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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือเลวีนิ ติ

คํา ว่า เวลีนิ ติ หมายความ ว่า “สิ่ง ที่เกี่ยว ข้อง กับ เลวี”
เล่มนี้ เป็น เล่มที่ สาม ใน ห้า เล่มที่ โมเสส เขียน ขึ้น โดย ได้ รับ
การดลใจจากพระเจ้า ห้า เล่มนี้ เราเรียกกันว่า เพ็ นทะทูก
เล่มนี้มีการ อธิบาย ถึง หน้าที่ พิธี การ รับ ใช้ และ เทศกาล
ต่างๆของพวกฮีบรู สิ่งเหล่านี้ เป็นการเปรียบเทียบถึงความ
จริง ซึ่ง ปรากฏชัด ในพระคัมภีรใหม่
์
เวลาเราศึกษาเกี่ยวกับ
สิง่ เหล่า นี้ เราจะเข้าใจว่า สิง่ เหล่า นี้ ได้เปรียบเทียบกับ พระ
เยซูคริสต์ มีแต่พระเจ้า องค์ เดียวที่ สามารถตัง้ การเปรียบ
เทียบ แบบ นี้ ขึ้น มา ซึ่ง เปรียบ เทียบ อย่าง สวยงาม ถึง พระ
เยซูเจ้า
ใน หนั งสือ อพยพ พระเจ้า ตรัส กับ โมเสส “จาก ภูเขา ”
พระเจ้า ทรง ปรากฏ ใน ลักษณะ เป็น เปลว ไฟ พระ สุรเสียง
ของ พระเจ้า มี ลักษณะ เป็น ฟ้าร้อง และ ประชาชน กลัว
พระองค์ แต่ใน หนั งสือ เลวีนิ ตินี้ พระเจ้า ปรากฏ อยู่ ใน
ที่บริสุทธิที
์ ่สุด และตรัส กับ ประชาชนจากพลับพลา คือ จาก
พระที่นั่ง กรุ ณา ซึ่ง อยู่ ใน ที่บริสุทธิที
์ ่สุด แห่ง พลับพลา นั ้น
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณ
ทัง้ ใน สมัย นี้ และ ใน สมัย นั ้น คือ สมัย 2000 ปี ก่อน พระ
เยซูประสูติใน โลก นี้ พระเจ้า ทรง เปิด เผย ถึง พระ เมตตา
กรุ ณา ของ พระองค์ โดย พระ เยซูคริสต์ และ ก่อน นั ้น ด้วย
โดย ใช้ เครือ
่ งหมาย และ แบบ ต่างๆ ซึ่ง เปรียบ เทียบ ถึง พระ
เยซูนั ้น
พวกเลวีมาจากตระกูลเลวี ซึ่งพวกนี้ ได้ใช้ชีวิตเป็นปุโรหิต
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และ นมัสการ พระเจ้า หนังสือ เลวีนิ ตินี้ ได้เปิด เผย ถึง พระ
ราชบัญญัติต่างๆเกี่ยวกับ การรับ ใช้นี้ ในเล่มนี้ คํา ที่ สําคัญ
คือ “ความ บริสุทธิ์ ” ซึ่ง เรา เจอ 87 ครัง้ คํา นี้ เล็ง ถึง การ
แยกตัง้ ไว้ฝ่ายพิธีซ่ึง เปรียบเทียบกับ การแยกตัง้ ไว้ฝ่ายจิต
วิญญาณ
เครือ
่ ง บูชาด้วย ไฟ เป็น กลินที
่ ่ พอ พระทัย แด่ พระ เย โฮ
วาห์
1 พระเยโฮวาห์ทรงเรียกโมเสสตรัสกับท่านจากพลับพลา
แห่ง ชุมนุมว่า 2 “จงพูดกับ คน อิสราเอล และ กล่าว แก่ เขา
ว่า เมื่อ คนใดในพวกท่านนํา เครือ
่ งบูชามาถวายพระเยโฮ
วาห์ ให้นํา สัตว์ เลี้ยงอัน เป็น เครือ
่ งบูชาของท่านมาจากฝูง
3
วัว หรือ ฝูง แพะแกะ ถ้า เครือ
่ งบูชาของเขาเป็น เครือ
่ งเผา
บูชา มา จาก ฝูง วัว ก็ให้เขา นํา สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีตําหนิ ให้เขา
นํา เครือ
่ งบูชานั ้นมาที่ประตูพลับ พลาแห่ง ชุมนุมด้วยความ
เต็มใจ ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ 4 ให้เขา เอา มือ วาง บน
หัว สัตว์ซ่ึง เป็น เครือ
่ งเผาบูชานัน
้ และเครือ
่ งเผาบูชานน
ั ้ จะ
เป็นที่ ทรงโปรดปรานเพื่อ ทําการลบมลทิน ของผู้นั ้น 5 แล้ว
ให้ เขาฆ่า วัว ตัวผู้ นั้น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล้ว พวก
ปุโรหิต คือบุตรชายของอาโรน จะถวายเลือด และเอาเลือด
มาประพรมที่ แท่น และรอบแท่ นบูชา ซึ่ง อยู่ ตรงประตูพลับ
พลาแห่ง ชุมนุม 6 และให้ เขาถลกหนั ง เครือ
่ งเผาบูชานั ้ นอ
อกเสีย แล้ว ตัด เป็น ท่อนๆ 7 และบุตรชายของอาโรนผู้ เป็น
ปุโรหิตจะก่อไฟที่แท่น และเรียงฟืนบนไฟ 8 และพวกปุโรหิต
คือบุตรชายของอาโรน จะวางท่อนเนื้ อ หัว และไขมัน สัตว์
ตามลําดับไว้บนฟืนบนไฟที่แท่นบูชา 9 แต่ให้เขาเอานํ้าล้าง
เครือ
่ งในและขาสัตว์เสีย แล้วปุโรหิตจึงเผาของทัง้ หมดบน
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แท่น เป็น เครือ
่ งเผาบูชา เป็น เครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็น กลินที
่ ่
พอพระทัยแด่ พระเยโฮวาห์ 10 ถ้าของถวายที่ผู้ใดจะใช้เป็น
เครือ
่ งเผาบูชามาจากฝูงแกะหรือฝูงแพะ ให้ผู้นั ้นเลือกเอา
สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีตําหนิ 11 ให้เขา ฆ่า สัตว์ นั ้น เสีย ที่ แท่น บูชา
ข้างด้านเหนื อ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหิต
คือบุตรชายของอาโรน จะเอาเลือดสัตว์นั้นประพรมที่ แท่น
และรอบแท่นบูชา 12 ให้เขาฟันสัตว์นั้นเป็นท่อนๆทัง้ หัวและ
ไขมันด้วย และปุโรหิตจะวางเครือ
่ งเหล่านี้ ตามลําดับไว้บน
ฟืน บนไฟที่แท่น บูชา 13 แต่เครือ
่ งในกับ ขานั ้น ผู้ ถวายบูชา
จะล้างเสีย ด้วยนํ้า และให้ปุโรหิต เอาเครือ
่ งทัง้ หมดเหล่า นี้
เผาบูชาด้ว ยกัน บนแท่น เป็น เครือ
่ งเผาบูชา คือ เป็น เครือ
่ ง
บูชาด้วยไฟ เป็น กลินที
่ ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์ 14 ถ้า
ผู้ ใดจะนํา นกมาถวายเป็น เครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์
ก็ให้ผู้นั ้น นํา ของ บูชา ที่ เป็น นกเขา หรือ นก พิราบ หนุ่ม มา
ถวาย 15 จงให้ปุโรหิตนํานกนั ้นมาที่แท่น บิดหัวเสียแล้วเผา
บูชาบนแท่น ให้เลือดไหลออกมาข้างๆแท่น 16 และให้ ฉีก
กระเพาะข้าวและถอนขนนกออกเสีย ทิง้ ลงริม แท่น ด้าน
ตะวัน ออกในที่ที่ทิงม
้ ูล เถ้า 17 และให้ เขาฉี ก ปีก อย่า ให้ ขาด
จากตัว และปุโรหิต จะเผานกนั ้น บนแท่นที่ กองฟืน บนไฟ
เป็นเครือ
่ งเผาบูชา คือเป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็นกลินที
่ ่พอ
พระทัยแด่พระเยโฮวาห์”

2

ธัญญบูชา

“เมื่อ ผู้ ใดนํา ธัญ ญบูชามาเป็น เครือ
่ งบูชาถวายแด่ พระ
เยโฮวาห์ ก็ให้ผู้นั ้น นํา ยอดแป้ง มาถวาย ให้เขาเทนํ้ามัน ลง
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ที่แป้งและใส่กํายานด้วย 2 แลว
้ นํามาให้พวกปุโรหิต คือบุตร
ชายของอาโรน ผู้ถวายบูชาจะหยิบ ยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน กํา
มือ หนึ่ งกับ กํายาน ทัง้ หมด ออก และ ปุโรหิต จะ เผา เครือ
่ ง
บูชาส่วนนี้ เป็นที่ ระลึก บนแท่น คือบูชาด้วยไฟ เป็น กลินที
่ ่
พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์ 3 ส่วนธัญ ญบูชาที่เหลือ อยูนั
่ ้น
จะ เป็น ของ อา โรน และ บุตร ชาย ของ เขา เป็น ส่วน บริสุทธิ์
อย่างยิง่ จากเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 4 เมื่อ
ท่านนําธัญญบูชาเป็นขนมอบในเตาอบมาถวายเป็นเครือ
่ ง
บูชา ให้เป็นขนมไร้เชื้อทําด้วยยอดแป้งคลุกนํ้ามัน หรือขนม
แผ่นไร้เชื้อทานํ้ามัน 5 และถ้าท่านนําธัญญบูชาเป็นขนมปิ้ ง
บนกระทะ ก็ให้เป็น ขนมทํา ด้วยยอดแป้ง ไร้เชื้อ คลุก นํ้ามัน
6 ท่านจงหัก ขนมนั ้น เป็ น ชิน
้ ๆเทนํ้ามัน ราด เป็น ธัญ ญบูชา
7 ถ้า เครือ
่ ง บูชา ของ ท่าน เป็น ธัญ ญ บูชา ทอด ด้วย กระทะ
ให้ทําด้วยยอดแป้งคลุกนํ้ามัน 8 ท่านจงนําธัญญบูชาซึ่งทํา
ด้วยสิง่ เหล่านี้ มาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เมื่อนํามาให้ปุโรหิต
แล้ว ปุโรหิต จะนํา มาถึง แท่ นบูชา 9 และปุโรหิต จะนํา ส่วนที่
ระลึก ออกจากธัญ ญบูชา และเผาเสียบนแท่น เป็น เครือ
่ ง
10
บูชาด้วยไฟ เป็น กลินที
่ ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์ ส่วน
ธัญญบูชาที่เหลืออยูนั
่ ้นตกเป็นของอาโรนและของบุตรชาย
ท่าน เป็น ส่วนบริสุทธิ์ อย่างยิง่ จากเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวาย
11
แด่ พระ เย โฮ วาห์ บร รดา ธัญ ญ บูชา ซึ่ง นํา มา ถวาย แด่
พระ เย โฮ วาห์ นั ้น อย่า ให้มีเชื้อ เจ้า อย่า เผา เชื้อ หรือ นํ้า ผึ้ง
เป็น เครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 12 ถ้า เจ้า จะ
นําสิง่ ทัง้ สองนี้ เป็นผลรุ น
่ แรกมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ก็ได้
แต่อย่า เผา ถวาย บน แท่น ให้ เป็น กลินที
่ ่ พอ พระทัย 13 เจ้า
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จงปรุ ง บรรดาธัญ ญบูชาด้วยใส่เกลือ เจ้าอย่า ให้เกลือ แห่ง
พันธสัญญากับ พระเจ้า ของเจ้า ขาดเสีย จากธัญ ญบูชาของ
เจ้า เจ้าจงถวายเกลือ พร้อมกับ บรรดาเครือ
่ งบูชาของเจ้า
14 ถ้า เจ้า ถวายธัญ ญบูชาเป็ น ผลรุ น
่ แรกแด่ พระเยโฮวาห์
ธัญ ญบูชาอัน เป็น ผลรุ น
่ แรกนั ้น เจ้า จงถวายรวงใหม่ๆ ย่าง
ไฟ ให้แห้ง บด เมล็ด ให้ละเอียด 15 เจ้า จง ใส่ นํ้ามัน และ วาง
เครือ
่ งกํายานไว้บนนั ้น เป็นธัญญบูชา 16 ปุโรหิตจะเอาส่วน
หนึ่ ง ของเมล็ด ที่บด นํ้ามัน และเครือ
่ งกํายานเผาถวายเป็น
ส่วนที่ระลึก เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์”

3
สันติบูชา

“ถ้า ผู้หน่งึ ผู้ ใด ถวาย เครือ
่ ง บูชา เป็น สันติบูชา ถ้า
เขา ถวาย วัว ผู้ หรือ วัว เมีย จาก ฝูง ให้เขา ถวาย สัตว์
ตัวที่ไม่มีตําหนิ ต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ 2 ให้เขาเอามือ
วางบนหัวของสัตว์ตัวที่จะถวาย และจงฆ่าเสียที่ประตูพลับ
พลา แห่ง ชุมนุม พวก ปุโรหิต คือบุตร ชาย ของ อา โรน จะ
เอา เลือด ประพรม ที่ แท่น และ รอบ แท่ นบูชา 3 จาก เครือ
่ ง
บูชา ที่ ถวาย เป็น สันติบูชา เป็น เครือ
่ ง บูชาด้วย ไฟ ถวาย
แด่ พระ เย โฮ วาห์ ผู้ถวาย จะ นํา ไขมันที่ติดกับ เครือ
่ ง ใน
และไขมันที่อยูในเครื
่
อ
่ งในทัง้ หมด 4 และไตทัง้ สองลูกกับ
ไขมันที่ติดอยู่ตรงบัน
้ เอวนั ้น และให้เอาพังผืดที่ติดอยู่เหนื อ
ตับนัน
้ ออกเสีย พร้อมกับไต 5 บุตรชายอาโรนจะเผาเสียบน
แท่น บูชาบนเครือ
่ งเผาบูชาซึ่ง อยู่ บนฟืน บนไฟ เป็น เครือ
่ ง
บูชาด้วย ไฟ เป็น กลินที
่ ่ พอ พระทัย แด่ พระ เย โฮ วาห์ 6 ถ้า
ผู้ ใด นํา เครือ
่ ง บูชา ที่ เป็น สันติ บูชา มา ถวาย แด่ พระ เย โฮ
1
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วาห์ เป็นสัตว์ตัวผู้หรือตัวเมียที่ได้มาจากฝูงแพะแกะ ก็อย่า
ให้สัตว์นั ้นมีตําหนิ 7 ถ้า เขาจะถวายลูก แกะเป็น เครือ
่ งบูชา
8
ก็ให้เขา นํา มา ถวาย ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ ให้เขา
เอา มือ วาง บน หัว ของ สัตว์ที่จะ ถวาย นั ้น และ ให้ ฆ่า เสีย
ที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุม และบุตรชายอาโรนจะเอาเลือด
ประพรม ที่ แท่น และ รอบ แท่น 9 จาก เครือ
่ ง บูชา ที่ ถวาย
เป็น สันติบูชา คือบูชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้เขา
ถวายไขมัน หางที่ เป็น ไขมัน ทัง้ หมดตัด ชิด กระดูก สัน หลัง
และไขมันที่ หุม
้ เครือ
่ งใน กับ ไขมันที่อยูในเครื
่
อ
่ งในทัง้ หมด
10 และไตทัง
้ สองลูกกับไขมันที่ติดอยู่ตรงบัน
้ เอวนั ้น และให้
เอาพังผืด ที่ติดอยู่ เหนื อ ตับนั ้นออกเสีย พร้อมกับ ไต 11 และ
ปุโรหิต จะเอาสิง่ เหล่า นี้ เผาบนแท่น เป็น อาหารเผาด้วยไฟ
ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ 12 ถ้า เครือ
่ ง บูชา ของ เขา เป็น แพะ
ก็ให้เขา นํา มา ถวาย ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ 13 ให้เขา
เอา มือ วาง บน หัว ของ มัน และ ฆ่า มัน เสีย ที่หน้า พลับพลา
แห่ง ชุมนุม และบุตรชายของอาโรนจะเอาเลือดประพรม
ที่ แท่น และรอบแท่ นบูชา 14 แล้ว ให้ เขาเอาสิง่ เหล่า นี้ จาก
แพะตัวนัน
้ เป็น เครือ
่ งบูชา เป็น เครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่
พระ เย โฮ วาห์ คือ ไขมันที่ หุม
้ เครือ
่ ง ใน และ ไขมันที่อยูใน
่
15
เครือ
่ งใน และไตทัง้ สองลูกกับ ไขมันที่ติดอยู่ ตรงบัน
้ เอว
นั ้น และให้เอาพังผืดที่ติดอยู่เหนื อตับนัน
้ ออกเสียพร้อมกับ
ไต 16 และปุโรหิตจะเผาสิง่ เหล่านี้ บนแท่นเป็นอาหารเผาไฟ
เป็น กลินที
่ ่ พอพระทัย ไขมัน ทัง้ หมดเป็น ของพระเยโฮวาห์
17 ให้เป็ นกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ตลอดชัว
่ อายุของเจ้าในที่ที่เจ้า
อาศัยอยูท
่ ัว่ ๆไปว่า เจ้าอย่ารับประทานไขมันหรือเลือด”
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เครือ
่ งบูชาไถ่บาป
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 2 “จง กล่าว แก่ คน
อิสราเอล ว่า ถ้า ผู้หน่งึ ผู้ ใด กระทํา ผิด สิง่ ใด ซึ่ง พระ เย โฮ
วาห์ได้ทรงบัญชามิให้กระทํา โดยเขามิได้เจตนากระทํา สิง่
เหล่า นั ้น ประการ หนึ่ ง ประการ ใด 3 ถ้า ปุโรหิต ที่ได้รับ การ
เจิม ไว้ เป็น ผู้ กระทํา บาป เป็น เหตุ ให้พลไพร่ หลงทําบาปไป
ด้วย เหตุด้วยบาปที่ เขาได้ กระทํา ไป ก็ให้เขานํา วัว หนุ่ม ซึ่ง
ไม่มี ตําหนิ มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาป
4 ให้เขา นําวัวนั ้ นมา ที่ประตูพลับ พลา แห่ง ชุมนุม ต่อ พระ
พักตร์ พระเยโฮวาห์ และให้ เขาเอามือ วางบนหัววัวตัวนัน
้
และให้ฆ่า มัน เสีย ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 5 และปุโรหิต
ผู้ได้รับ การ เจิม แล้ว จะ นํา เลือด วัวนั ้ นมา ที่พลับ พลา แห่ง
ชุมนุมบ้าง 6 ปุโรหิต จะเอานิว
้ จุ่ม ลงในเลือด และประพรม
เลือด นั ้นที่หน้า ม่าน สถาน บริสุทธิ์เจ็ด ครัง้ ต่อ พระ พักตร์
พระเยโฮวาห์ 7 และปุโรหิต จะเอาเลือดเล็ก น้ อยเจิมที่ เชิง
งอนของแท่น เผาเครือ
่ งหอมซึ่ง อยู่ ในพลับพลาแห่ง ชุมนุม
ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ส่วนเลือดวัวที่เหลือ อยูนั
่ ้น เขา
จะ เท ลง ที่ ฐาน แท่น เผา เครือ
่ ง เผา บูชา ซึ่ง อยูที
่ ่ประตูพลับ
8
พลาแห่งชุมนุม และเขาจะเอาไขมันทัง้ หมดออกเสียจาก
วัวตัวที่เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปนี้ คือไขมันที่หม
ุ้ เครือ
่ งในและ
ไขมันที่ติดอยู่ กับ เครือ
่ ง ใน ทัง้ หมด 9 และ ไต ทัง้ สอง ลูกกับ
ไขมันที่ติดอยู่ตรงบัน
้ เอวนั ้น และให้เอาพังผืดที่ติดอยู่เหนื อ
ตับนั ้ นออกเสีย พร้อมกับ ไต 10 ให้เอาออกเช่น เดียวกับ เอา
ออกจากวัวที่ถวายเป็นสันติบูชา และปุโรหิตจะเผาสิง่ เหล่า
1
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นี้ บน แท่น เครือ
่ ง เผา บูชา 11 แต่หนัง ของ วัว พร้อม กับ เนื้ อ
วัวทงั ้ หมด หัว ขา เครือ
่ งในและมูลของมัน 12 คือวัวทัง้ ตัวนี้
ให้เอาออกไปเสียจากค่ายถึงที่สะอาดที่ทิงม
้ ูลเถ้าและให้สุม
ไฟเผาเสีย ที่ทิงม
่ ่ไหนก็ให้เผาที่นั ่น 13 ถ้าชุมนุมชน
้ ูลเถ้าอยูที
อิสราเอลทัง้ หมดกระทํา ผิด โดยไม่รู ตั
้ ว และความผิด นั ้น ยัง
ไม่ ปรากฏแจ้ง แก่ที่ ประชุม และเขาได้ กระทํา สิง่ หนึ่ ง สิง่ ใด
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ บัญชามิให้กระทํา เขาก็มี ความผิด 14 เมื่อ
ความผิด ที่ เขาได้ กระทํา นั ้น เป็นที่ประจักษ์ ขึ้น ให้ที่ประชุม
ถวายวัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาป ให้นําวัวนั ้นมา
ที่หน้า พลับพลาแห่ง ชุมนุม 15 และผู้ใหญ่ของชุมนุมชนจะ
เอา มือ วาง บน หัว ของ วัวนน
ั ้ ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์
และให้ ฆ่า วัว ตัวนัน
้ เสีย ต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ 16 แล้
วปุ โรหิต ผู้รบ
ั การเจิม จะนํา เลือดของวัว มาที่พลับ พลาแห่ง
ชุมนุม บ้าง 17 และ ปุโรหิต จะ เอา นิว
้ จุ่ม ลง ใน เลือด และ
ประพรม ที่หน้า ม่าน เจ็ด ครัง้ ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์
18 และปุโรหิต จะเอาเลือดสัก หน่ อยเจิมที่ เชิง งอนของแท่น
บูชาซึ่ง อยู่ ในพลับพลาแห่ง ชุมนุมต่อ พระพักตร์ พระเยโฮ
วาห์ ส่วนเลือดที่เหลือ อยูนั
่ ้น เขาจะเทลงที่ ฐานแท่น เครือ
่ ง
เผา บูชา ซึ่ง อยูที
่ ่ประตูพลับ พลา แห่ง ชุมนุม 19 และ เขา จะ
เอาไขมัน ออกจากวัวนัน
้ หมด นํา ไปเผาเสียบนแท่น 20 เขา
จะกระทําดังนี้ แก่วัวตัวนี้ เขาได้ กระทํากับวัวตัวที่ถวายเป็น
เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป อย่างไร ก็ให้เขา กระทํา แก่ วัว ตัวนี้อย่าง
นั ้น ดังนี้ ปุโรหิต จะทําการลบมลทิน ของชุมนุมชนแล้ว เขา
ทัง้ หลาย จะ ได้ รับ การ อภัย 21 แล้ว เขา จะ นํา วัว ออก ไป
นอก ค่าย และ เผา เสีย อย่าง กับ เผา วัว ตัวก่อน เป็น เครือ
่ ง
บูชา ไถ่บาป ของ ที่ประชุม 22 ถ้า ผู้ ครอบ ครอง กระทํา ความ
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บาป กระทํา สิง่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขาทรงบัญชา
มิให้กระทํา โดย ไม่รู ต
้ ัว เขา ก็มี ความ ผิด 23 เมื่อ เขา รู ้ ตัวว่า
กระทําผิดดังนั ้นแล้ว ก็ให้เขานําลูกแพะตัวผู้ที่ไม่มีตําหนิ ตัว
หนึ่ ง มาเป็น เครือ
่ งบูชา 24 ให้เขาเอามือ วางบนหัว แพะ และ
ให้ ฆ่า แพะเสีย ในที่ที่เขาฆ่า สัตว์ เป็น เครือ
่ งเผาบูชาต่อ พระ
พักตร์ พระเยโฮวาห์ นี่ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาป 25 ปุโรหิต จะ
เอานิว
่ งบูชาไถ่บาปบ้าง นํา ไปเจิมที่ เชิง งอน
้ จุ่ม เลือดเครือ
บน แท่น เครือ
่ ง เผา บูชา และ เท เลือด ที่เหลือ อยูนั
่ ้นที่ ฐาน
ของ แท่น เครือ
่ ง เผา บูชา 26 และ เขา จะ เผา ไข มัน ทัง้ หมด
บนแท่น เช่น เดียวกับ เผาไขมัน เครือ
่ งสันติบูชา ดังนี้ แหละ
ปุโรหิต จะ ทําการ ลบ มลทิน แทน ผู้ กระทํา ผิด นั ้น และ เขา
จะได้ รบ
ั การอภัย 27 ถ้า พลไพร่สามัญ คนหนึ่ ง คนใดกระทํา
ความผิด โดยมิได้เจตนาคือ กระทํา สิง่ หนึ่ ง สิง่ ใดซึ่ง พระเย
โฮวาห์ทรงบัญชามิให้เขากระทํา เขาก็มีความผิด 28 เมื่อเขา
รู ้ตัวว่า กระทํา ผิด ดัง นั ้น แล้ว ก็ให้เขานํา ลูก แพะตัว เมีย ตัว
หนึ่ ง ซึ่ง ไม่มี ตําหนิ มาเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปที่ เขาได้ กระทํา
ไปนั ้น 29 และเขาจะเอามือวางบนหัวของเครือ
่ งบูชาไถ่บาป
และฆ่า เครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้น ในที่ที่เขาถวายเครือ
่ งเผาบูชา
30 ปุโรหิต จะ เอา นิว
้ จุ่ม เลือด แพะ นั ้น ไป เจิมที่ เชิง งอน ของ
แท่น เครือ
่ งเผาบูชา และเทเลือดส่วนที่ เหลือ ลงที่ ฐานของ
แท่น นั ้น 31 และ เขา จะ เอา ไข มัน ออก เสีย ให้ หมด อย่าง ที่
เอา ไข มัน ออก เสีย จาก เครือ
่ ง สันติบูชา และ ปุโรหิต จะ เผา
ไขมัน นั ้น บนแท่น เป็น กลินที
่ ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์
และปุโรหิตจะทําการลบมลทินของเขาและเขาจะได้รบ
ั การ
32
อภัย ถ้า เขานํา ลูก แกะมาเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปก็ให้เขา
33
นํา ลูก แกะตัว เมีย ไม่มี ตําหนิ มา เขาจะเอามือ วางบนหัว
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ของเครือ
่ งบูชาไถ่บาปและฆ่า เสีย เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปใน
ที่ที่เขาฆ่า เครือ
่ งเผาบูชา 34 และปุโรหิต จะเอานิว
้ จุ่ม เลือด
เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป นั ้น บ้าง นํา ไป เจิมที่ เชิง งอน ของ แท่น
เครือ
่ งเผาบูชา และเทเลือดที่ เหลือ นั ้น ลงที่ ฐานของแท่น
35 และเขาจะเอาไขมันทัง
้ หมดออกเสียอย่างที่เอาไขมันของ
ลูกแกะออกจากเครือ
่ งสันติบูชา และปุโรหิตจะเผาไขมันบน
แท่น เหมือ นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ และ
ปุโรหิตจะทําการลบมลทินของเขาซึ่งเขาได้ กระทําผิด และ
เขาจะได้รบ
ั การอภัย”

5

เครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด

“ถ้า ผู้ ใด กระทํา ความ ผิด ใน ข้อ ที่ได้ยิน เสียง แห่ง การ
ปฏิญาณตัว และเป็น พยาน และแม้วา่ เขาเป็น พยานโดยที่
เขา เห็น หรือ รู ้ เรือ
่ ง ก็ตาม แต่เขา ไม่ยอม ให้การ เป็น พยาน
เขาต้องรับ โทษความชัว่ ช้า ของเขา 2 หรือ ผู้หน่งึ ผู้ ใดแตะ
ต้องสิง่ ที่ เป็น มลทิน จะเป็น ซากสัตว์ ป่า ที่มลทิน หรือ ซาก
สัตว์ เลี้ยง ที่มลทิน หรือ ซาก สัตว์ เลื้อย คลาน ที่ เป็น มลทิน
โดยไม่ทันรู้ตัว เขาจึงเป็นคนมีมลทิน เขาก็มีความผิด 3 หรือ
ถ้า เขาแตะต้องมลทิน ของคน จะเป็น สิง่ ใดๆซึ่ง เป็น มลทิน
อันเป็นสิง่ ที่ กระทําให้คนนั ้นเป็นมลทิน โดยเขาไม่รู ต
้ ัว เมื่อ
4
เขา รู แล้
้ ว เขา ก็มี ความ ผิด หรือ ถ้า คน หนึ่ ง คน ใด เผลอ
ตัว กล่าว คํา ปฏิญาณ ด้วย ริม ฝีปาก ว่า จะ กระ ทํา ชัว่ หรือดี
หรือ เผลอตัว กล่าวคํา ปฏิ ญาณใดๆ และเขากระทํา โดยไม่
ทันรู้ตัว เมื่อ เขา รู ส
้ ึก ตัว แล้ว ใน ประการ ใด ก็ตาม เขา ก็มี
ความ ผิด 5 เมื่อ ผู้หน่งึ ผู้ ใด กระทํา ความ ผิด ใดๆ ที่กล่าว มา
1
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นี้ ก็ให้เขาสารภาพความผิด ที่ เขาได้กระทํา 6 และให้ เขานํา
เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เพราะ
บาปซึ่ง เขาได้ กระทํา นั ้น เครือ
่ งบูชานัน
้ จะเป็น สัตว์ ตัว เมีย
จากฝูง คือ ลูก แกะหรือ ลูก แพะ ก็เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปได้
ดังนี้ ปุโรหิต จะทําการลบมลทิน แทนผู้ที่กระทํา ผิด นั ้น 7 ถ้า
เขาไม่ สามารถถวายลูก แกะตัว หนึ่ ง ก็ให้เขานํา นกเขาสอง
ตัว หรือ นกพิราบหนุ่ม สองตัว มาเป็น เครือ
่ งถวายพระเยโฮ
วาห์ไถ่การละเมิด นกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป และนก
อีก ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง เผา บูชา 8 ให้เขา นํา นก ทัง้ สอง นี้ มา
ให้ปุโรหิต ปุโรหิตก็ ถวายนกตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาป
ก่อน ให้เขา บิด หัว นก หลุด จาก คอ แต่ อย่า ให้ขาด 9 และ
ปุโรหิต จะ เอา เลือด เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป ประพรม ที่ ข้าง แท่น
เสีย บ้าง ส่วน เลือด ที่เหลือ อยูนั
่ ้น จะ รีด ให้ ไหล ออก ที่ ฐาน
แท่น นี่ เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป 10 แล้ว เขา จะ ถวาย นกตัวที่
สองเป็น เครือ
่ งเผาบูชาตามลักษณะ และปุโรหิต จะทําการ
ลบมลทิน ของเขาซึ่ง เขาได้ กระทํา ไปและเขาจะได้ รับ การ
อภัย 11 แต่ถ้า เขา ไม่ สามารถ ที่ จะ นํา นกเขา สอง ตัว หรือ
นก พิราบ หนุ่ม สอง ตัว มา ก็ให้เขา นํา เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป ซึ่ง
เขาได้ กระทํา นั ้น มา คือ ยอดแป้ง หนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์ เอามา
เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป อย่า ใส่นํ้ามัน หรือ ใส่ เครือ
่ ง กํายาน
ใน แป้ง เพราะ เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป 12 ให้เขา นํา แป้ง มา
ให้ปุโรหิตและปุโรหิตจะเอาแป้งกํา มือหนึ่ งเป็น ส่วนที่ระลึก
และ เผา เสียบน แท่น เหมือน เครือ
่ ง เผา บูชาด้วย ไฟ ถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาป 13 และปุโรหิต จะ
ทําการลบมลทินของเขาเพราะบาปซึ่งเขาได้กระทําในเรือ
่ ง
หนึ่ ง เรือ
่ ง ใด ที่กล่าว มา นี้ และ เขา จะ ได้ รับ การ อภัย และ
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ส่วนที่ เหลือ นั ้น จะเป็น ของปุโรหิต เช่น เดียวกับ ธัญ ญบูชา
” 14 พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 15 “ถ้า ผู้ ใด ทําการ
ละเมิด และทําบาปโดยไม่รู ตั
้ ว ในเรือ
่ งของบริสุทธิ์แห่งพระ
เยโฮวาห์ ให้ผู้นั ้น นํา แกะตัวผู้ที่ปราศจากตําหนิ จากฝูง เป็น
เครือ
่ ง บูชา ไถ่ การ ละเมิด ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ ให้เจ้า ตี
ราคาเป็นเงินเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ เป็นเครือ
่ ง
16
บูชา ไถ่ การ ละเมิด และ ให้ผู้นั ้น ชดใช้ ขอ งบ ริสุทธิ์ที่ขาด
ไป และเพิมอ
่ ีก หนึ่ ง ในห้า ของราคาสิง่ ที่ ขาดไปนั ้น นํา มอบ
ให้แก่ปุโรหิต และ ปุโรหิต จะ ทําการ ลบ มลทิน ของ เขา ด้วย
แกะ ผู้ที่ถวาย เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่ การ ละเมิด และ เขา จะ ได้
17
รับ การอภัย ถ้า ผู้ ใดกระทํา ผิด คือ กระทํา สิง่ ที่ พระเยโฮ
วาห์ ทรงบัญชามิให้กระทํา ถึง แม้ว่า เขากระทํา โดยไม่รู เท่
้ า
ถึง การณ์ เขา ก็มีความ ผิด จะ ต้อง รับ โทษ ความ ชัว่ ช้า ของ
เขา 18 ให้ผู้นั ้น นํา แกะตัวผู้ที่ปราศจากตําหนิ มาจากฝูง มา
ถึง ปุโรหิต ให้เจ้าตีราคา เป็น ราคาเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด
และ ให้ปุโรหิต ทําการ ลบ มลทิน ของ เขา ตาม ความ ผิด ซึ่ง
เขาได้ กระทํา ด้วยมิได้เจตนานั ้น และเขาจะได้ รบ
ั การอภัย
19 เป็ น เครือ
่ ง บูชา ไถ่ การ ละเมิด เพราะ เขา ได้ กระทํา การ
ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์”

