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ປະຖົມມະການ 
GENESIS 
 

1 ພຣະເຈົາ້ຊງົສາ້ງໂລກ 
Six Days of Creation and the Sabbath 
(ປຖກ 2:4-9; ໂຢບ 38:4-11; ຢຮ 1:1-5) 

1 ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງເລ້ີມຕ້ົນນີຣະມິດສ້າງແຜ່ນດິນ ແລະສັພສ່ິງໃນທ້ອງຟ້ານ້ັນ 
2 ໂລກບ່ໍທັນມີຮູບຮ່າງເທ່ືອ ຄວາມມືດຫຸມ້ຫ່ໍມະຫາສມຸດອັນກ້ວາງໃຫຍ່ໄພສານ ແລະພຣະວິນຍານຂອງພຣະ

ເຈ້ົາຊົງເວ່ີນວຽນຢູ່ເທິງນ້ໍາ 
3 ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງວ່າ, ìໃຫແ້ສງສວ່າງເກິດມີຂ້ຶນî ແສງສວ່າງກໍມີຂ້ຶນ 
4 ພຣະອົງຊງົທອດພຣະເນດແສງສວ່າງດ້ວຍຄວາມພໍພຣະທັຍ 
5 ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງຊົງແຍກແສງສວ່າງອອກຈາກມືດ ພຣະອົງຊົງເອ້ີນແສງສວ່າງນ້ັນວ່າ ìກາງເວັນî ແລະຊົງເອ້ີນມືດ

ນ້ັນວ່າ ìກາງຄືນî ມືຄື້ນຜ່ານໄປແລະມ້ືເຊ້ົາຕ່າວມາ ແມ່ນມ້ືທີນ່ຶງ 
6 ຕ່ໍມາ ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງວ່າ ìໃຫມ້ວົີງໂຄ້ງແຍກນ້ໍາອອກຈາກກັນເປັນສອງສ່ວນ 
7 ຄື: ນ້ໍາຢູ່ເທິງວົງໂຄ້ງແລະນ້ໍາຢູ່ລຸ່ມວົງໂຄ້ງî ແລ້ວສ່ິງນ້ັນກໍເກີດມີມາ 
8 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດວົງໂຄ້ງ ແລະຊົງເອ  ້ີນວ ງົໂຄ້ງນ້ັນວ່າ ìຟ້າî ມ້ືຄືນຜ່ານໄປແລະມ້ືເຊົ້າຕ່າວມາ ແມ່ນມືທ້ີ 

ສອງ 
9 ຕ່ໍມາອີກ ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງວ່າ, ìໃຫນ້ໍ້າທີຢູ່່ລຸ່ມທ້ອງຟ້າໂຮມເຂ້ົາກັນຢູ່ບ່ອນດຽວ ເພ່ືອໃຫ້ມີວັດຖຸແຫ້ງປາກົດ

ຂ້ຶນî ແລ້ວສ່ິງນ້ັນກໍເກີດມາ 
10 ພຣະອົງຊົງເອ້ີນວັດຖຸແຫ້ງນ້ັນວ່າ ìແຜ່ນດິນî ແລະຊົງເອ້ີນນ້ໍາທ່ີໂຮມກັນນ້ັນວ່າ ìມະຫາສມດຸî ພຣະອົງຊົງຊົມ

ສ່ິງທ່ີນີຣະມິດສ້າງຂ້ຶນມາແລ້ວນ້ັນກໍຊົງພ ໍພຣະທັຍ 
11 ຈ່ຶງຊົງສ່ັງວ່າ, ìໃຫແ້ຜ່ນດິນເກິດພືດທຸກຊະນິດ ທັງແນວເປັນເມັດແລະແນວເປັນໝາກî ແລ້ວສ່ິງນ້ັນກໍເກີດມີ

ມາ 
12 ດ່ັງນ້ັນ ພດືທຸກຊະນິດຈ່ຶງເກິດມີຂ້ຶນຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງສ່ັງ ພຣະອ ງົຊົງທອດພຣະເນດສ່ິງທ່ີຊົງນິຣະມິດສ້າງກໍຊົງ

ພພໍຣະທັຍ 
13 ມືຄື້ນຜ່ານໄປ ແລະມ້ືເຊົ້າຕ່າວມາ ແມ່ນມືທີ້ສາມ 



14 ຕ່ໍມາ ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງວ່າ, ìໃຫມີ້ດວງແຈ້ງໃນທ້ອງຟາ້ ແຍກກາງເວັນແລະກາງຄືນ ແລະໃຫ້ກໍານົດເວລາຂອງມ້ື 
ຂອງປີ ແລະຂອງຣະດູການ 

15 ພ້ອມທັງສ່ົງແສງລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລ້ວສ່ິງນ້ັນກໍເກິດມີມາ 
16 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງສ້າງດວງແຈ້ງໃຫຍ່ສອງດວງ ຄືດວງຕາເວັນ ສໍາລັບຄອບຄອງກາງເວັນ ແລະດວງຈັນ

ສໍາລັບຄອບຄອງກາງຄືນ ພຣະອົງຍັງໄດ້ຊົງສ້າງໝູ່ດວງດາວຕ່າງໆອີກ 
17 ພຣະອົງໄດ ຕ້ັ້ງດວງຕາເວັນ ດວງຈັນ ແລະດວງດາວຕ່າງໆທ່ີຢູ່ເທິງຟ້າໃຫ້ສ່ົງແສງສວ່າງລົງມາສູ່ແຜ່ນດິນໂລກ 
18 ເພ່ືອກໍານົດກາງເວັນກາງຄືນ ແລະແຍກແສງສວ່າງອອກຈາກມືດ ພຣະອົງຊົງທອດພຣະເນດສ່ິງທ່ີນີຣະມິດກໍ

ຊົງພໍພຣະທັຍ 
19 ມືຄື້ນຜ່ານໄປ ແລະມ້ືເຊົ້າຕ່າວມາ ແມ່ນມືທີ້ສ່ີ 
20 ແລ້ວຕ່ໍມາ ພຣະອົງຊົງສ່ັງວ່າ, ìໃຫສັ້ດຫລາຍແນວເກິດຂ້ຶນໃນນ້ໍາແລະໃຫ້ມີນົກບິນໄປມາໃນທ້ອງຟ້າອາກາດî 

ແລ້ວກໍໄດ້ເປັນດ່ັງນ້ັນ 
21 ສະນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງນີຣະມິດສ້າງສັດທະເລຂນາດໃຫຍ່ແລະສ່ິງທ່ີມຊີີວິດິທຸກຊະນິດເກິດຂ້ຶນມາໃນນ້ໍາ ແລະ

ຊົງສ້າງນ ກົທຸກຊະນິດໃນທ້ອງຟ້າອາກາດ ພຣະອົງຊງົທອດພຣະເນດສ່ິງທ່ີນີຣະມິດສ້າງກໍຊົງພພໍຣະທັຍ  
22 ແລ້ວຊົງອວຍພອນແກ່ສັດເຫລ່ົານ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງອອກແມ່ແຜ່ລູກໃຫ້ເຕັມມະຫາສມຸດ ແລະໃຫ້ມີຝູງນົກແຜ່ຜາຍ

ຂຍາຍພັນຫລາຍຂ້ຶນເທິງແຜ່ນດິນໂລກî 
23 ມືຄື້ນຜ່ານໄປ ແລະມ້ືເຊົ້າຕ່າວມາ ແມ່ນມືທ້ີຫ້າ 
24 ຄັນຕ່ໍມາ ພຣະເຈ້ົາຊງົສ່ັງອີກວ່າ, ìໃຫສັ້ດຕ່າງຄືສັດບ້ານ ສັດປ່າ ແລະສັດເລືອຄານເກິດມີຂ້ຶນທ່ົວໂລກî ແລ້ວ

ສ່ິງນ້ັນກໍເກີດມີມາ 
25 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງນີຣະມິດສ້າງສັດບ້ານ ສັດປ່າ ແລະສັດເລືອຄານທຸກຊະນິດ ພຣະອົງຊົງທອດພຣະເນດ

ສັດເຫລ່ົານ້ັນ ກໍຊົງພພໍຣະທັຍ 
26 ຄັນແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìບັດນ້ິເຮົາຈະສ້າງມະນຸດໃຫ້ມຮູີບຮ່າງຄ້າຍຄືເຮົາເອງ ເຂົາຈະມີອໍານາດ

ເໜືອກວ່າປາ ນົກ ສັດປ່າ ແລະສັດເລືອຄານຕ່າງໆî 
27 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງສ້າງມະນຸດ ໃຫ້ມຮູີບຮ່າງຄ້າຍຄືກັນກັບພຣະອົງ ພຣະອົງໄດ້ສ້າງຊາຍແລະຍິງ 
28 ຄັນສ້າງແລ້ວກໍຊົງອວຍພອນໃຫ້ແກ່ເຂົາວ່າ, ìຈົ່ງມລູີກເຕ້ົາໃຫ້ມາກຫລາຍ ໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງພວກເຈ້ົາມີຢູ່ທ່ົວ

ທຸກແຫ່ງເພ່ືອຄຸ ້ມຄອງໂລກເຮົາ ໃຫ້ພວກເຈ້ົາມີອໍານາດເໜືອກວ່າປາ ນົກ ສັດປ່າ ແລະສັດເລືອຄານທຸກ
ຊະນິດî 

29 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ, ìສໍາລັບພວກເຈ້ົາເຮົາໄດ້ໃຫ້ພດື ແລະໝາກໄມ້ທຸກຊະນິດເປັນອາຫານ  
30 ແຕ່ສໍາລັບສັດປ່າ ສັດເລືອຄານ ແລະຝູງນົກນ້ັນເຮົາໄດ້ໃຫ້ຫຍ້າເປັນອາຫານî ແລ້ວສ່ິງນ້ັນກໍເກດິມມີາ 
31 ພຣະເຈ້ົາຊົງທອດພຣະເນດສັພສ່ິງທ່ີຊົງນີຣະມິດສ້າງ ກໍຊງົພໍພຣະທັຍຫລາຍ ມ້ືຄືນຜ່ານໄປມ້ືເຊ້ົາຕ່າວມາ 

ແມ່ນມື້ທີຫົກ 
 

2   
Chapter 2 

1 ດ່ັງນ້ັນ ແຜ່ນດິນໂລກ ທ້ອງຟ້າ ສັພສ່ິງໃນໂລກ ແລະໃນທ້ອງຟ້າກໍສໍາເຣັດເສັດສ້ິນ 
2 ໃນມືທີ້ເຈັດ ສັພສ່ິງກໍສໍາເຣັດໝົດແລ້ວ ໃນວັນນ  ້ີ ພຣະເຈ້ົາຊົງພັກຜ່ອນ ແລະຢຸດກິຈການທັງປວງ 
3 ພຣະອົງຊົງອວຍພອນແກ່ມ້ືທີເຈັດ ແລ້ວຕ້ັງເປັນວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະໃນວັນນ້ັນການນີຣະມິດສ້າງກໍສໍາເຣັດ

ໝົດແລ້ວ ແລະພຣະອົງຊົງຢຸດກິຈການທັງປວງກົກເຄ້ົາຂອງແຜ່ນດິນ  



4 ເຣ່ືອງຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງມີດ່ັງນ້ີ 
ມະນດຸໃນສວນເອເດນັ 
Another Account of the Creation 
(ປຖກ 1:26-30) 
ເມ່ືອພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະທ້ອງຟ້າສໍາເຣັດແລ້ວ 

5 ຕ້ົນໄມ້ກໍຫຍ້າກໍຍັງບ່ໍທັນມີເລີຍ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງບ່ໍທັນທໍາໃຫ້ຝົນຕົກ ແລະບ່ໍມີຄົນທໍາມາຫາກິນເທິງແຜ່ນ
ດິນໂລກເທ່ືອ  

6 ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບ່ໍມີຝົນຕົກກໍດີ ກ ຍັໍງມີອາຍນ້ໍາຂ້ຶນມາຈາກດິນ ເພ່ືອທໍາໃຫ້ພ້ືນດິນເກິດຄວາມຊຸ່ມຊ່ືນທ່ົວໄປ 
7 ເມ່ືອນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ເອົາດິນມາປ້ັນເປັນຮູບຄົນແລ້ວເປ່ົາລົມຫາຍໃຈໃສ່ຮູດັງໃຫ້ມີຊິວິດ ຮູບປ້ັນນ້ັນກໍ

ກັບກາຍເປັນຄົນທ່ີມີຊີວິດຈິດໃຈ 
8 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ້າງສວນຂ້ຶນແຫ່ງນ່ຶງ ໃນເອເດນທາງທິດຕາເວັນອອກ ເມ່ືອສ້າງແລ້ວກໍຊົງເອົາຄົນທ່ີ

ພຣະອົງໄດ້ປ້ັນນ້ັນມາອາສັຍຢູ່ 
9 ໃນສວນນ້ັນ ພຣະອົງຊົງໄດ້ນີຣະມິດໃຫ້ກົກໄມ້ເກິດຂ້ຶນ ຊ່ຶງມີໃບຂຽວງາມດິ ແລະຜົນລະໄມ້ກໍເປັນໜ້າຢາກກິນ 

ໃນກາງສວນມີຕ້ົນໄມ້ພິເສດຢູ່ສອງຕ້ົນ ຄືຕ້ົນໄມ້ທີ່ໃຫມ້ີຊວິິດ ແລະຕ້ົນໄມ້ທີ່ໃຫຮູ້້ຈັກຄວາມດິ ແລະຄວາມຊ່ົວ 
10 ນອກນ້ີ ຍັງມີແມ່ນ້ໍາສາຍນ່ຶງໄຫລອອກຈາກເອເດນມາຊຸບລ້ຽງສວນນ້ີ ແມນ້ໍ່ານ້ີແບ່ງອອກເປັນສ່ີສາຍ 
11 ສາຍທີນ່ຶງຊ່ືວ່າ ປິໂຊນ ຊ່ຶງໄຫລອ້ອມປະເທດຮາວິລາ ທ່ີນ້ັນມີແຮ່ທອງຄໍາ 
12 ໃນປະເທດນ້ີມີບ່ໍຄໍາຊ້ັນດີ ມີແກ້ວປະເສ ດິໂມລາ ແລະຕ້ົນຢາງຫອມທ່ີມີຄ່າ 
13 ສາຍທີສອງຊ່ືວ່າ ກິໂຮນ ຊືງ່ໄຫລອ້ອມປະເທດກູດ  
14 ສາຍທີສາມຊ່ືວາ່ ຕີກຣິສ ຊ່ຶງໄຫລຜ່ານປະເທດອັສຊີເຣັຽທາງທິດຕາເວັນອອກ ແລະສາຍທີສ່ີຊືວ່່າ ເອຟີຣາດ 
15 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ເອົາຄົນທ່ີພຣະອົງສ້າງນ້ັນ ມາເຝ້ົາຮັກສາແລະເບ່ິງແຍງສວນ 
16 ພຣະອົງຊົງສ່ັງແກ່ຊາຍຜູ້ນ້ັນວ່າ, ìໝາກໄມ້ທຸກໆກົກໃນສວນນ້ີເຈ້ົາກິນໄດ້ໝົດ  
17 ເວັ້ນໄວແ້ຕ່ກົກທ່ີໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມດິ ແລະຄວາມຊ່ົວ ເຈ້ົາຢ່າກິນ ຖ້າເຈ້ົາຂືນກິນຫມາກໄມ້ໃນກົກນ້ີ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງ

ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍî 
18 ພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາຊ ົງກ່າວອີກວ່າ, ìບ່ໍເປັນການສົມຄວນທ່ີໃຫ້ຜູ້ຊາຍຢູ່ໂດດດ່ຽວເຊ່ັນນ້ີ ເຮົາຄວນຫາຜູ້ຊົດຊ່ອຍທ່ີ

ເໝາະສົມໃຫ້ເຂົາî 
19 ຄັນແລ້ວ ພຣະອົງຈ່ຶງເອົາຂ້ີດິນປ້ັນເປັນສັດ ແລະນົກຕ່າງໆ ແລ້ວເອົາສັດ ແລະນົກທ່ີປ້ັນນ້ັນໃຫ້ຊາຍຜູ້ຮັກສາ

ສວນເບ່ິງ ເພ່ືອຢາກຮ້ ວູ່າເຂົາຈະໃສ່ຊ່ືຫຍັງໃຫ້ ຄັນແລ້ວຊ່ືທ່ີເຂົາຕ້ັງໃຫ້ນ້ັນກໍເປັນຊ່ືຂອງສັດຕ່າງໆຕ່ໍໆມາ 
20 ຫລັງຈາກຜູ້ຊາຍນ້ັນໄດ້ຕ້ັງຊ່ືໃຫສັ້ດຕ່າງໆແລ້ວ ສັດເຫລ່ົານ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ເປັນຜູ້ຊົດຊ່ອຍເຂົາຫຍັງໝົດ 
21 ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງທໍາໃຫ້ຊາຍຜູ້ນ້ັນນອນຫລັບສນິດ ໃນຂນະນອນຫລັບຢູ່ນ້ັນ ພຣະອົງຊົງ

ເອົາກະດູກຂ້າງຊີກນ່ຶງຂອງເຂົາອອກມາ ແລ້ວຊົງທາໍໃຫ້ເນ້ືອໜັງຈອດຕິດກັນດ່ັງເດີມ 
22 ພຣະອົງຊົງເອົາກະດູກຂ້າງນ້ັນມາສ້າງເປັນຜູ້ຍິງ ເມ່ືອສ້າງແລ້ວພຣະອ ງົກໍຊົງມອບຍິງນ້ັນໃຫ້ແກ່ເຂົາ 
23 ຊາຍຜູ້ນ້ັນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìໃນທ່ີສຸດ ນ້ິເດ ຜູ້ຊຶ່ງມຮູີບຮ່າງຄືເຮົາ ກະດູກຂອງນາງ ມາຈາກກະດູກຂອງເຮົາ ເນ້ືອໜັງ

ຂອງນາງ ມາຈາກເນ້ືອໜັງຂອງເຮົາ ນາງຊ່ືວາ່ ຜູ້ຍິງ ເພາະນາງມາຈາກຜູ້ຊາຍî 
24 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ຜູ້ຊາຍຈ່ຶງຕ້ອງລາຈາກບິດາມານດາຂອງຕົນໄປຕິດພັນຢູ່ກັບພຣັຍາ ແລ້ວເຂົາທັງສອງກໍກາຍເປັນ

ຄົນ ຄົນດຽວກັນ 
25 ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງນ້ັນເປືອຍກາຍຢູ່ ໂດຍບ່ໍຮູ້ສຶກລະອາຍກັນເລີຍ 
 



3 ມະນດຸຕກົຢູໃ່ນຄວາມບາບ 
The First Sin and Its Punishment 

(ຣມ 5:12-21) 
1 ງູເປັນສັດທ່ີຫລັກແຫລມກວ່າສັດທັງຫລາຍ ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ້າງໄວ້ ງູໄດ້ຖາມຜູ້ຍິງວ່າ, ìຈິງຫລື ທີພ່ຣະ

ເຈ້ົາຊົງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ພວກເຈ້ົາກິນໝາກໄມ້ໃນສວນນ້ີ?î 
2 ຜູ້ຍິງນ້ັນຕອບວ່າ, ìໝາກໄມ້ທຸກໆກົກໃນສວນນ້ິ ພວກເຮົາກິນໄດ້ 
3 ເວັ້ນໄວແ້ຕ່ໝາກໄມ້ໃນກົກທ່ີຢູ່ກາງສວນນ້ັນ ເພາະພຣະເຈ້ົາບອກບ່ໍໃຫ້ພວກເຮົາກິນ ຫລືກະທ່ັງແຕະຕ້ອງ

ເປັນເດັດຂາດ ຖ້າພວກເຮົາຂືນກິນພວກເຮົາຕ້ອງຕາຍî 
4 ງູຈ່ິງຕອບວ່າ, ìບ່ໍເປັນຄວາມຈິງ, ພວກເຈ້ົາຈະບ່ໍຕາຍດອກ  
5 ພຣະເຈ້ົາເວ້ົາເຊ່ັນນ້ັນກໍເພາະພຣະອົງຊົງຮູ້ດີວ່າ ເມ່ືອໃດເຈ້ົາກິນໝາກໄມ້ນ້ັນ ເຈ້ົາຈະຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງກັບຈະຮູ້

ການດິ ແລະການຊ່ົວເໝືອນດ່ັງພຣະອົງî 
6 ຜູ້ຍິງເຫັນວ່າໝາກໄມ້ໃນກົກນ້ັນຊ່າງງາມ ແລະເປັນໜ້າຢາກກິນອ່ີຫລີ ນອກນ້ີນາງຍັງຄິດວ່າຈະມີສະຕິປັນຍາ

ອີກ ດ່ັງນ້ັນນາງຈ່ຶງຕັດສິນໃຈປິດເອົາໝາກໄມ້ແລ້ວກິນ 
7 ຄັນແລ້ວ ຈ່ຶງເອົາໝາກໄມ້ນ້ັນໃຫ້ຜົວນາງກິນນໍາ ຫລັງຈາກກິນມາກໄມ້ແລ້ວ ໃນທັນໃດນ້ັນ ພວກເຂົາກໍຮູ້ແຈ້ງ

ເຫັນຈິງ ເພາະສະນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງຮູ້ວ່າ ພວກຕົນກ າໍລັງເປືອຍກາຍຢູ່ ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງພາກັນເອົາໃບໄມ້
ມາຫຍິບເຂ້ົາກັນເຮັດເປັນເຄ່ືອງນຸ່ງ 

8 ໃນຄືນວັນນ້ັນ ພວກເຂົາໄດ້ຍິນສຽງຍ່າງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນສວນ ພວກເຂົາຈ່ຶງພາກັນຫລົບລ້ີຊ່ອນຢູ່ໃນ
ຖ້າມກາງກົກໄມ້  

9 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນຫາຊາຍຜູ້ນ້ັນວ່າ, ìເຈ້ົາຢູ່ໃສ?î  
10 ເຂົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງໄດ້ຍິນສຽງຍ່າງຂອງພຣະອົງໃນສວນ ຂ້າພຣະອົງຢ້ານຈ່ຶງຫລົບລ້ີຊ່ອນຕົວຢ  ູ່ 

ເພາະວ່າຂ້າພຣະອົງກໍາລັງເປືອຍກາຍî 
11 ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìໃຜບອກວ່າເຈ້ົາເປ ືອຍກາຍ ບ່ໍແມ່ນເຈ້ົາກິນໝາກໄມ້ທ່ີເຮົາໄດ້ຫ້າມນ້ັນຫລື?î 
12 ຊາຍຜູ້ນ້ັນທູນຕອບວ່າ, ìໂດຍ, ແມ່ນຜູ້ຍິງທ່ີພຣະອົງປະທານໃຫ້ນ້ັນເອົາໝາກໄມ້ໃຫຂ້້າພຣະອົງກິນî 
13 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຖາມຜູ້ຍິງນ້ັນວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງທໍາເຊ່ັນນ້ັນî ນາງທູນຕອບວ່າ, ìງູໄດ້ຍົວະໃຫ້ຂ້າ 

ພຣະອົງກິນî 
14 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກງູວ່າ, ìດ້ວຍເຫດວ່າ ເຈ້ົາໄດ້ຫລອກລວງຜູ້ຍິງນ້ັນ ແມ່ນເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະໄດ້ຮັບ

ການສາບແຊ່ງໃນຈໍານວນສັດທັງປວງ ແຕ່ບັດນ້ີໄປ ເຈ້ົາຈະລີເລືອດ້ວຍທ້ອງ ແລະຈະເອົາຂ້ີດິນເປັນອາຫານ 
15 ເຈ້ົາກັບແມ່ຍິງຈະຕ້ອງກຽດຊັງກັນ ມະນຸດແລະງູຈະຕ້ອງເປັນສັດຕຣູກັນ ມະນຸດຈະພຍາຍາມຢຽບຫົວເຈ້ົາໃຫ້

ແຕກ ແລະເຈ້ົາກໍຈະພຍາຍາມຕອດສ້ົນໜ້ອງຂອງພວກເຂົາî 
16 ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວກັບຜູ້ຍິງນ້ັນວ່າ, ìເຮົາຈະເພ້ີມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາເວລາມີທອ້ງ ແລະຈະໃຫ້ເຈ້ົາ

ຄອດບຸດດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ ເຖິງປານນ້ັນເຈ້ົາກໍຍັງຢາກໄດ້ຜົວຢູ່ ແລະຜົວນ້ັນຈະເປັນນາຍປົກຄອງເບ່ິງແຍງ
ເຈ້ົາî 

17 ຄັນແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບອາດາມວ່າ, ìເຈ້ົາໄດ້ເຊ່ືອຟັງພ ຣັຍາຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາກິນໝາກໄມ້ຊ່ຶງເຮົາໄດ້
ຫ້າມ ຍ້ອນສ່ິງທ່ີເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາມານ້ັນ ຂ້ີດິນຈະຖືກສາບແຊ່ງ ກ່ອນຈະໄດ້ອາຫານມາລ້ຽງຊີບ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງເຮັດ
ວຽກຢ່ງໜັກ ຂຸດດິນຟັນໄມ້ຈົນໜ້າແຫລ້ໜ້າກ່ໍາເທ່ົາສ້ຽງຊີວິດ 

18 ກົກໄມ້ແລະພືດຕ່າງໆທ່ີມີໜາມຈະເກິດຂ້ຶນສໍາລັບເຈ້ົາ ແລະຈະກິນພືດນ້ັນເປັນອາຫານ 



19 ເຈ້ົາຈະຕ້ອງຫາລ້ຽງຊີບດ້ວຍເຫ່ືອໄຫລໄຄຍ້ອຍ ຈົນກວ່າເຈ້ົາຈະສ້ີນຊີວິດກັບຄືນໄປສ ູ ່ດິນບ່ອນທ່ີເຈ້ົາມາ ເຈ້ົາ
ມາແຕ່ດິນ  ເຈ້ົາຈະຕ້ອງກັບໄປໃນດິນອີກî 

20 ອາດາມໃສ່ຊືໃ່ຫພ້ຣັຍາຂອງເຂົາວ່າ ìເອວາî ຊຶ່ງມຄີວາມໝາຍວ່າ ນາງເປັນມານດາຂອງມະນຸດທັງປວງ 
21 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ປະທານເສ້ືອທ່ີເຮັດດ້ວຍໜັງສັດໃຫ້ອາດາມ ແລະເມັຽຂອງເຂົານຸ່ງຫ່ົມ 

ອາດາມແລະເອວາຖກືໄລອ່ອກຈາກສວນ 
22 ຫລັງຈາກນ້ັນຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົກ່າວວ່າ, ìບັດນ້ີ ມະນຸດໄດ້ກາຍເປັນເໝືອນພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກການດີ 

ແລະການຊ່ົວ ເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ກິນໝາກໄມ້ທີ່ໃຫມ້ີຊວິີດຕລອດໄປເປັນນິດອີກî 
23 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຂັບໄລ່ເຂົາອອກຈາກສວນເອເດນ ໃຫ້ເຮັດວຽກຂຸດດິນຟັນໄມ້ ແລະທໍາມາຫາກິນໃນ

ດິນບ່ອນທ່ີກໍາເນິດມາ 
24 ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາໄດ້ຂັບໄລ່ມະນຸດອອກຈາກສວນແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງເທວະດາ ເຊຣູບິມ ທາງທິດຕາ

ເວັນອອກຂອງສວນ ແລະດາບທ່ີມແີສງໄຟແກວ່ງໄປທ່ົວທຸກທິດ ເພ່ືອປ້ອງກັນບ່ໍໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງຜູ ້ໃດເຂ  ້ົາໄປໃກ້ກົກໄມ້
ທີ່ໃຫມ້ຊີີວດິຕລອດໄປເປັນນິດນ້ັນ 

 

4 ກາອນິ ແລະອາເບນ 
Cain Murders Abel 
(ລກ 11:51; ຮຣ11:4; 12:24) 

1 ຄັນຕ່ໍມາ ອາດາມໄດ້ສົມສູ່ຮ່ວມກັບພັຣຍາຂອງຕົນ ນາງຈ່ຶງຖືພາແລ້ວໄດ້ເກິດບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງ ນາງຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, 
ìຂ້າພຣະອົງໄດ້ບຸດຊາຍຍ້ອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົດຊອ່ຍî 

2 ດ່ັງນ້ັນ ນາງຈ່ຶງຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ເດັກນ້ອຍວ່າ ກາອິນ ຕ່ໍມານາງໄດ້ບຸດຊາຍອີກຜູ້ນ່ຶງຊ່ືວາ່ ອາເບນ ຊ່ຶງມ ອີາຊີບເປັນຜູ້
ລ້ຽງແກະ ສ່ວນກາອິນເປັນພ່ໍນາ 

3 ຄັນຕ່ໍມາວັນນ່ຶງ ກາອິນກໍເອົາຜົນລະປູກມາຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  
4 ສ່ວນອາເບນກໍເອົາສັດເກິດແຕ່ຫົວປີທ່ີຕຸ້ຍພີດີງາມໃນຝູງສັດມາຂ້າ ແລ້ວເອົາເນ້ືອສ່ວນທ່ີດີໆມາຖວາຍແກ່    

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  ພຣະອົງຊົງພໍພຣະທັຍໃນການກະທໍາຂອງອາເບນ 
5 ສ່ວນການຖວາຍຂອງກາອິນນ້ັນບ່ໍເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເລີຍ ກາອິນຈ່ຶງຄຽດແຄ້ນ ແລະ

ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມບ່ໍພໍໃຈ 
6 ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເຫັນດ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງຊົງຖາມການອິນວ່າ, ìກາອິນເອີຍ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຄຽດແຄ້ນ ແລະເຕັມ

ໄປດ້ວຍຄວາມບ່ໍພໍໃຈ? 
7 ຖ້າເຈ້ົາກະທໍາດິ ເຈ້ົາຄວນເງີຍຫນ້າຂ້ຶນດ້ວຍຄວາມຍ້ິມແຍ້ມ ແຕ່ດ້ວຍວ່າເຈ້ົາກະທໍາຊ່ົວ ຄວາມຊ່ົວກໍເໝືອນດ່ັງ

ສັດຮ້າຍທ່ີກໍາລັງລໍຄອຍຖ້າຄຸບເຈ້ົາ ມນັຕ້ອງຄຸບກິນເຈ້ົາ ແຕ່ເຈ້ົາຄວນເອົາຊະນະມັນໄດ້î 
8 ຕ່ໍມາ ກາອິນຈ່ຶງເວ້ົາກັບອາເບນຜູ້ເປັນນ້ອງຊາຍວ່າ, ìເຮົາພາກັນໄປຍ່າງຫລ້ິນໃນທ່ົງນາເທາະî ເມ່ືອສອງອ້າຍ

ນ້ອງອອກໄປເຖິງທ່ົງນາແລ້ວ ກາອິນຜູ້ເປັນອ້າຍກໍປ້ໍານ້ອງຊາຍລົງດິນແລ້ວຂ້າຖ້ິມ 
9 ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງຖາມກາອິນວ່າ, ìກາອິນເອີຍ ນ້ອງຊາຍເຈ້ົາຢູ່ໃສ?î ເຂົາໄດ້ຕອບວ່າ, 

ìຂ້າພຣະອົງບ່ໍຮູ້ຈັກ ຫລືວ່າພຣະອົງໃຫຂ້້າພຣະອົງເປັນຜູ້ຮັກສານ້ອງຊາຍຂອງຂ້າພຣະອົງຊັນ້ບ່ໍ?î 
10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຖາມອິກວ່າ, ìກາອິນ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງທໍາເຣ່ືອງໂຫດຮ້າຍເຊ່ັນນ້ີ? ນ້ອງຊາຍເຈ້ົານອນ

ເລືອດອາບຕົວຢູ່ໃນທ່ົງນາ ກ່ິນເລືອດຂອງເຂົາຂ້ຶນມາຫາເຮົາເໝືອນສຽງຮ້ອງຂໍແກ້ແຄ້ນ 
11 ເຈ້ົາຈະຖືກດ່າ ຖືກສາບແຊ່ງ ແລະຖືກເນຣະເທດອອກຈາກທ່ົງນາບ່ອນຊ່ຶງດູດກິນເລືອດຂອງນ້ອງຊາຍຊ່ຶງເຈ້ົາ

ໄດ້ຂ້າ 



12 ຖ້າເຈ້ົາເຮັດໄຮ່ທໍານາດິນນ້ັນຈະບ່ໍນໍາຄວາມອຸດົມສົມບູນມາໃຫ້ ເຈ້ົາຈະເປັນຄົນບ່ໍມີຫລກັແຫລ່ງຈະຊັດເຊພະ
ເນຈອນໄປໃນໂລກນ້ີî 

13 ກາອິນຈ່ຶງຂາບທູນຂໍຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìໂທດນ້ີໜັກຫລາຍເກິນກວ່າຂ້າພຣະອົງຈະທົນໄດ້ 
14 ພຣະອົງໄລ່ຂ້າພຣະອົງໃຫ້ໜີຈາກທ່ີທໍາມາຫາກິນແລະຈາກພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ໃຫຂ້້າພຣະອົງບ່ໍມີທ່ີພັກອາ

ສັຍ ແລະໃຫ້ຫອບໄປໃນໂລກນ້ີ ຖ້າໃຜພົບຂ້າພຣະອົງກໍຈະຂ າ້ຂ້າພຣະອົງເສັຽî 
15 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບກາອິນວ່າ, ìບ່ໍດອກ, ຖ້າຜູ້ໃດຂ້າເຈ້ົາ ຜູ້ນ້ັນກໍຈະໄດ້ຮັບໂທດເຈັດເທ່ົາî ດ້ວຍເຫດນ້ິ   

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງທໍາເຄ່ືອງໝາຍໄວ້ໃນຕົວກາອິນເພ່ືອວ່າ ເມ່ືອຜູ້ໃດພົບຈະບ່ໍໄດ້ຂ້າເຂົາ  
16 ກາອິນຈ່ຶງໜີໄກຈາກພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໄປອາໄສຢູ່ໃນດິນແດນແຫ່ງນ່ຶງທ່ີມີຊືວ່່າ ໂນດ ຢູ່ທາງທດິ

ຕາເວັນອອກຂອງເອເດນ 
ເຊືອ້ສາຍຂອງກາອນິ  
Beginnings of Civilization 

17 ຕ່ໍມາ ກາອິນໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ຮ່ວມກັບພັຣຍາຂອງເຂົາ ນາງຈ່ຶງໄດ້ຖືພາແລ້ວເກິດບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງຊ່ື ເອໂນກ ກາອິນໄດ້
ສ້າງເມືອງນ  ່ຶງຂ້ຶນແລ້ວເອົາຊ່ືບຸດຊາຍຂອງຕ ນົເປັນຊ່ືເມືອງນ້ັນ 

18 ເອໂນກມີບຸດຊາຍຊ່ື ອີຣາດ ຊ່ຶງເປັນບິດາຂອງເມຮູຢາເອນ ເມຮູຢາເອນເປັນບິດາຂອງເມທູຊາເອນ ແລະເມທູ
ຊາເອນມີບຸດຊາຍຊ່ືວ່າ ລາເມກ 

19 ລາເມກໄດ້ພຣັຍາສອງຄົນ ຜູ້ທນ່ຶີງຊ່ື ອາດາ ແລະຜູ້ທີສອງຊ່ື ຊິນລາ 
20 ອາດາໃຫ້ກໍາເນີດບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງຊ່ື ຢາບານ ຊຶງ່ເປັນບ ນັພະບຸຣຸດຂອງພວກລ້ຽງສັດທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນຜ້າເຕັນ 
21 ຢູບານນ້ອງຂອງຢາບານເປັນບັນພະບຸຣຸດຂອງນັກຫລ້ິນພິນ ແລະນັກເປ່ົາຂຸ່ຍ 
22 ຕ່ໍມາອິກ ຊນິລາກໍເກີດບຸດຊາຍຊ່ື ຕູບາກາອິນ ທ່ານເປັນບັນພະບ ຣຸຸດຂອງຊາ່ງຕີໂລຫະ ຊຶງ່ມີອາຊີບໃນການຕີ

ເຫລັກ ແລະທອງສໍາລິດ ຕູບາກາອ ນິມີນ້ອງຊາຍຊ່ື ນາອາມາ 
23 ທ່ານມັກເວ້ົາອວດກັບພ ຣັຍາທັງສອງວ່າ, ìອາດາ ແລະຊິນລາເອິຍ ຈ່ົງຟັງເຣ່ືອງອ້າຍເລ່ົາໃຫ້ດິ ອ້າຍໄດ້ຂ້າຊາຍ

ຜູ້ນ່ຶງ ກໍເພາະວ່າເຂ ົາຕີອ້າຍໃຫອ້້າຍເຈັບຊ້ໍາ  
24 ຖ້າຜູ້ໃດຕີກາອິນ ຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບໂທດເຈັດເທ່ົາ ແຕ່ວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດຕີອ້າຍ ຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບໂທດເຈັດສິບເທ່ົາî 

ເຊືອ້ສາຍຂອງເຊດ 
25 ອາດາມໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ກັບພັຣຍາຈ່ຶງໄດ້ບຸດຊາຍອີກຜູ້ນ່ຶງ ເອວາໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງມີບຸດ

ຊາຍອິກ ເພ່ືອທົດແທນອາເບນຜູ້ຊ່ຶງກາອິນໄດ້ຂ້າî 
26 ດ່ັງນ້ັນ ນາງຈ່ຶງໃຫ້ຊ່ືບຸດຊາຍນ້ັນວ່າ ເຊດ ຕ່ໍມາ ເຊດມີບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງຊ່ືວ່າ ເອໂນສ ຕ້ັງແຕ່ເວລານ້ັນມາ ມະນຸດ

ໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນນະມັສການອອກພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
 

5 ເຊືອ້ສາຍຂອງອາດາມ  
Adamís Descendants to Noah 
(1 ຂຄວ 1:1-4; ລກ 3:36-38) 

1 ອັນນ້ີແມ່ນຫນັງສືປະຫວັດເຊ້ືອສາຍຂອງອາດາມ ເມືອ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງອາດາມ ພຣະອົງໄດ້ສ້າງຕາມພຣະສາ
ຍາຂອງ ພຣະເຈ້ົາ 

2 ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ ເມ່ືອສ້າງແລ້ວກໍຊົງອວຍພອນໃຫ້ ແລະຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ພວກເຂົາວ່າ ìມະນຸດî  
3 ເມ່ືອອາດາມອາຍຸໄດ້ຮ້ອຍສາມສິບປີ ທາ່ນມີບຸດຊາຍຄ້າຍຄືກັນກັບເຂົາ ຊ່ື ເຊດ 
4 ຫລັງຈາກນ້ັນ ອາດາມກໍມີອາຍຸຍືນຍາວມາຮອດແປດຮ້ອຍປີ ແລະມີບຸດຊາຍຍິງອິກຫລາຍຄົນ  



5 ແລ້ວໄດ້ເຖິງແກ່ກັມໄປ ເມ່ືອອາຍຸເກ້ົາຮ້ອຍສາມສິບປີ 
6 ເມ່ືອເຊດອາຍຸໄດ້ຮ້ອຍຫ້າປິ ມບຸີດຊາຍຊື ່ເອໂນສ 
7 ຫລັງຈາກນ້ັນ ເຊດມີອາຍຸຍືນຍາວມາອິກແປດຮ້ອຍເຈັດປິ ແລະມີບຸດຊາຍຍິງຫລາຍຄົນ 
8 ແລ້ວກໍເຖິງແກ່ກັມໄປໃນເມ່ືອອາຍຸ ເກ້ົາຮ້ອຍສິບສອງປິ 
9 ເມ່ືອເອໂນສ ອາຍຸໄດ້ເກ້ົາສິບປິ ມີບຸດຊາຍຊ່ື ເກນານ 
10 ຫລັງຈາກນ້ັນ ເອໂນສມີອາຍຸຍາວມາອີກຮອດແປດຮ້ອຍສິບຫ້າປີ ແລະມີບຸດຊາຍຍິງອີກຫລາຍຄົນ  
11  ແລ້ວກໍເຖິງແກ່ກັມໄປໃນເມ່ືອອາຍຸໄດ້ເກ້ົາຮ້ອຍຫ້າປິ 
12 ເມ່ືອເກນານອາຍຸໄດ້ເຈັດສິບປີ ມີບຸດຊາຍຜູ້ຊ່ື ມາຫາລາເລນ 
13 ຫລັງຈາກນ້ັນ ເກນານມີອາຍຸຍືນຍາວອິກຮອດແປດຮ້ອຍສ່ີສິບປິ ແລະມີບຸດຊາຍຍິງອີກຫລາຍຄົນ 
14 ແລ້ວກ ເໍຖິງແກ່ກັມໄປໃນເມ່ືອອາຍຸເກ້ົາຮ້ອຍສິບປີ 
15 ເມ່ືອມາຫາລາເລນອາຍຸໄດ້ຫົກສິບຫ້າປີ  ມີບຸດຊາຍຊ່ື ຢາເຣດ 
16 ຫລັງຈາກນ້ັນ ມາຫາລາເລນມີອາຍຸຍືນຍາວອີກມາຮອດແປດຮ້ອຍສາມສິບປ ີ ແລະມີບຸດຊາຍຍິງອີກຫລາຍ

ຄົນ 
17 ແລ້ວກໍເຖິງແກ່ກັມໄປໃນເມ່ືອອາຍຸແປດຮ້ອຍເກ  ້ົາສິບຫ້າປີ 
18 ເມ່ືອຢາເຣດອາຍຸໄດ້ຮ້ອຍຫົກສິບສອງປີ ມບຸີດຊາຍຊ່ື ເອໂນກ 
19 ຫລັງຈາກນ້ັນ ຢາເຣດມີອາຍຸຍືນຍາວມາຮອດແປດຮ້ອຍປີ ແລະມີບຸດຊາຍຍິງອີກຫລາຍຄົນ 
20 ແລ້ວກໍເຖິງແກ່ກັມໄປເມ່ືອອາຍຸເກ້ົາຮ້ອຍຫົກສິບສອງປີ 
21 ເມ່ືອເອໂນກອາຍຸໄດ ຫົ້ກສິບຫ້າປີ ມີບຸດຊາຍຊື ່ເມທູເຊລາ 
22 ຫລັງຈາກນ້ັນ ເອໂນກໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປຕ່ືມອີກສາມຮ້ອຍປີ ແລະມີບຸດຊາຍຍິງອີກຫລາຍຄົນ 
23 ແລ້ວມອີາຍຸທັງໝົດສາມຮ້ອຍຫົກສິບຫ້າປີ 
24 ເອໂນກໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປຈົນຊ່ົວຊີວິດ ແລ້ວພຣະອົງກ ໍໄດ້ຊົງຮັບເອົາເຂົາໄປຢູ່ນໍາ 
25 ເມ່ືອເມທູເຊລາອາຍຸໄດ້ຮ້ອຍແປດສິບເຈັດປີ ມບຸີດຊາຍຜູ້ຊ່ື ລາເມກ 
26 ຫລັງຈາກນ້ັນເມທູເຊລາມີອາຍຸຍືນຍາວມາອີກຮອດເຈັດຮ້ອຍແປດສິບສອງປີ ແລະມີບຸດຊາຍຍິງອີກຫລາຍ

ຄົນ 
27 ແລ້ວກໍເຖິງແກ່ກໍາໄປເມ່ືອອາຍຸເກ້ົາຮ້ອຍຫົກສິບເກ້ົາປີ 
28 ເມ່ືອລາເມກອາຍຸໄດ້ຮ້ອຍແປດສິບສອງປ  ີຈ່ິງມີບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງ  
29 ແລະເວ້ົາວ່າ, ìເດັກນ້ອຍຜູ້ນ້ີຈະເປັນຜູ້ເລ້ົາໂລມໃຫ້ຫາຍຄວາມອິດເມ່ືອຍຈາກການອັນທຸກຍາກຂອງພວກເຮົາ 

ອັນສືບເນ່ືອງມາຈາກ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສາບແຊ່ງດິນî ສະນ້ັນ ເຂົາຈ່ິງໃສ່ຊ່ືເດັກນ້ອຍນ້ັນວ່າ ໂນອາ 
30 ຫລັງຈາກນ້ັນ ລາເມກມອີາຍຸຍືນຍາວມາອິກຮອດຫ້າຮ້ອຍເກ້ົາສິບຫ້າປີ ແລະມີບຸດຊາຍຍິງອີກຫລາຍຄົນ 
31 ແລ້ວກໍເຖິງແກ່ກັມໄປເມ່ືອອາຍຸໄດ້ເຈັດຮ້ອຍເຈັດສິບເຈັດປີ 
32 ເມ່ືອໂນອາອາຍຸໄດ້ຫ ້າຮ້ອຍປີ ມບຸີດຊາຍສາມຄົນຄື ເຊມ ຮາມ ແລະຢາເຟດ 
 

6 ຄວາມຊົ່ວຊາມຂອງມະນດຸ 
The Wickedness of Humankind 

1 ຢູ່ມາ ເມ່ືອມະນຸດໄດ້ເພ້ີມທະວີິຫລາຍຂ້ຶນໃນແຜ່ນດິນໂລກ ຜູ້ສາວກໍມຫີລາຍ 
2 ດ່ັງນ້ັນ ເທວະບຸດທັງຫລາຍທ່ີເຫັນຄວາມງາມຂອງຍິງເຫລ່ົານ້ັນກ ໍຫາຊອກເລືອກແຕ່ງງານຕາມໃຈມັກ 



3 ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເຫັນເປັນເຊັນ່ນ້ີ ກໍຊ ົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ມະນຸດມີຊີວິດຕລອດໄປເປັນ
ນິດດ້ວຍເຫດວ່າ ເຂົາເປັນມະນຸດ ເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງຕາຍ ແຕ່ບັດນ້ີໄປ ພວກເຂົາຈະມີອາຍຸບ່ໍກາຍຮ້ອຍຊາວປີ 

4 ໃນເວລານ້ັນ ມີຄົນຮູບຮ່າງໃຫຍ່ ແລະມີຄວາມສາມາດຫລາຍ ຄົນພວກນ້ີເກິດມາຈາກຜູ້ຍິງ ແລະເທວະບຸດ 
ພວກເຂົາເປັນວີຣະບຸຣຸດຜູ້ມີຊືສ່ຽງໃນອະດີດຕະການ 

5 ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຫັນວ່າ ມະນຸດໂຫດຮ້າຍສາມານມີຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ແລະຄວາມຄິດຊ່ົວກ ບັໍງຄັບຈິດໃຈ
ເຂົາຢູ່ທຸກເວລາ 

6 ພຣະອົງຈ່ຶງເສັຽພຣະທັຍຫລາຍ ແລະມີຄວາມກິນແໜງຢ່າງຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີໄດ້ສ້າງພວກເຂົາຂ້ຶນມາຢູ່ໃນໂລກນ້ີ 
7 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ພຣະອົງຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະທໍາລາຍມະນ ດຸທຸກໆຄົນທ່ີເຮົາໄດ້ສ້າງຂ້ຶນແລ້ວໃນທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ 

ເຮົາຈະທໍາລາຍຝູງສັດ ແລະຝູງນົກຕ່າງໆ ເພາະວ່າເຮົາເສັຽໃຈທ່ີໄດ້ສ້າງມັນມາî  
8 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍນໍາໂນອາເທ່ົານ້ັນ 

Noah Pleases God 

(ຮຣ 11:7; 1 ປຕ 3:20) 

9 ຕ່ໍໄປນ້ີຄືເຊ້ືອສາຍຂອງໂນອາ ໂນອາເປັນຄົນຊອບທັມ ດີພ້ອມໃນສມັຍຂອງເຂົາ ໂນອາຕິດສນິດຢູ່ກັບພຣະ
ເຈ້ົາ 

10 ໂນອາມີບຸດຊາຍສາມຄົນຄື ເຊມ ຮາມ ແລະຢາເຟດ 
11 ແຕ່ວ່າຄົນທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາຜິດຕ່ໍນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ແລ້ວຄວາມຊ່ົວຂອງມະນຸດກໍໄດ້ມີຢູ່ທຸກທີ່ທຸກ

ບ່ອນ 
12 ພຣະເຈ້ົາຊົງເຫັນວ່າ ໂລກນ້ິເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊ່ົວ ກໍຍ້ອນວ່າມະນຸດທັງປວງກະທໍາແຕ່ຄວາມຊ່ົວ 

ໂນອາສາ້ງເຮອືໃຫຍ ່
13 ຄັນຕ່ໍມາ ພຣະເຈ້ົາຊງົກ່າວກັບໂນອາວ່າ, ìເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈຈະທໍາລາຍມະນຸສໂລກແລ້ວ ເຮົາຈະທໍາລາຍ

ພວກເຂົາຈົນໝົດສ້ິນ ເພາະວ່າໂລກນ້ີເຕັມໄປດ້ວຍການຊ່ົວຮ້າຍຂອງເຂົາ 
14 ເຈ້ົາຈ່ົງສ້າງເຮືອດ້ວຍໄມ້ແກ່ນອັນແໜ້ນໜາສໍາລັບເຈ້ົາ ຈ່ົງສ້າງເປັນຫລາຍຫ້ອງແລ້ວເອົາຂ້ີຊີຢາທາງໃນແລະ

ທາງນອກໃຫ້ດີ 
15 ຈ່ົງສ້າງເຮືອດ່ັງກ່າວນ້ີທາງຍາວໃຫ້ໄດ້ສາມຮ້ອຍສອກ ທາງກວ້າງຫ້າສິບສອກ ແລະທາງສູງສາມສິບສອກ 
16 ຈ່ົງທໍາປ່ອງຢ້ຽມຈຸຫລັງຄາສູງນ່ຶງສອກ ຍາວຕາມຝາແລະປະຕູທາງຂ້າງເຮືອ ແລ້ວທໍາທາງໃນເຮືອໃຫ້ເປັນສາມ

ຊັນ້ 
17 ເຮົາຈະໃຫ້ນ້ໍາມາຖ້ວມໂລກ ແລະທໍາລາຍທຸກສ່ິງທ່ີມີຊີວິດຢູ່ທຸກໆສ່ິງໃນໂລກນ້ີຈະຕາຍໄປ 
18 ແຕ່ວ່າ ເຮົາຈະຕ້ັງຄໍາໝ້ັນສັນຍາໄວ້ກັບເຈ້ົາ ສະນ້ັນ ຈ່ົງເອົາພັຣຍາ ບຸດຊາຍ ແລະບຸດສະໃພ້ຂອງເຈ້ົາເຂ້ົາໄປ

ໃນເຮືອ 
19 ພ້ອມທັງເອົາສັດທຸກໆຊະນິດແນວລະຄູ່ 
20 ນົກທຸກໆຊະນິດແນວລະຄູ່ ສັດລາກ ສັດເລືອ ສັດໃຫຍ່ ສັດນ້ອຍທຸກໆຊະນິດແນວລະຄູ່ ເພ່ືອໃຫ້ສັດເຫລ່ົານ້ັນ

ມຊິີວິດຢູ່ 
21 ຢ່າລືມເອົາອາຫານຫລາຍໆຊະນິດສໍາລັບຄອບຄົວຂອງເຈ້ົາ ແລະສໍາລັບສັດເຫລ່ົານ້ັນດ້ວຍ 
22 ໂນອາກໍທໍາທຸກຢ່າງຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໄວ້ 
 

7 ນໍາ້ຖວ້ມໂລກ 



The Great Flood  
(ລກ 17:26-27) 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໂນອາວ່າ, ìເຈ້ົາພ້ອມຄອບຄົວຂອງເຈ້ົາທັງໝົດຈ່ົງເຂ້ົາໄປໃນເຮືອເຖີດ ເຮົາໄດ້ເຫັນ
ວ່າ ເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊອບທັມ ແລະແມ່ນເຈ້ົາຜູ້ດຽວໃນຈໍານວນພວກປະຊາຊນົເຫລ່ົານ້ັນທ່ີເຮົາພໍໃຈ 

2 ຈ່ົງເອົາສັດທ່ີບ່ໍມີມນົທິນແນວລະເຈັດຄູ່ ແລະເອົາສັດທ່ີມີມົນທິນແນວລະຄູ່ 
3 ນົກຊະນິດລະເຈັດຄູ່ ເພາະເຮົາຢາກໃຫ້ສັດເຫລ່ົານ້ີມີຊວິີດຢູ່ ແລະອອກແມ່ແຜ່ລູກຕ່ໍໄປໃນໂລກ 
4 ໃນເຈັດວັນຂ້າງຫນ້ານ້ີ ເຮົາຈະໃຫ້ຝົນຕົກລົງມາໃນໂລກສ່ີສິບວັນສ່ີສິບຄືນ ແລ້ວເຮົາຈະໃຫ້ທຸກໆສ່ິງທ່ີມຊີີວິດ

ຊ່ຶງເຣົາໄດ້ສ້າງມານ້ັນຈິບຫາຍໄປî 
5 ໂນອາກໍໄດ້ທໍາທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງ 
6 ຄາວນ້ໍາຖ້ວມໂລກຢູ່ນ້ັນ ໂນອາມີອາຍຸຫົກຮ້ອຍປີ  
7 ໂນອາພ້ອມດ້ວຍບຸດຊາຍ ພັຣຍາແລະບຸດສະໃພ້ທັງຫລາຍ 
8 ຕລອດທັງສັດທ່ີບໍ່ມມົີນທິນ ແລະສັດທ່ີມີມົນທິນ ນົກແລະສັດນ້ອຍທຸກຊະນິດແນວລະຄູ່ 
9 ໄດ້ພາກັນເຂ້ົາໄປໃນເຮືອເພ່ືອຫລີກເວ້ັນຈາກນ້ໍາຖ້ວມ ຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງໄວ້ 
10 ຫລັງຈາກເຈັດວັນແລ້ວ ຝົນກໍໄດ້ຕົກລົງຖ້ວມໂລກ 
11 ໃນວັນທີສິບເຈັດເດືອນທີສອງ ເມ່ືອໂນອາມີອາຍຸຫົກຮ້ອຍປິ ຟາ້ກໍມືດຄ້ຶມແລ້ວຖອກເທຫ່າຝົນລົງມາສູ່ໂລກ 

ນ້ໍາໃນບ່ໍ ໃນເຫວແລະຫ້ວຍຮ່ອງກໍພຸ່ງຂ້ຶນ 
12 ຝົນຕົກບ່ໍຂາດສາຍໃນແຜ່ນດິນໂລກ ສ່ີສິບວັນສ່ີສິບຄືນ 
13 ໃນວັນຝົນເລ້ີມຕົກນ້ັນ ໂນອາພ້ອມດ້ວຍພັຣຍາ ແລະບຸດຊາຍສາມຄົນຄື ເຊມ ຮາມ ແລະຢາເຟດກັບພັຣຍາ

ຂອງເຂົາໄດ້ພາກັນເຂ້ົາໄປໃນເຮືອ 
14 ຄົນເຫລ່ົານ້ັນພ້ອມທັງສັດທຸກຊະນິດສັດປ່າ ສັດບ້ານ ສັດໃຫຍ່ ສັດນ້ອຍ ແລະນົກ ຫນູທຸກຊະນິດແນວລະຄູ່ 
15 ບັນດາສັດທ່ີມລົີມຫາຍໃຈກໍພາກັນເຂ້ົາຢູ່ໃນເຮືອກັບໂນອາແນວລະຄູ່ໆ 
16 ສັດທັງຫລາຍທ່ີເຂ້ົາໄປນ້ັນມີທັງຕົວຜູ້ ແລະຕົວແມ່ທຸກຢ່າງຕ່າງເຂ້ົາໄປຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງແລ ວ້ ພຣະອົງກໍ

ຊົງອັດປະຕູເຮ ອື 
17 ຄັນແລ້ວຝົນກໍເລ້ີມຕົກບ່ໍຂາດສາຍຕລອດສ່ີສິບວັນສ່ີສິບຄືນ  
18 ນ້ໍາກໍມາກຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ ເຮຶອຂອງໂນອາຟູຢ  ູ່ເທິງໜ້ານ້ໍາ  
19 ນ້ໍາກໍມາກຂ້ຶນເລ້ືອຍຈົນພູຜາໜ່ວຍສູງໆກໍຖືກນ້ໍາຖ້ວມ 
20 ແລະນ້ໍາຍັງໄດ້ຖ້ວມພູຜາເຫລ່ົານ້ັນຂ້ຶນໄປອິກສິບຫ້າສອກ 
21 ທຸກໆສ່ິງທ່ີມີຊວິີດຢູ່ໃນໂລກຄື ນົກ ສັດທຸກຊະນິດຕລອດທັງຄົນກໍຈົມນ້ໍາຕາຍ 
22 ບັນດາສັດທ່ີມລົີມຫາຍໃຈເຂ້ົາອອກທາງດັງ ຄືສັດທ່ີອາສັຍຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນກໍຕາຍໝົດ 
23 ທຸກໆສ່ິງທ່ີມີຊວິິດຢູ່ໃນໂລກຄື ນົກ ສັດທຸກຊະນິດຕລອດທັງຄົນກໍຈົມນ້ໍາຕາຍ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ຄອບຄົວຂອງໂນອາ 

ແລະສັດທ່ີມ ີຢູ່ໃນເຮືອທ່ໍນ້ັນ 
24 ນ້ໍາຖ ວ້ມໂລກຢູ່ເປັນເວລາຮ້ອຍຫ້າສິບວັນ 
 

8 ນໍາ້ບກົລງົ  
The Flood Subsides 

1 ຫລັງຈາກນ້ໍາຖ້ວມໂລກໄດ້ຮ້ອຍຫ້າສິບວັນແລ້ວພຣະເຈ້ົາຍັງບ່ໍລືມໂນອາພ້ອມທັງສັດຕ່າງໆທ່ີຢູ່ໃນເຮືອ ພຣະ
ອົງຊົງທ ໍາໃຫ້ລົມພັດມາເທິງໜ້າໂລກ 



2 ແລ້ວນ້ໍາກໍຄ່ອຍບົກລົງທ້ອງຟ້າກໍເລ້ີມແຈ່ມໃສຂ້ຶນ ຝົນກໍເຊົາຕົກ  
3 ນ້ໍາໃນບ່ໍນ້ໍາໃນເຫວ ແລະຫ້ວຍຮ່ອງກໍລົດນ້ອຍຖອຍລົງເປັນລໍາດັບ 
4 ໃນມືວັ້ນທີສິບເຈັດຂອງເດືອນເຈັດ ເຮືອຂອງໂນອາໄດ້ຄ້າງຢູ່ເທິງພູ ອາຣາຣັດ 
5 ນ້ໍາໄດ້ບົກລົງເລ້ືອຍໆ ຈົນມ້ືວັນທີນ່ຶງຂອງເດືອນສິບຍອດພູທັງຫລາຍຈ່ຶງໄດ້ປາກົດຂ້ຶນ 
6 ຢູ່ຕ່ໍມາອິກສ່ີສິບວັນ ໂນອາໄດ ໄ້ຂປ່ອງຢ້ຽມເຮືອອອກ 
7 ແລ້ວໄດ້ປ່ອຍກາຕົວນ່ຶງອອກໄປ ກາຕົວນ້ັນໄດ້ບິນໄປເລີຍຈົນນ້ໍາແຫ້ງຈາກແຜ່ນດິນ 
8 ໂນອາກໍໄດ້ປ່ອຍນົກກາງແກຕົວນ່ຶງອອກໄປອິກ ເພ່ືອຈະໄດ້ຮູ້ວ່ານ້ໍາບົກແລ້ວຫລືຍັງ 
9 ແຕ່ວ່ານົກກາງແກຕົວນ້ັນບ່ໍມີບ່ອນຈະຈັບຈ່ຶງໄດ້ກັບຄືນມາຫາໂນອາເພາະວ່ານ້ໍາຍັງຖ້ວມໂລກຢູ່ ພເໍຫັນນົກບິນ

ກັບມາ ໂນອາໄດ້ເດ່ມືອອກໄປຈັບເອົານົກກາງແກຕົວນ້ັນມາໄວ້ໃນເຮືອນໍາໝູ່ 
10 ເຈັດວັນຕ່ໍມາ ທ່ານໄດ້ປ່ອຍນົກກາງແກອອກໄປອີກ 
11 ນົກກາງແກຕົວນ້ັນໄດ້ບິນກັບມາໃນຕອນແລງພ້ອມທັງຄາບເອົາໃບໝາກກອກມານໍາ ເມືອ່ເຫັນເຊ່ັນນ້ີ ທ່ານຈ່ຶງ

ຮູ້ຈັກຄັກແນ່ວ່ານ້ໍາໄດ້ບົກລົງແລ້ວ 
12 ເຈັດວັນຕ່ໍມາ ທ່ານໄດ້ປ່ອຍນົກກາງແກອອກໄປອີກ ແຕ່ເທ່ືອນ້ິນົກຕົວນ້ັນບ່ໍເຫັນກັບມາເລີຍ 
13 ເມື່ອໂນອາມອີາຍຸໄດ້ຫົກຮ້ອຍນ່ຶງປີ ໃນວັນທີນ່ຶງຂອງເດືອນທີນ່ຶງຂອງປິນ້ັນ ນ້ໍາກໍໄດ້ແຫ້ງລົງໝົດ ຫລັງຈາກ

ທ່ານໄດ້ເປີດຫລັງຄາເຮືອອອກແລ້ວ 
14 ກໍເບ່ິງເຫັນວ່າໜ້າດິນໄດ້ແຫ້ງແລ້ວ ສະນ້ັນໃນວັນທີຊາວເຈັດຂອງເດືອນທີສອງ ແຜ່ນດິນໂລກກໍແຫ້ງຢ່າງສ້ິນ

ເຊີງ 
15 ແລ້ວພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂນອາວ່າ,  
16 ìເຈ້ົາພ້ອມທັງພຣັຍາ ບຸດຊາຍແລະບຸດສະໃພ້ ຈ່ົງພາກັນອອກຈາກເຮືອນ້ັນເຖ ດິ 
17 ຈ່ົງປ່ອຍສັດທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ໃນເຮືອຄື ສັດບ້ານ ສັດປ່າ ສັດເລືອຄານ ນົກ ໜູອອກມາເພ່ືອໃຫ້ມັນອອກແມ່ແຜ່

ລູກຫລາຍຂ້ຶນຢູ່ໃນໂລກນ້ິî 
18 ດ່ັງນ້ັນ ໂນອາພ້ອມທງັພັຣຍາ ບຸດຊາຍແລະບຸດສະໃພ້ກໍພາກັນອອກຈາກເຮືອ 
19 ສ່ວນສັດບ້ານ ສັດປ່າ ສັດເລືອຄານ ແລະນົກໜູກໍພາກັນອອກມາຈາກເຮືອ ຕາມເຊ້ືອຊາດຂອງມັນເໝືອນກັນ 

ໂນອາຖວາຍເຄືອ່ງບຊູາ 
Godís Promise to Noah 

20 ຄັນຕ່ໍມາ ໂນອາໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເລືອກເອົາສັດແລະນົກທ່ີບ່ໍມີມນົທິນມາຂ້າ
ເຜົາຖວາຍເທິງແທ່ນບູຊານ້ັນ 

21 ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໄດ້ຮັບກ່ິນຫອມຫວນຊວນພຣະທັຍເຊ່ັນນ້ັນແລ້ວພຣະອົງຊົງຄິດວ່າ, ìເຮົາຈະບ່ໍດ່າສາບ
ແຊ່ງໂລກນ້ີຍ້ອນມະນຸດອິກ ເພາະເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ຄວາມຄິດຊ່ົວຊ້າຂອງມະນຸດມີມາແຕ່ເວລາຍັງນ້ອຍ ເຮົາຈະ
ບ່ໍທໍາລາຍສ່ິງທ່ີມີຊວິີດເໝືອນດ່ັງທ່ີເຮົາໄດ້ທໍາລາຍມາແລ້ວ 

22 ຕາບໃດທ່ີໂລກຍັງຄົງຢູ່ ຍາມຫວ່ານກ້າແລະຍາມເກັບກ່ຽວ ຣະດູໜາວ ແລະຣະດູຮ້ອນ ກາງເວັນແລະກາງຄືນ
ຈະມີສືບໆໄປ 

 

9 ພຣະເຈົາ້ຊງົສນັຍາກບັໂນອາ  
The Covenant with Noah 

1 ພຣະເຈ້ົາຊົງອວຍໄຊໃຫ້ພອນແກ່ໂນອາ ພ້ອມທັງບຸດຊາຍທັງສາມຄົນຂອງເຂົາວ່າ,  



2 ìໃຫພ້ວກເຈົ້າມລູີກເຕ້ົາມາກທະວິຂ້ຶນທ່ົວໂລກເທີນ ສັດທຸກໆຊະນິດໃນໂລກຄື ສັດລາກ ສັດເລືອຄານ ສັດ
ໃຫຍ່ ສັດນ້ອຍນົກຫນູ ແລະປູປານາໆຊນິດ ຈະຢ້ານກົວ ແລະຢູ່ໃຕ ້ອໍານາດຂອງເຈ້ົາ 

3 ແຕ່ບັດນ້ິໄປສັດທຸກໆຊະນິດ ແລະພືດທຸກໆຢ່າງ ພວກເຈ້ົາກິນໄດ້ເພາະເຮົາໄດ້ປະທານສ່ິງນ້ັນໃຫ້ເປັນອາຫານ
ແກ່ພວກເຈ້ົາ 

4 ແຕ່ມສ່ິີງທ່ີເຈ້ົາບ່ໍຄວນກິນຄື ເລືອດຊ່ຶງເປັນຫລັກສໍາຄັນຂອງຊີວິດ 
5 ຖ້າຜູ້ໃດຂ້າເຈ້ົາ ເຮົາຈະລົງໂທດຜູ້ນ້ັນເຖິງຕາຍ ເຮົາຈະທໍາລາຍສັດທຸກຕົວທ່ີຂ້າເຈ້ົາ ແລະເຮົາຈະລົງໂທດທຸກໆ

ຄົນທ່ີຂ້າເພ່ືອນມະນຸດດ້ວຍກັນ 
6 ຜູ້ໃດຂ້າເພ່ືອນສັນໃດ ຜູ້ນ້ັນຈະຖືກເພ່ືອນຂ້າສັນນ້ັນ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງມະນຸດຕາມຮູບຮ່າງຂອງພ

ຣະອົງ 
7 ສະນ້ັນ ພວກເຈ້ົາຈ່ົງສືບຫນ່ໍແທນແນວໃຫ້ມາກຫລາຍ ເພື່ອໃຫເ້ຊ້ືອສາຍຂອງພວກເຈ້ົາແຜ່ຜາຍໄປທ່ົວທຸກແຫ່ງ

ໃນໂລກî 
8 ພຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາກັບໂນອາ ແລະບຸດຊາຍຂອງທ່ານວ່າ, 
9 ìແຕ່ບັດນ້ີເປັນຕ້ົນໄປ ເຮົາສັນຍາຕ່ໍເຈ້ົາ ເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ  
10 ແລະສັດທຸກຊະນິດທ່ີອອກມາຈາກເຮືອເຊ່ັນ ນົກຫນູ ສັດບ້ານ ສັດປ່າວ່າ  
11 ດ້ວຍຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີເຮົາຕ້ັງໄວ້ເຮົາຈະບ່ໍທໍາລາຍທຸກໆສ່ິງທ່ີມີຊວິີດດ້ວຍນ້ໍາ ນ້ໍາຖ້ວມໂລກເຊ່ັນນ້ີຈະບ່ໍມີອິກ

ຈັກເທ່ືອ 
12 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ືມອິກວ່າ, ìເຮົາຕ້ັງຮຸ້ງກິນນ້ໍາໄວ້ເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງຫມາຍສໍາຄັນຂອງຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຕລອດໄປ

ເປັນນິດຊ່ຶງເຮົາໄດ້ກະທໍາຕ່ໍເຈ້ົາ ແລະສັດຕ່າງໆ  
13 ຮຸ້ງກິນນ້ໍາຈະເປັນເຄ່ືອງຫມາຍສໍາຄັນຂອງຄໍາຫມັນ້ສັນຍາທ່ີເຮົາໄດ້ຕ້ັງໄວ້ກັບໂລກ 
14 ຫາກເມ່ືອໃດເຮົາໄດ້ທໍາໃຫ້ມເີມກປົກຫຸ້ມທ່ົວແຜ່ນດິນໂລກ ແລະທໍາໃຫ້ມີຮຸ້ງປາກົດຂ້ືນໃນເມກ 
15 ແລ້ວເຮົາກໍຈະຄິດເຖິງຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຂອງເຮົາທ່ີໄດໃ້ຫແ້ກ່ເຈ້ົາ ແລະສັດທັງປວງວ່າຈະບ່ໍທໍາລາຍທຸກໆສ່ິງທ່ີມີ

ຊວິີດດ້ວຍນ້ໍາອິກ 
16 ເມ່ືອຮຸ້ງປາກົດຂ້ຶນໃນເມກເຮົາກໍຈະໄດ້ເຫັນ ແລະຈະໄດ້ລະນຶກເຖິງຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຕລອດໄປເປັນນິດລະ

ຫວ່າງເຮົາກັບທຸກໆສ່ິງທ່ີມີຊວິີດຢູ່ໃນໂລກî 
17 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວຕ່ໍໂນອາອີກວ່າ, ìນ້ີແຫລະເຄ່ືອງຫມາຍສໍາຄັນຂອງຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຊ່ຶງເຮົາໄດ້ກະທໍາຕ່ໍທຸກໆ

ສ່ິງທ່ີມີຊວິີດຢູ່ໃນໂລກî 
ໂນອາແລະລກູຊາຍ  
Noah and His Sons 

18 ບຸດຊາຍຂອງໂນອາທ່ີໄດ້ອອກມາຈາກເຮືອຄື ເຊມ ຮາມ ແລະຢາເຟດ ຮາມເປັນບິດາຂອງການາອານ  
19 ບຸດຊາຍທັງສາມຂອງທ່ານໄດ້ເປັນບັນພະບຸຣຸດຂອງປະເທດຊາດທັງປວງໃນໂລກ 
20 ໂນອາຊ ຶ ່ງມ ອີາຊີບຊາວໄຮ່ ເປັນຜູ້ທໍາອິດທ່ີປູກຕ້ົນອະງຸ່ນ 
21 ວັນນ່ຶງ ທ່ານດ່ືມນ້ໍາອະງຸ່ນຫລາຍຈົນມືນເມົາ ຈົນຫລົງແກ້ເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມຂອງຕົນອອກ ແລ້ວນອນເປືອຍກາຍຢູ່

ໃນຜ້າເຕັນ 
22 ເມ່ືອຮາມຜູ້ເປັນບິດາຂອງການາອານ ເຫັນບິດາຂອງຕົນນອນເປືອຍກາຍຢ່າງມືນເມົາຢູ່ເຊ່ັນນ້ັນກໍຟ້າວໄປ

ບອກອ້າຍທັງສອງມາ 
23 ເຊມ ແລະຢາເຟດກໍເອົາຜ້າພາດບ່າແລ້ວທັງສອງຄົນກໍເດີນຫັນຫລັງເຂ້ົາໄປປົກປິດກາຍຂອງບິດາທ່ີເປືອຍ

ກາຍຢູ່ ໂດຍບ່ໍໄດ້ຫັນຫນ້າເບ່ິງກາຍຂອງບິດາທ່ີເປືອຍຢູ່ນ້ັນ 



24 ເມ່ືອໂນອາ ຕ່ືນແຕ່ນອນແລະຊວ່າງເຫລ້ົາແລ້ວ ກໍຮູ້ຈັກສ່ິງທ່ີບຸດຊາຍຫລ້າໄດ້ກະທໍາຕ່ໍຕົນ 
25 ທ່ານຈ່ຶງຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìກູຂໍສາບແຊ່ງການາອານ ມັນຈະເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງອ້າຍມັນî 
26 ທ່ານກ່າວອີກວ່າ, ìຂໍສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຊມ ການາອານ ຈະເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງເຊມ 
27 ຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດໃຫ້ຢາເຟດ ຈະເຣີນມ່ັງຄ່ັງສົມບູນຂ້ຶນ ແລະຂໍໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ ຈ່ົງຢ  ູ່ຮ່ວມກ ນັກັບປະ

ຊາຊົນຂອງເຊມ ການາອານຈ່ົງຕົກເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຢາເຟດî 
28 ຫລັງຈາກນ້ໍາຖ້ວມໂລກແລ້ວ ໂນອາມີອາຍຸຕ່ໍມາອີກສາມຮ້ອຍຫ້າສິບປີ  
29 ທ່ານຈ່ຶງເຖິງແກ່ກໍາໄປເມ່ືອອາຍຸໄດ້ເກ້ົາຮ້ອຍຫ້າສິບປີ 
 

10 ເຊືອ້ສາຍຂອງບດຸຊາຍໂນອາ  
Nations Descended from Noah  
(1 ຂຄວ 1:5-27) 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນເຊ້ືອສາຍບຸດຊາຍທັງຫລາຍຂອງໂນອາຄື ເຊມ ຮາມ ແລະຢາເຟດ ບຸດຊາຍຂອງເຂົາໄດ້ເກິດຫລັງ
ຈາກນ້ໍາ  ຖ້ວມໂລກ 

2 ບຸດຊາຍຂອງຢາເຟດຊ່ື ໂກເມີ ມາກ ກົ ມາດັຍ ຢາວານ ຕູບານ ເມເຊກ ແລະຕີຣັສ 
3 ບຸດຊາຍຂອງໂກເມີຊ່ື ອັສເກນັຊ ຣຟັິທ ແລະໂຕກາຣມ໌າ 
4 ບຸດຊາຍຂອງຢາວານຊື ່ເອລິຊາ ຕາຣ໌ຊສິ ຊາວກິດຕິມ ແລະຊາວໂຣດານິມ 
5 ພວກເຂົາເຫລ່ົານ້ີເປັນບັນພະບຸຣຸດຂອງປະຊາຊົນທ່ີອາໄສຢູ່ຕາມແຄມດອນ ແລະຕາມແຄມທະເລ ພວກ

ນ້ີເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງຢາເຟດຊ່ຶງອາໄສຢູ່ໃນເຜ່ົາ ແລະໃນປະເທດແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ລະຫມວດຫມູ ່ປາກພາສາ
ຂອງພວກເຂົາເອງ 

6 ບຸດຊາຍຂອງຮາມຊ່ື ກູຊ ເອຢິບ ປູທ ແລະການາອານ  
7 ບຸດຊາຍຂອງກູຊ ຊ່ືເຊບາ ຮາວິລາ ຊັບຕາ ຣາອາມາ ແລະຊັບເຕກາ 
8 ບຸດຊາຍຂອງຣາອາມາຊື ່ເຊບາ ແລະເດດານກູຊມີບຸດຊາຍອິກຜູ້ນ່ຶງຊ່ື ນິມໂຣດ  ນິມໂຣດເປັນຜູ້ປົກຄອງຜູ້ຍ່ິງ

ໃຫຍ່ຄົນທໍາອິດໃນໂລກ 
9 ທ່ານຍັງເປັນນາຍພານຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ໃນໂລກອິກ ດ້ວຍເຫດນ້ີ ຈ່ິງມີຄໍາເວ້ົາເລ່ົາລືກັນມາວ່າ ìເປັນນາຍພານຜູ້ຍ່ິງ

ໃຫຍ່ຫມອືນດ່ັງນິມໂຣດî 
10 ຣາຊອານາຈັກທໍາອິດທ່ີນິມໂຣດປົກຄອງມີຄື ບາເບນ ເອເຣກ ແລະອັກກາດ ຣາຊອານາຈັກເຫລ່ົານ້ີຢູ່ໃນປະ

ເທດຊນິາກ  
11 ອັສຊີເຣັຽ ອອກຈາກປະເທດຊິນາກໄປ ສ້າງເມືອງນິເນເວ ເຣໂຮໂບທອິຣ໌ ກາລາ 
12 ແລະເຣເຊນຊ່ືງຢູ່ລະຫວ່າງເມືອງນິເນເວ ແລະເມືອງກາລາ ເມືອງນ້ີເປັນເມືອງໃຫຍ່ 
13 ເອຢິບເປັນບິດາຂອງລູດິມ ອານາມິມ ເລຮາບິມເນັຟຕູຮິມ  
14 ປັທຣ ຊິູມ ກັສລູຮິມ ແລະເກັຟໂຕຣມິ ພວກນ້ີໄດ້ສືບເຊ້ືອສາຍໃຫ້ຄົນຟີລິສຕິນ 
15 ບຸດຊາຍກົກຂອງການາອານຊ່ື ຊິໂດນ ແລະຜູ້ຕ່ໍມາແມ່ນ ເຮທ  
16 ແລະຊາວເຢບຸສ ຊາວອາໂມຣິດ ຊາວກີຣ໌ກາຊິດ  
17 ຊາວຮິວ ິຊາວອາຣ໌ກິດ ຊາວຊີນິດ 
18 ຊາວອາຣ໌ວາດິດ ຊາວເຊມາຣິດ ແລະຊາວຮາມັທ ພາຍລຸນມາເຊືອ້ສາຍຂອງການາອານໄດ້ແຜ່ກວ້າງອອກໄປ 
19 ຈົນເຂດແດນຂອງພວກເຂົາຮອດຊິໂດນທາງເບ້ືອງເມືອງເກຣາ ເມືອງກາຊາ ແລະຂ ້າງເມືອງໂຊໂດມ ຮອດ

ເມືອງໂກໂມຣາ ເມືອງອັດມາ ແລະເຊບົວອິມຮອດເມືອງລາຊາ 



20 ພວກເຫລ່ົານ້ິແມ່ນເຊ້ືອສາຍຂອງຮາມ ຊ່ຶງອາໄສຢູ່ເປ ັນຫມູຫ່ມວດເຜ່ົາແລະປະເທດ ແຕ່ລະຫມູຫ່ມວດປາກ
ເວ້ົາພາສາຂອງຕົນເອງ 

21 ເຊມຜູ້ຊ່ຶງເປັນບັນພະບຸຣຸດຂອງເດັກນ້ອຍຊາວເອເບີ ແລະຜູ້ຊ່ຶງເປັນອ້າຍກົກຂອງຢາເຟດກໍມີບຸດຫລາຍ
ຄົນເຊ່ັນດຽວກັນ 

22 ບຸດຊາຍຂອງເຊມຊ່ື ເອລາມ ອັສຊູຣ໌ ອາກປັກສາດ ລູດ ແລະອາຣາມ 
23 ບຸດຊາຍຂອງອາຣາມຄື ອຸຊ ຮຸນ ເກເທີ ແລະມສັ  
24 ອາກປັກສາດເປັນບິດາຂອງເຊລາ ແລະເຊລາເປັນບິດາຂອງເອເບີ  
25 ເອເບ ມີີບຸດຊາຍສອງຄົນ ຜູ້ອ້າຍຊ່ື ເປເລກ ກ່ອນຈະໃສ່ຊ່ືນ້ີກໍເພາະວ່າ ໃນສະໄຫມຂອງທ່ານປະຊາຊົນໃນໂລກ

ຖືກແບ່ງແຍກກັນ ນ້ອງຊາຍຂອງເປເລກຊ່ື ໂຢກທານ 
26 ໂຢກທານມີບຸດຊາຍຫລາຍຄົນຊື ່ອັນໂມດາດ ເຊເລຟ ຮາຊາມາເວທ ເຢຣາ 
27 ຮາໂດຣາມ ອຸຊານ ດິກລາ 
28 ໂອບານ ອາບິມາເອນ ເຊບາ 
29 ໂອຟີຣ ໌ຮາວີລາ ແລະໂຢບັບ 
30 ດິນແດນທ່ີພວກເຂົາອາໄສຢູ່ນ້ັນມີຕ້ັງແຕ່ເມຊາຂ້າງເບ້ືອງເຊຟາກ ຈົນເຖິງພູເຂົາທາງທິດຕາເວັນອອກ  
31 ພວກເຫລ່ົານ້ີແມ່ນເຊ້ືອສາຍຂອງເຊມ ຊຶງ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ເປັນຫມູ່ຫມວດເຜ່ົາແລະປະເທດ ແຕ່ລະຫມູຫ່ມວດນັ້ນ

ປາກເວ້ົາພາສາຂອງຕົນເອງ 
32 ທຸກໆເຜ່ົາແລະຫມູ່ຫມວດທ່ີກ່າວມານ້ັນ ແມ່ນເຊ້ືອສາຍຈາກບຸດຊາຍທັງຫລາຍຂອງໂນອາທ່ີມາຈາກເຊ້ືອສາຍ

ຕ່າງໆກັນ 
ປະຊາຊົນທຸກໆຄົນໃນຊາດຕ່າງໆໃນໂລກນ້ີ ແມ່ນສືບເຊ້ືອສາຍມາຈາກໂນອາ ແລະຈາກບຸດຊາຍຂອງທ່ານ 
ພາຍຫລັງຈາກນ້ໍາຖ້ວມໂລກ 

 

11 ຫຄໍອຍເມອືງບາເບນ  
The Tower of Babel 

1 ແຕ່ທໍາອິດ ມະນຸດໃນໂລກເວ້ົາພາສາດຽວກັນແລະໃຊ້ຄໍາເວ້ົາແບບດຽວກັນ 
2 ຢູ່ມາເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ ພວກເຂົາຈ່ຶງພົບທ່ົງຮາບພຽງແຫ່ງນ່ຶງໃນປະເທດຊິ

ນາກ ແລ້ວໄດ້ຕ້ັງຖ່ິນຖານຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
3 ແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìເອົາເທາະ! ພວກເຮົາພາກັນປ້ັນດິນຈ່ີ ແລ້ວເຜົາໃຫ້ມັນແຂງດີî ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາ

ຈ່ຶງມີດິນຈ່ີສໍາລັບກ່ໍສ້າງ ແລະມີຢາງໃຊ້ຕາງປະທາຍ 
4 ແລ້ວພວກເຂາົເວົາ້ວ່າ, ìບັດນ້ີ ພວກເຮົາມາພາກັນສ້າງເມືອງຂອງພວກເຮົາ ພ້ອມທັງກ່ໍຫໍຄອຍໃຫ້ມີຍອດສູງຈຸ

ຟ້າ ພວກເຮົາຄວນສ້າງຊ່ືສຽງໄວ້ ເພ່ືອເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ພັດພາກຈາກກັນໄປໃນໂລກນ້ີî 
5 ແລ້ວພຣະອົງຈ່ຶງສະເດັດລົງມາທອດພຣະເນດເມືອງແລະຫໍຄອຍສູງທ່ີມະນຸດໄດ້ສ້າງຂ້ຶນ 
6 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìບັດນ້ີ ມະນຸດທ້ອນໂຮມກັນເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວ ເຂົາເວ້ົາພາສາດຽວກັນ ນ້ີກໍເປັນພຽງຂ້ັນ

ເລ້ີມຕ້ົນທ່ີເຂົາໄດ້ກະທໍາມາ ໃນຂ້ັນຕ່ໍໄປ ພວກເຂົາກໍຈະສາມາດທໍາທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງທ່ີເຂົາປາຖນາຢາກທໍາ 
7 ສະນ້ັນ ເຮົາຕ ອ້ງລົງໄປທໍາໃຫ້ພາສາຂອງເຂົາແຕກຕ່າງກັນ ເພ່ືອພວກເຂົາຈະເວ້ົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈກັນອີກî 
8 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງທໍາໃຫ້ພວກເຂົາພັດພາກຈາກກັນໄປຢູ່ທ່ົວທຸກແຫ່ງໃນໂລກ ພວກເຂົາຈ່ຶງເຊົາສ້າງ

ເມືອງນ້ັນ 



9 ດ້ວຍເຫດນ້ັນ ເມືອງນ້ີຈ່ຶງມີຊ່ືວາ່ ບາເບນ ເພາະວ່າບ່ອນນ້ີເປັນບ່ອນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງທາໍໃຫ້ພາສາຂອງ
ພວກເຂົາແຕກຕ່າງກ ັນ ແລະທໍາໃຫມ້ະນຸດພັດພາກຈາກກັນໄປທ່ົວທຸກແຫ່ງໃນໂລກ 
ເຊືອ້ສາຍຂອງເຊມ  
Descendants of Shem  
(1 ຂຄວ 1:17-27; ລກ 3:34-36) 

10 ເຊ້ືອສາຍຂອງເຊມມີຄວາມເປັນມາດ່ັງນ້ີ ເມ່ືອເຊມມີອາຍຸໄດ້ຮ້ອຍປີ ກໍມີບຸດຊາຍຊ່ື ອາກປັກສາດ ເມ່ືອສອງປີ
ຫລັງຈາກນ້ໍາຖ້ວມໂລກ 

11 ຕ້ັງແຕ່ເຊມມີບຸດຊາຍຄືອາກປັກສາດມາ ກໍມ ອີາຍຸຕ່ໍມາອິກຫ້າຮ້ອຍປິ ແລະມີບຸດຊາຍຍິງຕ່ືມອີກຫລາຍຄົນ 
12 ເມ່ືອອາກປັກສາດມີອາຍຸໄດ້ສາມສິບຫ້າປິ ກໍມີບຸດຊາຍຊ່ື ເຊລາ 
13 ຕ້ັງແຕ່ໄດ້ເຊລາມາ ກໍມີອາຍຸຕ່ໍມາອິກສ່ີຮ້ອຍສາມປິ ແລະມີບຸດຊາຍຍິງຕ່ືມອິກຫລາຍຄົນ 
14 ເມ່ືອເຊລາມີອາຍຸໄດ້ສາມສິບປິ ມີບຸດຊາຍຊ່ື ເອເບີ 
15 ຕ້ັງແຕ່ໄດ້ເອເບີມາ ກໍມີອາຍຸຕ່ໍມາອິກສ່ີຮ້ອຍສາມປິ ແລະມີບຸດຊາຍຍິງຕ່ືມອີກຫລາຍຄົນ 
16 ເມ່ືອເອເບີມີອາຍຸໄດ້ສາມສິບສ່ີ ກໍມີບຸດຊາຍຊ່ື ເປເລກ 
17 ຕ້ັງແຕ່ໄດ້ເປເລກມາ ກໍມີອາຍຸຕ່ໍມາອິກສ  ່ີຮ້ອຍສາມສິບປິ ແລະມີບຸດຊາຍຍິງຕ່ືມອີກຫລາຍຄົນ 
18 ເມ່ືອເປເລກມີອາຍຸໄດ້ສາມສິບປີ ກໍມບຸີດຊາຍຊ່ື ເຣອູ 
19 ຕ້ັງແຕ່ໄດ້ເຣອູມາ ກໍມຊີີວິດຕ່ໍມາອິກສອງຮ້ອຍເກ້ົາປີ ແລະມີບຸດຊາຍຍິງຕ່ືມອີກຫລາຍຄົນ 
20 ເມ່ືອເຣອູມີອາຍຸໄດ້ສາມສິບສອງປີ ກໍມີບຸດຊາຍຊື່ ເຊຣຸກ 
21 ຕ້ັງແຕ່ໄດ້ເຊຣຸກມາ ກໍມີຊວິີດຕ່ໍມາອິກສອງຮ້ອຍເຈັດປີ ແລະມີບຸດຊາຍຍິງຕ່ືມອິກຫລາຍຄົນ 
22 ເມື່ອເຊຣຸກມອີາຍຸໄດ້ສາມສິບປີ ກໍມບຸີດຊາຍຊ່ື ນາໂຮຣ໌ 
23 ຕ້ັງແຕ່ໄດ້ນາໂຮຣ໌ມາ ກໍມີຊວິີດຕ່ໍມາອິກຕ່ືມສອງຮ້ອຍປີ ແລະມີບຸດຊາຍຍິງຕ່ືມອີກຫລາຍຄົນ 
24 ເມື່ອນາໂຮຣ໌ມອີາຍຸໄດ້ຊາວເກ້ົາປີກໍມີບຸດຊາຍຊື່ ເຕຣາ 

25 ຕ້ັງແຕ່ໄດ້ເຕຣາມາ ກໍມ ຊີີວດິຕ່ໍມາອີກຮ້ອຍສິບເກ້ົາປິ ແລະມີບຸດຊາຍຍິງຕ່ືມອີກຫລາຍຄົນ 
26 ເມ່ືອເຕຣາມິອາຍຸໄດ້ເຈັດສິບປີ ກໍມີບຸດຊາຍສາມຄົນແລ້ວຄື ອັບຣາມ ນາໂຮຣ໌ ແລະຮາຣານ 

ເຊືອ້ສາຍຂອງເຕຣາ  
Descendants of Terah 

27 ຕ່ໍໄປນ້ິແມ່ນເຊ້ືອສາຍຂອງເຕຣາຄື ເຕຣາມີບຸດຊາຍສາມຄົນຊ່ື ອັບຣາມ ນາໂຮຣ໌ ແລະຮາຣານ ຮາຣານມີ
ບຸດຊາຍຊື ່ໂລດ 

28 ຮາຣານໄດ້ສ້ິນຊີວິດກ່ອນເຕຣາຜູ້ເປັນບິດາໃນບ້ານເກິດເມືອງນອນຂອງຕົນ ຄືເມືອງອູຣ໌ແຂວງຄັນເດອານ  
29 ອັບຣາມ ແລະນາໂຮຣ໌ຕ່າງກໍໄດ້ແຕ່ງງານ ພຣັຍາຂອງອັບຣາມຊ່ື ຊາຣາຍ ພັຣຍາຂອງນາໂຮຣ໌ຊື່ ມິລະກາ ມລິ

ະກາເປັນບຸດຕຣີຂອງຮາຣານ ຮາຣານເປັນບິດາຂອງ ມິລະກາ ແລະອິສກາ 
30 ນາງຊາຣາຍບ່ໍມີບຸດເພາະນາງເປັນຫມັນ 
31 ເຕຣາພ້ອມບຸດຊາຍຄື ອັບຣາມກັບຫລານຊາຍຄືໂລດບຸດຊາຍຂອງຮາຣານ ແລະຊາຣາຍພັຣຍາຂອງອັບຣາມ

ໄດ້ພາກັນຫນິຈາກເມືອງອູຣ໌ ປະເທດຄັນເດອາເຂ້ົາໄປອາໄສຢູ່ໃນປະເທດການາອານພວກເຂົາພາກັນໄປເຖິງ
ເມືອງຮາຣານແລະຕ້ັງຖ່ິນຖານຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

32 ເຕຣາໄດ້ເຖິງແກ່ກໍາຢູ່ທ່ີນ້ັນ ເມ່ືອອາຍຸໄດ້ສອງຮ້ອຍຫ້າປິ 
 

12 ພຣະເຈົາ້ຊງົເອີນ້ອບັຣາມ  



The Call of Abram  
(ກຈກ 7:2-5) 

1 ຄັນຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງບອກແກ່ອັບຣາມວ່າ, ìຈ່ົງອອກຈາກປະເທດຂອງເຈ້ົາ ຈາກຍາດພ່ີນ້ອງແລະ
ຈາກບ້ານຂອງເຈ້ົາແລ້ວໄປໃນປະເທດທ່ີເຮົາຈະບອກເຈ້ົາ 

2 ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາມີເຊ້ືອສາຍຫລາຍຂ້ຶນແລ້ວເກິດເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່ ເຮົາຈະອວຍພອນໃຫ້ເຈ້ົາເປັນຜ  ູ້ທ່ີມີຊ່ືສຽງ 
ແລະຜູ້ອ່ືນຈະໄດ້ຮັບພອນຍ້ອນເຈ້ົາ 

3 ເຮົາຈະອວຍພອນຜູ້ທ່ີອວຍພອນເຈ້ົາ ແຕ່ເຮົາຈະສາບແຊ່ງຜູ້ທ່ີສາບແຊ່ງເຈ້ົາ ທຸກໆຊົນຊາດໃນໂລກຈະຂໍໃຫ້
ເຮົາອວຍພອນພວກເຂົາເຫມືອນດ່ັງເຮົາໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ພວກເຈ້ົາî 

4 ເມ່ືອອັບຣາມອາຍຸໄດ້ເຈ ັດສິບຫ້າປິ ທ່ານກໍອອກຈາກເມືອງຮາຣານໄປຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກ ໂລດກໍ
ໄປນໍາທ່ານ ດ້ວຍ  

5 ອັບຣາມພາຊາຣາຍພັຣຍາຂອງຕົນກັບໂລດຫລານຊາຍ ພ້ອມທັງຊັບສ່ິງຂອງທ່ີໄດ້ສະສົມໄວ້ໃນເມືອງຮາຣານ 
ແລະພວກຂ້ອຍຂ້າໄປນໍາດ້ວຍ ພວກເຂົາອອກເດີນທາງມຸ່ງຫນ້າໄປຍັງປະເທດການາອານ 

6 ເມ່ືອຮອດປະເທດການາອານແລ້ວ ອັບຣາມຍັງເດີນທາງຜ່ານປະເທດໄປຈົນເຖິງບ່ອນສັກສີດຂອງເມືອງເຊ
ເຄມ ຄືຕ້ົນໄມ້ສັກສິດທ່ີໂມເຣ (ໃນເວລານ້ັນ ຊາວການາອານກໍໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນດິນແດນນ້ັນແລ້ວ) 

7 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງປາກົດຕ່ໍອັບຣາມແລະກ່າວຕ່ໍທ່ານວ່າ, ìນີ້ແມນ່ດິນແດນທ່ີເຮົາຈະມອບໃຫ້ແກ່ເຊ້ືອສາຍ
ຂອງເຈ້ົາî ສະນ້ັນ ໃນບ່ອນນ້ີອັບຣາມໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີໄດ້ປາກົດຂ້ຶນແກ່ຕົນ 

8 ຫລັງຈາກນ້ັນ ທ່ານໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປທາງທິດໃຕ້ ຄືໄປເທິງພທູາງທິດຕາເວັນອອກຂອງເມືອງເບັດເອນ ແລະໄດ້
ຕ້ັງທ່ີພັກອາໄສຢູ່ລະຫວ່າງເມືອງເບັດເອນກັບເມືອງອາອີ ໃນທ່ີນ້ັນອັບຣາມໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາ ແລະນະມັສ
ການພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 

9 ຕ່ໍຈາກນ້ັນ ທ່ານກໍຍົກຍ້າຍໄປທາງທິດໃຕ້ອອກເດິນທາງເປັນລະຍະໆໄປສູ່ດິນແດນເນເກັບ 
ອບັຣາມໃນປະເທດເອຢບິ 
Abram and Sarai in Egypt 

10 ໃນເວລານ້ັນ ມີການອຶດຢາກຢ່າງແສນສາຫັດເກິດຂ້ຶນໃນປະເທດການາອານ ຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ອັບຣາມຕ້ອງໄປ
ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບຊ່ົວລະຍະນ່ຶງ 

11 ເມ່ືອໃກ້ຈະຮອດດ່ານເຂ້ົາປະເທດ ທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາກັບພັຣຍາວ່າ, ìຊາຣາຍ ເຈ້ົາເປັນຍິງທ່ີຈົບງາມ  
12 ເມ່ືອຊາວເອຢິບເຫັນເຈ້ົາ ພວກເຂົາຄົງຈະເວ້ົາວ່າເຈ້ົາເປັນພັຣຍາຂອງຂ້ອຍ ແລ້ວພວກເຂົາກໍຈະຂ້າຂ້ອຍຖ້ິມ

ເພ່ືອຈະເອົາເຈ້ົາໄປ  
13 ດ່ັງນ້ັນ ເພ່ືອເວ້ັນຈາກສ່ິງນ້ີ ຂໍໃຫ ້ເຈ້ົາບອກກັບເຂົາວ່າ ເຈ້ົາເປັນນ້ອງສາວຂອງຂ້ອຍ ເພ່ືອວ່າພວກເຂົາຈະບ່ໍຂ້າ

ຂ້ອຍ ແລະຈະປະຕິບັດຕ່ໍຂ້ອຍເປັນຢ່າງດີî 
14 ເມ່ືອອັບຣາມເຂ້ົາໄປໃນເຂດແດນປະເທດເອຢິບແລ້ວ ຊາວເອຢິບກໍເຫັນວ່າພັຣຍາຂອງທ່ານເປັນຄົນງາມ

ຫລາຍ 
15 ຄັນຂ າ້ຣາຊການເອຢິບເຫັນຊາຣາຍ ຈ່ຶງໄປທູນຍົກຍ້ອງຄວາມຕ່ໍຟາຣາໂອກະສັດຂອງພວກເຂົາ ດ່ັງນ້ັນ ນາງ

ຈ່ຶງຖືກພາຕົວໄປຍັງພຣະຣາຊວັງຂອງກະສັດ 
16 ຍ້ອນນາງຊາຣາຍ ກະສັດຟາຣາໂອ ຈ່ຶງປະຕິບັດຕ່ໍອັບຣາມເປັນຢ່າງດິ ແລ້ວຍັງມອບຝູງແກະ ຝູງແບ້ ຝູງງົວ ຝູງ

ລໍ ຝູງອູດແລະຂ້ອຍຂ້າຊາຍຍິງໃຫ້ 
17 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງທໍາໃຫ້ກະສັດຟາຣາໂອ ແລະຄົນໃນພຣະຣາຊວັງເຈັບໂຊຢ່າງຮ້າຍແຮງ ກໍຍ້ອນວ່າພຣະອົງ

ໄດ້ຮັບເອົານາງຊາຣາຍພັຣຍາຂອງອັບຣາມມາຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງ 



18 ສະນ້ັນ ກະສັດຟາຣາໂອຊງົເອ້ີນອັບຣາມມາແລ້ວຖາມເວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງເຮັດການດ່ັງນ້ີ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງບ່ໍ
ບອກວ່າເປັນເມັຽຂອງເຈ້ົາ?  

19 ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເວ້ົາວ່າເປັນນ້ອງສາວ? ຍ້ອນຈ່ັງຊ້ັນແຫລະ, ເຮົາຈ່ຶງເອົານາງມາເປັນພັຣຍາ ນ້ີນາງຢູ່ນ້ີໃຫ້ເອົາຄືນ
ໄປເສັຽî 

20 ຄັນແລ້ວ ກະສັດຟາຣາໂອໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງ ພາອັບຣາມເອົາພັຣຍາ ແລະສ່ິງຂອງອອກຈາກ
ປະເທດໄປ 

 

13 ອບັຣາມແລະໂລດແຍກຈາກກນັ  
Abram and Lot Separate 

1 ອບັຣາມພາພຣັຍາກັບສ່ິງຂອງທ່ີທ່ານມີ ມຸ່ງຫນ້າອອກຈາກແຜ ນ່ດິນເອຢິບໄປສູ່ເຂດເນເກັບ ໂລດກໍຕິດຕາມ
ທາ່ນໄປດ້ວຍ 

2 ອັບຣາມເປັນຄົນຮ່ັງມີ ທ່ານມີຝູງແກະ ຝູງແບ້ ແລະຝູງງົວຄວາຍພ້ອມທັງເງ ນິຄໍາມາກຫລາຍ 
3 ທ່ານຍົກຍ້າຍຈາກເຂດເນເກັບໄປສ  ູ່ເມືອງເບັດເອນເປັນລະຍະໆຈົນເຖິງບ່ອນຊ່ຶງທ່ານໄດ້ຕ້ັງທ່ີພັກມາຄາວ

ກ່ອນ ຢູ່ລະຫວ່າງເມືອງເບັດເອນກັບເມືອງອາອີ  
4 ທ່ານກໍໄດ້ກັບຄືນໄປບ່ອນທ່ີທ່ານໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາໄວ້ແຕ່ກ່ອນແລ້ວ ອັບຣາມນະມັສການອອກພຣະນາມພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
5 ໂລດຜູ້ເດີນທາງຮ່ວມໄປກັບອັບຣາມກໍມີ ຝູງແກະ ຝູງແບ້ ຝູງງົວຄວາຍ ແລະຜ້າເຕັນຈໍານວນຫລາຍ 
6 ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ີ ຄົນລ້ຽງສັດຂອງອັບຣາມ ແລະໂລດຈ່ຶງຜິດຖຽງກັນ ເພາະບ່ໍມີທົງ່ຫຍ້າລ້ຽງສັດພຽງພໍ 
7 ເພື່ອໃຫເ້ຂົາທັງສອງຝ່າຍຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ ໃນຄາວນ້ັນຊາວການາອານ ແລະຊາວເປຣິສຊກໍີໄດ້ອາໄສຢູ່ທ່ີນ້ັນ

ແລ້ວ 
8 ດ່ັງນ້ັນ ອັບຣາມຈ່ຶງເວ້ົາກັບໂລດວ່າ, ìເຮົາທັງສອງກໍເປັນພ່ີນ້ອງກັນ ຂໍຢ່າໃຫ້ຄົນຂອງເຈ້ົາ ແລະຄົນຂອງຂ້ອຍ

ຜິດຖຽງກັນເລີຍ 
9 ເຮົາແຍກຈາກກັນເສັຽ ຈ່ົງເລືອກເອົາດິນທ່ີເຈ້ົາເຫັນຢູ່ຕ່ໍຫນ້ານ້ິຕາມເຈ້ົາຕ້ອງການແລ້ວຫນີຈາກເຮົາໄປ ຖ້າເຈ້ົາ

ໄປທາງນ່ຶງເຮົາກໍຈະໄປອີກທາງນ່ຶງî 
10 ດ່ັງນ້ັນ ໂລດຈ່ຶງຫລຽວເບ່ິງທ່ົວໆໄປເຫັນວ່າ ທ່ົງຮາບພຽງຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນທັງຫມດົຈົນເຖິງເມືອງໂຊອາ ມີນ້ໍາ

ຫລາຍເຫມືອນດ່ັງສວນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຫລືເຫມືອນແຜ່ນດິນເອຢິບ (ກ່ອນພຣະເຈ້ົາຊງົທໍາລາຍເມືອງໂຊໂດມ 
ແລະເມືອງໂກໂມຣາ ທ່ົງຮາບພຽງນ້ີໄດ້ອຸດົມສົມບູນດີ)  

11 ໂລດຈ່ຶງຕັດສິນໃຈເລືອກເອົາທ່ົງຮາບພຽງຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນທັງຫມດົເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງຕົນ ແລ້ວເຄ່ືອນຂະບວນ
ມຸ່ງຫນ້າໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ ການແຍກກັນຂອງເຂົາທັງສອງເປັນດ່ັງນ້ີແຫລະ 

12 ອັບຣາມໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດການາອານ ສ່ວນໂລດໄດ້ຕ້ັງຖ່ິນຖານຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາງຂອງເມືອງຕ່າງໆໃນ
ທ່ົງຮາບພຽງຄື ຕ້ັງຄ້າຍພັກໃກ້ກັບເມືອງໂຊໂດມ  

13 ປະຊາຊ ົນໃນເມືອງນ້ີເປ ນັຄົນຊ່ົວຮ້າຍແລະທໍາຜິດບາບຕ່ໍສູ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ອບັຣາມຍາ້ຍໄປເມອືງເຮັບໂຣນ 

14 ຫລັງຈາກໂລດໄດ້ຫນີໄປແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບອັບຣາມວ່າ, ìຕ້ັງແຕ່ບ່ອນເຈ້ົາຢືນຢູ່ນ້ີ ຈ່ົງເບ່ິງໄປ
ທົ່ວທຸກທິດ ໃຫດິ້ 

15 ດິນທຸກໆບ່ອນທ່ີເຈ້ົາແນມເຫັນຢູ່ນ້ີ ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາແລະເຊ້ຶອສາຍຂອງເຈ້ົາຢູ່ສືບໆໄປເປັນນິດ 



16 ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາເພ້ີມທະວິຫລາຍຂ້ຶນດ່ັງຝຸ່ນດິນ ຖ້າຜູ້ໃດນັບຂ້ີຝຸ່ນດິນໃນໂລກນ້ີໄດ້ ຈ່ຶງຈະສາ
ມາດນັບເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາໄດ້ 

17 ບັດນ້ີ ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນແລ້ວອອກເດີນທາງໄປທ່ົວດິນແດນນ້ີ ເພາະວ່າເຮົາຈະໃຫ້ດິນຕອນນ້ີແກ່ເຈ້ົາî 
18 ດ່ັງນ້ັນ ອັບຣາມຈ່ຶງຍ ກົຍ້າຍຂະບວນໄປຕ້ັງຢູ່ໃກ້ໆກັບຕ້ົນໄມ້ສັກສິດຂອງມັມເຣທີເ່ມືອງເຮໂບຣນ ໃນທ່ີນ້ັນ 

ທ່ານໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາຖວາຍແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
 

14 ອບັຣາມຊອ່ຍຊວີດິໂລດ  
Lotís Captivity and Rescue 

1 ອັມຣາເຟນກະສັດເມືອງຊິນາຣ ໌ອາຣິໂອກກະສັດເມືອງເອນລາຊາຣ໌ ເຄໂດຣ໌ລາໂອເມີກະສັດຂອງເມືອງເອ
ລາມ ແລະຕິດານກະສັດຊາວກົວອີມ 

2 ໄດ້ທໍາເສິກກັບກະສັດຫ້າອົງຄື ເບຣາກະສັດເມືອງໂຊໂດມ ບິຣ໌ຊາກະສັດເມືອງໂກໂມຣາ ຊິນັບກະສັດເມືອງ
ອັດມາ ເຊເມເບີກະສັດເມືອງເຊບົວອິມ ແລະກະສັດເມືອງເບລາ (ຫລືໂຊອາຮ໌)  

3 ກະສັດທັງຫ້າອົງນ້ີໄດ້ຮ່ວມເຂ້ົາກັນເປັນພັນທະມິດ ແລະໄດ້ໂຮມກໍາລັງກັນຢູ່ໃນທ່ົງຮາບພຽງຊິດດິມຊຶງ່ໃນປະຈຸ
ບັນນ້ີເປັນທະເລຕາຍ 

4 ກະສັດທັງຫ້າໄດ້ຜ່າຍແພ້ຍອມຢູ່ໃຕ້ຄວາມຄວບຄຸມຂອງກະສັດເຄໂດລາໂອເມເປັນເວລາສິບສອງປີ ແຕ່ວ່າ
ໃນປີທ່ີສິບສາມ ພວກກະສັດທັງຫ້າອົງນ້ັນໄດ້ພາກັນກະບົດຂ້ຶນ 

5 ໃນປີທ່ີສິບສ່ີ ເຄໂດລາໂອເມພອ້ມທັງພັນທະມິດໄດ້ຍົກທັບມາປາບຄົນເຣຟາອິມໃນເມືອງອັສເຕໂຣທການາ
ອມິ ຄນົຊຊິູມໃນເມືອງຮາມ ຄົນເອມິມໃນທ່ົງນາຂອງເມືອງຊາເວກິຣິອາທາອິມ 

6 ແລະຄົນໂຮຣິໃນພ ເູຂົາເຊອີຣ໌ ພຣະອົງຍັງໄລ່ຕິດຕາມພວກເຂົາຈົນຮອດເມືອງເອນປາຣານຊ່ຶງຢູ່ໃກ້ຖ່ິນກັນ
ດານ 

7 ຕ່ໍຈາກນ້ັນພວກກະສັດເຫລ່ົານ້ີໄດ້ເຄ່ືອນທັບກັບມາເຖິງເມືອງເອນມິສປັດ (ຄືກາເດສ) ເມືອງນ້ີມີຊືອີ່ກວ່າ ນ້ໍາພຸ
ບ່ອນຕັດສິນຄວາມ) ແລະໄດ້ຕີຊະນະທຸກໆເມືອງຂອງຊາວອາມາເລກພ້ອມທັງຊາວອາໂມຣິດ ຊ່ຶງໄດ້ອາໄສຢູ່
ໃນເມືອງຣາຊາໂຊນຕາມາຣ ໌

8 ຕ່ໍມາ ກະສັດເມືອງໂຊໂດມ ກະສັດເມືອງໂກໂມຣາ ກະສັດເມືອງອັດມາ ກະສັດເມືອງເຊບົວອິມ ແລະກະສັດ
ເມືອງເບລາ (ຄືໂຊອາຮ໌) ໄດ້ທ້ອນໂຮມກໍາລັງກອງທັບຢູ່ໃນທ່ົງຮາບພຽງຊິດດິມ  

9 ເພ່ືອຕ່ໍສູ້ເຄໂດຣ໌ລາໂອເມກະສັດເມືອງເອລານ ຕິດານ ກະສັດເມືອງກົວອິມ ອັມຣາເຟນ ກະສັດເມືອງຊີນາຣ ໌
ແລະອາຣິໂອກ ກະສັດເມືອງເອນລາຊາຣ໌ຝ່າຍນ່ຶງມີກະສັດຫ້າອົງສູ້ກັບອິກຝ່າຍນ່ຶງມີກະສັດສ່ີອົງ  

10 ທ່ົງຮາບພຽງຂອງຊິດດິມເຕັມໄປດ້ວຍບ່ໍຢາງປູທາງ ເມືອ່ກະສັດເມືອງໂຊໂດມແລະໂກໂມຣາພຍາຍາມເອົາຕົວ
ລອດຈາກການສູ້ຮົບທັງສອງພຣະອົງຈ່ຶງຕົກລົງໃນບ່ໍນ້ັນ ສ່ວນກະສັດອົງອ່ືນໄດ້ຫລົບລ້ີເອົາຕົວລອດໄປທາງພູ
ເຂົາ 

11 ພວກກະສັດທັງສ່ີອົງໄດ້ຍຶດເອົາສ່ິງຂອງທັງຫມດົ ແລະເຂ້ົາປາອາຫານໃນເມ ືອງໂຊໂດມ ແລະເມືອງໂກໂມຣາ
ແລ້ວຫນີໄປ 

12 ແລ້ວຍັງໄດ້ຈັບໂລດພ້ອມທັງຍຶດເອົາຊັບສິນເງິນທອງຂອງເຂົາໄປນໍາດ້ວຍ ເພາະໃນຂນະນ້ັນເຂົາໄດ້ອາໄສຢູ່
ເມອືງໂຊໂດມ 

13 ມຊີາຍຄົນນ່ຶງປົບຫນີມາຈາກສະຫນາມຮົບ ບອກເຣ່ືອງທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບໂລດໃຫ້ອັບຣາມຮູ້ຈັກ ອັບຣາມເປັນຄົນ
ເຮັບເຣີ ຊຶງ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃກ້ຕ້ົນໄມ້ສັກສິດຂອງມັມເຣ ຊາວອາໂມຣິດຜູ້ຊ່ຶງເປັນອ້າຍຂອງເອສໂກນ ແລະອາເນີ 
ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນພັນທະມິດຂອງອັບຣາມ 



14 ເມ່ືອອັບຣາມໄດ້ຍິນວ່າຫລານຂອງທ່ານຖືກຈັບໄປ ທ່ານຈ່ຶງນໍາກໍາລັງພົນທ່ີຈ່ົງຮັກພັກດີຕ່ໍທ່ານຈໍານວນສາມ
ຮ້ອຍສິບແປດຄົນໄລ່ຕິດຕາມກະສັດທັງສ່ີອົງໄປເຖິງເມືອງດານ 

15 ໃນທີນ້ັ່ນ ອັບຣາມໄດ້ແຍກກໍາລັງອອກເປັນສອງສາຍ ແລ້ວບຸກໂຈມຕີພວກກະສັດທັງສ່ີໃນເວລາກາງຄືນ ຈົນ
ກະສັດທັງສ່ີຜ່າຍແພ້ໄປ ພວກອັບຣາມໄດ້ໄລ່ຕິດຕາມພວກເຂົາໄປຈົນເຖິງເມືອງໂຮບາທາງທິດເຫນືອຂອງ
ເມືອງດາມັສກັສ 

16 ອັບຣາມໄດ້ຍຶດຊັບສິນເງິນທອງທັງຫມດົກັບຄືນມາທັງໄດ້ນໍາໂລດຫລານຊາຍຂອງທ່ານ ແລະຊັບສ ມົບັດຂອງ
ເຂົາພ້ອມທັງພວກຜູ້ຍິງ ແລະຄົນອ່ືນໆກັບຄືນມາດ້ວຍ 
ກະສດັເມນຄເີຊເດກັໃຫພ້ອນແກອ່ບັຣາມ  
Abram Blessed bu Melchizedek 

17  (ຮຣ 7:1-2) 

18 ເມ່ືອອັບຣາມກັບຄືນມາແຕ່ຮົບ ແລະໄດ້ຊະນະກະສັດເຄໂດຣ໌ລາໂອເມ ແລະກະສັດອ່ືນໆທ່ີເປັນພັນທະມິດ
ຂອງພຣະອົງ ແລ້ວ ກະສັດເມືອງໂຊໂດມໄດ້ສະເດັດອອກມາພົບທາ່ນທ່ີຮ່ອມພຊູາເວ (ຫລມືຊີືອີ່ກວ່າ ຮ່ອມພູ
ຂອງກະສັດ) 

19 ແລ້ວເມນຄີເຊເດັກຜູ້ເປັນກະສັດເມືອງຊາເລັມ ແລະເປັນປະໂຣຫິດຂອງພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດໄດ້ເອົາເຂ້ົາຈ່ີ 
ແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນໃຫ້ແກ່ອັບຣາມ 

20 ພ້ອມທ ງັອວຍຊຍັໃຫ້ພອນແກ່ທ່ານວ່າ, ìຂໍພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດ ຜູ້ຊົງສ້າງຟາ້ສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ ໂຜດປະ
ທານພອນແກ່ອັບຣາມເທີນ  

21 ສາທກຸານແດ່ພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດຜູ້ຊົງໃຫທ່້ານຜາບແພ້ສັດຕຣູî ແລ້ວອັບຣາມກໍຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບຂອງສ່ິງ
ຂອງທ່ີທ່ານໄດ້ມາຈາກການສູ້ຮົບໃຫ້ກະສັດເມັນຄີເຊເດັກ 

22 ຄັນແລ້ວ ກະສັດເມືອງໂຊໂດມ ກ່າວແກ່ອັບຣາມວ່າ ,îຂໍຈ່ົງຄືນຄົນທັງຫມດົນ້ີໃຫ້ແກ່ເຮົາ ສ່ວນເຂ້ົາຂອງນ  ້ັນ
ທ່ານຈ່ົງເອົາໄປເຖີດî 

23 ແຕ່ອັບຣາມທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສາບານຢ່າງເຄ່ັງຄັດຊ້ອງຫນ້າພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງສ ງູສຸດຜູ້ສ້
າງຟ້າສວ ັນແລະແຜ່ນດິນໂລກແລ້ວວ່າ ຂ າ້ພະເຈ້ົາຈະບ່ໍເອົາສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດທ່ີເປັນຂອງພຣະອົງ 

24 ແມ່ນແຕ່ຝ້າຍໄຫມຫຍິບຫລືສາຍຮັດເກີບເສ້ັນນ່ຶງ ເພ່ືອພຣະອົງຈະບໍໄ່ດ້ກ່າວວ່າ ແມນ່ເຮົາທ່ີເຮັດໃຫ້ອັບຣາມ
ເປັນຄົນຮ່ັງມີ 

25 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍຮັບສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດເລີຍເວ້ັນໄວ້ ແຕ່ສະບຽງອາຫານທ່ີຄົນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກິນໄປແລ້ວ ແລະ
ສ່ວນແບ່ງຂອງພວກທ່ີເປັນພັນທະມິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຄື ອາເນີ ເອັສໂກນ ແລະມັມເຣ ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຮັບເອົາ
ສ່ວນຂອງພວກເຂົາໄປເທີນ 
 

15 ພຣະເຈົາ້ຊງົສນັຍາກບັອບັຣາມ  
Godís Covenant  with Abram  
(ຮຣ 11:8-9) 

1 ຫລັງຈາກນ້ັນ ອັບຣາມໄດ້ຍິນພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນນິມິດວ່າ, ìອັບຣາມເອີຍ, ຢ່າສູ່ຢ້ານ ເຮົາເປັນແຜ່ນ
ເຫລັກຕ້ານທານເພ່ືອປົກປັກຮັກສາເຈ້ົາ ເຣົາຈະປະທານບໍາເຫນັດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ໃຫແ້ກ່ເຈົ້າî 

2 ອັບຣາມກາບທູນວາ່, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຢາກປະທານບໍາເຫນັດໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະ
ອົງເຮັດຫຍັງ ເພາະຂ້າພຣະອົງບ່ໍມີບຸດ ຜູ້ຈະສືບມໍຣະດົກຈາກຂ້າພຣະອົງແຕ່ຜູ້ດຽວກໍຄື ເອລິເອເຊ ຊີາວດາມັສ 



3 ພຣະອ ົງບ່ໍໄດ້ຊົງປະທານບຸດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງ ແລະຜ  ູ້ນ່ຶງໃນຈໍານວນຂ້າໃຊ້ກໍຈະເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບມໍຣະດົກຂອງຂ້າພ
ຣະອົງî 

4 ຄັນຕ່ໍມາ ອັບຣາມໄດ້ຍິນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວແກ່ທ່ານອີກວ່າ, ìຂາ້ໃຊຜູ້້ນ້ີຈະບ່ໍສືບມໍຣະດົກຂອງເຈ້ົາດອກ 
ແມ່ນບຸດຊາຍຂອງເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບî 

5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ພາອັບຣາມຍ່າງອອກໄປຂ້າງນອກແລະເວ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງນັບດວງດາວທ່ີຢູ່ທ້ອງຟ້າທ່ີເຈ້ົາເຫັນຢູ່
ນ້ັນເບ່ິງດູ ນັບໄດ້ບ່ໍ ເຈ້ົາຈະມີເຊ້ືອສາຍຫລາຍຄືກັນກັບດວງດາວເຫລ່ົານ້ັນî 

6 ອັບຣາມກໍເຊ່ືອຟັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອນ້ັນ ພຣະອົງຊົງຖືວ່າທ່ານເປັນຜູ້ຊອບທັມ 
7 ຄັນຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ອັບຣາມວ່າ, ìເຮົາແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ນໍາເຈ້ົາຫນີອອກຈາກເມືອງອູຣ໌

ປະເທດຄັນເດອານ ເພ່ືອຈະໃຫ້ປະເທດນ້ີເປັນຂອງເຈ້ົາî 
8 ແຕ່ອັບຣາມທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຈະຮູ້ວ່າປະເທດນ້ີເປັນສ່ວນຂອງຂ້າພຣະອົງໄດ້

ດ້ວຍວິທີໃດ?î 
9 ພຣະອົງຊງົຕອບວ່າ, ìຈ່ົງເອົາງົວແມ່ອາຍຸສາມປີຕົວນ່ຶງ ແບ້ແມ່ອາຍຸສາມປີຕົວນ່ຶງ ແກະເຖິກອາຍຸສາມປີຕົວນ່ຶງ 

ນົກເຂົາຕົວນ່ຶງ ນົກກາງແກຕົວນ່ຶງມາຖວາຍແກ່ເຮົາî 
10 ອັບຣາມໄດ້ເອົາສັດແລະນ ກົເຫລ່ົານ້ັນມາຖວາຍແກ່ພຣະເຈ້ົາ ສັດນ້ັນທ່ານຜ່າເຄ່ິງແລ້ວລຽນເປັນແຖວຊ່ືກັນ 

ສ່ວນນົກນ້ັນທ່ານບ່ໍໄດ້ຜ່າເຄ່ິງ 
11 ຄັນແຮ້ງບິນມາຈັບເນ້ືອສັດ ທ່ານກໍໄລ່ມັນຫນີ 
12 ເມ່ືອຕາເວັນຄ້ອຍຫລັບລົງແລ້ວ ອັບຣາມກໍນອນຫລັບສນິດ ເວລານ້ັນຄວາມຢ້ານກົວອັນໃຫຍ່ກໍບັງເກິດຂ້ຶນກັບ

ທາ່ນ 
13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ, ìເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາຈະໄປອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນຖານະຄົນຕ່າງຖ່ິນ 

ພວກເຂົາຈະຕົກເປັນທາດຂອງປະເທດນ້ັນ ແລະຈະຖືກກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງເປັນເວລາສ່ີຮ້ອຍປີ 
14 ແຕ່ເຮົາຈະລົງໂທດປະເທດທ່ີປະພຶດເຊ່ັນນ້ັນຕ່ໍພວກເຂົາ ແລະພວກເຂົາຈະອອກມາຈາກປະເທດນ້ັນໂດຍມີ

ຊັບສົມບັດຢ່າງມະຫາສານ 
15 ແຕ່ເຈ້ົາຈະມີຊີວິດອັນຣາບລ້ືນ ແລະຕາຍຢ່າງສງົບສຸກ ເຈ້ົາຈະຕາຍເວລາເຖ້ົາແກ ຫ່ລາຍແລ້ວເຂົາຈະຝັງສົບ

ເຈ້ົາໄວ ້
16 ໃນຊ່ົວອາຍຸສ່ີເຊ່ັນຄົນເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາຈະກັບມາທ່ີນ້ີ ແລ້ວເຮົາຈະຂັບໄລ່ຊາວອາໂມຣິດ ເພາະໃນເວລານ້ັນ

ພວກເຂົາຈະໄດ້ກະທໍາຄວາມຊ່ົວຢ່າງເຕັມປ່ຽມແລ້ວ 
17 ເມ່ືອຕາເວັນຕົກແລ້ວ ໃນທັນທີທັນໃດກໍມີເຕົາໄຟຮ້ອນຄວັນພຸ່ງຂ້ຶນແລະໂຄມໄຟທ່ີມີແສງຮຸ່ງເຮືອງປາກົດຂ້ຶນ 

ແລ້ວກາຍໄປລະຫວ່າງຊາກສັດເຫລ່ົານ້ັນ 
18 ໃນວັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງໃຫຄໍ້າຫມ້ັນສັນຍາກັບອັບຣາມວ່າ, ìເຮົາຂໍມອບດິນແດນນ້ີໃຫ້ແກ່ເຊ້ືອສາຍຂອງ

ເຈ້ົາ ຕ້ັງແຕ່ແມ່ນ້ໍາເອຢິບຈົນເຖິງແມ່ນ້ໍາໃຫຍ່ເອີຟຣາດ 
19 ຄືດິນແດນຂອງຄົນເກນິດ ຄົນເກນິສຊີ ຄົນກາດໂມນິດ 
20 ຄົນຮິດຕິ ຄົນເປຣິສຊີ ຄົນເຮຟາອິມ  
21 ຄົນອາໂມຣິດ ຄົນການາອານ ຄົນເກິກາຣ໌ຊິ ແລະຄົນເຢບຸສດ້ວຍî 
 

16 ຮາກາ ແລະອຊິມາເອນ  
The Birth of Ishmael 

1 ນາງຊາຣາຍພັຣຍາອັບຣາມບ່ໍເຄີຍມີບຸດ ແຕ່ນາງມີສາວໃຊ້ເອຢິບຜູ້ນ່ຶງຊ່ື ຮາກາ  



2 ຊາຣາຍຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍອັບຣາມວ່າ, ìເບ່ິງດູ ຈົນເຖິງດຽວນ້ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໃຫ້ຂ້ອຍມີບຸດ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍສົມ
ສູ່ຮ່ວມກັບສາວໃຊ້ຂອງຂ້ອຍ? ບາງທີນາງຈະມິບຸດໃຫ້ຂ້ອຍກໍໄດ້î 

3 ດ່ັງນ້ັນ ອັບຣາມກໍທໍາຕາມ ຊາຣາຍຈ່ຶງມອບນາງຮາກາສາວໃຊ້ຊາວເອຢິບໃຫ້ເປັນພ ຣັຍານ້ອຍຜົວແຫ່ງຕົນ 
ເຫດການນ້ີມີຂ້ຶນຫລັງຈາກອັບຣາມໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດການາອານເປັນເວລາສິບປິແລ້ວ 

4 ຄັນອັບຣາມໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັບນາງຮາກາແລ້ວ ນາງກໍເລິຍຕ້ັງທ້ອງ ເມ່ືອນາງຮາກາຮູ້ວ່ານາງມີທອ້ງຈ່ຶງເກິດມີ
ຄວາມຈອງຫອງດູຖູກຢຽບຫຍາມນາງຊາຣາຍ 

5 ຄັນແລ້ວ ຊາຣາຍຈ່ຶງເວ້ົາກັບອັບຣາມວ່າ, ìມັນເປັນຄວາມຜິດຂອງເຈ້ົາທ່ີນາງຮາກາດູຖູກຢຽບຫຍາມຂ້ອຍ 
ຂ້ອຍໄດ້ເອົາສາວໃຊ້ຂອງຂ້ອຍໃຫ້ເປັນພັຣຍາຂອງເຈ້ົາ ແຕ່ເມ່ືອມັນຮູ້ວ່າມັນມີທ້ອງແລ້ວກໍດູຖູກຢຽບຫຍາມ
ຂ້ອຍ ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕັດສິນເອງເຖີດວ່າ ໃນລະຫວ່າງຂ້ອຍກັບເຈ້ົາແມ່ນຜູ້ໃດຖືກແລະແມ່ນຜູ້ໃດຜິດî 

6 ອັບຣາມຈ່ຶງຕອບພັຣຍາວ່າ, ìດີແລ້ວ ຈ່ົງເຂ  ້ົາໃຈວ່ານາງຮາກາຍັງເປັນສາວໃຊ້ຂອງເຈ້ົາຢູ່ແລະຍັງຢູ່ໃຕ້ຄວາມ
ຄຸ້ມຄອງຂອງເຈ້ົາ ຈ່ົງກະທໍາກັບນາງຕາມທ່ີເຈ້ົາເຫັນສົມຄວນເຖີດî ດ່ັງນ້ັນ ນາງຊາຣາຍຈ່ຶງຂ່ົມເຫັງນາງຮາກາ
ຈົນນາງໄດ້ປົບ ຫນິໄປ 

7 ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພົບນາງໃກ້ໆກັບບ່ໍນ້ໍາໃນຖ່ິນກັນດານທາງໄປເມືອງຊູຣ ໌
8 ຈ່ຶງຖາມນາງວ່າ, ìສາວໃຊນ້າງຊາຣາຍ ເຈົາ້ມາແຕ່ໃສ? ແລະເຈ້ົາຈະໄປໃສ? ນາງຕອບວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງກໍາ

ລັງປົບຫນີຈາກນາງຊາຣາຍî 
9 ທູດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງກັບຄືນເມືອຫານາຍຍິງຂອງເຈ້ົາ ແລະຍອມຖ່ອມຕົວລົງຢູ່ໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ

ຂອງເຂົາເຖີດî 
10 ທູດອົງນ້ັນເວ້ົາຕ່ໍໄປອິກວ່າ, ìເຮົາຈະໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາທະວີຫລາຍຂ້ຶນ ຈົນບ່ໍມີໃຜສາມາດນັບໄດ້  
11 ເຈ້ົາກໍາລັງຈະມີບຸດຊາຍຢູ່ແລ້ວ ຊຶງ່ເຈ້ົາຈະໃສ່ຊ່ືວ່າ ອິຊມາເອນ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໄດ້ຍິນຄໍາຮ້ອງທຸກ

ຂອງເຈ້ົາ 
12 ແຕ່ບຸດຊາຍເຈ້ົາຈະເປັນເຫມ ອືນລໍປ່າ ເຂົາຈະຕ່ໍສູ້ກັບທຸກໆຄົນ ແລະທຸກໆຄົນກໍຈະຕ່ໍສູ້ເຂົາ ເຂົາຈະຢູ່ໂດຍປາສ

ຈາກຍາດພ່ີນ້ອງî 
13 ນາງຮາກາຈ່ຶງເອ້ີນພຣະນາມພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຜູ້ຊົງກ່າວແກ່ຕົນວ່າ, ìພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງເຫັນî ແລະເວົ້າ

ວ່າ, ìຂ້າ ພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພຣະອົງທ່ີນ້ີ ແລ້ວຍັງມີຊີວິດຢູ່ອີກຈິງຫລືî 
14 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ນ້ໍາສ້າງຊ່ຶງຢູ່ລະຫວ່າງເມືອງກາເດັສແລະເມືອງເບເຣດຈ່ຶງມີຊ່ືວ່າ ìເບເອ ລີາຮັຍຣົວì (ນ້ໍາສ້າງຂອງ

ພຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊົງເຫັນ) 
15 ນາງຮາກາໄດ້ບຸດຊາຍໃຫ້ແກ່ອັບຣາມ ແລ້ວທ່ານໄດ້ຕ້ັງຊ່ືເດັກນ້ັນວ່າ ອິຊມາເອນ 
16 ໃນເວລານ້ັນອັບຣາມມີອາຍຸໄດ້ແປດສິບຫົກປີ 

 
17 ພທິຕີດັເປນັເຄືອ່ງຫມາຍແຫງ່ຄາໍສນັຍາ   

The Sign of the Covenant 

(ອພຍ 12:43-13:2) 
1 ເມ່ືອອັບຣາມອາຍຸໄດ້ເກ້ົາສິບເກ້ົາປິ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົປາກົດໃຫ້ທ່ານເຫັນແລະກ່າວວ່າ, ìເຮົາເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້

ມອໍີານາດຍ່ິງໃຫຍ່ ຈ່ົງເຊ່ືອຟັງເຮົາ ແລະປະພຶດແຕ່ຄວາມຊອບທັມຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງເຈ້ົາ 
2 ເຮົາຈະທໍາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາກັບເຈ້ົາ ແລະຈະໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາເພ້ີມທະວີຂ້ຶນî 
3 ອັບຣາມກ້ົມຂາບລົງແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາຊງົກ່າວວ່າ,  



4 ìນ້ີແມ່ນຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີເຮົາທໍາກັບເຈ້ົາ ເຮົາສັນຍາວ່າເຈ້ົາຈະເປັນບັນພະບຸຣຸດຂອງປະເທດທັງຫລາຍ 
5 ເຈ້ົາຈະບ່ໍຊ່ືອັບຣາມອິກຕ່ໍໄປ ແຕ່ເຈ້ົາຈະມີຊືໃ່ຫມວ່່າ ອັບຣາຮາມ ເພາະວ່າເຮົາກໍາລັງໃຫ້ເຈ້ົາເປັນບັນພະບຸຣຸດ

ຂອງປະເທດທັງຫລາຍ 
6 ເຮົາຈະໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາເພ້ີມທະວີຍ່ິງໆຂ້ືນຈົນກາຍເປັນປະເທດຕ່າງໆ ແລະຫລາຍຄົນຢູ່ໃນຈໍານວນເຊ້ືອ

ສາຍນ້ີຈະເປັນເຖິງຂ້ັນກະສັດ 
7 ເຮົາຈະຖືຮັກສາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຂອງເຮົາທ່ີມຕ່ໍີເຈ້ົາ ແລະຕ່ໍເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາໃນເຊ່ັນຄົນຕ່ໍມາ ໃຫ້ເປັນຄໍາ

ຫມັນ້ສັນຍາອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ເຮົາຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ແລະຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຊ້ືອສາຍຂອງ
ເຈ້ົາດ້ວຍ 

8 ເຮົາຈະໃຫ້ດິນທ່ີເຈ້ົາອາໄສຢູ່ໃນປະຈຸບັນຖານະຊາວຕ່າງປະເທດນ້ີໃຫ້ແກ ເ່ຈ້ົາແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ ດິນ
ແດນການາອານທັງຫມດົຈະເປ ນັຂອງພວກເຈ້ົາຕລອດໄປ ແລະເຮົາກໍຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາî 

9 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບອັບຣາມວ່າ, ìເຈ້ົາເອງກ ດິໍ ເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາໃນເຊ່ັນຕ່ໍໆໄປກໍດີ ຈ່ົງຮ ກັສາຄໍາຫມັນ້ສັນ
ຍາຂອງເຮົາ 

10 ອັນນ້ີແມ່ນສ່ິງທ່ີເຈ້ົາແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາຕ້ອງປະຕິບັດຄື ຜູ້ຊາຍທຸກຄົນໃນພວກເຈ້ົາຕ້ອງເຂ້ົາພິທີຕັດ 
11 ຕ້ັງແຕ່ບັດນ້ີໄປເຈ້ົາຈະຕ້ອງທໍາພິທີຕັດໃຫ້ແກ່ເພດຊາຍທຸກໆຄົນ 
12 ເມ່ືອເຂົາອາຍຸໄດ້ແປດວັນທັງເດັກທ່ີເກີດມາຈາກພວກຂ້າໃຊ້ ແລະຂ້ອຍຂ້າທ່ີໄຖ່ມາຈາກຊາວຕ່າງປະເທດ 

ການກະທໍາເຊ່ັນນ້ີຈະສະແດງວ່າ ນ້ັນແມ່ນການສັນຍາລະຫວ່າງເຈ້ົາກັບເຮົາ 
13 ທຸກຄົນຕ້ອງຮັບພິທີຕັດ ແລະການຮັບພິທີຕັດນ້ັນຕ້ອງຫມາຍໄວ້ໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຈ້ົາ ເພ່ືອສະແດງໃຫ້

ເຫັນວ່າ ຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຂອງເຮົາກັບເຈ້ົານ້ັນມີສືບໆໄປເປັນນິດ 
14 ຊາຍຜູ້ໃດບ່ໍຮັບພິທີຕັດຈະຕ້ອງຖືກຕັດອອກຈາກພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ ເພາະວ່າເຂົາບ່ໍຮັກສາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາກັບເຮົາî 
15 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບອັບຣາຮາມອີກວ່າ, ì ເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງເອ້ີນພັຣຍາຂອງເຈ້ົາວ່າຊາຣາຍອິກຕ່ໍໄປ ບັດນ້ີຊ່ືຂອງ

ນາງແມ່ນນາງຊາຣາ 
16 ເຮົາຈະອວຍພອນໃຫ້ນາງ ແລະຈະໃຫ້ເຈ້ົາມີບຸດຊາຍທ່ີເກີດຈາກນາງ ເຮົາຈະອວຍພອນໃຫນ້າງເປັນມານດາ

ຂອງປະຊາຊາດທັງຫລາຍ ແລະກະສັດຫລາຍອົງຈະມາຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງນາງî 
17 ອັບຣາຮາມກ້ົມຂາບລົງຍ້ິມຫົວໃນໃຈວ່າ, ìຄົນອາຍຸໄດ້ຮ້ອຍປີແລ້ວຈະມີບຸດໄດ້ຈ່ັງໃດ?î  ແລະນາງຊາຣາອາຍຸ

ກໍໄດ້ເກ້ົາສິບປີແລ້ວຈະມີບຸດໄດ້ບໍ?່î 
18 ອັບຣາຮາມທູນຕໍ່ພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງຂໍພຣະອົງປົກປ້ອງຮັກສາ ອິຊມາເອນໃຫ້ເຂົາມີຊີວິດຢູ່ຖ້ອນî 
19 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ, ìເຈ້ົາເຂ  ້ົາໃຈຜິດ ເຈ້ົາຈະໄດ ບຸ້ດຊາຍຈາກຊາຣາພັຣຍາຂອງເຈ້ົາ ແລະຈ່ົງໃສ່

ຊືເ່ດັກນ້ັນວ່າ ອີຊາກ ເຮົາຈະຮັກສາຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຂອງເຮົາກັບເຂົາ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ ເປັນຄໍາຫມ້ັນສັນ
ຍາອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 

20 ເຈ້ົາໄດ້ຂໍໃຫ້ເຮົາປົກປັກຮັກສາ ອິຊມາເອນ ນ້ີແມ່ນສ່ິງທ່ີເຮົາຈະກະທໍາກັບເຂົາ ຄືເຮົາຈະອວຍພອນໃຫ້ເຂົາມີ
ລູກຫລານ ແລະເຊ້ືອສາຍມາກມາຍກ່າຍກອງ ເຂົາຈະເປັນບິດາຂອງເຈ້ົາຊາຍສິບສອງອົງ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງ
ເຂົາຈະເປັນປະເທດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ 

21 ເຮົາຈະຮັກສາຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຂອງເຮົາກັບອີຊາກ ບຸດຊາຍຂອງເຈ້ົາຜູ້ຈະເກິດຈາກຊາຣາໃນປິຫນ້າລະຫວ່າງ
ຣະດູນ້ີî 

22 ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາກ່າວຕ່ໍອັບຣາຣາມຫມົດແລ້ວ ພຣະອົງກໍສະເດັດຈາກໄປ 
23 ຄັນຕ່ໍມາ ໃນວັນດຽວກັນນ້ັນອັບຣາຮາມໄດ້ເຮັດພທີິຕັດ ດ່ັງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງໄວ້ໃຫ້ແກ່ບຸດຊາຍ ອິຊມາເອນ

ພ້ອມທັງຂ້າໃຊ້ທຸກໆຄົນທັງຜູ້ທ່ີເກີດຢູ່ເຮືອນແລະຜູ້ທ່ີຊື້ມາ 



24 ອັບຣາຮາມກໍຮັບພິທີຕັດເມ່ືອອາຍຸໄດ້ເກ້ົາສິບເກ້ົາປີ 
25 ແລະອິຊມາເອນກໍຮັບເມ່ືອອາຍຸໄດ້ສິບສາມປີ 
26 ພວກເຂົາທັງສອງໄດ້ຮັບພິທີຕັດວັນດຽວກັນ 
27 ແລະພວກຂ້າໃຊ້ທຸກໆຄົນທ່ີຢູ່ໃນເຮືອນຄືພວກເກີດໃນເຮືອນແລະທ່ີເອົາເງິນຊ້ືມາກໍເຂ້ົາພິທີຕັດພ້ອມກັບທ່ານ 
 

18 ຄາໍສນັຍາກຽ່ວກບັການເກດິຂອງອຊິາກ  
A Son Promised to Abraham and Sarah  

(ຮຣ 13:2) 
1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ປາກົດແກ່ອັບຣາຮາມທ່ີຕ້ົນໄມ້ສັກສິດຂອງມັມເຣ ຂນະທ່ີ ທາ່ນນ່ັງຢ ູ ່ທ່ີປະຕູເຕັນເວລາແດດ

