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เลวี
นิติ
เครื องบู ชาด้วยไฟเป็ นกลิน
ทีพอพระทัยแด่ พระเยโฮวาห์
พระเยโฮวาห์ ทรงเรี ยกโมเสส
ตรั สกั บท่ าน จากพลั บพลา
แห่ งชุ มนุ มว่ า
2 "จงพู ด กั บคนอิ ส ราเอลและ
กล่ าวแก่ เขาว่ า เมื) อคนใดใน
พวกท่ านนํา เครื) องบู ชามาถวาย
พระเยโฮวาห์ ให้ นาํ สัตว์เลี- ยงอัน
เป็ นเครื) อ งบู ชาของท่ า นมาจาก
ฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะ
3 ถ้ าเครื) องบู ชาของเขาเป็ น
เครื) องเผาบูชามาจากฝูงวัว ก็ให้
เขานําสัตว์ตัวผู้ ท)ีไม่ มีตาํ หนิ ให้
เขานํา เครื) องบู ชานั- นมาที) ประตู
พลั บพลาแห่ งชุ มนุ มด้ วยความ
เต็มใจต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์
4 ให้ เขาเอามื อ วางบนหั วสั ต ว์
ซึ) งเป็ นเครื) องเผาบู ชานั- น และ
เครื) องเผาบู ชานั- นจะเป็ นที) ทรง
โปรดปรานเพื) อทําการลบมลทิน
ของผู้ น- ั น
5 แล้ วให้ เขาฆ่ า วั วตั วผู้ นั- นต่ อ
พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ แล้ ว
พวกปุ โรหิ ต คื อบุ ตรชายของ
อาโรน จะถวายเลื อด และเอา
เลื อดมาประพรมที) แท่ นและ
รอบแท่ นบู ชา ซึ) งอยู่ ตรงประตู
พลับพลาแห่ งชุ มนุ ม
6และให้ เขาถลกหนั งเครื) องเผา

1

บู ชานั- นออกเสี ย แล้ วตั ดเป็ น
ท่อนๆ
7และบุ ตรชายของอาโรนผู้ เป็ น
ปุโรหิ ตจะก่ อไฟที)แท่น และเรียง
ฟื นบนไฟ
8และพวกปุ โรหิ ต คื อบุ ตรชาย
ของอาโรน จะวางท่อนเนื- อ หั ว
และไขมั นสั ตว์ ตามลํา ดั บไว้ บน
ฟื นบนไฟที)แท่นบูชา
9แต่ ใ ห้ เขาเอานํา- ล้ างเครื) องใน
และขาสั ตว์ เสี ย แล้ วปุ โรหิ ตจึ ง
เผาของทั- งหมดบนแท่ น เป็ น
เครื) องเผาบู ชา เป็ นเครื) องบู ชา
ด้ วยไฟ เป็ นกลิ) นที) พอพระทั ย
แด่ พระเยโฮวาห์
10 ถ้ าของถวายที) ผ้ ู ใดจะใช้ เป็ น
เครื) องเผาบู ชามาจากฝู ง แกะ
หรื อฝู งแพะ ให้ ผู้ นั- นเลื อกเอา
สัตว์ตัวผู้ ท)ีไม่ มีตาํ หนิ
11 ให้ เขาฆ่ าสั ตว์ น- ั นเสี ยที) แท่ น
บูชาข้ างด้ านเหนือต่ อพระพั กตร์
พระเยโฮวาห์ และพวกปุ โรหิ ต
คื อบุ ตรชายของอาโรน จะเอา
เลื อ ดสั ต ว์ น- ั นประพรมที) แท่ น
และรอบแท่นบูชา
12 ให้ เขาฟั นสัตว์ น- ั นเป็ นท่อนๆ
ทั- งหั วและไขมั นด้ วย
และ
ปุ โรหิ ตจะวางเครื) องเหล่ านี- ตาม
ลํา ดั บไว้ บนฟื นบนไฟที) แท่ น
บูชา
13 แต่ เครื) องในกั บขานั- นผู้ ถวาย

(A) อพย AC:E; GH:GG (G) ลนต GG:AI-AC (E) พบญ AH:GA (K) ลนต E:G, I, AE
(H) G พศด EH:AA; มคา N:N (N) ลนต O:I (O) ปฐก GG:C; มลค A:AQ (C) ปฐก I:GA
(AQ) อพย AG:H; ลนต A:E (AA) อพย GK:N; KQ:GG (AE) กดว AH:K-O; GI:AG-AK
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บู ชาจะล้ างเสี ยด้ วยนํา- และให้ จะหยิ บยอดแป้ งคลุ กนํา- มั นกําปุโรหิ ตเอาเครื) องทั-งหมดเหล่ านี- มื อหนึ) งกั บกํา ยานทั- งหมดออก
เผาบู ชาด้ วยกั นบนแท่ น เป็ น และปุ โ รหิ ตจะเผาเครื) องบู ช า
เครื) องเผาบู ชา คื อเป็ นเครื) อง ส่ วนนี- เป็ นที) ระลึ กบนแท่ น
บู ชาด้ วยไฟ เป็ นกลิ) นที) พอพระ คื อบู ชาด้ วยไฟ เป็ นกลิ) นที) พอ
ทัยแด่ พระเยโฮวาห์
พระทัยแด่ พระเยโฮวาห์
14 ถ้ าผู้ ใดจะนํานกมาถวายเป็ น 3 ส่ วนธั ญญบู ชาที) เ หลื อ อยู่ นั- น
เครื) องเผาบู ชาแด่ พระเยโฮวาห์ จะเป็ นของอาโรนและบุ ตรชาย
ก็ ให้ ผู้ นั- นนํา ของบู ชาที) เป็ นนก ของเขา เป็ นส่ วนบริ สุ ทธิT อย่ าง
เขาหรือนกพิราบหนุ่ มมาถวาย
ยิ) งจากเครื) องบู ชาด้ วยไฟถวาย
15 จงให้ ปุ โรหิ ต นํา นกนั- นมาที) แด่ พระเยโฮวาห์
แท่น บิดหั วเสียแล้ วเผาบูชาบน 4 เมื) อท่ านนํา ธั ญญบู ชาเป็ น
แท่น ให้ เลือดไหลออกมาข้ างๆ ขนมอบในเตาอบมาถวายเป็ น
แท่น
เครื) องบู ชา ให้ เป็ นขนมไร้ เชื- อ
16 และให้ ฉี กกระเพาะข้ า วและ ทําด้ วยยอดแป้ งคลุกนํา- มัน หรือ
ถอนขนนกออกเสี ย ทิ- งลงริ ม ขนมแผ่ นไร้ เชื- อทานํา- มัน
แท่นด้ านตะวันออกในที)ท)ีท- ิ งมู ล 5 และถ้ าท่ า นนํา ธั ญญบู ช าเป็ น
เถ้ า
ขนมปิ- งบนกระทะ ก็ให้ เป็ นขนม
17 และให้ เขาฉี กปี กอย่ าให้ ขาด ทํา ด้ วยยอดแป้ งไร้ เชื- อคลุ ก นําจากตัว และปุโรหิ ตจะเผานกนั- น มัน
บนแท่ นที) กองฟื นบนไฟ เป็ น 6 ท่ า นจงหั ก ขนมนั- นเป็ นชิ- นๆ
เครื) องเผาบู ชา คื อเป็ นเครื) อง เทนํา- มันราด เป็ นธัญญบูชา
บู ชาด้ วยไฟ เป็ นกลิ) นที) พอพระ 7 ถ้ าเครื) องบู ช าของท่ านเป็ น
ทัยแด่ พระเยโฮวาห์ "
ธัญญบูชาทอดด้ วยกระทะ ให้ ทาํ
ธัญญบู ชา
ด้ วยยอดแป้ งคลุกนํา- มัน
"เมื) อผู้ ใดนํา ธั ญญบู ช ามา 8ท่ านจงนํา ธั ญญบู ชาซึ) งทํา ด้ วย
เป็ นเครื) องบูชาถวายแด่ พระ สิ) งเหล่ านี- มาถวายแด่ พระเยโฮเยโฮวาห์ ก็ให้ ผ้ ู น- ั นนํายอดแป้ ง วาห์ เมื) อนํา มาให้ ปุ โรหิ ตแล้ ว
มาถวาย ให้ เขาเทนํา- มั นลงที) ปุโรหิ ตจะนํามาถึงแท่นบูชา
9และปุ โรหิ ต จะนํา ส่ วนที) ระลึ ก
แป้ งและใส่ กาํ ยานด้ วย
2แล้ วนํา มาให้ พวกปุ โรหิ ต คื อ ออกจากธั ญญบู ชา และเผาเสี ย
บุตรชายของอาโรน ผู้ ถวายบูชา บนแท่น เป็ นเครื) องบูชาด้ วยไฟ

2

(AK) ปฐก AH:C; ลนต H:O, AA (AN) ลนต N:AQ (AO) ปฐก AH:AQ; ลนต A:C, AE; H:I
(A) ลนต H:AA; N:AK; C:AO (G) ลนต G:C; H:AG; N:AH (E) อพย GC:EO; ลนต N:N; O:C
(K) อพย GC:G (O) ลนต O:C (C) อพย GC:AI; ลนต G:G, AN; H:AG; N:AH
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เป็ นกลิ) นที) พอพระทั ยแด่ พระ กํายานเผาถวายเป็ นส่ วนที) ระลึ ก
เยโฮวาห์
เป็ นเครื) องบู ช าด้ วยไฟถวายแด่
10 ส่ วนธั ญญบู ชาที) เหลื ออยู่ น- ั น พระเยโฮวาห์ "
ตกเป็ นของอาโรนและของบุ ตร
สันติ บูชา
T
ชายท่าน เป็ นส่ วนบริ สุทธิ อย่ าง
"ถ้ าผู้ หนึ) งผู้ ใดถวายเครื) อง
ยิ) งจากเครื) องบู ชาด้ วยไฟถวาย
บู ชาเป็ นสั นติ บู ช า ถ้ าเขา
แด่ พระเยโฮวาห์
ถวายวัวผู้ หรือวัวเมียจากฝูง ให้
11 บรรดาธั ญญบู ชาซึ) งนํา มา เขาถวายสั ตว์ ตั วที) ไม่ มี ตาํ หนิ ต่ อ
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ น- ั นอย่ าให้ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
มีเชื- อ เจ้ าอย่ าเผาเชื- อหรือนํา- ผึ- ง 2 ให้ เขาเอามื อ วางบนหั วของ
เป็ นเครื) องบู ช าด้ วยไฟถวายแด่ สัตว์ตัวที)จะถวาย และจงฆ่ าเสีย
พระเยโฮวาห์
ที) ประตู พลั บพลาแห่ งชุ มนุ ม
12 ถ้ าเจ้ าจะนํา สิ) งทั- งสองนี- เป็ น พวกปุ โรหิ ต คื อบุ ตรชายของ
ผลรุ่ นแรกมาถวายแด่ พระเยโฮ- อาโรน จะเอาเลื อดประพรมที)
วาห์ ก ็ได้ แต่ อย่ าเผาถวายบน แท่นและรอบแท่นบูชา
แท่นให้ เป็ นกลิ) นที)พอพระทัย
3 จากเครื) องบู ชาที) ถวายเป็ น
13 เจ้ าจงปรุ งบรรดาธั ญญบู ช า สั นติ บู ชา เป็ นเครื) องบู ชาด้ วย
ด้ วยใส่ เกลื อ เจ้ าอย่ าให้ เกลื อ ไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ผู้
แห่ งพั นธสั ญญากั บพระเจ้ าของ ถวายจะนําไขมั นที) ติ ดกั บเครื) อง
เจ้ าขาดเสี ยจากธั ญญบู ช าของ ในและไขมั นที) อยู่ ในเครื) องใน
เจ้ า เจ้ าจงถวายเกลื อพร้ อมกั บ ทั-งหมด
บรรดาเครื) องบูชาของเจ้ า
4 และไตทั- งสองลู ก กั บไขมั น ที)
14 ถ้ าเจ้ าถวายธัญญบูชาเป็ นผล ติ ดอยู่ ตรงบั- นเอวนั- น และให้
รุ่ นแรกแด่ พระเยโฮวาห์ ธัญญ- เอาพั งผื ดที) ติ ด อยู่ เหนื อตั บนั- น
บู ชาอั นเป็ นผลรุ่ นแรกนั- นเจ้ าจง ออกเสียพร้ อมกับไต
ถวายรวงใหม่ ๆ ย่ า งไฟให้ แห้ ง 5 บุ ต รชายอาโรนจะเผาเสี ยบน
บดเมล็ดให้ ละเอียด
แท่ น บู ช าบนเครื) องเผาบู ช าซึ) ง
15 เจ้ าจงใส่ นํา- มั นและวาง อยู่ บนฟื นบนไฟ เป็ นเครื) องบูชา
เครื) องกํา ยานไว้ บนนั- น เป็ น ด้ วยไฟ เป็ นกลิ) นที) พอพระทั ย
ธัญญบูชา
แด่ พระเยโฮวาห์
16 ปุ โรหิ ตจะเอาส่ วนหนึ) งของ 6 ถ้ าผู้ ใดนํา เครื) องบู ช าที) เป็ น
เมล็ดที) บด นํา- มั นและเครื) อง สั นติ บู ชามาถวายแด่ พระเยโฮ-

3

(AQ) ลนต G:E; N:AN (AA) อพย GE:AI; EK:GH (AG) อพย GG:GC; EK:GG; ลนต GE:AQ
(AE) กดว AI:AC; G พศค AE:H (AK) ลนต GE:AQ, AK (AN) ลนต G:G (A) ลนต A:E
(G) อพย GC:AA (E) อพย GC:AE, GG (H) อพย GC:AE, GO-GI (N) ลนต E:A; GG:GQ
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วาห์ เป็ นสัตว์ตัวผู้ หรือตัวเมียที) ที)แท่นและรอบแท่นบูชา
ได้ มาจากฝู งแพะแกะ ก็อย่ าให้ 14 แล้ วให้ เขาเอาสิ) งเหล่ านี- จาก
สัตว์น- ั นมีตาํ หนิ
แพะตัวนั- นเป็ นเครื) องบูชา เป็ น
7 ถ้ าเขาจะถวายลู กแกะเป็ น เครื) องบู ชาด้ วยไฟถวายแด่ พระ
เครื) องบู ช าก็ ให้ เขานํา มาถวาย เยโฮวาห์ คื อไขมั นที) ห้ ุ มเครื) อง
ต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ใน และไขมันที)อยู่ ในเครื) องใน
8 ให้ เขาเอามื อ วางบนหั วของ 15 และไตทั-งสองลูก กับไขมันที)
สั ตว์ ท)ี จะถวายนั- นและให้ ฆ่ าเสี ย ติ ดอยู่ ตรงบั- นเอวนั- นและให้ เอา
ที)หน้ าพลับพลาแห่ งชุ มนุ ม และ พั งผื ดที) ติดอยู่ เหนื อตั บนั- นออก
บุ ตรชายอาโรนจะเอาเลื อด เสียพร้ อมกับไต
ประพรมที)แท่นและรอบแท่น
16 และปุ โรหิ ตจะเผาสิ) งเหล่ านี9 จากเครื) องบู ชาที) ถวายเป็ น บนแท่ นเป็ นอาหารเผาไฟ เป็ น
สั นติ บูชา คื อบู ชาด้ วยไฟถวาย กลิ) นที)พอพระทัย ไขมันทั-งหมด
แด่ พระเยโฮวาห์ ให้ เขาถวาย เป็ นของพระเยโฮวาห์
ไขมั น หางที) เป็ นไขมั นทั- งหมด 17 ให้ เป็ นกฎเกณฑ์ เ นื อ งนิ ตย์
ตั ดชิ ดกระดู กสั นหลั งและไขมั น ตลอดชั) วอายุ ของเจ้ าในที) ท)ี เจ้ า
ที) ห้ ุ มเครื) องใน กั บไขมั นที) อยู่ อาศั ยอยู่ ท)ั วๆไปว่ า เจ้ าอย่ า
ในเครื) องในทั-งหมด
รับประทานไขมันหรือเลือด"
10 และไตทั-งสองลูก กับไขมันที)
เครื องบู ชาไถ่บาป
ติ ดอยู่ ตรงบั- นเอวนั- นและให้ เอา
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
พั งผื ดที) ติดอยู่ เหนื อตั บนั- นออก
ว่ า
เสียพร้ อมกับไต
2 "จงกล่ าวแก่ คนอิ ส ราเอลว่ า
11 และปุ โรหิ ตจะเอาสิ) งเหล่ านี- ถ้ าผู้ หนึ) งผู้ ใดกระทําผิดสิ) งใดซึ) ง
เผาบนแท่น เป็ นอาหารเผาด้ วย พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงบั ญชามิ ให้
ไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์
กระทํา โดยเขามิได้ เจตนากระ12 ถ้ าเครื) องบู ชาของเขาเป็ น ทํา สิ) งเหล่ านั- นประการหนึ) ง
แพะก็ ให้ เขานํา มาถวายต่ อพระ ประการใด
พักตร์พระเยโฮวาห์
3 ถ้ าปุ โรหิ ต ที) ได้ รั บการเจิ ม ไว้
13 ให้ เขาเอามื อวางบนหั วของ เป็ นผู้ กระทํา บาป เป็ นเหตุ ให้
มั น และฆ่ ามั น เสี ยที) หน้ าพลั บ- พลไพร่ หลงทําบาปไปด้ วย เหตุ
พลาแห่ งชุ มนุ ม และบุ ตรชาย ด้ วยบาปที)เขาได้ กระทําไป ก็ให้
ของอาโรนจะเอาเลื อดประพรม เขานํา วั วหนุ่ มซึ) งไม่ มี ตาํ หนิ มา

4

(O) ลนต AO:I-C; กดว AH:K-H (AA) ลนต GA:N, I, AO (AG) ลนต E:A, O; กดว AH:N
(AN) ลนต O:GE-GH; A ซมอ G:AH (AO) ปฐก C:K; ลนต N:AI; O:GE, GN, EN; AO:O, AQ
(G) ลนต H:AH-AI; กดว AH:GG; A ซมอ AK:GO (E) อพย KQ:AH; ลนต E:A; I:AG; C:G
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ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เป็ นเครื) อง 10 ให้ เอาออกเช่ นเดี ยวกั บเอา
บูชาไถ่ บาป
ออกจากวั วที) ถวายเป็ นสั น ติ บู 4 ให้ เขานํา วั วนั- นมาที) ประตู ชา และปุ โรหิ ตจะเผาสิ) งเหล่ านีพลั บพลาแห่ งชุ มนุ มต่ อพระ บนแท่นเครื) องเผาบูชา
พั กตร์ พระเยโฮวาห์ และให้ เขา 11 แต่ หนั งของวั วพร้ อมกั บเนื- อ
เอามื อ วางบนหั ววั วตั วนั- นและ วัวทั-งหมด หั ว ขา เครื) องในและ
ให้ ฆ่ ามั นเสี ยต่ อพระพั กตร์ พระ มู ลของมัน
เยโฮวาห์
12 คือวัวทั-งตัวนี- ให้ เอาออกไป
5 และปุ โ รหิ ตผู้ ได้ รั บการเจิ ม เสี ยจากค่ ายถึ งที) สะอาดที) ท- ิ งมู ล
แล้ วจะนํา เลื อดวั วนั- นมาที) พลั บ เถ้ าและให้ สุ มไฟเผาเสี ย ที)
พลาแห่ งชุ มนุ มบ้ าง
ทิ-งมู ลเถ้ าอยู่ ท)ีไหนก็ให้ เผาที)น)ั น
6 ปุ โรหิ ตจะเอานิ- วจุ่ มลงใน 13 ถ้ าชุ มนุ มชนอิ สราเอลทั- ง
เลื อด และประพรมเลื อดนั- นที) หมดกระทํา ผิ ดโดยไม่ ร้ ู ตั วและ
หน้ าม่ านสถานบริ สุ ทธิT เจ็ดครั- ง ความผิ ดนั- นยังไม่ ปรากฏแจ้ งแก่
ต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ที) ประชุ ม และเขาได้ กระทํา สิ) ง
7 และปุ โ รหิ ตจะเอาเลื อ ดเล็ ก หนึ) งสิ) งใดซึ) งพระเยโฮวาห์ บัญน้ อยเจิ มที) เชิ งงอนของแท่ นเผา ชามิให้ กระทํา เขาก็มีความผิด
เครื) องหอมซึ) งอยู่ ในพลั บพลา 14 เมื) อความผิ ดที) เขาได้ กระทํา
แห่ งชุ มนุ ม ต่ อ พระพั ก ตร์ พระ นั- นเป็ นที)ประจักษ์ข- ึ น ให้ ท)ีประเยโฮวาห์ ส่ วนเลื อดวั วที) เหลื อ ชุ มถวายวั วหนุ่ มตั ว หนึ) งเป็ น
อยู่ น- ั นเขาจะเทลงที) ฐานแท่นเผา เครื) องบู ชาไถ่ บาป ให้ นาํ วั วนั- น
เครื) องเผาบู ชา ซึ) งอยู่ ท)ี ประตู มาที)หน้ าพลับพลาแห่ งชุ มนุ ม
พลับพลาแห่ งชุ มนุ ม
15 และผู้ ใหญ่ ของชุ มนุ มชนจะ
8 และเขาจะเอาไขมั น ทั- งหมด เอามื อวางบนหั วของวั วนั- นต่ อ
ออกเสี ยจากวั วตั วที) เป็ นเครื) อง พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และให้
บู ชาไถ่ บาปนี- คื อไขมั นที) ห้ ุ ม ฆ่ าวั วตั วนั- นเสี ยต่ อพระพั กตร์
เครื) องในและไขมั นที) ติ ดอยู่ กั บ พระเยโฮวาห์
เครื) องในทั-งหมด
16 แล้ วปุ โรหิ ต ผู้ รั บการเจิ ม จะ
9 และไตทั- งสองลู ก กั บไขมั น ที) นํา เลื อ ดของวั วมาที) พลั บพลา
ติดอยู่ ตรงบั- นเอวนั- น และให้ เอา แห่ งชุ มนุ มบ้ าง
พั งผื ดที) ติดอยู่ เหนื อตั บนั- นออก 17 และปุ โรหิ ต จะเอานิ- วจุ่ มลง
เสียพร้ อมกับไต
ในเลื อดและประพรมที)หน้ าม่ าน
(K) ลนต A:E-K; K:AH (H) ลนต AN:AK; กดว AC:K (N) อพย KQ:GQ, GN
(O) อพย KQ:H-N; ลนต K:AI (AQ) ลนต E:E-H (AA) อพย GC:AK; ลนต C:AA
(AG) ลนต K:GA (AE) ลนต H:G-K, AO (AH) ลนต A:E-K (AN) ลนต K:H; ฮบ C:AG-AK
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เจ็ดครั- งต่ อพระพักตร์พระเยโฮ- 24 ให้ เขาเอามื อวางบนหั วแพะ
วาห์
และให้ ฆ่ าแพะเสี ยในที) ท)ี เขาฆ่ า
18 และปุ โรหิ ต จะเอาเลื อ ดสั ก สั ตว์ เป็ นเครื) องเผาบู ชาต่ อพระ
หน่ อยเจิมที) เชิ งงอนของแท่ นบู- พั กตร์ พระเยโฮวาห์
นี) เป็ น
ชาซึ) งอยู่ ในพลั บพลาแห่ งชุ มนุ ม เครื) องบูชาไถ่ บาป
ต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ส่ วน 25 ปุ โรหิ ตจะเอานิ- วจุ่ มเลื อ ด
เลือดที)เหลืออยู่ น- ั น เขาจะเทลง เครื) องบูชาไถ่ บาปบ้ าง นําไปเจิม
ที) ฐานแท่ นเครื) องเผาบู ชาซึ) งอยู่ ที)เชิ งงอนบนแท่ นเครื) องเผาบูชา
ที)ประตูพลับพลาแห่ งชุ มนุ ม
และเทเลือดที)เหลื ออยู่ น- ั นที) ฐาน
19 และเขาจะเอาไขมั นออกจาก ของแท่นเครื) องเผาบูชา
วั วนั- นหมด นําไปเผาเสี ยบน 26 และเขาจะเผาไขมั นทั- งหมด
แท่น
บนแท่ น เช่ นเดี ยวกั บเผาไขมั น
20 เขาจะกระทําดั งนี- แก่ วัวตั วนี- เครื) องสั นติ บูชา ดั งนี- แหละ
เขาได้ กระทํา กั บวั ว ตั ว ที) ถวาย ปุ โรหิ ตจะทํา การลบมลทิ นแทน
เป็ นเครื) องบูชาไถ่ บาปอย่ างไร ก็ ผู้ กระทําผิดนั- น และเขาจะได้ รับ
ให้ เขากระทําแก่ วัวตัวนี- อย่ างนั- น การอภัย
ดั งนี- ปุ โรหิ ตจะทํา การลบมลทิ น 27 ถ้ าพลไพร่ สามั ญคนหนึ) งคน
ของชุ ม นุ มชนแล้ วเขาทั- งหลาย ใดกระทําความผิ ดโดยมิ ได้ เจตจะได้ รับการอภัย
นา คื อกระทํา สิ) งหนึ) งสิ) งใดซึ) ง
21 แล้ วเขาจะนํา วั วออกไปนอก พระเยโฮวาห์ ทรงบั ญชามิ ให้ เขา
ค่ าย และเผาเสียอย่ างกับเผาวัว กระทํา เขาก็มีความผิด
ตั วก่ อน เป็ นเครื) องบู ชาไถ่ บาป 28 เมื) อเขารู้ ตั วว่ ากระทํา ผิ ดดั ง
ของที)ประชุ ม
นั- นแล้ ว ก็ให้ เขานํา ลู กแพะตั ว
22 ถ้ าผู้ ครอบครองกระทําความ เมี ยตัวหนึ) งซึ) งไม่ มีตาํ หนิมาเป็ น
บาป กระทําสิ) งซึ) งพระเยโฮวาห์ เครื) องบู ชาไถ่ บาปที) เขาได้ กระพระเจ้ าของเขาทรงบั ญชามิ ให้ ทําไปนั- น
กระทําโดยไม่ ร้ ู ตั ว เขาก็มีความ 29 และเขาจะเอามื อวางบนหั ว
ผิด
ของเครื) องบู ชาไถ่ บาป และฆ่ า
23 เมื) อเขารู้ ตั วว่ ากระทํา ผิ ดดั ง เครื) องบู ชาไถ่ บาปนั- นในที) ท)ี เขา
นั- นแล้ ว ก็ให้ เขานําลูกแพะตัวผู้ ถวายเครื) องเผาบูชา
ที) ไม่ มี ตํา หนิ ตั วหนึ) งมาเป็ น 30 ปุ โรหิ ตจะเอานิ- วจุ่ มเลื อ ด
เครื) องบูชา
แพะนั- นไปเจิ ม ที) เชิ งงอนของ
(GQ) อพย GC:EE; ลนต A:K (GG) ลนต K:G, AE, GO (GE) ลนต K:AK; H:K
(GK) ลนต K:K; อสย HE:N (GH) ลนต K:O, AI, EQ, EK (GN) ลนต E:E-H; กดว AH:GI
(GO) ลนต K:G; กดว AH:GO (GI) ลนต K:GE (GC) ลนต A:K; K:K, GK
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แท่นเครื) องเผาบูชา และเทเลือด
เครื องบู ชาไถ่การละเมิด
ส่ วนที) เหลื อ ลงที) ฐานของแท่ น
"ถ้ าผู้ ใดกระทํา ความผิ ดใน
นั- น
ข้ อที) ได้ ยิ นเสี ยงแห่ งการ
31 และเขาจะเอาไขมั นออกเสี ย ปฏิญาณตัวและเป็ นพยาน และ
ให้ หมด อย่ างที) เอาไขมั นออก แม้ ว่ า เขาเป็ นพยานโดยที) เขา
เสี ยจากเครื) องสั นติ บูชา และ เห็นหรือรู้ เรื) องก็ตาม แต่ เขาไม่
ปุ โรหิ ตจะเผาไขมั นนั- นบนแท่ น ยอมให้ การเป็ นพยาน เขาต้ อง
เป็ นกลิ) นที) พอพระทั ยแด่ พระ รับโทษความชั) วช้ าของเขา
เยโฮวาห์ และปุ โรหิ ตจะทําการ 2หรื อผู้ หนึ) งผู้ ใดแตะต้ อ งสิ) งที)
ลบมลทิ นของเขาและเขาจะได้ เป็ นมลทิน จะเป็ นซากสัตว์ป่าที)
รับการอภัย
มลทิน หรื อซากสั ตว์ เลี- ยงที) มล
32 ถ้ าเขานํา ลู กแกะมาเป็ น ทิน หรื อซากสั ตว์ เลื- อยคลานที)
เครื) องบู ชาไถ่ บาปก็ให้ เขานําลู ก เป็ นมลทิน โดยไม่ ทันรู้ ตัว เขา
แกะตัวเมียไม่ มีตาํ หนิมา
จึงเป็ นคนมีมลทิน เขาก็มีความ
33 เขาจะเอามื อ วางบนหั วของ ผิด
เครื) องบู ช าไถ่ บ าปและฆ่ า เสี ย 3หรื อถ้ าเขาแตะต้ องมลทินของ
เป็ นเครื) องบู ชาไถ่ บาปในที) ท)ี เขา คน จะเป็ นสิ) งใดๆซึ) งเป็ นมลทิน
ฆ่ าเครื) องเผาบูชา
อั น เป็ นสิ) งที) กระทํา ให้ คนนั- น
34 และปุ โรหิ ตจะเอานิ- วจุ่ ม เป็ นมลทิน โดยเขาไม่ ร้ ู ตัว เมื) อ
เลื อดเครื) องบู ชาไถ่ บาปนั- นบ้ าง เขารู้ แล้ ว เขาก็มีความผิด
นํา ไปเจิ มที) เชิ งงอนของแท่ น 4หรื อถ้ าคนหนึ) งคนใดเผลอตั ว
เครื) องเผาบู ชา และเทเลื อดที) กล่ า วคํา ปฏิ ญาณด้ วยริ มฝี ปาก
เหลือนั- นลงที)ฐานของแท่น
ว่ าจะกระทําชั) วหรือดี หรือเผลอ
35 และเขาจะเอาไขมั นทั- งหมด ตั วกล่ าวคํา ปฏิ ญาณใดๆ และ
ออกเสียอย่ างที)เอาไขมั นของลูก เขากระทํา โดยไม่ ทั นรู้ ตั ว เมื) อ
แกะออกจากเครื) องสั น ติ บู ช า เขารู้ สึ กตั วแล้ วในประการใดก็
และปุ โรหิ ตจะเผาไขมั นบนแท่ น ตาม เขาก็มีความผิด
เหมื อนเครื) องบู ชาด้ วยไฟถวาย 5 เมื) อผู้ หนึ) งผู้ ใดกระทํา ความ
แด่ พระเยโฮวาห์ และปุโรหิ ตจะ ผิ ดใดๆที) กล่ าวมานี- ก็ให้ เขา
ทํา การลบมลทิ น ของเขาซึ) งเขา สารภาพความผิดที)เขาได้ กระทํา
ได้ กระทํา ผิ ด และเขาจะได้ รั บ 6และให้ เขานําเครื) องบูชาไถ่ การ
การอภัย"
ละเมิ ดมาถวายแด่ พระเยโฮวาห์

5

(EA) ปฐก I:GA; อพย GC:AI; ลนต A:C, AE (EG) ลนต K:GI (EE) กดว I:AG
(EH) ลนต E:H; K:GN, EA (A) ลนต H:AO; O:AI; AO:AN (G) ลนต H:AO; AA:GK, GI, EA
(E) ลนต H:AG-AE, AH (K) A ซมอ GH:GG; มธ H:EE-EO (H) ลนต AN:GA; GN:KQ
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เพราะบาปซึ) งเขาได้ กระทํา นั- น กระทํานั- นมา คื อยอดแป้ งหนึ) ง
เครื) องบูชานั- นจะเป็ นสัตว์ตัวเมีย ในสิ บเอฟาห์ เอามาเป็ นเครื) อง
จากฝูง คือลูกแกะ หรือลูกแพะ บูชาไถ่ บาป อย่ าใส่ นาํ- มัน หรือ
ก็เป็ นเครื) องบูชาไถ่ บาปได้ ดังนี- ใส่ เครื) องกํายานในแป้ ง เพราะ
ปุ โรหิ ตจะทํา การลบมลทิ นแทน เป็ นเครื) องบูชาไถ่ บาป
ผู้ ท)ีกระทําผิดนั- น
12 ให้ เขานํา แป้ งมาให้ ปุ โรหิ ต
7ถ้ าเขาไม่ สามารถถวายลู กแกะ และปุ โรหิ ตจะเอาแป้ งกํา มื อ
ตั วหนึ) ง ก็ให้ เขานํา นกเขาสอง หนึ) งเป็ นส่ วนที) ระลึ ก และเผา
ตั ว หรื อนกพิ ราบหนุ่ มสองตั ว เสี ยบนแท่ น เหมื อ นเครื) องเผา
มาเป็ นเครื) องถวายพระเยโฮวาห์ บู ชาด้ วยไฟถวายแด่ พระเยโฮไถ่ การละเมิ ด นกตั วหนึ) งเป็ น วาห์ เป็ นเครื) องบูชาไถ่ บาป
เครื) องบูชาไถ่ บาป และนกอีกตัว 13 และปุ โรหิ ตจะทํา การลบมล
หนึ) งเป็ นเครื) องเผาบูชา
ทิ นของเขา เพราะบาปซึ) งเขา
8 ให้ เขานํา นกทั- งสองนี- มาให้ ได้ กระทําในเรื) องหนึ) งเรื) องใดที)
ปุโรหิ ต ปุโรหิ ตก็ถวายนกตัว กล่ าวมานี- และเขาจะได้ รั บการ
หนึ) งเป็ นเครื) องบู ชาไถ่ บาปก่ อน อภัย และส่ วนที)เหลือนั- นจะเป็ น
ให้ เขาบิ ดหั วนกหลุ ดจากคอแต่ ของปุโรหิ ต เช่ นเดียวกับธัญญอย่ าให้ ขาด
บูชา"
9และปุ โรหิ ตจะเอาเลื อดเครื) อง 14 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
บู ชาไถ่ บาปประพรมที) ข้ า งแท่ น ว่ า
เสี ยบ้ าง ส่ วนเลื อดที) เหลื ออยู่ 15 "ถ้ าผู้ ใดทํา การละเมิ ด และ
นั- นจะรี ดให้ ไหลออกที) ฐานแท่ น ทํา บาปโดยไม่ ร้ ู ตั วในเรื) องของ
นี) เป็ นเครื) องบูชาไถ่ บาป
บริ สุ ทธิT แห่ งพระเยโฮวาห์ ให้ ผ้ ู
10 แล้ วเขาจะถวายนกตั วที) สอง นั- นนํา แกะตั วผู้ ที) ปราศจากตํา เป็ นเครื) องเผาบู ชาตามลั กษณะ หนิ จากฝูงเป็ นเครื) องบูชาไถ่ การ
และปุ โรหิ ตจะทํา การลบมลทิ น ละเมิดถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้
ของเขาซึ) งเขาได้ กระทํา ไปและ เจ้ าตีราคาเป็ นเงินเชเขลตามเชเขาจะได้ รับการอภัย
เขลของสถานบริ สุ ทธิT
เป็ น
11 แต่ ถ้ าเขาไม่ สามารถที) จะนํา เครื) องบูชาไถ่ การละเมิด
นกเขาสองตั ว หรื อนกพิ ราบ 16 และให้ ผู้ นั- นชดใช้ ของบริ หนุ่ มสองตั วมา ก็ให้ เขานํา สุ ทธิT ท)ี ขาดไป และเพิ) มอี กหนึ) ง
เครื) องบู ชาไถ่ บาป ซึ) งเขาได้ ในห้ าของราคาสิ) งที) ขาดไปนั- น
(O) ลนต A:AK; AG:N, I; AK:GA (I) ลนต A:AH-AO (C) ลนต K:O, AI, EQ, EK
(AQ) ลนต A:AK-AO; K:GQ, GN (AA) ลนต G:A-G; N:AH (AG) ลนต G:G; K:EH
(AE) ลนต G:E; K:GN; N:AO (AH) อพย EQ:AE; ลนต K:G (AN) ลนต K:GN; N:H; GG:AK
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นํา มามอบให้ แก่ ปุ โรหิ ต และ ได้ หลอกลวงเพื) อนบ้ านของเขา
ปุ โรหิ ตจะทํา การลบมลทิ นของ 3หรื อพบสิ) งที) หายไปแล้ วแต่ ไม่
เขาด้ วยแกะผู้ ที) ถวายเป็ นเครื) อง ยอมรั บ ปฏิ ญาณตนเป็ นความ
บูชาไถ่ การละเมิด และเขาจะได้ เท็จ ในข้ อเหล่ านี- ถ้าผู้ ใดกระทํา
รับการอภัย
ก็เป็ นความผิด
17 ถ้ าผู้ ใดกระทําผิด คือกระทํา 4 ก็ ให้ ผู้ ที) กระทํา ผิ ดมี โทษ
สิ) งที) พระเยโฮวาห์ ทรงบั ญชามิ เพราะความผิ ดของเขา ให้ ผู้ น- ั น
ให้ กระทํา ถึ งแม้ ว่ าเขากระทํา คื นของที) ได้ มาจากการชิ งมานั- น
โดยไม่ ร้ ู เท่ าถึ งการณ์ เขาก็มี เสี ย หรื อสิ) งใดที) เขาได้ มาด้ วย
ความผิ ดจะต้ องรั บโทษความชั) ว การหลอกลวง หรือสิ) งที)ฝากเขา
ช้ าของเขา
ไว้ หรื อสิ) งสู ญหายที) เขาได้ พบ
18 ให้ ผ้ ู น- ั นนําแกะตัวผู้ ท)ีปราศ- เข้ า
จากตํา หนิ มาจากฝู งมาถึ งปุ โร- 5หรื อสิ) งใดๆที) ได้ ปฏิ ญาณเท็จ
หิ ต ให้ เจ้ าตี ราคา เป็ นราคา ไว้ เขาต้ องคื นให้ เต็มตามจํา เครื) องบูชาไถ่ การละเมิด และให้ นวน และจงเพิ) มอี กหนึ) งในห้ า
ปุ โรหิ ตทํา การลบมลทิ นของเขา และมอบให้ แก่ เ จ้ าของในวั น ที)
ตามความผิ ด ซึ) งเขาได้ กระทํา เขาถวายเครื) องบู ช าไถ่ การละด้ วยมิ ได้ เจตนานั- นและเขาจะได้ เมิด
รับการอภัย
6 ให้ ผู้ นั- นนํา แกะตั ว ผู้ ที) ไม่ มี
19 เป็ นเครื) องบูชาไถ่ การละเมิด ตํา หนิ มาจากฝู งเป็ นเครื) องบู ชา
เพราะเขาได้ กระทํา การละเมิ ด ไถ่ ก ารละเมิ ด ถวายแด่ พระเยต่ อพระเยโฮวาห์ "
โฮวาห์ มามอบให้ ปุโรหิ ต ให้ เจ้ า
เครื องบู ชาไถ่การละเมิด
ตีราคาเอง เป็ นราคาเครื) องบูชา
ไถ่ การละเมิด
และการคืนดีกนั
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส 7 และให้ ปุ โรหิ ตทํา การลบมล
ทิ น ของเขาต่ อพระพั ก ตร์ พ ระ
ว่ า
2"ถ้ าผู้ หนึ) งผู้ ใดทํา บาปและทํา เยโฮวาห์ และเขาจะได้ รั บการ
การละเมิดต่ อพระเยโฮวาห์ ด้ วย อภั ยในทุ กสิ) งที) เขาได้ กระทํา ไป
การมุ สาต่ อเพื) อนบ้ านของเขาใน ซึ) งเป็ นการละเมิด"
ปุโรหิ ตกับเครื องเผาบู ชา
สิ) งที) ฝากเขาให้ เก็บรั กษาไว้ หรื อ
ในเรื) องมิตรภาพ หรือในสิ) งที)ใช้ 8พระเยโฮวาห์ ตรัสกับโมเสสว่ า
ความรุ นแรงไปแย่ งชิ งมา หรื อ 9 "จงบั ญชาแก่ อ าโรนและบุ ต ร

