพท่ จะเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น 47 และผพใถ้ ดทรีนรื่ อนลงในบถ้านหลรังนรัทั้นจะตถ้องซรักเสรทั้อผถ้าของเขา และ
ผพถ้ทรีรื่รบรั ประทานสติรื่งใด ๆ ในบถ้านนรันทั้ ตถ้องซรักเสรทั้อผถ้าของเขา 48 และหากวท่าปชโรหติตจะเขถ้าไปและตรวจดพบถ้าน
นรัทั้น และดพเถติด หลรังจากโบกปพนขาวใหมท่ในบถ้านนรัทั้นแลถ้ว โรคนรันทั้ มติไดถ้ลามออกไปในบถ้าน ดรังนรันทั้ ปชโรหติตจะ
ประกาศวท่าบถ้านหลรังนรันทั้ สะอาด เพราะโรคนรัทั้นหายแลถ้ว 49 และเพรอรื่ จะชนาระบถ้านหลรังนรันทั้ จงใหถ้เขานนานกสอง
ตรัวกรับไมถ้สนซรีดารห์ ดถ้ายสรีแดง และตถ้นหชสบ 50 และจงใหถ้เขาฆท่านกหนซรื่งในสองตรัวนรันทั้ ในภาชนะดตินเหนรอนนทั้า
ทรีรื่กนาลรังไหลอยพท่ 51 และจงใหถ้เขาเอาไมถ้สนซรีดารห์ ตถ้นหชสบและดถ้ายสรีแดง พรถ้อมกรับนกตรัวทรีรื่ยงรั เปป็นอยพท่นนรัทั้ และ
จชท่มสติรื่งเหลท่านรัทั้นลงไปในเลรอดของนกทรีรื่ถ พกฆท่าและในนนทั้าทรีรื่กนาลรังไหลอยพท่นรัทั้น และประพรมบถ้านหลรังนรันทั้ เจป็ด
ครรัทั้ง 52 และเขาจะไดถ้ชนาระบถ้านนรันทั้ ดถ้วยเลรอดของนก และดถ้วยนนทั้าทรีรื่กนาลรังไหลอยพแท่ ละดถ้วยนกทรีรื่ยงรั เปป็นอยพท่ ดถ้วย
ไมถ้สนซรีดารห์ ตถ้นหชสบ และดถ้ายสรีแดง 53 แตท่จงใหถ้เขาปลท่อยนกทรีรื่ยงรั เปป็นอยพท่ออกจากเมรองไปยรังทถ้องทชท่ง และ
ทนาการลบมลทตินใหถ้บถ้าน และบถ้านหลรังนรันทั้ กป็จะสะอาด” 54 นรีรื่เปป็นพระราชบรัญญรัตติเกรีรื่ยวกรับโรคเรรทั้อนตท่าง ๆ
และโรคครัน 55 และโรคเรรทั้อนในเสรทั้อผถ้า และในบถ้าน 56 และอาการบวม ตกสะเกป็ด และมรีรอยดท่าง 57 เพรอรื่ จะ
ชรีทั้ใหถ้เหป็นวท่าเมรรื่อไรเรรียกวท่าเปป็นมลทติน และเมรรื่อไรเรรียกวท่าสะอาด นรีรื่เปป็นพระราชบรัญญรัตติเรรรื่องโรคเรรทั้อน
รายละเอทยดเพนิมท เตนิมถถูกใหข้ไวข้เกททยวกนับหลนังจากทททชนชาตนิอนิสราเอลไปถขงในแผลนดนินนนัรนแลข้วและบข้าน
หลนังใดมทโรคเรสืรอนอยถูล นททสสืทอวลาพระเจข้าทรงสามารถและอาจททาใหข้บข้านหลนังหนขงท มทโรคเรสืรอนไดข้ นททสสืทออทกวลาโรค

เรสืรอนบางรถูปแบบสามารถอยถูใล นหรสือบนกทาแพงบข้านหลนังหนขงท ไดข้ หากเปห็นกรณทเชลนนนัรน รายละเอทยดตลางๆททท
เฉพาะเจาะจงกห็มรท ะบรุไวข้เกททยวกนับการทททปรุโรหนิตคนหนขงท จะตข้องตรวจดถูบข้านทททเปห็นเชลนนนัรน กนักบรนิเวณมนัน และ
วนิธทททมนนั จะถถูกชทาระใหข้สะอาดในภายหลนัง จากนนัรนบข้านหลนังดนังกลลาวจะตข้องถถูกโบกปถูนขาวใหมลอทกทท หาก
โรคนนัรนยนังมทอยถูตล ลอไป บข้านหลนังนนัรนกห็จะตข้องถถูกททาลาย
ผถูข้ใดหรสือสนิทงใดกห็ตามในบข้านหลนังนนัรนจะตข้องถถูกประกาศวลาเปห็นมลทนินเสทยกลอนและจะตข้องถถูกชทาระใหข้
สะอาดอยลางเหมาะสม อยลางไรกห็ตาม หากบข้านหลนังนนัรนถถูกระบรุในเวลาตลอมาวลาปลอดโรคแลข้วหลนังจากถถูก
โบกปถูนขาวใหมลแลข้ว บข้านหลนังนนัรนกห็จะถถูกประกาศวลาสะอาดและพรข้อมสทาหรนับการเขข้าอยถูอล าศนัยอทกครนัรงหนขทง
รายละเอทยดตลางๆททเท ฉพาะเจาะจงซขทงคลข้ายกนับการชทาระคนโรคเรสืรอนใหข้หายสะอาดกห็ถถูกกลลาวไวข้รวมถขงนก
สองตนัว นทราไหล ไมข้สนซทดารรและตข้นหรุสบทททอาจมทดข้ายแดงผถูกไวข้
ดนังนนัรน รถูปแบบตลางๆของโรคเรสืรอน นนันท คสือ ของผนิวหนนัง (โรคพรุพอง) หรสือเสสืรอผข้า หรสือบข้านกห็ถถูกกลลาว
ถขง เรสือท งนทรถถูกกลลาวถขงอยลางจรนิงจนังเพสืทอททจท ะททาใหข้ชนชาตนิอนิสราเอลคงความสะอาดไวข้ตลอไปไมลเพทยงในเรสือท ง
สรุขภาพของพวกเขาเทลานนัรนแตลยงนั ตลอเบสืรองพระพนักตรรพระเจข้าของพวกเขาอทกดข้วย
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 15: บทสปุดทผู้ายในเนสืตั้อหาตอนนวีตั้กลช่าวถขงโอกาสทวีชื่จะเกนิดความเปป็นมลทนินไดผู้อนัน
เกนิดจากของเหลวตช่างๆทวีไชื่ หลออกจากรช่างกาย
ลนต 15:1-15
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสและอาโรนวท่า 2 “จงพพดกรับชนชาตติอติสราเอล
และกลท่าวแกท่เขาทรัทั้งหลายวท่า เมรรื่อผพใถ้ ดมรีสติรื่งไหลออกจากรท่างกายของเขา เพราะเหตชสงติรื่ ทรีรื่ไหลออกนรัทั้น เขาเปป็น
มลทติน 3 และนรีรื่จะเปป็นกฎเกณฑห์เกรียรื่ วดถ้วยเรรรื่องมลทตินของเขาเนรอรื่ งดถ้วยสติรื่งทรีรื่ไหลออกของเขา ไมท่วาท่ รท่างกาย
ของเขามรีสติรื่งไหลออกหรรอสติรื่งทรีรื่ไหลออกครัรื่งอยพใท่ นรท่างกายของเขา กป็นรับวท่าเปป็นมลทตินแกท่เขา 4 เตรียงทชกเตรียง
ซซรื่งผพถ้ทรีรื่มรีสติรื่งไหลออกขซนทั้ ไปนอนกป็เปป็นมลทติน และทชกสติรื่งทรีรื่เขาใชถ้รองนรังรื่ กป็จะเปป็นมลทติน 5 และผพถ้ใดกป็ตามทรีรื่
แตะตถ้องเตรียงของเขาจะตถ้องซรักเสรอทั้ ผถ้าของตนและใหถ้เขาอาบนนทั้า และจะเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น 6 และผพถ้
ใดนรัรื่งลงบนสติงรื่ ใด ๆ ทรีรื่ผถ้มพ รีสงติรื่ ไหลออกไดถ้นรัรื่งแลถ้ว ผพนถ้ รัทั้นจะตถ้องซรักเสรทั้อผถ้าของตนและใหถ้เขาอาบนนทั้า และจะเปป็น
มลทตินจนถซงเวลาเยป็น 7 และผพใถ้ ดแตะตถ้องรท่างกายของผพถ้ทรีรื่มรีสติรื่งไหลออก ผพถ้นนรัทั้ จะตถ้องซรักเสรทั้อผถ้าของตนและ
ใหถ้เขาอาบนนทั้า และจะเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น 8 และถถ้าผพใถ้ ดทรีรื่มรีสติรื่งไหลออกนรัทั้นถท่มนนทั้าลายรดผพถ้ทสรีรื่ ะอาด ดรัง
นรัทั้น ผพถ้ทรีรื่ถพกนนทั้าลายรดจะตถ้องซรักเสรทั้อผถ้าของตนและใหถ้เขาอาบนนทั้า และจะเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น 9 และอาน

รองนรัรื่งใด ๆ ซซรื่งผพมถ้ รีสติรื่งไหลออกนรังรื่ อยพท่ กป็จะเปป็นมลทติน 10 และผพถ้ใดกป็ตามทรีรื่แตะตถ้องสติรื่งใด ๆ ทรีรื่รองเขาอยพท่นนรัทั้ จะ
เปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น และผพใถ้ ดทรีรื่หยติบถรอสติงรื่ ใด ๆ เหลท่านรันทั้ จะตถ้องซรักเสรอทั้ ผถ้าของตนและใหถ้เขาอาบนนทั้า
และจะเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น 11 และผพถ้ทรีรื่มรีสติรื่งไหลออกแตะตถ้องผพใถ้ ดกป็ตาม และไมท่ไดถ้ลถ้างมรอของตนในนนทั้า
กท่อน ผพถถ้ พกแตะตถ้องนรัทั้นจะตถ้องซรักเสรอทั้ ผถ้าของตนและใหถ้เขาอาบนนทั้า และจะเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น 12 และ
ภาชนะดตินซซรื่งผพถ้มรีสงติรื่ ไหลออกแตะตถ้องจงทชบเสรีย และภาชนะไมถ้ทชกอยท่างกป็จงใหถ้ชนาระดถ้วยนนทั้า 13 และเมรรื่อผพถ้มรี
สติรื่งไหลออกไดถ้ชนาระสติงรื่ ไหลออกของเขาแลถ้ว ดรังนรันทั้ เขาจะตถ้องนรับการชนาระของเขาใหถ้ครบเจป็ดวรัน และซรัก
เสรทั้อผถ้าของตน และใหถ้เขาอาบนนทั้าดถ้วยนนทั้าทรีรื่กนาลรังไหลอยพท่ และกป็จะสะอาด 14 และในวรันทรีรื่แปดจงใหถ้เขานนา
นกเขาสองตรัว หรรอนกพติราบแรกรชท่นสองตรัว มาตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ทรีรื่ประตพพลรับพลาแหท่งชชมนชมชน
และใหถ้สงติรื่ ของเหลท่านรันทั้ แกท่ปชโรหติต 15 และจงใหถ้ปชโรหติตถวายสติรื่งของเหลท่านรัทั้น ครอนกตรัวหนซงรื่ เปป็นเครรรื่องบพชา
ไถท่บาป และนกอรีกตรัวหนซรื่งเปป็นเครรรื่องเผาบพชา และปชโรหติตจะทนาการลบมลทตินบาปใหถ้เขาตท่อพระพรักตรห์พระ
เยโฮวาหห์ ดถ้วยเรรรื่องสติงรื่ ไหลออกของเขา
สนิทงไหลออกอยลางแรกทททถถูกกลลาวถขงคสือ “สนิทงไหลออกจากรล างกายของเขา” ขข้อความตรงนทรไมลไดข้กลลาว
ถขงเจาะจง แตลบางคนคนิดวลาสนิทงไหลออกนทรนลาจะหมายถขง ของเหลวทททไหลออกอนันเกนิดขขรนเพราะโรคหนองใน
ไมลวาล กรณทใด มนันกห็เปห็นสนิทงไหลออกจากรล างกายทททนลารนังเกทยจและเกนิดจากการตนิดเชสืรอ อยลางไรกห็ตาม มนันอาจ
หมายถขงสนิทงไหลออกทททตนิดเชสืรอในรถูปแบบใดกห็ตามซขทงไหลออกมาจากสล วนอสืนท ของรล างกายกห็ไดข้ ไมลวาล กรณทใด
สนิทงใดกห็ตามทททคนเปห็นโรคเชลนนนัรนนอนบนหรสือนนังท บนนนัรนกห็จะถถูกถสือวลาเปห็นมลทนิน
ผถูข้ใดกห็ตามทททแตะตข้องคนๆนทรหรสือสนิทงใดกห็ตามทททเปห็นของเขากห็ถถูกถสือวลาเปห็นมลทนินเชลนกนัน สนิทงใดกห็ตามททท
สนัมผนัสกนับคนทททเปห็นโรคจะตข้องถถูกลข้างหรสือไมลกถห็ ถูกททาลาย
พอสนิทงทททไหลออกนนัรนหยรุดไหลแลข้ว ผถูข้ททเปห็นโรคกห็จะตข้องนนับตลอไปอทกเจห็ดวนัน ลข้างรล างกายและเสสืรอผข้า
ของเขาในนทราทททไหล จากนนัรนเขาจะถถูกถสือวลาสะอาด ในวนันทททแปด เขาจะตข้องไปททพท ลนับพลาและถวายนกเขา
สองตนัวหรสือนกพนิราบแรกรรุลนสองตนัว จากนนัรนปรุโรหนิตกห็จะถวายนกตนัวหนขงท เปห็นเครสือท งบถูชาไถลบาปและนกอทก
ตนัวเปห็นเครสือท งเผาบถูชา
ดนังนนัรนปรุโรหนิตจะททาการลบมลทนินใหข้เขาตลอพระพนักตรรองครพระผถูข้เปห็นเจข้าสทาหรนับสนิทงทททไหลออกของ
เขา (เราควรหมายเหตรุไวข้วาล แมข้วาล สนิทงทททไหลออกนนัรนอาจไมลเกททยวขข้องกนับความบาป แตลความเปห็นมลทนินททมท นัน
นทามากห็ถถูกปฏนิบนัตนิในแบบททคท ลข้ายกนับความบาป อทกครนัรงทททความเปห็นมลทนินแมข้ในรถูปแบบทททเกททยวขข้องกนับ

รล างกายกห็ถสือวลาเปห็นความเปห็นมลทนิน สนิทงทททถถูกเนข้นยทราอยลางมากกห็คสือ การเปห็นคนสะอาดและบรนิสรุทธนิธตลอพระ
พนักตรรพระเจข้า
ลนต 15:16-18
และถถ้าผพชถ้ ายคนใดมรีนนทั้ากามไหลออกจากเขา ดรังนรันทั้ จงใหถ้เขาอาบนนทั้าชนาระลถ้าง
รท่างกายทรัทั้งหมดของเขา และจะเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น 17 และเสรทั้อผถ้าทชกชตินทั้ และผติวหนรังทชกสท่วนทรีรื่นนทั้ากาม
ไหลรดนรันทั้ จะตถ้องชนาระลถ้างเสรียในนนทั้า และจะเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น 18 และผพชถ้ ายคนใดรท่วมหลรับนอนกรับ
ผพถ้หญติงคนใด ทรัทั้งมรีนนทั้ากามไหลออก ทรัทั้งสองคนจะตถ้องอาบนนทั้า และจะเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น
แมข้วาล นททอาจเปห็นเรสือท งนลากระดากทททจะพถูดถขง แตลระเบทยบขข้อบนังคนับตลางๆเกททยวกนับนทรากามของผถูข้ชายกห็ถถูก
ระบรุไวข้ จากบรนิบทแลข้วดถูเหมสือนวลานททไมลไดข้กลลาวถขงการมทเพศสนัมพนันธรระหวลางสามทภรรยา แตล “ฝนันเปทยก” ซขทง
เปห็นตอนทททนร ทากามไหลออกมาเปห็นสนิทงทททถถูกกลลาวถขงตรงนทร ในกรณทดนังกลลาว ชายคนนนัรนกห็ถถูกถสือวลาเปห็นมลทนิน
จนถขงเวลาเยห็น เขาตข้องลข้างตนัวและซนักเสสืรอผข้าทททเลอะนทรากาม
นอกจากนทร เมสืทอชายและหญนิงทททแตลงงานแลข้วคนใดมทเพศสนัมพนันธรกนนั หลนังจากนนัรนพวกเขากห็ตข้องอาบ
นทราและถถูกถสือวลาเปห็นมลทนินในทางพนิธทจนถขงเวลาเยห็นของวนันนนัรน
ลนต 15:19-24
และถถ้าผพหถ้ ญติงคนใดมรีสติรื่งไหลออก และสติงรื่ ซซรื่งไหลออกในรท่างกายของนางนรัทั้น
เปป็นโลหติตประจนาเดรอน นางจะตถ้องอยพท่ตท่างหากเจป็ดวรัน และผพใถ้ ดกป็ตามแตะตถ้องนาง จะตถ้องเปป็นมลทตินจนถซง
เวลาเยป็น 20 และทชกสติรื่งทรีนรื่ างนอนทรับในเวลาทรีรื่นางแยกตรัวออกนรันทั้ กป็จะเปป็นมลทติน เชท่นเดรียวกรันทชกสติรื่งทรีรื่นาง
นรัรื่งทรับสติรื่งนรัทั้นกป็จะเปป็นมลทติน 21 และผพใถ้ ดกป็ตามแตะตถ้องทรีรื่นอนของนาง จะตถ้องซรักเสรทั้อผถ้าของตนและใหถ้เขา
อาบนนทั้า และจะเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น 22 และผพถ้ใดกป็ตามแตะตถ้องสติรื่งใด ๆ ทรีรื่นางนรัรื่งทรับ จะตถ้องซรักเสรอทั้ ผถ้า
ของตนและใหถ้เขาอาบนนทั้า และจะเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น 23 และถถ้าสติงรื่ นรันทั้ อยพบท่ นทรีรื่นอนของนางหรรอบน
สติรื่งใด ๆ ทรีรื่นางนรัรื่งทรับ เมรรื่อผพถ้ใดแตะตถ้อง ผพนถ้ รัทั้นจะเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น 24 และถถ้าผพชถ้ ายคนใดรท่วมหลรับ
นอนกรับนางและมลทตินของนางมาตติดอยพท่ทชรีรื่ ายคนนรันทั้ ชายคนนรันทั้ จะเปป็นมลทตินไปเจป็ดวรัน และเขาไปนอนทรีรื่
เตรียงใด เตรียงนรันทั้ กป็จะเปป็นมลทติน
จากนนัรนขข้อความกห็เปลทยท นไปพถูดถขงการมทประจทาเดสือนของผถูข้หญนิง หญนิงทททมปท ระจทาเดสือนจะตข้องถถูก
ถสือวลาเปห็นมลทนินในทางพนิธทเปห็นเวลาเจห็ดวนัน สนิทงใดหรสือผถูข้ใดกห็ตามทททเธอแตะตข้องในชลวงเวลาดนังกลลาวจะถถูก
ถสือวลาเปห็นมลทนินและจะตข้องถถูกลข้างใหข้สะอาด หากการมทเพศสนัมพนันธรเกนิดขขรนในชลวงเวลาดนังกลลาวโดยไมล
ตนัรงใจ ชายคนนนัรนกห็จะถถูกถสือวลาเปห็นมลทนินเปห็นเวลาเจห็ดวนันเชลนกนัน

ลนต 15:25-30
และถถ้าผพหถ้ ญติงคนใดมรีโลหติตไหลออกหลายวรัน ไมท่ใชท่เปป็นเวลาทรีรื่นางตถ้องแยก
ตรัวออก หรรอถถ้านางมรีโลหติตไหลออกเลยเวลาทรีรื่นางตถ้องแยกตรัวออกนรัทั้น ทชกวรันทรีรื่มรีโลหติตไหลออกนางจะเปป็น
มลทตินอยท่างเดรียวกรับเวลาทรีรื่นางตถ้องแยกตรัวออกนรัทั้น นางจะตถ้องเปป็นมลทติน 26 เตรียงทชกเตรียงทรีรื่นางนอนใน
เวลาทรีรื่นางมรีสติรื่งไหลออก เตรียงนรัทั้นจะเปป็นเหมรอนเตรียงในเวลาทรีรื่นางตถ้องแยกตรัวออกนรัทั้น และสติรื่งใดกป็ตามทรีรื่
นางนรังรื่ ทรับจะเปป็นมลทติน อยท่างเดรียวกรับมลทตินในเวลาทรีรื่นางตถ้องแยกตรัวออกนรัทั้น 27 และผพถ้ใดกป็ตามทรีรื่แตะตถ้อง
สติรื่งเหลท่านรันทั้ กป็จะเปป็นมลทติน และจะตถ้องซรักเสรทั้อผถ้าของตนและใหถ้เขาอาบนนทั้า และจะเปป็นมลทตินจนถซงเวลา
เยป็น 28 แตท่ถถ้านางถพกชนาระจากสติรื่งไหลออกของนางแลถ้ว ดรังนรันทั้ จงใหถ้นางนรับเองจนครบเจป็ดวรัน และหลรังจาก
นรัทั้นนางกป็จะสะอาด 29 และในวรันทรีรื่แปดจงใหถ้นางนนานกเขาสองตรัว หรรอนกพติราบแรกรชท่นสองตรัว และนนานก
เหลท่านรันทั้ ไปใหถ้ปชโรหติตทรีรื่ประตพพลรับพลาแหท่งชชมนชมชน 30 และปชโรหติตจะถวายนกตรัวหนซรื่งเปป็นเครรรื่องบพชา
ไถท่บาป และนกอรีกตรัวหนซรื่งเปป็นเครรรื่องเผาบพชา และปชโรหติตจะทนาการลบมลทตินบาปใหถ้นางตท่อพระพรักตรห์พระ
เยโฮวาหห์ ดถ้วยเรรรื่องสติงรื่ ไหลออกทรีรื่เปป็นมลทตินของนาง
หากสนิทงไหลออกของผถูข้หญนิงคนใดเปห็นปนัญหาเรสืรอรนัง นางกห็จะถถูกถสือวลาเปห็นมลทนินตลอดชลวงเวลาดนัง
กลลาว อทกครนัรงทททสท นิงใดกห็ตามททนท างสนัมผนัสจะตข้องถถูกถสือวลาเปห็นมลทนินและจะตข้องถถูกลข้างดข้วยนทรา หลนังจากชลวง
เวลาทททสท นิงไหลออกดนังกลลาวสนิรนสรุดลง นางกห็จะตข้องนนับตลอไปอทกเจห็ดวนันและถวายนกเขาสองตนัวหรสือนกพนิราบ
แรกรรุลนสองตนัวตามลนักษณะทททคลข้ายกนับทททผถูข้ชายทททมทสท นิงไหลออกกระททาตามทททกาท หนดไวข้ในขข้อ 14-15
ลนต 15:31-33
ดรังนรีแทั้ หละพวกเจถ้าจะใหถ้ชนชาตติอสติ ราเอลแยกออกจากมลทตินของเขาทรัทั้ง
หลาย เพรรื่อวท่าพวกเขาจะไมท่ตถ้องตายดถ้วยมลทตินของเขา เมรรื่อเขาทรัทั้งหลายทนาใหถ้พลรับพลาของเราทรีรื่อยพท่
ทท่ามกลางพวกเขาเปป็นมลทติน” 32 นรีรื่เปป็นพระราชบรัญญรัตติเรรรื่องผพถ้ทรีรื่มรีสติรื่งไหลออกและเรรรื่องผพถ้ทรีรื่มรีนนทั้ากามไหล
ออก และกระทนาใหถ้ตรัวเปป็นมลทติน 33 และเกรีรื่ยวกรับผพถ้หญติงทรีรื่ปท่วยดถ้วยมลทตินของนาง และเกรีรื่ยวกรับผพถ้ทรีรื่มรีสติรื่ง
ไหลออกไมท่วท่าผพชถ้ ายหรรอผพถ้หญติง และเกรีรื่ยวกรับผพชถ้ ายทรีรื่รวท่ มหลรับนอนกรับผพหถ้ ญติงทรีรื่เปป็นมลทติน
พระเจข้าตรนัสชนัดเจนวลาคนเหลลานนัรนทททเปห็นมลทนินในลนักษณะดนังกลลาวจะตข้องแยกตนัวออกจากพลนับพลา
ตลอดระยะเวลานนัรน การฝลาฝสืนคทาสนังท นทรกเห็ สททยงททจท ะรนับโทษประหารชทวนิตเพราะการททาใหข้พลนับพลาเปห็นมลทนิน
ขณะทททพวกเขาเปห็นมลทนินอยถูล
*****

ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 16: ในบทนวีตั้วนนั แหช่งการลบมลทนินถถูกนตาเสนออยช่างละเอวียด บทนวีตั้แบช่งยช่อยไดผู้
ดนังนวีตั้ (1) คตาบรรยายเกวีชื่ยวกนับวนันแหช่งการลบมลทนินในขผู้อ 1-28 และ (2) เครสือชื่ งบถูชาอสืชื่นๆของวนันนวีใตั้ นขผู้อ 2934
ลนต 16:1-2
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสหลรังจากทรีรื่บชตรชายทรัทั้งสองของอาโรนสตินทั้
ชรีวติต ครอเมรรื่อเขาทรัทั้งสองทนาการถวายเครรอรื่ งบพชาตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์และถซงแกท่ความตาย 2 และพระเย
โฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า “เจถ้าจงพพดกรับอาโรนพรีชรื่ ายของเจถ้าวท่า อยท่าใหถ้เขาเขถ้าไปในสถานทรีรื่บรติสช ทธติธิ์ทรีรื่สชดทรีรื่อยพท่
ภายในมท่านหนถ้าพระทรีรื่นรัรื่งกรชณาซซงรื่ อยพบท่ นหรีบโดยพลการ เพรรื่อเขาจะไมท่ตาย เพราะวท่าเราจะปรากฏในเมฆ
เหนรอพระทรีรื่นรัรื่งกรชณา
หลนังการเสทยชทวนิตของนาดนับและอาบทฮเถู พราะการไมลเอาใจใสล ของพวกเขาในเรสือท งความบรนิสรุทธนิธของ
พระเจข้า พระเจข้ากห็ประทานคทาสนังท ทททเฉพาะเจาะจงผลานทางโมเสสใหข้แกลอาโรนวลา เขาตข้องไมลเขข้าไปใน “สถาน
ทททบรนิสรุทธนิธททสรุด” โดยพลการ นนันท คสือ อาโรนไมลไดข้รนับอนรุญาตใหข้เขข้าไปในสถานทททบรนิสรุทธนิธทททสรุดเมสืทอใดกห็ตามททท
เขาอยาก โทษของการไมลเอาใจใสล กฎขข้อนทรคสือ ความตาย ทททนลาสนใจเพนิมท ขขรนอทกกห็คสือ พระเจข้าตรนัสวลา “เพราะ
วลาเราจะปรากฏในเมฆเหนสือพระทททนนังท กรรุณา”
สงลาราศทบนโลกนทรของพระเจข้าจะสถนิตอยถูใล นรถูปเมฆกข้อนหนขทงทททลอยอยถูเล หนสือและบนพระทททนนังท กรรุณา
ซขทงอยถูใล นทททบรนิสรุทธนิธททสรุด อาโรนผถูข้เปห็นมหาปรุโรหนิตสามารถเขข้าไปทททนนันท ไดข้ปทละครนัรงและเขข้าไปไดข้เฉพาะภาย
ใตข้สถานการณรททเจาะจงมากๆเทลานนัรน ตลอไปนทรเปห็นคทาสนังท สทาหรนับสนิทงทททตลอมาเรทยกวลาวนันแหลงการลบมลทนิน มท
ขนัรนตอนทททเฉพาะเจาะจงสนิบสองประการซขทงจะตข้องถถูกปฏนิบนัตนิตามอยลางระมนัดระวนัง
ลนต 16:3
อาโรนจะเขถ้ามาในสถานทรีรื่บรติสชทธติธิ์ไดถ้ดรังนรีทั้ ครอใหถ้เอาวรัวหนชท่มหนซรื่งตรัวไปเปป็น
เครรรื่องบพชาไถท่บาป และแกะตรัวผพถ้หนซรื่งตรัวเปป็นเครรรื่องเผาบพชา ในวนันแหลงการลบมลทนิน มหาปรุโรหนิตจะตข้อง (1)
นทา “วนัวหนรุลมหนขทงตนัวไปเปห็นเครสือท งบถูชาไถลบาป และแกะตนัวผถูข้หนขทงตนัวเปห็นเครสือท งเผาบถูชา”
ลนต 16:4
เขาจะสวมเสรทั้อคลชมผถ้าปท่านบรติสชทธติธิ์ และเขาจะสวมกางเกงผถ้าปท่าน และจะใชถ้
ผถ้าปท่านคาดเอว และเขาจะสวมมาลาผถ้าปท่าน เหลท่านรีรื่เปป็นเครรรื่องยศบรติสชทธติธิ์ ฉะนรันทั้ เขาจะอาบนนทั้าและสวมสติรื่ง
เหลท่านรีทั้ (2) อาโรนจะตข้องอาบนทราอยลางเหมาะสม (ทททขนนั นนัรน) จากนนัรนกห็สวมเครสือท งยศทางการของมหาปรุโรหนิต
ตามทททกาท หนดไวข้สทาหรนับมหาปรุโรหนิต

ลนต 16:5
และเขาจะนนาลพกแพะสองตรัวเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาปกรับแกะตรัวผพหถ้ นซงรื่ ตรัวเปป็น
เครรรื่องเผาบพชา จากชชมนชมชนแหท่งชนชาตติอสติ ราเอล (3) อาโรนจะตข้องนทา “ลถูกแพะสองตนัวเปห็นเครสืทองบถูชา
ไถลบาปกนับแกะตนัวผถูข้หนขทงตนัวเปห็นเครสืทองเผาบถูชา” สนัตวรสองตนัวนทรตข้องถถูกเอามาจากชรุมนรุมชนแหลงชนชาตนิ
อนิสราเอล
ลนต 16:6
และอาโรนจะถวายวรัวตรัวผพขถ้ องตนเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาปซซงรื่ เปป็นของตนเอง
และจะทนาการลบมลทตินบาปสนาหรรับตนเองและสนาหรรับครอบครรัวของตน (4) จากนนัรนอาโรนจะตข้องเอาวนัวผถูข้
ตนัวนนัรนมาและถวายมนันเปห็นเครสืทองบถูชาไถลบาปสทาหรนับความบาปของตนัวเอง จากนนัรนจขงททาการลบมลทนินบาป
ใหข้กบนั ตนัวเองและครอบครนัวของเขา มทการอข้างอนิงถขงขข้อนทรในฮทบรถู 7:27
คทาททแท ปลวลา การลบมลทตินบาป (คาฟารร์) ในความหมายขนัรนพสืรนฐานทททสรุดกห็มคท วามหมายวลา 'ปกคลรุม'
ตลอดยรุคของพระคนัมภทรรเดนิม ความบาปถถูกปกคลรุมโดยโลหนิตทททถถูกททาใหข้หลนั งท ออกของสนัตวรเหลลานนัรนททถท ถูกฆลา
เปห็นเครสือท งบถูชา มทแตลพระโลหนิตของพระครนิสตรเทลานนัรนททจท ะชทาระลข้างความบาปนนัรนใหข้สร นินไปไดข้ในเวลาตลอมา
ลนต 16:7-10
และเขาจะนนาแพะสองตรัวนรัทั้นไป และถวายแพะสองตรัวนรัทั้นตท่อพระพรักตรห์พระ
เยโฮวาหห์ทรีรื่ประตพพลรับพลาแหท่งชชมนชมชน 8 และอาโรนจะจรับฉลากแพะสองตรัวนรันทั้ ฉลากหนซรื่งเปป็นของพระ
เยโฮวาหห์ และอรีกฉลากหนซงรื่ สนาหรรับแพะรรับบาป 9 และแพะตรัวทรีรื่ฉลากเปป็นของพระเยโฮวาหห์นนรัทั้ อาโรนจะ
นนาแพะตรัวนรัทั้นไปถวายเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาป 10 แตท่แพะอรีกตรัวหนซรื่งซซรื่งฉลากเปป็นของแพะรรับบาปนรัทั้น จะนนา
มาถวายตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ทรัทั้งตรัวทรีรื่ยรังเปป็นอยพท่ เพรรื่อทนาการลบมลทตินบาปดถ้วยแพะตรัวนรัทั้น และจะไดถ้
เอามรันไปปลท่อยเสรียในถตินรื่ ทชรกรันดารเปป็นแพะรรับบาป
(5) จากนนัรน อาโรนในฐานะมหาปรุโรหนิตกห็จะเอาแพะสองตนัวนนัรนซขทงเปห็นเหมสือนตนัวแทนของ
ชรุมนรุมชนพามาทททประตถูพลนับพลา จากนนัรนกห็ถวายสนิทงเหลลานนัรนตลอพระพนักตรรองครพระผถูข้เปห็นเจข้า เขาจะตข้องจนับ
ฉลากแพะสองตนัวนนัรนเพสือท ทททจะเลสือกตนัวหนขงท ถวายแดลองครพระผถูข้เปห็นเจข้าและอทกตนัวทททเหลสือเปห็นแพะรนับบาป
แพะตนัวทททเปห็นขององครพระผถูข้เปห็นเจข้ากห็จะถถูกถวายเปห็นเครสือท งบถูชาไถลบาป (เพสืทอชรุมนรุมชนอนิสราเอล) แพะอทกตนัว
ทททเหลสือกห็จะถถูกปลลอยไปในถนิทนทรุรกนันดารเปห็นแพะรนับบาป โดยในแงลสนัญลนักษณรแลข้วมนันกห็แบกรนับความบาป
ของชนชาตนินร นัน
ลนต 16:11
และอาโรนจะถวายวรัวตรัวผพหถ้ นซงรื่ ตรัวเปป็นเครรอรื่ งบพชาไถท่บาปซซรื่งเปป็นของตนเอง
และจะทนาการลบมลทตินบาปสนาหรรับตนเองและสนาหรรับครอบครรัวของตน และจะฆท่าวรัวเปป็นเครรรื่องบพชา

ไถท่บาปซซงรื่ เปป็นของตนเอง เครสือท งบถูชาไถลบาปทททถถูกบรรยายไวข้นร นันกห็ดถูเหมสือนเปห็นการกลลาวซทราเหตรุการณรเดทยว
กนับในขข้อ 6 เพสือท เตรทยมพรข้อมสทาหรนับสนิทงทททจะตามมาในขข้อตลอๆไป
ลนต 16:12-14
และเขาจะเอากระถางไฟทรีรื่เตป็มไปดถ้วยถท่านทรีรื่คชโชนซซงรื่ มาจากแทท่นบพชาตท่อพระ
พรักตรห์พระเยโฮวาหห์ และเครรอรื่ งหอมบดละเอรียดสองกนามรอใหถ้นนาเขถ้าไปภายในมท่าน 13 และเขาจะเอาเครรรื่อง
หอมนรันทั้ ใสท่ไฟถวายตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ เพรรื่อใหถ้ควรันแหท่งเครรรื่องหอมนรันทั้ ขซนทั้ คลชมพระทรีรื่นรัรื่งกรชณาซซงรื่
อยพท่เหนรอหรีบพระโอวาท เพรรื่อเขาจะไมท่ตาย 14 และเขาจะเอาเลรอดวรัวตรัวผพถ้มา และประพรมเลรอดนรันทั้ ดถ้วยนติวทั้
ของตนบนพระทรีรื่นงรัรื่ กรชณาขถ้างทติศตะวรันออก และเขาจะประพรมเลรอดนรันทั้ ทรีรื่หนถ้าพระทรีรื่นงรัรื่ กรชณาเจป็ดครรัทั้ง
ดถ้วยนติวทั้ ของตน
(6) จากนนัรนมหาปรุโรหนิตจะตข้องเอากระถางไฟ (ทองคทา) อนันนนัรนมาใสล ถลานทททคโรุ ชนจากแทลนบถูชา
หรุข้มดข้วยทองเหลสืองททอท ยถูใล นบรนิเวณลานของพลนับพลา เขาจะตข้องถสือเครสือท งหอมตามทททกาท หนดไวข้ในมสืออทกขข้าง
เมสืทอเขาททาเชลนนนัรนแลข้วเทลานนัรน เขากห็ไดข้รนับอนรุญาตใหข้เขข้าไปในทททบรนิสรุทธนิธทททสรุด “ภายในมลาน” พอเขข้าไปในททท
บรนิสรุทธนิธทททสรุดแลข้ว เครสือท งหอมบรนิสรุทธนิธอนนั นนัรนกห็จะถถูกวางบนถลานทททคโรุ ชนนนัรน เมสือท เครสืทองหอมในกระถางไฟ
นนัรนไปถถูกตข้องถลานททคท รุโชนนนัรน กห็มคท วนันลอยขขรนมา
อาโรนจขงถถูกสนังท ใหข้วางกระถางไฟนนัรนตลอพระพนักตรรองครพระผถูข้เปห็นเจข้าเพสืทอทททวาล ควนันแหลงเครสือท งหอม
นนัรนจะ “ขขรนคลรุมพระทททนนังท กรรุณาซขทงอยถูเล หนสือหทบพระโอวาท เพสือท เขาจะไมลตาย” แนลททเดทยว เครสือท งหอมนนัรน
เปห็นกลนิทนหอมหวานทททพอพระทนัยพระเจข้า นอกจากนทร เมสืทอควนันนนัรนลอยขขรนไปตรงหนข้าพระทททนนังท กรรุณา มนันกห็
นลาจะบดบนังสงลาราศทเชคนินาหรของพระเจข้าดข้วย ดนังนนัรนเทลาทททเปห็นไปไดข้ อาโรนไมลไดข้เหห็นการสถนิตอยถูขล องพระ
เจข้าจรนิงๆ
(7) จากนนัรน อาโรนผถูข้เปห็นมหาปรุโรหนิตกห็จะตข้องเอาเลสือดของวนัวผถูข้ตวนั นนัรนทททเขาเพนิงท ฆลาไปเพสืทอความ
บาปของตนัวเอง “และประพรมเลสือดนนัรนดข้วยนนิรวของตนบนพระทททนนังท กรรุณาขข้างทนิศตะวนันออก และเขาจะ
ประพรมเลสือดนนัรนททหท นข้าพระทททนนังท กรรุณาเจห็ดครนัรงดข้วยนนิรวของตน” ในการททาเชลนนนัรน ความบาปของอาโรน
และครอบครนัวของเขากห็ถถูกลบมลทนิน (ถถูกปกคลรุม) กลอนทททเขาจะสามารถจนัดการกนับความบาปของชนชาตนิ
นนัรนไดข้ เขาตข้องจนัดการกนับความบาปของตนัวเองตลอพระพนักตรรพระเจข้าผถูข้บรนิสรุทธนิธเสทยกลอน
ลนต 16:15-17
แลถ้วเขาจะฆท่าแพะอรันเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาปสนาหรรับประชากร และนนาเลรอด
แพะนรัทั้นเขถ้าไปภายในมท่าน และเอาเลรอดแพะนรัทั้นไปทนาเชท่นเดรียวกรับทรีรื่เขาทนากรับเลรอดวรัวตรัวผพถ้ และประพรม

เลรอดนรันทั้ บนพระทรีรื่นรัรื่งกรชณาและทรีรื่ขถ้างหนถ้าพระทรีรื่นรัรื่งกรชณานรันทั้ 16 และเขาจะทนาการลบมลทตินของสถานทรีรื่
บรติสชทธติธิ์ทรีรื่สชดนรัทั้น เพราะเหตชมลทตินของชนชาตติอสติ ราเอลและเพราะเหตชการละเมติดแหท่งบาปทรัทั้งสติทั้นของพวก
เขา และเขาจะทนาดรังนรัทั้นตท่อพลรับพลาแหท่งชชมนชมชนซซรื่งอยพท่กบรั เขาทรัทั้งหลายในทท่ามกลางมลทตินของพวกเขา 17
และจงอยท่าใหถ้มรีผใถ้พ ดอยพใท่ นพลรับพลาแหท่งชชมนชมชนเมรรื่อเขาเขถ้าไปทนาการลบมลทตินในสถานทรีรื่บรติสชทธติธิ์ทรีรื่สชดนรันทั้
จนกวท่าเขาจะออกมา และทนาการลบมลทตินบาปสนาหรรับตนเองและสนาหรรับครอบครรัวของตน และสนาหรรับ
บรรดาชชมนชมชนอติสราเอล
(8) ตลอมาอาโรนกห็ถถูกสนังท ใหข้ “ฆลาแพะอนันเปห็นเครสือท งบถูชาไถลบาปสทาหรนับประชากร และนทาเลสือด
แพะนนัรนเขข้าไปภายในมลาน และเอาเลสือดแพะนนัรนไปททาเชลนเดทยวกนับทททเขาททากนับเลสือดวนัวตนัวผถูข้ และประพรม
เลสือดนนัรนบนพระทททนงนัท กรรุณาและทททขข้างหนข้าพระทททนนังท กรรุณานนัรน” หลนังจากประพรมเลสือดของวนัวผถูข้ตนัวนนัรนใหข้ตนัว
เองแลข้ว มหาปรุโรหนิตกห็ออกจากทททบรนิสรุทธนิธไปยนังบรนิเวณลานของพลนับพลาและฆลาแพะทททเปห็นเครสือท งบถูชา
ไถลบาปนนัรนสทาหรนับประชาชน หลนังจากนนัรน เขากห็กลนับเขข้าไปในทททบรนิสรุทธนิธทททสรุดพรข้อมกนับเลสือดของมนัน โดย
ประพรมเลสือดนนัรนตลอหนข้าและบนพระทททนนังท กรรุณานนัรนตามทททไดข้บรรยายไปแลข้วกลอนหนข้านทร
เครสือท งบถูชาไถลบาปอนันหลนังนทรพรข้อมกนับเลสือดของมนันททถท ถูกประพรมกห็มไท วข้เพสือท ททาการลบมลทนินบาปใหข้
กนับสถานทททบรนิสรุทธนิธทสท รุดนนัรนและประชาชนดข้วย พลนับพลาตนัรงอยถูตล รงกลางคลายของชนอนิสราเอล ในฝลาย
วนิญญาณพวกเขากห็เปห็นมลทนินตลอพระพนักตรรพระเจข้าเพราะธรรมชาตนิอนันบาปหนาของพวกเขาและการละเมนิด
ตลางๆททพท วกเขากระททาจรนิงๆตลอดทนัรงปทนร นนั ดนังนนัรน ความบาปทททสะสมรวมกนันของชนชาตนิอนิสราเอลทนัรงหมด
จขงถถูกลบมลทนิน (ถถูกปกคลรุม) เมสืทอเลสือดของเครสือท งบถูชาไถลบาปนนัรนถถูกประพรมในวนันแหลงการลบมลทนินทรุกปท
ภาพใหญลกวลากห็เปห็นภาพขององครพระผถูข้เปห็นเจข้าของเราดนังททมท ทบรรยายไวข้ในฮทบรถู 9:7-12 หลนังจากททท
พระเยซถูทรงถวายพระองครเองเปห็นเครสือท งบถูชาไถลบาปเพสืทอเราแลข้ว เหห็นไดข้ชนัดวลาพระองครเสดห็จขขรนสถูลสวรรคร
และถวายพระโลหนิตอนันมทคลาประเสรนิฐของพระองครตลอพระพนักตรรพระบนิดา และอาจประพรมมนันบน
พระทททนงนัท กรรุณาทททอยถูใล นสวรรครดข้วย พระองครจงข ทรงรนับการทรงไถลนนิรนนั ดรรมาใหข้แกลเรา ดถู ฮทบรถู 9:24 ดข้วย
นอกจากนทร จะตข้องไมลมคท นอสืนท อทกในพลนับพลาขณะทททมหาปรุโรหนิตอยถูใล นสถานทททบรนิสรุทธนิธทททสรุด นทอท าจ
หมายความวลาหข้ามมนิใหข้คนธรรมดาอยถูใล นลานชนัรนนอก อยลางไรกห็ตาม ดถูเหมสือนวลา ปรุโรหนิตคนอสืทนๆอาจคอย
อยถูชล ลวยเหลสือเขาในภาระหนข้าทททตลางๆทททเขาตข้องกระททาอยลางระมนัดระวนังตามทททมทกาท หนดไวข้

