
หนา 205เลวีนิติ
เครื่องบูชาดวยไฟเปนกล่ิน
ท่ีพอพระทัยแดพระเยโฮวาห

1พระเยโฮวาหทรงเรียกโมเสส
ตรัสกับทาน จากพลับพลา

แหงชุมนุมวา
2 "จงพูดกั บคนอิ สราเอลและ
กลาวแกเขาวา เมื่ อคนใดใน
พวกทานนําเครื่ องบูชามาถวาย
พระเยโฮวาห ใหนําสัตวเลี้ยงอัน
เปนเครื่ องบูชาของทานมาจาก
ฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะ
3 ถ าเครื่ องบู ชาของเขาเป น
เครื่องเผาบูชามาจากฝูงวัว ก็ให
เขานําสัตวตัวผูที่ไมมีตําหนิ ให
เขานําเครื่ องบูชานั้นมาที่ประตู
พลับพลาแหงชุมนุมดวยความ
เต็มใจตอพระพักตรพระเยโฮ-
วาห
4 ให เขาเอามื อวางบนหั วสั ตว
ซึ่ งเปนเครื่ องเผาบูชานั้น และ
เครื่ องเผาบูชานั้ นจะเปนที่ ทรง
โปรดปรานเพื่อทําการลบมลทิน
ของผูนั้น
5แลวให เขาฆ าวัวตั วผู นั้ นตอ
พระพักตรพระเยโฮวาห แลว
พวกปุโรหิต คือบุตรชายของ
อาโรน จะถวายเลือด และเอา
เลื อดมาประพรมที่ แท นและ
รอบแทนบูชา ซึ่ งอยูตรงประตู
พลับพลาแหงชุมนุม
6และใหเขาถลกหนังเครื่องเผา

บูชานั้นออกเสีย แลวตัดเปน
ทอนๆ
7และบุตรชายของอาโรนผู เปน
ปุโรหิตจะกอไฟที่แทน และเรียง
ฟนบนไฟ
8และพวกปุโรหิต คือบุตรชาย
ของอาโรน จะวางทอนเนื้อ หัว
และไขมันสัตวตามลําดับไวบน
ฟนบนไฟที่แทนบูชา
9แตใหเขาเอาน้ําลางเครื่ องใน
และขาสัตวเสีย แลวปุโรหิตจึง
เผาของทั้ งหมดบนแทน เปน
เครื่ องเผาบูชา เปนเครื่องบูชา
ดวยไฟ เปนกลิ่นที่พอพระทัย
แดพระเยโฮวาห
10 ถาของถวายที่ ผู ใดจะใชเปน
เครื่ องเผาบู ชามาจากฝู งแกะ
หรือฝูงแพะ ใหผูนั้ นเลือกเอา
สัตวตัวผูที่ไมมีตําหนิ
11 ใหเขาฆาสัตวนั้ นเสียที่แทน
บูชาขางดานเหนือตอพระพักตร
พระเยโฮวาห และพวกปุโรหิต
คือบุตรชายของอาโรน จะเอา
เลื อดสั ตวนั้ นประพรมที่ แทน
และรอบแทนบูชา
12 ใหเขาฟนสัตวนั้นเปนทอนๆ
ทั้ งหัวและไขมันดวย และ
ปุโรหิตจะวางเครื่องเหลานี้ตาม
ลําดั บไว บนฟ นบนไฟที่ แท น
บูชา
13 แตเครื่องในกับขานั้นผูถวาย

(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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บูชาจะลางเสียดวยน้ํา และให
ปุโรหิตเอาเครื่องทั้งหมดเหลานี้
เผาบูชาดวยกันบนแทน  เปน
เครื่ องเผาบูชา คือเปนเครื่ อง
บูชาดวยไฟ เปนกลิ่นที่พอพระ
ทัยแดพระเยโฮวาห
14 ถาผู ใดจะนํานกมาถวายเปน
เครื่ องเผาบูชาแดพระเยโฮวาห
ก็ให ผู นั้ นนําของบูชาที่ เปนนก
เขาหรือนกพิราบหนุมมาถวาย
15 จงให ปุโรหิตนํานกนั้ นมาที่
แทน บิดหัวเสียแลวเผาบูชาบน
แทน ใหเลือดไหลออกมาขางๆ
แทน
16 และใหฉีกกระเพาะขาวและ
ถอนขนนกออกเสีย ทิ้ งลงริม
แทนดานตะวันออกในที่ที่ทิ้งมูล
เถา
17 และใหเขาฉีกปกอยาใหขาด
จากตัว และปุโรหิตจะเผานกนั้น
บนแทนที่ กองฟนบนไฟ เปน
เครื่ องเผาบูชา คือเปนเครื่ อง
บูชาดวยไฟ เปนกลิ่นที่พอพระ
ทัยแดพระเยโฮวาห"

ธัญญบูชา

2"เมื่ อผู ใดนําธัญญบูชามา
เปนเครื่องบูชาถวายแดพระ

เยโฮวาห ก็ใหผูนั้นนํายอดแปง
มาถวาย ใหเขาเทน้ํามันลงที่
แปงและใสกํายานดวย
2แลวนํามาใหพวกปุโรหิต คือ
บุตรชายของอาโรน ผูถวายบูชา

จะหยิบยอดแปงคลุกน้ํามันกํา-
มือหนึ่ งกับกํายานทั้ งหมดออก
และปุ โรหิ ตจะเผาเครื่ องบูชา
ส วนนี้ เป นที่ ระลึ กบนแท น
คือบูชาดวยไฟ เปนกลิ่นที่พอ
พระทัยแดพระเยโฮวาห
3สวนธัญญบูชาที่ เหลืออยู นั้ น
จะเปนของอาโรนและบุตรชาย
ของเขา เปนสวนบริสุทธิ์อยาง
ย่ิ งจากเครื่ องบูชาดวยไฟถวาย
แดพระเยโฮวาห
4 เมื่ อท านนําธั ญญบู ชาเป น
ขนมอบในเตาอบมาถวายเปน
เครื่ องบูชา ใหเปนขนมไรเชื้ อ
ทําดวยยอดแปงคลุกน้ํามัน หรือ
ขนมแผนไรเชื้อทาน้ํามัน
5และถาทานนําธัญญบูชาเปน
ขนมปงบนกระทะ ก็ใหเปนขนม
ทําดวยยอดแปงไร เชื้ อคลุกน้ํา
มัน
6ท านจงหักขนมนั้ นเปนชิ้ นๆ
เทน้ํามันราด เปนธัญญบูชา
7ถ าเครื่ องบูชาของท านเป น
ธัญญบูชาทอดดวยกระทะ ใหทํา
ดวยยอดแปงคลุกน้ํามัน
8ทานจงนําธัญญบูชาซึ่ งทําดวย
สิ่ งเหลานี้มาถวายแดพระเยโฮ-
วาห เมื่ อนํามาใหปุโรหิตแลว
ปุโรหิตจะนํามาถึงแทนบูชา
9และปุโรหิตจะนําสวนที่ ระลึก
ออกจากธัญญบูชา และเผาเสีย
บนแทน เปนเครื่องบูชาดวยไฟ

เลวีนิติ 1, 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 นกลิ่ นที่ พอพระทั ยแดพระ
เยโฮวาห
10 สวนธัญญบูชาที่ เหลืออยูนั้น
ตกเปนของอาโรนและของบุตร
ชายทาน เปนสวนบริสุทธิ์อยาง
ย่ิ งจากเครื่ องบูชาดวยไฟถวาย
แดพระเยโฮวาห
11 บรรดาธั ญญบู ชาซึ่ งนํามา
ถวายแดพระเยโฮวาหนั้นอยาให
มีเชื้อ เจาอยาเผาเชื้อหรือน้ําผ้ึง
เปนเครื่ องบูชาดวยไฟถวายแด
พระเยโฮวาห
12 ถาเจาจะนําสิ่ งทั้ งสองนี้ เปน
ผลรุนแรกมาถวายแดพระเยโฮ-
วาหก็ได แตอยาเผาถวายบน
แทนใหเปนกลิ่นที่พอพระทัย
13 เจาจงปรุงบรรดาธัญญบูชา
ดวยใสเกลือ เจาอยาใหเกลือ
แหงพันธสัญญากับพระเจาของ
เจ าขาดเสี ยจากธัญญบูชาของ
เจา เจาจงถวายเกลือพรอมกับ
บรรดาเครื่องบูชาของเจา
14 ถาเจาถวายธัญญบูชาเปนผล
รุนแรกแดพระเยโฮวาห ธัญญ-
บูชาอันเปนผลรุนแรกนั้นเจาจง
ถวายรวงใหมๆย างไฟใหแห ง
บดเมล็ดใหละเอียด
15 เจ าจงใส น้ํ า มั นและวาง
เครื่ องกํายานไวบนนั้น เปน
ธัญญบูชา
16 ปุโรหิตจะเอาสวนหนึ่ งของ
เมล็ดที่บด น้ํามันและเครื่ อง

กํายานเผาถวายเปนสวนที่ระลึก
เปนเครื่ องบูชาดวยไฟถวายแด
พระเยโฮวาห"

สันติบูชา

3"ถาผู หนึ่ งผู ใดถวายเครื่ อง
บูชาเปนสันติบูชา ถาเขา

ถวายวัวผูหรือวัวเมียจากฝูง ให
เขาถวายสัตวตัวที่ไมมีตําหนิตอ
พระพักตรพระเยโฮวาห
2 ให เขาเอามื อวางบนหั วของ
สัตวตัวที่จะถวาย และจงฆาเสีย
ที่ ประตู พลั บพลาแห งชุ มนุ ม
พวกปุโรหิต คือบุตรชายของ
อาโรน จะเอาเลือดประพรมที่
แทนและรอบแทนบูชา
3 จากเครื่ องบู ชาที่ ถวายเป น
สันติบูชา เปนเครื่ องบูชาดวย
ไฟถวายแดพระเยโฮวาห ผู
ถวายจะนําไขมันที่ติดกับเครื่อง
ในและไขมันที่ อยู ในเครื่ องใน
ทั้งหมด
4และไตทั้ งสองลูกกับไขมันที่
ติดอยูตรงบ้ันเอวนั้น และให
เอาพังผืดที่ ติดอยู เหนือตับนั้น
ออกเสียพรอมกับไต
5 บุตรชายอาโรนจะเผาเสียบน
แทนบูชาบนเครื่ องเผาบูชาซึ่ ง
อยูบนฟนบนไฟ เปนเครื่องบูชา
ดวยไฟ เปนกลิ่นที่พอพระทัย
แดพระเยโฮวาห
6ถ าผู ใดนําเครื่ องบูชาที่ เป น
สันติบูชามาถวายแดพระเยโฮ-

เลวีนิติ 2, 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 เปนสัตวตัวผูหรือตัวเมียที่
ไดมาจากฝูงแพะแกะ ก็อยาให
สัตวนั้นมีตําหนิ
7 ถ าเขาจะถวายลู กแกะเป น
เครื่ องบูชาก็ ให เขานํามาถวาย
ตอพระพักตรพระเยโฮวาห
8 ให เขาเอามื อวางบนหั วของ
สัตวที่จะถวายนั้นและใหฆาเสีย
ที่หนาพลับพลาแหงชุมนุม และ
บุ ตรชายอาโรนจะเอา เลื อด
ประพรมที่แทนและรอบแทน
9 จากเครื่ องบู ชาที่ ถวายเป น
สันติบูชา คือบูชาดวยไฟถวาย
แดพระเยโฮวาห ใหเขาถวาย
ไขมัน หางที่ เปนไขมันทั้ งหมด
ตัดชิดกระดูกสันหลังและไขมัน
ที่หุ มเครื่ องใน กับไขมันที่ อยู
ในเครื่องในทั้งหมด
10 และไตทั้งสองลูก กับไขมันที่
ติดอยูตรงบ้ันเอวนั้นและใหเอา
พังผืดที่ติดอยูเหนือตับนั้นออก
เสียพรอมกับไต
11 และปุโรหิตจะเอาสิ่ งเหลานี้
เผาบนแทน เปนอาหารเผาดวย
ไฟถวายแดพระเยโฮวาห
12 ถ าเครื่ องบู ชาของเขาเป น
แพะก็ใหเขานํามาถวายตอพระ
พักตรพระเยโฮวาห
13 ให เขาเอามือวางบนหัวของ
มันและฆามันเสียที่หนาพลับ-
พลาแหงชุมนุม และบุตรชาย
ของอาโรนจะเอาเลือดประพรม

ที่แทนและรอบแทนบูชา
14 แลวใหเขาเอาสิ่ งเหลานี้จาก
แพะตัวนั้นเปนเครื่องบูชา เปน
เครื่ องบูชาดวยไฟถวายแดพระ
เยโฮวาห คือไขมันที่หุมเครื่อง
ใน และไขมันที่อยูในเครื่องใน
15 และไตทั้งสองลูก กับไขมันที่
ติดอยูตรงบ้ันเอวนั้นและใหเอา
พังผืดที่ติดอยูเหนือตับนั้นออก
เสียพรอมกับไต
16 และปุโรหิตจะเผาสิ่ งเหลานี้
บนแทนเปนอาหารเผาไฟ เปน
กลิ่นที่พอพระทัย ไขมันทั้งหมด
เปนของพระเยโฮวาห
17 ให เปนกฎเกณฑเนืองนิตย
ตลอดชั่ วอายุของเจาในที่ที่ เจา
อาศัยอยูทั่ วๆไปวา เจาอยา
รับประทานไขมันหรือเลือด"

เครื่องบูชาไถบาป

4พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา

2 "จงกล าวแก คนอิ สราเอลว า
ถาผูหนึ่งผูใดกระทําผิดสิ่งใดซึ่ง
พระเยโฮวาหไดทรงบัญชามิให
กระทํา โดยเขามิไดเจตนากระ-
ทําสิ่ ง เหล านั้ นประการหนึ่ ง
ประการใด
3ถาปุโรหิตที่ ได รับการเจิมไว
เปนผู กระทําบาป เปนเหตุให
พลไพรหลงทําบาปไปดวย เหตุ
ดวยบาปที่เขาไดกระทําไป ก็ให
เขานําวัวหนุ มซึ่ งไมมีตําหนิมา

เลวีนิติ 3, 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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ถวายแดพระเยโฮวาหเปนเครื่อง
บูชาไถบาป
4 ให เขานํา วั วนั้ นมาที่ ประตู
พลั บพลาแห งชุ มนุ มต อพระ
พักตรพระเยโฮวาห และใหเขา
เอามือวางบนหัววัวตัวนั้ นและ
ใหฆามันเสียตอพระพักตรพระ
เยโฮวาห
5และปุ โรหิ ตผู ได รั บการเจิ ม
แลวจะนําเลือดวัวนั้นมาที่พลับ
พลาแหงชุมนุมบาง
6 ปุ โรหิ ตจะเอานิ้ วจุ มลงใน
เลือด และประพรมเลือดนั้นที่
หนามานสถานบริสุทธิ์ เจ็ดครั้ ง
ตอพระพักตรพระเยโฮวาห
7และปุ โรหิ ตจะเอาเลื อดเล็ ก
นอยเจิมที่ เชิงงอนของแทนเผา
เครื่ องหอมซึ่ งอยู ในพลับพลา
แห งชุ มนุมตอพระพักตรพระ
เยโฮวาห สวนเลือดวัวที่ เหลือ
อยูนั้นเขาจะเทลงที่ฐานแทนเผา
เครื่ องเผาบูชา ซึ่ งอยูที่ ประตู
พลับพลาแหงชุมนุม
8และเขาจะเอาไขมั นทั้ งหมด
ออกเสียจากวัวตัวที่ เปนเครื่ อง
บูชาไถบาปนี้ คือไขมันที่หุ ม
เครื่ องในและไขมันที่ ติดอยูกับ
เครื่องในทั้งหมด
9และไตทั้ งสองลูกกับไขมันที่
ติดอยูตรงบ้ันเอวนั้น และใหเอา
พังผืดที่ติดอยูเหนือตับนั้นออก
เสียพรอมกับไต

10 ให เอาออกเชนเดียวกับเอา
ออกจากวัวที่ ถวายเปนสันติบู-
ชา และปุโรหิตจะเผาสิ่งเหลานี้
บนแทนเครื่องเผาบูชา
11 แตหนังของวัวพรอมกับเนื้อ
วัวทั้งหมด หัว ขา เครื่องในและ
มูลของมัน
12 คือวัวทั้งตัวนี้ ใหเอาออกไป
เสียจากคายถึงที่สะอาดที่ทิ้ งมูล
เถาและใหสุมไฟเผาเสีย ที่
ทิ้งมูลเถาอยูที่ไหนก็ใหเผาที่นั่น
13 ถ าชุ มนุ มชนอิ สราเอลทั้ ง
หมดกระทําผิดโดยไม รู ตัวและ
ความผิดนั้นยังไมปรากฏแจงแก
ที่ ประชุม และเขาไดกระทําสิ่ ง
หนึ่งสิ่ งใดซึ่ งพระเยโฮวาหบัญ-
ชามิใหกระทํา เขาก็มีความผิด
14 เมื่ อความผิดที่ เขาไดกระทํา
นั้นเปนที่ประจักษข้ึน ใหที่ประ-
ชุ มถวายวั วหนุ มตั วหนึ่ งเป น
เครื่องบูชาไถบาป ใหนําวัวนั้น
มาที่หนาพลับพลาแหงชุมนุม
15 และผู ใหญของชุมนุมชนจะ
เอามือวางบนหัวของวัวนั้ นตอ
พระพักตรพระเยโฮวาห และให
ฆ าวัวตั วนั้ นเสียตอพระพักตร
พระเยโฮวาห
16 แลวปุโรหิตผู รับการเจิมจะ
นําเลื อดของวั วมาที่ พลั บพลา
แหงชุมนุมบาง
17 และปุโรหิตจะเอานิ้ วจุ มลง
ในเลือดและประพรมที่หนามาน

เลวีนิติ 4

(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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เจ็ดครั้งตอพระพักตรพระเยโฮ-
วาห
18 และปุโรหิตจะเอาเลือดสัก
หนอยเจิมที่ เชิงงอนของแทนบู-
ชาซึ่งอยู ในพลับพลาแหงชุมนุม
ตอพระพักตรพระเยโฮวาห สวน
เลือดที่เหลืออยูนั้น เขาจะเทลง
ที่ฐานแทนเครื่องเผาบูชาซึ่ งอยู
ที่ประตูพลับพลาแหงชุมนุม
19 และเขาจะเอาไขมันออกจาก
วัวนั้นหมด นําไปเผาเสียบน
แทน
20 เขาจะกระทําดังนี้แกวัวตัวนี้
เขาไดกระทํากั บวั วตั วที่ ถวาย
เปนเครื่องบูชาไถบาปอยางไร ก็
ใหเขากระทําแกวัวตัวนี้อยางนั้น
ดังนี้ ปุโรหิตจะทําการลบมลทิน
ของชุมนุมชนแลวเขาทั้ งหลาย
จะไดรับการอภัย
21 แลวเขาจะนําวัวออกไปนอก
คาย และเผาเสียอยางกับเผาวัว
ตัวกอน เปนเครื่องบูชาไถบาป
ของที่ประชุม
22 ถาผูครอบครองกระทําความ
บาป กระทําสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห
พระเจาของเขาทรงบัญชามิให
กระทําโดยไมรูตัว เขาก็มีความ
ผิด
23 เมื่ อเขารู ตัววากระทําผิดดัง
นั้นแลว ก็ใหเขานําลูกแพะตัวผู
ที่ ไม มี ตําหนิ ตั วหนึ่ งมาเป น
เครื่องบูชา

24 ใหเขาเอามือวางบนหัวแพะ
และใหฆาแพะเสียในที่ที่ เขาฆา
สัตว เปนเครื่ องเผาบูชาตอพระ
พักตรพระเยโฮวาห นี่ เปน
เครื่องบูชาไถบาป
25 ปุ โรหิ ตจะเอานิ้ วจุ มเลื อด
เครื่องบูชาไถบาปบาง นําไปเจิม
ที่เชิงงอนบนแทนเครื่องเผาบูชา
และเทเลือดที่เหลืออยูนั้นที่ฐาน
ของแทนเครื่องเผาบูชา
26 และเขาจะเผาไขมันทั้ งหมด
บนแทน เชนเดียวกับเผาไขมัน
เครื่ องสันติบูชา ดังนี้ แหละ
ปุโรหิตจะทําการลบมลทินแทน
ผูกระทําผิดนั้น และเขาจะไดรับ
การอภัย
27 ถาพลไพรสามัญคนหนึ่ งคน
ใดกระทําความผิดโดยมิไดเจต-
นา คือกระทําสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดซึ่ ง
พระเยโฮวาหทรงบัญชามิใหเขา
กระทํา เขาก็มีความผิด
28 เมื่ อเขารู ตัววากระทําผิดดัง
นั้ นแลว ก็ใหเขานําลูกแพะตัว
เมียตัวหนึ่งซึ่งไมมีตําหนิมาเปน
เครื่องบูชาไถบาปที่ เขาไดกระ-
ทําไปนั้น
29 และเขาจะเอามือวางบนหัว
ของเครื่ องบูชาไถบาป และฆา
เครื่องบูชาไถบาปนั้นในที่ที่ เขา
ถวายเครื่องเผาบูชา
30 ปุ โรหิ ตจะเอานิ้ วจุ มเลื อด
แพะนั้ นไปเจิ มที่ เชิ งงอนของ

เลวีนิติ 4

(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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แทนเครื่องเผาบูชา และเทเลือด
ส วนที่ เหลือลงที่ ฐานของแทน
นั้น
31 และเขาจะเอาไขมันออกเสีย
ใหหมด อยางที่ เอาไขมันออก
เสียจากเครื่องสันติบูชา  และ
ปุโรหิตจะเผาไขมันนั้นบนแทน
เป นกลิ่ นที่ พอพระทั ยแดพระ
เยโฮวาห และปุโรหิตจะทําการ
ลบมลทินของเขาและเขาจะได
รับการอภัย
32 ถ า เขานํ าลู กแกะมา เป น
เครื่องบูชาไถบาปก็ใหเขานําลูก
แกะตัวเมียไมมีตําหนิมา
33 เขาจะเอามือวางบนหัวของ
เครื่ องบูชาไถบาปและฆ าเสี ย
เปนเครื่องบูชาไถบาปในที่ที่ เขา
ฆาเครื่องเผาบูชา
34 และปุ โรหิ ตจะเอานิ้ วจุ ม
เลือดเครื่ องบูชาไถบาปนั้นบาง
นําไปเจิ มที่ เชิ งงอนของแท น
เครื่ องเผาบูชา และเทเลือดที่
เหลือนั้นลงที่ฐานของแทน
35 และเขาจะเอาไขมันทั้ งหมด
ออกเสียอยางที่เอาไขมันของลูก
แกะออกจากเครื่ องสั นติ บู ชา
และปุโรหิตจะเผาไขมันบนแทน
เหมือนเครื่ องบูชาดวยไฟถวาย
แดพระเยโฮวาห และปุโรหิตจะ
ทําการลบมลทินของเขาซึ่ งเขา
ไดกระทําผิด และเขาจะไดรับ
การอภัย"

เครื่องบูชาไถการละเมิด

5 "ถาผู ใดกระทําความผิดใน
ข อที่ ได ยิ นเสี ยงแห งการ

ปฏิญาณตัวและเปนพยาน และ
แมวา เขาเปนพยานโดยที่ เขา
เห็นหรือรูเร่ืองก็ตาม แตเขาไม
ยอมใหการเปนพยาน เขาตอง
รับโทษความชั่วชาของเขา
2หรือผู หนึ่ งผู ใดแตะตองสิ่ งที่
เปนมลทิน จะเปนซากสัตวปาที่
มลทิน หรือซากสัตวเลี้ยงที่มล
ทิน หรือซากสัตวเลื้อยคลานที่
เปนมลทิน โดยไมทันรูตัว เขา
จึงเปนคนมีมลทิน เขาก็มีความ
ผิด
3หรือถาเขาแตะตองมลทินของ
คน จะเปนสิ่งใดๆซึ่งเปนมลทิน
อั นเป นสิ่ งที่ กระทําให คนนั้ น
เปนมลทิน โดยเขาไมรูตัว เมื่อ
เขารูแลว เขาก็มีความผิด
4หรือถาคนหนึ่ งคนใดเผลอตัว
กลาวคําปฏิญาณดวยริมฝปาก
วาจะกระทําชั่วหรือดี หรือเผลอ
ตัวกลาวคําปฏิญาณใดๆ และ
เขากระทําโดยไมทันรู ตัว เมื่ อ
เขารู สึกตัวแลวในประการใดก็
ตาม เขาก็มีความผิด
5 เมื่ อผู หนึ่ งผู ใดกระทําความ
ผิดใดๆที่ กลาวมานี้ ก็ใหเขา
สารภาพความผิดที่เขาไดกระทํา
6และใหเขานําเครื่องบูชาไถการ
ละเมิดมาถวายแดพระเยโฮวาห

เลวีนิติ 4, 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 งเขาไดกระทํานั้ น
เครื่องบูชานั้นจะเปนสัตวตัวเมีย
จากฝูง คือลูกแกะ หรือลูกแพะ
ก็เปนเครื่องบูชาไถบาปได ดังนี้
ปุโรหิตจะทําการลบมลทินแทน
ผูที่กระทําผิดนั้น
7ถาเขาไมสามารถถวายลูกแกะ
ตัวหนึ่ ง ก็ใหเขานํานกเขาสอง
ตัว หรือนกพิราบหนุมสองตัว
มาเปนเครื่องถวายพระเยโฮวาห
ไถการละเมิด นกตัวหนึ่ งเปน
เครื่องบูชาไถบาป และนกอีกตัว
หนึ่งเปนเครื่องเผาบูชา
8 ให เขานํานกทั้ งสองนี้ มาให
ปุโรหิต   ปุโรหิตก็ถวายนกตัว
หนึ่ งเปนเครื่องบูชาไถบาปกอน
ใหเขาบิดหัวนกหลุดจากคอแต
อยาใหขาด
9และปุโรหิตจะเอาเลือดเครื่อง
บูชาไถบาปประพรมที่ ขางแทน
เสียบาง สวนเลือดที่ เหลืออยู
นั้นจะรีดใหไหลออกที่ฐานแทน
นี่เปนเครื่องบูชาไถบาป
10 แลวเขาจะถวายนกตัวที่สอง
เปนเครื่องเผาบูชาตามลักษณะ
และปุโรหิตจะทําการลบมลทิน
ของเขาซึ่ งเขาไดกระทําไปและ
เขาจะไดรับการอภัย
11 แตถาเขาไมสามารถที่ จะนํา
นกเขาสองตัว หรือนกพิราบ
หนุมสองตัวมา ก็ใหเขานํา
เครื่ องบูชาไถบาป ซึ่ งเขาได

กระทํานั้นมา คือยอดแปงหนึ่ง
ในสิบเอฟาห เอามาเปนเครื่ อง
บูชาไถบาป อยาใสน้ํามัน หรือ
ใสเครื่องกํายานในแปง เพราะ
เปนเครื่องบูชาไถบาป
12 ให เขานําแป งมาให ปุ โรหิต
และปุ โรหิ ตจะเอาแป งกํามื อ
หนึ่ งเปนสวนที่ ระลึก และเผา
เสียบนแทนเหมือนเครื่ องเผา
บูชาดวยไฟถวายแดพระเยโฮ-
วาห เปนเครื่องบูชาไถบาป
13 และปุโรหิตจะทําการลบมล
ทินของเขา เพราะบาปซึ่ งเขา
ไดกระทําในเรื่องหนึ่ งเร่ืองใดที่
กลาวมานี้ และเขาจะไดรับการ
อภัย และสวนที่เหลือนั้นจะเปน
ของปุโรหิต เชนเดียวกับธัญญ-
บูชา"
14 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
15 "ถ าผู ใดทําการละเมิดและ
ทําบาปโดยไม รู ตัวในเรื่ องของ
บริสุทธิ์แหงพระเยโฮวาห ใหผู
นั้ นนําแกะตัวผู ที่ ปราศจากตํา-
หนิจากฝูงเปนเครื่องบูชาไถการ
ละเมิดถวายแดพระเยโฮวาห ให
เจาตีราคาเปนเงินเชเขลตามเช-
เขลของสถานบริสุทธิ์ เปน
เครื่องบูชาไถการละเมิด
16 และให ผู นั้ นชดใชของบริ-
สุทธิ์ที่ขาดไป และเพ่ิมอีกหนึ่ง
ในห าของราคาสิ่ งที่ ขาดไปนั้ น