6

(AO) ลนต K:G, AE, GG, GO; H:A-G (AI) ลนต H:AH (AC) อสร AQ:G
(G) อพย GG:O,AQ (E) อพย GG:AA; GE:K (K) ลนต GK:AI, GA (H) ลนต H:AN; กดว H:O
(N) ลนต A:E; H:AH (O) ลนต K:GN (C) อพย GC:EI-KG; กดว GI:E-AQ
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ชายของเขาว่ า ต่ อไปนี- เป็ นพระ คลุ กนํา- มั นและเครื) องกํายานทั- ง
ราชบั ญญั ติ เรื) องเครื) อ งเผาบู ชา หมดซึ) งอยู่ บนธั ญญบู ชา และ
เครื) องเผาบู ชานั- นจะต้ องเผาอยู่ เผาส่ วนนี- บนแท่ นเป็ นที) ระลึ ก
บนแท่น ตลอดคืนจนรุ่ งเช้ า จง เป็ นกลิ) นที) พอพระทั ยแด่ พระ
ให้ ไฟบนแท่ นเผาเครื) องบู ชาลุ ก เยโฮวาห์
อยู่ เรื) อยไป
16 ส่ วนที)เหลืออยู่ ให้ อาโรนและ
10 ให้ ปุ โรหิ ต สวมเสื- อผ้ าป่ าน บุตรชายของเขารับประทาน ให้
และสวมกางเกงผ้ าป่ านและให้ รั บประทานกั บขนมปั งไร้ เชื- อใน
ตั กมู ลเถ้ าออกจากไฟที) ไหม้ ที)บริสุทธิT ให้ รับประทานในลาน
เครื) องเผาบู ชาอยู่ บนแท่ นนําไป ของพลับพลาแห่ งชุ มนุ ม
ไว้ ข้างแท่น
17 อย่ าใส่ เชื- อในขนมนั- นแล้ วปิ- ง
11 ให้ ถอดเสื- อที) สวมอยู่ ออก เราได้ ใ ห้ ส่ วนนี- เป็ นส่ วนเครื) อง
แล้ วสวมเสื- ออี กตั วหนึ) ง นํา มู ล บู ชาด้ วยไฟของเราอั นตกแก่ เขา
เถ้ าออกไปนอกค่ ายยังที)สะอาด
เป็ นสิ) งบริ สุ ทธิT ท)ี สุ ด เช่ นเดี ยว
12 ให้ รั กษาไฟที) บนแท่ นให้ ลุ ก กั บเครื) องบู ชาไถ่ บาป
และ
อยู่ อย่ าให้ ดับเลยทีเดียว ให้ ปุ- เครื) องบูชาไถ่ การละเมิด
โรหิ ตใส่ ฟื นทุ กเช้ าและให้ เรี ยง 18 ให้ บุตรชายทั- งหลายของอาเครื) องเผาบูชาให้ เป็ นระเบี ยบไว้ โรนรั บประทานสิ) งนี- เป็ นกฎ
บนแท่ น และเผาไขมั นของ เกณฑ์ถาวรตลอดชั) วอายุของเจ้ า
เครื) องสันติบูชาบนนั- น
จากเครื) องบู ช าด้ วยไฟของพระ
13 ต้ องรั ก ษาให้ ไฟติ ด อยู่ บน เยโฮวาห์
ผู้ ใดที) ถู กต้ องสิ) ง
แท่นเรื) อยไป อย่ าให้ ดับเป็ นอัน เหล่ านี- จะบริสุทธิT "
ขาด
ธัญญบู ชาของปุโรหิ ตทุกราย
พระราชบัญญัติของ
ให้เผาเสียให้หมด
การถวายธัญญบู ชา
19 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
14 ต่ อไปนี- เป็ นพระราชบั ญญั ติ ว่ า
ของการถวายธัญญบูชา ให้ บุตร 20 "ต่ อ ไปนี- เป็ นเครื) องบู ช าที)
ชายอาโรนถวายเครื) องบู ช านีอาโรนและบุตรชายทั- งหลายของ
ต่ อพระพั ก ตร์ พระเยโฮวาห์ ที) เขาจะต้ องถวายแด่ พระเยโฮวาห์
หน้ าแท่นบูชา
ในวั นที) เขารั บการเจิ ม คื อยอด
15 ให้ ปุ โรหิ ตคนหนึ) งหยิ บยอด แป้ งหนึ) งในสิ บเอฟาห์ เป็ น
แป้ งกํามื อหนึ) งมาจากธั ญญบู ชา ธั ญญบู ชาประจํา ให้ ถวายตอน
(AQ) อพย GC:EC-KE; ลนต A:AN; AN:K; อสค KK:AO-AI (AA) ลนต K:AG; อสค KK:AC
(AG) ลนต E:E, H; C:AK (AE) ลนต N:GH; O:G (AO) ลนต O:O; AQ:AN-AI
(AI) อพย GC:EO; ลนต E:AO; N:GC; O:N (GQ) อพย AN:EN; GC:G
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เช้ าครึ) งหนึ) ง ตอนเย็นครึ) งหนึ) ง
เลือดติดเสื- อ ก็ให้ ซักเสื- อส่ วนที)
21 ให้ คลุ กกั บนํา- มันให้ เข้ ากั นดี ติดเลือดนั- นในที)บริสุทธิT
แล้ วทอดบนเหล็ก ทําเป็ นแผ่ น 28 จงทํา ลายภาชนะดิ นที) ใช้ ต้ ม
เหมื อนธั ญญบู ชาแล้ วถวายเป็ น เนื- อนั- นเสี ย ถ้ าต้ มในภาชนะ
กลิ) นที) พอพระทั ยแด่ พระเยโฮ- ทองสั มฤทธิT ก ็ให้ ขัดและล้ างเสี ย
วาห์
ด้ วยนํา22 ให้ ปุ โรหิ ตจากบรรดาบุ ต ร 29 ผู้ ชายทุ กคนที)เป็ นปุ โรหิ ตรับ
ชายของอาโรนผู้ รั บการเจิ ม ตั- ง ประทานได้ เป็ นของบริ สุ ทธิT ที)
แทนเขาถวายสิ) งนีเป็ นกฎ สุด
เกณฑ์ สื บไปเนื อ งนิ ต ย์ แด่ พระ 30 แต่ เครื) องบูชาไถ่ บาป ซึ) งปุเยโฮวาห์ ให้ เผาเครื) องบู ชาทั- ง โรหิ ตนําเลือดเข้ าไปในพลั บพลา
หมดเสีย
แห่ งชุ มนุ ม เพื) อทํา การลบมล
23 ธั ญญบู ชาของปุโรหิ ตทุ กราย ทิ นในที) บริ สุ ทธิT นั- น อย่ ารั บ
ให้ เผาเสี ยให้ หมด อย่ าให้ รั บ ประทานเลย ต้ องเผาไฟเสีย"
ประทาน"
วิธีถวายเครื องบู ชา
เครื องบู ชาไถ่บาปก็บริ สุทธิไถ่การละเมิด
24 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
"เช่ นเดี ยวกั นนี) เป็ นพระราช
ว่ า
บั ญญั ติ เ รื) องเครื) องบู ชาไถ่
25 "จงกล่ าวแก่ อาโรนและบุ ตร การละเมิด เป็ นสิ) งบริสุทธิT ท)ีสุด
ชายของเขาว่ า ต่ อไปนี- เป็ นพระ 2ให้ ฆ่ าสั ตว์ อั น เป็ นเครื) อ งบู ชา
ราชบั ญญั ติ ของการถวายเครื) อง ไถ่ การละเมิ ดในที) ท)ี ฆ่ า สั ตว์ อั น
บู ชาไถ่ บาป ให้ ฆ่ าสั ตว์ ท)ี เป็ น เป็ นเครื) องเผาบู ชา และให้ เอา
เครื) องบู ชาไถ่ บาปในที) ท)ี ฆ่ าสั ตว์ เลื อ ดสั ต ว์ น- ั นประพรมที) แท่ น
อั น เป็ นเครื) องเผาบู ช าต่ อ พระ และรอบแท่น
พั กตร์ พระเยโฮวาห์ เป็ นของ 3และให้ เอาไขมั น ของสั ต ว์ น- ั น
บริสุทธิT ท)ีสุด
ถวายบู ชาเสี ยทั- งหมดด้ วย หาง
26 ให้ ปุโรหิ ตผู้ ถวายเครื) องบู ชา ที) เป็ นไขมั น ไขมั นที) ห้ ุ มเครื) อง
ไถ่ บาปรั บประทานสั ตว์ น- ั น ให้ ใน
เขารั บประทานในที) บริ สุ ทธิT ใน 4 และไตทั- งสองลู ก กั บไขมั น ที)
ลานพลับพลาแห่ งชุ มนุ ม
ติ ดอยู่ ตรงบั- นเอวนั- น และให้
27 อะไรที) แตะต้ องเนื- อสั ตว์ น- ั น เอาพั งผื ดที) ติ ด อยู่ เหนื อตั บนั- น
จะบริ สุ ทธิT และเมื) อประพรมมี ออกเสียพร้ อมกับไต

7

(GA) อพย GC:G (GG) อพย GC:GH; ลนต K:E (GH) ลนต A:A, E, H, AA
(GN) ลนต AQ:AO-AI; กดว AI:C-AQ; อสค KK:GI-GC (GO) อพย GC:EO
(GI) ลนต AA:EE; AH:AG (EQ) อพย GN:EE ลนต K:A-GA (A) ลนต H:AK; N:O
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5 ให้ ปุ โ รหิ ตเผาสิ) งเหล่ านี- บน เชื- อทานํา- มัน ขนมยอดแป้ งคลุก
แท่ นเป็ นเครื) องบู ชาด้ วยไฟ นํา- มั นให้ ดี พร้ อมกั บเครื) องบู ชา
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เป็ น โมทนา
เครื) องบูชาไถ่ การละเมิด
13 นอกจากขนมเหล่ านี- ให้ เขา
6ผู้ ชายทุ กคนที) เ ป็ นปุ โรหิ ตรั บ นํา ขนมปั ง ใส่ เ ชื- อมาถวายเป็ น
ประทานได้ ให้ รั บประทานใน ส่ วนของเครื) องบู ชา พร้ อมกั บ
สถานบริ สุ ทธิT เป็ นของบริ สุ ทธิT เครื) องสั นติ บู ชาที) ถวายเป็ นการ
ที)สุด
โมทนาพระคุณ
7เครื) องบู ชาไถ่ การละเมิ ด ก็ 14 ให้ เขาถวายของบู ชาเหล่ านีเหมือนเครื) องบูชาไถ่ บาป มีพระ ส่ วนหนึ) งจากทั- งหมดแด่ พระเยราชบัญญัติอย่ างเดียวกัน ปุโร- โฮวาห์ ซึ) งเป็ นส่ วนยกให้ แก่
หิ ตผู้ ใช้ เครื) องบู ชาทํา การลบ ปุ โรหิ ตผู้ เอาเลื อดสั นติ บู ชา
มลทินจะได้ เครื) องบูชานั- น
ประพรม
8ปุ โรหิ ต คนใดถวายเครื) องเผา 15 ส่ วนเนื- อสั ตว์ เครื) องสั น ติ
บู ชาของผู้ ใด ปุ โรหิ ตผู้ นั- นย่ อม บูชาเพื) อโมทนาพระคุณนั- น เขา
ได้ หนั งของเครื) องเผาบู ชาที) ตน จะต้ องรั บประทานเสี ยในวั นทํา
ถวาย
การถวายบู ชา อย่ าเหลื อไว้ จน
9เครื) องธั ญญบู ชาทุ กอย่ างที) ป- ิ ง วันรุ่ งเช้ าเลย
ในเตาอบ และสิ) งทั- งหมดซึ) ง 16 แต่ ถ้ าเครื) องบู ชานั- นเป็ น
เตรียมในกระทะหรือที)เหล็ก ให้ เครื) องบู ชาปฏิ ญาณ หรื อเป็ น
ตกเป็ นของปุ โรหิ ต ผู้ ถวายของ เครื) องบู ชาตามใจสมั คร ให้ เขา
เหล่ านั- น
รั บประทานเสี ยในวั นทํา การ
10 ธั ญญบู ช าทุ กอย่ างที) เคล้ า ถวายบูชา และในวันรุ่ งขึ- นเขายัง
นํา- มั นหรื อไม่ เคล้ า จะตกเป็ น รับประทานส่ วนที)เหลือได้
ของบุตรชายอาโรนทั)วกัน
17 ส่ วนเนื- อของเครื) องบู ช าที)
วิธีถวายเครื องสันติ บูชา
เหลื อถึ งวันที)สามให้ เผาเสียด้ วย
11 ต่ อไปนี- เป็ นพระราชบั ญญั ติ ไฟ
เรื) องเครื) องสั นติ บู ชาซึ) งผู้ หนึ) ง 18 ถ้ าเอาเนื- อสัตว์อันเป็ นเครื) อง
สั นติ บู ชามารั บประทานในวั นที)
ผู้ ใดนํามาถวายแด่ พระเยโฮวาห์
12 ถ้ าเขาถวายเป็ นเครื) องโม- สาม ก็จะไม่ เป็ นที) พอพระทั ย
ทนาพระคุณ ก็ให้ เขาถวายขนม เลย และผู้ ท)ี ถวายนั- นจะไม่ เป็ น
ไร้ เชื- อคลุ กนํา- มั น ขนมแผ่ นไร้ ที)โปรดปรานด้ วย แต่ จะเป็ นการ
(N) ลนต G:E; N:AN-AI, GC (O) ลนต N:GK-EQ (C) ลนต G:E, AQ; กดว AI:C
(AA) ลนต E:A; GG:AI (AG) ลนต G:K; กดว N:AH (AE) ลนต G:AG; GE:AO; อมส K:H
(AK) กดว AI:I, AA, AC (AH) ลนต GG:GC-EQ (AN) ลนต AC:H-I (AI) ลนต AA:AQ
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กระทําที) น่ าสะอิ ดสะเอี ยน และ ด้ วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์
ผู้ ที) รั บประทานนั- นจะต้ องได้ รั บ ผู้ ท)ี รับประทานนั- นจะต้ องถู กตั ด
โทษความชั) วช้ าของเขา
ขาดจากพลไพร่ ของตน
19 เนื- อที)ไปถู กของที) เป็ นมลทิน 26 ยิ) งกว่ านั- นอี ก เจ้ าอย่ ารั บ
ใดๆ อย่ ารับประทาน จงเผาเสีย ประทานเลือดเลยทีเดี ยว ไม่ ว่า
ด้ วยไฟ บุ คคลที) สะอาดทุ กคน เลื อดของสั ตว์ ปีกหรื อเลือดสัตว์
รับประทานเนื- อได้
ในที)ใดๆที)เจ้ าอาศัยอยู่
20 แต่ ผู้ ใดรั บประทานเนื- อ 27 ผู้ ใดก็ ตามที) รั บประทาน
สั ตวบู ชา อั นเป็ นเครื) องสั นติ เลื อดในลั กษณะใดลั กษณะหนึ) ง
บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ โดยที)ตนยัง ผู้ นั- นจะต้ องถู ก ตั ดขาดจากพล
มี มลทินติ ดตั วอยู่ ผู้ นั- นจะต้ อง ไพร่ ของตน"
ถู กตัดขาดจากพลไพร่ ของตน
ส่ วนสําหรับพวกปุโรหิ ต
21 ยิ) งกว่ านั- นอี ก ถ้ าผู้ ใดแตะ 28 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
ต้ องสิ) งมลทินใดๆ ไม่ ว่าจะเป็ น ว่ า
มลทินของคน หรื อสั ตว์ มลทิ น 29 "จงกล่ าวแก่ คนอิ สราเอลว่ า
ใดๆ หรื อสิ) งมลทินที) น่ าสะอิ ด ผู้ ใดจะถวายเครื) องบู ช าอั นเป็ น
สะเอี ยนใดๆ และผู้ นั- นมารั บ สั นติ บู ชาแด่ พระเยโฮวาห์ ให้
ประทานเนื- อสั ต วบู ช าอั น เป็ น ผู้ นั- นนํา เครื) องบู ช าของเขามา
เครื) องสั น ติ บู ช าแด่ พระเยโฮ- ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จากเครื) อง
วาห์ ผู้ นั- นจะต้ องถู กตั ดขาด บูชา อันเป็ นสันติบูชาของเขา
จากพลไพร่ ของตน"
30 ให้ เขานํา เครื) องถวายบู ช า
22 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส ด้ วยไฟแด่ พระเยโฮวาห์ มาด้ วย
ว่ า
มื อของตนเอง ให้ เขานํา ไขมั น
23 "จงกล่ าวแก่ คนอิ สราเอลว่ า มาพร้ อมกับเนื- ออกนั- น เพื) อเอา
เจ้ าทั- งหลายอย่ ารั บประทานไข เนื- ออกนั- นแกว่ งไปแกว่ งมาเป็ น
มันของวัว ของแกะหรือของแพะ เครื) องบู ช าแกว่ ง ถวายต่ อพระ
24 ไขมั นของสั ตว์ ท)ี ตายเองและ พักตร์พระเยโฮวาห์
ไขมั น ของสั ตว์ ท)ี สั ตว์ กั ด ตายจะ 31 ให้ ปุ โรหิ ต เผาไขมั นเสี ยบน
นํา ไปใช้ อย่ างอื) นก็ได้ แต่ อย่ า แท่ นบู ชา แต่ เนื- ออกนั- นจะตก
รับประทานเลยเป็ นอันขาด
เป็ นของอาโรนและบุ ตรชายของ
25 ด้ วยผู้ ใดก็ ต ามรั บประทาน เขา
ไขมั น สั ต ว์ อั น เป็ นเครื) องบู ช า 32 แต่ โคนขาข้ างขวาของสั ต ว์
(GQ) ปฐก AO:AK; อพย EA:AK (GA) ลนต O:AG-AE, AH, GQ; AA:GK, GI; อสค K:AK
(GE) ลนต E:AO; AO:AH (GN) ปฐก C:K; ลนต E:AO; AO:AQ-AN (GC) ลนต E:A; GG:GA
(EQ) อพย GC:GK, GO; ลนต E:E (EA) ลนต E:H, AA, AN (EG) อพย GC:GO; ลนต O:EK
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นั- น เจ้ าจงให้ ปุ โรหิ ตเป็ นส่ วน บูชา
ถวายจากเครื) องบู ช าแห่ งสั น ติ 38 ซึ) งพระเยโฮวาห์ ท รงบั ญชา
บูชา
โมเสสบนภู เขาซี นาย ในวั นที)
33 บุ ตรชายอาโรนผู้ ถวายเลื อด พระองค์ ทรงบั ญชาคนอิ สราเอล
แห่ งสั น ติ บู ช าและไขมั น จะได้ ให้ นาํ เครื) องบูชามาถวายแด่ พระ
รั บโคนขาข้ างขวาเป็ นส่ วนของ เยโฮวาห์ ในถิ) นทุ รกันดารซีนาย
เขา
การเจิ มตั0งพวกปุโรหิ ต
34 เพราะว่ าเนื- ออกที) แกว่ งถวาย
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
และเนื- อโคนขาที)ถวายนั- น เราได้
ว่ า
เอาจากคนอิ สราเอลจากเครื) อง 2"จงนําอาโรนและบุ ตรชายของ
สั นติ บู ชาของเขา และเราได้ เขามาพร้ อมกั บเสื- อยศ นํา- มั น
มอบให้ แก่ อาโรนปุ โรหิ ตและ เจิ ม วั วอั นเป็ นเครื) องบู ชาไถ่
บุ ต รชายของเขาเป็ นกฎเกณฑ์ บาป แกะผู้ สองตัว กระบุงขนม
อันถาวรจากคนอิสราเอล
ปั งไร้ เชื- อ
35 นี) เป็ นส่ วนจากการเจิมอาโรน 3และจงเรี ยกชุ มนุ มชนทั- งหมด
และการเจิมบุตรชายของเขา ได้ ให้ ประชุ มกั นที) ประตู พลั บพลา
จากเครื) องบู ช าด้ วยไฟถวายแด่ แห่ งชุ มนุ ม"
พระเยโฮวาห์ มอบหมายให้ แก่ 4 และโมเสสก็ ก ระทํา ดั ง ที) พระ
เขาทั- งหลายในวั นที) เขาทั- งหลาย เยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ ท่าน และ
ถู กถวายให้ ปรนนิ บัติ พระเยโฮ- ชุ ม นุ ม ชนก็ ประชุ ม กั น ที) ประตู
วาห์ ในตําแหน่ งปุโรหิ ต
พลับพลาแห่ งชุ มนุ ม
36 ซึ) งพระเยโฮวาห์ ท รงบั ญชา 5 โมเสสกล่ าวแก่ ชุ มนุ มชนว่ า
คนอิ สราเอลให้ มอบสิ) งเหล่ านี- "ต่ อไปนี- เป็ นสิ) งซึ) งพระเยโฮวาห์
แก่ เขาทั- งหลาย ในวั นที) เขาทั- ง ทรงบัญชาให้ กระทํา"
หลายได้ รั บการเจิ มเป็ นปุ โรหิ ต 6 โมเสสก็ นาํ อาโรนและบุ ตร
เป็ นกฎเกณฑ์ อั นถาวรตลอดชั) ว ชายทั-งหลายของเขามาชําระกาย
อายุของเขา"
ด้ วยนํา37 ทั- งหมดนี- เป็ นพระราชบั ญ- 7 แล้ วสวมเสื- อให้ และคาดรั ด
ญั ติ เรื) องเครื) องเผาบู ชา เครื) อง ประคดให้ แล้ วสวมเสื- อคลุมยาว
ธั ญญบู ชา เครื) องบู ชาไถ่ บาป ให้ และสวมเอโฟดให้ เขา เอา
เครื) องบูชาไถ่ การละเมิด เครื) อง รั ด ประคดทออย่ างประณี ต สํา สถาปนาบูชา และเครื) องสันติ หรั บคาดทั บเอโฟดคาดเอวให้

8

(EK) อพย GC:GI; ลนต AQ:AK-AH (EN) อพย KQ:AE-AH; ลนต I:AG, EQ
(EO) อพย GC:A; ลนต N:C (EI) ลนต A:A-G; พบญ K:H
(G) อพย GI:G, K; GC:A-E, AQ (N) ฮบ AQ:GG (O) อพย EC:A-EA
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เลวีนิติ I
ผูกเอโฟดให้ ติดตัวเขาไว้
เอามื อของตนวางบนหั ววั ว อั น
การสวมเครื องยศและ
เป็ นเครื) องบูชาไถ่ บาปนั- น
15 โมเสสก็ฆ่าวัวตัวนั- นเสีย เอา
การเจิ มมหาปุโรหิ ต
8 และโมเสสสวมทั บ ทรวงให้ นิ- วจุ่ มเลื อ ดไปเจิ มที) เชิ งงอน
อาโรน และใส่ อูริ มกับทู มมิ มไว้ รอบแท่ น ชําระแท่ นให้ บริ สุ ทธิT
แล้ วเทเลื อดที) ฐานของแท่ น
ในทับทรวงนั- น
9 และสวมผ้ ามาลาไว้ บนศี รษะ ถวายแท่ นไว้ เป็ นสิ) งบริ สุ ทธิT เพื) อ
และติ ดแผ่ นทองคํา อั นเป็ นมง- ทําการลบมลทินของแท่นนั- น
กุ ฎบริ สุ ทธิT ที) ผ้ ามาลาด้ านหน้ า 16 และท่ านนํา ไขมั นทั- งหมดที)
ดังที)พระเยโฮวาห์ ทรงบั ญชาโม- อยู่ กับเครื) องในและพังผื ดเหนือ
ตั บ และไตสองลู กพร้ อมกั บไข
เสสไว้ น- ั น
10 แล้ วโมเสสนํา นํา- มั น เจิ ม มา มั น แล้ วโมเสสก็ เ ผาสิ) งเหล่ า นีเจิ มพลั บพลาและทุ กสิ) งที) อยู่ ใน เสียบนแท่น
17 แต่ วั วและหนั งวั ว กั บเนื- อ
นั- น ชําระให้ เป็ นของบริสุทธิT
11 และท่ านเอานํา- มั นเจิ มประ- และมู ลของมัน ท่านเผาเสียด้ วย
พรมบนแท่ นเจ็ดครั- ง เจิ มแท่ น ไฟข้ างนอกค่ าย ดังที)พระเยโฮและเจิ ม ภาชนะประจํา แท่ นทั- ง วาห์ ทรงบัญชาโมเสสไว้
หมด เจิ มขั นและพานรองขั น 18 แล้ วท่ า นก็ นาํ แกะผู้ อั น เป็ น
เครื) องเผาบูชาเข้ ามา อาโรนกับ
เพื) อชําระให้ เป็ นของบริสุทธิT
12 และท่ านเทนํา- มั นเจิ มลงบน บุ ตรชายทั- งหลายของเขาก็ เ อา
ศี รษะของอาโรนบ้ าง แล้ วเจิ ม มื อของตนวางบนหั วของแกะผู้
นั- น
เขาไว้ เพื) อชําระให้ บริสุทธิT
13 และโมเสสก็นาํ บุ ตรชายอา- 19 โมเสสก็ฆ่ าแกะนั- นเสี ย เอา
โรนเข้ ามาสวมเสื- อแล้ วคาดรั ด เลื อ ดประพรมที) แท่ น และรอบ
ประคดให้ และสวมมาลาให้ ดัง แท่น
ที) พระเยโฮวาห์ ทรงบั ญชาโมเสส 20 เมื) อท่ า นฟั นแกะออกเป็ น
ท่ อนๆ โมเสสก็เผาหั วและแกะ
ไว้
ที)เป็ นท่อนๆกับไขมันเสีย
เครื องถวายสําหรับ
21 เมื) อเอานํา- ล้ างเครื) องในและ
การเจิ มพวกปุโรหิ ต
14 แล้ วท่านจึงนําวัวตัวผู้ อันเป็ น ขาแกะแล้ ว โมเสสก็เผาแกะทั- ง
เครื) องบูชาไถ่ บาปเข้ ามา อาโรน ตั วบนแท่ น เป็ นเครื) องเผาบู ชา
และบุ ต รชายทั- งหลายของเขาก็ เป็ นกลิ) นที) พอพระทั ย เป็ น
(I) อพย GI:EQ (C) อพย GI:EN-EO (AQ) อพย EQ:GN-GC (AG) อพย GC:O
(AE) อพย GC:I-C (AK) อพย GC:AQ (AH) อพย GC:AG, EN (AN) อพย GC:AE
(AO) อพย GC:AK (AI) อพย GC:AH; ลนต K:O (GQ) ลนต A:I (GA) อพย GC:AI
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เครื) องบู ชาด้ วยไฟถวายแด่ พระ ไขมันและบนโคนขาข้ างขวา
เยโฮวาห์ ดังที)พระเยโฮวาห์ ทรง 27 ท่ า นเอาสิ) งเหล่ านี- วางไว้ ใน
บัญชาโมเสส
มื อของอาโรน และมือของบุ ตร
22 ท่ า นจึ งนํา แกะผู้ อี กตั วหนึ) ง ชายทั- งหลายของเขา และให้
นั- นเข้ ามา คื อแกะตั วผู้ ที) เป็ น แกว่ งไปแกว่ งมาเป็ นเครื) องบู ชา
เครื) องสถาปนา และอาโรนกั บ แกว่ งถวายต่ อพระพั ก ตร์ พ ระ
บุ ตรชายทั- งหลายของเขาก็ เ อา เยโฮวาห์
มื อของตนวางบนหั วของแกะผู้ 28 แล้ วโมเสสก็รั บของเหล่ านั- น
นั- น
มาจากมื อของเขาทั- งหลายและ
23 โมเสสก็ฆ่ าแกะนั- นเสี ย เอา เผาเสียบนแท่ นบนเครื) องเผาบูเลื อดเจิ มที) ปลายหู ข้ างขวาของ ชา เป็ นเครื) องสถาปนาบูชา เป็ น
อาโรน และที) น- ิ วหั วแม่ มื อขวา กลิ) นที) พอพระทั ย เป็ นเครื) อง
ของเขา และที) น- ิ วหั วแม่ เท้ าขวา บู ชาด้ วยไฟถวายแด่ พระเยโฮของเขา
วาห์
24 แล้ วนําบุ ตรชายทั- งหลายของ 29 และโมเสสเอาเนื- ออกแกว่ ง
อาโรนเข้ ามา และโมเสสเอา ไปแกว่ งมาเป็ นเครื) องแกว่ ง
เลือดเจิมที)ปลายหู ข้างขวา ที)น- ิ ว ถวายต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
หั วแม่ มื อข้ างขวา ที) น- ิ วหั วแม่ นี) เป็ นแกะตั วผู้ สถาปนาส่ วนของ
เท้ าข้ างขวาของเขา และโมเสส โมเสส ดั งที) พระเยโฮวาห์ ทรง
เอาเลื อ ดประพรมที) แท่ น และ บัญชาโมเสส
รอบแท่น
30 แล้ วโมเสสนํา นํา- มั นเจิ มและ
25 แล้ วท่ านจึ งนําไขมั นและหาง เลื อดซึ) งอยู่ บนแท่ น ประพรม
ที)เป็ นไขมัน และไขมันทั-งหมดที) บนอาโรนและเครื) องยศของเขา
อยู่ กั บเครื) องใน และพั งผื ด และบนบุตรชายทั-งหลาย กับบน
เหนือตับและไตสองลูกกับไขมัน เครื) องยศของบุ ตรชายทั- งหลาย
ที)ติดอยู่ และโคนขาข้ างขวา
ของเขา ดั งนี- แหละท่ านก็ชาํ ระ
26 และท่ านหยิ บขนมไร้ เชื- อ อาโรนกั บเครื) องยศของเขาให้
หนึ) งก้ อนจากกระบุ งขนมปั งไร้ บริ สุ ทธิT บุ ตรชายทั- งหลายของ
เชื- อ ซึ) งอยู่ ต่ อพระพั กตร์ พระ เขากั บเครื) องยศของบุตรชายนั- น
เยโฮวาห์ และหยิ บขนมคลุ ก ด้ วย
นํา- มั นก้ อนหนึ) ง และขนมแผ่ น 31 โมเสสสั) งอาโรนและบุตรชาย
แผ่ นหนึ) ง วางของเหล่ านี- ไว้ บน ทั- งหลายของเขาว่ า "จงต้ มเนื- อ
(GG) อพย GC:AC, EA (GE) ลนต AK:AK (GK) ฮบ C:AE-AK, AI-GE (GH) อพย GC:GG
(GN) อพย GC:GE (GO) อพย GC:GK; ลนต O:EQ, EK (GI) อพย GC:GH
(GC) อพย GC:GN-GO; สดด CC:N (EQ) อพย GC:GA; EQ:EQ (EA) อพย GC:EA-EG
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เสี ยที) ประตู พลั บพลาแห่ งชุ มนุ ม หลายของเขา และพวกผู้ ใหญ่
และรั บประทานเสี ยที) น)ั น กั บ ของอิสราเอล
ขนมปั ง ซึ) งอยู่ ในกระบุ งเครื) อง 2 และท่ านกล่ าวแก่ อาโรนว่ า
สถาปนาบูชา ดังที)ข้าพเจ้ าบัญชา "จงนํา ลู กวั วตั วหนึ) ง เป็ นเครื) อง
ท่ านว่ า อาโรนและบุ ตรชายทั- ง บู ชาไถ่ บาป และแกะผู้ ตั วหนึ) ง
หลายของเขาจะรับประทาน
เป็ นเครื) องเผาบู ชา ทั- งสองอย่ า
32 เนื- อและขนมปั ง ที) เหลื อนั- น ให้ มีตาํ หนิ จงถวายบูชาต่ อพระ
ท่านจงเผาเสียด้ วยไฟ
พักตร์พระเยโฮวาห์
33 และท่ า นทั- งหลายอย่ า ออก 3 และกล่ า วแก่ ค นอิ ส ราเอลว่ า
ไปนอกประตู พลั บพลาแห่ งชุ ม `จงเอาลู ก แพะผู้ ตั วหนึ) งเป็ น
นุ มตลอดเจ็ดวัน จนกว่ าวันกํา- เครื) องบูชาไถ่ บาป และลูกวัวตัว
หนดสถาปนาของท่ า นจะครบ หนึ) งกั บลู กแกะตัวหนึ) ง ทั- งสอง
เพราะที)จะสถาปนาท่านนั- นก็กิน ให้ มีอายุหนึ) งขวบ ปราศจากตําเวลาเจ็ดวัน
หนิเป็ นเครื) องเผาบูชา
34 สิ) งที) ได้ กระทําในวั นนี- พระ 4และเอาวั วผู้ ตั วหนึ) งและแกะผู้
เยโฮวาห์ ทรงบั ญ ชาให้ กระทํา ตั วหนึ) งเป็ นสั น ติ บู ช าถวายต่ อ
เพื) อลบมลทินของท่าน
พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ และ
35 ท่ านจงอยู่ ท)ี ประตู พลั บพลา เอาธัญญบูชาคลุกนํา- มั นมาถวาย
แห่ งชุ มนุ มทั- งกลางวันและกลาง เพราะว่ า
พระเยโฮวาห์ จะ
คื นตลอดเจ็ดวั น กระทํา กิ จ ทรงปรากฏแก่ ท่านในวันนี- '"
ที) พระเยโฮวาห์ ทรงกํา ชั บไว้ 5 เขาทั- งหลายก็ นาํ สิ) งที) โมเสส
เกลื อกว่ า ท่ านจะต้ องถึ งตาย บั ญชานั- นมาที) หน้ าพลั บพลา
เพราะนี) เป็ นสิ) ง ที) ข้ าพเจ้ า ได้ รั บ แห่ งชุ มนุ ม และชุ มนุ มชนทั- ง
บัญชามา"
หมดก็เข้ ามาใกล้ ยืนอยู่ ต่อพระ
36 อาโรนกั บบุ ต รชายทั- งหลาย พักตร์พระเยโฮวาห์
ของเขาได้ กระทําตามที) พระเย- 6โมเสสกล่ าวว่ า "นี) เป็ นสิ) งซึ) ง
โฮวาห์ ทรงบั ญชาทางโมเสสทุ ก พระเยโฮวาห์ ทรงบั ญชาให้ ท่ าน
ประการ
ทั- งหลายกระทํา และสง่ าราศี
การเริ มต้นแห่ ง
ของพระเยโฮวาห์ จะปรากฏแก่
ท่านทั-งหลาย"
การปรนนิบตั ิ ของพวกปุโรหิ ต
ต่ อมา วั นที) แปดโมเสสก็ 7แล้ วโมเสสจึงสั) งอาโรนว่ า "จง
เรี ยกอาโรนและบุ ตรชายทั- ง เข้ าไปใกล้ แท่นบูชา ถวายเครื) อง

