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ລະບຽບຂອງພວກເລວ ີLEVITICUS 
 

1 ເຄືອ່ງເຜາົບຊູາ  
The Burnt Offering 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເອ້ີນໂມເຊສ່ັງກັບທ່ານຈາກເຕັນນັດພົບວ່າ, 
2 ìຈ່ົງເວ້ົາກ ບັຊາວອິສຣາເອນ ແລະກ່າວແກ່ເຂົາວາ່ ເມ່ືອຄົນໃດໃນພວກທ່ານນໍາເຄ່ືອງບູຊາມາຖວາຍພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາ ໃຫ້ນໍາສັດລ້ຽງອັນເປັນເຄ່ືອງບູຊາຂອງທ່ານມາຈາກຝູງງົວ ຫລືຝູງແກະ ຫລືແບ້ 
3 ìຖ າ້ເຄ່ືອງບູຊານ້ີເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາມາຈາກຝູງງົວ ກໍໃຫເ້ຂົານ າໍສັດໂຕເຖິກທ່ີບ່ໍມີຕໍາຫນິ ໃຫ້ເຂົານ າໍເຄ່ືອງບູຊາ

ນ້ັນມາທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
4 ໃຫເ້ຂົາເອົາມືວາງເທີງຫົວສັດຊ່ຶງເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊານ້ັນ ແລະເຄ່ືອງເຜົາບູຊານ້ັນຈະເປັນທ່ີຊງົຊອບພຣະທັຍ 

ເພ່ືອທໍາການລຶບມົນທິນຂອງຜູ້ນ້ັນ 
5 ແລ້ວໃຫເ້ຂົາຂ້າງົວເຖິກນ້ັນຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຝ່າຍບຸດຊາຍຂອງອາໂຣນຜູ້ເປັນປະໂຣຫິດຈະຖວາຍ

ເລືອດ ແລະເອົາເລືອດມາຊິດໃສ່ທ່ີແທ່ນແລະຮອບແທ່ນບູຊາຊ່ຶງຢູ່ຊ່ືປະຕູເຕັນນັດພົບ 
6 ແລະໃຫ້ເຂົາດືງຫນັງເຄ່ືອງເຜົາບູຊານ້ັນອອກເສັຽ ແລ້ວຕັດເປັນຕ່ອນໆ 
7 ແລະໃຫ້ບຸດຂອງອາໂຣນຜູ້ເປັນປະໂຣຫິດຈະກ່ໍໄຟທ່ີແທ່ນ ແລະຮຽງຟືນເທີງໄຟ 
8 ແລະພວກບຸດຊາຍຂອງອາໂຣນ ຜູ້ເປັນປະໂຣຫິດຈະວາງຕ່ອນຊ້ີນ ຫົວ ແລະໄຂມັນສັດຕາມລໍາດັບໄວ້ເທີງຟືນ

ເທີງໄຟທີ່ແທ່ນບູຊາ 
9 ແຕ່ໃຫເ້ຂົາເອົານ້ໍາລ້າງເຄ່ືອງໃນ ແລະຂາສັດ ແລ້ວປະໂຣຫິດຈ່ຶງເຜົາຂອງທັງຫມດົເທີງແທ່ນເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູ

ຊາ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟ ເປັນກ່ິນທ່ີພໍພຣະທັຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
10 ìຖ້າຂອງຖວາຍທ່ີຜູ້ໃດຈະໃຊ້ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາມາຈາກຝູງແກະ ຫລືຝູງແບ້ ໃຫ້ຜູ້ນ້ັນເລືອກເອົາສັດໂຕເຖິກທ່ີ

ບໍ່ມຕີ າໍຫນິ 
11 ໃຫເ້ຂົາຂ້າສັດນ້ັນເສັຽທ່ີແທ່ນບູຊາຂ້າງດ້ານເຫນືອຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະບຸດຊາຍຂອງອາໂຣນຜູ້

ເປັນປະໂຣຫິດຈະເອົາເລືອດສັດນ້ັນຊິດໃສ່ທ່ີແທ່ນແລະຮອບແທ່ນບູຊາ 
12 ໃຫເ້ຂົາຟັນສັດນ້ັນໃຫ້ເປັນຕ່ອນໆ ທັງຫົວແລະໄຂມັນນໍາ ແລະປະໂຣຫດິຈະວາງເຄ່ືອງເຫລ່ົານ້ີຕາມລໍາດັບໄວ້

ເທີງຟືນເທີງໄຟທີ່ແທ່ນບູຊາ 
13 ແຕ່ເຄ່ືອງໃນກັບຂານ້ັນຜູ້ຖວາຍບູຊາຈະລ້າງເສັຽດ້ວຍນ້ໍາ ແລະໃຫ້ປະໂຣຫິດເອົາເຄ່ືອງທັງຫມດົເຫລ່ົານ້ີເຜົາບູ

ຊາດ້ວຍກັນເທີງແທ່ນ ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຄືເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟ ເປັນກ່ິນທ່ີພໍພຣະທັຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
14 ìຖ້າຜູ້ໃດຈະນໍານົກມາຖວາຍເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກໍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນນໍາຂອງບູຊາທ່ີເປັນນົກເຂົາ 

ຫລືນົກກາງແກ່ທ່ີຫນຸ່ມມາຖວາຍ 
15 ຈົ່ງໃຫປ້ະໂຣຫິດນ າໍນົກນ້ັນມາທ່ີແທ່ນ ໃຫ້ເລືອດໄຫລອອກມາຂ້າງໆແທ່ນ 



16 ແລະໃຫ້ດຶງຫນຽງ ແລະຫລົກຂົນນົກອອກເສັຽ ແລ້ວຖ້ິມລົງແທ່ນດ້ານຕາເວັນອອກໃນບ່ອນທ່ີຖ້ິມຂ້ີເຖ່ົາ 
17 ແລະໃຫ້ເຂົາຈີກປີກຢ່າໃຫ້ຂາດອອກຈາກໂຕ ແລະປະໂຣຫິດຈະເຜົານົກນ້ັນເທີງແທ່ນທ່ີກອງຟືນເທິງໄຟ ເປັນ

ເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຄືເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟ ເປັນກ່ິນທ່ີພໍພຣະທັຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
 

2  ທນັຍາຫານບຊູາ  
Grain Offerings 

1 ìເມ່ືອຜູ້ໃດນໍາທັນຍາຫານບູຊາມາເປັນເຄ່ືອງບູຊາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກໍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນນໍາຍອດແປ້ງມາຖວາຍ 
ໃຫເ້ຂົາເທນ້ໍາມັນລົງທ່ີແປ້ງແລະໃສ່ກໍາຍານດ້ວຍ 

2 ແລ້ວນໍາມາໃຫບຸ້ດອາໂຣນຜູ້ເປັນປະໂຣຫິດ ຜູ້ທໍາພິທີຈະເອົາແປ້ງກໍານ່ຶງພ້ອມນ້ໍາມັນແລະກໍາຍານທັງຫມດົ
ອອກ ແລະປະໂຣຫິດຈະເຜົາເຄ່ືອງບູຊາສ່ວນນ້ີເປັນສ່ວນອະນຸສອນເທີງແທ່ນ ຄືບູຊາດ້ວຍໄຟ ເປັນກ່ິນທ່ີພໍພ
ຣະທັຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

3 ສ່ວນພືດຜົນເປັນເມັດທີເ່ຫລືອຢູ່ນ້ັນຈະເປັນຂອງອາໂຣນແລະບຸດຂອງເຂົາ ເປັນສ່ວນບໍຣິສຸດຢ່າງຍ່ິງຈາກ
ເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

4 ìເມ່ືອທ່ານນໍາທັນຍາຫານບູຊາເປັນເຂ້ົາຈ່ີອົບໃນເຕົາອົບມາຖວາຍເປັນເຄ່ືອງບູຊາ ໃຫເ້ປັນເຂ້ົາຈ່ີທ່ີບ່ໍ
ມີເຊ້ືອແປ້ງເຮັດດ້ວຍຍອດແປ້ງປົນໃສ່ນ້ໍາມັນ ຫລືເຂ້ົາຈ່ີແຜ່ນທ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງທານ້ໍາມັນ 

5 ແລະຖ້າທ່ານນໍາທັນຍາຫານບູຊາເປັນເຂ້ົາຈ່ີປ້ີງເທີງເຫລັກ ກໍໃຫ້ເປັນເຂ້ົາຈ່ີເຮັດດ້ວຍຍອດແປ້ງທ່ີບ່ໍມີເຊ ື ້ອແປ້ງ
ປົນນ້ໍາມັນ 

6 ທ່ານຈ່ົງຫັກເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆພ້ອມທັງເທນ້ໍາມັນລາດໃສ່ ເມ່ືອນໍາມາຖວາຍເປັນທັນຍາຫານບູຊາ 
7 ຖ້າເຄ່ືອງບູຊາຂອງທ່ານເປັນທັນຍາຫານບູຊາຈືນດ້ວຍກະທະໃຫ້ເຮັດດ້ວຍຍອດແປ້ງປົນນ້ໍາມັນ 
8 ທ່ານຈະນໍາທັນຍາຫານບູຊາຊ່ຶງທໍາດ້ວຍສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເມ່ືອນໍາມາໃຫ້ປະໂຣຫິດ

ແລ້ວ ປະໂຣຫິດຈະນໍາມາເຖີງແທ່ນບູຊາ 
9 ແລະປະໂຣຫິດຈະນໍາສ່ວນທ່ີຣະລຶກອອກຈາກທັນຍາບູຊາ ແລະເຜົາເສັຽເທີງແທ່ນເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟ 

ເປັນກ່ິນທ່ີພ ໍ    ພຣະທັຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
10 ສ່ວນທັນຍາຫານບູຊາທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ັນຕົກເປັນຂອງອາໂຣນແລະຂອງບຸດທ່ານ ເປັນສ່ວນບໍຣິສຸດຢ່າງຍ່ິງຈາກ

ເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
11 ìບັນດາທັນຍາບູຊາຊຶງ່ນໍາມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນຢ່າໃຫ້ມີເຊ້ືອແປ້ງ ເຈ້ົາຢ່າເຜົາເຊ້ືອແປ້ງແລະນ້ໍາ

ເຜ້ີງເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
12 ຖ້າເຈ້ົາຈະນໍາສ່ິງທັງສອງນ້ີຈາກຜົນທໍາອິດມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍໄດ້ ແຕ່ຢ່າເຜົາຖວາຍເທີງແທ່ນໃຫ້

ເປັນກ່ິນທ່ີພໍ  ພຣະທັຍ 
13 ເຈ້ົາຈ່ົງປຸງບັນດາທັນຍາບູຊາດ້ວຍໃສ່ເກືອ ເຈ້ົາຢ່າໃຫ້ເກືອແຫ່ງຄໍາຫມ້ັນສັນຍາກັບພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາຂາດເສັຽ

ຈາກທັນຍາຫານບູຊາຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍເກືອພ້ອມກັບບັນດາເຄ່ືອງບູຊາຂອງເຈ້ົາ 
14 ìຖ້າເຈ້ົາຖວາຍທັນຍາຫານບູຊາຈາກຜົນທໍາອິດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທັນຍາຫານບູຊາຈາກຜົນທໍາອິດນ້ັນເຈ້ົາຈ່ົງ

ຖວາຍຮວງໃຫມ່ໆຢ້າງໃຫ້ແຫ້ງ ບົດເມັດໃຫ້ລະອຽດ 
15 ເຈ້ົາຈ່ົງໃສ່ນ້ໍາມັນ ແລະວາງເຄ່ືອງກໍາຍານໄວ້ເທີງນ້ັນ ເປັນທັນຍາບູຊາ 
16 ປະໂຣຫິດຈະເອົາສ່ວນນ່ຶງຂອງເມັດທ່ີບົດ ນ້ໍາມັນແລະເຄ່ືອງກໍາຍານເຜົາຖວາຍເປັນສ່ວນອະນຸສອນເປັນເຄ່ືອງ

ບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

3 ສານຕບິຊູາ  



Offerings of Well-Being 

1 ìຖ້າຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາເປັນສານຕິບູຊາ ຖ້າເຂົາຖວາຍງົວເຖິກ ຫລືງົວແມ່ຈາກຝູງ ໃຫ້ເຂົາຖວາຍສັ
ດໂຕທ່ີບ່ໍມີຕໍາຫນິແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

2 ໃຫເ້ຂົາເອົາມືວາງເທີງຫົວຂອງສັດຕົວທ່ີຈະຖວາຍ ແລະຈ່ົງຂ້າເສັຽທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບ ບຸດຂອງອາໂຣນຜູ້ເປັນ
ປະໂຣຫິດຈະເອົາເລືອດຊິດໃສ່ທ່ີແທ່ນແລະອ້ອມຮອບແທ່ນບູຊາ 

3 ຈາກເຄ່ືອງບູຊາທ່ີຖວາຍເປັນສານຕິບູຊາ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  
ຜູ້ຖວາຍຈະນໍາໄຂມັນທ່ີຕິດກັບເຄ່ືອງໃນແລະໄຂມັນທ່ີໃນເຄ່ືອງໃນທັງຫມດົ 

4 ແລະຫມາກໄຂ່ຫລັງທັງສອງຫນ່ວຍກັບໄຂມັນທ່ີຕິດບ້ັນແອວນ້ັນ ແລະໃຫ້ເອົາສ່ວນທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງ 
ຕັບນ້ັນອອກເສັຽພ້ອມກັບຫມາກໄຂ່ຫລັງ 

5 ບຸດອາໂຣນຈະເຜົາເສັຽເທີງແທ່ນບູຊາເທີງເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຊ່ຶງຢູ່ເທີງຟືນເທີງໄຟ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟ ເປັນ
ກ່ິນຫອມທ່ີພໍພຣະທັຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

6 ìຖ້າຜູ້ໃດນໍາເຄ່ືອງບູຊາທ່ີເປັນສານຕິບູຊາເປັນສັດໂຕເຖິກຫລືໂຕແມ່ທ່ີໄດ້ມາຈາກຝູງແບ້ ແກະ ກໍຢ່າໃຫ້ສັດນ້ັນ
ມຕໍີາຫນິ 

7 ຖ້າເຂົາຈະຖວາຍລູກແກະເປັນເຄ່ືອງບູຊາກໍໃຫ ເ້ຂົານໍາມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
8 ໃຫເ້ຂົາເອົາມືວາງເທີງຫົວຂອງສັດນ້ັນ ແລະໃຫ້ຂ້າເສັຽທ່ີຫນ້າເຕັນນັດພົບ ແລະບຸດອາໂຣນຈະເອົາເລືອດຊິດ

ໃສ່ຂ້າງທັງສ່ີຂອງແທ່ນບູຊາ 
9 ຈາກເຄ່ືອງບູຊາທ່ີຖວາຍເປັນສານຕິບູຊາ ຄືບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫເ້ຂົາຖວາຍໄຂມັນ ຫາງ

ທ່ີເປັນໄຂມັນທັງຫມດົແປະກະດູກສັນຫລັງ ແລະໄຂມັນທ່ີຫ  ຸ້ມເຄ່ືອງໃນ ກັບໄຂມັນທ່ີໃນເຄ່ືອງໃນ 
10 ຫມາກໄຂ່ຫລັງສອງຫນ ່ວຍກັບໄຂມັນທີຕິ່ດຢູ່ບ້ັນແອວ ໃຫ້ເອົາສ່ວນທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງຕັບອອກເສັຽພ້ອມກັບຫມ

າກໄຂ່ຫລັງ 
11 ແລະປະໂຣຫິດຈະເອົາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເຜົາເທີງແທ່ນເປັນອາຫານເຜົາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
12 ìຖ້າເຄ່ືອງບູຊາຂອງເຂົາເປັນແບ້ ກໍໃຫ້ເຂົານໍາມາຖວາຍຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
13 ໃຫເ້ຂົາເອົາມືວາງເທີງຫົວຂອງມັນ ແລະຂ້າມັນເສັຽທ່ີຫນ້າເຕັນນັດພົບ ແລະບຸດອາໂຣນຈະເອົາເລືອດຊິດ

ໃສ່ທັງສ່ີຂ້າງຂອງແທ່ນບູຊາ 
14 ແລ້ວໃຫເ້ຂົາເອົາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈາກແບ້ໂຕນ້ັນເປັນເຄ່ືອງບູຊາ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

ຄືໄຂມັນທ່ີຫຸ້ມເຄ່ືອງໃນ ແລະໄຂມັນທ່ີຢູ່ໃນເຄ່ືອງໃນ 
15 ຫມາກໄຂ່ຫລັງສອງຫນ່ວຍກັບໄຂມັນທີຕິ່ດຢູ່ບ້ັນແອວ ສ່ວນທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງຕັບ ຊ່ຶງເຂົາຈະຕ້ອງເອົາອອກເສັຽ

ພ້ອມກັບ     ຫມາກໄຂ່ຫລັງ 
16 ແລະປະໂຣຫິດຈະເຜົາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເທີງແທ່ນເປັນອາຫານເຜົາໄຟ ເປັນກ່ິນທ່ີພໍພຣະທັຍ ໄຂມັນທັງຫມົດເປັນ

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
17 ໃຫເ້ປັນກົດເກນຖາວອນປະຈໍາຕລອດຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາໃນບ່ອນທ່ີເຈ້ົາອາໄສຢູ່ທ່ົວໆໄປວ່າ ເຈ້ົາຢ່າ

ຮັບປະທານໄຂມັນຫລືເລືອດî 
 

4 ເຄືອ່ງບຊູາໄຖບ່າບ  
Sin Offerings 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ ົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ,  



2 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ຖ້າຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດກະທໍາຜິດສ່ິງໃດຊ່ຶງພຣເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນຊາບ່ໍໃຫ້ກະທໍາ ໂດຍເຂົາບ່ໍ
ໄດ້ເຈຕນາກະທໍາສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນປະການນ່ຶງປະການໃດ 

3 ຖ້າຜູ້ກະທໍາຜິດເປັນປະໂຣຫດິທ່ີໄດ້ຮັບການຫົດສົງໄວ້ ຍ່ອມນໍາກັມບາບມາສູ່ປະຊາຊົນ ເຫດດ້ວຍບາບທ່ີເຂົາ
ໄດ້ກະທໍາໄປກໍໃຫ້ເຂ າົນໍາງົວເຖິກຊ່ຶງບ່ໍມີຕໍາຫນິມາຖວາຍເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 

4 ໃຫເ້ຂົານໍາງົວນ້ັນມາທ່ີເຕັນນັດພົບຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໃຫ້ເຂົາເອົາມືວາງເທີງຫົວງົວໂຕນ້ັນ ແລະໃຫ້ຂ້າມັນ
ເສັຽຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

5 ແລະປະໂຣຫິດຜູ້ໄດ້ຮັບການຫົດສົງແລ້ວຈະນໍາເລືອດງົວນ້ັນມາທ່ີເຕັນນັດພົບ 
6 ປະໂຣຫິດຈະເອົານ້ິວຈຸ່ມລົງໃນເລືອດ ແລະຊິດໃສ່ທີຫ່ນ້າເຕັນສະຖານນະມັສການເຈັດຄ້ັງຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ 
7 ແລະປະໂຣຫິດຈະເອົາເລືອດຫນ້ອຍນ່ຶງເຈີມທີຍ່ອດຂອງແທ່ນເຜົາເຄ່ືອງຫອມຊ່ຶງຢູ່ທີປ່ະຕູເຕັນນັດພ ບົ 
8 ແລະເຂົາຈະເອົາໄຂມັນອອກເສັຽຈາກງົວໂຕທ່ີເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບນ້ີ ຄືໄຂມັນທ່ີຫຸ້ມເຄ່ືອງໃນ ແລະໄຂມັນ

ທ່ີໃນເຄ່ືອງໃນ 
9 ແລະຫມາກໄຂ່ຫລັງສອງອ ນັກັບໄຂມັນທ່ີຕິດຢູ່ ແລະສ່ວນທ່ີດີທີສຸ່ດຂອງຕັບ ຊ່ຶງເຂົາຈະຕ້ອງເອົາອອກເສັຽ

ພ້ອມກັບຫມາກໄຂ່ຫລັງ 
10 (ໃຫເ້ອົາອອກເຊ່ັນດຽວກັບເອົາອອກຈາກງົວທ່ີຖວາຍເປັນສານຕິບູຊາ) ແລະປະໂຣຫິດຈະເຜົາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເທິງ

ແທ່ນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 
11 ແຕ່ຫນັງຂອງງົວພ້ອມກັບຊ້ີນງົວ ຫວົ ຂາ ເຄ່ືອງໃນ ແລະອຸດຈາຣະຂອງມັນ 
12 ຄືງົວທັງໂຕນ້ີ ໃຫ້ເອົາອອກໄປເສັຽຈາກຄ້າຍເຖິງບ່ອນສະອາດ ບ່ອນຖ້ິມຂ້ີເທ່ົາ ແລະໃຫ້ສຸມໄຟເຜົາເສັຽ ບ່ອນ

ຖ້ິມຂ້ີເທ່ົາຢູ່ທ່ີໃດກໍໃຫ້ເຜາົທີນ້ັ່ນ 
13 ìຖ້າຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນທັງຫມົດກະທໍາຜິດໂດຍບ່ໍຮູ້ຕົວ ແລະຄວາມຜິດນ້ັນກໍປາກົດແກ່ທ່ີປະຊຸມ ແລະເຂົາ

ໄດ້ກະທໍາສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດ ຊຶງ່ພຣະຜ  ູ້ເປ ນັເຈ້ົາບັນຊາບ່ໍໃຫ້ກະທໍາ ຈ່ຶງເປັນການກະທໍາກັມບາບ 
14 ເມ່ືອຄວາມຜິດທ່ີເຂົາໄດ້ກະທໍານ້ັນເປັນທ່ີປະຈັກຂ້ຶນ ໃຫ້ທ່ີປະຊຸມຖວາຍງົວຫນຸ່ມໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 

ໃຫນໍ້າງົວນ້ັນມາທ່ີຫນ້າເຕັນນັດພົບ 
15 ແລະຜູ້ໃຫຍ່ຂອງຊຸມນຸມຊນົຈະເອົາມືວາງເທິງຫົວຂອງງົວນ້ັນຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜ  ູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
16 ແລ້ວປະໂຣຫິດຜູ້ຮັບການເຈີມຈະນໍາເລືອດຂອງງົວມາທ່ີເຕັນນັດພົບ  
17 ແລະປະໂຣຫິດຈະເອົານ້ີວມືຈຸ່ມລົງໃນເລືອດແລະຊິດເລືອດນ້ັນໃສ່ຫນ້າຜ້າກ້ັງເຈັດຄ້ັງຕ່ໍພຣະພັກ 

ພຣະເຈ້ົາ 
18 ແລະປະໂຣຫິດຈະເອົາເລືອດຫນ້ອຍນ່ຶງທາໃສ່ຍອດຂອງແທ່ນບູຊາຊ່ຶງຢູ່ໃນເຕັນນັດພົບຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ 

ສ່ວນເລືອດທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ັນ ເຂົາຈະເທລົງທ່ີຖານແທ່ນເຄ່ືອງບູຊາຊຶງ່ຢູ່ທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບ 
19 ແລະເຂົາຈະເອົາໄຂມັນອອກຈາກງົວນ້ັນທັງຫມດົ ນໍາໄປເຜົາເສັຽເທິງແທ່ນ 
20 ເຂົາຈະກະທໍາດ່ັງນ້ີແກ່ງົວຕົວນ້ີ ເຂົາໄດ້ກະທໍາກັບງົວຕົວທ່ີຖວາຍເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບຢ່າງໃດກໍໃຫ້ເຂົາກະ

ທໍາແກ່ງົວຕົວນ້ີຢ່າງນ້ັນ ດ່ັງນ້ີປະໂຣຫິດຈະທໍາການລຶບມົນທິນບາບຂອງຊຸມນຸມຊົນ ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍຈະໄດ້
ຮັບການອະພັຍ 

21 ແລ້ວປະໂຣຫິດຈະນໍາງົວອອກໄປນອກຄ້າຍ ແລະເຜົາເສັຽຢ່າງກັບເຜົາງົວໂຕກ່ອນ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ
ຂອງທ່ີປະຊມຸ 

22 ìຖ້າຜູ້ປົກຄອງກະທໍາຄວາມຜິດ ກະທໍາສ່ິງຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາຊົງບັນຊາບ່ໍໃຫ້ກະທໍາໂດຍບ່ໍຮູ້
ຕົວ ແລ້ວມີບາບກັມ 



23 ຖ້າໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຂົາຊາບເຖິງຄວາມຜິດທ່ີເຂົາໄດ້ກະທໍານ້ັນແລ້ວ ກ ໍໃຫ້ເຂົານໍາແບ້ເຖິກທ່ີບ່ໍມີຕໍາຫນິໂຕນ່ຶງມາ
ເປັນເຄ່ືອງບູຊາ 

24 ໃຫເ້ຂົາເອົາມືວາງເທິງຫົວແບ້ ແລະໃຫຂ້ າ້ແບ້ໃນບ່ອນທ່ີເຂົາຂ້າສັດເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ນ້ີ
ເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 

25 ປະໂຣຫິດຈະເອົານ້ີວມືຈຸ່ມເລືອດ ເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບນໍາໄປທາທ່ີຍອດແທ່ນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະເທເລືອດທ່ີ
ເຫລືອຢູ່ນ້ັນທ່ີຖານຂອງແທ່ນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 

26 ແລະໃຫ້ເຂົາເຜົາໄຂມັນທັງຫມົດເທິງແທ່ນ ເຫມອືນຢ່າງກັບເຜົາໄຂມັນເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ ດ່ັງນ້ີແຫລະປະໂຣ
ຫິດຈະທໍາການລຶບມົນທນິບາບຂອງເຂົາ ແລະເຂົາຈະໄດ້ຮັບການອະພຍັ 

27 ìຖ້າປະຊາຊນົສາມັນຄົນນ່ຶງຄົນໃດກະທໍາຄວາມຜິດໂດຍບ່ໍໄດ້ເຈຕນາ ຄືກະທໍາສ່ິງນ  ່ຶງສ່ິງໃດຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊົງບັນ
ຊາບ່ໍໃຫ້ກະທໍາ ແລະກໍມີບາບກັມ 

28 ເມ່ືອໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຂົາຊາບເຖິງຄວາມຜິດ ຊຶງ່ເຂົາໄດ້ກະທໍາແລ້ວ ໃຫ້ເຂົານໍາແບ້ແມ່ໂຕນ່ຶງຊ່ຶງບ່ໍມີຕໍາຫນິມາເປັນ
ເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບທ່ີເຂົາໄດ້ກະທໍາໄປນ້ັນ 

29 ເຂົາຈະເອົາມືວາງເທິງຫົວຂອງເຄ່ືອງເຜົາບູຊາໄຖ່ບາບ ແລະຂ້າເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບນ້ັນໃນບ່ອນທ່ີເຂົາຖວາຍ
ເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 

30 ປະໂຣຫິດຈະເອົານ້ີວມືຈຸ່ມເລືອດແບ້ນ້ັນໄປທາທ່ີຍອດຂອງແທ່ນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 
31 ເຂົາຈະເອົາໄຂມັນອອກເສັຽໃຫ້ຫມດົຢ່າງທ່ີເອົາອອກເສັຽຈາກເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ ແລະປະໂຣຫິດຈະເຜົາໄຂມັນ

ນ້ັນເທິງແທ່ນ ເປັນກ່ິນທ່ີພໍພຣະທັຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະປະໂຣຫິດຈະທໍາການລຶບມົນທິນບາບຂອງເຂົາ 
ແລະເຂົາຈະໄດ້ຮັບການອະພັຍ 

32 ìຖ້າເຂົານໍາລູກແກະມາເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ກໍໃຫ້ເຂົານໍາລູກແກະແມ່ບ່ໍມີຕ ໍາຫນິມາ 
33 ເຂົາຈະເອົາມືວາງເທິງຫົວຂອງເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ແລະຂ້າເສັຽເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບໃນບ່ອນທ່ີເຂົາຂ້າເຄ່ືອງ

ເຜົາບູຊາ 
34 ປະໂຣຫິດຈະເອົານ້ີວມືຈຸ່ມເລືອດເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບນ້ັນ ນໍາໄປທາທ່ີຍອດຂອງແທ່ນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະ

ເທເລືອດທ່ີເຫລືອນ້ັນລົງທ່ີຖານຂອງແທ່ນ 
35 ເຂົາຈະເອົາໄຂມັນທັງຫມດົອອກເສັຽຢ່າງທ່ີເອົາໄຂມັນຂອງລູກແກະອອກຈາກເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ ແລະປະໂຣ

ຫິດຈະເຜົາໄຂມັນເທິງແທ່ນເທິງເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະປະໂຣຫິດຈະທໍາການລຶບ
ມົນທິນບາບຂອງເຂົາ ຊ່ຶງເຂົາໄດ້ກະທໍາຜິດ ແລະເຂົາຈະໄດ້ຮັບການອະພັຍ  

 

5   
Chapter 5 

1 ìຖ້າຜູ້ໃດກະທໍາຄວາມຜິດໃນຂ້ໍທ່ີໄດ້ຍີນຄໍາໃຫ້ສາບານຕົວເປັນພຍານ ແລະແມ້ວ່າເຂົາເປັນພຍານ ໂດຍທ່ີເຂົາ
ເຫັນຫລືຮູ້ເຣ່ືອງກໍຕາມ ແຕ່ເຂົາບ່ໍຍອມໃຫ້ການເປັນພຍານ ເຂົາຕ້ອງຮ ບັຄວາມຜິດ 

2 ຫລືຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດແຕະຕ້ອງສ່ິງທ່ີເປັນມົນທິນ ຈະເປັນຊາກສັດປ່າທ່ີມນົທິນ ຫລືຊາກສັດລ້ຽງທ່ີມົນທິນ ຫລືຊາກສັດ
ນ້ອຍໆທ່ີມຫີລາຍທ່ີເປັນມົນທິນ ໂດຍບ່ໍທັນຮູ້ຕົວ ເຂົາຈ່ຶງເປັນຄົນມີມົນທິນ ເຂົາກໍມີບາບກັມ 

3 ຖ້າເຂົາແຕະຕ້ອງມົນທິນຂອງຄົນ ຈະເປັນສ່ິງໃດໆຊ່ຶງເປ ັນມົນທິນອັນເປັນສ່ິງທ່ີກະທໍາໃຫ້ຄົນນ້ັນເປັນມົນທິນ 
ໂດຍເຂົາບ່ໍຮູ້ຕົວ ເມ່ືອເຂົາຮູ້ແລ້ວເຂົາກໍມີບາບກັມ 

4 ຖ້າຄົນນ່ຶງຄົນໃດເຜີຕົວກ່າວຄໍາສາບານວ່າຈະກະທໍາຊ່ົວຫລືດີ ຫລືເຜີຕົວກ່າວຄໍາສາບານໃດໆ ແລະເຂົາກະ
ທໍາໂດຍບ່ໍທັນຮູ້ຕົວ ເມ່ືອເຂົາຮູ້ສຶກຕົວແລ້ວໃນປະການໃດກໍຕາມ ເຂົາກໍມີບາບກັມ 
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ຊານ້ັນຈະເປັນສັດໂຕແມ່ຈາກຝູງ ຄືລູກແກະຫລືແບ້ ກໍເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບໄດ້ ດ່ັງນ້ີປະໂຣຫິດຈະທໍາການ
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ເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ແລະນົກອີກຕົວນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ໃຫ້ເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບກັມຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້
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ບາບຂອງເຂົາຊ່ຶງເຂົາໄດ້ກະທໍາໄປ ແລະເຂົາຈະໄດ້ຮ ບັການອະພັຍ 
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ຫລືໃສ່ເຄ່ືອງກໍາຍານໃນແປ້ງ ເພາະເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 

12 ໃຫເ້ຂົານໍາແປ້ງມາໃຫ້ປະໂຣຫິດ ແລະປະໂຣຫິດຈະເອົາແປ້ງກໍາມືນ່ຶງເປັນສ່ວນອະນຸສອນ ແລະເຜົາເສັຽເທີງ
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ນ້ີ ແລະເຂົາຈະໄດ້ຮັບການອະພັຍ ສ່ວນທ່ີເຫລືອນ້ັນຈະເປັນຂອງປະໂຣຫິດ ເຊ່ັນດຽວກັບເຄ່ືອງຖວາຍພືດຜົນ
ເປັນເມັດî 
ເຄືອ່ງບຊູາໄຖບ່າບກມັ   
Offerings with Restitution 

14 ພຣະເຈ້ົາສ່ັງກັບໂມເຊວ່າ, 
15 ìຖ້າຜູ້ໃດທໍາການບ່ໍຊ່ືສັດ ແລະທໍາບາບໂດຍບ່ໍຮູ້ຕົວໃນເຣ່ືອງຂອງບໍຣິສຸດແຫ່ງພຣະເຈ້ົາ ໃຫ້ຜ  ູ້ນ້ັນນໍາແກະ

ໂຕເຖິກທ່ີປາສຈາກຕໍາຫນິເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບກັມຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ ໃຫ້ເຈ້ົາຕີຣາຄາເປັນເງິນເຊເກລ
ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານນະ 
ມສັການ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ກັມບາບ 
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6 
Chapter 6 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
2 ìຜູ້ໃດເຮັດບາບແລະເຮັດການບ່ໍຊ່ືສັດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ້ວຍການຫລອກລວງເພ່ືອນບ້ານໃນເຣ່ືອງການຝາກ 

ຫລືການປະກັນ ຫລືທາງການໂຈຣະກັມ ຫລືຖ້າເຂົາໄດ້ບ ບີບັງຄັບເພ່ືອນບ້ານ 
3 ຫລືພົບສ່ິງທ່ີຫາຍໄປແລ້ວແຕ່ບ່ໍຍອມຮັບ ສາບານຕົນເປັນຄວາມເທັດ ຫລືກະທໍາສ່ິງໃດທ່ີຄົນກະທໍາຜິດ 
4 ເມ່ືອຜູ້ໃດໄດ້ເຮັດບາບ ແລະມີບາບກັມແລ້ວ ກໍໃຫຜູ້້ນ້ັນຄືນຂອງໄດ້ມາທາງໂຈຣະກັມນ້ັນເສັຽ ຫລືສ່ິງໃດທ່ີເຂົາ

ໄດ້ມາດ້ວຍການປີບບັງຄັບ ຫລືສ່ິງທ່ີຝາກເຂົາໄວ້ ຫລືສ່ິງສູນຫາຍທ່ີເຂົາໄດ້ພົບເຂ້ົາ 
5 ຫລືສ່ິງໃດໆທ່ີໄດ້ສາບານເທັດໄວ້ ເຂົາຕ້ອງຄືນໃຫ້ເຕັມຕາມຈໍານວນ ແລະຈ່ົງເພ້ີມອີກນ່ຶງໃນຫ້າ ແລະມອບໃຫ້

ແກ່ເຈ້ົາຂອງໃນວັນທ່ີເຂົາຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ກ ັມບາບ 
6 ໃຫຜູ້້ນ້ັນນໍາແກະໂຕເຖິກທ່ີບ່ໍມີຕໍາຫນິມາຈາກຝູງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບກັມຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ ມາມອບໃຫ້

ປະໂຣຫິດ ໃຫເ້ຈ້ົາຕີຣາຄາເອງເປັນຣາຄາເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບກັມ 
7 ແລະໃຫ້ປະໂຣຫິດເຮັດການລຶບມົນທິນບາບຂອງເຂົາຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ແລະເຂົາຈະໄດ້ຮັບການອະພັຍໃນ

ທຸກສ່ິງທ່ີເຂົາໄດ້ກະທໍາໄປຊ່ຶງໃຫຮັ້ບບາບກັມî 
ກດົອືນ່ໆຂອງການຖວາຍບຊູາ 
Instructions concerning Sacrifice 

8 ພຣະເຈ້ົາຊົງບອກກັບໂມເຊວ່າ,  
9 ìຈ່ົງບັນຊາແກ່ອາໂຣນ ແລະບຸດຂອງເຂົາວ່າ ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນກົດເຣ່ືອງເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ເຄ່ືອງເຜົາບູຊານ້ັນຈະຕ້ອງ

ເຜົາຢູ່ເທິງແທ່ນຕລອດຄືນຈົນຮຸ່ງເຊ້ົາ ຈ່ົງໃຫ້ໄຟເທິງແທ່ນເຜົາເຄ່ືອງບູຊາລຸກຢູ່ເລ້ືອຍໄປ 
10 ໃຫປ້ະໂຣຫິດນຸ່ງເສ້ືອຜ້າປ່ານແລະນຸ່ງສ້ົງຜ້າປ່ານ ແລະໃຫ້ຕັກຂ້ີເທ່ົາອອກຈາກໄຟທີໄ່ຫມເ້ຄ່ືອງເຜົາບູຊາຢູ່ເທິງ