เลวีนิติ 5

(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-
หิตจะทําการลบมลทินของเขา
ดวยแกะผูที่ถวายเปนเครื่องบู-
ชาไถการละเมิด และเขาจะได
รับการอภัย
17 ถาผูใดกระทําผิด คือกระทํา
สิ่ งที่ พระเยโฮวาหทรงบัญชามิ
ใหกระทํา ถึงแมวาเขากระทํา
โดยไมรู เทาถึงการณ เขาก็มี
ความผิดจะตองรับโทษความชั่ว
ชาของเขา
18 ใหผูนั้นนําแกะตัวผูที่ปราศ-
จากตําหนิมาจากฝูงมาถึงปุโร-
หิต ใหเจาตีราคา เปนราคา
เครื่องบูชาไถการละเมิด และให
ปุโรหิตทําการลบมลทินของเขา
ตามความผิ ดซึ่ งเขาไดกระทํา
ดวยมิไดเจตนานั้นและเขาจะได
รับการอภัย
19 เปนเครื่องบูชาไถการละเมิด
เพราะเขาไดกระทําการละเมิด
ตอพระเยโฮวาห"

เครื่องบูชาไถการละเมิด
และการคืนดีกัน

6พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา

2"ถาผูหนึ่ งผู ใดทําบาปและทํา
การละเมิดตอพระเยโฮวาห ดวย
การมุสาตอเพ่ือนบานของเขาใน
สิ่งที่ฝากเขาใหเก็บรักษาไวหรือ
ในเรื่องมิตรภาพ หรือในสิ่งที่ใช
ความรุนแรงไปแยงชิงมา หรือ

ไดหลอกลวงเพ่ือนบานของเขา
3หรือพบสิ่ งที่หายไปแลวแตไม
ยอมรับ ปฏิญาณตนเปนความ
เท็จ ในขอเหลานี้ถาผูใดกระทํา
ก็เปนความผิด
4 ก็ ให ผู ที่ กระทํ า ผิ ดมี โทษ
เพราะความผิดของเขา ใหผูนั้น
คืนของที่ ไดมาจากการชิงมานั้น
เสีย หรือสิ่ งใดที่ เขาไดมาดวย
การหลอกลวง หรือสิ่งที่ฝากเขา
ไว หรือสิ่ งสูญหายที่ เขาไดพบ
เขา
5หรือสิ่ งใดๆที่ ไดปฏิญาณเท็จ
ไว เขาตองคืนใหเต็มตามจํา-
นวน และจงเพ่ิมอีกหนึ่ งในหา
และมอบใหแก เจาของในวันที่
เขาถวายเครื่ องบูชาไถการละ-
เมิด
6 ให ผู นั้ นนําแกะตั วผู ที่ ไม มี
ตําหนิมาจากฝูงเปนเครื่ องบูชา
ไถการละเมิดถวายแดพระเย-
โฮวาหมามอบใหปุโรหิต ใหเจา
ตีราคาเอง เปนราคาเครื่องบูชา
ไถการละเมิด
7และให ปุ โรหิ ตทําการลบมล
ทินของเขาต อพระพักตรพระ
เยโฮวาห และเขาจะไดรับการ
อภัยในทุกสิ่ งที่ เขาไดกระทําไป
ซึ่งเปนการละเมิด"

ปุโรหิตกับเครื่องเผาบูชา
8พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสสวา
9 "จงบัญชาแกอาโรนและบุตร

เลวีนิติ 5, 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 ตอไปนี้เปนพระ
ราชบัญญัติเร่ืองเครื่ องเผาบูชา
เครื่องเผาบูชานั้นจะตองเผาอยู
บนแทน ตลอดคืนจนรุงเชา จง
ใหไฟบนแทนเผาเครื่องบูชาลุก
อยูเร่ือยไป
10 ให ปุ โรหิตสวมเสื้ อผ าป าน
และสวมกางเกงผาปานและให
ตั กมู ลเถ าออกจากไฟที่ ไหม
เครื่องเผาบูชาอยูบนแทนนําไป
ไวขางแทน
11 ให ถอดเสื้ อที่ สวมอยู ออก
แลวสวมเสื้ออีกตัวหนึ่ ง นํามูล
เถาออกไปนอกคายยังที่สะอาด
12 ใหรักษาไฟที่ บนแทนใหลุก
อยู อยาใหดับเลยทีเดียว ใหปุ-
โรหิตใสฟนทุกเชาและให เรียง
เครื่องเผาบูชาใหเปนระเบียบไว
บนแทน และเผาไขมันของ
เครื่องสันติบูชาบนนั้น
13 ต องรักษาให ไฟติ ดอยู บน
แทนเรื่อยไป อยาใหดับเปนอัน
ขาด

พระราชบัญญัติของ
การถวายธัญญบูชา

14 ตอไปนี้ เปนพระราชบัญญัติ
ของการถวายธัญญบูชา ใหบุตร
ชายอาโรนถวายเครื่ องบูชานี้
ต อพระพักตรพระเยโฮวาห ที่
หนาแทนบูชา
15 ใหปุโรหิตคนหนึ่ งหยิบยอด
แปงกํามือหนึ่ งมาจากธัญญบูชา

คลุกน้ํามันและเครื่องกํายานทั้ ง
หมดซึ่ งอยูบนธัญญบูชา และ
เผาส วนนี้ บนแทนเปนที่ ระลึก
เป นกลิ่ นที่ พอพระทั ยแดพระ
เยโฮวาห
16 สวนที่เหลืออยูใหอาโรนและ
บุตรชายของเขารับประทาน  ให
รับประทานกับขนมปงไรเชื้อใน
ที่บริสุทธิ์ ใหรับประทานในลาน
ของพลับพลาแหงชุมนุม
17 อยาใสเชื้อในขนมนั้นแลวปง
เราไดใหสวนนี้ เปนสวนเครื่ อง
บูชาดวยไฟของเราอันตกแกเขา
เปนสิ่ งบริสุทธิ์ที่ สุด เชนเดียว
กับเครื่ องบูชาไถบาป และ
เครื่องบูชาไถการละเมิด
18 ใหบุตรชายทั้งหลายของอา-
โรนรับประทานสิ่ งนี้ เปนกฎ
เกณฑถาวรตลอดชั่วอายุของเจา
จากเครื่ องบูชาดวยไฟของพระ
เยโฮวาห ผู ใดที่ถูกตองสิ่ ง
เหลานี้จะบริสุทธิ์"
ธัญญบูชาของปุโรหิตทุกราย

ใหเผาเสียใหหมด
19 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
20 "ตอไปนี้ เปนเครื่ องบูชาที่
อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของ
เขาจะตองถวายแดพระเยโฮวาห
ในวันที่ เขารับการเจิม คือยอด
แป งหนึ่ ง ในสิ บเอฟาห เป น
ธัญญบูชาประจํา ใหถวายตอน

เลวีนิติ 6

(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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เชาครึ่งหนึ่ง ตอนเย็นครึ่งหนึ่ง
21 ใหคลุกกับน้ํามันใหเขากันดี
แลวทอดบนเหล็ก ทําเปนแผน
เหมือนธัญญบูชาแลวถวายเปน
กลิ่นที่พอพระทัยแดพระเยโฮ-
วาห
22 ให ปุ โรหิ ตจากบรรดาบุ ตร
ชายของอาโรนผู รับการเจิมตั้ ง
แทนเขาถวายสิ่ งนี้ เปนกฎ
เกณฑสืบไปเนืองนิตยแดพระ
เยโฮวาห ใหเผาเครื่ องบูชาทั้ ง
หมดเสีย
23 ธัญญบูชาของปุโรหิตทุกราย
ใหเผาเสียใหหมด อยาใหรับ
ประทาน"
เครื่องบูชาไถบาปก็บริสุทธ์ิ

24 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
25 "จงกลาวแกอาโรนและบุตร
ชายของเขาวา ตอไปนี้เปนพระ
ราชบัญญัติของการถวายเครื่อง
บูชาไถบาป  ใหฆาสัตวที่ เปน
เครื่องบูชาไถบาปในที่ที่ฆาสัตว
อันเปนเครื่ องเผาบูชาตอพระ
พักตรพระเยโฮวาห เปนของ
บริสุทธิ์ที่สุด
26 ใหปุโรหิตผูถวายเครื่องบูชา
ไถบาปรับประทานสัตวนั้ น ให
เขารับประทานในที่บริสุทธิ์ ใน
ลานพลับพลาแหงชุมนุม
27 อะไรที่แตะตองเนื้ อสัตวนั้น
จะบริสุทธิ์ และเมื่อประพรมมี

เลือดติดเสื้อ ก็ใหซักเสื้อสวนที่
ติดเลือดนั้นในที่บริสุทธิ์
28 จงทําลายภาชนะดินที่ ใชตม
เนื้ อนั้ นเสีย ถาตมในภาชนะ
ทองสัมฤทธิ์ก็ใหขัดและลางเสีย
ดวยน้ํา
29 ผูชายทุกคนที่เปนปุโรหิตรับ
ประทานได เปนของบริสุทธิ์ ที่
สุด
30 แตเครื่องบูชาไถบาป ซึ่งปุ-
โรหิตนําเลือดเขาไปในพลับพลา
แหงชุมนุม เพ่ือทําการลบมล
ทินในที่บริสุทธิ์ นั้ น อยารับ
ประทานเลย ตองเผาไฟเสีย"

วิธีถวายเครื่องบูชา
ไถการละเมิด

7"เชนเดียวกันนี่ เปนพระราช
บัญญัติเร่ื องเครื่ องบูชาไถ

การละเมิด  เปนสิ่งบริสุทธิ์ที่สุด
2ใหฆาสัตวอันเปนเครื่ องบูชา
ไถการละเมิดในที่ที่ ฆาสัตวอัน
เปนเครื่องเผาบูชา และใหเอา
เลื อดสั ตวนั้ นประพรมที่ แทน
และรอบแทน
3และให เอาไขมันของสัตวนั้ น
ถวายบูชาเสียทั้งหมดดวย หาง
ที่ เปนไขมัน ไขมันที่หุมเครื่อง
ใน
4และไตทั้ งสองลูกกับไขมันที่
ติดอยูตรงบ้ันเอวนั้น และให
เอาพังผืดที่ ติดอยู เหนือตับนั้น
ออกเสียพรอมกับไต

เลวีนิติ 6, 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 โรหิ ตเผาสิ่ งเหล านี้ บน
แท นเป นเครื่ องบู ชาด วยไฟ
ถวายแดพระเยโฮวาห เปน
เครื่องบูชาไถการละเมิด
6 ผู ชายทุกคนที่ เปนปุโรหิตรับ
ประทานได ใหรับประทานใน
สถานบริสุทธิ์ เปนของบริสุทธิ์
ที่สุด
7 เครื่ องบูชาไถการละเมิด ก็
เหมือนเครื่องบูชาไถบาป มีพระ
ราชบัญญัติอยางเดียวกัน ปุโร-
หิตผู ใช เครื่ องบู ชาทําการลบ
มลทินจะไดเครื่องบูชานั้น
8 ปุโรหิตคนใดถวายเครื่ องเผา
บูชาของผูใด ปุโรหิตผูนั้นยอม
ไดหนังของเครื่ องเผาบูชาที่ ตน
ถวาย
9 เครื่องธัญญบูชาทุกอยางที่ป ง
ในเตาอบ และสิ่ งทั้ งหมดซึ่ ง
เตรียมในกระทะหรือที่เหล็ก ให
ตกเปนของปุโรหิตผู ถวายของ
เหลานั้น
10 ธัญญบูชาทุ กอย างที่ เคล า
น้ํามันหรือไมเคลา จะตกเปน
ของบุตรชายอาโรนทั่วกัน

วิธีถวายเครื่องสันติบูชา
11 ตอไปนี้ เปนพระราชบัญญัติ
เร่ื องเครื่ องสันติ บูชาซึ่ งผู หนึ่ ง
ผูใดนํามาถวายแดพระเยโฮวาห
12 ถ าเขาถวายเปนเครื่ องโม-
ทนาพระคุณ ก็ใหเขาถวายขนม
ไรเชื้อคลุกน้ํามัน ขนมแผนไร

เชื้อทาน้ํามัน ขนมยอดแปงคลุก
น้ํามันใหดีพรอมกับเครื่องบูชา
โมทนา
13 นอกจากขนมเหลานี้ ใหเขา
นําขนมป งใส เชื้ อมาถวายเปน
สวนของเครื่ องบูชา พรอมกับ
เครื่องสันติบูชาที่ถวายเปนการ
โมทนาพระคุณ
14 ใหเขาถวายของบูชาเหลานี้
สวนหนึ่งจากทั้งหมดแดพระเย-
โฮวาห ซึ่ งเปนสวนยกใหแก
ปุ โรหิ ตผู เอาเลื อดสั นติ บู ชา
ประพรม
15 ส วนเนื้ อสั ตว เครื่ องสั นติ
บูชาเพ่ือโมทนาพระคุณนั้น เขา
จะตองรับประทานเสียในวันทํา
การถวายบูชา อยาเหลือไวจน
วันรุงเชาเลย
16 แต ถ าเครื่ องบู ชานั้ นเป น
เครื่ องบูชาปฏิญาณ หรือเปน
เครื่องบูชาตามใจสมัคร ใหเขา
รั บประทานเสี ยในวั นทําการ
ถวายบูชา และในวันรุงข้ึนเขายัง
รับประทานสวนที่เหลือได
17 ส วนเนื้ อของเครื่ องบูชาที่
เหลือถึงวันที่สามใหเผาเสียดวย
ไฟ
18 ถาเอาเนื้อสัตวอันเปนเครื่อง
สันติบูชามารับประทานในวันที่
สาม ก็จะไมเปนที่พอพระทัย
เลย และผูที่ถวายนั้นจะไมเปน
ที่โปรดปรานดวย แตจะเปนการ

เลวีนิติ 7

(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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กระทําที่นาสะอิดสะเอียน และ
ผูที่ รับประทานนั้นจะตองไดรับ
โทษความชั่วชาของเขา
19 เนื้อที่ไปถูกของที่ เปนมลทิน
ใดๆ อยารับประทาน จงเผาเสีย
ดวยไฟ บุคคลที่สะอาดทุกคน
รับประทานเนื้อได
20 แต ผู ใดรั บประทานเนื้ อ
สัตวบูชา อันเปนเครื่ องสันติ
บูชาแดพระเยโฮวาหโดยที่ตนยัง
มีมลทินติดตัวอยู ผูนั้นจะตอง
ถูกตัดขาดจากพลไพรของตน
21 ย่ิ งกว านั้ นอี กถ าผู ใดแตะ
ตองสิ่งมลทินใดๆ ไมวาจะเปน
มลทินของคน หรือสัตวมลทิน
ใดๆ หรือสิ่ งมลทินที่นาสะอิด
สะเอียนใดๆ และผูนั้ นมารับ
ประทานเนื้ อสั ตวบูชาอั นเป น
เครื่ องสันติ บูชาแดพระเยโฮ-
วาห  ผูนั้ นจะตองถูกตัดขาด
จากพลไพรของตน"
22 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
23 "จงกลาวแกคนอิสราเอลวา
เจาทั้ งหลายอยารับประทานไข
มันของวัว ของแกะหรือของแพะ
24 ไขมันของสัตวที่ตายเองและ
ไขมันของสัตวที่ สัตวกัดตายจะ
นําไปใชอยางอื่นก็ได แตอยา
รับประทานเลยเปนอันขาด
25 ดวยผู ใดก็ตามรับประทาน
ไขมันสั ตว อั นเป นเครื่ องบูชา

ด วยไฟถวายแดพระเยโฮวาห
ผูที่ รับประทานนั้นจะตองถูกตัด
ขาดจากพลไพรของตน
26 ย่ิ งกวานั้ นอีก เจาอยารับ
ประทานเลือดเลยทีเดียว ไมวา
เลือดของสัตวปกหรือเลือดสัตว
ในที่ใดๆที่เจาอาศัยอยู
27 ผู ใดก็ ตามที่ รั บประทาน
เลือดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง
ผู นั้ นจะตองถูกตัดขาดจากพล
ไพรของตน"

สวนสําหรับพวกปุโรหิต
28 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
29 "กลาวแกคนอิสราเอลวา ผู
ใดจะถวายเครื่ องบูชาอั นเป น
สันติบูชาแดพระเยโฮวาห ให
ผู นั้ นนําเครื่ องบูชาของเขามา
ถวายแดพระเยโฮวาหจากเครื่อง
บูชา อันเปนสันติบูชาของเขา
30 ให เขานําเครื่ องถวายบู ชา
ดวยไฟแดพระเยโฮวาหมาดวย
มือของตนเอง ใหเขานําไขมัน
มาพรอมกับเนื้ออกนั้น เพ่ือเอา
เนื้ออกนั้นแกวงไปแกวงมาเปน
เครื่ องบูชาแกว งถวายต อพระ
พักตรพระเยโฮวาห
31 ให ปุโรหิตเผาไขมันเสียบน
แทนบูชา แตเนื้ออกนั้นจะตก
เปนของอาโรนและบุตรชายของ
เขา
32 แต โคนขาข างขวาของสั ตว

เลวีนิติ 7

(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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นั้น เจาจงใหปุโรหิตเปนสวน
ถวายจากเครื่ องบูชาแห งสันติ
บูชา
33 บุตรชายอาโรนผูถวายเลือด
แห งสั นติ บู ชาและไขมันจะได
รับโคนขาข างขวาเปนสวนของ
เขา
34 เพราะวาเนื้ออกที่แกวงถวาย
และเนื้อโคนขาที่ถวายนั้น เราได
เอาจากคนอิสราเอลจากเครื่ อง
สันติบูชาของเขา และเราได
มอบให แก อาโรนปุ โรหิ ตและ
บุตรชายของเขาเปนกฎเกณฑ
อันถาวรจากคนอิสราเอล
35 นี่เปนสวนจากการเจิมอาโรน
และการเจิมบุตรชายของเขา  ได
จากเครื่ องบูชาดวยไฟถวายแด
พระเยโฮวาห มอบหมายใหแก
เขาทั้ งหลายในวันที่เขาทั้งหลาย
ถูกถวายใหปรนนิบัติพระเยโฮ-
วาหในตําแหนงปุโรหิต
36 ซึ่ งพระเยโฮวาหทรงบัญชา
คนอิสราเอลใหมอบสิ่ งเหลานี้
แกเขาทั้ งหลาย ในวันที่ เขาทั้ ง
หลายไดรับการเจิมเปนปุโรหิต
เปนกฎเกณฑอันถาวรตลอดชั่ ว
อายุของเขา"
37 ทั้ งหมดนี้ เปนพระราชบัญ-
ญัติเร่ืองเครื่องเผาบูชา เครื่อง
ธัญญบูชา  เครื่องบูชาไถบาป
เครื่องบูชาไถการละเมิด เครื่อง
สถาปนาบูชา  และเครื่องสันติ

บูชา
38 ซึ่ งพระเยโฮวาหทรงบัญชา
โมเสสบนภูเขาซีนาย ในวันที่
พระองคทรงบัญชาคนอิสราเอล
ใหนําเครื่องบูชามาถวายแดพระ
เยโฮวาหในถิ่นทุรกันดารซีนาย

การเจิมตั้งพวกปุโรหิต

8พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา

2"จงนําอาโรนและบุตรชายของ
เขามาพรอมกับเสื้ อยศ น้ํามัน
เจิม วัวอันเปนเครื่ องบูชาไถ
บาป แกะผูสองตัว กระบุงขนม
ปงไรเชื้อ
3และจงเรียกชุมนุมชนทั้ งหมด
ใหประชุมกันที่ประตูพลับพลา
แหงชุมนุม"
4และโมเสสก็กระทําดั งที่ พระ
เยโฮวาหทรงบัญชาแกทาน และ
ชุมนุมชนก็ประชุมกันที่ ประตู
พลับพลาแหงชุมนุม
5 โมเสสกล าวแก ชุ มนุ มชนว า
"ตอไปนี้เปนสิ่ งซึ่งพระเยโฮวาห
ทรงบัญชาใหกระทํา"
6 โมเสสก็ นําอาโรนและบุ ตร
ชายทั้งหลายของเขามาชําระกาย
ดวยน้ํา
7แล วสวมเสื้ อให และคาดรั ด
ประคดให แลวสวมเสื้อคลุมยาว
ให และสวมเอโฟดใหเขา เอา
รัดประคดทออยางประณีตสํา-
หรับคาดทับเอโฟดคาดเอวให

เลวีนิติ 7, 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

การสวมเครื่องและ
การเจิมมหาปุโรหิต

8และโมเสสสวมทั บทรวงให
อาโรน และใสอูริมกับทูมมิมไว
ในทับทรวงนั้น
9และสวมผามาลาไวบนศีรษะ
และติดแผนทองคําอันเปนมง-
กุฎบริสุทธิ์ ที่ ผ ามาลาดานหนา
ดังที่พระเยโฮวาหทรงบัญชาโม-
เสสไวนั้น
10 แลวโมเสสนําน้ํามันเจิมมา
เจิมพลับพลาและทุกสิ่ งที่อยู ใน
นั้น ชําระใหเปนของบริสุทธิ์
11 และทานเอาน้ํามันเจิมประ-
พรมบนแทนเจ็ดครั้ง เจิมแทน
และเจิมภาชนะประจําแทนทั้ ง
หมด เจิมขันและพานรองขัน
เพ่ือชําระใหเปนของบริสุทธิ์
12 และทานเทน้ํามันเจิมลงบน
ศีรษะของอาโรนบาง แลวเจิม
เขาไวเพ่ือชําระใหบริสุทธิ์
13 และโมเสสก็นําบุตรชายอา-
โรนเข ามาสวมเสื้ อแลวคาดรัด
ประคดให และสวมมาลาให ดัง
ที่พระเยโฮวาหทรงบัญชาโมเสส
ไว

เครื่องถวายสําหรับ
การเจิมพวกปุโรหิต

14 แลวทานจึงนําวัวตัวผูอันเปน
เครื่องบูชาไถบาปเขามา อาโรน
และบุตรชายทั้ งหลายของเขาก็

เอามือของตนวางบนหัววัว อัน
เปนเครื่องบูชาไถบาปนั้น
15 โมเสสก็ฆาวัวตัวนั้นเสีย เอา
นิ้ วจุ มเลื อดไปเจิ มที่ เชิ งงอน
รอบแทน ชําระแทนใหบริสุทธิ์
แล วเทเลื อดที่ ฐานของแท น
ถวายแทนไวเปนสิ่งบริสุทธิ์ เพ่ือ
ทําการลบมลทินของแทนนั้น
16 และทานนําไขมันทั้ งหมดที่
อยูกับเครื่องในและพังผืดเหนือ
ตับ และไตสองลูกพรอมกับไข
มันแล วโมเสสก็ เผาสิ่ งเหล านี้
เสียบนแทน
17 แตวัวและหนังวัว กับเนื้ อ
และมูลของมัน ทานเผาเสียดวย
ไฟขางนอกคาย ดังที่พระเยโฮ-
วาหทรงบัญชาโมเสสไว
18 แลวทานก็นําแกะผู อันเปน
เครื่องเผาบูชาเขามา อาโรนกับ
บุตรชายทั้ งหลายของเขาก็ เอา
มือของตนวางบนหัวของแกะผู
นั้น
19 โมเสสก็ฆาแกะนั้นเสีย เอา
เลือดประพรมที่ แทนและรอบ
แทน
20 เมื่ อท านฟนแกะออกเป น
ทอนๆ โมเสสก็เผาหัวและแกะ
ทอนๆกับไขมันเสีย
21 เมื่อเอาน้ําลางเครื่องในและ
ขาแกะแลว โมเสสก็เผาแกะทั้ง
ตัวบนแทน เปนเครื่องเผาบูชา
เปนกลิ่นที่พอพระทัย เปน

เลวีนิติ 8

(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 องบูชาดวยไฟถวายแดพระ
เยโฮวาห ดังที่พระเยโฮวาหทรง
บัญชาโมเสส
22 ทานจึงนําแกะผู อีกตัวหนึ่ ง
นั้ นเขามา คือแกะตัวผู ที่ เปน
เครื่ องสถาปนา และอาโรนกับ
บุตรชายทั้ งหลายของเขาก็ เอา
มือของตนวางบนหัวของแกะผู
นั้น
23 โมเสสก็ฆาแกะนั้นเสีย เอา
เลือดเจิมที่ ปลายหูขางขวาของ
อาโรน และที่นิ้ วหัวแมมือขวา
ของเขา และที่นิ้วหัวแมเทาขวา
ของเขา
24 แลวนําบุตรชายทั้งหลายของ
อาโรนเขามา และโมเสสเอา
เลือดเจิมที่ปลายหูขางขวา ที่นิ้ว
หัวแมมือขางขวา ที่นิ้ วหัวแม
เทาขางขวาของเขา และโมเสส
เอาเลื อดประพรมที่ แท นและ
รอบแทน
25 แลวทานจึงนําไขมันและหาง
ที่เปนไขมัน และไขมันทั้งหมดที่
อยู กับเครื่องใน และพังผืด
เหนือตับและไตสองลูกกับไขมัน
ที่ติดอยู และโคนขาขางขวา
26 และท านหยิ บขนมไร เชื้ อ
หนึ่ งกอนจากกระบุงขนมปงไร
เชื้ อ ซึ่ งอยูตอพระพักตรพระ
เยโฮวาห และหยิบขนมคลุก
น้ํามันกอนหนึ่ ง และขนมแผน
แผนหนึ่ง วางของเหลานี้ไวบน

ไขมันและบนโคนขาขางขวา
27 ทานเอาสิ่ งเหลานี้ วางไวใน
มือของอาโรน และมือของบุตร
ชายทั้ งหลายของเขา และให
แกวงไปแกวงมาเปนเครื่องบูชา
แกว งถวายต อพระพักตรพระ
เยโฮวาห
28 แลวโมเสสก็รับของเหลานั้น
มาจากมือของเขาทั้ งหลายและ
เผาเสียบนแทนบนเครื่องเผาบู-
ชา เปนเครื่องสถาปนาบูชา เปน
กลิ่นที่พอพระทัย เปนเครื่ อง
บูชาดวยไฟถวายแดพระเยโฮ-
วาห
29 และโมเสสเอาเนื้ ออกแกวง
ไปแกว งมาเป นเครื่ องแกว ง
ถวายตอพระพักตรพระเยโฮวาห
นี่ เปนแกะตัวผูสถาปนาสวนของ
โมเสส ดังที่พระเยโฮวาหทรง
บัญชาโมเสส
30 แลวโมเสสนําน้ํามันเจิมและ
เลือดซึ่ งอยูบนแทน ประพรม
บนอาโรนและเครื่องยศของเขา
และบนบุตรชายทั้งหลาย กับบน
เครื่ องยศของบุตรชายทั้ งหลาย
ของเขา ดังนี้ แหละทานก็ชําระ
อาโรนกับเครื่ องยศของเขาให
บริสุทธิ์ บุตรชายทั้ งหลายของ
เขากับเครื่องยศของบุตรชายนั้น
ดวย
31 โมเสสสั่งอาโรนและบุตรชาย
ทั้ งหลายของเขาวา "จงตมเนื้อ

เลวีนิติ 8

(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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เสียที่ประตูพลับพลาแหงชุมนุม
และรับประทานเสียที่นั่ น กับ
ขนมปงซึ่ งอยู ในกระบุงเครื่ อง
สถาปนาบูชา ดังที่ขาพเจาบัญชา
ทานวา อาโรนและบุตรชายทั้ ง
หลายของเขาจะรับประทาน
32 เนื้ อและขนมปงที่ เหลือนั้ น
ทานจงเผาเสียดวยไฟ
33 และท านทั้ งหลายอย าออก
ไปนอกประตูพลับพลาแหงชุม
นุมตลอดเจ็ดวัน จนกวาวันกํา-
หนดสถาปนาของท านจะครบ
เพราะที่จะสถาปนาทานนั้นก็กิน
เวลาเจ็ดวัน
34 สิ่ งที่ ไดกระทําในวันนี้ พระ
เยโฮวาห ทรงบัญชาให กระทํา
เพ่ือลบมลทินของทาน
35 ทานจงอยูที่ ประตูพลับพลา
แหงชุมนุมทั้งกลางวันและกลาง
คืนตลอดเจ็ดวัน กระทํากิจ
ที่ พระเยโฮวาห ทรงกําชั บไว
เกลือกวา ทานจะตองถึงตาย
เพราะนี่ เปนสิ่ งที่ ขาพเจาไดรับ
บัญชามา"
36 อาโรนกับบุตรชายทั้ งหลาย
ของเขาไดกระทําตามที่พระเย-
โฮวาหทรงบัญชาทางโมเสสทุก
ประการ