ຮ້ອນ 
2 ເມ່ືອອັບຣາຮາມເງີຍຫນ້າຂ້ຶນ ກໍເຫັນຊາຍສາມຄົນຢືນຢູ່ທາງຫນ້າທ່ານ ເມ່ືອເຫັນເຂົາທ່ານຈ່ຶງຟ້າວລຸກຂ້ຶນ 

ແລ້ວອອກໄປຕ້ອນຮັບກ້ົມຂາບລົງແລ້ວກ່າວວ່າ,  
3 ìທ່ານເຈ້ົາເອີຍ ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາເປັນທ່ີໂປດປານໃນສາຍຕາຂອງທ່ານ ຈ່ົງແວ່ບ້ານຂ້າພະເຈ້ົາກ່ອນຈະໄປທ່ີອ່ືນ

ເທີນ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງທ່ານ 
4 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະສ່ັງໃຫ້ເຂົາເອົານ້ໍາມາໃຫ້ທ່ານລ້າງຕີນ ແລ້ວຂໍທ່ານຈ່ົງພັກຜ່ອນຢ ອ່ນອາຣົມໃຕ້ຕ້ົນໄມ້ນ້ີກ່ອນ

ເຖິດ ຂ ້າພະເຈ້ົາຈະເອົາອາຫານບາງເລ ກັນ້ອຍມາໃຫ້ທ່ານຮັບປະທານ 
5 ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ມແີຮງເດີນທາງຕ່ໍໄປເພາະທ່ານໄດ້ມາຮອດບ້ານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ ດ່ັງນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຍິນດີ

ຮັບໃຊທ່້ານຢ່າງຈິງໃຈî ຊາຍທັງສາມຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìດີແລ້ວ ຈ່ົງທໍາຕາມທ່ີເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົານ້ີເທີນî 
6 ອັບຣາຮາມຟ້າວແລ່ນເຂ້ົາໄປໃນທ່ີຜ້າເຕັນ ແລ້ວບອກຊາຣາວ່າ, ìໄວໆ ຮິບເອົາແປ້ງຢ່າງລະອຽດສາມຄຸ 

ມານວດແລ້ວເຮັດເຂ້ົາຫນົມî 
7 ສ່ວນທ່ານກໍແລ່ນໄປຫາຝູງສັດ ແລະເລືອກເອົາງົວນ້ອຍໂຕຕຸ້ຍພມີາໃຫ້ຄົນໃຊ້ຂ້າແລ້ວຈັດແຈ່ງເປັນອາຫານ 
8 ຄັນແລ້ວ ທ່ານກໍເອົາເນີຍ ນ້ໍານ ມົສົດ ແລະຊ້ີນທ່ີຈັດແຈ່ງແລ້ວນ້ັນມາວາງໄວ້ຕ່ໍຫນ້າຊາຍທັງສາມ ເມ່ືອເຂົາຮັບ

ປະທານຢູ່ນ້ັນ ທາ່ນກໍຢືນຢູ່ໃກ້ໆເຂົາຢູ່ໃຕ້ຕ້ົນໄມ້  
9 ຕ່ໍມາ ຊາຍທັງສາມຈ່ຶງຖາມອັບຣາຮາມວ່າ, ìຊາຣາພຣັຍາຂອງເຈ້ົາຢູ່ໃສ?  ທ່ານຕອບວ່າ, ìນາງຢູ່ໃນຜ້າເຕັນ

ພຸ້ນî 
10 ແຂກທ່ີມາຢ້ຽມຢາມກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ, ìເຮົາຂໍບອກຕ່ໍເຈ້ົາວ່າ ອີກເກ້ົາເດືອນນາງຊາຣາຈະມີບຸດ ແລະເມ່ືອຮອດ

ເວລານ້ັນເຮົາຈະກັບມາອີກî ນາງຊາຣາຊຶງ່ຢືນຟັງຢູ່ໃກ້ປະຕູເຕັນຂ້າງຫລັງຜົວກໍໄດ້ຍ ນິເຣ່ືອງນ້ີ 
11 ອັບຣາຮາມ ແລະຊາຣາຕ່າງກໍເຖ້ົາຫລາຍແລ້ວ ອີກປະການນ່ຶງຊາຣາກໍເຊົາເປັນປະຈໍາເດືອນມານານແລ້ວ 
12 ດ່ັງນ້ັນ ນາງຈ່ຶງຫົວຂວນັໃນໃຈແລະເວ້ົາວ່າ, ìດຽວນ້ີ ຂ້ອຍກໍເຖ້ົາແກ່ເກີນກວ່າຈະມີບຸດແລ້ວ ອີກຢ່າງນ່ຶງ

ຜົວຂອງຂ້ອຍກໍເຖ້ົາແກ່ຫລາຍແລ້ວ ຂ້ອຍຍັງຈະມີຄວາມຍິນດີຢູ່ບໍ?î 
13 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຖາມອັບຣາຮາມວ່າ, ìເປັນຫຍັງນາງຊາຣາຈ່ຶງຫົວຂວັນແລະເວ້ົາວ່າ ìເຮົາຈະມບຸີດແທ້

ບໍໃນເມ່ືອເຮົາແກ່ຕົວແລ້ວເຊ່ັນນ້ີ ມຫີຍັງແດ່ຍາກສໍາລັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫລື? 
14 ໃນລະຍະເກ້ົາເດືອນເຮົາຈະກັບມາອີກ ແລະນາງຊາຣາຈະມີບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງî 
15 ຍ້ອນຄວາມຢ້ານກົວນາງຊາຣາຈ່ຶງປະຕິເສດວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ຫົວຂວັນî ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, ìແມ່ນແລ້ວ 

ເຈ້ົາຫົວຂວັນແທ້ໆ î 
ອບັຣາຮາມອະທຖິານສາໍລບັເມອືງໂຊໂດມ  



Judgment Pronounced on Sodom 

16 ຫລັງຈາກນ້ັນ ຊາຍທັງສາມກໍຈາກໄປສ  ູ່ບ່ອນທ່ີພວກເຂົາຈະສາມາດເຫັນເມືອງໂຊໂດມໄດ້ ອັບຣາຮາມກໍຕາມ
ໄປສ່ົງເຂົາ 

17 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ ìຄວນຫລືທີເ່ຮົາຈະປິດບັງອັບຣາຮາມໃນສ່ິງທ່ີເຮົາຈະກະທໍານ້ັນບ່ໍໃຫ້ອັບຣາຮາມຮູ້ 
18 ເພາະເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຈະກາຍເປັນປະເທດທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ແລະມີອໍານາດ ຊນົຊາດທັງປວງໃນໂລກຈະໄດ້ຮັບ

ພອນກໍເພາະທາ່ນ  
19 ເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາເຂົາແລ້ວກໍເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ສ່ັງສອນລູກຫລານເຫລັນຂອງເຂົາໃຫ້ເຊ່ືອຟັງຂ້ໍບັນຍ ດັຂອງພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໂດຍປະພຶດໃນສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະຊອບທັມ ເພ່ືອວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະໄດ້ປະທານສ່ິງຊ  ່ຶງພຣະອົງ
ຊົງສັນຍາໄວ້ແລ້ວໃຫ້ແກ່ອັບຣາຮາມ 

20 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìມສີຽງຟ້າຮ້ອງອັນຫນ້າຢ້ານກົວຕ່ໍສູ້ເມືອງໂຊໂດມ ກັບເມືອງໂກໂມຣາ 
ແລະຄວາມຜິດບາບຂອງຊາວເມືອງກໍຫນັກຫລາຍ 

21 ເຮົາຈະລົງມາພິສູດເບ່ິງວ່າ ການກ່າວຫາທ່ີເຮົາໄດ້ຍິນນ້ັນຖືກຕ້ອງຫລືບ່ໍ? ເຮົາຈະຄ້ົນຫາໃຫ້ຮູ້ຄວາມຈິງî 
22 ຕ່ໍມາ ຊາຍເຫລ່ົານ້ັນກໍຈາກໄປ ແລະມຸ່ງຫນ້າສູ່ເມືອງໂຊໂດມ ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຍັງຢູ່ກັບອັບຣາຮາມ 
23 ອັບຣາຮາມຫຍັບເຂ້ົາໃກ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະທູນຖາມວ່າ, ìພຣະອົງຈະທໍາລາຍຄົນຊອບທັມກັບຄົນອະທັມໄປ

ພ້ອມໆກັນແທ້ຫລື? 
24 ຖ້າວ່າມີຄົນຊອບທັມຫ້າສິບຄົນໃນເມືອງ ພຣະອົງກໍຈະທໍາລາຍຫມດົເມືອງບ່ໍ?  ພຣະອົງຈະບ່ໍຈ່ົງເມືອງນ້ີໄວ້

ເພ່ືອຊ່ອຍຫ້າສິບຄົນນ້ັນໃຫ້ພ້ົນຫລື? 
25 ແນ່ນອນທ່ີສຸດ ພຣະອົງຈະບ່ໍຂ້າຄົນຊອບທັມພ້ອມກັບຄົນອະທັມ ພຣະອົງຈະບ່ໍກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນ ຄົນຊອບ

ທັມຈະຖືກລົງໂທດເຫມອືນດ່ັງຄົນອະທັມເປັນໄປບ່ໍໄດ້ເດັດຂາດ ຜູ້ພພິາກສາໂລກຕ້ອງກະທໍາທຸກສ່ິງຢ່າງຍຸດຕິ
ທັມî 

26 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບວ່າ, ìຖ້າເຮົາພົບຄົນຊອບທັມຫ້າສ ບິຄົນໃນເມືອງໂຊໂດມ ເຮົາຈະໄວ້ຊີວິດຄົນທັງ
ເມືອງ ເພາະເຫັນແກ່ຄົນຊອບທັມຫາ້ສິບຄົນນ້ັນî 

27 ອັບຣາຮາມທູນອິກວ່າ, ìຂ ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂໍພຣະອົງຊົງໂຜດອະພັຍທ່ີຂ້າພຣະອົງກ້າເວ້ົາກັບພຣະອົງອີກ 
ຂ າ້ພຣະອົງເປັນພຽງມະນ ດຸແລະອາດເປັນການບ່ໍສົມຄວນທ່ີມາຮ້ອງຂໍຕ່ໍພຣະອົງ 

28 ແຕ່ຖ້າບາງທີມີຄົນຊອບທັມສ່ີສິບຫ້າຄົນເທ່ົານ້ັນແທນທ່ີຈະມີຫ້າສິບ ພຣະອົງກໍຈະທໍາລາຍຫມົດເມືອງເພາະ
ຍ້ອນຂາດຫ້າຄົນນ້ັນຫລື?î ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບວ່າ, ìເຮົາຈະບ່ໍທໍາລາຍເມືອງນ້ັນ ຖ້າເຮົາພົບຄົນຊອບທັມ
ສ່ີສິບຫ້າຄົນî 

29 ອັບຣາຮາມທູນຖາມຕ່ໍໄປວ່າ, ìບາງທີຫາກມີພຽງສ່ີສິບຄົນເດ່?î ພຣະອົງຕອບວ່າ, ìເຮົາຈະບ່ໍທໍາລາຍເມືອງນ້ັນ
ຖ້າເຮົາພົບສ່ີສິບຄົນî 

30 ອັບຣາຮາມເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຢ່າຟ້າວພຣະພິໂຣດທ້ອນ ຂ້າພຣະອົງຂໍຖາມອີກວ່າ 
ຖາ້ມຄົີນສາມສິບຄົນເດ່?î ພຣະອົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະບ່ໍກະທໍາການນ້ັນຖ້າເຮົາພົບສາມສິບຄົນî 

31 ອັບຣາຮາມທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຊົງໂຜດອະພັຍທ່ີຂ້າພຣະອົງກ້າເວ້ົາກັບພຣະອົງອີກ ສົມ
ມຸດວ່າມພີຽງຊາວຄົນເທ່ົານ້ັນເດ່?î ພຣະອົງຕອບວ າ່, ìເຮົາຈະບ່ໍທໍາລາຍເມືອງນ້ັນຖ້າເຮົາພົບຊາວຄົນî 

32 ອັບຣາຮາມທູນອີກວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໂຜດຢ່າພຣະພິໂຣດຂ້າພຣະອົງທ້ອນ ຂ້າພຣະອົງຂໍທູນພຣະ
ອົງອີກຄ້ັງນ່ຶງເທ່ົານ້ັນ ພຣະອົງຈະເຮັດແນວໃດຖ້າມີພຽງສິບຄົນî ພຣະອົງຕອບວ່າ, ìເຮົາກໍຈະບ່ໍທໍາລາຍເມືອງ
ນ້ັນເຫມືອນກັນຖ້າຫາກມີພຽງແຕ່ສິບຄົນî 



33 ຫລັງຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສົນທະນາກັບອັບຣາຮາມສ້ິນສຸດລົງແລ້ວ ພຣະອົງກໍສະເດັດຈາກໄປ ແລະອັບຣາ
ຮາມກໍກັບຄືນເມືອບ້ານຂອງຕົນ 

 

19 ຄວາມຊົ່ວຊາມຂອງຊາວເມອືງໂຊໂດມ 
The Depravity of Sodom 

1 ເມ່ືອທູດຂອງພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາສອງອົງເຂ້ົາໄປໃນເມືອງໂຊໂດມເວລາຄ່ໍາ ໂລດກໍນ່ັງຢູ່ທ່ີປະຕູບ່ອນຊາວເມືອງ
ພົບປະສົນທະນາກັນ ເມ່ືອໂລດເຫັນທ່ານທັງສອງກໍຟ້າວແລ່ນອອກໄປຕ້ອນຮັບ 

2 ເຂົາກ້ົມຂາບລົງແລະເວ້ົາວ່າ, ìອາດຍາເອີຍ ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍໄຫວ້ວອນທ່ານກະຣຸນາແວ່ເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຂ້າພະ
ເຈ້ົາກ່ອນທ້ອນ ທ່ານຈະລ້າງຕີນ ແລະພັກແຮມຄືນກໍໄດ້ ຄັນຕອນເຊ້ົາມາ ທ່ານຈ່ຶງຄ່ອຍເດີນທາງຕ່ໍໄປî ແຕ່
ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕອບວ່າ, ìບ່ໍດອກ ພວກເຮົາຈະຄ້າງຄືນໃນແຄມທາງຖນົນຂອງເມືອງນ້ີî 

3 ແຕ່ໂລດກໍຂໍຮ້ອງອີກ ແລະໃນທ່ີສຸດຊາຍທັງສອງກໍຕົກລົງໄປເຮືອນຂອງເຂົາ ໂລດຈ່ຶງໄດ້ຈັດແຈ່ງເຂ້ົາຫນົມ 
ແລະອາຫານອັນດີມາຕ້ອນຮັບ 

4 ກ່ອນທ່ານທັງສອງຈະເຂ້ົາໄປນອນ ພວກຜູ້ຊາຍຊາວເມືອງໂຊໂດມທັງຫນຸ່ມແລະເຖ້ົາແກ່ໄດ້ພາກັນອາອ້ອມ
ເຮືອນນ້ັນໄວ້ 

5 ພວກເຂົາຮ້ອງໂລດອອກມາແລະຖາມວ່າ, ìຜູ້ຊາຍທີ່ມາພັກເຊາົຢູ່ບ້ານເຈ້ົາຄືນນ້ີຢູ່ໃສ? ຈ່ົງພາເຂົາອອກມາ
ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ສົມສ  ູ່ກັບເຂົາî 

6 ໂລດອອກມາຫາພວກຊາວເມືອງນ້ັນແລ້ວອັດປະຕູໄວ້  
7 ໂລດເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, ìພີນ້່ອງເອີຍ ເຮົາຂໍນໍາຢ່າກະທໍາແນວບ່ໍດີເຊ່ັນນ້ີເທາະ!  
8 ເອົາຢ່າງນ້ີສາ ເຮົາມີລູກສາວຢູ່ສອງຄົນທ່ີຍັງບ່ໍເຄີຍຜ່ານຜູ້ຊາຍມາຈັກເທ່ືອເຮົາຈະນໍາອອກມາໃຫ້ ທ່ານຈະເຮັດ

ກັບເຂົາແນວໃດກໍໄດ້ຕາມໃຈຊອບແຕ່ຂໍຢ່າກະທໍາສ່ິງໃດໃຫ້ແກ່ຊາຍສອງຄົນນ້ີ ເພາະທ່ານເປັນແຂກຂອງເຮົາ 
ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງ 
ຄຸ້ມຄອງພວກທ່ານî 

9 ແຕ່ເຂົາຕອບໂລດວ່າ, ìຖອຍອອກໄປບັກຕ່າງດ້າວ ມຶງແມ່ນໃຜທ່ີບັງອາດມາສ່ັງສອນພວກກູ ຫລີກອອກໄປ 
ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນກູຈະເຮັດກັບມືງຫນັກກວ່າເຮັດກັບພວກເຂົາî ພວກເຂົາຊຸກໂລດໃຫ້ຖອຍໄປແລ້ວຈະພາກັນພັງປະ
ຕູເຂ້ົາໄປ 

10 ແຕ່ຊາຍທັງສອງທ່ີຢູ່ໃນເຮືອນນ້ັນໄຂປະຕູອອກມາດຶງເອົາໂລດເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນແລ້ວອັດປະຕູໄວ້ 
11 ໃນທັນໃດນ້ັນ ຊາຍສອງຄົນກໍບັນດານໃຫ້ພວກອັນທະພານຢູ່ຂ້າງນອກນ້ັນບ່ໍເຫັນຮຸ່ງ ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງບ່ໍສາ

ມາດເຫັນປະຕູເຮືອນໄດ້ 
ການທາໍລາຍເມອືງໂຊໂດມ ແລະເມອືງໂກໂມຣາ 
Sodom and Gomorrah Destroyed  
(ມທ 11:23-24; ລກ 17:28-32) 

12 ຊາຍທັງສອງຖາມໂລດວ່າ, ìເຈ້ົາມໃີຜແດ່ຢູ່ໃນເມືອງນ້ີ ຈ່ົງເອົາພວກບຸດເຂີຍບຸດຊາຍບຸດຍິງແລະພ່ີນ້ອງຂອງ
ເຈ້ົາອອກຈາກເມືອງນ້ີໄວ ເພາະວ່າພວກເຮົາກໍາລັງຈະທໍາລາຍບ່ອນນ້ີ 

13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງຟ້ອງຮ້ອງອັນຫນ້າຢ້ານກົວຕ່ໍສູ້ປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີ ຈ່ຶງຊົງໃຊ້ພວກເຮົາມາທໍາລາຍ
ເມືອງໂຊໂດມນ້ີî 

14 ຄັນແລ້ວ ໂລດຈ່ຶງໄປເວ້ົາກັບພວກຄູ່ຫມ້ັນຂອງບຸດຍິງຂອງຕົນວ່າ, ìຈ່ົງຫນີອອກຈາກເມືອງນ້ີໄປໄວໆ ເພາະພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະທໍາລາຍບ່ອນນ້ີî ແຕ່ພວກເຂົາຄິດວ່າໂລດເວ້ົາຫລ້ິນ 



15 ເມ່ືອເວລາຮຸ່ງເຊ  ້ົາ ພວກທູດຂອງພຣະເຈ້ົາພຍາຍາມເລ່ັງໂລດໂດຍເວ້ົາວ່າ, ìໄວໆ ຈ່ົງເອົາພັຣຍາ 
ແລະບຸດຍິງສອງຄົນຂອງເຈ້ົາອອກຫນີໄປ ເພ່ືອວ່າພວກເຈ້ົາຈະບ່ໍເສັຽຊີວິດເມ່ືອເມືອງນ້ີຖ ືກທໍາລາຍî 

16 ແຕ່ໂລດຍັງສົງໄສຢູ່ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຍັງສົງສານເຂົາ ດ່ັງນ້ັນ ທດູທັງສອງຈ່ຶງດຶງມືເຂົາພ້ອມທັງ
ພຣັຍາ ແລະບຸດຍິງພາກັນອອກຈາກເມືອງນ້ີໄປ 

17 ເມ່ືອພວກເຂົາຖືກນໍາພາອອກຈາກເມືອງໄປແລ້ວ ທດູຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງນ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງຟ້າວຫນີເອົາຕົວ
ລອດ ຢ່າຫລຽວຄືນຫລັງແລະຢ່າຢຸດຢູ່ຮ່ອມພູ ໃຫ້ພາກັນແລ່ນຂ້ຶນໄປເທິງພູນ້ອຍພຸ້ນ ເພ່ືອວ່າເຈ້ົາຈະບ່ໍຕາຍî 

18 ແຕ່ໂລດຕອບວ່າ, ìບ່ໍດອກທ່ານເອີຍ  
19 ທ່ານມີຄວາມເມດຕາກະຣຸນາ ແລະມບຸີນຄຸນຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາຫລາຍແລ້ວທ່ີໄດ້ຊອ່ຍຊວິີດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ ແຕ່

ວ່າພນູ້ອຍນ້ັນຍັງຢູ່ໄກຫລາຍໄພພິບັດຈະຕາມມາທັນຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈະເສັຽຊວິີດກ່ອນຈະໄປ
ເຖິງທ່ີນ້ັນ 

20 ທ່ານເຫັນເມືອງນ້ອຍນ້ັນບ່ໍ  ເມືອງນ້ັນຢູ່ໃກ້ພໍທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄປເຖິງກ່ອນໄດ້ ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄປຫ້ັນເທີນ ທ່ານ
ເຫັນແລ້ວວ່າມັນເປັນພຽງບ່ອນນ້ອຍໆແລະຊິວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາອາດຈະປອດໄພî 

21 ທູດຂອງພຣະເຈ້ົາຕອບວ່າ, ìເຮົາຕົກລົງ ເຮົາຈະບ່ໍທໍາລາຍເມືອງນ້ັນ 
22 ຮີບຟ້າວແລ່ນໄປໄວໆເຮົາຈະບ່ໍທໍາສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດກ່ອນເຈ້ົາຈະໄປຮອດຫ້ັນî ແລ້ວທູດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍປະພວກ

ເຂົາໄວ້ທ່ີນ້ັນ ຍ້ອນໂລດເວ້ົາບ່ອນນ້ັນວ່ານ້ອຍ ເມືອງນ້ັນຈ່ຶງມີຊ່ືວ່າ ໂຊອາຣ໌ 
23 ເມ່ືອໂລດໄປເຖິງເມືອງໂຊອາຣ໌ ຕາເວັນກໍກໍາລັງຂ້ືນແລ້ວ 
24 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງທໍາໃຫ້ໄຟ ແລະມາດມາແຕ່ທ້ອງຟ້າຕົກລ ງົມາໃສ່ເມືອງໂຊໂດມ ແລະເມືອງໂກໂມຣາ 
25 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງທໍາລາຍສອງເມືອງ ແລະຮ່ອມພູທັງຫມດົພ້ອມທັງປະຊາຊົນທຸກຄົນໃນເມືອງແລະ

ພືດພັນຕ່າງໆທ່ີເກິດຂ້ືນຈາກດິນ 
26 ແຕ່ພຣັຍາຂອງໂລດໄດ້ຫລຽວຄືນຫລັງ ດ່ັງນ້ັນ ນາງຈ່ຶງໄດ້ກາຍເປັນເສົາກ້ອນເກືອ 
27 ຕ້ັງແຕ່ເຊ້ົາໆຂອງວັນຕ່ໍມາ ອັບຣາຮາມຈ່ຶງຟ້າວໄປບ່ອນທ່ີທ່ານເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
28 ທ່ານຫລຽວລົງເບ່ິງເມືອງໂຊໂດມ ເມືອງໂກໂມຣາ ແລະຮ່ອມພູທັງຫມົດຈ່ຶງເຫັນຄວັນໄຟພຸງ່ຂ້ຶນມາຈາກບ່ອນ

ນ້ັນເຫມືອນດ່ັງຄວັນໄຟທ່ີພຸ່ງຂ້ືນມາຈາກເຕົາຫລອມໃຫຍ່ 
29 ແຕ່ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊງົທໍາລາຍເມືອງທັງສອງຢູ່ໃນຮ່ອມພູນ້ັນ ພຣະອົງຍັງຊົງຈົດຈ າໍຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງອັບຣາຮາມຢູ່

ໂດຍຊ່ອຍໂລດໃຫ້ພ້ົນຈາກອັນຕະຣາຍ 
ກກົເຄົາ້ຂອງພວກໂມອາບ ແລະອມັໂມນ 
The Shameful Origin of Moab and Ammon 

30 ໂລດມີຄວາມຢ້ານຕ່ໍເຫດການທ່ີຜ່ານມາ ຈົນບ່ໍຢາກອາໄສຢູ່ເມືອງໂຊອາຣ໌ ດ່ັງນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງພາບຸດຍິງທັງສອງ
ຍ້າຍໄປອາໄສຢູ່ໃນຖ້ໍາທ່ີພູນ້ອຍ 

31 ຜູ້ເອ້ືອຍຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍນ້ອງວ່າ, ìພໍພ່ວກເຮົາກໍເຖ້ົາແກ່ແລ້ວ ແລະບ່ໍມີຊາຍຂອງຜູ້ໃດເລີຍເຫລືອຢູ່ໃນໂລກນ້ິທີ່ຈະມາ
ແຕ່ງງານກັບພວກເຮົາເພືອ່ວ່າເຮົາຈະມີບຸດສືບຫນ່ໍແທນແນວຕາມທໍານຽມ 

32 ມາເທາະ ເຮົາຈ່ົງເອົາເຫລ້ົາໃຫ້ພໍ່ດື່ມໃຫເ້ມົາ ແລ້ວຮ່ວມປະເວນິກັບທ່ານ ເພ່ືອຈະໄດ້ບຸດຈາກພ່ໍຂອງພວກເຮົາ 
33 ໃນຄືນນ້ັນ ເຂົາໄດ້ເອົາເຫລ້ົາອະງຸ່ນໃຫ້ບິດາດ່ືມຈົນເມົາ ແລ້ວເອ້ືອຍກໍຮ່ວມປະເວນິກັບບິດາຂອງນາງ ແຕ່ບິ

ດາບ່ໍຮູ້ຫຍັງເລີຍຍ້ອນຄວາມມືນເມົາ 
34 ວັນຕ່ໍມາ ເອ້ືອຍຈ່ຶງເວ້ົາກັບນ້ອງວ່າ, ìຂ້ອຍໄດ້ຮ່ວມປະເວນິກັບພ່ໍແລ້ວຄືນວານນ້ິ ຄືນມ້ືແລງນ້ີພວກເຮົາຕ້ອງ

ເຮັດໃຫ ້ທ່ານເມ າົອີກ ແລ້ວແມ່ນທ່ີເຈ້ົາຈະເຮັດຄືກັບຂ້ອຍ ຄັນແລ້ວພວກເຮົາທັງສອງກໍຈະໄດ້ບຸດນໍາທ່ານ 



35 ໃນຄືນນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງເອົາເຫລ້ົາໃຫ້ບິດາດ່ືມຈົນເມົາ ແລ້ວຜູ້ນ້ອງກໍຮ່ວມປະເວນິກັບທ່ານຍ້ອນຄວາມມືນ
ເມົາທ່ານຈ່ຶງບ່ໍຮູ ເ້ຣ່ືອງນ້ີເລີຍ 

36 ດ້ວຍວິທີນບຸດຍິງຂອງໂລດທັງສອງຈ່ຶງຕ້ັງທ້ອງ ຜູ້ເອ້ືອຍໄດ້ບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງຊ່ື ໂມອາບ 
37 ເຂົາໄດ້ເປັນບັນພະບຸຣດຸຂອງຊາວໂມອາບມາຈົນຮອດປະຈຸບັນນ້ິ 
38 ຜູ້ນ້ອງໄດ້ບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງເຫມືອນກັນຊ່ື ເບັນອັມມ ີເຂົາໄດ້ເປັນບັນພະບຸຣຸດຂອງຊາວອັມໂມນມາຈົນເຖີງປະຈຸ

ບັນນ້ີ 

 
20 ອບັຣາຮາມ ແລະອາບເີມເລກ 

Abraham and Sarah at Gerar 

1 ອັບຣາຮາມເດີນທາງຈາກທ່ີນ້ັນໄປຍັງແດນເນເກັບ ແລ ວ້ໄດ້ຕ້ັງຖ່ິນຖານອາໄສຢູ່ລະຫວ່າງເມືອງກາເດັສ ແລະ
ເມືອງຊູຣ໌ ໃນເວລານ້ັນທ່ານກໍໄດ້ພັກພາອາໄສຢູ່ເມືອງເກຣາ 

2 ອັບຣາຮາມເວ້ົາວ່າ ນາງຊາຣາຜູ້ເປັນພັຣຍາ ເປັນນ້ອງສາວຂອງທ່ານ ດ່ັງນ້ັນ ອາບີເມເລກເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງເກຣາ
ຈ່ຶງເອົານາງຊາຣາໄປ 

3 ໃນຄືນນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປາກົດໃນພຣະສຸບິນຂອງເຈ້ົາຊີວດິ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົາຈະຕາຍເຫດວ່ານາງຊາຣາເປັນ
ຍິງທ່ີໄດ້ແຕ່ງງານແລ້ວî 

4 ແຕ່ວ່າ ກະສັດອາບີເມເລກ ຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ແຕະຕ້ອງນາງແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍໄດ້ທູນວ່າ, ìພຣະອົງເຈ້ົາຂ້າ ພຣະອົງຈະຂ້າ
ຄົນທ່ີບ່ໍມີຄວາມຜິດຫລື?î 

5 ອັບຣາຮາມເວ້ົາວ່າ ນາງເປັນນ້ອງສາວຂອງເຂົາ ແລະນາງຊາຣາເອງກໍເວ້ົາວ່າ ເຂົາເປັນອ້າຍຂອງນາງ ຂ້າ     
ພຣະອົງໄດ້ກະທໍາສ່ິງນ້ັນດ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດໃຈ ແລະບ່ໍໄດ້ກະທໍາຜິດຫຍັງເລີຍî 

6 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕອບໃນພຣະສຸບິນແກ່ກະສັດວ່າ, ìຖືກແລ້ວ ເຮົາກໍຮູ້ເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາດ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດໃຈ ດ່ັງນ້ິ
ແຫລະ ເຮົາຈ່ຶງຮັກສາເຈ້ົາໄວ້ບໍ່ໃຫກ້ະທໍາຜິດຕ່ໍເຮົາ ດ້ວຍການແຕະຕ້ອງນາງ 

7 ບັດນ້ິ ຈ່ົງເອົາຜູ້ຍິງໄປສ່ົງໃຫ້ສາມີຂອງນາງຄືນສາ ສາມີຂອງນາງເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງເຮົາ ເຂົາຈະ
ອ້ອນວອນໃຫ້ເຈ້ົາເພື່ອເຈ້ົາກຈໍະບ່ໍຕາຍ ແຕ່ເຮົາຂໍເຕືອນເຈ້ົາວ່າ ຖ້າເຈ້ົາບ່ໍເອົານາງໄປສ່ົງຄືນເຈ້ົາ ແລະຄອບຄົວ
ຂອງເຈ້ົາທັງຫມດົຈະຕ້ອງຕາຍî 

8 ແຕ່ເຊ້ົາມືດຂອງວັນໃຫມ່ ກະສັດອາບີເມເລກໄດ້ເອ້ີນຂ້າໃຊ້ມາຫມົດທຸກຄົນ ແລະໄດ້ຊົງເລ່ົາເຫດການນ້ັນໃຫ້
ພວກເຂົາຟັງ ພວກເຂົາຈ່ຶງມີຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍ 

9 ຕ່ໍມາ ກະສ ດັອາບີີເມເລກຈ່ຶງໄດ້ເອ້ີນອັບຣາຮາມມາ ແລະໄດ້ຖາມທ່ານວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງກະທໍາເຊ່ັນນ້ິແກ່
ພວກເຮົາ? ເຮົາໄດກ້ະທໍາຜິດຫຍັງແກ່ເຈ້ົາແດ່ ເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ນໍາຄວາມອັດຕະຄັດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ມາໃຫ້ແກ່ເຮົາ ແລະ
ຣາຊອານາຈັກຂອງເຮົາ? ການທ່ີເຈ້ົາໄດ້ເຮັດແກ່ເຮົາບ່ໍເປັນການສົມຄວນເລີຍî 

10 ອາບີເມເລກກ່າວກັບອັບຣາຮາມວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ກະທໍາເຊ່ັນນ້ິ? 
11 ອັບຣາຮາມຈ່ຶງກາບທູນວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງຄິດວ່າ ໃນທ່ີນ້ິບ່ໍມີໃຜຢ້ານຢໍາການຕັດສິນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄິດວ່າ

ເຂົາຕ້ອງຂ້າຂ້າພຣະອົງເສັຽ ເພ່ືອຈະເອົາພັຣຍາຂອງຂ້າພຣະອົງໄປ 
12 ທ່ີຈິງນາງເອງກໍເປັນນ້ອງສາວຂອງຂ້າພຣະອົງແທ້ ນາງເປັນບຸດຕ່າງມານດາເທ່ົານ້ັນ ແລະຂ້າພຣະອົງໄດ້ແຕ່ງ

ງານກັບນາງ 
13 ດ່ັງນ້ັນ ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຫນີຈາກເຮືອນຂອງບິດາໄປສູ່ດິນແດນຕ່າງປະເທດ ຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງເວ້ົາ

ກັບນາງວ່າ ເຈ້ົາຕ້ອງສະແດງຄວາມຊ່ືສັດຕ່ໍຂ້ອຍໃນທຸກໆບ່ອນທ່ີເຮົາໄປໂດຍເວ້ົາເຖິງຂ້ອຍວ່າ ຂ້ອຍເປັນອ້າຍ
ຂອງເຈ້ົາî 



14 ຄັນຕ່ໍມາ ກະສັດອາບີເມເລກກໍສ່ົງນາງຊາຣາຄືນໃຫ້ອັບຣາຮາມ ແລະພ້ອມດຽວກັນນ້ັນພຣະອົງຍັງໄດ້ເອົາຝູງ
ແກະ ຝູງງົວ ແລະຂ້າໃຊ້ໃຫ້ທ່ານອິກ 

15 ພຣະອົງເວ້ົາກັບອັບຣາຮາມວ່າ, ìທີນ້ິ່ແມ່ນຖ່ິນຂອງເຮົາທັງຫມດົເຈ້ົາຈະອາໄສຢູ່ບ່ອນໃດກໍໄດ້ຕາມແຕ່ເຈ້ົາ
ຕ້ອງການî  

16 ແລ ວ້ພຣະອົງຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍນາງຊາຣາວ່າ, ìເຮົາເອົາເງີນພັນຫລຽນໃຫ້ອ້າຍຂອງເຈ້ົາ ເພ່ືອເປັນຂ້ໍພິສູດໃຫ້ທຸກຄົນທ່ີ
ຢູ່ນໍາເຈ້ົາເຫັນວ່າ ເຈ້ົາເປັນຄົນສັດຊ່ື ແລະບ່ໍໄດ້ກະທໍາຜິດຫຍັງເລີຍî 

17 ຍ້ອນເຣ່ືອງນາງຊາຣາພຣັຍາຂອງອັບຣາຮາມພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງທໍາໃຫ້ພວກຜູ້ຍີງທຸກໆຄົນທ່ີຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງຂອງ
ກະສັດອາບີເມເລກບ່ໍມີບຸດ 

18 ສະນ້ັນຍ້ອນການອ້ອນວອນຂອງອັບຣາຮາມ ເພ່ືອກະສັດອາບ ເີມເລກ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊງົໂຜດໃຫ້ພຣະອົງດີເປັນ
ປົກກະຕິ ພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດໃຫ້ມະເຫສິ ແລະພວກຂ້າໃຊ້ຍີງທັງຫລາຍດີ ດ່ັງນ້ັນພວກເຂົາຈ່ຶງມີບຸດໄດ້ 

 
21 ການເກດິຂອງອຊີາກ 

The Birth of Isaac 
(ຮຣ 11:11) 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໂຜດຊ່ອຍໃຫ້ນາງຊາຣາຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້  
2 ນາງໄດ້ຕ້ັງທ້ອງແລະໄດ້ບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງໃຫ້ອັບຣາຮາມ ເມ່ືອທ່ານເຖ້ົາແກ່ແລ້ວ ເດັກນ້ອຍນ້ັນໄດ້ເກິດຕາມເວລາ

ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບອກໄວ້ 
3 ອັບຣາຮາມໃສ່ຊ່ືບຸດນ້ັນວ່າ ອີຊາກ 
4 ເມ່ືອອີຊາກອາຍຸໄດ້ແປດວັນ ອັບຣາຮາມກໍທໍາພທີິຕັດໃຫ້ຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງທ່ານໄວ້ 
5 ເມ່ືອອີຊາກເກິດມາ ອັບຣາຮາມໄດ້ຮ້ອຍປີ  
6 ແລ້ວນາງຊາຣາເວ້ົາວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຄວາມຊົມຊ່ືນຍີນດີ ແລະສຽງຫົວເລາະໃຫ້ແກ່ຂ້ອຍ ທຸກຄົນທ່ີ

ໄດ້ຍິນເຣ່ືອງນ້ິກໍຈະຫົວເລາະນໍາຂ້ອຍî 
7 ນາງເວ້ົາຕ່ືມອີກວ່າ, ìໃຜຈະເວ້ົາກັບອັບຣາຮາມໄດ້ວ່າ ຊາຣາຍງັຈະມບຸີດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຂ້ອຍໄດ້ບຸດຊາຍ

ຜູ້ນ່ຶງໃຫ້ທ່ານເມ່ືອທ່ານເຖ້ົາແກ່ແລ້ວî 
8 ເດັກນ້ອຍນ້ັນກໍຈະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ືນ ແລະໃນມ້ືທ່ີທ້າວອີຊາກຢ່ານ ມົ ອັບຣາຮາມໄດ້ຈັດງານກິນລ້ຽງຢ່າງໃຫຍ່

ໂຕ 
Hagar and Ishmael Sent Away 
(ຄລຕ 4:21-30) 

9 ມືນ່ຶ້ງ ອິຊມາເອນບຸດຊາຍນາງຮາກາຊາວເອຢິບກ າໍລັງຫລ້ີນຢູ່ກັບອີຊາກບຸດຊາຍນາງຊາຣາ 
10 ເມ່ືອນາງຊາຣາເຫັນດ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງເວ້ົາກັບອັບຣາຮາມວ່າ, ìຈ່ົງສ່ົງທາດຍິງຜູ້ນ້ີ ແລະບຸດຊາຍຫນິໄປສາ ເພາະວ່າບ່ໍ

ສົມຄວນໃຫ້ບຸດຊາຍຂອງມັນໄດ້ຮັບສ່ວນນ່ຶງສ່ວນໃດໃນກອງມໍຣະດົກຂອງເຈ້ົາເລີຍແມ່ນອິຊາກບຸດຊາຍຂອງ
ຂ້ອຍເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະໄດ້ຮັບແຕ່ຜູ້ດຽວî 

11 ເຣ່ືອງນ້ິສ້າງຄວາມຫນັກໃຈໃຫ້ແກ່ອັບຣາຮາມເປັນຢ່າງມາກ ເພາະອິຊມາເອນກໍເປັນບຸດຂອງທ່ານເຫມືອນກັນ 
12 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບອັບຣາຮາມວ່າ, ìຢ່າສູ່ອຸກໃຈໃນເຣ່ືອງເດັກນ້ອຍແລະທາດຍິງຮາການ້ັນເລິຍ ຈ່ົງທໍາ

ຕາມທ່ີຊາຣາບອກເຈ້ົາ ເພາະວ່າຍ້ອນອີຊາກເຈ້ົາຈະມີເຊ້ືອສາຍມາກມາຍຕາມທ່ີເຮົາໄດ້ສັນຍາໄວ້ 
13 ເຮົາຈະໃຫ້ບຸດຂອງທາດຍິງນ້ັນ ມລູີກຫລານມາກມາຍເຫມືອນກັນ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ກາຍເປັນອິກປະເທດນ່ຶງ 

ເພາະເຂົາກໍເປັນບຸດຂອງເຈ້ົາເຫມືອນກັນî 



14 ວັນຕ່ໍມາຕ້ັງແຕ່ເຊ້ົາໆ ອັບຣາຮາມເອົາອາຫານແລະນ້ໍາເຕ້ົາຫນ່ວຍນ່ຶງໃຫ້ນາງຮາກາ ເອົາເດັກນ້ອຍເຈ່ັຽໃສ່ຫລັງ
ຂອງນາງແລ້ວສ່ົງນາງອອກຫນິໄປ ນາງຈ່ຶງຫນີຊດັເຊພະເນຈອນໄປໃນຖ່ິນກັນດານເບເອີເຊບາ 

15 ເມ່ືອນ້ໍາໃນເຕ້ົານ້ັນຫມົດ ນາງຈ່ຶງປະບຸດໄວ້ຢູ່ໃຕ້ພຸ່ມໄມ້ແຫ່ງນ່ຶງແລ້ວຫນິໄປນ່ັງຢູ່ຫ່າງຈາກເດັກນ້ອຍປະມານ
ຮ້ອຍຫລາ 

16 ນາງເວ້ົາຢູ່ຜູ້ດຽວວ່າ, ìຂ້ອຍບ່ໍກ້າເບ່ິງບຸດຂ້ອຍຕາຍî ເມ່ືອນາງນ່ັງລົງທ່ີນ້ັນເດັກກໍເລ້ີມຮ້ອງໄຫ້ຂ້ືນ 
17 ພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຍິນສຽງເດັກນ້ອຍຮ້ອງໄຫ້ ແລະທູດຂອງພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນນາງຮາກາຈາກຟ້າສວັນວ່າ, ìຮາກາ 

ເຈ້ົາມີຄວາມອຸກອ່ັງຫຍັງ? ຢ່າສູ່ຢ້ານເລີຍ ພຣະເຈ  ້ົາໄດ້ຍີນສຽງເດັນນ້ອຍໄຫ້ແລວ້ 
18 ຈ່ົງລຸກຂ້ືນໄປອູ້ມ ແລະອອຍເຂົາເທີນ ເຮົາຈະໃຫ້ເຊ້ືອສາຍເຂົາມາກມາຍຈົນເກິດເປັນປະເທດໃຫຍ່ 
19 ຄັນແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດໃຫ້ນາງເຫັນນ້ໍາສ້າງຫນ່ວຍນ່ຶງ ນາງຈ່ຶງຟ້າວໄປຕັກເອົານ້ໍາຈົນເຕັມເຕ້ົາແລ້ວເອົາໄປ

ໃຫບຸ້ດຊາຍດ່ືມ 
20 ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເດັກນ້ອຍຈົນເຂົາຈະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ືນ ເຂົາໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນປ່າກັນດານປາຣານ 
21 ໄດ້ກາຍເປັນນາຍພານທ່ີສລາດ ແລະຊໍານານ ມານດາໄດ້ຫາພັຣຍາມາຈາກປະເທດເອຢິບມາໃຫ້ເຂົາ 

Abram and Abimelech make a Covenant 

22 ໃນຄາວນ້ັນ ກະສັດອາບີເມເລກໄດ້ສະເດັດໄປຫາອັບຣາຮາມກັບຟິໂກນນາຍທະຫານຂອງພຣະອົງແລ້ວເວ້ົາ
ວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາໃນການກະທໍາທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງ 

23 ສະນ້ັນ ຈ່ົງປະຕິຍານໃນທ່ີນ້ິຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາວ່າ ເຈ້ົາຈະບ່ໍຫລອກລວງເຮົາ ລູກຫລານຫລືເຊ້ືອສາຍຂອງ
ເຮົາ ເຮົາມີຄວາມຊ່ືສັດຕ່ໍເຈ້ົາ ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ົງສັນຍາແກ່ເຮົາວ່າ ເຈ້ົາຈະຊ່ືສັດຕ່ໍເຮົາເຫມືອນກັນ ແລະຕ່ໍແຜ່ນດິນທ່ີ
ເຈ້ົາອາໄສຢູ່ນ້ີî  

24 ອັບຣາຮາມກໍທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງຂໍປະຕິຍານî 
25 ອັບຣາຮາມຮ້ອງຂໍຕ່ໍກະສັດອາບີເມເລກກ່ຽວເຣ່ືອງນ້ໍາສ້າງທ່ີຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງໄດ້ຍຶດເອົາ 
26 ກະສັດອາບີເມເລກຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìເຮົາບ່ໍຊາບ ເຣ່ືອງນ້ິເຈ້ົາບ່ໍບອກເຮົາ ແລະແມ່ນເທ່ືອທໍາອິດທ່ີເຮົາໄດ້ຍິນເຣ່ືອງ

ນ້ິî 
27 ຄັນແລ້ວ ອັບຣາຮາມກໍເອົາແກະ ແລະງົວບາງຕົວຖວາຍແກ່ອາບີເມເລກ ແລ້ວທັງສອງກໍຕ້ັງຂ້ໍຕົກລົງກັນ 
28 ອັບຣາຮາມແຍກເອົາແກະເຈັດໂຕອອກຈາກຝູງ 
29 ກະສັດອາບີເມເລກຈ່ຶງຖາມທ່ານວ່າ, ìເຈ້ົາແຍກແກະເຈັດໂຕອອກມາເຮັດຫຍັງ?î 
30 ອັບຣາຮາມທູນຕອບວ່າ, ìພຣະອົງຈ່ົງຮັບລູກແກະເຈັດໂຕນ້ີໄປເທີນ ດ້ວຍການກະທໍາເຊ່ັນນ້ີ ພຣະອົງຈະຊົງ

ຮັບຮູ້ວ່າຂ້າພຣະອົງໄດ ້ຂຸດນ້ໍາສ້າງນ້ິ ດ່ັງນ້ັນບ່ອນນ້ິຈ່ຶງເອ້ີນວ່າ ເບເອີເຊບາ 
31 ເພາະວ່າ ເປັນບ່ອນທ່ີທັງສອງໄດ້ປະຕີຍານຕ່ໍກັນ 
32 ຫລັງຈາກທັງສອງໄດ້ຕ້ັງຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເບເອີເຊບາແລ້ວ ກະສັດອາບີເມເລກ ແລະຟິໂກນນາຍທະຫານຂອງພຣະ

ອົງກໍພາກັນ ກັບຄືນສູ່ດິນແດນຊາວຟີລິສຕິນ 
33 ຄັນແລ້ວ ອັບຣາຮາມໄດ້ປູກຕ້ົນໄມ້ໃສ່ທ່ີເບເອີເຊບາ ແລະນະມັສການອອກພຣະນາມພຣະຜູ ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈ້ົ

າອົງຕ້ັງຢູ່ເປັນນິດ 
34 ອັບຣາຮາມໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນແຄວ້ນຊາວຟີລີສຕິນເປັນເວລາຫລາຍວັນ 

 

22 ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົສັງ່ໃຫອ້ບັຣາຮາມຖວາຍອຊີາກ 
The Command to Sacrifice Isaac 
(ຣຣ 11:17-19) 



1 ຄັນຕ່ໍມາ ພຣະເຈ້ົາຊງົລອງໃຈອັບຣາຮາມ ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ, ìອັບຣາຮາມເອີຍî ທ່ານຈ່ຶງທູນຕອບ
ວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຂ້າî 

2 ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງເອົາອີຊາກບຸດຊາຍສຸດທ່ີຮັກຄົນດຽວຂອງເຈ້ົາໄປຍັງແຄວ້ນໂມຣິຢາ ໃນທ່ີນ້ັນ 
ຈ່ົງເຜົາເຂົາຖວາຍເປັນເຄ່ືອງບູຊາແກ່ເຮົາຢູ່ເທີງພູແຫ່ງນ່ຶງທ່ີເຮົາຈະບອກແກ່ເຈ້ົາî 

3 ອັບຣາຮາມຈ່ຶງລຸກຂ້ືນແຕ່ເຊ້ົາມືດ ເອົາອານໃສ່ເທີງຫລັງລໍແລ້ວເອົາອີຊາກກັບຄົນໃຊ້ສອງຄົນໄປນໍາຕົນ ພ້ອມ
ນ້ິ ທ່ານໄດ້ຕຽມເອົາຟືນເພ່ືອເຜົາເຄ່ືອງບ ຊູາ ແລ້ວພາກັນອອກເດີນທາງມຸ່ງຫນ້າໄປສູ່ບ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງບອກ
ໄວ ້

4 ເມ່ືອເດີນທາງມາໄດ້ສາມວັນ ອັບຣາຮາມກໍແລເຫັນບ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງບອກນ້ັນແຕ່ໄກ 
5 ຄັນແລ ວ້ທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາກັບຄົນໃຊ້ວ່າ, ìພວກເຈ້ົາກັບລໍຈ່ົງຖ້າຂ້ອຍຢູ່ນ້ີ ຂ້ອຍກັບລູກຊາຍຈະພາກັນຂ້ືນໄປນະມັສ

ການພຣະ ເຈ້ົາຢູ່ເທິງພຸ້ນແລ້ວຈະກັບມາຫາî 
6 ອັບຣາຮາມເອົາຟືນໃຫ້ອີຊາກແບກໄປ ສ່ວນທ່ານເອງກໍຖືເອົາໄຟແລະມິດ ແລ້ວພ່ໍລູກກໍພາກັນມຸ່ງຫນ້າໄປທ່ີ

ນ້ັນ 
7 ເມ່ືອກໍາລັງເດີນທາງໄປນ້ັນອີຊາກຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍອັບຣາຮາມວ່າ, ìພໍເ່ອີຍî ທ່ານຕອບວ່າ, ìແມ່ນຫຍັງລູກ?î ອີຊາກ

ຈ່ຶງຖາມຕ່ໍໄປວ່າ, ìຟືນແລະໄຟກມໍແີລ້ວແຕ່ລູກແກະທ່ີຈະເຜົາຖວາຍບູຊານ້ັນຢູ່ໃສ?î 
8  ອັບຣາຮາມຕອບວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຈັດຫາໃຫ້ເອງî ພໍລູ່ກທັງສອງກໍພາກັນເດີນທາງຕ່ໍໄປ 
9 ເມ່ືອເຂົາໄປຮອດບ່ອນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງບອກໄວ້ແລ້ວ ອັບຣາຮາມຈ່ຶງສ້າງແທ່ນບູຊາຂ້ືນ ຈັດເອົາຟືນ

ວາງໄວເ້ທິງແທ່ນນ້ັນ ກຸມມັດບຸດຊາຍຂອງຕົນວາງໄວ້ເທິງກອງຟືນທ່ີແທ່ນບູຊາ 
10 ແລ້ວທ່ານຈ່ຶງຈັບມີດຕຽມຈະຂ້າບຸດຊາຍ 
11 ແຕ່ໃນທັນໃດນ້ັນ ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເອ້ີນມາແຕ່ຟ້າສວັນວ່າ, ìອັບຣາຮາມ ອັບຣາຮາມເອີຍî ທ່ານຈຶ່ງທູນ

ຕອບວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຂ້າî 
12 ທູດຂອງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ, ìຢ່າທໍາຮ້າຍຫລືເຮັດຫຍັງແກ່ເດັກຊາຍຜູ້ນ້ີ ບັດນ້ິເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ເຈ້ົາເຊ່ືອ

ຟັງແລະຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາຢູ່ສເມີ ດ້ວຍວ່າເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຫວງບຸດຊາຍໂທນຂອງເຈ້ົາໄວ້ ແຕ່ໄດ້ຍອມຖວາຍເຂົາໃຫ້
ແກ່ເຮົາî 

13 ອັບຣາຮາມແນມໄປຮອບໆຕົວເຫັນແກະເຖິກໂຕນ່ຶງຊ່ຶງເຂົາຂອງມັນຄາພຸ່ມໄມ້ຢູ່ ທາ່ນຈ່ຶງໄປອູ້ມເອົາມັນມາຂ້າ
ຖວາຍແກ່  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແທນບຸດຊາຍ 

14 ອັບຣາຮາມໃສ່ຊ່ືບ່ອນນ້ັນວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຈັດຫາໃຫ້î ແລະຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ິຊາວເມືອງກໍຍັງເວ້ົາຕ່ໍໆກັນ
ມາວ່າ ìເທິງພູເຂົາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຈັດຫາໃຫ້î 

15 ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເອ້ີນອັບຣາຮາມມາແຕ່ຟ້າສວັນເທ່ືອທ່ີສອງວ່າ,  
16 ìເຮົາຂໍສາບານດ້ວຍອໍານາດ ແລະຊ່ືສຽງຂອງເຮົາວ່າ ເຮົາຈະອວຍພອນໃຫເ້ຈ້ົາຢ່າງມະຫາສານ ກໍເພາະວ່າ

ເຈ້ົາໄດ້ທໍາຕາມທ່ີເຮົາບອກ ແລະບ່ໍໄດ້ຫວງບຸດຊາຍໂທນຂອງເຈ້ົາໄວ້ 
17 ເຮົາຂໍສັນຍາວ່າຈະປະທານເຊ້ືອສາຍໃຫ້ເຈ້ົາຢ່າງມາກມາຍເຫມືອນດ່ັງດວງດາວໃນທ້ອງຟ້າ ຫລືເຫມືອນເມັດ

ດິນຊາຍໃນແຄມທະເລ ເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາຈະຜາບແພ້ສັດຕຣູທງັຫລາຍ 
18 ຊົນຊາດທັງປວງໃນໂລກ ຈະຣ້ອງຂໍໃຫ້ເຮົາອວຍພອນເຂົາເຫມອືນດ່ັງເຮົາໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ 

ເຮົາຈະທໍາສ່ິງນ້ີກໍຍ້ອນເຈ້ົາໄດ້ຟັງຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາî 
19 ອັບຣາຮາມໄດ້ຫລົບຄືນມາຫາຄົນໃຊ້ທັງສອງ ແລ້ວພາກັນຄືນເມືອສ ູ ່ເມືອງເບເອີເຊບາບ່ອນທ່ີຕົນອາໄສຢູ່ 



ເຊືອ້ສາຍຂອງນາໂຮຣ ໌ 
The Children of Nohor 

20 ຄັນຕ່ໍມາ ອັບຣາຮາມໄດ້ຊາບວ່າ ນາງມິລະກາພັຣຍາຂອງນາໂຮຣ໌ຜູ້ຊຶງ່ເປັນນ້ອງຊາຍຂອງຕົນມ ບຸີດຫລາຍຄົນ 
21 ຄື ອຸຊອ າ້ຍກົກ ບຸສນ້ອງຊາຍ ເກມູເອນບິດາຂອງອາຣາມ 
22 ເຄເຊດ ຮາໂຊ ປິນດັສ ຢິດລັຟ ແລະເບທູເອນ 
23 (ເບທູເອນເປັນບິດາຂອງນາງເຣເບກາ) ມິລະກາໄດ້ເກິດບຸດຊາຍແປດຄົນນ້ິໃຫ້ແກ່ ນາໂຮ 
24 ພຣັຍາຜູ້ທີສ່ອງຂອງນາໂຮຄືນາງເຣອູມາ ມີບຸດສ່ີຄົນຄື ເຕບາ ກາຮາມ ຕາຮັສ ແລະມາອາກາ 
 

23 ນາງຊາຣາເຖງີແກກ່າໍແລະອບັຣາຮາມຊືບ້ອ່ນຝງັສບົ 
Sarah death and Burial 

1 ນາງຊາຣາມີອາຍຸໄດ້ຮ້ອຍຊາວເຈັດປີ ນາງມີຊີວີດເຖິງອາຍຸນ້ີ 
2 ໄດ້ເຖິງແກ່ກໍາທ່ີ ກິຣິອາດອາຣ໌ບາ (ຫລືເຮໂບຣນ) ຢູ່ໃນປະເທດການາອານ ອັບຣາຮາມໄດ້ຕົບແຕ່ງສົບພັຣຍາ 

ແລະໄວທຸ້ກໃຫນ້າງ 
3 ຕ່ໍມາ ອັບຣາຮາມກໍປະສົບພັຣຍາໄວ້ ແລະໄປເວ້ົາກັບຊາວຮິດຕີວ່າ,  
4 ìຂ້າພະເຈ້ົາອາໄສຢູ່ບ ່ອນນ້ິໃນນາມຄົນຕ່າງດ້າວເທ່ົານ້ັນ ຈ່ົງຂາຍດິນບາງຕອນໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຝັງສົບພັຣຍາຂ້າ

ພະເຈ້ົາແດ່î 
5 ພວກເຂົາຕອບວ່າ,  
6 ìອາດຍາເອີຍ ຂໍຟັງພວກເຮົາກ່ອນ ອາດຍາເປັນເຈ້ົານາຍຜູ້ມີອ າໍນາດໃນຖ້າມກາງພວກເຮົາ ຈ່ົງຝັງພັຣຍາຂອງ

ອາດຍາ ໃນຫລຸມຝັງສົບຂອງພວກເຮົາຕາມທ່ີອາດຍາເຫັນຊອບເທີນ ບ່ໍມີໃຜໃນພວກເຮົາຈະປະຕິເສດ ແລະ
ຂັດຂວາງທ່ານບ່ໍໃຫ້ຝັງພັຣຍາໃສ່ຫລຸມຝັງສົບທ່ີເຂົາມີî 

7 ຄັນແລ້ວ ອັບຣາຮາມກໍຢືນຂ້ືນແລ້ວກ້ົມຄໍານັບພວກເຂົາ 
8 ແລະເວ້ົາວ່າ, ìຖ້າພວກເຈ້ົາຍິນດີໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຝັງພັຣຍາຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ິ ຈ່ົງກະຣຸນາໄປນໍາ ເອໂຟຣນຊາວ

ຮິດຕິຜູ້ເປັນຫລານຊາຍຂອງໂຊຮາ 
9 ໃຫເ້ຂົາຂາຍຖ້ໍາມັກເປລາທ່ີແຄມນາຂອງເຂົາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຕາມຣາຄາທ່ີວາງໄວ້ແລ້ວໃນຖ້າມກາງພວກທ່ານ

ທີ່ນິ້ ເພື່ອວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະມຖ້ໍີາຝັງສົບໄວ້ເປັນຂອງຕົນເອງî 
10 ໃນເວລານ້ັນ ເອໂຟຣນກໍນ່ັງກັບຊາວຮິດຕີທ່ີບ່ອນປະຊຸມໃນປະຕູເຂ້ົາເມືອງ ຈ່ຶງຕອບອັບຣາຮາມໃຫ້ທຸກຄົນໃນ

ທ່ີນ້ັນໄດ້ຍິນວ່າ, 
11 ìອາດຍາເອີຍ, ບ່ໍແມ່ນຈ່ັງຊ້ັນດອກ ຈ່ົງຟັງຂ້າພະເຈ້ົາກ່ອນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໃຫ້ດິນນາທັງຫມົດພ້ອມທັງຖ້ໍາທ່ີຢູ່ໃນ

ນານ້ັນໃຫ້ແກ່ທ່ານ ຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ີຕ່ໍຫນ້າປະຊາຊນົຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໃຫ້ຖ້ໍານ້ັນແກ່ທ່ານ
ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ຝັງສົບ 
ພຣັຍາî 

12 ແຕ່ອັບຣາຮາມກໍກ້ົມຄໍານັບຊາວເມືອງນ້ັນ  
13 ແລະເວ້ົາກັບເອໂຟຣນຊ້ອງຫນ້າຊາວເມືອງນ້ັນວ່າ, ìຖ້າທ່ານຍິນຍອມ ກະຣຸນາຟັງຂ້າພະເຈ້ົາກ່ອນ ຂ້າພະເຈ້ົາ

ຂໍຊືນ້າທັງຫມດົ ຈ່ົງຍອມຮັບເງີນຄ່ານາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈະຝັງສົບພັຣຍາຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
14 ເອໂຟຣນຕອບວ່າ,  
15 ìທ່ານເອີຍ, ນາຕອນນ້ັນມີຣາຄາເຖິງສ່ີຣ້ອຍຫລຽນ ແຕ່ສໍາລັບຂ້າພະເຈ້ົາກັບທ່ານແລ້ວກໍບ່ໍມີເປັນຫຍັງດອກ 

ຈ່ົງຝົງສົບພັຣຍາຂອງທ່ານເທີນî 



16 ອັບຣາຮາມໄດ້ຕົກລົງຊ້ືດິນນ້ັນຈາກເອໂຟຣນຕ່ໍຫນ້າຊາວຮິດຕິເປັນເງິນຈໍານວນສ່ີຮ້ອຍເຊເກລ ຕາມອັດຕາທ່ີ
ເຄີຍໃຊ້ກັນໃນເວລານ້ັນ 

17 ດິນຂອງເອໂຟຣນທ່ີມັກເປລາ ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງມັມເຣຮວມທັງນາແລະຖ້ໍາ 
18 ພ້ອມທັງຕົ້ນໄມທຸ້ກໆຕ້ົນທ່ີຢູ່ໃນເຂດແດນນ້ັນເອໂຟຣນກໍໂອນໃຫ້ອັບຣາຮາມຕ່ໍຫນ້າຊາວຮິດຕິຄື ຄົນທ່ີມາປະ

ຊຸມຢ  ູ່ທາງປະຕູເຂ້ົາເມືອງນ້ັນ 
19 ຕ່ໍມາ ອັບຣາຮາມກໍຝັງສົບນາງຊາຣາພັຣຍາຂອງຕົນໄວ້ໃນຖ້ໍາທ່ີນາມັກເປລາໃນປະເທດການາອານ 
20 ສະນ້ັນ ນາແລະຖ້ໍາຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນ ຊ່ຶງເຄິຍເປັນຂອງຊາວຮິດຕິກໍເລີຍເປັນສົມບັດຂອງອັບຣາຮາມເພ່ືອໃຊ້ໃຫ້ເປັນ

ບ່ອນຝັງສົບ 

 
24 ພຣັຍາອຊີາກ  

The Marriage of Isaac and Rebekah 

1 ຢູ່ຕ່ໍມາ ອັບຣາຮາມກໍເຖ້ົາແກ່ຫລາຍແລ້ວ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງ ທີເ່ຄີຍໄດ້ກະ
ທໍາມານ້ັນຈະເຣີນຂ້ືນ 

2 ອັບຣາຮາມເວ້ົາກັບຄົນໃຊ້ຜູ້ອາວຸໂສຊ່ຶງຮັບຜິດຊອບໃນຊັບສົມບັດວ່າ, ìຈ່ົງວາງມືລົງວ່າງກົກຂາຂ້ອຍ 
3 ແລ້ວສາບານຕ່ໍພຣະພັກຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກວ່າ ເຈ້ົາຈະບ່ໍເອົາຜູ້ສາວໃນປະ

ເທດການາອານບ່ອນທ່ີຂ້ອຍອາໄສຢູ່ນ້ີມາເປັນພັຣຍາຂອງບຸດຊາຍຂ້ອຍ 
4 ແຕ່ວ່າ ເຈ້ົາຈ່ົງກັບເມືອປະເທດຂອງຂ້ອຍ ແລ້ວຊອກຫາເອົາບຸດຍິ ງໃນຖ້າມກາງພວກຍາດພ່ີນ້ອງມາເປັນພັຣ

ຍາຂອງອິຊາກî 
5 ຄົນໃຊ້ຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìຈະເຮັດແນວໃດ ເມ່ືອຍິງສາວຜູ້ທ່ີຈະເປັນບຸດສະໃພ້ນ້ັນບ່ໍຍອມຈາກບ້ານມາຢູ່ນໍາເຮົາໃນ

ປະເທດນ້ິ ຈະໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເອົາບຸດຊາຍຂອງທ່ານໄປສູ່ເຂົາຫລື?î 
6 ອັບຣາຮາມຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìບໍ່ ເຈົາ້ຈ່ົງລະວັງຢ່າພາບຸດຊາຍຂ້ອຍກັບໄປປະເທດຂອງຂ້ອຍ 
7 ເຫດວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຟ້າສວັນໄດ້ພາຂ້ອຍຫນິອອກຈາກເຮືອນບິດາ ແລະຈາກບ້ານເກິດ

ເມືອງນອນ ຈາກດິນດອນ ແລະຈາກຍາດຕິພ່ີນ້ອງຂອງຂ້ອຍ ມາຢູ່ດິນແດນຕອນນ້ິທ່ີພຣະອົງຈະຊົງປະທານ
ໃຫເ້ຊ້ືອສາຍຂອງຂ້ອຍຕາມ   ພຣະສັນຍາພຣະອົງຈະໃຊ້ທູດຂອງພຣະອົງໄປກ່ອນເຈ້ົາເພ່ືອເຈ້ົາຈະຫາພັຣ
ຍາຢູ່ທ່ີນ້ັນໃຫ້ແກ່ບຸດຊາຍຂອງຂ້ອຍໄດ້ 

8 ແຕ່ວ່າ ຖ້າຫາກຍິງສາວນ້ັນບ່ໍຍອມມານໍາເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະຫວິດຈາກຄໍາສາບານ ເຖີງຢ່າງໃດເຈ້ົາກໍຢ່າພາບຸດຊາຍ
ຂອງຂ້ອຍກັບໄປທ່ີນ້ັນເດັດຂາດ 

9 ດ່ັງນ້ັນ ຄົນໃຊ້ຈ່ຶງວາງມືລົງວ່າງກ ົກຂາຂອງອັບຣາຮາມ ແລະຂໍສາບານວ່າຈະທໍາທຸກສ່ິງຕາມທີນ່າຍຂໍຣ້ອງ 
10 ຄັນແລ້ວ ຄົນໃຊ້ຈ່ຶງເອົາອູດສິບຕົວຂອງນາຍພ້ອມທັງຂອງຂວັນທ່ີມີຄ່າຫລາຍຢ່າງອອກເດີນທາງມຸ່ງຫນ້າໄປສູ່

ເມ່ືອງທ່ີນາໂຮຣ໌ຢູ່ໃນປະເທດເມໂຊໂປຕາເມັຽ 
11 ເຂົາມາຮອດເມືອງນ້ິເວລາແລງ ເຂົາຈ່ຶງໃຫ້ອູດຄຸເຂ່ົາລົງ ສ່ວນເຂົາເອງກໍອະທິຖານພຣະເຈ້ົາວ່າ,  
12 ìໂອ ຂ າ້ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມນາຍຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍໂຜດປະທານຄວາມສໍາເຣັດໃນ

ມືນ້ິ້ໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງ ແລະໂຜດສະແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງຕ່ໍນາຍຂອງຂ້າພຣະອົງເທີນ 
13 ຂ້າພຣະອົງກໍາລັງຢູ່ແຄມນ້ໍາສ້າງ ບ່ອນທ່ີບັນດາຍິງສາວຊາວເມືອງກໍາລັງອອກມາຕັກນ້ໍາ 
14 ຖ້າຂ້າພຣະອົງເວ້ົາຕ່ໍຍິງສາວຜູ້ໃດຜູ ນ່ຶ້ງວ່າ, ìຂ້ອຍຂໍດ່ືມນ້ໍາໃນໄຫຂອງເຈ້ົາແດ່î ແລ້ວຖ້ານາງຕອບວ່າ, ìເຊນີ

ດ່ືມແມ໋ ຂ້ອຍຈະເອົາໃຫ້ຝູງອູດເຈ້ົາກິນດ້ວຍ ຂໍໃຫຍິ້ງສາວຜູ້ນ້ັນເປັນຜູ້ຊ່ືງພຣະອົງຊົງເລືອກໃຫ້ເປັນພັຣຍາອີ



ຊາກຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ທ້ອນ ຢ່າງນ້ິຂ້າພຣະອົງກໍຈະຮູ້ໄດ້ວ່າພຣະອົງຊົງໄດ້ສະແດງຄວາມຮ ັກຫມັນ້ຄົງຕ່ໍ
ນາຍຂອງຂ້າພຣະອົງî 

15 ກ່ອນເຂົາອ້ອນວອນແລ້ວ ນາງເຣເບກາບຸດຍິງເບທູເອນກໍແບກໄຫນ້ໍາຍ່າງມາທ່ີນ້ໍາສ້າງ (ເບທູເອນເປັນບຸດ
ມິລະກາ ແລະນາໂຮຣ໌ ຜູ້ເປັນນ້ອງຊາຍຂອງອ ັບຣາຮາມ) 

16 ນາງເປັນສາວໂສດແລະງາມຫລາຍ ນາງລົງໄປທ່ີນ້ໍາສ້າງແລ້ວຕັກນ້ໍາຈົນເຕັມໄຫພໍກໍາລັງຈະກັບຄືນເມືອ 
17 ຄົນໃຊ້ຂອງອັບຣາຮາມຈ່ຶງຟ້າວແລ່ນໄປຫານາງແລ້ວເວ້ົາວ່າ, ìຂ້ອຍຂໍດ່ືມນ້ໍາໃນໄຫຂອງເຈ້ົາແດ່î 
18 ນາງຕອບວ່າ, ìເຊີນໂລດຍາລຸງî ນາງຈ່ຶງປົງໄຫລົງຈາກບ່າແລ້ວເອົານ້ໍາໃຫ້ເຂົາດ່ືມ 
19 ຫລັງຈາກເຂົາອ່ິມແລ້ວນາງກໍເວ້ົາວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍກໍຈະຕັກນ້ໍາໃຫ້ອູດຂອງຍາລຸງກິນຈົນອ່ີມຫມດົທຸກໂຕî 
20 ນາງຈ່ຶງຟ້າວຖອກນ້ໍາໃນໄຫໃສ່ຮາງ ແລ້ວກໍແລ ນ່ໄປຕັກມາຖອກໃສ່ອິກຈົນອູດທຸກໂຕກີນອ່ີມ 
21 ຊາຍຄົນນ້ັນກໍຢືນເບ່ິງນາງຢ່າງງຽບໆ ເພືອ່ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາປະທານຄວາມສໍາເຣັດໃຫ້ເຂົາແທ້ຫລືບ່ໍ 
22 ເມ່ືອນາງເອົານ້ໍາໃຫ້ອູດກິນອ່ີມຫມດົທຸກຕົວແລ້ວ ຄົນໃຊ້ຂອງອັບຣາຮາມກໍເອົາປອກຄໍາເຄ່ິງເຊເກລເກາະໃສ່