6
เครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดและการคืนดีกัน

พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 2 “ถ้า ผู้หน่งึ ผู้ ใด
ทําบาป และ ทําการ ละเมิด ต่อ พระ เย โฮ วาห์ ด้วย การ มุสา
ต่อ เพื่อน บ้าน ของ เขา ใน สิง่ ที่ ฝาก เขา ให้เก็ บรักษา ไว้ หรือ
ใน เรือ
่ ง มิตรภาพ หรือ ใน สิง่ ที่ใช้ความ รุ นแรง ไป แย่ง ชิง
1
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มา หรือ ได้ หลอก ลวง เพื่อน บ้าน ของ เขา 3 หรือ พบ สิง่ ที่
หาย ไป แล้ว แต่ไม่ ยอมรับ ปฏิญาณ ตน เป็น ความ เท็จ ใน
ข้อ เหล่า นี้ ถ้า ผู้ ใด กระทํา ก็ เป็น ความ ผิด 4 ก็ให้ผู้ที่กระทํา
ผิดมี โทษ เพราะ ความ ผิด ของ เขา ให้ผู้นั ้น คืน ของ ที่ได้มา
จากการชิง มานั ้น เสีย หรือ สิง่ ใดที่ เขาได้มาด้ว ยการหลอก
ลวง หรือ สิง่ ที่ ฝาก เขา ไว้ หรือ สิง่ สูญหาย ที่ เขา ได้ พบ เข้า
5 หรือ สิง
่ ใดๆ ที่ได้ปฏิญาณ เท็จ ไว้ เขา ต้อง คืนให้ เต็ม ตาม
จํานวน และ จง เพิมอ
่ ีก หนึ่ ง ใน ห้า และ มอบ ให้แก่เจ้า ของ
ในวันที่ เขาถวายเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด 6 ให้ผู้นั ้น นํา แกะ
ตัวผู้ที่ไม่มีตําหนิ มา จาก ฝูง เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่ การ ละเมิด
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ มามอบให้ปุโรหิต ให้เจ้าตี ราคาเอง
เป็น ราคาเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด 7 และให้ปุโรหิต ทําการ
ลบมลทินของเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเขาจะได้
รับการอภัยในทุกสิง่ ที่เขาได้กระทําไปซึ่งเป็นการละเมิด”
ปุโรหิตกับเครือ
่ งเผาบูชา
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 9 “จงบัญชาแก่ อาโรน
และบุตรชายของเขาว่า ต่อ ไปนี้ เป็น พระราชบัญญัติเรือ
่ ง
เครือ
่ ง เผา บูชา เครือ
่ ง เผา บูชานัน
้ จะ ต้อง เผา อยู่ บน แท่น
ตลอด คืน จน รุ ง่ เช้า จง ให้ ไฟ บน แท่น เผา เครือ
่ ง บูชา ลุก
10
อยูเรื
่ อ
่ ยไป ให้ปุโรหิตสวมเสื้อผ้าป่านและสวมกางเกงผ้า
ป่านและให้ ตัก มูล เถ้า ออกจากไฟที่ไหม้เครือ
่ งเผาบูชาอยู่
บนแท่น นํา ไปไว้ข้างแท่น 11 ให้ถอดเสื้อ ที่ สวมอยู่ ออกแล้ว
สวมเสื้ออีก ตัว หนึ่ ง นํา มูล เถ้า ออกไปนอกค่ายยัง ที่สะอาด
12 ให้รักษา ไฟ ที่ บน แท่น ให้ลุกอ ยู่ อย่า ให้ ดับ เลย ทีเดียว
ให้ปุโรหิต ใส่ ฟืน ทุก เช้า และ ให้ เรียง เครือ
่ ง เผา บูชา ให้ เป็น
8
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ระเบียบไว้บนแท่น และเผาไขมันของเครือ
่ งสันติบูชาบนนั ้น
13 ต้องรักษาให้ ไฟติดอยู่ บนแท่น เรือ
่ ยไป อย่า ให้ดับ เป็นอัน
ขาด
พระราชบัญญัติของการถวายธัญญบูชา
14 ต่อ ไป นี้ เป็ น พระ ราช บัญญัติของ การ ถวาย ธัญ ญบูชา
ให้บุตร ชาย อา โรน ถวาย เครือ
่ ง บูชานี้ ต่อ พระ พักตร์ พระ
เย โฮ วาห์ที่หน้า แท่ นบูชา 15 ให้ปุโรหิต คน หนึ่ ง หยิบ ยอด
แป้ง กํา มือ หนึ่ ง มา จาก ธัญ ญบูชา คลุก นํ้ามัน และ เครือ
่ ง
กํายานทัง้ หมดซึ่ง อยู่ บนธัญ ญบูชา และเผาส่วนนี้ บนแท่น
เป็นที่ระลึก เป็น กลินที
่ ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์ 16 ส่วน
ที่เหลือ อยูให้
่ อาโรนและบุตรชายของเขารับ ประทาน ให้รับ
ประทานกับขนมปังไร้เชื้อในที่บริสุทธิ์ ให้รับประทานในลาน
ของพลับพลาแห่ง ชุมนุม 17 อย่า ใส่ เชื้อ ในขนมนั ้น แล้ว ปิ้ ง
เราได้ให้ส่วนนี้ เป็นส่วนเครือ
่ งบูชาด้วยไฟของเราอันตกแก่
เขาเป็นสิง่ บริสุทธิ์ที่สุด เช่นเดียวกับเครือ
่ งบูชาไถ่บาป และ
เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด 18 ให้บุตรชายทัง้ หลายของอาโร
นรับประทานสิง่ นี้ เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้า
จากเครือ
่ งบูชาด้วยไฟของพระเยโฮวาห์ ผู้ใดที่ถูกต้องสิง่
เหล่านี้ จะบริสุทธิ์”
ธัญญบูชาของปุโรหิตทุกรายให้เผาเสียให้หมด
19 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 20 “ต่อ ไปนี้ เป็ น เครือ
่ ง
บูชา ที่ อา โรน และ บุตร ชาย ทัง้ หลาย ของ เขา จะ ต้อง ถวาย
แด่ พระ เย โฮ วาห์ ในวันที่ เขา รับ การ เจิม คือ ยอด แป้ง หนึ่ ง
ใน สิบ เอ ฟาห์ เป็น ธัญ ญ บูชา ประจํา ให้ถวาย ตอน เช้า ครึง่
หนึ่ ง ตอนเย็นคร่งึ หนึ่ ง 21 ให้คลุกกับน้าํ มัน ให้เข้า กัน ดีแล้ว
ทอดบนเหล็ก ทําเป็นแผ่นเหมือนธัญญบูชาแล้วถวายเป็น
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กลินที
่ ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์ 22 ให้ปุโรหิต จากบรรดา
บุตรชายของอาโรนผู้รบ
ั การเจิมตัง้ แทนเขาถวายสิง่ นี้ เป็น
กฎ เกณฑ์ สืบไป เนื อง นิ ตย์แด่พระ เย โฮ วาห์ ให้เผา เครือ
่ ง
23
บูชาทัง้ หมดเสีย ธัญ ญบูชาของปุโรหิต ทุก รายให้เผาเสีย
ให้หมด อย่าให้รับประทาน”
เครือ
่ งบูชาไถ่บาปก็บริสุทธิ์

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 25 “จงกล่าวแก่ อาโรน
และ บุตร ชาย ของ เขา ว่า ต่อ ไป นี้ เป็น พระ ราช บัญญัติของ
การ ถวาย เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป ให้ฆ่า สัตว์ที่เป็น เครือ
่ ง บูชา
ไถ่บาป ใน ที่ที่ฆ่า สัตว์ อน
ั เป็น เครือ
่ ง เผา บูชาต่อ พระ พักตร์
พระ เย โฮ วาห์ เป็น ขอ งบ ริสุทธิ์ที่สุด 26 ให้ปุโรหิต ผู้ ถวาย
เครือ
่ งบูชาไถ่บาปรับ ประทานสัตว์นั ้น ให้เขารับ ประทานใน
ที่บริสุทธิ์ ในลานพลับพลาแห่งชุมนุม 27 อะไรที่แตะต้องเนื้ อ
สัตว์นั้น จะบริสุทธิ์ และเมื่อ ประพรมมี เลือดติด เสื้อ ก็ให้ซัก
เสื้อ ส่วน ที่ติด เลือด นั ้น ใน ที่บริสุทธิ์ 28 จง ทําลาย ภา ชนะ
ดินที่ใช้ต้ม เนื้ อ นั ้น เสีย ถ้า ต้ม ในภาชนะทองสัมฤทธิก็
์ ให้ขัด
29
และล้างเสียด้วยนํ้า ผู้ชายทุกคนที่เป็นปุโรหิตรับประทาน
ได้ เป็น ของบริสุทธิ์ที่สุด 30 แต่เครือ
่ งบูชาไถ่บาป ซึ่ง ปุโรหิต
นําเลือดเข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุม เพื่อทําการลบมลทิน
ในที่บริสุทธินั
์ ้น อย่ารับประทานเลย ต้องเผาไฟเสีย”
24

7
วิธถวายเครื
ี
อ
่ งบูชาไถ่การละเมิด

“เช่น เดียวกัน นี่ เป็น พระราชบัญญัติเรือ
่ งเครือ
่ งบูชาไถ่
การละเมิด เป็น สิง่ บริสุทธิ์ที่สุด 2 ให้ฆ่า สัตว์ อน
ั เป็น เครือ
่ ง
1
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บูชาไถ่ การละเมิด ในที่ที่ฆ่า สัตว์อน
ั เป็น เครือ
่ งเผาบูชา และ
ให้ เอา เลือด สัตว์ นั้น ประพรม ที่ แท่น และ รอบ แท่น 3 และ
ให้ เอา ไข มัน ของ สัตว์ นั ้น ถวาย บูชา เสีย ทัง้ หมด ด้วย หาง
ที่ เป็น ไข มัน ไขมันที่ หุม
้ เครือ
่ ง ใน 4 และ ไต ทัง้ สอง ลูกกับ
ไขมันที่ติดอยู่ตรงบัน
้ เอวนั ้น และให้เอาพังผืดที่ติดอยู่เหนื อ
ตับนั ้ นอ อก เสีย พร้อม กับ ไต 5 ให้ปุโรหิต เผา สิง่ เหล่า นี้
บน แท่น เป็น เครือ
่ ง บูชาด้วย ไฟ ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์
เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่ การ ละเมิด 6 ผู้ชาย ทุก คน ที่ เป็น ปุโรหิต
รับ ประทาน ได้ ให้รับ ประทาน ใน สถาน บริสุทธิ์ เป็น ขอ งบ
ริสุทธิ์ที่สุด 7 เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิดก็ เหมือนเครือ
่ งบูชา
ไถ่บาป มีพระ ราช บัญญัติอย่าง เดียวกัน ปุโรหิต ผู้ใช้เครือ
่ ง
บูชา ทําการ ลบ มลทิน จะ ได้ เครือ
่ ง บูชานน
ั ้ 8 ปุโรหิต คน ใด
ถวายเครือ
่ งเผาบูชาของผู้ใด ปุโรหิต ผู้ นั้น ย่อมได้หนัง ของ
เครือ
่ งเผาบูชาที่ ตนถวาย 9 เครือ
่ งธัญ ญบูชาทุก อย่างที่ ปิ้ง
ใน เตา อบ และ สิง่ ทัง้ หมด ซึ่ง เตรียม ใน กระทะ หรือ ที่เหล็ก
ให้ตกเป็น ของปุโรหิต ผู้ ถวายของเหล่า นั ้น 10 ธัญ ญบูชาทุก
อย่างที่เคล้านํ้ามันหรือไม่เคล้าจะตกเป็นของบุตรชายอาโร
นทัวก
่ ัน
วิธถวายเครื
ี
อ
่ งสันติบูชา
11

ต่อ ไป นี้ เป็น พระ ราช บัญญัติเรือ
่ ง เครือ
่ ง สันติ บูชา ซึ่ง
ผู้หน่งึ ผู้ ใดนํา มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 12 ถ้า เขาถวายเป็น
เครือ
่ งโมทนาพระคุณ ก็ให้เขาถวายขนมไร้เชื้อ คลุก นํ้ามัน
ขนมแผ่น ไร้เชื้อ ทานํ้ามัน ขนมยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน ให้ดีพร้
อมกับ เครือ
่ งบูชาโมทนา 13 นอกจากขนมเหล่า นี้ ให้เขานํา
ขนมปัง ใส่ เชื้อ มาถวายเป็น ส่วนของเครือ
่ งบูชา พร้ อมกับ
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เครือ
่ ง สันติ บูชา ที่ ถวาย เป็นการ โมทนา พระ คุณ 14 ให้เขา
ถวายของบูชาเหล่านี้ ส่วนหนึ่ งจากทัง้ หมดแด่พระเยโฮวาห์
ซึ่ง เป็น ส่วน ยก ให้แก่ปุโรหิต ผู้ เอา เลือด สันติ บูชา ประพรม
15 ส่วน เนื้ อ สัตว์ เครือ
่ ง สันติ บูชา เพื่อ โมทนา พระคุณ นั ้น
เขา จะ ต้อง รับ ประทาน เสีย ใน วัน ทํา กา รถ วาย บูชา อย่า
เหลือ ไว้จนวันรุ่ง เช้า เลย 16 แต่ถ้า เครือ
่ งบูชานัน
้ เป็น เครือ
่ ง
บูชา ปฏิญาณ หรือ เป็น เครือ
่ ง บูชา ตามใจ สมัคร ให้เขา รับ
ประทาน เสีย ใน วัน ทํา กา รถ วาย บูชา และ ในวันรุ่ง ขึ้น เขา
ยัง รับ ประทานส่วนที่ เหลือ ได้ 17 ส่วนเนื้ อ ของเครือ
่ งบูชาที่
เหลือ ถึง วันที่ สามให้ เผาเสีย ด้วยไฟ 18 ถ้า เอาเนื้ อ สัตว์ อน
ั
เป็นเครือ
่ งสันติบูชามารับประทานในวันที่สาม ก็จะไม่เป็นที่
พอ พระทัย เลย และ ผู้ที่ถวาย นั ้น จะ ไม่ เป็นที่ โปรดปราน
ด้วย แต่จะ เป็นการ กระทํา ที่น่า สะอิดสะเอียน และ ผู้ที่รับ
ประทานนั ้นจะต้องได้รบ
ั โทษความชัว่ ช้าของเขา 19 เนื้ อที่ไป
ถูก ของที่ เป็น มลทิน ใดๆ อย่า รับ ประทาน จงเผาเสีย ด้วย
ไฟ บุคคลที่ สะอาดทุก คนรับ ประทานเนื้ อ ได้ 20 แต่ผู้ใดรับ
ประทานเนื้ อ สัตวบูชาอัน เป็น เครือ
่ งสันติ บูชาแด่ พระเยโฮ
วาห์ โดยที่ ตนยังมี มลทิน ติดตัว อยู่ ผู้นั ้น จะต้องถูก ตัดขาด
จากพลไพร่ของตน 21 ยิง่ กว่า นั ้นอีก ถ้า ผู้ ใดแตะต้องสิง่ มล
ทินใดๆ ไม่ว่าจะเป็นมลทินของคน หรือสัตว์มลทินใดๆ หรือ
สิง่ มลทินที่ น่า สะอิด สะเอียนใดๆ และผู้ นั้น มารับ ประทาน
เนื้ อสัตวบูชาอันเป็นเครือ
่ งสันติ บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ ผู้นั ้น
จะต้องถูกตัดขาดจากพลไพร่ของตน” 22 พระเยโฮวาห์ตรัส
กับ โมเสสว่า 23 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เจ้าทัง้ หลาย
อย่ารับประทานไขมันของวัว ของแกะหรือของแพะ 24 ไขมัน
ของสัตว์ที่ตายเอง และไขมันของสัตว์ที่สัตว์กัดตายจะนําไป

หนังสือเลวีนิ ติ 7:25

18

หนังสือเลวีนิ ติ 7:35

ใช้ อย่า งอื่นก็ได้ แต่อย่า รับ ประทานเลยเป็นอัน ขาด 25 ด้วย
ผู้ ใดก็ตามรับ ประทานไขมัน สัตว์ อน
ั เป็น เครือ
่ งบูชาด้วยไฟ
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ที่รับประทานนั ้นจะต้องถูกตัดขาด
จาก พล ไพร่ ของ ตน 26 ยิง่ กว่า นั ้นอีก เจ้า อย่า รับ ประทาน
เลือด เลย ทีเดียว ไม่ว่า เลือด ของ สัตว์ปีก หรือ เลือด สัตว์ ใน
ที่ ใดๆ ที่เจ้า อาศัย อยู่ 27 ผู้ใดก็ตาม ที่รับ ประทาน เลือด ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากพลไพร่
ของตน”
ส่วนสําหรับพวกปุโรหิต
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 29 “กล่าว แก่ คน
อิสราเอล ว่า ผู้ใด จะ ถวาย เครือ
่ ง บูชา อัน เป็น สันติ บูชา แด่
พระเยโฮวาห์ ให้ผู้นั ้นนําเครือ
่ งบูชาของเขามาถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ จากเครือ
่ งบูชาอัน เป็น สันติ บูชาของเขา 30 ให้เขา
นํา เครือ
่ งถวายบูชาด้วยไฟแด่ พระเยโฮวาห์มาด้ว ยมือ ของ
ตนเอง ให้เขา นํา ไข มัน มา พร้อม กับ เนื้ อ อก นั ้น เพื่อ เอา
เนื้ อ อกนั ้น แกว่ง ไปแกว่ง มาเป็น เครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายต่อ
31
พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ ให้ปุโรหิต เผาไขมัน เสียบนแท่
นบูชา แต่เนื้ ออกนั ้นจะตกเป็นของอาโรนและบุตรชายของ
เขา 32 แต่โคนขาข้างขวาของสัตว์ นั้น เจ้า จงให้ปุโรหิต เป็น
ส่วนถวายจากเครือ
่ งบูชาแห่ง สันติบูชา 33 บุตรชายอาโรน
ผู้ ถวาย เลือด แห่ง สันติ บูชา และ ไข มัน จะ ได้ รับ โคน ขา ข้าง
ขวาเป็น ส่วนของเขา 34 เพราะว่า เนื้ อ อกที่แกว่ง ถวาย และ
เนื้ อโคนขาที่ถวายนั ้นเราได้เอาจากคนอิสราเอลจากเครือ
่ ง
สันติ บูชาของเขา และเราได้มอบให้แก่อาโรนปุโรหิต และ
บุตร ชาย ของ เขา เป็น กฎ เกณฑ์ อัน ถาวร จาก คน อิสราเอล
35 นี่ เป็ น ส่วน จาก การ เจิม อา โรน และ การ เจิม บุตร ชาย
ของ เขา ได้จาก เครือ
่ ง บูชาด้วย ไฟ ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์
28
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มอบหมายให้แก่เขาทัง้ หลายในวันที่ เขาทัง้ หลายถูก ถวาย
ให้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ ในตําแหน่ ง ปุโรหิต 36 ซึ่ง พระเย
โฮวาห์ ทรงบัญชาคนอิสราเอลให้ มอบสิง่ เหล่า นี้ แก่เขาทัง้
หลาย ในวันที่เขาทัง้ หลายได้รบ
ั การเจิมเป็นปุโรหิต เป็นกฎ
เกณฑ์ อน
ั ถาวรตลอดชัว่ อายุ ของเขา” 37 ทัง้ หมดนี้ เป็น พระ
ราช บัญญัติเรือ
่ ง เครือ
่ ง เผา บูชา เครือ
่ ง ธัญ ญบูชา เครือ
่ ง
บูชา ไถ่บาป เครือ
่ ง บูชา ไถ่ การ ละเมิด เครือ
่ ง สถาปนา บูชา
38
และเครือ
่ งสันติบูชา ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสส
บน ภูเขา ซีนาย ในวันที่พระองค์ทรง บัญชา คน อิสราเอล ให้
นํา เครือ
่ ง บูชา มา ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร
ซีนาย

8
การเจิมตัง้ พวกปุโรหิต

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงนําอาโรนและบุตร

ชายของเขามาพร้อมกับเสื้อยศ นํ้ามันเจิม วัวอันเป็นเครือ
่ ง
3
บูชา ไถ่บาป แกะ ผู้ สอง ตัว กระบุง ขนมปัง ไร้เชื้อ และ จง
เรียกชุมนุมชนทัง้ หมดให้ ประชุ มกันที่ประตูพลับ พลาแห่ง
ชุมนุม” 4 และโมเสสก็ กระทํา ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชา
แก่ท่าน และ ชุมนุม ชน ก็ ประ ชุ มกันที่ประตูพลับ พลา แห่ง
ชุมนุม 5 โมเสสกล่าวแก่ชุมนุมชนว่า “ต่อไปนี้ เป็นสิง่ ซึ่งพระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาให้กระทํา” 6 โมเสสก็นําอาโรนและบุตร
ชายทัง้ หลายของเขามาชําระกายด้วยนํ้า 7 แล้วสวมเสื้อให้
และคาดรัดประคดให้ แล้วสวมเสื้อคลุมยาวให้ และสวมเอ
โฟดให้เขา เอารัดประคดทออย่างประณี ตสําหรับคาดทับเอ
โฟดคาดเอวให้ ผูกเอโฟดให้ติดเขาไว้
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การสวมเครือ
่ งยศและการเจิมมหาปุโรหิต
8 และ โมเสส สวม ทับทรวง ให้ อา โรน และ ใส่ อู ริ มกับทูม
มิ ม ไว้ ในทับทรวงนั ้น 9 และสวมผ้า มาลาไว้ บนศีรษะ และ
ติด แผ่น ทองคํา อัน เป็น มงกุฎ บริสุทธิ์ที่ผ้า มาลา ด้าน หน้า
ดัง ที่พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสสไว้นั ้น 10 แล้ว โมเสสนํา
นํ้ามัน เจิม มา เจิม พลับพลา และ ทุก สิง่ ที่อยูใน
่ นั ้น ชําระ ให้
11
เป็นของบริสุทธิ์ และท่านเอานํ้ามันเจิมประพรมบนแท่น
เจ็ด ครัง้ เจิม แท่น และเจิม ภาชนะประจํา แท่น ทัง้ หมด เจิม
ขันและพานรองขันเพื่อชําระให้เป็นของบริสุทธิ์ 12 และท่าน
เทนํ้ามันเจิมลงบนศีรษะของอาโรนบ้าง แล้วเจิมเขาไว้เพื่อ
ชําระ ให้บริสุทธิ์ 13 และ โมเสส ก็ นํา บุตร ชาย อา โร น เข้า มา
สวมเสื้อ แล้ว คาดรัด ประคดให้ และสวมมาลาให้ ดัง ที่พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้
เครือ
่ งถวายสําหรับการเจิมพวกปุโรหิต
14 แล้วท่าน จึง นํา วัว ตัวผู้ อัน เป็ น เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป เข้า
มา อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขาก็ เอามือ ของตน
วางบนหัววัวอัน เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้น 15 โมเสสก็ ฆ่า วัว
ตัวนน
ั ้ เสีย เอานิว
้ จุ่ม เลือดไปเจิมที่ เชิง งอนรอบแท่น ชําระ
แท่น ให้บริสุทธิแล
์ ้ว เท เลือด ที่ ฐาน ของ แท่น ถวาย แท่น ไว้
เป็น สิง่ บริสุทธิ์ เพื่อ ทําการ ลบ มลทิน ของ แท่น นั ้น 16 และ
ท่านนํา ไขมัน ทัง้ หมดที่อยูกั
่ บ เครือ
่ งในและพังผืด เหนื อ ตับ
และ ไต สอง ลูก พร้อม กับ ไข มัน แล้ว โมเสส ก็ เผา สิง่ เหล่า นี้
เสียบน แท่น 17 แต่วัว และ หนั ง วัว กับ เนื้ อ และ มูล ของ มัน
ท่าน เผา เสีย ด้วย ไฟ ข้าง นอก ค่าย ดัง ที่พระ เย โฮ วาห์ ทรง
บัญชา โมเสส ไว้ 18 แล้วท่า นก็ นํา แกะ ผู้ อัน เป็น เครือ
่ ง เผา
บูชา เข้า มา อา โร นกับ บุตร ชาย ทัง้ หลาย ของ เขา ก็ เอา มือ
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ของตนวางบนหัว ของแกะผู้นั ้น 19 โมเสสก็ ฆ่า แกะนั ้น เสีย
เอาเลือดประพรมที่ แท่น และรอบแท่น 20 เมื่อ ท่านฟัน แกะ
ออกเป็น ท่อนๆ โมเสสก็ เผาหัว และแกะท่อนๆกับ ไขมัน เสีย
21 เมื่อเอานํ้าล้างเครือ
่ งในและขาแกะแล้ว โมเสสก็เผาแกะ
ทัง้ ตัว บน แท่น เป็น เครือ
่ ง เผา บูชา เป็น กลินที
่ ่ พอ พระทัย
เป็น เครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ดัง ที่พระเย
โฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสส 22 ท่านจึง นํา แกะผู้อีกตัว หนึ่ ง นั ้น
เข้ามาคือแกะตัวผู้ที่เป็นเครือ
่ งสถาปนา และอาโรนกับบุตร
ชาย ทัง้ หลาย ของ เขา ก็ เอา มือ ของ ตน วาง บน หัว ของ แกะ
ผู้นั ้น 23 โมเสสก็ ฆ่า แกะนั ้น เสีย เอาเลือดเจิมที่ ปลายหู ข้าง
ขวาของอาโรน และที่ นิว
้ หัวแม่มือขวาของเขา และที่ นิว
้ หัว
24
แม่เท้า ขวาของเขา แล้ วนํา บุตรชายทัง้ หลายของอาโรน
เข้า มา และโมเสสเอาเลือดเจิมที่ ปลายหู ข้างขวา ที่นิว
้ หัว
แม่ มือ ข้างขวา ที่นิว
้ หัว แม่เท้า ข้างขวาของเขา และโมเสส
เอาเลือดประพรมที่ แท่นและรอบแท่น 25 แล้วท่านจึงนําไข
มัน และหางที่ เป็น ไขมัน และไขมัน ทัง้ หมดที่อยูกั
่ บ เครือ
่ ง
ใน และพังผืดเหนื อตับและไตสองลูกกับไขมันที่ติดอยู่ และ
โคน ขา ข้าง ขวา 26 และ ท่าน หยิบ ขนม ไร้ เชื้อ หนึ่ งก้อน จาก
กระบุงขนมปังไร้เชื้อ ซึ่งอยูต
่ ่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และ
หยิบขนมคลุกนํ้ามันก้อนหนึ่ ง และขนมแผ่นแผ่นหนึ่ ง วาง
ของเหล่านี้ ไว้บนไขมัน และบนโคนขาข้างขวา 27 ท่านเอาสิง่
เหล่านี้ วางไว้ในมือของอาโรน และมือของบุตรชายทัง้ หลาย
ของเขา และให้แกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวาย
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 28 แล้วโมเสสก็ รบ
ั ของเหล่านั ้น
มาจากมือ ของเขาทัง้ หลายและเผาเสียบนแท่น บนเครือ
่ ง
เผาบูชา เป็นเครือ
่ งสถาปนาบูชา เป็นกลินที
่ อพระทัย เป็น
่ พ
เครือ
่ ง บูชาด้วย ไฟ ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ 29 และ โมเสส
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เอาเนื้ อ อกแกว่ง ไปแกว่ง มาเป็น เครือ
่ งแกว่ง ถวายต่อ พระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ นี่ เป็นแกะตัวผูส
้ ถาปนาส่วนของโมเสส
ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส 30 แล้วโมเสสนํานํ้ามัน
เจิมและเลือดซึ่งอยู่บนแท่น ประพรมบนอาโรนและเครือ
่ ง
ยศของเขา และบนบุตรชายทัง้ หลาย กับ บนเครือ
่ งยศของ
บุตรชายทัง้ หลายของเขา ดังนี้ แหละท่านก็ ชาํ ระอาโรนกับ
เครือ
่ งยศของเขาให้บริสุทธิ์ บุตรชายทัง้ หลายของเขากับ
เครือ
่ งยศของบุตรชายนั ้นด้วย 31 โมเสสสัง่ อาโรนและบุตร
ชาย ทัง้ หลาย ของ เขา ว่า “จง ต้ม เนื้ อ เสีย ที่ประตูพลับ พลา
แห่ง ชุมนุม และ รับ ประทาน เสีย ที่ นั ่นกับ ขนมปัง ซึ่ง อยู่ ใน
กระบุง เครือ
่ งสถาปนาบูชา ดัง ที่ข้าพเจ้า บัญชาท่านว่า อา
โรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขาจะรับประทาน 32 เนื้ อและ
ขนมปัง ที่ เหลือ นั ้น ท่าน จง เผา เสีย ด้วย ไฟ 33 และ ท่าน ทัง้
หลายอย่าออกไปนอกประตูพลับพลาแห่งชุมนุมตลอดเจ็ด
วัน จนกว่า วัน กําหนดสถาปนาของท่านจะครบ เพราะที่ จะ
สถาปนาท่านนั ้นก็ กิน เวลาเจ็ด วัน 34 สิ่ง ที่ได้กระทํา ในวัน นี้
พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาให้ กระทํา เพื่อ ลบมลทิน ของท่าน
35 ท่าน จง อยูที
่ ่ประตูพลับ พลา แห่ง ชุมนุมทั ้ งก ลาง วัน และ
กลางคืน ตลอดเจ็ด วัน กระทํา กิจ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงกําชับ
ไว้ เกลื อกว่า ท่านจะต้องถึง ตาย เพราะนี่ เป็น สิง่ ที่ ข้าพเจ้า
ได้ รบ
ั บัญชามา” 36 อาโรนกับ บุตรชายทัง้ หลายของเขาได้
กระทําตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาทางโมเสสทุกประการ

9

การเริม
่ ต้นแห่งการปรนนิ บัติของพวกปุโรหิต
1 ต่อ มาวันที่ แปด โมเสส ก็ เรียก อา โรน และ บุตร ชาย ทัง
้
หลาย ของ เขา และ พวก ผู้ใหญ่ของ อิสราเอล 2 และ ท่าน
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กล่าว แก่ อา โร นว่า “จง นํา ลูกวัว ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง บูชา
ไถ่บาป และแกะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบูชา ทัง้ สองอย่า
ให้มี ตําหนิ จงถวายบูชาต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 3 และ
กล่าวแก่คนอิสราเอลว่า ‘จงเอาลูกแพะผูต
้ ัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ ง
บูชา ไถ่บาป และ ลูกวัว ตัว หนึ่ งกับลูก แกะ ตัว หนึ่ ง ทัง้ สอง
ให้มีอายุหน่ง
ึ ขวบ ปราศจากตําหนิ เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 4 และ
เอาวัว ผู้ ตัว หนึ่ ง และแกะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น สันติ บูชาบูชาถวาย
ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเอาธัญ ญบูชาคลุก นํ้ามัน
มาถวาย เพราะว่า พระเยโฮวาห์ จะทรงปรากฏแก่ ท่านใน
วัน นี้ ’ ” 5 เขาทัง้ หลายก็ นํา สิง่ ที่ โมเสสบัญชานั ้น มาที่หน้า
พลับพลาแห่งชุมนุม และชุมนุมชนทัง้ หมดก็เข้ามาใกล้ ยืน
อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 6 โมเสสกล่าวว่า “นี่ เป็น สิง่
ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้ท่านทัง้ หลายกระทํา และสง่า
ราศี ของพระเยโฮวาห์ จะปรากฏแก่ ท่านทัง้ หลาย” 7 แล้ว
โมเสสจึง สัง่ อาโรนว่า “จงเข้าไปใกล้แท่น บูชา ถวายเครือ
่ ง
บูชาไถ่บาป และเครือ
่ งเผาบูชาของท่านเสีย และทําการลบ
มลทินบาปของตัวท่านกับพลไพร่ทัง้ หลาย และจงนําเครือ
่ ง
ถวายบูชาของพลไพร่มา และทําการลบมลทิน บาปของเขา
ดัง ที่พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชา’ ” 8 อาโรนจึง เข้าไปใกล้ แท่น
บูชาและฆ่า ลูก วัวอัน เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปซึ่ง เป็น ของเพื่อ
9
ตน และบุตรชายอาโรนก็ นํา เลือดมาให้เขา เขาก็ เอานิว
้
จุ่ม เลือด ไป เจิม เชิง งอน ของ แท่น และ เท เลือด ลง ที่ ฐาน
แท่น 10 ส่วนไขมันและไต กับพังผืดเหนื อตับจากเครือ
่ งบูชา
ไถ่บาปนั ้น เขาเผาเสียบนแท่น ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
โมเสส 11 เขาก็ เผาเนื้ อ และหนั ง เสีย ด้วยไฟที่ ภายนอกค่าย
12 เขาฆ่า สัตว์เครือ
่ งเผาบูชา แล้วบุตรชายอาโรนก็ นําเลือด
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มาให้เขา เขาจึง เอาเลือดนั ้น ประพรมที่ แท่น และรอบแท่น
13 และบุตรชายทัง
้ หลายของอาโรนก็ ส่ง เครือ
่ งเผาบูชาที
ละท่อนกับ หัว มาให้ อาโรน อาโรนก็ เผาสิง่ เหล่า นี้ บนแท่น
14 อาโรนจึง ล้างเครือ
่ งในและขาสัตว์และเผาเสียบนเครือ
่ ง
เผาบูชาที่ บนแท่ นบูชา 15 แล้ วอาโรนก็ นํา เครือ
่ งบูชาของ
พล ไพร่ มา ถวาย คือ นํา แพะ ซึ่ง เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป ซึ่ง
เป็น ของ เพื่อ พล ไพร่ มา ฆ่า เสีย บูชา ไถ่บาป ดัง เครือ
่ ง บูชา
ไถ่ บาปครังก
้ ่อนนั ้น 16 และเขาก็ ถวายเครือ
่ งเผาบูชาถวาย
17
ตามลักษณะ และเขาก็ ถวายธัญ ญบูชาโดยหยิบ มากํา
มือ หนึ่ ง เผา เสียบน แท่น นอก เหนื อ เครือ
่ ง เผา บูชา ประจํา
เวลาเช้า 18 เขาฆ่า วัว ผู้ด้วย และแกะผู้ เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา
สําหรับ พล ไพร่ และ บุตร ชาย อาโร น นํา เลือด มา ให้ อาโรน
อาโรนก็ เอาเลือดประพรมที่ แท่น และรอบแท่น 19 และนํา
ไขมันวัว และไขมัน แกะ กับ หางที่ เป็น ไขมัน และไขมันที่ หม
ุ้
เครือ
่ ง ใน และ ไต กับ พังผืด เหนื อ ตับ มา ให้ 20 และ เขา ทัง้
หลายวางไขมัน ไว้บนเนื้ ออก และอาโรนก็ เผาไขมัน เสียบน
แท่น 21 ส่วน เนื้ อ อก และ เนื้ อ โคน ขา ข้าง ขวา นั ้น อา โรน
แกว่ง ไปแกว่ง มาเป็น เครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์ ดัง ที่โมเสสบัญชาไว้ 22 แล้ วอาโรนยกมือ ขึ้น
อวยพรพลไพร่ และอาโรนก็ลงมาจากการถวายเครือ
่ งบูชา
ไถ่บาป เครือ
่ งเผาบูชาและสันติบูชา 23 โมเสสกับ อาโรนจึง
เข้าไปในพลับพลาแห่ง ชุมนุม เมื่อ เขาทัง้ สองออกมา เขาก็
อวยพรพลไพร่ และสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏแก่
พลไพร่ทัง้ มวล 24 เปลวเพลิงพลุ่งออกมาต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ เผาเครือ
่ งเผาบูชาและไขมัน ซึ่ง อยู่ บนแท่น เมื่อ
พลไพร่ทัง้ หลายเห็นก็โห่ร้องและซบหน้าลง
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นาดับกับอาบีฮูถูกฆ่าเสียเนื่ องด้วยไฟที่ต้องห้าม
1 ฝ่ายนาดับกับอาบีฮูบุตรชายของอาโรน

ต่างนํากระถาง
ไฟของเขามาและเอาไฟใส่ ในนั ้น แล้ว ใส่ เครือ
่ งหอมลง เอา
ไฟที่ผิดรู ปแบบมาเผาถวายบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ซึ่ง พระองค์มิได้ทรง บัญชา ให้ เขา กระทํา เช่น นั ้น 2 ไฟก็พุ่ง
ขึ้น มาจากพระเยโฮวาห์ ไหม้เขาทัง้ สองและเขาก็ ตายต่อ
พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ 3 โมเสส จึง บอก อา โร นว่า “พระ
เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ‘เรา จะ สําแดง ความ บริสุทธิ์ ของ เรา
ท่ามกลางผู้ที่ อยูใกล้
่
เรา เขาจะถวายสง่าราศีแก่เราต่อหน้า
พล ไพร่ทัง้ ปวง ’ ” และ อา โร นก็ นิ่ ง อยู่ 4 โมเสส เรียก มิ ชา
เอลและเอลซาฟาน บุตรชายของอุส ซี เอล อาของอาโรน
บอกเขาว่า “จงเข้า มาใกล้ หามเอาพี่ น้องของเจ้า ออกไป
เสียนอกค่ายจากหน้าสถานบริสุทธิ์” 5 เขาก็เข้ามาใกล้ หาม
ศพทัง้ เสื้อ ออกไปไว้นอกค่ายตามที่ โมเสสสัง่ 6 และโมเสส
กล่าวแก่ อาโรนและเอเลอาซาร์และอิธามาร์ บุตรชายอา
โร นว่า “ท่าน ทัง้ หลาย อย่า ปล่อย ผม ห้อย หรือ ฉี ก เสื้อผ้า
ของท่าน เกลือกว่าท่านจะต้องตายและเกลือกว่าพระพิโรธ
จะ ตก เหนื อ ชุมนุม ชน ทัง้ หมด แต่พี่น้ อง ของ ท่าน คือ วงศ์
วาน อิสราเอล ทัง้ มวล จะ ไว้ทุกข์เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง
ให้ บังเกิด การเผาไหม้ก็ได้ 7 และอย่า ออกไปจากประตูพลับ
พลาแห่งชุมนุม เกลือกว่าท่านต้องตาย เพราะว่านํ้ามันเจิม
แห่งพระเยโฮวาห์อยูเหนื
่
อท่านทัง้ หลาย” และเขาทัง้ หลาย
ก็กระทําตามคําของโมเสส
ข้อปฏิบัติแห่งบรรดาปุโรหิต
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พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ อาโรนว่า 9 “เมื่อ ตัว เจ้า หรือบุตร
ชายของเจ้า จะเข้าไปในพลับพลาแห่ง ชุมนุม อย่า ดื่ม เหล้า
องุน
่ หรือสุราเกลือกว่าเจ้าจะต้องตาย ทัง้ นี้ ให้เป็นกฎเกณฑ์
ถาวร อยู่ ตลอด ชัว่ อายุ ของ เจ้า 10 เจ้า จง แยก ขอ งบ ริสุทธิ์
จากของไม่บริสุทธิและของมลทิ
น จากของไม่มลทิน 11 และ
์
เจ้า จะ ต้อง สอน พล ไพร่ อส
ิ ราเอล ให้ ทราบ ถึง กฎ เกณฑ์ ทัง้
มวล ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ได้ตรัส แก่ เขา ทัง้ หลาย ทาง โมเสส”
12 โมเสสกล่าวแก่อาโรนและเอเลอาซาร์ และอิธามาร์ บุตร
ชายของเขาผู้ที่เหลือ อยูว่
่ า “จงเอาธัญ ญบูชาซึ่ง เหลือ จาก
การบูชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ มารับ ประทานที่ รม
ิ
13
แท่น บูชา ไม่ใส่เชื้อ เพราะ เป็น ขอ งบ ริสุทธิ์ที่สุด ท่าน จง
รับ ประทานในที่บริสุทธิเพราะเป็
น ส่วนของท่าน และส่วน
์
ของบุตรชายของท่าน จากเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่ พระ
เย โฮ วาห์ เพราะ ข้าพเจ้า ได้ รับ บัญชา ดังนี้ 14 แต่เนื้ อ อก
ที่แกว่ง ถวาย และ เนื้ อ โคน ขา ที่ ถวาย แล้วนัน
้ ท่าน จง รับ
ประทานในที่สะอาด ทัง้ ตัวท่านและบุตรชายบุตรสาวของ
ท่านก็ รบ
ั ประทานได้ เพราะเป็น ส่วนที่ได้มาจากสันติ บูชา
ของคนอิสราเอล อันตกอยูก
่ ับท่านทังบ
้ ุตรชายทัง้ หลายของ
ท่าน ด้วย 15 เนื้ อ โคน ขา ที่ ถวาย และ เนื้ อ อก ที่แกว่ง ถวาย
เขา จะ นํา มา บูชา พร้อม กับ เครือ
่ ง ไขมันที่บูชาด้วย ไฟ เพื่อ
แกว่ง เป็น เครือ
่ ง บูชา แกว่ง ถวาย ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ
วาห์ สิ่งเหล่านี้ เป็นของท่านและบุตรชายทัง้ หลายของท่าน
ให้เป็นกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้”
16 ฝ่ายโมเสสได้ พยายามไต่ถามถึง เรือ
่ งแพะซึ่ง เป็น เครือ
่ ง
บูชาไถ่บาป และดูเถิด แพะตัวนัน
้ ถูก เผาเสีย แล้ว ท่านจึง
โกรธเอเลอาซาร์ และอิธามาร์บุตรชายของอาโรนที่เหลือ
8
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อยู่ ท่านว่าเขาว่า 17 “เหตุไฉนท่านจึงมิได้รับประทานเครือ
่ ง
บูชา ไถ่บาป ใน ที่บริสุทธิ์ ใน เมื่อ เป็น ขอ งบ ริสุทธิ์ที่สุด และ
พระเจ้า ได้ ประทาน ของ เหล่า นั ้น ให้แก่ท่าน เพื่อ ท่าน จะ ได้
รับ ความชัว่ ช้า ของชุมนุมชน เพื่อ ทําการลบมลทิน บาปของ
เขาทัง้ หลายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 18 ดูเถิด เลือดสัตว์
นั ้นก็มิได้นํา เข้า มายัง ที่บริสุทธิที
้ ใน ท่านควรจะได้
์ ่ห้องชัน
รับ ประทาน สิง่ เหล่า นี้ ใน ที่บริสุทธิ์ ดัง ที่ข้าพเจ้า ได้ บัญชา
แล้วนัน
้ ” 19 อา โรน จึง กล่าว แก่ โมเสส ว่า “ดูเถิด วัน นี้ เขา
ได้ ถวาย เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป และ เครือ
่ ง เผา บูชา ของ เขา ต่อ
พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์แล้ว และ เหตุการณ์ เหล่า นี้ ก็ตก
ที่ ข้าพเจ้า แล้ว ถ้า วัน นี้ ข้าพเจ้า ได้ รับ ประทาน เครือ
่ ง บูชา
ไถ่บาป จะเป็นที่ โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์หรือ” 20 เมื่อโมเสสได้ฟังดังนั ้น ท่านก็พอใจ

11

พระราชบัญญัติต่างๆเรือ
่ งอาหาร
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า 2 “จงกล่าว
แก่ คนอิสราเอลว่า ต่อ ไปนี้ เป็น สัตว์ที่มีชีวิต ในบรรดาสัตว์
ในโลกซึ่ง เจ้า จะรับ ประทานได้ 3 บรรดาสัตว์ที่แยกกีบ และ
มี กีบ ผ่า และ สัตว์เคี้ยว เอื้อง เจ้า รับ ประทาน ได้ 4 อย่างไร
ก็ตาม สัตว์ต่อ ไป นี้ ที่เคี้ยว เอื้อง หรือ แยก กีบ เจ้า ก็ อย่า รับ
ประทาน อูฐ เพราะ มัน เคี้ยว เอื้อง แต่ไม่แยก กีบ เป็น สัตว์
มลทินแก่เจ้า 5 ตัวกระจงผาเพราะว่ามันเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
แต่ไม่แยก กีบ เป็น สัตว์ มลทิน แก่เจ้า 6 กระต่าย เพราะ ว่า
มันเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องแต่ไม่แยกกีบ เป็นสัตว์มลทินแก่เจ้า
7 หมูเพราะ มัน เป็ น สัตว์ แยก กีบ และ มี กีบ ผ่า แต่ไม่เคี้ยว
เอื้อง จึง เป็น สัตว์ มลทิน แก่เจ้า 8 อย่า รับ ประทานเนื้ อ ของ
สัตว์เหล่า นี้ เลย และเจ้า อย่า แตะต้องซากของมัน มัน เป็น
1
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ของ มลทิน แก่เจ้า 9 สัตว์ที่ อยูใน
่ นํ้า ทัง้ หมด เหล่า นี้ เจ้า รับ
ประทานได้ ของทุกอย่างซึ่งอยู่ในนํ้าที่มีครีบและมีเกล็ด จะ
อยูใ่ นทะเลหรือในแม่น้ําก็ตาม เจ้ารับประทานได้ 10 แต่ทุกอ
ย่างในทะเลและในแม่นํ้า ทุกอย่างที่ เคลื่อนไหวในนํ้า และ
สิงม
่ ีชีวิตใดๆซึ่งอยูใ่ นนํ้า ไม่มีครีบและเกล็ด สัตว์เหล่านี้ เป็น
สิง่ ที่ พึง รังเกียจ แก่เจ้า 11 สัตว์เหล่า นี้ ยัง คง เป็น สิง่ ที่ พึง
รังเกียจ แก่เจ้า เจ้า อย่า รับ ประทาน เนื้ อ ของ มัน แต่ให้เจ้า
ถือว่า ซาก ขอ งมันเป็นที่ พึง รังเกียจ 12 อะไร ก็ตาม ที่อยูใน
่
13
นํ้า ไม่มีครีบ และเกล็ด เป็น สิง่ ที่ พึง รังเกียจแก่เจ้า ต่อ ไป
นี้ เป็น นกซึ่ง ให้เจ้าถือว่า เป็น สิง่ ที่ พึง รังเกียจท่ามกลางนก
ทัง้ หลาย นกเหล่านี้ รบ
ั ประทานไม่ได้มันเป็นสิง่ ที่พึงรังเกียจ
คือนกอินทรี นกแร้ง นกออก 14 นกเหยีย
่ วหางยาว เหยย
ี่ วด
ําตามชนิ ดของมัน 15 นกแกตามชนิ ดของมัน 16 นกเค้าแมว
นก เค้า โมง นก นางนวล เหยี่ ยวน ก เขา ตาม ชนิ ด ของ มัน
17 นกเค้าแมว เล็ก นก อ้าย งัว
่ นก ทึดทือ 18 นกอีโก้ง นก
19
กระทุง นก แร้ง นก กระสา ดํา นก กระสา ตาม ชนิ ด ของ
มัน นกหัว ขวาน และค้างคาว 20 แมลงมีปีกซึ่ง คลานสี่ขา
เป็น สัตว์ที่พึง รังเกียจ แก่เจ้า 21 แต่ใน บรรดา แมลง มีปีก ที่
คลานสี่ขานี้ เจ้าจะรับ ประทานจําพวกที่มีขาพับ ใช้ กระโดด
ไป บน ดิน ได้ 22 ใน จําพวก แมลง ต่อ ไป นี้ เจ้า รับ ประทาน ได้
ตัก
๊ แตนวัย บิน ตามชนิ ด ของมัน จิ้ง หรีด โกร่ง ตามชนิ ด ของ
มัน จักจัน
่ ตามชนิ ด ของมัน และตัก
๊ แตนตามชนิ ด ของมัน
23 แต่แมลง มีปี กอ ย่า งอื่นซึ่งมีสี่ขา เป็ น สัตว์ที่พึง รังเกียจ
แก่เจ้า 24 สิ่ง เหล่า นั ้น จะกระทํา ให้เจ้ามลทิน ได้ คือ ผู้หน่งึ ผู้
ใดแตะต้องซากของมันจะต้องมลทินไปถึงเวลาเย็น 25 ผู้ใด
ถือ ซากสัตว์ ส่วนใดๆไปต้องซัก เสื้อผ้า ของตน และมลทิน
ไป จนถึง เวลา เย็น 26 ซาก ของ สัตว์ ทัง้ ปวง ที่ แยก กีบ และ
ไม่มีกีบ ผ่า ไม่เคี้ยว เอื้อง เป็น สัตว์ มลทิน แก่เจ้า ผู้ใด แตะ
ต้อง สัตว์เหล่า นี้ จะ มลทิน 27 ใน บรรดา สัตว์สี่เท้า ทุก อย่าง
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ซึ่ง เดิน ด้วย ขยุม
้ เท้า เป็น สัตว์ มลทิน แก่เจ้า ผู้ใด แตะ ต้อง
ซากสัตว์นี้ จะต้องมลทิน ไปถึง เวลาเย็น 28 ผู้ใดนํา ซากมัน
ไปจะต้องซัก เสื้อผ้า ของตน และมลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น
เป็น สัตว์มลทิน แก่เจ้า 29 ในบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานไปบน
ดิน ชนิด ต่อ ไปนี้ เป็น สัตว์ มลทิน แก่เจ้า คือ อีเห็น หนู เหี้ย
ตามชนิ ด ของมัน 30 จิง้ จก ตะกวด แย้ จิ้ง เหลนและกิงก
้ ่า
31 ในบรรดาสัตว์เลื้อยคลาน ชนิด เหล่า นี้ เป็ น มลทิน แก่เจ้า
ผู้ใดแตะต้องเมื่อมันตายแล้ว ผู้นั ้นจะมลทินไปถึงเวลาเย็น
32 และเมื่อมัน ตายตกทับ สิง
่ ใด สิ่งนั ้นก็ เป็น มลทิน ไม่ว่า จะ
เป็นสิง่ ที่เป็นไม้ หรือเสื้อผ้า หรือหนั งสัตว์ หรือกระสอบ หรือ
ภาชนะใดๆที่ใช้เพื่อประโยชน์ อย่างใด จะต้องแช่นํ้า และจะ
มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น ต่อ ไปก็ นับ ว่า สะอาดได้ 33 และถ้า
มัน ตกลง ไป ใน ภาชนะ ดิน สิ่ง ที่อยูใน
่ ภาชนะ นั ้น จะ มลทิน
จงทุบ ภาชนะนั ้น เสีย 34 อาหารในภาชนะนั ้นที่ รบ
ั ประทาน
ได้ ซ่ึงมี น้ํา ปนอยูก็
่ เป็น มลทิน และนํ้า ดื่มทงั ้ สิน
้ ซึ่ง จะดื่ม ได้
จากภาชนะอย่างนี้ จะมลทิน 35 ถ้า ส่วนใดของซากสัตว์ ตก
ใส่สิ่ง ใดๆ สิ่ง นั ้นๆ ก็มลทิน ไม่ว่า เป็น เตา อบ หรือ เตา ต้อง
ทุบ เสีย เป็น มลทิน และ เป็น ของ มลทิน แก่เจ้า 36 อย่างไร
ก็ตามนํ้าพุ หรือ นํ้า ในแอ่ง เก็บน้าํ เป็น ของสะอาด แต่สิ่ง ใด
ที่ แตะ ต้อง ซาก สัตว์ นั ้น จะ มลทิน 37 ถ้า ส่วน ใด ของ ซาก
ตกใส่ เมล็ด พืช ที่ใช้หว่าน พืชนน
ั ้ นั บ ว่า สะอาด 38 แต่ถ้า เอา
เมล็ด พืชนัน
้ แช่นํ้าไว้ และ ซาก สัตว์ ส่วน ใด ตก ใส่ นํ้า นั ้นก็
เป็นมลทินแก่เจ้า 39 ถ้าสัตว์ซ่ึงเจ้าจะรับประทานได้ นั้นตาย
เอง ผู้ที่แตะ ต้อง ซาก สัตว์ นั้น จะ มลทิน ไป จนถึง เวลา เย็น
40 และผู้ ใดที่ รบ
ั ประทานซากนั ้น จะต้องซัก เสื้อผ้า ของเขา
เสีย และเป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น ผู้ใดที่ จับ ถือ ซากนั ้น
ไป ก็ ต้อง ซัก เสื้อผ้า ของ ตน และ เป็น มลทิน ไป จนถึง เวลา
เย็น 41 บรรดาสัตว์ เลื้อยคลานที่ ไปบนแผ่น ดิน เป็น สิง่ พึง
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รังเกียจ อย่า รับ ประทาน 42 สิ่ง ใดที่ เลื้อยไปด้วยท้อง หรือ
สิง่ ที่ เดิน สี่ขา หรือ สิง่ ที่มีหลายขา ทุกสิ่ง ที่ คลานไปบนแผ่น
ดิน เจ้า อย่า รับ ประทาน เพราะ เป็น สิง่ พึง รังเกียจ 43 เจ้า
อย่า กระทํา ให้ ตัว เองเป็นที่ พึง รังเกียจด้วยสัตว์เลื้อยคลาน
ใดๆ อย่า ทําตัว ให้ เป็น มลทิน ไป ด้วย สัตว์เหล่า นี้ เลย เกรง
ว่า เจ้า จะเป็น มลทิน ไปด้วย 44 เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเจ้า จงชําระตัว ไว้ให้บริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์
เจ้าอย่า ทําตัว ให้ เป็น มลทิน ไปด้วยสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ ง
ซึ่ง คลานไปบนแผ่น ดิน 45 เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ผู้นํา
เจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้า เพราะ
ฉะนั ้น เจ้า จึง ต้อ งบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์” 46 เหล่า นี้ เป็น
พระราชบัญญัติกล่าวถึง เรือ
่ งสัตว์ และนก และสิงม
่ ีชีวิต ที่
เคลื่อนไหว ไป มา ใน นํ้า และ สัตว์ทุกช นิ ด ที่ เลื้อย คลาน บน
แผ่น ดิน 47 เพื่อ ให้สังเกตความแตกต่างระหว่างสิง่ ที่ เป็น
มลทิน และ สิง่ ที่ไม่เป็น มลทิน และ ระหว่าง สัตว์ที่มีชีวิ ตรับ
ประทานได้ และสัตว์มีชีวิตที่รบ
ั ประทานไม่ได้

12
การกําเนิ ดบุตรและความเป็นมลทิน

พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 2 “จง กล่าว แก่ คน
อิสราเอล ว่า ถ้า หญิง คน ใด มีครรภ์คลอด บุตร เป็น ชาย
นาง ต้อง เป็น มลทิน เจ็ด วัน นาง จะ เป็น มลทิน อย่าง เดียว
กับ มลทิน เวลา ที่ นาง มีประจํา เดือน 3 ในวันที่ แปด ให้ ตัด
หนั ง ปลายองคชาตของเด็ก นั ้น เสีย เพื่อ เป็นการเข้า สุหนัต
4 ให้นางคอยอยูอี
่ กสามสิบ สามวัน ด้วยเรือ
่ งโลหิต ชําระของ
นาง อย่า ให้ นางแตะต้องของบริสุทธิ์ อน
ั ใด หรือ เข้าไปใน
สถานบริสุทธิ์ จนกว่า จะครบวัน ชําระของนาง 5 แต่ถ้า นาง
คลอด บุตร เป็น หญิง นาง จะ มลทิน ไป สอง สัปดาห์ อย่าง
1
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เดียวกับเรือ
่ งการมีประจําเดือน และนางจะต้องคอยอยู่หก
สิบ หกวัน ด้วยเรือ
่ งโลหิต ชําระของนาง 6 และเมื่อ วัน ชําระ
ของ นาง ครบ แล้ว ไม่ว่า เป็น กําหนด ของ บุตร ชาย หรือบุต
รสาว ให้นาง ไป หา ปุโรหิต ที่ประตูพลับ พลา แห่ง ชุมนุม นํา
ลูก แกะอายุหน่งึ ขวบตัว หนึ่ ง ไปเป็น เครือ
่ งเผาบูชาและนก
พิราบหนุ่มตัวหนึ่ งหรือนกเขาตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป
7 ให้ปุโรหิตนําถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และทําการ
ลบมลทิน ให้นาง แล้ วนางจะสะอาดในเรือ
่ งโลหิต ของนาง
ตก นี่ เป็น พระ ราช บัญญัติกล่าว ด้วย เรือ
่ ง การ คลอด บุตร
8
ไม่ว่า เป็น ชายหรือ หญิง และถ้า นางไม่ สามารถหาลูก แกะ
ตัว หนึ่ ง ได้ก็ให้นางนํา นกเขาสองตัว หรือ นกพิราบหนุ่ม สอง
ตัว ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง เผา บูชา และ อีก ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
บูชาไถ่บาป และให้ปุโรหิต ทําการลบมลทิน ให้นาง แล้ วนาง
จะสะอาด”