9

(EG) อพย GC:EK (EE) อพย GC:EQ, EH; ลนต AQ:O; อสค KE:GH-GN (EK) ฮบ O:AN
(EH) กดว A:EH; E:O; C:AC; พบญ AA:A (A) อสค KE:GO (G) ลนต K:A-AG; อสค GC:A
(E) ลนต K:GE, GI; อสร N:AO (K) อพย GC:EK; ลนต G:K (O) ลนต K:E; A ซมอ E:AK
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บู ชาไถ่ บาป และเครื) องเผาบู ชา ของพลไพร่ มาถวาย คือนําแพะ
ของท่ านเสี ย และทํา การลบมล ซึ) งเป็ นเครื) องบูชาไถ่ บาปซึ) งเป็ น
ทิ น บาปของตั วท่ า นกั บพลไพร่ ของเพื) อพลไพร่ มาฆ่ าเสี ยบูชาไถ่
ทั- งหลาย และจงนําเครื) องถวาย บาป ดั งเครื) องบู ชาไถ่ บาปครั- ง
บู ชาของพลไพร่ มา และทํา การ ก่ อนนั- น
ลบมลทินบาปของเขา ดังที)พระ 16 และเขาก็ถวายเครื) องเผาบู เยโฮวาห์ ทรงบัญชา'"
ชาถวายตามลักษณะ
8อาโรนจึ งเข้ าไปใกล้ แท่ นบู ชา 17 และเขาก็ถวายธั ญญบู ชาโดย
และฆ่ าลู กวั วอั นเป็ นเครื) องบู ชา หยิ บ มากํา มื อ หนึ) งเผาเสี ย บน
ไถ่ บาป ซึ) งเป็ นของเพื) อตน
แท่ น นอกเหนื อ เครื) องเผาบู ช า
9และบุ ตรชายอาโรนก็นาํ เลื อด ประจําเวลาเช้ า
มาให้ เขา เขาก็เอานิ- วจุ่ มเลื อด 18 เขาฆ่ าวั วผู้ ด้ วย และแกะผู้
ไปเจิมเชิ งงอนของแท่น และเท เป็ นเครื) องสั น ติ บู ช าสํา หรั บพล
เลือดลงที)ฐานแท่น
ไพร่ และบุ ตรชายอาโรนนํา
10 ส่ วนไขมันและไต กับพั งผืด เลื อดมาให้ อาโรน อาโรนก็เอา
เหนื อตั บจากเครื) องบู ชาไถ่ บาป เลื อ ดประพรมที) แท่ น และรอบ
นั- น เขาเผาเสี ยบนแท่ น ดั งที) แท่น
พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสส
19 และนํา ไขมั นวั วและไขมั น
11 เขาก็ เ ผาเนื- อและหนั ง เสี ย แกะ กั บหางที) เป็ นไขมั น และ
ด้ วยไฟที)ภายนอกค่ าย
ไขมันที)ห้ ุ มเครื) องใน และไตกับ
12 เขาฆ่ าสั ตว์ เครื) องเผาบู ช า พังผืดเหนือตับมาให้
แล้ วบุตรชายอาโรนก็นาํ เลือดมา 20 และเขาทั- งหลายวางไขมั นไว้
ให้ เขา เขาจึงเอาเลือดนั- นประ- บนเนื- ออก และอาโรนก็เผาไข
พรมที)แท่นและรอบแท่น
มันเสียบนแท่น
13 และบุ ตรชายทั- งหลายของ 21 ส่ วนเนื- ออกและเนื- อโคนขา
อาโรนก็ ส่ ง เครื) องเผาบู ช าที ล ะ ข้ างขวานั- น อาโรนแกว่ งไปแกว่ ง
ท่อนกับหั วมาให้ อาโรน อาโรนก็ มาเป็ นเครื) องบู ชาแกว่ งถวายต่ อ
เผาสิ) งเหล่ านี- บนแท่น
พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ ดั งที)
14 อาโรนจึ ง ล้ างเครื) องในและ โมเสสบัญชาไว้
ขาสัตว์ และเผาเสี ยบนเครื) องเผา 22 แล้ วอาโรนยกมื อขึ- นอวยพร
บูชาที)บนแท่นบูชา
พลไพร่ และอาโรนก็ลงมาจาก
15 แล้ วอาโรนก็ นาํ เครื) องบู ช า การถวายเครื) องบู ชาไถ่ บาป
(AQ) ลนต I:AN (AA) ลนต K:AA-AG; I:AO (AG) ลนต A:H; I:AC (AE) ลนต I:GQ
(AK) ลนต I:GA (AH) อสย HE:AQ; ฮบ G:AO; H:E (AN) ลนต A:A-AE (AO) อพย GC:EI
(AI) ลนต E:A-AA (GQ) ลนต E:H, AN (GA) อพย GC:GK (GG) กดว N:GG-GN
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เครื) องเผาบูชาและสันติบูชา
ซาฟาน บุ ตรชายของอุ สซี เอล
23 โมเสสกั บอาโรนจึ งเข้ าไปใน อาของอาโรน บอกเขาว่ า "จงเข้ า
พลับพลาแห่ งชุ มนุ ม เมื) อเขาทั-ง มาใกล้ หามเอาพี) น้ องของเจ้ า
สองออกมา เขาก็อวยพรพลไพร่ ออกไปเสี ยนอกค่ ายจากหน้ า
และสง่ าราศี ของพระเยโฮวาห์ ก ็ สถานบริสุทธิT "
ปรากฏแก่ พลไพร่ ท- ังมวล
5เขาก็เข้ ามาใกล้ หามศพทั- งเสื- อ
24 เปลวเพลิ ง พลุ่ งออกมาต่ อ ออกไปไว้ นอกค่ ายตามที) โมเสส
พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ เผา สั) ง
เครื) องเผาบู ชาและไขมั นซึ) งอยู่ 6และโมเสสกล่ าวแก่ อาโรนและ
บนแท่ น เมื) อพลไพร่ ท- ั งหลาย เอเลอาซาร์ และอิ ธามาร์ บุ ตร
เห็นก็โห่ ร้องและซบหน้ าลง
ชายอาโรนว่ า "ท่ านทั- งหลาย
นาดับกับอาบีฮู
อย่ าปล่ อยผมห้ อย หรือฉีกเสื- อ
ผ้ าของท่ าน เกลื อกว่ าท่ านจะ
ถู กฆ่ าเสีย
ต้ องตายและเกลื อกว่ าพระพิโรธ
เนืองด้วยไฟทีตอ้ งห้าม
ฝ่ ายนาดั บกั บอาบี ฮู จะตกเหนื อ ชุ ม นุ ม ชนทั- งหมด
บุ ต รช าย ขอ ง อ า โรน แต่ พ)ี น้ องของท่ า นคื อ วงศ์ วาน
ต่ างนํากระถางไฟของเขามาและ อิ สราเอลทั- งมวล จะไว้ ทุ กข์
เอาไฟใส่ ในนั- นแล้ วใส่ เครื) อง เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงให้ บั งหอมลง เอาไฟที) ผิ ดรู ปแบบมา เกิดการเผาไหม้ กไ็ ด้
เผาถวายบู ชาต่ อพระพั กตร์ พระ 7และอย่ าออกไปจากประตูพลับ
เยโฮวาห์ ซึ) งพระองค์ มิ ได้ ทรง พลาแห่ งชุ มนุ ม เกลื อกว่ าท่ าน
ต้ องตาย เพราะว่ านํา- มั นเจิ ม
บัญชาให้ เขากระทําเช่ นนั- น
2 ไฟก็ พุ่ งขึ- นมาจากพระเยโฮ- แห่ งพระเยโฮวาห์ อยู่ เหนื อท่ าน
วาห์ ไหม้ เขาทั- งสองและเขาก็ ทั- งหลาย" และเขาทั- งหลายก็
กระทําตามคําของโมเสส
ตายต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ข้อปฏิ บตั ิ แห่ ง
3โมเสสจึ งบอกอาโรนว่ า "พระ
บรรดาปุโรหิ ต
เยโฮวาห์ ตรัสดังนี- ว่า `เราจะสําแดงความบริ สุ ทธิT ของเราท่ าม- 8พระเยโฮวาห์ ตรัสกับอาโรนว่ า
กลางผู้ ท)ีอยู่ ใกล้ เรา เขาจะถวาย 9"เมื) อตั วเจ้ า หรื อ บุ ตรชายของ
สง่ า ราศี แก่ เ ราต่ อ หน้ าพลไพร่ เจ้ าจะเข้ าไปในพลั บพลาแห่ งชุ ม
นุ ม อย่ าดื) มเหล้ าองุ่ นหรื อสุ รา
ทั-งปวง'" และอาโรนก็น)ิ งอยู่
4โมเสสเรี ยกมิ ชาเอลและเอล- เกลื อกว่ าเจ้ าจะต้ องตาย ทั- งนี-

10

(GK) ปฐก K:K; วนฉ N:GA (A) อพย GK:A, C; EQ:C (G) ปฐก AC:GK; กดว AA:A; AN:EH
(E) อพย AC:GG; ลนต GA:N (K) กจ H:N, AQ (N) กดว A:HE
(O) อพย GI:KA; ลนต I:EQ (C) ปฐก C:GA; สภษ GA:A
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ให้ เป็ นกฎเกณฑ์ ถาวรอยู่ ตลอด 15 เนื- อโคนขาที) ถวายและเนื- อ
ชั) วอายุของเจ้ า
อกที) แกว่ งถวายเขาจะนํามาบู ชา
10 เจ้ าจงแยกของบริ สุ ท ธิT จาก พร้ อมกับเครื) องไขมันที)บูชาด้ วย
ของไม่ บริ สุ ท ธิT และของมลทิ น ไฟเพื) อแกว่ งเป็ นเครื) องบู ชา
จากของไม่ มลทิน
แกว่ งถวายต่ อพระพั ก ตร์ พ ระ
11 และเจ้ าจะต้ องสอนพลไพร่ เยโฮวาห์ สิ) งเหล่ านี- เป็ นของท่าน
อิ ส ราเอลให้ ทราบถึ ง กฎเกณฑ์ และบุ ต รชายทั- งหลายของท่ า น
ทั- งมวลซึ) งพระเยโฮวาห์ ได้ ต รั ส ให้ เป็ นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ ดังที)
แก่ เขาทั-งหลายทางโมเสส"
พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาไว้ "
12 โมเสสกล่ าวแก่ อาโรนและ 16 ฝ่ ายโมเสสได้ พยายามไต่
เอเลอาซาร์ และอิธามาร์ บุ ตร ถามถึ งเรื) องแพะซึ) งเป็ นเครื) อง
ชายของเขาผู้ ที) เหลื ออยู่ ว่า "จง บู ชาไถ่ บาป และดู เถิ ด แพะ
เอาธั ญญบู ช าซึ) งเหลื อ จากการ ตั วนั- นถู กเผาเสี ยแล้ ว ท่ านจึ ง
บู ชาด้ วยไฟถวายแด่ พระเยโฮ- โกรธเอเลอาซาร์ และอิ ธ ามาร์
วาห์ มารั บประทานที) ริ มแท่ น บุ ตรชายของอาโรนที) เหลื อ อยู่
บู ชาไม่ ใส่ เชื- อ เพราะเป็ นของ ท่านว่ าเขาว่ า
บริสุทธิT ท)ีสุด
17 "เหตุ ไฉนท่ านจึ งมิ ได้ รั บ
13 ท่ านจงรั บประทานในที) บริ - ประทานเครื) องบู ชาไถ่ บาปในที)
สุ ทธิT เพราะเป็ นส่ วนของท่ า น บริสุทธิT ในเมื) อเป็ นของบริสุทธิT
และส่ วนของบุ ต รชายของท่ า น ที) สุ ด และพระเจ้ าได้ ประทาน
จากเครื) องบู ช าด้ วยไฟถวายแด่ ของเหล่ านั- นให้ แก่ ท่านเพื) อท่ าน
พระเยโฮวาห์ เพราะข้ าพเจ้ าได้ จะได้ รั บความชั) วช้ าของชุ ม นุ ม
รับบัญชาดังนีชน เพื) อทํา การลบมลทิ นบาป
14 แต่ เนื- ออกที)แกว่ งถวาย และ ของเขาทั- งหลายต่ อพระพั ก ตร์
เนื- อโคนขาที)ถวายแล้ วนั- น ท่ าน พระเยโฮวาห์
จงรับประทานในที)สะอาด ทั-งตัว 18 ดู เถิ ด เลื อดสั ตว์ น- ั นก็มิ ได้
ท่ า นและบุ ต รชายบุ ต รสาวของ นํา เข้ ามายั งที) บริ สุ ทธิT ที) ห้ องชั- น
ท่านก็รับประทานได้ เพราะเป็ น ใน ท่านควรจะได้ รับประทานสิ) ง
ส่ ว นที) ได้ มาจากสั น ติ บู ช าของ เหล่ านี- ในที) บริ สุ ทธิT ดั งที) ข้าพคนอิ สราเอล อั นตกอยู่ กั บท่ าน เจ้ าได้ บัญชาแล้ วนั- น"
ทั- งบุ ต รชายทั- งหลายของท่ า น 19 อาโรนจึ ง กล่ าวแก่ โมเสสว่ า
ด้ วย
"ดู เถิ ด วั นนี- เขาได้ ถวายเครื) อง
(AQ) ลนต AA:KO (AA) พบญ GK:I (AG) ลนต GA:GG (AE) ลนต G:E; กดว AI:AQ
(AK) อพย GC:GK, GN (AH) ลนต O:GC-EQ, EK (AN) ลนต C:E, AH (AO) อพย GI:EI
(AI) ลนต N:GN, EQ (AC) ลนต C:I, AG; อสย A:AA-AH; ยรม N:GQ; AK:AG; ฮซย C:K
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บู ช าไถ่ บาปและเครื) องเผาบู ช า 7หมู เพราะมั นเป็ นสั ตว์ แยกกี บ
ของเขาต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮ- และมีกีบผ่ าแต่ ไม่ เคี- ยวเอื- อง จึง
วาห์ แล้ ว และเหตุการณ์เหล่ านี- ก ็ เป็ นสัตว์มลทินแก่ เจ้ า
ตกที) ข้าพเจ้ าแล้ ว ถ้ าวันนี- ข้ าพ- 8อย่ ารั บประทานเนื- อของสั ต ว์
เจ้ าได้ รั บประทานเครื) องบู ชาไถ่ เหล่ านี- เลย และเจ้ าอย่ าแตะต้ อง
บาป จะเป็ นที) โปรดปรานใน ซากของมั น มั นเป็ นของมลทิน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ แก่ เจ้ า
หรือ"
9สั ตว์ท)ี อยู่ ในนํา- ทั- งหมดเหล่ านี20 เมื) อโมเสสได้ ฟังดังนั- น ท่าน เจ้ ารับประทานได้ ของทุ กอย่ าง
ก็พอใจ
ซึ) งอยู่ ในนํา- ที) มี ครี บและมี เกล็ด
พระราชบัญญัติต่างๆ
จะอยู่ ในทะเลหรื อ ในแม่ นํา- ก็
ตาม เจ้ ารับประทานได้
เรื องอาหาร
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโม- 10 แต่ ทุ ก อย่ า งในทะเลและใน
แม่ นาํ- ทุ กอย่ างที) เคลื) อนไหวใน
เสสและอาโรนว่ า
2 "จงกล่ าวแก่ คนอิ ส ราเอลว่ า นํา- และสิ) งมี ชี วิตใดๆซึ) งอยู่ ใน
ต่ อไปนี- เป็ นสั ตว์ ที) มี ชี วิ ตใน นํา- ไม่ มี ครี บและเกล็ด สั ตว์
บรรดาสั ต ว์ ใ นโลกซึ) งเจ้ าจะรั บ เหล่ านี- เป็ นสิ) งที) พึ ง รั งเกี ยจแก่
เจ้ า
ประทานได้
3บรรดาสั ตว์ ท)ี แยกกี บและมีกี บ 11 สั ต ว์ เ หล่ า นี- ยั ง คงเป็ นสิ) งที)
ผ่ าและสั ตว์ เคี- ยวเอื- อง เจ้ ารั บ พึ งรั งเกี ยจแก่ เจ้ า เจ้ าอย่ ารั บ
ประทานเนื- อของมั น แต่ ให้ เจ้ า
ประทานได้
4 อย่ า งไรก็ ต ามสั ต ว์ ต่ อ ไปนี- ที) ถื อว่ า ซากของมั นเป็ นที) พึ งรั งเคี- ยวเอื- องหรื อแยกกี บ เจ้ าก็ เกียจ
อย่ ารับประทาน อูฐ เพราะมัน 12 อะไรก็ ตามที) อยู่ ในนํา- ไม่ มี
เคี- ยวเอื- องแต่ ไม่ แยกกี บ เป็ น ครี บและเกล็ด เป็ นสิ) งที) พึงรั งเกียจแก่ เจ้ า
สัตว์มลทินแก่ เจ้ า
5ตั วกระจงผาเพราะว่ า มั น เป็ น 13 ต่ อไปนี- เป็ นนกซึ) งให้ เจ้ าถื อ
สั ตว์ เคี- ยวเอื- อง แต่ ไม่ แยกกี บ ว่ าเป็ นสิ) งที) พึงรังเกียจท่ ามกลาง
นกทั-งหลาย นกเหล่ านี- รับประเป็ นสัตว์มลทินแก่ เจ้ า
6กระต่ าย เพราะว่ ามันเป็ นสัตว์ ทานไม่ ได้ มั นเป็ นสิ) งที) พึ งรั งเคี- ยวเอื- องแต่ ไม่ แยกกี บ เป็ น เกียจ คือนกอินทรี นกแร้ ง นก
ออก
สัตว์มลทินแก่ เจ้ า

11

(G) พบญ AK:K; อสค K:AK; ดนล A:I; มธ AH:AA; กจ AQ:AG, AK; รม AK:AK; ฮบ C:AQ
(K) กจ AQ:AK (O) อสย NH:K; NN:E, AO; มก H:A-AO (I) อสย HG:AA; มก O:G, AH, AI
(C) พบญ AK:C (AQ) ลนต O:AI, GA; พบญ AK:E (AE) พบญ AK:AG-AC; อสย NN:AO
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14 นกเหยี) ยวหางยาว เหยี) ยวดํา ต้ องซั กเสื- อผ้ าของตน และมล
ตามชนิดของมัน
ทินไปจนถึงเวลาเย็น
15 นกแกตามชนิดของมัน
26 ซากของสั ต ว์ ท- ั งปวงที) แยก
16 นกเค้ าแมว นกเค้ าโมง นก กีบและไม่ มีกีบผ่ า ไม่ เคี- ยวเอื- อง
นางนวล เหยี) ยวนกเขาตามชนิด เป็ นสั ตว์ มลทินแก่ เจ้ า ผู้ ใด
ของมัน
แตะต้ องสัตว์เหล่ านี- จะมลทิน
17 นกเค้ าแมวเล็ก นกอ้ ายงั) ว 27 ในบรรดาสั ตว์ ส)ี เท้ าทุ กอย่ าง
นกทึดทือ
ซึ) งเดิ น ด้ วยขยุ้ มเท้ าเป็ นสั ต ว์
18 นกอีโก้ ง นกกระทุ ง นกแร้ ง
มลทินแก่ เจ้ า ผู้ ใดแตะต้ องซาก
19 นกกระสาดํา นกกระสาตาม สั ต ว์ น- ี จะต้ องมลทิ น ไปถึ งเวลา
ชนิ ดของมั น นกหั วขวาน และ เย็น
ค้ างคาว
28 ผู้ ใดนําซากมั นไปจะต้ องซั ก
20 แมลงมีปีกซึ) งคลานสี) ขา เป็ น เสื- อผ้ าของตน และมลทินไปจน
สัตว์ท)ีพึงรังเกียจแก่ เจ้ า
ถึ งเวลาเย็น เป็ นสั ตว์ มลทินแก่
21 แต่ ในบรรดาแมลงมี ปี กที) เจ้ า
คลานสี) ขานี- เจ้ าจะรั บประทาน 29 ในบรรดาสั ตว์ ท)ี เลื- อยคลาน
จํา พวกที) มี ขาพั บใช้ กระโดดไป ไปบนดิน ชนิดต่ อไปนี- เป็ นสัตว์
บนดินได้
มลทิ นแก่ เจ้ า คื อ อี เห็ น หนู
22 ในจํา พวกแมลงต่ อ ไปนี- เจ้ า เหี- ยตามชนิดของมัน
รั บประทานได้ ตั^ กแตนวั ยบิ น 30 จิ- งจก ตะกวด แย้ จิ- งเหลน
ตามชนิ ดของมั น จิ- งหรี ดโกร่ ง และกิ- งก่ า
ตามชนิ ดของมั น จั กจั) นตาม 31 ในบรรดาสั ตว์ เ ลื- อยคลาน
ชนิ ดของมั น และตั^ กแตนตาม ชนิ ด เหล่ า นี- เป็ นมลทิ น แก่ เจ้ า
ชนิดของมัน
ผู้ ใดแตะต้ องเมื) อมั น ตายแล้ ว
23 แต่ แมลงมี ปี กอย่ างอื) นซึ) งมี ผู้ น- ั นจะมลทินไปถึงเวลาเย็น
สี) ขา เป็ นสั ตว์ ท)ี พึ งรั งเกี ยจแก่ 32 และเมื) อมั นตายตกทับสิ) งใด
เจ้ า
สิ) งนั- นก็เป็ นมลทิน ไม่ ว่าจะเป็ น
24 สิ) งเหล่ านั- นจะกระทํา ให้ เจ้ า สิ) งที) เป็ นไม้ หรื อเสื- อผ้ า หรื อ
มลทิ นได้ คื อผู้ หนึ) งผู้ ใดแตะ หนั งสั ตว์ หรื อกระสอบ หรื อ
ต้ องซากของมันจะต้ องมลทินไป ภาชนะใดๆที) ใช้ เพื) อประโยชน์
ถึงเวลาเย็น
อย่ างใด จะต้ องแช่ นาํ- และจะ
25 ผู้ ใดถื อซากสั ตว์ ส่ วนใดๆไป มลทินไปจนถึงเวลาเย็น ต่ อไปก็
(GG) มธ E:K; มก A:N
(GH) ลนต AK:I; AH:H; กดว AC:AQ, GA-GG; EA:GK; ศคย AE:A
(GC) อสย NN:AO (EA) ฮกก G:AE (EG) ลนต AH:GA
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นับว่ าสะอาดได้
เสื- อผ้ าของตน และเป็ นมลทิ น
33 และถ้ ามันตกลงไปในภาชนะ ไปจนถึงเวลาเย็น
ดิ น สิ) งที) อยู่ ในภาชนะนั- นจะ 41 บรรดาสั ตว์ เลื- อยคลานที) ไป
มลทิน จงทุ บภาชนะนั- นเสีย
บนแผ่ น ดิ น เป็ นสิ) งพึ ง รั ง เกี ยจ
34 อาหารในภาชนะนั- นที) รั บ อย่ ารับประทาน
ประทานได้ ซ)ึ งมี นาํ- ปนอยู่ ก ็เป็ น 42 สิ) งใดที) เลื- อยไปด้ วยท้ องหรือ
มลทิ น และนํา- ดื) มทั- งสิ- นซึ) งจะ สิ) งที) เดิ นสี) ขา หรื อสิ) งที) มี หลาย
ดื) มได้ จากภาชนะอย่ า งนี- จะมล ขา ทุ กสิ) งที)คลานไปบนแผ่ นดิน
ทิน
เจ้ าอย่ ารับประทาน เพราะเป็ น
35 ถ้ าส่ วนใดของซากสัตว์ ตกใส่ สิ) งพึงรังเกียจ
สิ) งใดๆ สิ) งนั- นๆก็มลทิน ไม่ ว่า 43 เจ้ าอย่ ากระทํา ให้ ตั วเองเป็ น
เป็ นเตาอบหรือเตา ต้ องทุ บเสีย ที) พึ งรั งเกี ยจด้ วยสั ตว์ เลื- อย
เป็ นมลทิน และเป็ นของมลทิน คลานใดๆ อย่ าทําตั วให้ เป็ น
แก่ เจ้ า
มลทิ น ไปด้ วยสั ต ว์ เ หล่ านี- เลย
36 อย่ างไรก็ ต ามนํา- พุ ห รื อ นําเกรงว่ าเจ้ าจะเป็ นมลทินไปด้ วย
ในแอ่ ง เก็ บนํา- เป็ นของสะอาด 44 เพราะเราคื อ พระเยโฮวาห์
แต่ ส)ิ งใดที) แตะต้ องซากสั ตว์ น- ั น พระเจ้ าของเจ้ า จงชําระตัวไว้ ให้
จะมลทิน
บริ สุทธิT เพราะเราบริสุ ทธิT เจ้ า
37 ถ้ าส่ วนใดของซากตกใส่ อย่ าทํา ตั วให้ เป็ นมลทิ นไปด้ วย
เมล็ดพื ชที) ใช้ หว่ าน พื ชนั- นนั บ สั ตว์ อย่ างใดอย่ างหนึ) งซึ) งคลาน
ว่ าสะอาด
ไปบนแผ่ นดิน
38 แต่ ถ้ าเอาเมล็ดพื ชนั- นแช่ นาํ45 เพราะเราคื อพระเยโฮวาห์ ผ้ ู
ไว้ และซากสัตว์ส่วนใดตกใส่ นาํนํา เจ้ าออกจากแผ่ น ดิ น อี ยิ ปต์
นั- นก็เป็ นมลทินแก่ เจ้ า
เพื) อเป็ นพระเจ้ าของเจ้ า เพราะ
39 ถ้ าสั ตว์ ซ)ึ งเจ้ าจะรั บประทาน ฉะนั- นเจ้ าจึงต้ องบริสุทธิT เพราะ
ได้ น- ั นตายเอง ผู้ ท)ี แตะต้ องซาก เราบริสุทธิT "
สั ตว์ น- ั นจะมลทิ นไปจนถึ ง เวลา 46 เหล่ านี- เป็ นพระราชบั ญญั ติ
เย็น
กล่ าวถึ งเรื) องสั ตว์ และนก และ
40 และผู้ ใดที) รั บประทานซาก สิ) งมี ชี วิ ตที) เคลื) อนไหวไปมาใน
นั- นจะต้ องซั กเสื- อผ้ าของเขาเสี ย นํา- และสั ตว์ ทุ กชนิ ดที) เลื- อย
และเป็ นมลทินไปจนถึ งเวลาเย็น คลานบนแผ่ นดิน
ผู้ ใดที) จับถือซากนั- นไปก็ต้ องซั ก 47 เพื) อให้ สั งเกตความแตกต่ าง
(EE) ลนต N:GI; AH:AG; สดด G:C; ยรม KI:EI; G ทธ G:GA; วว G:GO
(EC) ฮกก G:AA (KQ) อพย GG:EA; ลนต AO:AH; GG:I; พบญ AK:GA (KE) ลนต GQ:GH
(KK) อพย N:O; AC:N; ลนต AC:G (KH) อพย N:O; GQ:G (KO) อพย GG:EQ; ลนต AQ:AQ
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ระหว่ างสิ) งที) เป็ นมลทินและสิ) งที) ปุ โรหิ ตที) ประตู พลั บพลาแห่ งชุ ม
ไม่ เป็ นมลทิน และระหว่ างสัตว์ นุ ม นํา ลู กแกะอายุ หนึ) งขวบตั ว
ที)มีชีวิตรับประทานได้ และสัตว์ หนึ) งไปเป็ นเครื) องเผาบู ชาและ
มีชีวิตที)รับประทานไม่ ได้
นกพิ ร าบหนุ่ มตั วหนึ) งหรื อ นก
การกําเนิดบุ ตร
เขาตั ว หนึ) งเป็ นเครื) องบู ช าไถ่
บาป
และความเป็ นมลทิน
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ 7 ให้ ปุ โรหิ ตนํา ถวายต่ อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ และทําการ
โมเสสว่ า
2 "จงกล่ าวแก่ คนอิ ส ราเอลว่ า ลบมลทินให้ นาง แล้ วนางจะสะถ้ าหญิ งคนใดมี ครรภ์ คลอดบุ ตร อาดในเรื) องโลหิ ตของนางตก นี)
เป็ นชาย นางต้ องเป็ นมลทินเจ็ด เป็ นพระราชบั ญญั ติ ก ล่ าวด้ วย
วัน นางจะเป็ นมลทินอย่ างเดียว เรื) องการคลอดบุ ตร ไม่ ว่ าเป็ น
กั บ มลทิ น เวลาที) นางมี ป ระจํา ชายหรือหญิง
8 และถ้ านางไม่ สามารถหาลู ก
เดือน
3ในวั นที) แปดให้ ตั ด หนั งปลาย แกะตัวหนึ) งได้ กใ็ ห้ นางนํานกเขา
องคชาตของเด็กนั- นเสียเพื) อเป็ น สองตั วหรื อนกพิ ราบหนุ่ มสอง
ตั ว ตั วหนึ) งเป็ นเครื) องเผาบู ชา
การเข้ าสุหนัต
4ให้ นางคอยอยู่ อี กสามสิ บสาม และอี ก ตั วหนึ) งเป็ นเครื) องบู ชา
วั นด้ วยเรื) องโลหิ ตชํา ระของนาง ไถ่ บาป และให้ ปุโรหิ ตทําการลบ
อย่ าให้ นางแตะต้ องของบริ สุ ทธิT มลทิ นให้ นาง แล้ วนางจะสะอั นใด หรื อเข้ าไปในสถานบริ - อาด"
โรคเรื0 อน
สุทธิT จนกว่ าจะครบวันชําระของ
แบบอย่ างของความบาป
นาง
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
5แต่ ถ้ านางคลอดบุ ตรเป็ นหญิ ง
โมเสสและอาโรนว่ า
นางจะมลทิ นไปสองสั ปดาห์
อย่ างเดี ยวกั บเรื) องการมี ประจํา 2"ถ้ าผู้ ใดเกิ ดอาการบวมหรื อพุ
เดื อน และนางจะต้ องคอยอยู่ หรื อด่ างขึ- นที) ผิ วหนั ง แล้ วผิ ว
หกสิ บหกวั น ด้ วยเรื) องโลหิ ต หนั งของเขาเป็ นโรคเรื- อน ก็ให้
ชําระของนาง
พาผู้ น- ั นมาหาอาโรนปุโรหิ ตหรือ
6และเมื) อ วั นชํา ระของนางครบ มาหาบุตรชายคนหนึ) งคนใดของ
แล้ ว ไม่ ว่าเป็ นกําหนดของบุ ตร เขาที)เป็ นปุโรหิ ต
ชายหรื อบุ ตรสาว ให้ นางไปหา 3ให้ ปุ โรหิ ตตรวจผิ วหนั งตรงที)

