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1 ນບັຄນົອສິຣາເອນທີພ່ເູຂາົຊນີາອ ີ
The First Census of Israel  
(2 ຊມອ 24:1-9, 1 ຂຄວ 21:1-6) 

1 ໃນວັນທີນ່ຶງເດືອນທີສອງປີທີສອງ ຕ້ັງແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍອອກຈາກປະເທດເອຢິບ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່
ໂມເຊໃນເຕັນນັດພົບໃນຖ່ິນກັນດານຊີນາອີວ່າ, 

2 ìເຈ້ົາຈ່ົງທໍາສໍາມະໂນຄົວຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນທັງຫມດົຕາມຕະກູນຕາມຄອບຄົວ ຕາມຈໍານວນລາຍຊ່ືຜູ້ຊາຍ
ຣຽງຕົວທຸກຄົນ 

3 ເຈ້ົາແລະອາໂຣນຈ່ົງນັບທຸກຄົນໃນອິສຣາເອນຊ່ຶງອອກຮົບໄດ້ ອາຍຸຕ້ັງແຕ່ຊາວປີຂ້ຶນໄປໄວ້ເປັນກອງໆ  
4 ແລະໃຫ້ມີຊາຍຈາກທຸກເຜ່ົາມາຢູ່ກັບເຈ້ົາເຜ່ົາລະຄົນ ແຕ່ລະຄົນໃຫ້ເປັນຫົວຫນ້າໃນຄອບຄົວຂອງຕົນ 
5 ແລະຊືຊ່າຍທັງປວງທ່ີຈະຊ່ອຍເຈ້ົານ້ັນ ຈາກເຜ່ົາຣູເບນ ຄື ເອລີຊູ ບຸດຂອງເຊເດອູ 
6 ຈາກເຜ່ົາຊີເມໂອນ ຄື ເຊລູມີເອນ ບຸດຂອງຊູຣຊັີດດັຍ 
7 ຈາກເຜ່ົາຢູດາ ຄື ນາໂຊນ ບຸດຂອງອັມມນີາດາບ 
8 ຈາກເຜ່ົາອິສຊາຄາ ຄື ເນທານເອນ ບຸດຂອງຊູອາ 
9 ຈາກເຜ່ົາເຊບູລູນ ຄື ເອລ ອີາບ ບຸດຂອງເຮໂລນ 
10 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງໂຢເຊັບ ຈາກເຜ່ົາເອຟຣາອິມ ຄື ເອລິຊາມາ ບຸດຂອງອັມມີຮູດ ຈາກເຜ່ົາມານັສເຊ ຄື ກາ

ມາລີເອນ ບຸດຂອງເປດາຊູ 
11 ຈາກເຜ່ົາເບ ນັຢາມິນ ຄື ອາບີດານ ບຸດຂອງກີເດໂອນີ 
12 ຈາກເຜ່ົາດານ ຄື ອາຮີເອເຊີ ບຸດຂອງອັມມຊັີດດັຍ 
13 ຈາກເຜ່ົາອາເຊີ ຄື ປາກີເອນ ບຸດຂອງໂອກຣານ 
14 ຈາກເຜ່ົາກາດ ຄື ເອລີອາສາຟ ບຸດຂອງເດອູເອນ 
15 ຈາກເຜ່ົາເນັຟທາລີ ຄື ອາຮີຣາ ບຸດຂອງເອນານ 
16 ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນຄົນທ່ີຊຸມນຸມຊົນເລືອກໃຫ້ເປັນຫົວຫນ້າແຫ່ງເຜ່ົາຂອງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ເປັນຫົວຫນ້າເຊ້ືອ

ສາຍຄົນອິສຣາເອນ 
17 ໂມເຊ ແລະອາໂຣນໄດ້ນໍາຄົນເຫລ່ົານ້ີທີ່ມຊີື່ມາແລ້ວ 



18 ແລ້ວໃນວັນທີນ່ຶງເດືອນທີສອງ ຄົນເຫລ່ົານ້ີກໍຮຽກປະຊຸມຊົນທັງຫມດົ ເຂົາມາຂ້ຶນທະບຽນຕາມຕະກູນແລະ
ຕາມຄອບຄົວ ຕາມຈໍານວນຣາຍຊ່ືລຽນຕົວຄົນທັງປວງທ່ີມອີາຍຸຕ້ັງແຕ່ຊາວປີຂ້ຶນໄປ 

19 ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາຊົງສ່ັງໂມເຊໄວ ້ທ່ານຈ່ຶງນັບຄົນທ່ີຖ່ິນກັນດານຊີນາອີດ່ັງນ້ີ 
20 ຄົນເຜ່ົາຣູເບນບຸດຫົວປີຂອງອິສຣາເອນ ຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຕາມຕະກູນຕາມຄອບຄົວ ຕາມຈໍານວນລາຍ

ຊືຜູ້່ຊາຍຣຽງຕົວທຸກຄົນ ທີມ່ອີາຍຸຕ້ັງແຕ່ຊາວຂ້ຶນໄປທ່ີອອກຮົບໄດ້ທັງຫມົດ 
21 ຈ າໍນວນຄົນໃນເຜ່ົາຣູເບນເປັນສ່ີຫມ່ືນຫົກພັນຫາ້ຣ້ອຍຄົນ 
22 ຄົນເຜ່ົາຊີເມໂອນ ຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຕາມຕະກູນຕາມຄອບຄົວ ທກຸຄົນທ່ີເຂົານັບຕາມຈໍານວນລາຍຊ່ື ຜູ້

ຊາຍຣຽງຕົວທຸກຄົນ ທີມ່ອີາຍຸຕ້ັງແຕ່ຊາວປີຂ້ຶນໄປ ທີອ່ອກຮົບໄດ້ທັງຫມດົ 
23 ຈໍານວນຄົນໃນເຜ່ົາຊີເມໂອນເປັນຫ້າຫມືນ່ເກ້ົາພັນສາມຮ້ອຍຄົນ 
24 ຄົນເຜ່ົາກາດຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຕາມຕະກູນຕາມຄອບຄົວ ຕາມຈໍານວນລາຍຊ່ືຄົນທ່ີມີອາຍຸຕ້ັງແຕ່ຊາວປີ

ຂ້ຶນໄປທ່ີອອກຮົບໄດ້ທັງຫມົດ 
25 ຈໍານວນຄົນໃນເຜ່ົາກາດເປັນສ່ີຫມືນ່ຫ້າພັນຫົກຮ້ອຍຫ້າສິບຄົນ 
26 ຄ ນົເຜ່ົາຢູດາ ຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຕາມຕະກູນຕາມຄອບຄົວ ຕາມຈໍານວນລາຍຊ່ືຄົນທ່ີອາຍຸຕ້ັງແຕ່ຊາວປີ

ຂ້ຶນໄປທ່ີອອກຮົບໄດ້ທັງຫມົດ 
27 ຈ າໍນວນຄົນໃນເຜ່ົາຢູດາເປັນເຈັດຫມ່ືນສ່ີພັນຫົກຮ້ອຍຄົນ 
28 ຄົນເຜ່ົາອິສຊາຄາ ຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຕາມຕະກູນຕາມຄອບຄົວ ຕາມຈໍານວນລາຍຊ່ືຄົນທ່ີອາຍຸຕ້ັງແຕ່

ຊາວປີຂ້ຶນໄປທ່ີອອກຮົບໄດ້ທັງຫມົດ 
29 ຈໍານວນຄົນໃນເຜ່ົາອິສຊາຄາເປັນຫ້າຫມືນ່ສ່ີພັນສ່ີຮ້ອຍຄົນ 
30 ຄົນເຜ່ົາເຊບູລູນ ຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຕາມຕະກູນຕາມຄອບຄົວ ຕາມຈ າໍນວນລາຍຊ່ືຄົນທີອ່າຍຸຕ້ັງແຕ່ຊາວ

ປີຂ້ຶນໄປທ່ີອອກຮົບໄດ້ທັງຫມົດ 
31 ຈໍານວນຄົນໃນເຜ່ົາເຊບູລູນເປັນຫ້າຫມືນ່ເຈັດພນັສ່ີຮ້ອຍຄົນ 
32 ຄົນເຊ້ືອສາຍໂຢເຊັບ ຄືຄົນເຜ່ົາເອຟຣາອິມ ຊາດ 

ເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຕາມຕະກູນຕາມຄອບຄົວ ຕາມຈໍານວນຣາຍຊືຄົ່ນທ່ີມີອາຍຸຕ້ັງແຕ່ຊາວປີຂ້ຶນໄປ ທີອ່ອກຮົບ
ໄດ້ທັງຫມົດ 

33 ຈໍານວນຄົນເຜ່ົາເອຟຣາອິມເປ ນັສ່ີຫມືນ່ຫ້າຮ້ອຍຄົນ 
34 ຄົນເຜ່ົາມານັສເຊ ຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຕາມຕະກູນຕາມຄອບຄົວ ຕາມຈໍານວນລາຍຊ່ືຄົນທ່ີມີອາຍຸຕ້ັງແຕ່

ຊາວປ ຂ້ຶີນໄປ ທ່ີອອກຮົບໄດ້ທັງຫມດົ 
35 ຈໍານວນຄົນໃນເຜ່ົາມານັສເຊເປັນສາມຫມືນ່ສອງພັນສອງຮ້ອຍຄົນ 
36 ຄົນເຜ່ົາເບັນຢາມິນ ຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຕາມຕະກູນຕາມຄອບຄົວ ຕາມຈໍານວນລາຍຊ່ືທີ່ມອີາຍຸຕ້ັງແຕ່

ຊາວປີຂ້ຶນໄປ ທ່ີອອກຮົບໄດ້ທັງຫມດົ 
37 ຈໍານວນຄົນໃນເຜ່ົາເບັນຢາມິນເປັນສາມຫມືນ່ຫ້າພັນສ່ີຮ້ອຍຄົນ 
38 ຄົນເຜ່ົາດານ ຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຕາມຕະກູນຕາມຄອບຄົວ ຕາມຈໍານວນລາຍຊ່ືຄົນທ  ່ີມີອາຍຸຕ້ັງແຕ່ຊາວປີ

ຂ້ຶນໄປ ທ່ີອອກຮົບໄດ້ທັງຫມດົ 
39 ຈ າໍນວນຄົນໃນເຜ່ົາດານເປັນຫົກຫມືນ່ສອງພັນເຈັດຮ້ອຍຄົນ 
40 ຄົນເຜ່ົາອາເຊີ ຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຕາມຕະກູນຕາມຄອບຄົວ ຕາມຈ ໍານວນລາຍຊ່ືຄົນທ່ີມີອາຍຸຕ້ັງແຕ່ຊາວ

ປີຂ້ຶນໄປ ທ່ີອອກຮົບໄດ້ທັງຫມດົ 
41 ຈໍານວນຄົນໃນເຜ່ົາອາເຊີເປັນສ່ີຫມືນ່ນ່ຶງພັນຫ້າຮ້ອຍຄົນ 



42 ຄົນເຜ່ົາເນັຟທາລີ ຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງຕາມຕະກູນຕາມຄອບຄົວ ຕາມຈໍານວນລາຍຊ່ືຄົນທ່ີມີອາຍຸ ຕ້ັງແຕ່ຊາວ
ປີຂ້ຶນໄປ ທ່ີອອກຮົບໄດ້ທັງຫມດົ 

43 ຈໍານວນຄົນໃນເຜ່ົາເນັບທາລີເປັນຫ້າຫມືນ່ສາມພັນສ່ີຮ້ອຍຄົນ 
44 ຈໍານວນຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນຄົນທ່ີໂມເຊກັບອາໂຣນ ແລະປະມຸກທັງສິບສອງຄົນຂອງຄົນອິສຣາເອນຜູ້ແທນຄົນ

ເຜ່ົາຂອງຕົນໄດ້ນັບໄວ້ 
45 ສະນ້ັນຈໍານວນຄົນອິສຣາເອນທັງຫມດົທ່ີນັບຕາມຄອບຄົວ ຕາມຈໍານວນຄົນທ່ີມອີາຍຸຕ້ັງແຕ່ຊາວປຂ້ຶີນໄປທ ກຸ

ຄົນໃນອິສຣາເອນຊ່ຶງອອກຮົບໄດ້ 
46 ຈໍານວນຄົນທັງຫມດົເປັນຫົກແສນສາມພັນຫ້າຮ້ອຍຫ້າສິບຄົນ 

 
ການແຕງ່ຕັງ້ຄນົເລວໃີຫດ້ແູລຫເໍຕນັສກັສດິ 

47 ແຕ່ບ່ໍໄດ້ນັບຄົນເລວີຕາມເຜ່ົາບັນພະບຸຣຸດຂອງຕົນຮ່ວມດ້ວຍ 
48 ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊວ່າ, 
49 ìສະເພາະເຜ່ົາເລວີເຈ້ົາຢ່ານັບ ແລະຢ່າທໍາສໍາມະໂນຄົວໄວ້ໃນຄົນອິສຣາເອນ 
50 ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງຕ້ັງຄົນເລວີໄວ້ສໍາລັບຫໍເຕັນພຣະໂອວາດແລະເຄ່ືອງໃຊ້ ກ ບັປະຕິບັດງານຫໍເຕັນນ້ັນ ແລະຕ້ັງເຕັນຢູ່

ຮອບຫໍເຕັນ 
51 ເມ່ືອຈະຍ້າຍຫໍເຕັນໄປຄົນເລວີຈະຕ້ອງຮ້ືຫໍເຕັນລົງ ແລະເມ່ືອຈະຕ້ັງຫໍເຕັນຂ້ຶນ ກໍໃຫ້ຄົນເລວີເປັນຜູ້ຈັດຕ້ັງ ຜູ້

ອ່ືນເຂ້ົາມາໃກ້ຫໍເຕັນ ຜູ້ນ້ັນຕ້ອງຖືກໂທດເຖີງຕາຍ 
52 ໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນຕ້ັງເຕັນຕາມທ່ີຂອງຕົນແຕ່ລະພວກ ແລະແຕ່ລະຄົນຕາມຄ້າຍຂອງຕົນ ແລະແຕ່ລະຄົນຕາມ

ທຸງເຜ່ົາຂອງຕົນ 
53 ແຕ່ໃຫຄົ້ນເລວີຕ້ັງເຕັນຮອບຫໍເຕັນພຣະໂອວາດ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ພຣະພິໂຣດເກີດເຫນືອຊມຸນຸມຊົນອິສຣາເອນ ໃຫ້

ເຜ່ົາເລວີປະຕິບັດງານຫໍເຕັນພຣະໂອວາດî 
54 ຄົນອິສຣາເອນກ ກໍະທໍາຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາແກ່ໂມເຊໄວທຸ້ກປະການ 
 

2 ຄາ້ຍແລະຫວົຫນາ້ຂອງເຜົາ່ 
The Order of Encampment and Marching 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊແລະອາໂຣນວ່າ, 
2 ìໃຫຄົ້ນອິສຣາເອນຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ຕາມທ ງຸຂອງຕົນທຸກຄົນ ຕາມທຸງທ່ີມີກາຄອບຄົວຂອງຕົນ ໃຫ້ຕ້ັງເຕັນຫັນຫນ້າ

ເຂ້ົາຫາເຕັນນັດພົບທຸກດ້ານ 
3 ພວກທ່ີຕ້ັງຄ້າຍດ້ານຕາເວັນອອກທາງດວງອາທິດຂ້ຶນ ໃຫເ້ປັນຂອງທຸງຄ້າຍຢູດາຕາມກອງຂອງເຂົາ ນາໂຊນ

ບຸດອັມມີນາດາບເປັນຫົວຫນ້າຂອງຄົນຢູດາ 
4 ພົນໂຍທາທ່ີນັບໄວ້ນີ້ມເີຈັດຫມ່ືນສ່ີພັນຫົກຮ້ອຍຄົນ 
5 ໃຫເ້ຜ່ົາອິສຊາຄາຕ້ັງຄ້າຍຣຽງຖັດມາ ເນທານເອນ ບຸດຂອງຊູອາເປັນຫົວຫນ້າຂອງຄົນເຜ່ົາອິສຊາຄາ 
6 ພົນໂຍທາທ່ີນັບໄວ້ນີ້ມຫີ້າຫມື່ນສີພັ່ນສ່ີຮ້ອຍຄົນ 
7 ໃຫເ້ຜ່ົາເຊບູລູນຣຽງຖັດຢູດາໄປ ເອລີອາບບຸດເຮໂລນເປັນຫົວຫນ້າຄົນເຜ່ົາເຊບູລູນ 
8 ພົນໂຍທາທ່ີນັບໄວ້ນີ້ມຫ້ີາຫມືນ່ເຈັດພັນສ່ີຮ້ອຍຄົນ 
9 ຈໍານວນຊົນທງັຫມດົທ່ີນັບເຂ້ົາໃນຄ້າຍຢູດາຕາມກອງຂອງເຂົາເປັນນ່ຶງແສນແປດຫມືນ່ຫົກພັນສ່ີຮ້ອຍຄົນ ເມ່ືອ

ອອກເດີນຄົນເຫລ່ົານ້ີຈະຍົກໄປກ່ອນ 



10 ìໃຫທຸ້ງຄ້າຍຂອງຣູເບນຕ້ັງທາງທິດໃຕ້ຕາມກອງຂອງເຂົາ ເອລີຊູ ບຸດຂອງເຊເດອູເປັນຫົວຫນ້າ 
ຂອງຄົນເຜ່ົາຣູເບນ 

11 ພົນໂຍທາທ່ີນັບໄວ້ນີ້ມສ່ີີຫມືນ່ຫົກພັນຫ້າຮ້ອຍຄົນ 
12 ໃຫເ້ຜ່ົາຊ ີເມໂອນຕ້ັງຄ້າຍຮຽງຖັດມາ ເຊລູມີເອນ ບຸດຂອງຊູຣຊັີດດັຍເປັນຫົວຫນ້າຄົນເຜ່ົາຊີເມໂອນ 
13 ພົນໂຍທາທ່ີນັບໄວ້ນີ້ມຫ້ີາຫມືນ່ເກ້ົາພັນສາມຮ້ອຍຄົນ 
14 ໃຫເ້ຜ່ົາກາດຮຽງຖັດຕ່ໍຣູເບນໄປ ເອລີອາສາຟ ບຸດຂອງຣູອູເອນເປັນຫົວຫນ້າຄົນເຜ່ົາກາດ 
15 ພົນໂຍທາທ່ີນັບໄວ້ນີ້ມສ່ີີຫມືນ່ຫ້າພັນຫົກຮ້ອຍຫ້າສິບຄົນ 
16 ຈໍານວນຄົນທັງຫມດົທ່ີນັບເຂ້ົາໃນຄ້າຍຣູເບນຕາມກອງຂອງເຂົາເປັນນ່ຶງແສນຫ້າຫມ່ືນນ່ືງພັນສ່ີຮ້ອຍຫ້າສິບຄົນ 

ເມ່ືອອອກເດີນຄົນເຫລ່ົານ້ີຈະເປັນພວກທີສອງ 
17 ìແລ້ວໃຫ້ຍົກເຕັນນັດພົບເດີນຕາມໄປ ໃຫ້ຄ້າຍຄົນເລວີຢູ່ກາງຂະບວນຄ້າຍ ເຂົາຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ອັນດັບໃດກ ໃໍຫ້

ອອກເດີນໄປຕາມອັນດັບນ້ັນ ທກຸຄ້າຍຕາມອັນດັບຕາມທຸງເຜ່ົາຂອງຕົນ 
18 ìໃຫທຸ້ງຄ້າຍຂອງເອຟຣາອິມຕ້ັງທິດຕາເວັນຕົກຕາມກອງຂອງເຂົາ ເອລີຊາມາ ບຸດຂອງອັມມຮູີດເປັນຫົວຫນ້າ

ຂອງຄົນເຜ່ົາເອຟຣາອິມ 
19 ພົນໂຍທາທ່ີນັບໄວ້ນີ້ມສ່ີີຫມືນ່ຫ້າຮ້ອຍຄົນ 
20 ໃຫຄົ້ນເຜ່ົາມານັສເຊຮຽງຖັດມາ ກາມາລີເອນ ບຸດຂອງເປດາຊູເປັນຫົວຫນ້າຄົນເຜ່ົາມານັສເຊ 
21 ພົນໂຍທາທ່ີນັບໄວ້ນີ້ມສີາມຫມືນ່ສອງພັນສອງຮ້ອຍຄົນ 
22 ໃຫເ້ຜ່ົາເບັນຢາມິນຮຽງຖັດຕ່ໍເອຟຣາອິມໄປ ອາບີດານ ບຸດຂອງກີເດໂອນີເປັນຫົວຫນ້າຂອງຄົນເຜ່ົາເບັນຢາ

ມນິ 
23 ພົນໂຍທາທ່ີນັບໄວ້ນີ້ມສີາມຫມືນ່ຫ້າພັນສ່ີຮ້ອຍຄົນ 
24 ຈໍານວນຄົນທັງຫມ ດົທ່ີນັບເຂ້ົາໃນຄ້າຍເອຟຣາອິມຕາມກອງຂອງເຂົາເປັນນ່ຶງແສນແປດພັນນ່ຶງຮ້ອຍຄົນ 
25 ìໃຫທຸ້ງຄ້າຍຂອງດານຕ້ັງທາງທິດເຫນືອຕາມກອງຂອງເຂົາ ອາຮິເອເຊີ ບຸດຂອງອັມມີຊັດດັຍເປັນຫົວ

ຫນ້າຂອງຄົນເຜ່ົາດານ 
26 ພົນໂຍທາທ່ີນັບໄວ້ນີ້ມຫົີກຫມ່ືນສອງພັນເຈັດຮ້ອຍຄົນ 
27 ໃຫເ້ຜ່ົາອາເຊີຕ້ັງຄ້າຍຮຽງຖັດມາ ປາກີເອນ ບຸດຂອງໂອກຣານເປັນຫົວຫນ້າຂອງຄົນເຜ່ົາອາເຊີ 
28 ພົນໂຍທາທ່ີນັບໄວ້ນີ້ມສ່ີີຫມືນ່ນ່ຶງພັນຫ້າຮ້ອຍຄົນ 
29 ໃຫເ້ຜ່ົາເນັຟທາລີຮຽງຖັດດານໄປ ອາຮີຣາ ບຸດຂອງເອນານເປັນຫົວຫນ້າຄົນເຜ່ົາເນັຟທາລ ີ 
30 ພົນໂຍທາທ່ີນັບໄວ້ນີ້ມຫ້ີາຫມືນ່ສາມພັນສ່ີຮ້ອຍຄົນ 
31 ຈໍານວນຄົນທັງຫມດົທ່ີນັບເຂ້ົາໃນຄ້າຍດານ ເປັນນ່ຶງແສນຫ້າຫມືນ່ເຈັດພັນຫົກຮ້ອຍຄົນ ເມ່ືອອອກເດີນຄົນ

ເຫລ່ົານ້ີຈະເປັນພວກສຸດທ້າຍ ເດີນຕາມທຸງເຜ່ົາຂອງຕົນî 
32 ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນຊົນຊາດອິສຣາເອນທ່ີນັບຕາມຄອບຄົວ ຄົນທັງຫມດົທ່ີຢູ່ໃນຄ້າຍ ນັບຕາມກອງມີຫົກແສນ

ສາມພັນຫ້າຮ້ອຍຫ້າສິບຄົນ 
33 ແຕ່ບ່ໍໄດ້ນັບພວກເລວີຮວມເຂ້ົາໃນຄົນອິສຣາເອນ ຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາໂມເຊ 
34 ຄົນອິສຣາເອນກ ກໍະທໍາດ່ັງນ້ັນ ເຂົາທັງຫລາຍຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ຕາມທຸງ ແລະຍົກອອກເດີນໄປທຸກຄົນຕາມຄອບຄົວ

ຂອງຕົນຕາມຕະກູນຂອງຕົນ ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາໂມເຊໄວ້ທຸກປະການ 
 

3 ຈາໍນວນແລະຫນາ້ທີຂ່ອງຄນົເລວ ີ



The Sons of Aaron  
(ລລວ 10:1-7) 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍຂອງອາໂຣນແລະໂມເຊ ຄ້ັງເມ່ືອພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊເທີງພູເຂົາຊີນາອ  ີ
2 ຊືບຸ່ດຂອງອາໂຣນມີດ່ັງນ້ີ ນາດາບບຸດຫົວປີ ອາບີຮູ ເອເລອາຊາ ແລະອິທາມາ 
3 ນ້ີແຫລະເປັນຊ່ືບຸດຂອງອາໂຣນທ່ີໄດ້ຫົດສົງໄວ້ເປັນປະໂຣຫິດ ເປັນຜູ້ທ່ີທ່ານສະຖາປະນາໄວ້ໃຫ້ປະຕິບັດໃນ

ຫນ້າທີ່ປະໂຣຫິດ 
4 ແຕ່ນາດາບແລະອາບີຮູຕາຍຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເມ່ືອເຂົາເອົາໄຟທ່ີຕ້ອງຫ້າມມາຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາທ່ີຖ່ິນກັນດານຊີນາອີ ແລະຕ່າງກໍບ່ໍມີບຸດ ດ່ັງນ້ັນເອເລອາຊາ ແລະອ ທິາມາຈ່ຶງໄດ້ປະຕິບັດໃນຫນ້າທ່ີ
ປະໂຣຫິດໃນຄວາມດູແລຂອງອາໂຣນບິດາຂອງເຂົາ 
The Duties of the Levites 

5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ,  
6 ìຈ່ົງນໍາເຜ່ົາເລວີເຂ້ົາມາໃກ້ ແລະຕ້ັງເຂົາໄວ້ຕ່ໍຫນ້າປະໂຣຫິດອາໂຣນ ໃຫເ້ຂົາບົວລະບັດອາໂຣນ 
7 ເຂົາຈະປະຕິບັດຫນ້າທ່ີແທນອາໂຣນ ແລະແທນຊຸມນຸມທັງຫມົດຫນ້າເຕັນນັດພົບ ຂນະເຂົາປະຕິບັດງານທ່ີຫໍ

ເຕັນ 
8 ເຂົາຈະດູແລເຄ່ືອງໃຊ້ຂອງເຕັນນັດພົບ ແລະປະຕິບັດຫນ້າທ່ີເທນຄົນອິສຣາເອນ ເມ່ືອເຂົາປະຕິບັດງານທ່ີຫ ໍ

ເຕັນ 
9 ຈ່ົງມອບຄົນເລວີໄວ້ກັບອາໂຣນ ແລະກັບບຸດທັງຫລາຍຂອງອາໂຣນ ເຂົາທັງຫລາຍຮັບເລືອກຈາກຄົນອິສຣາ

ເອນມອບໄວ້ກັບອາໂຣນແລ້ວ 
10 ເຈ້ົາຈ່ົງແຕ່ງຕ້ັງອາໂຣນ ແລະບຸດຊາຍທັງຫລາຍຂອງອາໂຣນໃຫ້ປະຕິບັດງານຕາມຕໍາແຫນ່ງປະໂຣຫິດ ແຕ່

ຄົນອ່ືນທ່ີເຂ້ົາມາໃກ້ຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດເຖີງຕາຍî 
11 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
12 ìເບ່ິງແມ໋, ເຮົາເອງໄດ້ເລືອກຄົນເລວີຈາກຄົນອິສຣາເອນແທນບຸດຫົວປີຖ້າມກາງຄົນອິສຣາເອນທ່ີຄອດຈາກ

ຄັນມານດາກ່ອນ ຄົນເລວີເປັນຂອງເຮົາ 
13 ເພາະບັນດາບຸດຫົວປີເປັນຂອງເຮົາ ໃນວັນທີເ່ຮົາໄດ້ປະຫານຊີວດິລູກຫົວປີທັງຫລາຍໃນປະເທດເອຢິບນ້ັນ 

ເຮົາໄດ້ເລືອກບັນດາລູກຫົວປີໃນອິສຣາເອນ ທັງມະນຸດແລະສັດເດັຽຣະສານໄວ້ເປັນຂອງເຮົາ ທງັຫລາຍເຫລ່ົາ
ນ້ີຕ້ອງເປັນຂອງເຮົາ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 
A Census of the Levites 
(ຈຊບ 1:47-54) 

14 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບໂມເຊທີຖ່ິ່ນກັນດານຊີນາອີວ່າ,  
15 ìຈ່ົງນັບເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍເລວີຕາມຕະກູນແລະຕາມຄອບຄົວ ຄືທ່ານຈ່ົງນັບຜູ້ຊາຍທຸກຄົນທ່ີມີອາຍຸຕ້ັງແຕ່ເດືອນນ່ຶງ

ຂ້ຶນໄປî 
16 ໂມເຊຈ່ຶງໄດ້ນັບເຂົາທັງຫລາຍຕາມພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ່ັງທ່ີພຣະອົງຕຣັສສ່ັງໄວ້ 
17 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຊ່ືບຸດຊາຍຂອງເລວີ ຄື ເກີໂຊນ ໂກຮາດ ແລະເມຣາຣ ີ
18 ຊືບຸ່ດຂອງເກີໂຊນຕາມຄອບຄົວ ຄື ລິບນີ ແລະຊີເມອີ 
19 ບຸດຂອງໂກຮາດຕາມຄອບຄົວ ຄື ອັມຣາມ ອິສຮາ ເຮໂບຣນ ແລະອຸສຊເີອນ 
20 ແລະບຸດຂອງເມຣາຣີຕາມຄອບຄົວ ຄື ມາລີ ແລະມູຊີ ນີເ້ປັນຄອບຄົວຄົນເລວີ ຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ 
21 ວົງເກີໂຊນມີຕະກູນລີບນີ ແລະຕະກູນຊີເມອີ ເຫລ່ົານ້ີເປັນວົງວານເກີໂຊນ 
22 ຈໍານວນຄົນທັງຫລາຍ ຄືຈໍານວນຜູ້ຊາຍທັງຫມົດທ່ີມີອາຍຸຕ້ັງແຕ່ເດືອນນ່ຶງຂ້ຶນໄປເປັນເຈັດພັນຫ້າຮ້ອຍຄົນ 



23 ວົງວານເກີໂຊນນ້ັນຈະຕ້ອງຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ຂ້າງຫລັງຫໍເຕັນດ້ານຕາເວັນຕົກ 
24 ມເີອລີອາສາຟບຸດລາເອນເປັນຫົວຫນ້າວົງວານເກີໂຊນ 
25 ງານທ່ີວົງເກີໂຊນປະຕິບັດໃນເຕັນນັດພົບ ມີງານຫໍເຕັນສັກສິດ ງານເຕັນພ້ອມກັບເຄ່ືອງຄຸມເຕັນ ແລະຜ້າກ້ັງ

ປະຕູເຕັນນັດພົບ 
26 ຜ້າກ້ັງບັງລານແລະຜ າ້ກ້ັງປະຕູລານ ຊ່ຶງຢູ່ອ້ອມຮອບຫໍເຕັນແລະແທ່ນບູຊາ ຮວມທັງເຊືອກ ທັງງານສາຣະພັດ

ກ່ຽວກັບສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ 
27 ວົງໂກຮາດມີຕະກູນອັມຣາມ ຕະກູນອິສຮາ ຕະກູນເຮໂບຣນ ຕະກູນອຸສຊີເອນ ເຫລ່ົານ້ີເປັນວົງວານໂກຮາດ 
28 ຕາມຈໍານວນຜູ້ຊາຍທັງຫມດົທ່ີມອີາຍຸຕ້ັງແຕ່ເດືອນນ່ຶງຂ້ຶນໄປເປັນແປດພັນຫົກຮ້ອຍຄົນ ເປັນຄົນປະຕິບັດຫນ້າ

ທ່ີສະຖານນະມັສການ 
29 ບັນດາຕະກູນລູກຫລານຂອງໂກຮາດຈະຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ທາງດ້ານໃຕ້ຂອງຫໍເຕັນສັກສິດ 
30 ມເີອລີຊາຟານ ບຸດຂອງອຸສຊີເອນເປັນຫົວຫນ້າຂອງວົງວານໂກຮາດ 
31 ຄົນເຫລ່ົານ້ີມີຫນ້າທ່ີດູແລຫິບພຣະບັນຍັດ ໂຕະເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມ ແທ່ນບູຊາທັງສອງ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ປະຕິບັດ

ງານແລະ  ຜ  ້າກ້ັງ ທັງງານສາຣະພັດທ່ີກ່ຽວກັບສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ 
32 ເອເລອາຊາບຸດຂອງປະໂຣຫິດອາໂຣນເປັນນາຍໃຫຍ່ເຫນືອຫົວຫນ້າຂອງຄົນເລວີ ແລະກວດກາຜູ້ທ່ີມີຫນ້າທີ່

