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1 เลวีนิติ ๒:๒

เลวีนิติ
คํานํา

หนังสือเลวีนิติ เป็นหนังสือกฎบัญญัติ
เลมที่สามจากหนังสือกฎบัญญัติทัง้หมด
หา เลม สวน ใหญเป็นเรื่องหน าที่ของ
ชน เผา เลวี ที่พระเจาไดมอบหน าที่ให
รับผิดชอบเรื่องพิธีตางๆทางศาสนาของ
ชนชาติอิสราเอลทัง้สิบสองเผา ชาวเลวี
บางคนก็เป็นนักบวชดวย
ดัง นัน้หนังสือเลม น้ีจะพูดถึงหน าที่

ของนักบวช เรื่องการ ถวายเครื่องบูชา
ตางๆ เรื่องเต็นทศักดิส์ิทธิแ์ละขาวของ
เครื่องใชตางๆที่อยูในเต็นทนัน้

พิธีบูชาและเครื่องบูชา

๑ ๑แลวพระ ยาหเวหเรียกโมเสสมาและ
พูดกับเขาจากเต็นทนัด พบวา ๒ “ให

บอกกับประชาชนชาวอิสราเอลวา ‘เมื่อใคร
ก็ตามในหมูพวก เจานําสัตวมาถวายเป็น
เครื่องบูชาให กับพระ ยาหเวห สัตวที่จะเอา
มาถวายนัน้จะตองเอามาจากฝูง วัวหรือฝูง
แพะแกะ

๓ถาเครื่องบูชานัน้เป็นเครื่องเผาบูชา ที่เอา
มาจากฝูง วัว เขาจะตองเลือกวัว ตัวผูที่ไมมี
ตําหนิ แลวใหเอามันไปที่ทาง เขาเต็นทนัด
พบ เพื่อมันจะไดเป็นที่ยอมรับ

๔ เขาตองวางมือลงบนหัวของสัตวตัวนัน้ที่
เอามาถวาย เพื่อใหพระ ยาหเวหยอมรับมัน
จากคนนัน้ เพื่อกําจัดบาปใหกับคนนัน้

๕ เขาจะ ตองฆาวัวตัว นัน้เองตอหน าพระ
ยาหเวห แลวลูกชายของอา โรนที่เป็น
นักบวชจะเป็นคนเอาเลือดของวัว นัน้มาให
พระ ยาหเวห พวก เขาตองสาดเลือดนัน้ไป
ทุกๆดานของแทน บูชาที่ตัง้อยูตรงทาง เขา
ของเต็นทนัด พบ ๖หลังจาก นัน้ เจาของจะ
ตองถลกหนัง วัวตัว นัน้และตัดเน้ือของ มัน
ออกเป็นชิน้ๆ ๗แลวพวกนักบวช ที่เป็น
ลูกชายของอา โรน ก็จะกอ ไฟขึ้นที่แทน

บูชาและนําไม ฟืนมาวางเรียง กันบนกอง ไฟ
๘พวกเขาตองเอาสวนที่เป็นเน้ือ สวนหัวและ
ไข มันของวัวตัว นัน้มาวางเรียง กันบนฟืนที่
สุมไฟอยูบนแทนบูชา ๙สวนเครื่องในและขา
ของมันใหเจาของนําไปลาง น้ํา แลวนักบวช
จะนําไปเผาจน หมดบนแทน บูชา เป็นของ
ขวัญอันมีกลิ่นหอมใหกับพระยาหเวห

๑๐ถาเขาเอาวัวหรือแกะหรือแพะ มาถวาย
เป็นเครื่องเผาบูชา เขาตองถวายสัตวตัวผู
ที่ไมมีตําหนิ ๑๑ เขาตองเอามันไปฆาตอ
หน าพระ ยาหเวห ทางทิศเหนือของแทน
บูชา และพวกนักบวชที่เป็นลูกชายของอา
โรน จะเอาเลือดของมันไปสาดทุกๆดานของ
แทน บูชา ๑๒ เจาของจะตองหัน่สัตวตัว นัน้
ออกเป็นชิน้ๆและนักบวชจะเอาสวนที่เป็น
เน้ือ สวนหัวและไขมันของมัน ไปวางเรียง
กันบนฟืนที่สุม ไฟอยูบนแทน บูชา ๑๓สวน
เครื่อง ในและขาของมันใหเจาของเอาไปลาง
น้ํา แลวนักบวชจะเอาไปเผาจนหมดบนแทน
บูชา มันเป็นของ ขวัญอันมีกลิ่นหอมใหกับ
พระยาหเวห

๑๔ถาเขาเอานกมาถวายเป็นเครื่องเผา
บูชาใหกับพระ ยาหเวห เขาตองใชนกเขา
หรือนกพิราบที่ยังหนุมๆ ๑๕ นักบวชตองเป็น
คนเอานก นัน้ไปที่แทน บูชา และบิด หัวมัน
นําไปเผาบนแทน บูชา เลือดของ มันจะไหล
ลงทางดานขางของแทนบูชา ๑๖ เจาของตอง
ดึงกระเพาะขาว *และถอนขนนกออก แลว
โยนทิง้ไปทางดานตะวัน ออกของแทน บูชา
ซึ่งเป็นที่ทิง้ขี้ เถา ๑๗ นักบวชตองจับปีกทัง้
สองแลวฉีก นกออกแตตองไมขาดจาก กัน
นักบวชจะนํามันไปเผาบนแทน บูชาที่มีไม
ฟืนสุมอยูบนกองไฟ เป็นของขวัญอันมีกลิ่น
หอมใหกับพระยาหเวห

เครื่องบูชาจากเมล็ดพืช

๒ ๑ เมื่อมีคนถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด
พืชใหกับพระยาหเวห ขอใหเครื่องบูชา

ของ เขานัน้เป็นแป งอยางดีที่สุด และเขา
ตองเทน้ํามันลงไปและใสกํายาน †ลงไป
ดวย ๒ จากนัน้ เขาตองเอาเครื่องบูชาน้ีไปให

*๑:๑๖ กระเพาะขาว มีลักษณะเป็นถุงขนาดเล็กอยูในคอของนก เมื่อนกกินอาหาร มันจะไป
รวมอยูในถุงเพื่อถูกทําใหนุมกอน
†๒:๑ กํายาน ตนไมชนิดพิเศษตากแหง เมื่อเผาแลวจะใหควันที่มีกลิ่นหอมหวาน ใชเป็นของ
ขวัญใหกับพระเจา
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พวกนักบวช ที่เป็นลูกชายของอา โรน แลว
นักบวชจะตองหยิบแป งอยางดี ที่มีน้ํามันกับ
กํายานนัน้ขึ้น มาหน่ึงกํา มือ แลวก็เอาไป
เผาบนแทน บูชา เป็นสวนที่แทนเครื่องบูชา
จากเมล็ด พืชทัง้หมด เป็นของ ขวัญอันมี
กลิ่นหอมใหกับพระ ยาหเวห ๓ เครื่องบูชา
จากเมล็ดพืชสวนที่ เหลือ จะเป็นของอาโรน
และพวกลูกชายของ เขา เพราะมันเป็นสวน
ที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด เป็นของ ขวัญใหกับพระ
ยาหเวห

เครื่องบูชาจากเมล็ดพืชอบ
๔ เมื่อเจาถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชที่

อบจากเตา คือ ขนมปังไม ใสเชื้อ ฟู ผสม
น้ํามัน หรือขนมปังแผนบางๆไมใสเชื้อฟู ทา
ดวยน้ํามัน เจาตองใชแป งอยางดีที่สุดมา
ทํา ๕ถาเจาถวายเครื่องบูชาจากเมล็ดพืช ที่
ป้ิงบนแผนเหล็กกลม เจาก็ตองทําจากแป ง
อยางดี ที่ผสมน้ํามันและไม ใสเชื้อ ฟู ๖ เจา
ตองทําใหมันแตกเป็นชิน้เล็กๆแลวเทน้ํามัน
ลงบนมัน มันคือเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
๗ถาเจาถวายเครื่องบูชาจากเมล็ดพืช ที่ทอด
ในกระทะ เจาตองทําจากแป งอยาง ดี ใน
น้ํามัน

๘ เมื่อเจาเอาเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช มา
ถวายใหกับพระ ยาหเวห ไม วาจะทําดวยวิธี
ไหนก็ตามที่บอกมาแลว เจาตองเอามันไป
ใหกับนักบวช แลวนักบวชก็จะเอาไปที่แทน
บูชา ๙หลังจาก นัน้ นักบวชจะหยิบออก มา
บางสวน เป็นสวนที่แทนเครื่องบูชาทัง้หมด
แลวนําไปเผาบนแทนบูชา เป็นของขวัญ อัน
มีกลิ่นหอมใหกับพระยาหเวห ๑๐ เครื่องบูชา
จากเมล็ดพืชสวนที่เหลือ จะเป็นของอา โรน
และพวกลูกชายของเขา เพราะมันเป็นสวน
ที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด เป็นของ ขวัญใหกับพระ
ยาหเวห

๑๑ เครื่องบูชาจากเมล็ด พืช ที่เจาเอามา
ถวายใหพระ ยาหเวหนัน้ ตองไม ใสเชื้อ ฟู
เพราะเจาไมสามารถเผาเชื้อ ฟูหรือน้ํา เชื่อม
จากผล ไม เป็นของขวัญใหกับพระ ยาหเวห
ได ๑๒แตเจาใชเชื้อ ฟูกับน้ํา หวานจากผล ไม
ถวายพระยาหเวหได ถามันเป็นผลผลิตที่ได
จากการเก็บ เกี่ยวครัง้ แรกของปี แตจะตอง

ไมเอาไปเผาบนแทน บูชาเพื่อเป็นกลิ่นหอม
ใหกับพระ ยาหเวห ๑๓ เจาจะตองปรุงเครื่อง
บูชาจากเมล็ดพืชทุกอยางดวยเกลือ *เจาจะ
ตองไมลืมใสเกลือที่เป็นเครื่องเตือน ใจถึง
สัญญาที่เจากับพระเจาของเจามีตอกัน ลงใน
เครื่องบูชาจากเมล็ด พืชดวย และเจาจะตอง
ถวายเกลือพรอมๆกับเครื่องบูชาจากเมล็ด
พืชทัง้หมดของเจาดวย

เครื่องบูชาจากเมล็ดพืชรุนแรก
๑๔ถาเจาเอาเครื่องบูชาจากเมล็ดพืช ที่เก็บ

เกี่ยวเป็นรุนแรก มาถวายใหกับพระยาหเวห
เจาตองถวายรวงใหมๆที่บดเมล็ดจนละเอียด
และยางไฟมาแลว เป็นเครื่องบูชาจากเมล็ด
พืช ที่เก็บ เกี่ยวเป็นรุน แรก ๑๕ เจาตองใส
น้ํามันลงไปในเมล็ด พืชที่บดแลว นัน้ พรอม
กับกํายานบนมันดวย มันเป็นเครื่องบูชาจาก
เมล็ด พืช ๑๖ นักบวชตองเอากํายานทัง้หมด
กับสวนหน่ึงของเมล็ด พืชที่บด น้ีและน้ํามัน
มาเป็นของขวัญใหกับพระยาหเวห เป็นสวน
ที่แทนเครื่องบูชาทัง้หมด

เครื่องสังสรรคบูชา

๓ ๑ถาเครื่องบูชาของ เขาเป็นเครื่อง
สังสรรคบูชา และถาเขาใชวัว เขา

สามารถใชวัวตัวผูหรือตัว เมียถวายใหกับ
พระยาหเวหก็ได แตตองเป็นวัวที่ไมมีตําหนิ
๒ เขาตองวางมือลงบนหัวของมัน และเอา
มันไปฆาที่ทางเขาเต็นทนัด พบ และพวก
นักบวชที่เป็นลูกชายของอา โรน จะตองเอา
เลือดของ มันไปสาดทุกๆดานของแทน บูชา
๓ เครื่องสังสรรคบูชา เป็นของ ขวัญใหกับ
พระ ยาหเวห เขาจะตองถวายสวนที่เป็นไข
มันที่ติดอยูในเครื่อง ใน และไข มันทัง้หมด
ที่อยูรอบๆเครื่อง ใน ๔ ไตทัง้สองขาง ไข
มันที่ติดอยูรอบๆไต คือสวนที่ติดกับกลาม
เน้ือหลังสวนลาง และพังผืดของตับ เขาจะ
ตองเอามันออกพรอมกับไต ๕ลูกชายของ
อา โรนตองเอามันไปเผาบนแทน บูชาพรอม
กับเครื่องเผาบูชา ที่อยูบนกอง ฟืนที่สุม ไฟ
อยู เป็นของ ขวัญอันมีกลิ่นหอมใหกับพระ
ยาหเวห

*๒:๑๓ เกลือ ในสมัยนัน้การกินเกลือดวยกัน เป็นการทําสัญญาวาจะจงรักภักดีตอกันและกัน
ตลอดไป ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ เอสราห ๔:๑๔; ๒ พงศาวดาร ๑๓:๕; กันดารวิถี ๑๘:๑๙



เลวีนิติ ๓:๖ 3 เลวีนิติ ๔:๑๒

๖ถาคนเอาแกะหรือแพะมาถวายเป็น
เครื่องสังสรรคบูชาใหกับพระ ยาหเวห สัตว
นัน้จะเป็นตัวผูหรือตัว เมียก็ได แตตองไมมี
ตําหนิ ๗ถาเขาถวายแกะเป็นเครื่องบูชา เขา
ตองนํามันไปไวตอ หน าพระ ยาหเวห ๘แลว
วางมือของเขาลงบนหัวของแกะตัวนัน้ แลว
เขาตองฆาแกะตัว นัน้ที่ทางเขาเต็นทนัด
พบ และพวกนักบวชที่เป็นลูกชายของอา
โรน ก็จะเอาเลือดของมันไปสาดทุกๆดาน
ของแทน บูชา ๙แลวเขาตองเอาสวนหน่ึง
ของเครื่องสังสรรคบูชา มาเป็นของ ขวัญให
กับพระ ยาหเวห เขาจะตองถวายสวนที่เป็น
ไขมันทัง้หมด ตัง้แตหางไปถึงปลายสุดของ
กระดูกสันหลัง ไขมันที่อยูใกลกับสวนเครื่อง
ใน และที่ติดอยูรอบๆเครื่องใน ๑๐ ไตทัง้สอง
ขาง กับไข มันของมันที่ติดอยูกับกลาม เน้ือ
หลังสวนลาง และพังผืดของตับ เขาตองเอา
มันออก ไปพรอมๆกับไตทัง้สองขาง ๑๑แลว
นักบวชจะเอามันไปเผาบนแทน บูชา เป็น
ของขวัญใหกับพระยาหเวห

๑๒ถาเขาใชแพะเป็นเครื่องสังสรรคบูชา
เขาตองนํามันมาตอหน าพระยาหเวห ๑๓แลว
วางมือของเขาลงบนหัวของมัน และฆามันที่
หน าเต็นทนัด พบ พวกนักบวชที่เป็นลูกชาย
ของอา โรน ตองเอาเลือดของ มันไปสาด
ทุกๆดานของแทน บูชา ๑๔ เขาตองนําสวน
หน่ึงของเครื่องสังสรรคบูชาน้ีมาเป็นของ
ขวัญใหกับพระยาหเวห คือ สวนไขมันที่ติด
อยูกับเครื่อง ใน และที่ติดอยูรอบๆเครื่อง
ใน ๑๕สวนไตทัง้สองขาง กับไขมันของมัน
ที่อยูสวนลางของกลาม เน้ือหลัง และพังผืด
ของตับ เขาตองเอามันออกมาพรอมๆกับไต
ทัง้สองขาง ๑๖แลวนักบวชจะเป็นคนเอา
มันไปเผาบนแทน บูชา เป็นของ ขวัญ อันมี
กลิ่นหอมใหกับพระยาหเวห สวนของไขมัน
ทัง้หมดจะตองเป็นของพระ ยาหเวห ๑๗ น่ี
จะเป็นกฎที่เจาตองทําตามตลอดชัว่ ลูกชัว่
หลานไม วาเจาจะไปอยูที่ไหนก็ตาม คือ เจา
จะ ตองไมกินสวนที่เป็นไข มันและเลือดของ
สัตว’”

เครื่องบูชาสําหรับบาปที่ไมไดตัง้ใจ
(ลนต. ๖:๒๔-๓๐)

๔ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒ “ให
บอกกับประชาชนชาวอิสราเอลวา เมื่อ

มีใครทําบาปโดยไม ไดตัง้ใจ และเกิดไปทํา
อะไรก็ตามที่พระยาหเวหสัง่ไววาอยาทํา

๓ถาคนที่ทําผิด บาปนัน้เป็นนักบวชที่ได
รับการ เจิมมา แลว *เขาก็จะทําใหประชาชน
พลอยมีความ ผิดไป ดวย เขาจะตองเอาวัว
ตัวผูจากฝูงมาถวายใหกับพระ ยาหเวห เป็น
เครื่องบูชาชําระลาง สําหรับบาปที่เขาไดทํา
ลงไป และวัวตัว นัน้ตองไมมีตําหนิ ๔ เขา
ตองเอาวัวตัวนัน้ไปที่ทางเขาเต็นทนัดพบตอ
หน าพระ ยาหเวห และวางมือของ เขาลงบน
หัวของมัน แลวฆา มันตอ หน าพระ ยาหเวห
๕ นักบวชที่ได รับการ เจิมนัน้ จะตองเอา
เลือดสวนหน่ึงของวัวตัวผูนัน้ไปที่เต็นทนัด
พบ ๖แลวจุมน้ิว มือของ เขาลงในเลือดและ
พรมเลือดเจ็ดครัง้ที่หน าผา มานของสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดตอหน าพระยาหเวห ๗ นักบวช
คน นัน้ตองเอาเลือดป ายตรงปลายเชิง งอน
ของแทน บูชาที่เผาเครื่องหอม แทน บูชา
น้ีอยูในเต็นทนัด พบ ตอ หน าพระ ยาหเวห
๘และเขาตองเอาสวนที่เป็นไข มันของวัว
ตัวผูที่เป็นเครื่องบูชาชําระลาง ตัวนัน้ รวม
ทัง้ไข มันที่อยูในเครื่อง ในและรอบๆเครื่อง
ในนัน้ ๙ เขาตองเอาไตทัง้สองขางกับไข มัน
ที่ติดอยูกับไตนัน้ ที่อยูสวนลางของกลาม
เน้ือหลัง และเขาตองเอาพังผืดของตับ เขา
ตองเอามันออก ไปพรอมๆกับไตทัง้สองขาง
๑๐ เขาตองเอาสวนไข มันทัง้หมดออกจาก
เครื่องบูชาชําระลาง เหมือนกับที่เขาเอาไข
มันออกจากวัวที่ใชเป็นเครื่องสังสรรคบูชา
แลวนักบวชตองเอาไข มันพวก นัน้มาถวาย
บนแทนบูชาสําหรับเครื่องเผาบูชา ๑๑–๑๒แต
นักบวชจะตองเอาสวนที่ เหลือทัง้หมดของ
วัว คือสวนหนัง สวนเน้ือทัง้หมด สวนหัว
สวนขา สวนเครื่อง ในและขีข้อง มันออกไป
นอกคาย ไปยังที่ที่บริสุทธิ ์ คือที่ทิง้ขี้ เถา

*๔:๓ นักบวชที่ได รับการ เจิมมา แลว เห็นไดอยางเดน ชัดวาคํา น้ีคือชื่ออีกชื่อ หน่ึงหรือ
ตําแหนงสําหรับนักบวชระดับสูง เพราะวาน้ํามันที่เทลงบนหัวของ เขานัน้เป็นเครื่องหมาย
สําคัญวาพระเจาไดเลือกเขาใหเป็นผูรับใชพระองค
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แลวเผามันบนกองฟืนที่สุมไฟอยู ตรงที่ทิง้ขี้
เถานัน้

๑๓ถาชนชาติอิสราเอลทัง้หมดทําผิด บาป
โดยไม ไดตัง้ใจ และไมมีใครรูตัววาไดทําใน
สิ่งที่พระ ยาหเวหสัง่หามไม ใหทํา พวก เขา
ก็จะมีความ ผิด ๑๔ เมื่อพวก เขารูถึงความ
บาปที่ไดทํา นัน้ คนในที่ประชุมตองนําวัว
ตัวผูมาตัว หน่ึงจากฝูง มาเป็นเครื่องบูชา
ชําระลาง พวกเขาตองเอามันมาที่หน าเต็นท
นัด พบ ๑๕แลวพวกผูนําของชุมชนนัน้ตอง
วางมือลงบนหัวของมันตอ หน าพระ ยาหเวห
และตองฆาวัวตัว นัน้ตอ หน าพระ ยาหเวห
๑๖แลวนักบวชที่ได รับการ เจิมมาแลว ตอง
นําเลือดบางสวนของวัวตัวผูนัน้ไปที่เต็นท
นัด พบ ๑๗แลวนักบวชนัน้ตองจุม น้ิวของ
เขาลงในเลือด แลวพรมลงไปที่หน าผา มาน
เจ็ดครัง้ตอ หน าพระ ยาหเวห ๑๘แลวเอา
เลือดสวนหน่ึงทาที่เชิง งอนของแทน บูชาที่
ตัง้อยูหน าพระยาหเวหในเต็นทนัดพบ สวน
เลือดที่ เหลือทัง้หมด ใหเทลงไปที่ฐานแทน
บูชาสําหรับเครื่องเผาบูชา ที่ตัง้อยูทาง เขา
เต็นทนัดพบ ๑๙ เขาตองเอาสวนที่เป็นไขมัน
ทัง้หมดออกมาและนําไปเผาบนแทน บูชา
๒๐ เขาตองทํากับวัวตัวผู น้ีเหมือนกับที่ทํากับ
วัวที่เป็นเครื่องบูชาชําระลางใหกับนักบวช
และดวยวิธีน้ีนักบวชจะชําระลางสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิแ์ทนประชาชนชาวอิสราเอลและ
พวกเขาจะไดรับการอภัย ๒๑หลังจากนัน้ ให
แบกวัวตัว นัน้ออกไปนอกคายและเผา มัน
เหมือนกับที่เผาวัวตัวแรกนัน้ มันเป็นเครื่อง
บูชาชําระลางสําหรับชุมชน

๒๒ เมื่อผูนําทําผิด บาปและไดทําสิ่ง หน่ึง
สิ่ง ใดที่พระ ยาหเวหพระเจาของ เขาสัง่หาม
ไว โดยไม ไดตัง้ใจ พวก เขาก็จะมีความผิด
๒๓ เมื่อเขาเกิดรูตัวขึ้น มาวาสิ่งที่เขาทํา นัน้
เป็นบาป เขาตองเอาแพะตัวผูมาตัวหน่ึงจาก
ฝูง สําหรับเป็นเครื่องบูชา แพะตัวน้ีตองไมมี
ตําหนิ ๒๔แลวเขาตองวางมือลงบนหัวของ
มัน และนํามันไปฆาในที่สําหรับฆาเครื่อง
เผาบูชาตอ หน าพระ ยาหเวห มันเป็นเครื่อง
บูชาชําระลาง ๒๕ นักบวชจะ ตองเอาน้ิวป าย
เลือดของเครื่องบูชาชําระลางน้ี และไปทา
ที่เชิง งอนของแทน บูชาสําหรับเครื่องเผา
บูชา สวนเลือดที่เหลือทัง้หมด เขาจะนํา
ไปเทที่ฐานแทน บูชาสําหรับเครื่องเผาบูชา
๒๖ นักบวชตองเอาสวนที่เป็นไข มันทัง้หมด

ของแพะมาเผาบนแทนบูชา เขาตองเผามัน
ใหเหมือนที่เขาเผาสวนไข มันจากเครื่อง
สังสรรคบูชา ดวยวิธี น้ีนักบวชจะชําระลาง
แทนบูชาแทนผูนําคน นัน้เพราะบาปที่เขาทํา
ใหแทนบูชาแปดเป้ือน แลวเขาจะได รับการ
อภัย

๒๗ถาคน หน่ึงคนใดในชุมชนทําผิด บาป
โดยไม ไดตัง้ใจ โดยทําในสิ่งที่พระ ยาหเวห
สัง่หามไวไมใหทํา เขาก็จะมีความผิด ๒๘ เมื่อ
เขารูตัวขึ้น มาวาทําผิด เขาตองนําแพะตัว
เมียจากฝูงมาตัวหน่ึง เป็นเครื่องบูชาสําหรับ
บาปที่เขา ทํา แตแพะตัว นัน้จะตองไมมี
ตําหนิ ๒๙ เขาตองวางมือลงบนหัวของสัตว
ที่จะใชเป็นเครื่องบูชาชําระลาง และนํามัน
ไปฆาในที่สําหรับฆาเครื่องเผาบูชา ๓๐แลว
นักบวชตองเอาน้ิวป ายเลือดบางสวนของ
แพะ เอาไปทาที่เชิงงอนของแทนบูชาสําหรับ
เครื่องเผาบูชา และเทเลือดแพะสวนที่ เหลือ
ลงที่ฐานของแทน บูชานัน้ ๓๑ เขาตองเลาะ
สวนที่เป็นไขมันทัง้หมดของแพะตัว นัน้ออก
เหมือนกับที่เขาเอาไข มันออกจากเครื่อง
สังสรรคบูชา และนักบวชตองเอาไขมันเหลา
น้ีไปเผาบนแทน บูชา เป็นกลิ่นหอมใหกับ
พระ ยาหเวห โดยวิธี น้ี นักบวชจะชําระลาง
แทน บูชาแทนคนๆ นัน้และเขาจะได รับการ
อภัย

๓๒ถาเขาใชแกะเป็นเครื่องบูชาชําระลาง
เขาตองเอาแกะตัว เมียที่ไมมีตําหนิ ๓๓แลว
เขาตองวางมือลงบนหัวเครื่องบูชาชําระลาง
นัน้ และเอามันไปฆาในที่สําหรับฆาเครื่อง
เผาบูชา ๓๔ นักบวชตองเอาน้ิวป ายเลือดบาง
สวนของ มัน ไปทาที่เชิง งอนของแทน บูชา
สําหรับเครื่องเผาบูชา และเทเลือดแกะสวน
ที่ เหลือทัง้หมดลงที่ฐานของแทน บูชานัน้
๓๕แลวนักบวชตองเอาสวนไข มันทัง้หมด
ของแกะออก เหมือนกับที่เอาไขมันออกจาก
แกะที่ใชเป็นเครื่องสังสรรคบูชา และนักบวช
ก็เอาไขมันทัง้หมดไปเผาบนแทนบูชา พรอม
กับเครื่องบูชาอื่นๆเป็นของ ขวัญใหกับพระ
ยาหเวห โดยวิธี น้ี นักบวชจะชําระลางแทน
บูชาแทนคนๆ นัน้เพราะบาปที่เขาทําใหแทน
บูชาแปดเป้ือนและเขาจะไดรับการอภัย

บาปอยางอื่นที่ทําโดยไมไดตัง้ใจ

๕ ๑ถาคนทําบาปในกรณีดังตอไปน้ี คือ ถา
คนไหนไปเห็นหรือไดยินอะไรมา แตไม
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ยอมพูด ทัง้ๆที่รเูห็นเป็นพยาน เขาจะตองรับ
โทษจากบาปน้ี

๒หรือมีใครไปจับตองถูกสิ่งที่ไมสะอาด
*อาจ จะเป็นซากของสัตว ปา หรือซากของ
สัตวที่ไมสะอาด หรือซากสัตวเลื้อยคลานที่
ไมสะอาด โดยที่ตัวเขาเองก็ไมรู เขาก็ยังคง
ไมสะอาดและมีความผิดอยูดี

๓หรือเมื่อมีใครไปแตะตองถูกสิ่งที่ไม
สะอาดของคนอื่น ไมวาจะเป็นสิ่งที่ไมสะอาด
แบบไหนก็ตามโดยไมรู ตัว ซึ่งทําใหเขาไม
สะอาด แลวสุดทายเขาก็รู เขา เขาก็มีความ
ผิด

๔หรือมีใครสาบานแบบชุยๆไม ไดคิดเสีย
กอน ไมวาสาบานที่จะทําเรื่องรายหรือเรื่องดี
ก็ตาม ไม วาเขาจะสาบานชุยๆอะไรไป แลว
เกิดลืมขึ้น มา สุดทายถึงนึกขึ้นได เขาก็มี
ความผิด ๕ถาใครที่ทําผิดในเรื่อง ใดเรื่อง
หน่ึงที่บอกมาน้ี ก็ใหคนๆ นัน้สารภาพบาปที่
เขา ทํา ๖ เขาตองเอาคา ปรับมาถวายพระ
ยาหเวห สําหรับบาปที่เขาทําไป เขาตองเอา
แกะตัวเมีย หรือแพะตัวเมียมาจากฝูง เพื่อ
เป็นของถวายชดใช ดวยวิธีน้ีนักบวชจะ
ชําระลางแทน บูชาแทนคนๆ นัน้เพราะบาปที่
เขาทําใหแทนบูชาแปดเป้ือน

๗ถาคนๆนัน้ไมสามารถซื้อแกะ เขาอาจใช
นกเขาสอง ตัวหรือนกพิราบสอง ตัว มาเป็น
คาปรับสําหรับบาปที่เขาทําไป นกตัวหน่ึงใช
เป็นของถวายชดใช อีกตัวหน่ึงใชเป็นเครื่อง
เผาบูชา ๘ เขาตองเอานกทัง้สอง ตัวไปใหกับ
นักบวช แลวนักบวชก็จะถวายตัวที่ใชเป็น
เครื่องบูชาชําระลางกอน นักบวชตองบิด คอ
มัน แตไม ใหสวนหัวหลุดจากตัว ๙แลวเขา
ตองพรมเลือดบางสวนของเครื่องบูชาชําระ
ลางน้ีไปที่ดานขางของแทน บูชา เลือดสวน
ที่ เหลือใหเทลงที่ฐานของแทน บูชา มันเป็น
เครื่องบูชาชําระลาง ๑๐นกตัวที่ สอง ใหเอา
ไปเป็นเครื่องเผาบูชาตามกฎที่ใหไว ดวยวิธี
น้ีนักบวชจะชําระลางแทน บูชาแทนคนๆ นัน้
เพราะบาปที่เขาทําไปทําใหแทน บูชาแปด
เป้ือน แลวเขาจะไดรับการอภัย

๑๑ถาคนๆ นัน้ไมสามารถซื้อนกเขาสองตัว
หรือนกพิราบสอง ตัว ก็ใหเขาใชแป งอยาง ดี
แปดถวย †มาเป็นเครื่องบูชาชําระลาง แต
ตองไมเทน้ํามันและกํายานลงในแป ง นัน้
เพราะมันเป็นเครื่องบูชาชําระลาง ๑๒ เขา
ตองนําแป ง นัน้ไปใหนักบวช แลวนักบวชจะ
หยิบแป งขึ้น มาหน่ึงกํา มือ เป็นสวนที่แทน
เครื่องบูชาทัง้หมด และนําไปเผาบนแทน
บูชา เป็นของ ขวัญใหกับพระ ยาหเวห มัน
เป็นเครื่องบูชาชําระลาง ๑๓ดวยวิธี น้ีนักบวช
จะชําระลางแทน บูชาแทนคนๆ นัน้ เพราะ
บาปหน่ึงบาปใดในบาปเหลา น้ีที่คนนัน้ทําไป
ทําใหแทน บูชาแปด เป้ือน แลวเขาจะได รับ
การอภัย สวนแป งที่เหลือจะเป็นของนักบวช
เหมือนกับเป็นเครื่องบูชาจากเมล็ดพืช”

๑๔แลวพระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๑๕ “เมื่อมีใครทํา ผิดโดยไมรู ตัวตอสิ่งที่ได
สงวนไวใหกับพระยาหเวห ‡เขาจะตองชดใช
ใหกับพระ ยาหเวห เป็นแกะตัวผูอยาง ดีที่
ไมมีตําหนิจากฝูง หรือเป็นจํานวนเงินที่เทา
เทียมกัน โดยใชน้ําหนักมาตรฐานของวิหาร
มันเป็นของถวายชดใช ๑๖คนๆนัน้ตองชดใช
สําหรับความผิดที่เขาไดทําตอสิ่งที่ไดสงวน
ไวใหกับพระยาหเวห และจายเพิ่มอีกหน่ึงใน
หา แลวเอาไปใหกับนักบวช และโดยวิธี น้ี
นักบวชจะกําจัดบาปเพื่อเขา โดยใชแกะตัวผู
เป็นของ ถวายชดใช และเขาจะได รับการ
อภัย