การเริ่มตนแหง
การปรนนิบัติของพวกปุโรหิต

9ตอมา วันที่ แปดโมเสสก็
เรียกอาโรนและบุตรชายทั้ง

หลายของเขา และพวกผู ใหญ
ของอิสราเอล
2และท านกล าวแก อาโรนว า
"จงนําลูกวัวตัวหนึ่ งเปนเครื่ อง
บูชาไถบาป และแกะผูตัวหนึ่ ง
เปนเครื่องเผาบูชา ทั้งสองอยา
ใหมีตําหนิ จงถวายบูชาตอพระ
พักตรพระเยโฮวาห
3และกล าวแกคนอิสราเอลว า
`จงเอาลู กแพะผู ตั วหนึ่ งเป น
เครื่องบูชาไถบาป และลูกวัวตัว
หนึ่งกับลูกแกะตัวหนึ่ง ทั้งสอง
ใหมีอายุหนึ่งขวบ ปราศจากตํา-
หนิเปนเครื่องเผาบูชา
4และเอาวัวผูตัวหนึ่ งและแกะผู
ตัวหนึ่ งเปนสันติบูชาบูชาถวาย
ตอพระพักตรพระเยโฮวาห และ
เอาธัญญบูชาคลุกน้ํามันมาถวาย
เพราะวา พระเยโฮวาหจะ
ทรงปรากฏแกทานในวันนี้'"
5 เขาทั้ งหลายก็นําสิ่ งที่ โมเสส
บัญชานั้ นมาที่ หน าพลั บพลา
แหงชุมนุม และชุมนุมชนทั้ ง
หมดก็เขามาใกล ยืนอยูตอพระ
พักตรพระเยโฮวาห
6 โมเสสกลาววา "นี่ เปนสิ่ งซึ่ ง
พระเยโฮวาหทรงบัญชาใหทาน
ทั้ งหลายกระทํา และสงาราศี
ของพระเยโฮวาหจะปรากฏแก
ทานทั้งหลาย"
7แลวโมเสสจึงสั่งอาโรนวา "จง
เขาไปใกลแทนบูชา ถวายเครื่อง

เลวีนิติ 8, 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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บูชาไถบาป และเครื่องเผาบูชา
ของทานเสีย และทําการลบมล
ทินบาปของตัวทานกับพลไพร
ทั้งหลาย และจงนําเครื่องถวาย
บูชาของพลไพรมา และทําการ
ลบมลทินบาปของเขา ดังที่พระ
เยโฮวาหทรงบัญชา'"
8อาโรนจึงเขาไปใกลแทนบูชา
และฆาลูกวัวอันเปนเครื่ องบูชา
ไถบาป ซึ่งเปนของเพื่อตน
9และบุตรชายอาโรนก็นําเลือด
มาใหเขา เขาก็เอานิ้ วจุ มเลือด
ไปเจิมเชิงงอนของแทน และเท
เลือดลงที่ฐานแทน
10 สวนไขมันและไต กับพังผืด
เหนือตับจากเครื่องบูชาไถบาป
นั้น เขาเผาเสียบนแทน ดังที่
พระเยโฮวาหทรงบัญชาโมเสส
11 เขาก็ เผาเนื้ อและหนั งเสี ย
ดวยไฟที่ภายนอกคาย
12 เขาฆ าสั ตว เครื่ องเผาบูชา
แลวบุตรชายอาโรนก็นําเลือดมา
ใหเขา เขาจึงเอาเลือดนั้นประ-
พรมที่แทนและรอบแทน
13 และบุ ตรชายทั้ งหลายของ
อาโรนก็สงเครื่ องเผาบูชาทีละ
ทอนกับหัวมาใหอาโรน อาโรนก็
เผาสิ่งเหลานี้บนแทน
14 อาโรนจึงลางเครื่ องในและ
ขาสัตวและเผาเสียบนเครื่องเผา
บูชาที่บนแทนบูชา
15 แลวอาโรนก็นําเครื่ องบูชา

ของพลไพรมาถวาย คือนําแพะ
ซึ่งเปนเครื่องบูชาไถบาปซึ่งเปน
ของเพ่ือพลไพรมาฆาเสียบูชาไถ
บาป ดังเครื่องบูชาไถบาปครั้ ง
กอนนั้น
16 และเขาก็ถวายเครื่องเผาบู-
ชาถวายตามลักษณะ
17 และเขาก็ถวายธัญญบูชาโดย
หยิบมากํามื อหนึ่ งเผาเสี ยบน
แทนนอกเหนือเครื่ องเผาบูชา
ประจําเวลาเชา
18 เขาฆาวัวผูดวย และแกะผู
เปนเครื่ องสันติบูชาสําหรับพล
ไพร และบุตรชายอาโรนนํา
เลือดมาใหอาโรน อาโรนก็เอา
เลือดประพรมที่ แทนและรอบ
แทน
19 และนําไขมั นวั วและไขมั น
แกะ กับหางที่ เปนไขมัน และ
ไขมันที่หุมเครื่องใน และไตกับ
พังผืดเหนือตับมาให
20 และเขาทั้ งหลายวางไขมันไว
บนเนื้ ออก และอาโรนก็เผาไข
มันเสียบนแทน
21 สวนเนื้ ออกและเนื้ อโคนขา
ขางขวานั้น อาโรนแกวงไปแกวง
มาเปนเครื่องบูชาแกวงถวายตอ
พระพักตรพระเยโฮวาห ดังที่
โมเสสบัญชาไว
22 แลวอาโรนยกมือข้ึนอวยพร
พลไพร และอาโรนก็ลงมาจาก
การถวายเครื่ องบู ชาไถ บาป

เลวีนิติ 9

(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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เครื่องเผาบูชาและสันติบูชา
23 โมเสสกับอาโรนจึงเขาไปใน
พลับพลาแหงชุมนุม เมื่อเขาทั้ง
สองออกมา เขาก็อวยพรพลไพร
และสงาราศีของพระเยโฮวาหก็
ปรากฏแกพลไพรทั้งมวล
24 เปลวเพลิ งพลุ งออกมาต อ
พระพักตรพระเยโฮวาห เผา
เครื่ องเผาบูชาและไขมันซึ่ งอยู
บนแทน เมื่ อพลไพรทั้ งหลาย
เห็นก็โหรองและซบหนาลง

นาดับกับอาบีฮู
ถูกฆาเสีย

เน่ืองดวยไฟท่ีตองหาม

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

ตางนํากระถางไฟของเขามาและ
เอาไฟใส ในนั้ นแล วใส เครื่ อง
หอมลง เอาไฟที่ ผิดรูปแบบมา
เผาถวายบูชาตอพระพักตรพระ
เยโฮวาห ซึ่ งพระองคมิไดทรง
บัญชาใหเขากระทําเชนนั้น
2 ไฟก็พุ งข้ึ นมาจากพระเยโฮ-
วาห ไหมเขาทั้ งสองและเขาก็
ตายตอพระพักตรพระเยโฮวาห
3 โมเสสจึงบอกอาโรนวา "พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้วา `เราจะสํา-
แดงความบริสุทธิ์ ของเราทาม-
กลางผูที่อยูใกลเรา เขาจะถวาย
สง าราศีแก เราตอหน าพลไพร
ทั้งปวง'" และอาโรนก็นิ่งอยู
4 โมเสสเรียกมิชาเอลและเอล-

ซาฟาน บุตรชายของอุสซีเอล
อาของอาโรน บอกเขาวา "จงเขา
มาใกล หามเอาพ่ีนองของเจา
ออกไปเสี ยนอกค ายจากหน า
สถานบริสุทธิ์"
5 เขาก็เขามาใกลหามศพทั้งเสื้อ
ออกไปไวนอกคายตามที่ โมเสส
สั่ง
6และโมเสสกลาวแกอาโรนและ
เอเลอาซารและอิธามาร บุตร
ชายอาโรนวา "ทานทั้ งหลาย
อยาปลอยผมหอย หรือฉีกเสื้อ
ผาของทาน เกลือกวาทานจะ
ตองตายและเกลือกวาพระพิโรธ
จะตกเหนื อชุมนุมชนทั้ งหมด
แต พ่ี นองของทานคือวงศ วาน
อิสราเอลทั้ งมวล จะไวทุกข
เพราะพระเยโฮวาหทรงใหบัง-
เกิดการเผาไหมก็ได
7และอยาออกไปจากประตูพลับ
พลาแหงชุมนุม เกลือกวาทาน
ตองตาย เพราะวาน้ํามันเจิม
แหงพระเยโฮวาหอยู เหนือทาน
ทั้ งหลาย" และเขาทั้ งหลายก็
กระทําตามคําของโมเสส

ขอปฏิบัติแหง
บรรดาปุโรหิต

8พระเยโฮวาหตรัสกับอาโรนวา
9"เมื่ อตัวเจาหรือบุตรชายของ
เจาจะเขาไปในพลับพลาแหงชุม
นุม อยาดื่ มเหลาองุนหรือสุรา
เกลือกวาเจาจะตองตาย ทั้ งนี้

เลวีนิติ 9, 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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ใหเปนกฎเกณฑถาวรอยูตลอด
ชั่วอายุของเจา
10 เจ าจงแยกของบริสุทธิ์ จาก
ของไมบริสุทธิ์ และของมลทิน
จากของไมมลทิน
11 และเจาจะตองสอนพลไพร
อิสราเอลใหทราบถึงกฎเกณฑ
ทั้ งมวลซึ่ งพระเยโฮวาหไดตรัส
แกเขาทั้งหลายทางโมเสส"
12 โมเสสกล าวแก อาโรนและ
เอเลอาซาร และอิธามาร บุตร
ชายของเขาผูที่ เหลืออยูวา "จง
เอาธัญญบูชาซึ่ งเหลือจากการ
บูชาดวยไฟถวายแดพระเยโฮ-
วาห มารับประทานที่ ริมแทน
บูชาไมใสเชื้อ เพราะเปนของ
บริสุทธิ์ที่สุด
13 ทานจงรับประทานในที่บริ-
สุ ทธิ์ เพราะเป นส วนของท าน
และส วนของบุตรชายของทาน
จากเครื่ องบูชาดวยไฟถวายแด
พระเยโฮวาห เพราะขาพเจาได
รับบัญชาดังนี้
14 แตเนื้ออกที่แกวงถวาย และ
เนื้อโคนขาที่ถวายแลวนั้น ทาน
จงรับประทานในที่สะอาด ทั้งตัว
ท านและบุตรชายบุตรสาวของ
ทานก็รับประทานได เพราะเปน
ส วนที่ ไดมาจากสันติ บูชาของ
คนอิสราเอล อันตกอยูกับทาน
ทั้ งบุตรชายทั้ งหลายของท าน
ดวย

15 เนื้ อโคนขาที่ ถวายและเนื้ อ
อกที่แกวงถวายเขาจะนํามาบูชา
พรอมกับเครื่องไขมันที่บูชาดวย
ไฟเพ่ื อแกว งเป นเครื่ องบู ชา
แกว งถวายต อพระพักตรพระ
เยโฮวาห สิ่งเหลานี้เปนของทาน
และบุตรชายทั้ งหลายของทาน
ใหเปนกฎเกณฑเนืองนิตย ดังที่
พระเยโฮวาหทรงบัญชาไว"
16 ฝ ายโมเสสได พยายามไต
ถามถึงเร่ื องแพะซึ่ งเปนเครื่ อง
บูชาไถบาป และดูเถิด แพะ
ตัวนั้ นถูกเผาเสียแลว ทานจึง
โกรธเอเลอาซาร และอิ ธามาร
บุตรชายของอาโรนที่ เหลืออยู
ทานวาเขาวา
17 "เหตุ ไฉนท านจึ งมิ ได รั บ
ประทานเครื่องบูชาไถบาปในที่
บริสุทธิ์ ในเมื่อเปนของบริสุทธิ์
ที่ สุด และพระเจาไดประทาน
ของเหลานั้นใหแกทานเพ่ือทาน
จะได รับความชั่ วชาของชุมนุม
ชน เพ่ือทําการลบมลทินบาป
ของเขาทั้ งหลายตอพระพักตร
พระเยโฮวาห
18 ดูเถิด เลือดสัตวนั้ นก็มิได
นําเขามายังที่บริสุทธิ์ ที่หองชั้ น
ใน ทานควรจะไดรับประทานสิ่ง
เหลานี้ ในที่บริสุทธิ์ ดังที่ขาพ-
เจาไดบัญชาแลวนั้น"
19 อาโรนจึงกล าวแก โมเสสวา
"ดูเถิด วันนี้ เขาไดถวายเครื่อง

เลวีนิติ 10

(10) ลนต 11:47 (11) พบญ 24:8 (12) ลนต 21:22 (13) ลนต 2:3; กดว 18:10
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บูชาไถบาปและเครื่ องเผาบูชา
ของเขาตอพระพักตรพระเยโฮ-
วาหแลว และเหตุการณเหลานี้ก็
ตกที่ขาพเจาแลว ถาวันนี้ขาพ-
เจาไดรับประทานเครื่องบูชาไถ
บาป  จะเปนที่ โปรดปรานใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห
หรือ"
20 เมื่อโมเสสไดฟงดังนั้น ทาน
ก็พอใจ

พระราชบัญญัติตางๆ
เรื่องอาหาร

11พระเยโฮวาหตรัสกับโม-
เสสและอาโรนวา

2 "จงกล าวแก คนอิ สราเอลว า
ต อไปนี้ เป นสั ตว ที่ มี ชี วิ ตใน
บรรดาสัตวในโลกซึ่ งเจาจะรับ
ประทานได
3บรรดาสัตวที่แยกกีบและมีกีบ
ผาและสัตวเค้ียวเอื้ อง เจารับ
ประทานได
4อยางไรก็ตามสัตวตอไปนี้ ที่
เค้ียวเอื้ องหรือแยกกีบ เจาก็
อยารับประทาน อูฐ เพราะมัน
เค้ียวเอื้ องแตไมแยกกีบ เปน
สัตวมลทินแกเจา
5ตัวกระจงผาเพราะวามันเปน
สัตวเค้ียวเอื้อง แตไมแยกกีบ
เปนสัตวมลทินแกเจา
6กระตาย เพราะวามันเปนสัตว
เค้ียวเอื้ องแตไมแยกกีบ เปน
สัตวมลทินแกเจา

7หมูเพราะมันเปนสัตวแยกกีบ
และมีกีบผาแตไมเค้ียวเอื้อง จึง
เปนสัตวมลทินแกเจา
8อยารับประทานเนื้ อของสัตว
เหลานี้เลย และเจาอยาแตะตอง
ซากของมัน มันเปนของมลทิน
แกเจา
9สัตวที่อยูในน้ําทั้ งหมดเหลานี้
เจารับประทานได ของทุกอยาง
ซึ่ งอยู ในน้ําที่มีครีบและมีเกล็ด
จะอยู ในทะเลหรื อในแมน้ํ าก็
ตาม เจารับประทานได
10 แตทุกอย างในทะเลและใน
แมน้ํา ทุกอยางที่ เคลื่อนไหวใน
น้ํา และสิ่ งมีชี วิตใดๆซึ่ งอยู ใน
น้ํา ไมมีครีบและเกล็ด สัตว
เหลานี้ เปนสิ่ งที่ พึงรังเกียจแก
เจา
11 สัตว เหลานี้ ยังคงเปนสิ่ งที่
พึงรังเกียจแกเจา เจาอยารับ
ประทานเนื้อของมัน แตใหเจา
ถือวาซากของมันเปนที่ พึงรัง-
เกียจ
12 อะไรก็ตามที่ อยู ในน้ําไมมี
ครีบและเกล็ด เปนสิ่งที่พึงรัง-
เกียจแกเจา
13 ตอไปนี้ เปนนกซึ่ งใหเจาถือ
วาเปนสิ่งที่พึงรังเกียจทามกลาง
นกทั้งหลาย นกเหลานี้รับประ-
ทานไมได มันเปนสิ่ งที่ พึงรัง-
เกียจ คือนกอินทรี นกแรง นก
ออก

เลวีนิติ 10, 11

(2) พบญ 14:4; อสค 4:14; ดนล 1:8; มธ 15:11; กจ 10:12, 14; รม 14:14; ฮบ 9:10
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14 นกเหย่ียวหางยาว เหย่ียวดํา
ตามชนิดของมัน
15 นกแกตามชนิดของมัน
16 นกเคาแมว นกเคาโมง นก
นางนวล เหย่ียวนกเขาตามชนิด
ของมัน
17 นกเคาแมวเล็ก นกอายงั่ ว
นกทึดทือ
18 นกอีโกง นกกระทุง นกแรง
19 นกกระสาดํา นกกระสาตาม
ชนิดของมัน นกหัวขวาน และ
คางคาว
20 แมลงมีปกซึ่งคลานสี่ขา เปน
สัตวที่พึงรังเกียจแกเจา
21 แต ในบรรดาแมลงมี ป กที่
คลานสี่ ขานี้ เจาจะรับประทาน
จําพวกที่ มีขาพับใชกระโดดไป
บนดินได
22 ในจําพวกแมลงตอไปนี้ เจา
รับประทานได ตั๊กแตนวัยบิน
ตามชนิดของมัน จ้ิงหรีดโกรง
ตามชนิดของมัน จักจ่ันตาม
ชนิดของมัน และตั๊ กแตนตาม
ชนิดของมัน
23 แตแมลงมีปกอยางอื่ นซึ่ งมี
สี่ ขา เปนสัตวที่ พึงรังเกียจแก
เจา
24 สิ่ งเหลานั้ นจะกระทําใหเจา
มลทินได คือผูหนึ่ งผู ใดแตะ
ตองซากของมันจะตองมลทินไป
ถึงเวลาเย็น
25 ผู ใดถือซากสัตวสวนใดๆไป

ตองซักเสื้ อผาของตน และมล
ทินไปจนถึงเวลาเย็น
26 ซากของสัตวทั้ งปวงที่ แยก
กีบและไมมีกีบผา ไมเค้ียวเอื้อง
เปนสัตวมลทินแกเจา ผู ใด
แตะตองสัตวเหลานี้จะมลทิน
27 ในบรรดาสัตวสี่ เทาทุกอยาง
ซึ่ งเดิ นด วยขยุ มเท าเป นสั ตว
มลทินแกเจา ผูใดแตะตองซาก
สัตวนี้ จะตองมลทินไปถึงเวลา
เย็น
28 ผู ใดนําซากมันไปจะตองซัก
เสื้อผาของตน และมลทินไปจน
ถึงเวลาเย็น เปนสัตวมลทินแก
เจา
29 ในบรรดาสัตวที่ เลื้ อยคลาน
ไปบนดิน ชนิดตอไปนี้เปนสัตว
มลทินแกเจา คือ อีเห็น หนู
เหี้ยตามชนิดของมัน
30 จ้ิงจก ตะกวด แย จ้ิงเหลน
และกิ้งกา
31 ในบรรดาสั ตว เลื้ อยคลาน
ชนิดเหล านี้ เปนมลทินแก เจ า
ผู ใดแตะต องเมื่ อมันตายแลว
ผูนั้นจะมลทินไปถึงเวลาเย็น
32 และเมื่อมันตายตกทับสิ่ งใด
สิ่งนั้นก็เปนมลทิน ไมวาจะเปน
สิ่ งที่ เปนไม หรือเสื้อผา หรือ
หนังสัตว หรือกระสอบ หรือ
ภาชนะใดๆที่ ใช เพ่ื อประโยชน
อยางใด จะตองแชน้ํา และจะ
มลทินไปจนถึงเวลาเย็น ตอไปก็
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นับวาสะอาดได
33 และถามันตกลงไปในภาชนะ
ดิน สิ่ งที่ อยู ในภาชนะนั้นจะ
มลทิน จงทุบภาชนะนั้นเสีย
34 อาหารในภาชนะนั้ นที่ รั บ
ประทานไดซึ่ งมีน้ําปนอยูก็เปน
มลทิน และน้ําดื่ มทั้ งสิ้ นซึ่ งจะ
ดื่ มไดจากภาชนะอยางนี้ จะมล
ทิน
35 ถาสวนใดของซากสัตวตกใส
สิ่งใดๆ สิ่งนั้นๆก็มลทิน ไมวา
เปนเตาอบหรือเตา ตองทุบเสีย
เปนมลทิน และเปนของมลทิน
แกเจา
36 อย างไรก็ตามน้ําพุหรือน้ํา
ในแอ งเก็ บน้ํ า เปนของสะอาด
แตสิ่ งใดที่แตะตองซากสัตวนั้น
จะมลทิน
37 ถ าส วนใดของซากตกใส
เมล็ดพืชที่ ใชหวาน พืชนั้นนับ
วาสะอาด
38 แตถาเอาเมล็ดพืชนั้นแชน้ํา
ไว และซากสัตวสวนใดตกใสน้ํา
นั้นก็เปนมลทินแกเจา
39 ถาสัตวซึ่ งเจาจะรับประทาน
ไดนั้นตายเอง ผูที่แตะตองซาก
สัตวนั้ นจะมลทินไปจนถึงเวลา
เย็น
40 และผู ใดที่ รับประทานซาก
นั้นจะตองซักเสื้อผาของเขาเสีย
และเปนมลทินไปจนถึงเวลาเย็น
ผูใดที่ จับถือซากนั้นไปก็ตองซัก

เสื้ อผาของตน และเปนมลทิน
ไปจนถึงเวลาเย็น
41 บรรดาสัตว เลื้ อยคลานที่ ไป
บนแผนดินเปนสิ่ งพึงรังเกียจ
อยารับประทาน
42 สิ่งใดที่ เลื้อยไปดวยทองหรือ
สิ่ งที่ เดินสี่ขา หรือสิ่ งที่มีหลาย
ขา ทุกสิ่งที่คลานไปบนแผนดิน
เจาอยารับประทาน  เพราะเปน
สิ่งพึงรังเกียจ
43 เจาอยากระทําใหตัวเองเปน
ที่ พึ งรั งเกี ยจด วยสั ตว เลื้ อย
คลานใดๆ อยาทําตัวใหเปน
มลทินไปด วยสั ตว เหล านี้ เลย
เกรงวาเจาจะเปนมลทินไปดวย
44 เพราะเราคื อพระเยโฮวาห
พระเจาของเจา จงชําระตัวไวให
บริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์ เจา
อยาทําตัวให เปนมลทินไปดวย
สัตวอยางใดอยางหนึ่ งซึ่ งคลาน
ไปบนแผนดิน
45 เพราะเราคือพระเยโฮวาหผู
นําเจ าออกจากแผนดินอี ยิปต
เพ่ือเปนพระเจาของเจา เพราะ
ฉะนั้นเจาจึงตองบริสุทธิ์ เพราะ
เราบริสุทธิ์"
46 เหลานี้ เปนพระราชบัญญัติ
กลาวถึงเร่ืองสัตวและนก และ
สิ่ งมีชี วิตที่ เคลื่ อนไหวไปมาใน
น้ํา และสัตวทุกชนิดที่ เลื้ อย
คลานบนแผนดิน
47 เพ่ือใหสังเกตความแตกตาง

เลวีนิติ 11
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ระหวางสิ่งที่ เปนมลทินและสิ่งที่
ไมเปนมลทิน และระหวางสัตว
ที่มีชีวิตรับประทานได และสัตว
มีชีวิตที่รับประทานไมได

การกําเนิดบุตร
และความเปนมลทิน

12พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา

2 "จงกล าวแก คนอิ สราเอลว า
ถาหญิงคนใดมีครรภคลอดบุตร
เปนชาย นางตองเปนมลทินเจ็ด
วัน นางจะเปนมลทินอยางเดียว
กั บมลทิ นเวลาที่ นางมี ประจํา
เดือน
3ในวันที่ แปดใหตัดหนังปลาย
องคชาตของเด็กนั้นเสียเพ่ือเปน
การเขาสุหนัต
4ใหนางคอยอยูอีกสามสิบสาม
วันดวยเรื่ องโลหิตชําระของนาง
อยาใหนางแตะตองของบริสุทธิ์
อันใด หรือเขาไปในสถานบริ-
สุทธิ์ จนกวาจะครบวันชําระของ
นาง
5แตถานางคลอดบุตรเปนหญิง
นางจะมลทิ นไปสองสั ปดาห
อยางเดียวกับเรื่ องการมีประจํา
เดือน และนางจะตองคอยอยู
หกสิบหกวัน ดวยเรื่ องโลหิต
ชําระของนาง
6และเมื่ อวันชําระของนางครบ
แลว ไมวาเปนกําหนดของบุตร
ชายหรือบุตรสาว ใหนางไปหา

ปุโรหิตที่ประตูพลับพลาแหงชุม
นุม นําลูกแกะอายุหนึ่ งขวบตัว
หนึ่ งไปเปนเครื่ องเผาบูชาและ
นกพิราบหนุ มตั วหนึ่ งหรือนก
เขาตั วหนึ่ งเป นเครื่ องบูชาไถ
บาป
7 ให ปุ โรหิ ตนําถวายต อพระ
พักตรพระเยโฮวาห และทําการ
ลบมลทินใหนาง แลวนางจะสะ-
อาดในเรื่องโลหิตของนางตก นี่
เปนพระราชบัญญัติกล าวด วย
เร่ืองการคลอดบุตร ไมวาเปน
ชายหรือหญิง
8และถ านางไม สามารถหาลูก
แกะตัวหนึ่งไดก็ใหนางนํานกเขา
สองตัวหรือนกพิราบหนุ มสอง
ตัว ตัวหนึ่ งเปนเครื่ องเผาบูชา
และอีกตัวหนึ่ งเปนเครื่ องบูชา
ไถบาป และใหปุโรหิตทําการลบ
มลทินใหนาง แลวนางจะสะ-
อาด"

โรคเรื้อน
แบบอยางของความบาป

13พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสและอาโรนวา

2"ถาผูใดเกิดอาการบวมหรือพุ
หรือดางข้ึนที่ ผิวหนัง แลวผิว
หนังของเขาเปนโรคเรื้อน ก็ให
พาผูนั้นมาหาอาโรนปุโรหิตหรือ
มาหาบุตรชายคนหนึ่งคนใดของ
เขาที่เปนปุโรหิต
3ใหปุโรหิตตรวจผิวหนังตรงที่
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เปนโรค ถาขนในที่นั้ นเปลี่ ยน
เปนสีขาวและเห็นวาโรคนั้นอยู
ลึกกวาผิวหนังลงไป นับวาเปน
โรคเรื้อน เมื่อปุโรหิตตรวจเขา
เสร็จแลวใหประกาศวาเขาเปน
มลทิน
4ถ าผิวหนั งตรงที่ ด างข้ึ นนั้ น
ขาว และปรากฏวากินไมลึกไป
กวาผิวหนัง และขนในบริเวณ
นั้นก็ไมเปลี่ยนเปนสีขาว ให
ปุโรหิตกักตัวผูปวยไวเจ็ดวัน
5และให ปุโรหิตตรวจเขาอีกใน
วันที่ เจ็ด ดูเถิด ถาตามสายตา
ของเขาเห็นวาโรคนั้นทรงอยู ไม
ลามออกไปในผิวหนัง ก็ใหปุ-
โรหิตกักตัวเขาตอไปอีกเจ็ดวัน
6พอถึ ง วั นที่ เ จ็ ดให ปุ โรหิ ต
ตรวจเขาอีกครั้งหนึ่ง ดูเถิด ถา
บริเวณที่ปวยนั้นจางลง และโรค
มิไดลามออกไปในผิวหนัง ก็ให
ปุโรหิตประกาศวา เขาสะอาด
แลว เขาเปนโรคพุเทานั้ น ให
เขาซักเสื้อผาแลวเขาก็จะสะอาด
ได
7แตถ าหากว าภายหลั งจากที่
เขาสําแดงตัวแกปุโรหิตเพ่ือรับ
การชําระแลวนั้นปรากฏวา บริ-
เวณที่ พุลามออกไปในผิวหนั ง
เขาตองกลับไปหาปุโรหิตอีก
8ใหปุโรหิตทําการตรวจ ดูเถิด
ถาบริเวณพุนั้นลามออกไปในผิว
หนัง ก็ใหปุโรหิตประกาศวาเขา