13

โรคเรือ
้ น แบบอย่างของความบาป
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า 2 “ถ้า ผู้ ใด
เกิดอาการบวมหรือพุหรือด่างขึ้นที่ผิวหนั ง แล้วผิวหนั งของ
เขาเป็น โรคเรือ
้ น ก็ให้พาผู้ นั้น มาหาอาโรนปุโรหิต หรือ มา
หาบุตรชายคนหนึ่ ง คนใดของเขาที่ เป็น ปุโรหิต 3 ให้ปุโรหิต
ตรวจผิวหนั ง ตรงที่เป็น โรค ถ้า ขนในที่ นั้น เปลี่ยนเป็น สี ขาว
และเห็นว่า โรคนั ้น อยู่ ลึก กว่า ผิวหนั ง ลงไป นั บ ว่า เป็น โรค
เรือ
้ น เมื่อ ปุโรหิต ตรวจเขาเสร็จ แล้ว ให้ ประกาศว่า เขาเป็น
มลทิน 4 ถ้า ผิวหนั ง ตรงที่ ด่างขึ้น นั ้น ขาว และปรากฏว่า กิน
ไม่ ลึก ไปกว่า ผิวหนั ง และขนในบริเวณนั ้นก็ไม่เปลี่ยนเป็น
สีขาว ให้ปุโรหิตกักตัวผู้ป่วยไว้เจ็ดวัน 5 และให้ปุโรหิตตรวจ
1
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เขาอีก ในวันที่เจ็ด ดูเถิด ถ้า ตามสายตาของเขาเห็นว่า โรค
นั ้นทรงอยูไม่
่ ลามออกไปในผิวหนั ง ก็ให้ปุโรหิตกักตัวเขาต่อ
ไป อีก เจ็ด วัน 6 พอ ถึง วันที่เจ็ด ให้ปุโรหิต ตรวจ เขา อีก ครัง้
หนึ่ ง ดูเถิด ถ้าบริเวณที่ป่วยนั ้นจางลง และโรคมิได้ลามออก
ไปในผิวหนั ง ก็ให้ปุโรหิตประกาศว่า เขาสะอาดแล้ว เขาเป็น
โรคพุเท่านั ้น ให้เขาซักเสื้อผ้าแล้วเขาก็จะสะอาดได้ 7 แต่ถ้า
หากว่า ภายหลัง จากที่ เขาสําแดงตัว แก่ปุโรหิต เพื่อ รับ การ
ชําระ แล้วนัน
้ ปรากฏ ว่า บริเวณ ที่พุลาม ออก ไป ใน ผิวหนั ง
เขาต้องกลับไปหาปุโรหิตอีก 8 ให้ปุโรหิตทําการตรวจ ดูเถิด
ถ้า บริเวณพุ นั้น ลามออกไปในผิวหนั ง ก็ให้ปุโรหิต ประกาศ
ว่า เขาเป็น มลทิน เขาเป็น โรคเรือ
้ น 9 ถ้า ผู้ ใดเป็น โรคเรือ
้ น
10
ก็ให้พา เขา มา หา ปุโรหิต
และ ให้ปุโรหิต ตรวจ ดู ตัว เขา
ดูเถิด ถ้า มี บริเวณบวมสี ขาวเกิด ขึ้นที่ผิวหนั ง ซึ่ง ทําให้ ขน
ที่ นั ่น เปลี่ยน เป็น สีขาว และ มี เนื้ อ แผล สด ใน ที่ที่บวม นั ้น
11 แสดงว่า เป็ น โรคเรือ
้ นเรือ
้ รัง ที่ผิวหนั ง ให้ปุโรหิต ประกาศ
ว่า เขา มลทิน อย่า กักตัว เขา ไว้ เพราะ ว่า เขา เป็น มลทิน
12 ถ้า โรค เรือ
้ น นั ้น ลาม ไป ตาม ผิวหนั ง ตาม ที่ปุโร หิต เห็นก็
ปรากฏ ว่า ลาม ไป ตาม ผิวหนั ง ทัว่ ตัวผู้ ป่วย ตัง้ แต่ ศีรษะ จน
เท้า 13 ปุโรหิต ต้องตรวจดู และดูเถิด ถ้า เรือ
้ นนั ้น แผ่ ไปทัว่
ตัว ให้ปุโรหิต ประกาศ ว่า เขา สะอาด ด้วย โรค ของ เขา แล้ว
ตัว ของเขาเผือก เขาสะอาด 14 ถ้า มี เนื้ อ แผลสดปรากฏขึ้น
มา เมื่อไร เขา ก็ เป็น มลทิน 15 ให้ปุโรหิต ตรวจ ดูที่เนื้ อ แผล
สด และ ประกาศ ว่า เขา เป็น มลทิน เพราะ เนื้ อ แผล สด นั ้น
ทําให้มลทิน เขา เป็น โรค เรือ
้ น 16 หรือ ถ้า เนื้ อ แผล สด นั ้น
เปลี่ยน ไป อีก กลาย เป็น สีขาว ให้เขา มา หา ปุโรหิต 17 และ
ให้ปุโรหิต ตรวจ เขา และ ดูเถิด ถ้า โรค นั ้น กลาย เป็น โรค
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เผือก ให้ปุโรหิต ประกาศ ว่า คนที่ เป็น โรค นั ้น สะอาด เขา
สะอาด 18 ถ้า ที่ ร่างกาย คือ ผิวหนั ง ของ คน ใด มี แผล ฝี ซึ่ง
หายแล้ว 19 ถ้าที่ แผลเป็นนั ้นมีสีขาวบวมขึ้นมาหรือมีที่ด่าง
ขึ้น สี แดง เรือ
่ ๆ ปรากฏ ก็ให้ผู้นั ้น ไป สําแดง ตัว ต่อ ปุโรหิต
20 และปุโรหิต จะตรวจดู ดูเถิด ถ้า ที่ เป็ น นั ้น ลึก กว่า ผิวหนั ง
และขนที่ บริเวณนั ้น เปลี่ยนเป็น สีขาว ให้ปุโรหิต ประกาศว่า
เขาเป็น มลทิน โรคนั ้น เป็น โรคเรือ
้ น มัน พุ ขึ้น มาที่ แผลฝี
21 แต่ถ้า ปุโรหิต ตรวจดูแล้ว และดูเถิด ขนที่ นั่นก็ไม่เปลี่ยน
เป็นสีขาว และเป็นไม่ลึกกว่าผิวหนั งแต่จาง ให้ปุโรหิตกักตัว
เขาไว้เจ็ดวัน 22 ถ้าโรคนั ้นลามออกไปในผิวหนั ง ก็ให้ปุโรหิต
ประกาศว่า เขาเป็น มลทิน เขาเป็น โรคแล้ว 23 แต่ถ้า ที่ ด่าง
ขึ้น นั ้น คงที่อยูไม่
่ ลาม ออก ไป ก็เป็น แต่ เพียง แผล เป็น ของ
ฝี ให้ปุโรหิต ประกาศ ว่า เขา สะอาด 24 หรือ เมื่อ ส่วน ของ
ร่างกาย คือ ผิวหนั ง ถูก ไฟ ลวก และ เนื้ อ แผล สด ที่ ตรง นั ้น
เป็นที่ด่างขึ้นสีแดงเรือ
่ ๆหรือสีขาว 25 ให้ปุโรหิตตรวจดู และ
ดูเถิด ถ้า ขนในบริเวณนั ้น เปลี่ยนเป็น สี ขาวและปรากฏว่า
เป็น ลึก กว่า ผิว หนั งก็ เป็น โรค เรือ
้ น มัน พุ ขึ้น มา ที่ แผล ไฟ
ลวก และให้ปุโรหิต ประกาศว่า เขาเป็น มลทิน เขาเป็น โรค
เรือ
้ น 26 แต่ถ้า ปุโรหิต ตรวจ ดู และ ดูเถิด ขน ใน ที่ ด่าง ขึ้น
นั ้น ไม่เปลี่ยนเป็น สีขาว และเป็น ไม่ ลึก กว่า ผิวหนั ง แต่จาง
ให้ปุโรหิตกัก ตัว เขาไว้เจ็ด วัน 27 พอถึง วันที่เจ็ดก็ให้ปุโรหิต
ตรวจดูเขา ถ้า ที่ เป็น นั ้น ลามออกไปในผิวหนั ง ก็ให้ปุโรหิต
ประกาศว่า เขาเป็น มลทิน เขาเป็น โรคเรือ
้ น 28 ถ้า ที่ ด่างขึ้น
นั ้น คงที่อยู่ ไม่ลามออกไปในผิวหนั ง แต่จาง บวมเพราะไฟ
ลวก ให้ปุโรหิต ประกาศ ว่า เขา สะอาด เพราะมัน เป็น เพียง
แผลเป็นของไฟลวก 29 ถ้าชายหรือหญิงคนใดมีโรคที่ศีรษะ

หนังสือเลวีนิ ติ 13:30

34

หนังสือเลวีนิ ติ 13:42

หรือ ที่เครา 30 ให้ปุโรหิต ตรวจดู โรคนั ้น และดูเถิด ถ้า เป็น
ลึก กว่า ผิวหนั ง และ ผม ตรง นั ้น เหลือง และ บาง ให้ปุโรหิต
ประกาศว่า เขาเป็น มลทิน เขาเป็น โรคคัน เป็น โรคเรือ
้ นที่
ศีรษะหรือ ที่เครา 31 และถ้า ปุโรหิต ตรวจดู โรคคัน นั ้น และ
ดูเถิด เป็น ไม่ ลึก กว่า ผิวหนั ง และไม่มีผมดํา อยู่ ในบริเวณ
นั ้น ให้ปุโรหิตกัก ตัว บุคคลที่ เป็น โรคคัน นั ้น ไว้เจ็ด วัน 32 พอ
ถึงวันที่เจ็ดก็ให้ปุโรหิตตรวจโรคนั ้น ดูเถิด ถ้าอาการคันนั ้น
ไม่ลามออกไป และไม่มีขนเหลืองในบริเวณนั ้น และปรากฏ
ว่า อาการ คัน ไม่ ลึก กว่า ผิวหนั ง 33 ก็ให้คน นั ้น โกน ผม เสีย
แต่อย่า โกน ตรง บริเวณ ที่คัน ให้ปุโรหิตกัก ตัว บุคคล ที่ เป็น
โรคคัน นั ้น ไว้อีกเจ็ด วัน 34 พอถึง วันที่เจ็ดก็ให้ปุโรหิต ตรวจ
ดู ตรงที่คัน ดูเถิด ถ้า ที่ คัน นั ้น ไม่ ลามออกไปในผิวหนั ง และ
ปรากฏ ว่า เป็น ไม่ ลึก ไป กว่า ผิวหนั ง ให้ปุโรหิต ประกาศ ว่า
เขา สะอาด ให้เขา ซัก เสื้อผ้า แล้ วจะ สะอาด 35 แต่ถ้า เขา
ชําระตัว แล้ว ยัง ปรากฏว่า โรคคัน นั ้น ลามออกไปในผิวหนั ง
36 ก็ให้ปุโรหิต ตรวจเขา และดูเถิด ถ้า โรคคัน นั ้น ลามออก
ไปในผิวหนั ง แล้ว ปุโรหิต ไม่ จําเป็น ต้องมองหาขนสีเหลือง
เขาเป็น มลทิน แล้ว 37 แต่ถ้า ตามสายตาของเขาโรคคัน นั ้น
ระงับ แล้ว และ มี ผม ดํา งอก อยู่ ใน บริเวณ นั ้น โรค คัน นั ้น
หายแล้ว เขาก็สะอาด และให้ปุโรหิตประกาศว่า เขาสะอาด
38 เมื่อ ผู้ชาย หรือ ผู้ หญิงมีที่ด่าง ขึ้นที่ผิวหนั ง คือ ที่ ด่าง ขึ้น
สีขาว 39 ให้ปุโรหิต ตรวจ เขา ดูเถิด ถ้า ที่ ด่าง ขึ้นที่ ผิว กาย
นั ้น เป็น สี ขาว หม่น นั ่น เป็น เกลื้อน ที่พุขึ้น ใน ผิวหนั ง เขา
สะอาด 40 ถ้าชายคนใดมีผมร่วงจากศีรษะ เขาเป็นคนศีรษะ
ล้าน แต่เขา สะอาด 41 ถ้า ชาย คน ใด มี ผม ที่หน้า ผาก และ
ที่ขมับร่วง หน้า ผาก ของ เขา ล้าน แต่เขา สะอาด 42 แต่ถ้า
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ตรงบริเวณศีรษะล้านหรือ หน้า ผากล้าน มีบริเวณเป็น โรค
สี แดงเรือ
่ ๆ เขาเป็น เรือ
้ นพุข้ึนที่ ศีรษะล้านหรือ ที่หน้า ผาก
43
ล้านนั ้น ให้ปุโรหิตตรวจดูเขา ดูเถิด ถ้าโรคบวมนั ้นสีแดง
เรือ
่ ๆอยูที
่ ่ศีรษะล้านหรือ ที่หน้า ผากล้านของเขา เหมือนกับ
โรคเรือ
้ นที่ปรากฏตามผิวหนั ง 44 ชายผูน
้ ั ้นเป็นโรคเรือ
้ น เขา
เป็น มลทิน ปุโรหิต ต้องประกาศว่า เขาเป็น มลทิน โรคของ
เขาอยูที
่ ่ศีรษะ 45 ให้บุคคลที่ เป็น โรคเรือ
้ นสวมเสื้อผ้า ที่ขาด
และ ให้ ปล่อย ผม และ ให้ เขา ปิด ริม ฝีปาก บน ไว้ แล้ว ร้อง
ไปว่า ‘มลทิน มลทิน ’ 46 เขาจะเป็น มลทิน อยู่ ตลอดเวลาที่
เขาเป็นโรค เขาเป็นมลทิน เขาจะต้องอยูแต่
่ ลําพังภายนอก
47
ค่าย เมื่อในเครือ
่ งแต่งกายมีโรคเรือ
้ น ไม่ว่าจะเป็นเครือ
่ ง
แต่ง กายขนสัตว์ หรือ ผ้า ป่าน 48 อยูที
่ ่ด้ายเส้น ยืน หรือ เส้น
พุ่ง อยูที
่ ่ผ้า ป่านหรือ ผ้า ขนสัตว์ หรือ อยู่ ในหนั ง หรือ สิง่ ใดๆ
ที่ ทํา ด้วยหนั ง 49 ถ้า โรคนั ้น ทําให้ เครือ
่ งแต่ง กายมีสีเขียวๆ
หรือ แดงๆที่ ด้ายเส้น ยืน หรือ เส้น พุ่ง ที่หนัง หรือ สิง่ ใดๆที่ ทํา
ด้วย หนั ง นั ่น เป็น โรค เรือ
้ น จะ ต้อง นํา ไป แสดง ต่อ ปุโรหิต
50 และให้ปุโรหิต ตรวจโรคนั ้น และให้ กัก สิง
่ ที่ เป็น โรคนั ้น
51
ไว้เจ็ดวัน พอถึงวันที่เจ็ดก็ให้ตรวจดูโรคนั ้นอีก ถ้าโรคนั ้น
ลามไปในเสื้อผ้าเครือ
่ งแต่งกาย ไม่ว่าที่ด้ายเส้นยืนหรือเส้น
พุ่ง เป็นที่หนัง สัตว์ หรือ สิง่ ใด ที่ ทํา ด้วย หนั ง สัตว์ โรค นั ้น
เป็น โรคเรือ
้ นอย่างร้าย นั บ ว่า เป็น มลทิน 52 ให้ปุโรหิต เผา
เครือ
่ งแต่งกายนั ้นเสีย ไม่ว่าเป็นโรคที่ ด้ายเส้นยืนหรือเส้น
พุ่ง เป็นที่ผ้า ขนสัตว์หรือ ผ้า ป่าน หรือ สิง่ ใดๆที่ ทํา ด้วยหนั ง
สัตว์ เพราะเป็น โรคเรือ
้ นที่ร้าย จึง ให้ เผาเสีย ในไฟ 53 และ
ถ้า ปุ โรหิตนัน
้ ตรวจดู และดูเถิด โรคนั ้นมิได้ลามไปในเสื้อ
ทัง้ ที่ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง หรือในสิง่ ใดที่ทําด้วยหนั งสัตว์
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ก็ให้ปุโรหิตบัญ ชาให้ เขาซัก ตัวที่ เป็น โรคนั ้น เสีย และให้
กัก ไว้อีกเจ็ด วัน 55 เมื่อ ซัก แล้วก็ให้ปุโรหิต ตรวจดูตัวที่ เป็น
โรคนั ้นอีก ดูเถิด ถ้าบริเวณที่ เป็นโรคไม่เปลี่ยนสี แม้ว่าโรค
นั ้น ไม่ ลามไป ก็เป็น มลทิน เจ้าจงเอาใส่ ในไฟเผาเสีย ไม่ว่า
บริเวณที่ เป็น โรคเรือ
้ นนั ้น จะอยู่ ข้างในหรือ ข้างนอก 56 ถ้า
ปุโรหิต ตรวจดู เมื่อ ซัก แล้ว และดูเถิด โรคนั ้น จาง ก็ให้ฉี ก
บริเวณนั ้น ออกเสีย จากเสื้อ หรือ หนั ง สัตว์ หรือ เส้น ยืน หรือ
เส้นพุ่ง 57 ถ้าปรากฏขึ้นอีกในเครือ
่ งแต่งกายไม่ว่าที่ด้ายเส้น
ยืนหรือเส้นพุ่ง หรือในสิง่ ใดๆที่ทําด้วยหนั งสัตว์ โรคนั ้นลาม
ไปแล้ว เจ้าจงเผาสิง่ ที่เป็นโรคนั ้นด้วยไฟ 58 ถ้าเสื้อทัง้ ที่ด้วย
เส้นยืนหรือเส้นพุ่ง หรือสิง่ ใดๆที่ทําด้วยหนั งสัตว์ ซึ่งเมื่อซัก
แล้วโรคนั ้นหมดไป ก็ให้ซักอีกเป็นครัง้ ที่สอง สะอาดได้แล้ว
” 59 นี่ เป็น พระราชบัญญัติว่า ด้วยโรคเรือ
้ นในเสื้อ ที่ ทํา ด้วย
ขนสัตว์หรือผ้าป่าน ไม่ว่าเป็นทีด
่ ้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง หรือ
เป็นที่สิ่ง ใดๆที่ ทํา ด้วยหนั ง สัตว์ เพื่อ ให้พิจารณาว่า อย่างใด
สะอาด อย่างใดเป็นมลทิน

14

การชําระคนที่เคยเป็นโรคเรือ
้ น
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “ต่อ ไปนี้ จะเป็น พระ
ราช บัญญัติเรือ
่ ง คน เป็น โรค เรือ
้ น ใน วัน ชําระ ตัว ของ เขา
ให้พา เขา มา หา ปุโรหิต 3 และ ให้ปุโรหิต ออก ไป นอก ค่าย
และ ให้ปุโรหิต ทําการ ตรวจ ดูเถิด ถ้า ผู้ ป่วย หาย จาก โรค
เรือ
้ น แล้ว 4 ก็ให้ปุโรหิตบัญ ชา เขา ให้ จัด ของ สําหรับ ผู้ จะ
รับ การ ชําระ คือ นก สะอาด ที่มีชีวิต สอง ตัว ไม้สน สี ดาร์
กับด้ายสีแดง และต้น หุสบ 5 ให้ปุโรหิตบัญ ชาให้ ฆ่า นกตัว
หนึ่ ง ใน ภาชนะ ดิน ข้าง บน นํ้า ไหล 6 สําหรับ นกตัวที่ ยัง เป็น
1
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อยูนั
่ ้น ให้ปุโรหิต เอานกตัวที่ ยงั เป็น อยู่ กับ ไม้ สนสี ดาร์ ด้าย
สีแดง ต้น หุสบ จุ่ม เข้าไป ใน เลือด ของ นก ที่ถูก ฆ่า ข้าง บน
นํ้า ไหล 7 และ ให้ปุโรหิต ประพรม คน ที่ จะ รับ การ ชําระ จาก
โรค เรือ
้ น นั ้น เจ็ด ครัง้ แล้ว ประกาศ ว่า เขา สะอาด และ ให้
ปล่อยนกตัวที่ยงม
ั ีชีวิตนน
ั ้ ไปในท้องทุ่ง 8 และให้ผู้ที่รับ การ
ชําระ นั ้น ซัก เสื้อผ้า ของ ตน และ ให้ โกน ผม กับ ขน ทัง้ หมด
เสีย และอาบนํ้า เขาก็จะสะอาด ต่อจากนั ้นก็ให้เขาเข้าค่าย
ได้ แต่ให้นอน อยู่ นอก เต็นท์ ของ เขา เจ็ด วัน 9 พอวันที่เจ็ด
ให้ เขา โกน ผม จาก ศีรษะ ของ เขา ให้หมด ให้เขา โกน เครา
และโกนขนคิว
้ คือ โกนให้หมด แล้ว ให้ ซัก เสื้อผ้า และอาบ
นํ้า เขาก็ จะสะอาด 10 ในวันที่ แปดให้ เขาเอาลูก แกะผู้ สอง
ตัว ปราศจาก ตําหนิ และ ลูก แกะ เมีย อายุหน่งึ ขวบ ตัว หนึ่ ง
ปราศจากตําหนิ และยอดแป้งคลุกนํ้ามันสามในสิบเอฟาห์
เป็นธัญญบูชา กับน้าํ มันลกหนึ่ ง 11 ให้ปุโรหิตผู้ทําการชําระ
นําผู้ที่รับการชําระกับสิง่ ของเหล่านี้ มาต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ที่ประตูพลับ พลาแห่ง ชุมนุม 12 ให้ปุโรหิต นํา ลูก แกะ
ผู้ นั ้น ตัว หนึ่ ง ไป ถวาย เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่ การ ละ เมิด พร้อม
กับน้าํ มัน ลกหนึ่ ง ให้แกว่ง ไปแกว่ง มาเป็น เครือ
่ งบูชาแกว่ง
13
ถวาย ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ ให้ปุโรหิต ฆ่า ลูก แกะ
นั ้น ในที่ที่เขาฆ่า สัตว์อน
ั เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปและสัตว์อน
ั
เป็น เครือ
่ งเผาบูชาในที่บริสุทธิ์ เพราะว่า เครือ
่ งบูชาไถ่ การ
ละเมิดก็ เหมือนเครือ
่ งบูชาไถ่บาป เป็น ของที่ ตกแก่ปุโรหิต
เป็น ของบริสุทธิ์ที่สุด 14 ปุโรหิต จะนํา เลือดของเครือ
่ งบูชา
ไถ่ การละเมิด มาบ้าง และปุโรหิต จะเจิมที่ ปลายหู ข้างขวา
ของ ผู้ที่รับ การ ชําระ และ เจิมที่ นิว
้ หัว แม่ มือขวา และ ที่ นิว
้
15
หัว แม่เท้า ขวา ของ เขา
และ ปุโรหิต จะ นํา นํ้า มัน หนึ่ ง ล
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กนั ้ นมาบ้าง เทใส่ ฝ่ามือ ซ้ายของตน 16 และเอานิว
้ มือ ขวา
จิมน
้ ้าํ มัน ซึ่ง อยู่ ในมือ ซ้าย ประพรมนํ้ามัน ด้วยนิว
้ ของเขา
17
เจ็ด ครัง้ ต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ ส่วนนํ้า มันที่เหลือ
อยูใน
่ มือ นั ้น ปุโรหิต จะ เอา มา บ้าง เจิมที่ ปลาย หู ขวา ของ
ผู้ที่รับ การชําระ และที่ นิว
้ หัว แม่ มือขวาและที่ นิว
้ หัว แม่เท้า
18
ขวา ทับ บนเลือดเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด ส่วนนํ้า มันที่
ยัง เหลือ อยู่ ในมือ ของปุ โรหิตนน
ั ้ เขาจะเจิม ศีรษะของผู้รบ
ั
การชําระ แล้ วปุ โรหิต จะทําการลบมลทิน ของเขาต่อ พระ
พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ 19 ปุโรหิต จะ ถวาย เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป
เพื่อ ทําการ ลบ มลทิน ของ ผู้รบ
ั การ ชําระ ให้ พ้น จาก มลทิน
ของเขา ภายหลัง ปุโรหิต จะฆ่า สัตว์ อน
ั เป็น เครือ
่ งเผาบูชา
20 และ ปุโรหิต จะ ถวาย เครือ
่ ง เผา บูชา และ ธัญ ญ บูชา บน
แท่น ปุโรหิต จะทําการลบมลทิน ของเขาดังนี้ และเขาก็ จะ
สะอาดได้ 21 ถ้า ผู้ นั้น เป็น คนยากจนและไม่ สามารถจะหา
มา ได้เท่านั ้น ก็ให้เขา นํา ลูก แกะ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่
การละเมิด เพื่อ แกว่ง ไปแกว่ง มา กระทํา การลบมลทิน ของ
เขา และนํา ยอดแป้ง หนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์ค ลุกกับน้าํ มัน เป็น
ธัญญบูชากับน้าํ มันลกหนึ่ ง 22 พร้อมกับนกเขาสองตัว หรือ
นก พิราบ หนุ่ม สอง ตัว ตาม ที่เขา สามารถ หา มา ได้ นก ตัว
หนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป นกอีกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผาบูชา
23 ในวันที่ แปดให้ เขานํา มามอบให้แก่ปุโรหิต เพื่อ การชําระ
ของตนที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมถวายต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ 24 และปุโรหิตจะนําลูกแกะที่เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่การ
ละเมิด และนํ้า มัน ลกหนึ่ ง นั ้น และปุโรหิต จะแกว่ง ไปแกว่ง
มาเป็น เครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์
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25 และเขาจะฆ่าลูกแกะเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด และปุโรหิต

จะเอาเลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดมาบ้าง เจิมทป
ี่ ลาย
หู ข้างขวาของผู้รบ
ั การชําระ และที่ นิว
้ หัว แม่มือขวา กับที่
26
นิว
แล้ วปุ โรหิต จะ เท นํ้ามัน ใส่
้ หัว แม่เท้า ขวา ของ เขา
ฝ่ามือ ซ้ายของตนบ้าง 27 และเอานํ้า มันที่อยูในมื
่
อ ซ้ายนั ้น
ประพรมด้วยนิว
้ มือขวาเจ็ดครัง้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
28 และปุโรหิต จะเอานํ้า มันที่อยูในมื
่
อ เจิมที่ ปลายหู ข้างขวา
ของ ผู้รบ
ั การ ชําระ และ ที่ หัว แม่ มือขวา กับ หัว แม่เท้า ขวา
ของเขา ตรงที่ที่เจิมด้วยเลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด
29 นํ้า มันที่เหลือ อยูใน
่ มือ ของ ปุ โรหิตนน
ั ้ เขา จะ เจิม ศีรษะ
ของผู้ที่รับการชําระ ทําการลบมลทินของเขาต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ 30 และเขาจะถวายนกเขาหรือ นกพิราบหนุ่ม
ตัวหนึ่ งตามที่ เขาสามารถหามาได้ 31 คือตามที่ เขาสามารถ
หา มา ได้ให้ถวาย นก ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป นก อีก
ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผาบูชา พร้อมกับธัญญบูชา และปุโรหิต
จะทําการลบมลทิน ของผู้รบ
ั การชําระต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ 32 นี่ เป็น พระราชบัญญัติสําหรับ ผู้ที่เป็น โรคเรือ
้ นไม่
33
สามารถหาเครือ
่ งบูชาเพื่อการชําระของตนได้” พระเยโฮ
วาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า 34 “เมื่อ เจ้า เข้าไปในแผ่น
ดิน คานาอัน ซึ่ง เราให้แก่เจ้าเป็น กรรมสิทธินั
์ ้น และเราจะ
ใส่ โรคเรือ
้ นเข้า ที่ เรือนหลัง หนึ่ ง หลัง ใดในแผ่นดินที่เจ้าถือ
กรรมสิทธินั
์ ้น 35 ผู้ใด ที่ ถือ กรรมสิทธิ์ ของ เรือน นั ้น จะ ต้อง
มาบอกแก่ปุโรหิต ว่า ‘ข้าพเจ้า เห็น โรคอะไรอย่างหนึ่ ง เกิด
ในเรือนของข้าพเจ้า’ 36 แล้ วปุ โรหิต จะบัญชาให้ เขาขนของ
ออกจากเรือนให้หมด ก่อนที่ปุโรหิตจะเข้าไปตรวจโรค เกรง
ว่า ของ ทุก อย่าง ที่อยูใน
่ เรือน นั ้น จะ ถูก ประกาศ ว่า มลทิน
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ต่อ จาก นั ้น ปุโรหิต จึง จะ เข้าไป ตรวจ ดูเรือน 37 และ ปุโรหิต
จะตรวจดูโรค ดูเถิด ถ้า โรคนั ้น อยูที
่ ่ผนั ง ของเรือนเป็น รอย
สีเขียวๆแดงๆและปรากฏว่า อยู่ ลึก กว่า ผิว 38 แล้ วปุ โรหิต
จะ ออก จาก เรือน ไป อยูที
่ ่ประตูเรือน แล้ว ปิด เรือน เสีย เจ็ด
วัน 39 พอ ถึง วันที่เจ็ด ปุโรหิต จะ กลับ มา ตรวจ ดูอีก ดูเถิด
ถ้า โรคนั ้น ลามไปในผนั ง เรือน 40 แล้ วปุ โรหิต จะบัญชาให้
เอา หินก้อ นที่ติด โรค นั ้น ออก เสีย นํา ไป โยน ทิง้ ใน ที่ มลทิน
ภายนอกเมือง 41 และสัง่ ให้ ขูด ข้างในเรือ นทัว่ ๆไป ผงปูนที่
ขูด ออก มา นั ้น ให้ นํา ไป ทิง้ เสีย ใน ที่ มลทิน ภายนอก เมือง
42 แล้ว ให้ หาหินอ่ ื นมา แทน หินก้อ นที่ นํา ออก ไป และ เอา
ปูนอ่ื นมาโบกผนั ง เรือนนั ้น 43 เมื่อ เขาเอาหิน ออก ขูด เรือน
และ โบก ปูน ใหม่แล้ว ยัง เกิด โรค ขึ้น ใน เรือน นั ้นอีก 44 แล้
วปุ โรหิต จะไปตรวจดู ดูเถิด ถ้า โรคนั ้น ลามไปในเรือน เป็น
โรคเรือ
้ นอย่างร้ายในเรือน เรือนนั ้นก็ เป็น มลทิน 45 ให้เขา
พัง เรือนนั ้น ลง หิน ไม้และปูนที่ ทํา เรือนนั ้น ให้ ขนไปทิง้ เสีย
ในที่ที่มลทินภายนอกเมือง 46 ยิง่ กว่านั ้นอีกเมื่อเรือนปิดอยู่
มีผู้ใดเข้าไป ผู้นั ้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น 47 ผู้ใดที่นอน
ลงในเรือนนั ้นต้องซักเสื้อผ้าของเขา และผู้ที่รับประทานใน
เรือนนั ้นต้องซักเสื้อผ้าของเขาด้วย 48 แต่ปุโรหิตมาทําการ
ตรวจ ดูเถิด เมื่อโบกปูนใหม่แล้ว โรคนั ้นมิได้ลามไปในเรือน
แล้ว ปุโรหิต จะประกาศว่า เรือนนั ้น สะอาด เพราะโรคหาย
แล้ว 49 และ เพื่อ จะ ชําระ เรือน นั ้น ให้ เขา นํา นก สอง ตัวกับ
ไม้ สน สี ดาร์ ด้าย สีแดง และ ต้น หุสบ 50 ให้ฆ่า นก ตัว หนึ่ ง
ในภาชนะดิน ข้างบนนํ้า ที่ไหล 51 เอาไม้ สนสี ดาร์ ต้น หุ สบ
และด้ายสีแดง พร้อมกับนกตัวที่ยงม
ั ีชีวิตอยูจุ
่ ่มลงในเลือด
นก ที่ได้ฆ่า และ ใน นํ้า ที่ ไหล นั ้น แล้ว ประพรม เรือน นั ้น เจ็ด
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ครัง้ 52 ดังนี้ เขาจะได้ ชําระเรือนด้วยเลือดนก ด้วยนํ้า ไหล
และ ด้วย นก ที่มี ชีวต
ิ ด้วย ไม้ สน สี ดาร์ ต้น หุสบ และ ด้าย
53
สีแดง ให้เขา ปล่อย นก ที่มีชีวิ ตอ อก ไป จาก เมือง ยัง ท้อง
ทุ่ง ดังนี้ แหละเขาจะได้ทําการลบมลทินของเรือน และเรือน
นั ้นก็สะอาด ” 54 นี่ เป็น พระ ราช บัญญัติเกี่ย วกับ โรค เรือ
้ น
55
ต่างๆ โรค คัน โรค เรือ
้ น ใน เครือ
่ ง แต่ง กาย หรือ ใน เรือน
56 ที่บวมหรือ พุ หรือ ที่ด่าง 57 เพื่อ จะแสดงว่า เมื่อไรจึง เรียก
ว่า มลทิน เมื่อไรเรียกว่า สะอาด นี่ เป็น พระราชบัญญัติเรือ
่ ง
โรคเรือ
้ น

15

เรือ
่ งอื่นๆเกี่ยวกับการเป็นมลทินและการชําระ
1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า 2 “จงกล่าว
แก่ คน อิสราเอล ว่า เมื่อ ผู้ ใด มีสิ่ง ไหล ออก จาก ร่างกาย
เพราะ เหตุสิ่ง ที่ ไหล ออก นั ้น เขา เป็น มลทิน 3 ต่อ ไป นี้ เป็น
กฎ เกี่ยวด้วย เรือ
่ ง มลทิน ของ เขา เนื่ อง ด้วย สิง่ ที่ ไหล ออก
ร่างกายของเขาจะมีสิ่ง ไหลออกหรือ สิง่ ที่ ไหลออกคัง่ อยู่ ใน
ร่างกายของเขาก็ดี เรือ
่ งนี้ เป็นมลทินแก่เขา 4 เตียงนอนซึ่ง
ผู้ ใดที่มีสิ่ง ไหลออกขึ้น ไปนอน เตียงนั ้นก็ เป็น มลทิน ทุกสิ่
งที่ เขารองนั ่งก็ เป็น มลทิน 5 ผู้ใดที่ แตะต้องเตียงของเขา
ต้อง ซัก เสื้อผ้า ของ ตน และ อาบ นํ้า และ จะ เป็น มลทิน ไป
จนถึงเวลาเย็น 6 ผู้ใดไปนั ่งบนสิง่ ที่ผู้มีสิ่งไหลออกได้นั่งก่อน
ผู้นั ้น ต้องซัก เสื้อผ้า ของตนและอาบนํ้า และจะเป็น มลทิน
ไปจนถึงเวลาเย็น 7 ผู้ใดไปแตะต้องร่างกายของผู้ที่มีสิ่งไหล
ออก ผู้นั ้นต้องซักเสื้อผ้าของตนและอาบนํ้า และเป็นมลทิน
ไป จนถึง เวลา เย็น 8 และ ถ้า ผู้ ใด ที่มีสิ่ง ไหล ออ กนั ้นถ่มน้าํ
ลายรดผู้ที่สะอาดเข้า ผู้ที่ถูกนํ้า ลายรดต้องซัก เสื้อผ้า และ