ປະຕິບັດສະຖານນະມັສການ 
33 ວົງເມຣາຣມີີຕະກູນມາລີ ແລະຕະກູນມູຊ ີເຫລ່ົານ້ີເປັນວົງວານເມຣາຣີ 
34 ຈໍານວນຄົນທັງຫລາຍຄືຈໍານວນຜູ້ຊາຍທັງຫມດົທ່ີມອີາຍຸຕ້ັງແຕ່ນ່ຶງເດືອນຂ້ຶນໄປເປັນຫົກພັນສອງຮ້ອຍຄົນ 
35 ແລະຊຣີູເອນບຸດຂອງອາບີຮາອີນເປັນຫົວຫນ້າຂອງວົງວານເມຣາຣ ີຄົນເຫລ່ົານ້ີຈະຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ດ້ານເຫນືອຂອງ

ຫເໍຕັນສັກສິດ 
36 ງານທ່ີກໍານົດໃຫ້ແກ່ວົງວານເມຣາຣີ ຄືງານດູແລໄມ້ຂອບຫໍເຕັນສັກສິດ ໄມ້ກອນ ໄມ້ເສົາ ຖານຮອງແລະເຄ່ືອງ

ປະກອບ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີທັງຫມົດ ທັງງານສາຣະພັດທີກ່່ຽວກັບສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ 
37 ແລະເສົາອ້ອມຮອບລານ ພ້ອມກັບຖານຮອງຫລັກຫມຸດ ແລະເຊືອກ 
38 ແລະບຸກຄົນທ່ີຈະຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ຫນ້າຫໍເຕັນສັກສິດດ້ານຕາເວັນອອກຫນ້າເຕັນນັດພົບ ດ້ານທ່ີດວງອາທິດຂ້ຶນ ມໂີມ

ເຊ ແລະອາໂຣນກັບບຸດຫລານຂອງທ່ານ ມີຫນ້າທີດູ່ແລພິທີການພາຍໃນສະຖານນະມັສການ ແລບັນດາກິຈ
ການທ່ີຄວນກະທໍາເພ່ືອຄົນອິສຣາເອນ ແລະຜູ້ໃດອ່ືນທ່ີເຂ້ົາມາໃກ້ຈະຕ້ອງຖືກລ ງົໂທດເຖີງຕາຍ 

39 ບັນດາຄົນທ່ີນັບເຂ້ົາໃນຄົນເລວີ ຊຶງ່ໂມເຊແລະອາໂຣນໄດ້ນັບຕາມພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນບັນ
ດາຜູ້ຊາຍທັງຫມດົຕາມຄອບຄົວທ່ີມີອາຍຸຕ້ັງແຕ່ນ່ຶງເດ ອືນຂ້ຶນໄປເປັນສອງຫມືນ່ສອງພັນຄົນ 
ຄົນເລວີແລະການໄຖ່ບຸດຫວົປ ີ 
The Redemption of the Firstborn 

40 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງນັບບຸດຊາຍຫົວປີທັງຫລາຍຂອງຄົນອິສຣາເອນ ທີມີ່ອາຍຸຕ້ັງແຕ່
ນ່ຶງເດືອນຂ້ຶນໄປ ຈ່ົງຈົດຈໍານວນລາຍຊ່ືໄວ ້

41 ເຈ້ົາຈ່ົງກັນພວກເລວີໄວ້ໃຫ້ເຮົາ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທັງຫນ້ີເພ່ືອແທນບຸດຫົວປີຖ້າມກາງຄົນອິສຣາເອນ ແລ
ະໃຫ້ສັດທັງປວງຂອງຄົນເລວີແທນສັດຫົວປີທັງຫລາຍຂອງຄົນອິສຣາເອນî 

42 ດ່ັງນ້ັນໂມເຊຈ່ຶງໄດ້ນັບບຸດຫົວປີຖ້າມກາງຄົນອິສຣາເອນ ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕຣັດສ່ັງທ່ານ 
43 ບຸດຊາຍຫົວປີທັງຫລາຍຕາມຈໍານວນຊ່ືທີນັ່ບໄດ້ ຊຶງ່ມີອາຍຸຕ້ັງແຕ່ນ່ຶງເດືອນຂ້ຶນໄປມີສອງຫມືນ່ສອງພັນສອງ

ຮ້ອຍເຈັດສິບສາມຄົນ 
44 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 



45 ìຈ່ົງເອົາຄົນເລວີແທນບຸດຫົວປີທັງຫມດົຂອງຄົນອິສຣາເອນ ແລະເອົາສັດທັງຫລາຍຂອງຄົນເລວີແທນສັດຂອງ
ຄົນອິສຣາເອນ ຄົນເລວີຈະເປັນຂອງເຮົາ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

46 ສໍາລັບເປັນຄ່າໄຖ່ບຸດຫົວປີຂອງຄົນອິສຣາເອນຈໍານວນສອງຮ້ອຍເຈັດສິບສາມຄົນທ່ີເກີນຈໍານວນຜູ້ຊາຍຄົນເລ
ວີນັ້ນ 

47 ເຈ້ົາຈ່ົງເກັບຄົນລະຫ້າເຊເກລ ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສການ ເຊເກລນ່ຶງມີຊາວເກຣາ ເຈ້ົາຈ່ົງເກັບເງີນ
ນ້ັນໄວ້ 

48 ແລະມອບເງີນຊ່ຶງຕ້ອງເສັຽເປັນຄ່າໄຖ່ຂອງຄົນທ່ີເກີນເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ໄວ້ແກ່ອາໂຣນແລະບຸດຫລານຂອງທ່ານî 
49 ໂມເຊຈ່ຶງເກັບເງີນຄ່າໄຖ່ຈາກຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີເກີນກວ່າຈໍານວນຄົນທ່ີຄົນເລວີໄຖ່ໄວ ້
50 ຄືທ່ານເກັບເງີນຈາກບຸດຫົວປີຂອງຄົນອິສຣາເອນ ເປັນເງີນຈໍານວນນ່ຶງພັນສາມຮ້ອຍຫົກສິບຫ້າເຊເກລ ນັບ

ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສການ 
51 ແລະໂມເຊໄດ້ນໍາເອົາເງີນຄ່າໄຖ່ໃຫ້ແກ່ອາໂຣນ ແລະລູກຫລານຂອງອາໂຣນຕາມພຣະດໍາຣດັຂອງພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາ ດ່ັງທ່ີ  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາໂມເຊໄວ ້
 

4 ຕະກນູໂກຮາດ  
The Kohathites 

1 ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໂມເຊວ່າ, 
2 ຈ່ົງທໍາສໍາມະໂນຄົວວົງວານໂກຮາດ ຈາກເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍເລວີ ຕາມຕະກູນແລະຕາມຄອບຄົວ 
3 ຈາກຄົນທ່ີມີອາຍຸສາມສິບປີເຖີງຫ້າສິບປີ ທຸກຄົນທ່ີເຂ້ົາປະຕິບັດງານໄດ້ ເພ່ືອທໍາງານໃນເຕັນນັດພົບ  
4 ນ້ີເປັນງານທ່ີວົງວານໂກຮາດກະທໍາໃນເຕັນນັດພົບ ຄືງານທ່ີກະທໍາຕ່ໍສ່ິງບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ 
5 ເມ່ືອຈະເຄ່ືອນຍ້າຍຄ້າຍໄປ ອາໂຣນແລະບຸດຂອງທ່ານຈະເຂ້ົາໄປຂ້າງໃນ ແລະປົດຜ້າກ້ັງກໍາບັງອອກເອົາຄຸມ

ຫິບຄໍາສັນຍາໄວ້  
6 ແລ ວ້ເອົາຫນັງສັດເນ້ືອດີຄຸມ ແລະເອົາຜ້າສີຟ້າລ້ວນຄຸມເທີງນ້ັນ ແລະສອດຄານຫາມ 
7 ແລະເອົາຜ້າສີຟ້າປູລົງເທີງໂຕະທ່ີປະທັບແລ້ວວາງຈານແລະຊາມ ຈານໃສ່ເຄ່ືອງບູຊາ ແລະເຂ້ົາຈ່ີຕ້ັງ

ຖວາຍເປັນນິດກໍໃຫ້ວາງເທີງຜ້າສີຟ້ານ້ັນດ້ວຍ 
8 ແລ້ວເອົາຜ້າສີແດງຄຸມ ເທີງນ້ີເອົາຫນັງສັດເນ້ືອດີຄຸມອີກແລ້ວສອດຄານຫາມ 
9 ແລ ້ວໃຫເ້ຂົາເອົາຜ້າສີຟ້າຄຸມເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມທ່ີໃຊຈູ້ດຄຸມຕະກຽງ ຄີມຕັດໄສ້ຕະກຽງ ຖາດແລະພາຊນະໃສ່

ນ້ໍາມັນເຕີມຕະກຽງ 
10 ເອົາຫນັງສັດເນ້ືອດີຫ່ໍຕະກຽງແລະເຄ່ືອງປະກອບທັງຫມົດ ແລ້ວໃສ່ໄວ້ເທີງໂຄງຫາມ 
11 ໃຫເ້ຂົາເອົາຜ້າສີຟ້າມາຄຸມແທ່ນຄໍາ ເອົາຫນັງສັດເນ້ືອດີຄຸມໄວ້ ແລ້ວສອດຄານຫາມ 
12 ແລະໃຫ້ເຂົາເອົາຜ້າສີຟ້າຫ່ໍພາຊນະເຄ່ືອງໃຊ້ຊ່ຶງໃຊ້ຢູ່ໃນສະຖານນະມັສການແລະຄຸມເສັຽດ້ວຍຫນັງສັດເນ້ືອດີ 

ແລ້ວໃສ່ໄວ້ເທີງໂຄງຫາມ 
13 ໃຫເ້ອົາຂ້ີເທ່ົາອອກຈາກແທ່ນບູຊາ ເອົາຜ້າສີມ່ວງຄຸມແທ່ນເສັຽ 
14 ເອົາພາຊນະປະຈໍາແທ່ນທັງຫມດົຊ່ຶງເປ ັນເຄ່ືອງໃຊ້ປະຈໍາແທ່ນ ມີຖາດຮອງໄຟ ຂໍເກາະ ຊ້ວນແລະອ່າງ ແລະ

ພາຊນະປະຈໍາແທ່ນທັງຫມົດວາງໄວ້ຂ້າງເທີງ ແລ້ວເອົາຫນັງສັດຢ່າງດີຄຸມ ແລະສອດຄານຫາມ 
15 ເມ່ືອອາໂຣນ ແລະບຸດຊາຍຄຸມສະຖານນະມັສການ ແລະຄຸມເຄ່ືອງໃຊ້ຂອງສະຖານນະມັສການແລ້ວ ເມ່ືອ

ເຖີງເວລາເຄ່ືອນຍ້າຍຄ້າຍ ວົງວານໂກຮາດຈ່ຶງຈະເຂ້ົາມາຫາມ ແຕ່ເຂົາຕ້ອງບ່ໍແຕະຕ້ອງຂອງບໍຣິສຸດເຫລ່ົານ້ັນ
ຢ້ານວ່າເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແຫລະທີເ່ປັນຂອງປະຈໍາເຕັນນັດພົບຊ່ຶງວງົວານໂກຮາດຈະຕ້ອງຫາມ 



16 ìແລ້ວເອເລອາຊາບຸດຊາຍຂອງປະໂຣຫິດອາໂຣນຈະຕ້ອງດູແລນ້ໍາມັນສໍາລັບຕາມຕະກຽງ ເຄ່ືອງຫອມ ເຄ່ືອງ
ທັນຍາບູຊາ ແລະນ້ໍາມັນເຈີມ ແລະດູແລເຕັນທັງຫມດົກັບບັນດາສ່ິງຂອງໃນເຕັນນ້ັນ ຄືສະຖານນະມັສການ
ແລະເຄ່ືອງປະກອບດ້ວຍî 

17 ພຣະເຈົາ້ຊງົກ່າວແກ່ໂມເຊ ແລະອາໂຣນວ່າ,  
18 ìຢ່າຕັດເຜ່ົາຄອບຄົວຄົນໂກຮາດອອກເສັຽຈາກຄົນເລວີ 
19 ແຕ່ຈ່ົງກະທໍາແກ່ເຂົາເພ່ືອຈະໃຫ້ມີຊວິີດ ແລະບ່ໍຕາຍ ເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍເຂ້ົາມາໃກ້ຂອງບໍຣິສຸດເຫລ່ົານ້ັນ ຄືອາ

ໂຣນ ແລະບຸດທັງຫລາຍຂອງອາໂຣນ ຈະເຂ້ົາໄປຕ້ັງເຂົາທັງຫລາຍໄວ້ຕາມງານແລະພາຣະຂອງເຂົາທຸກຄົນ 
20 ແຕ່ຢ່າໃຫ້ໂກຮາດເຂ້ົາໄປເບ່ິງຂອງບໍຣິສຸດແມ້ແຕ່ອຶດໃຈດຽວຢ້ານວ່າເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍî 

The Gershonites and Merarites 

21 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
22 ìຈ່ົງທໍາສໍາມະໂນຄົວວົງວານເກີໂຊນ ຕາມຕະກູນຕາມຄອບຄົວຂອງເຂົາດ້ວຍ 
23 ເຈ້ົາຈ່ົງນັບຄົນທ່ີມີອາຍຸຕ້ັງແຕ່ສາມສິບປ ເີຖີງຫ້າສິບປີ ທຸກຄົນທ່ີເຂ້ົາປະຕິບັດງານໄດ້ເພ່ືອທໍາງານໃນເຕັນນັດ

ພບົ 
24 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນການງານຂອງວົງວານເກີໂຊນ ຄືງານບົວລະບັດແລະງານແບກພາຣະ 
25 ໃຫເ້ຂົາທັງຫລາຍຂົນຜ້າກ້ັງເຕັນ ແລະຂົນເຕັນນັດພົບພ້ອມກັບຜ າ້ຄຸມ ແລະຫນັງສັດເນ້ືອດີທ່ີຄຸມຢູ່ຂ້າງເທີງ 

ແລະຜ້າກ້ັງສໍາລັບບັງປະຕູເຕັນນັດພົບ 
26 ແລະຜ້າກ້ັງບັງລານ ແລະຜ າ້ກ້ັງທາງເຂ້ົາປະຕູລານຊ່ືງຢູ່ຮອບເຕັນແລະແທ່ນບູຊາ ແລະເຊືອກ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້

ສອຍທັງຫມດົ ເຂົາຈະຕ້ອງກະທໍາງານທ່ີຄວນກະທໍາທຸກຢ່າງທ່ີກ່ຽວກັບສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ 
27 ໃຫອ້າໂຣນແລະບຸດຊາຍທັງຫລາຍຂອງອາໂຣນບັງຄັບບັນຊາບຸດຊາຍທັງຫລາຍຂອງເກີໂຊນ ເຣ່ືອງທຸກສ່ິງທ່ີ

ເຂົາຈະຕ້ອງຂົນ ແລະງານທຸກຢ່າງທ່ີເຂົາຈະຕ້ອງກະທໍາ ແລະເຈ້ົາຈະຕ້ອງກໍານົດທຸກສ່ິງທ່ີເຂົາຈະຕ້ອງຂົນ 
28 ນ້ີເປັນການງານຂອງວົງວານເກີໂຊນໃນເຕັນນັດພົບ ແລະອິທາມາບຸດຊາຍຂອງອາໂຣນປະໂຣຫິດຈະບັງຄັບດູ

ແລງານຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນ 
29 ìຝ່າຍເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍຂອງເມຣາຣນ້ັີນເຈ້ົາຈ່ົງນັບເຂົາຕາມຕະກູນຕາມຄອບຄົວ 
30 ເຈ້ົາຈ່ົງນັບຄົນທ່ີມີອາຍຸສາມສິບປີຂ້ຶນໄປເຖີງຫ້າສິບປີ ທຸກຄົນທ່ີເຂ້ົາປະຕິບັດງານໄດ້ເພ່ືອທໍາງານເຕັນນັດພົບ 
31 ແລະຕ່ໍໄປນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີກໍານົດໃຫ້ເຂົາຂົນ ງານທັງຫມົດຂອງເຂົາໃນການບົວລະບັດເຕັນນັດພົບ ຄືໄມຂ້ອບເຕັນ 

ໄມກ້ອນ ໄມເ້ສົາ ແລະຖານຮອງ 
32 ເສົາອ້ອມລານພ້ອມກັບຖານຮອງ ຫລັກຫມດຸແລະເຊືອກ ເຄ່ືອງໃຊ້ແລະເຄ່ືອງປະກອບສ່ິງເຫລ່ົານ້ີທັງຫມົດ

ເຈ້ົາຈ່ົງກ າໍນົດຊ່ືສ່ິງຂອງທ່ີເຂົາຕ້ອງຫາມ 
33 ນ້ີເປັນການງານຂອງວົງວານເມຣາຣີ ເປັນງານທັງຫມດົຂອງເຂົາໃນການບົວລະບັດເຕັນນັດພົບ ໃນບັງຄັບບັນ

ຊາຂອງອີທາມາບຸດຊາຍຂອງອາໂຣນປະໂຣຫິດî 
Census of the Levites 

34 ໂມເຊແລະອາໂຣນແລະບັນດາຫົວຫນ້າຂອງຊ ມຸນຸມຊົນໄດ້ນັບເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍຂອງໂກຮາດ ຕາມຕະກູນແລະ
ຕາມຄອບຄົວ 

35 ທຸກຄົນທີ່ມອີາຍຸຕ້ັງແຕ່ສາມສິບປີຂ້ຶນໄປເຖີງຫ້ ່າສິບປີທ່ີເຂ້ົາປະຕິບັດງານໄດ້ເພ່ືອທໍາງານໃນເຕັນນັດພົບ 
36 ແລະຈໍານວນຕາມຕະກູນຂອງເຂົາເປັນສອງພັນເຈັດຮ ອ້ຍຫ້າສິບຄົນ 
37 ນ້ີແຫລະເປັນຈໍານວນຄົນໃນຕະກູນໂກຮາດ ບັນດາຜູ້ປະຕິບັດງານໃນເຕັນນັດພົບ ຊຶງ່ໂມເຊແລະອາໂຣນໄດ້

ນັບໄວ້ຕາມທີ່ ພຣະເຈ້ົາຊົງສັ່ງໂມເຊ 



38 ຈໍານວນຄົນໃນວົງວານເກີໂຊນ ຕາມຕະກູນຕາມຄອບຄົວ 
39 ທຸກຄົນທີ່ມອີາຍຸຕ້ັງແຕ່ສາມສິບປີຂ້ຶນໄປເຖີງຫ້າສິບປີທ່ີເຂ້ົາປະຕິບັດງານໄດ້ ເພ່ືອທໍາງານໃນເຕັນນັດພົບ 
40 ຈໍານວນຄົນຕາມຕະກູນຕາມຄອບຄົວ ເປັນສອງພັນຫກົຮ້ອຍສາມສິບຄົນ 
41 ນ້ີເປັນຈໍານວນຄົນໃນວົງວານເກີໂຊນ ບັນດາຜູ້ປະຕິບັດງານໃນເຕັນນັດພົບ ຊ່ຶງໂມເຊແລະອາໂຣນໄດ້ນັບໄວ້

ຕາມພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
42 ຈໍານວນຄົນໃນວົງວານເມຣາຣີຕາມຕະກູນຕາມຄອບຄົວ 
43 ທຸກຄົນທີ່ມອີາຍຸຕ້ັງແຕ່ສາມສິບປີຂ້ຶນໄປເຖີງຫ້າສິບປີທ່ີເຂ້ົາປະຕິບ ດັງານໄດ້ ເພ່ືອທໍາງານໃນເຕັນນັດພົບ 
44 ຈໍານວນຄົນຕາມຕະກູນຂອງເຂົາເປັນສາມພັນສອງຮ້ອຍຄົນ 
45 ນ້ີແຫລະເປັນຈໍານວນຄົນທ່ີນັບໄດ້ໃນວົງວານເມຣາຣີ ຊ່ຶງໂມເຊແລະອາໂຣນໄດ້ນັບໄວ້ຕາມທີພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ຊົງສັ່ງໂມເຊ 
46 ບັນດາຄົນເລວີທ່ີນັບໄດ້ ຜູ້ທ່ີໂມເຊແລະອາໂຣນແລະບັນດາຫົວຫນ້າຂອງຄົນອິສຣາເອນໄດ້ນັບໄວ້ຕາມຕະກູນ

ຕາມຄອບຄົວ 
47 ທຸກຄົນທີ່ມອີາຍຸຕ້ັງແຕ່ສາມສິບປີຂ້ຶນໄປເຖີງຫ້າສິບປີທ່ີເຂ້ົາປະຕິບັດງານແລະທໍາງານຂົນພາຣະໄດ້ໃນເຕັນນັດ

ພບົ 
48 ຈໍານວນຄົນທ່ີນັບໄດ້ນ້ັນເປັນແປດພັນຫາ້ຮ້ອຍແປດສິບຄົນ 
49 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຖືກຕ້ັງຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງທາງໂມເຊ ໃຫ້ທຸກຄົນທໍາງານບົວລະບັດ ຫລືງານຂົນ

ຂອງເຂົາ ດ່ັງນ້ີແຫລະໂມເຊໄດ້ນັບເຂົາໄວ້ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາແກ່ໂມເຊ 
 

5 ການຂບັໄລຜູ່ມ້ນົທນິອອກຈາກຄາ້ຍ 
Unclean Persons  
(ລລວ 15:1-33) 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໂມເຊວ່າ, 
2 ìຈ່ົງບັນຊາຄົນອິສຣາເອນໃຫ້ສ່ັງບັນດາຄົນໂຣກເຮ້ືອນ ແລະທຸກຄົນທ່ີມີສ່ິງໄຫລອອກ ແລະທຸກຄົນທ່ີມົນທິນ

ເພາະການຖືກຊາກສົບໃຫ້ໄປນອກຄ້າຍ 
3 ເຈ້ົາຈ່ົງສ່ັງທັງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງໃຫ້ໄປນອກຄ້າຍ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຂົາກະທາໍໃຫ້ຄ້າຍຂອງເຂົາຊ່ຶງເຣົາສະຖິດຢູ່ຖ້າມ

ກາງນ້ັນເປັນມົນທິນî 
4 ແລະຄົນອິສຣາເອນກ ກໍະທໍາຕາມ ແລະສ່ັງຄົນເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ໄປນອກຄ້າຍ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງສ່ັງໂມເຊໄວ້ປະ

ການໃດຄົນອິສຣາເອນກ ກໍະທໍາຕາມຢ່າງນ້ັນ 
ກດົຫມາຍເຣືອ່ງການຄນືຂອງ 
Confession and Restitution  

( ລລວ 6:1-7 ) 
5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ,  
6 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ຜູ້ຊາຍກ ດີໍ ຫລືຍິງກໍດີກະທ ໍາບາບຢ່າງທ່ີມະນຸດກະທໍາ ຄືປະພຶດຝ່າຝືນຕ່ໍພຣະ

ເຈ້ົາ ແລະຜູ້ນ້ັນໄດ້ຜິດແລ້ວ 
7 ກ ໍໃຫຜູ້້ນ້ັນສາລະພາບຄວາມຜິດທ່ີເຂົາໄດ້ກະທໍາ ແລະໃຫ້ເຂົາຄືນສ່ິງທ່ີຜິດຊ່ຶງເຂົາໄດ້ມານ້ັນເຕັມຕາມເດີມທັງ

ເພ້ີມອີກນ່ຶງໃນຫ້າສ່ວນໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາຂອງເດີມຜູ້ທ່ີເຂົາໄດ້ກະທໍາຜິດຕ່ໍນ້ັນ 



8 ຖ້າຄົນນ້ັນບ່ໍມີພ  ່ີນ້ອງທ່ີຈະຮັບຂອງຄືນກ ໃໍຫ້ຖວາຍຂອງທ່ີຄືນນ້ັນແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທາງປະໂຣຫິດ ຮວມທັງ
ແກະເຖິກສໍາລັບບູຊາລ້າງມົນທິນບາບ 

9 ແລະຂອງບໍຣິສຸດທີຄົ່ນອິສຣາເອນນໍາມາຖວາຍທຸກສ່ິງອັນນໍາມາໃຫ້ແກ່ປະໂຣຫິດກໍຕົກເປັນຂອງປະໂຣຫິດ 
10 ສ່ິງບໍຣິສຸດຂອງທຸກຄົນໃຫ້ຕົກເປັນຂອງປະໂຣຫິດ ແລະທ ຸກສ່ິງທ່ີເຂົານໍາໄປຖວາຍປະໂຣຫິດກໍຕ້ອງຕົກເປັນ

ຂອງປະໂຣຫິດî 
ກດົຫມາຍເຣືອ່ງການຫງຶຫວງ 
Concerning an Unfaithful Wife 

11 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
12 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ຖ້າເມັຽຂອງຊາຍຄົນໃດຫລົງປະພຶດນອກໃຈຜົວ 
13 ມຊີາຍອ່ືນມານອນຮ່ວມກັບນາງພ້ົ້ົນຕາຜົວຂອງນາງ ເຖີງແມ່ນນາງໄດ້ກະທໍາຕົວໃຫ້ເປັນມົນທິນແລ້ວ ແຕ່ບ່ໍມີ

ໃຜຮູ້ເຫັນ ແລະຍັງບ່ໍມີພຍານ ເພາະຈັບບ່ໍໄດ້ຄາທ່ີ 
14 ຈິດຫຶງຫວງກໍມາສີງຜົວ ເຂົາຈ່ຶງຫຶງຫວງເມັຽຂອງເຂົາ ເຖີງແມ່ນວ່າເມັຽບ່ໍໄດ້ທໍາຄວາມຜິດ 
15 ກໃໍຫຊ້າຍຜູ້ນ້ັນພາເມັຽຂອງຕົນໄປຫາປະໂຣຫິດນໍາເຄ່ືອງບູຊາສໍາລັບເມັຽໄປ ມີແປ້ງບເລ 

ນ່ຶງໃນສິບເອຟາ ຢ່າໃຫ້ເຂົາເທນ້ໍາມັນຫລືໃສ່ກໍາຍານໃນແປ້ງນ້ັນ ເພາະເປັນທັນຍາບູຊາແຫ່ງຄວາມຣໍາລຶກຟ້ືນ
ໃຫລ້ະນຶກເຖີງຄວາມຜິດ 

16 ìແລະປະໂຣຫິດຈະນໍານາງມາໃກ້ໃຫເ້ຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
17 ແລະປະໂຣຫິດຈະເອົານ້ໍາບໍຣີສຸດທ່ີໃສ່ພາຊນະດີນ ເອົາຂ້ີຝ  ຸ່ນທ່ີພືນ້ເຕັນສັກສິດໃສ່ໃນນ້ໍາມັນ 
18 ແລະປະໂຣຫິດຈະໃຫ້ນາງເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ ແລະແກ້ມ້ວນຜົມຂອງນາງອອກ ແລະສ່ົງທັນຍາບູຊາແຫ່ງຄວາມ

ຣໍາລຶກໃຫ້ນາງຖືໄວ້ ອັນເປັນທັນຍາບູຊາແຫ່ງຄວາມຫຶງຫວງ ແລ້ວປະໂຣຫິດຈະຖືນ້ໍາແຫ່ງຄວາມຂົມຂ່ືນທ່ີນໍາ
ການແຊ່ງສາບນ້ັນໄວ້ເອງ 

19 ແລ້ວປະໂຣຫິດຈະໃຫ້ນາງສາບານຕົວວ່າ ìຖ້າບ່ໍມີຊາຍໃດມານອນກັບເຈ້ົາ ຫລືເຈ້ົາບ່ໍຫັນຫນີໄປກະທໍາມົນທິນ 
ເມ່ືອເຈ້ົາຍັງຢູ່ໃນອໍານາດຂອງສາມີ ກໍໃຫ້ເຈ້ົາພ້ົ້ົນເສັຽຈາກນ້ໍາແຫ່ງຄວາມຂົມຂ່ືນທ່ີນໍາການສາບແຊ່ງນ້ີ 

20 ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາໄດ້ຫລົງໄປເຖີງແມນ່ວ່າເຈ້ົາຢູ່ໃນອໍານາດຂອງຜົວ ແລະໄດ້ກະທໍາຕົວເອງໃຫ້ເປັນມົນທິນ ແລະຊາຍ
ອ່ືນນອກຈາກຜົວໄດ້ເຂ້ົານອນດ້ວຍແລ້ວ 

21 ກ ໍ(ໃຫປ້ະໂຣຫິດກະທໍາໃຫ້ຍິງນ້ັນກ່າວຄໍາສາບານສາບແຊ່ງ ແລະກ່າວແກ່ຜູ້ຍິງນ້ັນວ່າ) ຂໍໃຫພ້ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຊົງກະທໍາເຈ້ົາໃຫ້ເປັນຄໍາແຊ່ງ ແລະເປັນຄໍາສາບຖ້າມກາງຊົນຊາດຂອງເຈ້ົາ ໃນເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກະທໍາໃຫ້
ຕ້ົນຂາເຈ້ົາລີບ ແລະກະທໍາໃຫ້ທ້ອງເຈ້ົາໄຄ່ແລ້ວ 

22 ຂໃໍຫນ້ໍ້າແຫ່ງຄໍາສາບແຊ່ງນ້ີນ້ັນເຂ້ົາໃນຕົວເຈ້ົາກະທໍາໃຫ້ທ້ອງເຈ້ົາໄຄ່ ແລະກະທໍາໃຫ້ຕ້ົນຂາເຈ້ົາລີບໄປî ແລະ
ນາງນ້ັນຈະຕ້ອງກ່າວວ່າ ìອາແມນ ອາແມນî 

23 ìແລ້ວປະໂຣຫິດຈະຂຽນຄໍາສາບນ້ີລົງໃນຫນັງສື ແລະລຶບຄວາມນ້ັນອອກເສັຽໃນນ້ໍາແຫ່ງຄວາມຂົມຂ່ືນ 
24 ແລ້ວໃຫຍິ້ງນ້ັນດ່ືມນ້ໍາແຫ່ງຄວາມຂົມຂ່ືນທ່ີນໍາການສາບແຊ່ງ ແລ້ວນ້ໍາທ່ີນໍາການສາບແຊ່ງນ້ັນຈະເຂ້ົາໄປໃນ

ຕົວນາງ ກະທໍາໃຫ້ນາງເຈັບປວດ 
25 ແລະປະໂຣຫິດຈະເອົາທັນຍາບູຊາແຫ່ງຄວາມຫຶງຫວງອອກຈາກມືນາງ ຍືນ່ຖວາຍທັນຍາບູຊານ້ັນແດ່ພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາ ແລ້ວນໍາໄປທ່ີແທ່ນບູຊາ 
26 ແລະປະໂຣຫິດຈະຫຍິບທັນຍາບູຊາກໍາມນ່ຶືງເປັນສ່ວນອະນຸສອນ ແລ້ວເຜົາເສັຽເທິງແທ່ນບູຊາ ແລ້ວຈ່ຶງໃຫ້ຍິງ

ນ້ັນດ່ືມນ້ໍານ້ັນ 



27 ເມື່ອໃຫຍິ້ງນ້ັນດ່ືມນ້ໍາແລ້ວ ຖ້ານາງກະທໍາຕົວໃຫ້ມນົທິນແລະປະພຶດນອກໃຈຜົວ ນ້ໍາທ່ີນໍາການສາບແຊ່ງນ້ັນ
ຈະເຂ້ົາໃນຕົວນາງກະທໍາໃຫ້ເຈັບປວດຂ້ຶນ ທ້ອງຈະໄຄ່ແລະຕ້ົນຂາຈະລີບໄປ ແລະຍິງນ້ັນຈະເປັນຄໍາແຊ່ງສາບ
ຖ້າມກາງຊົນຊາດຂອງນາງ 

28 ຖ້າຍິງນ້ັນບ່ໍໄດ້ມີມົນທິນ ແຕ່ບໍຣິສຸດ ນາງຈະພ້ົ້ົນຄວາມຜິດ ແລະຕ້ັງທ້ອງ 
29 ìນ້ີເປັນກົດເຣ່ືອງຄວາມຫຶງຫວງ ເມ່ືອເມັຽເຖີງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນອໍານາດຂອງຜົວໄດ້ຫລົງໄປກະທໍາຕົນໃຫ້ມມີົນ

ທນິ 
30 ຫລືເມ່ືອຈິດຫຶງຫວງສີງຜູ້ຊາຍ ແລະເຂົາຫຶງຫວງເມັຽຂອງເຂົາ ແລ້ວເຂົາຕ້ອງໃຫ້ນາງໄປເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປ ນັ