เปนมลทิน เขาเปนโรคเรื้อน
9ถาผู ใดเปนโรคเรื้ อนก็ ใหพา
เขามาหาปุโรหิต
10 และใหปุโรหิตตรวจดูตัวเขา
ดูเถิด ถามีบริเวณบวมสีขาว
เกิดข้ึนที่ ผิวหนัง ซึ่ งทําใหขนที่
นั่นเปลี่ยนเปนสีขาว และมีเนื้อ
แผลสดในที่ที่บวมนั้น
11 แสดงวาเปนโรคเรื้อนเรื้อรัง
ที่ผิวหนัง ใหปุโรหิตประกาศวา
เขามลทิน อยากักตัวเขาไว
เพราะวาเขาเปนมลทิน
12 ถาโรคเรื้ อนนั้ นลามไปตาม
ผิวหนังตามที่ ปุโรหิตเห็น ก็
ปรากฏวาลามไปตามผิวหนังทั่ว
ตัวผูปวยตั้งแตศีรษะจนเทา
13 ปุโรหิตตองตรวจดู และดู
เถิด ถาเร้ือนนั้นแผไปทั่วตัว ให
ปุโรหิตประกาศวา เขาสะอาด
ดวยโรคของเขาแลวตัวของเขา
เผือก เขาสะอาด
14 ถามี เนื้ อแผลสดปรากฏขึ้ น
มาเมื่อไร เขาก็เปนมลทิน
15 ใหปุโรหิตตรวจดูที่ เนื้อแผล
สดและประกาศวาเขาเปนมลทิน
เพราะเนื้ อแผลสดนั้ นทําใหมล
ทิน เขาเปนโรคเรื้อน
16 หรื อถ า เนื้ อแผลสดนั้ น
เปลี่ยนไปอีกกลายเปนสีขาว ให
เขามาหาปุโรหิต
17 และใหปุโรหิตตรวจเขา และ
ดูเถิด ถาโรคนั้นกลายเปนโรค
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เผือกใหปุโรหิตประกาศวา คน
ที่เปนโรคนั้นสะอาด เขาสะอาด
18 ถาที่ รางกายคือผิวหนังของ
คนใดมีแผลฝซึ่งหายแลว
19 ถาที่แผลเปนนั้นมีสีขาวบวม
ข้ึนมา หรือมีที่ดางข้ึนสีแดง
เร่ือๆปรากฏ ก็ใหผูนั้นไปสํา-
แดงตัวตอปุโรหิต
20 และปุโรหิตจะตรวจดู ดูเถิด
ถาที่เปนนั้นลึกกวาผิวหนัง และ
ขนที่บริเวณนั้นเปลี่ยนเปนสีขาว
ใหปุโรหิตประกาศวา เขาเปน
มลทิน โรคนั้นเปนโรคเรื้อน มัน
พุข้ึนมาที่แผลฝ
21 แต ถ าปุ โรหิ ตตรวจดู แล ว
และดูเถิด ขนที่นั่นก็ไมเปลี่ยน
เปนสีขาว และเปนไมลึกกวาผิว
หนังแตจาง ใหปุโรหิตกักตัวเขา
ไวเจ็ดวัน
22 ถาโรคนั้ นลามออกไปในผิว
หนัง ก็ใหปุโรหิตประกาศวาเขา
เปนมลทิน เขาเปนโรคแลว
23 แตถาที่ ดางข้ึ นนั้ นคงที่ อยู
ไมลามออกไป ก็เปนแตเพียง
แผลเปนของฝ ใหปุโรหิตประ-
กาศวาเขาสะอาด
24หรือเมื่อสวนของรางกายคือ
ผิวหนังถูกไฟลวกและเนื้ อแผล
สดที่ตรงนั้นเปนที่ดางข้ึนสีแดง
เร่ือๆหรือสีขาว
25 ใหปุโรหิตตรวจดู และดูเถิด
ถาขนในบริเวณนั้นเปลี่ยนเปนสี

ขาวและปรากฏวาเปนลึกกวาผิว
หนังก็เปนโรคเรื้อน มันพุข้ึนมา
ที่ แผลไฟลวก และใหปุโรหิต
ประกาศวาเขาเปนมลทิน เขา
เปนโรคเรื้อน
26 แตถาปุโรหิตตรวจดู และ
ดูเถิด ขนในที่ดางข้ึนนั้นไม
เปลี่ยนเปนสีขาว และเปนไมลึก
กวาผิวหนัง แตจาง ใหปุโรหิต
กักตัวเขาไวเจ็ดวัน
27 พอถึงวันที่ เจ็ดก็ให ปุโรหิต
ตรวจดูเขา ถาที่เปนนั้นลามออก
ไปในผิวหนัง ก็ใหปุโรหิตประ-
กาศวาเขาเปนมลทิน เขาเปน
โรคเรื้อน
28 ถาที่ ดางข้ึนนั้นคงที่ อยู ไม
ลามออกไปในผิวหนัง แตจาง
บวมเพราะไฟลวก ใหปุโรหิต
ประกาศวาเขาสะอาด เพราะมัน
เปนเพียงแผลเปนของไฟลวก
29 ถาชายหรือหญิงคนใดมีโรค
ที่ศีรษะหรือที่เครา
30 ให ปุ โรหิ ตตรวจดู โรคนั้ น
และดูเถิด ถาเปนลึกกวาผิวหนัง
และผมตรงนั้ นเหลืองและบาง
ใหปุโรหิตประกาศวา เขาเปน
มลทิน เขาเปนโรคคัน เปนโรค
เร้ือนที่ศีรษะหรือที่เครา
31 และถาปุโรหิตตรวจดูโรคคัน
นั้น และดูเถิด เปนไมลึกกวาผิว
หนัง และไมมีผมดําอยู ในบริ-
เวณนั้น ใหปุโรหิตกักตัวบุคคล
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ที่เปนโรคคันนั้นไวเจ็ดวัน
32 พอถึงวันที่ เจ็ดก็ให ปุโรหิต
ตรวจโรคนั้น ดูเถิด ถาอาการ
คันนั้นไมลามออกไป และไมมี
ขนเหลืองในบริเวณนั้น และ
ปรากฏวาอาการคันไมลึกกวาผิว
หนัง
33 ก็ใหคนนั้นโกนผมเสีย แต
อยาโกนตรงบริเวณที่ คัน ให
ปุ โรหิตกักตัวบุคคลที่ เปนโรค
คันนั้นไวอีกเจ็ดวัน
34 พอถึงวันที่ เจ็ดก็ให ปุโรหิต
ตรวจดูตรงที่คัน ดูเถิด ถาที่คัน
นั้นไมลามออกไปในผิวหนังและ
ปรากฏวา เปนไมลึกไปกวาผิว
หนัง ใหปุโรหิตประกาศวาเขา
สะอาด ใหเขาซักเสื้อผา แลวจะ
สะอาด
35 แตถาเขาชําระตัวแลว ยัง
ปรากฏวาโรคคันนั้นลามออกไป
ในผิวหนัง
36 ก็ใหปุโรหิตตรวจเขา และดู
เถิด ถาโรคคันนั้นลามออกไป
ในผิวหนังแลว ปุโรหิตไมจําเปน
ตองมองหาขนสีเหลือง เขาเปน
มลทินแลว
37 แตถาตามสายตาของเขาโรค
คันนั้นระงับแลว และมีผมดํา
งอกอยูในบริเวณนั้น โรคคันนั้น
หายแลว เขาก็สะอาด และให
ปุโรหิตประกาศวา เขาสะอาด
38 เมื่ อผู ชายหรื อผู หญิ งมี ที่

ดางข้ึนที่ ผิวหนัง คือที่ ดางข้ึน
สีขาว
39 ใหปุโรหิตตรวจเขา ดูเถิด
ถาที่ ดางข้ึนที่ ผิวกายนั้ นเปนสี
ขาวหมน นั่นเปนเกลื้อนที่พุข้ึน
ในผิวหนัง เขาสะอาด
40 ถ าชายคนใดมี ผมร วงจาก
ศีรษะ เขาเปนคนศีรษะลาน แต
เขาสะอาด
41 ถาชายคนใดมีผมที่หนาผาก
และที่ขมับรวง หนาผากของเขา
ลาน แตเขาสะอาด
42 แตถาตรงบริ เวณศีรษะลาน
หรือหนาผากลาน มีบริเวณเปน
โรคสีแดงเร่ือๆ เขาเปนเรื้อนพุ
ข้ึนที่ ศีรษะลานหรือที่ หนาผาก
ลานนั้น
43 ใหปุโรหิตตรวจดูเขา ดูเถิด
ถาโรคบวมนั้นสีแดงเรื่ อๆอยูที่
ศีรษะลาน หรือที่หนาผากลาน
ของเขา เหมือนกับโรคเรื้อนที่
ปรากฏตามผิวหนัง
44 ชายผูนั้นเปนโรคเรื้อน เขา
เปนมลทิน ปุโรหิตตองประกาศ
วา เขาเปนมลทิน โรคของเขา
อยูที่ศีรษะ
45 ให บุ คคลที่ เป นโรคเรื้ อน
สวมเสื้อผาที่ขาด และใหปลอย
ผม และใหเขาปดริมฝปากบน
ไว แลวรองไปวา `มลทิน มล
ทิน'
46 เขาจะเป นมลทินอยู ตลอด
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เวลาที่ เขาเปนโรค เขาเปนมล
ทิน เขาจะตองอยูแตลําพังภาย
นอกคาย
47 เมื่ อในเคร่ืองแตงกายมีโรค
เร้ือน ไมวาจะเปนเครื่ องแตง
กายขนสัตวหรือผาปาน
48 อยูที่ดายเสนยืนหรือเสนพุง
อยูที่ผาปานหรือผาขนสัตว หรือ
อยูในหนัง หรือสิ่งใดๆที่ทําดวย
หนัง
49 ถาโรคนั้ นทําให เครื่ องแตง
กายมีสีเขียวๆหรือแดงๆที่ดาย
เสนยืนหรือเสนพุงที่หนัง หรือ
สิ่ งใดๆที่ทําดวยหนัง นั่นเปน
โรคเรื้อน จะตองนําไปแสดงตอ
ปุโรหิต
50 และให ปุโรหิตตรวจโรคนั้ น
และให กั กสิ่ งที่ เป นโรคนั้ น
ไวเจ็ดวัน
51 พอถึงวันที่ เจ็ดก็ใหตรวจดู
โรคนั้นอีก ถาโรคนั้นลามไปใน
เสื้ อผาเครื่ องแตงกาย ไมวาที่
ดายเสนยืนหรือเสนพุง เปนที่
หนังสัตว หรือสิ่ งใดที่ทําดวย
หนังสัตว โรคนั้นเปนโรคเรื้อน
อยางราย นับวาเปนมลทิน
52 ให ปุ โรหิ ตเผาเครื่ องแต ง
กายนั้นเสีย ไมวาเปนโรคที่ดาย
เสนยืนหรือเสนพุง เปนที่ผาขน
สัตวหรือผาปาน หรือสิ่งใดๆที่
ทําดวยหนังสัตว เพราะเปนโรค
เร้ือนที่ราย จึงใหเผาเสียในไฟ

53 และถ าปุ โรหิ ตนั้ นตรวจดู
และดูเถิด โรคนั้นมิไดลามไปใน
เสื้ อ ทั้ งที่ ดายเสนยืนหรือเสน
พุง หรือในสิ่ งใดที่ทําดวยหนัง
สัตว
54 ก็ใหปุโรหิตบัญชาใหเขาซัก
ตัวที่เปนโรคนั้นเสีย และใหกัก
ไวอีกเจ็ดวัน
55 เมื่อซักแลวก็ใหปุโรหิตตรวจ
ดูตัวที่ เปนโรคนั้นอีก ดูเถิด
ถาบริ เวณที่ เปนโรคไม เปลี่ ยน
สี แมวาโรคนั้นไมลามไป  ก็
เปนมลทิน เจาจงเอาใสในไฟ
เผาเสีย ไมวาบริเวณที่ เปนโรค
เร้ื อนนั้ นจะอยู ขางในหรือขาง
นอก
56 ถ าปุ โรหิ ตตรวจดู เมื่ อซั ก
แลว และดูเถิด โรคนั้นจาง ก็ให
ฉีกบริ เวณนั้ นออกเสียจากเสื้ อ
หรือหนังสัตว หรือเสนยืนหรือ
เสนพุง
57 ถ าปรากฏข้ึ นอี กในเคร่ื อง
แตงกายไมวาที่ดายเสนยืนหรือ
เสนพุง หรือในสิ่งใดๆที่ทําดวย
หนังสัตว โรคนั้นลามไปแลว
เจาจงเผาสิ่ งที่ เปนโรคนั้ นดวย
ไฟ
58 ถาเสื้อทั้ งที่ดวยเสนยืนหรือ
เสนพุ ง หรือสิ่ งใดๆที่ทําดวย
หนังสัตว ซึ่งเมื่อซักแลวโรคนั้น
หมดไป ก็ใหซักอีกเปนครั้ งที่
สอง สะอาดไดแลว"

เลวีนิติ 13
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59 นี่เปนพระราชบัญญัติวาดวย
โรคเรื้อนในเสื้อที่ทําดวยขนสัตว
หรือผาปาน  ไมวาเปนที่ ดาย
เสนยืนหรือเสนพุง หรือเปนที่
สิ่ งใดๆที่ทําดวยหนังสัตว เพ่ือ
ใหพิจารณาวา อยางใดสะอาด
อยางใดเปนมลทิน

การชําระคนที่เคยเปน
โรคเรื้อน

14พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา

2"ตอไปนี้ จะเปนพระราชบัญ-
ญัติเร่ืองคนเปนโรคเรื้อนในวัน
ชําระตัวของเขา ใหพาเขามาหา
ปุโรหิต
3และให ปุ โรหิ ตออกไปนอก
คาย และใหปุโรหิตทําการตรวจ
ดูเถิด ถาผูปวยหายจากโรค
เร้ือนแลว
4ก็ ให ปุ โรหิตบัญชาเขาให จัด
ของสําหรับผูจะรับการชําระ คือ
นกสะอาดที่มีชีวิตสองตัว  ไม
สนสีดาร กับดายสีแดง และตน
หุสบ
5 ให ปุโรหิตบัญชาใหฆานกตัว
หนึ่งในภาชนะดินขางบนน้ําไหล
6สําหรับนกตัวที่ ยังเปนอยูนั้ น
ใหปุโรหิตเอานกตัวที่ ยังเปนอยู
กับไมสนสีดาร ดายสีแดง ตน
หุสบ จุมเขาไปในเลือดของนกที่
ถูกฆาขางบนน้ําไหล
7และให ปุ โรหิตประพรมคนที่

จะรับการชําระจากโรคเรื้อนนั้น
เจ็ดครั้ง แลวประกาศวา เขาสะ-
อาด และใหปลอยนกตัวที่ ยังมี
ชีวิตนั้นไปในทองทุง
8และใหผูที่ รับการชําระนั้นซัก
เสื้ อผาของตน และใหโกนผม
กับขนทั้ งหมดเสีย และอาบน้ํา
เขาก็จะสะอาด ตอจากนั้นก็ให
เขาเขาคายได แตใหนอนอยู
นอกเต็นทของเขาเจ็ดวัน
9พอวันที่ เจ็ดใหเขาโกนผมจาก
ศีรษะของเขาใหหมด ใหเขาโกน
เคราและโกนขนคิ้ว คือโกนให
หมด แลวใหซักเสื้อผา และอาบ
น้ํา เขาก็จะสะอาด
10 ในวั นที่ แปดให เขาเอาลู ก
แกะผู สองตั วปราศจากตําหนิ
และลูกแกะเมียอายุหนึ่ งขวบตัว
หนึ่ งปราศจากตําหนิ และยอด
แป งคลุกน้ํามั นสามในสิบเอ-
ฟาหเปนธัญญบูชา กับน้ํามันลก
หนึ่ง
11 ใหปุโรหิตผูทําการชําระนําผู
ที่ รับการชําระกับสิ่ งของเหล า
นี้มาตอพระพักตรพระเยโฮวาห
ที่ประตูพลับพลาแหงชุมนุม
12 ใหปุโรหิตนําลูกแกะผูนั้นตัว
หนึ่ งไปถวายเปนเครื่ องบูชาไถ
การละเมิดพรอมกับน้ํามันลก
หนึ่ ง ใหแกวงไปแกวงมาเปน
เครื่ องบูชาแกว งถวายต อพระ
พักตรพระเยโฮวาห

เลวีนิติ 13, 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 โรหิตฆาลูกแกะนั้ นใน
ที่ที่เขาฆาสัตวอันเปนเครื่องบูชา
ไถบาปและสัตวอันเปนเครื่ อง
เผาบูชาในที่บริสุทธิ์ เพราะวา
เครื่ อ งบู ชาไถ การละเมิ ดก็
เหมือนเครื่องบูชาไถบาป เปน
ของที่ ตกแกปุโรหิต เปนของ
บริสุทธิ์ที่สุด
14 ปุโรหิตจะนําเลือดของเครื่อง
บูชาไถการละเมิดมาบาง  และ
ปุโรหิตจะเจิมที่ ปลายหูขางขวา
ของผูที่ รับการชําระ และเจิมที่
นิ้ วหั วแม มื อขวาและที่ นิ้ วหั ว
แมเทาขวาของเขา
15 และปุโรหิตจะนําน้ํามันหนึ่ ง
ลกนั้นมาบาง เทใสฝามือซาย
ของตน
16 และเอานิ้ วมือขวาจิ้ มน้ํามัน
ซึ่งอยูในมือซาย ประพรมน้ํามัน
ดวยนิ้ วของเขาเจ็ดครั้ งตอพระ
พักตรพระเยโฮวาห
17 สวนน้ํามันที่ เหลืออยู ในมือ
นั้น ปุโรหิตจะเอามาบาง เจิมที่
ปลายหูขวาของผู ที่ รับการชํา-
ระและที่นิ้ วหัวแมมือขวาและที่
นิ้ วหัวแมเทาขวา ทับบนเลือด
เครื่องบูชาไถการละเมิด
18 สวนน้ํามันที่ ยังเหลืออยู ใน
มือของปุโรหิตนั้น เขาจะเจิม
ศีรษะของผู รับการชําระ แลว
ปุโรหิตจะทําการลบมลทินของ
เขาตอพระพักตรพระเยโฮวาห

19 ปุโรหิตจะถวายเครื่องบูชาไถ
บาป เพ่ือทําการลบมลทินของผู
รั บการชําระใหพ นจากมลทิน
ของเขา ภายหลังปุโรหิตจะฆา
สัตวอันเปนเครื่องเผาบูชา
20 และปุ โรหิตจะถวายเครื่ อง
เผาบูชาและธัญญบูชาบนแทน
ปุโรหิตจะทําการลบมลทินของ
เขาดังนี้ และเขาก็จะสะอาดได
21 ถาผู นั้ นเปนคนยากจนและ
ไมสามารถจะหามาไดเทานั้น ก็
ให เขานําลู กแกะตั วหนึ่ งเป น
เครื่ องบูชาไถการละเมิด เพ่ือ
แกวงไปแกวงมา กระทําการลบ
มลทินของเขา และนํายอดแปง
หนึ่ งในสิ บเอฟาห คลุ กกั บน้ํา
มัน เปนธัญญบูชากับน้ํามันลก
หนึ่ง
22 พรอมกับนกเขาสองตัวหรือ
นกพิราบหนุมสองตัว ตามที่เขา
สามารถหามาได นกตัวหนึ่งเปน
เครื่ องบูชาไถบาป นกอีกตัว
หนึ่งเปนเครื่องเผาบูชา
23 ในวันที่แปดใหเขานํามามอบ
ใหแกปุโรหิต เพ่ือการชําระ
ของตนที่ ประตูพลั บพลาแห ง
ชุมนุมถวายตอพระพักตรพระ
เยโฮวาห
24 และปุโรหิตจะนําลูกแกะที่
เป นเครื่ องบูชาไถ การละเมิ ด
และน้ํามันลกหนึ่ งนั้ น และ
ปุโรหิตจะแกวงไปแกวงมาเปน

เลวีนิติ 14

(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 องบูชาแกว งถวายต อพระ
พักตรพระเยโฮวาห
25 และเขาจะฆาลูกแกะเครื่ อง
บูชาไถการละเมิด และปุโรหิต
จะเอาเลื อดของเครื่ องบูชาไถ
การละเมิดมาบาง เจิมที่ปลายหู
ขางขวาของผู รับการชําระ และ
ที่นิ้ วหัวแมมือขวา กับที่นิ้ วหัว
แมเทาขวาของเขา
26 แลวปุโรหิตจะเทน้ํามันใสฝา
มือซายของตนบาง
27 และเอาน้ํ ามั นที่ อยู ในมื อ
ซายนั้นประพรมดวยนิ้ วมือขวา
เจ็ดครั้งตอพระพักตรพระเยโฮ-
วาห
28 และปุ โรหิ ตจะเอาน้ํ ามันที่
อยู ในมือเจิมที่ ปลายหูข างขวา
ของผู รับการชําระ และที่หัวแม
มือขวากับหัวแมเทาขวาของเขา
ตรงที่ที่ เจิมดวยเลือดของเครื่อง
บูชาไถการละเมิด
29 น้ํามันที่ เหลืออยู ในมือของ
ปุโรหิตนั้น เขาจะเจิมศีรษะของ
ผูที่ รับการชําระ ทําการลบมล
ทินของเขาต อพระพักตรพระ
เยโฮวาห
30 และเขาจะถวายนกเขาหรือ
นกพิราบหนุมตัวหนึ่ งตามที่ เขา
สามารถหามาได
31 คือตามที่ เขาสามารถหามา
ได ให ถวายนกตั วหนึ่ ง เป น
เครื่ องบูชาไถบาป นกอีกตัว

หนึ่งเปนเครื่องเผาบูชา พรอม
กับธัญญบูชา และปุโรหิตจะทํา
การลบมลทินของผู รับการชําระ
ตอพระพักตรพระเยโฮวาห
32 นี่ เปนพระราชบัญญัติสํา-
หรับผูที่ เปนโรคเรื้ อน ไม
สามารถหาเครื่ องบูชาเพ่ื อการ
ชําระของตนได"
33 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
และอาโรนวา
34 "เมื่ อเจ าเข าไปในแผนดิ น
คานาอัน ซึ่ งเราใหแกเจาเปน
กรรมสิทธิ์นั้น และเราจะใสโรค
เร้ือนเขาที่ เรือนหลังหนึ่งหลังใด
ในแผนดินที่ เจ าถือกรรมสิทธิ์
นั้น
35 ผู ใดที่ ถื อกรรมสิ ทธิ์ ของ
เรือนนั้นจะตองมาบอกแกปุโร-
หิตวา `ขาพเจาเห็นโรคอะไร
อยางหนึ่งเกิดในเรือนของขาพ-
เจา'
36 แลวปุโรหิตจะบัญชาให เขา
ขนของออกจากเรื อนใหหมด
กอนที่ปุโรหิตจะเขาไปตรวจโรค
เกรงวา ของทุกอยางที่ อยู ใน
เรือนนั้นจะถูกประกาศวา มล
ทิน ตอจากนั้นปุโรหิตจึงจะเขา
ไปตรวจดูเรือน
37 และปุโรหิตจะตรวจดูโรค ดู
เถิด ถาโรคนั้นอยูที่ ผนังของ
เรื อนเป นรอยสี เขี ยวๆแดงๆ
และปรากฏวาอยูลึกกวาผิว

เลวีนิติ 14

(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
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38 แลวปุโรหิตจะออกจากเรือน
ไปอยูที่ประตูเรือนแลวปดเรือน
เสียเจ็ดวัน
39 พอถึงวันที่ เจ็ด ปุโรหิตจะ
กลับมาตรวจดูอีก ดูเถิด ถาโรค
นั้นลามไปในผนังเรือน
40 แลวปุโรหิตจะบัญชาให เอา
หินกอนที่ ติ ดโรคนั้ นออกเสีย
นําไปโยนทิ้ งในที่ มลทิ นภาย
นอกเมือง
41 และสั่ งให ขู ดข างในเรื อน
ทั่วๆไป ผงปูนที่ ขูดออกมานั้น
ใหนําไปทิ้ งเสียในที่ มลทินภาย
นอกเมือง
42 แลวใหหาหินอื่นมาแทนหิน
กอนที่นําออกไป และเอาปูนอื่น
มาโบกผนังเรือนนั้น
43 เมื่อเขาเอาหินออก ขูดเรือน
และโบกปูนใหมแลว ยังเกิดโรค
ข้ึนในเรือนนั้นอีก
44 แลวปุโรหิตจะไปตรวจดู ดู
เถิด ถาโรคนั้นลามไปในเรือน
เปนโรคเรื้ อนอยางรายในเรือน
เรือนนั้นก็เปนมลทิน
45 ใหเขาพังเรือนนั้นลง หิน
ไมและปูนที่ทําเรือนนั้นใหขนไป
ทิ้ งเสี ยในที่ ที่ มลทิ นภายนอก
เมือง
46 ย่ิงกวานั้นอีก เมื่อเรือนปด
อยู มีผู ใดเขาไป ผูนั้นจะเปน
มลทินจนถึงเวลาเย็น
47 ผู ใดที่ นอนลงในเรื อนนั้ น

ตองซักเสื้อผาของเขา และผูที่
รับประทานในเรือนนั้ นตองซัก
เสื้อผาของเขาดวย
48 แตปุโรหิตมาทําการตรวจ ดู
เถิด  เมื่อโบกปูนใหมแลว โรค
นั้นมิไดลามไปในเรือนแลว ปุ-
โรหิตจะประกาศวาเรือนนั้นสะ-
อาด เพราะโรคหายแลว
49 และเพ่ือจะชําระเรือนนั้นให
เขานํานกสองตัวกับไมสนสีดาร
ดายสีแดงและตนหุสบ
50 ใหฆ านกตัวหนึ่ งในภาชนะ
ดินขางบนน้ําที่ไหล
51 เอาไมสนสีดาร ตนหุสบและ
ดายสีแดง พรอมกับนกตัวที่ ยัง
มีชีวิตอยู จุมลงในเลือดนกที่ ได
ฆาและในน้ําที่ ไหลนั้น แลว
ประพรมเรือนนั้นเจ็ดครั้ง
52 ดังนี้ เขาจะไดชําระเรือนดวย
เลือดนก ดวยน้ําไหลและดวย
นกที่มีชีวิต ดวยไมสนสีดาร ตน
หุสบ และดายสีแดง
53 ใหเขาปลอยนกที่มีชีวิตออก
ไปจากเมืองยังทองทุ ง ดังนี้
แหละเขาจะไดทําการลบมลทิน
ของเรือน และเรือนนั้นก็สะ-
อาด"
54 นี่ เปนพระราชบัญญัติเกี่ ยว
กับโรคเรื้อนตางๆ โรคคัน
55 โรคเรื้ อนในเครื่ องแตงกาย
หรือในเรือน
56 ที่บวมหรือพุ หรือที่ดาง

เลวีนิติ 14

(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 เ พ่ื อจะแสดงว าเมื่ อไรจึ ง
เรียกวามลทิน เมื่อไรเรียกวา
สะอาด นี่ เปนพระราชบัญญัติ
เร่ืองโรคเรื้อน

เรื่องอื่นๆเกี่ยวกับ
การเปนมลทินและการชําระ

15พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสและอาโรนวา

2 "จงกล าวแก คนอิ สราเอลว า
เมื่ อผู ใดมีสิ่ งไหลออกจากราง
กาย เพราะเหตุสิ่งที่ไหลออกนั้น
เขาเปนมลทิน
3ตอไปนี้เปนกฎเกี่ยวดวยเรื่อง
มลทินของเขา เนื่องดวยสิ่ งที่
ไหลออก รางกายของเขาจะมีสิ่ง
ไหลออกหรือสิ่ งที่ ไหลออกค่ั ง
อยูในรางกายของเขาก็ดี เร่ืองนี้
เปนมลทินแกเขา
4 เตียงนอนซึ่ งผู ใดที่ มี สิ่ งไหล
ออกข้ึนไปนอน เตียงนั้นก็เปน
มลทิน ทุกสิ่งที่เขารองนั่งก็เปน
มลทิน
5 ผู ใดที่ แตะตองเตียงของเขา
ตองซักเสื้ อผาของตนและอาบ
น้ํา และจะเปนมลทินไปจนถึง
เวลาเย็น
6 ผู ใดไปนั่ งบนสิ่ งที่ ผู มีสิ่ งไหล
ออกไดนั่งกอน   ผูนั้นตองซัก
เสื้อผาของตนและอาบน้ํา และ
จะเปนมลทินไปจนถึงเวลาเย็น
7 ผู ใดไปแตะตองรางกายของผู
ที่ มีสิ่ งไหลออก ผูนั้ นตองซัก