ลนต 16:18-19
และเขาจะออกไปยรังแทท่นบพชาซซงรื่ อยพท่ตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ และทนาการ
ลบมลทตินสนาหรรับแทท่นบพชานรันทั้ และจะเอาเลรอดวรัวตรัวผพกถ้ รับเลรอดแพะ และเจติมทรีรื่เชติงงอนของแทท่นบพชาโดย
รอบ 19 และเขาจะประพรมเลรอดนรันทั้ ดถ้วยนติวทั้ ของตนบนแทท่นบพชาเจป็ดครรัทั้ง และชนาระแทท่นบพชานรันทั้ และถวาย
แทท่นบพชานรันทั้ ใหถ้พนถ้ จากมลทตินของชนชาตติอติสราเอล
(9) จากนนัรน อาโรน มหาปรุโรหนิตกห็จะตข้องกลนับออกไปในลานพลนับพลาเพสืทอททาการลบมลทนินใหข้
กนับแทลนบถูชาทททนนันท เขาจะตข้องเอาเลสือดบางสลวนของวนัวผถูข้ททถถูกฆลาตนัวนนัรนและเลสือดบางสล วนของแพะทททถถูกฆลา
ตนัวนนัรนไปเจนิม “ทททเชนิงงอนของแทลนบถูชาโดยรอบ” หลนังจากนนัรน เขากห็ตข้องประพรม “เลสือดนนัรนดข้วยนนิรวของตน
บนแทลนบถูชาเจห็ดครนัรง และชทาระแทลนบถูชานนัรน และถวายแทลนบถูชานนัรนใหข้พนข้ จากมลทนินของชนชาตนิอนิสราเอล”
ดนังนนัรน ไมลเฉพาะความบาปของปรุโรหนิตและของประชาชนเทลานนัรนทททถถูกลบมลทนิน (นนันท คสือ ถถูกปกคลรุม) แตล
เครสือท งเรสือนบรนิสรุทธนิธของพลนับพลาเองกห็ถถูกชทาระใหข้สะอาดและถถูกททาใหข้บรนิสรุทธนิธดข้วย คทาททแท ปลวลา ชนาระ (คาดนั
ช) มทความหมายวลา 'แยกตนัรงไวข้ตลางหากเปห็นสนิทงบรนิสรุทธนิธ'
ลนต 16:20-22
และเมรรื่อเขาเสรป็จการลบมลทตินของสถานทรีบรื่ รติสชทธติธิ์ทรีรื่สชด และพลรับพลาแหท่ง
ชชมนชมชนและแทท่นบพชาแลถ้ว เขาจะนนาแพะตรัวทรีรื่เปป็นอยพท่ออกมา 21 และอาโรนจะเอามรอทรัทั้งสองของเขาวาง
บนหรัวแพะทรีรื่เปป็นอยพท่นนรัทั้ และกลท่าวคนาสารภาพบรรดาความชรัรื่วชถ้าของชนชาตติอติสราเอล และการละเมติด
ทรัทั้งหมดแหท่งบาปทรัทั้งสติทั้นของพวกเขา ใหถ้สงติรื่ เหลท่านรัทั้นทรัทั้งสตินทั้ ตกลงบนหรัวแพะนรันทั้ และใหถ้ชายทรีรื่ถ พกเตรรียมไวถ้
พรถ้อมแลถ้วนนาแพะไปปลท่อยเสรียในถตินรื่ ทชรกรันดาร 22 และแพะนรันทั้ จะแบกความชรัรื่วชถ้าทรัทั้งหมดของพวกเขาไป
ยรังแผท่นดตินทรีรื่ไมท่มรีคนอาศรัยอยพท่ และเขากป็จะปลท่อยใหถ้แพะนรันทั้ เขถ้าไปในถตินรื่ ทชรกรันดาร
(10) หลนังจากการลบมลทนินสถานบรนิสรุทธนิธทททสรุดและพลนับพลารวมถขงแทลนบถูชาไดข้เกนิดขขรนแลข้ว จรุด
สนใจกห็เปลทยท นไปทททแพะอทกตนัวทททเหลสือ นนันท คสือ แพะรนับบาปตนัวนนัรน (นลาสนใจตรงทททวาล คทาทททแปลวลา การลบ
มลทติน (ภาษาอนังกฤษใชข้คทาวลา การทตาใหผู้คสืนดวีกนัน) คสือ คาฟารร์ ซขทงปกตนิแลข้วแปลเปห็น 'การลบมลทนิน' แมข้วาล
ความหมายตรงตนัวคสือ การปกคลรุม แตลความหมายทททใหญลกวลากห็คสือ การปกคลรุมความบาปชลวยใหข้เกนิดการ
คสืนดทกนนั กนับพระเจข้าไดข้)
สล วนแพะทททเปห็นอยถูตล นัวทททเหลสือนทร “อาโรนจะเอามสือทนัรงสองวางบนหนัวแพะทททมทชวท นิตนนัรน และกลลาวคทา
สารภาพบรรดาความชนัวท ชข้าของคนอนิสราเอล และการละเมนิดทนัรงหมด และบาปทนัรงสนิรนใหข้ตกลงบนหนัวแพะ
นนัรน และใหข้คนทททเตรทยมมสือไวข้พรข้อมแลข้วมานทาแพะไปปลลอยเสทยในถนิทนทรุรกนันดาร” แพะรนับบาปตนัวนทรจขงแบก

รนับความบาปของประชาชน มนันจขงกลายเปห็นตนัวแทนของประชาชนในการแบกรนับความบาปของพวกเขา
ภาพของการลบมลทนินบาปโดยรนับโทษแทนขององครพระผถูข้เปห็นเจข้าของเราจขงปรากฏชนัดเจนในการททคท วาม
บาปของเรานนัรนถถูกวางบนพระองครทกท ลโกธา (การกลลาวถขง “คนทททเตรทยมมสือไวข้พรข้อมแลข้ว” กห็หมายถขงคนททท
พรข้อมสทาหรนับงานนทร)
แพะตนัวนทรจขง “จะแบกความชนัวท ชข้าทนัรงหมดไปยนังทททเปลททยว แลข้วเขากห็ปลลอยใหข้แพะนนัรนเขข้าไปในถนิทน
ทรุรกนันดาร” อทกครนัรงททภท าพเลห็งถขงองครพระผถูข้เปห็นเจข้าของเรานนัรนปรากฏชนัดเจน เหมสือนกนับทททแพะตนัวนทรเอาความ
บาปของประชาชนไปเสทยและจะไมลเหห็นมนันอทกเลย องครพระผถูข้เปห็นเจข้าของเรากห็ทรงททาแบบเดทยวกนัน ดถู อนิส
ยาหร 53:12 และ 1 เปโตร 2:24
ลนต 16:23-25
และอาโรนจะเขถ้ามาในพลรับพลาแหท่งชชมนชมชน และจะถอดเครรรื่องยศผถ้าปท่าน
ซซรื่งเขาสวมใสท่เมรรื่อเขาเขถ้าไปในสถานทรีบรื่ รติสชทธติธิ์ทรีรื่สชดออกเสรีย และจะเกป็บเครรอรื่ งยศไวถ้ทรีรื่นนรัรื่ 24 และเขาจะชนาระ
ตรัวของเขาในนนทั้าในสถานทรีรื่บรติสชทธติธิ์ และสวมเครรรื่องยศของตน และออกมาถวายเครรรื่องเผาบพชาของตน และ
เครรรื่องเผาบพชาของประชากร และทนาการลบมลทตินบาปสนาหรรับตนเองและสนาหรรับประชากร 25 และเขาจะ
เอาไขมรันของเครรรื่องบพชาไถท่บาปไปเผาเสรียบนแทท่นบพชา
(11) กระบวนการนทรยงนั ไมลเสรห็จสมบถูรณร ตลอมา มหาปรุโรหนิตถถูกสนังท ใหข้กลนับไปในลานพลนับพลาและ
อาบนทราชทาระตนัวทททขนนั นนัรนอทกครนัรง จากนนัรนกห็เปลทยท นเครสือท งยศปรุโรหนิตของตน พอททาอยลางนนัรนเสรห็จแลข้ว เขากห็ตข้อง
ถวายเครสือชื่ งเผาบถูชาสทาหรนับตนเองกลอน จากนนัรนกห็สทาหรนับประชาชน โดยททาการลบมลทนินใหข้ตนเองและ
ประชาชน
เราจทาไดข้ในขข้อ 3 และ 5 วลาทนัรงปรุโรหนิตและประชาชนจะตข้องนทาแกะผถูข้ตนัวหนขทงมาถวายเปห็นเครสือท งเผา
บถูชา อทกครนัรงทททนทเปห็นเครสืทองบถูชาทททมทกลนิทนหอมหวาน หลนังจากจนัดการเรสือท งความบาปเสรห็จแลข้ว พวกเขากห็
สามารถถวายการนมนัสการซขทงเปห็นกลนิทนหอมหวานแดลพระเจข้าไดข้หลนังจากทททพวกเขาไดข้กลนับคสืนดทกบนั พระเจข้า
แลข้ว
ลนต 16:26-28
และผพถ้ทรีรื่นนาแพะซซงรื่ เปป็นแพะรรับบาปไปปลท่อยนรันทั้ จะตถ้องซรักเสรทั้อผถ้าของตนและ
ใหถ้เขาอาบนนทั้า และภายหลรังจซงเขถ้าในคท่ายไดถ้ 27 และวรัวตรัวผพซถ้ ซรื่งเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาป และแพะซซรื่งเปป็นเครรรื่อง
บพชาไถท่บาป ทรีรื่ไดถ้เอาเลรอดของสรัตวห์เหลท่านรันทั้ เขถ้าไปในสถานทรีรื่บรติสชทธติธิ์ทรีรื่สชดเพรรื่อทนาการลบมลทตินบาปนรันทั้ เขา

จะเอาออกไปเสรียขถ้างนอกคท่าย และพวกเขาจะเผาเนรทั้อ หนรังและมพลของสรัตวห์เหลท่านรันทั้ เสรียดถ้วยไฟ 28 และผพถ้ทรีรื่
เผาสรัตวห์เหลท่านรัทั้นกป็จะตถ้องซรักเสรอทั้ ผถ้าของตนและใหถ้เขาอาบนนทั้า และภายหลรังเขาจซงจะเขถ้าในคท่ายไดถ้
(12) หลนังจากททาสนิทงเหลลานทรเสรห็จเรทยบรข้อยแลข้ว ขนัรนตอนทททสนิบสองซขทงเปห็นขนัรนตอนสรุดทข้ายกห็มทกาท หนดไวข้
จรนิงๆแลข้วมนันกห็คอสื การเกห็บกวาดหลนังจากขนัรนตอนกลอนหนข้าเหลลานนัรนไดข้ถถูกกระททาไปแลข้ว กลอนอสืนท คนทททพา
แพะรนับบาปตนัวนนัรนไปปลลอยในถนิทนทรุรกนันดารจะตข้องซนักเสสืรอผข้าของตนและอาบนทรากลอนกลนับเขข้ามาในคลาย
จากนนัรน ซากทททเหลสือทนัรงหมดและมถูลของวนัวผถูข้ตนัวนนัรนทททถวายเปห็นเครสือท งบถูชาไถลบาปและแพะตนัวนนัรนทททถวายเปห็น
เครสือท งบถูชาไถลบาปจะตข้องถถูกเอาออกไปนอกคลายและเอาไปเผาทนัรงหมด
คนทททททาสนิทงนทรจะตข้องซนักเสสืรอผข้าของตนและอาบนทราชทาระรล างกายกลอนกลนับเขข้ามาในคลายเชลนกนัน
ประเพณทของพวกยนิวเชสืทอกนันวลาคนเหลลานนัรนทททถถูกมอบหมายใหข้แบกซากสนัตวรไปคสือ พวกปรุโรหนิตทททเปห็นคน
หนรุลมๆ
ลนต 16:29-31
และนรีรื่จะเปป็นกฎเกณฑห์เนรองนติตยห์แกท่พวกเจถ้า ครอในวรันทรีรื่สบติ ของเดรอนทรีรื่เจป็ด
เจถ้าทรัทั้งหลายจะตถ้องทรมานจติตใจของตนเอง และไมท่กระทนาการงานใด ๆ ไมท่วท่าเปป็นคนชาวเมรองเองหรรอคน
ตท่างดถ้าวทรีรื่อาศรัยอยพทท่ ท่ามกลางเจถ้าทรัทั้งหลาย 30 เพราะวท่าในวรันนรันทั้ ปชโรหติตจะทนาการลบมลทตินบาปใหถ้เจถ้าทรัทั้ง
หลาย เพรรื่อชนาระพวกเจถ้า เพรอรื่ เจถ้าทรัทั้งหลายจะสะอาดตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ พถ้นจากบาปทรัทั้งสติทั้นของพวก
เจถ้า 31 วรันนรันทั้ จะเปป็นวรันสะบาโตแหท่งการพรักสงบแกท่พวกเจถ้า และเจถ้าทรัทั้งหลายจะตถ้องทรมานจติตใจของ
ตนเอง ใหถ้เปป็นกฎเกณฑห์เนรองนติตยห์
วนันแหลงการลบมลทนินจขงถถูกสถาปนาตามกฎเกณฑรใหข้เปห็นวนันทททสนิบเดสือนทททเจห็ดของทรุกปท (ประมาณวนัน
ททท 10 ตรุลาคม) มนันจะตข้องถถูกแยกตนัรงไวข้เปห็นวนันสะบาโตแหลงการหยรุดพนัก คนทนัรงชาตนิจขงถถูกชทาระใหข้สะอาดใน
ตทาแหนลงของพวกเขาตลอพระพนักตรรพระเจข้า ความหมายในทททนร ทกคห็ ลข้ายกนับการทททพวกเราทรุกวนันนทรในพระครนิสตร
ถถูกททาใหข้เปห็นคนชอบธรรมในตทาแหนลงของเราในพระครนิสตร คทาทททแปลวลา ถท่อมใจลง (afflict) (อานาหร์) ใน
ขข้อ 31 มทความหมายวลา ‘ถลอมใจ’ (humble)
ลนต 16:32-34
และปชโรหติต ผพถ้ทรีรื่เขาจะใหถ้รบรั การเจติม และผพถ้ทรีรื่เขาจะใหถ้รบรั การถวายตรัวไวถ้เพรรื่อ
ปรนนติบรัตติในตนาแหนท่งปชโรหติตแทนบติดาของตน จะตถ้องทนาการลบมลทติน และจะตถ้องสวมเสรทั้อยศผถ้าปท่าน ครอ
เครรรื่องยศบรติสชทธติธิ์ 33 และเขาจะทนาการลบมลทตินใหถ้สถานทรีรื่บรติสชทธติธิ์ทรีรื่สชด และเขาจะทนาการลบมลทตินใหถ้
พลรับพลาแหท่งชชมนชมชน และใหถ้แทท่นบพชา และเขาจะทนาการลบมลทตินบาปใหถ้พวกปชโรหติตและใหถ้ประชากร

ทรัทั้งหมดในชชมนชมชนนรันทั้ 34 และนรีจรื่ ะเปป็นกฎเกณฑห์เนรองนติตยห์แกท่เจถ้าทรัทั้งหลาย เพรอรื่ ทนาการลบมลทตินบาปใหถ้
ชนชาตติอติสราเอลปรีละครรัทั้ง เพราะบาปทรัทั้งสติทั้นของเขาทรัทั้งหลาย” และเขากป็กระทนาตามทรีรื่พระเยโฮวาหห์ไดถ้ทรง
บรัญชาไวถ้กบรั โมเสสแลถ้ว
สรุดทข้าย พระเจข้าตรนัสผลานทางโมเสสวลา เฉพาะมหาปรุโรหนิตคนทททถถูกแตลงตนัรงและถถูกเจนิมอยลางเหมาะสม
เทลานนัรนจะตข้องปฏนิบนัตนิหนข้าทททอนันศนักดนิธสนิทธนิธเหลลานทรในวนันแหลงการลบมลทนิน ตทาแหนลงมหาปรุโรหนิตปกตนิแลข้วกห็สลง
ตลอจากบนิดาไปสถูลบรุตรชายหนัวปท การสสืบทอดตทาแหนลงนทรจะตข้องมทตลอเนสือท งเสมอไป อทกครนัรงทททวนันแหลงการลบ
มลทนินจะตข้องกลายเปห็นกฎเกณฑรถาวรตลอดไปซขทงในวนันนนัรนความบาปของชนชาตนิอนิสราเอลจะถถูกลบมลทนิน
ปทละครนัรง ประเดห็นหลนักของหนนังสสือฮทบรถูกคห็ สือ แมข้วาล บรรดาปรุโรหนิตสมนัยพระคนัมภทรรเดนิมททาการลบมลทนินบาป
อยลางตลอเนสืทองทรุกปท แตลพระเยซถูกทห็ รงททาเชลนนนัรนครนัรงเดทยวเปห็นพอ การลบมลทนินของพวกเขานนัรนมทผลเพทยง
ชนัวท คราว แตลของพระครนิสตรมทผลถาวร จงสรรเสรนิญองครพระผถูข้เปห็นเจข้า!
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 17: คตาสนัชื่งหลนักในบทนวีตั้กป็คสือวช่า จะตผู้องมวีสถานทวีชื่ทางการทวีชื่เดวียวสตาหรนับการ
ถวายเครสือชื่ งสนัตวบถูชา บทนวีตั้แบช่งยช่อยไดผู้ดงนั นวีตั้ (1) เครสือชื่ งสนัตวบถูชาทปุกอยช่างจะตผู้องถถูกถวายทวีชื่พลนับพลาในขผู้อ 19 และ (2) การรนับประทานเลสือดหรสือสนัตวร์ตช่างๆทวีชื่ตายเองเปป็นสนิชื่งทวีชื่หผู้ามกระทตาในขผู้อ 10-16
ลนต 17:1-6
พระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 2 "จงกลท่าวแกท่อาโรนและบชตรชายทรัทั้งหลาย
ของเขา และแกท่บรรดาคนอติสราเอลวท่า ตท่อไปนรีทั้เปป็นสติงรื่ ซซรื่งพระเยโฮวาหห์ไดถ้ทรงบรัญชาไวถ้วาท่ 3 ถถ้าคนใดในวงศห์
วานอติสราเอลฆท่าวรัวหรรอลพกแกะ หรรอแพะในคท่าย หรรอฆท่าภายนอกคท่าย 4 และมติไดถ้นนามาทรีรื่ประตพพลรับพลา
แหท่งชชมนชมเพรอรื่ ถวายเปป็นของบพชาแดท่พระเยโฮวาหห์ทรีรื่หนถ้าพลรับพลาแหท่งพระเยโฮวาหห์ ผพนถ้ รัทั้นตถ้องมรีโทษดถ้วยมรี
บาปเรรรื่องเลรอด ครอเขาทนาใหถ้เลรอดตก ผพนถ้ นรัทั้ จะตถ้องถพกตรัดขาดจากชนชาตติของตน 5 ทรัทั้งนรีทั้เพรอรื่ ประสงคห์ใหถ้คน
อติสราเอลนนาเครรรื่องถวายซซงรื่ เขาฆท่าทรีรื่พรทั้นทชท่งมาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์มายรังปชโรหติตทรีรื่ประตพพลรับพลาแหท่ง
ชชมนชม และเอาสรัตวห์นรัทั้นเปป็นสรันตติบพชาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ 6 และปชโรหติตจะเอาเลรอดสรัตวห์นรัทั้นประพรมบน
แทท่นบพชาพระเยโฮวาหห์ทรีรื่ประตพพลรับพลาแหท่งชชมนชม และเผาไขมรันใหถ้เปป็นกลติรื่นทรีรื่พอพระทรัยถวายแดท่พระเย
โฮวาหห์
พระเจข้าทรงบนัญชาผลานทางโมเสสวลาจะตข้องมทสถานทททเพทยงแหลงเดทยวเทลานนัรนสทาหรนับการถวายเครสือท ง
สนัตวบถูชาตลางๆ นนันท คสือทททพลนับพลา! ใครกห็ตามทททจะฆลาสนัตวรตนัวหนขทงถวายเปห็นเครสือท งสนัตวบถูชาและไมลถวายมนันททท

พลนับพลาจะตข้องถถูกตนัดขาดจากชนชาตนิของตน อทกครนัรงททดท นังทททหมายเหตรุไวข้กลอนหนข้านนัรน ความหมายของการ
ตนัดขาดนทรกคห็ สือวลา (ก.) พวกเขาจะถถูกตนัดสนัมพนันธรจากชนชาตนิอนิสราเอล หรสือ (ข.) ถถูกปฏนิเสธสนิทธนิพนิเศษของ
พลนับพลา หรสือ (ค.) อาจถขงขนัรนถถูกประหารชทวตนิ ชนชาตนิอนิสราเอลถถูกกทาชนับอยลางเขข้มงวดวลาจะตข้องมทสถาน
นมนัสการเพทยงแหลงเดทยวเทลานนัรน ความบรนิสรุทธนิธของเลสือดทททถถูกททาใหข้หลนังท ออกในเครสือท งสนัตวบถูชาจขงถถูก
หมายเหตรุไวข้ ผถูข้ใดทททถวายเครสือท งสนัตวบถูชาของตนโดยไมลเกททยวขข้องกนับพลนับพลากห็จะมทความผนิดโทษฐานทททใชข้
เลสือดในทางทททไมลบรนิสรุทธนิธ การถวายเครสือท งสนัตวบถูชาจะตข้องถถูกกระททาทททพลนับพลาเทลานนัรน
ลนต 17:7-9
เขากป็จะไมท่ถวายบพชาแกท่ภพตผรีปรีศาจอรีกตท่อไปซซรื่งเขาทรัทั้งหลายเลท่นชพนถ้ รัทั้น ใหถ้เรรรื่อง
นรีทั้เปป็นกฎเกณฑห์แกท่เขาตลอดชรัรื่วอายชของเขา 8 และเจถ้าจงกลท่าวแกท่เขาวท่า วงศห์วานอติสราเอลคนใดหรรอคน
ตท่างดถ้าวคนใดผพอถ้ าศรัยอยพใท่ นหมพท่พวกเจถ้า ผพถถ้ วายเครรอรื่ งเผาบพชาหรรอเครรอรื่ งสรัตวบพชา 9 และมติไดถ้นนาเครรรื่องบพชา
นรัทั้นมาทรีรื่ประตพพลรับพลาแหท่งชชมนชมเพรรื่อถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ ผพถ้นนรัทั้ จะตถ้องถพกตรัดขาดจากชนชาตติของตน
ความชนัวท ชข้าทททรข้ายแรงกวลากห็คสือ บางคนในอนิสราเอลจนถขงขณะนนัรนไดข้ถวายเครสือท งสนัตวบถูชาแดลภพตติผรี
ปรีศาจ คทาทททแปลวลา ซาวนิยรร์ หมายถขงการไหวข้รถูปเคารพ และโดยเฉพาะอยลางยนิงท คสือ แพะทททมผท ทสงนิ ซขทงมทลนักษณะ
เหมสือนตนัว satyr (satyr คสือรถูปเทพททมท ทหนัวเปห็นแพะ) เราจขงเขข้าใจถขงการไหวข้รปถู เคารพอยลางชนัดเจน รถูปเคารพ
สล วนใหญลเปห็นการสทาแดงของผทปทศาจทททรนับการกราบไหวข้บชถู าผลานทางเครสือท งสนัตวบถูชาตลางๆ ดถู 1 โครนินธร
10:20, วนิวรณร 9:20 และ 2 พงศาวดาร 11:15 อทกครนัรงทททชนชาตนิอนิสราเอลถถูกหข้ามอยลางเขข้มงวดมนิใหข้ถวายเครสือท ง
บถูชา ‘ตามใจชอบ’ ไมลวาล เครสืทองบถูชาเหลลานนัรนจะถถูกถวายแดลผถูข้ใดกห็ตาม
ลนต 17:10-14
ถถ้าผพใถ้ ดกป็ตามในวงศห์วานอติสราเอลหรรอในพวกคนตท่างดถ้าวทรีรื่อาศรัยอยพทท่ ท่ามกลาง
เจถ้ารรับประทานเลรอดในลรักษณะใดลรักษณะหนซงรื่ เราจะตรัทั้งหนถ้าของเราตท่อสพผถ้ รถ้พ รับประทานเลรอดนรันทั้ และจะตรัด
เขาออกเสรียจากชนชาตติของตน 11 เพราะวท่าชรีวติตของเนรทั้อหนรังอยพใท่ นเลรอด เราไดถ้ใหถ้เลรอดแกท่เจถ้าเพรรื่อใชถ้บน
แทท่น เพรอรื่ กระทนาการลบมลทตินบาปแหท่งจติตวติญญาณของเจถ้า เพราะวท่าเลรอดเปป็นทรีรื่ทนาการลบมลทตินบาปแหท่ง
จติตวติญญาณ 12 เพราะฉะนรันทั้ เราจซงไดถ้พพดกรับคนอติสราเอลวท่า ในพวกเจถ้าอยท่าใหถ้คนใดรรับประทานเลรอดเลย
หรรอคนตท่างดถ้าวผพอถ้ าศรัยทท่ามกลางเจถ้ากป็อยท่าไดถ้รรับประทานเลรอด 13 คนอติสราเอลคนใดหรรอคนตท่างดถ้าวทรีรื่
อาศรัยอยพทท่ ท่ามกลางเจถ้า ไปลท่าสรัตวห์หรรอนกเพรรื่อนนามารรับประทานกป็ใหถ้หลรัรื่งเลรอดออกแลถ้วเอาฝชท่นกลบ 14 เพราะ
วท่าชรีวติตของเนรทั้อหนรังทรัทั้งปวงอยพใท่ นเลรอด เลรอดของสติรื่งใดกป็ครอชรีวตติ ของสติรื่งนรัทั้นเอง เพราะฉะนรันทั้ เราจซงไดถ้กลท่าว
แกท่ลพกหลานอติสราเอลวท่า เจถ้าอยท่ารรับประทานเลรอดของเนรทั้อหนรังใดๆเลย เพราะวท่าชรีวติตของเนรอทั้ หนรังทรัทั้งปวงครอ
เลรอดนรันรื่ เอง ผพใถ้ ดกป็ตามรรับประทานเลรอดนรัทั้นกป็ตถ้องถพกตรัดขาดเสรีย

อทกครนัรงททคท ทาสนังท หข้ามมนิใหข้รนับประทานเลสือดโดยใครกห็ตาม ไมลวาล จะเปห็นคนอนิสราเอลหรสือคนตลางดข้าว
(ชาวตลางประเทศทททอาศนัยอยถูทล ลามกลางพวกเขา) ถถูกบนัญญนัตนิไวข้โดยใชข้คทาททเท ขข้มงวดทททสรุด คนเหลลานนัรนทททรบนั
ประทานเลสือดจะถถูกตนัดขาดซขงท กนินความหมายทรุกแบบทททมนนั สสืทอ
ความจรนิงอนันยนิงท ใหญลกวลาเกททยวกนับความบรนิสรุทธนิธศนักดนิธสนิทธนิธของโลหนิตจขงถถูกนทาเสนอในขข้อ 11 พระเจข้า
ทรงสถาปนาไวข้วาล “ชทวนิตของเนสืรอหนนังอยถูใล นเลสือด” แกลนแทข้ของชทวนิตกห็คอสื เลสือดของคนๆนนัรนหรสือสนัตวรตนัว
นนัรนๆ หากมทสท นิงใดทททเปห็นสนัญลนักษณรแสดงถขงชทวนิตไดข้อยลางถถูกตข้อง สนิทงนนัรนกห็คสือเลสือด เมสือท มทเลสือดสนิทงนนัรนๆกห็มชท ทวนิต
ปราศจากเลสือด สนิทงนนัรนกห็ตายเสทย นลาสนใจตรงททวท าล คทาทททแปลวลา ชรีวติต คสือ เนเฟช ซขทงปกตนิแลข้วแปลเปห็น ‘จนิต
วนิญญาณ’ แตลความจรนิงทททยนิงท ใหญลกวลากห็คอสื วลา เลสือดคสือแกลนแทข้ของชทวนิต เชลนเดทยวกนับทททจตนิ วนิญญาณของเราเปห็น
แกลนแทข้ททไมลปรากฏแกลตาของชทวนิตนนัรนเอง เลสือดไหลไปยนังหนัวใจของสล วนททเท ปห็นรล างกายของคนๆนนัรน เชลน
เดทยวกนับทททจนิตวนิญญาณไปยนังหนัวใจของสลวนทททเปห็นวนิญญาณของคนๆนนัรน
พระเจข้าโดยพระสตนิปนัญญาอนันไมลมขท ทดจทากนัดของพระองครทรงอนรุญาตใหข้ใชข้เลสือดของเครสือท งสนัตวบถูชา
ทททถวายบนแทลนบถูชาเพสืทอททาการลบมลทนินใหข้กบนั จนิตวนิญญาณ (นนันท คสือ ชทวตนิ ) ของเราไดข้ การถวายเลสือดเปห็น
เครสือท งสนัตวบถูชาในทข้ายทททสรุดเพสือท ความบาปคสือ พระโลหนิตอนันมทคลาประเสรนิฐซขทงไมลมบท าปของพระเยซถู มนัน
ททาการลบมลทนินบาปของเราในทข้ายทททสรุดซขทงมทผลชนัวท นนิรนันดรรไมลรถูข้สร นินสรุด ในกรณทของพระเยซถู พระโลหนิตอนัน
มทคลาประเสรนิฐของพระองครไมลเพทยงปกคลรุมความบาปของเราเทลานนัรน แตลไดข้ชทาระลข้างความบาปของเราใหข้
หมดสนิรนไปครนัรงเดทยวพอ ความจรนิงแหลงความบรนิสรุทธนิธศนักดนิธสนิทธนิธของเลสือดกห็ถถูกสรรุปยลอไวข้ในคทากลลาวทททวล
า “เลสือดเปห็นทททททาการลบมลทนินบาปแหลงจนิตวนิญญาณ” อทกครนัรงทททคทาทททแปลวลา การลบมลทตินบาป คสือ คาฟารร์
แมข้วาล ความหมายแบบตรงตนัวทททสรุดของคทาๆนทรคสือ ‘ปกคลรุม’ แตลความหมายทททกวข้างกวลากห็คสือ การททาใหข้กลนับ
คสืนดทกนนั พระเจข้าไดข้ทรงกทาหนดไวข้มาตลอดชนัวท นนิรนนั ดรรวาล เลสือดทททถถูกททาใหข้หลนังท ออกเปห็นตนัวกลางเดทยวเทลานนัรน
ทททจทาเปห็นสทาหรนับการททาใหข้กลนับคสืนดทกนนั เพราะความบาป นอกจากนทร คทาทททแปลวลา จติตวติญญาณ (เนเฟช) ดนังททท
ไดข้หมายเหตรุไวข้กลอนหนข้ามทความหมายวลา ‘ชทวนิต’ เชลนกนัน เมสือท คนิดถขงเรสือท งนนัรน ความหมายกห็คอสื วลา เลสือดเปห็นสนิทง
ทททททาใหข้เกนิดการคสืนดทกนนั ใหข้กบนั ชวีวนิตของคนๆหนขทง นททสสืทอชนัดเจนถขงหลนักการเรสือท งการเปห็นตนัวแทน เลสือดทททถถูก
ททาใหข้หลนังท ออกของเหยสือท รายหนขทงทททไมลมคท วามผนิดเปห็นสนิทงทททตข้องใชข้เพสือท เปห็นตนัวแทนรนับโทษบาปของผถูข้ทมท ท
ความผนิดหากจะตข้องมทการททาใหข้กลนับคสืนดทกนนั จงสรรเสรนิญพระเจข้า พระเยซถูไดข้ทรงหลนังท พระโลหนิตอนันมทคลา
ประเสรนิฐของพระองครเพสืทอเปห็นตนัวแทนใหข้กบนั เรา พระโลหนิตของพระองครเปห็นสนิทงทททถถูกททาใหข้หลนังท ออกแทนททท
โลหนิตของเรา

ลนต 17:15-16
และทชกคนไมท่วท่าชาวเมรองหรรอคนตท่างดถ้าว ผพถ้รบรั ประทานสรัตวห์ทรีรื่ตายเองหรรอ
สรัตวห์ทรีรื่ถพกสรัตวห์อรรื่นกรัดตาย ตถ้องซรักเสรทั้อผถ้าและอาบนนทั้า และเปป็นมลทตินอยพจท่ นถซงเวลาเยป็น แลถ้วจซงจะสะอาดไดถ้
16 แตท่ถถ้าเขาไมท่ซรักเสรอทั้ ผถ้าหรรออาบนนทั้า เขาตถ้องรรับโทษความชรัรื่วชถ้าของเขา"
คทาสนังท สรุดทข้ายถถูกใหข้ไวข้เกททยวกนับการรนับประทานเนสืรอสนัตวรภายใตข้สถานการณรทไท มลปกตนิ ความเปห็นไป
ไดข้ททจะเผลอรนับประทานเลสือดเขข้าไปจทาเปห็นตข้องมทการชทาระตนัวในทางพนิธทแบบพนิเศษ การเพนิกเฉยเรสือท งนทร กจห็ ะ
ททาใหข้คนๆนนัรนตข้องรนับผลทททตามมาของการรนับประทานเลสือด
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 18: เนสือตั้ หาตอนตช่อไปนวีขตั้ องหนนังสสือเลววีนนิตนิเรนิมชื่ ตผู้นตอนทวีชื่นตาเสนอมาตรฐาน
อนันชอบธรรมของการดตาเนนินชวีวตนิ สตาหรนับประชาชนของพระเจผู้า มาตรฐานเหลช่านวีตั้เกวีชื่ยวขผู้องกนับความ
สนัมพนันธร์ในแงช่ศวีลธรรมและจรนิยธรรมและแตกตช่างจากชาวโลกทวีชื่ไมช่เชสืชื่อพระเจผู้าซขชื่งรายลผู้อมพวกเขา
ลนต 18:1-3
พระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 2 "จงกลท่าวแกท่คนอติสราเอลวท่า เราครอพระเยโฮ
วาหห์พระเจถ้าของเจถ้า 3 เจถ้าทรัทั้งหลายอยท่ากระทนาดรังทรีรื่เขากระทนากรันในแผท่นดตินอรียติปตห์ซงซรื่ เจถ้าเคยอาศรัยอยพท่นนรัทั้
และเจถ้าอยท่ากระทนาดรังทรีรื่เขากระทนากรันในแผท่นดตินคานาอรัน ซซรื่งเรากนาลรังพาเจถ้าไปนรันทั้ เจถ้าอยท่าดนาเนตินตามกฎ
ของเขา
แหลลงทททมาของสนิทงททโท มเสสจะเขทยนตลอไปนทรถถูกกลลาวอยลางชนัดเจน “พระเยโฮวาหรตรนัสกนับโมเสสวลา”
แมข้วาล โมเสสเปห็นคนเขทยน แตลพระเจข้าทรงเปห็นแหลลงททมท าของบนัญญนัตนิเหลลานทร สาระสทาคนัญของคทาสนังท ขข้อแรกกห็
คสือ ทททชนชาตนิอนิสราเอลจะไมลเปห็นเหมสือนชาวโลกทททไมลนนับถสือพระเจข้าซขงท อยถูรล อบตนัวพวกเขา กลลาวอยลางเจาะจง
กห็คสือ พวกเขาถถูกบนัญชาใหข้ไมลททาตามอยลางคนอทยนิปตรซขทงพวกเขาจากมา และไมลททาตามอยลางคนคานาอนันททพท วก
เขากทาลนังจะไปหา กลลาวสนัรนๆคสือ พวกเขาถถูกบนัญชามนิใหข้ททาตามอยลางชาวโลกนทร พระเจข้าทรงเตสือนความ
จทาพวกเขาวลา พระองครทรงเปห็นพระเยโฮวาหรพระเจข้าของพวกเขา วลทททวาล “เราคสือพระเยโฮวาหร” จะปรากฏสทท
สนิบสามครนัรงตนัรงแตลตรงนทรไปจนจบหนนังสสือเลวทนนิตนิ
ลนต 18:4-5
เจถ้าทรัทั้งหลายจงกระทนาตามคนาตรัดสตินของเราและรรักษากฎของเราและดนาเนติน
ตาม เราครอพระเยโฮวาหห์พระเจถ้าของเจถ้า 5 เพราะฉะนรัทั้นเจถ้าทรัทั้งหลายจซงตถ้องรรักษากฎเกณฑห์ของเรา และคนา
ตรัดสตินของเรา ดถ้วยการกระทนาตามนรันรื่ แหละ มนชษยห์จซงจะมรีชวรี ติตอยพท่ไดถ้ เราครอพระเยโฮวาหห์

ในฐานะเปห็นบทนทาสถูลบนัญญนัตนิทางศทลธรรมและจรนิยธรรมทททกาท ลนังจะถถูกนทาเสนอ พระเจข้าทรงกทาชนับ
ชนชาตนิอนิสราเอลวลา “เจข้าทนัรงหลายจงกระททาตามคทาตนัดสนินของเราและรนักษากฎของเราและดทาเนนินตาม” อทก
ครนัรงททพท ระองครทรงเตสือนความจทาพวกเขาวลาพระองครทรงเปห็นพระเจข้าของพวกเขา เราควรหมายเหตรุไวข้วาล คทา
วลากฎเกณฑห์และคนาตรัดสตินถถูกแปลมาจากคทาฮทบรถูคทาเดทยวกนัน (มนิชพนัท) วลทททวาล “ดข้วยการกระททาตามนนันท แหละ
มนรุษยรจขงจะมทชวท นิตอยถูไล ดข้” ไมลไดข้หมายความวลาการรนักษาบนัญญนัตนิจะใหข้ชวท นิตนนิรนนั ดรร แตลความหมายกห็คสือวลา การ
ประพฤตนิตามบนัญญนัตนิตลางๆของพระเจข้าจะนทามาซขทงชทวนิตอนันบรนิบถูรณร์
ดนังทททไดข้กลลาวไวข้หลายหนในหนนังสสือพระราชบนัญญนัตนิ การรนักษาบนัญญนัตนิตลางๆของพระเจข้าจะททาใหข้สท นิง
ตลางๆเกนิดผลดทตลอตนัวเรา ดถู พระราชบนัญญนัตนิ 4:40, 5:29, 5:33, 6:18 ฯลฯ บนัญญนัตนิตลางๆของพระเจข้าเตห็มไปดข้วย
สตนิปญ
นั ญา นอกจากนทร การเชสืทอฟนังเพราะเหห็นแกลการเชสืทอฟนังกห็นทามาซขทงพระพรของพระเจข้า การเชสืทอฟนังพระ
วจนะของพระองครและประพฤตนิตามบนัญญนัตนิตลางๆของพระองครจะนทามาซขทงความชสืทนชมยนินดท สนันตนิสรุข ความ
เจรนิญรรุลงเรสือง และพระพรในระดนับทททบรนิบถูรณรททสรุด คนทททททาเชลนนนัรนจะมทชวท นิตทททบรนิบรถู ณรททสรุด
ลนต 18:6-18
อยท่าใหถ้ผถ้ใพ ดในพวกเจถ้าเขถ้าใกลถ้ญาตติสนติทของตนเพรรื่อเปติดกายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของ
เขา เราครอพระเยโฮวาหห์ 7 เจถ้าอยท่าเปติดกายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของบติดาเจถ้าหรรอกายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของมารดาเจถ้า
นางเปป็นมารดาของเจถ้า เจถ้าอยท่าเปติดกายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของนางเลย 8 เจถ้าอยท่าเปติดกายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของภรรยา
ของบติดาเจถ้า เพราะเปป็นกายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของบติดาเจถ้า 9 เจถ้าอยท่าเปติดกายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของพรีสรื่ าวหรรอนถ้อง
สาวของเจถ้า ครอบชตรสาวของบติดาเจถ้า หรรอบชตรสาวของมารดาเจถ้า ไมท่วท่าเธอจะเกติดทรีรื่บถ้านหรรอเกติดตท่างแดน
กป็ตาม 10 เจถ้าอยท่าเปติดกายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของบชตรสาวของบชตรชายเจถ้า หรรอกายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของบชตรสาว
ของบชตรสาวเจถ้า เพราะวท่ากายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของเขากป็เปป็นกายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของเจถ้าเอง 11 เจถ้าอยท่าเปติดกายทรีรื่
เปลรอยเปลท่าของบชตรสาวของภรรยาของบติดาเจถ้า ซซรื่งเกติดจากบติดาเจถ้าเอง เพราะวท่าเธอเปป็นพรีสรื่ าวหรรอนถ้อง
สาวของเจถ้า 12 เจถ้าอยท่าเปติดกายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของพรีสรื่ าวหรรอนถ้องสาวของบติดาเจถ้า เพราะเธอเปป็นญาตติผหถ้พ ญติง
ทรีรื่ใกลถ้ชติดของบติดาเจถ้า 13 เจถ้าอยท่าเปติดกายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของพรีสรื่ าวหรรอนถ้องสาวของมารดาเจถ้า เพราะเธอเปป็น
ญาตติผถ้หพ ญติงทรีใรื่ กลถ้ชติดของมารดาเจถ้า 14 เจถ้าอยท่าเปติดกายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของพรีชรื่ ายหรรอนถ้องชายของบติดาเจถ้า ครอ
เจถ้าอยท่าเขถ้าหาภรรยาของเขา เพราะเธอเปป็นปถ้าของเจถ้า 15 เจถ้าอยท่าเปติดกายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของลพกสะใภถ้ของเจถ้า
เธอเปป็นภรรยาบชตรชายเจถ้า เจถ้าอยท่าเปติดกายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของเธอเลย 16 เจถ้าอยท่าเปติดกายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของ
ภรรยาของพรีชรื่ ายหรรอนถ้องชายของเจถ้า เพราะเปป็นกายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของพรีนรื่ ถ้องผพชถ้ ายของเจถ้า 17 เจถ้าอยท่าเปติด
กายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของผพหถ้ ญติงคนใดคนหนซงรื่ และของบชตรสาวของนาง และเจถ้าอยท่านนาบชตรสาวของบชตรชาย