๑๗ เมื่อคนๆ หน่ึงทําบาปและทําในสิ่งที่พระ
ยาหเวหสัง่หามไววาอยาทํา โดยไมรูตัว เขา
ก็มีความผิดและตองรับโทษจากบาปนัน้อยูดี
๑๘ เขาตองนําแกะตัวผูที่ไมมีตําหนิจากฝูง
มาใหนักบวช ใหมีมูลคาเทากับที่กําหนดไว
สําหรับเป็นของถวายชดใช โดยวิธี น้ีนักบวช
จะกําจัดบาปเพื่อเขาเพราะเขาทําผิดโดยไมรู
ตัว แลวเขาจะไดรับการอภัย ๑๙มันเป็นของ
ถวายชดใชสําหรับความผิดที่เขาไดทําตอ
พระยาหเวห”

*๕:๒ สิ่งที่ไมสะอาด ไมบริสุทธิห์รือไมไดรับการยอมรับใหเป็นเครื่องบูชาพระเจา
†๕:๑๑ แปดถวย หรือ ๐.๑ เอฟาห
‡๕:๑๕ สิ่งที่ … พระยาหเวห คงหมายถึง ของขวัญพิเศษที่คนนัน้สัญญาวาจะถวาย แตลืม
ไมไดถวาย
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ของชดใชสําหรับสิ่งที่โกงเขา
(กดว. ๕:๕-๑๐)

๖ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒ “เมื่อ
มีคนๆ หน่ึงทําผิดและลวง เกินพระ

ยาหเวห ดวยการทําบาปตอ ไป น้ี คือโกหก
เพื่อนบานเกี่ยว กับของที่เพื่อนบานฝากให
เขาดูแล หรือเกี่ยว กับของที่เอามาวางมัดจํา
*ที่เขาได รับ หรือเกี่ยวกับสิ่งที่กู ยืมมา หรือ
ของที่ไปปลนหรือโกงเพื่อนบานมา ๓หรือ
เจอของ หายแตโกหกวาไม เจอ หรือสาบาน
วาไม ไดทําในสิ่งที่ได ทําลงไปซึ่งเป็นบาป
๔ เมื่อคนๆ นัน้ไดทําบาป เขามีความผิด เขา
ตองคืนสิ่งที่เขาไดปลนมา หรือโกงมา หรือ
ของที่คน อื่นฝากใหเขาดูแล หรือของที่เขา
เจอ ๕หรืออะไรก็แลว แตที่เขาไดสาบานเท็จ
ไว เขาตองชดใชเต็มมูลคาของนัน้ และตอง
เพิ่มไปอีกหน่ึงใน หาของมูลคาของ นัน้ เขา
ตองชดใชใหกับเจาของ ในวันที่พิสูจนไดวา
เขาทําผิดจริง

๖และเขาตองเอาของ ถวายชดใชมาใหกับ
พระ ยาหเวห เป็นแกะตัวผูที่ไมมีตําหนิจาก
ฝูง ตามมูลคาที่ถูกตองสําหรับเป็นของถวาย
ชดใช แลวเอามาใหกับนักบวช ๗และโดยวิธี
น้ีนักบวชจะกําจัดบาปเพื่อเขาตอ หน าพระ
ยาหเวห และเขาจะได รับการอภัยสําหรับ
อะไรก็ตามที่เขาทําไปซึ่งทําใหเขามีความ
ผิด”

เครื่องเผาบูชา
(อพย. ๒๙:๓๘-๔๓; กดว. ๒๘:๑-๘)

๘พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๙ “ใหสัง่
อา โรนและพวกลูกๆของ เขาวา ‘น่ีคือกฎ
ระเบียบสําหรับเครื่องเผาบูชา เครื่องเผาบูชา
จะ ตองอยูบนไฟบนแทน บูชาตลอดทัง้ คืน
จนถึงเชา และไฟบนแทน บูชาจะตองเผาอยู
ตลอด เวลา ๑๐ นักบวชตองสวมเสื้อ คลุมที่
เป็นผาลินิน และสวมชุดชัน้ในที่เป็นผาลินิน
ดวย เครื่องเผาบูชาที่ถูกไฟ เผาบนแทนบูชา

จนกลายเป็นขีเ้ถานัน้ นักบวชจะตองโกยเอา
ขี้ เถานัน้มาวางไวขางๆแทนบูชา ๑๑ จากนัน้
นักบวชก็ถอดเสื้อผาออก แลวเปลี่ยนเสื้อผา
ตัวอื่นแทน แลวเอาขี้เถานัน้ออกไปนอกคาย
ไปไวในสถาน ที่ที่บริสุทธิ ์ ๑๒แตไฟบนแทน
บูชาจะตองเผาตอ ไปเรื่อยๆ ระวังให ดี อยา
ใหไฟ นัน้ดับ นักบวชจะ ตองคอยเติม ฟืน
ลงไปทุกๆ เชา และคอยจัดการเรื่องเครื่อง
เผาบูชาบนแทน น้ี และเผาสวนไข มันของ
เครื่องสังสรรคบูชาบนแทน บูชาน้ี ๑๓ ไฟบน
แทนบูชาตองเผาอยูตลอดเวลา อยาปลอยให
มันดับ

เครื่องบูชาจากเมล็ดพืช
๑๔ น่ี คือกฎระเบียบสําหรับเครื่องบูชาจาก

เมล็ด พืช พวกลูกชายของอา โรนตองถวาย
เครื่องบูชาจากเมล็ดพืชตอหน าพระยาหเวห
บนแทน บูชา ๑๕ นักบวชตองหยิบแป งอยาง
ดี กับน้ํามัน จากเครื่องบูชาจากเมล็ดพืชมา
หน่ึงกํามือ พรอมกับกํายาน †ทัง้หมด แลว
ก็เอาสวน น้ี ซึ่งเป็นสวนที่แทนเครื่องบูชา
ทัง้หมด ไปเผาบนแทนบูชา เป็นกลิ่นหอมให
กับพระยาหเวห

๑๖อาโรนกับพวกลูกชายของเขากินสวนที่
เหลือได ตองกินมันโดยไมมีเชื้อฟู และตอง
กินในสถานที่ศักดิส์ิทธิ ์ พวก เขาตองกินมัน
ในลานของเต็นทนัดพบ ๑๗ตองเอามันไปอบ
โดยไมใสเชื้อฟู เราใหสวนน้ีกับพวกเขาเป็น
สวน แบงจากพวกของ ขวัญ มันเป็นสวนที่
ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด เหมือนกับเครื่องบูชาชําระ
ลางและเป็นของถวายชดใช ๑๘ชายทุกคนที่
เป็นลูกหลานของอา โรนก็กินมันได มันเป็น
สวนแบงจากพวกของขวัญที่นํามาถวายพระ
ยาหเวห ที่ใหกับลูก หลานของ เขาตลอด ไป
ใครก็ตามที่แตะ ตองเครื่องบูชาเหลา น้ีก็จะ
ถูกอุทิศไวใหกับพระยาหเวห’”

เครื่องบูชาจากเมล็ดพืชของนักบวช
๑๙พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๐ “น่ี คือ

เครื่องบูชาที่อา โรนและพวกลูกชายของ เขา
ตองเอามาถวายใหกับพระ ยาหเวห ในวันที่

*๖:๒ วางมัดจํา คือคาประกันหรือของประกัน เป็นเงินที่จายลวงหน าบางสวน เพื่อพิสูจนวา
เขาจะกลับมาจัดการกับสวนที่เหลือแน
†๖:๑๕ กํายาน ตนไมชนิดพิเศษตากแหง เมื่อเผาแลวจะใหควันที่มีกลิ่นหอมหวาน ใชเป็น
ของขวัญใหพระเจา
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อาโรนไดรับการเจิม ใหเป็นนักบวชสูงสุด คือ
แป งอยาง ดีประมาณสอง ลิตรเป็นเครื่องบูชา
จากเมล็ด พืชประจํา วัน ถวายครึ่ง หน่ึงใน
ตอน เชาและอีกครึ่ง หน่ึงในตอน เย็น ๒๑ ให
เอาแป งผสมกับน้ํามันใหเขา กัน แลวเอาไป
เตรียมบนกระทะเหล็ก และถวายเป็นเครื่อง
บูชาจากเมล็ดพืช ที่เป็นชิน้ๆเป็นกลิ่นหอมให
กับพระยาหเวห

๒๒ลูก หลานของอา โรนรุนตอ ไป ที่ได รับ
การ เจิมใหมาเป็นนักบวชสูงสุดแทนอา โรน
จะตองเป็นคนเตรียมเครื่องบูชาน้ี มันคือ
สวน แบงของพระ ยาหเวหตลอด ไป มันจะ
ตองเผาจนหมดเกลีย้ง ๒๓และเครื่องบูชา
ทัง้หมดที่นักบวชทําขึ้นมา จะตองเอาไปเผา
ใหหมดเกลีย้ง หามเอามากิน”

กฎของเครื่องบูชาชําระลาง
(ลนต. ๔:๑, ๒)

๒๔พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๕ “ให
บอกอา โรนกับลูกๆของ เขาวา ‘น่ีเป็นกฎ
ระเบียบสําหรับเครื่องบูชาชําระลาง คือให
ฆาเครื่องบูชาชําระลางตรงที่ เดียวกับที่ฆา
เครื่องเผาบูชา ตอหน าพระยาหเวห มันเป็น
ที่ที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด ๒๖ นักบวชที่ถวายเครื่อง
บูชาชําระลาง ก็จะตองกินมัน แตตองกินใน
สถาน ที่ศักดิส์ิทธิ ์ ในลานของเต็นทนัด พบ
๒๗ ใครก็ตามที่แตะ ตองเน้ือของเครื่องบูชาน้ี
จะตองถูกอุทิศไวใหกับพระยาหเวห ถาเลือด
มันกระเด็นไปถูกเสื้อผาของใครเขา คนๆนัน้
จะตองลางมันในสถาน ที่ศักดิส์ิทธิ ์ ๒๘และ
ตองทุบ ทิง้หมอ ดินทุก ใบที่ใชตมเน้ือของ
เครื่องบูชาชําระลางนัน้ แตถาใชหมอทอง
สัมฤทธิต์ม ตองขัดหมอนัน้และลางดวยน้ํา

๒๙ผูชายทุก คนที่เป็นนักบวชจะกินเน้ือ
ของเครื่องบูชาชําระลางน้ีได มันคือสิ่งที่
ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด ๓๐แตถาพวกนักบวชนําเลือด
เขาไปในเต็นทนัด พบเพื่อชําระลางพวกของ
ศักดิส์ิทธิใ์นสถานที่ศักดิส์ิทธิ ์ หามกินเครื่อง
บูชานัน้ แตใหเอาไปเผาไฟเสีย

เป็นของถวายชดใช
(ลนต. ๕:๑๔-๑๙)

๗ ๑ น่ี คือกฎระเบียบสําหรับของ ถวาย
ชดใช มันศักดิส์ิทธิท์ี่สุด ๒ ใหฆาเป็น

ของถวายชดใชตรงที่เดียวกับที่ฆาเครื่องเผา
บูชาดวย แลวใหนักบวชสาดเลือดของมันไป
ทุกๆดานของแทนบูชา

๓ นักบวชตองถวายไข มันทัง้หมดของ มัน
ไขมันที่สวนหาง และที่ติดกับเครื่องใน ๔ ไต
ทัง้สองขางกับไขมันที่อยูรอบๆไต ตรงสวน
ลางของกลามเน้ือหลัง และพังพืดที่ตับ เขา
ตองเอามันออก ไปพรอมๆกับไตทัง้สองขาง
๕ นักบวชตองเผา มันบนแทน บูชา เป็นของ
ขวัญใหกับพระ ยาหเวห มันเป็นของ ถวาย
ชดใช

๖ผูชายทุก คนที่เป็นนักบวชกินของ
ถวายชดใชน้ีได เขาตองกิน มันในสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิ ์ มันเป็นสิ่งที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด ๗ของ
ถวายชดใชจะเหมือนกับเครื่องบูชาชําระลาง
ทัง้ สองจะใชกฎระเบียบเดียวกัน เครื่องบูชา
นัน้จะตกเป็นของนักบวชที่ถวายมัน ๘ เมื่อ
นักบวชถวายเครื่องเผาบูชาของคนๆ หน่ึง
เขาก็จะ ไดสวนที่เป็นหนังของเครื่องเผาบูชา
ที่เขาถวายนัน้ ๙ เครื่องบูชาจากเมล็ดพืชทุก
ชนิดจะเป็นของนักบวชที่ถวายมัน ไม วาจะ
เป็นเครื่องบูชาที่อบในเตา หรือที่เตรียมใน
กระทะเหล็กหรือในกระทะ ๑๐แตเครื่องบูชา
อื่นๆที่ทําจากเมล็ด พืช ไม วาจะผสมน้ํามัน
หรือจะแหงก็ตาม จะเป็นของพวกนักบวชใน
ครอบครัวของอาโรน โดยจะแบงใหเทาๆกัน
หมด

เครื่องสังสรรคบูชา
๑๑ น่ีคือกฎระเบียบสําหรับเครื่องสังสรรค

บูชา ที่คนเอามาถวายใหกับพระ ยาหเวห
๑๒ถาคนๆหน่ึงเอาเครื่องสังสรรคบูชามา
ถวาย เพื่อเป็นการขอบพระคุณ เขาก็ควร
เอาของพวก น้ีมา ดวย พรอมกับเครื่องบูชา
ขอบพระคุณนัน้ คือขนมปังที่ไม ใสเชื้อฟู ที่
ผสมกับน้ํามัน และขนมปังแผนบางๆที่ไมใส
เชื้อฟู ที่มีน้ํามันลาดอยูดานบน และขนมปัง
ที่ทําจากแป งอยาง ดี ที่ผสมดวยน้ํามันคลุก
เคลาเขา กัน ๑๓ เขาควรจะถวายขนมปังไม
ใสเชื้อฟู กับขนมปังที่ใสเชื้อฟู พรอมกันกับ
เครื่องสังสรรคบูชาเพื่อเป็นการขอบพระคุณ
นัน้ ๑๔ ใหเขาถวายเครื่องบูชาเหลา น้ีอยาง
ละชิน้ เพื่อเป็นของ ขวัญใหกับพระ ยาหเวห
และเอามันไปใหกับนักบวชที่พรมเลือดของ
เครื่องสังสรรคบูชา ๑๕และเน้ือของสัตวจาก
เครื่องสังสรรคบูชาที่เอามาถวาย เพื่อเป็น
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การขอบพระคุณน้ี จะตองกินภายในวันที่เอา
มันมา อยาใหเหลือถึงวันรุงขึ้น

๑๖ถาของ ถวายที่เอามานัน้ เป็นเครื่อง
บูชาแกบน หรือเป็นเครื่องบูชาที่สมัคร ใจ
เขาตองกินมันภายในวันที่เขาเอามา และ
ถายังเหลือ ก็ใหกินในวันถัด ไปได ๑๗แต
ถายังเหลือจนถึงวันที่สาม ใหเผามันทิง้ให
หมด ๑๘ถาในวันที่สาม เขาเอาเน้ือที่ เหลือ
จากเครื่องสังสรรคบูชามากิน มันจะไมเป็นที่
ยอมรับ และคนที่เอามันมาถวายก็จะไม เป็น
ที่ยอมรับดวย เพราะมันไมสะอาด *คนที่กิน
เขาไปจะตองถูกลงโทษสําหรับบาปของเขา

๑๙อยากินเน้ือที่ไปถูกของไมสะอาดมา
ใหเอาไปเผา ไฟทิง้ สวนเน้ืออื่นๆ นัน้ คนที่
สะอาด †ก็กินมันได ๒๐สวนคนที่กินเน้ือจาก
เครื่องสังสรรคบูชาที่เอามาถวายใหกับพระ
ยาหเวห ในขณะที่ตัว เขายังไมสะอาด คนๆ
นัน้จะตองถูกตัดออกจากประชาชนของเขา

๒๑ เมื่อคนๆ หน่ึงไปแตะตองสิ่งที่ไมสะอาด
มา ไมวาจะเป็นคนที่ไมสะอาด หรือสัตวสี่
เทาหรือสัตวเลื้อยคลานชนิด ใดก็ตามที่ไม
สะอาด แลวมากินเน้ือจากเครื่องสังสรรค
บูชาที่เอามาถวายใหกับพระ ยาหเวห คนๆ
นัน้จะตองถูกตัดออกจากประชาชนของ
เขา’”

๒๒พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๓ “ให
บอกประชาชนชาวอิสราเอลวา ‘พวกเจาตอง
ไมกินไข มันของวัวตัวผู ของแกะหรือแพะ
๒๔หรือไขมันของสัตวที่ตายแลว หรือสัตวที่
ถูกสัตว ปาอื่นฉีก ทึ้งจน ตาย พวก เจาเอาไป
ทําประโยชนอยางอื่นได แตตองไมเอามากิน
๒๕ถาใครกินไข มันของสัตวที่เป็นของ ขวัญ
ใหกับพระ ยาหเวห คนๆ นัน้จะตองถูกตัด
ออกจากประชาชนของเขา

๒๖ ไมวาพวกเจาจะอยูที่ไหนก็ตาม ตองไม
กินเลือดของนกหรือสัตวใดๆ

๒๗ ใครที่กินเลือดจะถูกตัดออกจาก
ประชาชนของเขา’”

เครื่องบูชายื่นถวาย
๒๘พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๙ “ให

บอกกับประชาชนชาวอิสราเอลวา ‘คนที่จะ
ถวายเครื่องสังสรรคบูชาใหกับพระ ยาหเวห

ใหคน นัน้เอาเครื่องบูชามาถวายใหกับพระ
ยาหเวหจากเครื่องสังสรรคบูชาของเขา เอง
๓๐ ใหเขานําของ ขวัญมาใหกับพระ ยาหเวห
ดวยตนเอง ใหเขานําไข มันพรอมกับเน้ือ
สวนหน าอกของสัตวไปใหกับนักบวช และ
เน้ือสวนหน าอกน้ีจะตองถูกยื่นถวายตอ หน า
พระ ยาหเวห เพื่อเป็นเครื่องบูชายื่นถวาย
๓๑ นักบวชจะตองเผาไขมันบนแทนบูชา แต
เน้ือสวนหน าอกนัน้จะเป็นของอา โรนและ
พวกลูกชายของ เขา ๓๒ เน้ือสวนตน ขาดาน
ขวา จากเครื่องสังสรรคบูชาที่พวกเจาเอามา
ถวายนัน้ จะตองใหกับนักบวชเป็นของขวัญ
๓๓ เน้ือตน ขาขางขวาน้ีจะเป็นสวน แบงของ
นักบวช ที่ถวายเลือดและไข มันของเครื่อง
สังสรรคบูชานัน้ ๓๔ เพราะเราไดเอาเน้ือสวน
อกของเครื่องบูชายื่นถวาย และเน้ือสวนตน
ขาของเครื่องสังสรรคบูชา ของประชาชน
ชาวอิสราเอลแลว และเราก็ไดใหพวกมันกับ
นักบวชอา โรน และลูกๆของ เขา เป็นสวน
แบงของพวกเขาจากชาวอิสราเอลตลอดไป

๓๕ น่ี คือสวน แบงของอา โรนและสวน แบง
ของลูกๆเขา จากพวกของขวัญที่นํามาถวาย
ใหกับพระยาหเวห ในวันที่พวกเขาไดรับการ
เจิมใหเป็นนักบวชเพื่อรับ ใชพระ ยาหเวห
๓๖พระ ยาหเวหสัง่ใหเอาเครื่องบูชาสวน น้ี
แบงใหกับพวกเขา ในวันที่พวกเขาไดรับการ
เจิม และพวก เขาจะได รับสวน แบงน้ีจาก
ประชาชนชาวอิสราเอลตลอด ไป ชัว่ ลูกชัว่
หลาน’”

๓๗ น่ีคือกฎระเบียบสําหรับเครื่องเผาบูชา
เครื่องบูชาจากเมล็ดพืช เครื่องบูชาชําระลาง
เป็นของ ถวายชดใช เครื่องบูชาบวช และ
เครื่องสังสรรคบูชา ๓๘พระ ยาหเวหไดมอบ
คํา สัง่พวก น้ีใหกับโมเสสบนภูเขาซี นาย ใน
วันที่พระองคสัง่ใหประชาชนชาวอิสราเอล
ถวายเครื่องบูชาของพวก เขาใหกับพระ
ยาหเวหในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงซีนาย

การแตงตัง้นักบวช
(อพย. ๒๙:๑-๓๗)

๘ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒ “ให
พาอา โรนและพวกลูกชายของ เขาไป

*๗:๑๘ ไมสะอาด ไมบริสุทธิ ์ หรือพระเจาไมยอมรับไวเป็นเครื่องบูชา
†๗:๑๙ สะอาด ผูบริสุทธิห์รือผูที่พระเจายอมรับการบูชาของเขา
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พรอมกับเขา และใหเอาเสื้อผาพิเศษสําหรับ
นักบวช น้ํามันสําหรับเจิม วัวตัวผูสําหรับ
เครื่องบูชาชําระลาง แกะตัวผูสอง ตัว และ
ขนมปังไม ใสเชื้อ ฟูหน่ึงตะกรา ๓แลวให
เรียกชุมชนทัง้หมดใหมาประชุมกันที่ทาง
เขาเต็นทนัดพบ”

๔แลวโมเสสก็ทําตามที่พระ ยาหเวหสัง่
ผูคนตางก็มาชุมนุมกันที่ทาง เขาเต็นทนัด
พบ ๕แลวโมเสสพูดกับประชาชนพวก นัน้วา
“น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหสัง่ใหทํา”

๖แลวโมเสสก็พาอา โรนและพวกลูกชาย
ของ เขามาขาง หน า และชําระลางพวก เขา
ดวยน้ํา ๗แลวโมเสสก็สวมเสื้อชัน้ ในใหอา
โรน และผูกผาคาด เอวรอบตัว เขา แลว
โมเสสก็สวมเสื้อชุด ยาวใหอา โรน หลังจาก
นัน้ก็ใสเอ โฟดใหเขา แลวเอาผาคาด เอวที่
ตกแตงอยางสวยงามมาผูกรอบ ตัวอา โรน
ผาคาด เอวก็เลยมัดเอ โฟดเขากับตัวอา โรน
อีกชัน้ หน่ึง ๘ จาก นัน้โมเสสเอาถุงผาทับ อก
มาใสใหเขา แลวเอาอู ริมและทูม มิม ใสลง
ในกระเป าของถุงผาทับ อกนัน้ ๙แลวเขาก็
พันผาโพก หัวใหอา โรน ตรงดานหน าของ
ผาโพก หัว โมเสสใสแผนทองคํา ซึ่งเป็น
มงกุฎศักดิส์ิทธิ ์ โมเสสทําทุก อยางตามที่
พระยาหเวหสัง่เขาไว

๑๐แลวโมเสสก็เอาน้ํามันสําหรับเจิมมา
และเจิมเต็นทศักดิส์ิทธิ ์ และทุก อยางใน
เต็นทนัน้ ดวยวิธี น้ี โมเสสก็ทําใหสิ่งเหลา น้ี
ศักดิส์ิทธิ ์ *๑๑แลวโมเสสก็พรมน้ํามันน้ีบน
แทนบูชาเจ็ดครัง้ และเจิมแทนบูชา เครื่อง
ใชไมสอยของมัน ทัง้ขันอัน ใหญพรอมพาน
รองของ มัน เพื่อทําใหมันศักดิส์ิทธิ ์ ๑๒แลว
โมเสสก็เทน้ํามันสําหรับเจิม น้ีลงบนหัวของ
อา โรน และเจิมเขาเพื่อทําใหเขาศักดิส์ิทธิ ์
๑๓หลังจาก นัน้ โมเสสก็เอาตัวพวกลูกชาย
ของอาโรนมาขางหน า และสวมเสื้อชัน้ในให
พวกเขา ผูกผาคาดเอวและพันผาโพกหัวให
พวกเขา โมเสสทําตามที่พระยาหเวหสัง่เขา
ไว

๑๔แลวโมเสสเอาวัวตัวผูที่ใชเป็นเครื่อง
บูชาชําระลางมาขาง หน า อา โรนกับพวก
ลูกชายของ เขาวางมือลงบนหัววัวตัว นัน้
๑๕แลวหลังจากวัวตัว นัน้ถูกฆา โมเสสก็
เอาเลือดของ มันมา แลวเอาน้ิวจุมเลือดมา

ป ายที่เชิง งอนทัง้สี่ ดานของแทน บูชา เขา
ทําอยาง น้ีเพื่อทําใหแทน บูชาบริสุทธิ ์ และ
เขายังเทเลือดที่ เหลือลงตรงฐานของแทน
บูชา ดวยวิธีทัง้หมดน้ีเขาทําใหแทน บูชานัน้
ศักดิส์ิทธิ ์ พรอมที่จะรับเครื่องบูชาที่กําจัด
บาปและความไมบริสุทธิ ์ ๑๖แลวโมเสสก็เอา
ไขมันของเครื่องใน พังผืดของตับและไตทัง้
สองขางกับไขมันของมันออกมา แลวโมเสส
ก็เอาพวก มันไปเผาบนแทน บูชา ๑๗สวนที่
เหลือของวัวตัวผู นัน้ คือ สวนหนัง สวนเน้ือ
และขี้ วัว ถูกนําออก ไปเผานอกคาย ตามที่
พระยาหเวหสัง่โมเสสไว

๑๘แลวโมเสสก็เอาแกะตัวผูที่จะใชเป็น
เครื่องเผาบูชามาขาง หน า อา โรนกับพวก
ลูกชายของ เขาวางมือลงบนหัวของแกะตัว
นัน้ ๑๙แลวโมเสสก็ฆาแกะตัว นัน้ แลวเอา
เลือดของมันสาดไปที่แทน บูชาทุกๆดาน
๒๐–๒๑แลวโมเสสก็หัน่แกะออกเป็นชิน้ๆเอา
เครื่อง ในและขาไปลาง น้ํา แลวโมเสสก็เผา
แกะตัวผู นัน้ทัง้ ตัวบนแทน บูชา เขาเผาทัง้
หัว ชิน้ สวนตางๆและไขมัน เป็นเครื่องเผา
บูชาอันมีกลิ่นหอม เป็นของ ขวัญใหกับพระ
ยาหเวห ตามที่พระยาหเวหไดสัง่โมเสสไว

๒๒แลวโมเสสก็เอาแกะตัวผูตัวที่ สองที่
ใชสําหรับแตง ตัง้นักบวช มาที่ดานหน า อา
โรนกับพวกลูกชายของ เขาวางมือลงบนหัว
แกะตัว นัน้ ๒๓ โมเสสก็ฆาแกะตัว นัน้ แลว
เอาเลือดของ มันไปป ายที่ติ่งหูขางขวากับ
หัว แม มือขางขวาและหัว แม เทาขางขวา
ของอา โรน ๒๔ เขานําตัวพวกลูกชายอา โรน
มาที่ดานหน า และโมเสสก็ป ายเลือดแกะที่
ติ่งหูขางขวากับหัวแมมือขางขวาและหัวแม
เทาขางขวาของพวก เขา แลวโมเสสก็สาด
เลือดแกะลงที่แทน บูชาทุกๆดาน ๒๕ โมเสส
เอาไขมันสวนหาง ไขมันในเครื่องใน พังผืด
ของตับ ไตสอง ขางกับไข มันของมัน และ
สะโพกขางขวา ๒๖ โมเสสหยิบขนมปังไม ใส
เชื้อ ฟูมาหน่ึงกอน ขนมปังผสมน้ํามันหน่ึง
กอน และขนมปังแผนบางๆหน่ึง ชิน้ จาก
ตะกราที่ใสขนมปังไม ใสเชื้อ ฟูที่วางอยูตรง
หน าพระ ยาหเวห แลวเขาก็เอาพวก มันไป
วางบนไขมัน และบนตนขาขางขวาของแกะ
ตัวผู นัน้ ๒๗ จาก นัน้โมเสสก็เอาของเหลา น้ี
ไปวางบนฝามือของอา โรนและฝามือของ

*๘:๑๐ ศักดิ์สิทธิ์ หมายถึง ทํา หรือเลือกไว สําหรับจุดประสงคพิเศษของพระเจา
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พวกลูกชายอา โรน แลวโมเสสก็ใหอา โรน
และพวกลูกชายยื่นถวายอาหารเหลา นัน้
ขึ้น ใหเป็นเครื่องบูชายื่นถวายตอ หน าพระ
ยาหเวห ๒๘ โมเสสหยิบอาหารสวนหน่ึงมา
จากมือพวก เขา แลวเอาไปเผาบนแทน บูชา
พรอมกับเครื่องเผาบูชา น่ีคือเครื่องบูชา
บวช เป็นของ ขวัญอันมีกลิ่นหอมใหกับพระ
ยาหเวห ๒๙แลวโมเสสก็เอาสวนอกของแกะ
มา และยื่นถวายมันขึ้นเป็นเครื่องบูชายื่น
ถวายตอ หน าพระ ยาหเวห สวนอก น้ี เป็น
สวนแบงของโมเสส จากแกะที่ใชในการแตง
ตัง้นักบวช ตามที่พระยาหเวหสัง่เขาไว

๓๐ โมเสสเอาน้ํามันสําหรับเจิม และเลือด
บางสวนจากแทน บูชา แลวพรมลงบนตัวอา
โรนและเสื้อผาของ เขา และพรมลงบนตัว
พวกลูกชายของอา โรนกับเสื้อผาของพวก
เขา ดวยวิธี น้ี โมเสสไดอุทิศอา โรน เสื้อผา
ของอา โรน พวกลูกชายอา โรนพรอมกับ
เสื้อผาของพวกเขาใหกับพระยาหเวห

๓๑ โมเสสพูดกับอา โรนและพวกลูกชาย
ของเขาวา “ใหเอาเน้ือไปตมที่ทางเขาเต็นท
นัด พบและกินมันที่ นัน่ พรอมกับขนมปังที่
อยูในตะกรา ขนมปังที่ใชแตง ตัง้นักบวช
เหมือนกับที่เราไดรับคําสัง่มาวา *‘อาโรนกับ
พวกลูกชายของ เขาตองกิน มัน’ ๓๒ เน้ือกับ
ขนมปังที่ เหลือ พวก ทานตองเอาไปเผา ไฟ
ใหหมด ๓๓หามพวกทานออกไปจากทางเขา
เต็นทนัดพบ เป็นเวลาเจ็ดวัน จนกวามันจะ
ครบกําหนดเวลาของการแตง ตัง้นักบวช
เพราะพิธีบวชน้ีจะกินเวลาเจ็ดวัน ๓๔ทุกสิ่งที่
พวก เราทําลงไปในวัน น้ี เป็นไปตามที่พระ
ยาหเวหสัง่เรา ไว เพื่อกําจัดบาปและความ
ไมบริสุทธิท์ัง้ หลายของพวก ทานใหกับพวก
ทาน ๓๕พวกทานตองอยูแตที่ทาง เขาเต็นท
นัดพบทัง้วันทัง้คืนเป็นเวลาเจ็ดวัน และพวก
ทานตองเชื่อ ฟังคํา สัง่ของพระยาหเวห เพื่อ
พวกทานจะไดไมตาย เพราะพระยาหเวหได
สัง่เราไวอยางน้ี”

