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 ประวติั ความเป็นมาของ
 หน ังสือเลว ีนิติ 

คําวา่  เวล ี นิติ หมายความวา่ � สิ ่งท่ี เก ่ียวข้องกับเลว�ี
เล่ มน ้ีเป็นเล่ มท ่ีสามในหา้เล่ มท ่ีโมเสสเขียนขึ้นโดยได้รบั
การดลใจจากพระเจ้า หา้เล่ มน ีเ้ราเรยีกกั นว ่า เพน็ทะทูก เล่ 
มน ้ี มี การอธบิายถึงหน้าท่ี  พิธ ี การรบัใช ้และเทศกาลต่างๆ
ของพวกฮบีรู  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นการเปรยีบเทียบถึงความจรงิ
ซ่ึงปรากฏชดัในพระคัมภีร ์ใหม่ เวลาเราศึกษาเก่ียวกับสิง่
เหล่าน้ีเราจะเข้าใจวา่สิง่เหล่าน้ี ได้ เปรยีบเทียบกับพระเยซู 
ครสิต์  มี  แต่ พระเจ้าองค์เดียวท่ีสามารถตัง้การเปรยีบเทียบ
แบบน้ีขึ้นมา ซ่ึงเปรยีบเทียบอยา่งสวยงามถึงพระเยซู เจ้า 

ในหนังสือ  อพยพ พระเจ้าตรสักับโมเสส �จากภู เขา �
พระเจ้า ทรง ปรากฏ ใน ลักษณะ เป็น เปลว ไฟ พระ สุรเสียง
ของ พระเจ้า มี ลักษณะ เป็น ฟ้ารอ้ง และ ประชาชน กลัว
พระองค์  แต่ ใน หนังสือ เลว ีนิติ  น้ี พระเจ้า ปรากฏ อยู่ ใน ท่ี 
บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด และตรสักับประชาชนจากพลับพลา คือจาก
พระท่ีน่ัง กรุณา ซ่ึง อยู่ ใน ท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ี สุด แหง่ พลับพลา น้ัน
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแหง่พระคุ ณ 

ทัง้ในสมัยน้ีและในสมัยน้ัน คือสมัย 2000  ปี ก่อนพระ
เยซู ประสูติ ใน โลก น้ี พระเจ้า ทรง เปิด เผย ถึง พระ เมตตา
กรุณาของพระองค์โดยพระเยซู ครสิต์ และก่อนน้ันด้วยโดย
ใช้ เครือ่งหมายและแบบต่างๆ ซ่ึง เปรยีบเทียบถึงพระเยซู 
น้ัน 

พวกเลวมีาจากตระกูลเลวี ซ่ึงพวกน้ี ได้  ใช ้ ช ีวติเป็นปุโรหติ
และนมัสการพระเจ้า  หน ังสือเลว ีนิติ  น้ี  ได้ เปิดเผยถึงพระ
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ราชบัญญั ติ ต่างๆเก่ียวกับการรบัใช ้น้ี ในเล่ มน ้ี คําท่ีสําคัญ
คือ � ความบรสุิทธิ ์� ซ่ึงเราเจอ 87  ครัง้ คํา น้ีเล็งถึงการ
แยกตัง้ไว้ฝ่ายพิธีซ่ึงเปรยีบเทียบกับการแยกตัง้ไว้ฝ่ายจิต
วญิญาณ

เครือ่งบู ชาด ้วยไฟเป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮ
วาห์

1พระเยโฮวาหท์รงเรยีกโมเสสตรสักั บท ่านจากพลับพลา
แหง่ชุ มน ุมวา่ 2 �จงพู ดก ับคนอสิราเอลและกล่าวแก่เขาวา่
เม่ือคนใดในพวกท่านนําเครือ่งบูชามาถวายพระเยโฮวาห์  
ให ้นําสัตวเ์ล้ียงอนัเป็นเครือ่งบูชาของท่านมาจากฝูงววัหรอื
ฝูงแพะแกะ 3 ถ้าเครือ่งบูชาของเขาเป็นเครือ่งเผาบูชามา
จากฝูงววั  ก็  ให ้เขานําสัตว ์ตัวผู้  ท่ี  ไม่มี  ตําหนิ  ให ้เขานําเครือ่ง
บู ชาน ้ันมาท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุ มด ้วยความเต็มใจต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 4  ให ้เขาเอามือวางบนหวัสัตว์ซ่ึง
เป็นเครือ่งเผาบู ชาน ้ัน และเครือ่งเผาบู ชาน ้ันจะเป็ นที ่ทรง
โปรดปรานเพื่อทําการลบมลทินของผู้ น้ัน 5  แล ้วใหเ้ขาฆ่าววั
ตัวผู้น้ันต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  แล ้วพวกปุโรหติ คื อบ 
ุตรชายของอาโรน จะถวายเลื อด และเอาเลือดมาประพรม
ท่ีแท่นและรอบแท่นบู ชา ซ่ึงอยู่ตรงประตู พล ับพลาแหง่ชุ 
มน ุม 6 และให้เขาถลกหนังเครือ่งเผาบู ชาน ้ันออกเสีย  แล ้ว
ตัดเป็นท่อนๆ 7 และบุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหติจะก่อ
ไฟท่ี แท่น และเรยีงฟืนบนไฟ 8และพวกปุโรหติ คื อบ ุตรชาย
ของอาโรน จะวางท่อนเน้ือ  หวั และไขมันสัตว์ตามลําดับ
ไว้บนฟืนบนไฟท่ี แท่นบูชา 9  แต่  ให ้เขาเอาน้ําล้างเครือ่งใน
และขาสัตว ์เสีย  แล ้วปุโรหติจึงเผาของทัง้หมดบนแท่นเป็น
เครือ่งเผาบู ชา เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที พ่อพระทัย
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แด่พระเยโฮวาห์ 10 ถ้าของถวายท่ี ผู้ ใดจะใช้เป็นเครือ่งเผา
บูชามาจากฝูงแกะหรอืฝูงแพะ  ให ้ ผู้ น้ันเลือกเอาสัตว ์ตัวผู้  ท่ี  
ไม่มี  ตําหนิ 11  ให ้เขาฆ่าสัตวน้ั์นเสียท่ีแท่นบูชาข้างด้านเหนือ
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหติ คื อบ ุตรชาย
ของอาโรน จะเอาเลือดสัตวน้ั์นประพรมท่ีแท่นและรอบแท่
นบู ชา 12  ให ้เขาฟันสัตว์น้ันเป็นท่อนๆทัง้หวัและไขมันด้วย
และปุโรหติจะวางเครือ่งเหล่าน้ีตามลําดับไวบ้นฟืนบนไฟท่ี 
แท่นบูชา 13  แต่ เครือ่งในกับขาน้ันผู้ถวายบูชาจะล้างเสีย
ด้วยน้ํา และให ้ปุ โรหติเอาเครือ่งทัง้หมดเหล่าน้ีเผาบู ชาด ้ว
ยกันบนแท่น เป็นเครือ่งเผาบู ชา คือเป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟ
เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 14 ถ้าผู้ใดจะนํานก
มาถวายเป็นเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์  ก็  ให ้ ผู้ น้ันนํา
ของบูชาท่ีเป็นนกเขาหรอืนกพิราบหนุ่มมาถวาย 15 จงให ้ปุ 
โรหตินํานกน้ันมาท่ี แท่น  บิ ดหวัเสียแล้วเผาบูชาบนแท่น  ให ้
เลือดไหลออกมาข้างๆแท่น 16 และให้ฉีกกระเพาะข้าวและ
ถอนขนนกออกเสีย ทิง้ลงรมิแท่นด้านตะวนัออกในท่ี ท่ี ทิ ้งม 
ูลเถ้า 17 และให้เขาฉีกปีกอยา่ให้ขาดจากตัว และปุโรหติจะ
เผานกน้ันบนแท่ นที ่กองฟืนบนไฟ เป็นเครือ่งเผาบู ชา คือ
เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮ
วาห�์

2
ธญัญบู ชา 

1 �เม่ือผู้ใดนําธญัญบูชามาเป็นเครือ่งบูชาถวายแด่พระ
เยโฮวาห์  ก็  ให ้ ผู้ น้ันนํายอดแป้งมาถวาย  ให ้เขาเทน้ํามันลง
ท่ี แป ้งและใส่กํายานด้วย 2  แล ้วนํามาให้พวกปุโรหติ คื อบ 
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ุตรชายของอาโรน  ผู้ ถวายบูชาจะหยบิยอดแป้งคลุกน้ํามัน
กํามือหน่ึ งก ับกํายานทัง้หมดออก และปุโรหติจะเผาเครือ่ง
บูชาส่วนน้ีเป็ นที ่ระลึกบนแท่น คื อบ ู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที ่
พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 3 ส่วนธญัญบูชาท่ี เหลืออยู ่น้ัน
จะเป็นของอาโรนและบุตรชายของเขา เป็นส่วนบร ิสุทธ ์ิ
อยา่งยิง่จากเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 4 เม่ือ
ท่านนําธญัญบูชาเป็นขนมอบในเตาอบมาถวายเป็นเครือ่ง
บู ชา  ให ้เป็นขนมไรเ้ชื้อทําด้วยยอดแป้งคลุกน้ํามัน หรอืขนม
แผ่นไรเ้ชื้อทาน้ํามัน 5 และถ้าท่านนําธญัญบูชาเป็นขนมป้ิง
บนกระทะ  ก็  ให ้เป็นขนมทําด้วยยอดแป้งไรเ้ชื้อคลุกน้ํามัน
6 ท่านจงหกัขนมน้ันเป็นชิน้ๆเทน้ํามันราด เป็นธญัญบู ชา 
7 ถ้าเครือ่งบูชาของท่านเป็นธญัญบูชาทอดด้วยกระทะ  ให ้
ทําด้วยยอดแป้งคลุกน้ํามัน 8 ท่านจงนําธญัญบูชาซ่ึงทํา
ด้วยสิง่เหล่าน้ีมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เม่ือนํามาให ้ปุ โรหติ
แล้วปุโรหติจะนํามาถึงแท่นบู ชา 9 และปุโรหติจะนําส่วนท่ี
ระลึกออกจากธญัญบู ชา และเผาเสียบนแท่น เป็นเครือ่งบู 
ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 10 ส่วน
ธญัญบูชาท่ี เหลืออยู ่น้ันตกเป็นของอาโรนและของบุตรชาย
ท่าน เป็นส่วนบร ิสุทธ ์ิอยา่งยิง่จากเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ 11 บรรดาธญัญบูชาซ่ึงนํามาถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ น้ันอยา่ให ้มี  เชื้อ  เจ้ าอยา่เผาเชื้อหรอื น้ําผึ้งเป็น
เครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 12 ถ้าเจ้าจะนํา
สิง่ทัง้สองน้ีเป็นผลรุน่แรกมาถวายแด่พระเยโฮวาห ์ก็ได้  
แต่ อยา่เผาถวายบนแท่นให้เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัย 13  เจ้ า
จงปรุงบรรดาธญัญบู ชาด ้วยใส่ เกลือ  เจ้ าอยา่ให ้เกล ือแหง่
พันธสัญญากับพระเจ้าของเจ้าขาดเสียจากธญัญบูชาของ
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เจ้า  เจ้ าจงถวายเกลือพรอ้มกับบรรดาเครือ่งบูชาของเจ้า
14 ถ้าเจ้าถวายธญัญบูชาเป็นผลรุน่แรกแด่พระเยโฮวาห์
ธญัญบูชาอนัเป็นผลรุน่แรกน้ันเจ้าจงถวายรวงใหม่ๆยา่ง
ไฟให ้แหง้ บดเมล็ดให ้ละเอยีด 15  เจ้ าจงใส่น้ํามันและวาง
เครือ่งกํายานไวบ้นน้ัน เป็นธญัญบู ชา 16  ปุ โรหติจะเอาส่วน
หน่ึงของเมล็ดท่ี บด น้ํามันและเครือ่งกํายานเผาถวายเป็น
ส่วนท่ี ระลึก เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห�์

3
 สันติ  บูชา 

1 �ถ้าผู้ หน ่ึงผู้ ใดถวายเครือ่งบูชาเป็นสันติ บูชา ถ้าเขา
ถวายววั ผู้หรอืววั เมียจากฝูง  ให ้เขาถวายสัตว์ ตั วท ่ี ไม่มี  
ตําหนิ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 2  ให ้เขาเอามือวางบน
หวัของสัตว์ตั วท ่ีจะถวาย และจงฆ่าเสียท่ี ประตู  พล ับพลา
แหง่ชุ มน ุม พวกปุโรหติ คื อบ ุตรชายของอาโรน จะเอาเลือด
ประพรมท่ีแท่นและรอบแท่นบู ชา 3 จากเครือ่งบูชาท่ีถวาย
เป็นสันติ บูชา เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
 ผู้ ถวายจะนําไขมั นที ่ ติ  ดก ับเครือ่งในและไขมั นที ่ อยู ่ในเครือ่ง
ในทัง้หมด 4 และไตทัง้สองลู กก ับไขมั นที ่ ติ  ดอย ู่ตรงบัน้เอว
น้ัน และใหเ้อาพังผืดท่ี ติ  ดอย ู่เหนือตั บน ้ันออกเสียพรอ้มกับ
ไต 5  บุ ตรชายอาโรนจะเผาเสียบนแท่นบูชาบนเครือ่งเผา
บูชาซ่ึงอยู่บนฟืนบนไฟ เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที 
่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 6 ถ้าผู้ใดนําเครือ่งบูชาท่ีเป็น
สันติบูชามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นสัตว ์ตัวผู้ หรอืตัวเมีย
ท่ี ได้ มาจากฝูงแพะแกะ  ก็ อยา่ให ้สัตว ์น้ั นม ี ตําหนิ 7 ถ้าเขา
จะถวายลูกแกะเป็นเครือ่งบูชาก็ ให ้เขานํามาถวายต่อพระ
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พักตรพ์ระเยโฮวาห์ 8  ให ้เขาเอามือวางบนหวัของสัตว ์ท่ี จะ
ถวายน้ันและใหฆ่้าเสียท่ี หน ้าพลับพลาแหง่ชุ มน ุม และบุตร
ชายอาโรนจะเอาเลือดประพรมท่ีแท่นและรอบแท่น 9 จาก
เครือ่งบูชาท่ีถวายเป็นสันติ บูชา คื อบ ู ชาด ้วยไฟถวายแด่
พระเยโฮวาห์  ให ้เขาถวายไขมัน หางท่ีเป็นไขมันทัง้หมดตัด
ชดิกระดูกสันหลังและไขมั นที ่หุม้เครือ่งใน กับไขมั นที ่ อยู ่
ในเครือ่งในทัง้หมด 10 และไตทัง้สองลู กก ับไขมั นที ่ ติ  ดอย 
ู่ตรงบัน้เอวน้ัน และให้เอาพังผืดท่ี ติ  ดอย ู่เหนือตั บน ้ันออก
เสียพรอ้มกับไต 11 และปุโรหติจะเอาสิง่เหล่าน้ีเผาบนแท่น
เป็นอาหารเผาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 12 ถ้าเครือ่ง
บูชาของเขาเป็นแพะก็ ให ้เขานํามาถวายต่อพระพักตรพ์ระ
เยโฮวาห์ 13  ให ้เขาเอามือวางบนหวัของมันและฆ่ามันเสีย
ท่ี หน ้าพลับพลาแหง่ชุ มน ุม และบุตรชายของอาโรนจะเอา
เลือดประพรมท่ีแท่นและรอบแท่นบู ชา 14  แล ้วให้เขาเอา
สิง่เหล่าน้ีจากแพะตั วน ้ันเป็นเครือ่งบู ชา เป็นเครือ่งบู ชาด 
้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือไขมั นที ่หุม้เครือ่งใน และ
ไขมั นที ่ อยู ่ในเครือ่งใน 15 และไตทัง้สองลู กก ับไขมั นที ่ ติ  ดอย 
ู่ตรงบัน้เอวน้ัน และให้เอาพังผืดท่ี ติ  ดอย ู่เหนือตั บน ้ันออก
เสียพรอ้มกับไต 16 และปุโรหติจะเผาสิง่เหล่าน้ีบนแท่นเป็น
อาหารเผาไฟ เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัย ไขมันทัง้หมดเป็นของ
พระเยโฮวาห์ 17  ให ้เป็นกฎเกณฑ์ เนืองนิตย ์ตลอดชัว่อายุ
ของเจ้าในท่ี ท่ี  เจ้ าอาศัยอยู่ทัว่ๆไปวา่  เจ้ าอยา่รบัประทานไข
มันหรอืเลื อด �

4
เครือ่งบูชาไถ่ บาป 
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1 พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ โมเสส วา่ 2 �จง กล่าว แก่ คน
อสิราเอลวา่ ถ้าผู้ หน ่ึงผู้ใดกระทําผิดสิง่ใดซ่ึงพระเยโฮวาห ์
ได้ ทรงบัญชามิ ให ้ กระทํา โดยเขามิ ได้ เจตนากระทําสิง่เหล่า
น้ันประการหน่ึงประการใด 3 ถ้าปุโรหติท่ี ได้ รบัการเจิมไว้
เป็นผู้กระทําบาป  เป็นเหตุให ้พลไพร่หลงทําบาปไปด้วย  
เหตุ ด้วยบาปท่ีเขาได้กระทําไป  ก็  ให ้เขานําววัหนุ่มซ่ึงไม่ มี
ตําหนิ มาถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 4  ให ้
เขานําว ัวน ้ันมาท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุมต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ และให้เขาเอามือวางบนห ัวว ัวตั วน ้ันและให้
ฆ่ามันเสียต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 5 และปุโรหติผู้ ได้ รบั
การเจิมแล้วจะนําเลือดว ัวน ้ันมาท่ี พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม
บ้าง 6  ปุ โรหติจะเอาน้ิวจุ่มลงในเลื อด และประพรมเลือด
น้ั นที ่ หน ้าม่านสถานบร ิสุทธ ์ิ เจ ็ดครัง้ต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ 7 และปุโรหติจะเอาเลือดเล็กน้อยเจิ มท ่ีเชงิงอนของ
แท่นเผาเครือ่งหอมซ่ึงอยู่ในพลับพลาแหง่ชุ มน ุมต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์ ส่วนเลือดว ัวท ่ี เหลืออยู ่น้ันเขาจะเทลง
ท่ีฐานแท่นเผาเครือ่งเผาบูชาซ่ึงอยู ่ท่ี  ประตู  พล ับพลาแหง่
ชุ มน ุม 8 และเขาจะเอาไขมันทัง้หมดออกเสียจากววัตั วท ่ี
เป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปน้ี คือไขมั นที ่หุม้เครือ่งในและไขมั นที 
่ ติ  ดอย ู่กับเครือ่งในทัง้หมด 9 และไตทัง้สองลู กก ับไขมั นที ่ 
ติ  ดอย ู่ตรงบัน้เอวน้ัน และให้เอาพังผืดท่ี ติ  ดอย ู่เหนือตั บน 
ั ้นออกเสียพรอ้มกับไต 10  ให ้เอาออกเชน่เดียวกับเอาออก
จากว ัวท ีถ่วายเป็นสันติ บูชา และปุโรหติจะเผาสิง่เหล่าน้ีบน
แท่นเครือ่งเผาบู ชา 11  แต่  หน ังของววัพรอ้มกับเน้ือว ัวท ้ัง
หมด  หวั  ขา เครือ่งในและมูลของมัน 12 คือว ัวท ้ังตั วน ้ี  ให ้
เอาออกไปเสียจากค่ายถึงท่ีสะอาดท่ีทิ ้งม ูลเถ้าและใหสุ้มไฟ
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เผาเสีย  ท่ี ทิ ้งม ูลเถ้าอยู ่ท่ี ไหนก็ ให ้เผาท่ี น่ัน 13 ถ้าชุ มน ุมชน
อสิราเอลทัง้หมดกระทําผิดโดยไม่ รู ้ตัวและความผิดน้ันยงั
ไม่ปรากฏแจ้งแก่ ท่ีประชุม และเขาได้กระทําสิง่หน่ึงสิง่ใด
ซ่ึงพระเยโฮวาห์บัญชามิ ให ้ กระทํา เขาก็ มีความผิด 14 เม่ือ
ความผิดท่ีเขาได้กระทําน้ันเป็ นที ่ ประจักษ์  ขึ้น  ให ้ ท่ี ประชุม
ถวายววัหนุ่มตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป  ให ้นําว ัวน ้ันมาท่ี 
หน ้าพลับพลาแหง่ชุ มน ุม 15 และผู้ ใหญ่ ของชุ มน ุมชนจะเอา
มือวางบนหวัของว ัวน ้ันต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และให้
ฆ่าววัตั วน ้ันเสียต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 16  แล ้วปุโรหติ
ผู้รบัการเจิมจะนําเลือดของววัมาท่ี พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม
บ้าง 17 และปุโรหติจะเอาน้ิวจุ่มลงในเลือดและประพรมท่ี 
หน ้าม่านเจ็ดครัง้ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 18 และปุโรหติ
จะเอาเลือดสักหน่อยเจิ มท ่ีเชงิงอนของแท่นบูชาซ่ึงอยู่ใน
พลับพลาแหง่ชุ มน ุมต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ ส่วนเลือด
ท่ี เหลืออยู ่ น้ัน เขาจะเทลงท่ีฐานแท่นเครือ่งเผาบูชาซ่ึงอยู ่ท่ี  
ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 19 และเขาจะเอาไขมันออกจาก
ว ัวน ้ันหมด นําไปเผาเสียบนแท่น 20 เขาจะกระทําดังน้ี แก่ว 
ัวตั วน ้ี เขาได้กระทํากับววัตั วท ่ีถวายเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาป
อยา่งไร  ก็  ให ้เขากระทําแก่ววัตั วน ้ี อยา่งน้ัน  ดังน้ี  ปุ โรหติจะ
ทําการลบมลทินของชุ มน ุมชนแล้วเขาทัง้หลายจะได้รบัการ
อภัย 21  แล ้วเขาจะนําววัออกไปนอกค่าย และเผาเสียอยา่ง
กับเผาววัตั วก ่อน เป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปของท่ี ประชุม 22 ถ้า
ผู้ครอบครองกระทําความบาป กระทําสิง่ซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขาทรงบัญชามิ ให ้กระทําโดยไม่ รูตั้ว เขาก็ มี
ความผิด 23 เม่ือเขารูตั้ วว ่ากระทําผิดดังน้ันแล้ว  ก็  ให ้เขานํา
ลูกแพะตัวผู้ ท่ี  ไม่มี  ตําหนิ ตัวหน่ึงมาเป็นเครือ่งบู ชา 24  ให ้เขา
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เอามือวางบนหวัแพะ และให้ฆ่าแพะเสียในท่ี ท่ี เขาฆ่าสัตว์
เป็นเครือ่งเผาบู ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  น่ี เป็นเครือ่ง
บูชาไถ่ บาป 25  ปุ โรหติจะเอาน้ิวจุ่มเลือดเครือ่งบูชาไถ่บาป
บ้าง นําไปเจิ มท ีเ่ชงิงอนบนแท่นเครือ่งเผาบู ชา และเทเลือด
ท่ี เหลืออยู ่น้ั นที ่ฐานของแท่นเครือ่งเผาบู ชา 26 และเขาจะ
เผาไขมันทัง้หมดบนแท่น เชน่เดียวกับเผาไขมันเครือ่งสันติ 
บูชา  ดังน้ี แหละปุโรหติจะทําการลบมลทินแทนผู้กระทําผิด
น้ัน และเขาจะได้รบัการอภัย 27 ถ้าพลไพร ่สาม ัญคนหน่ึง
คนใดกระทําความผิดโดยมิ ได้ เจตนาคือกระทําสิง่หน่ึงสิง่
ใดซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชามิ ให ้เขากระทํา เขาก็ มีความ
ผิด 28 เม่ือเขารู้ตั วว ่ากระทําผิดดังน้ันแล้ว  ก็  ให ้เขานําลูก
แพะตัวเมียตัวหน่ึงซ่ึงไม่ มีตําหนิ มาเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาป
ท่ีเขาได้กระทําไปน้ัน 29 และเขาจะเอามือวางบนหวัของ
เครือ่งบูชาไถ่ บาป และฆ่าเครือ่งบูชาไถ่บาปน้ันในท่ี ท่ี เขา
ถวายเครือ่งเผาบู ชา 30  ปุ โรหติจะเอาน้ิวจุ่มเลือดแพะน้ัน
ไปเจิ มท ีเ่ชงิงอนของแท่นเครือ่งเผาบู ชา และเทเลือดส่วนท่ี
เหลือลงท่ีฐานของแท่นน้ัน 31 และเขาจะเอาไขมันออกเสีย
ให้หมดอยา่งท่ีเอาไขมันออกเสียจากเครือ่งสันติ บูชา และ
ปุโรหติจะเผาไขมันน้ันบนแท่น เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่
พระเยโฮวาห์ และปุโรหติจะทําการลบมลทินของเขาและ
เขาจะได้รบัการอภัย 32 ถ้าเขานําลูกแกะมาเป็นเครือ่งบูชา
ไถ่บาปก็ ให ้เขานําลูกแกะตัวเมียไม่ มีตําหนิ  มา 33 เขาจะเอา
มือวางบนหวัของเครือ่งบูชาไถ่บาปและฆ่าเสียเป็นเครือ่ง
บูชาไถ่บาปในท่ี ท่ี เขาฆ่าเครือ่งเผาบู ชา 34 และปุโรหติจะเอา
น้ิวจุ่มเลือดเครือ่งบูชาไถ่บาปน้ันบ้าง นําไปเจิ มท ่ีเชงิงอน
ของแท่นเครือ่งเผาบู ชา และเทเลือดท่ีเหลือน้ันลงท่ีฐาน
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ของแท่น 35และเขาจะเอาไขมันทัง้หมดออกเสียอยา่งท่ีเอา
ไขมันของลูกแกะออกจากเครือ่งสันติ บูชา และปุโรหติจะ
เผาไขมันบนแท่นเหมือนเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ และปุโรหติจะทําการลบมลทินของเขาซ่ึงเขาได้
กระทําผิด และเขาจะได้รบัการอภัย�

5
เครือ่งบูชาไถ่การละเมิด

1 �ถ้าผู้ ใดกระทําความผิดในข้อ ท่ี ได้ ยนิเสียงแหง่การ
ปฏิญาณตัวและเป็นพยาน และแม้วา่เขาเป็นพยานโดยท่ี
เขาเหน็หรอืรู ้เรือ่งก็ ตาม  แต่ เขาไม่ ยอมให ้การเป็นพยาน
เขาต้องรบัโทษความชัว่ชา้ของเขา 2 หรอืผู้ หน ่ึงผู้ใดแตะ
ต้องสิง่ท่ีเป็นมลทิน จะเป็นซากสัตว์ป่าท่ี มลทิน หรอืซาก
สัตว์ เล้ียง ท่ี มลทิน หรอืซากสัตว์ เล้ือยคลานท่ี เป็นมลทิน
โดยไม่ทั นร ู้ ตัว เขาจึงเป็นคนมี มลทิน เขาก็ มีความผิด 3หรอื
ถ้าเขาแตะต้องมลทินของคน จะเป็นสิง่ใดๆซ่ึงเป็นมลทิน
อนัเป็นสิง่ท่ีกระทําให้คนน้ันเป็นมลทิน โดยเขาไม่ รูตั้ว เม่ือ
เขารู ้แล้ว เขาก็ มีความผิด 4 หรอืถ้าคนหน่ึงคนใดเผลอตัว
กล่าวคําปฏิญาณด้วยรมิฝีปากวา่จะกระทําชัว่หร ือด ี หรอื
เผลอตัวกล่าวคําปฏิญาณใดๆ และเขากระทําโดยไม่ทั นร 
ู้ ตัว เม่ือเขารูสึ้กตัวแล้วในประการใดก็ ตาม เขาก็ มีความ
ผิด 5 เม่ือผู้ หน ่ึงผู้ใดกระทําความผิดใดๆท่ี กล ่าวมาน้ี  ก็  ให ้
เขาสารภาพความผิดท่ีเขาได้ กระทํา 6 และให้เขานําเครือ่ง
บูชาไถ่การละเมิดมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพราะบาปซ่ึง
เขาได้กระทําน้ัน เครือ่งบู ชาน ้ันจะเป็นสัตว์ตัวเมียจากฝูง
คือลูกแกะหรอืลูกแพะ  ก็ เป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปได้  ดังน้ี  ปุ 
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โรหติจะทําการลบมลทินแทนผู้ ท่ี กระทําผิดน้ัน 7 ถ้าเขาไม่
สามารถถวายลูกแกะตัวหน่ึง  ก็  ให ้เขานํานกเขาสองตัวหรอื
นกพิราบหนุ่มสองตัว มาเป็นเครือ่งถวายพระเยโฮวาห ์ไถ่ 
การละเมิด นกตัวหน่ึงเป็นเครือ่ง บูชาไถ่ บาป และนกอกี
ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งเผาบู ชา 8  ให ้เขานํานกทัง้สองน้ีมาให ้ปุ 
โรหติ  ปุ โรห ิตก ็ถวายนกตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปก่อน  
ให ้เขาบิดหวันกหลุดจากคอแต่อยา่ให ้ขาด 9 และปุโรหติจะ
เอาเลือดเครือ่งบูชาไถ่บาปประพรมท่ีข้างแท่นเสียบ้าง ส่วน
เลือดท่ี เหลืออยู ่น้ันจะรดีใหไ้หลออกท่ีฐานแท่น  น่ี เป็นเครือ่ง
บูชาไถ่ บาป 10  แล ้วเขาจะถวายนกตั วท ่ีสองเป็นเครือ่งเผา
บูชาตามลักษณะ และปุโรหติจะทําการลบมลทินของเขาซ่ึง
เขาได้กระทําไปและเขาจะได้รบัการอภัย 11  แต่ ถ้าเขาไม่
สามารถท่ีจะนํานกเขาสองตัวหรอืนกพิราบหนุ่มสองตัวมา
 ก็  ให ้เขานําเครือ่งบูชาไถ่บาปซ่ึงเขาได้กระทําน้ันมา คือยอด
แป้งหน่ึงในสิบเอฟาห์เอามาเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป อยา่ใส่ 
น้ํามัน หรอืใส่เครือ่งกํายานในแป้ง เพราะเป็นเครือ่งบูชาไถ่ 
บาป 12  ให ้เขานําแป้งมาให ้ปุ โรหติและปุโรหติจะเอาแป้งกํา
มือหน่ึงเป็นส่วนท่ี ระลึก และเผาเสียบนแท่นเหมือนเครือ่ง
เผาบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นเครือ่งบูชาไถ่ 
บาป 13 และปุโรหติจะทําการลบมลทินของเขาเพราะบาป
ซ่ึงเขาได้กระทําในเรือ่งหน่ึงเรือ่งใดท่ี กล ่าวมาน้ี และเขา
จะได้รบัการอภัย และส่วน ท่ี เหลือ น้ันจะเป็นของปุโรหติ
เชน่เดียวกับธญัญบู ชา � 14 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่
15 �ถ้าผู้ใดทําการละเมิดและทําบาปโดยไม่ รู ้ตัวในเรือ่งขอ
งบร ิสุทธ ์ิ แห ่งพระเยโฮวาห์  ให ้ ผู้ น้ันนําแกะตัวผู้ ท่ี ปราศจาก
ตําหนิจากฝูงเป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดถวายแด่พระเย
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โฮวาห์  ให ้ เจ้ าตีราคาเป็นเงนิเชเขลตามเชเขลของสถานบร ิ
สุทธ ์ิ เป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด 16 และให ้ผู้ น้ันชดใช้ขอ
งบร ิสุทธ ์ิ ท่ี ขาดไป และเพิ ่มอ ีกหน่ึงในหา้ของราคาสิง่ท่ีขาด
ไปน้ัน นํามอบให ้แก่  ปุ โรหติ และปุโรหติจะทําการลบมลทิน
ของเขาด้วยแกะผู้ ท่ี ถวายเป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด และ
เขาจะได้รบัการอภัย 17 ถ้าผู้ใดกระทําผิด คือกระทําสิง่ท่ี
พระเยโฮวาหท์รงบัญชามิ ให ้ กระทํา  ถึงแม้ วา่เขากระทําโดย
ไม่ รู ้ เท่ าถึงการณ์ เขาก็ มี ความผิดจะต้องรบัโทษความชัว่
ชา้ของเขา 18  ให ้ ผู้ น้ันนําแกะตัวผู้ ท่ี ปราศจากตําหนิมาจาก
ฝูงมาถึงปุโรหติ  ให ้ เจ้ าตี ราคา เป็นราคาเครือ่งบูชาไถ่การ
ละเมิด และให ้ปุ โรหติทําการลบมลทินของเขาตามความ
ผิดซ่ึงเขาได้กระทําด้วยมิ ได้ เจตนาน้ัน และเขาจะได้รบัการ
อภัย 19 เป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด เพราะเขาได้กระทํา
การละเมิดต่อพระเยโฮวาห�์