ແທ່ນນໍາໄປໄວ້ຂ້າງແທ່ນ 
11 ໃຫຖ້ອດເສ້ືອທ່ີນຸ່ງຢູ່ອອກແລ້ວ ສວມເສ້ືອອີກໂຕນ່ຶງ ນໍາຂ້ີເທ່ົາອອກໄປນອກຄ້າຍຍັງທ່ີສະອາດ 
12 ໃຫຮ້ັກສາໄຟທີເ່ທິງແທ່ນໃຫ້ລຸກຢູ່ ຢ່າໃຫ້ໄຟນ້ັນມອດ ໃຫ້ປະໂຣຫິດໃສ່ຟືນທຸກເຊ້ົາແລະໃຫ້ຮຽງເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ

ໃຫເ້ປັນລະບຽບໄວ້ເທິງແທ່ນ ແລະເຜົາໄຂມັນຂອງເຄ່ຶອງສານຕິບູຊາເທິງນ້ັນ 
13 ຕ້ອງຮັກສາໃຫ້ໄຟຕິດຢູ່ເທິງແທ່ນເລ້ືອຍໄປ ຢ່າໃຫ້ມອດເປັນອັນຂາດ 
14 ìຕ່ໍໄປນ້ີເປັນກົດຂອງການຖວາຍທັນຍາບູຊາ ໃຫ້ບຸດອາໂຣນຖວາຍເຄ່ືອງບູຊານ້ີຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາທ່ີຫນ້າ

ແທ່ນບູຊາ 
15 ໃຫປ້ະໂຣຫິດຄົນນ່ຶງຫຍິບຍອດແປ້ງກໍາມືນ່ຶງມາຈາກທັນຍາບູຊາ ປົນໃສ່ນ້ໍາມັນແລະເຄ່ືອງກໍາຍານທັງຫມດົຊ່ຶງ

ຢູ່ເທິງທັນຍາບູຊາ ແລະເຜົາສ່ວນນ້ີເທິງແທ່ນເປັນສ່ວນອະນຸສອນ ເປັນກ່ິນທ່ີພພໍຣະທັຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ 
16 ສ່ວນທ່ີເຫລືອຢູ່ໃຫ້ອາໂຣນ ແລະບຸດຂອງເຂົາຮັບປະທານ ໃຫ້ເປັນເຂ້ົາຈ່ີທ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງຮັບປະທານໃນສະ

ຖານສັກສິດ ໃຫຮັ້ບປະທານໃນເດ່ີນຂອງເຕັນນັດພົບ 
17 ຢ່າໃສ່ເຊ້ືອແປ້ງໃນເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນແລ້ວປ້ີງ ເຮົາໄດ້ໃຫ້ສ່ວນນ້ີເປັນສ່ວນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຂອງເຣົາອັນຕົກແກ່ເຂົາ 

ເປັນສ່ິງບໍຣິສຸດທ່ີສຸດເຊ່ັນດຽວກັບເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ແລະເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບກັມ 
18 ໃຫບຸ້ດທັງຫລາຍຂອງອາໂຣນຮັບປະທານສ່ິງນ້ີ ເປັນກົດຖາວອນຕລອດຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ ຈາກເຄ່ືອງ

ບູຊາດ້ວຍໄຟຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ໃດທ່ີຖືກຕ້ອງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະບໍຣິສຸດî 
19 ພຣະເຈ້ົາຊົງບອກກັບໂມເຊວ່າ,  



20 ìຕ່ໍໄປນ້ີເປັນເຄ່ືອງບູຊາທ່ີອາໂຣນແລະບຸດທັງຫລາຍຂອງເຂົາຈະຕ້ອງຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາໃນວັນທ່ີເຂົາຮັບການ
ເຈີມ ຄືຍອດແປ້ງນ່ຶງໃນສິບເອຟາເປັນທັນຍາບູຊາປະຈໍາໃຫ້ຖວາຍຕອນເຊ້ົາເຄ່ິງນ່ຶງ ຕອນແລງເຄ່ິງນ່ຶງ 

21 ໃຫປົ້ນໃສ່ກັບນ້ໍາມັນໃຫ້ເຂ້ົາກັນດີແລ້ວຈືນເທິງເຫລັກ ເຮັດເປັນແຜ່ນເຫມືອນທັນຍາບູຊາ ແລ້ວຖວາຍເປັນກ່ິນ
ພ ໍພຣະທັຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ 

22 ໃຫປ້ະໂຣຫິດຈາກບັນດາບຸດຂອງອາໂຣນຜູ້ຮັບການເຈີມຕ້ັງແທນເຂົາ ໃຫ້ຖວາຍສ່ິງນ້ີແດ່ພຣະເຈ້ົາເປັນກົດສືບ
ໄປເປັນນິດ ໃຫ້ເຜົາເຄ່ືອງບູຊາທັງຫມດົເສັຽ 

23 ທັນຍາບູຊາຂອງປະໂຣຫິດທຸກຢ່າງໃຫ້ເຜົາເສັຽໃຫ້ຫມົດ ຢ່າໃຫ້ຮັບປະທານ 
24 ພຣະເຈ້ົາຊົງບອກກັບໂມເຊວ່າ,  
25 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ອາໂຣນແລະບ ດຸຂອງເຂົາວ່າ ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນກົດຂອງການຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ໃຫຂ້້າສັດທ່ີເປັນ

ເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບໃນບ່ອນທ່ີຂ້າສັດ ອັນເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ເປັນຂອງບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ 
26 ໃຫປ້ະໂຣຫິດຜູ້ຖວາຍບູຊາໄຖ່ບາບຮັບປະທານສັດນ້ັນ ໃຫເ້ຂົາຮັບປະທານໃນສະຖານສັກສິດໃນເດ່ີນເຕັນນັດ

ພບົ 
27 ສ່ິງໃດທ່ີແຕະຕ້ອງຊ້ີນສັດນ້ັນຈະບໍຣິສຸດ ແລະເມ່ືອປະພົມມີເລືອດຕິດເສ້ືອ ກໍໃຫ້ຊັກເສ້ືອສ່ວນທ່ີຕິດເລືອດນ້ັນ

ໃນສະຖານສັກສິດ 
28 ຈ່ົງທໍາລາຍພາຊນະດິນທ່ີໃຊ້ຕ້ົມຊ້ີນນ້ັນເສັຽ ຖ້າຕ້ົມໃນພາຊນະທອງສໍາຣິດກໍໃຫ້ຂັດແລະລ້າງດ ວ້ຍນ້ໍາ 
29 ຜູ້ຊາຍທຸກຄົນທ່ີເປັນປະໂຣຫິດຮັບປະທານໄດ້ ເປັນຂອງບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ 
30 ແຕ່ເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ຊ່ຶງປະໂຣຫິດນໍາເລືອດໄປໃນເຕັນນັດພົບ ເພ່ືອທໍາການລຶບມົນທິນໃນສະຖານສັກສິດ

ນ້ັນຢ່າຮັບປະທານເລີຍ ຕ້ອງເຜົາໄຟເສັຽ 
 

7 
Chapter 7 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນກົດເຣ່ືອງເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບກັມ ເປັນສ່ິງບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ 
2 ໃຫຂ້້າສັດອັນເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບກັມໃນບ່ອນທ່ີຂ້າສັດອັນເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະໃຫ້ເອົາເລືອດສັດນ້ັນ

ຊິດໃສ່ທ່ີແທ່ນແລະຮອບແທ່ນ 
3 ແລະໃຫ້ເອົາໄຂມັນຂອງສັດນ້ັນຖວາຍບູຊາເສັຽທັງຫມົດດ້ວຍ ຫາງມ ນັໆ ໄຂມັນທ່ີຫຸມ້ເຄ່ືອງໃນ 
4 ຫມາກໄຂ່ຫລັງສອງອັນພ້ອມກັບໄຂມັນທ່ີຕິດຢູ່ຊ່ືບ້ັນແອວ ແລະສ່ວນດີທ່ີສຸດຂອງຕັບ ຊ່ຶງຕ້ອງເອົາອອກພ້ອມ

ກັບຫມາກໄຂ່ຫລັງ 
5 ໃຫປ້ະໂຣຫິດເຜົາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເທິງແທ່ນເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່

ບາບກັມ 
6 ຜ  ູ້ຊາຍທຸກຄົນທ່ີເປັນປະໂຣຫິດຮັບປະທານໄດ້ ໃຫຮັ້ບປະທານໃນສະຖານບໍຣິສຸດ ເປັນຂອງບໍຣີສຸດທ່ີສຸດ 
7 ເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບກັມກໍເຫມືອນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ມີກົດຢ່າງດຽວກັນ ປະໂຣຫິດຜູ້ໃຊ້ເຄ່ືອງບູຊາທໍາການລຶບ

ມົນທິນຈະໄດ້ເຄ່ືອງບູຊານ້ັນ 
8 ປະໂຣຫິດຄົນໃດຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຂອງຜູ້ໃດ ປະໂຣຫິດຜູ້ນ້ັນຍ່ອມໄດ້ຫນັງຂອງເຄ່ືອງເຜົາບູຊາທ່ີຕົນ

ຖວາຍ 
9 ເຄ່ືອງທັນຍາບູຊາທຸກຢ່າງທ່ີປ້ິງໃນເຕົາອົບ ແລະສ່ິງທັງຫມດົຊ່ຶງຕຽມໃນກະທະຫລືທ່ີເຫລັກໃຫ້ຕົກເປັນຂອງປະ

ໂຣຫິດຜູ້ຖວາຍຂອງເຫລ  ່ົານ້ັນ 
10 ທັນຍາບູຊາທຸກຢ່າງທ່ີປົນນ້ໍາມັນຫລືບ່ໍປົນຈະຕົກເປັນຂອງບຸດອາໂຣນທ່ົວກັນ 



Further Instructions 

11 ìຕ່ໍໄປນ້ີເປັນກົດເຣ່ືອງເຄ່ືອງສານຕິບູຊາຊ່ຶງຜູ້ນ່ຶງຜ  ູ້ໃດນໍາມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
12 ຖ້າເຂົາຖວາຍເປັນເຄ່ືອງໂມທະນາພຣະຄຸນ ກໍໃຫ້ເຂົາຖວາຍເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງປົນໃສ່ກັບນ້ໍາມັນ ເຂ  ້ົາຫນົມ

ເປັນແຜ່ນບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງທານ້ໍາມັນ ເຂ້ົາຫນົມຍອດແປ້ງປົນນ້ໍາມັນໃຫ້ດີພ້ອມກັບເຄ່ືອງບູຊາໂມທະນາ 
13 ໃຫເ້ຂົານໍາເຂ້ົາຈ່ີໃສ່ເຊ້ືອແປ ງ້ມາຖວາຍເປັນສ່ວນຂອງເຄ່ືອງບູຊາພ້ອມກັບສັດອັນເປັນເຄ່ືອງສານຕິບູຊາທ່ີ

ຖວາຍເປັນການໂມທະນາພຣະຄຸນ 
14 ໃຫເ້ຂົາຖວາຍຂອງບູຊາເຫລ່ົານ້ີຢ່າງລະກ້ອນແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຊ່ຶງເປັນສ່ວນທ່ີຕົກແກ່ປະໂຣຫິດຜູ້ເອົາເລືອດ

ສານຕິບູຊາໄປຊດິໃສ່ແທ່ນບ ຊູາ 
15 ສ່ວນຊ້ີນສັຕເຄ່ືອງສານຕິບູຊາເພ່ືອໂມທະນາພຣະຄຸນນ້ັນ ເຂົາຈະຕ້ອງຮັບປະທານເສັຽໃນວັນທໍາການຖວາຍບູ

ຊາ ຢ່າເຫລືອໄວ້ຈົນເຖິງຮຸ່ງເຊ້ົາເລີຍ 
16 ຖ້າເຄ່ືອງບູຊານ້ັນເປັນເຄ່ືອງບູຊາແກ້ບົນ ຫລືເປັນເຄ່ືອງບູຊາຕາມໃຈສມັກໃຫ້ເຂົາຮັບປະທານເສັຽໃນວັນທໍາ

ການຖວາຍບູຊາ ແລະໃນວັນຮຸ່ງຂ້ຶນເຂົາຍັງຮັບປະທານສ່ວນທ່ີເຫລືອໄດ້ 
17 ສ່ວນຊ້ີນຂອງເຄ່ືອງບູຊາທ່ີເຫລືອເຖິງວັນທີສາມໃຫ້ເຜົາເສັຽດ້ວຍໄຟ 
18 ຖ້າຜູ້ໃດຮັບປະທານຊ້ີນສັດອັນເປັນເຄ່ືອງສານຕິບູຊາໃນວັນທີສາມ ຜູ້ຖວາຍນ້ັນຈະບ່ໍເປັນທ່ີໂປດປານ ແລະບ່ໍ

ຊົງຖືວ່າ ເຄ່ືອງບູຊານ້ັນເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍ ເປັນການກະທໍາທ່ີຫນ້າລັງກຽດແລະຜູ້ທ່ີຣບັປະທານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ໂທດ 

19 ìຊ້ີນທ່ີໄປຖືກຂອງທ່ີເປັນມົນທິນໃດໆຢ່າຮ ບັປະທານ ຈ່ົງເຜົາເສັຽດ້ວຍໄຟ ຜູ້ໃດທ່ີສະອາດທຸກຄົນຮັບປະທານ
ຊ້ີນໄດ້ 

20 ຖ້າຜູ້ໃດຮັບປະທານຊ້ີນສັດບູຊາອັນເປັນສານຕິບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໂດຍທ່ີຕົນຍັງມີມນົທິນຕິດຕົວຢູ່ ຕ້ອງ
ຕັດຂາດຜູ້ນ້ັນເສັຽຈາກປະຊາຊົນ (ຈະບ່ໍມີໄດມ້ຊ່ືີວາ່ເປັນປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈ້ົາອີກຕ່ໍໄປ) 

21 ຖ້າຜູ້ໃດແຕະຕ້ອງສ່ິງທ່ີເປັນມົນທິນ ບ່ໍວ່າຈະເປັນມົນທິນຂອງຄົນ ຫລືເປັນສັດທ່ີມົນທິນ ຫລືເປັນສ່ິງທ່ີຫນ້າລັງ
ກຽດອັນໃດທ່ີມມົີນທິນ ແລະຜູ້ນ້ັນມາຮັບປະທານຊ້ີນເຄ່ືອງບູຊາຂອງສານຕິບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫ້ຕັດ
ຂາດຜູ້ນ້ັນເສັຽຈາກຊົນຊາດຂອງຕົນî 

22 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊວ່າ,  
23 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຢ່າຮັບປະທານໄຂມັນຂອງງົວ ຂອງແກະ ຫລືຂອງແບ້ 
24 ໄຂມັນຂອງສັດທ່ີຕາຍເອງ ແລະໄຂມັນຂອງສັດ ທ່ີສັດກັດຕາຍຈະນໍາໄປໃຊ້ຢ່າງອ່ືນກໍໄດ້ ແຕ່ຢ່າຮັບປະທານ

ເລີຍເປັນອັນຂາດ 
25 ຖ້າຜູ້ໃດຮັບປະທານໄຂມັນສັດອັນເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປນັເຈ້ົາ ໃຫ້ຕັດຂາດຜູ້ນ້ັນເສັຽ

ຈາກຊົນຊາດຂອງຕົນ 
26 ນອກຈາກນ້ີ ເຈ້ົາຢ່າຮັບປະທານເລືອດເລີຍ ບ່ໍວ່າເລ ອືດນົກຫລືເລືອດສັດໃນທ່ີໃດໆທ່ີເຈ້ົາອາໄສຢູ່ 
27 ຜູ້ໃດຮັບປະທານເລືອດຢ່າງໃດໆໃຫຕັ້ດຂາດຜູ້ນ້ັນເສັຽຈາກຊົນຊາດຂອງຕົນî 
28 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊວ່າ, 
29 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ຜູ້ໃດຈະຖວາຍສັຕບູຊາອັນເປັນສານຕິບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫ້ຜູ້ນ້ັນນໍາ

ເຄ່ືອງບູຊາຂອງເຂົາມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈາກສັຕບູຊາອັນເປັນສານຕິບູຊາຂອງເຂົາ 
30 ໃຫເ້ຂົານໍາເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາດ້ວຍໄຟແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາດ້ວຍຕົນເອງ ໃຫ້ເຂົານໍາໄຂມັນມາພ້ອມກັບ

ຊ້ີນຫນ້າເອິກນ້ັນ ເພ່ືອເອົາຊ້ີນຫນ້າເອິກນ້ັນທໍາພິທີຍ່ືນຖວາຍເປັນເຄ່ືອງຍ່ືນບູຊາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
31 ໃຫປ້ະໂຣຫິດເຜົາໄຂມັນເສັຽເທິງແທ ນ່ບູຊາ ແຕ່ຊ້ີນຫນ້າເອິກນ້ັນຕົກເປັນຂອງອາໂຣນແລະບຸດຂອງເຂົາ 



32 ແຕ່ຂາຂວາຂອງສັດນ້ັນເຈ້ົາຈ່ົງໃຫ ປ້ະໂຣຫິດເປັນສ່ວນຖວາຍຈາກເຄ່ືອງບູຊາແຫ່ງສານຕິບູຊາ 
33 ບຸດອາໂຣນຜູ້ທໍາພິທີຖວາຍເລືອດແຫ່ງສານຕິບູຊາແລະໄຂມັນຈະໄດ້ຮັບຂາຂວາເປັນສ່ວນຂອງເຂົາ 
34 ເພາະວ່າຊ ີ ້ນຫນ້າເອິກທ່ີຍ່ືນຖວາຍ ແລະຊ້ີນຂາທ່ີຖວາຍນ້ັນເຮົາໄດ້ເອົາຈາກຄົນອິສຣາເອນຈາກເຄ່ືອງສານຕິບູ

ຊາຂອງເຂົາ ແລະເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ອາໂຣນປະໂຣຫິດແລະບຸດຂອງເຂົາ ເປັນສ່ວນໄດ້ອັນຖາວອນຈາກຄົນ
ອິສຣາເອນ 

35 ນ້ີເປັນສ່ວນຂອງອາໂຣນແລະບຸດຂອງເຂົາ ໄດ້ຈາກເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ມອບຫມາຍ
ໃຫແ້ກ່ເຂົາທັງຫລາຍໃນວັນທ່ີເຂົາທັງຫລາຍຖືກຖວາຍໄວ້ເປັນປະໂຣຫດິບົວຣະບັດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

36 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງຄົນອິສຣາເອນໃຫ້ມອບສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແກ່ເຂົາທັງຫລາຍ ໃນວັນທ່ີເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຣັບການ
ເຈີມເປັນປະໂຣຫິດ ເປ ນັສ່ວນໄດ້ອັນຖາວອນຕລອດຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຂ າົî 

37 ທັງຫມ ດົນ້ີເປັນກົດເຣ່ືອງເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ເຄ່ືອງທັນຍາບູຊາ ເຄ່ືອງໄຖ່ບາບ ເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ກັມບາບ ພທິີຊໍາຮະ
ໃຫບໍ້ຣິສຸດ ແລະເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ 

38 ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບັນຊາໂມເຊເທິງພູເຂົາຊີນາອີ ໃນວັນທ່ີພຣະອົງຊົງບັນຊາຄົນອິສຣາເອນໃຫ້ນໍາເຄ່ືອງບູຊາ
ມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນຖ່ິນກັນດານຊີນາອີ 

 

8 ອາໂຣນແລະບດຸຂອງທາ່ນຖວາຍຕວົ 
The Rites of Ordination 
(ອພຍ 29:1-37) 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
2 ìຈ່ົງນໍາອາໂຣນແລະບຸດຂອງເຂົາມາພ້ອມກັບເສ້ືອຍົດ ນ້ໍາມັນເຈີມ ງົວອັນເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ແກະເຖິກ

ສອງໂຕ ຖາດເຂ້ົາຈ່ີທ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງ 
3 ແລະຈ່ົງເອ້ີນຊຸມນຸມຊົນທັງຫມົດໃຫ້ປະຊຸມກັນທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບî 
4 ແລະໂມເຊກໍກະທໍາດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງບັນຊາແກ່ທ່ານ ແລະຊຸມນຸມຊົນກໍປະຊຸມກັນທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບ 
5 ໂມເຊກ່າວແກ່ຊຸມນຸມຊົນວ່າ, ìຕ່ໍໄປນ້ີເປັນສ່ິງຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົບັນຊາໃຫ້ກະທໍາî 
6 ໂມເຊກໍນໍາອາໂຣນແລະບຸດທັງຫລາຍຂອງເຂົາມາຊໍາຮະກາຍດ້ວຍນ້ໍາ 
7 ແລ້ວສວມເສ້ືອໃຫ້ແລະເອົາຜ້າມັດແອວໃຫ້ ແລ້ວສວມເສ້ືອໃນໃຫ້ ແລະສວມເອໂຟດໃຫ້ເຂົາເອົາຜ້າຮັດແອວ

ຂອງເອໂຟດທ່ີເຮັດດ້ວຍຜ້າປ່ານຢ່າງດີຮັດແອວໃຫ້ ຜູກເອໂຟດໃຫ້ຕິດເຂົາໄວ້ 
8 ແລະໂມເຊສວມແຜ່ນຮອງເອິກໃຫ້ອາໂຣນ ແລະໃສ່ອູຣິມກັບທຸມມິມ ໄວ້ໃນນ້ັນດ້ວຍ 
9 ແລະສວມຜ້າມາລາໄວ້ເທິງຫົວ ແລະຕິດແຜ່ນທອງຄໍາອັນເປັນມົງກຸດທ່ີຜ້າມາລາດ້ານຫນ້າ ດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັ

ເຈ້ົາຊົງບັນຊາໂມເຊໄວນ້ັ້ນ 
10 ແລ້ວໂມເຊນໍານ້ໍາມັນເຈີມມາເຈີມເຕັນແລະທຸກສ່ິງທ່ີຢູ່ໃນນ້ັນ ຊໍາຮະໃຫ້ເປ ນັຂອງບໍຣິສຸດ 
11 ແລະທ່ານເອົານ້ໍາມັນເຈີມຊິດໃສ່ເທິງແທ່ນເຈັດເທ່ືອ ເຈີມແທ່ນແລະເຈີມພາຊນະປະຈໍາແທ່ນທັງຫມົດ ເຈີມຂັນ

ແລະພານຮອງຂັນເພ່ືອຊໍາຮະໃຫ້ເປັນຂອງບໍຣິສຸດ 
12 ແລະທ່ານເທນ້ໍາມັນເຈີມລົງເທິງຫົວຂອງອາໂຣນແລະເຈີມເຂົາໄວ້ເພ່ືອຊໍາຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ 
13 ແລະໂມເຊກໍນໍາບຸດອາໂຣນເຂ້ົາມາສວມເສ້ືອແລ້ວຮັດສາຍແອວໃຫ້ ແລະສວມມາລາໃຫ້ ດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາຊົງບັນຊາໂມເຊໄວ ້
14 ແລ້ວທ່ານຈ່ຶງນໍາງົວອັນເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບເຂ້ົາມາ ອາໂຣນແລະບຸດທັງຫລາຍຂອງເຂົາກໍເອົາມືຂອງຕົນ

ວາງເທິງຫົວງົວອັນເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບນ້ັນ 



15 ໂມເຊກໍຂ ້າງົວຕົວນ ັ ້ນເສັຽ ເອົານ້ີວມືຈຸ່ມເລືອດໄປເຈີມໃສ່ຍອດທ່ີແຈແທ່ນ ຊํາຮະແທ່ນໃຫ້ບໍຣິສຸດ ແລ້ວເທ
ເລືອດທ່ີຖານຂອງແທ່ນ ຖວາຍແທ່ນໄວ້ເປັນສ່ິງບໍຣີສຸດ ເພ່ືອທໍາການລົບມົນທິນຂອງແທ່ນນ້ັນ 

16 ແລະທ່ານນໍາໄຂມັນທ່ີຢູ່ກ ັບເຄ່ືອງໃນແລະສ່ວນດີທ່ີສຸດຂອງຕັບ ແລະຫມາກໄຂ່ຫລັງສອງອັນພ້ອມກ ບັໄຂມັນ 
ແລ້ວໂມເຊກໍເຜົາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເສັຽເທິງແທ່ນ 

17 ແຕ່ງົວແລະຫນັງງົວ ກັບຊ້ີນແລະເຄ່ືອງໃນໃສ້ພຸງຂອງມັນ ທ່ານເຜົາເສັຽດ້ວຍໄຟຂ້າງນອກຄ້າຍ ດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປ
 ນັເຈ້ົາຊົງບັນຊາໂມເຊໄວ້ 

18 ແລ້ວທ່ານກໍນໍາແກະເຖິກອັນເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາເຂ້ົາມາ ອາໂຣນກັບບຸດທັງຫລາຍຂອງເຂົາກໍເອົາມືຂອງຕົນ
ວາງເທິງຫົວຂອງແກະເຖິກນ້ັນ 

19 ໂມເຊກໍຂ້າແກະນ້ັນເສັຽ ເອົາເລືອດຊິດໃສ່ທ່ີແທ່ນແລະຮອບແທ່ນ 
20 ເມ່ືອເຂົາຟັນແກະອອກເປັນຕ່ອນໆ ໂມເຊກໍເຜົາຫົວແລະແກະຕ່ອນໆກັບໄຂມັນເສັຽ 
21 ເມ່ືອເອົານ້ໍາລ້າງເຄ່ືອງໃນແລະຂາແກະແລ້ວ ໂມເຊກໍເຜົາແກະທັງໂຕເທິງແທ່ນ ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາເປັນກ່ິນທ່ີ

ພພໍຣະທັຍ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງບັນຊາໂມເຊ 
22 ທ່ານຈ່ຶງນໍາແກະເຖິກອີກໂຕນ່ຶງນ້ັນເຂ້ົາມາ ຄືແກະໂຕທ່ີເປັນເຄ່ືອງສະຖາປະນາອາໂຣນແລະບຸດທັງຫລາຍ

ຂອງເຂົາກໍເອົາມືຂອງຕົນວາງເທິງຫົວຂອງແກະເຖິກນ້ັນ 
23 ໂມເຊກໍຂ້າແກະນ້ັນເສັຽ ເອົາເລືອດເຈີມທ່ີປາຍຫູຂ້າງຂວາຂອງອາໂຣນ ແລະທ່ີນິ້ວຫົວໂປ້ມຂືວາຂອງເຂົາ ແ

ລະທີນ້ິ່ວຫົວໂປ້ຕີນຂວາຂອງເຂົາ 
24 ແລ້ວກ ນໍໍາບຸດທັງຫລາຍຂອງອາໂຣນເຂ້ົາມາແລະໂມເຊເອົາເລືອດເຈີມທ່ີປາຍຫູຂ້າງຂວາ ທີນ່ີ້ວຫົວໂປ້ມຂ້ືາງ

ຂວາ ທີນ້ີ່ວຫົວໂປ້ຕີນຂ້າງຂວາຂອງເຂົາ ແລະໂມເຊເອົາເລືອດຊິດໃສ່ທີແ່ທ່ນແລະຮອບແທ່ນ 
25 ແລ້ວທ່ານຈ່ຶງນໍາໄຂມັນແລະຫາງມັນໆ ແລະໄຂມັນທັງຫມົດທ່ີຢູ່ກັບເຄ່ືອງໃນ ແລະສ່ວນທ່ີດີທີສຸ່ດຂອງຕັບ 

ແລະຫມາກໄຂ່ຫລັງສອງອັນກັບໄຂມັນທ່ີຕິດຢູ່ ແລະຂາຂ້າງຂວາ 
26 ແລະທ່ານຈັບເຂ້ົາຫນົມທ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງກ້ອນນ່ຶງຈາກຖາດເຂ້ົາຫນົມທ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອ ຊ່ຶງຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 

ແລະຈັບເຂ້ົາຫນົມປົນນ້ໍາມັນກ້ອນນ່ຶງ ເຂ້ົາຫນົມແຜ່ນອັນນ່ຶງ ວາງຂອງເຫລ່ົານ້ີໄວ້ເທິງໄຂມັນ ແລະເທິງຂາຂ້າງ
ຂວາ 

27 ທ່ານເອົາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີວາງໄວ້ໃນມືຂອງອາໂຣນ ແລະມືຂອງບຸດທັງຫລາຍຂອງເຂົາ ແລະທໍາພິທຍ່ືີນເປັນເຄ່ືອງ
ຍ່ືນຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

28 ແລ້ວໂມເຊກໍຮັບຂອງເຫລ່ົານ້ັນມາຈາກມືຂອງເຂົາທັງຫລາຍແລະເຜົາເສັຽເທິງແທ່ນ ພ້ອມກ ບັເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 
ເປັນເຄ່ືອງສໍາລັບການແຕ່ງຕ້ັງ ເປັນກ່ິນທ່ີພໍພຣະທັຍ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

29 ແລະໂມເຊເອົາຊີນ້ເອິກທໍາພິທີຍ່ືນ ເປັນເຄ່ືອງຍ່ືນຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ນ້ີເປັນແກະສະຖາປະນາສ່ວນ
ຂອງໂມເຊ ດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາໂມເຊ 

30 ແລ້ວໂມເຊນໍານ້ໍາມັນເຈີມແລະເລືອດຊ່ຶງຢູ່ເທິງແທ່ນ ປະພົມເທິງອາໂຣນແລະເຄ່ືອງຍົດຂອງເຂົາ ແລະເທິງບຸດ
ທັງຫລາຍ ກັບເທິງເສ້ືອຂອງບຸດທັງຫລາຍຂອງເຂົາ ດ່ັງນ້ີແຫລະທ່ານກໍຊໍາຮະອາໂຣນກັບເຄ່ືອງຍົດຂອງເຂົາ
ໃຫບໍ້ຣິສຸດ ບຸດທັງຫລາຍຂອງເຂົາກັບເຄ່ືອງຍົດຂອງບຸດນ້ັນດ້ວຍ 

31 ໂມເຊສ່ັງອາໂຣນແລະບຸດທັງຫລາຍຂອງເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຕ້ົມຊ້ີນເສັຽທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບ ແລະຮັບປະທານເສັຽທ່ີ
ນ້ັນກັບເຂ້ົາຫນົມຊ່ຶງຢູ່ໃນຖາດສ າໍລັບການແຕ່ງຕ້ັງ ດ່ັງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາບັນຊາທ່ານໄວ້ ອາໂຣນແລະບຸດທັງຫລາຍ
ຂອງເຂົາຈະຮັບປະທານ 

32 ຊ້ີນແລະເຂ້ົາຫນົມທ່ີເຫລືອນ້ັນທ່ານຈ່ົງເຜົາເສັຽດ້ວຍໄຟ 



33 ແລະທ່ານທັງຫລາຍຢ່າອອກໄປນອກປະຕ ເູຕັນນັດພົບຕລອດເຈັດວນັຈົນກວ່າວັນກໍານົດສະຖາປະນາຂອງ
ທ່ານຈະຄົບ ເພາະທ່ີຈະສະຖາປະນາທ່ານນ້ັນກໍກິນເວລາເຈັດວັນ 

34 ສ່ິງທ່ີໄດ້ກະທໍາໃນວັນນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາໃຫ້ກະທໍາເພ່ືອລົບມົນທິນຂອງທ່ານ 
35 ທ່ານຈ່ົງຢູ່ທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນຕລອດເຈັດວັນ ກະທໍາກິດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກໍາຊັບ

ໄວ້ ຢ້ານວ່າທ່ານຈະຕ້ອງເຖິງຕາຍ ເພາະນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບບັນຊາມາî 
36 ອາໂຣນກັບບຸດທັງຫລາຍຂອງເຂົາໄດ້ກະທໍາຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາທາງໂມເຊທຸກປະການ 
 

9 ອາໂຣນຖວາຍເຄືອ່ງສກັກາຣະບຊູາ 
Aaronís Priesthood Inaugurated 

1 ໃນວັນທີແປດໂມເຊກໍເອ້ີນອາໂຣນແລະບຸດທັງຫລາຍຂອງເຂົາ ແລະພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງອິສຣາເອນ 
2 ທ່ານກ່າວແກ່ອາໂຣນວ່າ, ìຈ່ົງນໍາລູກງົວໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ແລະແກະເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູ

ຊາ ທັງສອງຢ່າໃຫ້ມີຕ ໍາຫນິ ຈ່ົງຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
3 ແລະກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ, ìຈ່ົງເອົາແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ແລະລູກງົວໂຕນ່ຶງກັບລູກ

ແກະໂຕນ່ຶງ ທງັສອງໃຫ້ມີອາຍຸນ່ຶງປີ ປາສຈາກຕໍາຫນິເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 
4 ແລະເອົາງົວເຖ ກິໂຕນ່ຶງແລະແກະເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນສານຕິບູຊາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເອົາທັນຍາບູຊາ

ປົນນ້ໍາມັນມາຖວາຍ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊ ງົປາກົດແກ່ທ່ານໃນວັນນ້ີî 
5 ເຂົາທັງຫລາຍກໍນໍາສ່ິງທ່ີໂມເຊບັນຊານ້ັນມາທ່ີເຕັນນັດພົບ ແລະຊຸມນຸມຊົນທັງຫມົດກໍເຂ້ົາມາໃກ້ ຢືນຢູ່ຕ່ໍພຣະ

ພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
6 ໂມເຊກ່າວວ່າ, ìນ້ີເປັນສ່ິງຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ!ຊົງບັນຊາໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍກະທໍາ ແລະພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະປາກົດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍî 
7 ແລ້ວໂມເຊຈ່ຶງສ່ັງອາໂຣນວ່າ, ìຈ່ົງເຂ້ົາໄປໃກ້ແທ່ນບູຊາ ຖວາຍເຄ່ືອງບ ຊູາໄຖ່ບາບ ແລະເຄ່ືອງບ ຊູາຂອງທ່ານ

ເສັຽ ແລະທໍາການລົບມົນທິນບາບຂອງຕົວທ່ານກັບປະຊາຊົນທງັຫລາຍ ແລະຈ  ່ົງນໍາເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາຂອງປະ
ຊາຊົນມາ ແລະທໍາການລຶບມົນທິນບາບຂອງເຂົາ ດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງî 

8 ອາໂຣນຈ່ຶງເຂ້ົາໄປໃກ້ແທ່ນບູຊາ ແລະຂ້າລູກງົວອັນເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບຊ່ຶງເປັນຂອງເພ່ືອຕົນ 
9 ແລະບຸດອາໂຣນກໍນໍາເລືອດມາໃຫ້ເຂົາ ເຂົາກໍເອົານ້ິວມືຈຸ່ມເລືອດໄປທາໃສ່ຍອດແທ່ນ ແລະເທເລືອດລົງທ່ີ

ຖານແທ່ນ 
10 ສ່ວນໄຂມັນແລະຫມາກໄຂຫລັງສ່ວນທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງຕັບ ຈາກເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບນ້ັນເຂົາເຜົາເສັຽເທິງແທ່ນ ດ່ັງ

ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາໂມເຊ 
11 ເຂົາກໍເຜົາຊ້ີນແລະຫນັງເສັຽດ້ວຍໄຟທ່ີພາຍນອກຄ້າຍ 
12 ເຂົາຂ້າສັດເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລ້ວບຸດອາໂຣນກໍນໍາເລືອດມາໃຫ້ເຂົາ ເຂົາຈ່ຶງເອົາເລືອດນ້ັນຊິດໃສ່ທີແ່ທ່ນແລະ

ຮອບແທ່ນ 
13 ແລະບຸດອາໂຣນກໍສ່ົງເຄ  ່ືອງເຜົາບູຊາທ່ີລະທ່ອນກັບຫົວມາໃຫ້ອາໂຣນ ອາໂຣນກ ເໍຜົາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເທ ງິແທ່ນ 
14 ອາໂຣນຈ່ຶງລ້າງເຄ່ືອງໃນແລະຂາສັດ ແລະເຜົາເສັຽພ້ອມກັບເຄ່ືອງເຜົາບູຊາທ່ີເທິງແທ່ນບູຊາ 
15 ແລ້ວອາໂຣນກໍນໍາເຄ່ືອງບູຊາຂອງປະຊາຊົນມາຖວາຍ ຄືນໍາແບ້ຊ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ຊຶງ່ເປັນຂອງເພ່ືອ

ປະຊາຊົນມາຂ້າເສັຽບູຊາໄຖ່ບາບ ດ່ັງເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບຄ້ັງກ່ອນນ້ັນ 
16 ເຂົາກໍຖວາຍເຄ  ່ືອງເຜົາບູຊາຖວາຍຕາມກົດຫມາຍ 



17 ແລະເຂົາກໍຖວາຍທັນຍາບູຊາໂດຍຈັບມາກໍາມືນ່ຶງເຜົາເສັຽເທິງແທ່ນ ນອກເຫນືອເຄ່ືອງເຜົາບູຊາປະຈໍາ
ຕອນເຊ້ົາ 

18 ເຂົາຂ້າງົວເຖິກແລະແກະເຖິກເປັນເຄ່ືອງສານຕິບູຊາສໍາລັບປະຊາຊົນ ແລະບຸດອາໂຣນນໍາເລືອດມາໃຫ້ອາ
ໂຣນ ອາໂຣນກໍເອົາເລືອດຊິດທ່ີແທ່ນແລະຮອບແທ່ນ 