ເຈ້ົາ ແລະປະໂຣຫິດຈະປະຕິບັດຕ່ໍນາງຕາມບັນຍັດນ້ີທ ຸກປະການ 
31 ຜູ້ຊາຍຈ່ຶງຈະພ້ົ້ົນຄວາມຜິດ ແຕ່ຜູ້ຍິງຈະຕ້ອງຮັບໂທດຂອງນາງî 
 

6 ກດົຫມາຍເຣືອ່ງພວກນາຊຣີ ີ
The Nazirites 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
2 ຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ເມ່ືອຜູ້ຊາຍກໍດີ ແລະຜູ້ຍິງກ ດີໍ ກະທໍາສັຕສາບານເປັນພິເສດ ຄືສາບານເປັນຄົນ

ນາຊ ຣີີ ຜີກຕົວອອກຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
3 ກໃໍຫຜູ້້ນ້ັນຜີກຕົວອອກຈາກເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ແລະສຸຣາ ເຂົາຕ້ອງບ່ໍດ່ືມນ້ໍາສ້ົມທ່ີໄດ້ຈາກເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ຫລືສຸຣາ ບ່ໍ

ດ່ືມນ້ໍາອະງຸ່ນຫລືຮັບປະທານອະງຸ່ນ ບ່ໍວ່າສົດຫລືແຫງ້ 
4 ຕລອດເວລາທ່ີເຂົາຜີກຕົວອອກມານ້ັນ ເຂົາຕ້ອງບ່ໍຮັບປະທານສ່ິງໃດທ່ີໄດ້ຈາກຕ້ົນອະງຸ່ນ ທງັເປັນເມັດ ຫລື

ເປືອກອະງຸ່ນກ ດີໍ 
5 ຕລອດເວລາທ່ີເຂົາສາບານຜີກຕົວອອກມານ້ັນ ຢ່າໃຫມີ້ດໂກນຖືກຫົວຂອງເຂົາ ເຂົາຕ້ອງບໍຣິສຸດຈົນກວ່າຈະ

ສ້ິນກໍານົດເວລາທ່ີເຂົາຜີກຕົວອອກມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຂົາຈະຕ້ອງຈ່ົງຜົມຍາວ 
6 ìຕລອດເວລາທ່ີເຂົາຜີກຕົວອອກມາເພ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຂົາຕ້ອງບ່ໍເຂ້ົາໃກ້ສົບຄົນຕາຍ 
7 ຢ່າທໍາຕົວໃຫ້ມີມນົທິນດ້ວຍບິດາມານດາ ຫລືພີນ້່ອງຊາຍຍີງທ່ີຕາຍ ເຂົາບ່ໍຄວນເຂ້ົາໄປໃກ້ໃຫ້ເສັຽຄວາມບໍຣິ

ສຸດ ເພາະວ່າຜົມຂອງເຂົາເປັນເຄ່ືອງຫມາຍໃນການອຸທິດຖວາຍຕົວຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
8 ຕລອດເວລາທ່ີເປັນຄົນນາຊີຣຢູ່ີນ້ັນ ເຂົາຕ້ອງທໍາຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
9 ìແລະຖ້າມີຄົນມາຕາຍຢູ່ໃກ້ຕົວເຂົາປັດຈຸບັນທັນດ່ວນ ຫົວຂອງເຂົາທ່ີຊໍາຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດໄວກ້ ເໍປັນມົນທິນເສັຽ

ແລ້ວ ເຂົາຕ້ອງແຖຜົມຂອງເຂົາໃນວັນຊໍາຮະຕົວຄືໃນວັນທີເຈັດນ້ັນເຂົາຕ້ອງແຖຜົມ 
10 ໃນວັນທີແປດເຂົາຕ້ອງນໍານົກເຂົາສອງຕົວ ຫລືນົກກາງແກສອງຕົວໄປໃຫ້ປະໂຣຫິດທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບ 
11 ແລະປະໂຣຫິດຈະຖວາຍບູຊາຕົວນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ອີກຕົວນ່ຶງຖວາຍເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາລ້າງມົນທິນ

ໃຫເ້ຂົາ ເພາະເຂົາໄດ້ກະທ ໍາຜິດເຫດເຣ່ືອງສົບຄົນຕາຍ ແລະເຂົາຕ້ອງຊໍາຮະຫວົໃຫ້ບຣໍສຸິດໃນວັນນ້ັນອີກ 
12 ແລະໃຫ້ເຂົາຜີກຕົວອອກເພ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕລອດເວລາການຜີກຕົວຂອງເຂົາ ແລະນໍາແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງ

ປີມາເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ກັມບາບ ແຕ່ເວລາກ່ອນນ້ັນນັບບ່ໍໄດ້ ເພາະການປະຕິຍານຜີກຕົວຂອງເຂົານ້ັນມີມົນ
ທິນເສັຽແລ້ວ 

13 ìເມ່ືອເວລາຜີກຕົວຂອງເຂົາຄົບແລ້ວ ກົດຂອງພວກນາຊີຣ ມີີດ່ັງນ້ີ ໃຫ້ນໍາເຂົາມາທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບ 
14 ໃຫເ້ຂົາຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີທ່ີປາສຈາກຕໍາຫນິເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 

ແລະລູກແກະແມ່ອາຍຸນ່ຶງປີທ່ີປາສຈາກຕໍາຫນິເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ແລະແກະເຖິກໂຕນ່ຶງທ່ີປາສຈາກຕໍາ
ຫນິເປັນເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ 



15 ແລະເຂ້ົາຫນົມທ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງຖາດນ່ຶງ ເຂ້ົາຫນົມເຮັດດ້ວຍຍອດແປ້ງປົນໃສ່ນ້ໍາມັນ ເຂ້ົາຫນົມແຜ່ນທ່ີບໍ່ມີເຊື້ອ
ແປ້ງທານ້ໍາມັນ ພ້ອມກັບເຄ່ືອງທັນຍາບູຊາ ແລະເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາທີຄູ່່ກັນ 

16 ແລະປະໂຣຫິດຈະນໍາຂອງເຫລ່ົານ້ີສເນີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບແລະເຄ່ຶອງເຜົາບູຊາ 
17 ແລະປະໂຣຫິດຈະຖວາຍແກະເຖິກເປັນເຄ່ືອງສານຕິບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພອ້ມກັບເຂ້ົາຫນົມທ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ

 ງ້ຖາດນ່ຶງ ປະໂຣຫິດຈະຖວາຍທັນຍາບູຊາແລະເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາທ່ີຄູ່ກັນດ້ວຍ 
18 ແລະຜ  ູ້ເປັນນາຊີຣຈີະແຖຫົວທີສ່າບານນ້ັນທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບ ແລະນໍາເອົາຜົມທ່ີຫວົທ່ີສາບານໄວ້ນ  ້ັນໄປໃສ່

ໄຟທ່ີຢູ່ໃຕ້ເຄ່ືອງສານຕິບູຊາເສັຽ 
19 ເມ່ືອຜູ້ເປັນນາຊີຣແີຖຜົມທ່ີເຂົາສາບານແລ້ວ ປະໂຣຫິດຈະນໍາຊ້ີນສັນຂາຫນ້າຂອງແກະເຖິກທ່ີຕ້ົມແລ້ວ ກັບ

ເຂ້ົາຫນົມບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງກ້ອນນ່ຶງໃນຖາດ ແລະເຂ້ົາຫນົມແຜ່ນບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງແຜ່ນນ່ຶງວາງໄວ້ໃນມືຂອງທັງສອງ
ຂອງຜູ້ເປັນນາຊີຣນ້ັີນ 

20 ຫລັງຈາກນ້ັນ ປະໂຣຫິດຈະຕ້ອງນໍາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີສເນີຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອເປັນຂອງຂວັນສັກສິດສໍາລັບປະ
ໂຣຫິດ ນອກຈາກນ້ີ ຊີນ້ຫນ້າເອີກ ແລະຂາຂອງແກະຕ້ອງຕັດເປັນຂອງປະໂຣຫິດ ຈາກນ້ັນຜູ້ເປັນນາຊີຣີຈ່ຶງດ່ືມ
ເຫລ້ົາອະງຸ່ນໄດ້ 

21 ìນ້ີເປັນບ ນັຍັດຂອງຜູ້ເປັນນາຊີຣຜູ້ີສາບານ ແລະເຄ່ຶອງບູຊາຂອງເຂົາທ່ີຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນການປີກ
ຕົວ ນອກຈາກສ່ິງອ່ືນໆທ່ີເຂົາຖວາຍໄດ້ເປັນເຄ່ືອງບູຊາຕາມທ່ີເຂົາສາບານເປັນນາຊ ີຣີນ້ັນ ດ່ັງນ້ັນແຫລະເຂົາ
ຕ້ອງກະທ ໍາຕາມກົດຂອງການຜີກຕົວອອກໄປເປັນນາຊີຣຕີາມທີເ່ຂົາໄດ້ສາບານໄວ້î 
ຄາໍອວຍພອນແບບປະໂຣຫດິ 
The Priestly Benediction 

22 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງແກ່ໂມເຊວ່າ, 
23 ຈ່ົງກ່າວແກ່ອາໂຣນ ແລະບຸດທັງຫລາຍຂອງອາໂຣນວ່າ ທາ່ນທັງຫລາຍຈ່ົງອວຍພອນແກ່ຄົນອິສຣາເອນດ່ັງຕ່ໍ

ໄປນ້ີ ຄືກ່າວແກ່ເຂົາທັງຫລາຍວ່າ 
24 ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ທ່ານ ແລະພິທັກຮັກສາທ່ານ 
25 ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫ້ພຣະພັກຂອງພຣະອົງສ່ອງແສງແກ່ທ່ານ ແລະຊົງພຣະກະຣຸນາທ່ານ 
26 ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເງີຍພຣະພັກຂອງພຣະອົງເຫນືອທ່ານ ແລະປະທານຄວາມສງົບສຸກແກ່ທ່ານ 
27 ດ່ັງນ້ັນແຫລະໃຫ້ເຂົາປະທັບນາມຂອງເຮົາເຫນືອຄົນອິສຣາເອນ ແລະເຮົາຈະໄດ້ອວຍພອນແກ່ເຂົາທັງຫລາຍî 
 

7 ການຖວາຍຂອງພວກ ຫວົຫນາ້  
Offerings of the Leaders 

1 ເມ່ືອວັນທ່ີໂມເຊຈັດຕ້ັງຫໍເຕັນສັກສິດແລ້ວ ແລະໄດ້ຫົດສົງແລະໄດ້ຊໍາຮະເຕັນກັບບັນດາເຄ່ືອງໃຊ້ສອຍປະຈໍາ
ຫເໍຕັນສັກສິດໃຫ້ບໍຣິສຸດ ແລະໄດ້ຫົດສົງແລະຊໍາຮະແທ່ນບູຊາກັບພາຊນະປະຈໍາທັງຫມດົໃຫ້ບໍຣສຸິດແລ້ວ 

2 ບັນດາຫົວຫນ້າຂອງຄົນອິສຣາເອນ ຫົວຫນ້າຕະກູນ ຄືຫົວຫນ້າຂອງເຜ່ົາຕ່າງໆຜູ້ຢູ່ເຫນືອຜູ້ທ່ີຂ້ຶນທະບຽນໄວ້ 
3 ໄດ້ນໍາຂອງບູຊາມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ມີກວຽນຫົກລໍາກັບງົວຫົກຄູ່ ຫົວຫນ້າສອງຄົນນໍາກວຽນລໍານ່ຶງ 

ແລະງົວຄົນລະໂຕຖວາຍເສັຽທ່ີຫນ້າເຕັນສັກສິດ 
4 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ,  
5 ìຈ່ົງຮັບຂອງເຫລ່ົານີ້ໄວຈ້າກເຂົາເພ່ືອຈະໄດ້ໃຊ້ໃນການທໍາງານຂອງເຕັນນັດພົບຈ່ົງມອບໄວ້ກັບຄົນເລວີແກ່ທ ກຸ

ຄົນຕາມ  ງານບົວລະບັດຂອງເຂົາî 
6 ໂມເຊຈ່ຶງນໍາກວຽນ ແລະງົວໄປມອບໃຫ້ແກ່ຄົນເລວີ 



7 ທ່ານໃຫ້ກວຽນສອງລໍາກັບງົວສອງຄູ່ແກ່ບຸດທັງຫລາຍຂອງເກີໂຊນຕາມງານບົວລະບັດຂອງເຂົາ 
8 ທ່ານມອບກວຽນສ່ີລໍາ ແລະງົວສ່ີຄູ່ໃຫ້ແກ່ບຸດທັງຫລາຍຂອງເມຣາຣ ີຕາມງານບົວລະບັດຂອງເຂົາຊ່ຶງເປັນຕາມ

ຄໍາຊີແ້ຈງຂອງອິທາມາບຸດອາໂຣນປະໂຣຫິດ 
9 ແຕ່ທ່ານບ່ໍໄດ້ມອບສ່ິງໃດໃຫ້ແກ່ບຸດຂອງໂກຮາດ ເພາະງານບົວລະບັດຂອງເຂົາເປັນງານທ່ີຕ້ອງຫາມສ່ິງຂອງ

ບຣໍສຸິດ 
10 ແລະບັນດາຫົວຫນ້າກ ນໍໍາຂອງບູຊາມາເພ່ືອແກ່ການສະຫລອງແທ່ນບູຊາໃນວັນທ່ີທໍາພທີິຫົດສົງແທ່ນບູຊານ້ັນ 

ແລະພວກຫົວຫນ້າຕ່າງກໍຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຂອງຕົນຫນ້າແທ່ນບູຊາ 
11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, ìໃຫ້ພວກຫົວຫນ້າມາຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຂອງເຂົາມ້ືລະຄົນໃນງານສະຫລອງ

ແທ່ນບູຊາ 
12 ຜູ້ທີຖ່ວາຍເຄ່ືອງບູຊາໃນວັນແຣກຄື ນາໂຊນບຸດອັມມນີາດາບແຫ່ງເຜ່ົາຢູດາ 
13 ຂອງຖວາຍຂອງເຂົາຄືຈານເງີນໃບນ່ຶງຫນັກນ່ຶງຮ້ອຍສາມສິບເຊເກລ ແລະຊາມເງີນໃບນ່ຶງຫນັກເຈັດສິບເຊເກລ 

ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສການ ພາຊນະທັງສອງນ້ີມີຍອດແປ້ງປົນໃສ່ນ້ໍາມັນເຕັມເພ່ືອເປັນທັນຍາບູຊາ 
14 ຖ້ວຍທອງຄໍາໃບນ່ຶງຫນັກສິບເຊເກລ ມີເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບເຜົາເຕັມ 
15 ລູກງົວເຖິກໂຕນ່ຶງ ແກະເຖິກໂຕນ່ຶງ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີໂຕນ່ຶງ ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 
16 ແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 
17 ງົວເຖິກສອງໂຕ ແກະເຖິກຫ້າໂຕ ແບ້ເຖິກຫ້າໂຕ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີຫ້າໂຕ ເປັນເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ ສ່ິງ

ເຫລ່ົານ້ີເປັນຂອງຖວາຍຂອງນາໂຊນບຸດຂອງອັມມີນາດາບ 
18 ວັນທີສອງເນທານເອນບຸດຊູອາ ຫວົຫນ້າເຜ່ົາອິສຊາຄາຖວາຍຂອງ 
19 ເຂົາຖວາຍຂອງຖວາຍຂອງເຂົາເປັນຈານເງີນໃບນ່ຶງຫນັກນ່ຶງຮ້ອຍສາມສິບເຊເກລ ຊາມເງີນໃບນ່ຶງຫນັກເຈັດ

ສິບເຊເກລ ເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສການ ພາຊນະທັງສອງນ້ີມີຍອດແປ້ງປົນໃສ່ນ້ໍາມັນເຕັມ ເພ່ືອເປ ັນທັນ
ຍາບູຊາ 

20 ຖ້ວຍທອງຄໍາໃບນ່ຶງຫນັກສິບເຊເກລມີເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບເຜົາເຕັມ 
21 ລູກງົວເຖິກໂຕນ່ຶງ ແກະເຖິກໂຕນ່ຶງ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 
22 ແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 
23 ແລະງົວເຖິກສອງໂຕ ແກະເຖິກຫ້າໂຕ ແບ້ເຖິກຫ້າໂຕ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີຫ້າໂຕ ເປັນເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ 

ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນຂອງຖວາຍຂອງເນທານເອນບຸດຊູອາ 
24 ວັນທີສາມເອລີອາບບຸດເຮໂລນ ຫົວຫນ້າຂອງຄົນເຜ່ົາເຊບູລູນ 
25 ຂອງຖວາຍຂອງເຂົາຄືຈານເງ ນີໃບນ່ຶງຫນັກນ່ຶງຮ້ອຍສາມສິບເຊເກລ ຊາມເງີນໃບນ່ຶງຫນັກເຈັດສິບເຊເກລ 

ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສການ ພາຊນະທັງສອງນ້ີມີຍອດແປ້ງປົນໃສ່ນ້ໍາມັນເຕັມ ເພ່ືອເປັນທັນຍາບູຊາ 
26 ຖ້ວຍທອງຄໍາໃບນ່ືງຫນັກສິບເຊເກລ ມີເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບເຜົາເຕັມ 
27 ລູກງົວເຖິກໂຕນ່ຶງ ແກະເຖິກໂຕນ່ຶງ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີໂຕນ່ຶງ ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 
28 ແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 
29 ງົວເຖິກສອງໂຕ ແກະເຖິກຫ້າໂຕ ແບ້ເຖິກຫ້າໂຕ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີຫ້າໂຕ ເປັນເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ ສ່ິງ

ເຫລ່ົານ້ີເປັນຂອງຖວາຍຂອງເອລີອາບບຸດເຮໂລນ 
30 ວັນທີສ່ີເອລີຊູ ບຸດເຊເດອູ ຫວົຫນ້າຂອງຄົນເຜ່ົາຣູເບນ 
31 ຂອງຖວາຍຂອງເຂົາຄືຈານເງີນໃບນ່ຶງຫນັກນ່ຶງຮ້ອຍສາມສິບເຊເກລ ຊາມເງີນໃບນ່ຶງຫນັກເຈັດສິບເຊເກລ 

ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສການ ພາຊນະທັງສອງນ້ີມີຍອດແປ້ງປົນໃສ່ນ້ໍາມັນເຕັມ ເພ່ືອເປັນທັນຍາບູຊາ 



32 ຖ້ວຍທອງຄໍາໃບນ່ຶງຫນັກສິບເຊເກລມີເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບເຜົາເຕັມ 
33 ລູກງົວເຖິກໂຕນ່ຶງ ແກະເຖິກໂຕນ່ຶງ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີໂຕນ່ຶງ ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 
34 ແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 
35 ງົວເຖິກສອງໂຕ ແກະເຖິກຫ້າໂຕ ແບ້ເຖິກຫ້າໂຕ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີຫ້າໂຕ ເປັນເຄ່ືອງສານຕິບູບາ ສ່ິງ

ເຫລ່ົານ້ີເປັນຂອງຖວາຍຂອງເອລີຊູບຸດເຊເດອູ 
36 ວັນທີຫ້າ ເຊລ ູມເີອນ ບດຸຊູຣຊັີດດັຍ ຫົວຫນ້າຂອງຄົນເຜ່ົາຊີເມໂອນ 
37 ຂອງຖວາຍຂອງເຂົາຄືຈານເງີນໃບນ່ຶງຫນັກນ່ຶງຮ້ອຍສາມສິບເຊເກລ ຊາມເງີນໃບນ່ຶງຫນັກເຈັດສິບເຊເກລ 

ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສການ ພາຊນະທັງສອງນ້ີມີຍອດແປ້ງປົນນ້ໍາໃສ່ມັນເຕັມ ເພ່ືອເປັນທັນຍາບູຊາ 
38 ຖ້ວຍທອງຄໍາໃບນ່ຶງຫນັກສິບເຊເກລ ມີເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບເຜົາເຕັມ 
39 ລູກງົວເຖິກໂຕນ່ຶງ ແກະເຖິກໂຕນ່ຶງ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີໂຕນ່ຶງ ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 
40 ແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 
41 ງົວເຖິກສອງໂຕ ແກະເຖິກຫ້າໂຕ ແບ້ເຖິກຫ້າໂຕ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີຫ້າໂຕ ເປັນເຄ່ືອງສັນຕິບູຊາ ສ່ິງ

ເຫລ່ົານ້ີເປັນຂອງຖວາຍຂອງເຊລູມີເອນ ບຸດຊຣູຊັີດດັຍ 
42 ວັນທີຫກົ ເອລີອາສາຟ ບຸດເດອູເອນ ຫົວຫນ້າຂອງຄົນເຜ່ົາກາດ 
43 ຂອງຖວາຍຂອງເຂົາຄືຈານເງີນໃບນ່ຶງຫນັກນ່ຶງຮ້ອຍສາມສິບເຊເກລ ຊາມເງີນໃບນ່ຶງຫນັກເຈັດສິບເຊເກລ 

ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສການ ພາຊນະທັງສອງນ້ີມີຍອດແປ້ງປົນໃສ່ນ້ໍາມັນເຕັມ ເພ່ືອເປັນທັນຍາບູຊາ 
44 ຖ້ວຍທອງຄໍາໃບນ່ຶງຫນັກສິບເຊເກລ ມີເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບເຜົາເຕັມ 
45 ລູກງົວເຖິກໂຕນ່ຶງ ແກະເຖິກໂຕນ່ຶງ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີໂຕນ່ຶງ ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 
46 ແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 
47 ງົວເຖິກສອງໂຕ ແກະເຖິກຫ້າໂຕ ແບ້ເຖິກຫ ້າໂຕ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີຫ້າໂຕ ເປັນເຄ່ືອງສັນຕິບູຊາ ສ່ິງເຫລ່ົ

ານ້ີເປັນຂອງຖວາຍຂອງເອລີອາສາບ ບຸດເດອູເອນ  
48 ວັນທີເຈັດ ເອລີຊາມາ ບຸດອັມມີຮູດ ຫວົຫນ້າຂອງຄົນເຜ່ົາເອຟຣາອິມ 
49 ຂອງຖວາຍຂອງເຂົາຄືຈານເງີນໃບນ່ຶງຫນັກນ່ຶງຮ້ອຍສາມສິບເຊເກລ ຊາມເງີນໃບນ່ຶງຫນັກເຈັດສິບເຊເກລ 

ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສການ ເພ່ືອເປັນທັນຍາບູຊາ 
50 ຖ້ວຍທອງຄໍາໃບນ່ຶງຫນັກສິບເຊເກລ ມີເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບເຜົາເຕັມ 
51 ລູກງົວເຖິກໂຕນ່ຶງ ແກະເຖິກໂຕນ່ຶງ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີໂຕນ່ຶງ ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 
52 ແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 
53 ງົວເຖິກສອງໂຕ ແກະເຖິກຫ້າໂຕ ແບ້ເຖິກຫ້າໂຕ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີຫ້າໂຕ ເປັນເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ ສ່ິງ

ເຫລ່ົານ້ີເປັນຂອງຖວາຍຂອງເອລີຊາມາ ບຸດອັມມີຮູດ 
54 ວັນທແີປດ ກາມາລີເອນ ບຸດເປດາຊູ ຫົວຫນ້າຂອງຄົນເຜ່ົາມານັສເຊ 
55 ຂອງຖວາຍຂອງເຂົາຄືຈານເງີນໃບນ່ຶງຫນັກນ່ຶງຮ້ອຍສາມສິບເຊເກລ ຊາມເງີນໃບນ່ຶງຫນັກເຈັດສິບເຊເກລ 

ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສການ ເພ່ືອເປັນທັນຍາບູຊາ 
56 ຖ້ວຍທອງຄໍາໃບນ່ຶງຫນັກສິບເຊເກລ ມີເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບເຜົາເຕັມ 
57 ລູກງົວເຖິກໂຕນ່ຶງ ແກະເຖິກໂຕນ່ຶງ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີໂຕນ່ຶງ ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 
58 ແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 
59 ງົວເຖິກສອງໂຕ ແກະເຖິກຫ້າໂຕ ແບ້ເຖິກຫ້າໂຕ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີຫ້າໂຕ ເປັນເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ ສ່ິງ

ເຫລ່ົານ້ີເປັນຂອງຖວາຍຂອງກາມາລີເອນ ບຸດເປດາຊູ 



60 ວັນທີເກ້ົາ ອາບີດານ ບຸດກີເດໂອນີ ຫວົຫນ້າຂອງຄົນເຜ່ົາເບັນຢາມິນ 
61 ຂອງຖວາຍຂອງເຂົາຄືຈານເງີນໃບນ່ຶງຫນັກນ່ຶງຮ້ອຍສາມສິບເຊເກລ ຊາມເງີນໃບນ່ຶງຫນັກເຈັດສິບເຊເກລ 

ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສການ ເພ່ືອເປັນທັນຍາບູຊາ 
62 ຖ້ວຍທອງຄໍາໃບນ່ຶງຫນັກສິບເຊເກລ ມເີຄ່ືອງຫອມສໍາລັບເຜົາເຕັມ 
63 ລູກງົວເຖິກໂຕນ່ຶງ ແກະເຖິກໂຕນ່ຶງ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີໂຕນ່ຶງ ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 
64 ແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 
65 ງົວເຖິກສອງໂຕ ແກະເຖິກຫ້າໂຕ ແບ້ເຖິກຫ້າໂຕ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີຫ້າໂຕ ເປັນເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ ສ່ິງ

ເຫລ່ົານ້ີເປັນຂອງຖວາຍຂອງອາບີດານ ບຸດກີເດໂອນີ 
66 ວັນທີສິບ ອາຮີເອເຊີ ບຸດອັມມີຊັດດັຍ ຫົວຫນ້າຂອງຄົນເຜ່ົາດານ 
67 ຂອງຖວາຍຂອງເຂົາຄືຈານເງີນໃບນ່ຶງຫນັກນ່ຶງຮ້ອຍສາມສິບເຊເກລ ຊາມເງີນໃບນ່ຶງຫນັກເຈັດສິບເຊເກລ 

ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສການເພ່ືອເປັນທັນຍາບູຊາ 
68 ຖ້ວຍທອງຄໍາໃບນ່ຶງຫນັກສິບເຊເກລ ມີເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບເຜົາເຕັມ 
69 ລູກງົວເຖິກໂຕນ່ຶງ ແກະເຖິກໂຕນ່ຶງ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີໂຕນ່ຶງ ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 
70 ແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 
71 ງົວເຖິກສອງໂຕ ແກະເຖິກຫ້າໂຕ ແບ້ເຖິກຫ້າໂຕ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີຫ້າໂຕ ເປັນເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ ສ່ິງ

ເຫລ່ົານ້ີເປັນຂອງຖວາຍຂອງອາຮີເອເຊີ ບຸດອັມມີຊດັດັຍ 
72 ວັນທີສິບເອັດ ປາກີເອນບຸດໂອກຣານ ຫົວຫນ້າຂອງຄົນເຜ່ົາອາເຊີ 
73 ຂອງຖວາຍຂອງເຂົາຄືຈານເງີນໃບນ່ຶງຫນັກນ່ຶງຮ້ອຍສາມສິບເຊເກລ ຊາມເງີນໃບນ່ຶງຫນັກເຈັດສິບເຊເກລ 

ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສການເພ່ືອເປັນທັນຍາບູຊາ  
74 ຖ້ວຍທອງຄໍາໃບນ  ່ຶງຫນັກສິບເຊເກລ ມີເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບເຜົາເຕັມ 
75 ລູກງົວເຖິກໂຕນ່ຶງ ແກະເຖິກໂຕນ່ຶງ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີໂຕນ່ຶງ ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 
76 ແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 
77 ງົວເຖິກສອງໂຕ ແກະເຖິກຫ້າໂຕ ແບ້ເຖິກຫ້າໂຕ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີຫ້າໂຕ ເປັນເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ ສ່ິງ

ເຫລ່ົານ້ີເປັນຂອງຖວາຍຂອງປາກີເອນ ບຸດໂອກຣານ 
78 ວັນທີສິບສອງ ອາຮີຣາ ບຸດເອນານ ຫົວຫນ້າຂອງຄົນເຜ່ົາເນັຟທາລີ 
79 ຂອງຖວາຍຂອງເຂົາຄືຈານເງີນໃບນ່ຶງຫນັກນ່ຶງຣ້ອຍສາມສິບເຊເກລ ຊາມເງີນໃບນ່ຶງຫນັກເຈັດສິບເຊເກລ 

ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສການ ເພ່ືອເປັນທັນຍາບູຊາ 
80 ຖ້ວຍທອງຄໍາໃບນ່ຶງຫນັກສິບເຊເກລ ມີເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບເຜົາເຕັມ 
81 ລູກງົວເຖິກໂຕນ່ຶງ ແກະເຖິກໂຕນ່ຶງ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີໂຕນ່ຶງ ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 
82 ແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 
83 ງົວເຖິກສອງໂຕ ແກະເຖິກຫ້າໂຕ ແບ້ເຖິກຫ້າໂຕ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີຫ້າໂຕ ເປັນເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ ສ່ິງ

ເຫລ່ົານ້ີເປັນຂອງຖວາຍຂອງອາຮີຣາ ບຸດເອນານ 
84 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຂອງຖວາຍໃນງານສລອງແທ່ນບູຊາຈາກຫົວຫນ້າຂອງຄົນອິສຣາເອນ ໃນວັນທ່ີມີພທີິຫົດສົງແທ່ນບູ

ຊານ້ັນ ຄືຈານເງີນສິບສອງໃບ ຊາມເງີນສິບສອງໃບ ຖ້ວຍຄໍາສິບສອງໃບ 
85 ຈານເງີນໃບນ່ຶງຫນັກນ່ຶງຮ້ອຍສາມສິບເຊເກລ ແລະຊາມໃບນ່ຶງຫນັກເຈັດສິບເຊເກລ ເງີນທ່ີທໍາພາຊນະທັງ

ຫມດົຫນັກສອງພັນສ່ີຮ້ອຍເຊເກລ ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສການ 



86 ຖ້ວຍຄໍາສິບສອງໃບມີເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບເຜົາເຕັມ ຫນັກໃບລະສິບເຊເກລ ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສ
ການ ຄໍາທ່ີເຮັດຖ້ວຍທັງຫມດົຫນັກນ່ຶງຮ້ອຍຊາວເຊເກລ 

87 ສັດສໍາລັບເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ມີງົວເຖິກສິບສອງໂຕ ແກະເຖິກສິບສອງໂຕ  ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີສິບສອງໂຕ 
ພ້ອມກັບເຄ່ືອງທັນຍາບູຊາຄູ່ກັນ ແລະແບ້ເຖິກສິບສອງໂຕສໍາລັບເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 

88 ສັດທັງຫມດົທ່ີຂ້າຖວາຍເປັນເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ ມີງົວເຖິກຊາວສ່ີໂຕ ແກະເຖິກຫົກສິບ ແບ້ເຖິກຫົກສິບ ແລະລູກ
ແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີຫົກສິບໂຕ ນ້ີແຫລະເປັນຂອງຖວາຍໃນງານສະຫລອງແທ່ນບູຊາເມ່ືອໄດ້ກະທໍາການຫົດ
ສົງແລ້ວ 

89 ເມ່ືອໂມເຊໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນເຕັນນັດພົບເພ່ືອຈະກາບທູນພຣະອົງ ທ່ານໄດ້ຍີນພຣະສຸຣະສຽງກ່າວກັບທ່ານມາ
ຈາກພຣະທີນ່ັ່ງກະຣຸນາ ຊ່ຶງຢູ່ເທີງຫີບພຣະໂອວາດຖ້າມກາງເຊຣູບິມທັງສອງ ແລະພຣະສຸຣະສຽງນ້ັນໄດ້ສົນ
ທະນາກັບທ່ານ 

8 ການຕັງ້ຕະກຽງ  
The Seventh Lamps  
(ອພຍ 25:31-40) 

1 ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
2 ຈ່ົງກ່າວແກ່ອາໂຣນວ່າ ເມ່ືອຈະຕ້ັງຕະກຽງໃຫ້ຕະກຽງທັງເຈັດສ່ອງແສງຂ້າງຫນ້າເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມ 
3 ແລະອາໂຣນໄດ້ກະທໍາດ່ັງນ້ັນທ່ານໄດ້ຕ້ັງຕະກຽງໃຫ້ສ່ອງແສງອອກດ້ານຫນ້າເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມ ຕາມທ່ີພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງແກ່ໂມເຊ 
4 ສມີທ່ີືທໍາເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມເປັນດ່ັງນ້ີ ເປັນຄໍາໃຊ້ຄ້ອນທຸບ ຕ້ັງແຕ່ຖານຂ້ຶນໄປເຖີງດອກເປັນສີມືຄ້ອນ 