6
เครือ่งบูชาไถ่การละเมิดและการคืนดี กัน 

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �ถ้าผู้ หน ่ึงผู้ใดทําบาป
และทําการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ ด้วยการมุสาต่อเพื่อน
บ้าน ของ เขา ใน สิง่ ท่ี ฝาก เขา ให ้เก ็บรกัษา ไว้หรอื ใน เรือ่ง
มิตรภาพ หรอืในสิง่ท่ี ใช ้ความรุนแรงไปแยง่ชงิมา หรอืได้
หลอกลวงเพื่อนบ้านของเขา 3 หรอืพบสิง่ท่ีหายไปแล้วแต่ 
ไม่ยอมรบั ปฏิญาณตนเป็นความเท็จ ในข้อเหล่าน้ีถ้าผู้ใด
กระทํา ก็ เป็นความผิด 4  ก็  ให ้ ผู้  ท่ี กระทําผิ ดม ีโทษเพราะ
ความ ผิด ของ เขา  ให ้ ผู้ น้ัน คืน ของ ท่ี ได้ มา จาก การ ชงิ มา
น้ันเสีย หรอืสิง่ใดท่ีเขาได้ มาด ้วยการหลอกลวง หรอืสิง่ท่ี
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ฝากเขาไว้ หรอืสิง่สูญหายท่ีเขาได้พบเข้า 5 หรอืสิง่ใดๆท่ี ได้ 
ปฏิญาณเท็จไว้ เขาต้องคืนใหเ้ต็มตามจํานวน และจงเพิ ่มอ 
ีกหน่ึงในหา้และมอบให ้แก่  เจ้ าของในว ันที ่เขาถวายเครือ่ง
บูชาไถ่การละเมิด 6  ให ้ ผู้ น้ันนําแกะตัวผู้ ท่ี  ไม่มี  ตําหนิ มาจาก
ฝูงเป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดถวายแด่พระเยโฮวาห์มา
มอบให ้ปุ โรหติ  ให ้ เจ้ าตีราคาเอง เป็นราคาเครือ่งบูชาไถ่
การละเมิด 7 และให ้ปุ โรหติทําการลบมลทินของเขาต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์ และเขาจะได้รบัการอภัยในทุกสิง่ท่ีเขา
ได้กระทําไปซ่ึงเป็นการละเมิด�

 ปุ โรห ิตก ับเครือ่งเผาบู ชา 
8 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 9 �จงบัญชาแก่อาโรน

และบุตรชายของเขาวา่  ต่อไปน้ี เป็นพระราชบัญญั ติ เรือ่ง
เครือ่งเผาบู ชา เครือ่งเผาบู ชาน ้ันจะต้องเผาอยู่บนแท่น
ตลอดคืนจนรุง่เชา้ จงให้ไฟบนแท่นเผาเครือ่งบูชาลุกอยู ่
เรือ่ยไป 10  ให ้ ปุ โรหติสวมเส้ือผ้าป่านและสวมกางเกงผ้า
ป่านและให้ตักมูลเถ้าออกจากไฟท่ี ไหม้ เครือ่งเผาบูชาอยู่
บนแท่นนําไปไว้ข้างแท่น 11  ให ้ถอดเส้ือท่ีสวมอยู่ออกแล้ว
สวมเส้ื ออ ีกตัวหน่ึง นํามูลเถ้าออกไปนอกค่ายยงัท่ี สะอาด 
12  ให ้รกัษาไฟท่ีบนแท่นให ้ลุ กอยู่ อยา่ให้ดับเลยที เดียว  ให ้ ปุ 
โรหติใส่ฟืนทุกเชา้และใหเ้รยีงเครือ่งเผาบูชาใหเ้ป็นระเบียบ
ไวบ้นแท่น และเผาไขมันของเครือ่งสันติบูชาบนน้ัน 13 ต้อง
รกัษาใหไ้ฟติ ดอย ู่บนแท่นเรือ่ยไป อยา่ใหดั้บเป็ นอ ันขาด

 พระราชบัญญัติ ของการถวายธญัญบู ชา 
14  ต่อไปน้ี เป็นพระราชบัญญั ติ ของการถวายธญัญบู ชา  

ให ้ บุ ตรชายอาโรนถวายเครือ่งบู ชาน ้ีต่อพระพักตร์พระเย
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โฮวาห ์ท่ี  หน ้าแท่นบู ชา 15  ให ้ ปุ โรหติคนหน่ึงหยบิยอดแป้ง
กํามือหน่ึงมาจากธญัญบู ชา คลุกน้ํามันและเครือ่งกํายาน
ทัง้หมดซ่ึงอยู่บนธญัญบู ชา และเผาส่วนน้ีบนแท่นเป็ นที 
่ ระลึก เป็น กลิ ่นที ่พอ พระทัย แด่ พระ เย โฮ วาห์ 16 ส่วน ท่ี 
เหลืออยู ่ ให ้อาโรนและบุตรชายของเขารบัประทาน  ให ้รบั
ประทานกับขนมปังไรเ้ชื้อในท่ี บรสุิทธิ ์ ให ้รบัประทานในลาน
ของพลับพลาแหง่ชุ มน ุม 17 อยา่ใส่เชื้อในขนมน้ันแล้วป้ิง
เราได้ ให ้ส่วนน้ีเป็นส่วนเครือ่งบู ชาด ้วยไฟของเราอนัตกแก่
เขาเป็นสิง่บร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด เชน่เดียวกับเครือ่งบูชาไถ่ บาป และ
เครือ่งบูชาไถ่การละเมิด 18  ให ้ บุ ตรชายทัง้หลายของอาโร
นรบัประทานสิง่น้ี เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่อายุของเจ้า
จากเครือ่งบู ชาด ้วยไฟของพระเยโฮวาห์  ผู้ ใดท่ี ถู กต้องสิง่
เหล่าน้ีจะบร ิสุทธ ิ์�

ธญัญบูชาของปุโรหติทุกรายใหเ้ผาเสียให ้หมด 
19 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 20 � ต่อไปน้ี เป็นเครือ่ง

บูชาท่ีอาโรนและบุตรชายทัง้หลายของเขาจะต้องถวายแด่
พระเยโฮวาห์ในว ันที ่เขารบัการเจิม คือยอดแป้งหน่ึงในสิบ
เอฟาหเ์ป็นธญัญบูชาประจํา  ให ้ถวายตอนเชา้ครึง่หน่ึง ตอน
เย ็นคร ่ึงหน่ึง 21  ให ้คลุ กก ั บน ้ํามันให ้เข ้ากันดี แล ้วทอดบน
เหล็ก ทําเป็นแผ่นเหมือนธญัญบูชาแล้วถวายเป็นกลิ ่นที 
่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 22  ให ้ ปุ โรหติจากบรรดาบุตร
ชายของอาโรนผู้รบัการเจิมตัง้แทนเขาถวายสิง่น้ี เป็นกฎ
เกณฑ์สืบไปเนืองนิตย ์แด่ พระเยโฮวาห์  ให ้เผาเครือ่งบูชา
ทัง้หมดเสีย 23 ธญัญบูชาของปุโรหติทุกรายให้เผาเสียให ้
หมด อยา่ให ้รบัประทาน �
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เครือ่งบูชาไถ่บาปก็ บรสุิทธิ ์
24 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 25 �จงกล่าวแก่อาโรน

และบุตรชายของเขาวา่  ต่อไปน้ี เป็นพระราชบัญญั ติ ของ
การ ถวาย เครือ่ง บูชา ไถ่ บาป  ให ้ฆ่า สัตว ์ท่ี เป็น เครือ่ง บูชา
ไถ่บาปในท่ี ท่ี ฆ่าสัตว์อนัเป็นเครือ่งเผาบู ชาต ่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ เป็นของบร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 26  ให ้ ปุ โรหติผู้ถวาย
เครือ่งบูชาไถ่บาปรบัประทานสัตว ์น้ัน  ให ้เขารบัประทานใน
ท่ี บรสุิทธิ ์ ในลานพลับพลาแหง่ชุ มน ุม 27 อะไรท่ีแตะต้อง
เน้ือสัตว์น้ันจะบร ิสุทธ ์ิ และเม่ือประพรมมีเลือดติดเส้ือ  ก็  
ให ้ซักเส้ือส่วนท่ี ติ ดเลือดน้ันในท่ี บรสุิทธิ ์ 28 จงทําลายภา
ชนะดิ นที ่ ใช ้ต้มเน้ือน้ันเสีย ถ้าต้มในภาชนะทองสัมฤทธิ ์ก็  
ให ้ขัดและล้างเสียด้วยน้ํา 29  ผู้ ชายทุกคนท่ีเป็นปุโรหติรบั
ประทานได้ เป็นของบร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 30  แต่ เครือ่งบูชาไถ่ บาป 
ซ่ึงปุโรหตินําเลือดเข้าไปในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม เพื่อทําการ
ลบมลทินในท่ี บรสุิทธิ ์ น้ัน อยา่รบัประทานเลย ต้องเผาไฟ
เสีย�

7
 วธิ ีถวายเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด

1 �เชน่เดียวกันน่ีเป็นพระราชบัญญั ติ เรือ่งเครือ่งบูชาไถ่
การละเมิด เป็นสิง่บร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 2  ให ้ฆ่าสัตว์อนัเป็นเครือ่ง
บูชาไถ่การละเมิดในท่ี ท่ี ฆ่าสัตวอ์นัเป็นเครือ่งเผาบู ชา และ
ให้เอาเลือดสัตว์น้ันประพรมท่ีแท่นและรอบแท่น 3 และให้
เอาไขมันของสัตว์น้ันถวายบูชาเสียทัง้หมดด้วย หางท่ีเป็น
ไขมัน ไขมั นที ่หุม้เครือ่งใน 4 และไตทัง้สองลู กก ับไขมั นที ่ 
ติ  ดอย ู่ตรงบัน้เอวน้ัน และให้เอาพังผืดท่ี ติ  ดอย ู่เหนือตั บน 
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ั ้นออกเสียพรอ้มกับไต 5  ให ้ ปุ โรหติเผาสิง่เหล่าน้ีบนแท่น
เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นเครือ่ง
บูชาไถ่การละเมิด 6  ผู้ ชายทุกคนท่ีเป็นปุโรหติรบัประทาน
ได้  ให ้รบัประทานในสถานบร ิสุทธ ์ิ เป็นของบร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 
7 เครือ่งบูชาไถ่การละเมิ ดก ็เหมือนเครือ่งบูชาไถ่ บาป  มี  พระ
ราชบัญญัติ  อยา่งเดียวกัน  ปุ โรหติผู้ ใช ้เครือ่งบูชาทําการลบ
มลทินจะได้เครือ่งบู ชาน ้ัน 8  ปุ โรหติคนใดถวายเครือ่งเผา
บูชาของผู้ ใด  ปุ โรหติผู้น้ันยอ่มได้ หน ังของเครือ่งเผาบูชา
ท่ีตนถวาย 9 เครือ่งธญัญบูชาทุกอยา่งท่ีป้ิงในเตาอบ และ
สิง่ทัง้หมดซ่ึงเตรยีมในกระทะหรอืท่ี เหล็ก  ให ้ตกเป็นของ
ปุโรหติผู้ถวายของเหล่าน้ัน 10 ธญัญบูชาทุกอยา่งท่ีเคล้า
น้ํามันหรอืไม่เคล้าจะตกเป็นของบุตรชายอาโรนทั ่วก ัน

 วธิ ีถวายเครือ่งสันติ บูชา 
11  ต่อไปน้ี เป็นพระราชบัญญั ติ เรือ่งเครือ่งสันติบูชาซ่ึง

ผู้ หน ่ึง ผู้ ใด นํามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 12 ถ้า เขาถวาย
เป็นเครือ่งโมทนาพระคุ ณ  ก็  ให ้เขาถวายขนมไร้เชื้อคลุก
น้ํามัน ขนมแผ่นไร้เชื้อทาน้ํามัน ขนมยอดแป้งคลุกน้ํามัน
ให ้ดี  พร ้อมกับเครือ่ง บูชาโมทนา 13 นอกจากขนมเหล่า น้ี 
ให ้เขานําขนมปังใส่เชื้อมาถวายเป็นส่วนของเครือ่งบู ชา  
พร ้อมกับเครือ่งสันติบูชาท่ีถวายเป็นการโมทนาพระคุ ณ 
14  ให ้เขา ถวาย ของ บูชา เหล่า น้ี ส่วน หน่ึง จาก ทัง้หมด แด่
พระเยโฮวาห์ ซ่ึงเป็นส่วนยกให ้แก่  ปุ โรหติผู้เอาเลือดสันติ
บูชาประพรม 15 ส่วนเน้ือสัตว์เครือ่งสันติบูชาเพื่อโมทนา
พระคุณน้ัน เขาจะต้องรบัประทานเสียในวนัทําการถวายบู 
ชา อยา่เหลือไวจ้นว ันร ุ่งเชา้เลย 16  แต่ ถ้าเครือ่งบู ชาน ้ันเป็น
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เครือ่งบูชาปฏิ ญาณ หรอืเป็นเครือ่งบูชาตามใจสมัคร  ให ้เขา
รบัประทานเสียในวนัทําการถวายบู ชา และในว ันร ุ่งขึ้นเขา
ยงัรบัประทานส่วนท่ีเหลือได้ 17 ส่วนเน้ือของเครือ่งบูชาท่ีเห
ลือถึงว ันที ่สามให้เผาเสียด้วยไฟ 18 ถ้าเอาเน้ือสัตวอ์นัเป็น
เครือ่งสันติบูชามารบัประทานในว ันที ่ สาม  ก็ จะไม่เป็ นที ่พอ
พระทัยเลย และผู้ ท่ี ถวายน้ันจะไม่เป็ นที โ่ปรดปรานด้วย  แต่ 
จะเป็นการกระทําท่ี น่าสะอดิสะเอยีน และผู้ ท่ี รบัประทาน
น้ันจะต้องได้รบัโทษความชัว่ชา้ของเขา 19  เน้ือท่ี ไปถูกของ
ท่ีเป็นมลทินใดๆ อยา่รบัประทาน จงเผาเสียด้วยไฟ  บุ คคล
ท่ีสะอาดทุกคนรบัประทานเน้ือได้ 20  แต่  ผู้ ใดรบัประทาน
เน้ือสัตวบูชาอนัเป็นเครือ่งสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์โดย
ท่ีตนย ังม ีมลทินติดตัวอยู่  ผู้ น้ันจะต้องถูกตัดขาดจากพล
ไพรข่องตน 21 ยิง่กวา่น้ั นอ ีกถ้าผู้ใดแตะต้องสิง่มลทินใดๆ  
ไม่ วา่จะเป็นมลทินของคน หรอืสัตวม์ลทินใดๆ หรอืสิง่มลทิ 
นที ่น่าสะอดิสะเอยีนใดๆ และผู้น้ันมารบัประทานเน้ือสัตว
บูชาอนัเป็นเครือ่งสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์  ผู้ น้ันจะต้อง
ถูกตัดขาดจากพลไพร่ของตน� 22 พระเยโฮวาห์ตรสักับ
โมเสสวา่ 23 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่  เจ้ าทัง้หลายอยา่
รบัประทานไขมันของววั ของแกะหรอืของแพะ 24 ไขมันของ
สัตว ์ท่ี ตายเอง และไขมันของสัตว ์ท่ี  สัตว ์กัดตายจะนําไปใช้
อยา่งอื่ นก ็ ได้  แต่ อยา่รบัประทานเลยเป็ นอ ันขาด 25 ด้วยผู้ใด
ก็ตามรบัประทานไขมันสัตวอ์นัเป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวาย
แด่พระเยโฮวาห์  ผู้  ท่ี รบัประทานน้ันจะต้องถูกตัดขาดจาก
พลไพร่ของตน 26 ยิง่กวา่น้ั นอ ีกเจ้าอยา่รบัประทานเลือด
เลยที เดียว  ไม่ วา่เลือดของสัตว ์ปี กหรอืเลือดสัตวใ์นท่ีใดๆท่ี 
เจ้ าอาศัยอยู่ 27  ผู้ ใดก็ ตามท่ี รบัประทานเลือดในลักษณะใด
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ลักษณะหน่ึง  ผู้ น้ันจะต้องถูกตัดขาดจากพลไพรข่องตน�

ส่วนสําหรบัพวกปุโรหติ
28 พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ โมเสส วา่ 29 � กล ่าว แก่ คน

อสิราเอลวา่  ผู้ ใดจะถวายเครือ่งบูชาอนัเป็นสันติบูชาแด่
พระเยโฮวาห์  ให ้ ผู้ น้ันนําเครือ่งบูชาของเขามาถวายแด่พระ
เยโฮวาห์จากเครือ่งบูชาอนัเป็นสันติบูชาของเขา 30  ให ้เขา
นําเครือ่งถวายบู ชาด ้วยไฟแด่พระเยโฮวาห ์มาด ้วยมือของ
ตนเอง  ให ้เขานําไขมันมาพรอ้มกับเน้ืออกน้ัน เพื่อเอาเน้ือ
อกน้ันแกวง่ไปแกวง่มาเป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวายต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ 31  ให ้ ปุ โรหติเผาไขมันเสียบนแท่นบู 
ชา  แต่ เน้ืออกน้ันจะตกเป็นของอาโรนและบุตรชายของ
เขา 32  แต่ โคนขาข้างขวาของสัตว์น้ันเจ้าจงให ้ปุ โรหติเป็น
ส่วนถวายจากเครือ่งบูชาแหง่สันติ บูชา 33  บุ ตรชายอาโรน
ผู้ถวายเลือดแหง่สันติบูชาและไขมันจะได้รบัโคนขาข้าง
ขวาเป็นส่วนของเขา 34 เพราะวา่เน้ืออกท่ี แกว ่งถวาย และ
เน้ือโคนขาท่ีถวายน้ันเราได้เอาจากคนอสิราเอลจากเครือ่ง
สันติบูชาของเขา และเราได้ มอบให ้ แก่ อาโรนปุโรหติและ
บุตรชายของเขาเป็นกฎเกณฑ์อนัถาวรจากคนอสิราเอล 35  
น่ี เป็นส่วนจากการเจิมอาโรนและการเจิมบุตรชายของเขา
 ได้ จากเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ มอบหมาย
ให ้แก่ เขาทัง้หลายในว ันที ่เขาทัง้หลายถูกถวายให ้ปรนนิบัติ 
พระเยโฮวาห์ในตําแหน่งปุโรหติ 36 ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาคนอสิราเอลให้มอบสิง่เหล่าน้ี แก่  เขาทัง้หลาย ในว ั
นที ่เขาทัง้หลายได้รบัการเจิมเป็นปุโรหติ เป็นกฎเกณฑ์อนั
ถาวรตลอดชัว่อายุของเขา� 37 ทัง้หมดน้ีเป็นพระราชบัญญั 
ติ เรือ่งเครือ่งเผาบู ชา เครือ่งธญัญบู ชา เครือ่งบูชาไถ่ บาป 
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เครือ่ง บูชาไถ่การละเมิด เครือ่งสถาปนาบู ชา และเครือ่ง
สันติ บูชา 38 ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสบนภูเขาซี 
นาย ในว ันที ่ พระองค์ ทรงบัญชาคนอสิราเอลให้ นําเครือ่ง
บูชามาถวายแด่พระเยโฮวาหใ์นถิน่ทุ รก ันดารซี นาย 

8
การเจิมตัง้พวกปุโรหติ

1 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 2 �จงนําอาโรนและบุตร
ชายของเขามาพรอ้มกับเส้ือยศ น้ํามันเจิม ว ัวอ ันเป็นเครือ่ง
บูชาไถ่ บาป แกะผู้สองตัว กระบุงขนมปังไร ้เชื้อ 3 และจง
เรยีกชุ มน ุมชนทัง้หมดให้ประชุมกั นที ่ ประตู  พล ับพลาแหง่
ชุ มน ุม� 4 และโมเสสก็กระทําดังท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
แก่ ท่าน และชุ มน ุมชนก็ประชุมกั นที ่ ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ 
มน ุม 5 โมเสสกล่าวแก่ชุ มน ุมชนวา่ � ต่อไปน้ี เป็นสิง่ซ่ึงพระ
เยโฮวาหท์รงบัญชาให ้กระทํา � 6 โมเสสก็นําอาโรนและบุตร
ชายทัง้หลายของเขามาชาํระกายด้วยน้ํา 7  แล ้วสวมเส้ือให้
และคาดรดัประคดให้  แล ้วสวมเส้ือคลุมยาวให้ และสวมเอ
โฟดให ้เขา เอารดัประคดทออยา่งประณีตสําหรบัคาดทับเอ
โฟดคาดเอวให้ ผูกเอโฟดให ้ติ ดเขาไว้

การสวมเครือ่งยศและการเจิมมหาปุโรหติ
8 และโมเสสสวมทับทรวงให้อาโรน และใส่อูรมิกั บท ูมมิ

มไวใ้นทับทรวงน้ัน 9 และสวมผ้ามาลาไวบ้นศีรษะ และติด
แผ่นทองคําอนัเป็นมงกุฎบร ิสุทธ ์ิ ท่ี ผ้ามาลาด้านหน้า  ดังท่ี 
พระเยโฮวาหท์รงบัญชาโมเสสไว ้น้ัน 10  แล ้วโมเสสนําน้ํามัน
เจิมมาเจิมพลับพลาและทุกสิง่ท่ี อยู ่ในน้ัน ชาํระให้เป็นขอ
งบร ิสุทธ ์ิ 11 และท่านเอาน้ํามันเจิมประพรมบนแท่นเจ็ด
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ครัง้  เจ ิมแท่นและเจิมภาชนะประจําแท่นทัง้หมด  เจ ิมขัน
และพานรองขันเพื่อชาํระใหเ้ป็นของบร ิสุทธ ์ิ12 และท่านเท
น้ํามันเจิมลงบนศีรษะของอาโรนบ้าง  แล ้วเจิมเขาไว้เพื่อ
ชาํระให ้บรสุิทธิ ์ 13 และโมเสสก็นําบุตรชายอาโรนเข้ามา
สวมเส้ือแล้วคาดรดัประคดให้ และสวมมาลาให้  ดังท่ี พระ
เยโฮวาหท์รงบัญชาโมเสสไว้

เครือ่งถวายสําหรบัการเจิมพวกปุโรหติ
14  แล ้ วท ่านจึงนําววัตัวผู้อนัเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปเข้า

มา อาโรนและบุตรชายทัง้หลายของเขาก็เอามือของตนวา
งบนห ัวว ั วอ ันเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปน้ัน 15 โมเสสก็ฆ่าววัตั 
วน ้ันเสีย เอาน้ิวจุ่มเลือดไปเจิ มท ่ีเชงิงอนรอบแท่น ชาํระ
แท่นให ้บรสุิทธิ ์ แล ้วเทเลือดท่ีฐานของแท่น ถวายแท่นไว้
เป็นสิง่บร ิสุทธ ์ิ เพื่อทําการลบมลทินของแท่นน้ัน 16 และ
ท่านนําไขมันทัง้หมดท่ี อยู ่กับเครือ่งในและพังผืดเหนือตับ
และไตสองลูกพรอ้มกับไขมันแล้วโมเสสก็เผาสิง่เหล่า น้ี
เสียบนแท่น 17  แต่ ววัและหนังววั กับเน้ือและมูลของมัน
ท่านเผาเสียด้วยไฟข้างนอกค่าย  ดัง ท่ี พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาโมเสสไว้ 18  แล ้ วท ่านก็นําแกะผู้อนัเป็นเครือ่งเผา
บูชาเข้ามา อาโรนกับบุตรชายทัง้หลายของเขาก็ เอามือ
ของตนวางบนหวัของแกะผู้ น้ัน 19 โมเสสก็ฆ่าแกะน้ันเสีย
เอาเลือดประพรมท่ีแท่นและรอบแท่น 20 เม่ือท่านฟันแกะ
ออกเป็นท่อนๆ โมเสสก็เผาหวัและแกะท่อนๆกับไขมันเสีย
21 เม่ือเอาน้ําล้างเครือ่งในและขาแกะแล้ว โมเสสก็เผาแกะ
ทัง้ตัวบนแท่น เป็นเครือ่งเผาบู ชา เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัย
เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์  ดังท่ี พระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส 22 ท่านจึงนําแกะผู้ อ ีกตัวหน่ึงน้ัน
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เข้ามาคือแกะตัวผู้ ท่ี เป็นเครือ่งสถาปนา และอาโรนกับบุตร
ชายทัง้หลายของเขาก็เอามือของตนวางบนหวัของแกะผู้ 
น้ัน 23 โมเสสก็ฆ่าแกะน้ันเสีย เอาเลือดเจิ มท ่ีปลายหูข้าง
ขวาของอาโรน และท่ีน้ิวหวัแม่มือขวาของเขา และท่ีน้ิวหวั
แม่ เท ้าขวาของเขา 24  แล ้วนําบุตรชายทัง้หลายของอาโรน
เข้ามา และโมเสสเอาเลือดเจิ มท ่ีปลายหูข้างขวา  ท่ี น้ิวหวั
แม่มือข้างขวา  ท่ี น้ิวหวัแม่ เท ้าข้างขวาของเขา และโมเสส
เอาเลือดประพรมท่ีแท่นและรอบแท่น 25  แล ้ วท ่านจึงนํา
ไขมันและหางท่ีเป็นไขมัน และไขมันทัง้หมดท่ี อยู ่กับเครือ่ง
ใน และพังผืดเหนือตับและไตสองลู กก ับไขมั นที ่ ติ  ดอย ู่และ
โคนขาข้างขวา 26 และท่านหยบิขนมไร้เชื้อหน่ึ งก ้อนจาก
กระบุงขนมปังไร ้เชื้อ ซ่ึงอยูต่่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และ
หยบิขนมคลุกน้ํามั นก ้อนหน่ึง และขนมแผ่นแผ่นหน่ึง วาง
ของเหล่าน้ี ไว ้บนไขมัน และบนโคนขาข้างขวา 27 ท่านเอาสิง่
เหล่าน้ีวางไวใ้นมือของอาโรน และมือของบุตรชายทัง้หลาย
ของเขา และให ้แกว ่งไปแกวง่มาเป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวาย
ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 28  แล ้วโมเสสก็รบัของเหล่าน้ัน
มาจากมือของเขาทัง้หลายและเผาเสียบนแท่นบนเครือ่ง
เผา บู ชา เป็นเครือ่งสถาปนาบู ชา เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัย
เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 29 และโมเสส
เอาเน้ืออกแกวง่ไปแกวง่มาเป็นเครือ่งแกวง่ถวายต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์  น่ี เป็นแกะตัวผูส้ถาปนาส่วนของโมเสส
 ดังท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส 30  แล ้วโมเสสนําน้ํามัน
เจิมและเลือดซ่ึงอยู่บนแท่น ประพรมบนอาโรนและเครือ่ง
ยศของเขา และบนบุตรชายทัง้หลาย กับบนเครือ่งยศของ
บุตรชายทัง้หลายของเขา  ดังน้ี แหละท่านก็ชาํระอาโรนกับ
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เครือ่งยศของเขาให ้บรสุิทธิ ์  บุ ตรชายทัง้หลายของเขากับ
เครือ่งยศของบุตรชายน้ันด้วย 31 โมเสสสัง่อาโรนและบุตร
ชายทัง้หลายของเขาวา่ �จงต้มเน้ือเสียท่ี ประตู  พล ับพลา
แหง่ชุ มน ุม และรบัประทานเสียท่ีน่ั นก ับขนมปังซ่ึงอยู่ใน
กระบุงเครือ่งสถาปนาบู ชา  ดังท่ี ข้าพเจ้าบัญชาท่านวา่ อา
โรนและบุตรชายทัง้หลายของเขาจะรบัประทาน 32 เน้ือและ
ขนมปังท่ีเหลือน้ันท่านจงเผาเสียด้วยไฟ 33 และท่านทัง้
หลายอยา่ออกไปนอกประตู พล ับพลาแหง่ชุ มน ุมตลอดเจ็ด
วนั จนกวา่วนักําหนดสถาปนาของท่านจะครบ เพราะท่ีจะ
สถาปนาท่านน้ั นก ็กินเวลาเจ็ดวนั 34  สิ ่งท่ี ได้ กระทําในวนั
น้ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้กระทําเพื่อลบมลทินของท่าน
35 ท่านจงอยู ่ท่ี  ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุ มท ้ังกลางวนัและ
กลางคืนตลอดเจ็ดวนั กระทํากิจท่ีพระเยโฮวาห์ทรงกําชบั
ไว้  เกล ือกวา่ท่านจะต้องถึงตาย เพราะน่ีเป็นสิง่ท่ีข้าพเจ้า
ได้รบับัญชามา� 36 อาโรนกับบุตรชายทัง้หลายของเขาได้
กระทําตามท่ีพระเยโฮวาหท์รงบัญชาทางโมเสสทุกประการ