ของนาง หรรอบชตรสาวของบชตรสาวของนางไปเปติดกายทรีรื่เปลรอยเปลท่า เพราะวท่าพวกเธอเปป็นญาตติผถ้หพ ญติงทรีรื่
ใกลถ้ชดติ ของนาง เปป็นการชรัวรื่ รถ้ายนรัก 18 และเจถ้าอยท่าพาภรรยาไปหาพรีรื่สาวหรรอนถ้องสาวของนางเพรรื่อจะ
กท่อกวนและเปติดกายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของเธอ ขณะเมรรื่อภรรยายรังมรีชรีวติตอยพท่
ในอทกสนิบสททขอข้ ตลอไป คทาวลา กายทรีรื่เปลรอยเปลท่า ปรากฏสนิบหข้าครนัรง ในทรุกกรณทมนันหมายถขงศทลธรรมใน
เรสืทองเพศ (หรสือการขาดศทลธรรมในเรสืทองเพศ) ความเปลสือยเปลลาของมนรุษยรซขทงอยถูนล อกการมทเพศสนัมพนันธรของ
คถูลสมรสเปห็นสนิทงทททถถูกประณามโดยตรง ตรงนทรมนันมนักหมายถขงสนิทงทททมาพรข้อมกนับกายทททเปลสือยเปลลาดข้วย นนันท คสือ
กนิจกรรมทางเพศ แมข้แตลภายในครอบครนัวกนันเอง การเปนิดกายทททเปลสือยเปลลากห็เปห็นเรสือท งตข้องหข้าม
เนสืรอหาตอนนทรเรนิทมตข้นดข้วยขข้อหข้ามเกททยวกนับการแกข้ผข้าตลอหนข้าคนเหลลานนัรนทททเปห็น “ญาตนิสนนิท” เดห็กจะ
ตข้องไมลเหห็นกายทททเปลสือยเปลลาของพลอแมลของตน นอกจากนทร พททชายนข้องชายจะตข้องไมลเหห็นกายทททเปลสือยเปลลา
ของพททสาวนข้องสาวของตนดข้วย ชายคนหนขงท จะตข้องไมลเหห็นกายทททเปลสือยเปลลาของหลานๆของตน (คาดวลาเมสือท
หลานโตเปห็นหนรุลมเปห็นสาวแลข้ว) ขข้อหข้ามเดทยวกนันนทรยนังใชข้กบนั ผถูข้ททเปห็นปข้า อา หลานสาว ลถูกสะใภข้ หรสือคนใดๆ
กห็ตามทททเปห็นเขยหรสือสะใภข้หรสือพลอตาแมลยาย
หลนักการทางศทลธรรมแบบกวข้างๆสองประการถถูกพถูดถขงตรงนทร (1) การแกข้ผข้าแมข้กระทนังท ในหมถูลสมาชนิก
ครอบครนัวกห็ตามเปห็นเรสืทองตข้องหข้าม (2) เมสือท นทาไปประยรุกตรใชข้ กนิจกรรมทางเพศซขทงมนักเปห็นผลมาจากกายททท
เปลสือยเปลลาเชลนนนัรนทลามกลางสมาชนิกครอบครนัวกห็เปห็นเรสืทองตข้องหข้าม (นนันท คสือ การมทเพศสนัมพนันธรกบนั คนใน
ครอบครนัว) เหห็นไดข้ชดนั วลาการมทเพศสนัมพนันธรกบนั คนในครอบครนัวเปห็นผลมาจากการแกข้ผข้า (หรสือการอนาจาร)
หลนักการตามพระคนัมภทรรในทางปฏนิบนัตนิคอสื เรสือท งการแตลงกายใหข้สรุภาพเรทยบรข้อยแมข้กระทนังท ภายในครอบครนัว
กนันเองกห็ตาม
ลนต 18:19
และเจถ้าอยท่าเขถ้าใกลถ้ผหถ้พ ญติงคนใดคนหนซงรื่ เพรรื่อเปติดกายทรีรื่เปลรอยเปลท่าของนาง
ตราบใดทรีรื่นางยรังถพกแยกไวถ้ตท่างหากเพราะมลทตินของนาง การมทเพศสนัมพนันธรในขณะทททฝลายหญนิงมทประจทา
เดสือนตามกฎขข้อบนังคนับแลข้วกห็เปห็นเรสืทองตข้องหข้ามเชลนกนัน
ลนต 18:20
เจถ้าอยท่ารท่วมหลรับนอนกรับภรรยาของเพรรื่อนบถ้านของเจถ้า กระทนาใหถ้ตรัวเจถ้าลามก
อนาจารกรับนาง การผนิดประเวณทเปห็นเรสือท งตข้องหข้ามเหมสือนเดนิม นอกจากนทร มนันยนังททาใหข้ทรนังสองฝลายเปห็นมลทนิน
ดข้วย ดถู สรุภาษนิต 6:32-33

ลนต 18:21
เจถ้าอยท่าถวายเชรอทั้ สายของเจถ้าใหถ้พระโมเลคดถ้วยใหถ้ลชยไฟ และอยท่ากระทนาใหถ้
พระนามพระเจถ้าของเจถ้าเสรรื่อมเกรียรตติ เราครอพระเยโฮวาหห์ วลทททกลลาวถขงพระโมเลคกห็หมายถขง รถูปเคารพของ
คนไมลนนับถสือพระเจข้าซขทงเดห็กทารกถถูกถวายบถูชาใหข้แกลมนนั ปกตนิแลข้วมนันเปห็นรถูปเคารพโลหะขนาดใหญลซขทงขข้าง
ในกลวงและมทชลองปากขนาดใหญลททอข้าอยถูล กองไฟถถูกจรุดไวข้ขข้างในมนันและพวกคนทททไมลนนับถสือพระเจข้ามนัก
ถวายเดห็กทารกคนหนขงท ใหข้แกลมนันเพสือท ระงนับพนิโรธเทพเจข้าทททเปห็นผทปทศาจนทร ชนชาตนิอนิสราเอลถถูกเตสือนความจทา
อทกครนัรงในบรนิบทนทรวาล พระเยโฮวาหรทรงเปห็นพระเจข้า
ลนต 18:22-23
เจถ้าอยท่ารท่วมหลรับนอนกรับผพถ้ชายใชถ้ตท่างผพถ้หญติง เปป็นสติงรื่ ทรีรื่นาท่ สะอติดสะเอรียน 23
เจถ้าอยท่าสมสพท่กบรั สรัตวห์เดรียรรัจฉาน กระทนาตนใหถ้ลามกอนาจาร หรรออยท่าใหถ้หญติงคนใดยอมตรัวสมสพกท่ รับสรัตวห์
เดรียรรัจฉาน ดรังนรีทั้เปป็นเรรรื่องกามวติปลาส
การรนักรล วมเพศเปห็นเรสืทองตข้องหข้ามและถถูกบรรยายวลาเปห็นสนิทงทททนลาสะอนิดสะเอทยนตลอพระเจข้า นอกจากนทร
ความวนิปรนิตของการรล วมเพศกนับสนัตวรกถห็ ถูกหข้ามอยลางเครล งครนัดดข้วย คทาททแท ปลวลา กามวติปลาส (เทเบล) มทความ
หมายวลาความวนิปรนิตทางเพศ
ลนต 18:24-28
เจถ้าทรัทั้งหลายอยท่ากระทนาตรัวใหถ้ลามกอนาจารดถ้วยสติรื่งเหลท่านรีเทั้ ลย เพราะวท่า
บรรดาประชาชาตติทรีรื่เราไดถ้ไลท่ไปเสรียตท่อหนถ้าเจถ้านรัทั้น กระทนาบรรดาความลามกอนาจารอยท่างนรีทั้เอง 25 และ
แผท่นดตินนรัทั้นกป็ลามก เราจซงตถ้องลงโทษความชรัรื่วชถ้าแกท่แผท่นดตินนรัทั้น และแผท่นดตินกป็สนารอกเอาพลเมรองของตน
ออกเสรีย 26 เหตชฉะนรัทั้นเจถ้าทรัทั้งหลายจะตถ้องรรักษากฎเกณฑห์ของเราและคนาตรัดสตินของเรา และอยท่ากระทนาสติงรื่ ทรีรื่
นท่าสะอติดสะเอรียนเหลท่านรีทั้ ไมท่วท่าจะเปป็นผพใถ้ ดในชาตติของเจถ้าเองหรรอคนตท่างดถ้าวใดๆทรีรื่อาศรัยอยพใท่ นหมพท่พวกเจถ้า 27
(ประชาชนในแผท่นดตินผพอถ้ ยพท่กท่อนเจถ้าไดถ้กระทนาบรรดาสติงรื่ ทรีรื่นท่าสะอติดสะเอรียนเหลท่านรีทั้ ดรังนรันทั้ แผท่นดตินจซงเปป็น
มลทติน) 28 เกลรอกวท่าเมรรื่อเจถ้าทรัทั้งหลายทนาใหถ้แผท่นดตินเปป็นลามก แผท่นดตินกป็จะสนารอกเจถ้าออก ดรังทรีรื่แผท่นดตินไดถ้
สนารอกประชาชาตติทรีรื่อยพท่กอท่ นเจถ้าออกไปนรันทั้
ชนชาตนิอนิสราเอลถถูกกทาชนับอยลางแขห็งแรงมนิใหข้ททาตนัวใหข้มลทนินไปดข้วยความบาปทางเพศในรถูปแบบ
ใดๆเหลลานทร นอกจากนทร พระเจข้าทรงหมายเหตรุวาล ประชาชาตนิเหลลานนัรนทททอยถูรล อบขข้างพวกเขาปฏนิบนัตนิสทนิงเหลลานทร
และไดข้ททาตนัวใหข้มลทนินไป ดข้วยเหตรุนร ทพระเจข้าจะทรงขนับไลลคนเหลลานนัรนออกไปตลอหนข้าพวกอนิสราเอลเมสือท พวก
เขาเขข้าไปในแผลนดนินของคนเหลลานนัรน ความไรข้ศทลธรรมของชาวแผลนดนินคานาอนันททแท ผลนดนินของพวกเขาคน
อนิสราเอลจะพนิชนิตนนัรนกห็นลาเกลทยดเสทยจน “แผลนดนินกห็สทารอกเอาพลเมสืองของตนออกเสทย” พระเจข้าทรงกทาชนับ

ชนอนิสราเอลอยลางแขห็งแรงอทกครนัรงใหข้รกนั ษากฎเกณฑรและคทาตนัดสนินของพระองครในเรสือท งนทรเกรงวลาแผลนดนินททท
พระเจข้ากทาลนังจะประทานใหข้พวกเขานนัรนจะสทารอกพวกเขาออกไปเชลนเดทยวกนัน
ลนต 18:29-30
เพราะผพถ้ใดกป็ตามกระทนาสติรื่งทรีรื่นท่าสะอติดสะเอรียนใดๆเหลท่านรีทั้ ผพกถ้ ระทนาสติรื่งเหลท่านรีทั้
จะตถ้องถพกตรัดขาดจากชนชาตติของตน 30 เหตชฉะนรัทั้นเจถ้าทรัทั้งหลายจงรรักษากฎของเรา เจถ้าอยท่าประพฤตติตาม
ธรรมเนรียมอรันนท่าสะอติดสะเอรียนเหลท่านรีทั้ ซซงรื่ เขาประพฤตติกรันมากท่อนเจถ้า และอยท่าทนาตรัวเจถ้าใหถ้เปป็นมลทตินดถ้วย
สติรื่งเหลท่านรีทั้ เราครอพระเยโฮวาหห์พระเจถ้าของเจถ้า"
พระเจข้าทรงสนังท เพนิมท เตนิมอทกวลาผถูข้ใดกห็ตามทททททากามวนิปรนิตเชลนนนัรนจะตข้องถถูกตนัดออกจากชนชาตนินร นัน
พระองครทรงสนังท พวกเขาอทกครนัรงวลา “เจข้าอยลาประพฤตนิตามธรรมเนทยมอนันนลาสะอนิดสะเอทยนเหลลานทร ซขงท เขา
ประพฤตนิกนนั มากลอนเจข้า และอยลาททาตนัวเจข้าใหข้เปห็นมลทนินดข้วยสนิทงเหลลานทร” อทกครนัรงพระเจข้าทรงเตสือนความ
จทาพวกเขาวลาพระองครทรงเปห็นพระเยโฮวาหรพระเจข้าของพวกเขา
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 19: ในบททวีชื่ 19-20 กฎและขผู้อบนังคนับเพนิมชื่ เตนิมเกวีชื่ยวกนับความสนัมพนันธร์ในรถูปแบบ
ตช่างๆและการดตาเนนินชวีวตนิ ในแตช่ละวนันของประชากรของพระเจผู้าถถูกประกาศ
ลนต 19:1-4
พระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 2 "จงกลท่าวแกท่บรรดาชชมนชมชนอติสราเอลวท่า
เจถ้าทรัทั้งหลายจงเปป็นคนบรติสชทธติธิ์ เพราะเราครอพระเยโฮวาหห์พระเจถ้าของเจถ้าเปป็นผพบถ้ รติสช ทธติธิ์ 3 เจถ้าทชกคนตถ้อง
เคารพมารดาและบติดาของตน และเจถ้าตถ้องรรักษาบรรดาสะบาโตของเรา เราครอพระเยโฮวาหห์พระเจถ้าของเจถ้า
4 อยท่าใหถ้ผถ้ใพ ดกลรับนรับถรอรพปเคารพ หรรอหลท่อพระไวถ้เปป็นรพ ปเคารพสนาหรรับตน เราครอพระเยโฮวาหห์พระเจถ้า
ของเจถ้า
บทททท 19 กลลาวตลอไปถขงขข้อกทาชนับตลางๆในเรสือท งฝลายวนิญญาณและเรสือท งจรนิยธรรม พระเจข้าทรงเตสือน
ความจทาชนชาตนิอนิสราเอลผลานทางโมเสสอทกครนัรงวลา “เจข้าทนัรงหลายจงเปห็นคนบรนิสรุทธนิธ เพราะเราคสือพระเยโฮ
วาหรพระเจข้าของเจข้าเปห็นผถูข้บรนิสรุทธนิธ” คทากทาชนับนทรปรากฏสนิบเกข้าครนัรงในหนนังสสือเลวทนนิตนิ ซขทงเปห็นเปข้าหมายของ
พระเจข้าสทาหรนับประชากรของพระองคร
บนัญญนัตนิสามประการทททเกททยวขข้องกนับบนัญญนัตนิสนิบประการถถูกกลลาวถขงเพนิมท เตนิม (1) ประชากรของพระเจข้า
ถถูกกทาชนับวลา “เจข้าทรุกคนตข้องเคารพมารดาและบนิดาของตน” คทาทททแปลวลา เคารพ (ยอวร์เรยร์) มทความหมายวลา

เคารพนนับถสือหรสือถขงขนาดยทาเกรงเลยดข้วยซทรา ในบางกรณทมนนั กห็เชสืทอมโยงกนับคทาเดทยวกนันทททใชข้สทาหรนับความ
ยทาเกรงองครพระผถูข้เปห็นเจข้า (2) การรนักษาบรรดาสะบาโตของพระเจข้าถถูกกลลาวถขงอทกครนัรง เราควรหมายเหตรุไวข้
วลาคทาวลา สะบาโต อยถูใล นรถูปพหถูพจนร มนันหมายถขงสะบาโตหลากหลายแบบทททถถูกนนิยามสทาหรนับประชากรของ
พระเจข้า เชลน วนันสะบาโต ปทสะบาโต และวนันสทาคนัญอนันศนักดนิธสนิทธนิธอสืนท ๆ (3) คทาสนังท หข้ามมนิใหข้นนับถสือรถูปเคารพถถูก
กลลาวถขงอทกครนัรง นททเปห็นอทกครนัรงทททพระเยโฮวาหรทรงเตสือนความจทาพวกเขาวลาพระองครทรงเปห็นพระเจข้าของพวก
เขา
ลนต 19:5-8
เมรรื่อเจถ้าถวายสรันตติบพชาแดท่พระเยโฮวาหห์ จงถวายดถ้วยความเตป็มใจ 6 เจถ้าจงรรับ
ประทานเครรรื่องบพชานรันทั้ เสรียในวรันทรีรื่เจถ้าถวายบพชาหรรอในวรันรชท่งขซทั้น ถถ้ามรีสท่วนใดเหลรออยพจท่ นวรันทรีรื่สาม จงเผาไฟ
เสรีย 7 ถถ้าเอาเครรรื่องบพชานรันทั้ มารรับประทานในวรันทรีรื่สามกป็เปป็นทรีรื่นท่าสะอติดสะเอรียน ไมท่เปป็นทรีรื่โปรดปรานเลย 8
เพราะฉะนรัทั้นทชกคนทรีรื่รบรั ประทานเครรรื่องบพชานรันทั้ ตถ้องรรับโทษความชรัรื่วชถ้าของเขา เพราะเขาไดถ้ลบหลพท่สติรื่ง
บรติสชทธติธิ์ของพระเยโฮวาหห์ ผพถ้นนรัทั้ จะตถ้องถพกตรัดขาดจากชนชาตติของตน
ขข้อบนังคนับเพนิมท เตนิมเกททยวกนับเครสืทองสนันตนิบถูชาถถูกบนัญญนัตนิไวข้ มนันจะตข้องถถูกรนับประทานวนันเดทยวกนับทททมนนั
ถถูกถวายหรสือวนันถนัดจากนนัรน หลนังจากนนัรน มนันกห็เปห็นสนิทงนลาสะอนิดสะเอทยนททจท ะรนับประทานเครสืทองสนันตนิบถูชานนัรน
ความหมายทททสทาคนัญกวลากห็อาจเปห็นไดข้วาล ในการปลลอยเครสือท งบถูชานนัรนทนิรงไวข้เฉยๆ การปฏนิบนัตนิอยลางสะเพรล าเชลน
นนัรนกห็เปห็นการลบหลถูลเครสือท งบถูชานนัรนและลบหลถูลองครพระผถูข้เปห็นเจข้าผถูข้ทรงรนับการถวายเครสือท งบถูชานนัรน
ลนต 19:9-10
เมรรื่อเจถ้าทรัทั้งหลายเกรีรื่ยวขถ้าวในนา อยท่าเกรียรื่ วเกป็บขถ้าวทรีรื่ขอบนาใหถ้หมด เมรรื่อเกรีรื่ยว
แลถ้วกป็อยท่าเกป็บขถ้าวทรีรื่ตก 10 อยท่าเกป็บผลทรีสรื่ วนองชท่นใหถ้หมด เจถ้าอยท่าเกป็บองชท่นทรีรื่ตกในสวนของเจถ้า จงเหลรอไวถ้ใหถ้
คนยากจนและคนตท่างดถ้าวบถ้าง เราครอพระเยโฮวาหห์พระเจถ้าของเจถ้า
ชนชาตนิอนิสราเอลถถูกกทาชนับใหข้ปลลอยขข้าวททขท อบนาไวข้รวมถขงขข้าวทททตกเพราะการเกห็บเกททยว มนันจะตข้อง
ถถูกทนิรงไวข้ใหข้คนยากจนของแผลนดนินนนัรนและคนตลางดข้าวททขท นัดสน พระเมตตา การทรงคนิดเผสืทอ และพระทนัย
กรรุณาของพระเจข้าจขงปรากฏชนัดเจนในการทรงเลทรยงดถูผถูข้คนทททตกอนับยากไรข้
ลนต 19:11-14
เจถ้าอยท่าลรักทรรัพยห์ หรรอโกงหรรอมชสาตท่อกรัน 12 อยท่าปฏติญาณออกนามของเรา
เปป็นความเทป็จ หรรอกระทนาใหถ้พระนามพระเจถ้าของเจถ้าเปป็นทรีรื่เหยรียดหยาม เราครอพระเยโฮวาหห์ 13 เจถ้าอยท่า
ฉถ้อโกงเพรอรื่ นบถ้านหรรอปลถ้นเขา อยท่าใหถ้คาท่ จถ้างของลพกจถ้างคถ้างอยพท่กบรั เจถ้าจนถซงรชท่งเชถ้า 14 เจถ้าอยท่าแชท่งคนหพ
หนวก หรรอวางของใหถ้คนตาบอดสะดชด แตท่เจถ้าจงยนาเกรงพระเจถ้าของเจถ้า เราครอพระเยโฮวาหห์

ขข้อบนังคนับเพนิมท เตนิมดข้านจรนิยธรรมถถูกนทาเสนอ การลนักขโมย การหลอกลวง และความไมลซสืทอตรงถถูก
หข้ามไวข้เหมสือนกนับการปฏนิญาณเทห็จในพระนามของพระเจข้า การฉข้อโกงหรสือการไดข้มาซขทงผลประโยชนรใน
ทางมนิชอบกห็เปห็นสนิทงตข้องหข้าม นอกจากนทร การปฏนิบนัตนิตลอคนหถูหนวกอยลางใจรข้ายโดยการแชลงดลาการไรข้ความ
สามารถของเขาในการไดข้ยนิน หรสือทททแยลยนิงท ไปกวลานนัรนคสือ การวางสนิทงสะดรุดไวข้ตลอหนข้าคนตาบอดกห็เปห็นเรสืทอง
ตข้องหข้าม ในบรนิบทนนัรน ชนชาตนิอนิสราเอลถถูกกทาชนับใหข้ยทาเกรงองครพระผถูข้เปห็นเจข้า เพราะวลาพระองครทรงเปห็น
พระเยโฮวาหร นททสสืทอวลาพระเจข้าจะทรงปกปข้องและแกข้แคข้นคนเหลลานนัรนทททเอาเปรทยบผถูข้ททมคท วามบกพรล องดนัง
กลลาว
ลนต 19:15
เจถ้าอยท่าพติพากษาดถ้วยความอยชตติธรรม เจถ้าอยท่าลนาเอรียงเขถ้าขถ้างคนจนหรรอเหป็น
แกท่หนถ้าผพเถ้ ปป็นใหญท่ แตท่เจถ้าจงพติพากษาเพรรื่อนบถ้านของเจถ้าดถ้วยความชอบธรรม ชนชาตนิอนิสราเอลถถูกสนังท ใหข้เปห็น
คนชอบธรรมในกนิจการทรุกอยลางของตน พวกเขาถถูกหข้ามมนิใหข้แสดงความลทาเอทยงโดยเขข้าขข้างคนรวยขณะททท
ดถูถถูกคนจน การตนัดสนินความทรุกอยลางจะตข้องกระททาดข้วยความชอบธรรม
ลนต 19:16
อยท่าเทรียวขซนทั้ เทรียวลท่องคอยสท่อเสรียดทท่ามกลางชนชาตติของตน และอยท่าปอง
รถ้ายตท่อเลรอดของเพรรื่อนบถ้าน เราครอพระเยโฮวาหห์ การซรุบซนิบนนินทาถถูกหข้ามมนิใหข้กระททา โดยเฉพาะแบบททท
ททาใหข้ผถูข้อสืทนเสทยชสือท เสทยงเพสืทอหาประโยชนรเขข้าตนัวคนทททซรุบซนิบนนินทาเอง การ “ปองรข้ายตลอเลสือดของเพสือท นบข้าน
ของเจข้า” หมายถขงการเปห็นพยานเทห็จไมลวาล จะเปห็นแบบเปนิดเผยหรสือแบบเงทยบๆในกรณทททเพสืทอนบข้านของตน
ตกอยถูใล นอนันตราย
ลนต 19:17-18
อยท่าเกลรียดชรังพรีรื่นถ้องของเจถ้าอยพท่ในใจ แตท่เจถ้าจงตรักเตรอนเพรรื่อนบถ้านของเจถ้า เพรรื่อ
เจถ้าจะไมท่ตถ้องรรับโทษเพราะเขา 18 เจถ้าอยท่าแกถ้แคถ้นหรรอผพกพยาบาทลพกหลานญาตติพรีรื่นถ้องของเจถ้า แตท่เจถ้าจงรรัก
เพรอรื่ นบถ้านเหมรอนรรักตนเอง เราครอพระเยโฮวาหห์
การเกลทยดชนังพททนข้องของตนเปห็นสนิทงทททหข้ามมนิใหข้กระททา แตลททใดทททมทการทะเลาะวนิวาท คทาสนังท ตามพระ
คนัมภทรรกคห็ อสื จงตนักเตสือนเขา นนันท คสือ จงไปหาเขาและตลอวลาเขา ความหมายทททสทาคนัญกวลากห็คสือ การสสืทอสารเกททยว
กนับปนัญหาทททเกนิดขขรนแทนททจท ะเกห็บความขมขสืทนและความเกลทยดชนังเอาไวข้ นอกจากนทร ประชากรของพระเจข้ายนัง
ถถูกกทาชนับมนิใหข้หาทางแกข้แคข้นเพราะโดนกระททาผนิดและไมลผถูกพยาบาทดข้วยเรสือท งดนังกลลาวดข้วย แตลพระบนัญชา
ขข้อใหญลเรสือท งความรนักไดข้ถถูกออก นนันท คสือ “เจข้าจงรนักเพสืทอนบข้านเหมสือนรนักตนเอง” อทกครนัรงทททชนชาตนิอนิสราเอล
ถถูกเตสือนความจทาในบรนิบทนวีตั้วาล พระเยโฮวาหรทรงเปห็นพระเจข้าของพวกเขา นลาสนใจตรงททวท าล พระบนัญชาใหข้รนัก

เพสืทอนบข้านของตนนนัรนอยถูใล นบรนิบทของการทททคนเหลลานนัรนไดข้ททาผนิดตลอเรา แทนทททจะหาทางแกข้แคข้นหรสือเกห็บ
ความผถูกพยาบาทไวข้ พระเจข้ากลนับตรนัสวลา จงรนักพวกเขา!
ลนต 19:19
เจถ้าจงรรักษากฎเกณฑห์ของเรา เจถ้าอยท่าประสมสรัตวห์ของเจถ้ากรับสรัตวห์ประเภทอรรื่น
เจถ้าอยท่าหวท่านพรชปนกรันสองชนติดในนาของเจถ้า อยท่าใชถ้เครรรื่องแตท่งกายทรีรื่ทนาดถ้วยขนสรัตวห์ปนดถ้วยปท่าน หลนักการ
เรสืทองลนักษณะเฉพาะตลางๆตามการออกแบบของพระเจข้าถถูกนทาเสนอตรงนทร มทเหตรุผลในทางปฏนิบนัตนิหลาย
ประการดนังจะถถูกหมายเหตรุไวข้ แตลหลนักการฝลายวนิญญาณหลายประการทททสทาคนัญกวลากห็เกททยวขข้องดข้วย ประการ
แรก ชนชาตนิอนิสราเอลตข้องไมลผสมพนันธรุรสนัตวรของตนกนับสนัตวรตลางชนนิดกนัน เปห็นไปไดข้วาล พระเจข้าไดข้ประทาน
สายพนันธรุรททดทททสรุดใหข้แกลพวกเขาแลข้ว ความจรนิงทททสทาคนัญกวลากห็คอสื การคงไวข้ซขทงลนักษณะเฉพาะตลางๆซขงท พระเจข้า
ไดข้ทรงกทาหนดไวข้แลข้ว จากนนัรน พวกเขาถถูกหข้ามมนิใหข้หวลานเมลห็ดพสืชหลายชนนิดไวข้ในนาผสืนหนขทงของตน
อทกครนัรงททหท ลนักการทททสทาคนัญกวลาคสือ การคงไวข้ซขทงลนักษณะเฉพาะอนันเดลนชนัดของสนิทงมทชวท นิตนนัรนๆ สรุดทข้าย
ชนชาตนิอนิสราเอลถถูกหข้ามมนิใหข้สวมเสสืรอผข้าทททททาดข้วยเสข้นใยตลางชนนิดปนกนัน เชลน ผข้าปลานและขนสนัตวรปนกนัน
บางคนเชสืทอวลาเสสืรอผข้าทททเปห็นแบบนนัรนสรุดทข้ายแลข้วจะฉทกขาดเพราะวลาอนัตราการหดตนัวระหวลางเสข้นใยสองชนนิด
นนัรนแตกตลางกนัน คนอสืนท ๆกห็เสนอวลาพวกปรุโรหนิตเทลานนัรนไดข้รนับอนรุญาตใหข้สวมเครสืทองแตลงกายแบบนนัรนไดข้และ
เครสือท งแตลงกายททมท ทลนักษณะเฉพาะของพวกเขาตข้องคงไวข้ซขทงความเปห็นเอกลนักษณร ทนัรงหมดทททวาล มากห็เปห็นไปไดข้
ทนัรงสนิรน อยลางไรกห็ตาม ความจรนิงอนันยนิงท ใหญลในเรสืทองทนัรงหมดนทรกคห็ สือวลา พระเจข้าไดข้ทรงกทาหนดลนักษณะเฉพาะ
ตลางๆไวข้ซขทงไมลควรถถูกททาใหข้คลรุมเครสือ
ขข้อความลนักษณะคลข้ายๆกนันกห็ถถูกพบในพระราชบนัญญนัตนิ 22:5-10 การประยรุกตรใชข้ททสทาคนัญทททสรุดกห็คสือ
ลนักษณะเฉพาะอนันเดลนชนัดทททแตกตลางกนันระหวลางประชากรของพระเจข้าและชาวโลก ลนักษณะเฉพาะทททแตกตลาง
กนันระหวลางเพศชายการยกมนันใหข้และเพศหญนิง และลนักษณะเฉพาะทททแตกตลางกนันในความสนัมพนันธรแบบตลางๆ
ของมนรุษยร เชลน การสมรส กนับ การรนักรล วมเพศ
ลนต 19:20-22
ถถ้าผพใถ้ ดเขถ้านอนกรับผพหถ้ ญติงทรีรื่เปป็นทาสรี ทรีรื่ชายอรีกคนหนซรื่งสพขท่ อไวถ้แลถ้วแตท่ยงรั มติไดถ้
ไถท่ถอนหรรอปลท่อยเปป็นอติสระ ตถ้องลงโทษเธอ แตท่อยท่าใหถ้ถซงตาย เพราะวท่าทาสรีนนรัทั้ ยรังไมท่เปป็นอติสระ 21 แตท่ใหถ้ผถ้พ
นรัทั้นนนาเครรอรื่ งบพชาไถท่การละเมติดสนาหรรับตรัวเขาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ทรีรื่ประตพพลรับพลาแหท่งชชมนชม ครอแกะผพถ้
ตรัวหนซรื่งเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่การละเมติด 22 และปชโรหติตจะทนาการลบมลทตินบาปของเขาดถ้วยถวายแกะผพถ้นนรัทั้ เปป็น
เครรรื่องบพชาไถท่การละเมติดตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ เพราะบาปซซงรื่ เขาไดถ้กระทนาไป และใหถ้เขาไดถ้รบรั การ
อภรัยบาปทรีรื่เขาไดถ้กระทนาไปนรันทั้ เสรีย

ขข้อบนังคนับตลางๆเกททยวกนับการลลวงประเวณทระหวลางสาวใชข้คนหนขทงกนับชายทททเปห็นไทคนหนขงท (โดยเฉพาะ
หากหญนิงนนัรนหมนัรนแลข้ว) ถถูกพถูดถขงตรงนทร ในกรณทดงนั กลลาว เขาทนัรงสองตข้องไมลถถูกประหารชทวนิต แตลหญนิงนนัรนจะ
ตข้องถถูกเฆททยนดข้วยแสข้ นททสสืทอวลาผถูข้หญนิงทททเปห็นแบบนนัรนสลงเสรนิมใหข้เกนิดการลลวงประเวณทเชลนนนัรน ในฐานะเปห็นสาว
ใชข้และหมนัรนแลข้ว หญนิงนนัรนจะประกาศสถานะของตนกห็ททาไดข้ มนันไมลใชลกรณทของการขลมขสืน แตลเปห็นกรณทของ
หญนิงคนหนขทงทททฝลาฝสืนสถานะของตนัวเองในฐานะเปห็นสาวใชข้คนหนขงท และคถูลหมนัรนคนหนขงท หญนิงนนัรนจขงตข้องถถูก
ลงโทษเพราะไมลไดข้ประกาศสถานะของตนัวเอง ชายคนทททเกททยวขข้องจะตข้องนทาเครสืทองบถูชาไถลการละเมนิดไป
ถวายททพท ลนับพลา หากกลลาวอยลางเจาะจงกห็คอสื แกะตนัวผถูข้หนขงท ตนัว
ลนต 19:23-25
เมรรื่อเจถ้าเขถ้าไปในแผท่นดตินและปลพกตถ้นไมถ้ทชกชนติดทรีรื่มรีผลเปป็นอาหาร ผลทรีรื่ไดถ้นนรัทั้
ตถ้องเปป็นผลทรีรื่ตถ้องหถ้าม สามปรีเปป็นผลทรีรื่ตถ้องหถ้ามแกท่เจถ้า เจถ้าอยท่ารรับประทานเลย 24 และปรีทรีรื่สรีรื่ ผลทรีรื่ไดถ้ทรัทั้งหมด
จะเปป็นของบรติสชทธติธิ์เพรรื่อใชถ้ในการสรรเสรติญพระเยโฮวาหห์ 25 แตท่ในปรีทรีรื่หถ้าเจถ้าจงรรับประทานผลไมถ้นรัทั้นไดถ้ เพรอรื่
จะบรังเกติดผลทวรีขซทั้นเพรรื่อเจถ้า เราครอพระเยโฮวาหห์พระเจถ้าของเจถ้า
ขข้อบนังคนับตลางๆเกททยวกนับตข้นไมข้ออกผลทททถถูกปลถูกในแผลนดนินนนัรนไดข้ถถูกออกไวข้ หข้ามมนิใหข้พวกเขารนับ
ประทานผลไมข้ใดๆจากตข้นไมข้ดนังกลลาวในชลวงสามปทแรก มนันตข้องถถูกถสือวลาเปห็นเหมสือนมนิไดข้เขข้าสรุหนนัต ในปททท
สทท มนันจะตข้องถถูกถสือวลาเปห็นของบรนิสรุทธนิธ นนันท คสือ ใชข้ในการสรรเสรนิญพระเจข้า เชลน การยกใหข้แกลพวกปรุโรหนิต
เปห็นตข้น อยลางไรกห็ตาม ในปทททหข้า พวกเขาจะรนับประทานผลไมข้นรนันเองกห็ไดข้แลข้ว เหตรุผลทททสทาคนัญกวลาทททตข้องมท
ขข้อบนังคนับดนังกลลาวกห็คสือ เพสืทอททวท าล ตข้นไมข้ทรงนั หลายทททออกผลจะไดข้ออกผลไดข้เยอะทททสรุด สรุดทข้ายแลข้วกฎนทรกมห็ ทไวข้
เพสืทอประโยชนรสขรุ ของประชากรของพระเจข้า
ลนต 19:26
เจถ้าอยท่ารรับประทานเนรทั้อสรัตวห์ทรีรื่มรีเลรอดในเนรทั้อนรันทั้ เจถ้าอยท่าเปป็นหมอผรีหรรอเปป็น
หมอดพ ชนชาตนิอนิสราเอลถถูกหข้ามอทกครนัรงมนิใหข้รนับประทานเลสือด และพวกเขาตข้องไมลใชข้ไสยศาสตรรในรถูปแบบ
ใดทนัรงสนิรน นอกจากนทร พวกเขายนังถถูกหข้ามมนิใหข้ “ถสือฤกษรยาม” ดข้วย เชลน วนันเฮงหรสือวนันซวย (เชลน ศรุกรร 13
เปห็นตข้น)
ลนต 19:27-28
เจถ้าอยท่ากรันผมทรีรื่จอนหพหรรอกรันรติมเคราของเจถ้า 28 เจถ้าอยท่าเชรอดเนรอทั้ ของเจถ้า
เพราะเหตชมรีคนตาย หรรอสรักเปป็นเครรรื่องหมายใดๆลงทรีรื่ตรัวเจถ้า เราครอพระเยโฮวาหห์
ขข้อบนังคนับตลางๆเกททยวกนับการทททชายชาวอนิสราเอลเลห็มผมและเคราของตนไดข้ถถูกออกไวข้ ความจรนิงททท
สทาคนัญกวลากห็คสือวลา พวกเขาตข้องไมลไวข้ทรงผมหรสือเคราของตนตามแบบคนไมลเชสืทอพระเจข้าในหมถูลชาวโลก ชาว

โลกแมข้กระทนังท ในสมนัยนนัรนกห็มททรงผมทททมลท นักษณะเฉพาะตนัวจรนิงๆ มนันเปห็นอทกวนิธทหนขทงของการไมลททาตามอยลาง
ชาวโลกนทร ในลนักษณะเดทยวกนัน ชนชาตนิอนิสราเอลตข้องไมลกรทดเนสืรอของตนในการไวข้ทรุกขรใหข้คนตาย และพวก
เขาตข้องไมลสนักตามตนัวดข้วย ทนัรงหมดนทรเปห็นการททาใหข้พระฉายของพระเจข้าเสทยไปตามความนนิยมของโลก
ลนต 19:29
อยท่าทนาบชตรสาวของตนใหถ้เปป็นคนลามกดถ้วยใหถ้เปป็นหญติงโสเภณรี เกลรอกวท่า
แผท่นดตินนรัทั้นจะเปป็นถตินรื่ โสเภณรี และแผท่นดตินจะเตป็มดถ้วยความลามก การคข้าประเวณทเปห็นเรสือท งตข้องหข้าม มนันมทแตล
นทาไปสถูลความชนัวท ชข้ามากกวลาเดนิม
ลนต 19:30
เจถ้าจงถรอรรักษาสะบาโตทรัทั้งหลายของเรา และแสดงความเคารพตท่อสถาน
บรติสชทธติธิ์ของเรา เราครอพระเยโฮวาหห์ การถสือรนักษาสะบาโตแบบตลางๆถถูกกทาชนับอทกครนัรง รวมถขงการเคารพ
ยทาเกรงสถานบรนิสรุทธนิธของพระเจข้า นนันท คสือ พลนับพลา
ลนต 19:31
อยท่าไปหาคนทรงหรรอพท่อมดแมท่มด อยท่าเทรีรื่ยวคถ้นหา ใหถ้ตนมลทตินไปเพราะ
เขาเลย เราครอพระเยโฮวาหห์พระเจถ้าของเจถ้า การเกททยวขข้องกนับไสยศาสตรรไมลวาล จะในรถูปแบบใดๆถถูกหข้ามมนิใหข้
กระททา
ลนต 19:32
เจถ้าจงลชกขซทั้นคนานรับคนผมหงอก และเคารพตท่อหนถ้าคนชรา และจงยนาเกรง
พระเจถ้าของเจถ้า เราครอพระเยโฮวาหห์ คนสถูงอายรุและคนเฒลาคนแกลตข้องไดข้รนับความเคารพอยลางเหมาะสม
ลนต 19:33-34
เมรรื่อคนตท่างดถ้าวอาศรัยอยพท่กบรั เจถ้าในแผท่นดตินของเจถ้า อยท่าขท่มเหงเขา 34 คน
ตท่างดถ้าวทรีรื่อาศรัยอยพกท่ บรั เจถ้านรัทั้นกป็เหมรอนกรับชาวเมรองของเจถ้า เจถ้าจงรรักเขาเหมรอนกรับรรักตรัวเอง เพราะวท่าเจถ้าเคย
เปป็นคนตท่างดถ้าวในแผท่นดตินอรียปติ ตห์ เราครอพระเยโฮวาหห์พระเจถ้าของเจถ้า คนตลางดข้าวทททอาศนัยอยถูใล นแผลนดนินนนัรน
จะตข้องไมลถถูกกดขทขท ลมเหงหรสือถถูกมทอคตนิตลอ แตลชนชาตนิอนิสราเอลถถูกกทาชนับใหข้รนักคนเหลลานนัรนโดยระลขกวลาพวก
เขาเองกห็เคยเปห็นคนตลางดข้าวในอทยนิปตรเหมสือนกนัน
ลนต 19:35-36
เจถ้าอยท่ากระทนาผติดในการพติพากษา ในการวรัดความยาว หรรอชรังรื่ นนทั้าหนรักหรรอ
นรับจนานวน 36 เจถ้าจงใชถ้ตาชรัรื่งเทรีรื่ยงตรง ลพกตชถ้มเทรีรื่ยงตรง เอฟาหห์เทรีรื่ยงตรง และฮตินเทรียรื่ งตรง เราครอพระเยโฮ
วาหห์พระเจถ้าของเจถ้า ผพไถ้ ดถ้พาเจถ้าออกมาจากแผท่นดตินอรียปติ ตห์
ชนชาตนิอนิสราเอลถถูกกทาชนับใหข้เปห็นคนซสืทอตรงในการปฏนิบนัตนิตนทรุกอยลาง ในสมนัยทททยนังไมลมรท ะบบชนังท ตวง
วนัดแบบเปห็นมาตรฐานและควบครุมโดยรนัฐบาล พวกเขาถถูกบนัญชาใหข้เปห็นคนซสืทอตรงในการคข้าขายของตนททมท ท

