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เลวี
นิติ
เครื่ องบูชาดวยไฟเปนกลิ่ น
ที่ พอพระทัยแดพระเยโฮวาห
พระเยโฮวาห ทรงเรี ยกโมเสส
ตรั สกั บท าน จากพลั บพลา
แหงชุมนุมวา
2 "จงพู ด กั บคนอิ ส ราเอลและ
กล าวแก เขาว า เมื่ อคนใดใน
พวกท านนําเครื่ องบู ชามาถวาย
พระเยโฮวาห ใหนําสัตวเลี้ ยงอัน
เป นเครื่ อ งบู ชาของท า นมาจาก
ฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะ
3 ถ าเครื่ องบู ชาของเขาเป น
เครื่ องเผาบูชามาจากฝูงวัว ก็ให
เขานําสัตวตัวผู ที่ ไมมีตําหนิ ให
เขานําเครื่ องบู ชานั้ นมาที่ ประตู
พลั บพลาแห งชุ มนุ มด วยความ
เต็ มใจต อพระพั กตร พระเยโฮวาห
4 ให เ ขาเอามื อ วางบนหั วสั ต ว
ซึ่ งเป นเครื่ องเผาบู ชานั้ น และ
เครื่ องเผาบู ชานั้ นจะเป นที่ ทรง
โปรดปรานเพื่ อทําการลบมลทิ น
ของผู นั้ น
5 แล วให เ ขาฆ า วั วตั วผู นั้ นต อ
พระพั กตร พระเยโฮวาห แล ว
พวกปุ โรหิ ต คื อบุ ตรชายของ
อาโรน จะถวายเลื อด และเอา
เลื อดมาประพรมที่ แท นและ
รอบแท นบู ชา ซึ่ งอยู ตรงประตู
พลับพลาแหงชุมนุม
6และให เขาถลกหนั งเครื่ องเผา

1

บู ชานั้ นออกเสี ย แล วตั ดเป น
ทอนๆ
7และบุ ตรชายของอาโรนผู เป น
ปุโรหิตจะกอไฟที่ แทน และเรียง
ฟนบนไฟ
8และพวกปุ โรหิ ต คื อบุ ตรชาย
ของอาโรน จะวางทอนเนื้ อ หัว
และไขมั นสั ตว ตามลํา ดั บไว บน
ฟนบนไฟที่ แทนบูชา
9แต ใ ห เขาเอาน้ํ า ล างเครื่ องใน
และขาสั ตว เสี ย แล วปุ โรหิ ตจึ ง
เผาของทั้ งหมดบนแท น เป น
เครื่ องเผาบู ชา เป นเครื่ องบู ชา
ด วยไฟ เป นกลิ่ นที่ พอพระทั ย
แดพระเยโฮวาห
10 ถ าของถวายที่ ผู ใดจะใช เป น
เครื่ องเผาบู ชามาจากฝู ง แกะ
หรื อฝู งแพะ ให ผู นั้ นเลื อกเอา
สัตวตัวผู ที่ ไมมีตําหนิ
11 ให เขาฆ าสั ตว นั้ นเสี ยที่ แท น
บูชาขางดานเหนือต อพระพั กตร
พระเยโฮวาห และพวกปุ โรหิ ต
คื อบุ ตรชายของอาโรน จะเอา
เลื อ ดสั ต ว นั้ นประพรมที่ แท น
และรอบแทนบูชา
12 ใหเขาฟนสัตว นั้ นเปนทอนๆ
ทั้ งหั วและไขมั นด วย
และ
ปุ โรหิ ตจะวางเครื่ องเหล านี้ ตาม
ลํ า ดั บไว บนฟ นบนไฟที่ แท น
บูชา
13 แตเครื่ องในกั บขานั้ นผู ถวาย

(1) อพย 19:3; 25:22 (2) ลนต 22:18-19 (3) พบญ 15:21 (4) ลนต 3:2, 8, 13
(5) 2 พศด 35:11; มคา 6:6 (6) ลนต 7:8 (7) ปฐก 22:9; มลค 1:10 (9) ปฐก 8:21
(10) อพย 12:5; ลนต 1:3 (11) อพย 24:6; 40:22 (13) กดว 15:4-7; 28:12-14
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บู ชาจะล างเสี ยด วยน้ํา และให จะหยิ บยอดแป งคลุ กน้ํา มั นกําปุโรหิตเอาเครื่ องทั้ งหมดเหลานี้ มื อหนึ่ งกั บกํายานทั้ งหมดออก
เผาบู ชาด วยกั นบนแท น เป น และปุ โ รหิ ตจะเผาเครื่ องบู ช า
เครื่ องเผาบู ชา คื อเป นเครื่ อง ส วนนี้ เป นที่ ระลึ กบนแท น
บู ชาด วยไฟ เป นกลิ่ นที่ พอพระ คื อบู ชาด วยไฟ เป นกลิ่ นที่ พอ
ทัยแดพระเยโฮวาห
พระทัยแดพระเยโฮวาห
14 ถ าผู ใดจะนํานกมาถวายเป น 3 ส วนธั ญญบู ชาที่ เ หลื อ อยู นั้ น
เครื่ องเผาบู ชาแด พระเยโฮวาห จะเป น ของอาโรนและบุ ตรชาย
ก็ ให ผู นั้ นนํา ของบู ชาที่ เป น นก ของเขา เป นส วนบริ สุ ทธิ์ อย าง
เขาหรือนกพิราบหนุ มมาถวาย
ยิ่ ง จากเครื่ องบู ชาด วยไฟถวาย
15 จงให ปุ โรหิ ต นํา นกนั้ นมาที่ แดพระเยโฮวาห
แทน บิดหัวเสียแลวเผาบูชาบน 4 เมื่ อท านนํ า ธั ญญบู ชาเป น
แทน ใหเลือดไหลออกมาขางๆ ขนมอบในเตาอบมาถวายเป น
แทน
เครื่ องบู ชา ให เป นขนมไร เชื้ อ
16 และให ฉี กกระเพาะข า วและ ทําดวยยอดแปงคลุกน้ํามัน หรือ
ถอนขนนกออกเสี ย ทิ้ งลงริ ม ขนมแผนไรเชื้ อทาน้ํามัน
แทนด านตะวันออกในที่ ที่ ทิ้ งมูล 5 และถ า ท า นนํา ธั ญญบู ช าเป น
เถา
ขนมป งบนกระทะ ก็ใหเปนขนม
17 และให เขาฉี กป กอย าให ขาด ทํา ด วยยอดแป งไร เชื้ อคลุ ก น้ํ า
จากตัว และปุโรหิตจะเผานกนั้ น มัน
บนแท นที่ กองฟ นบนไฟ เป น 6 ท า นจงหั ก ขนมนั้ นเป นชิ้ นๆ
เครื่ องเผาบู ชา คื อเป นเครื่ อง เทน้ํามันราด เปนธัญญบูชา
บู ชาด วยไฟ เป นกลิ่ นที่ พอพระ 7 ถ าเครื่ องบู ช าของท านเป น
ทัยแดพระเยโฮวาห"
ธัญญบูชาทอดดวยกระทะ ใหทํา
ธัญญบูชา
ดวยยอดแปงคลุกน้ํามัน
"เมื่ อผู ใดนํ า ธั ญญบู ช ามา 8ท านจงนําธั ญญบู ชาซึ่ งทําด วย
เป นเครื่ องบูชาถวายแด พระ สิ่ งเหล านี้ มาถวายแด พระเยโฮเยโฮวาห ก็ ใหผู นั้ นนํายอดแปง วาห เมื่ อนํามาให ปุ โรหิ ตแล ว
มาถวาย ให เขาเทน้ํ า มั นลงที่ ปุโรหิตจะนํามาถึงแทนบูชา
9และปุ โรหิ ต จะนําส วนที่ ระลึ ก
แปงและใสกํายานดวย
2แล วนํามาให พวกปุ โรหิ ต คื อ ออกจากธั ญญบู ชา และเผาเสี ย
บุตรชายของอาโรน ผู ถวายบูชา บนแทน เปนเครื่ องบูชาดวยไฟ

2

(14) ปฐก 15:9; ลนต 5:7, 11 (16) ลนต 6:10 (17) ปฐก 15:10; ลนต 1:9, 13; 5:8
(1) ลนต 5:11; 6:14; 9:17 (2) ลนต 2:9; 5:12; 6:15 (3) อพย 29:37; ลนต 6:6; 7:9
(4) อพย 29:2 (7) ลนต 7:9 (9) อพย 29:18; ลนต 2:2, 16; 5:12; 6:15
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เป น กลิ่ นที่ พอพระทั ยแด พระ กํายานเผาถวายเป นส วนที่ ระลึ ก
เยโฮวาห
เป นเครื่ องบู ช าด วยไฟถวายแด
10 ส วนธั ญญบู ชาที่ เหลื ออยู นั้ น พระเยโฮวาห"
ตกเป นของอาโรนและของบุ ตร
สันติบูชา
ชายทาน เปนส วนบริ สุทธิ์ อย าง
"ถ า ผู หนึ่ ง ผู ใ ดถวายเครื่ อง
ยิ่ ง จากเครื่ องบู ชาด วยไฟถวาย
บู ชาเป นสั นติ บู ช า ถ าเขา
แดพระเยโฮวาห
ถวายวัวผู หรือวัวเมียจากฝูง ให
11 บรรดาธั ญญบู ชาซึ่ งนํ า มา เขาถวายสั ตว ตั วที่ ไมมี ตําหนิ ต อ
ถวายแดพระเยโฮวาหนั้ นอยาให พระพักตรพระเยโฮวาห
มีเชื้ อ เจาอยาเผาเชื้ อหรือน้ําผึ้ ง 2 ให เขาเอามื อ วางบนหั ว ของ
เป นเครื่ องบู ช าด วยไฟถวายแด สัตวตัวที่ จะถวาย และจงฆาเสีย
พระเยโฮวาห
ที่ ประตู พลั บพลาแห งชุ มนุ ม
12 ถ าเจ าจะนําสิ่ งทั้ งสองนี้ เป น พวกปุ โรหิ ต คื อบุ ตรชายของ
ผลรุ นแรกมาถวายแดพระเยโฮ- อาโรน จะเอาเลื อดประพรมที่
วาห ก็ ได แต อย าเผาถวายบน แทนและรอบแทนบูชา
แทนใหเปนกลิ่ นที่ พอพระทัย
3 จากเครื่ องบู ชาที่ ถวายเป น
13 เจ า จงปรุ งบรรดาธั ญญบู ช า สั นติ บู ชา เป นเครื่ องบู ชาด วย
ด วยใส เกลื อ เจ าอย าให เกลื อ ไฟถวายแด พระเยโฮวาห ผู
แห งพั นธสั ญญากั บพระเจ าของ ถวายจะนําไขมั นที่ ติ ดกั บเครื่ อง
เจ า ขาดเสี ยจากธั ญญบู ช าของ ในและไขมั นที่ อยู ในเครื่ องใน
เจ า เจ าจงถวายเกลื อพร อมกั บ ทั้ งหมด
บรรดาเครื่ องบูชาของเจา
4 และไตทั้ งสองลู ก กั บไขมั น ที่
14 ถ าเจ าถวายธัญญบูชาเป นผล ติ ดอยู ตรงบั้ นเอวนั้ น และให
รุ นแรกแดพระเยโฮวาห ธัญญ- เอาพั งผื ดที่ ติ ด อยู เหนื อตั บนั้ น
บู ชาอั นเป นผลรุ นแรกนั้ นเจ าจง ออกเสียพรอมกับไต
ถวายรวงใหม ๆย า งไฟให แห ง 5 บุ ต รชายอาโรนจะเผาเสี ยบน
บดเมล็ดใหละเอียด
แท น บู ช าบนเครื่ องเผาบู ช าซึ่ ง
15 เจ าจงใส น้ํ า มั นและวาง อยู บนฟนบนไฟ เปนเครื่ องบูชา
เครื่ องกํายานไว บนนั้ น เป น ด วยไฟ เป นกลิ่ นที่ พอพระทั ย
ธัญญบูชา
แดพระเยโฮวาห
16 ปุ โรหิ ตจะเอาส วนหนึ่ ง ของ 6 ถ า ผู ใดนํ า เครื่ องบู ช าที่ เป น
เมล็ ดที่ บด น้ํ า มั นและเครื่ อง สั นติ บู ชามาถวายแด พระเยโฮ-

3

(10) ลนต 2:3; 6:16 (11) อพย 23:18; 34:25 (12) อพย 22:29; 34:22; ลนต 23:10
(13) กดว 18:19; 2 พศค 13:5 (14) ลนต 23:10, 14 (16) ลนต 2:2 (1) ลนต 1:3
(2) อพย 29:11 (3) อพย 29:13, 22 (5) อพย 29:13, 27-28 (6) ลนต 3:1; 22:20
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วาห เปนสัตวตัวผู หรือตัวเมียที่ ที่ แทนและรอบแทนบูชา
ได มาจากฝู งแพะแกะ ก็ อย าให 14 แล วให เขาเอาสิ่ งเหล านี้ จาก
สัตวนั้ นมีตําหนิ
แพะตัวนั้ นเป นเครื่ องบูชา เปน
7 ถ าเขาจะถวายลู กแกะเป น เครื่ องบู ชาด วยไฟถวายแด พระ
เครื่ องบู ช าก็ ให เ ขานํ า มาถวาย เยโฮวาห คื อไขมั นที่ หุ มเครื่ อง
ตอพระพักตรพระเยโฮวาห
ใน และไขมันที่ อยู ในเครื่ องใน
8 ให เขาเอามื อ วางบนหั ว ของ 15 และไตทั้ งสองลูก กับไขมันที่
สั ตว ที่ จะถวายนั้ นและให ฆ าเสี ย ติ ดอยู ตรงบั้ นเอวนั้ นและให เอา
ที่ หนาพลับพลาแหงชุมนุม และ พั งผื ดที่ ติดอยู เหนื อตั บนั้ นออก
บุ ตรชายอาโรนจะเอาเลื อด เสียพรอมกับไต
ประพรมที่ แทนและรอบแทน
16 และปุ โรหิ ตจะเผาสิ่ งเหล านี้
9 จากเครื่ องบู ชาที่ ถวายเป น บนแท นเป นอาหารเผาไฟ เป น
สั นติ บูชา คื อบู ชาด วยไฟถวาย กลิ่ นที่ พอพระทัย ไขมันทั้ งหมด
แด พระเยโฮวาห ให เขาถวาย เปนของพระเยโฮวาห
ไขมั น หางที่ เป นไขมั นทั้ งหมด 17 ให เป น กฎเกณฑ เ นื อ งนิ ตย
ตั ดชิ ดกระดู กสั นหลั งและไขมั น ตลอดชั่ วอายุ ของเจ าในที่ ที่ เจ า
ที่ หุ มเครื่ องใน กั บไขมั นที่ อยู อาศั ยอยู ทั่ วๆไปว า เจ าอย า
ในเครื่ องในทั้ งหมด
รับประทานไขมันหรือเลือด"
10 และไตทั้ งสองลูก กับไขมันที่
เครื่ องบูชาไถบาป
ติ ดอยู ตรงบั้ นเอวนั้ นและให เอา
พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
พั งผื ดที่ ติดอยู เหนื อตั บนั้ นออก
วา
เสียพรอมกับไต
2 "จงกล า วแก ค นอิ ส ราเอลว า
11 และปุ โรหิ ตจะเอาสิ่ งเหล านี้ ถ าผู หนึ่ งผู ใดกระทําผิดสิ่ งใดซึ่ ง
เผาบนแทน เปนอาหารเผาดวย พระเยโฮวาห ได ทรงบั ญชามิ ให
ไฟถวายแดพระเยโฮวาห
กระทํา โดยเขามิไดเจตนากระ12 ถ า เครื่ องบู ชาของเขาเป น ทํ า สิ่ งเหล านั้ นประการหนึ่ ง
แพะก็ ให เขานํา มาถวายต อพระ ประการใด
พักตรพระเยโฮวาห
3 ถ า ปุ โรหิ ต ที่ ได รั บการเจิ ม ไว
13 ให เขาเอามื อวางบนหั วของ เป นผู กระทําบาป เป นเหตุ ให
มั น และฆ ามั น เสี ยที่ หน าพลั บ- พลไพรหลงทําบาปไปดวย เหตุ
พลาแห งชุ มนุ ม และบุ ตรชาย ดวยบาปที่ เขาไดกระทําไป ก็ให
ของอาโรนจะเอาเลื อดประพรม เขานํา วั วหนุ มซึ่ ง ไม มี ตําหนิ มา

4

(7) ลนต 17:8-9; กดว 15:4-5 (11) ลนต 21:6, 8, 17 (12) ลนต 3:1, 7; กดว 15:6
(16) ลนต 7:23-25; 1 ซมอ 2:15 (17) ปฐก 9:4; ลนต 6:18; 7:23, 26, 36; 17:7, 10
(2) ลนต 5:15-18; กดว 15:22; 1 ซมอ 14:27 (3) อพย 40:15; ลนต 3:1; 8:12; 9:2
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ถวายแดพระเยโฮวาหเปนเครื่ อง 10 ให เอาออกเช นเดี ยวกั บเอา
บูชาไถบาป
ออกจากวั วที่ ถวายเป นสั น ติ บู 4 ให เขานํ า วั วนั้ นมาที่ ประตู ชา และปุ โรหิ ตจะเผาสิ่ งเหลานี้
พลั บพลาแห งชุ มนุ มต อพระ บนแทนเครื่ องเผาบูชา
พั กตร พระเยโฮวาห และให เขา 11 แต หนั งของวั วพร อมกั บเนื้ อ
เอามื อ วางบนหั ววั วตั วนั้ นและ วัวทั้ งหมด หัว ขา เครื่ องในและ
ให ฆ ามั นเสี ยต อพระพั กตร พระ มูลของมัน
เยโฮวาห
12 คือวัวทั้ งตัวนี้ ใหเอาออกไป
5 และปุ โ รหิ ต ผู ได รั บการเจิ ม เสี ยจากค ายถึ งที่ สะอาดที่ ทิ้ งมู ล
แล วจะนําเลื อดวั วนั้ นมาที่ พลั บ เถ าและให สุ มไฟเผาเสี ย ที่
พลาแหงชุมนุมบาง
ทิ้ งมูลเถาอยู ที่ ไหนก็ใหเผาที่ นั่ น
6 ปุ โรหิ ตจะเอานิ้ วจุ มลงใน 13 ถ าชุ มนุ มชนอิ สราเอลทั้ ง
เลื อด และประพรมเลื อดนั้ นที่ หมดกระทํา ผิ ดโดยไม รู ตั วและ
หน าม านสถานบริ สุ ทธิ์ เ จ็ ดครั้ ง ความผิ ดนั้ นยังไมปรากฏแจ งแก
ตอพระพักตรพระเยโฮวาห
ที่ ประชุ ม และเขาได กระทําสิ่ ง
7 และปุ โ รหิ ต จะเอาเลื อ ดเล็ ก หนึ่ งสิ่ งใดซึ่ งพระเยโฮวาห บัญน อยเจิ มที่ เชิ งงอนของแท นเผา ชามิใหกระทํา เขาก็มีความผิด
เครื่ องหอมซึ่ งอยู ในพลั บพลา 14 เมื่ อความผิ ดที่ เขาได กระทํา
แห ง ชุ ม นุ ม ต อ พระพั ก ตร พระ นั้ นเปนที่ ประจักษขึ้น ใหที่ ประเยโฮวาห ส วนเลื อดวั วที่ เหลื อ ชุ มถวายวั วหนุ มตั ว หนึ่ งเป น
อยู นั้ นเขาจะเทลงที่ ฐานแทนเผา เครื่ องบู ชาไถ บาป ให นําวั วนั้ น
เครื่ องเผาบู ชา ซึ่ งอยู ที่ ประตู มาที่ หนาพลับพลาแหงชุมนุม
พลับพลาแหงชุมนุม
15 และผู ใหญ ของชุ มนุ มชนจะ
8 และเขาจะเอาไขมั น ทั้ งหมด เอามื อวางบนหั วของวั วนั้ น ต อ
ออกเสี ยจากวั วตั วที่ เป นเครื่ อง พระพักตรพระเยโฮวาห และให
บู ชาไถ บาปนี้ คื อไขมั นที่ หุ ม ฆ าวั วตั วนั้ นเสี ยต อพระพั กตร
เครื่ องในและไขมั นที่ ติ ดอยู กั บ พระเยโฮวาห
เครื่ องในทั้ งหมด
16 แล วปุ โรหิ ต ผู รั บการเจิ ม จะ
9 และไตทั้ งสองลู ก กั บไขมั น ที่ นํ า เลื อ ดของวั วมาที่ พลั บพลา
ติดอยู ตรงบั้ นเอวนั้ น และใหเอา แหงชุมนุมบาง
พั งผื ดที่ ติดอยู เหนื อตั บนั้ นออก 17 และปุ โรหิ ต จะเอานิ้ วจุ มลง
เสียพรอมกับไต
ในเลื อดและประพรมที่ หน ามาน
(4) ลนต 1:3-4; 4:15 (5) ลนต 16:14; กดว 19:4 (6) อพย 40:20, 26
(7) อพย 40:5-6; ลนต 4:18 (10) ลนต 3:3-5 (11) อพย 29:14; ลนต 9:11
(12) ลนต 4:21 (13) ลนต 5:2-4, 17 (15) ลนต 1:3-4 (16) ลนต 4:5; ฮบ 9:12-14
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เจ็ดครั้ งตอพระพักตรพระเยโฮ- 24 ให เขาเอามื อวางบนหั วแพะ
วาห
และให ฆ าแพะเสี ยในที่ ที่ เขาฆ า
18 และปุ โรหิ ต จะเอาเลื อ ดสั ก สั ตว เป นเครื่ องเผาบู ชาต อพระ
หนอยเจิมที่ เชิงงอนของแท นบู- พั กตร พระเยโฮวาห
นี่ เป น
ชาซึ่ งอยู ในพลั บพลาแห งชุ มนุ ม เครื่ องบูชาไถบาป
ตอพระพักตรพระเยโฮวาห สวน 25 ปุ โรหิ ต จะเอานิ้ วจุ มเลื อ ด
เลือดที่ เหลืออยู นั้ น เขาจะเทลง เครื่ องบูชาไถบาปบาง นําไปเจิม
ที่ ฐานแท นเครื่ องเผาบู ชาซึ่ งอยู ที่ เชิ งงอนบนแท นเครื่ องเผาบูชา
ที่ ประตูพลับพลาแหงชุมนุม
และเทเลือดที่ เหลื ออยู นั้ นที่ ฐาน
19 และเขาจะเอาไขมั นออกจาก ของแทนเครื่ องเผาบูชา
วั วนั้ นหมด นําไปเผาเสี ยบน 26 และเขาจะเผาไขมั นทั้ งหมด
แทน
บนแท น เช นเดี ยวกั บเผาไขมั น
20 เขาจะกระทําดั งนี้ แก วัวตั วนี้ เครื่ องสั นติ บูชา ดั งนี้ แหละ
เขาได ก ระทํ า กั บวั ว ตั ว ที่ ถวาย ปุ โรหิ ตจะทําการลบมลทิ นแทน
เปนเครื่ องบูชาไถบาปอยางไร ก็ ผู กระทําผิดนั้ น และเขาจะไดรับ
ใหเขากระทําแกวัวตัวนี้ อยางนั้ น การอภัย
ดั งนี้ ปุ โรหิ ตจะทําการลบมลทิ น 27 ถ าพลไพร สามั ญคนหนึ่ งคน
ของชุ ม นุ มชนแล วเขาทั้ งหลาย ใดกระทําความผิ ดโดยมิ ไดเจตจะไดรับการอภัย
นา คื อกระทําสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดซึ่ ง
21 แล วเขาจะนําวั วออกไปนอก พระเยโฮวาห ทรงบั ญชามิ ให เขา
คาย และเผาเสียอยางกับเผาวัว กระทํา เขาก็มีความผิด
ตั วก อน เป นเครื่ องบู ชาไถ บาป 28 เมื่ อเขารู ตั วว ากระทําผิ ดดั ง
ของที่ ประชุม
นั้ นแล ว ก็ ให เขานําลู กแพะตั ว
22 ถ าผู ครอบครองกระทําความ เมี ยตัวหนึ่ งซึ่ งไม มีตําหนิมาเปน
บาป กระทําสิ่ งซึ่ งพระเยโฮวาห เครื่ องบู ชาไถ บาปที่ เขาได กระพระเจ า ของเขาทรงบั ญชามิ ให ทําไปนั้ น
กระทําโดยไม รู ตั ว เขาก็ มีความ 29 และเขาจะเอามื อวางบนหั ว
ผิด
ของเครื่ องบู ชาไถ บาป และฆ า
23 เมื่ อเขารู ตั วว ากระทําผิ ดดั ง เครื่ องบู ชาไถ บาปนั้ นในที่ ที่ เขา
นั้ นแลว ก็ใหเขานําลูกแพะตัวผู ถวายเครื่ องเผาบูชา
ที่ ไม มี ตํ า หนิ ตั วหนึ่ งมาเป น 30 ปุ โรหิ ต จะเอานิ้ วจุ มเลื อ ด
เครื่ องบูชา
แพะนั้ นไปเจิ ม ที่ เชิ ง งอนของ
(20) อพย 29:33; ลนต 1:4 (22) ลนต 4:2, 13, 27 (23) ลนต 4:14; 5:4
(24) ลนต 4:4; อสย 53:6 (25) ลนต 4:7, 18, 30, 34 (26) ลนต 3:3-5; กดว 15:28
(27) ลนต 4:2; กดว 15:27 (28) ลนต 4:23 (29) ลนต 1:4; 4:4, 24
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แทนเครื่ องเผาบูชา และเทเลือด
เครื่ องบูชาไถการละเมิด
ส วนที่ เหลื อ ลงที่ ฐานของแท น
"ถ าผู ใดกระทําความผิ ดใน
นั้ น
ข อที่ ได ยิ นเสี ยงแห งการ
31 และเขาจะเอาไขมั นออกเสี ย ปฏิ ญาณตัวและเปนพยาน และ
ให หมด อย างที่ เอาไขมั นออก แม ว า เขาเป นพยานโดยที่ เขา
เสี ยจากเครื่ องสั นติ บูชา และ เห็นหรือรู เรื่ องก็ตาม แตเขาไม
ปุ โรหิ ตจะเผาไขมั นนั้ นบนแท น ยอมให การเป นพยาน เขาต อง
เป น กลิ่ นที่ พอพระทั ยแด พระ รับโทษความชั่ วชาของเขา
เยโฮวาห และปุ โรหิ ตจะทําการ 2หรื อผู หนึ่ งผู ใดแตะต อ งสิ่ งที่
ลบมลทิ นของเขาและเขาจะได เปนมลทิน จะเปนซากสัตวปาที่
รับการอภัย
มลทิ น หรื อซากสั ตว เลี้ ยงที่ มล
32 ถ าเขานํ า ลู กแกะมาเป น ทิ น หรื อซากสั ตว เลื้ อยคลานที่
เครื่ องบู ชาไถ บาปก็ ให เขานําลู ก เปนมลทิน โดยไมทันรู ตัว เขา
แกะตัวเมียไมมีตําหนิมา
จึงเปนคนมีมลทิน เขาก็มีความ
33 เขาจะเอามื อ วางบนหั วของ ผิด
เครื่ องบู ช าไถ บ าปและฆ า เสี ย 3หรื อถ าเขาแตะต องมลทิ นของ
เป นเครื่ องบู ชาไถบาปในที่ ที่ เขา คน จะเปนสิ่ งใดๆซึ่ งเปนมลทิน
ฆาเครื่ องเผาบูชา
อั น เป น สิ่ งที่ กระทํ า ให ค นนั้ น
34 และปุ โรหิ ตจะเอานิ้ วจุ ม เปนมลทิน โดยเขาไมรู ตัว เมื่ อ
เลื อดเครื่ องบู ชาไถ บาปนั้ นบ าง เขารู แลว เขาก็มีความผิด
นํ า ไปเจิ มที่ เชิ งงอนของแท น 4หรื อถ าคนหนึ่ งคนใดเผลอตั ว
เครื่ องเผาบู ชา และเทเลื อดที่ กล า วคํ า ปฏิ ญาณด วยริ มฝ ปาก
เหลือนั้ นลงที่ ฐานของแทน
วาจะกระทําชั่ วหรือดี หรือเผลอ
35 และเขาจะเอาไขมั นทั้ งหมด ตั วกล าวคําปฏิ ญาณใดๆ และ
ออกเสียอยางที่ เอาไขมั นของลูก เขากระทําโดยไม ทั นรู ตั ว เมื่ อ
แกะออกจากเครื่ องสั น ติ บู ช า เขารู สึ กตั วแล วในประการใดก็
และปุ โรหิ ตจะเผาไขมั นบนแท น ตาม เขาก็มีความผิด
เหมื อนเครื่ องบู ชาด วยไฟถวาย 5 เมื่ อผู หนึ่ งผู ใดกระทํ า ความ
แดพระเยโฮวาห และปุโรหิตจะ ผิ ดใดๆที่ กล าวมานี้ ก็ ให เขา
ทํ า การลบมลทิ น ของเขาซึ่ งเขา สารภาพความผิดที่ เขาไดกระทํา
ได กระทําผิ ด และเขาจะได รั บ 6และใหเขานําเครื่ องบูชาไถการ
การอภัย"
ละเมิ ดมาถวายแด พระเยโฮวาห