ຕາມແບບຢ່າງທ່ີ   ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາສໍາແດງແກ່ໂມເຊ ເຂົາຈ່ຶງເຮັດເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມດ່ັງນ້ັນ 
ການຊາໍຮະຕັງ້ຄນົເລວ ີ
Consecration and Service of the Levites 

5 ແລະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ,  
6 ìຈ່ົງແຍກຄົນເລວີອອກຈາກຄົນອິສຣາເອນ ແລະຊໍາຮະເຂົາທັງຫລາຍເສັຽ 
7 ເຈ້ົາຈ່ົງຊໍາຮະເຂົາດ່ັງນ້ີ ຈ່ົງເອົານ້ໍາຊໍາຮະມາປະພົມເຂົາ ໃຫ ເ້ຂົາແຖຂົນຕາມຕົນຕົວ ໃຫ້ຊັກຜ້າແລະຊໍາຮະຕົວ

ໃຫສ້ະອາດ 
8 ແລ້ວໃຫເ້ຂົາທັງຫລາຍນໍາລູກງົວເຖິກ ກັບເຄ່ືອງທັນຍາບູຊາຄູ່ກັນ ຄືຍອດແປ້ງປົນໃສ່ນ້ໍາມັນ ແລະເຈ້ົາຈ່ົງນໍາ

ລູກງົວເຖິກອີກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 
9 ແລ້ວຈ່ົງພາຄົນເລວີມາຫນ້າເຕັນນັດພົບ ແລະໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນມາຊຸມນຸມພ້ອມກັນຫມົດ 
10 ເມ່ືອເຈ້ົານໍາຄົນເລວມີາກາບທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫຄົ້ນອິສຣາເອນເອົາມືຂອງເຂົາວາງເທີງຄົນເລວີ 
11 ແລະໃຫ້ອາໂຣນຖວາຍຄົນເລວີແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ເປັນເຄ່ືອງຍ່ືນຖວາຍຈາກປະຊາຊົນອິສຣາເອນ ເພ່ືອ

ເຂົາຈະໄດ້ທໍາງານບົວລະບັດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
12 ແລ້ວຄົນເລວີຈະເອົາມືຂອງຕົນວາງເທີງຫົວງົວເຖິກທັງສອງ ເຈ້ົາຈ່ົງເອົາໂຕນ່ຶງມາຖວາຍເປັນເຄ່ືອງບູຊາ

ໄຖ່ບາບ ແລະອີກໂຕນ່ຶງໃຫ້ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອລຶບມົນທິນບາບຂອງຄົນເລວີ 
13 ເຈ້ົາຈ່ົງຕ້ັງຄົນເລວີໃຫ້ຄອຍຮັບໃຊ້ອາໂຣນ ແລະບຸດທັງຫລາຍຂອງອາໂຣນ ແລະຈ່ົງຖວາຍເຂົາທັງຫລາຍໃຫ ້

ເປັນເຄ່ືອງຍ່ືນຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
14 ìສັນນ້ີແຫລະເຈ້ົາຈ່ົງແຍກຄົນເລວີອອກຈາກຄົນອິສຣາເອນ ແລະຄົນເລວີຈະເປັນຂອງເຣົາ 



15 ຕ້ັງແຕ່ນ້ັນໄປຄົນເລວີຈະເຂ້ົາໄປບົວລະບັດງານທ່ີເຕັນນັດພ ົບ ໃນເມ່ືອເຈ້ົາໄດ້ຊໍາຮະເຂົາ ແລະກະທໍາການຍ່ືນ
ຖວາຍເຂົາໄວ້ແລ້ວ 

16 ເພາະເຂົາທັງຫມດົຖືກແຍກອອກຈາກຄົນອິສຣາເອນ ແລະມອບໄວ້ແກ່ເຮົາ ເຮົາໄດ້ຮ ບັເຂົາມາເປັນຂອງເຣົາ
ແລ້ວ ແທນທຸກຄົນທີເ່ກີດຈາກຄັນມານດາກ່ອນຄືແທນບຸດຫົວປີຂອງປະຊາຊົນອິສຣາເອນ 

17 ເພາະວ່າລູກຫົວປີທັງຫມດົຂອງຄົນອິສຣາເອນເປັນຂອງເຮົາທັງຄົນແລະສັດ ໃນວັນທ່ີເຣົາໄດ້ສັງຫານລູກຫົວປີ
ໃນແຜ່ນດີນເອຢິບ ເຮົາໄດ້ເລືອກເຂົາໄວ້ເປັນຂອງເຣົາ 

18 ແລະເຮົາໄດ້ເລືອກຄົນເລວີແທນບຸດຫົວປີຂອງຄົນອິສຣາເອນ 
19 ແລະເຮົາໄດ້ໃຫຄົ້ນເລວີຈາກຄົນອິສຣາເອນໄວ້ກັບອາໂຣນແລະບຸດຂອງອາໂຣນ ໃຫ້ປະຕິບັດງານແທນຄົນອິ

ສຣາເອນທ່ີເຕັນນັດພົບ ແລະທໍາການລ້າງມົນທິນໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນ ເພ່ືອວ່າຈະບ່ໍມີໄພວິບັດບັງເກີດແກ່ຄົນອິສ
ຣາເອນ ເມ່ືອເຂົາເຂ້ົາມາໃກ້ສະຖານນະມັສການî 

20 ໂມເຊ ແລະອາໂຣນ ແລະຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນທັງຫມດົໄດ້ກະທໍາຕ່ໍຄົນເລວີດ່ັງນ້ັນ ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຊົງສ່ັງໂມເຊໃນເຣ່ືອງຄົນເລວີທຸກປະການ ຄົນອິສຣາເອນກ ກໍະທໍາດ່ັງນ້ັນ 

21 ຄົນເລວ ໄີດ້ຊໍາຮະຕົນໃຫ້ສ້ີນບາບ ແລະຊັກເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນ ແລະອາໂຣນກ ທໍໍາພິທີຍ່ືນຖວາຍເຂົາແດ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ ແລະອາໂຣນທໍາການລົບມົນທິນຊໍາຮະເຂົາ 

22 ແຕ່ນ້ັນມາຄົນເລວີກໍເຂ້ົາໄປປະຕິບັດໃນເຕັນນັດພົບ ໃນການຮັບໃຊ້ອາໂຣນ ແລະບຸດຊາຍຂອງອາໂຣນ ຕາມ
ທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຕຣສັສ່ັງໂມເຊເຣ່ືອງຄົນເລວີ ເຂົາຈ່ຶງໄດ້ກະທໍາຢ່າງນ້ັນແກ່ເຂົາທັງຫລາຍ 
ກາໍນດົອາຍຄຸນົເລວເີມືອ່ປະຕບິດັງານ 

23 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
24 ເຣ່ືອງນ້ີກ່ຽວກັບຄົນເລວ ີໃຫ້ຄົນເລວີທ່ີມີອາຍຸຕ້ັງແຕ່ຊາວຫ້າປີຂ້ຶນໄປ ເຂ້ົາໄປປະຕິບັດງານໃນເຕັນນັດພົບ 
25 ພອໍາຍຸໄດ້ຫ້າສິບປີໃຫ້ເຂົາຢຸດປະຕິບັດບ່ໍຕ້ອງທໍາງານຕ່ໍໄປ 
26 ແຕ່ໃຫເ້ຂົາຊ່ອຍພ່ີນ້ອງໃນເຕັນນັດພົບດູແລການງານ ບ່ໍຕ້ອງລົງມືທໍາເອງ ເຈ້ົາຈ່ົງກະທໍາເຊ່ັນນ້ີແກ່ຄົນເລວີເມ່ືອ

ກໍານົດງານໃຫ້ເຂົາî 
 

9 ການຖເືທສການປສັຄາ 
The Passover at Sinai 

(ອພຍ 12:1-20) 
1 ໃນເດືອນທີນ່ຶງປີທີສອງຕ້ັງແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍອອກຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບໂມເຊທ່ີຖ່ິນກັນ

ດານຊີນາອີວ່າ, 
2 ìໃຫຄ້ ນົອິສຣາເອນຖືເທສການປັສຄາ ຕາມເວລາທ່ີກໍານົດໄວ ້
3 ຄືເດືອນນ້ີໃນວັນຂ້ຶນສິບສ່ີຄ່ໍາ ເວລາຄ່ໍາ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງຖືເທສການປັສຄາຕາມເວລາທ່ີກໍານົດນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງກະ

ທໍາຕາມກົດເກນແລະກົດຫມາຍທັງສ້ິນຂອງເທສການນ້ັນî 
4 ໂມເຊຈ່ຶງບອກຄົນອິສຣາເອນໃຫ້ຖືເທສການປັສຄາ 
5 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຖືເທສການປັສຄາໃນເດືອນທີນ່ຶງຂ້ຶນສິບສ່ີຄ່ໍາເວລາຄ່ໍາທ່ີຖ່ິນກັນດານຊີນາອີ ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາສ່ັງໂມເຊທຸກປະການ ຄົນອິສຣາເອນກໍກະທໍາຕາມຢ່າງນ້ັນ 
6 ມຜູ້ີຊາຍບາງຄົນທ່ີມີມົນທິນເພາະຖືກຕ້ອງສົບ ຈ່ຶງຖືປັສຄາໃນວັນນ້ັນບ່ໍໄດ້ ເຂົາຈ່ຶງມາຢູ່ຕ່ໍຫນ້າໂມເຊແລະອາ

ໂຣນໃນວັນນ້ັນ 



7 ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ, ìເຣົາມີມນົທິນເພາະໄດ້ຖືກຕ້ອງສົບ ເປັນຫຍ ງັຈ່ຶງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເຣົາຖວາຍເຄ່ືອງບູ
ຊາຂອງ   ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕາມວັນກໍານົດຖ້າມກາງຄົນອິສຣາເອນî 

8 ໂມເຊບອກເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຄອຍຢູ່ກ່ອນເພ່ືອເຣົາຈະຟັງເບ່ິງວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວສ່ັງຢ່າງໃດເຣ່ືອງທ່ານî 
9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບໂມເຊວ່າ,  
10 ຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດໃນພວກເຈ້ົາຫລືໃນເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາມີມົນທິນເພາະຖືກຕ້ອງສົບຫລື

ໄປທາງໄກ ກໍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຖືປັສຄາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
11 ໃຫຖື້ປັສຄາໃນເດືອນທີສອງວັນທສິີບສ່ີ ເວລາຄ່ໍາ ໃຫ້ເຂົາເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງ ແລະຜັກຣົດຂົມ 
12 ເຂົາທັງຫລາຍຕ້ອງບ່ໍໃຫ້ສ່ິງໃດເຫລືອ ໄວຮ້ອດຕອນເຊ້ົາ ແລະບ່ໍຫັກກະດູກແກະປັສຄາ ໃຫກ້ະທໍາຕາມກົດ

ເກນໃນເຣ່ືອງຖືເທສການປັສຄາທຸກປະການ 

13 ແຕ່ຄົນທ່ີສະອາດແລະບ່ໍໄດ້ເດີນທາງໄປແຕ່ງົດບ່ໍຖືເທສການປັສຄາ ກໍຢ່າຖືວ່າເຂົາເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮົາອີກຕ່ໍ
ໄປ ເພາະເຂົາບ່ໍໄດ້ນໍາເຄ່ືອງບູຊາຂອງພຣະເຈ້ົາມາຖວາຍຕາມກໍານົດ ຜູ້ນ້ັນຕ້ອງຖືກທໍາໂທດ 

14 ຖ້າຄົນຕ່າງດ້າວມາອາໄສຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາທັງຫລາຍ ຢາກຖືປັສຄາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕາມກົດເກນຂອງ
ເທສການປັສຄາ ແລະຕາມກົດຫມາຍກໍໃຫ້ເຂົາຖືໄດ້ ເຈ້ົາຈ່ົງມີກົດເກນຢ່າງດຽວສໍາລັບທັງຄົນຕ່າງດ້າວແລະ
ຊາວເມືອງ 
ກອ້ນເມກໄຟ  
The Cloud and the Fire  

(ອພຍ 13:21-22, 40:34-38) 
15 ໃນວັນທ່ີຕ້ັງຫໍເຕັນສັກສິດນ້ັນ ໄດ້ມີກ້ອນເມກປົກຄຸມຫໍເຕັນໄວ້ ຄືເຕັນພຣະໂອວາດ ໃນເວລາກາງຄືນເມກນ້ັນ

ກໍຢູ່ເຫນືອຫໍເຕັນແລະເມກນ້ັນກາຍເປັນລັກສນະແສງໄຟຈົນຮຸ່ງເຊ້ົາ 
16 ເປັນຢ່າງນ້ັນສເມີມາ ມີເມກຄຸມ ກາງຄືນເມກນ້ັນກາຍເປັນລັກສນະແສງໄຟ 
17 ເວລາໃດກ້ອນເມກຫາກລອຍຂ້ຶນໄປ ພວກອິສຣາເອນກໍມ້າງຄ້າຍຜ້າເຕັນ ແຕ່ເມ່ືອກ້ອນເມກຫາກລົງມາປົກ

ຄຸມ ພວກເຂົາກໍຕ້ັງຄ້າຍຜ້າເຕັນຂ້ຶນອີກ 
18 ຄົນອິສຣາເອນອອກເດີນຕາມພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເຂົາໄດ້ຕ້ັງຄ້າຍຕາມພຣະດໍາຣັດຂອງພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃນເວລາໃດທ່ີເມກຢຸດຢູ່ເຫນືອຫໍເຕັນ ເຂົາກໍຍັງຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ 
19 ເມ່ືອເມກປົກຄຸມເປັນເວລາຫລາຍວັນ ພວກເຂົາກໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະບ່ໍໄດ້ເຄ່ືອນຍ້າຍໄປທາງໃດ 
20 ບາງເທ່ືອ ເວລາໃດກ້ອນເມກຫາກປົກຄຸມຢູ່ເປັນເວລາສອງ ຫລືສາມວັນກໍຕາມ ພວກເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປ

ໃສ ຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໃຫ້ຢຸດ ພວກເຂົາກໍຢ ດຸ ຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບອກໃຫ້ໄປ ພວກເຂົາກໍໄປ 
21 ບາງເທ່ືອເມກປົກຄຸມຢ  ູ່ຕ້ັງແຕ່ຄ່ໍາເຖິງເຊ້ົາ ຖ້າເມກລອຍຂ້ືນໄປໃນເວລາຕອນເຊ້ົາ ພວກເຂົາກ ຍົໍກອອກເດ ນີ 

ຫລືຖ້າເມກປົກຄຸມຢູ່ນ່ຶງວັນກັບນ່ຶງຄືນ ເມ່ືອເມກລອຍຂ້ຶນເຂົາກໍຍົກອອກເດີນ 
22 ບ່ໍວ່າເມກຈະປົກຄຸມຢູ່ເຫນືອຫໍເຕັນສອງວັນ ຫລືເດືອນນ່ຶງ ຫລືເວລານານກວ່າ ຄົນອິສຣາເອນກໍຢູ່ໃນຄ້າຍນານ

ເທ່ົານ້ັນ ບ່ໍໄດ້ຍົກອອກໄປ ແຕ່ເມ່ືອເມກລອຍຂ້ຶນເມ່ືອໃດເຂົາກໍຍົກອອກໄປເມ່ືອນ້ັນ 
23 ເຂົາຕ້ັງຄ້າຍຕາມພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລເຂົາຍົກອອກເດີນຕາມພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

ເຂົາທັງຫລາຍກໍປະຕິບັດງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕາມພຣະດໍາຣັດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວສ່ັງໂມເຊ 
 

10 ແກເງນີ  
The Silver Trumpets 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 



2 ຈ່ົງເຮັດແກເງີນສອງອັນດ້ວຍໃຊ້ຄ້ອນທຸບ ເຈ້ົາຈ່ົງໃຊ້ແກນ້ັນເອ້ີນຊຸມນຸມ ແລະໃຊ້ຮ້ືຍ້າຍຄ້າຍ 
3 ເມ່ືອເປ່ົາແກທັງສອງນ້ັນກໍໃຫ້ມາຊຸມນຸມພ້ອມກັນກັບເຈ້ົາທ່ີທາງເຂ້ົາເຕັນນັດພົບ 
4 ຖ້າເປ່ົາແກອັນດຽວໃຫ້ປະມຸກຜູ້ເປັນຫົວຫນ້າເຜ່ົາອິສຣາເອນມາປະຊຸມກັບເຈ້ົາ 
5 ເມ່ືອເປ່ົາແກປຸກໃຫ້ບັນດາຄ້າຍທ່ີຕ້ັງຢູ່ດ້ານຕາເວັນອອກຍົກອອກເດີນ 
6 ເມ່ືອເປ່ົາແກປຸກເທ່ືອທ່ີສອງໃຫ້ບັນດາຄ້າຍທ່ີຢູ່ດ້ານໃຕ້ຍົກອອກເດີນ ເມ່ືອໃດຈະໃຫ້ຍົກອອກເດີນກ ໃໍຫ້ເປ່ົາແກ

ປຸກ 
7 ແຕ່ເມື່ອຈະໃຫປ້ະຊາຊົນທັງປວງມາປະຊຸມພ້ອມກັນຈ່ົງເປ່ົາແກແຕ່ຢ່າທໍາສຽງປຸກ 
8 ໃຫບຸ້ດຂອງອາໂຣນຄືປະໂຣຫິດເປັນຄົນເປ່ົາແກ ແກນ້ີຈະເປັນບັນຍັດຖາວອນຕລອດຊ່ົວເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ 
9 ແລະເມື່ອເຈ້ົາທງັຫລາຍຈະໄປທໍາເສິກໃນແຜ່ນດີນຂອງເຈ້ົາສູ້ສັດຕຣູຜູ້ມາບີບບັງຄັບເຈ້ົາ ກໍໃຫ້ເປ່ົາແກທໍາສຽງ

ປຸກ ເພື່ອ   ພຣະຜູເ້ປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ຈະຊົງລະນຶກເຖີງເຈ້ົາ ແລະຊ່ອຍເຈ້ົາໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກສັດຕຣູຂອງ
ເຈ້ົາ 

10 ໃນວັນທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍມີຄວາມຍີນດີ ແລະໃນງານເທສການແລະໃນວັນຕ້ົນເດືອນຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ົງເປ່ົາແກ
ເຫນືອເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະເຫນືອສັຕບູຊາອັນເປັນເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ ເປັນທ່ີໃຫພ້ຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາລະນຶກເຖີງ
ເຈ້ົາ ເຣົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາî 
ຄົນອິສຣາເອນອອກຈາກພເູຂົາຊີນາອ ີ 
Departure from Sinai 

11 ໃນວັນທີຊາວເດືອນທີສອງປີທີສອງ ຊງົໃຫ້ເມກນ້ັນຂ້ຶນຈາກຫໍເຕັນພຣະໂອວາດ 
12 ຄົນອິສຣາເອນກໍຍົກເດີນຢຸດເປັນລະຍະໆ ໄປຈາກຖ່ິນກັນດານຊີນາອີ ແລະເມກນ້ັນມາຢຸດຢູ່ທ່ີຖ່ິນກັນດານປາ

ຣານ 
13 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຍົກອອກເດີນໄປເປັນຄ້ັງທໍາອິດຕາມພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ສ່ັງໂມເຊ 
14 ທຸງຄ້າຍຂອງຄົນຢູດາອອກເດີນໄປເປັນກອງໆກ່ອນ ມນີາໂຊນ ບຸດອັມມີນາດາບເປັນຜູ້ນໍາພົນໂຍທາ 
15 ເນທານເອນບຸດຊູອານໍາພົນໂຍທາເຜ່ົາອິສຊາຄາ 
16 ແລະເອລີອາບບຸດເຮໂລນນໍາພົນໂຍທາເຜ່ົາຄົນເຊບູລູນ 
17 ເມື່ອຮື້ຫເໍຕັນສັກສິດລົງແລ້ວ ບັດດາບຸດເກີໂຊນ ແລະຂອງເມຣາຣີຜູ້ແບກຫາມເຕັນນ້ັນກໍຍົກເດີນໄປ 
18 ທຸງຄ້າຍຂອງຄົນຣູເບນອອກເດີນໄປເປັນກອງໆ ເອລີຊູບຸດເຊເດອູເປັນຜູ້ນໍາພົນໂຍທາ 
19 ເຊລູມເີອນບຸດຊູຣີຊດັດັຍນໍາພົນໂຍທາເຜ່ົາຄົນຊ ີເມໂອນ 
20 ເອລີອາສາບ ບຸດເດອູເອນນໍາພົນໂຍທາເຜ່ົາຄົນກາດ 
21 ແລ້ວຄົນໂກຮາດກໍຍົກອອກເດີນແບກຫາມສ່ິງບໍຣິສຸດຕ່າງໆ ກ່ອນທ່ີພວກນ້ີໄປເຖີງ ເຂົາກໍຕ້ັງຫ ເໍຕັນຂ້ຶນເປັນທ່ີ

ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ 
22 ທຸງຄ້າຍຄົນເອຟຣາອິມອອກເດີນໄປເປັນກອງໆໄປເປັນກອງໆ ມີເອລີຊາມາ ບຸດອັມມີຮູດນໍາພົນໂຍທາ 
23 ກາມາລີເອນ ບຸດເປດາຊູນໍາພົນໂຍທາເຜ່ົາຄົນມານັສເຊ 
24 ອາບີດານ ບຸດກີເດໂອນີນໍາພົນໂຍທາເຜ່ົາຄົນເບັນຢາມີນ 
25 ແລ້ວທຸງຄ້າຍຄົນເຜ່ົາດານເປັນພວກລະວັງທ້າຍຂອງຄ້າຍທັງຫມດົ ໄດ້ຍົກອອກເດີນໄປເປັນກອງໆມີອາຮີເອ

ເຊີບຸດອັມມຊັີດດັຍນໍາພົນໂຍທາ 
26 ປາກີເອນ ບຸດໂອກຣານນໍາພົນໂຍທາເຜ່ົາຄົນເອເຊີ 
27 ອາຮີຣາ ບຸດເອນານນໍາພົນໂຍທາເຜ່ົາຄົນເນັບທາລີ 
28 ນ້ີເປັນລໍາດັບການເດີນທາງຂອງຄົນອິສຣາເອນຕາມເຫລ່ົາພົນໂຍທາຂອງເຂົາ ເມ່ືອເຂົາຍົກອອກເດີນໄປ 



29 ໂມເຊເວ້ົາກັບໂຮບັບບຸດຣູເອນຄົນມີດີອານພ່ໍເຖ້ົາຂອງໂມເຊວ່າ, ìເຮົາທັງຫລາຍອອກເດີນໄປສ  ູ່ທ່ີຊຶ່ງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາສ່ັງໄວ້ວ່າ ìເຣົາຈະຍົກໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍî ເຊີນໄປກັບເຮົາເຖີດ ແລະເຮົາທັງຫລາຍຈະທໍາດີແກ່
ທ່ານ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສັນຍາໃຫ້ຂອງດີແກ່ຄົນອິສຣາເອນî 

30 ແຕ່ເຂົາຕອບໂມເຊວ່າ, ìເຣົາບ່ໍໄປ ເຣົາຈະກັບຄືນໄປເມືອງຂອງເຮົາ ຍັງວົງຍາດຂອງເຣົາî 
31 ແລະໂມເຊວ່າ, ìຂ ຢ່ໍາພາກຈາກເຮົາໄປເລີຍ ທ່ານຊາບຢູ່ແລ້ວວ່າ ເຮົາຕ້ອງຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານ ແລະ

ທ່ານຈະໄດ້ເປັນເຫມອືນດ່ັງຫນ່ວຍຕາຂອງເຣົາ 
32 ຖ້າທ່ານໄປກັບເຮົາທັງຫລາຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກະທໍາຢ່າງນ້ັນແກ່ທ່ານî 
33 ເຂົາທ ງັຫລາຍກໍອອກເດີນຈາກພູເຂົາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາລະຍະທາງສາມມ້ື ຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັ

ເຈ້ົານໍາຫນ້າ  ເຂົາໄປສາມວັນເພ່ືອຫາທ່ີພັກໃຫ້ເຂົາ 
34 ເຂົາທັງຫລາຍຍົກຄ້າຍໄປເມ່ືອໃດ ເມກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຢູ່ເຫນືອເຂົາໃນກາງເວັນເມ່ືອນ້ັນ 
35 ເມ່ືອຫີບຍົກອອກເດີນເມ່ືອໃດ ໂມເຊກາບທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງລຸກຂ້ຶນເຖີດ ໃຫ້ສັດຕຣູທັງ

ຫລາຍຂອງພຣະອົງກະຈັດກະຈາຍໄປ ໃຫຜູ້້ທ່ີຊງັພຣະອົງຫລີກຫນີພຣະອົງໄປî 
36 ເມ່ືອຫີບຍັບຢ້ັງທ່ານກາບທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍສະເດັດກັບມາສ  ູ່ຄົນຕະກູນອິສຣາເອນທ່ີນັບເປັນຫ

ມ່ືນນ້ີເຖີດî 
 

11 ຕາເບຣາ 
Complaining in the Desert 

1 ປະຊາຊົນພາກັນຈ່ົມທຸກຈ່ົມຮ້າຍກ່ຽວກັບເຣ່ືອງໂຊກຮ້າຍຂອງພວກເຂົາຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເມ່ືອຊົງໄດ້ຍີນດ່ັງ
ນ້ັນ ພຣະອົງກໍຊົງພຣະພິໂຣດຫນັກຈ່ຶງທໍາໃຫ້ເກີດມີໄຟໄຫມຄ້້າຍພັກຂອງພວກເຂົາ ໄຟໄດ້ໄຫມ້ແລະໄດ້ທໍາ
ລາຍຄ້າຍພັກໄປເບ້ືອງນ່ຶງ 

2 ພວກປະຊາຊົນຈ່ຶງຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກໂມເຊ ດ່ັງນ້ັນໂມເຊຈ່ຶງອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລ້ວໄຟ
ຈ່ຶງໄດ້     ມອດລົງ 

3 ຍ້ອນວ່າໄຟໄດ້ລຸກໄຫມ້ຄ້າຍພັກຂອງພວກເຂົາ ບ່ອນນ້ີຈ່ຶງຖືກເອ້ີນວ່າ ຕາເບຣາ 
4 ພວກຕ່າງດ້າວທ່ີເດີນທາງຮ່ວມກັບພວກອິສຣາເອນກ ອຶໍດຢາກເປັນການໃຫຍ່ ແມ່ນແຕ່ພວກອິສຣາເອນເອງກ ໍ

ຍັງຮ້ອງທຸກວ່າ ìຂໍຊ້ີນກີນແດ່î 
5 ຄາວຢູ່ປະເທດເອຢິບພຸ້ນ ເຣົາລະນຶກເຖີງປາທ່ີເຮົາເຄີຍກີນໂດຍບ່ໍເສັຽເງິນຄໍາ ແລະເຮົາຍັງໄດ້ກິນຫມາກແຕງ 

ຫມາກໂມ ຜັກຫອມ ຜັກບົວ ຜັກທຽມ 
6 ແຕ່ດຽວນ້ີ ເຮົາບ່ໍມີເຫ່ືອແຮງເລີຍ ເພາະໃນແຕ່ລະມ້ື ນອກຈາກກິນມານາແລ້ວກໍບ່ໍມີສ່ິງອ່ືນກິນອີກເລີຍîມານາ

ເປັນຄືເມັດເຂ້ົາສີເຫລືອງອ່ອນ 
7 ປະຊາຊົນພາກ ນັໄປເກັບມາໂມທໍ້າແປ້ງ ແລ້ວຕ້ົມໃຫ້ສຸກເພ່ືອທໍາເຂ້ົາຫນົມແຜ່ນ ຣົດຊາດຂອງມັນເຫມອືນກັບ

ຂະຫນົມທ່ີອົບໃສ່ນ້ໍາມັນຫມາກກອກ 
8 ມານາໄດ້ຕົກລົງມາໃນບ່ອນຕ້ັງຄ້າຍ ຊຶງ່ເປັນເວລາດຽວກັນກັບຕອນທ່ີນ້ໍາຫມອກຕົກລົງໃນຍາມກາງຄືນ 
9 ໃນຂນະທ່ີພວກເຂົາຢືນອ້ອມຢູ່ທາງປະຕູຕູບຜ້າເຕັນຂອງໂມເຊນ້ັນ ທ່ານກໍໄດ້ຍິນສຽງຈ່ົມທຸກຂອງປະຊາຊົນ 

ຝ່າຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງພຣະພິໂຣດພວກເຂົາ 
10 ສ່ວນໂມເຊກ ໍມ ີຄວາມທ ກຸຢ່າງຫນັກ ທ່ານຈ່ຶງທູນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງທໍາຮ້າຍແຮງຕ່ໍຂ້າ

ພຣະອ ົງແທ້ ເຫດໃດພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍຊົງພໍພຣະທັຍກັບຂ້າພຣະອົງ ດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງຈ່ຶງຊົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຮັບ
ຜິດຊອບຄົນເຫລ່ົານ້ີ  



11 ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ສ້າງຊີວິດພວກເຂົາ ຫລືນໍາພວກເຂົາລົງມາເກີດ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງຂໍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງປະຕິ
ບັດຕົນເຫມືອນຜູ້ລ້ຽງ ແລະໃຫ້ອູ້ມເຂົາໄວ້ໃນອ້ອມແຂນເຫມືອນກັບວ່າພວກເຂົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ເພ່ືອໃຫ້
ພາໄປເຖີງແຜ່ນດີນທ່ີ ພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ກັບພວກປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກເຂົາ 

12 ຂ້າພຣະອົງຈະໄປເອົາຊ້ີນມາຈາກໃສຈ່ຶງຈະພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ີ 
13 ເພາະພວກເຂົາກໍາລັງຂໍຊ້ີນກິນຢູ່ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍສາມາດຮັບຜິດຊອບພວກເຂົາເຫລ່ົານ້ີໄດ້ ມນັເປັນການເຫລືອ

ບ່າກວ່າແຮງສໍາລັບຂ້າພຣະອົງແລ້ວ 
14 ຖ້າພຣະອົງທໍາຕ່ໍຂ້າພຣະອົງຢ່າງນ້ີ ຂໍໂຜດປະຫານຊີວິດຂ້າພຣະອົງສາ ເພ່ືອວ່າຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍໄດ້ທົນທານຕ່ໍ

ພຣະພໂິຣດຂອງພຣະອົງອີກຕ່ໍໄປî 
ໂມເຊເລອືກຜູນ້າໍເຈດັສບິຄນົ 
The Seventy Elders 

15 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງຮີບໂຮມເອົາພວກຜູ້ນໍາເຈັດສິບຄົນ ຊ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີເຂ້ົາໃຈໃນການນໍາປະ
ຊາຊົນ ຈົ່ງພາພວກເຫລົ່ານີ້ມາຫາເຣົາທີເ່ຕັນນັດພົບແຫ່ງນ້ີ ແລ້ວບອກໃຫ້ພວກເຂົາຢືນຢູ່ໃກ້ເຈ້ົາເຮົາຈະລົງມາ
ເວ້ົາກັບເຈ້ົາຢູ່ບ່ອນນ້ັນ 

16 ແລະເຣົາຈະໃຫ້ອໍານາດຄືພຣະວີນຍານບາງສ່ວນແກ່ພວກເຂົາ ແລ້ວພວກເຂົາກໍຈະສາມາດຮັບພາຣະຊ່ອຍ
ເຫລືອປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີ ສ່ວນເຈ້ົາກໍຈະບ່ໍໄດ້ຮັບພາຣະນ້ີແຕ່ຄົນດຽວ 

17 ຈ່ົງບອກປະຊາຊນົໃຫ້ຊໍາຮະຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດໃນມ້ືອ່ືນ ແລ້ວພວກເຂົາກໍຈະມີຊ້ີນກິນ ເພາະພວກເຂົາຮ້ອງຂໍຕ່ໍພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ìໃຜຈະເອົາຊີນ້ໃຫ້ພວກເຮົາກິນ ຖ້າພວກເຮົາຢູ່ປະເທດເອຢິບກ ຈໍະດີກວ່ານ້ີî ເພາະເຫດນີ້ພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງປະທານຊ້ີນໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຮັບປະທານ 