9
การเริม่ต้นแหง่การปรนนิบั ติ ของพวกปุโรหติ

1 ต่อมาว ันที ่แปดโมเสสก็เรยีกอาโรนและบุตรชายทัง้
หลาย ของ เขา และ พวก ผู้ ใหญ่ ของ อสิราเอล 2 และ ท่าน
กล่าวแก่อาโรนวา่ �จงนําลูกววัตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ 
บาป และแกะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งเผาบู ชา ทัง้สองอยา่ให ้มี
ตําหนิ จงถวายบู ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 3 และกล่าว
แก่คนอสิราเอลวา่ �จงเอาลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชา
ไถ่ บาป และลูกววัตัวหน่ึ งก ั บลู กแกะตัวหน่ึง ทัง้สองให ้มีอายุ  
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หน ่ึงขวบ ปราศจากตําหนิเป็นเครือ่งเผาบู ชา 4 และเอาววั
ผู้ตัวหน่ึงและแกะผู้ตัวหน่ึงเป็นสันติบูชาบูชาถวายต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์ และเอาธญัญบูชาคลุกน้ํามันมาถวาย
เพราะวา่พระเยโฮวาห์จะทรงปรากฏแก่ท่านในวนั น้ี� �
5 เขาทัง้หลายก็นําสิง่ท่ีโมเสสบัญชาน้ันมาท่ี หน ้าพลับพลา
แหง่ชุ มน ุม และชุ มน ุมชนทัง้หมดก็ เข ้ามาใกล้ ยนือยู่ต่อ
พระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 6 โมเสสกล่าววา่ � น่ี เป็นสิง่ซ่ึงพระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาให้ ท่านทัง้หลายกระทํา และสงา่ราศี
ของพระเยโฮวาหจ์ะปรากฏแก่ท่านทัง้หลาย� 7  แล ้วโมเสส
จึงสัง่อาโรนวา่ �จงเข้าไปใกล้ แท่นบูชา ถวายเครือ่งบูชาไถ่ 
บาป และเครือ่งเผาบูชาของท่านเสีย และทําการลบมลทิน
บาปของตั วท ่านกับพลไพร ่ทัง้หลาย และจงนําเครือ่งถวาย
บูชาของพลไพร ่มา และทําการลบมลทินบาปของเขา  ดัง
ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา� � 8 อาโรนจึงเข้าไปใกล้แท่น
บูชาและฆ่าลูกว ัวอ ันเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปซ่ึงเป็นของเพื่อ
ตน 9 และ บุตร ชาย อา โร นก็ นํา เลือด มา ให ้เขา เขา ก็ เอา
น้ิวจุ่มเลือดไปเจิมเชงิงอนของแท่น และเทเลือดลงท่ีฐาน
แท่น 10 ส่วนไขมันและไต กับพังผืดเหนือตับจากเครือ่งบูชา
ไถ่บาปน้ัน เขาเผาเสียบนแท่น  ดังท่ี พระเยโฮวาหท์รงบัญชา
โมเสส 11 เขาก็เผาเน้ือและหนังเสียด้วยไฟท่ีภายนอกค่าย
12 เขาฆ่าสัตวเ์ครือ่งเผาบู ชา  แล ้วบุตรชายอาโรนก็นําเลือด
มาให ้เขา เขาจึงเอาเลือดน้ันประพรมท่ีแท่นและรอบแท่น
13 และบุตรชายทัง้หลายของอาโรนก็ส่งเครือ่งเผาบูชาที
ละท่อนกับหวัมาให้อาโรน อาโรนก็เผาสิง่เหล่าน้ีบนแท่น
14 อาโรนจึงล้างเครือ่งในและขาสัตวแ์ละเผาเสียบนเครือ่ง
เผาบูชาท่ีบนแท่นบู ชา 15  แล ้วอาโรนก็นําเครือ่งบูชาของ



 หน ังสือเลว ีนิติ 9:16 xxiv  หน ังสือเลว ีนิติ 10:1

พลไพรม่าถวาย คือนําแพะซ่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปซ่ึงเป็น
ของเพื่อพลไพรม่าฆ่าเสียบูชาไถ่ บาป ดังเครือ่งบูชาไถ่บาป
ครั ้งก ่อนน้ัน 16 และเขาก็ถวายเครือ่งเผาบูชาถวายตาม
ลักษณะ 17 และเขาก็ถวายธญัญบูชาโดยหยบิมากํามือหน่ึง
เผาเสียบนแท่นนอกเหนือเครือ่ง เผาบูชาประจําเวลาเชา้
18 เขาฆ่าววัผู้ ด้วย และแกะผู้เป็นเครือ่งสันติบูชาสําหรบั
พลไพร่ และบุตรชายอาโรนนําเลือดมาให้อาโรน อาโรนก็
เอาเลือดประพรมท่ีแท่นและรอบแท่น 19 และนําไขมั นว ัว
และไขมันแกะ กับหางท่ีเป็นไขมัน และไขมั นที ่หุม้เครือ่งใน
และไตกับพังผืดเหนือตับมาให้ 20 และเขาทัง้หลายวางไข
มันไวบ้นเน้ื ออก และอาโรนก็เผาไขมันเสียบนแท่น 21 ส่วน
เน้ืออกและเน้ือโคนขาข้างขวาน้ัน อาโรนแกวง่ไปแกวง่มา
เป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  ดังท่ี 
โมเสสบัญชาไว้ 22  แล ้วอาโรนยกมือขึ้นอวยพรพลไพร่ และ
อาโรนก็ลงมาจากการถวายเครือ่งบูชาไถ่ บาป เครือ่งเผา
บูชาและสันติ บูชา 23 โมเสสกับอาโรนจึงเข้าไปในพลับพลา
แหง่ ชุ มน ุม เม่ือ เขา ทัง้สองออกมา เขา ก็อวยพรพลไพร่
และสงา่ราศีของพระเยโฮวาห ์ก็ ปรากฏแก่พลไพร ่ทัง้มวล 
24 เปลวเพลิงพลุ่งออกมาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เผา
เครือ่งเผาบูชาและไขมันซ่ึงอยูบ่นแท่น เม่ือพลไพรทั่ง้หลาย
เห ็นก ็ โห ่รอ้งและซบหน้าลง

10
นาดั บก ับอาบีฮู ถู กฆ่าเสียเน่ืองด้วยไฟท่ี ต้องหา้ม 

1 ฝ่ายนาดั บก ับอาบีฮู บุ ตรชายของอาโรน ต่างนํากระถาง
ไฟของเขามาและเอาไฟใส่ในน้ันแล้วใส่เครือ่งหอมลง เอา
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ไฟท่ีผิดรูปแบบมาเผาถวายบู ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์
ซ่ึงพระองค์ มิได้ ทรงบัญชาให้เขากระทําเชน่น้ัน 2 ไฟก็ พุ ่ง
ขึ้นมาจากพระเยโฮวาห์  ไหม้ เขาทัง้สองและเขาก็ตายต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 3 โมเสสจึงบอกอาโรนวา่ �พระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เราจะสําแดงความบร ิสุทธ ์ิของเรา
ท่ามกลางผู้ ท่ีอยู ่ ใกล้  เรา เขาจะถวายสงา่ราศี แก่ เราต่อหน้า
พลไพร ่ทัง้ปวง � � และอาโรนก็น่ิงอยู่ 4 โมเสสเรยีกมิชา
เอลและเอลซาฟาน  บุ ตรชายของอุสซีเอล อาของอาโรน
บอกเขาวา่ �จงเข้ามาใกล้ หามเอาพี่ น้องของเจ้าออกไป
เสียนอกค่ายจากหน้าสถานบร ิสุทธ ิ์� 5 เขาก็ เข ้ามาใกล้หาม
ศพทัง้เส้ือออกไปไว้นอกค่ายตามท่ีโมเสสสัง่ 6 และโมเสส
กล่าวแก่อาโรนและเอเลอาซาร์และอธิามาร์  บุ ตรชายอา
โรนวา่ �ท่านทัง้หลายอยา่ปล่อยผมหอ้ย หรอื ฉีกเส้ือผ้า
ของท่าน  เกล ือกวา่ท่านจะต้องตายและเกลือกวา่พระพิโรธ
จะตกเหนือชุ มน ุมชนทัง้หมด  แต่  พี่ น้องของท่านคือวงศ์
วานอสิราเอลทัง้มวล จะไว ้ทุกข์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงให้
บังเกิดการเผาไหม้ ก็ได้ 7 และอยา่ออกไปจากประตู พล ับ
พลาแหง่ชุ มน ุม  เกล ือกวา่ท่านต้องตาย เพราะวา่น้ํามันเจิม
แหง่พระเยโฮวาห ์อยู ่เหนือท่านทัง้หลาย� และเขาทัง้หลาย
ก็กระทําตามคําของโมเสส

 ข้อปฏิบัติ  แห ่งบรรดาปุโรหติ
8 พระเยโฮวาห์ตรสักับอาโรนวา่ 9 �เม่ือตัวเจ้าหร ือบ ุตร

ชายของเจ้าจะเข้าไปในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม อยา่ด่ืมเหล้า
องุน่หรอืสุราเกลือกวา่เจ้าจะต้องตาย  ทัง้น้ี  ให ้เป็นกฎเกณฑ์
ถาวรอยู่ตลอดชัว่อายุของเจ้า 10  เจ้ าจงแยกของบร ิสุทธ ์ิ
จากของไม่ บรสุิทธิ ์และของมลทินจากของไม่ มลทิน 11 และ
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เจ้าจะต้องสอนพลไพร่อสิราเอลให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ทัง้
มวลซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแก่เขาทัง้หลายทางโมเสส�
12 โมเสสกล่าวแก่อาโรนและเอเลอาซาร์ และอธิามาร์  บุ ตร
ชายของเขาผู้ ท่ี  เหลืออยู ่ วา่ �จงเอาธญัญบูชาซ่ึงเหลือจาก
การบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์  มาร ับประทานท่ีรมิ
แท่นบูชาไม่ ใส่  เชื้อ เพราะเป็นของบร ิสุทธ ิ์ ท่ีสุด 13 ท่านจงรบั
ประทานในท่ี บรสุิทธิ ์เพราะเป็นส่วนของท่าน และส่วนของ
บุตรชายของท่าน จากเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮ
วาห์ เพราะข้าพเจ้าได้รบับัญชาดังน้ี 14  แต่ เน้ืออกท่ี แกว ่ง
ถวาย และเน้ือโคนขาท่ีถวายแล้ วน ้ัน ท่านจงรบัประทาน
ใน ท่ี สะอาด ทัง้ ตั วท ่านและบุตรชายบุตรสาวของท่านก็
รบัประทานได้ เพราะเป็นส่วนท่ี ได้ มาจากสันติบูชาของคน
อสิราเอล อนัตกอยู่กั บท ่านทั ้งบ ุตรชายทัง้หลายของท่าน
ด้วย 15 เน้ือโคนขาท่ีถวายและเน้ืออกท่ี แกว ่งถวายเขาจะ
นํามาบูชาพรอ้มกับเครือ่งไขมั นที ่บู ชาด ้วยไฟ เพื่อแกวง่
เป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์  สิ 
่ง เหล่า น้ี เป็นของท่านและบุตรชายทัง้หลายของท่าน  ให ้
เป็นกฎเกณฑ์ เนืองนิตย ์ ดังท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว�้
16 ฝ่ายโมเสสได้พยายามไต่ถามถึงเรือ่งแพะซ่ึงเป็นเครือ่ง
บูชาไถ่ บาป และดู เถิด แพะตั วน ้ันถูกเผาเสียแล้ว ท่านจึง
โกรธเอเลอาซารแ์ละอธิามาร ์บุ ตรชายของอาโรนท่ี เหลืออยู ่
ท่านวา่เขาวา่ 17 � เหตุ ไฉนท่านจึ งม ิ ได้ รบัประทานเครือ่ง
บูชาไถ่บาปในท่ี บรสุิทธิ ์ ในเม่ือเป็นของบร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด และ
พระเจ้าได้ประทานของเหล่าน้ันให ้แก่ ท่านเพื่อท่านจะได้รบั
ความชัว่ชา้ของชุ มน ุมชน เพื่อทําการลบมลทินบาปของเขา
ทัง้หลายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 18  ดู  เถิด เลือดสัตว์น้ั 
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นก ็ มิได้ นําเข้ามายงัท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ี หอ้งชัน้ใน ท่านควรจะได้รบั
ประทานสิง่เหล่าน้ีในท่ี บรสุิทธิ ์ ดังท่ี ข้าพเจ้าได้บัญชาแล้ วน 
ัน้� 19 อาโรนจึงกล่าวแก่โมเสสวา่ � ดู  เถิด  วนัน้ี เขาได้ถวาย
เครือ่งบูชาไถ่บาปและเครือ่งเผาบูชาของเขาต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห ์แล้ว และเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  ก็ ตกท่ีข้าพเจ้าแล้ว
ถ้าวนัน้ีข้าพเจ้าได้รบัประทานเครือ่งบูชาไถ่ บาป จะเป็ นที ่
โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห ์หรอื � 20 เม่ือ
โมเสสได้ฟั งด ังน้ัน ท่านก็ พอใจ 

11
 พระราชบัญญัติ ต่างๆเรือ่งอาหาร

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสและอาโรนวา่ 2 �จงกล่าว
แก่คนอสิราเอลวา่  ต่อไปน้ี เป็นสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวติในบรรดาสัตว์
ในโลกซ่ึงเจ้าจะรบัประทานได้ 3 บรรดาสัตว ์ท่ี แยกกีบและมี
กีบผ่าและสัตว ์เค้ียวเอื้อง  เจ้ ารบัประทานได้ 4อยา่งไรก็ตาม
สัตว ์ต่อไปน้ี  ท่ี เค้ียวเอื้องหรอืแยกกีบ  เจ้ าก็อยา่รบัประทาน
 อูฐ เพราะมันเค้ียวเอื้องแต่ ไม่ แยกกีบ เป็นสัตว์มลทินแก่ 
เจ้า 5 ตัวกระจงผาเพราะวา่มันเป็นสัตว์เค้ียวเอื้องแต่ ไม่ 
แยกกีบ เป็นสัตวม์ลทินแก่ เจ้า 6  กระต่าย เพราะวา่มันเป็น
สัตว์เค้ียวเอื้องแต่ ไม่ แยกกีบ เป็นสัตว์มลทินแก่ เจ้า 7  หมู 
เพราะมันเป็นสัตวแ์ยกกีบและมีกีบผ่าแต่ ไม่  เค้ียวเอื้อง จึง
เป็นสัตว์มลทินแก่ เจ้า 8 อยา่รบัประทานเน้ือของสัตว ์เหล่า
น้ี  เลย และเจ้าอยา่แตะต้องซากของมัน มันเป็นของมลทิน
แก่ เจ้า 9  สัตว ์ ท่ีอยู ่ในน้ําทัง้หมดเหล่าน้ี เจ้ ารบัประทานได้
ของทุกอยา่งซ่ึงอยู่ในน้ําท่ี มี ครบีและมี เกล็ด จะอยู่ในทะเล
หรอืในแม่น้ําก็ ตาม  เจ้ ารบัประทานได้ 10  แต่  ทุ กอยา่งใน
ทะเลและในแม่ น้ํา  ทุ กอยา่งท่ีเคล่ือนไหวในน้ํา และสิ ่งม ี ช ีวติ
ใดๆซ่ึงอยู่ในน้ํา  ไม่มี ครบีและเกล็ด  สัตว ์ เหล่าน้ี เป็นสิง่ท่ีพึง
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รงัเกียจแก่ เจ้า 11  สัตว ์ เหล่าน้ี ยงัคงเป็นสิง่ท่ีพึงรงัเกียจแก่ 
เจ้า  เจ้ าอยา่รบัประทานเน้ือของมัน  แต่  ให ้ เจ้ าถือวา่ซากขอ
งมันเป็ นที ่พึงรงัเกียจ 12 อะไรก็ ตามท่ี  อยู ่ในน้ําไม่ มี ครบีและ
เกล็ด เป็นสิง่ท่ีพึงรงัเกียจแก่ เจ้า 13  ต่อไปน้ี เป็นนกซ่ึงให ้เจ้ 
าถือวา่เป็นสิง่ท่ีพึงรงัเกียจท่ามกลางนกทัง้หลาย นกเหล่า
น้ีรบัประทานไม่ ได้ มันเป็นสิง่ท่ีพึงรงัเกียจคือนกอนิทรี นก
แรง้ นกออก 14 นกเหยีย่วหางยาว  เหย ่ียวดําตามชนิดของ
มัน 15 นกแกตามชนิดของมัน 16 นกเค้าแมว นกเค้าโมง
นกนางนวล  เหย ่ียวนกเขาตามชนิดของมัน 17 นกเค้าแมว
เล็ก นกอา้ยงัว่ นกทึดทือ 18 นกอ ีโก้ ง นกกระทุง นกแรง้
19 นกกระสาดํา นกกระสาตามชนิดของมัน นกหวัขวาน
และค้างคาว 20 แมลงมี ปี ก ซ่ึงคลาน ส่ี ขา เป็น สัตว ์ท่ี พึง
รงัเกียจแก่ เจ้า 21  แต่ ในบรรดาแมลงมี ปี กท่ีคลานส่ี ขาน ี้  เจ้ า
จะรบัประทานจําพวกท่ี มี ขาพับใชก้ระโดดไปบนดินได้ 22 ใน
จําพวกแมลงต่อไปน้ี เจ้ ารบัประทานได้ ตัก๊แตนวยับินตาม
ชนิดของมัน  จิ ้งหรดีโกรง่ตามชนิดของมัน จักจัน่ตามชนิด
ของมัน และตัก๊แตนตามชนิดของมัน 23  แต่ แมลงมี ปี กอยา่
งอื่นซ่ึ งม ี สี ่ ขา เป็นสัตว ์ท่ี พึงรงัเกียจแก่ เจ้า 24  สิ ่งเหล่าน้ันจะ
กระทําให ้เจ้ ามลทินได้ คือผู้ หน ่ึงผู้ใดแตะต้องซากของมัน
จะต้องมลทินไปถึงเวลาเยน็ 25  ผู้ ใดถือซากสัตวส่์วนใดๆไป
ต้องซักเส้ือผ้าของตน และมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 26 ซาก
ของ สัตว์ ทัง้ ปวง ท่ี แยก กีบ และ ไม่ มี กีบ ผ่า  ไม่ เค้ียว เอื้อง
เป็นสัตว์มลทินแก่ เจ้า  ผู้ ใดแตะต้องสัตว ์เหล่าน้ี จะมลทิน
27 ในบรรดาสัตว ์สี ่ เท ้าทุกอยา่งซ่ึงเดินด้วยขยุม้เท้าเป็นสัตว์
มลทินแก่ เจ้า  ผู้ ใดแตะต้องซากสัตว ์น้ี จะต้องมลทินไปถึง
เวลาเยน็ 28  ผู้ ใดนําซากมันไปจะต้องซักเส้ือผ้าของตน และ
มลทินไปจนถึงเวลาเยน็ เป็นสัตวม์ลทินแก่ เจ้า 29 ในบรรดา
สัตว ์ท่ี เล้ือยคลานไปบนดิน  ชน ิดต่อไปน้ีเป็นสัตว์มลทินแก่ 
เจ้า  คือ  อเีหน็  หน ู เห ี้ยตามชนิดของมัน 30  จิง้จก  ตะกวด  แย ้
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 จิ ้งเหลนและกิ ้งก ่า 31 ในบรรดาสัตว ์เล้ือยคลาน  ชน ิดเหล่า
น้ีเป็นมลทินแก่ เจ้า  ผู้ ใดแตะต้องเม่ื อม ันตายแล้ว  ผู้ น้ันจะ
มลทินไปถึงเวลาเยน็ 32 และเม่ื อม ันตายตกทับสิง่ใด  สิ ่งน้ั 
นก ็เป็นมลทิน  ไม่ วา่จะเป็นสิง่ท่ีเป็นไม้ หรอืเส้ือผ้า หรอืหนัง
สัตว์ หรอืกระสอบ หรอืภาชนะใดๆท่ี ใช ้เพื่อประโยชน์ อยา่ง
ใด จะต้องแช ่น้ํา และจะมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ ต่อไปก็
นับวา่สะอาดได้ 33 และถ้ามันตกลงไปในภาชนะดิน  สิ ่งท่ี 
อยู ่ในภาชนะน้ันจะมลทิน จงทุบภาชนะน้ันเสีย 34 อาหารใน
ภาชนะน้ั นที ่รบัประทานได้ซ่ึ งม ีน้ําปนอยู ่ก็ เป็นมลทิน และ
น้ําด่ื มท ้ังสิน้ซ่ึงจะด่ืมได้จากภาชนะอยา่งน้ีจะมลทิน 35 ถ้า
ส่วนใดของซากสัตวต์กใส่ สิ ่งใดๆ  สิ ่งน้ันๆก็ มลทิน  ไม่ วา่เป็น
เตาอบหรอืเตา ต้องทุบเสีย เป็นมลทิน และเป็นของมลทิน
แก่ เจ้า 36 อยา่งไรก็ตามน้ําพุหรอืน้ําในแอง่เก็ บน ้ําเป็นของ
สะอาด  แต่  สิ ่งใดท่ีแตะต้องซากสัตวน้ั์นจะมลทิน 37 ถ้าส่วน
ใดของซากตกใส่เมล็ดพืชท่ี ใช ้ หวา่น พื ชน ัน้นับวา่สะอาด 38  
แต่ ถ้าเอาเมล็ดพื ชน ้ันแช ่น้ําไว ้ และซากสัตว์ส่วนใดตกใส่
น้ําน้ั นก ็เป็นมลทินแก่ เจ้า 39 ถ้าสัตว์ซ่ึงเจ้าจะรบัประทาน
ได้น้ันตายเอง  ผู้  ท่ี แตะต้องซากสัตว์น้ันจะมลทินไปจนถึง
เวลาเยน็ 40 และผู้ใดท่ีรบัประทานซากน้ันจะต้องซักเส้ือผ้า
ของเขาเสียและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็  ผู้ ใดท่ีจับถือ
ซากน้ันไปก็ต้องซักเส้ือผ้าของตน และเป็นมลทินไปจนถึง
เวลาเยน็ 41 บรรดาสัตว์เล้ือยคลานท่ีไปบนแผ่นดินเป็นสิง่
พึงรงัเกียจ อยา่รบัประทาน 42  สิ ่งใดท่ีเล้ือยไปด้วยท้อง หรอื
สิง่ท่ีเดินส่ี ขา หรอืสิง่ท่ี มี หลายขา  ทุ กสิ่งท่ีคลานไปบนแผ่น
ดิน  เจ้ าอยา่รบัประทาน เพราะเป็นสิง่พึงรงัเกียจ 43  เจ้ า
อยา่กระทําให้ตัวเองเป็ นที ่พึงรงัเกียจด้วยสัตว์เล้ือยคลาน
ใดๆ อยา่ทําตัวให้ เป็นมลทินไปด้วยสัตว ์เหล่า น้ี  เลย เกรง
วา่เจ้าจะเป็นมลทินไปด้วย 44 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์
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พระเจ้าของเจ้า จงชาํระตัวไว ้ให ้ บรสุิทธิ ์เพราะเราบร ิสุทธ ิ
์  เจ้ าอยา่ทําตัวให้เป็นมลทินไปด้วยสัตว์อยา่งใดอยา่งหน่ึง
ซ่ึงคลานไปบนแผ่นดิน 45 เพราะเราคือพระเยโฮวาห ์ผู้ นํา
เจ้าออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้า เพราะ
ฉะน้ันเจ้าจึงต้องบร ิสุทธ ์ิเพราะเราบร ิสุทธ ์ิ� 46  เหล่าน้ี เป็น
พระราชบัญญั ติ  กล ่าวถึงเรือ่งสัตว์และนก และสิ ่งม ี ช ีวติ
ท่ีเคล่ือนไหวไปมาในน้ํา และสัตว ์ทุ กชนิดท่ีเล้ือยคลานบน
แผ่นดิน 47  เพื่อให ้สังเกตความแตกต่างระหวา่งสิง่ท่ีเป็น
มลทินและสิง่ท่ี ไม่ เป็นมลทิน และระหวา่งสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวิตรบั
ประทานได้ และสัตว ์มี  ช ีวติท่ีรบัประทานไม่ ได้ 

12
การกําเนิดบุตรและความเป็นมลทิน

1 พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ โมเสส วา่ 2 �จง กล่าว แก่ คน
อสิราเอลวา่ ถ้าหญิงคนใดมี ครรภ์ คลอดบุตรเป็นชาย นาง
ต้อง เป็น มลทิน เจ็ด วนั นาง จะ เป็น มลทิน อยา่ง เดียว กับ
มลทินเวลาท่ีนางมี ประจําเดือน 3 ในว ันที ่แปดให้ตัดหนัง
ปลายองคชาตของเด็กน้ันเสียเพื่อเป็นการเข้าสุ หน ัต 4  ให ้
นางคอยอยู ่อ ีกสามสิบสามวนัด้วยเรือ่งโลหติชาํระของนาง
อยา่ให้นางแตะต้องของบร ิสุทธ ์ิอนัใด หรอืเข้าไปในสถาน
บร ิสุทธ ์ิจนกวา่จะครบวนัชาํระของนาง 5  แต่ ถ้านางคลอด
บุตรเป็นหญิง นางจะมลทินไปสองสัปดาห์ อยา่งเดียวกับ
เรือ่งการมี ประจําเดือน และนางจะต้องคอยอยู่หกสิบหก
วนั ด้วยเรือ่งโลหติชาํระของนาง 6 และเม่ือวนัชาํระของนาง
ครบแล้ว  ไม่ วา่เป็นกําหนดของบุตรชายหร ือบ ุตรสาว  ให ้นาง
ไปหาปุโรหติท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม นําลูกแกะอายุ 
หน ึ่งขวบตัวหน่ึงไปเป็นเครือ่งเผาบูชาและนกพิราบหนุ่มตัว
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หน่ึงหรอืนกเขาตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 7  ให ้ ปุ โรหตินํา
ถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และทําการลบมลทินให ้
นาง  แล ้วนางจะสะอาดในเรือ่งโลหติของนางตก  น่ี เป็นพระ
ราชบัญญั ติ  กล ่าวด้วยเรือ่งการคลอดบุตร  ไม่ วา่เป็นชาย
หรอืหญิง 8 และถ้านางไม่สามารถหาลูกแกะตัวหน่ึงได้ ก็  ให ้
นางนํานกเขาสองตัวหรอืนกพิราบหนุ่มสองตัว ตัวหน่ึงเป็น
เครือ่งเผาบูชาและอกีตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป และให ้
ปุ โรหติทําการลบมลทินให ้นาง  แล ้วนางจะสะอาด�

13
 โรคเรือ้น แบบอยา่งของความบาป

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสและอาโรนวา่ 2 �ถ้าผู้ใด
เกิดอาการบวมหรอืพุหร ือด ่างขึ้ นที ่ ผิวหนัง  แล ้วผิวหนังของ
เขาเป็นโรคเรือ้น  ก็  ให ้พาผู้น้ันมาหาอาโรนปุโรหติ หรอืมา
หาบุตรชายคนหน่ึงคนใดของเขาท่ีเป็นปุโรหติ 3  ให ้ ปุ โรหติ
ตรวจผิวหนังตรงท่ี เป็นโรค ถ้าขนในท่ีน้ันเปล่ียนเป็นสีขาว
และเห ็นว ่าโรคน้ันอยู่ ลึกกวา่ผิวหนังลงไป นับวา่เป็นโรค
เรือ้น เม่ือปุโรหติตรวจเขาเสรจ็แล้วให้ประกาศวา่เขาเป็น
มลทิน 4 ถ้าผิวหนังตรงท่ีด่างขึ้นน้ันขาว และปรากฏวา่กิน
ไม่ลึกไปกวา่ผิวหนัง และขนในบรเิวณน้ั นก ็ ไม่  เปล ่ียนเป็นสี 
ขาว  ให ้ ปุ โรห ิตก ักตัวผู้ป่วยไว ้เจ ็ดวนั 5 และให ้ปุ โรหติตรวจ
เขาอกีในว ันที ่ เจ็ด  ดู  เถิด ถ้าตามสายตาของเขาเห ็นว ่าโรค
น้ันทรงอยู ่ไม่ ลามออกไปในผิวหนัง  ก็  ให ้ ปุ โรห ิตก ักตัวเขาต่อ
ไปอกีเจ็ดวนั 6 พอถึงว ันที ่ เจ ็ดให ้ปุ โรหติตรวจเขาอกีครัง้
หน่ึง  ดู  เถิด ถ้าบรเิวณท่ีป่วยน้ันจางลง และโรคมิ ได้ ลาม
ออกไปในผิวหนัง  ก็  ให ้ ปุ โรหติประกาศวา่ เขาสะอาดแล้ว
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เขาเป็นโรคพุ เท่าน้ัน  ให ้เขาซักเส้ือผ้าแล้วเขาก็จะสะอาด
ได้ 7  แต่ ถ้าหากวา่ภายหลังจากท่ีเขาสําแดงตัวแก่ ปุ โรหติ
เพื่อรบัการชาํระแล้ วน ้ันปรากฏวา่ บรเิวณท่ี พุ ลามออกไป
ในผิวหนัง เขาต้องกลับไปหาปุโรห ิตอ ีก 8  ให ้ ปุ โรหติทําการ
ตรวจ  ดู  เถิด ถ้าบรเิวณพุ น้ันลามออกไปในผิวหนัง  ก็  ให ้ 
ปุ โรหติประกาศวา่เขาเป็นมลทิน เขาเป็นโรคเรือ้น 9 ถ้าผู้
ใดเป็นโรคเรือ้นก็ ให ้พาเขามาหาปุโรหติ 10 และให ้ปุ โรหติ
ตรวจดูตัวเขา  ดู  เถิด ถ้ามีบรเิวณบวมสีขาวเกิดขึ้ นที ่ ผิวหนัง 
ซ่ึงทําให้ขนท่ีน่ันเปล่ียนเป็นสี ขาว และมีเน้ือแผลสดในท่ี 
ท่ี บวมน้ัน 11 แสดงวา่เป็นโรคเรือ้นเรือ้รงั ท่ี ผิวหนัง  ให ้ ปุ 
โรหติประกาศวา่เขามลทิน อยา่กักตัวเขาไว้ เพราะวา่เขา
เป็นมลทิน 12 ถ้าโรคเรือ้นน้ันลามไปตามผิวหนังตามท่ี ปุ 
โรหติเห ็นก ็ปรากฏวา่ลามไปตามผิวหนังทัว่ตัวผู้ป่วยตัง้แต่
ศีรษะจนเท้า 13  ปุ โรหติต้องตรวจดู และดู เถิด ถ้าเรือ้นน้ัน
แผ่ไปทัว่ตัว  ให ้ ปุ โรหติประกาศวา่เขาสะอาดด้วยโรคของ
เขาแล้วตัวของเขาเผื อก เขาสะอาด 14 ถ้ามีเน้ือแผลสด
ปรากฏขึ้นมาเม่ือไร เขาก็เป็นมลทิน 15  ให ้ ปุ โรหติตรวจดู ท่ี 
เน้ือแผลสดและประกาศวา่เขาเป็นมลทิน เพราะเน้ือแผล
สดน้ันทําให ้มลทิน เขาเป็นโรคเรือ้น 16 หรอืถ้าเน้ือแผลสด
น้ันเปล่ียนไปอกีกลายเป็นสี ขาว  ให ้เขามาหาปุโรหติ 17 และ
ให ้ปุ โรหติตรวจเขา และดู เถิด ถ้าโรคน้ันกลายเป็นโรคเผื อก 
 ให ้ ปุ โรหติประกาศวา่  คนที ่เป็นโรคน้ันสะอาด เขาสะอาด
18 ถ้า ท่ีรา่งกายคือผิวหนังของคนใดมีแผลฝีซ่ึงหายแล้ว
19 ถ้า ท่ีแผลเป็นน้ั นม ี สี ขาวบวมขึ้นมาหร ือม ี ท่ี ด่างขึ้น สี
แดงเรือ่ๆปรากฏ  ก็  ให ้ ผู้ น้ันไปสําแดงตัวต่อปุโรหติ 20 และ
ปุโรหติจะตรวจดู  ดู  เถิด ถ้าท่ีเป็นน้ันลึกกวา่ผิวหนัง และขน
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ท่ีบรเิวณน้ันเปล่ียนเป็นสี ขาว  ให ้ ปุ โรหติประกาศวา่เขาเป็น
มลทิน โรคน้ันเป็นโรคเรือ้น มันพุขึ้นมาท่ีแผลฝี 21  แต่ ถ้า
ปุโรหติตรวจดู แล้ว และดู เถิด ขนท่ีน่ั นก ็ ไม่  เปล ี่ยนเป็นสี ขาว 
และเป็นไม่ลึกกวา่ผิวหนังแต่ จาง  ให ้ ปุ โรห ิตก ักตัวเขาไว ้เจ ็ด
วนั 22 ถ้าโรคน้ันลามออกไปในผิวหนัง  ก็  ให ้ ปุ โรหติประกาศ
วา่เขาเป็นมลทิน เขาเป็นโรคแล้ว 23  แต่ ถ้า ท่ี ด่างขึ้น น้ัน
คงท่ี อยู ่ ไม่ ลามออกไป  ก็ เป็นแต่เพียงแผลเป็นของฝี  ให ้ ปุ 
โรหติประกาศวา่เขาสะอาด 24 หรอืเม่ือส่วนของรา่งกายคือ
ผิวหนังถูกไฟลวกและเน้ือแผลสดท่ีตรงน้ันเป็ นที ่ด่างขึ้นสี
แดงเรือ่ๆหรอืสี ขาว 25  ให ้ ปุ โรหติตรวจดู และดู เถิด ถ้าขน
ในบรเิวณน้ันเปล่ียนเป็นสีขาวและปรากฏวา่เป็นลึกกวา่ผิว
หนั งก เ็ป็นโรคเรือ้น มันพุขึ้นมาท่ีแผลไฟลวก และให ้ปุ โรหติ
ประกาศวา่เขาเป็นมลทิน เขาเป็นโรคเรือ้น 26  แต่ ถ้าปุโรหติ
ตรวจดู และดู เถิด ขนในท่ีด่างขึ้นน้ันไม่ เปล ่ียนเป็นสี ขาว 
และเป็นไม่ลึกกวา่ผิวหนัง  แต่  จาง  ให ้ ปุ โรห ิตก ักตัวเขาไว ้เจ 
็ดวนั 27 พอถึงว ันที ่ เจ ็ ดก ็ ให ้ ปุ โรหติตรวจดู เขา ถ้าท่ีเป็นน้ัน
ลามออกไปในผิวหนัง  ก็  ให ้ ปุ โรหติประกาศวา่เขาเป็นมลทิน
เขาเป็นโรคเรือ้น 28 ถ้าท่ีด่างขึ้นน้ันคงท่ี อยู ่ ไม่ ลามออกไปใน
ผิวหนัง  แต่  จาง บวมเพราะไฟลวก  ให ้ ปุ โรหติประกาศวา่เขา
สะอาด เพราะมันเป็นเพียงแผลเป็นของไฟลวก 29 ถ้าชาย
หรอืหญิงคนใดมีโรคท่ีศีรษะหรอืท่ี เครา 30  ให ้ ปุ โรหติตรวจ
ดูโรคน้ัน และดู เถิด ถ้าเป็นลึกกวา่ผิวหนัง และผมตรงน้ัน
เหลืองและบาง  ให ้ ปุ โรหติประกาศวา่เขาเป็นมลทิน เขาเป็น
โรคคัน เป็นโรคเรือ้นท่ีศีรษะหรอืท่ี เครา 31 และถ้าปุโรหติ
ตรวจดูโรคคันน้ัน และดู เถิด เป็นไม่ลึกกวา่ผิวหนัง และไม่ 
มี ผมดําอยู่ในบรเิวณน้ัน  ให ้ ปุ โรห ิตก ักตัวบุคคลท่ีเป็นโรค



 หน ังสือเลว ีนิติ 13:32 xxxiv  หน ังสือเลว ีนิติ 13:45

คันน้ันไว ้เจ ็ดวนั 32 พอถึงว ันที ่ เจ ็ ดก ็ ให ้ ปุ โรหติตรวจโรคน้ัน
 ดู  เถิด ถ้าอาการคันน้ันไม่ลามออกไป และไม่ มี ขนเหลืองใน
บรเิวณน้ัน และปรากฏวา่อาการคันไม่ลึกกวา่ผิวหนัง 33  ก็  
ให ้คนน้ันโกนผมเสีย  แต่ อยา่โกนตรงบรเิวณท่ี คัน  ให ้ ปุ โรห ิ
ตก ักตัวบุคคลท่ีเป็นโรคคันน้ันไว ้อ ีกเจ็ดวนั 34 พอถึงว ันที ่ เจ ็ 
ดก ็ ให ้ ปุ โรหติตรวจดูตรงท่ี คัน  ดู  เถิด ถ้าท่ีคันน้ันไม่ลามออก
ไปในผิวหนัง และปรากฏวา่เป็นไม่ลึกไปกวา่ผิวหนัง  ให ้ ปุ 
โรหติประกาศวา่เขาสะอาด  ให ้เขาซักเส้ือผ้า  แล ้วจะสะอาด
35  แต่ ถ้าเขาชาํระตัวแล้ว ยงัปรากฏวา่โรคคันน้ันลามออก
ไปในผิวหนัง 36  ก็  ให ้ ปุ โรหติตรวจเขา และดู เถิด ถ้าโรคคัน
น้ันลามออกไปในผิวหนังแล้ว  ปุ โรหติไม่จําเป็นต้องมองหา
ขนสี เหลือง เขาเป็นมลทินแล้ว 37  แต่ ถ้าตามสายตาของเขา
โรคคันน้ันระงบัแล้ว และมีผมดํางอกอยู่ในบรเิวณน้ัน โรค
คันน้ันหายแล้ว เขาก็ สะอาด และให ้ปุ โรหติประกาศวา่ เขา
สะอาด 38 เม่ือผู้ชายหรอืผู้หญิ งม ี ท่ี ด่างขึ้ นที ่ ผิวหนัง คือท่ี
ด่างขึ้นสี ขาว 39  ให ้ ปุ โรหติตรวจเขา  ดู  เถิด ถ้าท่ีด่างขึ้ นที ่ผิว
กายน้ันเป็นสีขาวหม่น น่ันเป็นเกล้ือนท่ี พุ ขึ้นในผิวหนัง เขา
สะอาด 40 ถ้าชายคนใดมีผมรว่งจากศีรษะ เขาเป็นคนศีรษะ
ล้าน  แต่ เขาสะอาด 41 ถ้าชายคนใดมีผมท่ี หน ้าผากและท่ี 
ขม ับร ่วง  หน ้าผากของเขาล้าน  แต่ เขาสะอาด 42  แต่ ถ้าตรง
บรเิวณศีรษะล้านหรอืหน้าผากล้าน  มี บรเิวณเป็นโรคสีแดง
เรือ่ๆ เขาเป็นเรือ้นพุขึ้ นที ่ศีรษะล้านหรอืท่ี หน ้าผากล้านน้ัน
43  ให ้ ปุ โรหติตรวจดู เขา  ดู  เถิด ถ้าโรคบวมน้ันสีแดงเรือ่ๆ
อยู ่ท่ี ศีรษะล้านหรอืท่ี หน ้าผากล้านของเขา เหมือนกับโรค
เรือ้นท่ีปรากฏตามผิวหนัง 44 ชายผู้ น้ันเป็นโรคเรือ้น เขา
เป็นมลทิน  ปุ โรหติต้องประกาศวา่ เขาเป็นมลทิน โรคของ
เขาอยู ่ท่ี  ศีรษะ 45  ให ้ บุ คคลท่ีเป็นโรคเรือ้นสวมเส้ือผ้าท่ี ขาด 
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และให้ปล่อยผม และให้เขาปิดรมิฝีปากบนไว้  แล ้วรอ้งไป
วา่ � มลทิน  มลทิน � 46 เขาจะเป็นมลทินอยู่ตลอดเวลาท่ี
เขาเป็นโรค เขาเป็นมลทิน เขาจะต้องอยู ่แต่ ลําพังภายนอก
ค่าย 47 เม่ือในเครือ่งแต่งกายมี โรคเรือ้น  ไม่ วา่จะเป็นเครือ่ง
แต่งกายขนสัตวห์รอืผ้าป่าน 48  อยู ่ ท่ี ด้ายเส้นยนืหรอืเส้นพุ่ง
 อยู ่ ท่ี ผ้าป่านหรอืผ้าขนสัตว์ หรอือยู่ในหนัง หรอืสิง่ใดๆท่ีทํา
ด้วยหนัง 49 ถ้าโรคน้ันทําให้เครือ่งแต่งกายมี สี  เข ียวๆหรอื
แดงๆท่ีด้ายเส้นยนืหรอืเส้นพุ่งท่ี หน ังหรอืสิง่ใดๆท่ีทําด้วย
หนัง น่ันเป็นโรคเรือ้น จะต้องนําไปแสดงต่อปุโรหติ 50 และ
ให ้ปุ โรหติตรวจโรคน้ัน และให้กักสิง่ท่ีเป็นโรคน้ันไว ้เจ ็ดวนั
51 พอถึงว ันที ่ เจ ็ ดก ็ ให ้ ตรวจดู โรคน้ั นอ ีก ถ้าโรคน้ันลามไปใน
เส้ือผ้าเครือ่งแต่งกาย  ไม่  วา่ท่ี ด้ายเส้นยนืหรอืเส้นพุ่ง เป็ นที ่ 
หน ังสัตว์ หรอืสิง่ใดท่ีทําด้วยหนังสัตว์ โรคน้ันเป็นโรคเรือ้น
อยา่งรา้ย นับวา่เป็นมลทิน 52  ให ้ ปุ โรหติเผาเครือ่งแต่งกาย
น้ันเสีย  ไม่ วา่เป็นโรคท่ีด้ายเส้นยนืหรอืเส้นพุ่ง เป็ นที ่ ผ้า
ขนสัตว ์หรอืผ้าป่าน หรอืสิง่ใดๆท่ีทําด้วยหนังสัตว์ เพราะ
เป็นโรคเรือ้นท่ี รา้ย จึงใหเ้ผาเสียในไฟ 53 และถ้าปุโรห ิตน ้ัน
ตรวจดู และดู เถิด โรคน้ั นม ิ ได้ ลามไปในเส้ือ  ทัง้ท่ี ด้ายเส้น
ยนืหรอืเส้นพุ่ง หรอืในสิง่ใดท่ีทําด้วยหนังสัตว์ 54  ก็  ให ้ ปุ โรห ิ
ตบ ัญชาให้เขาซักตั วท ่ีเป็นโรคน้ันเสีย และให้กักไว ้อ ีกเจ็ด
วนั 55 เม่ือซักแล้ วก ็ ให ้ ปุ โรหติตรวจดูตั วท ่ีเป็นโรคน้ั นอ ีก  ดู  
เถิด ถ้าบรเิวณท่ีเป็นโรคไม่ เปล่ียนสี  แม้ว ่าโรคน้ันไม่ลามไป
 ก็ เป็นมลทิน  เจ้ าจงเอาใส่ในไฟเผาเสีย  ไม่ วา่บรเิวณท่ีเป็น
โรคเรือ้นน้ันจะอยู่ข้างในหรอืข้างนอก 56 ถ้าปุโรหติตรวจดู
เม่ือซักแล้ว และดู เถิด โรคน้ันจาง  ก็  ให ้ฉีกบรเิวณน้ันออก
เสียจากเส้ือหรอืหนังสัตว์ หรอืเส้นยนืหรอืเส้นพุ่ง 57 ถ้า
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ปรากฏขึ้ นอ ีกในเครือ่งแต่งกายไม่ วา่ท่ี ด้ายเส้นยนืหรอืเส้น
พุ่ง หรอืในสิง่ใดๆท่ีทําด้วยหนังสัตว์ โรคน้ันลามไปแล้ว  เจ้ 
าจงเผาสิง่ท่ีเป็นโรคน้ันด้วยไฟ 58 ถ้าเส้ือทัง้ท่ีด้วยเส้นยนื
หรอืเส้นพุ่ง หรอืสิง่ใดๆท่ีทําด้วยหนังสัตว์ ซ่ึงเม่ือซักแล้ว
โรคน้ันหมดไป  ก็  ให ้ซั กอ ีกเป็ นคร ัง้ท่ี สอง สะอาดได้ แล้ว � 59  
น่ี เป็นพระราชบัญญั ติว ่าด้วยโรคเรือ้นในเส้ือท่ีทําด้วยขน
สัตว์หรอืผ้าป่าน  ไม่ วา่เป็ นที ่ด้ายเส้นยนืหรอืเส้นพุ่ง หรอื
เป็ นที ่ สิ ่งใดๆท่ีทําด้วยหนังสัตว์  เพื่อให ้พิจารณาวา่อยา่งใด
สะอาด อยา่งใดเป็นมลทิน

14
การชาํระคนท่ีเคยเป็นโรคเรือ้น

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 � ต่อไปน้ี จะเป็นพระ
ราชบัญญั ติ เรือ่งคนเป็นโรคเรือ้นในวนัชาํระตัวของเขา  ให ้
พาเขามาหาปุโรหติ 3 และให ้ปุ โรหติออกไปนอกค่าย และให ้
ปุ โรหติทําการตรวจ  ดู  เถิด ถ้าผู้ป่วยหายจากโรคเรือ้นแล้ว
4  ก็  ให ้ ปุ โรห ิตบ ัญชาเขาให้จัดของสําหรบัผู้จะรบัการชาํระ
คือนกสะอาดท่ี มี  ช ีวติสองตัว  ไม้ สนสีดาร์ กั บด ้ายสี แดง 
และต้นหุ สบ 5  ให ้ ปุ โรห ิตบ ัญชาให้ฆ่านกตัวหน่ึงในภาชนะ
ดินข้างบนน้ําไหล 6 สําหรบันกตั วท ่ียงัเป็นอยู ่น้ัน  ให ้ ปุ โรหติ
เอานกตั วท ่ียงัเป็นอยู่กับไม้สนสีดาร์ ด้ายสี แดง ต้นหุ สบ  
จุ ่มเข้าไปในเลือดของนกท่ี ถู กฆ่าข้างบนน้ําไหล 7 และให ้
ปุ โรหติประพรมคนท่ีจะรบัการชาํระจากโรคเรือ้นน้ันเจ็ด
ครัง้  แล ้วประกาศวา่ เขาสะอาด และให้ปล่อยนกตั วท ่ีย ังม ี 
ช ีว ิตน ้ันไปในท้องทุ่ง 8 และให ้ผู้  ท่ี รบัการชาํระน้ันซักเส้ือผ้า
ของตน และให้โกนผมกับขนทัง้หมดเสีย และอาบน้ํา เขา
ก็จะสะอาด ต่อจากน้ั นก ็ ให ้เขาเข้าค่ายได้  แต่  ให ้นอนอยู่
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นอกเต็นท์ของเขาเจ็ดวนั 9 พอว ันที ่ เจ ็ดให้เขาโกนผมจาก
ศีรษะของเขาให ้หมด  ให ้เขาโกนเคราและโกนขนคิว้ คือ
โกนให ้หมด  แล ้วให้ซักเส้ือผ้า และอาบน้ํา เขาก็จะสะอาด
10 ในว ันที ่แปดให้เขาเอาลูกแกะผู้สองตัวปราศจากตําหนิ
และลูกแกะเมียอายุ หน ่ึงขวบตัวหน่ึงปราศจากตําหนิ และ
ยอดแป้งคลุกน้ํามันสามในสิบเอฟาห์เป็นธญัญบู ชา กั บน 
ํ้ามันลกหน่ึง 11  ให ้ ปุ โรหติผู้ทําการชาํระ นําผู้ ท่ี รบัการชาํระ
กับสิง่ของเหล่าน้ีมาต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์ท่ี  ประตู  พล ับ
พลาแหง่ชุ มน ุม 12  ให ้ ปุ โรหตินําลูกแกะผูน้ั้นตัวหน่ึงไปถวาย
เป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดพรอ้มกั บน ํ้ามันลกหน่ึง  ให ้ แกว 
่งไปแกวง่มาเป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวายต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ 13  ให ้ ปุ โรหติฆ่าลูกแกะน้ันในท่ี ท่ี เขาฆ่าสัตว์อนั
เป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปและสัตว์อนัเป็นเครือ่งเผาบูชาในท่ี 
บรสุิทธิ ์ เพราะวา่เครือ่งบูชาไถ่การละเมิ ดก ็เหมือนเครือ่ง
บูชาไถ่ บาป เป็นของท่ีตกแก่ ปุ โรหติ เป็นของบร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 
14  ปุ โรหติจะนําเลือดของเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดมาบ้าง
และปุโรหติจะเจิ มท ่ีปลายหูข้างขวาของผู้ ท่ี รบัการชาํระ
และเจิ มท ่ีน้ิวหวัแม่มือขวาและท่ีน้ิวหวัแม่ เท ้าขวาของเขา
15 และปุโรหติจะนําน้ํามันหน่ึงลกน้ันมาบ้าง เทใส่ฝ่ามือ
ซ้ายของตน 16 และเอาน้ิวมือขวาจิ ้มน ํ้ามันซ่ึงอยู่ในมือซ้าย
ประพรมน้ํามันด้วยน้ิวของเขาเจ็ดครัง้ต่อพระพักตรพ์ระเย
โฮวาห์ 17 ส่วนน้ํามั นที ่ เหลืออยู ่ในมือน้ัน  ปุ โรหติจะเอามา
บ้าง  เจ ิ มท ่ีปลายหูขวาของผู้ ท่ี รบัการชาํระ และท่ีน้ิวหวัแม่
มือขวาและท่ีน้ิวหวัแม่ เท ้าขวา ทับบนเลือดเครือ่งบูชาไถ่
การละเมิด 18 ส่วนน้ํามั นที ่ยงัเหลืออยู่ในมือของปุโรห ิตน 
ัน้ เขาจะเจิมศีรษะของผู้รบัการชาํระ  แล ้วปุโรหติจะทําการ
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ลบมลทินของเขาต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 19  ปุ โรหติจะ
ถวายเครือ่งบูชาไถ่ บาป เพื่อทําการลบมลทินของผู้รบัการ
ชาํระให้พ้นจากมลทินของเขา ภายหลังปุโรหติจะฆ่าสัตว์
อนัเป็นเครือ่งเผาบู ชา 20และปุโรหติจะถวายเครือ่งเผาบูชา
และธญัญบูชาบนแท่น  ปุ โรหติจะทําการลบมลทินของเขา
ดังน้ี และเขาก็จะสะอาดได้ 21 ถ้าผู้น้ันเป็นคนยากจนและ
ไม่สามารถจะหามาได้ เท่าน้ัน  ก็  ให ้เขานําลูกแกะตัวหน่ึง
เป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดเพื่อแกวง่ไปแกวง่มา กระทํา
การลบมลทินของเขา และนํายอดแป้งหน่ึงในสิบเอฟาหค์
ลุ กก ั บน ้ํามัน เป็นธญัญบูชากั บน ้ํามันลกหน่ึง 22  พร ้อมกับ
นกเขาสองตัว หรอืนกพิราบหนุ่มสองตัว  ตามท่ี เขาสามารถ
หามาได้ นกตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป นกอกีตัวหน่ึง
เป็นเครือ่งเผาบู ชา 23 ในว ันที ่แปดให้เขานํามามอบให ้แก่  
ปุ โรหติเพื่อการชาํระของตนท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม
ถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 24 และปุโรหติจะนําลูก
แกะท่ีเป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดและน้ํามันลกหน่ึงน้ัน
และปุโรหติจะแกวง่ไปแกวง่มาเป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวาย
ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 25 และเขาจะฆ่าลูกแกะเครือ่ง
บูชาไถ่การละเมิด และปุโรหติจะเอาเลือดของเครือ่งบูชาไถ่
การละเมิดมาบ้าง  เจ ิ มท ่ีปลายหูข้างขวาของผู้รบัการชาํระ
และท่ีน้ิวหวัแม่ มือขวา กั บท ่ีน้ิวหวัแม่ เท ้าขวาของเขา 26  
แล ้วปุโรหติจะเทน้ํามันใส่ฝ่ามือซ้ายของตนบ้าง 27 และเอา
น้ํามั นที ่ อยู ่ในมือซ้ายน้ันประพรมด้วยน้ิวมือขวาเจ็ดครัง้
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 28 และปุโรหติจะเอาน้ํามั นที ่ 
อยู ่ในมือเจิ มท ่ีปลายหูข้างขวาของผู้รบัการชาํระ และท่ีหวั
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แม่มือขวากับหวัแม่ เท ้าขวาของเขา ตรงท่ี ท่ี  เจ ิ มด ้วยเลือด
ของเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด 29 น้ํามั นที ่ เหลืออยู ่ในมือของ
ปุโรห ิตน ้ัน เขาจะเจิมศีรษะของผู้ ท่ี รบัการชาํระ ทําการลบ
มลทินของเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 30 และเขาจะ
ถวายนกเขาหรอืนกพิราบหนุ่มตัวหน่ึงตามท่ีเขาสามารถ
หามาได้ 31 คือตามท่ีเขาสามารถหามาได้ ให ้ถวายนกตัว
หน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป นกอกีตัวหน่ึงเป็นเครือ่งเผาบู 
ชา  พร ้อมกับธญัญบู ชา และปุโรหติจะทําการลบมลทินของ
ผู้รบัการชาํระต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 32  น่ี เป็นพระราช
บัญญั ติ สําหรบัผู้ ท่ี เป็นโรคเรือ้นไม่สามารถหาเครือ่งบูชา
เพื่อการชาํระของตนได้� 33 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสส
และอาโรนวา่ 34 �เม่ือเจ้าเข้าไปในแผ่นดินคานาอนั ซ่ึง
เราให ้แก่  เจ้ าเป็นกรรมสิทธิ ์น้ัน และเราจะใส่โรคเรือ้นเข้าท่ี
เรอืนหลังหน่ึงหลังใดในแผ่นดิ นที ่ เจ้ าถือกรรมสิทธิ ์น้ัน 35  ผู้ 
ใดท่ีถือกรรมสิทธิข์องเรอืนน้ันจะต้องมาบอกแก่ ปุ โรหติวา่
�ข้าพเจ้าเหน็โรคอะไรอยา่งหน่ึงเกิดในเรอืนของข้าพเจ้า�
36  แล ้วปุโรหติจะบัญชาให้เขาขนของออกจากเรอืนให ้หมด 
 ก่อนท่ี  ปุ โรหติจะเข้าไปตรวจโรค เกรงวา่ของทุกอยา่งท่ี อยู ่
ในเรอืนน้ันจะถูกประกาศวา่  มลทิน ต่อจากน้ันปุโรหติจึง
จะเข้าไปตรวจดู เรอืน 37 และปุโรหติจะตรวจดู โรค  ดู  เถิด 
ถ้าโรคน้ันอยู ่ท่ี ผนังของเรอืนเป็นรอยสี เข ียวๆแดงๆและ
ปรากฏวา่อยู่ลึกกวา่ผิว 38  แล ้วปุโรหติจะออกจากเรอืนไป
อยู ่ท่ี  ประตู เรอืนแล้วปิดเรอืนเสียเจ็ดวนั 39 พอถึงว ันที ่ เจ ็ด
ปุโรหติจะกลับมาตรวจดู อกี  ดู  เถิด ถ้าโรคน้ันลามไปในผนัง
เรอืน 40  แล ้วปุโรหติจะบัญชาให้เอาห ินก ้อนท่ี ติ ดโรคน้ัน
ออกเสียนําไปโยนทิง้ในท่ีมลทินภายนอกเมือง 41 และสัง่ให้
ขูดข้างในเรอืนทัว่ๆไป ผงปู นที ่ขูดออกมาน้ันใหนํ้าไปทิง้เสีย
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ในท่ีมลทินภายนอกเมือง 42  แล ้วให้หาห ินอ ่ืนมาแทนห ินก 
้อนท่ีนําออกไป และเอาปู นอ ่ืนมาโบกผนังเรอืนน้ัน 43 เม่ือ
เขาเอาหนิออก ขูดเรอืนและโบกปูนใหม่ แล้ว ยงัเกิดโรคขึ้น
ในเรอืนน้ั นอ ีก 44  แล ้วปุโรหติจะไปตรวจดู  ดู  เถิด ถ้าโรค
น้ันลามไปในเรอืน เป็นโรคเรือ้นอยา่งรา้ยในเรอืน เรอืนน้ั 
นก ็เป็นมลทิน 45  ให ้เขาพังเรอืนน้ันลง  หนิ  ไม้ และปู นที ่ทํา
เรอืนน้ันให้ขนไปทิง้เสียในท่ี ท่ี มลทินภายนอกเมือง 46 ยิง่
กวา่น้ั นอ ีกเม่ือเรอืนปิ ดอย ู่ มี  ผู้ ใดเข้าไป  ผู้ น้ันจะเป็นมลทิน
จนถึงเวลาเยน็ 47  ผู้ ใดท่ีนอนลงในเรอืนน้ันต้องซักเส้ือผ้า
ของเขา และผู้ ท่ี รบัประทานในเรอืนน้ันต้องซักเส้ือผ้าของ
เขาด้วย 48  แต่  ปุ โรหติมาทําการตรวจ  ดู  เถิด เม่ือโบกปูน
ใหม่ แล้ว โรคน้ั นม ิ ได้ ลามไปในเรอืนแล้ว  ปุ โรหติจะประกาศ
วา่เรอืนน้ันสะอาด เพราะโรคหายแล้ว 49 และเพื่อจะชาํระ
เรอืนน้ันใหเ้ขานํานกสองตั วก ับไม้สนสีดาร์ ด้ายสี แดง และ
ต้นหุ สบ 50  ให ้ฆ่านกตัวหน่ึงในภาชนะดินข้างบนน้ําท่ี ไหล 
51 เอาไม้สนสีดาร์ ต้นหุสบและด้ายสี แดง  พร ้อมกับนกตั 
วท ่ีย ังม ี ช ีวติอยู ่จุ ่มลงในเลือดนกท่ี ได้ ฆ่าและในน้ําท่ีไหลน้ัน
 แล ้วประพรมเรอืนน้ันเจ็ดครัง้ 52  ดังน้ี เขาจะได้ชาํระเรอืน
ด้วยเลือดนก ด้วยน้ําไหลและด้วยนกท่ี มีชวีติ ด้วยไม้สนสี
ดาร์ ต้นหุ สบ และด้ายสี แดง 53  ให ้เขาปล่อยนกท่ี มี  ช ีวติออก
ไปจากเมืองยงัท้องทุ่ง  ดังน้ี แหละเขาจะได้ทําการลบมลทิน
ของเรอืน และเรอืนน้ั นก ็ สะอาด � 54  น่ี เป็นพระราชบัญญั 
ติ  เก ่ียวกับโรคเรือ้นต่างๆ โรคคัน 55 โรคเรือ้นในเครือ่งแต่ง
กายหรอืในเรอืน 56  ท่ี บวมหรอืพุ หรอืท่ี ด่าง 57 เพื่อจะแสดง
วา่เม่ือไรจึงเรยีกวา่มลทิน เม่ือไรเรยีกวา่สะอาด  น่ี เป็นพระ
ราชบัญญั ติ เรือ่งโรคเรือ้น