ດັງນາງ ແລະເອົາສາຍແຂນສິບເຊເກລສອງເສ້ັນໃສ່ໃຫ້ນາງ 
23 ແລ້ວເຂົາຖາມນາງຕ່ືມອີກວ່າ, ìບອກຂ້ອຍແດ່ໄດ້ບ່ໍວ່າບິດາຂອງນາງແມ່ນໃຜ? ໃນເຮືອນຂອງບິດາ ເຈ້ົາຍັງມີ

ບ່ອນພັກເຊົາສໍາລັບຂ້ອຍແລະສັດຂອງຂ້ອຍບ່ໍ?î  
24 ນາງຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍເປັນບຸດຍິງຂອງເບທູເອນ ບຸດຊາຍຂອງມິລະກາແລະນາໂຮຣ໌ 
25 ຢູ່ບ້ານຂ້ານ້ອຍມີເຟືອງແລະຫຍ້າສໍາລັບສັດແລະມີບ່ອນພັກສໍາລັບຍາລຸງດ້ວຍî 
26 ເມ່ືອໄດ້ຍິນນາງເວ້ົາດ່ັງນ້ັນ ຄົນໃຊ້ຂອງອັບຣາຮາມຈ່ຶງຂາບລົງນະມັສການພຣະເຈ້ົາ 
27 ແລະເວ້ົາວ່າ, ìຂໍສັຣເສິນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມ ພຣະອົງຊົງສະແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງແລະທ່ຽງ

ທັມ ຕ່ໍນາຍຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຍັງຊົງພາຂ້າພຣະອົງມາເຖິງບ້ານນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານî 
28 ຍິງສາວຈ່ຶງແລ່ນໄປຫາຄົນໃນຄອບຄົວຂອງມານດາ ເລ່ົາເຖິງເຣ່ືອງທີເ່ກີດຂ້ືນທັງຫມົດສູ່ຟັງ 
29 ເຣເບກາມີອ້າຍຄົນນ່ຶງຊ່ື ລາບານ ລາບານແລ່ນໄປຫາຊາຍຜູ້ນ ັ ້ນທ່ີນ້ໍາພ ຸ
30 ເມ່ືອທ່ານເຫັນປອກຄໍາເກາະດັງແລະສາຍແຂນຄໍານໍານາງ ແລະເມ່ືອທ່ານໄດ້ຍິນຄໍາເຣເບການ້ອງສາວວ່າ, 

ìຊາຍນ້ັນເວ້ົາກັບຂ້ອຍຢ່າງນ້ີî ທ່ານກໍຟ້າວແລ່ນອອກໄປພົບຊາຍຄົນນ້ັນທ່ີຢືນລໍຢູ່ກັບຝູງອູດຂອງເຂົາໃກ້ນ້ໍາ
ສ້າງ 

31 ແລ້ວເວົ້າຕໍ່ເຂົາວ່າ, ìທ່ານຜູ້ມີພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຊີນເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນເທີນ ເປັນຫຍັງທ່ານຈະ 
ຢືນຢູ່ຂ້າງນອກ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຈັດບ່ອນສໍາລັບທ່ານ ແລະສໍາລັບຝູງອູດຂອງທ່ານແລ້ວ?î 

32 ຊາຍນ້ັນກໍເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນ ສ່ວນລາບານກໍຂົນເຄ່ືອງລົງຈາກຫລັງອູດເອົາເຟືອງ ແລະຫຍ້າໃຫ້ມນັກິນ ແລ້ວ
ເອົາໃຫ້ຄົນໃຊ້ຂອງອັບຣາຮາມ ແລະຄົນທ່ີມານໍາເຂົາລ້າງຕີນ 

33 ເມ່ືອເຈ້ົາຂອງບ້ານຈັດໂຕະອາຫານຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຄົນໃຊ້ຂອງອັບຣາຮາມຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍລົງມື
ຮັບປະທານອາຫານຈົນກວ່າຂ າ້ພະເຈ້ົາຈະເວ້ົາເຣ່ືອງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຢາກເວ້ົາເສັຽກ່ອນî ລາບານຈ  ່ຶງຕອບວ່າ, 
ìເຊີນເວົ້າມາເທີນî 

34 ເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນໃຊ້ຂອງອັບຣາຮາມ ອົງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ນາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົ
າຮ່ັງມີເປັນ ດິເປັນໃຫຍ່ເປັນໂຕ 

35 ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ທ່ານມຝູີງແກະ ຝູງແບ້ ຝູງງົວ ຝູງລາ ແລະຝູງອູດ ມີເງນິມຄໍີາແລະຂ້າໃຊ້ຊາຍຍິງ 
36 ນາງຊາຣາພັຣຍາຂອງນາຍຂ່້າພະເຈ້ົາໄດ້ມີບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງເວລາເຖ້ົາແລ້ວ ທ່ານໄດ້ມອບຊັບສົມບັດທຸກສ່ິງທຸກ

ຢ່າງໃຫ້ເຂົາ 



37 ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາສາບານວ່າຈະຍອມຟັງຄໍາສ່ັງນ້ີ ຄືບ່ໍໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເລືອກເອົາຍິງສາວຊາວການາອານ
ໃນບ່ອນທ່ີທ່ານຢູ່ນ້ັນມາເປັນບຸດສະໃພ້ 

38 ທ່ານຈະສາບແຊ່ງຖ້າຫາກຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມາຊອກຫາເອົາຍິງສາວຂອງຍາດພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານທ່ີເມືອງນ້ິ ໃຫມ້າ
ເປັນພັຣຍາບຸດຊາຍທ່ານ 

39 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍນາຍວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າຫາກຍິງສາວຄົນນ້ັນບ່ໍມານໍາ? 
40 ທ່ານໄດ້ຕອບວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຂ້ອຍເຊ່ືອຟັງຢູ່ເນ່ືອງນິດຈະສ່ົງທູດຂອງພຣະອົງໄປກັບເຈ້ົາ ແລະປະ

ທານຄວາມສໍາເຣັດໃຫ ້ເຈ້ົາຈະໄດ້ຍິງສາວຜູ້ນ່ຶງຈາກຄອບຄົວຍາດພ່ີນ້ອງຂອງບິດາຂ້ອຍມາໃຫ້ອີຊາກ 
41 ຖ້າເຈ້ົາເຮັດຕາມຂ້ອຍສ່ັງ ເຈ້ົາກໍຈະຫວິດຈາກຄໍາສາບແຊ່ງ ແລະຖ້າເຈ້ົາໄດ້ຮັບການປະຕິເສດຈາກຍາດພ່ີນ້ອງ

ໃນຄອບຄົວຂ້ອຍ ເຈ້ົາກໍຈະຫວິດຈາກຄໍາສາບແຊ່ງນ້ີເຊ່ັນດຽວກັນ 
42 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອອກເດີນທາງມາຮອດນ  ໍ້າສ້າງທ່ີນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອ້ອນວອນທູນຂໍນໍາພຣະເຈ້ົາວ່າ ຂ້າແດ່

ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ສ່ີງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດນ້ິສໍາເຣັດເທີນ 
43 ເວລານ້ິ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງຢືນຢູ່ໃກ້ນ້ໍາສ້າງ ຖ້າຍິງສາວຜູ້ນ່ຶງອອກມາຕັກນ້ໍາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະເວ້ົາກັບນາງວ່າ 

ຂໍດ່ືມນ້ໍາໃນໄຫຂອງເຈ້ົາແດ ຖ້່ອນ 
44 ຄັນນາງຕອບວ່າ ເຊີນດ່ືມແມ໋, ແລະຂ້ອຍຈະເອົານ້ໍາໃຫ້ອູດຂອງເຈ້ົາກິນດ້ວຍ ຂໍໃຫຜູ້້ນ້ີເປັນຍິງສາວຜູ້ທ່ີພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ໃຫ້ເປັນພັຣຍາບຸດຊາຍຂອງນາຍຂອງຂ້າພຣະອົງ 
45 ກ່ອນຂ້າພະເຈ້ົາອ້ອນວອນຈົບ ກໍພໍດີນາງເຣເບກາແບກໄຫລົງໄປຕັກນ້ໍາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍນາງວ່າ ຂ້ອຍຂໍ

ດ່ືມນ້ໍາແດ່ 
46 ນາງຈ່ຶງຟ້າວເອົາໄຫລົງຈາກບ່າແລ້ວເວ້ົາວ່າ ເຊີນດ່ືມແມ໋ ແລ້ວຂ້ານ້ອຍຈະເອົານ້ໍາໃຫ້ຝູງອູດທ່ານກິນດ້ວຍ ຂ້າ

ພະເຈ້ົາຈ່ຶງດ່ືມ ແລ້ວນາງກໍຕັກນ້ໍາໃຫ້ອູດກິນຄືກັນ 
47 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຖາມນາງວ່າ ບິດາຂອງເຈ້ົາແມ່ນໃຜ? ນາງຈ່ຶງຕອບວ່າ ບິດາຂອງຂ້ານ້ອຍແມ່ນເບທູເອນ ບຸດ

ຊາຍຂອງນາໂຮຣ໌ ແລະມິລະກາ ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເອົາປອກຄໍາເກາະໃສ່ດັງ ແລະເອົາສາຍແຂນໃສ່ໃຫ້
ນາງ 

48 ຄັນແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຂາບລົງນະມັສການ ແລະສັຣເສິນພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາຂອງອັບຣາຮາມຜູ້ຊົງພາຂ້າພ
ະເຈ້ົາມາຖືກບ່ອນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາພົບຫລານສາວຂອງນາຍຂ້າພະເຈ້ົາຜູ້ຊ່ຶງຈະເປັນພັຣຍາບຸດຊາຍທ່ານ 

49 ບັດນ້ິ ຖ້າພວກເຈ້ົາຍອມສະແດງຄວາມຊ່ືສັດ ແລະຄວາມຈິງໃຈຕ່ໍນາຍຂ້າພະເຈ້ົາ ກໍຂໍບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ 
ຫລືຖ້າຫາກບ່ໍເປັນດ່ັງນ້ັນກໍຂໍບອກມາເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າຈະຄວນເຮັດແນວໃດ?î 

50 ເບທູເອນ ແລະລາບານຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìດ້ວຍວ່າເຣ່ືອງນ້ີເປັນນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ ບ່ໍແມນ່ພວກ
ເຮົາທ່ີຈະຕັດສິນໃຈແນວໃດແນວນ່ຶງໄດ້ 

51 ນາງເຣເບກາກໍຢູ່ນ້ີ ຈ່ົງເອົານາງໄປເປັນພັຣຍາຂອງບຸດຊາຍນາຍເຈ້ົາເທີນ ຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວໄວ້î 
52 ເມ່ືອຂ້າໃຊ້ອັບຣາຮາມໄດ້ຍິນເຊ່ັນນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງຂາບລົງນະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
53 ແລ້ວເຂົາກໍເອົາເຄ່ືອງເງິນຄໍາ ເພັດພອຍແລະເສ້ືອຜ້າອັນງາມໆໃຫ້ນາງເຣເບກາ ເຂົາຍັງໄດ້ເອົາຂອງຂວັນຣາ

ຄາແພງໃຫ້ມານດາແລະອ້າຍຂອງນາງອິກດ້ວຍ 
54 ຄັນແລ້ວ ຄົນໃຊ້ຂອງອັບຣາຮາມ ແລະຄົນທ່ີມາກັບເຂົາກໍຮັບປະທານອາຫານແລ້ວຄ້າງຄືນຢູ່ທ່ີນ້ັນ ຕອນເຊ້ົາ 

ເມ່ືອພວກເຂົາຕ່ືນຂ້ືນຄົນໃຊ້ນ້ັນໄດ້ເວົ້າວ່າ, ìຈົ່ງໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາກັບເມືອຫານາຍຂ້າພະເຈ້ົາເທີນî 
55 ແຕ່ແມ່ ແລະອ້າຍຂອງເຣເບກາເວ້ົາວ່າ, ìຂໍໃຫ້ນາງຢູ່ກັບພວກເຮົາກ່ອນຈັກອາທິດນ່ຶງຫລືຈັກສິບມ້ື ແລ້ວຈ່ຶງ

ຄ່ອຍໄປບ່ໍໄດ້ບ່ໍ?î 



56 ແຕ່ເຂົາຕອບວ່າ, ìຢ່າຫນ່ວງຫນ່ຽວຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ເລີຍ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫກ້ານເດີນທາງຂອງຂ້າພະ
ເຈ້ົາບັງເກີດຜົນແລ້ວ ຈ່ົງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາກັບເມືອຫານາຍຂ້າພະເຈ້ົາເທີນî 

57 ພວກເຂົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຄັນຊ້ັນໃຫ້ເອ້ີນນາງມາຖາມເບ່ິງ ນາງຈະເວ້ົາວ່າຈ່ັງໃດî 
58 ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງໄດ້ເອ້ີນນາງເຣເບກາມາຖາມວ່າ, ìເຈ້ົາຈະໄປກັບຊາຍຄົນນ້ີຫລືບ່ໍ?î ນາງຈ່ຶງຕອບວ່າ, 

ìໂດຍຂ້ານ້ອຍຈະໄປî 
59 ດ້ວຍເຫດນ້ິ ພວກເຂົາຈ່ຶງມອບນາງເຣເບກາພ້ອມກັບແມ່ນົມຂອງນາງໃຫ້ໄປກັບຄົນໃຊ້ຂອງອັບຣາຮາມແລະ

ຄົນຂອງເຂົາ 
60 ກ່ອນຈະຈາກໄປ ພວກເຂົາໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ແກ່ນາງເຣເບກາມີຂ້ໍຄວາມດ່ັງນ້ີ, ìນ້ອງເອີຍ ຂໍໃຫ້ເຈ້ົາເປັນມານ

ດາຂອງຄົນຫລາຍແສນ ຂໍໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາຜາບແພ້ສັດຕຣູî 
61 ຄັນແລ້ວ ນາງເຣເບກາ ແລະສາວໃຊ້ກໍຂ້ືນຫລັງອູດອອກເດີນທາງໄປກັບຄົນໃຊ້ຂອງອັບຣາຮາມ 
62 ອີຊາກພວມຫາກໍກັບມາແຕ່ນ້ໍາສ້າງທ່ີຊ່ືວ່າ ìນ້ໍາສ້າງຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເຫັນຂ້ອຍî ຢູ່ໃນແຄວ້ນເນເກັບ 
63 ໃນຕອນແລງ ອີຊາກໄດ້ອອກໄປຍ່າງຫລ້ີນໃນທ່ົງນາເລີຍເຫັນຂະບວນອູດກໍາລັງມາ 
64 ເມ່ືອນາງເຣເບກາເຫັນອີຊາກ ນາງຈ່ຶງລົງຈາກຫລັງອູດ 
65 ແລ້ວຖາມຄົນໃຊ້ຂອງອັບຣາຮາມວ່າ, ìຜູ້ຊາຍທ່ີກໍາລັງຍ່າງມານ້ັນແມ່ນໃຜ?î ເຂົາຈ່ຶງຕອບນາງວ່າ, ìແມ່ນ

ນາຍຂ້າພະເຈ້ົາເອງî ເມ່ືອໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນນາງຈ່ຶງເອົາຜ້າອັດຫນ້າໄວ້ 
66 ຄົນໃຊ້ຈ່ຶງໄດ້ເລ່ົາທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງທ່ີໄດ້ກະທໍາມາສູ່ອິຊາກຟັງ 
67 ຄັນແລ້ວ ອິຊາກກໍພານາງເຣເບກາເຂ້ົາມາໃນເຕັນຂອງມານດາ ແລະຮັບເອົານາງເປັນພັຣຍາອີຊາກກໍຮັກນາງ

ເຣເບກາ ດ່ັງນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງມີຄວາມສະບາຍໃຈຂ້ືນ ຫລັງຈາກໄດ້ສູນເສັຽມານດາສຸດທ່ີຮັກໄປແລ້ວ 

 
25 ເຊືອ້ສາຍຂອງອບັຣາຮາມຈາກຍງິອືນ່ 
        Abraham marries Keturah  

        (1 ຂຄວ 1:32-33) 
1 ອັບຣາຮາມໄດ້ແຕ່ງງານກັບຍິງອີກຜ  ູ້ນ່ຶງຊ່ືວ່າເກຕຸຣາ  
2 ນາງໄດ້ເກີດບຸດຊາຍຫລາຍຄົນໃຫ້ທາ່ນຄື ຊມິຣາມ ໂຢກຊານ ເມດານ ມດີີອານ ອິສບາກ ແລະຊູອາ 
3 ໂຢກຊານເປັນບິດາຂອງເຊບາ ແລະເດດານ ບຸດຊາຍຂອງເດດານຄື ອັສຊູຣິມ ເລຕູຊິມ ແລະເລອູມມີມ 
4 ບຸດຊາຍຂອງມີດິອານ ເອຟາ ເອເຟີ ຮາໂນກ ອາບີດາ ແລະເອນດາອາ ພວກເຂົາທັງຫມດົນ້ິເປັນລູກຫລານ

ຂອງນາງເກຕຸຣາ 
5 ອັບຣາຮາມໄດ້ມອບມຣໍະດົກທຸກໆສ່ິງໃຫ້ອີຊາກ ກ່ອນເສັຽຊີວິດ 
6 ທ່ານໄດ້ແບ່ງຊັບສ່ິງຂອງບາງສ່ວນໃຫ້ບຸດຊາຍທ່ີໄດ້ຈາກພັຣຍານ້ອຍທຸກໆຄົນ ແລ້ວໃຫ້ພວກເຂົາຫນີຈາກອີ

ຊາກບຸດຊາຍຂອງຕົນໄປຢູ່ທາງດິນແດນທິດຕາເວັນອອກ 
ມຣໍະນາກມັ ແລະການຝງັສບົອບັຣາຮາມ 
The death of Abraham 

7 ອັບຣາຮາມເຖ້ົາແກ່ຫລາຍ ທາ່ນໄດ້ເຖິງແກ່ກໍາໄປຢູ່ນໍາພ່ີນ້ອງທ່ີຕາຍໄປກ່ອນແລ້ວເມ່ືອອາຍຸຮ້ອຍເຈ ດັສິບຫ້າປິ 
8 ອີຊາກ ແລະອິຊມາເອນບຸດຊາຍຂອງທ່ານໄດ້ຝັງທ່ານໄວ້ໃນອຸບໂມງມັກເປລາ  
9 ໃນນາທ່ີທ່ານໄດ້ຊ້ືຈາກເອໂຟຣນບຸດຊາຍຂອງໂຊຮາຊາວຮິດຕີ ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງເມືອງມັມເຣ 
10 ອັບຣາຮາມ ແລະພັຣຍາຂອງທ່ານກໍໄດ້ຝັງໃນນາຕອນນ້ິຄືກັນ  



11 ຫລັງຈາກອັບຣາຮາມໄດ້ເຖິງແກ່ກໍາໄປແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາຊົງອວຍພອນອິຊາກຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ອາໄສຢູ່ໃກ້ນ້ໍາສ້າງທ່ີຊ່ືວ່າ 
ìນ້ໍາສ້າງຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງເຫັນî 
ເຊືອ້ສາຍຂອງອຊິມາເອນ 
Ishmaelís Descendants 
(1 ຂຄວ 1:29-31) 

12 ເຊ້ືອສາຍຂອງອິຊມາເອນບຸດຊາຍຂອງອັບຣາຮາມ ແລະນາງຮາກາຄົນເອຢິບ ຊຶງ່ເປັນສາວໃຊ້ນາງຊາຣາມີດ່ັງ
ນີ,້ 

13 ຄື ບຸດຊາຍຂອງອິຊມາເອນຕາມລໍາດັບກໍາເນິດຄື ເນບາໂຢດ ບຸດຊາຍກົກ ຕ່ໍມາ ເກດາ ອັດເບເອນ ມິບຊາມ 
14 ມສິມາ ດູມາ ມສັຊາ 
15 ຮາດັດ ເຕມາ ເຢຕູຣ໌ ນາຟິສ ແລະເກເດມາ 
16 ຄົນເຫລ່ົານ້ິແມ່ນບຸດຊາຍຂອງອິຊມາເອນຊ່ືງຊ່ືຂອງພວກເຂົາກາຍເປັນຊ່ືບ້ານ ຊືບ່່ອນພັກພາອາໄສ ແລະຊ່ືສິບ

ສອງເຜ  ່ົາໃນຈໍານວນເຜ່ົາຕ່າງໆ  
17 ເມ່ືອອິຊມາເອນມີອາຍຸຮ້ອຍສາມສິບເຈັດປິ ທ່ານກໍເຖິງແກ່ກໍາໄປຢູ່ນໍາພ່ີນ້ອງທ່ີຕາຍໄປກ່ອນແລ້ວ 
18 ເຊ້ືອສາຍຂອງອິຊມາເອນໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນດິນແດນລະຫວ່າງເມືອງຮາວີລາ ຈົນເຖິງເມືອງຊູຣ໌ທາງທິດຕາເວັນ

ອອກຂອງປະເທດເອຢິບທາງໄປສູ່ປະເທດອັສຊີເຣັຽ ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ຕ່າງຫາກຈາກຍາດພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ 
ການເກດິຂອງເອຊາວ ແລະຢາໂຄບ 
The Birth and Youth of Esau and Jacob 
(ຣມ 9:10-12) 

19 ເຣ່ືອງຂອງອີຊາກບຸດຊາຍຂອງອັບຣາຮາມເປັນມາດ່ັງນ້ິ 
20 ອີຊາກມີອາຍຸໄດ້ສ່ີສິບປີ ເມ່ືອແຕ່ງງານກັບນາງເຣເບການ້ອງສາວຂອງລາບານບຸດເບທູເອນຄົນອາຣາມຊາວ

ເມືອງປັດດານອາຣາມ ນ້ອງສາວຂອງລາບານຄົນອາຣາເມອານ 
21 ຍ້ອນນາງເຣເບກາບ່ໍມີບຸດ ອີຊາກຈ  ່ຶງອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງເຂົາ 

ໂດຍໃຫ້ນາງເຣເບກາຕ້ັງທ້ອງ 
22 ເມ່ືອນາງຖືພາຢູ່ນ້ັນ ບຸດຝາແຝດໄດ້ບຽດສຽດກັນຢູ່ໃນທ້ອງ ນາງຈ່ຶງເວົາ້ວ່າ, ìຖ້າຫາກເຊ່ັນນ້ີ ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈ່ຶງ

ຢາກມີບຸດ?î ແລ້ວນາງຈ່ຶງໄປອ້ອນວອນກາບທູນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ິ 
23 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບນາງວ່າ, ìເດັກສອງຄົນທ່ີຢູ່ໃນທອ້ງຂອງເຈ້ົາ ຈະເກິດເປັນປະຊາຊນົສອງປະເທດຕ່ໍ

ສູ້ກັນ ຜູ້ນ່ຶງຈະແຂງແຮງກວ່າອີກຜູ້ນ່ຶງ ອ້າຍຈະຮັບໃຊ້ນ້ອງî 
24 ຄັນຕ່ໍມາ ນາງກໍອອກບຸດຝາແຝດສອງຄົນ ບຸດຊາຍຜູ້ອອກກ່ອນແດງແລະມີຂົນເຕັມຕົວເຫມືອນເສ້ືອທ່ີທໍາ

ດ້ວຍຂົນສັດ 
25 ດ້ວຍເຫດນ້ິ ທາ່ນຈ່ຶງເອ້ີນເຂົາວ່າ ເອຊາວ 
26 ເມ່ືອນ້ອງເຂົາເກິດມາມືກໍຈັບສ້ົນນ່ອງຂອງເອຊາວໄວ້ ສະນ້ັນ ທາ່ນຈ່ຶງເອ້ີນເຂົາວ່າ ຢາໂຄບ ເມ່ືອບຸດຝາແຝດ

ທັງສອງເກິດ ອີຊາກອາຍຸໄດ້ຫົກສິບປີແລ້ວ 
27 ເມ່ືອເດັກນ້ອຍທັງສອງໃຫຍ່ເຕີບໂຕຂ້ືນມາ ເອຊາວໄດ້ກາຍເປັນນາຍພານທ່ີເກ່ັງກ້າແລະຊໍານານ ເຂົາເປັນຄົນ

ບ່ໍມັກຢູ່ເຮືອນ ສ່ວນຢາໂຄບເປັນຄ ນົສຸຂຸມແລະມັກຢູ່ແຕ່ເຮືອນ 
28 ອີຊາກຮັກເອຊາວເພາະວ່າໄດ້ກິນເນ້ືອທ່ີເຂົາຫາມາໄດ້ ສ່ວນນາງເຣເບກາຮັກຢາໂຄບ 

ເອຊາວຂາຍສດິທອິາ້ຍກກົ 
Esau Sells His Birthright 
(ຮຣ 12:16) 



29 ວັນນ່ຶງ ເມືອ່ຢາໂຄບກໍາລັງເຮັດແກງຢູ່ ພໍດິເອຊາວກັບມາແຕ່ລ່າເນ້ືອ ເຂົາຫິວຫລາຍຈ  ່ຶງເວ້ົາກັບຢາໂຄບວ່າ, 
30 ìຂ້ອຍຂໍກິນແກງຫມາກຖ່ົວແດງເຈ້ົາຈັກຄໍາແດ່ທ້ອນ ຂ້ອຍຫິວຈະຕາຍຢູ່ແລ້ວî (ດ້ວຍເຫດຜົນດ່ັງກ່າວນ້ິທ່ານ

ຈ່ຶງເອ້ີນເອຊາວວ່າ ເອໂດມ) 
31 ແຕ່ຢາໂຄບຕອບວ່າ, ìຂ້ອຍຈະໃຫ້ເຈ້ົາກິນ ຖ້າເຈ້ົາຫາກຂາຍສິດທິອ້າຍກົກໃຫ້ຂ້ອຍî 
32 ເອຊາວເວ້ົາວ່າ, ìເອົາລະ! ຂ້ອຍຫິວໃກ້ຈະຕາຍຢູ່ແລ້ວ ສິດທິອ້າຍກົກຈະມິປໂຍດຫຍັງແກ່ຂ້ອຍ?î 
33 ຢາໂຄບຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìສາບານກ່ອນແມ໋ ວ່າເຈ້ົາຈະມອບສິດທິອ້າຍກົກໃຫ້ຂ້ອຍî ເອຊາວຈ່ຶງສາບານແລ້ວຂາຍ

ສິດທິອ້າຍກົກຂອງຕົນໃຫ້ຢາໂຄບ 
34 ຄັນແລ້ວ ຢາໂຄບຈ່ຶງເອົາເຂ້ົາຈ່ີ ແລະແກງຫມາກຖ່ົວໃຫ້ເອຊາວ ເຂົາກິນແລະດ່ືມຈົນອ່ີມແລ້ວກໍອອກຫນິໄປ 

ການປະຫມາດສິດທິອ້າຍກົກຂອງເອຊາວກໍເປັນມາດ່ັງນ້ິແຫລະ 

 
26 ອຊີາກ ແລະອາບເີມເລກ 

Isaac and Abimelech 

1 ຢູ່ຕ່ໍມາ ໄດ້ມີການອຶດຢາກເກິດຂ້ືນໃນປະເທດ ຊ່ຶງການອຶດຢາກຢ່າງນ້ິໄດ້ເຄີຍມີມາແລ້ວໃນສມັຍອັບຣາຮາມ 
ອິຊາກຈ່ຶງໄປຫາກະສັດອາບີເມເລກເຈ້ົາຊີວິດຂອງຊາວຟີລິສຕິນທ່ີເກຣາ 

2 ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ປາກົດແກ່ອີຊາກ ແລະກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ, ìຢ່າໄປເອຢິບ ຈ່ົງອາສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງເຮົາ
ຈະບອກໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ 

3 ຄືອາສັຍຢູ່ໃນດິນແດນນ້ິ ເຮົາຈະຢູ່ກັບເຈ້ົາ ແລະອວຍພອນໃຫ້ເຈ້ົາ ເພາະວ່າເຮົາຈະມອບດິນແດນທັງຫມົດນ້ິ
ໃຫແ້ກ່ເຈ້ົາແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະຍຶດຖືສັນຍາທ່ີເຮົາໄດ້ມີກັບອັບຣາຮາມພ່ໍຂອງເຈ້ົາ 

4 ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາມີເຊ້ືອສາຍຫລວງຫລາຍເຫມືອນດ່ັງດວງດາວໃນທ້ອງຟ້າ ແລະເຮົາຈະມອບດິນແດນທັງຫມດົ
ນິ້ໃຫເ້ຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ ຊນົຊາດທັງປວງໃນໂລກຈະຂໍໃຫ້ເຮົາອວຍພອນໃຫ້ພວກເຂົາເຫມອືນດ່ັງທ່ີເຮົາອວຍ
ພອນໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ 

5 ກໍເພາະວ່າ ອັບຣາຮາມໄດ້ເຊ່ືອຟງັເຮົາ ໂດຍໄດ້ຮັກສາຂ້ໍຄໍາສ່ັງທຸກຢ່າງຂອງເຮົາ ເຮົາຈະອວຍພອນໃຫ້ເຈ້ົາî 
6 ດ່ັງນ້ັນ ອິຊາກຈ່ຶງອາໄສຢູ່ໃນເມືອງເກຣາຣ໌ ເມ່ືອຜູ້ຊາຍຊາວເມືອງຖາມກ່ຽວກັບພັຣຍາຂອງທ່ານ 
7 ທ່ານກໍເວ້ົາວ່າ, ìນາງເປັນນ້ອງສາວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາî ທ່ານບ່ໍກ້າເວ້ົາວ່ານາງເປັນພັຣຍາ ເພາະຢ້ານພວກຜູ້ຊາຍ

ເມືອງນ້ິຂ້າທ່ານ ແລ້ວເອົານາງເຣເບກາຊ່ຶງເປັນຄົນງາມໄປເປັນພັຣຍາ 
8 ເມ່ືອອີຊາກໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງນ້ິຊ່ົວລະຍະນ່ຶງແລ້ວ ວັນນ່ຶງ ອາບີເມເລກເຈ້ົາຊິວິດຂອງຊາວຟີລິສຕິນ ຫລຽວ

ລົງມາຈາກປ່ອງຢ້ຽມກໍເຫັນອີຊາກຢອກນາງເຣເບກາພັຣຍາຂອງຕົນຢ່າງສນິດສນົມ 
9 ກະສັດອາບີເມເລກຈ່ຶງເອ້ີນອີຊາກມາເຝ້ົາແລະຊົງກ່າວວ່າ, ìເບິ່ງແມ,໋ ນາງເປັນພັຣຍາຂອງເຈ້ົາແທ້ໆ ເປັນຫຍັງ

ເຈ້ົາຈ່ຶງເວ້ົາວ່າເປັນນ້ອງສາວ?î ທ່ານຈ່ຶງທູນວ່າ, ìເພາະຂ້າພຣະອົງຄິດວ່າຄົງຈະຖືກຂ້າ ຖ້າຫາກເວ້ົາວ່ານາງ
ເປັນພັຣຍາຂອງຂ້າ 
ພຣະອົງî 

10 ກະສັດອາບິເມເລກຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງກະທໍາກັບເຮົາດ່ັງນ້ີ? ບາງທີມີຄົນຂອງເຮົາຜູ້ນ່ຶງອາດນອນ
ກັບພັຣຍາຂອງເຈ້ົາກໍໄດ້ ແລ້ວເຈ້ົາກໍຈະພາໃຫ້ພວກເຮົາທໍາຊົ່ວî 

11 ດ່ັງນ້ັນ ກະສັດອາບີເມເລກຈ່ຶງຊົງມີພຣະກະແສຮັບສ່ັງປະຊາຊົນທ ງັປວງໃນເມືອງນ້ັນວ່າ, ìຖ້າຜູ້ໃດຂ່ົມເຫັງ
ຊາຍຜູ້ນ້ິແລະພັຣຍາຂອງເຂົາ ຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຖືກປະຫານຊິວິດî 

12 ອິຊາກໄດ້ເຮັດນາໃນປະເທດນ້ິ ແລະໃນປີນ້ັນເອງທ່ານໄດ້ເກັບກ່ຽວເຂ້ົາໄດ້ຣ້ອຍເທ່ົາໃນຈໍານວນເຂ້ົາທ່ີເພາະ
ປູກ ກໍຍ້ອນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງອວຍພອນໃຫ້ທ່ານ 



13 ອີຊາກໄດ້ຈະເຣິນຮຸ່ງເຮືອງແລະກາຍເປັນຄົນຮ່ັງມີ 
14 ໄດມ້ຝູີງແກະ ຝູງງົວ ແລະມີຂ້າໃຊ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍຈົນຊາວຟີລິສຕິນອິດສາທ່ານ 
15 ພວກເຂົາຈ່ຶງເອົາຂ້ີດິນຖົມ ນ້ໍາສ້າງທຸກໆຫນ່ວຍທ່ີຂ້າໃຊ້ຂອງພ່ໍທາ່ນໄດ້ຂຸດໄວ້ໃນສະໄຫມທ່ີຍັງມີຊວິີດຢູ່ 
16 ຢູ່ຕ່ໍມາ ກະສັດອາບີເມເລກຊົງກ່າວຕ່ໍອີຊາກວ່າ,ìຈົ່ງຫນິຈາກຫມູເ່ຮົາເສັຽ ເພາະຫມູເ່ຈ້ົາມອິີດທິພົນຫລາຍ

ກວ່າພວກເຮົາî 
17 ດ່ັງນ້ັນ ອິຊາກຈ່ຶງອອກຫນິຈາກນານ້ັນ ແລະໄປຕ້ັງຄ້າຍພັກອາໄສຢູ່ຮ່ອມພູຂອງເມືອງເກຣາ 
18 ທ່ານໄດ້ຂຸດນ້ໍາສ້າງເກ່ົາທ່ີອັບຣາຮາມບິດາຂອງທ່ານໄດ້ຂຸດໄວ້ໃນສະໄຫມກ່ອນນ້ັນອິກ ແຕ່ນ້ໍາສ້າງເຫລ່ົານ້ິ 

ຊາວຟລິີສຕິນໄດ້ຖົມຫລັງຈາກອັບຣາຮາມໄດ້ເຖິງແກ່ກໍາ ອີຊາກໄດ້ເອ້ີນຊ່ືນ້ໍາສ້າງທ່ີຂຸດໃຫມນ້ິ່ເຫມືອນຊ່ືເກົາ່ທີ່
ບິດາທ່ານໄດ້ເອ້ີນມາແລ້ວ 

19 ເມ່ືອຄົນໃຊ້ຂອງອິຊາກໄດ້ຂຸດນ້ໍາສ້າງທ່ີຮ່ອມພູ ພວກເຂົາໄດ້ພົບນ້ໍາອອກບ່ໍ 
20 ຄົນລ້ຽງສັດຂອງເມືອງເກຣາຈ່ຶງມາທະເລາະວິວາດກັບຄົນລ້ຽງສັດຂອງອີຊາກ ພວກເຂົາເວ້ົາວ່າ, ìນ້ໍານ້ິເປັນ

ຂອງຫມູເ່ຮົາî ດ່ັງນ້ັນ ອີຊາກຈ່ຶງໃສ່ຊ່ືບ່ໍນ້ໍານ້ິວ່າ ເອເຊກ (ທະເລາະວິວາດ) ກໍຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ທະເລາະວິ
ວາດກັບທ່ານ 

21 ຄົນໃຊ້ຂອງອິຊາກໄດ້ຂຸດນ້ໍາສ້າງອິກຫນ່ວຍນ່ຶງແລະບ່ອນນ້ິກໍມີການຖົກຖຽງກັນອິກ ທ່ານຈ່ຶງໃສ່ຊ່ືນ້ໍາສ້າງບ່ອນ
ນ້ິວ່າ ຊິດນາ (ສັດຕຣູ) 

22 ທ່ານຈ່ຶງຫນ ີຈາກທ່ີນ້ັນ ແລະໄປຂຸດນ້ໍາສ າ້ງທ່ີອ່ືນອີກ ທີນ້ັ່ນບ່ໍມີການຖົກຖຽງກັນເກິດຂ້ືນ ດ່ັງນ້ັນ ທາ່ນຈ່ຶງໃສ່ຊ່ື
ນ້ໍາສ້າງນ້ິວ່າ ເຣໂຮໂບທ (ອິສຣະພາບ) ທ່ານເວ້ົາວ່າ, ìບັດນ້ິ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານອິສຣະພາບໃຫ້ແກ່
ພວກເຮົາໃນດິນແດນນ້ິ ພວກເຮົາກໍຈະມີຄວາມຈະເຣິນຮຸ່ງເຮືອງຂ້ືນໃນທ່ີນ້ິî 

23 ຢູ່ມາວັນນ່ຶງ ທາ່ນໄດ້ໄປຍັງເມືອງເບເອີເຊບາ 
24 ໃນຄືນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງປາກົດຕ່ໍທ່ານແລະກ່າວວ່າ, ìເຮົາເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມບິດາຂອງ

ເຈ້ົາ ຈ່ົງຢ່າສູ່ຢ້ານ ເພາະເຮົາສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາ ເຮົາຈະອວຍພອນໃຫ້ເຈ້ົາມີເຊ້ືອສາຍຢ່າງມາກມາຍກໍຍ້ອນເຫັນ
ແກ່ອັບຣາຮາມຂ້າໃຊ້ຂອງເຮົາî 

25 ສະນ້ັນ ອິຊາກຈ່ຶງສ້າງແທ່ນບູຊາ ແລະນະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລ້ວທ່ານກໍຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ທ່ີນ້ັນ ແລະຄົນໃຊ້
ຂອງທ່ານກໍໄດ້ຂຸດນ້ໍາສ້າງຫນ່ວຍນ່ຶງຂ້ືນອີກ 
ການຕກົລງົກນັລະຫວາ່ງອຊີາກ ແລະກະສດັອາບເີມເລກ 

26 ຢູ່ຕ່ໍມາ ກະສັດອາບີເມເລກໄດ້ສະເດັດມາແຕ່ເມືອງເກຣາ ພ້ອມອາຮູສຊັທທ່ີປຶກສາ ແລະຟິໂກນນາຍທະຫານ 
ເພ່ືອຢ້ຽມຢາມອິຊາກ 

27 ອີຊາກໄດ້ທູນຖາມວ່າ, ìດ້ວຍເຫດໃດ ພຣະອົງຈ່ຶງສະເດັດມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາຈົນເຖິງທ່ີນ້ີ? ເພາະເມ່ືອຄາວກ່ອນ 
ພຣະອົງຊງົກຽດຊັງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຊົງຂັບໄລ່ຂ້າພະເຈ້ົາອອກຈາກປະເທດຂອງພຣະອົງî 

28 ຝ່າຍກະສັດອາບິເມເລກຈ່ຶງຕອບວ່າ,î ບັດນ້ິ ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາ ພວກເຮົາຈ່ຶງຄິດວ່າ ຂໍ
ໃຫເ້ຮົາມກີານຕົກລົງອັນສໍາຄັນລະຫວ່າງເຈ້ົາແລະເຮົາ 

29 ພວກເຮົາປະສົງຢາກໃຫ້ເຈ້ົາສັນຍາວ່າຈະບ່ໍທໍາຮ້າຍພວກເຮົາ ເຊ່ັນດຽວກັນກັບທ່ີພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເຄີຍທໍາຮ້າຍ
ພວກເຈ້ົາ ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງແຕ່ຄວາມດິ ແລະປ່ອຍໃຫ້ເຈ້ົາຢູ່ຢ່າງສງົບສຸກ ບັດນ້ິ ເຈ້ົາໄດ້ຮັບພຣະພອນແລ້ວî 

30 ອີຊາກຈ່ຶງຈັດການກິນລ້ຽງສະຫລອງຢ່າງຄຶກຄ້ືນ ແລະພວກເຂົາກໍກິນແລະດ  ່ືມຢ່າງສໍາຣານໃຈ 
31 ໃນຕອນເຊ້ົາມືດ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ສາບານຕ່ໍກັນແລະກັນ ແລ້ວອີຊາກຈ່ຶງໄປສ່ົງພວກເຂົາກັບໄປ ພວກເຂົາກໍອໍາ

ລາຈາກທ່ານໄປຢ່າງມິດທີດິ່ 
32 ໃນວັນນ້ັນເອງ ຄົນໃຊ້ຂອງອີຊາກມາບອກກ່ຽວກັບການຂຸດນ້ໍາສ້າງວ່າ, ìພວກເຮົາພົບນ້ໍາແລ້ວî 



33 ທ່ານເອ້ີນຊ່ືນ້ໍາສ້າງນ້ັນວ່າ ຊ ບີາ ດ້ວຍເຫດຜົນດ່ັງນ້ິເມືອງນ້ັນຈ່ຶງມີຊ່ືວາ່ ເບເອີເຊບາຈົນເຖີງທຸກວັນນ້ີ 
ພຣັຍາຂອງເອຊາວ  
Esauís Hittite Wives 

34 ເມື່ອເອຊາວມອີາຍຸສ່ີສິບປິ ທ່ານໄດ້ແຕ່ງງານກັບນາງຢູດິດ ບຸດຍ ງິຂອງເບເອຣິ ຊາວຮິດຕີ ແລະນາງບາເຊມັທ 
ບຸດຍິງຂອງເອໂລນຊາວຮິດຕີ 

35 ຜູ້ຍິງທັງສອງນ້ິໄດ້ສ້າງຄວາມບ່ໍພໍໃຈໃຫ້ແກ່ອີຊາກ ແລະນາງເຣເບກາຫລາຍ 

 
27 ຢາໂຄບຫລອກລວງພໍ່ເພືອ່ຂພໍອນ 

Isaac Blesses Jacob 

1 ອີຊາກເຖ້ົາແກ່ຫລາຍຈົນຕາທ່ານບ່ໍເຫັນຮຸ່ງ ທ່ານເອ້ີນເອຊາວບຸດຊາຍກົກມາແລ້ວເວ້ົາວ່າ, ìລູກເອີຍî ເຂົາຈ ຶ ່ງ
ຕອບວ່າ, ìໂດຍ ຂ້ານ້ອຍî 

2 ອີຊາກເວ້ົາຕ່ໍໄປວ່າ, ìເຈ້ົາກໍເຫັນແລ້ວວ່າພ່ໍເຖ້ົາຫລາຍ ແລະອາດຈະຕາຍມ້ືໃດມ້ືນ່ຶງໃນໄວໆນ້ິກໍໄດ້ 
3 ບັດນ້ິ ຈ່ົງເອົາອາວຸດຂອງເຈ້ົາຄືທະນູແລະລູກສອນ ແລ້ວເຂ້ົາໄປລ່າເນ້ືອໃນປ່າມາໃຫ້ພໍ່ 
4 ຈ່ົງເຮັດອາຫານແຊບໆທ່ີພໍມ່ ັກແລ້ວເອົາມາໃຫ້ພໍ່ກິນ ເມື່ອພໍກິ່ນອ່ີມແລ້ວພ່ໍຈະອວຍພອນໃຫແ້ກ່ເຈ້ົາເປັນຄ້ັງສຸດ

ທ້າຍກ່ອນພ່ໍຈະຕາຍ 
5 ເມ່ືອອີຊາກເວ້ົາກ ບັເອຊາວ ນາງເຣເບກາໄດ້ຍີນເຣ່ືອງນ້ັນ 
6 ຄັນແລ້ວ ພໍເອຊາວອອກຈາກເມືອງໄປລ່າເນ້ືອມາໃຫ້ບິດາ ນາງເຣເບກາຈ່ຶງເວ້ົາກ ັບຢາໂຄບວ່າ ìແມໄ່ດ້ຍິນພ່ໍ

ເຈ້ົາເວ້ົາກັບເອຊາວອ້າຍຂອງເຈ້ົາວ່າ  
7 ເຈ້ົາຈ່ົງໄປລ່າເນ້ືອ ແລ້ວເຮັດອາຫານແຊບໆໃຫ້ພ່ໍ ເມ່ືອພ່ໍກິນອ່ີມແລ້ວ ພ່ໍຈະອວຍພອນໃຫ້ເຈ້ົາຕ່ໍຫນ້າພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາກ່ອນພ່ໍຈະຕາຍ 
8 ບັດນ້ິ ລູກເອີຍ, ຈ່ົງຟັງແແລະເຮັດໃນສ່ິງທ່ີແມ່ບອກ 
9 ຈ່ົງໄປທ່ີຝູງແບ້ ແລະເອົາລູກແບ້ໂຕຕຸ້ຍໆສອງຕົວມາໃຫ້ ເພ່ືອແມ ຈ່ະເຮັດອາຫານຢ່າງແຊບໆທ່ີພໍເ່ຈ້ົາມັກ 
10 ແລ້ວເຈ້ົາຈ່ົງເອົາອາຫານນ້ັນໄປໃຫ້ພໍເ່ຈ້ົາກິນ ແລະທ່ານຈະອວຍພອນໃຫ້ເຈ້ົາກ່ອນທ່ານຈະຕາຍî 
11 ແຕ່ຢາໂຄບເວ້ົາຕ່ໍມານດາວ່າ, ìແມກໍ່ຮູ້ວ່າເອຊາວເປັນຄົນມີຂົນ ສ່ວນຂ້ານ້ອຍມີຕົນຕົວກ້ຽງ 
12 ບາງທ່ີພ່ໍທາ່ນອາດຈະລູບຂ້ານ້ອຍ ແລະຮ  ູ້ວ່າຂ້ານ້ອຍກໍາລັງຫລອກລວງທ່ານ ດ່ັງນ້ັນ ແທນທ່ີຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້

ຮັບຄວາມພອນຈາກທ່ານກໍເລີຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມປ້ອຍດ່າî 
13 ແມ່ໄດ້ຕອບເຂົາວ່າ, ìລູກເອີຍ, ຂໍໃຫຄ້ວາມປ້ອຍດ່າຕົກເປັນຂອງແມ່ ຈ່ົງໄປເອົາແບ້ທ່ີແມ່ບອກນ້ັນມາî 
14 ດ່ັງນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງໄປຫາເອົາແບ້ມາໃຫ້ແລະແມກໍ່ໄດ້ເຮັດອາຫານອັນແຊບໆທ່ີອິຊາກມກັກິນ 
15 ແລ້ວນາງເຣເບກາຈ  ່ຶງເອົາເສ້ືອໂຕງາມໆຂອງເອຊາວທ່ີມຢູ່ີໃນເຣືອນມາໃຫ້ຢາໂຄບນຸ່ງ 
16 ນາງໄດ້ເອົາຫນັງແກະມາປົກແຂນແລະຄໍອັນກ້ຽງຂອງເຂົາ 
17 ແລ້ວນາງຈ່ຶງເອົາອາຫານຢ່າງແຊບໆ ແລະເຂ້ົາຈ່ີ 

ທີ່ນາງເຮັດມາໃຫຢ້າໂຄບຖືໄປ 
18 ຢາໂຄບຈ່ຶງໄປຫາບິດາ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìພ່ໍ ຂ້ານ້ອຍî ທ່ານຕອບວ່າ, ìພໍຢູ່່ນ້ີ ລູກເອີຍ ເຈ້ົາຄືໃຜ?î 
19 ຢາໂຄບຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍແມ່ນເອຊາວບຸດຊາຍກົກ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຮັດສ່ິງທ່ີພ່ໍບອກແລ້ວ ຈ່ົງລຸກຂ້ືນມາຮັບປະ

ທານອາຫານນ້ິເຖ ດີ ເພ່ືອວ່າຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມອວຍພອນຈາກພ່ໍî 
20 ອ ຊີາກເວ້ົາວ່າ, ìລູກໄດ້ມາແຕ່ໃສໄວແທ້?î ຢາໂຄບຕອບວ່າ, ìເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງພ່ໍໄດ້

ຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍî 



21 ອີຊາກເວ້ົາຕ່ໍຢາໂຄບວ່າ, ìຈ່ົງຫຍັບເຂ້ົາມາໃກ້ໆພ້ີ ເພ່ືອພ່ໍຈະໄດ້ລູບເຈ້ົາວ່າແມ່ນເອຊາວແທ້ຫລືບ່ໍî 
22 ຢາໂຄບຫຍັບເຂ້ົາໄປໃກ້ໆບິດາ ທ່ານລູບຄໍາເຂົາ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìສຽງປາກຂອງເຈ້ົາຄືກັນກັບສຽງປາກຂອງຢາ

ໂຄບ ແຕ່ແຂນຂອງເຈ້ົາຄືກັນກັບແຂນຂອງເອຊາວî 
23 ທ່ານບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າແມ່ນຢາໂຄບ ກໍເພາະວ່າແຂນຂອງເຂົາມີຂົນຄືກັນກັບແຂນເອຊາວ ທ່ານຈ່ຶງເລ  ້ີມຕ້ົນອວຍ

ພອນໃຫ້ເຂົາ 
24 ແຕ່ຍັງຖາມຊ້ໍາອິກວ່າ, ìເຈ  ້ົາແມ່ນເອຊາວແທ້ບ່ໍ?î ເຂົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍແມ່ນເອຊາວແທ້î 
25 ອີຊາກເວ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງເອົາອາຫານຂອງເຈ້ົາມາ ເມ່ືອກິນອ່ີມແລ້ວພ່ໍຈະອວຍພອນໃຫເ້ຈ້ົາî ຢາໂຄບຈ່ຶງເອົາອາ

ຫານມາໃຫທ່້ານກິນແລ້ວເອົາເຫລ້ົາອະງຸ່ນໃຫ້ດື່ມ 
26 ຄັນແລ້ວບິດາຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìລູກເອີຍ ຈ່ົງຫຍັບເຂ້ົາມາໃກ້ໆແລ້ວຈູບພ່ໍî 
27 ຢາໂຄບຈ່ຶງຫຍັບເຂ້ົາມາຈູບທ່ານ ພໍເມ່ືອອີຊາກໄດ້ກ່ິນເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງເອຊາວ ທ່ານຈ່ຶງອວຍພອນໃຫ້ເຂົາວ່າ, 

ìກ່ິນຫອມຂອງບຸດຊາຍຂ້ອຍນ້ິ ຄ້າຍຄືກັນກັບກ່ິນຫອມຂອງທ່ົງນາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ 
28 ຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຄວາມຊຸ່ມຊ່ືນມາແຕ່ສວັນ ເພ່ືອໃຫ້ທ່ົງນາຂອງເຈ້ົາອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຕ້ົນເຂ້ົາ ແລະ

ຕ້ົນອະງຸ່ນ 
29 ຂໃໍຫປ້ະຊາຊົນໃນຊາດຕ່າງໆ ເຊ່ືອຟັງແລະຂາບລົງຕ່ໍຫນ້າເຈ້ົາ ຜູ້ທ່ີດ່າເຈ້ົາ ຜູ້ນ້ັນຈະຖືກດ່າ ແລະຜູ້ທ່ີອວຍ

ພອນເຈ້ົາ ຜູ ນ້ັ້ນຈະໄດ້ຮັບພອນî 
Esauís Lost Blessing 
(ຣຣ 12:17) 

30 ພດີໍຢາໂຄບໄດ້ຮັບພອນຈາກອິຊາກແລ້ວ ເຂົາກໍລາກັບ ຫລັງຈາກນ້ັນມາຫນ້ອຍນ່ຶງ ເອຊາວຜູ້ເປັນອ້າຍກົກກໍ
ກັບມາແຕ່ລ່າເນ້ືອ 

31 ເຂົາໄດ້ຄົວອາຫານອັນແຊບໆແລ້ວເອົາໄປໃຫ້ບິດາເຂົາເວ້ົາວ່າ, ìພໍເ່ອີຍ, ຈ່ົງລຸກຂ້ືນມາຮັບປະທານອາຫານ
ຂອງຂ້ານ້ອຍເທາະ ເພ່ືອພ່ໍຈະໄດ້ອວຍພອນໃຫຂ້້ານ້ອຍî 

32 ອີຊາກຈ່ຶງຖາມເຂົາວາ່,î ເຈ້ົາແມ່ນໃຜ?î ເຂົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍແມ່ນເອຊາວບຸດຊາຍກົກຂອງພ່ໍî 
33 ພໄໍດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ອິຊາກກໍສະດຸ້ງພ້ອມທັງສ່ັນຫມດົຕົວ ແລ້ວຖາມວ່າ, ìຄັນຊ້ັນແມ່ນຜູ້ໃດທ່ີຂ້າສັດແລ້ວຈັດແຈ່ງ

ອາຫານເອົາມາໃຫພ້ໍກິ່ນ ພໍໄ່ດ້ກິນແລະໄດ້ອວຍພອນເທ່ືອສຸດທ້າຍໃຫ້ເຂົາຫາກ່ໍຢ່າກ່ອນເຈ້ົາມານ້ີ ແລະເຂົາກໍ
ໄດ້ຮັບຄວາມພອນນ້ັນຢ່າງເດັດຂາດî 

34 ເມ່ືອເອຊາວໄດ້ຍິນເຊ່ັນນ້ັນ ເຂົາກໍຮ້ອງໄຫ້ຂ້ືນດ້ວຍຄວາມຂົມຂ່ືນ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìພໍຂ້່ານ້ອຍຈ່ົງໃຫ້ພອນຂ້າ
ນ້ອຍຄືກັນເທາະî 

35 ອິຊາກຕອບວ່າ, ìນ້ອງຂອງເຈ້ົາໄດ້ຫລອກລວງພ່ໍ ເຂົາໄດ້ເອົາພອນທ່ີເຈ້ົາຄວນຈະໄດ້ຮັບໄປແລ້ວî 
36 ເອຊາວເວົ້າວ່າ, ìນ້ີແມ່ນເທື່ອທີສ່ອງແລ້ວທ່ີເຂົາໂກງຂ້ານ້ອຍກໍບ່ໍແມ່ນຍ້ອນເຂົາຊ່ືຢາໂຄບຫລື ເຂົາໄດ້ເອົາສິດ

ທິການເປັນອ້າຍກົກຂອງຂ້ານ້ອຍໄປແລ້ວ ແລະບັດນ້ິເຂົາໄດ້ເອົາຄວາມພອນຂອງຂ້ານ້ອຍໄປອີກ ພໍບ່ໍ່ມີ
ຄວາມພອນທີ່ເຫລືອໄວ້ໃຫຂ້້ານ້ອຍແດ່ບ່ໍ?î 

37 ອິຊາກໄດ້ຕອບເອຊາວວ່າ, ìພໍໄ່ດ້ອວຍພອນໃຫ້ເຂົາເປັນນາຍເຈ້ົາ ແລະເປັນນາຍພວກຍາດຕິພ່ີນ້ອງທັງ
ຫລາຍ ພ້ອມທັງໃຫເ້ຂົາມ ເີຂ້ົາແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນຢ່າງອຸດົມສົມບູນ ບັດນ້ິຈະຍັງເຫລືອຫຍັງອິກທ່ີພໍສ່າມາດເຮັດ
ໃຫເ້ຈ້ົາໄດ້ລູກເອີຍî 

38 ເອຊາວຊັກຖາມບິດາວ່າ, ìພໍເ່ອີຍ ຄວາມພອນຂອງພ່ໍມີເທ່ົານ້ັນບ່ໍ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ຂ້ານ້ອຍແດ ທ້່ອນî ເຂົາເວົ້າ
ພ້ອມທັງຮ້ອງໄຫ້ 



39 ຄັນແລ້ວອີຊາກເວ້ົາຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìເຈ້ົາຈະຢູ່ໄກຈາກດິນທ່ີອຸດົມສົມບູນ ແລະທ່ົງນາຂອງເຈ້ົາກໍຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມ
ຊຸ່ມຊ່ືນຈາກສວັນ 

40 ເຈ້ົາຈະລ້ຽງຊີວິດດ້ວຍດາບ ແລະຈະເປັນຂ້າໃຊ້ນ້ອງຊາຍຂອງເຈ້ົາ ແຕ່ວ່າເມ່ືອເຈ້ົາຫາກກະບົດເມ່ືອໃດ ເຈ້ົາ
ຈະປົດແອກຂອງເຂົາອອກຈາກຄໍຂອງເຈ້ົາî 
Jacob Escapes Esauís Fury 

41 ເອຊາວກຽດຊັງຢາໂຄບກໍຍ້ອນວ່າ ບິດາໄດ້ໃຫ້ພອນແກ່ເຂົາ ເອຊາວຄິດວ່າ, ìວັນໄວອ້າໄລພ່ໍຂອງເຮົາກໍໃກ້
ເຂ້ົາມາແລ້ວ ເມ່ືອວັນນ້ັນສ້ີນສຸດລົງ ເຮົາກໍຈະຂ້າຢາໂຄບເສັຽî 

42 ແຕ່ນາງເຣເບກາຮູ້ແຜນການຂອງເອຊາວກ່ອນຈ່ຶງໄປບອກຢາໂຄບວ່າ, ìເອຊາວອ້າຍຂອງເຈ້ົາກໍາລັງແຜນ
ການຈະຂ້າເຈ້ົາເພ່ືອແກ້ແຄ້ນ 

43 ບັດນ້ີ ລູກເອີຍ, ຈ່ົງເຮັດສ່ິງທ່ີແມ່ບອກ ຈ່ົງຕຽມຕົວແລ້ວຫນິໄປຢູ່ນໍາລາບານລຸງຂອງເຈ້ົາທ່ີເມືອງຮາຣານເສັຽ  
44 ຢ  ູ່ກັບທ່ານຊ່ົວລະຍະນ່ຶງກ່ອນຈົນກວ່າອ້າຍເຈ້ົາຈະເຊົາຄຽດ ແລະລືມສ  ່ິງທ່ີເຈ້ົາໄດ້ເຮັດກັບເຂົາ 
45 ຄັນແລ້ວ ແມ່ຈະໃຊ້ໃຫຄົ້ນໄປເອົາເຈ້ົາກັບຄືນມາ ເພາະວ່າແມ່ບ່ໍຢາກຈະສູນເສັຽບຸດທັງສອງພ້ອມກັນໃນວັນ

ດຽວî 
ອຊີາກສ່ົງຢາໂຄບໄປຫາລາບານ 

46 ນາງເຣເບກາເວ້ົາຕ່ໍອີຊາກວ່າ, ìຂ້ອຍເບ່ືອຫນ່າຍທ່ີເອຊາວເອົາພັຣຍາຕ່າງຊາດ ຖ້າຢາໂຄບຫາກແຕ່ງງານກັບ
ຍິງສາວຊາວຮິດຕີອີກໃຫ້ຂ້ອຍຕາຍເສັຽດິກວ່າî 

 
28  

Chapter 28 

1 ອີຊາກໄດ້ເອ້ີນຢາໂຄບມາ ເພ່ືອອວຍພອນໃຫ້ເຂົາແລ້ວຈ່ຶງສ່ັງວ່າ, ìລູກຢ່າແຕ່ງງານກັບສາວການາອານເດີ  
2 ຈ່ົງຕຽມຕົວໄປເມືອງປັດດານອາຣາມ ຫາບ້ານເບທູເອນ ບິດາຂອງແມ່ເຈ້ົາ ແລະຫາເອົາຍິງສາວຜູ້ນ່ຶງໃນຈໍາ

ນວນບຸດຍິງຂອງລາບານລຸງຂອງເຈ້ົາ 
3 ຂໍພຣະເຈ້ົາຜ  ູ້ມີຣິດອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ ຈ່ົງອວຍພອນເຈ້ົາ ແລະປະທານລູກເຕ້ົາຢ່າງຫລວງຫລາຍໃຫ້ ເພ່ືອວ່າເຈ້ົາ

ຈະໄດ້ເປັນບັນພະບຸຣຸດຂອງຊົນຊາດຕ່າງໆ 
4 ຂໍພຣະອົງຊົງອວຍພອນເຈ້ົາ ແລະເຊ້ືອສາຍເຫມືອນດ່ັງໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ອັບຣາຮາມ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າ

ຂອງດິນແດນທ່ີເຈ້ົາອາໄສຢູ່ນ້ີ ທີພ່ຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ອັບຣາຮາມî 
5 ອີຊາກໄດ້ສ່ົງຢາໂຄບໄປຢ່າງນ້ີ ຢາໂຄບກໍໄປປັດດານອາຣາມໄປຫາລາບານບຸດຊາຍຂອງເບທູເອນຄົນອາຣາ

ເມອານອ້າຍຂອງເຣເບກາ ມານດາຂອງຢາໂຄບ ແລະເອຊາວ 
ເອຊາວໄດພ້ຣັຍາອກີຄນົນຶງ່  
Esau Marries Ishmaelís Daughter 

6 ເອຊາວຮູ້ວ່າອິຊາກໄດ້ອວຍພອນ ແລະສ່ັງຢາໂຄບວ່າ, ìຢ່າໄປເອົາສາວຊາວການາອານມາເປັນພັຣຍາ ໃຫ້ໄປ
ຫາຊອກເອົາພັຣຍາທີປັ່ດດານອາຣາມ 

7 ເອຊາວຮູ້ວ່າຢາໂຄບໄດ້ຟັງຄວາມຂອງບິດາມານດາ ແລະໄດ້ໄປປັດດານອາຣາມ 
8 ດ່ັງນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງເຂ້ົາໃຈວ່າອີຊາກບ່ໍມັກສາວຊາວການາອານ 
9 ເຂົາຈ່ຶງໄປຫາອິຊມາເອນບຸດຊາຍຂອງອັບຣາຮາມແລ້ວແຕ່ງງານໃຫມອີ່ກກັບນາງມາຮາຣາດນ້ອງສາວເນບາ

ໂຢດບຸດຂອງອິຊມາເອນ 
 



ຄວາມຝັນຂອງຢາໂຄບທີເ່ບດັເອນ 
Jacobís Dream at Bethel 

10 ຢາໂຄບຫນິຈາກເບເອີເຊບາ ແລະມຸ່ງຫນ້າໄປຍັງເມືອງຮາຣານ 
11 ເຂົາມາຮອດບ່ອນນ່ຶງພໍດິເປັນເວລາຄ່ໍາ ຈ່ຶງພັກແຮມຄືນຢູ່ທ່ີນ້ັນເຂົາລ້ົມນອນລົງໂດຍເອົາກ້ອນຫິນຫມຸນ່ຕາງ

ຫມອນ 
12 ເມ່ືອຫລັບໄປເຂົາຝັນເຫັນຂ້ັນໄດແຕ່ດິນຈົນຈຸຟ້າ ບັນດາທູດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍາລັງຍ່າງຂ້ືນຍ່າງລົງຕາມຂ້ັນໄດ

ນ້ັນ 
13 ແລ້ວເຂົາຈ່ຶງເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢືນຢູ່ ແລະກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາ

ຮາມ ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງອີຊາກ ເຮົາຈະປະທານດິນແດນທ່ີເຈ້ົາກໍາລັງນອນຢູ່ນ້ີໃຫ້ເຈ້ົາ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງ
ເຈ້ົາ  

14 ເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາຈະຫລວງຫລາຍເຫມືອນດ  ່ັງຂ້ີຝຸ່ນດິນ ພວກເຂົາຈະແຜ່ຜາຍເຂດແດນໄປທ່ົວທຸກທິດ ແລະ
ທຸກຊົນຊາດຈະຂໍໃຫ້ເຮົາອວຍພອນເຂົາເຫມືອນດ່ັງເຮົາໄດ້ອວຍພອນເຈ້ົາ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ 

15 ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າເຮົາຈະຢູ່ນໍາເຈ້ົາ ແລະປົກປັກຮັກສາເຈ້ົາທຸກທ່ີທຸກບ່ອນທ່ີເຈ້ົາໄປ ແລະກະທໍາທຸກຢ່າງທ່ີໄດ້ບອກ
ເຈ້ົາແລວ້î 

16 ເມ່ືອຢາໂຄບຕ່ືນຂ້ືນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ບ່ອນນ້ິແທ້ ແຕ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກî 
17 ເຂົາຈ່ຶງຢ້ານແລະເວ້ົາວ່າ, ìບ່ອນນ້ິເປັນບ່ອນສັກສິດ ອາດເປັນເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະປະຕູສວັນກໍໄດ້î 
18 ຢາໂຄບຈ່ຶງລຸກຂ້ືນແຕ່ເຊ້ົາໆ ແລ້ວໄດ້ເອົາກ້ອນຫິນທ່ີຫມູນຫົວນ້ັນຕ້ັງເປັນເສົາອະນຸສອນ ຄັນແລ້ວ ຈ່ຶງເອົານ້ໍາ

ມັນຫອມເທໃສ່ເພ່ືອອຸທິດບ່ອນນ້ິແກ່ພຣະເຈ້ົາ 
19 ເຂົາເອ້ີນບ່ອນນ້ິວ່າ ເບັດເອນ (ແຕ່ກ່ອນເມືອງນ້ັນຊ່ືວ່າ ລູຊ) 
20 ຢາໂຄບສາບານຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìຖ້າພຣະອົງຊງົປົກປັກຮັກສາຂ້າພຣະອົງໃນການເດີນທາງ ໃຫ້ອາຫານ 

ແລະເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມ 
21 ຈົນຂ້າພຣະອົງກັບຄືນເຖິງບ້ານບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງຢ່າງປອດໄພ ແລ້ວພຣະອົງຈ່ຶງຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພ

ຣະອົງແທ້ 
22 ກ້ອນຫິນຊ່ຶງຂ້າພຣະອົງໄດ້ຕ້ັງຂ້ືນເປັນເສົາອະນຸສອນນ້ັນກໍຈະເປັນເຮືອນຂອງພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງກໍຈະ

ຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບໃນສ່ິງຂອງທຸກໆຢ່າງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງî 

 
29  ຢາໂຄບຮອດເຮືອນລາບານ 

Jacob Meets Rachel 

1 ຢາໂຄບໄດ້ເດີນທາງຕ່ໍໄປຈົນເຖິງດິນແດນຂອງຊາວຕາເວັນອອກ 
2 ເມ່ືອຫລຽວໄປ ໃນທັນທີທັນໃດນ້ັນ ເຂົາກໍເຫັນນ້ໍາສ້າງຢ  ູ່ໃນທ່ົງນາ ພ້ອມທັງແກະສາມຝູງນອນພັກຜ່ອນຢູ່ໃກ້ໆ

ທ່ີນ້ັນຫມດົແລ້ວ ແກະທຸກຝູງໄດ້ກິນນ້ໍາໃນສ້າງຫນ່ວຍນ້ິຊ່ືງມີຝາອັດເຮັດດ້ວຍຫິນກ້ອນໃຫຍ່ 
3 ເມ່ືອແກະທຸກໆຝູງໄດ້ມາໂຮມກັນຢູ່ທ່ີນ້ິຫມດົແລ້ວ ທາໍມະດາພວກລ້ຽງແກະຈ່ຶງກ້ີງກ້ອນຫິນນ້ັນອອກຈາກປາກ

ສ້າງ ແລ້ວຕັກນ້ໍາໃຫ້ແກະກິນ ຄັນແລ້ວກໍກ້ີງກ້ອນຫິນນ້ັນອັດປາກສ້າງໄວ້ຄືເກ່ົາ 
4 ຢາໂຄບຖາມພວກລ້ຽງແກະວ່າ, ìເພ່ືອນເອີຍ, ພວກເຈ້ົາມາແຕ່ໃສ? ພວກເຂົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìພວກເຮົາມາແຕ່

ເມືອງຮາຣານî 
5 ຢາໂຄບຈ່ຶງຖາມອິກວ່າ, ìພວກເຈ້ົາຮູ້ຈັກທ່ານລາບານຫລານຊາຍນາໂຮຣ໌ບ່ໍ? ພວກເຂົາຕອບວ່າ, ìເອີ ພວກ

ເຮົາຮູ້ຈັກທ່ານດີî 



6 ຢາໂຄບຖາມອິກວ່າ, ìທ່ານຍັງຢູ່ສະບາຍດິຫລື? ພວກເຂົາຕອບວ່າ, ìຍັງຢູ່ສະບາຍດີ ຫັນ້ເດ່ບຸດສາວຂອງເຂົາ
ຊ່ື ຣາເຊັນກໍາລັງຕ້ອນຝູງແກະມາî 

7 ຢາໂຄບເວ້ົາວ່າ, ìເວລານ້ິຍັງເວັນຢູ່ ແລະຍັງບ່ໍທັນແມ່ນຍາມນໍາຝູງສັດກັບຄືນເມືອເທ່ືອ ເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງ
ບ່ໍເອົາສັດກິນນ້ໍາເສັຽກ່ອນແລ້ວຈ່ຶງເອົາໄປລ້ຽງອີກ?î 