๓๖อา โรนกับพวกลูกชายของ เขาจึงไดทํา
ทุกอยางตามที่พระยาหเวหไดสัง่ผานมาทาง
โมเสส

พระเจายอมรับพวกนักบวช

๙ ๑ ในวันที่ แปด โมเสสเรียกอา โรนและ
พวกลูกชายของเขากับพวกผูอาวุโสชาว

อิสราเอลมา ๒ โมเสสพูดกับอาโรนวา “ใหเอา
ลูกวัวตัวหน่ึงจากฝูง มาเป็นเครื่องบูชาชําระ
ลาง และเอาแกะตัวผูที่ไมมีตําหนิตัวหน่ึงมา
เป็นเครื่องเผาบูชา และถวายพวกมันตอหน า
พระยาหเวห ๓และใหบอกกับประชาชนชาว
อิสราเอลวา ‘ใหเอาแพะตัวผูตัว หน่ึงมาเป็น
เครื่องบูชาชําระลาง และใหเอาลูกวัวตัวหน่ึง
กับลูก แกะตัว หน่ึง อายุหน่ึง ปีที่ไมมีตําหนิ
มาเป็นเครื่องเผาบูชา ๔ ใหเอาวัวตัวผูและ
แกะตัวผู มาถวายเป็นเครื่องสังสรรคบูชา
ตอ หน าพระ ยาหเวห พรอม กับเครื่องบูชา
จากเมล็ด พืชผสมน้ํามัน เพราะในวัน น้ีพระ
ยาหเวหจะมาปรากฏกับพวกทาน’”

๕อา โรนกับประชาชนจึงนําของที่โมเสสสัง่
มาไวที่หน าเต็นทนัด พบ ประชาชนทัง้หมด
ตางก็ออกมายืนกันอยูตอ หน าพระ ยาหเวห
๖แลวโมเสสก็พูดวา “น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวห
สัง่ใหพวกทานทํา เพื่อรัศมีของพระยาหเวห
จะไดปรากฏกับพวกทาน”

๗แลวโมเสสก็พูดกับอา โรนวา “กาวมา
ที่แทน บูชา และถวายเครื่องบูชาชําระลาง
และเครื่องเผาบูชาของทาน และใหกําจัด
ความไมบริสุทธิแ์ละบาปทัง้ หลายใหกับตัว
ทานและประชาชน และใหถวายเครื่องบูชา
ของประชาชน และใหกําจัดความไมบริสุทธิ ์
และบาปทัง้ หลายใหกับพวก เขา ตามที่พระ
ยาหเวหไดสัง่ไว”

๘อา โรนจึงไปที่แทน บูชา และฆาลูกวัว
ที่ใชเป็นเครื่องบูชาชําระลางใหกับตัว เอง
๙แลวลูกชายของอา โรนก็เอาเลือดมา ใหอา
โรน แลวอาโรนก็จุมน้ิวลงในเลือดแลวนําไป
ป ายที่เชิง งอนของแทนบูชา อา โรนเทเลือด
สวนที่ เหลือลงที่ฐานแทน บูชา ๑๐แลวเขาก็
เอาไขมัน ไตสองขางและพังผืดรอบตับ จาก
เครื่องบูชาชําระลางนัน้ ไปเผาบนแทน บูชา
ตามที่พระ ยาหเวหไดสัง่โมเสสไว ๑๑สวนที่
เป็นเน้ือกับหนังถูกนําไปเผาที่นอกคาย

๑๒แลวอา โรนก็ฆาแกะตัวผูตัวที่ใชเป็น
เครื่องเผาบูชา พวกลูกชายของอา โรนเอา
เลือดของ มันมาใหเขา เขานํามันไปสาดใส

*๘:๓๑ เราไดรับคําสั่งมาวา หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เราไดสัง่วา”
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ทุกๆดานของแทนบูชา ๑๓พวกเขาเอาเครื่อง
เผาบูชาที่ถูกหัน่เป็นชิน้ๆกับสวน หัวมาใหอา
โรน ใหเขาเอาไปเผาบนแทนบูชา ๑๔แลวนํา
เครื่อง ในกับ ขาไปลาง น้ําและนําไปเผารวม
กับเครื่องเผาบูชาบนแทนบูชา

๑๕ จาก นัน้ อา โรนก็นําเครื่องบูชาของ
ประชาชนมาที่ดานหน า รวมทัง้แพะตัวผู ที่
ประชาชนใชเป็นเครื่องบูชาชําระลาง เขาฆา
แพะตัว นัน้ และใชมันเป็นเครื่องบูชาชําระ
ลางเหมือนกับตัว แรก ๑๖ เขานําเครื่องเผา
บูชามาที่ดาน หน าเพื่อทําพิธี บูชาตามกฎ
ระเบียบ ๑๗แลวตามดวยเครื่องบูชาจาก
เมล็ดพืช เขาหยิบมันขึ้นมากําหน่ึง นําไปเผา
บนแทนบูชากับเครื่องเผาบูชาของตอนเชา

๑๘อา โรนฆาวัวตัวผู และแกะตัวผู ที่
ประชาชนเอามาถวายเป็นเครื่องสังสรรค
บูชา พวกลูกชายอา โรนนําเลือดของพวก
มันมาใหอา โรน ใหเขาเอาไปสาดใสทุกๆ
ดานของแทน บูชา ๑๙ลูกชายของอา โรน
เอาไข มันของวัวตัวผูและแกะตัวผูทัง้สวน
หาง ไข มันที่ติดอยูกับเครื่อง ใน ไตทัง้สอง
ขาง และพังผืดรอบตับ ๒๐พวก เขาวางสวน
ไขมันไวบนเน้ือสวนอก อาโรนไดเผาไขมัน
บนแทน บูชา ๒๑อา โรนยื่นถวายเน้ือสวนอก
และสะโพกขางขวาขึ้นใหพระ ยาหเวห เป็น
เครื่องบูชายื่นถวาย ตามที่พระยาหเวหไดสัง่
โมเสสไว

๒๒แลวอา โรนก็ชูมือทัง้ สองขึ้น ไปยัง
ประชาชนและอวยพรใหกับพวก เขา เมื่อ
เผาเครื่องบูชาชําระลาง เครื่องเผาบูชา และ
เครื่องสังสรรคบูชา เสร็จเรียบรอยแลว เขาก็
ลงจากแทนบูชา

๒๓ โมเสสและอา โรนเขาไปในเต็นทนัดพบ
เมื่อพวก เขาออกมาก็อวยพรใหประชาชน
เหลานัน้ แลวรัศมีของพระยาหเวหก็ปรากฏ
กับประชาชนทัง้หมด ๒๔มีไฟออกมาจากที่
พระยาหเวหอยูนัน้ และมาเผาเครื่องเผาบูชา
และไข มันที่อยูบนแทน บูชา เมื่อประชาชน
ทุก คนเห็นอยาง นัน้ ตางก็รองดวยความ
ชื่นชมยินดีและซบหน าลงกับพื้น

พระยาหเวหทําลายนาดับกับอาบีฮู

๑๐ ๑ ในตอน นัน้ นา ดับและอาบี ฮู
ลูกชายสอง คนของอา โรน ตาง

ก็เอากระถางไฟของ เขามาเพื่อเผาเครื่อง
หอม พวกเขาเอาไฟใสในกระถางนัน้ และใส
เครื่องหอมลงในไฟ นัน้ แลวเอามาถวายตอ
หน าพระยาหเวห พวก เขาใชไฟที่ผิดไปจาก
ที่โมเสสสัง่ใหพวกเขาใช ๒พระยาหเวหจึงสง
ไฟลงมาเผานาดับกับอาบีฮู และเขาก็ตายตอ
หน าพระยาหเวห

๓ โมเสสพูดกับอา โรนวา “น่ี แหละคือสิ่ง
ที่พระ ยาหเวหหมาย ถึง เมื่อพระองคพูดวา
‘นักบวชที่เขามาใกลเรา จะตองใหความ
เคารพเราในฐานะผูศักดิส์ิทธิ ์ และประชาชน
ทัง้หมดจะตองใหเกียรติกับเรา’” อาโรนก็น่ิง
เงียบ

๔อุสซีเอล เป็นลุงของอาโรน เขามีลูกชาย
สอง คนชื่อมิ ชา เอลและเอล ซา ฟาน โมเสส
เรียกเขาทัง้ สองวา “มา น่ีสิ มาแบกรางสอง
คน น้ี ที่เป็นญาติของพวกทาน ออกไปนอก
คาย ไปใหพนจากสถานที่ศักดิส์ิทธิน้ี์”

๕พวก เขาเขา มา ชวยกันลากรางของคน
ตายดวยเสื้อที่ติดอยูกับราง นัน้ ออกไปนอก
คายตามที่โมเสสสัง่

๖แลวโมเสสก็พูดกับอา โรนและลูกชาย
คน อื่นๆของ เขา คือเอ เลอ า ซารกับอิธา
มาร วา “พวก ทานตองไมปลอยผมรุงรัง
หรือฉีกเสื้อผา *ของพวก ทาน ทานจะได
ไม ตาย และพระ ยาหเวหจะ ไดไมโกรธชาว
อิสราเอลทัง้หมดดวย แตญาติของ ทานคือ
ชาวอิสราเอลทัง้หมดไว ทุกขได ในเรื่องที่
พระยาหเวหเผานาดับและอาบีฮู ๗พวกทาน
ตองไมออก ไปจากทาง เขาเต็นทนัด พบ ไม
อยาง นัน้ พวก ทานจะตองตาย เพราะพวก
ทานได รับการ เจิมดวยน้ํามันเจิม †ของพระ
ยาหเวหแลว” แลวอา โรน เอ เลอ าซารและ
อิธามารก็ทําตามที่โมเสสบอก

๘แลวพระยาหเวหพูดกับอา โรนวา ๙ “เจา
และลูกชายของเจาตองไมดื่มเหลาองุน หรือ
เบียรเมื่อเขาไปในเต็นทนัด พบ เพื่อเจาจะ
ไดไม ตาย น่ีเป็นกฎที่จะใชไปตลอดชัว่ ลูก

*๑๐:๖ ปลอยผมรุงรังหรือฉีกเสือ้ผา เป็นการแสดงความเศราโศกใหกับคนตาย
†๑๐:๗ น้ํามันเจิม น้ํามันมะกอกอยางดี ใชเทใหกับคนหรือสิ่งของเพื่อแสดงวาพวกเขาไดรับ
เลือกสําหรับงานหรือจุดประสงคพิเศษ
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ชัว่ หลานของ เจา ๑๐ เพราะเจาจะตองแยก
ใหเห็นชัดเจนระหวางสิ่งที่ศักดิส์ิทธิก์ับสิ่ง
ที่ธรรมดา ระหวางสิ่งที่บริสุทธิก์ับสิ่งที่ไม
บริสุทธิ ์ ๑๑และเจาจะตองสอนกฎทัง้หมดให
กับชาวอิสราเอล เป็นกฎที่พระ ยาหเวหพูด
กับพวกเขาผานมาทางโมเสส”

๑๒ โมเสสพูดกับอา โรน และลูกทัง้ สองที่
เหลืออยูของอา โรน คือเอ เลอ าซารและอิธา
มาร วา “ใหเอาเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช ที่
เหลือจากพวกของ ขวัญที่ถวายใหกับพระ
ยาหเวห แลวกินเครื่องบูชานัน้ที่ไม ไดใส
เชื้อ ฟูขางแทนบูชา เพราะมันศักดิส์ิทธิท์ี่สุด
๑๓และทานตองกินมันภายในบริเวณสถานที่
ศักดิส์ิทธิ ์ เพราะมันเป็นสวน แบงของทาน
และลูกๆของ ทานจากพวกของ ขวัญที่ถวาย
ใหกับพระ ยาหเวห เพราะเราได รับคํา สัง่มา
อยางนัน้

๑๔แตเน้ือสวนอกของเครื่องบูชายื่นถวาย
และเน้ือสะโพกของของขวัญบูชา ทานเอาไป
กินทีอ่ื่นได แตตองเป็นสถานที่ที่สะอาด ทาน
ลูกชายและลูกสาวของ ทานก็กิน ได เพราะ
มันเป็นสวน แบงของทานและลูก หลานของ
ทาน เป็นสวนแบงจากเครื่องสังสรรคบูชา ที่
ชาวอิสราเอลเอามาถวาย ๑๕พวกเขาจะตอง
เอาสวนที่เป็นสะโพกของของ ขวัญบูชาและ
สวนที่เป็นอกของเครื่องบูชายื่นถวาย มายื่น
ถวายตอ หน าพระ ยาหเวห รวมกับพวกของ
ขวัญที่เป็นไข มัน สวนเหลา น้ีก็จะเป็นสวน
แบงของ ทานและลูก หลานทานตลอด ไป
ตามที่พระยาหเวหไดสัง่ไว”

๑๖แลวโมเสสก็ถามถึงแพะที่ใชเป็นเครื่อง
บูชาชําระลาง แตมันถูกเผาไปแลว โมเสสจึง
โกรธเอ เลอ า ซารกับอิธา มารลูกชายที่ เหลือ
ของอา โรน โมเสสพูด วา ๑๗ “ทําไมพวก
ทานถึงไม กินเครื่องบูชาชําระลางในสถาน
ที่ศักดิส์ิทธิเ์ลา เน้ือ นัน้ศักดิส์ิทธิม์าก และ
พระเจาไดใหมันกับพวก ทานเป็นคาแรงที่ไป
กําจัดความผิดของชุมชนโดยชําระสถานที่
ศักดิส์ิทธิแ์ทนพวก เขาตอ หน าพระ ยาหเวห
๑๘ ในเมื่อไม ไดเอาเลือดของแพะตัว นัน้เขา
มาภายในเต็นทศักดิส์ิทธิ ์ พวก ทานก็นาจะ

กินเน้ือมันในที่ที่ศักดิส์ิทธิน์อกเต็นท ตามที่
เราไดสัง่ไว”

๑๙อา โรนจึงพูดกับโมเสสวา “ดูเอา เถอะ
วัน น้ีพวก เขาไดเอาเครื่องบูชาชําระลางและ
เครื่องเผาบูชามาไวตอหน าพระยาหเวห และ
ก็เกิดเรื่องอยางน้ีขึ้นกับพี่ ถาพี่กินเครื่องบูชา
ชําระลางในวัน น้ี พระ ยาหเวหจะเห็นดีดวย
หรือเปลาก็ไมรู” ๒๐ เมื่อโมเสสไดยินดังนัน้ ก็
เห็นดวย

กฎเกี่ยวกับการกินเน้ือสัตว
(ฉธบ. ๑๔:๓-๘)

๑๑ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา
โรนวา ๒ “ใหบอกกับประชาชนชาว

อิสราเอลวา ‘ตอ ไป น้ีคือสัตวที่พวก เจากิน
ได จากทามกลางสัตวใหญทัง้หมดในโลก น้ี
๓สัตวอะไรก็ตามที่มีเทาเป็นกีบ แยกจากกัน
และเคีย้วเอื้อง *เจาก็กินสัตวนัน้ได

๔แตสัตวที่มีเพียงอยาง ใดอยาง หน่ึง คือ
เคีย้วเอื้องหรือมีเทาเป็นกีบ เจาตองไมกิน
สัตวนัน้ เชน อูฐ มันเคีย้วเอื้องแตเทาไมเป็น
กีบแยกออก มันไมบริสุทธิส์ําหรับพวก เจา
๕ตัวชับฟาน †เทาไมเป็นกีบแยกออก ถึงแม
จะเคีย้วเอื้อง มันจึงไมบริสุทธิส์ําหรับพวก
เจา ๖กระตายก็เหมือนกัน เคีย้วเอื้องแตเทา
ไมเป็นกีบแยกออก จึงไมบริสุทธิส์ําหรับ
พวกเจา ๗สวนหมู ถึงแมเทาจะเป็นกีบ แต
ไมเคีย้วเอื้อง มันจึงไมบริสุทธิส์ําหรับพวก
เจา ๘ เจาตองไมกินเน้ือของพวกมันและตอง
ไมแตะตองซากของพวกมันดวย เพราะมัน
ไมบริสุทธิส์ําหรับพวกเจา

กฎเกี่ยวกับอาหารทะเล
(ฉธบ. ๑๔:๙, ๑๐)

๙ จากสิ่งมี ชีวิตทัง้หมดในน้ํา เจากินสิ่งตอ
ไป น้ีได คือสิ่ง มี ชีวิตทุก อยางในน้ําที่มีทัง้
ครีบและเกล็ด ไม วาจะมีอยูในทะเลหรือ
แมน้ําก็ตาม ๑๐แตถาสิ่งมีชีวิตเหลานัน้ที่อยู
ในทะเลและในแมน้ํา ไมมีครีบและเกล็ด ไม

*๑๑:๓ เคีย้วเอือ้ง การกินอาหารของสัตวบางประเภท เชน วัว ที่สามารถคายอาหารจาก
กระเพาะขึ้นมาเคีย้วใหมได
†๑๑:๕ ตัวชับฟาน เป็นสัตวตัวเล็กๆเลีย้งลูกดวยนม ลักษณะคลายกระตายตัวโตๆอาศัยอยู
ตามซอกหิน
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วาจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เลื้อยคลานในน้ํา หรือสิ่ง
มี ชีวิตประเภทอื่นที่อาศัยอยูในน้ํา ถือเป็น
สิ่งที่นา รังเกียจสําหรับพวก เจา ๑๑และเจา
ตองเห็นพวกมันเป็นสิ่งที่นารังเกียจ เจาตอง
ไมกินเน้ือของพวกมัน และตองไมแตะตอง
ซากของพวกมัน ๑๒สิ่งมีชีวิตทุกอยางในน้ํา
ที่ไมมีครีบและเกล็ด เจาตองเห็นมันเป็นสิ่ง
นารังเกียจ

นกที่ไมควรกิน
(ฉธบ. ๑๔:๑๑-๑๘)

๑๓พวกนกตอไปน้ี เจาจะตองถือวามันนา
รังเกียจ และตองไมกินพวกมัน มันเป็นสิ่งที่
นาสะอิดสะเอียน คือ นกอินทรี นกแรง นก
เหยี่ยว ๑๔นกเหยี่ยวหางยาว เหยี่ยวทุกชนิด
๑๕นกที่มีขนสีดําทุกประเภท ๑๖นกกระจอก
เทศ นกเคาโมง นกนางนวล เหยี่ยวนกเขา
ทุกชนิด ๑๗นกฮูก นกกาน้ํา นกแสก ๑๘นก
อีโกง นกกระทุง นกแรง ๑๙นกกระสาดํา
นกกระสาทุก ชนิด นกกะรางหัว ขวานและ
คางคาว

กฎของการกินแมลง
(ฉธบ. ๑๔:๑๙-๒๐)

๒๐พวกแมลงมีปีกที่คลาน *เป็นสิ่งที่นา
รังเกียจสําหรับเจา ๒๑ยกเวนแมลงมีปีกที่
คลานตอไป น้ี เจากินได คือ พวกที่มีขอตอ
อยูเหนือขาของพวก มันเพื่อใชกระโดดบน
พื้น ดิน ๒๒ เจาสามารถกินตัก๊แตนทุก ชนิด
ตัก๊แตนที่มีปีกทุกชนิด จิง้หรีดทุกชนิด และ
เรไรทุกชนิด

๒๓แตแมลงที่คลานนอกเหนือไปจากน้ี เจา
ตองไม กิน ๒๔ เพราะพวก มันจะทําใหเจาไม
บริสุทธิ ์ ใครที่ไปแตะตองซากของสัตวตอไป
น้ีก็จะเป็นผูที่ไมบริสุทธิไ์ปจนถึงเย็น ๒๕และ
คนที่ไปจับสวน ใดสวน หน่ึงของซากพวก

มัน จะตองเอาเสื้อไปซัก และตัว เขาก็จะไม
บริสุทธิไ์ปจนถึงเย็น

๒๖คือซากของสัตวทุก ชนิดที่มีเทาเป็นกีบ
แตกีบไมแยกออกเป็นสอง สวนหรือไมเคีย้ว
เอื้องเป็นของไมบริสุทธิส์ําหรับเจา ทุก คน
ที่แตะตองพวก มันจะไมบริสุทธิ ์ ๒๗ รวม ทัง้
ซากของสัตวที่เดินดวยอุง ตีน †ที่แบนราบ
ทัง้สี่ ขาง เป็นสัตวที่ไมบริสุทธิส์ําหรับพวก
เจา ทุก คนไปแตะตองพวกมันจะไมบริสุทธิ ์
ไปจนถึงเย็น ๒๘และทุก คนที่ถือซากของ
พวกมัน ตองเอาเสื้อไปซักและตัวเขาก็จะไม
บริสุทธิไ์ปจนถึงเย็น เพราะพวกมันเป็นสิ่งที่
ไมบริสุทธิส์ําหรับพวกเจา

กฎเกี่ยวกับสัตวที่คลาน
๒๙สัตวที่คลานไปบนพื้น ที่ไมบริสุทธิ ์

สําหรับพวก เจาคือ ตัว ตุน หนู สัตวเลื้อย
คลานขนาดใหญ ๓๐ตุกแก จระเข จิง้จก
จิง้เหลน กิง้กา ๓๑สัตวที่คลานเหลา น้ีไม
บริสุทธิส์ําหรับพวก เจา ทุก คนที่ไปแตะตอง
ซากของพวก มัน คนๆ นัน้จะไมบริสุทธิไ์ป
จนถึงเย็น

กฎเกี่ยวกับสัตวที่ไมบริสุทธิ์
๓๒ถาสัตวที่ไมบริสุทธิเ์หลา น้ีตาย และตก

ไปบนอะไรก็ตาม ของนัน้ก็จะไมบริสุทธิ ์ ไม
วาจะเป็นของที่ทําดวยไม ผา หนัง ขนแพะ
หรือภาชนะใดก็แลว แต จะ ตองเอาของ นัน้
ไปแช น้ํา และมันจะคงไมบริสุทธิไ์ปจนถึง
เย็น หลังจาก นัน้มันก็จะบริสุทธิเ์หมือนเดิม
๓๓และถาสัตวเหลา นัน้ตกไปบนภาชนะที่ทํา
จากดิน ของทุก อยางที่อยูในภาชนะนัน้จะ
ไมบริสุทธิ ์ และเจาตองทําลายภาชนะใบ นัน้
ทิง้ เสีย ๓๔ถาเจาเทน้ําที่อยูในภาชนะที่ไม
บริสุทธินั์น้ ลงไปในของที่กิน ได ของ นัน้ก็
จะไมบริสุทธิต์ามไป ดวย *สิ่งที่ดื่มไดถาอยู
ในภาชนะที่ไมบริสุทธิ ์ มันก็จะไมบริสุทธิ ์

*๑๑:๒๐ คลาน แปลตรงๆไดวา “เดินดวยสี่ขา”
†๑๑:๒๗ อุงตีน ตีนที่มีลักษณะนุมและมีกรงเล็บของสัตวบางชนิด
*๑๑:๓๔ ถาเจาเท … ตามไปดวย ถาใชน้ําที่มาจากภาชนะที่มีซากสัตวนัน้อยูไปทําอาหาร
อาหารนัน้ก็จะไมบริสุทธิต์ามไปดวย
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เหมือนกัน †๓๕ถาสวน หน่ึงสวน ใดของซาก
สัตว นัน้ตกลงบนอะไรก็ตาม ของนัน้ก็จะไม
บริสุทธิไ์ป ดวย ถาไปตกบนเตา อบหรือเตา
ก็ใหทําลายของพวก นัน้เสีย เพราะมันจะ
กลายเป็นของไมบริสุทธิแ์ละจะไมบริสุทธิ ์
ตลอดไป

๓๖แตถาเป็นตาน้ําหรือบอเก็บน้ํา มันจะยัง
คงบริสุทธิอ์ยู แตคนที่ไปแตะตองซากสัตวที่
อยูใน นัน้จะเป็นผูไมบริสุทธิ ์ ๓๗และถาซาก
สัตวเหลา น้ีตกลงไปในเมล็ดพืชที่กําลังจะนํา
ไปปลูก เมล็ด พืชเหลา นัน้จะยังบริสุทธิอ์ยู
๓๘แตถาเจาเทน้ําลงบนเมล็ด พืชแลวเกิดมี
ซากสัตวเหลา น้ีตกลงไป เมล็ดพืชเหลา นัน้
จะไมบริสุทธิส์ําหรับเจาอีก

๓๙ถาสัตวที่เจาใชเป็นอาหารตาย เองตาม
ธรรมชาติ คนที่ไปจับ ตองซากของ มันจะ
กลายเป็นผูไมบริสุทธิจ์นถึงเย็น ๔๐ ใครที่ไป
กินซากของ มัน ตองเอาเสื้อไปซักและจะ
กลายเป็นคนไมบริสุทธิจ์นถึงเย็น และใครที่
ไปเก็บสวน ใดสวน หน่ึงของซาก นัน้มา เขา
ตองเอาเสื้อไปซักและจะไมบริสุทธิไ์ปจนถึง
เย็น

๔๑สัตวเลื้อยคลานทุกประเภท เจาตอง
รังเกียจและไมกินมัน ๔๒สัตวเลื้อยคลานทุก
ชนิด ที่เลื้อยไปมาบนพื้น ดิน หรือที่คลานสี่
ขา หรือที่มีหลายขา เจาก็ตองไมกินพวกมัน
เพราะพวกมันนารังเกียจ ๔๓อยาทําตัวเจาให
เป็นที่นารังเกียจเพราะพวก มัน อยาทําให
ตัว เจาตองไมบริสุทธิเ์พราะพวก มัน เพราะ
เจาจะตองกลายเป็นผูไมบริสุทธิ ์ ๔๔ เพราะ
เราคือยาหเวห พระเจาของพวกเจา ใหรักษา
ตัวเองใหแตกตางจากคนอื่น เพราะเราเองก็
แตกตาง ดังนัน้ พวกเจาจึงตองไมทําตัวเอง
ใหไมบริสุทธิ ์ ดวยสัตวที่เลื้อยคลานเหลานัน้
๔๕ เพราะเราคือยาหเวห ที่ไดนําพวกเจาออก
จากแผนดินอียิปต เพื่อเราจะไดเป็นพระเจา
ของพวก เจา พวก เจาจึงตองทําตัวใหแตก
ตางจากคนอื่น เพราะเราเองก็แตกตางจากผู
อื่น’”

๔๖ น่ีคือกฎตางๆเกี่ยว กับสัตว นก สิ่ง มี
ชีวิตในน้ํา และสิ่งมีชีวิตที่เลื้อยคลานบนพื้น
ดิน ๔๗กฎตางๆเหลา น้ีชวยใหคนรูถึงความ

แตก ตางระหวางสัตวที่สะอาดและไมสะอาด
และสัตวที่กินไดกับสัตวที่กินไมได

กฎสําหรับแมคนใหม

๑๒ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “ใหบอกกับประชาชนชาว

อิสราเอลวา ผูหญิงที่ตัง้ทองและคลอดลูกมา
เป็นเด็กผูชาย นางจะไมบริสุทธิเ์ป็นเวลาเจ็ด
วันเหมือนกับตอนที่นางมีประจํา เดือน ๓ ใน
วันที่ แปด เด็ก ชายจะตองถูกขลิบ ๔ เพราะ
เลือดที่เกิดจากการคลอดบุตร นางจะ ตอง
คอยอีกสามสิบ สามวัน และตองไมแตะ
ตองของศักดิส์ิทธิใ์ดๆหรือเขาไปในพื้นที่ที่
ศักดิส์ิทธิ ์ จนกวาชวงเวลาน้ีจะสิน้สุดลง ๕ถา
นางคลอดลูกสาว นางจะไมบริสุทธิเ์ป็นเวลา
สิบสี่วัน เหมือนกับตอนที่นางมีประจํา เดือน
และเพราะเลือดที่เกิดจากการคลอดบุตร
นางจะตองคอยอีกหกสิบหกวัน จนกวานาง
จะบริสุทธิอ์ีกครัง้

๖ เมื่อชวงเวลานัน้หมดลง ไมวานางจะได
ลูกชายหรือลูกสาว นางตองนําลูก แกะอายุ
หน่ึง ปีมาตัว หน่ึง เพื่อเป็นเครื่องเผาบูชา
และนกพิราบหนุมหรือนกเขาตัว หน่ึงมาเป็น
เครื่องบูชาชําระลาง แลวเอาไปใหนักบวช
ที่ทาง เขาเต็นทนัด พบ ๗แลวนักบวชจะนํา
ของเหลา น้ีไปถวายตอ หน าพระ ยาหเวห
และชําระแทน บูชาแทนนาง และนางจะ
บริสุทธิจ์ากเลือดที่เกิดจากการคลอดบุตร น่ี
คือกฎสําหรับผู หญิงที่คลอดลูกไม วาจะได
ลูกชายหรือลูกสาว ๘ถานางไมมีเงินที่จะซื้อ
แกะตัวผู นางก็ตองใชนกเขาสอง ตัวหรือ
นกพิราบสอง ตัว ตัว หน่ึงใชเป็นเครื่องเผา
บูชา อีก ตัวใชเป็นเครื่องบูชาชําระลาง และ
นักบวชจะชําระลางแทน บูชาแทนนาง แลว
นางก็จะบริสุทธิ”์

กฎเกี่ยวกับโรคผิวหนัง

๑๓ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา
โรนวา ๒ “ถาคนๆหน่ึงเกิดมีแผล

ตกสะเก็ดหรือตุมน้ําใสๆขึ้นบนผิวหนัง และ
ลุกลามกลายเป็นโรคผิวหนังเรื้อรัง เขาตอง
ถูกนํา ตัวมาพบอา โรนหรือลูกชายอา โรนที่
เป็นนักบวชคนใดคนหน่ึง ๓ นักบวชจะตรวจ

†๑๑:๓๔ สิ่งที่ดื่มได … เหมือนกัน สิ่งที่ดื่ม ไดถาอยูในภาชนะที่มีซากสัตว นัน้อยูก็จะไม
บริสุทธิไ์ปดวย
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ดูแผลที่ผิวหนังตามรางกายของ เขา ถาขน
ที่แผลเปลี่ยนเป็นสี ขาว และแผลก็กินลึก
เขาไปในเน้ือชัน้ในแลว นัน่หมายถึงเขาเป็น
โรคผิวหนังเรื้อรัง เมื่อนักบวชตรวจ ดูเสร็จ
แลว เขาตองประกาศออก มาวาคนๆ นัน้ไม
บริสุทธิ ์

๔แตถาผิวหนังตามรางกายของคนๆ นัน้
เป็นจุด ขาวๆแตไมมีแผลที่กินลึกเขาไปใน
เน้ือ และขนก็ไมเปลี่ยนเป็นสี ขาว นักบวช
จะตองแยกคนๆ นัน้ออกจากประชาชนเป็น
เวลาเจ็ด วัน ๕ ในวันที่ เจ็ดนักบวชตองกลับ
มาตรวจดูคนๆนัน้อีกครัง้ ถารอยแผลนัน้ไม
เปลี่ยนแปลงและไมลุกลามไปบนผิวหนัง
นักบวชตองแยกคนๆ นัน้ออกจากประชาชน
อีกเจ็ด วัน ๖ ในวันที่ เจ็ดกลับมาตรวจดูอีก
ครัง้ ถารอย แผลจาง ลงและแผลไมกระจาย
ลุกลามบนผิวหนัง นักบวชตองประกาศให
คนๆนัน้เป็นผูบริสุทธิ ์ รอยแผลนัน้เป็นเพียง
สะเก็ดแผล คนๆ นัน้ตองซักลางเสื้อผาของ
เขา หลังจากนัน้เขาก็จะเป็นผูบริสุทธิ ์

๗แตถาสะเก็ดแผลนัน้เกิดลุกลามไปบน
ผิวหนัง หลัง จากที่นักบวชปาวประกาศให
คนๆ นัน้บริสุทธิแ์ลว เขาตองกลับไปพบ
นักบวชอีก ครัง้ ๘ถานักบวชตรวจ ดูแลวพบ
วาแผลลุกลามจริง นักบวชตองประกาศใหม
วาคนๆ นัน้เป็นคนไมบริสุทธิ ์ เพราะมันคือ
โรคผิวหนังเรื้อรัง ๙ เมื่อคนๆ หน่ึงเป็นโรค
ผิวหนังเรื้อรัง คนๆ นัน้จะถูกนํา ตัวมาพบ
นักบวช ๑๐ถานักบวชตรวจ ดูและพบแผล
พุพองสี ขาวบนผิวหนัง ขนบาง สวนรอบๆ
กลายเป็นสี ขาวและมีแผน เน้ือสดอยูในแผล
พุพองนัน้ ๑๑มันคือโรคผิวหนังชนิดเรื้อรัง
นักบวชจะตองประกาศวาคนๆนัน้ไมบริสุทธิ ์
โดยไมตองแยกออกมาคอยดูอาการ เพราะ
เขาเป็นคนที่ไมบริสุทธิอ์ยูแลว