เสื้อผาของตนและอาบน้ํา และ
เปนมลทินไปจนถึงเวลาเย็น
8และถาผูใดที่มีสิ่งไหลออกนั้น
ถมน้ําลายรดผูที่สะอาดเขา ผูที่
ถูกน้ําลายรดตองซักเสื้อผาและ
อาบน้ํา และเปนมลทินไปจนถึง
เวลาเย็น
9และอานใดๆซึ่ งผู มี สิ่ งไหล
ออกนั่งอยู อานนั้นก็เปนมลทิน
10 ผูหนึ่งผูใดแตะตองสิ่งที่รอง
เขาอยูนั้น ผูนั้นจะเปนมลทินไป
จนถึงเวลาเย็น และผูใดที่หยิบ
ถือสิ่ งนั้ นตองซักเสื้ อผาของตัว
และอาบน้ํา และเปนมลทินไป
จนถึงเวลาเย็น
11 ผูที่มีสิ่ งไหลออกแตะตองผู
ใดดวยมือที่มิไดลาง ผูถูกแตะ
ตองนั้น ตองซักเสื้ อผาของตัว
และอาบน้ํา และเปนมลทินไป
จนถึงเวลาเย็น
12 ภาชนะดินซึ่งผูมีสิ่งไหลออก
แตะตองใหทุบเสีย และภาชนะ
ไมทุกอยางก็ใหชําระเสียดวยน้ํา
13 เมื่ อผูมีสิ่ งไหลออกไดชําระ
สิ่งไหลออกของเขาแลว เขาตอง
นับการชําระของเขาใหครบเจ็ด
วัน และเขาตองซักเสื้ อผาและ
อาบน้ําที่ไหล เขาจึงจะสะอาด
14 ในวันที่แปดใหเขานํานกเขา
สองตัว หรือนกพิราบหนุมสอง
ตัวมาตอพระพักตรพระเยโฮ-
วาหที่ประตูพลับพลาแหงชุมนุม

เลวีนิติ 14, 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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และมอบของเหลานั้ นใหแกปุ-
โรหิต
15 ใหปุโรหิตถวายบูชา คือ
ถวายนกตัวหนึ่งเปนเครื่องถวาย
บูชาไถบาป และนกอีกตัวหนึ่ ง
เปนเครื่องเผาบูชา และปุโรหิต
จะทําการลบมลทินของเขาตอ
พระพักตรพระเยโฮวาห ดวย
เร่ืองสิ่งไหลออกของเขา
16 ชายคนใดมีน้ํากามไหลออก
ใหเขาอาบน้ํา และเปนมลทินไป
จนถึงเวลาเย็น
17 เครื่ องแต งกายทุกชิ้ นและ
ผิวหนังทุกสวนที่น้ํากามไหลรด
ตองชําระเสียในน้ํา และเปน
มลทินไปจนถึงเวลาเย็น
18 ชายคนใดสมสู กับหญิงคน
ใด และมีน้ํากามไหลออกทั้ ง
สองจะตองอาบน้ํา และเปนมล
ทินไปจนถึงเวลาเย็น
19 เมื่ อสตรีมีสิ่ งไหลออกเปน
โลหิตประจําเดือน เธอจะตอง
อยูตางหากเจ็ดวัน และผูใดแตะ
ตองเธอจะตองเปนมลทินไปจน
ถึงเวลาเย็น
20 และทุกสิ่ งที่ เธอนอนทับใน
เวลาที่ เธอต องแยกออกนั้ นก็
เปนมลทิน สิ่งใดที่เธอไปนั่งทับ
สิ่งนั้นก็เปนมลทิน
21 ผู ใดไปแตะตองที่ นอนของ
เธอ ผูนั้ นตองซักเสื้ อผาและ
อาบน้ํา และเปนมลทินไปจนถึง

เวลาเย็น
22 และผู หนึ่ งผู ใดแตะตองสิ่ ง
ใดๆที่ เธอนั่ ง ผูนั้นตองซักเสื้อ
ผาและอาบน้ํา และเปนมลทิน
ไปจนถึงเวลาเย็น
23 สิ่ งที่ เธอนั่งทับจะเปนที่นอน
หรือสิ่ งใดก็ดี เมื่ อผู ใดไปแตะ
ตองเขา ผูนั้ นจะเปนมลทินไป
จนถึงเวลาเย็น
24 ถาชายใดไปสมสูกับเธอและ
มลทินของเธอมาติดที่ ชายนั้ น
ชายนั้ นจะเปนมลทินไปเจ็ดวัน
เขาไปนอนที่เตียงใด เตียงนั้นก็
เปนมลทิน
25 ถ าสตรี ใดมี โลหิตไหลออก
หลายวัน ไมใชเปนเวลาที่ เธอ
ตองอยูตางหากนั้น หรือถาเธอ
มี โลหิตไหลออกเลยกําหนดที่
เธอตองอยูตางหากนั้น ทุกวันที่
มี โลหิตไหลออกเธอจะเปนมล
ทิน เธอจะเปนมลทินอยางเดียว
กับเวลาที่ เธอตองอยู ต างหาก
นั้น
26 ที่ นอนทุ กหลั งที่ เธอนอน
เมื่อวันเธอมีสิ่งไหลออก ที่นอน
นั้ นเปนดังที่ นอนในเวลาที่ เธอ
ตองอยูตางหากนั้น และทุกสิ่งที่
เธอนั่ งทับจะเปนมลทิน อยาง
เดียวกับมลทินในเวลาที่ เธอตอง
อยูตางหากนั้น
27 ผู ใดแตะตองสิ่ งเหลานั้น ผู
นั้นก็เปนมลทินดวย เขาตองซัก

เลวีนิติ 15

(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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เสื้อผาและอาบน้ํา และเปนมล
ทินไปจนถึงเวลาเย็น
28 แตถ าเธอชําระสิ่ งไหลออก
ของเธอแลว ใหเธอนับเองให
ครบเจ็ดวัน ตอจากนั้นเธอจึงจะ
สะอาด
29 และในวันที่ แปดให เธอนํา
นกเขาสองตัว หรือนกพิราบ
หนุ มสองตั วไปให ปุ โรหิ ตที่
ประตูพลับพลาแหงชุมนุม
30 และปุ โรหิ ตจะถวายนกตั ว
หนึ่งเปนเครื่องบูชาไถบาป และ
นกอีกตัวหนึ่ งเปนเครื่องเผาบู-
ชา และปุโรหิตจะทําการลบมล
ทินใหเธอตอพระพักตรพระเย-
โฮวาห ดวยเรื่ องสิ่ งไหลออกที่
เปนมลทินของเธอ
31 ดังนี้ แหละพวกเจาจะใหคน
อิสราเอลแยกจากมลทินของเขา
ทั้ งหลาย เกลือกวาเขาจะตอง
ตายดวยมลทินของเขา เมื่ อ
เขาทําใหพลับพลาของเราที่ อยู
ทามกลางเขาเปนมลทินไป"
32 นี่ เปนพระราชบัญญัติ เร่ื อง
ผู มีสิ่ งไหลออกและชายที่ มีน้ํา
กามไหลออก  ซึ่งกระทําใหตัว
เปนมลทิน
33 และเกี่ ยวกับสตรีที่ปวยดวย
มลทินของเธอ คือทั้งนี้เกี่ยวกับ
ผูที่ มีสิ่ งไหลออกไมวาชายหรือ
หญิง และเกี่ยวกับชายผูสมสูกับ
หญิงผูมีมลทิน

วันทําการลบมลทิน

16พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสหลั งจากที่ บุ ตร

ชายทั้ งสองของอาโรนสิ้ นชี วิต
คือเมื่ อเขากระทําบูชาถวายตอ
พระพักตรพระเยโฮวาหและถึง
แกความตาย
2และพระเยโฮวาหตรัสกับโม-
เสสวา "เจาจงบอกอาโรนพี่ชาย
วา อยาเขาไปในสถานที่บริสุทธิ์
ที่ อยู ในมานหนาพระที่ นั่ งพระ
กรุณาซึ่ งอยูบนหลังหีบ ตลอด
ทุกเวลาเพ่ือเขาจะไมตาย เพราะ
วา เราจะปรากฏในเมฆเหนือ
พระที่นั่งกรุณา
3แตอาโรนจะเขามาในที่บริสุทธิ์
ไดดังนี้ คือใหเอาวัวหนุมตัว
หนึ่ งไปเปนเครื่ องบูชาไถบาป
และแกะผูตัวหนึ่งเปนเครื่องเผา
บูชา
4 ให เขาสวมเสื้ อป านบริ สุ ทธิ์
และสวมกางเกงผาปาน คาดรัด
ประคดผาปาน และสวมผามา-
ลาปาน นี่ เปนเครื่ องแตงกาย
บริสุทธิ์ เขาจะตองอาบน้ําแลว
จึงสวม
5และให เขานําแพะผู สองตั ว
เปนเครื่องบูชาไถบาปกับแกะผู
ตัวหนึ่ งเปนเครื่ องเผาบูชาจาก
ชุมนุมชนอิสราเอล
6 และอาโรนจะถวายวั ว เป น
เครื่ องบูชาไถ บาปของตนเอง

เลวีนิติ 15, 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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และจะทําการลบมลทินบาปตน
เองและครอบครัวของตน
7แลวเขาจะนําแพะสองตัวนั้ น
ไปถวายตอพระพักตรพระเย-
โฮวาห ที่ ประตู พลั บพลาแห ง
ชุมนุม
8และอาโรนจะจั บสลากแพะ
สองตัวนั้ น สลากหนึ่ งตกเปน
ของพระเยโฮวาห และอีกสลาก
หนึ่งเพ่ือแพะรับบาป
9แพะตั วที่ สลากตกเป นของ
พระเยโฮวาหนั้น อาโรนจะนํามา
ถวายเปนเครื่องบูชาไถบาป
10 แตแพะอีกตัวหนึ่ งซึ่ งสลาก
ตกเพ่ือเปนแพะรับบาปนั้น จะ
นําถวายตอพระพักตรพระเย-
โฮวาหเปนสัตวเปน เพ่ือทําการ
ลบมลทินบาปใหตกที่มัน แลว
จะได เอามั นไปปล อยเสี ยใน
ถิ่นทุรกันดารเปนแพะรับบาป
11 อาโรนจะถวายวัวเปนเครื่อง
ไถบาปของตน และจะทําการลบ
มลทินบาปตนเอง กับครอบครัว
ของตน เขาจะฆาวัวเปนเครื่อง
บูชาไถบาปของเขาเอง
12 และอาโรนจะเอากระถางไฟ
ที่ มีถานลุกอยู เต็มมาจากแทน
บูชาตอพระพักตรพระเยโฮวาห
และเครื่องหอมทุบละเอียดสอง
กํามือนําเขาไปภายในมาน
13 แลวเอาเครื่องหอมนั้นใสไฟ
ถวายตอพระพักตรพระเยโฮวาห

ใหควันเครื่องหอมข้ึนคลุมพระ
ที่ นั่ งกรุณาซึ่ งอยู เหนือหีบพระ
โอวาท เพ่ือเขาจะไมตาย
14 เขาจะเอาเลื อดวั วมาประ-
พรมดวยนิ้ วมือของตนบนพระ
ที่นั่ งกรุณาขางตะวันออก แลว
จะประพรมเลือดที่ หน าพระที่
นั่งกรุณาเจ็ดครั้งดวยนิ้วของเขา
15 แลวอาโรนจะฆาแพะอันเปน
เครื่ องบูชาไถบาปสําหรับประ-
ชาชน และนําเลือดแพะเขาไป
ภายในมาน และเอาเลือดแพะ
ไปกระทํา เชนเดียวกับกระทํา
เลือดวัว คือประพรมบนพระที่
นั่งกรุณาและที่ขางหนาพระที่นั่ง
กรุณานั้น
16 ดั งนี้ แหละเขาจะทําการลบ
มลทินของสถานที่ บริสุทธิ์ นั้ น
เพราะเหตุมลทินของคนอิสรา-
เอลและเพราะเหตุการละเมิด
เพราะบาปทั้ งสิ้ นของเขา และ
อาโรนจะกระทําต อพลั บพลา
แหงชุมนุมซึ่ งอยู กับเขาทาม-
กลางมลทินของประชาชน
17 อยาใหมีผูใดอยูในพลับพลา
แหงชุมนุมเมื่ ออาโรนเขาไปทํา
การลบมลทินในสถานที่บริสุทธิ์
นั้น จนกวาเขาจะออกมาและทํา
การลบมลทินสําหรับตัวเขาและ
สําหรับครอบครั วของเขาและ
สําหรับบรรดาชุมนุมชนอิสรา-
เอล

เลวีนิติ 16

(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 และอาโรนจะออกไปยังแทน
ซึ่ งอยู ตอพระพักตรพระเยโฮ-
วาห และทําการลบมลทินแทน
นั้น เขาจะเอาเลือดวัวเลือดแพะ
เจิมที่เชิงงอนของแทนโดยรอบ
19 และเอานิ้วจุมเลือดประพรม
บนแทนนั้นเจ็ดครั้ ง และชําระ
กระทําใหแทนบริสุทธิ์ พนจาก
มลทินของคนอิสราเอล
20 เมื่ ออาโรนเสร็จการลบมล
ทินของสถานที่บริสุทธิ์ และ
พลับพลาแห งชุมนุมและแทน
บูชาแลว เขาจะนําแพะตัวที่เปน
อยูออกมา
21 และอาโรนจะเอามือทั้ งสอง
วางบนหัวแพะที่มีชีวิตนั้น และ
กลาวคําสารภาพบรรดาความชั่ว
ชาของคนอิสราเอล และการ
ละเมิดทั้ งหมด และบาปทั้ งสิ้น
ใหตกลงบนหัวแพะนั้น และให
คนที่ เตรียมมือไวพรอมแลวมา
นําแพะไปปลอยเสียในถิ่ นทุร-
กันดาร
22 แพะนั้ นจะแบกความชั่ วช า
ทั้งหมดไปยังที่เปลี่ยว แลวเขาก็
ปลอยให แพะนั้ นเข าไปในถิ่ น
ทุรกันดาร
23 แลวอาโรนจะเขามาในพลับ
พลาแหงชุมนุม เขาจะเปลื้ อง
เครื่องแตงกายผาปานชุดที่แตง
เข าไปในสถานที่ บริ สุ ทธิ์ ออก
เสียเก็บไวที่นั่น

24 และเขาจะชําระตัวในน้ําในที่
บริสุทธิ์แลวสวมเครื่องแตงกาย
ของตน และเดินออกมาถวาย
เครื่ องเผาบูชาของตน และ
เครื่ องเผาบู ชาของประชาชน
และทําการลบมลทินของตนเอง
กับประชาชนทั้งหลาย
25 เขาจะเอาไขมันของเครื่ อง
บูชาไถบาปไปเผาเสียบนแทน
26 ผู ที่ นําแพะซึ่ งเป นแพะรั บ
บาปนั้นจะตองซักเสื้อผาของตน
และอาบน้ํา แลวตอมาจึงจะเขา
ในคายได
27 เขาจะเอาวั วซึ่ งเปนเครื่ อง
บูชาไถบาป และแพะซึ่ งเปน
เครื่องบูชาไถบาป ที่อาโรนเอา
เลือดไปทําการลบมลทินสถาน
บริสุทธิ์ นั้ นไปเสียขางนอกคาย
และเขาจะเผาเนื้ อหนังและมูล
เสียดวยไฟ
28 ผู ที่ ทําการเผาก็ตองซักเสื้ อ
ผาของตนและอาบน้ํา ภายหลัง
เขาจึงจะกลับเขาคายได
29 ใหเปนกฎเกณฑถาวรแกเจา
ทั้ งหลายวา ในวันที่สิบเดือนที่
เจ็ด เจาตองถอมใจลง ไมกระ-
ทําการงานสิ่งใด ทั้งตัวชาวเมือง
เองหรือคนตางดาวที่ อาศัยอยู
ทามกลางเจา
30 เพราะวาในวันนั้นปุโรหิตจะ
กระทําการลบมลทินบาปของเจา
และชําระเจา เจาจะสะอาดตอ

เลวีนิติ 16

(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
บาปทั้งสิ้นของเจา
31 เป นวั นสะบาโตให เจ าทั้ ง
หลายหยุดพักสงบ และเจาตอง
ถอมใจลง ทั้งนี้ใหเปนกฎเกณฑ
ถาวรตลอดไป
32 ปุโรหิตผูที่ถูกเจิม และถูก
สถาปนาให ปรนนิ บั ติ ในตํา-
แหน งปุโรหิตแทนบิดาของตน
จะตองทําการลบมลทินโดยสวม
เสื้ อปาน คือเครื่องยศอันบริ-
สุทธิ์
33 ให เขาทําการลบมลทินแก
สถานที่บริสุทธิ์ และเขาจะทํา
การลบมลทินให แกพลั บพลา
แหงชุมนุม และใหแกแทน และ
เขาจะทําการลบมลทินใหแกปุ-
โรหิตและประชาชนทั้ งหมดใน
ชุมนุมชนนั้น
34 ทั้ งนี้ ให เปนกฎเกณฑถาวร
แกเจาทั้ งหลาย ใหทําการลบ
มลทินบาปเพื่อคนอิสราเอลปละ
ครั้ ง เพราะบาปทั้ งสิ้นของเขา"
และเขาก็กระทําตามที่ พระเย-
โฮวาหทรงบัญชากับโมเสสไว
ชีวิตของเน้ือหนังอยูในเลือด

17พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา

2 "จงกล าวแก อาโรนและบุ ตร
ชายทั้ งหลายของเขา และแก
บรรดาคนอิสราเอลวา ตอไปนี้
เปนสิ่ งซึ่ งพระเยโฮวาหไดทรง

บัญชาไววา
3ถาคนใดในวงศวานอิสราเอล
ฆาวัวหรือลูกแกะ หรือแพะใน
คาย หรือฆาภายนอกคาย
4และมิ ได นํามาที่ ประตูพลั บ
พลาแห งชุมนุมเพ่ื อถวายเปน
ของบูชาแดพระเยโฮวาหที่หนา
พลับพลาแหงพระเยโฮวาห ผู
นั้ นตองมี โทษดวยมีบาปเรื่ อง
เลือด คือเขาทําใหเลือดตก ผู
นั้นจะตองถูกตัดขาดจากชนชาติ
ของตน
5ทั้ งนี้ เพ่ื อประสงคใหคนอิส-
ราเอลนําเครื่องถวายซึ่ งเขาฆาที่
พ้ืนทุ งมาถวายแดพระเยโฮวาห
มายังปุโรหิตที่ ประตูพลับพลา
แหงชุมนุม และเอาสัตวนั้นเปน
สันติบูชาถวายแดพระเยโฮวาห
6และปุโรหิตจะเอาเลือดสัตว
นั้ นประพรมบนแทนบูชาพระ
เยโฮวาหที่ ประตูพลับพลาแหง
ชุมนุม และเผาไขมันใหเปน
กลิ่ นที่ พอพระทัยถวายแดพระ
เยโฮวาห
7 เขาก็จะไมถวายบูชาแกภูตผี
ปศาจอีกตอไปซึ่ งเขาทั้ งหลาย
เลนชู นั้ น ใหเร่ืองนี้ เปนกฎ
เกณฑแก เขาตลอดชั่ วอายุของ
เขา
8และเจาจงกลาวแกเขาวา วงศ
วานอิสราเอลคนใดหรือคนตาง
ดาวคนใดผูอาศัยอยูในหมูพวก

เลวีนิติ 16, 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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เจา ผูถวายเครื่ องเผาบูชาหรือ
เครื่องสัตวบูชา
9และมิไดนําเครื่ องบูชานั้ นมา
ที่ประตูพลับพลาแหงชุมนุมเพ่ือ
ถวายแดพระเยโฮวาห ผูนั้ นจะ
ตองถูกตัดขาดจากชนชาติของ
ตน
10 ถาผูใดก็ตามในวงศวานอิส-
ราเอลหรือในพวกคนตางดาวที่
อาศัยอยู ทามกลางเจารับประ-
ทานเลือดในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง เราจะตั้งหนาของเราตอสู
ผู รับประทานเลือดนั้น และจะ
ตัดเขาออกเสียจากชนชาติของ
ตน
11 เพราะวาชี วิตของเนื้ อหนั ง
อยู ในเลือด เราไดใหเลือดแก
เจาเพ่ือใชบนแทน เพ่ือกระทํา
การลบมลทินบาปแหงจิตวิญ-
ญาณของเจา เพราะวาเลือด
เปนที่ทําการลบมลทินบาปแหง
จิตวิญญาณ
12 เพราะฉะนั้นเราจึงไดพูดกับ
คนอิสราเอลวา ในพวกเจาอยา
ใหคนใดรับประทานเลือดเลย
หรือคนต างด าวผู อาศัยท าม-
กลางเจ าก็อย าได รั บประทาน
เลือด
13 คนอิ สราเอลคนใดหรือคน
ตางดาวที่อาศัยอยูทามกลางเจา
ไปลาสัตวหรือนกเพ่ือนํามารับ
ประทานก็ใหหลั่งเลือดออกแลว

เอาฝุนกลบ
14 เพราะวาชี วิตของเนื้ อหนั ง
ทั้งปวงอยูในเลือด เลือดของสิ่ง
ใดก็ คื อชี วิ ตของสิ่ งนั้ นเอง
เพราะฉะนั้ นเราจึ งไดกลาวแก
ลูกหลานอิสราเอลวา เจาอยา
รับประทานเลือดของเนื้ อหนัง
ใดๆเลย เพราะวาชีวิตของเนื้อ
หนังทั้ งปวงคือเลือดนั่นเอง ผู
ใดก็ตามรับประทานเลือดนั้นก็
ตองถูกตัดขาดเสีย
15 และทุ กคนไม ว าชาวเมื อง
หรือคนตางดาว ผู รับประทาน
สัตวที่ตายเองหรือสัตวที่ถูกสัตว
อื่ นกัดตาย ตองซักเสื้ อผาและ
อาบน้ํา และเปนมลทินอยูจนถึง
เวลาเย็น แลวจึงจะสะอาดได
16 แตถาเขาไมซักเสื้ อผาหรือ
อาบน้ํา เขาตองรับโทษความชั่ว
ชาของเขา"

ทรงหามความผิด
ฝายศีลธรรมทุกอยาง

18พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา

2 "จงกล าวแก คนอิ สราเอลว า
เราคือพระเยโฮวาหพระเจาของ
เจา
3 เจาทั้ งหลายอย ากระทําดั งที่
เขากระทํากันในแผนดินอี ยิปต
ซึ่งเจาเคยอาศัยอยูนั้น และเจา
อยากระทําดังที่ เขากระทํากันใน
แผนดินคานาอัน ซึ่งเรากําลังพา

เลวีนิติ 17, 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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เจาไปนั้น เจาอยาดําเนินตาม
กฎของเขา
4 เจาทั้ งหลายจงกระทําตามคํา
ตัดสินของเราและรักษากฎของ
เราและดําเนินตาม เราคือ
พระเยโฮวาหพระเจาของเจา
5 เพราะฉะนั้ นเจ าทั้ งหลายจึง
ตองรักษากฎเกณฑของเรา และ
คําตัดสินของเรา ดวยการกระทํา
ตามนั่นแหละ มนุษยจึงจะมี
ชีวิตอยูได เราคือพระเยโฮวาห
6อยาใหผู ใดในพวกเจาเขาใกล
ญาติสนิทของตนเพื่อเปดกายที่
เปลือยเปลาของเขา เราคือพระ
เยโฮวาห
7 เจาอยาเปดกายที่ เปลือยเปลา
ของบิดาเจ าหรือกายที่ เปลือย
เปลาของมารดาเจา นางเปน
มารดาของเจา เจาอยาเปดกาย
ที่เปลือยเปลาของนางเลย
8 เจาอยาเปดกายที่ เปลือยเปลา
ของภรรยาของบิดาเจา เพราะ
เปนกายที่ เปลือยเปลาของบิดา
เจา
9 เจาอยาเปดกายที่ เปลือยเปลา
ของพ่ีสาวหรือนองสาวของเจา
คือบุตรสาวของบิดาเจา หรือ
บุตรสาวของมารดาเจา ไมวา
เธอจะเกิดที่ บานหรือเกิดต าง
แดนก็ตาม
10 เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อย
เปลาของบุตรสาวของบุตรชาย

เจา หรือกายที่เปลือยเปลาของ
บุตรสาวของบุตรสาวเจา เพราะ
ว ากายที่ เปลือยเปลาของเขาก็
เปนกายที่ เปลือยเปลาของเจา
เอง
11 เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อย
เปล าของบุ ตรสาวของภรรยา
ของบิดาเจา ซึ่งเกิดจากบิดาเจา
เอง เพราะวาเธอเปนพ่ีสาวหรือ
นองสาวของเจา
12 เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อย
เปลาของพ่ีสาวหรือนองสาวของ
บิดาเจา เพราะเธอเปนญาติ
ผูหญิงที่ใกลชิดของบิดาเจา
13 เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อย
เปลาของพ่ีสาวหรือนองสาวของ
มารดาเจา เพราะเธอเปนญาติ
ผูหญิงที่ใกลชิดของมารดาเจา
14 เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อย
เปลาของพ่ีชายหรือนองชายของ
บิดาเจา คือเจาอยาเขาหาภรรยา
ของเขา เพราะเธอเปนปาของ
เจา
15 เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อย
เปลาของลูกสะใภของเจา เธอ
เปนภรรยาบุตรชายเจา เจาอยา
เปดกายที่ เปลือยเปลาของเธอ
เลย
16 เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อย
เปลาของภรรยาของพี่ ชายหรือ
นองชายของเจา เพราะเปนกาย
ที่ เปลือยเปลาของพ่ีนองผู ชาย

เลวีนิติ 18

(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
17 เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อย
เปล าของผู หญิงคนใดคนหนึ่ ง
และของบุตรสาวของนาง และ
เจาอยานําบุตรสาวของบุตรชาย
ของนาง หรือบุตรสาวของบุตร
สาวของนางไปเปดกายที่ เปลือย
เปลา เพราะวาพวกเธอเปน
ญาติ ผู หญิ งที่ ใกล ชิ ดของนาง
เปนการชั่วรายนัก
18 และเจาอยาพาภรรยาไปหา
พ่ีสาวหรือนองสาวของนางเพ่ือ
จะกอกวนและเปดกายที่ เปลือย
เปลาของเธอ ขณะเมื่อภรรยายัง
มีชีวิตอยู
19 และเจ าอยาเข าใกล ผู หญิง
คนใดคนหนึ่ งเพ่ื อเป ดกายที่
เปลือยเปลาของนาง ตราบใดที่
นางยังถูกแยกไวตางหากเพราะ
มลทินของนาง
20 เจาอยาสมสู กับภรรยาของ
เพ่ือนบานของเจา กระทําใหตัว
เจาลามกอนาจารกับนาง
21 เจาอยาถวายเชื้อสายของเจา
ใหพระโมเลคดวยใหลุยไฟ และ
อยากระทําใหพระนามพระเจา
ของเจาเสื่อมเกียรติ เราคือพระ
เยโฮวาห
22 เจาอยาสมสูกับผูชายใชตาง
ผูหญิง เปนสิ่ งที่ นาสะอิดสะ-
เอียน
23 เจาอยาสมสูกับสัตวเดียรัจ-