19 ແລະນໍາໄຂມັນງົວ ແລະໄຂມັນແກະກັບຫາງມັນ ແລະໄຂມັນທ່ີຫຸ້ມເຄ່ືອງໃນ ແລະຫມາກໄຂ ຫ່ລັງກັບສ່ວນທ່ີດີ
ທ່ີສຸດຂອງຕັບມາໃຫ້ 

20 ແລະເຂົາທັງຫລາຍວາງໄຂມັນເສັຽເທິງແທ່ນ 
21 ສ່ວນຊ້ີນຫນ້າເອິກແລະຊ້ີນຂາຂວານ້ັນ ອາໂຣນທໍາພິທີຍ່ືນຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ່ັງທີໂມເຊໄດ້ບັນຊາໄວ້ 
22 ແລ້ວອາໂຣນຍົກມືຂ້ຶນອວຍພອນປະຊາຊົນ ແລະອາໂຣນກໍລົງມາຈາກການຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ເຄ່ືອງ

ເຜົາບູຊາແລະສານຕິບູຊາ 
23 ໂມເຊກັບອາໂຣນຈ່ຶງເຂ້ົາໄປໃນເຕັນນັດພົບ ເມ່ືອເຂົາທັງສອງອອກມາ ເຂົາກໍອວຍພອນປະຊາຊົນ ແລະພຣະ

ສະງ່າຣາສີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກໍປາກົດແກ່ປະຊາຊນົທັງມວນ 
24 ແປວໄຟພຸ່ງອອກມາຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຜົາເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະໄຂມັນຊຶງ່ຢູ່ເທິງແທ່ນ ເມ່ືອປະຊາຊົນ

ທັງຫລາຍເຫັນກໍໂຮ່ຣ້ອງແລະນ້ອມຫນ້າລົງທ່ີດິນ 
 

10 ບາບຂອງນາດາບແລະອາບ ີຮ ູ
Nadab and Abihu 

1 ຝ່າຍນາດາບແລະອາບີຮູບຸດຂອງອາໂຣນ ຕ່າງນໍາຫມ  ້ໍຂາງໄຟຂອງເຂົາມາ ແລະເອົາໄຟໃສ່ໃນນ້ັນ ແລ້ວໃສ່
ເຄ່ືອງຫອມລົງ ເອົາໄຟທ່ີຕ້ອງຫ້າມມາເຜົາຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊ່ຶງພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງບັນຊາໃຫເ້ຂົາ
ກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນ 

2 ໄຟກໍພຸ່ງຂ້ືນມາຈາກທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປະທັບໄຫມເ້ຂົາທັງສອງ ແລະເຂົາກໍຕາຍຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
3 ໂມເຊຈ່ຶງບອກອາໂຣນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາຈະສໍາແດງຄວາມບໍຣິສຸດຂອງເຮົາຖ້າມກາງຜູ້ທ່ີ

ຢູ່ໃກ້ເຮົາ ເຂົາຈະຖວາຍຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແກ່ເຮົາຕ່ໍຫນ້າປະຊົນຊນົທັງປວງî ແລະອາໂຣນກໍມິດຢູ່ 
4 ໂມເຊເອ້ີນມີຊາເອນ ແລະເອນຊາຟານ ບຸດຂອງອຸສຊີເອນ ລຸງຂອງອາໂຣນບອກເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງເຂ້ົາມາໃກ້ ຫາມ

ເອົາພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາອອກໄປເສັຽນອກຄ້າຍຈາກຫນ້າສະຖານນະມັສການî 
5 ເຂົາກໍເຂ້ົາມາໃຫ້ຫາມສົບທັງເສ້ືອອອກໄປໄວ້ນອກຄ້າຍຕາມທ່ີໂມເຊສ່ັງ 
6 ແລະໂມເຊກ່າວແກ່ອາໂຣນ ແລະເອເລອາຊາ ແລະອິທາມາ ບຸດອາໂຣນວ່າ, ìທ່ານທ ັງຫລາຍຢ່າປ່ອຍຜົມ

ຫ້ອຍ ຫລືຈີກເສ້ືອຜ້າຂອງທ່ານ ຢ້ານວ່າທ່ານຈະຕ້ອງຕາຍ ແລະຢ້ານວ່າພຣະພິໂຣດຈະຕົກຢູ່ເຫນືອຊຸມນຸມ
ຊົນ ແຕ່ພີນ້່ອງຂອງທ່ານຄືວົງວານອິສຣາເອນທັງປວງ ຈະໄວ້ທຸກເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ບັງເກີດການເຜົາໄຫມ້ກ ໍ
ໄດ້ 

7 ແລະຢ່າອອກໄປຈາກປະຕູເຕັນນັດພົບ ຢ້ານວ່າທ່ານຕ້ອງຕາຍ ເພາະວ່ານ້ໍາມັນເຈີມແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຢູ່ເຫນືອ
ທ່ານທັງຫລາຍî ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍກະທໍາຕາມຄໍາຂອງໂມເຊ 
ສວ່ນໄດແ້ລະຫນາ້ທີຂ່ອງປະໂຣຫດິ 

8 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບອາໂຣນວ່າ,  
9 ìເມ່ືອຕົວເຈ້ົາຫລືບຸດຂອງເຈ້ົາຈະເຂ້ົາໄປໃນເຕັນນັດພົບ ຢ່າດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ຫລືສຸຣາຢ້ານວ່າເຈ້ົາຈະຕ້ອງ

ຕາຍ ທັງນ້ີໃຫ້ເປັນກົດເກນຖາວອນຢູ່ຕລອດຊ່ົວເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ 



10 ເຈ້ົາຈ່ົງແຍກຂອງບໍຣິສຸດລະຫວ່າງສ່ິງທ່ີເປ ນັຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະສ່ິງທ່ີໃຊ້ກັນຢູ່ທ່ົວໄປ ຂອງມົນທິນຈາກຂອງບ່ໍ
ມົນທິນ 

11 ແລະເຈ້ົາຈະຕ້ອງສອນປະຊາຊນົອິສຣາເອນໃຫ້ຊາບເຖິງກົດເກນທັງມວນ ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວແກ່ເຂົາທັງ
ຫລາຍຜ່ານທາງໂມເຊ 

12 ໂມເຊກ່າວແກ່ອາໂຣນ ແລະເອເລອາຊາ ແລະອິທາມາ ບຸດຂອງເຂົາຜູ້ທ່ີເຫລືອຢູ່ວ່າ, ìຈ່ົງເອົາທັນຍາບູຊາ ຊື່ງ
ເຫລືອຈາກການບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ ມາຮັບປະທານທ່ີແຄມແທ່ນບູຊາ ບ່ໍໃສ່ເຊ້ືອແປ້ງ ເພາະເປັນ
ຂອງບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ 

13 ເຈ້ົາຈ່ົງຮ ບັປະທານໃນສະຖານບໍຣິສຸດ ເພາະເປັນສ່ວນຂອງເຈ້ົາ ແລະສ່ວນຂອງບຸດຂອງເຈ້ົາ ຈາກເຄ່ືອງບູຊາ
ດ້ວຍໄຟ  ຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບບັນຊາດ່ັງນ້ີ 

14 ແຕ່ຊ້ີນຫນ້າເອິກທ່ີຍ່ືນບູຊາ ແລະຊ້ີນຂາທ່ີບູຊາແລ້ວນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງຮັບປະທານໃນບ່ອນສະອາດທ່ີໃດກໍໄດ້ ທງັຕົວ
ເຈ້ົາແລະບຸດຊາຍບຸດຍິງຂອງເຈ້ົາກໍຮັບປະທານໄດ້ ເພາະເປັນສ່ວນທ່ີໄດ້ມາຈາກສານຕິບູຊາຂອງປະຊາຊົນ
ອັນຕົກຢູ່ກັບທ່ານທັງບຸດຊາຍທັງຫລາຍຂອງທ່ານດ້ວຍ 

15 ຊ້ີນຂາທ່ີບູຊາ ແລະຊ້ີນຫນ້າເອິກທ່ີຍ່ືນຖວາຍເຂົາຈະນໍາມາບູຊາພ້ອມກັບເຄ່ືອງໄຂມັນທ່ີບູຊາດ້ວຍໄຟ ເພື່ອ
ຍ່ືນຖວາຍເປັນເຄ່ືອງຍ່ືນບູຊາຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນຂອງທ່ານແລະບຸດທັງຫລາຍຂອງທ່ານ ເປັນ
ສ່ວນໄດ້ຂອງທ່ານເປັນນິດ ດ່ັງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົບັນຊາໄວ້î 

16 ຝ່າຍໂມເຊໄດ້ພຍາຍາມໄຕ່ຖາມເຖິງເຣ່ືອງແບ້ຊຶງ່ເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ແລະເບ່ິງແມ ແບ້ໂຕນ້ັນຖືກເຜົາເສັຽ
ແລ້ວ ທາ່ນຈ່ຶງໃຈຮ້າຍເອເລອາຊາ ແລະອິທາມາ ບຸດຊາຍຂອງອາໂຣນທ່ີເຫລືອຢູ່ ທາ່ນບອກເຂົາວ່າ, 

17 ìເຫດໃດ ທ່ານຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຮັບປະທານເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບໃນສະຖານສັກສິດ? ໃນເມ່ືອເປັນຂອງບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ 
ແລະເຂົາໄດ້ໃຫ້ທ່ານເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ຣັບຄວາມຜິດຂອງຊຸມນຸມຊນົ ເພ່ືອທໍາການລຶບມົນທິນບາບຂອງເຂົາທງັ
ຫລາຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ 

18 ເບ່ິງແມ, ເລືອດສັດນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ນໍາເຂ້ົາມາຍັງສະຖານສັກສິດທ່ີຫອ້ງຂ້າງໃນ ທ່ານຄວນຈະໄດ້ຮັບປະທານສ່ິງ
ເຫລ່ົານ້ີໃນສະຖານສັກສິດ ດ່ັງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບັນຊາແລ້ວນ້ັນî 

19 ອາໂຣນຈ່ຶງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, ìເບິ່ງແມ, ມືນ້ີ້ເຂົາໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຂອງເຂົາຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ແລະ
ເຫດການເຫລ່ົານ້ີກໍຕົກທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາ ຖ້າມ້ືນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບປະທານເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ຈະເປັນທ່ີໂປດປານ
ຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າຫລîື 

20 ເມ່ືອໂມເຊໄດ້ຟັງດ່ັງນ້ັນທ່ານກໍພ ໍໃຈ 
 

11 ສດັສະອາດແລະສດັມນົທນິ 
Clean and Unclean Foods 
(ພບຍ 14:3-21) 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊແລະອາໂຣນວ່າ, 
2 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນສັດທ່ີມີຊີວດິໃນບັນດາສັດໃນໂລກຊ່ຶງເຈ້ົາຈະຮັບປະທານໄດ້ 
3 ບັນດາສັດທ່ີແຍກກີບ ແລະມີກີບຜ່າ ແລະສັດຄ້ຽວເອ້ືອງເຈ້ົາຣັບປະທານໄດ້ 
4 ຢ່າງໃດກ ຕໍາມສັດຕ່ໍໄປນ້ີທ່ີຄ້ຽວເອ້ືອງ ຫລືແຍກກີບເຈ້ົາກໍຢ່າຮັບປະທານ ອູດ ເພາະມັນຄ້ຽວເອ້ືອງແຕ່ບ່ໍແຍກ

ກີບເປັນສັດມົນທິນແກ່ເຈ້ົາ 
5 ເຫມ້ັນ ເພາະມັນເປັນຄ້ຽວເອ້ືອງແຕ່ບ່ໍແຍກກີບ ເປັນສັດມົນທິນແກ່ເຈ້ົາ 
6 ກະຕ່າຍ ເພາະວ່າມັນເປັນສັດຄ້ຽວເອ້ືອງແຕ່ບ່ໍແຍກກີບ ເປັນສັດມົນທິນແກ່ເຈ້ົາ 



7 ຫມ ູເພາະມັນເປັນສັດແຍກກີບ ແລະມີກີບຜ່າແຕ່ບ່ໍຄ້ຽວເອ້ືອງ ຈ່ຶງເປ ນັສັດມົນທິນແກ່ເຈ້ົາ 
8 ຢ່າຮັບປະທານຊ້ີນຂອງສັດເຫລ່ົານ້ີເລີຍ ແລະເຈ້ົາຢ່າແຕະຕ້ອງຊາກຂອງມັນ ມັນເປັນຂອງມົນທິນແກ່ເຈ້ົາ 
9 ìສັດທ່ີຢູ່ໃນນ້ໍາທັງຫມດົເຫລ່ົານ້ີເຈ້ົາຮ ັບປະທານໄດ້ ຂອງທຸກຢ່າງຊ່ຶງຢູ່ໃນນ້ໍາ ທ່ີມຄີີແລະມີເກັດ ຈະຢູ່ໃນທະເລ

ຫລືໃນແມ່ນ້ໍາກໍຕາມ ເຈ້ົາຮັບປະທານໄດ້ 
10 ແຕ່ຂອງທຸກຢ່າງຊ່ຶງຢູ່ໃນນ້ໍາບ່ໍມີຄີແລະເກັດ ຈະເປັນສັດໂຕນ້ອຍໆໃນນ້ໍາ ຫລືສັດທີ່ມຊີີວິດໃນນ້ໍາ ເປັນສັດທ່ີ

ຫນ້າລັງກຽດແກ່ເຈ້ົາ 
11 ເຖິງຈະເປັນສັດທ່ີຫນ້າລັງກຽດແກ່ເຈ້ົາ ຊ  ້ີນມັນກໍດີເຈ້ົາຢ່າຮັບປະທານ ຫລືແມ່ນແຕ່ແຕະຕ້ອງຊາກຂອງມັນ 
12 ຂອງທຸກຢ່າງຊ່ຶງຢູ່ໃນນ້ໍາບ່ໍມີກີບ ແລະມີເກັດເປັນສ່ິງທ່ີຫນ້າລັງກຽດແກ່ເຈ້ົາ 
13 ìຕ່ໍໄປນ້ີເປັນນົກຊ່ຶງເຈ້ົາຫນ້າລັງກຽດ ເຈ້ົາຢ່າຮັບປະທານ ມັນເປັນສັດທ່ີຫນ້າລັງກຽດ ຄືນົກອິນຊີ ແຮ້ງ ນົກອອກ 
14 ແຫລວຫາງຍາວ ແຫລວດໍາຕາມຊະນິດຂອງມັນ 
15 ນົກແກຕາມຊະນິດຂອງມັນ 
16 ນົກກະຈອກເທດ ນົກເຄ້ົາ ນົກນາງນວນ ນົກເຂົາຕາມຊະນິດຂອງມັນ 
17 ນົກເຄ້ົາແມວ ນົກຍາງ 
18 ນົກກະທຸງ ກາ ແຮ້ງ 
19 ນົກກະສາດໍາ ນົກກະສາຕາມຊະນິດຂອງມັນ ນົກຫອນຍາວ ແລະເຈັຽ  
20 ແມງໄມ້ທີມີ່ປີກຊ່ຶງຄານສ່ີຂາ ເປັນສັດທ່ີຫນ້າລັງກຽດແກ່ເຈ້ົາ 
21 ແຕ່ໃນບັນດາແມງໄມ້ມປີີກທ່ີຄານສ່ີຂານ້ີ ເຈ້ົາຈະຮັບປະທານຈໍາພວກທ່ີມີຂາພບັໃຊ້ກະໂດດໄປເທິງດິນໄດ້ 
22 ໃນຈໍາພວກແມງໄມ້ຕ່ໍໄປນ້ີເຈ້ົາຮ ບັປະທານໄດ້ ຕັກແຕນຕາມຊະນິດຂອງມັນ ຈ່ີຫລ່ໍຕາມຊະນິດຂອງມັນ ຈັກ

ຈ່ັນຕາມຊະນິດຂອງມັນ ແລະຕັກແຕນໂມ໋ຕາມຊະນິດຂອງມັນ 
23 ແຕ່ແມງໄມ້ມປິີກຢ່າງອ່ືນຊ່ຶງມສ່ີີຂາເປັນສັດທ່ີຫນ້າລັງກຽດແກ່ເຈ້ົາ 

Unclean Animals 

24 ìສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນຈະກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາມົນທິນໄດ້ ຄືຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງແຕະຕ້ອງຊາກຂອງມັນຈະຕ້ອງມົນທິນໄປຈົນເຖິງຕອນ
ແລງ 

25 ຜູ້ໃດຖືກຊາກສັດສ່ວນໃດໆໄປ ຕ້ອງຊັກເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນ ແລະມົນທິນໄປຈົນເຖິງຕອນແລງ 
26 ສັດແຍກກີບແຕ່ບ່ໍມີກີບຜ່າ ບ່ໍຄ້ຽວເອ້ືອງເປັນສັດມົນທິນແກ່ເຈ້ົາ ຜ ູ ້ໃດແຕະຕ້ອງສັດເຫລ  ່ົານ້ີຈະມົນທິນ 
27 ໃນບັນດາສັດສ່ີຕີນທຸກຢ່າງຊ  ່ຶງເດີນດ້ວຍຂະຍຸ້ມຕີນເປັນສັດມົນທິນແກ່ເຈ້ົາ ຜູ້ໃດແຕະຕ້ອງຊາກສັດນ້ີຈະຕ້ອງ

ມົນທິນໄປເຖິງຕອນແລງ 
28 ຜູ້ໃດນໍາຊາກມັນໄປຈະຕ້ອງຊັກເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນ ແລະມົນທິນໄປຈົນເຖິງຕອນແລງ ເປັນສັດມົນທິນແກ່ເຈ້ົາ 
29 ìໃນບັນດາສັດນ້ອຍໆຊ່ຶງມີຫລາຍເທິງດິນຊະນິດຕ່ໍໄປນ້ີເປັນສັດມົນທິນແກ່ເຈ້ົາ ຄືເຫງັນ ຫນູ ເຮ້ັຽຕາມຊະນິດ

ຂອງມັນ 
30 ຂ້ີໂກະ ກັບແກ້ 
31 ໃນບັນດາສັດນ້ອຍໆທ່ີມຫີລາຍ ຊະນິດເຫລ່ົານ້ີເປັນມົນທິນແກ່ເຈ້ົາ ຜູ້ໃດແຕະຕ້ອງເມ່ືອມັນຕາຍແລ້ວ ຜູ້ນ້ັນ

ຈະມົນທິນໄປເຖິງຕອນແລງ 
32 ແລະເມ່ືອມັນຕາຍຕົກທັບສ່ິງໃດສ່ິງນ້ັນກໍເປັນມົນທິນ ບ່ໍວ່າຈະເປັນສ່ິງທ່ີເປັນໄມ້ ຫລືເສ້ືອຜ້າ ຫລືຫນັງສັດ ຫລື

ກະສອບ ຫລືພາຊນະໃດໆທ່ີໃຊເ້ພ່ືອປໂຍດຢ່າງໃດຈະຕ້ອງແຊ່ນ້ໍາ ແລະຈະມົນທິນໄປຈົນເຖິງຕອນແລງຕ່ໍໄປ
ກໍນັບວ່າສະອາດໄດ້ 

33 ແລະຖ້າມັນຕົກໃສ່ພາຊນະດິນ ສ່ິງທ່ີຢູ່ໃນພາຊນະນ້ັນຈະມົນທິນ ຈ່ົງທຸບພາຊນະນ້ັນເສັຽ 



34 ອາຫານໃນພາຊນະນ້ັນທ່ີຮ ບັປະທານໄດ້ຊ່ຶງມີນ້ໍາປົນຢູ່ກ ເໍປັນມົນທິນ ແລະນ້ໍາດ່ືມທັງສ້ີນຊ່ຶງຈະດ່ືມໄດ້ຈາກພາ
ຊນະຢ່າງນ້ີຈະມົນທິນ 

35 ຖ້າສ່ວນໃດຂອງຊາກສັດຕົກໃສ່ສ່ິງໃດໆ ສ່ິງນ້ັນກໍມົນທິນ ບ່ໍວ່າເປັນເຕົາອົບຫລືເຕົາ ຕ້ອງທຸບເສັຽ ເປັນມົນທິນ 
ແລະເປັນຂອງມົນທິນແກ່ເຈ້ົາ 

36 ຢ່າງໃດກໍຕາມນ້ໍາພຸຫລືນ້ໍາໃນອ່າງເກັບນ້ໍາເປັນຂອງສະອາດ ແຕ່ສ່ິງໃດທ່ີແຕະຕ້ອງຊາກສັດນ້ັນຈະມົນທິນ 
37 ຖ້າສ່ວນໃດຂອງຊາກຕົກໃສ່ເມັດພືດທ່ີໃຊ້ຫວ່ານ ພືດນ້ັນນັບວ່າສະອາດ  
38 ຖ້າຖອກນ້ໍາໃສ່ພືດນ້ັນ ແລະຊາກສັດສ່ວນໃດຕົກໃສ່ ພດືນ້ັນກໍເປັນມົນທິນແກ່ເຈ້ົາ 
39 ìຖ້າສັດຊ່ຶງເຈ້ົາຈະຮັບປະທານໄດ້ນ້ັນຕາຍອງ ຜູ້ທ່ີແຕະຕ້ອງຊາກສັດນ້ັນຈະມົນທິນໄປຈົນເຖິງຕອນແລງ 
40 ແລະຜູ້ໃດທ່ີຮັບປະທານຊາກນ້ັນຈະຕ້ອງຊັກເສ້ືອຜ້າຂອງເຂົາເສັຽ ແລະເປັນມົນທິນໄປຈົນເຖິງຕອນແລງ ຜູ້ໃດ

ທ່ີຈັບຖືຊາກນ້ັນໄປກໍຕ້ອງຊັກເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນ ແລະເປັນມົນທິນໄປຈົນເຖິງຕອນແລງ 
41 ìບັນດາສັດເລືອຄານທ່ີໄປເປັນຝູງໆເທິງແຜ່ນດິນເປັນສ່ິງທ່ີຫນ້າລັງກຽດ ຢ່າຮັບປະທານ 
42 ສ່ິງໃດທ່ີເລືອໄປດ້ວຍທ້ອງ ຫລືສ່ິງທ່ີຍ່າງສ່ີຂາ ຫລືສ່ິງທ່ີມີຫລາຍຂາ ທຸກສ່ິງທ່ີຄານໄປເທິງແຜ່ນດິນ ເຈ້ົາຢ່າຮັບ

ປະທານ ເພາະເປັນສ່ິງທ່ີຫນ້າລັງກຽດແກ່ເຈ້ົາ 
43 ເຈ້ົາຢ່າກະທໍາໃຫ້ຕົວເອງເປັນທ່ີຫນ້າລັງກຽດດ້ວຍສັດເລືອຄານໃດໆ ຢ່າທໍາຕົວໃຫ້ເປັນມົນທິນໄປດ້ວຍສ່ິງເຫລ່ົ

ານ້ີເລີຍ ຢ້ານວ່າເຈ້ົາຈະບ່ໍສະອາດໄປນໍາ 
44 ເພາະເຮົາຄື ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ຈ່ົງຊໍາຮະຕົວໄວ້ໃຫ້ບຣໍສຸິດ ເພາະເຮົາບໍຣິສຸດ ເຈ້ົາຢ່າທໍາຕົວ

ໃຫເ້ປັນມົນທິນໄປດ້ວຍສັດນ້ອຍໆທ່ີມີຫລາຍຊ່ຶງຄານໄປເທິງດິນ 
45 ເພາະເຮົາຄື ພຣະເຈ້ົາຜູ້ນໍາເຈ້ົາອອກຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ ເພ່ືອເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ເພາະສະນ້ັນເຈ້ົາຈ່ຶງ

ຕ້ອງບໍຣິສຸດ ເພາະເຮົາບໍຣິສຸດî 
46 ເຫລ່ົານ້ີເປັນກົດກ່າວເຖິງເຣືອງສັດແລະນົກ ແລະສ່ິງທ່ີມີຊວີິດທີເ່ຄ່ືອນໄຫວໄປມາໃນນ້ໍາ ແລະສັດທຸກຊະນິດທ່ີ

ເລືອຄານເທິງແຜ່ນດິນ 
47 ເພື່ອໃຫສັ້ງເກດຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສ່ິງທ່ີມີຊວິີດຮ ບັປະທານໄດ້ ແລະສັດມີຊິວິດທ່ີຮັບປະທານບ່ໍໄດ້ 
 

12 ການທີຍ່ງິຊາໍຮະຫລງັຈາກຄອດບດຸ 
Purification of Women after Chilbirth 

(ລກ 2:22-24) 
1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
2 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ຖ້າຍີງຄົນໃດຖືພາຄອດບຸດເປັນຊາຍ ນາງຕ້ອງເປັນມົນທິນເຈັດວັນ ນາງຈະ

ເປັນມົນທິນຢ່າງດຽວກັບມົນທິນເວລາທ່ີນາງມີປະຈໍາເດືອນ 
3 ໃນວັນທ່ີແປດໃຫ້ຕັດຫນັງປາຍອະວັຍະວະຂອງເດັກນ້ັນເສັຽເພ່ືອເປັນການເຂ້ົາສູ່ພິທຕັີດ 
4 ໃຫນ້າງຄອຍຢູ່ອີກສາມສິບສາມວັນດ້ວຍເຣ່ືອງໂລຫິດຊໍາຮະຂອງນາງ ຢ່າໃຫ້ນາງແຕະຕ້ອງຂອງບໍຣີສຸດອັນໃດ 

ຫລືເຂ້ົາໄປໃນສະຖານນະມັສການ ຈົນກວ່າຈະຄົບວັນຊ ໍາຮະຂອງນາງ 
5 ແຕ່ຖ້ານາງຄອດບຸດເປັນຍິງ ນາງຈະມົນທິນໄປສອງອາທິດ ຢ່າງດຽວກັບເຣ່ືອງການມີປະຈໍາເດືອນ ແລະນາງ

ຈະຕ້ອງຄອຍຢູ່ຫົກສິບຫົກວັນ ດ້ວຍເຣ່ືອງໂລຫິດຊໍາຮະຂອງນາງ 
6 ìແລະເມ່ືອວັນຊໍາຮະຂອງນາງຄົບແລ້ວ ບ່ໍວ່າເປັນກໍານົດຂອງບຸດຊາຍຫລືບຸດຍິງ ໃຫນ້າງໄປຫາປະໂຣຫິດທ່ີ

ປະຕູເຕັນນັດພົບ ນໍາລູກແກະອາຍຸນ່ຶງປີໂຕນ່ຶງໄປເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະນົກກາງແກຫນຸ່ມໂຕນ່ຶງຫລືນົກເຂົາ
ໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 



7 ໃຫປ້ະໂຣຫິດນໍາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະທໍາການລຶບມົນທິນໃຫ້ນາງ ແລ້ວນາງຈະສະອາດໃນເຣ່ືອງໂລ
ຫິດຂອງນາງຕົກ ນ້ີເປັນກົດກ່າວດ້ວຍເຣ່ືອງການຄອດບຸດ ບ່ໍວ່າເປັນຊາຍຫລືຍິງ 

8 ແລະຖ້ານາງບ່ໍສາມາດຫາລູກແກະໂຕນ່ຶງໄດ້ ກໍໃຫນ້າງນໍານົກເຂົາສອງໂຕຫລືນົກກາງແກຫນຸ່ມສອງໂຕ ໂຕນ່ຶງ
ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະອີກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ແລະໃຫ້ປະໂຣຫິດທໍາການລົບມົນທິນໃຫ້ນາງ 
ແລ້ວນາງຈະສະອາດî 

 

13 ກດົຫມາຍເຣືອ່ງໂຣກເຮືອ້ນ 
Leprosy, Varieties and Symptoms 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊ ແລະອາໂຣນວ່າ, 
2 ìຖ້າຜູ້ໃດເກີດອາການບວມ ຫລືໂພງ ຫລດ່ືາງຂ້ືນທ່ີຜີວຫນັງ ແລ້ວຜີວຫນັງຂອງເຂົາເປັນເຮ້ືອນ ກ ໃໍຫ້ພາຜູ້ນ້ັນ

ມາຫາອາໂຣນປະໂຣຫິດ ຫລືມາຫາບຸດຄົນນ່ຶງຄົນໃດຂອງເຂົາທ່ີເປັນປະໂຣຫິດ 
3 ໃຫປ້ະໂຣຫິດກວດຜິວຫນັງບ່ອນທ່ີເປັນບາດ ຖ້າຂົນໃນບ່ອນນ້ັນຫງອກແລະເຫັນວ່າບາດນ້ັນຢູ່ເລິກກວ່າ

ຜິວຫນັງລົງໄປ ນັບວ່າເປັນໂຣກເຮ້ືອນ ເມ່ືອປະໂຣຫິດກວດເຂົາຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃຫ້ປະກາດວ່າ ເຂົາເປັນມົນ
ທນິ 

4 ຖ້າຜິວຫນັງບ່ອນທ່ີເຈັບປວດນ້ັນຂາວ ແລະປາກົດວ່າພຍາດບ່ໍກິນເລິກລົງໄປກວ່າຜິວຫນັງ ແລະຂົນໃນບໍຣິ
ເວນນ້ັນກໍບ່ໍຫງອກ ໃຫ້ປະໂຣຫິດກັກຕົວຜູ້ປ່ວຍໄວ້ເຈັດວັນ 

5 ແລະໃຫ້ປະໂຣຫິດກວດເຂົາອີກໃນວັນທີເຈັດ ຖ້າຕາມສາຍຕາຂອງເຂົາເຫັນວ່າບາດນ້ັນຍັງຄືເກ່ົາແລະບ່ໍລາມ
ອອກໄປໃນຜິວຫນັງ ກ ໃໍຫ້ປະໂຣຫິດກັກຕົວເຂົາຕ່ໍໄປອີກເຈັດວັນ 

6 ພເໍຖິງວັນທີເຈັດໃຫ້ປະໂຣຫິດກວດເຂົາອີກເທ່ືອນ່ຶງ ຖ້າບໍຣິເວນທ່ີເຈັບນ້ັນຈາງລົງ ແລະບາດບ່ໍໄດ້ລາມອອກໄປ
ໃນຜິວຫນັງ ກໍໃຫປ້ະໂຣຫິດປະກາດວ່າ ເຂົາສະອາດແລ້ວ ເຂົາເປັນບາດໂພງເທ່ົານ້ັນ ໃຫເ້ຂົາຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງ
ແລ້ວເຂົາກໍສະອາດໄດ້ 

7 ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າພາຍຫລັງຈາກທ່ີເຂ າົສໍາແດງຕົວແກ່ປະໂຣຫິດເພ່ືອຮ ບັການຊໍາຣະແລ້ວນ້ັນ ປາກົດວ່າບໍຣິເວນ
ທ່ີເຈັບປວດນ້ັນລາມອອກໄປໃນຜິວຫນັງ ເຂົາຕ້ອງກັບໄປຫາປະໂຣຫິດອີກ 

8 ໃຫປ້ະໂຣຫິດທໍາການກວດ ຖ້າບໍຣິເວນທີເ່ຈັບລາມອອກໄປໃນຜິວຫນັງ ກໍໃຫ້ປະໂຣຫິດປະກາດວ່າ ເຂົາເປັນ
ມົນທິນ ເຂົາເປັນໂຣກເຮ້ືອນ 

9 ìຖ້າຜູ້ໃດເປັນໂຣກເຮ້ືອນກໍໃຫ້ພາເຂົາມາຫາປະໂຣຫິດ 
10 ແລະໃຫ້ປະໂຣຫິດກວດເບ່ິງຕົວເຂົາ ຖ້າມີບໍຣິເວນບວມສີຂາວເກີດຂ້ຶນທ່ີຜິວຫນັງ ຊ່ຶງທໍາໃຫ້ຂົນທ່ີນ້ັນຫງອກ 

ແລະມເີນ້ືອແຜສົດໃນບ່ອນທ່ີບວມນ້ັນ 
11 ສະແດງວ່າເປັນໂຣກເຮ້ືອຣັງທີຜິ່ວຫນັງ ໃຫ້ປະໂຣຫິດປະກາດວ່າເຂົາມົນທິນ ຢ່າກັກຕົວເຂົາໄວ້ ເພາະວ່າເຂົາ

ເປັນມົນທິນ 
12 ຖ້າໂຣກເຮ້ືອນນ້ັນລາມໄປຕາມຜິວຫນັງ ຕາມທ່ີປະໂຣຫິດເຫັນກໍປາກົດວ່າລາມໄປຕາມຜິວຫນັງທ່ົວຕົວຜູ້

ປ່ວຍຕ້ັງແຕ່ຫົວຈົນເຖິງຕີນ 
13 ປະໂຣຫິດຕ້ອງກວດເບ່ິງ ຖ້າເຮ້ືອນນ້ັນແຜ່ໄປທ່ົວຕົວ ໃຫ້ປະໂຣຫິດປະກາດວ່າເຂົາສະອາດດ້ວຍໂຣກຂອງເຂົາ

ແລ້ວຕົວຂອງເຂົາເຜືອກ ເຂົາສະອາດ 
14 ຖາ້ມເີນ້ືອແຜສົດປາກົດຂ້ຶນມາເມ່ືອໃດ ເຂົາກໍເປັນມົນທິນ 
15 ໃຫປ້ະໂຣຫິດກວດເບ່ິງທ່ີເນ້ືອແຜສົດ ແລະປະກາດວ່າເຂົາເປັນມົນທິນ ເພາະເນ້ືອແຜສົດນ້ັນທໍາໃຫ້ມົນທິນ 

ເຂົາເປັນໂຣກເຮ້ືອນ 



16 ຖ້າເນ້ືອແຜສົດນ້ັນປ່ຽນໄປອີກກາຍເປັນສີຂາວ ໃຫ້ເຂົາມາຫາປະໂຣຫິດ 
17 ແລະໃຫ້ປະໂຣຫິດກວດເບ່ິງເຂົາ ແລະຖ້າພຍາດນ້ັນກາຍເປັນໂຣກເຜືອກ ໃຫ້ປະໂຣຫິດປະກາດວ່າ ຄົນທ່ີເປັນ

ໂຣກນ້ັນ ສະອາດ ເຂົາສະອາດ 
18 ìຖ້າທີຮ່່າງກາຍຂອງຄົນໃດມີແຜຝີຊ່ຶງຫາຍແລ້ວ 
19 ຖ້າທີແ່ຜເປັນນ້ັນມີສີຂາວບວມຂ້ຶນມາຫລືມີຮອຍສີແດງຊ້ໍາປາກົດ ກໍໃຫຜູ້້ນ້ັນສໍາແດງຕົວຕ່ໍປະໂຣຫິດ 
20 ແລະປະໂຣຫິດຈະກວດເບ່ິງ ຖ້າປາກົດວ່າທ່ີເປັນນ້ັນເລິກກວ່າຜິວຫນັງ ແລະຂົນທ່ີບໍຣິເວນນ້ັນຫງອກໃຫ້ປະໂຣ

ຫິດປະກາດວ່າ ເຂົາເປັນມົນທິນ ບາດນ້ັນເປັນໂຣກເຮ້ືອນມັນໂພງຂ້ຶນມາທ່ີແຜຝີ 
21 ແຕ່ຖ້າປະໂຣຫດິກວດເບ່ິງແລ້ວເຫັນວ່າຂົນທ່ີນ້ັນກໍບ່ໍຫງອກ ແລະເປັນບ່ໍເລິກກວ່າຜິວຫນັງ ແຕ່ມີສີຊດີໆ ໃຫ້ປະ

ໂຣຫິດກັກຕົວເຂົາໄວ້ເຈັດວັນ 
22 ຖ້າບາດນ້ັນລາມອອກໄປໃນຜິວຫນັງ ກໍໃຫປ້ະໂຣຫິດປະກາດວ່າເຂົາເປັນມົນທິນ ເຂົາເປັນພຍາດຜິວ

ຫນັງແລ້ວ 
23 ແຕ່ຖ້າບໍຣີເວນນ້ັນຄົງທ່ີຢູ່ບ່ໍລາມອອກໄປ ກໍເປັນແຕ່ພຽງແຜເປັນຂອງຝີໃຫ້ປະໂຣຫິດປະກາດວ່າ ເຂົາສະອາດ 
24 ìຫລື ເມ່ືອສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຖືກໄຟລວກ ແລະເນ້ືອແຜສົດທ່ີບ່ອນນ້ັນເປັນຮອຍສີແດງຊ້ໍາຫລືສີຂາວ 
25 ໃຫປ້ະໂຣຫິດກວດເບ່ິງ ຖ້າຂົນໃນບໍຣິເວນນ້ັນຫງອກ ແລະປາກົດວ່າເປັນເລິກກວ່າຜິວຫນັງ  

ກໍເປັນໂຣກເຮ້ືອນ ມນັໂພງຂ້ຶນມາທ່ີແຜໄຟລວກ ແລະໃຫ້ປະໂຣຫິດປະກາດວ່າເຂົາເປັນມົນທິນ ເຂົາເປັນໂຣກ
ເຮ້ືອນ 