การชนังท ตวงวนัดทรุกอยลาง ไมลวาล จะใชข้หนลวยวนัดใดกห็ตาม มนันจะตข้องเทรีรื่ยงตรง (นนันท คสือ ชอบธรรม) นนันท คสือ
ซสืทอตรง
ลนต 19:37
ดรังนรีแทั้ หละเจถ้าจงรรักษากฎเกณฑห์ทรัทั้งหมดของเราและคนาตรัดสตินของเราทรัทั้งสติทั้น
และกระทนาตาม เราครอพระเยโฮวาหห์" ในสนิทงเหลลานทรทร นังสนิรน ชนชาตนิอนิสราเอลถถูกบนัญชาใหข้ถสือรนักษากฎเกณฑร
และคทาตนัดสนิน (กฎหมาย) ทนัรงหมดของพระเจข้า ในกรณทสลวนใหญลขข้างบน ชนชาตนิอนิสราเอลถถูกเตสือนใหข้ระลขก
วลาพระองครทรงเปห็นพระเยโฮวาหรพระเจข้าของพวกเขาผถูข้ทรงบนัญชาพวกเขาตามนนัร น พระองครทรงเปห็นผถูข้
บรนิสรุทธนิธ พวกเขาจะตข้องเปห็นคนบรนิสรุทธนิธ
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 20: ในบททวีชื่ 19-20 กฎและขผู้อบนังคนับเพนิมชื่ เตนิมตช่างๆเกวียชื่ วกนับความสนัมพนันธร์ในรถูป
แบบตช่างๆและการดตาเนนินชวีวนิตในแตช่ละวนันของประชากรของพระเจผู้าถถูกประกาศออกมา พวกมนันถถูกกลช่าว
ถขงตช่อไปในบทนวีตั้
ลนต 20:1-6
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 2 “เจถ้าจงพพดกรับชนชาตติอสติ ราเอลอรีกวท่า ผพถ้
ใดกป็ตามในชนชาตติอสติ ราเอลหรรอในบรรดาคนตท่างดถ้าวทรีรื่อาศรัยอยพใท่ นอติสราเอล ทรีรื่มอบเชรทั้อสายใด ๆ ของตนใหถ้
แกท่พระโมเลค ผพถ้นนรัทั้ จะตถ้องถพกประหารชรีวติตอยท่างแนท่นอน จงใหถ้ประชากรแหท่งแผท่นดตินนรันทั้ เอาหตินขวถ้างเขา
เสรีย 3 และเราจะตรัทั้งหนถ้าของเราตท่อสพผถ้ ถ้นพ นรัทั้ และจะตรัดเขาออกเสรียจากทท่ามกลางชนชาตติของตน เพราะวท่าเขา
ไดถ้มอบเชรทั้อสายของเขาแกท่พระโมเลค เพรอรื่ กระทนาใหถ้สถานบรติสชทธติธิ์ของเราเปป็นมลทติน และเพรอรื่ ลบหลพท่นาม
บรติสชทธติธิ์ของเรา 4 และถถ้าประชากรในแผท่นดตินนรันทั้ ทนาเปป็นไมท่รถ้ไพ มท่เหป็นคนนรันทั้ เมรรื่อเขามอบเชรทั้อสายของตนใหถ้
แกท่พระโมเลค และไมท่ฆท่าคนนรันทั้ เสรีย 5 ฉะนรันทั้ เราจะตรัทั้งหนถ้าของเราตท่อสพผถ้ ถ้นพ นรัทั้ และตท่อสพถ้กบรั ครอบครรัวของเขา
และจะตรัดเขาพรถ้อมดถ้วยทชกคนทรีรื่ทนาตามการเลท่นชพขถ้ องเขาในการเลท่นชพถ้กบรั พระโมเลค ออกเสรียจากทท่ามกลาง
ชนชาตติของเขา 6 และผพถ้ทรีรื่หรันไปหาพวกคนทรงและพวกพท่อมดหมอผรี เพรรื่อเลท่นชพถ้กบรั พวกเขา เราจะตรัทั้งหนถ้า
ของเราตท่อสพผถ้ นถ้พ รัทั้นและจะตรัดเขาออกเสรียจากทท่ามกลางชนชาตติของตน
เรสือท งของพระโมเลคดนังทททไดข้กลลาวไวข้ใน 18:21 ถถูกพถูดถขงอทกครนัรงอยลางละเอทยด ใครกห็ตามทททนนับถสือพระ
โมเลคและถวายบรุตรของตนแกลมนนั จะตข้องถถูกประหารชทวนิตโดยการเอาหนินขวข้างใหข้ตาย นอกจากนทร ใคร
กห็ตามทททไมลจดนั การกนับผถูข้ททนบนั ถสือพระโมเลคกห็จะถถูกพระเจข้าจนัดการโดยตรง มนันเปห็นสนิทงทททนลาสะอนิดสะเอทยดอยลาง
ทททสรุดตลอพระเจข้า ความเหมสือนกนันกนับการททาแทข้งในปนัจจรุบนนั กห็ปรากฏชนัดเจนเหลสือเกนิน ในลนักษณะเดทยวกนัน

คนททยท รุงล เกททยวกนับไสยศาสตรรกจห็ ะถถูกพระเจข้าจนัดการอยลางหนนัก คนทททท ทาแบบนนัรนจะถถูกตนัดออกจากชนชาตนิ
อนิสราเอล นททสสืทอวลาอยลา่ลงนข้อยคสือการเนรเทศออกไปและอาจหมายถขงการประหารชทวนิตดข้วย
ลนต 20:7-8
เหตชฉะนรันทั้ เจถ้าทรัทั้งหลายจงชนาระตรัวใหถ้บรติสชทธติธิ์ และเปป็นคนบรติสชทธติธิ์ เพราะเรา
ครอพระเยโฮวาหห์พระเจถ้าของเจถ้าทรัทั้งหลาย 8 และพวกเจถ้าจงรรักษากฎเกณฑห์ทรัทั้งหลายของเราและกระทนาตาม
เราครอพระเยโฮวาหห์ผชถ้พ นาระเจถ้าทรัทั้งหลายใหถ้บรติสช ทธติธิ์
ชนชาตนิอนิสราเอลถถูกบนัญชาใหข้ชทาระตนัวใหข้บรนิสรุทธนิธและ “เปห็นคนบรนิสรุทธนิธ” เพราะวลาพระเยโฮวาหรทรง
เปห็นพระเจข้าของพวกเขา คทาทททแปลวลา ชนาระใหถ้บรติสชทธติธิ์ (คาดนัช) มทความหมายวลา 'แยกไวข้ตลางหาก' หรสือ 'แยก
ไวข้แดลพระเจข้า' การเปห็นคนบรนิสรุทธนิธคสือ การเปห็นคนทททบรนิสรุทธนิธหมดจดและถถูกแยกตนัรงไวข้ตลางหากแดลพระเจข้า
พระเจข้าทรงเปห็นผถูข้บรนิสรุทธนิธ ประชากรของพระองครจงข ถถูกกทาชนับใหข้เปห็นคนบรนิสรุทธนิธเชลนเดทยวกนัน พระบนัญชานนัรน
ยนังมทผลจนถขงทรุกวนันนทร ดถู 1 เปโตร 1:15-16 ในทางปฏนิบตนั นิ สนิทงนทรจะสทาเรห็จไดข้เมสือท พวกเขารนักษาบนัญญนัตนิตลางๆ
ของพระเจข้า นอกจากนทร พระเยโฮวาหรพระเจข้ายนังทรงเปห็นผถูข้ททชทาระพวกเขาใหข้บรนิสรุทธนิธดวข้ ย
ลนต 20:9-16
เพราะวท่าทชกคนทรีรื่แชท่งดท่าบติดาหรรอมารดาของตนจะตถ้องถพกประหารชรีวติตอยท่าง
แนท่นอน เขาไดถ้แชท่งดท่าบติดาหรรอมารดาของเขา จงใหถ้โลหติตของผพถ้นนรัทั้ ตกอยพบท่ นผพถ้นรัทั้นเอง 10 และชายคนใดทรีรื่
ลท่วงประเวณรีกบรั ภรรยาของชายอรนรื่ ครอเขาไดถ้ลท่วงประเวณรีกบรั ภรรยาของเพรอรื่ นบถ้านของเขา จงใหถ้ผถ้ลพ ท่วง
ประเวณรีทรัทั้งชายและหญติงนรัทั้นถพกประหารชรีวติตอยท่างแนท่นอน 11 และชายคนใดทรีรื่รท่วมหลรับนอนกรับภรรยาบติดา
ของตนกป็ไดถ้เปติดดพกายเปลรอยเปลท่าของบติดาตน ทรัทั้งสองคนนรัทั้นจะตถ้องถพกประหารชรีวติตอยท่างแนท่นอน จงใหถ้
โลหติตของพวกเขาตกอยพบท่ นพวกเขาเอง 12 และถถ้าชายคนใดรท่วมหลรับนอนกรับบชตรสะใภถ้ของตน ทรัทั้งสองคน
นรัทั้นจะตถ้องถพกประหารชรีวติตอยท่างแนท่นอน เพราะพวกเขาไดถ้กระทนาสติรื่งทรีรื่วติปรติต จงใหถ้โลหติตของพวกเขาตกอยพท่
บนพวกเขาเอง 13 และเชท่นเดรียวกรันถถ้าชายคนใดรท่วมหลรับนอนกรับผพชถ้ ายเสมรอนรท่วมหลรับนอนกรับผพถ้หญติง ทรัทั้ง
สองคนกป็ไดถ้กระทนาสติรื่งทรีรื่นท่าสะอติดสะเอรียน ทรัทั้งสองคนนรัทั้นจะตถ้องถพกประหารชรีวติตอยท่างแนท่นอน จงใหถ้โลหติต
ของพวกเขาตกอยพบท่ นพวกเขาเอง 14 และถถ้าชายคนใดไดถ้ภรรยาและไดถ้มารดาของหญติงนรันทั้ มาเปป็นภรรยา
ดถ้วย เปป็นการชรัรื่วรถ้ายนรัก จงเผาพวกเขาเสรียดถ้วยไฟทรัทั้งชายนรันทั้ และหญติงทรัทั้งสองนรันทั้ เพรรื่อวท่าจะไมท่มรีความชรัรื่ว
รถ้ายในทท่ามกลางพวกเจถ้า 15 และถถ้าชายคนใดสมสพท่กบรั สรัตวห์เดรียรรัจฉาน ชายคนนรัทั้นจะตถ้องถพกประหารชรีวติต
อยท่างแนท่นอน และเจถ้าทรัทั้งหลายจงฆท่าสรัตวห์เดรียรรัจฉานนรัทั้นเสรียใหถ้ตาย 16 และถถ้าหญติงคนใดเขถ้าใกลถ้สรัตวห์
เดรียรรัจฉานใด ๆ และสมสพท่กบรั มรัน เจถ้าจงฆท่าผพหถ้ ญติงคนนรัทั้นและสรัตวห์เดรียรรัจฉานนรันทั้ เสรียใหถ้ตาย ทรัทั้งสองตถ้องถพก
ประหารชรีวตติ อยท่างแนท่นอน จงใหถ้โลหติตของทรัทั้งสองตกอยพบท่ นพวกเขาเอง

รายการความบาปตลางๆทททตข้องมทโทษถขงประหารชทวนิตไดข้ถถูกอธนิบายไวข้ (1) การแชลงดลาบนิดามารดา
เปห็นการกระททาผนิดทททมโท ทษถขงตาย (2) การผนิดประเวณทเปห็นการกระททาผนิดทททมโท ทษถขงตาย (3) การมทเพศ
สนัมพนันธรกบนั แมลเลทรยงหรสือลถูกสะใภข้กมห็ โท ทษประหารชทวนิตเชลนกนัน (4) การรนักรล วมเพศเปห็นการกระททาผนิดทททมโท ทษ
ถขงตาย (5) การแตลงงานกนับหญนิงคนหนขงท และขณะเดทยวกนันกห็หลนับนอนกนับมารดาของเธอดข้วยกห็มทโทษถขงตาย
โดยกรณทนร ทคสือ เผาไฟ (6) การสมสถูลกบนั สนัตวรเปห็นการกระททาผนิดทททมโท ทษถขงตาย
ลนต 20:17-21
และถถ้าชายคนใดพาพรีรื่สาวหรรอนถ้องสาวของตน ครอบชตรสาวของบติดา หรรอ
บชตรสาวของมารดา และดพกายเปลรอยเปลท่าของนาง และนางกป็ดพกายเปลรอยเปลท่าของเขา เปป็นสติรื่งทรีรื่ชรัรื่วรถ้ายนรัก
และพวกเขาจะตถ้องถพกตรัดออกเสรียจากทท่ามกลางสายตาของชนชาตติของเขา เขาไดถ้ดพกายเปลรอยเปลท่าของพรีรื่
สาวหรรอนถ้องสาวของเขา เขาจะตถ้องรรับโทษความชรัรื่วชถ้าของเขา 18 และถถ้าชายคนใดรท่วมหลรับนอนกรับหญติง
ทรีรื่กนาลรังมรีประจนาเดรอน และเปติดดพกายเปลรอยเปลท่าของนาง เขาไดถ้เปติดเผยแหลท่งโลหติตของนาง และนางกป็เปติด
ใหถ้ดพแหลท่งโลหติตของนาง และเขาทรัทั้งสองจะตถ้องถพกตรัดออกเสรียจากทท่ามกลางชนชาตติของพวกเขา 19 และเจถ้า
จงอยท่าเปติดดพกายเปลรอยเปลท่าของปถ้าหรรอของนถ้า หรรอของปถ้าหรรอของอา เพราะผพถ้นนรัทั้ ไดถ้เปติดดพกายเปลรอย
เปลท่าของญาตติสนติทของเขา พวกเขาจะตถ้องรรับโทษความชรัวรื่ ชถ้าของพวกเขา 20 และถถ้าชายคนใดรท่วมหลรับ
นอนกรับภรรยาของลชง เขาไดถ้เปติดดพกายเปลรอยเปลท่าของลชง พวกเขาจะตถ้องรรับโทษบาปของตน พวกเขาจะ
ตถ้องตายโดยไมท่มรีบชตร 21 และถถ้าชายคนใดจะเอาภรรยาของพรีชรื่ ายหรรอนถ้องชายของตน กป็เปป็นสติงรื่ ทรีรื่มลทติน
เขาไดถ้ดพกายเปลรอยเปลท่าของพรีรื่ชายหรรอนถ้องชายของตน เขาเหลท่านรัทั้นจะตถ้องไมท่มรีบชตร
ความบาปอสืทนๆถถูกอธนิบายไวข้ซขทงแมข้วาล ไมลตข้องโทษประหารชทวตนิ แตลผถูข้ททกระททาผนิดกห็ตข้องถถูกตนัดขาดจาก
ชนชาตนิของตน อทกครนัรงทททการถถูกตนัดขาดนทรมทความหมายไลลตรงนั แตลการถถูกกทดกนันจากการรล วมกนิจกรรมตลางๆททท
พลนับพลาชนัวท ระยะเวลาหนขงท ไปจนถขงการถถูกตนัดออกจากการเปห็นชนชาตนิอนิสราเอล หรสือถขงขนัร นถถูกประหาร
ชทวนิต (1) การปฏนิบนัตนิตนัวในเรสือท งทางเพศอยลางไมลเหมาะสมกนับพททสาวหรสือนข้องสาวของตนกห็เปห็นการกระททาผนิด
(2) การมทเพศสนัมพนันธรกบนั ผถูข้หญนิงคนหนขงท ทททกาท ลนังมทประจทาเดสือนกห็จะตข้องถถูกจนัดการแบบเดทยวกนัน
(3) การปฏนิบนัตนิตนัวในเรสือท งทางเพศอยลางไมลเหมาะสมกนับญาตนิคนอสืนท ๆ เชลน ปข้าหรสือนข้า กห็เปห็นความ
บาปทททจะตข้องถถูกจนัดการเชลนเดทยวกนัน ความบาปดนังกลลาวจะนทาการพนิพากษามา นนันท คสือ ผถูข้นร นันจะไมลมทบรุตร บาง
คนคนิดวลามนันสสืทอวลาเดห็กคนใดกห็ตามทททเกนิดจากความสนัมพนันธรเชลนนนัรนจะถถูกถสือวลามนิชอบดข้วยกฎหมายและไมลมท
มรดก ไมลวาล กรณทใด ความบาปทางเพศจะตข้องถถูกจนัดการอยลางรรุนแรง

ลนต 20:22-23
เพราะฉะนรัทั้นเจถ้าทรัทั้งหลายจงรรักษากฎเกณฑห์ทรัทั้งสติทั้นของเรา และคนาตรัดสตินทรัทั้ง
สตินทั้ ของเราและกระทนาตาม เพรรื่อวท่าแผท่นดตินซซงรื่ เรานนาพวกเจถ้าใหถ้มาอาศรัยอยพนท่ รัทั้นจะมติไดถ้สนารอกเจถ้าทรัทั้งหลายออก
ไปเสรีย 23 และเจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่าดนาเนตินตามธรรมเนรียมของประชาชาตติซซรื่งเราไดถ้ขรับไลท่ไปเสรียใหถ้พถ้นหนถ้า
พวกเจถ้าแลถ้ว ดถ้วยวท่าเขาทรัทั้งหลายไดถ้ประพฤตติผดติ ในสติงรื่ ทรัทั้งปวงเหลท่านรีทั้ และเราจซงเกลรียดชรังพวกเขา
พระเจข้าทรงกทาชนับชนชาตนิอนิสราเอลอทกครนัรงใหข้ถสือรนักษาบนัญญนัตนิดข้านศทลธรรมและจรนิยธรรมทนัรงหมด
ของพระองคร เกรงวลาแผลนดนินททพท วกเขากทาลนังจะเขข้าไปรนับเปห็นมรดกนนัรนสทารอกพวกเขาออกมาเหมสือนทททมนนั
ททากนับชนชาตนิคานาอนัน คนเหลลานนัรนใชข้ชทวนิตอยลางนลารนังเกทยจพระเจข้าจขงทรงเกลทยดชนังพวกเขา
ลนต 20:24-27
แตท่เราไดถ้พพดกรับพวกเจถ้าแลถ้ววท่า เจถ้าทรัทั้งหลายจะไดถ้รบรั แผท่นดตินของพวกเขาเปป็น
มรดก และเราจะใหถ้แผท่นดตินนรัทั้นแกท่พวกเจถ้าเปป็นกรรมสติทธติธิ์ เปป็นแผท่นดตินทรีรื่มรีนนทั้านมและนนทั้าผซทั้งไหลบรติบ พรณห์ เรา
ครอพระเยโฮวาหห์พระเจถ้าของเจถ้าทรัทั้งหลาย ซซรื่งไดถ้แยกพวกเจถ้าออกจากชนชาตติทรัทั้งหลาย 25 เหตชฉะนรัทั้น เจถ้าทรัทั้ง
หลายจงแยกแยะความแตกตท่างระหวท่างสรัตวห์สะอาดและสรัตวห์ทรีรื่เปป็นมลทติน และระหวท่างนกสะอาดและนกทรีรื่
เปป็นมลทติน และพวกเจถ้าจงอยท่ากระทนาตรัวของตนใหถ้เปป็นทรีรื่นาท่ สะอติดสะเอรียนดถ้วยสรัตวห์หรรอนกหรรอสติรื่งมรีชรีวติต
ใด ๆ ทรีรื่เลรทั้อยคลานอยพบท่ นแผท่นดติน ซซงรื่ เราไดถ้แยกออกจากเจถ้าทรัทั้งหลายแลถ้ววท่าเปป็นสติงรื่ ทรีรื่เปป็นมลทติน 26 และเจถ้า
ทรัทั้งหลายจะตถ้องบรติสชทธติธิ์สนาหรรับเรา เพราะเราครอพระเยโฮวาหห์ผบถ้พ รติสช ทธติธิ์ และไดถ้แยกพวกเจถ้าออกจากชนชาตติ
ทรัทั้งหลาย เพรอรื่ เจถ้าทรัทั้งหลายจะเปป็นของเรา 27 ชายหรรอหญติงคนใดทรีรื่เปป็นคนทรงหรรอเปป็นพท่อมดแมท่มด จะตถ้อง
ถพกประหารชรีวติตอยท่างแนท่นอน เขาทรัทั้งหลายจงเอาหตินขวถ้างคนเหลท่านรันทั้ เสรีย จงใหถ้โลหติตของพวกเขาตกอยพบท่ น
พวกเขาเอง”
เพราะวลาในไมลชข้าพวกเขาจะรนับแผลนดนินนนัรนทททพระองครไดข้ทรงสนัญญาไวข้มาเปห็นมรดก นนันท คสือ แผลนดนิน
ทททมนท มและนทราผขรงไหลบรนิบรถู ณร พระเจข้าจขงกทาลนังอยถูใล นขนัรนตอนของการททาใหข้พวกเขาแยกออกจากชนชาตนิ
อสืทนๆทททเหลสือ พวกเขาตข้องดทาเนนินชทวตนิ อยลางแตกตลาง นนันท คสือ พวกเขาตข้องเปห็นคนบรนิสรุทธนิธและหมดจดใน
บรรดาเรสือท งทางศทลธรรมและจรนิยธรรม นอกจากนทร พวกเขาจะตข้องแยกแยะความแตกตลางระหวลางสนัตวรตลางๆ
ทททสะอาดและทททเปห็นมลทนิน ดนังนนัรนพวกเขาจขงตข้องเปห็นคนบรนิสรุทธนิธ เพราะพระเยโฮวาหรพระเจข้าของพวกเขา
เปห็นผถูข้บรนิสรุทธนิธ พระองครไดข้ทรงแยกพวกเขาออกจากคนตลางชาตนิททอยถูรล อบขข้างเพสือท ทททวาล พวกเขาจะเปห็นของ
พระองคร สรุดทข้าย ในลนักษณะคลข้ายๆกนัน ผถูข้ใดกห็ตามในชนชาตนิอนิสราเอลทททเกททยวขข้องกนับไสยศาสตรรจะตข้องถถูก
หนินขวข้างจนตา

*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 21: เลววีนนิตนิ บททวีชื่ 21-22 นตาเสนอกฎขผู้อบนังคนับและขผู้อกตาหนดตช่างๆสตาหรนับ
ตตาแหนช่งปปุโรหนิตและการปรนนนิบนัตขนิ องพวกเขาทวีชื่พลนับพลา
ลนต 21:1-4
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า “จงพพดกรับบรรดาปชโรหติต ครอบชตรชายทรัทั้ง
หลายของอาโรน และกลท่าวแกท่พวกเขาวท่า จงอยท่าใหถ้ผใถ้พ ดกระทนาตรัวใหถ้เปป็นมลทตินดถ้วยเรรรื่องศพในทท่ามกลาง
ประชากรของเขา 2 เวถ้นแตท่สนาหรรับญาตติของเขาทรีรื่สนติทกรันกรับเขาครอ บติดา มารดา บชตรชายกรับบชตรสาว และ
พรีรื่ชายหรรอนถ้องชายของเขา 3 และสนาหรรับพรีรื่สาวหรรอนถ้องสาวของเขาทรีรื่เปป็นพรหมจารรี ผพถ้ทรีรื่ยงรั สนติทกรับเขา ซซรื่ง
ยรังไมท่มรีสามรี เขากระทนาตรัวใหถ้เปป็นมลทตินสนาหรรับนางไดถ้ 4 แตท่จงอยท่าใหถ้เขากระทนาตรัวใหถ้เปป็นมลทติน ครอกระทนา
ใหถ้ตนเองเปป็นมลทติน เพราะเหตชเขาเปป็นผพใถ้ หญท่ในทท่ามกลางชนชาตติของเขา
พระเจข้าทรงออกกฎขข้อบนังคนับเพนิทมเตนิมตลางๆผลานทางโมเสสสทาหรนับตทาแหนลงปรุโรหนิตตามแบบอาโรน
กลลาวสนัรนๆคสือ พวกเขาจะตข้องถถูกแยกออกจากโลกและมลทนินตลางๆของมนัน ปรุโรหนิตตามแบบอาโรนจะตข้อง
หลทกเลททยงการมทปฏนิสนัมพนันธรใดๆกนับคนตาย ขข้อยกเวข้นสทาหรนับเรสืทองนทรกคห็ สือ กรณทญาตนิสนนิทเสทยชทวนิต
ลนต 21:5-6
จงหถ้ามไมท่ใหถ้เขาทรัทั้งหลายโกนศรีรษะของพวกเขา ทรัทั้งจงอยท่าใหถ้เขาทรัทั้งหลาย
โกนมชมเคราของพวกเขา หรรอกรรีดเนรอทั้ ของพวกเขาเอง 6 เขาทรัทั้งหลายจะตถ้องเปป็นคนบรติสชทธติธิ์แดท่พระเจถ้าของ
ตน และไมท่กระทนาใหถ้พระนามของพระเจถ้าของพวกเขาเปป็นทรีรื่เหยรียดหยาม เพราะเขาทรัทั้งหลายถวายเครรรื่อง
บพชาดถ้วยไฟแดท่พระเยโฮวาหห์ และมรังสาหารแหท่งพระเจถ้าของเขาทรัทั้งหลาย เพราะฉะนรันทั้ เขาทรัทั้งหลายจะตถ้อง
บรติสชทธติธิ์
พวกปรุโรหนิตจะตข้องไมลททาตามอยลางความนนิยมและกระแสของชาวโลกทททอยถูรล อบตนัวพวกเขา โดย
เฉพาะการโกนศทรษะเหมสือนพวกพระสงฆรสมนัยนทรกระททา พวกเขาจะตข้องไมลเลห็มเคราของตนหรสือททาใหข้
รล างกายของตนมทตทาหนนิเหมสือนอยลางททชท าวโลกกระททาในสมนัยนนัรน (และในสมนัยนทรดวข้ ย) กลลาวสนัรนๆกห็คสือ พวก
เขาจะตข้องแยกออกและแตกตลางจากชาวโลก และไมลททาตามอยลางคนเหลลานนัรน ในการปรนนนิบนัตนิทรุกอยลางตลอ
พระพนักตรรพระเจข้า พวกเขาจะตข้องเปห็นคนบรนิสรุทธนิธ
ลนต 21:7-9
จงอยท่าใหถ้เขาทรัทั้งหลายแตท่งงานกรับหญติงโสเภณรีหรรอหญติงทรีรื่เปป็นมลทติน ทรัทั้งจง
อยท่าแตท่งงานกรับหญติงทรีรื่หยท่าจากสามรีของนาง เพราะเขาจะตถ้องบรติสชทธติธิ์แดท่พระเจถ้าของเขา 8 ฉะนรันทั้ เจถ้าจง
ชนาระเขาใหถ้บรติสชทธติธิ์ เพราะเขาถวายมรังสาหารแหท่งพระเจถ้าของเจถ้า เขาจะตถ้องบรติสชทธติธิ์สนาหรรับเจถ้า เพราะเรา

ครอพระเยโฮวาหห์ผชถ้พ นาระเจถ้าทรัทั้งหลายใหถ้บรติสช ทธติธิ์ เปป็นผพบถ้ รติสช ทธติธิ์ 9 และบชตรสาวของปชโรหติตคนหนซรื่งคนใด ถถ้า
นางกระทนาตรัวใหถ้เปป็นมลทตินโดยไปเปป็นหญติงโสเภณรี นางกป็กระทนาใหถ้บติดาของนางเปป็นมลทติน จะตถ้องเผานาง
เสรียดถ้วยไฟ
ปรุโรหนิตของพระเจข้าถถูกหข้ามมนิใหข้แตลงงานกนับหญนิงทททไดข้ชสืทอวลาไมลรกนั นวลสงวนตนัว เขายนังถถูกหข้ามมนิใหข้
แตลงงานกนับหญนิงทททหยลาจากสามทดวข้ ย เขาจะตข้องเปห็นคนบรนิสรุทธนิธและททาตนัวเปห็นแบบอยลางในเรสืทองความ
บรนิสรุทธนิธตลอหนข้าประชาชน หากบรุตรสาวของปรุโรหนิตคนใดเปห็นคนสทาสล อนและเปห็นคนลลวงประเวณท เธอกห็จะ
ตข้องถถูกเผาจนตาย อทกครนัรงทททครอบครนัวของเหลลาปรุโรหนิตจะตข้องเปห็นแบบอยลางในเรสืทองความบรนิสรุทธนิธทางศทล
ธรรมตลอหนข้าชนชาตนินร นัน
ลนต 21:10-12
และผพถ้ทรีรื่เปป็นมหาปชโรหติตในทท่ามกลางพวกพรีนรื่ ถ้องของเขา ผพถถ้ พกเจติมศรีรษะดถ้วย
นนทั้ามรัน และผพถ้ทรีรื่ไดถ้รบรั การถวายตรัวไวถ้ทรีรื่จะสวมเครรรื่องยศตท่าง ๆ จงอยท่าปลท่อยผมบนศรีรษะของเขา หรรอฉรีก
เสรทั้อผถ้าของเขา 11 ทรัทั้งอยท่าใหถ้เขาเขถ้าไปถพกตถ้องศพใด ๆ หรรอกระทนาตรัวใหถ้เปป็นมลทติน แมถ้วท่าเปป็นบติดาหรรอ
มารดาของเขา 12 ทรัทั้งอยท่าใหถ้เขาออกไปจากสถานบรติสชทธติธิ์ หรรอกระทนาสถานบรติสชทธติธิ์ของพระเจถ้าของเขาใหถ้
เปป็นมลทติน เพราะวท่ามงกชฎแหท่งนนทั้ามรันเจติมของพระเจถ้าของเขาอยพบท่ นตรัวเขา เราครอพระเยโฮวาหห์
เรสือท งของคนตายในสล วนทททสมนั พนันธรกบนั มหาปรุโรหนิตถถูกกลลาวถขงอทกครนัรง ปรุโรหนิตจะตข้องไมลไวข้ทรุกขรใหข้
คนตายอยลางเปนิดเผย (นนันท คสือ ถอดมาลาหรสือฉทกเสสืรอผข้าของตน) เขาจะตข้องไมลเขข้าไปแตะตข้องคนตายไมลวาล จะ
ในสถานการณรใดทนัรงนนัรน แมข้แตลคนในครอบครนัวของเขาเองกห็ตาม เขาจะตข้องเตรทยมพรข้อมเสมอททจท ะ
ปรนนนิบนัตนิพระเจข้าโดยรนักษาตนัวใหข้สะอาดในทางพนิธท การถถูกตข้องคนตายจะททาใหข้ตทาแหนลงอนันสถูงสล งของเขา
เปห็นมลทนิน
ลนต 21:13-15
และเขาจะตถ้องมรีภรรยาทรีรื่เปป็นหญติงพรหมจารรี 14 จงอยท่าใหถ้เขาแตท่งงานกรับ
หญติงมท่าย หญติงทรีรื่หยท่ารถ้าง หญติงทรีรื่เปป็นมลทติน หรรอหญติงโสเภณรี แตท่เขาจะตถ้องรรับเอาหญติงพรหมจารรีใน
ชนชาตติของเขามาเปป็นภรรยา 15 ทรัทั้งอยท่าใหถ้เขากระทนาใหถ้เชรอทั้ สายของเขาในทท่ามกลางชนชาตติของเขาเปป็น
มลทติน เพราะเราครอพระเยโฮวาหห์ผถ้ชพ นาระเขาใหถ้บรติสช ทธติธิ์”
มหาปรุโรหนิตแตลงงานกนับหญนิงพรหมจารทไดข้เทลานนัรน เขาถถูกหข้ามมนิใหข้แตลงงานกนับหญนิงมลาย หญนิงทททหยลา
รข้าง หรสือหญนิงโสเภณท นอกจากนทร ภรรยาทททเปห็นหญนิงพรหมจารทของเขาจะตข้องมาจากชนชาตนิของเขาเทลานนัรน
(นนันท คสือ จากตระกถูลเลวท) อทกครนัรงททมท หาปรุโรหนิตจะตข้องเปห็นแบบอยลางในทรุกเรสืทอง
ลนต 21:16-24
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 17 “จงพพดกรับอาโรนวท่า ผพใถ้ ดกป็ตามในเชรทั้อ

สายของเจถ้าตลอดชรัรื่วอายชของพวกเขาทรีรื่มรีตนาหนติใด ๆ อยท่าใหถ้ผถ้นพ นรัทั้ เขถ้าไปถวายมรังสาหารแหท่งพระเจถ้าของ
เขา 18 เพราะวท่าชายคนใดกป็ตามทรีรื่มรีตนาหนติ เขาจะเขถ้าใกลถ้ไมท่ไดถ้ ครอคนตาบอดหรรอเปป็นคนพติการ หรรอคนทรีรื่มรี
จมพกบรีแทั้ บน หรรอมรีอวรัยวะใด ๆ ทรีรื่เกตินออกไป 19 หรรอคนทรีรื่มรีเทถ้าพติการหรรอมรอพติการ 20 หรรอคนหลรังคท่อม คน
แคระ คนทรีรื่ดวงตามรีตนาหนติ คนทรีรื่เปป็นกลากเกลรทั้อนหรรอหติด หรรอคนมรีลพกอรัณฑะฝท่อ 21 ชายคนใดในเชรอทั้ สาย
ของอาโรนผพเถ้ ปป็นปชโรหติตทรีรื่มรีตนาหนติ จงอยท่าใหถ้เขถ้ามาถวายเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟแดท่พระเยโฮวาหห์ เขาเปป็นคนมรี
ตนาหนติ จงอยท่าใหถ้เขาเขถ้ามาใกลถ้ถวายมรังสาหารแหท่งพระเจถ้าของเขา 22 เขาจะรรับประทานมรังสาหารแหท่ง
พระเจถ้าของเขา ทรัทั้งของทรีรื่บรติสชทธติธิ์ทรีรื่สชด และของบรติสชทธติธิ์ 23 จงอยท่าใหถ้เขาเขถ้ามาภายในมท่านหรรอเขถ้าใกลถ้แทท่น
บพชาเทท่านรัทั้น เพราะเขาเปป็นคนมรีตนาหนติ เพรอรื่ เขาจะไมท่กระทนาใหถ้สถานบรติสช ทธติธิ์ของเราเปป็นมลทติน เพราะเราครอ
พระเยโฮวาหห์ผถ้ชพ นาระสติรื่งเหลท่านรัทั้นใหถ้บรติสช ทธติธิ์” 24 และโมเสสไดถ้บอกอาโรนและบชตรชายทรัทั้งหลายของเขาและ
บรรดาชนชาตติอสติ ราเอลดรังนรันทั้
แมข้วาล นททอาจไมลเปห็นเรสืทองทททนลาพอใจสทาหรนับคนสมนัยใหมลทมท ทความคนิดทางการเมสืองทททถถูกตข้อง แตลพระเจข้า
กห็ตรนัสผลานทางโมเสสวลา คนทททมรท ล างกายไมลสมประกอบหรสือพนิการกห็ถถูกหข้ามมนิใหข้รบนั ตทาแหนลงปรุโรหนิต ความ
จรนิงทททสทาคนัญกวลากห็คสือวลา ผถูข้รนับตทาแหนลงปรุโรหนิตจะตข้องไมลมทตทาหนนิใดๆแมข้กระทนังท ในเรสือท งของรล างกาย กฎขข้อ
บนังคนับเหลลานทรถถูกประกาศไมลเพทยงแกลอาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาเทลานนัรน แตลรวมถขงคนอนิสราเอลทนัรง
ชาตนิดข้วย
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 22: กฎขผู้อบนังคนับตช่างๆเกวียชื่ วกนับเหลช่าปปุโรหนิตและเครสืชื่องสนัตวบถูชาตช่างๆถถูกกลช่าว
ถขงตช่อไป
ลนต 22:1-2
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 2 “จงพพดกรับอาโรนและบชตรชายทรัทั้งหลาย
ของเขา ใหถ้พวกเขาแยกออกจากของบรติสชทธติธิ์ทรัทั้งปวงของชนชาตติอสติ ราเอล และอยท่าใหถ้เขาทรัทั้งหลายลบหลพท่
นามบรติสชทธติธิ์ของเราดถ้วยสติรื่งทรัทั้งหลายทรีรื่พวกเขาถวายแกท่เรา เราครอพระเยโฮวาหห์
พระเจข้าทรงออกคทาสนังท เพนิมท เตนิมเกททยวกนับตทาแหนลงปรุโรหนิตผลานทางโมเสส พวกเขาตข้องแยกตนัวออกจาก
สนิทงทททถสือวลาบรนิสรุทธนิธ (นนันท คสือ พลนับพลาและทรุกสนิทงทททเปห็นของพลนับพลา) ในยามททพท วกเขาอยถูใล นสภาวะเปห็น
มลทนิน หลนักการททวท าล ความบรนิสรุทธนิธรข้องขอใหข้มทการแยกออกจากสนิทงมลทนินจขงถถูกกลลาวซทรา

ลนต 22:3-9
จงพพดกรับเขาทรัทั้งหลายวท่า ‘คนใดกป็ตามในบรรดาเชรทั้อสายของเจถ้าทรัทั้งหลาย
ตลอดชรัรื่วอายชของพวกเจถ้า ทรีรื่เขถ้าใกลถ้ของบรติสชทธติธิ์ทรัทั้งปวง ซซงรื่ ชนชาตติอสติ ราเอลถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ ขณะทรีรื่
เขาเปป็นมลทตินอยพท่ คนนรัทั้นจะตถ้องถพกตรัดขาดใหถ้พนถ้ หนถ้าเรา เราครอพระเยโฮวาหห์ 4 ชายคนใดกป็ตามในเชรอทั้ สาย
ของอาโรนทรีรื่เปป็นโรคเรรทั้อนหรรอมรีสงติรื่ ไหลออกมา จงอยท่าใหถ้เขารรับประทานของบรติสช ทธติธิ์ทรัทั้งปวง จนกวท่าเขา
สะอาดแลถ้ว และผพใถ้ ดกป็ตามแตะตถ้องสติรื่งใด ๆ ทรีรื่เปป็นมลทตินโดยแตะตถ้องซากศพหรรอแตะตถ้องชายคนใดทรีรื่มรี
นนทั้ากามไหลออกจากเขา 5 หรรอผพถ้ใดกป็ตามทรีรื่แตะตถ้องสรัตวห์เลรทั้อยคลานใด ๆ ซซรื่งทนาใหถ้เขาเปป็นมลทติน หรรอแตะ
ตถ้องคนใด ๆ ซซงรื่ อาจทนาใหถ้เขาเปป็นมลทติน ไมท่วท่าจะเปป็นมลทตินชนติดใดของเขา 6 ผพใถ้ ดแตะตถ้องสติรื่งใด ๆ เหลท่านรีทั้
จะตถ้องเปป็นมลทตินจนถซงเวลาเยป็น และจะรรับประทานของบรติสชทธติธิ์ไมท่ไดถ้ นอกจากเขาชนาระตรัวดถ้วยนนทั้าเสรียกท่อน
7 และเมรรื่อดวงอาทติตยห์ตกแลถ้ว เขากป็จะสะอาด และภายหลรังเขาจะรรับประทานของบรติสชทธติธิ์ไดถ้ เพราะสติงรื่ เหลท่า
นรัทั้นเปป็นอาหารของเขา 8 สรัตวห์ใดทรีรื่ตายเอง หรรอทรีรื่ถพกสรัตวห์อรรื่นกรัดตาย จงอยท่าใหถ้เขารรับประทานเพราะจะทนาใหถ้
เขาเปป็นมลทตินดถ้วยสติรื่งเหลท่านรีทั้ เราครอพระเยโฮวาหห์’ 9 เพราะฉะนรันทั้ เขาทรัทั้งหลายตถ้องรรักษากฎของเรา เกรงวท่า
พวกเขาจะตถ้องรรับโทษบาปเพราะสติงรื่ นรันทั้ และจะตถ้องตายเพราะเหตชนรัทั้น ถถ้าหากเขาทรัทั้งหลายกระทนาใหถ้สติรื่งนรัทั้น
เปป็นมลทติน เราครอพระเยโฮวาหห์ผชถ้พ นาระพวกเขาใหถ้บรติสช ทธติธิ์
เรสือท งเฉพาะเจาะจงตลางๆเกททยวกนับความเปห็นมลทนินซขทงเกททยวขข้องกนับตทาแหนลงปรุโรหนิตถถูกกลลาวซทรา ความ
บรนิสรุทธนิธในฐานะเปห็นหลนักการเปห็นหลนักการหนขงท ทททมนันท คงไมลเปลทยท นแปลงตลอพระพนักตรรพระเจข้า การฝลาฝสืนขข้อ
เรทยกรข้องเรสืทองความบรนิสรุทธนิธในทางพนิธทกเห็ ทลากนับการถถูกตนัดออกในฐานะปรุโรหนิต ปรุโรหนิตไมลอาจยสืนอยถูเล พสืทอ
ปรนนนิบนัตนิไดข้ขณะมทโรคเรสืรอนหรสือสนิทงไหลออกใดกห็ตามจากรล างกายของตนจนกวลาเขาจะถถูกประกาศวลา
สะอาดแลข้ว
เชลนเดทยวกนัน การแตะตข้องสนัตวรเลสืรอยคลานและคนอสืนท ทททเปห็นมลทนินอยถูกล จห็ ะททาใหข้ปโรุ รหนิตผถูข้นร นันไมล
สามารถรนับใชข้ไดข้ชนัวท คราว เขาจขงตข้องปฏนิบนัตนิตามรถูปแบบการชทาระตนในทางพนิธทซขทงไดข้กาท หนดไวข้และเปห็น
มลทนินจนถขงเวลาเยห็น นอกจากนทร ปรุโรหนิตจะตข้องไมลแตะตข้องสนัตวรทตท ายเองหรสือถถูกสนัตวรอนสืท ฆลาตาย การปฏนิบนัตนิ
ตนอยลางสะเพรล าในเรสือท งทททเกททยวขข้องกนับความบรนิสรุทธนิธสล วนตนัวเทลากนับเปห็นการเสททยงทททจะรนับโทษถขงตายเพราะ
ททาใหข้พลนับพลาของพระเจข้าเปห็นมลทนิน ลองดถูนาดนับและอาบทฮถูเปห็นตนัวอยลาง
ลนต 22:10-16
จงอยท่าใหถ้คนภายนอกรรับประทานของบรติสชทธติธิ์ ผพถ้ทรีรื่มาอาศรัยอยพท่กบรั ปชโรหติตหรรอ
ลพกจถ้าง จงอยท่าใหถ้รรับประทานของบรติสชทธติธิ์นนรัทั้ 11 แตท่ถถ้าปชโรหติตซรทั้อทาสคนใดมาดถ้วยเงตินของตนเอง ทาสคน
นรัทั้นจะรรับประทานของบรติสชทธติธิ์นนรัทั้ ไดถ้ และผพถ้ทรีรื่เกติดในครรัวเรรอนของปชโรหติต พวกเขาจะรรับประทานอาหาร