ฉาน กระทําตนใหลามกอนาจาร
หรืออย าใหหญิงคนใดยอมตัว
สมสู กับสัตวเดียรัจฉาน ดังนี้
เปนเรื่องกามวิปลาส
24 เจ าทั้ งหลายอย ากระทําตั ว
ใหลามกอนาจารดวยสิ่ งเหลานี้
เลย เพราะวาบรรดาประชาชาติ
ที่ เราไดไลไปเสียตอหนาเจานั้น
กระทําบรรดาลามกอนาจาร
อยางนี้เอง
25 และแผนดินนั้นก็ลามก เรา
จึ งต องลงโทษความชั่ วช าแก
แผนดินนั้น และแผนดินก็สํา-
รอกเอาพลเมืองของตนออกเสีย
26 เหตุฉะนั้น เจาทั้ งหลายจะ
ตองรักษากฎเกณฑของเราและ
คําตัดสินของเรา และอยากระ-
ทําสิ่ งที่นาสะอิดสะเอียนเหลานี้
ไมวาจะเปนผู ใดในชาติของเจา
เองหรือคนตางดาวใดๆที่อาศัย
อยูในหมูพวกเจา
27 (ประชาชนในแผนดินผู อยู
กอนเจาไดกระทําบรรดาสิ่งที่นา
สะอิดสะเอียนเหลานี้ ดังนั้ น
แผนดินจึงเปนมลทิน)
28 เกลือกวาเมื่อเจาทั้งหลายทํา
ใหแผนดินเปนลามก แผนดินก็
จะสํารอกเจาออก ดังที่แผนดิน
ไดสํารอกประชาชาติที่ อยู กอน
เจาออกไปนั้น
29 เพราะผู ใดก็ตามกระทําสิ่ ง
ที่ นาสะอิดสะเอียนใดๆเหลานี้

เลวีนิติ 18

(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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ผูกระทําสิ่งเหลานี้จะตองถูกตัด
ขาดจากชนชาติของตน
30 เหตุ ฉะนั้ นเจ าทั้ งหลายจง
รักษากฎของเรา เจาอยาประ-
พฤติ ตามธรรมเนี ยมอั นน า
สะอิดสะเอียนเหลานี้ ซึ่ งเขา
ประพฤติกันมากอนเจา และ
อยาทําตัวเจาใหเปนมลทินดวย
สิ่ งเหลานี้ เราคือพระเยโฮวาห
พระเจาของเจา"

วิธีใชพระราชบัญญัติ
ของพระเจา

19พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา

2"จงกลาวแกบรรดาชุมนุมชน
อิสราเอลวา เจาทั้งหลายจงเปน
คนบริสุทธิ์ เพราะเราคือพระ
เยโฮวาหพระเจาของเจาเปนผู
บริสุทธิ์
3 เจ าทุกคนต องเคารพมารดา
และบิดาของตน และเจาตอง
รักษาบรรดาสะบาโตของเรา เรา
คือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา
4อย าให ผู ใดกลั บนั บถื อรู ป
เคารพ หรือหลอพระไวเปนรูป
เคารพสําหรับตน เราคือพระ
เยโฮวาหพระเจาของเจา
5 เมื่อเจาถวายสันติบูชาแดพระ
เยโฮวาห จงถวายดวยความเต็ม
ใจ
6 เจาจงรับประทานเครื่ องบูชา
นั้นเสียในวันที่เจาถวายบูชาหรือ

ในวันรุ งข้ึน ถามีสวนใดเหลือ
อยูจนวันที่สาม จงเผาไฟเสีย
7ถ าเอาเครื่ องบู ชานั้ นมารั บ
ประทานในวันที่ สามก็เปนที่นา
สะอิดสะเอียน ไมเปนที่ โปรด
ปรานเลย
8 เพราะฉะนั้นทุกคนที่ รับประ-
ทานเครื่ องบูชานั้ นตองรับโทษ
ความชั่วชาของเขา เพราะเขาได
ลบหลูสิ่ งบริสุทธิ์ของพระเยโฮ-
วาห ผูนั้นจะตองถูกตัดขาดจาก
ชนชาติของตน
9 เมื่ อเจาทั้ งหลายเกี่ ยวขาวใน
นา อยาเกี่ ยวเก็บขาวที่ขอบนา
ใหหมด เมื่อเกี่ยวแลวก็อยาเก็บ
ขาวที่ตก
10 อย าเก็ บผลที่ สวนองุ นให
หมด เจาอยาเก็บองุ นที่ ตกใน
สวนของเจา จงเหลือไวใหคน
ยากจนและคนตางดาวบาง เรา
คือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา
11 เจาอยาลักทรัพย หรือโกง
หรือมุสาตอกัน
12 อย าปฏิญาณออกนามของ
เราเปนความเท็จ หรือกระทําให
พระนามพระเจาของเจาเปนที่
เหยียดหยาม เราคือพระเยโฮ-
วาห
13 เจ าอย าฉ อโกงเพ่ื อนบ าน
หรือปลนเขา อยาใหคาจางของ
ลูกจางคางอยูกับเจาจนถึงรุงเชา
14 เจาอยาแชงคนหูหนวก หรือ

เลวีนิติ 18, 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
เจ าจงยําเกรงพระเจ าของเจ า
เราคือพระเยโฮวาห
15 เจาอย าพิพากษาดวยความ
อยุติธรรม เจาอยาลําเอียงเขา
ข างคนจนหรื อเห็ นแกหน าผู
เปนใหญ แตเจาจงพิพากษา
เพ่ือนบานของเจา ดวยความ
ชอบธรรม
16 อยาเทียวข้ึ นเทียวลองคอย
สอเสียดท ามกลางชนชาติของ
ตน และอยาปองรายตอเลือด
ของเพ่ือนบาน เราคือพระเยโฮ-
วาห
17 อย าเกลี ยดชั งพ่ี น องของ
เจาอยูในใจ แตเจาจงตักเตือน
เพ่ือนบานของเจา เพ่ือเจาจะไม
ตองรับโทษเพราะเขา
18 เจาอยาแกแคน หรือผูก
พยาบาทลู กหลานญาติ พ่ี น อง
ของเจา แตเจาจงรักเพ่ือนบาน
เหมือนรักตนเอง เราคือพระ
เยโฮวาห
19 เจาจงรักษากฎเกณฑของเรา
เจาอยาประสมสัตวของเจากับ
สัตวประเภทอื่น เจาอยาหวาน
พืชปนกันสองชนิดในนาของเจา
อยาใชเครื่ องแตงกายที่ ทําดวย
ขนสัตวปนดวยปาน
20 ถาผู ใดเขานอนกับผูหญิงที่
เปนทาสี ที่ชายอีกคนหนึ่งสูขอ
ไวแลวแตยังมิไดไถถอน หรือ

ปลอยเปนอิสระ ตองลงโทษเธอ
แตอยาใหถึงตาย เพราะวาทาสี
นั้นยังไมเปนอิสระ
21 แตใหผูนั้ นนําเครื่องบูชาไถ
การละเมิดสําหรับตัวเขาถวาย
แดพระเยโฮวาหที่ ประตูพลับ-
พลาแหงชุมนุม คือแกะผูตัว
หนึ่ งเปนเครื่ องบูชาไถการละ-
เมิด
22 และปุโรหิตจะทําการลบมล
ทินบาปของเขาดวยถวายแกะผู
นั้ นเปนเครื่ องบูชาไถการละ-
เมิดตอพระพักตรพระเยโฮวาห
เพราะบาปซึ่ งเขาไดกระทําไป
และใหเขาไดรับการอภัยบาปที่
เขาไดกระทําไปนั้นเสีย
23 เมื่อเจาเขาไปในแผนดินและ
ปลูกตนไมทุกชนิดที่ มีผลเปน
อาหาร ผลที่ไดนั้นตองเปนผลที่
ตองหาม สามปเปนผลที่ตอง
หามแกเจา เจาอยารับประทาน
เลย
24 และปที่สี่ ผลที่ไดทั้งหมดจะ
เปนของบริสุทธิ์ เพ่ื อใชในการ
สรรเสริญพระเยโฮวาห
25 แตในปที่ หาเจาจงรับประ-
ทานผลไมนั้นได เพ่ือจะบังเกิด
ผลทวีข้ึนเพ่ือเจา เราคือพระเย-
โฮวาหพระเจาของเจา
26 เจาอยารับประทานเนื้อสัตว
ที่มีเลือดในเนื้อนั้น เจาอยาเปน
หมอผีหรือเปนหมอดู

เลวีนิติ 19

(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 เจาอยากันผมที่ จอนหูหรือ
กันริมเคราของเจา
28 เจ าอย าเชื อดเนื้ อของเจ า
เพราะเหตุมีคนตาย หรือสักเปน
เครื่องหมายใดๆลงที่ตัวเจา เรา
คือพระเยโฮวาห
29 อย าทําบุ ตรสาวของตนให
เปนคนลามกดวยให เปนหญิง
โสเภณี เกลือกวาแผนดินนั้นจะ
เปนถิ่นการโสเภณี และแผนดิน
จะเต็มดวยความลามก
30 เจาจงรักษาสะบาโตทั้งหลาย
ของเรา และเคารพตอสถาน
บริสุทธิ์ของเรา เราคือพระเย-
โฮวาห
31 อยาไปหาคนทรงหรือพอมด
แมมด อยาเที่ยวคนหาใหตน
มลทินไปเพราะเขาเลย เราคือ
พระเยโฮวาหพระเจาของเจา
32 เจ าจงลุ กข้ึ นคํานั บคนผม
หงอก และเคารพตอหนาคน
ชรา และจงยําเกรงพระเจาของ
เจา เราคือพระเยโฮวาห
33 เมื่อคนตางดาวอาศัยอยูกับ
เจาในแผนดินของเจา อยาขม
เหงเขา
34 คนต างด าวที่ อาศัยอยู กั บ
เจานั้นก็เหมือนกับชาวเมืองของ
เจา เจาจงรักเขาเหมือนกับรัก
ตัวเอง เพราะวาเจาเคยเปนคน
ตางดาวในแผนดินอียิปต เรา
คือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา

35 เจาอยากระทําผิดในการพิ-
พากษา ในการวัดยาว หรือชั่ง
น้ําหนักหรือนับจํานวน
36 เจาจงใชตาชั่งเที่ยงตรง ลูก
ตุ มเที่ ยงตรง เอฟาหเที่ ยงตรง
และฮินเที่ยงตรง เราคือพระเย-
โฮวาหพระเจาของเจา ผู ไดพา
เจาออกมาจากแผนดินอียิปต
37 ดั งนี้ แหละเจ าจงรั กษากฎ
เกณฑ ทั้ งหมดของเราและคํา
ตัดสินของเราทั้ งสิ้นและกระทํา
ตาม เราคือพระเยโฮวาห"
โทษสําหรับการผิดศีลธรรม

20พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา

2 "จงกล าวแก คนอิสราเอลซ้ํา
อีกวา คนอิสราเอลคนใดหรือ
คนตางดาวคนใดที่ อาศัยอยู ใน
อิสราเอล ผูที่มอบเชื้อสายของ
ตนใหแกพระโมเลค ผูนั้นตองมี
โทษถึงตายเปนแน ใหประชาชน
แหงแผนดินเอาหินขวางเขาเสีย
ใหตาย
3และเราจะตั้ งหนาของเราตอสู
ผูนั้น และจะตัดเขาออกเสียจาก
ทามกลางชนชาติของตน เพราะ
วาเขาไดมอบเชื้อสายของเขาแก
พระโมเลค กระทําใหสถานบริ-
สุทธิ์ของเราเปนมลทิน และลบ
หลูนามบริสุทธิ์ของเรา
4และถ าประชาชนในแผนดิ น
นั้ นไม เอาใจใส ที่ จะฆ าคนนั้ น

เลวีนิติ 19, 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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เมื่อเขาใหเชื้อสายแกพระโมเลค
5 เราจะตั้งหนาของเราตอสูผูนั้น
และตอสู กับครอบครัวของเขา
และจะตัดเขาและผู ใดที่ทําตาม
เขาในการเลนชู กับพระโมเลค
ออกเสียจากชนชาติของตน
6 ผู ที่ หันไปหาคนทรงเจาเขาผี
หรือพวกพอมดหมอผี เลนชูกับ
เขา เราจะตั้ งหนาของเราตอสู
ผู นั้นและจะตัดเขาออกเสียจาก
ชนชาติของตน
7 เหตุฉะนั้น เจาจงชําระตัวให
บริสุทธิ์ เพราะเราคือพระเยโฮ-
วาหพระเจาของเจา
8จงรักษากฎเกณฑของเราและ
กระทําตาม เราคือพระเยโฮวาห
ผูตั้งเจาไวใหบริสุทธิ์
9 เพราะว าทุ กคนที่ แช ง บิ ดา
หรือมารดาของตนจะตองมีโทษ
ถึงตายเปนแน เขาไดแชงบิดา
หรือมารดาของเขา ใหโลหิตของ
ผูนั้นตกอยูบนผูนั้นเอง
10 ถาผูใดรวมประเวณีกับภรร-
ยาของผูอื่น คือเขาไดรวมประ-
เวณีกั บภรรยาของเพื่ อนบ าน
ต องให ผู ร วมประเวณีทั้ งชาย
และหญิงนั้ นมี โทษถึ งตายเปน
แน
11 ผู ชายที่หลับนอนกับภรรยา
ของบิดาตน ก็ไดเปดกายที่
เปลือยเปลาของบิดาตน ทั้งสอง
คนนั้นจะตองถูกประหารใหตาย

อยางแนนอน ใหโลหิตของผูนั้น
ตกอยูบนผูนั้นเอง
12 ถาผู ใดเขานอนกับลูกสะใภ
ตองใหทั้ งสองคนนั้ นมีโทษถึง
ตายเปนแน เพราะเขาไดกระทํา
กามวิปลาส ใหโลหิตของผูนั้น
ตกอยูบนผูนั้นเอง
13 ถ าชายคนใดคนหนึ่ งหลั บ
นอนกับผู ชายด วยกั นเหมื อน
อยางที่ เขาหลับนอนกับผู หญิง
ทั้ งสองคนก็ ได กระทําสิ่ งที่ น า
สะอิดสะเอียน ทั้งสองคนนั้นจะ
ตองถูกประหารใหตายอยางแน
นอน ใหโลหิตของผูนั้ นตกอยู
บนผูนั้นเอง
14 และถาชายใดไดภรรยาและ
ไดมารดาของนางมาเปนภรรยา
ดวย นี่เปนเรื่องชั่ วนัก ใหเผา
ทั้ งชายนั้ นและหญิงทั้ งสองนั้ น
เสียดวยไฟ เพ่ือวาจะไมมีความ
ชั่วรายในหมูพวกเจา
15 ถาชายใดสมสู กับสัตวเดีย-
รัจฉาน ตองใหชายคนนั้นมีโทษ
ถึงตายเปนแน และเจาจงฆา
สัตวเดียรัจฉานนั้นเสียใหตาย
16 ถ าหญิงคนใดเข าใกลสั ตว
เดียรัจฉาน และเขานอนกับมัน
เจาจงฆาหญิงนั้นและสัตวเดีย-
รัจฉานนั้นเสียใหตาย ทั้ งสอง
ตองมีโทษถึงตายเปนแน ให
โลหิตของผู นั้ นตกอยู บนผู นั้ น
เอง

เลวีนิติ 20

(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 ถาชายใดพาพี่ สาวหรือนอง
สาวของตน คือบุตรสาวของบิดา
หรือบุตรสาวของมารดา และดู
การเปลือยกายของเธอและเธอ
ก็ดูการเปลือยกายของเขา นี่
เปนสิ่งที่นาอายมาก เขาจะตอง
ถูกตัดขาดทามกลางสายตาของ
ชนชาติของเขา เพราะเขาไดเปด
กายที่เปลือยเปลาของพ่ีสาวนอง
สาวของเขา เขาตองรับโทษ
ความชั่วชาของเขา
18 ถ าชายใดเข านอนกับหญิง
ผูมีประจําเดือน และเปดกายที่
เปลือยเปลาของเธอ เขาไดกระ-
ทําให แหล งโลหิตของเธอเปด
ส วนเธอก็ เปดแหล งโลหิตของ
เธอ เขาทั้ งสองจะตองถูกตัด
ขาดจากชนชาติของเขา
19 เจ าอย าเป ดกายที่ เปลื อย
เปล าของพ่ี สาวหรื อน องสาว
มารดาเจา หรือพ่ีสาวนองสาว
ของบิดาเจา เพราะผูนั้นไดเปด
กายที่ เปลือยเปลาของญาติสนิท
เขาจะต องรับโทษความชั่ วช า
ของเขา
20 ถ าชายคนใดคนหนึ่ งหลั บ
นอนกับภรรยาของลุง เขาได
เป ดกายที่ เปลื อยเปล าของลุ ง
ทั้ งสองจะตองรับโทษบาปของ
เขา เขาจะตองตายโดยไมมีบุตร
21 ถ าชายคนใดคนหนึ่ ง เอา
ภรรยาของพี่ ชายหรือนองชาย

ไป ก็เปนการมลทิน เขาไดเปด
กายที่ เปลื อยเปล าของพ่ี ชาย
หรือนองชาย เขาเหลานั้ นจะ
ตองไมมีบุตร
22 เพราะฉะนั้น เจาจงรักษา
กฎเกณฑทั้ งสิ้นของเรา และคํา
ตัดสินทั้ งสิ้นของเราและกระทํา
ตาม เพ่ือวาแผนดินซึ่งเรานําเจา
ใหมาอยูนั้นจะมิไดสํารอกเจาให
ออกไปเสีย
23 และเจ าอย าดํ า เนิ นตาม
ธรรมเนียมของประชาชาติที่ เรา
ไลไปเสียใหพนหนาเจา ดวยวา
เขาทั้ งหลายไดประพฤติผิดใน
สิ่ งทั้ งปวงเหลานี้ เราจึงเกลียด
ชังเขา

แผนดินท่ีมีนํ้านม
และนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ

24 แตเราไดบอกเจาแลววา เจา
ทั้ งหลายจะไดรับแผนดินนี้ เปน
มรดก เราจะใหแกเจาเปน
กรรมสิทธิ์ เปนแผนดินที่มีน้ํา
นมและน้ําผ้ึ งไหลบริบูรณ เรา
คือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา
ผูไดแยกเจาออกจากชนชาติทั้ง
หลาย
25 เหตุฉะนั้น เจาจงแยกแยะ
ความแตกตางระหวางสัตวสะ-
อาดและสัตวมลทิน ระหวางนก
มลทินและนกสะอาด เจาอยา
กระทําตัวใหเปนสิ่ งที่ นาสะอิด
สะเอียนดวยสัตวหรือนกหรือสิ่ง

เลวีนิติ 20

(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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มีชี วิตในลักษณะใดๆ ที่ เลื้ อย
คลานอยูบนดิน ซึ่ งเราไดแยก
ใหเจาแลววาเปนสิ่งมลทิน
26 เจ าตองบริสุทธิ์ สําหรับเรา
เพราะเราคือพระเยโฮวาหบริ-
สุทธิ์ และไดแยกเจาออกจาก
ชนชาติทั้ งหลายเพ่ือเจาจะเปน
ของเรา
27 ชายหรื อหญิ งคนใดที่ เป น
คนทรงหรือพอมดแมมด จะ
ตองมีโทษถึงตายเปนแน จงเอา
หินขวางใหตาย ใหโลหิตของผู
นั้นตกอยูบนผูนั้นเอง"

พฤติกรรมและคุณสมบัติ
ของพวกปุโรหิต

21พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา "จงกลาวแก

บรรดาปุโรหิต คือลูกหลานของ
อาโรนและสั่งเขาวา อยาใหผูใด
กระทําตัวใหมลทินดวยเรื่องศพ
ในหมูประชาชน
2 เว นแตญาติ ที่ สนิ ทที่ สุ ดคื อ
มารดา บิดา บุตรชายหญิง พ่ี
ชายนองชาย
3หรือพ่ีสาวนองสาวพรหมจารี
ผูที่ ยังสนิทกับเขา เพราะเธอยัง
ไมมีสามี เขาจึงยอมตัวเปนมล
ทินเพราะเธอได
4อยาให เขามีมลทินคือกระทํา
ใหตนเองเปนมลทิน เพราะเหตุ
เขาเปนผูใหญในหมูชนชาติของ
เขา

5ห ามมิ ให เขาทั้ งหลายโกน
ศีรษะ หรือกันริมเครา หรือ
เชือดเนื้อตัวเอง
6พวกปุโรหิตตองเปนคนบริ-
สุทธิ์ตอพระเจาของตน และไม
กระทําใหพระนามของพระเจา
เปนที่เหยียดหยาม เพราะเขาทั้ง
หลายถวายเครื่องบูชาดวยไฟแด
พระเยโฮวาห และพระกระยา-
หารแหงพระเจาของเขาทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นเขาทั้ งหลายจึงตอง
บริสุทธิ์
7 ปุ โรหิ ตจะแต งงานกั บหญิ ง
โสเภณีหรือหญิงที่มีมลทินไมได
หรือจะแตงงานกับหญิงที่ หยา
จากสามีก็ไมได เพราะปุโรหิต
จะตองบริสุทธิ์ แดพระเจ าของ
เขา
8 เจ าจงชําระเขาให บริ สุ ทธิ์
เพราะเขาถวายพระกระยาหาร
แหงพระเจาของเจา เขาจะตอง
บริสุทธิ์สําหรับเจา เพราะเราคือ
พระเยโฮวาหผูชําระเจาทั้งหลาย
ใหบริสุทธิ์ เราบริสุทธิ์
9 บุตรสาวของปุโรหิตคนใด ถา
เธอกระทําตั วใหมลทินโดยไป
เปนหญิงโสเภณีก็กระทําใหบิดา
เปนมลทิน จะตองเผาเธอเสีย
ดวยไฟ
10 และผู ที่ เปนมหาปุโรหิตใน
หมูพวกพ่ีนอง ผูถูกเจิมที่ศีรษะ
ดวยน้ํามัน และผูที่ ไดรับการ

เลวีนิติ 20, 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 อยา
ปลอยผม หรือฉีกเสื้อผาของตน
11 อยาใหเขาเขาไปถูกตองศพ
หรือกระทําตัวใหมลทิน แมวา
ศพนั้นเปนบิดาหรือมารดาของ
เขา
12 อยาใหเขาออกไปจากสถาน
บริสุทธิ์ หรือกระทําสถาน
บริสุทธิ์ ของพระเจ าให เปนมล
ทิน เพราะวาการสถาปนาดวย
น้ํามันเจิมของพระเจาอยูบนตัว
เขา เราคือพระเยโฮวาห
13 เขาจะตองมีภรรยาเปนหญิง
พรหมจารี
14 อยาให เขาแตงงานกับหญิง
มาย แมราง หญิงที่มีมลทิน
หรือหญิงโสเภณี เขาจะตองหา
หญิงพรหมจารี ในชนชาติของ
เขามาเปนภรรยา
15 เพ่ือเขาจะมิไดกระทําใหเชื้อ
สายของเขาในหมูชนชาติของเขา
เปนมลทิน เพราะเราคือพระเย-
โฮวาหผูตั้งเขาไวใหบริสุทธิ์"
16 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
17 "จงกลาวแกอาโรนวา ผูใดก็
ตามในเชื้อสายของเจาตลอดชั่ว
อายุที่มีตําหนิพิการใดๆ อยาให
ผูนั้นเขาไปถวายพระกระยาหาร
แหงพระเจาของเขา
18 เพราะว าผู ใดที่ มี ตําหนิ จะ
เขาใกลไมได ไมวาเปนคนตา

บอดหรือเปนคนงอย หรือที่
หนามีแผลเปน หรือแขนขายาว
เกิน
19 หรือมี เทาพิการหรือมือพิ-
การ
20 คนหลังคอม คนแคระ คน
เสียตา คนเปนข้ีกลากหรือหิด
หรือคนมีลูกอัณฑะฝอ
21 ผู ใดในเชื้ อสายของอาโรน
ปุโรหิตที่มีตําหนิ อยาใหเขามา
ถวายเครื่ องบูชาดวยไฟแดพระ
เยโฮวาห เพราะวาเขาเปนคนมี
ตําหนิ อยาใหเขาเขามาใกล
ถวายพระกระยาหารแห งพระ
เจาของเขา
22 เขาจะรับประทานพระกระ-
ยาหารแห งพระเจ าของเขาได
ทั้งของที่บริสุทธิ์ที่สุด และของ
บริสุทธิ์
23 แตอยาใหเขาเขามาใกลมาน
หรือใกลแทน เพราะเขามีตําหนิ
เพ่ื อเขาจะไม กระทําให สถาน
บริสุทธิ์ของเราเปนมลทินเพราะ
เราคือพระเยโฮวาห ผู ตั้ งเขาไว
ใหบริสุทธิ์"
24 โมเสสจึงบอกอาโรนและลูก
หลานของอาโรนและบรรดาคน
อิสราเอลดังนั้น

การจํากัดสําหรับปุโรหิต
และครอบครัว

22พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา

เลวีนิติ 21, 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 "จงบอกอาโรนกับลู กหลาน
ของเขาใหออกหางเสียจากสิ่ ง
บริสุทธิ์ของคนอิสราเอล เพ่ือวา
เขาทั้ งหลายจะมิไดลบหลู นาม
บริสุทธิ์ ของเราดวยสิ่ งที่ เขาทั้ ง
หลายถวายแกเรา เราคือพระ
เยโฮวาห
3จงกลาวแกเขาทั้งหลายวา `คน
ใดก็ ตามในเชื้ อสายของเจ า
ตลอดชั่ วอายุ เข าใกลของบริ-
สุทธิ์ ซึ่ งคนอิสราเอลถวายแด
พระเยโฮวาห ขณะที่เขามีมลทิน
อยู คนนั้นจะตองถูกตัดขาดให
พนหนาเรา เราคือพระเยโฮวาห
4อยาใหเชื้ อสายอาโรนคนใดที่
เปนโรคเรื้อนหรือมีสิ่งไหลออก
มารับประทานของบริสุทธิ์ ให
รอจนกวาเขาสะอาดแลวกอน ผู
ใดแตะตองสิ่ งที่ มลทินโดยแตะ
ตองศพ หรือผูที่มีน้ํากามไหล
ออก
5หรือผู ใดที่ แตะตองสิ่ งเลื้ อย
คลาน ซึ่ งกระทําใหเขามลทิน
หรือแตะตองคนซึ่งอาจทําใหเขา
มลทิน ไมวาจะเปนมลทินชนิด
ใด
6 บุคคลผู แตะต องสิ่ งเหล านี้
ตองมลทินไปจนถึงเวลาเย็นและ
จะรับประทานสิ่ งบริสุทธิ์ ไมได
นอกจากเขาจะอาบน้ําชําระตั ว
เสียกอน
7 เมื่ อดวงอาทิตยตกเขาก็สะ-

อาด ภายหลังเขาจึงรับประทาน
สิ่ งบริสุทธิ์ ไดเพราะสิ่ งเหลานั้น
เปนอาหารของเขา
8สิ่ งใดที่ ตายเอง หรือถูกสัตว
กัดตาย อยารับประทาน เขาจะ
เปนมลทินดวยสิ่งเหลานี้ เราคือ
พระเยโฮวาห'
9 เพราะฉะนั้นเขาทั้ งหลายตอง
รักษากฎของเรา เกลือกวาเขาจะ
ต องรับโทษบาปเพราะสิ่ งนั้ น
และจะตองตาย เมื่อเขากระทํา
สิ่งนั้นใหเปนมลทิน เราคือพระ
เยโฮวาหผูที่ตั้งเขาไวใหบริสุทธิ์
10 อยาใหคนภายนอกรับประ-
ทานสิ่งบริสุทธิ์ ผูที่มาอาศัยอยู
กับปุ โรหิตหรือลูกจ างอย าให
รับประทานสิ่งบริสุทธิ์นั้น
11 แตถาปุโรหิตคนหนึ่งซื้อทาส
มาด วยเงิ นเป นทรัพย ของตน
ทาสนั้นจะรับประทานก็ได  และ
ผูที่ เกิดในครัวเรือนของปุโรหิต
รับประทานอาหารนั้นได
12 ถ าบุตรสาวของปุ โรหิ ตไป
แตงงานกับคนภายนอก เธอก็
รั บประทานของถวายแห งสิ่ ง
บริสุทธิ์นั้นไมได
13 แตถ าบุตรสาวของปุ โรหิ ต
เปนแมมายหรือแมรางและไมมี
บุตร และกลับมาอยูที่เรือนของ
บิดาอยางเมื่อเธอยังสาว เธอรับ
ประทานอาหารของบิดาได แต
คนภายนอกรับประทานไมได

