
หน้า 205เลวีนิติ
เครื�องบูชาดว้ยไฟเป็นกลิ�น
ที�พอพระทยัแด่พระเยโฮวาห์

1
พระเยโฮวาห์ทรงเรียกโมเสส
ตรัสกับท่าน จากพลับพลา

แห่งชุมนุมว่า
2 "จงพูดกั บคนอิ สราเอลและ
กล่าวแก่เขาว่า เมื) อคนใดใน
พวกท่านนาํเครื) องบูชามาถวาย
พระเยโฮวาห์ ให้นาํสัตว์เลี- ยงอัน
เป็นเครื) องบูชาของท่านมาจาก
ฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะ
3 ถ้ าเครื) องบู ชาของเขาเป็ น
เครื)องเผาบูชามาจากฝูงวัว กใ็ห้
เขานาํสัตว์ตัวผู้ที)ไม่มีตาํหนิ ให้
เขานาํเครื) องบูชานั- นมาที)ประตู
พลับพลาแห่งชุมนุมด้วยความ
เต็มใจต่อพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์
4 ให้ เขาเอามื อวางบนหั วสั ตว์
ซึ) งเป็นเครื) องเผาบูชานั- น และ
เครื) องเผาบูชานั- นจะเป็นที) ทรง
โปรดปรานเพื)อทาํการลบมลทิน
ของผู้นั-น
5แล้วให้ เขาฆ่าวัวตั วผู้ นั- นต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล้ว
พวกปุโรหิต คือบุตรชายของ
อาโรน จะถวายเลือด และเอา
เลื อดมาประพรมที) แท่ นและ
รอบแท่นบูชา ซึ) งอยู่ตรงประตู
พลับพลาแห่งชุมนุม
6และให้เขาถลกหนังเครื) องเผา

บูชานั- นออกเสีย แล้วตัดเป็น
ท่อนๆ
7และบุตรชายของอาโรนผู้เป็น
ปุโรหิตจะก่อไฟที)แท่น และเรียง
ฟืนบนไฟ
8และพวกปุโรหิต คือบุตรชาย
ของอาโรน จะวางท่อนเนื- อ หัว
และไขมันสัตว์ตามลาํดับไว้บน
ฟืนบนไฟที)แท่นบูชา
9แต่ให้เขาเอานํ-า ล้างเครื) องใน
และขาสัตว์เสีย แล้วปุโรหิตจึง
เผาของทั- งหมดบนแท่น เป็น
เครื) องเผาบูชา เป็นเครื)องบูชา
ด้วยไฟ เป็นกลิ)นที)พอพระทัย
แด่พระเยโฮวาห์
10 ถ้าของถวายที) ผู้ ใดจะใช้เป็น
เครื) องเผาบู ชามาจากฝู งแกะ
หรือฝูงแพะ ให้ผู้นั- นเลือกเอา
สัตว์ตัวผู้ที)ไม่มีตาํหนิ
11 ให้เขาฆ่าสัตว์นั- นเสียที)แท่น
บูชาข้างด้านเหนือต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหิต
คือบุตรชายของอาโรน จะเอา
เลื อดสั ตว์นั- นประพรมที) แท่น
และรอบแท่นบูชา
12 ให้เขาฟันสัตว์นั-นเป็นท่อนๆ
ทั- งหัวและไขมันด้วย และ
ปุโรหิตจะวางเครื)องเหล่านี- ตาม
ลาํดั บไว้ บนฟืนบนไฟที) แท่ น
บูชา
13 แต่เครื)องในกับขานั-นผู้ถวาย

(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

 03_lev.pub 
 page 1

 Saturday, February 27, 2016 20:15 



หน้า 206

บูชาจะล้างเสียด้วยนํ-า และให้
ปุโรหิตเอาเครื)องทั-งหมดเหล่านี-
เผาบูชาด้วยกันบนแท่น  เป็น
เครื) องเผาบูชา คือเป็นเครื) อง
บูชาด้วยไฟ เป็นกลิ)นที)พอพระ
ทัยแด่พระเยโฮวาห์
14 ถ้าผู้ใดจะนาํนกมาถวายเป็น
เครื) องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์
ก็ให้ ผู้ นั- นนาํของบูชาที) เป็นนก
เขาหรือนกพิราบหนุ่มมาถวาย
15 จงให้ปุโรหิตนาํนกนั- นมาที)
แท่น บิดหัวเสียแล้วเผาบูชาบน
แท่น ให้เลือดไหลออกมาข้างๆ
แท่น
16 และให้ฉีกกระเพาะข้าวและ
ถอนขนนกออกเสีย ทิ- งลงริม
แท่นด้านตะวันออกในที)ที)ทิ- งมูล
เถ้า
17 และให้เขาฉีกปีกอย่าให้ขาด
จากตัว และปุโรหิตจะเผานกนั-น
บนแท่นที) กองฟืนบนไฟ เป็น
เครื) องเผาบูชา คือเป็นเครื) อง
บูชาด้วยไฟ เป็นกลิ)นที)พอพระ
ทัยแด่พระเยโฮวาห์"

ธญัญบูชา

2
"เมื) อผู้ ใดนาํธัญญบูชามา
เป็นเครื)องบูชาถวายแด่พระ

เยโฮวาห์ ก็ให้ผู้นั-นนาํยอดแป้ง
มาถวาย ให้เขาเทนํ-ามันลงที)
แป้งและใส่กาํยานด้วย
2แล้วนาํมาให้พวกปุโรหิต คือ
บุตรชายของอาโรน ผู้ถวายบูชา

จะหยิบยอดแป้งคลุกนํ-ามันกาํ-
มือหนึ) งกับกาํยานทั- งหมดออก
และปุ โรหิ ตจะเผาเครื) องบูชา
ส่ วนนี- เ ป็ นที) ระลึ กบนแท่ น
คือบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ) นที)พอ
พระทัยแด่พระเยโฮวาห์
3 ส่วนธัญญบูชาที) เหลืออยู่ นั- น
จะเป็นของอาโรนและบุตรชาย
ของเขา เป็นส่วนบริสุทธิT อย่าง
ยิ) งจากเครื) องบูชาด้วยไฟถวาย
แด่พระเยโฮวาห์
4 เมื) อท่ านนาํ ธั ญญบู ชาเป็ น
ขนมอบในเตาอบมาถวายเป็น
เครื) องบูชา ให้เป็นขนมไร้เชื- อ
ทาํด้วยยอดแป้งคลุกนํ-ามัน หรือ
ขนมแผ่นไร้เชื- อทานํ-ามัน
5และถ้าท่านนาํธัญญบูชาเป็น
ขนมปิ- งบนกระทะ กใ็ห้เป็นขนม
ทาํด้วยยอดแป้งไร้เชื- อคลุกนํ-า
มัน
6ท่ านจงหักขนมนั- นเป็นชิ- นๆ
เทนํ-ามันราด เป็นธัญญบูชา
7 ถ้ าเครื) องบูชาของท่ านเป็ น
ธัญญบูชาทอดด้วยกระทะ ให้ทาํ
ด้วยยอดแป้งคลุกนํ-ามัน
8ท่านจงนาํธัญญบูชาซึ) งทาํด้วย
สิ) งเหล่านี- มาถวายแด่พระเยโฮ-
วาห์ เมื) อนาํมาให้ปุโรหิตแล้ว
ปุโรหิตจะนาํมาถึงแท่นบูชา
9และปุโรหิตจะนาํส่วนที) ระลึก
ออกจากธัญญบูชา และเผาเสีย
บนแท่น เป็นเครื)องบูชาด้วยไฟ

เลวีนิติ A, G

(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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เป็นกลิ) นที) พอพระทัยแด่พระ
เยโฮวาห์
10 ส่วนธัญญบูชาที) เหลืออยู่นั- น
ตกเป็นของอาโรนและของบุตร
ชายท่าน เป็นส่วนบริสุทธิT อย่าง
ยิ) งจากเครื) องบูชาด้วยไฟถวาย
แด่พระเยโฮวาห์
11 บรรดาธั ญญบู ชาซึ) งนาํมา
ถวายแด่พระเยโฮวาห์นั- นอย่าให้
มีเชื- อ เจ้าอย่าเผาเชื- อหรือนํ-าผึ- ง
เป็นเครื) องบูชาด้วยไฟถวายแด่
พระเยโฮวาห์
12 ถ้าเจ้าจะนาํสิ) งทั- งสองนี- เป็น
ผลรุ่นแรกมาถวายแด่พระเยโฮ-
วาห์ก็ได้ แต่อย่าเผาถวายบน
แท่นให้เป็นกลิ)นที)พอพระทัย
13 เจ้าจงปรุงบรรดาธัญญบูชา
ด้วยใส่เกลือ เจ้าอย่าให้เกลือ
แห่งพันธสัญญากับพระเจ้าของ
เจ้ าขาดเสี ยจากธัญญบูชาของ
เจ้า เจ้าจงถวายเกลือพร้อมกับ
บรรดาเครื)องบูชาของเจ้า
14 ถ้าเจ้าถวายธัญญบูชาเป็นผล
รุ่นแรกแด่พระเยโฮวาห์ ธัญญ-
บูชาอันเป็นผลรุ่นแรกนั- นเจ้าจง
ถวายรวงใหม่ๆย่างไฟให้แห้ง
บดเมลด็ให้ละเอียด
15 เ จ้ าจงใ ส่ นํ-า มั นและวาง
เครื) องกาํยานไว้บนนั- น เป็น
ธัญญบูชา
16 ปุโรหิตจะเอาส่วนหนึ) งของ
เมล็ดที)บด นํ-ามันและเครื) อง

กาํยานเผาถวายเป็นส่วนที)ระลึก
เป็นเครื) องบูชาด้วยไฟถวายแด่
พระเยโฮวาห์"

สนัติบูชา

3
"ถ้าผู้หนึ) งผู้ ใดถวายเครื) อง
บูชาเป็นสันติบูชา ถ้าเขา

ถวายวัวผู้หรือวัวเมียจากฝูง ให้
เขาถวายสัตว์ตัวที)ไม่มีตาํหนิต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์
2 ให้ เขาเอามื อวางบนหั วของ
สัตว์ตัวที)จะถวาย และจงฆ่าเสีย
ที) ประตู พลั บพลาแห่ งชุ มนุ ม
พวกปุโรหิต คือบุตรชายของ
อาโรน จะเอาเลือดประพรมที)
แท่นและรอบแท่นบูชา
3 จากเครื) องบู ชาที) ถวายเป็ น
สันติบูชา เป็นเครื) องบูชาด้วย
ไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผู้
ถวายจะนาํไขมันที)ติดกับเครื)อง
ในและไขมันที) อยู่ ในเครื) องใน
ทั-งหมด
4และไตทั- งสองลูกกับไขมันที)
ติดอยู่ตรงบั- นเอวนั- น และให้
เอาพังผืดที) ติดอยู่ เหนือตับนั- น
ออกเสียพร้อมกับไต
5 บุตรชายอาโรนจะเผาเสียบน
แท่นบูชาบนเครื) องเผาบูชาซึ) ง
อยู่บนฟืนบนไฟ เป็นเครื)องบูชา
ด้วยไฟ เป็นกลิ)นที)พอพระทัย
แด่พระเยโฮวาห์
6 ถ้ าผู้ ใดนาํ เครื) องบูชาที) เป็น
สันติบูชามาถวายแด่พระเยโฮ-

เลวีนิติ G, E

(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 เป็นสัตว์ตัวผู้หรือตัวเมียที)
ได้มาจากฝูงแพะแกะ ก็อย่าให้
สัตว์นั-นมีตาํหนิ
7 ถ้ าเขาจะถวายลู กแกะเป็ น
เครื) องบูชาก็ให้ เขานาํมาถวาย
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
8 ให้ เขาเอามื อวางบนหั วของ
สัตว์ที)จะถวายนั- นและให้ฆ่าเสีย
ที)หน้าพลับพลาแห่งชุมนุม และ
บุ ตรชายอาโรนจะเอา เลื อด
ประพรมที)แท่นและรอบแท่น
9 จากเครื) องบู ชาที) ถวายเป็ น
สันติบูชา คือบูชาด้วยไฟถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ ให้เขาถวาย
ไขมัน หางที) เป็นไขมันทั- งหมด
ตัดชิดกระดูกสันหลังและไขมัน
ที) หุ้ มเครื) องใน กับไขมันที) อยู่
ในเครื)องในทั-งหมด
10 และไตทั-งสองลูก กับไขมันที)
ติดอยู่ตรงบั-นเอวนั- นและให้เอา
พังผืดที)ติดอยู่เหนือตับนั-นออก
เสียพร้อมกับไต
11 และปุโรหิตจะเอาสิ) งเหล่านี-
เผาบนแท่น เป็นอาหารเผาด้วย
ไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
12 ถ้ าเครื) องบู ชาของเขาเป็น
แพะก็ให้เขานาํมาถวายต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์
13 ให้เขาเอามือวางบนหัวของ
มันและฆ่ามันเสียที)หน้าพลับ-
พลาแห่งชุมนุม และบุตรชาย
ของอาโรนจะเอาเลือดประพรม

ที)แท่นและรอบแท่นบูชา
14 แล้วให้เขาเอาสิ) งเหล่านี- จาก
แพะตัวนั- นเป็นเครื)องบูชา เป็น
เครื) องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ คือไขมันที) หุ้มเครื)อง
ใน และไขมันที)อยู่ในเครื)องใน
15 และไตทั-งสองลูก กับไขมันที)
ติดอยู่ตรงบั-นเอวนั- นและให้เอา
พังผืดที)ติดอยู่เหนือตับนั-นออก
เสียพร้อมกับไต
16 และปุโรหิตจะเผาสิ) งเหล่านี-
บนแท่นเป็นอาหารเผาไฟ เป็น
กลิ)นที)พอพระทัย ไขมันทั-งหมด
เป็นของพระเยโฮวาห์
17 ให้ เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์
ตลอดชั) วอายุของเจ้าในที)ที) เจ้า
อาศัยอยู่ทั) วๆไปว่า เจ้าอย่า
รับประทานไขมันหรือเลือด"

เครื�องบูชาไถ่บาป

4
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า

2 "จงกล่ าวแก่คนอิ สราเอลว่ า
ถ้าผู้หนึ) งผู้ใดกระทาํผิดสิ)งใดซึ) ง
พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชามิให้
กระทาํ โดยเขามิได้เจตนากระ-
ทาํ สิ) ง เหล่ านั- นประการหนึ) ง
ประการใด
3 ถ้าปุโรหิตที) ได้ รับการเจิมไว้
เป็นผู้กระทาํบาป เป็นเหตุให้
พลไพร่หลงทาํบาปไปด้วย เหตุ
ด้วยบาปที)เขาได้กระทาํไป กใ็ห้
เขานาํวัวหนุ่มซึ) งไม่มีตาํหนิมา

เลวีนิติ E, K

(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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ถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นเครื)อง
บูชาไถ่บาป
4 ให้ เขานาํ วั วนั- นมาที) ประตู
พลั บพลาแห่ งชุ มนุ มต่ อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ และให้เขา
เอามือวางบนหัววัวตัวนั- นและ
ให้ฆ่ามันเสียต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์
5 และปุ โรหิตผู้ ได้ รับการเจิม
แล้วจะนาํเลือดวัวนั- นมาที)พลับ
พลาแห่งชุมนุมบ้าง
6 ปุ โรหิ ตจะเอานิ- ว จุ่ มลงใน
เลือด และประพรมเลือดนั- นที)
หน้าม่านสถานบริสุทธิT เจ็ดครั- ง
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
7 และปุ โรหิตจะเอาเลื อดเล็ก
น้อยเจิมที) เชิงงอนของแท่นเผา
เครื) องหอมซึ) งอยู่ ในพลับพลา
แห่ งชุมนุมต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ ส่วนเลือดวัวที) เหลือ
อยู่นั- นเขาจะเทลงที)ฐานแท่นเผา
เครื) องเผาบูชา ซึ) งอยู่ที) ประตู
พลับพลาแห่งชุมนุม
8และเขาจะเอาไขมั นทั- งหมด
ออกเสียจากวัวตัวที) เป็นเครื) อง
บูชาไถ่บาปนี-  คือไขมันที) หุ้ ม
เครื) องในและไขมันที) ติดอยู่กับ
เครื)องในทั-งหมด
9และไตทั- งสองลูกกับไขมันที)
ติดอยู่ตรงบั-นเอวนั-น และให้เอา
พังผืดที)ติดอยู่เหนือตับนั-นออก
เสียพร้อมกับไต

10 ให้เอาออกเช่นเดียวกับเอา
ออกจากวัวที) ถวายเป็นสันติบู-
ชา และปุโรหิตจะเผาสิ) งเหล่านี-
บนแท่นเครื)องเผาบูชา
11 แต่หนังของวัวพร้อมกับเนื- อ
วัวทั-งหมด หัว ขา เครื)องในและ
มูลของมัน
12 คือวัวทั-งตัวนี-  ให้เอาออกไป
เสียจากค่ายถึงที)สะอาดที)ทิ- งมูล
เถ้าและให้สุมไฟเผาเสีย ที)
ทิ- งมูลเถ้าอยู่ที)ไหนกใ็ห้เผาที)นั)น
13 ถ้ าชุ มนุ มชนอิ สราเอลทั- ง
หมดกระทาํผิดโดยไม่ รู้ ตัวและ
ความผิดนั-นยังไม่ปรากฏแจ้งแก่
ที)ประชุม และเขาได้กระทาํสิ) ง
หนึ) งสิ) งใดซึ) งพระเยโฮวาห์บัญ-
ชามิให้กระทาํ เขากม็ีความผิด
14 เมื) อความผิดที) เขาได้กระทาํ
นั-นเป็นที)ประจักษ์ขึ- น ให้ที)ประ-
ชุ มถวายวั วหนุ่ มตั วหนึ) งเป็ น
เครื)องบูชาไถ่บาป ให้นาํวัวนั- น
มาที)หน้าพลับพลาแห่งชุมนุม
15 และผู้ ใหญ่ของชุมนุมชนจะ
เอามือวางบนหัวของวัวนั- นต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และให้
ฆ่าวัวตั วนั- นเสียต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์
16 แล้วปุโรหิตผู้ รับการเจิมจะ
นาํ เลื อดของวั วมาที) พลั บพลา
แห่งชุมนุมบ้าง
17 และปุโรหิตจะเอานิ- วจุ่ มลง
ในเลือดและประพรมที)หน้าม่าน

เลวีนิติ K

(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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เจด็ครั-งต่อพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์
18 และปุโรหิตจะเอาเลือดสัก
หน่อยเจิมที) เชิงงอนของแท่นบู-
ชาซึ) งอยู่ในพลับพลาแห่งชุมนุม
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ส่วน
เลือดที)เหลืออยู่นั-น เขาจะเทลง
ที)ฐานแท่นเครื)องเผาบูชาซึ) งอยู่
ที)ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม
19 และเขาจะเอาไขมันออกจาก
วัวนั- นหมด นาํไปเผาเสียบน
แท่น
20 เขาจะกระทาํดังนี- แก่วัวตัวนี-
เขาได้กระทาํกั บวั วตั วที) ถวาย
เป็นเครื)องบูชาไถ่บาปอย่างไร ก็
ให้เขากระทาํแก่วัวตัวนี- อย่างนั-น
ดังนี- ปุโรหิตจะทาํการลบมลทิน
ของชุมนุมชนแล้วเขาทั- งหลาย
จะได้รับการอภัย
21 แล้วเขาจะนาํวัวออกไปนอก
ค่าย และเผาเสียอย่างกับเผาวัว
ตัวก่อน เป็นเครื)องบูชาไถ่บาป
ของที)ประชุม
22 ถ้าผู้ครอบครองกระทาํความ
บาป กระทาํสิ) งซึ)งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขาทรงบัญชามิให้
กระทาํโดยไม่รู้ตัว เขาก็มีความ
ผิด
23 เมื) อเขารู้ตัวว่ากระทาํผิดดัง
นั-นแล้ว กใ็ห้เขานาํลูกแพะตัวผู้
ที) ไ ม่ มี ตาํ หนิ ตั วหนึ) งมาเป็ น
เครื)องบูชา

24 ให้เขาเอามือวางบนหัวแพะ
และให้ฆ่าแพะเสียในที)ที) เขาฆ่า
สัตว์เป็นเครื) องเผาบูชาต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ นี) เป็น
เครื)องบูชาไถ่บาป
25 ปุ โรหิตจะเอานิ- วจุ่ มเลื อด
เครื)องบูชาไถ่บาปบ้าง นาํไปเจิม
ที)เชิงงอนบนแท่นเครื)องเผาบูชา
และเทเลือดที)เหลืออยู่นั-นที)ฐาน
ของแท่นเครื)องเผาบูชา
26 และเขาจะเผาไขมันทั- งหมด
บนแท่น เช่นเดียวกับเผาไขมัน
เครื) องสันติบูชา ดังนี- แหละ
ปุโรหิตจะทาํการลบมลทินแทน
ผู้กระทาํผิดนั-น และเขาจะได้รับ
การอภัย
27 ถ้าพลไพร่สามัญคนหนึ) งคน
ใดกระทาํความผิดโดยมิได้เจต-
นา คือกระทาํสิ) งหนึ) งสิ) งใดซึ) ง
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชามิให้เขา
กระทาํ เขากม็ีความผิด
28 เมื) อเขารู้ตัวว่ากระทาํผิดดัง
นั- นแล้ว ก็ให้เขานาํลูกแพะตัว
เมียตัวหนึ)งซึ) งไม่มีตาํหนิมาเป็น
เครื)องบูชาไถ่บาปที) เขาได้กระ-
ทาํไปนั-น
29 และเขาจะเอามือวางบนหัว
ของเครื) องบูชาไถ่บาป และฆ่า
เครื)องบูชาไถ่บาปนั- นในที)ที) เขา
ถวายเครื)องเผาบูชา
30 ปุ โรหิตจะเอานิ- วจุ่ มเลื อด
แพะนั- นไปเจิมที) เ ชิ งงอนของ

เลวีนิติ K

(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
ส่วนที) เหลือลงที) ฐานของแท่น
นั-น
31 และเขาจะเอาไขมันออกเสีย
ให้หมด อย่างที) เอาไขมันออก
เสียจากเครื)องสันติบูชา  และ
ปุโรหิตจะเผาไขมันนั- นบนแท่น
เป็นกลิ) นที) พอพระทัยแด่พระ
เยโฮวาห์ และปุโรหิตจะทาํการ
ลบมลทินของเขาและเขาจะได้
รับการอภัย
32 ถ้ า เขานาํ ลู กแกะมาเ ป็ น
เครื)องบูชาไถ่บาปก็ให้เขานาํลูก
แกะตัวเมียไม่มีตาํหนิมา
33 เขาจะเอามือวางบนหัวของ
เครื) องบูชาไถ่บาปและฆ่าเสี ย
เป็นเครื)องบูชาไถ่บาปในที)ที) เขา
ฆ่าเครื)องเผาบูชา
34 และปุ โรหิ ตจะเอานิ- ว จุ่ ม
เลือดเครื) องบูชาไถ่บาปนั- นบ้าง
นาํ ไปเจิ มที) เ ชิ งงอนของแท่ น
เครื) องเผาบูชา และเทเลือดที)
เหลือนั-นลงที)ฐานของแท่น
35 และเขาจะเอาไขมันทั- งหมด
ออกเสียอย่างที)เอาไขมันของลูก
แกะออกจากเครื) องสั นติ บู ชา
และปุโรหิตจะเผาไขมันบนแท่น
เหมือนเครื) องบูชาด้วยไฟถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะ
ทาํการลบมลทินของเขาซึ) งเขา
ได้กระทาํผิด และเขาจะได้รับ
การอภัย"

เครื�องบูชาไถ่การละเมิด

5
 "ถ้าผู้ ใดกระทาํความผิดใน
ข้ อที) ไ ด้ ยิ นเสี ยงแห่ งการ

ปฏิญาณตัวและเป็นพยาน และ
แม้ว่า เขาเป็นพยานโดยที) เขา
เห็นหรือรู้เรื)องกต็าม แต่เขาไม่
ยอมให้การเป็นพยาน เขาต้อง
รับโทษความชั)วช้าของเขา
2หรือผู้หนึ) งผู้ ใดแตะต้องสิ) งที)
เป็นมลทิน จะเป็นซากสัตว์ป่าที)
มลทิน หรือซากสัตว์เลี- ยงที)มล
ทิน หรือซากสัตว์เลื- อยคลานที)
เป็นมลทิน โดยไม่ทันรู้ตัว เขา
จึงเป็นคนมีมลทิน เขากม็ีความ
ผิด
3หรือถ้าเขาแตะต้องมลทินของ
คน จะเป็นสิ)งใดๆซึ)งเป็นมลทิน
อั นเป็นสิ) งที) กระทาํ ให้ คนนั- น
เป็นมลทิน โดยเขาไม่รู้ตัว เมื)อ
เขารู้แล้ว เขากม็ีความผิด
4หรือถ้าคนหนึ) งคนใดเผลอตัว
กล่าวคาํปฏิญาณด้วยริมฝีปาก
ว่าจะกระทาํชั)วหรือดี หรือเผลอ
ตัวกล่าวคาํปฏิญาณใดๆ และ
เขากระทาํโดยไม่ทันรู้ตัว เมื) อ
เขารู้ สึกตัวแล้วในประการใดก็
ตาม เขากม็ีความผิด
5 เมื) อผู้ หนึ) งผู้ ใดกระทาํความ
ผิดใดๆที) กล่าวมานี-  ก็ให้เขา
สารภาพความผิดที)เขาได้กระทาํ
6และให้เขานาํเครื)องบูชาไถ่การ
ละเมิดมาถวายแด่พระเยโฮวาห์

เลวีนิติ K, H

(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) งเขาได้กระทาํนั- น
เครื)องบูชานั-นจะเป็นสัตว์ตัวเมีย
จากฝูง คือลูกแกะ หรือลูกแพะ
กเ็ป็นเครื)องบูชาไถ่บาปได้ ดังนี-
ปุโรหิตจะทาํการลบมลทินแทน
ผู้ที)กระทาํผิดนั-น
7 ถ้าเขาไม่สามารถถวายลูกแกะ
ตัวหนึ) ง ก็ให้เขานาํนกเขาสอง
ตัว หรือนกพิราบหนุ่มสองตัว
มาเป็นเครื)องถวายพระเยโฮวาห์
ไถ่การละเมิด นกตัวหนึ) งเป็น
เครื)องบูชาไถ่บาป และนกอีกตัว
หนึ)งเป็นเครื)องเผาบูชา
8 ให้ เขานาํนกทั- งสองนี- มาให้
ปุโรหิต   ปุโรหิตกถ็วายนกตัว
หนึ) งเป็นเครื)องบูชาไถ่บาปก่อน
ให้เขาบิดหัวนกหลุดจากคอแต่
อย่าให้ขาด
9และปุโรหิตจะเอาเลือดเครื)อง
บูชาไถ่บาปประพรมที) ข้างแท่น
เสียบ้าง ส่วนเลือดที) เหลืออยู่
นั- นจะรีดให้ไหลออกที)ฐานแท่น
นี) เป็นเครื)องบูชาไถ่บาป
10 แล้วเขาจะถวายนกตัวที)สอง
เป็นเครื)องเผาบูชาตามลักษณะ
และปุโรหิตจะทาํการลบมลทิน
ของเขาซึ) งเขาได้กระทาํไปและ
เขาจะได้รับการอภัย
11 แต่ถ้าเขาไม่สามารถที) จะนาํ
นกเขาสองตัว หรือนกพิราบ
หนุ่มสองตัวมา ก็ให้เขานาํ
เครื) องบูชาไถ่บาป ซึ) งเขาได้

กระทาํนั- นมา คือยอดแป้งหนึ) ง
ในสิบเอฟาห์เอามาเป็นเครื) อง
บูชาไถ่บาป อย่าใส่นํ-ามัน หรือ
ใส่เครื) องกาํยานในแป้ง เพราะ
เป็นเครื)องบูชาไถ่บาป
12 ให้เขานาํแป้งมาให้ปุ โรหิต
และปุ โรหิ ตจะเอาแป้ งกาํมื อ
หนึ) งเป็นส่วนที) ระลึก และเผา
เสียบนแท่นเหมือนเครื) องเผา
บูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮ-
วาห์ เป็นเครื)องบูชาไถ่บาป
13 และปุโรหิตจะทาํการลบมล
ทินของเขา เพราะบาปซึ) งเขา
ได้กระทาํในเรื) องหนึ) งเรื) องใดที)
กล่าวมานี-  และเขาจะได้รับการ
อภัย และส่วนที)เหลือนั-นจะเป็น
ของปุโรหิต เช่นเดียวกับธัญญ-
บูชา"
14 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
15 "ถ้ าผู้ ใดทาํการละเมิดและ
ทาํบาปโดยไม่ รู้ ตัวในเรื) องของ
บริสุทธิT แห่งพระเยโฮวาห์ ให้ผู้
นั- นนาํแกะตัวผู้ที) ปราศจากตาํ-
หนิจากฝูงเป็นเครื)องบูชาไถ่การ
ละเมิดถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้
เจ้าตีราคาเป็นเงินเชเขลตามเช-
เขลของสถานบริสุทธิT  เป็น
เครื)องบูชาไถ่การละเมิด
16 และให้ ผู้ นั- นชดใช้ของบริ-
สุทธิT ที)ขาดไป และเพิ)มอีกหนึ) ง
ในห้าของราคาสิ) งที) ขาดไปนั- น