12

13

(G) อพย GG:EQ; ลนต I:EE; AE:K; AH:AC (E) ปฐก AO:AG; ลก A:HC; G:GA; ยน O:GG
(N) ลนต H:O; ลก G:GG; ยน A:GC; A ปต A:AI-AC (I) ลนต K:GN; H:O; ลก G:GG-GK
(G) พบญ AO:I-C; GK:I; GI:GO; อสย E:AO; มลค G:O; ลก AO:AQ
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เป็ นโรค ถ้ าขนในที) น- ั นเปลี) ยน เป็ นมลทิน เขาเป็ นโรคเรื- อน
เป็ นสี ขาวและเห็นว่ าโรคนั- นอยู่ 9 ถ้ าผู้ ใดเป็ นโรคเรื- อนก็ ให้ พา
ลึ กกว่ าผิ วหนั งลงไป นั บว่ าเป็ น เขามาหาปุโรหิ ต
โรคเรื- อน เมื) อปุ โรหิ ตตรวจเขา 10 และให้ ปุ โรหิ ตตรวจดู ตั วเขา
เสร็ จแล้ วให้ ประกาศว่ าเขาเป็ น ดู เถิ ด ถ้ ามี บริ เวณบวมสี ขาว
มลทิน
เกิ ดขึ- นที) ผิ วหนัง ซึ) งทําให้ ขนที)
4 ถ้ าผิ ว หนั ง ตรงที) ด่ า งขึ- นนั- น นั) นเปลี) ยนเป็ นสีขาว และมีเนื- อ
ขาว และปรากฏว่ ากิ นไม่ ลึ กไป แผลสดในที)ท)ีบวมนั- น
กว่ าผิ วหนั ง และขนในบริ เวณ 11 แสดงว่ าเป็ นโรคเรื- อนเรื- อรั ง
นั- นก็ไม่ เปลี) ยนเป็ นสี ขาว ให้ ที)ผิ วหนัง ให้ ปุโรหิ ตประกาศว่ า
ปุโรหิ ตกักตัวผู้ ป่วยไว้ เจ็ดวัน
เขามลทิ น อย่ ากั กตั วเขาไว้
5และให้ ปุ โรหิ ตตรวจเขาอี กใน เพราะว่ าเขาเป็ นมลทิน
วั นที) เจ็ด ดู เถิ ด ถ้ าตามสายตา 12 ถ้ าโรคเรื- อนนั- นลามไปตาม
ของเขาเห็ นว่ าโรคนั- นทรงอยู่ ไม่ ผิ วหนั งตามที) ปุ โรหิ ตเห็ น ก็
ลามออกไปในผิ วหนั ง ก็ให้ ปุ - ปรากฏว่ าลามไปตามผิ วหนั งทั) ว
โรหิ ตกักตัวเขาต่ อไปอีกเจ็ดวัน
ตัวผู้ ป่วยตั- งแต่ ศีรษะจนถึงเท้ า
6 พอถึ งวั นที) เจ็ ดให้ ปุ โรหิ ต 13 ปุ โรหิ ตต้ องตรวจดู และดู
ตรวจเขาอีกครั- งหนึ) ง ดูเถิด ถ้ า เถิด ถ้ าเรื- อนนั- นแผ่ ไปทั)วตัว ให้
บริเวณที)ป่วยนั- นจางลง และโรค ปุ โรหิ ตประกาศว่ า เขาสะอาด
มิได้ ลามออกไปในผิวหนัง ก็ให้ ด้ วยโรคของเขาแล้ วตั วของเขา
ปุ โรหิ ตประกาศว่ า เขาสะอาด เผือก เขาสะอาด
แล้ ว เขาเป็ นโรคพุ เท่ านั- น ให้ 14 ถ้ ามี เ นื- อแผลสดปรากฏขึ- น
เขาซักเสื- อผ้ าแล้ วเขาก็จะสะอาด มาเมื) อไร เขาก็เป็ นมลทิน
ได้
15 ให้ ปุ โรหิ ตตรวจดู ท)ี เนื- อแผล
7 แต่ ถ้ าหากว่ าภายหลั ง จากที) สดและประกาศว่ าเขาเป็ นมลทิน
เขาสํา แดงตั วแก่ ปุโรหิ ตเพื) อรั บ เพราะเนื- อแผลสดนั- นทํา ให้ มล
การชําระแล้ วนั- นปรากฏว่ า บริ- ทิน เขาเป็ นโรคเรื- อน
เวณที) พุ ล ามออกไปในผิ วหนั ง 16 หรื อถ้ าเนื- อแผลสดนั- น
เขาต้ องกลับไปหาปุโรหิ ตอีก
เปลี) ยนไปอีกกลายเป็ นสีขาว ให้
8ให้ ปุโรหิ ตทําการตรวจ ดู เถิ ด เขามาหาปุโรหิ ต
ถ้ าบริเวณพุน- ั นลามออกไปในผิว 17 และให้ ปุโรหิ ตตรวจเขา และ
หนัง ก็ให้ ปุโรหิ ตประกาศว่ าเขา ดู เถิ ด ถ้ าโรคนั- นกลายเป็ นโรค
(K) ลนต AK:I (N) ลนต AA:GH; AK:I; ยน AE:I, AQ
(AQ) กดว AG:AQ, AG; G พกษ H:GO; G พศด GN:AC-GQ
(AE) อพย K:N
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เผื อกให้ ปุโรหิ ตประกาศว่ า คน ขาวและปรากฏว่ าเป็ นลึกกว่ าผิ ว
ที)เป็ นโรคนั- นสะอาด เขาสะอาด
หนังก็เป็ นโรคเรื- อน มันพุข- ึ นมา
18 ถ้ า ที) ร่ า งกายคื อ ผิ วหนั งของ ที) แผลไฟลวก และให้ ปุ โรหิ ต
คนใดมีแผลฝี ซึ) งหายแล้ ว
ประกาศว่ าเขาเป็ นมลทิ น เขา
19 ถ้ าที) แผลเป็ นนั- นมี สีขาวบวม เป็ นโรคเรื- อน
ขึ- นมา หรื อมี ท)ี ด่ างขึ- นสี แดง 26 แต่ ถ้ าปุ โรหิ ตตรวจดู และ
เรื) อๆปรากฏ ก็ให้ ผู้ นั- นไปสํา - ดู เถิ ด ขนในที) ด่ างขึ- นนั- นไม่
แดงตัวต่ อปุโรหิ ต
เปลี) ยนเป็ นสีขาว และเป็ นไม่ ลึก
20 และปุโรหิ ตจะตรวจดู ดูเถิด กว่ าผิวหนัง แต่ จาง ให้ ปุโรหิ ต
ถ้ าที)เป็ นนั- นลึกกว่ าผิวหนัง และ กักตัวเขาไว้ เจ็ดวัน
ขนที) บริ เวณนั- นเปลี) ยนเป็ นสี ขาว 27 พอถึ ง วั นที) เ จ็ ดก็ ให้ ปุ โรหิ ต
ให้ ปุ โรหิ ตประกาศว่ า เขาเป็ น ตรวจดูเขา ถ้ าที)เป็ นนั- นลามออก
มลทิน โรคนั- นเป็ นโรคเรื- อน มัน ไปในผิวหนัง ก็ให้ ปุโรหิ ตประพุข- ึ นมาที)แผลฝี
กาศว่ าเขาเป็ นมลทิ น เขาเป็ น
21 แต่ ถ้ าปุ โรหิ ตตรวจดู แล้ ว โรคเรื- อน
และดู เถิ ด ขนที) น)ั นก็ไม่ เปลี) ยน 28 ถ้ าที) ด่ างขึ- นนั- นคงที) อยู่ ไม่
เป็ นสีขาว และเป็ นไม่ ลึกกว่ าผิว ลามออกไปในผิ วหนั ง แต่ จาง
หนังแต่ จาง ให้ ปุโรหิ ตกักตัวเขา บวมเพราะไฟลวก ให้ ปุ โรหิ ต
ไว้ เจ็ดวัน
ประกาศว่ าเขาสะอาด เพราะมัน
22 ถ้ าโรคนั- นลามออกไปในผิ ว เป็ นเพียงแผลเป็ นของไฟลวก
หนัง ก็ให้ ปุโรหิ ตประกาศว่ าเขา 29 ถ้ าชายหรื อหญิ งคนใดมี โรค
เป็ นมลทิน เขาเป็ นโรคแล้ ว
ที)ศีรษะหรือที)เครา
23 แต่ ถ้ าที) ด่ า งขึ- นนั- นคงที) อยู่ 30 ให้ ปุ โรหิ ตตรวจดู โรคนั- น
ไม่ ลามออกไป ก็เป็ นแต่ เพี ยง และดูเถิด ถ้ าเป็ นลึกกว่ าผิวหนัง
แผลเป็ นของฝี ให้ ปุโรหิ ตประ- และผมตรงนั- นเหลื องและบาง
กาศว่ าเขาสะอาด
ให้ ปุ โรหิ ตประกาศว่ า เขาเป็ น
24 หรื อเมื) อส่ วนของร่ างกายคื อ มลทิน เขาเป็ นโรคคัน เป็ นโรค
ผิ วหนั ง ถู กไฟลวกและเนื- อแผล เรื- อนที)ศีรษะหรือที)เครา
สดที) ตรงนั- นเป็ นที) ด่ างขึ- นสี แดง 31 และถ้ าปุโรหิ ตตรวจดู โรคคัน
เรื) อๆหรือสีขาว
นั- น และดูเถิด เป็ นไม่ ลึกกว่ าผิว
25 ให้ ปุโรหิ ตตรวจดู และดูเถิด หนั ง และไม่ มี ผมดําอยู่ ในบริ ถ้ าขนในบริ เวณนั- นเปลี) ยนเป็ นสี เวณนั- น ให้ ปุโรหิ ตกักตั วบุ คคล
(AI) อพย C:C; AH:GN
(GK) อสย E:GK
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ที)เป็ นโรคคันนั- นไว้ เจ็ดวัน
ด่ างขึ- นที) ผิ วหนั ง คื อที) ด่ างขึ- น
32 พอถึ ง วั นที) เ จ็ ดก็ ให้ ปุ โรหิ ต สีขาว
ตรวจโรคนั- น ดู เถิ ด ถ้ าอาการ 39 ให้ ปุ โรหิ ตตรวจเขา ดู เถิ ด
คั นนั- นไม่ ลามออกไป และไม่ มี ถ้ าที) ด่ างขึ- นที) ผิ วกายนั- นเป็ นสี
ขนเหลื องในบริ เวณนั- น และ ขาวหม่ น นั) นเป็ นเกลื- อนที)พุข- ึ น
ปรากฏว่ าอาการคั นไม่ ลึกกว่ าผิว ในผิวหนัง เขาสะอาด
หนัง
40 ถ้ าชายคนใดมี ผมร่ วงจาก
33 ก็ให้ คนนั- นโกนผมเสี ย แต่ ศีรษะ เขาเป็ นคนศีรษะล้ าน แต่
อย่ าโกนตรงบริ เวณที) คั น ให้ เขาสะอาด
ปุ โรหิ ตกั ก ตั วบุ คคลที) เป็ นโรค 41 ถ้ าชายคนใดมีผมที) หน้ าผาก
คันนั- นไว้ อีกเจ็ดวัน
และที)ขมับร่ วง หน้ าผากของเขา
34 พอถึ ง วั นที) เ จ็ ดก็ ให้ ปุ โรหิ ต ล้ าน แต่ เขาสะอาด
ตรวจดูตรงที)คัน ดูเถิด ถ้ าที)คัน 42 แต่ ถ้ าตรงบริ เวณศี รษะล้ าน
นั- นไม่ ลามออกไปในผิวหนังและ หรือหน้ าผากล้ าน มีบริเวณเป็ น
ปรากฏว่ า เป็ นไม่ ลึ กไปกว่ าผิ ว โรคสีแดงเรื) อๆ เขาเป็ นเรื- อนพุ
หนั ง ให้ ปุ โรหิ ตประกาศว่ าเขา ขึ- นที) ศี รษะล้ า นหรื อที) หน้ า ผาก
สะอาด ให้ เขาซักเสื- อผ้ า แล้ วจะ ล้ านนั- น
สะอาด
43 ให้ ปุโรหิ ตตรวจดู เขา ดู เถิ ด
35 แต่ ถ้ าเขาชําระตั วแล้ ว ยั ง ถ้ าโรคบวมนั- นสี แดงเรื) อๆอยู่ ท)ี
ปรากฏว่ าโรคคั นนั- นลามออกไป ศี รษะล้ าน หรื อที) หน้ าผากล้ าน
ในผิวหนัง
ของเขา เหมื อนกั บโรคเรื- อนที)
36 ก็ให้ ปุโรหิ ตตรวจเขา และดู ปรากฏตามผิวหนัง
เถิ ด ถ้ าโรคคั นนั- นลามออกไป 44 ชายผู้ นั- นเป็ นโรคเรื- อน เขา
ในผิวหนังแล้ ว ปุโรหิ ตไม่ จาํ เป็ น เป็ นมลทิน ปุโรหิ ตต้ องประกาศ
ต้ องมองหาขนสีเหลือง เขาเป็ น ว่ า เขาเป็ นมลทิ น โรคของเขา
มลทินแล้ ว
อยู่ ท)ีศีรษะ
37 แต่ ถ้ าตามสายตาของเขาโรค 45 ให้ บุ คคลที) เป็ นโรคเรื- อน
คั นนั- นระงั บแล้ ว และมี ผมดํา สวมเสื- อผ้ าที)ขาด และให้ ปล่ อย
งอกอยู่ ในบริเวณนั- น โรคคันนั- น ผม และให้ เขาปิ ดริ มฝี ปากบน
หายแล้ ว เขาก็สะอาด และให้ ไว้ แล้ วร้ องไปว่ า `มลทิน มล
ปุโรหิ ตประกาศว่ า เขาสะอาด
ทิน'
38 เมื) อผู้ ชายหรื อ ผู้ หญิ ง มี ที) 46 เขาจะเป็ นมลทิ น อยู่ ตลอด
(KG) G พศด GN:AC (KK) อสย A:H
(KH) ลนต AQ:N; GA:AQ; โยบ KQ:K; สดด HA:E, H; อสย N:H; NK:N; อสค GK:AO, GG
(KN) กดว H:A-K; AG:AK; G พกษ O:E; AH:H; G พศด GN:GA; สดด EI:AA; ลก AO:AG
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เวลาที) เขาเป็ นโรค เขาเป็ นมล 53 และถ้ าปุ โรหิ ตนั- นตรวจดู
ทิน เขาจะต้ องอยู่ แต่ ลาํ พั งภาย และดูเถิด โรคนั- นมิได้ ลามไปใน
นอกค่ าย
เสื- อ ทั- งที) ด้ ายเส้ นยื นหรื อเส้ น
47 เมื) อในเครื) องแต่ งกายมี โรค พุ่ ง หรื อในสิ) งใดที) ทาํ ด้ วยหนั ง
เรื- อน ไม่ ว่ าจะเป็ นเครื) องแต่ ง สัตว์
กายขนสัตว์หรือผ้ าป่ าน
54 ก็ให้ ปุ โรหิ ตบั ญชาให้ เขาซั ก
48 อยู่ ท)ี ด้ ายเส้ นยื นหรื อเส้ นพุ่ ง ตัวที)เป็ นโรคนั- นเสีย และให้ กัก
อยู่ ท)ีผ้าป่ านหรือผ้ าขนสัตว์ หรือ ไว้ อีกเจ็ดวัน
อยู่ ในหนัง หรือสิ) งใดๆที)ทาํ ด้ วย 55 เมื) อซั กแล้ วก็ให้ ปุโรหิ ตตรวจ
หนัง
ดู ตั วที) เป็ นโรคนั- นอี ก ดู เถิ ด
49 ถ้ าโรคนั- นทํา ให้ เครื) องแต่ ง ถ้ าบริ เ วณที) เป็ นโรคไม่ เปลี) ยน
กายมี สี เขี ยวๆหรื อแดงๆที) ด้ าย สี แม้ ว่าโรคนั- นไม่ ลามไป ก็
เส้ นยื นหรื อเส้ นพุ่ งที) หนั ง หรื อ เป็ นมลทิ น เจ้ าจงเอาใส่ ในไฟ
สิ) งใดๆที) ทาํ ด้ วยหนั ง นั) นเป็ น เผาเสี ย ไม่ ว่าบริ เวณที) เป็ นโรค
โรคเรื- อน จะต้ องนําไปแสดงต่ อ เรื- อนนั- นจะอยู่ ข้ างในหรื อ ข้ าง
ปุโรหิ ต
นอก
50 และให้ ปุ โรหิ ต ตรวจโรคนั- น 56 ถ้ าปุ โรหิ ตตรวจดู เมื) อซั ก
และให้ กั กสิ) งที) เป็ นโรคนั- น แล้ ว และดูเถิด โรคนั- นจาง ก็ให้
ไว้ เจ็ดวัน
ฉี กบริ เวณนั- นออกเสี ยจากเสื- อ
51 พอถึ ง วั น ที) เ จ็ ด ก็ ใ ห้ ตรวจดู หรื อหนังสัตว์ หรือเส้ นยื นหรื อ
โรคนั- นอี ก ถ้ าโรคนั- นลามไปใน เส้ นพุ่ ง
เสื- อผ้ าเครื) องแต่ งกาย ไม่ ว่ าที) 57 ถ้ าปรากฏขึ- นอี ก ในเครื) อง
ด้ ายเส้ นยื นหรื อเส้ นพุ่ ง เป็ นที) แต่ งกายไม่ ว่าที) ด้ ายเส้ นยื นหรื อ
หนั งสั ตว์ หรื อสิ) งใดที) ทาํ ด้ วย เส้ นพุ่ ง หรือในสิ) งใดๆที)ทาํ ด้ วย
หนั งสั ตว์ โรคนั- นเป็ นโรคเรื- อน หนั งสั ตว์ โรคนั- นลามไปแล้ ว
อย่ างร้ าย นับว่ าเป็ นมลทิน
เจ้ าจงเผาสิ) งที) เป็ นโรคนั- นด้ วย
52 ให้ ปุ โรหิ ตเผาเครื) องแต่ ง ไฟ
กายนั- นเสีย ไม่ ว่าเป็ นโรคที)ด้าย 58 ถ้ าเสื- อทั- งที) ด้ ายเส้ นยื นหรื อ
เส้ นยืนหรือเส้ นพุ่ ง เป็ นที)ผ้าขน เส้ นพุ่ ง หรื อสิ) งใดๆที) ทาํ ด้ วย
สั ตว์หรือผ้ าป่ าน หรือสิ) งใดๆที) หนังสัตว์ ซึ) งเมื) อซักแล้ วโรคนั- น
ทําด้ วยหนังสัตว์ เพราะเป็ นโรค หมดไป ก็ให้ ซั กอี กเป็ นครั- งที)
เรื- อนที)ร้าย จึงให้ เผาเสียในไฟ
สอง สะอาดได้ แล้ ว"
(HA) ลนต AK:KK
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59 นี) เป็ นพระราชบั ญญั ติว่าด้ วย จะรั บการชําระจากโรคเรื- อนนั- น
โรคเรื- อนในเสื- อที)ทาํ ด้ วยขนสัตว์ เจ็ดครั- ง แล้ วประกาศว่ า เขาสะหรื อผ้ าป่ าน ไม่ ว่าเป็ นที) ด้ าย อาด และให้ ปล่ อยนกตั วที) ยังมี
เส้ นยื นหรื อเส้ นพุ่ ง หรื อเป็ นที) ชี วิตนั- นไปในท้ องทุ่ ง
สิ) งใดๆที) ทาํ ด้ วยหนั งสั ตว์ เพื) อ 8และให้ ผู้ ที) รั บการชํา ระนั- นซั ก
ให้ พิ จารณาว่ า อย่ างใดสะอาด เสื- อผ้ าของตน และให้ โกนผม
อย่ างใดเป็ นมลทิน
กั บขนทั- งหมดเสี ย และอาบนําการชําระคนทีเคยเป็ น
เขาก็จะสะอาด ต่ อจากนั- นก็ให้
เขาเข้ าค่ ายได้ แต่ ให้ นอนอยู่
โรคเรื0 อน
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ นอกเต็นท์ของเขาเจ็ดวัน
9พอวั นที) เจ็ดให้ เขาโกนผมจาก
โมเสสว่ า
2"ต่ อไปนี- จะเป็ นพระราชบั ญ- ศีรษะของเขาให้ หมด ให้ เขาโกน
ญั ติ เรื) องคนเป็ นโรคเรื- อนในวั น เคราและโกนขนคิ- ว คื อโกนให้
ชําระตั วของเขา ให้ พาเขามาหา หมด แล้ วให้ ซักเสื- อผ้ า และอาบ
นํา- เขาก็จะสะอาด
ปุโรหิ ต
3 และให้ ปุ โรหิ ตออกไปนอก 10 ในวั นที) แปดให้ เขาเอาลู ก
ค่ าย และให้ ปุโรหิ ตทําการตรวจ แกะผู้ สองตั วปราศจากตํา หนิ
ดู เถิ ด ถ้ าผู้ ป่ วยหายจากโรค และลู กแกะเมี ยอายุ หนึ) งขวบตั ว
หนึ) งปราศจากตํา หนิ และยอด
เรื- อนแล้ ว
4 ก็ ใ ห้ ปุ โรหิ ต บั ญชาเขาให้ จั ด แป้ งคลุ ก นํา- มั น สามในสิ บเอของสําหรับผู้ จะรับการชําระ คือ ฟาห์ เป็ นธั ญญบู ชา กั บนํา- มั น
นกสะอาดที) มี ชีวิตสองตัว ไม้ หนึ) งลก
สนสีดาร์ กับด้ ายสีแดง และต้ น 11 ให้ ปุโรหิ ตผู้ ทาํ การชําระนําผู้
ที) รั บการชํา ระกั บสิ) งของเหล่ า
หุ สบ
5 ให้ ปุ โรหิ ตบั ญชาให้ ฆ่ า นกตั ว นี- มาต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์
หนึ) งในภาชนะดินข้ างบนนํา- ไหล ที)ประตูพลับพลาแห่ งชุ มนุ ม
6สํา หรั บนกตั วที) ยั งเป็ นอยู่ น- ั น 12 ให้ ปุโรหิ ตนําลูกแกะผู้ น- ั นตั ว
ให้ ปุโรหิ ตเอานกตั วที) ยังเป็ นอยู่ หนึ) งไปถวายเป็ นเครื) องบู ชาไถ่
กั บไม้ สนสี ดาร์ ด้ ายสี แดง ต้ น การละเมิ ดพร้ อมกั บนํา- มั นหนึ) ง
หุ สบ จุ่ มเข้ าไปในเลือดของนกที) ลก ให้ แกว่ งไปแกว่ งมาเป็ น
เครื) องบู ช าแกว่ ง ถวายต่ อพระ
ถู กฆ่ าข้ างบนนํา- ไหล
7 และให้ ปุ โรหิ ต ประพรมคนที) พักตร์พระเยโฮวาห์

14

(G) มธ I:G, K; มก A:KQ, KK (K) อพย AG:GG; GH:K (O) กดว AC:AI-AC; G พกษ H:AQ
(I) ลนต AA:GH; AE:H; กดว H:G-E (C) กดว AC:AC
(AQ) ลนต G:A; กดว AH:K; มธ I:K (AG) อพย GC:GG, GK
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13 ให้ ปุ โรหิ ต ฆ่ าลู กแกะนั- นใน 19 ปุโรหิ ตจะถวายเครื) องบูชาไถ่
ที)ท)ีเขาฆ่ าสัตว์อันเป็ นเครื) องบูชา บาป เพื) อทําการลบมลทินของผู้
ไถ่ บาปและสั ต ว์ อั น เป็ นเครื) อง รั บ การชํา ระให้ พ้ นจากมลทิ น
เผาบู ชาในที) บริ สุ ทธิT เพราะว่ า ของเขา ภายหลั งปุ โรหิ ตจะฆ่ า
เครื) องบู ชาไถ่ การละเมิ ดก็ สัตว์อันเป็ นเครื) องเผาบูชา
เหมื อนเครื) องบู ชาไถ่ บาป เป็ น 20 และปุ โรหิ ต จะถวายเครื) อง
ของที) ตกแก่ ปุโรหิ ต เป็ นของ เผาบู ช าและธั ญญบู ชาบนแท่ น
บริสุทธิT ท)ีสุด
ปุ โรหิ ตจะทํา การลบมลทิ นของ
14 ปุโรหิ ตจะนําเลือดของเครื) อง เขาดังนี- และเขาก็จะสะอาดได้
บูชาไถ่ การละเมิดมาบ้ าง และ 21 ถ้ าผู้ นั- นเป็ นคนยากจนและ
ปุ โรหิ ตจะเจิ มที) ปลายหู ข้ างขวา ไม่ สามารถจะหามาได้ เท่านั- น ก็
ของผู้ ที) รั บการชําระ และเจิ มที) ให้ เขานํา ลู กแกะตั วหนึ) งเป็ น
นิ- วหั วแม่ มื อ ขวาและที) นิ- วหั ว เครื) องบู ชาไถ่ การละเมิ ด เพื) อ
แม่ เท้ าขวาของเขา
แกว่ งไปแกว่ งมา กระทําการลบ
15 และปุ โรหิ ตจะนํานํา- มั นหนึ) ง มลทินของเขา และนํายอดแป้ ง
ลกนั- นมาบ้ าง เทใส่ ฝ่ ามื อซ้ าย หนึ) งในสิ บ เอฟาห์ คลุ ก กั บ นําของตน
มัน เป็ นธัญญบูชากับนํา- มันหนึ) ง
16 และเอานิ- วมื อขวาจิ- มนํา- มั น ลก
ซึ) งอยู่ ในมือซ้ าย ประพรมนํา- มัน 22 พร้ อมกั บนกเขาสองตั วหรื อ
ด้ วยนิ- วของเขาเจ็ด ครั- งต่ อ พระ นกพิราบหนุ่ มสองตัว ตามที)เขา
พักตร์พระเยโฮวาห์
สามารถหามาได้ นกตัวหนึ) งเป็ น
17 ส่ วนนํา- มั นที) เหลื ออยู่ ในมื อ เครื) องบู ชาไถ่ บาป นกอี กตั ว
นั- น ปุโรหิ ตจะเอามาบ้ าง เจิมที) หนึ) งเป็ นเครื) องเผาบูชา
ปลายหู ขวาของผู้ ที) รั บการชํา - 23 ในวันที)แปดให้ เขานํามามอบ
ระและที) น- ิ วหั วแม่ มื อขวาและที) ให้ แก่ ปุ โรหิ ต เพื) อการชํา ระ
นิ- วหั วแม่ เท้ าขวา ทั บบนเลื อด ของตนที) ประตู พ ลั บ พลาแห่ ง
เครื) องบูชาไถ่ การละเมิด
ชุ ม นุ ม ถวายต่ อพระพั ก ตร์ พระ
18 ส่ วนนํา- มั นที) ยั งเหลื ออยู่ ใน เยโฮวาห์
มื อของปุ โรหิ ตนั- น เขาจะเจิ ม 24 และปุ โรหิ ตจะนําลูกแกะแห่ ง
ศี รษะของผู้ รั บการชํา ระ แล้ ว เครื) องบู ชาไถ่ การละเมิ ด และ
ปุ โรหิ ตจะทํา การลบมลทิ นของ นํา- มั นหนึ) งลกนั- น และปุ โรหิ ต
เขาต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
จะแกว่ งไปแกว่ ง มาเป็ นเครื) อง
(AE) อพย GC:AA; ลนต A:H (AK) อพย GC:GQ (AN) ลนต K:N (AI) ลนต K:GN; H:N
(AC) ลนต H:A, N; AG:O (GQ) ลนต AK:I-C (GA) ลนต H:O, AA; AG:I; GO:I
(GG) ลนต AG:I; AH:AK-AH (GE) ลนต AK:AQ (GK) ลนต AK:AG
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บู ช าแกว่ งถวายต่ อพระพั ก ตร์ หนึ) งเป็ นเครื) องเผาบู ชา พร้ อม
พระเยโฮวาห์
กั บธั ญญบู ชา และปุ โรหิ ตจะทํา
25 และเขาจะฆ่ าลู กแกะแห่ ง การลบมลทินของผู้ รั บการชําระ
เครื) องบู ชาไถ่ การละเมิ ด และ ต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ปุ โรหิ ต จะเอาเลื อ ดของเครื) อง 32 นี) เป็ นพระราชบั ญญั ติ สาํ บูชาไถ่ การละเมิดมาบ้ าง เจิ มที) หรั บผู้ ที) เป็ นโรคเรื- อน
ไม่
ปลายหู ข้ างขวาของผู้ รั บการ สามารถหาเครื) องบู ชาเพื) อการ
ชํา ระ และที) น- ิ วหั วแม่ มื อขวา ชําระของตนได้ "
กับที)น- ิ วหั วแม่ เท้ าขวาของเขา
33 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
26 แล้ วปุโรหิ ตจะเทนํา- มั นใส่ ฝ่ า และอาโรนว่ า
มือซ้ ายของตนบ้ าง
34 "เมื) อเจ้ าเข้ าไปในแผ่ น ดิ น
27 และเอานํา- มั นที) อยู่ ในมื อ คานาอั น ซึ) งเราให้ แก่ เจ้ าเป็ น
ซ้ ายนั- นประพรมด้ วยนิ- วมื อขวา กรรมสิทธิT น- ั น และเราจะใส่ โรค
เจ็ดครั- งต่ อพระพักตร์พระเยโฮ- เรื- อนเข้ าที) เรือนหลั งหนึ) งหลังใด
วาห์
ในแผ่ นดิ นที) เจ้ าถื อ กรรมสิ ท ธิT
28 และปุ โรหิ ตจะเอานํา- มั น ที) นั- น
อยู่ ในมื อเจิ ม ที) ปลายหู ข้ างขวา 35 ผู้ ใดที) ถื อกรรมสิ ทธิT ของ
ของผู้ รั บการชําระ และที) หั วแม่ เรื อนนั- นจะต้ องมาบอกแก่ ปุโรมื อขวากั บหั วแม่ เท้ าขวาของเขา หิ ตว่ า `ข้ าพเจ้ าเห็ นโรคอะไร
ตรงที)ท)ี เจิ มด้ วยเลื อดของเครื) อง อย่ างหนึ) งเกิดในเรือนของข้ าพบูชาไถ่ การละเมิด
เจ้ า'
29 นํา- มั นที) เหลื อ อยู่ ในมื อของ 36 แล้ วปุ โรหิ ต จะบั ญชาให้ เขา
ปุโรหิ ตนั- น เขาจะเจิมศีรษะของ ขนของออกจากเรื อนให้ หมด
ผู้ ที) รั บการชํา ระ ทํา การลบมล ก่ อนที) ปุโรหิ ตจะเข้ าไปตรวจโรค
ทิ น ของเขาต่ อพระพั ก ตร์ พ ระ เกรงว่ า ของทุ กอย่ างที) อยู่ ใน
เยโฮวาห์
เรื อนนั- นจะถู กประกาศว่ า มล
30 และเขาจะถวายนกเขาหรื อ ทิน ต่ อจากนั- นปุ โรหิ ตจึ งจะเข้ า
นกพิ ราบหนุ่ มตั วหนึ) งตามที) เขา ไปตรวจดูเรือน
สามารถหามาได้
37 และปุโรหิ ตจะตรวจดูโรค ดู
31 คื อ ตามที) เขาสามารถหามา เถิ ด ถ้ าโรคนั- นอยู่ ท)ี ผนั งของ
ได้ ให้ ถวายนกตั วหนึ) งเป็ น เรื อนเป็ นรอยสี เขี ยวๆแดงๆ
เครื) องบู ชาไถ่ บาป นกอี กตั ว และปรากฏว่ าอยู่ ลึกกว่ าผิว
(GH) ลนต AK:AK (EQ) ลนต AK:GG; AH:AK-AH (EG) ลนต AK:AQ
(EK) ปฐก AG:O; AE:AO; AO:I; กดว EG:GG; พบญ O:A; EG:KC; สภษ E:EE
(EH) สดด CA:AQ; สภษ E:EE; ศคย H:K
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38 แล้ วปุ โรหิ ตจะออกจากเรื อน ต้ องซั กเสื- อผ้ าของเขา และผู้ ที)
ไปอยู่ ท)ี ประตู เรื อนแล้ วปิ ดเรื อน รั บประทานในเรื อนนั- นต้ องซั ก
เสียเจ็ดวัน
เสื- อผ้ าของเขาด้ วย
39 พอถึ งวั นที) เจ็ด ปุ โรหิ ตจะ 48 แต่ ปุโรหิ ตมาทําการตรวจ ดู
กลับมาตรวจดูอีก ดูเถิด ถ้ าโรค เถิด เมื) อโบกปูนใหม่ แล้ ว โรค
นั- นลามไปในผนังเรือน
นั- นมิ ได้ ลามไปในเรื อนแล้ ว
40 แล้ วปุ โรหิ ตจะบั ญชาให้ เอา ปุ โรหิ ต จะประกาศว่ า เรื อ นนั- น
หิ น ก้ อนที) ติ ด โรคนั- นออกเสี ย สะอาด เพราะโรคหายแล้ ว
นํา ไปโยนทิ- งในที) มลทิ นภาย 49 และเพื) อจะชํา ระเรื อนนั- นให้
นอกเมือง
เขานํา นกสองตั วกั บไม้ สนสี ดาร์
41 และสั) งให้ ขู ดข้ างในเรื อน ด้ ายสีแดงและต้ นหุ สบ
ทั) วๆไป ผงปู นที) ขูดออกมานั- น 50 ให้ ฆ่ า นกตั วหนึ) งในภาชนะ
ให้ นํา ไปทิ- งเสี ยในที) มลทิ นภาย ดินข้ างบนนํา- ที)ไหล
นอกเมือง
51 เอาไม้ สนสีดาร์ ต้ นหุ สบและ
42 แล้ วให้ หาหิ นอื) นมาแทนหิ น ด้ ายสีแดง พร้ อมกับนกตั วที) ยัง
ก้ อนที)นาํ ออกไป และเอาปูนอื) น มี ชี วิ ตอยู่ จุ่ มลงในเลื อดนกที) ได้
มาโบกผนังเรือนนั- น
ฆ่ าและในนํา- ที) ไหลนั- น แล้ ว
43 เมื) อเขาเอาหิ นออก ขูดเรือน ประพรมเรือนนั- นเจ็ดครั- ง
และโบกปูนใหม่ แล้ ว ยังเกิดโรค 52 ดั งนี- เขาจะได้ ชาํ ระเรื อนด้ วย
ขึ- นในเรือนนั- นอีก
เลื อดนก ด้ วยนํา- ไหลและด้ วย
44 แล้ วปุ โรหิ ตจะไปตรวจดู ดู นกที)มีชีวิต ด้ วยไม้ สนสีดาร์ ต้ น
เถิ ด ถ้ าโรคนั- นลามไปในเรื อน หุ สบ และด้ ายสีแดง
เป็ นโรคเรื- อนอย่ างร้ ายในเรื อน 53 ให้ เขาปล่ อยนกที) มี ชี วิตออก
เรือนนั- นก็เป็ นมลทิน
ไปจากเมื องยั งท้ องทุ่ ง ดั งนี45 ให้ เขาพั งเรื อนนั- นลง หิ น แหละเขาจะได้ ทํา การลบมลทิ น
ไม้ และปูนที)ทาํ เรือนนั- นให้ ขนไป ของเรื อน และเรื อนนั- นก็สะทิ- งเสี ยในที) ที) มลทิ น ภายนอก อาด"
เมือง
54 นี) เป็ นพระราชบั ญญั ติ เ กี) ยว
46 ยิ) งกว่ านั- นอี ก เมื) อเรื อนปิ ด กับโรคเรื- อนต่ างๆ โรคคัน
อยู่ มี ผ้ ู ใดเข้ าไป ผู้ นั- นจะเป็ น 55 โรคเรื- อนในเครื) องแต่ งกาย
มลทินจนถึงเวลาเย็น
หรือในเรือน
47 ผู้ ใดที) นอนลงในเรื อ นนั- น 56 ที)บวมหรือพุ หรือที)ด่าง
(KK) ลนต AE:HA; ศคย H:K (KN) ลนต AA:GK; AH:H
(KO) ลนต AK:I (KC) ลนต AK:K (HE) ลนต AK:GQ
(HK) ลนต AE:EQ (HH) ลนต AE:KO-HG; AK:EK (HN) ลนต AE:G
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57 เพื) อจะแสดงว่ าเมื) อไรจึ ง เสื- อผ้ าของตนและอาบนํา- และ
เรี ยกว่ ามลทิ น เมื) อไรเรี ยกว่ า เป็ นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น
สะอาด นี) เป็ นพระราชบั ญญั ติ 8และถ้ าผู้ ใดที) มีส)ิ งไหลออกนั- น
เรื) องโรคเรื- อน
ถ่ มนํา- ลายรดผู้ ท)ีสะอาดเข้ า ผู้ ท)ี
เรื องอื นๆเกียวกับ
ถู กนํา- ลายรดต้ องซั กเสื- อผ้ าและ
อาบนํา- และเป็ นมลทินไปจนถึง
การเป็ นมลทินและการชําระ
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ เวลาเย็น
9 และอานใดๆซึ) งผู้ มี สิ) งไหล
โมเสสและอาโรนว่ า
2 "จงกล่ าวแก่ คนอิ ส ราเอลว่ า ออกนั) งอยู่ อานนั- นก็เป็ นมลทิน
เมื) อผู้ ใดมี ส)ิ งไหลออกจากร่ า ง 10 ผู้ หนึ) งผู้ ใดแตะต้ องสิ) งที) รอง
กาย เพราะเหตุส)ิ งที)ไหลออกนั- น เขาอยู่ น- ั น ผู้ น- ั นจะเป็ นมลทินไป
จนถึ งเวลาเย็น และผู้ ใดที) หยิ บ
เขาเป็ นมลทิน
3ต่ อไปนี- เป็ นกฎเกี) ยวด้ วยเรื) อง ถื อสิ) งนั- นต้ องซั กเสื- อผ้ าของตั ว
มลทิ นของเขา เนื) องด้ วยสิ) งที) และอาบนํา- และเป็ นมลทิ นไป
ไหลออก ร่ างกายของเขาจะมีส)ิ ง จนถึงเวลาเย็น
ไหลออกหรื อ สิ) งที) ไหลออกคั) ง 11 ผู้ ที) มี ส)ิ งไหลออกแตะต้ องผู้
อยู่ ในร่ างกายของเขาก็ดี เรื) องนี- ใดด้ วยมื อที) มิ ได้ ล้ าง ผู้ ถู กแตะ
ต้ องนั- น ต้ องซั กเสื- อผ้ าของตั ว
เป็ นมลทินแก่ เขา
4 เตี ยงนอนซึ) งผู้ ใดที) มี ส)ิ งไหล และอาบนํา- และเป็ นมลทิ นไป
ออกขึ- นไปนอน เตี ยงนั- นก็เป็ น จนถึงเวลาเย็น
มลทิน ทุ กสิ) งที)เขารองนั) งก็เป็ น 12 ภาชนะดินซึ) งผู้ มีส)ิ งไหลออก
แตะต้ องให้ ทุ บเสี ย และภาชนะ
มลทิน
5 ผู้ ใดที) แตะต้ องเตี ย งของเขา ไม้ ทุกอย่ างก็ให้ ชาํ ระเสียด้ วยนําต้ องซั ก เสื- อผ้ าของตนและอาบ 13 เมื) อผู้ มี ส)ิ งไหลออกได้ ชํา ระ
นํา- และจะเป็ นมลทิ นไปจนถึ ง สิ) งไหลออกของเขาแล้ ว เขาต้ อง
นั บการชํา ระของเขาให้ ครบเจ็ด
เวลาเย็น
6ผู้ ใดไปนั) ง บนสิ) งที) ผ้ ู มี ส)ิ งไหล วั น และเขาต้ องซั กเสื- อผ้ าและ
ออกได้ น)ั งก่ อน ผู้ น- ั นต้ องซัก อาบนํา- ที)ไหล เขาจึงจะสะอาด
เสื- อผ้ าของตนและอาบนํา- และ 14 ในวั นที) แปดให้ เขานํา นกเขา
สองตัว หรื อนกพิ ราบหนุ่ มสอง
จะเป็ นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น
7ผู้ ใดไปแตะต้ องร่ างกายของผู้ ตั วมาต่ อ พระพั ก ตร์ พระเยโฮที) มี ส)ิ งไหลออก ผู้ นั- นต้ องซั ก วาห์ ท)ี ประตูพลั บพลาแห่ งชุ มนุ ม