หนังสือเลวีนิ ติ 15:9

42

หนังสือเลวีนิ ติ 15:20

อาบ นํ้า และ เป็น มลทิน ไป จนถึง เวลา เย็น 9 และ อาน ใดๆ
ซึ่ง ผู้มีสิ่ง ไหล ออก นั ่ง อยู่ อานนนก
ั ้ ็ เป็น มลทิน 10 ผู้หน่งึ ผู้
ใดแตะต้องสิง่ ที่ รองเขาอยูนั
่ ้น ผู้นั ้น จะเป็น มลทิน ไปจนถึง
เวลา เย็น และ ผู้ ใด ที่ หยิบ ถือ สิง่ นั ้น ต้อง ซัก เสื้อผ้า ของ ตัว
และ อาบ นํ้า และ เป็น มลทิน ไป จนถึง เวลา เย็น 11 ผู้ที่มีสิ่ง
ไหลออกแตะต้องผู้ ใดด้วยมือ ที่มิได้ล้าง ผู้ถูกแตะต้องนั ้น
ต้องซัก เสื้อผ้า ของตัว และอาบนํ้า และเป็น มลทิน ไปจนถึง
เวลาเย็น 12 ภาชนะดินซึ่งผู้มีสิ่งไหลออกแตะต้องให้ทุบเสีย
และภาชนะไม้ทุกอย่างก็ให้ชําระเสีย ด้วยนํ้า 13 เมื่อ ผู้มีสิ่ง
ไหลออกได้ ชําระสิง่ ไหลออกของเขาแล้ว เขาต้องนั บ การ
ชําระของเขาให้ครบเจ็ดวัน และเขาต้องซักเสื้อผ้าและอาบ
นํ้า ที่ไหล เขาจึง จะสะอาด 14 ในวันที่ แปดให้ เขานํา นกเขา
สองตัว หรือ นกพิราบหนุ่ม สองตัว มาต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ที่ประตูพลับ พลาแห่ง ชุมนุม และมอบของเหล่า นั ้น
ให้แก่ปุโรหิต 15 ให้ปุโรหิตถวายบูชา คือถวายนกตัวหนึ่ งเป็น
เครือ
่ งถวายบูชาไถ่บาป และนกอีก ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผา
บูชา และปุโรหิต จะทําการลบมลทิน ของเขาต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์ ด้วยเรือ
่ งสิง่ ไหลออกของเขา 16 ชายคนใด
มี นํ้ากาม ไหล ออก ให้เขา อาบ นํ้า และ เป็น มลทิน ไป จนถึง
เวลา เย็น 17 เครือ
่ ง แต่ง กาย ทุก ชิน
้ และ ผิวหนั ง ทุก ส่วน ที่
นํ้ากามไหลรดต้องชําระเสีย ในนํ้า และเป็น มลทิน ไปจนถึง
เวลาเย็น 18 ชายคนใดสมสู่กับหญิงคนใด และมีน้ํากามไหล
ออกทัง้ สองจะต้องอาบนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น
19 เมื่อ สตรีมีสิ่ง ไหลออกเป็ น โลหิต ประจํา เดือน เธอจะต้อง
อยู่ต่างหากเจ็ดวัน และผู้ใดแตะต้องเธอ จะต้องเป็นมลทิน
ไปจนถึง เวลาเย็น 20 และทุก สิง่ ที่ เธอนอนทับ ในเวลาที่ เธอ
ต้องแยกออกนั ้นก็ เป็น มลทิน สิ่ง ใดที่ เธอไปนั ่ง ทับ สิง่ นั ้นก็
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เป็น มลทิน 21 ผู้ใดไปแตะต้องที่นอนของเธอ ผู้นั ้น ต้องซัก
เสื้อผ้าและอาบนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 22 และ
ผู้หน่งึ ผู้ใดแตะต้องสิง่ ใดๆที่เธอนั ่ง ผู้นั ้นต้องซักเสื้อผ้าและ
อาบนํ้า และเป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 23 สิ่ง ที่ เธอนั ่ง ทับ
จะเป็นที่ นอนหรือ สิง่ ใดก็ดี เมื่อ ผู้ ใดไปแตะต้องเข้า ผู้นั ้น
จะเป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 24 ถ้า ชายใดไปสมสู่ กับ เธอ
และมลทินของเธอมาติดที่ ชายนั ้นชายนั ้น จะเป็นมลทินไป
เจ็ด วัน เขา ไป นอน ที่ เตียง ใด เตียง นั ้นก็ เป็น มลทิน 25 ถ้า
สตรี ใดมี โลหิต ไหลออกหลายวัน ไม่ใช่เป็น เวลาที่ เธอต้อง
อยู่ ต่างหากนั ้น หรือ ถ้า เธอมี โลหิต ไหลออกเลยกําหนด ที่
เธอต้องอยู่ต่างหากนั ้น ทุกวันที่มีโลหิต ไหลออกเธอจะเป็น
มลทิน เธอจะเป็น มลทิน อย่างเดียวกับ เวลาที่ เธอต้องอยู่
ต่าง หาก นั ้น 26 ที่นอน ทุก หลัง ที่ เธอ นอน เมื่อ วัน เธอ มีสิ่ง
ไหลออก ที่นอนนั ้น เป็น ดัง ที่นอนในเวลาที่ เธอต้องอยู่ ต่าง
หากนั ้น และทุกสิง่ ที่เธอนั ่งทับจะเป็นมลทิน อย่างเดียวกับ
มลทิน ในเวลาที่ เธอต้องอยู่ ต่างหากนั ้น 27 ผู้ใดแตะต้องสิง่
เหล่านั ้น ผู้นั ้นก็เป็นมลทินด้วย เขาต้องซักเสื้อผ้าและอาบ
นํ้า และเป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 28 แต่ถ้า เธอชําระสิง่
ไหลออกของเธอแล้ว ให้เธอนั บ เองให้ ครบเจ็ด วัน ต่อ จาก
นั ้นเธอจึงจะสะอาด 29 และในวันทีแ
่ ปดให้เธอนํานกเขาสอง
ตัว หรือนกพิราบหนุ่ม สองตัว ไปให้ปุโรหิตที่ประตูพลับ พลา
แห่งชุมนุม 30 และปุโรหิตจะถวายนกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชา
ไถ่บาป และนกอีก ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบูชา และปุโรหิต
จะทําการลบมลทิน ให้ เธอต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วย
เรือ
่ งสิง่ ไหลออกที่ เป็นมลทินของเธอ 31 ดังนี้ แหละพวกเจ้า
จะให้ คนอิสราเอลแยกจากมลทิน ของเขาทัง้ หลาย เกลื อก
ว่า เขา จะ ต้อง ตาย ด้วย มลทิน ของ เขา เมื่อ เขา ทําให้พลับ
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พลาของเราที่อยูท่
่ ามกลางเขาเป็น มลทิน ไป” 32 นี่ เป็น พระ
ราชบัญญัติเรือ
่ งผู้มีสิ่งไหลออกและชายที่มีน้าํ กามไหลออก
ซึ่ง กระทํา ให้ ตัว เป็น มลทิน 33 และเกี่ยวกับ สตรีที่ป่วยด้วย
มลทิน ของเธอ คือ ทัง้ นี้ เกี่ย วกับ ผู้ที่มีสิ่ง ไหลออกไม่ วา่ ชาย
หรือหญิง และเกี่ยวกับชายผู้สมสู่กับหญิงผู้มีมลทิน

16
วันทําการลบมลทิน
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส หลัง จาก ที่บุตร ชาย ทัง้
สอง ของ อา โรน สิน
ิ คือ เมื่อ เขา กระทํา บูชา ถวาย ต่อ
้ ชีวต
พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ และ ถึงแก่ความ ตาย 2 และ พระ
เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า “เจ้า จง บอก อา โร นพี่ ชาย ว่า
อย่า เข้าไปในสถานที่บริสุทธิที
่
านหน้า พระที่นั่ง พระ
์ ่ อยูในม่
กรุ ณาซึ่ง อยู่ บนหลัง หีบ ตลอดทุก เวลา เพื่อ เขาจะไม่ตาย
เพราะว่าเราจะปรากฏในเมฆเหนื อ พระที่นั่ง กรุ ณา 3 แต่อา
โรนจะเข้า มาในที่บริสุทธิได้
์ ดังนี้ คือ ให้ เอาวัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง
ไปเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาป และแกะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผา
4
บูชา ให้เขาสวมเสื้อ ป่า นบริสุทธิ์ และสวมกางเกงผ้า ป่าน
คาดรัด ประคดผ้า ป่าน และสวมผ้า มาลาป่าน นี่ เป็น เครือ
่ ง
5
แต่ง กายบริสุทธิ์ เขาจะต้องอาบนํ้า แล้ว จึง สวม และให้
เขา นํา แพะ ผู้ สอง ตัว เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป กับ แกะ ผู้ ตัว
หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง เผา บูชา จาก ชุมนุม ชน อิสราเอล 6 และ อา
โรน จะ ถวาย วัว เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป ของ ตนเอง และ จะ
ทําการลบมลทิน บาปตนเองและครอบครัว ของตน 7 แล้ว
เขา จะ นํา แพะ สอง ตัวนน
ั ้ ไป ถวาย ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ
วาห์ที่ประตูพลับ พลาแห่ง ชุมนุม 8 และอาโรนจะจับ สลาก
แพะสองตัวนน
ั ้ สลากหนึ่ ง ตกเป็น ของพระเยโฮวาห์ และ
1
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อีก สลาก หนึ่ ง เพื่อ แพะ รับ บาป 9 แพะ ตัวที่ สลาก ตก เป็น
ของพระเยโฮวาห์นั ้น อาโรนจะนํา มาถวายเป็น เครือ
่ งบูชา
10
ไถ่บาป แต่แพะ อีก ตัว หนึ่ ง ซึ่ง สลาก ตก เพื่อ เป็น แพะ รับ
บาปนั ้น จะนําถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เป็นสัตว์เป็น
เพื่อ ทําการ ลบ มลทิน บาป ให้ ตก ที่มัน แล้ วจะ ได้ เอา มัน ไป
ปล่อย เสีย ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร เป็น แพะ รับ บาป 11 อา โรน จะ
ถวายวัว เป็น เครือ
่ งไถ่บาปของตน และจะทําการลบมลทิน
บาป ตนเอง กับ ครอบครัว ของ ตน เขา จะ ฆ่า วัว เป็น เครือ
่ ง
บูชา ไถ่บาป ของ เขา เอง 12 และ อา โรน จะ เอา กระถาง ไฟ
ที่มีถ่าน ลุก อยู่ เต็ม มา จาก แท่ นบูชาต่อ พระ พักตร์ พระ เย
โฮ วาห์ และ เครือ
่ ง หอม ทุบ ละเอียด สอง กํา มือ นํา เข้าไป
13
ภายใน ม่าน แล้ว เอา เครือ
่ ง หอม นั ้น ใส่ไฟ ถวาย ต่อ พระ
พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ ให้ควัน เครือ
่ ง หอม ขึ้น คลุม พระที่นั่ง
กรุ ณาซึ่ง อยู่ เหนื อ หีบ พระโอวาท เพื่อ เขาจะไม่ตาย 14 เขา
จะเอาเลือดวัว มาประพรมด้วยนิว
้ มือ ของตนบนพระที่นั่ง
กรุ ณาข้างตะวัน ออก แล้ วจะประพรมเลือดที่หน้า พระที่นั่ง
กรุ ณา เจ็ด ครังด
้ ้วย นิว
้ ของ เขา 15 แล้ วอา โรน จะ ฆ่า แพะ
อัน เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป สําหรับ ประชาชน และ นํา เลือด
แพะ เข้าไป ภายใน ม่าน และ เอา เลือด แพะ ไป กระทํา เช่น
เดียวกับกระทําเลือดวัว คือประพรมบนพระที่นั่งกรุ ณาและ
ที่ ข้าง หน้า พระที่นั่ง กรุ ณา นั ้น 16 ดังนี้ แหละ เขา จะ ทําการ
ลบมลทิน ของสถานที่บริสุทธินั
์ ้น เพราะเหตุ มลทิน ของคน
อิสราเอลและเพราะเหตุ การละเมิด เพราะบาปทัง้ สิน
้ ของ
เขา และ อา โรน จะ กระทํา ต่อ พลับพลา แห่ง ชุมนุม ซึ่ง อยู่
กับ เขา ท่ามกลาง มลทิน ของ ประชาชน 17 อย่า ให้มีผู้ใด อยู่
ในพลับพลาแห่ง ชุมนุมเมื่อ อาโรนเข้าไปทําการลบมลทิน
ในสถานที่บริสุทธินั
์ ้น จนกว่า เขาจะออกมาและทําการลบ
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มลทิน สําหรับ ตัว เขา และ สําหรับ ครอบครัว ของ เขา และ
สําหรับ บรรดาชุมนุมชนอิสราเอล 18 และอาโรนจะออกไป
ยัง แท่น ซึ่ง อยู่ ต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ และทําการลบ
มลทิน แท่น นั ้น เขาจะเอาเลือดวัว เลือดแพะเจิมที่ เชิง งอน
ของแท่น โดยรอบ 19 และเอานิว
้ จุ่ม เลือดประพรมบนแท่น
นั ้น เจ็ด ครัง้ และชําระกระทํา ให้แท่ นบริสุทธิ์ พ้น จากมลทิน
ของคนอิสราเอล 20 เมื่ออาโรนเสร็จการลบมลทินของสถาน
ที่บริสุทธิ์ และพลับพลาแห่ง ชุมนุมและแท่น บูชาแล้ว เขา
จะ นํา แพะ ตัวที่เป็น อยูออก
่
มา 21 และ อา โรน จะ เอา มือ ทัง้
สองวางบนหัวแพะที่มีชีวิตนัน
้ และกล่าวคําสารภาพบรรดา
ความชัว่ ช้า ของคนอิสราเอล และการละเมิด ทัง้ หมด และ
บาปทัง้ สิน
้ ให้ ตกลงบนหัว แพะนั ้น และให้คนที่ เตรียมมือ
ไว้พรอ
้ มแล้วมานําแพะไปปล่อยเสียในถิน
่ ทุรกันดาร 22 แพะ
นั ้น จะ แบก ความ ชัว่ ช้า ทัง้ หมด ไป ยัง ที่เปลี่ยว แล้ว เขา ก็
ปล่อยให้ แพะนั ้น เข้าไปในถิน
่ ทุรกัน ดาร 23 แล้ วอาโรนจะ
เข้ามาในพลับพลาแห่งชุมนุม เขาจะเปลื้องเครือ
่ งแต่งกาย
ผ้า ป่านชุด ที่แต่งเข้าไปในสถานที่บริสุทธิออกเสี
ย เก็บ ไว้ที่
์
24
นั ่น และเขาจะชําระตัว ในนํ้า ในที่บริสุทธิแล
่ ง
์ ้ว สวมเครือ
แต่ง กายของตน และเดิน ออกมาถวายเครือ
่ งเผาบูชาของ
ตน และเครือ
่ งเผาบูชาของประชาชน และทําการลบมลทิน
ของ ตนเอง กับ ประชาชน ทัง้ หลาย 25 เขา จะ เอา ไข มัน ของ
เครือ
่ งบูชาไถ่บาปไปเผาเสียบนแท่น 26 ผู้ที่นํา แพะซึ่ง เป็น
แพะรับ บาปนั ้น จะต้องซัก เสื้อผ้า ของตนและอาบนํ้า แล้ว
ต่อ มาจึง จะเข้า ในค่ายได้ 27 เขาจะเอาวัว ซึ่ง เป็น เครือ
่ งบูชา
ไถ่บาป และแพะซึ่งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป ที่อาโรนเอาเลือด
ไป ทําการ ลบ มลทิน สถาน บริสุทธิ์ นั ้น ไป เสีย ข้าง นอก ค่าย
และ เขา จะ เผา เนื้ อ หนั ง และ มูล เสีย ด้วย ไฟ 28 ผู้ที่ทําการ
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เผาก็ ต้องซัก เสื้อผ้า ของตนและอาบนํ้า ภายหลัง เขาจึง จะ
กลับ เข้า ค่าย ได้ 29 ให้เป็น กฎ เกณฑ์ ถาวร แก่เจ้า ทัง้ หลาย
ว่า ในวันที่สิบเดือนที่เจ็ด เจ้าต้องถ่อมใจลง ไม่กระทํา การ
งาน สิง่ ใด ทัง้ ตัว ชาว เมือง เอง หรือ คน ต่างด้าว ที่ อาศัย อยู่
ท่ามกลาง เจ้า 30 เพราะ ว่า ใน วัน นั ้น ปุโรหิต จะ กระทํา การ
ลบมลทิน บาปของเจ้า และชําระเจ้า เจ้าจะสะอาดต่อ พระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ พ้น จากบาปทัง้ สิน
้ ของเจ้า 31 เป็นวัน
สะบาโตให้เจ้าทัง้ หลายหยุด พัก สงบ และเจ้า ต้องถ่อมใจ
ลง ทัง้ นี้ ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดไป 32 ปุโรหิตผู้ที่ถูกเจิม
และ ถูก สถาปนา ให้ปรนนิ บัติใน ตําแหน่ ง ปุโรหิต แทน บิดา
ของตน จะต้องทําการลบมลทินโดยสวมเสื้อป่าน คือเครือ
่ ง
ยศอัน บริสุทธิ์ 33 ให้เขาทําการลบมลทิน แก่สถานที่บริสุทธิ์
และ เขา จะ ทําการ ลบ มลทิน ให้แก่พลับ พลา แห่ง ชุมนุม
และ ให้แก่แท่น และ เขา จะ ทําการ ลบ มลทิน ให้แก่ปุโรหิต
และ ประชาชน ทัง้ หมด ใน ชุมนุม ชน นั ้น 34 ทัง้ นี้ ให้เป็น กฎ
เกณฑ์ ถาวร แก่เจ้า ทัง้ หลาย ให้ทําการ ลบ มลทิน บาป เพื่อ
คนอิสราเอลปีละครงั ้ เพราะบาปทัง้ สิน
้ ของเขา” และเขาก็
กระทําตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชากับโมเสสไว้

17
ชีวิตของบรรดาเนื้ อหนั งอยูใ่ นเลือด

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ อาโรน
และบุตรชายทัง้ หลายของเขา และแก่ บรรดาคนอิสราเอล
ว่า ต่อ ไปนี้ เป็น สิง่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาไว้ว่า 3 ถ้า
คนใดในวงศ์ วานอิสราเอลฆ่า วัว หรือ ลูก แกะ หรือ แพะใน
ค่าย หรือฆ่าภายนอกค่าย 4 และมิได้นํามาที่ประตูพลับพลา
แห่ง ชุมนุม เพื่อ ถวาย เป็น ของ บูชา แด่ พระ เย โฮ วาห์ที่หน้า
1

หนังสือเลวีนิ ติ 17:5

48

หนังสือเลวีนิ ติ 17:13

พลับพลาแห่งพระเยโฮวาห์ ผู้นั ้นต้องมีโทษด้วยมีบาปเรือ
่ ง
เลือด คือ เขา ทําให้ เลือด ตก ผู้นั ้น จะ ต้อง ถูก ตัดขาด จาก
ชนชาติของตน 5 ทัง้ นี้ เพื่อประสงค์ให้คนอิสราเอลนําเครือ
่ ง
ถวาย ซึ่ง เขา ฆ่า ที่ พื้น ทุ่ง มา ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์มายัง
ปุโรหิต ที่ประตูพลับ พลา แห่ง ชุมนุม และ เอา สัตว์ นั ้น เป็น
สันติ บูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 6 และปุโรหิต จะเอาเลือด
สัตว์ นั ้น ประพรม บน แท่น บูชา พระ เย โฮ วาห์ที่ประตูพลับ
พลา แห่ง ชุมนุม และ เผา ไข มัน ให้ เป็น กลินที
่ ่ พอ พระทัย
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 7 เขาก็ จะไม่ ถวายบูชาแก่ภูตผีปีศา
จอีก ต่อ ไป ซึ่ง เขา ทัง้ หลาย เล่น ชูนั
่ ง นี้ เป็น กฎ
้ ้น ให้เรือ
8
เกณฑ์แก่เขาตลอดชัว่ อายุของเขา และเจ้าจงกล่าวแก่เขา
ว่า วงศ์วานอิสราเอลคนใดหรือคนต่างด้าวคนใดผูอ
้ าศัยอยู่
ในหมู่ พวกเจ้า ผู้ถวายเครือ
่ งเผาบูชาหรือ เครือ
่ งสัตวบูชา
9 และมิได้นํา เครือ
่ งบูชานั ้นมาที่ประตูพลับ พลาแห่ง ชุมนุม
เพื่อ ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ ผู้นั ้น จะ ต้อง ถูก ตัดขาด จาก
ชนชาติของตน 10 ถ้าผู้ใดก็ตามในวงศ์ วานอิสราเอลหรือใน
พวกคนต่างด้าวที่ อาศัย อยู่ ท่ามกลางเจ้า รับ ประทานเลือด
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง เราจะตัง้ หน้า ของเราต่อสู้ผู้รับ
ประทานเลือดนั ้น และจะตัด เขาออกเสีย จากชนชาติ ของ
ตน 11 เพราะว่า ชีวต
ิ ของเนื้ อ หนั ง อยู่ในเลือด เราได้ให้เลือด
แก่เจ้า เพื่อ ใช้บน แท่น เพื่อ กระทํา การ ลบ มลทิน บาป แห่ง
จิต วิญญาณของเจ้า เพราะว่า เลือดเป็นที่ ทําการลบมลทิน
บาป แห่ง จิต วิญญาณ 12 เพราะ ฉะนั ้น เรา จึง ได้พูดกับ คน
อิสราเอล ว่า ใน พวก เจ้า อย่า ให้ คน ใด รับ ประทาน เลือด
เลย หรือ คนต่างด้าวผู้ อาศัย ท่ามกลางเจ้า ก็ อย่า ได้ รบ
ั ประ
ทาน เลือด 13 คน อิสราเอล คน ใด หรือ คน ต่างด้าว ที่ อาศัย
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อยู่ ท่ามกลางเจ้า ไปล่า สัตว์ หรือ นกเพื่อ นํา มารับ ประทาน
ก็ให้หลัง่ เลือดออกแล้วเอาฝุ่นกลบ 14 เพราะว่าชีวต
ิ ของเนื้ อ
หนั ง ทัง้ ปวง อยู่ ใน เลือด เลือด ของ สิง่ ใด ก็ คือ ชีวต
ิ ของ สิง่
นั ้นเอง เพราะฉะนั ้นเราจึงได้กล่าวแก่ลูกหลานอิสราเอลว่า
เจ้าอย่ารับประทานเลือดของเนื้ อหนั งใดๆเลย เพราะว่าชีวต
ิ
ของเนื้ อ หนั ง ทัง้ ปวงคือ เลือดนั ่นเอง ผู้ใดก็ตามรับ ประทาน
เลือดนั ้นก็ ต้องถูก ตัดขาดเสีย 15 และทุก คนไม่ วา่ ชาวเมือง
หรือ คนต่างด้าว ผู้รับ ประทานสัตว์ที่ตายเองหรือ สัตว์ที่ถูก
สัตว์อ่นก
ื ัด ตาย ต้องซัก เสื้อผ้า และอาบนํ้า และเป็น มลทิน
อยู่ จนถึง เวลาเย็น แล้ว จึง จะสะอาดได้ 16 แต่ถ้า เขาไม่ ซัก
เสื้อผ้าหรืออาบนํ้า เขาต้องรับโทษความชัว่ ช้าของเขา”

18

ทรงห้ามความผิดฝ่ายศีลธรรมทุกอย่าง
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 2 “จง กล่าว แก่ คน
อิสราเอลว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า 3 เจ้าทัง้
หลาย อย่า กระทํา ดัง ที่ เขา กระทํา กัน ใน แผ่นดินอียป
ิ ต์ ซึ่ง
เจ้า เคยอาศัย อยูนั
่ ้น และเจ้า อย่า กระทํา ดัง ที่ เขากระทํา กัน
ใน แผ่น ดิน คา นา อัน ซึ่ง เรา กําลัง พา เจ้า ไป นั ้น เจ้า อย่า
ดําเนิ น ตาม กฎ ของ เขา 4 เจ้า ทัง้ หลาย จง กระทํา ตาม คํา
ตัดสินของเราและรักษากฎของเราและดําเนิ นตาม เราคือ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า 5 เพราะฉะนั ้น เจ้า ทัง้ หลาย
จึง ต้องรักษากฎเกณฑ์ ของเรา และคํา ตัดสิน ของเรา ด้วย
การกระทํา ตามนั ่น แหละ มนุษย์จึง จะมีชีวิ ตอยูได้
่ เราคือ
พระ เย โฮ วาห์ 6 อย่า ให้ผู้ใด ใน พวก เจ้า เข้า ใกล้ญาติสนิท
ของ ตน เพื่อ เปิด กาย ที่เปลือย เปล่า ของ เขา เรา คือ พระ เย
โฮ วาห์ 7 เจ้า อย่า เปิด กาย ที่เปลือย เปล่า ของ บิดา เจ้า หรือ
กายที่เปลือยเปล่า ของมารดาเจ้า นางเป็น มารดาของเจ้า
1
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เจ้าอย่า เปิด กายที่เปลือยเปล่า ของนางเลย 8 เจ้าอย่า เปิด
กายที่เปลือยเปล่า ของภรรยาของบิดาเจ้า เพราะเป็น กาย
ที่เปลือยเปล่าของบิดาเจ้า 9 เจ้าอย่าเปิดกายที่เปลือยเปล่า
ของ พี่ สาว หรือ น้ อง สาว ของ เจ้า คือบุต รสาว ของ บิดา เจ้า
หรือบุต รสาว ของ มารดา เจ้า ไม่ว่า เธอ จะ เกิด ที่ บ้าน หรือ
เกิด ต่างแดนก็ตาม 10 เจ้าอย่า เปิด กายที่เปลือยเปล่า ของ
บุตรสาวของบุตรชายเจ้า หรือ กายที่เปลือยเปล่า ของบุตร
สาว ของ บุตร สาว เจ้า เพราะ ว่า กาย ที่เปลือย เปล่า ของ เขา
ก็ เป็น กาย ที่เปลือย เปล่า ของ เจ้า เอง 11 เจ้า อย่า เปิด กาย
ที่เปลือยเปล่า ของบุตรสาวของภรรยาของบิดาเจ้า ซึ่ง เกิด
จากบิดาเจ้า เอง เพราะว่า เธอเป็น พี่ สาวหรือ น้ องสาวของ
เจ้า 12 เจ้า อย่า เปิด กาย ที่เปลือย เปล่า ของ พี่ สาว หรือ น้ อง
สาว ของ บิดา เจ้า เพราะ เธอ เป็น ญาติผู้หญิง ที่ใกล้ชิด ของ
บิดา เจ้า 13 เจ้า อย่า เปิด กาย ที่เปลือย เปล่า ของ พี่ สาว หรือ
น้ องสาวของมารดาเจ้า เพราะเธอเป็นญาติผู้หญิงที่ใกล้ชิด
ของมารดาเจ้า 14 เจ้าอย่าเปิดกายที่เปลือยเปล่าของพี่ชาย
หรือ น้ อง ชาย ของ บิดา เจ้า คือ เจ้า อย่า เข้าหา ภรรยา ของ
เขา เพราะเธอเป็น ป้า ของเจ้า 15 เจ้าอย่า เปิด กายที่เปลือย
เปล่า ของลูก สะใภ้ ของเจ้า เธอเป็น ภรรยาบุตรชายเจ้า เจ้า
อย่า เปิด กายที่เปลือยเปล่า ของเธอเลย 16 เจ้าอย่า เปิด กาย
ที่เปลือย เปล่า ของ ภรรยา ของ พี่ ชาย หรือ น้ อง ชาย ของ เจ้า
เพราะเป็นกายที่เปลือยเปล่าของพีน
่ ้ องผู้ชายของเจ้า 17 เจ้า
อย่า เปิด กาย ที่เปลือย เปล่า ของ ผู้ หญิง คน ใด คน หนึ่ ง และ
ของ บุตร สาว ของ นาง และ เจ้า อย่า นํา บุตร สาว ของ บุตร
ชายของนาง หรือบุต รสาวของบุตรสาวของนางไปเปิด กาย
ที่เปลือย เปล่า เพราะ ว่า พวก เธอ เป็น ญาติผู้หญิง ที่ใกล้ชิด
ของ นาง เป็นการ ชัว่ ร้าย นั ก 18 และ เจ้า อย่า พา ภรรยา ไป
หาพี่ สาวหรือ น้ องสาวของนางเพื่อ จะก่อกวนและเปิด กาย
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ที่เปลือยเปล่า ของเธอ ขณะเมื่อ ภรรยายังมีชีวิตอยู่ 19 และ
เจ้า อย่า เข้า ใกล้ผู้หญิง คนใดคนหนึ่ ง เพื่อ เปิด กายที่เปลือย
เปล่า ของนาง ตราบใดที่นางยัง ถูก แยกไว้ ต่างหากเพราะ
มลทิน ของ นาง 20 เจ้า อย่า สมสู่ กับ ภรรยา ของ เพื่อน บ้าน
ของเจ้า กระทํา ให้ ตัว เจ้า ลามกอนาจารกับ นาง 21 เจ้าอย่า
ถวายเชื้อ สายของเจ้า ให้ พระโมเลคด้วยให้ลุยไฟ และอย่า
กระทํา ให้ พระนามพระเจ้า ของเจ้า เสื่อมเกียรติ เราคือ พระ
เยโฮวาห์ 22 เจ้าอย่าสมสู่กับผู้ชายใช้ต่างผู้หญิง เป็นสิง่ ที่น่า
สะอิดสะเอียน 23 เจ้าอย่าสมสู่กับสัตว์เดียรัจฉาน กระทําตน
ให้ลามก อนาจาร หรือ อย่า ให้ หญิง คน ใด ยอม ตัว สมสู่ กับ
สัตว์เดียรัจฉาน ดังนี้ เป็น เรือ
่ งกามวิปลาส 24 เจ้าทัง้ หลาย
อย่า กระทํา ตัว ให้ ลามก อนาจาร ด้วย สิง่ เหล่า นี้ เลย เพราะ
ว่าบรรดาประชาชาติที่เราได้ไล่ไปเสียต่อหน้าเจ้านั ้น กระทํา
บรรดาลามกอนาจารอย่างนี้ เอง 25 และแผ่นดินนั ้นก็ลามก
เราจึงต้องลงโทษความชัว่ ช้าแก่แผ่นดินนั ้น และแผ่นดินก็
สํารอก เอา พลเมือง ของ ตน ออก เสีย 26 เหตุฉะนั ้น เจ้า ทัง้
หลายจะต้องรักษากฎเกณฑ์ ของเราและคํา ตัดสิน ของเรา
และอย่า กระทํา สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนเหล่า นี้ ไม่ว่า จะเป็น
ผู้ ใดในชาติ ของเจ้า เองหรือ คนต่างด้าวใดๆที่ อาศัย อยู่ ใน
หมู่พวกเจ้า 27 (ประชาชนในแผ่นดินผู้อยูก่
่ อนเจ้าได้กระทํา
บรรดาสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนเหล่า นี้ ดัง นั ้น แผ่น ดิน จึง เป็น
มลทิน) 28 เกลื อก ว่า เมื่อ เจ้า ทัง้ หลาย ทําให้แผ่น ดิน เป็น
ลามก แผ่นดินก็ จะสํารอกเจ้า ออก ดัง ที่แผ่นดิน ได้ สํารอก
ประชาชาติที่ อยูก่
่ อน เจ้า ออก ไป นั ้น 29 เพราะ ผู้ ใด ก็ตาม
กระทํา สิง่ ที่ น่า สะอิด สะเอียนใดๆเหล่า นี้ ผู้กระทํา สิง่ เหล่า
นี้ จะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน 30 เหตุฉะนั ้นเจ้าทัง้
หลายจงรักษากฎของเรา เจ้าอย่าประพฤติตามธรรมเนี ยม
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อัน น่า สะอิดสะเอียนเหล่า นี้ ซึ่ง เขาประพฤติ กัน มาก่อนเจ้า
และอย่าทําตัวเจ้าให้เป็นมลทินด้วยสิง่ เหล่านี้ เราคือพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้า”