5

(31) ปฐก 8:21; อพย 29:18; ลนต 1:9, 13 (32) ลนต 4:28 (33) กดว 8:12
(35) ลนต 3:5; 4:26, 31 (1) ลนต 5:17; 7:18; 17:16 (2) ลนต 5:17; 11:24, 28, 31
(3) ลนต 5:12-13, 15 (4) 1 ซมอ 25:22; มธ 5:33-37 (5) ลนต 16:21; 26:40
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เพราะบาปซึ่ งเขาได กระทํา นั้ น กระทํานั้ นมา คื อยอดแป งหนึ่ ง
เครื่ องบูชานั้ นจะเปนสัตวตัวเมีย ในสิ บเอฟาห เอามาเป นเครื่ อง
จากฝูง คือลูกแกะ หรือลูกแพะ บูชาไถบาป อยาใสน้ํามัน หรือ
ก็เปนเครื่ องบูชาไถบาปได ดังนี้ ใส เครื่ องกํายานในแป ง เพราะ
ปุ โรหิ ตจะทําการลบมลทิ นแทน เปนเครื่ องบูชาไถบาป
ผู ที่ กระทําผิดนั้ น
12 ให เ ขานํา แป งมาให ปุ โรหิ ต
7ถ าเขาไม สามารถถวายลู กแกะ และปุ โรหิ ตจะเอาแป งกํ า มื อ
ตั วหนึ่ ง ก็ ให เขานํานกเขาสอง หนึ่ งเป นส วนที่ ระลึ ก และเผา
ตั ว หรื อนกพิ ราบหนุ มสองตั ว เสี ยบนแท น เหมื อ นเครื่ องเผา
มาเปนเครื่ องถวายพระเยโฮวาห บู ชาด วยไฟถวายแด พระเยโฮไถ การละเมิ ด นกตั วหนึ่ งเป น วาห เปนเครื่ องบูชาไถบาป
เครื่ องบูชาไถบาป และนกอีกตัว 13 และปุ โรหิ ตจะทํา การลบมล
หนึ่ งเปนเครื่ องเผาบูชา
ทิ นของเขา เพราะบาปซึ่ งเขา
8 ให เ ขานํ า นกทั้ งสองนี้ มาให ได กระทําในเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใดที่
ปุโรหิต ปุโรหิตก็ถวายนกตัว กล าวมานี้ และเขาจะได รั บการ
หนึ่ งเป นเครื่ องบู ชาไถ บาปก อน อภัย และสวนที่ เหลือนั้ นจะเปน
ให เขาบิ ดหั วนกหลุ ดจากคอแต ของปุโรหิต เชนเดียวกับธัญญอยาใหขาด
บูชา"
9และปุ โรหิ ตจะเอาเลื อดเครื่ อง 14 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
บู ชาไถ บาปประพรมที่ ข า งแท น วา
เสี ยบ าง ส วนเลื อดที่ เหลื ออยู 15 "ถ า ผู ใดทํ า การละเมิ ด และ
นั้ นจะรี ดให ไหลออกที่ ฐานแท น ทํา บาปโดยไม รู ตั วในเรื่ อ งของ
นี่ เปนเครื่ องบูชาไถบาป
บริ สุ ทธิ์ แห งพระเยโฮวาห ให ผู
10 แล วเขาจะถวายนกตั วที่ สอง นั้ นนําแกะตั วผู ที่ ปราศจากตําเป นเครื่ องเผาบู ชาตามลั กษณะ หนิ จากฝูงเปนเครื่ องบูชาไถการ
และปุ โรหิ ตจะทําการลบมลทิ น ละเมิดถวายแดพระเยโฮวาห ให
ของเขาซึ่ ง เขาได กระทํ า ไปและ เจาตีราคาเปนเงินเชเขลตามเชเขาจะไดรับการอภัย
เขลของสถานบริ สุ ทธิ์
เป น
11 แต ถ าเขาไม สามารถที่ จะนํา เครื่ องบูชาไถการละเมิด
นกเขาสองตั ว หรื อนกพิ ราบ 16 และให ผู นั้ นชดใช ของบริ หนุ มสองตั วมา ก็ ให เขานํา สุ ทธิ์ ที่ ขาดไป และเพิ่ มอี กหนึ่ ง
เครื่ องบู ชาไถ บาป ซึ่ งเขาได ในห า ของราคาสิ่ งที่ ขาดไปนั้ น
(7) ลนต 1:14; 12:6, 8; 14:21 (8) ลนต 1:15-17 (9) ลนต 4:7, 18, 30, 34
(10) ลนต 1:14-17; 4:20, 26 (11) ลนต 2:1-2; 6:15 (12) ลนต 2:2; 4:35
(13) ลนต 2:3; 4:26; 6:17 (15) อพย 30:13; ลนต 4:2 (16) ลนต 4:26; 6:5; 22:14
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นํามอบใหแกปุโรหิต และปุโร- ไดหลอกลวงเพื่ อนบานของเขา
หิ ต จะทํ า การลบมลทิ น ของเขา 3หรื อพบสิ่ งที่ หายไปแล วแต ไม
ด วยแกะผู ที่ ถวายเป นเครื่ องบู - ยอมรั บ ปฏิ ญาณตนเป นความ
ชาไถ การละเมิ ด และเขาจะได เท็จ ในขอเหลานี้ ถาผู ใดกระทํา
รับการอภัย
ก็เปนความผิด
17 ถาผู ใดกระทําผิด คือกระทํา 4 ก็ ให ผู ที่ กระทํ า ผิ ดมี โทษ
สิ่ งที่ พระเยโฮวาห ทรงบั ญชามิ เพราะความผิ ดของเขา ให ผู นั้ น
ให กระทํา ถึ งแม ว าเขากระทํา คื นของที่ ได มาจากการชิ งมานั้ น
โดยไม รู เท าถึ งการณ เขาก็ มี เสี ย หรื อสิ่ งใดที่ เขาได มาด วย
ความผิ ดจะต องรั บโทษความชั่ ว การหลอกลวง หรือสิ่ งที่ ฝากเขา
ชาของเขา
ไว หรื อสิ่ งสู ญหายที่ เขาได พบ
18 ให ผู นั้ นนําแกะตัวผู ที่ ปราศ- เขา
จากตําหนิ มาจากฝู งมาถึ งปุ โร- 5หรื อสิ่ งใดๆที่ ได ปฏิ ญาณเท็ จ
หิ ต ให เจ าตี ราคา เป นราคา ไว เขาต องคื นให เต็ มตามจําเครื่ องบูชาไถการละเมิด และให นวน และจงเพิ่ มอี กหนึ่ งในห า
ปุ โรหิ ตทําการลบมลทิ นของเขา และมอบให แก เ จ าของในวั น ที่
ตามความผิ ด ซึ่ งเขาได ก ระทํา เขาถวายเครื่ องบู ช าไถ การละด วยมิ ได เจตนานั้ นและเขาจะได เมิด
รับการอภัย
6 ให ผู นั้ นนํ า แกะตั ว ผู ที่ ไม มี
19 เป นเครื่ องบูชาไถการละเมิด ตําหนิ มาจากฝู งเป นเครื่ องบู ชา
เพราะเขาได ก ระทํา การละเมิ ด ไถ ก ารละเมิ ด ถวายแด พระเยตอพระเยโฮวาห"
โฮวาหมามอบใหปุโรหิต ใหเจา
เครื่ องบูชาไถการละเมิด
ตีราคาเอง เปนราคาเครื่ องบูชา
ไถการละเมิด
และการคืนดีกัน
พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส 7 และให ปุ โรหิ ต ทํ า การลบมล
ทิ น ของเขาต อ พระพั ก ตร พ ระ
วา
2"ถ าผู ห นึ่ งผู ใดทํา บาปและทํา เยโฮวาห และเขาจะได รั บการ
การละเมิดตอพระเยโฮวาห ดวย อภั ยในทุ กสิ่ งที่ เขาได กระทําไป
การมุสาต อเพื่ อนบานของเขาใน ซึ่ งเปนการละเมิด"
ปุโรหิตกับเครื่ องเผาบูชา
สิ่ งที่ ฝากเขาให เก็บรั กษาไว หรื อ
ในเรื่ องมิตรภาพ หรือในสิ่ งที่ ใช 8พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสสวา
ความรุ นแรงไปแย งชิ งมา หรื อ 9 "จงบั ญชาแก อ าโรนและบุ ต ร

6

(17) ลนต 4:2, 13, 22, 27; 5:1-2 (18) ลนต 5:15 (19) อสร 10:2
(2) อพย 22:7,10 (3) อพย 22:11; 23:4 (4) ลนต 24:18, 21 (5) ลนต 5:16; กดว 5:7
(6) ลนต 1:3; 5:15 (7) ลนต 4:26 (9) อพย 29:38-42; กดว 28:3-10
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ชายของเขาวา ต อไปนี้ เปนพระ คลุ กน้ํา มั นและเครื่ องกํายานทั้ ง
ราชบั ญญั ติ เรื่ องเครื่ อ งเผาบู ชา หมดซึ่ งอยู บนธั ญญบู ชา และ
เครื่ องเผาบู ชานั้ นจะต องเผาอยู เผาส วนนี้ บนแท นเป น ที่ ระลึ ก
บนแทน ตลอดคืนจนรุ งเชา จง เป น กลิ่ นที่ พอพระทั ยแด พระ
ให ไฟบนแท นเผาเครื่ องบู ชาลุ ก เยโฮวาห
อยู เรื่ อยไป
16 ส วนที่ เหลืออยู ให อาโรนและ
10 ให ปุ โรหิ ต สวมเสื้ อผ า ป า น บุตรชายของเขารับประทาน ให
และสวมกางเกงผ าป า นและให รั บประทานกั บขนมป งไร เชื้ อใน
ตั กมู ลเถ าออกจากไฟที่ ไหม ที่ บริสุทธิ์ ใหรับประทานในลาน
เครื่ องเผาบู ชาอยู บนแท นนําไป ของพลับพลาแหงชุมนุม
ไวขางแทน
17 อยาใสเชื้ อในขนมนั้ นแลวป ง
11 ให ถ อดเสื้ อที่ สวมอยู ออก เราได ใ ห ส วนนี้ เป น ส วนเครื่ อง
แล วสวมเสื้ ออี กตั วหนึ่ ง นํามู ล บู ชาด วยไฟของเราอั นตกแก เขา
เถาออกไปนอกคายยังที่ สะอาด
เป นสิ่ งบริ สุ ทธิ์ ที่ สุ ด เช นเดี ยว
12 ให รั กษาไฟที่ บนแท นให ลุ ก กั บเครื่ องบู ชาไถ บาป
และ
อยู อยาใหดับเลยทีเดียว ใหปุ- เครื่ องบูชาไถการละเมิด
โรหิ ตใส ฟ นทุ กเช าและให เรี ยง 18 ใหบุตรชายทั้ งหลายของอาเครื่ องเผาบูชาให เปนระเบี ยบไว โรนรั บประทานสิ่ งนี้ เป นกฎ
บนแท น และเผาไขมั นของ เกณฑถาวรตลอดชั่ วอายุของเจ า
เครื่ องสันติบูชาบนนั้ น
จากเครื่ อ งบู ช าด วยไฟของพระ
13 ต อ งรั ก ษาให ไ ฟติ ด อยู บน เยโฮวาห
ผู ใดที่ ถู กต องสิ่ ง
แทนเรื่ อยไป อยาใหดับเปนอัน เหลานี้ จะบริสุทธิ์ "
ขาด
ธัญญบูชาของปุโรหิตทุกราย
พระราชบัญญัติของ
ใหเผาเสียใหหมด
การถวายธัญญบูชา
19 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
14 ต อไปนี้ เป นพระราชบั ญญั ติ วา
ของการถวายธัญญบูชา ใหบุตร 20 "ต อ ไปนี้ เป น เครื่ องบู ช าที่
ชายอาโรนถวายเครื่ องบู ช านี้ อาโรนและบุตรชายทั้ งหลายของ
ต อ พระพั ก ตร พระเยโฮวาห ที่ เขาจะต องถวายแดพระเยโฮวาห
หนาแทนบูชา
ในวั นที่ เขารั บการเจิ ม คื อยอด
15 ให ปุ โรหิ ตคนหนึ่ งหยิ บยอด แป งหนึ่ งในสิ บเอฟาห เป น
แป งกํามื อหนึ่ งมาจากธั ญญบู ชา ธั ญญบู ชาประจํา ให ถวายตอน
(10) อพย 29:39-43; ลนต 1:16; 16:4; อสค 44:17-18 (11) ลนต 4:12; อสค 44:19
(12) ลนต 3:3, 5; 9:14 (13) ลนต 6:25; 7:2 (17) ลนต 7:7; 10:16-18
(18) อพย 29:37; ลนต 3:17; 6:29; 7:6 (20) อพย 16:36; 29:2
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เชาครึ่ งหนึ่ ง ตอนเย็นครึ่ งหนึ่ ง
เลือดติดเสื้ อ ก็ใหซักเสื้ อสวนที่
21 ให คลุ กกั บน้ํา มันให เข ากั นดี ติดเลือดนั้ นในที่ บริสุทธิ์
แล วทอดบนเหล็ ก ทําเป นแผ น 28 จงทําลายภาชนะดิ นที่ ใช ต ม
เหมื อนธั ญญบู ชาแล วถวายเป น เนื้ อนั้ นเสี ย ถ าต มในภาชนะ
กลิ่ นที่ พอพระทั ยแด พระเยโฮ- ทองสั มฤทธิ์ ก็ ให ขัดและล างเสี ย
วาห
ดวยน้ํา
22 ให ปุ โรหิ ต จากบรรดาบุ ต ร 29 ผู ชายทุกคนที่ เป นปุ โรหิตรับ
ชายของอาโรนผู รั บการเจิ ม ตั้ ง ประทานได เป นของบริ สุ ทธิ์ ที่
แทนเขาถวายสิ่ งนี้
เป นกฎ สุด
เกณฑ สื บไปเนื อ งนิ ต ย แด พระ 30 แตเครื่ องบูชาไถบาป ซึ่ งปุเยโฮวาห ให เผาเครื่ องบู ชาทั้ ง โรหิตนําเลือดเขาไปในพลั บพลา
หมดเสีย
แห งชุ มนุ ม เพื่ อทําการลบมล
23 ธั ญญบู ชาของปุโรหิ ตทุ กราย ทิ นในที่ บริ สุ ทธิ์ นั้ น อย ารั บ
ให เผาเสี ยให หมด อย าให รั บ ประทานเลย ตองเผาไฟเสีย"
ประทาน"
วิธีถวายเครื่ องบูชา
เครื่ องบูชาไถบาปก็บริสุทธิ์
ไถการละเมิด
24 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
"เชนเดี ยวกั นนี่ เป นพระราช
วา
บั ญญั ติ เ รื่ องเครื่ อ งบู ชาไถ
25 "จงกล าวแก อาโรนและบุ ตร การละเมิด เปนสิ่ งบริสุทธิ์ ที่ สุด
ชายของเขาวา ต อไปนี้ เปนพระ 2ให ฆ าสั ตว อั น เป นเครื่ อ งบู ชา
ราชบั ญญั ติ ของการถวายเครื่ อง ไถ การละเมิ ดในที่ ที่ ฆ า สั ตว อั น
บู ชาไถ บาป ให ฆ าสั ตว ที่ เป น เป นเครื่ องเผาบู ชา และให เอา
เครื่ องบู ชาไถ บาปในที่ ที่ ฆ าสั ตว เลื อ ดสั ต ว นั้ นประพรมที่ แท น
อั น เป น เครื่ องเผาบู ช าต อ พระ และรอบแทน
พั กตร พระเยโฮวาห เป นของ 3และให เ อาไขมั น ของสั ต ว นั้ น
บริสุทธิ์ ที่ สุด
ถวายบู ชาเสี ยทั้ งหมดด วย หาง
26 ให ปุโรหิ ตผู ถวายเครื่ องบู ชา ที่ เป นไขมั น ไขมั นที่ หุ มเครื่ อง
ไถ บาปรั บประทานสั ตว นั้ น ให ใน
เขารั บประทานในที่ บริ สุ ทธิ์ ใน 4 และไตทั้ งสองลู ก กั บไขมั น ที่
ลานพลับพลาแหงชุมนุม
ติ ดอยู ตรงบั้ นเอวนั้ น และให
27 อะไรที่ แตะต องเนื้ อสั ตว นั้ น เอาพั งผื ดที่ ติ ด อยู เหนื อตั บนั้ น
จะบริ สุ ทธิ์ และเมื่ อประพรมมี ออกเสียพรอมกับไต

7

(21) อพย 29:2 (22) อพย 29:25; ลนต 4:3 (25) ลนต 1:1, 3, 5, 11
(26) ลนต 10:17-18; กดว 18:9-10; อสค 44:28-29 (27) อพย 29:37
(28) ลนต 11:33; 15:12 (30) อพย 26:33 ลนต 4:1-21 (1) ลนต 5:14; 6:7
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5 ให ปุ โ รหิ ต เผาสิ่ งเหล า นี้ บน เชื้ อทาน้ํามัน ขนมยอดแปงคลุก
แท นเป นเครื่ องบู ชาด วยไฟ น้ํา มั นให ดี พร อมกั บเครื่ องบู ชา
ถวายแด พระเยโฮวาห เป น โมทนา
เครื่ องบูชาไถการละเมิด
13 นอกจากขนมเหลานี้ ให เขา
6ผู ชายทุ กคนที่ เ ป นปุ โรหิ ตรั บ นํ า ขนมป ง ใส เ ชื้ อมาถวายเป น
ประทานได ให รั บประทานใน ส วนของเครื่ องบู ชา พร อมกั บ
สถานบริ สุ ทธิ์ เป นของบริ สุ ทธิ์ เครื่ องสั นติ บู ชาที่ ถวายเป นการ
ที่ สุด
โมทนาพระคุณ
7เครื่ องบู ชาไถ การละเมิ ด ก็ 14 ให เ ขาถวายของบู ชาเหล านี้
เหมือนเครื่ องบูชาไถบาป มีพระ สวนหนึ่ งจากทั้ งหมดแดพระเยราชบัญญัติอย างเดียวกัน ปุโร- โฮวาห ซึ่ งเป นส วนยกให แก
หิ ต ผู ใช เ ครื่ องบู ชาทํ า การลบ ปุ โรหิ ตผู เอาเลื อดสั นติ บู ชา
มลทินจะไดเครื่ องบูชานั้ น
ประพรม
8ปุ โรหิ ต คนใดถวายเครื่ องเผา 15 ส วนเนื้ อสั ตว เครื่ องสั น ติ
บู ชาของผู ใด ปุ โรหิ ตผู นั้ นย อม บูชาเพื่ อโมทนาพระคุณนั้ น เขา
ได หนั งของเครื่ องเผาบู ชาที่ ตน จะต องรั บประทานเสี ยในวั นทํา
ถวาย
การถวายบู ชา อย าเหลื อไว จน
9เครื่ องธั ญญบู ชาทุ กอย างที่ ป ง วันรุ งเชาเลย
ในเตาอบ และสิ่ งทั้ งหมดซึ่ ง 16 แต ถ าเครื่ องบู ชานั้ นเป น
เตรียมในกระทะหรือที่ เหล็ก ให เครื่ องบู ชาปฏิ ญาณ หรื อเป น
ตกเป น ของปุ โรหิ ต ผู ถวายของ เครื่ องบู ชาตามใจสมั คร ให เขา
เหลานั้ น
รั บประทานเสี ยในวั นทํ า การ
10 ธั ญญบู ช าทุ ก อย า งที่ เคล า ถวายบูชา และในวันรุ งขึ้ นเขายัง
น้ํ า มั นหรื อไม เคล า จะตกเป น รับประทานสวนที่ เหลือได
ของบุตรชายอาโรนทั่ วกัน
17 ส วนเนื้ อของเครื่ องบู ช าที่
วิธีถวายเครื่ องสันติบูชา
เหลื อถึ งวันที่ สามให เผาเสียด วย
11 ต อไปนี้ เป นพระราชบั ญญั ติ ไฟ
เรื่ อ งเครื่ องสั นติ บู ชาซึ่ ง ผู หนึ่ ง 18 ถาเอาเนื้ อสัตวอันเปนเครื่ อง
สั นติ บู ชามารั บประทานในวั นที่
ผู ใดนํามาถวายแดพระเยโฮวาห
12 ถ าเขาถวายเป น เครื่ องโม- สาม ก็ จะไม เป นที่ พอพระทั ย
ทนาพระคุณ ก็ ใหเขาถวายขนม เลย และผู ที่ ถวายนั้ นจะไม เป น
ไร เชื้ อคลุ กน้ํ า มั น ขนมแผ นไร ที่ โปรดปรานดวย แตจะเปนการ
(6) ลนต 2:3; 6:16-18, 29 (7) ลนต 6:24-30 (9) ลนต 2:3, 10; กดว 18:9
(11) ลนต 3:1; 22:18 (12) ลนต 2:4; กดว 6:15 (13) ลนต 2:12; 23:17; อมส 4:5
(14) กดว 18:8, 11, 19 (15) ลนต 22:29-30 (16) ลนต 19:5-8 (18) ลนต 11:10
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กระทําที่ น าสะอิ ดสะเอี ยน และ ด ว ยไฟถวายแด พ ระเยโฮวาห
ผู ที่ รั บประทานนั้ นจะต องได รั บ ผู ที่ รับประทานนั้ นจะตองถูกตั ด
โทษความชั่ วชาของเขา
ขาดจากพลไพรของตน
19 เนื้ อที่ ไปถูกของที่ เป นมลทิน 26 ยิ่ งกว านั้ นอี ก เจ าอย ารั บ
ใดๆ อยารับประทาน จงเผาเสีย ประทานเลือดเลยที เดี ยว ไมวา
ด วยไฟ บุ คคลที่ สะอาดทุ กคน เลื อดของสั ตว ปกหรื อเลือดสัตว
รับประทานเนื้ อได
ในที่ ใดๆที่ เจาอาศัยอยู
20 แต ผู ใดรั บประทานเนื้ อ 27 ผู ใดก็ ตามที่ รั บประทาน
สั ตวบู ชา อั นเป นเครื่ องสั นติ เลื อดในลั กษณะใดลั กษณะหนึ่ ง
บูชาแด พระเยโฮวาหโดยที่ ตนยัง ผู นั้ น จะต องถู ก ตั ดขาดจากพล
มี มลทิ นติ ดตั วอยู ผู นั้ นจะต อง ไพรของตน"
ถูกตัดขาดจากพลไพรของตน
สวนสําหรับพวกปุโรหิต
21 ยิ่ งกว า นั้ นอี ก ถ าผู ใดแตะ 28 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
ตองสิ่ งมลทินใดๆ ไมวาจะเปน วา
มลทิ นของคน หรื อสั ตว มลทิ น 29 "กล าวแก คนอิ สราเอลว า ผู
ใดๆ หรื อสิ่ งมลทิ นที่ น าสะอิ ด ใดจะถวายเครื่ องบู ช าอั น เป น
สะเอี ยนใดๆ และผู นั้ นมารั บ สั นติ บู ชาแด พระเยโฮวาห ให
ประทานเนื้ อสั ตวบู ช าอั น เป น ผู นั้ นนํ า เครื่ องบู ช าของเขามา
เครื่ องสั น ติ บู ช าแด พระเยโฮ- ถวายแดพระเยโฮวาหจากเครื่ อง
วาห ผู นั้ นจะต องถู กตั ดขาด บูชา อันเปนสันติบูชาของเขา
จากพลไพรของตน"
30 ให เขานํ า เครื่ องถวายบู ช า
22 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส ด วยไฟแด พระเยโฮวาห มาด วย
วา
มื อของตนเอง ให เขานําไขมั น
23 "จงกล าวแก คนอิ สราเอลว า มาพรอมกับเนื้ ออกนั้ น เพื่ อเอา
เจ า ทั้ งหลายอย ารั บประทานไข เนื้ ออกนั้ นแกว งไปแกว งมาเป น
มันของวัว ของแกะหรือของแพะ เครื่ องบู ช าแกว ง ถวายต อ พระ
24 ไขมั นของสั ตว ที่ ตายเองและ พักตรพระเยโฮวาห
ไขมั น ของสั ตว ที่ สั ตว กั ด ตายจะ 31 ให ปุ โรหิ ต เผาไขมั นเสี ยบน
นําไปใช อย างอื่ นก็ ได แต อย า แท นบู ชา แต เนื้ ออกนั้ นจะตก
รับประทานเลยเปนอันขาด
เป นของอาโรนและบุ ตรชายของ
25 ด วยผู ใดก็ ต ามรั บประทาน เขา
ไขมั น สั ต ว อั น เป น เครื่ องบู ช า 32 แต โคนขาข า งขวาของสั ต ว
(20) ปฐก 17:14; อพย 31:14 (21) ลนต 7:12-13, 15, 20; 11:24, 28; อสค 4:14
(23) ลนต 3:17; 17:15 (26) ปฐก 9:4; ลนต 3:17; 17:10-16 (29) ลนต 3:1; 22:21
(30) อพย 29:24, 27; ลนต 3:3 (31) ลนต 3:5, 11, 16 (32) อพย 29:27; ลนต 7:34
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นั้ น เจ าจงให ปุโรหิ ตเป นส วน บูชา
ถวายจากเครื่ องบู ช าแห งสั น ติ 38 ซึ่ งพระเยโฮวาห ท รงบั ญชา
บูชา
โมเสสบนภู เขาซี นาย ในวั นที่
33 บุ ตรชายอาโรนผู ถวายเลื อด พระองค ทรงบั ญชาคนอิ สราเอล
แห ง สั น ติ บู ช าและไขมั น จะได ให นําเครื่ องบูชามาถวายแด พระ
รั บโคนขาข างขวาเป น ส วนของ เยโฮวาหในถิ่ นทุรกันดารซีนาย
เขา
การเจิมตั้ งพวกปุโรหิต
34 เพราะวาเนื้ ออกที่ แกวงถวาย
พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
และเนื้ อโคนขาที่ ถวายนั้ น เราได
วา
เอาจากคนอิ สราเอลจากเครื่ อง 2"จงนําอาโรนและบุ ตรชายของ
สั นติ บู ชาของเขา และเราได เขามาพร อมกั บเสื้ อยศ น้ํ า มั น
มอบให แก อ าโรนปุ โรหิ ต และ เจิ ม วั วอั นเป นเครื่ องบู ชาไถ
บุ ต รชายของเขาเป น กฎเกณฑ บาป แกะผู สองตัว กระบุงขนม
อันถาวรจากคนอิสราเอล
ปงไรเชื้ อ
35 นี่ เปนสวนจากการเจิมอาโรน 3และจงเรี ยกชุ มนุ มชนทั้ งหมด
และการเจิมบุตรชายของเขา ได ให ประชุ มกั นที่ ประตู พลั บพลา
จากเครื่ องบู ช าด วยไฟถวายแด แหงชุมนุม"
พระเยโฮวาห มอบหมายให แก 4 และโมเสสก็ ก ระทํา ดั ง ที่ พระ
เขาทั้ งหลายในวั นที่ เขาทั้ งหลาย เยโฮวาหทรงบัญชาแกทาน และ
ถู กถวายให ปรนนิ บัติ พระเยโฮ- ชุ ม นุ ม ชนก็ ประชุ ม กั น ที่ ประตู
วาหในตําแหนงปุโรหิต
พลับพลาแหงชุมนุม
36 ซึ่ งพระเยโฮวาห ท รงบั ญชา 5 โมเสสกล า วแก ชุ ม นุ ม ชนว า
คนอิ สราเอลให มอบสิ่ ง เหล านี้ "ต อไปนี้ เป นสิ่ งซึ่ งพระเยโฮวาห
แก เขาทั้ งหลาย ในวั นที่ เขาทั้ ง ทรงบัญชาใหกระทํา"
หลายได รั บการเจิ มเป นปุ โรหิ ต 6 โมเสสก็ นํ า อาโรนและบุ ตร
เป นกฎเกณฑ อั นถาวรตลอดชั่ ว ชายทั้ งหลายของเขามาชําระกาย
อายุของเขา"
ดวยน้ํา
37 ทั้ งหมดนี้ เป นพระราชบั ญ- 7 แล ว สวมเสื้ อให แ ละคาดรั ด
ญั ติ เรื่ องเครื่ องเผาบู ชา เครื่ อง ประคดให แลวสวมเสื้ อคลุมยาว
ธั ญญบู ชา เครื่ องบู ชาไถ บาป ให และสวมเอโฟดให เขา เอา
เครื่ องบูชาไถการละเมิด เครื่ อง รั ด ประคดทออย างประณี ต สําสถาปนาบูชา และเครื่ องสันติ หรั บคาดทั บ เอโฟดคาดเอวให

8

(34) อพย 29:28; ลนต 10:14-15 (36) อพย 40:13-15; ลนต 8:12, 30
(37) อพย 29:1; ลนต 6:9 (38) ลนต 1:1-2; พบญ 4:5
(2) อพย 28:2, 4; 29:1-3, 10 (6) ฮบ 10:22 (7) อพย 39:1-31
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ผูกเอโฟดใหติดเขาไว
เอามื อของตนวางบนหั ววั ว อั น
การสวมเครื่ องและ
เปนเครื่ องบูชาไถบาปนั้ น
15 โมเสสก็ฆาวัวตัวนั้ นเสีย เอา
การเจิมมหาปุโรหิต
8 และโมเสสสวมทั บทรวงให นิ้ วจุ มเลื อ ดไปเจิ มที่ เชิ ง งอน
อาโรน และใสอูริ มกับทูมมิ มไว รอบแท น ชําระแท นให บริ สุ ทธิ์
แล วเทเลื อดที่ ฐานของแท น
ในทับทรวงนั้ น
9 และสวมผ า มาลาไว บนศี รษะ ถวายแท นไว เป นสิ่ งบริ สุ ทธิ์ เพื่ อ
และติ ดแผ นทองคําอั นเป นมง- ทําการลบมลทินของแทนนั้ น
กุ ฎบริ สุ ทธิ์ ที่ ผ ามาลาด านหน า 16 และท านนํา ไขมั นทั้ งหมดที่
ดังที่ พระเยโฮวาหทรงบั ญชาโม- อยู กับเครื่ องในและพังผื ดเหนือ
ตั บ และไตสองลู กพร อมกั บไข
เสสไวนั้ น
10 แล วโมเสสนํา น้ํ า มั น เจิ ม มา มั น แล วโมเสสก็ เ ผาสิ่ งเหล า นี้
เจิ มพลั บพลาและทุ กสิ่ งที่ อยู ใน เสียบนแทน
17 แต วั วและหนั งวั ว กั บเนื้ อ
นั้ น ชําระใหเปนของบริสุทธิ์
11 และท านเอาน้ํา มั นเจิ มประ- และมูลของมัน ทานเผาเสียดวย
พรมบนแท นเจ็ ดครั้ ง เจิ มแท น ไฟขางนอกคาย ดังที่ พระเยโฮและเจิ ม ภาชนะประจํ า แท นทั้ ง วาหทรงบัญชาโมเสสไว
หมด เจิ มขั นและพานรองขั น 18 แล วท า นก็ นํา แกะผู อั น เป น
เครื่ องเผาบูชาเขามา อาโรนกับ
เพื่ อชําระใหเปนของบริสุทธิ์
12 และท านเทน้ํ า มั นเจิ มลงบน บุ ตรชายทั้ งหลายของเขาก็ เ อา
ศี รษะของอาโรนบ าง แล วเจิ ม มื อของตนวางบนหั วของแกะผู
นั้ น
เขาไวเพื่ อชําระใหบริสุทธิ์
13 และโมเสสก็ นําบุ ตรชายอา- 19 โมเสสก็ ฆ าแกะนั้ นเสี ย เอา
โรนเข ามาสวมเสื้ อแล วคาดรั ด เลื อ ดประพรมที่ แท น และรอบ
ประคดให และสวมมาลาให ดัง แทน
ที่ พระเยโฮวาห ทรงบั ญชาโมเสส 20 เมื่ อท า นฟ น แกะออกเป น
ท อนๆ โมเสสก็ เผาหั วและแกะ
ไว
ทอนๆกับไขมันเสีย
เครื่ องถวายสําหรับ
21 เมื่ อเอาน้ํา ล างเครื่ องในและ
การเจิมพวกปุโรหิต
14 แลวทานจึงนําวัวตัวผู อันเปน ขาแกะแล ว โมเสสก็ เผาแกะทั้ ง
เครื่ องบูชาไถบาปเขามา อาโรน ตั วบนแท น เป นเครื่ องเผาบู ชา
และบุ ต รชายทั้ งหลายของเขาก็ เป นกลิ่ นที่ พอพระทั ย เป น
(8) อพย 28:30 (9) อพย 28:36-37 (10) อพย 30:26-29 (12) อพย 29:7
(13) อพย 29:8-9 (14) อพย 29:10 (15) อพย 29:12, 36 (16) อพย 29:13
(17) อพย 29:14 (18) อพย 29:15; ลนต 4:7 (20) ลนต 1:8 (21) อพย 29:18
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เครื่ องบู ชาด วยไฟถวายแด พระ ไขมันและบนโคนขาขางขวา
เยโฮวาห ดังที่ พระเยโฮวาหทรง 27 ท า นเอาสิ่ ง เหล านี้ วางไว ใน
บัญชาโมเสส
มื อของอาโรน และมือของบุ ตร
22 ท า นจึ งนํา แกะผู อี กตั วหนึ่ ง ชายทั้ งหลายของเขา และให
นั้ นเข ามา คื อแกะตั วผู ที่ เป น แกว งไปแกว งมาเป นเครื่ องบู ชา
เครื่ องสถาปนา และอาโรนกั บ แกว ง ถวายต อ พระพั ก ตร พ ระ
บุ ตรชายทั้ งหลายของเขาก็ เ อา เยโฮวาห
มื อของตนวางบนหั วของแกะผู 28 แล วโมเสสก็ รั บของเหล านั้ น
นั้ น
มาจากมื อของเขาทั้ ง หลายและ
23 โมเสสก็ ฆ าแกะนั้ นเสี ย เอา เผาเสียบนแท นบนเครื่ องเผาบูเลื อดเจิ มที่ ปลายหู ข างขวาของ ชา เปนเครื่ องสถาปนาบูชา เปน
อาโรน และที่ นิ้ วหั วแม มื อขวา กลิ่ นที่ พอพระทั ย เป นเครื่ อง
ของเขา และที่ นิ้ วหัวแมเทาขวา บู ชาด วยไฟถวายแด พระเยโฮของเขา
วาห
24 แลวนําบุ ตรชายทั้ งหลายของ 29 และโมเสสเอาเนื้ ออกแกว ง
อาโรนเข ามา และโมเสสเอา ไปแกว งมาเป นเครื่ องแกว ง
เลือดเจิมที่ ปลายหูขางขวา ที่ นิ้ ว ถวายตอพระพักตรพระเยโฮวาห
หั วแม มื อข างขวา ที่ นิ้ วหั วแม นี่ เปนแกะตั วผู สถาปนาสวนของ
เท าข างขวาของเขา และโมเสส โมเสส ดั งที่ พระเยโฮวาห ทรง
เอาเลื อ ดประพรมที่ แท น และ บัญชาโมเสส
รอบแทน
30 แล วโมเสสนําน้ํา มั นเจิ มและ
25 แล วท านจึ งนําไขมั นและหาง เลื อดซึ่ งอยู บนแท น ประพรม
ที่ เปนไขมัน และไขมันทั้ งหมดที่ บนอาโรนและเครื่ องยศของเขา
อยู กั บเครื่ องใน และพั งผื ด และบนบุตรชายทั้ งหลาย กับบน
เหนือตับและไตสองลูกกับไขมัน เครื่ องยศของบุ ตรชายทั้ งหลาย
ที่ ติดอยู และโคนขาขางขวา
ของเขา ดั งนี้ แหละท านก็ ชําระ
26 และท านหยิ บขนมไร เชื้ อ อาโรนกั บเครื่ องยศของเขาให
หนึ่ งก อนจากกระบุ งขนมป งไร บริ สุ ทธิ์ บุ ตรชายทั้ งหลายของ
เชื้ อ ซึ่ งอยู ต อพระพั กตร พระ เขากั บเครื่ องยศของบุตรชายนั้ น
เยโฮวาห และหยิ บขนมคลุ ก ดวย
น้ํา มั นก อนหนึ่ ง และขนมแผ น 31 โมเสสสั่ งอาโรนและบุตรชาย
แผ นหนึ่ ง วางของเหล านี้ ไว บน ทั้ งหลายของเขาว า "จงต มเนื้ อ
(22) อพย 29:19, 31 (23) ลนต 14:14 (24) ฮบ 9:13-14, 18-23 (25) อพย 29:22
(26) อพย 29:23 (27) อพย 29:24; ลนต 7:30, 34 (28) อพย 29:25
(29) อพย 29:26-27; สดด 99:6 (30) อพย 29:21; 30:30 (31) อพย 29:31-32
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เสี ยที่ ประตู พลั บพลาแห งชุ มนุ ม หลายของเขา และพวกผู ใหญ
และรั บประทานเสี ยที่ นั่ น กั บ ของอิสราเอล
ขนมป ง ซึ่ งอยู ในกระบุ งเครื่ อง 2 และท านกล าวแก อาโรนว า
สถาปนาบูชา ดังที่ ขาพเจาบัญชา "จงนําลู กวั วตั วหนึ่ ง เป น เครื่ อง
ท านว า อาโรนและบุ ตรชายทั้ ง บู ชาไถ บาป และแกะผู ตั วหนึ่ ง
หลายของเขาจะรับประทาน
เป นเครื่ องเผาบู ชา ทั้ งสองอย า
32 เนื้ อและขนมป ง ที่ เหลื อนั้ น ใหมีตําหนิ จงถวายบูชาตอพระ
ทานจงเผาเสียดวยไฟ
พักตรพระเยโฮวาห
33 และท า นทั้ งหลายอย า ออก 3 และกล า วแก ค นอิ ส ราเอลว า
ไปนอกประตู พลั บพลาแห งชุ ม `จงเอาลู ก แพะผู ตั วหนึ่ งเป น
นุมตลอดเจ็ดวัน จนกวาวันกํา- เครื่ องบูชาไถบาป และลูกวัวตัว
หนดสถาปนาของท า นจะครบ หนึ่ งกั บลู กแกะตัวหนึ่ ง ทั้ งสอง
เพราะที่ จะสถาปนาทานนั้ นก็ กิน ใหมีอายุหนึ่ งขวบ ปราศจากตําเวลาเจ็ดวัน
หนิเปนเครื่ องเผาบูชา
34 สิ่ งที่ ได กระทําในวั นนี้ พระ 4และเอาวั วผู ตั วหนึ่ งและแกะผู
เยโฮวาห ทรงบั ญ ชาให ก ระทํา ตั วหนึ่ งเป นสั นติ บู ชาบู ช าถวาย
เพื่ อลบมลทินของทาน
ตอพระพักตรพระเยโฮวาห และ
35 ท านจงอยู ที่ ประตู พลั บพลา เอาธัญญบูชาคลุกน้ํามั นมาถวาย
แห งชุ มนุมทั้ งกลางวันและกลาง เพราะว า
พระเยโฮวาห จะ
คื นตลอดเจ็ ดวั น กระทํากิ จ ทรงปรากฏแกทานในวันนี้ '"
ที่ พระเยโฮวาห ทรงกํ า ชั บไว 5 เขาทั้ งหลายก็ นํ า สิ่ งที่ โมเสส
เกลื อกว า ท านจะต องถึ งตาย บั ญชานั้ นมาที่ หน า พลั บพลา
เพราะนี่ เป นสิ่ ง ที่ ข าพเจ า ได รั บ แห งชุ มนุ ม และชุ มนุ มชนทั้ ง
บัญชามา"
หมดก็เขามาใกล ยืนอยู ตอพระ
36 อาโรนกั บบุ ต รชายทั้ งหลาย พักตรพระเยโฮวาห
ของเขาได กระทําตามที่ พระเย- 6โมเสสกล าวว า "นี่ เป นสิ่ งซึ่ ง
โฮวาห ทรงบั ญชาทางโมเสสทุ ก พระเยโฮวาห ทรงบั ญชาให ท าน
ประการ
ทั้ งหลายกระทํา และสง าราศี
การเริ่ มตนแหง
ของพระเยโฮวาห จะปรากฏแก
ทานทั้ งหลาย"
การปรนนิบัติของพวกปุโรหิต
ต อมา วั นที่ แปดโมเสสก็ 7แลวโมเสสจึงสั่ งอาโรนวา "จง
เรี ยกอาโรนและบุ ตรชายทั้ ง เขาไปใกลแทนบูชา ถวายเครื่ อง