15

(HO) ลนต AA:KO; GQ:GH; พบญ GK:I (G) ลนต GG:K; กดว H:G (H) ลนต AA:GH; AK:I
(N) ลนต AH:AQ; พบญ GE:AQ (I) กดว AG:AK (AG) ลนต N:GI; AA:EG-EE
(AE) ลนต AK:I; AH:GI (AK) ลนต AK:GG-GE, EQ, EE
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และมอบของเหล่ านั- นให้ แก่ ปุ - เวลาเย็น
โรหิ ต
22 และผู้ หนึ) งผู้ ใดแตะต้ องสิ) ง
15 ให้ ปุ โรหิ ตถวายบู ชา คื อ ใดๆที) เธอนั) ง ผู้ น- ั นต้ องซั กเสื- อ
ถวายนกตัวหนึ) งเป็ นเครื) องถวาย ผ้ าและอาบนํา- และเป็ นมลทิ น
บู ชาไถ่ บาป และนกอี กตั วหนึ) ง ไปจนถึงเวลาเย็น
เป็ นเครื) องเผาบูชา และปุ โรหิ ต 23 สิ) งที) เธอนั) งทับจะเป็ นที) นอน
จะทํา การลบมลทิ น ของเขาต่ อ หรื อสิ) งใดก็ดี เมื) อผู้ ใดไปแตะ
พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ ด้ วย ต้ องเข้ า ผู้ นั- นจะเป็ นมลทิ นไป
เรื) องสิ) งไหลออกของเขา
จนถึงเวลาเย็น
16 ชายคนใดมี นาํ- กามไหลออก 24 ถ้ าชายใดไปสมสู่ กั บเธอและ
ให้ เขาอาบนํา- และเป็ นมลทินไป มลทิ นของเธอมาติ ด ที) ชายนั- น
จนถึงเวลาเย็น
ชายนั- นจะเป็ นมลทิ นไปเจ็ ดวั น
17 เครื) องแต่ งกายทุ ก ชิ- นและ เขาไปนอนที)เตียงใด เตียงนั- นก็
ผิ วหนั งทุ กส่ วนที) นาํ- กามไหลรด เป็ นมลทิน
ต้ องชํา ระเสี ยในนํา- และเป็ น 25 ถ้ าสตรี ใ ดมี โลหิ ต ไหลออก
มลทินไปจนถึงเวลาเย็น
หลายวั น ไม่ ใช่ เป็ นเวลาที) เธอ
18 ชายคนใดสมสู่ กั บหญิ ง คน ต้ องอยู่ ต่างหากนั- น หรือถ้ าเธอ
ใด และมี นาํ- กามไหลออกทั- ง มี โลหิ ต ไหลออกเลยกํา หนดที)
สองจะต้ องอาบนํา- และเป็ นมล เธอต้ องอยู่ ต่างหากนั- น ทุ กวันที)
ทินไปจนถึงเวลาเย็น
มี โลหิ ต ไหลออกเธอจะเป็ นมล
19 เมื) อสตรี มี ส)ิ งไหลออกเป็ น ทิน เธอจะเป็ นมลทินอย่ างเดียว
โลหิ ตประจํา เดื อน เธอจะต้ อง กั บเวลาที) เธอต้ องอยู่ ต่ า งหาก
อยู่ ต่างหากเจ็ดวัน และผู้ ใดแตะ นั- น
ต้ องเธอจะต้ องเป็ นมลทินไปจน 26 ที) นอนทุ กหลั งที) เธอนอน
ถึงเวลาเย็น
เมื) อวันเธอมีส)ิ งไหลออก ที)นอน
20 และทุ กสิ) งที) เ ธอนอนทั บใน นั- นเป็ นดั งที) นอนในเวลาที) เ ธอ
เวลาที) เธอต้ องแยกออกนั- นก็ ต้ องอยู่ ต่างหากนั- น และทุ กสิ) งที)
เป็ นมลทิน สิ) งใดที)เธอไปนั) งทับ เธอนั) งทั บจะเป็ นมลทิ น อย่ าง
สิ) งนั- นก็เป็ นมลทิน
เดียวกั บมลทินในเวลาที) เธอต้ อง
21 ผู้ ใดไปแตะต้ องที) นอนของ อยู่ ต่างหากนั- น
เธอ ผู้ นั- นต้ องซั กเสื- อผ้ าและ 27 ผู้ ใดแตะต้ องสิ) งเหล่ านั- น ผู้
อาบนํา- และเป็ นมลทินไปจนถึง นั- นก็เป็ นมลทินด้ วย เขาต้ องซัก
(AH) ลนต AK:AC, EQ (AN) ลนต GG:K; พบญ GE:AQ
(AI) อพย AC;AH; A ซมอ GA:K (AC) ลนต AG:G
(GK) ลนต AI:AC; GQ:AI (GH) มธ C:GQ; มก H:GH; ลก I:KE
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เสื- อผ้ าและอาบนํา- และเป็ นมล
วันทําการลบมลทิน
ทินไปจนถึงเวลาเย็น
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
28 แต่ ถ้ าเธอชํา ระสิ) งไหลออก
โมเสสหลั งจากที) บุ ตร
ของเธอแล้ ว ให้ เธอนั บเองให้ ชายทั- งสองของอาโรนสิ- นชี วิ ต
ครบเจ็ดวัน ต่ อจากนั- นเธอจึงจะ คื อเมื) อเขากระทํา บู ช าถวายต่ อ
สะอาด
พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ และถึ ง
29 และในวั น ที) แปดให้ เธอนํา แก่ ความตาย
นกเขาสองตั ว หรื อนกพิ ราบ 2และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมหนุ่ มสองตั วไปให้ ปุ โรหิ ตที) เสสว่ า "เจ้ าจงบอกอาโรนพี) ชาย
ประตูพลับพลาแห่ งชุ มนุ ม
ว่ า อย่ าเข้ าไปในสถานที)บริสุทธิT
30 และปุ โรหิ ตจะถวายนกตั ว ที) อยู่ ในม่ านหน้ าพระที) น)ั งกรุ ณา
หนึ) งเป็ นเครื) องบูชาไถ่ บาป และ ซึ) งอยู่ บนหลังหี บ ตลอดทุ กเวลา
นกอี กตั วหนึ) งเป็ นเครื) องเผาบู - เพื) อเขาจะไม่ ตาย เพราะว่ าเรา
ชา และปุ โรหิ ตจะทําการลบมล จะปรากฏในเมฆเหนื อพระที) น)ั ง
ทินให้ เธอต่ อพระพักตร์พระเย- กรุณา
โฮวาห์ ด้ วยเรื) องสิ) งไหลออกที) 3แต่ อาโรนจะเข้ ามาในที)บริสุทธิT
เป็ นมลทินของเธอ
ได้ ดั งนี- คื อให้ เอาวั วหนุ่ มตั ว
31 ดั งนี- แหละพวกเจ้ า จะให้ คน หนึ) งไปเป็ นเครื) องบู ชาไถ่ บาป
อิ สราเอลแยกจากมลทินของเขา และแกะผู้ ตัวหนึ) งเป็ นเครื) องเผา
ทั- งหลาย เกลื อกว่ าเขาจะต้ อง บูชา
ตายด้ วยมลทินของเขา เมื) อ 4 ให้ เขาสวมเสื- อป่ านบริ สุ ท ธิT
เขาทํา ให้ พลั บพลาของเราที) อยู่ และสวมกางเกงผ้ าป่ าน คาดรัด
ท่ามกลางเขาเป็ นมลทินไป"
ประคดผ้ าป่ าน และสวมผ้ ามา32 นี) เป็ นพระราชบั ญญั ติ เรื) อง ลาป่ าน นี) เป็ นเครื) องแต่ งกาย
ผู้ มี ส)ิ งไหลออกและชายที) มี นาํบริ สุ ทธิT เขาจะต้ องอาบนํา- แล้ ว
กามไหลออก ซึ) งกระทําให้ ตัว จึงสวม
เป็ นมลทิน
5 และให้ เขานํา แพะผู้ สองตั ว
33 และเกี) ยวกั บสตรี ท)ี ป่ วยด้ วย เป็ นเครื) องบู ชาไถ่ บาปกั บแกะผู้
มลทินของเธอ คือทั-งนี- เกี) ยวกับ ตั วหนึ) งเป็ นเครื) อ งเผาบู ชาจาก
ผู้ ที) มี ส)ิ งไหลออกไม่ ว่ าชายหรื อ ชุ มนุ มชนอิสราเอล
หญิง และเกี) ยวกับชายผู้ สมสู่ กับ 6 และอาโรนจะถวายวั วเป็ น
หญิงผู้ มีมลทิน
เครื) องบู ช าไถ่ บาปของตนเอง

16

(GI) ลนต AH:AE-AH (EQ) ลนต H:O (EA) ลนต AA:KO; AK:HO (EG) ลนต AH:G, AN
(EE) ลนต AH:AC (A) ลนต AQ:A-G (G) อพย 25:21-22; EQ:AQ (E) ลนต K:A-AG
(K) อพย GI:EC, KG-KE; EQ:GQ (H) ลนต K:AK; กดว GC:AA (N) ลนต C:O; ฮบ H:E
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และจะทํา การลบมลทิ นบาปตน ให้ ควั นเครื) องหอมขึ- นคลุ มพระ
เองและครอบครัวของตน
ที) น)ั ง กรุ ณาซึ) งอยู่ เหนื อหี บพระ
7 แล้ วเขาจะนํา แพะสองตั วนั- น โอวาท เพื) อเขาจะไม่ ตาย
ไปถวายต่ อ พระพั ก ตร์ พระเย- 14 เขาจะเอาเลื อ ดวั วมาประโฮวาห์ ที) ประตู พลั บพลาแห่ ง พรมด้ วยนิ- วมื อ ของตนบนพระ
ชุ มนุ ม
ที) น)ั งกรุ ณาข้ างตะวั นออก แล้ ว
8 และอาโรนจะจั บสลากแพะ จะประพรมเลื อ ดที) หน้ าพระที)
สองตั วนั- น สลากหนึ) งตกเป็ น นั) งกรุณาเจ็ดครั- งด้ วยนิ- วของเขา
ของพระเยโฮวาห์ และอีกสลาก 15 แล้ วอาโรนจะฆ่ าแพะอันเป็ น
หนึ) งเพื) อแพะรับบาป
เครื) องบู ชาไถ่ บาปสํา หรั บประ9 แพะตั วที) สลากตกเป็ นของ ชาชน และนํา เลื อดแพะเข้ าไป
พระเยโฮวาห์ น- ั น อาโรนจะนํามา ภายในม่ าน และเอาเลื อดแพะ
ถวายเป็ นเครื) องบูชาไถ่ บาป
ไปกระทํา เช่ นเดี ยวกั บกระทํา
10 แต่ แพะอี กตั วหนึ) งซึ) งสลาก เลื อดวั ว คื อประพรมบนพระที)
ตกเพื) อเป็ นแพะรั บบาปนั- น จะ นั) งกรุณาและที)ข้างหน้ าพระที)น)ั ง
นํา ถวายต่ อพระพั กตร์ พระเย- กรุณานั- น
โฮวาห์ เป็ นสัตว์เป็ น เพื) อทําการ 16 ดั ง นี- แหละเขาจะทํา การลบ
ลบมลทินบาปให้ ตกที) มั น แล้ ว มลทิ น ของสถานที) บริ สุ ทธิT นั- น
จะได้ เอามั นไปปล่ อยเสี ยใน เพราะเหตุ มลทิ นของคนอิ สราถิ) นทุ รกันดารเป็ นแพะรับบาป
เอลและเพราะเหตุ ก ารละเมิ ด
11 อาโรนจะถวายวั วเป็ นเครื) อง เพราะบาปทั- งสิ- นของเขา และ
ไถ่ บาปของตน และจะทําการลบ อาโรนจะกระทํา ต่ อพลั บพลา
มลทินบาปตนเอง กับครอบครัว แห่ ง ชุ ม นุ ม ซึ) งอยู่ กั บเขาท่ า มของตน เขาจะฆ่ าวั วเป็ นเครื) อง กลางมลทินของประชาชน
บูชาไถ่ บาปของเขาเอง
17 อย่ าให้ มี ผ้ ู ใดอยู่ ในพลับพลา
12 และอาโรนจะเอากระถางไฟ แห่ ง ชุ มนุ มเมื) ออาโรนเข้ า ไปทํา
ที) มี ถ่ านลุ กอยู่ เต็ มมาจากแท่ น การลบมลทินในสถานที) บริ สุ ทธิT
บู ชาต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ นั- น จนกว่ าเขาจะออกมาและทํา
และเครื) องหอมทุ บละเอี ยดสอง การลบมลทิ นสําหรั บตั วเขาและ
กํามือนําเข้ าไปภายในม่ าน
สํา หรั บครอบครั วของเขาและ
13 แล้ วเอาเครื) องหอมนั- นใส่ ไฟ สํา หรั บบรรดาชุ มนุ มชนอิ สราถวายต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เอล
(AQ) อสย HE:H-N (AA) ฮบ O:GO; C:O (AG) อพย EQ:EK-EI (AE) อพย GH:GA; GI:EK
(AK) ลนต K:H-N, AO; ฮบ C:GH (AH) ฮบ G:AO; N:AC; O:GO
(AN) อพย GC:EN; EQ:AQ (AO) อพย .K:E; ลก A:AQ
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18 และอาโรนจะออกไปยั งแท่ น 24 และเขาจะชําระตั วในนํา- ในที)
ซึ) งอยู่ ต่ อ พระพั ก ตร์ พระเยโฮ- บริ สุ ทธิT แล้ วสวมเครื) องแต่ งกาย
วาห์ และทํา การลบมลทินแท่ น ของตน และเดิ นออกมาถวาย
นั- น เขาจะเอาเลือดวัวเลือดแพะ เครื) องเผาบู ชาของตน และ
เจิมที)เชิ งงอนของแท่นโดยรอบ
เครื) องเผาบู ชาของประชาชน
19 และเอานิ- วจุ่ มเลือดประพรม และทําการลบมลทิ นของตนเอง
บนแท่ นนั- นเจ็ดครั- ง และชํา ระ กับประชาชนทั-งหลาย
กระทํา ให้ แท่ นบริ สุ ทธิT พ้ นจาก 25 เขาจะเอาไขมั น ของเครื) อง
มลทินของคนอิสราเอล
บูชาไถ่ บาปไปเผาเสียบนแท่น
20 เมื) ออาโรนเสร็ จ การลบมล 26 ผู้ ที) นํา แพะซึ) งเป็ นแพะรั บ
ทิ นของสถานที) บริ สุ ทธิT และ บาปนั- นจะต้ องซั กเสื- อผ้ าของตน
พลั บพลาแห่ งชุ ม นุ ม และแท่ น และอาบนํา- แล้ วต่ อมาจึงจะเข้ า
บูชาแล้ ว เขาจะนําแพะตัวที)เป็ น ในค่ ายได้
อยู่ ออกมา
27 เขาจะเอาวั วซึ) งเป็ นเครื) อง
21 และอาโรนจะเอามื อทั- งสอง บู ชาไถ่ บาป และแพะซึ) งเป็ น
วางบนหั วแพะที) มี ชี วิตนั- น และ เครื) องบู ชาไถ่ บาป ที) อาโรนเอา
กล่ าวคําสารภาพบรรดาความชั) ว เลื อดไปทํา การลบมลทิ น สถาน
ช้ าของคนอิ สราเอล และการ บริ สุ ทธิT นั- นไปเสี ยข้ า งนอกค่ าย
ละเมิ ดทั- งหมด และบาปทั- งสิ- น และเขาจะเผาเนื- อหนั ง และมู ล
ให้ ตกลงบนหั วแพะนั- น และให้ เสียด้ วยไฟ
คนที) เตรี ยมมื อไว้ พร้ อมแล้ วมา 28 ผู้ ที) ทาํ การเผาก็ ต้ องซั กเสื- อ
นํา แพะไปปล่ อ ยเสี ยในถิ) นทุ ร- ผ้ าของตนและอาบนํา- ภายหลัง
กันดาร
เขาจึงจะกลับเข้ าค่ ายได้
22 แพะนั- นจะแบกความชั) วช้ า 29 ให้ เป็ นกฎเกณฑ์ ถาวรแก่ เจ้ า
ทั-งหมดไปยังที)เปลี) ยว แล้ วเขาก็ ทั- งหลายว่ า ในวั นที) สิ บเดื อนที)
ปล่ อ ยให้ แพะนั- นเข้ าไปในถิ) น เจ็ด เจ้ าต้ องถ่ อมใจลง ไม่ กระทุ รกันดาร
ทําการงานสิ) งใด ทั-งตัวชาวเมือง
23 แล้ วอาโรนจะเข้ ามาในพลั บ เองหรื อคนต่ างด้ า วที) อาศั ยอยู่
พลาแห่ งชุ มนุ ม เขาจะเปลื- อง ท่ามกลางเจ้ า
เครื) องแต่ งกายผ้ าป่ านชุ ดที) แต่ ง 30 เพราะว่ าในวั นนั- นปุ โรหิ ตจะ
เข้ าไปในสถานที) บริ สุ ท ธิT ออก กระทําการลบมลทินบาปของเจ้ า
เสียเก็บไว้ ท)ีน)ั น
และชํา ระเจ้ า เจ้ าจะสะอาดต่ อ
(AI) อพย GC:EN (AC) ลนต AN:AK (GA) ลนต H:H; GN:KQ (GG) ลนต I:AK; AK:O
(GE) ลนต AN:K; อสค KG:AK (GH) ลนต A:I; K:AQ (GN) ลนต AH:H
(GO) ลนต K:AG (GC) ลนต GE:GO-EG (EQ) ยรม EE:I
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พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พ้ นจาก บัญชาไว้ ว่า
บาปทั-งสิ- นของเจ้ า
3ถ้ าคนใดในวงศ์ วานอิ สราเอล
31 เป็ นวั นสะบาโตให้ เจ้ าทั- ง ฆ่ าวั วหรื อลู กแกะ หรื อแพะใน
หลายหยุดพักสงบ และเจ้ าต้ อง ค่ าย หรือฆ่ าภายนอกค่ าย
ถ่ อมใจลง ทั-งนี- ให้ เป็ นกฎเกณฑ์ 4 และมิ ไ ด้ นํา มาที) ประตู พ ลั บ
ถาวรตลอดไป
พลาแห่ งชุ ม นุ ม เพื) อถวายเป็ น
32 ปุ โรหิ ตผู้ ที) ถู กเจิ ม และถู ก ของบู ชาแด่ พระเยโฮวาห์ ท)ี หน้ า
สถาปนาให้ ปรนนิ บั ติ ในตํา - พลั บพลาแห่ งพระเยโฮวาห์ ผู้
แหน่ ง ปุ โรหิ ต แทนบิ ดาของตน นั- นต้ องมี โทษด้ วยมี บาปเรื) อง
จะต้ องทําการลบมลทินโดยสวม เลื อด คื อเขาทําให้ เลือดตก ผู้
เสื- อป่ าน คื อเครื) องยศอั นบริ - นั- นจะต้ องถู กตัดขาดจากชนชาติ
สุทธิT
ของตน
33 ให้ เขาทํา การลบมลทิ น แก่ 5ทั- งนี- เพื) อประสงค์ ให้ คนอิ สสถานที) บริ สุ ทธิT และเขาจะทํา ราเอลนําเครื) องถวายซึ) งเขาฆ่ าที)
การลบมลทิ น ให้ แก่ พลั บ พลา พื- นทุ่ งมาถวายแด่ พระเยโฮวาห์
แห่ งชุ มนุ ม และให้ แก่ แท่น และ มายั งปุ โรหิ ต ที) ประตู พลั บพลา
เขาจะทําการลบมลทินให้ แก่ ปุ- แห่ งชุ มนุ ม และเอาสัตว์น- ั นเป็ น
โรหิ ต และประชาชนทั- งหมดใน สันติบูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์
ชุ มนุ มชนนั- น
6 และปุ โรหิ ต จะเอาเลื อ ดสั ต ว์
34 ทั- งนี- ให้ เป็ นกฎเกณฑ์ ถ าวร นั- นประพรมบนแท่ น บู ช าพระ
แก่ เจ้ าทั- งหลาย ให้ ทํา การลบ เยโฮวาห์ ท)ี ประตู พลั บพลาแห่ ง
มลทินบาปเพื) อคนอิสราเอลปี ละ ชุ มนุ ม และเผาไขมั นให้ เป็ น
ครั- ง เพราะบาปทั- งสิ- นของเขา" กลิ) นที) พอพระทั ยถวายแด่ พระ
และเขาก็ ก ระทํา ตามที) พระเย- เยโฮวาห์
โฮวาห์ ทรงบัญชากับโมเสสไว้
7 เขาก็ จ ะไม่ ถวายบู ชาแก่ ภู ตผี
ชี วิตของเนื0 อหนังอยู่ ในเลือด
ปี ศาจอี กต่ อไปซึ) งเขาทั- งหลาย
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ เล่ นชู้ นั- น ให้ เรื) องนี- เป็ นกฎ
เกณฑ์ แก่ เขาตลอดชั) วอายุ ของ
โมเสสว่ า
2 "จงกล่ าวแก่ อาโรนและบุ ต ร เขา
ชายทั- งหลายของเขา และแก่ 8และเจ้ าจงกล่ าวแก่ เขาว่ า วงศ์
บรรดาคนอิ สราเอลว่ า ต่ อไปนี- วานอิ สราเอลคนใดหรื อคนต่ าง
เป็ นสิ) งซึ) งพระเยโฮวาห์ ไ ด้ ทรง ด้ าวคนใดผู้ อาศั ยอยู่ ในหมู่ พวก

17

(EA) ลนต GE:GO, EG (EG) อพย GC:GC-EQ; ลนต K:E (EK) ลนต GE:EA; ฮบ C:O, GH
(E) พบญ AG:H, AH, GA (K) รม H:AE (H) พบญ AG:A-GO (N) ลนต E:G; กดว AI:AO
(O) พบญ EG:AO; อสค EG:I (I) ลนต A:G-E; AI:GN

03_lev.pub
page 38

Saturday, February 27, 2016 20:15

หน้ า 243
เลวีนิติ AO, AI
เจ้ า ผู้ ถวายเครื) องเผาบู ชาหรื อ เอาฝุ่ นกลบ
เครื) องสัตวบูชา
14 เพราะว่ า ชี วิ ต ของเนื- อหนั ง
9และมิ ได้ นํา เครื) องบู ชานั- นมา ทั-งปวงอยู่ ในเลือด เลือดของสิ) ง
ที)ประตูพลับพลาแห่ งชุ มนุ มเพื) อ ใดก็ คื อชี วิ ตของสิ) งนั- นเอง
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ นั- นจะ เพราะฉะนั- นเราจึ ง ได้ กล่ า วแก่
ต้ องถู กตั ด ขาดจากชนชาติ ของ ลู กหลานอิ สราเอลว่ า เจ้ าอย่ า
ตน
รั บประทานเลื อดของเนื- อหนั ง
10 ถ้ าผู้ ใดก็ตามในวงศ์ วานอิ ส- ใดๆเลย เพราะว่ าชี วิ ตของเนื- อ
ราเอลหรื อในพวกคนต่ างด้ าวที) หนั งทั- งปวงคื อเลื อดนั) นเอง ผู้
อาศั ยอยู่ ท่ ามกลางเจ้ า รั บประ- ใดก็ตามรั บประทานเลื อดนั- นก็
ทานเลื อดในลั กษณะใดลั กษณะ ต้ องถู กตัดขาดเสีย
หนึ) ง เราจะตั- งหน้ าของเราต่ อสู้ 15 และทุ กคนไม่ ว่ าชาวเมื อง
ผู้ รั บประทานเลื อดนั- น และจะ หรื อคนต่ างด้ าว ผู้ รั บประทาน
ตั ดเขาออกเสี ยจากชนชาติ ของ สัตว์ท)ีตายเองหรื อสัตว์ท)ีถูกสัตว์
ตน
อื) นกั ดตาย ต้ องซั กเสื- อผ้ าและ
11 เพราะว่ า ชี วิ ต ของเนื- อหนั ง อาบนํา- และเป็ นมลทินอยู่ จนถึง
อยู่ ในเลื อด เราได้ ให้ เลื อดแก่ เวลาเย็น แล้ วจึงจะสะอาดได้
เจ้ าเพื) อใช้ บนแท่ น เพื) อกระทํา 16 แต่ ถ้ าเขาไม่ ซั กเสื- อผ้ าหรื อ
การลบมลทิ นบาปแห่ ง จิ ตวิ ญ- อาบนํา- เขาต้ องรับโทษความชั) ว
ญาณของเจ้ า เพราะว่ าเลื อด ช้ าของเขา"
เป็ นที) ทาํ การลบมลทิ นบาปแห่ ง
ทรงห้ามความผิด
จิตวิญญาณ
ฝ่ ายศี ลธรรมทุกอย่ าง
12 เพราะฉะนั- นเราจึ งได้ พูดกั บ
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
คนอิ สราเอลว่ า ในพวกเจ้ าอย่ า
โมเสสว่ า
ให้ คนใดรั บประทานเลื อ ดเลย 2 "จงกล่ าวแก่ คนอิ ส ราเอลว่ า
หรื อ คนต่ า งด้ าวผู้ อาศั ยท่ า ม- เราคื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
กลางเจ้ าก็ อ ย่ าได้ รั บ ประทาน เจ้ า
เลือด
3 เจ้ าทั- งหลายอย่ า กระทํา ดั งที)
13 คนอิ ส ราเอลคนใดหรื อ คน เขากระทํา กั นในแผ่ นดิ นอี ยิ ปต์
ต่ างด้ าวที) อาศัยอยู่ ท่ามกลางเจ้ า ซึ) งเจ้ าเคยอาศั ยอยู่ น- ั น และเจ้ า
ไปล่ าสั ตว์ หรื อ นกเพื) อนํา มารั บ อย่ ากระทําดังที) เขากระทํากั นใน
ประทานก็ให้ หลั) งเลื อดออกแล้ ว แผ่ นดินคานาอัน ซึ) งเรากําลังพา

18

(C) ลนต AK:GE (AQ) ปฐก C:K (AA) ปฐก C:K (AE) ลนต O:GN (AK) ปฐก C:K
(AH) อพย GG:EA; ลนต O:GK (AN) ลนต H:A (G) อพย N:O; ลนต AA:KK-KH; AC:E
(E) อพย GE:GK; ลนต AI:GK-EQ; พบญ AG:EQ-EA
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เจ้ าไปนั- น เจ้ าอย่ าดํา เนิ นตาม เจ้ า หรื อกายที) เปลื อยเปล่ าของ
กฎของเขา
บุตรสาวของบุตรสาวเจ้ า เพราะ
4เจ้ าทั- งหลายจงกระทํา ตามคํา ว่ ากายที) เปลื อยเปล่ า ของเขาก็
ตั ดสิ นของเราและรั กษากฎของ เป็ นกายที) เปลื อ ยเปล่ า ของเจ้ า
เราและดํา เนิ นตาม
เราคื อ เอง
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า
11 เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อย
5 เพราะฉะนั- นเจ้ าทั- งหลายจึ ง เปล่ าของบุ ตรสาวของภรรยา
ต้ องรักษากฎเกณฑ์ของเรา และ ของบิดาเจ้ า ซึ) งเกิดจากบิดาเจ้ า
คําตัดสินของเรา ด้ วยการกระทํา เอง เพราะว่ าเธอเป็ นพี) สาวหรือ
ตามนั) นแหละ มนุ ษย์ จึ งจะมี น้ องสาวของเจ้ า
ชี วิตอยู่ ได้ เราคือพระเยโฮวาห์
12 เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อย
6อย่ าให้ ผ้ ู ใดในพวกเจ้ าเข้ าใกล้ เปล่ าของพี) สาวหรื อน้ องสาวของ
ญาติ สนิ ทของตนเพื) อเปิ ดกายที) บิ ดาเจ้ า เพราะเธอเป็ นญาติ
เปลื อยเปล่ าของเขา เราคื อพระ ผู้ หญิงที)ใกล้ ชิดของบิดาเจ้ า
เยโฮวาห์
13 เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อย
7เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อยเปล่ า เปล่ าของพี) สาวหรื อน้ องสาวของ
ของบิ ด าเจ้ าหรื อ กายที) เปลื อ ย มารดาเจ้ า เพราะเธอเป็ นญาติ
เปล่ าของมารดาเจ้ า นางเป็ น ผู้ หญิงที)ใกล้ ชิดของมารดาเจ้ า
มารดาของเจ้ า เจ้ าอย่ าเปิ ดกาย 14 เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อย
ที)เปลือยเปล่ าของนางเลย
เปล่ าของพี) ชายหรือน้ องชายของ
8เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อยเปล่ า บิดาเจ้ า คือเจ้ าอย่ าเข้ าหาภรรยา
ของภรรยาของบิ ดาเจ้ า เพราะ ของเขา เพราะเธอเป็ นป้ าของ
เป็ นกายที) เปลื อยเปล่ าของบิ ดา เจ้ า
เจ้ า
15 เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อย
9เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อยเปล่ า เปล่ าของลู กสะใภ้ ของเจ้ า เธอ
ของพี) สาวหรื อน้ องสาวของเจ้ า เป็ นภรรยาบุตรชายเจ้ า เจ้ าอย่ า
คื อบุ ตรสาวของบิ ดาเจ้ า หรื อ เปิ ดกายที) เ ปลื อยเปล่ าของเธอ
บุ ตรสาวของมารดาเจ้ า ไม่ ว่ า เลย
เธอจะเกิ ด ที) บ้ านหรื อ เกิ ด ต่ า ง 16 เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อย
แดนก็ตาม
เปล่ าของภรรยาของพี) ชายหรื อ
10 เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อย น้ องชายของเจ้ า เพราะเป็ นกาย
เปล่ าของบุ ตรสาวของบุ ต รชาย ที) เปลื อยเปล่ าของพี) น้ องผู้ ชาย
(K) อสค GQ:AC (I) ปฐก EH:GG
(C) ลนต AI:AA; พบญ GO:GG
(AG) ลนต GQ:AC (AK) ลนต GQ:GQ
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ของเจ้ า
ฉาน กระทําตนให้ ลามกอนาจาร
17 เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อย หรื อ อย่ าให้ หญิ ง คนใดยอมตั ว
เปล่ า ของผู้ หญิ ง คนใดคนหนึ) ง สมสู่ กั บสั ตว์ เดี ยรั จฉาน ดั งนีและของบุ ตรสาวของนาง และ เป็ นเรื) องกามวิปลาส
เจ้ าอย่ านํา บุ ตรสาวของบุ ตรชาย 24 เจ้ าทั- งหลายอย่ า กระทํา ตั ว
ของนาง หรื อบุ ตรสาวของบุ ตร ให้ ลามกอนาจารด้ วยสิ) งเหล่ านีสาวของนางไปเปิ ดกายที) เปลื อย เลย เพราะว่ าบรรดาประชาชาติ
เปล่ า เพราะว่ าพวกเธอเป็ น ที) เราได้ ไล่ ไปเสี ยต่ อหน้ าเจ้ านั- น
ญาติ ผ้ ู หญิ ง ที) ใกล้ ชิ ดของนาง กระทํา บรรดาความลามกอนาเป็ นการชั) วร้ ายนัก
จารอย่ างนี- เอง
18 และเจ้ าอย่ าพาภรรยาไปหา 25 และแผ่ นดิ นนั- นก็ลามก เรา
พี) สาวหรื อน้ องสาวของนางเพื) อ จึ งต้ องลงโทษความชั) วช้ าแก่
จะก่ อกวนและเปิ ดกายที) เปลื อย แผ่ นดิ นนั- น และแผ่ นดิ นก็สาํ เปล่ าของเธอ ขณะเมื) อภรรยายัง รอกเอาพลเมืองของตนออกเสีย
มีชีวิตอยู่
26 เหตุ ฉะนั- น เจ้ าทั- งหลายจะ
19 และเจ้ าอย่ า เข้ าใกล้ ผู้ หญิ ง ต้ องรั กษากฎเกณฑ์ ของเราและ
คนใดคนหนึ) งเพื) อเปิ ดกายที) คําตัดสิ นของเรา และอย่ ากระเปลื อยเปล่ าของนาง ตราบใดที) ทําสิ) งที) น่ าสะอิ ดสะเอี ยนเหล่ านีนางยั งถู กแยกไว้ ต่ างหากเพราะ ไม่ ว่าจะเป็ นผู้ ใดในชาติ ของเจ้ า
มลทินของนาง
เองหรื อคนต่ างด้ าวใดๆที) อาศั ย
20 เจ้ าอย่ า สมสู่ กั บภรรยาของ อยู่ ในหมู่ พวกเจ้ า
เพื) อนบ้ านของเจ้ า กระทําให้ ตัว 27 (ประชาชนในแผ่ นดิ น ผู้ อยู่
เจ้ าลามกอนาจารกับนาง
ก่ อนเจ้ าได้ กระทําบรรดาสิ) งที) น่า
21 เจ้ าอย่ าถวายเชื- อสายของเจ้ า สะอิ ดสะเอี ยนเหล่ านี- ดั งนั- น
ให้ พระโมเลคด้ วยให้ ลุยไฟ และ แผ่ นดินจึงเป็ นมลทิน)
อย่ า กระทํา ให้ พระนามพระเจ้ า 28 เกลือกว่ าเมื) อเจ้ าทั- งหลายทํา
ของเจ้ าเสื) อมเกียรติ เราคือพระ ให้ แผ่ นดินเป็ นลามก แผ่ นดินก็
เยโฮวาห์
จะสํารอกเจ้ าออก ดังที)แผ่ นดิน
22 เจ้ าอย่ าสมสู่ กั บผู้ ชายใช้ ต่ าง ได้ สํา รอกประชาชาติ ท)ี อยู่ ก่ อน
ผู้ หญิ ง เป็ นสิ) งที) น่ าสะอิ ดสะ- เจ้ าออกไปนั- น
เอียน
29 เพราะผู้ ใดก็ ต ามกระทํา สิ) ง
23 เจ้ าอย่ าสมสู่ กั บสั ตว์ เดี ยรั จ- ที) น่ าสะอิ ดสะเอี ยนใดๆเหล่ า นี(AO) ลนต GQ:AK (AI) A ซมอ A:N, I (AC) ลนต AH:GK; GQ:AI; อสค AI:N
(GQ) ลนต GQ:AQ (GA) ลนต GQ:G-H; A พกษ AA:O (GG) ลนต GQ:AE (GE) อพย GG:AC
(GK) พบญ AI:AG (GH) ลนต AI:GI; GQ:GG (GN) ลนต AI:H, EQ (GI) ยรม C:AC
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ผู้ กระทําสิ) งเหล่ านี- จะต้ องถู กตั ด ในวั นรุ่ งขึ- น ถ้ ามี ส่ วนใดเหลื อ
ขาดจากชนชาติของตน
อยู่ จนวันที)สาม จงเผาไฟเสีย
30 เหตุ ฉ ะนั- นเจ้ าทั- งหลายจง 7 ถ้ าเอาเครื) องบู ชานั- นมารั บ
รั กษากฎของเรา เจ้ าอย่ าประ- ประทานในวั นที) สามก็เป็ นที) น่ า
พฤติ ตามธรรมเนี ยมอั นน่ า สะอิ ดสะเอี ยน ไม่ เป็ นที) โปรด
สะอิ ดสะเอี ยนเหล่ านี- ซึ) งเขา ปรานเลย
ประพฤติ กั นมาก่ อนเจ้ า และ 8เพราะฉะนั- นทุ กคนที) รั บประอย่ าทํา ตั วเจ้ าให้ เป็ นมลทินด้ วย ทานเครื) องบู ชานั- นต้ องรั บโทษ
สิ) งเหล่ านี- เราคื อพระเยโฮวาห์ ความชั) วช้ าของเขา เพราะเขาได้
พระเจ้ าของเจ้ า"
ลบหลู่ ส)ิ งบริ สุ ทธิT ของพระเยโฮวิธีใช้พระราชบัญญัติ
วาห์ ผู้ น- ั นจะต้ องถู กตัดขาดจาก
ชนชาติของตน
ของพระเจ้า
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ 9 เมื) อเจ้ าทั- งหลายเกี) ยวข้ าวใน
นา อย่ าเกี) ยวเก็บข้ าวที) ขอบนา
โมเสสว่ า
2"จงกล่ า วแก่ บรรดาชุ มนุ ม ชน ให้ หมด เมื) อเกี) ยวแล้ วก็อย่ าเก็บ
อิสราเอลว่ า เจ้ าทั-งหลายจงเป็ น ข้ าวที)ตก
คนบริ สุ ทธิT เพราะเราคื อพระ 10 อย่ าเก็ บ ผลที) สวนองุ่ นให้
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ าเป็ นผู้ หมด เจ้ าอย่ าเก็บองุ่ นที) ตกใน
สวนของเจ้ า จงเหลื อไว้ ให้ คน
บริสุทธิT
3 เจ้ าทุ ก คนต้ องเคารพมารดา ยากจนและคนต่ างด้ าวบ้ าง เรา
และบิ ดาของตน และเจ้ าต้ อง คือพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า
รักษาบรรดาสะบาโตของเรา เรา 11 เจ้ าอย่ าลั กทรั พย์ หรื อโกง
หรือมุ สาต่ อกัน
คือพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า
4 อย่ าให้ ผู้ ใดกลั บนั บถื อรู ป 12 อย่ าปฏิ ญ าณออกนามของ
เคารพ หรื อหล่ อพระไว้ เป็ นรู ป เราเป็ นความเท็จ หรือกระทําให้
เคารพสํา หรั บตน เราคื อพระ พระนามพระเจ้ าของเจ้ าเป็ นที)
เหยี ยดหยาม เราคื อพระเยโฮเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า
5เมื) อเจ้ าถวายสั นติ บูชาแด่ พระ วาห์
เยโฮวาห์ จงถวายด้ วยความเต็ม 13 เจ้ าอย่ าฉ้ อโกงเพื) อนบ้ าน
หรือปล้ นเขา อย่ าให้ ค่าจ้ างของ
ใจ
6 เจ้ าจงรั บประทานเครื) องบู ชา ลูกจ้ างค้ างอยู่ กับเจ้ าจนถึงรุ่ งเช้ า
นั- นเสียในวันที)เจ้ าถวายบูชาหรือ 14 เจ้ าอย่ าแช่ งคนหู หนวก หรือ