19
วิธใี ช้พระราชบัญญัติของพระเจ้า
1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ บรรดา
ชุมนุมชนอิสราเอลว่า เจ้าทัง้ หลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะ
เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า เป็น ผู้บริสุทธิ์ 3 เจ้า
ทุก คน ต้อง เคารพ มารดา และ บิดา ของ ตน และ เจ้า ต้อง
รักษาบรรดาสะบาโตของเรา เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของ เจ้า 4 อย่า ให้ผู้ใด กลับนับ ถือ รู ป เคารพ หรือ หล่อ พระ
ไว้ เป็นรูป เคารพ สําหรับ ตน เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
ของ เจ้า 5 เมื่อ เจ้า ถวาย สันติ บูชา แด่ พระ เย โฮ วาห์ จง
ถวายด้วยความเต็มใจ 6 เจ้าจงรับ ประทานเครือ
่ งบูชานัน
้
เสีย ในวันที่เจ้าถวายบูชาหรือ ในวันรุ่ง ขึ้น ถ้า มี ส่วนใดเหลือ
อยู่ จนวันที่สาม จง เผา ไฟ เสีย 7 ถ้า เอา เครือ
่ ง บูชานั ้ นมา
รับ ประ ทาน ในวันที่ สา มก็เป็นที่น่า สะอิดสะเอียน ไม่เป็นที่
โปรดปราน เลย 8 เพราะฉะนั ้น ทุก คน ที่ รับ ประ ทาน เครือ
่ ง
บูชานัน
้ ต้องรับโทษความชัว่ ช้าของเขา เพราะเขาได้ลบหลู่สิ่
งบ ริสุทธิ์ ของ พระ เย โฮ วาห์ ผู้นั ้น จะ ต้อง ถูก ตัดขาด จาก
ชนชาติ ของ ตน 9 เมื่อ เจ้า ทัง้ หลาย เกี่ยว ข้าว ใน นา อย่า
เกี่ยว เก็บ ข้าว ที่ ขอบ นา ให้หมด เมื่อ เกี่ยว แล้วก็ อย่า เก็บ
ข้าว ที่ตก 10 อย่า เก็บ ผล ที่ สวน องุน
่ ให้หมด เจ้า อย่า เก็บ
องุนที
่ ่ ตกใน สวน ของ เจ้า จง เหลือ ไว้ให้คน ยากจน และ คน
ต่างด้าว บ้าง เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า 11 เจ้า
อย่า ลัก ทรัพย์ หรือ โกง หรือมุ สาต่อกัน 12 อย่า ปฏิญาณ

หนังสือเลวีนิ ติ 19:13

53

หนังสือเลวีนิ ติ 19:23

ออก นาม ของ เรา เป็น ความ เท็จ หรือ กระทํา ให้ พระนาม
พระเจ้า ของ เจ้า เป็นที่เหยียด หยาม เรา คือ พระ เย โฮ วาห์
13 เจ้า อย่า ฉ้ อโกง เพื่อน บ้าน หรือ ปล้น เขา อย่า ให้ ค่า จ้าง
ของลูกจ้างค้างอยู่ กับ เจ้า จนถึง รุ ง่ เช้า 14 เจ้าอย่า แช่ง คน
หูหนวก หรือ วางของให้ คนตาบอดสะดุด แต่เจ้าจงยําเกรง
พระเจ้า ของเจ้า เราคือ พระเยโฮวาห์ 15 เจ้าอย่า พิพากษา
ด้วย ความ อ ยุติธรรม เจ้า อย่า ลําเอียง เข้า ข้าง คนจน หรือ
เห็น แก่หน้า ผู้เป็น ใหญ่ แต่เจ้า จง พิพากษา เพื่อน บ้าน ของ
เจ้า ด้วยความชอบธรรม 16 อย่า เทียวขึ้น เทียวล่องคอยส่อ
เสียดท่ามกลางชนชาติ ของตน และอย่า ปองร้ายต่อ เลือด
ของ เพื่อน บ้าน เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ 17 อย่า เกลียด ชัง พี่
น้ องของเจ้า อยู่ ในใจ แต่เจ้าจงตัก เตือนเพื่อนบ้านของเจ้า
เพื่อ เจ้า จะ ไม่ ต้อง รับ โทษ เพราะ เขา 18 เจ้า อย่า แก้ แค้น
หรือ ผูก พยาบาทลูก หลานญาติพีน้
่ องของเจ้า แต่เจ้าจงรัก
เพื่อน บ้าน เหมือน รัก ตนเอง เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ 19 เจ้า
จงรักษากฎเกณฑ์ ของเรา เจ้าอย่า ประสมสัตว์ ของเจ้า กับ
สัตว์ ประเภท อื่น เจ้า อย่า หว่าน พืช ปน กัน สอง ชนิ ด ใน นา
ของ เจ้า อย่า ใช้ เครือ
่ ง แต่ง กาย ที่ ทํา ด้วย ขน สัตว์ ปน ด้วย
20
ป่าน ถ้า ผู้ ใดเข้า นอนกับ ผู้ หญิง ที่ เป็น ทาสี ที่ชายอีก คน
หนึ่ ง สู่ขอไว้แล้ว แต่ยังมิได้ไถ่ถอนหรือ ปล่อยเป็นอิสระ ต้อง
ลงโทษ เธอ แต่อย่า ให้ถึง ตาย เพราะ ว่า ทาสี นั ้น ยัง ไม่เป็น
อิสระ 21 แต่ให้ผู้นั ้น นํา เครือ
่ ง บูชา ไถ่ การ ละเมิด สําหรับ ตัว
เขาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับ พลาแห่ง ชุมนุม คือ
แกะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด 22 และปุโรหิต
จะ ทําการ ลบ มลทิน บาป ของ เขา ด้วย ถวาย แกะ ผู้ นั ้น เป็น
เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิดต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะ
บาป ซึ่ง เขา ได้ กระทํา ไป และ ให้ เขา ได้ รับ การ อภัย บาป ที่
เขา ได้ กระทํา ไป นั ้น เสีย 23 เมื่อ เจ้า เข้าไป ใน แผ่น ดิน และ
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ปลูก ต้นไม้ทุกช นิ ด ที่มีผล เป็น อาหาร ผล ที่ได้นั ้น ต้อง เป็น
ผลที่ต้องห้าม สามปี เป็น ผลที่ ต้องห้ามแก่เจ้าเจ้า อย่า รับ
ประทานเลย 24 และปีที่สี่ ผลที่ได้ทัง้ หมดจะเป็นของบริสุทธิ์
เพื่อ ใช้ ในการสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ 25 แต่ในปีที่ห้า เจ้า จง
รับประทานผลไม้นั้นได้ เพื่อจะบังเกิดผลทวีข้น
ึ เพื่อเจ้า เรา
26
คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เจ้าอย่ารับประทานเนื้ อ
สัตว์ที่มีเลือดในเนื้ อ นั ้น เจ้าอย่า เป็น หมอผี หรือ เป็น หมอดู
27 เจ้าอย่ากันผมที่จอนหูหรือกันริมเคราของเจ้า 28 เจ้าอย่า
เชือด เนื้ อ ของ เจ้า เพราะ เหตุมีคน ตาย หรือ สัก เป็น เครือ
่ ง
29
หมายใดๆลงที่ ตัว เจ้า เราคือ พระเยโฮวาห์ อย่า ทํา บุตร
สาว ของ ตน ให้ เป็น คน ลามก ด้วย ให้ เป็น หญิง โสเภณี เกลื
อก ว่า แผ่น ดิน นั ้น จะ เป็น ถิน
่ การ โสเภณี และ แผ่น ดิน จะ
เต็มด้วยความลามก 30 เจ้าจงรักษาสะบาโตทัง้ หลายของ
เรา และเคารพต่อ สถานบริสุทธิ์ ของเรา เราคือ พระเยโฮ
วาห์ 31 อย่า ไปหาคนทรงหรือ พ่อ มดแม่มด อย่า เที่ยวค้นหา
ให้ตนมลทิน ไปเพราะเขาเลย เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของเจ้า 32 เจ้าจงลุก ขึ้น คํานั บ คนผมหงอก และเคารพต่อ
หน้า คนชรา และจงยําเกรงพระเจ้า ของเจ้า เราคือ พระเย
โฮวาห์ 33 เมื่อ คนต่างด้าวอาศัย อยู่ กับ เจ้า ในแผ่น ดิน ของ
เจ้า อย่า ข่มเหง เขา 34 คน ต่างด้าว ที่ อาศัย อยู่ กับ เจ้า นั ้นก็
เหมือนกับ ชาวเมืองของเจ้า เจ้าจงรัก เขาเหมือนกับ รัก ตัว
เอง เพราะว่า เจ้า เคยเป็น คนต่างด้าวในแผ่นดินอียป
ิ ต์ เรา
คือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า 35 เจ้าอย่า กระทํา ผิด ใน
การพิพากษา ในการวัดยาว หรือชัง่ นํ้าหนั กหรือนั บจํานวน
36 เจ้า จง ใช้ ตาชัง
่ เที่ยง ตรง ลูก ตุ้ม เที่ยง ตรง เอ ฟาห์เที่ยง
ตรง และฮิน เที่ยงตรง เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า
ผู้ได้พาเจ้า ออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ 37 ดังนี้ แหละเจ้า จง
รักษากฎเกณฑ์ ทัง้ หมดของเราและคําตัดสินของเราทัง้ สิน
้
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และกระทําตาม เราคือพระเยโฮวาห์”

20

โทษสําหรับการผิดศีลธรรม
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 2 “จง กล่าว แก่ คน
อิสราเอลซํ้าอีกว่า คนอิสราเอลคนใดหรือคนต่างด้าวคนใด
ที่ อาศัย อยู่ ในอิสราเอล ผู้ที่มอบเชื้อ สายของตนให้แก่พระ
โม เลค ผู้นั ้น ต้อง มี โทษ ถึง ตาย เป็น แน่ ให้ประชาชน แห่ง
แผ่นดินเอาหินขว้างเขาเสียให้ตาย 3 และเราจะตัง้ หน้าของ
เราต่อสู้ผู้นั ้น และจะตัด เขาออกเสีย จากท่ามกลางชนชาติ
ของตน เพราะว่าเขาได้ มอบเชื้อสายของเขาแก่ พระโมเลค
กระทํา ให้ สถานบริสุทธิ์ ของเราเป็น มลทิน และลบหลู่ นาม
บริสุทธิ์ ของเรา 4 และถ้า ประชาชนในแผ่น ดิน นั ้น ไม่เอาใจ
ใส่ที่จะ ฆ่า คน นั ้น เมื่อ เขา ให้ เชื้อ สาย แก่ พระ โม เลค 5 เรา
จะตัง้ หน้า ของเราต่อสู้ผู้นั ้น และต่อสู้ กับ ครอบครัว ของเขา
และ จะ ตัด เขา และ ผู้ ใด ที่ ทํา ตาม เขา ใน การ เล่น ชู้ กับ พระ
โมเลคออกเสีย จากชนชาติ ของตน 6 ผู้ที่หัน ไปหาคนทรง
เจ้า เข้าผี หรือ พวกพ่อ มดหมอผี เล่น ชูกั
้ บ เขา เราจะตัง้ หน้า
ของเราต่อสู้ผู้นั ้นและจะตัดเขาออกเสียจากชนชาติของตน
7 เหตุฉะนั ้นเจ้าจงชําระตัวให้บริสุทธิ์ เพราะเราคือพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเจ้า 8 จงรักษากฎเกณฑ์ของเราและกระทํา
ตาม เราคือ พระเยโฮวาห์ผู้ตัง้ เจ้า ไว้ให้บริสุทธิ์ 9 เพราะว่า
ทุก คนที่แช่งบิ ดาหรือ มารดาของตนจะต้องมี โทษถึง ตาย
เป็น แน่ เขาได้แช่งบิ ดาหรือ มารดาของเขา ให้โลหิต ของผู้
นั ้น ตก อยู่ บน ผู้ นั ้น เอง 10 ถ้า ผู้ ใด ร่วม ประเวณี กับ ภรรยา
ของ ผู้อื่น คือ เขา ได้ร่วม ประเวณี กับ ภรรยา ของ เพื่อน บ้าน
ต้องให้ผู้ร่วมประเวณี ทัง้ ชายและหญิงนั ้นมีโทษถึงตายเป็น
1
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แน่ 11 ผู้ชายที่ หลับ นอนกับ ภรรยาของบิดาตนก็ได้เปิด กาย
ที่เปลือยเปล่าของบิดาตน ทัง้ สองคนนั ้นจะต้องถูกประหาร
ให้ ตายอย่างแน่ นอน ให้โลหิต ของผู้ นั้น ตกอยู่ บนผู้ นั้น เอง
12 ถ้าผูใ้ ดเข้านอนกับลูกสะใภ้ ต้องให้ทัง
้ สองคนนั ้นมโี ทษถึง
ตายเป็นแน่ เพราะเขาได้กระทํากามวิปลาส ให้โลหิตของผู้
นั ้น ตกอยู่บนผู้ นั้น เอง 13 ถ้า ชายคนใดคนหนึ่ ง หลับ นอนกับ
ผู้ชายด้วยกันเหมือนอย่างที่เขาหลับนอนกับผู้หญิง ทัง้ สอง
คนก็ได้กระทํา สิง่ ที่น่า สะอิดสะเอียน ทัง้ สองคนนั ้น จะต้อง
ถูกประหารให้ตายอย่างแน่ นอน ให้โลหิตของผูน
้ ั ้นตกอยูบ
่ น
14
ผู้ นั้น เอง และถ้า ชายใดได้ ภรรยาและได้ มารดาของนาง
มาเป็น ภรรยาด้วย นี่ เป็น เรือ
่ งชัวน
่ ัก ให้เผาทัง้ ชายนั ้น และ
หญิง ทัง้ สองนั ้น เสีย ด้วยไฟ เพื่อ ว่า จะไม่มีความชัว่ ร้ายใน
หมูพ
่ วกเจ้า 15 ถ้าชายใดสมสู่กับสัตว์เดียรัจฉาน ต้องให้ชาย
คนนั ้นมี โทษถึง ตายเป็น แน่ และเจ้า จงฆ่า สัตว์เดียรัจฉาน
นั ้นเสียให้ตาย 16 ถ้าหญิงคนใดเข้าใกล้สัตว์เดียรัจฉาน และ
เข้า นอนกับ มัน เจ้าจงฆ่า หญิง นั ้น และสัตว์ เดียรัจฉานนั ้น
เสีย ให้ตาย ทัง้ สองต้องมี โทษถึง ตายเป็น แน่ ให้โลหิต ของ
ผู้ นั้น ตกอยู่บนผู้ นั้น เอง 17 ถ้า ชายใดพาพี่ สาวหรือ น้ องสาว
ของตน คือบุตรสาวของบิดา หรือบุตรสาวของมารดา และ
ดู การ เปลือย กาย ของ เธอ และ เธอ ก็ดูการ เปลือย กาย ของ
เขา นี่ เป็นสิง่ ที่ น่าอายมาก เขาจะต้องถูกตัดขาดท่ามกลาง
สายตาของชนชาติ ของเขา เพราะเขาได้ เปิด กายที่เปลือย
เปล่าของพี่สาวน้ องสาวของเขา เขาต้องรับโทษความชัว่ ช้า
ของเขา 18 ถ้า ชายใดเข้า นอนกับ หญิง ผู้มีประจํา เดือน และ
เปิด กายที่เปลือยเปล่า ของเธอ เขาได้ กระทํา ให้แหล่งโลหิต
ของเธอเปิด ส่วนเธอก็ เปิด แหล่ง โลหิต ของเธอ เขาทัง้ สอง
จะต้องถูก ตัดขาดจากชนชาติ ของเขา 19 เจ้าอย่า เปิด กาย

หนังสือเลวีนิ ติ 20:20

57

หนังสือเลวีนิ ติ 20:27

ที่เปลือยเปล่าของพี่สาวหรือน้ องสาวมารดาเจ้า หรือพี่สาว
น้ องสาวของบิดาเจ้า เพราะผู้ นั้น ได้ เปิด กายที่เปลือยเปล่า
ของญาติสนิ ท เขาจะต้องรับ โทษความชัว่ ช้า ของเขา 20 ถ้า
ชาย คน ใด คน หนึ่ ง หลับ นอน กับ ภรรยา ของ ลุง เขา ได้ เปิด
กายที่เปลือยเปล่า ของลุง ทัง้ สองจะต้องรับ โทษบาปของ
เขา เขา จะ ต้อง ตาย โดย ไม่มีบุตร 21 ถ้า ชาย คน ใด คน หนึ่ ง
เอาภรรยาของพี่ ชายหรือ น้ องชายไป ก็เป็นการมลทิน เขา
ได้ เปิด กายที่เปลือยเปล่า ของพี่ ชายหรือ น้ องชาย เขาเหล่า
นั ้น จะต้องไม่มีบุตร 22 เพราะฉะนั ้น เจ้า จงรักษากฎเกณฑ์
ทัง้ สิน
้ ของเรา และคํา ตัดสิน ทัง้ สิน
้ ของเราและกระทํา ตาม
เพื่อ ว่า แผ่น ดิน ซึ่ง เรานํา เจ้า ให้ มาอยู่ นั้น จะมิได้สํารอกเจ้า
ให้ ออก ไป เสีย 23 และ เจ้า อย่า ดําเนิ น ตาม ธรรมเนี ยม ของ
ประชาชาติที่เราไล่ไปเสียให้พ้นหน้าเจ้า ด้วยว่าเขาทัง้ หลาย
ได้ประพฤติผิดในสิง่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ เราจึงเกลียดชังเขา
แผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์

24

แต่เรา ได้ บอก เจ้า แล้วว่า เจ้า ทัง้ หลาย จะ ได้ รับ
แผ่น ดิน นี้ เป็น มรดก เรา จะ ให้แก่เจ้า เป็น กรรมสิทธิ์ เป็น
แผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบูรณ์ เราคือ พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของเจ้า ผู้ได้แยกเจ้า ออกจากชนชาติทัง้ หลาย
25 เหตุฉะนั ้น เจ้า จง แยกแยะ ความ แตก ต่าง ระหว่าง สัตว์
สะอาด และ สัตว์มลทิน ระหว่าง นก มลทิน และ นก สะอาด
เจ้าอย่ากระทําตัวให้เป็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนด้วยสัตว์หรือ
นกหรือ สิงม
่ ีชีวิต ในลักษณะใดๆ ที่เลื้อยคลานอยู่บนดิน ซึ่ง
เรา ได้ แยก ให้เจ้าแล้วว่า เป็น สิง่ มลทิน 26 เจ้า ต้อ งบ ริสุทธิ์
สําหรับ เรา เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์บริสุทธิ์ และได้ แยก
เจ้า ออกจากชนชาติ ทัง้ หลายเพื่อ เจ้า จะเป็น ของเรา 27 ชาย
หรือ หญิง คน ใด ที่ เป็น คนทรง หรือ พ่อ มด แม่มด จะ ต้อง มี
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โทษถึงตายเป็นแน่ จงเอาหินขว้างให้ตาย ให้โลหิตของผูน
้ ั ้น
ตกอยูบ
่ นผู้นั้นเอง”

21
พฤติกรรมและคุณสมบัติของพวกปุโรหิต

พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า “จง กล่าว แก่ บรรดา
ปุโรหิต คือ ลูก หลาน ของ อา โรน และ สัง่ เขา ว่า อย่า ให้ผู้ใด
กระทํา ตัว ให้ มลทิน ด้วย เรือ
่ ง ศพ ใน หมู่ประชาชน 2 เว้น
แต่ญาติที่สนิท ที่สุด คือ มารดา บิดา บุตรชายหญิง พีชาย
่
น้ อง ชาย 3 หรือ พี่ สาว น้ อง สาว พรหมจารี ผู้ที่ยัง สนิ ท
กับ เขา เพราะ เธอ ยัง ไม่มีสามี เขา จึง ยอม ตัว เป็น มลทิน
เพราะเธอได้ 4 อย่า ให้ เขามี มลทิน คือ กระทํา ให้ ตนเองเป็น
มลทิน เพราะเหตุเขาเป็นผู้ใหญ่ในหมู่ชนชาติของเขา 5 ห้าม
มิให้เขาทัง้ หลายโกนศีรษะ หรือกันริม เครา หรือ เชือดเนื้ อ
ตัวเอง 6 พวกปุโรหิตต้องเป็นคนบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าของตน
และ ไม่ กระทํา ให้ พระนาม ของ พระ เจ้า เป็นที่เหยียด หยาม
เพราะเขาทัง้ หลายถวายเครือ
่ งบูชาด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์
และ พระ กระยาหาร แห่ง พระเจ้า ของ เขา ทัง้ หลาย เพราะ
ฉะนั ้น เขา ทัง้ หลาย จึง ต้อ งบ ริสุทธิ์ 7 ปุโรหิต จะ แต่งงาน
กับ หญิง โสเภณี หรือ หญิง ที่มีมลทิน ไม่ได้ หรือ จะ แต่งงาน
กับ หญิง ที่ หย่า จาก สามีก็ไม่ ได้ เพราะ ปุโรหิต จะ ต้อ งบ
ริสุทธิ์แด่พระเจ้าของเขา 8 เจ้าจงชําระเขาให้บริสุทธิ์ เพราะ
เขาถวายพระกระยาหารแห่ง พระเจ้า ของเจ้า เขาจะต้อ งบ
ริสุทธิ์ สําหรับ เจ้า เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ผู้ชําระเจ้า ทัง้
หลาย ให้บริสุทธิ์ เรา บริสุทธิ์ 9 บุต รสาว ของ ปุโรหิต คน ใด
ถ้า เธอกระทํา ตัว ให้ มลทิน โดยไปเป็น หญิง โสเภณี ก็กระทํา
ให้บิดาเป็นมลทิน จะต้องเผาเธอเสียด้วยไฟ 10 และผู้ที่เป็น
1
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มหา ปุโรหิต ใน หมู่ พวก พี่น้ อง ผู้ถูกเจิมที่ ศีรษะ ด้วย นํ้ามัน
และผู้ที่ได้รับ การสถาปนาที่ จะสวมเสื้อ ยศ อย่า ปล่อยผม
หรือ ฉี ก เสื้อผ้า ของตน 11 อย่า ให้ เขาเข้าไปถูก ต้องศพหรือ
กระทํา ตัว ให้มลทิน แม้ว่า ศพ นั ้น เป็น บิดา หรือ มารดา ของ
เขา 12 อย่าให้เขาออกไปจากสถานบริสุทธิ์ หรือกระทําสถาน
บริสุทธิ์ ของ พระเจ้า ให้ เป็น มลทิน เพราะ ว่าการ สถาปนา
ด้วย นํ้ามัน เจิม ของ พระเจ้า อยู่ บน ตัว เขา เรา คือ พระ เย
โฮ วาห์ 13 เขา จะ ต้อง มี ภรรยา เป็น หญิง พรหมจารี 14 อย่า
ให้ เขา แต่ง งา นกับหญิงม่าย แม่ ร้าง หญิง ที่มี มลทิน หรือ
หญิง โสเภณี เขา จะ ต้องหา หญิง พรหมจารี ใน ชนชาติ ของ
เขามาเป็น ภรรยา 15 เพื่อ เขาจะมิได้กระทํา ให้ เชื้อ สายของ
เขาในหมู่ชนชาติของเขาเป็น มลทิน เพราะเราคือ พระเยโฮ
วาห์ผู้ตัง้ เขา ไว้ให้บริสุทธิ์ ” 16 พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส
ว่า 17 “จงกล่าวแก่ อาโรนว่า ผู้ใดก็ตามในเชื้อ สายของเจ้า
ตลอด ชัว่ อายุที่มี ตําหนิ พิการ ใดๆ อย่า ให้ผู้นั ้น เข้าไป ถวาย
พระ กระยาหาร แห่ง พระเจ้า ของ เขา 18 เพราะ ว่า ผู้ ใด ที่มี
ตําหนิ จะเข้าใกล้ไม่ ได้ ไม่ว่า เป็น คนตาบอดหรือ เป็น คนง่อย
หรือ ที่หน้ามีแผล เป็น หรือ แขน ขา ยาว เกิน 19 หรือมีเท้า
พิการหรือมือพิการ 20 คนหลังค่อม คนแคระ คนเสียตา คน
เป็น ขี้ กลาก หรือ หิด หรือ คน มีลูกอัณฑะ ฝ่อ 21 ผู้ใด ใน เชื้อ
สายของอาโรนปุโรหิต ที่มี ตําหนิ อย่า ให้เข้า มาถวายเครือ
่ ง
บูชาด้วยไฟแด่ พระเยโฮวาห์ เพราะว่า เขาเป็น คนมีตําหนิ
อย่าให้เขาเข้า มาใกล้ ถวายพระกระยาหารแห่งพระเจ้า ของ
เขา 22 เขาจะรับประทานพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของเขา
ได้ ทัง้ ของที่บริสุทธิที
์ ่สุด และของบริสุทธิ์ 23 แต่อย่า ให้ เขา
เข้า มาใกล้ ม่านหรือ ใกล้แท่น เพราะเขามีตําหนิ เพื่อ เขาจะ
ไม่ กระทํา ให้ สถานบริสุทธิ์ ของเราเป็น มลทิน เพราะเราคือ
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พระเยโฮวาห์ผู้ตัง้ เขาไว้ให้บริสุทธิ”์ 24 โมเสสจึง บอกอาโรน
และลูกหลานของอาโรนและบรรดาคนอิสราเอลดังนั ้น

22
ข้อจํากัดสําหรับปุโรหิตและครอบครัว

พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 2 “จง บอก อา โร
นกับลูกหลานของเขาให้ออกห่างเสียจากสิง่ บริสุทธิ์ของคน
อิสราเอล เพื่อว่าเขาทัง้ หลายจะมิได้ลบหลู่นามบริสุทธิ์ของ
เราด้วยสิง่ ที่ เขาทัง้ หลายถวายแก่เรา เราคือ พระเยโฮวาห์
3 จงกล่าวแก่ เขาทัง
้ หลายว่า ‘คนใดก็ตามในเชื้อ สายของ
เจ้า ตลอดชัว่ อายุเข้า ใกล้ของบริสุทธิ์ ซึ่ง คนอิสราเอลถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์ ขณะที่เขามี มลทิน อยู่ คนนั ้น จะต้องถูก
ตัดขาด ให้ พ้น หน้า เรา เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ 4 อย่า ให้ เชื้อ
สาย อา โร น คน ใด ที่ เป็น โรค เรือ
้ น หรือมีสิ่ง ไหล ออก มา รับ
ประทานของบริสุทธิ์ ให้รอจนกว่า เขาสะอาดแล้วก่อน ผู้ใด
แตะต้องสิง่ ที่ มลทิน โดยแตะต้องศพหรือ ผู้ที่มีน้าํ กามไหล
ออก 5 หรือ ผู้ ใดที่ แตะต้องสิง่ เลื้อยคลาน ซึ่ง กระทํา ให้ เขา
มลทิน หรือแตะต้องคนซึ่งอาจทําให้เขามลทิน ไม่ว่าจะเป็น
มลทิน ชนิ ด ใด 6 บุคคลผู้ แตะต้องสิง่ เหล่า นี้ ต้องมลทิน ไป
จนถึงเวลาเย็น และจะรับประทานสิง่ บริสุทธิ์ไม่ได้ นอกจาก
เขา จะ อาบ นํ้า ชําระ ตัว เสียก่อน 7 เมื่อ ดวง อาทิตย์ ตก เขา
ก็สะอาด ภายหลัง เขาจึง รับ ประทานสิง่ บริสุทธิ์ได้เพราะสิง่
เหล่า นั ้น เป็น อาหารของเขา 8 สิ่ง ใดที่ ตายเอง หรือ ถูก สัตว์
กัด ตาย อย่า รับ ประทาน เขาจะเป็น มลทิน ด้วยสิง่ เหล่า นี้
เราคือ พระเยโฮวาห์’ 9 เพราะฉะนั ้น เขาทัง้ หลายต้องรักษา
กฎของเรา เกลื อกว่า เขาจะต้องรับ โทษบาปเพราะสิง่ นั ้น
และจะต้องตาย เมื่อ เขากระทํา สิง่ นั ้น ให้ เป็น มลทิน เราคือ
1
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พระเยโฮวาห์ผู้ที่ตัง้ เขาไว้ให้บริสุทธิ์ 10 อย่า ให้ คนภายนอก
รับประทานสิง่ บริสุทธิ์ ผู้ที่มาอาศัยอยูก
่ ับปุโรหิตหรือลูกจ้าง
11
อย่าให้รบ
ั ประทานสิง่ บริสุทธิ์นั ้น แต่ถ้าปุโรหิตคนหนึ่ งซื้อ
ทาสมาด้วยเงิน เป็น ทรัพย์ ของตน ทาสนั ้น จะรับ ประทาน
ก็ได้ และผู้ที่เกิด ในครัว เรือนของปุโรหิต รับ ประทานอาหาร
นั ้นได้ 12 ถ้าบุตรสาวของปุโรหิตไปแต่งงานกับคนภายนอก
เธอก็รบ
ั ประทานของถวายแห่งสิง่ บริสุทธิ์นั้นไม่ได้ 13 แต่ถ้า
บุตร สาว ของ ปุโรหิต เป็น แม่ ม่าย หรือ แม่ ร้าง และ ไม่มีบุตร
และ กลับ มา อยูที
่ ่เรือน ของ บิดา อย่าง เมื่อ เธอ ยัง สาว เธอ
รับ ประทานอาหารของบิดาได้ แต่คนภายนอกรับ ประทาน
ไม่ได้ 14 ถ้า คนใดรับ ประทานสิง่ บริสุทธิ์ โดยมิได้เจตนา เขา
จะต้องเพิม
่ ค่า ของนั ้น หนึ่ ง ในห้า และมอบแก่ปุโรหิต พร้อม
กับ สิง่ บริสุทธิ์นั ้น 15 อย่า ให้ปุโรหิต กระทํา สิง่ บริสุทธิ์ ของคน
อิสราเอลที่ นํา มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ให้เป็น มลทิน 16 ซึ่ง
จะ กระทํา ให้ เขา ได้ รับ โทษ ความ ชัว่ ช้า ด้วย มี การ ละเมิด ที่
รับ ประทานสิง่ บริสุทธิ์ เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ผู้ตัง้ เขา
ไว้ให้บริสุทธิ”์
เครือ
่ งบูชาต้องปราศจากตําหนิ
17 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 18 “จงกล่าวแก่ อาโรน
และ ลูก หลาน ของ อา โรน และ แก่ คน อิสราเอล ทัง้ หมด ว่า
เมื่อ คนใน วงศ์ วาน อิสราเอล หรือ คน ต่างด้าว ใน อิสราเอล
ผู้ ใด ถวาย เครือ
่ ง บูชา สําหรับ บรรดา เครือ
่ ง ปฏิญาณ และ
บร รดา เครือ
่ ง บูชาด้วย ใจ สมัคร ของ ตน ซึ่ง ถวาย บูชา แด่
พระ เย โฮ วาห์ เป็น เครือ
่ ง เผา บูชา 19 เจ้า จง ถวาย ด้วย
ความเต็มใจ คือ สัตว์ตัวผู้ปราศจากตําหนิ คือ โค หรือ แกะ
หรือ แพะ 20 เจ้า อย่า ถวาย สิง่ ใดๆ ที่มี ตําหนิ เพราะ จะ ไม่
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เป็นที่โปรดปราน 21 เมื่อคนใดถวายเครือ
่ งสันติบูชาแด่พระ
เยโฮวาห์ เพื่อ ทํา ตามคํา ปฏิญาณหรือ ถวายด้วยใจสมัคร
เป็น สัตว์ที่ได้มา จาก ฝูง วัว หรือ ฝูง แพะ แกะ สัตว์นั ้น ต้อง
ไม่มี ตําหนิ จึง จะ เป็นที่โปรดปราน อย่า ให้สัตว์นั ้นมีที่ติเลย
22 สัตว์ที่ตาบ อด หรือ พิการ หรือมีแผล หรือมีสิ่ง ไหล ออก
หรือ เป็น ขี้ กลาก หรือ เป็น หิด เจ้า อย่า นํา มา ถวาย แด่ พระ
เยโฮวาห์ หรือ นํา มาเป็น เครือ
่ งบูชาด้วยไฟที่ บนแท่น ถวาย
แด่ พระ เย โฮ วาห์ 23 วัว หรือ ลูก แกะ ที่มีอวัยวะ ยาว เกิน
ไป หรือ สัน
้ เกิน ไป สัก ส่วน หนึ่ ง ท่าน จะ นํา มา ถวาย เป็น
เครือ
่ งบูชาด้วยใจสมัครก็ได้ แต่ถ้า เป็นเครือ
่ งบูชาปฏิญาณ
ก็ไม่เป็นที่โปรดปราน 24 สัตว์ตัว ใด ที่ ชํ้า หรือ ถูก ทุบ หรือ
ฉี ก ขาด หรือมีรอย ตัด เจ้า อย่า นํา มา ถวาย แด่ พระ เย โฮ
วาห์ให้เป็น เครือ
่ ง บูชา ใน แผ่น ดิน ของ เจ้า 25 เจ้า อย่า นํา
สัตว์ซ่ึง ได้ มาจากคนต่างด้าวถวายเป็น พระกระยาหารแห่ง
พระเจ้า ของเจ้า เพราะสัตว์ นั้นมีตําหนิ ด้วยถูก ทําให้ พิการ
จึง ไม่ เป็นที่โปรดปราน ” 26 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า
27 “เมื่อ วัว หรือ แกะ หรือ แพะ เกิด มา ให้อยูกั
่ บ แม่เจ็ด วัน
ตัง้ แต่วันที่แปดเป็นต้นไปจะใช้เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวาย
28
แด่ พระเยโฮวาห์ก็เป็นที่โปรดปราน แม้ว่า แม่สัตว์นั ้น จะ
เป็นวัว หรือ แกะ ก็ดี เจ้า อย่า ฆ่า มัน พร้อม กับลูก ของ มัน ใน
วัน เดียวกัน 29 เมื่อ เจ้า ถวายเครือ
่ งสัตวบูชาเป็น เครือ
่ งบูชา
โมทนา พระคุณ แด่ พระ เย โฮ วาห์ เจ้า จง ถวาย เครือ
่ ง สัตว
บูชานัน
้ ด้วย ความ เต็มใจ 30 จง รับ ประ ทาน เครือ
่ ง บูชานัน
้
ใน วัน ถวาย เครือ
่ ง บูชา อย่า เหลือ ไว้ จน รุ ง่ เช้า เลย เรา คือ
31
พระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั ้น เจ้า จงรักษาบัญญัติของเรา
และกระทํา ตาม เราคือ พระเยโฮวาห์ 32 เจ้าอย่า ลบหลู่ นาม
บริสุทธิ์ ของ เรา แต่ให้เรา เป็น ผู้บริสุทธิใน
์ หมู่ คน อิสราเอล