26 ແຕ່ຖ້າປະໂຣຫິດກວດເບ່ິງ ເຫັນວ່າຂົນໃນບ ຣິໍເວນນ້ັນບ່ໍຫງອກ ແລະເປັນບ່ໍເລິກກວ່າຜິວຫນັງ ແຕ່ຈາງ ໃຫ້ປະ
ໂຣຫິດກັກຕົວເຂົາໄວ້ເຈັດວັນ 

27 ພເໍຖິງວັນທີເຈັດກໍໃຫ້ປະໂຣຫິດກວດເບ່ິງເຂົາ ຖ້າທ່ີເປັນນ້ັນລາມອອກໄປໃນຜິວຫນັງ ກໍໃຫ້ປະໂຣຫິດປະກາດ
ວ່າເຂົາເປັນມົນທິນ ເຂົາເປັນໂຣກເຮ້ືອນ 

28 ຖ້າຮອຍທ່ີເປັນນ້ັນຄົງຢູ່ ບ່ໍລາມອອກໄປໃນຜິວຫນັງ ແຕ່ຈາງ ບວມເພາະໄຟລວກໃຫ້ປະໂຣຫດິປະກາດວ່າເຂົາ
ສະອາດ ເພາະມນັເປັນພຽງແຜຂອງໄຟລວກ 

29 ìຖ້າຊາຍຫລືຍ ງິຄົນໃດມີໂຣກທີ່ຫົວ ຫລທືີຫ່ນວດ 
30 ໃຫປ້ະໂຣຫິດກວດເບ່ິງໂຣກນ້ັນ ຖ້າປາກົດວ່າເປັນເລິກກວ່າຜິວຫນັງ ແລະຜົມບ່ອນນ້ັນເຫລືອງແລະບາງ ໃຫ້

ປະໂຣຫິດປະກາດວ່າເຂົາເປັນມົນທິນ ເຂົາເປັນໂຣກຄັນ ເປັນໂຣກເຮ້ືອນທ່ີຫົວ ຫລທືີ່ຫນວດ 
31 ແລະຖ້າປະໂຣຫິດກວດເບ່ິງໂຣກຄັນນ້ັນ ແລະປາກົດວ່າເປັນບ່ໍເລິກກວ່າຜິວຫນັງ ແລະບ່ໍມີຜົມດ າໍຢູ່ໃນບໍຣິເວນ

ນ້ັນ ໃຫ້ປະໂຣຫິດກັກຕົວບຸກຄົນທ່ີເປັນໂຣກຄັນນ້ັນໄວ້ເຈັດວັນ 
32 ພເໍຖິງວັນທີເຈັດກໍໃຫ້ປະໂຣຫິດກວດບາດນ້ັນ ຖ້າອາການຄັນນ້ັນບ່ໍລາມອອກໄປ ແລະບ່ໍມີຂົນເຫລືອງໃນບໍຣິ

ເວນນ້ັນ ແລະປາກົດວ່າອາການຄັນບ່ໍເລິກກວ່າຜິວຫນັງ 
33 ກໃໍຫຄົ້ນນ້ັນແຖຜົມເສັຽ ແຕ່ຢ່າແຖບ່ອນບໍຣິເວນທ່ີຄັນ ໃຫ້ປະໂຣຫິດກັກຕົວບຸກຄົນທ່ີເປັນໂຣກຄັນນ້ັນໄວ້

ອີກເຈັດວັນ 
34 ພເໍຖິງວັນທີເຈັດ ກໍໃຫ້ປະໂຣຫິດກວດເບ່ິງບ່ອນທ່ີຄັນ ຖ້າທີຄັ່ນນ້ັນບ່ໍລາມອອກໄປໃນຜິວຫນັງ ແລະປາກົດວ່າ

ເປ ນັບ່ໍເລິກໄປກວ່າຜິວຫນັງ ໃຫ້ປະໂຣຫິດປະກາດວ່າເຂົາສະອາດ ໃຫ້ເຂົາຊກັເຄ່ືອງນຸ່ງ ແລ້ວຈະສະອາດ 
35 ແຕ່ຖ້າເຂົາຊໍາຮະຕົວແລ້ວ ຍັງປາກົດວ່າໂຣກຄັນນ້ັນລາມອອກໄປໃນຜິວຫນັງ 
36 ກໃໍຫປ້ະໂຣຫິດກວດເຂົາ ຖ້າໂຣກຄັນນ້ັນລາມອອກໄປໃນຜິວຫນັງແລ້ວ ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກຫາຂົນສີເຫລືອງ 

ເຂົາເປັນມົນທິນແລ້ວ 



37 ìແຕ່ຖ້າຕາມສາຍຕາຂອງເຂົາໂຣກຄັນນ້ັນລະງັບແລ້ວ ແລະມີຜົມດໍາງອກຢູ່ໃນບໍຣິເວນນ້ັນ ໂຣກຄັນນ້ັນຫາຍ
ແລ້ວເຂົາກໍສະອາດ ແລະໃຫ້ປະໂຣຫິດປະກາດວ່າເຂົາສະອາດ 

38 ìເມ່ືອຜູ້ຊາຍຫລືຜູ້ຍິງມີຮອຍຂາວທ່ີຜິວຫນັງ 
39 ໃຫປ້ະໂຣຫິດກວດເຂົາ ຖ້າຮອຍທ່ີຜິວກາຍເປັນສີຂາວຫມົນ່ ນ້ັນເປັນຂ້ີກ້ຽນທ່ີໂພງຂ້ຶນໃນຜິວຫນັງ ເຂົາສະ

ອາດ 
40 ìຖ້າຊາຍຄົນໃດມີຜົມຫລ່ົນຈາກຫ ວົ ເຂົາເປັນຄົນຫົວລ້ານ ແຕ່ເຂົາສະອາດ  
41 ຖ້າຊາຍຄົນໃດມີຜົມທ່ີຫນ້າຜາກ ແລະທ່ີຂມບັຫລ່ົນ ຫນ້າຜາກຂອງເຂົາລ້ານແຕ່ເຂົາສະອາດ 
42 ແຕ່ຖ້າຕົງບໍຣິເວນຫົວລ້ານ ຫລືຫນ້າຜາກລ້ານມີບໍຣິເວນເປັນໂຣກສີແດງຊ້ໍາ ເຂົາເປັນຂ້ີກ້ຽນໂພງຂ້ຶນ ທີຫ່ົວ

ລ້ານ ຫລືທີຫ່ນ້າຜາກລ້ານນ້ັນ 
43 ໃຫປ້ະໂຣຫິດກວດເບ່ິງເຂົາ ຖ້າໂຣກບວມນ້ັນສີແດງຊ້ໍາຢູ່ບ່ອນຫົວລ້ານ ຫລືຫນ້າຜາກລ້ານຂອງເຂົາ ເຫມືອນ

ກັບໂຣກເຮ້ືອນທ່ີປາກົດຕາມຜິວຫນັງ 
44 ຊາຍຜູ້ນ້ັນເປັນໂຣກເຮ້ືອນ ເຂົາເປັນມົນທິນ ປະໂຣຫິດຕ້ອງປະກາດວ່າ ເຂົາເປ ນັມົນທິນ ໂຣກຂອງເຂົາຢູ່ທ່ີຫົວ 
45 ìໃຫ ບຸ້ກຄົນທ່ີເປັນໂຣກເຮ້ືອນສວມເສ້ືອຜ້າທ່ີຂາດ ແລະໃຫ້ປ່ອຍຜົມ ແລະໃຫ້ເຂົາປິດຮີມຝ ປີາກເທິງໄວ້ແລ້ວ

ຮ້ອງໄປວ່າ ìມົນທິນ ມົນທິນî 
46 ເຂົາຈະເປັນມົນທິນຢູ່ຕລອດເວລາທ່ີເຂົາເປັນໂຣກ ເຂົາເປັນມົນທິນ ເຂົາຈະຕ້ອງຢູ່ແຕ່ລໍາພັງພາຍ 

ນອກຄ້າຍ 
47 ìເມ່ືອໃນເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍມີເຮ້ືອນ ບ່ໍວາ່ຈະເປັນເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍຂົນສັດ ຫລືຜ້າປ່ານ 
48 ຫລືຕິດຢູ່ຜ້າປ່ານຕ່ອນໃດຕ່ອນນ່ຶງຫລືຜ້າຂົນສັດ ຫລືຫນັງສັດ ຫລືສ່ິງໃດໆທ່ີເຮັດດ້ວຍຫນັງສັດ 
49 ຖ້າໂຣກນ້ັນເຮັດໃຫ້ເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍມີສີຂຽວໆ ຫລືແດງໆ ທີດ້່າຍເສ້ັນຍືນຫລືເສ້ັນພ ຸ ່ງ ທ່ີຫນັງຫລືສ່ິງໃດໆທ່ີທໍາ

ດ້ວຍຫນັງ ນ້ັນແມ່ນເຮ້ືອນຈະຕ້ອງນໍາໄປສະແດງຕ່ໍປະໂຣຫິດ 
50 ແລະໃຫ້ປະໂຣຫິດກວດໂຣກນ້ັນ ແລະໃຫ້ກັກສ່ິງທ່ີເປັນໂຣກນ້ັນໄວ້ເຈັດວັນ 
51 ພເໍຖິງວັນທີເຈັດກໍໃຫ້ກວດເບ່ິງໂຣກນ້ັນອີກ ຖ້າໂຣກນ້ັນແຜ່ລາມໄປໃນເສ້ືອຜ້າເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍ ບ່ໍວ່າທ່ີດ້າຍ

ເສ້ັນຍືນຫລືເສ້ັນພຸ່ງ ເປັນທ່ີຫນັງສັດ ຫລືສ່ິງໃດທ່ີທໍາດ້ວຍຫນັງສັດ ໂຣກນ້ັນເປັນໂຣກເຮ້ືອນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ນັບ
ວ່າເປັນມົນທິນ 

52 ໃຫປ້ະໂຣຫິດເຜົາເຄ່ືອງນຸ່ງນ້ັນເສັຽ ບ່ໍວ່າເປັນໂຣກທ່ີດ້າຍເສ້ັນຍືນຫລືເສ້ັນພຸ່ງ ເປັນທ່ີຜ້າຂົນສັດຫລືຜ້າປ່ານ ຫລື
ສ່ິງໃດໆທ່ີເຮັດດ້ວຍຫນັງສັດ ເພາະເປັນໂຣກເຮ້ືອນທ່ີຮ້າຍ ຈ່ຶງໃຫ້ເຜົາເສັຽໃນໄຟ 

53 ìແລະຖ້າປະໂຣຫິດນ້ັນກວດເບ່ິງ ແລະໂຣກນ້ັນບ່ໍໄດ້ລາມໄປໃນເຄ່ືອງທັງທ່ີດ້າຍເສ້ັນຍືນຫລືເສ້ັນພຸ່ງ ຫລືໃນສ່ິງ
ໃດທີທໍ່າດ້ວຍຫນັງສັດ 

54 ກໃໍຫປ້ະໂຣຫິດບັນຊາໃຫເ້ຂົາຊັກຕົວທ່ີເປັນໂຣກນ້ັນເສັຽ ແລະໃຫ້ກັກໄວ້ອີກເຈັດວັນ 
55 ເມ່ືອຊັກແລ້ວກ ໍໃຫ້ປະໂຣຫິດກວດເບ່ິງຕົວທ່ີເປັນໂຣກນ້ັນອີກ ຖ້າບໍຣິເວນທີເ່ປັນໂຣກບ່ໍປ່ຽນສີ ເຖິງແມ່ນວ່າ

ໂຣກນ້ັນບ່ໍລາມໄປ ກໍເປັນມົນທິນ ເຈ້ົາຈ່ົງເອົາໃສ່ໃນໄຟເຜົາເສັຽ ບ່ໍວ່າບໍຣເິວນທ່ີເປັນໂຣກເຮ້ືອນນ້ັນຈະຢູ່ຂ້າງ
ໃນຫລືຂ້າງນອກ 

56 ìຖ້າປະໂຣຫິດກວດເບ່ິງເມ່ືອຊກັແລ້ວເຫັນວ່າໂຣກນ້ັນຈາງ ກໍໃຫຈີ້ກບໍຣິເວນນ້ັນອກເສັຽຈາກເສ້ືອຫລືຫນັງສັດ 
ຫລືເສ້ັນຍືນຫລືເສ້ັນພຸ່ງ 

57 ຖ້າປາກົດຂ້ຶນອີກໃນເຄ່ືອງນຸ່ງບ່ໍວ່າທ່ີດ້າຍເສ້ັນຍືນຫລືເສ້ັນພຸ່ງ ຫລືໃນສ່ິງໃດໆທ່ີທໍາດ້ວຍຫນັງສັດ ໂຣກນ້ັນແຜ່
ລາມໄປແລ້ວ ເຈ້ົາຈ່ົງເຜົາສ່ິງທ່ີເປັນໂຣກນ້ັນດ້ວຍໄຟ 



58 ຖ້າເຄ່ືອງທັງທ່ີດ້າຍເສ້ັນຍືນຫລືເສ້ັນພຸ່ງ ຫລືສ່ິງທ່ີທໍາດ້ວຍຫນັງສັດ ຊຶງ່ເມ່ືອຊັກແລ້ວໂຣກນ້ັນຫມົດໄປ ກໍໃຫຊ້ັກ
ອີກເປັນຄ້ັງທີສອງສະອາດໄດ້ແລ້ວî 

59 ນ້ີເປັນກົດວ່າດ້ວຍໂຣກເຮ້ືອນໃນເຄ່ືອງທ່ີທໍາດ້ວຍຂົນສັດຫລືຜ້າປ່ານ ບ່ໍວ່າເປັນທ່ີດ້າຍເສ້ັນຍືນຫລືເສ້ັນພຸ່ງ ຫລື
ເປັນທ່ີສ່ິງໃດໆທ່ີທໍາດ້ວຍຫນັງສັດ ເພ່ືອໃຫ້ພິຈາຣະນາວ່າຢ່າງໃດສະອາດ ຢ່າງໃດເປັນມົນທິນ 

 

14 ການຊາໍຮະຕວົແລະເຮືອນຂອງໂຣກເຮືອ້ນ 
Purification of Lepers and Leprous House  

(ມທ 8:1-4; ລກ 5:12-14) 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
2 ìຕ່ໍໄປນ້ີເປັນກົດເຣ່ືອງຄົນເປັນໂຣກເຮ້ືອນ ໃນວັນຊໍາຮະຕົວຂອງເຂົາ ໃຫ້ພາເຂົາມາຫາປະໂຣຫິດ 
3 ແລະໃຫ້ປະໂຣຫດິທໍາການກວດ ຖ້າຜູ້ປ່ວຍຫາຍດີຈາກໂຣກເຮ້ືອນແລ້ວ 
4 ກໃໍຫປ້ະໂຣຫິດສ່ັງເຂົາໃຫ້ຈັດຂອງສໍາລັບຜູ້ຈະຮັບການຊໍາຮະ ຄືນົກສະອາດທ່ີມຊີີວດິສອງໂຕ ໄມ້ສົນ ກັບດ້າຍ

ສີແດງ ແລະຕ້ົນຫູສົບ 
5 ໃຫປ້ະໂຣຫິດສ່ັງໃຫ້ເຂົາຂ້ານົກໂຕນ່ຶງໃນພາຊນະດິນຂ້າງເທິງນ້ໍາໄຫລ 
6 ໃຫປ້ະໂຣຫິດເອົານົກໂຕທ່ີຍັງເປັນຢູ່ກັບໄມ້ສົນ ດ້າຍສີແດງ ຕ້ົນຫູສົບ ຈຸ່ມເຂົາໄປໃນເລືອດຂອງນົກທ່ີຖືກຂ້າ

ຂ້າງເທິງນ້ໍາໄຫລ 
7 ແລະໃຫ້ປະໂຣຫິດຊິດໃສ່ຄົນທ່ີຈະຮັບການຊໍາຮະຈາກໂຣກເຮ້ືອນນ້ັນເຈັດເທ່ືອ ແລ້ວປະກາດວ່າເຂົາສະອາດ 

ແລະໃຫ້ປ່ອຍນົກຕົວທ່ີຍັງມີຊວິີດນ້ັນໄປໃນພ້ືນທ່ົງ 
8 ແລະໃຫ້ຜູ້ທ່ີຮັບການຊໍາຮະນ້ັນຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງຕົນ ແລະໃຫ້ແຖຜົມກັບຂົນທັງຫມດົເສັຽ ແລະອາບນ້ໍາ ເຂົາກໍ

ຈະສະອາດ ຕ່ໍຈາກນ້ັນກໍໃຫ້ເຂົາເຂ້ົາຄ້າຍໄດ້ ແຕ່ໃຫນ້ອນຢູ່ນອກເຕັນຂອງເຂົາເຈັດວັນ 
9 ພວັໍນທີເຈັດໃຫ້ເຂົາແຖຜົມຈາກຫົວຂອງເຂົາໃຫ້ຫມົດ ໃຫ້ແຖຫນວດ ແລະແຖຂົນຄ້ິວ ຄືແຖໃຫ້ຫມົດ ແລວ້ໃຫ້

ຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງ ແລະອາບນ້ໍາ ເຂົາກໍຈະສະອາດ 
10 ìໃນວັນທີແປດໃຫ້ເຂົາເອົາລູກແກະເຖິກສອງໂຕປາສຈາກຕໍາຫນິ ແລະຍອດແປ້ງປົນໃສ່ນ້ໍາມັນສາມໃນສິບເອ

ຟາເປັນທັນຍາບູຊາ ກັບນ້ໍາມັນລົກນ່ຶງ (Log)  
11 ໃຫປ້ະໂຣຫິດຜູ້ທໍາການຊໍາຮະ ນໍາຜູ້ທ່ີຮັບການຊໍາຮະກັບສ່ິງຂອງເຫລ່ົານ້ີມາຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີປະຕູ

ເຕັນນັດພົບ 
12 ໃຫປ້ະໂຣຫິດນໍາລູກແກະເຖິກໂຕນ່ຶງໄປຖວາຍເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບກັມພ້ອມກັບນ້ໍາມັນລົກນ່ຶງ ນໍາຍ່ືນ

ຖວາຍເປັນເຄ່ືອງຍ່ືນຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
13 ໃຫປ້ະໂຣຫິດຂ້າລູກແກະນ້ັນໃນບ່ອນທ່ີເຂົາຂ້າສັດ ອັນເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ແລະສັດອັນເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູ

ຊາໃນບ່ອນບໍຣິສຸດ ເພາະວ່າເຄ  ່ືອງບູຊາໄຖ່ກັມບາບກໍເຫມືອນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ເປັນຂອງທ່ີຕົກແກ່ປະໂຣ
ຫິດ ເປັນຂອງບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ 

14 ປະໂຣຫິດຈະນໍາເລືອດຂອງເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ກັມບາບມາ ແລະປະໂຣຫິດຈະເຈີມທ່ີປາຍຫູຂ້າງຂວາຂອງຜູ້ທ່ີຣັບ
ການຊໍາຮະ ແລະເຈີມທ່ີນ້ິວຫວົໂປ້ມືຂວາແລະທ່ີນ້ິວຫົວໂປ້ຕີນຂວາຂອງເຂົາ 

15 ແລະປະໂຣຫິດຈະນໍານ້ໍາມັນນ່ຶງລົກນ້ັນມາ ຖອກໃສ່ຝ່າມືຊາ້ຍຂອງເຂົາ 
16 ແລະເອົານ້ິວມືຂວາແປະນ້ໍາມັນຊ່ຶງຢູ່ໃນມືຊາ້ຍ ແປະນ້ໍາມັນດ້ວຍນ້ິວຂອງເຂົາເຈັດເທ່ືອຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາ 



17 ສ່ວນນ້ໍາມັນທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນມືນ້ັນ ປະໂຣຫິດຈະເອົາມາ ເຈີມທ່ີປາຍຫູຂວາຂອງຜູ້ທ່ີຮັບການຊໍາຮະ ແລະທ່ີນ້ິວໂປ້
ມຂືວາແລະທ່ີນ້ິວໂປ້ຕີນຂວາທັບເທິງເລືອດເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບກັມ 

18 ສ່ວນນ້ໍາມັນທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ໃນມືຂອງປະໂຣຫິດນ້ັນ ເຂົາຈະຫົດສົງຂອງຜູ້ຮັບການຊໍາຮະ ແລ້ວປະໂຣຫິດຈະທໍາ
ການລຶບມົນທິນຂອງເຂົາຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາ 

19 ປະໂຣຫິດຈະຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ເພ່ືອທໍາການລຶບມົນທິນຂອງຜູ້ຣັບການຊໍາຮະໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກມົນທິນຂອງ
ເຂົາ ພາຍຫລັງປະໂຣຫິດຈ່ຶງຂ້າສັດອັນເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 

20 ແລະປະໂຣຫິດຈະຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະທັນຍາບູຊາເທິງແທ່ນ ປະໂຣຫິດຈະທໍາການລຶບມົນທິນຂອງເຂົາ
ດ  ່ັງນ້ີ ແລະເຂົາກໍຈະສະອາດໄດ້ 

21 ìຖ້າຜູ້ນ້ັນເປັນຄົນຍາກຈົນແລະບ່ໍສາມາດຈະຫາມາໄດ້ເທ່ົານ້ັນ ກໍໃຫເ້ຂົານໍາລູກແກະເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູ
ຊາໄຖ່ບາບກັມເພ່ືອຍ່ືນຖວາຍ ກະທໍາການລຶບມົນທິນຂອງເຂົາ ແລະນໍາຍອດແປ້ງນ່ຶງໃນສິບເອຟາປົນໃສ່ກັບ
ນ້ໍາມັນ ເປັນທັນຍາບູຊາກັບນ້ໍາມັນລົກນ່ຶງ 

22 ພ້ອມກັບນົກສອງໂຕ ຫລືລູກນົກກາງແກສອງໂຕ ຕາມທ່ີເຂົາສາມາດຫາມາໄດ້ ໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 
ນົກອີກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 

23 ໃນວັນທ່ີແປດໃຫ້ເຂົານໍາມາມອບໃຫແ້ກ່ປະໂຣຫິດເພ່ືອການຊໍາຮະຂອງຕົນທ ີ ່ປະຕູເຕັນນັດພົບຖວາຍຕ່ໍພຣະ
ພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

24 ແລະປະໂຣຫິດຈະນໍາລູກແກະທ່ີເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ກັມບາບ ແລະນໍາມັນລົກນ່ຶງນ້ັນ ແລະປະໂຣຫິດຈະທໍາພິທີ
ຍ່ືນຖວາຍເປັນເຄ່ືອງຍ່ືນບູຊາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

25 ແລະເຂົາຈະຂ້າລູກແກະເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ແລະປະໂຣຫິດຈະເອົາເລືອດຂອງເຄ່ືອງບ ຊູາໄຖ່ກັມບາບມາເຈີມ
ທ່ີປາຍຫູຂ້າງຂວາຂອງຜູ້ຮັບການ 
ຊ ໍາຮະ ແລະທ່ີນ້ິວໂປ້ມືຂວາ ກັບທ່ີນ້ິວໂປ້ຕີນຂວາຂອງເຂົາ 

26 ແລ້ວປະໂຣຫິດຈະຖອກນ້ໍາມັນໃສ່ເບ້ືອງມືຊ້າຍຂອງຕົນ 
27 ແລະໃຊ້ມືຂວາຊິດນ້ໍາມັນເຈັດຄ້ັງຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
28 ແລະປະໂຣຫິດຈະເອົານ້ໍາມັນທ່ີຢູ່ໃນມືເຈີມທ່ີປາຍຫູຂ້າງຂວາຂອງຜູ້ຮ ບັການຊໍາຮະ ແລະທ່ີຫົວໂປມ້ຂືວາກ ັບ

ຫົວໂປ້ຕີນຂວາຂອງເຂົາ ຕົງບ່ອນທ່ີເຈີມດ້ວຍເລືອດຂອງເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ກັມບາບ 
29 ນ້ໍາມັນທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນມືຂອງປະໂຣຫິດນ້ັນ ເຂົາຈະເຈີມຫົວຂອງຜູ້ທ່ີຮັບການຊໍາຮະ ທໍາການລົບມົນທິນຂອງເຂົາ

ຕໍ່ພຣະພັກ ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ 
30 ແລະເຂົາຈະຖວາຍນົກເຂົາຫລືນົກກາງແກຫນຸ່ມຕາມທ່ີເຂົາສາມາດຫາມາໄດ້ 
31 ຖວາຍນົກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ພ້ອມກັບທັນຍາບູຊາ ແລະປະໂຣຫ ດິຈະທໍາການລຶບມົນທິນຂອງຜູ້ຮັບ

ການຊໍາຮະຕ່ໍ  ພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
32 ນ້ີເປັນກົດສໍາລັບຜູ້ທ່ີເປັນເຮ້ືອນ ບ່ໍສາມາດຫາເຄ່ືອງບູຊາເພ່ືອການຊໍາຮະຂອງຕົນໄດ້î 
33 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊ ແລະອາໂຣນວ່າ,  
34 ìເມ່ືອເຈ້ົາເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນການາອານ ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາເປັນກໍາມະສິດນ້ັນ ແລະເຮົາຈະໃສ່ເຮ້ືອນເຂ້ົາທ່ີ

ເຮືອນຫລັງນ່ຶງຫລັງໃດໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຈ້ົາຖືກໍາມະສິດນ້ັນ 
35 ຜູ້ໃດທ່ີຖືກໍາມະສິດຂອງເຮືອນນ້ັນຈະຕ້ອງມາບອກແກ່ປະໂຣຫິດວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນໂຣກຢ່າງນ່ຶງເກີດຂ້ຶນໃນ

ເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາî 
36 ແລ້ວປະໂຣຫິດຈະສ່ັງໃຫ້ເຂົາຂົນຂອງອອກຈາກເຮືອນໃຫ້ຫມດົ ກ່ອນທ່ີປະໂຣຫິດຈະໄປກວດໂຣກ ຢ້ານ

ວ່າຂອງທຸກຢ່າງທ່ີຢູ່ໃນເຮືອນນ້ັນຈະຖືກປະກາດວ່າ ມົນທິນ ຕໍຈ່າກນ້ັນປະໂຣຫິດຈ່ຶງຈະເຂ້ົາໄປກວດເບ່ິງເຮືອນ 



37 ແລະປະໂຣຫິດຈະກວດເບ່ິງໂຣກ ຖ້າໂຣກນ້ັນຢູ່ທ່ີຝາຂອງເຮືອນເປັນຮອຍສີຂຽວໆ ແດງໆ ແລະປາກົດວ່າຢູ່
ເລິກກວ່າຜິວ 

38 ແລ້ວປະໂຣຫິດຈະອອກຈາກເຮືອນໄປຢູ່ທ່ີປະຕູເຮືອນ ແລ ້ວປິດເຮືອນເສັຽເຈັດວັນ 
39 ພເໍຖິງວັນທີເຈັດປະໂຣຫິດຈະກັບມາກວດເບ່ິງອີກ ຖ້າໂຣກນ້ັນແຜ່ລາມໄປໃນຝາເຮ ອືນ 
40 ແລ້ວປະໂຣຫິດຈະສ່ັງໃຫ້ເອົາຫີນກ້ອນທ່ີຕິດໂຣກນ້ັນອອກເສັຽນໍາໄປໂຍນຖ້ິມໃນບ່ອນມ ນົທິນພາຍນອກເມືອງ 
41 ແລະສ່ັງໃຫ້ຂ ດູຂ້າງໃນເຣືອນທ່ົວໆໄປ ຜົງປູນທ່ີຂູດອອກມານ້ັນໃຫ້ນໍາໄປຖ້ິມເສັຽໃນບ່ອນມົນທິນພາຍນອກ

ເມືອງ 
42 ແລ້ວໃຫຫ້າຫີນອ່ືນມາແທນຫີນກ້ອນທ່ີນໍາອອກໄປ ແລະເອົາປູນອ່ືນມາໂບກຝາເຮືອນນ້ັນ 
43 ìເມ່ືອເຂົາເອົາຫີນອອກ ຂູດເຮືອນແລະໂບກປູນໃຫມແ່ລ້ວ ຍັງເກີດໂຣກຂ້ຶນໃນເຮືອນນ້ັນອີກ 
44 ແລ້ວປະໂຣຫິດຈະໄປກວດເບ່ິງ ຖ້າໂຣກນ້ັນແຜ່ລາມໄປໃນເຮືອນເປັນໂຣກເຮ້ືອນຢ່າງຮ້າຍໃນເຮືອນ ເຮືອນກໍ

ເປັນມົນທິນ 
45 ໃຫເ້ຂົາພັງເຮືອນນ້ັນລົງ ຫນີ ໄມ້ ແລະປູນທ່ີເຮັດເຮືອນນ້ັນໃຫ້ຂົນໄປຖ້ິມເສັຽໃນບ່ອນທ່ີມົນທນິພາຍນອກເມືອງ 
46 ນອກຈາກນ້ີ ເມ່ືອເຮືອນປິດຢູ່ ມີຜູ້ໃດເຂ້ົາໄປຜູ້ນ້ັນຈະເປັນມົນທິນຈົນເຖິງເວລາຄ່ໍາ 
47 ຜູ້ໃດທ່ີນອນລົງໃນເຮືອນນ້ັນຕ້ອງຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງເຂົາ ແລະຜູ້ທ່ີຮັບປະທານໃນເຮືອນນ້ັນຕ້ອງຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງ

ຂອງເຂົາດ້ວຍ 
48 ìແຕ່ຖ້າປະໂຣຫິດມາທໍາການກວດເຫັນວ່າເມ່ືອໂບກປູນໃຫມ ແ່ລ້ວ ໂຣກນ້ັນບ່ໍໄດ້ແຜ່ລາມໄປໃນເຣືອນ ແລ້ວ

ປະໂຣຫິດຈະປະກາດວ່າເຮືອນນ້ັນສະອາດ ເພາະໂຣກຫາຍແລ້ວ 
49 ແລະເພ່ືອຈະຊໍາຮະເຮືອນນ້ັນໃຫ້ເຈ້ົາຂອງເຮືອນນໍານົກນ້ອຍສອງໂຕກັບໄມສົ້ນ ດ້າຍສີແດງ ແລະຕ້ົນຫູສົບ 
50 ໃຫຂ້້ານົກໂຕນ່ຶງໃນພາຊນະດິນຂ້າງເທິງນ້ໍາທ່ີໄຫລ 
51 ເອົາໄມ້ສົນ ຕ້ົນຫູສົບ ແລະດ້າຍສີແດງ ພ້ອມກັບນົກໂຕທ່ີຍັງມຊີີວິດຢູ່ຈຸ່ມລົງໃນເລືອດນົກທ່ີໄດ້ຂ້າຂ້າງເທິງນ້ໍາ

ທ່ີໄຫລນ້ັນ ແລ້ວຊິດໃສ່ເຮືອນນ້ັນເຈັດຄ້ັງ 
52 ດ່ັງນ້ີເຂົາຈະໄດ້ຊໍາຮະເຮືອນດ້ວຍເລືອດນົກ ດ້ວຍນ້ໍາໄຫລແລະດ້ວຍນົກທ່ີມີຊວີິດ ດ້ວຍໄມສົ້ນ ຕ້ົນຫສົູບ ແລະ

ດ້າຍສີແດງ 
53 ໃຫເ້ຂົາປ່ອຍນົກທ່ີມີຊວິີດອອກໄປຈາກເມືອງຍັງພ້ືນທ່ົງ ດ່ັງນ້ີແຫລະເຂົາຈະໄດ້ທໍາການລຶບມົນທິນຂອງເຮືອນ 

ແລະເຮືອນນ້ັນກໍສະອາດî 
54 ນ້ີເປັນກົດກ່ຽວກັບເຮ້ືອນຕ່າງໆ ໂຣກຄັນ 
55 ໂຣກເຮ້ືອນໃນເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມ ຫລືໃນເຮືອນ 
56 ບ່ອນບວມ ຫລືໂພງ ຫລືບ່ອນດ່າງ 
57 ເພື່ອໃຫສ້ະແດງວ່າເມ່ືອໃດຈ່ຶງເອ້ີນວ່າມົນທິນ ເມ່ືອເອ້ີນວ່າສະອາດ ນ້ີເປັນກົດເຣ່ືອງໂຣກເຮ້ືອນ 
 

15  ສິງ່ອນັເປນັມນົທນິທີໄ່ຫລອອກຈາກຮາ່ງກາຍ 
Concerning Bodily Discharges 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊ ແລະອາໂຣນວ່າ, 
2 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ເມ່ືອຜູ້ໃດມີສ່ິງໄຫລອອກຈາກຮ່າງກາຍ ສ  ່ິງທ່ີໄຫລອອກຂອງເຂົານ້ັນເປັນມົນ

ທນິ 
3 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນກົດກ່ຽວກັບເຣ່ືອງມົນທິນຂອງເຂົາເນ່ືອງຈາກສ່ິງທ່ີໄຫລອອກ ຮ່າງກາຍຂອງເຂົາຈະມີສ່ິງໄຫລອອກ

ຫລືສ່ິງທ່ີໄຫລອອກຄ້າງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງເຂົາກໍດີ ເຣ່ືອງນ້ີເປັນມົນທິນແກ່ເຂົາ 



4 ຕຽງນອນຊ່ຶງຜູ້ໃດທ່ີມສ່ິີງໄຫລອອກຂ້ຶນໄປນອນ ຕຽງນ້ັນກໍເປັນມົນທິນ ທກຸສ່ິງທ່ີເຂົາຮອງນ່ັງກໍເປັນມົນທິນ 
5 ຜ  ູ້ໃດທ່ີແຕະຕ້ອງຕຽງຂອງເຂົາ ຕ້ອງຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງຕົນແລະອາບນ້ໍາ ແລະຈະເປັນມົນທນິໄປຈົນເຖິງເວລາ

ຄ່ໍາ 
6 ຜູ້ໃດໄປນ່ັງເທິງສ່ິງທ່ີຜູ້ມສ່ິີງໄຫລອອກໄດ້ນ່ັງກ່ອນ ຜູ້ນ້ັນຕ້ອງຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງເຕົນ ແລະອາບນ້ໍາ ແລະຈະ

ເປັນມົນທິນໄປຈົນເຖິງເວລາຄ່ໍາ 
7 ຜູ້ໃດໄປແຕະຕ້ອງຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ທ່ີມສ່ິີງໄຫລອອກ ຜູ້ນ້ັນຕ້ອງຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງຕົນແລະອາບນ້ໍາ ແລະເປັນ

ມົນທິນໄປຈົນເຖິງເວລາຄ່ໍາ 
8 ແລະຖ້າຜູ້ໃດທ່ີມີສ່ິງໄຫລອອກນ້ັນຖ່ົມນ້ໍາລາຍຖືກຕ້ອງຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງແລະອາບນ້ໍາ ແລະເປັນມົນທິນໄປຈົນເຖິງ

ເວລາຄ່ໍາ 
9 ແລະອານໃດໆຊ່ຶງຜູ້ມີສ່ິງໄຫລອອກນ່ັງຢູ່ ອານນ້ັນກໍເປັນມົນທິນ 
10 ຜ  ູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດແຕະຕ້ອງສ່ິງທ່ີຮອງເຂົາຢູ່ນ້ັນ ຜູ້ນ້ັນຈະເປັນມົນທິນໄປຈົນເຖິງເວລາຄ່ໍາ ແລະຜູ ໃ້ດທ່ີຈັບຖືສ່ິງນ້ັນຕ້ອງ

ຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງຕົນ ແລະອາບນ້ໍາ ຜູ້ນ້ັນຈະເປັນມົນທິນໄປຈົນເຖິງເວລາຄ່ໍາ 
11 ຜູ້ທີມີ່ສ່ິງໄຫລອອກແຕະຕ້ອງຜູ້ໃດດ້ວຍມືທ່ີບ່ໍໄດ້ລ້າງ ຜູ້ຖືກແຕະຕ້ອງນ້ັນຕ້ອງຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງຕົນແລະອາບ

ນ້ໍາ ແລະເປັນມົນທິນໄປຈົນເຖິງເວລາຄ່ໍາ 
12 ພາຊນະດິນຊ່ຶງຜູ້ມສ່ິີງໄຫລອອກແຕະຕ້ອງໃຫ້ທຸບເສັຽ ແລະພາຊນະໄມ້ທຸກຢ່າງກ ໃໍຫ້ຊາໍຮະເສັຽດ້ວຍນ້ໍາ 
13 ìເມ່ືອຜູ້ມີສ່ິງໄຫລອອກໄດ້ຊໍາຮະສ່ິງໄຫລອອກຂອງເຂົາແລ້ວ ເຂົາຕ້ອງນັບການຊໍາຮະຂອງເຂົາໃຫ້ຄົບເຈັດວັນ 

ແລະເຂົາຕ້ອງຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງ ແລະອາບນ້ໍາທ່ີໄຫລເຂົາຈ່ຶງຈະສະອາດ 
14 ໃນວັນທີແປດໃຫເ້ຂົານໍານົກເຂົາສອງໂຕ ຫລືນົກກາງແກຫນຸ່ມສອງໂຕມາຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີປະຕູ

ເຕັນນັດພົບ ແລະມອບຂອງເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ແກ່ປະໂຣຫິດ 
15 ໃຫປ້ະໂຣຫິດຖວາຍບູຊາ ຄືຖວາຍນົກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງຖວາຍໄຖ່ບາບ ແລະນົກອີກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 