9

(32) อพย 29:34 (33) อพย 29:30, 35; ลนต 10:7; อสค 43:25-26 (34) ฮบ 7:16
(35) กดว 1:35; 3:7; 9:19; พบญ 11:1 (1) อสค 43:27 (2) ลนต 4:1-12; อสค 29:1
(3) ลนต 4:23, 28; อสร 6:17 (4) อพย 29:34; ลนต 2:4 (7) ลนต 4:3; 1 ซมอ 3:14
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บู ชาไถ บาป และเครื่ องเผาบู ชา ของพลไพรมาถวาย คือนําแพะ
ของท านเสี ย และทําการลบมล ซึ่ งเป นเครื่ องบูชาไถ บาปซึ่ งเปน
ทิ น บาปของตั วท า นกั บพลไพร ของเพื่ อพลไพรมาฆาเสี ยบูชาไถ
ทั้ งหลาย และจงนําเครื่ องถวาย บาป ดั งเครื่ องบู ชาไถ บาปครั้ ง
บู ชาของพลไพร มา และทําการ กอนนั้ น
ลบมลทินบาปของเขา ดังที่ พระ 16 และเขาก็ ถวายเครื่ องเผาบู เยโฮวาหทรงบัญชา'"
ชาถวายตามลักษณะ
8อาโรนจึ งเข า ไปใกล แท นบู ชา 17 และเขาก็ ถวายธั ญญบู ชาโดย
และฆ าลู กวั วอั นเป นเครื่ องบู ชา หยิ บ มากํ า มื อ หนึ่ งเผาเสี ย บน
ไถบาป ซึ่ งเปนของเพื่ อตน
แท น นอกเหนื อ เครื่ องเผาบู ช า
9และบุ ตรชายอาโรนก็ นําเลื อด ประจําเวลาเชา
มาให เขา เขาก็ เอานิ้ วจุ มเลื อด 18 เขาฆ าวั วผู ด วย และแกะผู
ไปเจิมเชิงงอนของแทน และเท เป นเครื่ องสั น ติ บู ช าสําหรั บพล
เลือดลงที่ ฐานแทน
ไพร และบุ ตรชายอาโรนนํา
10 สวนไขมันและไต กับพั งผืด เลื อดมาให อาโรน อาโรนก็ เอา
เหนื อตั บจากเครื่ องบู ชาไถ บาป เลื อ ดประพรมที่ แท น และรอบ
นั้ น เขาเผาเสี ยบนแท น ดั งที่ แทน
พระเยโฮวาหทรงบัญชาโมเสส
19 และนํ า ไขมั นวั วและไขมั น
11 เขาก็ เ ผาเนื้ อและหนั ง เสี ย แกะ กั บหางที่ เป นไขมั น และ
ดวยไฟที่ ภายนอกคาย
ไขมันที่ หุ มเครื่ องใน และไตกับ
12 เขาฆ า สั ตว เครื่ องเผาบู ช า พังผืดเหนือตับมาให
แล วบุตรชายอาโรนก็นําเลือดมา 20 และเขาทั้ งหลายวางไขมั นไว
ให เขา เขาจึงเอาเลือดนั้ นประ- บนเนื้ ออก และอาโรนก็ เผาไข
พรมที่ แทนและรอบแทน
มันเสียบนแทน
13 และบุ ตรชายทั้ งหลายของ 21 ส วนเนื้ อ อกและเนื้ อโคนขา
อาโรนก็ ส ง เครื่ องเผาบู ช าที ล ะ ขางขวานั้ น อาโรนแกวงไปแกวง
ทอนกับหัวมาใหอาโรน อาโรนก็ มาเป นเครื่ องบู ชาแกว งถวายต อ
เผาสิ่ งเหลานี้ บนแทน
พระพั กตร พระเยโฮวาห ดั งที่
14 อาโรนจึ ง ล า งเครื่ องในและ โมเสสบัญชาไว
ขาสัตว และเผาเสี ยบนเครื่ องเผา 22 แล วอาโรนยกมื อขึ้ นอวยพร
บูชาที่ บนแทนบูชา
พลไพร และอาโรนก็ ลงมาจาก
15 แล วอาโรนก็ นํ า เครื่ องบู ช า การถวายเครื่ องบู ชาไถ บาป
(10) ลนต 8:16 (11) ลนต 4:11-12; 8:17 (12) ลนต 1:5; 8:19 (13) ลนต 8:20
(14) ลนต 8:21 (15) อสย 53:10; ฮบ 2:17; 5:3 (16) ลนต 1:1-13 (17) อพย 29:38
(18) ลนต 3:1-11 (20) ลนต 3:5, 16 (21) อพย 29:24 (22) กดว 6:22-26
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เครื่ องเผาบูชาและสันติบูชา
ซาฟาน บุ ตรชายของอุ สซี เอล
23 โมเสสกั บอาโรนจึ งเข าไปใน อาของอาโรน บอกเขาวา "จงเขา
พลับพลาแหงชุมนุม เมื่ อเขาทั้ ง มาใกล หามเอาพี่ น องของเจ า
สองออกมา เขาก็อวยพรพลไพร ออกไปเสี ยนอกค า ยจากหน า
และสง าราศี ของพระเยโฮวาห ก็ สถานบริสุทธิ์ "
ปรากฏแกพลไพรทั้ งมวล
5เขาก็ เขามาใกลหามศพทั้ งเสื้ อ
24 เปลวเพลิ ง พลุ งออกมาต อ ออกไปไว นอกค ายตามที่ โมเสส
พระพั กตร พระเยโฮวาห เผา สั่ ง
เครื่ องเผาบู ชาและไขมั นซึ่ งอยู 6และโมเสสกล าวแก อาโรนและ
บนแท น เมื่ อพลไพร ทั้ งหลาย เอเลอาซาร และอิ ธามาร บุ ตร
เห็นก็โหรองและซบหนาลง
ชายอาโรนว า "ท านทั้ งหลาย
นาดับกับอาบีฮู
อย าปลอยผมหอย หรือฉีกเสื้ อ
ผ าของท าน เกลื อกว าท านจะ
ถูกฆาเสีย
ต องตายและเกลื อกว าพระพิโรธ
เนื่ องดวยไฟที่ ตองหาม
ฝ ายนาดั บกั บอาบี ฮู จะตกเหนื อ ชุ ม นุ ม ชนทั้ งหมด
บุ ต รช า ย ขอ ง อ า โรน แต พี่ น อ งของท า นคื อ วงศ วาน
ต างนํากระถางไฟของเขามาและ อิ สราเอลทั้ งมวล จะไว ทุ กข
เอาไฟใส ใ นนั้ นแล ว ใส เ ครื่ อง เพราะพระเยโฮวาห ทรงให บั งหอมลง เอาไฟที่ ผิ ดรู ปแบบมา เกิดการเผาไหมก็ได
เผาถวายบู ชาต อพระพั กตร พระ 7และอยาออกไปจากประตูพลับ
เยโฮวาห ซึ่ งพระองค มิ ได ทรง พลาแห งชุ มนุ ม เกลื อกว าท าน
ต องตาย เพราะว าน้ํ า มั นเจิ ม
บัญชาใหเขากระทําเชนนั้ น
2 ไฟก็ พุ งขึ้ นมาจากพระเยโฮ- แห งพระเยโฮวาห อยู เหนื อท าน
วาห ไหม เขาทั้ งสองและเขาก็ ทั้ งหลาย" และเขาทั้ งหลายก็
กระทําตามคําของโมเสส
ตายตอพระพักตรพระเยโฮวาห
ขอปฏิบัติแหง
3โมเสสจึ งบอกอาโรนว า "พระ
บรรดาปุโรหิต
เยโฮวาหตรัสดังนี้ วา `เราจะสําแดงความบริ สุ ทธิ์ ของเราท าม- 8พระเยโฮวาหตรัสกับอาโรนวา
กลางผู ที่ อยู ใกลเรา เขาจะถวาย 9"เมื่ อตั วเจ า หรื อ บุ ตรชายของ
สง า ราศี แก เ ราต อ หน า พลไพร เจ าจะเข าไปในพลั บพลาแหงชุ ม
นุ ม อย าดื่ มเหล าองุ นหรื อสุ รา
ทั้ งปวง'" และอาโรนก็นิ่ งอยู
4โมเสสเรี ยกมิ ชาเอลและเอล- เกลื อกว าเจ าจะต องตาย ทั้ งนี้

10

(24) ปฐก 4:4; วนฉ 6:21 (1) อพย 24:1, 9; 30:9 (2) ปฐก 19:24; กดว 11:1; 16:35
(3) อพย 19:22; ลนต 21:6 (4) กจ 5:6, 10 (6) กดว 1:53
(7) อพย 28:41; ลนต 8:30 (9) ปฐก 9:21; สภษ 21:1
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ให เป นกฎเกณฑ ถาวรอยู ตลอด 15 เนื้ อโคนขาที่ ถวายและเนื้ อ
ชั่ วอายุของเจา
อกที่ แกว งถวายเขาจะนํามาบู ชา
10 เจ าจงแยกของบริ สุ ท ธิ์ จาก พรอมกับเครื่ องไขมันที่ บูชาดวย
ของไม บริ สุ ท ธิ์ และของมลทิ น ไฟเพื่ อแกว งเป นเครื่ องบู ชา
จากของไมมลทิน
แกว ง ถวายต อ พระพั ก ตร พ ระ
11 และเจ าจะต องสอนพลไพร เยโฮวาห สิ่ งเหลานี้ เปนของทาน
อิ ส ราเอลให ท ราบถึ ง กฎเกณฑ และบุ ต รชายทั้ งหลายของท า น
ทั้ งมวลซึ่ งพระเยโฮวาห ได ต รั ส ใหเปนกฎเกณฑเนืองนิตย ดังที่
แกเขาทั้ งหลายทางโมเสส"
พระเยโฮวาหทรงบัญชาไว"
12 โมเสสกล า วแก อ าโรนและ 16 ฝ ายโมเสสได พยายามไต
เอเลอาซาร และอิธามาร บุ ตร ถามถึ งเรื่ องแพะซึ่ งเป นเครื่ อง
ชายของเขาผู ที่ เหลื ออยู วา "จง บู ชาไถ บาป และดู เถิ ด แพะ
เอาธั ญญบู ช าซึ่ งเหลื อ จากการ ตั วนั้ นถู กเผาเสี ยแล ว ท านจึ ง
บู ชาด วยไฟถวายแด พระเยโฮ- โกรธเอเลอาซาร และอิ ธ ามาร
วาห มารั บประทานที่ ริ มแท น บุ ตรชายของอาโรนที่ เหลื อ อยู
บู ชาไม ใส เชื้ อ เพราะเป นของ ทานวาเขาวา
บริสุทธิ์ ที่ สุด
17 "เหตุ ไฉนท านจึ งมิ ได รั บ
13 ท านจงรั บประทานในที่ บริ - ประทานเครื่ องบู ชาไถ บาปในที่
สุ ทธิ์ เพราะเป น ส วนของท า น บริสุทธิ์ ในเมื่ อเปนของบริสุทธิ์
และส วนของบุ ต รชายของท า น ที่ สุ ด และพระเจ าได ประทาน
จากเครื่ องบู ช าด วยไฟถวายแด ของเหลานั้ นใหแก ทานเพื่ อท าน
พระเยโฮวาห เพราะข าพเจ าได จะได รั บความชั่ วช า ของชุ ม นุ ม
รับบัญชาดังนี้
ชน เพื่ อทําการลบมลทิ นบาป
14 แตเนื้ ออกที่ แกวงถวาย และ ของเขาทั้ ง หลายต อพระพั ก ตร
เนื้ อโคนขาที่ ถวายแล วนั้ น ท าน พระเยโฮวาห
จงรับประทานในที่ สะอาด ทั้ งตัว 18 ดู เถิ ด เลื อดสั ตว นั้ นก็ มิ ได
ท า นและบุ ต รชายบุ ต รสาวของ นําเข ามายั งที่ บริ สุ ทธิ์ ที่ ห องชั้ น
ทานก็รับประทานได เพราะเปน ใน ทานควรจะไดรับประทานสิ่ ง
ส ว นที่ ได ม าจากสั น ติ บู ช าของ เหล านี้ ในที่ บริ สุ ทธิ์ ดั งที่ ขาพคนอิ สราเอล อั นตกอยู กั บท าน เจาไดบัญชาแลวนั้ น"
ทั้ งบุ ต รชายทั้ งหลายของท า น 19 อาโรนจึ ง กล าวแก โมเสสว า
ดวย
"ดู เถิ ด วั นนี้ เขาได ถวายเครื่ อง
(10) ลนต 11:47 (11) พบญ 24:8 (12) ลนต 21:22 (13) ลนต 2:3; กดว 18:10
(14) อพย 29:24, 26 (15) ลนต 7:29-30, 34 (16) ลนต 9:3, 15 (17) อพย 28:38
(18) ลนต 6:26, 30 (19) ลนต 9:8, 12; อสย 1:11-15; ยรม 6:20; 14:12; ฮซย 9:4
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บู ช าไถ บาปและเครื่ อ งเผาบู ช า 7หมู เพราะมั นเป นสั ตว แยกกี บ
ของเขาต อพระพั กตร พระเยโฮ- และมีกีบผาแตไมเคี้ ยวเอื้ อง จึง
วาหแลว และเหตุการณเหลานี้ ก็ เปนสัตวมลทินแกเจา
ตกที่ ขาพเจาแล ว ถาวันนี้ ขาพ- 8อย ารั บประทานเนื้ อของสั ต ว
เจ าได รั บประทานเครื่ องบู ชาไถ เหลานี้ เลย และเจาอยาแตะตอง
บาป จะเป นที่ โปรดปรานใน ซากของมั น มั นเป นของมลทิ น
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห แกเจา
หรือ"
9สั ตวที่ อยู ในน้ําทั้ งหมดเหล านี้
20 เมื่ อโมเสสไดฟงดังนั้ น ทาน เจารับประทานได ของทุ กอยาง
ก็พอใจ
ซึ่ งอยู ในน้ํา ที่ มี ครี บและมี เกล็ ด
พระราชบัญญัติตางๆ
จะอยู ในทะเลหรื อ ในแม น้ํ า ก็
ตาม เจารับประทานได
เรื่ องอาหาร
พระเยโฮวาห ตรั สกั บโม- 10 แต ทุ ก อย า งในทะเลและใน
แมน้ํา ทุกอยางที่ เคลื่ อนไหวใน
เสสและอาโรนวา
2 "จงกล า วแก ค นอิ ส ราเอลว า น้ํา และสิ่ งมี ชี วิตใดๆซึ่ งอยู ใน
ต อไปนี้ เป นสั ตว ที่ มี ชี วิ ตใน น้ํา ไม มี ครี บและเกล็ ด สั ตว
บรรดาสั ต ว ใ นโลกซึ่ งเจ าจะรั บ เหล านี้ เป นสิ่ งที่ พึ ง รั งเกี ยจแก
เจา
ประทานได
3บรรดาสั ตว ที่ แยกกี บและมีกี บ 11 สั ต ว เ หล า นี้ ยั ง คงเป น สิ่ งที่
ผ าและสั ตว เคี้ ยวเอื้ อง เจ ารั บ พึ งรั งเกี ยจแก เจ า เจ าอย ารั บ
ประทานเนื้ อของมั น แต ให เจ า
ประทานได
4 อย า งไรก็ ต ามสั ต ว ต อ ไปนี้ ที่ ถื อว า ซากของมั นเป นที่ พึ งรั งเคี้ ยวเอื้ องหรื อแยกกี บ เจ าก็ เกียจ
อยารับประทาน อูฐ เพราะมัน 12 อะไรก็ ตามที่ อยู ในน้ํ า ไม มี
เคี้ ยวเอื้ องแต ไม แยกกี บ เป น ครี บและเกล็ด เปนสิ่ งที่ พึงรั งเกียจแกเจา
สัตวมลทินแกเจา
5ตั วกระจงผาเพราะว า มั น เป น 13 ต อไปนี้ เป นนกซึ่ งให เจ าถื อ
สั ตว เคี้ ยวเอื้ อง แต ไม แยกกี บ ว าเป นสิ่ งที่ พึงรังเกียจท ามกลาง
นกทั้ งหลาย นกเหลานี้ รับประเปนสัตวมลทินแกเจา
6กระตาย เพราะวามันเปนสัตว ทานไม ได มั นเป นสิ่ งที่ พึ งรั งเคี้ ยวเอื้ องแต ไม แยกกี บ เป น เกียจ คือนกอินทรี นกแรง นก
ออก
สัตวมลทินแกเจา

11

(2) พบญ 14:4; อสค 4:14; ดนล 1:8; มธ 15:11; กจ 10:12, 14; รม 14:14; ฮบ 9:10
(4) กจ 10:14 (7) อสย 65:4; 66:3, 17; มก 5:1-17 (8) อสย 52:11; มก 7:2, 15, 18
(9) พบญ 14:9 (10) ลนต 7:18, 21; พบญ 14:3 (13) พบญ 14:12-19; อสย 66:17

03_lev.pub
page 21

Friday, December 09, 2005 08:44

เลวีนิติ 11
หนา 226
14 นกเหยี่ ยวหางยาว เหยี่ ยวดํา ต องซั กเสื้ อผ าของตน และมล
ตามชนิดของมัน
ทินไปจนถึงเวลาเย็น
15 นกแกตามชนิดของมัน
26 ซากของสั ต ว ทั้ งปวงที่ แยก
16 นกเคาแมว นกเคาโมง นก กีบและไมมีกีบผา ไมเคี้ ยวเอื้ อง
นางนวล เหยี่ ยวนกเขาตามชนิด เป นสั ตว มลทิ นแก เจ า ผู ใด
ของมัน
แตะตองสัตวเหลานี้ จะมลทิน
17 นกเค าแมวเล็ ก นกอ ายงั่ ว 27 ในบรรดาสั ตว สี่ เท าทุ กอย าง
นกทึดทือ
ซึ่ งเดิ น ด ว ยขยุ มเท า เป น สั ต ว
18 นกอีโกง นกกระทุง นกแรง
มลทิ นแกเจ า ผู ใดแตะตองซาก
19 นกกระสาดํา นกกระสาตาม สั ต ว นี้ จะต อ งมลทิ น ไปถึ งเวลา
ชนิ ดของมั น นกหัวขวาน และ เย็น
คางคาว
28 ผู ใดนําซากมั นไปจะต องซั ก
20 แมลงมีปกซึ่ งคลานสี่ ขา เปน เสื้ อผาของตน และมลทินไปจน
สัตวที่ พึงรังเกียจแกเจา
ถึ งเวลาเย็ น เป นสั ตว มลทิ นแก
21 แต ในบรรดาแมลงมี ป ก ที่ เจา
คลานสี่ ขานี้ เจ าจะรั บประทาน 29 ในบรรดาสั ตว ที่ เลื้ อยคลาน
จํา พวกที่ มี ขาพั บใช ก ระโดดไป ไปบนดิน ชนิดตอไปนี้ เปนสัตว
บนดินได
มลทิ นแก เจ า คื อ อี เห็ น หนู
22 ในจํา พวกแมลงต อ ไปนี้ เ จ า เหี้ ยตามชนิดของมัน
รั บประทานได ตั๊ กแตนวั ยบิ น 30 จิ้ งจก ตะกวด แย จิ้ งเหลน
ตามชนิ ดของมั น จิ้ งหรี ดโกร ง และกิ้ งกา
ตามชนิ ดของมั น จั กจั่ นตาม 31 ในบรรดาสั ตว เ ลื้ อยคลาน
ชนิ ดของมั น และตั๊ กแตนตาม ชนิ ด เหล า นี้ เป น มลทิ น แก เ จ า
ชนิดของมัน
ผู ใดแตะต อ งเมื่ อมั น ตายแล ว
23 แต แมลงมี ป กอย างอื่ นซึ่ งมี ผู นั้ นจะมลทินไปถึงเวลาเย็น
สี่ ขา เป นสั ตว ที่ พึ งรั งเกี ยจแก 32 และเมื่ อมั นตายตกทั บสิ่ งใด
เจา
สิ่ งนั้ นก็เปนมลทิน ไมวาจะเปน
24 สิ่ งเหล านั้ นจะกระทํา ให เจ า สิ่ งที่ เป นไม หรื อเสื้ อผ า หรื อ
มลทิ นได คื อผู หนึ่ งผู ใดแตะ หนั งสั ตว หรื อกระสอบ หรื อ
ตองซากของมันจะตองมลทินไป ภาชนะใดๆที่ ใช เพื่ อประโยชน
ถึงเวลาเย็น
อย างใด จะต องแช น้ํา และจะ
25 ผู ใดถื อซากสั ตว ส วนใดๆไป มลทินไปจนถึงเวลาเย็น ตอไปก็
(22) มธ 3:4; มก 1:6
(25) ลนต 14:8; 15:5; กดว 19:10, 21-22; 31:24; ศคย 13:1
(29) อสย 66:17 (31) ฮกก 2:13 (32) ลนต 15:21
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เสื้ อผ าของตน และเป นมลทิ น
33 และถ ามันตกลงไปในภาชนะ ไปจนถึงเวลาเย็น
ดิ น สิ่ งที่ อยู ในภาชนะนั้ นจะ 41 บรรดาสั ตว เลื้ อ ยคลานที่ ไป
มลทิน จงทุบภาชนะนั้ นเสีย
บนแผ น ดิ น เป น สิ่ งพึ ง รั ง เกี ยจ
34 อาหารในภาชนะนั้ นที่ รั บ อยารับประทาน
ประทานได ซึ่ งมี น้ํ า ปนอยู ก็ เป น 42 สิ่ งใดที่ เลื้ อยไปดวยทองหรือ
มลทิ น และน้ํ า ดื่ มทั้ งสิ้ นซึ่ งจะ สิ่ งที่ เดิ นสี่ ขา หรื อสิ่ งที่ มี หลาย
ดื่ ม ได จากภาชนะอย า งนี้ จะมล ขา ทุกสิ่ งที่ คลานไปบนแผนดิน
ทิน
เจาอยารับประทาน เพราะเปน
35 ถ าส วนใดของซากสัตว ตกใส สิ่ งพึงรังเกียจ
สิ่ งใดๆ สิ่ งนั้ นๆก็มลทิน ไมวา 43 เจ าอย ากระทําให ตั วเองเป น
เปนเตาอบหรือเตา ตองทุบเสีย ที่ พึ งรั งเกี ยจด วยสั ตว เลื้ อย
เป นมลทิ น และเป นของมลทิ น คลานใดๆ อย าทําตั วให เป น
แกเจา
มลทิ น ไปด วยสั ต ว เ หล า นี้ เลย
36 อย า งไรก็ ต ามน้ํ า พุ ห รื อ น้ํ า เกรงวาเจาจะเปนมลทินไปดวย
ในแอ ง เก็ บน้ํ า เป น ของสะอาด 44 เพราะเราคื อ พระเยโฮวาห
แต สิ่ งใดที่ แตะต องซากสั ตว นั้ น พระเจาของเจา จงชําระตัวไวให
จะมลทิน
บริ สุทธิ์ เพราะเราบริสุ ทธิ์ เจา
37 ถ าส วนใดของซากตกใส อย าทําตั วให เป น มลทิ นไปด วย
เมล็ ดพื ชที่ ใช หว าน พื ชนั้ นนั บ สั ตว อย างใดอย างหนึ่ งซึ่ งคลาน
วาสะอาด
ไปบนแผนดิน
38 แต ถ าเอาเมล็ ดพื ชนั้ นแช น้ํา 45 เพราะเราคื อพระเยโฮวาห ผู
ไว และซากสัตวสวนใดตกใสน้ํา นํ า เจ า ออกจากแผ น ดิ น อี ยิ ปต
นั้ นก็เปนมลทินแกเจา
เพื่ อเปนพระเจ าของเจ า เพราะ
39 ถ าสั ตว ซึ่ งเจ าจะรั บประทาน ฉะนั้ นเจาจึงตองบริสุทธิ์ เพราะ
ไดนั้ นตายเอง ผู ที่ แตะตองซาก เราบริสุทธิ์ "
สั ตว นั้ นจะมลทิ นไปจนถึ ง เวลา 46 เหล านี้ เ ป น พระราชบั ญญั ติ
เย็น
กล าวถึ งเรื่ องสั ตว และนก และ
40 และผู ใดที่ รั บประทานซาก สิ่ งมี ชี วิ ตที่ เคลื่ อ นไหวไปมาใน
นั้ นจะต องซั กเสื้ อผ าของเขาเสี ย น้ํา และสั ตว ทุ กชนิ ดที่ เลื้ อย
และเปนมลทิ นไปจนถึ งเวลาเย็น คลานบนแผนดิน
ผู ใดที่ จับถือซากนั้ นไปก็ ต องซั ก 47 เพื่ อให สั งเกตความแตกต าง
(33) ลนต 6:28; 15:12; สดด 2:9; ยรม 48:38; 2 ทธ 2:21; วว 2:27
(39) ฮกก 2:11 (40) อพย 22:31; ลนต 17:15; 22:8; พบญ 14:21 (43) ลนต 20:25
(44) อพย 6:7; 19:6; ลนต 19:2 (45) อพย 6:7; 20:2 (47) อพย 22:30; ลนต 10:10
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ระหวางสิ่ งที่ เปนมลทิ นและสิ่ งที่ ปุ โรหิ ตที่ ประตู พลั บพลาแหงชุม
ไม เป นมลทิ น และระหว างสัตว นุ ม นําลู กแกะอายุ หนึ่ งขวบตั ว
ที่ มีชีวิตรับประทานได และสัตว หนึ่ ง ไปเป นเครื่ องเผาบู ชาและ
มีชีวิตที่ รับประทานไมได
นกพิ ราบหนุ มตั วหนึ่ งหรื อ นก
การกําเนิดบุตร
เขาตั ว หนึ่ งเป น เครื่ องบู ช าไถ
บาป
และความเปนมลทิน
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ 7 ให ปุ โรหิ ตนํ า ถวายต อพระ
พักตรพระเยโฮวาห และทําการ
โมเสสวา
2 "จงกล า วแก ค นอิ ส ราเอลว า ลบมลทินใหนาง แลวนางจะสะถ าหญิ งคนใดมี ครรภ คลอดบุ ตร อาดในเรื่ องโลหิตของนางตก นี่
เปนชาย นางตองเปนมลทินเจ็ด เป น พระราชบั ญญั ติ ก ล าวด วย
วัน นางจะเปนมลทินอยางเดียว เรื่ องการคลอดบุ ตร ไม ว าเป น
กั บ มลทิ นเวลาที่ นางมี ป ระจํา ชายหรือหญิง
8 และถ า นางไม ส ามารถหาลู ก
เดือน
3ในวั นที่ แปดให ตั ด หนั งปลาย แกะตัวหนึ่ งได ก็ใหนางนํานกเขา
องคชาตของเด็กนั้ นเสียเพื่ อเปน สองตั วหรื อนกพิ ราบหนุ ม สอง
ตั ว ตั วหนึ่ งเป นเครื่ องเผาบู ชา
การเขาสุหนัต
4ให นางคอยอยู อี กสามสิ บสาม และอี ก ตั วหนึ่ ง เป นเครื่ องบู ชา
วั นด วยเรื่ องโลหิ ตชําระของนาง ไถบาป และใหปุโรหิตทําการลบ
อย าให นางแตะต องของบริ สุ ทธิ์ มลทิ นให นาง แล วนางจะสะอั นใด หรื อเข าไปในสถานบริ - อาด"
โรคเรื้ อน
สุทธิ์ จนกวาจะครบวันชําระของ
แบบอยางของความบาป
นาง
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
5แต ถ านางคลอดบุ ตรเป นหญิ ง
โมเสสและอาโรนวา
นางจะมลทิ นไปสองสั ปดาห
อย างเดี ยวกั บเรื่ องการมี ประจํา 2"ถ าผู ใดเกิ ดอาการบวมหรื อพุ
เดื อน และนางจะต องคอยอยู หรื อด างขึ้ นที่ ผิ วหนั ง แล วผิ ว
หกสิ บหกวั น ด วยเรื่ องโลหิ ต หนั งของเขาเป นโรคเรื้ อน ก็ ให
พาผู นั้ นมาหาอาโรนปุโรหิตหรือ
ชําระของนาง
6และเมื่ อ วั นชําระของนางครบ มาหาบุตรชายคนหนึ่ งคนใดของ
แล ว ไม วาเป นกําหนดของบุ ตร เขาที่ เปนปุโรหิต
ชายหรื อบุ ตรสาว ให นางไปหา 3ให ปุ โรหิ ตตรวจผิ วหนั งตรงที่