เลวีนิติ H

(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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นาํมามอบให้แก่ปุโรหิต และ
ปุโรหิตจะทาํการลบมลทินของ
เขาด้วยแกะผู้ที)ถวายเป็นเครื)อง
บูชาไถ่การละเมิด และเขาจะได้
รับการอภัย
17 ถ้าผู้ใดกระทาํผิด คือกระทาํ
สิ) งที) พระเยโฮวาห์ทรงบัญชามิ
ให้กระทาํ ถึงแม้ว่าเขากระทาํ
โดยไม่รู้ เท่าถึงการณ์ เขาก็มี
ความผิดจะต้องรับโทษความชั) ว
ช้าของเขา
18 ให้ผู้นั-นนาํแกะตัวผู้ที)ปราศ-
จากตาํหนิมาจากฝูงมาถึงปุโร-
หิต ให้เจ้าตีราคา เป็นราคา
เครื)องบูชาไถ่การละเมิด และให้
ปุโรหิตทาํการลบมลทินของเขา
ตามความผิดซึ) งเขาได้กระทาํ
ด้วยมิได้เจตนานั-นและเขาจะได้
รับการอภัย
19 เป็นเครื)องบูชาไถ่การละเมิด
เพราะเขาได้กระทาํการละเมิด
ต่อพระเยโฮวาห์"

เครื�องบูชาไถ่การละเมิด
และการคืนดีกนั

6
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า

2"ถ้าผู้หนึ) งผู้ ใดทาํบาปและทาํ
การละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ ด้วย
การมุสาต่อเพื)อนบ้านของเขาใน
สิ) งที)ฝากเขาให้เกบ็รักษาไว้หรือ
ในเรื)องมิตรภาพ หรือในสิ)งที)ใช้
ความรุนแรงไปแย่งชิงมา หรือ

ได้หลอกลวงเพื)อนบ้านของเขา
3หรือพบสิ) งที)หายไปแล้วแต่ไม่
ยอมรับ ปฏิญาณตนเป็นความ
เทจ็ ในข้อเหล่านี- ถ้าผู้ใดกระทาํ
กเ็ป็นความผิด
4 ก็ ใ ห้ ผู้ ที) กระทาํ ผิ ดมี โทษ
เพราะความผิดของเขา ให้ผู้นั- น
คืนของที) ได้มาจากการชิงมานั-น
เสีย หรือสิ) งใดที) เขาได้มาด้วย
การหลอกลวง หรือสิ)งที)ฝากเขา
ไว้ หรือสิ) งสูญหายที) เขาได้พบ
เข้า
5หรือสิ) งใดๆที) ได้ปฏิญาณเท็จ
ไว้ เขาต้องคืนให้เต็มตามจาํ-
นวน และจงเพิ) มอีกหนึ) งในห้า
และมอบให้แก่เจ้าของในวันที)
เขาถวายเครื) องบูชาไถ่การละ-
เมิด
6 ให้ ผู้ นั- นนาํแกะตั วผู้ ที) ไม่ มี
ตาํหนิมาจากฝูงเป็นเครื) องบูชา
ไถ่การละเมิดถวายแด่พระเย-
โฮวาห์มามอบให้ปุโรหิต ให้เจ้า
ตีราคาเอง เป็นราคาเครื)องบูชา
ไถ่การละเมิด
7 และให้ ปุ โรหิตทาํการลบมล
ทินของเขาต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ และเขาจะได้รับการ
อภัยในทุกสิ) งที) เขาได้กระทาํไป
ซึ)งเป็นการละเมิด"
ปุโรหิตกบัเครื�องเผาบูชา

8พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
9 "จงบัญชาแก่อาโรนและบุตร

เลวีนิติ H, N

(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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ชายของเขาว่า ต่อไปนี- เป็นพระ
ราชบัญญัติเรื) องเครื) องเผาบูชา
เครื)องเผาบูชานั- นจะต้องเผาอยู่
บนแท่น ตลอดคืนจนรุ่งเช้า จง
ให้ไฟบนแท่นเผาเครื)องบูชาลุก
อยู่เรื)อยไป
10 ให้ ปุโรหิตสวมเสื- อผ้าป่าน
และสวมกางเกงผ้าป่านและให้
ตั กมู ลเถ้ าออกจากไฟที) ไหม้
เครื) องเผาบูชาอยู่บนแท่นนาํไป
ไว้ข้างแท่น
11 ให้ถอดเสื- อที) สวมอยู่ ออก
แล้วสวมเสื- ออีกตัวหนึ) ง นาํมูล
เถ้าออกไปนอกค่ายยังที)สะอาด
12 ให้รักษาไฟที) บนแท่นให้ลุก
อยู่ อย่าให้ดับเลยทีเดียว ให้ปุ-
โรหิตใส่ฟืนทุกเช้าและให้เรียง
เครื)องเผาบูชาให้เป็นระเบียบไว้
บนแท่น และเผาไขมันของ
เครื)องสันติบูชาบนนั-น
13 ต้องรักษาให้ ไฟติ ดอยู่ บน
แท่นเรื)อยไป อย่าให้ดับเป็นอัน
ขาด

พระราชบญัญติัของ
การถวายธญัญบูชา

14 ต่อไปนี- เป็นพระราชบัญญัติ
ของการถวายธัญญบูชา ให้บุตร
ชายอาโรนถวายเครื) องบูชานี-
ต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที)
หน้าแท่นบูชา
15 ให้ปุโรหิตคนหนึ) งหยิบยอด
แป้งกาํมือหนึ) งมาจากธัญญบูชา

คลุกนํ-ามันและเครื)องกาํยานทั- ง
หมดซึ) งอยู่บนธัญญบูชา และ
เผาส่วนนี- บนแท่นเป็นที) ระลึก
เป็นกลิ) นที) พอพระทัยแด่พระ
เยโฮวาห์
16 ส่วนที)เหลืออยู่ให้อาโรนและ
บุตรชายของเขารับประทาน  ให้
รับประทานกับขนมปังไร้เชื- อใน
ที)บริสุทธิT  ให้รับประทานในลาน
ของพลับพลาแห่งชุมนุม
17 อย่าใส่เชื- อในขนมนั-นแล้วปิ- ง
เราได้ให้ส่วนนี- เป็นส่วนเครื) อง
บูชาด้วยไฟของเราอันตกแก่เขา
เป็นสิ) งบริสุทธิT ที) สุด เช่นเดียว
กับเครื) องบูชาไถ่บาป และ
เครื)องบูชาไถ่การละเมิด
18 ให้บุตรชายทั- งหลายของอา-
โรนรับประทานสิ) งนี-  เป็นกฎ
เกณฑ์ถาวรตลอดชั) วอายุของเจ้า
จากเครื) องบูชาด้วยไฟของพระ
เยโฮวาห์ ผู้ ใดที) ถูกต้องสิ) ง
เหล่านี- จะบริสุทธิT "
ธญัญบูชาของปุโรหิตทุกราย

ใหเ้ผาเสียใหห้มด
19 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
20 "ต่อไปนี- เป็นเครื) องบูชาที)
อาโรนและบุตรชายทั- งหลายของ
เขาจะต้องถวายแด่พระเยโฮวาห์
ในวันที) เขารับการเจิม คือยอด
แป้ งหนึ) ง ในสิ บเอฟาห์ เป็ น
ธัญญบูชาประจาํ ให้ถวายตอน

เลวีนิติ N

(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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เช้าครึ)งหนึ)ง ตอนเยน็ครึ)งหนึ)ง
21 ให้คลุกกับนํ-ามันให้เข้ากันดี
แล้วทอดบนเหล็ก ทาํเป็นแผ่น
เหมือนธัญญบูชาแล้วถวายเป็น
กลิ)นที)พอพระทัยแด่พระเยโฮ-
วาห์
22 ให้ ปุ โรหิตจากบรรดาบุตร
ชายของอาโรนผู้ รับการเจิมตั- ง
แทนเขาถวายสิ) งนี-  เป็นกฎ
เกณฑ์สืบไปเนืองนิตย์แด่พระ
เยโฮวาห์ ให้เผาเครื) องบูชาทั- ง
หมดเสีย
23 ธัญญบูชาของปุโรหิตทุกราย
ให้เผาเสียให้หมด อย่าให้รับ
ประทาน"
เครื�องบูชาไถ่บาปก็บริสุทธิ-

24 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
25 "จงกล่าวแก่อาโรนและบุตร
ชายของเขาว่า ต่อไปนี- เป็นพระ
ราชบัญญัติของการถวายเครื)อง
บูชาไถ่บาป  ให้ฆ่าสัตว์ที) เป็น
เครื)องบูชาไถ่บาปในที)ที) ฆ่าสัตว์
อันเป็นเครื) องเผาบูชาต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ เป็นของ
บริสุทธิTที)สุด
26 ให้ปุโรหิตผู้ถวายเครื)องบูชา
ไถ่บาปรับประทานสัตว์นั- น ให้
เขารับประทานในที)บริสุทธิT  ใน
ลานพลับพลาแห่งชุมนุม
27 อะไรที)แตะต้องเนื- อสัตว์นั- น
จะบริสุทธิT  และเมื) อประพรมมี

เลือดติดเสื- อ กใ็ห้ซักเสื- อส่วนที)
ติดเลือดนั-นในที)บริสุทธิT
28 จงทาํลายภาชนะดินที) ใช้ต้ม
เนื- อนั- นเสีย ถ้าต้มในภาชนะ
ทองสัมฤทธิT ก ็ให้ขัดและล้างเสีย
ด้วยนํ-า
29 ผู้ชายทุกคนที)เป็นปุโรหิตรับ
ประทานได้ เป็นของบริสุทธิT ที)
สุด
30 แต่เครื)องบูชาไถ่บาป ซึ)งปุ-
โรหิตนาํเลือดเข้าไปในพลับพลา
แห่งชุมนุม เพื) อทาํการลบมล
ทินในที)บริสุทธิT นั- น อย่ารับ
ประทานเลย ต้องเผาไฟเสีย"

วิธีถวายเครื�องบูชา
ไถ่การละเมิด

7
"เช่นเดียวกันนี) เป็นพระราช
บัญญัติเรื) องเครื) องบูชาไถ่

การละเมิด  เป็นสิ)งบริสุทธิTที)สุด
2ให้ฆ่าสัตว์อันเป็นเครื) องบูชา
ไถ่การละเมิดในที)ที) ฆ่าสัตว์อัน
เป็นเครื)องเผาบูชา และให้เอา
เลื อดสั ตว์นั- นประพรมที) แท่น
และรอบแท่น
3และให้เอาไขมันของสัตว์นั- น
ถวายบูชาเสียทั- งหมดด้วย หาง
ที) เป็นไขมัน ไขมันที) หุ้มเครื)อง
ใน
4และไตทั- งสองลูกกับไขมันที)
ติดอยู่ตรงบั- นเอวนั- น และให้
เอาพังผืดที) ติดอยู่ เหนือตับนั- น
ออกเสียพร้อมกับไต

เลวีนิติ N, O

(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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5ให้ ปุ โรหิตเผาสิ) งเหล่ านี- บน
แท่ นเป็ นเครื) องบู ชาด้ วยไฟ
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็น
เครื)องบูชาไถ่การละเมิด
6 ผู้ ชายทุกคนที) เป็นปุโรหิตรับ
ประทานได้ ให้รับประทานใน
สถานบริสุทธิT  เป็นของบริสุทธิT
ที)สุด
7 เครื) องบูชาไถ่การละเมิด ก็
เหมือนเครื)องบูชาไถ่บาป มีพระ
ราชบัญญัติอย่างเดียวกัน ปุโร-
หิตผู้ ใช้ เครื) องบู ชาทาํการลบ
มลทินจะได้เครื)องบูชานั-น
8 ปุโรหิตคนใดถวายเครื) องเผา
บูชาของผู้ใด ปุโรหิตผู้นั- นย่อม
ได้หนังของเครื) องเผาบูชาที) ตน
ถวาย
9เครื)องธัญญบูชาทุกอย่างที) ปิ- ง
ในเตาอบ และสิ) งทั- งหมดซึ) ง
เตรียมในกระทะหรือที)เหลก็ ให้
ตกเป็นของปุโรหิตผู้ ถวายของ
เหล่านั-น
10 ธัญญบูชาทุกอย่ างที) เคล้ า
นํ-ามันหรือไม่เคล้า จะตกเป็น
ของบุตรชายอาโรนทั)วกัน

วิธีถวายเครื�องสนัติบูชา
11 ต่อไปนี- เป็นพระราชบัญญัติ
เรื) องเครื) องสันติ บูชาซึ) งผู้ หนึ) ง
ผู้ใดนาํมาถวายแด่พระเยโฮวาห์
12 ถ้ าเขาถวายเป็นเครื) องโม-
ทนาพระคุณ ก็ให้เขาถวายขนม
ไร้เชื- อคลุกนํ-ามัน ขนมแผ่นไร้

เชื- อทานํ-ามัน ขนมยอดแป้งคลุก
นํ-ามันให้ดีพร้อมกับเครื)องบูชา
โมทนา
13 นอกจากขนมเหล่านี-  ให้เขา
นาํขนมปังใส่ เชื- อมาถวายเป็น
ส่วนของเครื) องบูชา พร้อมกับ
เครื)องสันติบูชาที)ถวายเป็นการ
โมทนาพระคุณ
14 ให้เขาถวายของบูชาเหล่านี-
ส่วนหนึ)งจากทั- งหมดแด่พระเย-
โฮวาห์ ซึ) งเป็นส่วนยกให้แก่
ปุ โรหิ ตผู้ เอาเลื อดสั นติ บู ชา
ประพรม
15 ส่ วนเนื- อสั ตว์ เครื) องสั นติ
บูชาเพื)อโมทนาพระคุณนั-น เขา
จะต้องรับประทานเสียในวันทาํ
การถวายบูชา อย่าเหลือไว้จน
วันรุ่งเช้าเลย
16 แต่ ถ้ าเครื) องบู ชานั- นเป็ น
เครื) องบูชาปฏิญาณ หรือเป็น
เครื)องบูชาตามใจสมัคร ให้เขา
รั บประทานเสี ยในวั นทาํ การ
ถวายบูชา และในวันรุ่งขึ- นเขายัง
รับประทานส่วนที)เหลือได้
17 ส่ วนเนื- อของเครื) องบูชาที)
เหลือถึงวันที)สามให้เผาเสียด้วย
ไฟ
18 ถ้าเอาเนื- อสัตว์อันเป็นเครื)อง
สันติบูชามารับประทานในวันที)
สาม ก็จะไม่เป็นที)พอพระทัย
เลย และผู้ที)ถวายนั-นจะไม่เป็น
ที)โปรดปรานด้วย แต่จะเป็นการ

เลวีนิติ O

(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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กระทาํที) น่าสะอิดสะเอียน และ
ผู้ที) รับประทานนั- นจะต้องได้รับ
โทษความชั)วช้าของเขา
19 เนื- อที)ไปถูกของที) เป็นมลทิน
ใดๆ อย่ารับประทาน จงเผาเสีย
ด้วยไฟ บุคคลที)สะอาดทุกคน
รับประทานเนื- อได้
20 แต่ ผู้ ใดรั บประทานเนื- อ
สัตวบูชา อันเป็นเครื) องสันติ
บูชาแด่พระเยโฮวาห์โดยที)ตนยัง
มีมลทินติดตัวอยู่ ผู้นั- นจะต้อง
ถูกตัดขาดจากพลไพร่ของตน
21 ยิ) งกว่ านั- นอี กถ้ าผู้ ใดแตะ
ต้องสิ) งมลทินใดๆ ไม่ว่าจะเป็น
มลทินของคน หรือสัตว์มลทิน
ใดๆ หรือสิ) งมลทินที) น่าสะอิด
สะเอียนใดๆ และผู้นั- นมารับ
ประทานเนื- อสั ตวบูชาอั นเป็น
เครื) องสันติ บูชาแด่พระเยโฮ-
วาห์  ผู้นั- นจะต้องถูกตัดขาด
จากพลไพร่ของตน"
22 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
23 "จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า
เจ้าทั- งหลายอย่ารับประทานไข
มันของวัว ของแกะหรือของแพะ
24 ไขมันของสัตว์ที)ตายเองและ
ไขมันของสัตว์ที) สัตว์กัดตายจะ
นาํไปใช้อย่างอื) นก็ได้ แต่อย่า
รับประทานเลยเป็นอันขาด
25 ด้วยผู้ ใดก็ตามรับประทาน
ไขมันสั ตว์อั นเป็นเครื) องบูชา

ด้ วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
ผู้ที) รับประทานนั-นจะต้องถูกตัด
ขาดจากพลไพร่ของตน
26 ยิ) งกว่านั- นอีก เจ้าอย่ารับ
ประทานเลือดเลยทีเดียว ไม่ว่า
เลือดของสัตว์ปีกหรือเลือดสัตว์
ในที)ใดๆที)เจ้าอาศัยอยู่
27 ผู้ ใดก็ ตามที) รั บประทาน
เลือดในลักษณะใดลักษณะหนึ) ง
ผู้ นั- นจะต้องถูกตัดขาดจากพล
ไพร่ของตน"

ส่วนสําหรบัพวกปุโรหิต
28 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
29 "จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า
ผู้ ใดจะถวายเครื) องบูชาอันเป็น
สันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ ให้
ผู้ นั- นนาํเครื) องบูชาของเขามา
ถวายแด่พระเยโฮวาห์จากเครื)อง
บูชา อันเป็นสันติบูชาของเขา
30 ให้ เขานาํ เครื) องถวายบูชา
ด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์มาด้วย
มือของตนเอง ให้เขานาํไขมัน
มาพร้อมกับเนื- ออกนั-น เพื)อเอา
เนื- ออกนั- นแกว่งไปแกว่งมาเป็น
เครื) องบูชาแกว่งถวายต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์
31 ให้ปุโรหิตเผาไขมันเสียบน
แท่นบูชา แต่เนื- ออกนั- นจะตก
เป็นของอาโรนและบุตรชายของ
เขา
32 แต่ โคนขาข้างขวาของสั ตว์

เลวีนิติ O

(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 เจ้าจงให้ปุโรหิตเป็นส่วน
ถวายจากเครื) องบูชาแห่งสันติ
บูชา
33 บุตรชายอาโรนผู้ถวายเลือด
แห่ งสั นติ บู ชาและไขมันจะได้
รับโคนขาข้างขวาเป็นส่วนของ
เขา
34 เพราะว่าเนื- ออกที)แกว่งถวาย
และเนื- อโคนขาที)ถวายนั-น เราได้
เอาจากคนอิสราเอลจากเครื) อง
สันติบูชาของเขา และเราได้
มอบให้ แก่ อาโรนปุ โรหิตและ
บุตรชายของเขาเป็นกฎเกณฑ์
อันถาวรจากคนอิสราเอล
35 นี)เป็นส่วนจากการเจิมอาโรน
และการเจิมบุตรชายของเขา  ได้
จากเครื) องบูชาด้วยไฟถวายแด่
พระเยโฮวาห์ มอบหมายให้แก่
เขาทั- งหลายในวันที) เขาทั- งหลาย
ถูกถวายให้ปรนนิบัติพระเยโฮ-
วาห์ในตาํแหน่งปุโรหิต
36 ซึ) งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
คนอิสราเอลให้มอบสิ) งเหล่านี-
แก่เขาทั- งหลาย ในวันที) เขาทั- ง
หลายได้รับการเจิมเป็นปุโรหิต
เป็นกฎเกณฑ์อันถาวรตลอดชั) ว
อายุของเขา"
37 ทั- งหมดนี- เป็นพระราชบัญ-
ญัติเรื)องเครื)องเผาบูชา เครื)อง
ธัญญบูชา  เครื) องบูชาไถ่บาป
เครื)องบูชาไถ่การละเมิด เครื)อง
สถาปนาบูชา  และเครื)องสันติ

บูชา
38 ซึ) งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
โมเสสบนภูเขาซีนาย ในวันที)
พระองค์ทรงบัญชาคนอิสราเอล
ให้นาํเครื)องบูชามาถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ในถิ)นทุรกันดารซีนาย

การเจิมตั0 งพวกปุโรหิต

8
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า

2"จงนาํอาโรนและบุตรชายของ
เขามาพร้อมกับเสื- อยศ นํ-ามัน
เจิม วัวอันเป็นเครื) องบูชาไถ่
บาป แกะผู้สองตัว กระบุงขนม
ปังไร้เชื- อ
3และจงเรียกชุมนุมชนทั- งหมด
ให้ประชุมกันที)ประตูพลับพลา
แห่งชุมนุม"
4และโมเสสก็กระทาํดั งที) พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ท่าน และ
ชุมนุมชนก็ประชุมกันที) ประตู
พลับพลาแห่งชุมนุม
5 โมเสสกล่ าวแก่ ชุ มนุมชนว่ า
"ต่อไปนี- เป็นสิ) งซึ) งพระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาให้กระทาํ"
6 โมเสสก็ นาํ อาโรนและบุ ตร
ชายทั-งหลายของเขามาชาํระกาย
ด้วยนํ-า
7 แล้ วสวมเสื- อให้ และคาดรัด
ประคดให้ แล้วสวมเสื- อคลุมยาว
ให้ และสวมเอโฟดให้เขา เอา
รัดประคดทออย่างประณีตสาํ-
หรับคาดทับเอโฟดคาดเอวให้

เลวีนิติ O, I

(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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ผูกเอโฟดให้ติดตัวเขาไว้
การสวมเครื�องยศและ
การเจิมมหาปุโรหิต

8 และโมเสสสวมทับทรวงให้
อาโรน และใส่อูริมกับทูมมิมไว้
ในทับทรวงนั-น
9และสวมผ้ามาลาไว้บนศีรษะ
และติดแผ่นทองคาํอันเป็นมง-
กุฎบริสุทธิT ที) ผ้ามาลาด้านหน้า
ดังที)พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโม-
เสสไว้นั-น
10 แล้วโมเสสนาํนํ-า มันเจิมมา
เจิมพลับพลาและทุกสิ) งที)อยู่ใน
นั-น ชาํระให้เป็นของบริสุทธิT
11 และท่านเอานํ-ามันเจิมประ-
พรมบนแท่นเจ็ดครั- ง เจิมแท่น
และเจิมภาชนะประจาํแท่นทั- ง
หมด เจิมขันและพานรองขัน
เพื)อชาํระให้เป็นของบริสุทธิT
12 และท่านเทนํ-ามันเจิมลงบน
ศีรษะของอาโรนบ้าง แล้วเจิม
เขาไว้เพื)อชาํระให้บริสุทธิT
13 และโมเสสก็นาํบุตรชายอา-
โรนเข้ามาสวมเสื- อแล้วคาดรัด
ประคดให้ และสวมมาลาให้ ดัง
ที)พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส
ไว้

เครื�องถวายสําหรบั
การเจิมพวกปุโรหิต

14 แล้วท่านจึงนาํวัวตัวผู้อันเป็น
เครื)องบูชาไถ่บาปเข้ามา อาโรน
และบุตรชายทั- งหลายของเขาก็

เอามือของตนวางบนหัววัว อัน
เป็นเครื)องบูชาไถ่บาปนั-น
15 โมเสสกฆ่็าวัวตัวนั-นเสีย เอา
นิ- วจุ่ มเลื อดไปเจิ มที) เ ชิ งงอน
รอบแท่น ชาํระแท่นให้บริสุทธิT
แล้ วเทเลื อดที) ฐานของแท่ น
ถวายแท่นไว้เป็นสิ) งบริสุทธิT เพื)อ
ทาํการลบมลทินของแท่นนั-น
16 และท่านนาํไขมันทั- งหมดที)
อยู่กับเครื)องในและพังผืดเหนือ
ตับ และไตสองลูกพร้อมกับไข
มันแล้วโมเสสก็ เผาสิ) งเหล่านี-
เสียบนแท่น
17 แต่วัวและหนังวัว กับเนื- อ
และมูลของมัน ท่านเผาเสียด้วย
ไฟข้างนอกค่าย ดังที)พระเยโฮ-
วาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้
18 แล้วท่านก็นาํแกะผู้อันเป็น
เครื)องเผาบูชาเข้ามา อาโรนกับ
บุตรชายทั- งหลายของเขาก็เอา
มือของตนวางบนหัวของแกะผู้
นั-น
19 โมเสสก็ฆ่าแกะนั- นเสีย เอา
เลือดประพรมที) แท่นและรอบ
แท่น
20 เมื) อท่ านฟันแกะออกเป็น
ท่อนๆ โมเสสก็เผาหัวและแกะ
ที)เป็นท่อนๆกับไขมันเสีย
21 เมื) อเอานํ-าล้างเครื) องในและ
ขาแกะแล้ว โมเสสก็เผาแกะทั- ง
ตัวบนแท่น เป็นเครื)องเผาบูชา
เป็นกลิ) นที)พอพระทัย เป็น

เลวีนิติ I

(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) องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ ดังที)พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาโมเสส
22 ท่านจึงนาํแกะผู้อีกตัวหนึ) ง
นั- นเข้ามา คือแกะตัวผู้ที) เป็น
เครื) องสถาปนา และอาโรนกับ
บุตรชายทั- งหลายของเขาก็เอา
มือของตนวางบนหัวของแกะผู้
นั-น
23 โมเสสก็ฆ่าแกะนั- นเสีย เอา
เลือดเจิมที) ปลายหูข้างขวาของ
อาโรน และที)นิ- วหัวแม่มือขวา
ของเขา และที)นิ- วหัวแม่เท้าขวา
ของเขา
24 แล้วนาํบุตรชายทั- งหลายของ
อาโรนเข้ามา และโมเสสเอา
เลือดเจิมที)ปลายหูข้างขวา ที)นิ- ว
หัวแม่มือข้างขวา ที) นิ- วหัวแม่
เท้าข้างขวาของเขา และโมเสส
เอาเลื อดประพรมที) แท่ นและ
รอบแท่น
25 แล้วท่านจึงนาํไขมันและหาง
ที)เป็นไขมัน และไขมันทั-งหมดที)
อยู่กับเครื)องใน และพังผืด
เหนือตับและไตสองลูกกับไขมัน
ที)ติดอยู่ และโคนขาข้างขวา
26 และท่ านหยิ บขนมไร้ เชื- อ
หนึ) งก้อนจากกระบุงขนมปังไร้
เชื- อ ซึ) งอยู่ ต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ และหยิบขนมคลุก
นํ-ามันก้อนหนึ) ง และขนมแผ่น
แผ่นหนึ) ง วางของเหล่านี- ไว้บน

ไขมันและบนโคนขาข้างขวา
27 ท่านเอาสิ) งเหล่านี- วางไว้ใน
มือของอาโรน และมือของบุตร
ชายทั- งหลายของเขา และให้
แกว่งไปแกว่งมาเป็นเครื)องบูชา
แกว่ งถวายต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์
28 แล้วโมเสสก็รับของเหล่านั- น
มาจากมือของเขาทั- งหลายและ
เผาเสียบนแท่นบนเครื)องเผาบู-
ชา เป็นเครื)องสถาปนาบูชา เป็น
กลิ) นที)พอพระทัย เป็นเครื) อง
บูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮ-
วาห์
29 และโมเสสเอาเนื- ออกแกว่ง
ไปแกว่ งมาเป็ นเครื) องแกว่ ง
ถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
นี) เป็นแกะตัวผู้สถาปนาส่วนของ
โมเสส ดังที)พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาโมเสส
30 แล้วโมเสสนาํนํ-ามันเจิมและ
เลือดซึ) งอยู่บนแท่น ประพรม
บนอาโรนและเครื)องยศของเขา
และบนบุตรชายทั-งหลาย กับบน
เครื) องยศของบุตรชายทั- งหลาย
ของเขา ดังนี- แหละท่านก็ชาํระ
อาโรนกับเครื) องยศของเขาให้
บริสุทธิT  บุตรชายทั- งหลายของ
เขากับเครื)องยศของบุตรชายนั-น
ด้วย
31 โมเสสสั)งอาโรนและบุตรชาย
ทั- งหลายของเขาว่า "จงต้มเนื- อ

เลวีนิติ I

(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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เสียที)ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม
และรับประทานเสียที) นั) น กับ
ขนมปังซึ) งอยู่ ในกระบุงเครื) อง
สถาปนาบูชา ดังที)ข้าพเจ้าบัญชา
ท่านว่า อาโรนและบุตรชายทั- ง
หลายของเขาจะรับประทาน
32 เนื- อและขนมปังที) เหลือนั- น
ท่านจงเผาเสียด้วยไฟ
33 และท่ านทั- งหลายอย่าออก
ไปนอกประตูพลับพลาแห่งชุม
นุมตลอดเจด็วัน จนกว่าวันกาํ-
หนดสถาปนาของท่ านจะครบ
เพราะที)จะสถาปนาท่านนั-นก็กิน
เวลาเจด็วัน
34 สิ) งที) ได้กระทาํในวันนี-  พระ
เยโฮวาห์ ทรงบัญชาให้ กระทาํ
เพื)อลบมลทินของท่าน
35 ท่านจงอยู่ที)ประตูพลับพลา
แห่งชุมนุมทั- งกลางวันและกลาง
คืนตลอดเจ็ดวัน กระทาํกิจ
ที) พระเยโฮวาห์ ทรงกาํ ชั บไว้
เกลือกว่า ท่านจะต้องถึงตาย
เพราะนี) เป็นสิ) งที) ข้าพเจ้าได้รับ
บัญชามา"
36 อาโรนกับบุตรชายทั- งหลาย
ของเขาได้กระทาํตามที)พระเย-
โฮวาห์ทรงบัญชาทางโมเสสทุก
ประการ

การเริ�มตน้แห่ง
การปรนนิบติัของพวกปุโรหิต

9
ต่อมา วันที) แปดโมเสสก็
เรียกอาโรนและบุตรชายทั- ง

หลายของเขา และพวกผู้ใหญ่
ของอิสราเอล
2 และท่ านกล่ าวแก่ อาโรนว่ า
"จงนาํลูกวัวตัวหนึ) งเป็นเครื) อง
บูชาไถ่บาป และแกะผู้ตัวหนึ) ง
เป็นเครื)องเผาบูชา ทั- งสองอย่า
ให้มีตาํหนิ จงถวายบูชาต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์
3และกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า
`จงเอาลู กแพะผู้ ตั วหนึ) งเป็ น
เครื)องบูชาไถ่บาป และลูกวัวตัว
หนึ) งกับลูกแกะตัวหนึ)ง ทั- งสอง
ให้มีอายุหนึ)งขวบ ปราศจากตาํ-
หนิเป็นเครื)องเผาบูชา
4และเอาวัวผู้ตัวหนึ) งและแกะผู้
ตั วหนึ) งเป็นสันติ บูชาถวายต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และ
เอาธัญญบูชาคลุกนํ-ามันมาถวาย
เพราะว่า พระเยโฮวาห์จะ
ทรงปรากฏแก่ท่านในวันนี- '"
5 เขาทั- งหลายก็นาํสิ) งที) โมเสส
บัญชานั- นมาที) หน้ าพลั บพลา
แห่งชุมนุม และชุมนุมชนทั- ง
หมดกเ็ข้ามาใกล้ ยืนอยู่ต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์
6โมเสสกล่าวว่า "นี) เป็นสิ) งซึ) ง
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้ท่าน
ทั- งหลายกระทาํ และสง่าราศี
ของพระเยโฮวาห์จะปรากฏแก่
ท่านทั-งหลาย"
7แล้วโมเสสจึงสั)งอาโรนว่า "จง
เข้าไปใกล้แท่นบูชา ถวายเครื)อง