8 ພວກເຂົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìບ່ໍໄດ້ດອກ ຕ້ອງລໍຖ້າຈົນແກະທຸກໆຝູງມາຮອດເສັຽກ່ອນຈ່ຶງກ້ີງກ້ອນຫິນນ້ັນອອກ ແລ້ວ
ເອົານ້ໍາໃຫ້ແກະກິນî 

9 ໃນເວລາທ່ີຢາໂຄບກໍາລັງຢືນເວ້ົາກັບພວກລ້ຽງແກະຢູ່ນ້ັນ ນາງຣາເຊັນຊ່ຶງເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະບິດານາງກໍໄດ້ພາຝູງ
ແກະມາຮອດນ້ໍາສ້າງ 

10 ພຢໍາໂຄບເຫັນຣາເຊັນພ້ອມທັງຝູງແກະ ເຂົາຈ່ຶງໄປທ່ີນ້ໍາສ້າງແລ້ວກ້ີງກ້ອນຫີນນ້ັນອອກແລ້ວເອົານ້ໍາໃຫ້ສັດກິນ 
11 ຄັນແລ້ວ ຢາໂຄບຈ່ຶງຈູບນາງພ້ອມທັງຮ້ອງໄຫ້  
12 ຢາໂຄບເວ້ົາຕ່ໍນາງຣາເຊັນວ່າ, ìຂ້ອຍແມ່ນບຸດຊາຍຂອງນາງເຣເບກາ ແລະເປັນພ່ີນ້ອງກັນກັບພ່ໍເຈ້ົາî ດ່ັງນ້ັນ 

ນາງຣາເຊັນຈ່ຶງຟ້າວແລ່ນໄປບອກບິດາ 
13 ເມ່ືອລາບານໄດ້ຍິນຂ່າວກ່ຽວກັບຢາໂຄບຫລານຊາຍຂອງຕົນກໍຟ້າວແລ່ນອອກໄປພົບ ແລະກອດຈູບເຂົາ 

ທ່ານພາເຂົາເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນ ແລ້ວຢາໂຄບກໍໄດ້ເລ່ົາເຫດການທຸກໆຢ່າງທ່ີເກີດຂ້ືນກັບຕົນໃຫ້ແກ່ລຸງຟັງ 
14 ລາບານເວ້ົາກັບຫລານຊາຍວ່າ, ìຖືກແລ້ວ ເຈ້ົາແມ່ນເລືອດເນ້ືອເຊ້ືອໄຂຂອງຂ້ອຍແທ້î ຢາໂຄບໄດ້ອາໄສຢູ່ນໍາ

ລາບານນ່ຶງເດືອນ 
ຢາໂຄບຮບັໃຊລ້າບານເພາະຢາກໄດນ້າງຣາເຊນັ 
Jacob Marries Labanís Daughters 

15 ຢູ່ມາ ລາບານເວ້ົາກັບຢາໂຄບວ່າ, ìພວກເຮົາເປັນພ່ີນ້ອງກັນກໍຈິງ ແຕ່ການເຮັດວຽກເຮັດການນ້ັນຕ້ອງມີຄ່າ
ຈ້າງລາງວັນ ເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ຂ້ອຍລ້າໆດອກ ເຈ້ົາຕ້ອງການຄ່າຈ້າງເທ່ົາໃດ?î 

16 ລາບານມີບຸດຕຣີຢູ່ສອງຄົນ ຜູ້ກົກມີຊືວ່່າ ນາງເລອາ ແລະຜູ້ນ້ອງຊ່ືວ່າ ນາງຣາເຊັນ 
17 ນາງເລອາເປັນຄົນບ່ໍງາມ ສ່ວນນາງຣາເຊັນນ  ້ັນເປັນຄົນງາມຫລາຍ 
18 ຢາໂຄບຮັກນາງຣາເຊັນ ດ່ັ່ງນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຂ້ອຍຈະເຮັດວຽກໃຫ້ລຸງຢູ່ເຈັດປິ ເພ່ືອແລກເອົາກັບນາງຣາ

ເຊັນລູກສາວຜູ້ນ້ອຍຂອງລຸງî 
19 ລາບານເວ້ົາວ່າ, ìຂ້ອຍຍິນດີມອບນາງໃຫ້ເຈ້ົາດີກວ່າຈະມອບໃຫ້ຄົນອ່ືນ ຈ່ົງຢູ່ນໍາຂ້ອຍî  
20 ຢາໂຄບໄດ້ເຮັດວຽກການຢູ່ເຈັດປິເພ່ືອຈະແລກເອົາກັບນາງຣາເຊັນ ແຕ່ເວລາຜ່ານໄປເຫມືອນດ່ັງສອງສາມ

ວັນເທ່ົານ້ັນຍ້ອນວ່າເຂົາຮັກນາງຫລາຍ 
21 ຢາໂຄບເວ້ົາກັບລາບານວ່າ, ìເວລາທ່ີກໍານົດໄວ້ກໍຄົບແລ້ວ ຈ່ົງໃຫ້ຂ້ອຍແຕ່ງງານກັບນາງຣາເຊັນສາî 
22 ດ່ັງນ້ັນ ລາບານຈ່ຶງຕົກລົງແລ້ວຈັດພິທີແຕ່ງງານໃຫ້ ແລະໄດ້ເຊ້ຶອເຊີນພວກເພ່ືອນບ້ານແລະມິດສະຫາຍມາ

ຮ່ວມ 
23 ແຕ່ໃນຄືນນ້ັນ ລາບານໄດ້ເອົານາງເລອາໄປໃຫ້ຢາໂຄບແທນທ່ີຈະແມ່ນນາງຣາເຊັນ ສ່ວນຢາໂຄບກ ໍໄດ້ສົມສູ່

ຢູ່ຮ່ວມກັບນາງໂດຍບ່ໍໄດ້ຮູ້ສຶກໂຕ 
24 ລາບານໄດ້ມອບນາງຊີນປາຂ້າໃຊ້ຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງນາງເລອາ 
25 ເມ່ືອຕອນເຊ້ົາມາຢາໂຄບຈ່ຶງພົບວ່າຜູ້ທ່ີຕົນແຕ່ງງານແລ້ວນ້ັນແມ່ນນາງເລອາ ເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍລາບານວ່າ, ìເປັນ

ຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງເຮັດແບບນ້ິກັບຂ້ອຍ ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ເຈ້ົາຈົນເຖີງເຈັດປິ ເພ່ືອຈະໄດ້ກັບນາງຣາເຊັນ ແຕ່ແລ້ວ
ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຫລອກລວງຂ້ອຍî 

26 ລາບານຕອບວ່າ, ìກໍເພາະວ່າບ່ໍແມ່ນທໍານຽມຂອງເມືອງນ້ິ ທີຈ່ະໃຫ້ນ້ອງສາວໄດ້ແຕ່ງງານກ່ອນເອ້ືອຍ 



27 ໃຫເ້ຈ້ົາລໍຖ້າການແຕ່ງງານນ້ິໄປຈົນຫມົດອາທິດນ່ຶງກ່ອນແລ້ວຂ້ອຍຈ່ຶງຈະມອບນາງຣາເຊັນໃຫ້ເຈ້ົາ ຖ້າເຈ້ົາ
ຫາກຕົກລົງເຣັດວຽກໃຫ້ຂ້ອຍຕ່ືມອິກເຈັດປິî  

28 ຢາໂຄບກໍຕົກລົງ ເມ່ືອໄດ້ອາທິດນ່ຶງແລ້ວ ລາບານຈ່ຶງໄດ້ມອບນາງຣາເຊັນໃຫເ້ປັນພັຣຍາ 
29 ລາບານໄດ ້ມອບນາງບິນຮາຂ້າໃຊ້ຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງນາງຣາເຊັນ 
30 ດ່ັງນ້ັນ ຢາໂຄບຈ່ຶງໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ຮ່ວມກັບນາງຣາເຊັນອິກ ແລະເຂົາໄດ້ຮັກນາງຫລາຍກວ່ານາງເລອາ ເຂົາໄດ້ເຮັດ

ວຽກໃຫແ້ກ່ລາບານອີກເຈັດປີເຕັມຕາມສັນຍາ 
ບດຸຊາຍຍິງຂອງຢາໂຄບ 

31 ເມ່ືອອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເຫັນວ່າຢາໂຄບບ່ໍຮັກນາງເລອາ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງທໍາໃຫ້ນາງມີບຸດ ສ່ວນນາງຣາເຊັນ
ນ້ັນບ່ໍໃຫ້ມ ີ

32 ນາງເລອາຕ້ັງທ້ອງແລ້ວເກິດບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງ ນາງເວ້ົາວ່າ, ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຫັນຄວາມອຸກອັງຂອງຂ້າ
ນ້ອຍ ແລະບັດນ້ິ ຜົວຄົງຈະຮັກຂ້ານ້ອຍî ດ່ັງນ້ັນ ນາງຈ່ຶງໄດ້ຕ້ັງຊ່ືເດັກນ້ອຍນ້ັນວ່າ ຣເູບນ 

33 ຕ່ໍມາ ນາງໄດ້ຕ້ັງທ້ອງແລ້ວອອກບຸດອິກ ນາງເວ້ົາວ່າ, ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານບຸດຊາຍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ 
ກໍຍ້ອນພຣະອົງໄດ້ຍິນວ່າຜົວບ່ໍຮັກຂ້ານ້ອຍî ດ່ັງນ້ັນ ນາງຈ່ຶງໃສ່ຊ່ືເດັກນ້ອຍນ້ັນວ່າຊເີມໂອນ 

34 ຢູ່ມາ ນາງຖືພາອີກ ແລະອອກບຸດຊາຍຜູ້ໃຫມຕ່ື່ມ ນາງເວ້ົາວ່າ, ìບັດນ້ິຜົວຕ້ອງຕິດພັນຢູ່ກັບຂ້ານ້ອຍກໍ
ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍໄດ້ບຸດຊາຍຢູ່ກັບທ່ານສາມຄົນແລ້ວî ດ່ັງນ້ັນ ນາງຈ່ຶງໃສ່ຊ່ືເດັກນ້ອຍນ້ັນວ່າ ເລວີ 

35 ຕ່ໍມາອິກ ນາງຖືພາ ແລະອອກບຸດຊາຍຕ່ືມອິກ ນາງເວ້ົາວ່າ, ìເທ່ືອນ້ິຂ້ານ້ອຍຈະສັຣເສິນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ສະ
ນ້ັນ ນາງຈ່ຶງໃສ່ຊ່ືເດັກນ້ອຍນ້ັນວ່າ ຢູດາ ແຕ່ນ້ັນຕ່ໍມານາງກໍບ່ໍມີບຸດ 

 
30  

Chapter 30 

1 ເມ່ືອນາງຣາເຊັນເຫັນວ່າຕົນບ່ໍມີບຸດໃຫ້ແກ່ຢາໂຄບ ນາງຈ່ຶງເກິດມີຄວາມອິດສາເອ້ີອຍ ນາງເວ້ົາຕ່ໍຢາໂຄບວ່າ, 
ìຈະໃຫ້ຂ້ອຍມີບຸດຫລືຈະໃຫ້ຂ້ອຍຕາຍ?î 

2 ຢາໂຄບຮ້າຍນາງແລະເວ້ົາວ່າ, ìຂ້ອຍບ່ໍມີອໍານາດດ່ັງພຣະເຈ້ົາ ມີແຕ່ພຣະອົງຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດໃຫ້ເຈ້ົາ
ມບຸີດໄດ້î 

3 ນາງເວ້ົາວ່າ, ìນາງບິນຮາຂ້າໃຊ້ສາວຂອງຂ້ອຍກໍຢູ່ນ້ີ ໃຫເ້ຈ້ົາສົມສ  ູ່ຮ່ວມກັບນາງເສັຽ ດ້ວຍວີທີນ້ິຂ້ອຍຈະໄດ້
ເປັນແມ່ຂອງເດັກທ່ີເກີດມາຈາກນາງî 

4 ດ່ັງນ້ັນ ນາງຣາເຊັນຈ່ຶງເອົານາງບິນຮາຂ້າໃຊ້ສາວຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ຜົວ ແລະທ່ານກ ໍໄດ້ສົມສູ່ກັບນາງ   
5 ນາງບິນຮາໄດ້ຖືພາ ແລະໄດ້ເກິດບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງ 
6 ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ິ ນາງຣາເຊັນກໍເວ້ົາວ່າ,î ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທັມແກ່ຂ້ານ້ອຍແລ້ວ ພຣະອົງຊົງໄດ ຍິ້ນ

ຄວາມອ້ອນວອນຂອງຂ້ານ້ອຍ ຈ່ຶງໄດ້ປະທານບຸດຊາຍໃຫ້î ນາງໃສ່ຊ່ືເດັກນ້ອຍນ້ັນວ່າ ດານ 
7 ຕ່ໍມາ ສາວໃຊ້ນາງຣາເຊັນໄດ້ຖືພາອິກ ແລະໄດ້ເກິດບຸດຊາຍຜູ້ທ່ີສອງກັບຢາໂຄບ 
8 ນາງຣາເຊັນເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາພຍາຍາມເອົາຊະນະເອ້ືອຍຂ້າພະເຈ້ົາ ດ ວ້ຍການຕ່ໍສູ້ອັນລ ໍາບາກ ໃນທ່ີສຸດຂ້າ

ນ້ອຍກໍເປັນຜູ້ມີໄຊî ນາງຣາເຊັນໄດ້ໃສ່ຊ່ືເດັກນ້ັນວ່າ ເນັຟທາລີ 
9 ເມ່ືອນາງເລອາເຫັນວ່າຕົນບ່ໍມີບຸດອິກ ຈ່ຶງເອົານາງຊີນປາຂ້າໃຊ້ສາວໃຫ້ເປັນພັຣຍາຂອງຢາໂຄບ 
10 ຄັນຕ່ໍມາ ນາງຊີນປາກໍມີບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງ  
11 ນາງເລອາຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮັບໂຊກດິî ສະນ້ັນ ນາງຈ່ຶງໃສ່ຊ່ືເດັກນ້ັນວ່າ ກາດ 
12 ນາງຊີນປາໄດ້ເກິດບຸດຊາຍຜູ້ທ່ີສອງອິກ  



13 ນາງເລອາເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຊາ່ງມີຄວາມຍິນດີຫລາຍແທ້ ແລະບັດນ້ິ ພວກຜູ ຍິ້ງທັງຫລາຍຈະເອ້ີນຂ້າ
ນ້ອຍວ່າຜູ້ມີຄວາມຍິນດີî ນາງໄດ້ໃສ່ຊ່ືເດັກນ້ັນວ່າ ອາເຊີ 

14 ຄັນມາເຖີງຣະດູກ່ຽວເຂ້ົາ ຣູເບນໄດ້ໄປທ່ຽວຕາມທ່ົງນາ ແລະໄດ້ພົບຫມາກເຂືອຊນິດນ່ຶງ ເຂົາເອົາຫມາກເຂືອ
ນ້ັນມາໃຫ້ນາງເລອາຜູ້ເປັນແມ່ ນາງຣາເຊັນເວ້ົາກັບນາງເລອາວ່າ, ìຂ້ອຍຂໍຫມາກເຂືອຂອງບຸດຊາຍເຈ້ົາຈັກ
ຫນ່ວຍແດ່î 

15 ນາງເລອາເລີຍຕອບວ່າ, ìເຈ້ົາເອົາຜົວຂ້ອຍໄປແລ້ວຍັງບ່ໍພໍຫລື? ບັດນ້ິເຈ້ົາຍັງຈະພຍາຍາມເອົາຫມາກເຂືອ
ຂອງບຸດຊາຍຂ້ອຍໄປອິກî ນາງຣາເຊັນເວ້ົາວ່າ, ìຖ້າເຈ້ົາຫາກເອົາຫມາກເຂືອໃຫ້ຂ້ອຍ ຄືນມ້ືແລງນ້ີ ຂ້ອຍຈະ
ໃຫຢ້າໂຄບໄປນອນນໍາເຈ້ົາî 

16 ຕອນແລງເມ່ືອຢາໂຄບກັບມາແຕ່ທ່ົງນາ ນາງເລອາກໍແລ່ນອອກໄປຫາ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìຄືນນ້ິເຈ້ົາຕ້ອງມານອນ
ນໍາຂ້ອຍ ເພາະວ່າຂ້ອຍໄດ້ຊ້ືເຈ້ົາດ້ວຍຫມາກເຂືອຂອງບຸດຊາຍຂ້ອຍî ດ່ັງນ້ັນ ໃນຄືນນ້ັນເຂົາຈ່ຶງໄດ້ສົມສູ່ຮ່ວມ
ກັບນາງ 

17 ພຣະເຈ້ົາຊົງຕອບຄໍາອ້ອນວອນຂອງນາງເລອາ ນາງໄດ້ຖືພາແລະເກິດບຸດຊາຍຜູ້ທ່ີຫາ້  
18 ນາງເລອາເວ້ົາວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານບໍາເຫນັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍກໍຍ້ອນວ່າ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເອົາສາວໃຊ້ໃຫເ້ປັນພັຣ

ຍາຂອງຜົວຂ ້ານ້ອຍî ດ່ັງນ້ັນ ນາງຈ່ຶງໃສ່ຊ່ືເດັກນ້ັນວ່າ ອິສຊາຄາ 
19 ຕ່ໍມາ ນາງເລອາຖືພາອິກ ແລະເກິດບຸດຊາຍຜູ້ທ່ີຫກົ  
20 ນາງເວ້ົາວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານຂອງຂວັນຢ່າງດິໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ ບັດນ້ິ ຜົວຄົງຈະຮັກຂ້ານ້ອຍ ເພາະວ່າ

ຂ້ານ້ອຍໄດ້ບຸດແກ່ເຂົາຕ້ັງຫົກຄົນແລ້ວî ສະນ້ັນ ນາງຈ່ຶງຕ້ັງຊ່ືເດັກນ້ິວ່າ ເຊບູລູນ 
21 ຄັນຕ່ໍມາ ນາງກໍມີບຸດຕຣີຜູ້ນ່ືງອິກຊ່ືງເຂົາໃຫ້ຊ່ືວ່າ ດິນາ 
22 ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງບ່ໍຫລົງລືມນາງຣາເຊັນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຕອບຄໍາອ້ອນວອນຂອງນາງ 

ແລະທໍາໃຫນ້າງມີບຸດ 
23 ນາງໄດ້ຖືພາ ແລະເກີດບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງ ນາງເວ້ົາວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫອ້ະພັຍຂ້ານ້ອຍ ໂດຍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍມີ

ບຸດແລ້ວ 
24 ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ຂ້ານ້ອຍມີບຸດຜູ້ໃຫມ່ອີກທ້ອນî ສະນ້ັນ ນາງຈ່ຶງໃຫ້ຊ່ືເດັກນ້ັນວ່າ ໂຢເຊັບ 

ຢາໂຄບຂອໍາໍລາຈາກລາບານຄນືສູບ່າ້ນ 
Jacob Prospers at Labanís Expense 

25 ຫລັງຈາກໂຢເຊັບໄດ້ເກິດແລ້ວ ຢາໂຄບກໍເວ້ົາກັບລາບານວ່າ, ìຂໍພ່ໍ ຈ່ົງອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍກັບເມືອບ້ານ
ເດີມເທີນ  

26 ຈ່ົງຍົກເມັຽຊ່ຶງຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກແລກເອົານໍາພ່ໍນ້ັນ ກັບບຸດໃຫ້ຂ າ້ນ້ອຍເອົາເມືອພ້ອມ ເພາະພ່ໍກໍຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າ
ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ພ່ໍນ້ັນດິສ່ໍາໃດî 

27 ລາບານຕອບເຂົາວ່າ, ìພໍກໍ່ຢາກເວ້ົານໍາລູກຄືກັນ ຄືວ່າພໍໄ່ດ້ສັງເກດເຫດການເບ່ິງກໍຮູ້ວ່າພໍໄ່ດ້ຮັບພຣະພອນ
ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຍ້ອນເຈ້ົາ 

28 ຈ່ົງບອກຄ່າຈ້າງທ່ີເຈ້ົາຕ້ອງການມາ ແລ້ວພ່ໍຈະຈ່າຍໃຫ້ 
29 ຢາໂຄບຕອບລາບານວ່າ, ì ຂ້່ານ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ພ່ໍສ່ໍາໃດ ແລະຝູງສັດທັງຫລາຍຂອງພ່ໍຢູ່ກັບຂ້ານ້ອຍດິສ່ໍາ

ໃດ ພໍກໍ່ຮູ້ຢູ່ແລ້ວເພາະວ່າກ່ອນຂ້ານ້ອຍມາ ພ່ໍມສັີດແຕ່ຫນ້ອຍດຽວ 
30 ແຕ່ບັດນ້ິ ພ່ໍໄດ້ມີຂ້ືນເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍກໍເພາະຂ້ານ້ອຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ພໍ ່ບັດນ້ິ 

ກໍເປັນເວລາສົມຄວນແລ້ວທ່ີຂ້ານ້ອຍຈະມີຝູງສັດເປັນຂອງຕົນເອງî 



31 ລາບານຖາມວາ່, ìຄັນຊັ້ນຈະໃຫ້ພໍເ່ອົາຫຍັງໃຫເ້ຈ້ົາ?î ຢາໂຄບຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍບ່ໍຕ້ອງການຄ່າຈ້າງຫຍັງ
ຫມົດ ແຕ່ຖ້າພ່ໍຕົກລົງຂ້ານ້ອຍຈະເບ່ິງແຍງຝູງສັດຂອງພ່ໍຕ່ໍໄປ 

32 ຄືມືນ້ິ້ ຂ້ານ້ອຍຈະໄປກວດເບ່ິງຝູງສັດຂອງພ່ໍທງັຫມດົ ແຍກລູກແກະສິດໍາທຸກໆຕ ວົອອກ ແບ້ສີດ່າງແລະມີຈຸດ
ດ່າງດາວທຸກໆຕົວອອກຈາກຝູງ ໃຫເ້ອົາສັດເຫລ່ົານ້ິແຫລະເປັນຄ່າຈ້າງຂອງຂ້ານ້ອຍໃນພາຍຫນ້າ 

33 ເມື່ອພໍໄ່ປຢ້ຽມຢາມແລະກວດເບ່ິງຝູງສັດຊ່ຶງເປັນຄ່າຈ້າງຂອງຂ້ານ້ອຍນ້ິກໍຈະເຫັນຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ຂ້ານ້ອຍມີ
ຄວາມສັດຊ່ືຫລືບ່ໍ ຖ້າຂ້ານ້ອຍມີແບ້ທ່ີບ່ໍມີສິດ່າງຫລືມີຈຸດດ່າງດາວ ແລະມີແກະທ່ີບ່ໍແມ່ນສີດ າໍກໍສະແດງວ່າສັດ
ເຫລ່ົານ້ັນຖືກລັກຂອງພ່ໍມາ 

34 ລາບານຕອບວ່າ, ìດີແລ້ວ ເຮົາຈະເຮັດດ່ັງເຈ້ົາເວ້ົາມາî 
35 ໃນວັນນ້ັນ ລາບານໄດ້ຄັດເລືອກເອົາແບ້ເຖິກ ແລະແບ້ແມ່ສີລາຍສີດ່າງ ແລະລູກແບ້ສີດໍາໃນຝູງອອກມາມອບ

ໃຫບຸ້ດເຂີຍຂອງທ່ານເປັນຜູ້ເບ  ່ິງແຍງ 
36 ຄັນແລ້ວ ທ່ານພ້ອມຝູງແບ້ທ່ີແຍກອອກຈ່ິງຫນີໄປໄກຈາກຢາໂຄບເປັນລະຍະທາງເດີນເຖິງສາມວັນ ສ່ວນຝູງ

ແກະທີເ່ຫລືອຈາກລາບານນ້ັນ ຢາໂຄບເປັນຜູ້ລ້ຽງໄວ້ 
37 ຢາໂຄບໄດ້ເອົາງ່າໄມເ້ປັນຈາກຕ້ົນຈັນປ່າ ຕ້ົນຫມາກບົກແລະຕ້ົນຫູກວາງ ແລ້ວປອກເປືອກງ່າໄມ້ບາງບ່ອນໃຫ້

ເປັນລາຍ 
38 ເຂົາໄດ້ເອົາງ່າໄມ້ນ້ັນໄປວາງໄວ້ຕ່ໍຫນ້ອ່າງບ່ອນສັດໄປກິນນ້ໍາ ເພ່ືອໃຫ້ເກິດຜົນສະທ້ອນເວລາສັດປະສົມພນັ 
39 ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອຝູງແກະ ແລະແບ້ປະສົມພັນຕ່ໍຫນ້າງ່າໄມ້ກໍຈະອອກລູກເປັນສິດ່າງດາວ 
40 ຢາໂຄບໄດ້ເອົາລູກແບ້ທ່ີອອກໃຫມ່ໄປໄວຕ່້າງຫາກ ແລະເອົາຕົວແມ່ສິດ່າງດາວແລະດໍາທ່ີລາບານໃຫ້ນ້ັນໄປ

ໄວຕ່້າງຫາກ ດ້ວຍວິທີນ້ິ ເຂົາຈ່ຶງສາມາດຜລິດແກະເປັນຂອງຕົນເອງໄດ້ແລະບ່ໍເອົາໄປປະປົນກັບຝູງແກະຂອງ
ລາບານ 

41 ເມ່ືອສັດຕົວພິປະສ ມົພັນ ຢາໂຄບຈ່ິງເອົາງ າ່ໄມ້ລາຍວາງໄວ້ຕ່ໍຫນ້າອ່າງບ່ອນສັດມາກິນນ  ໍ້າ ເພ່ືອວ່າສັດເຫລ່ົາ
ນ້ັນຈະເກິດລູກອອກມາເປັນສິດ່ັງງ່າໄມ້ 

42 ແຕ່ສ່ວນສັດທ່ີຈ່ອຍບ່ໍມີແຮງ ຢາໂຄບບ່ໍໄດ້ເອົາງ່າໄມ້ໃສ່ໄວ້ ດ່ັງນ້ັນສັດທ່ີແຂງແຮງຈ່ຶງເປັນຂອງຢາໂຄບ ແລະ
ສັດທ່ີບ່ໍແຂງແຮງຈ່ຶງເປັນຂອງລາບານ 

43 ໃນບ່ໍນານ ຢາໂຄບກໍກາຍເປັນຄົນຮ່ັງມີ ເຂົາມີແກະຫລາຍຝູງ ມຝູີງອູດ ມຝູີງລໍ ແລະຂ້າໃຊ້ຊາຍຍິງຢ່າງມາກ
ມາຍ 

 
31 ຢາໂຄບຫລບົຫນຈີາກລາບານ 

Jacob Flees with Family and Flocks 

1 ຢາໂຄບໄດ້ຍິນພວກບຸດຊາຍຂອງລາບານເວ້ົາວ່າ, ìຢາໂຄບໄດ້ເອົາຊັບສົມບັດຂອງບິດາເຮົາທຸກສ່ິງ ທີເ່ຂົາມີ
ມານ້ັນຈາກ  ບິດາ ເຮົາໄປຫມດົî 

2 ຢາໂຄບໄດ້ເຫັນວ່າທ່າທີຂອງລາບານທ່ີມີຕ່ໍເຂົານ້ັນບ່ໍດີຄືແຕ່ກ່ອນ 
3 ຄັນຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງກັບຄືນເມືອສ  ູ່ດິນແດນບັນພະບຸຣຸດຸ ແລະຍາດພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາ 

ເຮົາຈະຢູ່ກັບເຈ້ົາî 
4 ດ່ັງນ້ັນ ຢາໂຄບຈ່ຶງສ່ັງຄວາມໄປຫານາງຣາເຊັນແລະນາງເລອາໃຫ້ມາຫາຢູ່ທ່ີທົງ່ລ້ຽງສັດ 
5 ເຂົາເວ້ົາຕ່ໍພັຣຍາວາ່, ìອ້າຍສັງເກດເຫັນວ່າ ບິດາຂອງພວກນ້ອງບ່ໍມີທາ່ທີຄືແຕ່ກ່ອນຕ່ໍອ້າຍ ແຕ່ວ່າພຣະເຈົ້າ

ຂອງບິດາອ້າຍໄດ້ສະຖີດຢູ່ນໍາອ້າຍ 
6 ພວກນ້ອງທັງສອງກໍຮູ້ແລ້ວວ່າ ອ້າຍໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ທ່ານເຕັມກໍາລັງ 



7 ນອກໄປຈາກນ້ິ ທ່ານຍັງໄດ້ໂກງອ້າຍ ແລະປ່ຽນຄ່າຈ້າງເຖິງສິບເທ່ືອ ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊງົອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ
ທໍາລາຍອ້າຍ 

8 ເມ່ືອເວລາບິດາຂອງພວກນ້ອງເວ້ົາວ່າ ແບ້ທີ່ມຂົີນເປັນເມັດຈະເປັນຄ່າຈ້າງຣາງວັນຂອງອ້າຍ ແລ້ວແບ້ທຸກໆ
ຕົວກໍອອກລູກມີຂົນເປັນເມັດ ເມ່ືອທ່ານເວ້ົາວ່າແບ້ທ່ີມີຂົນກ່ານຈະເປັນຄ່າຈ້າງຣາງວັນສໍາລັບອ້າຍ ແບ້ທັງ
ຫມດົກໍອອກລູກເປັນຂົນກ່ານທຸກໂຕ  

9 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານຝູງສັດຂອງບິດາພວກນ້ອງໃຫ້ອ້າຍ 
10 ຍາມສັດຖືເຊີງ ອ້າຍໄດ້ຝັນເຫັນວ່າແບ້ເຖິກທ່ີຖືເຊີງນ້ັນມີຂົນເປັນຈຸດດ່າງດາວ  
11 ທູດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ, ìຢາໂຄບເອີຍî ອ້າຍຕອບວ່າ, ìໂດຍ ຂ້ານ້ອຍî 
12 ທູດຂອງພຣະເຈ້ົາເວ້ົາຕ່ໍໄປວ່າ, ìຈ່ົງເບ່ິງພຸ້ນດູ ແບ້ເຖິກທ່ີຖືເຊີງນ້ັນມີຂົນເປັນຈຸດດ່າງດ້າວ ເຮົາໄດ້ກະທໍາການນ້ິ

ຂ້ືນກໍເພາະເຮົາຮູ້ຈັກທຸກໆຢ່າງທ່ີລາບານກໍາລັງກະທໍາກັບເຈ້ົາ 
13 ເຮົາແມ່ນພຣະເຈ້ົາຜູ້ໄດ້ປາກົດໃຫ້ເຈ້ົາເຫັນທ່ີ ເບັດເອນ ບ່ອນເຈ້ົາໄດ້ຖວາຍເສົາອະນຸສອນພ້ອມກັບນ້ໍາມັນ

ຫອມແລະສາບານໄວ້ ບັດນ້ິ ຈ່ົງຕຽມຕົວອອກຫນິຈາກແຜ່ນດິນນ້ິ ແລະກັບຄືນສ  ູ່ບ້ານເກິດຂອງເຈ້ົາî 
14 ນາງຣາເຊັນແລະນາງເລອາຕອບຢາໂຄບວ່າ, ìບ່ໍມີມນູມໍຣະດົກຫຍັງທ່ີເຫລືອຢູ່ເຮືອນພ່ໍ 
15 ສໍາລັບພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນທ່ານຖືພວກເຮົາຄືຄົນອ່ືນບ່ໍ ທ່ານຂາຍພວກເຮົາ ແລະດຽວນ້ິທ່ານກໍຈ່າຍເງີນນ້ັນຫມົດ

ແລ້ວ 
16 ຊັບສົມບັດທຸກຢ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເອົາມາຈາກພ່ໍຂອງພວກເຮົາກໍກາຍເປ ນັຂອງພວກເຮົາ ແລະລູກຫລານຂອງ

ເຮົາຫມົດແລ້ວ ຈ່ົງເຮັດຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກອ້າຍî 
17 ດ່ັງນ້ັນ ຢາໂຄບຈ່ຶງຕຽມພ້ອມແລ້ວເອົາບຸດເອົາພັຣຍາຂ້ືນຂ່ີຫລັງອູດ 
18 ຮິບໂຮມເອົາສ່ິງຂອງທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງທ່ີໄດ້ໃນປະເທດເມໂຊໂປຕາເມັຽ ແລະປ້ອງຝູງສັດອອກນໍາຫນ້າເດີນທາງ

ຄືນເມືອຫາບິດາຂອງຕົນທ່ີການາອານ 
19 ສ ວ່ນລາບານກໍອອກໄປແຖຂົນແກະ ໃນຂນະທ່ີທ່ານບ່ໍຢູ່ ນາງຣາເຊັນໄດ້ລັກເອົາຮູບເຄົາຣົບປະຈໍາເຮືອນຂອງ

ບິດາໄປນໍາ 
20 ຢາໂຄບໄດ້ລວງລາບານຊາວອາຣາເມອານ ໂດຍບ່ໍໄດ້ບອກໃຫ້ຮ ູ ້ເຖິງການຈາກໄປ  
21 ເຂົາໄດ້ເອົາຊັບສົມບັດທັງຫມດົຫນິຂ້າມແມ່ນ້ໍາເອິຟຣາດມຸ່ງຫນ້າໄປສ  ູ່ພູເຂົາກີເລອາດ 

ລາບານໄລຕ່ດິຕາມຢາໂຄບ  
Laban Overtakes Jacob 

22 ສາມວັນຕ່ໍມາ ລາບານຈ່ຶງຮູ້ວ່າຢາໂຄບໄດ້ຫນີໄປແລ້ວ  
23 ທ່ານຈ່ຶງພາຄົນໄລ່ຕິດຕາມຢາໂຄບເປັນເວລາເຈັດວັນຈ່ຶງທັນເຂົາທ່ີພູກີເລອາດ 
24 ໃນຄືນນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາປາກົດໃນຄວາມຝັນຂອງລາບານຊາວອາຣາເມອານ ແລະຊົງກ່າວຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງລະວັງ! 

ຢ່າມາຂູ່ຢາໂຄບເລີຍî 
25 ລາບານທັນຢາໂຄບທ່ີພກິູເລອາດ ບ່ອນເຂົາຕ້ັງຄ້າຍພັກຢູ່ ແລະລາບານກໍຕ້ັງທ່ີພກັຢູ່ເທິງພູນ້ັນ 
26 ລາບານໄດ້ເວ ົ ້າກັບຢາໂຄບວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຕົບຕາຂ້ອຍ ແລະພາບຸດຕຣີຂ້ອຍຫນິມາເຫມືອນຜູ ຍິ້ງຊະ

ເລີຍເສິກ? 
27 ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງລວງຂ້ອຍແລະປົບຫນິໂດຍບ່ໍຄອບ? ຖ້າເຈ້ົາບອກຂ້ອຍກໍຈະໄປສ່ົງເຖິງທາງດ້ວຍຄວາມຍິນດິ 

ໂດຍໃຫມ້ຂີະບວນແຫ່ທັງດົນຕຣີ ສຽງກອງ ສຽງພິນ ແລະສຽງຮ້ອງລໍາທໍາເພງ 
28 ອັນນ້ິເຈ້ົາບ່ໍໃຫ້ຂ້ອຍຈູບສ່ັງລາບຸດຕຣີແລະຫລານໆຂ້ອຍເລີຍ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງເຮັດແບບໂງ່ໆເຊ່ັນນ້ິ 
29 ຂ້ອຍມີສິດທ່ີຈະລົງໂທດເຈ້ົາ ແຕ່ຄືນນ້ິ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາໄດ້ບອກບ່ໍໃຫ້ຂ້ອຍຂູ ເ່ຈ້ົາ 



30 ຂ້ອຍຮູ້ວ່າເຈ້ົາປົບຫນິກໍເພາະວ່າເຈ້ົາຢາກກັບເມືອບ້ານແຮງ ແຕ່ວ່າເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງລັກເອົາຮູບພຣະຂ້ອຍໄປî 
31 ຢາໂຄບຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຢ້ານ ເພາະຄິດວ່າພ່ໍອາດຈະເອົາບຸດຕຣີຫນິໄປຈາກຂ້ານ້ອຍ 
32 ແຕ່ຖ້າພ່ໍພົບຮູບພຣະຂອງພ່ໍຢູ່ນໍາໃຜຈ່ົງຂ້າຜູ້ນ້ັນຖ້ີມໂລດຄົນຂອງເຮົາກໍຢູ່ນ້ີ ເພ່ືອເປັນພຍານຫລັກຖານ ຈ່ົງຫາ

ຊອກຄ້ົນເອົາທຸກໆສ່ິງທ່ີເປັນຂອງພ່ໍໄປî ຢາໂຄບບ່ໍຮູ້ຈັກວ່ານາງຣາເຊັນໄດ້ລັກເອົາຮູບພຣະນ້ັນມານໍາ 
33 ລາບານເຂ້ົາໄປຄ້ົນໃນຜ້າເຕັນຂອງຢາໂຄບ ແລ້ວເຂ້ົາໄປໃນຜ້າເຕັນຂອງເລອາ ແລະຜ້າເຕັນຂອງຂ້າໃຊ້ຍິງທັງ

ຫມົດ ແຕ່ບ່ໍພົບຮູບພຣະນ້ັນເລີຍ ຄັນແລ້ວທ່ານຈ່ີງເຂ້ົາໄປໃນຜ້າເຕັນຂອງນາງຣາເຊັນ 
34 ນາງຣາເຊັນໄດ້ເອົາຮູບເຄົາຣບົປະຈໍາເຮືອນເຫລ່ົານ້ັນເຊ່ືອງໄວ້ໃນຖົງອານເທິງຫລັງອູດ ແລ້ວນ່ັງຖົງນ້ັນໄວ້ ລາ

ບານໄດ້ຊອກຄ້ົນເບ  ່ິງຫມດົໃນຜ້າເຕັນ ແຕ່ກໍບ່ໍພົບຫຍັງ 
35 ນາງຣາເຊັນຈ່ິງເວ້ົາຕ່ໍບິດາຂອງນາງວ່າ, ìພໍຢ່່າຮ້າຍຂ້ານ້ອຍເລີຍທ່ີລູກບ່ໍສາມາດລຸກຢືນຂ້ືນໃນເວລາພ່ໍມາ ກໍ

ເພາະວ່າລູກເປັນປະຈໍາເດືອນî ລາບານຊອກຄ້ົນເບ່ິງຫມົດຊູ່ບ່ອນແຕ່ວ່າບ່ໍພົບຮູບພຣະນ້ັນເລີຍ 
36 ສ່ວນຢາໂຄບອາລົມກໍບ່ໍຄ ່ອຍດິ ເລີຍເວ້ົາສໍານຽງຮ້າຍກັບລາບານວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍໄດ້ກະທໍາຜິດຫຍັງ? ແລະໄດ້

ລະເມີດກົດຫມາຍຫຍັງທີ່ພາໃຫ້ພໍຕ້່ອງຕິດຕາມຂ້ານ້ອຍມາ? 
37 ບັດນ້ິ ພໍໄ່ດ້ຄ້ົນເບ່ິງຫມົດແລ້ວສ່ິງຂອງໃນບ້ານຂ້ານ້ອຍມີສ່ິງຂອງຫຍັງແດ່ທ່ີເຫັນວ່າເປັນຂອງພ່ໍ? ເອົາອອກມາ

ໃຫຄົ້ນຂອງພ່ໍແລະຄົນຂອງຂ້ານ້ອຍເບ່ິງດູ ແລະໃຫ້ເຂົາຕັດສິນຄວາມລະຫວ່າງເຮົາທັງສອງ 
38 ເປັນເວລາຊາວປີທ່ີຂ້ານ້ອຍຢູ່ນໍາພ່ໍ ແກະແລະແບ້ຂອງພ່ໍກໍອອກແມ່ແພ່ລູກຢູ່ບ່ໍຂາດ ແຕ່ຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ກິນແມ່ນ

ແຕ່ແກະເຖິກຕົວດຽວໃນຝູງຂອງພ່ໍ 
39 ເມ່ືອແກະໂຕນ່ຶງຖືກສັດປ່າກັດຕາຍ ຂ້ານ້ອຍກໍບ່ໍໄດ້ເອົາມາໃຫ້ພ່ໍເບ່ິງ ແລະກໍບ່ໍແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຂ້ານ້ອຍ 

ແຕ່ແມ່ນຂ້ານ້ອຍທ່ີຈ່າຍຄ່າເສັຽຫາຍ ພ່ໍຍັງທວງຖາມເອົານໍາຂ້ານ້ອຍ ສ່ິງທ່ີຖືກລັກຍາມກາງເວັນແລະຍາມກາງ
ຄືນ 

40 ມຫີລາຍເທ່ືອທ່ີຂ້ານ້ອຍຕ້ອງທ ົນຕ່ໍຄວາມເຜົາຜານຂອງແສງແດດໃນເວລາກາງເວັນ ແລະຕ່ໍຄວາມຫນາວກະ
ດ້າງໃນເວລາກາງຄືນ ຈົນຂ້ານ້ອຍບ່ໍສາມາດນອນຕາຫລັບໄດ້ 

41 ແມ່ນສ່ິງເຫລ່ົານ້ິແຫລະທ່ີຂ້ານ້ອຍໄດ້ອາໄສຢູ່ນໍາພ່ໍຊາວປີ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກສິບສ່ີປິ ເພ່ືອແລກເອົາກ ບັບຸດຕ
ຣີສອງຄົນຂອງພ່ໍ ແລະອິກຫົກປີເພ່ືອມີຝູງສັດແລະເຖິງປານນ້ັນພ່ໍຍັງປ່ຽນຄ່າຈ້າງຂອງຂ້ານ້ອຍເຖີງສິບເທ່ືອ 

42 ຖ້າຫາກພຣະເຈ້ົາຂອງບັນພະບຸຣຸດຂ້ານ້ອຍ ຄືພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມ ພຣະເຈ້ົາອົງທ່ີອີຊາກນະມັສການບ່ໍ
ໄດ້ສະຖິດຢູ່ນໍາຂ້ານ້ອຍ ປານນ້ິພ່ໍຄົງໄລ່ຂ້ານ້ອຍຫນິມເືປ່ົາແລ້ວ ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຄວາມລະທົມ ແລະ
ວຽກການທ່ີຂ້ານ້ອຍໄດ້ທໍາ ສະນ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງໄດ້ຕັດສິນໃນຄືນນ້ິî 
Laban and Jacob Make a Covenant 

43 ລາບານຕອບຢາໂຄບວ່າ, ìບຸດຕຣີເຫລ່ົານ້ີກໍແມ່ນບຸດຕຣີຂອງຂ້ອຍ ເດັກເຫລ່ົານ້ີກໍແມ່ນເດັກຂອງຂ້ອຍ ແລະ
ຝູງສັດກໍແມ່ນຂອງຂ້ອຍທຸກສ່ິງທ່ີເຈ້ົາເຫັນຢູ່ນ້ີກໍເປັນຂອງຂ້ອຍ ແຕ່ວ່າບັດນ້ິຂ້ອຍຈະເຮັດຫຍັງເພ່ືອບຸດຕຣີແລະ
ເພ່ືອຫລານຂອງຂ້ອຍໄດ້ 

44 ດີແລ້ວ ພວກເຮົາຈ່ົງພາກ ັນມາຕົກລົງກັນໂດຍເອົາຫີນມາກອງໄວ້ ເພ່ືອເຮັດເປັນອະນ ສຸອນລະຫວ່າງເຮົາທັງ
ສອງî 

45 ສະນ້ັນ ຢາໂຄບຈ່ຶງຕ້ັງເສົາຫິນອະນຸສອນເສົານ່ຶງຂ້ືນ  
46 ແລ້ວຄົນຂອງເຂົາເອົາຫິນມາກອງຫິນນ້ັນ 
47 ລາບານໃຫ້ຊ  ່ືກອງຫີນນ້ັນວ່າ ເຢກາຣ໌ຊາຮາດູທາຂນະດຽວກັນຢາໂຄບກໍໃສ່ຊືກ່ອງຫິນນ້ັນວ່າ ກາເລເອດ 
48 ລາບານເວ້ົາວ່າ, ìກອງຫີນນ້ິຈະເປັນອະນຸສອນແຫ່ງການຕົກລົງລະຫວ່າງເຈ  ້ົາແລະຂ້ອຍî ດ້ວຍເຫດນ້ິ ບ່ອນ

ນ້ັນຈ່ຶງມີຊ່ືວາ່ ກາເລເອດ 



49 ລາບານເວ້ົາອິກວ່າ, ìຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເຝ້ົາຄອຍເບ່ິງພວກເຮົາ ເວລາຫ່າງເຫີນຈາກກັນî ດ່ັງນ້ັນ ບ່ອນນ້ິຈ່ຶງ
ມຊ່ືີອີກວ່າ ມີສປາ 

50 ລາບານເວ້ົາຕ່ໍໄປວ່າ,ìຖ້າເຈ້ົາຂ່ົມເຫັງບຸດຕຣີຂ້ອຍ ຫລືຖ້າເຈ້ົາແຕ່ງງານກັບຍິງອ່ືນອີກ ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້ອຍບ່ໍຮູ້
ຈັກເຣ່ືອງນ້ັນກໍຕາມ ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຄອຍເບ່ິງພວກເຮົາî 

51 ລາບານເວ້ົາຕ່ໍຢາໂຄບວ່າ, ìອັນນ້ິ ແມ່ນກອງຫິນທ່ີຂ ້ອຍໄດ້ກອງຂ້ືນລະຫວ່າງເຮົາທັງສອງ ແລະອັນນ້ິກໍແມ່ນ
ເສົາຫິນອະນຸສອນ 

52 ເສົາຫິນອະນຸສອນແລະກອງຫິນນ້ິ ຈະເປັນສັນຍາລັກວ່າ ຂ້ອຍຈະບ່ໍຂ້າມກອງຫິນນ້ິໄປບຸກໂຈມຕີເຈ້ົາ ແລະ
ເຈ້ົາກໍຄືກັນຈະບ່ໍຂ້າມເສົາຫິນນ້ິມາບຸກໂຈມຕີຂ້ອຍ 

53 ພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມແລະພຣະເຈ້ົາຂອງນາໂຮ ຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນລະຫວ່າງພວກເຮົາî ຄັນແລ້ວ ຢາໂຄບກໍ
ສາບານໃນນາມຂອງພຣະເຈ້ົາອົງທ່ີອີຊາກບິດາຂອງຕົນໄດ້ນະມັສການ 

54 ຢາໂຄບໄດ້ຂ້າສັດຖວາຍບູຊາຢູ່ເທິງພູ ແລະໄດ້ເຊ້ືອເຊີນພ່ີນ້ອງຂອງຕົນມາຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານ ຫລັງ
ຈາກຮັບປະທານອາຫານແລ້ວພວກເຂົາກໍນອນຄ້າງຄືນຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

55 ແຕ່ເຊ້ົາຂອງວັນໃຫມ່ ລາບານໄດ້ຈູບສ່ັງລາບຸດຕຣີ ແລະຫລານຂອງຕົນ ພ້ອມທັງອວຍພອນໃຫ້ແກ່ເຂົາແລ້ວກໍ
ກັບຄືນເມືອບ້ານ 

 
32 ຢາໂຄບກະຕຽມເພືອ່ໄປພບົເອຊາວ 

Jacob Sends Presents to Appease Esau 

1 ຢາໂຄບໄດ້ເດີນທາງຕ່ໍໄປ ແລະທູດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ມາພົບເຂົາ 
2 ເມ່ືອຢາໂຄບເຫັນທູດເຫລ່ົານ້ັນຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìອັນນ້ິແມ່ນກອງທັບຂອງພຣະເຈ້ົາî ດ່ັງນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງໃສ່ຊ່ືບ່ອນນ້ັນ

ວ່າ ມາຫານາອີມ 
3 ຢາໂຄບໄດ້ສ່ົງນໍາຂ່າວຈໍານວນນ່ຶງໄປບອກແກ່ ເອຊາວຜູ້ເປັນອ້າຍທ່ີເມ່ືອງເຊອີໃນປະເທດເອໂດມ 
4 ໄດ້ສ່ັງແກ່ພວກນໍາຂ່າວນ້ັນໄປເວ້ົາຕ່ໍເອຊາວດ່ັງນ້ີ, ìຢາໂຄບຂ້າໃຊ້ຜູ້ອ່ອນນ້ອມຂອງທ່ານ ຊຶງ່ໄດ້ໄປອາໄສຢູ່ນໍາ

ລາບານ ແລະຫາກ່ໍກັບມາດຽວນ້ິ ຂໍຣາຍງານຕ່ໍທ່ານວ່າ 
5 ຂ້ານ້ອຍມີຝູງງົວ ຝູງລໍ ຝູງແບ້ ແລະຝູງແກະ ພ້ອມທັງຂ້າໃຊ້ຊາຍຍິງຫລາຍຄົນໄດ້ມາຂໍຮ້ອງຕ່ໍທ່ານ ໂດຍຫວັງ

ວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈî 
6 ເມ່ືອຄົນນໍາຂ່າວກັບຄືນມາ ພວກເຂົາໄດ້ເລ່ົາໃຫ້ຢາໂຄບຟັງວ່າ, ìພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ໄປຫາເອຊາວອ້າຍຂອງ

ທ່ານແລ້ວ ເຂົາພວມອອກເດີນທາງມາພົບທ່ານ ພ້ອມທັງມີຄົນມານໍາສ່ີຮ້ອຍî 
7 ຢາໂຄບມີຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍຈົນອາລົມເສັຽ ຈ່ຶງໄດ້ແບ່ງຄົນພ້ອມທັງຝູງແກະ ຝູງແບ້ ຝູງງົວ ແລະຝູງອູດ

ອອກເປັນສອງຫມູ ່
8 ຄິດວ່າ, ìຖ້າເອຊາວມາບຸກລຸກໂຈມຕີຫມູທ່ີ່ນ່ຶງ ອີກຫມູ່ນ່ຶງກໍຈະອາດສາມາດຫລົບຫນີໄປໄດ້î 
9 ຄັນແລ້ວ ຢາໂຄບກໍອ້ອນວອນວ່າ, ìໂອ ພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມ ແລະຂອງອີຊາກ ຜູ້ເປັນປູ່ ແລະພ່ໍຂອງຂ້າ

ພຣະອົງ ຂໍພຣະອົງຊົງງ່ຽງຫູຟັງຂ້າພຣະອົງແດ ທ້່ອນ ພຣະອົງຊົງບອກຂ້າພຣະອົງວ່າ ຈ່ົງກັບຄືນເມືອເມືອງຫາ
ຍາດຕິພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງຜ່ານພ້ົນໄປໂດຍດີສໍາລັບເຈ້ົາ 

10 ຂ້າພຣະອົງບ່ໍຄູ່ຄວນກັບຄວາມກະຣຸນາ ແລະຄວາມຊ່ືສັຕສຸຈຣິດທ່ີພຣະອົງຊົງສໍາແດງແກ່ຂ້າພຣະອົງຜູ້ເປັນຂ້າ
ໃຊຂ້ອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຂາ້ມແມນ້ໍ່າຈໍແດນມີພຽງໄມເ້ທ້ົາເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ບັດນ້ິຂ້າພຣະອົງໄດ້ກັບຄືນມາ
ພ້ອມດ້ວຍຝູງຄົນແລະຝູງສັດສອງຫມູນ້ິ່ 



11 ຂໍພຣະອົງຊົງໂຜດຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງພ້ົນຈາກເງ້ືອມມືຂອງອ້າຍເອຊາວຖ້ອນ ຂ້າພຣະອົງຢ້ານວ່າເຂົາຈະເຂ້ົາ
ມາບຸກໂຈມຕີແລະທໍາຮ້າຍພວກຂ້າພຣະອົງທັງຫມດົ ທັງຜູ້ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ 

12 ຈ່ົງຈົດຈໍາຄ າໍສັນຍາຂອງພຣະອົງເທີນ ທ່ີວ່າເຮົາຈະທໍາທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງໃຫ້ຜ່ານພ້ົນໄປໂດຍດີສໍາລັບເຈ້ົາ ແລະ
ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາມີເຊ້ືອສາຍຢ່າງມາກຫລາຍຈົນນັບບ່ໍໄດ້ເຫມືອນເມັດດິນຊາຍທ່ີແຄມທະເລ 

13 ຫລັງຈາກຢາໂຄບໄດ້ນອນຄ້າງຄືນທ່ີນ້ັນແລ້ວ ເຂົາໄດ້ເລືອກເອົາສ່ິງຂອງທ່ີເຂົາມີ ເພ່ືອຈະໄດ້ໃຫ້ເປັນຂອງກໍາ
ນັນແກ່ເອຊາວຜູ້ເປັນອ້າຍ 

14 ຄືແບ້ແມ່ສອງຮ້ອຍໂຕ ແບ້ເຖິກຊາວໂຕ ແກະແມ່ສອງຣ້ອຍໂຕ ແລະແກະຜູ້ຊາວໂຕ 
15 ໂຕອູດແມ່ກັບລູກທ່ີຍັງກິນນົມຢູ່ສາມສິບໂຕ ງົວແມສ່ີ່ສິບໂຕ ງົວຜູ້ສິບໂຕ ລໍແມຊ່າວໂຕ ແລະລໍຜູ້ສິບໂຕ 
16 ເຂົາໄດ້ມອບຝູງສັດແຕ່ລະຝູງໃຫ້ຂ້າໃຊ້ແຕ່ລະຄົນເປັນຜູ້ເບ່ິງຮ ກັສາ ແລະສ່ັງພວກເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງພາກັນເດີນທາງ

ໄປກ່ອນຂ້ອຍ ແລະປ່ອຍລະຍະຫ່າງກັນພໍສົມຄວນî 
17 ເຂົາສ່ັງຂ້າໃຊ້ຜູ້ທີນ່ຶ່ງວ່າ, ìເມ່ືອເອຊາວອ້າຍຂອງຂ້ອຍພົບເຈ້ົາແລະຖາມວ່າ ເຈ້ົາຈະໄປໃສ? ໃຜເປັນນາຍຂອງ

ເຈ້ົາ? ສັດທ່ີຍ່າງໄປກ່ອນເປັນຂອງໃຜ? 
18 ເຈ້ົາຕ້ອງຕອບວ່າ ìສັດເຫລ່ົານ້ັນເປັນຂອງຢາໂຄບ ຂ້າໃຊ້ຂອງທ່ານ ໄດ້ສ່ັງໃຫ້ເອົາສັດເຫລ່ົານ້ີມາເປັນຂອງ

ຕ້ອນແກ່ເອຊາວເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ ສ່ວນຢາໂຄຍເອງກໍາລັງເດ ນີທາງມາຕາມຫລັງî 
19 ຢາໂຄບໄດ້ສ່ັງຜ  ູ້ທ່ີສອງທ່ີສາມແລະຫມົດທຸກຄົນທ່ີຄຸມສັດໄປນ້ັນແບບດຽວກັນວ່າ, ìເມ່ືອເຈ້ົາພບົເອຊາວຕ້ອງ

ເວ້ົາກັບເຂົາ ແບບນ້ິວ່າ  
20 ìຢາໂຄບຂ້າໃຊ້ຂອງທ່ານກໍາລັງຍ່າງຕາມຫລັງພວກເຮົາມາî ຢາໂຄບຄິດໃນໃຈວ່າ, ìດ້ວຍຂອງຕ້ອນທ່ີຂ້ອຍ

ສ່ົງໄປໃຫ້ ້ເອຊາວກ່ອນນ້ັນ ເຂົາຄົງຈະເຫັນໃຈຂ້ອຍ ແລະເມ່ືອຂ້ອຍພົບເຂົາ ບາງທີເຂົາອາດຈະຍົກໂທດໃຫ້
ຂ້ອຍກໍໄດî້  

21 ຢາໂຄບໄດ້ສ່ົງຂອງຕ້ອນມາກ່ອນ ສ່ວນເຂົາເອງຍັງນອນຄ້າງຄືນຢູ່ທ່ີຄ້າຍ 
ຢາໂຄບຕໍສູ່ກ້ບັຊາຍຜູນ້ຶງ່ທີເ່ປນເີອນ 
Jacob Wrestles at Peniel 

22 ໃນຄືນດຽວກ ນັນ້ັນ ຢາໂຄບໄດ້ຕ່ືນຂ້ືນພາພັຣຍາທງັສອງ ຂ້າໃຊ້ຍິງສອງຄົນ ແລະບຸດສິບເອັດຄົນຂ້າມແມ່ນ້ໍາ
ຢັບໂບກ 

23 ຫລັງຈາກສ່ົງພວກເຂົາຂ້າມຫມດົແລ້ວ ຢາໂຄບກໍຈັດເອົາສ່ິງຂອງຂ້າມໄປອິກ  
24 ສ່ວນເຂົາເອງຍັງຄ້າງຢູ່ຟາກນ້ໍາພຸ້ນຄົນດຽວ 
25 ແລ້ວມຊີາຍຄົນນ່ຶງໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບເຂົາຈົນຮອດຮຸ່ງເຊ້ົາ ຂນະທ່ີກໍາລັງຕ່ໍສູ້ກັນ ຊາຍຜູ້ນ້ັນເຫັນວ່າຕົນຈະບ່ໍຊະນະຢາ

ໂຄບ ຈ່ຶງຕິແອວຂອງເຂົາຈົນພິກໂບກ 
26 ຊາຍຜູ້ນ້ັນເວ້ົາວ່າ, ìປ່ອຍໃຫ້ເຮົາໄປເສັຽ ເພາະຕາເວັນກໍກໍາລັງຈະຂ້ືນແລ້ວî ແຕ່ຢາໂຄບຕອບວ່າ, ìຂາ້ພະ

ເຈ້ົາຈະບ່ໍປ່ອຍທ່ານໄປ ຈົ ົນກວ່າທາ່ນຈະອວຍພອນໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາî 
27 ຊາຍຄົນນ້ັນຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìເຈ້ົາຊືຫ່ຍັງ?î ຢາໂຄບຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຊ່ືຢາໂຄບî ທ່ານເວ້ົາຕ່ືມອິກວ່າ, ìຊື່

ຂອງເຈ້ົາຈະບ່ໍແມ່ນຢາໂຄບອີກ ເພາະວ່າເຈ້ົາໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບພຣະເຈ້ົາແລະມະນ ດຸ ແລະໄດ້ຊະນະ ດ່ັງນ້ັນ ເຈ້ົາຈະ
ມຊີື່ໃຫມວ່່າ ອິສຣາເອນî 

28 ຢາໂຄບເວ້ົາວ່າ, ìກະຣຸນາບອກຊ່ືທາ່ນໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ແດ່î 
29 ແຕ່ທ່ານຊ້ໍາຕອບວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຖາມຊືເ່ຮົາ?î  ຄັນແລ້ວ ຊາຍຜູ້ນ້ັນກໍອວຍພອນໃຫ້ຢາໂຄບ 
30 ຢາໂຄບເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຍັງບ່ໍຕາຍî ດ່ັງນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນ

ບ່ອນນ້ັນວ່າ ເປນີເອນ 



31 ຢາໂຄບອອກຈາກເປນີເອນໄປເມ່ືອຕາເວັນກໍາລັງຂ້ືນ ເຂົາຍ່າງຂາເຢັກໄປເພາະເຈັບແອວ 
32 ດ້ວຍເຫດຜົນດ່ັງກ່າວນ້ິ ຊາວອິສຣາເອນຈ່ຶງບ່ໍກິນຊ້ີນເອັນທ່ີຕ່ໍກັບແອວ ເພາະວ່າແມ່ນຊ້ີນບ່ອນທ່ີ 

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕີ 

 
33 ຢາໂຄບພບົເອຊາວ 

Jacob and Esau Meet 

1 ເອຊາວພ້ອມລູກນ້ອງສ່ີຮ້ອຍຄົນໄດ້ມາຫາຢາໂຄບ ເມ່ືອຢາໂຄບເຫັນເຊ່ັນນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງແບ່ງເດັກນ້ອຍໃຫ້ເລອາ 
ໃຫຣ້າເຊັນ ແລະໃຫ້ສາວໃຊສ້ອງຄົນ 

2 ເຂົາໄດ້ໃຫ້ຄົນໃຊ້ສອງຄົນກັບບຸດຂອງເຂົາຢູ່ຫນ້າເລອາ ແລະບຸດຂອງເຂົາຢູ່ກາງ ຣາເຊັນ ແລະໂຢເຊັບຢູ່ທາງ
ຫລັງ 

3 ສ່ວນຢາໂຄບເອງກໍອອກຫນ້າພວກເຂົາໄປ ແລ້ວຂາບລົງເຈັດເທ່ືອຈົນເຂ້ົາໄປຮອດອ້າຍ 
4 ເອຊາວກໍແລ່ນອອກໄປພົບພ້ອມທັງກອດແລະຈູບຢາໂຄບ ພວກເຂົາທັງສອງພາກັນຮ້ອງໄຫ້ 
5 ເມ່ືອເອຊາວມືນຕາຂ້ືນເຫັນຜູ້ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍເຫລ່ົານ້ັນຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìຄົນທ່ີມານໍາເຈ້ົານ້ິແມ່ນໃຜ?î ຢາໂຄບ

ຕອບວ່າ, ìອ້າຍເອີຍ, ພວກນ້ິແມ່ນບຸດຂອງນ້ອງເອງ ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດປະທານໃຫ້î 
6 ແລ້ວພວກເຂົາກໍຫຍັບເຂ ົ ້າມາຂາບເອຊາວເປັນລໍາດັບໄປຄື ສາວໃຊ້ທັງສອງພ້ອມບຸດ 
7 ຕ່ໍມາ ເລອາກັບບຸດ ແລະສຸດທ້າຍແມ່ນຣາເຊັນກັບໂຢເຊັບ 
8 ເອຊາວຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìຄັນຊັ້ນຫມວດທີຂ້່ອຍພົບກ່ອນນ້ັນເດ ແມ່ນພວກໃດກັນ?î ຢາໂຄບຕອບວ່າ, ìພວກນ້ັນ 

ນ້ອງໄດ້ສ່ົງມາຂໍຄວາມເມດຕາຈາກອ້າຍî 
9 ແຕ່ເອຊາວຕອບວ່າ, ìນ້ອງເອີຍ ອ້າຍມີພຽງພໍແລ້ວ ຈ່ົງຮັກສາໄວ້ເພ່ືອນ້ອງເສັຽî 
10 ຢາໂຄບເວ້ົາວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນຢ່າງນ້ັນ ຖ້າອ້າຍຫາກມີຄວາມກະຣຸນາຕ່ໍນ້ອງແລ້ວ ຈ່ົງຮັບເອົາຂອງຕ້ອນນ້ິເທີນ ນ້ອງ

ເຫັນຫນ້າຕາຂອງອ້າຍ ກໍເຫມືອນກັນກັບເຫັນພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະດຽວນ້ິອ້າຍກໍດີຕ່ໍນ້ອງຫລາຍແທ້ໆ 
11 ຈ່ົງຮັບເອົາຂອງຕ້ອນທ່ີນ້ອງເອົາມານ້ິສາເທີນ ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດກະຣຸນານ້ອງ ແລະໄດ້ປະທານທ ຸກສ່ິງ

ທຸກຢ່າງທ່ີນ້ອງຕ້ອງການî ຢາໂຄບວິງວອນຢ່າງອ່ອນນ້ອມຈົນອ້າຍຍອມຮັບເອົາ 
12 ຕ່ໍມາເອຊາວເວ້ົາວ່າ, ìເຮົາພາກັນອອກເດີນທາງເທາະ ອ້າຍຈະນໍາຫນ້ານ້ອງໄປî  
13 ຢາໂຄບຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìອ້າຍເອີຍ, ອ້າຍກໍຮູ້ວ່າພວກເດັກນ້ອຍກໍຍັງອ່ອນແຮງ ແລະນ້ອງຍັງຫ່ວງນໍາຝູງສັດ ແລະ

ລູກນ້ອຍຂອງມັນທ່ີຍັງກິນນົມຢູ່ ຖ້າພວກເຮົາເລ່ັງຮີບໄລ່ໄປໃນວັນດຽວ ສັດເຫລ່ົານ້ິກໍຈະຕາຍຫມົດ ຂໍອ້າຍຈ່ົງ
ໄປກ່ອນນ້ອງສາ 

14 ສ່ວນນ້ອງຈະຕິດຕາມອ້າຍໄປຊ້າໆî ແຕ່ຈະພຍາຍາມໄປໄວເທ່ົາທີຈ່ະໄວໄດ້ຕາມຄວາມສາມາດຂອງເດັກ
ນ້ອຍແລະຂອງສັດຈົນຮອດເມືອງ ເຊອີຣ໌î 

15 ເອຊາວເວ້ົາວ່າ, ìຄັນຊ້ັນ ອ້າຍຈະປະຄົນງານບາງຄົນໄວ້ກັບນ້ອງî ແຕ່ຢາໂຄບຕອບວ່າ, ìເປັນຄວາມກະຣຸນາ
ຂອງອ້າຍຫລາຍແທ້ໆ ແຕ່ນ້ອງເຫັນວ່າບ່ໍມ ຄີວາມຈໍາເປັນî 

16 ໃນວັນນ້ັນ ເອຊາວໄດ້ອອກເດີນທາງກັບເມືອງເຊອີຣ໌ 
17 ສ່ວນຢາໂຄບກໍເດີນທາງໄປເຖິງ ຊຸກໂກດ ແລ້ວສ້າງເຮືອນຢູ່ຫລັງນ່ຶງສໍາລັບຄອບຄົວ ແລະສ້າງຄອກສໍາລັບຝູງ

ສັດ ດ້ວຍເຫດນ້ິ ບ່ອນນ້ັນຈ່ຶງມີຊືວ່່າ ຊກຸໂກດ 
Jacob Reaches Shechem 

18  ຢາໂຄບເດີນທາງຈາກປັດດານອາຣາມໄດ້ມາຮອດເມືອງເຊເຄມ ໃນປະເທດການາອານຢ່າງປອດໄພ 
ທ່ານໄດ້ຕ້ັງຄ້າຍພັກຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເມືອງ  



19 ແລະໄດ້ຊ້ືທົງ່ນ່ຶງຣາຄາຮ້ອຍຫລຽນ ຈາກບຸດ ຊາຍຂອງຮາໂມຣ໌ ບິດາຂອງເຊເຄມ 
20 ຢາໂຄບສ້າງແທ່ນບູຊາຂ້ືນທ່ີນ້ັນ ແລະໃສ່ຊ່ືວ່າ ເອນອີໂລເຮອິສຣາເອນ 

 
34 ນາງດນີາຖກືຂົມ່ຂນື 

The Rape of Dinah 

1 ນາງດິນາບຸດຕຣີຢາໂຄບແລະນາງເລອາ ໄດ້ພາກັນອອກໄປຫລ້ີນນໍາພວກຜູ້ຍິງໃນເມືອງ 
2 ເມ່ືອເຊເຄມບຸດຊາຍຂອງຮາໂມຣ໌ ຊາວຮິວິຜູ້ເປັນເຈ້ົາເມືອງໃນເມືອງນ້ິເຫັນນາງ ເຂົາຈ່ຶງຈັບເອົານາງໄປຂ່ົມຂືນ 
3 ເຊເຄມໄດ້ກະທໍາດ້ວຍຄວາມຮັກ ເຂົາພຍາຍາມອ່ີນອອຍແລະປະເລ້ົາປະໂລມນາງ 
4 ຕ່ໍມາ ເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາກັບບິດາວ່າ, ìຈ່ົງໄປຂໍຍິງນ້ິໄຫ້ເປັນພັຣຍາຂ້ານ້ອຍເຖີດî 
5 ຢາໂຄບຮູ້ວ່າ ບຸດຕຣີຂອງຕົນໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າທ່ານເລີຍບ່ໍຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ ເພາະບຸດຊາຍ

ຂອງທ່ານທຸກຄົນກໍໄດ້ອອກໄປລ້ຽງສັດທ່ີທ່ົງນາ 
6 ສະນ້ັນ ທ່ານຈ່ຶງລໍຖ້າໃຫ້ເຂົາກັບມາກ່ອນ ຮາໂມຣບິ໌ດາຂອງເຊເຄມໄດ້ໄປປຶກສາຫາລືກັນກັບຢາໂຄບ 
7 ເປັນເວລາພໍດີກັບພວກລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບກັບມາແຕ່ທ່ົງນາ ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຮູ້ວ່າເຊເຄມໄດ້ຂ່ົມຂືນດິນາ 

ພວກເຂົາກໍຄຽດແຄ້ນແລະທຸກໃຈຫລາຍທ່ີເຂົາໄດ້ທໍາໃນສ່ີງທ່ີບ່ໍສົມຄວນ ໂດຍໃຫ້ພວກອິສຣາເອນໄດ້ຮັບ
ຄວາມຫມ່ີນປະຫມາດນີນທາ ແລະອັບອາຍຂາຍຫນ້າ  

8 ແຕ່ຮາໂມຣ໌ໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìເຊເຄມບຸດຊາຍຂອງຂ້ອຍໄດ້ຫລົງຮັກລູກສາວຂອງເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ງ
ງານກັນສາ 