12

13

(2) อพย 22:30; ลนต 8:33; 13:4; 15:19 (3) ปฐก 17:12; ลก 1:59; 2:21; ยน 7:22
(6) ลนต 5:7; ลก 2:22; ยน 1:29; 1 ปต 1:18-19 (8) ลนต 4:26; 5:7; ลก 2:22-24
(2) พบญ 17:8-9; 24:8; 28:27; อสย 3:17; มลค 2:7; ลก 17:10
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เป นโรค ถ าขนในที่ นั้ นเปลี่ ยน เปนมลทิน เขาเปนโรคเรื้ อน
เป นสี ขาวและเห็ นว าโรคนั้ นอยู 9 ถ าผู ใดเป น โรคเรื้ อนก็ ให พา
ลึ กกว าผิ วหนั งลงไป นั บว าเป น เขามาหาปุโรหิต
โรคเรื้ อน เมื่ อปุ โรหิ ตตรวจเขา 10 และให ปุ โรหิ ตตรวจดู ตั วเขา
เสร็ จแล วให ประกาศว าเขาเป น ดู เถิ ด ถ ามี บริ เวณบวมสี ขาว
มลทิน
เกิ ดขึ้ นที่ ผิ วหนัง ซึ่ งทําให ขนที่
4 ถ า ผิ ว หนั ง ตรงที่ ด า งขึ้ นนั้ น นั่ นเปลี่ ยนเป นสีขาว และมีเนื้ อ
ขาว และปรากฏว ากิ นไม ลึ กไป แผลสดในที่ ที่ บวมนั้ น
กว าผิ วหนั ง และขนในบริ เวณ 11 แสดงว าเป นโรคเรื้ อนเรื้ อรั ง
นั้ นก็ ไม เปลี่ ยนเป นสี ขาว ให ที่ ผิ วหนัง ใหปุโรหิตประกาศวา
ปุโรหิตกักตัวผู ปวยไวเจ็ดวัน
เขามลทิ น อย ากั กตั วเขาไว
5และให ปุ โรหิ ตตรวจเขาอี กใน เพราะวาเขาเปนมลทิน
วั นที่ เจ็ด ดู เถิ ด ถาตามสายตา 12 ถ า โรคเรื้ อ นนั้ น ลามไปตาม
ของเขาเห็ นว าโรคนั้ นทรงอยู ไม ผิ วหนั งตามที่ ปุ โรหิ ตเห็ น ก็
ลามออกไปในผิ วหนั ง ก็ ให ปุ- ปรากฏว าลามไปตามผิ วหนั งทั่ ว
โรหิตกักตัวเขาตอไปอีกเจ็ดวัน
ตัวผู ปวยตั้ งแตศีรษะจนเทา
6 พอถึ งวั นที่ เจ็ ดให ปุ โรหิ ต 13 ปุ โรหิ ตต องตรวจดู และดู
ตรวจเขาอีกครั้ งหนึ่ ง ดูเถิด ถา เถิด ถาเรื้ อนนั้ นแผไปทั่ วตัว ให
บริเวณที่ ปวยนั้ นจางลง และโรค ปุ โรหิ ตประกาศว า เขาสะอาด
มิไดลามออกไปในผิวหนัง ก็ให ด วยโรคของเขาแล วตั วของเขา
ปุ โรหิ ตประกาศว า เขาสะอาด เผือก เขาสะอาด
แล ว เขาเป นโรคพุ เท านั้ น ให 14 ถ ามี เ นื้ อ แผลสดปรากฏขึ้ น
เขาซักเสื้ อผาแลวเขาก็ จะสะอาด มาเมื่ อไร เขาก็เปนมลทิน
ได
15 ให ปุโรหิ ตตรวจดู ที่ เนื้ อแผล
7 แต ถ า หากว า ภายหลั ง จากที่ สดและประกาศว าเขาเปนมลทิน
เขาสําแดงตั วแก ปุโรหิ ตเพื่ อรั บ เพราะเนื้ อแผลสดนั้ น ทําให มล
การชําระแลวนั้ นปรากฏวา บริ- ทิน เขาเปนโรคเรื้ อน
เวณที่ พุ ล ามออกไปในผิ วหนั ง 16 หรื อถ าเนื้ อแผลสดนั้ น
เขาตองกลับไปหาปุโรหิตอีก
เปลี่ ยนไปอีกกลายเปนสีขาว ให
8ให ปุโรหิ ตทําการตรวจ ดู เถิ ด เขามาหาปุโรหิต
ถาบริเวณพุนั้ นลามออกไปในผิว 17 และใหปุโรหิตตรวจเขา และ
หนัง ก็ใหปุโรหิตประกาศวาเขา ดู เถิ ด ถ าโรคนั้ นกลายเป นโรค
(4) ลนต 14:8 (6) ลนต 11:25; 14:8; ยน 13:8, 10
(10) กดว 12:10, 12; 2 พกษ 5:27; 2 พศด 26:19-20
(13) อพย 4:6
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เผื อกให ปุโรหิตประกาศว า คน ขาวและปรากฏว าเปนลึกกว าผิ ว
ที่ เปนโรคนั้ นสะอาด เขาสะอาด
หนังก็เปนโรคเรื้ อน มันพุขึ้นมา
18 ถ า ที่ ร า งกายคื อ ผิ วหนั งของ ที่ แผลไฟลวก และให ปุ โรหิ ต
คนใดมีแผลฝซึ่ งหายแลว
ประกาศว าเขาเป นมลทิ น เขา
19 ถ าที่ แผลเปนนั้ นมี สีขาวบวม เปนโรคเรื้ อน
ขึ้ นมา หรื อมี ที่ ด างขึ้ นสี แดง 26 แต ถ าปุ โรหิ ตตรวจดู และ
เรื่ อๆปรากฏ ก็ ให ผู นั้ นไปสํา- ดู เถิ ด ขนในที่ ด างขึ้ นนั้ นไม
แดงตัวตอปุโรหิต
เปลี่ ยนเปนสีขาว และเปนไมลึก
20 และปุโรหิตจะตรวจดู ดูเถิด กวาผิวหนัง แต จาง ใหปุโรหิต
ถาที่ เปนนั้ นลึกกวาผิวหนัง และ กักตัวเขาไวเจ็ดวัน
ขนที่ บริ เวณนั้ นเปลี่ ยนเป นสี ขาว 27 พอถึ ง วั นที่ เ จ็ ดก็ ให ปุ โรหิ ต
ให ปุ โรหิ ตประกาศว า เขาเป น ตรวจดูเขา ถาที่ เปนนั้ นลามออก
มลทิน โรคนั้ นเปนโรคเรื้ อน มัน ไปในผิวหนัง ก็ใหปุโรหิตประพุขึ้นมาที่ แผลฝ
กาศว าเขาเป นมลทิ น เขาเป น
21 แต ถ าปุ โรหิ ตตรวจดู แล ว โรคเรื้ อน
และดู เถิ ด ขนที่ นั่ นก็ ไม เปลี่ ยน 28 ถ าที่ ด างขึ้ นนั้ นคงที่ อยู ไม
เปนสีขาว และเปนไมลึกกวาผิว ลามออกไปในผิ วหนั ง แต จาง
หนังแตจาง ใหปุโรหิตกักตัวเขา บวมเพราะไฟลวก ให ปุ โรหิ ต
ไวเจ็ดวัน
ประกาศวาเขาสะอาด เพราะมัน
22 ถ าโรคนั้ นลามออกไปในผิ ว เปนเพียงแผลเปนของไฟลวก
หนัง ก็ใหปุโรหิตประกาศวาเขา 29 ถ าชายหรื อหญิ งคนใดมี โรค
เปนมลทิน เขาเปนโรคแลว
ที่ ศีรษะหรือที่ เครา
23 แต ถ า ที่ ด า งขึ้ นนั้ นคงที่ อยู 30 ให ปุ โรหิ ตตรวจดู โรคนั้ น
ไม ลามออกไป ก็ เป นแต เพี ยง และดูเถิด ถาเปนลึกกวาผิวหนัง
แผลเปนของฝ ใหปุโรหิ ตประ- และผมตรงนั้ นเหลื องและบาง
กาศวาเขาสะอาด
ให ปุ โรหิ ตประกาศว า เขาเป น
24 หรื อเมื่ อส วนของร างกายคื อ มลทิน เขาเปนโรคคัน เปนโรค
ผิ วหนั ง ถู กไฟลวกและเนื้ อแผล เรื้ อนที่ ศีรษะหรือที่ เครา
สดที่ ตรงนั้ นเป นที่ ด างขึ้ นสี แดง 31 และถาปุโรหิตตรวจดู โรคคัน
เรื่ อๆหรือสีขาว
นั้ น และดูเถิด เปนไมลึกกวาผิว
25 ใหปุโรหิตตรวจดู และดูเถิด หนั ง และไม มี ผมดําอยู ในบริ ถ าขนในบริ เวณนั้ นเปลี่ ยนเปนสี เวณนั้ น ใหปุโรหิตกักตั วบุ คคล
(18) อพย 9:9; 15:26
(24) อสย 3:24
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ที่ เปนโรคคันนั้ นไวเจ็ดวัน
ด างขึ้ นที่ ผิ วหนั ง คื อที่ ด างขึ้ น
32 พอถึ ง วั นที่ เ จ็ ดก็ ให ปุ โรหิ ต สีขาว
ตรวจโรคนั้ น ดู เถิ ด ถ าอาการ 39 ให ปุ โรหิ ตตรวจเขา ดู เถิ ด
คั นนั้ นไม ลามออกไป และไม มี ถ าที่ ด างขึ้ น ที่ ผิ วกายนั้ น เป น สี
ขนเหลื องในบริ เวณนั้ น และ ขาวหมน นั่ นเปนเกลื้ อนที่ พุขึ้น
ปรากฏวาอาการคั นไมลึกกวาผิว ในผิวหนัง เขาสะอาด
หนัง
40 ถ า ชายคนใดมี ผมร วงจาก
33 ก็ ให คนนั้ นโกนผมเสี ย แต ศีรษะ เขาเปนคนศีรษะลาน แต
อย าโกนตรงบริ เวณที่ คั น ให เขาสะอาด
ปุ โรหิ ตกั ก ตั วบุ คคลที่ เป นโรค 41 ถ าชายคนใดมีผมที่ หน าผาก
คันนั้ นไวอีกเจ็ดวัน
และที่ ขมับรวง หนาผากของเขา
34 พอถึ ง วั นที่ เ จ็ ดก็ ให ปุ โรหิ ต ลาน แตเขาสะอาด
ตรวจดูตรงที่ คัน ดูเถิด ถาที่ คัน 42 แต ถ าตรงบริ เวณศี รษะล าน
นั้ นไมลามออกไปในผิวหนังและ หรือหนาผากลาน มีบริเวณเปน
ปรากฏว า เป นไม ลึ กไปกว าผิ ว โรคสีแดงเรื่ อๆ เขาเป นเรื้ อนพุ
หนั ง ให ปุ โรหิ ตประกาศว าเขา ขึ้ นที่ ศี รษะล า นหรื อที่ หน า ผาก
สะอาด ใหเขาซักเสื้ อผา แลวจะ ลานนั้ น
สะอาด
43 ให ปุโรหิ ตตรวจดู เขา ดู เถิ ด
35 แต ถ าเขาชําระตั วแล ว ยั ง ถ าโรคบวมนั้ นสี แดงเรื่ อๆอยู ที่
ปรากฏว าโรคคั นนั้ นลามออกไป ศี รษะล าน หรื อที่ หน าผากล าน
ในผิวหนัง
ของเขา เหมื อนกั บโรคเรื้ อนที่
36 ก็ ใหปุโรหิ ตตรวจเขา และดู ปรากฏตามผิวหนัง
เถิ ด ถ าโรคคั นนั้ นลามออกไป 44 ชายผู นั้ นเป นโรคเรื้ อน เขา
ในผิวหนังแลว ปุโรหิตไมจําเปน เปนมลทิน ปุโรหิตตองประกาศ
ตองมองหาขนสีเหลือง เขาเปน ว า เขาเป นมลทิ น โรคของเขา
มลทินแลว
อยู ที่ ศีรษะ
37 แต ถ าตามสายตาของเขาโรค 45 ให บุ คคลที่ เป นโรคเรื้ อน
คั นนั้ นระงั บแล ว และมี ผมดํา สวมเสื้ อผ าที่ ขาด และใหปลอย
งอกอยู ในบริเวณนั้ น โรคคันนั้ น ผม และให เขาป ดริ มฝ ปากบน
หายแล ว เขาก็ สะอาด และให ไว แลวรองไปว า `มลทิ น มล
ปุโรหิตประกาศวา เขาสะอาด
ทิน'
38 เมื่ อผู ชายหรื อ ผู หญิ ง มี ที่ 46 เขาจะเป น มลทิ น อยู ตลอด
(42) 2 พศด 26:19 (44) อสย 1:5
(45) ลนต 10:6; 21:10; โยบ 40:4; สดด 51:3, 5; อสย 6:5; 64:6; อสค 24:17, 22
(46) กดว 5:1-4; 12:14; 2 พกษ 7:3; 15:5; 2 พศด 26:21; สดด 38:11; ลก 17:12
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เวลาที่ เขาเป นโรค เขาเป นมล 53 และถ าปุ โรหิ ต นั้ นตรวจดู
ทิ น เขาจะต องอยู แต ลําพั งภาย และดูเถิด โรคนั้ นมิไดลามไปใน
นอกคาย
เสื้ อ ทั้ งที่ ด ายเส นยื นหรื อเส น
47 เมื่ อในเครื่ องแต งกายมี โรค พุ ง หรื อในสิ่ งใดที่ ทําด วยหนั ง
เรื้ อน ไม ว าจะเป นเครื่ องแต ง สัตว
กายขนสัตวหรือผาปาน
54 ก็ ให ปุ โรหิ ตบั ญชาให เขาซั ก
48 อยู ที่ ด ายเส นยื นหรื อเส นพุ ง ตัวที่ เปนโรคนั้ นเสีย และให กัก
อยู ที่ ผาปานหรือผาขนสัตว หรือ ไวอีกเจ็ดวัน
อยู ในหนัง หรือสิ่ งใดๆที่ ทําดวย 55 เมื่ อซั กแลวก็ใหปุโรหิตตรวจ
หนัง
ดู ตั วที่ เป นโรคนั้ นอี ก ดู เถิ ด
49 ถ าโรคนั้ น ทํา ให เครื่ อ งแต ง ถ า บริ เ วณที่ เป นโรคไม เปลี่ ยน
กายมี สี เขี ยวๆหรื อแดงๆที่ ด าย สี แม วาโรคนั้ นไม ลามไป ก็
เส นยื นหรื อเส นพุ งที่ หนั ง หรื อ เป นมลทิ น เจ าจงเอาใส ในไฟ
สิ่ งใดๆที่ ทําด วยหนั ง นั่ นเป น เผาเสี ย ไม วาบริ เวณที่ เป นโรค
โรคเรื้ อน จะตองนําไปแสดงตอ เรื้ อนนั้ นจะอยู ข า งในหรื อ ข า ง
ปุโรหิต
นอก
50 และให ปุ โรหิ ต ตรวจโรคนั้ น 56 ถ าปุ โรหิ ตตรวจดู เมื่ อซั ก
และให กั กสิ่ งที่ เป นโรคนั้ น แลว และดูเถิด โรคนั้ นจาง ก็ให
ไวเจ็ดวัน
ฉี กบริ เวณนั้ น ออกเสี ยจากเสื้ อ
51 พอถึ ง วั น ที่ เ จ็ ด ก็ ใ ห ตรวจดู หรื อหนังสัตว หรือเส นยื นหรื อ
โรคนั้ นอี ก ถาโรคนั้ นลามไปใน เสนพุ ง
เสื้ อผ าเครื่ องแต งกาย ไม ว าที่ 57 ถ า ปรากฏขึ้ นอี ก ในเครื่ อง
ด ายเส นยื นหรื อเส นพุ ง เป นที่ แต งกายไม วาที่ ด ายเส นยื นหรื อ
หนั งสั ตว หรื อสิ่ งใดที่ ทําด วย เสนพุ ง หรือในสิ่ งใดๆที่ ทําดวย
หนั งสั ตว โรคนั้ นเป นโรคเรื้ อน หนั งสั ตว โรคนั้ นลามไปแล ว
อยางราย นับวาเปนมลทิน
เจ า จงเผาสิ่ ง ที่ เป น โรคนั้ น ด วย
52 ให ปุ โรหิ ตเผาเครื่ องแต ง ไฟ
กายนั้ นเสีย ไมวาเปนโรคที่ ดาย 58 ถ าเสื้ อทั้ งที่ ด วยเส นยื นหรื อ
เสนยืนหรือเสนพุ ง เปนที่ ผาขน เส นพุ ง หรื อสิ่ งใดๆที่ ทําด วย
สั ตวหรือผาป าน หรือสิ่ งใดๆที่ หนังสัตว ซึ่ งเมื่ อซักแลวโรคนั้ น
ทําดวยหนังสัตว เพราะเปนโรค หมดไป ก็ ให ซั กอี กเป นครั้ งที่
เรื้ อนที่ ราย จึงใหเผาเสียในไฟ
สอง สะอาดไดแลว"
(51) ลนต 14:44
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59 นี่ เป นพระราชบั ญญั ติวาด วย จะรั บการชําระจากโรคเรื้ อนนั้ น
โรคเรื้ อนในเสื้ อที่ ทําดวยขนสัตว เจ็ดครั้ ง แลวประกาศวา เขาสะหรื อผ าป าน ไม วาเป นที่ ด าย อาด และให ปล อยนกตั วที่ ยังมี
เส นยื นหรื อเส นพุ ง หรื อเป นที่ ชีวิตนั้ นไปในทองทุ ง
สิ่ งใดๆที่ ทําด วยหนั งสั ตว เพื่ อ 8และให ผู ที่ รั บการชําระนั้ นซั ก
ให พิ จารณาว า อย างใดสะอาด เสื้ อผ าของตน และให โกนผม
อยางใดเปนมลทิน
กั บขนทั้ งหมดเสี ย และอาบน้ํา
การชําระคนที่ เคยเปน
เขาก็ จะสะอาด ต อจากนั้ นก็ ให
เขาเข าค ายได แต ให นอนอยู
โรคเรื้ อน
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ นอกเต็นทของเขาเจ็ดวัน
9พอวั นที่ เจ็ ดให เขาโกนผมจาก
โมเสสวา
2"ต อไปนี้ จะเป นพระราชบั ญ- ศีรษะของเขาใหหมด ใหเขาโกน
ญั ติ เรื่ องคนเป นโรคเรื้ อนในวั น เคราและโกนขนคิ้ ว คื อโกนให
ชําระตั วของเขา ให พาเขามาหา หมด แลวใหซักเสื้ อผา และอาบ
น้ํา เขาก็จะสะอาด
ปุโรหิต
3 และให ปุ โรหิ ตออกไปนอก 10 ในวั นที่ แปดให เ ขาเอาลู ก
คาย และใหปุโรหิตทําการตรวจ แกะผู สองตั วปราศจากตํ า หนิ
ดู เถิ ด ถ าผู ปวยหายจากโรค และลู กแกะเมี ยอายุ หนึ่ งขวบตั ว
หนึ่ งปราศจากตําหนิ และยอด
เรื้ อนแลว
4 ก็ ใ ห ปุ โรหิ ต บั ญชาเขาให จั ด แป ง คลุ ก น้ํ า มั น สามในสิ บเอของสําหรับผู จะรับการชําระ คือ ฟาหเปนธัญญบูชา กับน้ํามันลก
นกสะอาดที่ มี ชีวิตสองตัว ไม หนึ่ ง
สนสีดาร กับดายสีแดง และตน 11 ให ปุโรหิตผู ทําการชําระนําผู
ที่ รั บการชํ า ระกั บสิ่ งของเหล า
หุสบ
5 ให ปุ โรหิ ตบั ญชาให ฆ า นกตั ว นี้ มาต อพระพั กตร พระเยโฮวาห
หนึ่ งในภาชนะดินขางบนน้ําไหล ที่ ประตูพลับพลาแหงชุมนุม
6สํา หรั บนกตั วที่ ยั งเป นอยู นั้ น 12 ใหปุโรหิ ตนําลูกแกะผู นั้ นตั ว
ให ปุโรหิ ตเอานกตั วที่ ยังเป นอยู หนึ่ งไปถวายเป นเครื่ องบู ชาไถ
กั บไม สนสี ดาร ด ายสี แดง ต น การละเมิ ด พร อ มกั บน้ํ า มั น ลก
หุสบ จุ มเขาไปในเลือดของนกที่ หนึ่ ง ให แกว งไปแกว งมาเป น
เครื่ องบู ช าแกว ง ถวายต อ พระ
ถูกฆาขางบนน้ําไหล
7 และให ปุ โรหิ ต ประพรมคนที่ พักตรพระเยโฮวาห

14

(2) มธ 8:2, 4; มก 1:40, 44 (4) อพย 12:22; 25:4 (7) กดว 19:18-19; 2 พกษ 5:10
(8) ลนต 11:25; 13:5; กดว 5:2-3 (9) กดว 19:19
(10) ลนต 2:1; กดว 15:4; มธ 8:4 (12) อพย 29:22, 24
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13 ให ปุ โรหิ ต ฆ าลู กแกะนั้ นใน 19 ปุโรหิ ตจะถวายเครื่ องบูชาไถ
ที่ ที่ เขาฆาสัตวอันเปนเครื่ องบูชา บาป เพื่ อทําการลบมลทินของผู
ไถ บาปและสั ต ว อั น เป นเครื่ อง รั บ การชํ า ระให พ น จากมลทิ น
เผาบู ชาในที่ บริ สุ ทธิ์ เพราะว า ของเขา ภายหลั งปุ โรหิ ตจะฆ า
เครื่ องบู ชาไถ การละเมิ ดก็ สัตวอันเปนเครื่ องเผาบูชา
เหมื อนเครื่ องบู ชาไถ บาป เป น 20 และปุ โรหิ ต จะถวายเครื่ อง
ของที่ ตกแก ปุโรหิ ต เป นของ เผาบู ช าและธั ญญบู ชาบนแท น
บริสุทธิ์ ที่ สุด
ปุ โรหิ ตจะทํา การลบมลทิ นของ
14 ปุโรหิตจะนําเลือดของเครื่ อง เขาดังนี้ และเขาก็จะสะอาดได
บูชาไถการละเมิดมาบาง และ 21 ถ าผู นั้ น เป น คนยากจนและ
ปุ โรหิ ตจะเจิ มที่ ปลายหู ข างขวา ไมสามารถจะหามาไดเทานั้ น ก็
ของผู ที่ รั บการชําระ และเจิ มที่ ให เขานํ า ลู กแกะตั วหนึ่ งเป น
นิ้ วหั วแม มื อ ขวาและที่ นิ้ วหั ว เครื่ องบู ชาไถ การละเมิ ด เพื่ อ
แมเทาขวาของเขา
แกวงไปแกว งมา กระทําการลบ
15 และปุ โรหิ ตจะนําน้ํา มั นหนึ่ ง มลทิ นของเขา และนํายอดแป ง
ลกนั้ นมาบ าง เทใส ฝ ามื อซ าย หนึ่ งในสิ บ เอฟาห คลุ ก กั บ น้ํ า
ของตน
มั น เป นธั ญญบู ชากั บน้ํามั นลก
16 และเอานิ้ วมื อขวาจิ้ มน้ํ า มั น หนึ่ ง
ซึ่ งอยู ในมือซาย ประพรมน้ํามัน 22 พร อมกั บนกเขาสองตั วหรื อ
ด วยนิ้ วของเขาเจ็ ด ครั้ งต อ พระ นกพิราบหนุ มสองตัว ตามที่ เขา
พักตรพระเยโฮวาห
สามารถหามาได นกตัวหนึ่ งเปน
17 ส วนน้ํ า มั นที่ เหลื ออยู ในมื อ เครื่ องบู ชาไถ บาป นกอี กตั ว
นั้ น ปุโรหิตจะเอามาบาง เจิมที่ หนึ่ งเปนเครื่ องเผาบูชา
ปลายหู ขวาของผู ที่ รั บการชํา - 23 ในวันที่ แปดใหเขานํามามอบ
ระและที่ นิ้ วหั วแม มื อขวาและที่ ให แก ปุ โรหิ ต เพื่ อการชําระ
นิ้ วหั วแม เท าขวา ทั บบนเลื อด ของตนที่ ประตู พ ลั บ พลาแห ง
เครื่ องบูชาไถการละเมิด
ชุ ม นุ ม ถวายต อพระพั ก ตร พระ
18 ส วนน้ํ า มั นที่ ยั งเหลื ออยู ใน เยโฮวาห
มื อของปุ โรหิ ตนั้ น เขาจะเจิ ม 24 และปุ โรหิ ต จะนํ า ลู ก แกะที่
ศี รษะของผู รั บการชําระ แล ว เป น เครื่ องบู ช าไถ ก ารละเมิ ด
ปุ โรหิ ตจะทํา การลบมลทิ นของ และน้ํ า มั นลกหนึ่ งนั้ น และ
เขาตอพระพักตรพระเยโฮวาห
ปุ โรหิ ตจะแกว งไปแกว งมาเป น
(13) อพย 29:11; ลนต 1:5 (14) อพย 29:20 (16) ลนต 4:6 (18) ลนต 4:26; 5:6
(19) ลนต 5:1, 6; 12:7 (20) ลนต 14:8-9 (21) ลนต 5:7, 11; 12:8; 27:8
(22) ลนต 12:8; 15:14-15 (23) ลนต 14:10 (24) ลนต 14:12
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เครื่ องบู ช าแกว ง ถวายต อ พระ หนึ่ งเป นเครื่ องเผาบู ชา พร อม
พักตรพระเยโฮวาห
กั บธั ญญบู ชา และปุ โรหิ ตจะทํา
25 และเขาจะฆ าลู กแกะเครื่ อง การลบมลทิ นของผู รั บการชําระ
บู ชาไถ การละเมิ ด และปุ โรหิ ต ตอพระพักตรพระเยโฮวาห
จะเอาเลื อ ดของเครื่ องบู ช าไถ 32 นี่ เป น พระราชบั ญญั ติ สํ า การละเมิดมาบาง เจิมที่ ปลายหู หรั บผู ที่ เป นโรคเรื้ อน
ไม
ข างขวาของผู รั บการชําระ และ สามารถหาเครื่ องบู ชาเพื่ อการ
ที่ นิ้ วหั วแม มื อขวา กั บที่ นิ้ วหั ว ชําระของตนได"
แมเทาขวาของเขา
33 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
26 แลวปุโรหิ ตจะเทน้ํามั นใสฝ า และอาโรนวา
มือซายของตนบาง
34 "เมื่ อเจ า เข า ไปในแผ น ดิ น
27 และเอาน้ํ า มั นที่ อยู ในมื อ คานาอั น ซึ่ งเราให แก เจ าเป น
ซ ายนั้ นประพรมด วยนิ้ วมื อขวา กรรมสิทธิ์ นั้ น และเราจะใส โรค
เจ็ดครั้ งตอพระพักตรพระเยโฮ- เรื้ อนเขาที่ เรือนหลั งหนึ่ งหลังใด
วาห
ในแผ นดิ นที่ เจ าถื อ กรรมสิ ท ธิ์
28 และปุ โรหิ ต จะเอาน้ํ า มั น ที่ นั้ น
อยู ใ นมื อเจิ ม ที่ ปลายหู ข างขวา 35 ผู ใดที่ ถื อกรรมสิ ทธิ์ ของ
ของผู รั บการชําระ และที่ หั วแม เรื อนนั้ นจะต องมาบอกแก ปุโรมื อขวากั บหั วแม เท าขวาของเขา หิ ตว า `ข าพเจ าเห็ นโรคอะไร
ตรงที่ ที่ เจิ มดวยเลื อดของเครื่ อง อย างหนึ่ งเกิดในเรือนของข าพบูชาไถการละเมิด
เจา'
29 น้ํ า มั นที่ เหลื อ อยู ในมื อของ 36 แล วปุ โรหิ ต จะบั ญชาให เขา
ปุโรหิตนั้ น เขาจะเจิมศีรษะของ ขนของออกจากเรื อนให ห มด
ผู ที่ รั บการชําระ ทําการลบมล ก อนที่ ปุโรหิตจะเข าไปตรวจโรค
ทิ น ของเขาต อ พระพั ก ตร พ ระ เกรงว า ของทุ กอย างที่ อยู ใน
เยโฮวาห
เรื อนนั้ นจะถู กประกาศว า มล
30 และเขาจะถวายนกเขาหรื อ ทิ น ตอจากนั้ นปุ โรหิ ตจึ งจะเข า
นกพิ ราบหนุ มตั วหนึ่ งตามที่ เขา ไปตรวจดูเรือน
สามารถหามาได
37 และปุโรหิ ตจะตรวจดูโรค ดู
31 คื อ ตามที่ เขาสามารถหามา เถิ ด ถ าโรคนั้ นอยู ที่ ผนั งของ
ได ให ถวายนกตั วหนึ่ งเป น เรื อนเป นรอยสี เขี ยวๆแดงๆ
เครื่ องบู ชาไถ บาป นกอี กตั ว และปรากฏวาอยู ลึกกวาผิว
(25) ลนต 14:14 (30) ลนต 14:22; 15:14-15 (32) ลนต 14:10
(34) ปฐก 12:7; 13:17; 17:8; กดว 32:22; พบญ 7:1; 32:49; สภษ 3:33
(35) สดด 91:10; สภษ 3:33; ศคย 5:4

03_lev.pub
page 31

Friday, December 09, 2005 08:44

เลวีนิติ 14
หนา 236
38 แล วปุ โรหิ ตจะออกจากเรื อน ต องซั กเสื้ อผ าของเขา และผู ที่
ไปอยู ที่ ประตู เรื อนแล วป ดเรื อน รั บประทานในเรื อนนั้ นต องซั ก
เสียเจ็ดวัน
เสื้ อผาของเขาดวย
39 พอถึ งวั นที่ เจ็ ด ปุ โรหิ ตจะ 48 แตปุโรหิตมาทําการตรวจ ดู
กลับมาตรวจดูอีก ดูเถิด ถาโรค เถิด เมื่ อโบกปูนใหมแลว โรค
นั้ นลามไปในผนังเรือน
นั้ นมิไดลามไปในเรือนแลว ปุ40 แล วปุ โรหิ ตจะบั ญชาให เ อา โรหิ ตจะประกาศวาเรือนนั้ นสะหิ น ก อ นที่ ติ ด โรคนั้ นออกเสี ย อาด เพราะโรคหายแลว
นํ า ไปโยนทิ้ งในที่ มลทิ นภาย 49 และเพื่ อจะชําระเรื อนนั้ นให
นอกเมือง
เขานํานกสองตั วกั บไม สนสี ดาร
41 และสั่ งให ขู ดข างในเรื อน ดายสีแดงและตนหุสบ
ทั่ วๆไป ผงปู นที่ ขูดออกมานั้ น 50 ให ฆ า นกตั วหนึ่ งในภาชนะ
ให นําไปทิ้ งเสี ยในที่ มลทิ นภาย ดินขางบนน้ําที่ ไหล
นอกเมือง
51 เอาไมสนสีดาร ตนหุสบและ
42 แล วให หาหิ นอื่ นมาแทนหิ น ดายสีแดง พรอมกับนกตั วที่ ยัง
กอนที่ นําออกไป และเอาปูนอื่ น มี ชี วิ ตอยู จุ มลงในเลื อดนกที่ ได
มาโบกผนังเรือนนั้ น
ฆ าและในน้ํ า ที่ ไหลนั้ น แล ว
43 เมื่ อเขาเอาหินออก ขูดเรือน ประพรมเรือนนั้ นเจ็ดครั้ ง
และโบกปูนใหมแลว ยังเกิดโรค 52 ดั งนี้ เขาจะได ชําระเรื อนด วย
ขึ้ นในเรือนนั้ นอีก
เลื อดนก ด วยน้ํา ไหลและด วย
44 แล วปุ โรหิ ตจะไปตรวจดู ดู นกที่ มีชีวิต ดวยไมสนสีดาร ตน
เถิ ด ถ าโรคนั้ นลามไปในเรื อน หุสบ และดายสีแดง
เป นโรคเรื้ อนอย างร ายในเรื อน 53 ให เขาปล อยนกที่ มี ชี วิตออก
เรือนนั้ นก็เปนมลทิน
ไปจากเมื องยั งท องทุ ง ดั งนี้
45 ให เขาพั งเรื อนนั้ นลง หิ น แหละเขาจะได ทําการลบมลทิ น
ไมและปูนที่ ทําเรือนนั้ นใหขนไป ของเรื อน และเรื อนนั้ นก็ สะทิ้ งเสี ยในที่ ที่ มลทิ น ภายนอก อาด"
เมือง
54 นี่ เ ป น พระราชบั ญญั ติ เ กี่ ยว
46 ยิ่ งกว านั้ นอี ก เมื่ อเรื อนป ด กับโรคเรื้ อนตางๆ โรคคัน
อยู มี ผู ใดเข าไป ผู นั้ นจะเป น 55 โรคเรื้ อนในเครื่ อ งแต งกาย
มลทินจนถึงเวลาเย็น
หรือในเรือน
47 ผู ใดที่ นอนลงในเรื อ นนั้ น 56 ที่ บวมหรือพุ หรือที่ ดาง
(44) ลนต 13:51; ศคย 5:4 (46) ลนต 11:24; 15:5
(47) ลนต 14:8 (49) ลนต 14:4 (53) ลนต 14:20
(54) ลนต 13:30 (55) ลนต 13:47-52; 14:34 (56) ลนต 13:2
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57 เพื่ อจะแสดงว าเมื่ อไรจึ ง เสื้ อผ าของตนและอาบน้ํา และ
เรี ยกว ามลทิ น เมื่ อไรเรี ยกว า เปนมลทินไปจนถึงเวลาเย็น
สะอาด นี่ เป นพระราชบั ญญั ติ 8และถ าผู ใดที่ มีสิ่ งไหลออกนั้ น
เรื่ องโรคเรื้ อน
ถมน้ําลายรดผู ที่ สะอาดเขา ผู ที่
เรื่ องอื่ นๆเกี่ ยวกับ
ถู กน้ํา ลายรดต องซั กเสื้ อผ าและ
อาบน้ํา และเปนมลทินไปจนถึง
การเปนมลทินและการชําระ
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ เวลาเย็น
9 และอานใดๆซึ่ งผู มี สิ่ งไหล
โมเสสและอาโรนวา
2 "จงกล า วแก ค นอิ ส ราเอลว า ออกนั่ งอยู อานนั้ นก็เปนมลทิน
เมื่ อผู ใดมี สิ่ งไหลออกจากร า ง 10 ผู หนึ่ งผู ใดแตะต องสิ่ งที่ รอง
กาย เพราะเหตุสิ่ งที่ ไหลออกนั้ น เขาอยู นั้ น ผู นั้ นจะเปนมลทินไป
จนถึ งเวลาเย็ น และผู ใดที่ หยิ บ
เขาเปนมลทิน
3ต อไปนี้ เป นกฎเกี่ ยวด วยเรื่ อง ถื อสิ่ งนั้ นต องซั กเสื้ อผ าของตั ว
มลทิ นของเขา เนื่ องด วยสิ่ งที่ และอาบน้ํา และเป นมลทิ นไป
ไหลออก รางกายของเขาจะมีสิ่ ง จนถึงเวลาเย็น
ไหลออกหรื อ สิ่ งที่ ไหลออกคั่ ง 11 ผู ที่ มี สิ่ งไหลออกแตะต องผู
อยู ในรางกายของเขาก็ดี เรื่ องนี้ ใดด วยมื อที่ มิ ได ล าง ผู ถู กแตะ
ต องนั้ น ต องซั กเสื้ อผ าของตั ว
เปนมลทินแกเขา
และอาบน้
ํา และเป นมลทิ นไป
4 เตี ยงนอนซึ่ งผู ใดที่ มี สิ่ งไหล
ออกขึ้ นไปนอน เตี ยงนั้ นก็ เป น จนถึงเวลาเย็น
มลทิน ทุกสิ่ งที่ เขารองนั่ งก็เปน 12 ภาชนะดินซึ่ งผู มีสิ่ งไหลออก
แตะต องให ทุ บเสี ย และภาชนะ
มลทิน
5 ผู ใดที่ แตะต อ งเตี ย งของเขา ไมทุกอยางก็ใหชําระเสียดวยน้ํา
ต อ งซั ก เสื้ อผ า ของตนและอาบ 13 เมื่ อผู มี สิ่ งไหลออกได ชําระ
น้ํา และจะเป นมลทิ นไปจนถึ ง สิ่ งไหลออกของเขาแลว เขาตอง
นั บการชําระของเขาให ครบเจ็ ด
เวลาเย็น
6ผู ใดไปนั่ ง บนสิ่ งที่ ผู มี สิ่ งไหล วั น และเขาต องซั กเสื้ อผ าและ
ออกไดนั่ งกอน ผู นั้ นตองซัก อาบน้ําที่ ไหล เขาจึงจะสะอาด
เสื้ อผ าของตนและอาบน้ํา และ 14 ในวั นที่ แปดให เขานํานกเขา
สองตัว หรื อนกพิ ราบหนุ มสอง
จะเปนมลทินไปจนถึงเวลาเย็น
7ผู ใดไปแตะต องร างกายของผู ตั วมาต อ พระพั ก ตร พระเยโฮที่ มี สิ่ งไหลออก ผู นั้ นต องซั ก วาหที่ ประตูพลั บพลาแหงชุ มนุม