ແລະປະໂຣຫິດຈະທໍາການລຶບມົນທິນຂອງເຂົາຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ້ວຍເຣືອ່ງສ່ິງໄຫລອອກຂອງເຂົາ 
16 ìຊາຍຄົນໃດມີນ້ໍາກາມໄຫລອອກໃຫ້ເຂົາອາບນ້ໍາ ແລະເປັນມົນທິນໄປຈົນເຖິງເວລາຄ່ໍາ 
17 ເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມທຸກໂຕ ແລະຜິວຫນັງທຸກສ່ວນທ່ີນ້ໍາກາມໄຫລຖືກຕ້ອງຊໍາຮະເສັຽໃນນ້ໍາ ແລະເປັນມົນທິນໄປຈົນ

ເຖິງເວລາຄ່ໍາ 
18 ຊາຍຄົນໃດສົມສູ່ກັບຍິງຄົນໃດ ແລະມີນ້ໍາກາມໄຫລອອກທັງສອງຈະຕ້ອງອາບນ້ໍາ ແລະເປັນມົນທິນໄປຈົນ

ເຖິງເວລາຄ່ໍາ 
19 ìເມ່ືອຍິງມີສ່ິງໄຫລອອກເປັນໂລຫິດປະຈໍາເດືອນ ນາງຈະຕ້ອງເປັນມົນທິນໄປເຈັດວັນ ແລະຜູ້ໃດແຕະຕ້ອງ

ນາງຈະຕ້ອງເປັນມົນທິນຈົນເຖິງເວລາຄ່ໍາ 
20 ຂນະເມ່ືອນາງມີມົນທິນ ນາງໄປນອນທ່ີໃດທ່ີນ້ັນກໍມີມນົທິນ ສ່ິງໃດທ່ີນາງໄປນ່ັງທັບສ່ິງນ້ັນກໍເປັນມົນທິນ 
21 ຜູ້ໃດໄປແຕະຕ້ອງບ່ອນນອນຂອງນາງ ຜູ້ນ້ັນຕ້ອງຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງ ແລະອາບນ້ໍາ ແລະເປັນມົນທິນໄປຈົນເຖິງເວ

ລາຄ່ໍາ 
22 ແລະຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດແຕະຕ້ອງສ່ິງບ່ອນນາງນ່ັງ ຜູ້ນ້ັນຕ້ອງຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງແລະອາບນ້ໍາ ແລະເປັນມົນທິນໄປຈົນເຖິງເວ

ລາຄ່ໍາ 
23 ສ່ິງທ່ີນາງນ່ັງທັບຈະເປັນບ່ອນນອນຫລືສ່ິງໃດກໍດີ ເມ່ືອຊາຍໃດໄປແຕະຕ້ອງເຂ  ້ົາ ຜູ້ນ້ັນຈະເປັນມົນທິນໄປຈົນ

ເຖິງເວລາຄ່ໍາ 
24 ຖ້າຊາຍໃດໄປສົມສູ່ກັບນາງ ແລະມົນທິນຂອງນາງມາຕິດທ່ີຊາຍນ້ັນ ຊາຍນ້ັນຈະເປັນມົນທິນໄປເຈັດວັນ ເຂົາ

ໄປນອນທ່ີຕຽງໃດ ຕຽງນ້ັນກໍເປັນມົນທ ນິ 



25 ìຖ້າຍິງໃດມີໂລຫິດໄຫລອອກຫລາຍວັນ ບ່ໍແມ່ນເປັນເວລາເປັນມົນທິນປະຈໍາຂອງນາງ ຫລືຖ້ານາງມີໂລຫິດ
ໄຫລອອກກາຍກໍານົດເປັນມົນທິນປະຈໍາຂອງນາງ ທຸກວັນທ່ີມໂີລຫດິໄຫລອອກນາງຕ້ອງເປັນມົນທິນ ນາງ
ຕ້ອງເປັນມົນທິນຢ່າງດຽວກັບເວລາເປັນມົນທິນປະຈໍາຂອງນາງ 

26 ບ່ອນນອນທຸກຫລັງທ່ີນາງນອນ ເມ່ືອວັນນາງມີສ່ິງໄຫລອອກ ບ່ອນນອນນ້ັນເປັນດ່ັງບ່ອນນອນເປັນມົນທິນປະ
ຈໍາຂອງນາງ ທຸກສ່ິງທ່ີນາງນ່ັງທັບຕ້ອງເປັນມົນທິນຢ່າງດຽວກັບມົນທິນໃນມົນທິນປະຈໍາຂອງນາງ 

27 ຜູ້ໃດແຕະຕ້ອງສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນມົນທິນດ້ວຍ ເຂົາຕ້ອງຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງ ແລະອາບນ້ໍາ ແລະເປັນມົນທິນ
ໄປຈົນເຖິງເວລາຄ່ໍາ 

28 ຖ້ານາງຊໍາຮະສ່ິງໄຫລອອກຂອງນາງແລ້ວ ໃຫ້ນາງນັບເອງໃຫ້ຄົບເຈັດວັນ ຕ່ໍຈາກນ້ັນນາງຈ່ຶງຈະສະອາດ 
29 ແລະໃນວັນທີແປດໃຫ້ນາງນໍານົກເຂົາສອງໂຕ ຫລືລ ກູນົກກາງແກສອງໂຕໄປໃຫ້ປະໂຣຫິດທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບ 
30 ແລະປະໂຣຫິດຈະຖວາຍນົກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ແລະອີກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງເຜົາ ແລະປະໂຣຫິດຈະ

ທໍາການລຶບມົນທິນໃຫ້ນາງຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ້ວຍເຣ່ືອງສ່ິງໄຫລອອກທ່ີເປັນມົນທິນຂອງນາງ 
31 ìດ່ັງນ້ີແຫລະ, ພວກເຈ້ົາຄວນຈະໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນແຍກຈາກມົນທິນຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະຕ້ອງ

ຕາຍດ້ວຍມົນທິນຂອງເຂົາ ເມ່ືອເຂົາເຮັດໃຫ້ຫໍເຕັນຂອງເຮົາທ່ີຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຂົາເປັນມົນທິນໄປî 
32 ນ້ີເປັນກົດເຣ່ືອງຜູ້ທ່ີມີສ່ິງໄຫລອອກ ແລະຊາຍທ່ີມນ້ໍີາກາມໄຫລອອກ ຊຶງ່ກະທໍາໃຫ້ຕົວເປັນມົນທິນ 
33 ແລະກ່ຽວກ ບັຍິງທ່ີປ່ວຍດ້ວຍເປັນມົນທິນປະຈໍາຂອງນາງ ຄືທັງນ້ີກ່ຽວກັບຜູ້ທ່ີມສ່ິີງໄຫລອອກບ່ໍວ່າຊາຍຫລືຍິງ 

ແລະກ່ຽວກັບຊາຍຜູ້ສົມສູ່ກັບຍິງຜູ້ມີມົນທິນ 
 

16 ວນັລບຶລາ້ງບາບ  
The Day of Atonement 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊຫລັງຈາກທ່ີບຸດທັງສອງຂອງອາໂຣນສ້ີນຊີວິດ ຄືເມ່ືອເຂົາເຂ້ົາມາໃກ້ພຣະຜູ້
ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະເຖີງແກ່ຄວາມຕາຍ 

2 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບໂມເຊວ່າ, ìເຈ້ົາຈ່ົງບອກອາໂຣນອ້າຍຂອງເຈ້ົາວ່າ ìຢ່າເຂ້ົາໄປໃນສະຖານສັກສິດ
ຕລອດທຸກເວລາ ຄືເຂ້ົາໄປຫນ້າພຣະທ່ີນ່ັງພຣະກະຣຸນາຊ່ຶງຢູ່ເທິງຫລັງຫບີ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍ ເພາະວ່າ
ເຮົາຈະປາກົດໃນເມກເຫນືອພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາ 

3 ແຕ່ອາໂຣນຈະເຂ້ົາມາໃນທ່ີບໍຣິສຸດໄດ້ດ່ັງນ້ີ ຄືໃຫ້ເອົາງົວຫນຸ່ມໂຕນ່ຶງໄປເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ແລະແກະ
ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 

4 ໃຫເ້ຂົານຸ່ງເສ້ືອຜ້າປ່ານບໍຣິສຸດ ແລະນຸ່ງສ ົ ້ງຜ້າປ່ານ ສາຍຣັດແອວ ແລະຜ້າມາລາປ່ານ ນ້ີເປັນເຄ່ືອງນຸ່ງບໍຣິສຸດ 
ເຂົາຈະຕ້ອງອາບນ້ໍາແລ້ວຈ່ຶງນຸ່ງ 

5 ແລະໃຫ້ເຂົານໍາແບ້ເຖິກສອງໂຕເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບກັບແກະເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຈາກຊຸມນຸມ
ຊົນອິສຣາເອນ 

6 ìອາໂຣນຈະຖວາຍງົວເປັນເຄ່ືອງບ ູຊາໄຖ່ບາບຂອງຕົນເອງ ແລະຈະທໍາການລຶບມົນທິນບາບຕົນເອງແລະຄອບ
ຄົວຂອງຕົນ 

7 ແລ້ວເຂົາຈະນໍາແບ້ສອງໂຕນ້ັນໄປຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບ 
8 ແລະອາໂຣນຈະຈັບສລາກແບ້ສອງໂຕນ້ັນ ສລາກນ່ຶງຕົກເປັນຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະອີກສລາກນ່ຶງເພ່ືອອາ

ຊາເຊນ 
9 ແບ້ໂຕທ່ີສລາກຕົກເປັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນ ອາໂຣນຈະຖວາຍເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 



10 ແຕ່ແບ້ອີກໂຕນ່ຶງຊ  ່ຶງສລາກຕົກເພ່ືອອາຊາເຊນນ້ັນ ຈະນໍາຖວາຍຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນສັດເປັນ ເພ່ືອ
ທໍາການລຶບມົນທິນບາບໃຫ້ຕົກທ່ີມນັ ແລ້ວຈະໄດ້ປ່ອຍມັນເຂ້ົາໄປໃນຖ່ິນກັນດານໃຫ້ແກ່ອາຊາເຊນ 

11 ìອາໂຣນຈະຖວາຍງົວເປັນເຄ່ືອງໄຖ່ບາບຂອງຕົນ ແລະຈະທໍາການລຶບມົນທິນບາບຕົນເອງກັບຄອບຄົວຂອງ
ຕົນ ເຂົາຈະຂ້າງົວເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບຂອງເຂົາເອງ 

12 ແລະອາໂຣນຈະເອົາກະຖາງໄຟທ່ີມີຖ່ານລ ກຸຢູ່ມາຈາກແທ່ນບູຊາຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເຄ່ືອງຫອມ
ທຸບລະອຽດສອງກໍາມືນໍາເຂ້ົາໄປພາຍໃນຜ້າກ້ັງ 

13 ແລ້ວເອົາເຄ່ືອງຫອມນ້ັນໃສ່ໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫຄ້ວັນເຄ່ືອງຫອມຂ້ຶນຄຸມພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາຊ່ຶງຢູ່
ເຫນືອຫີບຄໍາສັນຍາ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍ 

14 ເຂົາຈະເອົາເລືອດງົວມາຊິດໃສ່ທ່ີຫນ້າພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາດ້ວຍນ້ິວ ແລ້ວຈະຊິດໃສ່ທ່ີພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາເຈັດ
ເທ່ືອດ້ວຍນ້ິວຂອງເຂົາ 

15 ແລ້ວອາໂຣນຈະຂ້າແບ້ອັນເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບສໍາລັບປະຊາຊນົ ແລະນໍາເລືອດແບ້ເຂ້ົາໄປໃນພາຍໃນຜ້າ
ກ້ັງ ແລະເອົາເລືອດແບ້ໄປກະທໍາເຊ່ັນດຽວກັບກະທໍາເລືອດງົວ ຄືຊິດໃສ່ເທິງພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາແລະທ່ີຂ້າງ
ຫນ້າພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາ 

16 ດ່ັງນ້ີແຫລະເຂົາຈະທໍາການລົບມົນທິນຂອງສະຖານສັກສິດ ເພາະເຫດມົນທນິຂອງຄົນອິສຣາເອນ ແລະເພາະ
ເຫດການທ ໍຣະຍົດ ເພາະບາບທັງສ້ິນຂອງເຂົາ ແລະອາໂຣນຈະກະທໍາຕ່ໍເຕັນນັດພົບຊ່ຶງຢູ່ກັບເຂົາຖ້າມກາງມົນ
ທິນຂອງປະຊາຊົນ 

17 ຢ່າໃຫ້ມີຜູ້ໃດຢູ່ໃນເຕັນນັດພົບ ເມ່ືອອາໂຣນເຂ້ົາໄປທໍາການລົບມົນທິນໃນສະຖານສັກສິດ ຈົນກວ່າເຂົາຈະ
ອອກມາແລະທໍາການລົບມົນທິນສໍາລັບຕົວເຂົາ ແລະສໍາລ ບັຄອບຄົວຂອງເຂົາ ແລະສໍາລັບຊຸມນຸມຊົນອິສຣາ
ເອນ 

18 ແລະອາໂຣນຈະອອກໄປຍັງແທ່ນຊ່ຶງຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະທໍາການລົບມົນທິນແທ່ນນ້ັນ ເຂົາຈະ
ເອົາເລືອດງົວ ເລືອດແບ້ ຊິດໃສ່ຍອດຂອງແທ່ນໂດຍຮອບ 

19 ແລະເອົານ້ິວຈຸ່ມເລືອດຊິດໃສ່ແທ່ນນ້ັນເຈັດຄ້ັງ ແລະຊໍາຮະກະທໍາໃຫ້ແທ່ນບໍຣິສຸດພ້ົ້ົນຈາກມົນທິນຂອງຄົນອິສ
ຣາເອນ 

20 ìເມ່ືອອາໂຣນເສັດຈາກການລຶບມົນທນິຂອງສະຖານສັກສິດ ແລະເຕັນນັດພົບແລະແທ່ນບູຊາແລ້ວ ເຂົາຈະ
ຖວາຍແບ້ໂຕທ່ີເປັນຢູ່ 

21 ແລະອາໂຣນຈະເອົາມືທັງສອງວາງເທິງຫົວແບ້ທ່ີມີຊວິີດນ້ັນ ແລະກ່າວຄໍາສາຣະພາບບັນດາບາບຂອງຄົນອິສ
ຣາເອນ ແລະການທໍຣະຍົດທັງຫມດົ ແລະບາບທັງສ້ິນໃຫ້ຕົກລົງເທິງຫົວແບ້ນ້ັນ ແລະໃຫ້ຄົນທ່ີຕຽມມືໄວ້ພ້ອມ
ແລ້ວມານໍາແບ້ໄປປ່ອຍເຂ້ົາຖ່ິນກັນດານ 

22 ແບ້ນ້ັນຈະບັນທຸກມົນທິນທັງຫມດົໄປຍັງທ່ີປ່ຽວ ແລ້ວເຂົາກ ປ່ໍອຍໃຫ້ມັນເຂ້ົາຖ່ິນກັນດານໄປ 
23 ìແລ້ວອາໂຣນຈະເຂ້ົາມາໃນເຕັນນັດພົບ ເຂົາຈະແກ້ເຄ່ືອງນຸ່ງຜ້າປ່ານຊຸດທ່ີແຕ່ງເຂ້ົາໄປໃນສະຖານທ່ີສັກສິດ

ອອກເສັຽເກັບໄວ້ທີ່ນັ້ນ 
24 ແລະເຂົາຈະຊໍາຮະຕົວໃນນ້ໍາໃນທ່ີບໍຣິສຸດແລ້ວນຸ່ງເຄ່ືອງຂອງຕົນ ແລະເດີນອອກມາຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຂອງ

ຕົນ ແລະເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຂອງປະຊາຊົນ ແລະທໍາການລຶບມົນທິນຂອງຕົນເອງກັບປະຊາຊົນທັງຫລາຍ 
25 ເຂົາຈະເອົາໄຂມັນຂອງເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບໄປເຜົາເສັຽເທິງແທ່ນ 
26 ຜູ້ທີປ່່ອຍແບ້ໄປໃຫ້ອາຊາເຊນນ້ັນຈະຕ້ອງຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງຕົນ ແລ້ວຕ່ໍມາຈ່ຶງຈະເຂ້ົາໃນຄ້າຍໄດ້ 
27 ເຂົາຈະເອົາງົວຊ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບແລະແບ້ຊ ຶ ່ງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບທ່ີອາໂຣນເອົາເລືອດໄປທໍາການ

ລຶບມົນທິນສະຖານສັກສິດນ້ັນໄປເສັຽຂ້າງນອກຄ້າຍ ແລະເຂົາຈະເຜົາຊ້ີນຫນັງແລະມູນເສັຽດ້ວຍໄຟ 



28 ຜູ້ທ່ີທໍາການເຜົາກໍຕ້ອງຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງຕົນແລະອາບນ້ໍາ ພາຍຫລັງເຂົາຈ່ຶງຈະກັບເຂ້ົາຄ້າຍໄດ້ 
29 ìໃຫເ້ປັນກົດເກນຖາວອນແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍວ່າໃນວັນທີສິບເດືອນທີເຈັດ ເຈ້ົາຕ້ອງບັງຄັບໃຈຕົນເອງບ່ໍກະທໍາ

ການງານສ່ິງໃດ ທັງຕົວຊາວເມືອງເອງຫລືຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີອາໄສຢູ່ຖ້າມກາງເຈ້ົາ 
30 ເພາະວ່າໃນວັນນ້ີຈະກະທໍາການລຶບມົນທິນບາບຂອງເຈ້ົາ ແລະຊໍາຮະເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະສະອາດຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາ ພ້ົ້ົນຈາກບາບທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາ 
31 ເປັນວັນສະບາໂຕໃຫເ້ຈ້ົາທັງຫລາຍຢຸດພັກສງົບ ແລະເຈ້ົາຕ້ອງບັງຄັບໃຈຂອງເຈ້ົາ ທັງນ້ີໃຫ້ເປັນກົດເກນຖາ

ວອນ 
32 ປະໂຣຫິດທ່ີຖືກເຈີມ ແລະຖືກຊໍາຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດແທນບິດາຂອງຕົນຈະຕ້ອງທໍາການລຶບມົນທິນໂດຍນຸ່ງເສ້ືອ

ປ່ານບໍຣິສຸດ 
33 ໃຫເ້ຂົາທ າໍການລຶບມົນທິນແກ່ສະຖານສັກສິດ ແລະເຂົາຈະທໍາການລຶບມົນທິນໃຫ້ແກ່ເຕັນນັດພົບແລະໃຫ້ແກ່

ແທ່ນ ແລະເຂົາຈະທໍາການລຶບມົນທິນໃຫ້ແກ່ປະໂຣຫິດ ແລະປະຊາຊນົທັງຫມດົໃນຊຸມນຸມຊນົນ້ັນ 
34 ທັງນ້ີໃຫ້ເປັນກົດເກນຖາວອນແກ່ເຈ້ົາທງັຫລາຍ ໃຫ້ທໍາການລຶບມົນທິນເພ່ືອຄົນອິສຣາເອນປີລະຄ້ັງ ເພາະບາບ

ທັງສ້ິນຂອງເຂົາî ແລະໂມເຊກໍກະທໍາຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາທ່ານໄວ້ 
 

17 ສະຖານທີແ່ຫງ່ດຽວສາໍລບັການສກັກາຣະບຊູາ  
The Slaughtering of Animals 

1 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ,  
2 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ອາໂຣນແລະບຸດທັງຫລາຍຂອງເຂົາ ແລະແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນສ່ິງຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ໄດ້ຊົງບັນຊາໄວ້ 
3 ຖ້າຊາວອິສຣາເອນຄົນໃດຂ້າງົວ ຫລືລູກແກະ ຫລືແບ້ໃນຄ້າຍ ຫລືຂ້າພາຍນອກຄ້າຍ 
4 ແລະບ່ໍໄດ້ນໍາມາທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບ ເພ່ືອຖວາຍເປັນຂອງບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທີຫ່ນ້າຫໍເຕັນແຫ່ງພຣະຜູ້

ເປ ນັເຈ້ົາ ຜູ້ນ້ັນຕ້ອງມີໂທດດ້ວຍມີກັມບາບເຣ່ືອງເລືອດ ຄືເຂົາທໍາໃຫ້ເລືອດຕົກ ໃຫ້(ອະເປຫິ) ຕັດຜູ້ນ້ັນເສັຽ
ຈາກຊົນຊາດຂອງຕົນ 

5 ທັງນ້ີເພ່ືອປະສົງໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນນໍາເຄ່ືອງຖວາຍຊ່ຶງເຂົາຂ້າທ່ີພ້ືນທ່ົງ ມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ມາຍັງປະ
ໂຣຫິດທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບ ແລະຂ້າສັດນ້ັນເປັນສານຕິບູຊາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

6 ແລະປະໂຣຫິດຈະເອົາເລືອດສັດນ້ັນຊິດໃສ່ເທິງແທ່ນບູຊາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບ ແລະເຜົາໄຂມັນ
ໃຫເ້ປັນກ່ິນທ່ີພໍພຣະທັຍຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 

7 ເຂົາກໍຈະບ່ໍຂ້າສັດບູຊາແບ້ຜີປີສາດອີກຕ່ໍໄປ ຊຶງ່ເຂົາທັງຫລາຍຫລ້ິນຊູ້ນ້ັນ ໃຫເ້ຣ່ືອງນ້ີເປັນກົດເກນແກ່ເຂົາຕ
ລອດຊົ່ວຊາດ  ເຊືອ້ສາຍຂອງເຂົາ 

8 ìແລະເຈ້ົາຈ່ົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ ວົງວານອິສຣາເອນຄົນໃດຫລືຄົນຕ່າງດ້າວຄົນໃດຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນຫມູພ່ວກເຂົາ ຜູ້
ຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຫລືເຄ່ືອງສັດບູຊາ 

9 ແລະບ  ່ໍໄດ້ນໍາເຄ່ືອງສັຕບູຊານ້ັນມາທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບເພ່ືອຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ ໃໍຫ ຕັ້ດຜູ້ນ້ັນເສັຽຈາກ
ຊົນຊາດຂອງ ຕົນ 
Eating Blood Prohibited 

10 ìຖ້າວົງວານອິສຣາເອນຫລືຄົນຕ່າງດ້າວຄົນໃດຜູ້ອາໄສຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາຮັບປະທານເລືອດ ເຮົາຈະຫມາຍຫນ້າ
ບຸກຄົນຜູ້ຮັບປະທານເລືອດນ້ັນ ແລະຈະຕັດເຂົາເສັຽຈາກຊົນຊາດຂອງຕົນ 



11 ເພາະວ່າຊີວິດຂອງເນ້ືອຫນັງຢູ່ໃນເລືອດ ເຣົາໄດ້ໃຫ້ເລືອດແກ່ເຈ້ົາເພ່ືອໃຊ້ເທິງແທ່ນ ເພ່ືອຈະທໍາການລຶບມົນ
ທິນບາບແຫ່ງວິນຍານຈິດຂອງເຈ້ົາ ເພາະວ່າໂລຫິດເປັນສ່ິງທ່ີທໍາການລຶບມົນທິນບາບ ດ້ວຍຊີວິດເປັນເຫດ 

12 ເພາະສະນ້ັນເຮົາຈ່ຶງໄດ້ເວ້ົາກັບຄົນອິສຣາເອນວ່າ ໃນພວກເຈ້ົາຢ່າໃຫ້ຄົນໃດຮັບປະທານເລືອດເລີຍ ຫລືຄົນ
ຕ່າງດ້າວຜູ້ອາໄສຖ້າມກາງເຈ້ົາກ ໍຢ່າໄດ້ຮັບປະທານເລືອດ 

13 ຄົນອິສຣາເອນຄົນໃດຫລືຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີອາໄສຢ ູ ່ຖ້າມກາງເຂົາ ໄປລ້າສັດຫລືນົກເພ່ືອນໍາມາຮັບປະທານກໍໃຫ້
ຫລ່ັງເລືອດອອກແລ້ວເອົາຝຸ່ນດິນຖົມໄວ້ 

14 ìເພາະວ່າຊີວດິຂອງສັດທຸກໂຕກໍຄືເລືອດຂອງມັນນ້ັນເອງ ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງໄດ້ກ່າວແກ່ປະຊາຊົນອິສຣາເອນ
ວ່າ ເຈ້ົາຢ່າຮ ບັປະທານເລືອດຂອງສັດໃດໆເລີຍ ເພາະວ່າຊີວິດຂອງສັດທຸກໂຕກໍຄືເລືອດຂອງມັນນ້ັນເອງ ຜູ້ໃດ
ຮ ບັປະທານກໍຕ້ອງຖືກຕັດອອກ 

15 ແລະທ ກຸຄົນບ່ໍວ່າຊາວເມືອງຫລ ຄົືນຕ່າງດ້າວຜູ້ຮັບປະທານສັດທ່ີຕາຍເອງຫລືສັດທ່ີຖືກສັດອ່ືນກັດຕາຍ ຕ້ອງ
ຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງແລະອາບນ້ໍາ ແລະເປັນມົນທິນຢູ່ຈົນເຖິງເວລາຄ່ໍາ ແລ້ວຈ່ຶງຈະສະອາດໄດ້ 

16 ຖ້າເຂົາບ່ໍຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງ ຫລືອາບນ້ໍາ ເຂົາຕ້ອງຮ ບັໂທດຂອງເຂົາî 
 

18 ຫາ້ມການລວ່ງປະເວນ ີ 
Sexual Relations 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
2 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 
3 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຢ່າກະທໍາດ່ັງທ່ີເຂົາກະທໍາກັນໃນແຜ່ນດີນເອຢິບຊ່ຶງເຈ້ົາເຄ ຍີອາໄສຢູ່ນ້ັນ ແລະເຈ້ົາຢ່າກະທໍາດ່ັງ

ທ່ີເຂົາກະທໍາກັນໃນແຜ່ນດີນການາອານຊ່ຶງເຮົາກໍາລັງພາເຈ້ົາໄປນ້ັນ ເຈ້ົາຢ່າປະພຶດຕາມກົດເກນຂອງເຂົາ 
4 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງກະທໍາຕາມກົດຫມາຍຂອງເຮົາແລະຮັກສາກົດເກນຂອງເຮົາແລະປະພຶດຕາມ ເຮົາຄືພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 
5 ເພາະສະນ້ັນເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຕ້ອງຮັກສາກົດເກນຂອງເຮົາ ແລະກົດຫມາຍຂອງເຮົາດ້ວຍການກະທໍາຕາມນ້ັນ

ແຫລະ ມະນຸດຈ່ຶງຈະມີຊວິີດຢູ່ໄດ້ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
6 ìເຈ້ົາຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດສົມສູ່ກັບຍາດຕິພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
7 ເຈ້ົາຢ່າທໍາໃຫ້ພ່ໍຂອງຕົນຕ້ອງອັບອາຍຂາຍຫນ້າໂດຍສົມສູ່ກັບແມ່ຂອງຕົນ ຢ່າທໍາໃຫ້ແມ່ຂອງຕົນຕ້ອງ 

ອັບອາຍຂາຍຫນ້າ 
8 ເຈ້ົາຢ່າທໍາໃຫ້ພ່ໍຂອງຕົນຕ ອ້ງອັບອາຍຂາຍຫນ້າໂດຍສົມສູ່ກັບພັຣຍາຄົນອ່ືນໆຂອງທ່ານ 
9 ເຈ້ົາຢ່່າສົມສູ່ກັບເອ້ືອຍ ຫລືນ້ອງສາວຂອງເຈ້ົາ ຜູ້ເປັນລູກສາວຂອງພ່ໍ ຫລືຂອງແມ່ເຈ້ົາ ຜູ້ໄດ້ເກີດໃນເຮືອນ ຫລື

ເກີດໃນທ່ີຕ່າງດ້າວ 
10 ເຈ້ົາຢ່າສົມສູ່ກັບລູກຍິງຂອງລູກຊາຍຂອງເຈ້ົາ ຫລືຂອງບຸດຍິງຂອງລູກສາວຂອງເຈ້ົາ ເຫດວ່າຂອງລັບຂອງເຂົາ

ເປັນຂອງລັບຂອງເຈ້ົາ 
11 ເຈ້ົາຢ່າສົມສູ່ກັບລູກສາວຂອງເມັຽພ່ໍເຈ້ົາ ຊຶງ່ໄດ້ເກີດຈາກພ່ໍເຈ້ົາເອງ ເປັນເອ້ືອຍເປັນນ້ອງສາວຂອງເຈ້ົາ 
12 ເຈ້ົາຢ່າສົມສູ່ກັບເອ້ືອຍຫລືນ້ອງສາວຂອງພ່ໍເຈ້ົາ ເພາະນາງເປັນຍາດຍິງທ່ີສນິດຂອງພ່ໍເຈ້ົາ 
13 ເຈ້ົາຢ່າສົມສູ່ກັບເອ້ືອຍຫລືນ້ອງສາວຂອງແມ່ເຈ້ົາ ເພາະນາງເປັນຍາດຍິງທ່ີສນິດຂອງແມ່ເຈ້ົາ 
14 ເຈ້ົາຢ່າສົມສູ່ກັບພັຣຍາຂອງອ້າຍ ຫລືນ້ອງຊາຍຂອງເຈ້ົາ ເພາະນາງເປັນປ້າສະໃພ້ ແລະອາສະໃພ້ຂອງເຈ້ົາ 
15 ເຈ້ົາຢ່າສົມສູ່ກັບລູກໃພ້ຂອງເຈ້ົາ ນາງເປັນພັຣຍາລູກຊາຍເຈ້ົາ 
16 ເຈ້ົາຢ່າສົມສູ່ກັບພັຣຍາອ້າຍ ຫລືພຣັຍານ້ອງຊາຍຂອງເຈ້ົາ ເພາະນາງເປັນຂອງພ່ີນ້ອງຜູ້ຊາຍຂອງເຈ້ົາ 



17 ເຈ້ົາຢ່າສົມສູ່ກັບຍິງຄົນນ່ຶງກັບລູກສາວຂອງນາງ ແລະເຈ້ົາຢ່າເອົາລູກສາວຂອງລູກຊາຍຂອງນາງຫລືລູກສາວ
ຂອງລູກສາວຂອງນາງ ເພາະວ່າເຂົາເປັນຍາດຍິງທ່ີສນິດ ເປັນການອະທັມ 

18 ແລະເຈ້ົາຢ່າສົມສູ່ກັບເອ້ືອຍຫລືນ້ອງສາວຂອງພັຣຍາ ມາເປັນຄູ່ແຂ່ງກັບພ ຣັຍາ ເມ່ືອພັຣຍາຍັງມີຊວິີດຢູ່ 
19 ìເມ່ືອຍິງຄົນໃດກໍາລັງມີປະຈໍາເດືອນ ເພາະວ່ານາງເປັນມົນທິນ 
20 ເຈ້ົາຢ່າສົມສູ່ກັບພັຣຍາຂອງເພ່ືອນບ້ານຂອງເຈ້ົາ ກະທໍາໃຫ້ຕົວເຈ້ົາລາມົກອານາຈານກັບນາງ 
21 ເຈ້ົາຢ່າຖວາຍລູກຫລານຂອງເຈ້ົາໃຫ້ພຣະໂມເລກ ດ້ວຍໃຫ້ລຸຍໄຟ ກະທໍາໃຫ້ພຣະນາມພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ

ເສ່ືອມເສັຽກຽດ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
22 ເຈ້ົາຢ່າສົມສູ່ກັບຜູ້ຊາຍໃຊ້ຕ່າງຜູ້ຍິງເປັນສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຫນ້າຊັງ 
23 ເຈ້ົາຢ່າສົມສູ່ກັບສັດເດັຽຣະສານ ກະທໍາຕົນໃຫ້ລາມົກອານາຈານ ຫລືຢ່າໃຫ້ຍິງຄົນໃດຍອມຕົວສົມສູ່ກັບສັດ

ເດັຽຣະສານ ເພາະການເຮັດຢ່າງບ້າຄ່ັງເຊ່ັນນ້ີ ພາໃຫ້ພວກເຈ້ົາເປັນມົນທິນ 
24 ìເຈ້ົາທັງຫລາຍຢ່າກະທໍາຕົວໃຫ້ຖ່ອຍຮ້າຍອານາຈານດ້ວຍສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເລີຍ ເພາະວ່າບັນດາປະຊາຊາດ ທ່ີເຮົາ

ໄດ້ໄລ່ໄປເສັຽຕ່ໍຫນ້າເຈ້ົານ້ັນ ກະທໍາລາມົກອານາຈານຢ່າງນ້ີເອງ 
25 ແລະແຜ່ນດິນນ້ັນກໍເປັນມົນທິນ ເຮົາຈ່ຶງຕ້ອງລົງໂທດແກ່ແຜ່ນດິນນ້ັນ ແລະແຜ່ນດິນກໍເປັນສ້ຽນຫນາມຕ່ໍຄົນທ່ີ

ເຄີຍຢູ່ອາໄສ 
26 ແຕ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະຕ້ອງຮັກສາກົດເກນຂອງເຮົາ ແລະກົດຫມາຍຂອງເຮົາ ແລະຢ່າກະທໍາສ່ິງທ່ີຫນ້າລັງກຽດ

ເຫລ່ົານ້ີ ບ່ໍວ່າເປັນຊາວເມືອງຫລືຄົນຕ່າງດ້າວຜ  ູ້ອາໄສຢູ່ໃນຫມູພ່ວກເຈ້ົາ 
27 (ປະຊາຊົນໃນແຜ່ນດິນຜູ້ຢູ່ກ່ອນໄດ້ກະທໍາສ່ິງທ່ີຫນ້າລັງກຽດເຫລ່ົານ້ີ ດ່ັງນ້ັນແຜ່ນດິນກາຍເປັນມົນທິນ) 
28 ຢ້ານວ່າເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນເປັນມົນທິນ ແຜ່ນດິນກໍຈະເປັນສ້ຽນຫນາມຕ່ໍພວກເຈ້ົາ ດ່ັງທ່ີແຜ່ນ

ດິນໄດ້ເປັນສ້ຽນຫນາມແກ່ປະຊາຊາດທ່ີຢູ່ກ່ອນເຈ້ົາອອກໄປນ້ັນ 
29 ເພາະຜູ້ໃດກະທໍາສ່ິງທ່ີຫນ້າລັງກຽດເຫລ່ົານ້ີ ໃຫຕັ້ດຜູ້ກະທໍານ້ັນເສັຽຈາກຊົນຊາດຂອງຕົນ 
30 ເຫດສະນ້ັນເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ ຢ່າປະພຶດຕາມທັມນຽມອັນຫນ້າລັງກຽດ ຊ່ຶງເຂົາ

ປະພຶດກັນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເຈ້ົາ ແລະຢ່າທໍາຕົວເຈ້ົາໃຫ້ເປັນມົນທິນດ້ວຍສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ເຮົາຄື 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາî 

 

19 ກດົຫມາຍເຣືອ່ງຄວາມບຣໍສິດຸ ແລະຄວາມຍດຸຕທິມັ  
Ritual and Moral Holiness 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ,  
2 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນວ່າ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຕ້ອງບໍຣິສຸດ ເພາະເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງ

ເຈ້ົາເປັນບໍຣິສຸດ 
3 ເຈ້ົາທຸກຄົນຕ້ອງໂຄຣົບມານດາແລະບິດາຂອງຕົນ ແລະເຈ້ົາຕ້ອງຮັກສາບັນດາສະບາໂຕຂອງເຮົາ ເຮົາຄືພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 
4 ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດກັບນັບຖືຮູບໂຄຣົບ ຫລືຫລ່ໍພຣະໄວ້ເປັນຮູບໂຄຣົບສໍາລັບຕົນ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງ

ເຈ້ົາ 
5 ìເມ່ືອເຈ້ົາຖວາຍສານຕິບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງຖວາຍເພ່ືອໃຫ້ເຈ້ົາເປັນທ່ີພໍພຣະທຍັ 
6 ເຈ້ົາຈ່ົງຮັບປະທານເຄ່ືອງບູຊານ້ັນເສັຽໃນວັນທ່ີເຈ້ົາຖວາຍບູຊາ ຫລືໃນວັນຮຸ່ງຂ້ຶນ ຖ້າມີສ່ວນໃດເຫລືອຢູ່ຈົນວັນ

ທີສາມ ຈ່ົງເຜົາໄຟເສັຽ 
7 ຖ້າເອົາເຄ່ືອງບູຊານ້ັນມາຮັບປະທານໃນວັນທີສາມກໍເປັນການຫນ້າລັງກຽດ ບ່ໍເປັນທ່ີພໍພຣະທຍັ 



8 ແລະທຸກຄົນທ່ີຣບັປະທານເຄ່ືອງບູຊານ້ັນຕ້ອງຮັບໂທດ ເພາະເຂົາໄດ້ກະທໍາສ່ິງບໍຣີສຸດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້
ມົນທິນ ໃຫຕັ້ດຜູ້ນ້ັນເສັຽຈາກຊົນຊາດຂອງຕົນ 