9 ຂໍພວກເຮົາຈ່ົງເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ ໂດຍໃຫ້ບຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ແຕ່ງງານກັນ ຄືບຸດຊາຍຂອງຂ້ອຍຈະແຕ່ງ
ງານກັບບຸດຕຣີຂອງເຈ້ົາ ແລະບຸດຊາຍຂອງເຈ້ົາຈະແຕ່ງງານກັບບຸດຕຣີຂອງຂ້ອຍກໍໄດ້ 

10 ຕ່ໍໄປ ເຮົາກໍຈະຢູ່ໃນດິນແດນນ້ິນໍາກັນ ເຈ້ົາຈະຢ  ູ່ບອ່ນໃດກໍໄດ້ ເຈ້ົາຈະຄ້າຂາຍແລະມີດິນເປັນຂອງພວກເຈ້ົາໄດ້
ຕາມໃຈມັກî 

11 ຄັນແລ້ວ ເຊເຄມຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍບິດາແລະອ້າຍນ້ອງຂອງດີນາວ່າ, ìຈົ່ງໃຫຄ້ວາມກະຣຸນາຕ່ໍຂ້ອຍເທີນ ແລະຂ້ອຍຈະ
ໃຫທຸ້ກຢ່າງທ່ີເຈ້ົາຕ້ອງການ ຈ່ົງບອກຂ້ອຍມາສ່ິງທ່ີເຈ້ົາຕ້ອງການ  

12 ຈະແມ່ນຂອງຂວັນແລະເງິນຄໍາສີນສອດຫລາຍເທ່ົາໃດກໍໄດ້ຕາມທ່ີເຈ້ົາຕ້ອງການ ຂ້ອຍຈະໃຫ້ທຸກສ່ິງທ່ີເຈ້ົາຂໍ
ມາ ຂໍພຽງແຕ່ໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ງງານກັບນາງເທ່ົານ້ັນ 

13 ບຸດຊາຍຢາໂຄບຕອບເຊເຄມ ແລະຮາໂມຣໃ໌ນທໍານອງຫລອກລວງ ເພາະເຊເຄມໄດ້ເຮັດໃຫ້ນ້ອງສາວຂອງ
ພວກເຂົາອັບອາຍຂາຍຫນ້າ 

14 ພວກເຂົາເວົ້າວ່າ, ìພວກເຮົາບ່ໍຍອມໃຫ້ນາງດິນາແຕ່ງງານກັບຜ ູ ້ຊາຍທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບພິທີຕັດ ເພາະວ່າມັນເປັນການ
ເສັຽກຽດຕິຍົດສໍາລັບພວກເຮົາ 

15 ມເີງ່ືອນໃຂດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີພວກເຮົາຈະລົງລອຍກັນໄດ້ຄື ພວກເຈ້ົາຕ້ອງເປັນເຫມືອນພວກເຮົາຄື ຜູ້ຊາຍທຸກໆ
ຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບພິທີຕັດ 

16 ແລ້ວພວກເຮົາກໍຈະຍອມໃຫ້ພວກເຈ້ົາແຕ່ງງານກັບບຸດຕຣີພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາກໍຈະແຕ່ງງານກັບບຸດຕຣີ
ຂອງພວະເຈ້ົາໄດ້ ແລ້ວພວກເຮົາຈະຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະເປັນປະຊາຊົນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ 

17 ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າເຈ້ົາບ່ໍຍິນຍອມຮັບຂ້ໍສເນິຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາກໍຈະເອົານາງຄືນມາ ແລະອອກຫນິຈາກປະ
ເທດນ້ິໄປî 

18 ຮາໂມຣ໌ກັບບຸດຊາຍເຫັນວ່າເງ່ືອນໄຂນ້ັນເປັນທ່ີພໍໃຈແລ້ວ  



19 ດ່ັງນ້ັນ ເຊເຄມຈ່ຶງຮັບເອົາຕາມຂ້ໍທ່ີສເນິມາ ກ ໍຍ້ອນວ່າເຂົາຮັກນາງດິນາຫລາຍ ເຊເຄມເປັນຄົນທ່ີຫນ້ານັບຖື
ຫລາຍໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາ 

20 ຮາໂມຣກັ໌ບເຊເຄມບຸດຊາຍຂອງທາ່ນໄດ້ພາກັນໄປບ ່ອນປະຊຸມທ່ີປະຕູເມືອງ ແລະເວ້ົາກັບຊາວເມືອງວ່າ,  
21 ìຄົນພວກນ້ິເປັນມິດກັນກັບພວກເຮົາ ຈ່ົງໃຫ້ເຂົາອາໄສຢູ່ໃນປະເທດນ້ິແລະໂຍກຍ້າຍໄປມາຕາມໃຈມັກ ດິນ

ແດນກໍຍັງກວ້າງຂວາງຢູ່ສໍາລັບເຂົາ ຈ່ົງໃຫ້ບຸດຊາຍກັບບຸດຕຣີຂອງພວກເຮົາ ແລະຂອງພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ງງານ
ກັນ 

22 ພວກເຂົາຈະຍິນຍອມຢູ່ນໍາພວກເຮົາ ແລະເປັນປະຊາຊົນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນກັບພວກເຮົາ ແຕ່ມີພຽງເງ  ່ືອນໃຂ
ດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດ ຄືໃຫຜູ້້ຊາຍທຸກໆຄົນຂອງພວກເຮົາຈ່ົງຮັບພິທີຕັດເຫມືອນດ່ັງພວກເຂົາ 

23 ຍັງບ່ໍແລ້ວເທ່ົານ້ັນສັດທັງຫລາຍພ້ອມທັງສ່ິງຂອງທັງຫມດົກໍຈະເປັນຂອງພວກເຮົາ ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ົງຍອມຮັບເອົາ
ເງ່ືອນໄຂຂອງເຂົາ ແລ້ວໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ນໍາພວກເຮົາສາî 

24 ປະຊາຊົນທຸກໆຄົນໃນເມືອງກໍເຫັນດີ ແລະຍອມປະຕິບັດຕາມຄໍາທ່ີຮາໂມຣກັ໌ບເຊເຄມໄດ້ສເນິມາ ແລະຜູ້ຊາຍ
ທຸກໆຄົນກໍເຂ້ົາຮັບພິທີຕັດຫມົດ 
Dinahís Brothers Avenge Theirs Sister 

25 ສາມວັນຕ່ໍມາ ໃນເວລາທ່ີພວກຜູ້ຊາຍຍັງເຈັບປ່ວຍຢູ່ນ້ັນ ເນ່ືອງມາຈາກການຮັບພິທີຕັດ ຊີເມໂອນແລະເລວິ 
ຊ່ຶງເປັນອ້າຍຂອງນາງດີນາແລະເປັນບຸດຂອງຢາໂຄບໄດ້ຖືດາບເຂ້ົາໄປໃນເມືອງຢ່າງບ່ໍມີໃຜສົງໄສ ແລ້ວຂ້າຜູ້
ຊາຍທຸກໆຄົນໃນເມືອງນ້ັນ 

26 ເຂົາຂ້າຮາໂມຣແ໌ລະເຊເຄມ ແລ້ວພານາງດິນາຫນິອອກຈາກເຮືອນຂອງເຊເຄມມາ 
27 ຍ້ອນນ້ອງສາວເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າ ລູກຊາຍຄົນອ່ືນອິກຂອງຢາໂຄບຈ່ຶງໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັນກັບຜູ້ບາດ

ເຈັບ ແລ້ວ ເອົາສ່ິງຂອງທ່ີມຄີ່າທີ່ມໃີນເມືອງນ້ັນໄປ 
28 ພວກເຂົາໄດ້ເອົາຝູງສັດຄືງົວຄວາຍ ລໍພ້ອມສ່ິງຂອງໃນເມືອງ ແລະໃນທ່ົງນາໄປຫມດົ  
29 ຍຶດເອົາສ່ິງຂອງທ່ີມຄ່ີາທັງຫມົດ ຈັບເອົາບຸດພັຣຍາຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ແລະຂົນເອົາທຸກສ  ່ິງໃນເຮືອນໄປຫມດົ 
30 ຢາໂຄບຈ່ິງເວ້ົາກັບຊີເມໂອນແລະເລວີວ່າ, ìຫມູເ່ຈ້ົາໄດ້ກ່ໍເຣ່ືອງວຸ້ນວາຍໃຫ້ຂ້ອຍ ບັດນ້ິ ປະຊາຊນົທຸກຄົນໃນ

ປະເທດນ້ິຄື ຊາວການາອານ ຊາວເປຣີສຊີ ຕ້ອງຊັງຫນັງຫນ້າຂ້ອຍ ຖ້າພວກປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ັນພ້ອມໃຈກັນ
ມາໂຈມຕີ ຂ້ອຍກັບຄອບຄົວກ ຈໍະຖືກຂ້າຖ້ີມ ເພາະວ່າຂ້ອຍມີຄົນບ່ໍຫລາຍî 

31 ແຕ່ພວກເຂົາຕອບວ່າ, ìເຮົາບ່ໍຍອມໃຫເ້ຂົາທໍາກັບນ້ອງສາວເຮົາເຫມືອນດ່ັງຍິງຊ່ົວî 

 
35 ພຣະເຈົາ້ອວຍພອນຢາໂຄບທີເ່ບດັເອນ 

Jacob returns to Bethel 

1 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍຢາໂຄບວ່າ, ìຮິບຕຽມຕົວແລ້ວອອກໄປອາສັຍຢູ່ເບັດເອນ ໃນທ່ີນ້ັນ ຈ່ົງສ້າງແທ່ນບູຊາພຣະ
ເຈ້ົາຜູ້ປາກົດຕ່ໍເຈ້ົາ ເມ່ືອເຈ້ົາກໍາລັງປົບຫນີຈາກເອຊາວອ້າຍຂອງເຈ້ົາî 

2 ດ່ັງນ້ັນ ຢາໂຄບຈ່ຶງບອກກັບຄອບຄົວຂອງຕົນ ແລະທ ຸກຄົນທ່ີອາໄສຢູ່ນໍາວ່າ, ìຈ່ົງປະຖ້ີມຮູບພຣະທັງຫລາຍທ່ີມີ
ຢູ່ ພອ້ມທັງຊາໍຮະກາຍໃຈໃຫ້ສະອາດຜ່ອງໃສ ແລະນຸ່ງເຄ່ືອງອັນຈົບງາມ  

3 ພວກເຮົາຈະຫນິໄປຢູ່ເບັດເອນໃນບ່ອນນ  ້ັນ ຂ້ອຍຈະສ້າງແທ່ນສໍາລັບຖວາຍບູຊາພຣະເຈ້ົາອົງຊົງໄດ້ສະຖິດຢ ູ ່
ນໍາຂ້ອຍ ໃນທຸກໆບ່ອນທ່ີຂ້ອຍໄປ ແລະຊົງໄດ້ຊົດຊອ່ຍຂ້ອຍເວລາທຸກຍາກລໍາບາກî 

4 ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງເອົາຮູບພຣະທ່ີເຂົາມີຢູ່ ແລະຕຸ້ມຫູທ່ີເຂົາໃສ່ມອບໃຫ້ຢາໂຄບ ທາ່ນຈ່ຶງເອົາເຄ່ືອງເຫລ່ົານ້ີ
ໄປຝັງໄວ້ໃຕ້ຕ້ົນຫມາກກ່ໍໃກ້ໆເມືອງເຊເຄມ 



5 ເມືອຢາໂຄບພ້ອມທັງບຸດຊາຍຂອງຕົນກໍາລັງອອກເດີນທາງ ຄົນທ່ີຢູ່ໃນເມືອງໃກ້ຄຽງກໍເກິດມີຄວາມຢ້ານຢ່າງ
ໃຫຍ່ ຈົນບ່ໍສາມາດໄລ່ຕິດຕາມພວກເຂົາໄປ 

6 ຢາໂຄບພ້ອມປະຊາຊົນທຸກຄົນໄດ້ມາຮອດເມືອງລູຊ (ຫລືເບັດເອນ) ທ່ີປະເທດການາອານ 
7 ໃນທີນ້ັ່ນ ທາ່ນໄດ້ສ້າງແທ່ນສໍາລັບຖວາຍບູຊາແລ້ວໃສ່ຊ່ືບ່ອນນ້ັນວ່າ ເບັດເອນ ກໍເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປາ

ກົດແກ່ຢາໂຄບ ເມືອ່ຄາວປົບຫນິຈາກອ້າຍຂອງທ່ານ 
8 ຄັນຕ່ໍມາ ນາງເດໂບຣາແມ່ນົມຂອງນາງເຣເບກາກໍເຖິງແກ່ກໍາ ເຂົາເອົາສົບຂອງນາງຝັງໄວ້ໃຕ້ຕ້ົນຫມາກກ່ໍທາງ

ທິດໃຕ້ຂອງເມືອງເບັດເອນ ເຂົາຈ່ຶງໃສ່ຊ່ືກົກໄມ້ນ້ັນວ່າ ອັນໂລນບາຄູທ ຕົນ້ຫມາກກ່ໍແຫ່ງການຮ້ອງໄຫ ້
9 ເມ່ືອຢາໂຄບກັບຈາກປັດດານອາຣາມ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປາກົດຕ່ໍທ່ານອີກ ແລະຊົງອວຍພອນໃຫ້ທ່ານວ່າ, 
10 ìຕໍ່ໄປນິ້ ຊືຂ່ອງເຈ້ົາຈະບ່ໍແມ່ນຢາໂຄບອີກ ຊ່ືຂອງເຈ້ົາຈະແມ່ນອິສຣາເອນî ດ່ັງນ້ັນ ທ່ານຈ່ຶງມີຊ່ືວ່າ ອິສຣາເອນ 
11 ແລ້ວພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ, ìເຮົາແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ມີຣດິອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ ເຈ້ົາຈະມີເຊ້ືອສາຍມາກ

ມາຍຈົນກາຍເປັນຫລາຍຊົນຊາດ ແລະຍັງມີບາງຄົນອິກໃນເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາຈະເປັນກະສັດ 
12 ເຮົາຈະເອົາດິນຊ່ຶງເຮົາໄດ້ໃຫ້ອັບຣາຮາມ ແລະອີຊາກນ້ັນໃຫ້ເຈ້ົາ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາສືບຕ່ໍໄປî 
13 ຄັນແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາກໍສະເດັດຈາກບ່ອນທ່ີພະອົງຊົງກ່າວຕ່ໍທ່ານຄືນສູ່ສວັນ 
14 ຢາໂຄບຈ່ຶງຝັງເສົາຫິນເປັນອະນຸສອນໄວ້ທີນ້ັ່ນ ທາ່ນໄດ້ຖອກເຄ່ືອງດ່ືມຖວາຍບູຊາໃສ່ເທິງເສົາຫິນ ແລະແລ້ວກໍ

ເອົານ້ໍາມັນທ່ີມີກ່ິນຫອມຖອກໃສ່ອິກ 
15 ຢາໂຄບໃສ່ຊ່ືບ່ອນນ້ັນວ່າ ເບັດເອນ 

ນາງຣາເຊນັເສຽັຊວີດິ 
The Birth of Benjamin and the Death of Rachel 

16 ພວກເຂົາພາກັນອອກຈາກເບັດເອນໄປ ເມ່ືອເດີນທາງໄປໃກ້ຈະຮອດເອຟຣັທແລ້ວ ນາງຣາເຊັນກໍເຈັບທ້ອງຈະ
ຄອດບຸດ ເທ່ືອນ້ິນາງຄອດບຸດລໍາບາກຫລາຍ 

17 ເມ່ືອນາງເບ່ັງບຸດເມ່ືອໃດ ນາງຜະດຸງຄັນກໍເວ້ົາກັບນາງວ່າ, ìບ່ໍຕ້ອງຢ້ານ ເຈ້ົາຈະໄດ້ບຸດຜູ້ຊາຍອິກî 
18 ນາງສ້ິນໃຈຕາຍ ຫລັງຈາກຄອດບຸດແລ້ວ ແຕ່ກ່ອນສ້ີນໃຈຕາຍນາງໃສ່ຊ່ືບຸດວ່າ ເບັນໂອນີ ແຕ່ຢາໂຄບໃສ່ຊ່ືໃຫ້

ໃຫມວ່່າ ເບັນຢາມີນ 
19 ຢາໂຄບໄດ້ເອົາສົບນາງຣາເຊັນໄປຝັງໄວ້ໃກ້ແຄມທາງໄປເມືອງເອຟຣັທ (ປັດຈຸບັນແມ່ນເມືອງເບັດເລເຮັມ) 
20 ຄັນແລ້ວ ທ່ານໄດ້ຝັງເສົາຫິນເທິງຫລຸມຝົງສົບເປັນອະນຸສອນ ແລະເສົານ້ັນໄດ້ເອ້ີນວ່າ ìເສົານາງຣາເຊັນî ມາ

ເທ່ົາທຸກວັນນ້ິ 
21 ຕ່ໍມາ ອິສຣາເອນໄດ້ຍ້າຍໄປຕ້ັງຄ້າຍພັກອາໄສຢູ່ທາງຟາກຫໍຄອຍເອເດີເບ້ືອງນ້ັນ 

ບນັດາບດຸຂອງຢາໂຄບ 
(1 ຂຄວ 2:1-2) 

22 ເມ່ືອອິສຣາເອນໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດນ້ັນ ຣູເບນໄດ້ລັກນອນນໍານາງບີນຮາພັຣຍານ້ອຍຂອງບິດາ ອິສຣາເອນ
ຜູ້ເປັນບິດາກໍຮູ້ເຣ່ືອງນ້ິ ຝ່າຍບຸດຊາຍຂອງຢາໂຄບມີສິບສອງຄົນ 

23 ບຸດຊາຍທ່ີເກິດຈາກນາງເລອາຄື ຣເູບນບຸດຊາຍກົກ ຊເີມໂອນ ເລວິ ຢູດາ ອິສຊາຄາ ແລະເຊບູ ູລູນ 
24 ບຸດຊາຍທ່ີເກິດຈາກນາງຣາເຊັນຄື ໂຢເຊັບ ແລະເບັນຢາມິນ 
25 ບຸດຊາຍທ່ີເກິດຈາກນາງບີນຮາສາວໃຊ້ນາງຣາເຊັນຄື ດານ ແລະເນັຟທາລີ 
26 ບຸດຊາຍທ່ີເກິດຈາກນາງຊີນປາສາວໃຊນ້າງເລອາຄື ກາດ ແລະອາເຊີ ຄົນເຫລ່ົານ້ິແມ່ນບຸດຊາຍຂອງຢາໂຄບ

ທ່ີເກິດຢ ູ ່ເມໂຊໂປຕາເມັຽ 
ອຊີາກເຖງີແກກ່າໍ 



The Death of Isaac 

27 ຢາໂຄບໄດ້ກັບຄືນມາຫາອິຊາກບິດາຂອງຕົນທ່ີມມັເຣ (ມີຊື່ວ່າ ກຣີອິາດ-ອາຣ໌ບາ ຫລືເຮໂບຣນ) ບ່ອນທ່ີອັບ
ຣາຮາມ ແລະອິຊາກໄດ້ເຄີຍອາສັຍຢູ່ 

28 ອີຊາກໄດ້ເຖິງແກ່ກໍາໄປຢູ່ນໍາພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານ ເມືອ່ອາຍຸໄດ້ຮ້ອຍແປດສິບປິ 
29 ຢາໂຄບ ແລະເອຊາວບຸດຊາຍຂອງທ່ານເອງເປັນຜູ້ຝັງສົບ 
 

36 ເຊືອ້ສາຍຂອງເອຊາວ 
Esauís Descendants  
(1 ຂຄວ 1:35-42) 

1 ເຊ້ືອສາຍຂອງເອຊາວ (ຫລືເອໂດມ) ມດ່ັີງນ້ີ,  
2 ເອຊາວມີພຣັຍາຊາວການາອານສາມຄົນຄື ນາງອາດາບຸດຕຣີຂອງເອໂລນຊາວຮິດຕີ ນາງໂອໂຮລີບາມາບຸດ 

ຕຣີຂອງອານາ ແລະຫລານຂອງຊີເບໂອນຊາວຮີວີ  
3 ແລະນາງບາເຊມັທ ບຸດຕຣີຂອງອິຊມາເອນ ນ້ອງສາວຂອງເນບາໂຢດ  
4 ນາງອາດາມີບຸດຊາຍກັບເອຊາວຊ່ື ເອລິຟັສ ນາງບາເຊມາດມີບຸດຊາຍຊ່ື ຣູເອນ  
5 ແລະນາງໂອໂຮລິບາມາມບຸີດຊາຍຊ່ື ເຢອຸສ ຢາລາມ ແລະໂກຣາ ພວກເຂົາທັງຫມດົເປັນບຸດຊາຍຂອງເອຊາວ 

ທ່ີເກິດເວລາທ່ານໄປອາສັຍຢູ່ໃນປະເທດການາອານ 
6 ຕ່ໍມາ ເອຊາວໄດ້ພາພັຣຍາ ບຸດຊາຍຍິງ ແລະຫມດົທຸກຄົນຢູ່ໃນເຮືອນຂອງຕົນ ພອ້ມທັງສັດແລະທຸກສ່ິງທ່ີມຢີ ູ ່

ໃນປະເທດການາອານຫນິຈາກຢາໂຄບນ້ອງຊາຍໄປຍັງປະເທດອ່ືນ  
7 ເພາະຊັບສົມບັດຂອງທັງສອງມີຫລາຍ ດິນແດນທ່ີເຂົາອາສັຍຢູ່ນ້ັນບ່ໍພຽງພໍໃຫ້ເຂົາລ້ຽງຝູງສັດ ແລະບ່ໍສາມາດ

ຢູ່ນໍາກັນໄດ້ 
8  ສະນ້ັນ ເອຊາວຈ່ຶງໄປອາໄສຢູ່ພູນ້ອຍຂອງປະເທດເຊອີຣ໌ ເອຊາວ ຄືເອໂດມ 
9 ຕ່ໍໄປ ແມນ່ເຊ້ືອສາຍຂອງເອຊາວຜ  ູ້ຊ່ຶງໃຫກໍ້າເນີດຕະກູນເອໂດມທ່ີອາໄສຢູ່ເທີງພູນ້ອຍເຊອີຣ໌ 
10 ບຸດຊາຍທັງຫລາຍຂອງເອຊາວມີຊືດ່ັ່ງນ້ິຄື ເອລິຟັສ ບຸດຊາຍຂອງນາງເອດາ ແລະຣູເອນບຸດຊາຍຂອງນາງບາ

ເຊມທັ 
11 ບຸດຊາຍຂອງເອລີຟັສມີຄື ເຕມານ ໂອມາກ ເຊໂຟ ກາຕາມ ແລະເກນັສ 
12 (ຕິມນາເປັນພັຣຍາເອລີຟັສ ຜູ້ຊ່ຶງເປັນບຸດຊາຍຂອງເອຊາວ ນາງມີບຸດຊາຍດ້ວຍກັນກັບເອລີຟັສຊ່ື ອາມາເລກ)  

ຄົນເຫລ່ົານ້ິແມ່ນບຸດຊາຍຂອງນາງອາດາພັຣຍາຂອງເອຊາວ 
13 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນບຸດຊາຍຂອງຣູເອນມີຄື ນາຮາດ ເຊຣາ ຊາມມາ ແລະມິສຊາ ຄົນເຫລ່ົານ້ິ ແມ່ນບຸດຊາຍຂອງນາງ

ບາເຊມທັພຣັຍາຂອງເອຊາວ 
14 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນບຸດຊາຍຂອງນາງໂອໂຮລີບາມາ ຊ່ຶງເປັນບຸດຂອງອານາ ແລະຫລານຂອງຊີເບໂອນ 

ພຣັຍາຂອງເອຊາວມີຄື ເຢອຸສ ຢາລາມ ແລະໂກຣາ ເຂົາເປັນບຸດຊາຍຂອງນາງໂອໂຮລີບາມາ ແລະເອຊາວ 
Clans and Kings of Edom 

15 ຕ່ໍໄປນ້ິ ແມ່ນຫົວຫນ້າເຊ້ືອສາຍຂອງເອຊາວຄື ບັນດາບຸດຊາຍຂອງເອລີຟັສ ບຸດຊາຍກົກຂອງເອຊາວເປັນຫົວ
ຫນ້າຂອງພວກເຕມານ ໂອມາກ ເຊໂຟ ເກນັສ 

16 ໂກຣາ ກາຕາມ ແລະອາມາເລກ ຄົນເຫລ່ົານ້ິເປ ນັຫົວຫນ້າຂອງຕະກູນເອລີຟັສຢູ່ໃນປະເທດເອໂດມ ພວກເຂົາ
ເປັນບຸດຊາຍຂອງນາງອາດາ 



17 ພວກບຸດຊາຍຂອງຣູເອນ ຊຶງ່ເປັນບຸດຊາຍຂອງເອຊາວ ເປັນຫົວຫນ້າຂອງພວກນາຮາດ ເຊຣາ ຊາມມາ ແລະ
ມີສຊາ ຄົນເຫລ່ົານ້ິເປັນຫົວຫນ້າຂອງຕະກູນຣູເອນຢູ່ໃນປະເທດເອໂດມ ພວກເຂົາເປັນບຸດຊາຍຂອງນາງບາ
ເຊມທັພຣັຍາຂອງເອຊາວ 

18 ພວກບຸດຊາຍຂອງນາງໂອໂຮລີບາມາ ຊຶງ່ເປັນພັຣຍາຂອງເອຊາວເປັນຫົວຫນ້າຂອງຕະກູນເຢອຸສ ຢາລາມ 
ແລະໂກຣາ ພວກຫົວຫນ້າເຫລ່ົານ້ິເກິດຈາກນາງໂອໂຮລີບາມາຊ່ຶງເປັນບຸດຕຣີຂອງອານາ ແລະເປັນພັຣຍາ
ຂອງເອຊາວ 

19 ຄົນເຫລ່ົານ້ິເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງເອຊາວ (ຄືເອໂດມ) ແລະເປັນຫົວຫນ້າຕະກູນຕ່າງໆ 
ເຊືອ້ສາຍຂອງເຊອຣີ ໌ 
(1 ຂຄວ 1:38-42) 

20 ຕ່ໍໄປນ້ີ ເປັນບຸດຊາຍທັງຫລາຍຂອງເຊອີຣ໌ຊາວໂຮຣ໌ ຊ່ຶງເປັນປະຊາຊົນຂອງປະເທດເອໂດມຄື ໂລຕານ ໂຊ
ບານ ຊເີບໂອນ ອານາ  

21 ດໂີຊນ ເອເຊີ ແລະດຊີານ ພວກເຫລ່ົານ້ີເປັນບຸດຊາຍຂອງເຊອີຣ໌ ເປັນຫົວຫນ້າຂອງຕະກູນໂຮຣ໌ຢູ່ໃນປະເທດ
ເອໂດມ 

22 ໂຮຣິ ແລະເຮມານເປັນບຸດຊາຍຂອງໂລຕານ ແລະຕີມານາເປັນນ້ອງສາວຂອງໂລຕານ 
23 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນບຸດຊາຍຂອງໂຊບານຄື ອັນວານ ມານາຮາດ ເອບັນ ເຊໂຟ ແລະໂອນາມ 
24 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນບຸດຊາຍຂອງຊີເບໂອນຄື ອັຍຢາ ແລະອານາ (ອານາເປັນຜູ້ພົບນ້ໍາອອກບ່ໍຮ້ອນຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານ 

ເມ່ືອເວລາເຂົາລ້ຽງຝູງລໍຂອງຊີເບໂອນບິດາຂອງເຂົາ) 
25 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນບຸດຊາຍຂອງອານາຄື ດີໂຊນ ແລະໂອໂຮລີບາມາ ບຸດຕຣີຂອງອານາ 
26 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນບຸດຊາຍຂອງດີໂຊນຄື ເຮມດານ ເອັສບານ ອິທຣານ ແລະເຄຣານ 
27 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນບຸດຊາຍຂອງເອເຊ ີຄື ບິນຮານ ຊາອາວານ ແລະອາການ 
28 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນບຸດຊາຍຂອງດິຊານຄື ອູຊ ແລະອາຣານ  
29 ຄົນເຫລ່ົານ້ິເປັນພວກຫົວຫນ້າຂອງຊາວໂຮຣ໌ ຄື ໂລຕານ ໂຊບານ ຊເີບໂອນ ອານາ 
30 ດໂີຊນ ເອເຊີ ແລະດຊີານ ຄົນເຫລ່ົານ້ິເປັນຫົວຫນ້າຂອງຊາວໂຮຣ໌ຕາມຕະກູນຢູ່ໃນປະເທດ 

ເຊອຣີ ໌
 
ເຈົາ້ຊວີດິເມອືງເອໂດມ  
(1 ຂຄວ 1:43-54) 

31 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນກະສັດທ່ີມາປົກຄອງປະເທດເອໂດມ ກ່ອນທ່ີເຈ້ົາຊວິີດອິສຣາເອນໄດ້ມາປົກຄອງຢູ່ທ່ີນ້ັນມີຄື 
32 ກະສັດເບລາ ບຸດຊາຍຂອງເບໂອຣ ໌ມາແຕ່ເມືອງດີນຮາບາ ມາປົກຄອງໃນປະເທດເອໂດມ 
33 ເມ່ືອເບລາສ້ີນພຣະຊົນແລ້ວ ໂຢບັບ ບຸດຊາຍຂອງເຊຣາຊ່ືງມາຈາກເມືອງໂບສຣາກໍມາປົກຄອງແທນ 
34 ເມ່ືອໂຢບັບສ້ີນພຣະຊົນຮູຊາມຊ່ຶງມາຈາກເມືອງເຕມານກໍມາປົກຄອງແທນ 
35 ເມ່ືອຮູຊາມສ້ີນພຣະຊົນ ຮາດາດບຸດຊາຍຂອງເບດັດ ຜູ້ຮົບຊະນະຊາວມດິີອານໃນປະເທດໂມອາບຂ້ືນປົກ

ຄອງແທນ ມາແຕ່ເມືອງອາວິທ 
36 ເມ່ືອຮາດາດສ້ີນພຣະຊົນ ຊາມລາຊ່ຶງມາຈາກມັສເຣກາຂ້ືນປົກຄອງແທນ 
37 ເມ່ືອຊາມລາສ້ີນພຣະຊນົ ຊາອູນຊ່ຶງມາຈາກເມືອງເຮໂຣໂບທທ່ີຕ້ັງຢູ່ແຄມແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດກໍຂ້ືນປົກຄອງແທນ 
38 ເມ່ືອຊາອູນສ້ີນພຣະຊົນ ບາອານຮານານ ບຸດຊາຍຂອງອັກໂບຣ໌ກໍຂ້ືນປົກຄອງແທນ 



39 ເມ່ືອບາອານຮານານບຸດຊາຍຂອງອັກໂບຣ ໌ສ້ີນພຣະຊົນ ຮາດາຣ໌ກໍຂ້ືນປົກຄອງແທນທ່ານ ມາຈາກເມືອງປາອູ 
ມະເຫສຊິື່ ວ ່າ ເມເຣຕາເບນ ບດຸຕຣຂີອງມາເຕຣດ ຫລານເມຊາຮັບ 

40 ຕ່ໍໄປນ້ີ ແມ່ນຫົວຫນ້າຂອງຕະກູນເອຊາວຕາມຕະກູນ ແລະບ່ອນທ່ີພວກເຂົາອາໄສຢູ່ຄື ຕິມນາ ອັນວາ ເຢເທດ 
41 ໂອໂຮລີບາມາ ເອລາ ປີໂນນ  
42 ເກນັສ ເຕມານ ມິບຊາຣ໌ 
43 ມັກດິເອນ ແລະອີຮາມ ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນຫົວຫນ້າຂອງຕະກູນເອໂດມ (ຄືເອຊາວບິດາຂອງເອໂດມ) ຕາມທ່ີຢູ່

ໃນເຂດທ່ີເປັນກໍາມະສິດຂອງເຂົາ 

 
37 ໂຢເຊບັ ແລະພວກອາ້ຍ 

Joseph Dreams of Greatness 

1 ຢາໂຄບໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດການາອານ ບ່ອນທ່ີບິດາຂອງຕົນເຄີຍອາໄສຢູ່ແຕ່ກ່ອນນ້ັນເລ້ືອຍໆມາ 
2 ປະຫວັດຄອບຄົວຢາໂຄບມີດ່ັງນ້ິ: ໂຢເຊັບ ຊາຍຫນຸ່ມອາຍຸສິບເຈັດປິ ເຄີຍໄປລ້ຽງຝູງແກະ ແລະແບ້ນໍາພວກ

ອ້າຍຄື ພວກບຸດຂອງນາງບິນຮາ ແລະນາງຊີນປາພັຣຍານ້ອຍຂອງບິດາຢູ່ສເມີ ໂຢເຊັບໄດ້ຟ້ອງການກະທໍາ
ຊ່ົວຂອງພວກອ້າຍສູ່ບິດາຟັງເລ້ືອຍໆ 

3 ອິສຣາເອນຜູ້ເປັນບິດາ ຊຶງ່ຮັກໂຢເຊັບຫລາຍກວ່າບຸດຊາຍຄົນອ່ືນໆ ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ເຂົາເມ່ືອເວລາແກ່ຕົວ
ແລ້ວ ທ່ານໄດ ຕັ້ດເສ້ືອລ່າມມີແຂນຜືນນ່ຶງໃຫ້ເຂ າົ 

4 ເມ  ່ືອພວກອ້າຍເຫັນດ່ັງນ້ັນ ກໍອິດສາ ແລະຊັງໂຢເຊັບຫລາຍທ່ີສຸດ ຈົນບ່ໍເວ້ົາຈາປາໄສນໍາເຂົາຢ່າງທ່ີເຄີຍສນິດ
ສນົມມາກ່ອນ 

5 ວັນນ່ຶງ ໂຢເຊັບໄດ້ເລ່ົາຄວາມຝັນສ  ູ່ພວກອ້າຍຟັງວ່າ, 
6 ìຂ້ອຍຝັນເຫັນ 
7 ພວກອ້າຍກັບຂ້ອຍກໍາລັງພາກັນມັດເຂ້ົາຢູ່ທ່ົງນາ ເມ່ືອມັດແລ້ວ ມດັເຂ້ົານ້ັນກໍຕ້ັງຂ້ືນ ມດັເຂ້ົາພວກອ້າຍກໍມາ

ລ້ອມມັດເຂ້ົາຂ້ອຍເປັນວົງມົນແລ້ວກໍລ້ົມລົງຕ່ໍຫນ້າມັດເຂ້ົາຂ້ອຍî 
8 ພວກອ້າຍຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìເຈ້ົາຄິດວ່າ ເຈ້ົາຈະໄດ້ເປັນກະສັດປົກຄອງພວກເຮົາຊ້ັນບ່ໍ?î ຍ້ອນຄວາມຝ ນັທ່ີໄດ້ເລ່ົາ

ມານ້ັນເອງ ພວກອ້າຍຈ່ຶງພາກັນຊັງເຂົາຫລາຍຍ່ິງຂ້ືນ 
9 ຕ່ໍມາ ໂຢເຊັບກໍຝັນອິກ ເຂົາຈ່ຶງເລ່ົາຄວາມຝັນສູ່ພວກອ້າຍຟັງອີກວ່າ, ìເທ່ືອນ້ິ ຂ້ອຍຝັນເປັນຕາເວັນແລະເດືອນ 

ພ້ອມກັບດວງດາວສິບເອັດດວງຂາບໄຫວຂ້້ອຍî 
10 ເມ່ືອເຂົາເລ່ົາຄວາມຝັນສູ່ບິດາແລະພວກອ້າຍຟັງ ບິດາຈ່ຶງທ້ວງເຂົາວ່າ, ìເຈ້ົາມາຊ່າງຝັນແທ້! ເຈ້ົາຄິດວ່າພ່ໍແມ່ 

ແລະອ້າຍຂອງເຈ້ົາຈະພາກັນໄປຂາບໄຫວ້ເຈ້ົາຊັ້ນບໍ?່î 
11 ພວກອ້າຍຈ່ຶງພາກັນອິດສາໂຢເຊັບຫລາຍຂ  ້ືນອິກ ແຕ່ອິສຣາເອນຜູ້ເປັນບິດາໄດ້ຈ່ືຈໍາຄວາມຝັນຂອງໂຢເຊັບນ້ີ

ໄວ ້
ໂຢເຊບັຖກືຂາຍໄປປະເທດເອຢບິ  
Joseph Is Sold by His Brothers 

12 ພວກອ້າຍຂອງໂຢເຊັບໄດ້ພາກັນໄປລ້ຽງສັດໃຫ້ບິດາທ່ີເຂດເຊເຄມ 
13 ອິສຣາເອນເວ້ົາຕ່ໍໂຢເຊັບວ່າ, ìພວກອ້າຍເຈ້ົາໄດ້ໄປລ້ຽງສັດຢູ່ທ່ີເຊເຄມພຸ້ນ ຮີບຟ້າວຕຽມຕົວສາພໍຈ່ະສົ່ງເຈ້ົາ

ໄປຫາເຂົາî ໂຢເຊັບຕອບວ່າ, ìໂດຍ ຂ້ານ້ອຍພ້ອມແລ້ວî 



14 ບິດາເວ້ົາຕ່ືມອິກວ່າ, ìໃຫເ້ຈ້ົາໄປກວດເບ່ິງພວກອ້າຍດຸວ່າເຂົາພາກັນຢູ່ກິນຢ່າງໃດ? ແລະໄປເບ່ິງຝູງສັດຂອງ
ເຮົາອິກວ່າຍັງຢູ່ດີບ່ໍແລ້ວໃຫ້ເຈ້ົາກັບມາບອກພ່ໍî ເມ່ືອບິດາບອກແລ້ວໂຢເຊັບຈ່ຶງອອກເດີນທາງຈາກຮ່ອມພູເຮ
ໂບຣນບ່ອນທ່ີບິດາອາໄສຢູ່ໄປຫາພວກອ້າຍ 

15 ເມ່ືອໂຢເຊັບມາເຖິງເຊເຄມ ຂນະທ່ີເຂົາຍ່າງໄປມາຢູ່ໃນເຂດນ້ັນ ມີຊາຍຄົນນ່ຶງມາພົບເຂົາແລະຖາມເຂົາວ່າ, 
ìເຈ້ົາຊອກຫາໃຜ?î 

16 ໂຢເຊັບຕອບວ່າ, ìຂ້ອຍຊອກຫາອ້າຍຂ້ອຍ ກະຣຸນາບອກຂ້ອຍແດ່ວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາລ້ຽງສັດຢູ່ບ່ອນໃດ?î 
17 ຊາຍຄົນນ້ັນຕອບວ່າ, ìເຂົາເຈ້ົາຫນິໄປຈາກທ່ີນ້ິແລ້ວ ຂ້ອຍໄດ້ຍິນພວກເຂົາເຈ້ົາເວ້ົາວ່າຈະໄປໂດທານî ດ່ັງນ້ັນ

ໂຢເຊັບຈ່ຶງຕິດຕາມໄປຫາພວກອ້າຍ ແລະພົບເຂົາທີນ້ັ່ນ 
18 ພວກອ້າຍຫລຽວເຫັນໂຢເຊັບມາແຕ່ໄກໆ ເຂົາຈ່ຶງວາງແຜນປອງຮ້າຍຈະຂ້າເສັຽ 
19 ມຜູ້ີນ່ຶງໃນຈໍານວນພວກອ້າຍເວ້ົາວ່າ, ìຄົນຊ່າງຝັນມານ້ິແລ້ວ 
20 ບັດນ້ິ ພວກເຮົາພາກັນຂ້າມັນເທາະ ແລະໂຍນສົບມັນລົງສ້າງ ແລ້ວພວກຫມູ່ເຮົາຈ່ຶງພາກັນເວ້ົາວ່າ ສັດຮ້າຍ

ກັດກິນມັນ ແລ້ວເຮົາກໍຈະໄດ້ຄອຍເບ່ິງວ່າຄວາມຝັນຂອງມັນນ້ັນຈະເປັນໄປໄດ ບ່ໍ້î 
21 ເມື່ອຣເູບນໄດ້ຍິນພວກອ້າຍເວ້ົາດ່ັງນ້ັນ ກໍພຍາຍາມຊອກຫາວິທຊ່ີອຍໂຢເຊັບ 
22 ເຂົາເວ້ົາວ່າ, ìຢ່າຕີຢ່າຂ້າມັນເທາະ ພຽງແຕ່ໂຍນມັນລົງໃນສ້າງບ່ອນຖ່ິນກັນດານນ້ີກໍພໍແລ້ວî ທັງນິ້ເພື່ອຈະ

ຊ່ອຍເຫລືອ ນ້ອງໃຫ້ພ້ົນຈາກເງ້ືອມມືຂອງພວກເຂົາແລ້ວກໍຈະສ່ົງກັບເມືອຫາບິດາ 
23 ພໂໍຢເຊັບມາຮອດບ່ອນເຂົາຢູ່ ເຂົາກໍກຸມແກ້ເສ້ືອລ່າມມີແຂນຂອງເຂົາອອກ 
24 ແລ້ວຈັບໂຢເຊັບໂຍນລົງໃນສ້າງທ່ີບ່ໍມີນ້ໍາ 
25 ແລ້ວພວກເຂົາກໍພາກັນມານ່ັງກິນເຂ້ົາ ໃນທັນໃດນ້ັນ ພວກເຂົາກໍເຫັນພວກອິສຣາເອນກໍາລັງເດີນທາງມາຈາກ

ເມືອງກີເລອາດ ພວກເຂົາໃຊ້ອູດຕ່າງຢາງໄມ້ຫອມແລະເຄ່ືອງເທດໄປຂາຍທ່ີປະເທດເອຢິບ 
26 ຢູດາເວ້ົາຕ່ໍພວກອ້າຍວ່າ, ìຖາ້ຫມູເ່ຮົາຂ້າມັນ ແລະອໍາຄວາມຜິດໄວ້ ຫມູ່ເຮ ົາຈະໄດ ້ຫຍັງ? 
27 ຫມູເ່ຮົາພາກັນຂາຍມັນໃຫພ້ວກອິສຣາເອນຈະບ່ໍດີກວ່າບ່ໍ ຖ້າເຮັດຢ່າງຂ້ອຍວ່ານ້ິກໍບ່ໍຕ້ອງຂ້າຕີມັນ ເຖິງຢ່າງໃດ

ມັນກໍເປັນນ້ອງຂອງພວກເຮົາ ແລະເປັນເລືອດເນ້ືອເຊ້ືອໄຂອັນດຽວກັນî ພວກອ້າຍທຸກຄົນກໍເຫັນພ້ອມ 
28 ເມື່ອພໍຄ້່າຜູ້ນ່ຶງອີກຄືຊາວມີດິອານມາເຖ ງິ ພວກເຂົາກໍດຶງເອົາໂຢເຊັບຂ້ືນມາຈາກສ້າງ ແລ້ວຂາຍຕ່ໍໃຫພ້ວກພໍ່

ຄ້າຊາວອິຊມາເອນເປັນເງິນຈໍານວນຊາວຫລຽນ ພ່ໍຄ້າໄດ້ພາໂຢເຊັບໄປຍັງປະເທດເອຢິບ 
29 ເມື່ອຣເູບນກັບໄປເບ່ິງນ້ໍາສ້າງບ່ໍເຫັນໂຢເຊັບຢູ່ໃນຫ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງຈີກເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມເສັຽໃຈ 
30 ເຂົາກັບມາຫານ້ອງ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìບ່ໍເຫັນໂຢເຊັບໃນສ້າງ ຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດດິî 
31 ຕ່ໍມາ ພວກເຂົາໄດ້ຂ້າແບ້ ແລະເອົາເລືອດທາໃສ່ເສ້ືອລ່າມຂອງໂຢເຊັບ 
32 ແລ້ວກໍພາກັນຖືເສ້ືອໄປຫາບິດາແລະເວ້ົາວ່າ, ìພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ພົບເສ້ືອນ້ິ ຈ່ົງກວດເບ່ິງດູວ່າແມ່ນຂອງລູກ

ຊາຍພໍ່ຫລືບໍ?່î 
33 ອິສຣາເອນຈ່ືເສ້ືອນ້ັນໄດ້ແລະເວ  ້ົາວ່າ, ìແມ່ນແລ້ວ ເສ້ືອຂອງໂຢເຊັບລູກຊາຍຂ້ອຍ ສັດຮ້າຍໄດ້ກັດກິນມັນຈົນ

ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍî 
34 ຢາໂຄບຈີກເສ້ືອຕົນເອງແລ້ວເອົາຜ້າດໍາຄຽນແອວດ້ວຍຄວາມໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈ ທ່ານໄວ້ທຸກໃຫແ້ກ່ບຸດເປັນເວ

ລາຫລາຍວນັ 
35 ຝ່າຍບຸດຊາຍຍິງທຸກຄົນກໍເວ້ົາອອຍບິດາ ແຕ່ທ່ານບ່ໍຍອມຟັງສຽງໃຜຫມດົ ທ່ານເວ  ້ົາວ່າ, ìກູຈະໄວ້ທ ກຸໃຫ້ລູກ

ຊາຍກູຈົນກວ່າຈະຕາຍຕາມມນັໄປî ສະນ້ັນ ທ່ານຈ່ຶງໄວ້ທຸກໃຫ້ເຂົາຕ່ໍໄປ  
36 ໃນເວລາດຽວກັນນ້ັນ ຊາວມີດິອານກໍຂາຍໂຢເຊັບໃຫ້ໂປຕີຟານາຍທະຫານຮັກສາການຂອງກະສັດຟາຣາໂອ 

ໃນປະເທດເອຢິບ 



 
38  ຢດູາ ແລະຕາມາ  

Judah and Tamar 

1 ໃນຄາວນ້ັນ ຢູດາໄດ້ຫນິຈາກພວກອ້າຍນ້ອງໄປອາໄສຢູ່ນໍາຄົນຜ  ູ້ນ່ຶງຊ່ື ຮີຣາ ເຂົາມາຈາກເມືອງອາດຸນລາມ 
2 ທ່ີນ້ັນ ຢູດາໄດ້ພົບກັບບຸດຕຣີຂອງຊຸອາຊາວການາອານ ແລ້ວໄດ້ແຕ່ງງານກັບນາງ 
3 ເຂົາໄດ້ບຸດຊາຍຜູ້ນຶ່ງຊື່ ເອຣ໌ 
4 ຕ່ໍມາ ເຂົາກໍໄດ້ບຸດຊາຍອິກຊ່ື ໂອນານ 
5 ເຂົາໄດ້ບຸດຊາຍອິກເປັນຄົນທ່ີສາມ ແລະໃສ່ຊ່ືໃຫວ່້າ ເຊລາ ເມ່ືອໄດ້ເດັກນ້ອຍຜູ້ນ້ີພວກເຂົາໄດ້ອາໄສຢູ່ເມືອງ

ເຄຊບິ 
6 ຢູດາກໍໄດ້ຫາຍິງຄົນນ່ຶງຊ່ືຕາມາໃຫເ້ປັນພ ຣັຍາເອຣ໌ ບຸດຫົວປີຂອງຕົນ 
7 ເອຣ໌ ເປັນຄົນຊ່ົວປະພຶດຕົວບ່ໍເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ທໍາໃຫເ້ຂົາຕາຍ 
8 ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ີ ຢູດາຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍໂອນານວ່າ, ìຈ່ົງເອົາພັຣຍາອ້າຍເຈ້ົາສາ ເພ່ືອວ່າຈະໄດ້ສືບເຊ້ືອສາຍອ້າຍເຈ້ົາ

ໄວî້ ແຕ່ໂອນານຮູ້ວ່າເດັກນ້ອຍຈະບ່ໍແມ່ນບຸດຂອງເຂົາ 
9 ສະນ້ັນ ເມ່ືອເຂົາສົມສູ່ກັບນາງເທ່ືອໃດ ເຂົາກໍຈະເຮັດໃຫ້ນ້ໍາກາມຕົກເຮ່ັຽ ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງບ່ໍສືບເຊ້ືອສາຍໃຫ້ອ້າຍ 
10 ສ່ິງທ່ີເຂົາເຮັດນ້ັນກໍບ່ໍເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ສະນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ທໍາໃຫ ້ ້້ເຂົາຕາຍຄືກັນ 
11 ຕ່ໍມາ ຢູດາເວ້ົາຕ່ໍຕາມາບຸດສະໃພ້ຂອງຕົນວ່າ, ìຈ່ົງກັບຄືນເມືອບ້ານບິດາຂອງເຈ້ົາ ແລະໃຊ້ຊີວີດຍິງຫມ້າຍສາ 

ເພ່ືອລໍຖ້າຊາມຊາເຊລາໃຫຍ່î ທ່ານເວ້ົາເຊ່ັນນ້ິ ກໍເພາະຢ້ານວ່າເຊລາອາດຈະຖືກຂ້າຄ ືກັນກັບອ້າຍຂອງເຂົາ 
ດ່ັງນ້ັນ ຕາມາຈ່ຶງກັບຄືນເມືອຢູ່ບ້ານບິດາຂອງຕົນ 

12 ຢູ່ມາອີກດົນນານ ພັຣຍາຂອງຢູດາຊ່ຶງເປັນບຸດຕຣີຂອງຊູອາກໍເສັຽຊີວິດ ເມ່ືອຢູດາຫມົດກໍານົດໄວ້ທຸກແລ້ວ 
ທ່ານແລະຮີຣາຊາວອາດຸນລາມຫມູຂ່ອງທ່ານກໍພາກັນໄປບ່ອນຕັດຂົນແກະຂອງຕົນທ່ີເມືອງຕິມນາ 

13 ເວລານ້ັນມີຄົນມາບອກຕາມາວ່າ, ìພໍປູ່່ຂອງເຈ້ົາກໍາລັງຈະໄປຕັດຂົນແກະທ່ີເມືອງຕິມນາî 
14 ດ່ັງນ້ັນ ນາງຈ່ຶງປ່ຽນເຄ່ືອງໄວ້ທຸກເອົາຜ້າປົກຫນ້າໄວ້ແລ້ວໄປນ່ັງຢູ່ທາງເຂ້ົາບ້ານເອນາອິມ ບ່ອນທາງທ່ີຈະໄປ

ເມືອງຕິມນາ ນາງຮູ້ວ່າຊາລາກໍໃຫຍ່ຂ້ືນແລ້ວ ແຕ່ນາງຍັງບ່ໍທັນໄດ້ແຕ່ງງານກັບເຂົາເທ່ືອ 
15 ເມ່ືອຢູດາເຫັນນາງ ທ່ານກໍຄິດວ່ານາງເປັນຍິງຫາເງິນ ກໍຍ້ອນວ່ານາງເອົາຜ າ້ປົກຫນ້າໄວ້ 
16 ທ່ານຈ່ຶງເຂ້ົາໄປຫານາງທ່ີແຄມທາງແລະເວ້ົາວ່າ, ìນ້ອງສາວໄປກັບອ້າຍເທາະî ທ່ານບ່ໍຮູ້ຈັກນາງເປັນບຸດ

ສະໃພ້ຂອງຕົນ ນາງຈ່ຶງເວ້ົາວ າ່, ìອ້າຍຈະໃຫ້ຫຍັງນ້ອງ?î 
17 ທ່ານຕອບວ່າ, ìອ້າຍຈະເອົາລູກແບ້ຈາກຝູງສ່ົງມາໃຫ້ເຈ້ົາໂຕນ່ຶງî ນາງຕອບວ່າ, ìຕົກລົງ ແຕ່ອ້າຍຈະ

ຕ້ອງມອບຂອງມັດຈໍາແກ່ນ້ອງຈົນກວ່າອ້າຍຈະສ່ົງລູກແບ້ມາໃຫ້î 
18 ທ່ານຕອບນາງວ່າ, ìອ້າຍຈະເອົາຫຍັງໃຫ້ນ້ອງເປັນຂອງມັດຈໍາ?î ນາງຕອບວ່າ, ìກາທີມີ່ເຊືອກຫ້ອຍ ແລະໄມ້

ຄ້ອນເທ້ົາທ່ີອ້າຍກໍາລັງຖືຢູ່ນ້ັນເດî ທ່ານກໍເອົາຂອງເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ນາງ ແລ້ວທັງສອງກໍໄດ້ໄປນອນນໍາກັນ 
19 ຄັນແລ້ວ ຕາມາກໍລຸກຫນິໄປ ນາງເອົາຜ້າປົກຫນ້າອອກແລ້ວນຸ່ງເຄ່ືອງໄວ້ທຸກດ່ັງເດີມ ຕ່ໍມານາງກໍຮູ້ສຶກຕ້ັງທ້ອງ 
20 ຢູ່ມາ ຢູດາສ່ົງຫມູຂ່ອງຕົນຊາວອາດຸນລາມ ໃຫ້ນໍາລູກແບ້ໄປໄຖ່ເອົາຂອງມັດຈໍາຈາກຍິງຄົນນ້ັນແຕ່ບ່ໍພົບນາງ 
21 ເຂົາໄດ້ຖາມຄົນທ່ີນ້ັນວ່າ, ìຍິງຫາເງິນຊ່ືງນ່ັງຢູ່ແຄມທາງໄປບ້ານເອນາອິມຢູ່ໃສ? ພວກເຂົາຕອບວ່າ, ìຢູ່ທີນ້ິ່ບ່ໍ

ເຄີຍມີຜູ້ຍິງຫາເງິນî 
22 ສະນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງກັບຄືນເມືອຫາຢູດາ ແລະເວ້ົາຕ່ໍທ່ານວ່າ, ìຂ້ອຍບ່ໍພົບນາງ ເຂົາເຈ້ົາຍັງເວ້ົາວ່າຢູ່ທີນ້ັ່ນບ່ໍເຄີຍມີ

ຍິງປະເພດນ້ັນເລີຍî 



23 ຢູດາເວ້ົາວ່າ, ìຖ້າເປັນເຊ່ັນນ້ີ ຢ່າພຍາຍາມເອົາສ່ິງຂອງເຫລ່ົານ້ັນກັບຄືນມາ ຢ້ານຄົນທັງຫລາຍຈະຫມ່ິນປ
ມາດພວກເຮົາ ຂ້ອຍໄດ້ສ່ົງລູກແບ້ຕົວນ້ິໄປໃຫ້ນາງແລ້ວ ແຕ່ເຈ້ົາກໍຫານາງບ່ໍພົບî 

24 ຢູ່ມາອີກປະມານສາມເດືອນ ມີຄົນຜູ້ນ່ຶງມາບອກຢູດາວ່າ, ìດຽວນ້ິ ຕາມາບຸດສະໃພ້ຂອເຈ້ົາຖືກເຂົາຫລ້ີນມີລູກ
ມານສະແລ້ວî ຢູດາຈ່ິງສ່ັງວ່າ, ìເອົານາງອອກມາຂ້າງນອກ ແລະເອົາໄຟເຜົານາງໃຫ້ຕາຍສາî 

25 ເມ່ືອເຂົາເອົານາງອອກມາຂ້າງນອກ ນາງກໍສ່ົງຄົນໄປບອກກັບພ່ໍປູ່ວາ່, ìຂ້ອຍຖືພານໍາຄົນທ່ີມີຂອງເຫລ່ົານ້ິ ຈ່ົງ
ເບ່ິງກາທ່ີເຊືອກຫ້ອຍ ແລະໄມ້ຄ້ອນເທ້ົານ້ີດຸວ່າ ເປັນຂອງໃຜ?î 

26 ຢູດາເບ່ິງຂອງເຫລ່ົານ້ັນແລະເວ້ົາວ່າ, ìນາງເຮັດຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຂ້ອຍກໍແມ່ນຜູ້ນ່ຶງທ່ີໄດ້ເຮັດຜິດພາດ ຂ້ອຍຄວນ
ຈະໃຫ້ນາງແຕ່ງງານກັບເຊລາບຸດຊາຍຂອງຂ້ອຍî ຕ່ໍນ້ັນມາ ຢູດາກໍບ່ໍໄດ້ສົມສູ່ກັບນາງອິກ 

27 ຢູ່ມາ ເມ່ືອເຖິງເວລາກໍານົດຄອດບຸດ ກໍຮູ້ວ່າບຸດ ໃນທ້ອງນ້ັນເປັນບຸດຝາແຝດ 
28 ເມ່ືອນາງຕາມາຈະຄອດນ້ັນ ບຸດຄົນນ່ືງເອົາມື 

ອອກມານາງຜະດຸງຄັນກໍຈັບມື ແລ້ວເອົາດ້າຍສີແດງມັດໄວ້ແລ້ວເວ້ົາວ່າ, ìຜູ້ນ້ີອອກກ່ອນî 
29 ແຕ່ບຸດນ້ອຍນ້ັນຫົດມືເຂ້ົາຄືນ ແລະນ້ອງຂອງເຂົາຈ່ຶງເກີດກ່ອນ ແລ້ວນາງຜະດຸງຄັນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìອ້າວ! ຊ່າງ

ແຫກອອກມາໄດ້î ສະນ້ັນຈ່ຶງໄດ້ໃສ່ຊື່ໃຫວ່້າ ເປເຣສ 
30 ແລ້ວອ້າຍຂອງເຂົາຈ່ຶງອອກມາໂດຍມີຝ້າຍສີແດງມັດມື ຈ່ຶງໃສ່ຊ່ືວ່າ ເຊຣາ 

 
39 ໂຢເຊບັ ແລະພຣຍັາຂອງໂປຕຟີາ  

Joseph and Potipharís Wife 

1 ໂຢເຊັບໄດ້ຖືກພາຕົວມາຮອດປະເທດເອຢິບ ພວກອິຊມາເອນຜູ້ທ່ີໄດ້ຊ້ືເຂົາມາກໍຂາຍໂຢເຊັບຕ່ໍໃຫ້ຊາວເອຢິບ
ຊ່ື ໂປຕີຟາ ຊ່ຶງເປັນນາຍທະຫານທ່ີຮັກສາພຣະຣາຊວັງຂອງຟາຣາໂອ 

2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບໂຢເຊັບ ໂດຍບັນດານທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງໃຫ້ເກິດເປັນຜົນດິແກ່ເຂົາ ໄດ້ອາໄສຢູ່
ເຮືອນຂອງໂປຕີຟານາຍຂອງເຂົາ 

3 ເມ່ືອໂປຕີຟາເຫັນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບໂຢເຊັບ ໂດຍຊົງໃຫ້ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງທ່ີເຂົາກະທໍາເກິດເປັນ
ຜົນສໍາເລັດ  

4 ນາຍຈ່ຶງພໍໃຈກັບວຽກການທ່ີໂຢເຊັບໄດ້ກະທ ໍາດ່ັງນ້ັນ ນາຍຈ່ຶງມອບເຮືອນແລະທ ກຸສ່ິງທ່ີທ່ານມີໃຫ້ເຂົາເບ່ິງແຍງ 
ແລະຮັບຜິດຊອບຍ້ອນໂຢເຊັບ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງອວຍພອນເຮືອນຫລັງນ້ັນ 

5 ພຣະອົງຊງົອວຍພອນໃຫທຸ້ກສ  ່ິງທຸກຢ່າງທ່ີໂປຕີຟາມີໃນເຮືອນ ແລະໃນທ່ົງນາຈະເຣິນຂ້ືນ 
6 ກໍເພາະວ່າໂປຕີຟາໄດ້ມອບຊບັສ່ິງຂອງທຸກຢ່າງໃຫ້ໂຢເຊັບເບ່ິງແຍງຮັກສາແທນ ສະນ້ັນ ທ່ານຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ມີຄວາມ

ກັງວົນສົນໃຈຫຍັງເລີຍເວ້ັນໄວ້ແຕ່ອາຫານປະຈໍາວັນເທ່ົານ້ັນ 
7 ໂຢເຊັບເປັນຊາຍຫນຸ່ມທ່ີມີຮູບຮ່າງສົມສ່ວນ ແລະມີຫນ້າຕາງາມ ຫລັງຈາກນ້ັນມາບ່ໍເຫິງເທ່ົາໃດພັຣຍາຂອງ

ໂປຕີຟາກໍສົນໃຈແລະເກິດສເນ່ຫາໃນຕົວໂຢເຊັບ ນາງຈ່ຶງເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, ìມານອນນໍາຂ້ອຍເທາະî 
8 ໂຢເຊັບປະຕິເສດ ແລະຕອບນາງວ່າ, ìນາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທາ່ນບ່ໍໄດ້ກັງວົນສົນໃຈນໍາສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດເລີຍຢູ່ໃນ

ເຣືອນນ້ິ ກໍຍ້ອນທ່ານໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈຂ້າພະເຈ້ົາ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຮັບຜິດຊອບທ ຸກສ່ິງທ່ີທ່ານມີ 
9 ຂ້າພະເຈ້ົາມອໍີານາດໃນເຮືອນຫລັງນ້ິເທ່ົາກັນກັບທ່ານ ທ່ານບ່ໍເຄິຍຫວງຫ້າມຂ້າພະເຈ້ົາໃນການກະທໍາໃດໆ

ເລີຍ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ຍານາງທ່ີເປັນພັຣຍາຂອງທ່ານ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະກ້າກະທໍາການຜິດປະເວນິແລະກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່
ຊ້າຢ່າງນ້ິຕ່ໍຫນ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດî 

10 ເຖິງແມ່ນນາງຂໍຮ້ອງໂຢເຊັບມ້ືແລ້ວມ້ືອີກໃຫ້ໄປນອນກັບນາງ ແຕ່ໂຢເຊັບກໍບ່ໍຍອມຟັງ 
11 ແຕ່ຕ່ໍມາວັນນ່ຶງ ເມ່ືອໂຢເຊັບເຂ້ົາໄປເຮັດວຽກໃນເຮືອນຂອງນາຍຊ່ຶງມ້ືນ້ັນບ່ໍມ ີຄົນໃຊ້ຈັກຄົນຢູ່ໃນເຮືອນເລີຍ 



12 ພຣັຍາຂອງນາຍຈ່ຶງສວຍໂອກາດນ້ັນຈ່ອງເສ້ືອເຂົາໄວ້ແລ້ວເວ້ົາວ່າ, ìໄປນອນກັບຂ້ອຍເທາະî ແຕ່ໂຢເຊັບພຍາ
ຍາມເອົາຕົວລອດຫລົບຫນິອອກໄປຂ້າງນອກໂດຍປະເສ້ືອນອກໄວ້ຄາມນືາງ 

13 ເມ່ືອນາງເຫັນໂຢເຊັບປະເສ້ືອໄວ້ແລະແລ່ນອອກໄປຈາກເຮືອນ  
14 ນາງກໍເບ່ັງສຽງຮ້ອງໃສ່ຄົນໃນເຮືອນວ່າ, ìເບ່ິງນ້ິແມ໋, ຜົວຂ້ອຍໄດ້ເອົາຄົນຕ່າງດ້າວຊາວເຮັບເຣີມາຢູ່ໃນເຣືອນ 

ແລະບັດນ້ີມັນໄດ້ດູຫມິນ່ປມາດເຮົາ ມນັໄດ້ເຂ້ົາມາໃນຫ້ອງນອນຂອງຂ້ອຍແລະບອກຂ້ອຍໃຫ້ໄປນອນກັບມັນ 
15 ແຕ່ຍ້ອນຂ້ອຍຮ້ອງຈົນສຸດແຮງ ມັນຈ່ຶງຟ້າວແລ່ນອອກຫນິມາຂ້າງນອກ ໂດຍໄດ້ປະເສ້ືອນອກຂອງມັນໄວ້î 
16 ນາງໄດ້ເກັບເສ້ືອນອກຂອງໂຢເຊັບໄວ້ຈົນຜົວກັບມາເຮືອນ 
17 ຄັນແລ້ວ ນາງຈ່ຶງເລ່ົາເຣ່ືອງທີເກີດຂ້ືນສູ່ຜົວຟັງວ່າ, ìຄນົໃຊຄົ້ນຕ່າງດ້າວຊາວເຮັບເຣີທີເ່ຈ້ົາເອົາມາຢູ່ນໍານ້ັນເຂ້ົາ

ມາຂ່ົມຂືນຂ້ອຍໃນຫ້ອງນອນ 
18 ແຕ່ເມ່ືອຂ້ອຍຮ້ອງຂ້ືນ ມັນຈ່ຶງແລ່ນຫນິອອກໄປຂ້າງນອກໂດຍປະເສ້ືອຊ້ັນນອກມັນໄວ້ຫນ້ີî 
19 ເມ່ືອນາຍຂອງໂຢເຊັບໄດ້ຍິນພັຣຍາເລ່ົາເຣ່ືອງນ້ິສູ່ຟັງ ກໍຄຽດທັງເວ້ົາວ່າ, ìຄົນໃຊ້ຂອງເຈ້ົາກ້າເຮັດກັບຂ້ອຍເຖິງ

ປານນ້ິຫວະî 
20 ທ່ານຈ່ຶງສ່ັງຂັງໂຢເຊັບໄວ້ໃນຄຸກບ່ອນທ່ີກະສັດຂັງນັກໂທດ ດ່ັງນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງຖືກຂັງໄວ້ທີນ້ັ່ນ 
21 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງຊ່ອຍໂຢເຊັບແລະຊົງເມດຕາກະຣຸນາເຂົາ ດ່ັງນ້ັນ ທາໍມະໂຣງຊອບອົກຊອບໃຈເຂົາ 
22 ທ່ານໄດ້ມອບໃຫ້ໂຢເຊັບເປັນຜູ້ຕາງຫນ້າເບ່ິງແຍງນັກໂທດທັງຫລາຍ ເຂົາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກການທຸກໆ

ຢ່າງທ່ີມີຢູ່ໃນຄຸກ 
23 ທ່ານບ່ໍໄດ້ກວດກາສ່ິງໃດທ່ີໂຢເຊັບຮັບຜິດຊອບ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຊອ່ຍເຂົາ ແລະຊົງໃຫ້ 

ທ ຸກສ່ິງທ່ີເຂົາເຮັດໄດ້ຮັບຜົນສໍາເຣັດ 

 
40 ໂຢເຊບັແກຄ້ວາມຝນັຂອງນກັໂທດ  

The Dream of Two Prisoners 

1 ຫລັງຈາກນ້ັນມາອິກບ່ໍເຫິງເທ່ົາໃດ ຫົວຫນ້າພະນັກງານເຮັດເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ແລະຫົວຫນ້າພະນັກງານເຮັດເຂ້ົາຈ່ີ
ຂອງກະສັດເອຢິບໄດ້ກະທໍາຜິດຕ່ໍນາຍຂອງເຂົາ 

2 ຟາຣາໂອ ຈຶ່ງບໍ່ພພໍຣະທັຍກັບຂ້າຣາຊການທັງສອງຄົນນ້ິ 
3 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສ່ັງຂັງທັງສອງໃນຄຸກໃນເຮືອນຂອງນາຍທະຫານຮັກສາພຣະຣາຊວັງຊ່ຶງເປັນບ່ອນດຽວທ່ີ

ໂຢເຊັບຖືກຂັງໄວ້ 
4 ນາຍທໍາມະໂຣງໄດ້ເອົາໂຢເຊັບມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊຂ້້າຣາຊການທັງສອງຄົນນ້ິ ພວກເຂົາຢູ່ໃນຄຸກຮ່ວມກັນເປັນເວ

ລາເຫິງນານເຕີບ 
5 ຄືນນ່ຶງ ໃນຫ້ອງຂັງນ້ັນ ຂ້າຣາຊການທັງສອງຂອງຟາຣາໂອຕ່າງກໍຝັນ ຄວາມຝັນແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຫມາຍ

ແຕກຕ່າງກັນ 
6 ຕອນເຊ້ົາມາ ເມ່ືອໂຢເຊັບເຂ້ົາມາໃນຫ້ອງ ຈ່ຶງສັງເກດເຫັນພວກເຂົາທັງສອງກະວົນກະວາຍໃຈ 
7 ຈ່ຶງຖາມຂ້າຣາຊການທ່ີຖືກຈໍາຢູ່ໃນຄຸກທ່ີບ້ານນາຍຂອງຕົນວ່າ, ìມືນ້ີ້ ພວກທ່ານມຄີວາມທຸກໃຈເຣ່ືອງຫຍັງ?î 
8 ພວກເຂົາຕອບວ່າ, ìພວກຂ້ອຍທັງສອງໄດ້ຝ ນັໃນຄຸກນ້ິບ່ໍມີໃຜຈະສາມາດແກ້ຄວາມຝັນໄດ້î ໂຢເຊັບຈຶ່ງເວົ້າ

ວ່າ, ìແມ່ນພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະແກ້ໄດ້?  ໃຫ້ພວກທ່ານເລ່ົາຄວາມຝ ນັສູ່ຂ້ອຍຟັງເບ່ິງດູî 
9 ເມ່ືອໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ຫົວຫນ້າພະນັກງານເຮັດເຫລ້ົາອະງຸ່ນຈ່ຶງເລ່ົາຄວາມຝັນຂອງຕົນໃຫ້ໂຢເຊັບຟັງວ່າ, ìມຕ້ົີນ