 หน ังสือเลว ีนิติ 15:1 xli  หน ังสือเลว ีนิติ 15:13

15
เรือ่งอื่นๆเก่ียวกับการเป็นมลทินและการชาํระ

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสและอาโรนวา่ 2 �จงกล่าว
แก่ คน อสิราเอล วา่ เม่ือ ผู้ ใด มี สิ ่ง ไหล ออก จาก รา่งกาย
เพราะเหตุ สิ ่งท่ีไหลออกน้ัน เขาเป็นมลทิน 3  ต่อไปน้ี เป็น
กฎ เก่ี ยวด ้วย เรือ่งมลทิน ของ เขา เน่ือง ด้วย สิง่ ท่ี ไหล ออก
รา่งกายของเขาจะมี สิ ่งไหลออกหรอืสิง่ท่ีไหลออกคัง่อยู่ใน
รา่งกายของเขาก็ ดี เรือ่งน้ีเป็นมลทินแก่ เขา 4 เตียงนอน
ซ่ึงผู้ใดท่ี มี  สิ ่งไหลออกขึ้นไปนอน เตียงน้ั นก ็เป็นมลทิน  ทุ 
กสิ่งท่ีเขารองน่ั งก ็เป็นมลทิน 5  ผู้ ใดท่ีแตะต้องเตียงของ
เขาต้องซักเส้ือผ้าของตนและอาบน้ํา และจะเป็นมลทินไป
จนถึงเวลาเยน็ 6  ผู้ ใดไปน่ังบนสิง่ท่ี ผู้  มี  สิ ่งไหลออกได้น่ั งก ่อน
 ผู้ น้ันต้องซักเส้ือผ้าของตนและอาบน้ํา และจะเป็นมลทิน
ไปจนถึงเวลาเยน็ 7  ผู้ ใดไปแตะต้องรา่งกายของผู้ ท่ี  มี  สิ ่ง
ไหลออก  ผู้ น้ันต้องซักเส้ือผ้าของตนและอาบน้ํา และเป็น
มลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 8 และถ้าผู้ใดท่ี มี  สิ ่งไหลออกน้ันถ่ 
มน ้ําลายรดผู้ ท่ี สะอาดเข้า  ผู้  ท่ี  ถู กน้ําลายรดต้องซักเส้ือผ้า
และอาบน้ํา และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 9และอานใดๆ
ซ่ึงผู้ มี  สิ ่งไหลออกน่ังอยู่  อานน ้ั นก ็เป็นมลทิน 10  ผู้  หน ่ึงผู้
ใดแตะต้องสิง่ท่ีรองเขาอยู ่น้ัน  ผู้ น้ันจะเป็นมลทินไปจนถึง
เวลาเยน็ และผู้ ใด ท่ีหยบิถือสิง่ น้ันต้องซักเส้ือผ้าของตัว
และอาบน้ํา และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 11  ผู้  ท่ี  มี  สิ ่ง
ไหลออกแตะต้องผู้ใดด้วยมือท่ี มิได้  ล้าง  ผู้  ถู กแตะต้องน้ัน
ต้องซักเส้ือผ้าของตัวและอาบน้ํา และเป็นมลทินไปจนถึง
เวลาเยน็ 12 ภาชนะดินซ่ึงผู้ มี  สิ ่งไหลออกแตะต้องให ้ทุ บเสีย
และภาชนะไม้ ทุ กอยา่งก็ ให ้ชาํระเสียด้วยน้ํา 13 เม่ือผู้ มี  สิ 
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่งไหลออกได้ชาํระสิง่ไหลออกของเขาแล้ว เขาต้องนับการ
ชาํระของเขาให้ครบเจ็ดวนั และเขาต้องซักเส้ือผ้าและอาบ
น้ําท่ี ไหล เขาจึงจะสะอาด 14 ในว ันที ่แปดให้เขานํานกเขา
สองตัว หรอืนกพิราบหนุ่มสองตัวมาต่อพระพักตรพ์ระเยโฮ
วาห ์ท่ี  ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม และมอบของเหล่าน้ันให ้
แก่  ปุ โรหติ 15  ให ้ ปุ โรหติถวายบู ชา คือถวายนกตัวหน่ึงเป็น
เครือ่งถวายบูชาไถ่ บาป และนกอกีตัวหน่ึงเป็นเครือ่งเผา
บู ชา และปุโรหติจะทําการลบมลทินของเขาต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ ด้วยเรือ่งสิง่ไหลออกของเขา 16 ชายคนใด
มีน้ํากามไหลออก  ให ้เขาอาบน้ํา และเป็นมลทินไปจนถึง
เวลาเยน็ 17 เครือ่งแต่งกายทุกชิน้และผิวหนังทุกส่วนท่ี
น้ํากามไหลรดต้องชาํระเสียในน้ํา และเป็นมลทินไปจนถึง
เวลาเยน็ 18 ชายคนใดสมสู่กับหญิงคนใด และมีน้ํากามไหล
ออกทัง้สองจะต้องอาบน้ํา และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็
19 เม่ือสตร ีมี  สิ ่งไหลออกเป็นโลหติประจําเดือน เธอจะต้อง
อยู่ต่างหากเจ็ดวนั และผู้ใดแตะต้องเธอ จะต้องเป็นมลทิน
ไปจนถึงเวลาเยน็ 20 และทุกสิง่ท่ีเธอนอนทับในเวลาท่ีเธอ
ต้องแยกออกน้ั นก ็เป็นมลทิน  สิ ่งใดท่ีเธอไปน่ังทับสิง่น้ั นก 
็เป็นมลทิน 21  ผู้ ใดไปแตะต้องท่ีนอนของเธอ  ผู้ น้ันต้องซัก
เส้ือผ้าและอาบน้ํา และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 22 และ
ผู้ หน ึ่งผู้ใดแตะต้องสิง่ใดๆท่ีเธอน่ัง  ผู้ น้ันต้องซักเส้ือผ้าและ
อาบน้ํา และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 23  สิ ่งท่ีเธอน่ังทับ
จะเป็ นที ่นอนหรอืสิง่ใดก็ ดี เม่ือผู้ใดไปแตะต้องเข้า  ผู้ น้ัน
จะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 24 ถ้าชายใดไปสมสู่กับเธอ
และมลทินของเธอมาติดท่ีชายน้ันชายน้ัน จะเป็นมลทินไป
เจ็ดวนั เขาไปนอนท่ีเตียงใด เตียงน้ั นก เ็ป็นมลทิน 25 ถ้าสตรี
ใดมีโลหติไหลออกหลายวนั  ไม่ใช ่เป็นเวลาท่ีเธอต้องอยูต่่าง
หากน้ัน หรอืถ้าเธอมีโลหติไหลออกเลยกําหนดท่ีเธอต้อง



 หน ังสือเลว ีนิติ 15:26 xliii  หน ังสือเลว ีนิติ 16:1

อยู่ต่างหากน้ัน  ทุ กว ันที ่ มี โลหติไหลออกเธอจะเป็นมลทิน
เธอจะเป็นมลทินอยา่งเดียวกับเวลาท่ีเธอต้องอยู่ต่างหาก
น้ัน 26  ท่ี นอนทุกหลังท่ีเธอนอนเม่ือวนัเธอมี สิ ่งไหลออก  
ท่ี นอนน้ันเป็นดังท่ีนอนในเวลาท่ีเธอต้องอยู่ ต่างหากน้ัน
และทุกสิง่ท่ีเธอน่ังทับจะเป็นมลทิน อยา่งเดียวกับมลทินใน
เวลาท่ีเธอต้องอยูต่่างหากน้ัน 27  ผู้ ใดแตะต้องสิง่เหล่าน้ัน  ผู้ 
น้ั นก เ็ป็นมลทินด้วย เขาต้องซักเส้ือผ้าและอาบน้ํา และเป็น
มลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 28  แต่ ถ้าเธอชาํระสิง่ไหลออกของ
เธอแล้ว  ให ้เธอนับเองให้ครบเจ็ดวนั ต่อจากน้ันเธอจึงจะ
สะอาด 29 และในว ันที ่แปดให้เธอนํานกเขาสองตัว หรอืนก
พิราบหนุ่มสองตัวไปให ้ปุ โรหติท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุ
ม 30 และปุโรหติจะถวายนกตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 
และนกอกีตัวหน่ึงเป็นเครือ่งเผาบู ชา และปุโรหติจะทําการ
ลบมลทินให้เธอต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วยเรือ่งสิง่
ไหลออกท่ีเป็นมลทินของเธอ 31  ดังน้ี แหละพวกเจ้าจะใหค้น
อสิราเอลแยกจากมลทินของเขาทัง้หลาย  เกล ือกวา่เขาจะ
ต้องตายด้วยมลทินของเขา เม่ือเขาทําให ้พล ับพลาของเรา
ท่ี อยู ่ท่ามกลางเขาเป็นมลทินไป� 32  น่ี เป็นพระราชบัญญั ติ 
เรือ่งผู้ มี  สิ ่งไหลออกและชายท่ี มีน ้ํากามไหลออก ซ่ึงกระทํา
ให้ตัวเป็นมลทิน 33 และเก่ียวกับสตร ีท่ี ป่วยด้วยมลทินของ
เธอ คือทัง้น้ี เก ่ียวกับผู้ ท่ี  มี  สิ ่งไหลออกไม่วา่ชายหรอืหญิง
และเก่ียวกับชายผู้ สมสู่ กับหญิงผู้ มีมลทิน 

16
วนัทําการลบมลทิน

1 พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ โมเสส หลัง จาก ท่ี บุ ตร ชาย ทัง้
สอง ของ อา โรน สิน้ ชวีติ คือ เม่ือ เขา กระทํา บูชา ถวาย ต่อ
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พระพักตร์พระเยโฮวาห์และถึงแก่ ความตาย 2 และพระ
เยโฮวาห์ตรสั กับโมเสสวา่ � เจ้ าจงบอกอาโรนพี่ ชายวา่
อยา่เข้าไปในสถานท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีอยู ่ในม่านหน้าพระท่ีน่ังพระ
กรุณาซ่ึงอยู่บนหลังหบี ตลอดทุกเวลา เพื่อเขาจะไม่ ตาย 
เพราะวา่เราจะปรากฏในเมฆเหนือพระท่ีน่ังกรุณา 3  แต่ 
อาโรนจะเข้ามาในท่ี บรสุิทธิ ์ ได้  ดังน้ี คือให้ เอาววัหนุ่มตัว
หน่ึงไปเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป และแกะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่ง
เผาบู ชา 4  ให ้เขาสวมเส้ือป่านบร ิสุทธ ์ิและสวมกางเกงผ้า
ป่าน คาดรดัประคดผ้าป่าน และสวมผ้ามาลาป่าน  น่ี เป็น
เครือ่งแต่งกายบร ิสุทธ ิ์ เขาจะต้องอาบน้ําแล้วจึงสวม 5และ
ให้เขานําแพะผู้สองตัวเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปกับแกะผู้ตัว
หน่ึงเป็นเครือ่งเผาบูชาจากชุ มน ุมชนอสิราเอล 6 และอา
โรนจะถวายววั เป็นเครือ่ง บูชาไถ่บาปของตนเอง และจะ
ทําการลบมลทินบาปตนเองและครอบครวัของตน 7  แล ้ว
เขาจะนําแพะสองตั วน ้ันไปถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห ์ท่ี  ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 8 และอาโรนจะจับสลาก
แพะสองตั วน ้ัน สลากหน่ึงตกเป็นของพระเยโฮวาห์ และ
อกีสลากหน่ึง เพื่อแพะรบับาป 9 แพะตั วท ่ีสลากตกเป็น
ของพระเยโฮวาห ์น้ัน อาโรนจะนํามาถวายเป็นเครือ่งบูชา
ไถ่ บาป 10  แต่ แพะอกีตัวหน่ึงซ่ึงสลากตกเพื่อเป็นแพะรบั
บาปน้ัน จะนําถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็นสัตว ์
เป็น เพื่อ ทําการลบมลทินบาปให้ตกท่ี มัน  แล ้วจะได้ เอา
มันไปปล่อยเสียในถิน่ ทุ รก ันดารเป็นแพะรบับาป 11 อา
โรนจะถวายววัเป็นเครือ่งไถ่บาปของตน และจะทําการลบ
มลทินบาปตนเอง กับครอบครวัของตน เขาจะฆ่าววัเป็น
เครือ่งบูชาไถ่บาปของเขาเอง 12 และอาโรนจะเอากระถาง
ไฟท่ี มี ถ่านลุกอยู่ เต็มมาจากแท่นบู ชาต ่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ และเครือ่งหอมทุบละเอยีดสองกํามือนําเข้าไป
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ภายในม่าน 13  แล ้วเอาเครือ่งหอมน้ันใส่ไฟถวายต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์  ให ้ควนั เครือ่งหอมขึ้นคลุมพระท่ีน่ัง
กรุณาซ่ึงอยู่เหนือหบีพระโอวาท เพื่อเขาจะไม่ ตาย 14 เขา
จะเอาเลือดววัมาประพรมด้วยน้ิวมือของตนบนพระท่ีน่ัง
กรุณาข้างตะวนัออก  แล ้วจะประพรมเลือดท่ี หน ้าพระท่ีน่ัง
กรุณาเจ็ดครั ้งด ้วย น้ิวของเขา 15  แล ้วอาโรนจะฆ่าแพะ
อนั เป็น เครือ่ง บูชา ไถ่บาป สําหรบั ประชาชน และ นํา เลือด
แพะ เข้าไป ภายใน ม่าน และ เอา เลือด แพะ ไป กระทํา เชน่
เดียวกับกระทําเลือดววั คือประพรมบนพระท่ีน่ังกรุณาและ
ท่ีข้างหน้าพระท่ีน่ังกรุณาน้ัน 16  ดังน้ี แหละเขาจะทําการ
ลบมลทินของสถานท่ี บรสุิทธิ ์น้ันเพราะเหตุมลทินของคน
อสิราเอลและเพราะเหตุการละเมิด เพราะบาปทัง้สิน้ของ
เขา และ อา โรน จะ กระทํา ต่อ พลับพลา แหง่ ชุ มน ุม ซ่ึง อยู่
กับเขาท่ามกลางมลทินของประชาชน 17 อยา่ให ้มี  ผู้ ใดอยู่
ในพลับพลาแหง่ชุ มน ุมเม่ืออาโรนเข้าไปทําการลบมลทิน
ใน สถาน ท่ี บรสุิทธิ ์ น้ัน จนกวา่ เขา จะ ออก มา และ ทําการ
ลบมลทินสําหรบัตัวเขาและสําหรบัครอบครวัของเขาและ
สําหรบั บรรดา ชุ มน ุม ชน อสิราเอล 18 และ อา โรน จะ ออก
ไปยงัแท่น ซ่ึงอยู่ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และทําการ
ลบมลทินแท่นน้ัน เขาจะเอาเลือดววัเลือดแพะเจิ มท ่ีเชงิ
งอนของแท่นโดยรอบ 19 และเอาน้ิวจุ่มเลือดประพรมบน
แท่นน้ันเจ็ดครัง้ และชาํระกระทําให้แท่นบร ิสุทธ ์ิพ้นจาก
มลทินของคนอสิราเอล 20 เม่ืออาโรนเสรจ็การลบมลทิน
ของสถานท่ี บรสุิทธิ ์และพลับพลาแหง่ชุ มน ุมและแท่นบูชา
แล้ว เขาจะนําแพะตั วท ่ี เป็นอยู ่ ออกมา 21 และอาโรนจะเอา
มือทัง้สองวางบนหวัแพะท่ี มี  ช ีว ิตน ้ัน และกล่าวคําสารภาพ
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บรรดาความชัว่ชา้ของคนอสิราเอล และการละเมิดทัง้หมด
และบาปทัง้สิน้ให้ตกลงบนหวัแพะน้ัน และให ้คนที ่เตรยีม
มือไว ้พร ้อมแล้วมานําแพะไปปล่อยเสียในถิน่ทุ รก ันดาร
22 แพะน้ันจะแบกความชัว่ชา้ทัง้หมดไปยงัท่ี เปล่ียว  แล ้ว
เขาก็ปล่อยให้แพะน้ันเข้าไปในถิน่ทุ รก ันดาร 23  แล ้วอาโรน
จะเข้ามาในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม เขาจะเปล้ืองเครือ่งแต่ง
กายผ้าป่านชุดท่ี แต่ งเข้าไปในสถานท่ี บรสุิทธิ ์ออกเสียเก็บ
ไว ้ท่ี น่ัน 24 และเขาจะชาํระตัวในน้ําในท่ี บรสุิทธิ ์ แล ้วสวม
เครือ่งแต่งกายของตน และเดินออกมาถวายเครือ่ง เผา
บูชาของตน และเครือ่งเผาบูชาของประชาชน และทําการ
ลบมลทินของตนเองกับประชาชนทัง้หลาย 25 เขาจะเอาไข
มันของเครือ่งบูชาไถ่บาปไปเผาเสียบนแท่น 26  ผู้  ท่ี นําแพะ
ซ่ึงเป็นแพะรบับาปน้ันจะต้องซักเส้ือผ้าของตนและอาบ
น้ํา  แล ้วต่อมาจึงจะเข้าในค่ายได้ 27 เขาจะเอาววัซ่ึงเป็น
เครือ่งบูชาไถ่ บาป และแพะซ่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป  ท่ี อาโร
นเอาเลือดไปทําการลบมลทินสถานบร ิสุทธ ์ิน้ันไปเสียข้าง
นอกค่าย และเขาจะเผาเน้ือหนังและมูลเสียด้วยไฟ 28  ผู้  
ท่ี ทําการเผาก็ต้องซักเส้ือผ้าของตนและอาบน้ํา ภายหลัง
เขาจึงจะกลับเข้าค่ายได้ 29  ให ้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรแก่ เจ้ าทัง้
หลายวา่ ในว ันที ่ สิ บเดือนท่ี เจ็ด  เจ้ าต้องถ่อมใจลง  ไม่ กระทํา
การงานสิง่ใด ทัง้ตัวชาวเมืองเองหรอืคนต่างด้าวท่ีอาศัย
อยู่ท่ามกลางเจ้า 30 เพราะวา่ในวนัน้ันปุโรหติจะกระทําการ
ลบมลทินบาปของเจ้า และชาํระเจ้า  เจ้ าจะสะอาดต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ พ้นจากบาปทัง้สิน้ของเจ้า 31 เป็ นว ัน
สะบาโตให ้เจ้ าทัง้หลายหยุดพักสงบ และเจ้าต้องถ่อมใจ
ลง  ทัง้น้ี  ให ้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดไป 32  ปุ โรหติผู้ ท่ี  ถู ก
เจิม และถูกสถาปนาให ้ปรนนิบัติ ในตําแหน่งปุโรหติแทน
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บิดาของตน จะต้องทําการลบมลทินโดยสวมเส้ือป่าน คือ
เครือ่งยศอนับร ิสุทธ ์ิ33  ให ้เขาทําการลบมลทินแก่ สถานท่ี  
บรสุิทธิ ์และเขาจะทําการลบมลทินให ้แก่  พล ับพลาแหง่ชุ 
มน ุม และให ้แก่  แท่น และเขาจะทําการลบมลทินให ้แก่  ปุ 
โรหติและประชาชนทัง้หมดในชุ มน ุมชนน้ัน 34  ทัง้น้ี  ให ้เป็น
กฎเกณฑ์ถาวรแก่ เจ้ าทัง้หลาย  ให ้ทําการลบมลทินบาปเพื่อ
คนอสิราเอลปี ละคร ้ัง เพราะบาปทัง้สิน้ของเขา� และเขาก็
กระทําตามท่ีพระเยโฮวาหท์รงบัญชากับโมเสสไว้

17
 ช ีวติของบรรดาเน้ือหนังอยูใ่นเลื อด 

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงกล่าวแก่อาโรน
และบุตรชายทัง้หลายของเขา และแก่บรรดาคนอสิราเอล
วา่  ต่อไปน้ี เป็นสิง่ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงบัญชาไว ้วา่ 3 ถ้า
คนใดในวงศ์วานอสิราเอลฆ่าววัหรอืลูกแกะ หรอืแพะใน
ค่าย หรอื ฆ่าภายนอกค่าย 4 และมิ ได้ นํามา ท่ี ประตู  พล ับ
พลาแหง่ชุ มน ุมเพื่อถวายเป็นของบูชาแด่พระเยโฮวาห ์ท่ี  
หน ้าพลับพลาแหง่พระเยโฮวาห์  ผู้ น้ันต้องมีโทษด้วยมีบาป
เรือ่งเลื อด คือเขาทําให้ เลือดตก  ผู้ น้ันจะต้องถูกตัดขาด
จากชนชาติของตน 5  ทัง้น้ี เพื่อประสงค์ ให ้คนอสิราเอลนํา
เครือ่งถวาย ซ่ึง เขา ฆ่า ท่ีพื้น ทุ่งมาถวายแด่พระเยโฮวาห ์
มาย ังปุโรหติท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม และเอาสัตว์น้ัน
เป็นสันติบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 6 และปุโรหติจะเอา
เลือดสัตวน้ั์นประพรมบนแท่นบูชาพระเยโฮวาห ์ท่ี  ประตู  พล 
ับพลาแหง่ชุ มน ุม และเผาไขมันให้เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัย
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ 7 เขาก็จะไม่ถวายบูชาแก่ ภูตผี  ปี 
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ศาจอกี ต่อไป ซ่ึง เขาทัง้หลายเล่นชู ้น้ัน  ให ้เรือ่ง น้ี เป็นกฎ
เกณฑ์ แก่ เขาตลอดชัว่อายุของเขา 8และเจ้าจงกล่าวแก่เขา
วา่  วงศ์ วานอสิราเอลคนใดหรอืคนต่างด้าวคนใดผู้อาศัย
อยู่ในหมู่พวกเจ้า  ผู้ ถวายเครือ่งเผาบูชาหรอืเครือ่งสัตวบู 
ชา 9 และมิ ได้ นําเครือ่งบู ชาน ้ันมาท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่
ชุ มน ุมเพื่อถวายแด่พระเยโฮวาห์  ผู้ น้ันจะต้องถูกตัดขาด
จากชนชาติของตน 10 ถ้าผู้ ใดก็ตามในวงศ์วานอสิราเอล
หรอืในพวกคนต่างด้าวท่ีอาศัยอยูท่่ามกลางเจ้ารบัประทาน
เลือดในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เราจะตัง้หน้าของเราต่อสู้ 
ผู้ รบัประทานเลือดน้ัน และจะตัดเขาออกเสียจากชนชาติ
ของตน 11 เพราะวา่ชวีติของเน้ือหนังอยู่ในเลื อด เราได้ ให ้
เลือดแก่ เจ้ าเพื่อใชบ้นแท่น เพื่อกระทําการลบมลทินบาป
แหง่จิตวญิญาณของเจ้า เพราะวา่เลือดเป็ นที ่ทําการลบ
มลทินบาปแหง่จิตวญิญาณ 12 เพราะฉะน้ันเราจึงได้ พู  ดก 
ับคนอสิราเอลวา่ ในพวกเจ้าอยา่ให้คนใดรบัประทานเลือด
เลย หรอืคนต่างด้าวผู้อาศัยท่ามกลางเจ้าก็อยา่ได้รบัประ
ทานเลื อด 13 คนอสิราเอลคนใดหรอืคนต่างด้าว ท่ีอาศัย
อยู่ท่ามกลางเจ้า ไปล่าสัตว์หรอืนกเพื่อนํามารบัประทานก็ 
ให ้หลัง่เลือดออกแล้วเอาฝุ่นกลบ 14 เพราะวา่ชวีติของเน้ือ
หนังทัง้ปวงอยู่ในเลื อด เลือดของสิง่ใดก็คือชวีติของสิง่น้ัน
เอง เพราะฉะน้ันเราจึงได้ กล ่าวแก่ลูกหลานอสิราเอลวา่  เจ้ 
าอยา่รบัประทานเลือดของเน้ือหนังใดๆเลย เพราะวา่ชวีติ
ของเน้ือหนังทัง้ปวงคือเลือดน่ันเอง  ผู้ ใดก็ตามรบัประทาน
เลือดน้ั นก ็ต้องถูกตัดขาดเสีย 15 และทุกคนไม่วา่ชาวเมือง
หรอืคนต่างด้าว  ผู้ รบัประทานสัตว ์ท่ี ตายเองหรอืสัตว ์ท่ี  ถู ก
สัตว์อื่ นก ัดตาย ต้องซักเส้ือผ้าและอาบน้ํา และเป็นมลทิน
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อยู่จนถึงเวลาเยน็  แล ้วจึงจะสะอาดได้ 16  แต่ ถ้าเขาไม่ซัก
เส้ือผ้าหรอือาบน้ํา เขาต้องรบัโทษความชัว่ชา้ของเขา�

18
ทรงหา้มความผิดฝ่ายศีลธรรมทุกอยา่ง

1 พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ โมเสส วา่ 2 �จง กล่าว แก่ คน
อสิราเอล วา่ เรา คือ พระ เย โฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า 3  เจ้ า
ทัง้หลายอยา่กระทํา ดัง ท่ี เขากระทํา กันในแผ่นดิ นอ ียปิต์
ซ่ึงเจ้าเคยอาศัยอยู ่น้ัน และเจ้าอยา่กระทําดังท่ีเขากระทํา
กันในแผ่นดินคานาอนั ซ่ึงเรากําลังพาเจ้าไปน้ัน  เจ้ าอยา่
ดําเนินตามกฎของเขา 4  เจ้ า ทัง้หลายจงกระทําตามคํา
ตัดสินของเราและรกัษากฎของเราและดําเนินตาม เราคือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 5 เพราะฉะน้ันเจ้าทัง้หลาย
จึงต้องรกัษากฎเกณฑ์ของเรา และคําตัดสินของเรา ด้วย
การกระทําตามน่ันแหละ  มนษุย ์จึงจะมี ช ีวิตอยู ่ได้ เราคือ
พระเยโฮวาห์ 6 อยา่ให ้ผู้ ใดในพวกเจ้าเข้าใกล้ ญาติ  สน ิท
ของตนเพื่อเปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของเขา เราคือพระเย
โฮวาห์ 7  เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของบิดาเจ้าหรอื
กายท่ี เปล ือยเปล่าของมารดาเจ้า นางเป็นมารดาของเจ้า  
เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของนางเลย 8  เจ้ าอยา่เปิด
กายท่ี เปล ือยเปล่าของภรรยาของบิดาเจ้า เพราะเป็นกายท่ี 
เปล ือยเปล่าของบิดาเจ้า 9  เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่า
ของพี่สาวหรอืน้องสาวของเจ้า คื อบ ุตรสาวของบิดาเจ้า
หร ือบ ุตรสาวของมารดาเจ้า  ไม่ วา่ เธอจะเกิด ท่ีบ้านหรอื
เกิดต่างแดนก็ ตาม 10  เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของ
บุตรสาวของบุตรชายเจ้า หรอืกายท่ี เปล ือยเปล่าของบุตร
สาวของบุตรสาวเจ้า เพราะวา่กายท่ี เปล ือยเปล่าของเขา
ก็เป็นกายท่ี เปล ือยเปล่าของเจ้าเอง 11  เจ้ าอยา่เปิดกาย
ท่ี เปล ือยเปล่าของบุตรสาวของภรรยาของบิดาเจ้า ซ่ึงเกิด
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จากบิดาเจ้าเอง เพราะวา่เธอเป็นพี่สาวหรอืน้องสาวของ
เจ้า 12  เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของพี่สาวหรอืน้อง
สาวของบิดาเจ้า เพราะเธอเป็นญาติ ผู้ หญิงท่ี ใกล้  ช ิดของ
บิดาเจ้า 13  เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของพี่สาวหรอื
น้องสาวของมารดาเจ้า เพราะเธอเป็นญาติ ผู้ หญิงท่ี ใกล้  ช ิ
ดของมารดาเจ้า 14  เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของพี่
ชายหรอืน้องชายของบิดาเจ้า คือเจ้าอยา่เข้าหาภรรยาของ
เขา เพราะเธอเป็นป้าของเจ้า 15  เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือย
เปล่าของลูกสะใภ้ของเจ้า เธอเป็นภรรยาบุตรชายเจ้า  เจ้ 
าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของเธอเลย 16  เจ้ าอยา่เปิด
กายท่ี เปล ือยเปล่าของภรรยาของพี่ชายหรอืน้องชายของ
เจ้า เพราะเป็นกายท่ี เปล ือยเปล่าของพี่น้องผู้ชายของเจ้า
17  เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของผู้หญิงคนใดคนหน่ึง
และของบุตรสาวของนาง และเจ้าอยา่นําบุตรสาวของบุตร
ชายของนาง หร ือบ ุตรสาวของบุตรสาวของนางไปเปิดกาย
ท่ี เปลือยเปล่า เพราะวา่พวกเธอเป็นญาติ ผู้ หญิงท่ี ใกล้  ช ิด
ของนาง เป็นการชัว่รา้ยนัก 18 และเจ้าอยา่พาภรรยาไปหา
พี่สาวหรอืน้องสาวของนางเพื่อจะก่อกวนและเปิดกายท่ี 
เปล ือยเปล่าของเธอ ขณะเม่ือภรรยาย ังม ี ช ีวิตอยู่ 19 และ
เจ้าอยา่เข้าใกล้ ผู้ หญิงคนใดคนหน่ึงเพื่อเปิดกายท่ี เปล ือย
เปล่าของนาง  ตราบใดท่ี นางยงัถูกแยกไว้ต่างหากเพราะ
มลทินของนาง 20  เจ้ าอยา่สมสู่ กับภรรยาของเพื่อนบ้าน
ของเจ้า กระทําให้ตัวเจ้าลามกอนาจารกับนาง 21  เจ้ าอยา่
ถวายเชื้อสายของเจ้าให้พระโมเลคด้วยให ้ลุ ยไฟ และอยา่
กระทําให้พระนามพระเจ้าของเจ้าเส่ือมเกียรติ เราคือพระ
เยโฮวาห์ 22  เจ้ าอยา่สมสู่กับผู้ชายใช้ต่างผู้ หญิง เป็นสิง่ท่ี 
น่าสะอดิสะเอยีน 23  เจ้ าอยา่สมสู่กับสัตว ์เดียรจัฉาน กระทํา
ตนให ้ลามกอนาจาร หรอือยา่ให้หญิงคนใดยอมตัวสมสู่กับ
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สัตว ์เดียรจัฉาน  ดังน้ี เป็นเรือ่งกามวปิลาส 24  เจ้ าทัง้หลาย
อยา่กระทําตัวให้ลามกอนาจารด้วยสิง่เหล่าน้ี เลย เพราะวา่
บรรดาประชาชาติ ท่ี เราได้ ไล่ ไปเสียต่อหน้าเจ้าน้ัน กระทํา
บรรดาลามกอนาจารอยา่งน้ี เอง 25 และแผ่นดินน้ั นก ็ ลามก 
เราจึงต้องลงโทษความชัว่ชา้แก่ แผ่ นดินน้ัน และแผ่นดิ นก 
็ สํารอกเอาพลเมืองของตนออกเสีย 26  เหตุ ฉะน้ันเจ้าทัง้
หลายจะต้องรกัษากฎเกณฑ์ของเราและคําตัดสินของเรา
และอยา่กระทําสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนเหล่าน้ี  ไม่ วา่จะเป็น
ผู้ ใดในชาติของเจ้าเองหรอืคนต่างด้าวใดๆท่ีอาศัยอยู่ ใน
หมู่พวกเจ้า 27 (ประชาชนในแผ่นดินผู้ อยู ่ก่อนเจ้าได้กระทํา
บรรดาสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนเหล่าน้ี ดังน้ันแผ่นดินจึงเป็น
มลทิน� 28  เกล ือกวา่เม่ือเจ้าทัง้หลายทําให ้แผ่ นดินเป็น
ลามก  แผ่ นดิ นก ็จะสํารอกเจ้าออก  ดังท่ี  แผ่ นดินได้สํารอก
ประชาชาติ ท่ี อยู ่ก่อน เจ้า ออก ไป น้ัน 29 เพราะ ผู้ ใด ก็ตาม
กระทําสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนใดๆเหล่าน้ี  ผู้ กระทําสิง่เหล่า
น้ีจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน 30  เหตุ ฉะน้ันเจ้าทัง้
หลายจงรกัษากฎของเรา  เจ้ าอยา่ประพฤติตามธรรมเนียม
อนัน่าสะอดิสะเอยีนเหล่าน้ี ซ่ึงเขาประพฤติกันมาก่อนเจ้า
และอยา่ทําตัวเจ้าใหเ้ป็นมลทินด้วยสิง่เหล่าน้ี เราคือพระเย
โฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า�

19
 วธิใีช ้ พระราชบัญญัติ ของพระเจ้า

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงกล่าวแก่บรรดาชุ 
มน ุมชนอสิราเอลวา่  เจ้ าทัง้หลายจงเป็นคนบร ิสุทธ ์ิเพราะ
เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นผู้ บรสุิทธิ ์3  เจ้ าทุก
คนต้องเคารพมารดาและบิดาของตน และเจ้าต้องรกัษา
บรรดาสะบาโตของเรา เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
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เจ้า 4 อยา่ ให ้ผู้ ใด กลั บน ับ ถือ รูป เคารพ หรอื หล่อ พระ ไว้
เป็ นร ูปเคารพสําหรบัตน เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เจ้า 5 เม่ือเจ้าถวายสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ จงถวายด้วย
ความเต็มใจ 6  เจ้ าจงรบัประทานเครือ่งบู ชาน ้ันเสียในว ันที 
่ เจ้ าถวายบูชาหรอืในว ันร ุ่งขึ้น ถ้ามีส่วนใดเหลืออยู่จนว ันที 
่ สาม จงเผาไฟเสีย 7 ถ้าเอาเครือ่งบู ชาน ้ันมารบัประทาน
ในว ันที ่สามก็เป็ นที ่ น่าสะอดิสะเอยีน  ไม่ เป็ นที ่โปรดปราน
เลย 8 เพราะฉะน้ันทุกคนท่ีรบัประทานเครือ่งบู ชาน ้ันต้อง
รบัโทษความชัว่ชา้ของเขา เพราะเขาได้ ลบหลู่  สิ ่งบร ิสุทธ ์ิ
ของพระเยโฮวาห์  ผู้ น้ันจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของ
ตน 9 เม่ือเจ้าทัง้หลายเก่ียวข้าวในนา อยา่เก่ียวเก็บข้าวท่ี
ขอบนาให ้หมด เม่ือเก่ียวแล้ วก อ็ยา่เก็บข้าวท่ี ตก 10 อยา่เก็บ
ผลท่ีสวนองุน่ให ้หมด  เจ้ าอยา่เก็บองุ ่นที ่ตกในสวนของเจ้า
จงเหลือไว ้ให ้คนยากจนและคนต่างด้าวบ้าง เราคือพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 11  เจ้ าอยา่ลักทรพัย์ หรอืโกงหร ือม 
ุสาต่ อก ัน 12 อยา่ปฏิญาณออกนามของเราเป็นความเท็จ
หรอืกระทําให้พระนามพระเจ้าของเจ้าเป็ นที ่ เหยยีดหยาม 
เราคือพระเยโฮวาห์ 13  เจ้ าอยา่ฉ้อโกงเพื่อนบ้านหรอืปล้น
เขา อยา่ให้ค่าจ้างของลูกจ้างค้างอยู่กับเจ้าจนถึงรุง่เชา้ 14  
เจ้ าอยา่แชง่คนหู หนวก หรอืวางของให้คนตาบอดสะดุด  
แต่  เจ้ าจงยาํเกรงพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์ 15  เจ้ 
าอยา่พิพากษาด้วยความอยุ ติ  ธรรม  เจ้ าอยา่ลําเอยีงเข้าข้าง
คนจนหรอืเหน็แก่ หน ้าผู้ เป็นใหญ่  แต่  เจ้ าจงพิพากษาเพื่อน
บ้านของเจ้าด้วยความชอบธรรม 16 อยา่เทียวขึ้นเทียวล่อง
คอยส่อเสียดท่ามกลางชนชาติของตน และอยา่ปองรา้ยต่อ
เลือดของเพื่อนบ้าน เราคือพระเยโฮวาห์ 17 อยา่เกลียดชงั
พี่ น้องของเจ้าอยู่ในใจ  แต่  เจ้ าจงตักเตือนเพื่อนบ้านของ
เจ้า เพื่อเจ้าจะไม่ต้องรบัโทษเพราะเขา 18  เจ้ าอยา่แก้แค้น



 หน ังสือเลว ีนิติ 19:19 liii  หน ังสือเลว ีนิติ 19:30

หรอืผูกพยาบาทลูกหลานญาติ พี่ น้องของเจ้า  แต่  เจ้ าจงรกั
เพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง เราคือพระเยโฮวาห์ 19  เจ้ าจง
รกัษากฎเกณฑ์ของเรา  เจ้ าอยา่ประสมสัตวข์องเจ้ากับสัตว์
ประเภทอื่น  เจ้ าอยา่หวา่นพืชปนกันสองชนิดในนาของเจ้า
อยา่ใช้เครือ่งแต่งกายท่ีทําด้วยขนสัตว์ปนด้วยป่าน 20 ถ้า
ผู้ ใดเข้านอนกับผู้หญิง ท่ี เป็นทาสี  ท่ี ชายอกีคนหน่ึง สู่ขอ
ไว ้แล้วแต่ ย ังม ิ ได้  ไถ่ ถอนหรอืปล่อยเป็ นอ ิ สระ ต้องลงโทษ
เธอ  แต่ อยา่ให ้ถึงตาย เพราะวา่ทาสีน้ันยงัไม่ เป็นอสิระ 21  
แต่  ให ้ ผู้ น้ันนําเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดสําหรบัตัวเขาถวาย
แด่พระเยโฮวาห ์ท่ี  ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม คือแกะผู้ตัว
หน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด 22 และปุโรหติจะทําการ
ลบมลทินบาปของเขาด้วยถวายแกะผู้น้ันเป็นเครือ่งบูชาไถ่
การละเมิดต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เพราะบาปซ่ึงเขาได้
กระทําไป และให้เขาได้รบัการอภัยบาปท่ีเขาได้กระทําไป
น้ันเสีย 23 เม่ือเจ้าเข้าไปในแผ่นดินและปลูกต้นไม้ ทุ กชนิด
ท่ี มี ผลเป็นอาหาร ผลท่ี ได้ น้ันต้องเป็นผลท่ี ต้องหา้ม สามปี
เป็นผลท่ีต้องหา้มแก่ เจ้ าเจ้า อยา่รบัประทานเลย 24และปี ท่ี
ส่ี ผลท่ี ได้ ทัง้หมดจะเป็นของบร ิสุทธ ิเ์พื่อใชใ้นการสรรเสรญิ
พระเยโฮวาห์ 25  แต่ ในปี ท่ี หา้เจ้าจงรบัประทานผลไม้น้ันได้
เพื่อจะบังเกิดผลทวขีึ้นเพื่อเจ้า เราคือพระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
ของเจ้า 26  เจ้ าอยา่รบัประทานเน้ือสัตว ์ท่ี  มี เลือดในเน้ือน้ัน  
เจ้ าอยา่เป็นหมอผีหรอืเป็นหมอดู 27  เจ้ าอยา่กันผมท่ี จอนหู 
หร ือก ั นร ิมเคราของเจ้า 28  เจ้ าอยา่เชอืดเน้ือของเจ้าเพราะ
เหตุ มี  คนตาย หรอืสักเป็นเครือ่งหมายใดๆลงท่ีตัวเจ้า เรา
คือพระเยโฮวาห์ 29 อยา่ทําบุตรสาวของตนใหเ้ป็นคนลามก
ด้วยให้เป็นหญิงโสเภณี  เกล ือกวา่แผ่นดินน้ันจะเป็นถิน่
การโสเภณี และแผ่นดินจะเต็ มด ้วยความลามก 30  เจ้ าจง
รกัษาสะบาโตทัง้หลายของเรา และเคารพต่อสถานบร ิสุทธ ์ิ
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ของเรา เราคือพระเยโฮวาห์ 31 อยา่ไปหาคนทรงหรอืพ่อมด
แม่ มด อยา่เท่ียวค้นหา  ให ้ตนมลทินไปเพราะเขาเลย เรา
คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 32  เจ้ าจงลุกขึ้นคํานับคน
ผมหงอก และเคารพต่อหน้าคนชรา และจงยาํเกรงพระเจ้า
ของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์ 33 เม่ือคนต่างด้าวอาศัยอยู่
กับเจ้าในแผ่นดินของเจ้า อยา่ข่มเหงเขา 34 คนต่างด้าวท่ี
อาศัยอยู่กับเจ้าน้ั นก ็เหมือนกับชาวเมืองของเจ้า  เจ้ าจงรกั
เขาเหมือนกับรกัตัวเอง เพราะวา่เจ้าเคยเป็นคนต่างด้าวใน
แผ่นดิ นอ ียปิต์ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 35  เจ้ 
าอยา่กระทําผิดในการพิพากษา ในการวดัยาว หรอืชัง่น้ํา
หนักหรอืนับจํานวน 36  เจ้ าจงใชต้าชัง่เท่ียงตรง ลูกตุ้มเท่ียง
ตรง เอฟาห ์เท่ียงตรง และฮินเท่ียงตรง เราคือพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเจ้า  ผู้  ได้ พาเจ้าออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์
37  ดังน้ี แหละเจ้าจงรกัษากฎเกณฑ์ทัง้หมดของเราและคํา
ตัดสินของเราทัง้สิน้และกระทําตาม เราคือพระเยโฮวาห�์

20
โทษสําหรบัการผิดศีลธรรม

1 พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ โมเสส วา่ 2 �จง กล่าว แก่ คน
อสิราเอลซ้ําอ ีกวา่ คนอสิราเอลคนใดหรอืคนต่างด้าวคนใด
ท่ีอาศัยอยู่ในอสิราเอล  ผู้  ท่ี มอบเชื้อสายของตนให ้แก่ พระ
โมเลค  ผู้ น้ันต้องมีโทษถึงตายเป็นแน่  ให ้ประชาชนแหง่
แผ่นดินเอาหนิขวา้งเขาเสียให ้ตาย 3 และเราจะตัง้หน้าของ
เราต่อสู้ ผู้  น้ัน และจะตัดเขาออกเสียจากท่ามกลางชนชาติ
ของตน เพราะวา่เขาได้มอบเชื้อสายของเขาแก่พระโมเลค
กระทําให้สถานบร ิสุทธ ์ิของเราเป็นมลทิน และลบหลู่นาม
บร ิสุทธ ์ิของเรา 4 และถ้าประชาชนในแผ่นดินน้ันไม่ เอาใจ
ใส่  ท่ี จะฆ่าคนน้ันเม่ือเขาให้ เชื้อสายแก่พระโมเลค 5 เรา
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จะตัง้หน้าของเราต่อสู้ ผู้  น้ัน และต่อสู้กับครอบครวัของเขา
และจะตัดเขาและผู้ใดท่ีทําตามเขาในการเล่นชู้กับพระโม
เลคออกเสียจากชนชาติของตน 6  ผู้  ท่ี หนัไปหาคนทรงเจ้า
เข้าผีหรอืพวกพ่อมดหมอผี  เล่นชู ้กับเขา เราจะตัง้หน้าของ
เราต่อสู้ ผู้ น้ันและจะตัดเขาออกเสียจากชนชาติของตน 7  
เหตุ ฉะน้ันเจ้าจงชาํระตัวให ้บรสุิทธิ ์เพราะเราคือพระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าของเจ้า 8 จงรกัษากฎเกณฑ์ของเราและกระทํา
ตาม เราคือพระเยโฮวาห ์ผู้ ตัง้เจ้าไว ้ให ้ บรสุิทธิ ์9 เพราะวา่
ทุกคนท่ี แช ่ งบ ิดาหรอืมารดาของตนจะต้องมีโทษถึงตาย
เป็นแน่ เขาได้ แช ่ งบ ิดาหรอืมารดาของเขา  ให ้โลหติของผู้
น้ันตกอยู่บนผู้น้ันเอง 10 ถ้าผู้ใดรว่มประเวณีกับภรรยาของ
ผู้ อื่น คือเขาได้ รว่มประเวณี กับภรรยาของเพื่อนบ้าน ต้อง
ให ้ผู้  รว่มประเวณี ทัง้ชายและหญิงน้ั นม ีโทษถึงตายเป็นแน่
11  ผู้ ชายท่ีหลับนอนกับภรรยาของบิดาตนก็ ได้ เปิดกายท่ี 
เปล ือยเปล่าของบิดาตน ทัง้สองคนน้ันจะต้องถูกประหาร
ให้ตายอยา่งแน่ นอน  ให ้โลหติของผู้น้ันตกอยู่บนผู้น้ันเอง
12 ถ้าผู้ใดเข้านอนกั บลู กสะใภ้ ต้องให้ทัง้สองคนน้ั นม ีโทษ
ถึงตายเป็นแน่ เพราะเขาได้กระทํากามวปิลาส  ให ้โลหติของ
ผูน้ั้นตกอยูบ่นผู้น้ันเอง 13 ถ้าชายคนใดคนหน่ึงหลับนอนกับ
ผู้ชายด้วยกันเหมือนอยา่งท่ีเขาหลับนอนกับผู้ หญิง ทัง้สอง
คนก็ ได้ กระทําสิง่ท่ี น่าสะอดิสะเอยีน ทัง้สองคนน้ันจะต้อง
ถูกประหารใหต้ายอยา่งแน่ นอน  ให ้โลหติของผูน้ั้นตกอยูบ่น
ผู้น้ันเอง 14 และถ้าชายใดได้ภรรยาและได้มารดาของนาง
มาเป็นภรรยาด้วย  น่ี เป็นเรือ่งชั ่วน ัก  ให ้เผาทัง้ชายน้ันและ
หญิงทัง้สองน้ันเสียด้วยไฟ เพื่อวา่จะไม่ มี ความชัว่รา้ยในหมู่
พวกเจ้า 15 ถ้าชายใดสมสู่กับสัตว ์เดียรจัฉาน ต้องให้ชาย
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คนน้ั นม ีโทษถึงตายเป็นแน่ และเจ้าจงฆ่าสัตว์เดียรจัฉาน
น้ันเสียให ้ตาย 16 ถ้าหญิงคนใดเข้าใกล้ สัตว ์ เดียรจัฉาน และ
เข้านอนกับมัน  เจ้ าจงฆ่าหญิงน้ันและสัตว์เดียรจัฉานน้ัน
เสียให ้ตาย ทัง้สองต้องมีโทษถึงตายเป็นแน่  ให ้โลหติของ
ผู้น้ันตกอยู่บนผู้น้ันเอง 17 ถ้าชายใดพาพี่สาวหรอืน้องสาว
ของตน คื อบ ุตรสาวของบิดา หร ือบ ุตรสาวของมารดา และ
ดูการเปลือยกายของเธอและเธอก็ ดู การเปลือยกายของ
เขา  น่ี เป็นสิง่ท่ีน่าอายมาก เขาจะต้องถูกตัดขาดท่ามกลาง
สายตาของชนชาติของเขา เพราะเขาได้เปิดกายท่ี เปล ือย
เปล่าของพี่สาวน้องสาวของเขา เขาต้องรบัโทษความชัว่ชา้
ของเขา 18 ถ้าชายใดเข้านอนกับหญิงผู้ มี  ประจําเดือน และ
เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของเธอ เขาได้กระทําให ้แหล่ งโลหติ
ของเธอเปิด ส่วนเธอก็เปิดแหล่งโลหติของเธอ เขาทัง้สอง
จะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของเขา 19  เจ้ าอยา่เปิดกาย
ท่ี เปล ือยเปล่าของพี่สาวหรอืน้องสาวมารดาเจ้า หรอืพี่สาว
น้องสาวของบิดาเจ้า เพราะผู้น้ันได้เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่า
ของญาติ สนิท เขาจะต้องรบัโทษความชัว่ชา้ของเขา 20 ถ้า
ชายคนใดคนหน่ึงหลับนอนกับภรรยาของลุง เขาได้ เปิด
กายท่ี เปล ือยเปล่าของลุง ทัง้สองจะต้องรบัโทษบาปของ
เขา เขาจะต้องตายโดยไม่ มี  บุตร 21 ถ้าชายคนใดคนหน่ึง
เอาภรรยาของพี่ชายหรอืน้องชายไป  ก็ เป็นการมลทิน เขา
ได้เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของพี่ชายหรอืน้องชาย เขาเหล่า
น้ันจะต้องไม่ มี  บุตร 22 เพราะฉะน้ันเจ้าจงรกัษากฎเกณฑ์
ทัง้สิน้ของเรา และคําตัดสินทัง้สิน้ของเราและกระทําตาม
เพื่อวา่แผ่นดินซ่ึงเรานําเจ้าให้มาอยู่น้ันจะมิ ได้ สํารอกเจ้า
ให้ออกไปเสีย 23 และเจ้าอยา่ดําเนินตามธรรมเนียมของ
ประชาชาติ ท่ี เราไล่ไปเสียใหพ้้นหน้าเจ้า ด้วยวา่เขาทัง้หลาย
ได้ ประพฤติ ผิดในสิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ี เราจึงเกลียดชงัเขา
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 แผ่ นดิ นที ่ มีน ํ้านมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์
24  แต่ เราได้บอกเจ้าแล้ วว ่า  เจ้ าทัง้หลายจะได้รบัแผ่นดิน

น้ีเป็นมรดก เราจะให ้แก่  เจ้ าเป็นกรรมสิทธิ์ เป็นแผ่นดิ นที ่ 
มีน ํ้านมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า  ผู้  ได้ แยกเจ้าออกจากชนชาติ ทัง้หลาย 25  เหตุ ฉะน้ัน
เจ้าจงแยกแยะความแตกต่างระหวา่งสัตวส์ะอาดและสัตว ์
มลทิน ระหวา่งนกมลทินและนกสะอาด  เจ้ าอยา่กระทําตัว
ให้เป็นสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนด้วยสัตว์หรอืนกหรอืสิ ่งม ี ช ีวติ
ในลักษณะใดๆ  ท่ี เล้ือยคลานอยู่บนดิน ซ่ึงเราได้แยกให ้เจ้ 
าแล้ วว ่าเป็นสิง่มลทิน 26  เจ้ าต้องบร ิสุทธ ์ิสําหรบัเรา เพราะ
เราคือพระเยโฮวาห ์บรสุิทธิ ์และได้แยกเจ้าออกจากชนชาติ
ทัง้หลายเพื่อเจ้าจะเป็นของเรา 27ชายหรอืหญิงคนใดท่ีเป็น
คนทรงหรอืพ่อมดแม่ มด จะต้องมีโทษถึงตายเป็นแน่ จง
เอาหนิขวา้งให ้ตาย  ให ้โลหติของผู้น้ันตกอยูบ่นผู้น้ันเอง�

21
 พฤติ กรรมและคุณสมบั ติ ของพวกปุโรหติ

1 พระเยโฮวาห์ตรสั กับโมเสสวา่ �จงกล่าวแก่บรรดา
ปุโรหติ คือลูกหลานของอาโรนและสัง่เขาวา่ อยา่ให ้ผู้ ใด
กระทําตัวให้มลทินด้วยเรือ่งศพในหมู่ ประชาชน 2  เวน้แต่  
ญาติ  ท่ี  สน ิท ท่ีสุดคือ  มารดา  บิดา  บุ ตรชายหญิง  พี่ ชาย
น้องชาย 3 หรอืพี่สาวน้องสาวพรหมจารี  ผู้  ท่ี ยงัสนิทกับ
เขา เพราะเธอยงัไม่ มี  สามี เขาจึงยอมตัวเป็นมลทินเพราะ
เธอได้ 4 อยา่ให้เขามีมลทินคือกระทําให้ตนเองเป็นมลทิน
เพราะเหตุเขาเป็นผู้ ใหญ่ ในหมู่ ชนชาติ ของเขา 5 หา้มมิ ให ้
เขาทัง้หลายโกนศีรษะ หร ือก ั นร ิมเครา หรอืเชอืดเน้ือตัว
เอง 6 พวกปุโรหติต้องเป็นคนบร ิสุทธ ์ิต่อพระเจ้าของตน
และไม่กระทําให้พระนามของพระเจ้าเป็ นที ่ เหยยีดหยาม 
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เพราะเขาทัง้หลายถวายเครือ่งบู ชาด ้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์
และ พระ กระยาหาร แหง่ พระเจ้า ของ เขา ทัง้ หลาย เพราะ
ฉะน้ันเขาทัง้หลายจึงต้องบร ิสุทธ ์ิ7  ปุ โรหติจะแต่งงานกับ
หญิงโสเภณีหรอืหญิงท่ี มี มลทินไม่ ได้ หรอืจะแต่งงานกับ
หญิง ท่ีหยา่จากสามี ก็  ไม่ได้ เพราะปุโรหติจะต้องบร ิสุทธ ์ิ 
แด่ พระเจ้าของเขา 8  เจ้ าจงชาํระเขาให ้บรสุิทธิ ์ เพราะเขา
ถวาย พระ กระยาหาร แหง่ พระเจ้า ของ เจ้า เขา จะ ต้อ งบ ร ิ
สุทธ ์ิสําหรบัเจ้า เพราะเราคือพระเยโฮวาห ์ผู้ ชาํระเจ้าทัง้
หลายให ้บรสุิทธิ ์เราบร ิสุทธ ์ิ9  บุ ตรสาวของปุโรหติคนใด ถ้า
เธอกระทําตัวให้มลทินโดยไปเป็นหญิงโสเภณี ก็ กระทําให ้บิ 
ดาเป็นมลทิน จะต้องเผาเธอเสียด้วยไฟ 10และผู้ ท่ี เป็นมหา
ปุโรหติในหมู่พวกพี่ น้อง  ผู้  ถู กเจิ มท ่ีศีรษะด้วยน้ํามัน และผู้ 
ท่ี  ได้ รบัการสถาปนาท่ีจะสวมเส้ือยศ อยา่ปล่อยผม หรอืฉีก
เส้ือผ้าของตน 11 อยา่ใหเ้ขาเข้าไปถูกต้องศพหรอืกระทําตัว
ให ้มลทิน  แม้ว ่าศพน้ันเป็นบิดาหรอืมารดาของเขา 12 อยา่
ให้เขาออกไปจากสถานบร ิสุทธ ์ิ หรอืกระทําสถานบร ิสุทธ ์ิ
ของพระเจ้าให้เป็นมลทิน เพราะวา่การสถาปนาด้วยน้ํามัน
เจิมของพระเจ้าอยู่บนตัวเขา เราคือพระเยโฮวาห์ 13 เขา
จะต้องมีภรรยาเป็นหญิงพรหมจารี 14 อยา่ให้ เขาแต่งงา
นกับหญิ งม ่าย  แม่รา้ง หญิงท่ี มีมลทิน หรอืหญิงโสเภณี เขา
จะต้องหาหญิงพรหมจารีในชนชาติของเขามาเป็นภรรยา
15 เพื่อเขาจะมิ ได้ กระทําให้เชื้อสายของเขาในหมู่ ชนชาติ 
ของเขาเป็นมลทิน เพราะเราคือพระเยโฮวาห ์ผู้ ตัง้ เขาไว ้
ให ้ บรสุิทธิ ์� 16 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 17 �จงกล่าว
แก่อาโรนวา่  ผู้ ใดก็ตามในเชื้อสายของเจ้าตลอดชัว่อายุ ท่ี  
มีตําหนิ พิการใดๆ อยา่ให ้ผู้ น้ันเข้าไปถวายพระกระยาหาร
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แหง่พระเจ้าของเขา 18 เพราะวา่ผู้ใดท่ี มีตําหนิ  จะเข้ าใกล้ ไม่
ได้  ไม่ วา่เป็นคนตาบอดหรอืเป็นคนงอ่ย หรอืท่ี หน ้ามี แผล
เป็น หรอืแขนขายาวเกิน 19 หร ือม ี เท ้าพิการหร ือม ือพิ การ 
20 คนหลังค่ อม คนแคระ คนเสียตา คนเป็นขี้กลากหรอื
หดิ หรอืคนมีลู กอ ัณฑะฝ่อ 21  ผู้ ใดในเชื้อสายของอาโรน
ปุโรหติท่ี มีตําหนิ อยา่ให ้เข ้ามาถวายเครือ่งบู ชาด ้วยไฟแด่
พระเยโฮวาห์ เพราะวา่เขาเป็นคนมี ตําหนิ อยา่ให้เขาเข้า
มาใกล้ถวายพระกระยาหารแหง่พระเจ้าของเขา 22 เขาจะ
รบัประทานพระกระยาหารแหง่พระเจ้าของเขาได้ ทัง้ของท่ี 
บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด และของบร ิสุทธ ์ิ 23  แต่ อยา่ให้เขาเข้ามาใกล้
ม่านหรอืใกล้ แท่น เพราะเขามี ตําหนิ เพื่อเขาจะไม่กระทําให้
สถานบร ิสุทธ ์ิของเราเป็นมลทิน เพราะเราคือพระเยโฮวาห ์
ผู้ ตัง้เขาไว ้ให ้ บรสุิทธิ ์� 24 โมเสสจึงบอกอาโรนและลูกหลาน
ของอาโรนและบรรดาคนอสิราเอลดังน้ัน

22
ข้อจํากัดสําหรบัปุโรหติและครอบครวั

1 พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ โมเสส วา่ 2 �จง บอก อา โร นกั 
บลู กหลานของเขาให้ออกหา่งเสียจากสิง่บร ิสุทธ ์ิของคน
อสิราเอล เพื่อวา่เขาทัง้หลายจะมิ ได้  ลบหลู่ นามบร ิสุทธ ์ิของ
เราด้วยสิง่ท่ีเขาทัง้หลายถวายแก่ เรา เราคือพระเยโฮวาห์
3 จงกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �คนใดก็ตามในเชื้อสายของ
เจ้าตลอดชัว่อายุ เข้าใกล้ ของบร ิสุทธ ์ิ ซ่ึงคนอสิราเอลถวาย
แด่พระเยโฮวาห์  ขณะท่ี เขามีมลทินอยู่ คนน้ันจะต้องถูก
ตัดขาดให้พ้นหน้าเรา เราคือพระเยโฮวาห์ 4 อยา่ให้ เชื้อ
สายอาโรนคนใดท่ีเป็นโรคเรือ้นหร ือม ี สิ ่งไหลออกมารบั
ประทานของบร ิสุทธ ์ิ ให ้รอจนกวา่เขาสะอาดแล้ วก ่อน  ผู้ ใด
แตะต้องสิง่ท่ีมลทินโดยแตะต้องศพหรอืผู้ ท่ี  มีน ้ํากามไหล
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ออก 5 หรอืผู้ใดท่ีแตะต้องสิง่เล้ือยคลาน ซ่ึงกระทําให้เขา
มลทิน หรอืแตะต้องคนซ่ึงอาจทําใหเ้ขามลทิน  ไม่ วา่จะเป็น
มลทินชนิดใด 6  บุ คคลผู้แตะต้องสิง่เหล่าน้ี ต้องมลทินไป
จนถึงเวลาเยน็ และจะรบัประทานสิง่บร ิสุทธ ิ์ ไม่ได้ นอกจาก
เขาจะอาบน้ําชาํระตัวเสี ยก ่อน 7 เม่ือดวงอาทิตย์ตกเขาก็ 
สะอาด ภายหลังเขาจึงรบัประทานสิง่บร ิสุทธ ์ิ ได้ เพราะสิง่
เหล่าน้ันเป็นอาหารของเขา 8  สิ ่งใดท่ีตายเอง หรอืถูกสัตว์
กัดตาย อยา่รบัประทาน เขาจะเป็นมลทินด้วยสิง่เหล่าน้ี เรา
คือพระเยโฮวาห�์ 9 เพราะฉะน้ันเขาทัง้หลายต้องรกัษากฎ
ของเรา  เกล ือกวา่เขาจะต้องรบัโทษบาปเพราะสิง่น้ันและ
จะต้องตาย เม่ือเขากระทําสิง่น้ันให้เป็นมลทิน เราคือพระ
เยโฮวาห ์ผู้  ท่ี ตัง้เขาไว ้ให ้ บรสุิทธิ ์10 อยา่ให้คนภายนอกรบั
ประทานสิง่บร ิสุทธ ์ิ  ผู้  ท่ี มาอาศัยอยู่กับปุโรหติหรอืลูกจ้าง
อยา่ให้รบัประทานสิง่บร ิสุทธ ์ิ น้ัน 11  แต่ ถ้าปุโรหติคนหน่ึง
ซ้ือทาสมาด้วยเงนิเป็นทรพัยข์องตน ทาสน้ันจะรบัประทาน
ก็ ได้ และผู้ ท่ี  เก ิดในครวัเรอืนของปุโรหติรบัประทานอาหาร
น้ันได้ 12 ถ้าบุตรสาวของปุโรหติไปแต่งงานกับคนภายนอก
เธอก็รบัประทานของถวายแหง่สิง่บร ิสุทธ ์ิน้ันไม่ ได้ 13  แต่ 
ถ้าบุตรสาวของปุโรหติเป็นแม่ม่ายหรอืแม่รา้งและไม่ มี  บุตร 
และกลับมาอยู ่ท่ี เรอืนของบิดาอยา่งเม่ือเธอยงัสาว เธอรบั
ประทานอาหารของบิดาได้  แต่ คนภายนอกรบัประทานไม่ 
ได้ 14 ถ้าคนใดรบัประทานสิง่บร ิสุทธ ์ิโดยมิ ได้  เจตนา เขาจะ
ต้องเพิม่ค่าของน้ันหน่ึงในหา้ และมอบแก่ ปุ โรหติพรอ้มกับ
สิง่บร ิสุทธ ์ิ น้ัน 15 อยา่ให ้ปุ โรหติกระทําสิง่บร ิสุทธ ์ิของคน
อสิราเอลท่ีนํามาถวายแด่พระเยโฮวาห ์ให ้เป็นมลทิน 16 ซ่ึง
จะกระทําให้เขาได้รบัโทษความชัว่ชา้ด้วยมีการละเมิดท่ีรบั
ประทานสิง่บร ิสุทธ ์ิเพราะเราคือพระเยโฮวาห ์ผู้ ตัง้เขาไว ้ให ้ 
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บรสุิทธิ ์�

เครือ่งบู ชาต ้องปราศจากตําหนิ
17 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 18 �จงกล่าวแก่อาโรน