9 ìເມ່ືອເຈ້ົາທ ງັຫລາຍກ່ຽວເຂ້ົາໃນນາ ຢ່າເກັບກ່ຽວເຂ້ົາທ່ີຂອບນາໃຫ້ຫມດົ ເມ່ືອກ່ຽວແລ້ວກໍຢ່າເກັບເຂ້ົາທ່ີຕົກ 
10 ຢ່າເກັບຜົນທ່ີສວນອະງຸ່ນໃຫ້ຫມດົ ເຈ້ົາຢ່າເກັບອະງຸ່ນທ່ີຕົກໃນສວນຂອງເຈ້ົາ ຈ່ົງເຫລືອໄວ້ໃຫ້ຄົນຍາກຈົນແລະ

ຄົນຕ່າງດ້າວແດ່ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ 
11 ìເຈ້ົາຢ່າລັກຊັບ ຫລືໂກງ ຫລືມຸສາຕ່ໍກັນ 
12 ຢ່າສາບານອອກນາມຂອງເຮົາເປັນຄວາມເທັດ ກະທໍາໃຫ້ພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາເປັນທ່ີຢຽດ

ຫຍາມ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
13 ìເຈ້ົາຢ່າບີບຄ້ັນເພ່ືອນບ້ານຫລືປຸ້ນເຂົາ ຢ່າໃຫ້ຄ່າຈ້າງຂອງລູກຈ້າງຄ້າງຢູ່ກັບເຈ້ົາຈົນເຖິງຮຸ່ງເຊ້ົາ 
14 ເຈ້ົາຢ່າດ່າຄົນຫູຫນວກ ຫລືວາງຂອງໃຫ້ຄ ນົຕາບອດສະດຸດ ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຄືພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າ 
15 ìເຈ້ົາຢ່າພິພາກສາດ້ວຍຄວາມອະຍຸດຕິທັມ ເຈ້ົາຢ່າລໍາອຽງເຂ້ົາຂ້າງຄົນຈົນ ຫລືເຫັນແກ່ຫນ້າຜູ້ເປັນໃຫຍ່ ແຕ່

ເຈ້ົາຈ່ົງພິພາກສາເພ່ືອນບ້ານຂອງເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຊອບທັມ 
16 ຢ່າທ່ຽວຂ້ຶນທ່ຽວລົງໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຄົນອ່ືນຖ້າມກາງຊົນຊາດຂອງຕົນ ແລະຢ່າປອງຮ້າຍຕ່ໍຊີວິດຂອງເພ່ືອນບ້ານ 

ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
17 ìຢ່າກຽດຊັງພີນ້່ອງຂອງເຈ້ົາຢູ່ໃນໃຈ ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງຕັກເຕືອນເພ່ືອນບ້ານຂອງເຈ້ົາ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະບ່ໍຕ້ອງຮັບໂທດ

ເພາະເຂົາ 
18 ເຈ້ົາຢ່າແກ້ແຄ້ນຫລືຜູກພຍາບາດລູກຫລານຍາດພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາ ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງຮັກເພ່ືອນບ້ານເຫມືອນຮັກຕົນ

ເອງ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
19 ìເຈ້ົາຈ່ົງຮ ກັສາກົດເກນຂອງເຮົາ ເຈ້ົາຢ່າສະສົມສັດຂອງເຈ້ົາກັບສັດປະເພດອ່ືນ ເຈ້ົາຢ່າຫວ່ານພືດປົນກັນສອງ

ຊະນິດໃນນາຂອງເຈ້ົາ ຢ່າໃຊເ້ຄ່ືອງນຸ່ງທ່ີທໍາດ້ວຍຜ້າສອງຊະນິດປົນກັນ 
20 ìຖ້າຜູ້ໃດເຂ້ົານອນກັບຜູ້ຍິງທ່ີເປັນທາດ ທ່ີຊາຍອີກຄົນນ່ຶງສູ່ຂໍໄວ້ແລ້ວ ແຕ່ຍັງບ່ໍໄດ້ໄຖ່ຖອນຫລປ່ືອຍເປັນອິສ

ຣະ ຕ້ອງສືບສວນເບ່ິງກ່ອນແຕ່ຢ່າໃຫ້ເຖິງຕາຍ ເພາະວ່າທາດຍິງນ້ັນຍັງບ່ໍເປັນອິສຣະ 
21 ແຕ່ໃຫຜູ້້ນ້ັນນໍາເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ກັມບາບສໍາລັບຕົວເຂົາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບ ຄືແກະເຖິກ

ໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ກັມບາບ 
22 ແລະປະໂຣຫິດຈະທໍາການລຶບມົນທິນບາບຂອງເຂົາດ້ວຍຖວາຍແກະເຖ ກິນ້ັນເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບກັມແດ່ພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະບາບຊ່ຶງເຂົາໄດ້ກະທໍາໄປ ແລະໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບການອະພັຍບາບທ່ີເຂົາໄດ້ກະທໍາໄປນ້ັນເສັຽ 
23 ìເມ່ືອເຈ້ົາເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນ ແລະປູກຕ້ົນໄມ້ທຸກຊະນິດທີ່ມຜົີນເປັນອາຫານ ຜົນທ່ີໄດ້ນ້ັນຕ້ອງເປັນຜົນທ່ີຕ້ອງ

ຫ້າມສາມປີ ເຈ້ົາຢ່າຮັບປະທານເລີຍ 
24 ແລະປີທີສ່ີ ຜົນທ່ີໄດ້ທງັຫມດົຈະເປັນຂອງບໍຣິສຸດ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາຍົກຍໍພຣະກຽດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
25 ແຕ່ໃນປີທີຫ້າເຈ້ົາຈ່ົງຮັບປະທານຜົນຫມາກໄມ້ນ້ັນໄດ້ ເພ່ືອຈະບັງເກີດຜົນທະວີຂ້ຶນເພ່ືອເຈ້ົາ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 
26 ìເຈ້ົາຢ່າຮັບປະທານຊ້ີນສັດມີເລືອດໃນຊ້ີນນ້ັນເຈ້ົາຢ່າເປັນຫມໍດູ ຫລືເປນັຫມຜີໍ 
27 ເຈ  ້ົາຢ່າກຽນຜົມກາຍຫູຂ້ຶນໄປ ຫລືກຽນຮີມຫນວດຂອງພວກເຈ້ົາ 
28 ເຈ້ົາຢ່າປາດເນ້ືອຂອງເຈ້ົາເພາະເຫດມີຄົນຕາຍ ຫລືສັກເປັນເຄ່ືອງຫມາຍໃດໆລົງທ່ີຕົວເຈ້ົາ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປ ັນ

ເຈ ົ ້າ 



29 ìຢ່າທໍາບຸດສາວຂອງຕົນໃຫ້ເປັນຄົນຖ່ອຍຮ້າຍດ້ວຍໃຫ້ເປັນຍິງໂສເພນີ ຢ້ານວ່າແຜ່ນດິນນ້ັນຈະເປັນຖ່ິນການ
ຫລ້ີນຊູ້ ແລະແຜ່ນດິນຈະເຕັມດ້ວຍການຊ່ົວຮ້າຍຫນ້າອັບອາຍ 

30 ເຈ້ົາຈ່ົງຮັກສາສະບາໂຕທັງຫລາຍຂອງເຮົາ ແລະເຄົາຣົບຕ່ໍສະຖານທ່ີນະມັສການຂອງເຮົາ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ 

31 ìຢ່າໄປຫາຄົນຫມໍຜີທ່ີປຸກວິນຍານຄົນຂ້ຶນມາປຶກສາ ຫລືພໍມ່ົດ ແມມົ່ດ ຢ່າທ່ຽວຄ້ົນຫາ ໃຫຕົ້ນມົນທິນໄປເພາະ
ເຂົາເລີຍ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 

32 ìເຈ້ົາຈ່ົງລຸກຂ້ຶນຄໍານັບຄົນຜົມຫງອກ ແລະໂຄຣົບຄົນເຖ້ົາແກ່ຊະຣາ ແລະຈ່ົງຢໍາເກງເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຄືພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ 

33 ìເມ່ືອຄົນຕ່າງດ້າວອາໄສຢູ່ກັບເຈ້ົາໃນແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາ ຢ່າຂ່ົມເຫັງເຂົາ 
34 ຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີອາໄສຢູ່ກັບເຈ້ົານ້ັນກໍເຫມອືນກັບຊາວເມືອງຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ົງຮັກເຂົາເຫມືອນກັບຮັກຕົນເອງ 

ເພາະວ່າເຈ້ົາເຄີຍເປັນຄົນຕ່າງດ້າວໃນແຜ່ນດິນເອຢິບ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 
35 ìເຈ້ົາຢ່າກະທໍາຜິດໃນການພິພາກສາ ໃນການວັດແທກ ຫລືຊ່ັງນ້ໍາຫນັກ ຫລືນັບຈໍານວນ 
36 ìເຈ້ົາຈ່ົງໃຊ້ຕາຊ່ັງທຽ່ງຕົງ ລູກຕຸ້ມທ່ຽງຕົງ ເອຟາທ່ຽງຕົງ ແລະຮີນທ່ຽງຕົງ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງ

ເຈ້ົາ ຜ ູ ້ໄດ້ພາເຈ້ົາອອກມາຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ 
37 ດ່ັງນ້ີແຫລະ ເຈ້ົາຈ່ົງຮັກສາກົດເກນທັງຫມົດຂອງເຮົາ ແລະກົດຫມາຍຂອງເຮົາທັງສ້ິນ ແລະກະທໍາຕາມ ເຮົາຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
 

20 ໂທດຂອງການບໍເ່ຊືອ່ຟງັ  
Penalties for Violations of Holiness 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
2 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣເອນວ່າ ຄົນອິສຣາເອນຄົນໃດຫລືຄົນຕ່າງດ້າວຄົນໃດທ່ີອາໄສຢູ່ໃນອິສຣາເອນ ຜູ້ທ່ີມອບ

ລູກຫລານຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ພຣະໂມເລກ ຜູ້ນ້ັນຕ້ອງມີໂທດເຖີງຕາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນເອົາຫີນແກ່ວງໃສ່ເຂົາເສັຽໃຫ້
ຕາຍ 

3 ຕົວເຮົາເອງຈະຫມາຍຫນ້າຜູ້ນ້ັນໄວ້ ແລະຈະຕັດເຂົາຈາກຖ້າມກາງຊົນຊາດຂອງຕົນ ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ໃຫ້ລູກ
ຂອງເຂົາຄົນນ່ຶງແກ່ພຣະໂມເລກ ກະທໍາໃຫ້ສະຖານສັກສິດຂອງເຮົາເປັນມົນທິນ ແລະກະທໍາໃຫ້ນາມບໍຣິສຸດ
ຂອງເຮົາເປັນທ່ີເສ່ືອມເສັຽ 

4 ແລະຖ້າຣາສດອນຫລັບຫູຫລັບຕາ ເຣ່ືອງຊາຍຄົນທ່ີໃຫ້ລູກຫລານແກ່ພຣະໂມເລກນ້ັນເສັຽ ບ່ໍລົງໂທດເຂົາໃຫ້
ເຖິງຕາຍ 

5 ເຮົາຈະຫມາຍຫນ້າຊາຍຄົນນ້ັນ ແລະສູ້ກັບຄອບຄົວຂອງເຂົາ ແລະຕັດເຂົາເສັຽຈາກຊົນຊາດຂອງຕົນ ທັງຕົວ
ເຂົາກໍດີແລະຜູ້ໃດທ່ີເຮັດຕາມເຂົາໃນການຫລ້ິນຊູ້ກັບພຣະໂມເລກນ້ັນກໍດີ 

6 ìຜູ້ໃດໃຝ່ຫາຫມຜໍທີີປຸ່ກວິນຍານຄົນຕາຍຂ້ຶນມາປຶກສາ ຫລືພໍມ່ົດ ແມມ່ົດ ຫລິ້ນຊູກັ້ບເຂົາ ເຮົາຈະຫມາຍຫນ້າ
ຜູ້ນ້ັນ ແລະຕັດເຂົາເສັຽຈາກຊົນຊາດຂອງຕົນ 

7 ເຫດສະນ້ັນເຈ້ົາຈ່ົງຊໍາຮະຕົວໃຫ້ບຣໍສຸິດ ເພາະເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 
8 ຈ່ົງຮັກສາກົດເກນຂອງເຮົາແລະກະທໍາຕາມ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜ ູ ້ຕ້ັງເຈ້ົາໄວ້ໃຫ້ບໍຣສຸິດ 
9 ເພາະວ່າທຸກຄົນທ່ີດ່າບິດາຫລືມານດາຂອງຕົນຈະຕ້ອງມີໂທດເຖິງຕາຍ ເຂົາໄດ້ດ່າບິດາ ຫລືມານດາຂອງເຂົາ 

ທ່ີເຂົາຕ້ອງຕາຍນ້ັນເຂົາເອງຮັບຜິດຊອບ 
10 ìຖ້າຜູ້ໃດຫລ້ີນຊູກັ້ບພັຣຍາຂອງຄົນອ່ືນ ຖ້າຜູ້ໃດ 



ຫລ້ິນຊູ້ກັບພັຣຍາຂອງເພ່ືອນບ້ານ ໃຫລົ້ງໂທດທັງຊາຍແລະຍິງນ້ັນເສັຽໃຫ້ຕາຍ 
11 ຊາຍຄົນໃດທ່ີສົມສູ່ກັບເມັຽຂອງບິດາຕົນ ກໍເຮັດໃຫບິ້ດາຕົນໄດ້ຮັບຄວາມເຊ່ືອມເສັຽແລະອັບອາຍຂາຍຫນ້າ 

ໃຫລົ້ງໂທດທັງສອງຄົນນ້ັນເສັຽໃຫ້ຕາຍ ທີເ່ຂົາຕ້ອງຕາຍນ້ັນເຂົາເອງຮັບຜິດຊອບ 
12 ຊາຍຄົນໃດທ່ີສົມສູ່ກັບລູກໃພ້ຂອງຕົນ ເຂົາທັງສອງຈະຕ້ອງຖືກໂທດເຖິງຕາຍ ເຂົາໄດ້ປະພຶດຜິດຊາຍຍິງທ່ີ

ຮ່ວມພໍ່ແມດ່ຽວກັນ ທ່ີເຂົາຕ້ອງຕາຍນ້ັນເຂົາເອງຮັບຜິດຊອບ 
13 ຊາຍໃດສົມສູ່ກັບຜູ້ຊາຍກະທໍາຢ່າງກັບຜູ້ຍິງ ທັງສອງຄົນກະທໍາຜິດໃນສ່ິງອັນຫນ້າລັງກຽດ ທັງສອງຈະຕ້ອງໄດ້

ຮັບໂທດເຖິງຕາຍ ທ່ີເຂົາຕ້ອງຕາຍນ້ັນເຂົາເອງຮັບຜິດຊອບ 
14 ຊາຍຄົນໃດໄດ້ພັຣຍາ ແລະໄດ້ມານດາຂອງນາງມາເປັນພັຣຍາດ້ວຍ ນ້ີເປັນເຣ່ືອງອະທັມ ໃຫ້ເຜົາທັງຊາຍນ້ັນ

ແລະຍິງທັງສອງນ້ັນເສັຽດ້ວຍໄຟ ເພ່ືອວ່າຈະບ່ໍມີຄວາມອະທັມໃນຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາ 
15 ຖ້າຊາຍໃດສົມສູ່ກັບສັດເດັຽຣະສານ  ຊາຍຜູ້ນ້ັນແລະສັດຈະຕ້ອງຮັບໂທດເຖິງຕາຍ 
16 ຖ້າຍິງໃດເຂ້ົາໃກ້ສັດເດັຽຣະສານ ແລະເຂ້ົານອນກັບມັນ ຍິງຜູ້ນ້ັນກັບສັດຈະຕ້ອງຮັບໂທດເຖິງຕາຍຄືກັນ ທີເ່ຂົາ

ຕ້ອງຕາຍນ້ັນເຂົາເອງຮັບຜິດຊອບ 
17 ìຖ້າຊາຍຄົນໃດແຕ່ງງານກັບເອ້ືອຍ ຫລືນ້ອງຂອງຕົນເອງ ຫລືເອ້ືອຍນ້ອງຕ່າງພ່ໍຕ່າງແມ່ກັນ ເປັນສ່ິງທ່ີຫນ້າ

ລະອາຍຫລາຍ ຈະຕ້ອງຖືກຂັບໄລ່ໃຫ້ອອກໄປຈາກຫນ້າຊຸມນຸມຊົນຂອງເຂົາ ເພາະເຂົາໄດ້ສົມສູ່ກັບເອ້ືອຍຫລື
ນ້ອງຂອງຕົນ ເຂົາຕ້ອງຮັບໂທດຂອງເຂົາ 

18 ຊາຍຄົນໃດສົມສູ່ກັບຍິງຜູ້ມີປະຈໍາເດືອນ ໃຫ້ຕັດທັງສອງຄົນອອກຈາກຊົນຊາດຂອງເຂົາ ເພາະພວກເຂົາໄດ້
ຝ່າຝືນລະບຽບການກ່ຽວກັບການເປັນມົນທິນ 

19 ເຈ້ົາຢ່າສົມສູ່ກັບເອ້ືອຍຫລືນ້ອງສາວມານດາເຈ້ົາ ຫລືເອ້ືອຍ ນ້ອງສາວຂອງບິດາເຈ້ົາ ເຂົາທັງສອງຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ຜົນກັມສໍາລັບການຜິດຊາຍຍິງທ່ີຮ່ວມພໍແ່ມ່ດຽວກັນ 

20 ຖ້າຊາຍຄົນໃດສົມສູ່ກັບພັຣຍາຂອງລຸງ ເຂົາກໍທໍາໃຫ້ລ ງຸຂອງເຂົາເສ່ືອມເສັຽ ທັງສອງຈະຕ້ອງຮັບໂທດ ເຂົາຈະ
ຕາຍໂດຍບ່ໍມີບຸດ 

21 ຖ້າຊາຍຄົນໃດເອົາພັຣຍາຂອງອ້າຍ ຫລືນ້ອງຊາຍໄປ ເປັນເຣ່ືອງມົນທິນ ເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍໂດຍບ່ໍມບຸີດ ທັງໄດ້
ສ້າງຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າໃຫ້ແກ່ອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນດ້ວຍ 

22 ìເຫດສັນນ້ັນເຈ້ົາຈ່ົງຮັກສາກົດເກນທັງສ້ິນຂອງເຣົາ ແລະກົດຫມາຍທັງສ້ິນຂອງເຮົາ ແລະກະທໍາຕາມ ເພ່ືອວ່າ
ແຜ່ນດິນຊ່ຶງເຮົານໍາເຈ້ົາໃຫ້ມາຢູ່ນ້ັນຈະບ່ໍໄດ້ຄາຍພວກເຈ້ົາໃຫ້ອອກໄປເສ ຽັ 

23 ແລະເຈ້ົາຢ່າປະພຶດຕາມທັມນຽມຂອງປະຊາຊາດທ່ີເຮົາໄລ່ໄປເສັຽໃຫ້ພ້ົ້ົນຫນ້າເຈ້ົາ ດ້ວຍວ່າເຂົາທັງຫລາຍໄດ້
ປະພຶດຜິດໃນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ເຮົາຈ່ຶງກຽດຊັງເຂົາ 

24 ແຕ່ເຮົາໄດ້ບອກເຈ້ົາແລ້ວວ່າ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນນ້ີເປັນມ ຣໍະດົກ ເຮົາຈະໃຫແ້ກ່ເຈ້ົາເປັນກໍາມະ
ສິດ ເປັນແຜ່ນດິນທ່ີມີນ້ໍານົມແລະນ້ໍາເຜ້ິງໄຫລບໍຣິບູນ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາຜູ້ໄດ້ແຍກເຈ້ົາ
ອອກຈາກຊົນຊາດທັງຫລາຍ 

25 ເຫດສະນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງສັງເກດຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສັດສະອາດແລະສັດມົນທິນ ລະຫວ່າງນົກມົນທິນແລະ
ນົກສະອາດ ເຈ້ົາຢ່າກະທໍາຕົວໃຫ້ເປັນທ່ີຫນ້າລັງກຽດດ້ວຍສັດຫລືນົກຫລືສ່ິງໃດໆທ່ີເລືອຄານຢູ່ເທິງດິນ ຊຶ່ງເຣົາ
ໄດ້ແຍກໃຫ້ເຈ້ົາແລ້ວວ່າເປັນຂອງມົນທິນ 

26 ເຈ້ົາຕ້ອງບໍຣິສຸດສໍາລັບເຮົາ ເພາະເຮົາຄືພຣະເຈົ້າບໍຣສຸິດ ແລະໄດ້ແຍກເຈ້ົາອອກຈາກຊົນຊາດທັງຫລາຍເພ່ືອ
ເຈ້ົາຈະເປັນຂອງເຮົາ 

27 ìຊາຍຫລືຍິງຄົນໃດທ່ີເປັນຄົນປຸກວິນຍານຂອງຄົນຕາຍຂ້ຶນມາປຶກສາ ຫລືພໍມ່ົດ ແມມົ່ດ ຈ່ົງຂ້າເສັຽ ຈ່ົງເອົາ
ກ້ອນຫີນຄວ່າງໃສ່ ທ່ີເຂົາຕ້ອງຕາຍນ້ັນເຂົາເອງຮັບຜິດຊອບî 



 

21 ຄວາມບຣໍສິດຸຂອງປະໂຣຫດິ  
The Holiness of Priests 
(ອຊກ 44:15-31) 

1 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງກ່າວແກ່ບັນດາປະໂຣຫິດ ຄືບຸດຫລານຂອງອາໂຣນ ແລະສ່ັງເຂົາວ່າ 
ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດກະທໍາຕົວໃຫ້ເປ ນັມົນທິນດ້ວຍເຣ່ືອງສົບໃນຫມູ່ປະຊາຊົນ 

2 ເວ້ັນແຕ່ຍາດທ່ີສນິດທ່ີສຸດ ຄືມານດາ ບິດາ ບຸດຊາຍຍີງ ອ້າຍແລະນ້ອງຊາຍ 
3 ຫລືເອ້ືອຍແລະນ້ອງສາວພົມມາຈາຣີ (ຜູ້ທ່ີຍັງສນິດກ ບັເຂົາ ເພາະນາງຍັງບ່ໍມີຜົວ ເຂົາຈ່ຶງຍອມຕົວເປັນມົນທິນ

ເພາະນາງໄດ້) 
4 ຢ່າໃຫ້ເຂົາມີມົນທິນເພາະເປັນຜົວໃນຫມູຊົ່ນຊາດຂອງເຂົາ ແລະກະທໍາໃຫ້ຕົນເປັນມົນທິນ 
5 ຢ່າແຖຫົວຫລືກຽນຫນວດກຽນເຄົາ ຫລືປາດເນ້ືອຕົວເອງ 
6 ພວກປະໂຣຫິດຕ້ອງເປັນຄົນບໍຣິສຸດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຂອງຕົນ ແລະບ່ໍກະທໍາໃຫພ້ຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນ

ທ່ີເສ່ືອມເສັຽ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ເປັນພຣະກະຍາຫານແຫ່ງພ
ຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ເຫດສັນນ້ັນເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຕ້ອງບໍຣິສຸດ 

7 ປະໂຣຫິດຈະແຕ່ງງານກັບຍິງແມ່ຈ້າງ ຫລືຍິງທ່ີມີມນົທິນບ່ໍໄດ້ ຫລືຈະແຕ່ງງານກັບຍິງທ່ີຮ້າງຈາກຜົວກໍບ່ໍໄດ້ 
ເພາະປະໂຣຫິດຈະຕ້ອງບໍຣິສຸດແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ 

8 ເຈ້ົາຈ່ົງຊໍາຮະເຂົາໃຫ້ບໍຣິສຸດ ເພາະເຂົາຖວາຍພຣະກະຍາຫານແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ  ້ົາ ເຂົາຈະຕ້ອງບໍຣິສຸດສໍາ
ລ ັບເຈ້ົາ ເພາະເຮົາຄືພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊໍາຮະເຈົ້າທງັຫລາຍໃຫ້ບໍຣິສຸດ ເຮົາບໍຣິສຸດ 

9 ລູກສາວຂອງປະໂຣຫິດຄົນໃດ ຖ້ານາງກະທໍາຕົວໃຫ້ມົນທິນໂດຍໄປເປັນໂສເພນີກໍກະທໍາໃຫ້ບິດາເປັນມົນທິນ 
ຈະຕ້ອງເຜົານາງເສັຽດ້ວຍໄຟ 

10 ìປະໂຣຫິດເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃນຫມູພ່ວກພີນ້່ອງ ຜູູ້ຖືກເຈີມທ່ີຫົວດ້ວຍນ້ໍາມັນແລະຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການຊໍາຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດທ່ີ
ຈະນຸ່ງເສ້ືອຍົດ ຢ່າປ່ອຍຜົມຫລືຈີກເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນ 

11 ຢ່າເຂ້ົາໄປຖືກຕ້ອງສົບ ຫລືກະທໍາຕົວໃຫ້ເປັນມົນທິນ ແມ້ວ່າສົບນ້ັນເປັນບິດາຫລືມານດາ 
12 ຢ່າອອກໄປຈາກສະຖານນະມັສການ ຫລືກະທໍາສະຖານນະມັສການຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເປັນມົນທິນ ເພາະວ່າ

ການຊໍາຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດດ້ວຍນ້ໍາມັນເຈີມຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ເທິງຕົວເຂົາ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
13 ເຂົາຈະຕ້ອງມີພັຣຍາ ເປັນຍິງພົມມະຈາຣີ 
14 ຢ່າໃຫ້ເຂົາແຕ່ງງານກັບຍິງຫມາ້ຍ ແມ່ຮ້າງ ຍີງທ່ີມີມນົທິນ ຫລືຍິງແມ່ຈ້າງ ເຂົາຈະຕ້ອງຫາຍິງພົມມະຈາຣີໃນ

ຊົນຊາດຂອງເຂົາມາເປັນເມັຽ 
15 ເພ່ືອເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ກະທໍາໃຫ້ລູກຫລານຂອງເຂົາໃນຫມູ່ຊົນຊາດຂອງເຂົາເປັນມົນທິນ ເພາະເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາຜູ້ຕ້ັງເຂົາໄວ້ໃຫ້ບໍຣສຸິດî 
16 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊວ່າ,  
17 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ອາໂຣນວ່າ ໃນບັນດາເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາຕລອດທຸກຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ຢ່າໃຫ້ຜູ້

ມຕີາໍຫນິພກິານເຂ້ົາໄປຖວາຍພຣະກະຍາຫານແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ 
18 ເພາະວ່າຜູ້ໃດທ່ີມີຕໍາຫນິຈະເຂ້ົາໃກ້ບ່ໍໄດ້ ບ່ໍວ່າເປັນຄົນຕາບອດຫລືເປັນຄົນຂາພິການ ຫລືທ່ີຫນ້າມີແຜເປັນ 

ຫລືແຂນຂາຍາວເກີນ 
19 ຫລືມີຕີນພິການ ຫລມືພິືການ 
20 ຄົນຫລັງຄ່ອມ ຄົນເຕ້ັຽຜິດປົກກະຕິ ຄົນເສັຽຕາ ຄົນເປັນຂ້ີກາກ ຫລືຂ້ີຫິດ ຫລືຄົນທ່ີເປັນກະເທືອຍ 



21 ຜູ້ໃດໃນເຊ້ືອສາຍອາໂຣນທ່ີມີຕໍາຫນິ ຢ່າໃຫ້ເຂ້ົາມາຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟແດ່ພຣະເຈ້ົາ ເພາະວ່າເຂົາເປັນ
ຄົນມີຕໍາຫນິ ຢ່າໃຫ້ເຂົາມາຖວາຍພຣະກະຍາຫານແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ 

22 ເຂົາຈະຮັບປະທານພຣະກະຍາຫານແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາໄດ້ທັງຂອງທ່ີບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ ແລະຂອງບໍຣິສຸດ 
23 ແຕ ຢ່່າໃຫ້ເຂົາເຂ້ົາມາໃກ້ຜ້າກ້ັງ ຫລືໃກ້ແທ່ນ ເພາະເຂົາມີຕໍາຫນິ ເພ່ືອເຂົາຈະບ່ໍກະທໍາໃຫ້ສະຖານນະມັສການ

ຂອງເຮົາເປັນມົນທິນ ເພາະເຮົາຄືພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຕ້ັງເຂົາໄວ້ໃຫ້ບໍຣິສຸດî 
24 ໂມເຊຈ່ຶງບອກອາໂຣນແລະບຸດຫລານຂອງອາໂຣນ ແລະຄົນອິສຣາເອນດ່ັງນ້ັນ 
 

22 ຄວາມບຣໍສິດຸຂອງເຄືອ່ງຖວາຍບຊູາ  
The Use of Holy Offerings 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
2 ìຈ່ົງບອກອາໂຣນກັບບຸດຫລານຂອງເຂົາໃຫ້ອອກຫ່າງເສັຽຈາກສ່ິງບໍຣິສຸດຂອງຄົນອິສຣາເອນ ຊຶງ່ເຂົາທັງ

ຫລາຍຖວາຍແກ່ເຮົາ ເພ່ືອວ່າເຂົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍໄດ້ກະທໍາໃຫ້ນາມຂອງເຮົາເປັນມົນທິນ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປ ັນ
ເຈ້ົາ 

3 ຈ່ົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ ìຖ້າຄົນນ່ຶງຄົນໃດໃນເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາຕລອດຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍເຂ້ົາໃກ້ຂອງບໍຣິສຸດຊຶງ່ຄົນ
ອ ສິຣາເອນຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂນະທ່ີເຂົາມີມົນທິນຢູ່ຈະຕ້ອງຕັດເຂົາຄົນນ້ັນອອກໄປໃຫ້ພົ້ົນ້ຫນ້າເຮົາ 
ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

4 ຢ່າໃຫ້ເຊ້ືອສາຍອາໂຣນຄົນໃດທ່ີເປັນໂຣກເຮ້ືອນຫລືມສ່ິີງໄຫລອອກມາຮັບປະທານຂອງບໍຣິສຸດ ໃຫ້ລໍຈົນກວ່າ
ເຂົາສະອາດແລ້ວກ່ອນ ຜູ້ໃດແຕະຕ້ອງສ່ິງທ່ີມນົທິນ ໂດຍແຕະຕ້ອງສົບ ຫລືຜູ້ທີ່ມນ້ໍີາກາມໄຫລອອກ 

5 ຜູ້ໃດທ່ີແຕະຕ້ອງສ່ິງເລືອຄານ ຊ່ຶງກະທໍາໃຫ້ເຂົາມົນທິນ ຫລືແຕະຕ້ອງຄົນຊ່ຶງອາດໃຫ້ເຂົາມົນທິນ ບໍວ່່າຈະເປັນ
ມົນທິນຊະນິດໃດ 

6 ບຸກຄົນຜູ້ແຕະຕ້ອງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ຕ້ອງມົນທິນໄປຈົນເຖິງຕອນແລງ ແລະຈະຮັບປະທານສ່ິງບໍຣິສຸດບ່ໍໄດ້ ນອກ
ຈາກເຂົາຈະອາບນ້ໍາຊໍາຮະຕົວເສັຽກ່ອນ 

7 ເມ່ືອດວງຕາເວັນຕົກເຂົາກໍສະອາດ ພາຍຫລັງເຂົາຈ່ຶງຮັບປະທານສ່ິງບໍຣິສຸດໄດ້ ເພາະສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນເປັນອາ
ຫານຂອງເຂົາ 

8 ສ່ິງໃດທ່ີຕາຍເອງ ຫລືຖືກສັດກັດຕາຍ ຢ່າຮັບປະທານ ເຂົາຈະເປັນມົນທິນດ້ວຍສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ 

9 ເພາະສັນນ້ັນ ເຂົາທັງຫລາຍຕ້ອງຮັກສາຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະຕ້ອງຮັບໂທດເພາະສ່ິງນ້ັນ ແລະຈະ
ຕ້ອງຕາຍຮັບໂທດເມ່ືອເຂົາກະທໍາສ່ິງນ້ັນໃຫ້ເປັນມົນທິນ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ທ່ີຕ້ັງເຂົາໄວ້ໃຫ້ບໍຣິສຸດ 

10 ìຢ່າໃຫ້ຄົນພາຍນອກຮັບປະທານສ່ິງບໍຣິສຸດ ຜູ້ທ່ີມາອາໄສຢູ່ກັບປະໂຣຫດິ ຫລືລູກຈ້າງຢ່າໃຫ້ຮັບປະທານສ່ິງບໍ
ຣິສຸດນ້ັນ 

11 ແຕ່ຖ້າປະໂຣຫິດຄົນນ່ຶງຊ້ືທາດມາດ້ວຍເງິນເປັນຊັບຂອງຕົນ ທາດນ້ັນຈະຮັບປະທານກໍໄດ້ ແລະຜູ້ທ່ີເກີດໃນ
ຄົວເຮືອນຂອງປະໂຣຫິດຮັບປະທານອາຫານນ້ັນໄດ້ 

12 ຖ້າລູກສາວຂອງປະໂຣຫິດໄປແຕ່ງງານກັບຄົນພາຍນອກ ນາງກໍຮັບປະທານສ່ິງບໍຣິສຸດນ້ັນບ່ໍໄດ້ 
13 ຖ້າລູກສາວຂອງປະໂຣຫິດເປັນແມ່ຫມ້າຍ ຫລແືມຮ້່າງ ແລະບ່ໍມີບຸດ ແລະກັບມາຢູ່ທ່ີເຮືອນຂອງບິດາຢ່າງເມ່ືອ

ນາງຍັງເປັນສາວ ນາງຮັບປະທານອາຫານຂອງບິດາໄດ້ 
14 ຖ້າຄົນໃດຮັບປະທານສ່ິງບໍຣິສຸດໂດຍບ່ໍໄດ້ເຈຕນາ ເຂົາຈະຕ້ອງເພ້ີມຄ່າຂອງນ້ັນນ່ຶງໃນຫ້າ ແລະມອບຂອງບໍຣິ

ສຸດນ້ັນແກ່ປະໂຣຫິດ 



15 ຢ່າໃຫ້ປະໂຣຫິດກະທໍາສ່ິງບໍຣິສຸດຂອງຄົນອິສຣາເອນທ່ີນໍາມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫເ້ປັນມົນທິນ 
16 ຊ່ຶງຈະກະທໍາໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບໂທດດ້ວຍມີຄວາມຜິດທ່ີຮັບປະທານສ່ິງບໍຣິສຸດ ເພາະເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຕ້ັງ

ເຂົາໄວ້ໃຫ້ບໍຣສຸິດî 
Acceptable Offerings 

17 ພຣະເຈ້ົາຊົງບອກກັບໂມເຊວ່າ, 
18 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ອາໂຣນ ແລະແກ່ຄົນອິສຣາເອນທັງຫມົດວ່າ ເມືອ່ຄົນອິສຣເອນຜູ້ໃດຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ ເປັນເຄ່ືອງ

ແກ້ບົນຫລືເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໃຈສມັກ ຊ່ຶງຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 
19 ເພື່ອໃຫເ້ປັນທ່ີໂປດປານ ເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍສັດໂຕເຖິກປາສຈາກຕໍາຫນິ ຄືງົວເຖິກ ຫລືແກະ ຫລືແບ້ 
20 ເຈ້ົາຢ່າຖວາຍສ່ິງໃດໆທ ີ ່ມີຕໍາຫນິເພາະຈະບ່ໍຊົງຮັບເພ່ືອເຈ້ົາ 
21 ເມ່ືອຄົນໃດຖວາຍເຄ່ືອງສານຕິບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອແກ້ບົນ ຫລືຖວາຍດ້ວຍໃຈສມັກ ເປັນສັດທ່ີໄດ້ມາ

ຈາກຝູງງົວ ຫລືຝູງແບ້ ແກະ ສັດນ້ັນຕ້ອງບ່ໍມີຕໍາຫນິຈ່ຶງຈະຊງົຮັບ ຢ່າໃຫ້ສັດນ້ັນມີທ່ີຕິເລີຍ 
22 ສັດທ່ີຕາບອດຫລືພກິານ ຫລືມແີຜ ຫລືມີສ່ິງໄຫລອອກ ຫລືເປັນຂ້ີກາກ ຫລືເປັນຂ້ີຫິດ ເຈ້ົາຢ່ານໍາມາຖວາຍແດ່

ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຫລືນໍາມາເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟທ່ີເທິງແທ່ນຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
23 ງົວຫລືລູກແກະທ່ີມອີະວັຍວະຍາວເກີນໄປ ຫລືສ້ັນເກີນໄປຈັກສ່ວນນ່ຶງ ທາ່ນຈະມາຖວາຍເປັນເຄ່ືອງບູຊາແກ້

ບົນກໍບ່ໍເປັນທ່ີໂປດປານ 
24 ສັດໂຕໃດທ່ີມີລູກອັນທະຊ້ໍາ ຫລືຖືກທຸບ ຫລືຈີກຂາດ ຫລືມຮີອຍຕັດ ເຈ້ົາຢ່ານໍາມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