หนังสือเลวีนิ ติ 22:33

63

หนังสือเลวีนิ ติ 23:10

เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ผู้ตัง้ เจ้า ไว้ให้บริสุทธิ์ 33 ผู้นํา เจ้า ออก
จากแผ่นดินอียป
ิ ต์เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเยโฮ
วาห์”

23

วันสะบาโต
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 2 “จง กล่าว แก่ คน
อิสราเอลว่า เทศกาลเลี้ยงตามกําหนดแด่พระเยโฮวาห์ ซึ่ง
เจ้า จะต้องประกาศว่า เป็นการประชุม บริสุทธิ์ คือ เทศกาล
เลี้ยงตามกําหนดของเรานั ้นมีดังนี้ 3 จงทําการงานในหกวัน
แต่วัน ที่เจ็ด นั ้น เป็น สะบาโตแห่ง การหยุด พัก สงบ เป็นวัน
ประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทําการงานใดๆ เป็นสะบาโตแด่พระ
เยโฮวาห์ตามที่อยูทั
่ ว่ ไปของเจ้า
1

เทศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ
ต่อ ไป นี้ เป็น เทศกาล เลี้ยง ตาม กําหนด แด่ พระ เย โฮ
วาห์ เป็นการ ประ ชุม บริสุทธิ์ ซึ่ง เจ้า จะ ต้อง ประกาศ ตาม
เวลา กําหนด ให้ เขา ทราบ 5 ใน เวลา เย็นวันที่สิบ สี่ เดือน
ที่หน่งึ เป็นวัน เท ศกาลปัส กา ของ พระ เย โฮ วาห์ 6 และ
ในวันที่สิบห้า เดือนเดียวกัน เป็น เทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ
ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ ให้เจ้า รับ ประทาน ขนมปัง ไร้ เชื้อ
เจ็ด วัน 7 ใน วัน ต้น เจ้า จง มี การ ประ ชุม บริสุทธิ์ เจ้า อย่า
ทํางานหนั ก 8 แต่เจ้าจงถวายเครือ
่ งบูชาด้วยไฟแด่ พระเย
โฮวาห์ให้ครบเจ็ด วัน ในวันที่เจ็ดเป็นวัน ประชุม บริสุทธิ์ เจ้า
อย่าทํางานหนั ก”
4

ผลรุ น
่ แรก
9 พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 10 “จง กล่าว แก่ คน
อิสราเอลว่า เมื่อ เจ้า มาถึง แผ่น ดิน ซึ่ง เราให้เจ้า และเกี่ยว
พืช ผล ของ แผ่น ดิน นั ้น เจ้า จง เอา ฟ่อน ข้าว ที่เกี่ยว ใน รุ น
่
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แรกนํา ไปให้ปุโรหิต 11 และปุโรหิต จะนํา ฟ่อนข้าวนั ้น แกว่ง
ไป แกว่ง มา ถวาย ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ เพื่อ เจ้า จะ
เป็นที่โปรดปราน รุ ง่ ขึ้น หลัง วัน สะ บา โต ปุโรหิต จะ แกว่ง
ถวาย 12 ในวันที่เจ้า แกว่ง ถวาย ฟ่อน ข้าว เจ้า จง ถวาย ลูก
แกะผู้อายุหน่งึ ขวบไม่มี ตําหนิ เป็น เครือ
่ งเผาบูชาถวายแด่
13
พระเยโฮวาห์ และเครือ
่ งธัญ ญบูชาที่คู่กัน นั ้น คือ ยอด
แป้ง สองในสิบ เอฟาห์ค ลุกกับน้าํ มัน เผาด้วยไฟถวายแด่
พระเยโฮวาห์เป็นกลิน
่ งดื่มบูชาที่คู่กัน
่ พอพระทัย และเครือ
คือ นํ้า องุน
่ หนึ่ ง ในสี่ ฮน
ิ 14 เจ้าอย่า รับ ประทานขนมปัง หรือ
ข้าว คัว่ ข้าว สด จนกว่า จะ ถึง วัน เดียวกัน นี้ คือ กว่า เจ้า จะ
นํา เครือ
่ งบูชาถวายแด่ พระเจ้า ของเจ้า ทัง้ นี้ เป็น กฎเกณฑ์
ถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้าในที่อยูของเจ้
่
าทัว่ ไป
เครือ
่ งบูชาแกว่ง เทศกาลเพ็นเทคอสต์

15

เจ้า ทัง้ หลาย จง นั บ ตัง้ แต่ วันรุ่ง ขึ้น หลัง วัน สะ บา โต
จาก วันที่เจ้า ทัง้ หลาย ได้ นํา ฟ่อน ข้าว แกว่ง ถวาย ครบ เจ็ด
วัน สะบาโต 16 นั บ ไปให้ได้ห้า สิบ วัน จนถึง วัน ถัด วัน สะบา
โตที่เจ็ด แล้ว เจ้าจงถวายธัญ ญบูชาใหม่แด่พระเยโฮวาห์
17 จงนํา ขนมปั ง สองก้อนทํา ด้วยแป้ ง สองในสิบ เอฟาห์ จาก
ที่ อาศัย ของ เจ้า มา แกว่ง ถวาย ให้ทํา ด้วย ยอด แป้ง ใส่ เชื้อ
ปิ้ ง เป็น ผล รุ น
่ แรก ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ 18 พร้ อม กับ
ขนมปัง นั ้น เจ้า จงนํา ลูก แกะเจ็ด ตัว อายุหน่งึ ขวบปราศจาก
ตําหนิ วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะ ผู้ สอง ตัว มา เป็น เครือ
่ ง เผา
บูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ พร้ อมกับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ ง
ดื่ม บูชา อัน เป็น คู่กัน ให้เป็น เครือ
่ ง บูชาด้วย ไฟ เป็นก ลิน
่
พอพระทัย ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 19 เจ้าจงถวายลูก แพะ
ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป และ ลูก แกะ อายุหน่งึ ขวบ
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สอง ตัว เป็น เครือ
่ ง สันติบูชา 20 ให้ปุโรหิต แกว่ง ไป แกว่ง มา
ถวายพร้อมกับ ขนมปัง ซึ่ง เป็น ผลรุ น
่ แรกเป็น เครือ
่ งแกว่ง
ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พร้ อมกับลูกแกะสองตัว
จะ เป็น สิง่ บริสุทธิ์แด่พระ เย โฮ วาห์ สําหรับ ปุโรหิต 21 และ
ใน วัน เดียวกัน นั ้น เจ้า จง ประกาศ ว่า เจ้า จง มี การ ประ ชุม
บริสุทธิ์แก่เจ้า เจ้าอย่าทํางานหนั ก ทัง้ นี้ เป็นกฎเกณฑ์ถาวร
ทัว่ ไปในที่ อาศัย ของเจ้า ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า 22 และเมื่อ
เจ้า เกี่ยว ข้าว ใน แผ่น ดิน ของ เจ้า เจ้า อย่า เกี่ยว ไป ที่ ขอบ
นา ให้หมด และ อย่า เก็บ ข้าว ที่เกี่ยว ตก เจ้า จง ทิง้ ไว้ให้คน
ยากจน และคนต่างด้าว เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
เจ้า”
เทศกาลเสียงแตร
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 24 “จง กล่าว แก่ คน
อิสราเอล ว่า ในวันที่หน่งึ ของ เดือน ที่เจ็ด เจ้า ทัง้ หลาย จง
ถือ เป็นวัน สะ บา โต เป็นวัน ประ ชุม บริสุทธิ์ ประ กาศเป็นที่
ระลึกด้วยเสียงแตร 25 เจ้าอย่า ทํางานหนั ก และเจ้า จงนํา
เครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์”
23

วันทําการลบมลทิน
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 27 “ในวันที่สิบ ของ
เดือน ที่เจ็ด นี้ เป็นวัน ทําการ ลบ มลทิน จะ เป็นวัน ประ ชุม
บริสุทธิ์แก่เจ้า และ เจ้า ต้อง ถ่อม ใจ ลง และ นํา เครือ
่ ง
บูชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 28 ในวัน เดียวกัน นั ้น เจ้า
อย่า ทํา งานใดๆ เพราะเป็นวัน ทําการลบมลทิน ที่จะทําการ
ลบมลทิน ของเจ้า ต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
เจ้า 29 ใน วัน เดียวกัน นั ้น ผู้ใด ก็ตาม ไม่ ถ่อม ใจ ลง ผู้นั ้น
จะต้องถูก ตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติ ของตน 30 และใน
วัน เดียวกัน นี้ ถ้า ผู้ ใด ทํา งาน ใดๆ เรา จะ ทําลาย ผู้ นั ้น เสีย
26

หนังสือเลวีนิ ติ 23:31

66

หนังสือเลวีนิ ติ 23:40

จากท่ามกลางชนชาติ ของเขา 31 เจ้าอย่า ทํางานสิง่ ใดเลย
ทัง้ นี้ เป็น กฎ เกณฑ์ ถาวร ตลอด ชัว่ อายุ ของ เจ้า ทัว่ ไป ใน ที่
อาศัย ของ เจ้า 32 จะ เป็นวัน สะ บา โต สําหรับ หยุด พัก สงบ
แก่เจ้า และเจ้าจงถ่อมใจลง เริม
่ แต่เวลาเย็นในวันที่เก้าของ
เดือน เจ้าต้องรักษาวันสะบาโตจากเวลาเย็นถึงเวลาเย็น”
เทศกาลอยูเพิ
่ ง

พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 34 “จง กล่าว แก่ คน
อิสราเอล ว่า ในวันที่สิบ ห้า เดือน ที่เจ็ด นี้ เป็นวัน เทศกาล
อยู่ เพิง ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์สิ้น เจ็ด วัน 35 จะ มี การ ประ
ชุม บริสุทธิ์ ใน วัน แรก เจ้า อย่า ทํางาน หนั ก 36 ใน เจ็ด วัน
เจ้า จง ถวาย บูชา กระทํา ด้วย ไฟ แด่ พระ เย โฮ วาห์ และ
ในวันที่ แปด จะ เป็นวัน ประ ชุมอัน บริสุทธิ์แก่เจ้า และ เจ้า
จง ถวาย เครือ
่ ง บูชา กระทํา ด้วย ไฟ แด่ พระ เย โฮ วาห์ เป็น
ประ ชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธิ์ และ เจ้า ทัง้ หลาย อย่า ทํางาน หนั ก
37 นี้ แหละเป็ น เทศกาลเลี้ยงของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง เจ้า ต้อง
ประกาศเป็นวัน ประชุมอัน บริสุทธิ์ เพื่อ ให้นํา ถวายแด่ พระ
เย โฮ วาห์ ซึ่ง เครือ
่ ง บูชาด้วย ไฟ เครือ
่ ง เผา บูชา และ ธัญ
ญบูชา ทัง้ เครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาตามวัน กํา หน
38
ดนั ้นๆ นอกเหนื อวันสะบาโตแห่งพระเยโฮวาห์ และนอก
เหนื อ ของถวายของเจ้า และนอกเหนื อ เครือ
่ งปฏิญาณทัง้
หลาย ของ เจ้า และ นอก เหนื อ เครือ
่ ง บูชาด้วย ใจ สมัคร ทัง้
หลายของเจ้า ซึ่ง เจ้า นํา มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 39 แล้ว
ในวันที่สิบห้า ของเดือนที่เจ็ด เมื่อ เจ้า ได้เก็บ พืช ผลที่ได้จาก
แผ่นดินนั ้นเข้ามาแล้ว เจ้าจงมีเทศกาลเลี้ยงแห่งพระเยโฮ
วาห์เจ็ดวัน ในวันแรกจะเป็นวันสะบาโต และในวันทีแ
่ ปดจะ
เป็นวันสะบาโต 40 ในวันแรกเจ้าจงนํามาซึ่งผลจากต้นมะงัว่
ใบอินทผลัม กิง่ ไม้ที่มีใบมาก กิง่ ต้น หลิว แห่ง ธารนํ้า และ
33
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เจ้าจงปีติยินดีอยูเจ
่ ็ดวันต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของ เจ้า 41 เจ้า จง ถือ เป็น เทศกาล เลี้ยง ปี ละ เจ็ด วัน ถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ ทัง้ นี้ เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่ อายุของ
เจ้า เจ้าจงถือ เทศกาลเลี้ยงนี้ ในเดือนที่เจ็ด 42 เจ้าจงอยู่ ใน
เพิง เจ็ด วัน ทุกคนที่เกิด ในวงศ์ วานพวกอิสราเอลให้เข้า อยู่
ในเพิง 43 เพื่อ ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า จะได้ ทราบว่า เมื่อ เรา
พาคนอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ นั้น เราได้ให้เขาอยู่
ในเพิง เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า” 44 ดังนี้ แหละ
โมเสสจึง ได้ ประกาศให้ คนอิสราเอลทราบถึง เทศกาลเลี้ยง
ตามกําหนดของพระเยโฮวาห์

24

การเตรียมนํ้ามันอย่างบริสุทธิ์เพื่อเติมประทีป
1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “เจ้าจงบัญชาแก่ คน
อิสราเอลให้นํานํ้ามันอย่างบริสุทธิ์สกัดจากมะกอกเทศเพื่อ
3 ภายในพลับพลา
เติม ประทีป เพื่อ ให้ตะเกียงลุก อยูเสมอ
่
แห่ง ชุมนุม ข้าง นอก ม่าน หีบ พระ โอวาท นั ้น ให้อา โรน จัด
ประทีป ให้ เป็น ระเบียบตัง้ แต่ เวลาเย็น จนเวลาเช้า เสมอต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ทัง้ นี้ ให้เป็น กฎเกณฑ์ ถาวรตลอด
ชัว่ อายุ ของเจ้า 4 ให้อาโรนจัด ประทีป ให้ เป็น ระเบียบอยู่ บน
คันประทีปบริสุทธิ์เสมอต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ขนมปังหน้าพระพักตร์สิบสองก้อน
และเจ้า จงเอายอดแป้ง ปิ้ งขนมปัง สิบ สองก้อน แต่ละ
ก้อนใช้แป้งสองในสิบเอฟาห์ 6 เจ้าจงจัดขนมปังนั ้นวางบน
โต๊ะ บริสุทธิ์ ต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ เป็น สองแถวๆละ
หกก้อน 7 และเจ้า จงเอาเครือ
่ งกํา ยานบริสุทธิ์ใส่ไว้แต่ละ
แถว เพื่อ จะ คู่ กับ ขนมปัง เป็น ส่วน ที่ระลึก เป็น เครือ
่ ง บูชา
5
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กระทํา ด้วย ไฟ ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ 8 ทุกๆ วัน สะ บา
โต ให้ อา โรน จัด ไว้ให้เป็น ระเบียบ ถวาย ต่อ พระ พักตร์ พระ
เย โฮ วาห์เสมอ ใน นาม ของ คน อิสราเอล เป็น พันธ สัญญา
เนื อง นิ ตย์ 9 ขนมปัง นี้ ตก เป็น ของ อา โรน และ บุตร ชาย
ของ เขา ให้เขา รับ ประทาน ได้ ใน ที่บริสุทธิ์ เพราะ เป็น ส่วน
บริสุทธิ์ที่สุดที่ได้จากเครือ
่ งบูชากระทําด้วยไฟถวายแด่พระ
เยโฮวาห์เป็นกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์”
โทษสําหรับการหมิน
่ ประมาทและอาชญากรรมอื่นๆ

10

ครัง้ นั ้นมี ชาย คน หนึ่ ง เป็น บุตร ชาย ของ หญิง คน
อิสราเอล ซึ่งบิ ดา เป็น ชาว อียป
ิ ต์ ออก ไป ท่ามกลาง คน
อิสราเอล และบุตรชายของหญิงอิส ราเอลทะเลาะกับ ชาย
อิสราเอลคนหนึ่ งในค่าย 11 และบุตรชายหญิงอิสราเอลคน
นั ้น ได้เหยียดหยามพระนามของพระเยโฮวาห์ และได้แช่ง
ด่า เขาจึง นํา ตัว มาให้โมเสส (มารดาของเขาชื่อ เชโลมิทบุต
รสาวของดิบ รีคนตระกูล ดาน) 12 เขาจึง จองจํา ชายคนนั ้น
ไว้ จนกว่า นํ้า พระทัย ของพระเยโฮวาห์ จะเป็นที่ กระจ่างต่อ
เขา ทัง้ หลาย 13 พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 14 “จง นํา
ผู้ที่แช่งด่านั ้นออกมาจากค่าย ให้บรรดาผู้ที่ได้ยินคําแช่งด่า
เอามือของตนวางไว้บนศีรษะของเขา และให้บรรดาชุมนุม
ชนเอาหิน ขว้างเขาให้ตาย 15 และจงกล่าวแก่ คนอิสราเอล
ว่า ผู้ใดแช่งด่า พระเจ้า ของเขา ผู้นั ้น จะต้องได้ รบ
ั โทษบาป
16 ผู้ใด ที่เหยียด หยาม พระนาม ของ พระ เย โฮ วาห์ จะ ต้อง
ถูก โทษ ถึง ตาย เป็น แน่ และ ให้ ชุมนุม ชน ทัง้ หมด เอา หิน
ขว้างเขา คนต่างด้าวหรือชาวเมืองก็ดี เมื่อเขาเหยียดหยาม
พระนามของพระเยโฮวาห์ จะต้องถูก โทษถึง ตาย 17 ผู้ที่ฆ่า
คนตาย จะต้องถูกโทษถึงตายเป็นแน่ 18 ผู้ใดที่ ฆ่าสัตว์ต้อง
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ชดใช้สิ่ง นั ้น สัตว์แทนสัตว์ 19 ถ้า ผู้ ใดกระทํา ให้ เพื่อนบ้าน
เสีย โฉม เขา กระทํา ให้ เสีย โฉม อย่างไร ก็ให้กระทํา แก่ เขา
อย่างนั ้น 20 กระดูกหักแทนกระดูกหัก ตาแทนตา ฟันแทน
ฟัน เขา กระทํา ให้ เสีย โฉม อย่างไร เขา ก็ ต้อง ถูก ทําให้ เสีย
โฉมอย่างนั ้น 21 ผู้ใดที่ฆ่าสัตว์ต้องเสียค่าชดใช้ และผูใ้ ดที่ฆ่า
คนให้ผู้นั ้น ถูก โทษถึง ตาย 22 เจ้าจงมีพระราชบัญญัติอย่าง
เดียวกันสําหรับคนต่างด้าว และสําหรับชาวเมือง เพราะเรา
คือ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า” 23 โมเสส ก็ บอก แก่ คน
อิสราเอลให้เขาพาคนที่แช่งด่านั ้นออกมาจากค่าย และเอา
หิน ขว้างเขา คนอิสราเอลกระทํา ดังนี้ ตามที่พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาโมเสสไว้

25
ปีสะบาโตแห่งการหยุดพักผ่อน
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับ โมเสสที่ภูเขาซี นายว่า 2 “จงกล่าว

แก่คนอิสราเอลว่า เมื่อเจ้าทัง้ หลายเข้าแผ่นดินที่เราให้เจ้า
นั ้น จงให้แผ่นดิน นั ้น ถือ สะบาโตแด่ พระเยโฮวาห์ 3 เจ้าจง
หว่านพืช ในนาของเจ้า หกปี และจงลิด แขนงสวนองุน
่ ของ
4
เจ้า และเก็บ ผลหกปี แต่ในปีที่เจ็ด นั ้น เป็น ปี สะบาโตแห่ง
การ หยุด พัก ผ่อน สําหรับ แผ่น ดิน เป็น ปี สะ บา โต แด่ พระ
เย โฮ วาห์ เจ้า อย่า หว่าน พืช ใน นา หรือ ลิด แขนง สวน องุน
่
ของเจ้า 5 สิ่ง ใดที่ งอกขึ้น มาเอง เจ้าอย่า เก็บ เกี่ยว องุนอ
่ ัน
เกิดอยู่ที่เถา อัน เจ้า มิได้ตก แต่งก็ อย่า เก็บ ให้เป็น ปีที่แผ่น
ดิน หยุด พัก สงบ 6 แผ่น ดิน ใน ปี สะ บา โต นั ้น จะ ยัง พืช ผล
ให้แก่เจ้าทัง้ หลาย คือ แก่ ตัว เจ้า เอง แก่ทาสชายทาสหญิง
ของเจ้า แก่ลูกจ้างของเจ้า และแก่ คนต่างด้าวที่อยูกั
่ บ เจ้า
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7 พืชผลแห่งแผ่นดินทัง
้ สิน
้

จะเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงของ
เจ้า และของสัตว์ป่าที่อยูในแผ่
่
นดินของเจ้า

8

ทุกปีที่ห้าสิบคือปีเสียงแตร

เจ้าจงนั บ ปี สะบาโตเจ็ด ปี คือ เจ็ด คูณ เจ็ด ปี เวลาปี สะ
บา โต เจ็ด ปี จึง เป็น สี่สิบ เก้า ปีแก่เจ้า 9 เจ้า จง ให้ เป่า แตร
ดัง สนั ่น ในวันที่สิบ เดือน ที่เจ็ด เจ้า จง ให้ เป่า แตร ทัว่ แผ่น
ดิน ใน วัน ทําการ ลบ มลทิน 10 เจ้า จง ถือ ปีที่ห้า สิบ ไว้ เป็น
ปีบริสุทธิ์ และ ประกาศ อิสรภาพ แก่ บรรดา คน ที่ อาศัย อยู่
ทัว่ แผ่น ดิน ของ เจ้า ให้เป็น ปี เสียง แตร แก่เจ้า ให้ทุก คน
กลับ ไปยัง ภูมิลําเนาอัน เป็น ทรัพย์สินของตน และกลับ ไปสู่
ครอบครัวของตน 11 ปีที่ห้าสิบนน
ั ้ เป็นปีเสียงแตรของเจ้า ใน
ปีนั้นเจ้าอย่าหว่านพืชหรือเกี่ยวเก็บผลที่เกิดขึ้นมาเอง หรือ
เก็บ องุน
่ จากเถาที่มิได้ตกแต่ง 12 เพราะเป็น ปี เสียงแตร จะ
เป็น ปีบริสุทธิแก่
์ เจ้า เจ้าจงรับ ประทานพืช ผลที่ งอกมาจาก
นาในปีนั ้น 13 ในปี เสียงแตรนี้ ให้ทุกคนกลับ ไปสู่ภูมิลําเนา
อัน เป็น ทรัพย์สินของตน 14 ถ้า เจ้า ขายนาให้ เพื่อนบ้านก็ดี
หรือ ซื้อ จากเพื่อนบ้านก็ดี เจ้าอย่า โกงกัน 15 ตามจํานวนปี
หลัง จาก ปี เสียง แตร เจ้า จง ซื้อ นา จาก เพื่อน บ้าน ของ เจ้า
และให้ เขาขายแก่เจ้าตามจํานวนปีที่ปลูก พืช ได้ 16 ถ้า มาก
ปีก็ต้องเพิม
่ ราคาสูง ขึ้น ถ้า น้ อยปีเจ้าจงลดราคาให้ ต่ํา ลง
เพราะที่ เขาขายนั ้นเขาก็ ขายตามจํานวนปีที่ปลูกพืช 17 เจ้า
อย่า โกง กัน แต่เจ้า จง ยําเกรง พระเจ้า ของ เจ้า เพราะ เรา
คือ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า 18 เพราะ ฉะนั ้น เจ้า จง
กระทํา ตามกฎเกณฑ์ ของเรา และรักษาคํา ตัดสิน ของเรา
และปฏิ บัติตาม ดัง นั ้น เจ้า จะอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น อย่าง
ปลอดภัย ได้ 19 แผ่น ดิน จะ อํานวยผล ให้เจ้า ได้ รับ ประทาน
อย่างอิม
่ างปลอดภัย 20 ถ้า เจ้า จะพูด
่ หนํา และอาศัย อยูอย่
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ว่า ‘ดูเถิด ถ้า เรา ทัง้ หลาย หว่าน หรือ เกี่ยว พืช ผล ของ เรา
ไม่ได้ ในปีที่เจ็ด เราจะเอาอะไรรับ ประทาน’ 21 เราจะบัญชา
พรของเราให้มีเหนื อเจ้าในปีที่หก เพื่อจะมีพืชผลพอสําหรับ
สาม ปี 22 เมื่อ เจ้า หว่าน ใน ปีที่แปด เจ้า จะ รับ ประทาน ของ
เก่า ของเจ้า จนปีที่เก้า เมื่อ เจ้า ได้ พืช ผลใหม่เข้า มาเจ้า ก็ ยงั
รับ ประทาน พืช ผล เก่า ของ เจ้า อยู่ 23 เจ้า ทัง้ หลาย จะ ขาย
ที่ดินของเจ้าให้ขาดไม่ได้เพราะว่าดินนั ้นเป็นของเรา เพราะ
เจ้า เป็น คนต่างด้าวและเป็น คนอาศัย อยู่ กับ เรา 24 ทัว่ ไปใน
แผ่นดินที่เจ้ายึดถืออยู่ เจ้าจงให้มีการไถ่ถอนที่ดินคืน
การไถ่ถอนที่ดิน
ถ้า พี่ น้ อง ของ เจ้า ยากจน ลง และ ขาย ที่ดิน ส่วน หนึ่ ง
ของเขา หากว่า มีผู้ใดในพี่ น้องของเขามาไถ่ถอนที่นั ้น ก็จง
ให้ เขา ไถ่ถอน ที่ ซึ่ง พี่ น้ อง ของ เขา ขาย ไป นั ้น 26 ถ้า ชาย คน
นั ้น ไม่มีญาติมา ไถ่ถอน ให้ และ ตัว เขา สามารถ จะ ไถ่ถอน
เอง 27 ก็จง ให้คนที่ จะ ไถ่ นั บ ปี ทัง้ หลาย ที่ เขา ขาย ไป และ
เงินที่ เหลือ นั ้น จง คืนให้แก่คนที่ เขา ขาย ให้ และ คน ไถ่ก็เข้า
อยู่ ใน ที่ดินข อง เขา ได้ 28 แต่ถ้า เขา ไม่ สามารถ ที่ จะ ไถ่ คืน
มา ที่ดินที่ เขา ได้ ขาย ไป จะ คง อยู่ ใน มือ ของ ผู้ ซื้อ จนถึง ปี
เสียง แตร และ ใน ปี เสียง แตร นี้ ที่ดิน จะ ออก ไป และ เขา
จะ ได้ที่ดินข อง เขา กลับ คืน 29 ถ้า ผู้ ใด ขาย เรือน ซึ่ง อยู่ ใน
เมืองที่มีกําแพง เมื่อ ขายไปแล้ว ให้ เขาไถ่ถอนคืน ได้ ภายใน
หนึ่ งปีแรก ให้เขามีสิทธิในการไถ่
ถอนคืนได้หน่งึ ปีเต็ม 30 ถ้า
์
ในเวลาหนึ่ ง ปี เต็ม เขาไม่ ทําการไถ่ถอน ก็ให้จัดการเสีย ให้
เป็นการแน่ นอนว่า ผู้ที่ซื้อ ไปมีสิทธิเหนื
อ เรือนที่อยูในเมื
่
อง
์
ที่มีกําแพงนั ้นสิทธิข
์ าดแล้ว ตลอดชัว่ อายุของเขา ในปีเสียง
แตร เขา ก็ไม่ต้อง คืนให้ 31 แต่เรือน ใน ชนบท ที่ไม่มีกําแพง
ล้อมให้ นับ เข้า เป็น พวกเดีย วกับท้ องนาในประเทศนั ้น คือ
ไถ่ถอนคืน ได้ และจะต้องคืน กลับ ให้เจ้าของเดิม ในปี เสียง
25
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แตร 32 แต่อย่างไรก็ตามเมืองของคนเลวี หรือบ้านในเมือง
ที่ เขาถือ กรรมสิทธิ์ คนเลวี จะไถ่ถอนคืน ได้ทุก เวลา 33 ถ้า ผู้
ใดซื้อของจากคนเลวี เรือนซึ่งถูกขายไปนั ้นกับเมืองที่เขาถือ
กรรมสิทธิต
์ ้องกลับ คืน ในปี เสียงแตร เพราะเรือนทัง้ หลาย
ในหัว เมืองของพวกเลวีก็เป็น กรรมสิทธิ์ของเขาท่ามกลาง
พวกอิสราเอล 34 แต่ทุ่ง นาที่ ล้อมรอบหัว เมืองทัง้ หลายของ
พวกเขานั ้น จะขายไม่ได้ เพราะว่า เป็น กรรมสิทธิ์ถาวรของ
เขาทัง้ หลาย
ข้อยกเว้นต่างๆเรือ
่ งการไถ่ถอนที่ดิน