เลวีนิติ I, C

(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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บูชาไถ่บาป และเครื)องเผาบูชา
ของท่านเสีย และทาํการลบมล
ทินบาปของตัวท่านกับพลไพร่
ทั- งหลาย และจงนาํเครื)องถวาย
บูชาของพลไพร่มา และทาํการ
ลบมลทินบาปของเขา ดังที)พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชา'"
8อาโรนจึงเข้าไปใกล้แท่นบูชา
และฆ่าลูกวัวอันเป็นเครื) องบูชา
ไถ่บาป ซึ)งเป็นของเพื)อตน
9และบุตรชายอาโรนก็นาํเลือด
มาให้เขา เขาก็เอานิ- วจุ่มเลือด
ไปเจิมเชิงงอนของแท่น และเท
เลือดลงที)ฐานแท่น
10 ส่วนไขมันและไต กับพังผืด
เหนือตับจากเครื)องบูชาไถ่บาป
นั- น เขาเผาเสียบนแท่น ดังที)
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส
11 เขาก็ เผาเนื- อและหนั งเสี ย
ด้วยไฟที)ภายนอกค่าย
12 เขาฆ่ าสั ตว์ เครื) องเผาบูชา
แล้วบุตรชายอาโรนกน็าํเลือดมา
ให้เขา เขาจึงเอาเลือดนั-นประ-
พรมที)แท่นและรอบแท่น
13 และบุ ตรชายทั- งหลายของ
อาโรนก็ส่งเครื) องเผาบูชาทีละ
ท่อนกับหัวมาให้อาโรน อาโรนก็
เผาสิ)งเหล่านี- บนแท่น
14 อาโรนจึงล้างเครื) องในและ
ขาสัตว์และเผาเสียบนเครื)องเผา
บูชาที)บนแท่นบูชา
15 แล้วอาโรนก็นาํเครื) องบูชา

ของพลไพร่มาถวาย คือนาํแพะ
ซึ) งเป็นเครื)องบูชาไถ่บาปซึ) งเป็น
ของเพื)อพลไพร่มาฆ่าเสียบูชาไถ่
บาป ดังเครื) องบูชาไถ่บาปครั- ง
ก่อนนั-น
16 และเขาก็ถวายเครื)องเผาบู-
ชาถวายตามลักษณะ
17 และเขาก็ถวายธัญญบูชาโดย
หยิบมากาํมื อหนึ) งเผาเสี ยบน
แท่นนอกเหนือเครื) องเผาบูชา
ประจาํเวลาเช้า
18 เขาฆ่าวัวผู้ด้วย และแกะผู้
เป็นเครื) องสันติบูชาสาํหรับพล
ไพร่ และบุตรชายอาโรนนาํ
เลือดมาให้อาโรน อาโรนก็เอา
เลือดประพรมที) แท่นและรอบ
แท่น
19 และนาํ ไขมั นวั วและไขมั น
แกะ กับหางที) เป็นไขมัน และ
ไขมันที)หุ้มเครื)องใน และไตกับ
พังผืดเหนือตับมาให้
20 และเขาทั- งหลายวางไขมันไว้
บนเนื- ออก และอาโรนก็เผาไข
มันเสียบนแท่น
21 ส่วนเนื- ออกและเนื- อโคนขา
ข้างขวานั-น อาโรนแกว่งไปแกว่ง
มาเป็นเครื)องบูชาแกว่งถวายต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดังที)
โมเสสบัญชาไว้
22 แล้วอาโรนยกมือขึ- นอวยพร
พลไพร่ และอาโรนก็ลงมาจาก
การถวายเครื) องบู ชาไถ่ บาป

เลวีนิติ C

(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
23 โมเสสกับอาโรนจึงเข้าไปใน
พลับพลาแห่งชุมนุม เมื)อเขาทั-ง
สองออกมา เขากอ็วยพรพลไพร่
และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็
ปรากฏแก่พลไพร่ทั-งมวล
24 เปลวเพลิ งพลุ่ งออกมาต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เผา
เครื) องเผาบูชาและไขมันซึ) งอยู่
บนแท่น เมื) อพลไพร่ทั- งหลาย
เห็นกโ็ห่ร้องและซบหน้าลง

นาดบักบัอาบีฮู
ถูกฆ่าเสีย

เนื�องดว้ยไฟที�ตอ้งหา้ม

10
ฝ่ ายนาดั บกั บอา บี ฮู
บุ ต รช ายของอ า โรน

ต่างนาํกระถางไฟของเขามาและ
เอาไฟใส่ ในนั- นแล้วใส่ เครื) อง
หอมลง เอาไฟที) ผิดรูปแบบมา
เผาถวายบูชาต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ ซึ) งพระองค์มิได้ทรง
บัญชาให้เขากระทาํเช่นนั-น
2 ไฟก็พุ่ งขึ- นมาจากพระเยโฮ-
วาห์ ไหม้เขาทั- งสองและเขาก็
ตายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
3โมเสสจึงบอกอาโรนว่า "พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี- ว่า `เราจะสาํ-
แดงความบริสุทธิT ของเราท่าม-
กลางผู้ที)อยู่ใกล้เรา เขาจะถวาย
สง่ าราศีแก่ เราต่อหน้าพลไพร่
ทั-งปวง'" และอาโรนกน็ิ)งอยู่
4 โมเสสเรียกมิชาเอลและเอล-

ซาฟาน บุตรชายของอุสซีเอล
อาของอาโรน บอกเขาว่า "จงเข้า
มาใกล้ หามเอาพี) น้องของเจ้า
ออกไปเสี ยนอกค่ ายจากหน้ า
สถานบริสุทธิT "
5เขาก็เข้ามาใกล้หามศพทั- งเสื- อ
ออกไปไว้นอกค่ายตามที) โมเสส
สั)ง
6และโมเสสกล่าวแก่อาโรนและ
เอเลอาซาร์และอิธามาร์ บุตร
ชายอาโรนว่า "ท่านทั- งหลาย
อย่าปล่อยผมห้อย หรือฉีกเสื- อ
ผ้าของท่าน เกลือกว่าท่านจะ
ต้องตายและเกลือกว่าพระพิโรธ
จะตกเหนื อชุมนุมชนทั- งหมด
แต่พี) น้องของท่านคือวงศ์วาน
อิสราเอลทั- งมวล จะไว้ทุกข์
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงให้บัง-
เกิดการเผาไหม้กไ็ด้
7และอย่าออกไปจากประตูพลับ
พลาแห่งชุมนุม เกลือกว่าท่าน
ต้องตาย เพราะว่านํ-ามันเจิม
แห่งพระเยโฮวาห์อยู่เหนือท่าน
ทั- งหลาย" และเขาทั- งหลายก็
กระทาํตามคาํของโมเสส

ขอ้ปฏิบติัแห่ง
บรรดาปุโรหิต

8พระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า
9"เมื) อตัวเจ้าหรือบุตรชายของ
เจ้าจะเข้าไปในพลับพลาแห่งชุม
นุม อย่าดื) มเหล้าองุ่ นหรือสุรา
เกลือกว่าเจ้าจะต้องตาย ทั- งนี-

เลวีนิติ C, AQ

(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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ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรอยู่ตลอด
ชั)วอายุของเจ้า
10 เจ้าจงแยกของบริสุทธิT จาก
ของไม่บริสุทธิT และของมลทิน
จากของไม่มลทิน
11 และเจ้าจะต้องสอนพลไพร่
อิสราเอลให้ทราบถึงกฎเกณฑ์
ทั- งมวลซึ) งพระเยโฮวาห์ได้ตรัส
แก่เขาทั-งหลายทางโมเสส"
12 โมเสสกล่ าวแก่ อาโรนและ
เอเลอาซาร์ และอิธามาร์ บุตร
ชายของเขาผู้ที) เหลืออยู่ว่า "จง
เอาธัญญบูชาซึ) งเหลือจากการ
บูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮ-
วาห์ มารับประทานที) ริมแท่น
บูชาไม่ใส่เชื- อ เพราะเป็นของ
บริสุทธิTที)สุด
13 ท่านจงรับประทานในที)บริ-
สุ ทธิT เพราะเป็นส่ วนของท่ าน
และส่วนของบุตรชายของท่าน
จากเครื) องบูชาด้วยไฟถวายแด่
พระเยโฮวาห์ เพราะข้าพเจ้าได้
รับบัญชาดังนี-
14 แต่เนื- ออกที)แกว่งถวาย และ
เนื- อโคนขาที)ถวายแล้วนั-น ท่าน
จงรับประทานในที)สะอาด ทั-งตัว
ท่ านและบุตรชายบุตรสาวของ
ท่านกรั็บประทานได้ เพราะเป็น
ส่วนที) ได้มาจากสันติ บูชาของ
คนอิสราเอล อันตกอยู่กับท่าน
ทั- งบุตรชายทั- งหลายของท่ าน
ด้วย

15 เนื- อโคนขาที) ถวายและเนื- อ
อกที)แกว่งถวายเขาจะนาํมาบูชา
พร้อมกับเครื)องไขมันที)บูชาด้วย
ไฟเพื) อแกว่ งเป็ นเครื) องบู ชา
แกว่ งถวายต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ สิ)งเหล่านี- เป็นของท่าน
และบุตรชายทั- งหลายของท่าน
ให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ ดังที)
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้"
16 ฝ่ ายโมเสสได้ พยายามไต่
ถามถึงเรื) องแพะซึ) งเป็นเครื) อง
บูชาไถ่บาป และดูเถิด แพะ
ตัวนั- นถูกเผาเสียแล้ว ท่านจึง
โกรธเอเลอาซาร์และอิ ธามาร์
บุตรชายของอาโรนที) เหลืออยู่
ท่านว่าเขาว่า
17 "เหตุ ไฉนท่ านจึ งมิ ไ ด้ รั บ
ประทานเครื)องบูชาไถ่บาปในที)
บริสุทธิT  ในเมื)อเป็นของบริสุทธิT
ที) สุด และพระเจ้าได้ประทาน
ของเหล่านั-นให้แก่ท่านเพื)อท่าน
จะได้รับความชั) วช้าของชุมนุม
ชน เพื) อทาํการลบมลทินบาป
ของเขาทั- งหลายต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์
18 ดูเถิด เลือดสัตว์นั- นก็มิได้
นาํเข้ามายังที)บริสุทธิT ที) ห้องชั- น
ใน ท่านควรจะได้รับประทานสิ)ง
เหล่านี- ในที)บริสุทธิT  ดังที) ข้าพ-
เจ้าได้บัญชาแล้วนั-น"
19 อาโรนจึงกล่าวแก่ โมเสสว่า
"ดูเถิด วันนี- เขาได้ถวายเครื)อง

เลวีนิติ AQ

(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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บูชาไถ่บาปและเครื) องเผาบูชา
ของเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์แล้ว และเหตุการณ์เหล่านี- ก ็
ตกที) ข้าพเจ้าแล้ว ถ้าวันนี- ข้าพ-
เจ้าได้รับประทานเครื)องบูชาไถ่
บาป  จะเป็นที) โปรดปรานใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
หรือ"
20 เมื)อโมเสสได้ฟังดังนั-น ท่าน
กพ็อใจ

พระราชบญัญติัต่างๆ
เรื�องอาหาร

11
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโม-
เสสและอาโรนว่า

2 "จงกล่ าวแก่คนอิ สราเอลว่ า
ต่ อไปนี- เป็ นสั ตว์ ที) มี ชี วิ ตใน
บรรดาสัตว์ในโลกซึ) งเจ้าจะรับ
ประทานได้
3บรรดาสัตว์ที)แยกกีบและมีกีบ
ผ่าและสัตว์เคี- ยวเอื- อง เจ้ารับ
ประทานได้
4อย่างไรก็ตามสัตว์ ต่อไปนี- ที)
เคี- ยวเอื- องหรือแยกกีบ เจ้าก็
อย่ารับประทาน อูฐ เพราะมัน
เคี- ยวเอื- องแต่ไม่แยกกีบ เป็น
สัตว์มลทินแก่เจ้า
5ตัวกระจงผาเพราะว่ามันเป็น
สัตว์เคี- ยวเอื- อง แต่ไม่แยกกีบ
เป็นสัตว์มลทินแก่เจ้า
6กระต่าย เพราะว่ามันเป็นสัตว์
เคี- ยวเอื- องแต่ไม่แยกกีบ เป็น
สัตว์มลทินแก่เจ้า

7หมูเพราะมันเป็นสัตว์แยกกีบ
และมีกีบผ่าแต่ไม่เคี- ยวเอื- อง จึง
เป็นสัตว์มลทินแก่เจ้า
8อย่ารับประทานเนื- อของสัตว์
เหล่านี- เลย และเจ้าอย่าแตะต้อง
ซากของมัน มันเป็นของมลทิน
แก่เจ้า
9สัตว์ที)อยู่ในนํ-าทั- งหมดเหล่านี-
เจ้ารับประทานได้ ของทุกอย่าง
ซึ) งอยู่ในนํ-าที)มีครีบและมีเกล็ด
จะอยู่ ในทะเลหรือในแม่นํ-า ก็
ตาม เจ้ารับประทานได้
10 แต่ ทุกอย่างในทะเลและใน
แม่นํ-า ทุกอย่างที) เคลื)อนไหวใน
นํ-า และสิ) งมีชี วิตใดๆซึ) งอยู่ใน
นํ-า ไม่มีครีบและเกล็ด สัตว์
เหล่านี- เป็นสิ) งที) พึงรังเกียจแก่
เจ้า
11 สัตว์ เหล่านี- ยังคงเป็นสิ) งที)
พึงรังเกียจแก่เจ้า เจ้าอย่ารับ
ประทานเนื- อของมัน แต่ให้เจ้า
ถือว่าซากของมันเป็นที) พึงรัง-
เกียจ
12 อะไรก็ตามที) อยู่ ในนํ-า ไม่มี
ครีบและเกลด็ เป็นสิ) งที)พึงรัง-
เกียจแก่เจ้า
13 ต่อไปนี- เป็นนกซึ) งให้เจ้าถือ
ว่าเป็นสิ) งที)พึงรังเกียจท่ามกลาง
นกทั-งหลาย นกเหล่านี- รับประ-
ทานไม่ได้ มันเป็นสิ) งที) พึงรัง-
เกียจ คือนกอินทรี นกแร้ง นก
ออก

เลวีนิติ AQ, AA

(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)ยวดาํ
ตามชนิดของมัน
15 นกแกตามชนิดของมัน
16 นกเค้าแมว นกเค้าโมง นก
นางนวล เหยี)ยวนกเขาตามชนิด
ของมัน
17 นกเค้าแมวเล็ก นกอ้ายงั) ว
นกทึดทือ
18 นกอีโก้ง นกกระทุง นกแร้ง
19 นกกระสาดาํ นกกระสาตาม
ชนิดของมัน นกหัวขวาน และ
ค้างคาว
20 แมลงมีปีกซึ)งคลานสี)ขา เป็น
สัตว์ที)พึงรังเกียจแก่เจ้า
21 แต่ ในบรรดาแมลงมี ปีกที)
คลานสี) ขานี-  เจ้าจะรับประทาน
จาํพวกที) มีขาพับใช้กระโดดไป
บนดินได้
22 ในจาํพวกแมลงต่อไปนี- เจ้า
รับประทานได้ ตั^ กแตนวัยบิน
ตามชนิดของมัน จิ- งหรีดโกร่ง
ตามชนิดของมัน จักจั) นตาม
ชนิดของมัน และตั^ กแตนตาม
ชนิดของมัน
23 แต่แมลงมีปีกอย่างอื) นซึ) งมี
สี) ขา เป็นสัตว์ที) พึงรังเกียจแก่
เจ้า
24 สิ) งเหล่านั- นจะกระทาํให้เจ้า
มลทินได้ คือผู้หนึ) งผู้ ใดแตะ
ต้องซากของมันจะต้องมลทินไป
ถึงเวลาเยน็
25 ผู้ใดถือซากสัตว์ส่วนใดๆไป

ต้องซักเสื- อผ้าของตน และมล
ทินไปจนถึงเวลาเยน็
26 ซากของสัตว์ทั- งปวงที) แยก
กีบและไม่มีกีบผ่า ไม่เคี- ยวเอื- อง
เป็นสัตว์มลทินแก่เจ้า ผู้ ใด
แตะต้องสัตว์เหล่านี- จะมลทิน
27 ในบรรดาสัตว์สี) เท้าทุกอย่าง
ซึ) งเดิ นด้วยขยุ้ มเท้ าเป็นสั ตว์
มลทินแก่เจ้า ผู้ใดแตะต้องซาก
สัตว์นี- จะต้องมลทินไปถึงเวลา
เยน็
28 ผู้ใดนาํซากมันไปจะต้องซัก
เสื- อผ้าของตน และมลทินไปจน
ถึงเวลาเย็น เป็นสัตว์มลทินแก่
เจ้า
29 ในบรรดาสัตว์ที) เลื- อยคลาน
ไปบนดิน ชนิดต่อไปนี- เป็นสัตว์
มลทินแก่เจ้า คือ อีเห็น หนู
เหี- ยตามชนิดของมัน
30 จิ- งจก ตะกวด แย้ จิ- งเหลน
และกิ- งก่า
31 ในบรรดาสั ตว์ เลื- อยคลาน
ชนิดเหล่านี- เป็นมลทินแก่ เจ้ า
ผู้ ใดแตะต้องเมื) อมันตายแล้ว
ผู้นั-นจะมลทินไปถึงเวลาเยน็
32 และเมื) อมันตายตกทับสิ) งใด
สิ)งนั-นกเ็ป็นมลทิน ไม่ว่าจะเป็น
สิ) งที) เป็นไม้ หรือเสื- อผ้า หรือ
หนังสัตว์ หรือกระสอบ หรือ
ภาชนะใดๆที) ใช้ เพื) อประโยชน์
อย่างใด จะต้องแช่นํ-า และจะ
มลทินไปจนถึงเวลาเยน็ ต่อไปก็

เลวีนิติ AA

(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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นับว่าสะอาดได้
33 และถ้ามันตกลงไปในภาชนะ
ดิน สิ) งที) อยู่ในภาชนะนั- นจะ
มลทิน จงทุบภาชนะนั-นเสีย
34 อาหารในภาชนะนั- นที) รั บ
ประทานได้ซึ) งมีนํ-าปนอยู่ก็เป็น
มลทิน และนํ-าดื) มทั- งสิ- นซึ) งจะ
ดื) มได้จากภาชนะอย่างนี- จะมล
ทิน
35 ถ้าส่วนใดของซากสัตว์ตกใส่
สิ)งใดๆ สิ)งนั-นๆกม็ลทิน ไม่ว่า
เป็นเตาอบหรือเตา ต้องทุบเสีย
เป็นมลทิน และเป็นของมลทิน
แก่เจ้า
36 อย่ างไรก็ตามนํ-า พุหรือนํ-า
ในแอ่งเก็บนํ-า เป็นของสะอาด
แต่สิ) งใดที)แตะต้องซากสัตว์นั- น
จะมลทิน
37 ถ้ าส่ วนใดของซากตกใส่
เมล็ดพืชที) ใช้หว่าน พืชนั- นนับ
ว่าสะอาด
38 แต่ถ้าเอาเมล็ดพืชนั- นแช่นํ-า
ไว้ และซากสัตว์ส่วนใดตกใส่นํ-า
นั-นกเ็ป็นมลทินแก่เจ้า
39 ถ้าสัตว์ซึ) งเจ้าจะรับประทาน
ได้นั- นตายเอง ผู้ที)แตะต้องซาก
สัตว์นั- นจะมลทินไปจนถึงเวลา
เยน็
40 และผู้ ใดที) รับประทานซาก
นั- นจะต้องซักเสื- อผ้าของเขาเสีย
และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็
ผู้ใดที) จับถือซากนั-นไปก็ต้องซัก

เสื- อผ้าของตน และเป็นมลทิน
ไปจนถึงเวลาเยน็
41 บรรดาสัตว์เลื- อยคลานที) ไป
บนแผ่นดินเป็นสิ) งพึงรังเกียจ
อย่ารับประทาน
42 สิ)งใดที) เลื- อยไปด้วยท้องหรือ
สิ) งที) เดินสี) ขา หรือสิ) งที)มีหลาย
ขา ทุกสิ) งที)คลานไปบนแผ่นดิน
เจ้าอย่ารับประทาน  เพราะเป็น
สิ)งพึงรังเกียจ
43 เจ้าอย่ากระทาํให้ตัวเองเป็น
ที) พึ งรั งเกี ยจด้ วยสั ตว์ เลื- อย
คลานใดๆ อย่าทาํตัวให้เป็น
มลทินไปด้ วยสั ตว์ เหล่ านี- เลย
เกรงว่าเจ้าจะเป็นมลทินไปด้วย
44 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้า จงชาํระตัวไว้ให้
บริสุทธิT  เพราะเราบริสุทธิT  เจ้า
อย่าทาํตัวให้ เป็นมลทินไปด้วย
สัตว์อย่างใดอย่างหนึ) งซึ) งคลาน
ไปบนแผ่นดิน
45 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผู้
นาํเจ้ าออกจากแผ่นดินอี ยิปต์
เพื)อเป็นพระเจ้าของเจ้า เพราะ
ฉะนั-นเจ้าจึงต้องบริสุทธิT  เพราะ
เราบริสุทธิT "
46 เหล่านี- เป็นพระราชบัญญัติ
กล่าวถึงเรื) องสัตว์และนก และ
สิ) งมี ชี วิตที) เคลื) อนไหวไปมาใน
นํ-า และสัตว์ทุกชนิดที) เลื- อย
คลานบนแผ่นดิน
47 เพื)อให้สังเกตความแตกต่าง

เลวีนิติ AA

(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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ระหว่างสิ) งที) เป็นมลทินและสิ)งที)
ไม่เป็นมลทิน และระหว่างสัตว์
ที)มีชีวิตรับประทานได้ และสัตว์
มีชีวิตที)รับประทานไม่ได้

การกําเนิดบุตร
และความเป็นมลทิน

12
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า

2 "จงกล่ าวแก่คนอิ สราเอลว่ า
ถ้าหญิงคนใดมีครรภ์คลอดบุตร
เป็นชาย นางต้องเป็นมลทินเจด็
วัน นางจะเป็นมลทินอย่างเดียว
กั บมลทินเวลาที) นางมี ประจาํ
เดือน
3ในวันที) แปดให้ตัดหนังปลาย
องคชาตของเดก็นั-นเสียเพื)อเป็น
การเข้าสุหนัต
4ให้นางคอยอยู่อีกสามสิบสาม
วันด้วยเรื) องโลหิตชาํระของนาง
อย่าให้นางแตะต้องของบริสุทธิT
อันใด หรือเข้าไปในสถานบริ-
สุทธิT  จนกว่าจะครบวันชาํระของ
นาง
5แต่ถ้านางคลอดบุตรเป็นหญิง
นางจะมลทิ นไปสองสั ปดาห์
อย่างเดียวกับเรื) องการมีประจาํ
เดือน และนางจะต้องคอยอยู่
หกสิบหกวัน ด้วยเรื) องโลหิต
ชาํระของนาง
6และเมื) อวันชาํระของนางครบ
แล้ว ไม่ว่าเป็นกาํหนดของบุตร
ชายหรือบุตรสาว ให้นางไปหา

ปุโรหิตที)ประตูพลับพลาแห่งชุม
นุม นาํลูกแกะอายุหนึ) งขวบตัว
หนึ) งไปเป็นเครื) องเผาบูชาและ
นกพิราบหนุ่ มตัวหนึ) งหรือนก
เขาตั วหนึ) งเป็นเครื) องบูชาไถ่
บาป
7 ให้ ปุ โรหิ ตนาํ ถวายต่ อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ และทาํการ
ลบมลทินให้นาง แล้วนางจะสะ-
อาดในเรื)องโลหิตของนางตก นี)
เป็นพระราชบัญญัติกล่ าวด้วย
เรื) องการคลอดบุตร ไม่ว่าเป็น
ชายหรือหญิง
8และถ้ านางไม่ สามารถหาลูก
แกะตัวหนึ)งได้กใ็ห้นางนาํนกเขา
สองตัวหรือนกพิราบหนุ่มสอง
ตัว ตัวหนึ) งเป็นเครื) องเผาบูชา
และอีกตัวหนึ) งเป็นเครื) องบูชา
ไถ่บาป และให้ปุโรหิตทาํการลบ
มลทินให้นาง แล้วนางจะสะ-
อาด"

โรคเรื0 อน
แบบอย่างของความบาป

13
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสและอาโรนว่า

2"ถ้าผู้ใดเกิดอาการบวมหรือพุ
หรือด่างขึ- นที) ผิวหนัง แล้วผิว
หนังของเขาเป็นโรคเรื- อน ก็ให้
พาผู้นั-นมาหาอาโรนปุโรหิตหรือ
มาหาบุตรชายคนหนึ) งคนใดของ
เขาที)เป็นปุโรหิต
3ให้ปุโรหิตตรวจผิวหนังตรงที)

เลวีนิติ AA-AE

(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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เป็นโรค ถ้าขนในที)นั- นเปลี) ยน
เป็นสีขาวและเห็นว่าโรคนั- นอยู่
ลึกกว่าผิวหนังลงไป นับว่าเป็น
โรคเรื- อน เมื) อปุโรหิตตรวจเขา
เสร็จแล้วให้ประกาศว่าเขาเป็น
มลทิน
4 ถ้ าผิวหนั งตรงที) ด่ างขึ- นนั- น
ขาว และปรากฏว่ากินไม่ลึกไป
กว่าผิวหนัง และขนในบริเวณ
นั- นก็ไม่เปลี) ยนเป็นสีขาว ให้
ปุโรหิตกักตัวผู้ป่วยไว้เจด็วัน
5และให้ปุโรหิตตรวจเขาอีกใน
วันที) เจด็ ดูเถิด ถ้าตามสายตา
ของเขาเห็นว่าโรคนั- นทรงอยู่ไม่
ลามออกไปในผิวหนัง ก็ให้ปุ-
โรหิตกักตัวเขาต่อไปอีกเจด็วัน
6 พอถึ ง วั นที) เจ็ ดให้ ปุ โรหิ ต
ตรวจเขาอีกครั-งหนึ)ง ดูเถิด ถ้า
บริเวณที)ป่วยนั-นจางลง และโรค
มิได้ลามออกไปในผิวหนัง กใ็ห้
ปุโรหิตประกาศว่า เขาสะอาด
แล้ว เขาเป็นโรคพุเท่านั- น ให้
เขาซักเสื- อผ้าแล้วเขาก็จะสะอาด
ได้
7แต่ ถ้ าหากว่ าภายหลั งจากที)
เขาสาํแดงตัวแก่ปุโรหิตเพื) อรับ
การชาํระแล้วนั-นปรากฏว่า บริ-
เวณที) พุลามออกไปในผิวหนั ง
เขาต้องกลับไปหาปุโรหิตอีก
8ให้ปุโรหิตทาํการตรวจ ดูเถิด
ถ้าบริเวณพุนั-นลามออกไปในผิว
หนัง กใ็ห้ปุโรหิตประกาศว่าเขา

เป็นมลทิน เขาเป็นโรคเรื- อน
9 ถ้าผู้ ใดเป็นโรคเรื- อนก็ให้พา
เขามาหาปุโรหิต
10 และให้ปุโรหิตตรวจดูตัวเขา
ดูเถิด ถ้ามีบริเวณบวมสีขาว
เกิดขึ- นที) ผิวหนัง ซึ) งทาํให้ขนที)
นั)นเปลี)ยนเป็นสีขาว และมีเนื- อ
แผลสดในที)ที)บวมนั-น
11 แสดงว่าเป็นโรคเรื- อนเรื- อรัง
ที)ผิวหนัง ให้ปุโรหิตประกาศว่า
เขามลทิน อย่ากักตัวเขาไว้
เพราะว่าเขาเป็นมลทิน
12 ถ้าโรคเรื- อนนั- นลามไปตาม
ผิวหนังตามที) ปุโรหิตเห็น ก็
ปรากฏว่าลามไปตามผิวหนังทั)ว
ตัวผู้ป่วยตั- งแต่ศีรษะจนถึงเท้า
13 ปุโรหิตต้องตรวจดู และดู
เถิด ถ้าเรื- อนนั-นแผ่ไปทั)วตัว ให้
ปุโรหิตประกาศว่า เขาสะอาด
ด้วยโรคของเขาแล้วตัวของเขา
เผือก เขาสะอาด
14 ถ้ามี เนื- อแผลสดปรากฏขึ- น
มาเมื)อไร เขากเ็ป็นมลทิน
15 ให้ปุโรหิตตรวจดูที) เนื- อแผล
สดและประกาศว่าเขาเป็นมลทิน
เพราะเนื- อแผลสดนั- นทาํให้มล
ทิน เขาเป็นโรคเรื- อน
16 หรื อ ถ้ า เนื- อแผลสดนั- น
เปลี)ยนไปอีกกลายเป็นสีขาว ให้
เขามาหาปุโรหิต
17 และให้ปุโรหิตตรวจเขา และ
ดูเถิด ถ้าโรคนั- นกลายเป็นโรค