15

(57) ลนต 11:47; 20:25; พบญ 24:8 (2) ลนต 22:4; กดว 5:2 (5) ลนต 11:25; 14:8
(6) ลนต 15:10; พบญ 23:10 (8) กดว 12:14 (12) ลนต 6:28; 11:32-33
(13) ลนต 14:8; 15:28 (14) ลนต 14:22-23, 30, 33
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และมอบของเหล านั้ นให แก ปุ - เวลาเย็น
โรหิต
22 และผู ห นึ่ งผู ใดแตะต องสิ่ ง
15 ให ปุ โรหิ ตถวายบู ชา คื อ ใดๆที่ เธอนั่ ง ผู นั้ นต องซั กเสื้ อ
ถวายนกตัวหนึ่ งเปนเครื่ องถวาย ผ าและอาบน้ํา และเป นมลทิ น
บู ชาไถ บาป และนกอี กตั วหนึ่ ง ไปจนถึงเวลาเย็น
เป นเครื่ องเผาบูชา และปุ โรหิ ต 23 สิ่ งที่ เธอนั่ งทั บจะเป นที่ นอน
จะทํ า การลบมลทิ น ของเขาต อ หรื อสิ่ งใดก็ ดี เมื่ อผู ใดไปแตะ
พระพั กตร พระเยโฮวาห ด วย ต องเข า ผู นั้ นจะเป นมลทิ นไป
เรื่ องสิ่ งไหลออกของเขา
จนถึงเวลาเย็น
16 ชายคนใดมี น้ํ า กามไหลออก 24 ถ าชายใดไปสมสู กั บเธอและ
ใหเขาอาบน้ํา และเปนมลทินไป มลทิ นของเธอมาติ ด ที่ ชายนั้ น
จนถึงเวลาเย็น
ชายนั้ นจะเป น มลทิ นไปเจ็ ดวั น
17 เครื่ องแต ง กายทุ ก ชิ้ นและ เขาไปนอนที่ เตียงใด เตียงนั้ นก็
ผิ วหนั งทุ กส วนที่ น้ํา กามไหลรด เปนมลทิน
ต องชําระเสี ยในน้ํา และเป น 25 ถ า สตรี ใ ดมี โลหิ ต ไหลออก
มลทินไปจนถึงเวลาเย็น
หลายวั น ไม ใช เป นเวลาที่ เธอ
18 ชายคนใดสมสู กั บหญิ ง คน ตองอยู ตางหากนั้ น หรือถ าเธอ
ใด และมี น้ํ า กามไหลออกทั้ ง มี โลหิ ต ไหลออกเลยกํ า หนดที่
สองจะต องอาบน้ํา และเป นมล เธอตองอยู ตางหากนั้ น ทุกวันที่
ทินไปจนถึงเวลาเย็น
มี โลหิ ต ไหลออกเธอจะเป นมล
19 เมื่ อสตรี มี สิ่ งไหลออกเป น ทิน เธอจะเปนมลทินอยางเดียว
โลหิ ตประจําเดื อน เธอจะต อง กั บเวลาที่ เธอต อ งอยู ต า งหาก
อยู ตางหากเจ็ดวัน และผู ใดแตะ นั้ น
ต องเธอจะต องเป นมลทิ นไปจน 26 ที่ นอนทุ กหลั งที่ เธอนอน
ถึงเวลาเย็น
เมื่ อวันเธอมีสิ่ งไหลออก ที่ นอน
20 และทุ กสิ่ งที่ เ ธอนอนทั บใน นั้ น เป นดั งที่ นอนในเวลาที่ เ ธอ
เวลาที่ เธอต อ งแยกออกนั้ นก็ ตองอยู ตางหากนั้ น และทุกสิ่ งที่
เปนมลทิน สิ่ งใดที่ เธอไปนั่ งทับ เธอนั่ งทั บจะเป นมลทิ น อย าง
สิ่ งนั้ นก็เปนมลทิน
เดียวกั บมลทินในเวลาที่ เธอตอง
21 ผู ใดไปแตะต อ งที่ นอนของ อยู ตางหากนั้ น
เธอ ผู นั้ นต องซั กเสื้ อผ าและ 27 ผู ใดแตะตองสิ่ งเหล านั้ น ผู
อาบน้ํา และเปนมลทินไปจนถึง นั้ นก็เปนมลทินดวย เขาตองซัก
(15) ลนต 14:19, 30 (16) ลนต 22:4; พบญ 23:10
(18) อพย 19;15; 1 ซมอ 21:4 (19) ลนต 12:2
(24) ลนต 18:19; 20:18 (25) มธ 9:20; มก 5:25; ลก 8:43
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เสื้ อผ าและอาบน้ํา และเป นมล
วันทําการลบมลทิน
ทินไปจนถึงเวลาเย็น
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
28 แต ถ า เธอชํ า ระสิ่ งไหลออก
โมเสสหลั งจากที่ บุ ตร
ของเธอแล ว ให เธอนั บเองให ชายทั้ งสองของอาโรนสิ้ นชี วิ ต
ครบเจ็ดวัน ตอจากนั้ นเธอจึงจะ คื อเมื่ อ เขากระทํา บู ช าถวายต อ
สะอาด
พระพั กตร พระเยโฮวาห และถึ ง
29 และในวั น ที่ แปดให เ ธอนํา แกความตาย
นกเขาสองตั ว หรื อนกพิ ราบ 2และพระเยโฮวาห ตรั สกั บโมหนุ มสองตั วไปให ปุ โรหิ ตที่ เสสว า "เจ าจงบอกอาโรนพี่ ชาย
ประตูพลับพลาแหงชุมนุม
วา อยาเขาไปในสถานที่ บริสุทธิ์
30 และปุ โรหิ ต จะถวายนกตั ว ที่ อยู ใ นม านหน าพระที่ นั่ งพระ
หนึ่ งเปนเครื่ องบูชาไถบาป และ กรุ ณาซึ่ งอยู บนหลั งหี บ ตลอด
นกอี กตั วหนึ่ งเป นเครื่ องเผาบู - ทุกเวลาเพื่ อเขาจะไมตาย เพราะ
ชา และปุ โรหิ ตจะทําการลบมล ว า เราจะปรากฏในเมฆเหนื อ
ทิ นให เธอตอพระพักตรพระเย- พระที่ นั่ งกรุณา
โฮวาห ด วยเรื่ องสิ่ งไหลออกที่ 3แตอาโรนจะเขามาในที่ บริสุทธิ์
เปนมลทินของเธอ
ได ดั งนี้ คื อให เอาวั วหนุ มตั ว
31 ดั งนี้ แหละพวกเจ า จะให คน หนึ่ งไปเป น เครื่ องบู ชาไถ บาป
อิ สราเอลแยกจากมลทิ นของเขา และแกะผู ตัวหนึ่ งเปนเครื่ องเผา
ทั้ งหลาย เกลื อกว าเขาจะต อง บูชา
ตายด วยมลทิ นของเขา เมื่ อ 4 ให เ ขาสวมเสื้ อป า นบริ สุ ท ธิ์
เขาทํา ให พลั บพลาของเราที่ อยู และสวมกางเกงผาปาน คาดรัด
ทามกลางเขาเปนมลทินไป"
ประคดผาปาน และสวมผ ามา32 นี่ เ ป นพระราชบั ญญั ติ เรื่ อง ลาป าน นี่ เป นเครื่ องแต งกาย
ผู มี สิ่ งไหลออกและชายที่ มี น้ํ า บริ สุ ทธิ์ เขาจะต องอาบน้ํา แล ว
กามไหลออก ซึ่ งกระทําใหตัว จึงสวม
เปนมลทิน
5 และให เขานํ า แพะผู สองตั ว
33 และเกี่ ยวกั บสตรี ที่ ป วยด วย เป นเครื่ องบู ชาไถ บาปกั บแกะผู
มลทินของเธอ คือทั้ งนี้ เกี่ ยวกับ ตั วหนึ่ ง เป นเครื่ อ งเผาบู ชาจาก
ผู ที่ มี สิ่ งไหลออกไม ว าชายหรื อ ชุมนุมชนอิสราเอล
หญิง และเกี่ ยวกับชายผู สมสู กับ 6 และอาโรนจะถวายวั วเป น
หญิงผู มีมลทิน
เครื่ องบู ช าไถ บ าปของตนเอง

16

(28) ลนต 15:13-15 (30) ลนต 5:7 (31) ลนต 11:47; 14:57 (32) ลนต 15:2, 16
(33) ลนต 15:19 (1) ลนต 10:1-2 (2) อพย 25:21-22; 30:10 (3) ลนต 4:1-12
(4) อพย 28:39, 42-43; 30:20 (5) ลนต 4:14; กดว 29:11 (6) ลนต 9:7; ฮบ 5:3
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และจะทําการลบมลทิ นบาปตน ให ควั นเครื่ องหอมขึ้ นคลุ มพระ
เองและครอบครัวของตน
ที่ นั่ ง กรุ ณาซึ่ งอยู เหนื อหี บพระ
7 แล วเขาจะนํา แพะสองตั วนั้ น โอวาท เพื่ อเขาจะไมตาย
ไปถวายต อ พระพั ก ตร พระเย- 14 เขาจะเอาเลื อ ดวั วมาประโฮวาห ที่ ประตู พลั บพลาแห ง พรมด วยนิ้ วมื อ ของตนบนพระ
ชุมนุม
ที่ นั่ งกรุ ณาข างตะวั นออก แล ว
8 และอาโรนจะจั บสลากแพะ จะประพรมเลื อ ดที่ หน า พระที่
สองตั วนั้ น สลากหนึ่ งตกเป น นั่ งกรุณาเจ็ดครั้ งดวยนิ้ วของเขา
ของพระเยโฮวาห และอีกสลาก 15 แล วอาโรนจะฆ าแพะอันเป น
หนึ่ งเพื่ อแพะรับบาป
เครื่ องบู ชาไถ บาปสําหรั บประ9 แพะตั วที่ สลากตกเป นของ ชาชน และนําเลื อดแพะเข าไป
พระเยโฮวาหนั้ น อาโรนจะนํามา ภายในม าน และเอาเลื อดแพะ
ถวายเปนเครื่ องบูชาไถบาป
ไปกระทํา เช นเดี ยวกั บกระทํา
10 แต แพะอี กตั วหนึ่ ง ซึ่ งสลาก เลื อดวั ว คื อประพรมบนพระที่
ตกเพื่ อเป นแพะรั บบาปนั้ น จะ นั่ งกรุณาและที่ ขางหนาพระที่ นั่ ง
นํา ถวายต อพระพั กตร พระเย- กรุณานั้ น
โฮวาหเปนสัตวเปน เพื่ อทําการ 16 ดั ง นี้ แหละเขาจะทํา การลบ
ลบมลทิ นบาปให ตกที่ มั น แล ว มลทิ น ของสถานที่ บริ สุ ทธิ์ นั้ น
จะได เอามั นไปปล อยเสี ยใน เพราะเหตุ มลทิ นของคนอิ สราถิ่ นทุรกันดารเปนแพะรับบาป
เอลและเพราะเหตุ ก ารละเมิ ด
11 อาโรนจะถวายวั วเป นเครื่ อง เพราะบาปทั้ งสิ้ นของเขา และ
ไถบาปของตน และจะทําการลบ อาโรนจะกระทํ า ต อพลั บพลา
มลทินบาปตนเอง กับครอบครัว แห ง ชุ ม นุ ม ซึ่ งอยู กั บเขาท า มของตน เขาจะฆ าวั วเป นเครื่ อง กลางมลทินของประชาชน
บูชาไถบาปของเขาเอง
17 อยาใหมี ผู ใดอยู ในพลับพลา
12 และอาโรนจะเอากระถางไฟ แห ง ชุ มนุ มเมื่ ออาโรนเข า ไปทํา
ที่ มี ถ านลุ กอยู เ ต็ มมาจากแท น การลบมลทิ นในสถานที่ บริ สุ ทธิ์
บู ชาต อพระพั กตร พระเยโฮวาห นั้ น จนกวาเขาจะออกมาและทํา
และเครื่ องหอมทุ บละเอี ยดสอง การลบมลทิ นสําหรั บตั วเขาและ
กํามือนําเขาไปภายในมาน
สํ า หรั บครอบครั วของเขาและ
13 แล วเอาเครื่ องหอมนั้ นใส ไฟ สําหรั บบรรดาชุ มนุ มชนอิ สราถวายตอพระพักตรพระเยโฮวาห เอล
(10) อสย 53:5-6 (11) ฮบ 7:27; 9:7 (12) อพย 30:34-38 (13) อพย 25:21; 28:34
(14) ลนต 4:5-6, 17; ฮบ 9:25 (15) ฮบ 2:17; 6:19; 7:27
(16) อพย 29:36; 30:10 (17) อพย .4:3; ลก 1:10
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18 และอาโรนจะออกไปยั งแท น 24 และเขาจะชําระตั วในน้ําในที่
ซึ่ งอยู ต อ พระพั ก ตร พระเยโฮ- บริ สุ ทธิ์ แล วสวมเครื่ องแต งกาย
วาห และทําการลบมลทิ นแท น ของตน และเดิ นออกมาถวาย
นั้ น เขาจะเอาเลือดวัวเลือดแพะ เครื่ องเผาบู ชาของตน และ
เจิมที่ เชิงงอนของแทนโดยรอบ
เครื่ องเผาบู ชาของประชาชน
19 และเอานิ้ วจุ มเลือดประพรม และทําการลบมลทิ นของตนเอง
บนแท นนั้ นเจ็ ดครั้ ง และชําระ กับประชาชนทั้ งหลาย
กระทํา ให แท นบริ สุ ทธิ์ พ น จาก 25 เขาจะเอาไขมั น ของเครื่ อง
มลทินของคนอิสราเอล
บูชาไถบาปไปเผาเสียบนแทน
20 เมื่ ออาโรนเสร็ จ การลบมล 26 ผู ที่ นํ า แพะซึ่ งเป น แพะรั บ
ทิ นของสถานที่ บริ สุ ทธิ์ และ บาปนั้ นจะตองซั กเสื้ อผาของตน
พลั บพลาแห ง ชุ ม นุ ม และแท น และอาบน้ํา แล วตอมาจึงจะเขา
บูชาแลว เขาจะนําแพะตัวที่ เปน ในคายได
อยู ออกมา
27 เขาจะเอาวั วซึ่ งเป น เครื่ อง
21 และอาโรนจะเอามื อทั้ งสอง บู ชาไถ บาป และแพะซึ่ งเป น
วางบนหัวแพะที่ มี ชี วิตนั้ น และ เครื่ องบู ชาไถ บาป ที่ อาโรนเอา
กล าวคําสารภาพบรรดาความชั่ ว เลื อดไปทํา การลบมลทิ น สถาน
ช าของคนอิ สราเอล และการ บริ สุ ทธิ์ นั้ น ไปเสี ยข า งนอกค าย
ละเมิ ดทั้ งหมด และบาปทั้ งสิ้ น และเขาจะเผาเนื้ อหนั ง และมู ล
ให ตกลงบนหัวแพะนั้ น และให เสียดวยไฟ
คนที่ เตรี ยมมื อไว พร อมแล วมา 28 ผู ที่ ทําการเผาก็ ต องซั กเสื้ อ
นําแพะไปปล อ ยเสี ยในถิ่ นทุ ร- ผาของตนและอาบน้ํา ภายหลัง
กันดาร
เขาจึงจะกลับเขาคายได
22 แพะนั้ นจะแบกความชั่ วช า 29 ให เป นกฎเกณฑ ถาวรแก เจ า
ทั้ งหมดไปยังที่ เปลี่ ยว แลวเขาก็ ทั้ งหลายว า ในวั นที่ สิ บเดื อนที่
ปล อ ยให แพะนั้ นเข า ไปในถิ่ น เจ็ด เจาตองถอมใจลง ไมกระทุรกันดาร
ทําการงานสิ่ งใด ทั้ งตัวชาวเมือง
23 แล วอาโรนจะเข ามาในพลั บ เองหรื อคนต างด า วที่ อาศั ยอยู
พลาแห งชุ มนุ ม เขาจะเปลื้ อง ทามกลางเจา
เครื่ องแต งกายผ าป านชุ ดที่ แต ง 30 เพราะว าในวั นนั้ นปุ โรหิ ตจะ
เข า ไปในสถานที่ บริ สุ ท ธิ์ ออก กระทําการลบมลทินบาปของเจา
เสียเก็บไวที่ นั่ น
และชําระเจ า เจ าจะสะอาดต อ
(18) อพย 29:36 (19) ลนต 16:14 (21) ลนต 5:5; 26:40 (22) ลนต 8:14; 14:7
(23) ลนต 16:4; อสค 42:14 (25) ลนต 1:8; 4:10 (26) ลนต 15:5
(27) ลนต 4:12 (29) ลนต 23:27-32 (30) ยรม 33:8
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พระพักตรพระเยโฮวาห พนจาก บัญชาไววา
บาปทั้ งสิ้ นของเจา
3ถ าคนใดในวงศ วานอิ สราเอล
31 เป นวั นสะบาโตให เจ าทั้ ง ฆ าวั วหรื อลู กแกะ หรื อแพะใน
หลายหยุดพักสงบ และเจาตอง คาย หรือฆาภายนอกคาย
ถอมใจลง ทั้ งนี้ ใหเปนกฎเกณฑ 4 และมิ ไ ด นํ า มาที่ ประตู พ ลั บ
ถาวรตลอดไป
พลาแห ง ชุ ม นุ ม เพื่ อถวายเป น
32 ปุ โรหิ ตผู ที่ ถู กเจิ ม และถู ก ของบู ชาแด พระเยโฮวาห ที่ หน า
สถาปนาให ปรนนิ บั ติ ในตํ า - พลั บพลาแห งพระเยโฮวาห ผู
แหน ง ปุ โรหิ ต แทนบิ ดาของตน นั้ นต อ งมี โทษด วยมี บาปเรื่ อง
จะต องทําการลบมลทิ นโดยสวม เลื อด คื อเขาทําใหเลือดตก ผู
เสื้ อป าน คื อเครื่ องยศอั นบริ - นั้ นจะต องถูกตัดขาดจากชนชาติ
สุทธิ์
ของตน
33 ให เ ขาทํ า การลบมลทิ น แก 5ทั้ งนี้ เ พื่ อ ประสงค ให คนอิ สสถานที่ บริ สุ ทธิ์ และเขาจะทํา ราเอลนําเครื่ องถวายซึ่ งเขาฆ าที่
การลบมลทิ น ให แก พ ลั บ พลา พื้ นทุ งมาถวายแด พระเยโฮวาห
แหงชุมนุม และใหแกแทน และ มายั งปุ โรหิ ต ที่ ประตู พลั บพลา
เขาจะทําการลบมลทิ นให แก ปุ- แหงชุมนุม และเอาสัตวนั้ นเปน
โรหิ ต และประชาชนทั้ งหมดใน สันติบูชาถวายแดพระเยโฮวาห
ชุมนุมชนนั้ น
6 และปุ โรหิ ต จะเอาเลื อ ดสั ต ว
34 ทั้ งนี้ ให เ ป นกฎเกณฑ ถ าวร นั้ นประพรมบนแท น บู ช าพระ
แก เจ าทั้ งหลาย ให ทําการลบ เยโฮวาห ที่ ประตู พลั บพลาแห ง
มลทินบาปเพื่ อคนอิสราเอลปละ ชุ มนุ ม และเผาไขมั นให เป น
ครั้ ง เพราะบาปทั้ งสิ้ นของเขา" กลิ่ นที่ พอพระทั ยถวายแด พระ
และเขาก็ ก ระทํา ตามที่ พระเย- เยโฮวาห
โฮวาหทรงบัญชากับโมเสสไว
7 เขาก็ จะไม ถวายบู ชาแก ภู ตผี
ชีวิตของเนื้ อหนังอยู ในเลือด
ป ศาจอี กต อไปซึ่ งเขาทั้ งหลาย
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ เล นชู นั้ น ให เรื่ องนี้ เป นกฎ
เกณฑ แก เขาตลอดชั่ วอายุ ของ
โมเสสวา
2 "จงกล า วแก อ าโรนและบุ ต ร เขา
ชายทั้ งหลายของเขา และแก 8และเจาจงกล าวแกเขาว า วงศ
บรรดาคนอิ สราเอลว า ต อไปนี้ วานอิ สราเอลคนใดหรื อคนต าง
เป นสิ่ งซึ่ ง พระเยโฮวาห ไ ด ทรง ด าวคนใดผู อาศั ยอยู ในหมู พวก

17

(31) ลนต 23:27, 32 (32) อพย 29:29-30; ลนต 4:3 (34) ลนต 23:31; ฮบ 9:7, 25
(3) พบญ 12:5, 15, 21 (4) รม 5:13 (5) พบญ 12:1-27 (6) ลนต 3:2; กดว 18:17
(7) พบญ 32:17; อสค 32:8 (8) ลนต 1:2-3; 18:26
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เจ า ผู ถวายเครื่ องเผาบู ชาหรื อ เอาฝุ นกลบ
เครื่ องสัตวบูชา
14 เพราะว า ชี วิ ต ของเนื้ อหนั ง
9และมิ ได นํา เครื่ อ งบู ชานั้ น มา ทั้ งปวงอยู ในเลือด เลือดของสิ่ ง
ที่ ประตูพลับพลาแหงชุมนุมเพื่ อ ใดก็ คื อชี วิ ตของสิ่ งนั้ นเอง
ถวายแด พระเยโฮวาห ผู นั้ นจะ เพราะฉะนั้ นเราจึ ง ได ก ล า วแก
ต องถู กตั ด ขาดจากชนชาติ ของ ลู กหลานอิ สราเอลว า เจ าอย า
ตน
รั บประทานเลื อดของเนื้ อ หนั ง
10 ถ าผู ใดก็ตามในวงศ วานอิ ส- ใดๆเลย เพราะว าชี วิ ตของเนื้ อ
ราเอลหรื อในพวกคนต างด าวที่ หนั งทั้ งปวงคื อเลื อดนั่ นเอง ผู
อาศั ยอยู ท ามกลางเจ า รั บประ- ใดก็ ตามรั บประทานเลื อดนั้ นก็
ทานเลื อดในลั กษณะใดลั กษณะ ตองถูกตัดขาดเสีย
หนึ่ ง เราจะตั้ งหนาของเราตอสู 15 และทุ ก คนไม ว าชาวเมื อง
ผู รั บประทานเลื อดนั้ น และจะ หรื อคนต างด าว ผู รั บประทาน
ตั ดเขาออกเสี ยจากชนชาติ ของ สัตวที่ ตายเองหรื อสัตวที่ ถูกสัตว
ตน
อื่ นกั ดตาย ต องซั กเสื้ อผ าและ
11 เพราะว า ชี วิ ต ของเนื้ อหนั ง อาบน้ํา และเปนมลทินอยู จนถึง
อยู ในเลื อด เราได ให เลื อดแก เวลาเย็น แลวจึงจะสะอาดได
เจ าเพื่ อใช บนแท น เพื่ อกระทํา 16 แต ถ า เขาไม ซั กเสื้ อ ผ าหรื อ
การลบมลทิ นบาปแห ง จิ ตวิ ญ- อาบน้ํา เขาตองรับโทษความชั่ ว
ญาณของเจ า เพราะว าเลื อด ชาของเขา"
เป นที่ ทําการลบมลทิ นบาปแห ง
ทรงหามความผิด
จิตวิญญาณ
ฝายศีลธรรมทุกอยาง
12 เพราะฉะนั้ นเราจึ งได พูดกั บ
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
คนอิ สราเอลว า ในพวกเจาอย า
โมเสสวา
ให ค นใดรั บประทานเลื อ ดเลย 2 "จงกล า วแก ค นอิ ส ราเอลว า
หรื อ คนต า งด า วผู อาศั ยท า ม- เราคื อพระเยโฮวาห พระเจ าของ
กลางเจ า ก็ อ ย า ได รั บ ประทาน เจา
เลือด
3 เจ า ทั้ งหลายอย า กระทํ า ดั งที่
13 คนอิ ส ราเอลคนใดหรื อ คน เขากระทํากั นในแผ นดิ นอี ยิ ปต
ต างด าวที่ อาศัยอยู ทามกลางเจ า ซึ่ งเจาเคยอาศั ยอยู นั้ น และเจ า
ไปล าสั ตว หรื อ นกเพื่ อนํามารั บ อย ากระทําดังที่ เขากระทํากั นใน
ประทานก็ให หลั่ งเลื อดออกแล ว แผนดินคานาอัน ซึ่ งเรากําลังพา

18

(9) ลนต 14:23 (10) ปฐก 9:4 (11) ปฐก 9:4 (13) ลนต 7:26 (14) ปฐก 9:4
(15) อพย 22:31; ลนต 7:24 (16) ลนต 5:1 (2) อพย 6:7; ลนต 11:44-45; 19:3
(3) อพย 23:24; ลนต 18:24-30; พบญ 12:30-31
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เจ าไปนั้ น เจ าอย าดําเนิ นตาม เจ า หรื อกายที่ เปลื อยเปลาของ
กฎของเขา
บุตรสาวของบุตรสาวเจา เพราะ
4เจ าทั้ ง หลายจงกระทําตามคํา ว ากายที่ เปลื อยเปล า ของเขาก็
ตั ดสิ นของเราและรั กษากฎของ เป น กายที่ เปลื อ ยเปล า ของเจ า
เราและดําเนิ นตาม
เราคื อ เอง
พระเยโฮวาหพระเจาของเจา
11 เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อย
5 เพราะฉะนั้ นเจ า ทั้ งหลายจึ ง เปล าของบุ ตรสาวของภรรยา
ตองรักษากฎเกณฑของเรา และ ของบิดาเจา ซึ่ งเกิดจากบิดาเจา
คําตัดสินของเรา ดวยการกระทํา เอง เพราะวาเธอเปนพี่ สาวหรือ
ตามนั่ นแหละ มนุ ษย จึ งจะมี นองสาวของเจา
ชีวิตอยู ได เราคือพระเยโฮวาห
12 เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อย
6อย าให ผู ใดในพวกเจ าเข าใกล เปล าของพี่ สาวหรื อนองสาวของ
ญาติ สนิ ทของตนเพื่ อเป ดกายที่ บิ ดาเจ า เพราะเธอเป นญาติ
เปลื อยเปลาของเขา เราคื อพระ ผู หญิงที่ ใกลชิดของบิดาเจา
เยโฮวาห
13 เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อย
7เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อยเปล า เปล าของพี่ สาวหรื อนองสาวของ
ของบิ ด าเจ า หรื อ กายที่ เปลื อ ย มารดาเจ า เพราะเธอเป นญาติ
เปล าของมารดาเจ า นางเป น ผู หญิงที่ ใกลชิดของมารดาเจา
มารดาของเจ า เจาอย าเป ดกาย 14 เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อย
ที่ เปลือยเปลาของนางเลย
เปลาของพี่ ชายหรือนองชายของ
8เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อยเปล า บิดาเจา คือเจาอยาเขาหาภรรยา
ของภรรยาของบิ ดาเจ า เพราะ ของเขา เพราะเธอเป นป าของ
เป นกายที่ เปลื อยเปล าของบิ ดา เจา
เจา
15 เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อย
9เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อยเปล า เปล าของลู กสะใภ ของเจ า เธอ
ของพี่ ส าวหรื อน องสาวของเจ า เปนภรรยาบุตรชายเจา เจาอยา
คื อบุ ตรสาวของบิ ดาเจ า หรื อ เป ดกายที่ เ ปลื อยเปล าของเธอ
บุ ตรสาวของมารดาเจ า ไม ว า เลย
เธอจะเกิ ด ที่ บ า นหรื อ เกิ ด ต า ง 16 เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อย
แดนก็ตาม
เปล าของภรรยาของพี่ ชายหรื อ
10 เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อย นองชายของเจา เพราะเปนกาย
เปล าของบุ ตรสาวของบุ ต รชาย ที่ เปลื อยเปล าของพี่ น องผู ช าย
(4) อสค 20:19 (8) ปฐก 35:22
(9) ลนต 18:11; พบญ 27:22
(12) ลนต 20:19 (14) ลนต 20:20
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ของเจา
ฉาน กระทําตนใหลามกอนาจาร
17 เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อย หรื อ อย าให ห ญิ ง คนใดยอมตั ว
เปล า ของผู หญิ ง คนใดคนหนึ่ ง สมสู กั บสั ตว เดี ยรั จฉาน ดั งนี้
และของบุ ตรสาวของนาง และ เปนเรื่ องกามวิปลาส
เจ าอย านําบุ ตรสาวของบุ ตรชาย 24 เจ า ทั้ งหลายอย า กระทํ า ตั ว
ของนาง หรื อบุ ตรสาวของบุ ตร ให ลามกอนาจารด วยสิ่ งเหล านี้
สาวของนางไปเปดกายที่ เปลื อย เลย เพราะว าบรรดาประชาชาติ
เปล า เพราะว าพวกเธอเป น ที่ เราได ไล ไปเสี ยต อหน าเจ านั้ น
ญาติ ผู หญิ ง ที่ ใกล ชิ ด ของนาง กระทํ า บรรดาลามกอนาจาร
เปนการชั่ วรายนัก
อยางนี้ เอง
18 และเจ าอย าพาภรรยาไปหา 25 และแผ นดิ นนั้ นก็ ลามก เรา
พี่ สาวหรื อน องสาวของนางเพื่ อ จึ งต องลงโทษความชั่ วช าแก
จะก อกวนและเป ดกายที่ เปลื อย แผ นดิ นนั้ น และแผ นดิ นก็ สําเปลาของเธอ ขณะเมื่ อภรรยายัง รอกเอาพลเมืองของตนออกเสีย
มีชีวิตอยู
26 เหตุ ฉะนั้ น เจ าทั้ งหลายจะ
19 และเจ า อย า เข า ใกล ผู หญิ ง ต องรั กษากฎเกณฑ ของเราและ
คนใดคนหนึ่ งเพื่ อเป ด กายที่ คําตัดสิ นของเรา และอย ากระเปลื อยเปลาของนาง ตราบใดที่ ทําสิ่ งที่ น าสะอิ ดสะเอี ยนเหล านี้
นางยั งถู กแยกไว ต างหากเพราะ ไม วาจะเป นผู ใดในชาติ ของเจ า
มลทินของนาง
เองหรื อคนต างด าวใดๆที่ อาศั ย
20 เจ า อย า สมสู กั บภรรยาของ อยู ในหมู พวกเจา
เพื่ อนบานของเจา กระทําใหตัว 27 (ประชาชนในแผ นดิ น ผู อ ยู
เจาลามกอนาจารกับนาง
กอนเจาไดกระทําบรรดาสิ่ งที่ นา
21 เจาอย าถวายเชื้ อสายของเจ า สะอิ ดสะเอี ยนเหล านี้ ดั งนั้ น
ใหพระโมเลคดวยใหลุยไฟ และ แผนดินจึงเปนมลทิน)
อย า กระทํา ให พระนามพระเจ า 28 เกลือกวาเมื่ อเจ าทั้ งหลายทํา
ของเจาเสื่ อมเกียรติ เราคือพระ ใหแผนดินเปนลามก แผนดินก็
เยโฮวาห
จะสํารอกเจาออก ดังที่ แผ นดิน
22 เจ าอย าสมสู กั บผู ชายใช ต าง ได สํา รอกประชาชาติ ที่ อยู ก อน
ผู หญิ ง เป นสิ่ งที่ น าสะอิ ดสะ- เจาออกไปนั้ น
เอียน
29 เพราะผู ใดก็ ต ามกระทํ า สิ่ ง
23 เจ าอย าสมสู กั บสั ตว เดี ยรั จ- ที่ น าสะอิ ดสะเอี ยนใดๆเหล า นี้
(17) ลนต 20:14 (18) 1 ซมอ 1:6, 8 (19) ลนต 15:24; 20:18; อสค 18:6
(20) ลนต 20:10 (21) ลนต 20:2-5; 1 พกษ 11:7 (22) ลนต 20:13 (23) อพย 22:19
(24) พบญ 18:12 (25) ลนต 18:28; 20:22 (26) ลนต 18:5, 30 (28) ยรม 9:19
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ผู กระทําสิ่ งเหล านี้ จะต องถู กตั ด ในวั นรุ งขึ้ น ถ ามี ส วนใดเหลื อ
ขาดจากชนชาติของตน
อยู จนวันที่ สาม จงเผาไฟเสีย
30 เหตุ ฉ ะนั้ นเจ า ทั้ งหลายจง 7 ถ าเอาเครื่ องบู ชานั้ นมารั บ
รั กษากฎของเรา เจ าอย าประ- ประทานในวั นที่ สามก็ เป นที่ น า
พฤติ ตามธรรมเนี ยมอั นน า สะอิ ดสะเอี ยน ไม เป นที่ โปรด
สะอิ ดสะเอี ยนเหล านี้ ซึ่ งเขา ปรานเลย
ประพฤติ กั นมาก อนเจ า และ 8เพราะฉะนั้ นทุ กคนที่ รั บประอย าทําตั วเจ าให เป นมลทิ นด วย ทานเครื่ อ งบู ชานั้ นต องรั บโทษ
สิ่ งเหล านี้ เราคื อพระเยโฮวาห ความชั่ วชาของเขา เพราะเขาได
พระเจาของเจา"
ลบหลู สิ่ งบริ สุ ทธิ์ ของพระเยโฮวิธีใชพระราชบัญญัติ
วาห ผู นั้ นจะตองถูกตัดขาดจาก
ชนชาติของตน
ของพระเจา
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ 9 เมื่ อเจ า ทั้ ง หลายเกี่ ยวข า วใน
นา อย าเกี่ ยวเก็ บข าวที่ ขอบนา
โมเสสวา
2"จงกล า วแก บรรดาชุ มนุ ม ชน ใหหมด เมื่ อเกี่ ยวแลวก็อยาเก็บ
อิสราเอลวา เจาทั้ งหลายจงเปน ขาวที่ ตก
คนบริ สุ ทธิ์ เพราะเราคื อพระ 10 อย า เก็ บ ผลที่ สวนองุ นให
เยโฮวาห พระเจ าของเจ าเป นผู หมด เจ าอย าเก็ บองุ นที่ ตกใน
สวนของเจ า จงเหลื อไว ให คน
บริสุทธิ์
3 เจ า ทุ ก คนต อ งเคารพมารดา ยากจนและคนต างด าวบ าง เรา
และบิ ดาของตน และเจ าต อง คือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา
รักษาบรรดาสะบาโตของเรา เรา 11 เจ าอย าลั กทรั พย หรื อโกง
หรือมุสาตอกัน
คือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา
4 อย าให ผู ใดกลั บนั บถื อรู ป 12 อย าปฏิ ญ าณออกนามของ
เคารพ หรื อหล อพระไว เป นรู ป เราเปนความเท็จ หรือกระทําให
เคารพสําหรั บตน เราคื อพระ พระนามพระเจ า ของเจ า เป น ที่
เหยี ยดหยาม เราคื อพระเยโฮเยโฮวาหพระเจาของเจา
5เมื่ อเจ าถวายสั นติ บูชาแด พระ วาห
เยโฮวาห จงถวายดวยความเต็ม 13 เจ า อย า ฉ อโกงเพื่ อนบ า น
หรือปล นเขา อยาใหคาจางของ
ใจ
6 เจ า จงรั บประทานเครื่ องบู ชา ลูกจางคางอยู กับเจาจนถึงรุ งเชา
นั้ นเสียในวันที่ เจาถวายบูชาหรือ 14 เจาอยาแชงคนหูหนวก หรือ