ໃຫເ້ປັນເຄ່ືອງບູຊາໃນແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາ 
25 ເຈ້ົາຢ່ານໍາສັດຊ່ຶງໄດ້ມາຈາກຄົນຕ່າງດ້າວຖວາຍເປັນພຣະກະຍາຫານແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ເພາະສັດນ້ັນມີ

ຕໍາຫນິໂດຍຖືກທໍາໃຫພິ້ການຈ່ຶງບ່ໍຊົງຮັບເພ່ືອເຈ້ົາî 
26 ພຣະເຈ້ົາຊົງບອກກັບໂມເຊວ່າ, 
27 ìເມ່ືອງົວຫລືແກະຫລືແບ້ເກີດມາ ໃຫຢູ່້ກັບແມ່ເຈັດວັນ ຕ ັ ້ງແຕ່ວັນທ່ີແປດເປັນຕ້ົນໄປຈະໃຊ້ເປັນເຄ່ືອງບູຊາ

ດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍເປັນທ່ີຊົງຮັບ 
28 ເຖິງແມ່ນວ່າສັດນ້ັນຈະເປັນງົວຫລືແກະກໍດີ ເຈ້ົາຢ່າຂ້າມັນພອ້ມກັບລູກຂອງມັນໃນວັນດຽວກັນ 
29 ເມ່ືອເຈ້ົາຖວາຍເຄ່ືອງສັດບູຊາເປັນເຄ່ືອງບູຊາໂມທະນາພຣະຄຸນແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍເຄ່ືອງສັດບູ

ຊານ້ັນເພ່ືອເຈ້ົາຈະເປັນທ່ີໂປດປານ 
30 ຈ່ົງຮັບປະທານເຄ່ືອງບູຊານ້ັນໃນວັນຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ ຢ່າເຫລືອໄວ້ຈົນຮຸ່ງເຊ້ົາເລີຍ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
31 ìເພາະສະນ້ັນເຈ້ົາຈ່ົງຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງເຮົາແລະກະທໍາຕາມ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
32 ເຈ້ົາຢ່າກະທໍາໃຫ້ນາມບໍຣິສຸດຂອງເຣົາເປັນທ່ີເສ່ືອມເສັຽ ແຕ່ໃຫ້ເຮົາເປັນທ່ີສ ຣັເສີນໃນຫມູຄົ່ນອິສຣາເອນ ເຮົາ

ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ທໍາເຈ້ົາໃຫ້ບຣໍສຸິດ 
33 ຜູ້ນໍາເຈ້ົາອອກຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ ເພ່ືອເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 
 

23 ເທສການລຽ້ງຕາມກາໍນດົ  
Appointed Festivals 

1 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
2 ຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ເທສການລ້ຽງຕາມກໍານົດແດ່ພຣະຜ  ູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຊ່ຶງເຈ້ົາຈະຕ້ອງປະກາດວ່າເປັນ

ການປະຊຸມບໍຣິສຸດ ຄືເທສການລ້ຽງຕາມກໍາຫນົດຂອງເຮົານ້ັນມີດ່ັງນ້ີ 
ປສັຄາ ແລະມືກ້ນິເຂົ້າຈີ່ບໍມ່ເີຊືອ້ແປງ້ 



The Sabbath, Passover, and Unleavened Bread  
( ຊບ 28:16-25) 

3 ຈ່ົງທໍາການງານໃນຫົກວັນ ແຕ່ວັນທີເຈັດນ້ັນເປັນສະບາໂຕແຫ່ງການຢຸດພັກສງົບ ເປັນວັນປະຊຸມ 
ບຣໍສຸິດ ເຈ້ົາຢ່າທໍາການງານໃດໆ ເປັນສະບາໂຕແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕາມທ່ີຢູ່ທ່ົວໄປຂອງເຈ້ົາ 

4 ìຕ່ໍໄປນ້ີເປັນເທສການລ້ຽງຕາມກໍານົດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນການປະຊຸມບໍຣິສຸດ ຊຶງ່ເຈ້ົາຈະຕ້ອງປະກາດ
ຕາມເວລາກໍານົດໃຫ້ເຂົາຊາບ 

5 ໃນຕອນແລງວັນທີສິບສ່ີເດືອນທີນ່ຶງເປັນວັນເທສການປັສຄາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
6 ແລະໃນວັນທີສິບຫ້າເດືອນດຽວກັນ ເປັນເທສການກິນເຂ້ົາຈ່ີທ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫເ້ຈ້ົາ

ຮັບປະທານເຂ້ົາຈ່ີທ່ີບ່ໍມເີຊ້ືອແປ້ງເຈັດວັນ 
7 ໃນວັນຕ້ົນເຈ້ົາຈ່ົງມີການປະຊຸມບໍຣິສຸດ ເຈ້ົາຢ່າທໍາງານຫນັກ  
8 ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ຄົບເຈັດວັນ ໃນວັນທີເຈັດເປັນວັນປະຊຸມບໍຣິສຸດ 

ເຈ້ົາຢ່າທໍາງານຫນັກî 
ເທສການເກບັກຽ່ວ 
The Offering of First Fruits 

9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງກັບໂມເຊວ່າ,  
10 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ເມ່ືອເຈ້ົາມາເຖິງແຜ່ນດິນຊ່ຶງເຮົາໃຫ້ເຈ້ົາ ແລະກ່ຽວພືດຜົນຂອງແຜ່ນດິນນ້ັນ 

ເຈ້ົາຈ່ົງເອົາເຟືອງເຂ້ົາທ່ີກ່ຽວໃນຣຸ່ນແຣກນໍາໄປໃຫ້ປະໂຣຫດິ 
11 ແລະປະໂຣຫິດຈະນໍາເຟືອງເຂ້ົານ້ັນ ທໍາພິທີຍ່ືນຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະເປັນທ່ີໂປດປານ ຮຸ່ງຂ້ຶນ

ຫລັງຈາກວັນສະບາໂຕປະໂຣຫິດຈະທໍາພິທີຍ່ືນຖວາຍ 
12 ໃນວັນທີເຈ້ົາທໍາພິທີຍ່ືນເຟືອງເຂ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີບ່ໍມີຕໍາຫນິເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຖວາຍ

ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
13 ແລະເຄ່ືອງທັນຍາຍບູຊາທ່ີຄູ່ກັນນ້ັນ ຄືຍອດແປ້ງສອງໃນສິບເອຟາປົນໃສ່ນ້ໍາມັນ ເຜົາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນກ່ິນພໍພຣະທັຍ ແລະເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາທ່ີຄູ່ກັນຄືເຫລ້ົາອະງຸ່ນນ່ຶງໃນສ່ີຮີນ 
14 ເຈ້ົາຢ່າຮັບປະທານເຂ້ົາຈ່ີ ຫລືເຂ້ົາຂ້ົວ ເຂ້ົາສົດຈົນກວ່າຈະເຖິງວັນດຽວກັນນ້ີ ຄືກວ່າເຈ້ົາຈະນໍາເຄ່ືອງບູຊາ

ຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ທັງນ້ີເປັນກົດເກນຖາວອນຕລອດຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາໃນທ່ີຢູ່ຂອງ
ເຈ້ົາທົ່ວໄປ 
ເທສການສປັດາ 

 The Festival of Weeks 
 (ອພຍ 34:22; ຈຊບ 28:26-31; ພບຍ 16:9-10) 

15 ìຕ້ັງແຕ່ວັນຮຸ່ງຂ້ຶນຈົນວັນສະບາໂຕ ເຈ້ົາຈ່ົງນັບໃຫ້ໄດ້ຄົບເຈັດສັປດາເຕັມໆ ຄືນັບຈາກວັນທ່ີເຈ້ົານໍາເຟືອງເຂົາ
ເຂົ້າມາທໍາພທີິຍ່ືນຖວາຍເປັນຕ້ົນໄປ 

16 ນັບໄປໃຫ້ໄດ້ຫ້າສິບວັນ ຈົນເຖິງວັນຖັດວັນສະບາໂຕທີເຈັດແລ້ວເຈ້ົາຈ່ົງນໍາເຂ້ົາໃຫມ່ມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາເປັນທັນຍາບູຊາ 

17 ຈ່ົງນໍາເຂ້ົາຈ່ີສອງກ້ອນທໍາດ້ວຍແປ້ງສອງໃນສິບເອຟາຈາກທ່ີອາສັຍຂອງເຈ້ົາມາທໍາພິທີຍ່ືນຖວາຍໃຫ້ທໍາ
ດ້ວຍຍອດແປ້ງໃສ່ເຊ້ືອປ້ີງເປັນຜົນຣຸ່ນແຣກຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 

18 ພ້ອມກັບເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນເຈ້ົາຈ່ົງນໍາລູກແກະເຈັດໂຕອາຍຸນ່ຶງປີປາສຈາກຕໍາຫນິ ງົວຫນຸ່ມໂຕນ່ຶງ ແກະເຖິກສອງໂຕ 
ມາເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ພ້ອມກັບທັນຍາບູຊາແລະເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາ ອັນເປັນຄູ່ກັນໃຫ້
ເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟ ເປັນກ່ິນພ ພໍຣະທັຍຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 



19 ເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ແລະລ ກູແກະເຖິກນ່ຶງປີສອງໂຕເປັນເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ 
20 ໃຫປ້ະໂຣຫິດທໍາພິທຍ່ືີນຖວາຍພ້ອມກັບເຂ້ົາຈ່ີຊ່ຶງເປັນຜົນຣຸ່ນແຣກເປັນເຄ່ືອງຍ່ືນຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

ພ້ອມກັບລູກແກະສອງໂຕ ຈະເປັນສ່ິງບໍຣິສຸດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສໍາລັບປະໂຣຫດິ 
21 ແລະໃນວັນດຽວກັນນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງປະກາດເຈ້ົາຈ່ົງມີການປະຊຸມກັນບໍຣິສຸດ ເຈ້ົາຢ່າທໍາງານຫນັກ ທັງນ້ີເປັນກົດ

ເກນຖາວອນທ່ົວໄປໃນທ່ີອາສັຍຂອງເຈ້ົາຕລອດຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ 
22 ìເມ່ືອເຈ້ົາກ່ຽວເຂ້ົາໃນແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຢ່າກ່ຽວໄປທ່ີຂອບນາໃຫ້ຫມດົ ແລະຢ່າເກັບເຂ້ົາທ່ີກ່ຽວຕົກ ເຈ້ົາ

ຈ່ົງຖ້ິມໄວ້ໃຫ້ຄົນຍາກຈົນ ແລະຄົນຕ່າງດ້າວ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ  ້ົາຂອງເຈ້ົາî 
ເທສການປ ີໃຫມ ່
The Festival of Trumpets 
(ຈຊບ 29:1-6) 

23 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊວ່າ,  
24 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ໃນວັນທີນ່ຶງຂອງເດືອນທີເຈັດ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງຖືເປັນວັນຢຸດພັກສງົບວັນນ່ຶງ 

ເປັນວັນປະຊຸມບໍຣິສຸດປະກາດເປັນທ່ີລະນຶກດ້ວຍສຽງແກ 
25 ເຈ້ົາຢ່າທໍາງານຫນັກ ແລະເຈ້ົາຈ່ົງນໍາເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາî 

ວ ັນລບຶລາ້ງມນົທນິ 
The Day of Atonement 

(ຈຊບ 29:7-11) 
26 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊວ່າ, 
27 ìໃນວັນທີສິບຂອງເດືອນທີເຈັດນ້ີເປັນວັນທໍາການລຶບມົນທິນ ຈະເປັນວັນປະຊຸມບໍຣິສຸດແກ່ເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາຈ່ົງບັງ

ຄັບໃຈຕົນເອງ ແລະນໍາເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
28 ໃນວັນດຽວກັນນ້ັນເຈ້ົາຢ່າທໍາງານໃດໆ ເພາະເປັນວັນທໍາການລຶບມົນທິນ ທ່ີຈະທໍາການລຶບມົນທິນຂອງເຈ້ົາຕ່ໍ

ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ  ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 
29 ໃນວັນດຽວກັນນ້ີ ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍບັງຄັບໃຈກໍໃຫ້ຕັດຜູ້ນ້ັນເສັຽຈາກຖ້າມກາງຊົນຊາດຂອງຕົນ 
30 ແລະໃນວັນດຽວກັນນ້ີຖ້າຜູ້ໃດທໍາງານໃດໆ ເຮົາຈະທໍາລາຍຜູ້ນ້ັນເສັຽຈາກຖ້າມກາງຊົນຊາດຂອງເຂົາ 
31 ເຈ້ົາຢ່າທໍາງານສ່ິງໃດເລີຍ ທັງນ້ີເປັນກົດເກນຖາວອນຕລອດຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາທ່ົວໄປໃນທ່ີອາສັຍ

ຂອງເຈ້ົາ 
32 ຈະເປັນວັນສະບາໂຕສໍາລັບຢຸດພັກສງົບແກ່ເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາຈ່ົງບັງຄັບໃຈຂອງເຈ້ົາເລ້ີມແຕ່ຕອນແລງໃນວັນ

ທີເກ້ົາຂອງເດືອນ ເຈ້ົາຕ້ອງຮັກສາວັນສະບາໂຕຈາກເວລາຄ່ໍາເຖິງເວລາຄ່ໍາî 
ເທສການປກຸຕບູ 
The Festival of Booths 
(ຈຊບ 29:12-40; ພບຍ 16:13-17) 

33 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊວ່າ, 
34 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ໃນວັນທີສິບຫ້າເດືອນທີເຈັດນ້ີ ເປັນວັນເທສການປຸກຕູບຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາສ້ິນເຈັດວັນ 
35 ຈະມີການປະຊຸມບໍຣິສຸດໃນວັນແຣກ ເຈ້ົາຢ່າທໍາງານຫນັກ 
36 ຈ່ົງນໍາເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທັງເຈັດວັນໃນວັນທີແປດ ເຈ້ົາຈ່ົງມີການປະຊຸມບໍຣິສຸດ 

ແລະນໍາເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນການປະຊຸມຕາມພິທີ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຢ່າທໍາງານ
ຫນັກ 



37 ìທັງນ້ີເປັນເທສການລ້ຽງຕາມກໍານົດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊຶງ່ເຈ້ົາຕ້ອງປະກາດເປັນເວລາປະຊຸມບໍຣິສຸດ ເພື່ອໃຫ້
ນໍາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຊ່ຶງເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະທັນຍາບູຊາ ທັງເຄ່ືອງສັຕບູຊາແລະ
ເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາ ຕ່າງໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມວັນກໍານົດນ້ັນ 

38 ນອກເຫນືອວັນສະບາໂຕແຫ່ງພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ ແລະນອກເຫນືອເຄ່ືອງບູຊາຂອງເຈ້ົາ ແລະນອກເຫນືອເຄ່ືອງບູ
ຊາແກ້ບົນຂອງເຈ້ົາ ແລະນອກເຫນືອເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໃຈສມັກຂອງເຈ້ົາ ຊຶງ່ເຈ້ົານໍາມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ
າ 

39 ìໃນວັນທີສິບຫ້າຂອງເດືອນທີເຈັດ ເມ່ືອເຈ້ົາໄດ້ເກັບພືດຜົນທ່ີໄດ້ຈາກແຜ່ນດິນນ້ັນເຂ້ົາມາແລ້ວ ເຈ້ົາຈ່ົງມີເທສ
ການລ້ຽງແຫ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຈັດວັນ ໃນວັນແຣກໃຫ້ຢຸດພັກສງົບ 

40 ໃນວັນແຣກເຈ້ົາຈ່ົງນໍາມາຊ່ຶງຜົນຈາກຕ້ົນຫມາກຂອງພວກເຈ້ົາມາ ໃບຕານກ້ານພ້າວ ກັບງ່າໄມ້ທີມີ່ໃບດົກ 
ແລະເຈ້ົາຈ່ົງປິຕິຍີນດີຢ  ູ່ເຈັດວັນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 

41 ເຈ້ົາຈ່ົງຖືເປັນພິທີເທສການລ້ຽງປີລະເຈັດວັນຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທັງນ້ີເປັນກົດເກນຖາວອນຕລອດຊ່ົວ
ຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ົງຖືພິທີນ້ີໃນເດືອນທ່ີເຈັດ 

42 ເຈ້ົາຈະຕ້ອງປຸກຕູບຢູ່ເປັນເວລາເຈັດວັນ ທຸກຄົນທ່ີເປັນຊາວພ້ືນເມືອງອິສຣາເອນໃຫ້ເຂ້ົາຢູ່ໃນຕູບ 
43 ເພ່ືອຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາຈະໄດ້ຊາບວ່າ ເມືອ່ເຮົາພາຄົນອິສຣາເອນອອກຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບນ້ັນ ເຮົາໄດ້

ໃຫເ້ຂົາຢູ່ໃນຕູບ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາî 
44 ດ່ັງນ້ີແຫລະ ໂມເຊຈ່ຶງໄດ້ປະກາດໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນຊາບເຖິງເທສການລ້ຽງຕາມກໍານົດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
 

24 ການດແູລຮກັສາຕະກຽງ  
The Lamp  

(ອພຍ 27:20-21) 
1 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
2 ìເຈ້ົາຈ່ົງສ່ັງຄົນອິສຣາເອນໃຫ້ນໍານ້ໍາມັນຢ່າງບໍຣິສຸດສະກັດຈາກຫມາກກອກເທດເພ່ືອເຕີມໃສ່ຕະກຽງ ເພ່ືອໃຫ້

ຕະກຽງລຸກຢູ່ສເມີ 
3 ພາຍໃນເຕັນນັດພ ບົຂ້າງນອກຜ້າກ້ັງຫີບຄໍາສັນຍານ້ັນ ໃຫອ້າໂຣນຈັດຕະກຽງໃຫ້ເປັນລະບຽບຕ້ັງແຕ່ເວລາຄ່ໍາ

ຈົນເວລາເຊ້ົາສເມີຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທັງນ້ີໃຫ້ເປັນກົດເກນຖາວອນຕລອດຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ 
4 ໃຫອ້າໂຣນຈັດຕະກຽງໃຫ້ເປັນລະບຽບຢູ່ເທິງຄັນຕະກຽງທອງຄໍາບໍຣິສຸດສເມີເປັນນິດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

ເຂົ້າຈີຫ່ນາ້ພຣະພກັ  
The Bread for the Tabernacle 

5 ìເຈ້ົາຈ່ົງເອົາຍອດແປ້ງ ເຮັດເຂ້ົາຈ່ີສິບສອງກ້ອນ 
ກ້ອນນ່ຶງໃຊ້ແປ້ງສອງໃນສິບເອຟາປ້ີງເສັຽ 

6 ເຈ້ົາຈ່ົງຈັດເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນວາງເທິງໂຕະທອງຄໍາບໍຣິສຸດ ເປ ັນສອງແຖວໆລະຫົກກ້ອນ 
7 ແລະເຈ້ົາຈ່ົງເອົາເຄ່ືອງກໍາຍານບໍຣິສຸດໃສ່ໄວທຸ້ກແຖວ ເພ່ືອຈະຄູ່ກັບເຂ້ົາຈ່ີເປັນສ່ວນອະນຸສອນ ເພ່ືອບູຊາດ້ວຍ

ໄຟແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
8 ທຸກໆວັນສະບາໂຕໃຫອ້າໂຣນຈັດໄວ້ໃຫ້ເປັນລະບຽບຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາສເມີໃນນາມຂອງອິສຣາເອນ

ເປັນຄໍາຫມ້ັນສັນຍາສືບໄປ 
9 ເຂ້ົາຈ່ີນ້ີຕົກເປັນຂອງອາໂຣນແລະບຸດຊາຍຂອງເຂົາ ໃຫ້ເຂົາຮັບປະທານໄດ້ໃນທ່ີບໍຣິສຸດ ເພາະເປັນສ່ວນບໍຣິ

ສຸດທ່ີສຸດທ່ີໄດ້ຈາກເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນສ່ວນໄດ້ອັນຖາວອນî 



ການຫມິນ່ປະຫມາດພຣະນາມ ແລະກດົເຣືອ່ງການລງົໂທດ 
10 ຄ້ັງນ້ັນມີຊາຍຄົນນ່ຶງເປັນບຸດຂອງຍິງຄົນອິສຣາເອນ ຊຶງ່ບິດາເປັນຊາວເອຢິບ ອອກໄປຖ້າມກາງຄົນອິສຣາເອນ 

ແລະບຸດຊາຍຂອງຍິງອິສຣາເອນ ຜິດຖຽງກັບຊາຍອິສຣາເອນຄົນນ່ຶງໃນຄ້າຍ 
11  ແລະບຸດຊາຍຍິງອິສຣາເອນຄົນນ້ັນໄດ້ຫມິນ່ປມາດພຣະນາມແລະໄດ້ປ້ອຍດ່າ ເຂົາຈ່ຶງນໍາຕົວມາໃຫ້ໂມເຊ 

ມານດາຂອງເຂົາຊ່ື ເຊໂລມິທບຸດສາວຂອງດິບຣີຄົນເຜ່ົາດານ 
12 ເຂົາຈ່ຶງຈັບຊາຍຄົນນ້ັນໄວ້ຈົນກວ່ານ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະຜູ ເ້ປ ນັເຈ້ົາຈະເປັນທ່ີກະຈ າ່ງຕ່ໍເຂົາທັງຫລາຍ 
13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊວ່າ,  
14 ìຈ່ົງນໍາຜູ້ທ່ີປ້ອຍດ່ານ້ັນອອກມາຈາກຄ້າຍ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນຄໍາປ້ອຍດ່າ ເອົາມືຂອງຕົນວາງໄວ້ເທິງຫົວຂອງ

ເຂົາ ແລະໃຫ້ຊມຸນຸມຊົນເອົາຫນີຄວ່າງໃສ່ເຂົາໃຫ້ຕາຍ 
15 ແລະຈ່ົງກ່າວແກ່ຄ ນົອິສຣາເອນວ່າ ຜູ້ໃດປ້ອຍດ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຂົາ ຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດບາບ 
16 ຜູ້ໃດທ່ີຫມ່ິນປມາດພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງຖືກໂທດເຖິງຕາຍ ໃຫ້ຊຸມນຸມຊົນຄວ່າງກ້ອນຫີນໃສ່ເຂົາ

ເສັຽໃຫ້ຕາຍ ຄົນຕ່າງດ້າວຫລືຊາວເມືອງກໍດີ ເມ່ືອເຂົາຫມ່ິນປມາດພຣະນາມ ຈະຕ້ອງຖືກໂທດເຖິງຕາຍ 
17 ìຜູ້ທີຂ້່າຄົນຕາຍ ຈະຕ້ອງຖືກໂທດເຖິງຕາຍ 
18 ຜູ້ທີຂ້່າສັດຂອງເຂົາຈະຕ້ອງຊົດໃຊຊ້ວີິດແທນຊີວິດ 
19 ຖ້າຜູ້ໃດກະທໍາໃຫ້ເພ່ືອນບ້ານເສັຽໂສມ ເຂົາກະທໍາໃຫ້ເສັຽໂສມຢ່າງໃດ ກໍໃຫ້ກະທໍາແກ່ເຂົາຢ່າງນ້ັນ 
20 ກະດູກຫັກແທນກະດູກຫັກ ຕາແທນຕາ ແຂ້ວແທນແຂ້ວ ເຂົາກະທໍາໃຫ້ເສັຽໂສມຢ່າງໃດ ເຂົາກໍຕ້ອງຖືກທໍາໃຫ້

ເສັຽໂສມຢ່າງນ້ັນ 
21 ຜູ້ໃດທ່ີຂ້າສັດຂອງເຂົາຕ້ອງເສັຽຄ່າຊົດໃຊ້ ແລະຜູ້ໃດທ່ີຂ້າຄົນໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຖືກໂທດເຖິງຕາຍ 
22 ເຈ້ົາຈ່ົງມີກົດຫມາຍຢ່າງດຽວກັນສໍາລັບຄົນຕ່າງດ້າວແລະສໍາລັບຊາວເມືອງ ເພາະເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະ

ເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາî 
23 ໂມເຊກ ໍກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນດ່ັງນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງພາຄົນທ່ີປ້ອຍດ່ານ້ັນອອກມາຈາກຄ້າຍ ແລະເອົາຫີນຄວ່າງໃສ່

ເຂົາຕາຍ ຄົນອິສຣາເອນກະທໍາດ່ັງນ້ີຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໂມເຊໄວ້ 
 

25 ປສີະບາໂຕແລະປສີຽງເຂາົສດັ  
The Sabbatical Year  

(ພບຍ 15:1-11) 
1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊທີພູ່ເຂົາຊ ນີາອີວ່າ, 
2 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍເຂ້ົາແຜ່ນດີນທ່ີເຮົາໃຫ້ເຈ້ົານ້ັນ ຈ່ົງໃຫ້ແຜ່ນດີນນ້ັນຖືສະບາ

ໂຕ 
3 ເຈ້ົາຈ່ົງຫວ່ານພືດໃນນາຂອງເຈ້ົາຫົກປີ ແລະຈ່ົງເລັມກ່ິງງ່າສວນອະງຸ່ນຂອງເຈ້ົາ ແລະເກັບຜົນຫົກປີ 
4 ແຕ່ໃນປີທີເຈັດນ້ັນເປັນປີສະບາໂຕ ຈ່ົງໃຫແ້ຜ່ນດິນຢຸດພັກສງົບ ເປັນປີສະບາໂຕແດ່ພະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຈ້ົາຢ່າ

ຫວ່ານພືດໃນນາ ຫລືເລັມກ່ິງງ່າສວນອະງຸ່ນຂອງເຈ້ົາ 
5 ສ່ິງໃດທ່ີງອກຂ້ຶນມາເອງ ເຈ້ົາຢ່າເກັບກ່ຽວ ອະງຸ່ນອັນເກີດຢູ່ໃນເຄືອ ອັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຕົກແຕ່ງກໍຢ່າເກັບ ໃຫ້ເປັນປີທີ່

ແຜ່ນດິນຢຸດພັກສງົບ 
6 ແຜ່ນດິນໃນປີສະບາໂຕນ້ັນຈະຍັງພືດຜົນໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍຄືແກ່ຕົວເຈ້ົາເອງ ແກ່ທາດຊາຍທາດຍິງຂອງ

ເຈ້ົາ ແກ່ລູກຈ້າງຂອງເຈ້ົາ ແລະແກ່ຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີຢູ່ກັບເຈ້ົາ 



7 ພືດຜົນແຫ່ງແຜ່ນດິນທັງສ້ິນ ຈະເປັນອາຫານຂອງສັດລ້ຽງຂອງເຈ້ົາແລະຂອງສັດປ່າໃນນ້ັນດ້ວຍ 
ວາຣະຄົບຮອບຫາ້ສບິປ ີ
The Year of Jubilee 

8 ìເຈ  ້ົາຈ່ົງນັບປີສະບາໂຕເຈັດປີ ຄືເຈັດຄູນເຈັດປີ ເວລາປີສະບາໂຕເຈັດປີຈ່ຶງເປັນສ່ີສິບເກ້ົາປີແກ່ເຈ້ົາ 
9 ເຈ້ົາຈ່ົງໃຫ້ເປ່ົາເຂົາສັດດັງສນ່ັນໃນວັນທີສິບເດືອນທີເຈັດ ເຈ້ົາຈ່ົງໃຫ້ເປ່ົາເຂົາສັດທ່ົວແຜ່ນດິນໃນວັນທໍາການລຶບ

ມົນທິນ 
10 ເຈ້ົາຈ່ົງຖືປີທີຫ້າສິບໄວ້ເປັນປີບໍຣິສຸດແລະປະກາດອິສຣະພາບແກ່ບັນດາຄົນທ່ີອາໄສຢູ່ທ່ົວແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາ

ໃຫເ້ປັນປີສຽງເຂົາສັດແກ່ເຈ້ົາ ໃຫທຸ້ກຄົນກັບໄປຍັງພູມລໍາເນົາອັນເປັນຊັບສິນຂອງຕົນ ແລະກັບໄປສູ່ຕະກູນ
ຂອງຕົນ 

11 ປີທີຫ້າສິບນ້ັນເປັນປີສຽງເຂົາສັດຂອງເຈ້ົາ ໃນປີນ້ັນເຈ້ົາຢ່າຫວ່ານພືດຫລືກ່ຽວເກັບຜົນທ່ີເກີດຂ້ຶນມາເອງ ຫລື
ເກັບອະງຸ່ນຈາກເຄືອທ່ີບ່ໍໄດ້ຕົກແຕ່ງ 

12 ເພາະເປັນປີສຽງເຂົາສັດ ຈະເປັນປີບໍຣິສຸດແກ່ເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ົງຮັບປະທານພືດຜົນທ່ີງອກມາຈາກນາໃນປີນ້ັນ 
13 ìໃນປີສຽງເຂົາສັດນ້ີໃຫ້ທຸກຄົນກັບໄປສູ່ພູມລໍາເນົາອັນເປັນຊັບສິນຂອງຕົນ 
14 ເຈ້ົາຈະຂາຍນາໃຫ້ເພ່ືອນບ້ານກໍດີ ຫລືຊືຈ້າກເພ່ືອນບ້ານກໍດີ ເຈ້ົາຢ່າໂລບກັນ 
15 ຕາມຈໍານວນປີຫລັງຈາກປີສຽງເຂົາສັດ ເຈ້ົາຈ່ົງຊ້ືນາຈາກເພ່ືອນບ້ານຂອງເຈ້ົາ ແລະໃຫ້ເຂົາຂາຍແກ່ເຈ້ົາຕາມ

ຈໍານວນປີທ່ີປູກພືດໄດ້ 
16 ຖ້າຫລາຍປີກໍຕ້ອງເພ້ີມຣາຄາສູງຂ້ຶນ ຖ້າຫນ້ອຍປີເຈ້ົາຈ່ົງລົດຣາຄາໃຫ້ຕ່ໍາລົງ ເພາະທ່ີເຂົາຂາຍນ້ັນ ເຂົາກໍຂາຍ

ຕາມຈໍານວນປີທ່ີປູກພືດ 
17 ເຈ້ົາຢ່າໂກງກັນ ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ເພາະເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 
18 ìເພາະສະນ້ັນເຈ້ົາຈ່ົງກະທໍາຕາມກົດເກນຂອງເຮົາ ແລະຮັກສາກົດຫມາຍຂອງເຮົາແລະປະຕິບັດຕາມ ດ່ັງນ້ັນ

ເຈ້ົາຈະອາສ ຍັ ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ັນຢ່າງປອດພັຍໄດ້ 
19 ແຜ່ນດິນຈະອໍານວຍຜົນໃຫ້ເຈ້ົາໄດ້ຮັບປະທານຢ່າງອ່ີມຫນໍາ ແລະອາສັຍຢູ່ຢ່າງປອດພັຍ 
20 ຖ້າເຈ້ົາຈະເວ້ົາວ່າ ìຖ້າເຮົາທັງຫລາຍຫວ່ານຫລືກ່ຽວພືດຜົນຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້ ໃນປີທີເຈັດເຣົາຈະເອົາຫຍັງມາຮັບ

ປະທານî 
21 ເຮົາຈະບັນຊາພອນຂອງເຮົາໃຫມ້ີເຫນືອເຈ້ົາໃນປີທີຫົກ ເພື່ອຈະມີພດືຜົນພສໍໍາລັບສາມປີ 
22 ເມ່ືອເຈ້ົາຫວ່ານໃນປີທີແປດເຈ້ົາຈະຣັບປະທານຂອງເກ່ົາຂອງເຈ້ົາ ຈົນປີທີເກ້ົາເມ່ືອເຈ້ົາໄດ້ພືດຜົນໃຫມ່ເຂົ້າມາ

ເຈ້ົາກໍຍ ງັຮັບປະທານພືດຜົນເກ່ົາຂອງເຈ້ົາຢູ່ 
23 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະຂາຍທ່ີດິນຂອງເຈ້ົາໃຫ້ຂາດບ່ໍໄດ້ເພາະວ່າທ່ີດິນນ້ັນເປັນຂອງເຮົາ ເພາະເຈ້ົາເປັນຄົນແຂກ

ເມືອງແລະເປັນຄົນອາສັຍຢູ່ກັບເຮົາ 
24 ທ່ົວໄປໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຈ້ົາຍຶດຖືຢູ່ ເຈ້ົາຈ່ົງໃຫ້ມີການໄຖ່ຖອນທ່ີດິນຄືນ 
25 ìຖ້າພີນ້່ອງຂອງເຈ້ົາຍາກຈົນລົງ ແລະຂາຍທ່ີດິນສ່ວນນ່ຶງຂອງເຂົາ ໃຫ້ຍາດສນິດຖັດເຂົາໄປມາໄຖ່ຖອນນາທ່ີ

ພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາຂາຍໃຫ້ນ້ັນ 
26 ຖ້າຊາຍຄົນນ້ັນບ່ໍມີຍາດມາໄຖ່ຖອນໃຫ້ ແຕ່ຕ່ໍມາເຂົາເປັນຄົນມ່ັງມີ ແລະມີຊັບພທ່ີໍຈະໄຖ່ຖອນໄດ້ 
27 ໃຫເ້ຂົານັບປີກັບຄືນໄປເຖິງປີທ່ີເຂົາຂາຍໃຫ້ ແລ້ວຈ່ົງນັບເງິນທ່ີຄວນຈ່າຍກັບຄືນນ້ັນໃຫ້ແກ່ຄົນທ່ີຕົນຂາຍໃຫ້ 

ແລະຕົວກໍເຂ້ົາຢູ່ໃນທ່ີດິນຂອງເຂົາໄດ້ 
28 ຖ້າເຂົາບ່ໍມີຊັບພໍທ່ີຈະໄຖ່ຄືນ ທ່ີດິນທ່ີເຂົາໄດ້ຂາຍໄປຈະຄົງຢູ່ໃນມືຂອງຜູ້ຊ້ືຈົນເຖິງປີສຽງເຂົາສັດ ໃຫ້ເຂົາຄືນ

ໃຫແ້ກ່ເຈ້ົາຂອງໃນປີສຽງເຂົາສັດນ້ີ ແລະເຈ້ົາຂອງເດີມຈະກັບເຂ້ົາຢູ່ໃນທ່ີເດີມຂອງເຂົາໄດ້ 



29 ìຖ້າຜູ້ໃດຂາຍເຮືອນຊ່ຶງຢູ່ໃນເມືອງທ່ີມີກໍາແພງ ເມ່ືອຂາຍໄປແລ້ວໃຫ້ເຂົາໄຖ່ຖອນຄືນໄດ້ພາຍໃນນ່ຶງປີແຣກ 
ໃຫເ້ຂົາມີສິດໃນການໄຖ່ຄືນໄດ ້ນ່ຶງປີເຕັມ 

30 ຖ້າໃນເວລານ່ຶງປີເຕັມເຂົາບ່ໍທໍາການໄຖ່ຖອນ ກໍໃຫ້ຈັດການເສັຽໃຫ້ເປັນການແນ່ນອນວ່າຜູ້ທ່ີຊືໄ້ປມສິີດເຫນືອ
ເຮືອນທ່ີຢູ່ໃນເມືອງທ່ີມີກໍາແພງນ້ັນສິດຂາດແລ້ວ ຕລອດຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ ໃນປີສຽງເຂົາສັດເຂົາກໍບ່ໍ
ຕ້ອງຄືນໃຫ້ 

31 ແຕ່ເຮືອນໃນຊົນນະບົດທ່ີບ່ໍມີກໍາແພງລ້ອມ ໃຫ້ນັບເຂ້ົາເປັນພວກດຽວກັບທ່ົງນາໃນປະເທດນ້ັນ ຄືໄຖ່ຖອນຄືນ
ໄດ້ ແລະຈະຕ້ອງຄືນກັບໃຫ້ເຈ້ົາຂອງເດີມໃນປີສຽງເຂົາສັດ 

32 ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມເມືອງຂອງຄົນເລວີ ຫລືບ້ານໃນເມືອງທ່ີເຂົາຖືກໍາມະສິດ ຄົນເລວີຈະໄຖ່ຖອນຄືນໄດ້ທຸກເວ
ລາ 

33 ຖ້າຄົນເລວີຄົນໃດໄຖ່ຖອນ ເຮືອນນ້ັນຊ່ຶງເຂົາຂາຍໄປກັບເມືອງທ່ີເຂົາຖືກໍາມະສິດຕ້ອງກັບຄືນໃຫ້ເຈ້ົາຂອງເດີມ
ໃນປີສຽງເຂົາສັດ ເພາະເຮືອນໃນເມືອງຂອງຄົນເລວີເປັນກໍາມະສິດຂອງເຂົາໃນຫມູ່ຄົນອິສຣາເອນ 

34 ແຕ່ທ່ົງນາທ່ີເປັນທ່ີດິນສາທາຣະນະນ້ັນຈະຊ້ືຂາຍກັນບ່ໍໄດ້ເພາະວ່າເປັນກໍາມະສິດຖາວອນຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 
35 ìຖ້າພີນ້່ອງຂອງເຈ້ົາຍາກຈົນລົງ ແລະລ້ຽງຕົວເອງຢູ່ກັບເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງລ້ຽງດູເຂົາໃຫ້ເຂົາຢູ່ກັບເຈ້ົາຢ່າງ