๑๒ถาโรคผิวหนังเรื้อรังนัน้ เกิดลุกลามไป
บนผิวหนังสวน อื่น จนเกิดเป็นโรคติด เชื้อ
ไปทัว่ผิวหนังของคนๆ นัน้ ตัง้แตหัวจรด
เทา นักบวชตองตรวจดูทุกสวนของรางกาย
๑๓ นักบวชตองดู ถา หากโรคมันลุกลามจน
ทัว่รางกายของคนผู นัน้ จนตัว เขาเปลี่ยน
เป็นสี ขาวทัง้หมด นักบวชตองประกาศให
คนที่ติดเชื้อ นัน้ เป็นผูบริสุทธิเ์พราะตัว เขา
บริสุทธิแ์ลว เพราะผิวหนังไดเปลี่ยนเป็นสี
ขาวหมด แลว ๑๔แตทันทีที่มีแผล สดเกิด
ขึ้น เขาจะกลายเป็นคนไมบริสุทธิท์ันที

๑๕ นักบวชตองตรวจดูแผลสด และประกาศ
วาคนๆ นัน้เป็นคนไมบริสุทธิ ์ เพราะแผล สด
เป็นสิ่งที่ไมบริสุทธิ ์ มันคือโรคผิวหนังเรื้อรัง

๑๖ถาแผลสดนัน้หายดีแลวเหลือแตจุดขาว
คนๆ นัน้ตองไปพบนักบวช ๑๗ถานักบวช
ตรวจ ดูและพบวาแผล นัน้ไดเปลี่ยนเป็นสี
ขาวแลว นักบวชตองประกาศใหคนที่ติดเชื้อ
นัน้เป็นคนบริสุทธิแ์ละคนๆนัน้ก็จะบริสุทธิ ์

๑๘ เมื่อมีฝีเกิด ขึ้นบนผิวหนังตามรางกาย
ของคนๆ หน่ึง และมันก็ได รับการรักษาจน
หาย ๑๙และมีรอยแผลพุพองหรือจุดขาวออก
สีแดงเรื่อๆเกิดขึ้นในที่ที่เคยเป็นฝี คนๆนัน้
ตองไปพบนักบวช ๒๐ นักบวชจะตรวจดู ถา
แผลนัน้กินลึกเขาในผิวหนัง และขนบริเวณ
รอบๆเปลี่ยนเป็นสีขาว นักบวชตองประกาศ
วาคนๆนัน้เป็นผูไมบริสุทธิ ์ มันคือโรค
ผิวหนังเรื้อรังที่เกิดจากฝี ๒๑แตถานักบวช
ตรวจดูแผลแลว ไม พบขนสี ขาว แผลก็ไม
กินลึกลงไปและยังเริ่มจาง ลง นักบวชตอง
แยกคนๆ นัน้ออกเป็นเวลาเจ็ด วัน ๒๒ถา
แผลยังลุกลามไปตามผิวหนัง นักบวชตอง
ประกาศวาคนๆ นัน้ไมบริสุทธิ ์ เพราะมันคือ
แผลติดเชื้อ ๒๓แตถาจุดใสๆนัน้ยังมีอยูที่เดิม
และไมกระจายลุกลาม มันเป็นเพียงสะเก็ด
แผลจากฝี นักบวชตองประกาศวาคนๆ นัน้
บริสุทธิ ์

๒๔หรือเมื่อคนใดคนหน่ึงมีแผลไฟไหมบน
ผิวหนัง และเกิดแผลรอย ไหมเป็นจุดสี ขาว
หรือสีออกแดงเรื่อๆ ๒๕ นักบวชตองตรวจ
แผลดู ถาขนที่บริเวณแผลเปลี่ยนเป็นสี ขาว
และมันเกิดเป็นแผลลึกเขาไปในเน้ือ มันคือ
โรคผิวหนังอันตราย ที่เกิดจากแผลไฟ ไหม
นักบวชตองประกาศวาคนๆ นัน้ไมบริสุทธิ ์
เพราะมันคือโรคผิวหนังอันตราย ๒๖แตถา
นักบวชตรวจ ดูแลว ไมมีขนสี ขาวบริเวณ
แผลและแผลก็ไมกินลึกลงในเน้ือ ทัง้ยัง
คอยๆจาง ลง นักบวชตองแยกคนๆ นัน้ออก
มาเป็นเวลาเจ็ดวัน ๒๗ ในวันที่ เจ็ดถานักบวช
ไปตรวจ ดูคนๆ นัน้อีก แลวถาเห็นวาแผล
ลุกลามไปบนผิวหนัง นักบวชตองประกาศวา
คนๆ นัน้ไมบริสุทธิ ์ เพราะมันคือโรคผิวหนัง
เรื้อรัง ๒๘แตถาแผล นัน้ยังอยูแบบ เดิมไม
ลุกลามออกไป และเริ่มจางลง มันเป็นเพียง
แผลพุพองจากไฟ ไหม นักบวชตองประกาศ
วาคนๆนัน้บริสุทธิ ์ เพราะนัน่คือสะเก็ดแผลที่
เกิดจากแผลไฟไหม
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๒๙ถาผูชายหรือผู หญิงมีแผลติด เชื้อบน
หนังหัวหรือที่คาง ๓๐แลวนักบวชดูที่แผลติด
เชื้อนัน้ แลวพบวามันกินลึกลงไปถึงเน้ือ
และผมเริ่มบาง ลงและกลายเป็นสีเหลือง
นักบวชตองประกาศวาคนๆ นัน้เป็นคนไม
บริสุทธิ ์ เพราะมันคือโรคหิด เป็นโรคผิวหนัง
เรื้อรังตอหนังหัวและคาง ๓๑ถานักบวชตรวจ
ดูแผลหิดนัน้ แลวพบวามันไม ถึงกับเป็น
แผลลึกเขาไปในหนัง และไมมีผมสีดําใน
แผล นักบวชตองแยกคนติด เชื้อคนนัน้ออก
จากประชาชนเป็นเวลาเจ็ด วัน ๓๒ ในวันที่
เจ็ดนักบวชจะมาตรวจดูแผลอีกครัง้ ถาเห็น
แผลไมลุกลาม ไมมีผมสีเหลืองๆในแผล อีก
ทัง้เชื้อ หิดไม ไดกินลึกเขาไปในเน้ือ ๓๓คนๆ
นัน้ตองโกน ผมหรือหนวดทิง้ แตอยา ใหถูก
แผล แลวนักบวชตองแยกคนๆ นัน้ออก มา
เป็นเวลาอีกเจ็ด วัน ๓๔ ในวันที่ เจ็ดนักบวช
จะตรวจ ดูแผล หิดอีก ถาเห็นเชื้อไมลุกลาม
ไปบนผิวหนังและไมมีแผลกินลึก ไปในเน้ือ
นักบวชจะตองประกาศวาคนๆ นัน้บริสุทธิ ์
เขาตองเอาเสื้อผาไปซัก ลาง แลวเขาจะ
กลายเป็นคนบริสุทธิ ์ ๓๕แตถาเชื้อหิดนัน้เกิด
ลุกลามหลังจากที่นักบวชไดประกาศวาเขา
เป็นคนบริสุทธิแ์ลว ๓๖ นักบวชจะตองตรวจ
สอบคนๆนัน้ และถาพบวาเชื้อหิดนัน้ลุกลาม
กระจายไปบนผิวหนังจริง นักบวชไมจําเป็น
ตองตรวจหาผมสีเหลืองอีกตอไป คนๆนัน้จะ
กลายเป็นคนไมบริสุทธิ ์ ๓๗แตถาเชื้อหิดไมมี
การเปลี่ยนแปลงและมีผมสีดําเกิด ขึ้นใน นัน้
แสดงวาเชื้อนัน้กําลังจะหาย คนๆ นัน้จะเป็น
ผูบริสุทธิแ์ละนักบวชจะตองประกาศวาคนๆ
นัน้บริสุทธิ ์

๓๘ถาผูชายหรือผู หญิงเกิดมีจุด ขาวๆขึ้น
เต็มตัว ๓๙ นักบวชตองตรวจสอบดู ถาพบวา
จุด ขาวเหลา นัน้เป็นเพียงสีขาวหมนๆแสดง
วาเป็นผื่นคันธรรมดาที่ไมเป็นอันตรายบน
ผิวหนัง และคนๆนัน้ก็ยังคงเป็นผูบริสุทธิ ์

๔๐ถาผูชายผมรวงจนหัวลาน เขาจะยังคง
บริสุทธิอ์ยู ๔๑ถาผมเขารวงจากดานหน าไป
จนหัวเขาเถิก เขาจะยังคงบริสุทธิอ์ยู ๔๒แต

ถาเกิดมีแผลออกสีแดงเรื่อๆเกิด ขึ้นบนหัว
หรือบริเวณที่ผม รวงบนหน า ผาก มันคือ
โรคผิวหนังเรื้อรังที่เกิดบนหัวและหน า ผาก
๔๓ นักบวชตองตรวจดูแผลเหลานัน้ ถาพบวา
มีแผล สดเกิด ขึ้นบนหัวหรือบนหน า ผาก ที่
กลายเป็นสี แดงเรื่อๆและมีลักษณะเหมือน
แผลของโรคผิวหนังชนิดอันตรายที่เกิด
บนรางกายแลว ๔๔แสดงวาชายผู นัน้เป็น
โรคผิวหนังอันตราย เขาคือคนที่ไมบริสุทธิ ์
นักบวชตองประกาศวาเขาคือคนไมบริสุทธิ ์
เพราะเขาติดเชื้อที่หัว

๔๕ถาคนๆ หน่ึงเป็นโรคผิวหนังชนิด
อันตราย เขาตองฉีกเสื้อผาตัวเองใหขาดและ
ตองไวผม ยาว และปลอยใหหนวดยาวรุงรัง
*และคอยตะโกนวา ‘ไมสะอาด ไมสะอาด’
๔๖คนๆนัน้จะไมบริสุทธิต์ลอดเวลาที่เขายังมี
แผลติด เชื้อ เขาจะเป็นคนไมบริสุทธิ ์ และ
ตองไปอยูคนเดียวที่นอกคาย

๔๗หากเกิดเชื้อรา †ขึ้นบนเสื้อผา ไมวาจะ
เป็นเสื้อขน สัตวหรือลินิน ‡๔๘ของใดก็ตาม
ที่ถักหรือทอจากขน สัตวหรือลินิน หรือแม
กระทัง่บนหนัง สัตวและของที่ทําจากหนัง
สัตว ๔๙ถาจุดที่เป็นราบนเสื้อผา หรือบนหนัง
หรือของที่ถักหรือทอ หรืออะไรก็ตามที่ทํา
จากหนัง สัตวนัน้ เป็นสีเขียวหรือสีแดง มัน
เป็นเชื้อที่กําลังลุกลามกระจายไปทัว่ ตองนํา
ของ นัน้ไปใหนักบวชดู ๕๐ นักบวชจะตรวจ
สอบจุดที่เป็นเชื้อราเหลานัน้ และแยกของสิ่ง
นัน้ออกมาไวตางหากเป็นเวลาเจ็ดวัน ๕๑ ใน
วันที่ เจ็ด นักบวชจะไปตรวจ สอบดูจุดเหลา
นัน้อีก ครัง้ ถามันยังกระจายไปบนเสื้อผา
บนของถักหรือทอ หรือบนหนังสัตว หรือสิ่ง
ที่ทําจากหนังสัตวก็ตาม โดยลุกลามเป็นเชื้อ
รา มันจะเป็นของที่ไมบริสุทธิ ์ ๕๒ นักบวช
ตองเอาเสื้อผา ของถักหรือทอจากลินินหรือ
ขน สัตวหรือของที่ทําจากหนัง สัตวที่เกิด
เป็นเชื้อรานัน้ไปเผาทิง้ เพราะมันเป็นเชื้อรา
ลุกลาม มันตองถูกไฟเผา

๕๓ถานักบวชตรวจ ดูพบวาเชื้อ ราเหลา นัน้
ไม ไดกระจายไปบนเสื้อผา บนของถักหรือ

*๑๓:๔๕ ตองฉีกเสือ้ผา … รุงรัง สิ่งเหลาน้ีเป็นการแสดงวาคนผูนัน้กําลังเศราโศกกับบางสิ่ง
บางอยาง
†๑๓:๔๗ เชือ้รา เชื้อประเภทหน่ึงที่เกิดบนผา หนังหรือไมที่อยูในที่รอนชื้น ในภาษาฮีบรูยัง
หมายถึงโรคผิวหนังดวย
‡๑๓:๔๗ ลินิน ผาที่ทอมาจากใยของพืชประเภทตนปอ
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ทอ หรือบนของที่ทํา จากหนังสัตว นัน้แต
อยางใด ๕๔ นักบวชตองสัง่ใหคนนําผานัน้ไป
ซัก ลางจุดเหลา นัน้ออก และนักบวชตอง
แยกของ นัน้ออกมาไวตาง หากเป็นเวลาเจ็ด
วัน ๕๕หลังจากนัน้ นักบวชจะกลับมาตรวจดู
อีก ครัง้ ถาพบวาเชื้อ ราเหลา นัน้ยังไมมีการ
เปลี่ยนแปลง ถึง แมจะไมกระจายออก มัน
จะเป็นของไมบริสุทธิ ์ ทานตองเอาไปเผา ไฟ
ไม วาจุด นัน้จะอยูดานหน าหรือดานหลังบน
ของนัน้ก็ตาม

๕๖แตถานักบวชตรวจดูแลว พบวาเชื้อ รา
เหลานัน้เริ่มจางลงหลังจากถูกซักลาง ใหเขา
ตัดสวนที่เป็นเชื้อ ราออกจากหนังสัตว ผา
หรือสิ่ง ทอเหลา นัน้ ๕๗และถามันยังปรากฏ
อีกบนผาหรือเครื่องหนังเหลา นัน้ และ
ลุกลามไป ทานตองเอาของเหลา นัน้ไปเผา
ไฟทิง้ ๕๘แตถาจุด นัน้หาย ไปจากผา สิ่ง ทอ
หรือเครื่องหนังที่ทานไดนําไปลาง ทานตอง
เอามันไปลางซํ้าอีกครัง้ แลวมันจะบริสุทธิ”์

๕๙ น่ีคือกฎเกี่ยว กับเชื้อ ราบนเสื้อผา ทัง้ที่
ทําจากขนสัตวหรือลินิน ทัง้ที่ทําโดยการถัก
หรือทอ หรือบนเครื่องหนัง เพื่อตัดสินวาของ
เหลาน้ีบริสุทธิห์รือไม

กฎสําหรับคนที่หายจากโรคผิวหนัง

๑๔ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “ตอ ไป น้ีจะเป็นกฎสําหรับคนที่

เคยเป็นโรคผิวหนังราย แรงแตหาย ดีแลว
เขาตองถูกนําตัวมาหานักบวช ๓ นักบวช
ตองออก ไปพบคนๆ นัน้ที่นอกคาย และถา
เขาตรวจ ดูคนๆ นัน้แลวพบวา โรคผิวหนัง
ของคนๆ นัน้หาย ดีแลว ๔ นักบวชตองสัง่ให
เขานํานกปาบริสุทธิม์าสอง ตัว ไม สนซี ดาร
หน่ึงชิน้ เชือกสีแดงหน่ึงเสน กิ่งหุสบ *หน่ึง
กิ่ง สําหรับใชในพิธีชําระลางใหเขาบริสุทธิ ์
๕ นักบวชตองสัง่ใหเอานกตัว หน่ึงมาฆาและ
ใหเลือดของมันไหลลงไปในชามดิน เผาที่อยู
เหนือน้ําที่ไหล อยู ๖แลวสัง่ใหเอานกอีก ตัว
ที่ เหลือ มาพรอมกับ ไมสน เชือกแดง และ
กิ่งหุสบ แลวเอานกตัวนัน้จุมลงในเลือดของ
นกตัวที่ถูก ฆา ที่อยูเหนือน้ําที่กําลังไหลนัน้
๗ ใหพรมเลือดลงไปเจ็ด ครัง้บนตัวคนที่เขา
พิธี ชําระจากโรคผิวหนังนัน้ แลวประกาศวา

คนๆ นัน้เป็นผูบริสุทธิ ์ แลวนักบวชจะปลอย
นกตัวที่เหลืออยูนัน้เป็นอิสระกลางทองทุง

๘แลวคนที่ได รับการประกาศใหเป็นคน
บริสุทธิแ์ลว ตองเอาเสื้อของ เขาไปซัก ลาง
โกน ผมใหเกลีย้งและอาบ น้ํา แลวเขาจะ
กลายเป็นคนบริสุทธิ ์ หลังจาก นัน้เขาจะได
รับอนุญาตใหเขา มาในคายได แตตองอยู
นอกเต็นทเป็นเวลาเจ็ด วัน ๙ ในวันที่ เจ็ด
เขาตองโกนผม โกนหนวดและขน คิว้ออก
ใหหมด และตองซักเสื้อผาใหม และอาบ น้ํา
ชําระรางกาย แลวเขาจะเป็นคนบริสุทธิ ์

๑๐ ในวันที่แปด คนๆ นัน้ตองเอาลูก แกะ
ตัวผูสอง ตัวที่ไมมีตําหนิ และลูก แกะตัว
เมียอายุหน่ึง ปีที่ไมมีตําหนิมาตัว หน่ึง แป ง
สาลีอยาง ดีประมาณหก ลิตรครึ่งผสมกับ
น้ํามันสําหรับเป็นเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
และน้ํามันมะกอกประมาณหน่ึงในสาม ลิตร
๑๑ นักบวชที่จะทําพิธีชําระลาง ตองนําคนที่
จะไดรับการชําระใหบริสุทธิ ์ พรอมกับเครื่อง
บูชาเหลา น้ี มาอยูตอหน าพระยาหเวห ตรง
ทางเขาเต็นทนัดพบ ๑๒แลวนักบวชตองเอา
ลูกแกะตัวผูมาตัวหน่ึง ถวายเป็นของถวาย
ชดใช และนําน้ํามันมะกอกประมาณหน่ึงใน
สามลิตร มายก ขึ้นใหเป็นเครื่องยื่นบูชาตอ
หน าพระ ยาหเวห ๑๓ เขาตองฆาลูก แกะตัว
นัน้ในบริเวณพื้นที่ที่ศักดิส์ิทธิ ์ ที่ใชสําหรับ
ฆาเครื่องบูชาชําระลางและเครื่องเผาบูชา
เพราะของ ถวายชดใชน้ีเป็นเหมือนเครื่อง
บูชาชําระลาง มันจะเป็นของนักบวช เป็นสิ่ง
ที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด

๑๔ นักบวชจะเอาเลือดสวนหน่ึงจากของ
ถวายชดใช มาแตมที่ติ่งหูขางขวา พรอมกับ
หัว แม มือกับหัว แม เทาขาง ขวาของคนที่จะ
รับการชําระลาง ๑๕ นักบวชจะแบงน้ํามัน
มะกอกที่มีอยูประมาณหน่ึงในสามลิตรนัน้
แลวเทใสฝามือซายของตัวเขา เอง ๑๖แลว
นักบวชจะเอาน้ิวขางขวาของ เขาจุมลงใน
น้ํามันที่อยูบนฝามือซายของ เขา แลวเอาไป
พรมตอหน าพระยาหเวหเจ็ดครัง้ ๑๗ น้ํามันที่
เหลือบนฝามือนักบวช เขาก็จะเอาไปแตมที่
ติ่งหูดานขวา น้ิวหัวแมมือดานขวา และน้ิว
หัว แม เทาขางขวาของคนที่จะรับการชําระ
ลาง โดยแตมทับรอยเลือดจากของ ถวาย

*๑๔:๔ หุสบ เป็นพืชที่มีกิ่งกานและใบเล็กๆมากมาย ใชสําหรับปะพรมเลือดหรือน้ํา ในพิธี
ชําระใหบริสุทธิ ์
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ชดใชที่แตมไวกอนหน า น้ีแลว ๑๘ น้ํามันที่
เหลือทัง้หมดบนฝามือของนักบวช เขาก็จะ
เอาไปลูบบนหัวของคนที่จะรับการชําระลาง
ดวยวิธี น้ีตอ หน าพระ ยาหเวห นักบวชจะ
กําจัดบาป หน่ึงบาป ใดแทนคนๆ นัน้ที่เขาได
ทําไปตอพวกของศักดิส์ิทธิ ์

๑๙แลวนักบวชจะถวายเครื่องบูชาชําระ
ลาง เพื่อชําระสถานที่ศักดิส์ิทธิแ์ทนคนๆนัน้
ที่กําลังได รับการ ชําระจากความไม บริสุทธิ ์
ของเขา หลังจากนัน้ นักบวชก็จะฆาเครื่อง
เผาบูชา ๒๐แลวนักบวชก็จะถวายเครื่อง
เผาบูชา และเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชบน
แทนบูชา และดวยวิธี น้ีนักบวชจะทําใหเกิด
การ คืนดีขึ้นสําหรับคน นัน้ และคน นัน้ก็จะ
บริสุทธิ ์

๒๑แตถาคนที่จะรับการชําระลางนัน้
ยากจน ไมสามารถหาของ ถวายพวก นัน้
มา ได ก็ใหเขาเอาลูก แกะมาตัว หน่ึง เป็น
ของ ถวายชดใช มันจะเป็นเครื่องยื่นบูชา
สําหรับ เขา เพื่อกําจัดบาป หน่ึงบาป ใดที่เขา
ทําตอพวกของ ศักดิส์ิทธิ ์ เขาตองเอาแป ง
อยางดีมาประมาณสองลิตร ผสมน้ํามัน เป็น
เครื่องบูชาจากเมล็ด พืช พรอม กับน้ํามัน
มะกอกประมาณหน่ึงในสามลิตร ๒๒และเอา
นกเขาสองตัวหรือนกพิราบสองตัว อยางใด
อยางหน่ึงที่เขาสามารถใหได ตัวหน่ึงใชเป็น
เครื่องบูชาชําระลาง อีก ตัวใชเป็นเครื่องเผา
บูชา

๒๓คนที่จะรับการชําระลาง ตองนําเครื่อง
บูชาเหลา น้ีมาใหนักบวชในวันที่ แปด เพื่อ
นักบวชจะทําพิธีชําระลางใหกับเขา ตรงทาง
เขาเต็นทนัดพบตอหน าพระยาหเวห ๒๔แลว
นักบวชจะเอาลูก แกะมาเป็นของ ถวายชดใช
พรอมกับน้ํามันมะกอกประมาณหน่ึงในสาม
ลิตร และนักบวชจะถวายพวกมันเป็นเครื่อง
ยื่นบูชาตอ หน าพระยาหเวห ๒๕แลวนักบวช
ก็จะฆาลูก แกะที่เป็นของ ถวายชดใชตัว นัน้
นักบวชจะเอาเลือดสวน หน่ึงของ มัน มา
แตมที่ติ่งหูขางขวา หัว แม มือขางขวา และ
หัว แม เทาขางขวาของคนที่จะรับการชําระ
ลาง ๒๖ จาก นัน้นักบวชจะเทน้ํามันสวนหน่ึง
ใสฝามือซายของตนเอง ๒๗แลวใชน้ิวมือ
ขางขวาจุมน้ํามันที่อยูในฝามือซายของ เขา

แลวเอาไปพรมตอ หน าพระ ยาหเวหเจ็ดครัง้
๒๘แลวนักบวชจะเอาน้ํามันสวนหน่ึงจาก
ฝามือ ไปแตมที่ติ่งหูขางขวา หัวแม มือขาง
ขวาและหัว แม เทาขางขวาของคนที่จะรับ
การชําระลาง โดยแตมทับไปบนรอยเลือดที่
มาจากของ ถวายชดใช ที่แตมอยูกอนแลว
๒๙ น้ํามันที่เหลือบนฝามือของนักบวช เขาจะ
เอาไปลูบบนหัวของคนที่จะรับการชําระลาง
เพื่อกําจัดบาป หน่ึงบาป ใดที่เขาทําตอพวก
ของศักดิส์ิทธิแ์ทนเขาตอหน าพระยาหเวห

๓๐ จาก นัน้นักบวชจะถวายนกเขาสอง ตัว
หรือนกพิราบสองตัว อยางใดอยางหน่ึง ตาม
ที่คน นัน้สามารถให ได ๓๑ตัว หน่ึงใชเป็น
เครื่องบูชาชําระลาง อีกตัวหน่ึงใชเป็นเครื่อง
เผาบูชา พรอมๆกับเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
ดวยวิธีน้ี ตอหน าพระยาหเวห นักบวชจะทํา
ใหเกิดการคืนดีกันขึ้นเพื่อเขาคน นัน้ที่กําลัง
ไดรับการชําระลาง

๓๒ นัน่คือกฎสําหรับคนที่เป็นโรคผิวหนัง
ราย แรง ที่ไมสามารถหาเครื่องบูชาที่ใชกัน
ตามปกติสําหรับพิธีการชําระลางของเขา”

กฎสําหรับเชือ้ราในบาน
๓๓พระยาหเวหพูดกับโมเสสและอา โรนวา

๓๔ “เมื่อพวก เจาเขาสูแผน ดินคา นา อันที่เรา
กําลังใหเป็นสมบัติของ เจา และเราไดทําให
เกิดเชื้อ รา *ในบานเรือน บนแผน ดินที่เจา
เป็นเจาของนัน้ ๓๕ เจาของบานหลัง นัน้ตอง
ไปบอกนักบวชวา ‘ผมพบสิ่งที่ดูเหมือนเชื้อ
ราในบานของผม’

๓๖ นักบวชตองสัง่พวก เขาใหขน ของออก
จากบานใหหมด กอนที่นักบวชจะไปตรวจดู
เชื้อ รานัน้ ไมอยาง นัน้ ทุก สิ่งทุก อยางใน
บานหลัง นัน้จะไมบริสุทธิ ์ แลวนักบวชจะมา
ตรวจ ดูบานหลัง นัน้ ๓๗ เขาจะตรวจ สอบดู
เชื้อ รานัน้ ถาเชื้อ ราบนกําแพงบานเป็นจุดสี
แดงหรือสี เขียวและดูเหมือนมันฝัง ลึกลงใน
กําแพง ๓๘ นักบวชตองออกมายืนที่ทาง เขา
บานหลัง นัน้และปิดบานหลัง นัน้ไวเป็นเวลา
เจ็ดวัน

๓๙ ในวันที่ เจ็ด นักบวชตองกลับไปตรวจ
ดูบานหลัง นัน้ใหม ถาเชื้อ ราบนกําแพง
กระจายออกไป ๔๐ นักบวชตองออกคําสัง่ให

*๑๔:๓๔ เชือ้รา เชื้อประเภทหน่ึงที่เกิดบนผา หนังหรือไมที่อยูในที่รอนชื้น ในภาษาฮีบรูยัง
หมายถึงโรคผิวหนังดวย
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คนกะเทาะหินสวนที่เป็นเชื้อ รานัน้ออกมา
และขวางทิง้ ไปที่นอกเมืองในสถาน ที่ไม
บริสุทธิ ์ ๔๑แลวนักบวชตองสัง่ใหพวกเขาขัด
ถูภายในบานใหทัว่และนําผง ปูน *ที่เขาขัด
ออก มานัน้ ไปเททิง้นอกเมืองในสถาน ที่ไม
บริสุทธิ ์ ๔๒แลวหาหินกอนใหมมาวางแทน
หินกอนเดิม และฉาบปูนทับหินกอนใหมและ
ทัง้บาน

๔๓ถาเชื้อ รากลับมาอีกและกระจายไปทัว่
บานหลังจากหินที่เป็นเชื้อ ราถูกกะเทาะ
ออกและบานก็ถูกขัด ถูและฉาบปูนใหม
แลว ๔๔ นักบวชตองมาตรวจสอบดูอีก ถารา
กระจายในบาน มันจะทําลายขาว ของใน
บาน บานก็จะไมบริสุทธิ ์ ๔๕บานหลังนัน้ตอง
ถูกรื้อ ทิง้ทัง้สวนที่เป็นหิน ไมและปูนที่ฉาบ
ทัง้หมด และนําไปทิง้นอกเมืองในสถานที่ไม
บริสุทธิ ์ ๔๖ ใครที่เขาไปในบานในชวงที่ถูก
ปิดอยู จะกลายเป็นคนไมบริสุทธิไ์ปจนถึง
เย็น ๔๗ ใครที่เขาไปนอนหรือไปกินในบาน
หลังนัน้ตองเอาเสื้อที่ใสไปซัก

๔๘แตถานักบวชมาตรวจ สอบบานหลัง
นัน้ และเห็นวาราไม ไดแพรกระจายไปใน
บาน หลังจากที่ไดฉาบปูนบานหลัง นัน้แลว
นักบวชจะประกาศวาบานหลัง นัน้บริสุทธิ ์
เพราะเชื้อราหายไปแลว

๔๙การทําพิธีชําระลางใหบาน นักบวชตอง
ใชนกสองตัว ไมสน เชือกสีแดงและกิ่งหุสบ
๕๐ เขาตองฆานกตัว หน่ึงในชามดิน เผาที่อยู
เหนือน้ําที่ไหลอยู ๕๑ เขาตองนําไม สน กิ่ง
หุ สบ เชือกแดงและนกตัวที่ยังมี ชีวิต เอา
ทัง้หมดน้ีจุมลงในเลือดของนกตัวที่ถูกฆา
และในน้ําที่ไหลนัน้ แลวเอาไปพรมบาน นัน้
เจ็ดครัง้ ๕๒ดวยวิธน้ีี นักบวชจะทําใหบานนัน้
บริสุทธิด์วยเลือดนก ดวยน้ําที่ไหล และดวย
นกเป็นๆตัว นัน้ ไม สน กิ่ง หุ สบ และเชือก
แดง ๕๓แลวนักบวชก็จะปลอยนกเป็นๆตัว
นัน้ นอกเมืองในทองทุง ดวยวิธี น้ี นักบวช
จะชําระลางบานนัน้ แลวมันก็จะบริสุทธิ ์

๕๔ น่ีจะเป็นกฎสําหรับโรคผิวหนังราย แรง
ทุกชนิด สําหรับขี้กราก ๕๕สําหรับเชื้อราบน

ผาหรือในบาน ๕๖สําหรับแผลบวมอักเสบ
แผลตกสะเก็ด หรือตุมน้ํา ใสบนผิวหนัง
๕๗กฎเหลา น้ี สอนใหรูวา อะไรบริสุทธิแ์ละ
อะไรไมบริสุทธิ ์ กฎพวก น้ีเกี่ยว กับโรค
ผิวหนังและเชื้อรา”
กฎสําหรับของที่ไหลออกจากรางกาย

๑๕ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา
โรนวา ๒ “ไปพูดกับประชาชนชาว

อิสราเอล บอกพวก เขาวา ‘เมื่อผูชายคนใด
ก็ตามมีหนอง †ไหลออกมาจากอวัยวะเพศ
เขาจะเป็นคนไมบริสุทธิ ์ ๓ เมื่อเขามีหนอง
ไหลออกมา สิ่งน้ีจะทําใหเขาไมบริสุทธิ ์ ไมวา
หนองน้ีจะไหลออกมาหรือจะคัง่อยูในอวัยวะ
เพศก็ตาม มันเป็นสิ่งไมบริสุทธิข์องเขา

๔คนที่มีหนองไหลออกมา น้ีไปนอนที่เตียง
ไหน เตียงนัน้ก็จะไมบริสุทธิ ์ ชายคนน้ีไปนัง่
บนอะไรก็ตาม สิ่งนัน้ก็จะไมบริสุทธิ ์ ๕ ใครก็
ตาม ที่ไปถูกเตียงของชายคนน้ี จะตองถอด
เสื้อผาที่ใสอยูไปซัก และตองอาบน้ํา และจะ
ไมบริสุทธิไ์ปจนถึงตอนเย็น ๖ ใครที่ไปนัง่
บนอะไรก็ตามที่ชายคนที่มีหนองไหลน้ีไปนัง่
มา จะตองเอาเสื้อผาที่ใสไปซัก และตองอาบ
น้ําและจะไมบริสุทธิไ์ปจนถึงตอนเย็น ๗ ใคร
ที่ไปถูกตองรางของชายคนที่มีหนองไหลน้ี
จะตองถอดเสื้อไปซักและอาบ น้ํา และจะไม
บริสุทธิไ์ปจนถึงตอนเย็น