และลูกหลานของอาโรน และแก่คนอสิราเอลทัง้หมดวา่
เม่ือคนในวงศ์วานอสิราเอลหรอืคนต่างด้าวในอสิราเอลผู้
ใดถวายเครือ่งบูชาสําหรบับรรดาเครือ่งปฏิ ญาณ และบร
รดาเครือ่งบู ชาด ้วยใจสมัครของตน ซ่ึงถวายบูชาแด่พระเย
โฮวาห์เป็นเครือ่งเผาบู ชา 19  เจ้ าจงถวายด้วยความเต็มใจ
คือสัตว ์ตัวผู้ ปราศจากตําหนิ คือโค หรอืแกะ หรอืแพะ 20  
เจ้ าอยา่ถวายสิง่ใดๆท่ี มีตําหนิ เพราะจะไม่เป็ นที ่ โปรดปราน 
21 เม่ือคนใดถวายเครือ่งสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อทํา
ตามคําปฏิญาณหรอืถวายด้วยใจสมัคร เป็นสัตว ์ท่ี  ได้ มา
จากฝูงววั หรอืฝูงแพะแกะ  สัตว ์น้ันต้องไม่ มีตําหนิ จึงจะเป็ 
นที ่ โปรดปราน อยา่ให ้สัตว ์น้ั นม ี ท่ี  ติ  เลย 22  สัตว ์ ท่ี ตาบอด
หรอืพิ การ หร ือม ี แผล หร ือม ี สิ ่งไหลออกหรอืเป็นขี้กลาก
หรอืเป็นหดิ  เจ้ าอยา่นํามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ หรอืนํา
มาเป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟท่ีบนแท่นถวายแด่พระเยโฮวาห์
23 ววัหรอืลูกแกะท่ี มี อวยัวะยาวเกินไปหรอืสัน้เกินไปสัก
ส่วนหน่ึง ท่านจะนํามาถวายเป็นเครือ่งบู ชาด ้วยใจสมั ครก ็ 
ได้  แต่ ถ้าเป็นเครือ่งบูชาปฏิญาณก็ ไม่ เป็ นที ่ โปรดปราน 24  
สัตว ์ตัวใดท่ีชํ้าหรอืถูกทุบหรอืฉีกขาดหร ือม ี รอยตัด  เจ้ าอยา่
นํามาถวายแด่พระเยโฮวาห ์ให ้เป็นเครือ่งบูชาในแผ่นดิน
ของเจ้า 25  เจ้ าอยา่นําสัตว์ซ่ึงได้มาจากคนต่างด้าวถวาย
เป็นพระกระยาหารแหง่พระเจ้าของเจ้า เพราะสัตว์น้ั นม ี 
ตําหนิ ด้วยถูกทําให้พิการจึงไม่เป็ นที ่ โปรดปราน � 26 พระ
เยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 27 �เม่ือววัหรอืแกะหรอืแพะเกิด
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มา  ให ้ อยู ่กับแม่ เจ ็ดวนั  ตัง้แต่  วนัท่ี แปดเป็นต้นไปจะใช้เป็น
เครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห ์ก็ เป็ นที ่ โปรดปราน 
28  แม้ว ่าแม่ สัตว ์น้ันจะเป็ นว ัวหรอืแกะก็ ดี  เจ้ าอยา่ฆ่ามัน
พรอ้มกั บลู กของมันในวนัเดียวกัน 29 เม่ือเจ้าถวายเครือ่ง
สัตวบูชาเป็นเครือ่งบูชาโมทนาพระคุณแด่พระเยโฮวาห์  เจ้ 
าจงถวายเครือ่งสัตวบู ชาน ้ันด้วยความเต็มใจ 30 จงรบัประ
ทานเครือ่งบู ชาน ้ันในวนัถวายเครือ่งบู ชา อยา่เหลือไว้จน
รุง่เชา้เลย เราคือพระเยโฮวาห์ 31 เพราะฉะน้ันเจ้าจงรกัษา
บัญญั ติ ของเราและกระทําตาม เราคือพระเยโฮวาห์ 32  เจ้ า
อยา่ลบหลู่นามบร ิสุทธ ิ์ของเรา  แต่  ให ้เราเป็นผู้ บรสุิทธิ ์ในหมู่
คนอสิราเอล เราคือพระเยโฮวาห ์ผู้ ตัง้เจ้าไว ้ให ้ บรสุิทธิ ์33  ผู้ 
นําเจ้าออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้า เรา
คือพระเยโฮวาห�์

23
วนัสะบาโต

1 พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ โมเสส วา่ 2 �จง กล่าว แก่ คน
อสิราเอลวา่ เทศกาลเล้ียงตามกําหนดแด่พระเยโฮวาห์ ซ่ึง
เจ้าจะต้องประกาศวา่เป็นการประชุมบร ิสุทธ ์ิ คือเทศกาล
เล้ียงตามกําหนดของเราน้ั นม ี ดังน้ี 3 จงทําการงานในหก
วนั  แต่  วนัท่ี  เจ ็ดน้ันเป็นสะบาโตแหง่การหยุดพักสงบ เป็ นว 
ันประชุมบร ิสุทธ ์ิ  เจ้ าอยา่ทําการงานใดๆ เป็นสะบาโตแด่
พระเยโฮวาห ์ตามท่ี  อยู ่ทัว่ไปของเจ้า

เทศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร ้เชื้อ 
4  ต่อไปน้ี เป็นเทศกาลเล้ียงตามกําหนดแด่พระเยโฮวาห์

เป็นการประ ชุมบร ิสุทธ ์ิ ซ่ึง เจ้าจะ ต้องประกาศตามเวลา
กําหนดให้เขาทราบ 5 ในเวลาเย ็นว ั นที ่ สิ บส่ีเดือนท่ี หน ่ึงเป็ 
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นว ันเทศกาลปัสกาของพระเยโฮวาห์ 6 และในว ันที ่ สิ บหา้
เดือนเดียวกัน เป็นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อถวายแด่พระ
เยโฮวาห์  ให ้ เจ้ ารบัประทานขนมปังไรเ้ชื้อเจ็ดวนั 7 ในวนัต้น
เจ้าจงมีการประชุมบร ิสุทธ ์ิ เจ้ าอยา่ทํางานหนัก 8  แต่  เจ้ าจง
ถวายเครือ่งบู ชาด ้วยไฟแด่พระเยโฮวาห ์ให ้ครบเจ็ดวนั ในว ั
นที ่ เจ ็ดเป็ นว ันประชุมบร ิสุทธ ิ์  เจ้ าอยา่ทํางานหนัก�

ผลรุน่แรก
9 พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ โมเสส วา่ 10 �จง กล่าว แก่ คน

อสิราเอลวา่ เม่ือเจ้ามาถึงแผ่นดินซ่ึงเราให ้เจ้า และเก่ียว
พืชผลของแผ่นดินน้ัน  เจ้ าจงเอาฟ่อนข้าว ท่ี เก ่ียวในรุน่
แรกนําไปให ้ปุ โรหติ 11 และปุโรหติจะนําฟ่อนข้าวน้ัน  แกว 
่งไปแกวง่มาถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เพื่อเจ้าจะเป็ 
นที ่ โปรดปราน รุง่ขึ้นหลังวนัสะบาโตปุโรหติจะแกวง่ถวาย
12 ในว ันที ่ เจ้ าแกวง่ถวายฟ่อนข้าว  เจ้ าจงถวายลูกแกะผู้ อายุ  
หน ่ึงขวบไม่ มีตําหนิ เป็นเครือ่งเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮ
วาห์ 13 และเครือ่งธญัญบูชาท่ี คู่ กันน้ัน คือยอดแป้งสองใน
สิบเอฟาหค์ลุ กก ั บน ้ํามัน เผาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
เป็นกลิน่พอพระทัย และเครือ่ง ด่ืมบูชาท่ี คู่ กันคือน้ําองุน่
หน่ึงในส่ีฮนิ 14  เจ้ าอยา่รบัประทานขนมปังหรอืข้าวคัว่ข้าว
สดจนกวา่จะถึงวนัเดียวกันน้ี คือกวา่เจ้าจะนําเครือ่งบูชา
ถวายแด่พระเจ้าของเจ้า  ทัง้น้ี เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่
อายุของเจ้าในท่ี อยู ่ของเจ้าทัว่ไป

เครือ่งบูชาแกวง่ เทศกาลเพ็นเทคอสต์
15  เจ้ าทัง้หลายจงนับตัง้แต่ว ันร ุ่งขึ้นหลังวนัสะบาโต จาก

ว ันที ่ เจ้ าทัง้หลายได้นําฟ่อนข้าวแกวง่ถวายครบเจ็ดวนัสะ
บาโต 16 นับไปให ้ได้ หา้สิบวนั จนถึงวนัถัดวนัสะบาโตท่ี เจ ็ด
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แล้ว  เจ้ าจงถวายธญัญบูชาใหม่ แด่ พระเยโฮวาห์ 17 จงนํา
ขนมปังสองก้อนทําด้วยแป้งสองในสิบเอฟาห์จากท่ีอาศัย
ของเจ้ามาแกวง่ถวาย  ให ้ทําด้วยยอดแป้งใส่เชื้อป้ิง เป็นผล
รุน่แรกถวายแด่พระเยโฮวาห์ 18  พร อ้มกับขนมปังน้ันเจ้าจง
นําลูกแกะเจ็ดตัวอายุ หน ่ึงขวบปราศจากตําหนิ ววัหนุ่มตัว
หน่ึง แกะผู้สองตัว มาเป็นเครือ่งเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮ
วาห์  พร ้อมกับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาอนัเป็นคู่ กัน  ให ้
เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิน่พอพระทัยถวายแด่พระเย
โฮวาห์ 19  เจ้ าจงถวายลูกแพะตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 
และลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบสองตัวเป็นเครือ่งสันติ บูชา 20  ให ้ 
ปุ โรหติแกวง่ไปแกวง่มาถวายพรอ้มกับขนมปังซ่ึงเป็นผล
รุน่แรกเป็นเครือ่งแกวง่ถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์  
พร ้อมกั บลู กแกะสองตัว จะเป็นสิง่บร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเยโฮวาห์
สําหรบัปุโรหติ 21 และในวนัเดียวกันน้ัน  เจ้ าจงประกาศวา่
เจ้าจงมีการประชุมบร ิสุทธ ์ิ แก่  เจ้า  เจ้ าอยา่ทํางานหนัก  
ทัง้น้ี เป็นกฎเกณฑ์ถาวรทัว่ไปในท่ีอาศัยของเจ้าตลอดชัว่
อายุของเจ้า 22 และเม่ือเจ้าเก่ียวข้าวในแผ่นดินของเจ้า  เจ้ 
าอยา่เก่ียวไปท่ีขอบนาให ้หมด และอยา่เก็บข้าวท่ี เก ่ียวตก  
เจ้ าจงทิง้ไว ้ให ้ คนยากจน และคนต่างด้าว เราคือพระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าของเจ้า�

เทศกาลเสียงแตร
23 พระเยโฮวาห์ตรสั กับโมเสสวา่ 24 �จงกล่าวแก่คน

อสิราเอลวา่ ในว ันที ่ หน ่ึงของเดือนท่ี เจ็ด  เจ้ าทัง้หลายจงถือ
เป็ นว ันสะบาโต เป็ นว ันประชุมบร ิสุทธ ิป์ระกาศเป็ นที ร่ะลึ กด 
้วยเสียงแตร 25  เจ้ าอยา่ทํางานหนัก และเจ้าจงนําเครือ่งบู 
ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห�์

วนัทําการลบมลทิน



 หน ังสือเลว ีนิติ 23:26 lxv  หน ังสือเลว ีนิติ 23:38

26 พระเยโฮวาห์ตรสั กับโมเสสวา่ 27 �ในว ันที ่ สิ บของ
เดือนท่ี เจ ็ดน้ีเป็ นว ันทําการลบมลทิน จะเป็ นว ันประชุมบร ิ
สุทธ ์ิ แก่  เจ้า และเจ้า ต้องถ่อมใจลง และนําเครือ่ง บู ชาด 
้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 28 ในวนัเดียวกันน้ันเจ้าอยา่
ทํางานใดๆ เพราะเป็ นว ันทําการลบมลทิน  ท่ี จะทําการลบ
มลทินของเจ้าต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
29 ในวนัเดียวกันน้ัน  ผู้ ใดก็ตามไม่ถ่อมใจลง  ผู้ น้ันจะต้องถูก
ตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของตน 30 และในวนัเดียวกัน
น้ีถ้าผู้ใดทํางานใดๆ เราจะทําลายผู้น้ันเสียจากท่ามกลาง
ชนชาติของเขา 31  เจ้ าอยา่ทํางานสิง่ใดเลย  ทัง้น้ี เป็นกฎ
เกณฑ์ถาวรตลอดชัว่อายุของเจ้าทัว่ไปในท่ีอาศัยของเจ้า
32 จะเป็ นว ันสะบาโตสําหรบัหยุดพักสงบแก่ เจ้า และเจ้า
จงถ่อมใจลง เริม่แต่เวลาเยน็ในว ันที ่ เก ้าของเดือน  เจ้ าต้อง
รกัษาวนัสะบาโตจากเวลาเยน็ถึงเวลาเยน็�

เทศกาลอยู ่เพิง 
33 พระเยโฮวาห์ตรสั กับโมเสสวา่ 34 �จงกล่าวแก่คน

อสิราเอลวา่ ในว ันที ่ สิ บหา้เดือนท่ี เจ ็ดน้ี เป็ นว ันเทศกาลอยู่
เพิงถวายแด่พระเยโฮวาห ์สิ ้นเจ็ดวนั 35 จะมีการประชุมบร ิ
สุทธ ิใ์นวนัแรก  เจ้ าอยา่ทํางานหนัก 36 ในเจ็ดวนัเจ้าจงถวาย
บูชากระทําด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ และในว ันที ่แปดจะเป็ 
นว ันประชุ มอ ันบร ิสุทธ ์ิ แก่  เจ้า และเจ้าจงถวายเครือ่งบูชา
กระทําด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ เป็นประชุ มอ ันศั กด ์ิ สิทธิ ์
และเจ้าทัง้หลายอยา่ทํางานหนัก 37  น้ี แหละเป็นเทศกาล
เล้ียงของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงเจ้าต้องประกาศเป็ นว ันประชุ มอ 
ันบร ิสุทธ ์ิ  เพื่อให ้นําถวายแด่พระเยโฮวาห์ซ่ึงเครือ่งบู ชาด 
้วยไฟ เครือ่งเผาบูชาและธญัญบู ชา ทัง้เครือ่งสัตวบูชาและ
เครือ่งด่ืมบูชาตามวนักําหนดน้ันๆ 38 นอกเหนือวนัสะบา
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โตแหง่พระเยโฮวาห์ และนอกเหนือของถวายของเจ้า และ
นอกเหนือเครือ่งปฏิญาณทัง้หลายของเจ้า และนอกเหนือ
เครือ่งบู ชาด ้วยใจสมัครทัง้หลายของเจ้า ซ่ึงเจ้านํามาถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ 39  แล ้วในว ันที ่ สิ บหา้ของเดือนท่ี เจ ็ดเม่ือ
เจ้าได้ เก ็บพืชผลท่ี ได้ จากแผ่นดินน้ันเข้ามาแล้ว  เจ้ าจงมี
เทศกาลเล้ียงแหง่พระเยโฮวาห ์เจ ็ดวนั ในวนัแรกจะเป็ นว 
ันสะบาโต และในว ันที ่แปดจะเป็ นว ันสะบาโต 40 ในวนัแรก
เจ้าจงนํามาซ่ึงผลจากต้นมะงัว่ ใบอนิทผลัม  กิง่ไม้  ท่ี  มี ใบ
มาก กิง่ต้นหลิวแหง่ธารน้ํา และเจ้าจงปี ติ  ยนิดี  อยู ่ เจ ็ดวนั
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 41  เจ้ าจงถือ
เป็นเทศกาลเล้ียงปีละเจ็ดวนัถวายแด่พระเยโฮวาห์  ทัง้น้ี 
เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่อายุของเจ้า  เจ้ าจงถือเทศกาล
เล้ียงน้ีในเดือนท่ี เจ็ด 42  เจ้ าจงอยู่ในเพิงเจ็ดวนั  ทุ กคนท่ี 
เก ิดในวงศ์วานพวกอสิราเอลให ้เข ้าอยู่ในเพิง 43 เพื่อตลอด
ชัว่อายุของเจ้าจะได้ทราบวา่ เม่ือเราพาคนอสิราเอลออก
จากแผ่นดิ นอ ียปิต์น้ันเราได้ ให ้เขาอยู่ในเพิง เราคือพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้า� 44  ดังน้ี แหละโมเสสจึงได้ประกาศ
ให้คนอสิราเอลทราบถึงเทศกาลเล้ียงตามกําหนดของพระ
เยโฮวาห์

24
การเตรยีมน้ํามันอยา่งบร ิสุทธ ิ์เพื่อเติมประทีป

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 � เจ้ าจงบัญชาแก่คน
อสิราเอลให้นําน้ํามันอยา่งบร ิสุทธ ์ิสกัดจากมะกอกเทศเพื่อ
เติมประทีป  เพื่อให ้ตะเกียงลุกอยู ่เสมอ 3 ภายในพลับพลา
แหง่ ชุ มน ุมข้างนอกม่านหบีพระโอวาทน้ัน  ให ้อาโรนจัด
ประทีปให้เป็นระเบียบตัง้แต่เวลาเยน็จนเวลาเชา้เสมอต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์  ทัง้น้ี  ให ้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอด
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ชัว่อายุของเจ้า 4  ให ้อาโรนจัดประทีปให้เป็นระเบียบอยู่บน
คันประทีปบร ิสุทธ ์ิเสมอต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์

ขนมปังหน้าพระพักตร ์สิ บสองก้อน
5 และเจ้าจงเอายอดแป้ง ป้ิงขนมปังสิบสองก้อน  แต่ ละ

ก้อนใช ้แป ้งสองในสิบเอฟาห์ 6  เจ้ าจงจัดขนมปังน้ันวาง
บนโต๊ะบร ิสุทธ ์ิต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็นสองแถวๆ
ละหกก้อน 7 และเจ้าจงเอาเครือ่งกํายานบร ิสุทธ ์ิ ใส่  ไว ้ แต่ 
ละแถว เพื่อจะคู่กับขนมปังเป็นส่วนท่ี ระลึก เป็นเครือ่งบูชา
กระทําด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 8  ทุ กๆวนัสะบาโตใหอ้า
โรนจัดไว ้ให ้เป็นระเบียบถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห ์
เสมอ ในนามของคนอสิราเอลเป็นพันธสัญญาเนืองนิตย์
9 ขนมปังน้ีตกเป็นของอาโรนและบุตรชายของเขา  ให ้เขา
รบัประทานได้ในท่ี บรสุิทธิ ์เพราะเป็นส่วนบร ิสุทธ ์ิ ท่ี สุดท่ี ได้ 
จากเครือ่งบูชากระทําด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นกฎ
เกณฑ์ เนืองนิตย ์�

โทษสําหรบัการหมิน่ประมาทและอาชญากรรมอื่นๆ
10 ครัง้ น้ั นม ี ชาย คน หน่ึง เป็น บุตร ชาย ของ หญิง คน

อสิราเอล ซ่ึ งบ ิ ดา เป็น ชาว อยีปิต์ ออก ไป ท่ามกลาง คน
อสิราเอล และบุตรชายของหญิ งอ ิสราเอลทะเลาะกับชาย
อสิราเอลคนหน่ึงในค่าย 11 และบุตรชายหญิ งอ ิสราเอลคน
น้ันได้ เหย ียดหยามพระนามของพระเยโฮวาห์และได้ แชง่
ด่า เขาจึงนําตัวมาให ้โมเสส (มารดาของเขาชื่อเชโลมิ ทบ ุต
รสาวของดิบรคีนตระกูลดาน� 12 เขาจึงจองจําชายคนน้ัน
ไว้จนกวา่น้ําพระทัยของพระเยโฮวาห์จะเป็ นที ่กระจ่างต่อ
เขาทัง้หลาย 13 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 14 �จงนําผู้ ท่ี  
แช ่ งด ่าน้ันออกมาจากค่าย  ให ้บรรดาผู้ ท่ี  ได้ ยนิคําแช ่งด ่าเอา
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มือของตนวางไว้บนศีรษะของเขา และให้บรรดาชุ มน ุมชน
เอาหนิขวา้งเขาให ้ตาย 15 และจงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่  
ผู้ ใดแช ่งด ่าพระเจ้าของเขา  ผู้ น้ันจะต้องได้รบัโทษบาป 16  ผู้ 
ใดท่ี เหย ียดหยามพระนามของพระเยโฮวาห์จะต้องถูกโทษ
ถึงตายเป็นแน่ และให้ ชุ มน ุมชนทัง้หมดเอาหนิขวา้งเขา
คนต่างด้าวหรอืชาวเมืองก็ ดี เม่ือเขาเหยยีดหยามพระนาม
ของพระเยโฮวาห์ จะต้องถูกโทษถึงตาย 17  ผู้  ท่ี ฆ่าคนตาย
จะต้องถูกโทษถึงตายเป็นแน่ 18  ผู้ ใดท่ีฆ่าสัตวต้์องชดใช ้สิ ่ง
น้ัน  สัตว ์แทนสัตว์ 19 ถ้าผู้ใดกระทําให้เพื่อนบ้านเสียโฉม
เขากระทําให้เสียโฉมอยา่งไร  ก็  ให ้กระทําแก่เขาอยา่งน้ัน
20 กระดู กห ักแทนกระดู กห ัก ตาแทนตา ฟันแทนฟัน เขา
กระทําให้เสียโฉมอยา่งไร เขาก็ต้องถูกทําให้เสียโฉมอยา่ง
น้ัน 21  ผู้ ใดท่ีฆ่าสัตวต้์องเสียค่าชดใช้ และผู้ใดท่ีฆ่าคนให ้ผู้ 
น้ันถูกโทษถึงตาย 22  เจ้ าจงมี พระราชบัญญัติ อยา่งเดียวกัน
สําหรบัคนต่างด้าว และสําหรบัชาวเมือง เพราะเราคือพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า� 23 โมเสสก็บอกแก่คนอสิราเอล
ให้เขาพาคนท่ี แช ่ งด ่าน้ันออกมาจากค่าย และเอาหนิขวา้ง
เขา คนอสิราเอลกระทําดังน้ี ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
โมเสสไว้

25
 ปี สะบาโตแหง่การหยุดพักผ่อน

1 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสท่ี ภู เขาซีนายวา่ 2 �จงกล่าว
แก่คนอสิราเอลวา่ เม่ือเจ้าทัง้หลายเข้าแผ่นดิ นที ่เราให ้เจ้ า
น้ัน จงให ้แผ่ นดินน้ันถือสะบาโตแด่พระเยโฮวาห์ 3  เจ้ าจง
หวา่นพืชในนาของเจ้าหกปี และจงลิดแขนงสวนองุน่ของ
เจ้าและเก็บผลหกปี 4  แต่ ในปี ท่ี  เจ ็ดน้ันเป็นปีสะบาโตแหง่
การหยุดพักผ่อนสําหรบัแผ่นดิน เป็นปีสะบาโตแด่พระเย



 หน ังสือเลว ีนิติ 25:5 lxix  หน ังสือเลว ีนิติ 25:16

โฮวาห์  เจ้ าอยา่หวา่นพืชในนา หรอืลิดแขนงสวนองุน่ของ
เจ้า 5  สิ ่งใดท่ีงอกขึ้นมาเอง  เจ้ าอยา่เก็บเก่ียว องุ ่นอ ันเกิ 
ดอย ู่ ท่ี เถาอนัเจ้ามิ ได้ ตกแต่ งก ็อยา่เก็บ  ให ้เป็นปี ท่ี  แผ่ นดิน
หยุดพักสงบ 6  แผ่ นดินในปีสะบาโตน้ันจะยงัพืชผลให ้แก่  
เจ้ าทัง้หลาย คือแก่ตัวเจ้าเอง  แก่ ทาสชายทาสหญิงของ
เจ้า  แก่ ลูกจ้างของเจ้า และแก่คนต่างด้าวท่ี อยู ่กับเจ้า 7 พืช
ผลแหง่แผ่นดินทัง้สิน้ จะเป็นอาหารของสัตวเ์ล้ียงของเจ้า
และของสัตวป่์าท่ี อยู ่ในแผ่นดินของเจ้า

 ทุกปี  ท่ี หา้สิบคือปีเสียงแตร
8  เจ้ าจงนับปีสะบาโตเจ็ดปีคือเจ็ดคูณเจ็ดปี เวลาปีสะบา

โตเจ็ดปีจึงเป็นส่ี สิ บเก้าปี แก่  เจ้า 9  เจ้ าจงใหเ้ป่าแตรดังสน่ัน
ในว ันที ่ สิ บเดือนท่ี เจ็ด  เจ้ าจงให้เป่าแตรทัว่แผ่นดินในวนั
ทําการลบมลทิน 10  เจ้ าจงถือปี ท่ี หา้สิบไวเ้ป็นปี บรสุิทธิ ์และ
ประกาศอสิรภาพแก่บรรดาคนท่ีอาศัยอยู่ทัว่แผ่นดินของ
เจ้า  ให ้เป็นปีเสียงแตรแก่ เจ้า  ให ้ ทุ กคนกลับไปยงัภู มิ ลําเนา
อนัเป็นทรพัย ์สิ นของตน และกลับไปสู่ครอบครวัของตน 11  
ปี  ท่ี หา้สิ บน ้ันเป็นปีเสียงแตรของเจ้า ในปีน้ันเจ้าอยา่หวา่น
พืชหรอืเก่ียวเก็บผลท่ี เก ิดขึ้นมาเอง หรอืเก็บองุน่จากเถา
ท่ี มิได้  ตกแต่ง 12 เพราะเป็นปีเสียงแตร จะเป็นปี บรสุิทธิ ์ แก่  
เจ้า  เจ้ าจงรบัประทานพืชผลท่ีงอกมาจากนาในปี น้ัน 13 ใน
ปีเสียงแตรน้ี ให ้ ทุ กคนกลับไปสู่ ภู  มิ ลําเนาอนัเป็นทรพัย ์สิ นข
องตน 14 ถ้าเจ้าขายนาให้เพื่อนบ้านก็ ดี หรอืซ้ือจากเพื่อน
บ้านก็ ดี  เจ้ าอยา่โกงกัน 15 ตามจํานวนปีหลังจากปีเสียง
แตร  เจ้ าจงซ้ือนาจากเพื่อนบ้านของเจ้าและให้เขาขายแก่ 
เจ้ าตามจํานวนปี ท่ี ปลูกพืชได้ 16 ถ้ามากปี ก็ ต้องเพิม่ราคา
สูงขึ้น ถ้าน้อยปี เจ้ าจงลดราคาให้ ต่ําลง เพราะท่ีเขาขาย
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น้ันเขาก็ขายตามจํานวนปี ท่ี ปลูกพืช 17  เจ้ าอยา่โกงกัน  แต่  
เจ้ าจงยาํเกรงพระเจ้าของเจ้า เพราะเราคือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้า 18 เพราะฉะน้ันเจ้าจงกระทําตามกฎเกณฑ์
ของเรา และรกัษาคําตัดสินของเราและปฏิบั ติ  ตาม ดังน้ัน
เจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินน้ันอยา่งปลอดภัยได้ 19  แผ่ นดิน
จะอาํนวยผลให ้เจ้ าได้รบัประทานอยา่งอิม่หนํา และอาศัย
อยู ่อยา่งปลอดภัย 20 ถ้าเจ้าจะพูดวา่ � ดู  เถิด ถ้าเราทัง้หลาย
หวา่นหรอืเก่ียวพืชผลของเราไม่ ได้ ในปี ท่ี  เจ ็ดเราจะเอาอะไร
รบัประทาน� 21 เราจะบัญชาพรของเราให ้มี เหนือเจ้าในปี ท่ี
หก เพื่อจะมีพืชผลพอสําหรบัสามปี 22 เม่ือเจ้าหวา่นในปี ท่ี 
แปดเจ้าจะรบัประทานของเก่าของเจ้าจนปี ท่ี  เก้า เม่ือเจ้าได้
พืชผลใหม่ เข ้ามาเจ้าก็ยงัรบัประทานพืชผลเก่าของเจ้าอยู่
23  เจ้ าทัง้หลายจะขายท่ี ดิ นของเจ้าให ้ขาดไม่ได้ เพราะวา่ดิน
น้ันเป็นของเรา เพราะเจ้าเป็นคนต่างด้าวและเป็นคนอาศัย
อยู่กับเรา 24 ทัว่ไปในแผ่นดิ นที ่ เจ้ ายดึถืออยู่  เจ้ าจงให ้มี  การ
ไถ่ ถอนท่ี ดิ นคืน

 การไถ่ ถอนท่ี ดิน 
25 ถ้าพีน้่องของเจ้ายากจนลงและขายท่ี ดิ นส่วนหน่ึงของ

เขา หากวา่มี ผู้ ใดในพี่น้องของเขามาไถ่ถอนท่ี น้ัน  ก็ จงให้
เขาไถ่ถอนท่ีซ่ึงพี่น้องของเขาขายไปน้ัน 26 ถ้าชายคนน้ันไม่ 
มี  ญาติ มาไถ่ถอนให้ และตัวเขาสามารถจะไถ่ถอนเอง 27  ก็ 
จงให ้คนที ่จะไถ่นับปีทัง้หลายท่ีเขาขายไป และเง ินที ่เหลือ
น้ันจงคืนให ้แก่  คนที ่เขาขายให้และคนไถ่ ก็  เข ้าอยู่ในท่ี ดิ นข
องเขาได้ 28  แต่ ถ้าเขาไม่สามารถท่ีจะไถ่คืนมา  ท่ี  ดิ  นที ่เขา
ได้ขายไปจะคงอยูใ่นมือของผู้ซ้ือจนถึงปีเสียงแตร และในปี
เสียงแตรน้ี  ท่ี  ดิ นจะออกไปและเขาจะได้ ท่ี  ดิ นของเขากลับ
คืน 29 ถ้าผู้ใดขายเรอืนซ่ึงอยู่ในเมืองท่ี มี  กําแพง เม่ือขาย
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ไปแล้วให้เขาไถ่ถอนคืนได้ภายในหน่ึงปี แรก  ให ้เขามี สิทธิ ์
ในการไถ่ถอนคืนได้ หน ่ึงปี เต็ม 30 ถ้าในเวลาหน่ึงปีเต็มเขา
ไม่ทําการไถ่ ถอน  ก็  ให ้จัดการเสียให้เป็นการแน่นอนวา่  ผู้  ท่ี 
ซ้ือไปมี สิทธิ ์เหนือเรอืนท่ี อยู ่ในเมืองท่ี มี กําแพงน้ันสิทธิข์าด
แล้ว ตลอดชัว่อายุของเขา ในปีเสียงแตรเขาก็ ไม่ ต้องคืนให้
31  แต่ เรอืนในชนบทท่ี ไม่มี กําแพงล้อมให้นับเข้าเป็นพวก
เดียวกั บท ้องนาในประเทศน้ัน คือไถ่ถอนคืนได้ และจะต้อง
คืนกลับให ้เจ้ าของเดิมในปีเสียงแตร 32  แต่ อยา่งไรก็ตาม
เมืองของคนเลวี หร ือบ ้านในเมืองท่ีเขาถือกรรมสิทธิ์  คน
เลว ีจะไถ่ถอนคืนได้ ทุกเวลา 33 ถ้าผู้ใดซ้ือของจากคนเลวี
เรอืนซ่ึงถูกขายไปน้ั นก ับเมืองท่ีเขาถือกรรมสิทธิ์ต้องกลับ
คืนในปีเสียงแตร เพราะเรอืนทัง้หลายในหวัเมืองของพวก
เลว ีก็ เป็นกรรมสิทธิข์องเขาท่ามกลางพวกอสิราเอล 34  แต่  
ทุ ่งนาท่ีล้อมรอบหวัเมืองทัง้หลายของพวกเขาน้ันจะขายไม่ 
ได้ เพราะวา่เป็นกรรมสิทธิถ์าวรของเขาทัง้หลาย