19

(30) ลนต 18:2-3; 22:9 (2) ลนต 11:44 (3) อพย 16:23; 20:8, 12
(4) อพย 20:4; 34:7 (5) ลนต 7:16 (9) พบญ 24:19-22 (11) อพย 20:15-16
(12) ลนต 18:21; พบญ 5:11 (13) อพย 22:7-15; พบญ 24:15 (14) พบญ 27:18
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วางของใหคนตาบอดสะดุด แต ปลอยเปนอิสระ ตองลงโทษเธอ
เจ า จงยํ า เกรงพระเจ าของเจ า แต อยาใหถึ งตาย เพราะวาทาสี
เราคือพระเยโฮวาห
นั้ นยังไมเปนอิสระ
15 เจ า อย าพิ พากษาด วยความ 21 แต ให ผู นั้ นนําเครื่ องบู ชาไถ
อยุ ติ ธรรม เจ าอย าลําเอี ยงเข า การละเมิ ด สํ า หรั บตั วเขาถวาย
ข างคนจนหรื อเห็ นแก ห น าผู แด พระเยโฮวาห ที่ ประตู พลั บเป นใหญ แต เจ าจงพิ พากษา พลาแห งชุ มนุ ม คื อแกะผู ตั ว
เพื่ อนบ านของเจ า ด วยความ หนึ่ งเป นเครื่ องบู ชาไถ การละชอบธรรม
เมิด
16 อย า เที ยวขึ้ นเที ยวล องคอย 22 และปุ โรหิ ตจะทํา การลบมล
ส อ เสี ยดท า มกลางชนชาติ ของ ทิ นบาปของเขาด วยถวายแกะผู
ตน และอย าปองร ายต อเลื อด นั้ นเป น เครื่ องบู ช าไถ ก ารละของเพื่ อนบาน เราคือพระเยโฮ- เมิ ดต อพระพั กตร พระเยโฮวาห
วาห
เพราะบาปซึ่ งเขาได ก ระทํ า ไป
17 อย าเกลี ยดชั งพี่ น องของ และให เขาได รั บการอภั ยบาปที่
เจ าอยู ในใจ แต เจ าจงตั กเตื อน เขาไดกระทําไปนั้ นเสีย
เพื่ อนบานของเจา เพื่ อเจาจะไม 23 เมื่ อเจาเขาไปในแผ นดินและ
ตองรับโทษเพราะเขา
ปลู ก ต น ไม ทุ ก ชนิ ด ที่ มี ผ ลเป น
18 เจ าอย าแก แค น หรื อผู ก อาหาร ผลที่ ไดนั้ นตองเปนผลที่
พยาบาทลู ก หลานญาติ พี่ น อ ง ต องห าม สามป เป นผลที่ ต อง
ของเจ า แตเจาจงรักเพื่ อนบ าน หามแก เจา เจาอย ารั บประทาน
เหมื อนรั กตนเอง เราคื อพระ เลย
เยโฮวาห
24 และปที่ สี่ ผลที่ ไดทั้ งหมดจะ
19 เจ าจงรั กษากฎเกณฑ ของเรา เป น ของบริ สุ ท ธิ์ เพื่ อใช ใ นการ
เจ า อย า ประสมสั ต ว ของเจ ากั บ สรรเสริญพระเยโฮวาห
สั ตว ประเภทอื่ น เจ าอย าหว าน 25 แต ใ นป ที่ ห าเจ า จงรั บประพื ชปนกั นสองชนิ ดในนาของเจ า ทานผลไม นั้ นได เพื่ อจะบังเกิด
อย าใช เ ครื่ องแต งกายที่ ทําด วย ผลทวีขึ้นเพื่ อเจา เราคือพระเยขนสัตวปนดวยปาน
โฮวาหพระเจาของเจา
20 ถ าผู ใดเข านอนกั บผู หญิ งที่ 26 เจ าอย ารั บประทานเนื้ อสั ตว
เป นทาสี ที่ ชายอี กคนหนึ่ งสู ขอ ที่ มีเลือดในเนื้ อนั้ น เจาอยาเปน
ไว แล วแต ยั งมิ ได ไถ ถอน หรื อ หมอผีหรือเปนหมอดู
(15) อพย 23:3, 6 (16) อพย 23:7; สภษ 11:13
(17) มธ 18:15 (18) พบญ 32:35
(20) พบญ 22:23-27
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27 เจ าอย า กั น ผมที่ จอนหู หรื อ 35 เจ าอย ากระทําผิ ดในการพิ กันริมเคราของเจา
พากษา ในการวั ดยาว หรื อชั่ ง
28 เจ า อย าเชื อดเนื้ อของเจ า น้ําหนักหรือนับจํานวน
เพราะเหตุมีคนตาย หรือสักเปน 36 เจ าจงใช ตาชั่ งเที่ ยงตรง ลู ก
เครื่ องหมายใดๆลงที่ ตัวเจา เรา ตุ มเที่ ยงตรง เอฟาห เที่ ยงตรง
คือพระเยโฮวาห
และฮินเที่ ยงตรง เราคือพระเย29 อย า ทํ า บุ ตรสาวของตนให โฮวาห พระเจ าของเจ า ผู ได พา
เป น คนลามกด วยให เ ป น หญิ ง เจาออกมาจากแผนดินอียิปต
โสเภณี เกลือกวาแผนดินนั้ นจะ 37 ดั ง นี้ แหละเจ า จงรั ก ษากฎ
เปนถิ่ นการโสเภณี และแผนดิน เกณฑ ทั้ งหมดของเราและคํา
จะเต็มดวยความลามก
ตั ดสิ นของเราทั้ งสิ้ นและกระทํา
30 เจาจงรั กษาสะบาโตทั้ งหลาย ตาม เราคือพระเยโฮวาห"
ของเรา และเคารพต อสถาน
โทษสําหรับการผิดศีลธรรม
บริ สุ ทธิ์ ของเรา เราคื อพระเยพระเยโฮวาห ต รั ส กั บ
โฮวาห
โมเสสวา
31 อยาไปหาคนทรงหรื อพอมด 2 "จงกล า วแก ค นอิ ส ราเอลซ้ํ า
แม มด อย าเที่ ยวค นหาให ตน อี กว า คนอิ สราเอลคนใดหรื อ
มลทิ นไปเพราะเขาเลย เราคื อ คนต างด าวคนใดที่ อาศั ยอยู ใน
พระเยโฮวาหพระเจาของเจา
อิ สราเอล ผู ที่ มอบเชื้ อสายของ
32 เจ าจงลุ กขึ้ นคํ า นั บคนผม ตนใหแกพระโมเลค ผู นั้ นตองมี
หงอก และเคารพต อหน าคน โทษถึงตายเปนแน ใหประชาชน
ชรา และจงยําเกรงพระเจ าของ แห งแผ นดิ นเอาหินขว างเขาเสี ย
เจา เราคือพระเยโฮวาห
ใหตาย
33 เมื่ อคนต างด าวอาศั ยอยู กั บ 3และเราจะตั้ งหน าของเราต อสู
เจ าในแผ นดิ นของเจ า อย าข ม ผู นั้ น และจะตัดเขาออกเสียจาก
เหงเขา
ทามกลางชนชาติของตน เพราะ
34 คนต า งด า วที่ อาศั ยอยู กั บ ว าเขาไดมอบเชื้ อสายของเขาแก
เจานั้ นก็เหมือนกับชาวเมืองของ พระโมเลค กระทําใหสถานบริเจ า เจ าจงรั กเขาเหมื อนกั บรั ก สุ ทธิ์ ของเราเปนมลทิ น และลบ
ตั วเอง เพราะว าเจาเคยเป นคน หลู นามบริสุทธิ์ ของเรา
ต างด าวในแผ นดิ นอี ยิ ปต เรา 4 และถ า ประชาชนในแผ น ดิ น
คือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา
นั้ นไม เ อาใจใส ที่ จะฆ า คนนั้ น

20

(28) ยรม 16:6 (29) พบญ 22:21; 23:17-18 (30) ปญจ 5:1 (31) ลนต 20:6, 27
(32) ลนต 19:14; 1 ทธ 5:1 (33) อพย 22:21 (34) อพย 12:48; พบญ 10:19
(36) พบญ 25:13 (37) ลนต 18:4-5 (2) ลนต 18:2, 21 (3) ลนต 17:10
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เมื่ อเขาใหเชื้ อสายแกพระโมเลค อยางแนนอน ใหโลหิตของผู นั้ น
5เราจะตั้ งหนาของเราตอสู ผู นั้ น ตกอยู บนผู นั้ นเอง
และต อ สู กั บครอบครั วของเขา 12 ถ าผู ใดเข า นอนกั บลู กสะใภ
และจะตั ดเขาและผู ใดที่ ทําตาม ต อ งให ทั้ งสองคนนั้ นมี โทษถึ ง
เขาในการเล น ชู กั บพระโมเลค ตายเปนแน เพราะเขาไดกระทํา
ออกเสียจากชนชาติของตน
กามวิ ปลาส ให โลหิ ตของผู นั้ น
6ผู ที่ หั นไปหาคนทรงเจ าเข า ผี ตกอยู บนผู นั้ นเอง
หรือพวกพอมดหมอผี เลนชู กับ 13 ถ า ชายคนใดคนหนึ่ งหลั บ
เขา เราจะตั้ งหน าของเราต อสู นอนกั บ ผู ชายด ว ยกั น เหมื อ น
ผู นั้ นและจะตั ดเขาออกเสี ยจาก อย างที่ เขาหลั บนอนกั บผู หญิ ง
ชนชาติของตน
ทั้ งสองคนก็ ไ ด ก ระทํ า สิ่ งที่ น า
7เหตุ ฉะนั้ น เจ าจงชําระตั วให สะอิดสะเอียน ทั้ งสองคนนั้ นจะ
บริสุทธิ์ เพราะเราคือพระเยโฮ- ต องถู กประหารให ตายอย างแน
วาหพระเจาของเจา
นอน ให โลหิ ตของผู นั้ นตกอยู
8จงรั กษากฎเกณฑ ของเราและ บนผู นั้ นเอง
กระทําตาม เราคือพระเยโฮวาห 14 และถ า ชายใดได ภ รรยาและ
ผู ตั้ งเจาไวใหบริสุทธิ์
ได มารดาของนางมาเป นภรรยา
9 เพราะว าทุ กคนที่ แช งบิ ดา ด วย นี่ เป นเรื่ องชั่ วนั ก ให เผา
หรื อมารดาของตนจะต องมี โทษ ทั้ งชายนั้ น และหญิ ง ทั้ งสองนั้ น
ถึ งตายเป นแน เขาได แช งบิ ดา เสียดวยไฟ เพื่ อวาจะไมมีความ
หรือมารดาของเขา ใหโลหิตของ ชั่ วรายในหมู พวกเจา
ผู นั้ นตกอยู บนผู นั้ นเอง
15 ถ าชายใดสมสู กั บสั ตว เดี ย10 ถ าผู ใดรวมประเวณี กับภรร- รัจฉาน ตองใหชายคนนั้ นมีโทษ
ยาของผู อื่ น คือเขาไดรวมประ- ถึ งตายเป นแน และเจ าจงฆ า
เวณี กั บภรรยาของเพื่ อนบ า น สัตวเดียรัจฉานนั้ นเสียใหตาย
ต อ งให ผู ร วมประเวณี ทั้ งชาย 16 ถ า หญิ ง คนใดเข า ใกล สั ต ว
และหญิ งนั้ นมี โทษถึ งตายเป น เดี ยรั จฉาน และเข านอนกั บมั น
แน
เจ าจงฆ าหญิ งนั้ นและสั ตว เดี ย11 ผู ชายที่ หลั บนอนกั บภรรยา รั จฉานนั้ นเสี ยให ตาย ทั้ งสอง
ของบิ ดาตน ก็ ได เป ดกายที่ ต องมี โทษถึ งตายเป นแน ให
เปลือยเปลาของบิดาตน ทั้ งสอง โลหิ ต ของผู นั้ น ตกอยู บนผู นั้ น
คนนั้ นจะตองถู กประหารให ตาย เอง
(6) ลนต 19:31 (7) ลนต 19:2; ฮบ 12:14 (8) อพย 31:13 (9) อพย 12:17
(10) อพย 20:14 (11) ลนต 18:7-8 (12) ลนต 18:15 (13) ลนต 18:22; พบญ 23:17
(14) ลนต 18:17; พบญ 27:22 (15) ลนต 18:23
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17 ถ าชายใดพาพี่ ส าวหรื อ น อง ไป ก็เปนการมลทิน เขาไดเปด
สาวของตน คือบุตรสาวของบิดา กายที่ เปลื อยเปล าของพี่ ชาย
หรื อบุ ตรสาวของมารดา และดู หรื อน องชาย เขาเหล านั้ นจะ
การเปลื อยกายของเธอและเธอ ตองไมมีบุตร
ก็ ดู การเปลื อยกายของเขา นี่ 22 เพราะฉะนั้ น เจ าจงรั กษา
เปนสิ่ งที่ นาอายมาก เขาจะตอง กฎเกณฑ ทั้ งสิ้ นของเรา และคํา
ถู กตั ดขาดท ามกลางสายตาของ ตั ดสิ นทั้ งสิ้ นของเราและกระทํา
ชนชาติของเขา เพราะเขาไดเปด ตาม เพื่ อวาแผนดินซึ่ งเรานําเจา
กายที่ เปลือยเปลาของพี่ สาวนอง ใหมาอยู นั้ นจะมิไดสํารอกเจาให
สาวของเขา เขาต องรั บโทษ ออกไปเสีย
ความชั่ วชาของเขา
23 และเจ าอย าดํ า เนิ นตาม
18 ถ า ชายใดเข า นอนกั บหญิ ง ธรรมเนี ยมของประชาชาติ ที่ เรา
ผู มี ประจําเดื อน และเปดกายที่ ไลไปเสียให พนหน าเจา ดวยวา
เปลือยเปลาของเธอ เขาไดกระ- เขาทั้ งหลายได ประพฤติ ผิ ดใน
ทํ า ให แหล ง โลหิ ต ของเธอเป ด สิ่ งทั้ งปวงเหล านี้ เราจึ งเกลี ยด
ส วนเธอก็ เ ป ด แหล ง โลหิ ตของ ชังเขา
เธอ เขาทั้ งสองจะต องถู กตั ด
แผนดินที่ มีน้ํานม
ขาดจากชนชาติของเขา
และน้ําผึ้ งไหลบริบูรณ
19 เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อย 24 แตเราไดบอกเจาแลววา เจา
เปล าของพี่ สาวหรื อน องสาว ทั้ งหลายจะได รั บแผ นดิ นนี้ เป น
มารดาเจ า หรื อพี่ สาวน องสาว มรดก
เราจะให แก เจ าเป น
ของบิ ดาเจา เพราะผู นั้ นได เปด กรรมสิ ทธิ์ เป นแผ นดิ นที่ มี น้ํา
กายที่ เปลื อยเปล าของญาติ สนิ ท นมและน้ํ า ผึ้ งไหลบริ บู รณ เรา
เขาจะต อ งรั บ โทษความชั่ วช า คื อพระเยโฮวาห พระเจ าของเจ า
ของเขา
ผู ไดแยกเจาออกจากชนชาติทั้ ง
20 ถ า ชายคนใดคนหนึ่ งหลั บ หลาย
นอนกั บภรรยาของลุ ง เขาได 25 เหตุ ฉะนั้ น เจ าจงแยกแยะ
เป ด กายที่ เปลื อ ยเปล า ของลุ ง ความแตกต างระหว างสั ต ว สะทั้ งสองจะต อ งรั บโทษบาปของ อาดและสัตวมลทิน ระหวางนก
เขา เขาจะตองตายโดยไมมีบุตร
มลทิ นและนกสะอาด เจ าอย า
21 ถ าชายคนใดคนหนึ่ งเอา กระทํา ตั วให เ ป น สิ่ งที่ น า สะอิ ด
ภรรยาของพี่ ชายหรื อ น องชาย สะเอี ยนดวยสัตวหรื อนกหรือสิ่ ง
(17) ลนต 18:9 (18) ลนต 15:24; 18:19 (19) ลนต 18:12-13 (20) ลนต 18:14
(21) ลนต 18:16 (22) ลนต 18:25-26, 28 (23) ลนต 18:3, 24, 27
(24) อพย 3:17; 6:8; 13:5; 19:5; 33:1-3, 16; ลนต 20:26 (25) ลนต 10:10; 11:1
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มี ชี วิ ตในลั กษณะใดๆ ที่ เลื้ อย 5 ห ามมิ ให เขาทั้ งหลายโกน
คลานอยู บนดิ น ซึ่ งเราได แยก ศี รษะ หรื อกั นริ มเครา หรื อ
ใหเจาแลววาเปนสิ่ งมลทิน
เชือดเนื้ อตัวเอง
26 เจ าต อ งบริ สุ ท ธิ์ สํ า หรั บเรา 6 พวกปุ โรหิ ตต องเป น คนบริ เพราะเราคื อพระเยโฮวาห บริ - สุ ทธิ์ ต อพระเจาของตน และไม
สุ ทธิ์ และได แยกเจ าออกจาก กระทํา ให พระนามของพระเจ า
ชนชาติ ทั้ งหลายเพื่ อเจ าจะเป น เปนที่ เหยียดหยาม เพราะเขาทั้ ง
ของเรา
หลายถวายเครื่ องบูชาด วยไฟแด
27 ชายหรื อ หญิ งคนใดที่ เป น พระเยโฮวาห และพระกระยาคนทรงหรื อพ อมดแม มด จะ หารแหงพระเจาของเขาทั้ งหลาย
ตองมีโทษถึงตายเปนแน จงเอา เพราะฉะนั้ นเขาทั้ งหลายจึ งต อง
หิ นขวางให ตาย ให โลหิ ตของผู บริสุทธิ์
นั้ นตกอยู บนผู นั้ นเอง"
7 ปุ โรหิ ตจะแต งงานกั บหญิ ง
พฤติกรรมและคุณสมบัติ
โสเภณีหรื อหญิงที่ มีมลทินไม ได
หรื อ จะแต ง งานกั บหญิ ง ที่ หย า
ของพวกปุโรหิต
พระเยโฮวาห ตรั สกั บ จากสามี ก็ ไม ได เพราะปุ โรหิ ต
โมเสสว า "จงกล าวแก จะต อ งบริ สุ ท ธิ์ แด พระเจ า ของ
บรรดาปุโรหิต คือลูกหลานของ เขา
อาโรนและสั่ งเขาวา อยาใหผู ใด 8 เจ าจงชํ า ระเขาให บริ สุ ทธิ์
กระทําตั วให มลทิ นด วยเรื่ องศพ เพราะเขาถวายพระกระยาหาร
แห งพระเจ าของเจ า เขาจะต อง
ในหมู ประชาชน
2 เว น แต ญ าติ ที่ สนิ ท ที่ สุ ด คื อ บริสุทธิ์ สําหรับเจา เพราะเราคือ
มารดา บิดา บุตรชายหญิง พี่ พระเยโฮวาหผู ชําระเจาทั้ งหลาย
ใหบริสุทธิ์ เราบริสุทธิ์
ชายนองชาย
3หรื อ พี่ สาวน องสาวพรหมจารี 9บุ ตรสาวของปุโรหิตคนใด ถา
ผู ที่ ยังสนิทกั บเขา เพราะเธอยัง เธอกระทํ า ตั วให ม ลทิ น โดยไป
ไม มี สามี เขาจึ งยอมตั วเป นมล เป นหญิ งโสเภณีก็ กระทําใหบิดา
เป นมลทิ น จะต องเผาเธอเสี ย
ทินเพราะเธอได
4อย า ให เขามี มลทิ นคื อ กระทํา ดวยไฟ
ใหตนเองเปนมลทิน เพราะเหตุ 10 และผู ที่ เป นมหาปุ โรหิ ตใน
เขาเปนผู ใหญ ในหมู ชนชาติ ของ หมู พวกพี่ นอง ผู ถูกเจิมที่ ศีรษะ
ด วยน้ํ า มั น และผู ที่ ได รั บการ
เขา

21

(26) ลนต 19:2; 1 ปต 1:16 (27) ลนต 19:31; 1 ซมอ 28:9 (1) ลนต 19:28
(5) ลนต 19:27; พบญ 14:1 (6) อพย 22:31; ลนต 3:11 (7) พบญ 24:1; อสค 44:22
(8) ลนต 8:12, 30; 11:44-45 (9) พบญ 22:21 (10) ลนต 8:12; 10:6-7
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สถาปนาที่ จะสวมเสื้ อยศ อย า บอดหรื อเป นคนง อย หรื อที่
ปลอยผม หรือฉีกเสื้ อผาของตน หนามีแผลเป น หรือแขนขายาว
11 อย าให เขาเข าไปถู กต องศพ เกิน
หรื อกระทําตั วให มลทิ น แม ว า 19 หรื อมี เท า พิ การหรื อมื อ พิ ศพนั้ นเป นบิ ดาหรื อมารดาของ การ
เขา
20 คนหลั งค อม คนแคระ คน
12 อย าให เขาออกไปจากสถาน เสี ยตา คนเป นขี้ กลากหรื อหิ ด
บริ สุ ทธิ์
หรื อกระทําสถาน หรือคนมีลูกอัณฑะฝอ
บริ สุ ทธิ์ ของพระเจ าให เ ป นมล 21 ผู ใดในเชื้ อสายของอาโรน
ทิ น เพราะว าการสถาปนาด วย ปุโรหิตที่ มี ตําหนิ อยาใหเข ามา
น้ํา มั นเจิ มของพระเจ าอยู บนตั ว ถวายเครื่ องบู ชาด วยไฟแด พระ
เขา เราคือพระเยโฮวาห
เยโฮวาห เพราะว าเขาเป นคนมี
13 เขาจะต องมี ภรรยาเป นหญิ ง ตําหนิ อย าให เขาเข ามาใกล
พรหมจารี
ถวายพระกระยาหารแห ง พระ
14 อย าให เขาแต ง งานกั บหญิ ง เจาของเขา
ม าย แม ร าง หญิ งที่ มี มลทิ น 22 เขาจะรั บประทานพระกระหรื อหญิ งโสเภณี เขาจะต องหา ยาหารแห ง พระเจ า ของเขาได
หญิ ง พรหมจารี ใ นชนชาติ ข อง ทั้ งของที่ บริ สุ ทธิ์ ที่ สุ ด และของ
เขามาเปนภรรยา
บริสุทธิ์
15 เพื่ อเขาจะมิไดกระทําให เชื้ อ 23 แตอยาให เขาเข ามาใกล ม าน
สายของเขาในหมู ชนชาติของเขา หรือใกลแทน เพราะเขามีตําหนิ
เปนมลทิน เพราะเราคือพระเย- เพื่ อเขาจะไม ก ระทํ า ให สถาน
โฮวาหผู ตั้ งเขาไวใหบริสุทธิ์ "
บริ สุทธิ์ ของเราเป นมลทิ นเพราะ
16 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส เราคื อ พระเยโฮวาห ผู ตั้ ง เขาไว
วา
ใหบริสุทธิ์ "
17 "จงกลาวแกอาโรนวา ผู ใดก็ 24 โมเสสจึ งบอกอาโรนและลู ก
ตามในเชื้ อสายของเจ าตลอดชั่ ว หลานของอาโรนและบรรดาคน
อายุที่ มีตําหนิพิการใดๆ อยาให อิสราเอลดังนั้ น
ผู นั้ นเข าไปถวายพระกระยาหาร
การจํากัดสําหรับปุโรหิต
แหงพระเจาของเขา
และครอบครัว
18 เพราะว า ผู ใดที่ มี ตํ า หนิ จะ
พระเยโฮวาห ต รั ส กั บ
เข าใกล ไม ได ไม ว าเป นคนตา
โมเสสวา