19

(EQ) ลนต AI:G-E; GG:C (G) ลนต AA:KK (E) อพย AN:GE; GQ:I, AG
(K) อพย GQ:K; EK:O (H) ลนต O:AN (C) พบญ GK:AC-GG (AA) อพย GQ:AH-AN
(AG) ลนต AI:GA; พบญ H:AA (AE) อพย GG:O-AH; พบญ GK:AH (AK) พบญ GO:AI
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วางของให้ คนตาบอดสะดุด แต่ ปล่ อยเป็ นอิสระ ต้ องลงโทษเธอ
เจ้ าจงยํา เกรงพระเจ้ าของเจ้ า แต่ อย่ าให้ ถึ งตาย เพราะว่ าทาสี
เราคือพระเยโฮวาห์
นั- นยังไม่ เป็ นอิสระ
15 เจ้ าอย่ าพิ พากษาด้ วยความ 21 แต่ ให้ ผู้ นั- นนําเครื) องบู ชาไถ่
อยุ ติ ธรรม เจ้ าอย่ าลํา เอี ยงเข้ า การละเมิ ด สํา หรั บตั วเขาถวาย
ข้ างคนจนหรื อเห็ น แก่ หน้ าผู้
แด่ พระเยโฮวาห์ ท)ี ประตู พลั บเป็ นใหญ่ แต่ เจ้ าจงพิ พากษา พลาแห่ งชุ มนุ ม คื อแกะผู้ ตั ว
เพื) อนบ้ านของเจ้ า ด้ วยความ หนึ) งเป็ นเครื) องบู ชาไถ่ การละชอบธรรม
เมิด
16 อย่ า เที ยวขึ- นเที ยวล่ องคอย 22 และปุ โรหิ ตจะทํา การลบมล
ส่ อ เสี ยดท่ า มกลางชนชาติ ของ ทิ นบาปของเขาด้ วยถวายแกะผู้
ตน และอย่ าปองร้ ายต่ อเลื อด นั- นเป็ นเครื) องบู ช าไถ่ ก ารละของเพื) อนบ้ าน เราคือพระเยโฮ- เมิ ดต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์
วาห์
เพราะบาปซึ) งเขาได้ กระทํา ไป
17 อย่ าเกลี ยดชั งพี) น้ องของ และให้ เขาได้ รั บการอภั ยบาปที)
เจ้ าอยู่ ในใจ แต่ เจ้ าจงตั กเตื อน เขาได้ กระทําไปนั- นเสีย
เพื) อนบ้ านของเจ้ า เพื) อเจ้ าจะไม่ 23 เมื) อเจ้ าเข้ าไปในแผ่ นดินและ
ต้ องรับโทษเพราะเขา
ปลู ก ต้ นไม้ ทุ ก ชนิ ด ที) มี ผ ลเป็ น
18 เจ้ าอย่ าแก้ แค้ น หรื อผู ก อาหาร ผลที)ได้ น- ั นต้ องเป็ นผลที)
พยาบาทลู ก หลานญาติ พ)ี น้ อง ต้ องห้ าม สามปี เป็ นผลที) ต้ อง
ของเจ้ า แต่ เจ้ าจงรักเพื) อนบ้ าน ห้ ามแก่ เจ้ า เจ้ าอย่ ารั บประทาน
เหมื อนรั กตนเอง เราคื อพระ เลย
เยโฮวาห์
24 และปี ที)ส)ี ผลที)ได้ ท- ังหมดจะ
19 เจ้ าจงรั กษากฎเกณฑ์ ของเรา เป็ นของบริ สุ ท ธิT เพื) อใช้ ในการ
เจ้ าอย่ า ประสมสั ต ว์ ของเจ้ ากั บ สรรเสริญพระเยโฮวาห์
สั ตว์ ประเภทอื) น เจ้ าอย่ าหว่ าน 25 แต่ ใ นปี ที) ห้ าเจ้ า จงรั บประพื ชปนกั นสองชนิ ดในนาของเจ้ า ทานผลไม้ น- ั นได้ เพื) อจะบังเกิด
อย่ าใช้ เครื) องแต่ งกายที) ทาํ ด้ วย ผลทวีข- ึ นเพื) อเจ้ า เราคือพระเยขนสัตว์ปนด้ วยป่ าน
โฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า
20 ถ้ าผู้ ใดเข้ านอนกั บผู้ หญิ งที) 26 เจ้ าอย่ ารั บประทานเนื- อสั ตว์
เป็ นทาสี ที) ชายอี กคนหนึ) งสู่ ขอ ที)มีเลือดในเนื- อนั- น เจ้ าอย่ าเป็ น
ไว้ แล้ วแต่ ยั งมิ ได้ ไถ่ ถอน หรื อ หมอผีหรือเป็ นหมอดู
(AH) อพย GE:E, N (AN) อพย GE:O; สภษ AA:AE
(AO) มธ AI:AH (AI) พบญ EG:EH
(GQ) พบญ GG:GE-GO
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27 เจ้ าอย่ า กั น ผมที) จอนหู หรื อ 35 เจ้ าอย่ ากระทํา ผิ ดในการพิ กันริมเคราของเจ้ า
พากษา ในการวั ดความยาว
28 เจ้ าอย่ าเชื อดเนื- อของเจ้ า หรือชั) งนํา- หนักหรือนับจํานวน
เพราะเหตุมีคนตาย หรือสักเป็ น 36 เจ้ าจงใช้ ตาชั) งเที) ยงตรง ลู ก
เครื) องหมายใดๆลงที)ตัวเจ้ า เรา ตุ้ มเที) ยงตรง เอฟาห์ เที) ยงตรง
คือพระเยโฮวาห์
และฮินเที)ยงตรง เราคือพระเย29 อย่ าทํา บุ ตรสาวของตนให้ โฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า ผู้ ได้ พา
เป็ นคนลามกด้ วยให้ เป็ นหญิ ง เจ้ าออกมาจากแผ่ นดินอียิปต์
โสเภณี เกลือกว่ าแผ่ นดินนั- นจะ 37 ดั ง นี- แหละเจ้ าจงรั ก ษากฎ
เป็ นถิ) นโสเภณี และแผ่ นดิ นจะ เกณฑ์ ทั- งหมดของเราและคํา
เต็มด้ วยความลามก
ตั ดสิ นของเราทั- งสิ- นและกระทํา
30 เจ้ าจงรั กษาสะบาโตทั- งหลาย ตาม เราคือพระเยโฮวาห์ "
ของเรา และเคารพต่ อสถาน
โทษสําหรับการผิดศี ลธรรม
บริ สุ ทธิT ของเรา เราคื อพระเยพระเยโฮวาห์ ตรั ส กั บ
โฮวาห์
โมเสสว่ า
31 อย่ าไปหาคนทรงหรื อพ่ อมด 2 "จงกล่ า วแก่ คนอิ ส ราเอลซําแม่ มด อย่ าเที) ยวค้ นหาให้ ตน อี กว่ า คนอิ สราเอลคนใดหรื อ
มลทิ นไปเพราะเขาเลย เราคื อ คนต่ างด้ าวคนใดที) อาศั ยอยู่ ใน
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า
อิ สราเอล ผู้ ท)ี มอบเชื- อสายของ
32 เจ้ าจงลุ กขึ- นคํา นั บคนผม ตนให้ แก่ พระโมเลค ผู้ น- ั นต้ องมี
หงอก และเคารพต่ อหน้ าคน โทษถึงตายเป็ นแน่ ให้ ประชาชน
ชรา และจงยําเกรงพระเจ้ าของ แห่ งแผ่ นดิ นเอาหิ นขว้ างเขาเสี ย
เจ้ า เราคือพระเยโฮวาห์
ให้ ตาย
33 เมื) อคนต่ างด้ าวอาศั ยอยู่ กั บ 3และเราจะตั- งหน้ าของเราต่ อสู้
เจ้ าในแผ่ นดิ นของเจ้ า อย่ าข่ ม ผู้ น- ั น และจะตัดเขาออกเสียจาก
เหงเขา
ท่ามกลางชนชาติของตน เพราะ
34 คนต่ างด้ าวที) อาศั ยอยู่ กั บ ว่ าเขาได้ มอบเชื- อสายของเขาแก่
เจ้ านั- นก็เหมือนกับชาวเมืองของ พระโมเลค กระทําให้ สถานบริเจ้ า เจ้ าจงรั กเขาเหมื อนกั บรั ก สุ ทธิT ของเราเป็ นมลทิน และลบ
ตั วเอง เพราะว่ าเจ้ าเคยเป็ นคน หลู่ นามบริสุทธิT ของเรา
ต่ างด้ าวในแผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ เรา 4 และถ้ าประชาชนในแผ่ นดิ น
คือพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า
นั- นไม่ เอาใจใส่ ที) จะฆ่ าคนนั- น

20

(GI) ยรม AN:N (GC) พบญ GG:GA; GE:AO-AI (EQ) ปญจ H:A (EA) ลนต GQ:N, GO
(EG) ลนต AC:AK; A ทธ H:A (EE) อพย GG:GA (EK) อพย AG:KI; พบญ AQ:AC
(EN) พบญ GH:AE (EO) ลนต AI:K-H (G) ลนต AI:G, GA (E) ลนต AO:AQ
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เมื) อเขาให้ เชื- อสายแก่ พระโมเลค อย่ างแน่ นอน ให้ โลหิ ตของผู้ น- ั น
5เราจะตั- งหน้ าของเราต่ อสู้ ผ้ ู น- ั น ตกอยู่ บนผู้ น- ั นเอง
และต่ อ สู้ กั บครอบครั วของเขา 12 ถ้ าผู้ ใดเข้ า นอนกั บลู กสะใภ้
และจะตั ดเขาและผู้ ใดที) ทาํ ตาม ต้ องให้ ทั- งสองคนนั- นมี โทษถึ ง
เขาในการเล่ น ชู้ กั บพระโมเลค ตายเป็ นแน่ เพราะเขาได้ กระทํา
ออกเสียจากชนชาติของตน
กามวิ ปลาส ให้ โลหิ ตของผู้ นั- น
6ผู้ ที) หั นไปหาคนทรงเจ้ าเข้ าผี ตกอยู่ บนผู้ น- ั นเอง
หรือพวกพ่ อมดหมอผี เล่ นชู้ กับ 13 ถ้ าชายคนใดคนหนึ) งหลั บ
เขา เราจะตั- งหน้ าของเราต่ อสู้ นอนกั บ ผู้ ชายด้ วยกั น เหมื อ น
ผู้ นั- นและจะตั ดเขาออกเสี ยจาก อย่ างที) เขาหลั บนอนกั บผู้ หญิ ง
ชนชาติของตน
ทั- งสองคนก็ ไ ด้ กระทํา สิ) งที) น่ า
7เหตุ ฉะนั- น เจ้ าจงชํา ระตั วให้ สะอิดสะเอียน ทั-งสองคนนั- นจะ
บริสุทธิT เพราะเราคือพระเยโฮ- ต้ องถู กประหารให้ ตายอย่ างแน่
วาห์ พระเจ้ าของเจ้ า
นอน ให้ โลหิ ตของผู้ นั- นตกอยู่
8จงรั กษากฎเกณฑ์ ของเราและ บนผู้ น- ั นเอง
กระทําตาม เราคือพระเยโฮวาห์ 14 และถ้ า ชายใดได้ ภ รรยาและ
ผู้ ต- ั งเจ้ าไว้ ให้ บริสุทธิT
ได้ มารดาของนางมาเป็ นภรรยา
9 เพราะว่ าทุ กคนที) แช่ งบิ ดา ด้ วย นี) เป็ นเรื) องชั) วนั ก ให้ เผา
หรื อมารดาของตนจะต้ องมี โทษ ทั- งชายนั- นและหญิ ง ทั- งสองนั- น
ถึ งตายเป็ นแน่ เขาได้ แช่ งบิ ดา เสียด้ วยไฟ เพื) อว่ าจะไม่ มีความ
หรือมารดาของเขา ให้ โลหิ ตของ ชั) วร้ ายในหมู่ พวกเจ้ า
ผู้ น- ั นตกอยู่ บนผู้ น- ั นเอง
15 ถ้ าชายใดสมสู่ กั บสั ตว์ เดี ย10 ถ้ าผู้ ใดล่ วงประเวณีกั บภรร- รัจฉาน ต้ องให้ ชายคนนั- นมีโทษ
ยาของผู้ อ)ื น คือเขาได้ ล่วงประ- ถึ งตายเป็ นแน่ และเจ้ าจงฆ่ า
เวณี กั บภรรยาของเพื) อนบ้ าน สัตว์เดียรัจฉานนั- นเสียให้ ตาย
ต้ องให้ ผู้ ล่ วงประเวณี ท- ั งชาย 16 ถ้ าหญิ ง คนใดเข้ าใกล้ สั ต ว์
และหญิ งนั- นมี โทษถึ งตายเป็ น เดี ยรั จฉาน และเข้ านอนกั บมั น
แน่
เจ้ าจงฆ่ าหญิ งนั- นและสั ตว์ เดี ย11 ผู้ ชายที) หลั บนอนกั บภรรยา รั จฉานนั- นเสี ยให้ ตาย ทั- งสอง
ของบิ ดาตน ก็ได้ เปิ ดกายที) ต้ องมี โทษถึ งตายเป็ นแน่ ให้
เปลือยเปล่ าของบิดาตน ทั-งสอง โลหิ ต ของผู้ นั- นตกอยู่ บนผู้ นั- น
คนนั- นจะต้ องถู กประหารให้ ตาย เอง
(N) ลนต AC:EA (O) ลนต AC:G; ฮบ AG:AK (I) อพย EA:AE (C) อพย AG:AO
(AQ) อพย GQ:AK (AA) ลนต AI:O-I (AG) ลนต AI:AH (AE) ลนต AI:GG; พบญ GE:AO
(AK) ลนต AI:AO; พบญ GO:GG (AH) ลนต AI:GE
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17 ถ้ าชายใดพาพี) ส าวหรื อ น้ อง ไป ก็เป็ นการมลทิน เขาได้ เปิ ด
สาวของตน คือบุตรสาวของบิดา กายที) เปลื อยเปล่ าของพี) ชาย
หรื อบุ ตรสาวของมารดา และดู หรื อน้ องชาย เขาเหล่ านั- นจะ
การเปลื อยกายของเธอและเธอ ต้ องไม่ มีบุตร
ก็ดู การเปลื อยกายของเขา นี) 22 เพราะฉะนั- น เจ้ าจงรั กษา
เป็ นสิ) งที)น่าอายมาก เขาจะต้ อง กฎเกณฑ์ ท- ั งสิ- นของเรา และคํา
ถู กตั ดขาดท่ ามกลางสายตาของ ตั ดสิ นทั- งสิ- นของเราและกระทํา
ชนชาติของเขา เพราะเขาได้ เปิ ด ตาม เพื) อว่ าแผ่ นดินซึ) งเรานําเจ้ า
กายที)เปลือยเปล่ าของพี) สาวน้ อง ให้ มาอยู่ น- ั นจะมิได้ สาํ รอกเจ้ าให้
สาวของเขา เขาต้ องรั บโทษ ออกไปเสีย
ความชั) วช้ าของเขา
23 และเจ้ าอย่ าดํา เนิ นตาม
18 ถ้ าชายใดเข้ านอนกั บหญิ ง ธรรมเนี ยมของประชาชาติ ท)ี เรา
ผู้ มี ประจําเดื อน และเปิ ดกายที) ไล่ ไปเสียให้ พ้นหน้ าเจ้ า ด้ วยว่ า
เปลือยเปล่ าของเธอ เขาได้ กระ- เขาทั- งหลายได้ ประพฤติ ผิ ดใน
ทํา ให้ แหล่ ง โลหิ ต ของเธอเปิ ด สิ) งทั- งปวงเหล่ านี- เราจึ งเกลี ยด
ส่ วนเธอก็ เ ปิ ดแหล่ ง โลหิ ตของ ชั งเขา
เธอ เขาทั- งสองจะต้ องถู กตั ด
แผ่ นดินทีมีน0 าํ นม
ขาดจากชนชาติของเขา
และนํ0าผึ0 งไหลบริ บูรณ์
19 เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อย 24 แต่ เราได้ บอกเจ้ าแล้ วว่ า เจ้ า
เปล่ าของพี) สาวหรื อน้ องสาว ทั- งหลายจะได้ รั บแผ่ นดิ นนี- เป็ น
มารดาเจ้ า หรื อพี) สาวน้ องสาว มรดก
เราจะให้ แก่ เจ้ าเป็ น
ของบิ ดาเจ้ า เพราะผู้ น- ั นได้ เปิ ด กรรมสิ ทธิT เป็ นแผ่ นดิ นที) มี นาํกายที) เปลื อยเปล่ าของญาติ สนิ ท นมและนํา- ผึ- งไหลบริ บู รณ์ เรา
เขาจะต้ องรั บ โทษความชั) วช้ า คื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า
ของเขา
ผู้ ได้ แยกเจ้ าออกจากชนชาติท- ัง
20 ถ้ าชายคนใดคนหนึ) งหลั บ หลาย
นอนกั บภรรยาของลุ ง เขาได้ 25 เหตุ ฉะนั- น เจ้ าจงแยกแยะ
เปิ ดกายที) เปลื อ ยเปล่ าของลุ ง ความแตกต่ างระหว่ างสั ต ว์ สะทั- งสองจะต้ องรั บโทษบาปของ อาดและสัตว์มลทิน ระหว่ างนก
เขา เขาจะต้ องตายโดยไม่ มีบุตร
มลทิ นและนกสะอาด เจ้ าอย่ า
21 ถ้ าชายคนใดคนหนึ) งเอา กระทํา ตั วให้ เป็ นสิ) งที) น่ า สะอิ ด
ภรรยาของพี) ชายหรื อ น้ องชาย สะเอี ยนด้ วยสัตว์หรื อนกหรือสิ) ง
(AO) ลนต AI:C (AI) ลนต AH:GK; AI:AC (AC) ลนต AI:AG-AE (GQ) ลนต AI:AK
(GA) ลนต AI:AN (GG) ลนต AI:GH-GN, GI (GE) ลนต AI:E, GK, GO
(GK) อพย E:AO; N:I; AE:H; AC:H; EE:A-E, AN; ลนต GQ:GN (GH) ลนต AQ:AQ; AA:A
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มี ชี วิ ตในลั กษณะใดๆ ที) เลื- อย 5 ห้ ามมิ ให้ เขาทั- งหลายโกน
คลานอยู่ บนดิ น ซึ) งเราได้ แยก ศี รษะ หรื อกั นริ มเครา หรื อ
ให้ เจ้ าแล้ วว่ าเป็ นสิ) งมลทิน
เชื อดเนื- อตัวเอง
26 เจ้ าต้ องบริ สุ ท ธิT สํา หรั บเรา 6 พวกปุ โรหิ ตต้ องเป็ นคนบริ เพราะเราคื อพระเยโฮวาห์ บริ - สุ ทธิT ต่ อพระเจ้ าของตน และไม่
สุ ทธิT และได้ แยกเจ้ าออกจาก กระทํา ให้ พระนามของพระเจ้ า
ชนชาติ ท- ั งหลายเพื) อเจ้ าจะเป็ น เป็ นที)เหยียดหยาม เพราะเขาทั-ง
ของเรา
หลายถวายเครื) องบูชาด้ วยไฟแด่
27 ชายหรื อ หญิ งคนใดที) เป็ น พระเยโฮวาห์ และพระกระยาคนทรงหรื อพ่ อมดแม่ มด จะ หารแห่ งพระเจ้ าของเขาทั-งหลาย
ต้ องมีโทษถึงตายเป็ นแน่ จงเอา เพราะฉะนั- นเขาทั- งหลายจึ งต้ อง
หิ นขว้ างให้ ตาย ให้ โลหิ ตของผู้ บริสุทธิT
นั- นตกอยู่ บนผู้ น- ั นเอง"
7 ปุ โรหิ ตจะแต่ งงานกั บหญิ ง
พฤติ กรรมและคุณสมบัติ
โสเภณีหรื อหญิงที) มีมลทินไม่ ได้
หรื อ จะแต่ ง งานกั บหญิ ง ที) หย่ า
ของพวกปุโรหิ ต
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ จากสามี ก ็ไม่ ได้ เพราะปุ โรหิ ต
โมเสสว่ า "จงกล่ าวแก่ จะต้ องบริ สุ ท ธิT แด่ พระเจ้ าของ
บรรดาปุโรหิ ต คือลูกหลานของ เขา
อาโรนและสั) งเขาว่ า อย่ าให้ ผ้ ู ใด 8 เจ้ าจงชํา ระเขาให้ บริ สุ ทธิT
กระทําตั วให้ มลทินด้ วยเรื) องศพ เพราะเขาถวายพระกระยาหาร
แห่ งพระเจ้ าของเจ้ า เขาจะต้ อง
ในหมู่ ประชาชน
2 เว้ นแต่ ญาติ ท)ี สนิ ท ที) สุ ด คื อ บริสุทธิT สาํ หรับเจ้ า เพราะเราคือ
มารดา บิดา บุตรชายหญิง พี) พระเยโฮวาห์ ผ้ ู ชาํ ระเจ้ าทั-งหลาย
ให้ บริสุทธิT เราบริสุทธิT
ชายน้ องชาย
3หรื อ พี) สาวน้ องสาวพรหมจารี 9บุ ตรสาวของปุโรหิ ตคนใด ถ้ า
ผู้ ท)ี ยังสนิทกั บเขา เพราะเธอยัง เธอกระทํา ตั วให้ มลทิ น โดยไป
ไม่ มี สามี เขาจึ งยอมตั วเป็ นมล เป็ นหญิ งโสเภณีก ็กระทําให้ บิดา
เป็ นมลทิ น จะต้ องเผาเธอเสี ย
ทินเพราะเธอได้
4อย่ า ให้ เขามี มลทิ นคื อ กระทํา ด้ วยไฟ
ให้ ตนเองเป็ นมลทิน เพราะเหตุ 10 และผู้ ที) เป็ นมหาปุ โรหิ ตใน
เขาเป็ นผู้ ใหญ่ ในหมู่ ชนชาติ ของ หมู่ พวกพี) น้อง ผู้ ถูกเจิมที)ศีรษะ
ด้ วยนํา- มั น และผู้ ที) ได้ รั บการ
เขา

21

(GN) ลนต AC:G; A ปต A:AN (GO) ลนต AC:EA; A ซมอ GI:C (A) ลนต AC:GI
(H) ลนต AC:GO; พบญ AK:A (N) อพย GG:EA; ลนต E:AA (O) พบญ GK:A; อสค KK:GG
(I) ลนต I:AG, EQ; AA:KK-KH (C) พบญ GG:GA (AQ) ลนต I:AG; AQ:N-O
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สถาปนาที) จะสวมเสื- อยศ อย่ า บอดหรื อเป็ นคนง่ อย หรื อที)
ปล่ อยผม หรือฉีกเสื- อผ้ าของตน หน้ ามีแผลเป็ น หรือแขนขายาว
11 อย่ าให้ เขาเข้ าไปถู กต้ องศพ เกิน
หรื อกระทํา ตั วให้ มลทิ น แม้ ว่ า 19 หรื อมี เท้ า พิ การหรื อมื อ พิ ศพนั- นเป็ นบิ ดาหรื อมารดาของ การ
เขา
20 คนหลั งค่ อม คนแคระ คน
12 อย่ าให้ เขาออกไปจากสถาน เสี ยตา คนเป็ นขี- กลากหรื อหิ ด
บริ สุ ทธิT
หรื อกระทํา สถาน หรือคนมีลูกอัณฑะฝ่ อ
บริ สุ ทธิT ของพระเจ้ าให้ เป็ นมล 21 ผู้ ใดในเชื- อสายของอาโรน
ทิ น เพราะว่ าการสถาปนาด้ วย ปุโรหิ ตที)มี ตาํ หนิ อย่ าให้ เข้ ามา
นํา- มั นเจิ มของพระเจ้ าอยู่ บนตั ว ถวายเครื) องบู ชาด้ วยไฟแด่ พระ
เขา เราคือพระเยโฮวาห์
เยโฮวาห์ เพราะว่ าเขาเป็ นคนมี
13 เขาจะต้ องมี ภรรยาเป็ นหญิ ง ตํา หนิ อย่ าให้ เขาเข้ ามาใกล้
พรหมจารี
ถวายพระกระยาหารแห่ งพระ
14 อย่ าให้ เขาแต่ ง งานกั บหญิ ง เจ้ าของเขา
ม่ าย แม่ ร้ าง หญิ งที) มี มลทิ น 22 เขาจะรั บประทานพระกระหรื อหญิ งโสเภณี เขาจะต้ องหา ยาหารแห่ งพระเจ้ าของเขาได้
หญิ ง พรหมจารี ใ นชนชาติ ข อง ทั- งของที) บริ สุ ทธิT ท)ี สุ ด และของ
เขามาเป็ นภรรยา
บริสุทธิT
15 เพื) อเขาจะมิได้ กระทําให้ เชื- อ 23 แต่ อย่ าให้ เขาเข้ ามาใกล้ ม่ าน
สายของเขาในหมู่ ชนชาติของเขา หรือใกล้ แท่น เพราะเขามีตาํ หนิ
เป็ นมลทิน เพราะเราคือพระเย- เพื) อเขาจะไม่ กระทํา ให้ สถาน
โฮวาห์ ผ้ ู ต- ั งเขาไว้ ให้ บริสุทธิT "
บริ สุทธิT ของเราเป็ นมลทินเพราะ
16 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส เราคื อ พระเยโฮวาห์ ผ้ ู ตั- งเขาไว้
ว่ า
ให้ บริสุทธิT "
17 "จงกล่ าวแก่ อาโรนว่ า ผู้ ใดก็ 24 โมเสสจึ งบอกอาโรนและลู ก
ตามในเชื- อสายของเจ้ าตลอดชั) ว หลานของอาโรนและบรรดาคน
อายุท)ีมีตาํ หนิพิการใดๆ อย่ าให้ อิสราเอลดังนั- น
ผู้ น- ั นเข้ าไปถวายพระกระยาหาร
ข้อจํ ากัดสําหรับปุโรหิ ต
แห่ งพระเจ้ าของเขา
และครอบครัว
18 เพราะว่ าผู้ ใดที) มี ตาํ หนิ จ ะ
พระเยโฮวาห์ ตรั ส กั บ
เข้ าใกล้ ไม่ ได้ ไม่ ว่ าเป็ นคนตา
โมเสสว่ า

22

(AA) กดว AC:AK (AG) อพย GC:N-O; ลนต AQ:O
(AI) ลนต GG:AC-GH; พบญ GE:A; อสย HN:E-H
(GE) ลนต AN:G; AG:AG
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2 "จงบอกอาโรนกั บ ลู กหลาน อาด ภายหลังเขาจึงรับประทาน
ของเขาให้ ออกห่ า งเสี ยจากสิ) ง สิ) งบริ สุ ทธิT ได้ เพราะสิ) งเหล่ านั- น
บริสุทธิT ของคนอิสราเอล เพื) อว่ า เป็ นอาหารของเขา
เขาทั- งหลายจะมิ ไ ด้ ลบหลู่ นาม 8สิ) งใดที) ตายเอง หรื อถู กสั ตว์
บริ สุ ทธิT ของเราด้ วยสิ) งที) เขาทั- ง กัดตาย อย่ ารับประทาน เขาจะ
หลายถวายแก่ เรา เราคื อพระ เป็ นมลทินด้ วยสิ) งเหล่ านี- เราคือ
เยโฮวาห์
พระเยโฮวาห์ '
3จงกล่ าวแก่ เขาทั-งหลายว่ า `คน 9เพราะฉะนั- นเขาทั- งหลายต้ อง
ใดก็ ตามในเชื- อสายของเจ้ า รักษากฎของเรา เกลือกว่ าเขาจะ
ตลอดชั) วอายุ เ ข้ าใกล้ ของบริ - ต้ องรั บ โทษบาปเพราะสิ) งนั- น
สุ ทธิT ซึ) งคนอิ สราเอลถวายแด่ และจะต้ องตาย เมื) อเขากระทํา
พระเยโฮวาห์ ขณะที)เขามีมลทิน สิ) งนั- นให้ เป็ นมลทิน เราคือพระ
อยู่ คนนั- นจะต้ องถู กตั ดขาดให้ เยโฮวาห์ ผ้ ู ท)ีต- ั งเขาไว้ ให้ บริสุทธิT
พ้ นหน้ าเรา เราคือพระเยโฮวาห์
10 อย่ าให้ คนภายนอกรั บประ4อย่ าให้ เชื- อสายอาโรนคนใดที) ทานสิ) งบริ สุทธิT ผู้ ท)ีมาอาศั ยอยู่
เป็ นโรคเรื- อนหรื อมี ส)ิ งไหลออก กั บปุ โรหิ ต หรื อ ลู ก จ้ างอย่ าให้
มารั บประทานของบริ สุ ทธิT ให้ รับประทานสิ) งบริสุทธิT น- ั น
รอจนกว่ าเขาสะอาดแล้ วก่ อน ผู้ 11 แต่ ถ้าปุ โรหิ ตคนหนึ) งซื- อทาส
ใดแตะต้ องสิ) ง ที) มลทิ นโดยแตะ มาด้ วยเงิ น เป็ นทรั พ ย์ ของตน
ต้ องศพ หรื อผู้ ที) มี นาํ- กามไหล ทาสนั- นจะรับประทานก็ได้ และ
ออก
ผู้ ที) เกิ ดในครั วเรื อนของปุ โรหิ ต
5 หรื อ ผู้ ใดที) แตะต้ องสิ) งเลื- อย รับประทานอาหารนั- นได้
คลาน ซึ) งกระทําให้ เขามลทิ น 12 ถ้ าบุ ต รสาวของปุ โรหิ ตไป
หรือแตะต้ องคนซึ) งอาจทําให้ เขา แต่ งงานกั บคนภายนอก เธอก็
มลทิน ไม่ ว่าจะเป็ นมลทินชนิ ด รั บประทานของถวายแห่ งสิ) ง
ใด
บริสุทธิT น- ั นไม่ ได้
6 บุ ค คลผู้ แตะต้ องสิ) งเหล่ านี13 แต่ ถ้ าบุ ต รสาวของปุ โรหิ ต
ต้ องมลทินไปจนถึงเวลาเย็นและ เป็ นแม่ ม่ ายหรื อแม่ ร้ างและไม่ มี
จะรั บประทานสิ) งบริ สุ ท ธิT ไม่ ไ ด้ บุตร และกลับมาอยู่ ท)ีเรือนของ
นอกจากเขาจะอาบนํา- ชํา ระตั ว บิดาอย่ างเมื) อเธอยังสาว เธอรับ
เสียก่ อน
ประทานอาหารของบิ ดาได้ แต่
7 เมื) อดวงอาทิ ต ย์ ต กเขาก็ ส ะ- คนภายนอกรับประทานไม่ ได้
(G) อพย 28:38; ลนต AN:AC (E) ลนต O:GQ-GA; กดว AC:AE (K) ลนต AA:GK, GI, EC
(H) ลนต AA:GE-GI; AH:O, AC (N) ลนต AH:H; ฮบ AQ:GO (O) ลนต GA:GG
(I) อพย GG:EA (C) อพย GI:EK (AQ) อพย GC:EE; ลนต GG:AE (AA) อพย AG:KK
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14 ถ้ าคนใดรั บประทานสิ) งบริ - ปราน
สุ ทธิT โดยมิได้ เจตนา เขาจะต้ อง 21 เมื) อคนใดถวายเครื) องสั น ติ
เพิ) มค่ าของนั- นหนึ) งในห้ า และ บู ชาแด่ พระเยโฮวาห์ เพื) อทํา
มอบแก่ ปุโรหิ ตพร้ อมกั บสิ) งบริ- ตามคําปฏิญาณหรือถวายด้ วยใจ
สุทธิT น- ั น
สมัคร เป็ นสัตว์ท)ีได้ มาจากฝูงวัว
15 อย่ าให้ ปุโรหิ ตกระทําสิ) งบริ - หรือฝูงแพะแกะ สัตว์น- ั นต้ องไม่
สุ ท ธิT ของคนอิ ส ราเอลที) นํา มา มี ตาํ หนิ จึ ง จะเป็ นที) โปรดปราน
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้ เป็ น อย่ าให้ สัตว์น- ั นมีท)ีติเลย
มลทิน
22 สัตว์ท)ี ตาบอดหรือพิ การหรือ
16 ซึ) งจะกระทําให้ เขาได้ รั บโทษ มีแผล หรือมีส)ิ งไหลออก หรือ
ความชั) วช้ าด้ วยมี ก ารละเมิ ด ที) เป็ นขี- กลากหรือเป็ นหิ ด เจ้ าอย่ า
รั บประทานสิ) งบริ สุ ทธิT เพราะ นํามาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ หรื อ
เราคื อ พระเยโฮวาห์ ผ้ ู ตั- งเขาไว้ นํา มาเป็ นเครื) องบู ชาด้ วยไฟที)
ให้ บริสุทธิT "
บนแท่นถวายแด่ พระเยโฮวาห์
เครื องบู ชาต้อง
23 วั วหรือลู กแกะที)มี อวัยวะยาว
เกิ นไป หรื อสั- นเกิ นไปสั กส่ วน
ปราศจากตําหนิ
17 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส หนึ) ง ท่ านจะนํามาถวายเป็ น
เครื) องบูชาด้ วยใจสมัครก็ได้ แต่
ว่ า
18 "จงกล่ าวแก่ อ าโรนและลู ก ถ้ าเป็ นเครื) องบู ชาปฏิ ญาณก็ไม่
หลานของอาโรน และแก่ คน เป็ นที)โปรดปราน
อิ สราเอลทั- งหมดว่ า เมื) อคนใน 24 สั ต ว์ ตั วใดที) ชํา- หรื อ ถู กทุ บ
วงศ์ วานอิ ส ราเอลหรื อ คนต่ าง หรื อฉี กขาดหรื อมี รอยตั ด เจ้ า
ด้ าวในอิสราเอลผู้ ใดถวายเครื) อง อย่ านํามาถวายแด่ พระเยโฮวาห์
บู ช าสํา หรั บบรรดาเครื) องปฏิ - ให้ เป็ นเครื) องบู ช าในแผ่ นดิ น
ญาณ และบรรดาเครื) องบูชาด้ วย ของเจ้ า
ใจสมัครของตน ซึ) งถวายบูชาแด่ 25 เจ้ าอย่ านํา สั ตว์ ซ)ึ งได้ มาจาก
คนต่ า ง ด้ าวถ วายเ ป็ นพระ
พระเยโฮวาห์ เป็ นเครื) องเผาบูชา
19 เจ้ าจงถวายด้ วยความเต็มใจ กระยาหารแห่ ง พระเจ้ าของเจ้ า
คือสัตว์ตัวผู้ ปราศจากตําหนิ คือ เพราะสั ต ว์ น- ั นมี ตาํ หนิ ด้ วยถู ก
ทํา ให้ พิ การจึ ง ไม่ เป็ นที) โปรด
โค หรือแกะ หรือแพะ
20 เจ้ าอย่ าถวายสิ) งใดๆที) มี ตาํ - ปราน"
หนิ เพราะจะไม่ เป็ นที) โปรด 26 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
(AH) กดว AI:EG (AI) ลนต A:G-E (AC) ลนต A:E
(GQ) พบญ AH:GA (GA) ลนต E:A, N (GG) ลนต A:C, AE; E:E, H
(GE) ลนต GA:AI (GH) ลนต GA:N, AO