เลวีนิติ AE

(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

 03_lev.pub 
 page 25

 Saturday, February 27, 2016 20:15 



หน้า 230

เผือกให้ปุโรหิตประกาศว่า คน
ที)เป็นโรคนั-นสะอาด เขาสะอาด
18 ถ้าที) ร่างกายคือผิวหนังของ
คนใดมีแผลฝีซึ)งหายแล้ว
19 ถ้าที)แผลเป็นนั-นมีสีขาวบวม
ขึ- นมา หรือมีที) ด่างขึ- นสีแดง
เรื) อๆปรากฏ ก็ให้ผู้นั- นไปสาํ-
แดงตัวต่อปุโรหิต
20 และปุโรหิตจะตรวจดู ดูเถิด
ถ้าที)เป็นนั-นลึกกว่าผิวหนัง และ
ขนที)บริเวณนั-นเปลี)ยนเป็นสีขาว
ให้ปุโรหิตประกาศว่า เขาเป็น
มลทิน โรคนั-นเป็นโรคเรื- อน มัน
พุขึ- นมาที)แผลฝี
21 แต่ ถ้ าปุ โรหิ ตตรวจดู แล้ ว
และดูเถิด ขนที)นั)นก็ไม่เปลี) ยน
เป็นสีขาว และเป็นไม่ลึกกว่าผิว
หนังแต่จาง ให้ปุโรหิตกักตัวเขา
ไว้เจด็วัน
22 ถ้าโรคนั- นลามออกไปในผิว
หนัง กใ็ห้ปุโรหิตประกาศว่าเขา
เป็นมลทิน เขาเป็นโรคแล้ว
23 แต่ ถ้าที) ด่างขึ- นนั- นคงที) อยู่
ไม่ลามออกไป ก็เป็นแต่เพียง
แผลเป็นของฝี ให้ปุโรหิตประ-
กาศว่าเขาสะอาด
24 หรือเมื)อส่วนของร่างกายคือ
ผิวหนังถูกไฟลวกและเนื- อแผล
สดที)ตรงนั- นเป็นที) ด่างขึ- นสีแดง
เรื)อๆหรือสีขาว
25 ให้ปุโรหิตตรวจดู และดูเถิด
ถ้าขนในบริเวณนั-นเปลี)ยนเป็นสี

ขาวและปรากฏว่าเป็นลึกกว่าผิว
หนังกเ็ป็นโรคเรื- อน มันพุขึ- นมา
ที) แผลไฟลวก และให้ปุโรหิต
ประกาศว่าเขาเป็นมลทิน เขา
เป็นโรคเรื- อน
26 แต่ถ้าปุโรหิตตรวจดู และ
ดูเถิด ขนในที) ด่างขึ- นนั- นไม่
เปลี)ยนเป็นสีขาว และเป็นไม่ลึก
กว่าผิวหนัง แต่จาง ให้ปุโรหิต
กักตัวเขาไว้เจด็วัน
27 พอถึงวันที) เจ็ดก็ให้ ปุโรหิต
ตรวจดูเขา ถ้าที)เป็นนั-นลามออก
ไปในผิวหนัง กใ็ห้ปุโรหิตประ-
กาศว่าเขาเป็นมลทิน เขาเป็น
โรคเรื- อน
28 ถ้าที) ด่างขึ- นนั- นคงที) อยู่ ไม่
ลามออกไปในผิวหนัง แต่จาง
บวมเพราะไฟลวก ให้ปุโรหิต
ประกาศว่าเขาสะอาด เพราะมัน
เป็นเพียงแผลเป็นของไฟลวก
29 ถ้าชายหรือหญิงคนใดมีโรค
ที)ศีรษะหรือที)เครา
30 ให้ ปุ โรหิ ตตรวจดู โรคนั- น
และดูเถิด ถ้าเป็นลึกกว่าผิวหนัง
และผมตรงนั- นเหลืองและบาง
ให้ปุโรหิตประกาศว่า เขาเป็น
มลทิน เขาเป็นโรคคัน เป็นโรค
เรื- อนที)ศีรษะหรือที)เครา
31 และถ้าปุโรหิตตรวจดูโรคคัน
นั-น และดูเถิด เป็นไม่ลึกกว่าผิว
หนัง และไม่มีผมดาํอยู่ในบริ-
เวณนั-น ให้ปุโรหิตกักตัวบุคคล

เลวีนิติ AE
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ที)เป็นโรคคันนั-นไว้เจด็วัน
32 พอถึงวันที) เจ็ดก็ให้ ปุโรหิต
ตรวจโรคนั- น ดูเถิด ถ้าอาการ
คันนั- นไม่ลามออกไป และไม่มี
ขนเหลืองในบริเวณนั- น และ
ปรากฏว่าอาการคันไม่ลึกกว่าผิว
หนัง
33 ก็ให้คนนั- นโกนผมเสีย แต่
อย่าโกนตรงบริเวณที) คัน ให้
ปุ โรหิตกักตัวบุคคลที) เป็นโรค
คันนั-นไว้อีกเจด็วัน
34 พอถึงวันที) เจ็ดก็ให้ ปุโรหิต
ตรวจดูตรงที)คัน ดูเถิด ถ้าที)คัน
นั-นไม่ลามออกไปในผิวหนังและ
ปรากฏว่า เป็นไม่ลึกไปกว่าผิว
หนัง ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขา
สะอาด ให้เขาซักเสื- อผ้า แล้วจะ
สะอาด
35 แต่ถ้าเขาชาํระตัวแล้ว ยัง
ปรากฏว่าโรคคันนั-นลามออกไป
ในผิวหนัง
36 ก็ให้ปุโรหิตตรวจเขา และดู
เถิด ถ้าโรคคันนั- นลามออกไป
ในผิวหนังแล้ว ปุโรหิตไม่จาํเป็น
ต้องมองหาขนสีเหลือง เขาเป็น
มลทินแล้ว
37 แต่ถ้าตามสายตาของเขาโรค
คันนั- นระงับแล้ว และมีผมดาํ
งอกอยู่ในบริเวณนั-น โรคคันนั-น
หายแล้ว เขาก็สะอาด และให้
ปุโรหิตประกาศว่า เขาสะอาด
38 เมื) อผู้ ชายหรือผู้ หญิงมี ที)

ด่างขึ- นที) ผิวหนัง คือที) ด่างขึ- น
สีขาว
39 ให้ปุโรหิตตรวจเขา ดูเถิด
ถ้าที) ด่างขึ- นที) ผิวกายนั- นเป็นสี
ขาวหม่น นั)นเป็นเกลื- อนที)พุขึ- น
ในผิวหนัง เขาสะอาด
40 ถ้ าชายคนใดมี ผมร่ วงจาก
ศีรษะ เขาเป็นคนศีรษะล้าน แต่
เขาสะอาด
41 ถ้าชายคนใดมีผมที)หน้าผาก
และที)ขมับร่วง หน้าผากของเขา
ล้าน แต่เขาสะอาด
42 แต่ถ้าตรงบริเวณศีรษะล้าน
หรือหน้าผากล้าน มีบริเวณเป็น
โรคสีแดงเรื)อๆ เขาเป็นเรื- อนพุ
ขึ- นที) ศีรษะล้านหรือที) หน้าผาก
ล้านนั-น
43 ให้ปุโรหิตตรวจดูเขา ดูเถิด
ถ้าโรคบวมนั- นสีแดงเรื) อๆอยู่ที)
ศีรษะล้าน หรือที)หน้าผากล้าน
ของเขา เหมือนกับโรคเรื- อนที)
ปรากฏตามผิวหนัง
44 ชายผู้นั- นเป็นโรคเรื- อน เขา
เป็นมลทิน ปุโรหิตต้องประกาศ
ว่า เขาเป็นมลทิน โรคของเขา
อยู่ที)ศีรษะ
45 ให้ บุ คคลที) เป็ นโรคเรื- อน
สวมเสื- อผ้าที)ขาด และให้ปล่อย
ผม และให้เขาปิดริมฝีปากบน
ไว้ แล้วร้องไปว่า `มลทิน มล
ทิน'
46 เขาจะเป็นมลทินอยู่ ตลอด

เลวีนิติ AE

(KG) G พศด GN:AC (KK) อสย A:H
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เวลาที) เขาเป็นโรค เขาเป็นมล
ทิน เขาจะต้องอยู่แต่ลาํพังภาย
นอกค่าย
47 เมื) อในเครื) องแต่งกายมีโรค
เรื- อน ไม่ว่าจะเป็นเครื) องแต่ง
กายขนสัตว์หรือผ้าป่าน
48 อยู่ที) ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง
อยู่ที)ผ้าป่านหรือผ้าขนสัตว์ หรือ
อยู่ในหนัง หรือสิ)งใดๆที)ทาํด้วย
หนัง
49 ถ้าโรคนั- นทาํให้ เครื) องแต่ง
กายมีสีเขียวๆหรือแดงๆที) ด้าย
เส้นยืนหรือเส้นพุ่งที)หนัง หรือ
สิ) งใดๆที)ทาํด้วยหนัง นั) นเป็น
โรคเรื- อน จะต้องนาํไปแสดงต่อ
ปุโรหิต
50 และให้ปุโรหิตตรวจโรคนั- น
และให้ กั กสิ) งที) เ ป็ นโรคนั- น
ไว้เจด็วัน
51 พอถึงวันที) เจ็ดก็ให้ตรวจดู
โรคนั-นอีก ถ้าโรคนั-นลามไปใน
เสื- อผ้าเครื) องแต่งกาย ไม่ว่าที)
ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง เป็นที)
หนังสัตว์ หรือสิ) งใดที)ทาํด้วย
หนังสัตว์ โรคนั- นเป็นโรคเรื- อน
อย่างร้าย นับว่าเป็นมลทิน
52 ให้ ปุ โรหิ ตเผาเครื) องแต่ ง
กายนั-นเสีย ไม่ว่าเป็นโรคที)ด้าย
เส้นยืนหรือเส้นพุ่ง เป็นที)ผ้าขน
สัตว์หรือผ้าป่าน หรือสิ) งใดๆที)
ทาํด้วยหนังสัตว์ เพราะเป็นโรค
เรื- อนที)ร้าย จึงให้เผาเสียในไฟ

53 และถ้ าปุ โรหิตนั- นตรวจดู
และดูเถิด โรคนั-นมิได้ลามไปใน
เสื- อ ทั- งที) ด้ายเส้นยืนหรือเส้น
พุ่ง หรือในสิ) งใดที)ทาํด้วยหนัง
สัตว์
54 ก็ให้ปุโรหิตบัญชาให้เขาซัก
ตัวที)เป็นโรคนั-นเสีย และให้กัก
ไว้อีกเจด็วัน
55 เมื)อซักแล้วกใ็ห้ปุโรหิตตรวจ
ดูตัวที) เป็นโรคนั- นอีก ดูเถิด
ถ้าบริเวณที) เป็นโรคไม่ เปลี) ยน
สี แม้ว่าโรคนั- นไม่ลามไป  ก็
เป็นมลทิน เจ้าจงเอาใส่ในไฟ
เผาเสีย ไม่ว่าบริเวณที) เป็นโรค
เรื- อนนั- นจะอยู่ ข้างในหรือข้าง
นอก
56 ถ้ าปุ โรหิ ตตรวจดู เมื) อซั ก
แล้ว และดูเถิด โรคนั-นจาง กใ็ห้
ฉีกบริเวณนั- นออกเสียจากเสื- อ
หรือหนังสัตว์ หรือเส้นยืนหรือ
เส้นพุ่ง
57 ถ้ าปรากฏขึ- นอี กในเครื) อง
แต่งกายไม่ว่าที) ด้ายเส้นยืนหรือ
เส้นพุ่ง หรือในสิ)งใดๆที)ทาํด้วย
หนังสัตว์ โรคนั- นลามไปแล้ว
เจ้าจงเผาสิ) งที) เป็นโรคนั- นด้วย
ไฟ
58 ถ้าเสื- อทั- งที) ด้ายเส้นยืนหรือ
เส้นพุ่ง หรือสิ) งใดๆที)ทาํด้วย
หนังสัตว์ ซึ)งเมื)อซักแล้วโรคนั-น
หมดไป ก็ให้ซักอีกเป็นครั- งที)
สอง สะอาดได้แล้ว"

เลวีนิติ AE
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59 นี) เป็นพระราชบัญญัติว่าด้วย
โรคเรื- อนในเสื- อที)ทาํด้วยขนสัตว์
หรือผ้าป่าน  ไม่ว่าเป็นที) ด้าย
เส้นยืนหรือเส้นพุ่ง หรือเป็นที)
สิ) งใดๆที)ทาํด้วยหนังสัตว์ เพื)อ
ให้พิจารณาว่า อย่างใดสะอาด
อย่างใดเป็นมลทิน

การชําระคนที�เคยเป็น
โรคเรื0 อน

14
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า

2"ต่อไปนี- จะเป็นพระราชบัญ-
ญัติเรื) องคนเป็นโรคเรื- อนในวัน
ชาํระตัวของเขา ให้พาเขามาหา
ปุโรหิต
3 และให้ ปุ โรหิ ตออกไปนอก
ค่าย และให้ปุโรหิตทาํการตรวจ
ดูเถิด ถ้าผู้ ป่วยหายจากโรค
เรื- อนแล้ว
4ก็ให้ ปุ โรหิตบัญชาเขาให้ จัด
ของสาํหรับผู้จะรับการชาํระ คือ
นกสะอาดที)มีชีวิตสองตัว  ไม้
สนสีดาร์ กับด้ายสีแดง และต้น
หุสบ
5ให้ปุโรหิตบัญชาให้ฆ่านกตัว
หนึ)งในภาชนะดินข้างบนนํ-าไหล
6สาํหรับนกตัวที) ยังเป็นอยู่นั- น
ให้ปุโรหิตเอานกตัวที) ยังเป็นอยู่
กับไม้สนสีดาร์ ด้ายสีแดง ต้น
หุสบ จุ่มเข้าไปในเลือดของนกที)
ถูกฆ่าข้างบนนํ-าไหล
7และให้ปุโรหิตประพรมคนที)

จะรับการชาํระจากโรคเรื- อนนั- น
เจด็ครั-ง แล้วประกาศว่า เขาสะ-
อาด และให้ปล่อยนกตัวที) ยังมี
ชีวิตนั-นไปในท้องทุ่ง
8และให้ผู้ที) รับการชาํระนั- นซัก
เสื- อผ้าของตน และให้โกนผม
กับขนทั- งหมดเสีย และอาบนํ-า
เขาก็จะสะอาด ต่อจากนั-นก็ให้
เขาเข้าค่ายได้ แต่ให้นอนอยู่
นอกเตน็ท์ของเขาเจด็วัน
9พอวันที) เจ็ดให้เขาโกนผมจาก
ศีรษะของเขาให้หมด ให้เขาโกน
เคราและโกนขนคิ- ว คือโกนให้
หมด แล้วให้ซักเสื- อผ้า และอาบ
นํ-า เขากจ็ะสะอาด
10 ในวันที) แปดให้ เขาเอาลู ก
แกะผู้ สองตั วปราศจากตาํหนิ
และลูกแกะเมียอายุหนึ) งขวบตัว
หนึ) งปราศจากตาํหนิ และยอด
แป้งคลุกนํ-า มั นสามในสิบเอ-
ฟาห์เป็นธัญญบูชา กับนํ-ามัน
หนึ)งลก
11 ให้ปุโรหิตผู้ทาํการชาํระนาํผู้
ที) รับการชาํระกับสิ) งของเหล่า
นี- มาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ที)ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม
12 ให้ปุโรหิตนาํลูกแกะผู้นั- นตัว
หนึ) งไปถวายเป็นเครื) องบูชาไถ่
การละเมิดพร้อมกับนํ-ามันหนึ) ง
ลก ให้แกว่งไปแกว่งมาเป็น
เครื) องบูชาแกว่งถวายต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์

เลวีนิติ AE, AK
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(I) ลนต AA:GH; AE:H; กดว H:G-E (C) กดว AC:AC
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13 ให้ปุโรหิตฆ่าลูกแกะนั- นใน
ที)ที)เขาฆ่าสัตว์อันเป็นเครื)องบูชา
ไถ่บาปและสัตว์อันเป็นเครื) อง
เผาบูชาในที)บริสุทธิT  เพราะว่า
เครื) อ งบู ชาไ ถ่ การละเมิ ดก็
เหมือนเครื)องบูชาไถ่บาป เป็น
ของที) ตกแก่ปุโรหิต เป็นของ
บริสุทธิTที)สุด
14 ปุโรหิตจะนาํเลือดของเครื)อง
บูชาไถ่การละเมิดมาบ้าง  และ
ปุโรหิตจะเจิมที) ปลายหูข้างขวา
ของผู้ที) รับการชาํระ และเจิมที)
นิ- วหั วแม่มื อขวาและที) นิ- วหั ว
แม่เท้าขวาของเขา
15 และปุโรหิตจะนาํนํ-ามันหนึ) ง
ลกนั- นมาบ้าง เทใส่ฝ่ามือซ้าย
ของตน
16 และเอานิ- วมือขวาจิ- มนํ-ามัน
ซึ)งอยู่ในมือซ้าย ประพรมนํ-ามัน
ด้วยนิ- วของเขาเจ็ดครั- งต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์
17 ส่วนนํ-ามันที) เหลืออยู่ในมือ
นั-น ปุโรหิตจะเอามาบ้าง เจิมที)
ปลายหูขวาของผู้ ที) รับการชาํ-
ระและที)นิ- วหัวแม่มือขวาและที)
นิ- วหัวแม่เท้าขวา ทับบนเลือด
เครื)องบูชาไถ่การละเมิด
18 ส่วนนํ-ามันที) ยังเหลืออยู่ ใน
มือของปุโรหิตนั- น เขาจะเจิม
ศีรษะของผู้ รับการชาํระ แล้ว
ปุโรหิตจะทาํการลบมลทินของ
เขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

19 ปุโรหิตจะถวายเครื)องบูชาไถ่
บาป เพื)อทาํการลบมลทินของผู้
รับการชาํ ระให้ พ้นจากมลทิน
ของเขา ภายหลังปุโรหิตจะฆ่า
สัตว์อันเป็นเครื)องเผาบูชา
20 และปุ โรหิตจะถวายเครื) อง
เผาบูชาและธัญญบูชาบนแท่น
ปุโรหิตจะทาํการลบมลทินของ
เขาดังนี-  และเขากจ็ะสะอาดได้
21 ถ้าผู้ นั- นเป็นคนยากจนและ
ไม่สามารถจะหามาได้เท่านั-น ก็
ให้ เขานาํ ลู กแกะตั วหนึ) งเป็ น
เครื) องบูชาไถ่การละเมิด เพื) อ
แกว่งไปแกว่งมา กระทาํการลบ
มลทินของเขา และนาํยอดแป้ง
หนึ) งในสิ บเอฟาห์ คลุ กกั บนํ-า
มัน เป็นธัญญบูชากับนํ-ามันหนึ)ง
ลก
22 พร้อมกับนกเขาสองตัวหรือ
นกพิราบหนุ่มสองตัว ตามที)เขา
สามารถหามาได้ นกตัวหนึ)งเป็น
เครื) องบูชาไถ่บาป นกอีกตัว
หนึ)งเป็นเครื)องเผาบูชา
23 ในวันที)แปดให้เขานาํมามอบ
ให้แก่ปุโรหิต เพื) อการชาํระ
ของตนที) ประตูพลั บพลาแห่ ง
ชุมนุมถวายต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์
24 และปุโรหิตจะนาํลูกแกะแห่ง
เครื) องบูชาไถ่การละเมิด และ
นํ-ามันหนึ) งลกนั- น และปุโรหิต
จะแกว่งไปแกว่งมาเป็นเครื) อง

เลวีนิติ AK

(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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บูชาแกว่ งถวายต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์
25 และเขาจะฆ่ าลู กแกะแห่ ง
เครื) องบูชาไถ่การละเมิด และ
ปุโรหิตจะเอาเลือดของเครื) อง
บูชาไถ่การละเมิดมาบ้าง เจิมที)
ปลายหู ข้ างขวาของผู้ รั บการ
ชาํระ และที)นิ- วหัวแม่มือขวา
กับที)นิ- วหัวแม่เท้าขวาของเขา
26 แล้วปุโรหิตจะเทนํ-ามันใส่ฝ่า
มือซ้ายของตนบ้าง
27 และเอานํ-า มั นที) อยู่ ในมื อ
ซ้ายนั- นประพรมด้วยนิ- วมือขวา
เจด็ครั-งต่อพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์
28 และปุ โรหิตจะเอานํ-า มันที)
อยู่ ในมือเจิมที) ปลายหูข้างขวา
ของผู้รับการชาํระ และที)หัวแม่
มือขวากับหัวแม่เท้าขวาของเขา
ตรงที)ที) เจิมด้วยเลือดของเครื)อง
บูชาไถ่การละเมิด
29 นํ-ามันที) เหลืออยู่ ในมือของ
ปุโรหิตนั-น เขาจะเจิมศีรษะของ
ผู้ที) รับการชาํระ ทาํการลบมล
ทินของเขาต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์
30 และเขาจะถวายนกเขาหรือ
นกพิราบหนุ่มตัวหนึ) งตามที) เขา
สามารถหามาได้
31 คือตามที) เขาสามารถหามา
ไ ด้ ใ ห้ ถวายนกตั วหนึ) ง เ ป็ น
เครื) องบูชาไถ่บาป นกอีกตัว

หนึ) งเป็นเครื)องเผาบูชา พร้อม
กับธัญญบูชา และปุโรหิตจะทาํ
การลบมลทินของผู้ รับการชาํระ
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
32 นี) เป็นพระราชบัญญัติสาํ-
หรับผู้ที) เป็นโรคเรื- อน ไม่
สามารถหาเครื) องบูชาเพื) อการ
ชาํระของตนได้"
33 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
และอาโรนว่า
34 "เมื) อเจ้ าเข้ าไปในแผ่นดิน
คานาอัน ซึ) งเราให้แก่เจ้าเป็น
กรรมสิทธิT นั-น และเราจะใส่โรค
เรื- อนเข้าที) เรือนหลังหนึ)งหลังใด
ในแผ่นดินที) เจ้ าถือกรรมสิทธิT
นั-น
35 ผู้ ใดที) ถื อกรรมสิ ทธิT ของ
เรือนนั-นจะต้องมาบอกแก่ปุโร-
หิตว่า `ข้าพเจ้าเห็นโรคอะไร
อย่างหนึ) งเกิดในเรือนของข้าพ-
เจ้า'
36 แล้วปุโรหิตจะบัญชาให้เขา
ขนของออกจากเรื อนให้หมด
ก่อนที)ปุโรหิตจะเข้าไปตรวจโรค
เกรงว่า ของทุกอย่างที) อยู่ ใน
เรือนนั- นจะถูกประกาศว่า มล
ทิน ต่อจากนั-นปุโรหิตจึงจะเข้า
ไปตรวจดูเรือน
37 และปุโรหิตจะตรวจดูโรค ดู
เถิด ถ้าโรคนั- นอยู่ที) ผนังของ
เรื อนเป็ นรอยสี เขี ยวๆแดงๆ
และปรากฏว่าอยู่ลึกกว่าผิว

เลวีนิติ AK

(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 แล้วปุโรหิตจะออกจากเรือน
ไปอยู่ที)ประตูเรือนแล้วปิดเรือน
เสียเจด็วัน
39 พอถึงวันที) เจ็ด ปุโรหิตจะ
กลับมาตรวจดูอีก ดูเถิด ถ้าโรค
นั-นลามไปในผนังเรือน
40 แล้วปุโรหิตจะบัญชาให้เอา
หินก้อนที) ติ ดโรคนั- นออกเสีย
นาํ ไปโยนทิ- งในที) มลทิ นภาย
นอกเมือง
41 และสั) งให้ ขู ดข้ างในเรื อน
ทั)วๆไป ผงปูนที) ขูดออกมานั- น
ให้นาํไปทิ- งเสียในที) มลทินภาย
นอกเมือง
42 แล้วให้หาหินอื)นมาแทนหิน
ก้อนที)นาํออกไป และเอาปูนอื)น
มาโบกผนังเรือนนั-น
43 เมื)อเขาเอาหินออก ขูดเรือน
และโบกปูนใหม่แล้ว ยังเกิดโรค
ขึ- นในเรือนนั-นอีก
44 แล้วปุโรหิตจะไปตรวจดู ดู
เถิด ถ้าโรคนั- นลามไปในเรือน
เป็นโรคเรื- อนอย่างร้ายในเรือน
เรือนนั-นกเ็ป็นมลทิน
45 ให้เขาพังเรือนนั- นลง หิน
ไม้และปูนที)ทาํเรือนนั-นให้ขนไป
ทิ- งเสี ยในที) ที) มลทินภายนอก
เมือง
46 ยิ)งกว่านั- นอีก เมื) อเรือนปิด
อยู่ มี ผู้ใดเข้าไป ผู้นั- นจะเป็น
มลทินจนถึงเวลาเยน็
47 ผู้ ใดที) นอนลงในเรือนนั- น

ต้องซักเสื- อผ้าของเขา และผู้ที)
รับประทานในเรือนนั- นต้องซัก
เสื- อผ้าของเขาด้วย
48 แต่ปุโรหิตมาทาํการตรวจ ดู
เถิด  เมื)อโบกปูนใหม่แล้ว โรค
นั- นมิ ได้ ลามไปในเรื อนแล้ ว
ปุโรหิตจะประกาศว่าเรือนนั- น
สะอาด เพราะโรคหายแล้ว
49 และเพื)อจะชาํระเรือนนั- นให้
เขานาํนกสองตัวกับไม้สนสีดาร์
ด้ายสีแดงและต้นหุสบ
50 ให้ฆ่านกตัวหนึ) งในภาชนะ
ดินข้างบนนํ-าที)ไหล
51 เอาไม้สนสีดาร์ ต้นหุสบและ
ด้ายสีแดง พร้อมกับนกตัวที) ยัง
มีชีวิตอยู่ จุ่มลงในเลือดนกที) ได้
ฆ่าและในนํ-าที) ไหลนั- น แล้ว
ประพรมเรือนนั-นเจด็ครั-ง
52 ดังนี- เขาจะได้ชาํระเรือนด้วย
เลือดนก ด้วยนํ-าไหลและด้วย
นกที)มีชีวิต ด้วยไม้สนสีดาร์ ต้น
หุสบ และด้ายสีแดง
53 ให้เขาปล่อยนกที)มีชีวิตออก
ไปจากเมืองยังท้องทุ่ ง ดังนี-
แหละเขาจะได้ทาํการลบมลทิน
ของเรือน และเรือนนั- นก็สะ-
อาด"
54 นี) เป็นพระราชบัญญัติเกี) ยว
กับโรคเรื- อนต่างๆ โรคคัน
55 โรคเรื- อนในเครื) องแต่งกาย
หรือในเรือน
56 ที)บวมหรือพุ หรือที)ด่าง

เลวีนิติ AK

(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

 03_lev.pub 
 page 32

 Saturday, February 27, 2016 20:15 



หน้า 237

57 เพื) อจะแสดงว่ าเมื) อไรจึ ง
เรียกว่ามลทิน เมื) อไรเรียกว่า
สะอาด นี) เป็นพระราชบัญญัติ
เรื)องโรคเรื- อน

เรื�องอื�นๆเกี�ยวกบั
การเป็นมลทินและการชําระ

15
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสและอาโรนว่า

2 "จงกล่ าวแก่คนอิ สราเอลว่ า
เมื) อผู้ ใดมีสิ) งไหลออกจากร่าง
กาย เพราะเหตุสิ)งที)ไหลออกนั-น
เขาเป็นมลทิน
3 ต่อไปนี- เป็นกฎเกี)ยวด้วยเรื)อง
มลทินของเขา เนื) องด้วยสิ) งที)
ไหลออก ร่างกายของเขาจะมีสิ)ง
ไหลออกหรือสิ) งที) ไหลออกคั) ง
อยู่ในร่างกายของเขากด็ี เรื)องนี-
เป็นมลทินแก่เขา
4 เตียงนอนซึ) งผู้ ใดที) มี สิ) งไหล
ออกขึ- นไปนอน เตียงนั- นก็เป็น
มลทิน ทุกสิ)งที)เขารองนั)งกเ็ป็น
มลทิน
5 ผู้ ใดที) แตะต้องเตียงของเขา
ต้องซักเสื- อผ้าของตนและอาบ
นํ-า และจะเป็นมลทินไปจนถึง
เวลาเยน็
6 ผู้ ใดไปนั) งบนสิ) งที) ผู้มีสิ) งไหล
ออกได้นั)งก่อน   ผู้นั-นต้องซัก
เสื- อผ้าของตนและอาบนํ-า และ
จะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็
7 ผู้ใดไปแตะต้องร่างกายของผู้
ที) มีสิ) งไหลออก ผู้นั- นต้องซัก

เสื- อผ้าของตนและอาบนํ-า และ
เป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็
8และถ้าผู้ใดที)มีสิ) งไหลออกนั-น
ถ่มนํ-าลายรดผู้ที)สะอาดเข้า ผู้ที)
ถูกนํ-าลายรดต้องซักเสื- อผ้าและ
อาบนํ-า และเป็นมลทินไปจนถึง
เวลาเยน็
9 และอานใดๆซึ) ง ผู้ มี สิ) งไหล
ออกนั)งอยู่ อานนั-นกเ็ป็นมลทิน
10 ผู้หนึ) งผู้ใดแตะต้องสิ) งที)รอง
เขาอยู่นั-น ผู้นั-นจะเป็นมลทินไป
จนถึงเวลาเย็น และผู้ใดที)หยิบ
ถือสิ) งนั- นต้องซักเสื- อผ้าของตัว
และอาบนํ-า และเป็นมลทินไป
จนถึงเวลาเยน็
11 ผู้ที)มีสิ) งไหลออกแตะต้องผู้
ใดด้วยมือที)มิได้ล้าง ผู้ ถูกแตะ
ต้องนั- น ต้องซักเสื- อผ้าของตัว
และอาบนํ-า และเป็นมลทินไป
จนถึงเวลาเยน็
12 ภาชนะดินซึ) งผู้มีสิ) งไหลออก
แตะต้องให้ทุบเสีย และภาชนะ
ไม้ทุกอย่างกใ็ห้ชาํระเสียด้วยนํ-า
13 เมื) อผู้มีสิ) งไหลออกได้ชาํระ
สิ)งไหลออกของเขาแล้ว เขาต้อง
นับการชาํระของเขาให้ครบเจ็ด
วัน และเขาต้องซักเสื- อผ้าและ
อาบนํ-าที)ไหล เขาจึงจะสะอาด
14 ในวันที)แปดให้เขานาํนกเขา
สองตัว หรือนกพิราบหนุ่มสอง
ตัวมาต่อพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์ที)ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม

เลวีนิติ AK, AH

(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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และมอบของเหล่านั- นให้แก่ปุ-
โรหิต
15 ให้ปุโรหิตถวายบูชา คือ
ถวายนกตัวหนึ)งเป็นเครื)องถวาย
บูชาไถ่บาป และนกอีกตัวหนึ) ง
เป็นเครื)องเผาบูชา และปุโรหิต
จะทาํการลบมลทินของเขาต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วย
เรื)องสิ)งไหลออกของเขา
16 ชายคนใดมีนํ-ากามไหลออก
ให้เขาอาบนํ-า และเป็นมลทินไป
จนถึงเวลาเยน็
17 เครื) องแต่ งกายทุกชิ- นและ
ผิวหนังทุกส่วนที)นํ-ากามไหลรด
ต้องชาํระเสียในนํ-า และเป็น
มลทินไปจนถึงเวลาเยน็
18 ชายคนใดสมสู่ กับหญิงคน
ใด และมีนํ-ากามไหลออกทั- ง
สองจะต้องอาบนํ-า และเป็นมล
ทินไปจนถึงเวลาเยน็
19 เมื) อสตรีมีสิ) งไหลออกเป็น
โลหิตประจาํเดือน เธอจะต้อง
อยู่ต่างหากเจด็วัน และผู้ใดแตะ
ต้องเธอจะต้องเป็นมลทินไปจน
ถึงเวลาเยน็
20 และทุกสิ) งที) เธอนอนทับใน
เวลาที) เธอต้องแยกออกนั- นก็
เป็นมลทิน สิ)งใดที)เธอไปนั)งทับ
สิ)งนั-นกเ็ป็นมลทิน
21 ผู้ ใดไปแตะต้องที) นอนของ
เธอ ผู้นั- นต้องซักเสื- อผ้าและ
อาบนํ-า และเป็นมลทินไปจนถึง

เวลาเยน็
22 และผู้หนึ) งผู้ ใดแตะต้องสิ) ง
ใดๆที) เธอนั) ง ผู้นั- นต้องซักเสื- อ
ผ้าและอาบนํ-า และเป็นมลทิน
ไปจนถึงเวลาเยน็
23 สิ) งที) เธอนั) งทับจะเป็นที)นอน
หรือสิ) งใดก็ดี เมื) อผู้ ใดไปแตะ
ต้องเข้า ผู้นั- นจะเป็นมลทินไป
จนถึงเวลาเยน็
24 ถ้าชายใดไปสมสู่ กับเธอและ
มลทินของเธอมาติดที) ชายนั- น
ชายนั- นจะเป็นมลทินไปเจ็ดวัน
เขาไปนอนที)เตียงใด เตียงนั-นก็
เป็นมลทิน
25 ถ้าสตรีใดมี โลหิตไหลออก
หลายวัน ไม่ใช่เป็นเวลาที) เธอ
ต้องอยู่ต่างหากนั-น หรือถ้าเธอ
มี โลหิตไหลออกเลยกาํหนดที)
เธอต้องอยู่ต่างหากนั-น ทุกวันที)
มี โลหิตไหลออกเธอจะเป็นมล
ทิน เธอจะเป็นมลทินอย่างเดียว
กับเวลาที) เธอต้องอยู่ ต่ างหาก
นั-น
26 ที) นอนทุ กหลั งที) เธอนอน
เมื)อวันเธอมีสิ)งไหลออก ที)นอน
นั- นเป็นดังที) นอนในเวลาที) เธอ
ต้องอยู่ต่างหากนั-น และทุกสิ)งที)
เธอนั) งทับจะเป็นมลทิน อย่าง
เดียวกับมลทินในเวลาที) เธอต้อง
อยู่ต่างหากนั-น
27 ผู้ใดแตะต้องสิ) งเหล่านั- น ผู้
นั-นกเ็ป็นมลทินด้วย เขาต้องซัก

เลวีนิติ AH

(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- อผ้าและอาบนํ-า และเป็นมล
ทินไปจนถึงเวลาเยน็
28 แต่ถ้ าเธอชาํระสิ) งไหลออก
ของเธอแล้ว ให้เธอนับเองให้
ครบเจด็วัน ต่อจากนั-นเธอจึงจะ
สะอาด
29 และในวันที) แปดให้ เธอนาํ
นกเขาสองตัว หรือนกพิราบ
หนุ่ มสองตั วไปให้ ปุ โรหิ ตที)
ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม
30 และปุ โรหิตจะถวายนกตั ว
หนึ)งเป็นเครื)องบูชาไถ่บาป และ
นกอีกตัวหนึ) งเป็นเครื)องเผาบู-
ชา และปุโรหิตจะทาํการลบมล
ทินให้เธอต่อพระพักตร์พระเย-
โฮวาห์ ด้วยเรื) องสิ) งไหลออกที)
เป็นมลทินของเธอ
31 ดังนี- แหละพวกเจ้าจะให้คน
อิสราเอลแยกจากมลทินของเขา
ทั- งหลาย เกลือกว่าเขาจะต้อง
ตายด้วยมลทินของเขา เมื) อ
เขาทาํให้พลับพลาของเราที) อยู่
ท่ามกลางเขาเป็นมลทินไป"
32 นี) เป็นพระราชบัญญัติ เรื) อง
ผู้ มีสิ) งไหลออกและชายที) มีนํ-า
กามไหลออก  ซึ)งกระทาํให้ตัว
เป็นมลทิน
33 และเกี) ยวกับสตรีที) ป่วยด้วย
มลทินของเธอ คือทั-งนี- เกี)ยวกับ
ผู้ที) มีสิ) งไหลออกไม่ว่าชายหรือ
หญิง และเกี)ยวกับชายผู้สมสู่กับ
หญิงผู้มีมลทิน

วนัทําการลบมลทิน

16
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสหลั งจากที) บุ ตร

ชายทั- งสองของอาโรนสิ- นชี วิต
คือเมื) อเขากระทาํบูชาถวายต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์และถึง
แก่ความตาย
2และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโม-
เสสว่า "เจ้าจงบอกอาโรนพี)ชาย
ว่า อย่าเข้าไปในสถานที)บริสุทธิT
ที)อยู่ในม่านหน้าพระที)นั) งกรุณา
ซึ)งอยู่บนหลังหีบ ตลอดทุกเวลา
เพื) อเขาจะไม่ตาย เพราะว่าเรา
จะปรากฏในเมฆเหนือพระที)นั) ง
กรุณา
3แต่อาโรนจะเข้ามาในที)บริสุทธิT
ได้ดังนี-  คือให้เอาวัวหนุ่มตัว
หนึ) งไปเป็นเครื) องบูชาไถ่บาป
และแกะผู้ตัวหนึ) งเป็นเครื)องเผา
บูชา
4 ให้ เขาสวมเสื- อป่ านบริสุ ทธิT
และสวมกางเกงผ้าป่าน คาดรัด
ประคดผ้าป่าน และสวมผ้ามา-
ลาป่าน นี) เป็นเครื) องแต่งกาย
บริสุทธิT  เขาจะต้องอาบนํ-าแล้ว
จึงสวม
5 และให้ เขานาํแพะผู้ สองตั ว
เป็นเครื)องบูชาไถ่บาปกับแกะผู้
ตัวหนึ) งเป็นเครื) องเผาบูชาจาก
ชุมนุมชนอิสราเอล
6 และอาโรนจะถวายวั วเป็ น
เครื) องบูชาไถ่บาปของตนเอง

เลวีนิติ AH, AN

(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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และจะทาํการลบมลทินบาปตน
เองและครอบครัวของตน
7แล้วเขาจะนาํแพะสองตัวนั- น
ไปถวายต่อพระพักตร์พระเย-
โฮวาห์ ที) ประตู พลั บพลาแห่ ง
ชุมนุม
8 และอาโรนจะจั บสลากแพะ
สองตัวนั- น สลากหนึ) งตกเป็น
ของพระเยโฮวาห์ และอีกสลาก
หนึ)งเพื)อแพะรับบาป
9 แพะตั วที) สลากตกเป็ นของ
พระเยโฮวาห์นั-น อาโรนจะนาํมา
ถวายเป็นเครื)องบูชาไถ่บาป
10 แต่แพะอีกตัวหนึ) งซึ) งสลาก
ตกเพื)อเป็นแพะรับบาปนั-น จะ
นาํถวายต่อพระพักตร์พระเย-
โฮวาห์เป็นสัตว์เป็น เพื)อทาํการ
ลบมลทินบาปให้ตกที)มัน แล้ว
จะได้ เอามั นไปปล่ อยเสี ยใน
ถิ)นทุรกันดารเป็นแพะรับบาป
11 อาโรนจะถวายวัวเป็นเครื)อง
ไถ่บาปของตน และจะทาํการลบ
มลทินบาปตนเอง กับครอบครัว
ของตน เขาจะฆ่าวัวเป็นเครื)อง
บูชาไถ่บาปของเขาเอง
12 และอาโรนจะเอากระถางไฟ
ที) มี ถ่ านลุกอยู่ เต็มมาจากแท่น
บูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
และเครื)องหอมทุบละเอียดสอง
กาํมือนาํเข้าไปภายในม่าน
13 แล้วเอาเครื)องหอมนั-นใส่ไฟ
ถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

ให้ควันเครื)องหอมขึ- นคลุมพระ
ที) นั) งกรุณาซึ) งอยู่ เหนือหีบพระ
โอวาท เพื)อเขาจะไม่ตาย
14 เขาจะเอาเลื อดวั วมาประ-
พรมด้วยนิ- วมือของตนบนพระ
ที)นั) งกรุณาข้างตะวันออก แล้ว
จะประพรมเลือดที) หน้ าพระที)
นั)งกรุณาเจด็ครั-งด้วยนิ- วของเขา
15 แล้วอาโรนจะฆ่าแพะอันเป็น
เครื) องบูชาไถ่บาปสาํหรับประ-
ชาชน และนาํเลือดแพะเข้าไป
ภายในม่าน และเอาเลือดแพะ
ไปกระทาํ เช่นเดียวกับกระทาํ
เลือดวัว คือประพรมบนพระที)
นั)งกรุณาและที)ข้างหน้าพระที)นั)ง
กรุณานั-น
16 ดั งนี- แหละเขาจะทาํการลบ
มลทินของสถานที) บริสุทธิT นั- น
เพราะเหตุมลทินของคนอิสรา-
เอลและเพราะเหตุการละเมิด
เพราะบาปทั- งสิ- นของเขา และ
อาโรนจะกระทาํ ต่ อพลั บพลา
แห่งชุมนุมซึ) งอยู่ กับเขาท่าม-
กลางมลทินของประชาชน
17 อย่าให้มีผู้ใดอยู่ในพลับพลา
แห่งชุมนุมเมื) ออาโรนเข้าไปทาํ
การลบมลทินในสถานที)บริสุทธิT
นั-น จนกว่าเขาจะออกมาและทาํ
การลบมลทินสาํหรับตัวเขาและ
สาํหรับครอบครัวของเขาและ
สาํหรับบรรดาชุมนุมชนอิสรา-
เอล

เลวีนิติ AN

(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 และอาโรนจะออกไปยังแท่น
ซึ) งอยู่ ต่อพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์ และทาํการลบมลทินแท่น
นั-น เขาจะเอาเลือดวัวเลือดแพะ
เจิมที)เชิงงอนของแท่นโดยรอบ
19 และเอานิ- วจุ่มเลือดประพรม
บนแท่นนั- นเจ็ดครั- ง และชาํระ
กระทาํให้แท่นบริสุทธิT พ้นจาก
มลทินของคนอิสราเอล
20 เมื) ออาโรนเสร็จการลบมล
ทินของสถานที)บริสุทธิT  และ
พลับพลาแห่งชุมนุมและแท่น
บูชาแล้ว เขาจะนาํแพะตัวที)เป็น
อยู่ออกมา
21 และอาโรนจะเอามือทั- งสอง
วางบนหัวแพะที)มีชีวิตนั-น และ
กล่าวคาํสารภาพบรรดาความชั) ว
ช้าของคนอิสราเอล และการ
ละเมิดทั- งหมด และบาปทั- งสิ- น
ให้ตกลงบนหัวแพะนั-น และให้
คนที) เตรียมมือไว้พร้อมแล้วมา
นาํแพะไปปล่อยเสียในถิ) นทุร-
กันดาร
22 แพะนั- นจะแบกความชั) วช้ า
ทั-งหมดไปยังที)เปลี)ยว แล้วเขาก็
ปล่อยให้ แพะนั- นเข้าไปในถิ) น
ทุรกันดาร
23 แล้วอาโรนจะเข้ามาในพลับ
พลาแห่งชุมนุม เขาจะเปลื- อง
เครื)องแต่งกายผ้าป่านชุดที)แต่ง
เข้ าไปในสถานที) บริ สุ ทธิT ออก
เสียเกบ็ไว้ที)นั)น

24 และเขาจะชาํระตัวในนํ-าในที)
บริสุทธิT แล้วสวมเครื)องแต่งกาย
ของตน และเดินออกมาถวาย
เครื) องเผาบูชาของตน และ
เครื) องเผาบู ชาของประชาชน
และทาํการลบมลทินของตนเอง
กับประชาชนทั-งหลาย
25 เขาจะเอาไขมันของเครื) อง
บูชาไถ่บาปไปเผาเสียบนแท่น
26 ผู้ ที) นาํแพะซึ) งเป็นแพะรับ
บาปนั-นจะต้องซักเสื- อผ้าของตน
และอาบนํ-า แล้วต่อมาจึงจะเข้า
ในค่ายได้
27 เขาจะเอาวั วซึ) งเป็นเครื) อง
บูชาไถ่บาป และแพะซึ) งเป็น
เครื)องบูชาไถ่บาป ที)อาโรนเอา
เลือดไปทาํการลบมลทินสถาน
บริสุทธิT นั- นไปเสียข้างนอกค่าย
และเขาจะเผาเนื- อหนังและมูล
เสียด้วยไฟ
28 ผู้ที) ทาํการเผาก็ต้องซักเสื- อ
ผ้าของตนและอาบนํ-า ภายหลัง
เขาจึงจะกลับเข้าค่ายได้
29 ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรแก่เจ้า
ทั- งหลายว่า ในวันที)สิบเดือนที)
เจด็ เจ้าต้องถ่อมใจลง ไม่กระ-
ทาํการงานสิ)งใด ทั-งตัวชาวเมือง
เองหรือคนต่างด้าวที) อาศัยอยู่
ท่ามกลางเจ้า
30 เพราะว่าในวันนั- นปุโรหิตจะ
กระทาํการลบมลทินบาปของเจ้า
และชาํระเจ้า เจ้าจะสะอาดต่อ

เลวีนิติ AN

(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 พ้นจาก
บาปทั-งสิ- นของเจ้า
31 เป็ นวั นสะบาโตให้ เ จ้ าทั- ง
หลายหยุดพักสงบ และเจ้าต้อง
ถ่อมใจลง ทั-งนี- ให้เป็นกฎเกณฑ์
ถาวรตลอดไป
32 ปุโรหิตผู้ที) ถูกเจิม และถูก
สถาปนาให้ ปรนนิ บั ติ ในตาํ -
แหน่งปุโรหิตแทนบิดาของตน
จะต้องทาํการลบมลทินโดยสวม
เสื- อป่าน คือเครื)องยศอันบริ-
สุทธิT
33 ให้ เขาทาํการลบมลทินแก่
สถานที)บริสุทธิT  และเขาจะทาํ
การลบมลทินให้ แก่พลับพลา
แห่งชุมนุม และให้แก่แท่น และ
เขาจะทาํการลบมลทินให้แก่ปุ-
โรหิตและประชาชนทั- งหมดใน
ชุมนุมชนนั-น
34 ทั- งนี- ให้ เป็นกฎเกณฑ์ถาวร
แก่เจ้าทั- งหลาย ให้ทาํการลบ
มลทินบาปเพื)อคนอิสราเอลปีละ
ครั- ง เพราะบาปทั- งสิ- นของเขา"
และเขาก็กระทาํตามที) พระเย-
โฮวาห์ทรงบัญชากับโมเสสไว้
ชีวิตของเนื0 อหนงัอยู่ในเลือด

17
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า

2 "จงกล่ าวแก่ อาโรนและบุตร
ชายทั- งหลายของเขา และแก่
บรรดาคนอิสราเอลว่า ต่อไปนี-
เป็นสิ) งซึ) งพระเยโฮวาห์ได้ทรง

บัญชาไว้ว่า
3 ถ้าคนใดในวงศ์วานอิสราเอล
ฆ่าวัวหรือลูกแกะ หรือแพะใน
ค่าย หรือฆ่าภายนอกค่าย
4 และมิ ได้ นาํมาที) ประตูพลั บ
พลาแห่งชุมนุมเพื) อถวายเป็น
ของบูชาแด่พระเยโฮวาห์ที)หน้า
พลับพลาแห่งพระเยโฮวาห์ ผู้
นั- นต้องมี โทษด้วยมีบาปเรื) อง
เลือด คือเขาทาํให้เลือดตก ผู้
นั-นจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติ
ของตน
5ทั- งนี- เพื) อประสงค์ให้คนอิส-
ราเอลนาํเครื) องถวายซึ) งเขาฆ่าที)
พื- นทุ่ งมาถวายแด่พระเยโฮวาห์
มายังปุโรหิตที) ประตูพลับพลา
แห่งชุมนุม และเอาสัตว์นั-นเป็น
สันติบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์
6และปุโรหิตจะเอาเลือดสัตว์
นั- นประพรมบนแท่นบูชาพระ
เยโฮวาห์ที) ประตูพลับพลาแห่ง
ชุมนุม และเผาไขมันให้เป็น
กลิ) นที) พอพระทัยถวายแด่พระ
เยโฮวาห์
7 เขาก็จะไม่ถวายบูชาแก่ภูตผี
ปีศาจอีกต่อไปซึ) งเขาทั- งหลาย
เล่นชู้นั- น ให้เรื) องนี- เป็นกฎ
เกณฑ์แก่ เขาตลอดชั) วอายุของ
เขา
8และเจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า วงศ์
วานอิสราเอลคนใดหรือคนต่าง
ด้าวคนใดผู้อาศัยอยู่ในหมู่พวก

เลวีนิติ AN, AO

(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
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เจ้า ผู้ถวายเครื) องเผาบูชาหรือ
เครื)องสัตวบูชา
9และมิได้นาํเครื) องบูชานั- นมา
ที)ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมเพื)อ
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผู้นั- นจะ
ต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของ
ตน
10 ถ้าผู้ใดกต็ามในวงศ์วานอิส-
ราเอลหรือในพวกคนต่างด้าวที)
อาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้ารับประ-
ทานเลือดในลักษณะใดลักษณะ
หนึ) ง เราจะตั- งหน้าของเราต่อสู้
ผู้ รับประทานเลือดนั- น และจะ
ตัดเขาออกเสียจากชนชาติของ
ตน
11 เพราะว่าชี วิตของเนื- อหนั ง
อยู่ในเลือด เราได้ให้เลือดแก่
เจ้าเพื) อใช้บนแท่น เพื) อกระทาํ
การลบมลทินบาปแห่งจิตวิญ-
ญาณของเจ้า เพราะว่าเลือด
เป็นที)ทาํการลบมลทินบาปแห่ง
จิตวิญญาณ
12 เพราะฉะนั- นเราจึงได้พูดกับ
คนอิสราเอลว่า ในพวกเจ้าอย่า
ให้คนใดรับประทานเลือดเลย
หรือคนต่างด้าวผู้ อาศัยท่ าม-
กลางเจ้ าก็อย่ าได้ รับประทาน
เลือด
13 คนอิ สราเอลคนใดหรือคน
ต่างด้าวที)อาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้า
ไปล่าสัตว์หรือนกเพื) อนาํมารับ
ประทานกใ็ห้หลั) งเลือดออกแล้ว

เอาฝุ่ นกลบ
14 เพราะว่าชี วิตของเนื- อหนั ง
ทั-งปวงอยู่ในเลือด เลือดของสิ)ง
ใดก็ คื อชี วิ ตของสิ) งนั- นเอง
เพราะฉะนั- นเราจึงได้กล่าวแก่
ลูกหลานอิสราเอลว่า เจ้าอย่า
รับประทานเลือดของเนื- อหนัง
ใดๆเลย เพราะว่าชีวิตของเนื- อ
หนังทั- งปวงคือเลือดนั) นเอง ผู้
ใดก็ตามรับประทานเลือดนั- นก็
ต้องถูกตัดขาดเสีย
15 และทุกคนไม่ ว่ าชาวเมื อง
หรือคนต่างด้าว ผู้ รับประทาน
สัตว์ที)ตายเองหรือสัตว์ที)ถูกสัตว์
อื) นกัดตาย ต้องซักเสื- อผ้าและ
อาบนํ-า และเป็นมลทินอยู่จนถึง
เวลาเยน็ แล้วจึงจะสะอาดได้
16 แต่ถ้าเขาไม่ซักเสื- อผ้าหรือ
อาบนํ-า เขาต้องรับโทษความชั)ว
ช้าของเขา"

ทรงหา้มความผิด
ฝ่ายศีลธรรมทุกอย่าง

18
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า

2 "จงกล่ าวแก่คนอิ สราเอลว่ า
เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เจ้า
3 เจ้าทั- งหลายอย่ากระทาํดั งที)
เขากระทาํกันในแผ่นดินอี ยิปต์
ซึ) งเจ้าเคยอาศัยอยู่นั- น และเจ้า
อย่ากระทาํดังที) เขากระทาํกันใน
แผ่นดินคานาอัน ซึ)งเรากาํลังพา

เลวีนิติ AO, AI

(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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เจ้าไปนั- น เจ้าอย่าดาํเนินตาม
กฎของเขา
4 เจ้าทั- งหลายจงกระทาํตามคาํ
ตัดสินของเราและรักษากฎของ
เราและดาํเนินตาม เราคือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
5 เพราะฉะนั- นเจ้ าทั- งหลายจึง
ต้องรักษากฎเกณฑ์ของเรา และ
คาํตัดสินของเรา ด้วยการกระทาํ
ตามนั) นแหละ มนุษย์จึงจะมี
ชีวิตอยู่ได้ เราคือพระเยโฮวาห์
6อย่าให้ผู้ใดในพวกเจ้าเข้าใกล้
ญาติสนิทของตนเพื)อเปิดกายที)
เปลือยเปล่าของเขา เราคือพระ
เยโฮวาห์
7 เจ้าอย่าเปิดกายที) เปลือยเปล่า
ของบิดาเจ้าหรือกายที) เปลือย
เปล่าของมารดาเจ้า นางเป็น
มารดาของเจ้า เจ้าอย่าเปิดกาย
ที)เปลือยเปล่าของนางเลย
8เจ้าอย่าเปิดกายที) เปลือยเปล่า
ของภรรยาของบิดาเจ้า เพราะ
เป็นกายที) เปลือยเปล่าของบิดา
เจ้า
9 เจ้าอย่าเปิดกายที) เปลือยเปล่า
ของพี) สาวหรือน้องสาวของเจ้า
คือบุตรสาวของบิดาเจ้า หรือ
บุตรสาวของมารดาเจ้า ไม่ว่า
เธอจะเกิดที) บ้านหรือเกิดต่าง
แดนกต็าม
10 เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อย
เปล่าของบุตรสาวของบุตรชาย

เจ้า หรือกายที) เปลือยเปล่าของ
บุตรสาวของบุตรสาวเจ้า เพราะ
ว่ากายที) เปลือยเปล่าของเขาก็
เป็นกายที) เปลือยเปล่าของเจ้า
เอง
11 เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อย
เปล่ าของบุ ตรสาวของภรรยา
ของบิดาเจ้า ซึ)งเกิดจากบิดาเจ้า
เอง เพราะว่าเธอเป็นพี)สาวหรือ
น้องสาวของเจ้า
12 เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อย
เปล่าของพี)สาวหรือน้องสาวของ
บิดาเจ้า เพราะเธอเป็นญาติ
ผู้หญิงที)ใกล้ชิดของบิดาเจ้า
13 เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อย
เปล่าของพี)สาวหรือน้องสาวของ
มารดาเจ้า เพราะเธอเป็นญาติ
ผู้หญิงที)ใกล้ชิดของมารดาเจ้า
14 เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อย
เปล่าของพี)ชายหรือน้องชายของ
บิดาเจ้า คือเจ้าอย่าเข้าหาภรรยา
ของเขา เพราะเธอเป็นป้าของ
เจ้า
15 เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อย
เปล่าของลูกสะใภ้ของเจ้า เธอ
เป็นภรรยาบุตรชายเจ้า เจ้าอย่า
เปิดกายที) เปลือยเปล่าของเธอ
เลย
16 เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อย
เปล่าของภรรยาของพี) ชายหรือ
น้องชายของเจ้า เพราะเป็นกาย
ที) เปลือยเปล่าของพี) น้องผู้ ชาย

เลวีนิติ AI

(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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ของเจ้า
17 เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อย
เปล่าของผู้ หญิงคนใดคนหนึ) ง
และของบุตรสาวของนาง และ
เจ้าอย่านาํบุตรสาวของบุตรชาย
ของนาง หรือบุตรสาวของบุตร
สาวของนางไปเปิดกายที) เปลือย
เปล่า เพราะว่าพวกเธอเป็น
ญาติ ผู้ หญิงที) ใกล้ ชิ ดของนาง
เป็นการชั)วร้ายนัก
18 และเจ้าอย่าพาภรรยาไปหา
พี)สาวหรือน้องสาวของนางเพื)อ
จะก่อกวนและเปิดกายที) เปลือย
เปล่าของเธอ ขณะเมื)อภรรยายัง
มีชีวิตอยู่
19 และเจ้าอย่าเข้าใกล้ ผู้ หญิง
คนใดคนหนึ) งเพื) อเปิดกายที)
เปลือยเปล่าของนาง ตราบใดที)
นางยังถูกแยกไว้ต่างหากเพราะ
มลทินของนาง
20 เจ้าอย่าสมสู่ กับภรรยาของ
เพื)อนบ้านของเจ้า กระทาํให้ตัว
เจ้าลามกอนาจารกับนาง
21 เจ้าอย่าถวายเชื- อสายของเจ้า
ให้พระโมเลคด้วยให้ลุยไฟ และ
อย่ากระทาํให้พระนามพระเจ้า
ของเจ้าเสื)อมเกียรติ เราคือพระ
เยโฮวาห์
22 เจ้าอย่าสมสู่ กับผู้ชายใช้ต่าง
ผู้หญิง เป็นสิ) งที) น่าสะอิดสะ-
เอียน
23 เจ้าอย่าสมสู่กับสัตว์เดียรัจ-

ฉาน กระทาํตนให้ลามกอนาจาร
หรืออย่าให้หญิงคนใดยอมตัว
สมสู่ กับสัตว์เดียรัจฉาน ดังนี-
เป็นเรื)องกามวิปลาส
24 เจ้าทั- งหลายอย่ากระทาํตั ว
ให้ลามกอนาจารด้วยสิ) งเหล่านี-
เลย เพราะว่าบรรดาประชาชาติ
ที) เราได้ไล่ไปเสียต่อหน้าเจ้านั- น
กระทาํบรรดาความลามกอนา-
จารอย่างนี- เอง
25 และแผ่นดินนั-นก็ลามก เรา
จึ งต้ องลงโทษความชั) วช้ าแก่
แผ่นดินนั- น และแผ่นดินก็สาํ-
รอกเอาพลเมืองของตนออกเสีย
26 เหตุฉะนั- น เจ้าทั- งหลายจะ
ต้องรักษากฎเกณฑ์ของเราและ
คาํตัดสินของเรา และอย่ากระ-
ทาํสิ) งที) น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี-
ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดในชาติของเจ้า
เองหรือคนต่างด้าวใดๆที)อาศัย
อยู่ในหมู่พวกเจ้า
27 (ประชาชนในแผ่นดินผู้อยู่
ก่อนเจ้าได้กระทาํบรรดาสิ) งที) น่า
สะอิดสะเอียนเหล่านี-  ดังนั- น
แผ่นดินจึงเป็นมลทิน)
28 เกลือกว่าเมื)อเจ้าทั- งหลายทาํ
ให้แผ่นดินเป็นลามก แผ่นดินก็
จะสาํรอกเจ้าออก ดังที)แผ่นดิน
ได้สาํรอกประชาชาติที) อยู่ ก่อน
เจ้าออกไปนั-น
29 เพราะผู้ ใดก็ตามกระทาํสิ) ง
ที) น่าสะอิดสะเอียนใดๆเหล่านี-

เลวีนิติ AI

(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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ผู้กระทาํสิ) งเหล่านี- จะต้องถูกตัด
ขาดจากชนชาติของตน
30 เหตุ ฉะนั- นเจ้ าทั- งหลายจง
รักษากฎของเรา เจ้าอย่าประ-
พฤติ ตามธรรมเนี ยมอั น น่ า
สะอิดสะเอียนเหล่านี-  ซึ) งเขา
ประพฤติกันมาก่อนเจ้า และ
อย่าทาํตัวเจ้าให้เป็นมลทินด้วย
สิ) งเหล่านี-  เราคือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้า"