22

(11) กดว 19:14 (12) อพย 29:6-7; ลนต 10:7
(18) ลนต 22:19-25; พบญ 23:1; อสย 56:3-5
(23) ลนต 16:2; 12:12
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2 "จงบอกอาโรนกั บ ลู กหลาน อาด ภายหลังเขาจึงรับประทาน
ของเขาให อ อกห า งเสี ยจากสิ่ ง สิ่ งบริ สุ ทธิ์ ได เพราะสิ่ งเหล านั้ น
บริสุทธิ์ ของคนอิสราเอล เพื่ อวา เปนอาหารของเขา
เขาทั้ ง หลายจะมิ ไ ด ลบหลู นาม 8สิ่ งใดที่ ตายเอง หรื อถู กสั ตว
บริ สุ ทธิ์ ของเราด วยสิ่ งที่ เขาทั้ ง กัดตาย อยารับประทาน เขาจะ
หลายถวายแก เรา เราคื อพระ เปนมลทินดวยสิ่ งเหลานี้ เราคือ
เยโฮวาห
พระเยโฮวาห'
3จงกลาวแกเขาทั้ งหลายวา `คน 9เพราะฉะนั้ นเขาทั้ งหลายต อง
ใดก็ ตามในเชื้ อสายของเจ า รักษากฎของเรา เกลือกวาเขาจะ
ตลอดชั่ วอายุ เ ข า ใกล ของบริ - ต อ งรั บ โทษบาปเพราะสิ่ งนั้ น
สุ ทธิ์ ซึ่ งคนอิ สราเอลถวายแด และจะต องตาย เมื่ อเขากระทํา
พระเยโฮวาห ขณะที่ เขามีมลทิน สิ่ งนั้ นใหเปนมลทิน เราคือพระ
อยู คนนั้ นจะตองถู กตั ดขาดให เยโฮวาหผู ที่ ตั้ งเขาไวใหบริสุทธิ์
พนหนาเรา เราคือพระเยโฮวาห
10 อย าให คนภายนอกรั บประ4อย าให เชื้ อสายอาโรนคนใดที่ ทานสิ่ งบริ สุทธิ์ ผู ที่ มาอาศั ยอยู
เป นโรคเรื้ อนหรื อมี สิ่ งไหลออก กั บปุ โรหิ ต หรื อ ลู ก จ า งอย า ให
มารั บประทานของบริ สุ ทธิ์ ให รับประทานสิ่ งบริสุทธิ์ นั้ น
รอจนกวาเขาสะอาดแลวกอน ผู 11 แต ถาปุ โรหิตคนหนึ่ งซื้ อทาส
ใดแตะต องสิ่ ง ที่ มลทิ นโดยแตะ มาด ว ยเงิ น เป นทรั พ ย ของตน
ต องศพ หรื อผู ที่ มี น้ํ า กามไหล ทาสนั้ นจะรับประทานก็ได และ
ออก
ผู ที่ เกิ ดในครั วเรื อนของปุ โรหิ ต
5 หรื อ ผู ใดที่ แตะต อ งสิ่ งเลื้ อย รับประทานอาหารนั้ นได
คลาน ซึ่ งกระทําให เขามลทิ น 12 ถ า บุ ต รสาวของปุ โรหิ ตไป
หรือแตะตองคนซึ่ งอาจทําใหเขา แต งงานกั บคนภายนอก เธอก็
มลทิ น ไม วาจะเป นมลทิ นชนิ ด รั บประทานของถวายแห งสิ่ ง
ใด
บริสุทธิ์ นั้ นไมได
6 บุ ค คลผู แตะต อ งสิ่ งเหล า นี้ 13 แต ถ า บุ ตรสาวของปุ โรหิ ต
ตองมลทินไปจนถึงเวลาเย็นและ เป นแมม ายหรื อแมร างและไม มี
จะรั บประทานสิ่ ง บริ สุ ท ธิ์ ไ ม ไ ด บุตร และกลับมาอยู ที่ เรือนของ
นอกจากเขาจะอาบน้ํ า ชํ า ระตั ว บิดาอยางเมื่ อเธอยังสาว เธอรับ
เสียกอน
ประทานอาหารของบิ ดาได แต
7 เมื่ อดวงอาทิ ต ย ต กเขาก็ ส ะ- คนภายนอกรับประทานไมได
(2) อพย 28:38; ลนต 16:19 (3) ลนต 7:20-21; กดว 19:13 (4) ลนต 11:24, 28, 39
(5) ลนต 11:23-28; 15:7, 19 (6) ลนต 15:5; ฮบ 10:27 (7) ลนต 21:22
(8) อพย 22:31 (9) อพย 28:34 (10) อพย 29:33; ลนต 22:13 (11) อพย 12:44
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14 ถ าคนใดรั บประทานสิ่ งบริ - ปราน
สุ ทธิ์ โดยมิไดเจตนา เขาจะต อง 21 เมื่ อคนใดถวายเครื่ องสั น ติ
เพิ่ มค าของนั้ นหนึ่ งในห า และ บู ชาแด พระเยโฮวาห เพื่ อทํา
มอบแกปุโรหิตพรอมกั บสิ่ งบริ- ตามคําปฏิญาณหรือถวายดวยใจ
สุทธิ์ นั้ น
สมัคร เปนสัตวที่ ไดมาจากฝูงวัว
15 อยาใหปุโรหิตกระทําสิ่ งบริ - หรือฝูงแพะแกะ สัตวนั้ นตองไม
สุ ท ธิ์ ของคนอิ ส ราเอลที่ นํ า มา มี ตํา หนิ จึ ง จะเป นที่ โปรดปราน
ถวายแด พ ระเยโฮวาห ให เ ป น อยาใหสัตวนั้ นมีที่ ติเลย
มลทิน
22 สัตวที่ ตาบอดหรือพิ การหรือ
16 ซึ่ งจะกระทําให เขาไดรั บโทษ มีแผล หรือมีสิ่ งไหลออก หรือ
ความชั่ วช า ด วยมี ก ารละเมิ ด ที่ เปนขี้ กลากหรือเปนหิด เจาอยา
รั บประทานสิ่ งบริ สุ ทธิ์ เพราะ นํามาถวายแดพระเยโฮวาห หรื อ
เราคื อ พระเยโฮวาห ผู ตั้ ง เขาไว นํา มาเป น เครื่ องบู ชาด วยไฟที่
ใหบริสุทธิ์ "
บนแทนถวายแดพระเยโฮวาห
เครื่ องบูชาตอง
23 วั วหรือลู กแกะที่ มี อวัยวะยาว
เกิ นไป หรื อสั้ นเกิ นไปสั กส วน
ปราศจากตําหนิ
17 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส หนึ่ ง ท านจะนํามาถวายเป น
เครื่ องบูชาดวยใจสมัครก็ได แต
วา
18 "จงกล า วแก อ าโรนและลู ก ถ าเป นเครื่ องบู ชาปฏิ ญาณก็ ไม
หลานของอาโรน และแก คน เปนที่ โปรดปราน
อิ สราเอลทั้ งหมดวา เมื่ อคนใน 24 สั ต ว ตั วใดที่ ช้ํ า หรื อ ถู ก ทุ บ
วงศ วานอิ ส ราเอลหรื อ คนต า ง หรื อฉี กขาดหรื อมี รอยตั ด เจ า
ดาวในอิสราเอลผู ใดถวายเครื่ อง อย านํามาถวายแด พระเยโฮวาห
บู ช าสํา หรั บบรรดาเครื่ องปฏิ - ให เ ป น เครื่ องบู ช าในแผ น ดิ น
ญาณ และบรรดาเครื่ องบูชาดวย ของเจา
ใจสมัครของตน ซึ่ งถวายบูชาแด 25 เจ าอย านําสั ตว ซึ่ งได มาจาก
คนต า ง ด า วถ วา ยเ ป นพระ
พระเยโฮวาหเปนเครื่ องเผาบูชา
19 เจ าจงถวายด วยความเต็ มใจ กระยาหารแห ง พระเจ า ของเจ า
คือสัตวตัวผู ปราศจากตําหนิ คือ เพราะสั ต ว นั้ นมี ตํ า หนิ ด วยถู ก
ทํ า ให พิ การจึ ง ไม เ ป น ที่ โปรด
โค หรือแกะ หรือแพะ
20 เจ าอย าถวายสิ่ งใดๆที่ มี ตํา- ปราน"
หนิ เพราะจะไม เป นที่ โปรด 26 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
(15) กดว 18:32 (18) ลนต 1:2-3 (19) ลนต 1:3
(20) พบญ 15:21 (21) ลนต 3:1, 6 (22) ลนต 1:9, 13; 3:3, 5
(23) ลนต 21:18 (25) ลนต 21:6, 17
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2 "จงกล า วแก ค นอิ ส ราเอลว า
27 "เมื่ อวั วหรื อ แกะหรื อ แพะ เทศกาลเลี้ ยงตามกํ า หนดแด
เกิดมา ใหอยู กับแมเจ็ดวัน ตั้ ง พระเยโฮวาห ซึ่ งเจ าจะต อง
แตวันที่ แปดเปนตนไปจะใชเปน ประกาศว าเป น การประชุ มบริ เครื่ องบู ชาด วยไฟถวายแด พระ สุ ทธิ์ คื อเทศกาลเลี้ ยงตามกําเยโฮวาหก็เปนที่ โปรดปราน
หนดของเรานั้ นมีดังนี้
28 แม ว า แม สั ต ว นั้ นจะเป น วั ว 3จงทําการงานในหกวัน แตวัน
หรื อแกะก็ ดี เจ าอย าฆ ามั น ที่ เจ็ ด นั้ นเป น สะบาโตแห ง การ
พร อมกั บลู กของมั นในวั นเดี ยว หยุ ดพั กสงบ เป นวั นประชุ ม
กัน
บริสุทธิ์ เจาอยาทําการงานใดๆ
29 เมื่ อเจ าถวายเครื่ องสั ตวบู ชา เป น สะบาโตแด พ ระเยโฮวาห
เป นเครื่ องบู ช าโมทนาพระคุ ณ ตามที่ อยู ทั่ วไปของเจา
แด พระเยโฮวาห เจ าจงถวาย
เทศกาลปสกาและ
เครื่ องสั ต วบู ช านั้ นด วยความ
เทศกาลกินขนมปง
เต็มใจ
ไรเชื้ อ
30 จงรั บประทานเครื่ องบูชานั้ น 4ต อไปนี้ เป นเทศกาลเลี้ ยงตาม
ในวั นถวายเครื่ องบู ชา อย า กําหนดแด พระเยโฮวาห เป น
เหลือไวจนรุ งเชาเลย เราคือพระ การประชุ มบริ สุ ทธิ์ ซึ่ งเจ าจะ
เยโฮวาห
ตองประกาศตามเวลากําหนดให
31 เพราะฉะนั้ น เจ าจงรั กษา เขาทราบ
บั ญญั ติ ของเราและกระทํา ตาม 5ในเวลาเย็ น วั นที่ สิ บสี่ เ ดื อนที่
เราคือพระเยโฮวาห
หนึ่ ง เป น วั น เทศกาลป ส กาของ
32 เจ า อย า ลบหลู นามบริ สุ ทธิ์ พระเยโฮวาห
ของเรา แตใหเราเปนผู บริสุทธิ์ 6และในวั นที่ สิ บห าเดื อนเดี ยว
ในหมู คนอิ สราเอล เราคื อพระ กั น เป นเทศกาลกิ นขนมป งไร
เยโฮวาหผู ตั้ งเจาไวใหบริสุทธิ์
เชื้ อถวายแด พระเยโฮวาห ให
33 ผู นํ า เจ าออกจากแผ นดิ น เจ า รั บประทานขนมป ง ไร เ ชื้ อ
อี ยิ ปต เพื่ อ เป นพระเจ าของเจ า เจ็ดวัน
เราคือพระเยโฮวาห"
7 ในวั น ต น เจ า จงมี ก ารประชุ ม
วันสะบาโต
บริสุทธิ์ เจาอยาทํางานหนัก
พระเยโฮวาห ต รั สกั บ 8แต เจ าจงถวายเครื่ องบู ชาด วย
โมเสสวา
ไฟแด พระเยโฮวาห ให ครบเจ็ ด

23

(27) อพย 22:30 (28) พบญ 22:6-7 (29) ลนต 7:12 (30) ลนต 7:15
(31) ลนต 19:37 (32) ลนต 10:3 (33) ลนต 19:36 (2) อพย 12:16 (3) อพย 20:9
(4) อพย 23:14 (5) อพย 12:1-28; กดว 9:1-5 (7) อพย 12:16; กดว 28:18, 25
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วั น ในวั นที่ เจ็ ดเป นวั นประชุ ม
เครื่ องบูชาแกวง
บริสุทธิ์ เจาอยาทํางานหนัก"
เทศกาลเพ็นเทคศเต
ผลรุ นแรก
15 เจ า ทั้ งหลายจงนั บตั้ งแต วั น
9พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสสวา
รุ งขึ้ นหลั งวั นสะบาโต จากวั นที่
10 "จงกล าวแก คนอิ สราเอลว า เจ าทั้ งหลายไดนําฟอนข าวแกวง
เมื่ อ เจ า มาถึ งแผ นดิ นซึ่ ง เราให ถวายครบเจ็ดวันสะบาโต
เจา และเกี่ ยวพืชผลของแผนดิน 16 นั บไปใหไดห าสิบวัน จนถึง
นั้ น เจาจงเอาฟอนขาวที่ เกี่ ยวใน วันถัดวันสะบาโตที่ เจ็ดแลว เจา
รุ นแรกนําไปใหปุโรหิต
จงถวายธั ญญบู ช าใหม แด พระ
11 และปุ โรหิ ต จะนํ า ฟ อ นข า ว เยโฮวาห
นั้ น แกว งไปแกว งมาถวายต อ 17 จงนํ า ขนมป งสองก อนทํ า
พระพั กตร พระเยโฮวาห เพื่ อ ด วยแป งสองในสิ บเอฟาห จากที่
เจ าจะเป นที่ โปรดปราน รุ งขึ้ น อาศั ยของเจ ามาแกว งถวาย ให
หลั งวั นสะบาโตปุ โรหิ ตจะแกว ง ทําด วยยอดแป งใส เชื้ อป ง เป น
ถวาย
ผลรุ นแรกถวายแดพระเยโฮวาห
12 ในวั นที่ เ จ า แกว งถวายฟ อน 18 พร อ มกั บขนมป ง นั้ นเจ าจง
ข าว เจ าจงถวายลู กแกะผู อายุ นํา ลู ก แกะเจ็ ดตั วอายุ ห นึ่ ง ขวบ
หนึ่ งขวบไม มี ตําหนิ เป นเครื่ อง ปราศจากตําหนิ วัวหนุ มตัวหนึ่ ง
เผาบูชาถวายแดพระเยโฮวาห
แกะผู สองตัว มาเปนเครื่ องเผา
13 และเครื่ องธั ญญบู ชาที่ คู กั น บูชาถวายแดพระเยโฮวาหพรอม
นั้ น คื อยอดแป งสองในสิ บเอ- กั บธั ญญบู ชาและเครื่ องดื่ มบู ชา
ฟาห คลุ กกั บน้ํา มั น เผาด วยไฟ อันเป นคู กัน ให เปนเครื่ องบูชา
ถวายแด พระเยโฮวาห เป น กลิ่ น ด วยไฟ เป นกลิ่ นพอพระทั ย
พอพระทัย และเครื่ องดื่ มบูชาที่ ถวายแดพระเยโฮวาห
คู กันคือน้ําองุ นหนึ่ งในสี่ ฮิน
19 เจ าจงถวายลู ก แพะตั วหนึ่ ง
14 เจ า อย ารั บประทานขนมป ง เปนเครื่ องบูชาไถบาป และลูก
หรื อข า วคั่ วข าวสดจนกว าจะถึ ง แกะอายุ ห นึ่ งขวบสองตั วเป น
วั นเดี ยวกั นนี้ คื อกว าเจ าจะนํา เครื่ องสันติบูชา
เครื่ องบู ชาถวายแด พระเจ าของ 20 ให ปุ โรหิ ต แกว งไปแกว ง มา
เจ า ทั้ งนี้ เป นกฎเกณฑ ถาวร ถวายพร อ มกั บขนมป ง ซึ่ งเป น
ตลอดชั่ วอายุของเจาในที่ อยู ของ ผลรุ นแรกเปนเครื่ องแกวงถวาย
เจาทั่ วไป
ต อพระพั กตร พระเยโฮวาห
(10) อพย 23:19; 34:26; พบญ 16:9; ยชว 3:15 (11) อพย 29:24
(16) กดว 28:26; กจ 2:1 (17) อพย 23:16, 19; กดว 15:17-21
(19) ลนต 3:1; 4:23, 28 (20) ลนต 14:13; กดว 18:12
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พร อมกั บลู กแกะสองตั ว จะ เจาตองถอมใจลง และนําเครื่ อง
เป นสิ่ งบริ สุ ทธิ์ แด พระเยโฮวาห บู ชาด วยไฟถวายแด พระเยโฮสําหรับปุโรหิต
วาห
21 และในวั นเดี ยวกั นนั้ น เจ า 28 ในวั นเดี ยวกั นนั้ นเจ าอย าทํา
จงประกาศวาเจาจงมีการประชุม งานใดๆ เพราะเป นวั นทําการ
บริ สุ ทธิ์ แก เจ า เจ าอย าทํางาน ลบมลทิน ที่ จะทําการลบมลทิน
หนัก ทั้ งนี้ เปนกฎเกณฑถาวรทั่ ว ของเจ าต อพระพักตร พระเยโฮไปในที่ อาศั ยของเจ า ตลอดชั่ ว วาหพระเจาของเจา
อายุของเจา
29 ในวันเดียวกันนั้ น ผู ใดก็ตาม
22 และเมื่ อเจ าเกี่ ยวข าวใน ไมถอมใจลง ผู นั้ นจะตองถูกตัด
แผนดินของเจา เจาอยาเกี่ ยวไป ขาดจากท า มกลางชนชาติ ข อง
ที่ ขอบนาให หมด และอย าเก็ บ ตน
ขาวที่ เกี่ ยวตก เจาจงทิ้ งไวใหคน 30 และในวั นเดี ยวกั นนี้ ถ าผู ใด
ยากจน และคนตางดาว เราคือ ทํางานใดๆ เราจะทําลายผู นั้ น
พระเยโฮวาหพระเจาของเจา"
เสียจากทามกลางชนชาติของเขา
เทศกาลเสียงแตร
31 เจาอย าทํางานสิ่ งใดเลย ทั้ ง
23 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส นี้ เป นกฎเกณฑ ถ าวรตลอดชั่ ว
อายุ ของเจ าทั่ วไปในที่ อาศั ยของ
วา
เจ
า
24 "จงกล าวแก คนอิ สราเอลว า
ในวันที่ หนึ่ งของเดือนที่ เจ็ด เจา 32 จะเป นวั นสะบาโตสํ า หรั บ
ทั้ งหลายจงถื อ เป น วั น สะบาโต หยุ ดพั กสงบแก เจ า และเจ าจง
เป น วั นประชุ มบริ สุ ทธิ์ ประกาศ ถอมใจลง เริ่ มแตเวลาเย็นในวัน
ที่ เกาของเดือน เจาตองรักษาวัน
เปนที่ ระลึกดวยเสียงแตร
25 เจาอยาทํางานหนัก และเจา สะบาโตจากเวลาเย็ นถึ งเวลา
จงนําเครื่ องบูชาด วยไฟถวายแด เย็น"
เทศกาลอยู เพิง
พระเยโฮวาห"
วันทําการลบมลทิน
33 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
26 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส วา
34 "จงกล าวแก คนอิ สราเอลว า
วา
27 "ในวันที่ สิบของเดือนที่ เจ็ดนี้ ในวันที่ สิบหาเดือนที่ เจ็ดนี้ เปน
เปนวั นทําการลบมลทิ น จะเปน วั นเทศกาลอยู เพิ งถวายแด พระ
วันประชุมบริสุทธิ์ แกเจา และ เยโฮวาหสิ้ นเจ็ดวัน
(22) ลนต 19:9-10 (24) ลนต 25:9; กดว 29:1 (27) ลนต 16:1-34; 25:9
(28) ลนต 16:34 (29) ปฐก 17:14; ลนต 13:46; กดว 5:2
(30) ลนต 20:3-6 (34) อพย 23:16; กดว 29:12; พบญ 16:13-16
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35 จะมี ก ารประชุ ม บริ สุ ท ธิ์ ใน เปนวันสะบาโต
วันแรก เจาอยาทํางานหนัก
40 ในวั นแรกเจ าจงนํามาซึ่ งผล
36 ในเจ็ ด วั นเจ าจงถวายบู ช า จากต นมะงั่ ว ใบอิ นทผลั ม กิ่ ง
กระทํา ด วยไฟแด พระเยโฮวาห ไม ที่ มี ใบมาก กิ่ งต นหลิ วแห ง
และในวันที่ แปดจะเป นวั นประ- ธารน้ํา และเจ าจงป ติ ยิ นดี อยู
ชุมอันบริสุทธิ์ แกเจา และเจาจง เจ็ ดวั นต อพระพั กตร พระเยโฮถวายเครื่ อ งบู ช ากระทํา ด วยไฟ วาหพระเจาของเจา
แดพระเยโฮวาห เปนประชุมอัน 41 เจาจงถื อเปนเทศกาลเลี้ ยงป
ศักดิ์ สิ ทธิ์ และเจาทั้ งหลายอยา ละเจ็ ดวั นถวายแด พระเยโฮวาห
ทํางานหนัก
ทั้ งนี้ เป น กฎเกณฑ ถ าวรตลอด
37 นี้ แหละเป น เทศกาลเลี้ ยง ชั่ วอายุ ของเจ า เจ าจงถื อเทศของพระเยโฮวาห ซึ่ งเจ าต อง กาลเลี้ ยงนี้ ในเดือนที่ เจ็ด
ประกาศเป นวั น ประชุ มอั นบริ - 42 เจ าจงอยู ในเพิ งเจ็ ดวั น ทุ ก
สุทธิ์ เพื่ อใหนําถวายแดพระเย- คนที่ เกิ ดในวงศ วานพวกอิ สราโฮวาห ซึ่ งเครื่ องบู ชาด วยไฟ เอลใหเขาอยู ในเพิง
เครื่ องเผาบูชาและธัญญบูชา ทั้ ง 43 เพื่ อตลอดชั่ วอายุ ของเจ าจะ
เครื่ องสั ตวบู ชาและเครื่ อง ไดทราบวา เมื่ อเราพาคนอิสราดื่ มบูชาตามวันกําหนดนั้ นๆ
เอลออกจากแผ นดิ น อี ยิ ปต นั้ น
38 นอกเหนื อ วั น สะบาโตแห ง เราได ให เขาอยู ในเพิ ง เราคื อ
พระเยโฮวาห และนอกเหนื อ พระเยโฮวาหพระเจาของเจา"
ของถวายของเจ า และนอก 44 ดั งนี้ แหละโมเสสจึ งได ประเหนื อเครื่ องปฏิ ญาณทั้ งหลาย กาศให คนอิ สราเอลทราบถึ ง
ของเจ า และนอกเหนื อเครื่ อง เทศกาลเลี้ ยงตามกํ า หนดของ
บู ช าด วยใจสมั ค รทั้ งหลายของ พระเยโฮวาห
เจ า ซึ่ งเจ านํามาถวายแด พระ
นําน้ํามันอยางบริสุทธิ์
เยโฮวาห
เพื่ อเติมประทีป
39 แล วในวั นที่ สิ บห าของเดื อน
พระเยโฮวาห ต รั ส กั บ
ที่ เจ็ ดเมื่ อเจ าได เก็ บพื ชผลที่ ได
โมเสสวา
จากแผ นดิ นนั้ นเข ามาแล ว เจ า 2"เจ าจงบั ญชาแก คนอิ สราเอล
จงมี เ ทศกาลเลี้ ยงแห งพระเย- ให นํ า น้ํ า มั น อย า งบริ สุ ท ธิ์ สกั ด
โฮวาหเจ็ ดวัน ในวันแรกจะเปน จากมะกอกเทศเพื่ อเติ มประที ป
วั นสะบาโต และในวั นที่ แปดจะ เพื่ อใหตะเกียงลุกอยู เสมอ

24

(36) กดว 29:12 (37) ลนต 23:3-4 (38) กดว 29:39 (39) อพย 23:16; พบญ 16:13
(40) พบญ 12:7 (41) กดว 29:12 (42) นหม 8:14-16
(43) อพย 10:2; 13:14 (44) ลนต 23:2 (2) อพย 27:20-21
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3 ภายในพลั บ พลาแห ง ชุ ม นุ ม ประทานได ในที่ บริ สุ ทธิ์ เพราะ
ข างนอกม านหี บพระโอวาท เป น ส วนบริ สุ ท ธิ์ ที่ สุ ด ที่ ได จาก
นั้ นให อาโรนจั ดประที ปให เ ป น เครื่ อ งบู ช ากระทํา ด วยไฟถวาย
ระเบี ยบตั้ ง แต เวลาเย็ นจนเวลา แด พระเยโฮวาห เป น กฎเกณฑ
เช าเสมอต อพระพั กตร พระเย- เนืองนิตย"
โฮวาห ทั้ งนี้ ให เป นกฎเกณฑ
โทษสําหรับการหมิ่ นประมาท
ถาวรตลอดชั่ วอายุของเจา
และอาชญากรรมอื่ นๆ
4 ให อ าโรนจั ด ประที ป ให เ ป น 10 ครั้ งนั้ นมี ช ายคนหนึ่ งเป น
ระเบี ยบอยู บนคั น ประที ปบริ - บุ ต รชายของหญิ ง คนอิ ส ราเอล
สุทธิ์ เสมอต อพระพั กตรพระเย- ซึ่ งบิ ดาเป นชาวอี ยิ ปต ออกไป
โฮวาห
ทามกลางคนอิสราเอล และบุตร
ขนมปงหนาพระพักตร
ชายของหญิ ง อิ ส ราเอลทะเลาะ
สิบสองกอน
กับชายอิสราเอลคนหนึ่ งในคาย
5และเจ าจงเอายอดแป ง ป ง 11 และบุ ต รชายหญิ งอิ ส ราเอล
ขนมปงสิบสองกอน แตละกอน คนนั้ นได เหยี ยดหยามพระนาม
ใชแปงสองในสิบเอฟาห
ของพระเยโฮวาห และได แช งด า
6 เจ าจงจั ดขนมป ง นั้ นวางบน เขาจึงนําตัวมาใหโมเสส (มารโต ะ บริ สุ ท ธิ์ ต อ พระพั ก ตร พระ ดาของเขาชื่ อเชโลมิ ท บุ ต รสาว
เยโฮวาห เป นสองแถวๆละหก ของดิบรีคนตระกูลดาน)
กอน
12 เขาจึ ง จองจํ า ชายคนนั้ นไว
7 และเจ า จงเอาเครื่ องกํ า ยาน จนกว าน้ําพระทัยของพระเยโฮบริ สุ ทธิ์ ใส ไว แต ละแถว เพื่ อจะ วาห จะเป น ที่ กระจ างต อ เขาทั้ ง
คู กั บขนมป ง เป น ส วนที่ ระลึ ก หลาย
เป น เครื่ องบู ช ากระทํ า ด ว ยไฟ 13 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโมเสส
ถวายแดพระเยโฮวาห
วา
8ทุ ก ๆวั นสะบาโตให อ าโรนจั ด 14 "จงนําผู ที่ แช งด านั้ นออกมา
ไว ให เป น ระเบี ยบถวายต อพระ จากคาย ใหบรรดาผู ที่ ได ยินคํา
พั กตร พระเยโฮวาห เสมอ ใน แช ง ด า เอามื อของตนวางไว บน
นามของคนอิ สราเอลเป นพั นธ- ศี รษะของเขา และให บรรดา
สัญญาเนืองนิตย
ชุมนุมชนเอาหินขวางเขาใหตาย
9 ขนมป ง นี้ ตกเป น ของอาโรน 15 และจงกล าวแก คนอิ สราเอล
และบุ ตรชายของเขา ให เขารั บ วา ผู ใดแชงดาพระเจาของเขา ผู
(4) อพย 25:31; 31:8 (5) อพย 25:30; 39:36 (6) อพย 25:24; 1 พกษ 7:48
(7) ลนต 2:2, 9, 16 (8) กดว 4:7; 1 พศด 9:32 (9) อพย 29:33; ลนต 8:31
(11) อพย 18:22, 26 (12) อพย 18:15 (14) พบญ 13:9 (15) ลนต 20:17
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นั้ นจะตองไดรับโทษบาป
ปสะบาโตแหง
16 ผู ใดที่ เหยี ยดหยามพระนาม
การหยุดพักผอน
ของพระเยโฮวาห จะต องถู กโทษ
พระเยโฮวาห ต รั สกั บ
ถึงตายเปนแน และใหชุมนุมชน
โมเสสที่ ภูเขาซีนายวา
ทั้ งหมดเอาหินขวางเขา คนตาง 2 "จงกล า วแก ค นอิ ส ราเอลว า
ด าวหรื อชาวเมื องก็ ดี เมื่ อเขา เมื่ อ เจ าทั้ งหลายเข า แผ น ดิ น ที่
เหยี ยดหยามพระนามของพระ เราใหเจ านั้ น จงให แผ นดินนั้ น
เยโฮวาห จะตองถูกโทษถึงตาย
ถือสะบาโตแดพระเยโฮวาห
17 ผู ที่ ฆ าคนตาย จะต องถู ก 3 เจ า จงหว า นพื ช ในนาของเจ า
โทษถึงตายเปนแน
หกป และจงลิ ดแขนงสวนองุ น
18 ผู ใ ดที่ ฆ า สั ตว ต อ งชดใช สิ่ ง ของเจาและเก็บผลหกป
นั้ น สัตวแทนสัตว
4 แต ใ นป ที่ เจ็ ด นั้ นเป น ป ส ะ19 ถ าผู ใดกระทําให เพื่ อนบ าน บาโตแห งการหยุ ดพั กผ อนสําเสี ยโฉม เขากระทําให เสี ยโฉม หรั บแผ นดิ น เป นป สะบาโตแด
อยางไร ก็ใหกระทําแกเขาอยาง พระเยโฮวาห เจ าอยาหว านพื ช
นั้ น
ในนา หรื อลิ ดแขนงสวนองุ น
20 กระดู ก หั ก แทนกระดู ก หั ก ของเจา
ตาแทนตา ฟ นแทนฟ น เขา 5สิ่ งใดที่ งอกขึ้ นมาเอง เจ าอยา
กระทําให เสียโฉมอย างไร เขาก็ เก็ บเกี่ ยว องุ นอั นเกิ ดอยู ที่ เถา
ตองถูกทําใหเสียโฉมอยางนั้ น
อันเจามิไดตกแตงก็อยาเก็บ ให
21 ผู ใดที่ ฆ าสั ตว ต องเสี ยค าชด เปนปที่ แผนดินหยุดพักสงบ
ใช และผู ใดที่ ฆาคนใหผู นั้ นถูก 6แผ นดิ นในป สะบาโตนั้ นจะยั ง
โทษถึงตาย
พืชผลใหแกเจาทั้ งหลาย คือแก
22 เจ าจงมีพระราชบั ญญัติอยาง ตัวเจาเอง แก ทาสชายทาสหญิง
เดียวกันสําหรับคนตางดาว และ ของเจา แกลูกจางของเจา และ
สําหรั บชาวเมื อง เพราะเราคื อ แกคนตางดาวที่ อยู กับเจา
พระเยโฮวาหพระเจาของเจา"
7 พื ช ผลแห ง แผ นดิ น ทั้ งสิ้ นจะ
23 โมเสสก็บอกแกคนอิสราเอล เป นอาหารของสั ตว เลี้ ยงของเจา
ให เขาพาคนที่ แชงด านั้ นออกมา และของสั ตว ปาที่ อยู ในแผ นดิ น
จากค าย และเอาหิ นขว างเขา ของเจา
คนอิ สราเอลกระทําดั ง นี้ ตามที่
ทุกปที่หาสิบคือปเสียงแตร
พระเยโฮวาหทรงบัญชาโมเสสไว 8 เจ า จงนั บป ส ะบาโตเจ็ ด ป คื อ