เลวีนิติ 22

(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 ถาคนใดรับประทานสิ่ งบริ-
สุทธิ์โดยมิไดเจตนา เขาจะตอง
เพ่ิมคาของนั้นหนึ่ งในหา และ
มอบแกปุโรหิตพรอมกับสิ่งบริ-
สุทธิ์นั้น
15 อยาใหปุโรหิตกระทําสิ่งบริ-
สุทธิ์ ของคนอิ สราเอลที่ นํามา
ถวายแดพระเยโฮวาห ให เป น
มลทิน
16 ซึ่งจะกระทําใหเขาไดรับโทษ
ความชั่ วชาดวยมีการละเมิดที่
รับประทานสิ่ งบริสุทธิ์ เพราะ
เราคือพระเยโฮวาห ผู ตั้ งเขาไว
ใหบริสุทธิ์"

เครื่องบูชาตอง
ปราศจากตําหนิ

17 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
18 "จงกล าวแกอาโรนและลู ก
หลานของอาโรน และแกคน
อิสราเอลทั้งหมดวา เมื่อคนใน
วงศ วานอิ สราเอลหรือคนต าง
ดาวในอิสราเอลผูใดถวายเครื่อง
บูชาสําหรับบรรดาเครื่ องปฏิ-
ญาณ และบรรดาเครื่องบูชาดวย
ใจสมัครของตน ซึ่งถวายบูชาแด
พระเยโฮวาหเปนเครื่องเผาบูชา
19 เจาจงถวายดวยความเต็มใจ
คือสัตวตัวผูปราศจากตําหนิ คือ
โค หรือแกะ หรือแพะ
20 เจาอยาถวายสิ่ งใดๆที่มีตํา-
หนิ เพราะจะไมเปนที่ โปรด

ปราน
21 เมื่ อคนใดถวายเครื่ องสันติ
บูชาแดพระเยโฮวาห เพ่ือทํา
ตามคําปฏิญาณหรือถวายดวยใจ
สมัคร เปนสัตวที่ไดมาจากฝูงวัว
หรือฝูงแพะแกะ สัตวนั้นตองไม
มีตําหนิ จึงจะเปนที่ โปรดปราน
อยาใหสัตวนั้นมีที่ติเลย
22 สัตวที่ตาบอดหรือพิการหรือ
มีแผล หรือมีสิ่งไหลออก หรือ
เปนข้ีกลากหรือเปนหิด เจาอยา
นํามาถวายแดพระเยโฮวาหหรือ
นํามาเปนเครื่ องบูชาด วยไฟที่
บนแทนถวายแดพระเยโฮวาห
23 วัวหรือลูกแกะที่มีอวัยวะยาว
เกินไป หรือสั้นเกินไปสักสวน
หนึ่ ง ทานจะนํามาถวายเปน
เครื่องบูชาดวยใจสมัครก็ได แต
ถาเปนเครื่ องบูชาปฏิญาณก็ไม
เปนที่โปรดปราน
24 สัตวตั วใดที่ ช้ํ าหรือถู กทุบ
หรือฉีกขาดหรือมีรอยตัด เจา
อยานํามาถวายแดพระเยโฮวาห
ให เปนเครื่ องบูชาในแผนดิ น
ของเจา
25 เจาอยานําสัตวซึ่ งไดมาจาก
คนต า งด า วถวาย เ ป นพระ
กระยาหารแหงพระเจาของเจา
เพราะสัตวนั้ นมีตําหนิด วยถูก
ทําให พิ การจึ งไม เป นที่ โปรด
ปราน"
26 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส

เลวีนิติ 22

(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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วา
27 "เมื่ อวั วหรื อแกะหรือแพะ
เกิดมา ใหอยูกับแมเจ็ดวัน ตั้ง
แตวันที่แปดเปนตนไปจะใชเปน
เครื่ องบูชาดวยไฟถวายแดพระ
เยโฮวาหก็เปนที่โปรดปราน
28 แมวาแมสัตวนั้ นจะเปนวัว
หรือแกะก็ดี เจาอยาฆามัน
พรอมกับลูกของมันในวันเดียว
กัน
29 เมื่อเจาถวายเครื่องสัตวบูชา
เปนเครื่ องบูชาโมทนาพระคุณ
แดพระเยโฮวาห เจาจงถวาย
เครื่ องสั ตวบูชานั้ นด วยความ
เต็มใจ
30 จงรับประทานเครื่องบูชานั้น
ในวันถวายเครื่องบูชา อยา
เหลือไวจนรุงเชาเลย เราคือพระ
เยโฮวาห
31 เพราะฉะนั้น เจาจงรักษา
บัญญัติของเราและกระทําตาม
เราคือพระเยโฮวาห
32 เจาอยาลบหลู นามบริสุทธิ์
ของเรา  แตใหเราเปนผูบริสุทธิ์
ในหมูคนอิสราเอล เราคือพระ
เยโฮวาหผูตั้งเจาไวใหบริสุทธิ์
33 ผู นําเจ าออกจากแผ นดิ น
อี ยิปตเพ่ื อเปนพระเจาของเจา
เราคือพระเยโฮวาห"

วันสะบาโต

23พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา

2 "จงกล าวแก คนอิ สราเอลว า
เทศกาลเลี้ ยงตามกําหนดแด
พระเยโฮวาห ซึ่ งเจาจะตอง
ประกาศวาเปนการประชุมบริ-
สุทธิ์ คือเทศกาลเลี้ยงตามกํา-
หนดของเรานั้นมีดังนี้
3จงทําการงานในหกวัน แตวัน
ที่ เจ็ดนั้ นเปนสะบาโตแหงการ
หยุดพักสงบ เปนวันประชุม
บริสุทธิ์ เจาอยาทําการงานใดๆ
เปนสะบาโตแดพระเยโฮวาห
ตามที่อยูทั่วไปของเจา

เทศกาลปสกาและ
เทศกาลกินขนมปง

ไรเชื้อ
4ตอไปนี้ เปนเทศกาลเลี้ยงตาม
กําหนดแดพระเยโฮวาห เปน
การประชุมบริสุทธิ์ ซึ่ งเจาจะ
ตองประกาศตามเวลากําหนดให
เขาทราบ
5ในเวลาเย็นวันที่ สิบสี่ เดือนที่
หนึ่ งเปนวันเทศกาลปสกาของ
พระเยโฮวาห
6และในวันที่ สิบหาเดือนเดียว
กัน เปนเทศกาลกินขนมปงไร
เชื้ อถวายแดพระเยโฮวาห ให
เจ ารับประทานขนมป งไร เชื้ อ
เจ็ดวัน
7 ในวันตนเจ าจงมีการประชุม
บริสุทธิ์ เจาอยาทํางานหนัก
8แตเจาจงถวายเครื่องบูชาดวย
ไฟแดพระเยโฮวาหใหครบเจ็ด

เลวีนิติ 22, 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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วัน ในวันที่ เจ็ดเปนวันประชุม
บริสุทธิ์ เจาอยาทํางานหนัก"

ผลรุนแรก
9พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสสวา
10 "จงกลาวแกคนอิสราเอลวา
เมื่ อเจามาถึงแผนดินซึ่ งเราให
เจา และเกี่ยวพืชผลของแผนดิน
นั้น เจาจงเอาฟอนขาวที่เกี่ยวใน
รุนแรกนําไปใหปุโรหิต
11 และปุ โรหิตจะนําฟอนข าว
นั้น แกวงไปแกวงมาถวายตอ
พระพักตรพระเยโฮวาห เพ่ือ
เจาจะเปนที่ โปรดปราน รุ งข้ึน
หลังวันสะบาโตปุโรหิตจะแกวง
ถวาย
12 ในวันที่ เจาแกวงถวายฟอน
ขาว เจาจงถวายลูกแกะผูอายุ
หนึ่ งขวบไมมีตําหนิ เปนเครื่ อง
เผาบูชาถวายแดพระเยโฮวาห
13 และเครื่ องธัญญบูชาที่ คู กัน
นั้น คือยอดแปงสองในสิบเอ-
ฟาหคลุกกับน้ํามัน เผาดวยไฟ
ถวายแดพระเยโฮวาหเปนกลิ่น
พอพระทัย และเครื่องดื่มบูชาที่
คูกันคือน้ําองุนหนึ่งในสี่ฮิน
14 เจาอย ารับประทานขนมปง
หรือขาวคั่ วขาวสดจนกวาจะถึง
วันเดียวกันนี้ คือกวาเจาจะนํา
เครื่องบูชาถวายแดพระเจาของ
เจา ทั้ งนี้ เปนกฎเกณฑถาวร
ตลอดชั่วอายุของเจาในที่อยูของ
เจาทั่วไป

เครื่องบูชาแกวง
เทศกาลเพ็นเทคศเต

15 เจาทั้ งหลายจงนับตั้ งแตวัน
รุงข้ึนหลังวันสะบาโต จากวันที่
เจาทั้งหลายไดนําฟอนขาวแกวง
ถวายครบเจ็ดวันสะบาโต
16 นับไปใหไดหาสิบวัน จนถึง
วันถัดวันสะบาโตที่เจ็ดแลว เจา
จงถวายธัญญบูชาใหมแดพระ
เยโฮวาห
17 จงนําขนมป งสองก อนทํา
ดวยแปงสองในสิบเอฟาหจากที่
อาศัยของเจามาแกวงถวาย ให
ทําดวยยอดแปงใสเชื้อป ง เปน
ผลรุนแรกถวายแดพระเยโฮวาห
18 พรอมกับขนมปงนั้ นเจาจง
นําลูกแกะเจ็ดตั วอายุหนึ่ งขวบ
ปราศจากตําหนิ วัวหนุมตัวหนึ่ง
แกะผูสองตัว มาเปนเครื่องเผา
บูชาถวายแดพระเยโฮวาหพรอม
กับธัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชา
อันเปนคูกัน ใหเปนเครื่องบูชา
ดวยไฟ เปนกลิ่นพอพระทัย
ถวายแดพระเยโฮวาห
19 เจ าจงถวายลูกแพะตัวหนึ่ ง
เปนเครื่องบูชาไถบาป  และลูก
แกะอายุหนึ่ งขวบสองตั วเป น
เครื่องสันติบูชา
20 ให ปุโรหิตแกวงไปแกวงมา
ถวายพรอมกับขนมป งซึ่ งเปน
ผลรุนแรกเปนเครื่องแกวงถวาย
ต อพระพั กตร พระเยโฮวาห

เลวีนิติ 23

(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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พรอมกับลูกแกะสองตัว จะ
เปนสิ่ งบริสุทธิ์ แดพระเยโฮวาห
สําหรับปุโรหิต
21 และในวันเดียวกันนั้น เจา
จงประกาศวาเจาจงมีการประชุม
บริสุทธิ์ แกเจา เจาอยาทํางาน
หนัก ทั้งนี้เปนกฎเกณฑถาวรทั่ว
ไปในที่ อาศัยของเจ าตลอดชั่ ว
อายุของเจา
22 และเมื่ อเจ าเกี่ ยวข าวใน
แผนดินของเจา เจาอยาเกี่ยวไป
ที่ขอบนาใหหมด และอยาเก็บ
ขาวที่เกี่ยวตก เจาจงทิ้งไวใหคน
ยากจน และคนตางดาว เราคือ
พระเยโฮวาหพระเจาของเจา"

เทศกาลเสียงแตร
23 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
24 "จงกลาวแกคนอิสราเอลวา
ในวันที่หนึ่งของเดือนที่เจ็ด เจา
ทั้ งหลายจงถือเปนวันสะบาโต
เปนวันประชุมบริสุทธิ์ประกาศ
เปนที่ระลึกดวยเสียงแตร
25 เจาอยาทํางานหนัก และเจา
จงนําเครื่องบูชาดวยไฟถวายแด
พระเยโฮวาห"

วันทําการลบมลทิน
26 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
27 "ในวันที่สิบของเดือนที่เจ็ดนี้
เปนวันทําการลบมลทิน จะเปน
วันประชุมบริสุทธิ์แกเจา  และ

เจาตองถอมใจลง และนําเครื่อง
บูชาดวยไฟถวายแดพระเยโฮ-
วาห
28 ในวันเดียวกันนั้นเจาอยาทํา
งานใดๆ เพราะเปนวันทําการ
ลบมลทิน ที่จะทําการลบมลทิน
ของเจาตอพระพักตรพระเยโฮ-
วาหพระเจาของเจา
29 ในวันเดียวกันนั้น ผูใดก็ตาม
ไมถอมใจลง ผูนั้นจะตองถูกตัด
ขาดจากท ามกลางชนชาติของ
ตน
30 และในวันเดียวกันนี้ ถาผู ใด
ทํางานใดๆ เราจะทําลายผูนั้ น
เสียจากทามกลางชนชาติของเขา
31 เจาอยาทํางานสิ่งใดเลย ทั้ง
นี้ เปนกฎเกณฑถาวรตลอดชั่ ว
อายุของเจาทั่วไปในที่อาศัยของ
เจา
32 จะเป นวั นสะบาโตสําหรั บ
หยุดพักสงบแกเจา และเจาจง
ถอมใจลง เร่ิมแตเวลาเย็นในวัน
ที่เกาของเดือน เจาตองรักษาวัน
สะบาโตจากเวลาเย็ นถึ งเวลา
เย็น"

เทศกาลอยูเพิง
33 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
34 "จงกลาวแกคนอิสราเอลวา
ในวันที่สิบหาเดือนที่เจ็ดนี้ เปน
วันเทศกาลอยู เพิงถวายแดพระ
เยโฮวาหสิ้นเจ็ดวัน

เลวีนิติ 23

(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 จะมีการประชุ มบริสุทธิ์ ใน
วันแรก เจาอยาทํางานหนัก
36 ในเจ็ ดวั นเจ าจงถวายบู ชา
กระทําดวยไฟแดพระเยโฮวาห
และในวันที่แปดจะเปนวันประ-
ชุมอันบริสุทธิ์แกเจา และเจาจง
ถวายเครื่ องบูชากระทําดวยไฟ
แดพระเยโฮวาห เปนประชุมอัน
ศักดิ์สิทธิ์ และเจาทั้งหลายอยา
ทํางานหนัก
37 นี้ แหละเป นเทศกาลเลี้ ยง
ของพระเยโฮวาห ซึ่ งเจาตอง
ประกาศเปนวันประชุมอันบริ-
สุทธิ์ เพ่ือใหนําถวายแดพระเย-
โฮวาห ซึ่ งเครื่ องบู ชาด วยไฟ
เครื่องเผาบูชาและธัญญบูชา ทั้ง
เครื่ องสั ตวบู ชาและเครื่ อ ง
ดื่มบูชาตามวันกําหนดนั้นๆ
38 นอกเหนื อวันสะบาโตแห ง
พระเยโฮวาห และนอกเหนือ
ของถวายของเจา และนอก
เหนือเครื่ องปฏิญาณทั้ งหลาย
ของเจา และนอกเหนือเครื่ อง
บูชาดวยใจสมัครทั้ งหลายของ
เจา ซึ่ งเจานํามาถวายแดพระ
เยโฮวาห
39 แลวในวันที่สิบหาของเดือน
ที่ เจ็ดเมื่อเจาไดเก็บพืชผลที่ ได
จากแผนดินนั้นเขามาแลว เจา
จงมี เทศกาลเลี้ ยงแหงพระเย-
โฮวาหเจ็ดวัน ในวันแรกจะเปน
วันสะบาโต และในวันที่แปดจะ

เปนวันสะบาโต
40 ในวันแรกเจาจงนํามาซึ่ งผล
จากตนมะงั่ว ใบอินทผลัม กิ่ง
ไมที่ มีใบมาก กิ่ งตนหลิวแหง
ธารน้ํา และเจาจงปติยินดีอยู
เจ็ดวันตอพระพักตรพระเยโฮ-
วาหพระเจาของเจา
41 เจาจงถือเปนเทศกาลเลี้ยงป
ละเจ็ดวันถวายแดพระเยโฮวาห
ทั้ งนี้ เปนกฎเกณฑถาวรตลอด
ชั่ วอายุของเจา เจาจงถือเทศ-
กาลเลี้ยงนี้ในเดือนที่เจ็ด
42 เจาจงอยู ในเพิงเจ็ดวัน ทุก
คนที่ เกิดในวงศวานพวกอิสรา-
เอลใหเขาอยูในเพิง
43 เพ่ือตลอดชั่ วอายุของเจาจะ
ไดทราบวา เมื่อเราพาคนอิสรา-
เอลออกจากแผนดินอียิปตนั้ น
เราไดใหเขาอยู ในเพิง เราคือ
พระเยโฮวาหพระเจาของเจา"
44 ดังนี้แหละโมเสสจึงไดประ-
กาศให คนอิ สราเอลทราบถึ ง
เทศกาลเลี้ ยงตามกําหนดของ
พระเยโฮวาห

นํานํ้ามันอยางบริสุทธ์ิ
เพื่อเติมประทีป

24พระเยโฮวาห ตรัสกับ
โมเสสวา

2"เจาจงบัญชาแกคนอิสราเอล
ใหนําน้ํามันอยางบริสุทธิ์ สกัด
จากมะกอกเทศเพื่อเติมประทีป
เพ่ือใหตะเกียงลุกอยูเสมอ

เลวีนิติ 23, 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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3ภายในพลับพลาแห งชุ มนุ ม
ข างนอกม านหี บพระโอวาท
นั้ นใหอาโรนจัดประทีปใหเปน
ระเบียบตั้ งแตเวลาเย็นจนเวลา
เชาเสมอตอพระพักตรพระเย-
โฮวาห ทั้ งนี้ ใหเปนกฎเกณฑ
ถาวรตลอดชั่วอายุของเจา
4 ให อาโรนจั ดประทีปให เป น
ระเบียบอยู บนคันประทีปบริ-
สุทธิ์ เสมอตอพระพักตรพระเย-
โฮวาห

ขนมปงหนาพระพักตร
สิบสองกอน

5และเจาจงเอายอดแปง ป ง
ขนมปงสิบสองกอน แตละกอน
ใชแปงสองในสิบเอฟาห
6 เจ าจงจั ดขนมป งนั้ นวางบน
โตะบริสุทธิ์ ตอพระพักตรพระ
เยโฮวาห เปนสองแถวๆละหก
กอน
7และเจ าจงเอาเครื่ องกํายาน
บริสุทธิ์ใสไวแตละแถว เพ่ือจะ
คู กั บขนมป งเป นส วนที่ ระลึ ก
เป นเครื่ องบูชากระทําด วยไฟ
ถวายแดพระเยโฮวาห
8ทุกๆวันสะบาโตใหอาโรนจัด
ไวให เปนระเบียบถวายตอพระ
พักตรพระเยโฮวาหเสมอ ใน
นามของคนอิสราเอลเปนพันธ-
สัญญาเนืองนิตย
9ขนมป งนี้ ตกเป นของอาโรน
และบุตรชายของเขา ใหเขารับ

ประทานไดในที่บริสุทธิ์ เพราะ
เปนสวนบริสุทธิ์ ที่ สุดที่ ไดจาก
เครื่ องบูชากระทําดวยไฟถวาย
แดพระเยโฮวาห เปนกฎเกณฑ
เนืองนิตย"
โทษสําหรับการหมิ่นประมาท

และอาชญากรรมอื่นๆ
10 ครั้ งนั้ นมีชายคนหนึ่ งเป น
บุตรชายของหญิงคนอิสราเอล
ซึ่ งบิดาเปนชาวอียิปต ออกไป
ทามกลางคนอิสราเอล และบุตร
ชายของหญิงอิสราเอลทะเลาะ
กับชายอิสราเอลคนหนึ่งในคาย
11 และบุตรชายหญิงอิสราเอล
คนนั้นไดเหยียดหยามพระนาม
ของพระเยโฮวาหและไดแชงดา
เขาจึงนําตัวมาใหโมเสส (มาร-
ดาของเขาชื่ อเชโลมิทบุตรสาว
ของดิบรีคนตระกูลดาน)
12 เขาจึ งจองจําชายคนนั้ นไว
จนกวาน้ําพระทัยของพระเยโฮ-
วาหจะเปนที่ กระจางตอเขาทั้ ง
หลาย
13 พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสส
วา
14 "จงนําผูที่แชงดานั้นออกมา
จากคาย ใหบรรดาผูที่ไดยินคํา
แชงดาเอามือของตนวางไวบน
ศีรษะของเขา และใหบรรดา
ชุมนุมชนเอาหินขวางเขาใหตาย
15 และจงกลาวแกคนอิสราเอล
วา ผูใดแชงดาพระเจาของเขา ผู

เลวีนิติ 24

(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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นั้นจะตองไดรับโทษบาป
16 ผู ใดที่ เหยียดหยามพระนาม
ของพระเยโฮวาหจะตองถูกโทษ
ถึงตายเปนแน และใหชุมนุมชน
ทั้งหมดเอาหินขวางเขา คนตาง
ดาวหรือชาวเมืองก็ดี เมื่ อเขา
เหยียดหยามพระนามของพระ
เยโฮวาห จะตองถูกโทษถึงตาย
17 ผูที่ ฆาคนตาย จะตองถูก
โทษถึงตายเปนแน
18 ผู ใดที่ ฆาสัตวตองชดใชสิ่ ง
นั้น สัตวแทนสัตว
19 ถาผู ใดกระทําใหเพ่ือนบาน
เสียโฉม เขากระทําใหเสียโฉม
อยางไร ก็ใหกระทําแกเขาอยาง
นั้น
20 กระดู กหั กแทนกระดู กหั ก
ตาแทนตา ฟนแทนฟน เขา
กระทําใหเสียโฉมอยางไร เขาก็
ตองถูกทําใหเสียโฉมอยางนั้น
21 ผู ใดที่ฆาสัตวตองเสียคาชด
ใช และผูใดที่ฆาคนใหผูนั้นถูก
โทษถึงตาย
22 เจาจงมีพระราชบัญญัติอยาง
เดียวกันสําหรับคนตางดาว และ
สําหรับชาวเมือง เพราะเราคือ
พระเยโฮวาหพระเจาของเจา"
23 โมเสสก็บอกแกคนอิสราเอล
ใหเขาพาคนที่แชงดานั้นออกมา
จากคาย และเอาหินขวางเขา
คนอิสราเอลกระทําดังนี้ ตามที่
พระเยโฮวาหทรงบัญชาโมเสสไว

ปสะบาโตแหง
การหยุดพักผอน

25พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสที่ภูเขาซีนายวา

2 "จงกล าวแก คนอิ สราเอลว า
เมื่ อเจาทั้ งหลายเขาแผนดินที่
เราใหเจานั้น จงใหแผนดินนั้น
ถือสะบาโตแดพระเยโฮวาห
3 เจ าจงหวานพืชในนาของเจา
หกป และจงลิดแขนงสวนองุน
ของเจาและเก็บผลหกป
4แต ในปที่ เจ็ ดนั้ นเป นปสะ-
บาโตแหงการหยุดพักผอนสํา-
หรับแผนดิน เปนปสะบาโตแด
พระเยโฮวาห เจาอยาหวานพืช
ในนา หรือลิดแขนงสวนองุ น
ของเจา
5สิ่งใดที่งอกข้ึนมาเอง เจาอยา
เก็บเกี่ยว องุนอันเกิดอยูที่ เถา
อันเจามิไดตกแตงก็อยาเก็บ ให
เปนปที่แผนดินหยุดพักสงบ
6แผนดินในปสะบาโตนั้นจะยัง
พืชผลใหแกเจาทั้งหลาย คือแก
ตัวเจาเอง แกทาสชายทาสหญิง
ของเจา แกลูกจางของเจา และ
แกคนตางดาวที่อยูกับเจา
7 พืชผลแหงแผนดินทั้ งสิ้ นจะ
เปนอาหารของสัตวเลี้ยงของเจา
และของสัตวปาที่อยู ในแผนดิน
ของเจา
ทุกปท่ีหาสิบคือปเสียงแตร

8 เจาจงนับปสะบาโตเจ็ดป คือ

เลวีนิติ 24, 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
ปจึงเปนสี่สิบเกาปแกเจา
9 เจาจงใหเปาแตรดังสนั่น ใน
วันที่ สิบเดือนที่ เจ็ด เจาจงให
เปาแตรทั่วแผนดินในวันทําการ
ลบมลทิน
10 เจาจงถือปที่หาสิบไวเปนป
บริสุทธิ์ และประกาศอิสร-
ภาพแกบรรดาคนที่อาศัยอยูทั่ ว
แผนดินของเจา ใหเปนปเสียง
แตรแกเจา ใหทุกคนกลับไปยัง
ภูมิลําเนาอันเปนทรัพยสินของ
ตน และกลับไปสูครอบครัวของ
ตน
11ปที่หาสิบนั้นเปนปเสียงแตร
ของเจา ในปนั้ นเจาอยาหวาน
พืชหรือเกี่ยวเก็บผลที่เกิดข้ึนมา
เอง หรือเก็บองุนจากเถาที่มิได
ตกแตง
12 เพราะเปนปเสียงแตร จะ
เปนปบริสุทธิ์แกเจา เจาจงรับ
ประทานพืชผลที่ งอกมาจากนา
ในปนั้น
13 ในป เสี ยงแตรนี้ ให ทุ กคน
กลับไปสูภูมิลําเนา อันเปน
ทรัพยสินของตน
14 ถาเจาขายนาใหเพ่ือนบานก็
ดี หรือซื้อจากเพ่ือนบานก็ดี เจา
อยาโกงกัน
15 ตามจํานวนปหลังจากปเสียง
แตร เจาจงซื้อนาจากเพื่อนบาน
ของเจ าและให เขาขายแก เจ า

ตามจํานวนปที่ปลูกพืชได
16 ถามากปก็ตองเพ่ิมราคาสูง
ข้ึน ถานอยปเจาจงลดราคาให
ต่ําลง เพราะที่ เขาขายนั้นเขาก็
ขายตามจํานวนปที่ปลูกพืช
17 เจาอยาโกงกัน แตเจาจงยํา-
เกรงพระเจาของเจา เพราะเรา
คือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา
18 เพราะฉะนั้น เจาจงกระทํา
ตามกฎเกณฑของเรา และรักษา
คําตัดสินของเราและปฏิบัติตาม
ดังนั้นเจาจะอาศัยอยูในแผนดิน
นั้นอยางปลอดภัยได
19 แผนดินจะอํานวยผลให เจา
ไดรับประทานอยางอิ่มหนําและ
อาศัยอยูอยางปลอดภัย
20 ถาเจาจะพูดวา `ดูเถิด ถา
เราทั้ งหลายหวานหรือเกี่ ยวพืช
ผลของเราไมได ในปที่ เจ็ดเรา
จะเอาอะไรรับประทาน'
21 เราจะบัญชาพรของเราใหมี
เหนือเจาในปที่หก เพ่ือจะมีพืช
ผลพอสําหรับสามป
22 เมื่อเจาหวานในปที่แปดเจา
จะรับประทานของเกาของเจาจน
ปที่ เกา เมื่ อเจาไดพืชผลใหม
เขามา เจาก็ยังรับประทานพืช
ผลเกาของเจาอยู
23 เจาทั้ งหลายจะขายที่ดินของ
เจาใหขาดไมไดเพราะวาดินนั้น
เปนของเรา เพราะเจาเปนคน
ตางดาวและเปนคนอาศัยอยูกับ
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เรา
24 ทั่วไปในแผนดินที่ เจายึดถือ
อยู เจาจงใหมีการไถถอนที่ดิน
คืน

การไถถอนท่ีดิน
25 ถาพ่ี นองของเจายากจนลง
และขายที่ ดินส วนหนึ่ งของเขา
หากวามีผูใดในพ่ีนองของเขามา
ไถถอนที่นั้น ก็จงใหเขาไถถอน
ที่ซึ่งพ่ีนองของเขาขายไปนั้น
26 ถาชายคนนั้นไมมีญาติมาไถ
ถอนให และตัวเขาสามารถจะไถ
ถอนเอง
27 ก็ จงให คนที่ จะไถนั บปทั้ ง
หลายที่ เขาขายไป และเงินที่
เหลือนั้ นจงคืนใหแกคนที่ เขา
ขายใหและคนไถก็ เขาอยู ในที่
ดินของเขาได
28 แตถาเขาไมสามารถที่ จะไถ
คืนมา ที่ดินที่เขาไดขายไปจะคง
อยู ในมือของผู ซื้ อจนถึงปเสียง
แตร และในปเสียงแตรนี้ที่ดิน
จะออกไปและเขาจะได ที่ ดิ น
ของเขากลับคืน
29 ถ าผู ใดขายเรื อนซึ่ งอยู ใน
เมืองที่มีกําแพง เมื่อขายไปแลว
ใหเขาไถถอนคืนไดภายในหนึ่ ง
ปแรก ใหเขามีสิทธิ์ ในการไถ
ถอนคืนไดหนึ่งปเต็ม
30 ถาในเวลาหนึ่ งปเต็มเขาไม
ทําการไถถอน ก็ใหจัดการเสีย
ใหเปนการแนนอนวา ผูที่ซื้อไป