18 ທ່ານຈະບ່ໍໄດ້ຮັບປະທານພຽງແຕ່ມ້ືນ່ຶງຫລືສອງມ້ື ຫ້າມ້ື ສິບມ້ື ຫລືຊາວມືເ້ທ່ົານ້ັນ 
19 ແຕ່ຈະຮັບປະທານຕລອດເດ ອືນຈົນພວກທ່ານຈະເປີດ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນເພາະວ່າພວກທ່ານໄດ້ປະລະພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພວກທ່ານ ແລະພວກທ່ານໄດ້ຮ້ອງທຸກຕ່ໍພຣະອົງວ່າພວກເຮົາເສັຽໃຈທ່ີໄດ້ອອກ
ຫນີຈາກປະເທດເອຢິບî 

20 ໂມເຊທູນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìຜູ້ຊາຍສະກັນທ່ີຂ້າພຣະອົງກໍາລັງນໍາຫນ້າໄປມີເຖີງຫົກແສນຄົນ ແຕ່ພຣະອົງ
ຊົງບອກວ່າຈະປະທານຊ້ີນໃຫ້ພວກເຂົາກິນຢ່າງພຽງພໍສໍາລັບເດືອນນ່ຶງ 

21 ຈະຕ້ອງຂ້າງົວ ແລະແກະຈັກຕົວຈ່ຶງຈະພໍກິນ ຫລືປາທັງຫມດົໃນນ້ໍາທະເລອີກຈັກເທ່ົາໃດຈ່ຶງຈະພໍໃຫ້ປະຊາຊົນ
ກິນອ່ີມ 

22 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບວ່າ, ìເຈ້ົາຄ ດິວ່າອໍານາດຂອງເຮົາມີຂອບເຂດຈໍາກັດຊ້ັນບໍ ໃນບ່ໍຊ້ານ້ີເຈ້ົາຈະໄດ້ເຫັນ
ວ່າຄໍາທ່ີເຮົາໄດ້ເວ້ົາໄປນ້ັນຈະເກີດຂ້ຶນແທ້ຫລືບ່ໍ 

23 ຄັນແລ້ວ ໂມເຊຈ່ຶງໄດ້ອອກໄປບອກປະຊາຊນົຕາມທີພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວໄວ້ ທ່ານໄດ້ທ້ອນໂຮມພວກຜູ້ນໍາ
ເຈັດສິບຄົນ ແລະໄດ້ຈັດໃຫ້ທ ຸກຄົນໄປຢືນອ້ອມຫເໍຕັນສັກສິດ 

24 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະເດັດລົງມາເປັນກ້ອນເມກແລະກ່າວກັບໂມເຊ ໃນຂນະດຽວກັນນ້ັນ ພຣະອົງກໍຊົງ
ປະທານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ທີໂ່ມເຊມີແລ້ວນັ້ນໃຫພ້ວກຜູ້ນໍາເຈັດສິບຄົນນ້ັນ ພພໍຣະວິນຍານເຂ້ົາສວມທັບ 
ພວກເຂົາກໍຮ້ອງຂ້ຶນດ້ວຍສຽງດັງເຫມືອນກັບຄົນເສັຽສະຕິແລ້ວບ່ໍດົນກໍງຽບລົງ 

25 ໃນຈໍານວນພວກຜູ້ນໍາເຈັດສິບຄົນ ມີສອງຄົນຄື ເອນດາດ ແລະເມດາດ ທີບ່ໍ່ໄດ້ອອກມາຈາກຕູບຜ້າເຕັນນໍາ
ຫມູ່ ແຕພ່ຣະວິນຍານໄດ້ຊົງເຂ້ົາເຂົາທັງສອງຄົນນ້ີ ພວກເຂົາຈ່ຶງຮ້ອງຂ້ຶນຢ່າງດັງເຫມືອນຄົນເສັຽສະຕິ 

26 ເມ່ືອເຫັນດ່ັງນ້ັນ ຊາຍຫນຸ່ມຜູ້ນ່ຶງກໍແລ່ນໄປບອກໂມເຊກ່ຽວກັບເຣ່ືອງທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບ ເອນດາດ ແລະເມດາດ 



27 ແລ້ວໂຢຊວຍບຸດນູນທ່ີເປັນຜູ້ຊ່ອຍຂອງໂມເຊມາຕ້ັງແຕ່ຍັງຫນຸ່ມນ້ອຍໄດ້ເວົ້າຕໍ່ໂມເຊວ່າ, ìທ່ານເອີຍ ໄປບອກ
ໃຫພ້ວກເຂົາຢຸດແມî 

28 ໂມເຊຕອບວ່າ, ìເຈ້ົາມາສົນໃຈຫຍັງກັບວຽກຂອງເຮົາ ເຮົາຢາກໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປະທານພຣະວີນຍານໃຫ້
ໄພພົ່ນຂອງ  ພຣະອົງ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມî 

29 ແລ້ວໂມເຊພ້ອມທັງພວກຜູ້ນໍາເຈັດສິບຄົນກໍພາກັນກັບຄືນເມືອຄ້າຍພັກ 
ນກົຂຸມ້ 
The Quails 

30 ໃນທັນໃດນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົບັນດານໃຫ້ມລີມົພັດມາ ແລະມຝູີງນົກຂຸ້ມບີນມາຈາກທະເລ ມັນບີນຫ່າງຈ
າກພ້ືນດີນພຽງສອງສອກເທ່ົານ້ັນ ນົກເຫລ່ົານ້ີໄດ້ມາຈັບຢູ່ຕາມຄ້າຍ ແລະທ່ົວທຸກບ່ອນອ້ອມແອ້ມຄ້າຍເປັນລະ
ຍະຫລາຍຫລັກ 

31 ດ່ັງນ້ັນ ປະຊາຊົນທງັປວງຈ່ຶງພາກັນຈັບເອົານົກຂຸ້ມນ້ັນຕລອດມ້ືຕລອດຄືນ ຄົນຈັບໄດ້ນ້ອຍທ່ີສຸດໄດ້ເຖີງສິບໂຮ
ເມີ ພວກເຂົາໄດ້ພາກັນຄົວນ ກົ ແລ້ວເອົາຕາກໄວ້ເຕັມທ່ົວຄ້າຍ 

32 ກ່ອນຊ້ີນຈະຫມົດໄປ ແລະໃນຂນະທ່ີຍັງມີຊ້ີນກິນຢ່າງອຸດົມສົມບູນຢູ່ນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພຣະພິໂຣດ ແລະ
ຊົງທໍາໃຫພ້ວກເຂົາເກີດເປັນໂຣກອະຫິວາ 

33 ບ່ອນນ້ີໄດ້ໃສ່ຊ່ືວ່າ ກິບໂຣດຮັດຕາອາວາ (ຫລຸມຝັງສົບຂອງຜູ້ຂໍກີນ)  ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຝັງສົບພວກທ່ີຂໍ
ກິນຊ້ີນໄວ້ຢູ່ບ່ອນນ້ັນ 

34 ຫລັງຈາກນ້ັນ ປະຊາຊນົກໍຍ້າຍໄປຢູ່ຮາເຊໂຣດ ແລະພາກັນຕ້ັງຄ້າຍພັກເຊົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
 

12 ອາໂຣນ ແລະມ ີຣອີາມກາ່ວຂດັຂວາງໂມເຊ 
Aaron and Miriam Jealous of Moses 

1 ມຣີີອາມແລະອາໂຣນໄດ້ຕິຕຽນໂມເຊ ຍ້ອນຍິງຄົນກູຊທີທ່່ານໄດ້ແຕ່ງງານນໍາ (ເພາະໂມເຊໄດ້ແຕ່ງງານກັບຍິງ
ຄົນກູຊຄົນນ່ຶງ) 

2 ເຂົາທັງສອງກ່າວວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຜ່ານທາງໂມເຊຄົນດຽວເທ່ົານ້ັນຈິງຫລື ພຣະອົງຊົງກ່າວ
ຜ່ານທາງພວກເຮົາຄືກັນບ່ໍແມ່ນຫລືî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໄດ້ຍິນ 

3 ໂມເຊເປັນຄົນຖ່ອມໃຈຫລາຍຍ່ິງກວ່າຄົນທັງປວງໃນເທິງແຜ່ນດິນໂລກນ້ີ 
4 ໃນທັນໃດນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົກ່າວກັບໂມເຊແລະອາໂຣນກັບມີຣອີາມວ່າ, ìເຈ້ົາທັງສາມຈ່ົງອອກມາທ່ີເຕັນ

ນັດພົບî ເຂົາທັງສາມກໍອອກມາ 
5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍສະເດັດລົງມາໃນເສົາເມກ ປະທັບຢືນທ່ີປະຕູເຕັນ ຊົງເອ້ີນອາໂຣນ ແລະມີຣອີາມ ເຂົາທັງ

ສອງກ ໍມາຂ້າງຫນ້າ 
6 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງເຣົາ ຖ້າຈະມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມຖ້າມກາງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ເຮົາພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາຈະສໍາແດງຕົວແກ່ຜູ້ນ້ັນເປັນນິມິດ ເຮົາຈະເວ້ົາກັບເຂົາທາງຄວາມຝັນ 
7 ສໍາລັບໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາກໍບ່ໍເປັນເຊ່ັນນ້ັນ ໃນປະຊາຊົນຂອງເຮົາ ເຂົາສັດຊ່ື 
8 ເຮົາເວ້ົາກ ບັເຂົາປາກຕ່ໍປາກຢ່າງຊັດເຈນ ບ່ໍເວ້ົາເລິກລັບ ແລະເຂົາເຫັນຮູບຮ່າງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນຫຍັງ

ເຈ້ົາບ່ໍຢ້ານທ່ີຈະເວ້ົາຕິຕຽນໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາî 
9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພຣະພິໂຣດເຂົາ ແລ້ວສະເດັດຫນີໄປ 
10 ເມ່ືອເມກລອຍພ້ົ້ົນເຕັນໄປ ເບ່ິງແມ, ມີຣີອາມກ ເໍປັນໂຣກເຮ້ືອນຂາວເຫມືອນຫີມມະ ອາໂຣນຫັນໄປເບ່ິງມີຣີ

ອາມ ແລະເບ່ິງແມ, ມີຣອີາມເປັນໂຣກເຮ້ືອນ 



11 ແລະອາໂຣນເວ້ົາກັບໂມເຊວ່າ, ìຂ້າແຕ່ເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂໍຢ່າລົງໂທດແກ່ເຮົາທັງສອງທ່ີໄດ້ກະທໍາ
ຄວາມໂງ່ແລະບາບເຊ່ັນນ້ີ 

12 ຂໍຢ່າໃຫ້ມີຣອີາມເປັນເຫມອືນຄົນທ່ີຕາຍແລ້ວ ດ່ັງຄົນທ່ີອອກຈາກຄັນມານດາມີເນ້ືອກຸດໄປເຄ່ິງນ່ຶງî 
13 ແລະໂມເຊໄດ້ຮ້ອງທູນພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຊົງຮັກສານາງ ຂ້າພຣະອ ົງທູນ

ວິງວອນຕ່ໍ    ພຣະອົງî 
14 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, ຖ້າພໍຂ່ອງນາງຖ່ົມນ້ໍາລາຍໃສ່ຫນ້ານາງ ນາງຈະລະອາຍຢູ່ເຈັດມ້ືບໍ່ແມ່ນ

ຫລື ຈ່ົງກັກນາງໄວ້ນອກຄ້າຍເຈັດມ້ື ພາຍຫລັງຈ່ຶງໃຫ້ກັບຄືນເຂ້ົາມາໄດ້î 
15 ດ່ັງນ້ັນ ມຣີອີາມຈ່ຶງຖືກກັກຢູ່ນອກຄ້າຍເຈັດວັນ ແລະປະຊາຊົນກ ບ່ໍໍໄດ້ຍົກເດີນໄປຈົນກວ່າມີຣີອາມກັບຄືນເຂ້ົາ

ມາອີກ 
16 ແລ້ວປະຊາຊນົກໍຍົກເດີນຈາກເມືອງຮາເຊໂຣທ ໄປຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ທ່ີຖ່ິນກັນດານປາຣານ 
 

13 ພວກນກັສບືສອດແນມ 
Spies sent into Canaan  

(ພບຍ 1:19-33) 
1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
2 ìຈ່ົງເລືອກເອົາຜູ້ນໍາຄົນນ່ຶງໃນແຕ່ລະຕະກູນໃຫ້ໄປສືບສອດແນມເບ່ິງປະເທດການາອານ ຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີເຮົາ

ໄດ້ມອບໄວ້ໃຫພ້ວກອສິຣາເອນ 
3 ແລ້ວໂມເຊກໍປະຕິບັດຕາມ ໂດຍໄດ້ຈັດສ່ົງພວກຜູ້ນໍາຕ່ໍໄປນ້ີອອກຈາກຖ່ິນກັນດານປາຣານ 
4 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຊ່ືຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ຊັມມູອາ ບຸດຊັກເກີເປັນເຜ່ົາຣູເບນ 
5 ຊາຟັດ ບດຸໂຮຣເີປັນເຜ່ົາຊີເມໂອນ 
6 ກາເລັບ ບຸດເຢຟຸນເນເປັນເຜ່ົາຢູດາ 
7 ອີການ ບຸດໂຢເຊັບເປັນເຜ່ົາອິສຊາຄາ 
8 ໂຮເຊອາ ບຸດນູນເປັນເຜ່ົາເອຟຣາອິມ 
9 ປານຕີ ບຸດຣາຟູເປັນເຜ່ົາເບັນຢາມິນ 
10 ກາດດີເອນ ບຸດໂຊດີເປັນເຜ່ົາເຊບູຣູນ 
11 ກາດດີ ບຸດຊູຊີເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງໂຢເຊັບ ຄືເຜ່ົາມານັສເຊ  
12 ອັມມີເອນ ບຸດເກມັນລີເປັນເຜ່ົາດານ 
13 ເຊທອູ ບຸດມີຄາເອນເປັນເຜ່ົາອາເຊີ 
14 ນາບີ ບຸດວົບຊ ີເປັນເຜ່ົາເນັບທາລີ 
15 ເກອູເອນ ບຸດມາຄີເປັນເຜ່ົາກາດ 
16 ພວກເຫລ່ົານ້ີ ຄືພວກນັກສືບສອດແນມທ່ີໂມເຊສ່ົງໄປສໍາຣວດກວດເບ່ິງຜ ນືແຜ່ນດີນການາອານ ທ່ານໄດ້ປ່ຽນ

ຊືໃ່ຫມໃ່ຫ້ໂຮເຊອາບຸດນູນວ່າ ໂຢຊວຍ 
17 ໂມເຊໄດ້ສ່ົງພວກນ້ີອອກໄປ ແລະສ່ັງພວກເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງເຂ້ົາໄປເນເກັບແຕ່ທິດເຫນືອຫາທິດໃຕ້ ແລະຕລອດ

ທ່ົວທັງປະເທດ ແລ້ວໃຫ້ໄປຍັງເນີນພູເພ່ືອສໍາຣວດກວດເບ່ິງວ່າປະເທດນ້ີເປັນຢ່າງໃດ 
18 ມປີະຊາຊົນຈັກຄົນແລະມີກໍາລັງພນົຫນ້ອຍຫລາຍແລະເຂ້ັມແຂງປານໃດ 
19 ໃຫສໍ້າຣວດກວດເບ່ິງອີກວ່າ ປະເທດນ້ີອຸດົມສົມບູນຫລືບ່ໍ ປະຊາຊົນຢູ່ໃນເມືອງທ່ີບ່ໍມີກໍາແພງ ຫລືຢູ່ໃນປ້ອມ 



20 ໃຫເ້ບ່ິງວ່າເມືອງນ້ີອຸດົມສົມບູນ ຫລືແຫງ້ແລ້ງ ແລະມີໄມຫ້ລາຍບໍ ຈ່ົງມີໃຈອົງອາດກ້າຫານ ແລະໃຫ້ນໍາເອົາ
ຜົນລະປູກບາງຢ່າງທ່ີເກີດຂ້ຶນຈາກບ່ອນນ້ັນມາ (ຍາມນ້ັນເປັນຍາມທ່ີຫມາກອະງຸ່ນກໍາລັງສຸກ) 

21 ດ່ັງນ້ັນ ພວກນັກສືບຈ່ິງໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງເຂດເຫນືອ ເພ່ືອສໍາຣວດກວດເບ່ິງດິນແດນທ່ີປ່າກັນດານຊີນ ທາງ
ເຂດໃຕ້ຈົນເຖີງທາງໄປສ ູ ່ເຣໂຮ ໃກ້ກັບເລໂບຮາມັທ 

22 ພວກເຂົາຂ້ຶນໄປເຖີງເນເກັບ ແລະ ເຖີງເມືອງເຮໂບຣນ ຊ່ຶງເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງເຜ່ົາອາຮີມານ ເຊຊັຍ ແລະຕັນມັຍ 
ພວກເຜ່ົາເຫລ່ົານ້ີເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງຊົນຊາດຮູບຮ່າງໃຫຍ່ ຄືຄົນອານາກິມຢູ່ທ່ີນ້ັນ (ເມືອງເຮໂບຣນນ້ີເຂົາໄດ້
ສ້າງມາກ່ອນເມືອງ 
ໂຊອານທ່ີປະເທດເອຢິບໄດ້ເຈັດປີ) 

23 ພວກເຂົາເດີນທາງມາຮ່ອມເອັສໂຄນ ຢູ່ທ່ີນ້ີພວກເຂົາໄດ້ຕັດເອົາງ່າໄມ້ຕ້ົນອະງຸ່ນຊ່ຶງມີພວງດົກຫນາ ຈົນມີສອງ
ຄົນໃຊ້ໄມຫ້າມ ພວກເຂົາຍັງໄດ້ນາໍເອາົຫມາກພລິາ ແລະຫມາກເດ່ືອຈໍານວນເລັກນ້ອຍມານໍາ 

24 ບ່ອນນ້ີເອ້ີນຊ່ືວ່າຮ່ອມເອສໂກນ ຮ່ອມຫມາກອະງຸ່ນ ເພາະວ່າພວກອິສຣາເອນໄດ້ຕັດເອົາພ້ົວຫມາກອະງ  ຸ່ນຢູ່
ບ່ອນນ້ັນ 
The Report of the Spies 

25 ຫລັງຈາກສໍາຣວດກວດເບ່ິງດິນແດນໄດ້ສ່ີສິບວັນແລ້ວ 
26 ພວກເຂົາກໍພາກັນກັບຄືນມາຫາໂມເຊ ແລະອາໂຣນ ແລະພວກຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນທ່ີກາເດັສໃນຖ່ິນກັນ

ດານປາຣານ ພວກເຂົາໄດ້ລາຍງານທຸກສ່ິງທ່ີໄດ້ເຫັນ ແລະໄດ້ເອົາຫມາກໄມ້ທີນໍ່າມານ້ັນໃຫ້ທຸກຄົນເບ່ິງ 
27 ພວກເຂົາບອກກັບໂມເຊວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສໍາຣວດເບ່ິງຜືນແຜ່ນດິນຕາມທ່ີທ່ານໄດ້ສ່ົງໄປນ້ັນແລ້ວ ດິນແດນ

ແຫ່ງນ້ີຮ່ັງມີ ແລະອຸດົມສົມບູນຫລາຍ ແລະນ້ີເດ ຫ່ມາກໄມ້ບາງຢ່າງຈາກປະເທດນ້ັນ 
28 ແຕ່ວ່າປະຊາຊນົຢູ່ບ່ອນນ້ີມີອໍານາດຫລາຍ ແລະຫົວເມືອງຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາກໍກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານທ ັງມີກໍາ

ແພງປ້ອງກັນໄວ້ເປັນຢ່າງດີ ນອກຈາກນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງໄດ້ເຫັນເຊ້ືອສາຍຂອງພວກອານາກຊ່ຶງເປັນຄົນທ່ີມີຮູບ
ຮ່າງໃຫຍ່ສູງ 

29 ສ່ວນຄົນອາມາເລກກໍຢູ່ທາງເຂດເບ້ືອງໃຕ້ ແລະຄົນຮິດຕ  ີຄົນເຢບຸສ ຄົນອາໂມຣິດກໍຢູ່ເທິງພູນ້ອຍ ຄົນການາ
ອານກໍອາໄສຢູ່ໃກ້ທະເລເມດິເຕຣາເນ ແລະຢູ່ຕາມຝ່ັງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນî 

30 ແລ້ວກາເລັບຈ່ຶງບອກໃຫ້ປະຊາຊົນທີຮ້່ອງທຸກຕ່ໍໂມເຊມິດງຽບ ແລະເວ້ົາຕ່ໍໄປວ່າ, ìພວກເຮົາມີກໍາລງັພຽງພທໍີ່
ຈະຊະນະໄດ້ ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໂຈມຕີ ແລະຍຶດເອົາດິນແດນແຫ່ງນ້ີດຽວນ້ີî 

31 ແຕ່ວ່າ ພວກທ່ີໄປນໍາກາເລັບໄດ້ເວ ົ ້າວ່າ, ìບ່ໍໄດ້ ພວກເຮົາຍັງບ່ໍທັນມີກໍາລັງພຽງພໍທີຈ່ະໄປໂຈມຕີ ເພາະວ່າປະ
ຊາຊົນຢູ່ບ່ອນນ້ັນມີກໍາລັງຫລາຍກວ່າພວກເຮົາî 

32 ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງລາຍງານເທັດກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນທ່ີໄດ້ໄປສໍາຣວດມານ້ັນຕ່ໍພວກອິສຣາເອນໂດຍພວກເຂົາ
ເວ້ົາວ່າ, ìດິນແດນແຫ່ງນ້ັນບ່ໍມີພືດຜົນຢ່າງໃດພໍທ່ີຈະລ້ຽງຝູງຄົນທ່ີນ້ັນໄດ້ ທກຸຄົນທ່ີພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນນ້ັນ
ເປັນຄົນສູງໃຫຍ່  

33 ທ່ີນ້ັນ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄົນເນຟີລ (ຄົນອານາກຜູ້ມາຈາກຄົນເນຟີນ) ພວກເຂົາມອງເບ່ິງພວກເຮົາເຫມືອນຝູງ
ຕັກແຕນຕົວນ້ອຍໆເທ່ົານ້ັນ ແລະກ ເໍປັນດ່ັງນ້ັນໃນສາຍຕາຂອງພວກເຮົາດ້ວຍî 

 

14 ປະຊາຊນົກະບດົຕໍພ່ຣະເຈົາ້ 
The People Rebel 

1 ປະຊາຊົນຮ້ອງທຸກດ້ວຍຄວາມໂສກເສ້ົາຕລອດຄືນ ພວກເຂົາຈ່ົມທຸກຕ່ໍໂມເຊ ແລະອາໂຣນວ່າ, 
2 ìຖ້າຕາຍຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບ ຫລືແມ່ນວ່າຕາຍໃນຖ່ິນກັນດານນ້ີກໍຍັງດີກວ່າ 



3 ເຫດໃດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ີງນໍາພວກເຮົາໄປສູ່ດິນແດນແຫ່ງນ້ັນ ພວກເຮົາຈະຖືກຂ້າຕາຍໃນສນາມຮົບແລະລູກ
ເມັຽກໍຈະຖືກຈັບໄປ ສະນ້ັນ ກັບຄືນເມືອປະເທດເອຢິບຈະບ່ໍດີກວ່າບໍ? 

4 ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ, ìຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເລືອກເອົາຜູ້ນໍາຄົນນ່ຶງ ແລ້ວກັບຄືນເມືອປະເທດເອຢິບເທາະî 
5 ແຕ່ແລ້ວໂມເຊກັບອາໂຣນ ໄດ້ກ້ົມຫນ້າຫມບູລົງຕ່ໍຫນ້າປະຊາຊົນທຸກຄົນ 
6 ສ່ວນໂຢຊວຍບຸດຂອງນູນ ແລະກາເລັບບຸດຂອງເຢຟຸນເນ ສອງຄົນໃນຈໍານວນນັກສືບໄດ້ພາກັນຈີກເສ້ືອຜ້າ

ຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມເສັຽໃຈ ແລ້ວເວ້ົາຕ່ໍປະຊາຊົນວ່າ, 
7 ìປະເທດທ່ີພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄປສໍາຣວດກວດເບ່ິງນ້ັນເປັນແຜ່ນດິນທ່ີດີເລີດ  
8 ຖ້າວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍໃນພວກເຮົາ ພຣະອົງກໍຈະຊົງນໍາພວກເຮົາໄປສູ່ແຜ່ນດິນທ່ີມັງ່ຄ່ັງ ແລະອຸ

ດົມສົມບູນນ້ີ 
9 ແຕ່ຂໍສ່ິງດຽວຄື ຢ່າກະບົດຕ່ໍສູ້ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາເລ ີຍ ແລະຢ່າຢ້ານປະຊາຊົນທີຢູ່່ໃນແຖບນ້ັນ ພວກເຮົາຈະຊະນະ

ພວກເຂົາຢ່າງງ່າຍດາຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງທໍາລາຍຮູບພຣະທ່ີປົກປ້ອງພວກເຂົານ້ັນສູນສ້ິນໄປຫມດົແລ້ວ ຢ່າ
ຢ້ານຫຍັງເລີຍເພາະວ່າພຣະອົງສະຖິດຢູ່ນໍາພວກເຮົາî 

10 ແຕ່ພວກຊຸມນຸມຊົນທັງຫມດົໄດ້ວາງແຜນແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ໂມເຊ ແລະອາໂຣນໃຫ້ຕາຍ ໃນທັນໃດນ້ັນ ປະ
ຊາຊົນໄດ້ເຫັນແປວໄຟຊຶງ່ສະແດງເຖິງຣັສມີຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາປາກົດຂ້ຶນເທິງຫໍເຕັນສັກສິດ 
ໂມເຊອອ້ນວອນເພືອ່ປະຊາຊນົ 

11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໂມເຊວ່າ, ìເຖີງແມ່ນວ່າເຮົາໄດ້ກະທໍາການອັສຈັນຫລາຍຢ່າງຖ້າມກາງພວກເຂົາມາ
ແລ້ວກໍຕາມ ປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີກໍຍັງຈະຫມ່ິນປມາດ ແລະປະຕິເສດບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງເຮົາອີກຢູ່ 

12 ດ່ັງນ້ີແຫລະ ເຮົາຈະສ່ົງໂຣກລະບາດມາທໍາລາຍພວກເຂົາ ແຕ່ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາເປັນຊົນຊາດທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ແລະ
ມອໍີານາດຫລາຍກວ່າພວກເຂົາອີກî 
Moses Intercedes for the People 

13 ແຕ່ໂມເຊທູນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìດ້ວຍອໍານາດຂອງພຣະອົງທ່ີຊົງນໍາພວກປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີອອກຈາກປະ
ເທດເອຢິບ ເມ່ືອພວກເອຢິບຮູ້ຈັກສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາຕ່ໍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ 

14 ພວກເຂົາກໍຈະເລ່ົາໃຫ້ປະຊາຊົນໃນແຖບນ້ັນຟັງ ແລະພວກເຂົາກໍຈະໄດ້ຍິນແລ້ວວ່າ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພວກຂ້າພຣະອົງ ຄືພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຫັນກ້ອນເມກຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງນ າໍ
ຫນ້າພວກຂ້າພຣະອົງກ່ອນດ້ວຍເສົາເມກໃນຍາມກາງເວັນ ແລະເສົາໄຟໃນຍາມກາງຄືນ 

15 ດຽວນ້ີ ຖ້າພຣະອົງຈະຊົງຂ້າໄພ່ພົນທັງຫມດົຂອງພຣະອົງ ຊນົຊາດຕ່າງໆທ່ີໄດ້ຍິນຊ່ືສຽງຣຽງນາມຂອງພຣະອົງ
ກໍຈະພາກັນປະນາມວ່າ 

16 ພຣະອົງຊົງຂ້າໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃນຖ່ິນກັນດານ ເພາະພຣະອົງຂາດຄວາມສາມາດທ່ີຈະນ ໍາພວກເຂົາໄປ
ເຖິງແຜ່ນດິນທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ພວກເຂົານ້ັນ 

17 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະ ຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະອົງ ຂໍຊົງສະແດງຣິດອໍານາດຂອງພ
ຣະອົງໃຫ້ພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຫັນ ແລະທໍາຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ໂດຍໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ, 

18 ìເຮົາເປັນຜູ້ມີຄວາມອົດກ້ັນ ເຮົາມີຄວາມຮັກທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ ມີຄວາມເມດຕາ ໃຫ້ການອະພັຍໂທດ ແລະໃຫ້ອະພັຍ
ການທໍຣະຍົດ ແຕ່ເຮົາຈະລົງໂທດລູກຫລານເຫລັນສືບໆໄປສາມສ່ີຊ່ົວອາຍຸຄົນ ຍ້ອນຄວາມບາບທ່ີຕົກທອດ
ມາຈາກພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຂົາî 

19 ຂ້າພຣະອົງອ້ອນວອນຂໍຕ່ໍພຣະອົງໂຜດໃຫ້ອະພັຍໂທດປະຊາຊນົເຫລ່ົານ້ີ ດ້ວຍຄວາມຮັກອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີບ່ໍປ່ຽນ
ແປງຂອງ   ພຣະອົງເຫມືອນດ່ັງພຣະອົງຊົງໃຫອ້ະພັຍພວກເຂົາໃນຄາວທ່ີພວກເຂົາອອກມາຈາກປະເທດເອ
ຢິບî 



20 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບວ່າ, ìເຮົາຈະໃຫ້ອະພັຍແກ່ເຂົາຕາມຄໍາຂໍຣ້ອງຂອງເຈ້ົາ  
21 ແຕ່ເຮົາສັນຍາວ່າ ເຮົາມີຊວິີດຢູ່ຢ່າງແນ່ນອນ ແລະດ້ວຍຣັສມີຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງເຮົາເຕັມຢູ່ທ່ົວໂລກນ້ີ 
22 ເຮົາຈ່ຶງຈະບ່ໍໃຫ້ໃຜໃນຈໍານວນປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນຣັສມຂີອງເຮົາ ແລະ

ໄດ້ເຫັນການອັດສະຈັນທ່ີເຮົາໄດ້ກະທໍາຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບ ແລະໃນຖ່ິນກັນດານນ້ັນ ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ທົດລອງ
ຄວາມອົດທົນພຍາຍາມຂອງເຮົາຫລາຍຄ້ັງ ທງັປະຕິເສດບ່ໍຍອມຟັງຄວາມເຮົາ 

23 ພວກເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຣົາໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບພວກປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກເຂົານ້ັນເລີຍ ຜູ້ທີ່
ຫມິນ່ປມາດເຮົາຈະບ່ໍມີໃຜໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ 

24 ແຕ່ວ່າ ຍ້ອນກາເລັບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາມີຈິດໃຈແຕກຕ່າງຄົນອ່ືນ ແລະຍັງຄົງສັດຊ່ືເຮົາຢູ່ ເຮົາຈ່ຶງຈະນໍາເຂົາເຂ້ົາ
ໄປໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຂົາໄດ້ໄປສໍາຣວດມາແລ້ວນ້ັນ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຈະມີສິດເປັນເຈ້ົາຂອງແຜ່ນດິນນ້ັນ 

25 ຄືໃນຮ່ອມພູບ່ອນທ່ີອາມາເລກ ແລະຊາວການາອານຢູ່ໃນປະຈຸບັນນ້ີ ດ່ັງນ້ັນ ໃນມ້ືອ່ືນຈ່ົງກັບຄືນເມືອໄປໃນຖ່ິນ
ກັນດານຕາມສາຍທາງສູ່ທະເລແດງ 
ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົລງົໂທດ ໄພພ່ນົ 
ຂອງພຣະອງົຍອ້ນການຈົມ່ທກຸ 
An Attempted Invasion is Repulsed  
(ພບຍ1:41-45) 

26 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊງົກ່າວແກ່ໂມເຊ ແລະອາໂຣນວ່າ,  
27 ìຍັງອີກດົນປານໃດ ປະຊາຊົນທີຊ່ົ່ວຊ້າພວກນ້ີຈະເຊົາຈ່ົມທຸກຕ່ໍເຮົາ ເຣົາໄດ້ຍິນສຽງຂອງຄົນອິສຣາເອນຊ່ຶງ

ຈົ່ມທຸກນີ້ມັນລົ້ນຫເູຮົາແລ້ວ 
28 ເອົາລະໃຫ້ຕອບເຂົາດ່ັງນ້ີວ່າ ເຣົາມີຊວິີດຢູ່ສັນໃດ ເຮົາຂໍສາບານວ່າ ເຮົາຈະປະຕິບັດຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງພວກ

ເຂົາສັນນ້ັນ ເຮົາຄື ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີ 
29 ພວກເຈ້ົາຈະຕາຍ ແລະຊາກສົບຂອງພວກເຈ້ົາຈະກະຈັດກະຈາຍໄປທ່ົວຖ່ິນກັນດານນ້ີ ກໍຍ້ອນວ່າພວກເຈ້ົາຈ່ົມ

ທຸກໃສ່ເຮົາ ໃນຈໍານວນພວກເຈ້ົານັບຕ້ັງແຕ່ອາຍຸຊາວປີຂ້ຶນໄປຈະບ່ໍມີໃຜໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ 
30 ເຮົາໄດ້ສັນຍາໄວ້ວ່າຈະພາພວກເຈ້ົາໄປໃນບ່ອນນ້ັນ ແຕ່ບ່ໍມີໃຜຈະໄດ້ໄປນອກຈາກ ກາເລັບ ແລະໂຢຊວຍ

ເທົ່ານັ້ນ 
31 ພວກເຈ້ົາໄດ້ພາກັນເວ້ົາວ່າ ພວກລູກຫລານຂອງພວກເຈ້ົາຈະຕ້ອງຖືກຈັບ ແຕ່ວ່າເຮົາຈະນໍາພວກເຈ້ົາໄປຍັງ

ແຜ່ນດິນບ່ອນທ່ີພວກເຈ້ົາຈະບ່ໍຍອມໄປນ້ັນ 
32 ຊ່ຶງບ່ອນນ້ັນຈະເປັນບ້ານເມືອງຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ສ່ວນພວກເຈ້ົາຊາກສົບຂອງພວກເຈ້ົາຈະຖືກປະຖ້ິມໃນຖ່ິນ

ກັນດານນ້ີ 
33 ແລະພວກລູກຂອງພວກເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະໃນຖ່ິນກັນດານນ້ີເປັນເວລາສ່ີສິບປີ ພວກເຂົາຈະທຸກຍາກລໍາ

ບາກຈົນກວ່າຊາກສົບຂອງພວກເຈ້ົາຈະເປ່ືອຍເນ່ົາໄປ 
34 ຍ້ອນວ່າພວກເຈ້ົາບ່ໍສັດຊ່ື ພວກເຈ້ົາໄດ້ໄປສໍາຣວດເບ່ິງແຜ່ນດິນເປັນເວລາສ່ີສິບວັນ ສະນ້ັນເຮົາຈະລົງໂທດ

ເຈ້ົາເປັນເວລາສ່ີສິບປີຍ້ອນວ່າພວກເຈ້ົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງເຮົາ ແລ້ວພວກເຈ້ົາຈ່ີງຈະຮູ້ວ່າຄວາມບ່ໍພໍໃຈຂອງເຮົາມີ
ຄວາມຫມາຍສ່ໍາໃດ 

35 ເຮົາຂໍສາບານວ່າ ເຮົາຈະກະທໍາດ່ັງນ້ີຕ່ໍພວກຄົນຊ່ົວຊ້າທ່ີຮ່ວມໃຈກັນຕ່ໍສູ້ເຮົາ ພວກເຈ້ົາທຸກຄົນຈະຕ້ອງຕາຍຢູ່
ໃນຖ່ິນກັນດານນ້ີ ເຮົາພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 

36 ພວກທ່ີໂມເຊສ່ົງໄປສໍາລວດເບ່ິງແຜ່ນດິນແລ້ວ ກັບມາລາຍງານຂ່າວ ຊຶງ່ເປັນເຫດໃຫ້ປະຊາຊນົຈ່ົມທຸກໃສ່ໂມ
ເຊນັ້ນ 



37 ພຣະອົງໄດ້ຊົງທາໍໃຫ້ພວກເຂົາຕາຍຍ້ອນໂຣກພັຍໄຂ້ເຈັບ  
38 ດ່ັງນ້ັນ ໃນຈໍານວນນັກສືບສິບສອງຄົນນ້ັນຈ່ຶງມີແຕ່ໂຢຊວຍ ແລະກາເລັບເທ່ົານ້ັນທ່ີຍັງມີຊ ີວິດເຫລືອຢູ່ 

ປະເທດການາອານຖກືບກຸລກຸຄັງ້ທາໍອດິ 
39 ເມ່ືອໂມເຊໄດ້ບອກຄົນອິສຣາເອນກ່ຽວກ ັບຖ້ອຍຄໍາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວນ້ັນ ພວກເຂົາກໍພາກັນໂສກເສ້ົາ

ເສັຽໃຈຫລາຍ 
40 ດ່ັງນ້ັນ ໃນເວລາຮຸ່ງເຊ້ົາຂອງວັນໃຫມ່ ຄົນອິສຣາເອນກໍອອກໄປຕີເສິກທາງພູນ້ອຍ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìດຽວນ້ີ ຂ້າ

ພະເຈ້ົາທງັຫລາຍພ້ອມທ່ີຈະໄປຍັງບ່ອນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍຍອມຮັບວ່າຕົນເອ
ງເປັນຄົນບາບແທ້î 

41 ແຕ່ໂມເຊບອກວາ່, ìເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍຟັງຄວາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພວກເຈ້ົາຈະບ່ໍມີຜົນສໍາເຣັດດອກ 
42 ບ່ໍຕ້ອງໄປເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາ ສັດຕຣູຈະຊະນະພວກເຈ້ົາ 
43 ຍ້ອນວ່າພວກເຈ້ົາບ່ໍຍອມຕິດຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາ ເມ່ືອພວກເຈ້ົາໄປປະ

ເຊີນຫນ້າກັບພວກອາມາເລກ ແລະພວກການາອານໃນສນາມຮົບ ພວກເຈ້ົາຈະຕ້ອງຖືກຂ້າຕາຍî 
44 ແຕ່ພວກເຂົາກໍຍັງບັງອາດຂ້ຶນໄປຍັງພູນ້ອຍນ້ັນ ທງັໆທ່ີຫບີຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໂມເຊບ່ໍໄດ້

ອອກຈາກຄ້າຍເລີຍ 
45 ພວກອາມາເລກ ແລະພວກການາອານທ່ີຢູ່ໃນບ່ອນນ້ັນກໍໂຈມຕີ ແລະຊະນະພວກເຂົາພ້ອມທ ງັໄລ່ຕິດຕາມ

ພວກເຂົາອອກ ໄປໄກທ່ີສຸດຈົນເຖີງເມືອງໂຮມາ 
 

15 ກດົຫມາຍກຽ່ວກບັການຖວາຍບຊູາ 
Various Offerings 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
2 ຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະເຂ້ົາໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຈ້ົາຈະເຂ້ົາອາໄສຢູ່ຊ່ຶງເຮົາໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ

ນ້ັນ 
3 ຖ້າຜູ້ໃດຈະນໍາເຄ່ືອງຈາກຝູງງົວ ຫລືຈາກຝູງແບ້ ແກະໄປຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟ ຄື

ເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຫລືເຄ່ືອງສັຕບູຊາ ເພ່ືອແກ້ບົນ ຫລືເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໃຈສມັກຫລືໃນການລ້ຽງຕາມກໍານົດ 
ກະທໍາໃຫມ້ກ່ິີນທ່ີພໍພຣະທັຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

4 ກໃໍຫຜູ້້ນໍາເຄ່ືອງບູຊານ້ັນນໍາທັນຍາບູຊາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຄືຍອດແປ້ງນ່ຶງໃນສິບເອຟາ ປົນໃສ່ນ້ໍາມັນ
ນ່ືງໃນສ່ີຮີນ 

5 ແລະເຈ້ົາຈ່ົງຈັດເຫລ້ົາອະງຸ່ນນ່ຶງໃນສ່ີຮີນສໍາລັບລູກແກະທຸກໂຕເປັນເຄ່ືອງດ່ືມເຜົາບ ຊູາຄູ່ກັບເຄ່ືອງສັຕບູຊາ 
6 ຫລືສໍາລັບແກະເຖິກໂຕນ່ຶງ ເຈ້ົາຈ່ົງຈັດທັນຍາບູຊາດ້ວຍຍອດແປ້ງສອງໃນສິບເອຟາ ປົນໃສ່ນ້ໍາມັນນ່ຶງໃນສາມ

ຮີນ 
7 ແລະສໍາລັບເປັນເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາ ເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍເຫລ້ົາອະງຸ່ນນ່ຶງໃນສາມຮີນໃຫ້ເປັນກ່ິນທ່ີພໍພຣະທັຍແດ່ພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າ 
8 ເມ່ືອເຈ້ົາຈັດງົວເຖິກເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຫລືເປັນເຄ່ືອງສັຕບູຊາ ເພ່ືອແກ້ບົນ ຫລືໃຫ້ເປັນສານຕິ ບູຊາແດ່ພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
9 ກ ໍໃຫນໍ້າທັນຍາບູຊາມີຍອດແປ້ງສາມໃນສິບເອຟາປົນໃສ່ນ້ໍາມັນເຄ່ິງຮີນມາບູຊາພອ້ມກັບງົວເຖິກນ້ັນ 
10 ແລະໃຫ້ນໍາເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາມີເຫລ້ົາອະງຸ່ນເຄ່ິງຮີນໃຫ້ເປັນການບູຊາດ້ວຍໄຟ ເປັນກ່ິນທ່ີພ ພໍຣະທັຍແດ່ພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າ 



11 ຈ່ົງກະທໍາຢ່າງນ້ີສໍາລັບງົວເຖິກ ຫລືແກະເຖິກທຸກຕົວ ຫລືສໍາລັບລູກແກະເຖິກ ຫລືລູກແບ້ທຸກໂຕ 
12 ຕາມຈໍານວນສັດທ່ີຈັດມາ ຈ່ົງກະທໍາຕາມສ່ວນນ້ີແກ່ສັດທຸກໆໂຕ 
13 ບັນດາຊາວພ້ືນເມືອງຕ້ອງກະທໍາຢ່າງນ້ີທ ຸກຄົນ ເມ່ືອຈະຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟ ເປັນກ່ິນທ່ີພ ພໍຣະທັຍແດ່ພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
14 ຖ້າຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີມາອາໄສຢູ່ກັບເຈ້ົາ ຫລືຄົນນ່ຶງຄົນໃດຖ້າມກາງເຈ້ົາຕລອດຊ່ົວເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາຢາກຈະ

ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟ ເປັນກ່ິນທ່ີພພໍຣະທັຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກ ໍ ໃຫເ້ຂົາທັງຫລາຍກະທໍາເຫມືອນເຈ້ົາ
ທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍານ້ັນ 

15 ຈະຕ້ອງມີກົດເກນຢ່າງດຽວກັນສໍາລັບຊຸມນຸມຊົນ ແລະສໍາລັບຄົນຕ່າງດ້າວຜູ້ມາອາໄສຢູ່ກັບເຈ້ົາ ເປັນກົດເກນ
ຖາວອນ    ຕລອດຊ່ົວເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ ຄືເຈ້ົາເປັນຢ່າງໃດຄົນຕ່າງດ້າວກ ເໍປັນຢ່າງນ້ັນຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ 

16 ຈະຕ້ອງມີບັນຍັດຢ່າງດຽວກັນ ແລະກົດຫມາຍຢ່າງດຽວກັນສໍາລັບເຈ້ົາ ແລະກົດຫມາຍຢ່າງດຽວກັນສໍາລັບເຈ້ົາ 
ແລະສໍາລັບຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີມາອາໄສຢູ່ກັບເຈ້ົາî 

17 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໂມເຊວ່າ, 
18 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍມາເຖີງແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາຈະພາເຈ້ົາໄປ 
19 ແລະເມ່ືອເຈ້ົາຮັບປະທານອາຫານແຫ່ງແຜ່ນດິນນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງນໍາເຄ່ືອງບູຊາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
20 ຈ່ົງເອົາແປ້ງປຽກສ່ວນນ່ຶງທ່ີເຈ້ົາເຮັດໃຫມ່ ເຮັດເຂ້ົາຫນົມກ້ອນນ່ຶງຖວາຍເປັນເຄ່ືອງບູຊາ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາທ່ີໄດ້

ຈາກລານນວດເຂ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍເຊ່ັນວ່ານ້ີ 
21 ຈ່ົງເອົາແປ້ງປຽກສ່ວນນ່ຶງທ່ີເຈ້ົາເຮັດໃຫມ່ຖວາຍເປັນເຄ່ືອງບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕລອດຊ່ົວເຊ້ືອສາຍຂອງ

ເຈ້ົາ 
22 ìຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ປະຕິບັດຜິດ ບ່ໍໄດ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດເຫລ່ົານ້ີທຸກປະການ ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງແກ່

ໂມເຊ 
23 ທຸກປະການຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາໄວ້ທາງໂມເຊ ຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປະທານພຣະບັນຊາ ແລະ

ຕ່ໍໆໄປ       ຕລອດຊ່ົວເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ 
24 ແລ້ວຖ້າປະຊາຊົນໄດ້ກະທໍາຜິດໂດຍບ່ໍເຈຕນາ ໂດຍທ່ີຊມຸນຸມຊົນບ່ໍຮູ້ເຫັນ ຊຸມນຸມຊນົທັງຫມດົຕ້ອງຖວາຍລູກ

ງົວເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງເຜ າົບູຊາໃຫ້ເປັນກ່ິນທ່ີພ ພໍຣະທັຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພ້ອມກັບທັນຍາບູຊາແລະເຄ່ືອງ
ດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນຕາມກົດຫມາຍ ແລະຖວາຍແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 

25 ແລະໃຫ້ປະໂຣຫິດທໍາການລົບມົນທິນບາບໃຫ້ແກ່ຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນທັງຫມດົແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະໄດ້
ຮັບອະພັຍໂທດ ເພາະເປັນການຜິດ ແລະເຂົາໄດ້ນໍາເຄ່ືອງບູຊາຂອງເຂົາມາຖວາຍດ້ວຍໄຟແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ແລະຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະຄວາມຜິດຂອງເຂົາ 

26 ແລະຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນທັງຫມດົຈະໄດ້ຮັບອະພັຍໂທດ ພອ້ມກັບຄົນຕ່າງດ້າວຜູ້ຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາທັງຫລາຍ 
ເພາະວ່າພົນລະເມືອງທັງຫມດົກ່ຽວພັນກັບຄວາມຜິດນ້ັນອັນເກີດຂ້ຶນໂດຍເຈຕນາ 

27 ìຖ້າບຸກຄົນຄົນນ່ຶງກະທໍາຜິດໂດຍບ່ໍຮູ້ຕົວ ກ ໃໍຫ້ຜູ້ນ້ັນເອົາແບ ້ແມ່ອາຍຸນ່ຶງປີໄປເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບແລະໃຫ້
ປະໂຣຫິດກະທໍາການລຶບມົນທິນບາບຕ່ໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໃຫ້ບຸກຄົນຜູ້ກະທໍາຜິດນ້ັນເມ່ືອເຂົາກະທໍາບາບໂດຍບ່ໍ
ຮູ້ຕົວເພ່ືອທໍາການລຶບມົນທິນບາບເຂົາເສັຽ ແລະເຂົາຈະໄດ້ຮັບອະພັຍໂທດ 

28 ໃຫເ້ຈົ້າມບັີນຍັດຢ່າງດຽວສໍາລັບຜູ້ກະທໍາຜິດໂດຍບ່ໍຮູ້ຕົວ ຄືຄົນອິສຣາເອນຜູ້ເປັນຊາວພ້ືນເມືອງ ແລະຜູ້ເປັນ
ຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາ 



29 ແຕ່ບຸກຄົນໃດໆບັງອາດກະທໍາຜິດ ເຂົາເປັນຄົນພ້ືນເມືອງ ຫລືຄົນຕ່າງດ້າວກໍດີ ຜູ້ນ້ັນຫມ່ິນປມາດພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ໃຫ້(ອະເປຫິ)ຕັດຂາດຜູ້ນ້ັນເສັຽຈາກຊົນຊາດຂອງຕົນ 

30 ເພາະເຂົາໄດ້ຫມີນ່ປະຫມາດພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຂັດຂືນພຣະບັນຊາຂອງພຣະອົງ ໃຫ້(ອະ
ເປຫ)ິ ຕັດຂາດຜູ້ນ້ັນໂລດ ໃຫ້ເຂົາຮັບໂທດຂອງຕົນ 
ເອາົຫນີແກວ່ງໃສຄ່ນົທີລ່ະເມດີວນັສະບາໂຕ Penalty for Violating the Sabbath  

(ອພຍ 31:12-17)  

31 ຂນະເມ່ືອຄົນອິສຣາເອນຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານ ເຂົາພົບຄົນນ່ຶງໄປເກັບຟືນໃນວັນສະບາໂຕ 
32 ຜູ້ທີພົ່ບເຂົາເກັບຟືນກໍພາເຂົາມາຫາໂມເຊ ແລະອາໂຣນ ແລະມາຫາຊຸມນຸມຊົນທັງຫມດົ 
33 ເຂົາຈ່ຶງຈໍາຄົນນ້ັນໄວ້ ເພາະຍັງບ່ໍແຈ້ງວ່າຈະທໍາຢ່າງໃດແກ່ເຂົາ 
34 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, ìຊາຍຜູ້ນ້ັນຕ້ອງເຖີງຕາຍ ຊຸມນຸມຊນົຕ້ອງເອົາຫີນແກ່ວງໃສ່ເຂາົທີ່

ນອກຄ້າຍî 
35 ແລະຊຸມນຸມຊົນທັງຫມົດຈ  ່ຶງພາເຂົາມານອກຄ້າຍ ແລະເອົາຫີນແກ່ວງໃສ່ເຂົາຈົນຕາຍ ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ຊົງບນັຊາໂມເຊ 
ກດົກຽ່ວກບັຍອຍເສືອ້ຄມຸ 
Fringes on Garments 

36 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວຕ່ໍໂມເຊວ ່າ, 
37 ìຈ່ົງເວ້ົາກັບຄົນອິສຣາເອນ ແລະສ່ັງເຂົາໃຫ້ທໍາຍອຍໃສ່ແຈຂອງເຄ່ືອງນຸ່ງຕລອດຊ່ົວເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ ໃຫ້ເອົາ

ດ້າຍສີຟ້າຕິດຍອຍທ່ີແຈທຸກແຈ 
38 ເພ່ືອເຈ້ົາຈະມອງເບ່ິງຍ່ອຍນ້ັນ ແລະຈົດຈໍາພຣະບັນຊາທັງສ້ີນຂອງພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະປະຕິບັດຕາມ ເພືອ່

ເຈ້ົາຈະບ່ໍກະທໍາສ່ິງໃດຕາມຄວາມພ ໃໍຈພໍຕາຂອງເຈ້ົາຊ່ຶງເຈ້ົາມັກຫລົງຕາມນ້ັນ 
39 ເພ່ືອວ່າເຈ້ົາຈະຈົດຈໍາ ແລະກະທໍາຕາມບັນຊາທັງສ້ິນຂອງເຮົາ ແລະເປັນຄົນບໍຣິສຸດແດ່ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົ

າ 
40 ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ຜູ້ນໍາເຈ້ົາອອກຈາກແຜ່ນດີນເອຢິບ ເພ່ືອເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 

ເຮົາຄື ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາî 
 

16 ການກະບດົຂອງໂກຣາ ດາທານ 
ແລະອາບຣີາມ  
Revolt of Korah, Dathan, and  Abiram 

1 ໂກຣາ ບຸດອິສຮາ ບຸດໂກຮາດ ຜູ້ເປັນບຸດເລວີ ກັບດາທານ ແລະອາບີຮາມ ບຸດເອບີອາບ ແລະໂອນ ບຸດເປເລ
 ດັ ບຸດຣູເບນ ພາຄົນໄປ 

2 ແລະໄປຢືນຕ່ໍຫນ້າໂມເຊ ພ້ອມກ ບັຄົນອິສຣາເອນຈໍານວນນ່ຶງ ເປັນຜູ້ນໍາຂອງຊຸມນຸມຊົນມີສອງຮ້ອຍຫ້າສິບຄົນ
ທ່ີເລືອກມາຈາກທ່ີປະຊຸມ ເປັນຄົນມີຊື ່

3 ແລະເຂົາທັງຫລາຍມາປະຊຸມກັນຕ່ໍໂມເຊ ຕ່ໍອາໂຣນ ກ່າວແກ່ທ່ານທັງສອງວ່າ, ìທ່ານທໍາເກີນເຫດໄປ ເພາະ
ວ່າຊຸມນຸມຊົນທັງຫມົດກໍບໍຣິສຸດທຸກໆຄົນ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດຖ້າມກາງເຂົາ ເຫດໃດທ່ານຈ່ຶງຖືຕົວ
ເຫນືອທ່ີປະຊຸມແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî  

4 ຄັນໂມເຊໄດ້ຍິນກ ຊົໍບຫນ້າລົງເຖີງດິນ 



5 ທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາກັບໂກຣາ ແລະພັກພວກຂອງເຂົາວ່າ, ìມືອ່ື້ນເຊ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງສໍາແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ໃດ
ເປັນຂອງ  ພຣະອົງ ແລະໃຜເປັນຄົນບໍຣິສຸດ ແລະຈະຊົງໃຫ້ຜູ້ນ້ັນເຂ້ົາໃກ້ພຣະອົງ ຜູໃ້ດທ່ີພຣະອົງຊົງເລືອກ ພ
ຣະອົງຈະຊົງໃຫເ້ຂ້ົາໄປໃກ້ພຣະອົງ 

6 ຈ່ົງກະທໍາຢ່າງນ້ີ ໃຫ້ໂກຣາ ແລະພັກພວກຂອງເຂົານໍາຫມ້ໍຂາງໄຟມາ 
7 ຈ່ົງເອົາໄຟໃສ່ ແລະໃສ່ເຄ່ືອງຫອມຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນມ້ືອ່ືນນ້ີ ຜູ້ໃດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລືອກກ ຈໍະ

ເປັນຄົນບໍຣິສຸດ ບຸດຂອງເລວີເອີຍ ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາເກີນເຫດໄປî 
8 ແລະໂມເຊເວ້ົາກັບໂກຣາວ່າ, ìພວກທ່ານຜູ້ເປັນບຸດຂອງເລວີຈ່ົງຟັງ 
9 ເປັນເຣ່ືອງເລັກນ້ອຍສໍາລັບທ່ານຢູ່ຫລື ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນໄດ້ແຍກທ່ານໃຫ້ມາໃກ້ພຣະອົງ ໃຫ້

ປະຕິບັດງານໃນຫໍເຕັນສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າຊມຸນຸມຊົນເພ່ືອບົວລະບັດພຣະອົງ 
10 ແລະພຣະອົງຊງົນໍາທ່ານມາໃກ້ພຣະອົງຮ່ວມທັງພ່ີນ້ອງທັງສ້ິນຂອງທ່ານ ຄືລູກຫລານຂອງເລວີ ທ່ານທັງຫລາຍ

ສແວງ ຫາຕໍາແຫນ່ງປະໂຣຫິດດ້ວຍຫລື 
11 ເພາະສະນ້ັນທ່ີທາ່ນ ແລະພັກພວກຂອງທ່ານໄດ້ປະຊຸມກັນກ ເໍປັນການຕ່ໍສູ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ສ່ວນອາໂຣນເປັນ

ຫຍັງ ທ່ານຈ່ຶງໄດ້ຈ່ົມໃຫ້ເຂົາî 
12 ໂມເຊໃຊໃ້ຫ້ໄປເອ້ີນດາທານ ແລະອາບີຣາມ ບຸດເອລີອາບ ເຂົາທັງສອງວ່າ, ìເຮົາບ່ໍຂ້ຶນໄປ 
13 ເປັນການເລັກນ້ອຍຢູ່ຫລືທ່ີທ່ານນໍາພວກເຮົາຈາກແຜ່ນດິນທ່ີມີນ້ໍານົມແລະນ້ໍາເຜ້ີງໄຫລບໍຣິບູນ ເພ່ືອຈະຂ້າພ

ວກເຮົາເສັຽໃນຖ່ິນກັນດານ ແລະທ່ານຈະໄດ້ຕ້ັງຕົວຂ້ຶນເປັນເຈ້ົານາຍເຫນືອພວກເຣົາດ້ວຍ 
14 ນອກຈາກນ້ີ ທາ່ນບ່ໍໄດ້ນໍາພວກເຣົາເຂ້ົາໄປຍັງແຜ່ນດິນທ່ີມີນ້ໍານົມ ແລະນ້ໍາເຜ້ີງໄຫລບໍຣິບູນ ບ່ໍໄດ້ໃຫພ້ວກເຮົາ

ຮັບທ່ີນາຫລືສວນອະງຸ່ນເປັນມໍຣະດົກ ທ່ານຈະຄວັກຕາຄົນເຫລ່ົານ້ີອອກເສັຽຫລື ເຮົາບ່ໍຂ້ຶນໄປî 
15 ໂມເຊໃຈຮ້າຍແລະກາບທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìຂໍຢ່າຊົງໂປດປານເຄ່ືອງບູຊາຂອງເຂົາເລີຍ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້

ເອົາລໍຂອງເຂົາມາຈັກໂຕນ່ຶງ ແລະຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ທໍາອັນຕະລາຍເຂົາຈັກຄົນດຽວî 
16 ແລະໂມເຊເວ້ົາກັບໂກຣາວ່າ, ìຕົວທ່ານ ແລະພັກພວກຂອງທ່ານຈ່ົງເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນມ້ືອື່ນເຊົ້າ ທັງ

ຕົວທ່ານ ພ ກັພວກຂອງທ່ານ ແລະອາໂຣນ 
17 ໃຫທຸ້ກຄົນນໍາຫມໍຂ້າງໄຟຂອງຕົນໄປ ໃສ່ເຄ່ືອງຫອມໃນນ້ັນ ໃຫ້ທຸກຄົນນໍາຫມ້ໍຂາງໄຟເຂ້ົາເຝ້ົາຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາ ມຫີມ  ້ໍຂາງໄຟສອງຮ້ອຍຫ້າສິບດ້ວຍກັນ ຕົວທ່ານດ້ວຍ ແລະອາໂຣນ ຕ່າງຈ່ົງເອົາຫມ້ໍຂາງໄຟຂອງຕົນໄປî 
18 ດ່ັງນ້ັນທຸກຄົນຈ່ຶງນໍາຫມໍຂ້າງໄຟເຂົາຕ່າງເອົາໄຟໃສ່ແລະເອົາເຄ່ືອງຫອມໃສ່ ແລະເຂົາໄປຢືນຢູ່ທ່ີທາງເຂ້ົາເຕັນ

ນັດພົບ ພ້ອມກັບໂມເຊແລະອາໂຣນ 
19 ໂກຣາກ ໍຮ່ວມຊຸມນຸມຊົນທ່ີທາງເຂ້ົາເຕັນນັດພົບປະຈັນຫນ້າເຂົາທັງສອງແລະພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາກໍປາກົດຕ່ໍຊຸມນຸມຊນົ 
20 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊ ແລະອາໂຣນວ່າ, 
21 ìຈ່ົງແຍກຕົວເສັຽອອກຈາກຊຸມນຸມຊົນນ້ີ ເພ່ືອເຮົາຈະຜານເຂົາເສັຽໃນພິບຕາດຽວî 
22 ເຂົາທັງສອງກ້ົມຫນ້າລົງເຖີງດິນກາບທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈິດວິນຍານຂອງ

ມະນຸດທັງສ້ິນ ເມ່ືອຄົນດຽວກະທໍາຜິດ ພຣະອົງຈະພິໂຣດແກ່ຊຸມນຸມຊົນທັງຫມົດຫລîື 
23 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງກັບໂມເຊວ່າ,  
24 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ຊຸມນຸມວ່າ ຈ່ົງໄປໃຫ້ຫ່າງທ່ີຢູ່ຂອງໂກຣາ ດາທານ ແລະອາບີຣາມî 
25 ແລ້ວໂມເຊລຸກຂ້ຶນໄປຫາດາທານ ແລະອາບີຣາມ ແລະພວກຜູ້ໃຫຍ່ແຫ່ງອິສຣາເອນກ ໍຕາມທ່ານໄປ 



26 ໂມເຊຈ່ຶງກ່າວແກ່ຊຸມນຸມຊົນນ້ັນວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍອອກໄປເສ ຽັໃຫ້ຫ່າງຈາກເຕັນຂອງຄົນຊ່ົວເຫລ່ົານ້ີ ຢ່າ
ແຕະຕ້ອງສ່ິງໃດຂອງເຂົາເລີຍ ຢ້ານວ່າທ່ານທັງຫລາຍຈະຕ້ອງຖືກກວາດໄປກັບບັນດາການບາບຂອງເຂົາ
ດ້ວຍî 

27 ດ່ັງນ້ັນເຂົາທງັຫລາຍກໍອອກໄປໃຫ້ຫາ່ງຈາກທ່ີຢູ່ຂອງໂກຣາ ດາທານ ແລະອາບີຣາມ ແລະດາທານກັບອາບີ
ຣາມອອກມາຢືນຢູ່ທ່ີປະຕູເຕັນຂອງຕົນ ພອ້ມກັບເມັຽ ບຸດຊາຍ ແລະລູກນ້ອຍຂອງເຂົາ 

28 ແລະໂມເຊເວົ້າວ່າ, ìດ່ັງນ້ີແຫລະ ທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ຊາບວ່າ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໃຊ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາມາກະທໍາ
ການທັງສ້ິນນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ກະທໍາຕາມອໍາເພີໃຈຂ້າພະເຈ້ົາເອງ 

29 ຖ້າຄົນເຫລ່ົານ້ີຕາຍຢ່າງຄົນທໍາມະດາມາຢ້ຽມຢາມເຂົາ ກໍຫມາຍວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງໃຊ້ຂ້າພະເຈ້ົາມາ 
30 ແຕ່ຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບັນດານສ່ິງໃຫມ່ເກີດຂ້ຶນ ແລະແຜ່ນທ ຣໍະນີອ້າປາກກືນຄົນເຫລ່ົານ້ີເຂ້ົາໄປ ພອ້ມກັບສ່ິງ

ຂອງທັງຫມດົຂອງເຂົາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍລົງໄປສູ່ແດນຜູ້ຕາຍທັງເປັນ ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຊາບເຖີດວ່າຄົນ
ເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຫມິນ່    ປມາດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

31 ເມ່ືອທ່ານກ່າວຄໍາເຫລ່ົານ້ີຈົບແຜ່ນດີນໃຕ້ບ່ອນທ່ີເຂົາເຫລ່ົານ້ັນຢືນຢູ່ກ ແໍຍກອອກ 
32 ແລະແຜ່ນທໍຣະນີກໍອ້າປາກອອກກືນເຂົາທັງຫລາຍກັບຄອບຄົວ ແລະບັນດາຄົນຂອງໂກຣາ ແລະສ່ິງຂອງທັງ

ຫມດົຂອງເຂົາ 
33 ດ່ັງນ້ັນເຂົາທັງຫລາຍພ້ອມກັບສ່ິງຂອງທັງຫມດົຂອງເຂົາລົງໄປສູ່ແດນຄົນຕາຍທັງເປັນ ແລະແຜ່ນດິນກ ກືໍນເຂົາ

ໄວ້ ແລະເຂົາທ ງັຫລາຍກ ພິໍນາດເສັຽຈາກຖ້າມກາງທ່ີປະຊມຸ 
34 ອິສຣາເອນທັງຫມົດທ່ີຢູ່ອ້ອມເຂົາໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຂອງເຂົາກໍຫນີໄປ ເພາະເຂົາກ່າວວ່າ ìຢ້ານວ່າທຣໍະນີຈະກືນ

ເຮົາເສັຽî 
35 ແລະໄຟອອກມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຜົາຜານຄົນທັງສອງຮ້ອຍຫ້າສິບທ່ີໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງຫອມນ້ັນເສັຽ 

ຫມໍຂ້າງໄຟ 
36 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊວ່າ, 
37 ìຈ່ົງບອກເອເລອາຊາ ບຸດອາໂຣນປະໂຣຫິດ ໃຫ້ເອົາຫມໍຂ້າງໄຟອອກເສັຽຈາກແປວໄຟ ແລະເຈ້ົາຈ່ົງກະຈາຍ

ກ້ອນໄຟອອກຫ່າງໆກັນ ເພາະຫມ  ້ໍຂາງໄຟເຫລ່ົານ້ັນບໍຣິສຸດ 
38 ຄືຫມໍຂ້າງຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ີທ່ີໄດ້ກະທໍາບາບຈົນເຖີງເສັຽຊີວິດນ້ັນ ຈ່ົງເອົາຄ້ອນຕີແຜ່ທໍາເປັນແຜ່ນຄຸມແທ່ນບູຊາ 