ເຫລ້ົາອະງຸ່ນຕ້ົນນ່ືງຢູ່ຕ່ໍຫນ້າຂ້ອຍແລະມີງ່າສາມງ່າ 
10 ໃນທັນໃດນ້ັນ ງ່າເຫລ່ົານ້ັນກໍປ່ົງໃບອອກ ດອກກໍບານແລະພວງຫມາກອະງຸ່ນກໍສຸກເຕັມງ່າ 



11 ຂ້ອຍຍົກຈອກຟາຣາໂອຂ້ືນ ແລະປິດຫມາກອະງຸ່ນບີບລົງໃສ່ຈອກນ້ັນແລ້ວຖວາຍແດ່ພຣະອົງî 
12 ເມ່ືອເລ່ົາສຸດແລ້ວ ໂຢເຊັບກໍເວ້ົາວ່າ, ìຄວາມຝັນທ່ານມີຄວາມຫມາຍດ່ັງນ້ິ ງ່າສາມງ່ານ້ັນຫມາຍເຖິງສາມວ ນັ 
13 ໃນສາມວັນ ຟາຣາໂອຈະຊ ງົອະພັຍໂທດໃຫ້ທ່ານ ເມືອ່ຊ ງົປົດປ່ອຍອອກຈາກຄຸກແລ້ວ ຈະຊົງມອບຕໍາແຫນ່ງ

ເດີມໃຫ້ ທ່ານຈະໄດ້ຖວາຍຈອກເຫລ້ົາອະງຸ່ນແດ່ພຣະອົງເຫມືອນທ່ີທ່ານເຄ ຍີໄດ້ປະຕິບັດມາໃນສະໄຫມທ່ານ
ຍັງເປັນຫົວຫນ້າພະນັກງານເຫລ້ົາອະງຸ່ນ 

14 ແຕ່ຢ່າລືມຂ້າພະເຈ້ົາເດີ ເມ່ືອທກຸສ່ິງຮຽບຮ້ອຍໄປໂດຍດີແລ້ວ ຂໍທ່ານກະຣຸນາທູນເຣ່ືອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ຟາຣາ
ໂອຊົງຊາບແດ່ ເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ຊົງປ່ອຍຂ້າພະເຈ້ົາອອກຈາກຄຸກນ້ິ 

15 ອັນທ່ີຈິງ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຖືກເຂົາລັກມາແຕ່ດິນແດນຊາວເຮັບເຣິ ແລະຈົນເຖິງດຽວນ້ິ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ກະທໍາຜິດ
ປະການໃດພໍທີພ່ວກເຂົາຈະຈັບຂ້າພະເຈ້ົາມາຂັງຄຸກໄວ້ຢູ່ຢ່າງນ້ິî 

16 ເມ່ືອຫົວຫນ້າພະນັກງານເຮັດເຂ້ົາຈ່ີເຫັນວ່າ ຄວາມຫມາຍຂອງຄວາມຝັນຂອງພະນັກງານເຮັດເຫລ້ົາອະງຸ່ນ
ເປັນເຣ່ືອງດີ ເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍໂຢເຊັບວ່າ, ìຂ້ອຍກໍຝັນຄືກັນ ຄືຝັນວ່າມີຖາດເຂ້ົາຈ່ີສາມໃບຢູ່ເທິງຫົວຂ້ອຍ ຢູ່ໃນ
ຖາດຫນ່ວຍເທິງນ້ັນມີເຂ້ົາຈ່ີທຸກໆຊະນິດສໍາລັບຟາຣາໂອ 

17 ແຕ່ນົກກິນເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນຫມດົî ເມ່ືອເລ່ົາສຸດ 
18 ໂຢເຊັບຕອບວ່າ, ìຄວາມຫມາຍມດ່ັີງນ້ິ ຖາດສາມໃບຫມາຍເຖີງສາມວັນ 
19 ໃນສາມວັນ ຟາຣາໂອຈະເອົາທ່ານອອກຈາກຄຸກ ແລ້ວຈະສ່ັງແຂວນຄໍທ່ານໄວ້ເທິງຕ  ້ົນໄມ້ ແລະແຮ້ງທັງຫລາຍ

ຈະບິນມາເຈາະກິນເນ້ືອທ່ານî 
20 ຫລັງຈາກນ້ັນມາສາມວັນ ເປັນວັນເກິດຂອງຟາຣາໂອ ພຣະອົງຊົງຈັດລ້ຽງຂ້າຣາຊການບໍຣິພານຂອງພຣະອົງ 

ແລ້ວຊົງປ່ອຍພະນັກງານເຮັດເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ແລະຫົວຫນ້າພະນັກງານເຮັດເຂ້ົາຈ່ີອອກຈາກຄຸກໃຫ້ມາຢືນຢູ່ຕ່ໍ
ຫນ້າຂ້າຣາຊການທັງຫລາຍ 

21 ພຣະອົງຊົງມອບຕໍາແຫນ່ງເດີມຄືນໃຫ້ພະນັກງານເຮັດເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ແລ້ວເຂົາກໍຈະຖວາຍຈອກເຫລ້ົາອະງຸ່ນ
ແດ່ພຣະອົງ ແລະຊົງສ່ັງແຂວນຄໍຫົວຫນ້າພະນັກງານເຮັດເຂ້ົາຈ່ີ  

22 ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງກໍເປັນໄປຕາມທ່ີໂຢເຊັບໄດ້ແກ້ຄວາມຝັນໃຫ້ພວກເຂົາຟັງ 
23 ແຕ່ຫວົຫນ້າພະນັກງານເຮັດເຫລ້ົາອະງຸ່ນບ່ໍໄດ້ນຶກເຖິງໂຢເຊັບເລີຍໄດ້ລືມເຂົາຈົນຫມດົສ້ີນ 

 
41 ໂຢເຊບັແກຄ້ວາມຝນັຂອງຟາຣາໂອ  

Joseph Interprets Pharaohís Dream 

1 ຫລັງຈາກນ້ັນມາສອງປີ ຟາຣາໂອໄດ້ຝັນວ່າ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຢືນຢູ່ແຄມແມ່ນ້ໍານີນ 
2 ໃນຂນະນ້ັນ ມງີວົແມໂ່ຕຕຸ້ຍພີດິງາມເຈັດໂຕຂ້ືນມາຈາກແມ່ນ້ໍານີນແລະໄດ້ກັດກິນຫຍ້າ 
3 ແລ້ວຈ່ຶງມີງົວແມ່ທ່ີຈ່ອຍຜອມແລະເປັນຫນ້າຂ້ີດຽດອີກເຈັດໂຕຂ້ືນມາຈາກແມ່ນ້ໍານິນ ແລະຢືນຢ  ູ່ກັບງົວແມ່ທ່ີ

ຕຸ້ຍພີດີງາມນ້ັນ 
4 ຕ່ໍມາ ງົວແມ່ຈ່ອຍກໍກືນກິນງົວແມ່ຕຸ້ຍພີດີງາມທັງເຈັດໂຕ ແລ້ວຟາຣາໂອກໍຊົງຊວາດຮູ້ເມ່ືອ 
5 ພຣະອົງຊົງຫລັບໄປອິກແລະຝ ນັວ່າ ມຮີວງເຂ້ົາທ່ີມີເມັດຕ່ຶງດີເຈັດຮວງເກິດຈາກຕ້ົນດຽວກັນ  
6 ແລ້ວກໍມີຮວງເຂ້ົາເຈັດຮວງງອກອອກມາເປັນເຂ້ົາເມັດລີບຫ່ຽວແຫ້ງເພາະຖືກລົມທະເລຊາຍ 
7 ຮວງເຂ້ົາລີບເຈັດຮວງໄດ້ກືນກິນຮວງເຂ້ົາເມັດຕ່ຶງເຈັດຮວງນ້ັນ ຟາຣາໂອຈ່ຶງຊົງຊວາດຮູ້ເມ່ືອ ແລະເຫັນວ່າພຣະ

ອົງຝັນໄປ 
8 ໃນເຊ້ົາວັນນ້ັນ ພຣະອົງຊົງວຸ້ນວາຍພຣະທັຍຫລາຍ ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງຮັບສ່ັງໃຫ້ຄ ນົໄປເຊີນຫມ ມໍໍແລະນັກປາດໃນປະ

ເທດເອຢິບມາ ພຣະອົງຊົງໄດ້ເລ່ົາຄວາມຝ ນັໃຫ້ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຟັງ ແຕ່ບ່ໍມີໃຜສາມາດແກ້ຄວາມຝັນນ້ັນໄດ້ 



9 ຕ່ໍຈາກນ້ັນ ຫົວຫນ້າພະນັກງານເຮັດເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ຈ່ຶງກາບທູນຕ່ໍຟາຣາໂອວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຄວນສາລະພາບ
ຄວາມຜິດຂອງຂ້ານ້ອຍໃນວັນນ້ິ 

10 ຄ້ັງເມ່ືອພຣະອົງຊ ົງພິໂຣດຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ໂດຍຊົງຮັບສ່ັງຂັງຫົວຫນ້າພະນັກງານເຮັດເຂ້ົາຈ່ີ ແລະຂ້າ
ນ້ອຍໃນຄຸກຂອງທະຫານຮັກສາພຣະອົງນ້ັນ 

11 ໃນຄືນນ່ຶງ ພວກຂ້ານ້ອຍທັງສອງໄດ້ຝ ັນ ໂດຍຄວາມຫມາຍຂອງຄວາມຝັນນ້ັນກໍກ່ຽວຂ້ອງກັນແຕ່ລະບຸກຄົນ 
12 ມຊີາຍຫນຸ່ມຊາວເຮັບເຣິຜູ້ນ່ຶງທ່ີຖືກຂັງຢູ່ນໍາພວກຂ້ານ້ອຍ ເຂົາເປັນຄົນໃຊ້ຂອງນາຍທະຫານຮັກສາພຣະອົງ 

ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ເລ່ົາຄວາມຝັນໃຫ້ເຂົາຟັງ ເຂົາກ ໍແກ້ຄວາມຝັນຂອງພວກຂ້ານ້ອຍແຕ່ລະຄົນຖືກຕ້ອງທຸກສ  ່ິງ
ໄດ້ເປັນຈິງຕາມທ່ີເຂົາໄດ້ເວ້ົາຄື 

13 ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮັບພຣະຣາຊທານຕໍາແຫນ່ງເດີມ ແລະຫົວຫນ້າພະນັກງານເຮັດເຂ້ົາຈ່ີກໍຖືກແຂວນຄໍî 
14 ຟາຣາໂອຈ່ຶງຮັບສ່ັງໃຫ້ຄົນໄປນໍາໂຢເຊັບມາ ພວກເຂົາກໍຟ້າວເອົາເຂົາອອກຈາກຄຸກ ຫລັງຈາກແຖຫນວດແລະ

ປ່ຽນເຄ່ືອງນຸ່ງແລ້ວ ເຂົາກໍນໍາໂຢເຊັບໄປຢືນຕ່ໍພຣະພັກຂອງຟາຣາໂອ 
15 ພຣະອົງຊົງກ່າວຕ່ໍໂຢເຊັບວ່າ, ìເຮົາໄດ້ຝັນ ແລະບ່ໍມີໃຜສາມາດແກ້ຄວາມຝັນນ້ັນໄດ້ ເຮົາໄດ້ຊາບວ່າເມ່ືອເຈ້ົາ

ໄດ້ຍິນຄວາມຝັນແລ້ວເຈ້ົາສາມາດແກ້ໄດ້î 
16 ໂຢເຊັບຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, ìແຕ່ບ່ໍແມ່ນຂ້ານ້ອຍດອກ ແມ່ນພຣະເຈ້ົາຕ່າງຫາກທ່ີປະທານຄໍາຕອບຢ່າງດີແກ່ພຣະ

ອົງî 
17 ຟາຣາໂອຊົງກາ່ວວ່າ, ìເຮົາໄດ້ຝັນວ່າ ເຮົາໄດ້ຢືນຢູ່ເທິງແຄມແມ່ນ ້ ໍານີນ 
18 ໃນເວລານ້ັນ ມີງວົແມຕຸ້່ຍພີດີງາມເຈັດໂຕຂ້ືນມາຈາກແມ່ນ້ໍານິນ ແລ້ວໄດ ກິ້ນຫຍ້າ 
19 ຕໍ່ມາ ມງີວົແມອິ່ກເຈັດໂຕຊ່ຶງຈ່ອຍຜອມຫນ້າຂ້ີດຽດແລະຫນ້າຢ້ານ ເປັນງົວແມ່ທ່ີຫນ້າສັງເວດທ່ີສຸດຊ່ຶງເຮົາບ່ໍ

ເຄີຍເຫັນມາໃນປະເທດເອຢິບ 
20 ງົວຈ່ອຍຜອມເຫລ່ົານ້ິໄດ້ກືນກິນງົວໂຕຕຸ້ຍພີ ແຕ່ມັນກິນເວລາໃດບ່ໍມີໃຜຮູ້ເຫັນ 
21 ເພາະວ່າງົວເຫລ່ົານ້ັນຍັງຈ່ອຍຜອມຢູ່ຄືເກ່ົາແລ້ວເຮົາກໍຊວາດຮູ້ເມ່ືອ 
22 ແຕ່ເມ່ືອເຮົາຫລັບໄປອິກ ຍັງໄດ້ຝັນເຫັນຮວງເຂ້ົາເມັດຕ່ຶງເຈັດຮວງໃນຕ້ົນເຂ້ົາດຽວກັນ 
23 ແລ້ວມຮີວງເຂ້ົາເຈັດຮວງງອກອອກມາ ແຕ່ເປັນເຂ້ົາເມັດລີບແລະແຫ້ງເພາະຖືກລົມຈາກທະເລຊາຍ 
24 ຮວງເຂ້ົາເມັດລີບໄດ້ກືນກິນຮວງເຂ້ົາເມັດຕ່ຶງ ເຮົາໄດ້ເລ່ົາຄວາມຝັນນ້ິໃຫ້ຫມມໍໍຟງັ ແຕ່ບ່ໍມີໃຜສາມາດແກ້ໄຂ

ໄດ້î 
25 ໂຢເຊັບຈ່ຶງທູນຕ່ໍຟາຣາໂອວ່າ, ìຄວາມຝ ນັສອງຢ່າງນ້ິມີຄວາມຫມາຍຢ່າງດຽວກັນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບອກໃຫ້ພ

ຣະອົງຮູ້ຈັກເຖິງສ່ິງທ່ີຈະບັງເກີດຂ້ືນ 
26 ງວົແມຕຸ້່ຍພີດິງາມເຈັດໂຕນ້ັນຫມາຍເຖິງເຈັດປີ ແລະຮວງເຂ້ົາເມັດຕ່ຶງເຈັດຮວງນ້ັນກໍຫມາຍເຖິງເຈັດປີຄືກັນ 

ທັງສອງຢ່າງມີຄວາມຫມາຍແບບດຽວກັນ 
27 ງວົແມຈ່່ອຍຜອມແລະເປັນຫນ້າຂ້ີດຽດຊ່ຶງຂ້ືນມາຈາກນ້ໍາຕາມຫລັງ ແລະຮວງເຂ້ົາເມັດລີບເຈັດຮວງຊ່ຶງເຜົາ

ແຫ້ງເພາະລົມຈາກທະເລຊາຍນ້ັນ ແມ່ນເປັນເວລາເຈັດປິທ່ີປະສົບກັບຄວາມອຶດຢາກ 
28 ຄວາມຝັນຂອງພຣະອົງແມ່ນຕາມທ່ີຂ້ານ້ອຍໄດ້ກາບທູນນ້ິ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ພຣະອົງຮູ້ເຖິງສ່ິງທ່ີຈະບັງ

ເກິດຂ້ືນ  
29 ໃນທ່ົວດິນແດນຂອງປະເທດເອຢິບຈະມີຄວາມອຸດົມສົມບູນພູນສຸກເປັນເວລາເຈັດປີ 
30 ຫລັງຈາກນ້ັນມາ ຈະມີການອຶດຢາກເກິດຂ້ືນເປັນເວລາເຈັດປີອີກ ຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນປະເທດເອຢິບຈະຖືກ

ລົບລ້າງຫມດົ ຄວາມອຶດຢາກຈະທໍາລາຍປະເທດແທນລະຍະການ 
31 ຄວາມອຸດົມສົມບູນຖືກລົບລ້າງຫມດົສ້ີນ ກໍເພາະວ່າຄວາມອຶດຢາກທ່ີຕິດຕາມມານ້ັນຈະຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດ 



32 ສາຍເຫດທ່ີພຣະອົງຊົງຝັນສອງເທ່ືອນ້ັນ ຫມາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງກໍານົດລະຍະການນ້ິໄວ້ແລ້ວ ແລະພ
ຣະອົງຊົງໃຫບັ້ງເກິດຂ້ືນໃນອະນາຄົດອັນມ່ໍໆນ້ິ 

33 ບັດນ້ິ ພຣະອົງຄວນຊອກຫາຄົນທ່ີມີຄວາມສລຽວສລາດແລະມີສະຕິປັນຍາຄົນນ່ຶງໄວ້ ແລ້ວຕ້ັງທ່ານໃຫ້ເປັນຜູ້
ປົກຄອງປະເທດເອຢິບ 

34 ພຣະອົງຕ້ອງຊົງແຕ່ງຕ້ັງຂ້າຣາຊການປົກຄອງເຂດແຂວງຕ່າງໆເຫມືອນກັນ ແລະໃຫ້ເກັບເອົາຜົນລະປູກນ່ຶງ
ສ່ວນຫ້າໃນລະຫວ່າງເຈັດປີທ່ີອຸດົມສ ມົບູນນ້ັນ 

35 ໃຫພ້ວກເຂົາສະສົມອາຫານທຸກໆຊະນິດໃນປີທ່ີອຸດົມສົມບູນໄວ້ ແລະປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະອົງ
ຄືເກັບເຂ້ົາໄວ້ໃນເມືອງຕ່າງໆພາຍໃຕ້ການກວດກາຂອງພຣະອົງ ແລະຮັກສາໄວ້ໃຫ້ດິ 

36 ອາຫານທ່ີເກັບໄວ້ນ້ິຈະເປັນເຄ່ືອງບັນເທົາທຸກເວລາອຶດຢາກໃນລະຍະເຈັດປີທ່ີຈະມາເຖິງນ້ິ ເພ່ືອປະຊາຊົນ
ຊາວເອຢິບຈະບ່ໍໄດ້ອຶດເຂ້ົາຕາຍî 
ໂຢເຊບັຖກືແຕງ່ຕັງ້ໃຫເ້ປນັຜູປ້ກົຄອງປະເທດເອຢບິ  
Joseph Rise to Power 

37 ຟາຣາໂອ ແລະຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງເຫັນຊອບໃນແຜນການທ່ີໂຢເຊັບສເນິມານ້ັນ 
38 ພຣະອົງຊົງກ່າວຕ່ໍພວກຂ້າຣາຊການວ່າ, ìພວກເຮົາຈະໄປຊອກຫາຄົນຊ່ຶງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່

ກັບເຂົາ ຄືຄົນນ້ິໄດ້ຢູ່ໃສ?î 
39 ຟາຣາໂອຈ່ຶງກ່າວຕ່ໍໂຢເຊັບວ່າ, ìດ້ວຍວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ໂຜດສະແດງສ່ິງຕ່າງໆນ້ິແກ່ເຈ້ົາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ໂດຍບ່ໍມີ

ໃຜເຂ້ົາໃຈແລະມີສະຕິປ ນັຍາທ່ໍເຈ້ົາ 
40 ດ່ັງນ້ັນ ເຮົາຈະແຕ່ງຕ້ັງເຈ້ົາໃຫ້ເປັນຜູ ປົ້ກຄອງປະເທດ ແລະປະຊາຊົນທກຸຄົນຈະຕ້ອງທໍາຕາມຄໍາສ່ັງຂອງເຈ້ົາ 

ເຮົາຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າເຈ້ົາກໍເພາະວ່າເຮົາເປັນກະສັດທ່ໍນ້ັນî 
41 ຕ່ໍມາ ກະສັດຟາຣາໂອຊົງກ່າວກັບໂຢເຊັບວ່າ,ìບັດນ້ິ ເຈ້ົາກໍຮູ້ແລ້ວວ່າ ເຮົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງເຈ້ົາໃຫ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງ

ປະເທດເອຢິບແລ້ວî 
42 ຟາຣາໂອຊົງຖອດແຫວນກາປະທັບຈາກນ້ິວພຣະຫັດ ແລ້ວສຸບໃສ່ນ້ິວມືຂອງໂຢເຊັບ ເອົາເສ້ືອທ່ີງາມທ່ີສຸດໃຫ້

ໂຢເຊັບນຸ່ງ ເອົາສາຍຄໍຄໍາຄ້ອງຄໍໃຫ້ 
43 ແລ້ວພຣະອົງໃຫ້ໂຢເຊັບຂ່ີຣດົພຣະທ່ີນ່ັງຄັນທ່ີສອງຮອງຈາກພຣະອົງ ແລະທະຫານຮັກສາພຣະອົງຮ້ອງປະ

ກາດວ່າ ìຈົ່ງຫລີກທາງໃຫ້î ໂຢເຊັບໄດ້ຖືກສະຖາປະນາຂ້ືນໃຫ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງປະເທດເອຢິບໂດຍວີທີດ່ັງກ່າວ
ມານ້ິ 

44 ຟາຣາໂອກ່າວຕ່ໍໂຢເຊັບວ່າ, ìເຮົາເປັນກະສັດກໍຈິງ ແຕ່ໃນປະເທດເອຢິບນ້ິ ຜູ້ໃດບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈ້ົາ
ຈະເຮັດຫຍັງບ່ໍໄດ້î 

45 ພຣະອົງໄດ້ໃສ່ຊ່ືໃຫໂ້ຢເຊັບໃຫມວ່່າ ìຊາເຟນັທ ປາເນອາî ແລະພຣະອົງໄດ້ປະທານນາງອາເຊນັທ ບຸດຕຣີ
ຂອງໂປຕີເຟຣາ ປະໂຣຫິດເມືອງໂອນໃຫ້ເປັນພັຣຍາ ໂຢເຊັບໄດ້ເດີນທາງໄປກວດການທ່ົວປະເທດເອຢິບ 

46 ໂຢເຊັບໄດ້ເຂ້ົາຮັບໃຊ້ຟາຣາໂອແຫ່ງປະເທດເອຢິບເມ່ືອອາຍຸໄດ້ສາມສິບປີ ທ່ານທູນລາພຣະອົງແລ້ວອອກ
ເດິນທາງໄປກວດການທ່ົວປະເທດຕາງພຣະເນດພຣະກັນ 

47 ໃນລະຍະເຈັດປທ່ີີອຸດົມສົມບູນນ້ັນ ປະເທດເອຢິບຜລີດຜົນລະປູກໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ 
48 ໂຢເຊັບສະສົມອາຫານທຸກໆຊະນິດໄວ້ໃນລະຍະເຈັດປີທ່ີອຸດົມສົມບູນ ແລ້ວເອົາໄປເກັບໄວ້ຕາມເມືອງຕ່າງໆ

ໃນແຕ່ລະເມືອງນ້ັນ ທ່ານຮິບໂຮມເອົາເຂ້ົາທ່ີເກັບໄດ້ຈາກນາອ້ອມແອ້ມມາເກັບໄວ້ໃນຕົວເມືອງ 
49 ທ່ານສະສົມເຂ້ົາໄວ້ໄດ້ມາກຫລາຍປານເກັບເມ ັດດິນຊາຍໃນແຄມທະເລຫລາຍຈົນບ່ໍສາມາດຊ່ັງຕວງໄດ້ 



50 ກ່ອນປິຈະເກິດການອຶດຢາກ ໂຢເຊັບມີບຸດຊາຍສອງຄົນກັບນາງອາເຊນັທ ບຸດຕຣີຂອງໂປຕີເຟຣາປະໂຣຫິດ
ເມືອງໂອນ 

51 ໂຢເຊັບເວົ້າວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍລືມຄວາມເຈັບຊ້ໍານາໆປະການແລະລືມຄອບຄົວຂອງບິ
ດາຂ້ອຍທັງຫມດົî ດ່ັງນ  ້ັນ ຈ່ຶງໄດ້ຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ບຸດຊາຍກົກວ່າ ìມານສັເຊî  

52 ແລະຍັງໄດ ້ເວ້ົາຕ່ືມອິກວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານບຸດຊາຍໃຫ້ຂ້ອຍໃນປະເທດທ່ີຂ້ອຍມີຄວາມທຸກໃຈî ດ່ັງນ້ັນ 
ທ່ານຈ່ຶງໃສ່ຊ່ືບຸດຊາຍຄົນທ່ີສອງວ່າ ìເອຟຣາອິມî 

53 ຄວາມອຸດົມສົມບູນເປັນເວລາເຈັດປິ ໃນປະເທດເອຢິບໄດ້ສ້ີນສຸດລົງ  
54 ແລະຄວາມອຶດຢາກເປັນເວລາເຈັດປິກໍບັງເກິດຂ້ືນມາແທນຕາມທ່ີໂຢເຊັບໄດ້ທໍານາຍໄວ້ ຢູ່ໃນປະເທດອ່ືນໆບ່ໍ

ມເີຂ້ົາຈະກິນແລ້ວ ແຕ່ໃນປະເທດເອຢິບຍັງມີເຂ້ົາກິນຢູ່ 
55 ເມ່ືອປະເທດເອຢິບເລ້ີມຕ້ົນອຶດຢາກ ປະຊາຊົນກໍແຫ່ກັນມາຮ້ອງທຸກຂໍອາຫານນໍາຟາຣາໂອ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງ

ກ່າວແກ່ພວກເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງໄປຫາໂຢເຊັບ ແລະເຮັດຕາມທ່ີທ່ານບອກî 
56 ເມ່ືອຄວາມອຶດຢາກເກີດຂ້ືນທ່ົວປະເທດ ໂຢເຊັບກໍໄຂສາງເຂ້ົາທຸກໆສາງ ແລ້ວຂາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເອຢິບ 

ເພາະວ່າການອຶດຢາກຄ້ັງນ້ິຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດ 
57 ປະຊາຊົນຈາກຫລາຍປະເທດໃນໂລກ ໄດ້ພາກັນມາປະເທດເອຢິບ ເພ່ືອຂໍຊ້ືເຂ້ົານໍາໂຢເຊັບ ເພາະວ່າການອຶດ

ຢາກໄດ້ເກິດຂ້ືນໃນທຸກໆປະເທດທ່ົວໂລກຢ່າງຮ້າຍແຮງ 

 
42 ພວກອາ້ຍຂອງໂຢເຊບັມາປະເທດເອຢບິເພືອ່ຫາຊືເ້ຂົາ້ 

Josephís Brother go to Egypt 

1 ເມ່ືອຢາໂຄບຊາບວ່າຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບຍັງມີເຂ້ົາຂາຍ ທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາກັບພວກລູກວ່າ, ìເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາຈຶ່ງ
ພາກ ັນຢູ່ຊ່ືໆî 

2 ຂ້ອຍໄດ້ຍິນວ່າທ່ີປະເທດເອຢິບມີເຂ້ົາຂາຍ ຈ່ົງໄປທ່ີນ້ັນຊ້ືເຂ້ົາແມ໋ ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຈະອຶດເຂ້ົາຕາຍກັນ
ໃດ໋î 

3 ດ່ັງນ້ັນ ພວກອ້າຍໂຢເຊັບທັງສິບຄົນຈ່ຶງພາກັນໄປທ່ີປະເທດເອຢິບເພ່ືອຫາຊືເ້ຂ້ົາ 
4 ຢາໂຄບບ່ໍໄດ້ໃຫ້ເບັນຢາມິນນ້ອງຊາຍຄີງໆຂອງໂຢເຊັບໄປນ ໍາ ເພາະຢ້ານເປັນອັນຕະຣາຍ 
5 ດ່ັງນ້ີບຸດຊາຍຂອງອິສຣາເອນ ມາຊ້ືເຂ້ົາພ້ອມກັນກັບພວກອ່ືນໆ ຍ້ອນວ່າໃນປະເທດການາອານມີການອຶດ

ຢາກເກີດຂ້ືນ 
6 ໂຢເຊັບໃນຖານະເປັນຜູ້ປົກຄອງປະເທດເອຢິບ ໄດ້ຂາຍເຂ້ົາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທຸກໆຊາດໃນປະເທດຕ່າງໆ ດ່ັງ

ນ້ັນ ພວກອ້າຍຂອງໂຢເຊັບຈ່ີງເຂ້ົາມາຫາ ແລະຂາບລົງຕ່ໍຫນ້າທາ່ນ 
7 ເມ່ືອໂຢເຊ ັບເຫັນພວກອ້າຍກໍຈ່ືໄດ້ ແຕ່ທ່ານເຮັດທໍາທ່າຄືບ່ໍຮູ້ຈັກ ທ່ານເວ້ົາຢ່າງມີອໍານາດຕ່ໍພວກອ້າຍວ່າ, 

ìພວກເຈ້ົາມາແຕ່ໃສ?î ພວກເຂົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìພວກຂ້າພະເຈ້ົາມາແຕ່ປະເທດການາອານເພ່ືອມາຂໍຊ້ືເຂ້ົາî 
8 ໂຢເຊັບຈ່ືພວກອ້າຍຂອງຕົນໄດ້ ແຕ່ເຂົາເຈ້ົາຈ່ືທ່ານບ່ໍໄດ້ ທາ່ນຍັງຈົດຈໍາຄວາມຝັນທ່ີຝ ນັກ່ຽວກັບພວກເຂົາເຈ້ົາ 
9 ທ່່ານເວ້ົາວ່າ, ìພວກເຈ້ົາເປັນນັກສືບ ພວກເຈ້ົາມາສືບເບ່ິງຈຸດອ່ອນໃນປະເທດຂອງເຮົາî 
10 ພວກເຂົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìບ່ໍດອກ ອາດຍາເອີຍ, ພວກຂ້າພະເຈ້ົາມາໃນຖານະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງອາດຍາ ເພ່ືອຂໍ

ຊືເ້ຂົ້າ 
11 ທັງຫມ ດົນ້ີເປັນອ້າຍນ້ອງກັນ ບ່ໍແມ່ນເປັນນັກສືບດອກອາດຍາເອີຍ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນສັດຊ່ືî 
12 ແຕ່ໂຢເຊັບເວ້ົາຊ້ໍາເປັນຫນັກແຫນ້ນວ່າ, ìຕ້ອງແມ່ນ ພວກເຈ້ົາມາສືບເບ່ິງຈຸດອ່ອນໃນປະເທດຂອງເຮົາî 



13 ພວກເຂົາເວົ້າວ່າ, ìອາດຍາເອີຍ, ພວກຂ້າພະເຈ້ົາມີອ້າຍນ້ອງນໍາກັນສິບສອງຄົນ ເກິດຮ່ວມພໍດ່ຽວກັນຢ  ູ່ໃນປະ
ເທດການາອານ ດຽວນ້ິ ນ້ອງຜູ້ຫລ້າຢູ່ນໍາພ່ໍ ແລະອ້າຍຂອງຜູ້ຫລ້າໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວî 

14 ໂຢເຊັບຕອບເຂົາວ່າ, ìແມ່ນຄືເຮົາເວ້ົາແທ້ໆ ພວກເຈ້ົາຕ້ອງເປັນນ ກັສືບອີຫລີ 
15 ສ່ິງນ້ິຈະເປັນເຄ່ືອງພິສູດພວກເຈ້ົາ ຄືເຮົາຂໍສັນຍາໃນນາມຟາຣາໂອວ່າ ເຮົາຈະບ່ໍປ່ອຍພວກເຈ້ົາ ຈົນກວ່ານ້ອງ

ຫລ້າຂອງພວກເຈ້ົາຈະມາທ່ີນ້ິ 
16 ໃຫສ່ົ້ງຜູ້ນ່ຶງໃນຈໍານວນພວກເຈ້ົາໄປເອົາເຂົາມາ ພວກທ່ີເຫລືອນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກກັກຂັງໄວ້ ຈົນກວ່າສ່ິງທ່ີພວກ

ເຈ້ົາເວ້ົາມານ  ້ັນຈະພິສູດເຫັນວ່າເປັນຄວາມຈິງ ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ ຕາບໃດທ່ີຟາຣາໂອຍັງມີຊີວິດຢູ່ ພວກເຈ້ົາກໍຄົງ
ເປັນນັກສືບຢູ່ຕາບນ້ັນî 

17 ຍ້ອນເຣ່ືອງດ່ັງກ່າວນ້ິ ໂຢເຊັບຈ່ີງສ່ັງຂັງພວກເຂົາສາມວັນ 
18 ຕ່ໍມາ ໃນວັນທ່ີສາມ ໂຢເຊັບຈ່ຶງເວ້ົາກັບພວກເຂົາວ່າ, ìຂ້ອຍນະມັສການພຣະເຈ້ົາ ດ່ັງນ້ັນ ຖ້າພວກເຈ້ົາເຮັດສ່ິງ

ນ້ິໄດ້ ພວກເຈ້ົາກໍຈະພ້ົນໂທດ ຄືຖ້າພວກເຈ້ົາເປັນຄົນສັດຊ່ືແທ ້
19 ໃຫຜູ້້ດຽວເທ່ົານ້ັນໃນຈໍານວນພວກເຈ້ົາຢູ່ໃນຄຸກນ້ິ ນອກຈາກນ້ັນໃຫ້ເອົາເຂ້ົາທ່ີຊ້ືນ້ິເມືອໃຫ້ຄອບຄົວຂອງພວກ

ເຈ້ົາທ່ີກໍາລັງຫິວຢູ່ 
20 ແຕ່ພວກເຈ້ົາຕ້ອງເອົານ້ອງຊາຍຫລ້າມາຫາເຮົາ ເພ່ືອພິສູດວ່າພວກເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາຄວາມຈິງພຽງໃດ ແລ້ວພວກ

ເຈ້ົາກໍຈະບ່ໍຖືກປະຫານຊີວິດî ພວກເຂົາຍອມຕົກລົງຕາມຂ້ໍສເນິນ້ັນ  
21 ພວກເຂົາເວ້ົາຕ່ໍກັນແລະກັນວ່າ, ìແມ່ນແລ້ວຫມູເ່ຮົາເປັນຜູ້ຜິດແທ້ທ່ີໄດ້ກະທໍາແກ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ ຫມູ່ເຮົາ

ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາມີຄວາມລໍາບາກຫລາຍ ເມືອ່ເຂົາຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ ແຕ່ຫມູເ່ຮົາບ່ໍຍອມຟັງສຽງ ຍ້ອນສ່ິງ
ນ້ັນແຫລະຄວາມລໍາບາກຈ່ຶງຕາມສນອງພວກຫມູ່ເຮົາດຽວນ້ິî 

22 ຣູເບນເວົ້າວ່າ, ìຂ້ອຍໄດ້ບອກພວກເຈ້ົາແລ້ວວ່າຢ່າຕີເຂົາ ແຕ່ພວກເຈ້ົາກໍບ່ໍຍອມຟັງຂ້ອຍ ເຫັນບ່ໍ ບັດນ້ີກັມໄດ້
ຕອບສນອງກໍາແລ້ວì 

23 ໂຢເຊັບເຂ້ົາໃຈໃນເຣ່ືອງທ່ີພວກເຂົາເວ້ົາ ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າທ່ານເຂ້ົາໃຈ ກໍເພາະວ່າໂຢເຊັບໃຊນ້າຍ
ພາສາເມ່ຶອເວ  ້ົາກັບພວກເຂົາ 

24 ໂຢເຊັບໄດ້ຫນິຈາກພວກເຂົາ ແລະໄປລ້ີຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ຜູ້ດຽວ ເມ່ືອທ່ານອົດກ້ັນອາລົມຂົມຂ່ືນໃຈໄດ້ແລ້ວຈ່ຶງກັບເຂ້ົ
າມາຫາອິກ ທາ່ນຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ເຂົາເອົາຊີເມໂອນອອກມາຜູກໄວ້ຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາພວກເຂົາ 

25 ໂຢເຊັບສ່ັງໃຫ້ຄົນເອົາເຂ້ົາໃສ່ຖົງພວກເຂົາຈົນເຕັມ ແລ້ວເອົາເງິນຂອງແຕ່ລະຄົນໃສ່ໄວ້ໃນຖົງເທິງເຂ້ົານ້ັນຄືນ 
ແລ້ວເອົາອາຫານໃຫພ້ວກເຂົາໄປກິນຕາມທາງນໍາ ຄົນຂອງທ່ານກໍໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງນ້ັນທຸກປະການ 
ພວກອ້າຍຂອງໂຢເຊບັຄນືສູປ່ະເທດການາອານ  
Josephís Brothers Return to Canaan 

26 ພວກອ້າຍທັງຫລາຍກໍພາກັນເອົາເຂ້ົາທ່ີຊືນ້ັ້ນຕ່າງໃສ່ຫລັງລໍແລ້ວກ ອໍອກເດິນທາງໄປ 
27 ຄັນຕ່ໍມາ ໃນບ່ອນທ່ີພັກເຊົາແຮມຄືນ ຄົນນ່ຶງໃນຈໍານວນນ້ັນໄດ້ໄຂຖົງເພ່ືອເອົາເຂ້ົາໃຫ້ລໍກິນ ໄດ້ພົບເງິນຢູ່ໃນ

ປາກຖົງເຂ້ົາ  
28 ເຂົາຈ່ຶງຮ້ອງໃສ່ພວກອ້າຍວ່າ, ìເງິນຂອງຂ້ອຍຢູ່ນ້ີî ພວກເຂົາກໍຕົກໃຈຈົນຕົວສ່ັນ ຈ່ິງຫັນຫນ້າເຂ້ົາຫາກັນແລະ

ເວ້ົາວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາຕ່ໍພວກເຮົາຢ່າງນ້ິຈະເປັນແນວໃດນໍî 
29 ເມ່ືອພວກເຂົາກັບມາຮອດບິດາທ່ີປະເທດການາອານແລ້ວ ກເໍລ່ົາເຣ່ືອງຕ່າງໆທ່ີເກີດຂ້ືນກັບພວກເຂົາສູ່ບິດາ

ຟັງວ່າ,  
30 ຜູ້ປົກຄອງປະເທດໄດ້ເວ້ົາຢ່າງຮຸນແຮງກັບພວກເຮົາ ທັງຫາເຣ່ືອງໃສ່ວ່າພວກເຮົາເປັນນັກສືບເຂ້ົາໄປໃນປະ

ເທດຂອງເຂົາ 



31 ພວກເຮົາຈ່ຶງເວ້ົາກັບທ່ານວ່າ ພວກເຮົາເປັນຄົນສັດຊ່ື ບ່ໍແມ່ນນັກສືບ 
32 ພວກເຮົາມີອ້າຍນ້ອງສິບສອງຄົນເປັນບຸດຮ່ວມພໍດ່ຽວກັນ ຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ແລະນ້ອງຫລ້າກໍຢູ່ກັບພ່ໍໃນ

ປະເທດການາອານ 
33 ທ່ານໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìເຮົາຈະເຊ່ືອວ່າ ພວກເຈ້ົາເປັນຄົນສັດຊ່ືກໍຕ່ໍເມ່ືອຄົນນ່ຶງໃນຈໍານວນພວກເຈ້ົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບ

ເຮົາ ນອກນ້ັນໃຫ້ພາກັນເອົາເຂ້ົາກັບຄືນເມືອໃຫ້ຄອບຄົວຂອງພວກເຈ້ົາທ່ີກໍາລັງອຶດຢູ່ 
34 ແຕ່ໃຫພ້ວກເຈ້ົາພານ້ອງຊາຍຫລ້ານ້ັນມາຫາເຮົາ ໂດຍວິທີນ້ິແຫລະເຮົາຈ່ຶງຈະເຊ່ືອວ່າພວກເຈ້ົາເປັນຄົນສັດຊ່ື 

ແລະບ່ໍແມ່ນນັກສືບ ຄັນແລ້ວເຮົາຈະສ່ົງອ້າຍຂອງພວກເຈ້ົາຄືນ ແລະພວກເຈ້ົາກໍຈະທໍານາຄ້າຂາຍຢູ່ໃນປະ
ເທດນ້ິໄດ້î 

35 ໃນຂນະທ່ີພວກເຂົາໄຂຖົງເຂ້ົາ ແຕ່ລະຄົນກໍເຫັນຫ່ໍເງິນຂອງຕົນຢູ່ໃນຖົງ ຄັນພວກເຂົາກັບບີດາເຫັນຫ່ໍເງິນກໍພາ
ກັນຢ້ານກົວ 

36 ຢາໂຄບຜູ້ເປັນບິດາຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìພວກເຈ້ົາຈະບໍໃ່ຫ້ລູກຢູ່ກັບຂ້ອຍຈັກຄົນຫວະ ໂຢເຊັບກໍຕາຍໄປແລ້ວ ຊໂີມ
ເອນກໍຖືກຈັບ ແລະບັດນ້ິພວກເຈ້ົາຈະເອົາເບັນຢາມິນຫນິຈາກຂ້ອຍອີກ ຂ້ອຍຜູ້ດຽວທ່ີທຸກທໍຣະມານທ່ີສຸດî 

37 ຣູເບນຈ່ຶງເວ້ົາກັບບິດາວ່າ, ìຖ້າລູກບ່ໍນໍາເບັນຢາມິນມາສ່ົງພ່ໍຄືນ ໃຫພ້ໍຂ້່າບຸດຊາຍຂອງລູກສອງຄົນນ້ັນຖ້ີມ ຈ່ົງ
ມອບເບັນຢາມິນໄວ້ໃນຄວາມດູແລຂອງລູກເຖີດ ລູກຈະຕ້ອງເອົາເຂົາກັບຄືນມາî 

38 ແຕ່ຢາໂຄບເວ້ົາວ່າ, ìຂ້ອຍຈະບ່ໍຍອມໃຫ້ລູກຊາຍຂ້ອຍໄປນໍາພວກເຈ້ົາ ອ້າຍຂອງເຂົາກໍໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ຍັງ
ເຫລືອແຕ່ເຂົາຜູ້ດຽວ ບາງທີເຂົາອາດຖືກຂ້າຕາຍຕາມທາງກໍໄດ ້ ຂ້ອຍກໍເຖ້ົາແກ່ຫລາຍແລ້ວຫາກພະເຊີນກັບ
ຄວາມທຸກໂສກທ່ີພວກເຈ້ົາເປັນຜູ້ກ່ໍຂ້ືນນ້ິ ອາດເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຊ້ໍາໃຈຕາຍກໍໄດ້î 

 

43 ພວກອາ້ຍຂອງໂຢເຊບັກບັຄນືໄປປະເທດ 
ເອຢບິພອ້ມເບນັຢາມນິ 
The Brothers Come Again, Bringing Benjamin 

1 ຄວາມອຶດຢາກໃນປະເທດການາອານຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດ  
2 ເມ່ືອຄອບຄົວຂອງຢາໂຄບກິນເຂ້ົາຊ່ຶງຊ້ືມາຈາກປະເທດເອຢິບຫມົດແລ້ວ ຢາໂຄບຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍພວກບຸດຊາຍວ່າ, 

ìຈ່ົງກັບຄືນໄປຊ້ືອາຫານຕ່ືມອິກຈັກຫນ່ອຍສໍາລັບພວກເຮົາແມ໋î 
3 ຢູດາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຜູ້ປົກຄອງປະເທດເອຢິບໄດ້ເວ້ົາກັບພວກລູກຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວວ່າ ຢ່າໄປປາກົດຕົວໃຫ້

ທ່ານເຫັນຫນ້າອີກ ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍນໍາເອົານ້ອງຫລ້າເຮົາໄປພົບທ່ານ 
4 ແຕ່ຖ້າພ່ໍຍອມຕົກລົງໃຫ້ນ້ອງຊາຍຫລ້າໄປກັບພວກເຮົາ ພວກເຮົາກໍຈະໄປຊ້ືເຂົ້າໃຫ້ພໍ ່
5 ຫາກພ່ໍບ່ໍຍອມຕົກລົງ ພວກເຮົາກໍຈະບ່ໍຍອມໄປ ເພາະທ່ານໄດ້ເວ້ົາວ່າ ພວກເຈ້ົາຢ່າມາໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນຫນ້າອີກ 

ຖ້າພວກເຈ້ົາບ່ໍເອົານ້ອງຊາຍເຈ້ົາມາພ້ອມî 
6 ອິສຣາເອນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìເປັນຫຍັງຫມູເ່ຈ້ົາຈ່ຶງເຮັດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ຂ້ອຍຫລາຍແທ້ ດັນໄປເວ້ົາກັບທ່ານວ່າ

ຫມູ່ເຈົາ້ມີນ້ອງຢູ່ອີກຜູ້ນ່ຶງî 
7 ພວກເຂົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຊາຍຄົນນ້ັນໄດ້ຖາມພວກເຮົາ ແລະຄອບຄົວວ່າ ພ່ໍຂອງພວກເຈ  ້ົາຍັງມີຊວິີດຢູ່ບ່ໍ? ພວກ

ເຈ້ົາມີນ້ອງຊາຍບ່ໍ? ພວກເຮົາກໍພາກັນຕອບຄໍາຖາມທ່ານຕາມຊ່ືເພາະພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າ ທາ່ນຈະບອກໃຫ້
ມານໍາເອົານ້ອງຊາຍໄປຫາທ່ານî 

8 ຢູດາເວ້ົາກັບອິສຣາເອນບິດາຂອງຕົນວ່າ, ìຈ່ົງອະນຸຍາດໃຫ້ນ້ອງຊາຍໄປກັບພວກລູກສາ ແລ້ວພວກເຮົາກໍຈະ
ໄດ້ຮິບຕຽມຕົວອອກເດີນທາງ ແລ້ວທຸກຄົນທັງພ່ໍແລະລູກຫລານກໍຈະບ່ໍອຶດເຂ້ົາຕາຍ 



9 ລູກຈະຍອມຖວາຍຊີວິດເພ່ືອເຂົາ ຂໍພ່ໍມອບພາຣະຮັບຜິດຊອບໄວ້ກັບລູກ ຖ້າວ່າລູກບ່ໍນໍາເຂົາກັບຄືນມາຢ່າງ
ປອດໄພ ລູກຈະຍອມເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍພ່ໍຕລອດຊິວິດ 

10 ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍມົວຊັກຊ້າຢູ່ຢ່າງນ້ິ ປານນ້ີພວກເຮົາອາດຈະກັບມາເປັນທ້ຽວທ່ີສອງແລ້ວî 
11 ອິສຣາເອນຜູ້ເປັນບິດາຈ່ຶງເວ້ົາກັບພວກເຂົາວ່າ, ìຖ້າດ່ັງນ້ັນໃຫ້ເຮັດດ່ັງນ້ິ ຄືໃຫ້ເອົາຜົນລະປູກອັນດິທີ່ສຸດທີມີ່ໃນ

ປະເທດຂອງເຮົາໃສ່ຖົງເຂ້ົາໄປຕ້ອນຊາຍຄົນນ້ັນເຊ່ັນ: ຍານ ນ້ໍາເຜ້ີງ ເຄ່ືອງເທດ ຫມາກກ່ໍ ແລະຫມາກບົກ 
12 ຈ່ົງຖືເງິນໄປນໍາອິກສອງເທ່ົາ ກໍເພາະເຈ້ົາຈະຕ້ອງເອົາເງິນທ່ີພົບໃນຖົງເຂ້ົາໄປສ່ົງຄືນ ບາງທີອາດເປັນການຫລົງ

ລືມກໍໄດ້ 
13 ຈ່ົງຕຽມຕົວແລ້ວເອົານ້ອງຊາຍອອກເດີນທາງໄປຫາຊາຍຄົນນ້ັນສາ  
14 ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຜູ້ມີອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ຈ່ົງດົນບັນດານໃຫ້ຊາຍຜູ້ນ້ັນມີຄວາມເມດຕາຕ່ໍພວກເຈ  ້ົາ ເພ່ືອວ່າທ່ານຈະ

ໄດ້ປ່ອຍນ້ອງຂອງພວກເຈ້ົາອິກຜູ້ນ່ຶງ ກັບເບັນຢາມິນໃຫ້ກັບຄືນມາຫາພ່ໍ ຖ້າວ່າຈະສູນເສັຽລູກທັງສອງອີກກໍ
ຕ້ອງຈໍາເປັນî 

15 ດ່ັງນ້ັນ ພວກບຸດຊາຍຂອງຢາໂຄບກໍເອົາຂອງຕ້ອນ ແລະເງິນສອງເທ່ົາພອ້ມກັບເບັນຢາມິນ ແລ້ວອອກເດິນ
ທາງໄປສູ່ປະເທດເອຢິບເພ່ືອພບົໂຢເຊັບ 

16 ເມ່ືອໂຢເຊັບເຫັນເບັນຢາມິນມາກັບພວກເຂົາ ທ່ານຈ່ຶງສ່ັງຄົນໃຊ້ຜ  ູ້ຮັບຜິດຊອບໃນເຮືອນວ່າ, ìຈ່ົງພາຄົນເຫລ່ົາ
ນ້ີໄປເຮືອນແລ້ວ ຈ່ົງໄປຂ າ້ສັດແລະຈັດແຈ່ງອາຫານ ເພາະວ່າຕອນສວາຍນ້ິ ຄົນເຫລ່ົານ້ິຈະກິນເຂ້ົານໍາເຮົາî 

17 ຄົນໃຊ້ກໍໄດ້ເຮັດຕາມທ່ີໂຢເຊັບສ່ັງ ແລະພາພວກເຂົາໄປເຮືອນຂອງທ່ານ 
18 ເມ່ືອພວກເຂົາຖືກນໍາພາໄປຮອດເຮ ືອນຂອງໂຢເຊັບ ເຂົາກໍເກິດຄວາມຢ້ານກົວແລະຄິດໄປວ່າ, ìພວກເຮົາຖືກ

ພາມານ້ິກໍຍ້ອນເງິນທ່ີພວກເຮົາພົບຢູ່ໃນຖົງເຂ້ົາຄ້ັງມາຖ້ຽວທໍາອິດນ້ັນ ເຂົາເຈ້ົາອາດທຸບຕິພວກເຮົາເອົາພວກ
ເຮົາໄປເປັນທາດແລະຍຶດເອົາລໍທັງຫມດົຂອງພວກເຮົາî 

19 ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງມາຫາຄົນໃຊ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນເຮືອນຂອງໂຢເຊັບ ແລະເວ້ົາກັບເຂົາທ່ີປະຕູເຮືອນ 
20 ວ່າ,î ນາຍເອີຍ, ຂໍໄດ້ໂຜດກະຣຸນາເທີນ ເມ່ືອຄາວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ມາຊ້ືສະບ່ຽງອາຫານຖ້ຽວກ່ອນນ້ັນ 
21 ເວລາເດີນທາງກັບພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄຂຖົງເຂ້ົາ ແລ້ວໄດ້ພົບເງິນທ່ີຈ່າຍຄ່າຊ້ືເຂ້ົາຄົບຕາມຈໍານວນເດີມ ຈ່ຶງ

ໄດ້ຖືເອົາເງິນຈໍານວນນ້ັນນ າໍມາສ່ົງຄືນ 
22 ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າ ແມ່ນໃຜເອົາເງິນນ້ັນມາໃສ່ໃນຖົງເຂ້ົາໄວ້ ເທ່ືອນ້ິຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຖືເງິນມາຫລາຍພໍສົມ

ຄວນເພ່ືອຂໍຊ້ືເຂ້ົາອີກî 
23 ຄົນໃຊ້ຈຶ່ງເວົ້າວ່າ, ìຢ່າສູ່ອຸກໃຈແລະຢ້ານກົວເລີຍ ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ ແລະຂອງບິດາພວກເຈ້ົາໄດ້ເອົາຊັບ

ສົມບັດນ້ິມາໃສ່ໃນຖົງເຂ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ ເງິນທ່ີພວກເຈ້ົາຈ່າຍນ້ັນຂ້ອຍໄດ້ຮັບຮຽບຮ້ອຍແລ້ວî ແລ້ວຄົນຕ້ົນ
ເຮືອນກໍນໍາເອົາຊີເມໂອນອອກມາຫາພວກເຂົາ 

24 ຄົນໃຊ້ຈ່ຶງພາພວກເຂົາເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນໂຢເຊັບ ເຂົາໄດ້ເອົານ້ໍາໃຫ້ພວກເຂົາລ້າງຕີນ ແລະເອົາເຟືອງໃຫ້ລໍກິນ 
25 ພວກເຂົາຕຽມຈັດຂອງຕ້ອນໄວ້ມອບໃຫ້ໂຢເຊັບໃນຕອນສວາຍ ເພາະພວກເຂົາໄດ້ຮູ້ວ່າທ່ານຈະມາຮັບປະ

ທານອາຫານທ່ີບ້ານ 
26 ເມ່ືອໂຢເຊັບມາເຖິງບ້ານ ພວກເຂົາກໍພາກັນເອົາຂອງຕ້ອນນໍາເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນເພ່ືອມອບໃຫ້ທ່ານ ພວກເຂົາ

ໄດ້ຂາບລົງກັບດິນຕ່ໍຫນ້າໂຢເຊັບ 
27 ໂຢເຊັບໄດ້ໄຕ່ຖາມເຖິງຄວາມສຸກທຸກຂອງພວກເຂົາ ແລ້ວຈ່ຶງຖາມຕ່ໍໄປວາ່, ìພໍຂ່ອງຫມູເ່ຈ້ົາຊຶ່ງຫມູເ່ຈ້ົາໄດ້ເວົ້າ

ໃຫຂ້ ອ້ຍຟັງວ່າເຖ້ົາແກ່ຫລາຍແລ້ວນ້ັນເປັນຢ່າງໃດ? ທ່ານຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະສະບາຍດີບ່ໍ?î 
28 ພວກເຂົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìພໍຂ່ອງຂ້າພະເຈ້ົາ 



ຂ້າໃຊ້ທ່ີສັດຊ່ືຕ່ໍອາດຍາຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະຍັງຢູ່ສະບາຍດີî ຄັນແລ້ວພວກເຂົາກໍຂາບລົງດິນໂດຍຊ້ອງຫນ້າ
ທ່ານອີກ 

29 ເມ່ືອໂຢເຊັບເຫັນເບັນຢາມິນນ້ອງຊາຍຄີງຂອງຕົນ ທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຊາຍຄົນນ້ິຄົງເປັນນ້ອງ 
ຊາຍຫລ້າຂອງຫມູເ່ຈ້ົາ ຊຶງ່ໄດ້ເວ້ົາໃຫ້ເຮົາຟັງແຕ່ກ່ອນນ້ັນຕິ ແມ່ນບ່ໍ? ນ້ອງເອີຍ ຂໍພຣະເຈ້ົາຈ່ົງອວຍພອນແກ່
ເຈ້ົາî 

30 ຄັນແລ້ວ ໂຢເຊັບກໍຟ້າວຍ່າງອອກຫນິໄປ ເພາະຈິດໃຈຂອງທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຕ່ືນເຕ້ັນຫລາຍທ່ີເຫັນນ້ອງຊາຍ
ຄີງຂອງຕົນ ທາ່ນເກືອບຮ້ອງໄຫ້ຕ່ໍຫນ້າພວກເຂົາ ແຕ່ເມ່ືອອົດບ່ໍໄດ້ ທ່ານຈ່ຶງເຂ້ົາໄປລ້ີຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ໃນຫ້ອງສ່ວນ
ຕົວ 

31 ຫລັງຈາກລ້າງຫນ້າລ້າງຕາແລ້ວ ທ່ານຈ່ຶງໄດ້ອອກມາຂ້າງນອກ ພຍາຍາມລະງັບຄວາມຮູ້ສຶກໄວ້ ແລ້ວສ່ັງໃຫ້
ຄົນໃຊ້ຈັດແຈ່ງເອົາອາຫານມາ 

32 ເຂົາໄດ ຈັ້ດແຈ່ງໂຕະໃຫ້ໂຢເຊັບກິນຜູ້ດຽວຕ່າງຫາກ ແລະໄດ້ຈັດແຈ່ງໃຫ້ພວກອ້າຍນ້ອງໂຕະນ່ຶງອິກຕ່າງຫາກ 
ຊາວເອຢິບຊ່ຶງໄປຮ່ວມນ້ັນກໍໄດ້ຈັດໃຫ້ກິນອິກໂຕະນ່ຶງຕ່າງຫາກ ເພາະເຂົາຖືວ່າເປັນການອັບອາຍຂາຍຫນ້າທ່ີ
ກິນຮ່ວມໂຕະກັບຊາວເຮັບເຣ 

33 ພວກອ້າຍນ້ອງຂອງໂຢເຊັບນ່ັງລຽນກັນຢູ່ໂຕະຂ້າງຫນ້າຂອງໂຢເຊັບ ພວກເຂົານ່ັງເປັນລໍາດັບແຕ່ອ້າຍກົກມາ
ຫານ້ອງຊາຍຫລ້າຕາມອາຍຸ ເມ່ືອພວກເຂົານ່ັງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ພວກເຂົາກໍເບ່ິງຫນ້າກັນແລະກັນຢ່າງປລາດໃຈ 

34 ຄົນໃຊ້ໄດ້ແຈກອາຫານແຕ່ໂຕະຂອງໂຢເຊັບໄປ ແລະເຂົາໄດ້ແຈກໃຫເ້ບັນຢາມິນຫລາຍກວ່າພວກອ່ືນໆຫ້າ
ເທ່ົາ ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງກິນແລະດ່ືມກັບທ່ານຈົນມືນເມົາ 

 
44 ຈອກເຫລົາ້ເສຽັ 

Joseph Detains Benjamin 

1 ໂຢເຊັບໄດ້ສ່ັງຄົນໃຊ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນເຮືອນຂອງຕົນວ່າ, ìຈ່ົງເອົາສະບຽງອາຫານໃສ່ຖົງຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ີ ໃຫ້
ຫລາຍເທົ່າທີພ່ວກເຂົາສາມາດເອົາໄປໄດ້ ແລະໃຫ້ເອົາເງິນຂອງເຂົາແຕ່ລະຄົນໃສ່ລົງໃນຖົງເທິງເຂ້ົາແຕ່ລະຖົງ 
ໃຫເ້ອົາເງິນຊ້ືເຂ້ົາຂອງເຂົາກັບຈອກເງິນຂອງເຮົາໃສ່ລົງໃນຖົງເຂ້ົາຂອງນ້ອງຊາຍຫລ້າເຂົາî 

2 ແລ້ວຄົນໃຊ້ກໍໄດ້ທໍາຕາມທີໂ່ຢເຊັບສ່ັງທຸກປະການ 
3 ເມ່ືອຮຸ່ງຂ້ືນແຕ່ເຊ້ົາໆ ພວກເຂົາກໍພາກັນອອກເດີນທາງກັບເມືອພ້ອມດ້ວຍລໍຂອງພວກເຂົາ 
4 ຄັນພວກເຂົາໄປບ່ໍໄກຈາກເມືອງພໍເທ່ົາໃດ ໂຢເຊັບຈ່ຶງເວ້ົາກັບຄົນໃຊ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບປະຈໍາເຮືອນຂອງຕົນວ່າ, 

ìຈ່ົງຮີບອອກໄປຕິດຕາມຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ເມ່ືອເຈ້ົາທັນພວກເຂົາແລ້ວ ໃຫ້ເຈ້ົາວ່າເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາປະພຶດການ
ຊ່ົວຕອບແທນການດີ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງລັກເອົາຈອກເງິນຂອງເຣົາມາ? 