๘ถาชายคนที่มีหนองไหล น้ี ถมน้ําลายถูก
คนบริสุทธิ ์ คนที่ถูกถมน้ําลายใส จะตองถอด
เสื้อผามาซัก อาบ น้ํา และจะไมบริสุทธิไ์ป
จนถึงตอนเย็น ๙ถาชายคนที่มีหนองไหล น้ี
ไปนัง่บนหลังอาน ‡มา อาน นัน้ก็จะกลาย
เป็นของไมบริสุทธิ ์ ๑๐ ใครที่ไปแตะตองอะไร
ก็ตามที่เคยอยูใตชายคนที่มีหนองไหล น้ี จะ
กลายเป็นคนไมบริสุทธิจ์นถึงตอนเย็น คนที่
ไปถือของที่เคยอยูใตเขานัน้ ตองถอดเสื้อผา
ออกซัก ไปอาบน้ํา และจะไมบริสุทธิไ์ปจนถึง
ตอนเย็น

๑๑ถาชายคนที่มีหนองไหล น้ี ไม ไดเอาน้ํา
ลาง มือ แลวไปแตะตองตัวคนอื่นเขา คนที่

*๑๔:๔๑ ผงปูน มาจากโคลนหรือปูนที่ประชาชนใชฉาบกําแพงเพื่อทําใหเรียบ
†๑๕:๒ หนอง สิ่งที่ไหลออกจากรางกาย รวม ถึงน้ําหนองที่ไหลออกจากแผล น้ํากามของ
ผูชายและประจําเดือนของผหูญิง แตในบทที่ ๑๕:๒-๑๕ น้ีจะหมายถึงสิ่งที่ไหลออกจากอวัยวะ
เพศชายเน่ืองจากการติดเชื้อ
‡๑๕:๙ อาน หรือที่นัง่ในรถรบ



เลวีนิติ ๑๕:๑๒ 20 เลวีนิติ ๑๕:๓๓

ถูกแตะตองตัวจะตองถอดเสื้อผาออกซัก
อาบน้ํา และจะไมบริสุทธิไ์ปจนถึงตอนเย็น

๑๒ภาชนะดิน เผาที่ชายคนที่มีหนองไหล น้ี
ไปแตะตอง จะตองทุบทิง้ สวนภาชนะที่ทํา
จากไมตองเอาไปลางน้ํา

๑๓ถาชายคนที่มีหนองไหล น้ีหายจาก
อาการหนองไหลแลว เขาตองคอยอยูเจ็ดวัน
กอนที่จะได รับการชําระใหบริสุทธิ ์ เขาตอง
ซักเสื้อผาของเขา ชําระรางกายในน้ําที่ไหล
อยู แลวเขาจะบริสุทธิ ์ ๑๔ ในวันที่แปด เขา
ตองเอานกเขาหรือนกพิราบมาสองตัว มาอยู
ตอหน าพระยาหเวห ที่ทาง เขาเต็นทนัดพบ
และเอาพวก มันใหกับนักบวช ๑๕ นักบวชจะ
ใชตัว หน่ึงถวายเป็นเครื่องบูชาชําระลาง อีก
ตัวหน่ึงเป็นเครื่องเผาบูชา ดวยวิธีน้ี ตอหน า
พระ ยาหเวห นักบวชจะชําระแทน บูชาแทน
คน นัน้ เพราะหนองของ เขาไปทําใหแทน
บูชาแปดเป้ือน

กฎสําหรับผูชาย
๑๖ถาผูชายหลัง่น้ํากามออก มา เขาตอง

อาบ น้ําชําระรางกายใหทัว่ และจะไมบริสุทธิ ์
ไปจนถึงตอนเย็น ๑๗ถาเสื้อผาหรือเครื่อง
หนังใดๆไปโดนน้ํากามเขา ตองนําไปลางใน
น้ําและจะกลายเป็นของไมบริสุทธิไ์ปจนถึง
ตอนเย็น ๑๘ถาผูชายมีเพศสัมพันธกับผูหญิง
และหลัง่น้ํากามออกมา พวกเขาตองอาบน้ํา
ชําระรางกายและจะไมบริสุทธิไ์ปจนถึงตอน
เย็น

กฎสําหรับผูหญิง
๑๙ เมื่อผูหญิงมีประจําเดือน นางจะเป็นคน

ไมบริสุทธิไ์ปเป็นเวลาเจ็ด วัน ใครที่ไปถูก
ตัวนางจะกลายเป็นคนไมบริสุทธิไ์ปจนถึง
ตอนเย็น ๒๐ ในระหวางที่มีประจํา เดือน ไม
วานางไปนอนบนอะไร หรือนัง่บนอะไร สิ่ง
เหลา นัน้ก็จะกลายเป็นของที่ไมบริสุทธิ ์
๒๑ ใครที่ไปแตะตองเตียงของนาง ตองถอด
เสื้อผาไปซัก อาบ น้ําชําระรางกายและจะไม
บริสุทธิไ์ปจนถึงตอนเย็น ๒๒ ใครที่ไปถูกตอง
อะไรก็ตามที่นางไปนัง่ มา ตองถอดเสื้อผา
ออกซัก ไปอาบน้ําและจะไมบริสุทธิไ์ปจนถึง

ตอนเย็น ๒๓ ไม วาจะเป็นอะไรก็ตามที่อยูบน
เตียงหรือบนเกาอีท้ี่นางกําลังนัง่อยู ถาใคร
ไปแตะตองถูกสิ่ง นัน้ เขาก็จะไมบริสุทธิไ์ป
จนถึงตอนเย็น

๒๔และถาผูชายมีเพศสัมพันธกับผู หญิงใน
ระหวางที่นางมีประจําเดือน ชายคนนัน้จะไม
บริสุทธิไ์ปเป็นเวลาเจ็ด วัน เตียงที่ชายคน น้ี
นอนก็จะไมบริสุทธิไ์ปดวย

๒๕ เมื่อผูหญิงมีเลือดไหล *ออกมาหลายวัน
ไมใชชวงที่มีประจํา เดือน หรือมีเลือดไหล
ออก มาหลังจากมีประจํา เดือนแลว ตลอด
เวลาที่นางยังมีเลือดไหลอยู นัน้ นางจะไม
บริสุทธิ ์ เหมือนกับตอนที่นางมีประจํา เดือน
๒๖ เตียงทุกเตียงที่นางนอนในชวงที่เลือด
ยังไหลอยู นัน้ก็จะไมบริสุทธิเ์หมือนเตียงที่
นางนอนตอนมีประจํา เดือน ทุก สิ่งที่นางนัง่
ก็จะไมบริสุทธิเ์หมือนในชวงเวลาที่นางมี
ประจําเดือน ๒๗ ใครที่ไปถูกของเหลา น้ีจะไม
บริสุทธิ ์ เขาตองถอดเสื้อผาไปซัก ไปอาบน้ํา
และจะไมบริสุทธิไ์ปจนถึงตอนเย็น ๒๘ เมื่อ
นางหายจากเลือดไหลแลว นางตองคอยอยู
อีกเจ็ด วันจึงจะบริสุทธิเ์หมือนเดิม ๒๙ ในวัน
ที่แปด นางตองนํานกเขาสอง ตัวหรือนก
พิราบสอง ตัว มาใหนักบวชที่ทาง เขาเต็นท
นัดพบ ๓๐ นักบวชจะเอานกตัวหน่ึงมาถวาย
เป็นเครื่องบูชาชําระลาง อีกตัว หน่ึงถวาย
เป็นเครื่องเผาบูชา ดวยวิธี น้ี ตอ หน าพระ
ยาหเวห นักบวชจะชําระแทน บูชาแทนนาง
เพราะของเหลวของนางไปทําใหแทน บูชา
แปดเป้ือน

๓๑ เจาตองแยกชาวอิสราเอลออกจากความ
ไมบริสุทธิข์องพวก เขานัน้ เพื่อพวก เขาจะ
ไดไม ตองตายเพราะความไมบริสุทธิข์อง
พวก เขา เน่ืองจากไปทําใหเต็นทศักดิส์ิทธิท์ี่
อยูทามกลางพวกเขาไมบริสุทธิ ์

๓๒ นัน่คือพวกกฎสําหรับคนที่มีหนองไหล
หรือคนที่หลัง่น้ํากามออกมา ซึ่งทําใหพวก
เขาไมบริสุทธิ ์ ๓๓และสําหรับผู หญิงในชวง
ที่มีประจํา เดือน สําหรับคนที่มีของเหลว
ไหลอยางผิดปกติ ไมวาจะเป็นชายหรือหญิง
และสําหรับผูชายที่ไปมีเพศสัมพันธกับผู
หญิงในชวงที่นางไมบริสุทธิ’์”

*๑๕:๒๕ เลือดไหล สิ่งที่ไหลออกจากรางกาย รวมถึงน้ําหนองที่ไหลออกจากแผล น้ํากาม
ของผูชายและประจําเดือนของผูหญิง
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วันแหงการชําระลางใหบริสุทธิ์

๑๖ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสส หลัง
จากที่ลูกชายสอง คน *ของอา โรน

ตายไป พวกเขาตายเมื่อเขาใกลพระยาหเวห
๒พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ใหบอกกับ
อา โรนพี่ ชายของ เจาวา หลังมาน นัน้ ไมใช
อยากจะเขาไปเวลาไหนก็เขาไปได เพราะถา
ทําอยางนัน้เขาก็จะตาย เพราะมันเป็นหองที่
ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด †มีหีบขอ ตกลงพรอมกับฝา
หีบที่ความไมบริสุทธิจ์ากบาปจะถูกชําระวาง
อยู และเราจะมาปรากฏตัวในเมฆเหนือฝา
นัน้

๓อา โรนจะเขาไปในหองที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด
ได หลัง จากที่เขาถวายวัวตัวผูจากฝูงเป็น
เครื่องบูชาชําระลาง และแกะตัวผูเป็น
เครื่องเผาบูชาแลว ๔ เขาตองสวมเสื้อลินิน
ศักดิส์ิทธิไ์วดานนอก และสวมเสื้อลินินไว
ชัน้ ในแนบกับ ตัวอีกชัน้ หน่ึง เขาตองเอาผา
ลินินมาผูกเอว และพันผาโพกหัว เน่ืองจาก
ชุดพวก น้ีเป็นของศักดิส์ิทธิ ์ เขาตองอาบ น้ํา
กอน แลวถึงคอยสวมพวกมัน

๕อา โรนจะรับเอาแพะตัวผูสอง ตัวมาจาก
ชุมชนชาวอิสราเอล สําหรับเป็นเครื่องบูชา
ชําระลาง และแกะตัวผูหน่ึง ตัวเป็นเครื่อง
เผาบูชา ๖อา โรนตองถวายวัวตัวผูเพื่อเป็น
เครื่องบูชาชําระลางใหกับตัว เอง และเขา
จะชําระสถาน ที่ศักดิส์ิทธิเ์พื่อตัว เขาและ
ครอบครัวของเขา

๗แลวเขาตองเอาแพะตัวผูสองตัวมาถวาย
ตอ หน าพระ ยาหเวหที่ทาง เขาเต็นทนัด พบ
๘อา โรนจะตองโยนสลาก เพื่อเลือกวาแพะ
สองตัวนัน้ ตัวไหนเป็นของพระยาหเวห ตัว
ไหนเป็นของอาซาเซล ‡

๙แพะตัวที่สลากบอกวาเป็นของพระ
ยาหเวห อา โรนก็จะเอามาถวายเป็นเครื่อง
บูชาชําระลาง ๑๐สวนแพะตัวที่สลากบอกวา
เป็นของอาซา เซล ตองเอามันมาอยูตอหน า
พระ ยาหเวห เพื่อกําจัดบาปทัง้ หลายโดยให

แพะรับไป แลวสงมันไปในทะเลทรายใหกับ
อาซาเซล

๑๑แลวอา โรนจะถวายวัวตัวผูเป็นเครื่อง
บูชาชําระลางใหกับตนเอง และเขาจะชําระ
สถาน ที่ศักดิส์ิทธิเ์พื่อตัว เขาและครอบครัว
ของ เขา เขาจะฆาวัวตัว นัน้เป็นเครื่องบูชา
ชําระลางใหกับตัวเอง ๑๒ จากนัน้ อาโรนตอง
เอาถาดที่เต็มไป ดวยถาน ไฟลุกแดงที่เอามา
จากแทน บูชาซึ่งอยูตรง หน าพระ ยาหเวห
พรอมกับเครื่องหอมที่บดละเอียดมาสองกํา
มือ แลวเอาเขาไปหลังมาน ๑๓แลวอาโรนก็
เอาเครื่องหอมใสลงในไฟที่อยูตรง หน าพระ
ยาหเวห เพื่อใหควันจากเครื่องหอมลอยไป
ปกคลุมฝา หีบที่ความไมบริสุทธิจ์ากบาปจะ
ถูกชําระ เพื่อเขาจะไดไมตองตาย ๑๔แลวอา
โรนตองเอาเลือดวัวตัวนัน้มาสวนหน่ึง ใชน้ิว
ของ เขาพรมเลือด นัน้ไปทางดานตะวัน ออก
ของฝา หีบที่ความไมบริสุทธิจ์ากบาปจะถูก
ชําระนัน้ และใชน้ิวของ เขาพรมเลือดไปที่
ดานหน าของฝานัน้อีกเจ็ดครัง้

๑๕หลังจากนัน้อาโรนตองฆาแพะที่ใชเป็น
เครื่องบูชาชําระลางใหกับประชาชน และ
เอาเลือดของ มันเขาไปที่หลังมานนัน้ และ
ทํากับเลือดแพะ อยางเดียวกับที่ทํากับเลือด
วัว เสร็จแลวเอาเลือดแพะไปพรมบนฝา
หีบที่ความไมบริสุทธิจ์ากบาปจะถูกชําระ
และที่ดานหน าของฝา นัน้ ๑๖ดวยวิธี น้ี เขา
จะชําระหองที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดจากความไม
บริสุทธิข์องประชาชนชาวอิสราเอล รวม ทัง้
การกบฏตางๆและบาปทัง้ หลายของพวก
เขา อา โรนตองทําอยาง น้ีกับเต็นทนัด พบ
ดวย เพราะมันตัง้อยูทามกลางประชาชนที่
ไมบริสุทธิ ์ ๑๗หามไม ใหใครเขาไปในเต็นท
นัด พบ ตัง้แตตอนที่อา โรนเขาไปในหองที่
ศักดิส์ิทธิเ์พื่อชําระมันจนกวาเขาจะออก มา
เขาจะชําระหองที่ศักดิส์ิทธินั์น้เพื่อตัวเขา
เองรวม ทัง้ครอบครัวของ เขา และชุมชน
อิสราเอลทัง้หมด ๑๘หลังจาก นัน้อา โรนจะ
ออกมาที่แทนบูชาที่อยูตรงหน าพระยาหเวห
และเขาจะชําระแทนบูชานัน้ เขาจะเอาเลือด

*๑๖:๑ ลูกชาย … สองคน ดูที่ เลวีนิติ ๑๐:๑-๒
†๑๖:๒ หองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด หองหน่ึงในเต็นทศักดิส์ิทธิเ์ป็นที่เก็บหีบแหงคําสัญญา
‡๑๖:๘ อาซาเซล หรือ “แพะรับบาป” น่ีอาจเป็นชื่อของปีศาจตนหน่ึง แตความหมายสําหรับ
คําน้ียังไมแนนอน แตใจความหลักดูเหมือนจะมีความหมายวา แพะที่ชวยพาบาปของคนออก
ไปสูที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงไปหาอาซาเซล
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วัวตัวผูสวนหน่ึง และเลือดแพะสวนหน่ึง มา
ป ายที่เชิงงอนทัง้สี่ดานของแทนบูชา ๑๙แลว
อา โรนจะเอาน้ิวพรมเลือดไปที่แทน บูชาเจ็ด
ครัง้ ทําใหมันสะอาดจากความไมบริสุทธิ ์
ของประชาชนชาวอิสราเอล และเตรียมมัน
สําหรับการงานอันศักดิส์ิทธิอ์ีกครัง้หน่ึง

๒๐ เมื่ออา โรนชําระหองที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด
เต็นทนัด พบ และแทน บูชาเสร็จแลว เขาก็
จะนําแพะเป็นๆมา เขาตองวางมือลงบน
หัวของแพะตัว นัน้ และสารภาพความชัว่
ทัง้หมดของชุมชนอิสราเอล รวม ทัง้การ
กบฏทัง้หลาย และบาปทัง้หมดของพวกเขา
๒๑อยาง น้ีอา โรนจะไดวางบาปทัง้หมดลงบน
หัวแพะตัว นัน้ หลังจาก นัน้เขาจะสงแพะตัว
นัน้ออกไปในทะเล ทราย เขาจะมอบหมาย
ใหชายคนหน่ึงจูงมันไป ๒๒ดังนัน้แพะตัวนัน้
ก็จะแบกบาปทัง้หมดของพวก เขาไปยังดิน
แดนที่โดด เดี่ยว แลวชายคน นัน้ก็จะปลอย
แพะตัวนัน้ไวในทะเลทราย

๒๓หลังจากนัน้อาโรนจะเขาไปในเต็นทนัด
พบ และถอดชุดลินินที่เขาใสตอนที่เขาไป
ในหองที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด และวางชุด นัน้ไวใน
เต็นทนัน้ ๒๔ จาก นัน้เขาก็จะอาบ น้ําชําระ
รางกายในสถาน ที่ที่ศักดิส์ิทธิ ์ และสวมเสื้อ
ตัวอื่นของเขา แลวจึงออกไปถวายเครื่อง
เผาบูชาของเขา เอง และเครื่องเผาบูชาของ
ประชาชน โดยวิธี น้ี เขาจะกําจัดบาปทัง้
หลายใหกับตัวเขาเองและประชาชน ๒๕แลว
เขาจะเผาไข มันของเครื่องบูชาชําระลางบน
แทนบูชา

๒๖ชายคนที่ปลอยแพะใหเป็นอิสระ ที่สง
ไปใหกับอาซา เซลนัน้ จะตองถอดเสื้อผาซัก
แลวอาบ น้ําชําระรางกาย หลังจาก นัน้เขาถึง
จะกลับเขามาในคายได

๒๗ทัง้วัวตัวผูและแพะตัวที่ใชเป็นเครื่อง
บูชาชําระลาง ที่อา โรนเอาเลือดของพวก
มันเขาไปชําระหองที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด จะตอง
ถูกนําออกไปนอกคาย สวนหนัง เน้ือและขี้
ของพวก มันตองเอาไปเผาใหหมดนอกคาย
๒๘คนที่เผาพวก มันจะตองถอดเสื้อผาออก
ซักและอาบ น้ําชําระรางกาย หลังจาก นัน้ถึง
จะกลับเขามาในคายได

๒๙กฎน้ีจะใชกับพวกเจาตลอดไป ในวันที่
สิบของเดือนเจ็ด พวก เจาตองอดอาหารและ
ไมทํางาน ทัง้คนอิสราเอลและคนตางชาติที่
อาศัยอยูกับ เจา ๓๐ ในวัน นัน้ นักบวชจะ

ชําระสถาน ที่ศักดิส์ิทธิท์ัง้หมดแทนพวก เจา
เพื่อชําระพวก เจาใหบริสุทธิจ์ากบาปทัง้หมด
ของพวกเจา และเจาก็จะสะอาดตอหน าพระ
ยาหเวห ๓๑ วัน นัน้จะเป็นวัน หยุดที่สําคัญ
มากสําหรับพวกเจา พวกเจาจะตองอดอาหาร
น่ีจะเป็นกฎสําหรับพวกเจาตลอดไป

๓๒ นักบวชที่ได รับเลือกใหเป็นนักบวช
สูงสุด และได รับการ เจิมแตง ตัง้ใหรับ ใชใน
ฐานะนักบวชแทนที่พอของ เขา เขาจะตอง
ทําพิธี ชําระสิ่ง ตางๆ เขาตองสวมชุด ลินิน
ศักดิส์ิทธิ ์ ๓๓ เขาตองชําระหองที่ศักดิส์ิทธิ ์
ที่สุด เต็นทนัด พบและแทน บูชา เขาตอง
ชําระสิ่งเหลา น้ีเพื่อนักบวชคน อื่นๆและ
ผูคนทัง้หมดในชุมชน นัน้ ๓๔ น่ีจะ เป็นกฎ
สําหรับพวก เจาตลอด ไป เพื่อชําระสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิท์ัง้หมดแทนชาวอิสราเอลสําหรับ
บาปทัง้หมดของพวกเขาปีละครัง้” อาโรนก็
ไดทําตามสิ่งที่พระยาหเวหสัง่โมเสสไว
กฎเกี่ยวกับการฆาและการกินเน้ือสัตว

๑๗ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “ไปพูดกับอาโรน พวกลูกชายของ

เขาและประชาชนชาวอิสราเอล บอกพวกเขา
วา ‘น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหสัง่ไว ๓ถาใคร
ก็ตามที่มาจากครอบครัวของชาวอิสราเอล
ฆาวัว แกะหรือแพะ สําหรับเป็นเครื่องบูชา
ในคาย หรือฆาสัตวพวกน้ีอยางใดอยางหน่ึง
ที่นอกคาย ๔แลวไมเอามันมาที่ทาง เขา
เต็นทนัดพบ เพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาใหกับ
พระ ยาหเวห ตรงหน าเต็นทศักดิส์ิทธิข์อง
พระ ยาหเวห เขาตองรับ ผิด ชอบตอเลือดที่
กระเด็นออกมาจากการฆาของ เขานัน้ คนๆ
นัน้จะตองถูกตัดออกจากประชาชนของ เขา
๕กฎ น้ีมี ขึ้นเพื่อชาวอิสราเอลจะไดเอาเครื่อง
บูชาตางๆที่แต กอนเขาเคยฆาตามทอง ทุง
กัน มาใหพระยาหเวหที่ทางเขาเต็นทนัดพบ
โดยเอามาใหกับนักบวช นักบวชจะเป็นคน
ทําหน าที่ฆาสัตวพวก นัน้ใหกับพระ ยาหเวห
เป็นเครื่องสังสรรคบูชา ๖แลวนักบวชจะสาด
เลือดนัน้ใสแทนบูชาของพระยาหเวห ที่ทาง
เขาเต็นทนัดพบ และเผาไขมันเป็นกลิ่นหอม
ใหกับพระ ยาหเวห ๗พวก เขาจะตองไม เอา
เครื่องเซน ไหว มาเซนพวกปีศาจแพะอีกตอ
ไป พวก เขาไปไลตามปีศาจพวก น้ีเหมือน
โสเภณี น่ีจะเป็นกฎของพวกเขาตลอดไปชัว่
ลูกหลาน
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๘และเจาตองบอกพวก เขาวา ใครก็ตาม
จากครอบครัวชาวอิสราเอล หรือชาวตาง
ชาติที่อาศัยอยูทามกลางพวก เจา ที่ไดถวาย
เครื่องเผาบูชาหรือเครื่อง สัตว บูชา ๙ โดยไม
ไดเอาเครื่องบูชาพวก นัน้มาถวายใหกับพระ
ยาหเวหที่ทาง เขาเต็นทนัด พบ คนๆ นัน้จะ
ถูกตัดออกจากประชาชนของเขา

๑๐ถาใครก็ตามจากครอบครัวชาว
อิสราเอล หรือชาวตางชาติที่อาศัยอยูกับ เจา
กินเลือด เราจะไมยอมรับคนที่กินเลือด นัน้
และจะตัด เขาออกจากประชาชนของ เขา
๑๑ เพราะชีวิตของรางกายอยูในเลือด และ
เราไดใหเลือดนัน้กับเจา เพื่อเจาจะ ไดเอาไป
ใชบนแทน บูชา เพื่อชําระความไมบริสุทธิ ์
และบาป เพื่อตัวพวกเจา เอง มันเป็นเลือดน้ี
เองที่ชําระลางความไมบริสุทธิแ์ละบาป โดย
ชีวิตที่อยูในมัน ๑๒ เพราะอยาง น้ี เราจึงตอง
บอกชาวอิสราเอลไม ใหกินเลือดและหามชาว
ตางชาติที่อาศัยอยูกับเจากินเลือดดวย

๑๓ถาชาวอิสราเอลคนใดหรือชาวตาง ชาติ
คนใดที่อาศัยอยูรวมกับ เจา ไปลาสัตว ปา
หรือนกที่กิน ไดมา จะตองเทเลือดของ มัน
ทิง้ และเอาดินกลบเลือดนัน้ ๑๔ เพราะชีวิต
ของทุกสิ่งทุกอยางอยูในเลือดของมัน ดังนัน้
เราจึงบอกชาวอิสราเอลทุก คนไมใหกินเลือด
ของสิ่ง มี ชีวิตทุก อยาง เพราะชีวิตของสิ่ง มี
ชีวิตอยูในเลือดของมัน ใครที่กินเลือดจะถูก
ตัดออกจากคนของเขา

๑๕และทุก คนไมวาจะเป็นชาวอิสราเอล
หรือชาวตาง ชาติ ที่กินสัตวที่ตายเองตาม
ธรรมชาติ หรือถูกสัตวอื่นฆา คนๆ นัน้ตอง
ถอดเสื้อออกซัก และอาบ น้ํา คนๆ นัน้จะไม
บริสุทธิไ์ปจนถึงตอนเย็น หลังจาก นัน้ถึงจะ
บริสุทธิเ์หมือนเดิม ๑๖ถาเขาไมถอดเสื้อผา
ซักและไมอาบ น้ํา เขาจะตองได รับโทษ
สําหรับบาปของเขานัน้’”

กฎเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ

๑๘ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “ใหบอกกับชาวอิสราเอลวา ‘เรา

คือยาหเวห พระเจาของเจา ๓ เจาจะตองไม

ทําตามสิ่งตางๆที่คนเขาทํา กันในแผน ดิน
อียิปตที่เจาเคยอยู นัน้ เจาตองไมทําตามสิ่ง
ตางๆที่ชาวคานาอันทํากันอยูในแผนดินของ
เขาที่เรากําลังพาเจาเขาไปอยู น้ี และเจาตอง
ไมใชชีวิตตามธรรมเนียมตางๆของพวก เขา
๔ เจาตองทําตามระเบียบตางๆของ เรา และ
รักษากฎตางๆของ เรา เพื่อพวก เจาจะไดใช
ชีวิตตามกฎเหลานัน้ เราคือยาหเวห พระเจา
ของเจา ๕ เจาตองทําตามกฎและระเบียบ
ของเรา ใครที่เชื่อ ฟังกฎเหลา น้ีจะมีชีวิตอยู
ได เพราะกฎเหลานัน้ เราคือยาหเวห

๖ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับญาติสนิท
ของเจา เราคือยาหเวห

๗ เจาตองไมทําใหพอของ เจาตองอับอาย
ขาย หน า เพราะเจาไปมีเพศสัมพันธกับแม
ของเจาเอง เพราะนางคือแมของเจา เจาตอง
ไมมีเพศสัมพันธกับนาง ๘ เจาตองไมมีเพศ
สัมพันธกับเมียคนอื่นๆของพอ *เจา เพราะ
มันจะทําใหพอของเจาตองอับอายขายหน า

๙ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับพี่ สาวหรือ
น องสาวของเจา ไม วาจะเป็นลูกสาวของพอ
เจาหรือของแม เจา ไม วาเธอจะเกิดในบาน
เดียวกับเจาหรือที่อื่นก็ตาม †

๑๐ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับหลานสาว
ไมวาจะเป็นลูกสาวของลูกชายเจา หรือ
ลูกสาวของลูกสาวเจา เพราะมันจะทําใหเจา
ตองอับอายขายหน า

๑๑ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับลูกสาวที่
เกิดจากเมียคนอื่นๆของพอ เจา เพราะนาง
เป็นนองสาวของเจา

๑๒ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับพี่ น องของ
พอ เจา เพราะนางคือญาติสนิทของพอ เจา
๑๓ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับพี่ น องของ
แม เจา เพราะนางคือญาติสนิทของแม เจา
๑๔ เจาตองไมทําใหพี่ ชายหรือน อง ชายของ
พอ เจาตองอับอายขายหน า โดยไปมีเพศ
สัมพันธกับเมียของ เขา เพราะนางคือป า
สะใภและอาสะใภของเจา

๑๕ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับลูก สะใภ
ของเจา เพราะนางคือเมียของลูกชายเจา
เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับนาง

*๑๘:๘ เมียคนอื่นๆของพอ หรือแมเลีย้ง
†๑๘:๙ ลูกสาว … ก็ตาม ถาผูชายมีเมียหลายคน เมียแตละคนกับลูกๆของนางจะมีกระโจม
ของตนเองหรือมีบานสวนของตนเอง พวกเขาจะเป็นเหมือนครอบครัวเล็กๆ ดังนัน้ ขอความ
น้ีอาจจะหมายถึงผูชายไมควรมีเพศสัมพันธกับลูกสาวคนใดๆก็ตามของพอตัวเอง
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๑๖ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับเมียของพี่
ชายหรือน อง ชายเจา เพราะจะทําใหพี่ ชาย
หรือน องชายของเจาตองอับอายขายหน า

๑๗ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับผู หญิง
คนหน่ึง แลวยังมีเพศสัมพันธกับลูกสาว
ของนางดวย เจาตองไมแตงงานและมีเพศ
สัมพันธกับหลาน สาวของนางดวย ไม วา
หลานคน นัน้จะเป็นลูกของลูกชายหรือลูก
ของลูกสาวนางก็ตาม เพราะพวก นัน้เป็น
ญาติสนิทกับนาง มันเป็นสิ่งชัว่ชาลามก

๑๘ เจาตองไมแตงงานกับพี่ สาวหรือน อง
สาวของเมีย เจา และตองไมมีเพศสัมพันธ
กับนางตราบใดที่เมียของเจายังมีชีวิตอยู

๑๙ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับผู หญิงใน
ระหวางที่นางมีประจําเดือนซึ่งเป็นชวงเวลา
ที่นางไมบริสุทธิ ์

๒๐ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับเมียของ
เพื่อนบาน ซึ่งจะทําใหเจา เองไมบริสุทธิก์ับ
นาง

๒๑ เจาตองไม ใหลูกของ เจาถูกเผาไฟ
สังเวยใหพระ โม เลค *เจาตองไมดู หมิ่นชื่อ
ของพระเจาของ เจา โดยการทําอยาง น้ี เรา
คือยาหเวห

๒๒ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับผูชายดวย
กัน เหมือนกับที่มีเพศสัมพันธกับผู หญิง
เพราะเป็นสิ่งที่นาสะอิดสะเอียน

๒๓ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับสัตว และ
ทําตัวไมบริสุทธิก์ับมัน ผูหญิงก็ตองไมมีเพศ
สัมพันธกับสัตวดวยเหมือน กัน เพราะมัน
วิปริต

๒๔ เจาจะตองไมทําตัว เองใหไมบริสุทธิ ์
ดวยการทําสิ่งตางๆเหลา น้ี เพราะชนชาติ
พวก น้ีที่เรากําลังขับ ไลออก ไปจากแผน ดิน
ตอ หน าพวก เจา เคยทําตัวไมบริสุทธิอ์ยาง
นัน้ ๒๕แผนดินถึงไดไมบริสุทธิ ์ ดังนัน้เราจึง
ลงโทษมันสําหรับบาปที่อยูในมัน แผนดินก็
เลยอวกคนพวกนัน้ที่อาศัยอยูที่นัน่ออกมา

๒๖พวก เจาทัง้ชาวอิสราเอลและชาวตาง
ชาติที่อาศัยอยูกับ เจา ตองเชื่อ ฟังกฎและ
ระเบียบของเรา และตองไมทําสิ่งที่นาสะอิด
สะ เอียนพวก น้ี ๒๗ เพราะคนที่อาศัยบนแผน
ดินนัน้กอนหน าเจา ไดทําสิ่งที่นาสะ อิดสะ
เอียนพวกน้ี แผนดินถึงไดไมบริสุทธิ ์ ๒๘แต