25

(16) อพย 20:7 (17) ปฐก 9:6 (18) ลนต 24:21 (19) อพย 21:24
(20) อพย 21:23 (22) อพย 12:49 (1) ลนต 26:46 (2) ลนต 26:34-35
(4) พบญ 15:1; นหม 10:31 (5) 2 พกษ 19:29
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เจ็ดคูณเจ็ดป เวลาปสะบาโตเจ็ด ตามจํานวนปที่ ปลูกพืชได
ปจึงเปนสี่ สิบเกาปแกเจา
16 ถ า มากป ก็ ต องเพิ่ มราคาสู ง
9เจ าจงให เป าแตรดั งสนั่ น ใน ขึ้ น ถ าน อยป เจ าจงลดราคาให
วั นที่ สิ บเดื อนที่ เจ็ ด เจ าจงให ต่ํ า ลง เพราะที่ เขาขายนั้ นเขาก็
เป าแตรทั่ วแผ นดิ นในวั นทําการ ขายตามจํานวนปที่ ปลูกพืช
ลบมลทิน
17 เจาอยาโกงกัน แตเจาจงยํา10 เจ าจงถื อป ที่ ห าสิ บไว เป นป เกรงพระเจ าของเจ า เพราะเรา
บริ สุ ทธิ์ และประกาศอิ สร- คือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา
ภาพแก บรรดาคนที่ อาศั ยอยู ทั่ ว 18 เพราะฉะนั้ น เจ าจงกระทํา
แผ นดิ นของเจ า ให เป นป เสี ยง ตามกฎเกณฑของเรา และรักษา
แตรแก เจา ใหทุ กคนกลับไปยัง คําตัดสินของเราและปฏิ บัติตาม
ภู มิ ลําเนาอั นเป นทรั พย สิ นของ ดังนั้ นเจาจะอาศัยอยู ในแผนดิน
ตน และกลับไปสู ครอบครัวของ นั้ นอยางปลอดภัยได
ตน
19 แผ น ดิ นจะอํา นวยผลให เจ า
11 ป ที่ หาสิบนั้ นเป นป เสี ยงแตร ได รั บประทานอย างอิ่ มหนําและ
ของเจ า ในป นั้ นเจ าอย าหว าน อาศัยอยู อยางปลอดภัย
พืชหรือเกี่ ยวเก็ บผลที่ เกิ ดขึ้ นมา 20 ถ าเจ าจะพู ดว า `ดู เถิ ด ถ า
เอง หรือเก็บองุ นจากเถาที่ มิได เราทั้ งหลายหว านหรื อเกี่ ยวพื ช
ตกแตง
ผลของเราไม ได ในป ที่ เจ็ ดเรา
12 เพราะเป นป เสี ยงแตร จะ จะเอาอะไรรับประทาน'
เป นป บริ สุ ทธิ์ แก เจ า เจ าจงรั บ 21 เราจะบั ญชาพรของเราให มี
ประทานพื ชผลที่ งอกมาจากนา เหนือเจาในปที่ หก เพื่ อจะมีพืช
ในปนั้ น
ผลพอสําหรับสามป
13 ในป เ สี ยงแตรนี้ ให ทุ ก คน 22 เมื่ อเจ าหว านในป ที่ แปดเจ า
กลั บไปสู ภู มิ ลําเนา อั นเป น จะรับประทานของเกาของเจาจน
ทรัพยสินของตน
ป ที่ เก า เมื่ อเจ าได พื ชผลใหม
14 ถ าเจ าขายนาให เพื่ อนบ านก็ เข ามา เจ าก็ ยังรั บประทานพื ช
ดี หรือซื้ อจากเพื่ อนบานก็ดี เจา ผลเกาของเจาอยู
อยาโกงกัน
23 เจ าทั้ งหลายจะขายที่ ดิ นของ
15 ตามจํานวนป หลั งจากป เสี ยง เจ าให ขาดไม ได เพราะว าดิ นนั้ น
แตร เจาจงซื้ อนาจากเพื่ อนบาน เป นของเรา เพราะเจ าเป นคน
ของเจ าและให เ ขาขายแก เจ า ต างด าวและเป นคนอาศั ยอยู กั บ
(9) ลนต 23:24, 27 (10) ลนต 25:13 (11) ลนต 25:5 (12) ลนต 25:6-7
(13) ลนต 25:10 (14) ลนต 19:13 (15) ลนต 27:18, 23 (17) ลนต 19:14, 32
(18) ลนต 19:37 (19) ลนต 26:5 (20) ลนต 25:4-5 (21) อพย 16:29 (22) ยชว 5:11
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เรา
มีสิทธิ์ เหนือเรือนที่ อยู ในเมื องที่
24 ทั่ วไปในแผ นดิ นที่ เจ ายึ ดถื อ มี กําแพงนั้ นสิ ทธิ์ ขาดแล วตลอด
อยู เจ าจงใหมี การไถ ถอนที่ ดิ น ชั่ วอายุ ของเขา ในป เสี ยงแตร
คืน
เขาก็ไมตองคืนให
การไถถอนที่ ดิน
31 แต เรื อนในชนบทที่ ไม มี กํา25 ถ า พี่ น อ งของเจ า ยากจนลง แพงล อมให นั บเข าเป นพวก
และขายที่ ดิ นส วนหนึ่ งของเขา เดี ยวกั บท องนาในประเทศนั้ น
หากวามี ผู ใดในพี่ นองของเขามา คือไถถอนคืนได และจะตองคืน
ไถถอนที่ นั้ น ก็จงใหเขาไถถอน กลั บ ให เ จ า ของเดิ ม ในป เ สี ยง
แตร
ที่ ซึ่ งพี่ นองของเขาขายไปนั้ น
26 ถ าชายคนนั้ นไม มี ญาติ มาไถ 32 แต อ ย า งไรก็ ต ามเมื อ งของ
ถอนให และตัวเขาสามารถจะไถ คนเลวี หรื อบ านในเมื องที่ เขา
ถือกรรมสิทธิ์ คนเลวีจะไถถอน
ถอนเอง
27 ก็ จ งให ค นที่ จะไถ นั บป ทั้ ง คืนไดทุกเวลา
หลายที่ เขาขายไป และเงิ นที่ 33 ถ า ผู ใดซื้ อของจากคนเลวี
เหลื อ นั้ นจงคื นให แก ค นที่ เขา เรื อนซึ่ งถู กขายไปนั้ นกั บเมืองที่
ขายให และคนไถ ก็ เ ข า อยู ในที่ เขาถือกรรมสิ ทธิ์ ต องกลับคื นใน
ปเสียงแตร เพราะเรือนทั้ งหลาย
ดินของเขาได
ในหั
วเมื อ งของพวกเลวี ก็ เ ป น
28 แต ถ าเขาไม สามารถที่ จะไถ
คืนมา ที่ ดินที่ เขาไดขายไปจะคง กรรมสิทธิ์ ของเขาทามกลางพวก
อยู ในมื อของผู ซื้ อจนถึ งป เสี ยง อิสราเอล
แตร และในป เสี ยงแตรนี้ ที่ ดิ น 34 แต ทุ งนาที่ ล อมรอบหั วเมื อง
จะออกไปและเขาจะได ที่ ดิ น ทั้ งหลายของพวกเขานั้ น จะขาย
ไม ได เพราะว าเป นกรรมสิ ทธิ์
ของเขากลับคืน
29 ถ า ผู ใดขายเรื อ นซึ่ งอยู ใน ถาวรของเขาทั้ งหลาย
ขอยกเวนตางๆเรื่ อง
เมืองที่ มีกําแพง เมื่ อขายไปแลว
ให เขาไถ ถอนคื นได ภายในหนึ่ ง
การไถถอนที่ ดิน
ป แรก ให เขามี สิ ทธิ์ ในการไถ 35 ถ า พี่ น อ งของเจ า ยากจนลง
ถอนคืนไดหนึ่ งปเต็ม
และเลี้ ยงตั วเองอยู กั บเจ าไม ได
30 ถ าในเวลาหนึ่ ง ป เ ต็ มเขาไม เจาจะตองชูกําลังเขา ถึงเขาเปน
ทําการไถ ถอน ก็ ให จั ดการเสี ย คนต างด าวหรื อคนอาศั ย เพื่ อ
ใหเปนการแนนอนวา ผู ที่ ซื้ อไป เขาจะอาศัยอยู กับเจา
(25) กดว 5:8 (27) ลนต 25:50-52 (28) ลนต 25:10, 13
(32) กดว 35:1-8; ยชว 21:2
(34) ปฐก 47:22; อสร 7:24 (35) พบญ 15:7-11
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36 อย าเอาดอกเบี้ ยหรื อเงิ น 45 ยิ่ งกว า นั้ นเจ าจะซื้ อจากคน
เพิ่ มอะไรจากเขา แตจงยําเกรง ต างด าวที่ อาศั ยอยู ในหมู พวก
พระเจา เพื่ อวาพี่ นองของเจาจะ เจ าทั้ งครอบครั วของเขา ซึ่ ง
อยู ใกลชิดกับเจาได
เป น คนเกิ ด ในแผ น ดิ น ของเจ า
37 เจ าอย าให เขายื มเงิ นดวยคิ ด และเขาจะตกเป นทรั พย สิ นของ
ดอกเบี้ ย หรืออยาใหอาหารเพื่ อ เจาก็ได
เอากําไรจากเขา
46 เจ า จะทํ า พิ นั ยกรรมยกเขา
38 เราคื อพระเยโฮวาห พระเจ า ให แก ลู กหลานของเจ า ให เป น
ของเจา ซึ่ งนําเจ าออกจากแผ น มรดกแกเขาเป นกรรมสิทธิ์ เจา
ดิ นอี ยิปต เพื่ อยกแผ นดิ นคา- ใช เขาได อย างทาสเป นนิ ตย ก็ ได
นาอั นให แก เจ า และที่ จะเป น แต เ จ า ทั้ งหลายอย า ปกครองพี่
พระเจาของเจา
น อ งคนอิ สราเอลด วยความรุ น
39 ถ าพี่ น องที่ อยู ใกล ชิ ดกั บเจ า แรง
ยากจนลง และขายตั วให แกเจา
การไถถอนคนอิสราเอล
เจาอยาใหเขาทํางานเหมือนทาส
ที่ เปนทาส
40 ให เขาอยู กั บเจ าอยางลู กจ าง 47 ถ าคนต างด าวหรื อคนที่ อาหรื อคนที่ อาศั ยอยู ด วย ให เขา ศัยอยู กับเจามั่ งมีขึ้น และพี่ นอง
ปรนนิบัติเจาไปถึงปเสียงแตร
ของเจ า ที่ อ ยู ใ กล ชิ ดกั บเขายาก
41 แล วเขาและลู กหลานของเขา จนลง และขายตั วให แก คนต าง
จะออกไปจากเจ า กลั บไปสู ด าวหรื อผู ที่ อาศั ยอยู กั บเจ านั้ น
ครอบครั วของเขา และกลั บไป หรื อขายให แก ญาติ ค นหนึ่ ง คน
อยู ในที่ ดินของบิดาของเขา
ใดของคนตางดาวนั้ น
42 เพราะว าเขาทั้ งหลายเป น 48 เมื่ อเขาขายตั วแล วก็ ให มี
ทาสของเราที่ เราพาออกจาก การไถ ถอน คื อพี่ น องคนหนึ่ ง
แผนดินอียิปต เขาจะขายตัวเปน คนใดของเขาทําการไถ ถอนเขา
ทาสไมได
ได
43 เจ า อย า ข ม ขี่ เขาให ลํ า บาก 49 หรื อลุ งหรื อลู กพี่ ลู กน องจะ
แตจงยําเกรงพระเจาของเจา
ทําการไถถอนเขาก็ได หรือญาติ
44 ส วนทาสชายหญิ งซึ่ งจะมี ได สนิ ทของครอบครั วของเขาจะไถ
นั้ น เจ าจะซื้ อทาสชายหญิ งจาก ถอนเขาก็ ได หรือถาเขามีความ
ท า มกลางบรรดาประชาชาติ ที่ สามารถ เขาจะไถ ถอนตั วเองก็
อยู ขางเคียงเจาก็ได
ได
(36) อพย 22:25 (38) ลนต 22:32-33 (41) อพย 21:3
(42) ลนต 25:55; รม 6:22 (43) อพย 1:13-14, 17; ลนต 25:46
(45) อสย 56:3, 6 (46) อสย 14:2
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50 จงให ผู ที่ ขายตั วนั บป ทั้ ง แกะสลั กสําหรับตัว หรือตั้ งเสา
หลายที่ ขายตั วกั บผู ที่ ซื้ อตั วเขา ศักดิ์ สิ ทธิ์ และเจาทั้ งหลายอยา
ไป ว าเขาได ขายตั วกี่ ป จนถึ งป ตั้ งสิ่ งใดๆที่ เ ป นรู ปสั ณฐานสิ่ ง
เสี ยงแตร ค าตั วของเขาเป นค า หนึ่ งสิ่ งใดดวยศิลาไวในแผนดิน
ตามจํานวนป เหล านั้ น เวลาที่ ของเจ า เพื่ อแก การกราบไหว
เขาอยู กั บเจ า ของตั วเขานั้ นคิ ด เพราะเราคื อ พระเยโฮวาห พระ
ตามเวลาของลูกจาง
เจาของเจา
51 ถามีเวลาอีกหลายป เขาตอง 2 เจ าจงถื อรั กษาสะบาโตทั้ ง
ชําระเงิ นคื นเท ากั บเงิ นที่ ถู กซื้ อ หลายของเราและคารวะต อ
มา นับเปนคาไถถอนตัวเขา
สถานบริสุทธิ์ ของเรา เราคือพระ
52 ถ ายั งเหลื อน อยป จะถึ งป เยโฮวาห
เสี ยงแตร ก็ ให ผู ขายตั วคิ ดกั บ
พระพรสําหรับคนที่
ผู ซื้ อตั วไว เ ป น ราคาค า ไถ ของ
ประพฤติชอบธรรม
เขานั้ น และตามจํานวนป เหล า 3 ถ าเจ าทั้ งหลายดํ า เนิ นตาม
นั้ น เขาจะคืนเงินใหกับผู ซื้ อตัว
กฎเกณฑ ของเราและรั กษาบั ญ53 ผู ขายตั วนั้ นจะต องอยู กั บผู ญัติของเราและกระทําตาม
ซื้ อตัวดังลูกจางที่ จางเปนป อยา 4 เราจะประทานฝนตามฤดู แก
ให นายปกครองเขาอยางกดขี่ ใน เจ า และแผ นดิ นจะเกิ ดพื ชผล
สายตาของเจา
และตนไมในทุ งจะบังเกิดผล
54 ถ าเขาไม ไถ ถอนตามที่ กล าว 5และเวลานวดข าวจะเนิ่ นนาน
มานี้ ก็ใหปลอยเขาในป เสียงแตร ถึ งฤดู เก็ บผลองุ น และฤดู เก็ บ
ทั้ งเขาพรอมกับลูกของเขา
ผลองุ นจะเนิ่ นนานไป ถึ งฤดู
55 สําหรับเรา คนอิสราเอลเปน หว าน และเจ าจะรั บประทาน
ทาสของเรา เขาเปนทาสของเรา อาหารอย างอิ่ มหนํา และอยู ใน
ที่ เราพาออกจากแผ นดิ นอี ยิปต แผนดินของเจาอยางปลอดภัย
เราคื อพระเยโฮวาห พระเจ าของ 6 เราจะให มี ความสงบสุ ขใน
เจา"
แผนดิ น เจาทั้ งหลายจะนอนลง
พระราชบัญญัติตางๆ
และไม มี ผู ใดที่ จะทําให เจ ากลั ว
เรื่ องวันสะบาโต
เราจะกําจัดสัตว รายจากแผนดิน
และรูปเคารพ
และดาบจะไม ผ านแผ นดิ น ของ
"เจ าทั้ งหลายอยากระ- เจาเลย
ทํารู ปเคารพ หรื อ รู ป 7เจ าจะขั บไล ศัตรู ของเจ า และ

26

(50) โยบ 7:1; อสย 16:14 (1) อพย 20:4-5; พบญ 4:15-18
(2) ลนต 19:30 (3) พบญ 28:1-14 (4) สดด 67:6
(5) ลนต 25:18-19 (6) 2 พกษ 17:25
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เขาทั้ งหลายจะลมลงต อหน าเจ า 15 ถ าเจ า ปฏิ เสธกฎเกณฑ ของ
ดวยดาบ
เรา และใจของเจาเกลียดชังตอ
8 พวกเจ า ห า คนจะขั บไล ศั ต รู คําตัดสินของเรา เจาจึงไมกระร อยคนและพวกเจ า ร อ ยคนจะ ทําตามบัญญัติทั้ งสิ้ นของเรา แต
ขั บไล ศั ต รู ห มื่ นคนให ก ระจั ด ทําลายพันธสัญญาของเรา
กระจายไป และศั ตรู ของเจ าจะ 16 เราก็ จ ะกระทํ า ดั ง นี้ แก เ จ า
ลมลงดวยดาบตอหนาเจา
คื อเราจะตั้ งความหวาดกลั วต อ
9เพราะเราจะคิ ดถึ งเจ า จะ หน าเจ า ความผ ายผอม และ
กระทํ า ให เจ ามี ลู กดกและทวี ความเจ็ บไข ซึ่ งทําให นั ยน ตา
มากขึ้ น และตั้ งพันธสัญญาของ ทรุ ดโทรม และกระทําให จิ ตใจ
เราไวกับเจา
เศราหมอง เจาทั้ งหลายจะหวาน
10 เจ าจะได รั บประทานของที่ พื ชไว เสี ยเปล า เพราะศั ตรู ของ
สะสมไวนาน และเจาจะตองเอา เจาจะมากิน
ของเก า ออกไปเพราะเหตุ ของ 17 เราจะตั้ งหน า ของเราต อ สู
ใหมนั้ น
เจ า เจ าจะล มตายต อหน าศั ตรู
11 และเราจะตั้ งพลั บพลาของ ของเจาทั้ งหลาย คนที่ เกลียดชัง
เราไวท ามกลางเจ าทั้ งหลายและ เจาจะปกครองอยู เหนือเจา เจา
จิตใจของเราจะไมเกลียดเจา
จะหลบหนี ไ ปทั้ งที่ ไม มี ใ ครไล
12 เราจะดําเนิ น ในหมู พวกเจ า ติดตาม
และจะเปนพระเจาของเจา และ 18 ถ าเจ าทั้ งหลายยั งไม เชื่ อฟ ง
เจาจะเปนพลไพรของเรา
เราเพราะสิ่ งทั้ งปวงเหล านี้ เรา
13 เราคื อพระเยโฮวาห พระเจ า จึ งจะลงโทษเจ าทั้ งหลายให ท วี
ของเจ า ผู นําเจ าออกจากแผ น ขึ้ นอี กเจ็ ดเท า เพราะการบาป
ดิ นอี ยิ ปต เพื่ อเจ าจะมิ ได เป น ของเจา
ทาสของเขา เราได หั กคานแอก 19 เราจะทํา ลายความเห อ เหิ ม
ของเจ าออกเสี ย เพื่ อให เจ ายื น ในกําลั งอํานาจของเจ า เราจะ
ตัวตรงได
กระทํ า ให ฟ าสวรรค ของเจ า
โทษตางๆที่ เปน
เหมื อนเหล็ ก และพื้ นดิ นของ
เจาเหมือนทองสัมฤทธิ์
ผลแหงความบาป
14 แต ถ าเจ ามิ ได เชื่ อฟ งเรา 20 เจ า ทั้ งหลายจะเปลื องกําลั ง
และจะไม กระทําตามบั ญญั ติ ทั้ ง เสี ยเปล าๆ เพราะว าแผ นดิ น
ของเจาจะไมมีพืชผล และตนไม
หมดเหลานี้
(8) พบญ 32:30 (9) ปฐก 17:1-7; อพย 2:25 (10) ลนต 25:22 (11) อพย 25:8
(12) 2 คร 6:16 (13) ปฐก 27:40 (16) พบญ 28:22; วนฉ 6:3-6 (17) 1 ซมอ 4:10
(18) 1 ซมอ 2:5 (19) พบญ 28:23; อสย 25:11 (20) ปฐก 4:12
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ในแผนดินก็จะไมบังเกิดผล
อย างรุ นแรง และเราเองจะลง
21 ถ า เจ า ยั งดํ า เนิ น ขั ดแย งเรา โทษแก เจ าให ทวี อี กเจ็ ดเท า
อยู และไม เชื่ อฟ งเรา เราจะนํา เพราะการบาปทั้ งหลายของเจา
ภั ยพิ บั ติ ให ทวี อี กเจ็ ดเท ามายั ง 29 เจ า จะกิ น เนื้ อบุ ต รชายของ
เจาตามการบาปทั้ งหลายของเจา เจ า และเจ าจะกิ นเนื้ อบุ ตรสาว
22 เราจะปล อ ยสั ต ว ป า เข า มา ของเจา
ท ามกลางพวกเจ าด วย มั นจะ 30 เราจะทําลายปู ชนี ยสถานสู ง
แย งชิ งลู กหลานของเจ า และ ทั้ งหลายของเจา และตัดทําลาย
ทําลายสั ตว ใช งานของเจ า และ รู ปเคารพทั้ งหลายของเจา และ
ทําให เจ าเหลื อน อย และถนน โยนศพของเจ า ลงเหนื อ ซากรู ป
หลวงของเจาก็จะรางเปลาไป
เคารพของเจา และจิตใจของเรา
23 และถ าด วยสิ่ งเหล านี้ เจ ายั ง จะเกลียดชังเจา
ไม หั นมาหาเรา และยั งดําเนิ น 31 เราจะให เมื องของเจ าถู กทิ้ ง
การขัดแยงเราอยู
ไว เสี ยเปล า และจะกระทําให
24 แล วเราจะดําเนิ นการขั ดแย ง สถานบริ สุ ทธิ์ ของเจ า รกร างไป
เจ าทั้ งหลายดวย และจะลงโทษ และเราจะไม ด มกลิ่ นอั น หอม
แก เจ าให ทวี อี กเจ็ ดเท า เพราะ หวานของเจา
การบาปทั้ งหลายของเจา
คําพยากรณถึง
25 เราจะนําดาบมาเหนื อเจ าซึ่ ง
การเปนเชลยและ
ลงโทษเจ าตามพั นธสั ญญา ถ า
การถูกกระจัดกระจายไป
เจาเขามารวมกันอยู ในเมือง เรา 32 และเราจะนํา แผ นดิ น นั้ น ไป
จะนํา โรคร า ยมาในหมู พวกเจ า สู ก ารรกร า งและศั ตรู ของเจ าที่
และเจาจะตกอยู ในมือของศัตรู
อาศั ยอยู ในนั้ นจะตกตะลึ งกั บ
26 เมื่ อเราทําลายเสบี ยงอาหาร แผนดินนั้ น
ของเจา ผู หญิงสิบคนจะป งขนม 33 และเราจะให พวกเจ ากระจั ด
ของเจาดวยเตาอบอันเดียว แลว กระจายไปอยู ท า มกลางประชา
เอาขนมมาชั่ งให เจ า เจ าจะรั บ ชาติ และเราจะชั กดาบออกมา
ประทานแตจะไมอิ่ ม
ไล ตามเจ า และแผนดิ นของเจา
27 แล วถ าเป นอย างนี้ แล ว เจ า จะรกร าง และเมื องของเจ าจะ
ยั งไม เชื่ อฟ งเรา แต ดําเนิ นการ ถูกทิ้ งเสียเปลาๆ
ขัดแยงเรา
34 แผนดินจะชื่ นชมกั บสะบาโต
28 เราจะดํา เนิ นการขั ดแย งเจ า เหล านั้ นของมั น ตราบเท าที่
(22) พบญ 32:24; วนฉ 5:6 (23) อมส 4:6-12 (24) สดด 18:26 (25) พบญ 28:21
(26) สดด 105:16 (29) 2 พกษ 6:28-29 (30) 2 พศด 34:3 (31) 2 พกษ 25:4
(32) ยรม 9:11 (33) พบญ 4:27 (34) ลนต 26:34; 2 พศด 36:21
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แผนดิ นนั้ นยังวางเปลาอยู และ
พระเจาจะทรงรักษา
เจ า ต องไปอยู ในแผ น ดิ น ของ
พันธสัญญาของพระองค
ศัตรู ซึ่ งขณะนั้ นแผนดินก็จะได
ตออับราฮัม
หยุ ดพั ก และชื่ นชมกับสะบาโต 40 แต ถ าเขาทั้ งหลายสารภาพ
เหลานั้ นของมัน
ความชั่ วชาของเขา และความชั่ ว
35 ตราบเท า ที่ แผ น ดิ น ยั ง ว า ง ช าของบรรพบุ รุ ษ ซึ่ งเขาทั้ ง
เปล าอยู มั นก็ จะได หยุ ดพั ก หลายกระทํ า การละเมิ ดต อ เรา
เพราะมิ ไ ด ห ยุ ด พั ก ในสะบาโต ดวยการละเมิ ดของเขานั้ น และ
ของพวกเจ าขณะเมื่ อ เจ า อาศั ย ที่ ไดดําเนินการขัดแยงเราดวย
อยู ในแผนดินนั้ น
41 และเราจึ งดําเนิ นการขั ดแย ง
36 ส ว นพวกเจ า ทั้ งหลายที่ ยั ง เขาทั้ งหลายด วย และได นําเขา
เหลื อ อยู เราจะให เ ขามี ใ จอ อ น เขาแผนดินแหงศัตรูของเขา ถา
แอในแผนดินของศัตรู จนเสียง เมื่ อนั้ น จิ ตใจอั นนอกรี ตของ
ใบไม ไหวจะไล ตามเขา และเขา เขาถ อมลงแล ว และเขายอม
จะหนี เหมื อนคนหนี จากดาบ รั บโทษเพราะความชั่ วชาของเขา
และเขาจะล มลงทั้ งที่ ไม มี คนไล แลว
ติดตาม
42 เราจึ งจะระลึ กถึงพันธสัญญา
37 และเขาทั้ งหลายจะล มลงทั บ ของเราซึ่ งมี ต อยาโคบ และ
กั นและกั น เหมื อนคนหนี ดาบ พั นธสั ญญาของเราซึ่ งมี ต ออิ สทั้ งที่ ไม มี คนตามมา และเจ าจะ อัค และพันธสัญญาของเราซึ่ งมี
ไมมีกําลังตอตานศัตรูของเจา
ตออับราฮัม และเราจะระลึกถึง
38 เจ าทั้ ง หลายจะพิ นาศท า ม- แผนดินนั้ น
กลางบรรดาประชาชาติ และ 43 แต แผ น ดิ น จะต อ งถู ก ละไว
แผ น ดิ นของศั ตรู ของเจ าจะกิ น จากเขาและจะได ชื่ นชมกั บสะเจาเสีย
บาโตเหล านั้ นของมั นขณะที่ มั น
39 ส วนเจ าทั้ งหลายที่ เ หลื ออยู ยังวางเปลาอยู โดยไมมีพวกเขา
จะทรุ ดโทรมไปในแผ นดิ นศั ตรู ทั้ งหลาย เขาทั้ งหลายจะยอมรับ
ของเจานั้ นเพราะความชั่ วชาของ การลงโทษในความชั่ วช าของเขา
ตน และเพราะความชั่ วช าของ เพราะเขาได รั ง เกี ยจคํ า ตั ด สิ น
บรรพบุ รุ ษของตน เขาจะต อง ของเรา และเพราะจิตใจของเขา
ทรุ ด โทรมไปอย า งบรรพบุ รุ ษ เกลียดชังกฎเกณฑของเรา
ดวย
44 ถึ งเพี ยงนั้ นก็ ดี เมื่ อเขาทั้ ง
(35) ลนต 25:2 (36) อสย 30:17; พคค 1:3, 6 (37) ยชว 7:12-13 (38) พบญ 4:26
(39) อพย 34:7 (40) กดว 5:7; 1 พกษ 8:33 (41) 2 พศด 12:6-7 (42) อพย 2:24
(43) ลนต 26:15 (44) พบญ 4:31; 2 พกษ 13:23
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หลายอยู ในแผ นดิ นศัตรู ของเขา เชเขลของสถานบริสุทธิ์
เราจะไม ละทิ้ งเขา เราจะไม 4ถ าผู นั้ นเป นผู หญิ ง ให เจ า
เกลี ยดชั งเขาถึ งกั บจะทําลายเขา กําหนดราคาเป นค าเงิ นสามสิ บ
เสี ยให หมดที เดี ยว
และทํา เชเขล
ลายพั นธสั ญญาซึ่ งมี กั บเขาเสี ย 5ถ า ผู นั้ นอายุ ห าขวบถึ งยี่ สิ บป
เพราะเราคื อ พระเยโฮวาห พระ ให เจ ากําหนดราคาผู ชายเป นค า
เจาของเขา
เงิ นยี่ สิ บเชเขล และผู หญิ งสิ บ
45 เพราะเห็ นแก เขาเราจะรําลึ ก เชเขล
ถึ ง พั น ธสั ญญาซึ่ งมี ต อบรรพ- 6ถ า ผู นั้ นอายุ หนึ่ งเดื อ นถึ งห า
บุ รุ ษของเขา ผู ซึ่ งเราได พาเขา ขวบ ให เจ ากําหนดราคาผู ชาย
ออกมาจากแผ นดิ นอี ยิปต ทาม- เป นค าเงินหาเชเขล ให เจ ากํากลางสายตาของบรรดาประชา หนดราคาผู หญิ ง เป น เงิ น สาม
ชาติ เพื่ อเราจะได เป นพระเจ า เชเขล
ของเขา เราคือพระเยโฮวาห"
7ถ าเป นบุ คคลอายุ ตั้ งแต หกสิ บ
46 สิ่ งเหล านี้ เป นกฎเกณฑ และ ป ขึ้ นไป ให เจ ากําหนดราคาผู
คําตั ดสิ น และพระราชบั ญญั ติ ชายเป นค าเงิ นสิ บห าเชเขลและ
ซึ่ งพระเยโฮวาห ท รงกระทํ า ไว ผู หญิงเปนสิบเชเขล
ระหว างพระองคกั บชนชาติ อิ ส- 8 แต ถ า ผู นั้ นเป น คนจนมี น อ ย
ราเอลบนภู เขาซี นายโดยมื อโม- กว าค าตั วก็ ให เขาไปหาปุ โรหิ ต
เสส
ให ปุโรหิ ตกําหนดราคาตามกําพระราชบัญญัติตางๆ
ลั งของผู ที่ ปฏิ ญาณ ปุ โรหิ ตจะ
กําหนดราคาของคนนั้ น
เรื่ องการปฏิญาณ
พระเยโฮวาห ต รั ส กั บ 9 ถ า เป นสั ตว อ ย า งที่ มนุ ษย นํา
มาถวายพระเยโฮวาห สิ่ งใดๆที่
โมเสสวา
2 "จงกล า วแก ค นอิ ส ราเอลว า มนุ ษย ถวายแด พระเยโฮวาห ถื อ
เมื่ อผู ใดปฏิ ญาณเป น พิ เ ศษไว วาเปนของบริสุทธิ์
บุ คคลผู ที่ ถู กปฏิญาณไว นั้ นเป น 10 อย า ให เ ขานํ า อะไรมาแทน
ของพระเยโฮวาห ตามราคาของ หรือเปลี่ ยน เอาดีมาเปลี่ ยนไมดี
หรื อเอาไม ดีมาเปลี่ ยนดี ถาเขา
ทาน
3ให เจ ากําหนดราคาดั งนี้ ผู ทําการเปลี่ ยนสั ตว ทั้ งตั วที่ นํา
ชายอายุ ตั้ ง แต ยี่ สิ บถึ งหกสิ บป มาเปลี่ ยนและตั วที่ ถู กเปลี่ ยนจะ
จะเป น ค าเงิ น ห า สิ บเชเขลตาม ตองบริสุทธิ์
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(45) ลนต 22:33; 25:38 (46) ลนต 25:1; 27:34
(2) ลนต 7:16; กดว 6:2 (3) อพย 30:13; ลนต 27:25
(8) ลนต 5:11; 14:21-24 (10) ลนต 27:33
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เลวีนิติ 27
11 ถ า เป นสั ตว ม ลทิ นซึ่ งไม พึ ง ปเสียงแตร ก็ให ปุโรหิตคํานวณ
นํามาถวายแดพระเยโฮวาห ให ค าเงิ นตามจํา นวนป ที่ เ หลื ออยู
ผู นั้ น นํา สั ต ว ตั วนั้ นไปหาปุ โร- กวาจะถึ งปเสียงแตร ให หักเสีย
หิต
จากราคาที่ เจากําหนด
12 แล วปุ โรหิ ต จะตี ค า ว า เป น 19 ถ าผู ที่ ถวายนาประสงค จะไถ
ของดีของไมดี ทานผู เป นปุ โร- นานั้ น ก็ ให เขาเพิ่ มค าเงิ นอี ก
หิ ตกําหนดราคาเท าใดก็ ให เป น หนึ่ งในห า ของกําหนดราคาที่ ตี
เทานั้ น
ไว แลวนานั้ นจะเปนของเขา
13 แต ถ าเขาจะมาไถ สั ตว นั้ น ก็ 20 แต ถ าเขาไม ประสงค ที่ จะไถ
ให เขาเพิ่ มอี กหนึ่ งในห าของรา- นา หรื อเขาได ขายนานั้ นให แก
คาที่ ตีไว
อี กคนหนึ่ งแล ว ก็ อย าให ไถ อี ก
14 เมื่ อคนใดถวายเรื อนของตน เลย
ไว เปนของบริสุ ทธิ์ แดพระเยโฮ- 21 แต น านั้ นเมื่ อออกไปในป
วาห ปุ โรหิ ตต องกําหนดราคา เสี ยงแตรก็ เ ป นของบริ สุ ท ธิ์ แด
ตามดีไมดี ปุโรหิตกําหนดราคา พระเยโฮวาห
ดุ จนาที่ ตั้ ง
เทาใดก็ใหเปนเทานั้ น
ถวายจึงเปนของปุโรหิต
15 ถ าผู ที่ ถวายเรื อนไว ประสงค 22 ถ า คนใดซื้ อนามาถวายแด
จะไถ เรื อนของเขา ก็ ให ผู นั้ น พระเยโฮวาห ซึ่ งไม ใช ส วน
เพิ่ มเงิ นอี กหนึ่ งในห าของราคา มรดกที่ ตกเป น กรรมสิ ท ธิ์ ของ
เรื อนที่ ตี ไว แล วเรื อนนั้ นจึงตก เขา
เปนของเขาได
23 ปุ โรหิ ต จะคํา นวณค า นานั บ
16 ถ าผู ใ ดถวายที่ ดิ นส วนหนึ่ ง จนถึ งป เสี ยงแตร ในวั นนั้ นเจ า
แด พระเยโฮวาห ซึ่ งเป น มรดก ของนาต องถวายเงิ นเท ากําหนด
ตกแก เขา ให เจ ากําหนดราคา ค านาที่ ตี ไว เป นสิ่ งบริ สุ ทธิ์ แด
ของที่ ดิ นตามจํานวนเมล็ ดพื ชที่ พระเยโฮวาห
หว านลงในดิ นนั้ น ถ าที่ นาใช 24 พอถึ งป เสี ยงแตรนานั้ นต อง
เมล็ ด ข า วบาร เ ลย หนึ่ งโฮเมอร กลั บไปตกแก ผู ที่ ขายให เขา ซึ่ ง
ให กํา หนดราคาเป นเงิ น ห า สิ บ เปนเจาของเดิม ตามมรดกที่ ตก
เชเขล
มาเปนของเขา
17 ถ าเขาถวายนาในป เสี ยงแตร 25 การกําหนดราคาทุ กอย างจะ
ก็ใหคงเต็มราคาที่ เจากําหนด
ตองเป นไปตามคาเงินเชเขลของ
18 แต ถ าเขาถวายที่ นาภายหลั ง สถานบริสุทธิ์ ยี่ สิบเก-ราหเปน
(13) ลนต 6:5; 22:14; 27:15, 19 (18) ลนต 25:15-16, 28
(21) ลนต 25:10, 28, 31; 27:28; กดว 18:14; อสค 44:29 (22) ลนต 25:10, 25
(24) ลนต 25:10-13, 28 (25) อพย 30:13
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หนา 270
หนึ่ งเชเขล
สิบลดหนึ่ งเปนของพระเจา
อยาใหใคร
30 สิ บชั ก หนึ่ งทั้ งสิ้ นที่ ได จาก
ขายสิ่ งที่ ถวายแลว
แผ นดิ น เป นพื ชที่ ได จากแผ น
26 แต ลู ก สั ต ว หั วป นั้ นอย า ให ดิ นก็ ดี หรื อผลจากต นไม ก็ ดี
ใครนํามาถวาย เพราะที่ เปนสัตว เป นของพระเยโฮวาห เป นสิ่ ง
หั วป ก็ ตกเป นของพระเยโฮวาห บริสุทธิ์ แดพระเยโฮวาห
แล ว วั วก็ ดี แกะก็ ดี เป นของ 31 ถ า คนใดประสงค จะไถ สิ บ
ชั กหนึ่ งส วนใดของเขา เขาต อง
พระเยโฮวาห
27 ถ า เป น สั ตว ม ลทิ น จงให เ ขา เพิ่ มอี กหนึ่ งในห าของสิ บ ชั ก
ซื้ อคื นตามกําหนดราคาของเจ า หนึ่ งนั้ น
โดยเพิ่ มหนึ่ ง ในห าของกําหนด 32 และสิ บชั ก หนึ่ ง ที่ ได มาจาก
ราคาที่ ตีไว ถาเขาไมไถก็ใหขาย ฝูงวัว หรือฝูงแพะแกะ คือสัตว
หนึ่ งในสิ บตั วที่ ลอดใต ไ ม เ ท า
เสียตามกําหนดราคาที่ ตีไว
28 แต สิ่ งใดที่ ถวายแด พระเย- ของผู เลี้ ยง จะเปนสิ่ งบริสุทธิ์ แด
โฮวาห เปนสิ่ งที่ เขามีอยู ไมวา พระเยโฮวาห
เป นคนหรื อสั ตว หรื อที่ นาอั น 33 อย าให พิ จารณาว าดี หรื อไม
เปนมรดกตกแกเขาจะขาย หรือ ดี อยาให เขาสับเปลี่ ยน ถาเขา
ไถ ไม ได เลย เพราะสิ่ งที่ ถวาย สับเปลี่ ยน ทั้ งตัวที่ นํามาเปลี่ ยน
แล วเป นสิ่ งบริ สุ ทธิ์ ที่ สุ ดแด พระ กั บตั วที่ ถู กเปลี่ ยนเป นของบริ สุทธิ์ ไถไมได"
เยโฮวาห
29 ทุ กสิ่ งที่ ถู กถวายแล ว คื อสิ่ ง 34 เหล านี้ เป นบทบั ญญั ติ ที่ พระ
ที่ ตองทําลายเสี ยจากมนุษย อยา เยโฮวาห ทรงบั ญญั ติ ไ ว กั บโมใหไถถอน แตตองถูกฆาเสียแน เสสสําหรั บคนอิสราเอลบนภู เขา
ซีนาย
นอน

(26) อพย 13:2, 12 (27) ลนต 27:11-12 (28) ลนต 27:21; กดว 18:14
(29) กดว 21:2 (30) ปฐก 28:22 (31) ลนต 27:13 (32) ยรม 33:13
(33) ลนต 27:10 (34) อพย 19:1-6, 25
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