มีสิทธิ์ เหนือเรือนที่อยูในเมืองที่
มีกําแพงนั้นสิทธิ์ขาดแลวตลอด
ชั่ วอายุของเขา ในปเสียงแตร
เขาก็ไมตองคืนให
31 แตเรือนในชนบทที่ไมมีกํา-
แพงล อมให นั บเข าเป นพวก
เดียวกับทองนาในประเทศนั้ น
คือไถถอนคืนได และจะตองคืน
กลับให เจ าของเดิ มในป เสี ยง
แตร
32 แตอย างไรก็ตามเมืองของ
คนเลวี หรือบานในเมืองที่ เขา
ถือกรรมสิทธิ์ คนเลวีจะไถถอน
คืนไดทุกเวลา
33 ถ าผู ใดซื้ อของจากคนเลวี
เรือนซึ่งถูกขายไปนั้นกับเมืองที่
เขาถือกรรมสิทธิ์ตองกลับคืนใน
ปเสียงแตร เพราะเรือนทั้งหลาย
ในหั วเมืองของพวกเลวีก็ เปน
กรรมสิทธิ์ของเขาทามกลางพวก
อิสราเอล
34 แตทุงนาที่ลอมรอบหัวเมือง
ทั้ งหลายของพวกเขานั้นจะขาย
ไมได เพราะวาเปนกรรมสิทธิ์
ถาวรของเขาทั้งหลาย

ขอยกเวนตางๆเรื่อง
การไถถอนท่ีดิน

35 ถาพ่ี นองของเจายากจนลง
และเลี้ยงตัวเองอยูกับเจาไมได
เจาจะตองชูกําลังเขา ถึงเขาเปน
คนตางดาวหรือคนอาศัย เพ่ือ
เขาจะอาศัยอยูกับเจา
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36 อย าเอาดอกเบ้ี ยหรื อเงิ น
เพ่ิมอะไรจากเขา แตจงยําเกรง
พระเจา เพ่ือวาพ่ีนองของเจาจะ
อยูใกลชิดกับเจาได
37 เจาอยาใหเขายืมเงินดวยคิด
ดอกเบ้ีย หรืออยาใหอาหารเพ่ือ
เอากําไรจากเขา
38 เราคือพระเยโฮวาหพระเจา
ของเจา ซึ่ งนําเจาออกจากแผน
ดินอียิปต เพ่ือยกแผนดินคา-
นาอันใหแกเจา และที่ จะเปน
พระเจาของเจา
39 ถาพ่ีนองที่อยูใกลชิดกับเจา
ยากจนลง และขายตัวใหแกเจา
เจาอยาใหเขาทํางานเหมือนทาส
40 ใหเขาอยูกับเจาอยางลูกจาง
หรือคนที่ อาศัยอยูดวย ใหเขา
ปรนนิบัติเจาไปถึงปเสียงแตร
41 แลวเขาและลูกหลานของเขา
จะออกไปจากเจา กลับไปสู
ครอบครัวของเขา และกลับไป
อยูในที่ดินของบิดาของเขา
42 เพราะว าเขาทั้ งหลายเป น
ทาสของเราที่ เราพาออกจาก
แผนดินอียิปต เขาจะขายตัวเปน
ทาสไมได
43 เจ าอย าข มข่ี เขาให ลําบาก
แตจงยําเกรงพระเจาของเจา
44 สวนทาสชายหญิงซึ่ งจะมีได
นั้น เจาจะซื้อทาสชายหญิงจาก
ท ามกลางบรรดาประชาชาติที่
อยูขางเคียงเจาก็ได

45 ย่ิ งกวานั้ นเจาจะซื้ อจากคน
ต างด าวที่ อาศัยอยู ในหมู พวก
เจาทั้ งครอบครัวของเขา ซึ่ ง
เปนคนเกิดในแผนดินของเจา
และเขาจะตกเปนทรัพยสินของ
เจาก็ได
46 เจ าจะทําพินัยกรรมยกเขา
ใหแกลูกหลานของเจา ใหเปน
มรดกแกเขาเปนกรรมสิทธิ์ เจา
ใชเขาไดอยางทาสเปนนิตยก็ได
แต เจาทั้ งหลายอยาปกครองพี่
นองคนอิสราเอลดวยความรุน
แรง

การไถถอนคนอิสราเอล
ท่ีเปนทาส

47 ถาคนตางดาวหรือคนที่ อา-
ศัยอยูกับเจามั่งมีข้ึน และพ่ีนอง
ของเจาที่ อยู ใกลชิดกับเขายาก
จนลง และขายตัวใหแกคนตาง
ดาวหรือผูที่อาศัยอยูกับเจานั้น
หรือขายใหแกญาติคนหนึ่ งคน
ใดของคนตางดาวนั้น
48 เมื่ อเขาขายตั วแล วก็ ให มี
การไถถอน คือพ่ีนองคนหนึ่ ง
คนใดของเขาทําการไถถอนเขา
ได
49 หรือลุงหรือลูกพ่ีลูกนองจะ
ทําการไถถอนเขาก็ได หรือญาติ
สนิทของครอบครัวของเขาจะไถ
ถอนเขาก็ได หรือถาเขามีความ
สามารถ เขาจะไถถอนตัวเองก็
ได
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50 จงให ผู ที่ ขายตั วนั บป ทั้ ง
หลายที่ ขายตัวกับผูที่ ซื้ อตัวเขา
ไป วาเขาไดขายตัวกี่ปจนถึงป
เสียงแตร คาตัวของเขาเปนคา
ตามจํานวนปเหลานั้ น เวลาที่
เขาอยู กับเจาของตัวเขานั้ นคิด
ตามเวลาของลูกจาง
51 ถามีเวลาอีกหลายป เขาตอง
ชําระเงินคืนเทากับเงินที่ ถูกซื้ อ
มา นับเปนคาไถถอนตัวเขา
52 ถ ายั งเหลื อน อยป จะถึ งป
เสียงแตร ก็ใหผูขายตัวคิดกับ
ผู ซื้ อตั วไว เปนราคาค าไถของ
เขานั้น และตามจํานวนปเหลา
นั้น เขาจะคืนเงินใหกับผูซื้อตัว
53 ผู ขายตัวนั้ นจะตองอยูกับผู
ซื้อตัวดังลูกจางที่จางเปนป อยา
ใหนายปกครองเขาอยางกดข่ีใน
สายตาของเจา
54 ถาเขาไมไถถอนตามที่กลาว
มานี้ก็ใหปลอยเขาในปเสียงแตร
ทั้งเขาพรอมกับลูกของเขา
55 สําหรับเรา คนอิสราเอลเปน
ทาสของเรา เขาเปนทาสของเรา
ที่ เราพาออกจากแผนดินอียิปต
เราคือพระเยโฮวาหพระเจาของ
เจา"

พระราชบัญญัติตางๆ
เรื่องวันสะบาโต
และรูปเคารพ

26"เจาทั้งหลายอยากระ-
ทํารูปเคารพ หรือรูป

แกะสลักสําหรับตัว หรือตั้งเสา
ศักดิ์สิทธิ์ และเจาทั้งหลายอยา
ตั้ งสิ่ งใดๆที่ เปนรูปสัณฐานสิ่ ง
หนึ่งสิ่งใดดวยศิลาไวในแผนดิน
ของเจา เพ่ือแกการกราบไหว
เพราะเราคือพระเยโฮวาหพระ
เจาของเจา
2 เจ าจงถื อรั กษาสะบาโตทั้ ง
หลายของเราและคารวะต อ
สถานบริสุทธิ์ของเรา เราคือพระ
เยโฮวาห

พระพรสําหรับคนท่ี
ประพฤติชอบธรรม

3ถ าเจ าทั้ งหลายดําเนิ นตาม
กฎเกณฑของเราและรักษาบัญ-
ญัติของเราและกระทําตาม
4 เราจะประทานฝนตามฤดูแก
เจา และแผนดินจะเกิดพืชผล
และตนไมในทุงจะบังเกิดผล
5และเวลานวดขาวจะเนิ่ นนาน
ถึงฤดูเก็บผลองุ น และฤดูเก็บ
ผลองุ นจะเนิ่นนานไป ถึงฤดู
หวาน และเจาจะรับประทาน
อาหารอยางอิ่มหนํา และอยูใน
แผนดินของเจาอยางปลอดภัย
6 เราจะให มี ความสงบสุ ขใน
แผนดิน เจาทั้งหลายจะนอนลง
และไมมีผู ใดที่ จะทําใหเจากลัว
เราจะกําจัดสัตวรายจากแผนดิน
และดาบจะไมผานแผนดินของ
เจาเลย
7 เจาจะขับไลศัตรูของเจา และ
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เขาทั้ งหลายจะลมลงตอหนาเจา
ดวยดาบ
8พวกเจ าห าคนจะขับไล ศัตรู
ร อยคนและพวกเจารอยคนจะ
ขับไล ศัตรู หมื่ นคนให กระจั ด
กระจายไป และศัตรูของเจาจะ
ลมลงดวยดาบตอหนาเจา
9 เพราะเราจะคิดถึงเจา จะ
กระทําให เจ ามี ลู กดกและทวี
มากข้ึน และตั้งพันธสัญญาของ
เราไวกับเจา
10 เจ าจะได รับประทานของที่
สะสมไวนาน และเจาจะตองเอา
ของเก าออกไปเพราะเหตุของ
ใหมนั้น
11 และเราจะตั้ งพลับพลาของ
เราไวทามกลางเจาทั้งหลายและ
จิตใจของเราจะไมเกลียดเจา
12 เราจะดําเนินในหมู พวกเจา
และจะเปนพระเจาของเจา และ
เจาจะเปนพลไพรของเรา
13 เราคือพระเยโฮวาหพระเจา
ของเจา ผูนําเจาออกจากแผน
ดินอียิปต เพ่ือเจาจะมิไดเปน
ทาสของเขา เราไดหักคานแอก
ของเจาออกเสีย เพ่ือใหเจายืน
ตัวตรงได

โทษตางๆท่ีเปน
ผลแหงความบาป

14 แต ถ าเจ ามิ ได เชื่ อฟ งเรา
และจะไมกระทําตามบัญญัติทั้ ง
หมดเหลานี้

15 ถาเจาปฏิ เสธกฎเกณฑของ
เรา และใจของเจาเกลียดชังตอ
คําตัดสินของเรา เจาจึงไมกระ-
ทําตามบัญญัติทั้งสิ้นของเรา แต
ทําลายพันธสัญญาของเรา
16 เราก็ จะกระทําดั งนี้ แก เจ า
คือเราจะตั้ งความหวาดกลัวตอ
หนาเจา ความผายผอม และ
ความเจ็บไข ซึ่ งทําใหนัยนตา
ทรุดโทรม และกระทําใหจิตใจ
เศราหมอง เจาทั้งหลายจะหวาน
พืชไวเสียเปลา เพราะศัตรูของ
เจาจะมากิน
17 เราจะตั้ งหน าของเราต อสู
เจา เจาจะลมตายตอหนาศัตรู
ของเจาทั้งหลาย คนที่เกลียดชัง
เจาจะปกครองอยูเหนือเจา เจา
จะหลบหนี ไปทั้ งที่ ไมมี ใครไล
ติดตาม
18 ถาเจาทั้ งหลายยังไมเชื่อฟง
เราเพราะสิ่งทั้ งปวงเหลานี้ เรา
จึงจะลงโทษเจาทั้ งหลายใหทวี
ข้ึนอีกเจ็ดเทา เพราะการบาป
ของเจา
19 เราจะทําลายความเหอเหิม
ในกําลังอํานาจของเจา เราจะ
กระทําให ฟ าสวรรค ของเจ า
เหมือนเหล็ก และพ้ืนดินของ
เจาเหมือนทองสัมฤทธิ์
20 เจาทั้ งหลายจะเปลืองกําลัง
เสียเปลาๆ เพราะวาแผนดิน
ของเจาจะไมมีพืชผล และตนไม
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ในแผนดินก็จะไมบังเกิดผล
21 ถาเจายังดําเนินขัดแย งเรา
อยูและไมเชื่อฟงเรา เราจะนํา
ภัยพิบัติใหทวีอีกเจ็ดเทามายัง
เจาตามการบาปทั้งหลายของเจา
22 เราจะปลอยสั ตว ป าเข ามา
ทามกลางพวกเจาดวย มันจะ
แยงชิงลูกหลานของเจา และ
ทําลายสัตวใชงานของเจา และ
ทําใหเจาเหลือนอย และถนน
หลวงของเจาก็จะรางเปลาไป
23 และถาดวยสิ่ งเหลานี้ เจายัง
ไมหันมาหาเรา และยังดําเนิน
การขัดแยงเราอยู
24 แลวเราจะดําเนินการขัดแยง
เจาทั้งหลายดวย และจะลงโทษ
แกเจาใหทวีอีกเจ็ดเทา เพราะ
การบาปทั้งหลายของเจา
25 เราจะนําดาบมาเหนือเจาซึ่ ง
ลงโทษเจาตามพันธสัญญา ถา
เจาเขามารวมกันอยูในเมือง เรา
จะนําโรครายมาในหมู พวกเจา
และเจาจะตกอยูในมือของศัตรู
26 เมื่อเราทําลายเสบียงอาหาร
ของเจา ผูหญิงสิบคนจะปงขนม
ของเจาดวยเตาอบอันเดียว แลว
เอาขนมมาชั่ งใหเจา เจาจะรับ
ประทานแตจะไมอิ่ม
27 แลวถาเปนอยางนี้แลว เจา
ยังไมเชื่อฟงเรา แตดําเนินการ
ขัดแยงเรา
28 เราจะดําเนินการขัดแยงเจา

อยางรุนแรง และเราเองจะลง
โทษแก เจ าให ทวี อี กเจ็ ดเท า
เพราะการบาปทั้งหลายของเจา
29 เจ าจะกินเนื้ อบุตรชายของ
เจา และเจาจะกินเนื้อบุตรสาว
ของเจา
30 เราจะทําลายปูชนียสถานสูง
ทั้งหลายของเจา และตัดทําลาย
รูปเคารพทั้งหลายของเจา และ
โยนศพของเจาลงเหนือซากรูป
เคารพของเจา และจิตใจของเรา
จะเกลียดชังเจา
31 เราจะใหเมืองของเจาถูกทิ้ ง
ไวเสียเปลา และจะกระทําให
สถานบริสุทธิ์ ของเจารกรางไป
และเราจะไม ดมกลิ่ นอั นหอม
หวานของเจา

คําพยากรณถึง
การเปนเชลยและ

การถูกกระจัดกระจายไป
32 และเราจะนําแผนดินนั้นไป
สู การรกรางและศัตรูของเจาที่
อาศัยอยู ในนั้ นจะตกตะลึ งกับ
แผนดินนั้น
33 และเราจะใหพวกเจากระจัด
กระจายไปอยู ทามกลางประชา
ชาติ และเราจะชักดาบออกมา
ไลตามเจา และแผนดินของเจา
จะรกราง และเมืองของเจาจะ
ถูกทิ้งเสียเปลาๆ
34 แผนดินจะชื่นชมกับสะบาโต
เหลานั้ นของมัน ตราบเทาที่
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แผนดินนั้นยังวางเปลาอยู และ
เจ าต องไปอยู ในแผนดิ นของ
ศัตรู ซึ่งขณะนั้นแผนดินก็จะได
หยุดพัก และชื่นชมกับสะบาโต
เหลานั้นของมัน
35 ตราบเท าที่ แผ นดินยังว าง
เปลาอยู มันก็จะไดหยุดพัก
เพราะมิ ไดหยุดพักในสะบาโต
ของพวกเจาขณะเมื่ อเจาอาศัย
อยูในแผนดินนั้น
36 สวนพวกเจ าทั้ งหลายที่ ยั ง
เหลืออยู เราจะให เขามีใจออน
แอในแผนดินของศัตรู จนเสียง
ใบไมไหวจะไลตามเขา และเขา
จะหนี เหมื อนคนหนี จากดาบ
และเขาจะลมลงทั้ งที่ ไมมีคนไล
ติดตาม
37 และเขาทั้งหลายจะลมลงทับ
กันและกัน เหมือนคนหนีดาบ
ทั้งที่ไมมีคนตามมา และเจาจะ
ไมมีกําลังตอตานศัตรูของเจา
38 เจาทั้ งหลายจะพินาศทาม-
กลางบรรดาประชาชาติ และ
แผนดินของศัตรูของเจาจะกิน
เจาเสีย
39 สวนเจาทั้ งหลายที่ เหลืออยู
จะทรุดโทรมไปในแผนดินศัตรู
ของเจานั้นเพราะความชั่วชาของ
ตน และเพราะความชั่ วชาของ
บรรพบุรุษของตน เขาจะตอง
ทรุ ดโทรมไปอย างบรรพบุ รุษ
ดวย

พระเจาจะทรงรักษา
พันธสัญญาของพระองค

ตออับราฮัม
40 แตถ าเขาทั้ งหลายสารภาพ
ความชั่วชาของเขา และความชั่ว
ชาของบรรพบุรุษ ซึ่ งเขาทั้ ง
หลายกระทําการละเมิดตอเรา
ดวยการละเมิดของเขานั้น และ
ที่ไดดําเนินการขัดแยงเราดวย
41 และเราจึงดําเนินการขัดแยง
เขาทั้ งหลายดวย และไดนําเขา
เขาแผนดินแหงศัตรูของเขา ถา
เมื่ อนั้ น จิตใจอันนอกรีตของ
เขาถอมลงแลว และเขายอม
รับโทษเพราะความชั่วชาของเขา
แลว
42 เราจึงจะระลึกถึงพันธสัญญา
ของเราซึ่ งมีตอยาโคบ และ
พันธสัญญาของเราซึ่ งมีตออิส-
อัค และพันธสัญญาของเราซึ่งมี
ตออับราฮัม และเราจะระลึกถึง
แผนดินนั้น
43 แตแผนดินจะตองถูกละไว
จากเขาและจะไดชื่ นชมกับสะ-
บาโตเหลานั้นของมันขณะที่มัน
ยังวางเปลาอยู โดยไมมีพวกเขา
ทั้งหลาย เขาทั้งหลายจะยอมรับ
การลงโทษในความชั่วชาของเขา
เพราะเขาได รั งเกียจคําตัดสิน
ของเรา และเพราะจิตใจของเขา
เกลียดชังกฎเกณฑของเรา
44 ถึงเพียงนั้นก็ดี เมื่ อเขาทั้ ง
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หลายอยูในแผนดินศัตรูของเขา
เราจะไมละทิ้ งเขา เราจะไม
เกลียดชังเขาถึงกับจะทําลายเขา
เสียใหหมดทีเดียว และทํา
ลายพันธสัญญาซึ่ งมีกับเขาเสีย
เพราะเราคือพระเยโฮวาหพระ
เจาของเขา
45 เพราะเห็นแกเขาเราจะรําลึก
ถึ งพันธสัญญาซึ่ งมีตอบรรพ-
บุรุษของเขา ผู ซึ่ งเราไดพาเขา
ออกมาจากแผนดินอียิปตทาม-
กลางสายตาของบรรดาประชา
ชาติ เพ่ือเราจะไดเปนพระเจา
ของเขา เราคือพระเยโฮวาห"
46 สิ่ งเหลานี้ เปนกฎเกณฑและ
คําตัดสิน และพระราชบัญญัติ
ซึ่ งพระเยโฮวาหทรงกระทําไว
ระหวางพระองคกับชนชาติอิส-
ราเอลบนภูเขาซีนายโดยมือโม-
เสส

พระราชบัญญัติตางๆ
เรื่องการปฏิญาณ

27พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โมเสสวา

2 "จงกล าวแก คนอิ สราเอลว า
เมื่ อผู ใดปฏิญาณเปนพิเศษไว
บุคคลผูที่ถูกปฏิญาณไวนั้นเปน
ของพระเยโฮวาห ตามราคาของ
ทาน
3ใหเจากําหนดราคาดังนี้ ผู
ชายอายุตั้ งแต ย่ี สิบถึงหกสิบป
จะเปนค าเงินหาสิบเชเขลตาม

เชเขลของสถานบริสุทธิ์
4ถาผูนั้ นเปนผูหญิง ใหเจา
กําหนดราคาเปนคาเงินสามสิบ
เชเขล
5ถาผูนั้ นอายุหาขวบถึงย่ีสิบป
ใหเจากําหนดราคาผูชายเปนคา
เงินย่ีสิบเชเขล และผูหญิงสิบ
เชเขล
6ถาผู นั้ นอายุหนึ่ งเดือนถึงหา
ขวบ ใหเจากําหนดราคาผู ชาย
เปนคาเงินหาเชเขล ใหเจากํา-
หนดราคาผู หญิ งเปนเงิ นสาม
เชเขล
7ถาเปนบุคคลอายุตั้งแตหกสิบ
ป ข้ึนไป ใหเจากําหนดราคาผู
ชายเปนคาเงินสิบหาเชเขลและ
ผูหญิงเปนสิบเชเขล
8แตถาผู นั้ นเปนคนจนมีนอย
กวาคาตัวก็ให เขาไปหาปุโรหิต
ใหปุโรหิตกําหนดราคาตามกํา-
ลังของผูที่ ปฏิญาณ ปุโรหิตจะ
กําหนดราคาของคนนั้น
9ถาเปนสัตวอยางที่ มนุษยนํา
มาถวายพระเยโฮวาห สิ่งใดๆที่
มนุษยถวายแดพระเยโฮวาหถือ
วาเปนของบริสุทธิ์
10 อย าให เขานําอะไรมาแทน
หรือเปลี่ยน เอาดีมาเปลี่ยนไมดี
หรือเอาไมดีมาเปลี่ยนดี ถาเขา
ทําการเปลี่ ยนสัตว ทั้ งตัวที่ นํา
มาเปลี่ยนและตัวที่ถูกเปลี่ยนจะ
ตองบริสุทธิ์
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11 ถาเปนสัตวมลทินซึ่ งไม พึง
นํามาถวายแดพระเยโฮวาห ให
ผู นั้ นนําสัตวตัวนั้ นไปหาปุโร-
หิต
12 แล วปุ โรหิตจะตีค าว าเป น
ของดีของไมดี ทานผูเปนปุโร-
หิตกําหนดราคาเทาใดก็ใหเปน
เทานั้น
13 แตถาเขาจะมาไถสัตวนั้ นก็
ใหเขาเพ่ิมอีกหนึ่งในหาของรา-
คาที่ตีไว
14 เมื่อคนใดถวายเรือนของตน
ไวเปนของบริสุทธิ์แดพระเยโฮ-
วาห ปุโรหิตตองกําหนดราคา
ตามดีไมดี ปุโรหิตกําหนดราคา
เทาใดก็ใหเปนเทานั้น
15 ถาผูที่ถวายเรือนไวประสงค
จะไถเรือนของเขา ก็ใหผูนั้ น
เพ่ิมเงินอีกหนึ่ งในหาของราคา
เรือนที่ตีไว แลวเรือนนั้นจึงตก
เปนของเขาได
16 ถาผู ใดถวายที่ ดินสวนหนึ่ ง
แดพระเยโฮวาห ซึ่ งเปนมรดก
ตกแกเขา ใหเจากําหนดราคา
ของที่ดินตามจํานวนเมล็ดพืชที่
หวานลงในดินนั้น ถาที่ นาใช
เมล็ดขาวบาร เลยหนึ่ งโฮเมอร
ใหกําหนดราคาเปนเงินหาสิบ
เชเขล
17 ถาเขาถวายนาในปเสียงแตร
ก็ใหคงเต็มราคาที่เจากําหนด
18 แตถาเขาถวายที่นาภายหลัง

ปเสียงแตร ก็ใหปุโรหิตคํานวณ
คาเงินตามจํานวนปที่ เหลืออยู
กวาจะถึงปเสียงแตร ใหหักเสีย
จากราคาที่เจากําหนด
19 ถาผูที่ถวายนาประสงคจะไถ
นานั้น ก็ใหเขาเพ่ิมคาเงินอีก
หนึ่ งในหาของกําหนดราคาที่ ตี
ไว แลวนานั้นจะเปนของเขา
20 แตถาเขาไมประสงคที่ จะไถ
นา หรือเขาไดขายนานั้นใหแก
อีกคนหนึ่งแลว ก็อยาใหไถอีก
เลย
21 แตนานั้ นเมื่ อออกไปในป
เสียงแตรก็ เปนของบริสุทธิ์ แด
พระเยโฮวาห ดุจนาที่ ตั้ ง
ถวายจึงเปนของปุโรหิต
22 ถ าคนใดซื้ อนามาถวายแด
พระเยโฮวาห ซึ่ งไมใชสวน
มรดกที่ ตกเปนกรรมสิทธิ์ ของ
เขา
23 ปุโรหิตจะคํานวณคานานับ
จนถึงปเสียงแตร ในวันนั้นเจา
ของนาตองถวายเงินเทากําหนด
คานาที่ตีไว เปนสิ่ งบริสุทธิ์ แด
พระเยโฮวาห
24 พอถึงปเสียงแตรนานั้นตอง
กลับไปตกแกผูที่ขายใหเขา ซึ่ง
เปนเจาของเดิม ตามมรดกที่ตก
มาเปนของเขา
25 การกําหนดราคาทุกอยางจะ
ตองเปนไปตามคาเงินเชเขลของ
สถานบริสุทธิ์ ย่ีสิบเก-ราหเปน
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(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
หนึ่งเชเขล

อยาใหใคร
ขายส่ิงท่ีถวายแลว

26 แตลูกสัตวหั วปนั้ นอยาให
ใครนํามาถวาย เพราะที่เปนสัตว
หัวปก็ตกเปนของพระเยโฮวาห
แลว วัวก็ดี แกะก็ดี เปนของ
พระเยโฮวาห
27 ถาเปนสัตวมลทินจงให เขา
ซื้ อคืนตามกําหนดราคาของเจา
โดยเพ่ิมหนึ่ งในหาของกําหนด
ราคาที่ตีไว ถาเขาไมไถก็ใหขาย
เสียตามกําหนดราคาที่ตีไว
28 แตสิ่ งใดที่ ถวายแดพระเย-
โฮวาห เปนสิ่งที่เขามีอยู ไมวา
เปนคนหรือสัตว หรือที่นาอัน
เปนมรดกตกแกเขาจะขาย หรือ
ไถไมไดเลย เพราะสิ่ งที่ ถวาย
แลวเปนสิ่งบริสุทธิ์ที่สุดแดพระ
เยโฮวาห
29 ทุกสิ่ งที่ถูกถวายแลว คือสิ่ ง
ที่ตองทําลายเสียจากมนุษย อยา
ใหไถถอน แตตองถูกฆาเสียแน
นอน

สิบลดหนึ่งเปนของพระเจา
30 สิบชักหนึ่ งทั้ งสิ้ นที่ ได จาก
แผนดิน เปนพืชที่ ไดจากแผน
ดินก็ดี หรือผลจากตนไมก็ดี
เปนของพระเยโฮวาห เปนสิ่ ง
บริสุทธิ์แดพระเยโฮวาห
31 ถ าคนใดประสงค จะไถ สิ บ
ชักหนึ่ งสวนใดของเขา เขาตอง
เพ่ิ มอี กหนึ่ งในห าของสิ บชั ก
หนึ่งนั้น
32 และสิบชักหนึ่ งที่ ไดมาจาก
ฝูงวัว หรือฝูงแพะแกะ คือสัตว
หนึ่ งในสิบตั วที่ ลอดใต ไม เท า
ของผูเลี้ยง จะเปนสิ่งบริสุทธิ์แด
พระเยโฮวาห
33 อยาใหพิจารณาวาดีหรือไม
ดี อยาใหเขาสับเปลี่ยน ถาเขา
สับเปลี่ยน ทั้งตัวที่นํามาเปลี่ยน
กับตัวที่ถูกเปลี่ยนเปนของบริ-
สุทธิ์ ไถไมได"
34 เหลานี้ เปนบทบัญญัติที่พระ
เยโฮวาหทรงบัญญัติไวกับโม-
เสสสําหรับคนอิสราเอลบนภูเขา
ซีนาย
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(26) อพย 13:2, 12 (27) ลนต 27:11-12 (28) ลนต 27:21; กดว 18:14
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