ของเขาไดถ้ 12 เชท่นเดรียวกรันถถ้าบชตรสาวของปชโรหติตไปแตท่งงานกรับคนภายนอก นางไมท่อาจรรับประทานของ
ถวายแหท่งของบรติสชทธติธิ์ทรัทั้งปวงไดถ้ 13 แตท่ถถ้าบชตรสาวของปชโรหติตเปป็นหญติงมท่ายหรรอหญติงทรีรื่หยท่ารถ้างและไมท่มรี
บชตร และกลรับมาอาศรัยอยพท่ทรีรื่บถ้านของบติดาอยท่างเมรรื่อนางยรังสาวอยพท่ นางจะรรับประทานอาหารของบติดาไดถ้ แตท่
คนภายนอกจะรรับประทานไมท่ไดถ้ 14 และถถ้าชายคนใดรรับประทานของบรติสชทธติธิ์โดยมติไดถ้เจตนา ดรังนรัทั้นเขาจะ
ตถ้องเพติรื่มคท่าของนรันทั้ หนซรื่งในหถ้า และจงมอบใหถ้แกท่ปชโรหติตพรถ้อมกรับของบรติสชทธติธิ์นนรัทั้ 15 และอยท่าใหถ้เขาทรัทั้ง
หลายกระทนาของบรติสชทธติธิ์ทรัทั้งปวงของชนชาตติอติสราเอล ทรีรื่พวกเขานนามาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ ใหถ้เปป็น
มลทติน 16 หรรอกระทนาใหถ้พวกเขาตถ้องรรับโทษความชรัรื่วชถ้าแหท่งการละเมติด เมรรื่อเขาทรัทั้งหลายรรับประทานของ
บรติสชทธติธิ์ทรัทั้งปวงของพวกเขา เพราะเราครอพระเยโฮวาหห์ผถ้ชพ นาระเขาทรัทั้งหลายใหถ้บรติสช ทธติธิ์”
ขข้อบนังคนับเพนิมท เตนิมไดข้ถถูกใหข้ไวข้เกททยวกนับผถูข้ทสท ามารถรนับประทานอาหารทททถถูกประกาศวลาบรนิสรุทธนิธแลข้ว
ผลานทางการปรนนนิบนัตนิในพลนับพลาและสงวนไวข้สทาหรนับพวกปรุโรหนิต หข้ามมนิใหข้แขกหรสือลถูกจข้างของปรุโรหนิต
รนับประทานอาหารนนัรน อยลางไรกห็ตาม คนใชข้ททถถูกซสืรอตนัวมาและลถูกๆของปรุโรหนิตกห็รนับประทานอาหารนนัรนไดข้
เมสืทอบรุตรสาวของปรุโรหนิตคนใดแตลงงานกนับผถูข้ททไมลใชลปรุโรหนิต นางกห็ไมลสามารถรนับประทานอาหารทททถถูกชทาระ
ใหข้บรนิสรุทธนิธนนัรนไดข้ อยลางไรกห็ตาม หากนางกลายเปห็นหญนิงมลายหรสือหยลารข้าง และกลนับมายนังบข้านของบนิดาของ
ตน นางกห็ไดข้รนับอนรุญาตใหข้รนับประทานอาหารของปรุโรหนิตไดข้อทก
ขข้อบนังคนับตลางๆถถูกนนิยามซขงท กลลาวถขงผถูข้ทเท ผลอรนับประทานอาหารททถท ถูกชทาระใหข้บรนิสรุทธนิธแลข้ว เขาจะตข้อง
ชดใชข้อาหารทททเขาไดข้รบนั ประทานไปพรข้อมกนับหนขทงในหข้าของอาหารนนัรนเพนิมท เขข้าไปดข้วย พวกปรุโรหนิตถถูกหข้าม
อยลางเขข้มงวดมนิใหข้ททาใหข้อาหารทททถถูกถสือวลาบรนิสรุทธนิธแลข้วจากพลนับพลาเปห็นมลทนินหรสือยอมใหข้ผถูข้อนสืท ททาใหข้อาหาร
เหลลานนัรนเปห็นมลทนิน พระเจข้าเองไดข้ทรงชทาระอาหารเหลลานนัรนใหข้บรนิสรุทธนิธแลข้วและนนันท ไมลใชลเรสืทองทททจะมาททา
เลลนๆ
ลนต 22:17-25
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 18 “จงพพดกรับอาโรนและบชตรชายทรัทั้ง
หลายของเขาและชนชาตติอติสราเอลทรัทั้งหมด และกลท่าวแกท่พวกเขาวท่า ผพใถ้ ดกป็ตามในวงศห์วานอติสราเอลหรรอคน
ตท่างดถ้าวในอติสราเอล ทรีรื่จะถวายเครรรื่องบพชาของเขาสนาหรรับบรรดาคนาปฏติญาณของเขา และสนาหรรับบรรดา
เครรรื่องบพชาทรีถรื่ วายดถ้วยความสมรัครใจของเขา ซซรื่งพวกเขาจะถวายแดท่พระเยโฮวาหห์เปป็นเครรรื่องเผาบพชา 19 เจถ้า
ทรัทั้งหลายจงถวายดถ้วยความเตป็มใจของตน ครอสรัตวห์ตรัวผพปถ้ ราศจากตนาหนติ จากฝพงวรัว หรรอฝพงแกะ หรรอฝพง
แพะ 20 แตท่สตรั วห์ใดกป็ตามทรีรื่มรีตนาหนติ เจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่าถวายเลย เพราะจะไมท่เปป็นทรีรื่พอพระทรัยสนาหรรับพวก
เจถ้า 21 และผพถ้ใดกป็ตามถวายเครรรื่องสรันตติบ พชาแดท่พระเยโฮวาหห์ เพรรื่อใหถ้คนาปฏติญาณของเขาสนาเรป็จหรรอเครรอรื่ งบพชา

ทรีรื่ถวายดถ้วยความสมรัครใจ เปป็นสรัตวห์จากฝพงวรัว หรรอฝพงแกะ สรัตวห์นนรัทั้ ตถ้องไมท่มรีตนาหนติจซงจะเปป็นทรีรื่พอพระทรัย
จงอยท่าใหถ้มรีตนาหนติในสรัตวห์นรัทั้นเลย 22 สรัตวห์ทรีรื่ตาบอดหรรอพติการ หรรอมรีแผล หรรอมรีสงติรื่ ไหลออก หรรอเปป็นกลาก
เกลรทั้อน หรรอเปป็นหติด เจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่านนาสรัตวห์เหลท่านรัทั้นมาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ หรรออยท่านนามาเปป็นเครรรื่อง
บพชาดถ้วยไฟบนแทท่นบพชาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ 23 เชท่นเดรียวกรันวรัวตรัวผพหถ้ รรอลพกแกะทรีรื่มรีอวรัยวะใด ๆ ทรีรื่เกติน
ออกไปหรรอมรีอวรัยวะใด ๆ ทรีรื่ขาดไป เจถ้านนามาถวายเปป็นเครรรื่องบพชาทรีถรื่ วายดถ้วยความสมรัครใจไดถ้ แตท่เครรรื่อง
บพชาสนาหรรับคนาปฏติญาณกป็จะไมท่เปป็นทรีรื่พอพระทรัย 24 สรัตวห์ตรัวใดทรีรื่มรีรอยชนทั้าหรรอถพกทชบหรรอฉรีกขาดหรรอมรีรอย
ตรัด เจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่านนามาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ ทรัทั้งจงอยท่าใหถ้สตรั วห์เหลท่านรีเทั้ ปป็นเครรรื่องบพชาใด ๆ ในแผท่นดติน
ของพวกเจถ้า 25 เจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่านนาสรัตวห์ซงซรื่ ไดถ้มาจากคนตท่างดถ้าวถวายเปป็นมรังสาหารแหท่งพระเจถ้าของ
พวกเจถ้า เพราะสรัตวห์นรัทั้นพติการและมรีตนาหนติในตรัว สรัตวห์เหลท่านรันทั้ จะไมท่เปป็นทรีรื่พอพระทรัยสนาหรรับพวกเจถ้า”
พระเจข้าทรงออกคทาสนังท ผลานทางโมเสสอทกครนัรงวลาสนิทงใดกห็ตามทททถถูกนทามาถวายเปห็นเครสืทองสนัตวบถูชาไมลวาล
ชนนิดกห็ตามททพท ลนับพลาจะตข้องปราศจากตทาหนนิใดๆทนัรงสนิรน (คทาทททแปลวลา ฝพงวรัว (บาคารร์) ในขข้อ 21 มทความ
หมายทนัวท ๆไปวลา 'ปศรุสนัตวร') หลนักการสทาคนัญสองประการถถูกเนข้นยทรา (1) สนิทงใดกห็ตามทททถถูกถวายแดลพระเจข้าตข้อง
เปห็นสนิทงทททดทททสรุด หนขทงในขข้อกลลาวหาสทาคนัญๆททมท าลาคท (1:13-14) ยกขขรนปรนักปรทาชนชาตนิอนิสราเอลกห็คสือวลา ใน
สมนัยนนัรนพวกเขาถวายแดลพระเจข้าซขทงสนิทงทททเปห็นของเหลสือ ของทททคนไมลเอา และของดทรองลงมา ชนชาตนิ
อนิสราเอลในสมนัยนนัรนฝลาฝสืนเลวทนนิตนิ 22:17-25 โดยตรง (คทาทททแปลวลา สติงรื่ ไหลออก (ยนับเบล) ในขข้อ 22 มทความ
หมายวลา แผลเปสืทอย) (2) นอกจากนทร หข้ามมนิใหข้คนตลางชาตนิถวายเครสือท งสนัตวบถูชาแหลงพลนับพลา
ลนต 22:26-30
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 27 “เมรรื่อวรัวตรัวผพถ้หรรอแกะหรรอแพะเกติดมา
ดรังนรันทั้ จงใหถ้มรันอยพท่กบรั แมท่เจป็ดวรัน และตรัทั้งแตท่วนรั ทรีรื่แปดเปป็นตถ้นไป จะใชถ้เปป็นเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟถวายแดท่พระเย
โฮวาหห์กป็จะเปป็นทรีรื่พอพระทรัย 28 และแมถ้วท่าแมท่สรัตวห์นนรัทั้ จะเปป็นวรัวหรรอแกะกป็ดรี พวกเจถ้าอยท่าฆท่ามรันพรถ้อมกรับลพก
ของมรันในวรันเดรียวกรัน 29 และเมรรื่อเจถ้าทรัทั้งหลายจะถวายเครรรื่องสรัตวบพชาเปป็นเครรรื่องบพชาขอบพระคชณแดท่พระ
เยโฮวาหห์ พวกเจถ้าจงถวายเครรรื่องสรัตวบพชานรัทั้นดถ้วยความเตป็มใจ 30 จงรรับประทานเครรรื่องบพชานรันทั้ ในวรัน
เดรียวกรันทรีรื่ไดถ้ถวายเครรรื่องบพชานรันทั้ เจถ้าทรัทั้งหลายอยท่าเหลรอไวถ้จนรชท่งเชถ้าเลย เราครอพระเยโฮวาหห์
เครสือท งสนัตวบถูชาจะถถูกถวายไดข้กตห็ ลอเมสือท มนันมทอายรุอยลางนข้อยแปดวนันแลข้วเทลานนัรน วลทททแปลวลา อยพท่กบรั แมท่
มทความหมายตรงตนัววลา อยถูภล ายใตข้แมลของมนัน (สนัตวรนร นนั ) นนันท คสือ หลนังจากทททสนัตวรลถูกอลอนมทอายรุแปดวนันแลข้ว
เทลานนัรน มนันจขงสามารถถถูกถวายเปห็นเครสืทองสนัตวบถูชาไดข้ สนัตวรททเปห็นเชลนนนัรนและแมลของมนันจะตข้องไมลถถูกฆลาใน
วนันเดทยวกนัน จรุดประสงครกคห็ สือ อาจเพสืทอแสดงความเมตตาใหข้เปห็นแบบอยลางแกลคนในสนังคม ของถวายทททสทาแดง

การขอบพระครุณจะตข้องถถูกนทามาถวายดข้วยความสมนัครใจ และจะตข้องถถูกรนับประทานในวนันเดทยวกนันนนัรน โดย
ไมลเหลสือไวข้จนถขงวนันถนัดไปเลย
ลนต 22:31-33
เพราะฉะนรัทั้น เจถ้าทรัทั้งหลายจงรรักษาบรัญญรัตติทรัทั้งสติทั้นของเราและกระทนาตาม เรา
ครอพระเยโฮวาหห์ 32 ทรัทั้งเจถ้าทรัทั้งหลายอยท่าลบหลพท่นามบรติสช ทธติธิ์ของเรา แตท่จงถรอวท่าเราเปป็นผพบถ้ รติสช ทธติธิ์ในทท่ามกลาง
ชนชาตติอติสราเอล เราครอพระเยโฮวาหห์ผถ้ชพ นาระพวกเจถ้าใหถ้บรติสช ทธติธิ์ 33 ผพถ้นนาเจถ้าทรัทั้งหลายออกจากแผท่นดตินแหท่ง
อรียติปตห์ เพรรื่อเปป็นพระเจถ้าของพวกเจถ้า เราครอพระเยโฮวาหห์”
ในขข้อบนังคนับทนัรงหมดนทร ชนชาตนิอนิสราเอลถถูกกทาชนับอยลางแขห็งแรงใหข้เชสืทอฟนังพระบนัญชาของพระเจข้าและ
“กระททาตาม” เหตรุผลนละหรสือ “เราคสือพระเยโฮวาหร” พวกปรุโรหนิตไดข้รบนั คทาเตสือนจากพระเจข้าอทกครนัรงมนิใหข้
ลบหลถูพล ระนามของพระองครดข้วยความสะเพรล าหรสือความมลทนิน พระเจข้าทรงประกาศวลาพระองครจะทรงถถูก
ถสือวลา “เปห็นผถูข้บรนิสรุทธนิธในทลามกลางชนชาตนิอนิสราเอล เราคสือพระเยโฮวาหรผถูข้ชทาระพวกเจข้าใหข้บรนิสรุทธนิธ” คทาททท
แปลวลา เปป็นผพถ้บรติสช ทธติธิ์ (คาดนัช) มทความหมายอทกครนัรงวลา 'ถถูกชทาระใหข้บรนิสรุทธนิธ', 'ถถูกแยกตนัรงไวข้' หรสือ 'ถถูกททาใหข้
บรนิสรุทธนิธ' ความหมายทททสทาคนัญกวลากห็คสือวลา พระเจข้าเองทรงเปห็นผถูข้บรนิสรุทธนิธไมลวาล กรณทใดกห็ตาม และพระองครทรง
เรทยกรข้องใหข้ผถูข้ใดกห็ตามทททเขข้ามาหาพระองครกระททาตามแบบเดทยวกนัน พระองครทรงปนิดทข้ายบทนทรโดยเตสือนใหข้
ชนชาตนิอนิสราเอลระลขกวลาผถูข้ใดทททนทาพวกเขาออกมาจากอทยนิปตรเพสืทอททจท ะเปห็นพระเจข้าของพวกเขา อทกครนัรงททท
พระองครทรงเปห็นพระเยโฮวาหรพระเจข้า
*****

ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 23: ในบททวีชื่ 23 เทศกาลเลวีตั้ยงตช่างๆของพระเยโฮวาหร์ถถูกอธนิบาย บทนวีตั้แบช่งยช่อย
ไดผู้ดนังนวีตั้ (1) วนันสะบาโตถถูกกลช่าวถขงอวีกครนังตั้ ในขผู้อ 1-3; (2) เทศกาลปนัสกาในขผู้อ 4-5; (3) เทศกาลกนินขนมปนัง
ไรผู้เชสืตั้อในขผู้อ 6-8; (4) เทศกาลแหช่งผลแรกในขผู้อ 9-14; (5) เทศกาลเพป็นเทคอสตร์ในขผู้อ 15-22; (6) เทศกาล
แหช่งเสวียงแตรในขผู้อ 23-25; (7) วนันแหช่งการลบมลทนินในขผู้อ 26-32; (8) และเทศกาลแหช่งการอยถูเช่ พนิงในขผู้อ
33-44
ลนต 23:1-3
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 2 “จงพพดกรับชนชาตติอสติ ราเอลและกลท่าว
แกท่พวกเขาวท่า เกรียรื่ วกรับเทศกาลเลรีทั้ยงตามกนาหนดของพระเยโฮวาหห์ ซซงรื่ เจถ้าทรัทั้งหลายจะตถ้องประกาศวท่า
เปป็นการประชชมอรันศรักดติธิ์สติทธติธิ์ ครอเทศกาลเลรีทั้ยงตามกนาหนดของเรานรันทั้ มรีดรังนรีทั้ 3 จงทนางานในกนาหนดหกวรัน
แตท่วรันทรีรื่เจป็ดนรัทั้นเปป็นสะบาโตแหท่งการพรักสงบ เปป็นการประชชมอรันศรักดติสธิ์ ติทธติธิ์ เจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่าทนาการงานใด

ๆ ในวรันนรันทั้ วรันนรันทั้ เปป็นสะบาโตของพระเยโฮวาหห์ในทรีรื่อยพอท่ าศรัยทรัทั้งหลายของพวกเจถ้า
พระเจข้าตรนัสผลานทางโมเสสอทกครนัรงและทรงนทาเสนอ “เทศกาลเลทรยงตามกทาหนดของพระเยโฮวาหร
ซขทงเจข้าทนัรงหลายจะตข้องประกาศวลาเปห็นการประชรุมอนันศนักดนิธสนิทธนิธ” นลาสนใจตรงทททวาล คทาทททแปลวลา เทศกาลเลรีทั้ยง
(โมหวนัด) มทความหมายพสืรนๆวลา 'เวลาและสถานทททประชรุมทททถถูกกทาหนดไวข้' คทานทรถถูกแปลบลอยครนัรงสรุดวลาเปห็น
'ประชาคม' วนันเหลลานทรจงข ตข้องเปห็น “การประชรุมอนันศนักดนิธสนิทธนิธ” คทาหลนังนทรมคท วามหมายตรงตนัววลา 'ชรุมนรุมชน'
หรสือ 'ชรุมนรุมชนททถท ถูกเรทยก' นอกจากนทร การประชรุมเหลลานทรจะตข้องเปห็นการประชรุมอนันศนักดนิธสนิทธนิธดข้วย พวกมนัน
ถถูกแยกไวข้ตลางหากเพสืทอการนมนัสการพระเจข้าตามแบบทททกาท หนดไวข้
อยลางไรกห็ตาม กลอนททจท ะอธนิบายเทศกาลเลทรยงทนัรงเจห็ดนทรของพระเยโฮวาหร พระองครกตห็ รนัสซทราอทกครนัรงถขง
เรสืทองพสืรนๆยนิงท กวลา นนันท คสือ วนันสะบาโตประจทาสนัปดาหร “จงททางานในกทาหนดหกวนัน แตลวนันทททเจห็ดนนัรนเปห็นสะบา
โตแหลงการพนักสงบ เปห็นการประชรุมอนันศนักดนิธสนิทธนิธ” ชนชาตนิอนิสราเอลถถูกสนังท หข้ามอทกครนัรงมนิใหข้ททางานใดๆในวนัน
นนัรน ประการแรกวนันนนัรนจะตข้องเปห็นวนันพนักผลอน แตลจากนนัรนมนันจะตข้องถถูกแยกไวข้ตลางหากสทาหรนับการประชรุม
ในเรสืทองจนิตวนิญญาณ แมข้วาล หลนักการนทรถถูกเนข้นยทราในพระราชบนัญญนัตนิ แตลมนันกห็มมท ากลอนพระราชบนัญญนัตนิตรนังนาน
โดยกนินความยข้อนไปถขงสนัปดาหรแหลงการเนรมนิตสรข้างนนัรน ดถูปฐมกาล 2:2-3 หลนังจากไดข้กลลาวซทราหลนักการ
พสืรนๆนทรไปแลข้ว พระเจข้ากห็ทรงอธนิบายผลานทางโมเสสตลอไปและทรงเนข้นเทศกาลเลทรยงทนัรงเจห็ดของปฏนิทนนิ ฮทบรถู
ลนต 23:4-5
นรีรื่เปป็นเทศกาลเลรีทั้ยงตามกนาหนดของพระเยโฮวาหห์ เปป็นการประชชมอรัน
ศรักดติธิ์สติทธติธิ์ ซซงรื่ เจถ้าทรัทั้งหลายจะตถ้องประกาศตามเวลากนาหนดของเทศกาลเลรีทั้ยงเหลท่านรันทั้ 5 ในเวลาเยป็น วรันทรีรื่สติบ
สรีขรื่ องเดรอนแรกเปป็นปรัสกาของพระเยโฮวาหห์ เทศกาลเลทรยงอนันแรกคสือ เทศกาลปรัสกา ซขทงตรงกนับวนันทททสนิบสทท
ของเดสือนแรก หากเททยบครล าวๆแลข้ว นนันท กห็ตรงกนับประมาณวนันทททสนิบสททของเดสือนเมษายนในความคนิดของชาว
ตะวนันตก จรนิงๆแลข้วมนันกห็อยถูใล นฤดถูใบไมข้ผลนิ แนลนอนวลาเทศกาลปนัสกาถถูกอธนิบายอยลางละเอทยดมากกวลานทรใน
อพยพ 12
ลนต 23:6-8
และในวรันทรีรื่สติบหถ้าเดรอนเดรียวกรัน เปป็นเทศกาลกตินขนมปรังไรถ้เชรทั้อถวายแดท่พระ
เยโฮวาหห์ เจถ้าทรัทั้งหลายจะตถ้องรรับประทานขนมปรังไรถ้เชรทั้อเปป็นเวลาเจป็ดวรัน 7 ในวรันแรกเจถ้าทรัทั้งหลายจงมรีการ
ประชชมอรันศรักดติธิ์สติทธติธิ์ ในวรันนรันทั้ พวกเจถ้าจงอยท่าทนางานหนรักใด ๆ 8 แตท่เจถ้าทรัทั้งหลายจงถวายเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟ
แดท่พระเยโฮวาหห์ใหถ้ครบเจป็ดวรัน ในวรันทรีรื่เจป็ดเปป็นการประชชมอรันศรักดติสธิ์ ติทธติธิ์ ในวรันนรัทั้นพวกเจถ้าจงอยท่าทนางาน
หนรักใด ๆ”

ตลอจากวนันนนัรนทนันทท นนันท คสือ วนันทททสนิบหข้าของเดสือนนนัรนคสือเทศกาลเลทรยงทวีชื่สอง “เทศกาลกนินขนมปรังไรถ้
เชรทั้อ” มนันกนินเวลาตนิดตลอกนันเจห็ดวนันหลนังจากนนัรนโดยในชลวงเวลาดนังกลลาวชนชาตนิอนิสราเอลจะตข้องรนับประทาน
แตลขนมปนังไรข้เชสืรอ ในวนันแรกของเทศกาลเลทรยงนทร จะตข้องมทการประชรุมอนันศนักดนิธสนิทธนิธและในวนันนนัรนพระเจข้าตรนัส
วลา “พวกเจข้าจงอยลาททางานหนนักใด ๆ” วลทหลนังนทรดถูเหมสือนวลาจะหมายถขงการใชข้แรงงานใดๆทททไมลจทาเปห็น ในวนัน
ทททเจห็ดหลนังจากนนัรนจะตข้องมทการประชรุมศนักดนิธสนิทธนิธอทกครนัรงและหข้ามมนิใหข้ททางานหนนักใดๆในวนันนนัรน
ลนต 23:9-14
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 10 “จงพพดกรับชนชาตติอติสราเอลและกลท่าว
แกท่พวกเขาวท่า เมรรื่อเจถ้าทรัทั้งหลายเขถ้ามาในแผท่นดตินซซงรื่ เราใหถ้แกท่พวกเจถ้า และจงเกป็บเกรีรื่ยวพรชผลของแผท่นดตินนรันทั้
ดรังนรันทั้ เจถ้าทรัทั้งหลายจงนนาเอาฟท่อนขถ้าวทรีรื่เกรีรื่ยวในผลติตผลรชท่นแรกของพวกเจถ้าไปใหถ้ป ชโรหติต 11 และเขาจะเอา
ฟท่อนขถ้าวนรัทั้นโบกพรัดไปมาถวายตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ เพรอรื่ จะเปป็นทรีรื่พอพระทรัยสนาหรรับพวกเจถ้า วรันรชท่ง
ขซทั้นหลรังจากวรันสะบาโตปชโรหติตจะเอาฟท่อนขถ้าวนรัทั้นโบกพรัดไปมา 12 และในวรันทรีรื่เจถ้าทรัทั้งหลายเอาฟท่อนขถ้าว
โบกพรัดไปมานรัทั้น พวกเจถ้าจงถวายลพกแกะตรัวผพถ้อายชไมท่เกตินหนซรื่งปรีปราศจากตนาหนติ เปป็นเครรรื่องเผาบพชาถวายแดท่
พระเยโฮวาหห์ 13 และเครรรื่องธรัญญบพชาทรีรื่ถวายคพท่กรันนรันทั้ จะตถ้องเปป็นแปถ้งละเอรียดสองในสติบเอฟาหห์คลชกดถ้วย
นนทั้ามรัน เปป็นเครรอรื่ งบพชาดถ้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหห์เปป็นกลติรื่นหอมทรีรื่พอพระทรัย และเครรรื่องดรรื่มบพชาทรีถรื่ วายคพท่
กรันจงเปป็นนนทั้าองชท่นหนซรื่งในสรีฮรื่ ติน 14 และเจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่ารรับประทานขนมปรัง หรรอขถ้าวครัวรื่ หรรอขถ้าวสด
จนกวท่าจะถซงวรันเดรียวกรันทรีรื่พวกเจถ้าไดถ้นนาเครรรื่องบพชาถวายแดท่พระเจถ้าของเจถ้าทรัทั้งหลาย จงใหถ้เปป็นกฎเกณฑห์
เนรองนติตยห์ตลอดชรัวรื่ อายชของพวกเจถ้าในบรรดาทรีรื่อยพอท่ าศรัยของเจถ้าทรัทั้งหลาย
เทศกาลเลทรยงทวีชื่สาม คสือเทศกาลแหลงผลแรก ชนชาตนิอนิสราเอลถถูกสนังท (เมสือท พวกเขาไดข้เขข้าอาศนัยอยถูใล น
แผลนดนินนนัรน) ใหข้นทา “นทาเอาฟลอนขข้าวทททเกททยวในผลนิตผลรรุลนแรกของพวกเจข้าไปใหข้ปรุโรหนิต” ปรุโรหนิตจะโบกพนัด
ฟลอนขข้าวนนัรนตลอพระพนักตรรองครพระผถูข้เปห็นเจข้า เชสืทอกนันวลานททเปห็นการแสดงการขอบพระครุณพระเจข้าแหลงฟข้า
สวรรครผถูข้ทรงประทานพสืชผลใหข้เกห็บเกททยว ฤดถูกาลเพาะปลถูกในตะวนันออกกลางปกตนิเรนิทมตข้นเรห็วกวลาในอเมรนิกา
ชลวงเวลาเกห็บเกททยวนทรปกตนิแลข้วตรงกนับปลายฤดถูใบไมข้ผลนิ ในสมนัยนนัรน ชาวอนิสราเอลทททดทาเนนินตามทางของ
พระเจข้าจะถวายลถูกแกะหนขงท ตนัวเปห็นเครสือท งเผาบถูชา เครสือท งธนัญญบถูชาและเครสืทองดสืทมบถูชา อนันหลนังนทร เปห็นการ
ถวายนทราองรุลนหนขทงควอทแดลองครพระผถูข้เปห็นเจข้าเพสืทอเปห็นการขอบพระครุณสทาหรนับการเกห็บเกททยวองรุลนครนัรงแรก
ชนชาตนิอนิสราเอลถถูกหข้ามมนิใหข้รนับประทานพสืชผลใดๆทนัรงสนิรนจนกวลาพวกเขาไดข้นทาผลแรกมาถวายแดล
องครพระผถูข้เปห็นเจข้าเสทยกลอน วลทททกลลาวถขงขข้าวคนัวท และขข้าวสดกห็หมายถขงอาหารหรสือผลไมข้ททปรรุงเสรห็จแลข้วซขงท มา
จากผลเกห็บเกททยวของพวกเขา แนลททเดทยว ในฐานะเปห็นกฎเกณฑร ชนชาตนิอนิสราเอลตข้องแสวงหาสนิทงตลางๆทททเปห็น

ของพระเจข้ากลอนทททจะรนับประทานผลเกห็บเกททยวของตน
ลนต 23:15-22
และจากวรันทรีรื่เจถ้าทรัทั้งหลายไดถ้นนาฟท่อนขถ้าวแหท่งเครรรื่องบพชาโบกพรัดมาถวาย เจถ้า
ทรัทั้งหลายจงนรับตรัทั้งแตท่วรันรชงท่ ขซทั้นหลรังจากวรันสะบาโต จนครบเจป็ดวรันสะบาโต 16 เจถ้าทรัทั้งหลายจงนรับไปใหถ้ไดถ้
หถ้าสติบวรัน ครอจนถซงวรันรชท่งขซนทั้ หลรังจากวรันสะบาโตทรีรื่เจป็ด และพวกเจถ้าจงถวายเครรรื่องธรัญญบพชาใหมท่แดท่พระเย
โฮวาหห์ 17 เจถ้าทรัทั้งหลายจงนนาขนมปรังสองกถ้อนทนาดถ้วยแปถ้งสองในสติบเอฟาหห์จากทรีรื่อยพอท่ าศรัยของพวกเจถ้ามา
โบกพรัดไปมา ขนมปรังนรันทั้ จงทนาดถ้วยแปถ้งละเอรียด ใสท่เชรอทั้ แลถ้วอบ ขนมปรังนรัทั้นเปป็นผลแรกถวายแดท่พระเยโฮ
วาหห์ 18 และพรถ้อมกรับขนมปรังนรัทั้นเจถ้าทรัทั้งหลายจงเอาลพกแกะเจป็ดตรัวอายชไมท่เกตินหนซงรื่ ปรี ปราศจากตนาหนติ วรัว
หนชท่มหนซงรื่ ตรัวและแกะตรัวผพสถ้ องตรัวมาถวาย สรัตวห์เหลท่านรีจทั้ ะเปป็นเครรอรื่ งเผาบพชาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ พรถ้อมกรับ
เครรรื่องธรัญญบพชาทรีรื่ถวายคพท่กนรั และเครรรื่องดรรื่มบพชาทรีถรื่ วายคพท่กนรั ครอเปป็นเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟ เปป็นกลติรื่นหอมทรีรื่พอ
พระทรัยแดท่พระเยโฮวาหห์ 19 แลถ้วเจถ้าทรัทั้งหลายจงถวายลพกแพะหนซงรื่ ตรัวเปป็นเครรรื่องบพชาไถท่บาป และลพกแกะสอง
ตรัวอายชไมท่เกตินหนซงรื่ ปรีเปป็นเครรรื่องสรันตติบพชา 20 และปชโรหติตจงเอาสติรื่งเหลท่านรีทั้โบกพรัดไปมาพรถ้อมกรับขนมปรังจาก
ผลแรก เปป็นเครรรื่องบพชาโบกพรัดถวายตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ พรถ้อมกรับลพกแกะสองตรัว สรัตวห์เหลท่านรีทั้จะ
เปป็นของบรติสชทธติธิ์แดท่พระเยโฮวาหห์สนาหรรับปชโรหติต 21 และในวรันเดรียวกรันนรันทั้ เจถ้าทรัทั้งหลายจงประกาศวท่า วรัน
นรัทั้นจงเปป็นการประชชมอรันศรักดติธิ์สติทธติธิ์สนาหรรับพวกเจถ้า ในวรันนรัทั้นเจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่าทนางานหนรักใด ๆ วรันนรันทั้ จง
ใหถ้เปป็นกฎเกณฑห์เนรองนติตยห์ในบรรดาทรีรื่อยพอท่ าศรัยของพวกเจถ้าตลอดชรัวรื่ อายชของเจถ้าทรัทั้งหลาย 22 และเมรรื่อเจถ้าทรัทั้ง
หลายเกรีรื่ยวขถ้าวในแผท่นดตินของพวกเจถ้า เจถ้าจงอยท่าเกรีรื่ยวเกป็บขถ้าวทรีรื่ขอบนาของเจถ้าจนหมด ทรัทั้งเจถ้าจงอยท่าเกป็บ
ขถ้าวใด ๆ ทรีรื่รท่วงหลท่นของเจถ้า เจถ้าจงเหลรอสติงรื่ เหลท่านรันทั้ ไวถ้ใหถ้คนยากจนและคนตท่างดถ้าว เราครอพระเยโฮวาหห์
พระเจถ้าของเจถ้าทรัทั้งหลาย”
เทศกาลเลทรยงทวีชื่สวีชื่ คสือ เทศกาลทททตลอมาถถูกเรทยกวลา เพป็นเทคอสตห์ ชนชาตนิอนิสราเอลตข้องนนับหข้าสนิบวนัน
หลนังจากฟลอนขข้าวของเครสือท งบถูชาโบกพนัดซขทงเปห็นผลแรกไดข้ถถูกถวายแลข้วและในวนันนนัร นตข้องถสือวนันเทศกาล
เลทรยงอทกวนัน อยลางไรกห็ตาม ในทางปฏนิบนัตนิแลข้ว พวกยนิวกห็เปลทยท นมานนับตลอจากการเรนิทมตข้นเทศกาลกนินขนมปนังไรข้
เชสืรอ นนันท เปห็นวนิธทปฏนิบนัตนิในสมนัยพระคนัมภทรรใหมล ในวนันเพห็นเทคอสตร ชนชาตนิอนิสราเอลถถูกสนังท ใหข้ถวายขนมปนัง
สองกข้อนเปห็นเครสือท งบถูชาโบกพนัดตลอพระพนักตรรองครพระผถูข้เปห็นเจข้า จากนนัรนกห็ถวายลถูกแกะเจห็ดตนัว วนัวหนรุลมหนขงท
ตนัว และแกะผถูข้สองตนัว พวกหลนังนทรจะเปห็นเครสือท งเผาบถูชาและพวกแรกถวายเปห็นเครสือท งธนัญญบถูชาและเครสืทองดสืทม
บถูชาแดลองครพระผถูข้เปห็นเจข้า

เมสือท รวมกนันแลข้ว พวกมนันจะเปห็นเครสือท งบถูชาทททมทกลนิทนหอมหวานพอพระทนัยแดลองครพระผถูข้เปห็นเจข้า จาก
นนัรนปรุโรหนิตจะตข้องถวายลถูกแพะหนขงท ตนัวเปห็นเครสือท งบถูชาไถลบาปพรข้อมกนับลถูกแกะอทกสองตนัวเปห็นเครสืทองสนันตนิ
บถูชา สนิทงเหลลานทรจะตข้องถถูกโบกพนัดไปมาตลอพระพนักตรรองครพระผถูข้เปห็นเจข้าเชลนกนัน วนันนนัรนจะตข้องเปห็นวนันประชรุม
อนันศนักดนิธสนิทธนิธโดยหข้ามมนิใหข้ททางานทททไมลจทาเปห็น ในบรนิบทเดทยวกนันนทร ชนชาตนิอนิสราเอลถถูกเตสือนความจทาใหข้ทนิรง
ขข้าวรนิมขอบนาใหข้แกลพวกคนขนัดสนและนนักเดนินทาง คทาเตสือนนทรถถูกเนข้นดข้วยคทาเตสือนความจทาทททวาล "เราคสือพระ
เยโฮวาหรพระเจข้าของเจข้าทนัรงหลาย" คทาตรนัสนทรปนิดทข้ายวนันเทศกาลเลทรยงเหลลานทรของฤดถูใบไมข้ผลนิและตข้นฤดถูรข้อ
ลนต 23:23-25
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 24 “จงพพดกรับชนชาตติอติสราเอลวท่า ใน
เดรอนทรีรื่เจป็ด ในวรันทรีรื่หนซรื่งของเดรอนนรัทั้น เจถ้าทรัทั้งหลายจงถรอเปป็นวรันสะบาโต เปป็นทรีรื่ระลซกดถ้วยเสรียงแตร เปป็นการ
ประชชมอรันศรักดติธิ์สติทธติธิ์ 25 ในวรันนรันทั้ เจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่าทนางานหนรักใด ๆ แตท่พวกเจถ้าจงนนาเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟ
ถวายแดท่พระเยโฮวาหห์”
เทศกาลเลทรยงทวีชื่หผู้าคสือ เทศกาลแหลงเสรียงแตร ซขทงตรงกนับวนันแรกของเดสือนทททเจห็ดซขทงกะครล าวๆกห็ตรงกนับ
เดสือนตรุลาคม จะตข้องมทการถวายเครสืทองบถูชาหนขงท บนแทลนบถูชาทททหมรุข้ ดข้วยทองเหลสืองนนัรนในวนันททมท ทการประชรุม
นนัรน ความหมายของการเปลาแตรทททวาล นทรไมลปรากฏชนัดเจนในขข้อความทททเขทยนไวข้ พวกผถูข้เชททยวชาญเกททยวกนับเรสืทอง
ยนิวไดข้เสนอขข้อเสนอแนะหลายประการ เชลน เปห็นทททระลขกถขงเรสืทองการถวายอนิสอนัคและการทททแกะผถูข้ตนัวหนขงท ถถูก
ฆลาแทนทททเขา ทลานอสืนท ๆกห็คดนิ วลาเปห็นทททระลขกถขงชนัยชนะตลางๆทททไดข้มา กระนนัรนทลานอสืทนๆกห็คนิดวลามนันเปห็นเครสือท ง
เตสือนใจถขงเสทยงแตรแหลงการพนิพากษาของพระเจข้า ความหมายทททสทาคนัญกวลากห็คสือ เปห็นทททระลขกถขงทรุกสนิทงททท
พระเจข้าไดข้ทรงกระททาเพสืทอชนชาตนิอนิสราเอลและพระราชกนิจของพระองครโดยรวม ซขทงอาจมทความหมายเรทยบ
งลายถขงขนาดแคลบลงบอกถขงการเรนิทมตข้นของฤดถูเทศกาลเลทรยงอนันศนักดนิธสนิทธนิธในฤดถูใบไมข้รลวงเทลานนัรน
ลนต 23:26-32
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 27 “เชท่นเดรียวกรันในวรันทรีสรื่ ติบของเดรอนทรีรื่
เจป็ดนรีทั้จะตถ้องเปป็นวรันแหท่งการลบมลทติน วรันนรัทั้นจงใหถ้เปป็นการประชชมอรันศรักดติธิ์สทติ ธติธิ์สนาหรรับพวกเจถ้า และเจถ้าทรัทั้ง
หลายจะตถ้องทรมานจติตใจของตนเอง และนนาเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ 28 และในวรันเดรียวกรัน
นรัทั้น เจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่าทนางานใด ๆ เพราะเปป็นวรันแหท่งการลบมลทติน เพรรื่อจะทนาการลบมลทตินใหถ้พวกเจถ้าตท่อ
พระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์พระเจถ้าของเจถ้าทรัทั้งหลาย 29 เพราะในวรันเดรียวกรันนรันทั้ ผพใถ้ ดกป็ตามทรีรื่ไมท่ทรมานจติตใจ
ผพถ้นนรัทั้ จะตถ้องถพกตรัดขาดจากทท่ามกลางชนชาตติของตน 30 และในวรันเดรียวกรันนรันทั้ ผพใถ้ ดกป็ตามทรีรื่ทนาการงานใด ๆ
เราจะทนาลายผพนถ้ รัทั้นเสรียจากทท่ามกลางชนชาตติของเขา 31 เจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่าทนางานใด ๆ เลย จงใหถ้เปป็นกฎ
เกณฑห์เนรองนติตยห์ตลอดชรัรื่วอายชของพวกเจถ้าในบรรดาทรีรื่อยพอท่ าศรัยของเจถ้าทรัทั้งหลาย 32 วรันนรัทั้นจงใหถ้เปป็นวรันสะ

บาโตแหท่งการพรักสงบแกท่พวกเจถ้า และเจถ้าทรัทั้งหลายจะตถ้องทรมานจติตใจของตนเอง เรติรื่มตรัทั้งแตท่เวลาเยป็นในวรัน
ทรีรื่เกถ้าของเดรอน เจถ้าทรัทั้งหลายจะตถ้องฉลองวรันสะบาโตของพวกเจถ้า จากเวลาเยป็นถซงเวลาเยป็น”
เทศกาลเลทรยงทวีชื่หก คสือ วรันแหท่งการลบมลทติน ซขทงถถูกถสือในวนันทททสนิบของเดสือนทททเจห็ด (ชลวงฤดถูใบไมข้รลวง
กลางเดสือนตรุลาคม) รายละเอทยดทททเจาะจงของวนันแหลงการลบมลทนินถถูกอธนิบายไวข้ในเลวทนนิตนิ 16 อยลางไรกห็ตาม
ตรงนทรพระเยโฮวาหรตรนัสชนัดเจนแกลชนชาตนิอนิสราเอลวลามนันเปห็นวนันแหลงการประชรุมอนันศนักดนิธสนิทธนิธ เปห็นวนันทททหข้าม
ททางานใดๆเดห็ดขาด ชนชาตนิอนิสราเอลถถูกสนังท ใหข้ทรมานจนิตใจของตนในวนันนนัรน ความหมายกห็คสือ การกลนับใจ
ใหมลของคนทนัรงชาตนิและการถลอมใจลงตลอพระพนักตรรพระเจข้าของตน เชลนเดทยวกนับวนันอสืทนๆทททเหลสือมนันจะตข้อง
เปห็นวนันสะบาโตแหลงการพนักสงบ
ลนต 23:33-44
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 34 “จงพพดกรับชนชาตติอติสราเอลวท่า ในวรันทรีรื่
สติบหถ้าของเดรอนทรีรื่เจป็ดนรีทั้ จงใหถ้เปป็นวรันเทศกาลแหท่งการอยพท่เพติงถวายแดท่พระเยโฮวาหห์เปป็นเวลาเจป็ดวรัน 35 ใน
วรันแรกจะมรีการประชชมอรันศรักดติธิ์สติทธติธิ์ ในวรันนรันทั้ เจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่าทนางานหนรักใด ๆ 36 ในเจป็ดวรันนรันทั้ เจถ้าทรัทั้ง
หลายจงถวายเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟแดท่พระเยโฮวาหห์ ในวรันทรีรื่แปดจะเปป็นการประชชมอรันศรักดติสธิ์ ติทธติธิ์สนาหรรับพวก
เจถ้า และเจถ้าทรัทั้งหลายจงถวายเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟแดท่พระเยโฮวาหห์ เปป็นการประชชมอยท่างเอาจรติงเอาจรัง และใน
วรันนรันทั้ เจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่าทนางานหนรักใด ๆ 37 นรีรื่เปป็นเทศกาลเลรีทั้ยงตามกนาหนดแดท่พระเยโฮวาหห์ ซซรื่งเจถ้าทรัทั้ง
หลายจะตถ้องประกาศเปป็นการประชชมอรันศรักดติธิ์สติทธติธิ์ เพรรื่อใหถ้นนาเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟ เครรรื่องเผาบพชาและเครรรื่อง
ธรัญญบพชา เครรรื่องสรัตวบพชาและเครรรื่องดรรื่มบพชา มาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ ทชกสติรื่งตามวรันกนาหนดนรัทั้น ๆ 38 นอก
เหนรอจากบรรดาวรันสะบาโตของพระเยโฮวาหห์ และนอกเหนรอจากของถวายทรัทั้งหลายของพวกเจถ้า และนอก
เหนรอจากการปฏติญาณทรัทั้งหลายของพวกเจถ้า และนอกเหนรอจากบรรดาเครรรื่องบพชาทรีรื่ถวายดถ้วยความสมรัครใจ
ของพวกเจถ้า ซซรื่งเจถ้าทรัทั้งหลายนนามาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ 39 เชท่นเดรียวกรันในวรันทรีรื่สบติ หถ้าของเดรอนทรีรื่เจป็ด เมรรื่อ
เจถ้าทรัทั้งหลายไดถ้เกป็บพรชผลทรีรื่ไดถ้จากแผท่นดตินนรัทั้นเขถ้ามาแลถ้ว พวกเจถ้าจงถรอเทศกาลเลรีทั้ยงถวายแดท่พระเยโฮวาหห์
เปป็นเวลาเจป็ดวรัน ในวรันแรกจะเปป็นวรันสะบาโต และในวรันทรีรื่แปดจะเปป็นวรันสะบาโต 40 และในวรันแรกเจถ้าทรัทั้ง
หลายจงนนากติรื่งไมถ้จากตถ้นทรีสรื่ วยงาม ใบอตินทผลรัม กติรื่งไมถ้ทรีรื่มรีใบดก และกติรื่งตถ้นหลติวแหท่งธารนนทั้า และพวกเจถ้าจง
ปรีตติยตินดรีอยพท่เจป็ดวรันตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์พระเจถ้าของเจถ้าทรัทั้งหลาย 41 และเจถ้าทรัทั้งหลายจงถรอเปป็น
เทศกาลเลรีทั้ยงปรีละเจป็ดวรันถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ จงใหถ้เทศกาลนรีทั้เปป็นกฎเกณฑห์เนรองนติตยห์ตลอดชรัวรื่ อายชของ
พวกเจถ้า เจถ้าทรัทั้งหลายจงฉลองเทศกาลเลรีทั้ยงนรีใทั้ นเดรอนทรีรื่เจป็ด 42 เจถ้าทรัทั้งหลายจงอาศรัยอยพใท่ นเพติงเปป็นเวลาเจป็ดวรัน
ทชกคนทรีรื่เกติดในวงศห์วานอติสราเอลจงอาศรัยอยพใท่ นเพติง 43 เพรอรื่ ตลอดชรัรื่วอายชของเจถ้าทรัทั้งหลายจะไดถ้ทราบวท่า เมรรื่อ