ເພາະໄດ້ຖວາຍຫມ  ້ໍຂາງເຫລ່ົານ້ັນແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ຶງເປັນສ່ິງບໍຣິສຸດ ດ່ັງນ້ັນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະເປັນຫມາຍສໍາ
ຄັນແກ່ຄົນອິສຣາເອນî 

39 ດ່ັງນ້ັນປະໂຣຫ ດິເອເລອາຊາຈ່ຶງນໍາຫມ້ໍຂາງໄຟທອງສໍາຣິດ ຊ່ຶງຜູ້ທ່ີຖືກໄຟເຜົານໍາໄປບູຊາມາຕີແຜ່ອອກເປັນ
ແຜ່ນຄຸມແທ່ນບູຊາ 

40 ໃຫເ້ປັນເຄ່ືອງເຕືອນໃຈຄົນອິສຣາເອນ ເພ່ືອວ່າຄົນສາມັນຜູ້ທ່ີບ່ໍແມ່ນເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍຂອງອາໂຣນ ຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາ
ໄປເຜົາເຄ່ືອງຫອມຖວາຍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຢ້ານວ່າຈະເປັນຢ່າງໂກຣາ ແລະພັກພວກຂອງເຂົາ ດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບເອເລອາຊາຜ່ານທາງໂມເຊ 

41 ມືຕ່ໍ້ມາຊມຸນຸມຊົນອິສຣາເອນກໍຈ່ົມທຸກຕ່ໍໂມເຊ ແລະອາໂຣນວ່າ, ìທ່ານໄດ້ປະຫານຊີວດິຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາເສັຽî 

42 ແລະເມ່ືອຊຸມນຸມຊນົມາປະຊຸມປະຈັນຫນ້າໂມເຊ ແລະອາໂຣນ ເຂົາຫັນຫນ້າມາສ  ູ່ເຕັນນັດພົບ ແລະເບ່ິງແມ, 
ເມກມາຄ ມຸເຕັນນ້ັນ ແລະພຣະສະງ່າຣາສ ຂີອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍປາກົດ 

43 ໂມເຊ ກັບອາໂຣນຈ່ຶງມາຫນ້າເຕັນນັດພົບ 
44 ແລະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໂມເຊວ່າ, 



45 ìຈ່ົງອອກໄປເສັຽຈາກຖ້າມກາງປະຊຸມຊົນນ້ີ ເພ່ືອເຮົາຈະຜານເຂົາທັງຫລາຍເສັຽໃນພິບຕາດຽວî ແລະທ່ານທັງ
ສອງກ ກ້ົໍມຫນ້າລົງເຖີງດິນ 

46 ໂມເຊເວົ້າກ ັບອາໂຣນວ່າ, ìຈ່ົງເອົາຫມ  ້ໍຂາງໄຟຂອງທ່ານ ເອົາໄຟຈາກແທ່ນບູຊາໃສ່ໄວ້ ແລ້ວໃສ່ເຄ່ືອງຫອມ
ຮີບນໍາໄປທ່ີຊມຸນ ມຸຊົນທໍາການລຶບມົນທິນບາບຂອງຊຸມນຸມຊົນນ້ັນເສັຽ ເພາະພຣະພິໂຣດພ  ຸ່ງອອກມາຈາກພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ ພັຍວິບັດໄດ້ບັງເກີດຂ້ຶນî 

47 ອາໂຣນຈ່ຶງນໍາຫມ້ໍຂາງໄຟດ່ັງທ່ີໂມເຊບອກ ແລ່ນເຂ້ົາໄປຖ້າມກາງທ່ີປະຊຸມ ແລະພັຍວິບັດໄດ້ບັງເກີດຂ້ຶນແກ່
ປະຊາຊົນແລ້ວ ແລະທ່ານໄດ້ໃສ່ເຄ່ືອງຫອມແລະທໍາການລຶບມົນທິນບາບຂອງປະຊາຊົນ 

48 ທ່ານໄດ້ຢືນຢູ່ລະຫວ່າງຄົນຕາຍກັບຄົນເປັນ ແລະພັຍວິບັດນ້ັນກໍຖືກລະງັບແລ້ວ 
49 ບັນດາຄົນທ່ີຕາຍດ້ວຍພັຍວິບັດມີນ່ຶງຫມ່ືນສ່ີພັນເຈັດຮ້ອຍຄົນ ບ່ໍນັບຄົນທ່ີຕາຍດ້ວຍເຣ່ືອງຂອງໂກຣາ 
50 ເມ່ືອພັຍວີບັັດຖືກລະງັບແລ້ວ ອາໂຣນກໍກັບໄປຫາໂມເຊທາງເຂ້ົາເຕັນນັດພົບ 
 

17 ໄມເ້ທົາ້ຂອງອາໂຣນ  
The Budding of Aaronís Rod 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
2 ìຈ່ົງເວ້ົາກັບຄົນອິສຣາເອນ ແລະເອົາໄມ້ເທ້ົາມາຈາກເຂົາ ເຜ່ົາລະອັນຈາກຫົວຫນ້າທຸກຄົນຕາມເຜ່ົາ ເປັນໄມ້

ເທ້ົາສິບສອງອັນ ຂຽນຊ່ືຊາຍເຈ້ົາຂອງໄມ້ໄວ້ເທິງໄມເ້ທ້ົາທຸກອັນ 
3 ຂຽນຊ່ືຂອງອາໂຣນໄວ້ເທງິໄມເ້ທ້ົາຂອງຄົນເຜ່ົາເລວີ ເພາະຈະມີໄມເ້ທ້ົາອັນດຽວສໍາລັບຫົວຫນ້າເຜ່ົານ່ຶງ 
4 ຈ່ົງວາງໄມ້ເທ້ົາເຫລ່ົານ້ັນໄວ້ໃນເຕັນນັດພົບ ຕ່ໍຫນ້າພຣະໂອວາດທ່ີຊ່ຶງເຮົາພົບກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍ 
5 ແລະໄມເ້ທ້ົາຂອງຊາຍຜູ້ທ່ີເຮົາໂຜດເລືອກນ້ັນຈະງອກ ເຊ່ັນນ້ີເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ສຽງຈ່ົມຂອງຄົນອິສຣາເອນ ຊຶງ່

ເຂົາຈ່ົມຕ່ໍເຈ້ົາສງົບລົງເສັຽຈາກເຮົາî 
6 ໂມເຊຈ່ຶງສ່ັງຄົນອິສຣາເອນ ແລະຫົວຫນ້າຂອງທ່ານທຸກຄົນກໍມອບໄມ້ເທ້ົາແກ່ທ່ານຄົນລະອັນຕາມເຜ່ົາເປັນ

ໄມເ້ທ້ົາສິບສອງອັນ ແລະໄມ້ເທ້ົາຂອງອາໂຣນກ ຢູ່ໍໃນໄມ້ເທ້ົາເຫລ່ົານ້ັນດ້ວຍ 
7 ແລະໂມເຊວາງໄມ້ເທ້ົາເຫລ່ົານ້ັນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາທ່ີໃນເຕັນພຣະໂອວາດ 
8 ມືຕ່ໍ້ມາໂມເຊໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນເຕັນພຣະໂອວາດ ເບ່ິງແມ໋, ໄມ້ເທ້ົາຂອງອາໂຣນສໍາລັບເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍເລວີໄດ້ງອກ

ມດີອກຈູມແລະດອກບານ ແລະເກີດຫມາກອ ນັໂມນສຸກຕິດຢູ່ນໍາ 
9 ແລ້ວໂມເຊນໍາໄມ້ເທ້ົາທັງຫມດົຈາກທ່ີຕົງພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຍັງຄົນອິສຣາເອນ ເຂົາໄດ້ກວດເບ່ິງ 

ແລະທ ກຸຄົນກ ນໍໍາໄມ້ເທ້ົາຂອງຕົນໄປ 
10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວກັບໂມເຊວ່າ, ìຈົ່ງນໍາໄມເ້ທ້ົາຂອງອາໂຣນກັບໄປວາງໄວ້ທ່ີພຣະໂອວາດ ເກັບໄວ້ເປັນ

ຫມາຍສໍາຄັນສໍາລັບເຕືອນພວກກະບົດ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍຍຸຕິການຈ່ົມວ່າເຮົາ ເພ່ືອເຂົາຈະບ່ໍຕ້ອງ
ຕາຍî 

11 ໂມເຊກ ໍກະທໍາເຊ່ັນນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງທ່ານຢ່າງໃດ ທ່ານກໍກະທໍາຢ່າງນ້ັນ 
12 ແລະຄົນອິສຣາເອນເວ້ົາກັບໂມເຊວ່າ, ìເບ່ິງແມ໋, ເຮົາພິນາດ ເຮົາເຖິງຄວາມຫາຍຍະນະ ເຮົາເຖີງຫາຍຍະນະຫ

ມົດແລ້ວ 
13 ທຸກຄົນທ່ີມາໃກ້ ຜູ້ມາໃກຫ້ເໍຕັນສັກສິດແຫ່ງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຕ້ອງຕາຍ ເຮົາຈະຕ້ອງຕາຍຫມດົຫລືî 
 

18 ສິງ່ທີຈ່ດັສນັໄວໃ້ຫປ້ະໂຣຫດິ ແລະຄນົເລວ ີ 



Responsibility of Priests and Levites 

1 ດ່ັງນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ອາໂຣນວ່າ, ìເຈ້ົາແລະບຸດຂອງເຈ້ົາ ແລະຕະກູນຂອງເຈ້ົາຈະຕ້ອງຮັບໂທດ
ຄວາມຜິດ ເນ່ືອງດ້ວຍສະຖານນະມັສການ ທັງເຈ້ົາແລະບຸດຂອງເຈ້ົາຈະຕ້ອງຮັບໂທດຄວາມຜິດ ເນ່ືອງດ້ວຍ
ຫນ້າທ່ີປະໂຣຫິດຂອງເຈ້ົາ 

2 ແລະຈ່ົງນໍາພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາມາໃກ້ເຈ້ົາ ຊຶງ່ເປັນເຜ່ົາເລວີ ເຜ່ົາບິດາຂອງເຈ້ົາ ເພ່ືອເຂົາຈະສົມທົບກັບເຈ້ົາ ແລະ
ບົວລະບັດເຈ້ົາ ຂນະທ່ີເຈ້ົາແລະບຸດຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເຕັນພຣະໂອວາດ 

3 ເຂົາທັງຫລາຍຈະຄອຍຮ ບັໃຊ້ເຈ້ົາ ແລະຮັບໃຊ້ຫນ້າທ່ີຕ່າງໆຂອງເຕັນ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ເຂ້ົາໃກ້ເຄ່ືອງໃຊ້ຂອງສະຖານ
ນະມສັການ ຫລືແທ່ນບູຊາ ຢ້ານວ່າເຂົາທັງຫລາຍ ແລະເຈ້ົາຈະຕ້ອງຕາຍ 

4 ເຂົາທັງຫລາຍຈະສົມທົບກັບພວກເຈ້ົາ ແລະຄອຍຮັບໃຊ້ຢູ່ທີເ່ຕັນນັດພົບ ໃນງານບົວລະບັດທັງສ້ິນຂອງເຕັນ 
ແລະຢ່າໃຫ້ຜູ້ອ່ືນໃດມາໃກ້ເຈ້ົາ 

5 ພວກເຈ້ົາຕ້ອງຄອຍຮັບໃຊ້ໃນຫນ້າທ່ີຂອງສະຖານນະມັສການ ແລະຫນ້າທ່ີຂອງແທ່ນບູຊາ ເພ່ືອພຣະພິໂຣດ
ຈະບ່ໍເກີດແກ່ຄົນອິສຣາເອນອີກ 

6 ແລະເບ່ິງແມ໋, ເຮົາໄດ້ເລືອກຄົນເລວີພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາອອກຈາກຄົນອິສຣາເອນເປັນຂອງປະທານແກ່ເຈ້ົາ ຖວາຍ
ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອໃຫ້ເຈ້ົາປະຕິບັດງານຂອງເຕັນນັດພົບ 

7 ທັງເຈ້ົາແລະບຸດຊາຍຈ່ົງຄອຍຮັບໃຊ້ໃນຫນ້າທ່ີປະໂຣຫດິ ເພ່ືອງານທຸກຢ່າງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບແທ່ນບູຊາ ແລະສ່ິງ
ທ່ີຢູ່ພາຍໃນຜ້າກ້ັງ ເຈ້ົາຕ້ອງຢູ່ປະຕິບັດງານ ເຮົາໃຫ້ຕໍາແຫນ່ງປະໂຣຫິດແກ່ເຈ້ົາເປັນຂອງປະທານ ແລະຜູ້ໃດ
ອ່ືນທ່ີເຂ້ົາມາໃກ້ຕ້ອງໃຫ້ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍî 
The Priestsí Portion 

8 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວຕ່ໍອາໂຣນວ່າ, ìເບ່ິງແມ໋, ເຮົາໄດ້ໃຫ້ເຄ່ືອງບູຊາຂອງເຮົາສ່ວນນ່ຶງແກ່ເຈ້ົາ ຄືບັນດາ
ຂອງຖວາຍຂອງຄົນອິສຣາເອນ ເຣົາໃຫເ້ຈ້ົາສ່ວນນ່ຶງ ແລະແກ່ລູກຫລານຂອງເຈ້ົາເປັນສ່ວນກໍານົດຖາວອນ 

9 ໃນບັນດາຂອງບໍຣິສຸດທ່ີສຸດສ່ວນຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ເຜົາໄຟທ່ີເປັນຂອງຂອງເຈ້ົາມີດ່ັງນ້ີ ບັນດາຂອງຖວາຍຂອງເຂົາ ບັນ
ດາທັນຍາບູຊາຂອງເຂົາ ບັນດາເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບຂອງເຂົາ ບັນດາເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ກັມບາບຂອງເຂົາ ຊ່ຶງເຂົາ
ຖວາຍແກ່ເຮົາ ຈະເປັນຂອງບໍຣິສຸດທ່ີສຸດແກ່ເຈ້ົາ ແລະແກ່ລູກຫລານຂອງເຈ້ົາ 

10 ເຈ້ົາຈ່ົງຮັບປະທານສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໃນທ່ີບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ ຜູ້ຊາຍທຸກຄົນຮັບປະທານໄດ້ ເປັນຂອງບໍຣິສຸດແກ່ເຈ້ົາ 
11 ສ່ິງຕ່ໍໄປນ້ີກໍເປັນຂອງເຈ້ົາດ້ວຍ ຄືຂອງໃຫ້ທີເ່ຂົາຖວາຍ ບັນດາຂອງຍ່ືນຖວາຍຂອງຄົນອິສຣາເອນ ເຮົາໄດ້ໃຫ້

ໄວແ້ກ່ເຈ້ົາແລະແກ່ບຸດຊາຍຍິງຊ່ຶງຢູ່ກັບເຈ້ົາເປັນສ່ວນຖາວອນ ທຸກຄົນທ່ີສະອາດຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງເຈ້ົາຮັບປະ
ທານໄດ້ 

12 ນໍ້າມັນທີ່ດີທີສຸ່ດທັງຫມດົ ແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນທ່ີດີທ່ີສຸດ ແລະພືດຜົນທ່ີເປັນເມັດ ແລະຜົນຣຸ່ນທໍາອິດທ່ີເຂົາຖວາຍ
ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຮົາໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ 

13 ຜົນທ່ີສຸກຣຸ່ນທໍາອິດຂອງທ ຸກຢ່າງຊ່ຶງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຂົານໍາມາຖວາຍພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາຈະເປ ນັຂອງເຈ້ົາ ທກຸຄົນ
ທ່ີສະອາດຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງເຈ້ົາຮັບປະທານໄດ້ 

14 ບັນດາຂອງມອບຖວາຍໃນອິສຣາເອນຈະເປັນຂອງເຈ້ົາ 
15 ລູກຫົວປີຂອງຄົນອິສຣາເອນ ບ່ໍວ່າມະນຸດ ຫລືສັດກໍດີ ຊຶງ່ເຂົາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະເປັນຂອງເຈ້ົາ ແຕ່

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບຸດຫົວປີຂອງມະນຸດເຈ້ົາຈະຕ້ອງໄຖ່ໄວ້ ເຈ້ົາຕ້ອງໄຖ່ລູກຫົວປີຂອງບັນດາສັດທັງປວງທ່ີມົນທິນ
ດ້ວຍ 

16 ແລະຄ່າໄຖ່ (ພໍອາຍຸໄດ້ນ່ຶງເດືອນເຈ້ົາກໍຕ້ອງໄຖ່) ໃຫ້ເຈ້ົາກໍານົດວ່າເປັນເງີນຫ້າເຊເກລ ຕາມເຊເກລຂອງສະ
ຖານນະມັສການ (ຊ່ຶງເປັນຊາວເກຣາ) 



17 ແຕ່ລູກຫົວປີຂອງງົວ ຫລືລູກຫົວປີຂອງແກະ ຫລືລູກຫົວປີຂອງແບ້ ເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງໄຖ່ ເພາະເປັນຂອງບໍຣິສຸດ ເຈ້ົາ
ຈ່ົງເອົາເລືອດຂອງມັນຊິດໃສ່ແທ່ນບູຊາ ແລະເອົາໄຂມັນຂອງມັນເຜົາເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟໃຫເ້ປັນກ່ິນທ່ີພ ໍ
ພຣະທັຍແດ່ພຣະຜູ້  ເປ ັນເຈ້ົາ 

18 ແຕ່ຊ້ີນຂອງມັນຈະເປ ນັຂອງເຈ້ົາ ເຊ່ັນດຽວກັບຊ້ີນເອິກທ່ີຍ່ືນຖວາຍ ຫລືຊ້ີນຕ້ົນຂາຂວາເປັນຂອງເຈ້ົາ 
19 ບັນດາເຄ່ືອງບູຊາບໍຣສຸິດທ່ີຄົນອິສຣາເອນມອບຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ເຮົາໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາເປັນສ່ວນແບ່ງຖາ

ວອນ ເປັນຄໍາສັນຍາທ່ີເປັນນິດແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາສໍາລັບເຈ້ົາ ແລະເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາດ້ວຍî 
20 ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງອາໂຣນວ່າ, ìເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ຮັບມໍຣະດົກໃນແຜ່ນດິນຂອງເຂົາ ທັງເຈ້ົາຈະບ່ໍມີສ່ວນອັນໃດ

ກັບເຂົາເລີຍ ເຣົາເປັນສ່ວນແບ່ງຂອງເຈ້ົາແລະເປັນມ ຣໍະດົກຂອງເຈ້ົາຖ້າມກາງຄົນອິສຣາເອນ 
21 ìເຣົາໃຫນ່ຶ້ງສ່ວນສິບໃນອິສຣາເອນແກ່ຄົນເລວີເປັນມໍຣະດົກເປັນຄ່າຕອບແທນງານທ່ີເຂົາປະຕິບັດ ຄືງານປະຕິ

ບັດທ່ີເຕັນນັດພົບ 
22 ຕ້ັງແຕ່ນ້ີຕ່ໍໄປຄົນອິສຣາເອນຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາມາໃກ້ເຕັນນັດພົບ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະຮັບໂທດບາບ ແລະຈະຕ້ອງຕາຍ 
23 ແຕ່ຄົນເລວີຈະຕ້ອງປະຕິບັດງານຂອງເຕັນນັດພົບ ແລະເຂົາຈະຕ້ອງຮັບໂທດຄວາມຜິດຂອງເຂົາ  

ຈະເປັນກົດເກນຖາວອນຕລອດຊ່ົວເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ ເຂົາຈະບ່ໍມີສ່ວນມ ຣໍະດົກຖ້າມກາງຄົນອິສຣາເອນ 
24 ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ຍົກນ່ຶງສ່ວນສິບຂອງຄົນອິສຣາເອນ ຊ່ຶງນໍາມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຮົາໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄົນເລ

ວີເປັນມໍຣະດົກ ເພາະສະນ້ັນເຮົາຈ່ຶງໄດ້ບອກເຂົາວ່າເຂົາຈະບ່ໍມ ີສ່ວນມໍຣະດົກຖ້າມກາງຄົນອິສຣາເອນ 
25 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວຕ່ໍໂມເຊວາ່, 
26 ນອກຈາກນ້ີ ເຈ້ົາຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນເລວີວ່າ ìເມ່ືອພວກເຈ້ົາຮັບນ່ຶງສ່ວນສິບຈາກຄ ນົອິສຣາເອນ ຊ່ຶງເຮົາໃຫເ້ປັນ

ກໍາມະສິດຂອງເຈ້ົານ້ັນ ພວກເຈ້ົາຈ່ົງແບ່ງນ່ຶງສ່ວນສິບ ຖວາຍເປັນສ່ວນອຸດຫນຸນໃຫ້ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຫມືອນ
ກັນ 

27 ແລະສ່ວນຖວາຍຂອງເຈ້ົານ້ັນຈະນັບເຫມືອນນ່ຶງເປັນພືດທ່ີໄດ້ມາຈາກລານນວດເຂ້ົາ ແລະເຫມືອນສ່ວນທ່ີ
ເຕັມປ່ຽມຈາກບ່ໍຢ່ໍາອະງຸ່ນ 

28 ເພາະສະນ້ັນເຈ້ົາຕ້ອງນໍາຂອງບູຊາຈາກນ່ຶງສ່ວນສິບທັງສ  ້ິນຂອງເຈ້ົາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືນ່ຶງສ່ວນສິບທ່ີ
ເຈ້ົາຮ ັບຈາກຄົນອິສຣາເອນນ້ັນ ຈາກສ່ວນໄດ້ນ້ີພວກເຈ້ົາຈ່ົງມອບຂອງຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແກ່ອາໂຣນ
ປະໂຣຫດິ 

29 ຈາກບັນດາຂອງທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບເຈ້ົາຈ່ົງນໍາເຄ່ືອງຖວາຍທຸກສ່ິງທ່ີຕ້ອງຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈາກບັນດາ
ຂອງດີທ່ີສຸດນ້ັນ ຄືສ່ວນຂອງທ່ີບໍຣ ິສຸດ 

30 ສະນ້ັນເຈ້ົາຈ່ົງເວ້ົາກັບເຂົາວາ່, ìເມ່ືອເຈ້ົາໄດ້ຖວາຍສ່ວນທ່ີດີທ່ີສຸດແລ້ວ ໃຫຄົ້ນເລວີນັບສ່ວນທ່ີເຫລືອຢູ່ເປັນ
ເຫມືອນນ່ຶງພືດທ່ີໄດ້ມາຈາກລານນວດເຂ້ົາ ແລະເປັນຜົນໄດ້ຈາກບ່ໍຢ່ໍາອະງຸ່ນ 

31 ແລະເຈ້ົາຈະຮັບປະທານສ່ວນນ້ັນໃນທ່ີໃດໆກໍໄດ້ ທັງຕົວເຈ້ົາ ແລະຄອບຄົວຂອງເຈ້ົາ ເພາະວ່າເປັນຣາງວັນ
ຕອບແທນງານປະຕິບັດຂອງເຈ້ົາໃນເຕັນນັດພົບ 

32 ເມ່ືອເຈ້ົາໄດ້ຖວາຍສ່ວນທ່ີດີທ່ີສຸດແລ້ວ ເຈ້ົາຈະບ່ໍມີໂທດໂດຍຂອງຖວາຍນ້ັນ ແລະເຈ້ົາຢ່າທໍາສ່ິງບໍຣິສ ດຸຂອງ
ຄົນອິສຣາເອນໃຫ້ເປັນມົນທິນ ຢ້ານວ່າເຈ້ົາຈະຕ້ອງຕາຍî 

 

19 ການຊໍາຮະຜູມ້ມີນົທນີ 
Ceremony of the Red Heifer 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊ ແລະອາໂຣນວ່າ, 



2 ìຕ່ໍໄປນ້ີເປັນກົດພຣະທັມຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນຊາວ່າ ຈ່ົງບອກຄົນອິສຣາເອນໃຫ້ນໍາງົວແມ່ສີແດງບ່ໍພິ
ການຊ່ຶງບ່ໍມີຕໍາຫນິ ແລະຍັງບ່ໍເຄີຍເຂ້ົາທຽມແອກ 

3 ແລະເຈ້ົາຈ່ົງໃຫ້ງົວນ້ັນແກ່ເອເລອາຊາປະໂຣຫິດ ແລະໃຫ້ເອົາງົວນ້ັນໄປນອກຄ້າຍຂ້າເສັຽຕ່ໍຫນ້າເຂົາ 
4 ແລະເອເລອາຊາຈະເອົານ້ິວມຈຸ່ືມເລືອດງົວຊິດໃສ່ທ່ີຂ້າງຫນ້າເຕັນນັດພ ບົເຈັດຄ້ັງ 
5 ແລະໃຫ້ມີຄົນເຜົາງົວແມ່ນ້ັນເສັຽຕ່ໍຫນ້າເຂົາ ຄືຫນັງ ເນ້ືອ ແລະເລືອດ ກັບເຄ່ືອງໃນໄສ້ພຸງໃຫເ້ຜົາເສັຽຫມົດ 
6 ແລະປະໂຣຫິດຈະເອົາໄມ້ສົນ ໄມ້ຫສົູບກັບດ້າຍສີແດງໂຍນເຂ້ົາໄປໃນໄຟທ່ີເຜົາງົວແມ່ນ້ັນ 
7 ແລ້ວປະໂຣຫິດຈະຊັກເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນ ແລະຊໍາຮະຮ່າງກາຍເສັຽໃນນ້ໍາ ພາຍຫລັງຈ່ຶງເຂ້ົາໄປໃນຄ້າຍ ແລະປະ

ໂຣຫິດນ້ັນຈ່ຶງເປັນມົນທິນຢູ່ຈົນເຖີງເວລາຄ່ໍາ 
8 ຜ  ູ້ໃດທ່ີທໍາການເຜົາງົວແມ່ຕ້ອງຊັກເສ້ືອຜ້າ ແລະຊໍາຮະຮ່າງກາຍຂອງຕົນເສັຽໃນນ້ໍາ ແລະເຂົາຈະເປັນມົນທິນຢູ່

ຈົນເຖີງເວລາຄ່ໍາ 
9 ໃຫຊ້າຍຄົນທ່ີສະອາດເກັບຂ້ີເຖ່ົາງົວແມ່ ນ າໍໄປໄວ້ນອກຄ້າຍໃນທ່ີສະອາດ ໃຫເ້ກັບຂ້ີເຖ່ົານ້ັນໄວ້ເພ່ືອຄົນອິສຣາ

ເອນ ເພ່ືອທໍານ້ໍາຊໍາຮະມົນທິນສໍາລັບລ້າງບາບ 
10 ແລະຄົນທ່ີເກັບຂ້ີເຖ່ົາໄຟຂອງງົວແມ່ຕ້ອງຊັກເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນ ແລະເຂົາຈະເປັນມົນທິນຢູ່ຈົນເຖີງເວລາຄ່ໍາ ຈະ

ເປັນຢ່າງນ້ີແກ່ຄົນອິສຣາເອນ ແລະແກ່ຄົນຕ່າງດ້າວຜູ້ອາສັຍຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາເປັນກົດເກນຖາວອນ 
11 ìຜູ້ທີແ່ຕະຕ້ອງສົບຂອງຜູ້ໃດກໍຕາມ ຕ້ອງເປັນມົນທິນຢູ່ເຈັດວັນ 
12 ໃນວັນທີສາມແລະວັນທີເຈັດເຂົາຕ້ອງຊໍາຮະຕົວດ້ວຍນ້ໍາແລ້ວເຂົາຈະສະອາດ ຖ້າເຂົາບ່ໍຊໍາຮະຕົວໃນວ ນັ

ທີສາມແລະວັນທີ ເຈັດເຂົາຈະສະອາດບ່ໍໄດ້ 
13 ຜູ້ໃດແຕະຕ້ອງຄົນຕາຍ ຄືຮ່າງກາຍຂອງຄົນທ່ີຕາຍແລ້ວ ແລະບ່ໍໄດ້ຊໍາຮະຕົນ ຜູ້ນ້ັນກໍກະທໍາໃຫ້ຫເໍຕັນຂອງພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມີມົນທິນ ຕ້ອງ(ອະເປຫິ) ຕັດຂາດຄົນນ້ັນອອກຈາກອິສຣາເອນ ເພາະບ່ໍໄດ້ເອົານ້ໍາຊໍາຮະມົນທິນ
ສາດໃສ່ເຂົາ ເຂົາຈະເປັນມົນທິນ ມນົທິນຍັງຄ້າງຢູ່ທ່ີເຂົາ 

14 ìຕ່ໍໄປນ້ີເປັນບັນຍັດເຣ່ືອງຄົນຕາຍໃນເຕັນ ທຸກຄົນທ່ີເຂ້ົາມາໃນເຕັນ ຫລືທຸກຄົນທ່ີຢູ່ໃນເຕັນຈະເປັນມົນທິນໄປ
ເຈັດວັນ 

15 ພາຊນະທກຸຫນ່ວຍທີບ່ໍ່ມີຝາປິດຕ້ອງເປັນມົນທິນ 
16 ຄົນໃດທ່ີຢູ່ໃນພ້ືນທ່ົງໄປແຕະຕ້ອງຄົນທ່ີຖືກດາບຕາຍ ຫລືແຕະຕ້ອງສົບ ຫລືກະດູກຄົນ ຫລືຫລຸມຝັງສົບ ຈະ

ເປັນມົນທິນໄປເຈັດວັນ 
17 ສໍາລັບເປັນມົນທິນນ້ີ ຈ່ົງເອົາຂ້ີເຖ່ົາຈາການບູຊາໄຖ່ບາບ ແລະເອົານ້ໍາທ່ີໄຫລເຕີມເຂ້ົາໄປປົນໃສ່ໃນພາຊນະ 
18 ໃຫຄົ້ນສະອາດເອົາກ່ິງຫູສົບຈຸ່ມນ້ໍານ້ັນຊິດໃສ່ທ່ີເຕັນແລະເຄ່ືອງໃຊ້ສອຍທັງສ້ີນ ແລະເທີງຕົວຄົນທ່ີຢູ່ທີນ້ັ່ນ 

ແລະເທີງຕົວຄົນທ່ີແຕະຕ້ອງກະດູກ ຫລືຄົນຖືກຂ້າ ຫລືຄົນຕາຍ ຫລືຫລຸມຝັງສົບ 
19 ໃຫຄົ້ນສະອາດຊິດໃສ່ຄົນທ່ີເປັນມົນທິນໃນວັນທີສາມ ແລະວັນທີເຈັດ ຢ່າງນ້ີພໍວັນທີເຈັດເຂົາຈະທໍາໃຫ້ຄົນນ້ັນ

ສະອາດ ແລະເຂົາຕ້ອງຊັກເສ້ືອຜ້າແລະອາບນ້ໍາ ພ ເໍຖິງເວລາຄ່ໍາເຂົາຈະສະອາດ 
20 ìແຕ່ຄົນທ່ີເປັນມົນທິນແລະບ່ໍຊໍາຮະຕົວ ໃຫ(້ອະເປຫິ) ຕັດຂາດຄົນນ້ັນອອກເສັຽຈາກຖ້າມກາງທ່ີປະຊຸມ ເພາະ

ເຂົາໄດ້ກະທໍາໃຫ້ສະຖານນະມັສການຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນມົນທິນ ຄືວ່າບ່ໍໄດ້ເອົານ້ໍາຊໍາຮະມົນທິນສາດເຂົາ 
ເຂົາຈ່ຶງເປັນມົນທິນ 

21 ແລະໃຫ້ເປັນກົດເກນຖາວອນແກ່ເຂົາ ຜູ້ທ ີ ່ຊິດນ້ໍາຊໍາຮະມນົທິນຈະຕ້ອງຊັກເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນ ແລະຜູ້ທ່ີແຕະຕ້ອງ
ນ້ໍາຊໍາຮະມົນທິນ ເຂົາຈະເປັນມົນທິນຈົນເຖີງເວລາຄ່ໍາ 

22 ແລະສ່ິງໃດທ່ີຜູ້ເປັນມົນທິນແຕະຕ້ອງສ່ິງນ້ັນກໍເປັນມົນທິນ ແລະຜູ້ທ່ີແຕະຕ້ອງສ່ິງນ້ັນຈະເປັນມົນທິນຈະເຖິງເວ
ລາຄ່ໍາî 



 

20 ເຫດການທີເ່ມອືງກາເດສ  
The Waters of Meribah  
(ອພຍ 17:1-7) 

1 ຕ່ໍມາໃນເດືອນທີນ່ຶງ ປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄດ້ພາກັນມາຍັງຖ່ິນກັນດານຊີນ ແລະຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ກາເດສຊ່ຶງເປັນ
ບ່ອນທ່ີນາງມີຣີອາມໄດ້ຕາຍ ແລະຖືກຝັງໄວ້ຢູ່ທີນ້ັ່ນ 