03_lev.pub
page 50

Saturday, February 27, 2016 20:15

หน้ า 255
เลวีนิติ GG, GE
ว่ า
2 "จงกล่ าวแก่ คนอิ ส ราเอลว่ า
27 "เมื) อวั วหรื อ แกะหรื อ แพะ เทศกาลเลี- ยงตามกํา หนดแด่
เกิดมา ให้ อยู่ กับแม่ เจ็ดวัน ตั- ง พระเยโฮวาห์ ซึ) งเจ้ าจะต้ อง
แต่ วันที) แปดเป็ นต้ นไปจะใช้ เป็ น ประกาศว่ าเป็ นการประชุ มบริ เครื) องบู ชาด้ วยไฟถวายแด่ พระ สุ ทธิT คื อเทศกาลเลี- ยงตามกําเยโฮวาห์ กเ็ ป็ นที)โปรดปราน
หนดของเรานั- นมีดังนี28 แม้ ว่ า แม่ สั ต ว์ น- ั นจะเป็ นวั ว 3จงทําการงานในหกวัน แต่ วัน
หรื อแกะก็ดี เจ้ าอย่ าฆ่ ามั น ที) เจ็ ด นั- นเป็ นสะบาโตแห่ ง การ
พร้ อมกั บลู กของมั นในวั นเดี ยว หยุ ดพั กสงบ เป็ นวั นประชุ ม
กัน
บริสุทธิT เจ้ าอย่ าทําการงานใดๆ
29 เมื) อเจ้ าถวายเครื) องสั ตวบู ชา เป็ นสะบาโตแด่ พระเยโฮวาห์
เป็ นเครื) องบู ช าโมทนาพระคุ ณ ตามที)อยู่ ท)ัวไปของเจ้ า
แด่ พระเยโฮวาห์ เจ้ าจงถวาย
เทศกาลปั สกาและ
เครื) องสั ต วบู ช านั- นด้ วยความ
เทศกาลกินขนมปั ง
เต็มใจ
ไร้เชื0 อ
30 จงรั บประทานเครื) องบูชานั- น 4ต่ อไปนี- เป็ นเทศกาลเลี- ยงตาม
ในวั นถวายเครื) องบู ชา อย่ า กํา หนดแด่ พระเยโฮวาห์ เป็ น
เหลือไว้ จนรุ่ งเช้ าเลย เราคือพระ การประชุ มบริ สุ ทธิT ซึ) งเจ้ าจะ
เยโฮวาห์
ต้ องประกาศตามเวลากําหนดให้
31 เพราะฉะนั- น เจ้ าจงรั กษา เขาทราบ
บั ญญั ติ ของเราและกระทํา ตาม 5ในเวลาเย็น วั นที) สิ บสี) เ ดื อนที)
เราคือพระเยโฮวาห์
หนึ) งเป็ นวั น เทศกาลปั ส กาของ
32 เจ้ าอย่ า ลบหลู่ นามบริ สุ ทธิT พระเยโฮวาห์
ของเรา แต่ ให้ เราเป็ นผู้ บริสุทธิT 6และในวั นที) สิ บห้ าเดื อนเดี ยว
ในหมู่ คนอิ สราเอล เราคื อพระ กั น เป็ นเทศกาลกิ นขนมปั งไร้
เยโฮวาห์ ผ้ ู ต- ั งเจ้ าไว้ ให้ บริสุทธิT
เชื- อถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้
33 ผู้ นํา เจ้ าออกจากแผ่ นดิ น เจ้ ารั บประทานขนมปั งไร้ เชื- อ
อี ยิ ปต์ เพื) อเป็ นพระเจ้ าของเจ้ า เจ็ดวัน
เราคือพระเยโฮวาห์ "
7 ในวั น ต้ นเจ้ าจงมี ก ารประชุ ม
วันสะบาโต
บริสุทธิT เจ้ าอย่ าทํางานหนัก
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ 8แต่ เจ้ าจงถวายเครื) องบู ชาด้ วย
โมเสสว่ า
ไฟแด่ พระเยโฮวาห์ ให้ ครบเจ็ ด

23

(GO) อพย GG:EQ (GI) พบญ GG:N-O (GC) ลนต O:AG (EQ) ลนต O:AH
(EA) ลนต AC:EO (EG) ลนต AQ:E (EE) ลนต AC:EN (G) อพย AG:AN (E) อพย GQ:C
(K) อพย GE:AK (H) อพย AG:A-GI; กดว C:A-H (O) อพย AG:AN; กดว GI:AI, GH
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วั น ในวั นที) เจ็ดเป็ นวั นประชุ ม
เครื องบู ชาแกว่ ง
บริสุทธิT เจ้ าอย่ าทํางานหนัก"
เทศกาลเพ็นเทคอสต์
ผลรุ่ นแรก
15 เจ้ า ทั- งหลายจงนั บตั- งแต่ วั น
9พระเยโฮวาห์ ตรัสกับโมเสสว่ า
รุ่ งขึ- นหลั งวั นสะบาโต จากวั นที)
10 "จงกล่ าวแก่ คนอิ สราเอลว่ า เจ้ าทั-งหลายได้ นาํ ฟ่ อนข้ าวแกว่ ง
เมื) อเจ้ า มาถึ งแผ่ นดิ นซึ) งเราให้ ถวายครบเจ็ดวันสะบาโต
เจ้ า และเกี) ยวพืชผลของแผ่ นดิน 16 นั บไปให้ ได้ ห้ าสิบวัน จนถึง
นั- น เจ้ าจงเอาฟ่ อนข้ าวที)เกี) ยวใน วันถัดวันสะบาโตที)เจ็ดแล้ ว เจ้ า
รุ่ นแรกนําไปให้ ปุโรหิ ต
จงถวายธั ญญบู ช าใหม่ แด่ พระ
11 และปุ โรหิ ต จะนํา ฟ่ อนข้ าว เยโฮวาห์
นั- น แกว่ งไปแกว่ งมาถวายต่ อ 17 จงนํา ขนมปั งสองก้ อนทํา
พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ เพื) อ ด้ วยแป้ งสองในสิ บเอฟาห์ จากที)
เจ้ าจะเป็ นที) โปรดปราน รุ่ งขึ- น อาศั ยของเจ้ ามาแกว่ งถวาย ให้
หลั งวั นสะบาโตปุ โรหิ ตจะแกว่ ง ทําด้ วยยอดแป้ งใส่ เชื- อปิ- ง เป็ น
ถวาย
ผลรุ่ นแรกถวายแด่ พระเยโฮวาห์
12 ในวั นที) เ จ้ า แกว่ งถวายฟ่ อน 18 พร้ อมกั บขนมปั ง นั- นเจ้ าจง
ข้ าว เจ้ าจงถวายลู กแกะผู้ อายุ นํา ลู ก แกะเจ็ ดตั วอายุ ห นึ) งขวบ
หนึ) งขวบไม่ มี ตาํ หนิ เป็ นเครื) อง ปราศจากตําหนิ วัวหนุ่ มตัวหนึ) ง
เผาบูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์
แกะผู้ สองตัว มาเป็ นเครื) องเผา
13 และเครื) องธั ญญบู ชาที) คู่ กั น บูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ พร้ อม
นั- น คื อยอดแป้ งสองในสิ บเอ- กั บธั ญญบู ชาและเครื) องดื) มบู ชา
ฟาห์ คลุ กกั บนํา- มั น เผาด้ วยไฟ อันเป็ นคู่ กัน ให้ เป็ นเครื) องบูชา
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เป็ นกลิ) น ด้ วยไฟ เป็ นกลิ) นพอพระทั ย
พอพระทัย และเครื) องดื) มบูชาที) ถวายแด่ พระเยโฮวาห์
คู่ กันคือนํา- องุ่ นหนึ) งในสี) ฮิน
19 เจ้ าจงถวายลู ก แพะตั วหนึ) ง
14 เจ้ าอย่ ารั บประทานขนมปั ง เป็ นเครื) องบูชาไถ่ บาป และลูก
หรื อข้ า วคั) วข้ าวสดจนกว่ าจะถึ ง แกะอายุ ห นึ) งขวบสองตั วเป็ น
วั นเดี ยวกั นนี- คื อกว่ าเจ้ าจะนํา เครื) องสันติบูชา
เครื) องบู ชาถวายแด่ พระเจ้ าของ 20 ให้ ปุ โรหิ ต แกว่ งไปแกว่ ง มา
เจ้ า ทั- งนี- เป็ นกฎเกณฑ์ ถาวร ถวายพร้ อมกั บขนมปั ง ซึ) งเป็ น
ตลอดชั) วอายุของเจ้ าในที)อยู่ ของ ผลรุ่ นแรกเป็ นเครื) องแกว่ งถวาย
เจ้ าทั)วไป
ต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์
(AQ) อพย GE:AC; EK:GN; พบญ AN:C; ยชว E:AH (AA) อพย GC:GK
(AN) กดว GI:GN; กจ G:A (AO) อพย GE:AN, AC; กดว AH:AO-GA
(AC) ลนต E:A; K:GE, GI (GQ) ลนต AK:AE; กดว AI:AG
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พร้ อมกั บลู กแกะสองตั ว จะ เจ้ าต้ องถ่ อมใจลง และนําเครื) อง
เป็ นสิ) งบริ สุ ทธิT แด่ พระเยโฮวาห์ บู ชาด้ วยไฟถวายแด่ พระเยโฮสําหรับปุโรหิ ต
วาห์
21 และในวั นเดี ยวกั นนั- น เจ้ า 28 ในวั นเดี ยวกั นนั- นเจ้ าอย่ าทํา
จงประกาศว่ าเจ้ าจงมีการประชุ ม งานใดๆ เพราะเป็ นวั นทํา การ
บริ สุ ทธิT แก่ เจ้ า เจ้ าอย่ าทํา งาน ลบมลทิน ที)จะทําการลบมลทิน
หนัก ทั-งนี- เป็ นกฎเกณฑ์ถาวรทั)ว ของเจ้ าต่ อพระพักตร์ พระเยโฮไปในที) อาศั ยของเจ้ าตลอดชั) ว วาห์ พระเจ้ าของเจ้ า
อายุของเจ้ า
29 ในวันเดียวกันนั- น ผู้ ใดก็ตาม
22 และเมื) อเจ้ าเกี) ยวข้ าวใน ไม่ ถ่อมใจลง ผู้ น- ั นจะต้ องถู กตัด
แผ่ นดินของเจ้ า เจ้ าอย่ าเกี) ยวไป ขาดจากท่ า มกลางชนชาติ ข อง
ที) ขอบนาให้ หมด และอย่ าเก็บ ตน
ข้ าวที)เกี) ยวตก เจ้ าจงทิ-งไว้ ให้ คน 30 และในวั นเดี ยวกั นนี- ถ้ าผู้ ใด
ยากจน และคนต่ างด้ าว เราคือ ทํา งานใดๆ เราจะทํา ลายผู้ นั- น
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า"
เสียจากท่ามกลางชนชาติของเขา
เทศกาลเสียงแตร
31 เจ้ าอย่ าทํางานสิ) งใดเลย ทั- ง
23 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส นี- เป็ นกฎเกณฑ์ ถ าวรตลอดชั) ว
อายุ ของเจ้ าทั) วไปในที) อาศั ยของ
ว่ า
24 "จงกล่ าวแก่ คนอิ สราเอลว่ า เจ้ า
ในวันที)หนึ) งของเดือนที)เจ็ด เจ้ า 32 จะเป็ นวั นสะบาโตสํา หรั บ
ทั- งหลายจงถื อ เป็ นวั น สะบาโต หยุ ดพั กสงบแก่ เจ้ า และเจ้ าจง
เป็ นวั นประชุ มบริ สุ ทธิT ประกาศ ถ่ อมใจลง เริ) มแต่ เวลาเย็นในวัน
ที)เก้ าของเดือน เจ้ าต้ องรักษาวัน
เป็ นที)ระลึกด้ วยเสียงแตร
25 เจ้ าอย่ าทํางานหนัก และเจ้ า สะบาโตจากเวลาเย็ น ถึ งเวลา
จงนําเครื) องบูชาด้ วยไฟถวายแด่ เย็น"
เทศกาลอยู่ เพิง
พระเยโฮวาห์ "
วันทําการลบมลทิน
33 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
26 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส ว่ า
34 "จงกล่ าวแก่ คนอิ สราเอลว่ า
ว่ า
27 "ในวันที)สิบของเดือนที)เจ็ดนี- ในวันที)สิบห้ าเดือนที)เจ็ดนี- เป็ น
เป็ นวั นทําการลบมลทิน จะเป็ น วั นเทศกาลอยู่ เพิ งถวายแด่ พระ
วันประชุ มบริสุทธิT แก่ เจ้ า และ เยโฮวาห์ ส- ิ นเจ็ดวัน
(GG) ลนต AC:C-AQ (GK) ลนต GH:C; กดว GC:A (GO) ลนต AN:A-EK; GH:C
(GI) ลนต AN:EK (GC) ปฐก AO:AK; ลนต AE:KN; กดว H:G
(EQ) ลนต GQ:E-N (EK) อพย GE:AN; กดว GC:AG; พบญ AN:AE-AN
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35 จะมี ก ารประชุ มบริ สุ ท ธิT ใน เป็ นวันสะบาโต
วันแรก เจ้ าอย่ าทํางานหนัก
40 ในวั นแรกเจ้ าจงนํา มาซึ) งผล
36 ในเจ็ ด วั นเจ้ าจงถวายบู ช า จากต้ นมะงั) ว ใบอิ นทผลั ม กิ) ง
กระทํา ด้ วยไฟแด่ พระเยโฮวาห์ ไม้ ท)ี มี ใบมาก กิ) งต้ นหลิ วแห่ ง
และในวันที) แปดจะเป็ นวั นประ- ธารนํา- และเจ้ าจงปี ติ ยิ นดี อยู่
ชุ มอันบริสุทธิT แก่ เจ้ า และเจ้ าจง เจ็ดวั นต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮถวายเครื) องบู ช ากระทํา ด้ วยไฟ วาห์ พระเจ้ าของเจ้ า
แด่ พระเยโฮวาห์ เป็ นประชุ มอัน 41 เจ้ าจงถื อเป็ นเทศกาลเลี- ยงปี
ศักดิT สิ ทธิT และเจ้ าทั- งหลายอย่ า ละเจ็ดวั นถวายแด่ พระเยโฮวาห์
ทํางานหนัก
ทั- งนี- เป็ นกฎเกณฑ์ ถ าวรตลอด
37 นี- แหละเป็ นเทศกาลเลี- ยง ชั) วอายุ ของเจ้ า เจ้ าจงถื อเทศของพระเยโฮวาห์ ซึ) งเจ้ าต้ อง กาลเลี- ยงนี- ในเดือนที)เจ็ด
ประกาศเป็ นวั น ประชุ มอั นบริ - 42 เจ้ าจงอยู่ ในเพิ งเจ็ดวั น ทุ ก
สุทธิT เพื) อให้ นาํ ถวายแด่ พระเย- คนที) เกิ ดในวงศ์ วานพวกอิ สราโฮวาห์ ซึ) งเครื) องบู ชาด้ วยไฟ เอลให้ เข้ าอยู่ ในเพิง
เครื) องเผาบูชาและธัญญบูชา ทั-ง 43 เพื) อตลอดชั) วอายุ ของเจ้ าจะ
เครื) องสั ตวบู ชาและเครื) อง ได้ ทราบว่ า เมื) อเราพาคนอิสราดื) มบูชาตามวันกําหนดนั- นๆ
เอลออกจากแผ่ นดิ น อี ยิ ปต์ น- ั น
38 นอกเหนื อ วั น สะบาโตแห่ ง เราได้ ให้ เขาอยู่ ในเพิ ง เราคื อ
พระเยโฮวาห์ และนอกเหนื อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า"
ของถวายของเจ้ า และนอก 44 ดั งนี- แหละโมเสสจึ งได้ ประเหนื อเครื) องปฏิ ญาณทั- งหลาย กาศให้ คนอิ สราเอลทราบถึ ง
ของเจ้ า และนอกเหนื อเครื) อง เทศกาลเลี- ยงตามกํา หนดของ
บู ช าด้ วยใจสมั ค รทั- งหลายของ พระเยโฮวาห์
เจ้ า ซึ) งเจ้ านํามาถวายแด่ พระ การเตรี ยมนํ0ามันอย่ างบริ สุทธิเยโฮวาห์
เพือเติ มประทีป
39 แล้ วในวั นที) สิ บห้ าของเดื อน
พระเยโฮวาห์ ตรั ส กั บ
ที) เจ็ดเมื) อเจ้ าได้ เก็บพื ชผลที) ได้
โมเสสว่ า
จากแผ่ นดิ นนั- นเข้ ามาแล้ ว เจ้ า 2"เจ้ าจงบั ญชาแก่ คนอิ สราเอล
จงมี เ ทศกาลเลี- ยงแห่ งพระเย- ให้ นํา นํา- มั น อย่ า งบริ สุ ท ธิT สกั ด
โฮวาห์ เจ็ดวัน ในวันแรกจะเป็ น จากมะกอกเทศเพื) อเติ มประทีป
วั นสะบาโต และในวั นที) แปดจะ เพื) อให้ ตะเกียงลุกอยู่ เสมอ

24

(EN) กดว GC:AG (EO) ลนต GE:E-K (EI) กดว GC:EC (EC) อพย GE:AN; พบญ AN:AE
(KQ) พบญ AG:O (KA) กดว GC:AG (KG) นหม I:AK-AN
(KE) อพย AQ:G; AE:AK (KK) ลนต GE:G (G) อพย GO:GQ-GA
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3 ภายในพลั บ พลาแห่ งชุ มนุ ม ประทานได้ ในที) บริ สุ ทธิT เพราะ
ข้ างนอกม่ านหี บพระโอวาท เป็ นส่ วนบริ สุ ท ธิT ที) สุ ด ที) ได้ จาก
นั- นให้ อาโรนจั ดประที ปให้ เป็ น เครื) องบู ช ากระทํา ด้ วยไฟถวาย
ระเบี ยบตั- งแต่ เวลาเย็นจนเวลา แด่ พระเยโฮวาห์ เป็ นกฎเกณฑ์
เช้ าเสมอต่ อพระพั กตร์ พระเย- เนืองนิตย์"
โฮวาห์ ทั- งนี- ให้ เป็ นกฎเกณฑ์
โทษสําหรับการหมินประมาท
ถาวรตลอดชั) วอายุของเจ้ า
และอาชญากรรมอื นๆ
4 ให้ อาโรนจั ด ประที ป ให้ เป็ น 10 ครั- งนั- นมี ช ายคนหนึ) งเป็ น
ระเบี ยบอยู่ บนคั น ประที ปบริ - บุ ต รชายของหญิ ง คนอิ ส ราเอล
สุทธิT เสมอต่ อพระพั กตร์พระเย- ซึ) งบิ ดาเป็ นชาวอี ยิ ปต์ ออกไป
โฮวาห์
ท่ามกลางคนอิสราเอล และบุตร
ขนมปั งหน้าพระพักตร์
ชายของหญิ ง อิ ส ราเอลทะเลาะ
สิบสองก้อน
กับชายอิสราเอลคนหนึ) งในค่ าย
5และเจ้ าจงเอายอดแป้ ง ปิ- ง 11 และบุ ต รชายหญิ งอิ ส ราเอล
ขนมปั งสิบสองก้ อน แต่ ละก้ อน คนนั- นได้ เหยี ยดหยามพระนาม
ใช้ แป้ งสองในสิบเอฟาห์
ของพระเยโฮวาห์ และได้ แช่ งด่ า
6 เจ้ าจงจั ดขนมปั งนั- นวางบน เขาจึงนําตัวมาให้ โมเสส (มารโต๊ ะ บริ สุ ท ธิT ต่ อ พระพั ก ตร์ พระ ดาของเขาชื) อเชโลมิ ท บุ ต รสาว
เยโฮวาห์ เป็ นสองแถวๆละหก ของดิบรีคนตระกู ลดาน)
ก้ อน
12 เขาจึ ง จองจํา ชายคนนั- นไว้
7 และเจ้ าจงเอาเครื) องกํา ยาน จนกว่ านํา- พระทัยของพระเยโฮบริ สุ ทธิT ใส่ ไว้ แต่ ละแถว เพื) อจะ วาห์ จะเป็ นที) กระจ่ างต่ อ เขาทั- ง
คู่ กั บขนมปั งเป็ นส่ วนที) ระลึ ก หลาย
เป็ นเครื) องบู ช ากระทํา ด้ วยไฟ 13 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโมเสส
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์
ว่ า
8ทุ ก ๆวั นสะบาโตให้ อาโรนจั ด 14 "จงนํา ผู้ ที) แช่ งด่ านั- นออกมา
ไว้ ให้ เป็ นระเบี ยบถวายต่ อพระ จากค่ าย ให้ บรรดาผู้ ท)ี ได้ ยินคํา
พั กตร์ พระเยโฮวาห์ เสมอ ใน แช่ ง ด่ า เอามื อของตนวางไว้ บน
นามของคนอิ สราเอลเป็ นพั นธ- ศี รษะของเขา และให้ บรรดา
สัญญาเนืองนิตย์
ชุ มนุ มชนเอาหิ นขว้ างเขาให้ ตาย
9 ขนมปั ง นี- ตกเป็ นของอาโรน 15 และจงกล่ าวแก่ คนอิ สราเอล
และบุ ตรชายของเขา ให้ เขารั บ ว่ า ผู้ ใดแช่ งด่ าพระเจ้ าของเขา ผู้
(K) อพย GH:EA; EA:I (H) อพย GH:EQ; EC:EN (N) อพย GH:GK; A พกษ O:KI
(O) ลนต G:G, C, AN (I) กดว K:O; A พศด C:EG (C) อพย GC:EE; ลนต I:EA
(AA) อพย AI:GG, GN (AG) อพย AI:AH (AK) พบญ AE:C (AH) ลนต GQ:AO
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นั- นจะต้ องได้ รับโทษบาป
ปี สะบาโตแห่ ง
16 ผู้ ใดที) เหยี ยดหยามพระนาม
การหยุดพักผ่ อน
ของพระเยโฮวาห์ จะต้ องถู กโทษ
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
ถึงตายเป็ นแน่ และให้ ชุมนุ มชน
โมเสสที)ภูเขาซีนายว่ า
ทั-งหมดเอาหิ นขว้ างเขา คนต่ าง 2 "จงกล่ าวแก่ คนอิ ส ราเอลว่ า
ด้ าวหรื อชาวเมื องก็ดี เมื) อเขา เมื) อเจ้ าทั- งหลายเข้ าแผ่ น ดิ น ที)
เหยี ยดหยามพระนามของพระ เราให้ เจ้ านั- น จงให้ แผ่ นดินนั- น
เยโฮวาห์ จะต้ องถู กโทษถึงตาย
ถือสะบาโตแด่ พระเยโฮวาห์
17 ผู้ ที) ฆ่ าคนตาย จะต้ องถู ก 3 เจ้ าจงหว่ า นพื ช ในนาของเจ้ า
โทษถึงตายเป็ นแน่
หกปี และจงลิ ดแขนงสวนองุ่ น
18 ผู้ ใดที) ฆ่ า สั ตว์ ต้ องชดใช้ สิ) ง ของเจ้ าและเก็บผลหกปี
นั- น สัตว์แทนสัตว์
4 แต่ ใ นปี ที) เจ็ ด นั- นเป็ นปี สะ19 ถ้ าผู้ ใดกระทํา ให้ เพื) อนบ้ าน บาโตแห่ งการหยุ ดพั กผ่ อนสํา เสี ยโฉม เขากระทํา ให้ เสี ยโฉม หรั บแผ่ นดิ น เป็ นปี สะบาโตแด่
อย่ างไร ก็ให้ กระทําแก่ เขาอย่ าง พระเยโฮวาห์ เจ้ าอย่ าหว่ านพื ช
นั- น
ในนา หรื อลิ ดแขนงสวนองุ่ น
20 กระดู ก หั กแทนกระดู ก หั ก ของเจ้ า
ตาแทนตา ฟั นแทนฟั น เขา 5สิ) งใดที)งอกขึ- นมาเอง เจ้ าอย่ า
กระทําให้ เสียโฉมอย่ างไร เขาก็ เก็บเกี) ยว องุ่ นอั นเกิ ดอยู่ ท)ี เถา
ต้ องถู กทําให้ เสียโฉมอย่ างนั- น
อันเจ้ ามิได้ ตกแต่ งก็อย่ าเก็บ ให้
21 ผู้ ใดที) ฆ่ าสั ตว์ ต้ องเสี ยค่ าชด เป็ นปี ที)แผ่ นดินหยุดพักสงบ
ใช้ และผู้ ใดที) ฆ่าคนให้ ผ้ ู น- ั นถู ก 6แผ่ นดิ นในปี สะบาโตนั- นจะยั ง
โทษถึงตาย
พืชผลให้ แก่ เจ้ าทั-งหลาย คือแก่
22 เจ้ าจงมีพระราชบั ญญัติอย่ าง ตัวเจ้ าเอง แก่ ทาสชายทาสหญิง
เดียวกันสําหรับคนต่ างด้ าว และ ของเจ้ า แก่ ลูกจ้ างของเจ้ า และ
สํา หรั บชาวเมื อง เพราะเราคื อ แก่ คนต่ างด้ าวที)อยู่ กับเจ้ า
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า"
7 พื ช ผลแห่ ง แผ่ นดิ น ทั- งสิ- นจะ
23 โมเสสก็บอกแก่ คนอิสราเอล เป็ นอาหารของสั ตว์ เลี- ยงของเจ้ า
ให้ เขาพาคนที)แช่ งด่ านั- นออกมา และของสั ตว์ ป่าที) อยู่ ในแผ่ นดิ น
จากค่ าย และเอาหิ นขว้ างเขา ของเจ้ า
คนอิ สราเอลกระทํา ดั ง นี- ตามที)
ทุกปี ทีหา้ สิบคือปี เสียงแตร
พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสสไว้ 8 เจ้ าจงนั บปี สะบาโตเจ็ ด ปี คื อ