วิธีใชพ้ระราชบญัญติั
ของพระเจ้า

19
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า

2"จงกล่าวแก่บรรดาชุมนุมชน
อิสราเอลว่า เจ้าทั-งหลายจงเป็น
คนบริสุทธิT  เพราะเราคือพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นผู้
บริสุทธิT
3 เจ้ าทุกคนต้องเคารพมารดา
และบิดาของตน และเจ้าต้อง
รักษาบรรดาสะบาโตของเรา เรา
คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
4 อย่ าให้ ผู้ ใดกลั บนั บถื อรู ป
เคารพ หรือหล่อพระไว้เป็นรูป
เคารพสาํหรับตน เราคือพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
5 เมื) อเจ้าถวายสันติบูชาแด่พระ
เยโฮวาห์ จงถวายด้วยความเตม็
ใจ
6 เจ้าจงรับประทานเครื) องบูชา
นั-นเสียในวันที)เจ้าถวายบูชาหรือ

ในวันรุ่งขึ- น ถ้ามีส่วนใดเหลือ
อยู่จนวันที)สาม จงเผาไฟเสีย
7 ถ้ าเอาเครื) องบู ชานั- นมารั บ
ประทานในวันที) สามก็เป็นที) น่า
สะอิดสะเอียน ไม่เป็นที) โปรด
ปรานเลย
8เพราะฉะนั- นทุกคนที) รับประ-
ทานเครื) องบูชานั- นต้องรับโทษ
ความชั)วช้าของเขา เพราะเขาได้
ลบหลู่สิ) งบริสุทธิT ของพระเยโฮ-
วาห์ ผู้นั-นจะต้องถูกตัดขาดจาก
ชนชาติของตน
9 เมื) อเจ้าทั- งหลายเกี) ยวข้าวใน
นา อย่าเกี) ยวเก็บข้าวที)ขอบนา
ให้หมด เมื)อเกี)ยวแล้วกอ็ย่าเกบ็
ข้าวที)ตก
10 อย่ าเก็บผลที) สวนองุ่ นให้
หมด เจ้าอย่าเก็บองุ่ นที) ตกใน
สวนของเจ้า จงเหลือไว้ให้คน
ยากจนและคนต่างด้าวบ้าง เรา
คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
11 เจ้าอย่าลักทรัพย์ หรือโกง
หรือมุสาต่อกัน
12 อย่ าปฏิญาณออกนามของ
เราเป็นความเทจ็ หรือกระทาํให้
พระนามพระเจ้าของเจ้าเป็นที)
เหยียดหยาม เราคือพระเยโฮ-
วาห์
13 เจ้ าอย่ าฉ้ อโกงเพื) อนบ้ าน
หรือปล้นเขา อย่าให้ค่าจ้างของ
ลูกจ้างค้างอยู่กับเจ้าจนถึงรุ่งเช้า
14 เจ้าอย่าแช่งคนหูหนวก หรือ

เลวีนิติ AI, AC

(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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วางของให้คนตาบอดสะดุด แต่
เจ้ าจงยาํ เกรงพระเจ้ าของเจ้ า
เราคือพระเยโฮวาห์
15 เจ้าอย่าพิพากษาด้วยความ
อยุติธรรม เจ้าอย่าลาํเอียงเข้า
ข้ างคนจนหรื อเห็ นแก่หน้ าผู้
เป็นใหญ่ แต่เจ้าจงพิพากษา
เพื) อนบ้านของเจ้า ด้วยความ
ชอบธรรม
16 อย่าเทียวขึ- นเทียวล่องคอย
ส่อเสียดท่ ามกลางชนชาติของ
ตน และอย่าปองร้ายต่อเลือด
ของเพื)อนบ้าน เราคือพระเยโฮ-
วาห์
17 อย่ าเกลี ยดชั งพี) น้ องของ
เจ้าอยู่ในใจ แต่เจ้าจงตักเตือน
เพื)อนบ้านของเจ้า เพื)อเจ้าจะไม่
ต้องรับโทษเพราะเขา
18 เจ้าอย่าแก้แค้น หรือผูก
พยาบาทลู กหลานญาติ พี) น้ อง
ของเจ้า แต่เจ้าจงรักเพื)อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง เราคือพระ
เยโฮวาห์
19 เจ้าจงรักษากฎเกณฑ์ของเรา
เจ้าอย่าประสมสัตว์ของเจ้ากับ
สัตว์ประเภทอื)น เจ้าอย่าหว่าน
พืชปนกันสองชนิดในนาของเจ้า
อย่าใช้เครื) องแต่งกายที) ทาํด้วย
ขนสัตว์ปนด้วยป่าน
20 ถ้าผู้ ใดเข้านอนกับผู้หญิงที)
เป็นทาสี ที)ชายอีกคนหนึ) งสู่ขอ
ไว้แล้วแต่ยังมิได้ไถ่ถอน หรือ

ปล่อยเป็นอิสระ ต้องลงโทษเธอ
แต่อย่าให้ถึงตาย เพราะว่าทาสี
นั-นยังไม่เป็นอิสระ
21 แต่ให้ผู้นั- นนาํเครื) องบูชาไถ่
การละเมิดสาํหรับตัวเขาถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ที) ประตูพลับ-
พลาแห่งชุมนุม คือแกะผู้ตัว
หนึ) งเป็นเครื) องบูชาไถ่การละ-
เมิด
22 และปุโรหิตจะทาํการลบมล
ทินบาปของเขาด้วยถวายแกะผู้
นั- นเป็นเครื) องบูชาไถ่การละ-
เมิดต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
เพราะบาปซึ) งเขาได้กระทาํ ไป
และให้เขาได้รับการอภัยบาปที)
เขาได้กระทาํไปนั-นเสีย
23 เมื)อเจ้าเข้าไปในแผ่นดินและ
ปลูกต้นไม้ทุกชนิดที) มีผลเป็น
อาหาร ผลที)ได้นั-นต้องเป็นผลที)
ต้องห้าม สามปีเป็นผลที) ต้อง
ห้ามแก่เจ้า เจ้าอย่ารับประทาน
เลย
24 และปีที)สี)  ผลที)ได้ทั-งหมดจะ
เป็นของบริสุทธิT เพื) อใช้ในการ
สรรเสริญพระเยโฮวาห์
25 แต่ในปีที) ห้ าเจ้าจงรับประ-
ทานผลไม้นั-นได้ เพื)อจะบังเกิด
ผลทวีขึ- นเพื)อเจ้า เราคือพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
26 เจ้าอย่ารับประทานเนื- อสัตว์
ที)มีเลือดในเนื- อนั-น เจ้าอย่าเป็น
หมอผีหรือเป็นหมอดู

เลวีนิติ AC

(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 เจ้าอย่ากันผมที) จอนหูหรือ
กันริมเคราของเจ้า
28 เจ้ าอย่ าเชื อดเนื- อของเจ้ า
เพราะเหตุมีคนตาย หรือสักเป็น
เครื)องหมายใดๆลงที)ตัวเจ้า เรา
คือพระเยโฮวาห์
29 อย่ าทาํ บุ ตรสาวของตนให้
เป็นคนลามกด้วยให้ เป็นหญิง
โสเภณี เกลือกว่าแผ่นดินนั-นจะ
เป็นถิ)นโสเภณี และแผ่นดินจะ
เตม็ด้วยความลามก
30 เจ้าจงรักษาสะบาโตทั- งหลาย
ของเรา และเคารพต่อสถาน
บริสุทธิT ของเรา เราคือพระเย-
โฮวาห์
31 อย่าไปหาคนทรงหรือพ่อมด
แม่มด อย่าเที)ยวค้นหาให้ตน
มลทินไปเพราะเขาเลย เราคือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
32 เจ้ าจงลุ กขึ- นคาํนั บคนผม
หงอก และเคารพต่อหน้าคน
ชรา และจงยาํเกรงพระเจ้าของ
เจ้า เราคือพระเยโฮวาห์
33 เมื) อคนต่างด้าวอาศัยอยู่กับ
เจ้าในแผ่นดินของเจ้า อย่าข่ม
เหงเขา
34 คนต่ างด้ าวที) อาศัยอยู่ กั บ
เจ้านั-นกเ็หมือนกับชาวเมืองของ
เจ้า เจ้าจงรักเขาเหมือนกับรัก
ตัวเอง เพราะว่าเจ้าเคยเป็นคน
ต่างด้าวในแผ่นดินอียิปต์ เรา
คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า

35 เจ้าอย่ากระทาํผิดในการพิ-
พากษา ในการวัดความยาว
หรือชั)งนํ-าหนักหรือนับจาํนวน
36 เจ้าจงใช้ตาชั) งเที)ยงตรง ลูก
ตุ้ มเที) ยงตรง เอฟาห์เที) ยงตรง
และฮินเที)ยงตรง เราคือพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ ได้พา
เจ้าออกมาจากแผ่นดินอียิปต์
37 ดั งนี- แหละเจ้ าจงรักษากฎ
เกณฑ์ ทั- งหมดของเราและคาํ
ตัดสินของเราทั- งสิ- นและกระทาํ
ตาม เราคือพระเยโฮวาห์"
โทษสําหรบัการผิดศีลธรรม

20
พระเยโฮวาห์ตรัสกั บ
โมเสสว่า

2 "จงกล่าวแก่คนอิสราเอลซํ-า
อีกว่า คนอิสราเอลคนใดหรือ
คนต่างด้าวคนใดที) อาศัยอยู่ ใน
อิสราเอล ผู้ที)มอบเชื- อสายของ
ตนให้แก่พระโมเลค ผู้นั-นต้องมี
โทษถึงตายเป็นแน่ ให้ประชาชน
แห่งแผ่นดินเอาหินขว้างเขาเสีย
ให้ตาย
3และเราจะตั- งหน้าของเราต่อสู้
ผู้นั-น และจะตัดเขาออกเสียจาก
ท่ามกลางชนชาติของตน เพราะ
ว่าเขาได้มอบเชื- อสายของเขาแก่
พระโมเลค กระทาํให้สถานบริ-
สุทธิT ของเราเป็นมลทิน และลบ
หลู่นามบริสุทธิTของเรา
4และถ้ าประชาชนในแผ่นดิน
นั- นไม่ เอาใจใส่ที) จะฆ่ าคนนั- น

เลวีนิติ AC, GQ

(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)อเขาให้เชื- อสายแก่พระโมเลค
5เราจะตั- งหน้าของเราต่อสู้ ผู้นั-น
และต่อสู้ กับครอบครัวของเขา
และจะตัดเขาและผู้ใดที)ทาํตาม
เขาในการเล่นชู้ กับพระโมเลค
ออกเสียจากชนชาติของตน
6 ผู้ ที) หันไปหาคนทรงเจ้าเข้าผี
หรือพวกพ่อมดหมอผี เล่นชู้กับ
เขา เราจะตั- งหน้าของเราต่อสู้
ผู้นั- นและจะตัดเขาออกเสียจาก
ชนชาติของตน
7เหตุฉะนั- น เจ้าจงชาํระตัวให้
บริสุทธิT  เพราะเราคือพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของเจ้า
8จงรักษากฎเกณฑ์ของเราและ
กระทาํตาม เราคือพระเยโฮวาห์
ผู้ตั- งเจ้าไว้ให้บริสุทธิT
9 เพราะว่ าทุ กคนที) แช่ งบิ ดา
หรือมารดาของตนจะต้องมีโทษ
ถึงตายเป็นแน่ เขาได้แช่งบิดา
หรือมารดาของเขา ให้โลหิตของ
ผู้นั-นตกอยู่บนผู้นั-นเอง
10 ถ้าผู้ใดล่วงประเวณีกับภรร-
ยาของผู้อื)น คือเขาได้ล่วงประ-
เวณีกั บภรรยาของเพื) อนบ้ าน
ต้องให้ ผู้ ล่ วงประเวณีทั- งชาย
และหญิงนั- นมี โทษถึ งตายเป็น
แน่
11 ผู้ชายที)หลับนอนกับภรรยา
ของบิดาตน ก็ได้เปิดกายที)
เปลือยเปล่าของบิดาตน ทั-งสอง
คนนั-นจะต้องถูกประหารให้ตาย

อย่างแน่นอน ให้โลหิตของผู้นั-น
ตกอยู่บนผู้นั-นเอง
12 ถ้าผู้ ใดเข้านอนกับลูกสะใภ้
ต้องให้ทั- งสองคนนั- นมีโทษถึง
ตายเป็นแน่ เพราะเขาได้กระทาํ
กามวิปลาส ให้โลหิตของผู้นั- น
ตกอยู่บนผู้นั-นเอง
13 ถ้ าชายคนใดคนหนึ) งหลั บ
นอนกับผู้ ชายด้วยกั นเหมื อน
อย่างที) เขาหลับนอนกับผู้หญิง
ทั- งสองคนก็ได้ กระทาํสิ) งที) น่ า
สะอิดสะเอียน ทั-งสองคนนั-นจะ
ต้องถูกประหารให้ตายอย่างแน่
นอน ให้โลหิตของผู้นั- นตกอยู่
บนผู้นั-นเอง
14 และถ้าชายใดได้ภรรยาและ
ได้มารดาของนางมาเป็นภรรยา
ด้วย นี) เป็นเรื)องชั) วนัก ให้เผา
ทั- งชายนั- นและหญิงทั- งสองนั- น
เสียด้วยไฟ เพื)อว่าจะไม่มีความ
ชั)วร้ายในหมู่พวกเจ้า
15 ถ้าชายใดสมสู่ กับสัตว์เดีย-
รัจฉาน ต้องให้ชายคนนั-นมีโทษ
ถึงตายเป็นแน่ และเจ้าจงฆ่า
สัตว์เดียรัจฉานนั-นเสียให้ตาย
16 ถ้ าหญิงคนใดเข้ าใกล้สั ตว์
เดียรัจฉาน และเข้านอนกับมัน
เจ้าจงฆ่าหญิงนั- นและสัตว์เดีย-
รัจฉานนั- นเสียให้ตาย ทั- งสอง
ต้องมีโทษถึงตายเป็นแน่ ให้
โลหิตของผู้ นั- นตกอยู่บนผู้นั- น
เอง

เลวีนิติ GQ

(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 ถ้าชายใดพาพี) สาวหรือน้อง
สาวของตน คือบุตรสาวของบิดา
หรือบุตรสาวของมารดา และดู
การเปลือยกายของเธอและเธอ
ก็ดูการเปลือยกายของเขา นี)
เป็นสิ) งที)น่าอายมาก เขาจะต้อง
ถูกตัดขาดท่ามกลางสายตาของ
ชนชาติของเขา เพราะเขาได้เปิด
กายที)เปลือยเปล่าของพี)สาวน้อง
สาวของเขา เขาต้องรับโทษ
ความชั)วช้าของเขา
18 ถ้ าชายใดเข้านอนกับหญิง
ผู้มีประจาํเดือน และเปิดกายที)
เปลือยเปล่าของเธอ เขาได้กระ-
ทาํให้ แหล่งโลหิตของเธอเปิด
ส่วนเธอก็เปิดแหล่งโลหิตของ
เธอ เขาทั- งสองจะต้องถูกตัด
ขาดจากชนชาติของเขา
19 เจ้ าอย่ าเปิ ดกายที) เปลื อย
เปล่ าของพี) สาวหรื อน้ องสาว
มารดาเจ้า หรือพี)สาวน้องสาว
ของบิดาเจ้า เพราะผู้นั-นได้เปิด
กายที) เปลือยเปล่าของญาติสนิท
เขาจะต้องรับโทษความชั) วช้ า
ของเขา
20 ถ้ าชายคนใดคนหนึ) งหลั บ
นอนกับภรรยาของลุง เขาได้
เปิดกายที) เปลื อยเปล่ าของลุ ง
ทั- งสองจะต้องรับโทษบาปของ
เขา เขาจะต้องตายโดยไม่มีบุตร
21 ถ้ าชายคนใดคนหนึ) ง เอา
ภรรยาของพี) ชายหรือน้องชาย

ไป กเ็ป็นการมลทิน เขาได้เปิด
กายที) เปลื อยเปล่ าของพี) ชาย
หรือน้องชาย เขาเหล่านั- นจะ
ต้องไม่มีบุตร
22 เพราะฉะนั- น เจ้าจงรักษา
กฎเกณฑ์ทั- งสิ- นของเรา และคาํ
ตัดสินทั- งสิ- นของเราและกระทาํ
ตาม เพื)อว่าแผ่นดินซึ)งเรานาํเจ้า
ให้มาอยู่นั-นจะมิได้สาํรอกเจ้าให้
ออกไปเสีย
23 และเ จ้ าอ ย่ าดาํ เนิ นตาม
ธรรมเนียมของประชาชาติที) เรา
ไล่ไปเสียให้พ้นหน้าเจ้า ด้วยว่า
เขาทั- งหลายได้ประพฤติ ผิดใน
สิ) งทั- งปวงเหล่านี-  เราจึงเกลียด
ชังเขา

แผ่นดินที�มีนํ0 านม
และนํ0าผึ0 งไหลบริบูรณ์

24 แต่เราได้บอกเจ้าแล้วว่า เจ้า
ทั- งหลายจะได้รับแผ่นดินนี- เป็น
มรดก เราจะให้แก่เจ้าเป็น
กรรมสิทธิT  เป็นแผ่นดินที)มีนํ-า
นมและนํ-า ผึ- งไหลบริบูรณ์ เรา
คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
ผู้ได้แยกเจ้าออกจากชนชาติทั-ง
หลาย
25 เหตุฉะนั- น เจ้าจงแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่างสัตว์สะ-
อาดและสัตว์มลทิน ระหว่างนก
มลทินและนกสะอาด เจ้าอย่า
กระทาํตัวให้เป็นสิ) งที) น่าสะอิด
สะเอียนด้วยสัตว์หรือนกหรือสิ)ง

เลวีนิติ GQ

(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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มีชีวิตในลักษณะใดๆ ที) เลื- อย
คลานอยู่บนดิน ซึ) งเราได้แยก
ให้เจ้าแล้วว่าเป็นสิ)งมลทิน
26 เจ้าต้องบริสุทธิT สาํหรับเรา
เพราะเราคือพระเยโฮวาห์บริ-
สุทธิT  และได้แยกเจ้าออกจาก
ชนชาติทั- งหลายเพื) อเจ้าจะเป็น
ของเรา
27 ชายหรือหญิ งคนใดที) เป็น
คนทรงหรือพ่อมดแม่มด จะ
ต้องมีโทษถึงตายเป็นแน่ จงเอา
หินขว้างให้ตาย ให้โลหิตของผู้
นั-นตกอยู่บนผู้นั-นเอง"
พฤติกรรมและคุณสมบติั

ของพวกปุโรหิต

21
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โมเสสว่า "จงกล่าวแก่

บรรดาปุโรหิต คือลูกหลานของ
อาโรนและสั)งเขาว่า อย่าให้ผู้ใด
กระทาํตัวให้มลทินด้วยเรื)องศพ
ในหมู่ประชาชน
2 เว้นแต่ญาติ ที) สนิ ทที) สุ ดคือ
มารดา บิดา บุตรชายหญิง พี)
ชายน้องชาย
3หรือพี) สาวน้องสาวพรหมจารี
ผู้ที) ยังสนิทกับเขา เพราะเธอยัง
ไม่มีสามี เขาจึงยอมตัวเป็นมล
ทินเพราะเธอได้
4อย่าให้เขามีมลทินคือกระทาํ
ให้ตนเองเป็นมลทิน เพราะเหตุ
เขาเป็นผู้ใหญ่ในหมู่ชนชาติของ
เขา

5 ห้ ามมิ ให้ เขาทั- งหลายโกน
ศีรษะ หรือกันริมเครา หรือ
เชือดเนื- อตัวเอง
6พวกปุโรหิตต้องเป็นคนบริ-
สุทธิT ต่อพระเจ้าของตน และไม่
กระทาํให้พระนามของพระเจ้า
เป็นที)เหยียดหยาม เพราะเขาทั-ง
หลายถวายเครื)องบูชาด้วยไฟแด่
พระเยโฮวาห์ และพระกระยา-
หารแห่งพระเจ้าของเขาทั-งหลาย
เพราะฉะนั-นเขาทั- งหลายจึงต้อง
บริสุทธิT
7 ปุ โรหิ ตจะแต่ งงานกั บหญิ ง
โสเภณีหรือหญิงที)มีมลทินไม่ได้
หรือจะแต่งงานกับหญิงที) หย่า
จากสามีก็ไม่ได้ เพราะปุโรหิต
จะต้องบริสุทธิT แด่พระเจ้าของ
เขา
8 เจ้ าจงชาํ ระเขาให้ บริ สุ ทธิT
เพราะเขาถวายพระกระยาหาร
แห่งพระเจ้าของเจ้า เขาจะต้อง
บริสุทธิTสาํหรับเจ้า เพราะเราคือ
พระเยโฮวาห์ผู้ชาํระเจ้าทั-งหลาย
ให้บริสุทธิT  เราบริสุทธิT
9 บุตรสาวของปุโรหิตคนใด ถ้า
เธอกระทาํตั วให้มลทินโดยไป
เป็นหญิงโสเภณีก็กระทาํให้บิดา
เป็นมลทิน จะต้องเผาเธอเสีย
ด้วยไฟ
10 และผู้ ที) เป็นมหาปุโรหิตใน
หมู่พวกพี)น้อง ผู้ถูกเจิมที)ศีรษะ
ด้วยนํ-ามัน และผู้ที) ได้รับการ

เลวีนิติ GQ, GA

(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 อย่า
ปล่อยผม หรือฉีกเสื- อผ้าของตน
11 อย่าให้เขาเข้าไปถูกต้องศพ
หรือกระทาํตัวให้มลทิน แม้ว่า
ศพนั- นเป็นบิดาหรือมารดาของ
เขา
12 อย่าให้เขาออกไปจากสถาน
บริสุทธิT  หรือกระทาํสถาน
บริสุทธิT ของพระเจ้าให้ เป็นมล
ทิน เพราะว่าการสถาปนาด้วย
นํ-ามันเจิมของพระเจ้าอยู่บนตัว
เขา เราคือพระเยโฮวาห์
13 เขาจะต้องมีภรรยาเป็นหญิง
พรหมจารี
14 อย่าให้เขาแต่งงานกับหญิง
ม่าย แม่ร้าง หญิงที)มีมลทิน
หรือหญิงโสเภณี เขาจะต้องหา
หญิงพรหมจารี ในชนชาติของ
เขามาเป็นภรรยา
15 เพื)อเขาจะมิได้กระทาํให้เชื- อ
สายของเขาในหมู่ชนชาติของเขา
เป็นมลทิน เพราะเราคือพระเย-
โฮวาห์ผู้ตั- งเขาไว้ให้บริสุทธิT "
16 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
17 "จงกล่าวแก่อาโรนว่า ผู้ใดก็
ตามในเชื- อสายของเจ้าตลอดชั) ว
อายุที)มีตาํหนิพิการใดๆ อย่าให้
ผู้นั- นเข้าไปถวายพระกระยาหาร
แห่งพระเจ้าของเขา
18 เพราะว่ าผู้ ใดที) มี ตาํหนิ จะ
เข้าใกล้ไม่ได้ ไม่ว่าเป็นคนตา

บอดหรือเป็นคนง่อย หรือที)
หน้ามีแผลเป็น หรือแขนขายาว
เกิน
19 หรือมี เท้าพิการหรือมือพิ-
การ
20 คนหลังค่อม คนแคระ คน
เสียตา คนเป็นขี- กลากหรือหิด
หรือคนมีลูกอัณฑะฝ่อ
21 ผู้ ใดในเชื- อสายของอาโรน
ปุโรหิตที)มีตาํหนิ อย่าให้เข้ามา
ถวายเครื) องบูชาด้วยไฟแด่พระ
เยโฮวาห์ เพราะว่าเขาเป็นคนมี
ตาํหนิ อย่าให้เขาเข้ามาใกล้
ถวายพระกระยาหารแห่ งพระ
เจ้าของเขา
22 เขาจะรับประทานพระกระ-
ยาหารแห่งพระเจ้ าของเขาได้
ทั- งของที)บริสุทธิT ที)สุด และของ
บริสุทธิT
23 แต่อย่าให้เขาเข้ามาใกล้ม่าน
หรือใกล้แท่น เพราะเขามีตาํหนิ
เพื) อเขาจะไม่ กระทาํ ให้ สถาน
บริสุทธิTของเราเป็นมลทินเพราะ
เราคือพระเยโฮวาห์ ผู้ตั- งเขาไว้
ให้บริสุทธิT "
24 โมเสสจึงบอกอาโรนและลูก
หลานของอาโรนและบรรดาคน
อิสราเอลดังนั-น

ขอ้จํากดัสําหรบัปุโรหิต
และครอบครวั

22
พระเยโฮวาห์ตรัสกั บ
โมเสสว่า

เลวีนิติ GA, GG

(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 "จงบอกอาโรนกับลู กหลาน
ของเขาให้ออกห่างเสียจากสิ) ง
บริสุทธิTของคนอิสราเอล เพื)อว่า
เขาทั- งหลายจะมิได้ลบหลู่ นาม
บริสุทธิT ของเราด้วยสิ) งที) เขาทั- ง
หลายถวายแก่เรา เราคือพระ
เยโฮวาห์
3จงกล่าวแก่เขาทั-งหลายว่า `คน
ใดก็ ตามในเชื- อสายของเจ้ า
ตลอดชั) วอายุ เข้ าใกล้ของบริ-
สุทธิT  ซึ) งคนอิสราเอลถวายแด่
พระเยโฮวาห์ ขณะที)เขามีมลทิน
อยู่ คนนั-นจะต้องถูกตัดขาดให้
พ้นหน้าเรา เราคือพระเยโฮวาห์
4อย่าให้เชื- อสายอาโรนคนใดที)
เป็นโรคเรื- อนหรือมีสิ) งไหลออก
มารับประทานของบริสุทธิT  ให้
รอจนกว่าเขาสะอาดแล้วก่อน ผู้
ใดแตะต้องสิ) งที) มลทินโดยแตะ
ต้องศพ หรือผู้ที)มีนํ-ากามไหล
ออก
5หรือผู้ ใดที) แตะต้องสิ) งเลื- อย
คลาน ซึ) งกระทาํให้เขามลทิน
หรือแตะต้องคนซึ) งอาจทาํให้เขา
มลทิน ไม่ว่าจะเป็นมลทินชนิด
ใด
6 บุคคลผู้ แตะต้องสิ) งเหล่ านี-
ต้องมลทินไปจนถึงเวลาเยน็และ
จะรับประทานสิ) งบริสุทธิT ไม่ได้
นอกจากเขาจะอาบนํ-า ชาํระตั ว
เสียก่อน
7 เมื) อดวงอาทิตย์ตกเขาก็สะ-

อาด ภายหลังเขาจึงรับประทาน
สิ) งบริสุทธิT ได้เพราะสิ) งเหล่านั- น
เป็นอาหารของเขา
8สิ) งใดที) ตายเอง หรือถูกสัตว์
กัดตาย อย่ารับประทาน เขาจะ
เป็นมลทินด้วยสิ)งเหล่านี-  เราคือ
พระเยโฮวาห์'
9 เพราะฉะนั- นเขาทั- งหลายต้อง
รักษากฎของเรา เกลือกว่าเขาจะ
ต้องรับโทษบาปเพราะสิ) งนั- น
และจะต้องตาย เมื) อเขากระทาํ
สิ)งนั-นให้เป็นมลทิน เราคือพระ
เยโฮวาห์ผู้ที)ตั- งเขาไว้ให้บริสุทธิT
10 อย่าให้คนภายนอกรับประ-
ทานสิ) งบริสุทธิT  ผู้ที)มาอาศัยอยู่
กับปุ โรหิตหรือลูกจ้างอย่ าให้
รับประทานสิ)งบริสุทธิTนั-น
11 แต่ถ้าปุโรหิตคนหนึ) งซื- อทาส
มาด้ วยเงิ นเป็ นทรัพย์ของตน
ทาสนั-นจะรับประทานกไ็ด้  และ
ผู้ที) เกิดในครัวเรือนของปุโรหิต
รับประทานอาหารนั-นได้
12 ถ้ าบุตรสาวของปุ โรหิ ตไป
แต่งงานกับคนภายนอก เธอก็
รั บประทานของถวายแห่ งสิ) ง
บริสุทธิTนั-นไม่ได้
13 แต่ ถ้ าบุตรสาวของปุ โรหิต
เป็นแม่ม่ายหรือแม่ร้างและไม่มี
บุตร และกลับมาอยู่ที)เรือนของ
บิดาอย่างเมื)อเธอยังสาว เธอรับ
ประทานอาหารของบิดาได้ แต่
คนภายนอกรับประทานไม่ได้

เลวีนิติ GG

(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 ถ้าคนใดรับประทานสิ) งบริ-
สุทธิT โดยมิได้เจตนา เขาจะต้อง
เพิ)มค่าของนั- นหนึ) งในห้า และ
มอบแก่ปุโรหิตพร้อมกับสิ)งบริ-
สุทธิTนั-น
15 อย่าให้ปุโรหิตกระทาํสิ) งบริ-
สุ ทธิT ของคนอิ สราเอลที) นาํมา
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้ เป็น
มลทิน
16 ซึ) งจะกระทาํให้เขาได้รับโทษ
ความชั) วช้าด้วยมีการละเมิดที)
รับประทานสิ) งบริสุทธิT  เพราะ
เราคือพระเยโฮวาห์ ผู้ตั- งเขาไว้
ให้บริสุทธิT "

เครื�องบูชาตอ้ง
ปราศจากตําหนิ

17 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
18 "จงกล่ าวแก่อาโรนและลู ก
หลานของอาโรน และแก่คน
อิสราเอลทั- งหมดว่า เมื)อคนใน
วงศ์วานอิ สราเอลหรือคนต่ าง
ด้าวในอิสราเอลผู้ใดถวายเครื)อง
บูชาสาํหรับบรรดาเครื) องปฏิ-
ญาณ และบรรดาเครื)องบูชาด้วย
ใจสมัครของตน ซึ)งถวายบูชาแด่
พระเยโฮวาห์เป็นเครื)องเผาบูชา
19 เจ้าจงถวายด้วยความเต็มใจ
คือสัตว์ตัวผู้ปราศจากตาํหนิ คือ
โค หรือแกะ หรือแพะ
20 เจ้าอย่าถวายสิ) งใดๆที)มีตาํ-
หนิ เพราะจะไม่เป็นที) โปรด