เราพาชนชาตติอสติ ราเอลออกจากแผท่นดตินแหท่งอรียปติ ตห์นรัทั้น เราไดถ้ใหถ้พวกเขาอาศรัยอยพใท่ นเพติง เราครอพระเยโฮวาหห์
พระเจถ้าของพวกเจถ้า” 44 และดรังนรีแทั้ หละ โมเสสไดถ้ประกาศใหถ้ชนชาตติอสติ ราเอลทราบถซงเทศกาลเลรีทั้ยงตาม
กนาหนดของพระเยโฮวาหห์
เทศกาลเลทรยงทวีชื่เจป็ดและเปห็นอนันสรุดทข้ายคสือ เทศกาลแหลงการอยพท่เพติง คทาภาษาฮทบรถูททใชข้เรทยกเพนิงคสือ 'สรุค
คาหร' มนันเปห็นเทศกาลสรุดทข้ายในกลรุมล เทศกาลเลทรยงสามเทศกาลในฤดถูใบไมข้รลวงของพระเยโฮวาหรใน
ประมาณเดสือนตรุลาคมของปท ซขทงเปห็นเทศกาลเลทรยงทททกนินเวลาแปดวนันซขงท ในชลวงเวลาดนังกลลาวเครสืทองบถูชาพนิเศษ
ตลางๆจะตข้องถถูกถวายเพสือท ชนชาตนินร นันททพท ลนับพลา (เครสือท งเผาบถูชาตลางๆ เครสืทองธนัญญบถูชาและเครสือท งดสืมท บถูชา
ตลางๆ เพนิทมเขข้ากนับของถวายตลางๆและเครสืทองสนัตวบถูชาตลางๆทททประชาชนนทามาถวาย) อยลางไรกห็ตาม ชนชาตนิ
อนิสราเอลยนังตข้องททาเพติงขขรนมาในวนันแรกและอาศนัยอยถูใล นเพนิงเหลลานนัรนตลอดระยะเวลาเจห็ดวนันตลอมานนัรน ความ
หมายกห็คสือ พวกเขาตข้องสรข้างกระทลอมหยาบๆขขรนมาจากกนิทงไมข้แบบตลางๆเพสืทอระลขกถขงการทททชนชาตนิอนิสราเอล
เคยอาศนัยอยถูใล นเตห็นทร (เพนิง) ขณะพวกเขาเดนินทางจากอทยนิปตรไปยนังแผลนดนินททททรงสนัญญาไวข้
คทาททแท ปลวลา เพติง คสือ 'สรุคคาหร' เชลนกนัน มทความหมายวลากระทลอมดข้วยในเชนิงทททอาศนัยชนัวท คราว มนันจะเปห็น
ทททระลขกเสมอไปทรุกปทวาล ชนชาตนิอนิสราเอลไดข้อาศนัยอยถูใล นทททพนักชนัวท คราวตลอดการอพยพนนัรนและการทททพระเจข้า
ทรงชลวยพวกเขาใหข้พข้นตลอดชลวงเวลาดนังกลลาว พวกเขาจขงถถูกบนัญชาใหข้ชสืทนชมยนินดทตลอพระพนักตรรองครพระผถูข้
เปห็นเจข้าพระเจข้าของพวกเขาตลอดฤดถูกาลนนัรน
เหห็นไดข้ชดนั วลาสนิทงเหลลานทรจะตข้องถถูกถสือปฏนิบนัตนิทนันทททพท วกอนิสราเอลไปถขงในแผลนดนินแหลงพระสนัญญา
นนัรน หลายทลานเชสืทอวลาเพนิง (หรสือ สปุคคท) เปห็นภาพเลห็งถขงการททพท ระเยซถูเสดห็จมารนับสภาพเนสืรอหนนังและประทนับ
อยถูล (ตรงตนัวคสือ อยถูเล พนิง) ทลามกลางพวกเรา ดถู ยอหรน 1:14 เทศกาลเลทรยงทนัรงเจห็ดของพระเยโฮวาหรตามปทแบบยนิว
จขงเสรห็จสมบถูรณรดงนั นทร
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 24: บททวีชื่ 24 นตาเสนอรายละเอวียดชปุดสปุดทผู้ายของการเรนิมชื่ ปรนนนิบนัตนิในพลนับพลา
ไดผู้แกช่ การจปุดคนันประทวีปและการวางขนมปนังหนผู้าพระพนักตรร์ เหตปุการณร์เรสือชื่ งการพถูดหมนิชื่นประมาทและการ
พนิพากษาลงโทษทวีชื่ตามมาอยช่างรวดเรป็วถถูกกลช่าวถขง บทนวีแตั้ บช่งยช่อยไดผู้ดนังนวีตั้ (1) นตตั้ามนันสตาหรนับคนันประทวีปใน
ขผู้อ 1-4; (2) การจนัดเตรวียมขนมปนังหนผู้าพระพนักตรร์ในขผู้อ 5-9; (3) และการจนัดการกนับการพถูดหมนินชื่ ประมาท

ในขผู้อ 10-23
ลนต 24:1-4
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 2 “จงบรัญชาแกท่ชนชาตติอสติ ราเอลใหถ้พวก
เขานนานนทั้ามรันมะกอกบรติสชทธติธิ์ทรีรื่ครัทั้นไวถ้นรัทั้นมาใหถ้เจถ้าสนาหรรับจชดประทรีป เพรรื่อจะทนาใหถ้ครันประทรีปนรันทั้ ลชกอยพท่
เสมอ 3 ขถ้างนอกมท่านของหรีบพระโอวาท ในพลรับพลาแหท่งชชมนชมชน จงใหถ้อาโรนจรัดเตรรียมประทรีปนรันทั้ อยพท่
ตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์เสมอตรัทั้งแตท่เวลาพลบคนรื่าจนถซงรชท่งเชถ้า จงใหถ้เปป็นกฎเกณฑห์เนรองนติตยห์ตลอดชรัวรื่ อายช
ของพวกเจถ้า 4 จงใหถ้เขาจรัดเตรรียมประทรีปซซรื่งอยพบท่ นครันประทรีปบรติสช ทธติธิ์ ตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์อยพท่เสมอ
เมสือท การปรนนนิบนัตนิในพลนับพลาไดข้เรนิทมตข้นขขรนแลข้ว พระเจข้ากห็ตรนัสสนังท ผลานทางโมเสสใหข้ชนชาตนิ
อนิสราเอลจนัดเตรทยม “นทรามนันมะกอกบรนิสรุทธนิธทททครนนั ไวข้นร นนั มาใหข้เจข้าสทาหรนับจรุดประททป” สทาหรนับคนันประททป
ทองคทานนัรนทททอยถูใล นหข้องสล วนหนข้า ไดข้กลายเปห็นหนข้าททขท องอาโรนตนัรงแตลนร นนั เปห็นตข้นมาทททจะจนัด (นนันท คสือ ตกแตลง)
คนันประททปเมโนราหรนร นันเสมอไป แนลนอนวลาเขาอาจมอบหมายงานเหลลานทรใหข้กบนั ปรุโรหนิตคนอสืนท ๆดข้วย
ลนต 24:5-9
เจถ้าจงเอาแปถ้งละเอรียด และอบขนมปรังสติบสองกถ้อน แตท่ละกถ้อนใชถ้แปถ้งละเอรียด
สองในสติบเอฟาหห์ 6 และเจถ้าจงจรัดขนมปรังนรัทั้นวางบนโตตุ๊ะบรติสชทธติธิ์ตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์ เปป็นสองแถว ๆ
ละหกกถ้อน 7 และเจถ้าจงเอากนายานบรติสชทธติธิ์ใสท่ไวถ้แตท่ละแถว เพรรื่อจะใหถ้อยพบท่ นขนมปรังเปป็นทรีรื่ระลซก ครอเปป็น
เครรรื่องบพชาดถ้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ 8 ทชก ๆ วรันสะบาโตจงใหถ้เขาจรัดเตรรียมขนมปรังไวถ้ใหถ้เปป็นระเบรียบ
ตท่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์เสมอ ครอเอามาจากชนชาตติอติสราเอลเปป็นพรันธสรัญญาเนรองนติตยห์ 9 และขนมปรังนรีทั้
จงใหถ้เปป็นของอาโรนและบชตรชายทรัทั้งหลายของเขา และพวกเขาจงรรับประทานขนมปรังนรีทั้ในสถานทรีบรื่ รติสช ทธติธิ์
เพราะขนมปรังนรีทั้เปป็นของบรติสชทธติธิ์ทรีรื่สชดสนาหรรับพระองคห์ทรีรื่ไดถ้จากเครรรื่องบพชาดถ้วยไฟถวายแดท่พระเยโฮวาหห์เปป็น
กฎเกณฑห์เนรองนติตยห์”
จากนนัรน พระเจข้ากห็ตรนัสสนังท ผลานทางโมเสสวลาขนมปนังสนิบสองกข้อนซขทงททาจากแปข้งละเอทยดจะตข้องถถูกททา
ขขรนมา จากนนัรนจะตข้องถถูกนทาไปวางไวข้บนโตบ๊ะวางขนมปนังหนข้าพระพนักตรรในหข้องสลวนหนข้าของพลนับพลาเปห็น
สองแถวๆละหกกข้อน กทายานจะตข้องถถูกพรมไวข้บนขนมปนังเหลลานนัรนดข้วย ทรุกวนันสะบาโต อาโรน (นนันท คสือ
มหาปรุโรหนิต) จะตข้องวางขนมปนังอบใหมลๆวางบนโตบ๊ะนนัรน เมสืทอเสรห็จสนิรนหนข้าทททของมนันแลข้วขนมปนังนนัรนจะตข้อง
ถถูกรนับประทานโดยอาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาในเขตพลนับพลา ไมลมทการกลลาวชนัดเจนวลาขนมปนัง
นนัรนเปห็นขนมปนังมทเชสืรอหรสือไรข้เชสืรอ อยลางไรกห็ตาม เราอาจสนันนนิษฐานไดข้วาล เปห็นขนมปนังไรข้เชสืรอ
ลนต 24:10-16
และบชตรชายคนหนซงรื่ ของหญติงคนอติสราเอล ซซงรื่ บติดาของเขาเปป็นคนอรียติปตห์

ออกไปทท่ามกลางชนชาตติอติสราเอล และบชตรชายของหญติงคนอติสราเอลคนนรีทั้กบรั ชายคนอติสราเอลคนหนซรื่งไดถ้
ทะเลาะวติวาทกรันในคท่าย 11 และบชตรชายของหญติงคนอติสราเอลคนนรันทั้ ไดถ้หมติรื่นประมาทและไดถ้แชท่งดท่า
พระนามของพระเยโฮวาหห์ และเขาทรัทั้งหลายไดถ้นนาตรัวเขามายรังโมเสส (และมารดาของเขาชรอรื่ เชโลมติทบชต
รสาวของดติบรรีคนเผท่าดาน) 12 และพวกเขาจซงควบคชมเขาไวถ้จนกวท่านนทั้าพระทรัยของพระเยโฮวาหห์จะเปป็นทรีรื่
เปติดเผยตท่อเขาทรัทั้งหลาย 13 และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 14 “จงนนาผพถ้ทรีรื่แชท่งดท่านรันทั้ ออกไปขถ้างนอกคท่าย
และใหถ้บรรดาผพถ้ทรีรื่ไดถ้ยนติ เขาพพดวางมรอของตนไวถ้บนศรีรษะของเขา และใหถ้บรรดาชชมนชมชนเอาหตินขวถ้างเขา
เสรีย 15 และเจถ้าจงพพดกรับชนชาตติอติสราเอลวท่า ผพใถ้ ดกป็ตามแชท่งดท่าพระเจถ้าของเขา ผพนถ้ รัทั้นจะตถ้องไดถ้รบรั โทษบาป
ของเขา 16 และผพใถ้ ดทรีรื่หมติรื่นประมาทพระนามของพระเยโฮวาหห์ ผพนถ้ รัทั้นจะตถ้องถพกประหารชรีวติตอยท่างแนท่นอน
และจงใหถ้ชชมนชมชนทรัทั้งหมดเอาหตินขวถ้างเขาใหถ้ตาย คนตท่างดถ้าวหรรอชาวเมรองนรันทั้ กป็ดรี เมรรื่อเขาหมติรื่นประมาท
พระนามของพระเยโฮวาหห์ จะตถ้องถพกประหารชรีวติต
เรสือท งของชายหนรุลมคนหนขงท ซขทงเกนิดจากหญนิงชาวอนิสราเอลและบนิดาชาวอทยนิปตร และการพถูดหมนิทน
ประมาทของชายหนรุลมคนนนัรนถถูกบนันทขกไวข้อยลางจรนิงจนัง ดถูจากคทาพถูดเกรนิทนนทาแลข้ว เราควรหมายเหตรุไวข้วาล ชาย
หนรุลมคนนทรเปห็นผลของการแตลงงานแบบผสม (ประชาชนของพระเจข้ากนับชาวโลก) เขาทะเลาะวนิวาทกนับชาย
คนอนิสราเอลคนหนขทง ระหวลางททมท ทการทะเลาะวนิวาทกนันอยถูนล ร นนั ชายหนรุลมคนนนัรนทททบนิดาเปห็นชาวอทยนิปตรกห็ "หมนิทน
ประมาทและไดข้แชลงดลาพระนามของพระเยโฮวาหร" จากนนัรนเขากห็ถถูกนทาตนัวไปอยถูตล ลอหนข้าโมเสสทนันททผถูข้ซงขท สนังท
ใหข้กกนั ตนัวเขาไวข้กลอน "จนกวลานทราพระทนัยของพระเยโฮวาหรจะเปห็นทททเปนิดเผยตลอเขาทนัรงหลาย"
เราควรหมายเหตรุไวข้วาล พระเจข้าเองทรงสนังท โมเสสวลาผถูข้หมนิทนประมาทคนนทรจะตข้องถถูกเอาหนินขวข้างใหข้
ตาย นอกจากนทร ทรุกคนทททไดข้ยนนิ เขาแชลงดลาพระเยโฮวาหรพระเจข้าจะตข้องวางมสือของตนบนศทรษะของเขาเพสือท
ยสืนยนันถขงความผนิดของเขา จากนนัรนพระเจข้าผลานทางโมเสสกห็ทรงทวนซทราบนัญญนัตนิขอข้ ทททสามของบนัญญนัตนิสนิบ
ประการ นอกจากนทร ตรงนทรมเท สรนิมไวข้ดข้วยคสือ โทษประหารชทวนิตอนันชนัดเจนสทาหรนับการพถูดหมนิทนประมาทเชลน
นนัรน ดถู อพยพ 20:7 ผถูข้ททถถูกปรนับโทษจขงถถูกประหารชทวนิตตามททรท ะบรุไวข้ในขข้อ 23
ลนต 24:17-23
และผพถ้ทรีรื่ฆท่าผพถ้อรรื่นจะตถ้องถพกประหารชรีวติตอยท่างแนท่นอน 18 และผพถ้ทรีรื่ฆท่าสรัตวห์จะ
ตถ้องชดใชถ้สติรื่งนรัทั้น สรัตวห์แทนสรัตวห์ 19 และถถ้าผพใถ้ ดทนาใหถ้เพรอรื่ นบถ้านของตนมรีตนาหนติ เขาทนาใหถ้มรีตนาหนติอยท่างไร กป็
จงใหถ้ทนาแกท่เขาอยท่างนรันทั้ 20 กระดพกหรักแทนกระดพกหรัก ตาแทนตา ฟรันแทนฟรัน เขาทนาใหถ้ผอถ้พ รรื่นมรีตนาหนติอยท่างไร
เขากป็จะตถ้องถพกทนาใหถ้มรีตนาหนติอยท่างนรันทั้ เหมรอนกรัน 21 และผพใถ้ ดทรีฆรื่ ท่าสรัตวห์ ผพนถ้ นรัทั้ จะตถ้องเสรียคท่าชดใชถ้ และผพถ้ใดทรีรื่
ฆท่าคน ผพถ้นนรัทั้ จะตถ้องถพกประหารชรีวตติ 22 เจถ้าทรัทั้งหลายจงมรีพระราชบรัญญรัตติอยท่างเดรียวกรันสนาหรรับคนตท่างดถ้าว

และสนาหรรับชาวเมรองของตน เพราะเราครอพระเยโฮวาหห์พระเจถ้าของพวกเจถ้า” 23 และโมเสสพพดกรับชนชาตติ
อติสราเอลใหถ้พวกเขาพาคนทรีรื่แชท่งดท่านรัทั้นออกไปนอกคท่าย และเอาหตินขวถ้างเขาเสรีย และชนชาตติอติสราเอล
กระทนาตามทรีรื่พระเยโฮวาหห์ทรงบรัญชาโมเสสไวถ้
เนสืรอหาสล วนทททเหลสือของบทนทรนทาเสนอสรรุปยลอสนัรนๆของกฎหมายแพลงของชนชาตนิอนิสราเอล โดย
เฉพาะเมสืทอเกนิดการประยรุกตรใชข้โทษประหารชทวนิตเปห็นครนัรงแรกภายใตข้พระราชบนัญญนัตนิแลข้ว กลลาวโดยสรรุปกห็คอสื
การฆาตกรรมจะตข้องเปห็นมทโทษประหารชทวตนิ การททาใหข้ผถูข้อนสืท สถูญเสทยสนัตวร (นนันท คสือ ทรนัพยรสนิน) ของตนจทาเปห็น
ตข้องมทการชดใชข้ การททาใหข้ผถูข้อนสืท บาดเจห็บจะตข้องมทการแกข้แคข้นแคลถงข ระดนับการบาดเจห็บเดนิมเทลานนัรน "กระดถูกหนัก
แทนกระดถูกหนัก ตาแทนตา ฟนันแทนฟนัน"
คทาททแท ปลวลา กระดพกหรัก (เชบารร์) มทความหมายวลา 'การททาใหข้หนัก' หรสือ 'รอยรข้าว' ความหมายทททสทาคนัญ
กวลากห็คสือวลา โทษทางแพลงไมลอาจเกนินกวลาการบาดเจห็บเดนิมไดข้ มทการกลลาวซทราวลา ตข้องมทการชดใชข้สทาหรนับการ
ททาใหข้ผถูข้อสืทนสถูญเสทยสนัตวรของตนและการฆาตกรรมจะตข้องมทโทษถขงตาย
สรุดทข้าย พระเจข้าทรงนนิยามวลาพระราชบนัญญนัตนินร ทจะตข้องถถูกนทาไปใชข้อยลางเทลาเททยมกนัน คสือกนับทนัรง
พลเมสืองแหลงอนิสราเอลและคนตลางดข้าวในแผลนดนินของพวกเขาเหมสือนๆกนัน จะตข้องไมลมทการแบลงแยกความ
แตกตลาง อทกครนัรงททพท ระองครทรงเตสือนความจทาพวกเขาถขงพระลนักษณะอนันบรนิสรุทธนิธของพระองคร นนันท คสือ "เรา
คสือพระเยโฮวาหรพระเจข้าของพวกเจข้า"
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 25: รายละเอวียดเพนิมชื่ เตนิมเกวียชื่ วกนับกฎหมายแพช่งของชนชาตนิอนิสราเอล (นนัชื่นคสือ คตา
ตนัดสนินตช่างๆในเรสือชื่ งทวีเชื่ กวียชื่ วกนับพลเมสือง) ถถูกใหผู้ไวผู้ บทนวีแตั้ บช่งยช่อยไดผู้ดนังนวีตั้ (1) ปวีสะบาโตในขผู้อ 1-7; (2) ปวีแหช่ง
การเฉลนิมฉลองในขผู้อ 8-17; (3) การหผู้ามมนิใหผู้กดขวีขชื่ ช่มเหงผถูผู้อนสืชื่ ในขผู้อ 8-22; (4) การไถช่ถอนทวีชื่ดนนิ และบผู้าน
เรสือนในขผู้อ 23-34; (5) การแสดงความกรปุณาตช่อคนยากจนในขผู้อ 35-46 และ (6) ขผู้อบนังคนับตช่างๆเกวีชื่ยวกนับ
ทาสและการหผู้ามมนิใหผู้เอารนัดเอาเปรวียบพวกเขาในขผู้อ 47-55
ลนต 25:1-7
และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสทรีรื่ภพเขาซรีนายวท่า 2 “จงพพดกรับชนชาตติ
อติสราเอลและกลท่าวแกท่พวกเขาวท่า เมรรื่อเจถ้าทรัทั้งหลายเขถ้ามาในแผท่นดตินทรีรื่เราใหถ้พวกเจถ้านรันทั้ ดรังนรัทั้น จงใหถ้แผท่นดติน

นรัทั้นถรอสะบาโตแดท่พระเยโฮวาหห์ 3 เจถ้าจงหวท่านพรชในไรท่นาของเจถ้าเปป็นเวลาหกปรี และเจถ้าจงลติดแขนงสวน
องชท่นของเจถ้าและเกป็บผลจากสวนนรันทั้ เปป็นเวลาหกปรี 4 แตท่ในปรีทรีรื่เจป็ดนรัทั้นจะตถ้องเปป็นปรีสะบาโตแหท่งการพรักสงบ
สนาหรรับแผท่นดติน เปป็นปรีสะบาโตแดท่พระเยโฮวาหห์ เจถ้าอยท่าหวท่านพรชในไรท่นาของเจถ้า หรรอลติดแขนงสวนองชท่น
ของเจถ้า 5 สติงรื่ ใดทรีรื่งอกขซทั้นมาเองจากพรชผลของเจถ้า เจถ้าจงอยท่าเกป็บเกรีรื่ยว ทรัทั้งองชท่นซซรื่งเกติดอยพท่ทรีรื่เถาทรีรื่เจถ้ามติไดถ้ตรัด
แตท่งกติรื่งกป็อยท่าเกป็บ เพราะเปป็นปรีแหท่งการพรักสงบสนาหรรับแผท่นดติน 6 และปรีสะบาโตแหท่งแผท่นดตินนรันทั้ จะมรีอาหาร
ใหถ้แกท่เจถ้าทรัทั้งหลาย ครอแกท่ตรัวเจถ้าเอง แกท่ทาสชายทาสหญติงของเจถ้า แกท่ลพกจถ้างของเจถ้า และแกท่คนตท่างดถ้าวทรีรื่
อาศรัยอยพกท่ รับเจถ้า 7 และพรชผลแหท่งแผท่นดตินทรัทั้งสติทั้น จะเปป็นอาหารแกท่สรัตวห์เลรีทั้ยงของเจถ้า และแกท่สรัตวห์ปท่าทรีรื่อยพใท่ น
แผท่นดตินของเจถ้า
หลนักการเรสืทองสะบาโตกนินความรวมถขงสะบาโตทททเปห็นปทเหมสือนกนับสะบาโตทททเปห็นวนัน ดนังนนัรน แนวคนิด
ของคนฮทบรถูเรสืทองสนัปดาหรจขงสามารถหมายถขงชลวงเวลาเจห็ดปทเหมสือนในดาเนทยล 9 ไดข้เชลนกนัน ดนังนนัรน พระเจข้า
จขงทรงตนัรงขข้อบนังคนับตลางๆเกททยวกนับแผลนดนินนนัรนททพท วกเขาจะไดข้รนับเปห็นมรดกในไมลชข้า เมสือท ถขงตอนนนัรน พวกเขา
จะตข้องปลถูกและเกห็บเกททยวไรล นาของพวกเขาเพสืทอความตข้องการของพวกเขาเองเปห็นเวลาหกปท “แตลในปทททเจห็ด
นนัรนจะตข้องเปห็นปทสะบาโตแหลงการพนักสงบสทาหรนับแผลนดนิน เปห็นปทสะบาโตแดลพระเยโฮวาหร” เมสือท ถขงปทททเจห็ด
พวกเขาตข้องไมลเพาะปลถูกและไมลลนิดแขนงสวนองรุลนของตน จรุดประสงครททสทาคนัญกวลากห็คอสื เพสืทอทททจะปลลอยใหข้
แผลนดนินนนัรนไดข้หยรุดพนักเปห็นเวลาหนขงท ปททรุกๆเจห็ดปท (เราควรหมายเหตรุไวข้วาล การฝลาฝสืนกฎเกณฑรนร ทเองทททททาใหข้
ชนชาตนิอนิสราเอลถถูกขนับออกไปจากแผลนดนินนนัรนในทททสรุด ดถู เลวทนนิตนิ 26:33-34, 2 พงศาวดาร 36:21 และเยเรมทยร
25:11-12)
รายละเอทยดเพนิมท เตนิมถถูกระบรุไวข้วาล ชนชาตนิอนิสราเอลตข้องไมลเพาะปลถูกในแผลนดนินนนัรนในชลวงปทสะบาโต
โดยเฉพาะในสล วนทททเกททยวขข้องกนับพสืชผลทททสรข้างรายไดข้ อยลางไรกห็ตาม พวกเขา คนรนับใชข้ของพวกเขา และ
ปศรุสนัตวรของพวกเขาสามารถรนับประทานพสืชผลใดกห็ตามทททรนับประทานไดข้ซขทงงอกขขรนเองในปทนร นัน คทาทททแปลวลา
อาหาร (โอคลาหร์) ในขข้อ 6-7 กห็หมายถขง 'อาหาร' อยลางไรกห็ตาม ความจรนิงทททสทาคนัญกวลากห็คสือวลา พวกเขาถถูก
หข้ามมนิใหข้เพาะปลถูกหรสือเกห็บเกททยวสนิทงใดกห็ตามอยลางจรนิงจนังในปทนร นัน
ลนต 25:8-17
และเจถ้าจงนรับปรีสะบาโตเจป็ดปรีสนาหรรับเจถ้า ครอเจป็ดปรีคพณเจป็ดปรี และเวลาปรีสะบา
โตเจป็ดปรีจะเปป็นสรีรื่สบติ เกถ้าปรีสนาหรรับเจถ้า 9 ดรังนรันทั้ เจถ้าจงใหถ้เปท่าแตรแหท่งการเฉลติมฉลองในวรันทรีสรื่ ติบของเดรอนทรีรื่
เจป็ด เจถ้าทรัทั้งหลายจงใหถ้เปท่าแตรทรัวรื่ แผท่นดตินของพวกเจถ้าในวรันแหท่งการลบมลทติน 10 และเจถ้าทรัทั้งหลายจงถรอปรีทรีรื่
หถ้าสติบไวถ้เปป็นปรีบรติสชทธติธิ์ และประกาศอติสรภาพแกท่บรรดาคนทรีรื่อาศรัยอยพทท่ รัรื่วแผท่นดตินนรัทั้น จงใหถ้เปป็นปรีแหท่งการ

เฉลติมฉลองสนาหรรับพวกเจถ้า และเจถ้าทรัทั้งหลายจงใหถ้ทชกคนกลรับไปยรังทรีรื่ดตินทรีรื่เปป็นกรรมสติทธติธิ์ของตน และพวก
เจถ้าจงใหถ้ทชกคนกลรับไปสพคท่ รอบครรัวของตน 11 ปรีทรีรื่หถ้าสติบนรันทั้ จะเปป็นปรีแหท่งการเฉลติมฉลองสนาหรรับพวกเจถ้า ใน
ปรีนรัทั้นเจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่าหวท่านพรชหรรอเกรีรื่ยวเกป็บผลทรีรื่เกติดขซทั้นมาเอง หรรอเกป็บองชท่นจากเถาของเจถ้าทรีรื่มติไดถ้ตรัด
แตท่งกติรื่ง 12 เพราะเปป็นปรีแหท่งการเฉลติมฉลอง จะเปป็นปรีบรติสชทธติธิ์สนาหรรับเจถ้าทรัทั้งหลาย พวกเจถ้าจงรรับประทานพรช
ผลทรีรื่งอกมาจากไรท่นาในปรีนรัทั้น 13 ในปรีแหท่งการเฉลติมฉลองนรีทั้ เจถ้าทรัทั้งหลายจงใหถ้ทชกคนกลรับไปยรังทรีรื่ดตินทรีรื่เปป็น
กรรมสติทธติธิ์ของตน 14 และถถ้าเจถ้าขายสติงรื่ ใด ๆ ใหถ้เพรอรื่ นบถ้านของเจถ้า หรรอซรทั้อสติงรื่ ใด ๆ จากมรอเพรรื่อนบถ้านของเจถ้า
เจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่ากดขรีรื่ขท่มเหงกรันและกรัน 15 ตามจนานวนปรีหลรังจากปรีแหท่งการเฉลติมฉลอง เจถ้าจงซรทั้อไรท่นา
จากเพรรื่อนบถ้านของเจถ้า และตามจนานวนปรีทรีรื่ปลพกพรชไดถ้จงใหถ้เขาขายแกท่เจถ้า 16 ถถ้ามากปรีเจถ้าจะตถ้องเพติรื่มราคา
สพ งขซนทั้ และถถ้านถ้อยปรีเจถ้าจงลดราคาใหถ้ตนรื่าลง เพราะทรีรื่เขาขายนรันทั้ เขาขายตามจนานวนปรีทรีรื่ปลพกพรช 17 เจถ้าทรัทั้ง
หลายจงอยท่ากดขรีรื่ขมท่ เหงกรันและกรัน แตท่เจถ้าจงยนาเกรงพระเจถ้าของเจถ้า เพราะเราครอพระเยโฮวาหห์พระเจถ้าของ
พวกเจถ้า
นอกจากนทร เมสืทอครบเจห็ดปทสะบาโต (นนันท คสือ สททสนิบเกข้าปท) ปทพนิเศษซขทงเปห็นปทแหลงการเฉลติมฉลองจะตข้อง
ถถูกประกาศใหข้ทราบโดยทนัวท กนัน คทาททแท ปลเชลนนนัรน (โยวร์เบเล) มทความหมายวลาการสล งสนัญญาณดข้วยเสทยงแตร
ซขทงในกรณทนร บท ลงบอกถขงความชสืทนชมยนินดทเปห็นอนันมาก ปทแหลงการเฉลนิมฉลองจะตข้องถถูกประกาศใหข้ทราบอยลาง
เปห็นทางการในวนันแหลงการลบมลทนิน (วนันทททสนิบของเดสือนทททเจห็ด) ดนังนนัรน มนันจขงถถูกสลงสนัญญาณไปทนัวท แผลนดนิน
นนัรนโดยการเปลาแตร
ปทแหลงการเฉลนิมฉลองมทความหมายหลายประการ (1) คนรนับใชข้ชาวฮทบรถูคนใดกห็ตามในปทแหลงการ
เฉลนิมฉลองจะตข้องถถูกปลลอยตนัวเปห็นอนิสระอยลางเปห็นทางการ ดนังนนัรน ปทททหข้าสนิบจขงเปห็นการประกาศ “อนิสรภาพ
แกลบรรดาคนทททอาศนัยอยถูทล นัวท แผลนดนินนนัรน” (2) นอกจากนทร ทททดนินใดกห็ตามทททถถูกจทานองไวข้หรสือถถูกยขดไปเพสือท ชทาระ
หนทรสนินกห็จะตข้องถถูกสล งคสืนใหข้แกลเจข้าของเดนิมตามตระกถูลของตน นอกจากนทร (3) ปทสะบาโตทททสองซขทงเกททยวขข้อง
กนับแผลนดนินนนัรนจะตข้องถถูกบนังคนับใชข้ ดนังนนัรน แผลนดนินนนัรนจะตข้องถถูกปลลอยวลางไวข้เปห็นเวลาสองปทนนับตนัรงแตลปทททสท
สนิบเกข้าไปจนจบปทททหข้าสนิบ มนันเปห็น “ปทแหลงการเฉลนิมฉลอง จะเปห็นปทบรนิสรุทธนิธสทาหรนับเจข้าทนัรงหลาย” เชลนเดทยว
กนับในปทสะบาโตปกตนิ พวกเขาไดข้รนับอนรุญาตใหข้หาอาหารจากสนิทงทททงอกขขรนเองเพสือท ไวข้ใชข้บรนิโภคสล วนตนัวไดข้
(4) สรุดทข้าย กรรมสนิทธนิธ (นลาจะหมายถขงทททดนิน) ซขทงถถูกซสืรอไปจากเจข้าของเดนิมตามตระกถูลจะตข้องถถูกสลงคสืนใหข้แกล
เขา (นนันท คสือ ขายคสืนใหข้)

อยลางไรกห็ตาม มนันจะตข้องนนับตามจทานวนระยะเวลาทททผถูข้ซรสือไดข้ใชข้ประโยชนรจากแผลนดนินนนัรนจนถขงปท
แหลงการเฉลนิมฉลอง อยลางไรกห็ตาม หลนักการทททสทาคนัญกวลากห็คสือ “เจข้าทนัรงหลายจงอยลากดขททขลมเหงกนันและกนัน แตล
เจข้าจงยทาเกรงพระเจข้าของเจข้า เพราะเราคสือพระเยโฮวาหรพระเจข้าของพวกเจข้า” ดนังนนัร นในปทแหลงการเฉลนิมฉลอง
ชนชาตนิอนิสราเอลไมลเพทยงตข้องปลลอยใหข้แผลนดนินของตนไดข้พนักอทกหนขงท ปทสะบาโตเทลานนัรน แตลพวกเขายนังตข้องสลง
คสืนททดท นินใดกห็ตามทททตนไดข้มาไมลวาล ดข้วยการยขดเปห็นทรนัพยรจทานองหรสือการขายใหข้แกลเจข้าของเดนิมตามตระกถูลดข้วย
นอกจากนทร คนรนับใชข้ชาวฮทบรถูทรุกคนจะตข้องถถูกปลลอยตนัวในปทนร นัน
ลนต 25:18-24
ดรังนรันทั้ เจถ้าทรัทั้งหลายจงกระทนาตามกฎเกณฑห์ทรัทั้งหลายของเรา และรรักษาคนา
ตรัดสตินตท่าง ๆ ของเราและกระทนาตาม และพวกเจถ้าจะอาศรัยอยพใท่ นแผท่นดตินนรันทั้ อยท่างปลอดภรัย 19 และแผท่นดติน
จะบรังเกติดผลของมรัน และเจถ้าทรัทั้งหลายจะไดถ้รรับประทานอยท่างอติรื่มหนนา และอาศรัยอยพใท่ นแผท่นดตินนรันทั้ อยท่าง
ปลอดภรัย 20 และถถ้าเจถ้าทรัทั้งหลายจะพพดวท่า ‘ในปรีทรีรื่เจป็ดพวกเราจะเอาอะไรรรับประทาน ดพเถติด เราทรัทั้งหลายจะ
ไมท่ไดถ้หวท่านหรรอเกรีรื่ยวพรชผลของพวกเรา’ 21 ดรังนรันทั้ เราจะบรัญชาพรของเราใหถ้มรีเหนรอเจถ้าทรัทั้งหลายในปรีทรีรื่หก
และแผท่นดตินนรัทั้นจะบรังเกติดพรชผลมากพอสนาหรรับสามปรี 22 และเจถ้าทรัทั้งหลายจะหวท่านในปรีทรีรื่แปด และจะยรังรรับ
ประทานของเกท่านรันทั้ จนถซงปรีทรีรื่เกถ้า จนกวท่าพรชผลใหมท่ของแผท่นดตินนรันทั้ เขถ้ามา พวกเจถ้าจะรรับประทานพรชผล
เกท่านรันทั้ อยพท่ 23 แผท่นดตินนรันทั้ จะขายขาดไมท่ไดถ้ เพราะวท่าแผท่นดตินนรัทั้นเปป็นของเรา เพราะเจถ้าทรัทั้งหลายเปป็นคน
ตท่างดถ้าวและเปป็นคนอาศรัยอยพกท่ บรั เรา 24 และตลอดทรัรื่วทรัทั้งแผท่นดตินทรีรื่เจถ้าทรัทั้งหลายถรอกรรมสติทธติธิ์อยพท่นรัทั้น พวกเจถ้า
จงใหถ้มรีการไถท่ถอนแผท่นดตินนรันทั้ ครน
พระเจข้าทรงประกาศเรสือท งนทรใหข้เปห็นกฎเกณฑรของพระองครและวลาหากพวกเขาจะถสือตามหลนักการนทร
“พวกเจข้าจะอาศนัยอยถูใล นแผลนดนินนนัรนอยลางปลอดภนัย” ตามประวนัตนิศาสตรรแลข้ว ไมลมขท ข้อบลงชทรใดทททบลงบอกวลา
ชนชาตนิอนิสราเอลเคยเชสืทอฟนังกฎเกณฑรขข้อนทรอยลางจรนิงจนัง พวกเขาจขงถถูกพระเจข้าของตนตทสอน ดถูหนนังสสือผถูข้
วนินจนิ ฉนัยเปห็นตนัวอยลาง
เพสือท ตอบขข้อโตข้แยข้งอนันหลทกเลททยงไมลไดข้ทวท าล “ในปทททเจห็ดพวกเราจะเอาอะไรรนับประทาน ดถูเถนิด เราทนัรง
หลายจะไมลไดข้หวลานหรสือเกททยวพสืชผลของพวกเรา” พระเจข้าตรนัสตอบวลา “ดนังนนัรน เราจะบนัญชาพรของเราใหข้มท
เหนสือเจข้าทนัรงหลายในปทททหก และแผลนดนินนนัรนจะบนังเกนิดพสืชผลมากพอสทาหรนับสามปท และเจข้าทนัรงหลายจะหวลาน
ในปทททแปด และจะยนังรนับประทานของเกลานนัรนจนถขงปททเท กข้า จนกวลาพสืชผลใหมลของแผลนดนินนนัรนเขข้ามา พวกเจข้า
จะรนับประทานพสืชผลเกลานนัรนอยถู”ล ดนังนนัรนการถสือรนักษาปทสะบาโตและปทแหลงการเฉลนิมฉลองจขงไมลเพทยงเปห็นการ
กระททาทททแสดงถขงความเชสืทอฟนังเทลานนัรน แตลเปห็นการกระททาทททแสดงถขงความเชสืทอดข้วย ในการถสือปททรนังสองนนัรน