5 ຈອກນ້ັນເປັນຈອກສະເພາະທ່ີເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ອຍ ໃຊ້ສໍາລັບດ່ືມນ້ໍາ ແລະໃຊ້ກວດເບ່ິງເຫດການ ພວກເຈ້ົາເຮັດ
ຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງຮູ້ບ່ໍ?î 

6 ເມ່ືອຄົນໃຊ້ນ້ັນອອກຕິດຕາມທັນພວກເຂົາແລ້ວ ກໍເວ້ົາດ່ັງທ່ີນາຍສ່ັງນ້ັນກັບເຂົາ 
7 ພວກເຂົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìອາດຍາເວ້ົາເຊ່ັນນ້ິຫມາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ? ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍໄດ້ກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນຈັກ

ເທ່ືອ 
8 ເບ່ິງແມ໋, ທ່ານກໍໄດ້ເຫັນຂ້າພະເຈ້ົາທງັຫລາຍນໍາເອົາເງິນ ຊ່ຶງໄດ້ພົບຢ  ູ່ໃນຖົງເຂ້ົາໃນປະເທດການາອານນ້ັນມາ

ສ່ົງຄືນໃຫ້ແກ່ທ່ານ ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍຊິມາລັກເອົາເງີນຫລືຄໍາໄປຈາກບ້ານເຈ້ົານາຍຂອງທ່ານ? 
9 ເອົາເທາະ ຖ້າສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນຕົກຢູ່ນໍາຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໃນຈໍານວນພວກຂ້າພະເຈ້ົາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານ ຂໍໃຫຂ້້າຜູ້ນ້ັນເສັຽ 

ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາທຸກຄົນກໍຈະຍອມເປັນທາດເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍî 



10 ຄົນໃຊ້ຈຶ່ງເວົ້າວ່າ, ìຕົກລົງ ແຕ່ຖ້າວ່າຂ້ອຍພົບຈອກນ້ັນນ າໍຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໃນພວກເຈ້ົາ ຜູ້ມີຈອກນ້ັນຈະຕ້ອງເປັນ
ທາດຂອງຂ້ອຍ ນອກນ້ັນໃຫ້ເປັນອິສຣະຫມດົî 

11 ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງຟ້າວເອົາຖົງສະບຽງອາຫານລົງຈາກຫລັງລໍ ແລ້ວແຕ່ລະຄົນກໍໄຂຖົງຂອງຕົນອອກ 
12 ຄົນໃຊ້ຂອງໂຢເຊັບຈ່ຶງຄ້ົນເບ່ິງແຕ່ອ້າຍກົກຈົນຮອດນ້ອງຫລ້າ ແລ້ວພົບຈອກນ້ັນຢູ່ໃນຖ ົງເຂົາຂອງເບ ນັຢາມິນ 
13 ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງພາກັນຈິກເສ້ືອຂອງຕົນເອງດ້ວຍຄວາມເສັຽໃຈ ເອົາຖົງຂ້ືນໃສ່ຫລັງລໍແລະກັບຄືນ

ເຂ້ົາໄປໃນເມືອງ 
14 ເມ່ືອຢູດາ ແລະພວກອ້າຍນ້ອງມາຮອດເຮືອນຂອງໂຢເຊັບ ຊ່ຶງຂນະນ້ັນທ່ານເອງກໍຍັງຢູ່ເຮືອນ ພວກເຂົາຈ່ຶງພາ

ກັນຂາບລົງຕ່ໍຫນ້າທ່ານ 
15 ແລ້ວໂຢເຊັບກໍເວົ້າວ່າ, ìເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງເຮັດດ່ັງນ້ີ? ພວກເຈ້ົາອາດບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າຄົນຢ່າງເຮົານ້ິເປັນຄົນຕາ

ທິບî 
16 ຢູດາໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍມທີາງໂຕຖ້ຽງໄດ້ແລ້ວ ແລະບ່ໍຊ່າງຈະພິສູດຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພວກ

ຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງໃດໄດ້ອິກ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະຈານຂາຍຫນ້າເພາະຄວາມຜິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍແລ້ວທ່ານ
ຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ເອີຍ ບັດນ້ິ ຂ້າພະເຈ້ົາທຸກຄົນຕົກເປັນທາດຂອງທ່ານແລ້ວ ແລະຈະບ່ໍແມ່ນແຕ່ຜູ້ດຽວສະເພາະຄົນທ່ີ
ທ່ານພົບຈອກເທ່ົານ້ັນî 

17 ໂຢເຊັບເວົ້າວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນດອກ ເຮົາຈະບ່ໍເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ ຜູ້ເຮົາພົບຈອກນໍາເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະເປັນທາດຂອງເຮົາ 
ສ່ວນນອກນ້ັນ ຈ່ົງກັບໄປຫາພ່ໍຂອງພວກເຈ້ົາຢ່າງປອດພັຍເທີນî 
ຢດູາຣອ້ງຂເໍພືອ່ເບນັຢາມນີ 
Judah Pleads for Benjaminís release 

18 ຄັນຕ່ໍມາ ຢູດາໄດ້ເຂ້ົາໄປຫາໂຢເຊັບແລະຮ້ອງຂໍວ່າ, ìທ່ານຜູ ຍ່ິ້ງໃຫຍ່ເອີຍ, ໂຜດກະຣຸນາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ລົມ
ກັບທ າ່ນຢ່າງເປັນກ ນັເອງກ່ອນຖ້ອນ ຂໍທ່ານຢ່າຟ້າວໂກດຮ້າຍຂ້າພະເຈ້ົາ ທ່ານເອງກໍເປັນເຫມືອນຟາຣາໂອ  

19 ທ່ານຖາມຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍວ່າ ພວກເຈ້ົາມີພ່ໍແລະນ້ອງບ່ໍ? 
20 ພວກຂ້າພະເຈ້ົາກໍຕອບວ່າ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາມີພ່ໍທ່ີເຖົ້າຊະຣາແລ້ວ ມນ້ີອງຊາຍຜູ້ນ່ຶງເກິດເມ່ືອພ່ໍເຖ້ົາແກ່ແລ້ວ 

ອ້າຍຂອງເດັກຜູ້ນ້ັນໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ແລະເຂົາຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີເກີດຮ່ວມທ້ອງແມ່ດຽວກັນຊ່ຶງຍັງມີຊີວິດຢູ່ ສະ
ນ້ັນພ່ໍຈ່ຶງຮັກເຂົາຫລາ 

21 ທ່ານໄດ້ເວ້ົາກັບຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍວ່າ ໃຫ້ເອົາເຂົາມາທ່ີນ້ິ ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ເຫັນເຂົາ  
22 ຂ້າພະເຈ້ົາທງັຫລາຍຮຽນໄດ້ຕອບທ່ານວ່າ ເດັກຫນຸ່ມຄົນນ້ີຈະພາກຈາກພ່ໍບ່ໍໄດ້ ຖ້າເຂົາຈາກໄປເມ່ືອໃດ ພ່ໍເຂົາ

ຕ້ອງຕາຍ 
23 ຄັນແລ້ວ ທ່ານເວ້ົາວ່າ ພວກເຈ້ົາຢ່າມາໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນຫນ້າອິກ ຖ້າບ່ໍເອົານ້ອງຊາຍຫລ້າເຈ້ົາມານໍາ 
24 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາກັບຄືນເມືອຫາບິດາຜູ້ເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງທ່ານ ຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ຶງເລ່ົາເຣ່ືອງທ່ີນາຍເວ້ົາ

ໃຫ້ທ່ານຟັງ 
25 ຄັນແລ້ວ ທ່ານໄດ້ເວ້ົາວ່າ ຈ່ົງພາກ ັນໄປຊ້ືເຂ້ົາມາໃຫພ່ໍ້ຈັກຫນ່ອຍແດ່ 
26 ຂ້າພະເຈ້ົາທງັຫລາຍຈ່ຶງຕອບທ່ານວ່າ ເຮົາໄປບ່ໍໄດ້ ຖ້າບ່ໍໄດ້ເອົານ້ອງຊາຍຫລ້າມານໍາ 
27 ພໍຜູ້່ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານຈ່ຶງບອກຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍວ່າ ພວກເຈ້ົາກໍຮູູ່້ແລ້ວວ່າ ເມັຽຂອງຂ້ອຍໄດ້ເກີດບຸດຊາຍ

ສອງຄົນນ້ິໃຫ້ສໍາລັບຂ້ອຍ 
28 ຜູ້ທໍາອີດກໍຕາຍຈາກຂ້ອຍໄປແລ້ວ ຂ້ອຍຄາດວ່າເຂົາຄົງຈະຖືກສັດຮ້າຍກັດຕາຍ ເພາະວ່າຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ເຫັນເຂົາ

ຈົນເທ່ົາດຽວນ້ິ 



29 ບັດນ້ິ ຖ້າພວກເຈ້ົາຈະເອົາລູກຊາຍຫລ້າຜູ້ນ້ິໄປຈາກຂ້ອຍແລະຖືກຂ້າອີກ ພວກເຈ້ົາກໍຈະສ້າງຄວາມທຸກທໍຣະ
ມານໃຈ ແກ້ງຈະຂ້າຂ້ອຍອີກໃນຍາມເຖ້ົາຊະຣາການຢ່າງນ້ິ 

30 ທ່ານຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ ເຣືອ່ງມີຢູ່ວ່າຫາກຂ້າພະເຈ້ົາກັບເມືອຫາພ່ໍຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານໂດຍບ່ໍມີນ້ອງຄົນນ້ິແລ້ວ  
31 ເມື່ອພໍ່ຮູວ້່າບໍ່ມເີຂົາມານໍາ ທ່ານກໍຈະສ້ີນໃຈຕາຍ ຊວິີດຂອງທ່ານຂ້ືນຢູ່ກັບເດັກນ້ອຍຜູ້ນ້ິ ທາ່ນເອີຍ ພວກຂ້າ

ພະເຈ້ົາກໍຈະສ້າງຄວາມທຸກໃຈຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແກ້ງຂ້າພ່ໍໃນເວລາທ່ານເຖ້ົາແກ່ຊະຣາຢ່າງນ້ີ 
32 ຂ້າພະເຈ້ົາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານຮັບປະກັນນ້ອງໄວ້ຕ່ໍຫນ້າພ່ໍວາ່ ຈະເອົາຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແທນເດັກຄົນນ້ິ 

ໂດຍບອກພ່ໍວ່າ ຖ້າບ່ໍໄດ້ນ າໍເອົາເຂົາກັບຄືນມາຫາທ່ານ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍເປັນຜູ້ກະທໍາຜິດຕ່ໍພ່ໍຕລອດຊ່ົວຊີວິດ 
33 ບັດນ້ິ ທ່ານເອີຍ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຢູ່ທ່ີນ້ີເປັນທາດຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານແທນເດັກຄົນນ້ິ ກະຣຸນາໃຫ້ເຂົາກັບຄືນເມືອກັບ

ພວກອ້າຍຂອງເຂົາເທີນ 
34 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະກັບຄືນຫາພ່ໍໄດ້ຢ່າງໃດ ຖ້າຫາກບ່ໍມີເດັກຄົນນ້ີເມືອນໍາ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຢາກເຫັນເຄາະຮ້າຍເກີດຂ້ືນ

ກັບພ່ໍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາî 
 

45 ໂຢເຊບັບອກໃຫພ້ວກອາ້ຍນອ້ງຮູວ້າ່ທາ່ນແມນ່ໃຜ? 
Joseph Reveals Himself to His Brothers 

1 ໂຢເຊັບບ່ໍສາມາດຈະລະງັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນຕ່ໍຫນ້າຜູ້ຮັບໃຊ້ທັງຫມດົໄດ້ ສະນ້ັນ ທາ່ນຈ່ຶງຮ້ອງອອກມາວ່າ, 
ìໃຫທຸ້ກຄົນອອກໄປî ເວລາທ່ານ 
ບອກພວກອ້າຍແລະນ້ອງຂອງຕົນວ່າທ່ານຄືໃຜນ້ັນ ບ່ໍມຄົີນອ່ືນເລີຍຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

2 ທ່ານໄຫ້ສະອຶກສະອ້ືນສຽງດັງຈົນຊາວເອຢິບໄດ້ຍິນ ແລະຂ່າວນ້ິກໍແຜ່ໄປເຖິງພຣະຣາຊວັງ 
3 ໂຢເຊັບເວ້ົາຕ່ໍພວກອ້າຍວ່າ, ìຂ້ອຍແມ່ນໂຢເຊັບ  

ບິດາຂອງຂ້ອຍຍັງມີຊີວິດຢູ່ບ່ໍ?î ພວກອ້າຍພາກັນຢ້ານກົວຈົນບ່ໍສາມາດຕອບທ່ານໄດ້ 
4 ແລ້ວໂຢເຊັບຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍໄປວ່າ, ìຈ່ົງພາກັນຫຍັບເຂ້ົາມາໃກ້ໆຂ້ອຍî ພວກເຂົາກໍຫຍັບເຂ້ົາໄປໃກ້ໆ ແລ້ວ

ທ່ານເວ້ົາວ່າ, ìຂ້ອຍແມ່ນໂຢເຊັບນ້ອງຊາຍຂອງພວກເຈ້ົາ ຊ່ຶງພວກເຈ້ົາໄດ້ຂາຍມາປະເທດເອຢິບ 
5 ບັດນ້ິ ຢ່າໄດ້ກະວົນກະວາຍໃຈ ຫລືຕິຕົນເອງທ່ີຂາຍຂ້ອຍມາທ່ີນີ້ ແມ່ນພຣະເຈ້ົາແທ້ໆທີຊ່ົງໃຊຂ້້ອຍມາທ່ີນ້ິ

ກ່ອນ ເພື່ອຊ່ອຍເຫລືອຊີວິດພວກເຈ້ົາ 
6 ດຽວນ້ິເປັນພຽງປີທີສອງຂອງການອຶດຢາກຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ິ ແຕ່ຍັງຈະມີອີກຫ້າປີທີ່ຈະບໍ່ມກີານປູກຝັງແລະການ

ເກັບກ່ຽວ 
7 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຊ້ຂ ້ອຍມາກ່ອນພວກເຈ ົ ້າ ເພ່ືອຊ່ອຍເຫລືອຊີວິດຂອງພວກເຈ້ົາໄວ້ ແລະເພ່ືອໃຫ້ເຊ້ືອສາຍ

ຂອງພວກເຮົາມີຢູ່ສືບໄປ 
8 ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງບ່ໍແມ່ນພວກເຈ້ົາແທ້ສ່ົງຂ້ອຍມາ ແຕ່ແມ່ນພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຂຸນນາງຜູ້ສໍາຄັນ

ທ່ີສຸດຂອງຟາຣາໂອ ຄືຮັບຜິດຊອບຊບັສົມບັດ ແລະມໍຣະດົກທັງຫມດົຂອງພຣະອົງ ແລະປົກຄອງປະເທດເອ
ຢິບ 

9 ບັດນ້ິ ພວກເຈ້ົາຈ່ົງພາກັນຟ້າວເມືອຫາພ່ໍ ແລະນໍາຄໍາສ່ັງຂອງຂ້ອຍເມືອບອກທ່ານວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້
ຂ້ອຍເປັນຜູ້ປົກຄອງປະເທດເອຢິບ 

10 ໃຫພ້ໍ່ມາຫາຂ້ອຍໄວທີສຸ່ດ ໃຫພ້ໍເ່ອງມາພ້ອມລູກຫລານ ຝູງແກະ ແລະຝູງແບ້ ທັງງົວຄວາຍແລະທຸກສ່ິງທ່ີພໍ່ມີ 
ຂ້ອຍຈະໃຫ້ພ່ໍຢູ່ເຂດໂກເຊນບ່ອນທ່ີໃກ້ກັບຂ້ອຍ 

11 ຖ້າພໍຢູ່່ໂກເຊນ ຂ້ອຍກໍສາມາດເບ່ິງແຍງທ່ານໄດ້ ຄວາມອຶດຢາກກໍຍັງຈະມີອິກຫ້າປີ ແລະຂ້ອຍບ່ໍຢາກໃຫ້ພໍ່
ພ້ອມກັບຄົນທັງປວງທ່ີພໍມີ່ຕ້ອງອຶດຢາກî 



12 ໂຢເຊັບເວ້ົາກັບພວກອ້າຍນ້ອງຕ່ໍໄປວ່າ, ìບັດນ້ິ ພວກເຈ້ົາທຸກຄົນພ້ອມທັງເບັນຢາມິນນ້ອງຊາຍຂອງຂ້ອຍໄດ້
ເຫັນແລ້ວວ່າ ແມ່ນຂ້ອຍເອງທ່ີກໍາລັງເວ້ົາກັບພວກເຈ້ົາ  

13 ຈ່ົງເລ່ົາສູ່ພ່ໍຟັງວ່າ ຂ້ອຍມີອໍານາດຢ  ູ່ໃນປະເທດນ້ີພໍພຽງໃດ ແລະຈ່ົງເລ່ົາທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ເຫັນ ແລ້ວໃຫ້ຮີບ
ພາທ່ານ ມາໄວໆî 

14 ຄັນແລ້ວ ໂຢເຊັບຈ່ຶງກອດເບັນຢາມິນນ້ອງຊາຍຂອງຕົນໄວ້ໃນອ້ອມແຂນພ້ອມທັງຮ້ອງໄຫ້ ເບັນຢາມິນກໍຮ້ອງ
ໄຫໃ້ນອ້ອມກອດຂອງອ້າຍຄືກັນ 

15 ຕ່ໍມາ ທ່ານກໍກອດຈູບພວກອ້າຍທຸກໆຄົນພ້ອມທັງຮ້ອງໄຫ້ 
16 ເມ່ືອຂ່າວໄດ້ແຜ່ອອກໄປເຖິງພຣະຣາຊວັງຂອງຟາຣາໂອວ່າ ພວກອ້າຍນ້ອງໂຢເຊັບໄດ້ມາຫາທ່ານ ພຣະອົງ

ພ້ອມດ້ວຍຂ້າຣາຊການກໍມີຄວາມຍິນດີນໍາ 
17 ຟາຣາໂອຊົງກ່າວຕ່ໍໂຢເຊັບວ່າ, ìຈ່ົງບອກໃຫ້ພວກອ້າຍເຈ້ົາບັນທຸກສ່ິງຂອງໃສ່ຫລັງສັດກັບຄືນເມືອປະເທດກາ

ນາອານ 
18 ໃຫພ້ວກເຂົາເມືອເອົາບິດາ ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາມາຫາເຮົາ ເຮົາຈະມອບທ່ີດິນບ່ອນອຸດົມສົມບູນໃນ

ປະເທດເອຢິບໃຫ້ ແລະພວກເຂົາຈະໄດ້ກິນຜົນລະປູກອັນດີໃນປະເທດນ້ິ 
19 ບອກໃຫ້ພວກເຂົາເອົາກວຽນຈາກປະເທດເອຢິບໄປເພ່ືອໃຫ້ບິດາພ້ອມພ ັຣຍາແລະບຸດຂອງພວກເຂົາຂ່ີມາທີນ້ິ່ 
20 ຢ່າໃຫ້ພວກເຂົາອຸກອ່ັງໃຈທ່ີຕ້ອງຫນິຈາກຖ່ິນກັນດານ ແລະຊັບສ່ິງຂອງໆພວກເຂົາ ເພາະສ່ິງທ່ີດີໃນປະເທດເອ

ຢິບ ເຮົາຈະມອບໃຫ້ເປັນຂອງພວກເຂົາ 
21 ພວກບຸດຊາຍຂອງອ ິສຣາເອນກໍປະຕິບັດຕາມ ໂຢເຊັບເອົາກວຽນຫລາຍຄັນໃຫ້ເຂົາຕາມພຣະກະແສຮັບສ່ັງ

ຂອງຟາຣາໂອ ແລະໄດ້ເອົາອາຫານໃຫ້ພວກເຂົາໄປກິນຕາມທາງດ້ວຍ 
22 ທ່ານຍັງໄດ້ເອົາເຄ່ືອງໃຫມ່ໃຫເ້ຂົາຖ່າຍຜູ້ລະຊຸດ ສ່ວນເບັນຢາມິນນ້ັນທາ່ນໄດ້ເອົາເງິນສາມຮ້ອຍຫລຽນ ແລະ

ເຄ່ືອງນຸ່ງຫ້າຊຸດໃຫ້ເປັນພິເສດ 
23 ທ່ານຍັງສ່ົງລໍສິບໂຕຕ່າງຜົນລະປູກທ່ີດີໃນປະເທດເອຢິບໄປໃຫ້ບິດາຂອງທ່ານ ແລະລໍອິກສິບໂຕຕ່າງເຂ້ົາສານ 

ເຂ້ົາຈ່ີແລະສະບຽງອາຫານອ່ືນໆສໍາລັບບິດາ ເພ່ືອເດີນທາງກັບມາປະເທເອຢິບ 
24 ທ່ານໄດ້ໄປສ່ົງພວກອ້າຍອອກເດີນທາງກັບ ແລະສ່ັງພວກເຂົາວ່າ, ìເວລາເດີນທາງຢ່າຜີດຖຽງກັນເດີî 
25 ພວກເຂົາອອກຈາກປະເທດເອຢິບ ກັບໄປຫາຢາໂຄບບິດາຂອງຕົນທ່ີການາອານ 
26 ຄັນເມືອຮອດແລ້ວ ພວກເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາໃຫ້ບິດາຟັງວ່າ, ìໂຢເຊັບຍັງມີຊວິີດຢູ່ ທ່ານເປັນຜູ້ປົກຄອງປະເທດເອຢິບ

ທັງຫມົດî ພໄໍດ້ຍິນເຊ່ັນນ້ັນ ຢາໂຄບກໍຕົກຕະລຶງ ແລະຍັງບ່ໍຍອມເຊ່ືອຄວາມເວ້ົາຂອງພວກເຂົາ 
27 ແຕ່ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ເລ່ົາຄວາມເວ້ົາຂອງໂຢເຊັບທຸກໆຄໍາສູ່ບິດາຟັງ ເມ່ືອໄດ້ເຫັນກວຽນທ່ີໂຢເຊັບສ່ົງມາໃຫ້

ເປັນພາຫານະຂ່ີໄປປະເທດເອຢິບ ທ່ານກໍຮູ້ສຶກຕ່ືນເຕ້ັນດີໃຈຫລາຍ 
28 ຄັນແລ້ວ ທ່ານກໍເວ້ົາວ່າ, ìພແໍລ້ວບາດນ້ິ ໂຢເຊັບບຸດຊາຍຂອງຂ້ອຍຍັງມີຊີວິດຢ  ູ່ ຂ້ອຍຕ້ອງໄປພົບເຂົາກ່ອນ

ຂ້ອຍຈະຕາຍî 

46 ຢາໂຄບກບັຄອບຄວົໄປປະເທດເອຢບິ 
Jacob Brings His Whole Family to Egypt 
(ອພຍ 6:14-25) 

1 ຢາໂຄບໄດ້ມ້ຽນມັດເອົາສ່ິງຂອງທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງເທ່ົາທ່ີມີ ແລ້ວກໍໄປເມືອງເບເອີເຊບາ ຊຶງ່ຢ  ູ່ໃນທ່ີນ້ັນ ທາ່ນໄດ້
ຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງອີຊາກບິດາຂອງຕົນ 

2 ໃນຄືນນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບຢາໂຄບໃນນິມິດວ່າ, ìຢາໂຄບ ຢາໂຄບເອີຍî ທ່ານຈ່ຶງຂານຕອບວ່າ, ìໂດຍ 
ຂ້າພຣະອົງກໍາລັງຟັງພຣະອົງຢ  ູ່î 



3 ພຣະອົງຊ ງົກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ, ìເຮົາເປັນພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງບິດາເຈ້ົາ ບ່ໍຕ້ອງຢ້ານກົວສ່ິງໃດເລີຍໃນການທ່ີຈະ
ໄປປະເທດເອຢິບ ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາທະວີຂ້ືນເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນ 

4 ເຮົາຈະນໍາຫນ້າເຈ້ົາໄປ ແລະເຮົາຈະພາເອົາເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາກັບຄືນມາທ່ີນ້ິ ໂຢເຊັບຈະໄດ້ຢ  ູ່ກັບເຈ້ົາເມ່ືອເວ
ລາເຈ້ົາຕາຍî 

5 ແລ້ວຢາໂຄບຈ່ຶງອອກຈາກເມືອງເບເອີເຊບາໄປ ພວກບຸດຊາຍໄດ້ເອົາບິດາ ບຸດນ້ອຍແລະພ ັຣຍາຂອງພວກ
ເຂົາຂ້ືນກວຽນ ຊ່ຶງຟາຣາໂອໄດ້ສ່ົງມາຮັບເອົາພວກເຂົາ 

6 ພວກເຂົາພາກັນເອົາຝູງສັດ ແລະຊັບສົມບັດເທ່ົາທ່ີມຢູ່ີໃນປະເທດການາອານ ແລ້ວອອກເດີນທາງມຸ່ງຫນ້າໄປ
ສ  ູ່ປະເທດເອຢິບ 

7 ຢາໂຄບໄດ້ເອົາຄົນຂອງທ່ານທັງຫມດົໄປນໍາຄື ບຸດຊາຍ ຫລານຊາຍ ບຸດຕຣີແລະຫລານສາວ 
8 ຕ່ໍໄປນ້ິແມ່ນຊ່ືເຊ້ືອສາຍວົງວານຂອງອິສຣາເອນທ່ີໄປຢູ່ເອຢິບ ຢາໂຄບແລະບຸດຊາຍຂອງທ່ານຄື ຣູເບນ 

ບຸດຊາຍກົກຂອງຢາໂຄບ 
9 ແລະຣເູບນມີບຸດຊາຍຄື ຣາໂນກ ປານລູ ເຮສໂລນ ແລະກາຣ໌ມ ີ
10 ຊເີມໂອນມບຸີດຊາຍຄື ເຢມູເອນ ຢາມິນ ໂອຮັດ ຢາຄິນ ໂຊຣາ ແລະຊາອູນບຸດທ່ີເກີດຈາກຍິງຊາວການາອານ 
11 ເລວມີບີດຸຊາຍຄື ເກ ີໂຊນ ໂກຮາດ ແລະເມຣາຣ ີ
12 ຢູດາມີບຸດຊາຍຄື ເອຣ໌ ໂອນານ ເຊລາ ເປເຣສ ແລະເຊຣາ (ແຕ່ເອຣ໌ ແລະໂອນານໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວຢູ່ໃນປະ

ເທດການາອານ) ແລະເປເຣສມີບຸດຊາຍຄື ເຮ ສັໂຣນ ແລະຮາມນູ 
13 ອິສຊາຄາມີບຸດຊາຍຄື ໂຕລາ ປູວາ ຢາຊູບ ແລະຊິມໂຣນ 
14 ເຊບູໂລນມີບຸດຊາຍຄື ເຊເຣດ ເອໂລນ ແລະຢາເລເອນ 
15 (ພວກເຫລ່ົານ້ິເປັນບຸດຊາຍຂອງນາງເລອາ ຊ່ຶງນາງມີໃຫ້ແກ່ຢາໂຄບໃນປັດດານອາຣາມ ກັບບຸດຕຣີຄື ນາງດີ

ນາ ບຸດຊາຍຍິງມີທັງຫມດົສາມສິບສາມຄົນ) 
16 ກາດມີບດຸຊາຍຄ ືຊພິໂີອນ ຮັກກ ີຊນີູ ເອັສໂບນ ເອຣິ ອາໂຣດີ ແລະອາເຣລີ 
17 ອາເຊີມບຸີດຊາຍຄື ອີມນາ ອິຊວາ ອິຊວີ ເບຣິອາ ນາງເຊຣາ ແລະເບຣອິາມບຸີດຊາຍຄື ເຮເບີ ແລະມັນຄີເອນ 
18 (ພວກເຫລ່ົານ້ິເປັນລູກຫລານຂອງນາງຊີນປາ ຜູ້ຊ່ຶງລາບານຍົກໃຫ້ແກ່ນາງເລອາບຸດສາວຂອງທ່ານ ແລະບຸດ

ຊາຍຫົກຄົນນ້ີທ່ີນາງມີໃຫ້ຢາໂຄບ) 
19 ບຸດຊາຍຂອງນາງຣາເຊັນພັຣຍາຂອງຢາໂຄບຄື ໂຢເຊັບ ແລະເບັນຢາມິນ 
20 ມານັສເຊ ແລະເອຟຣາອິມ ເກີດແກ່ໂຢເຊັບໃນແຜ່ນດິນເອຢິບ ສອງຄົນນ້ິນາງອາເຊນັທເປັນບຸດຕຣີຂອງໂປຕີ

ເຟຣາ ປະໂຣຫິດເມືອງໂອນມີໃຫ້ທ່ານ 
21 ເບັນຢາມິນມີບຸດຊາຍຄື ເບລາ ເບເຄີ ອັສເບນ ເກຣາ ນາອາມານ ເອຮີ ໂຣສ ມບຸປ ິມ ຮຸບປິມ ແລະອາດ 
22 (ພວກເຫລ່ົານ້ິເປັນລູກຫລານຂອງນາງຣາເຊັນທ່ີເກີດແກ່ຢາໂຄບມີສິບສ່ີຄົນດ້ວຍກັນ) 
23 ດານມີບຸດຊາຍຄື ຮາຊູມ 
24 ເນຟັທາລມີບຸີດຊາຍຄື ຢາເຊເອນ ກູນີ ເຢເຊີ ແລະຊິນເລມ 
25 (ພວກເຫລ່ົານ້ິເປັນລູກຫລານຂອງນາງບິນຮາ ຜູ້ທ່ີລາບານຍົກໃຫ້ແກ່ນາງຣາເຊັນບຸດຕຣີຂອງຕົນ ແລະບຸດ

ຊາຍເຈັດຄົນນ້ິນາງມີໃຫ້ແກ່ຢາໂຄບ) 
26 ຈໍານວນເຊ້ືອສາຍແທ້ໆທັງຫມດົຂອງຢາໂຄບ ຊຶງ່ໄປຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບມີ ຫົກສິບຫົກຄົນ ໂດຍບ່ໍນັບພັຣ

ຍາຂອງພວກບຸດຊາຍ 
27 ໂຢເຊັບມບຸີດຊາຍທ່ີເກີດຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບມີສອງຄົນ ໂຮມຄອບຄົວຂອງຢາໂຄບທັງຫມດົໄປຢູ່ທ່ີນ້ັນມີເຈັດ

ສິບຄົນ 



ຢາໂຄບແລະຄອບຄວົໃນປະເທດເອຢບິ 
Jacob Settles in Goshen 

28 ຕ່ໍມາ ຢາໂຄບໄດ້ສ່ົງຢູດາໄປບອກໂຢເຊັບລ່ວງຫນ້າໃຫ້ທ່ານມາລໍຖ້າຮັບບິດາທ່ີເຂດໂກເຊນ 
29 ໂຢເຊັບກໍຕຽມຣົດມາ້ແລະອອກໄປພົບບິດາຂອງຕົນທ່ີນ້ັນ ເມ່ືອເຂົາໄດ້ເຫັນບິດາ ເຂົາກໍຟ້າວແລ່ນໄປກອດຄໍ

ໃນທັນທີ ແລະໄຫ້ສະອຶກສະອ້ືນເປັນເວລາດົນນານ 
30 ຢາໂຄບເວ້ົາຕ່ໍໂຢເຊັບວ່າ, ìບັດນ້ິ ພໍຄ່ຊືຕິາຍຕາຫລັບຢູ່ດອກ ໃນເມ່ືອພ່ໍໄດ້ເຫັນຫນ້າລູກແລະຮູ້ວ່າລູກຍັງມີຊີ

ວິດຢູ່î 
31 ແລ້ວໂຢເຊັບກໍເວ້ົາກັບພວກອ້າຍນ້ອງ ແລະຄອບຄົວຂອງບິດາວ່າ, ìຂ້ອຍຈະຕ້ອງໄປທູນຟາຣາໂອໃຫ້ຊົງຊາບ

ວ່າ ພວກອ້າຍນ້ອງແລະຄອບຄົວພ່ໍຂອງເຮົາ ຊ່ຶງໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດການາອານໄດ້ມາຮອດແລ້ວ 
32 ທຸກຄົນເປັນຄົນລ້ຽງແກະ ແລະງົວຄວາຍ ໄດ ເ້ອົາຝູງແກະ ຝູງງົວພ້ອມທຸກໆສ່ິງທ່ີມີມານໍາ 
33 ເມ່ືອຟາຣາໂອເອ້ີນເຈ້ົາໄປແລະຖາມວ່າ ພວກເຈ້ົາມີອາຊີບຫຍັງ?  
34 ໃຫພ້ວກເຈ້ົາຕອບວ່າ ຂ້າແດ່ພຣະອົງ ພວກຂ້າ 

ພຣະອົງລ້ຽງສັດເປັນອາຊີບເຫມືອນດ່ັງບັນພະບຸຣຸຸດ ເຈ້ົາຕ້ອງທູນໂດຍວິທນ້ິີ ພວກເຈ້ົາຈ່ຶງຈະໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນ
ເຂດໂກເຊນî ໂຢເຊັບເວ້ົາເຊ່ັນນ້ິກໍເພາະວ່າຊາວເອຢິບບ່ໍມັກພວກລ້ຽງແກະ 
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Chapter 47 

1 ດ່ັງນ້ັນ ໂຢເຊັບຈ່ຶງໄປກາບທູນຟາຣາໂອວ່າ, ìບິດາແລະພວກອ້າຍຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ມາແຕ່ປະເທດການາອານ
ຮອດແລ້ວ ພອ້ມທັງຝູງສັດແລະທຸກສ່ິງທ່ີເຂົາມ ີດຽວນ້ິພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນເຂດໂກເຊນî 

2 ຄັນແລ້ວ ໂຢເຊັບກໍແນະນໍາອ້າຍທັງຫ້າຄົນທ່ີມານໍາແດ່ຟາຣາໂອ  
3 ພຣະອ ົງຖາມພວກເຂົາວ່າ, ìພວກເຈ້ົາມີອາຊີບຫຍັງ?î ພວກເຂົາທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອ ົງ ພວກຂ້ານ້ອຍ

ລ້ຽງສັດເປັນອາຊີບເຫມອືນດ່ັງບັນພະບຸຣຸດ 
4 ພວກຂ້ານ້ອຍມາຂໍເພ່ິງພຣະບໍຣົມມະໂພທິສົມພານຂອງພຣະອົງ ກໍເພາະວ່າໃນປະເທດການາອານເກີດມີ

ຄວາມອຶດຢາກຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຈົນວ່າບ່ໍມີທົງ່ຫຍ້າສໍາລັບລ້ຽງຝູງສັດ ຂ້າແດ່ພຣະອົງ ຂໍພຣະອົງຊົງພຣະກະຣນຸາ
ໃຫພ້ວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນໂກເຊນເທີນî 

5 ຟາຣາໂອກ່າວແກ່ໂຢເຊັບວ່າ, ìບິດາ ແລະອ້າຍນ້ອງມາຫາເຈ້ົາແລ້ວ 
6 ເຈ້ົາມີປະເທດເອຢິບຢູ່ຕ່ໍຫນ້າທ່ານ ໃຫ້ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ໃນເຂດໂກເຊນໄດ້ ແລະຖ້າເຈ້ົາຮູ້ວ່າຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດໃນ

ພວກເຂົາມີຄວາມສາມາດກໍໃຫ້ເຂົາຮັບລ້ຽງຝູງສັດຂອງເຮົານໍາດ້ວຍî  
7 ຄັນຕ່ໍມາ ໂຢເຊັບໄດ້ພາຢາໂຄບບິດາແຫ່ງຕົນເຂ້ົາເຝ້ົາຟາຣາໂອ ຢາໂຄບໄດ້ຖວາຍພຣະພອນແດ່ພຣະອົງ  
8 ຟາຣາໂອຊົງຖາມທ່ານວ່າ, ìເຈ້ົາມີອາຍຸໄດ້ຈັກປີແລ້ວ?î 
9 ຢາໂຄບທູນຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍມີອາຍຸພຽງຮ້ອຍສາມສິບປີ ຊ່ຶງເປັນຊີວິດທ່ີທອ່ງທ່ຽວໄປມາ ວັນເວລາທ່ີຂ້າ

ນ້ອຍໃຊ້ຊວິີດຢູ່ກໍຫນ້ອຍ ແລະລໍາບາກບ່ໍຄືຊີວດິຂອງປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງຂ້ານ້ອຍî 
10 ຢາໂຄບຖວາຍພຣະພອນແກ່ຟາຣາໂອແລ້ວທູນລາພຣະອົງຈາກພຣະພັກຂອງຟາຣາໂອ 
11 ຫລັງຈາກນ້ັນ ໂຢເຊັບກໍຈັດທ່ີດິນໃຫ້ບິດາ ແລະອ້າຍຂອງຕົນຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບ ໂດຍເລືອກເອົາດິນຕອນດີໆ

ໃນເຂດຣາເມເຊສໃຫ້ເປັນສົມບັດຂອງພວກເຂົາຕາມທ່ີຟາຣາໂອໄດ້ຊົງສ່ັງ 
12 ໂຢເຊັບໄດ້ຈັດຫາສະບຽງອາຫານໃຫ້ບິດາ ໃຫພ້ວກອ້າຍແລະຄອບຄົວຂອງເຂົາທຸກໆຄົນຕລອດທັງຜູ້ຕິດຕາມ

ດ້ວຍ 



The Famine in Egypt 

13 ການອຶດຢາກຄ້ັງນ້ິຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດ ຈົນວ່າໃນປະເທດທັງຫລາຍບ່ໍມີເຂ້ົາຈະກິນ ປະເທດເອຢິບແລະປະເທດກາ
ນາອານກໍອ່ອນເພັຽດ້ວຍການອຶດຢາກ 

14 ໂຢເຊັບທ້ອນໂຮມເອົາເງິນທັງຫມດົຈາກການຂາຍເຂ້ົາໃຫ້ແກ່ຊາວເອຢິບແລະຊາວການາອານນ າໍໄປຖອກທ່ີ
ຄັງຂອງຟາຣາໂອ 

15 ເມ່ືອເງິນຂອງຊາວເອຢິບ ແລະຊາວການາອານຫມົດ ຊາວເອຢິບທຸກຄົນກໍແຫ່ຫັນມາຫາໂຢເຊັບແລະເວ້ົາວ່າ, 
ìພວກຂ້າພະເຈ້ົາຂໍອາຫານກິນແດ່ທ້ອນ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຕາຍເລີຍ ກະຣຸນາຊົດຊອ່ຍພວກຂ້າພະ
ເຈ້ົາດ້ວຍວທີີໃດວີທີນ່ຶງແດ່ຖ້ອນ ເພາະເງິນຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາກໍຫມົດ 
ສ້ຽງແລ້ວî 

16 ໂຢເຊັບຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຖ້າພວກເຈ້ົາບ່ໍມີເງິນ ໃຫ້ພວກເຈ້ົາເອົາສັດມາຂ້ອຍຈະເອົາເຂ້ົາແລກປ່ຽນເອົາî 
17 ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາຕ່າງກໍເອົາສັດຂອງຕົນມາໃຫ້ໂຢເຊັບ ແລະທ່ານກໍເອົາອາຫານແລກປ່ຽນເອົາສັດເຫລ່ົານ້ັນ

ເປັນຕ້ົນວ່າ ມ້າ ແກະ ແບ້ ງົວ ແລະລໍ ໃນປີນ້ັນ ທາ່ນໄດ້ຈ່າຍອາຫານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໂດຍວິທີ ແລະປ່ຽນກັບ
ສັດຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ 

18 ປີຕ່ໍມາ ພວກເຂົາກໍພາກັນມາຫາໂຢເຊັບອີກແລະເວ້ົາວ່າ, ìທ່ານຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ເອີຍ, ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເວ້ົາຄວາມ
ຈງິໃຫທ່້ານຟັງ ໂດຍບ່ໍປິດບັງຫຍັງ ຄືເງິນຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາກໍຫມົດແລ້ວ ແລະສັດຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາກໍ
ເປັນຂອງທ່ານຫມດົແລ້ວ ດຽວນ້ິ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຫລືອຫຍັງໃຫ້ອາດຍາ ນອກຈາກຮ່າງກາຍແລະດິນດອນ
ຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ 

19 ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈ້ົາອຶດຕາຍຖ້ອນ ຈ່ົງຊອກຫາວິທີຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງຊ່ອຍພວກຂ້າພະເຈ້ົາແດ່ ຂໍຢ່າປ່ອຍ
ໃຫພ້ວກຂ້າພະເຈ້ົາເສັຽດິນດອນຕອນຫຍ້າທ້ອນ ກະຣຸນາຊ້ືແລະເອົາເຂ້ົາແລກກັບດິນຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາສາ 
ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຍິນ ດີຍອມເປັນທາດຂອງຟາຣາໂອ ແລ້ວພຣະອົງກໍຈະໄດ້ດິນຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ຂໍທ່ານຈ່ົງ
ເອົາເຂ້ົາປູກໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ດ້ວຍ ເພ່ືອພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍອຶດຕາຍ ແລະເພ່ືອດິນດອນຂອງພວກຂ້າພະ
ເຈ້ົາຈະບ່ໍຫວ່າງເປ່ົາî 

20 ໂຢເຊັບກໍຊືເ້ອົາດິນທັງຫມົດໃຫ້ຟາຣາໂອ ຊາວເອຢິບທຸກຄົນຂາຍດິນຂອງຕົນກໍຍ້ອນວ່າການອຶດຢາກເທ່ືອ
ນ້ີຮ້າຍແຮງທ່ີ ສຸດ ດ່ັງນ້ັນ ດິນທ ັງຫມດົໃນປະເທດເອຢິບຈ່ຶງກາຍເປັນດິນຂອງຟາຣາໂອ 

21 ໂຢເຊັບໄດ້ເອົາປະຊາຊນົທັງຫມດົໃນປະເທດມາເປັນທາດ 
22 ຍັງແຕ່ດິນຂອງພວກປະໂຣຫິດເທ່ົານ້ັນທ່ີບ່ໍໄດ້ຊ້ືເອົາ ພວກປະໂຣຫິດບ່ໍໄດ້ຂາຍດິນຂອງພວກເຂົາກໍເພາະວ່າ

ພວກເຂົາໄດ້ຮັບເງິນອຸດຫນຸນຈາກຟາຣາໂອ 
23 ໂຢເຊັບເວົ້າຕໍ່ປະຊາຊົນວ່າ, ìພວກເຈ້ົາເຫັນບໍ່ ມືນ້ີ້ຂ້ອຍໄດ້ຊ້ືພວກເຈ້ົາພ້ອມທັງດິນໃຫ້ຟາຣາໂອນ້ີຄືເຂ້ົາປູກສໍາ

ລັບພວກເຈ້ົາຊ່ຶງພວກເຈ້ົາຕ້ອງເອົາໄປຫວ່ານໃນດິນຂອງພວກເຈ້ົາ 
24 ເມ່ືອຮອດເວລາເກັບກ່ຽວ ພວກເຈ້ົາຕ້ອງຖວາຍຜົນລະປູກນ່ຶງສ່ວນຫ້າໃຫ້ຟາຣາໂອ ສ່ວນທ່ີເຫລືອນ້ັນໃຫ້ເປັນ

ຂອງພວກເຈ້ົາ ທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາປູກແລະໄວ້ກິນສໍາລັບພວກເຈ້ົາແລະຄອບຄົວî 
25 ພວກເຂົາພາກັນຕອບວ່າ, ìອາດຍາໄດ້ເຮັດດີຕ່ໍພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ໂດຍໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອຊິວິດຂອງພວກຂ້າພະ

ເຈ້ົາໄວ້ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຍິນດີເປັນທາດຂອງຟາຣາໂອî 
26 ດ່ັງນ້ັນ ໂຢເຊັບຈ່ຶງແຕ່ງກົດຫມາຍປົກຄອງທ່ີດິນໃນປະເທດເອຢິບໄວ້ ຄືຕ້ອງຖວາຍຜົນລະປູກນ່ຶງສ່ວນຫ້າໃຫ້

ແກ່ຟາຣາໂອ ກົດຫມາຍນ້ີຍັງໃຊ້ກັນຢູ່ຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ ດິນຂອງປະໂຣຫິດເທ່ົານ້ັນທ່ີບ່ໍເປັນຂອງຟາຣາໂອ 
ຄວາມປະສງົອນັສດຸທາ້ຍຂອງຢາໂຄບ 



The Last Day of Jacob 

27 ພວກອິສຣາເອນທ່ີອາໄສຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບ ໄດ້ຮ່ັງມີເປັນດີຂ້ຶນພ້ອມທັງລູກຫລານຫລາຍຂ້ຶນ 
28 ຢາໂຄບອາໄສຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບສິບເຈັດປີ ຈົນທ່ານອາຍຸໄດ້ ຮ້ອຍສ່ີສິບເຈັດປີ 
29 ເມ່ືອຢາໂຄບຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງໃກ້ຈະຕາຍແລ້ວ ທາ່ນກໍຮ້ອງໂຢເຊັບບຸດຊາຍມາເວ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງສາບານຕ່ໍຫນ້າພໍ່

ເທີນ ໂດຍໃຫ້ເອາົມຂືອງເຈ້ົານົບໄວ້ໃນຫວ່າງຂາພ່ໍ ແລ້ວສັນຍາວ່າລູກຈະຊ່ືສັດແລະປະພຶດດີຕ່ໍພ່ໍ ແລະຢ່າຝັງ
ສົບພ່ໍໄວ້ໃນປະເທດເອຢິບນ້ີ 

30 ພໍຕ້່ອງການໃຫ້ລູກຝັງພ່ໍໄວ້ໃນບ່ອນທ່ີຝັງປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງພ່ໍ ຈ່ົງເອົາພ່ໍອອກຫນີຈາກປະເທດເອຢິບ ແລະຝັງພ່ໍ
ໄວໃ້ນອຸບໂມງຂອງພວກປູ່ຍ່າຕາຍາຍນ້ັນî ໂຢເຊັບຕອບວ່າ, ìລູກຈະເຮັດຕາມທ່ີພ່ໍບອກî 

31 ຢາໂຄບຜູ້ມີຊ່ືອີກວ່າ ອິສຣາເອນເວ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງສາບານຕ່ໍພ່ໍວ່າລູກຈະເຮັດດ່ັງນ້ັນî ໂຢເຊັບກໍສາບານຕາມອິສຣາ
ເອນຕ້ອງການທຸກຢ່າງ ແລ້ວໄດ້ຂາບລົງທ່ີຫົວຕຽງນອນຂອງບິດາຕົນ 

 
48 ຢາໂຄບອວຍພອນເອຟຣາອມິ  
 ແລະມານສັເຊ 

Jacob Blesses Josephís Sons 
(ຮຣ 11:21) 

1 ຫລັງຈາກນ້ັນມີຄົນມາບອກໂຢເຊັບວ່າ, ìບິດາຂອງອາດຍາເຈັບຫນັກî ພໄໍດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ໂຢເຊັບກໍພາບຸດຊາຍ
ທັງສອງຄື ມານັສເຊ ແລະເອຟຣາອິມໄປເບ່ິງບິດາຂອງຕົນ 

2 ເມ່ືອຢາໂຄບໄດ້ຍິນເຂົາມາບອກວ່າ, ìໂຢເຊັບລູກຊາຍຂອງເຈ້ົາມາເບ່ິງî ທ່ານຈຶ່ງຮວບຮວມເຫື່ອແຮງທີມີ່ຢູ່ລຸກ
ຂ້ຶນນ່ັງເທິງຕຽງ 

3 ຢາໂຄບເວ້ົາຕ່ໍໂຢເຊັບວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຜູ້ມອໍີານາດຍ່ິງໃຫຍ່ໄດ້ປາກົດຕ່ໍພ່ໍທ່ີເມືອງລູຊໃນປະເທດການາອານ 
ແລະຊົງອວຍພອນໃຫ້ພໍ່  

4 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາມີລູກຫລານຫລາຍ ເພ່ືອວ່າເຊ້ືອສາຍວົງວານຂອງເຈ້ົາຈະກາຍເປັນ
ຫລາຍໆຊົນຊາດ ເຮົາຈະເອົາດິນດອນຕອນນ້ີໃຫ້ເປັນສົມບັດແກ່ເຊ້ືອສາຍເຫລ່ົາກໍຂອງເຈ້ົາຕລອດໄປî 

5 ບັດນ້ີ ບຸດຊາຍສອງຄົນຂອງເຈ້ົາຄື ເອຟຣາອິມ ແລະມານັສເຊ ຊ່ຶງໄດ້ເກີດໃນປະເທດເອຢິບກ່ອນພ່ໍມາຢູ່ນ້ີຈະ
ຕ້ອງເປັນຂອງພ່ໍ ເຫມືອນກັນກັບຣູເບນ ແລະຊີເມໂອນ 

6 ແຕ່ວ່າລູກຂອງເຈ້ົາທ່ີເກີດຫລັງພວກເຂົາທັງສອງຄົນນ້ີຈະເປັນຂອງເຈ້ົາ ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບມໍຣະດົກສືບຕ່ໍຈາກ
ອ້າຍຂອງພວກເຂົາ 

7 ພໍເ່ຮັດດ່ັງນ້ີກໍເພາະວ່າເມ່ືອພ່ໍກັບຈາກປະເທດເມໂຊໂປຕາເມັຽ ຂນະທ່ີພວກເຮົາຍັງຢູ່ບ່ໍຫ່າງໄປເທ່ົາໃດຈາກເອ
ຟຣັທໃນປະເທດການາອານ ຣາເຊັນແມ່ຂອງເຈ້ົາກໍໄດ້ເສັຽຊີວິດໄປ ເຣ່ືອງນ້ີສ້າງຄວາມທຸກໃຈອັນມະຫາສານ
ໃຫແ້ກ່ພໍ່ ພໍໄ່ດ້ຝັງສົບແມ່ຂອງເຈ້ົາຢູ່ແຄມທາງໄປເມືອງເອຟຣາດ (ເອຟຣາດ ແມ່ນເມືອງເບັດເລເຮັມ) 

8 ເມ່ືອອິສຣາເອນເຫັນບຸດຊາຍຂອງໂຢເຊັບ ແລ້ວຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìເດັກສອງຄົນນ້ີແມ່ນໃຜ?î 
9 ໂຢເຊັບຕອບວ່າ, ìເດັກສອງຄົນນ້ີແມ່ນບຸດຂອງລູກຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້ໃນປະເທດເອຢິບນ້ີî ອິສຣາ

ເອນເວ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງເອົາເຂົາເຂ້ົາມາຫາພ່ໍເບ  ່ິງ ເພ່ືອພ່ໍຈະໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ແກ່ເຂົາî 
10 ສາຍຕາຂອງອິສຣາເອນກໍອ່ອນລົງຍ້ອນຄວາມແກ່ຊະຣາ ທ່ານບ່ໍເຫັນຮຸ່ງ ໂຢເຊັບຈ່ຶງນໍາເດັກສອງຄົນນ້ັນເຂ້ົາ

ມາ ແລ້ວທ່ານກອດແລະຈູບເຂົາ 
11 ອິສຣາເອນເວ້ົາຕ່ໍໂຢເຊັບວ່າ, ìພໍບ່ໍ່ເຄິຍຄິດເລີຍວ່າຈະໄດ້ເຫັນລູກອີກ ແຕ່ດຽວນ້ີພຣະເຈ້ົາຊົງນໍາພ່ໍໃຫ້ເຫັນຮອດ

ລູກຂອງເຈ້ົາî 



12 ແລ້ວໂຢເຊັບກໍເອົາເຂົາທັງສອງອອກຈາກຕັກຂອງອິສຣາເອນ ແລ້ວພາກັນກ້ົມຂາບລົງດິນຕ່ໍຫນ້າທ່ານ 
13 ເມ່ືອແລ້ວ ໂຢເຊັບກໍໄດ້ຈູງເອົາເຂົາທັງສອງມາຄ ືເອົາມືຂວາຈູງເອຟຣາອິມ ມືຊ້າຍຈູງມານັສເຊ ເພື່ອວ່າເຂົາຈະ

ໄດ້ຢູ່ທາງກ້ໍາຂວາຂອງອິສຣາເອນແລ້ວນໍາພວກເຂົາມາຫາທ່ານ 
14 ແຕ່ອິສຣາເອນໄດ້ໄຂວ່ແຂນຂອງຕົນຄື ເອົາມືຂວາວາງເທິງຫົວເອຟຣາອິມຜູ້ເປັນນ້ອງ ແລະມືຊ້າຍວາງເທິງ

ຫົວຂອງມານັສເຊຜູ້ເປັນອ້າຍ 
15 ແລ້ວທ່ານຈ່ຶງອວຍພອນແກ່ພວກເຂົາທັງສອງວ່າ, ìຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງຊົງເປ ນັພຣະເຈ  ້ົາຂອງປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂ້າ

ພະເຈ້ົາຄື ອັບຣາຮາມ ແລະອີຊາກ ຈ່ົງອວຍພອນໃຫ້ແກ່ເຂົາທັງສອງຄົນນ້ີ ຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງນໍາພາຂ້າພະ
ເຈ້ົາທຸກໆວັນ ອວຍພອນແກ່ພວກເຂົາ  

16 ເທວະດາທ່ີໄດ້ຊ່ອຍຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ລອດພ້ົນຈາກຄວາມຊ່ົວທັງຫລາຍ ຈ່ົງອວຍພອນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາໃຫ້ຊືຂ່ອງ
ຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຊ່ືຂອງປູ່ຍ່າຕາຍາຍຄື ອັບຣາຮາມ ແລະອີຊາກຢູ່ນໍາພວກເຂົາ ໃຫພ້ວກເຂົາມີລູກຫລານ
ຫລາຍຈົນກາຍເປັນພວກໃຫຍ່ 

17 ເມ່ືອໂຢເຊັບເຫັນບິດາຂອງຕົນເອົາມືຂວາວາງເທິງຫົວເອຟຣາອິມກໍເກີດບ່ໍພ ໃໍຈ ດ່ັງນ້ັນທ່ານຈ່ຶງປ່ຽນມືຂອງພ່ໍທີ່
ວາງເທິງຫົວຂອງເອຟຣາອິມນ້ັນ ມາວາງເທິງຫົວຂອງມານັສເຊ 

18 ທ່ານເວ້ົາຕ່ໍບິດາວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນທາງນີ້ພໍເ່ອີຍ ທາງນ້ີແມ່ນຜູ້ອ້າຍ ຂໍເອົາມືຂວາວາງເທິງຫົວຂອງຄົນນ້ີເຖີດî 
19 ຢາໂຄບປະຕິເສດແລະເວ້ົາວ່າ, ìພໍຮູ້່ດີລູກເອີຍ ເຊ້ືອສາຍຂອງມານັສເຊຈະກາຍເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່ເຫມືອນກັນ 

ແຕ່ວ່າຜູ້ນ້ອງຂອງເຂົາຈະເປັນຊົນຊາດຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າເຊ້ືອສາຍຂອງອ້າຍ ເຂົາຈະກາຍເປັນຊົນຊາດທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່î 
20 ດ່ັງນ້ັນ ທາ່ນຈ່ຶງອວຍພອນເຂົາໃນວັນນ້ັນວ່າ, ìພວກອິສຣາເອນຈະຂໍພຣະເຈ້ົາອວຍພອນໃຫ້ຜູ້ອ່ືນເຫມືອນດ່ັງ

ພຣະອົງຊົງອວຍພອນເຈ້ົາ ພວກເຂົາຈະເວ້ົາວ່າ ຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາຕ່ໍຫນ້າເຈ້ົາເຫມອືນກັບເອຟຣາອິມ ແລະ
ມານັສເຊî ໂດຍທໍານອງນ້ີທ່ານຈ່ຶງເອົາເອຟຣາອິມອອກຫນ້າມານັສເຊ 

21 ຄັນແລ້ວ ອິສຣາເອນເວ້ົາຕ່ໍໂຢເຊັບວ່າ, ìລູກເຫັນ 
ບໍພໍໃ່ກ້ຈະຕາຍຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາ ແລະຈະນໍາເຈ້ົາກັບຄືນເມືອປະເທດຂອງປູ່ຍ່າຕາ
ຍາຍເຈ້ົາ  

22 ພໍຈ່ະມອບເຊເຄມບ່ອນພໍເ່ລືອກໄວ້ ແລະໄດ້ມາຈາກຊາວອາໂມຣິດດ້ວຍຄົມດາບແລະດ້ວຍທະນູ ເພ່ືອໃຫ້ເຈ້ົາ
ບ່ໍແມ່ນໃຫ້ພວກອ້າຍຂອງເຈ້ົາî 

 
49 ການທາໍນວາຍຂອງຢາໂຄບກຽ່ວກບັລກູຊາຍ 

Jacobís Last Words to His Sons 
1 ຢາໂຄບເອ້ີນພວກບຸດຊາຍຂອງຕົນມາແລະເວ້ົາວ່າ, ìໃຫພ້າກັນມາໂຮມຢູ່ທ່ີນ້ີທຸກຄົນ ແລ້ວພ່ໍຈະທໍານາຍສ່ິງທ່ີ

ຈະເກ ດີຂ້ຶນກັບພວກເຈ້ົາໃນອານາຄົດ 
2 ລູກເອີຍ, ຈ່ົງພ້ອມພຽງກັນມາຟັງພໍຂ່ອງພວກເຈ້ົາ 
3 ຣ ູເບນ ລູກຄົນທໍາອິດຂອງພ່ໍເອີຍ ເຈ້ົາເປັນກໍາລັງແລະເປັນຜົນງານທໍາອິດຂອງເຫ່ືອແຮງຂອງພ່ໍ ເປັນຜູ້ອົງອາດ

ແລະແຂງແຮງໃນບັນດາລູກຂອງພ່ໍ 
4 ເຈ້ົາຮ້າຍແຮງເຫມອືນນ້ໍາໄຫລ ແຕ່ເຈ້ົາຈະບ່ໍເປັນຜູ້ສໍາຄັນກວ່ານ້ອງ ເພາະເຈ້ົາໄດ້ເປັນຊູ້ກັບພັຣຍາຂອງພ່ໍ ເຈ້ົາ

ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕຽງນອນຂອງພ່ໍມນົທິນ 
5 ຊເີມໂອນກັບເລວີເປັນອ້າຍນ້ອງກ ນັ ພວກເຂົາໃຊ້ອາວຸດໄປໃນທາງທ່ີຜິດ  
6 ຂ ອ້ຍບ່ໍຮ່ວມປຶກສາເຣ່ືອງລັບນໍາພວກເຂົາ ຂ້ອຍບ່ໍເຂ້ົາສ່ວນໃນການປະຊຸມກັບພວກເຂົາ ເພາະວ່າເຂົາຂ້າຄົນ

ດ້ວຍຄວາມໂກດ ແລະເຂົາຕັດເອັນຄະນ່ອງງົວຜູ້ຫລ້ິນ 



7 ຂໃໍຫຄ້ວາມຮ້າຍທ່ີແສນທາລຸນແລະຄວາມໂມໂຫທ່ີແສນຮ້າຍຂາດຂອງພວກເຂົາຖືກສາບແຊ່ງ ຂ້ອຍຈະໃຫ້
ພວກເຂົາແຕກແຍກກັນໃນດິນແດນຢາໂຄບ ຂ້ອຍຈະໃຫ້ພວກເຂົາພັດພາກຈາກກັນໃນຫມູອິ່ສຣາເອນ 

8 ຢູດາເອີຍ ພວກອ້າຍນ້ອງຈະສັຣເສິນເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈັບຄໍຂອງສັດຕຣູຍໍຂ້ຶນ ພວກອ້າຍນ້ອງຈະກ້ົມຂາບລົງຕ່ໍຫນ້າ
ເຈ້ົາ  

9 ຢູດາເປັນລູກສິງ ເຂົາກັດກິນເຫຍ່ືອແລ້ວກັບຄືນສ  ູ່ບ່ອນຊ້ົນ ເຂົາບິດໂຕແລ້ວກໍກ້ົມນອນລົງເຫມືອນສິງໂຕນ່ຶງ 
ແລະບ່ໍມີໃຜກ້າຕໍແຫລເຂົາ 

10 ເຂົາຖືໄມ້ຄ້ອນຂອງກະສັດ ແລະວາງໄວ້ໃນຫວ່າງຕີນຂອງເຂົາ ເຂົາຈະຄຸ້ມຄອງອໍານາດຂອງຕົນ ຈົນກວ່າຜູ້
ສົມຄວນມີອໍານາດຈະມາ ແລະປົກຄອງປະຊາຊົນທຸກທ່ົວຫນ້າ 

11 ເຂົາມັດລໍຫນຸ່ມຂອງເຂົາໄວ້ທ່ີຕ້ົນອະງຸ່ນທ່ີມີຫມາກດົກ ເຂົາຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງດ້ວຍເຫລ້ົາອະງຸ່ນສີແດງ  
12 ຕາເຂົາແດງເພາະດ  ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ແຂ້ວເຂົາຂາວເພາະດ່ືມນ້ໍານົມ 
13 ເຊບູລ ນູຈະມາອາໄສຢູ່ແຄມທະເລ ຝ ັ ່ງທະເລຂອງເຂົາຈະເປັນບ່ອນຈອດເຮືອ ເຂດແດນຂອງເຂົາຈະໄປຈົນຈຸ

ເມືອງຊີໂດນ 
14 ສ່ວນອິສຊາຄາແມ່ນລໍຜູ້ທ່ີຊງົກໍາລັງ ແຕ່ເຂົາຫມອບລົງເມ່ືອເວລາໃສ່ອານ  
15 ເມ່ືອເຂົາເຫັນບ່ອນພັກແສນດີ ແລະແຜ່ນດິນແສນສນຸກສະບາຍ ເຂົາກໍຫງ່ຽງບ່າຂອງຕົນລົງຮັບແບກ ຍອມ

ເປັນທາດເຮັດວຽກຫນັກ 
16 ດານຈະເປັນຜູ້ປົກຄອງປະຊາຊົນຂອງຕົນ ພວກເຂົາຈະເປັນອີກເຜ່ົານ່ຶງຂອງພວກອິສຣາເອນ 
17 ດານຈະເປັນງູຢູ່ແຄມຖນົນ ເປັນງູພິດຢູ່ແຄມທາງ ຊຶງ່ກັດສ້ົນຄະນ່ອງມ້າໃຫ້ຄົນຂ່ີຫງາຍຕົກລົງ 
18 ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເອີຍ, ຂ້າພຣະອົງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ພົນ້ມາຈາກພຣະອົງ 
19 ກາດຈະມີພວກປຸ້ນໄລ່ຕາມປຸ້ນເຂົາ ແຕ່ເຂົາຈະຕ່ໍສູ້ຂັບໄລ່ພວກເຂົາຫນີ ດິນແດນຂອງອາເຊ ີຈະຜລິດເຂ້ົາໄດ້

ສົມບູນ 
20 ເຂົາຈະຖວາຍພຣະກະຍາຫານແດ່ກະສັດເລ້ືອຍໆ 
21 ເນັຟທາລີເປັນກວາງແມ່ອິສຣະ ຊ່ຶງມີລູກງາມ 
22 ໂຢເຊັບເປັນໂຕລໍປ່າ ເປັນລໍປ່າທ່ີໃຫຍ່ຈາກນ້ໍາພຸ ເປັນມ້ານ້ອຍປ່າຢູ່ເທິງເນີນເຂົາ 
23 ພວກນາຍພານຈະຕາມລ່າເຂົາຢ່າງໂຫດຮ້າຍ ພ້ອມທັງຫນ້າແລະທະນູ ທັງຍິງແລະຂ່ົມຂູ່ເຂົາ 
24 ແຕ່ຄັນທະນູຂອງພວກພານໄດ້ຫັກດີດໄປຢ່າງແຮງ ເອັນແຂນຂອງພວກພານກໍຂາດ ກໍຍ້ອນອໍານາດຂອງພຣະ

ເຈ້ົາຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງຢາໂຄບ ຍ້ອນຜູ້ລ້ຽງອິສຣາເອນ ແລະຍ້ອນໂງ່ນຫີນອິສຣາເອນ 
25 ດ້ວຍການຊົດຊ່ອຍຂອງພຣະບິດາເຈ້ົາ ດ້ວຍພຣະເຈ້ົາຜູ້ມີອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ ຜູ້ຊົງອວຍພອນເຈ້ົາ ຄວາມພອນທ່ີ

ມາກັບຝົນຈາກເບ້ືອງເທິງ ແລະຄວາມພອນທ່ີມາກັບນ້ໍາຈາກພ້ືນທໍລະນີ ຄວາມພອນທ່ີມາຈາກເຕ້ົານົມແລະ
ທ້ອງແມ່ 

26 ຄວາມພອນທ່ີມາຈາກເມັດເຂ້ົາແລະດອກໄມ້ ຄວາມພອນທ່ີມາຈາກພູເຂົາອັນເກ່ົາແກ່ ຄືມາຈາກຄວາມສົມ
ບູນຂອງເນີນເຂົາຕລອດເປັນນິດ ຂໍພອນເຫລ່ົານ້ັນຈ່ົງຢູ່ເທິງຫົວຂອງໂຢເຊັບ ຢູ່ເທິງຫນ້າຜາກຂອງຜູ້ທ່ີຕ່າງ
ຈາກອ້າຍນ້ອງ 

27 ເບັນຢາມິນເປັນຫມາໃນລ່າເນ້ືອ ເວລາເຊ້ົາກໍກິນເຫຍ່ືອທ່ີເຂົາລ່າໄດ້ ແລະຕອນແລງກໍແບ່ງປັນເຫຍ່ືອທ່ີ
ເຂົາຊອກຫາມາໄດ້î 

28 ພວກທ່ີໄດ້ເວ້ົາມານ້ີແມ່ນສິບສອງຕະກູນອິສຣາເອນ ແລະສ່ິງທ່ີເລ່ົາມານ້ັນແມ່ນຖ້ອຍຄໍາທ່ີຢາໂຄບໄດ້ທໍາ
ນວາຍໄວ້ໃຫເ້ຂົາ ທ່ານໃຫ້ພອນພວກເຂົາຕາມພອນທ່ີແຕ່ລະຄົນສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບ 
ມຣໍະນະກມັແລະການຝງັສບົຢາໂຄບ 



Jacobís Death and Burial 

29 ຄັນແລ້ວ ຢາໂຄບໄດ້ສ່ັງພວກເຂົາວ່າ, ìບັດນ້ີພ່ໍໃກ້ຈະສ້ິນໃຈຄືນໄປຢູ່ກັບພວກພ່ີນ້ອງເຮົາທ່ີຕາຍໄປແລ້ວ ຈ່ົງ
ຝັງພ່ໍໄວ້ກັບປູ່ຍ່າຕາຍາຍຢູ່ໃນຫລຸມຝັງສົບ ຊ່ຶງຢູ່ໃນນາຂອງເອໂຟຣນຊາວຮິດຕີ 

30 ທ່ີມກັເປລາທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງມັມເຣ ຢ ູ ່ໃນປະເທດການາອານ ອັບຣາຮາມໄດ້ຊືຖ້ໍ້າໃນທ່ົງນາຂອງເອ
ໂຟຣນຊາວຮິດຕນ້ັີນໄວ້ 

31 ເພ່ືອເຮັດຖ້ໍາຝັງສົບ ແມ່ນໃນບ່ອນນ້ັນເອງທ່ີພວກເຂົາຝັງອັບຣາຮາມແລະນາງຊາຣາພັຣຍາຂອງທ່ານ ອິຊາກ
ແລະນາງເຣເບກາພັຣຍາຂອງທ່ານ ແລະຂ້ອຍໄດ້ຝັງນາງເລອາພັຣຍາຂອງຂ້ອຍ  

32 ທ່ົງນາ ແລະຖ້ໍານ້ັນໄດ້ຊ້ືມາຈາກຊາວຮິດຕິî 
33 ເມ່ືອຢາໂຄບສ່ັງບຸດຊາຍທ່ານຫມດົແລ້ວ ທ່ານກໍຍໍຕີນຂ້ຶນເທິງຕຽງແລ້ວສ້ິນໃຈຕາຍ ແລະໄປຢູ່ຮ່ວມກັບພ່ີນ້ອງ

ຂອງທ່ານ 

 
50  

Chapter 50 

1 ໂຢເຊັບແລ່ນອອກກອດຮ່າງກາຍຊ່ຶງປາສຈາກວິນຍານທັງຮ້ອງໄຫ້ແລະຈູບຫນ້າຜາກບິດາ 
2 ແລ້ວກໍສ່ັງໃຫ້ແພດທ່ີຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທ່ານອາບນ້ໍາຢາຮັກສາສົບຂອງຢາໂຄບ ນາຍແພດກໍ

ທໍາຕາມຄໍາສ່ັງນ້ັນທຸກປະການ 
3 ພວກເຂົາໃຊ້ເວລາສ່ີສິບວັນໃນການອາບນ້ໍາຢາຮັກສາສົບນ້ັນບ່ໍໃຫ້ເປ່ືອຍເນ່ົາ ແລ້ວຊາວເອຢິບກໍໄວ້ທຸກໃຫ້

ທ່ານເຈັດສິບວັນ 
4 ເມ່ືອເວລາໄວ້ທຸກສ້ິນສຸດລົງແລ້ວ ໂຢເຊັບໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍຂຸນວັງຂອງຟາຣາໂອວ່າ, ìຖ້າພວກທ່ານມີຄວາມເມດຕາຕ່ໍ

ຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ ກະຣຸນາໄປທູນຟາຣາໂອໃຫ້ແດ່ວ່າ 
5 ເມື່ອພໍຂ້່າພະເຈ້ົາໃກ້ຈະສ້ິນໃຈຕາຍ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາສ ນັຍາຕ່ໍທ່ານວ່າ ຕ້ອງນໍາເອົາສົບຂອງທ່ານໄປ

ຝັງໄວ້ໃນອຸບໂມງຝັງສົບທ່ີທ່ານໄດ້ຂຸດໄວ້ເອງໃນປະເທດການາອານ ສະນ້ັນ ຂໍພຣະອົງຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈ້ົາໄປຝັງສົບພ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາເທີນ ແລ ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈະກັບຄືນມາî 

6 ຕ່ໍມາ ຟາຣາໂອຊົງຕອບວ່າ, ìຈ່ົງໄປຝັງບິດາເຈ້ົາຕາມທ່ີເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ສັນຍາກັບທ່ານî 
7 ດ່ັງນ້ັນ ໂຢເຊັບຈ່ຶງໄປຝັງສົບບິດາຂອງຕົນໂດຍມີບັນດາຂຸນວັງຂອງຟາຣາໂອທຸກໆຄົນ ຣາຊມົນຕຣີໃນພຣະຣາ

ຊວັງ ຜູ້ນໍາຂອງຊາວເອຢິບ  
8 ພ້ອມທັງຄອບຄົວຂອງໂຢເຊັບທຸກໆຄົນ ພວກອ້າຍແລະຄອບຄົວຂອງບິດາໄປນໍາເວ້ັນໄວ້ແຕ່ເດັກນ້ອຍ ຝູງ

ແກະ ແບ້ແລະງົວທ່ີຢູ່ໃນເຂດໂກເຊນ 
9 ນອກນ້ີຍັງມີຣດົມ້າ ແລະທະຫານມ້າຕິດຕາມທ່ານໄປເປັນຂະບວນແຫ່ຢ່າງຍືດຍາວ 
10 ເມ່ືອຂະບວນແຫ່ມາຮອດລານເຂ້ົາຂອງອາຕາດຊ່ຶງຢ ູ ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ພວກເຂົາກໍພາ

ກັນເຮັດພິທີປົງສົບຢ່າງໃຫຍ່ໂຕ ແລະສໍາຫລັກສໍາຄັນຢ່າງສົມກຽດ ໂຢເຊັບໄດ້ຈັດພິທີໄວທຸ້ກເຈັດວັນ 
11 ເມ່ືອຊາວການາອານເຫັນການໄວ້ທຸກຢູ່ທ່ີເອຕາດ ພວກເຂົາກໍເວ້ົາວ່າ, ìອັນນ້ີ ແມ່ນພິທີຮ້ອງໄຫ້ໄວທຸ້ກອັນສໍາ

ຄັນຂອງຊາວເອຢິບî ສະນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງໃສ່ຊ່ືບ່ອນນ້ັນວ່າ ອາເບນ ມຊິຣາອິມ ຊ່ຶງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງແມ່
ນ້ໍາຈໍແດນ 

12 ດ່ັງນ້ັນ ພວກລູກຫລານຂອງຢາໂຄບຈ່ຶງໄດ້ທໍາຕາມທ່ີທ່ານໄດ້ສ່ັງພວກເຂົາໄວ້ກ່ອນແລ້ວທຸກປະການ 
13 ພວກເຂົາໄດ້ຫາມສົບຂອງບິດາໄປປະເທດການາອານ ແລະຝັງໄວ້ໃນອຸບໂມງຝັງສົບໃນນາມັກເປລາ ທາງທິດ

ຕາເວັນອອກຂອງມັມເຣ ຊ່ຶງອັບຣາຮາມໄດ້ຊ້ືນໍາເອໂຟຣນຊາວຮິດຕີ ເພ່ືອເອົາໄວ້ເຮັດບ່ອນຝັງສົບ 



14 ຫລັງຈາກ ໂຢເຊັບຝັງສົບພ່ໍແລ້ວ ທ່ານກໍກັບຄືນສູ່ປະເທດເອຢິບພ້ອມກັບພວກອ້າຍນ້ອງແລະຜູ້ທ່ີຕິດຕາມ
ທ່ານໄປທຸກຄົນ 
ໂຢເຊບັເລົາ້ໂລມໃຫອ້າ້ຍນອ້ງເຊາົຢາ້ນ 
Joseph Forgives His Brothers 

15 ຫລັງຈາກບິດາຂອງເຂົາຕາຍແລ້ວ ພວກອ້າຍຂອງໂຢເຊັບກໍພາກັນເວ້ົາວ່າ, ìພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ? ໂຢ
ເຊັບອາດຍັງຊັງພວກເຮົາແລະຢາກແກ້ແຄ້ນຄວາມຊ່ົວທຸກຢ່າງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ກະທໍາຕ່ໍເຂົາî 

16 ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງສ່ັງຄວາມໄປຫາໂຢເຊັບວ່າ, ìພໍໄ່ດ້ສ່ັງຄວາມນ້ີໄວ້ກັບເຮົາໃຫ້ໄປບອກເຈ້ົາກ່ອນທ່ານຕາຍ 
17 ວ່າພໍຂ່ໃໍຫເ້ຈ້ົາຍົກໂທດຄວາມຜິດຊ່ຶງພວກອ້າຍຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງບິດາເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາî ເມື່ອເຂົາເວົ້າ

ຄວາມນ້ັນໃຫ້ຟັງແລ້ວ ໂຢເຊັບກໍຮ້ອງໄຫ້ຂ້ຶນ 
18 ຄັນແລ້ວ ພວກອ້າຍຂອງທ່ານກໍພາກັນມາໂດຍຕົນເອງ ແລ້ວຂາບລົງຕ່ໍຫນ້າທ່ານເວ້ົາວ່າ, ìພວກເຮົາຢູ່ນ້ີ

ເຫມືອນຂ້າໃຊ້ຂອງທ່ານແລ້ວî 
19 ແຕ່ໂຢເຊັບເວ້ົາຕ່ໍພວກເຂົາວ່າ, ìຢ່າພາກັນຢ້ານກົວເລີຍ ຂ້ອຍບ່ໍສາມາດຍົກຕົວຂ້ອຍເອງຂ້ຶນໄປສູ່ບ່ອນຂອງພ

ຣະເຈ້ົາໄດ້ 
20 ການທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ເຮັດອຸບາຍຊ່ົວຕ່ໍຂ້ອຍນ້ັນ ບັດນ້ີ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕອບຄືນດ້ວຍການດີ ເພ່ືອຮັກສາຊີວິດຂອງ

ປະຊາຊົນທັງມວນໄວ້ ຊຶ່ງມີຊວິີດຢູ່ໄດ້ທຸກມືນ້ີ້ກໍຍ້ອນຄວາມດິອັນນ້ີ 
21 ບັດນ້ີ ຢ່າສູ່ຢ້ານເລີຍ ຂ້ອຍຈະປົກປັກຮັກສາພວກເຈ້ົາພ້ອມທັງລູກຫລານຂອງພວກເຈ້ົາî 

ມຣໍະນະກມັຂອງໂຢເຊບັ 
Josephís Last Day and Death 
(ຮຣ 11:22) 

22 ໂຢເຊັບຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບກັບຄອບຄົວບິດາຂອງທ່ານ ທ່ານໄດ້ເຖິງແກ່ກໍາໄປເມ່ືອອາຍຸຮ້ອຍສິບປິ 
23 ທ່ານມີຊວິີດຢູ່ຈົນເຫັນລູກຫລານຂອງເອຟຣາອິມ ເມ່ືອບຸດຂອງມາຄີຣ໌ ຫລານຂອງມານ ສັເຊເກີດ ໂຢເຊັບກໍ

ຮັບເອົາເຂົາໄວ້ໃນຄອບຄົວຂອງຕົນ 
24 ຕ່ໍມາ ທ່ານເວ້ົາຕ່ໍພວກອ້າຍວ່າ, ìຂ້ອຍໃກ້ຈະຕາຍຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຈະໂຜດຮັກສາພວກເຈ້ົາຢ່າງແນ່ນອນ

ແລະຈະພາພວກເຈ້ົາຫນີອອກຈາກແຜ່ນດິນນ້ີຄືນສູ່ແຜ່ນດິນທ່ີພຣະອົງໄດ້ສາບານໄວ້ແລ້ວກັບອັບຣາຮາມ ອີ
ຊາກ ແລະຢາໂຄບî 

25 ແລ້ວໂຢເຊັບກ ໍໃຫ້ພວກບຸດຊາຍຂອງອິສຣາເອນສາບານ ທ່ານເວ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງສາບານຕ່ໍຂ້ອຍວ່າ ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາ
ຊົງໂຜດຮັກສາພວກເຈ້ົາ ພວກເຈ້ົາຕ້ອງເອົາກະດູກຂອງຂ້ອຍຫນີຈາກບ່ອນນ້ີໄປກັບພວກເຈ້ົາî 

26 ຄັນກ່າວດ່ັງນ້ັນແລ້ວ ໂຢເຊັບກໍສ້ີນໃຈຕາຍ ທ່ານເຖິງແກ່ກໍາໄປໃນເມ່ືອອາຍຸຮ້ອຍສິບປີ ພວກເຂົາໄດ້ອາບນ້ໍາ
ຢາຮັກສາສົບທ່ານ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເປ່ືອຍເນ່ົາແລ້ວເອົາສົບບັນຈຸໃສ່ໂລງເກັບຮັກສາໄວ້ໃນປະເທດເອຢິບ 
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