ปราน
21 เมื) อคนใดถวายเครื) องสันติ
บูชาแด่พระเยโฮวาห์ เพื) อทาํ
ตามคาํปฏิญาณหรือถวายด้วยใจ
สมัคร เป็นสัตว์ที)ได้มาจากฝูงวัว
หรือฝูงแพะแกะ สัตว์นั-นต้องไม่
มีตาํหนิ จึงจะเป็นที) โปรดปราน
อย่าให้สัตว์นั-นมีที)ติเลย
22 สัตว์ที)ตาบอดหรือพิการหรือ
มีแผล หรือมีสิ)งไหลออก หรือ
เป็นขี- กลากหรือเป็นหิด เจ้าอย่า
นาํมาถวายแด่พระเยโฮวาห์หรือ
นาํมาเป็นเครื) องบูชาด้วยไฟที)
บนแท่นถวายแด่พระเยโฮวาห์
23 วัวหรือลูกแกะที)มีอวัยวะยาว
เกินไป หรือสั- นเกินไปสักส่วน
หนึ) ง ท่านจะนาํมาถวายเป็น
เครื)องบูชาด้วยใจสมัครกไ็ด้ แต่
ถ้าเป็นเครื) องบูชาปฏิญาณก็ไม่
เป็นที)โปรดปราน
24 สัตว์ตั วใดที) ชํ-า หรือถู กทุบ
หรือฉีกขาดหรือมีรอยตัด เจ้า
อย่านาํมาถวายแด่พระเยโฮวาห์
ให้ เป็นเครื) องบูชาในแผ่นดิน
ของเจ้า
25 เจ้าอย่านาํสัตว์ซึ) งได้มาจาก
คน ต่ า ง ด้ า วถวาย เ ป็ นพระ
กระยาหารแห่งพระเจ้าของเจ้า
เพราะสัตว์นั- นมีตาํหนิ ด้วยถูก
ทาํ ให้ พิ การจึ งไม่ เป็นที) โปรด
ปราน"
26 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส

เลวีนิติ GG

(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 



หน้า 255

ว่า
27 "เมื) อวั วหรือแกะหรือแพะ
เกิดมา ให้อยู่กับแม่เจด็วัน ตั- ง
แต่วันที)แปดเป็นต้นไปจะใช้เป็น
เครื) องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระ
เยโฮวาห์กเ็ป็นที)โปรดปราน
28 แม้ ว่าแม่สัตว์นั- นจะเป็นวัว
หรือแกะก็ดี เจ้าอย่าฆ่ามัน
พร้อมกับลูกของมันในวันเดียว
กัน
29 เมื)อเจ้าถวายเครื)องสัตวบูชา
เป็นเครื) องบูชาโมทนาพระคุณ
แด่พระเยโฮวาห์ เจ้าจงถวาย
เครื) องสั ตวบูชานั- นด้ วยความ
เตม็ใจ
30 จงรับประทานเครื)องบูชานั-น
ในวันถวายเครื)องบูชา อย่า
เหลือไว้จนรุ่งเช้าเลย เราคือพระ
เยโฮวาห์
31 เพราะฉะนั- น เจ้าจงรักษา
บัญญัติของเราและกระทาํตาม
เราคือพระเยโฮวาห์
32 เจ้าอย่าลบหลู่ นามบริสุทธิT
ของเรา  แต่ให้เราเป็นผู้บริสุทธิT
ในหมู่คนอิสราเอล เราคือพระ
เยโฮวาห์ผู้ตั- งเจ้าไว้ให้บริสุทธิT
33 ผู้ นาํ เจ้ าออกจากแผ่ นดิ น
อี ยิปต์เพื) อเป็นพระเจ้าของเจ้า
เราคือพระเยโฮวาห์"

วนัสะบาโต

23
พระเยโฮวาห์ตรั สกั บ
โมเสสว่า

2 "จงกล่ าวแก่คนอิ สราเอลว่ า
เทศกาลเลี- ยงตามกาํหนดแด่
พระเยโฮวาห์ ซึ) งเจ้าจะต้อง
ประกาศว่าเป็นการประชุมบริ-
สุทธิT  คือเทศกาลเลี- ยงตามกาํ-
หนดของเรานั-นมีดังนี-
3จงทาํการงานในหกวัน แต่วัน
ที) เจ็ดนั- นเป็นสะบาโตแห่งการ
หยุดพักสงบ เป็นวันประชุม
บริสุทธิT  เจ้าอย่าทาํการงานใดๆ
เป็นสะบาโตแด่พระเยโฮวาห์
ตามที)อยู่ทั)วไปของเจ้า

เทศกาลปัสกาและ
เทศกาลกินขนมปัง

ไรเ้ชื0 อ
4ต่อไปนี- เป็นเทศกาลเลี- ยงตาม
กาํหนดแด่พระเยโฮวาห์ เป็น
การประชุมบริสุทธิT  ซึ) งเจ้าจะ
ต้องประกาศตามเวลากาํหนดให้
เขาทราบ
5ในเวลาเย็นวันที) สิบสี) เดือนที)
หนึ) งเป็นวันเทศกาลปัสกาของ
พระเยโฮวาห์
6และในวันที) สิบห้าเดือนเดียว
กัน เป็นเทศกาลกินขนมปังไร้
เชื- อถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้
เจ้ ารับประทานขนมปังไร้ เชื- อ
เจด็วัน
7 ในวันต้นเจ้าจงมีการประชุม
บริสุทธิT  เจ้าอย่าทาํงานหนัก
8แต่เจ้าจงถวายเครื)องบูชาด้วย
ไฟแด่พระเยโฮวาห์ให้ครบเจ็ด

เลวีนิติ GG, GE

(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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วัน ในวันที) เจ็ดเป็นวันประชุม
บริสุทธิT  เจ้าอย่าทาํงานหนัก"

ผลรุ่นแรก
9พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
10 "จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า
เมื) อเจ้ามาถึงแผ่นดินซึ) งเราให้
เจ้า และเกี)ยวพืชผลของแผ่นดิน
นั-น เจ้าจงเอาฟ่อนข้าวที)เกี)ยวใน
รุ่นแรกนาํไปให้ปุโรหิต
11 และปุ โรหิตจะนาํ ฟ่อนข้ าว
นั- น แกว่งไปแกว่งมาถวายต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพื) อ
เจ้าจะเป็นที) โปรดปราน รุ่ งขึ- น
หลังวันสะบาโตปุโรหิตจะแกว่ง
ถวาย
12 ในวันที) เจ้าแกว่งถวายฟ่อน
ข้าว เจ้าจงถวายลูกแกะผู้อายุ
หนึ) งขวบไม่มีตาํหนิ เป็นเครื) อง
เผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์
13 และเครื) องธัญญบูชาที) คู่ กัน
นั- น คือยอดแป้งสองในสิบเอ-
ฟาห์คลุกกับนํ-ามัน เผาด้วยไฟ
ถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นกลิ) น
พอพระทัย และเครื)องดื)มบูชาที)
คู่กันคือนํ-าองุ่นหนึ)งในสี) ฮิน
14 เจ้าอย่ารับประทานขนมปัง
หรือข้าวคั) วข้าวสดจนกว่าจะถึง
วันเดียวกันนี-  คือกว่าเจ้าจะนาํ
เครื) องบูชาถวายแด่พระเจ้าของ
เจ้า ทั- งนี- เป็นกฎเกณฑ์ถาวร
ตลอดชั)วอายุของเจ้าในที)อยู่ของ
เจ้าทั)วไป

เครื�องบูชาแกว่ง
เทศกาลเพ็นเทคอสต์

15 เจ้าทั- งหลายจงนับตั- งแต่วัน
รุ่งขึ- นหลังวันสะบาโต จากวันที)
เจ้าทั-งหลายได้นาํฟ่อนข้าวแกว่ง
ถวายครบเจด็วันสะบาโต
16 นับไปให้ได้ห้าสิบวัน จนถึง
วันถัดวันสะบาโตที)เจด็แล้ว เจ้า
จงถวายธัญญบูชาใหม่แด่พระ
เยโฮวาห์
17 จงนาํ ขนมปั งสองก้ อนทาํ
ด้วยแป้งสองในสิบเอฟาห์จากที)
อาศัยของเจ้ามาแกว่งถวาย ให้
ทาํด้วยยอดแป้งใส่เชื- อปิ- ง เป็น
ผลรุ่นแรกถวายแด่พระเยโฮวาห์
18 พร้อมกับขนมปังนั- นเจ้าจง
นาํลูกแกะเจ็ดตั วอายุหนึ) งขวบ
ปราศจากตาํหนิ วัวหนุ่มตัวหนึ)ง
แกะผู้สองตัว มาเป็นเครื)องเผา
บูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์พร้อม
กับธัญญบูชาและเครื)องดื) มบูชา
อันเป็นคู่กัน ให้เป็นเครื)องบูชา
ด้วยไฟ เป็นกลิ)นพอพระทัย
ถวายแด่พระเยโฮวาห์
19 เจ้าจงถวายลูกแพะตัวหนึ) ง
เป็นเครื)องบูชาไถ่บาป  และลูก
แกะอายุหนึ) งขวบสองตั วเป็น
เครื)องสันติบูชา
20 ให้ปุโรหิตแกว่งไปแกว่งมา
ถวายพร้อมกับขนมปังซึ) งเป็น
ผลรุ่นแรกเป็นเครื)องแกว่งถวาย
ต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์

เลวีนิติ GE

(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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พร้อมกับลูกแกะสองตัว จะ
เป็นสิ) งบริสุทธิT แด่พระเยโฮวาห์
สาํหรับปุโรหิต
21 และในวันเดียวกันนั- น เจ้า
จงประกาศว่าเจ้าจงมีการประชุม
บริสุทธิT แก่เจ้า เจ้าอย่าทาํงาน
หนัก ทั-งนี- เป็นกฎเกณฑ์ถาวรทั)ว
ไปในที) อาศัยของเจ้าตลอดชั) ว
อายุของเจ้า
22 และเมื) อ เ จ้ าเกี) ยวข้ าวใน
แผ่นดินของเจ้า เจ้าอย่าเกี)ยวไป
ที)ขอบนาให้หมด และอย่าเก็บ
ข้าวที)เกี)ยวตก เจ้าจงทิ- งไว้ให้คน
ยากจน และคนต่างด้าว เราคือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า"

เทศกาลเสียงแตร
23 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
24 "จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า
ในวันที)หนึ)งของเดือนที)เจด็ เจ้า
ทั- งหลายจงถือเป็นวันสะบาโต
เป็นวันประชุมบริสุทธิT ประกาศ
เป็นที)ระลึกด้วยเสียงแตร
25 เจ้าอย่าทาํงานหนัก และเจ้า
จงนาํเครื)องบูชาด้วยไฟถวายแด่
พระเยโฮวาห์"

วนัทําการลบมลทิน
26 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
27 "ในวันที)สิบของเดือนที)เจด็นี-
เป็นวันทาํการลบมลทิน จะเป็น
วันประชุมบริสุทธิTแก่เจ้า  และ

เจ้าต้องถ่อมใจลง และนาํเครื)อง
บูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮ-
วาห์
28 ในวันเดียวกันนั- นเจ้าอย่าทาํ
งานใดๆ เพราะเป็นวันทาํการ
ลบมลทิน ที)จะทาํการลบมลทิน
ของเจ้าต่อพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของเจ้า
29 ในวันเดียวกันนั-น ผู้ใดกต็าม
ไม่ถ่อมใจลง ผู้นั-นจะต้องถูกตัด
ขาดจากท่ ามกลางชนชาติของ
ตน
30 และในวันเดียวกันนี- ถ้าผู้ ใด
ทาํงานใดๆ เราจะทาํลายผู้นั- น
เสียจากท่ามกลางชนชาติของเขา
31 เจ้าอย่าทาํงานสิ) งใดเลย ทั- ง
นี- เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชั) ว
อายุของเจ้าทั)วไปในที)อาศัยของ
เจ้า
32 จะเป็ นวั นสะบาโตสาํหรั บ
หยุดพักสงบแก่เจ้า และเจ้าจง
ถ่อมใจลง เริ)มแต่เวลาเยน็ในวัน
ที)เก้าของเดือน เจ้าต้องรักษาวัน
สะบาโตจากเวลาเย็นถึ งเวลา
เยน็"

เทศกาลอยู่เพิง
33 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
34 "จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า
ในวันที)สิบห้าเดือนที)เจด็นี-  เป็น
วันเทศกาลอยู่ เพิงถวายแด่พระ
เยโฮวาห์สิ- นเจด็วัน

เลวีนิติ GE

(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 จะมีการประชุมบริสุทธิT ใน
วันแรก เจ้าอย่าทาํงานหนัก
36 ในเจ็ดวั นเจ้ าจงถวายบูชา
กระทาํด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์
และในวันที)แปดจะเป็นวันประ-
ชุมอันบริสุทธิTแก่เจ้า และเจ้าจง
ถวายเครื) องบูชากระทาํด้วยไฟ
แด่พระเยโฮวาห์ เป็นประชุมอัน
ศักดิTสิทธิT  และเจ้าทั- งหลายอย่า
ทาํงานหนัก
37 นี- แหละเป็นเทศกาลเลี- ยง
ของพระเยโฮวาห์ ซึ) งเจ้าต้อง
ประกาศเป็นวันประชุมอันบริ-
สุทธิT  เพื)อให้นาํถวายแด่พระเย-
โฮวาห์ ซึ) งเครื) องบู ชาด้ วยไฟ
เครื)องเผาบูชาและธัญญบูชา ทั-ง
เครื) องสั ตวบู ชาและเค รื) อ ง
ดื)มบูชาตามวันกาํหนดนั-นๆ
38 นอกเหนื อวันสะบาโตแห่ง
พระเยโฮวาห์ และนอกเหนือ
ของถวายของเจ้า และนอก
เหนือเครื) องปฏิญาณทั- งหลาย
ของเจ้า และนอกเหนือเครื) อง
บูชาด้วยใจสมัครทั- งหลายของ
เจ้า ซึ) งเจ้านาํมาถวายแด่พระ
เยโฮวาห์
39 แล้วในวันที)สิบห้าของเดือน
ที) เจ็ดเมื) อเจ้าได้เก็บพืชผลที) ได้
จากแผ่นดินนั- นเข้ามาแล้ว เจ้า
จงมี เทศกาลเลี- ยงแห่งพระเย-
โฮวาห์เจ็ดวัน ในวันแรกจะเป็น
วันสะบาโต และในวันที)แปดจะ

เป็นวันสะบาโต
40 ในวันแรกเจ้าจงนาํมาซึ) งผล
จากต้นมะงั) ว ใบอินทผลัม กิ) ง
ไม้ที) มีใบมาก กิ) งต้นหลิวแห่ง
ธารนํ-า และเจ้าจงปีติยินดีอยู่
เจ็ดวันต่อพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของเจ้า
41 เจ้าจงถือเป็นเทศกาลเลี- ยงปี
ละเจ็ดวันถวายแด่พระเยโฮวาห์
ทั- งนี- เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอด
ชั) วอายุของเจ้า เจ้าจงถือเทศ-
กาลเลี- ยงนี- ในเดือนที)เจด็
42 เจ้าจงอยู่ในเพิงเจ็ดวัน ทุก
คนที) เกิดในวงศ์วานพวกอิสรา-
เอลให้เข้าอยู่ในเพิง
43 เพื)อตลอดชั) วอายุของเจ้าจะ
ได้ทราบว่า เมื)อเราพาคนอิสรา-
เอลออกจากแผ่นดินอียิปต์นั- น
เราได้ให้เขาอยู่ในเพิง เราคือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า"
44 ดังนี- แหละโมเสสจึงได้ประ-
กาศให้ คนอิ สราเอลทราบถึ ง
เทศกาลเลี- ยงตามกาํหนดของ
พระเยโฮวาห์
การเตรียมนํ0ามนัอย่างบริสุทธิ-

เพื�อเติมประทีป

24
พระเยโฮวาห์ตรัสกับ
โมเสสว่า

2"เจ้าจงบัญชาแก่คนอิสราเอล
ให้นาํนํ-า มันอย่างบริสุทธิT สกัด
จากมะกอกเทศเพื)อเติมประทีป
เพื)อให้ตะเกียงลุกอยู่เสมอ

เลวีนิติ GE, GK

(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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3ภายในพลับพลาแห่ งชุมนุม
ข้ างนอกม่ านหี บพระโอวาท
นั- นให้อาโรนจัดประทีปให้เป็น
ระเบียบตั- งแต่เวลาเย็นจนเวลา
เช้าเสมอต่อพระพักตร์พระเย-
โฮวาห์ ทั- งนี- ให้เป็นกฎเกณฑ์
ถาวรตลอดชั)วอายุของเจ้า
4 ให้ อาโรนจัดประทีปให้ เป็น
ระเบียบอยู่บนคันประทีปบริ-
สุทธิT เสมอต่อพระพักตร์พระเย-
โฮวาห์

ขนมปังหนา้พระพกัตร์
สิบสองกอ้น

5และเจ้าจงเอายอดแป้ง ปิ- ง
ขนมปังสิบสองก้อน แต่ละก้อน
ใช้แป้งสองในสิบเอฟาห์
6 เจ้ าจงจั ดขนมปังนั- นวางบน
โต๊ะบริสุทธิT ต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ เป็นสองแถวๆละหก
ก้อน
7 และเจ้ าจงเอาเครื) องกาํยาน
บริสุทธิT ใส่ไว้แต่ละแถว เพื)อจะ
คู่ กั บขนมปังเป็นส่ วนที) ระลึ ก
เป็นเครื) องบูชากระทาํ ด้วยไฟ
ถวายแด่พระเยโฮวาห์
8 ทุกๆวันสะบาโตให้อาโรนจัด
ไว้ให้ เป็นระเบียบถวายต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์เสมอ ใน
นามของคนอิสราเอลเป็นพันธ-
สัญญาเนืองนิตย์
9ขนมปังนี- ตกเป็นของอาโรน
และบุตรชายของเขา ให้เขารับ

ประทานได้ในที)บริสุทธิT  เพราะ
เป็นส่วนบริสุทธิT ที) สุดที) ได้จาก
เครื) องบูชากระทาํด้วยไฟถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ เป็นกฎเกณฑ์
เนืองนิตย์"
โทษสําหรบัการหมิ�นประมาท

และอาชญากรรมอื�นๆ
10 ครั- งนั- นมีชายคนหนึ) งเป็น
บุตรชายของหญิงคนอิสราเอล
ซึ) งบิดาเป็นชาวอียิปต์ ออกไป
ท่ามกลางคนอิสราเอล และบุตร
ชายของหญิงอิสราเอลทะเลาะ
กับชายอิสราเอลคนหนึ)งในค่าย
11 และบุตรชายหญิงอิสราเอล
คนนั- นได้เหยียดหยามพระนาม
ของพระเยโฮวาห์และได้แช่งด่า
เขาจึงนาํตัวมาให้โมเสส (มาร-
ดาของเขาชื) อเชโลมิทบุตรสาว
ของดิบรีคนตระกูลดาน)
12 เขาจึงจองจาํชายคนนั- นไว้
จนกว่านํ-าพระทัยของพระเยโฮ-
วาห์จะเป็นที) กระจ่างต่อเขาทั- ง
หลาย
13 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า
14 "จงนาํผู้ที)แช่งด่านั- นออกมา
จากค่าย ให้บรรดาผู้ที)ได้ยินคาํ
แช่งด่าเอามือของตนวางไว้บน
ศีรษะของเขา และให้บรรดา
ชุมนุมชนเอาหินขว้างเขาให้ตาย
15 และจงกล่าวแก่คนอิสราเอล
ว่า ผู้ใดแช่งด่าพระเจ้าของเขา ผู้

เลวีนิติ GK

(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-นจะต้องได้รับโทษบาป
16 ผู้ใดที) เหยียดหยามพระนาม
ของพระเยโฮวาห์จะต้องถูกโทษ
ถึงตายเป็นแน่ และให้ชุมนุมชน
ทั-งหมดเอาหินขว้างเขา คนต่าง
ด้าวหรือชาวเมืองก็ดี เมื) อเขา
เหยียดหยามพระนามของพระ
เยโฮวาห์ จะต้องถูกโทษถึงตาย
17 ผู้ที) ฆ่าคนตาย จะต้องถูก
โทษถึงตายเป็นแน่
18 ผู้ ใดที) ฆ่าสัตว์ต้องชดใช้สิ) ง
นั-น สัตว์แทนสัตว์
19 ถ้าผู้ ใดกระทาํให้เพื) อนบ้าน
เสียโฉม เขากระทาํให้เสียโฉม
อย่างไร กใ็ห้กระทาํแก่เขาอย่าง
นั-น
20 กระดู กหั กแทนกระดู กหั ก
ตาแทนตา ฟันแทนฟัน เขา
กระทาํให้เสียโฉมอย่างไร เขาก็
ต้องถูกทาํให้เสียโฉมอย่างนั-น
21 ผู้ใดที) ฆ่าสัตว์ต้องเสียค่าชด
ใช้ และผู้ใดที) ฆ่าคนให้ผู้นั-นถูก
โทษถึงตาย
22 เจ้าจงมีพระราชบัญญัติอย่าง
เดียวกันสาํหรับคนต่างด้าว และ
สาํหรับชาวเมือง เพราะเราคือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า"
23 โมเสสกบ็อกแก่คนอิสราเอล
ให้เขาพาคนที)แช่งด่านั- นออกมา
จากค่าย และเอาหินขว้างเขา
คนอิสราเอลกระทาํดังนี- ตามที)
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้

ปีสะบาโตแห่ง
การหยุดพกัผ่อน

25
พระเยโฮวาห์ตรั สกั บ
โมเสสที)ภูเขาซีนายว่า

2 "จงกล่ าวแก่คนอิ สราเอลว่ า
เมื) อเจ้าทั- งหลายเข้าแผ่นดินที)
เราให้เจ้านั- น จงให้แผ่นดินนั-น
ถือสะบาโตแด่พระเยโฮวาห์
3 เจ้าจงหว่านพืชในนาของเจ้า
หกปี และจงลิดแขนงสวนองุ่ น
ของเจ้าและเกบ็ผลหกปี
4แต่ในปีที) เจ็ดนั- นเป็นปีสะ-
บาโตแห่งการหยุดพักผ่อนสาํ-
หรับแผ่นดิน เป็นปีสะบาโตแด่
พระเยโฮวาห์ เจ้าอย่าหว่านพืช
ในนา หรือลิดแขนงสวนองุ่ น
ของเจ้า
5สิ)งใดที)งอกขึ- นมาเอง เจ้าอย่า
เก็บเกี) ยว องุ่ นอันเกิดอยู่ที) เถา
อันเจ้ามิได้ตกแต่งกอ็ย่าเกบ็ ให้
เป็นปีที)แผ่นดินหยุดพักสงบ
6แผ่นดินในปีสะบาโตนั- นจะยัง
พืชผลให้แก่เจ้าทั-งหลาย คือแก่
ตัวเจ้าเอง แก่ทาสชายทาสหญิง
ของเจ้า แก่ลูกจ้างของเจ้า และ
แก่คนต่างด้าวที)อยู่กับเจ้า
7 พืชผลแห่งแผ่นดินทั- งสิ- นจะ
เป็นอาหารของสัตว์เลี- ยงของเจ้า
และของสัตว์ป่าที)อยู่ในแผ่นดิน
ของเจ้า
ทุกปีที�หา้สิบคือปีเสียงแตร

8 เจ้าจงนับปีสะบาโตเจ็ดปีคือ

เลวีนิติ GK, GH

(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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เจด็คูณเจด็ปี เวลาปีสะบาโตเจด็
ปีจึงเป็นสี)สิบเก้าปีแก่เจ้า
9 เจ้าจงให้เป่าแตรดังสนั) น ใน
วันที) สิบเดือนที) เจ็ด เจ้าจงให้
เป่าแตรทั)วแผ่นดินในวันทาํการ
ลบมลทิน
10 เจ้าจงถือปีที) ห้าสิบไว้เป็นปี
บริสุทธิT  และประกาศอิสร-
ภาพแก่บรรดาคนที)อาศัยอยู่ทั) ว
แผ่นดินของเจ้า ให้เป็นปีเสียง
แตรแก่เจ้า ให้ทุกคนกลับไปยัง
ภูมิลาํเนาอันเป็นทรัพย์สินของ
ตน และกลับไปสู่ครอบครัวของ
ตน
11 ปีที)ห้าสิบนั-นเป็นปีเสียงแตร
ของเจ้า ในปีนั- นเจ้าอย่าหว่าน
พืชหรือเกี)ยวเก็บผลที)เกิดขึ- นมา
เอง หรือเกบ็องุ่นจากเถาที)มิได้
ตกแต่ง
12 เพราะเป็นปีเสียงแตร จะ
เป็นปีบริสุทธิT แก่เจ้า เจ้าจงรับ
ประทานพืชผลที) งอกมาจากนา
ในปีนั-น
13 ในปี เสี ยงแตรนี- ให้ ทุ กคน
กลับไปสู่ ภูมิลาํเนา อันเป็น
ทรัพย์สินของตน
14 ถ้าเจ้าขายนาให้เพื) อนบ้านก็
ดี หรือซื- อจากเพื)อนบ้านกด็ี เจ้า
อย่าโกงกัน
15 ตามจาํนวนปีหลังจากปีเสียง
แตร เจ้าจงซื- อนาจากเพื)อนบ้าน
ของเจ้ าและให้ เขาขายแก่ เจ้ า

ตามจาํนวนปีที)ปลูกพืชได้
16 ถ้ามากปีก็ต้องเพิ) มราคาสูง
ขึ- น ถ้าน้อยปีเจ้าจงลดราคาให้
ตํ)าลง เพราะที) เขาขายนั- นเขาก็
ขายตามจาํนวนปีที)ปลูกพืช
17 เจ้าอย่าโกงกัน แต่เจ้าจงยาํ-
เกรงพระเจ้าของเจ้า เพราะเรา
คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
18 เพราะฉะนั- น เจ้าจงกระทาํ
ตามกฎเกณฑ์ของเรา และรักษา
คาํตัดสินของเราและปฏิบัติตาม
ดังนั-นเจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดิน
นั-นอย่างปลอดภัยได้
19 แผ่นดินจะอาํนวยผลให้เจ้า
ได้รับประทานอย่างอิ)มหนาํและ
อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย
20 ถ้าเจ้าจะพูดว่า `ดูเถิด ถ้า
เราทั- งหลายหว่านหรือเกี) ยวพืช
ผลของเราไม่ได้ ในปีที) เจ็ดเรา
จะเอาอะไรรับประทาน'
21 เราจะบัญชาพรของเราให้มี
เหนือเจ้าในปีที)หก เพื)อจะมีพืช
ผลพอสาํหรับสามปี
22 เมื) อเจ้าหว่านในปีที)แปดเจ้า
จะรับประทานของเก่าของเจ้าจน
ปีที) เก้า เมื) อเจ้าได้พืชผลใหม่
เข้ามา เจ้าก็ยังรับประทานพืช
ผลเก่าของเจ้าอยู่
23 เจ้าทั- งหลายจะขายที)ดินของ
เจ้าให้ขาดไม่ได้เพราะว่าดินนั- น
เป็นของเรา เพราะเจ้าเป็นคน
ต่างด้าวและเป็นคนอาศัยอยู่กับ

เลวีนิติ GH

(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
24 ทั)วไปในแผ่นดินที) เจ้ายึดถือ
อยู่ เจ้าจงให้มีการไถ่ถอนที)ดิน
คืน

การไถ่ถอนที�ดิน
25 ถ้าพี) น้องของเจ้ายากจนลง
และขายที) ดินส่วนหนึ) งของเขา
หากว่ามีผู้ใดในพี)น้องของเขามา
ไถ่ถอนที)นั-น กจ็งให้เขาไถ่ถอน
ที)ซึ)งพี)น้องของเขาขายไปนั-น
26 ถ้าชายคนนั-นไม่มีญาติมาไถ่
ถอนให้ และตัวเขาสามารถจะไถ่
ถอนเอง
27 ก็จงให้คนที) จะไถ่นั บปีทั- ง
หลายที) เขาขายไป และเงินที)
เหลือนั- นจงคืนให้แก่คนที) เขา
ขายให้และคนไถ่ก็เข้าอยู่ ในที)
ดินของเขาได้
28 แต่ถ้าเขาไม่สามารถที) จะไถ่
คืนมา ที)ดินที)เขาได้ขายไปจะคง
อยู่ในมือของผู้ซื- อจนถึงปีเสียง
แตร และในปีเสียงแตรนี- ที)ดิน
จะออกไปและเขาจะได้ ที) ดิ น
ของเขากลับคืน
29 ถ้ าผู้ ใดขายเรือนซึ) งอยู่ ใน
เมืองที)มีกาํแพง เมื)อขายไปแล้ว
ให้เขาไถ่ถอนคืนได้ภายในหนึ) ง
ปีแรก ให้เขามีสิทธิT ในการไถ่
ถอนคืนได้หนึ)งปีเตม็
30 ถ้าในเวลาหนึ) งปีเต็มเขาไม่
ทาํการไถ่ถอน ก็ให้จัดการเสีย
ให้เป็นการแน่นอนว่า ผู้ที)ซื- อไป

มีสิทธิT เหนือเรือนที)อยู่ในเมืองที)
มีกาํแพงนั- นสิทธิT ขาดแล้วตลอด
ชั) วอายุของเขา ในปีเสียงแตร
เขากไ็ม่ต้องคืนให้
31 แต่เรือนในชนบทที)ไม่มีกาํ-
แพงล้ อมให้ นั บเข้ าเป็ นพวก
เดียวกับท้องนาในประเทศนั- น
คือไถ่ถอนคืนได้ และจะต้องคืน
กลับให้ เจ้ าของเดิ มในปี เสี ยง
แตร
32 แต่อย่างไรก็ตามเมืองของ
คนเลวี หรือบ้านในเมืองที) เขา
ถือกรรมสิทธิT  คนเลวีจะไถ่ถอน
คืนได้ทุกเวลา
33 ถ้ าผู้ ใดซื- อของจากคนเลวี
เรือนซึ) งถูกขายไปนั-นกับเมืองที)
เขาถือกรรมสิทธิT ต้องกลับคืนใน
ปีเสียงแตร เพราะเรือนทั-งหลาย
ในหั วเมืองของพวกเลวีก็ เป็น
กรรมสิทธิTของเขาท่ามกลางพวก
อิสราเอล
34 แต่ทุ่งนาที) ล้อมรอบหัวเมือง
ทั- งหลายของพวกเขานั- นจะขาย
ไม่ได้ เพราะว่าเป็นกรรมสิทธิT
ถาวรของเขาทั-งหลาย