กลอนอสืทนพวกเขาจทาเปห็นตข้องเชสืทอฟนังพระเจข้าและวางใจพระองครวาล จะทรงเลทรยงดถูดนังททพท ระองครไดข้ทรงสนัญญาไวข้
แลข้ว
อทกครนัรงททวท าล ไมลมทบนันทขกทางประวนัตนิศาสตรร์ทรท ะบรุวาล ชนชาตนิอนิสราเอลเคยททาทนัรงสองอยลาง อยลางนข้อยกห็
ในแบบทททเสมอตข้นเสมอปลาย (เมสือท หนัก 490 ปทยข้อนกลนับไปจากปท 605 กลอนค.ศ. เมสืทอพวกเขาถถูกขจนัดออกไป
จากแผลนดนินนนัรน ชลวงเวลากห็ตรงกนับสมนัยของซาอถูลและสนิรนสรุดยรุคของบรรดาผถูข้วนินนิจฉนัย) นลาเศรข้าทททชนชาตนิ
อนิสราเอลโดยรวมไมลเคยเชสืทอฟนังหรสือไวข้วางใจพระเจข้าของตนอยลางสรุดจนิตสรุดใจเลย
พระเจข้าทรงปนิดทข้ายคทาประกาศนทรวาล การขายทททดนินใดกห็ตาม (ในแผลนดนินนนัรน) สทาหรนับคนฮทบรถูจะไมลมท
วนันเปห็นการขายแบบถาวรเดห็ดขาด แผลนดนินนนัรนเปห็นของพระเจข้าตนัรงแตลแรกอยถูแล ลข้ว จะวลาไปแลข้วพวกเขากห็เปห็น
“คนตลางดข้าวและคนสนัญจร” ในแผลนดนินนนัรนกนับพระเจข้า นอกจากนทร ในปทแหลงการเฉลนิมฉลอง ทททดนินใดกห็ตามททท
ถถูกขายไปจะตข้องถถูกคสืนใหข้แกลเจข้าของเดนิมตามตระกถูล อยลางไรกห็ตาม ดนังทททไดข้หมายเหตรุไวข้อทกครนัรง ทททดนินเหลลา
นนัรนจะตข้องถถูกไถลถอน นนันท คสือ พวกมนันจะตข้องถถูกซสืรอคสืนไปตามราคาทททนบนั ตามจทานวนปท
ลนต 25:25-34
ถถ้าพรีรื่นอถ้ งของเจถ้ายากจนลงและขายทรีรื่ดตินสท่วนหนซรื่งทรีรื่เปป็นกรรมสติทธติธิ์ของเขา
และหากวท่ามรีผถ้ใพ ดในพรีรื่นอถ้ งของเขามาไถท่ถอนทรีรื่ดตินนรัทั้น ดรังนรันทั้ จงใหถ้เขาไถท่ถอนทรีรื่ดตินซซงรื่ พรีนรื่ ถ้องของเขาขายไป
นรัทั้น 26 และถถ้าชายคนนรัทั้นไมท่มรีผถ้อพ รรื่นมาไถท่ถอนทรีรื่ดตินนรัทั้นใหถ้ และตรัวเขาสามารถจะไถท่ถอนทรีรื่ดตินนรันทั้ เอง 27 ดรัง
นรัทั้น จงใหถ้เขานรับปรีทรัทั้งหลายทรีรื่เขาขายทรีรื่ดตินนรัทั้นไป และเงตินทรีรื่เหลรอนรัทั้นจงครนใหถ้แกท่คนทรีรื่เขาขายใหถ้ เพรอรื่ เขาจะ
ไดถ้กลรับไปอยพใท่ นทรีรื่ดตินทรีรื่เปป็นกรรมสติทธติธิ์ของเขา 28 แตท่ถถ้าเขาไมท่สามารถทรีรื่จะไถท่ทรีรื่ดนติ นรัทั้นครนไดถ้ ดรังนรันทั้ ทรีรื่ดตินทรีรื่
เขาไดถ้ขายไปจงใหถ้อยพใท่ นมรอของผพถ้ซอรทั้ ทรีรื่ดนติ นรัทั้นจนถซงปรีแหท่งการเฉลติมฉลอง และในปรีแหท่งการเฉลติมฉลองนรันทั้
จะตถ้องครนทรีรื่ดตินนรันทั้ และเขาจะไดถ้กลรับไปอยพใท่ นทรีรื่ดตินทรีรื่เปป็นกรรมสติทธติธิ์ของเขา 29 และถถ้าชายคนใดขายบถ้าน
ซซรื่งอยพใท่ นเมรองทรีรื่มรีกนาแพง ดรังนรันทั้ เขาไถท่ถอนบถ้านนรันทั้ ครนไดถ้ภายในหนซรื่งปรีแรกทรีรื่เขาขายบถ้านนรันทั้ ไป ภายในหนซรื่ง
ปรีเตป็มเขาไถท่ถอนบถ้านนรัทั้นไดถ้ 30 และถถ้าในเวลาหนซรื่งปรีเตป็มเขาไมท่ไถท่ถอนบถ้านนรันทั้ ดรังนรัทั้นใหถ้จรัดการเสรียใหถ้
เปป็นการแนท่นอนวท่า ผพซถ้ รทั้อบถ้านทรีรื่อยพใท่ นเมรองทรีรื่มรีกนาแพงนรันทั้ จะไดถ้สติทธติธิ์ครอบครองบถ้านนรันทั้ ตลอดชรัรื่วอายชของเขา
ในปรีแหท่งการเฉลติมฉลองกป็ไมท่ตถ้องครนบถ้านนรัทั้นใหถ้ 31 แตท่บถ้านใด ๆ ทรีรื่อยพท่ในหมพท่บาถ้ นทรีรื่ไมท่มรีกนาแพงลถ้อมรอบ จง
นรับบถ้านเหลท่านรัทั้นเขถ้าเปป็นพวกเดรียวกรันกรับไรท่นาในแผท่นดตินนรันทั้ ครอไถท่ถอนบถ้านเหลท่านรัทั้นครนไดถ้ และจะตถ้องครน
บถ้านนรันทั้ ในปรีแหท่งการเฉลติมฉลอง 32 อยท่างไรกป็ตามเมรองตท่าง ๆ ของคนเลวรี และบถ้านใด ๆ ในเมรองทรีรื่พวกเขา
ถรอกรรมสติทธติธิ์ คนเลวรีจะไถท่ถอนครนไดถ้ทชกเวลา 33 และถถ้าผพใถ้ ดซรทั้อของจากคนเลวรี ดรังนรันทั้ บถ้านซซรื่งถพกขายไปนรัทั้น
กรับเมรองทรีรื่เขาถรอกรรมสติทธติธิ์จะตถ้องกลรับครนในปรีแหท่งการเฉลติมฉลอง เพราะบถ้านทรัทั้งหลายในเมรองตท่าง ๆ ของ

คนเลวรีเปป็นกรรมสติทธติธิ์ของพวกเขาทท่ามกลางชนชาตติอติสราเอล 34 แตท่ไรท่นาทรีรื่อยพชท่ านเมรองตามเมรองทรัทั้งหลาย
ของพวกเขานรันทั้ จะขายไมท่ไดถ้ เพราะวท่าเปป็นกรรมสติทธติธิ์เนรองนติตยห์ของเขาทรัทั้งหลาย
ขข้อบนังคนับเพนิมท เตนิมทางแพลงเกททยวกนับอสนังหารนิมทรนัพยรในแผลนดนินนนัรนถถูกประกาศใหข้ทราบสทาหรนับ
ชนชาตนิอนิสราเอล (1) หากผถูข้ใดในยามขนัดสนขายทททดนิน เขาหรสือญาตนิสนนิทของเขาสามารถไถลถอน (นนันท คสือ
ซสืรอ) มนันกลนับคสืนไดข้ ผถูข้ซร สือตามกฎหมายตข้องขายมนันคสืนใหข้แกลเขา นอกจากนทร หากเจข้าของเดนิมไมลสามารถจลาย
คลาไถลถอนเตห็มจทานวน เขากห็สามารถคทานวณคลารข้อยละของเวลาจนถขงปทแหลงการเฉลนิมฉลองถนัดไปและตข้อง
จลายตามจทานวนรข้อยละของราคาเดนิม หากเขายนังททาอยลางนนัรนไมลไดข้อทก ไมลวาล กรณทใด ในปทแหลงการเฉลนิมฉลอง
ทททดนินนนัรนจะกลนับตกเปห็นของเจข้าของเดนิม (หรสือผถูข้รนับมรดกของเขา)
(2) อยลางไรกห็ตาม หากอสนังหารนิมทรนัพยรททวาล นนัรนเปห็นบข้านหลนังหนขทงซขทงอยถูภล ายในเมสืองททมท ทกาท แพงลข้อม
รอบ กฎเกณฑรเรสืทองขข้อจทากนัดสทาหรนับการไถลถอนคสือหนขงท ปทเทลานนัรน ตนัรงแตลนร นนั เปห็นตข้นไป บข้านหลนังนนัรนกห็จะตก
เปห็นของเจข้าของมนันอยลางถาวร โดยไมลสทาคนัญวลาจะเปห็นปทแหลงการเฉลนิมฉลองหรสือไมล พระเจข้าทรงมองแผลน
ดนินนนัรนวลาเปห็นสนิทงทททละเมนิดไมลไดข้ บข้านทนัรงหลายในเมสืองหนขงท ๆไมลไดข้มคท วามหมายแบบนนัรน อยลางไรกห็ตาม บข้าน
หลนังตลางๆในหมถูลบข้านทททไมลมทกาท แพงลข้อมรอบจะตข้องถถูกถสือวลาเปห็นเหมสือนกนับทททดนินและสนิทธนิพนิเศษตลางๆของ
มนันสทาหรนับการไถลถอน (3) ขข้อยกเวข้นสทาหรนับเรสืทองนทรกคห็ สือวลา คนเลวทสามารถไถลถอนบข้านหลนังหนขทงไดข้ทรุกเวลา
ไมลวาล กรณทใด มนันจะกลนับตกเปห็นของเลวทคนนนัรนๆในปทแหลงการเฉลนิมฉลอง อยลางไรกห็ตาม คนเลวทไมลสามารถ
ขายทรุลงนาทททพวกเขาเปห็นเจข้าของซขทงอยถูตล นิดกนับหมถูลบข้านหนขงท ๆ มนันเปห็นกรรมสนิทธนิธถาวรของพวกเขา
ลนต 25:35-46
และถถ้าพรีรื่นอถ้ งของเจถ้ายากจนลงและเสรรื่อมถอยลงตท่อหนถ้าเจถ้า ดรังนรัทั้นเจถ้าจะตถ้อง
ชพ กนาลรังเขา ถซงแมถ้วท่าเขาเปป็นคนตท่างดถ้าวหรรอคนทรีรื่อาศรัยอยพดท่ ถ้วย เพรรื่อเขาจะอาศรัยอยพกท่ บรั เจถ้า 36 เจถ้าอยท่าเอา
ดอกเบรียทั้ หรรอเงตินเพติรื่มใด ๆ จากเขา แตท่จงยนาเกรงพระเจถ้าของเจถ้า เพรรื่อวท่าพรีนรื่ ถ้องของเจถ้าจะอาศรัยอยพกท่ รับเจถ้าไดถ้
37 เจถ้าอยท่าใหถ้เงตินของเจถ้าแกท่เขาโดยคติดดอกเบรียทั้ หรรออยท่าใหถ้เขายรมอาหารของเจถ้าเพรรื่อเอาเงตินเพติมรื่ ใด ๆ จากเขา
38 เราครอพระเยโฮวาหห์พระเจถ้าของเจถ้าทรัทั้งหลาย ซซงรื่ นนาพวกเจถ้าออกจากแผท่นดตินแหท่งอรียติปตห์ เพรรื่อประทาน
แผท่นดตินแหท่งคานาอรันใหถ้แกท่เจถ้าทรัทั้งหลาย และเพรอรื่ จะเปป็นพระเจถ้าของพวกเจถ้า 39 และถถ้าพรีรื่นอถ้ งของเจถ้าทรีรื่อาศรัย
อยพใท่ กลถ้ชติดกรับเจถ้ายากจนลง และขายตรัวใหถ้แกท่เจถ้า เจถ้าจงอยท่าบรังครับเขาใหถ้ทนางานเหมรอนทาส 40 แตท่ใหถ้เขาเปป็น
อยท่างลพกจถ้างและคนทรีรื่อาศรัยอยพดท่ ถ้วย เขาจะอยพท่กรับเจถ้า และจะปรนนติบรัตติเจถ้าไปจนถซงปรีแหท่งการเฉลติมฉลอง 41
และจากนรันทั้ เขาจะออกไปจากเจถ้า ทรัทั้งเขาและลพก ๆ ของเขาทรีรื่อยพท่กบรั เขา และจะกลรับไปสพท่ครอบครรัวของเขาเอง

และเขาจะกลรับไปอยพใท่ นทรีรื่ดตินทรีรื่เปป็นกรรมสติทธติธิ์ของบรรพบชรชษของเขา 42 เพราะวท่าเขาทรัทั้งหลายเปป็นทาสของ
เรา ซซรื่งเรานนาออกจากแผท่นดตินแหท่งอรียติปตห์ พวกเขาจะขายตรัวเปป็นทาสไมท่ไดถ้ 43 เจถ้าจงอยท่าปกครองเขาดถ้วย
ความทารชณโหดรถ้าย แตท่จงยนาเกรงพระเจถ้าของเจถ้า 44 ทรัทั้งทาสชายหญติงของเจถ้าซซงรื่ เจถ้าจะมรีไดถ้นรัทั้น จงใหถ้มา
จากบรรดาประชาชาตติทรีรื่อยพท่รอบ ๆ เจถ้าทรัทั้งหลาย พวกเจถ้าจะซรทั้อทาสชายหญติงจากพวกเขาไดถ้ 45 ยติรื่งกวท่านรันทั้ เจถ้า
ทรัทั้งหลายจะซรอทั้ จากลพกหลานของคนตท่างดถ้าวทรีรื่อาศรัยอยพท่ทท่ามกลางพวกเจถ้า ทรัทั้งครอบครรัวของพวกเขาทรีรื่อาศรัย
อยพท่กบรั เจถ้าทรัทั้งหลาย ซซงรื่ เปป็นคนเกติดในแผท่นดตินของพวกเจถ้า และเขาทรัทั้งหลายจะเปป็นกรรมสติทธติธิ์ของพวกเจถ้าไดถ้
46 และเจถ้าทรัทั้งหลายจะทนาใหถ้พวกเขาเปป็นมรดกแกท่ลพก ๆ ของพวกเจถ้าทรีรื่มาภายหลรังเจถ้าทรัทั้งหลายไดถ้ ใหถ้เปป็น
มรดกแกท่พวกเขาเปป็นกรรมสติทธติธิ์ พวกเขาจะเปป็นทาสของเจถ้าทรัทั้งหลายเปป็นนติตยห์ แตท่สนาหรรับพรีนรื่ ถ้องของพวก
เจถ้าครอชนชาตติอสติ ราเอล เจถ้าทรัทั้งหลายจงอยท่าปกครองเขาดถ้วยความทารชณโหดรถ้าย
กฎเกณฑรทางแพลงเกททยวกนับการเอาคนเปห็นทาสภายในชนชาตนิอนิสราเอลถถูกกทาหนดไวข้ (1) หากผถูข้ใด
(คนฮทบรถูหรสือคนตลางดข้าว) ตกอยถูใล นฐานะยากจน คนอนิสราเอลคนอสืทนๆจะตข้องไมลเอาเปรทยบเขา พวกเขาจะ
ตข้องไมลใหข้เขายสืมเงนินโดยคนิดดอกเบทรย นทไท มลไดข้หมายความวลาการคนิดดอกเบทรยเปห็นเรสือท งทททชนัวท รข้าย แตลเหห็นไดข้ชนัดวลา
บรนิบทพถูดถขงการเอาเปรทยบโดยการคนิดดอกเบทรยกนับคนๆหนขงท ทททอยถูใล นภาวะขนัดสน พระเจข้าทรงเตสือนความ
จทาพวกเขาอทกครนัรงวลาพระองครไดข้ทรงนทาพวกเขาออกมาจากอทยนิปตรเพสือท ประทานแผลนดนินนนัรนใหข้แกลพวกเขาซขทง
พวกเขากทาลนังจะไดข้เปห็นกรรมสนิทธนิธในไมลชข้า
(2) นอกจากนทร หากคนฮทบรถูคนใดตกอยถูใล นความยากจน โดยอาจเปห็นหนทรอทกคน เขาจะถถูกบนังคนับใหข้
เปห็นทาสโดยคนอนิสราเอลอทกคนไมลไดข้ แตลเขาสามารถถถูกจข้างใหข้เปห็นลถูกจข้างเพสือท ชลวยชดใชข้หนทรสนินของตนไดข้
การตกลงกนันเชลนนนัรนไมลวาล กรณทใดจะสนิรนสรุดลงในปทแหลงการเฉลนิมฉลอง นอกจากนทร พระเจข้าทรงกทาชนับ
ชนชาตนิอนิสราเอลอยลางแขห็งแรงมนิใหข้ “ขลมขทเท ขาใหข้ลทาบาก แตลจงยทาเกรงพระเจข้าของเจข้า” กลลาวอทกนนัยหนขงท การ
ตกลงกนันในเรสืทองการวลาจข้างหรสือการเอาคนเปห็นทาสจะตข้องถถูกกระททาอยลางยรุตนิธรรมและอยลางเมตตา คนฮทบรถู
จะถถูกขายเปห็นทาสไมลไดข้!
(3) อยลางไรกห็ตาม พระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้คนฮทบรถูเอาคนชาตนิอสืทนเปห็นทาสไดข้ คนเหลลานนัรนจะถถูกซสืรอ
หรสือขายตามกฎหมายไดข้ ลถูกหลานทททเกนิดจากคนรนับใชข้เชลนนนัรนจะกลายเปห็นทรนัพยรสนินของนายเสมอไป โดย
อยถูภล ายใตข้กฎหมาย อทกครนัรงทททชนชาตนิอนิสราเอลถถูกหข้ามอยลางเครล งครนัดมนิใหข้เอาคนอนิสราเอลดข้วยกนันเปห็นทาส

ลนต 25:47-55
และถถ้าคนตท่างดถ้าวหรรอคนทรีรื่อาศรัยอยพกท่ รับเจถ้ามรัรื่งมรีขซทั้น และพรีรื่นถ้องของเจถ้าทรีรื่อยพท่
ใกลถ้ชดติ กรับเขายากจนลง และขายตรัวใหถ้แกท่คนตท่างดถ้าวหรรอคนทรีรื่อาศรัยอยพท่กบรั เจถ้านรันทั้ หรรอขายใหถ้แกท่ญาตติคน
หนซรื่งคนใดของคนตท่างดถ้าวนรันทั้ 48 หลรังจากเขาขายตรัวแลถ้วกป็จงใหถ้มรีการไถท่ถอนเขาอรีก ครอพรีรื่นอถ้ งคนหนซรื่งคน
ใดของเขาจะทนาการไถท่ถอนเขาไดถ้ 49 ทรัทั้งลชงของเขาหรรอลพกลชงของเขาจะทนาการไถท่ถอนเขาไดถ้ หรรอคนใด ๆ ทรีรื่
เปป็นญาตติสนติทในครอบครรัวของเขาจะไถท่ถอนเขาไดถ้ หรรอถถ้าเขามรีความสามารถ เขาจะไถท่ถอนตรัวเองกป็ไดถ้ 50
และจงใหถ้ผถ้ทพ รีรื่ขายตรัวนรับปรีทรัทั้งหลายทรีรื่ขายตรัวกรับผพถ้ทรีรื่ซอรทั้ ตรัวเขาไป วท่าเขาไดถ้ขายตรัวกรีรื่ปรีจนถซงปรีแหท่งการเฉลติม
ฉลอง และคท่าตรัวของเขาจงเปป็นคท่าตามจนานวนปรีเหลท่านรัทั้น เวลาทรีรื่เขาอยพกท่ รับเจถ้าของตรัวเขานรันทั้ จงใหถ้คติดตาม
เวลาของลพกจถ้าง 51 ถถ้ายรังมรีเวลาอรีกหลายปรีเหลรออยพท่ เขาจะตถ้องชนาระเงตินครนเทท่ากรับเงตินทรีรื่ถ พกซรอทั้ มา นรับเปป็นคท่า
ไถท่ถอนตรัวเขา 52 และถถ้ายรังเหลรอนถ้อยปรีจนกวท่าจะถซงปรีแหท่งการเฉลติมฉลอง ดรังนรันทั้ จงใหถ้ผถ้ขพ ายตรัวคติดกรับผพถ้ซอรทั้
ตรัวไวถ้เปป็นราคาคท่าไถท่ของเขานรันทั้ และตามจนานวนปรีเหลท่านรันทั้ เขาจะครนเงตินใหถ้กบรั ผพซถ้ รทั้อตรัว 53 และผพขถ้ ายตรัวนรันทั้
จะตถ้องอยพกท่ รับผพซถ้ รทั้อตรัวดรังลพกจถ้างทรีรื่จถ้างเปป็นรายปรี และอยท่าใหถ้ผถ้นพ รัทั้นปกครองเขาดถ้วยความทารชณโหดรถ้ายใน
สายตาของเจถ้า 54 และถถ้าเขาไมท่ไดถ้รรับการไถท่ถอนตามเวลาเหลท่านรีทั้ ดรังนรันทั้ จงปลท่อยเขาในปรีแหท่งการเฉลติม
ฉลอง ทรัทั้งเขาพรถ้อมกรับลพก ๆ ของเขาทรีรื่อยพกท่ รับเขา 55 เพราะชนชาตติอติสราเอลเปป็นทาสสนาหรรับเรา เขาทรัทั้งหลาย
เปป็นทาสของเรา ผพถ้ทรีรื่เรานนาออกจากแผท่นดตินแหท่งอรียติปตห์ เราครอพระเยโฮวาหห์พระเจถ้าของเจถ้าทรัทั้งหลาย”
กฎหมายแพลงชรุดสรุดทข้ายในบทนทรไดข้ถถูกกทาหนดไวข้เกททยวกนับผถูข้ไถลถอนซขงท เปห็นญาตนิสนนิท หากคนตลางชาตนิ
คนใดททอท าศนัยอยถูใล นแผลนดนินนนัรนมทเงนิน (ททจท ะซสืรอ) และคนอนิสราเอลคนหนขงท ตกอยถูใล นฐานะยากจน ในกรณทดงนั
กลลาวเขากห็สามารถขายตนัวเองใหข้แกลคนตลางชาตนิคนนนัรนหรสือครอบครนัวของเขาไดข้ อยลางไรกห็ตาม ตนัรงแตลนร นัน
เปห็นตข้นไป “เมสือท เขาขายตนัวแลข้วกห็ใหข้มทการไถลถอน คสือพททนอข้ งคนหนขงท คนใดของเขาททาการไถลถอนเขาไดข้” นนันท
คสือ ญาตนิพทนข้องคนหนขงท สามารถไถลถอนเขาจากการเปห็นทาสไดข้ (นนันท คสือ ลรุงหรสือญาตนิสนนิทคนอสืทน) ผถูข้ไถลถอน
คนนนัรนจะตข้องนนับเวลาตนัรงแตลตอนทททมกท ารขายตนัวไปจนถขงปทแหลงการเฉลนิมฉลองและจลายตามจทานวนรข้อยละททท
เหมาะสมเพสืทอเปห็นคลาไถล
ไมลวาล กรณทใดตามกฎหมายแลข้วนายคนนนัรนจะตข้องไมล “ปกครองเขาอยลางกดขทใท นสายตาของเจข้า” นนันท
คสือ แมข้วาล คนนนัรนเปห็นคนตลางชาตนิคนหนขทงทททอาศนัยอยถูใล นแผลนดนินอนิสราเอลกห็ตาม แตลเขากห็ไมลสามารถปฏนิบนัตนิตลอ
คนรนับใชข้ชาวฮทบรถูอยลางรรุนแรงหรสือดข้วยความทารรุณไดข้ ไมลวาล กรณทใดกห็ตาม คนรนับใชข้คนนนัรนจะไดข้รนับอนรุญาต
ใหข้ไปเปห็นอนิสระไดข้ในปทแหลงการเฉลนิมฉลองพรข้อมกนับลถูกๆของเขา

พระเจข้าตรนัสปนิดทข้ายโดยกลลาววลาชนชาตนิอนิสราเอลสทาหรนับพระองครแลข้วเปห็นคนรนับใชข้ของพระองคร์
พระองครไดข้ทรงซสืรอพวกเขาเปห็นคนรนับใชข้ออกจากอทยปนิ ตรแลข้ว พวกเขาจขงตข้องไมลเปห็นลถูกจข้างถาวรของคนอสืนท
พระองครทรงเปห็นพระเจข้าของพวกเขาและองครพระผถูข้เปห็นเจข้าของพวกเขาอยถูเล หมสือนเดนิม
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 26: เมสืชื่อหนนังสสือเลววีนนิตนิใกลผู้ถขงบทสรปุปแลผู้ว เรสือชื่ งสตาคนัญหลายเรสืชื่องจขงถถูกกลช่าว
ถขง บททวีชื่ 26 นตาเสนอเงสือชื่ นไขตช่างๆของพระเจผู้าสตาหรนับพระพร (การเชสืชื่อฟนัง) และคตาพยากรณร์แบบเหมารวม
ของการทวีชื่พระองคร์จะทรงตวีสอนชนชาตนิอนิสราเอลหากพวกเขาไมช่เชสืชื่อฟนัง คตาพยากรณร์นนัตั้นเลป็งถขงการกระจนัด
กระจายไปจากแผช่นดนินนนัตั้นของพวกเขาและการกลนับใจใหมช่ซงขชื่ จตาเปป็นสตาหรนับการไดผู้กลนับมาของพวกเขา
บทนวีแตั้ บช่งยช่อยไดผู้ดนังนวีตั้ (1) พระสนัญญาเรสืชื่องพระพรตช่างๆสตาหรนับการเชสืชื่อฟนังในขผู้อ 1-13; (2) คตาเตสือน
เรสืชื่องการตวีสอนสตาหรนับการไมช่เชสืชื่อฟนังในขผู้อ 14-39 และ (3) พระสนัญญาของพระเจผู้าทวีชื่มวีตช่อคนเหลช่านนันตั้ ทวีชื่กลนับ
ใจใหมช่ในขผู้อ 40-46
ลนต 26:1-2
"เจถ้าทรัทั้งหลายอยท่ากระทนารพ ปเคารพหรรอรพ ปแกะสลรักสนาหรรับตรัว หรรอตรัทั้งเสา
ศรักดติธิ์สติทธติธิ์ และเจถ้าทรัทั้งหลายอยท่าตรัทั้งสติรื่งใดๆทรีรื่เปป็นรพ ปสรัณฐานสติรื่งหนซรื่งสติรื่งใดดถ้วยศติลาไวถ้ในแผท่นดตินของเจถ้า เพรรื่อแกท่
การกราบไหวถ้ เพราะเราครอพระเยโฮวาหห์พระเจถ้าของเจถ้า 2 เจถ้าจงถรอรรักษาสะบาโตทรัทั้งหลายของเรา และ
แสดงความเคารพตท่อสถานบรติสชทธติธิ์ของเรา เราครอพระเยโฮวาหห์ จรุดสนใจอยถูตล รงทททชนชาตนิอนิสราเอลในแผลน
ดนินของพวกเขาซขทงพระเจข้ากทาลนังจะนทาพวกเขาเขข้าไป หลายขข้อในบนัญญนัตนิสนิบประการถถูกกลลาวซทราซขทงเกททยวขข้อง
กนับเรสือท งนทร บนัญญนัตนิขข้อทททหนขงท และขข้อทททสองถถูกอข้างอนิงถขงเชลนเดทยวกนับขข้อทททสท นอกจากนทร ชนชาตนิอนิสราเอลถถูก
กทาชนับใหข้ “แสดงความเคารพ” ตลอสถานบรนิสรุทธนิธของพระเจข้า คทาทททแปลวลา แสดงความเคารพ (ยอวร์เรยร์) มท
ความหมายวลา ‘เคารพ’ จนถขงระดนับยทาเกรง ปกตนิแลข้วคทานทรถถูกแปลเปห็น ‘ยทาเกรง’
ลนต 26:3
ถถ้าเจถ้าทรัทั้งหลายดนาเนตินตามกฎเกณฑห์ของเราและรรักษาบรัญญรัตขติ องเราและ
กระทนาตาม จรุดสนใจของสล วนทททเหลสือของบทนทรอยถูทล ทชนชาตนิอนิสราเอลในแผลนดนินของพวกเขา ตรงนทรพระเจข้า
ตรนัสชนัดเจนวลาจะมทเงสืทอนไขงลายๆและชนัดเจนเพทยงขข้อเดทยวสทาหรนับการอวยพรของพระองครโดยตรง นนันท คสือ
“ถข้าเจข้าทนัรงหลายดทาเนนินตามกฎเกณฑรของเราและรนักษาบนัญญนัตนิของเราและกระททาตาม” กลลาวสนัรนๆคสือ
เงสืทอนไขสทาหรนับพระพรของพระเจข้าคสือ การเชสืทอฟนัง

หากชนชาตนิอนิสราเอลจะยอมเชสืทอฟนังคทาบนัญชาตลางๆของพระเจข้าซขทงจนถขงบนัดนทรพระองครไดข้ทรงมอบใหข้
แกลพวกเขา บรนิบทตลอไปนทรกกห็ ลลาวชนัดเจนมากๆวลาพระเจข้าจะทรงมทพระทนัยจดจลอและประทานพระพรอนันอรุดม
ใหข้แกลพวกเขา สนิทงทททถถูกกลลาวถขงตรงนทรคสือ การอข้างเหตรุผลแบบมทเงสือท นไข ถผู้า/ แลผู้ว ผลสล วนทททเปห็น ‘แลข้ว’ จะ
ตามมาในขข้อตลอไป ยนิงท ไปกวลานนัรน จงสนังเกตวลาพระเจข้าทรงกทาชนับชนชาตนิอนิสราเอลใหข้ “ดทาเนนินตามกฎเกณฑร
ของเรา” ความหมายของการดทาเนนินตามกฎเกณฑรของพระองครคสือ การดทาเนนินชทวนิตตามกฎเกณฑรเหลลานนัรน
นอกจากนทร พระเจข้าทรงกทาชนับชนชาตนิอนิสราเอลเพนิมท อทกใหข้ “รนักษาบนัญญนัตนิของเราและกระททาตาม” คทา
ทททแปลวลา รรักษา (ชามารร์) มทความหมายวลา ‘ถสือปฏนิบนัตนิ’ ความหมายทททใหญลกวลาคสือ การเชสืทอฟนัง คทาทททแปลวลา
บรัญญรัตติ คสือ ‘มนิทซรวาหร’ ซขทงพวกยนิวจนทรุกวนันนทรใชข้ในพนิธท ‘บาร มนิทซรวาหร’ ของพวกเขา (คทาหลนังนทรมคท วาม
หมายตรงตนัววลา ‘บรุตรแหลงบนัญญนัตนิเหลลานนัรน’
ยข้อนกลนับมาทททภาพรวม หลนักการสทาคนัญยนิงท ททพท ระเจข้าทรงตนัรงตลอหนข้าพวกอนิสราเอลกห็คอสื วลา ถผู้าพวกเขา
ยอมเชสืทอฟนังบนัญญนัตนิตลางๆของพระองคร แลผู้ว พระพรอนันยนิงท ใหญลกจห็ ะตามมา คทาสนังท ซขทงเปห็นหลนักการนทรไมลเคยถถูก
เพนิกถอนเลย ดถู วนิวรณร 1:3, 22:7 มนันยนังมทผลบนังคนับใชข้แมข้กระทนังท จวบจนถขงขณะนทรสทาหรนับครนิสตจนักรพนันธ
สนัญญาใหมล
ลนต 26:4-12
เราจะประทานฝนตามฤดพแกท่เจถ้า และแผท่นดตินจะเกติดพรชผลและตถ้นไมถ้ในทชท่ง
จะบรังเกติดผล 5 และเวลานวดขถ้าวจะเนตินรื่ นานถซงฤดพเกป็บผลองชท่น และฤดพเกป็บผลองชท่นจะเนตินรื่ นานไปถซงฤดพ
หวท่าน และเจถ้าจะรรับประทานอาหารอยท่างอติรื่มหนนา และอยพใท่ นแผท่นดตินของเจถ้าอยท่างปลอดภรัย 6 เราจะใหถ้มรี
ความสงบสช ขในแผท่นดติน เจถ้าทรัทั้งหลายจะนอนลง และไมท่มรีผถ้ใพ ดทรีรื่จะทนาใหถ้เจถ้ากลรัว เราจะกนาจรัดสรัตวห์รถ้ายจาก
แผท่นดตินและดาบจะไมท่ผท่านแผท่นดตินของเจถ้าเลย 7 เจถ้าจะขรับไลท่ศรัตรพของเจถ้า และเขาทรัทั้งหลายจะลถ้มลงตท่อหนถ้า
เจถ้าดถ้วยดาบ 8 พวกเจถ้าหถ้าคนจะขรับไลท่ศรัตรพรถ้อยคนและพวกเจถ้ารถ้อยคนจะขรับไลท่ศรัตรพ หมรรื่นคนใหถ้
กระจรัดกระจายไป และศรัตรพ ของเจถ้าจะลถ้มลงดถ้วยดาบตท่อหนถ้าเจถ้า 9 เพราะเราจะคติดถซงเจถ้า จะกระทนาใหถ้เจถ้ามรี
ลพกดกและทวรีมากขซทั้น และตรัทั้งพรันธสรัญญาของเราไวถ้กรับเจถ้า 10 เจถ้าจะไดถ้รบรั ประทานของทรีสรื่ ะสมไวถ้นาน และ
เจถ้าจะตถ้องเอาของเกท่าออกไปเพราะเหตชของใหมท่นรัทั้น 11 และเราจะตรัทั้งพลรับพลาของเราไวถ้ทท่ามกลางเจถ้าทรัทั้ง
หลาย และจติตใจของเราจะไมท่เกลรียดเจถ้า 12 เราจะดนาเนตินในหมพท่พวกเจถ้า และจะเปป็นพระเจถ้าของเจถ้า และเจถ้า
จะเปป็นพลไพรท่ของเรา

ผลสล วนทททเปห็น แลล้ว ปรากฏในขข้อ 4 ตรรกะสล วนทททเปห็นผลนทรจะดทาเนนินตลอไปจนถขงขข้อ 12 นททเทลากนับ
พระเจข้าตรนัสในขข้อ 3 วลา ถผู้าเจข้าทนัรงหลายเชสืทอฟนังพระวจนะของเรา แลผู้วพระพรเหลลานทรทร นังสนิรนจะตามมา เพราะ
วลาเศรษฐกนิจในสมนัยนนัรนสล วนใหญลเปห็นเกษตรกรรม พระพรหลายประการททททรงสนัญญาไวข้จขงถถูกกลลาวโดยใชข้
คทาพถูดในเชนิงเกษตรกรรม ถขงอยลางไรแลข้วพวกมนันกห็ยนังเปห็นพระพรอยถูดล ท จงสนังเกตพระพรตลางๆตลอไปนทรซขทงทรุก
ขข้อมทเงสืทอนไขอยถูบล นการเชสืทอฟนังพระวจนะของพระเจข้าของชนชาตนิอนิสราเอล
(1) จะมท “ฝนตามฤดถู”, (2) “แผลนดนินจะเกนิดพสืชผล” และ (3) “ตข้นไมข้ในทรุลงจะบนังเกนิดผล” (4) “เวลา
นวดขข้าวจะเนนิทนนานถขงฤดถูเกห็บผลองรุลน และฤดถูเกห็บผลองรุลนจะเนนิทนนานไปถขงฤดถูหวลาน” ความหมายกห็คอสื
วลาการเกห็บเกททยวขข้าวซขทงเกททยวขข้องกนับการนวดขข้าวจะมทปรนิมาณเยอะเสทยจนมนันจะไปถขงเวลาเกห็บผลองรุลน อนัน
หลนังนทรคอสื เวลาทททองรุลนของแผลนดนินนนัรนสรุกเตห็มทททซขทงปกตนิตรงกนับกลางเดสือนมนิถนรุ ายนหรสือตข้นเดสือนกรกฎาคม
นอกจากนทร การเกห็บเกททยวผลองรุลนกห็จะเยอะแยะเสทยจนพวกเขางลวนอยถูกล บนั การเกห็บเกททยวและการแปรรถูปผลองรุลน
ของตนจนถขงเวลาเพาะปลถูกในฤดถูใบไมข้รลวงซขทงปกตนิแลข้วคสือเดสือนตรุลาคม กลลาวสนัรนๆคสือ ในฐานะเปห็นชาวนา
ชาวไรล ชนชาตนิอนิสราเอลจะมนังท มทเกนินกวลาทททพวกเขาคนิดฝนัน นนันท คสือ ถผู้าพวกเขาเชสืทอฟนังพระเจข้าของตน
นอกจากนทร (5) พวกเขาจะรนับประทานอาหารอยลางอนิทมหนทา นนันท คสือ พวกเขาจะมทอาหารเยอะกวลาททท
พวกเขารนับประทานไหว (6) นอกจากนทร พระเจข้าทรงสนัญญากนับพวกเขาวลาจะ “ใหข้มคท วามสงบสรุขใน
แผลนดนิน” พระองครจะทรงขนัดขวางมนิใหข้พวกศนัตรถูมาโจมตทพวกเขาไดข้ (7) หากเทลานนัรนยนังไมลพอ พระเจข้าทรง
สนัญญาวลาจะ “กทาจนัดสนัตวรราข้ ยจากแผลนดนิน” สนัตวรตลางๆทททกนินเนสืรอและลลาสนัตวรอนสืท เปห็นเหยสือท เชลน สนิงโตภถูเขา สรุนขนั
ปลา หมท ฯลฯ จะถถูกพระเจข้าขนับไลลไปดข้วยพระองครเอง นททสสืทอดข้วยวลาสนัตวรททตนัวเลห็กกวลาแตลสรข้างความรทาคาญ เชลน
หนถู จะไมลมารบกวนพวกเขาเชลนกนัน (8) นอกจากนทร พระเจข้าทรงสนัญญาวลา “ดาบจะไมลผาล นแผลนดนินของเจข้า
เลย” นททนลาจะหมายถขงการใชข้ความรรุนแรงในบข้านซขทงเกนิดจากการกลออาชญากรรมภายใน มนันอาจหมายถขง
พวกศนัตรถูททมารรุกรานไดข้เชลนกนัน บางทลานถสือทนัศนะทททวาล คทาหลนังนทรหมายถขงโรคระบาด ไมลวาล กรณทใด พระเจข้ากห็
ทรงสนัญญาวลาจะใหข้พวกเขามทความสงบสรุข
นอกจากพระพรเหลลานทรแลข้ว พระเจข้าทรงสนัญญาอทกวลาเมสืทอเกนิดสงคราม (9) ชนชาตนิอนิสราเอลจะมท
ชนัยชนะ โดยขนับไลลพวกศนัตรถูไปและมทชนัยตลอคนเหลลานนัรน (10) ความสงลางามของพวกเขาในการสถูข้รบจะถขง
ขนาดททวท าล “พวกเจข้าหข้าคนจะขนับไลลศนัตรถูรข้อยคนและพวกเจข้ารข้อยคนจะขนับไลลศนัตรถูหมสืนท คนใหข้กระจนัดกระจาย
ไป และศนัตรถูของเจข้าจะลข้มลงดข้วยดาบตลอหนข้าเจข้า” (เมสืทอชนชาตนิอนิสราเอลเชสืทอฟนังในอทกหลายศตวรรษตลอมา มท

บข้างทททพวกเขาประสบความสทาเรห็จถขงขนาดนนัรนในการสงคราม ดถู ผถูข้วนนิ นิจฉนัย 7:21-22; 1 ซามถูเอล 14:13-14
และ 2 ซามถูเอล 23:8-16) อยลางไรกห็ตาม นลาเศรข้าทททวาล แมข้วาล ชนชาตนิอนิสราเอลเชสืทอฟนังพระเจข้าอยถูบล ข้างในอทก
หลายศตวรรษตลอมา แตลสลวนใหญลแลข้วพวกเขากห็ไมลเคยไดข้ชสืทนชมกนับพระพรเหลลานทรอยลางเตห็มทททเพราะการเชสืทอ
ฟนังแบบครขงท ๆกลางๆหรสือไมลสมบถูรณรของพวกเขา
แมข้กระนนัรน พระเจข้ากห็ทรงสนัญญาวลา (11) เมสืทอพวกเขาเชสืทอฟนังอยลางสมบถูรณร พระองครกจห็ ะทรง “คนิดถขง
เจข้า จะกระททาใหข้เจข้ามทลถูกดกและทวทมากขขรน และตนัรงพนันธสนัญญาของเราไวข้กบนั เจข้า” ความหมายทททสทาคนัญกวลากห็
คสือวลา พระองครจะทรงททาใหข้พวกเขาทวทมากยนิงท ขขรนในฐานะชนชาตนิหนขงท (12) จะมทความเจรนิญรรุลงเรสืองโดย
ทนัวท ไปเมสือท พวกเขารนับประทานอาหารทททสะสมไวข้จากการเกห็บเกททยวของปทกลอนจนถขงขนาดเกนินการเกห็บเกททยว
ของปทถนัดไปเลยดข้วย (13) นอกจากนทร พระเจข้าทรงสนัญญาวลาพระองครจะทรงสถาปนาพลนับพลาของพระองคร
ทลามกลางพวกเขาและพระองครจะไมลทรงรนังเกทยจพวกเขา (14)
สรุดทข้ายพระเจข้าทรงสนัญญาวลาพระองครจะดทาเนนินอยถูทล ลามกลางพวกเขาและเปห็นพระเจข้าของพวกเขา
และพวกเขาจะเปห็นประชาชนของพระองคร อยลางไรกห็ตาม พระพรอนันแสนวนิเศษทนัตั้งหมดนวีตั้ขร นข อยถูกล บนั เงสืทอนไข
ในขข้อ 3 เงสืทอนไขงลายๆนนัรนคสือการเชสืทอฟนังพระวจนะของพระองคร ภาพรวมครล าวๆของประวนัตนิศาสตรรชนชาตนิ
อนิสราเอลจะแสดงใหข้เหห็นวลา แมข้วาล มทชลวงเวลาแหลงพระพรในตลอดหลายศตวรรษ แตลพระสนัญญานทรแบบเตห็ม
เปททยมไมลเคยเกนิดขขรนเลย เหตรุนร นันนนัรนงลายนนิดเดทยว ชนชาตนิอนิสราเอลไมลเคยเชสืทอฟนังพระเจข้าของตนอยช่างเตป็มเปวียชื่ ม
เลย
ลนต 26:13
เราครอพระเยโฮวาหห์พระเจถ้าของเจถ้า ผพนถ้ นาเจถ้าออกจากแผท่นดตินอรียปติ ตห์ เพรรื่อเจถ้า
จะมติไดถ้เปป็นทาสของเขา เราไดถ้หรักคานแอกของเจถ้าออกเสรีย เพรอรื่ ใหถ้เจถ้ายรนตรัวตรงไดถ้ กลอนททจท ะเปลททยนไปพถูด
ถขงคทาแชลงสาปซขงท จะเกนิดขขรนตามมาหลนังจากการไมลเชสืทอฟนัง พระเจข้ากห็ทรงเตสือนความจทาชนชาตนิอนิสราเอลอทก
ครนัรงวลา พระองครทรงเปห็นผถูข้นทาพาพวกเขาออกมาจากอทยนิปตรอยลางนลาอนัศจรรยรและอยลางเปททยมดข้วยชนัยชนะ
พระองครเองทรงเปห็นผถูข้ททหนักพนันธนะแหลงความเปห็นทาสของพวกเขา ชลางเปห็นสนิทธนิพนิเศษสทาหรนับชนชาตนิ
อนิสราเอลเมสืทอพระเยโฮวาหรพระเจข้าทรงกระททาพนันธสนัญญาของพระองครกบนั พวกเขา นลาเศรข้าทททวาล พวกเขา
หลงลสืมสนิทธนิพนิเศษนนัรนไปอยลางรวดเรห็วและเสาะแสวงหาทททจะททาตามอยลางชาวโลกขณะนนัรนทททอยถูรล อบตนัวพวก
เขา นททสสืทอวลาพระเจข้าผถูข้ประทานการชลวยกถูอข้ ยลางนลาอนัศจรรยรเชลนนนัรนแกลพวกเขาจะประทานพระพรอนันยนิงท ใหญล
เหลลานนัรนซขทงมทระบรุไวข้แลข้วดข้วย