ຄົນຕ່າງດ້າວແລະຄົນທ່ີອາສັຍຢູ່ 
36 ຢ່າເອົາດອກເບ້ັຽຫລືເງິນເພ້ີມຈາກເຂົາ ແຕ່ຈ່ົງຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອວ່າພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາຈະຢູ່ໃກ້ຊິດກັບເຈ້ົາໄດ້ 
37 ເຈ້ົາຢ່າໃຫ້ເຂົາຢືມເງິນດ້ວຍຄິດດອກເບ້ັຽ ຫລືຂາຍອາຫານດ້ວຍເອົາກໍາໄລຈາກເຂົາ 
38 ເພາະເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ຊ່ຶງນໍາເຈ້ົາອອກຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ ເພ່ືອຍົກແຜ່ນດິນການາ

ອານໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ ແລະທ່ີຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 
39 ìຖ້າພີນ້່ອງຂອງເຈ້ົາຍາກຈົນລົງຢູ່ໃກ້ຊິດເຈ້ົາ ແລະຂາຍຕົວໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ ເຈ້ົາຢ່າໃຫ ເ້ຂົາທໍາງານເປັນທາດ 
40 ໃຫເ້ຂົາຢູ່ກັບເຈ້ົາຢ່າງລູກຈ້າງ ຫລືຄົນທ່ີອາສັຍຢູ່ນໍາ ໃຫເ້ຂົາບັວລະບັດເຈ້ົາໄປເຖິງປີສຽງເຂົາສັດ 
41 ແລ້ວເຂົາແລະລູກຫລານຂອງເຂົາຈະອອກໄປຈາກເຈ້ົາກັບໄປສູ່ຕະກູນຂອງເຂົາ ແລະກັບໄປຢູ່ໃນທ່ີດິນຂອງບິ

ດາຂອງເຂົາ 
42 ເພາະວ່າເຂົາທັງຫລາຍເປັນຄົນໃຊ້ຂອງເຮົາທ່ີເຮົາພາອອກຈາກເອຢິບ ເຂົາຈະຂາຍຕົວເປັນທາດບ່ໍໄດ້ 
43 ເຈ້ົາຢ່າຂ່ົມເຫັງເຂົາໃຫ້ລໍາບາກ ແຕ່ຈ່ົງຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 
44 ສ່ວນທາດຊາຍຍິງຊ່ຶງຈະມີໄດ້ນ້ັນ ເຈ້ົາຈະຊ້ືທາດຊາຍຍິງຈາກຖ້າມກາງບັນດາປະຊາຊາດທ່ີຢູ່ຂ້າງຄຽງເຈ້ົາກໍ

ໄດ້ 
45 ເຈ້ົາຈະຊ້ືຈາກຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນຫມູພ່ວກເຈ້ົາທັງຄອບຄົວຂອງເຂົາ ຊ  ່ຶງເປັນຄົນເກີດໃນແຜ່ນດິນຂອງ

ເຈ້ົາ ແລະເຂົາຈະຕົກເປັນຊັບສິນຂອງເຈ້ົາກໍໄດ້ 
46 ເຈ້ົາຈະທໍາພິນັຍກັມຍົກເຂົາໃຫ້ແກ່ບຸດຫລານຂອງເຈ້ົາໃຫ້ເປັນມໍຣະດົກແກ່ເຂົາເປັນກໍາມະສິດສືບໄປກໍໄດ້ ເຈ້ົາ

ໃຊເ້ຂົາໄດ້ຢ່າງທາດ ແຕ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍຢ່າປົກຄອງພ່ີນ້ອງຄົນອິສຣາເອນດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ 
47 ìຖ້າຄົນຕ່າງດ້າວ ຫລືຄົນທ່ີອາສັຍຢູ່ກັບເຈ້ົາຮ່ັງມີຂ້ຶນ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາທ່ີຢູ່ກັບເຂົາຍາກຈົນລົງ ແລະຂາຍ

ຕວົໃຫແ້ກ່ຄົນຕ່າງດ້າວຫລືຜູ້ທ່ີອາສັຍຢູ່ກັບເຈ້ົານັນ ຫລືຂາຍໃຫ້ແກ່ຍາດຄົນນ່ຶງຄົນໃດຂອງຄົນຕ່າງດ້າວນ້ັນ 
48 ເມ່ືອເຂ າົຂາຍຕົວແລ້ວກໍໃຫ້ມີການໄຖ່ຖອນ ຄືພ່ີນ້ອງຄົນນ່ຶງຄົນໃດຂອງເຂົາທໍາການໄຖ່ຖອນເຂົາໄດ້ 
49 ຫລືລຸງຫລ ລູືກພ່ີລູກນ້ອງຈະທໍາການໄຖ່ຖອນເຂົາກໍໄດ້ ຫລືຍາດສນິດຂອງຕະກູນຂອງເຂົາຈະໄຖ່ຖອນເຂົາກໍ

ໄດ້ ຫລືຖ້າເຂົາຮ່ັງມີຂ້ຶນ ເຂົາຈະໄຖ່ຖອນຕົວເອງກໍໄດ້ 
50 ໃຫຜູ້້ທ່ີຂາຍຕົວຕິດກັບຜູ້ທ່ີຮັບຊ້ືຕົວເຂົາໄປວ່າເຂົາໄດ້ຂາຍຕົວຈັກປີຈ່ຶງເຖິງປີສຽງເຂົາສັດ ຄ່າຕົວຂອງເຂົາເປ ນັ

ຄ່າຕາມຈໍານວນປີ ເວລາທ່ີເຂົາຢູ່ກັບເຈົາຂອງຕົວເຂົານ້ັນຄິດຕາມເວລາຂອງລູກຈ້າງ 



51 ຖາ້ມເີວລາອີກຫລາຍປີ ເຂົາຕ້ອງຊໍາຮະເງິນຄືນເທ່ົາຄ່າປີທ່ີເຫລືອຢູ່ ນັບເປັນຄ່າໄຖ່ຖອນຕົວເຂົາ 
52 ຖ້າຍັງເຫລືອຫນ້ອຍປີຈະເຖິງປີສຽງເຂົາສັດ ກໍໃຫ້ຜູ້ຂາຍຕົວຄິດກັບຜູ້ຊ້ືຕົວໄວຄິ້ດເງິນຕາມຈໍານວນປີທ່ີເຂົາ

ຄວນຈະຮັບໃຊ້ຄືນເປັນເງິນຄ່າໄຖ່ເຂົາ 
53 ໃຫເ້ຂົາເປັນລູກຈ້າງລາຍປີຢູ່ກັບນາຍ ຢ່າໃຫ້ນາຍປົກຄອງຂ່ົມເຫັງເຂົາໃນຫມູ່ພວກເຈ້ົາ 
54 ຖ້າເຂົາບ່ໍໄຖ່ຖອນຕາມທ່ີກ່າວມານ້ີກໍໃຫ້ປ່ອຍເຂົາໃນປີສຽງເຂົາສັດ ທັງເຂົາພ້ອມກັບລູກຂອງເຂົາ 
55 ຕ່ໍເຮົາ ຄົນອິສຣາເອນເປັນຄົນໃຊ້ເຂົາເປັນຄົນໃຊ້ຂອງເຮົາ ທີເ່ຮົາພາອອກຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ ເຮົາຄືພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 
 

26 ພຣະພອນຂອງການເຊືອ່ຟງັ   
Rewards for Obedience 
( ພບຍ 7:12-24; 28:1-14) 

1 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຢ່າສ້າງຮູບເຄົາຣົບສໍາລັບຕົນ ຫລືຕ້ັງຮູບແກະສລັກ ຫລືເສົາສັກສິດ ແລະເຈ້ົາທັງຫລາຍຢ່າຕ້ັງ
ຮູບສີລາແກະສລັກໄວ້ໃນແຜ່ນດີນຂອງເຈ້ົາເພ່ືອການຂາບໄຫວ້ ເພາະເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 

2 ເຈ້ົາຈ່ົງຖືຮັກສາສະບາໂຕທັງຫລາຍຂອງເຮົາ  ແລະໂຄຣົບຕ່ໍສະຖານສັກສິດຂອງເຮົາ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
3 ìຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍດໍາເນີນຕາມກົດເກນຂອງເຮົາແລະຮັກສາບັນຍັດຂອງເຮົາແລະກະທໍາຕາມ 
4 ເຮົາຈະປະທານຝົນຕາມຣະດູແກ່ເຈ້ົາ ແລະແຜ່ນດິນຈະເກີດພືດຜົນແລະຕ້ົນໄມ້ໃນທ່ົງຈະບັງເກີດຜົນ 
5 ແລະເວລານວດເຂ້ົາຈະດົນນານເຖິງຣະດູເກັບຜົນອະງຸ່ນ ແລະຣະດູເກັບຜົນອະງຸ່ນຈະດົນນານໄປເຖິງຣະດູ

ຫວ່ານ ແລະເຈ້ົາຈະຮັບປະທານອາຫານຢ່າງອ່ີມຫນໍາສໍາຣານ ແລະຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາຢ່າງປອດພັຍ 
6 ເຣົາຈະໃຫ້ສັນຕິພາບໃນແຜ່ນດິນ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະນອນລົງ ແລະບ່ໍມຜູ້ີໃດທ່ີຈະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາຢ້ານ ເຮົາຈະກໍາ

ຈັດສັດຮ້າຍຈາກແຜ່ນດິນແລະດາບຈະບ່ໍຜ່ານແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາເລີຍ 
7 ເຈ້ົາຈະຂັບໄລ່ສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະລ້ົມລົງຕ່ໍຫນ້າເຈ້ົາດ້ວຍດາບ 
8 ພວກເຈ້ົາຫ້າຄົນຈະຂັບໄລ່ສັດຕຣູຮ້ອຍຄົນ ພວກເຈົາຮ້ອຍຄົນຈະຂັບໄລ່ສັດຕຣູຫມ່ືນຄົນ ແລະສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາ

ຈະລ້ົມລົງດ້ວຍດາບຕ່ໍຫນ້າເຈ້ົາ 
9 ເຮົາຈະຄິດເຖິງເຈ້ົາ ຈະກະທໍາໃຫເ້ຈ້ົາມີເຊ້ືອສາຍຫລາຍຍ່ິງຂ້ຶນ ແລະດ າໍຣົງຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຊ່ຶງມໄີວ້ກັບເຈ້ົາ 
10 ເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບປະທານຂອງທ່ີສະສົມໄວ້ນານ ແລະເຈ້ົາຈະຕ້ອງເອົາຂອງເກ່ົາອອກໄປເພ່ືອເອົາບ່ອນມາເກັບ

ຂອງໃຫມ ່
11 ແລະເຮົາຈະຢູ່ໃນຫມູ່ພວກເຈ້ົາ ແລະວິນຍານຈິດຂອງເຮົາຈະບ່ໍກຽດເຈ້ົາ 
12 ເຮົາຈະດໍາເນີນໃນຫມູ່ພວກເຈ້ົາ ແລະຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາຈະເປັນໄພ ່ພົນຂອງເຣົາ 
13 ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ຜູ້ນໍາເຈ້ົາອອກຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ເປັນທາດຂອງ

ເຂົາ ເຮົາໄດ້ຫັກຄານແອກຂອງເຈ້ົາອອກເສັຽ ເພ່ືອໃຫ້ເຈ້ົາເດີນຕົວຕົງໄດ້ 
ໂທດຂອງການບໍເ່ຊືອ່ຟງັ  
Penalties for Disobedience  
(ພບຍ 28:15-68) 

14 ìຖ້າເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງເຮົາ ແລະຈະບ່ໍກະທໍາຕາມບບັນຍັດທັງຫມົດເຫລ່ົານ້ີ 
15 ຖ້າພວກເຈ້ົາປະຕິເສດທ່ີຈະເຊ່ືອຟງັບັນຍັດທັງຂ້ໍຄໍາສ່ັງທັງຫລາຍຂອງເຮົາ ແລະທໍາລາຍຄ າໍຫມັນ້ສັນຍາທ່ີເຮົາ

ໄດ້ທໍາໄວ້ກັບພວກເຈ້ົາ 



16 ເຮົາຈະກະທໍາດ່ັງນ້ີແກ່ເຈ້ົາ ຄືເຮົາຈະນໍາພັຍອັນຕະຣາຍມາສູ່ພວກເຈ້ົາ ຄວາມພິນາດ ແລະຄວາມເຈັບໄຂ້ ຊຶງ່
ທໍາໃຫໜ່້ວຍຕາບອດແລະກະທໍາໃຫຊີ້ວິດຊຸດໂຊມຢູ່ເຫນືອເຈ້ົາທັງຫລາຍ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະຫວ່ານພືດໄວ້ເສັຽ
ເປ່ົາ ເພາະສັດຕຣູຂອງ  ເຈ້ົາຈະມາກິນ 

17 ເຮົາຈະຫມາຍຫນ້າເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະແພ້ສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາ ຄົນທີກ່ຽດຊັງເຈ້ົາ ຈະປົກຄອງຢູ່ເຫນືອເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະຫລົບ
ຫນີໄປທັງທ່ີບ່ໍມີຜູ້ໃດໄລ່ຕິດຕາມ 

18 ເມ່ືອເປັນຢ່າງນ້ີແລ້ວເຈ້ົາທັງຫລາຍຍັງບ່ໍຟັງເຮົາ ເຮົາກໍຈະຕີສອນເຈ້ົາອີກດ້ວຍໂທດທ່ີເຈ້ົາຜິດເຖິງເຈັດເທ່ົາ 
19 ເຮົາຈະທໍາລາຍຄວາມດ້ືດ້ານຈອງຫອງໃນກໍາລັງອໍານາດຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ຟ້າສວັນຂອງເຈ້ົາເຫມອືນ

ທອງເຫລືອງ 
20 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະເປືອງກໍາລັງເສັຽເປ່ົາໆ ເພາະວ່າແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາຈະບ່ໍມີພືດຜົນ ແລະຕ້ົນໄມ້ໃນແຜ່ນດິນກໍ

ຈະບ່ໍບັງເກີດຜົນ 
21 ìຖ້າເຈ້ົາຍັງດໍາເນີນຂັດແຍ້ງກັບເຮົາຢູ່ແລະບ່ໍເຊ່ືອຟັງເຮົາ ເຮົາຈະນ າໍພັຍວິບັດມາເຫນືອເຈ້ົາຍ່ິງຂ້ຶນ ເປັນເຈັດ

ເທ່ົາຂອງບາບຂອງເຈ້ົາ 
22 ເຮົາຈະປ່ອຍສັດປ່າໃຫມ້າໃນຫມູພ່ວກເຈ້ົາ ມັນຈະປຸ້ນເອົາລູກຫລານຂອງເຈ້ົາ ແລະທໍາລາຍສັດໃຊ້ຂອງເຈ້ົາ 

ແລະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາເຫລືອນ້ອຍ ເພ່ືອຖນົນຫົນທາງຂອງເຈ້ົາຈະໄດ້ຮ້າງເປ່ົາ 
23 ìຖ້າດ້ວຍການຕີສອນນ້ີເຈ້ົາຍັງບ່ໍຫັນມາຫາເຣົາ ແລະຍັງປະພຶດຂັດແຍ້ງເຣົາຢູ່ 
24 ແລ້ວເຮົາຈະດ າໍເນີນການຂັດແຍ້ງເຈ້ົາທ ັງຫລາຍ ແລະເຣົາເອງຈະຂ້ຽນຕີເຈ້ົາດ້ວຍເຣ່ືອງບາບຂອງເຈ້ົາເຖິງເຈັດ

ເທ່ົາທະວີຄູນ 
25 ເຮົາຈະນໍາດາບມາເຫນືອເຈ້ົາ ຊ່ຶງລົງໂທດເຈ້ົາຕາມຄໍາສັນຍາ ຖ້າເຈ້ົາເຂ້ົາມາຮວມກັນຢູ່ໃນເມືອງ ເຮົາຈະ

ໃຫໂ້ຣກຮ້າຍມາໃນຫມູພ່ວກເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາຈະຕົກໃນມືຂອງສັດຕຣູ 
26 ເມ່ືອເຮົາທໍາລາຍອາຫານຫລັກຂອງເຈ້ົາ ຜູ້ຍິງສິບຄົນຈະປ້ີງເຂ້ົາຫນົມຂອງເຈ້ົາດ້ວຍເຕົາອົບອັນດຽວ ແລ້ວເອົາ

ເຂ້ົາຫນົມມາຊ່ັງໃຫເ້ຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະຮັບປະທານແຕ່ຈະບ່ໍອີ່ມ 
27 ìຖ້າເປັນຢ່າງນ້ີແລ້ວ ເຈ້ົາຍັງບ່ໍເຊ່ືອຟັງເຮົາ ແຕ່ປະພຶດຂັດແຍ້ງເຮົາ 
28 ເຮົາຈະດໍາເນີນການຂ ດັແຍ້ງເຈ້ົາຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະເຮົາເອງຈະລົງໂທດເຈ້ົາເພາະຄວາມຜິດບາບຂອງເຈ້ົາເຈັດ

ເທ່ົາ 
29 ເຈ້ົາຈະຮັບປະທານເນ້ືອລູກຊາຍຂອງເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາຈະຮັບປະທານເນ້ືອລູກສາວຂອງເຈ້ົາ 
30 ເຮົາຈະທໍາລາຍບ່ອນອັນສູງທັງຫລາຍຂອງເຈ້ົາ ແລະຕັດແທ່ນເຄ່ືອງຫອມຂອງເຈ້ົາລົງ ແລະໂຍນສົບຂອງເຈ້ົາ

ລົງເຫນືອຊາກຮູບໂຄຣົບຂອງເຈ້ົາ ແລະຈິດໃຈຂອງເຮົາຈະກຽດຊັງເຈ້ົາ 
31 ເຮົາຈະໃຫ້ເມືອງຂອງເຈ້ົາຮົກຮ້າງ ແລະຈະກະທໍາໃຫ້ສະຖານນະມັສການຂອງເຈ້ົາວາ່ງເປ່ົາ ແລະເຮົາຈະບ່ໍດົມ

ກ່ິນຖວາຍຂອງເຈ້ົາທ່ີພໃໍຈ 
32 ເຮົາຈະໃຫ້ແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາແຫ້ງແລ້ງຈົນສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາຜູ້ຈະມາອາສັຍຢູ່ໃນນ້ັນແປກໃຈ 
33 ເຣົາຈະໃຫ້ພວກເຈ້ົາກະຈັດກະຈາຍໄປຢູ່ໃນບັນດາປະຊາຊາດ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ດາບອອກຈາກຝັກໄລ່ຕາມເຈ້ົາ 

ແລະແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາຈະຮົກຮ້າງ ແລະເມືອງຂອງເຈ້ົາຈະວ າ່ງເປ່ົາ 
34 ìເມ່ືອເຈ້ົາຕ້ອງໄປຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງສັດຕຣູ ແຜ່ນດິນຂອງເຈ ົ ້າຈະມີສະບາໂຕຕາບເທ່ົາເວລາທ່ີວ່າງເປ່ົາຢູ່ 

ແຜ່ນດິນກໍຈະໄດ້ຢຸດພັກ ແລະມີສະບາໂຕ 
35 ຕາບໃດທ່ີແຜ່ນດິນວ່າງເປ່ົາຢູ່ກ ຈໍະໄດ້ຢຸດພັກ ຄືຈະໄດ້ຢຸດພັກຢ່າງທ່ີບ່ໍໄດ້ຢຸດໃນສະບາໂຕຂນະເມ່ືອເຈ້ົາອາ

ສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ 



36 ສ່ວນພວກເຈ້ົາທັງຫລາຍທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ເຮົາຈະໃຫ້ເຂົາມີໃຈອ່ອນແອໃນແຜ່ນດິນຂອງສັດຕຣູ ຈົນສຽງໃບໄມ້
ແຫ້ງປິວຈະທໍາໃຫເ້ຂົາຫນີ ແລະເຂົາຈະຫນີເຫມືອນຄົນຫນີຈາກດາບ ແລະເຂົາຈະລ້ົມລົງທັງທ່ີບ່ໍມີຄ ົນໄລ່ຕິດ
ຕາມມາ 

37 ເຂົາຈະສະດຸດຊ່ຶງກັນແລະກັນ ເຫມືອນຄົນຫນີດາບທັງທ່ີບ່ໍມີຄົນຕາມມາ ແລະເຈ້ົາຈະບ່ໍມີກໍາລັງຕ່ໍຕ້ານສັດຕຣູ
ຂອງເຈ້ົາ 

38 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະລ້ົມຕາຍຖ້າມກາງບັນດາປະຊາຊາດແລະແຜ່ນດິນຂອງສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາຈະກິນເຈ້ົາເສັຽ 
39 ສ່ວນເຈ້ົາທງັຫລາຍທ່ີເຫລືອຢູ່ຈະຈ່ອຍຜອມໄປໃນແຜ່ນດິນສັດຕຣູຂອງເຈ້ົານ້ັນເພາະກັມບາບຂອງຕົນ ແລະ

ເພາະກັມບາບຂອງຕົນ ແລະເພາະກັມບາບຂອງບັນພະບຸຣດຸຂອງຕົນ ເຂົາຈະຕ້ອງຈ່ອຍຜອມໄປເຫມືອນຢ່າງ
ບັນພະບຸຣຸດດ້ວຍ 

40 ìແຕ່ຖ້າເຂົາທັງຫລາຍສາຣະພາບກັມບາບຂອງເຂົາ ແລະກັມບາບຂອງບັນພະບຸຣຸດຊ່ຶງເຂົາທັງຫລາຍກະທໍາ
ຜິດຕ່ໍເຣົາດ້ວຍຄວາມທໍຣະຍົດຂອງເຂົານ້ັນ ແລະທ່ີໄດ້ປະພຶດຂັດແຍ້ງເຮົາ 

41 ເຮົາຈ່ຶງດ າໍເນີນກາຍຂັດແຍ້ງເຂົາທັງຫລາຍ ແລະໄດ້ນໍາເຂົາເຂ້ົາແຜ່ນດິນແຫ່ງສັດຕຣູຂອງເຂົາ ຖ້າເມ່ືອນ້ັນຈິດ
ໃຈອັນນອກຮີດຂອງເຂົາຖ່ອມລົງແລ້ວ ແລະເຂົາໄດ້ແກ້ໄຂໃນເຣ່ືອງກັມບາບຂອງເຂົາແລ້ວ 

42 ເຮົາຈ່ຶງຈະລະນຶກເຖິງຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຂອງເຮົາຊ່ຶງມຕ່ໍີອີຊາກ ແລະຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຂອງເຮົາຕ່ໍອັບຣາຮາມ ແລະ
ເຮົາຈະລະນຶກເຖິງແຜ່ນດິນນ້ັນ 

43 ແຕ່ເຂົາຍັງຕ້ອງຖ້ິມແຜ່ນດິນນ້ັນໄວ້ ແລະແຜ່ນດິນຈະມີສະບາໂຕ ຊຶງ່ໄດ້ວ່າງຢູ່ໂດຍບ່ໍມີພວກເຂົາທັງຫລາຍອາ
ສັຍ ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງໄດ້ຮັບໂທດທ່ີໄດ້ກະທໍາຜິດດ້ວຍເຣ່ືອງເບ່ືອຫນ່າຍກົດຫມາຍຂອງເຮົາ ແລະຈິດໃຈຂອງ
ເຂົາກຽດຊັງກົດເກນຂອງເຮົາ 

44 ເຖິງພຽງນ້ັນກໍດີເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນສັດຕຣູຂອງເຂົາ ເຮົາຈະບ່ໍເບ່ືອຫນ່າຍເຂົາ ເຮົາຈະບ່ໍກຽດຊັງ
ເຂົາເຖິງກັບຈະທໍາລາຍເຂົາເສັຽໃຫ້ຫມດົທີດຽວ ແລະທໍາລາຍຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຊ່ຶງມກັີບເຂົາເສັຽ ເພາະເຮົາຄືພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ 

45 ເພາະເຫັນແກ່ເຂົາເຮົາຈະລະນຶກເຖິງຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຊ່ຶງມຕ່ໍີບັບ ັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ຜູ້ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ພາເຂົາອອກ
ມາຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ ຕ່ໍຫນ້າບັນດາປະຊາຊາດ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ເຮົາພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາî 

46 ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນກົດເກນແລະກົດຫມາຍ ແລະບົດບັນຍັດຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາໄວ້ລະຫວ່າງພຣະອົງກັບ
ຊົນຊາດອິສຣາເອນເທິງພູເຂົາຊີນາອີໂດຍຜ່ານທາງໂມເຊ 

 

27 ກດົຫມາຍກຽ່ວກບັການມອບຖວາຍ  
Votive Offering 

1 ພຣະເຈົ້າກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ,  
2 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ເມ່ືອຜູ້ໃດສາບານເປັນພິເສດໄວ  ້ບຸກຄົນຜູ້ທ່ີຖືກສາບານໄວ້ນ້ັນ ເຈ້ົາຕ້ອງນັບວ່າ

ເຂົາເປັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
3 ໃຫເ້ຈ້ົາກໍານົດຣາຄາດ່ັງນ້ີ ຜູ້ຊາຍອາຍຸຕ້ັງແຕ່ຊາວປີເຖີງຫົກສິບປີຈະເປັນຄ່າເງີນຫ້າສິບເຊເກລຂອງສະຖານ

ນະມສັການ 
4 ຖ້າຜູ້ນ້ັນເປັນຜູ້ຍີງ ໃຫ້ເຈ້ົາກໍານົດຣາຄາເປັນຄ່າເງີນສາມສິບເຊເກລ 
5 ຖ້າຜູ້ນ້ັນອາຍຸຫ້າປີເຖີງຊາວປີ ໃຫເ້ຈ ົ ້າກໍານົດຣາຄາຜູ້ຊາຍເປັນຄ່າເງີນຊາວເຊເກລ ແລະຜ  ູ້ຍີງສິບເຊເກລ 
6 ຖ້າຜູ້ນ້ັນອາຍຸນ່ຶງເດືອນເຖີງຫ້າປີ ໃຫເ້ຈ້ົາກໍານົດຣາຄາຜູ້ຊາຍເປັນເງິນຄ່າຫ້າເຊເກລ ແລະຜູ້ຍີງສາມເຊເກລ 



7 ຖ້າເປັນບຸກຄົນອາຍຸຫົກສິບປີຂ້ືນໄປ ໃຫເ້ຈ້ົາກໍານົດຣາຄາຜູ້ຊາຍເປັນຄ່າເງິນສິບຫ້າເຊເກລ ແລະຜູ້ຍິງເປັນສິບ
ເຊເກລ 

8 ຖ້າຜູ້ຊາຍຄົນໃດຍາກຈົນເກີນທ່ີຈະຊໍາຮະຕາມທ່ີເຈ້ົາກໍານົດຣາຄາ ກໍໃຫ້ນໍາຜູ້ຖືກສາບານໄປຫາປະໂຣຫິດ ໃຫ້
ປະໂຣຫິດກໍານົດຣາຄາຕາມກ າໍລັງຂອງຜູ້ທ່ີສາບານ ປະໂຣຫິດຈະກໍານົດຣາຄາຂອງຄົນນ້ັນ 

9 ìຖ້າເປັນສັດຢ່າງທ່ີມະນ ດຸຈະມາຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ສ່ິງໃດໆທ່ີມະນຸດຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຖືວ່າເປັນ
ຂອງບໍຣິດສຸດ 

10 ຢ່າໃຫ້ເຂົານໍາສ່ິງໃດມາແທນ ຫລືປ່ຽນ ເອົາດີມາປ່ຽນບ່ໍດີ ຫລືເອົາບ່ໍດີມາປ່ຽນດີ ຖ້າເຂົາທໍາການປ່ຽນສັດ ທັງ
ໂຕທ່ີນໍາມາປ່ຽນ ແລະໂຕທ່ີຖືກປ່ຽນຈະຕ້ອງບໍຣິສຸດ 

11 ຖ້າເປັນສັດມົນທິນຊ່ຶງບ່ໍຄວນນໍາມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫຜູ້້ນ້ັນນໍາສັດໄປຫາປະໂຣຫິດ 
12 ແລ້ວປະໂຣຫິດຈະຕີຄ່າວ່າເປັນຂອງດີຂອງບ່ໍດີ ທາ່ນຜູ້ເປັນປະໂຣຫິດກໍານົດຣາຄາເທ່ົາໃດກໍໃຫ້ເປັນເທ່ົານ້ັນ 
13 ຖ້າເຂົາຈະມາໄຖ່ສັດນ້ັນກ ໃໍຫ້ເຂົາເພ້ີມອີກນ່ຶງໃນຫ້າຂອງຣາຄາທ່ີຕ້ັງໄວ້ 
14 ìເມ່ືອຄົນໃດຖວາຍເຮືອນຂອງຕົນໄວ້ເປັນຂອງບໍຣິສຸດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ປະໂຣຫິດຕ້ອງກໍານົດຣາຄາຕາມດີ

ບ່ໍດີ ປະໂຣຫິດກໍານົດຣາຄາເທ່ົາໃດກໍໃຫ້ເປັນເທ່ົານ້ັນ 
15 ຖ້າຜູ້ທ່ີຖວາຍເຮືອນໄວ້ປະສົງຈະໄຖ່ເຮືອນຂອງເຂົາ ກໍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນເພ້ີມເງີນອີກນ່ຶງໃນຫ້າຂອງຣາຄາເຣືອນທ່ີຕ້ັງ

ໄວ້ ແລ້ວເຮືອນນ້ັນຈ່ຶງຕົກເປັນຂອງເຂົາໄດ້ 
16 ìຖ້າຜູ້ໃດຖວາຍທ່ີດີນສ່ວນນ  ່ຶງແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ືງເປັນມໍຣະດົກຕົກແກ່ເຂົາ ໃຫ້ເຈ້ົາກໍານົດຣາຄາຂອງທ່ີດີນ

ຕາມຈໍານວນພືດພັນທ່ີຫວ່ານລົງດີນນ້ັນ ຖ້າທ່ີນາໃຊ້ພັນບາລີນ່ຶງໂຮເມີ ໃຫ້ກໍານົດຣາຄາເປັນເງິນຫ້າສິບເຊເກລ 
17 ຖ້າເຂົາຖວາຍນາໃນປີສຽງເຂົາສັດ ກໍໃຫຄົ້ງເຕັມຣາຄາທ່ີເຈ້ົາກໍານົດ 
18 ຖ້າເຂົາຖວາຍທ່ີນາພາຍຫລັງປີສຽງເຂົາສັດ ກໍໃຫປ້ະໂຣຫິດໄລ່ຄໍານວນຄ່າເງິນ ຕາມຈໍານວນປີທ່ີເຫລືອຢູ່ກວ່າ

ຈະເຖິງປີສຽງເຂົາສັດ ໃຫ້ຫັກເສັຽຈາກຣາຄາທ່ີເຈ້ົາກໍານົດ 
19 ຖ້າຜູ້ທ່ີຖວາຍນາປະສົງຈະໄຖ່ນານ້ັນກໍໃຫ້ເຂົາເພ້ີມຄ່າເງິນອີກນ່ຶງໃນຫ້າ ຂອງກໍານົດຣາຄາທ່ີຕີໄວ ້
20 ແຕ່ຖ້າເຂົາບ່ໍປະສົງທ່ີຈະໄຖ່ນາ ຫລືເຂົາໄດ້ຂາຍນານ້ັນໃຫ້ແກ່ອີກຄົນນ່ຶງແລ້ວ ກໍຢ່າໃຫ້ໄຖ່ອີກເລີຍ 
21 ແຕ່ນານ້ັນເມ່ືອເຂົາຕ້ອງສະລະໃນປີສຽງເຂົາສັດ ກໍເປັນຂອງບໍຣ ິສຸດແດ່ພຣະເຈ້ົາ ເພາະເປັນນາທ່ີຖວາຍໄວ້ ປະ

ໂຣຫິດຈ່ຶງເຂ້ົາຖືກໍາມະສິດນານ້ັນໄດ້ 
22 ຖ້າຄົນໃດຊ້ືນາມາຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຊ່ືງບ່ໍແມ່ນສ່ວນມໍຣະດົກທ່ີຕົກເປ ນັກໍາມະສິດຂອງເຂົາ 
23 ປະໂຣຫິດຈະໄລ່ຄໍານວນຄາດຫມາຍຈົນເຖິງປີສຽງເຂົາສັດ ໃນວັນນ້ັນເຈ້ົາຂອງນາຕ້ອງຖວາຍເງິນເທ່ົາກໍານົດ

ຄ່ານາທ່ີຕີໄວ້ ເປັນສ່ິງບໍຣິສຸດແດ່ພຣະເຈ້ົາ 
24 ພເໍຖິງປີສຽງເຂົາສັດນານ້ັນຕ້ອງກັບໄປຕົກແກ່ຜູ້ທ່ີຂາຍໃຫ້ເຂົາຊ່ຶງເປັນເຈ້ົາຂອງເດີມ ຕາມມໍຣະດົກທ່ີຕົກມາ

ເປັນຂອງເຂົາ 
25 ການກໍານົດຣາຄາທຸກຢ່າງຈະຕ້ອງເປັນໄປຕາມຄ່າເງິນເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສການ ຊາວເກຣາເປັນນ່ຶງ

ເຊເກລ 
26 ìແຕ່ລູກສັດຫົວປີນ້ັນຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດນໍາມາຖວາຍ ເພາະທ່ີເປັນສັດຫົວປີກໍຕົກເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ແລ້ວ ງົວກໍດີ 

ແກະກໍດີ ເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
27 ຖ້າເປັນສັດມົນທິນຈ່ົງໃຫ້ເຂົາຊ້ືຄືນຕາມກໍານົດຣາຄາຂອງເຈ້ົາ ໂດຍເພ້ີມນ່ຶງໃນຫ້າຂອງກໍານົດຣາຄາທ່ີຕີໄວ ້

ຖ້າເຂົາບ່ໍໄຖ່ກໍໃຫ້ຂາຍເສັຽຕາມກໍານົດຣາຄາທ່ີຕີໄວ ້
28 ìແຕ່ສ່ິງໃດທ່ີຖວາຍຂາດແດ່ພຣະເຈ້ົາ ເປັນສ່ິງທ່ີເຂົາມີຢູ່ ບ່ໍວາ່ເປັນຄົນຫລືສັດ ຫລືທີນ່າອັນເປັນມ ຣໍະດົກຕົກ

ແກ່ເຂົາ ຈະຂາຍຫລືໄຖ່ບ່ໍໄດ້ເລີຍ ເພາະສ່ິງທ່ີຖວາຍຂາດແລ້ວເປັນສ່ິງບໍຣິສຸດທ່ີສຸດແດ່ພຣະເຈ້ົາ 



29 ຜູ້ໃດທ່ີຖ ກືຖວາຍຂາດແລ້ວ ຄືຜູ້ທີຕ້່ອງທໍາລາຍເສັຽຈາກມະນຸດ ຢ່າໃຫ້ໄຖ່ຖອນຜູ້ນ້ັນ ຜູ້ນ້ັນຕ້ອງຖືກໂທດເຖິງ
ຕາຍ 

30 ນ່ຶງສ່ວນສິບທັງສ້ີນທ່ີໄດ້ຈາກແຜ່ນດິນ ເປັນພືດທ່ີໄດ້ຈາກແຜ່ນດິນກໍດີ ຫລືຫມາກຈາກຕົ້ນໄມກໍ້ດີ ເປ ັນຂອງພ
ຣະເຈ້ົາ ເປັນສ່ິງບໍຣິສຸດແດ່ພຣະເຈ້ົາ 

31 ຖ້າຄົນໃດປະສົງຈະໄຖ່ນ່ຶງສ່ວນສິບສ່ວນໃດຂອງເຂົາ ເຂົາຕ້ອງເພ້ີມອີກນ່ຶງໃນຫ້າຂອງນ່ຶງສ່ວນສິບນ້ັນ 
32 ແລະນ່ຶງສ່ວນສິບໄດ້ມາຈາກຝູງງົວ ຫລືຝູງແບ້ ແກະ ຄືສັດນ່ຶງໃນສິບໂຕທ່ີລອດໃຕ້ໄມ້ເທ້ົາຂອງຜູ້ລ້ຽງ ເປັນສັດ

ບຣໍສຸິດແດ່ພຣະເຈ້ົາ 
33 ຢ່າໃຫ້ຄິດວ່າດີຫລືບ່ໍດີ ແລະຢ່າໃຫ້ເຂົາສັບປ່ຽນ ທັງໂຕທ່ີນໍາມາປ່ຽນກັບໂຕທ່ີຖືກປ່ຽນເປັນຂອງບໍຣິສຸດ ໄຖ່ບ່ໍ

ໄດ້î 
34 ເຫລ່ົານ້ີເປັນບົດບັນຍັດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງບັນຍັດໄວ້ກັບໂມເຊສໍາລັບຄົນອິສຣາເອນເທິງພູເຂົາຊີນາອີ 
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