25

(AN) อพย GQ:O (AO) ปฐก C:N (AI) ลนต GK:GA (AC) อพย GA:GK
(GQ) อพย GA:GE (GG) อพย AG:KC (A) ลนต GN:KN (G) ลนต GN:EK-EH
(K) พบญ AH:A; นหม AQ:EA (H) G พกษ AC:GC
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เจ็ดคูณเจ็ดปี เวลาปี สะบาโตเจ็ด ตามจํานวนปี ที)ปลูกพืชได้
ปี จึงเป็ นสี) สิบเก้ าปี แก่ เจ้ า
16 ถ้ า มากปี ก็ ต้ องเพิ) มราคาสู ง
9เจ้ าจงให้ เป่ าแตรดั งสนั) น ใน ขึ- น ถ้ าน้ อยปี เจ้ าจงลดราคาให้
วั นที) สิ บเดื อนที) เจ็ด เจ้ าจงให้ ตํ)า ลง เพราะที) เขาขายนั- นเขาก็
เป่ าแตรทั) วแผ่ นดิ นในวั นทําการ ขายตามจํานวนปี ที)ปลูกพืช
ลบมลทิน
17 เจ้ าอย่ าโกงกัน แต่ เจ้ าจงยํา10 เจ้ าจงถื อปี ที) ห้ าสิ บไว้ เป็ นปี เกรงพระเจ้ าของเจ้ า เพราะเรา
บริ สุ ทธิT และประกาศอิ สร- คือพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า
ภาพแก่ บรรดาคนที) อาศั ยอยู่ ท)ั ว 18 เพราะฉะนั- น เจ้ าจงกระทํา
แผ่ นดิ นของเจ้ า ให้ เป็ นปี เสี ยง ตามกฎเกณฑ์ของเรา และรักษา
แตรแก่ เจ้ า ให้ ทุ กคนกลับไปยัง คําตัดสินของเราและปฏิบัติตาม
ภู มิ ลาํ เนาอั นเป็ นทรั พย์ สิ นของ ดังนั- นเจ้ าจะอาศัยอยู่ ในแผ่ นดิน
ตน และกลับไปสู่ ครอบครัวของ นั- นอย่ างปลอดภัยได้
ตน
19 แผ่ น ดิ นจะอํา นวยผลให้ เจ้ า
11 ปี ที) ห้าสิบนั- นเป็ นปี เสี ยงแตร ได้ รั บประทานอย่ างอิ) มหนําและ
ของเจ้ า ในปี นั- นเจ้ าอย่ าหว่ าน อาศัยอยู่ อย่ างปลอดภัย
พืชหรือเกี) ยวเก็บผลที) เกิ ดขึ- นมา 20 ถ้ าเจ้ าจะพู ดว่ า `ดู เถิ ด ถ้ า
เอง หรือเก็บองุ่ นจากเถาที)มิได้ เราทั- งหลายหว่ านหรื อเกี) ยวพื ช
ตกแต่ ง
ผลของเราไม่ ได้ ในปี ที) เจ็ดเรา
12 เพราะเป็ นปี เสี ยงแตร จะ จะเอาอะไรรับประทาน'
เป็ นปี บริ สุ ทธิT แก่ เจ้ า เจ้ าจงรั บ 21 เราจะบั ญชาพรของเราให้ มี
ประทานพื ชผลที) งอกมาจากนา เหนือเจ้ าในปี ที)หก เพื) อจะมีพืช
ในปี นั- น
ผลพอสําหรับสามปี
13 ในปี เสี ยงแตรนี- ให้ ทุ กคน 22 เมื) อเจ้ าหว่ านในปี ที) แปดเจ้ า
กลั บไปสู่ ภู มิ ลาํ เนา อั นเป็ น จะรับประทานของเก่ าของเจ้ าจน
ทรัพย์สินของตน
ปี ที) เก้ า เมื) อเจ้ าได้ พื ชผลใหม่
14 ถ้ าเจ้ าขายนาให้ เพื) อนบ้ านก็ เข้ ามา เจ้ าก็ยังรั บประทานพื ช
ดี หรือซื- อจากเพื) อนบ้ านก็ดี เจ้ า ผลเก่ าของเจ้ าอยู่
อย่ าโกงกัน
23 เจ้ าทั- งหลายจะขายที) ดิ นของ
15 ตามจํานวนปี หลั งจากปี เสี ยง เจ้ าให้ ขาดไม่ ได้ เพราะว่ าดิ นนั- น
แตร เจ้ าจงซื- อนาจากเพื) อนบ้ าน เป็ นของเรา เพราะเจ้ าเป็ นคน
ของเจ้ าและให้ เขาขายแก่ เจ้ า ต่ างด้ าวและเป็ นคนอาศั ยอยู่ กั บ
(C) ลนต GE:GK, GO (AQ) ลนต GH:AE (AA) ลนต GH:H (AG) ลนต GH:N-O
(AE) ลนต GH:AQ (AK) ลนต AC:AE (AH) ลนต GO:AI, GE (AO) ลนต AC:AK, EG
(AI) ลนต AC:EO (AC) ลนต GN:H (GQ) ลนต GH:K-H (GA) อพย AN:GC (GG) ยชว H:AA
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เรา
มีสิทธิT เหนือเรือนที)อยู่ ในเมื องที)
24 ทั) วไปในแผ่ นดิ นที) เจ้ ายึ ดถื อ มี กาํ แพงนั- นสิ ทธิT ขาดแล้ วตลอด
อยู่ เจ้ าจงให้ มี การไถ่ ถอนที)ดิ น ชั) วอายุ ของเขา ในปี เสี ยงแตร
คืน
เขาก็ไม่ ต้องคืนให้
การไถ่ถอนทีดิน
31 แต่ เรื อนในชนบทที) ไม่ มี กาํ 25 ถ้ าพี) น้ องของเจ้ ายากจนลง แพงล้ อมให้ นั บเข้ าเป็ นพวก
และขายที) ดิ นส่ วนหนึ) งของเขา เดี ยวกั บท้ องนาในประเทศนั- น
หากว่ ามี ผ้ ู ใดในพี) น้องของเขามา คือไถ่ ถอนคืนได้ และจะต้ องคืน
ไถ่ ถอนที) น- ั น ก็จงให้ เขาไถ่ ถอน กลั บ ให้ เจ้ าของเดิ ม ในปี เสี ยง
แตร
ที)ซ)ึ งพี) น้องของเขาขายไปนั- น
26 ถ้ าชายคนนั- นไม่ มี ญาติ มาไถ่ 32 แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามเมื อ งของ
ถอนให้ และตัวเขาสามารถจะไถ่ คนเลวี หรื อบ้ านในเมื องที) เขา
ถือกรรมสิทธิT คนเลวีจะไถ่ ถอน
ถอนเอง
27 ก็ จ งให้ คนที) จะไถ่ นั บปี ทั- ง คืนได้ ทุกเวลา
หลายที) เขาขายไป และเงิ นที) 33 ถ้ าผู้ ใดซื- อของจากคนเลวี
เหลื อ นั- นจงคื นให้ แก่ ค นที) เขา เรื อนซึ) งถู กขายไปนั- นกั บเมืองที)
ขายให้ และคนไถ่ ก ็ เ ข้ าอยู่ ในที) เขาถือกรรมสิ ทธิT ต้ องกลับคื นใน
ปี เสียงแตร เพราะเรือนทั-งหลาย
ดินของเขาได้
ในหั
วเมื อ งของพวกเลวี ก ็ เ ป็ น
28 แต่ ถ้ าเขาไม่ สามารถที) จะไถ่
คืนมา ที)ดินที)เขาได้ ขายไปจะคง กรรมสิทธิT ของเขาท่ามกลางพวก
อยู่ ในมื อของผู้ ซื- อจนถึ งปี เสี ยง อิสราเอล
แตร และในปี เสี ยงแตรนี- ที) ดิ น 34 แต่ ทุ่ งนาที) ล้ อมรอบหั วเมื อง
จะออกไปและเขาจะได้ ที) ดิ น ทั- งหลายของพวกเขานั- นจะขาย
ไม่ ได้ เพราะว่ าเป็ นกรรมสิ ทธิT
ของเขากลับคืน
29 ถ้ าผู้ ใดขายเรื อ นซึ) งอยู่ ใน ถาวรของเขาทั-งหลาย
ข้อยกเว้นต่ างๆเรื อง
เมืองที)มีกาํ แพง เมื) อขายไปแล้ ว
ให้ เขาไถ่ ถอนคื นได้ ภายในหนึ) ง
การไถ่ถอนทีดิน
ปี แรก ให้ เขามี สิ ทธิT ในการไถ่ 35 ถ้ าพี) น้ องของเจ้ ายากจนลง
ถอนคืนได้ หนึ) งปี เต็ม
และเลี- ยงตั วเองอยู่ กั บเจ้ าไม่ ได้
30 ถ้ าในเวลาหนึ) งปี เต็มเขาไม่ เจ้ าจะต้ องชู กาํ ลังเขา ถึงเขาเป็ น
ทํา การไถ่ ถอน ก็ให้ จั ดการเสี ย คนต่ างด้ าวหรื อคนอาศั ย เพื) อ
ให้ เป็ นการแน่ นอนว่ า ผู้ ท)ีซ- ื อไป เขาจะอาศัยอยู่ กับเจ้ า
(GH) กดว H:I (GO) ลนต GH:HQ-HG (GI) ลนต GH:AQ, AE
(EG) กดว EH:A-I; ยชว GA:G
(EK) ปฐก KO:GG; อสร O:GK (EH) พบญ AH:O-AA
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36 อย่ าเอาดอกเบี- ยหรื อเงิ น 45 ยิ) งกว่ า นั- นเจ้ าจะซื- อจากคน
เพิ) มอะไรจากเขา แต่ จงยําเกรง ต่ างด้ าวที) อาศั ยอยู่ ในหมู่ พวก
พระเจ้ า เพื) อว่ าพี) น้องของเจ้ าจะ เจ้ าทั- งครอบครั วของเขา ซึ) ง
อยู่ ใกล้ ชิดกับเจ้ าได้
เป็ นคนเกิ ด ในแผ่ น ดิ น ของเจ้ า
37 เจ้ าอย่ าให้ เขายื มเงิ นด้ วยคิ ด และเขาจะตกเป็ นทรั พย์ สิ นของ
ดอกเบี- ย หรืออย่ าให้ อาหารเพื) อ เจ้ าก็ได้
เอากําไรจากเขา
46 เจ้ าจะทํา พิ นั ยกรรมยกเขา
38 เราคื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า ให้ แก่ ลู กหลานของเจ้ า ให้ เป็ น
ของเจ้ า ซึ) งนําเจ้ าออกจากแผ่ น มรดกแก่ เขาเป็ นกรรมสิทธิT เจ้ า
ดิ นอี ยิปต์ เพื) อยกแผ่ นดิ นคา- ใช้ เขาได้ อย่ างทาสเป็ นนิ ตย์ ก ็ได้
นาอั นให้ แก่ เจ้ า และที) จะเป็ น แต่ เ จ้ า ทั- งหลายอย่ า ปกครองพี)
พระเจ้ าของเจ้ า
น้ องคนอิ สราเอลด้ วยความรุ น
39 ถ้ าพี) น้ องที) อยู่ ใกล้ ชิ ดกั บเจ้ า แรง
ยากจนลง และขายตั วให้ แก่ เจ้ า
การไถ่ถอนคนอิ สราเอล
เจ้ าอย่ าให้ เขาทํางานเหมือนทาส
ทีเป็ นทาส
40 ให้ เขาอยู่ กั บเจ้ าอย่ างลู กจ้ าง 47 ถ้ าคนต่ างด้ าวหรื อคนที) อาหรื อคนที) อาศั ยอยู่ ด้ วย ให้ เขา ศัยอยู่ กับเจ้ ามั) งมีข- ึ น และพี) น้อง
ปรนนิบัติเจ้ าไปถึงปี เสียงแตร
ของเจ้ า ที) อ ยู่ ใ กล้ ชิ ดกั บเขายาก
41 แล้ วเขาและลู กหลานของเขา จนลง และขายตั วให้ แก่ คนต่ าง
จะออกไปจากเจ้ า กลั บไปสู่ ด้ าวหรื อผู้ ที) อาศั ยอยู่ กั บเจ้ านั- น
ครอบครั วของเขา และกลั บไป หรื อขายให้ แก่ ญาติ ค นหนึ) งคน
อยู่ ในที)ดินของบิดาของเขา
ใดของคนต่ างด้ าวนั- น
42 เพราะว่ าเขาทั- งหลายเป็ น 48 เมื) อเขาขายตั วแล้ วก็ ใ ห้ มี
ทาสของเราที) เราพาออกจาก การไถ่ ถอน คื อพี) น้ องคนหนึ) ง
แผ่ นดินอียิปต์ เขาจะขายตัวเป็ น คนใดของเขาทํา การไถ่ ถอนเขา
ทาสไม่ ได้
ได้
43 เจ้ าอย่ าข่ มขี) เขาให้ ลํา บาก 49 หรื อลุ งหรื อลู กพี) ลู กน้ องจะ
แต่ จงยําเกรงพระเจ้ าของเจ้ า
ทําการไถ่ ถอนเขาก็ได้ หรือญาติ
44 ส่ วนทาสชายหญิ งซึ) งจะมี ได้ สนิ ทของครอบครั วของเขาจะไถ่
นั- น เจ้ าจะซื- อทาสชายหญิ งจาก ถอนเขาก็ได้ หรือถ้ าเขามีความ
ท่ า มกลางบรรดาประชาชาติ ท)ี สามารถ เขาจะไถ่ ถอนตั วเองก็
อยู่ ข้างเคียงเจ้ าก็ได้
ได้
(EN) อพย GG:GH (EI) ลนต GG:EG-EE (KA) อพย GA:E
(KG) ลนต GH:HH; รม N:GG (KE) อพย A:AE-AK, AO; ลนต GH:KN
(KH) อสย HN:E, N (KN) อสย AK:G
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50 จงให้ ผู้ ที) ขายตั วนั บปี ทั- ง แกะสลั กสําหรับตัว หรือตั- งเสา
หลายที) ขายตั วกั บผู้ ที) ซ- ื อตั วเขา ศักดิT สิ ทธิT และเจ้ าทั- งหลายอย่ า
ไป ว่ าเขาได้ ขายตั วกี) ปี จนถึ งปี ตั- งสิ) งใดๆที) เ ป็ นรู ปสั ณฐานสิ) ง
เสี ยงแตร ค่ าตั วของเขาเป็ นค่ า หนึ) งสิ) งใดด้ วยศิลาไว้ ในแผ่ นดิน
ตามจํา นวนปี เหล่ านั- น เวลาที) ของเจ้ า เพื) อแก่ การกราบไหว้
เขาอยู่ กั บเจ้ า ของตั วเขานั- นคิ ด เพราะเราคื อ พระเยโฮวาห์ พระ
ตามเวลาของลูกจ้ าง
เจ้ าของเจ้ า
51 ถ้ ามีเวลาอีกหลายปี เขาต้ อง 2 เจ้ าจงถื อรั กษาสะบาโตทั- ง
ชํา ระเงิ นคื นเท่ ากั บเงิ นที) ถู กซื- อ หลายของเราและคารวะต่ อ
มา นับเป็ นค่ าไถ่ ถอนตัวเขา
สถานบริสุทธิT ของเรา เราคือพระ
52 ถ้ ายั งเหลื อน้ อยปี จะถึ งปี
เยโฮวาห์
เสี ยงแตร ก็ให้ ผู้ ขายตั วคิ ดกั บ
พระพรสําหรับคนที
ผู้ ซื- อตั วไว้ เป็ นราคาค่ า ไถ่ ของ
ประพฤติ ชอบธรรม
เขานั- น และตามจํา นวนปี เหล่ า 3 ถ้ าเจ้ าทั- งหลายดํา เนิ นตาม
นั- น เขาจะคืนเงินให้ กับผู้ ซ- ื อตัว
กฎเกณฑ์ ของเราและรั กษาบั ญ53 ผู้ ขายตั วนั- นจะต้ องอยู่ กั บผู้ ญัติของเราและกระทําตาม
ซื- อตัวดังลูกจ้ างที)จ้างเป็ นปี อย่ า 4 เราจะประทานฝนตามฤดู แก่
ให้ นายปกครองเขาอย่ างกดขี) ใน เจ้ า และแผ่ นดิ นจะเกิ ดพื ชผล
สายตาของเจ้ า
และต้ นไม้ ในทุ่ งจะบังเกิดผล
54 ถ้ าเขาไม่ ไถ่ ถอนตามที) กล่ าว 5และเวลานวดข้ าวจะเนิ) นนาน
มานี- กใ็ ห้ ปล่ อยเขาในปี เสียงแตร ถึ งฤดู เก็บผลองุ่ น และฤดู เก็บ
ทั-งเขาพร้ อมกับลูกของเขา
ผลองุ่ นจะเนิ) นนานไป ถึ งฤดู
55 สําหรับเรา คนอิสราเอลเป็ น หว่ าน และเจ้ าจะรั บประทาน
ทาสของเรา เขาเป็ นทาสของเรา อาหารอย่ างอิ) มหนํา และอยู่ ใน
ที) เราพาออกจากแผ่ นดิ นอี ยิปต์ แผ่ นดินของเจ้ าอย่ างปลอดภัย
เราคื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ 6 เราจะให้ มี ความสงบสุ ขใน
เจ้ า"
แผ่ นดิ น เจ้ าทั-งหลายจะนอนลง
พระราชบัญญัติต่างๆ
และไม่ มี ผ้ ู ใดที) จะทําให้ เจ้ ากลั ว
เรื องวันสะบาโต
เราจะกําจัดสัตว์ ร้ายจากแผ่ นดิน
และดาบจะไม่ ผ่ านแผ่ นดิ น ของ
และรู ปเคารพ
"เจ้ าทั- งหลายอย่ ากระ- เจ้ าเลย
ทํา รู ปเคารพ หรื อ รู ป 7เจ้ าจะขั บไล่ ศัตรู ของเจ้ า และ

26

(HQ) โยบ O:A; อสย AN:AK (A) อพย GQ:K-H; พบญ K:AH-AI
(G) ลนต AC:EQ (E) พบญ GI:A-AK (K) สดด NO:N
(H) ลนต GH:AI-AC (N) G พกษ AO:GH
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เขาทั- งหลายจะล้ มลงต่ อหน้ าเจ้ า 15 ถ้ าเจ้ าปฏิ เสธกฎเกณฑ์ ของ
ด้ วยดาบ
เรา และใจของเจ้ าเกลียดชั งต่ อ
8 พวกเจ้ าห้ าคนจะขั บไล่ ศั ต รู คําตัดสินของเรา เจ้ าจึงไม่ กระร้ อยคนและพวกเจ้ าร้ อยคนจะ ทําตามบัญญัติท- ังสิ- นของเรา แต่
ขั บไล่ ศั ต รู ห มื) นคนให้ กระจั ด ทําลายพันธสัญญาของเรา
กระจายไป และศั ตรู ของเจ้ าจะ 16 เราก็ จ ะกระทํา ดั ง นี- แก่ เจ้ า
ล้ มลงด้ วยดาบต่ อหน้ าเจ้ า
คื อเราจะตั- งความหวาดกลั วต่ อ
9เพราะเราจะคิ ดถึ งเจ้ า จะ หน้ าเจ้ า ความผ่ ายผอม และ
กระทํา ให้ เจ้ ามี ลู กดกและทวี ความเจ็บไข้ ซึ) งทํา ให้ นั ยน์ ตา
มากขึ- น และตั- งพันธสัญญาของ ทรุ ดโทรม และกระทําให้ จิ ตใจ
เราไว้ กับเจ้ า
เศร้ าหมอง เจ้ าทั-งหลายจะหว่ าน
10 เจ้ าจะได้ รั บประทานของที) พื ชไว้ เสี ยเปล่ า เพราะศั ตรู ของ
สะสมไว้ นาน และเจ้ าจะต้ องเอา เจ้ าจะมากิน
ของเก่ า ออกไปเพราะเหตุ ของ 17 เราจะตั- งหน้ าของเราต่ อสู้
ใหม่ น- ั น
เจ้ า เจ้ าจะล้ มตายต่ อหน้ าศั ตรู
11 และเราจะตั- งพลั บพลาของ ของเจ้ าทั-งหลาย คนที)เกลียดชั ง
เราไว้ ท่ ามกลางเจ้ าทั- งหลายและ เจ้ าจะปกครองอยู่ เหนือเจ้ า เจ้ า
จิตใจของเราจะไม่ เกลียดเจ้ า
จะหลบหนี ไ ปทั- งที) ไม่ มี ใ ครไล่
12 เราจะดํา เนิ น ในหมู่ พวกเจ้ า ติดตาม
และจะเป็ นพระเจ้ าของเจ้ า และ 18 ถ้ าเจ้ าทั- งหลายยั งไม่ เชื) อฟั ง
เจ้ าจะเป็ นพลไพร่ ของเรา
เราเพราะสิ) งทั- งปวงเหล่ านี- เรา
13 เราคื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า จึ งจะลงโทษเจ้ าทั- งหลายให้ ทวี
ของเจ้ า ผู้ นํา เจ้ าออกจากแผ่ น ขึ- นอี กเจ็ดเท่ า เพราะการบาป
ดิ นอี ยิ ปต์ เพื) อเจ้ าจะมิ ได้ เป็ น ของเจ้ า
ทาสของเขา เราได้ หั กคานแอก 19 เราจะทํา ลายความเห่ อ เหิ ม
ของเจ้ าออกเสี ย เพื) อให้ เจ้ ายื น ในกํา ลั งอํา นาจของเจ้ า เราจะ
ตัวตรงได้
กระทํา ให้ ฟ้ าสวรรค์ ของเจ้ า
โทษต่ างๆทีเป็ น
เหมื อนเหล็ก และพื- นดิ นของ
เจ้ าเหมือนทองสัมฤทธิT
ผลแห่ งความบาป
14 แต่ ถ้ าเจ้ ามิ ได้ เชื) อฟั งเรา 20 เจ้ า ทั- งหลายจะเปลื องกํา ลั ง
และจะไม่ กระทํา ตามบั ญญั ติ ท- ั ง เสี ยเปล่ าๆ เพราะว่ าแผ่ นดิ น
ของเจ้ าจะไม่ มีพืชผล และต้ นไม้
หมดเหล่ านี(I) พบญ EG:EQ (C) ปฐก AO:A-O; อพย G:GH (AQ) ลนต GH:GG (AA) อพย GH:I
(AG) G คร N:AN (AE) ปฐก GO:KQ (AN) พบญ GI:GG; วนฉ N:E-N (AO) A ซมอ K:AQ
(AI) A ซมอ G:H (AC) พบญ GI:GE; อสย GH:AA (GQ) ปฐก K:AG
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ในแผ่ นดินก็จะไม่ บังเกิดผล
อย่ างรุ นแรง และเราเองจะลง
21 ถ้ าเจ้ ายั งดํา เนิ น ขั ดแย้ งเรา โทษแก่ เจ้ าให้ ทวี อี กเจ็ ด เท่ า
อยู่ และไม่ เชื) อฟั งเรา เราจะนํา เพราะการบาปทั-งหลายของเจ้ า
ภั ยพิ บั ติ ให้ ทวี อี กเจ็ดเท่ ามายั ง 29 เจ้ าจะกิ น เนื- อบุ ต รชายของ
เจ้ าตามการบาปทั-งหลายของเจ้ า เจ้ า และเจ้ าจะกิ นเนื- อบุ ตรสาว
22 เราจะปล่ อ ยสั ต ว์ ป่ าเข้ ามา ของเจ้ า
ท่ ามกลางพวกเจ้ าด้ วย มั นจะ 30 เราจะทํา ลายปู ชนี ยสถานสู ง
แย่ งชิ งลู กหลานของเจ้ า และ ทั-งหลายของเจ้ า และตัดทําลาย
ทําลายสั ตว์ ใช้ งานของเจ้ า และ รู ปเคารพทั- งหลายของเจ้ า และ
ทํา ให้ เจ้ าเหลื อน้ อย และถนน โยนศพของเจ้ า ลงเหนื อ ซากรู ป
หลวงของเจ้ าก็จะร้ างเปล่ าไป
เคารพของเจ้ า และจิตใจของเรา
23 และถ้ าด้ วยสิ) งเหล่ านี- เจ้ ายั ง จะเกลียดชั งเจ้ า
ไม่ หั นมาหาเรา และยั งดํา เนิ น 31 เราจะให้ เมื องของเจ้ าถู กทิ- ง
การขัดแย้ งเราอยู่
ไว้ เสี ยเปล่ า และจะกระทํา ให้
24 แล้ วเราจะดําเนิ นการขั ดแย้ ง สถานบริ สุ ทธิT ของเจ้ า รกร้ างไป
เจ้ าทั-งหลายด้ วย และจะลงโทษ และเราจะไม่ ดมกลิ) นอั น หอม
แก่ เจ้ าให้ ทวี อี กเจ็ดเท่ า เพราะ หวานของเจ้ า
การบาปทั-งหลายของเจ้ า
คําพยากรณ์ถึง
25 เราจะนํา ดาบมาเหนื อเจ้ าซึ) ง
การเป็ นเชลยและ
ลงโทษเจ้ าตามพั นธสั ญญา ถ้ า
การกระจัดกระจายไป
เจ้ าเข้ ามารวมกันอยู่ ในเมือง เรา 32 และเราจะนํา แผ่ นดิ น นั- นไป
จะนํา โรคร้ ายมาในหมู่ พวกเจ้ า สู่ การรกร้ างและศั ตรู ของเจ้ าที)
และเจ้ าจะตกอยู่ ในมือของศัตรู
อาศั ยอยู่ ในนั- นจะตกตะลึ งกั บ
26 เมื) อเราทํา ลายเสบี ยงอาหาร แผ่ นดินนั- น
ของเจ้ า ผู้ หญิงสิบคนจะปิ- งขนม 33 และเราจะให้ พวกเจ้ ากระจั ด
ของเจ้ าด้ วยเตาอบอันเดียว แล้ ว กระจายไปอยู่ ท่ า มกลางประชา
เอาขนมมาชั) งให้ เจ้ า เจ้ าจะรั บ ชาติ และเราจะชั กดาบออกมา
ประทานแต่ จะไม่ อ)ิ ม
ไล่ ตามเจ้ า และแผ่ นดิ นของเจ้ า
27 แล้ วถ้ าเป็ นอย่ างนี- แล้ ว เจ้ า จะรกร้ าง และเมื องของเจ้ าจะ
ยั งไม่ เชื) อฟั งเรา แต่ ดาํ เนิ นการ ถู กทิ-งเสียเปล่ าๆ
ขัดแย้ งเรา
34 แผ่ นดินจะชื) นชมกั บสะบาโต
28 เราจะดํา เนิ นการขั ดแย้ งเจ้ า เหล่ านั- นของมั น ตราบเท่ าที)
(GG) พบญ EG:GK; วนฉ H:N (GE) อมส K:N-AG (GK) สดด AI:GN (GH) พบญ GI:GA
(GN) สดด AQH:AN (GC) G พกษ N:GI-GC (EQ) G พศด EK:E (EA) G พกษ GH:K
(EG) ยรม C:AA (EE) พบญ K:GO (EK) ลนต GN:EK; G พศด EN:GA
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แผ่ นดิ นนั- นยังว่ างเปล่ าอยู่ และ
พระเจ้าจะทรงรักษา
เจ้ าต้ องไปอยู่ ในแผ่ นดิ น ของ
พันธสัญญาของพระองค์
ศัตรู ซึ) งขณะนั- นแผ่ นดินก็จะได้
ต่ ออับราฮัม
หยุ ดพั ก และชื) นชมกับสะบาโต 40 แต่ ถ้ าเขาทั- งหลายสารภาพ
เหล่ านั- นของมัน
ความชั) วช้ าของเขา และความชั) ว
35 ตราบเท่ า ที) แผ่ นดิ น ยั ง ว่ าง ช้ าของบรรพบุ รุ ษ ซึ) งเขาทั- ง
เปล่ าอยู่ มั นก็จะได้ หยุ ดพั ก หลายกระทํา การละเมิ ดต่ อ เรา
เพราะมิ ไ ด้ หยุ ด พั ก ในสะบาโต ด้ วยการละเมิ ดของเขานั- น และ
ของพวกเจ้ าขณะเมื) อเจ้ าอาศั ย ที)ได้ ดาํ เนินการขัดแย้ งเราด้ วย
อยู่ ในแผ่ นดินนั- น
41 และเราจึ งดําเนิ นการขั ดแย้ ง
36 ส่ ว นพวกเจ้ าทั- งหลายที) ยั ง เขาทั- งหลายด้ วย และได้ นาํ เขา
เหลื อ อยู่ เราจะให้ เขามี ใ จอ่ อ น เข้ าแผ่ นดินแห่ งศัตรูของเขา ถ้ า
แอในแผ่ นดินของศัตรู จนเสียง เมื) อนั- น จิ ตใจอั นนอกรี ตของ
ใบไม้ ไหวจะไล่ ตามเขา และเขา เขาถ่ อมลงแล้ ว และเขายอม
จะหนี เหมื อนคนหนี จากดาบ รั บโทษเพราะความชั) วช้ าของเขา
และเขาจะล้ มลงทั- งที) ไม่ มี คนไล่ แล้ ว
ติดตาม
42 เราจึ งจะระลึ กถึงพันธสัญญา
37 และเขาทั- งหลายจะล้ มลงทับ ของเราซึ) งมี ต่ อยาโคบ และ
กั นและกั น เหมื อนคนหนี ดาบ พั นธสั ญญาของเราซึ) งมี ต่ ออิ สทั- งที) ไม่ มี คนตามมา และเจ้ าจะ อัค และพันธสัญญาของเราซึ) งมี
ไม่ มีกาํ ลังต่ อต้ านศัตรูของเจ้ า
ต่ ออับราฮัม และเราจะระลึกถึง
38 เจ้ าทั- งหลายจะพิ นาศท่ า ม- แผ่ นดินนั- น
กลางบรรดาประชาชาติ และ 43 แต่ แผ่ น ดิ น จะต้ องถู ก ละไว้
แผ่ น ดิ นของศั ตรู ของเจ้ าจะกิ น จากเขาและจะได้ ช)ื นชมกั บสะเจ้ าเสีย
บาโตเหล่ านั- นของมั นขณะที) มั น
39 ส่ วนเจ้ าทั- งหลายที) เ หลื ออยู่ ยังว่ างเปล่ าอยู่ โดยไม่ มีพวกเขา
จะทรุ ดโทรมไปในแผ่ นดิ นศั ตรู ทั-งหลาย เขาทั-งหลายจะยอมรับ
ของเจ้ านั- นเพราะความชั) วช้ าของ การลงโทษในความชั) วช้ าของเขา
ตน และเพราะความชั) วช้ าของ เพราะเขาได้ รั ง เกี ยจคํา ตั ด สิ น
บรรพบุ รุ ษของตน เขาจะต้ อง ของเรา และเพราะจิตใจของเขา
ทรุ ด โทรมไปอย่ างบรรพบุ รุ ษ เกลียดชั งกฎเกณฑ์ของเรา
ด้ วย
44 ถึ งเพี ยงนั- นก็ดี เมื) อเขาทั- ง
(EH) ลนต GH:G (EN) อสย EQ:AO; พคค A:E, N (EO) ยชว O:AG-AE (EI) พบญ K:GN
(EC) อพย EK:O (KQ) กดว H:O; A พกษ I:EE (KA) G พศด AG:N-O (KG) อพย G:GK
(KE) ลนต GN:AH (KK) พบญ K:EA; G พกษ AE:GE
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หลายอยู่ ในแผ่ นดิ นศัตรู ของเขา เชเขลของสถานบริสุทธิT
เราจะไม่ ละทิ- งเขา เราจะไม่ 4ถ้ าผู้ นั- นเป็ นผู้ หญิ ง ให้ เจ้ า
เกลี ยดชั งเขาถึ งกั บจะทําลายเขา กํา หนดราคาเป็ นค่ าเงิ นสามสิ บ
เสี ยให้ หมดทีเดี ยว
และทํา เชเขล
ลายพั นธสั ญญาซึ) งมี กั บเขาเสี ย 5ถ้ า ผู้ นั- นอายุ ห้ าขวบถึ งยี) สิ บปี
เพราะเราคื อ พระเยโฮวาห์ พระ ให้ เจ้ ากําหนดราคาผู้ ชายเป็ นค่ า
เจ้ าของเขา
เงิ นยี) สิ บเชเขล และผู้ หญิ งสิ บ
45 เพราะเห็นแก่ เขาเราจะรําลึ ก เชเขล
ถึ ง พั น ธสั ญญาซึ) งมี ต่ อบรรพ- 6ถ้ าผู้ นั- นอายุ หนึ) งเดื อ นถึ งห้ า
บุ รุ ษของเขา ผู้ ซึ) งเราได้ พาเขา ขวบ ให้ เจ้ ากํา หนดราคาผู้ ชาย
ออกมาจากแผ่ นดิ นอี ยิปต์ ท่าม- เป็ นค่ าเงินห้ าเชเขล ให้ เจ้ ากํากลางสายตาของบรรดาประชา หนดราคาผู้ หญิ ง เป็ นเงิ น สาม
ชาติ เพื) อเราจะได้ เป็ นพระเจ้ า เชเขล
ของเขา เราคือพระเยโฮวาห์ "
7ถ้ าเป็ นบุ คคลอายุ ต- ั งแต่ หกสิ บ
46 สิ) งเหล่ านี- เป็ นกฎเกณฑ์ และ ปี ขึ- นไป ให้ เจ้ ากํา หนดราคาผู้
คํา ตั ดสิ น และพระราชบั ญญั ติ ชายเป็ นค่ าเงิ นสิ บห้ าเชเขลและ
ซึ) งพระเยโฮวาห์ ท รงกระทํา ไว้ ผู้ หญิงเป็ นสิบเชเขล
ระหว่ างพระองค์กั บชนชาติ อิ ส- 8 แต่ ถ้ าผู้ นั- นเป็ นคนจนมี น้ อย
ราเอลบนภูเขาซี นายโดยมื อโม- กว่ าค่ าตั วก็ให้ เขาไปหาปุ โรหิ ต
เสส
ให้ ปุโรหิ ตกําหนดราคาตามกําพระราชบัญญัติต่างๆ
ลั งของผู้ ที) ปฏิ ญาณ ปุ โรหิ ตจะ
กําหนดราคาของคนนั- น
เรื องการปฏิ ญาณ
พระเยโฮวาห์ ตรั ส กั บ 9 ถ้ าเป็ นสั ตว์ อ ย่ า งที) มนุ ษย์ นาํ
มาถวายพระเยโฮวาห์ สิ) งใดๆที)
โมเสสว่ า
2 "จงกล่ าวแก่ คนอิ ส ราเอลว่ า มนุ ษย์ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ถื อ
เมื) อผู้ ใดปฏิ ญาณเป็ นพิ เ ศษไว้ ว่ าเป็ นของบริสุทธิT
บุ คคลผู้ ท)ี ถู กปฏิญาณไว้ น- ั นเป็ น 10 อย่ าให้ เขานํา อะไรมาแทน
ของพระเยโฮวาห์ ตามราคาของ หรือเปลี) ยน เอาดีมาเปลี) ยนไม่ ดี
หรื อเอาไม่ ดีมาเปลี) ยนดี ถ้ าเขา
ท่าน
3ให้ เจ้ ากํา หนดราคาดั งนี- ผู้ ทํา การเปลี) ยนสั ตว์ ทั- งตั วที) นาํ
ชายอายุ ต- ั งแต่ ย)ี สิ บถึ งหกสิ บปี มาเปลี) ยนและตั วที) ถู กเปลี) ยนจะ
จะเป็ นค่ าเงิ น ห้ าสิ บเชเขลตาม ต้ องบริสุทธิT

27

(KH) ลนต GG:EE; GH:EI (KN) ลนต GH:A; GO:EK
(G) ลนต O:AN; กดว N:G (E) อพย EQ:AE; ลนต GO:GH
(I) ลนต H:AA; AK:GA-GK (AQ) ลนต GO:EE
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11 ถ้ าเป็ นสั ตว์ ม ลทิ นซึ) งไม่ พึ ง ปี เสียงแตร ก็ให้ ปุโรหิ ตคํานวณ
นํามาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้ ค่ าเงิ นตามจํา นวนปี ที) เ หลื ออยู่
ผู้ นั- นนํา สั ต ว์ ตั วนั- นไปหาปุ โร- กว่ าจะถึ งปี เสียงแตร ให้ หักเสีย
หิ ต
จากราคาที)เจ้ ากําหนด
12 แล้ วปุ โรหิ ต จะตี ค่ าว่ า เป็ น 19 ถ้ าผู้ ท)ี ถวายนาประสงค์ จะไถ่
ของดีของไม่ ดี ท่านผู้ เป็ นปุ โร- นานั- น ก็ให้ เขาเพิ) มค่ าเงิ นอี ก
หิ ตกํา หนดราคาเท่ าใดก็ให้ เป็ น หนึ) งในห้ าของกํา หนดราคาที) ตี
เท่านั- น
ไว้ แล้ วนานั- นจะเป็ นของเขา
13 แต่ ถ้ าเขาจะมาไถ่ สั ตว์ น- ั นก็ 20 แต่ ถ้ าเขาไม่ ประสงค์ ท)ี จะไถ่
ให้ เขาเพิ) มอี กหนึ) งในห้ าของรา- นา หรื อเขาได้ ขายนานั- นให้ แก่
คาที)ตีไว้
อี กคนหนึ) งแล้ ว ก็อย่ าให้ ไถ่ อี ก
14 เมื) อคนใดถวายเรื อนของตน เลย
ไว้ เป็ นของบริสุ ทธิT แด่ พระเยโฮ- 21 แต่ นานั- นเมื) อออกไปในปี
วาห์ ปุ โรหิ ตต้ องกํา หนดราคา เสี ยงแตรก็ เ ป็ นของบริ สุ ท ธิT แด่
ตามดีไม่ ดี ปุโรหิ ตกําหนดราคา พระเยโฮวาห์
ดุ จนาที) ต- ั ง
เท่าใดก็ให้ เป็ นเท่านั- น
ถวายจึงเป็ นของปุโรหิ ต
15 ถ้ าผู้ ที) ถวายเรื อนไว้ ประสงค์ 22 ถ้ าคนใดซื- อนามาถวายแด่
จะไถ่ เรื อนของเขา ก็ให้ ผู้ นั- น พระเยโฮวาห์ ซึ) งไม่ ใช่ ส่ วน
เพิ) มเงิ นอี กหนึ) งในห้ าของราคา มรดกที) ตกเป็ นกรรมสิ ท ธิT ของ
เรื อนที)ตี ไว้ แล้ วเรื อนนั- นจึงตก เขา
เป็ นของเขาได้
23 ปุ โรหิ ต จะคํา นวณค่ า นานั บ
16 ถ้ าผู้ ใดถวายที) ดิ นส่ วนหนึ) ง จนถึ งปี เสี ยงแตร ในวั นนั- นเจ้ า
แด่ พระเยโฮวาห์ ซึ) งเป็ นมรดก ของนาต้ องถวายเงิ นเท่ ากําหนด
ตกแก่ เขา ให้ เจ้ ากํา หนดราคา ค่ านาที) ตี ไว้ เป็ นสิ) งบริ สุ ทธิT แด่
ของที) ดิ นตามจํานวนเมล็ดพื ชที) พระเยโฮวาห์
หว่ านลงในดิ นนั- น ถ้ าที) นาใช้ 24 พอถึ งปี เสี ยงแตรนานั- นต้ อง
เมล็ ด ข้ าวบาร์ เ ลย์ หนึ) งโฮเมอร์ กลั บไปตกแก่ ผ้ ู ท)ีขายให้ เขา ซึ) ง
ให้ กํา หนดราคาเป็ นเงิ น ห้ าสิ บ เป็ นเจ้ าของเดิม ตามมรดกที)ตก
เชเขล
มาเป็ นของเขา
17 ถ้ าเขาถวายนาในปี เสี ยงแตร 25 การกําหนดราคาทุ กอย่ างจะ
ก็ให้ คงเต็มราคาที)เจ้ ากําหนด
ต้ องเป็ นไปตามค่ าเงินเชเขลของ
18 แต่ ถ้ าเขาถวายที) นาภายหลั ง สถานบริสุทธิT ยี) สิบเก-ราห์ เป็ น
(AE) ลนต N:H; GG:AK; GO:AH, AC (AI) ลนต GH:AH-AN, GI
(GA) ลนต GH:AQ, GI, EA; GO:GI; กดว AI:AK; อสค KK:GC (GG) ลนต GH:AQ, GH
(GK) ลนต GH:AQ-AE, GI (GH) อพย EQ:AE
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หนึ) งเชเขล
สิบชักหนึงเป็ นของพระเจ้า
อย่ าให้ใคร
30 สิ บชั ก หนึ) งทั- งสิ- นที) ได้ จาก
ขายสิงทีถวายแล้ว
แผ่ นดิ น เป็ นพื ชที) ได้ จากแผ่ น
26 แต่ ลู ก สั ต ว์ หั วปี นั- นอย่ า ให้ ดิ นก็ดี หรื อผลจากต้ นไม้ ก ็ดี
ใครนํามาถวาย เพราะที)เป็ นสัตว์ เป็ นของพระเยโฮวาห์ เป็ นสิ) ง
หั วปี ก็ตกเป็ นของพระเยโฮวาห์ บริสุทธิT แด่ พระเยโฮวาห์
แล้ ว วั วก็ดี แกะก็ดี เป็ นของ 31 ถ้ าคนใดประสงค์ จ ะไถ่ สิ บ
ชั กหนึ) งส่ วนใดของเขา เขาต้ อง
พระเยโฮวาห์
27 ถ้ าเป็ นสั ตว์ ม ลทิ น จงให้ เขา เพิ) มอี กหนึ) งในห้ าของสิ บ ชั ก
ซื- อคื นตามกํา หนดราคาของเจ้ า หนึ) งนั- น
โดยเพิ) มหนึ) ง ในห้ าของกํา หนด 32 และสิ บชั ก หนึ) งที) ได้ มาจาก
ราคาที)ตีไว้ ถ้ าเขาไม่ ไถ่ กใ็ ห้ ขาย ฝูงวัว หรือฝูงแพะแกะ คือสัตว์
หนึ) งในสิ บตั วที) ลอดใต้ ไม้ เท้ า
เสียตามกําหนดราคาที)ตีไว้
28 แต่ ส)ิ งใดที) ถวายแด่ พระเย- ของผู้ เลี- ยง จะเป็ นสิ) งบริสุทธิT แด่
โฮวาห์ เป็ นสิ) งที)เขามีอยู่ ไม่ ว่า พระเยโฮวาห์
เป็ นคนหรื อสั ตว์ หรื อที) นาอั น 33 อย่ าให้ พิ จารณาว่ าดี หรื อไม่
เป็ นมรดกตกแก่ เขาจะขาย หรือ ดี อย่ าให้ เขาสับเปลี) ยน ถ้ าเขา
ไถ่ ไม่ ได้ เลย เพราะสิ) งที) ถวาย สับเปลี) ยน ทั-งตัวที)นาํ มาเปลี) ยน
แล้ วเป็ นสิ) งบริ สุ ทธิT ท)ี สุ ดแด่ พระ กั บตั วที) ถู กเปลี) ยนเป็ นของบริ สุทธิT ไถ่ ไม่ ได้ "
เยโฮวาห์
29 ทุ กสิ) งที) ถู กถวายแล้ ว คื อสิ) ง 34 เหล่ านี- เป็ นบทบั ญญั ติ ท)ี พระ
ที)ต้องทําลายเสี ยจากมนุ ษย์ อย่ า เยโฮวาห์ ทรงบั ญญั ติ ไ ว้ กั บโมให้ ไถ่ ถอน แต่ ต้องถู กฆ่ าเสียแน่ เสสสําหรั บคนอิสราเอลบนภูเขา
ซีนาย
นอน

(GN) อพย AE:G, AG (GO) ลนต GO:AA-AG (GI) ลนต GO:GA; กดว AI:AK
(GC) กดว GA:G (EQ) ปฐก GI:GG (EA) ลนต GO:AE (EG) ยรม EE:AE
(EE) ลนต GO:AQ (EK) อพย AC:A-N, GH
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