35

ถ้า พี่ น้ อง ของ เจ้า ยากจน ลง และ เลี้ยง ตัว เอง อยู่ กับ
เจ้า ไม่ได้ เจ้าจะต้องชู กําลัง เขา ถึง เขาเป็น คนต่างด้าวหรือ
คน อาศัย เพื่อ เขา จะ อาศัย อยู่ กับ เจ้า 36 อย่า เอา ดอกเบี้ย
หรือ เงิน เพิม
่ อะไรจากเขา แต่จงยําเกรงพระเจ้า เพื่อ ว่า พี่
น้ องของเจ้า จะอยูใกล้
่
ชิดกับ เจ้า ได้ 37 เจ้าอย่า ให้เขายืม เงิน
ด้วย คิด ดอกเบี้ย หรือ อย่า ให้ อาหาร เพื่อ เอา กําไร จาก เขา
38 เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ซึ่ง นํา เจ้า ออกจาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์ เพื่อยกแผ่นดิน คานาอันให้แก่เจ้า และที่ จะ
เป็น พระเจ้า ของเจ้า 39 ถ้า พี่ น้องที่อยูใกล้
่
ชิดกับ เจ้า ยากจน
ลง และขายตัว ให้แก่เจ้า เจ้าอย่า ให้ เขาทํางานเหมือนทาส
40 ให้เขา อยู่ กับ เจ้า อย่าง ลูกจ้าง หรือ คน ที่ อาศัย อยูด้
่ วย
41
ให้เขา ปรน นิ บัติเจ้า ไป ถึง ปี เสียง แตร
แล้ว เขา และ ลูก
หลานของเขาจะออกไปจากเจ้า กลับ ไปสู่ ครอบครัว ของเขา
และกลับ ไปอยู่ ในที่ดินของบิดาของเขา 42 เพราะว่า เขาทัง้
หลายเป็น ทาสของเราที่ เราพาออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เขา
จะขายตัวเป็นทาสไม่ได้ 43 เจ้าอย่าข่มขี่เขาให้ลําบาก แต่จง
ยําเกรงพระเจ้า ของเจ้า 44 ส่วนทาสชายหญิง ซึ่ง จะมีได้นั ้น
เจ้าจะซื้อ ทาสชายหญิง จากท่ามกลางบรรดาประชาชาติที่
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อยูข้
่ างเคียงเจ้า ก็ได้ 45 ยิง่ กว่า นั ้น เจ้า จะซื้อ จากคนต่างด้าว
ที่ อาศัย อยู่ ใน หมู่ พวก เจ้า ทัง้ ครอบครัว ของ เขา ซึ่ง เป็น คน
เกิด ใน แผ่น ดิน ของ เจ้า และ เขา จะ ตก เป็น ทรัพย์สินข อง
เจ้า ก็ได้ 46 เจ้า จะ ทํา พินัยกรรม ยก เขา ให้แก่ลูก หลาน ของ
เจ้า ให้เป็น มรดกแก่ เขาเป็น กรรมสิทธิ์ เจ้าใช้ เขาได้ อย่าง
ทาส เป็น นิ ตย์ก็ได้ แต่เจ้า ทัง้ หลาย อย่า ปกครอง พี่ น้ อง คน
อิสราเอลด้วยความรุ นแรง
การไถ่ถอนคนอิสราเอลที่เป็นทาส
ถ้า คนต่างด้าวหรือ คนที่ อาศัย อยู่ กับ เจ้า มังม
่ ีขึ้น และ
พี่ น้ อง ของ เจ้า ที่อยูใกล้
่
ชิดกับ เขา ยากจน ลง และ ขายตัว
ให้แก่คน ต่างด้าว หรือ ผู้ที่อาศัย อยู่ กับ เจ้า นั ้น หรือ ขาย
ให้แก่ญาติคน หนึ่ ง คน ใด ของ คน ต่างด้าว นั ้น 48 เมื่อ เขา
ขายตัว แล้วก็ให้มีการ ไถ่ถอน คือ พี่ น้ อง คน หนึ่ ง คน ใด ของ
เขา ทําการ ไถ่ถอน เขา ได้ 49 หรือ ลุง หรือ ลูกพี่ ลูก น้ อง จะ
ทําการไถ่ถอนเขาก็ได้ หรือญาติสนิทของครอบครัวของเขา
จะไถ่ถอนเขาก็ได้ หรือถ้าเขามีความสามารถ เขาจะไถ่ถอน
ตัว เอง ก็ได้ 50 จง ให้ผู้ที่ขาย ตัวนับ ปี ทัง้ หลาย ที่ ขาย ตัวกับ
ผู้ที่ซื้อตัวเขาไป ว่าเขาได้ขายตัวกี่ปีจนถึงปี เสียงแตร ค่าตัว
ของ เขา เป็น ค่า ตาม จํานวน ปีเหล่า นั ้น เวลา ที่ เขา อยู่ กับ
เจ้าของ ตัว เขา นั ้น คิด ตาม เวลา ของ ลูกจ้าง 51 ถ้า มี เวลา
อีก หลายปี เขาต้องชําระเงิน คืน เท่า กับ เงินที่ถูกซื้อ มา นั บ
เป็น ค่า ไถ่ถอน ตัว เขา 52 ถ้า ยัง เหลือ น้ อย ปี จะ ถึง ปี เสียง
แตร ก็ให้ผู้ขายตัว คิดกับ ผู้ ซ้ือ ตัว ไว้ เป็น ราคาค่า ไถ่ ของเขา
นั ้น และ ตาม จํานวน ปีเหล่า นั ้น เขา จะ คืน เงิน ให้ กับ ผู้ ซื้อ
ตัว 53 ผู้ขาย ตัวนัน
้ จะ ต้อง อยู่ กับ ผู้ ซื้อ ตัว ดัง ลูกจ้าง ที่ จ้าง
เป็น ปี อย่า ให้ นายปกครองเขาอย่างกดขี่ ในสายตาของเจ้า
47
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54

ถ้า เขาไม่ไถ่ถอนตามที่กล่าวมานี้ ก็ให้ปล่อยเขาในปี เสียง
แตร ทัง้ เขาพร้อมกับลูกของเขา 55 สําหรับเรา คนอิสราเอล
เป็น ทาส ของ เรา เขา เป็น ทาส ของ เรา ที่ เรา พา ออก จาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า”

26

พระราชบัญญัติต่างๆเรือ
่ งวันสะบาโตและรู ปเคารพ
1 “เจ้า ทัง
้ หลาย อย่า กระทํา รู ป เคารพ หรือ รู ป แกะ สลัก
สําหรับตัว หรือตัง้ เสาศักดสิ
ิ์ ทธิ์ และเจ้าทัง้ หลายอย่าตัง้ สิง่
ใดๆ ที่ เป็นรูป สัณฐาน สิง่ หนึ่ ง สิง่ ใด ด้วย ศิลา ไว้ ใน แผ่น ดิน
ของเจ้า เพื่อ แก่การกราบไหว้ เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเจ้า 2 เจ้าจงถือ รักษาสะบาโตทัง้ หลายของเรา
และคารวะต่อสถานบริสุทธิ์ของเรา เราคือพระเยโฮวาห์
พระพรสําหรับคนที่ประพฤติชอบธรรม
ถ้าเจ้าทัง้ หลายดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ ของเราและรักษา
บัญญัติของ เรา และ กระทํา ตาม 4 เรา จะ ประทาน ฝน ตาม
ฤดูแก่เจ้า และ แผ่น ดิน จะ เกิด พืช ผล และ ต้นไม้ ใน ทุ่ง จะ
บังเกิดผล 5 และเวลานวดข้าวจะเนิ่ นนานถึงฤดูเก็บผลองุน
่
และฤดูเก็บ ผลองุน
่ จะเนิ่ น นานไปถึง ฤดูหว่าน และเจ้า จะ
รับประทานอาหารอย่างอิม
่ หนํา และอยู่ในแผ่นดินของเจ้า
6
อย่าง ปลอดภัย เรา จะ ให้มีความ สงบ สุข ใน แผ่น ดิน เจ้า
ทัง้ หลายจะนอนลง และไม่มีผู้ใดที่ จะทําให้เจ้ากลัว เราจะ
กําจัดสัตว์รา้ ยจากแผ่นดินและดาบจะไม่ ผ่านแผ่นดินของ
เจ้า เลย 7 เจ้าจะขับ ไล่ศัตรู ของเจ้า และเขาทัง้ หลายจะล้ม
ลงต่อหน้าเจ้าด้วยดาบ 8 พวกเจ้าห้าคนจะขับไล่ศัตรู ร้อยคน
และพวกเจ้าร้อยคนจะขับไล่ศัตรู หมื่นคนให้กระจัดกระจาย
ไป และศัตรู ของเจ้า จะล้ม ลงด้วยดาบต่อ หน้า เจ้า 9 เพราะ
3
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เรา จะ คิดถึง เจ้า จะ กระทํา ให้เจ้า มี ลูก ดก และ ทวีมาก ขึ้น
และตัง้ พันธสัญญาของเราไว้กับเจ้า 10 เจ้าจะได้รบ
ั ประทาน
ของ ที่ สะสม ไว้นาน และ เจ้า จะ ต้อง เอา ของ เก่า ออก ไป
เพราะ เหตุ ของ ใหม่นั ้น 11 และ เรา จะ ตัง้ พลับพลา ของ เรา
ไว้ ท่ามกลาง เจ้า ทัง้ หลาย และ จิตใจ ของ เรา จะ ไม่เกลียด
เจ้า 12 เราจะดําเนิ น ในหมู่ พวกเจ้า และจะเป็น พระเจ้า ของ
เจ้า และเจ้า จะเป็น พลไพร่ของเรา 13 เราคือ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้า ผู้นําเจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เพื่อเจ้าจะ
มิได้เป็น ทาส ของ เขา เรา ได้ หัก คาน แอก ของ เจ้า ออก เสีย
เพื่อให้เจ้ายืนตัวตรงได้
โทษต่างๆที่เป็นผลแห่งความบาป
14 แต่ถ้า เจ้า มิได้เชื่อ ฟัง เรา และ จะ ไม่ กระ ทํา ตาม
บัญญัติทัง้ หมด เหล่า นี้ 15 ถ้า เจ้า ปฏิเสธ กฎ เกณฑ์ ของ เรา
และ ใจ ของ เจ้า เกลียด ชัง ต่อ คํา ตัดสิน ของ เรา เจ้า จึง ไม่
กระ ทํา ตาม บัญญัติทัง้ สิน
้ ของ เรา แต่ทําลาย พันธ สัญญา
16
ของ เรา
เรา ก็ จะ กระทํา ดังนี้ แก่เจ้า คือ เรา จะ ตัง้ ความ
หวาดกลัว ต่อ หน้า เจ้า ความผ่ายผอม และความเจ็บ ไข้ ซึ่ง
ทําให้นั ยน์ ตาทรุ ดโทรม และกระทําให้จิตใจเศร้าหมอง เจ้า
ทัง้ หลายจะหว่านพืช ไว้เสีย เปล่า เพราะศัตรู ของเจ้า จะมา
กิน 17 เรา จะ ตัง้ หน้า ของ เรา ต่อสู้เจ้า เจ้า จะ ล้ม ตาย ต่อ
หน้าศัตรู ของเจ้าทัง้ หลาย คนที่เกลียดชังเจ้าจะปกครองอยู่
เหนื อเจ้า เจ้าจะหลบหนี ไปทัง้ ที่ไม่มีใครไล่ติดตาม 18 ถ้าเจ้า
ทัง้ หลายยัง ไม่ เชื่อ ฟัง เราเพราะสิง่ ทัง้ ปวงเหล่า นี้ เราจึง จะ
ลงโทษเจ้า ทัง้ หลายให้ทวีขึ้นอีก เจ็ด เท่า เพราะการบาปของ
เจ้า 19 เราจะทําลายความเห่อเหิม ในกําลัง อํานาจของเจ้า
เราจะกระทํา ให้ฟ้า สวรรค์ ของเจ้า เหมือนเหล็ก และพื้น ดิน
ของเจ้า เหมือนทองสัมฤทธิ์ 20 เจ้าทัง้ หลายจะเปลืองกําลัง
เสีย เปล่าๆ เพราะ ว่า แผ่น ดิน ของ เจ้า จะ ไม่มีพืช ผล และ
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ต้นไม้ ใน แผ่นดินก็ จะ ไม่บังเกิด ผล 21 ถ้า เจ้า ยัง ดําเนิ น ขัด
แย้งเราอยู่และไม่เชื่อฟังเรา เราจะนําภัยพิบติ
ั ให้ทวีอีกเจ็ด
22
เท่า มายัง เจ้า ตามการบาปทัง้ หลายของเจ้า เราจะปล่อย
สัตว์ ป่า เข้า มา ท่ามกลาง พวก เจ้า ด้วย มัน จะ แย่ง ชิง ลูก
หลานของเจ้า และทําลายสัตว์ใช้งานของเจ้า และทําให้เจ้า
เหลือ น้ อย และถนนหลวงของเจ้า ก็ จะร้างเปล่า ไป 23 และ
ถ้า ด้วยสิง่ เหล่า นี้ เจ้ายัง ไม่ หน
ั มาหาเรา และยัง ดําเนิ น การ
ขัดแย้งเราอยู่ 24 แล้วเราจะดําเนิ นการขัดแย้งเจ้าทัง้ หลาย
ด้วย และจะลงโทษแก่เจ้าให้ทวีอีกเจ็ด เท่า เพราะการบาป
ทัง้ หลายของเจ้า 25 เราจะนํา ดาบมาเหนื อ เจ้า ซึ่ง ลงโทษ
เจ้า ตามพันธสัญญา ถ้า เจ้า เข้า มารวมกัน อยู่ ในเมือง เรา
จะ นํา โรค ร้าย มา ใน หมู่ พวก เจ้า และ เจ้า จะ ตก อยู่ ใน มือ
ของศัตรู 26 เมื่อ เราทําลายเสบียงอาหารของเจ้า ผู้หญิง สิบ
คน จะปิ้ ง ขนม ของ เจ้า ด้วย เตา อบ อัน เดียว แล้ว เอา ขนม
มาชัง่ ให้เจ้า เจ้าจะรับ ประทานแต่ จะไม่อิม
่ 27 แล้ว ถ้า เป็น
อย่างนี้ แล้ว เจ้ายัง ไม่ เชื่อ ฟัง เรา แต่ดําเนิ น การขัด แย้ง เรา
28 เราจะดําเนิ น การขัด แย้ง เจ้า อย่างรุ นแรง และเราเองจะ
ลงโทษแก่เจ้าให้ทวีอีกเจ็ด เท่า เพราะการบาปทัง้ หลายของ
เจ้า 29 เจ้าจะกินเนื้ อบุตรชายของเจ้า และเจ้าจะกินเนื้ อบุต
รสาวของเจ้า 30 เราจะทําลายปูชนีย สถานสูง ทัง้ หลายของ
เจ้า และตัด ทําลายรู ป เคารพทัง้ หลายของเจ้า และโยนศพ
ของเจ้า ลงเหนื อ ซากรู ป เคารพของเจ้า และจิตใจของเรา
จะเกลียดชังเจ้า 31 เราจะให้เมืองของเจ้าถูกทิง้ ไว้เสียเปล่า
และจะกระทํา ให้สถานบริสุทธิ์ ของเจ้า รกร้างไป และเราจะ
ไม่ดมกลินอ
่ ันหอมหวานของเจ้า
คําพยากรณ์ ถึงการเป็นเชลยและการกระจัดกระจายไป
และเราจะนํา แผ่น ดิน นั ้น ไปสู่ การรกร้างและศัตรู ของ
เจ้า ที่ อาศัย อยู่ ใน นั ้น จะ ตก ตะลึงกับ แผ่น ดิน นั ้น 33 และ
32
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เราจะให้พวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยูท
่ ่ามกลางประชาชาติ
และเราจะชัก ดาบออกมาไล่ ตามเจ้า และแผ่น ดิน ของเจ้า
จะรกร้าง และเมืองของเจ้า จะถูก ทิง้ เสีย เปล่าๆ 34 แผ่นดิน
จะชื่นชมกับสะบาโตเหล่านั ้นของมันตราบเท่าที่แผ่นดินนั ้น
ยัง ว่างเปล่า อยู่ และเจ้า ต้องไปอยู่ ในแผ่น ดิน ของศัตรู ซึ่ง
ขณะนั ้นแผ่นดินกจ
็ ะได้หยุดพัก และชื่นชมกับสะบาโตเหล่า
35
นั ้น ของมัน ตราบเท่า ที่แผ่นดิน ยัง ว่างเปล่า อยู่ มันก็ จะ
ได้หยุด พัก เพราะมิได้หยุด พักในสะบาโตของพวกเจ้า ขณะ
เมื่อ เจ้า อาศัย อยู่ ใน แผ่น ดิน นั ้น 36 ส่วน พวก เจ้า ทัง้ หลาย
ที่ ยงั เหลือ อยู่ เราจะให้ เขามี ใจอ่อนแอในแผ่น ดิน ของศัตรู
จน เสียง ใบไม้ ไหว จะ ไล่ ตาม เขา และ เขา จะ หนี เหมือน คน
หนี จากดาบ และเขาจะล้มลงทัง้ ที่ไม่มีคนไล่ติดตาม 37 และ
เขาทัง้ หลายจะล้ม ลงทับกัน และกัน เหมือนคนหนี ดาบทัง้
ที่ไม่มีคนตามมา และเจ้า จะไม่มีกําลัง ต่อ ต้านศัตรู ของเจ้า
38 เจ้า ทัง
้ หลาย จะ พินาศ ท่ามกลาง บรรดา ประชาชาติ และ
แผ่นดินของศัตรู ของเจ้าจะกินเจ้าเสีย 39 ส่วนเจ้าทัง้ หลาย
ที่เหลืออยูจะทรุ
่
ดโทรมไปในแผ่นดินศัตรู ของเจ้านั ้นเพราะ
ความชัว่ ช้า ของตน และเพราะความชัว่ ช้า ของบรรพบุรุษ
ของตน เขาจะต้องทรุ ดโทรมไปอย่างบรรพบุรุษด้วย
ฮัม

พระเจ้า จะทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์ ต่ออับ รา

40

แต่ถ้า เขาทัง้ หลายสารภาพความชัว่ ช้า ของเขา และ
ความ ชัว่ ช้า ของ บรรพบุรุษ ซึ่ง เขา ทัง้ หลาย กระทํา การ
ละเมิด ต่อ เรา ด้วยการละเมิด ของเขานั ้น และที่ได้ดําเนิ น
การขัดแย้งเราด้วย 41 และเราจึงดําเนิ นการขัดแย้งเขาทัง้
หลายด้วย และได้ นํา เขาเข้า แผ่น ดิน แห่ง ศัตรู ของเขา ถ้า
เมื่อนั ้นจิตใจอันนอกรีตของเขาถ่อมลงแล้ว และเขายอมรับ
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โทษ เพราะ ความ ชัว่ ช้า ของ เขา แล้ว 42 เรา จึง จะ ระลึก ถึง
พันธ สัญญา ของ เรา ซึ่งมี ต่อ ยา โคบ และ พันธ สัญญา ของ
เราซึ่งมีต่ออิ สอัค และพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่ออับ ราฮัม
และ เรา จะ ระลึก ถึง แผ่น ดิน นั ้น 43 แต่แผ่น ดิน จะ ต้อง ถูก
ละไว้ จากเขาและจะได้ ช่น
ื ชมกับ สะบาโตเหล่า นั ้น ของมัน
ขณะที่ มัน ยัง ว่างเปล่า อยู่ โดยไม่มีพวกเขาทัง้ หลาย เขาทัง้
หลาย จะ ยอมรับ การ ลงโทษ ใน ความ ชัว่ ช้า ของ เขา เพราะ
เขา ได้ รังเกียจ คํา ตัดสิน ของ เรา และ เพราะ จิตใจ ของ เขา
เกลียดชัง กฎเกณฑ์ ของเรา 44 ถึง เพียงนั ้นก็ดี เมื่อ เขาทัง้
หลายอยู่ ในแผ่น ดิน ศัตรู ของเขา เราจะไม่ ละทิง้ เขา เราจะ
ไม่เกลียดชังเขาถึงกับจะทําลายเขาเสียให้หมดทีเดียว และ
ทําลายพันธสัญญาซึ่งมี กับ เขาเสีย เพราะเราคือ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเขา 45 เพราะเห็นแก่เขาเราจะรําลึกถึงพันธ
สัญญาซึ่งมีต่อบรรพบุรุษของเขา ผู้ซึ่งเราได้ พาเขาออกมา
จากแผ่นดินอียป
ิ ต์ ท่ามกลางสายตาของบรรดาประชาชาติ
เพื่อเราจะได้เป็นพระเจ้าของเขา เราคือพระเยโฮวาห์” 46 สิ่ง
เหล่า นี้ เป็น กฎ เกณฑ์ และ คํา ตัดสิน และ พระ ราช บัญญัติ
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ไว้ ระหว่างพระองค์ กับ ชนชาติ
อิสราเอลบนภูเขาซีนายโดยมือโมเสส

27
พระราชบัญญัติต่างๆเรือ
่ งการปฏิญาณ
1 พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 2 “จง กล่าว แก่ คน
อิสราเอล ว่า เมื่อ ผู้ ใด ปฏิญาณ เป็น พิเศษ ไว้ บุคคล ผู้ที่ถูก
ปฏิญาณ ไว้ นั้น เป็น ของ พระ เย โฮ วาห์ ตาม ราคา ของ ท่าน
3 ให้เจ้า กําหนด ราคา ดังนี้ ผู้ชาย อายุตัง
้ แต่ยี่สิบ ถึง หก สิบ
ปี จะเป็น ค่า เงิน ห้า สิบ เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์
4 ถ้า ผู้ นั ้น เป็ น ผู้หญิง ให้เจ้า กําหนด ราคา เป็ น ค่า เงิน สา
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มสิ บเชเขล 5 ถ้า ผู้ นั้น อายุ หา้ ขวบถึง ยีสิ
่ บปี ให้เจ้ากําหนด
ราคา ผู้ชาย เป็น ค่า เงิน ยีสิ
่ บเช เขล และ ผู้ หญิง สิบ เช เขล
6 ถ้า ผู้ นั ้น อายุหน่ง
ึ เดือน ถึง ห้า ขวบ ให้เจ้า กําหนด ราคา
ผู้ชายเป็น ค่า เงิน ห้า เชเขล ให้เจ้ากําหนดราคาผู้ หญิง เป็น
เงิน สาม เช เขล 7 ถ้า เป็น บุคคล อายุตัง้ แต่หก สิบ ปีขึ้น ไป
ให้เจ้า กําหนด ราคา ผู้ชาย เป็น ค่า เงิน สิบ ห้า เช เขล และ ผู้
หญิง เป็น สิบ เชเขล 8 แต่ถ้า ผู้ นั้น เป็น คนจนมี น้อยกว่า ค่า
ตัวก็ให้เขา ไป หา ปุโรหิต ให้ปุโรหิต กําหนด ราคา ตาม กําลัง
ของ ผู้ที่ปฏิญาณ ปุโรหิต จะ กําหนด ราคา ของ คน นั ้น 9 ถ้า
เป็น สัตว์ อย่าง ที่มนุษย์นํา มา ถวาย พระ เย โฮ วาห์ สิ่ง ใดๆ
ที่มนุษย์ถวายแด่พระเยโฮวาห์ถือว่าเป็นของบริสุทธิ์ 10 อย่า
ให้เขานําอะไรมาแทนหรือเปลี่ยน เอาดี มาเปลี่ยนไม่ดี หรือ
เอาไม่ดีมาเปลี่ยนดี ถ้า เขาทําการเปลี่ยนสัตว์ ทัง้ ตัวที่ นํา
มาเปลี่ยนและตัวที่ถูกเปลี่ยนจะต้องบริสุทธิ์ 11 ถ้าเป็นสัตว์
มลทินซึ่งไม่พึงนํามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้ผู้นั ้นนําสัตว์
ตัวนน
ั ้ ไปหาปุโรหิต 12 แล้ วปุ โรหิต จะตีค่าว่า เป็น ของดี ของ
ไม่ดี ท่านผู้ เป็น ปุโรหิต กําหนดราคาเท่าใดก็ให้เป็น เท่านั ้น
13 แต่ถ้า เขาจะมาไถ่สัตว์นั ้นก็ให้เขาเพิมอ
่ ีก หนึ่ ง ในห้า ของ
14
ราคา ที่ตีไว้ เมื่อ คน ใด ถวาย เรือน ของ ตน ไว้ เป็น ขอ งบ
ริสุทธิ์แด่พระ เย โฮ วาห์ ปุโรหิต ต้อง กําหนด ราคา ตาม ดีไม่
ดี ปุโรหิตกําหนดราคาเท่าใดก็ให้เป็นเท่านั ้น 15 ถ้าผู้ที่ถวาย
เรือน ไว้ประสงค์จะ ไถ่ เรือน ของ เขา ก็ให้ผู้นั ้น เพิม
่ เงินอีก
หนึ่ ง ใน ห้า ของ ราคา เรือน ที่ตีไว้ แล้ว เรือน นั ้น จึง ตก เป็น
ของ เขา ได้ 16 ถ้า ผู้ ใด ถวาย ที่ดิน ส่วน หนึ่ ง แด่ พระ เย โฮ
วาห์ ซึ่ง เป็น มรดก ตก แก่เขา ให้เจ้า กําหนด ราคา ของ ที่ดิน
ตามจํานวนเมล็ด พืช ที่ หว่านลงในดิน นั ้น ถ้า ที่ นาใช้ เมล็ด
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ข้าว บาร์เลย์หน่งึ โฮ เม อร์ ให้กําหนด ราคา เป็น เงิน ห้า สิบ
เช เขล 17 ถ้า เขา ถวาย นา ใน ปี เสียง แตร ก็ให้คง เต็ม ราคา
ที่เจ้า กําหนด 18 แต่ถ้า เขา ถวาย ที่ นา ภาย หลัง ปี เสียง แตร
ก็ให้ปุโรหิตคํานวณค่าเงินตามจํานวนปีที่เหลืออยูกว่
่ าจะถึง
19
ปี เสียงแตร ให้หักเสียจากราคาที่เจ้ากําหนด ถ้าผู้ที่ถวาย
นาประสงค์ จะไถ่นานนก
ั ้ ็ให้เขาเพิม
่ ค่าเงินอีกหนึ่ งในห้าของ
กําหนดราคาที่ตีไว้ แล้ วนานั ้น จะเป็น ของเขา 20 แต่ถ้า เขา
ไม่ประสงค์ที่จะไถ่ นาหรือ เขาได้ ขายนานั ้น ให้แก่อีกคนหนึ่ ง
แล้ว ก็อย่า ให้ไถ่อีกเลย 21 แต่นานัน
้ เมื่อ ออก ไป ใน ปี เสียง
แตรก็ เป็น ของบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ ดุจนาที่ ตัง้ ถวายจึง
เป็นของปุโรหิต 22 ถ้าคนใดซื้อนามาถวายแด่ พระเยโฮวาห์
ซึ่งไม่ใช่ส่วนมรดกที่ ตกเป็นกรรมสิทธิข
์ องเขา 23 ปุโรหิตจะ
คํานวณค่านานั บจนถึงปีเสียงแตร ในวันนั ้นเจ้าของนาต้อง
ถวายเงิน เท่า กําหนดค่า นาที่ตีไว้ เป็น สิง่ บริสุทธิ์แด่พระเย
โฮวาห์ 24 พอถึงปี เสียงแตรนานั ้นต้องกลับไปตกแก่ผู้ที่ขาย
ให้ เขาซึ่ง เป็น เจ้าของเดิม ตามมรดกที่ ตกมาเป็น ของเขา
25 การกําหนดราคาทุกอย่างจะต้องเป็ นไปตามค่าเงินเชเขล
ของสถานบริสุทธิ์ ยี่สิบเก-ราห์เป็นหนึ่ งเชเขล
อย่าให้ใครขายลูกสัตว์หัวปีหรือสิง่ ที่ถวายแล้ว
26 แต่ลูก สัตว์หัวปี นั ้น อย่าให้ใครนํา มาถวาย

เพราะที่ เป็น
สัตว์หัวปีก็ตกเป็นของพระเยโฮวาห์แล้ว วัวก็ดี แกะก็ดี เป็น
ของ พระ เย โฮ วาห์ 27 ถ้า เป็น สัตว์ มลทิน จง ให้ เขา ซื้อ คืน
ตามกําหนดราคาของเจ้า โดยเพิม
่ หนึ่ ง ในห้า ของกําหนด
ราคาที่ตีไว้ ถ้า เขาไม่ไถ่ก็ให้ขายเสีย ตามกําหนดราคาที่ตีไว้
28 แต่สิ่ง ใดที่ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เป็ น สิง
่ ที่ เขามีอยู่ ไม่ว่า
เป็น คนหรือ สัตว์ หรือ ที่ นาอัน เป็น มรดกตกแก่ เขาจะขาย
หรือ ไถ่ไม่ ได้เลย เพราะสิง่ ที่ ถวายแล้ว เป็น สิง่ บริสุทธิ์ที่สุด
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แด่ พระ เย โฮ วาห์ 29 ทุกสิ่ ง ที่ถูก ถวาย แล้ว คือ สิง่ ที่ ต้อง
ทําลาย เสีย จาก มนุษย์ อย่า ให้ไถ่ถอน แต่ต้อง ถูก ฆ่า เสีย
แน่ นอน
สิบชักหนึ่ งทัง้ สิน
้ เป็นของพระเยโฮวาห์
สิบ ชัก หนึ่ ง ทัง้ สินที
้ ่ได้จาก แผ่น ดิน เป็น พืช ที่ได้จาก
แผ่นดินก็ดี หรือ ผล จาก ต้นไม้ก็ดี เป็น ของ พระ เย โฮ วาห์
เป็นสิง่ บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ 31 ถ้าคนใดประสงค์จะไถ่สิบ
ชักหนึ่ งส่วนใดของเขา เขาต้องเพิมอ
่ ีกหนึ่ งในห้าของสิบชัก
หนึ่ ง นั ้น 32 และสิบ ชัก หนึ่ ง ที่ได้มาจากฝูง วัว หรือ ฝูง แพะ
แกะ คือสัตว์หน่งึ ในสิบตัวทล
ี่ อดใต้ไม้เท้าของผู้เลี้ยง จะเป็น
สิง่ บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ 33 อย่าให้พิจารณาว่าดีหรือไม่ดี
อย่าให้เขาสับเปลี่ยน ถ้าเขาสับเปลี่ยน ทัง้ ตัวทน
ี่ ํามาเปลี่ยน
กับ ตัวที่ถูกเปลี่ยนเป็น ของบริสุทธิ์ ไถ่ไม่ ได้ ” 34 เหล่า นี้ เป็น
บท บัญญัติที่พระ เย โฮ วาห์ ทร งบัญญัติไว้กับ โมเสส สําหรับ
คนอิสราเอลบนภูเขาซีนาย
30
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