ถาเจาทําตามกฎของพระ ยาหเวห แผน ดิน
นัน้จะไดไมอวกเจาออก มา เพราะไปทําให
มันไมบริสุทธิ ์ เหมือนกับที่มันอวกชนชาติ
ที่อาศัยอยูกอนหน าเจาออก มา ๒๙ เพราะ
ใครก็ตามที่ทําสิ่งที่นาสะ อิดสะ เอียนพวก
น้ี คนเหลา นัน้จะถูกตัดออกจากประชาชน
ของพวก เขา ๓๐ดัง นัน้ พวก เจาตองรักษา
คํา สัง่ของ เรา ไมไปทําตามธรรมเนียมที่นา
สะ อิดสะ เอียนพวก น้ี ที่คน อื่นเขาทํากันอยู
กอนแลว และเจาตองไมทําใหตัวเจา เองไม
บริสุทธิ ์ เพราะไปทําสิ่งพวกน้ี เราคือยาหเวห
พระเจาของเจา’”

ชาวอิสราเอลเป็นของพระเจา

๑๙ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “ใหพูดกับชุมชนชาวอิสราเอล

ทัง้หมด บอกกับพวก เขาวา ‘เจาตองทําตัว
ใหแตก ตางจากคน อื่น เพราะเรา ยาหเวห
พระเจาของเจา แตกตางจากผูอื่น

๓ทุกคนตองเคารพพอแมของตน และตอง
รักษาวันหยุดตางๆของเราไว เราคือยาหเวห
พระเจาของเจา

๔อยาทิง้เราและหันไปกราบไหวพวกรูป
เคารพและอยาเอาเหล็กมาหลอเป็นพวก
พระตางๆสําหรับพวกเจา เอง เราคือยาหเวห
พระเจาของเจา

๕ เมื่อเจาเอาเครื่องสังสรรคบูชามาถวายให
กับพระ ยาหเวห เจาควรถวายตามวิธีที่ถูก
ตอง มันจะ ไดเป็นที่ยอมรับเพื่อเจา ๖ เน้ือที่
เจาเอามาถวายนัน้ จะตองกินในวัน นัน้ที่เจา
ฆามัน หรือไมก็วันถัดไป แตถาเหลือถึงวัน
ที่ สาม ก็ใหเอาไปเผา ไฟทิง้ให หมด ๗ถายัง
ขืนเอามากินอีกในวันที่ สาม มันก็ไมสะอาด
แลว †และไมเป็นที่ยอมรับดวย ๘คนที่กิน
มัน ตองรับผิดชอบตอความบาปของเขาเอง
เพราะวาเขาดู หมิ่นพวกสิ่งศักดิส์ิทธิต์างๆที่
เป็นของพระ ยาหเวห และคนๆ นัน้ตองถูก
ตัดออกจากประชาชนของเขา

๙ เมื่อเจาเก็บ เกี่ยวพืช ผลจากที่ดินของเจา
อยาเก็บไปจนสุดขอบของทุงและอยากลับ
ไปเก็บพวกที่หลนตามพื้น ๑๐อยาเก็บองุน
จนหมดทัง้ ไรของเจา และตองไมเก็บองุนที่
หลนตามพื้นในไรดวย เจาตองเหลือทิง้ไวให

*๑๘:๒๑ พระโมเลค พระจอมปลอม ชื่อน้ีเหมือนคําในภาษาฮีบรูหมายถึง “กษตัริย”
†๑๙:๗ ไมสะอาดแลว ไมบริสุทธิ ์ หรือพระเจาไมยอมรับไวเป็นเครื่องบูชา



เลวีนิติ ๑๙:๑๑ 25 เลวีนิติ ๑๙:๓๑

คนยากจนหรือคนเดิน ทาง เราคือยาหเวห
พระเจาของเจา

๑๑ เจาตองไมขโมย ไมโกงหรือโกหกซึ่ง
กันและ กัน ๑๒ เจาตองไม เอาชื่อของเราไป
สาบานอยางไมจริงใจ นัน่เป็นการลบหลูชื่อ
ของพระเจาของเจา เราคือยาหเวห

๑๓ เจาตองไมโกงเพื่อนบานเจา และเจา
ตองไมไปปลนเขา เจาตองไมหนวงเหน่ียว
คาแรงของคนงานไวจนถึงวันรุงขึ้น *

๑๔ เจาตองไมแชงคนหู หนวก เจาตอง
ไมแกลงคนตาบอด โดยเอาของมาขวาง
ทางเขา ทําใหเขาสะดุดลม เจาตองยําเกรง
พระเจาของเจา เราคือยาหเวห

๑๕ เจาตองตัดสินอยางยุติธรรม ไมลําเอียง
เขา ขางใคร ไม วาจะเป็นคนจนหรือคน
สําคัญ เจาตองตัดสินเพื่อนบานของเจา
อยางยุติธรรม ๑๖ เจาตองไมเที่ยวใส รายคน
อื่น และเจาตองไมทําสิ่งที่เสี่ยงตอชีวิตของ
เพื่อนบาน †เราคือยาหเวห

๑๗ เจาตองไมเกลียดชังเพื่อนบานของเจา
อยูในใจ ตองชวยตักเตือนเขาเมื่อเขาทําผิด
เพื่อเจาจะ ไดไมมีสวนในความผิดบาปของ
เขา ๑๘ลืมสิ่งไมดีที่คนอื่นทํากับเจา และอยา
แก แคน ใหรักเพื่อนบานของเจาเหมือนรัก
ตัวเอง เราคือยาหเวห

๑๙ เจาตองเชื่อฟังกฎทัง้หลายของเรา ตอง
ไมผสมพันธุสัตวตางชนิดกัน ไมหวานเมล็ด
พืชตางชนิดในทุงนาเดียวกัน เจาตองไมสวม
เสื้อที่ทําจากวัสดุสองชนิดผสมกัน

๒๐ถาผูชายมีเพศสัมพันธกับผู หญิงที่เป็น
ทาส ที่ถูกหมัน้หมายไว แลวกับชาย อื่น แต
ยังไมไดรับการไถตัว หรือปลอยใหเป็นอิสระ
พวก เขาสองคนจะตองถูกลงโทษ แตโทษ
ไมถึง ตาย เพราะนางยังไมเป็นอิสระ ๒๑แต

ชายคน นัน้ตองนําแกะตัวผูมาเป็นของถวาย
ชดใช ถวายใหกับพระ ยาหเวหที่ทาง เขา
เต็นทนัดพบ ๒๒ตอหน าพระยาหเวห นักบวช
จะกําจัดบาปใหกับเขา โดยใชแกะตัวผูที่เป็น
ของ ถวายชดใชสําหรับบาปที่เขาได ทํา แลว
เขาจะไดรับการอภัยจากบาปที่ไดทําไป

๒๓ เมื่อเจาเขาไปในแผน ดินนัน้แลว และ
ไดปลูกตนผลไมเป็นอาหาร เจาตองถือวาผล
ของมันไมบริสุทธิ ์ ‡ในสามปีแรกนัน้ มันเป็น
ของตองหามสําหรับเจา หามกินมัน ๒๔แตใน
ปีที่สี่ ผลทัง้หมดของมันจะเป็นของถวายอัน
ศักดิส์ิทธิ ์ เพื่อสรรเสริญพระ ยาหเวห ๒๕ ใน
ปีที่หาเจาถึงกินผลมันได ดวยวิธี น้ี การเก็บ
เกี่ยวของเจาก็จะเพิ่มมากขึ้น เราคือยาหเวห
พระเจาของเจา

๒๖ เจาตองไม กินเน้ือ สัตวที่ยังมีเลือดของ
มันติดอยู
เจาตองไมพยายามทํานายจากลางบอก

เหตุหรือจากเวทมนตร
๒๗ เจาตองไมโกนจอนและไมโกนเครา

๒๘ เจาตองไมเฉือนเน้ือตัว เองในพิธีบูชาคน
ตาย และตองไมสักเครื่องหมายใดๆลงบน
ตัว เราคือยาหเวห

๒๙ เจาตองไมทําลายศักดิศ์รีของลูกสาว
เจา โดยใหนางเป็นโสเภณี เพื่อประชาชนใน
แผน ดินน้ีจะไดไมนอกใจเราอยางกับโสเภณี
และทําใหแผน ดินเต็มไป ดวยความชัว่ ชา
ลามก

๓๐ เจาตองรักษาพวกวันหยุดของเรา และ
ตองเคารพสถาน ที่ศักดิส์ิทธิข์องเรา เราคือ
ยาหเวห

๓๑อยาไปหาคนทรง *และพอมด †เพื่อขอ
คําแนะนํา และทําใหเจา เองไมบริสุทธิเ์พราะ
พวกมัน เราคือยาหเวหพระเจาของเจา

*๑๙:๑๓ หนวงเหน่ียว … จนถึงวันรุงขึน้ คนงานจะไดรับคาแรงสําหรับงานที่พวกเขาทําใน
วันนัน้ เมื่อสิน้สุดแตละวัน
†๑๙:๑๖ เจาตองไม … เพื่อนบาน หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เจาตองไมกินอยูบนความ
ทุกขของเพื่อนบาน”
‡๑๙:๒๓ ผลของมันไมบริสุทธิ์ หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ใหตัดผลของมันทิง้ไปเหมือน
ตัดหนังหุมปลายอวัยวะเพศชาย”
*๑๙:๓๑ คนทรง คนที่พยายามติดตอกับวิญญาณคนตายหรือผี
†๑๙:๓๑ พอมด คนที่พยายามใชวิญญาณชัว่ในการสรางเวทมนตรหรือวิญญาณที่คุน เคยที่
เป็นวิญญาณของญาติหรือเพื่อนของคนที่ตายไปแลว (เหมือน ๒๐:๖)



เลวีนิติ ๑๙:๓๒ 26 เลวีนิติ ๒๐:๑๘

๓๒ เจาตองยืน ขึ้นทําความเคารพคน แก
และตองใหเกียรติกับพวก เขา เจาตอง
ยําเกรงพระเจาของเจา เราคือยาหเวห

๓๓ เมื่อชาวตาง ชาติมาอาศัยอยูในแผน
ดินของเจา เจาจะตองไมเอาเปรียบเขา
๓๔ชาวตาง ชาติที่อยูกับ เจาตองเป็นเหมือน
ประชาชนคนหน่ึงของเจา และเจาตองรักเขา
เหมือนรักตัว เอง เพราะเจาก็เคยเป็นชาว
ตาง ชาติในอียิปตมาแลวเหมือนกัน เราคือ
ยาหเวหพระเจาของเจา

๓๕ เจาตองซื่อสัตยในการตัดสินความ เมื่อ
เจาวัดความยาว ชัง่น้ํา หนักหรือวัดความ จุ
๓๖ เจาจะตองใชพวกตราชัง่ พวกตุมน้ําหนัก
พวกที่ ตวงเมล็ดขาวกับของเหลว อันเที่ยง
ตรง เราคือยาหเวหพระเจาของเจา ที่นําเจา
ออกจากแผนดินอียิปต

๓๗ เจาตองเชื่อ ฟังกฎระเบียบทัง้หมดของ
เรา และทําตามพวกมัน เราคือยาหเวห’”

คําเตือนเรื่องการบูชารูปเคารพ

๒๐ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “ใหบอกประชาชนชาวอิสราเอล

วา ‘ใครก็ตามในหมูชาวอิสราเอลหรือในหมู
ชาวตาง ชาติที่มาอาศัยในอิสราเอล ที่เอา
ลูกตัว เองสังเวยใหกับพระ โม เลค ‡จะตอง
ถูกฆา ประชาชนตองเอาหิน ขวางเขาจน
ตาย ๓ เราจะตอตานคนๆ นัน้ และจะตัดเขา
ออกจากประชาชนของ เขา เพราะเขาเอาลูก
ตัว เองสังเวยใหกับพระ โม เลค เขาไดทําให
สถานที่ศักดิส์ิทธิข์องเราแปด เป้ือน และเขา
ก็ไดลบหลูชื่ออันศักดิส์ิทธิข์องเรา ๔แตถา
ประชาชนทัง้แผนดินหลับหูหลับตา ตอคนที่
เอาลูกตัวเองไปสังเวยใหกับพระโมเลค และ
ไม ยอมประหารชีวิตเขา ๕ เราก็จะตอ ตาน
คนๆนัน้และครอบครัวของเขา เราจะตัดเขา
และทุก คนที่หลงตามเขาไปขายตัวใหกับ
พระโมเลค ออกจากประชาชนของพวกเขา

๖ถามีใครไปหาคนทรงและพอมด เพื่อขอ
คําแนะนํา และนอกใจเราเหมือนกับโสเภณี
เราจะตอ ตานคนๆ นัน้และจะตัดเขาออกจาก
ประชาชนของเขา

๗ เจาตองทําตัวใหแตกตางจากคนอื่น และ
รักษาความแตกตางนัน้ ไว เพราะเราคือ
ยาหเวหพระเจาของเจา ๘ เจาตองเชื่อ ฟังกฎ

ของเราและทําตามนัน้ เราคือยาหเวหผูที่ทํา
ใหเจาแตกตางและเป็นของเรา

๙ถาใครสาปแชงพอ แม คน นัน้จะตองถูก
ฆา คนที่สาปแชงพอแม เป็นคนที่แสหาเรื่อง
ตายเอง

การลงโทษสําหรับบาปทางเพศ
๑๐ถาชายคนหน่ึงมีชูกับเมียคนอื่น ถาเป็น

เมียของเพื่อนบาน ทัง้หญิงและชายที่เป็นชู
กันตองถูกฆา ๑๑ถาผูชายมีเพศสัมพันธกับ
เมียพอ เขาทําใหพอตองอับอายขายหน า ทัง้
เขาและเมีย พอที่เป็นชูกันตองถูกฆา พวก
เขาแสหาเรื่องตายเอง

๑๒ถาผูชายมีเพศสัมพันธกับลูก สะใภของ
ตัวเอง ทัง้คูจะตองถูกฆา พวกเขาไดทําเรื่อง
วิปริต พวกเขาแสหาเรื่องตายเอง

๑๓ถาผูชายมีเพศสัมพันธกับผูชายดวย กัน
อยางกับมีเพศสัมพันธกับผูหญิง เขาทัง้สอง
ไดทําเรื่องนาสะอิดสะเอียน พวกเขาจะตอง
ถูกฆา พวกเขาแสหาเรื่องตายเอง

๑๔ถาชายคน หน่ึงไดกับผู หญิงคน หน่ึง
และยังไดกับแมของนางดวย นัน่เป็นสิ่งที่ชัว่
ชาลามก ประชาชนจะตองเอาไฟเผาเขาและ
หญิงทัง้ สองนัน้ใหตายดวย เพื่อความชัว่ ชา
ลามกน้ีจะไดไมเกิดขึ้นอีกในหมูพวกเจา

๑๕ผูชายที่มีเพศสัมพันธกับสัตว จะตอง
ถูกฆา และเจาจะตองฆาสัตวตัว นัน้ ๑๖ถา
ผู หญิงมีเพศสัมพันธกับสัตว เจาตองฆาทัง้
ผู หญิงและสัตวดวย พวก เขาสมควรถูกฆา
พวกเขาแสหาเรื่องตายเอง

๑๗ถาผูชายแตงงานกับพี่ สาวหรือน อง สาว
ของเขา ไม วาจะเป็นลูกสาวของพอหรือ
ลูกสาวของแม และพวก เขามีเพศสัมพันธ
กัน ถือเป็นเรื่องนาอัปยศอดสู พวก เขาตอง
ถูกตัดออกจากประชาชนของ เขาตอหน าฝูง
ชน เพราะเขามีเพศสัมพันธกับพี่ สาวหรือ
น อง สาวของเขา เอง เขาตองถูกทําโทษ
สําหรับบาปของเขา

๑๘ถาผูชายมีเพศสัมพันธกับผู หญิง
ระหวางที่นางมีประจําเดือน เขาเปิดเผยที่มา
ของเลือดของนาง และนางก็เปิด เผยที่มา
ของเลือดนาง พวก เขาทัง้ คูตองถูกตัดออก
จากคนของพวกเขา

‡๒๐:๒ พระโมเลค พระจอมปลอม ชื่อน้ีเหมือนคําในภาษาฮีบรูหมายถึง “กษตัริย”



เลวีนิติ ๒๐:๑๙ 27 เลวีนิติ ๒๑:๑๐

๑๙ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับพี่ สาวหรือ
น องสาวของแมหรือของพอ เจา เพราะถือวา
เป็นการมีเพศสัมพันธกับญาติสนิท พวกที่
ทําอยาง น้ีจะตองถูกทําโทษสําหรับบาปของ
พวกเขา

๒๐ถาผูชายมีเพศสัมพันธกับเมียของลุง
หรืออา เขาทําใหลุงหรืออาตองอับอายขาย
หน า ทัง้ชายคน นัน้และเมียของลุงหรืออา
จะตองถูกทําโทษสําหรับบาปของพวก เขา
พวกเขาจะตายโดยไมมีลูกหลาน

๒๑ถาผูชายมีเพศสัมพันธกับเมียของพี่
ชายหรือน องชาย ถือเป็นการไมบริสุทธิ ์ เขา
ทําใหพี่ชายหรือน องชายตองอับอายขายหน า
ทัง้หญิงและชายคูนัน้จะไมมีลูกหลาน

๒๒พวกเจาตองเชื่อฟังกฎและระเบียบของ
เรา และทํา ตาม เพื่อแผน ดินที่เรากําลังจะ
นําพวกเจาไปอาศัยจะไดไมอวกพวกเจาออก
มา ๒๓พวกเจาตองไมทําตามธรรมเนียมของ
ชนชาติพวก นัน้ ที่เรากําลังไลออกจากแผน
ดินนัน้ตอหน าพวก เจา เพราะพวก มันไดทํา
บาปทัง้หลายน้ี เราก็เลยเกลียดพวกมัน

๒๔แตเราเคยพูดกับเจาแลววา เจาจะ ได
เป็นเจาของแผนดินของพวกเขา และเราจะ
ยกมันใหเป็นของ เจา มันคือดิน แดนที่อุดม
สมบูรณ *
เราคือยาหเวหพระเจาของเจา เราไดแยก

เจาออก มาจากชนชาติอื่นๆ ๒๕ดัง นัน้ พวก
เจาตองแยกแยะระหวางสัตวที่บริสุทธิก์ับไม
บริสุทธิ ์ และนกที่บริสุทธิก์ับนกที่ไมบริสุทธิ ์
เจาตองไมทําตัวเองใหแปดเป้ือนโดยกินสัตว
นกหรือสัตวเลื้อยคลานบนพื้น ดิน ที่เราได
แยกไววาไมบริสุทธิส์ําหรับพวก เจา ๒๖พวก
เจาตองทําตัวใหแตกตางเพื่อเรา เพราะเรา
คือยาหเวหผูแตกตางจากผู อื่น และเราได
แยกพวก เจาออกจากชนชาติอื่นๆเพื่อเป็น
ของเรา

๒๗ชายหรือหญิงที่เป็นรางทรง หรือเป็นพอ
มด ตองถูกฆา ประชาชนตองเอาหินขวาง
พวกเขาใหตาย พวกเขาแสหาเรื่องตายเอง’”

กฎสําหรับนักบวช

๒๑ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ให
บอกกับพวกนักบวช ที่เป็นลูก

หลานของอาโรนวา ‘นักบวชตองไมทําตัวให
ไมบริสุทธิ ์ †ดวยการแตะตองศพที่เป็นญาติ
ของเขา ๒ยกเวนแตผูตายเป็นญาติสนิท คือ
แม หรือ พอ ลูกชาย ลูกสาว พี่ชายหรือน อง
ชาย ๓พี่ สาวหรือน อง สาวที่ยังไมแตงงาน
‡นางยังสนิทกับเขา เพราะนางยังไม ไดแตง
เป็นของชาย อื่น นักบวชอาจจะทําใหตัว เอง
ไมบริสุทธิเ์พื่อนางได ๔แตนักบวชจะตองไม
ทําตัว เองใหไมบริสุทธิ ์ ถาคน ตายเป็นเพียง
ญาติฝายเมีย การแตะตองรางคน ตายจะทํา
ใหนักบวชไมบริสุทธิ ์

๕ นักบวชตองไมโกน ผมจนหัว ลาน ตอง
ไมกันเคราและไมเชือดเน้ือของตัว เอง
๖พวกนักบวชตองรักษาตัวใหพรอมที่จะ
ทําการงานอันศักดิส์ิทธิเ์พื่อพระเจาของ
พวก เขา พวก เขาจะตองไมทําใหชื่อของ
พระเจาของพวก เขาเสื่อมเสีย เพราะพวก
เขาจะตองถวายพวกของขวัญ ที่เป็นอาหาร
ของพระเจาของพวก เขา ดัง นัน้พวก เขาจะ
ตองรักษาตัวใหพรอมที่จะทําการ งานอัน
ศักดิส์ิทธิ ์

๗พวกนักบวชตองไมแตงงานกับผู หญิง
ที่เสื่อมเสียเพราะเคยขายตัวมา กอน หรือผู
หญิงที่หยากับสามี เพราะนักบวชเป็นผูที่ถูก
อุทิศไวใหกับพระเจาของเขา ๘ เจาตองทํากับ
นักบวชแตกตางจากคนอื่นๆเพราะเขาเป็น
คนถวายอาหารใหพระเจาของเจา นักบวช
จะตองแตกตางในสายตาเจา เพราะเรา คือ
ยาหเวห ผูที่แตกตางจากผูอื่น และเราทําให
เจาแตกตางจากผูอื่น

๙ถาลูกสาวของนักบวชทําตัวไมบริสุทธิ ์
ดวยการไปขายตัว เขาทําใหพอของตัว เอง
ไมบริสุทธิไ์ปดวย นางจะตองถูกเผาตาย

๑๐ นักบวชคนที่เป็นใหญกวาพี่น องคนอื่นๆ
คนที่ได รับการเจิมน้ํามันบนหัว และคนที่ได
รับการแตง ตัง้ใหสวมชุดพิเศษของนักบวช

*๒๐:๒๔ ดินแดนที่อุดมสมบูรณ หรือแปลตรงๆไดวา “ดินแดนที่เต็มไปดวยน้ํานมและน้ํา
เชื่อมผลไมไหลอยู”
†๒๑:๑ ไมบริสุทธิ์ พระเจาไมยอมรับการบูชาจากเขา
‡๒๑:๓ พี่สาว … ไมแตงงาน หรือยังไมเคยมีเพศสัมพันธกับใคร
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ชัน้ สูง เขาตองไมปลอยผมรุงรัง และตอง
ไมฉีกเสื้อผาแสดงความเศราโศก ๑๑ เขา
จะตองไมเขาใกลศพ ถึงจะเป็นศพพอหรือ
แมของ เขาก็ตาม เขาจะตองไมทําตัว เอง
ใหไมบริสุทธิ ์ ๑๒ เขาตองไมไปจากสถาน
ที่ศักดิส์ิทธิ ์ และเขาตองไมทําใหสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิข์องพระเจาไมบริสุทธิ ์ เพราะเขา
ไดถูกแยกไวดวยน้ํามันเจิมของพระเจาของ
เขา เราคือยาหเวห

๑๓ นักบวชสูงสุดตองแตงงานกับผู หญิง
พรหมจรรย ๑๔ นักบวชสูงสุดตองไมแตงงาน
กับผู หญิงตอ ไป น้ีคือ แมหมาย หญิงที่หยา
กับสามี หรือโสเภณีที่ไมบริสุทธิ ์ เขาจะ
แตงงานไดแตเฉพาะกับหญิงพรหมจรรย
จากคนของเขาเทานัน้ ๑๕ เพื่อเขาจะ ไดไม
ทําใหลูกของเขาไมบริสุทธิท์ามกลางคนของ
เขา เอง เพราะเรา ยาหเวห ไดอุทิศนักบวช
สูงสุดนัน้ไวสําหรับการงานอันศักดิส์ิทธิ’์”

๑๖พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๗ “ให
บอกอา โรนวา ถาลูก หลานคน ไหนของเจา
ไม วาจะเป็นรุน ไหนก็ตาม มีรางกายพิการ
เขาจะตองไมเขามาใกลแทน บูชา เพื่อถวาย
อาหารใหกับพระเจาของเขา ๑๘ เพราะคน
ไหนมีรางกายไมสมบูรณ เขาจะตองไมเขา
มาใกลแทนบูชา ไมวาจะเป็นคนตาบอด คน
เป็นงอย คนที่มีใบหน าผิดรูปไป *คนที่มีราง
ผิดเพีย้นไป †๑๙คนเทาหัก คนมือหัก ๒๐คน
หลังคอม คนเตีย้แคระ คนตา เสีย คนที่มี
ผื่นขึ้นตาม ตัว คนเป็นโรคผิวหนัง คนที่ลูก
อัณฑะบี้

๒๑ลูก หลานทุก คนของนักบวชอา โรน ที่
มีรางกายพิการ หามไม ใหเขาใกลแทน บูชา
เพื่อถวายพวกของ ขวัญใหกับพระ ยาหเวห
เพราะเขาพิการ เขาจึงไมสามารถถวาย
อาหารใหกับพระเจาของ เขาได ๒๒แตเขา
สามารถกินอาหารของพระเจาของเขาได ทัง้
อาหารที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดและอาหารที่ศักดิส์ิทธิ ์
๒๓แตเขาตองไมเขา มาใกลมาน และตอง
ไมเขาใกลแทน บูชา เพราะเขาพิการทาง
รางกาย เขาตองไมทําใหสถาน ที่ศักดิส์ิทธิ ์

ของเราไมบริสุทธิ ์ เพราะเราคือยาหเวห ผูที่
ทําใหสถานที่เหลาน้ีศักดิส์ิทธิ”์

๒๔ดังนัน้โมเสสจึงเลาเรื่องพวกน้ีใหอาโรน
พวกลูกชายของอา โรน และประชาชนชาว
อิสราเอลทัง้หมดฟัง

๒๒ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “ใหบอกอา โรนกับพวกลูกชาย

ของเขาวา ‘พวก เขาจะตองไมทําใหของ
ขวัญอันศักดิส์ิทธิท์ี่ชาวอิสราเอลเอามาอุทิศ
ใหกับเรา นัน้ หมดความศักดิส์ิทธิไ์ป เพื่อ
พวก เขาจะไดไมลบหลูชื่ออันศักดิส์ิทธิข์อง
เรา เราคือยาหเวห ๓ ใหบอกกับพวก เขาวา
ตัง้แตน้ีเป็นตนไป ถาลูกหลานคนใดของเจา
ในขณะที่ตัว เขาไมบริสุทธิ ์ ไดไปแตะตอง
ของ ขวัญอันศักดิส์ิทธิท์ี่ชาวอิสราเอลอุทิศให
กับพระ ยาหเวห คน นัน้จะไมได รับใชเราใน
ฐานะนักบวชอีกตอไป เราคือยาหเวห

๔ถาลูกหลานคนไหนของอา โรน เป็นโรค
ผิวหนังรายแรง หรือมีหนองไหล ‡ออกจาก
รางกาย เขาตองไมกินอาหารที่ศักดิส์ิทธิ ์
พวก น้ีจนกวาตัว เขาจะบริสุทธิ ์ ถามีใครไป
แตะตองถูกสิ่งที่ศพของคน ตายไดทําใหไม
บริสุทธิไ์ว หรือถามีใครที่หลัง่น้ํากามออกมา
๕หรือถามีใครไปแตะตองถูกสัตวเลื้อยคลาน
ที่ไมบริสุทธิ ์ หรือไปแตะตองถูกคนที่จะทํา
ใหเขาไมบริสุทธิ ์ ไมวาเขาจะไมบริสุทธิใ์น
เรื่องอะไรก็ตาม ๖คนที่ไปแตะตองถูกอะไร
ก็ตามในของที่ไมบริสุทธิพ์วกน้ี คนๆนัน้ก็จะ
ไมบริสุทธิไ์ปจนถึงเย็น และเขาจะตองไม
กินอาหารที่ศักดิส์ิทธิใ์ดๆนอกเสียจากวาเขา
จะไปอาบ น้ํากอน ๗ เมื่อดวงอาทิตยตกดิน
เขาก็จะกลับเป็นคนบริสุทธิอ์ีกครัง้หน่ึง หลัง
จากนัน้เขาก็กินอาหารที่ศักดิส์ิทธิพ์วกนัน้ได
เพราะนัน่เป็นอาหารของเขา

๘ นักบวชตองไมกินสัตวที่ตายตาม
ธรรมชาติ หรือถูกสัตว ปาฉีกเน้ือกิน มันจะ
ทําใหเขาไมบริสุทธิ ์ เราคือยาหเวห

๙พวก เขาตองรักษากฎของเรา พวก เขา
จะ ไดไมมีความผิดเพราะมัน และตองตาย
เพราะไมนับถือกฎพวก น้ีของเรา เราคือ

*๒๑:๑๘ ใบหนาผิดรูปไป หรือ อาจจะแปลไดวา มีแขนขาสัน้ผิดปกติ
†๒๑:๑๘ มีรางผิดเพีย้นไป หรือ อาจจะแปลไดวา มีแขนขาที่ยาวผิดปกติ
‡๒๒:๔ หนองไหล ของเหลวทุกอยางที่ไหลออกจากรางกายรวมถึงน้ําหนองจากแผล น้ํากาม
ของผูชายและประจําเดือนของผูหญิง
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ยาหเวหผูทําใหพวก เขาแตกตางจากคนอื่นๆ
๑๐คนนอกตองไมกินอาหารที่ศักดิส์ิทธิน้ี์ คน
ที่อาศัยอยูกับนักบวชและคน งานที่นักบวช
จางมา ตองไมกินอาหารที่ศักดิส์ิทธิน้ี์ ๑๑แต
ถาทาสคน ไหนที่นักบวชซื้อมาดวยเงินของ
เขา เอง ทาสคน นัน้ก็กินอาหารที่ศักดิส์ิทธิน้ี์
ได รวม ทัง้ทาสที่เกิดในบานของนักบวช ก็
กินอาหารของนักบวชน้ีได ๑๒ถาลูกสาวของ
นักบวชไปแตงงานกับคนนอกที่ไม ไดอยูใน
ครอบครัวของนักบวช นางก็กินของ ถวาย
อันศักดิส์ิทธิเ์หลา น้ีไม ไดอีก แลว ๑๓แตถา
ลูกสาวของนักบวชกลายเป็นแมหมายหรือ
หยา ราง โดยที่นางไมมีลูก และนางกลับมา
อยูบานพอเหมือนตอนที่เป็นเด็ก นางก็กิน
อาหารของพอ นางได แตคนนอกที่ไม ไดอยู
ในครอบครัวนักบวชหามกินมัน

๑๔แตถาเกิดมีคนนอกมากินอาหาร
ศักดิส์ิทธิน้ี์โดยไม ไดตัง้ใจ เขาจะตองชดใช
คาอาหารน้ีใหนักบวช และตองชดใชเพิ่มอีก
ยี่สิบเปอรเซ็นตของอาหารนัน้

๑๕ นักบวชตองไมทําใหพวกของ ขวัญอัน
ศักดิส์ิทธิท์ี่ชาวอิสราเอลนํามาถวายใหกับ
พระยาหเวห หมดความศักดิส์ิทธิไ์ป ๑๖พวก
นักบวชจะตองไมเป็นเหตุทําใหชาวอิสราเอล
ทําผิด เพราะไปกินของ ขวัญอันศักดิส์ิทธิ ์
ที่พวก เขาเอามา จนเป็นเหตุทําใหตองนํา
เครื่องบูชาชดใชมาถวาย เราคือยาหเวหผูทํา
ใหเครื่องบูชาพวกนัน้ศักดิส์ิทธิ’์”

๑๗พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๘ “ให
บอกอา โรน และพวกลูกๆของเขา และชาว
อิสราเอลทัง้หมดวา ‘เมื่อมีใครในครอบครัว
ชาวอิสราเอล หรือชาวตาง ชาติในอิสราเอล
ถวายเครื่องเผาบูชา ไม วาจะเป็นเครื่องบูชา
แกบน หรือเครื่องบูชาที่เขาสมัคร ใจถวาย
ใหกับพระ ยาหเวห ๑๙ถาจะใหเป็นที่ยอมรับ
เพื่อเจา มันจะตองเป็นสัตวตัวผู ที่ไมมี
ตําหนิอะไรเลย จากฝูงวัว ฝูงแกะหรือฝูง
แพะ ๒๐ เจาตองไมเอาสัตวที่พิการมาถวาย
เพราะมันจะไมเป็นที่ยอมรับเพื่อเจา