ลนต 26:14-15
แตท่ถถ้าเจถ้ามติไดถ้เชรรื่อฟรังเรา และจะไมท่กระทนาตามบรัญญรัตติทรัทั้งหมดเหลท่านรีทั้ 15 ถถ้า
เจถ้าปฏติเสธกฎเกณฑห์ของเรา และใจของเจถ้าเกลรียดชรังตท่อคนาตรัดสตินของเรา เจถ้าจซงไมท่กระทนาตามบรัญญรัตติทรัทั้งสตินทั้
ของเรา แตท่ทนาลายพรันธสรัญญาของเรา
ดข้วยทรงเตรทยมใจเผสืทอไวข้ถขงความไมลสนัตยรซสืทอของชนชาตนิอนิสราเอล พระเจข้าทรงเตสือนพวกเขาอยลาง
แขห็งแรงวลาถผู้าพวกเขาไมลยอมฟนังและกระททาตามบนัญญนัตนิทนัตั้งหมดนทรของพระองคร แลผู้วคทาแชลงสาปตลอไปนทรกรห็ อ
คอยพวกเขาอยถูล อทกครนัรงทททหลนักเหตรุผลถผู้า/แลผู้ว แบบพสืรนๆถถูกสสืทอถขงอยลางชนัดเจน ถข้าพวกเขาไมลเชสืทอฟนัง แลข้ว
พระเจข้ากห็จะทรงตทสอนพวกเขา
ลนต 26:16-17
เรากป็จะกระทนาดรังนรีทั้แกท่เจถ้า ครอเราจะตรัทั้งความหวาดกลรัวตท่อหนถ้าเจถ้า ความ
ผท่ายผอม และความเจป็บไขถ้ ซซรื่งทนาใหถ้นรัยนห์ตาทรชดโทรม และกระทนาใหถ้จติตใจเศรถ้าหมอง เจถ้าทรัทั้งหลายจะหวท่าน
พรชไวถ้เสรียเปลท่า เพราะศรัตรพ ของเจถ้าจะมากติน 17 เราจะตรัทั้งหนถ้าของเราตท่อสพเถ้ จถ้า เจถ้าจะลถ้มตายตท่อหนถ้าศรัตรพของ
เจถ้าทรัทั้งหลาย คนทรีรื่เกลรียดชรังเจถ้าจะปกครองอยพท่เหนรอเจถ้า เจถ้าจะหลบหนรีไปทรัทั้งทรีรื่ไมท่มรีใครไลท่ตติดตาม
ถข้าชนชาตนิอนิสราเอลไมลระมนัดระวนังในการเชสืทอฟนังพระวจนะของพระเจข้า แลข้ว (1) พระองครกจห็ ะทรง
ยอมใหข้เกนิดปนัญหาสรุขภาพตลางๆ คทาทททแปลวลา ความหวาดกลรัว (เบฮอวร์ลอวร์) มทความหมายวลาความเดสือดรข้อน
ความหมายของความผท่ายผอม คสือ โรคทททททาใหข้อลอนแอลง ความเจป็บไขถ้ หมายถขงไขข้สงถู ซขทงจะททาใหข้ตาบอด
นอกจากนทร บรรดาศนัตรถูของพวกเขากห็จะมทชยนั เหนสือพวกเขาและกนินพสืชผลของพวกเขา ทททแยลยงนิท ไปกวลานนัรนกห็คสือ
พระเจข้าจะทรงตนัรงพระพนักตรรของพระองครตลอสถูข้ชนชาตนิอนิสราเอล ดข้วยเหตรุนร ทพวกศนัตรถูของพวกเขาจะเอาชนะ
พวกเขาและสนังหารพวกเขาเสทย คนเหลลานนัรนจะปกครองเหนสือพวกเขาและชนชาตนิอนิสราเอลจะ “หลบหนทไป
ทนัรงทททไมลมทใครไลลตนิดตาม” สรรุปกห็คสือ พระเจข้าจะทรงตทสอนพวกเขาทรุกวนิถททางถข้าพวกเขาไมลเชสืทอฟนังพระวจนะ
ของพระองคร
ลนต 26:18-20
ถถ้าเจถ้าทรัทั้งหลายยรังไมท่เชรรื่อฟรังเราเพราะสติงรื่ ทรัทั้งปวงเหลท่านรีทั้ เราจซงจะลงโทษเจถ้าทรัทั้ง
หลายใหถ้ทวรีขนซทั้ อรีกเจป็ดเทท่าเพราะการบาปของเจถ้า 19 เราจะทนาลายความเหท่อเหติมในกนาลรังอนานาจของเจถ้า เราจะ
กระทนาใหถ้ฟถ้าสวรรคห์ของเจถ้าเหมรอนเหลป็ก และพรนทั้ ดตินของเจถ้าเหมรอนทองเหลรอง 20 เจถ้าทรัทั้งหลายจะเปลรอง
กนาลรังเสรียเปลท่าๆ เพราะวท่าแผท่นดตินของเจถ้าจะไมท่มรีพชร ผล และตถ้นไมถ้ในแผท่นดตินกป็จะไมท่บรังเกติดผล

ถข้าชนชาตนิอนิสราเอลยนังขสืนไมลเชสืทอฟนังอยถูตล ลอไป พระเจข้ากห็ทรงเตสือนวลาพระองครจะทรงลงโทษพวกเขา
ใหข้ทวทขร นข อทกเจห็ดเทลาเพราะการบาปของพวกเขา แมข้วาล เราเหห็นไดข้ชนัดถขงความเขข้มงวดแหลงการตทสอนของ
พระเจข้า แรงจถูงใจทททยนิงท ใหญลกวลาของพระองครกคห็ สือ เพสือท นทาชนชาตนิอนิสราเอลใหข้มาถขงการเชสืทอฟนังเพสืทอททวท าล
พระองครจะไดข้ทรงอวยพรพวกเขา ดนังนนัรน แรงจถูงใจทททแฝงอยถูใล นการตทสอนของพระองครกคห็ สือความรนัก เรา
ควรหมายเหตรุไวข้วาล คทาทททแปลวลา ลงโทษ (ยอวร์ซารร์) ปกตนิแลข้วถถูกแปลเปห็น ‘ตทสอน’ กลลาวอยลางเจาะจงแลข้วกห็
คสือ (2) พระเจข้าทรงเตสือนวลาพระองครจะทรง “ททาลายความเหลอเหนิมในกทาลนังอทานาจของเจข้า” นททสสืทอวลาการไมล
เชสืทอฟนังในอนาคตของชนชาตนิอนิสราเอลสล วนหนขงท แลข้วมทแรงจถูงใจมาจากความเยลอหยนิงท ของพวกเขา
นอกจากนทร พระเจข้าจะทรงททาลายความเหลอเหนิมของพวกเขาโดยททาใหข้ “ฟข้าสวรรครของเจข้าเหมสือน
เหลห็ก และพสืรนดนินของเจข้าเหมสือนทองเหลสือง” นททเปห็นภาพเปรทยบทททแสดงถขงความแหข้งแลข้ง ทข้องฟข้าจะรข้อน
เหมสือนเหลห็กเมสืทอดวงอาทนิตยรแผดแสงลงมาอยลางไมลหยรุดหยลอน พสืรนดนินทททแหข้งแลข้วจะเปห็นเหมสือนทองเหลสือง
ซขทงไมลททาใหข้เมลห็ดพสืชเกนิดผล ดข้วยเหตรุนร ท การลงแรงของพวกเขาจะเสทยเปลลา แผลนดนินจขงจะไมลบนังเกนิดพสืชผล
ใดๆเลย ภนัยแลข้งสทาหรนับระบบเศรษฐกนิจททพท ขทงเกษตรกรรมกห็ถสือเปห็นหายนะ ดนังนนัรน การตทสอนทททสองของ
พระเจข้าจขงเปห็นเรสืทองทางเศรษฐกนิจ
ลนต 26:21-22
ถถ้าเจถ้ายรังดนาเนตินขรัดแยถ้งเราอยพแท่ ละไมท่เชรรื่อฟรังเรา เราจะนนาภรัยพติบรัตติใหถ้ทวรีอรีกเจป็ด
เทท่ามายรังเจถ้าตามการบาปทรัทั้งหลายของเจถ้า 22 เราจะปลท่อยสรัตวห์ปท่าเขถ้ามาทท่ามกลางพวกเจถ้าดถ้วย มรันจะแยท่งชติง
ลพกหลานของเจถ้า และทนาลายสรัตวห์ใชถ้งานของเจถ้า และทนาใหถ้เจถ้าเหลรอนถ้อย และถนนหลวงของเจถ้ากป็จะรถ้าง
เปลท่าไป
ถข้าชนชาตนิอนิสราเอลยนังขสืนไมลเชสืทอฟนังตลอไป (3) พระเจข้ากห็จะทรงตทสอนพวกเขาเพนิมท เตนิมอทกดข้วย “ภนัย
พนิบนัตนิใหข้ทวทอทกเจห็ดเทลามายนังเจข้าตามการบาปทนัรงหลายของเจข้า” คทาทททแปลวลา ภรัยพติบรัตติ (มนัคคาหร์) มทความหมาย
ตรงตนัววลาบาดแผล ในบรนิบทนทร พระเจข้าตรนัสวลาพระองครจะทรงสล ง “สนัตวรปลาเขข้ามาทลามกลางพวกเจข้า” ซขทงจะ
ททารข้ายพวกเขาตนัรงแตลลถูกหลานของพวกเขาไปจนถขงสนัตวรใชข้งานของพวกเขาโดยททาใหข้พละกทาลนังของพวกเขา
ถดถอยลงไป
ลนต 26:23-26
และถถ้าดถ้วยสติรื่งเหลท่านรีเทั้ จถ้ายรังไมท่หรันมาหาเรา และยรังดนาเนตินการขรัดแยถ้งเราอยพท่
24 แลถ้วเราจะดนาเนตินการขรัดแยถ้งเจถ้าทรัทั้งหลายดถ้วย และจะลงโทษแกท่เจถ้าใหถ้ทวรีอรีกเจป็ดเทท่าเพราะการบาปทรัทั้ง

หลายของเจถ้า 25 เราจะนนาดาบมาเหนรอเจถ้า ซซรื่งลงโทษเจถ้าตามพรันธสรัญญา ถถ้าเจถ้าเขถ้ามารวมกรันอยพใท่ นเมรอง
เราจะนนาโรครถ้ายมาในหมพท่พวกเจถ้า และเจถ้าจะตกอยพท่ในมรอของศรัตรพ 26 เมรรื่อเราทนาลายเสบรียงอาหารของเจถ้า ผพถ้
หญติงสติบคนจะปติงทั้ ขนมของเจถ้าดถ้วยเตาอบอรันเดรียว แลถ้วเอาขนมมาชรัรื่งใหถ้เจถ้า เจถ้าจะรรับประทานแตท่จะไมท่อติรื่ม
ถข้าชนชาตนิอนิสราเอลยนังไมลเชสืทอฟนังอยถูตล ลอไป พระเจข้ากห็ทรงเตสือนวลา (4) พระองครจะทรงตทสอนพวกเขา
อทกเจห็ดเทลาโดยนทาพวกศนัตรถูใหข้มาตลอสถูข้พวกเขาผถูข้ซขทงจะปนิดลข้อมพวกเขาไวข้ในเมสืองของพวกเขา ททาใหข้พวกเขา
อดอยาก และททาใหข้พวกเขาพลายแพข้ไป นอกจากนทร โรคระบาดจะทวทความรรุนแรงขขรนในชลวงของการตทสอน
นนัรนดข้วย วลทททกลลาวถขงการทททผถูข้หญนิงสนิบคนปนิรงขนมในเตาอบอนันเดทยวจขงหมายถขงความอดอยาก แมข้วาล กระทนังท
กษนัตรนิยรของพวกเขาจะรนับประทานอาหารเลห็กนข้อยททมท ทอยถู ล แตลมนนั กห็จะไมลพออนิมท เลย
ลนต 26:27-31
แลถ้วถถ้าเปป็นอยท่างนรีแทั้ ลถ้ว เจถ้ายรังไมท่เชรรื่อฟรังเรา แตท่ดนาเนตินการขรัดแยถ้งเรา 28 เราจะ
ดนาเนตินการขรัดแยถ้งเจถ้าอยท่างรชนแรง และเราเองจะลงโทษแกท่เจถ้าใหถ้ทวรีอรีกเจป็ดเทท่าเพราะการบาปทรัทั้งหลายของ
เจถ้า 29 เจถ้าจะกตินเนรทั้อบชตรชายของเจถ้า และเจถ้าจะกตินเนรอทั้ บชตรสาวของเจถ้า 30 เราจะทนาลายปพชนรียสถานสพ งทรัทั้ง
หลายของเจถ้า และตรัดทนาลายรพ ปเคารพทรัทั้งหลายของเจถ้า และโยนศพของเจถ้าลงเหนรอซากรพปเคารพของเจถ้า
และจติตใจของเราจะเกลรียดชรังเจถ้า 31 เราจะใหถ้เมรองของเจถ้าถพกทติทั้งไวถ้เสรียเปลท่า และจะกระทนาใหถ้สถานบรติสชทธติธิ์
ของเจถ้ารกรถ้างไป และเราจะไมท่ดมกลติรื่นอรันหอมหวานของเจถ้า
ถข้าชนชาตนิอนิสราเอลยนังดทาเนนินในการไมลเชสืทอฟนังพระเจข้าของตนตลอไป พระองครกจห็ ะทรงตทสอนพวกเขา
ตลอไปเพนิมท อทกเจห็ดเทลา ตรงนทรมทกลลาวถขงความบาปของการไหวข้รถูปเคารพ (5) พระเจข้าจขงทรงเตสือนวลาพระองคร
จะนทาความอดอยากมาจนถขงขนาดทททบางคนถขงกนับจะกนินบรุตรของตนเลยททเดทยว เรสือท งนทรกลายเปห็นจรนิงตามททท
ระบรุไวข้ใน 2 พงศรกษนัตรนิยร 6:28-29 นอกจากนทร เมสืองตลางๆของอนิสราเอลกห็จะถถูกททาลายดข้วย
ลนต 26:32-39
และเราจะนนาแผท่นดตินนรันทั้ ไปสพท่การรกรถ้างและศรัตรพ ของเจถ้าทรีรื่อาศรัยอยพใท่ นนรันทั้ จะ
ตกตะลซงกรับแผท่นดตินนรัทั้น 33 และเราจะใหถ้พวกเจถ้ากระจรัดกระจายไปอยพท่ทท่ามกลางประชาชาตติ และเราจะชรัก
ดาบออกมาไลท่ตามเจถ้า และแผท่นดตินของเจถ้าจะรกรถ้าง และเมรองของเจถ้าจะถพกทติทั้งเสรียเปลท่าๆ 34 แผท่นดตินจะ
ชรรื่นชมกรับสะบาโตเหลท่านรันทั้ ของมรันตราบเทท่าทรีรื่แผท่นดตินนรัทั้นยรังวท่างเปลท่าอยพท่ และเจถ้าตถ้องไปอยพใท่ นแผท่นดตินของ
ศรัตรพ ซซงรื่ ขณะนรันทั้ แผท่นดตินกป็จะไดถ้หยชดพรัก และชรนรื่ ชมกรับสะบาโตเหลท่านรันทั้ ของมรัน 35 ตราบเทท่าทรีรื่แผท่นดตินยรัง
วท่างเปลท่าอยพท่ มรันกป็จะไดถ้หยชดพรัก เพราะมติไดถ้หยชดพรักในสะบาโตของพวกเจถ้าขณะเมรรื่อเจถ้าอาศรัยอยพใท่ นแผท่นดติน

นรัทั้น 36 สท่วนพวกเจถ้าทรัทั้งหลายทรีรื่ยงรั เหลรออยพเท่ ราจะใหถ้เขามรีใจอท่อนแอในแผท่นดตินของศรัตรพ จนเสรียงใบไมถ้ไหวจะ
ไลท่ตามเขา และเขาจะหนรีเหมรอนคนหนรีจากดาบ และเขาจะลถ้มลงทรัทั้งทรีรื่ไมท่มรีคนไลท่ตติดตาม 37 และเขาทรัทั้ง
หลายจะลถ้มลงทรับกรันและกรัน เหมรอนคนหนรีดาบทรัทั้งทรีรื่ไมท่มรีคนตามมา และเจถ้าจะไมท่มรีกนาลรังตท่อตถ้านศรัตรพของ
เจถ้า 38 เจถ้าทรัทั้งหลายจะพตินาศทท่ามกลางบรรดาประชาชาตติและแผท่นดตินของศรัตรพของเจถ้าจะกตินเจถ้าเสรีย 39 สท่วน
เจถ้าทรัทั้งหลายทรีรื่เหลรออยพจท่ ะทรชดโทรมไปในแผท่นดตินศรัตรพ ของเจถ้านรันทั้ เพราะความชรัรื่วชถ้าของตน และเพราะความ
ชรัรื่วชถ้าของบรรพบชรชษของตน เขาจะตถ้องทรชดโทรมไปอยท่างบรรพบชรชษดถ้วย
สรุดทข้าย ถข้าเมสือท เจอทรุกอยลางนทรแลข้วชนชาตนิอนิสราเอลยนังไมลเชสืทอฟนังอยถูตล ลอไป (6) พระเจข้ากห็ทรงสนัญญาวลา
พระองครจะทรงททาใหข้พวกเขากระจนัดกระจายไปจากแผลนดนินของพวกเขา มทการสสืทอชนัดเจนถขงการฝลาฝสืนปทสะ
บาโต “แผลนดนินจะชสืทนชมกนับสะบาโตเหลลานนัรนของมนันตราบเทลาทททแผลนดนินนนัรนยนังวลางเปลลาอยถูล และเจข้าตข้องไป
อยถูใล นแผลนดนินของศนัตรถู ซขทงขณะนนัรนแผลนดนินกห็จะไดข้หยรุดพนัก และชสืทนชมกนับสะบาโตเหลลานนัรนของมนัน” เรสือท งนทร
สทาเรห็จจรนิงในการตกไปเปห็นเชลยยนังกรรุงบาบนิโลน ดถู เยเรมทยร 25:11-12 ชนชาตนิอนิสราเอลซขทงตกไปเปห็นเชลยกห็
จะพบกนับการตทสอนของพระเจข้าแมข้ขณะอยถูทล ทนนันท
บทเรทยนทททสทาคนัญกวลาตลอดทนัรงบทนทรกคห็ สือวลา ถข้าชนชาตนิอนิสราเอลทนัรงหมดจะยอมเชสืทอฟนังพระเจข้าของตน
พระองครกจห็ ะทรงอวยพรพวกเขาจนเกนินนขกฝนัน อยลางไรกห็ตาม หากพวกเขายนังเพนิกเฉยตลอพระวจนะของ
พระองครตลอไปและดทาเนนินชทวนิตในการไมลเชสืทอฟนัง พระองครกจห็ ะทรงตทสอนพวกเขาอยลางรรุนแรง โดยมทจรุด
ประสงครทจท ะททาใหข้พวกเขากลนับมาสถูลการเชสืทอฟนัง นลาเศรข้าทททอยลางหลนังเปห็นวนิถทททชนชาตนิอนิสราเอลดทาเนนินไป
ตลอดหลายศตวรรษตลอมา
ลนต 26:40-46
แตท่ถถ้าเขาทรัทั้งหลายสารภาพความชรัวรื่ ชถ้าของเขา และความชรัรื่วชถ้าของ
บรรพบชรชษ ซซงรื่ เขาทรัทั้งหลายกระทนาการละเมติดตท่อเรา ดถ้วยการละเมติดของเขานรันทั้ และทรีรื่ไดถ้ดนาเนตินการขรัดแยถ้ง
เราดถ้วย 41 และเราจซงดนาเนตินการขรัดแยถ้งเขาทรัทั้งหลายดถ้วย และไดถ้นนาเขาเขถ้าแผท่นดตินแหท่งศรัตรพ ของเขา ถถ้าเมรรื่อ
นรัทั้นจติตใจอรันนอกรรีตของเขาถท่อมลงแลถ้ว และเขายอมรรับโทษเพราะความชรัรื่วชถ้าของเขาแลถ้ว 42 เราจซงจะ
ระลซกถซงพรันธสรัญญาของเราซซรื่งมรีตท่อยาโคบ และพรันธสรัญญาของเราซซรื่งมรีตท่ออติสอรัค และพรันธสรัญญาของเรา
ซซรื่งมรีตท่ออรับราฮรัม และเราจะระลซกถซงแผท่นดตินนรันทั้ 43 แตท่แผท่นดตินจะตถ้องถพกละไวถ้จากเขาและจะไดถ้ชรรื่นชมกรับ
สะบาโตเหลท่านรัทั้นของมรันขณะทรีรื่มรันยรังวท่างเปลท่าอยพโท่ ดยไมท่มรีพวกเขาทรัทั้งหลาย เขาทรัทั้งหลายจะยอมรรับการ
ลงโทษในความชรัวรื่ ชถ้าของเขา เพราะเขาไดถ้รรังเกรียจคนาตรัดสตินของเรา และเพราะจติตใจของเขาเกลรียดชรังกฎ

เกณฑห์ของเรา 44 ถซงเพรียงนรัทั้นกป็ดรี เมรรื่อเขาทรัทั้งหลายอยพใท่ นแผท่นดตินศรัตรพ ของเขา เราจะไมท่ละทติทั้งเขา เราจะไมท่
เกลรียดชรังเขาถซงกรับจะทนาลายเขาเสรียใหถ้หมดทรีเดรียว และทนาลายพรันธสรัญญาซซรื่งมรีกรับเขาเสรีย เพราะเราครอพระ
เยโฮวาหห์พระเจถ้าของเขา 45 เพราะเหป็นแกท่เขาเราจะรนาลซกถซงพรันธสรัญญาซซรื่งมรีตท่อบรรพบชรชษของเขา ผพซถ้ ซรื่งเรา
ไดถ้พาเขาออกมาจากแผท่นดตินอรียปติ ตห์ทท่ามกลางสายตาของบรรดาประชาชาตติ เพรอรื่ เราจะไดถ้เปป็นพระเจถ้าของ
เขา เราครอพระเยโฮวาหห์" 46 สติงรื่ เหลท่านรีทั้เปป็นกฎเกณฑห์และคนาตรัดสติน และพระราชบรัญญรัตติ ซซรื่งพระเยโฮวาหห์
ทรงกระทนาไวถ้ระหวท่างพระองคห์กรับชนชาตติอสติ ราเอลบนภพเขาซรีนายโดยมรอโมเสส
พระเจข้าจขงตรนัสลลวงหนข้าวลาถข้าชนชาตนิอนิสราเอลจะยอมสารภาพความบาปของตนตลอพระพนักตรร
พระเจข้าของตนโดยกลนับใจใหมลและถลอมตนัวลง และยอมรนับวลาการตทสอนนนัรนเปห็นมาจากพระเจข้า “เราจขงจะ
ระลขกถขงพนันธสนัญญาของเราซขทงมทตลอยาโคบ” นททสสืทอชนัดเจนวลาชนชาตนิอนิสราเอลจะถถูกกระจนัดกระจายไปจาก
แผลนดนินนนัรนเหมสือนอยลางทททพวกเขาเปห็นจรนิงๆในสมนัยของดาเนทยล พระเจข้าทรงอข้างอนิงถขงการทททแผลนดนินนนัรนจะ
ไดข้ชสืทนชมกนับสะบาโตทนัรงหลายของมนันในทข้ายทททสรุดเมสือท เกนิดการกระจนัดกระจายในอนาคต กระนนัรน ถข้าชนชาตนิ
อนิสราเอลจะยอม “สารภาพความชนัวท ชข้าของเขา และความชนัวท ชข้าของบรรพบรุรรุษ ซขทงเขาทนัรงหลายกระททาการ
ละเมนิดตลอเรา ดข้วยการละเมนิดของเขานนัรน และทททไดข้ดทาเนนินการขนัดแยข้งเราดข้วย” พระเจข้ากห็จะทรงระลขกถขงพวก
เขาและจะทรงใหข้พวกเขากลนับคสืนสถูลสถานะเดนิมตามพนันธสนัญญาในฐานะเปห็นพระเจข้าของพวกเขา
นนันท เปห็นสนิทงทททดาเนทยลททาจรนิงๆในดาเนทยล 9:3 เมสือท ไดข้อลานวลาการตกเปห็นเชลยนนัรนจะคนิดเปห็นเวลาเจห็ดสนิบ
ปทนนับตนัรงแตลเยเรมทยร 25:11-12 และเมสืทอทราบวลาเจห็ดสนิบปทททวาล นนัรนเกสือบครบแลข้ว ดาเนทยลกห็ไปอธนิษฐานตามททมท ท
บนันทขกไวข้ในดาเนทยล 9:3 เขารถูวข้ าล ชนชาตนิอนิสราเอลแมข้กระทนังท ในยามตกเปห็นเชลยกห็ยงนั ไมลไดข้แสดงใหข้เหห็นการก
ลนับใจใหมลอยลางจรนิงจนังสทาหรนับความบาปทททไดข้ททาใหข้พวกเขามาอยถูใล นบาบนิโลนตนัรงแตลแรก ดข้วยเหตรุนร ท ดาเนทยล
จขงสารภาพความบาปแทนชนชาตนิอนิสราเอลและวนิงวอนตลอพระเจข้าใหข้ทรงททาใหข้พวกเขากลนับคสืนสถูลสภาพเดนิม
พระเจข้าทรงสดนับฟนังคทาอธนิษฐานนนัรนและผลานทางเหตรุการณรตลางๆทททเกนิดขขรนกห็ทรงยอมใหข้การกลนับคสืนสถูลสภาพ
เดนิมของพวกเขาเรนิทมขขรนแมข้วาล ในขณะนนัรนชนชาตนิอนิสราเอลมนิไดข้เชสืทอฟนังกห็ตาม
*****
ภนำพรวมของเลววีนตนิ นิ 27: บทสปุดทผู้ายของหนนังสสือเลววีนตนิ นิมวีเนสืตั้อหาเกวีชื่ยวกนับ (1) ขผู้อบนังคนับตช่างๆเกวีชื่ยวกนับ
การปฏนิญาณในขผู้อ 1-25; (2) สนิชื่งตช่างๆทวีชื่ถถูกอปุทนิศถวายแลผู้วซขชื่งไมช่สามารถถถูกไถช่ถอนไดผู้ในขผู้อ 26-29; (3) ขผู้อ

ควรปฏนิบนัตนิตช่างๆเกวีชื่ยวกนับสนิบชนักหนขชื่งในขผู้อ 30-33 และ (4) บทสรปุปในขผู้อ 34
ลนต 27:1-8
พระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับโมเสสวท่า 2 "จงกลท่าวแกท่คนอติสราเอลวท่า เมรรื่อผพใถ้ ด
ปฏติญาณเปป็นพติเศษไวถ้ บชคคลผพถ้ทรีรื่ถพกปฏติญาณไวถ้นรัทั้นเปป็นของพระเยโฮวาหห์ ตามราคาของทท่าน 3 ใหถ้เจถ้ากนาหนด
ราคาดรังนรีทั้ ผพชถ้ ายอายชตรัทั้งแตท่ยรีรื่สบติ ถซงหกสติบปรีจะเปป็นคท่าเงตินหถ้าสติบเชเขลตามเชเขลของสถานบรติสช ทธติธิ์ 4 ถถ้าผพนถ้ รัทั้น
เปป็นผพถ้หญติง ใหถ้เจถ้ากนาหนดราคาเปป็นคท่าเงตินสามสติบเชเขล 5 ถถ้าผพถ้นนรัทั้ อายชหถ้าขวบถซงยรีสรื่ บติ ปรี ใหถ้เจถ้ากนาหนดราคา
ผพชถ้ ายเปป็นคท่าเงตินยรีสรื่ บติ เชเขล และผพหถ้ ญติงสติบเชเขล 6 ถถ้าผพถ้นนรัทั้ อายชหนซรื่งเดรอนถซงหถ้าขวบ ใหถ้เจถ้ากนาหนดราคา
ผพชถ้ ายเปป็นคท่าเงตินหถ้าเชเขล ใหถ้เจถ้ากนาหนดราคาผพถ้หญติงเปป็นเงตินสามเชเขล 7 ถถ้าเปป็นบชคคลอายชตรัทั้งแตท่หกสติบปรีขนซทั้
ไป ใหถ้เจถ้ากนาหนดราคาผพชถ้ ายเปป็นคท่าเงตินสติบหถ้าเชเขลและผพหถ้ ญติงเปป็นสติบเชเขล 8 แตท่ถถ้าผพถ้นรัทั้นเปป็นคนจนมรีนถ้อย
กวท่าคท่าตรัวกป็ใหถ้เขาไปหาปชโรหติต ใหถ้ปชโรหติตกนาหนดราคาตามกนาลรังของผพถ้ทรีรื่ปฏติญาณ ปชโรหติตจะกนาหนดราคา
ของคนนรันทั้
เรสือท งของการปฏนิญาณทททเปห็นการอรุทนิศถวายตนัวบรุคคลถถูกกลลาวถขง ความหมายกห็คสือวลา หากบรุคคลใด
ถวายตนัวเองหรสือบนิดามารดาของพวกเขาททาอยลางนนัรนแทนเขา คนๆนนัรนกห็ถถูกถวายตนัวไวข้แกลการปรนนนิบนัตนิ
พระเจข้า อยลางไรกห็ตาม พวกเขาสามารถถถูกไถลตนัวจากการปรนนนิบนัตนินร นันไดข้ตามอนัตราคลาไถลททกาท หนดใหข้ชทาระททท
พลนับพลา ขข้อความตลอไปนทรนทาเสนออนัตรามถูลคลาทททจทาเปห็นตข้องชทาระเพสืทอทททจะไถลตนัวคนทททถวายตนัวไวข้แบบนนัรน
มนันถถูกเรทยกวลา การกนาหนดราคา คลาธรรมเนทยมกทาหนดราคาถถูกแบลงประเภทระหวลางผถูข้ชายอายรุหนขงท เดสือน
จนถขงหข้าปท อายรุหข้าปทจนถขงยททสนิบปท และตนัรงแตลยทสนิบปทจนถขงหกสนิบปท ตารางคลาธรรมเนทยมแบบคลข้ายๆกนันกห็มท
ระบรุไวข้สทาหรนับผถูข้หญนิง
ลนต 27:9-13
ถถ้าเปป็นสรัตวห์อยท่างทรีรื่มนชษยห์นนามาถวายพระเยโฮวาหห์ สติรื่งใดๆทรีรื่มนชษยห์ถวายแดท่
พระเยโฮวาหห์ถรอวท่าเปป็นของบรติสชทธติธิ์ 10 อยท่าใหถ้เขานนาอะไรมาแทนหรรอเปลรีรื่ยน เอาดรีมาเปลรีรื่ยนไมท่ดรี หรรอเอา
ไมท่ดรีมาเปลรีรื่ยนดรี ถถ้าเขาทนาการเปลรีรื่ยนสรัตวห์ ทรัทั้งตรัวทรีรื่นนามาเปลรีรื่ยนและตรัวทรีรื่ถพกเปลรียรื่ นจะตถ้องบรติสชทธติธิ์ 11 ถถ้าเปป็น
สรัตวห์มลทตินซซรื่งไมท่พงซ นนามาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ ใหถ้ผถ้นพ นรัทั้ นนาสรัตวห์ตรัวนรันทั้ ไปหาปชโรหติต 12 แลถ้วปชโรหติตจะตรีคท่า
วท่าเปป็นของดรีของไมท่ดรี ทท่านผพถ้เปป็นปชโรหติตกนาหนดราคาเทท่าใดกป็ใหถ้เปป็นเทท่านรันทั้ 13 แตท่ถถ้าเขาจะมาไถท่สตรั วห์นรัทั้นกป็
ใหถ้เขาเพติรื่มอรีกหนซรื่งในหถ้าของราคาทรีรื่ตรีไวถ้
ระบบกทาหนดราคาแบบคลข้ายๆกนันสทาหรนับการไถลตนัวสนัตวรททถวายไวข้ถถูกนทาเสนอ สนัตวรเหลลานนัรน

สามารถถถูกแทนทททหรสือถถูกไถลถอนไดข้ภายใตข้กฎตลางๆทททเครล งครนัดเทลานนัรน
ลนต 27:14-25
เมมอมื่ คนใดถวายเรรอนของตนไวถ้เปป็นของบรติสชทธติธิ์แดท่พระเยโฮวาหห์ ปชโรหติตตถ้อง
กนาหนดราคาตามดรีไมท่ดรี ปชโรหติตกนาหนดราคาเทท่าใดกป็ใหถ้เปป็นเทท่านรัทั้น 15 ถถ้าผพถ้ทรีรื่ถวายเรรอนไวถ้ประสงคห์จะไถท่
เรรอนของเขา กป็ใหถ้ผถ้นพ นรัทั้ เพติมรื่ เงตินอรีกหนซรื่งในหถ้าของราคาเรรอนทรีรื่ตรีไวถ้ แลถ้วเรรอนนรันทั้ จซงตกเปป็นของเขาไดถ้ 16 ถถ้าผพถ้
ใดถวายทรีรื่ดตินสท่วนหนซรื่งแดท่พระเยโฮวาหห์ซซรื่งเปป็นมรดกตกแกท่เขา ใหถ้เจถ้ากนาหนดราคาของทรีรื่ดตินตามจนานวน
เมลป็ดพรชทรีรื่หวท่านลงในดตินนรันทั้ ถถ้าทรีรื่นาใชถ้เมลป็ดขถ้าวบารห์เลยห์หนซรื่งโฮเมอรห์ ใหถ้กนาหนดราคาเปป็นเงตินหถ้าสติบเช
เขล 17 ถถ้าเขาถวายนาในปรีเสรียงแตร กป็ใหถ้คงเตป็มราคาทรีรื่เจถ้ากนาหนด 18 แตท่ถถ้าเขาถวายทรีนรื่ าภายหลรังปรีเสรียง
แตร กป็ใหถ้ปชโรหติตคนานวณคท่าเงตินตามจนานวนปรีทรีรื่เหลรออยพท่กวท่าจะถซงปรีเสรียงแตร ใหถ้หรักเสรียจากราคาทรีรื่เจถ้า
กนาหนด 19 ถถ้าผพถ้ทรีรื่ถวายนาประสงคห์จะไถท่นานรันทั้ กป็ใหถ้เขาเพติรื่มคท่าเงตินอรีกหนซรื่งในหถ้าของกนาหนดราคาทรีรื่ตรีไวถ้ แลถ้ว
นานรัทั้นจะเปป็นของเขา 20 แตท่ถถ้าเขาไมท่ประสงคห์ทรีรื่จะไถท่นาหรรอเขาไดถ้ขายนานรันทั้ ใหถ้แกท่อรีกคนหนซรื่งแลถ้ว กป็อยท่าใหถ้
ไถท่อรีกเลย 21 แตท่นานรัทั้นเมรรื่อออกไปในปรีเสรียงแตรกป็เปป็นของบรติสชทธติธิ์แดท่พระเยโฮวาหห์ ดชจนาทรีรื่ตรัทั้งถวายจซงเปป็น
ของปชโรหติต 22 ถถ้าคนใดซรอทั้ นามาถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ ซซงรื่ ไมท่ใชท่สท่วนมรดกทรีรื่ตกเปป็นกรรมสติทธติธิ์ของเขา 23
ปชโรหติตจะคนานวณคท่านานรับจนถซงปรีเสรียงแตร ในวรันนรันทั้ เจถ้าของนาตถ้องถวายเงตินเทท่ากนาหนดคท่านาทรีรื่ตรีไวถ้ เปป็น
สติรื่งบรติสชทธติธิ์แดท่พระเยโฮวาหห์ 24 พอถซงปรีเสรียงแตรนานรันทั้ ตถ้องกลรับไปตกแกท่ผถ้ทพ รีรื่ขายใหถ้เขาซซรื่งเปป็นเจถ้าของเดติม
ตามมรดกทรีรื่ตกมาเปป็นของเขา 25 การกนาหนดราคาทชกอยท่างจะตถ้องเปป็นไปตามคท่าเงตินเชเขลของสถาน
บรติสชทธติธิ์ ยรีสรื่ ติบเก-ราหห์เปป็นหนซงรื่ เชเขล
ระบบคลข้ายๆกนันของการกทาหนดราคาสทาหรนับบข้านและทททดนินทททถถูกถวายแลข้วแดลองครพระผถูข้เปห็นเจข้าถถูก
นทาเสนอ ทรนัพยรสนินดนังกลลาวสามารถถถูกไถลถอนกลนับคสืนไดข้เฉพาะภายใตข้ขข้อบนังคนับเหลลานนัรนทททถถูกกทาหนดไวข้
เทลานนัรน ไมลวาล กรณทใด ททดท นินทนัรงหลายจะกลนับตกเปห็นของเจข้าของเดนิมในปทแหลงการเฉลนิมฉลอง อยลางไรกห็ตาม
ระบบการกทาหนดราคามถูลคลาของทททดนนิ สทาหรนับการไถลแตลเนนิทนๆไดข้ถถูกนทาเสนอ
ลนต 27:26-34
แตท่ลพกสรัตวห์หรัวปรีนนรัทั้ อยท่าใหถ้ใครนนามาถวาย เพราะทรีรื่เปป็นสรัตวห์หรัวปรีกป็ตกเปป็นของ
พระเยโฮวาหห์แลถ้ว วรัวกป็ดรี แกะกป็ดรี เปป็นของพระเยโฮวาหห์ 27 ถถ้าเปป็นสรัตวห์มลทตินจงใหถ้เขาซรทั้อครนตามกนาหนด
ราคาของเจถ้า โดยเพติมรื่ หนซงรื่ ในหถ้าของกนาหนดราคาทรีรื่ตรีไวถ้ ถถ้าเขาไมท่ไถท่กป็ใหถ้ขายเสรียตามกนาหนดราคาทรีรื่ตรีไวถ้ 28
แตท่สติรื่งใดทรีรื่ถวายแดท่พระเยโฮวาหห์ เปป็นสติรื่งทรีรื่เขามรีอยพท่ ไมท่วท่าเปป็นคนหรรอสรัตวห์ หรรอทรีรื่นาอรันเปป็นมรดกตกแกท่เขา
จะขายหรรอไถท่ไมท่ไดถ้เลย เพราะสติรื่งทรีรื่ถวายแลถ้วเปป็นสติรื่งบรติสชทธติธิ์ทรีรื่สชดแดท่พระเยโฮวาหห์ 29 ทชกสติรื่งทรีรื่ถพกถวายแลถ้ว

ครอสติงรื่ ทรีรื่ตถ้องทนาลายเสรียจากมนชษยห์ อยท่าใหถ้ไถท่ถอน แตท่ตถ้องถพกฆท่าเสรียแนท่นอน 30 สติบชรักหนซรื่งทรัทั้งสตินทั้ ทรีรื่ไดถ้จาก
แผท่นดติน เปป็นพรชทรีรื่ไดถ้จากแผท่นดตินกป็ดรี หรรอผลจากตถ้นไมถ้กป็ดรี เปป็นของพระเยโฮวาหห์ เปป็นสติรื่งบรติสชทธติธิ์แดท่พระเย
โฮวาหห์ 31 ถถ้าคนใดประสงคห์จะไถท่สบติ ชรักหนซงรื่ สท่วนใดของเขา เขาตถ้องเพติรื่มอรีกหนซรื่งในหถ้าของสติบชรักหนซรื่งนรัทั้น
32 และสติบชรักหนซรื่งทรีรื่ไดถ้มาจากฝพงวรัว หรรอฝพงแพะแกะ ครอสรัตวห์หนซรื่งในสติบตรัวทรีรื่ลอดใตถ้ไมถ้เทถ้าของผพเถ้ ลรีทั้ยง จะ
เปป็นสติรื่งบรติสชทธติธิ์แดท่พระเยโฮวาหห์ 33 อยท่าใหถ้พติจารณาวท่าดรีหรรอไมท่ดรี อยท่าใหถ้เขาสรับเปลรีรื่ยน ถถ้าเขาสรับเปลรียรื่ น ทรัทั้ง
ตรัวทรีรื่นนามาเปลรีรื่ยนกรับตรัวทรีรื่ถพกเปลรียรื่ นเปป็นของบรติสชทธติธิ์ ไถท่ไมท่ไดถ้" 34 เหลท่านรีเทั้ ปป็นบทบรัญญรัตติทรีรื่พระเยโฮวาหห์
ทรงบรัญญรัตติไวถ้กบรั โมเสสสนาหรรับคนอติสราเอลบนภพเขาซรีนาย
หนนังสสือเลวทนนิตนิจบลงโดยการนนิยามสามสนิทงทททเหห็นพข้องตรงกนันแบบไมลผนิดพลาดวลาเปห็นขององครพระผถูข้
เปห็นเจข้า สามสนิทงนทรคสือ (1) ลถูกหนัวปทของสนัตวรทรนังหลาย พวกมนันเปห็นขององครพระผถูข้เปห็นเจข้าเพสืทอใชข้เปห็นเครสืทองสนัตว
บถูชา อยลางไรกห็ตาม สนัตวรทรงนั หลายทททเปห็นมลทนินสามารถถถูกไถลถอนไดข้ตามการกทาหนดราคาของปรุโรหนิตและ
คนิดเงนินเพนิทมอทกรข้อยละยททสนิบ (2) สนิทงใดกห็ตามทททถถูกอรุทนิศถวายแลข้วแดลองครพระผถูข้เปห็นเจข้ากห็เปห็นของพระองคร มนันไมล
สามารถถถูกขายไดข้หรสือถถูกไถลไดข้นอกจากตามขข้อบนังคนับตลางๆทททถถูกกทาหนดไวข้กลอนหนข้านทรในบทนทร (3) สรุดทข้าย
สนิบชนักหนขงท ของแผลนดนินเปห็นขององครพระผถูข้เปห็นเจข้า มนันเปห็นสนิทงบรนิสรุทธนิธแดลองครพระผถูข้เปห็นเจข้า คนๆหนขงท
สามารถผลอนผนันการชทาระสนิบชนักหนขงท ของตนไดข้ อยลางไรกห็ตาม ตลอมาเขากห็ตข้องชทาระมนันอยถูดล ทพรข้อมกนับคลา
ปรนับอทกรข้อยละยทสท นิบ แมข้กระทนังท ในการเพนิมท ขขรนของฝถูงวนัว หนขงท ในสนิบกห็เปห็นขององครพระผถูข้เปห็นเจข้า สนิบชนักหนขทง
ไมลสามารถถถูกไถลถอนไดข้ บทบนัญญนัตนิตลางๆของพระเจข้าทททภถูเขาซทนายจขงถถูกสรรุปไวข้ตามนทร การออกพระราช
บนัญญนัตนิเบสืรองตข้นจขงเสรห็จสมบถูรณร ในหนนังสสือเลลมตลอไปคสือ กนันดารวนิถท เรสืทองเลลาเกททยวกนับการเดนินทางของ
ชนชาตนิอนิสราเอลจะเรนิทมตข้นอทกครนัรง