ข้อยกเวน้ต่างๆเรือ่งการไถ่ถอนท่ี ดิน 
35 ถ้าพี่น้องของเจ้ายากจนลงและเล้ียงตัวเองอยู่กับเจ้า

ไม่ ได้  เจ้ าจะต้องชูกําลังเขา ถึงเขาเป็นคนต่างด้าวหรอืคน
อาศัย เพื่อเขาจะอาศัยอยู่กับเจ้า 36 อยา่เอาดอกเบี้ยหรอื
เงนิเพิม่อะไรจากเขา  แต่ จงยาํเกรงพระเจ้า เพื่อวา่พี่น้อง
ของเจ้าจะอยู ่ใกล้  ช ิ ดก ับเจ้าได้ 37  เจ้ าอยา่ให้เขายมืเงนิด้วย
คิดดอกเบี้ย หรอือยา่ให้อาหารเพื่อเอากําไรจากเขา 38 เรา
คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ซ่ึงนําเจ้าออกจากแผ่นดิ 
นอ ียปิต์ เพื่อยกแผ่นดินคานาอนัให ้แก่  เจ้า และท่ีจะเป็น
พระเจ้าของเจ้า 39 ถ้าพี่น้องท่ี อยู ่ ใกล้  ช ิ ดก ับเจ้ายากจนลง
และขายตัวให ้แก่  เจ้า  เจ้ าอยา่ให้เขาทํางานเหมือนทาส 40  
ให ้เขาอยู่กับเจ้าอยา่งลูกจ้างหรอืคนท่ีอาศัยอยู ่ด้วย  ให ้เขา
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ปรนนิบั ติ  เจ้ าไปถึงปีเสียงแตร 41  แล ้วเขาและลูกหลานของ
เขาจะออกไปจากเจ้ากลับไปสู่ครอบครวัของเขา และกลับ
ไปอยู่ในท่ี ดิ นของบิดาของเขา 42 เพราะวา่เขาทัง้หลายเป็น
ทาสของเราท่ีเราพาออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เขาจะขายตัว
เป็นทาสไม่ ได้ 43  เจ้ าอยา่ข่มขี่เขาให ้ลําบาก  แต่ จงยาํเกรง
พระเจ้าของเจ้า 44 ส่วนทาสชายหญิง ซ่ึงจะมี ได้  น้ัน  เจ้ า
จะซ้ือทาสชายหญิงจากท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ท่ีอยู ่
ข้างเคียงเจ้าก็ ได้ 45 ยิง่กวา่น้ันเจ้าจะซ้ือจากคนต่างด้าวท่ี
อาศัยอยู่ในหมู่พวกเจ้าทัง้ครอบครวัของเขาซ่ึงเป็นคนเกิด
ในแผ่นดินของเจ้า และเขาจะตกเป็นทรพัย ์สิ นของเจ้าก็ ได้ 
46  เจ้ าจะทําพินัยกรรมยกเขาให ้แก่ ลูกหลานของเจ้า  ให ้เป็น
มรดกแก่เขาเป็นกรรมสิทธิ์  เจ้ าใชเ้ขาได้อยา่งทาสเป็นนิตย ์
ก็ได้  แต่  เจ้ าทัง้หลายอยา่ปกครองพี่น้องคนอสิราเอลด้วย
ความรุนแรง

 การไถ่ ถอนคนอสิราเอลท่ีเป็นทาส
47 ถ้าคนต่างด้าวหรอืคนท่ีอาศัยอยู่กับเจ้ามั ่งม ี ขึ้น และ

พี่น้องของเจ้าท่ี อยู ่ ใกล้  ช ิ ดก ับเขายากจนลง และขายตัวให ้
แก่ คนต่างด้าวหรอืผู้ ท่ี อาศัยอยู่กับเจ้าน้ัน หรอืขายให ้แก่  
ญาติ คนหน่ึงคนใดของคนต่างด้าวน้ัน 48 เม่ือเขาขายตัวแล้ 
วก ็ ให ้ มี  การไถ่  ถอน คือพี่น้องคนหน่ึงคนใดของเขาทําการ
ไถ่ถอนเขาได้ 49 หรอืลุงหรอืลูกพี่ลูกน้องจะทําการไถ่ถอน
เขาก็ ได้ หรอืญาติ สน ิทของครอบครวัของเขาจะไถ่ถอนเขา
ก็ ได้ หรอืถ้าเขามี ความสามารถ เขาจะไถ่ถอนตัวเองก็ ได้ 
50 จงให ้ผู้  ท่ี ขายตั วน ับปีทัง้หลายท่ีขายตั วก ับผู้ ท่ี ซ้ือตัวเขาไป
วา่เขาได้ขายตั วก ่ี ปี จนถึงปีเสียงแตร ค่าตัวของเขาเป็นค่า
ตามจํานวนปี เหล่าน้ัน เวลาท่ีเขาอยู่กับเจ้าของตัวเขาน้ัน
คิดตามเวลาของลูกจ้าง 51 ถ้ามีเวลาอกีหลายปี เขาต้อง
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ชาํระเงนิคืนเท่ากับเง ินที ่ ถู กซ้ือมา นับเป็นค่าไถ่ถอนตัวเขา
52 ถ้ายงัเหลือน้อยปีจะถึงปีเสียงแตร  ก็  ให ้ ผู้ ขายตัวคิ ดก ับผู้
ซ้ือตัวไว้เป็นราคาค่าไถ่ของเขาน้ัน และตามจํานวนปี เหล่า
น้ัน เขาจะคืนเงนิให้กับผู้ซ้ือตัว 53  ผู้ ขายตั วน ้ันจะต้องอยู่
กับผู้ ซ้ือตัวดังลูกจ้างท่ีจ้างเป็นปี อยา่ให้นายปกครองเขา
อยา่งกดขี่ในสายตาของเจ้า 54 ถ้าเขาไม่ ไถ่ ถอนตามท่ี กล 
่าวมาน้ี ก็  ให ้ปล่อยเขาในปีเสียงแตร ทัง้เขาพรอ้มกั บลู กของ
เขา 55 สําหรบัเรา คนอสิราเอลเป็นทาสของเรา เขาเป็นทาส
ของเราท่ีเราพาออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เราคือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้า�

26
 พระราชบัญญัติ ต่างๆเรือ่งวนัสะบาโตและรูปเคารพ

1 � เจ้ า ทัง้หลายอยา่กระทํา รูปเคารพหรอื รูปแกะสลัก
สําหรบัตัว หรอืตัง้เสาศั กด ์ิ สิทธิ ์ และเจ้าทัง้หลายอยา่ตัง้
สิง่ใดๆท่ีเป็ นร ูปสัณฐานสิง่หน่ึงสิง่ใดด้วยศิลาไวใ้นแผ่นดิน
ของเจ้า เพื่อแก่ การกราบไหว ้ เพราะเราคือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้า 2  เจ้ าจงถือรกัษาสะบาโตทัง้หลายของเรา
และคารวะต่อสถานบร ิสุทธ ิ์ของเรา เราคือพระเยโฮวาห์

พระพรสําหรบัคนท่ี ประพฤติ  ชอบธรรม 
3 ถ้าเจ้าทัง้หลายดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและรกัษา

บัญญั ติ ของเราและกระทําตาม 4 เราจะประทานฝนตาม
ฤดู แก่  เจ้า และแผ่นดินจะเกิดพืชผลและต้นไม้ ใน ทุ่งจะ
บังเกิดผล 5 และเวลานวดข้าวจะเน่ินนานถึงฤดู เก ็บผล
องุน่ และฤดู เก ็บผลองุน่จะเน่ินนานไปถึงฤดู หวา่น และ
เจ้าจะรบัประทานอาหารอยา่งอิม่หนํา และอยู่ในแผ่นดิน
ของเจ้าอยา่งปลอดภัย 6 เราจะให ้มี ความสงบสุขในแผ่น
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ดิน  เจ้ า ทัง้หลายจะนอนลง และไม่ มี  ผู้ ใด ท่ีจะทําให ้เจ้ า
กลัว เราจะกําจัดสัตว์รา้ยจากแผ่นดินและดาบจะไม่ผ่าน
แผ่นดินของเจ้าเลย 7  เจ้ าจะขับไล่ ศัตรู ของเจ้า และเขา
ทัง้หลายจะล้มลงต่อหน้าเจ้าด้วยดาบ 8 พวกเจ้าหา้คนจะ
ขับไล่ ศัตรู รอ้ยคนและพวกเจ้ารอ้ยคนจะขับไล่ ศัตรู หม่ืนคน
ให้กระจัดกระจายไป และศั ตรู ของเจ้าจะล้มลงด้วยดาบต่อ
หน้าเจ้า 9 เพราะเราจะคิดถึงเจ้า จะกระทําให ้เจ้ ามีลูกดก
และทว ีมากขึ้น และตัง้พันธสัญญาของเราไวกั้บเจ้า 10  เจ้ า
จะได้รบัประทานของท่ีสะสมไว ้นาน และเจ้าจะต้องเอาของ
เก่าออกไปเพราะเหตุของใหม่ น้ัน 11 และเราจะตัง้พลับพลา
ของเราไวท่้ามกลางเจ้าทัง้หลาย และจิตใจของเราจะไม่ เกล 
ียดเจ้า 12 เราจะดําเนินในหมู่พวกเจ้า และจะเป็นพระเจ้า
ของเจ้า และเจ้าจะเป็นพลไพรข่องเรา 13 เราคือพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเจ้า  ผู้ นําเจ้าออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เพื่อ
เจ้าจะมิ ได้ เป็นทาสของเขา เราได้หกัคานแอกของเจ้าออก
เสีย  เพื่อให ้ เจ้ ายนืตัวตรงได้

โทษต่างๆท่ีเป็นผลแหง่ความบาป
14  แต่ ถ้าเจ้ามิ ได้ เชื่อฟังเรา และจะไม่กระทําตามบัญญั 

ติ ทัง้หมดเหล่า น้ี 15 ถ้าเจ้าปฏิเสธกฎเกณฑ์ของเรา และ
ใจของเจ้าเกลียดชงัต่อคําตัดสินของเรา  เจ้ าจึงไม่กระทํา
ตามบัญญั ติ ทัง้สิน้ของเรา  แต่ ทําลายพันธสัญญาของเรา
16 เราก็จะกระทําดังน้ี แก่  เจ้า คือเราจะตัง้ความหวาดกลัว
ต่อหน้าเจ้า ความผ่ายผอม และความเจ็บไข้ ซ่ึงทําให ้นัยน์ 
ตาทรุดโทรม และกระทําให ้จิ ตใจเศรา้หมอง  เจ้ าทัง้หลาย
จะหวา่นพืชไว ้เสียเปล่า เพราะศั ตรู ของเจ้าจะมากิน 17 เรา
จะตัง้หน้าของเราต่อสู้ เจ้า  เจ้ าจะล้มตายต่อหน้าศั ตรู ของ
เจ้าทัง้หลาย  คนที ่ เกล ียดชงัเจ้าจะปกครองอยู่เหนือเจ้า  
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เจ้ าจะหลบหนีไปทัง้ท่ี ไม่มี ใครไล่ ติดตาม 18 ถ้าเจ้าทัง้หลาย
ยงัไม่เชื่อฟังเราเพราะสิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ี เราจึงจะลงโทษ
เจ้า ทัง้ หลาย ให ้ทว ีขึ้ นอ ีก เจ็ด เท่า เพราะ การ บาป ของ เจ้า
19 เราจะทําลายความเหอ่เหมิในกําลังอาํนาจของเจ้า เรา
จะกระทําใหฟ้้าสวรรค์ของเจ้าเหมือนเหล็ก และพื้นดินของ
เจ้าเหมือนทองสัมฤทธิ์ 20  เจ้ าทัง้หลายจะเปลืองกําลังเสีย
เปล่าๆ เพราะวา่แผ่นดินของเจ้าจะไม่ มี  พืชผล และต้นไม้ใน
แผ่นดิ นก ็จะไม่ บังเกิดผล 21 ถ้าเจ้ายงัดําเนินขัดแยง้เราอยู่
และไม่เชื่อฟังเรา เราจะนําภัยพิบั ติ  ให ้ ทว ี อ ีกเจ็ดเท่ามายงั
เจ้าตามการบาปทัง้หลายของเจ้า 22 เราจะปล่อยสัตวป่์าเข้า
มาท่ามกลางพวกเจ้าด้วย มันจะแยง่ชงิลูกหลานของเจ้า
และทําลายสัตว ์ใช ้งานของเจ้า และทําให ้เจ้ าเหลือน้อย และ
ถนนหลวงของเจ้าก็จะรา้งเปล่าไป 23 และถ้าด้วยสิง่เหล่า
น้ี เจ้ ายงัไม่หนัมาหาเรา และยงัดําเนินการขัดแยง้เราอยู่
24  แล ้วเราจะดําเนินการขัดแยง้เจ้าทัง้หลายด้วย และจะ
ลงโทษแก่ เจ้ าให ้ทว ี อ ีกเจ็ดเท่าเพราะการบาปทัง้หลายของ
เจ้า 25 เราจะนําดาบมาเหนือเจ้า ซ่ึงลงโทษเจ้าตามพันธ
สัญญา ถ้าเจ้าเข้ามารวมกันอยูใ่นเมือง เราจะนําโรครา้ยมา
ในหมู่พวกเจ้า และเจ้าจะตกอยู่ในมือของศั ตรู 26 เม่ือเรา
ทําลายเสบียงอาหารของเจ้า  ผู้ หญิงสิบคนจะป้ิงขนมของ
เจ้าด้วยเตาอบอนัเดียว  แล ้วเอาขนมมาชัง่ให ้เจ้า  เจ้ าจะ
รบัประทานแต่จะไม่ อิม่ 27  แล ้วถ้าเป็นอยา่งน้ี แล้ว  เจ้ ายงั
ไม่เชื่อฟังเรา  แต่ ดําเนินการขัดแยง้เรา 28 เราจะดําเนินการ
ขัดแยง้เจ้าอยา่งรุนแรง และเราเองจะลงโทษแก่ เจ้ าให ้ทว ี อ ี
กเจ็ดเท่าเพราะการบาปทัง้หลายของเจ้า 29  เจ้ าจะกินเน้ื อบ 
ุตรชายของเจ้า และเจ้าจะกินเน้ื อบ ุตรสาวของเจ้า 30 เราจะ
ทําลายปู ชน ียสถานสูงทัง้หลายของเจ้า และตัดทําลายรูป
เคารพทัง้หลายของเจ้า และโยนศพของเจ้าลงเหนือซากรูป
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เคารพของเจ้า และจิตใจของเราจะเกลียดชงัเจ้า 31 เราจะ
ใหเ้มืองของเจ้าถูกทิง้ไว ้เสียเปล่า และจะกระทําใหส้ถานบร ิ
สุทธ ์ิของเจ้ารกรา้งไป และเราจะไม่ดมกลิ ่นอ ันหอมหวาน
ของเจ้า

 คําพยากรณ์ ถึงการเป็นเชลยและการกระจัดกระจายไป
32 และเราจะนําแผ่นดินน้ันไปสู่การรกรา้งและศั ตรู ของ

เจ้า ท่ีอาศัยอยู่ ใน น้ันจะตกตะลึ งก ับแผ่น ดิน น้ัน 33 และ
เราจะใหพ้วกเจ้ากระจัดกระจายไปอยูท่่ามกลางประชาชาติ
และเราจะชกัดาบออกมาไล่ตามเจ้า และแผ่นดินของเจ้า
จะรกรา้ง และเมืองของเจ้าจะถูกทิง้เสียเปล่าๆ 34  แผ่ นดิน
จะชื่นชมกับสะบาโตเหล่าน้ันของมันตราบเท่าท่ี แผ่ นดินน้ัน
ยงัวา่งเปล่าอยู่ และเจ้าต้องไปอยู่ในแผ่นดินของศั ตรู ซ่ึง
ขณะน้ันแผ่นดิ นก จ็ะได้ หยุดพัก และชื่นชมกับสะบาโตเหล่า
น้ันของมัน 35  ตราบเท่าท่ี  แผ่ นดินยงัวา่งเปล่าอยู่ มั นก ็จะ
ได้ หยุดพัก เพราะมิ ได้ หยุดพักในสะบาโตของพวกเจ้าขณะ
เม่ือเจ้าอาศัยอยู่ ในแผ่นดินน้ัน 36 ส่วนพวกเจ้าทัง้หลาย
ท่ียงัเหลืออยู่เราจะให้เขามีใจออ่นแอในแผ่นดินของศั ตรู 
จนเสียงใบไม้ไหวจะไล่ตามเขา และเขาจะหนีเหมือนคนหนี
จากดาบ และเขาจะล้มลงทัง้ท่ี ไม่มี คนไล่ ติดตาม 37และเขา
ทัง้หลายจะล้มลงทั บก ันและกัน เหมือนคนหนีดาบทัง้ท่ี ไม่มี 
คนตามมา และเจ้าจะไม่ มี กําลังต่อต้านศั ตรู ของเจ้า 38  เจ้ า
ทัง้หลายจะพินาศท่ามกลางบรรดาประชาชาติและแผ่นดิน
ของศั ตรู ของเจ้าจะกินเจ้าเสีย 39 ส่วนเจ้าทัง้หลายท่ี เหลือ
อยู ่จะทรุดโทรมไปในแผ่นดินศั ตรู ของเจ้าน้ันเพราะความ
ชัว่ชา้ของตน และเพราะความชัว่ชา้ของบรรพบุรุษของตน
เขาจะต้องทรุดโทรมไปอยา่งบรรพบุรุษด้วย
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พระเจ้าจะทรงรกัษาพันธสัญญาของพระองค์ต่ ออ ับรา
ฮมั

40  แต่ ถ้าเขาทัง้หลายสารภาพความชัว่ชา้ของเขา และ
ความ ชัว่ ชา้ ของ บรรพบุรุษ ซ่ึง เขา ทัง้ หลาย กระทํา การ
ละเมิดต่อเรา ด้วยการละเมิดของเขาน้ัน และท่ี ได้ ดําเนิน
การขัดแยง้เราด้วย 41 และเราจึงดําเนินการขัดแยง้เขาทัง้
หลายด้วย และได้นําเขาเข้าแผ่นดินแหง่ศั ตรู ของเขา ถ้า
เม่ือน้ันจิตใจอนันอกรตีของเขาถ่อมลงแล้ว และเขายอมรบั
โทษเพราะความชัว่ชา้ของเขาแล้ว 42 เรา จึงจะระลึกถึง
พันธสัญญาของเราซ่ึ งม ีต่อยาโคบ และพันธสัญญาของ
เราซ่ึ งม ีต่ ออ ิสอคั และพันธสัญญาของเราซ่ึ งม ีต่ ออ ับรา
ฮมั และเราจะระลึกถึงแผ่นดินน้ัน 43  แต่  แผ่ นดินจะต้อง
ถูกละไวจ้ากเขาและจะได้ชื่นชมกับสะบาโตเหล่าน้ันของมัน
ขณะท่ีมันยงัวา่งเปล่าอยู่โดยไม่ มี พวกเขาทัง้หลาย เขาทัง้
หลายจะยอมรบัการลงโทษในความชัว่ชา้ของเขา เพราะ
เขาได้รงัเกียจคํา ตัดสินของเรา และเพราะ จิตใจของเขา
เกลียดชงักฎเกณฑ์ของเรา 44 ถึงเพียงน้ั นก ็ ดี เม่ือเขาทัง้
หลายอยู่ ในแผ่นดินศั ตรู ของเขา เราจะไม่ละทิง้ เขา เรา
จะไม่ เกล ียดชงัเขาถึ งก ับจะทําลายเขาเสียให้หมดที เดียว 
และทําลายพันธสัญญาซ่ึ งม ีกับเขาเสีย เพราะเราคือพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 45 เพราะเหน็แก่เขาเราจะราํลึก
ถึงพันธสัญญาซ่ึ งม ีต่อบรรพบุรุษของเขา  ผู้ ซ่ึงเราได้พา
เขาออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ท่ามกลางสายตาของบรรดา
ประชาชาติ เพื่อเราจะได้เป็นพระเจ้าของเขา เราคือพระเย
โฮวาห�์ 46  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นกฎเกณฑ์และคําตัดสิน และพระ
ราชบัญญั ติ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงกระทําไวร้ะหวา่งพระองค์
กับชนชาติอสิราเอลบนภูเขาซีนายโดยมือโมเสส
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27
 พระราชบัญญัติ ต่างๆเรือ่งการปฏิ ญาณ 

1 พระ เย โฮ วาห์ ตรสั กับ โมเสส วา่ 2 �จง กล่าว แก่ คน
อสิราเอลวา่ เม่ือผู้ใดปฏิญาณเป็นพิเศษไว้  บุ คคลผู้ ท่ี  ถู ก
ปฏิญาณไว้น้ันเป็นของพระเยโฮวาห์ ตามราคาของท่าน 3  
ให ้ เจ้ ากําหนดราคาดังน้ี  ผู้ ชายอายุ ตัง้แต่  ย ่ี สิ บถึงหกสิบปีจะ
เป็นค่าเงนิหา้สิบเชเขลตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิ 4 ถ้า
ผู้น้ันเป็นผู้ หญิง  ให ้ เจ้ ากําหนดราคาเป็นค่าเงนิสามสิบเช
เขล 5 ถ้า ผู้ น้ันอายุหา้ขวบถึงยี ่สิ บปี  ให ้ เจ้ า กําหนดราคา
ผู้ชายเป็นค่าเงนิยี ่สิ บเชเขล และผู้หญิงสิบเชเขล 6 ถ้าผู้น้ัน
อายุ หน ่ึงเดือนถึงหา้ขวบ  ให ้ เจ้ ากําหนดราคาผู้ชายเป็นค่า
เงนิหา้เชเขล  ให ้ เจ้ ากําหนดราคาผู้หญิงเป็นเงนิสามเชเขล
7 ถ้าเป็นบุคคลอายุ ตัง้แต่ หกสิบปี ขึ้นไป  ให ้ เจ้ ากําหนดราคา
ผู้ชายเป็นค่าเงนิสิบหา้เชเขลและผู้หญิงเป็นสิบเชเขล 8  
แต่ ถ้าผู้น้ันเป็นคนจนมีน้อยกวา่ค่าตั วก ็ ให ้เขาไปหาปุโรหติ
 ให ้ ปุ โรหติกําหนดราคาตามกําลังของผู้ ท่ี  ปฏิญาณ  ปุ โรหติ
จะกําหนดราคาของคนน้ัน 9 ถ้าเป็นสัตว์อยา่งท่ี มนษุย ์นํา
มาถวายพระเยโฮวาห์  สิ ่งใดๆท่ี มนษุย ์ถวายแด่พระเยโฮ
วาหถื์อวา่เป็นของบร ิสุทธ ิ์ 10 อยา่ใหเ้ขานําอะไรมาแทนหรอื
เปล่ียน เอาดีมาเปล่ียนไม่ ดี หรอืเอาไม่ ดี มาเปล่ียนดี ถ้าเขา
ทําการเปล่ียนสัตว์ ทัง้ตั วท ีนํ่ามาเปล่ียนและตั วท ี่ ถู กเปล่ียน
จะต้องบร ิสุทธ ์ิ11 ถ้าเป็นสัตวม์ลทินซ่ึงไม่พึงนํามาถวายแด่
พระเยโฮวาห์  ให ้ ผู้ น้ันนําสัตว์ตั วน ้ันไปหาปุโรหติ 12  แล ้วปุ
โรหติจะตี ค่าว ่าเป็นของดีของไม่ ดี ท่านผู้เป็นปุโรหติกําหนด
ราคาเท่าใดก็ ให ้เป็นเท่าน้ัน 13  แต่ ถ้าเขาจะมาไถ่ สัตว ์น้ั นก 
็ ให ้เขาเพิ ่มอ ีกหน่ึงในหา้ของราคาท่ี ตี  ไว ้14 เม่ือคนใดถวาย
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เรอืนของตนไวเ้ป็นของบร ิสุทธ ิ์ แด่ พระเยโฮวาห์  ปุ โรหติต้อง
กําหนดราคาตามดี ไม่ดี  ปุ โรหติกําหนดราคาเท่าใดก็ ให ้เป็น
เท่าน้ัน 15 ถ้าผู้ ท่ี ถวายเรอืนไว ้ประสงค์ จะไถ่เรอืนของเขา  
ก็  ให ้ ผู้ น้ันเพิม่เง ินอ ีกหน่ึงในหา้ของราคาเรอืนท่ี ตี  ไว ้  แล ้ว
เรอืนน้ันจึงตกเป็นของเขาได้ 16 ถ้าผู้ใดถวายท่ี ดิ นส่วนหน่ึง
แด่พระเยโฮวาหซ่ึ์งเป็นมรดกตกแก่ เขา  ให ้ เจ้ ากําหนดราคา
ของท่ี ดิ นตามจํานวนเมล็ดพืชท่ีหวา่นลงในดินน้ัน ถ้าท่ีนา
ใชเ้มล็ดข้าวบาร ์เลย ์ หน ึ่งโฮเมอร์  ให ้กําหนดราคาเป็นเงนิหา้
สิบเชเขล 17 ถ้าเขาถวายนาในปีเสียงแตร  ก็  ให ้คงเต็มราคา
ท่ี เจ้ ากําหนด 18  แต่ ถ้าเขาถวายท่ีนาภายหลังปีเสียงแตร  ก็  
ให ้ ปุ โรหติคํานวณค่าเงนิตามจํานวนปี ท่ี  เหลืออยู ่กวา่จะถึงปี
เสียงแตร  ให ้หกัเสียจากราคาท่ี เจ้ ากําหนด 19 ถ้าผู้ ท่ี ถวาย
นาประสงค์จะไถ่ นาน ้ั นก ็ ให ้เขาเพิม่ค่าเง ินอ ีกหน่ึงในหา้ของ
กําหนดราคาท่ี ตี  ไว ้ แล ้วนาน้ันจะเป็นของเขา 20  แต่ ถ้าเขา
ไม่ ประสงค์  ท่ี จะไถ่นาหรอืเขาได้ขายนาน้ันให ้แก่  อ ีกคนหน่ึง
แล้ว  ก็ อยา่ให ้ไถ่  อ ีกเลย 21  แต่  นาน ้ันเม่ือออกไปในปีเสียง
แตรก็เป็นของบร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเยโฮวาห์  ดุ จนาท่ีตัง้ถวายจึง
เป็นของปุโรหติ 22 ถ้าคนใดซ้ือนามาถวายแด่พระเยโฮวาห์
ซ่ึงไม่ ใช ่ส่วนมรดกท่ีตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเขา 23  ปุ โรหติ
จะคํานวณค่านานับจนถึงปีเสียงแตร ในวนัน้ันเจ้าของนา
ต้องถวายเงนิเท่ากําหนดค่านาท่ี ตี  ไว ้เป็นสิง่บร ิสุทธ ิ์ แด่ พระ
เยโฮวาห์ 24 พอถึงปีเสียงแตรนาน้ันต้องกลับไปตกแก่ ผู้  ท่ี 
ขายให้เขาซ่ึงเป็นเจ้าของเดิม ตามมรดกท่ีตกมาเป็นของ
เขา 25 การกําหนดราคาทุกอยา่งจะต้องเป็นไปตามค่าเงนิ
เชเขลของสถานบร ิสุทธ ิ์  ย ี่ สิ บเก-ราหเ์ป็นหน่ึงเชเขล

อยา่ใหใ้ครขายลูกสัตว ์หวัปี หรอืสิง่ท่ีถวายแล้ว
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26  แต่ ลูกสัตว ์หวัปี น้ันอยา่ใหใ้ครนํามาถวาย เพราะท่ีเป็น
สัตว ์หวัปี  ก็ ตกเป็นของพระเยโฮวาห ์แล้ว ว ัวก ็ ดี แกะก็ ดี เป็น
ของพระเยโฮวาห์ 27 ถ้าเป็นสัตวม์ลทินจงให้เขาซ้ือคืนตาม
กําหนดราคาของเจ้า โดยเพิม่หน่ึงในหา้ของกําหนดราคาท่ี 
ตี  ไว ้ถ้าเขาไม่ ไถ่  ก็  ให ้ขายเสียตามกําหนดราคาท่ี ตี  ไว ้28  แต่  สิ 
่งใดท่ีถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นสิง่ท่ีเขามี อยู ่ ไม่ วา่เป็นคน
หรอืสัตว์ หรอืท่ีนาอนัเป็นมรดกตกแก่เขาจะขายหรอืไถ่ ไม่
ได้  เลย เพราะสิง่ท่ีถวายแล้วเป็นสิง่บร ิสุทธ ์ิ ท่ี สุดแด่พระเย
โฮวาห์ 29  ทุ กสิง่ท่ี ถู กถวายแล้ว คือสิง่ท่ีต้องทําลายเสียจาก
มนษุย์ อยา่ให ้ไถ่ถอน  แต่ ต้องถูกฆ่าเสียแน่ นอน 

 สิ บชกัหน่ึงทัง้สิน้เป็นของพระเยโฮวาห์
30  สิ บชกัหน่ึงทัง้สิ ้นที ่ ได้ จากแผ่นดิน เป็นพืชท่ี ได้ จาก

แผ่นดิ นก ็ ดี หรอืผลจากต้นไม้ ก็ดี เป็นของพระเยโฮวาห์
เป็นสิง่บร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเยโฮวาห์ 31 ถ้าคนใดประสงค์จะไถ่ 
สิ บชกัหน่ึงส่วนใดของเขา เขาต้องเพิ ่มอ ีกหน่ึงในหา้ของสิบ
ชกัหน่ึงน้ัน 32 และสิบชกัหน่ึงท่ี ได้ มาจากฝูงววั หรอืฝูงแพะ
แกะ คือสัตว ์หน ึ่งในสิบตั วท ีล่อดใต้ ไม้  เท ้าของผู้ เล้ียง จะเป็น
สิง่บร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเยโฮวาห์ 33 อยา่ใหพ้ิจารณาวา่ดี หรอืไม่  ดี 
อยา่ใหเ้ขาสับเปล่ียน ถ้าเขาสับเปล่ียน ทัง้ตั วท ีนํ่ามาเปล่ียน
กับตั วท ่ี ถู กเปล่ียนเป็นของบร ิสุทธ ์ิ ไถ่  ไม่ได้ � 34  เหล่าน้ี เป็น
บทบัญญั ติ  ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญญั ติ  ไว ้กับโมเสสสําหรบั
คนอสิราเอลบนภูเขาซี นาย 
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