ขอ้ยกเวน้ต่างๆเรื�อง
การไถ่ถอนที�ดิน

35 ถ้าพี) น้องของเจ้ายากจนลง
และเลี- ยงตัวเองอยู่กับเจ้าไม่ได้
เจ้าจะต้องชูกาํลังเขา ถึงเขาเป็น
คนต่างด้าวหรือคนอาศัย เพื) อ
เขาจะอาศัยอยู่กับเจ้า

เลวีนิติ GH

(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
เพิ)มอะไรจากเขา แต่จงยาํเกรง
พระเจ้า เพื)อว่าพี)น้องของเจ้าจะ
อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าได้
37 เจ้าอย่าให้เขายืมเงินด้วยคิด
ดอกเบี- ย หรืออย่าให้อาหารเพื)อ
เอากาํไรจากเขา
38 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า ซึ) งนาํเจ้าออกจากแผ่น
ดินอียิปต์ เพื) อยกแผ่นดินคา-
นาอันให้แก่เจ้า และที) จะเป็น
พระเจ้าของเจ้า
39 ถ้าพี) น้องที)อยู่ใกล้ชิดกับเจ้า
ยากจนลง และขายตัวให้แก่เจ้า
เจ้าอย่าให้เขาทาํงานเหมือนทาส
40 ให้เขาอยู่กับเจ้าอย่างลูกจ้าง
หรือคนที) อาศัยอยู่ ด้วย ให้เขา
ปรนนิบัติเจ้าไปถึงปีเสียงแตร
41 แล้วเขาและลูกหลานของเขา
จะออกไปจากเจ้า กลับไปสู่
ครอบครัวของเขา และกลับไป
อยู่ในที)ดินของบิดาของเขา
42 เพราะว่ าเขาทั- งหลายเป็ น
ทาสของเราที) เราพาออกจาก
แผ่นดินอียิปต์ เขาจะขายตัวเป็น
ทาสไม่ได้
43 เจ้ าอย่ าข่มขี) เขาให้ ลาํบาก
แต่จงยาํเกรงพระเจ้าของเจ้า
44 ส่วนทาสชายหญิงซึ) งจะมีได้
นั- น เจ้าจะซื- อทาสชายหญิงจาก
ท่ ามกลางบรรดาประชาชาติที)
อยู่ข้างเคียงเจ้ากไ็ด้

45 ยิ) งกว่านั- นเจ้าจะซื- อจากคน
ต่างด้าวที) อาศัยอยู่ ในหมู่ พวก
เจ้าทั- งครอบครัวของเขา ซึ) ง
เป็นคนเกิดในแผ่นดินของเจ้า
และเขาจะตกเป็นทรัพย์สินของ
เจ้ากไ็ด้
46 เจ้าจะทาํ พินัยกรรมยกเขา
ให้แก่ลูกหลานของเจ้า ให้เป็น
มรดกแก่เขาเป็นกรรมสิทธิT  เจ้า
ใช้เขาได้อย่างทาสเป็นนิตย์ก็ได้
แต่เจ้าทั- งหลายอย่าปกครองพี)
น้องคนอิสราเอลด้วยความรุน
แรง

การไถ่ถอนคนอิสราเอล
ที�เป็นทาส

47 ถ้าคนต่างด้าวหรือคนที) อา-
ศัยอยู่กับเจ้ามั)งมีขึ- น และพี)น้อง
ของเจ้าที) อยู่ ใกล้ชิดกับเขายาก
จนลง และขายตัวให้แก่คนต่าง
ด้าวหรือผู้ที)อาศัยอยู่กับเจ้านั- น
หรือขายให้แก่ญาติคนหนึ) งคน
ใดของคนต่างด้าวนั-น
48 เมื) อเขาขายตั วแล้ วก็ ให้ มี
การไถ่ถอน คือพี) น้องคนหนึ) ง
คนใดของเขาทาํการไถ่ถอนเขา
ได้
49 หรือลุงหรือลูกพี) ลูกน้องจะ
ทาํการไถ่ถอนเขากไ็ด้ หรือญาติ
สนิทของครอบครัวของเขาจะไถ่
ถอนเขาก็ได้ หรือถ้าเขามีความ
สามารถ เขาจะไถ่ถอนตัวเองก็
ได้

เลวีนิติ GH

(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
หลายที) ขายตัวกับผู้ที) ซื- อตัวเขา
ไป ว่าเขาได้ขายตัวกี) ปีจนถึงปี
เสียงแตร ค่าตัวของเขาเป็นค่า
ตามจาํนวนปีเหล่านั- น เวลาที)
เขาอยู่กับเจ้าของตัวเขานั- นคิด
ตามเวลาของลูกจ้าง
51 ถ้ามีเวลาอีกหลายปี เขาต้อง
ชาํระเงินคืนเท่ากับเงินที) ถูกซื- อ
มา นับเป็นค่าไถ่ถอนตัวเขา
52 ถ้ ายั งเหลื อน้ อยปี จะถึ งปี
เสียงแตร ก็ให้ผู้ขายตัวคิดกับ
ผู้ ซื- อตั วไว้ เป็นราคาค่าไถ่ของ
เขานั- น และตามจาํนวนปีเหล่า
นั-น เขาจะคืนเงินให้กับผู้ซื- อตัว
53 ผู้ขายตัวนั- นจะต้องอยู่กับผู้
ซื- อตัวดังลูกจ้างที)จ้างเป็นปี อย่า
ให้นายปกครองเขาอย่างกดขี)ใน
สายตาของเจ้า
54 ถ้าเขาไม่ไถ่ถอนตามที)กล่าว
มานี- กใ็ห้ปล่อยเขาในปีเสียงแตร
ทั-งเขาพร้อมกับลูกของเขา
55 สาํหรับเรา คนอิสราเอลเป็น
ทาสของเรา เขาเป็นทาสของเรา
ที) เราพาออกจากแผ่นดินอียิปต์
เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เจ้า"

พระราชบญัญติัต่างๆ
เรื�องวนัสะบาโต
และรูปเคารพ

26
"เจ้าทั- งหลายอย่ากระ-
ทาํรูปเคารพ หรือรูป

แกะสลักสาํหรับตัว หรือตั- งเสา
ศักดิTสิทธิT  และเจ้าทั- งหลายอย่า
ตั- งสิ) งใดๆที) เป็นรูปสัณฐานสิ) ง
หนึ) งสิ) งใดด้วยศิลาไว้ในแผ่นดิน
ของเจ้า เพื) อแก่การกราบไหว้
เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเจ้า
2 เจ้ าจงถื อรั กษาสะบาโตทั- ง
หลายของเราและคารวะ ต่ อ
สถานบริสุทธิTของเรา เราคือพระ
เยโฮวาห์

พระพรสําหรบัคนที�
ประพฤติชอบธรรม

3 ถ้ าเจ้ าทั- งหลายดาํ เนิ นตาม
กฎเกณฑ์ของเราและรักษาบัญ-
ญัติของเราและกระทาํตาม
4 เราจะประทานฝนตามฤดูแก่
เจ้า และแผ่นดินจะเกิดพืชผล
และต้นไม้ในทุ่งจะบังเกิดผล
5และเวลานวดข้าวจะเนิ) นนาน
ถึงฤดูเก็บผลองุ่ น และฤดูเก็บ
ผลองุ่ นจะเนิ) นนานไป ถึงฤดู
หว่าน และเจ้าจะรับประทาน
อาหารอย่างอิ)มหนาํ และอยู่ใน
แผ่นดินของเจ้าอย่างปลอดภัย
6 เราจะให้ มี ความสงบสุ ขใน
แผ่นดิน เจ้าทั-งหลายจะนอนลง
และไม่มีผู้ ใดที) จะทาํให้เจ้ากลัว
เราจะกาํจัดสัตว์ร้ายจากแผ่นดิน
และดาบจะไม่ผ่านแผ่นดินของ
เจ้าเลย
7เจ้าจะขับไล่ศัตรูของเจ้า และ

เลวีนิติ GH, GN

(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- งหลายจะล้มลงต่อหน้าเจ้า
ด้วยดาบ
8พวกเจ้ าห้ าคนจะขับไล่ ศัตรู
ร้อยคนและพวกเจ้าร้อยคนจะ
ขับไล่ ศัตรูหมื) นคนให้กระจัด
กระจายไป และศัตรูของเจ้าจะ
ล้มลงด้วยดาบต่อหน้าเจ้า
9 เพราะเราจะคิดถึงเจ้า จะ
กระทาํ ให้ เจ้ ามี ลู กดกและทวี
มากขึ- น และตั- งพันธสัญญาของ
เราไว้กับเจ้า
10 เจ้าจะได้ รับประทานของที)
สะสมไว้นาน และเจ้าจะต้องเอา
ของเก่ าออกไปเพราะเหตุของ
ใหม่นั-น
11 และเราจะตั- งพลับพลาของ
เราไว้ท่ามกลางเจ้าทั- งหลายและ
จิตใจของเราจะไม่เกลียดเจ้า
12 เราจะดาํเนินในหมู่พวกเจ้า
และจะเป็นพระเจ้าของเจ้า และ
เจ้าจะเป็นพลไพร่ของเรา
13 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า ผู้นาํเจ้าออกจากแผ่น
ดินอียิปต์ เพื) อเจ้าจะมิได้เป็น
ทาสของเขา เราได้หักคานแอก
ของเจ้าออกเสีย เพื)อให้เจ้ายืน
ตัวตรงได้

โทษต่างๆที�เป็น
ผลแห่งความบาป

14 แต่ ถ้ าเ จ้ ามิ ได้ เชื) อฟั งเรา
และจะไม่กระทาํตามบัญญัติทั- ง
หมดเหล่านี-

15 ถ้าเจ้าปฏิ เสธกฎเกณฑ์ของ
เรา และใจของเจ้าเกลียดชังต่อ
คาํตัดสินของเรา เจ้าจึงไม่กระ-
ทาํตามบัญญัติทั-งสิ- นของเรา แต่
ทาํลายพันธสัญญาของเรา
16 เราก็จะกระทาํดั งนี- แก่ เจ้ า
คือเราจะตั- งความหวาดกลัวต่อ
หน้าเจ้า ความผ่ายผอม และ
ความเจ็บไข้ ซึ) งทาํให้นัยน์ตา
ทรุดโทรม และกระทาํให้จิตใจ
เศร้าหมอง เจ้าทั-งหลายจะหว่าน
พืชไว้เสียเปล่า เพราะศัตรูของ
เจ้าจะมากิน
17 เราจะตั- งหน้าของเราต่อสู้
เจ้า เจ้าจะล้มตายต่อหน้าศัตรู
ของเจ้าทั-งหลาย คนที)เกลียดชัง
เจ้าจะปกครองอยู่เหนือเจ้า เจ้า
จะหลบหนี ไปทั- งที) ไม่มี ใครไล่
ติดตาม
18 ถ้าเจ้าทั- งหลายยังไม่เชื) อฟัง
เราเพราะสิ) งทั- งปวงเหล่านี-  เรา
จึงจะลงโทษเจ้าทั- งหลายให้ทวี
ขึ- นอีกเจ็ดเท่า เพราะการบาป
ของเจ้า
19 เราจะทาํลายความเห่อเหิม
ในกาํลังอาํนาจของเจ้า เราจะ
กระทาํ ให้ ฟ้ าสวรรค์ ของเจ้ า
เหมือนเหล็ก และพื- นดินของ
เจ้าเหมือนทองสัมฤทธิT
20 เจ้าทั- งหลายจะเปลืองกาํลัง
เสียเปล่าๆ เพราะว่าแผ่นดิน
ของเจ้าจะไม่มีพืชผล และต้นไม้

เลวีนิติ GN

(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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ในแผ่นดินกจ็ะไม่บังเกิดผล
21 ถ้าเจ้ายังดาํเนินขัดแย้งเรา
อยู่และไม่เชื) อฟังเรา เราจะนาํ
ภัยพิบัติให้ทวีอีกเจ็ดเท่ามายัง
เจ้าตามการบาปทั-งหลายของเจ้า
22 เราจะปล่อยสั ตว์ ป่ าเข้ามา
ท่ามกลางพวกเจ้าด้วย มันจะ
แย่งชิงลูกหลานของเจ้า และ
ทาํลายสัตว์ใช้งานของเจ้า และ
ทาํให้เจ้าเหลือน้อย และถนน
หลวงของเจ้ากจ็ะร้างเปล่าไป
23 และถ้าด้วยสิ) งเหล่านี- เจ้ายัง
ไม่หันมาหาเรา และยังดาํเนิน
การขัดแย้งเราอยู่
24 แล้วเราจะดาํเนินการขัดแย้ง
เจ้าทั-งหลายด้วย และจะลงโทษ
แก่เจ้าให้ทวีอีกเจ็ดเท่า เพราะ
การบาปทั-งหลายของเจ้า
25 เราจะนาํดาบมาเหนือเจ้าซึ) ง
ลงโทษเจ้าตามพันธสัญญา ถ้า
เจ้าเข้ามารวมกันอยู่ในเมือง เรา
จะนาํโรคร้ายมาในหมู่ พวกเจ้า
และเจ้าจะตกอยู่ในมือของศัตรู
26 เมื) อเราทาํลายเสบียงอาหาร
ของเจ้า ผู้หญิงสิบคนจะปิ- งขนม
ของเจ้าด้วยเตาอบอันเดียว แล้ว
เอาขนมมาชั) งให้เจ้า เจ้าจะรับ
ประทานแต่จะไม่อิ)ม
27 แล้วถ้าเป็นอย่างนี- แล้ว เจ้า
ยังไม่เชื) อฟังเรา แต่ดาํเนินการ
ขัดแย้งเรา
28 เราจะดาํเนินการขัดแย้งเจ้า

อย่างรุนแรง และเราเองจะลง
โทษแก่ เจ้ าให้ ทวี อี กเจ็ ดเท่ า
เพราะการบาปทั-งหลายของเจ้า
29 เจ้าจะกินเนื- อบุตรชายของ
เจ้า และเจ้าจะกินเนื- อบุตรสาว
ของเจ้า
30 เราจะทาํลายปูชนียสถานสูง
ทั-งหลายของเจ้า และตัดทาํลาย
รูปเคารพทั- งหลายของเจ้า และ
โยนศพของเจ้าลงเหนือซากรูป
เคารพของเจ้า และจิตใจของเรา
จะเกลียดชังเจ้า
31 เราจะให้เมืองของเจ้าถูกทิ- ง
ไว้เสียเปล่า และจะกระทาํให้
สถานบริสุทธิT ของเจ้ารกร้างไป
และเราจะไม่ดมกลิ) นอั นหอม
หวานของเจ้า

คําพยากรณถ์ึง
การเป็นเชลยและ

การกระจัดกระจายไป
32 และเราจะนาํแผ่นดินนั- นไป
สู่ การรกร้างและศัตรูของเจ้าที)
อาศัยอยู่ ในนั- นจะตกตะลึ งกับ
แผ่นดินนั-น
33 และเราจะให้พวกเจ้ากระจัด
กระจายไปอยู่ ท่ามกลางประชา
ชาติ และเราจะชักดาบออกมา
ไล่ตามเจ้า และแผ่นดินของเจ้า
จะรกร้าง และเมืองของเจ้าจะ
ถูกทิ- งเสียเปล่าๆ
34 แผ่นดินจะชื)นชมกับสะบาโต
เหล่านั- นของมัน ตราบเท่าที)

เลวีนิติ GN

(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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แผ่นดินนั-นยังว่างเปล่าอยู่ และ
เจ้ าต้ องไปอยู่ ในแผ่นดินของ
ศัตรู ซึ)งขณะนั-นแผ่นดินกจ็ะได้
หยุดพัก และชื)นชมกับสะบาโต
เหล่านั-นของมัน
35 ตราบเท่ าที) แผ่นดินยังว่ าง
เปล่าอยู่ มันก็จะได้หยุดพัก
เพราะมิ ได้หยุดพักในสะบาโต
ของพวกเจ้าขณะเมื) อเจ้าอาศัย
อยู่ในแผ่นดินนั-น
36 ส่วนพวกเจ้ าทั- งหลายที) ยั ง
เหลืออยู่ เราจะให้เขามีใจอ่อน
แอในแผ่นดินของศัตรู จนเสียง
ใบไม้ไหวจะไล่ตามเขา และเขา
จะหนี เหมื อนคนหนี จากดาบ
และเขาจะล้มลงทั- งที) ไม่มีคนไล่
ติดตาม
37 และเขาทั- งหลายจะล้มลงทับ
กันและกัน เหมือนคนหนีดาบ
ทั- งที)ไม่มีคนตามมา และเจ้าจะ
ไม่มีกาํลังต่อต้านศัตรูของเจ้า
38 เจ้าทั- งหลายจะพินาศท่าม-
กลางบรรดาประชาชาติ และ
แผ่นดินของศัตรูของเจ้าจะกิน
เจ้าเสีย
39 ส่วนเจ้าทั- งหลายที) เหลืออยู่
จะทรุดโทรมไปในแผ่นดินศัตรู
ของเจ้านั-นเพราะความชั)วช้าของ
ตน และเพราะความชั) วช้าของ
บรรพบุรุษของตน เขาจะต้อง
ทรุดโทรมไปอย่ างบรรพบุ รุษ
ด้วย

พระเจ้าจะทรงรกัษา
พนัธสญัญาของพระองค์

ต่ออบัราฮมั
40 แต่ถ้ าเขาทั- งหลายสารภาพ
ความชั)วช้าของเขา และความชั)ว
ช้าของบรรพบุรุษ ซึ) งเขาทั- ง
หลายกระทาํการละเมิดต่อเรา
ด้วยการละเมิดของเขานั-น และ
ที)ได้ดาํเนินการขัดแย้งเราด้วย
41 และเราจึงดาํเนินการขัดแย้ง
เขาทั- งหลายด้วย และได้นาํเขา
เข้าแผ่นดินแห่งศัตรูของเขา ถ้า
เมื) อนั- น จิตใจอันนอกรีตของ
เขาถ่อมลงแล้ว และเขายอม
รับโทษเพราะความชั) วช้าของเขา
แล้ว
42 เราจึงจะระลึกถึงพันธสัญญา
ของเราซึ) งมีต่อยาโคบ และ
พันธสัญญาของเราซึ) งมีต่ออิส-
อัค และพันธสัญญาของเราซึ)งมี
ต่ออับราฮัม และเราจะระลึกถึง
แผ่นดินนั-น
43 แต่แผ่นดินจะต้องถูกละไว้
จากเขาและจะได้ชื) นชมกับสะ-
บาโตเหล่านั- นของมันขณะที)มัน
ยังว่างเปล่าอยู่ โดยไม่มีพวกเขา
ทั-งหลาย เขาทั-งหลายจะยอมรับ
การลงโทษในความชั) วช้าของเขา
เพราะเขาได้ รั งเกียจคาํตัดสิน
ของเรา และเพราะจิตใจของเขา
เกลียดชังกฎเกณฑ์ของเรา
44 ถึงเพียงนั- นก็ดี เมื) อเขาทั- ง

เลวีนิติ GN

(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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หลายอยู่ในแผ่นดินศัตรูของเขา
เราจะไม่ละทิ- งเขา เราจะไม่
เกลียดชังเขาถึงกับจะทาํลายเขา
เสียให้หมดทีเดียว และทาํ
ลายพันธสัญญาซึ) งมีกับเขาเสีย
เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเขา
45 เพราะเห็นแก่เขาเราจะราํลึก
ถึ งพันธสัญญาซึ) งมี ต่อบรรพ-
บุรุษของเขา ผู้ซึ) งเราได้พาเขา
ออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ท่าม-
กลางสายตาของบรรดาประชา
ชาติ เพื) อเราจะได้เป็นพระเจ้า
ของเขา เราคือพระเยโฮวาห์"
46 สิ) งเหล่านี- เป็นกฎเกณฑ์และ
คาํตัดสิน และพระราชบัญญัติ
ซึ) งพระเยโฮวาห์ทรงกระทาํไว้
ระหว่างพระองค์กับชนชาติอิส-
ราเอลบนภูเขาซีนายโดยมือโม-
เสส

พระราชบญัญติัต่างๆ
เรื�องการปฏิญาณ

27
พระเยโฮวาห์ตรัสกั บ
โมเสสว่า

2 "จงกล่ าวแก่คนอิ สราเอลว่ า
เมื) อผู้ ใดปฏิญาณเป็นพิเศษไว้
บุคคลผู้ที) ถูกปฏิญาณไว้นั- นเป็น
ของพระเยโฮวาห์ ตามราคาของ
ท่าน
3ให้เจ้ากาํหนดราคาดังนี-  ผู้
ชายอายุตั- งแต่ยี) สิบถึงหกสิบปี
จะเป็นค่าเงินห้าสิบเชเขลตาม

เชเขลของสถานบริสุทธิT
4 ถ้าผู้นั- นเป็นผู้หญิง ให้เจ้า
กาํหนดราคาเป็นค่าเงินสามสิบ
เชเขล
5ถ้าผู้นั- นอายุห้าขวบถึงยี) สิบปี
ให้เจ้ากาํหนดราคาผู้ชายเป็นค่า
เงินยี) สิบเชเขล และผู้หญิงสิบ
เชเขล
6ถ้าผู้นั- นอายุหนึ) งเดือนถึงห้า
ขวบ ให้เจ้ากาํหนดราคาผู้ชาย
เป็นค่าเงินห้าเชเขล ให้เจ้ากาํ-
หนดราคาผู้ หญิงเป็นเงิ นสาม
เชเขล
7ถ้าเป็นบุคคลอายุตั- งแต่หกสิบ
ปีขึ- นไป ให้เจ้ากาํหนดราคาผู้
ชายเป็นค่าเงินสิบห้าเชเขลและ
ผู้หญิงเป็นสิบเชเขล
8แต่ ถ้าผู้ นั- นเป็นคนจนมีน้อย
กว่าค่าตัวก็ให้ เขาไปหาปุโรหิต
ให้ปุโรหิตกาํหนดราคาตามกาํ-
ลังของผู้ที)ปฏิญาณ ปุโรหิตจะ
กาํหนดราคาของคนนั-น
9 ถ้าเป็นสัตว์อย่างที) มนุษย์นาํ
มาถวายพระเยโฮวาห์ สิ)งใดๆที)
มนุษย์ถวายแด่พระเยโฮวาห์ถือ
ว่าเป็นของบริสุทธิT
10 อย่ าให้ เขานาํอะไรมาแทน
หรือเปลี)ยน เอาดีมาเปลี)ยนไม่ดี
หรือเอาไม่ดีมาเปลี)ยนดี ถ้าเขา
ทาํการเปลี) ยนสัตว์ ทั- งตัวที) นาํ
มาเปลี)ยนและตัวที) ถูกเปลี)ยนจะ
ต้องบริสุทธิT

เลวีนิติ GN, GO

(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 ถ้าเป็นสัตว์มลทินซึ) งไม่พึง
นาํมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้
ผู้ นั- นนาํสัตว์ตัวนั- นไปหาปุโร-
หิต
12 แล้ วปุ โรหิตจะตี ค่ าว่าเป็น
ของดีของไม่ดี ท่านผู้เป็นปุโร-
หิตกาํหนดราคาเท่าใดก็ให้เป็น
เท่านั-น
13 แต่ถ้าเขาจะมาไถ่สัตว์นั- นก็
ให้เขาเพิ)มอีกหนึ) งในห้าของรา-
คาที)ตีไว้
14 เมื) อคนใดถวายเรือนของตน
ไว้เป็นของบริสุทธิT แด่พระเยโฮ-
วาห์ ปุโรหิตต้องกาํหนดราคา
ตามดีไม่ดี ปุโรหิตกาํหนดราคา
เท่าใดกใ็ห้เป็นเท่านั-น
15 ถ้าผู้ที)ถวายเรือนไว้ประสงค์
จะไถ่เรือนของเขา ก็ให้ผู้นั- น
เพิ) มเงินอีกหนึ) งในห้าของราคา
เรือนที)ตีไว้ แล้วเรือนนั-นจึงตก
เป็นของเขาได้
16 ถ้าผู้ ใดถวายที) ดินส่วนหนึ) ง
แด่พระเยโฮวาห์ ซึ) งเป็นมรดก
ตกแก่เขา ให้เจ้ากาํหนดราคา
ของที)ดินตามจาํนวนเมล็ดพืชที)
หว่านลงในดินนั- น ถ้าที) นาใช้
เมล็ดข้าวบาร์เลย์หนึ) งโฮเมอร์
ให้กาํหนดราคาเป็นเงินห้าสิบ
เชเขล
17 ถ้าเขาถวายนาในปีเสียงแตร
กใ็ห้คงเตม็ราคาที)เจ้ากาํหนด
18 แต่ถ้าเขาถวายที)นาภายหลัง

ปีเสียงแตร กใ็ห้ปุโรหิตคาํนวณ
ค่าเงินตามจาํนวนปีที) เหลืออยู่
กว่าจะถึงปีเสียงแตร ให้หักเสีย
จากราคาที)เจ้ากาํหนด
19 ถ้าผู้ที)ถวายนาประสงค์จะไถ่
นานั- น ก็ให้เขาเพิ) มค่าเงินอีก
หนึ) งในห้าของกาํหนดราคาที) ตี
ไว้ แล้วนานั-นจะเป็นของเขา
20 แต่ถ้าเขาไม่ประสงค์ที) จะไถ่
นา หรือเขาได้ขายนานั- นให้แก่
อีกคนหนึ) งแล้ว ก็อย่าให้ไถ่อีก
เลย
21 แต่นานั- นเมื) อออกไปในปี
เสียงแตรก็เป็นของบริสุทธิT แด่
พระเยโฮวาห์ ดุจนาที) ตั- ง
ถวายจึงเป็นของปุโรหิต
22 ถ้ าคนใดซื- อนามาถวายแด่
พระเยโฮวาห์ ซึ) งไม่ใช่ส่วน
มรดกที) ตกเป็นกรรมสิทธิT ของ
เขา
23 ปุโรหิตจะคาํนวณค่านานับ
จนถึงปีเสียงแตร ในวันนั- นเจ้า
ของนาต้องถวายเงินเท่ากาํหนด
ค่านาที)ตีไว้ เป็นสิ) งบริสุทธิT แด่
พระเยโฮวาห์
24 พอถึงปีเสียงแตรนานั- นต้อง
กลับไปตกแก่ผู้ที)ขายให้เขา ซึ) ง
เป็นเจ้าของเดิม ตามมรดกที)ตก
มาเป็นของเขา
25 การกาํหนดราคาทุกอย่างจะ
ต้องเป็นไปตามค่าเงินเชเขลของ
สถานบริสุทธิT  ยี)สิบเก-ราห์เป็น

เลวีนิติ GO

(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
อย่าใหใ้คร

ขายสิ�งที�ถวายแลว้
26 แต่ลูกสัตว์หั วปีนั- นอย่าให้
ใครนาํมาถวาย เพราะที)เป็นสัตว์
หัวปีก็ตกเป็นของพระเยโฮวาห์
แล้ว วัวก็ดี แกะก็ดี เป็นของ
พระเยโฮวาห์
27 ถ้าเป็นสัตว์มลทินจงให้เขา
ซื- อคืนตามกาํหนดราคาของเจ้า
โดยเพิ) มหนึ) งในห้าของกาํหนด
ราคาที)ตีไว้ ถ้าเขาไม่ไถ่กใ็ห้ขาย
เสียตามกาํหนดราคาที)ตีไว้
28 แต่สิ) งใดที) ถวายแด่พระเย-
โฮวาห์ เป็นสิ)งที)เขามีอยู่ ไม่ว่า
เป็นคนหรือสัตว์ หรือที)นาอัน
เป็นมรดกตกแก่เขาจะขาย หรือ
ไถ่ไม่ได้เลย เพราะสิ) งที) ถวาย
แล้วเป็นสิ) งบริสุทธิT ที)สุดแด่พระ
เยโฮวาห์
29 ทุกสิ) งที) ถูกถวายแล้ว คือสิ) ง
ที)ต้องทาํลายเสียจากมนุษย์ อย่า
ให้ไถ่ถอน แต่ต้องถูกฆ่าเสียแน่
นอน

สิบชกัหนึ�งเป็นของพระเจ้า
30 สิบชักหนึ) งทั- งสิ- นที) ได้จาก
แผ่นดิน เป็นพืชที) ได้จากแผ่น
ดินก็ดี หรือผลจากต้นไม้ก็ดี
เป็นของพระเยโฮวาห์ เป็นสิ) ง
บริสุทธิTแด่พระเยโฮวาห์
31 ถ้ าคนใดประสงค์จะไถ่ สิ บ
ชักหนึ) งส่วนใดของเขา เขาต้อง
เพิ) มอี กหนึ) งในห้ าของสิ บชั ก
หนึ)งนั-น
32 และสิบชักหนึ) งที) ได้มาจาก
ฝูงวัว หรือฝูงแพะแกะ คือสัตว์
หนึ) งในสิบตั วที) ลอดใต้ไม้ เท้ า
ของผู้เลี- ยง จะเป็นสิ)งบริสุทธิTแด่
พระเยโฮวาห์
33 อย่าให้พิจารณาว่าดีหรือไม่
ดี อย่าให้เขาสับเปลี)ยน ถ้าเขา
สับเปลี)ยน ทั-งตัวที)นาํมาเปลี)ยน
กับตัวที) ถูกเปลี) ยนเป็นของบริ-
สุทธิT  ไถ่ไม่ได้"
34 เหล่านี- เป็นบทบัญญัติที)พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญญัติไว้กับโม-
เสสสาํหรับคนอิสราเอลบนภูเขา
ซีนาย

เลวีนิติ GO

(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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