๒๑ เมื่อมีใครเอาวัวหรือแกะหรือแพะจาก
ฝูง มาถวายเป็นเครื่องสังสรรคบูชา ใหกับ
พระยาหเวห เพื่อแกบน หรือของถวายดวย
ความสมัคร ใจ สัตวที่เอามานัน้ตองไมมี
ตําหนิอะไรเลย เพื่อใหเป็นที่ยอมรับ มันจะ
ตองไมพิการทางรางกาย ๒๒ เจาตองไมถวาย
สัตวที่ตาบอด ขาหัก หรือสัตวพิการ หรือมี

แผลเป่ือย เป็นหิดหรือโรคเรื้อน หรือมีโรค
ผิวหนังรายแรง เจาตองไมเอาสัตวพวกน้ีมา
วางไวบนแทนบูชา เป็นของขวัญใหกับพระ
ยาหเวห

๒๓แตเจาสามารถใชวัวหรือลูก แกะที่มี
ขนาดเล็กกวาปกติหรือผิดรูป รางไปบาง มา
ถวายเป็นเครื่องบูชาที่ใหดวยความสมัคร ใจ
ได แตจะใชมันแกบนไม ได มันจะไมเป็นที่
ยอมรับ

๒๔ เจาตองไมเอาสัตวที่มีลูกอัณฑะถลอก
บี้ ฉีก ขาดหรือถูกตัด มาถวายใหกับพระ
ยาหเวห เจาตองไมทําอยางน้ีในแผนดินของ
เจา

๒๕ เจาตองไมเอาสัตวอยาง นัน้จากชาวตาง
ชาติมาถวายเป็นของ ขวัญใหกับพระเจาของ
เจา เพราะมันเป็นสัตวที่มีตําหนิและพิการ
ทางรางกาย มันจะไมเป็นที่ยอมรับเพื่อเจา’”

๒๖พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๗ “เมื่อมี
วัว แกะหรือแพะเกิดใหม ตองใหมันอยูกับ
แมของมันเป็นเวลาเจ็ดวัน ในวันที่แปดหรือ
ตอจาก นัน้ ถึงจะเอามาเป็นของ ขวัญใหกับ
พระยาหเวห ที่พระองคจะยอมรับได ๒๘ เจา
ตองไมฆาวัวหรือแกะ พรอมกับลูกของ มัน
ในวันเดียวกัน

๒๙ เมื่อเจาเอาเครื่องบูชามาถวาย เพื่อ
เป็นการขอบคุณพระ ยาหเวห เจาตองบูชา
มันอยางที่จะเป็นที่ยอมรับเพื่อเจา ๓๐คือ
เจาตองกินมันภายในวัน นัน้ และตองไมให
เหลือถึงวันรุงขึ้น เราคือยาหเวห

๓๑ เจาตองเชื่อฟังพวกคําสัง่ของเราและทํา
ตาม เราคือยาหเวห ๓๒ เจาตองไมลบหลูดู
หมิ่นชื่ออันศักดิส์ิทธิข์องเรา ประชาชนชาว
อิสราเอลตองจํา ไววา เราแตก ตางจากผู อื่น
เราคือยาหเวห ผู ที่ทําใหพวกเจาแตก ตาง
จากคนอื่นๆ ๓๓ เราคือผูที่นําเจาออกจากแผน
ดินอียิปต เพื่อเราจะ ไดเป็นพระเจาของเจา
เราคือยาหเวห”

เทศกาลทัง้หลาย
(กดว. ๒๘:๑๖-๒๙:๔๐)

๒๓ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “ใหบอกกับประชาชนชาว

อิสราเอลวา ‘น่ีคือเทศกาลตางๆที่เราได
กําหนดไว เป็นเทศกาลของพระยาหเวห ซึ่ง
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พวก เจาจะตองประกาศใหมีการประชุมอัน
ศักดิส์ิทธิข์ึ้น

วันหยุดทางศาสนา
๓ เจาจะทํางานเป็นเวลาหกวัน แตวันที่เจ็ด

จะเป็นวันสําหรับการหยุดพัก ผอน คือวัน
หยุดทางศาสนา เป็นการประชุมที่ศักดิส์ิทธิ ์
พวกเจาตองไมทํางานในวันนัน้ ไมวาเจาจะ
อาศัยอยูที่ไหนก็ตาม เจาตองรักษาวันหยุดน้ี
ใหกับพระยาหเวห

เทศกาลวันปลดปลอย
๔ตอ ไป น้ีเป็นเทศกาลตางๆของพระ

ยาหเวห เป็นการประชุมที่ศักดิส์ิทธิ ์ ที่เจา
ควรจะประกาศ ตามวัน เวลาของพวก มัน
๕ เทศกาลวันปลดปลอยของพระ ยาหเวห
ตรงกับวันที่สิบ สี่ของเดือนแรก *จะเริ่มหลัง
จากดวงอาทิตยตกดินแลวของวันนัน้

เทศกาลขนมปังไมใสเชือ้ฟู
๖ เทศกาลขนมปังไม ใสเชื้อ ฟู ของพระ

ยาหเวห จะเริ่มในวันที่สิบ หาของเดือนแรก
เหมือนกัน พวก เจาจะกินขนมปังไม ใสเชื้อ
ฟูเป็นเวลาเจ็ด วัน ๗ ในวัน แรกของเทศกาล
น้ี พวก เจาจะมีการประชุมศักดิส์ิทธิ ์ และ
เจาตองไมทํางานในวัน นัน้ ๘พวก เจาจะ
ถวายพวกของ ขวัญใหกับพระ ยาหเวห เป็น
เวลาเจ็ด วัน ในวันที่เจ็ด ก็จะมีการประชุม
ศักดิส์ิทธิอ์ีกครัง้หน่ึง พวกเจาตองไมทํางาน
ในวันนัน้’”

เทศกาลเก็บเกี่ยวครัง้แรก
๙พระยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๐ “ใหบอก

ประชาชนชาวอิสราเอลวา ‘เมื่อเจาเขาไป
ในแผน ดินที่เรากําลังยกใหกับเจาน้ี และ
เมื่อเจาเก็บ เกี่ยวพืช ผล เจาตองเอาฟอน
ขาวฟอนแรก จากการเก็บ เกี่ยวนัน้ไปใหกับ
นักบวช ๑๑ นักบวชจะยกฟอนขาวขึ้นตอหน า
พระ ยาหเวห ใหมันเป็นที่ยอมรับเพื่อเจา
นักบวชจะถวายฟอน ขาวในวันรุง ขึ้น หลัง
จากวันหยุดทางศาสนา

๑๒ ในวันที่เจายกฟอน ขาวขึ้น เจาตอง
ถวายลูก แกะตัวผูอายุหน่ึง ปีตัวหน่ึง ที่ไมมี

ตําหนิ เพื่อมาเป็นเครื่องเผาบูชาใหกับพระ
ยาหเวห ๑๓ เจาตองถวายเครื่องบูชาจาก
เมล็ดพืชพรอมๆกันดวย เป็นแป งอยาง ดี
ประมาณสี่ลิตรครึ่งที่คลุกดวยน้ํามัน เป็น
ของ ขวัญที่มีกลิ่นหอมใหกับพระ ยาหเวห
เจาตองถวายเครื่องดื่มบูชาดวย เป็นเหลา
องุนประมาณเกือบหน่ึงลิตร ๑๔ เจาตองไม
กินเมล็ดขาวใหมน้ี เมล็ดขาวที่ยางไฟ หรือ
ขนมปังที่ทําจากเมล็ดขาวใหมน้ี จนกวาจะ
ถึงวันที่เจาเอาเครื่องถวายนัน้มาถวายใหกับ
พระเจาของเจา กฎน้ีจะใชตลอดไปชัว่ลูกชัว่
หลานของเจา ไม วาเจาจะอาศัยอยูที่ไหน
ก็ตาม

เทศกาลวันที่หาสิบ
๑๕ วันตอ มาหลัง จากวัน หยุดทางศาสนา

คือวันที่พวก เจานําฟอน ขาวมาเป็นเครื่อง
ยื่นบูชาใหกับพระ ยาหเวห นับจากวัน น้ีไป
อีกเจ็ดอาทิตยเต็มๆ ๑๖ เจาก็จะนับเวลาไป
หาสิบวัน วันน้ีจะเลยวันหยุดทางศาสนาครัง้
ที่ เจ็ดมาหน่ึงวัน ใหพวก เจาเอาเครื่องบูชา
จากขาวใหมมาถวายใหพระ ยาหเวห ๑๗ ให
พวกเจาเอาขนมปังสองกอนมาจากบาน เอา
มาเป็นเครื่องยื่นบูชา ขนมปังพวก น้ีทํามา
จากแป งอยาง ดีประมาณสี่ลิตรครึ่งผสมเชื้อ
ฟูแลวอบ นัน่จะเป็นของ ขวัญจากการเก็บ
เกี่ยวครัง้แรก ที่ถวายใหกับพระยาหเวห

๑๘ เจาตองถวายขนมปังน้ี พรอมกับลูก
แกะตัวผู อายุหน่ึงปี เจ็ดตัว วัวตัวผูหน่ึงตัว
จากฝูง แกะตัวผูสองตัว สัตวทัง้หมดน้ีตอง
ไมมีตําหนิ พวก มันจะเป็นเครื่องเผาบูชาให
กับพระยาหเวห ที่ถวายพรอมกับเครื่องบูชา
จากเมล็ดพืชและเครื่องดื่มบูชา พวก มัน
จะเป็นของ ขวัญอันมีกลิ่นหอมใหกับพระ
ยาหเวห ๑๙ เจาตองถวายแพะตัวผูหน่ึง ตัว
เป็นเครื่องบูชาชําระลาง และลูก แกะอายุ
หน่ึง ปี สองตัว มาถวายเป็นเครื่องสังสรรค
บูชา

๒๐ นักบวชจะถวายลูกแกะสองตัวน้ี พรอม
กับขนมปังจากการเก็บ เกี่ยวครัง้แรกใหเป็น
เครื่องยื่นบูชาใหกับพระยาหเวห พวกมันจะ
เป็นของ ขวัญใหกับพระ ยาหเวห เป็นของที่
อุทิศใหกับพระ ยาหเวห และมันก็จะเป็น

*๒๓:๕ เดือนแรก เดือนนีสาน เป็นเดือนแรกของปฏิทินชาวยิว ตรงกับชวงเดือนมีนาคมถึง
เมษายน
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ของนักบวช ๒๑ ในวันเดียวกัน เจาก็จะเรียก
ประชุม มันจะเป็นการประชุมที่ศักดิส์ิทธิ ์
สําหรับเจา เจาตองไมทํางานในวันนัน้ กฎน้ี
จะใชตลอดไปชัว่ ลูกชัว่ หลานของเจา ไม วา
เจาจะอาศัยอยูที่ไหนก็ตาม

๒๒ เมื่อเจาเก็บ เกี่ยวผลผลิตจากแผน ดิน
ของพวก เจา เจาตองไมเก็บ เกี่ยวจนสุด
ปลายที่ นาของเจา และเจาตองไมยอนกลับ
ไปเก็บเมล็ดขาวที่ตกตามพื้นในทุง นาของ
เจา เจาตองเหลือไวสําหรับคนจนและคนตาง
ชาติ เราคือยาหเวหพระเจาของเจา’”

เทศกาลแตร
๒๓พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๔ “ให

บอกประชาชนชาวอิสราเอลวา ‘ในวัน แรก
ของเดือนที่เจ็ด เจาจะมีวัน หยุดพิเศษ เจา
จะเปาแตรเพื่อระลึกถึงวา น่ีเป็นการประชุม
ศักดิส์ิทธิ ์ ๒๕ เจาตองไมทํางานในวันนัน้ และ
เจาตองถวายของขวัญใหกับพระยาหเวห’”

วันชําระสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชน
๒๖พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๗ “วัน

ชําระสถาน ที่ศักดิส์ิทธิแ์ละประชาชน *ให
บริสุทธิ ์ จะตรงกับวันที่ สิบของเดือนที่เจ็ด
เจาจะมีการประชุมศักดิส์ิทธิ ์ เจาตองอด
อาหารและตองถวายของ ขวัญใหกับพระ
ยาหเวห ๒๘ เจาตองไมทํางานในวัน นัน้
เพราะมันเป็นวันสําหรับการชําระสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิแ์ละประชาชน เพื่อทําการชําระลาง
แทนพวก เจาทัง้ หลายตอหน าพระ ยาหเวห
พระเจาของเจา

๒๙ถามีใครที่ไมอดอาหารในวัน นัน้ เขาจะ
ถูกตัดออกจากประชาชนของเขา ๓๐ถามีใคร
ทํางานในวันนัน้ เราจะทําลายคนๆนัน้ไปจาก
ประชาชนของเขา ๓๑ เจาตองไมทํางานใน
วันนัน้ กฎน้ีจะใชตลอดไปจนชัว่ลูกชัว่หลาน
ของเจา ไม วาเจาจะอาศัยอยูที่ไหนก็ตาม
๓๒มันจะเป็นวัน หยุดพิเศษสําหรับเจา เจา
ตองอดอาหาร เจาตองรักษาวัน หยุดพิเศษ

ของเจา มันเริ่มในตอนเย็นของวันที่เกา
แลวไปสิน้สุดในตอนเย็นของอีกวันหน่ึงของ
เดือนนัน้ †”

เทศกาลอยูเพิง
๓๓พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๓๔ “ให

บอกประชาชนชาวอิสราเอลวา ‘เทศกาล
อยู เพิงจะเริ่มในวันที่สิบ หาของเดือนที่ เจ็ด
เทศกาลเพื่อใหเกียรติกับพระ ยาหเวหน้ี จะ
เป็นเวลาเจ็ด วัน ๓๕ ในวันที่ หน่ึงจะมีการ
ประชุมศักดิส์ิทธิ ์ เจาตองไมทํางานในวันนัน้
๓๖ตลอดเจ็ดวันนัน้ ใหเจาถวายพวกของ
ขวัญใหกับพระ ยาหเวห ในวันที่ แปดเจาจะ
มีการประชุมศักดิส์ิทธิ ์ และเจาก็จะถวาย
พวกของขวัญใหกับพระยาหเวห มันคือการ
ประชุมศักดิส์ิทธิ ์ เจาตองไมทํางานในวันนัน้

๓๗ทัง้หมดน้ีเป็นเทศกาลที่พระ ยาหเวห
ไดกําหนดไว ที่เจาตองประกาศใหเป็นการ
ประชุมที่ศักดิส์ิทธิ ์ เพื่อจะไดถวายพวกของ
ขวัญใหกับพระยาหเวห ที่มีทัง้เครื่องเผาบูชา
เครื่องบูชาจากเมล็ดพืช เครื่องบูชาจากสัตว
และเครื่องดื่มบูชา ใหถวายแตละชนิดตาม
วันที่ไดกําหนดไว ๓๘ น่ีเป็นเทศกาลตางๆที่
มี ขึ้น นอกเหนือจากวัน หยุดประจําอาทิตย
ของพระ ยาหเวห และเครื่องบูชาพวก น้ีก็
จะแยกตาง หากจากเครื่องบูชาที่เจาเอามา
แกบน หรือที่เจาสมัครใจใหกับพระยาหเวห

๓๙ดัง นัน้ในวันที่สิบ หาของเดือนที่ เจ็ด
หลัง จากที่เจาไดเก็บเกี่ยวผลผลิตจากที่ดิน
ของเจาแลว เจาจะฉลองเทศกาลของพระ
ยาหเวหเป็นเวลาเจ็ดวัน ในวันแรกและวันที่
แปดจะเป็นวันหยุดพิเศษ ๔๐ ในวันแรก เจา
จะเก็บผลจากตนผล ไม แลวจะเก็บกิ่งจาก
ตนปาลม จากตนไมที่มีใบเป็นพุม และจาก
ตน หลิวที่ขึ้นตามลําธาร และเจาก็จะเฉลิม
ฉลองตอ หน าพระ ยาหเวหพระเจาของ เจา
เป็นเวลาเจ็ด วัน ๔๑ เฉลิมฉลองเทศกาลน้ี
ใหเป็นเทศกาลของผูอพยพ *เป็นเวลาเจ็ด
วัน ของทุกๆปี กฎน้ีจะใชตลอดไปชัว่ลูกชัว่

*๒๓:๒๗ วันชําระ … ประชาชน หรือที่เรียกวา “ยม คิบเปอร” เป็นวันหยุดที่สําคัญมาก
ของคนอิสราเอล ในวันน้ีนักบวชสูงสุดจะเขาในหองที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด และจะทําพิธีชําระใหกับ
ตัวเองและประชาชนบริสุทธิ ์ ดูเพิ่มเติมจากเลวีนิติ ๑๖:๑-๓๔; ๒๓:๒๖-๓๒
†๒๓:๓๒ เริ่มใน … เดือนนัน้ ตามเวลาของชาวยิว วันใหมจะเริ่มเมื่อดวงอาทิตยตกดิน
*๒๓:๔๑ เทศกาลของผูอพยพ เป็นเทศกาลที่คนเดินทางมาเพื่อฉลองกันในที่เดียวกัน
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หลานของเจา เจาจะเฉลิมฉลองมันในเดือน
ที่ เจ็ด ๔๒ เจาจะอาศัยอยูในเพิงเป็นเวลาเจ็ด
วัน ประชาชนชาวอิสราเอลทุก คนจะอาศัย
อยูในเพิง ๔๓ เพื่อลูก หลานของเจาจะ ไดรูวา
เราใหประชาชนชาวอิสราเอลอาศัยอยูในเพิง
เมื่อเรานําพวก เขาออกจากแผน ดินอียิปต
เราคือยาหเวหพระเจาของเจา’”

๔๔ โมเสสจึงบอกประชาชนชาวอิสราเอล
เกี่ยว กับเทศกาลตางๆเหลา น้ีของพระ
ยาหเวห

ตะเกียงที่มีขาตัง้กับขนมปังศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๒๗:๒๐-๒๑)

๒๔ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “ใหสัง่ประชาชนชาวอิสราเอลให

เอาน้ํามันบริสุทธิท์ี่คัน้จากมะกอก มาใสพวก
ตะเกียงเพื่อจุด ไฟใหสวางอยูเสมอ ๓อา โรน
ตองตัง้ตะเกียงนัน้ไวดานนอกมานที่กัน้อยู
ตรงหน าหีบขอ ตกลงที่อยูในเต็นทนัด พบ
เพื่อใหมันจุดสวางตัง้แตเย็นจนถึงเชาวัน รุง
ขึ้น เป็นประจําตอหน าพระยาหเวห กฎน้ีจะ
ใชไปตลอดชัว่ ลูกชัว่ หลานของเจา ๔อา โรน
ตองตัง้ตะเกียงบนขา ตัง้ที่ทําจากทองคํา
บริสุทธิต์อหน าพระ ยาหเวห เพื่อใหมันจุด
สวางอยางสมํ่าเสมอ

๕ ใหเอาแป งอยาง ดีมาอบเป็นขนมปังสิบ
สองกอน โดยใชแป งประมาณสี่ ลิตรครึ่งตอ
ขนมปังหน่ึงกอน ๖ ใหวางขนมปังนัน้เป็น
สองแถว แถว ละหกกอน บนโตะที่ทําดวย
ทองคําบริสุทธิ ์ ตอหน าพระยาหเวห ๗ ใหวาง
กํายาน †บริสุทธิไ์วในแตละแถว เป็นสวนที่
ใชเผาแทนขนมปัง กํายานนัน้เป็นของขวัญ
ใหกับพระ ยาหเวห ๘ จะตองจัดวางขนมปัง
พวกน้ีไวตอหน าพระยาหเวหเป็นประจําทุกๆ
วันหยุดทางศาสนา ชาวอิสราเอลจะจัดหาสิ่ง
เหลา น้ีมาให เป็นสวนหน่ึงของขอ ตกลงที่
พวกเขามีตอเราตลอดไป ๙ขนมปังน้ีจะเป็น
ของอาโรนและพวกลูกชายของเขา พวกเขา
จะกินมันในสถานที่ศักดิส์ิทธิ ์ เพราะขนมปัง
น้ีเป็นของ เขา เป็นสวนที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด

จากพวกของ ขวัญที่นํามาถวายใหกับพระ
ยาหเวห ขนมปังน้ีเป็นสวนแบงของอา โรน
ตลอดไป”

คนที่สาปแชงพระเจา
๑๐ชายคนหน่ึงมีแมเป็นชาวอิสราเอล มี

พอเป็นชาวอียิปต วันหน่ึงเขาไดออกไป
ทามกลางคนอิสราเอล แลวเกิดมีการตอสู
กันขึ้นระหวางลูกของหญิงชาวอิสราเอลคน
น้ี กับชาวอิสราเอลอีกคน หน่ึงในคายนัน้
๑๑ลูกของหญิงอิสราเอลไดพูดสาป แชงชื่อ
ของพระยาหเวห ดังนัน้ ประชาชนจึงนําตัว
เขาไปหาโมเสส แมของชายคน น้ีชื่อเช โลมิ
ท นางเป็นลูกสาวของดิบ รี มาจากเผาดาน
๑๒ชายคนน้ีถูกควบคุมตัวไว จนกวาพวกเขา
จะรูวาพระยาหเวหตองการใหทํายังไงกับเขา

๑๓พระยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๔ “นําตัว
ชายคนที่พูดสาปแชงเรา ออกไปนอกคาย ให
คนที่ไดยินเขาพูดวางมือลงบนหัว ‡ของ
ชายคน นัน้ แลวใหคนในชุมชนเอาหินขวาง
เขาใหตาย ๑๕แลวใหบอกประชาชนชาว
อิสราเอลวา ‘ถาใครสาปแชงพระเจาของเขา
เขาตองถูกทําโทษสําหรับบาปที่เขาทํา นัน้
๑๖และถาใครพูดดู หมิ่นเหยียดหยามชื่อของ
พระ ยาหเวห คนๆ นัน้จะตองถูกฆา คนทัง้
ชุมชนทัง้หมดจะตองเอาหินขวางเขาใหตาย
ไม วาจะเป็นคนตางชาติหรือคนอิสราเอล จะ
ตองถูกฆาเหมือนกันหมด ถาเขาพูดดู หมิ่น
เหยียดหยามชื่อของพระยาหเวห

๑๗ถาใครฆาคน ตาย เขาตองถูกฆาดวย
๑๘ ใครที่ฆาสัตวของคน อื่น เขาตองชดใช
มัน ชีวิตตอชีวิต ๑๙และเมื่อใครทําใหเพื่อน
บานบาด เจ็บไม วาจะดวยวิธี ใด ก็ใหทํากับ
เขาอยางนัน้ดวย ๒๐กระดูกหักตอกระดูกหัก
ตาตอตา ฟันตอ ฟัน ใครที่ทําคนอื่นบาดเจ็บ
ตองบาด เจ็บในแบบเดียวกันดวย ๒๑ ใครที่
ฆาสัตวตองชดใชมันคืน และใครที่ฆาคน
ตองถูกฆาเหมือนกัน

๒๒ จะใชกฎเดียวกันหมด สําหรับพวก เจา
ไมวาจะเป็นคนตางชาติหรือประชาชนของ
เจา เพราะเราคือยาหเวหพระเจาของเจา’”

†๒๔:๗ กํายาน ตนไมชนิดพิเศษตากแหง เมื่อเผาแลวจะใหควันที่มีกลิ่นหอมหวาน ใชเป็น
ของขวัญใหพระเจา
‡๒๔:๑๔ วางมือลงบนหัว เป็นการแสดงวาคนเหลา นัน้ไดมีสวนรวมในการทําโทษชายคน
นัน้
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๒๓ โมเสสจึงพูดกับประชาชนชาวอิสราเอล
พวก เขาจึงนําตัวชายคนที่สาป แชงคน นัน้
ออกไปนอกคาย และเอาหินขวางเขาจนตาย
ชาวอิสราเอลไดทําตามที่พระ ยาหเวหสัง่
โมเสสไว

แผนดินหยุดพักจากการเพาะปลูก
(ฉธบ. ๑๕:๑-๑๑)

๒๕ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสบน
ภูเขาซีนายวา ๒ “ใหบอกประชาชน

ชาวอิสราเอลวา ‘เมื่อเจาเขาไปในแผน ดินที่
เรากําลังยกใหเจา น้ี เจาตองปลอยใหผืนดิน
ไดพักผอนเจ็ด ปีครัง้ เพื่อเป็นเกียรติกับพระ
ยาหเวห ๓ ในเวลาหกปีเจาจะปลูกพืชในทุง
นาได หกปี น้ีเจาอาจตัดแตงตนองุนของเจา
และเก็บเกี่ยวผลผลิตได ๔แตในปีที่ เจ็ด จะ
เป็นเวลาพิเศษ สําหรับใหแผน ดินหยุด พัก
อยางเต็ม ที่ เป็นการหยุด พักเพื่อใหเกียรติ
กับพระ ยาหเวห เจาตองไมหวานพืชในทุง
เจาตองไมตัดแตงตนองุนของเจา ๕ เจาตอง
ไมเก็บ เกี่ยวพืช ผลที่เกิดขึ้นมา เอง และเจา
ตองไมเก็บองุนจากตน องุนที่ไม ไดตัด แตง
มันจะเป็นปีที่แผนดินจะไดหยุดพักอยางเต็ม
ที่

๖แตในปีแหงการหยุด พักน้ี ถาผืน ดินนัน้
ใหผลผลิตอะไรออกมาก็ตาม สิ่งนัน้ก็จะเป็น
ของพวกเจาเอาไวกิน สําหรับตัวเจาเอง คน
รับ ใชชายหญิงของเจา คนงานที่เจาจางมา
และชาวตาง ชาติที่อาศัยอยูกับเจา ๗ รวมทัง้
วัวของเจาและสัตว ปาที่อยูบนที่ดินของเจา
ทุกอยางที่เป็นผลผลิตของแผนดินนัน้ ก็เอา
มาเป็นอาหารได

ปีแหงการปลดปลอย
๘ ใหนับไปเจ็ดปีคือปีแหงการหยุดพัก แลว

ใหนับปีแหงการหยุด พักไปเจ็ด ครัง้ คือเจ็ด
คูณเจ็ด รวมเป็นเวลาสี่ สิบ เกาปี ๙แลวเจา
ตองเปาแตรที่ทําจากเขา แกะใหดังในวันที่
สิบของเดือนเจ็ด ซึ่งเป็นวันชําระประชาชน
ใหบริสุทธิ ์ เจาตองเปาแตรที่ทําจากเขา แกะ
ใหดังไปทัว่ทัง้แผน ดิน ๑๐ เจาตองอุทิศปีที่
หา สิบใหกับพระเจา และเจาตองประกาศ

อิสรภาพในแผน ดินใหกับทุก คนที่อาศัยอยู
ในแผน ดินนัน้ เจาตองเรียกปี น้ีวา ปีแหง
การปลดปลอย ทุก คนจะกลับสูที่ดินของ
ตน *และทุกคนจะกลับไปยังตระกูลของตน
๑๑ ในปีที่หา สิบจะเป็นปีแหงการปลดปลอย
สําหรับเจา เจาตองไมเพาะปลูกและไมเก็บ
เกี่ยวสิ่งที่เติบโตเองตามธรรมชาติ และเจา
ตองไมเก็บองุนจากตน องุนที่ยังไม ไดตัด
แตง ๑๒ เพราะมันเป็นปีแหงการปลดปลอย
เป็นปีที่อุทิศใหกับพวก เจา เจาจะกินไดแต
ผลผลิตที่เกิดขึ้นมาเองจากทุงนานัน้ ๑๓ ในปี
แหงการปลดปลอย ทุกคนจะกลับไปยังที่ดิน
ของตน

๑๔ดัง นัน้เมื่อเจาขายที่ดินใหเพื่อนบาน
หรือซื้อที่ดินจากเพื่อนบานมา ก็อยาโกงกัน
๑๕ถาเจาตองการซื้อที่ดินจากเพื่อนบาน ก็
ใหนับดูวาผานปีแหงการปลดปลอยครัง้หลัง
สุดน้ีมากี่ ปีแลว และเพื่อนบานก็ตองดูวา
จะเพาะปลูกไดอีกกี่ ปี กอนจะถึงปีแหงการ
ปลดปลอยครัง้ตอ ไป แลวก็ซื้อขายกันตาม
จํานวนปีที่ เหลือนัน้ ๑๖ยิ่งเหลือเวลาอีก
หลายปี ราคาของที่ดินก็จะยิ่งสูงขึ้น ยิ่งเหลือ
เวลานอย ราคาก็จะยิ่งถูกลง เพราะเขากําลัง
ขายจํานวนปีที่จะใชปลูกพืชผลได ๑๗อยาได
โกงกัน แตใหยําเกรงพระเจาของเจา เพราะ
เราคือยาหเวหพระเจาของเจา

๑๘ เจาตองเชื่อฟังกฎเหลานัน้ของเรา และ
รักษาระเบียบตางๆของเรา และทําตาม
พวก มัน เพื่อพวก เจาจะไดอาศัยอยูอยาง
ปลอดภัยในแผน ดินน้ี ๑๙แลวแผน ดินจะ
ใหผลผลิตของ มัน และเจาจะมีกินอยาง
เหลือเฟือ และจะอยูกันอยางปลอดภัยใน
แผนดินนัน้

๒๐ถาเจาพูดวา “แลวเราจะเอาอะไรกินกัน
ในปีที่ เจ็ด ถาเราไมเพาะปลูกและไมเก็บ
เกี่ยวผลผลิตในที่ดินนัน้” ๒๑ เราจะอวยพร
เจาในปีที่หก แผนดินจะใหผลผลิตกับเจาพอ
สําหรับสาม ปี ๒๒ เมื่อเจาเริ่มเพาะปลูกในปีที่
แปด เจาจะยังสามารถกินผลผลิตเกาที่เก็บ
ไวได จนกวาจะถึงปีที่ เกาซึ่งผลผลิตใหมจะ
เริ่มออกมา ๒๓ เจาจะขายที่ดินกันอยางถาวร
ไม ได เพราะแผน ดินน้ีเป็นของเรา เจาเป็น

*๒๕:๑๐ ที่ดินของตน ในอิสราเอล ที่ดินจะเป็นของครอบครัวหรือตระกูล คนนัน้อาจขาย
ที่ดินของ เขาได แตเมื่อถึงปีแหงการปลดปลอย ที่ดินผืน นัน้จะกลับเป็นของครอบครัวและ
ตระกูลที่เคยเป็นเจาของดัง้เดิม
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เพียงคนตางดาวที่มาอาศัยอยู และเป็นคน
เชาที่อาศัยอยูรวมกับเรา ๒๔ทัว่ทัง้ประเทศที่
พวกเจาเป็นเจาของอยู พวกเจาตองยินยอม
ใหคนที่ขายที่ดินนัน้ใหกับเจา ไถที่ดินนัน้
กลับคืนไปได ๒๕ถาญาติของเจายากจนและ
ขายที่ดินบางสวนไป ญาติสนิทของเขาตอง
มาไถที่ผืนนัน้ของญาติเขากลับคืน ๒๖ถาเขา
ไมมีญาติสนิทที่จะมาไถคืน แตตัวเขา เอง
หาเงินมาไดเพียง พอที่จะไถที่ดินของเขา
คืน ๒๗ เขาตองนับดูวาเขาขายที่ดินไปกี่ ปี
แลว เขาก็จายเงินคืนใหกับผู ซื้อในสวนที่ผู
ซื้อจายเกิน มา แลวเขาก็จะ ไดที่ดินกลับคืน
๒๘แตถาเขาไมสามารถซื้อกลับ คืนได ที่ดิน
ผืนนัน้จะคงอยูกับคนที่ซื้อมันไปจากเขา จน
กระทัง่ถึงปีแหงการปลดปลอย ในปีแหงการ
ปลดปลอยน้ี ที่ดินก็จะได รับการปลดปลอย
และเจาของที่ดินดัง้เดิมจะไดที่ดินของ เขา
กลับคืนไป ๒๙ถาคน หน่ึงขายบานที่เขาอยู
อาศัยภายในเขตกําแพงเมือง เขาสามารถ
ไถ คืนภายในเวลาหน่ึง ปีหลังจากที่เขาขาย
มัน สิทธิในการไถน้ีจะถูกจํากัดเพียงหน่ึง ปี
เทานัน้ ๓๐ถาเขายังไมไถคืนหลังจากหน่ึง
ปีเต็ม บานที่อยูในเขตกําแพงเมืองหลัง นัน้
จะตกเป็นของผู ซื้อและลูก หลานของ เขา
อยางถาวร และจะไมได รับการปลดปลอย
ในปีแหงการปลดปลอยดวย ๓๑แตบานใน
หมูบานเล็กๆที่ไมมีกําแพงลอมรอบ จะใช
กฎเดียวกับที่ดิน คือคน ขายสามารถไถคืน
ได และมันก็จะไดรับการปลดปลอยในปีแหง
การปลดปลอย

๓๒แตถาเป็นเมืองของชาวเลวี ชาวเลวีมี
สิทธิไถบานของพวก เขาที่อยูในเมืองกลับ
คืนไดตลอดเวลา ๓๓แตถาชาวเลวีไม ไดไถ
บานของ เขาคืน บานที่เขาขายไป นัน้ก็จะ
กลับมาเป็นของเขา ในปีแหงการปลดปลอย
เพราะบานของพวกเลวีที่อยูในเมือง นัน้
เป็นสมบัติถาวรของพวก เขาทามกลางคน
อิสราเอล ๓๔แตทุง หญาที่อยูรอบๆเมืองของ
ชาวเลวีนัน้ จะขายไม ได เพราะมันจะเป็น
สมบัติของพวกเขาตลอดไป

๓๕ถาพี่น องของเจาเกิดยากจนขึ้นมา และ
เขาไมสามารถเลีย้ง ดูตนเองได ก็ใหชวย
เหลือเขา เหมือนกับที่เจาชวย เหลือชาวตาง
ชาติหรือคนผานทาง เพื่อเขาจะ ไดอยูตอ
ไปทามกลางเจา ๓๖ เจาตองไมคิดดอกเบีย้
ทบ ตนจากเขา แตใหยําเกรงพระเจาของ

เจา เพื่อพี่ น องของ เจาจะไดอยูกับเจาตอ ไป
๓๗ เจาตองไมคิดดอกเบีย้จากเงินที่เจาใหเขา
กู ยืม และไมคิดดอกเบีย้ทบตนจากอาหารที่
เจาใหเขากิน ๓๘ เราคือยาหเวหพระเจาของ
เจา ที่นําเจาออกจากแผนดินอียิปต เพื่อยก
แผนดินคานาอันน้ีใหกับ เจา และเพื่อจะ ได
เป็นพระเจาของเจา

๓๙ถาพี่ น องรวมชาติของ เจายากจน และ
ขายตัวเองใหกับเจา เจาตองไมใหเขาทํางาน
ของทาส ๔๐ เขาจะเป็นเหมือนคนงานรับจาง
หรือคน งานผูอยูอาศัยกับ เจา เขาจะรับ ใช
เจาจนถึงปีแหงการปลดปลอย ๔๑แลวเขา
และลูกๆของ เขาจะไปจากเจา และกลับไป
ยังตระกูลของ เขาและที่ดินของบรรพบุรุษ
เขา ๔๒ เพราะพวกเขาคือทาสของเรา เราได
นําพวก เขาออกมาจากแผน ดินอียิปต พวก
เขาตองไมถูกขายเป็นทาส ๔๓ เจาตองไม
ปกครองเขาอยางโหด รายทารุณ แตเจาตอง
ยําเกรงพระเจาของเจา

๔๔ทาสชายและทาสหญิงของเจา ตองมา
จากชนชาติที่อยูรอบๆเจา เจาตองซื้อทาส
ชายและทาสหญิงจากพวกเขา ๔๕ เจาอาจซื้อ
ทาสจากลูกๆของพวกชาวตาง ชาติที่อาศัย
อยูกับเจา หรือจากครอบครัวของเขาที่อยู
กับเจาและเกิดบนแผน ดินของเจา พวก น้ี
จะกลายเป็นสมบัติของเจา ๔๖และเมื่อเจา
ตาย คนเหลา น้ีก็จะเป็นมรดกตกทอดไปสู
ลูก หลานของเจาตลอด ไป คนพวก นัน้เจา
สามารถเอามาเป็นทาสได แตเจาตองไม
ปกครองพี่ น องรวมชาติของเจา ที่เป็นชาว
อิสราเอลอยางโหดรายทารุณ

๔๗ถาชาวตาง ชาติหรือแขกผูมาเยือนของ
เจาเป็นคนรวยและพี่ น องรวมชาติของ เจา
ยากจนและขายตัว เองใหกับชาวตาง ชาติ
หรือแขกผูมาเยือน หรือสมาชิกในครอบครัว
ของชาวตางชาติ ๔๘หลังจากที่เขาขายตัวเอง
ไปแลว ญาติคนใดคนหน่ึงก็มีสิทธิไถเขาคืน
มาได ๔๙หรือลุงหรือลูกพี่ลูก น อง หรือญาติ
สนิทจากครอบครัวเขา ก็มีสิทธิไถเขาคืนมา
ได หรือถาเขาหาเงินมาไดเพียงพอ เขาก็
สามารถไถตัวเองคืนไดเหมือนกัน

๕๐ เขาและคนซื้อเขาไป ตองนับจํานวนปี
ทัง้หมด ตัง้แตปีที่เขาขายตัว เองไปจนถึงปี
แหงการปลดปลอย และราคาของตัว เขาก็
จะขึ้นอยูกับจํานวนปีที่ เหลือนัน้ เวลาที่เขา
อยูกับคนที่ซื้อเขานัน้จะนับเหมือนเวลาของ
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ลูกจางคนหน่ึง ๕๑–๕๒ เขาจะตองจายคา ไถ
ใหกับคนที่ซื้อเขามา จะจายมากหรือน อยก็
ขึ้นอยูกับจํานวนปีที่ เหลือ ตัง้แตวันที่ตกลง
จะไถคืนจนถึงปีแหงการปลดปลอย ถายัง
เหลืออีกหลาย ปี ก็ตองจายคา ไถมากหนอย
ถาเหลือไมกี่ปี ก็จายคาไถน อยหนอย ๕๓คน
ที่ขายตัวเองจะอยูกับชาวตางชาติเหมือนกับ
คน งานรับจางราย ปี ชาวตาง ชาติจะตองไม
ปกครองเขาอยางโหดรายทารุณตอหน าเจา

๕๔แตถาเขาไมได รับการไถ โดยวิธี ใด
วิธีหน่ึงที่บอกน้ี ตัว เขาและลูกๆ เขาก็จะ
เป็นอิสระในปีแหงการปลดปลอย ๕๕ เพราะ
ประชาชนชาวอิสราเอลคือทาสของเรา พวก
เขาเป็นทาสเรา เราไดนําพวกเขาออกมาจาก
แผน ดินอียิปต เราคือยาหเวหพระเจาของ
เจา

รางวัลสําหรับการเชื่อฟังพระเจา
(ฉธบ. ๗:๑๒-๒๔; ๒๘:๑-๑๔)

๒๖ ๑อยาทํารูปเคารพสําหรับตัวพวก
เจาเอง อยาสรางรูป ป้ันหรือเสา

ที่ ระลึก *สําหรับตัวพวก เจาเอง และอยา
วางหินที่ตกแตงแลวในแผน ดินของ เจา
เพื่อกราบไหวบูชาตอ หน ามัน เพราะเราคือ
ยาหเวหพระเจาของเจา

๒ เจาตองรักษาพวกวัน หยุดทางศาสนา
ของเรา เจาตองเคารพสถานที่ศักดิส์ิทธิข์อง
เรา เราคือยาหเวห

๓ถาเจาใชชีวิตตามกฎเหลา นัน้ของเรา
และรักษาคํา สัง่ของเรา และทําตามสิ่งเหลา
นัน้ ๔ เราจะใหฝนกับเจาตามฤดูกาล เพื่อ
แผน ดินจะผลิตพืช ผล และตนไมก็จะออก
ผล ๕พวก เจาจะเก็บ เกี่ยวพืช ผลมากมาย
จะมีเมล็ด ขาวใหนวด †เน่ินนานไปจนถึง
เวลาเก็บผลองุน และจะมีผลองุนใหเก็บ
เน่ินนานไปจนถึงฤดูเพาะปลูก แลวเจาก็จะ
มีอาหารกินอยางเหลือเฟือ และเจาจะอยู
อยางปลอดภัยบนแผน ดินของเจา ๖ เราจะ
ใหประเทศเจามีความสงบ สุข เจาจะนอนลง
ดวยความสงบสุข และไมตองกลัวสิ่งใด เรา
จะกําจัดสัตวรายตางๆใหหมดไปจากแผนดิน

ของเจา และจะไมมีกองทัพใดๆบุกมาโจมตี
ประเทศของเจา

๗ เจาจะรุกไลศัตรูของเจา และเจาจะชนะ
ศัตรูและฆาฟันพวกมันลมลงตอหน า ๘พวก
เจาหา คนจะรุกไลศัตรูไดเป็นรอย พวก เจา
รอย คนจะรุกไลศัตรูไดเป็นหมื่น เจาจะชนะ
ศัตรูและฆาฟันพวกมันลมลงตอหน า

๙แลวเราจะเมตตาปรานีเจา และทําใหเจา
มีลูก หลานเป็นทวีคูณ เราจะรักษาขอ ตกลง
ที่เรามีกับเจา ๑๐ เจาจะมีพืช ผลเก็บไวใน
ยุง ฉาง กินไปนานแสนนาน จนถึงกับตอง
เอาพืช ผลเกาทิง้ เพื่อใหมีที่วางสําหรับพืช
ผลใหม ๑๑ เราจะตัง้เต็นทศักดิส์ิทธิข์อง เรา
ทามกลางพวก เจา เราจะไมหันไปจากพวก
เจา ๑๒ เราจะเดินอยูทามกลางพวกเจา เราจะ
เป็นพระเจาของเจา และเจาจะเป็นประชาชน
ของเรา ๑๓ เราคือยาหเวหพระเจาของเจา
เราไดนําเจาออกจากแผน ดินอียิปต เพื่อเจา
จะ ไดไมตองเป็นทาสพวก เขาอีกตอ ไป เรา
ไดทําลายคานของแอกบนตัว เจา และเราได
ทําใหเจาเดินเชิดหน าไดอีก

ผลจากการไมเชื่อฟังพระเจา
(ฉธบ. ๒๘:๑๕-๖๘)

๑๔แตถาเจาไมเชื่อ ฟังเราและไมทําตามคํา
สัง่เหลา น้ีทัง้หมด ๑๕ถาเจาทอดทิง้กฎตางๆ
ของเรา และเจาเกลียดระเบียบตางๆของเรา
จนไม ไดทําตามคํา สัง่ตางๆของเรา แตได
ทําลายขอ ตกลงของเรา ๑๖ เราก็จะทําอยาง
น้ีกับเจา คือ เราจะทําใหเรื่องเลว รายเกิด
ขึ้นกับเจา ทัง้โรคระบาดและเจ็บ ไขได ปวย
มันจะทําลายดวงตาพวก เจาและทําลายชีวิต
ของ เจาไป เจาจะลงแรงเพาะปลูกไปเปลาๆ
เพราะศัตรูของเจาจะมากินพืชผลนัน้ ๑๗ เรา
จะตอตานเจา เจาจะพายแพศัตรูของเจา คน
ที่เกลียดเจาจะปกครองเหนือเจา เจาจะกลัว
จนหนีแมแตในเวลาที่ไมมีใครไลลาเจา

๑๘หลังจาก นัน้ ถาเจายังไม ยอมเชื่อ ฟัง
เรา เราจะตี สอนเจาใหหนักขึ้นไป อีกถึงเจ็ด
เทาสําหรับบาปทัง้ หลายของเจา ๑๙ เราจะ
ทําลายความหยิ่ง ผยองที่เจามีในอํานาจของ

*๒๖:๑ เสาทีร่ะลึก อนุสาวรียที่ชวยใหประชาชนระลึกถึงสิ่งพิเศษ ในยุคโบราณของอิสราเอล
ประชาชนมักสรางอนุสาวรีย เป็นที่นมัสการพวกพระจอมปลอม
†๒๖:๕ นวด การตีขาวใหหลุดจากเปลือก
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เจา โดยทําลายแผน ดินของเจา และเราจะ
ทําใหทองฟ าเจาเหมือนเหล็ก และแผน ดิน
เจาเหมือนทองแดง *๒๐ เจาจะเหน็ดเหน่ือย
เปลาๆแผน ดินของ เจาจะไมงอกพืช ผลออก
มา ตนไมบนแผนดินจะไมออกผลของมัน

๒๑ถาเจายังใช ชีวิตอยางเป็นศัตรูกับเรา
และไมยอม ฟังเรา เราจะตี สอนเจาใหหนัก
ยิ่ง ขึ้นถึงเจ็ด เทาสําหรับบาปทัง้ หลายของ
เจา ๒๒ เราจะปลอยสัตวที่ดุรายไปทํารายเจา
พวกมันจะเอาลูกๆของเจาไป และจะทําลาย
ฝูง สัตวของเจา มันจะฆาพวก เจาจนเหลือ
อยูไม กี่ คน จนถนนหนทางของพวก เจาจะ
รกรางวางเปลา

๒๓และถาหลังจากเกิดสิ่งเหลา น้ีทัง้หมด
แลว เจายังไมยอมรับการตีสอนของเรา แต
ยังใช ชีวิตอยางศัตรูกับ เรา ๒๔ถาอยาง นัน้
เราก็จะอยูกับเจาอยางศัตรูดวย และเราจะ
ลงโทษเจาใหหนัก ขึ้นถึงเจ็ด เทาสําหรับบาป
ทัง้ หลายของเจา ๒๕ เราจะใหกองทัพตางๆ
มาฆา ฟันเจา เพื่อแก แคนที่เจาไมรักษาขอ
ตกลง ถาเจารวม ตัวกันหลบอยูในเมือง
เราก็จะสงโรคระบาดราย แรงมาทามกลาง
พวก เจา และเราก็จะสงมอบเจาใหไปอยูใน
กํา มือของพวกศัตรูเจา เพื่อพวก เขาจะ ได
ปกครองเจา ๒๖ เมื่อเราตัดเสบียงอาหารของ
เจา ขนมปังของหญิงสิบ คนใชแคเตา อบ
เดียวก็พอ เพราะจะมีแป งเหลือใหทําขนมปัง
นอยมาก เจาจะตองปันสวนขนมปังกัน และ
เมื่อกินแลว ก็จะยังหิวอยู

๒๗แลวถาหลังจาก น้ี เจายังไมยอม ฟังเรา
และยังใชชีวิตอยางกับศัตรูกับเรา ๒๘ เราก็
จะอยูกับเจาอยางกับศัตรูที่โกรธแคน และ
เราจะลงโทษเจาหนัก ขึ้นเป็นเจ็ด เทาสําหรับ
บาปทัง้ หลายของเจา ๒๙ เจาจะหิวจนตอง
กินเน้ือลูกชายลูกสาวของเจา เอง ๓๐ เราจะ
ทําลายสถานนมัสการทัง้ หลายของ เจา และ
จะโคนพวกแทนบูชาเครื่องหอมของเจา และ
จะเอาศพของเจาวางทับพวกรูป เคารพที่ไร
ชีวิตพวกนัน้ของเจา และเราจะเกลียดชังเจา
๓๑ เราจะทําใหเมืองตางๆของเจาเป็นซาก

ปรักหัก พัง และจะทําลายสถาน ที่ศักดิส์ิทธิ ์
ทัง้ หลายของเจา และเราจะรูสึกเหม็นตอ
เครื่องบูชาตางๆของเจา ๓๒ เราจะทําลาย
แผน ดินน้ี จนศัตรูที่จะเขา มาตัง้ถิ่นฐาน
เห็นแลวตองตะลึง งันเพราะมัน ๓๓ เราจะ
ทําใหพวก เจากระจัดกระจายไปในทามกลาง
ชนชาติตางๆและจะชัก ดาบของ เราขึ้นตอ
ตานเจา แผน ดินของ เจาจะรกรางวาง เปลา
และเมืองตางๆของเจาจะถูกทําลาย

๓๔ตลอดเวลาที่แผน ดินวาง เปลา ตอนที่
เจาไปอยูในแผน ดินของพวกศัตรู เจา แผน
ดินก็จะ ไดหยุด พัก ชดเชยปีเหลา นัน้ที่เจา
ไม ยอมใหมันหยุด พัก ๓๕ตลอดเวลาที่มัน
ถูกทอด ทิง้น้ี มันจะ ไดหยุด พัก อยางที่มัน
ไม เคยไดหยุดมา กอนในปีแหงการหยุด พัก
ตอนที่เจาอยูในแผน ดินน้ี ๓๖สวนคนที่รอด
ชีวิต เราจะทําใหพวก เขามีจิตใจที่ขี้ ขลาด
ตาขาวในดิน แดนของศัตรู แคเสียงลม พัด
ใบไม พวกเขาก็จะวิ่งหนี ราวกับมีใครไลลา
ดวยดาบในสงคราม พวก เขาจะลม ลงแม
ไมมีใครไลตาม มา ๓๗พวก เขาจะวิ่งลมลุก
คลุกคลานสะดุดกันเองราวกับจะหลบดาบ
แมไมมีใครไลตาม มาก็ตาม เจาจะไมมี
เรี่ยวแรงยืนสูกับศัตรูของเจา ๓๘พวก เจาจะ
ลม หายตาย จากไปในทามกลางชนชาติอื่นๆ
และแผน ดินของศัตรูพวก เจาก็จะกลืนกิน
พวกเจา ๓๙สวนผูที่รอดตาย †ก็จะทรุดโทรม
ตาย ไปในดินแดนของศัตรู เพราะความบาป
ของพวก เขา และเพราะบาปของบรรพบุรุษ
ของพวกเขาดวย พวกเขาจะทรุดโทรมตาย
ไป *เหมือนกับบรรพบุรุษของพวกเขา

ยังคงมีความหวังเสมอ
๔๐แตถาหากวา พวก เขายอมสารภาพ

บาปของพวก เขา และบาปของบรรพบุรุษ
ของพวก เขา พวก เขายอมรับวาพวก เขาไม
ซื่อสัตยตอเรา และไดใช ชีวิตอยางกับเป็น
ศัตรูกับเรา ๔๑ เราถึงไดอยูกับพวก เขาอยาง
ศัตรู และนําพวก เขาไปสูแผน ดินของศัตรู
พวก เขา และถาพวก เขาถอม ตัวลง และ

*๒๖:๑๙ ทองฟ า … เหมือนทองแดง หมายถึงฝนก็จะไมตก แผนดินก็จะไมใหผลผลิตออก
มา
†๒๖:๓๙ ผูที่รอดตาย คนที่หนีรอดจากการทําลายลาง ในที่น้ีหมายถึงชาวยิวที่รอดจากการ
ทําลายลางยูดาหและอิสราเอลโดยกองทัพศัตรู
*๒๖:๓๙ จะทรุดโทรมตายไป หรือ เศราโศก เสียใจ
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ยอมรับการลงโทษสําหรับบาปทัง้ หลายของ
พวกเขา ๔๒ เราก็จะระลึกถึงขอตกลงที่เราได
ทําไวกับยาโคบ ระลึกถึงขอตกลงที่เราไดทํา
ไวกับอิส อัค และขอ ตกลงที่เราไดทําไวกับ
อับราฮัม แลวเราก็จะระลึกถึงแผนดินนัน้

๔๓แผน ดินนัน้จะถูกทอด ทิง้ใหรกรางวาง
เปลาและในเวลาที่พวก นัน้ไม อยู มันจะ ได
พักชดใชใหกับปีแหงการหยุด พัก และพวก
ที่รอดชีวิตของ เจาก็จะยอมรับการลงโทษ
สําหรับบาปตางๆของพวก เขา คือที่พวก เขา
ไดทอด ทิง้ระเบียบตางๆของ เรา และพวก
เขาไดเกลียดกฎตางๆของเรา ๔๔แตหลังจาก
เหตุการณน้ีแลว ถึง แมพวก เขาจะอยูในดิน
แดนของศัตรู เราก็จะไมทอด ทิง้พวก เขา
และจะไมเกลียดพวก เขา จนถึงกับทําลาย
พวก เขาอยางราบคาบและทําลายขอ ตกลง
ระหวางเรากับพวกเขา เพราะเราคือยาหเวห
พระเจาของเจา ๔๕แตเราจะระลึกถึงขอ
ตกลงของเราที่เรามีกับบรรพบุรุษของพวก
เขา ที่เราไดนําออกมาจากแผน ดินอียิปตตอ
หน าสายตาของชนชาติอื่นๆเพื่อเราจะไดเป็น
พระเจาของพวกเขา เราคือยาหเวห’”

๔๖สิ่งเหลา น้ีคือกฎ ระเบียบและคํา สอน
ตางๆที่พระ ยาหเวหทําขึ้นระหวางพระองค
กับประชาชนชาวอิสราเอลผานทางโมเสส
บนภูเขาซีนาย

สิ่งที่บนไว

๒๗ ๑พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “ใหบอกประชาชนชาวอิสราเอล

วา ‘ถามีใครบนไววาจะถวายสิ่งนัน้สิ่งน้ีแทน
คนๆ หน่ึง ใหกับพระ ยาหเวห นักบวชจะ
ตองตี คาของคนๆ นัน้ ๓คือ ผูชายอายุยี่สิบ
ปีถึงหก สิบปี จะมีราคาเป็นเงินหา สิบเช เขล
†ตามมาตรฐานสากล ‡๔ถาเป็นผู หญิงอายุ
ยี่สิบปีถึงหก สิบปี จะมีราคาเป็นเงินสามสิบ
เชเขล ๕ถาเป็นคนที่มีอายุหาปีถึงยี่สิบปี ถา
เป็นผูชายจะมีราคาเป็นเงินยี่สิบเช เขล ถา
เป็นผู หญิงจะมีราคาเป็นเงินสิบเช เขล ๖ถา

เป็นเด็กอายุตัง้แตหน่ึงเดือนจนถึงหาปี เด็ก
ผูชายจะมีราคาเป็นเงินหาเช เขล สวนเด็กผู
หญิงจะมีราคาเป็นเงินสามเช เขล ๗คนที่มี
อายุมากกวาหกสิบปีขึ้นไป ถาเป็นผูชายจะมี
ราคาเป็นเงินสิบหาเชเขล สวนผูหญิงมีราคา
เป็นเงินสิบเชเขล ๘แตถาคนที่บนไวเป็นคน
ยากจนมากไมสามารถจายใหตามราคานัน้
คนที่ไดบนไว ตองพาคนที่ไดอุทิศใหกับพระ
ยาหเวหแลว นัน้ ไปหานักบวช และนักบวช
จะกําหนดราคาใหเขา ตาม ที่คนที่บน นัน้จะ
สามารถจายได

ของขวัญแดพระยาหเวห
๙ถามีใครบน ไววาจะเอาสัตวมาเป็นของ

ถวายใหกับพระยาหเวห สัตวทุกตัวที่เขาเอา
มาถวายใหพระ ยาหเวหนัน้จะกลายเป็นของ
พระองคโดย เฉพาะ ๑๐ เขาตองไมเอาสัตว
ตัวอื่นมาแทนสัตวตัวนัน้ ไมวาจะเอาตัวดีมา
แทนตัว เลวหรือเอาตัว เลวมาแทนตัวดี และ
ถาเขาเอาสัตวมาแทน สัตวทัง้สอง ตัวจะ
กลายเป็นของพระองคโดยเฉพาะ

๑๑สัตวบางชนิดไมสามารถเอามาถวาย
ใหกับพระ ยาหเวหได เพราะมันไมบริสุทธิ ์
คนๆ นัน้ก็ตองเอาสัตวตัว นัน้ไปหานักบวช
๑๒ นักบวชจะตีราคาของ มัน ไม วามันจะดี
หรือเลว ราคาของ มันก็จะเป็นไปตาม ที่
นักบวชกําหนดขึ้นมา ๑๓ถาคนๆนัน้ตองการ
ซื้อมันคืน *เขาตองเพิ่มเงินเขาไปอีกยี่สิบ
เปอรเซ็นตจากราคาเดิม

มูลคาของบาน
๑๔ถาคน หน่ึงอุทิศบานของ เขาใหเป็น

ของพระ ยาหเวห นักบวชตองตัง้ราคา ไม
วาบานนัน้จะดีหรือ ไมก็ตาม เมื่อนักบวชตัง้
ราคาแลวมันจะมีราคาตาม นัน้ ๑๕และถาคน
ที่อุทิศบานใหเป็นของพระ ยาหเวห อยาก
จะซื้อบานคืน เขาตองจาย เงินเพิ่มอีกยี่สิบ
เปอรเซ็นตของราคาที่ตัง้ ไว และบานก็จะ
กลับเป็นของเขา

†๒๗:๓ เชเขล หรือประมาณสิบหกกรัมครึ่ง
‡๒๗:๓ มาตรฐานสากล คือ “เช เขลบริสุทธิ”์ เป็นมาตรฐานการวัดที่ใชในเต็นทศักดิส์ิทธิ ์
หรือในวิหาร (เหมือน ขอ ๒๕)
*๒๗:๑๓ ซือ้มันคืน ดูใน อพยพ ๑๓:๑-๑๖ เรื่องกฎของการใหของพระเจาหรือการซื้อตัว
ลูกชายคนแรกหรือลูกตัวผูตัวแรกของสัตวคืน
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มูลคาของที่ดิน
๑๖ถาใครที่อุทิศที่ดินสวนหน่ึงของ เขาให

เป็นของพระยาหเวห ราคาของมันจะขึ้นอยู
กับจํานวนเมล็ด พืชที่จะตองใชหวานในที่ดิน
แปลงนัน้ โดยคิดเป็นเงินหา สิบเช เขล ตอ
เมล็ดขาวบารเลยสามรอยเจ็ดสิบลิตร ๑๗ถา
เขาอุทิศที่ดิน นัน้ใหกับพระ ยาหเวหในปีแหง
การปลดปลอย ราคาของมันจะขึ้นอยูกับการ
ตัดสิน ใจของนักบวช ๑๘แตถาคน นัน้อุทิศ
ที่ดินใหกับพระ ยาหเวห หลัง จากปีแหงการ
ปลดปลอย นักบวชก็จะตัง้ราคา ตามจํานวน
ปีที่เหลืออยู กอนจะถึงปีแหงการปลดปลอย
ครัง้ตอ ไป และราคาก็จะลดลงตามจํานวนปี
ที่ เหลือ ๑๙ถาคนที่อุทิศที่ดิน นัน้ตองการไถ
ที่ดินคืน เขาตองเพิ่มเงินอีกยี่สิบเปอรเซ็นต
ของราคาที่ตัง้ ไว แลวที่ดิน นัน้ก็จะกลับเป็น
ของ เขาอีก ๒๐ถาเขาไมไถที่ดินคืน แลวมี
คน อื่นมาซื้อที่ดิน นัน้ไป เขาจะไถที่ดิน นัน้
คืนมาอีกไมไดแลว ๒๑ เมื่อถึงปีแหงการปลด
ปลอย ที่ดิน นัน้ก็จะเป็นอิสระ จะกลายเป็น
ของพระ ยาหเวห และจะตกเป็นที่ดินของ
พระ ยาหเวหโดยสมบูรณ มันจะกลายเป็น
สมบัติของนักบวชอยางถาวร

๒๒ถามีคนเอาที่ดินมาอุทิศใหกับพระ
ยาหเวห แตที่ดิน น้ีไม ไดเป็นทรัพยสมบัติ
ดัง้เดิม †ของครอบครัวเขา แตเขาซื้อ มา
๒๓ นักบวชจะคํานวณราคาของ มัน ตาม
จํานวนปีที่ เหลือกอนจะถึงปีแหงการปลด
ปลอย และชายคน นัน้ตองจายเงินจํานวน
นัน้ในวัน นัน้เลย เงิน นัน้จะเป็นเงินที่อุทิศ
ใหกับพระ ยาหเวห ๒๔ เมื่อถึงปีแหงการปลด
ปลอย ที่ดิน นัน้จะกลับไปเป็นของเจาของ
เดิมที่ชายคนนัน้ซื้อมา กลับไปยังครอบครัว
ที่ถือสิทธิในที่ดินนัน้ตัง้แตแรก

๒๕ ราคาที่ ตัง้ทัง้หมดจะเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล คือหน่ึงเช เขลจะมีน้ํา หนัก
เทากับยี่สิบเกราห ‡

มูลคาของสัตว
๒๖ ไมมี ใครที่จะเอาสัตวหัวปีไม วาจะ

เป็นวัวหรือแกะ มาอุทิศใหกับพระ ยาหเวห
ได เพราะสัตวหัวปีทัง้หมดเป็นของพระ
ยาหเวหอยู แลว ๒๗แตถาเป็นลูก หัวปีของ
สัตวที่ไมบริสุทธิ ์ ¶เขาสามารถไถ คืนไดใน
ราคามาตรฐานพรอมกับเพิ่มเงินอีกยี่สิบ
เปอรเซ็นต ถาเขาไมไถมันคืน มันจะถูกขาย
ตามราคามาตรฐาน

ของขวัญพิเศษ
๒๘ของขวัญพิเศษ §ใดๆก็ตามที่คนหน่ึงได

มอบไว เพื่อทําลายใหกับพระยาหเวห จะเป็น
อะไรก็ตามที่เขามี อยู ไม วาจะเป็นคนหรือ
สัตวหรือที่นาซึ่งเป็นสมบัติของครอบครัว จะ
เอาไปขายตอไมไดอีกแลว จะไถคืนก็ไม ได
ดวย ของทุก อยางที่ไดมอบ ไว เพื่อทําลาย
ใหกับพระยาหเวห ก็จะเป็นของพระยาหเวห
เทานัน้หามแตะตอง

๒๙คนที่ถูกมอบ ไวเพื่อทําลาย ใหกับพระ
ยาหเวห จะไมสามารถไถคืนไดอีก เขาตอง
ถูกฆาตาย

๓๐สิบเปอรเซ็นตของแผน ดินเป็นของพระ
ยาหเวห ไม วาจะเป็นเมล็ด พืชจากผืนดิน
หรือผล ไมจากตน มันเป็นของพระ ยาหเวห
โดย เฉพาะ ๓๑ถาใครอยากซื้อสวนที่เป็นสิบ
เปอรเซ็นตน้ีกลับไป เขาตองจายเพิ่มอีกยี่สิบ
เปอรเซ็นตของมันเขาไป

๓๒สัตวหน่ึง ตัวในทุกๆสิบ ตัวจากฝูง วัว
หรือฝูง แกะ ที่ผานไม เทาของคนเลีย้งสัตว
ตอน ที่เขานับ นัน้ จะเป็นของพระ ยาหเวห
โดยเฉพาะ ๓๓ เขาตองไมตรวจดูวามันดีหรือ
เลว และตองไมเอาตัวอื่นมาแทน ถาเขาเอา
ตัว อื่นมาแทน สัตวทัง้สอง ตัวก็จะเป็นของ
พระองคโดย เฉพาะ และไมสามารถไถ คืน
ได’”

†๒๗:๒๒ ทรัพยสมบัติดัง้เดิม อิสราเอลสมัยกอน พระเจาจะมอบที่ดินใหกับครอบครัวหรือ
ตระกูล ไวเป็นเจาของ พวกเขาไมสามารถขายที่ดินน้ีได นอกจากใหเชา ในชวงเวลาหาสิบปี
‡๒๗:๒๕ เกราห ๑ เกราหมีน้ําหนักเทากับ ๐.๖ กรัม
¶๒๗:๒๗ ไมบริสุทธิ์ หรือไมไดรับการยอมรับใหเป็นเครื่องบูชาพระเจา
§๒๗:๒๘ ของขวัญพิเศษ ปกติแลวหมายถึงของที่ยึดมาไดจากสงคราม ของเหลานัน้จะตอง
เป็นของพระยาหเวหเทานัน้



เลวีนิติ ๒๗:๓๔ 39 เลวีนิติ ๒๗:๓๔

๓๔ น่ีคือคํา สัง่ตางๆที่พระ ยาหเวหไดใหกับ
โมเสส บนภูเขาซีนาย สําหรับประชาชนชาว
อิสราเอล
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