2 ຢູ່ບ່ອນນ້ັນ ບ່ໍມນ້ໍີາກິນພວກປະຊາຊນົຈ່ຶງພາກັນອ້ອມໂມເຊ ແລະອາໂຣນ 
3 ພວກເຂົາຈ່ົມທຸກໃສ່ທ່ານທັງສອງວ່າ, ìຖ້າວ່າພວກຂ້າພະເຈ້ົາຕາຍຢູ່ຕ່ໍຫນ້າຫ ໍເຕັນສັກສິດພ້ອມກ ບັເພ່ືອນຊາວ

ອິສຣາເອນຄົງຈະດີກວ່າ 
4 ເປັນຫຍັງພວກທ່ານຈ່ຶງນໍາພວກຂ້າພະເຈ້ົາອອກຈາກປະເທດເອຢິບ ແລະເຂ້ົາມາໃນຖ່ິນກັນດານນ້ີ ເພ່ືອໃຫ້

ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຕາຍໄປພ້ອມທັງຝູງສັດຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາຊັນ້ບໍ 
5 ຢູ່ບ່ອນນ້ີບ່ໍມີເຂ້ົາ ບ່ໍມີຕ້ົນຫມາກເດ່ືອ ບ່ໍມີຕ້ົນອະງຸ່ນ ບ່ໍມຕີົ້ນຫມາກພລິາເລີຍ ແລະແມ່ນແຕ່ນ້ໍາຈະດ່ືມກໍຍັງບ່ໍ

ມîີ 
6 ດ່ັງນ້ັນ ໂມເຊແລະອາໂຣນຈ່ຶງພາກັນຍ່າງຫນີຈາກປະຊາຊນົ ແລະໄປຢືນຢູ່ທາງປະຕູເຂ້ົາຫໍເຕັນສັກສິດ ພໍທັງ

ສອງກ້ົມຂາບລົງພຣະຣັສມຂີອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍປາກົດຂ້ຶນແກ່ຄົນທັງສອງ 
7 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວຕ່ໍໂມເຊວາ່, 
8 ìຈ່ົງຈັບເອົາໄມ້ເທ້ົາຢູ່ຕ່ໍຫນ້າຫີບຄໍາສັນຍານ້ັນ ແລ້ວເຈ້ົາກັບອາໂຣນຈ່ົງໄປຈັດຊຸມນຸມຊົນທັງຫມົດໄວ້ໃຫ້ໄປ

ເວ້ົາຕ່ໍຫນ້າປະຊາຊົນທັງຫມດົ ແລະສ່ັງໃຫ້ນ້ໍາໄຫລອອກມາຈາກກ້ອນຫີນຢູ່ບ່ອນນ້ັນ ແລ້ວນ້ໍາກໍຈະໄຫລອອກ
ມາເພື່ອໃຫປ້ະຊາຊົນດ່ືມ ສະນ້ັນ ພວກເຂົາພ້ອມທັງຝູງສັດຈ່ຶງຈະມີນ້ໍາດ່ືມî 

9 ໂມເຊຈ່ຶງໄປເອົາໄມ້ເທ້ົາຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
10 ຕ່ໍມາ ໂມເຊກັບອາໂຣນກ ຈັໍດເອົາປະຊາຊົນທັງຫມົດໄປຊຸມນຸມຢູ່ຕ່ໍຫນ້າໂງ່ນຫີນ ໂມເຊເວ້ົາຂ້ຶນວ່າ, ìພວກເຈ້ົາ

ຜູ້ເປັນຄົນກະບົດຈ່ົງຟັງເທີນ ພວກເຮົາຈະສາມາດທໍາໃຫ້ນ້ໍາໄຫລອອກຈາກໂງ່ນຫີນນ້ີໄດ້ແທ້ບ່ໍî 
11 ແລ້ວໂມເຊກໍຕີໂງ່ນຫີນນ້ັນສອງຄ້ັງ ນ້ໍາໄດ້ໄຫລອອກມາຢ່າງຫລວງຫລາຍ ປະຊາຊົນທກຸຖ້ວນຫນ້າ ແລະຝູງ

ສັດກໍພາກັນດ່ືມ 
12 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕໍາຫນິຕິຕຽນໂມເຊ ແລະອາໂຣນວ່າ, ìຍ້ອນພວກເຈ້ົາບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອພຽງພໍ ຈ່ຶງບ່ໍ

ສາມາດສະແດງອໍານາດອັນສັກສິດຂອງເຮົາໃຫ້ປະຊາຊົນອິສຣາເອນຮູ້ຈັກ ພວກເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ນໍາພວກເຂົາເຂ້ົາ
ໄປໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຣົາກໍາລັງຈະໃຫພ້ວກເຂົານ້ັນî 

13 ເຣ່ືອງນ້ີເກີດຂ້ຶນທ່ີ ເມຣິບາ ບ່ອນທ່ີປະຊາຊົນອິສຣາເອນຈ່ົມທຸກຕ່ໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະເປັນບ່ອນທ່ີພຣະອົງຊົງ
ສະແດງໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ຈັກວ່າພຣະອົງຊົງບໍຣິສຸດ 
ເຈ້ົາຊວີດິເມອືງເອໂດມ ບໍຍ່ອມໃຫພ້ວກອສິຣາເອນຜາ່ນໄປ  
Passage through Edom Refused 

14 ໂມເຊໄດ້ສ່ົງທູດນໍາຂ່າວຈາກກາເດສໄປຫາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງເອໂດມເພ່ືອເວ້ົາວ່າ, ìນ້ີເປັນຂ່າວມາຈາກປະເທດ
ອ້າຍນ້ອງອິສຣາເອນ ຄືພຣະອົງກໍຮູ້ເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທ່ີເຮົາໄດ້ປະສົບພົບພ້ໍ  

15 ແລະທັງຮູ້ວ່າດ້ວຍເຫດໃດ ພວກບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາຈ່ຶງໄດ້ໄປຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບເປັນເວລາຫລາຍປີ ພວກ
ເອຢິບໄດ້ຂ່ົມເຫັງເຮົາ ແລະບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາ 



16 ເຮົາຈ່ຶງຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງໄດ້ຍິນຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງເຮົາ ພຣະອົງຈ່ຶງໄດ້ສ່ົງ
ທູດສວັນນໍາຫນ້າເຮົາອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ ດຽວນ້ີ ເຮົາໄດ້ຢູ່ທ່ີກາເດສ ຊ່ຶງເປັນເມືອງທ່ີຢູ່ໃກ້ເຂດແດນ
ຂອງພຣະອົງ 

17 ຂໍຄວາມກະຣຸນາໃຫ້ເຮົາຜ່ານປະເທດຂອງພຣະອົງໄປເທີນ ເຮົາແລະຝູງສັດຈະບ່ໍຢຸດຢູ ຕ່າມຖນົນຫົນທາງ ຈະບ່ໍ
ລ່ວງເຂ້ົາໄປໃນທ່ົງນາ ຫລືສວນອະງຸ່ນ ແລະເຮົາຈະບ່ໍດ່ືມນ້ໍາຈາກສ້າງຂອງພຣະອົງເລີຍ ເຮົາຈະເດີນທາງໄປ
ຕາມຫົນທາງຫລວງຈົນກວ່າຈະມ້ົມເຂດແດນຂອງພຣະອົງໄປî 

18 ແຕ່ພວກເອໂດມຕອບວ່າ, ìພວກເຮົາຈະບ່ໍຍອມໃຫທ່້ານຜ່ານປະເທດຂອງພວກເຮົາໄປເປັນເດັດຂາດ ຖ້າ
ຫາກວ່າທ່ານຍັງຂືນມາ ພວກເຮົາຈະຕ່ໍສູ້ກັບທ່ານທັນທີî 

19 ຄົນອິສຣາເອນໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìເຮົາຈະພາກັນໄປຕາມທາງຫລວງນ້ີ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາ ຫລືຝູງສັດຂອງເຮົາຫາກກິນ
ນ້ໍາຂອງພວກທ່ານ ເຮົາຈະໃຊ້ທົດແທນຫມດົ ຂໍແຕ່ໃຫ້ເຮົາໄດ້ຜ່ານໄປເທ່ົານ້ັນ 

20 ພວກເອໂດມກ ຍັໍງເວ້ົາອີກວ່າ, ìພວກເຮົາບ່ໍຍອມໃຫ້ທ່ານຜ່ານໄປຢ່າງເດັດຂາດî ແລ້ວພວກເຂົາກໍຍົກທັບທ່ີຍ່ິງ
ໃຫຍ່ ແລະເຂ້ັມແຂງອອກມາເພ່ືອຈະຕ່ໍສູ້ກັບພວກອິສຣາເອນ 

21 ພວກອິສຣາເອນຈ່ຶງໄດ້ກັບຄືນ ແລະໄປຕາມທາງເສ້ັນອ່ືນ 
ອາໂຣນເສຽັຊວີດິ 
The Death of Aaron 

22 ພວກຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນທັງຫມດົໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກກາເດສ ແລະໄດ້ມາຮອດພູໂຮ ໃກ້ເຂດແດນເມືອງ
ເອໂດມ 

23 ຢູ່ບ່ອນນ້ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍອາໂຣນ ແລະໂມເຊວ່າ, 
24 ìອາໂຣນຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາກໍາລັງຈະມອບໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນນ້ັນ ອາໂຣນຈະຕ້ອງຕາຍເພາະ

ວ່າຢູ່ເທີງເມືອງ ເມຣິບານ້ັນ ເຈ້ົາທັງສອງໄດ້ກະບົດຕ່ໍສູ້ຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ 
25 ຈ່ົງພາອາໂຣນ ແລະເອເລອາຊາ ບຸດຊາຍຂອງເຂົາຂ້ຶນໄປເທີງພໂູຮ ແລະໃຫແ້ກ້ເສ້ືອປະຈໍາຕໍາແຫນ່ງຂອງເຂົາ

ອອກ 
26 ແລ້ວເອົາໄປນຸ່ງໃຫ້ເອເລອາຊາ ເພາະອາໂຣນຈະເສັຽຊີວິດຢູ່ບ່ອນນ້ັນî 
27 ສ່ວນໂມເຊກ ໍປະຕິບັດຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງສ່ັງ ດ່ັງນ້ັນ ທງັສອງຈ່ຶງພາກັນຂ້ຶນໄປເທີງພູໂຮ ຖ້າມກາງສາຍ

ຕາຂອງຊຸມນຸມຊົນທັງຫມົດ 
28 ໂມເຊໄດ້ແກ້ເສ້ືອຂອງອາໂຣນອອກ ແລະເອົານຸ່ງໃຫ້ເອເລອາຊາ ອາໂຣນໄດ້ຕາຍຢູ່ເທີງຈອມພູນ້ັນ ແລ້ວໂມ

ເຊກັບອາໂຣນເອເລອາຊາກ ໍກັບຄືນລົງມາ 
29 ເມ່ືອຊຸມນ ຸມຊນົທັງຫມດົຮູ້ວ່າ ອາໂຣນໄດ້ຕາຍແລ້ວ ພວກເຂົາທັງຫມົດກ ພໍາກັນໄວ້ທຸກໃຫ້ທ່ານເປັນເວລາ

ສາມສິບວັນ 
 

21 ໄຊຊະນະຕໍພ່ວກການາອານ   
The Bronze Serpent 

1 ເມ່ືອເຈ້ົາຊີວິດອາຣາດ ຄົນການາອານຊ່ຶງປົກຄອງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດໄດ້ຍິນວ່າ ຊາວອິສຣາເອນກໍາລັງມາ
ທາງອາທາຣິມ ພຣະອົງອອກໄປໂຈມຕີ ແລະຈັບເອົາຄົນອິສຣາເອນບາງຄົນມາເປັນຊະເລີຍ 

2 ແລ້ວພວກອິສຣາເອນກໍສາບານຕ່ໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາວ່າ, ìຖ້າພຣະອົງຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຕີຊ
ະນະພວກເຫລ່ົານ້ີ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍກ ຈໍະຂໍອຸທິດຖວາຍພວກເຂົາພ້ອມທັງຫົວເມືອງຕ່າງໃຫ້ພຣະອົງ ແລະ
ຈະທໍາລາຍພວກເຂົາທັງຫມດົî 



3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະດັບຮັບຟັງ ແລະຊ່ອຍເຫລືອພວກເຂົາໃຫ້ຕີຊະນະຊາວການາອານ ດ້ວຍເຫດນ້ີ ຊາວອິສ
ຣາເອນຈ່ຶງໄດ້ທໍາລາຍພວກເຂົາກັບຫົວເມືອງຕ່າງໆຢ່າງສ້ິນເຊີງ ແລ້ວບ່ອນນ້ີຈ່ີງມີຊ່ືວາ່ ໂຮມາ 
ງທູອງ 

4 ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ອອກຈາກພູໂຮ ໄປຕາມທາງສ  ູ່ທະເລໄມ້ອ້ໍ ເມ່ືອກໍາລັງຍ່າງອ້ອມເຂດແດນເອໂດມໄປນ້ັນ 
ພວກເຂົາເລີຍຫມົດຄວາມອົດທົນ 

5 ພວກເຂົາຈ່ຶງຕ່ໍວ່າພຣະເຈ້ົາ ແລະໂມເຊວ່າ, ìເຫດໃດຫນ ໍທ່ານຈ່ຶງນໍາພວກເຮົາອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ 
ເພ່ືອມາຕາຍໃນຖ່ິນກັນດານແຫ່ງນ້ີ ຊຶງ່ເປັນບ່ອນທ່ີບ່ໍມອີາຫານແລະນ້ໍາ ພວກເຮົາບ່ໍອາດທົນກິນອາຫານເຊ່ັນນ້ີ
ອີກໄດ້ດອກî 

6 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງສ່ົງງູພິດມາໃນຖ້າມກາງຊາວອິສຣາເອນ ໄດ້ມີຫລາຍຄົນຖືກງູພິດຕອດ ແລະ
ຕາຍໄປ 

7 ແລ້ວປະຊາຊນົໄດ້ພາກັນມາເວ້ົາຕ່ໍໂມເຊວ່າ, ìເວລາທ່ີເຮົາໄດ້ຕ່ໍວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຕ່ໍວ່າທ່ານນ້ັນ ພວກ
ເຮົາໄດ້ກະທໍາບາບແລ້ວ ແລະບັດນ້ີຂໍໃຫ້ທ່ານອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເອົາງູເຫລ່ົານ້ີອອກຫນີໄປ
ເສັຽî ແລ້ວໂມເຊກ ໍອ້ອນວອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພ່ືອພວກເຂົາ 

8 ພຣະຜ ູ ້ເປ ນັເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງບອກໂມເຊໃຫເ້ອົາທອງມາເຮັດເປັນຮູບງ  ູແລ້ວເອົາໄປໄວ້ເທີງກົກເສົາເພ່ືອວ່າເມ່ືອມຄົີນ
ໃດຖືກງູຕອດກ ຈໍະໄດ້ຫລຽວເບ່ິງຮູບງູນ້ັນ ແລະກ ຈໍະບ່ໍຕາຍ 

9 ໂມເຊກ ໍໄດ້ທໍາຮູບງູທອງ ແລະເອົາໄວ້ເທີງກົກເສົາ ເມ່ືອຜູ້ທ່ີຖືກງູຕອດຫລຽວເບ່ິງງູທອງນ້ັນ ກໍຈະບ່ໍຕາຍ 
ຄນົອສິຣາເອນເດນີທາງອອ້ມໂມອາບ 
The Journey to Moab 

10 ແລະຄົນອິສຣາເອນກໍຍົກອອກເດີນໄປຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ທ່ີໂອໂບດ 
11 ແລະເຂົາອອກເດີນຈາກໂອໂບດໄປຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ທ່ີອີເຢອາບາຣິມ ຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານກົງຂ້າມໂມອາບທາງທິດຕາ

ເວັນຂ້ຶນ 
12 ເຂົາຍົກອອກຈາກທ່ີນ້ັນມາຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ທ່ີຮ່ອມພູເຊເຣດ 
13 ເຂົາຍົກອອກເດີນຈາກທ່ີນ້ັນໄປຕ້ັງຢູ່ຟາກເຫນືອຂອງລຸ່ມແມ່ນ້ໍາອາຣ ໂ໌ນນ ຊ່ຶງຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານທ່ີຍຶດມາຈາກ

ເຂດແດນຂອງຄົນອາໂມຣິດ ເພາະວ່າແມ່ນ້ໍາອາຣ໌ໂນນເປັນເຂດແດນຂອງໂມອາບ ລະຫວ່າງໂມອາບກັບຄົນ
ອາໂມຣິດ  

14 ດ່ັງນ້ັນໃນຫນັງສືສົງຄາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງມີວາ່ ວາເຮັບໃນເມືອງຊູຟາ ແລະລຸ່ມແມ່ນ້ໍາອາຣໂ໌ນນ 
15 ແລະທີໂ່ນທ່ີຂອງຫລຸບເຫລ່ົານ້ັນຊ່ືງຍຶດໄປຈົນເຖີງທ່ີຕ້ົນເມືອງອາຣ໌ ແລະຕ່ໍໄປເຖີງເຂດແດນໂມອາບ 
16 ຈາກທີນ້ັ່ນເຂົາອອກເດີນຕ່ໍໄປເຖີງເມືອງເບເອີ ຊ່ຶງເປັນບ່ໍນ້ໍາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບອກກັບໂມເຊວ່າ, ìຈົ່ງຮວບ

ຮວມປະຊາຊົນເຂ້ົາດ້ວຍກັນ ເຮົາຈະໃຫ້ນ້ໍາແກ່ເຂົາî 
17 ແລ້ວອິສຣາເອນຈ່ຶງຮ້ອງເພງນ້ີວ່າ ບ່ໍນ້ໍາເອີຍ ຈ່ົງມີນ້ໍາພຸ່ງຂ້ຶນມາ-----  ໃຫ້ເຮົາມາຮ້ອງເພງກັນ----- 
18 ເປັນບ່ໍນ້ໍາທ່ີຫົວຫນ້າໄດ້ຂຸດໄວ້ ເປັນບ່ໍທ່ີເຈ້ົານາຍຂອງປະຊາຊົນເຈາະໄວ້ ດ້ວຍຕະບອງ ແລະໄມ້ເທ້ົາຂອງທ່ານ

ເຫລ່ົານ້ັນ ແລະຈາກຖ່ິນກັນດານນ້ັນໄປເຂົາກໍມາເຖິງມັດຕານາ 
19 ແລະຈາກມັດຕານາເຖີງເມືອງນາຮາລີເອນ ແລະຈາກນາຮາລີເອນເຖີງເມືອງບາໂມດ 
20 ແລະຈາກບາໂມດເຖີງຮ່ອມພູຊຶງ່ຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນໂມອາບຂ້າງຍອດພູປິສກາຊ່ຶງເບ່ິງລົງມາເຫັນຖ່ິນແຫ້ງແລ້ງກັນ

ດານ 
ອສິຣາເອນຊະນະກະສດັຊໂີຮນ 
King Sihon Defeated  



(ພບຍ 2:26-37) 
21 ແລ້ວອິສຣາເອນສ່ົງຜູ້ສ່ົງຂ່າວໄປຫາຊໂີຮນກະສັດຄົນອາໂມຣິດກ່າວວ່າ, 
22 ìຂໃໍຫຂ້້າພະເຈ້ົາຜ່ານແຜ່ນດີນຂອງທ່ານ ພວກເຮົາຈະບ່ໍລ້ຽວເຂ້ົາໄປໃນນາ ຫລືໃນສວນອະງຸ່ນ ເຮົາຈະບ່ໍດ່ືມ

ນ້ໍາຈາກບ່ໍ ເຮົາຈະເດີນໄປຕາມທາງຫລວງຈົນເຮົາໄດ້ຜ່ານເຂດແດນເມືອງຂອງທ່ານî 
23 ແຕ່ຊໂີຮນບ່ໍຍອມໃຫ້ອິສຣາເອນຍົກຜ່ານເຂດແດນຂອງທ່ານ ທ່ານຮວບຮວມພົນຂອງທ່ານຍົກອອກສູ້ຮົບກັບ

ຄົນອິສຣາເອນໃນຖ່ິນກັນດານ ແລະມາເຖິງຢາຮັສ ຮົບກັບຄົນອິສຣາເອນໃນຖ  ່ິນກັນດານທ່ີນ້ັນ 
24 ແລະຄົນອິສຣາເອນໄດ້ປະຫານທ່ານເສັຽດ້ວຍດາບ ຍຶດເອົາແຜ່ນດິນຂອງທ່ານຈາກແມ່ນ້ໍາອາຣ໌ໂນນຈົນ

ເຖີງຢັບໂບກໄກໄປຈົນເຖິງແດນຄົນອັມໂມນ ເພາະວ່າເຂດແດນຂອງຄົນອັມໂມນເຂ້ັມແຂງ 
25 ແລະຄົນອິສຣາເອນຍຶດເມືອງເຫລ່ົານ້ີທັງຫມົດ ແລະຄົນອິສຣາເອນເຂ້ົາຕ້ັງຢູ່ໃນຫົວເມືອງຂອງຄົນອາໂມຣິດ

ໃນເຮສໂບນ ແລະຕາມຊົນນະບົດທັງຫມດົ 
26 ເພາະວ່າເຮສໂບນເປັນເມືອງຫລວງຂອງຊີໂຮນກະສັດຂອງຄົນອາໂມຣິດ ຜູ້ທ່ີຕ່ໍສູ້ກັບກະສັດຊາວໂມອາບອົງ

ກ່ອນ ແລະຍຶດໄດ້ແຜ່ນດິນຂອງທ່ານທັງສ້ິນໄກໄປເຖິງແມ່ນ້ໍາອາຣ໌ໂນນ 
27 ເພາະສະນ້ັນນັກຮ້ອງບົດປະພັນຈ ຶ ່ງເວ້ົາວ່າ ມາທ່ີເຮສໂບນໃຫ້ສ້າງ ແລະສະຖາປະນາເມືອງແຫ່ງຊີໂຮນຂ້ຶນ 
28 ເພາະວ່າມີໄຟອອກໄປຈາກເຮສໂບນ ມີແປວໄຟອອກໄປຈາກເມືອງແຫ່ງຊີໂຮນ ໄດ້ທໍາລາຍເມ ອືງອາຣ໌ຂອງ

ໂມອາບ ເຈ້ົາຂອງແຫ່ງເນີນສູງຂອງແມ່ນ້ໍາອາຣ໌ໂນນ 
29 ໂອ ໂມອາບເອີຍ ວິບັດແກ່ເຈ້ົາ ໂອ ຊນົຊາດແຫ່ງພຣະເຄໂມສເອີຍ ເຈ້ົາຕ້ອງພິນາດ ພຣະເຄໂມສໄດ້ທໍາໃຫ້

ບຸດຊາຍຂອງຕົນເປັນຄົນຫລົບໄພ ແລະທໍາໃຫ້ລູກສາວຂອງຕົນເປັນຊະເລີຍຂອງຊີໂຮນກະສັດຄົນອາໂມຣິດ 
30 ເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຍີງເຂົາທງັປວງ ເຣສໂບນພິນາດຈົນເຖີງດີໂບນ ເຮົາໄດ້ກວາດລ້າງເຖິງໂນຟາເສັຽ ຄືເຖິງເມ

ເດບາ 
31 ດ່ັງນ້ັນ ຄົນອິສຣາເອນໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຄົນອາໂມຣດິ 
32 ແລະໂມເຊໃຊຄົ້ນໄປສອດແນມເມືອງຢາເຊີ ແລະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຍຶດຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ ແລະຂັບໄລ່

ຄົນອາໂມຣິດທ່ີຢູ່ທ່ີນ້ັນເສັຽ 
ອສິຣາເອນຊະນະ ກະສັດໂອກ 
King Og Defeated 
(ພບຍ 3:1-22) 

33 ແລ້ວເຂົາກໍລ້ຽວຍົກເດີນໄປຕາມທາງເມືອງບາຊານ ແລະກະສັດໂອກ ເມືອງບາຊານກໍອອກມາທັງຕົວທ່ານກັບ
ພົນໄພ່ຂອງທ່ານເພ່ືອສູ້ຮົບກັບເຂົາທ່ີເອັດເຣອີ 

34 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ບອກໂມເຊວ່າ, ìຢ່າຢ້ານເຂົາເລີຍ ເພາະເຮົາໄດ້ມອບເຂົາໄວ້ໃນມືຂອງເຈ້ົາແລ້ວ ທັງ
ພົນໄພ່ຂອງເຂົາ ແລະແຜ່ນດິນຂອງເຂົາ ແລະເຈ້ົາຈະກະທໍາແກ່ເຂົາຢ່າງເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາແກ່ຊີໂຮນກະສັດຄົນ
ອາໂມຣິດຜູ້ຢູ່ທ່ີເຮສໂບນî 

35 ດ່ັງນ້ັນ ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຂ້າໂອກ ແລະລູກຫລານຂອງທ່ານເສັຽ ທັງປະຊາຊົນຂອງທ່ານບ່ໍມີເຫລືອໃຫ້ທ່ານຈັກ
ຄົນດຽວ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍເຂ້ົາຍຶດແຜ່ນດິນຂອງທ່ານ 
 

22 ເຈົາ້ຊວີດິຊາວໂມອາບ  
ສົງ່ຄນົໄປຫາບາລາອາມ  



Balak Summons Balaam to Curse Israel 

1 ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ເຄ່ືອນຍ້າຍໄປຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ຕາມທ່ົງຮາບໂມອາບຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ 
ຊ່ຶງກົງກັນຂ້າມກັບເມືອງເຢຣີໂກ 

2 ເມ່ືອເຈ້ົາຊີວິດບາລາກ ບຸດຊາຍຂອງຊິບໂປໄດ້ເຫັນສ່ິງທ່ີຊາວອິສຣາເອນໄດ້ກະທໍາຕ່ໍຊາວອາໂມຣິດແລ້ວ 
3 ພຣະອົງ ແລະປະຊາຊົນຊາວໂມອາບກ ເໍກີດມີຄວາມສະທ້ານຢ້ານກົວຊາວອິສຣາເອນ ຍ້ອນວ່າຊາວອິສຣາ

ເອນມີຈໍານວນຫລວງຫລາຍ 
4 ຊາວໂມອາບຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍພວກຜູ້ນໍາຊາວມີດີອານວ່າ, ìໃນບ່ໍຊ້ານ້ີ ຝູງຊົນເຫລ່ົານ້ີຈະທໍາລາຍທຸກສ່ິງຢູ່ອ້ອມເຣົາ

ເຫມືອນດ່ັງງົວກິນຫຍ້າຢູ່ຕາມທ່ົງî ໃນສມັຍນ້ັນ ບາລາກໄດ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດຊາວໂມອາບ  
5 ດ່ັງນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງຈັດສ່ົງຜູ້ນໍາຂ່າວໄປຫາບາລາອາມ ບຸດຊາຍຂອງເບໂອຢູ່ເມືອງເປໂທ ໃກ້ແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດ ທ່ີ

ປະເທດອາມາວ ໃຫ້ຣາຍງານຂ່າວຕ່ໍ ບາລາອາມວ່າ, ìເຈ້ົາບາລາກຢາກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າ ຊ ົນຊາດທ ັງຫມົດທ່ີມາ
ຈາກປະເທດເອຢິບນ້ັນໄດ້ຢາຍຢູ່ທຸກໆບ່ອນ ເຂົາໄດ້ຂູ່ເຂັນວ່າຈະຍຶດເອົາປະເທດຂອງພວກເຮົາ 

6 ພວກເຂົາມີຈໍານວນຫລາຍກວ່າພວກເຮົາ ສະນ້ັນ ຂໍໃຫທ່້ານມາສາບແຊ່ງພວກເຂົາໃຫ້ພວກເຮົາແດ່ທ້ອນ ບາງ
ທີພວກເຮົາອາດຈະຊະນະພວກເຂົາ ແລະຂັບໄລ່ພວກເຂົາຫນີຈາກແຜ່ນດິນນ້ີໄດ້ ເຈ້ົາບາລາກຮູ້ດີວ່າຖ້າທ່ານ
ກ່າວຄໍາອວຍພອນ ປະຊາຊນົກ ໄໍດ້ພອນ ຖ້າທ່ານປ້ອຍດ່າ ພວກເຂົາກໍຈະຖືກປ້ອຍດ່າî 

7 ແລ້ວພວກຜູ້ນໍາຊາວໂມອາບ ກ ັບຊາວມີດີອາມກໍອອກເດີນທາງໄປຫາບາລາອາມ ພ້ອມທັງເອົາເງີນຄໍາພິທີ
ສາບແຊ່ງໄປນໍາ ແລະຣາຍງານຄໍາເວ້ົາຂອງບາລາກຕ່ໍທ່ານ 

8 ແລ້ວບາລາອາມຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍພວກນ້ີວ່າ, ìຈ່ົງພາກ ນັນອນຄ້າງຄືນຢູ່ນ້ີສາກ່ອນ ແລ້ວມ້ືອ່ືນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບອກໃຫ້
ພວກທ່ານຊາບວ່າ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວຢ່າງໃດຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາî ດ່ັງນ້ັນ ພວກຜູ້ນໍາຊາວໂມອາບຈ່ຶງພັກຢູ່ກັບ 
ບາລາອາມ 

9 ພຣະເຈ້ົາຊົງສະເດັດມາຖາມບາລາອາມວ່າ, ìພວກທີມ່າພັກກັບເຈ້ົານ້ັນແມ່ນໃຜ?î 
10 ບາລາອາມກໍຕອບວ່າ, ìເຈ້ົາບາລາກແຫ່ງປະເທດໂມອາບໄດ້ສ່ົງພວກນ້ີມາບອກຂ້າພຣະອົງວ່າ 
11 ພວກທ່ີມາຈາກປະເທດເອຢິບໄດ້ແຜ່ຜາຍອອກໄປທ່ົວທກຸບ່ອນໃນປະເທດ ທ່ານຢາກໃຫ້ຂ້າພຣະອົງດ່າສາບ

ແຊ່ງພວກເຂົາໃຫ້ທ່ານ ເພ່ືອວ່າທ່ານຈະຕ່ໍສູ້ກັບພວກເຂົາ ແລະຂັບໄລ່ພວກເຂົາອອກໄດ້î 
12 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍບາລາອາມວ າ່, ìຢ່າໄປກັບພວກນ້ີ ແລະຢ່າສາບແຊ່ງປະຊາຊົນອິສຣາເອນເລີຍ ເພາະວ່າ

ພວກເຂົາມີພອນຂອງເຮົາແລ້ວî 
13 ເຊົ້າມື້ໃຫມມ່າ ບາລາອາມຈ່ຶງໄປຫາພວກຜູ້ນໍາຂ່າວຂອງເຈ້ົາບາລາກ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງພາກັນກັບຄືນເມືອສາ 

ເພາະວ່າ  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄປກັບທ່ານî 
14 ແລ້ວພວກນ້ີກໍກັບຄືນເມືອຫາ ບາລາກ ແລະລາຍງານຕ່ໍພຣະອົງຕາມທ່ີ ບາລາອາມປະຕ ເິສດບ່ໍຍອມມາກັບ

ພວກຕົນ 
15 ສ່ວນເຈ້ົາບາລາກ ກໍຈັດສ່ົງພວກຜູ້ນໍາຫລາຍກວ່າເທ່ືອທໍາອິດ ແລະມີກຽດຕິຍົດສູງກວ່າໄປອີກ 
16 ພວກເຫລ່ົານ້ີກ ກັໍບຄືນໄປຣາຍງານຕ່ໍ ບາລາອາມຕາມຖ້ອຍຄໍາຂອງ ບາລາກວ່າ, ìຢ່າປະຕິເສດເລີຍ ຈ່ົງມາ

ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງເຮົາເທີນ  
17 ເຮົາຈະຕອບບຸນແທນຄຸນທ່ານໂດຍໃຫ້ທ່ານຮັ່ງມເີປັນດີ ແລະຈະປະຕິບັດຕາມທຸກສ່ີງທ່ີທາ່ນຮ້ອງຂໍມາ ຂໍກະຣຸ

ນາມາດ່າສາບແຊ່ງພວກເຫລ່ົານ້ີໃຫ້ເຣົາແດ່ທ້ອນî 
18 ແຕ່ບາລາອາມຕອບວ່າ, ìເຖິງແມ່ນວ່າເຈ້ົາບາລາກຈະມອບເງີນມອບຄໍາພາຍໃນພຣະຣາຊວັງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ 

ຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍອາດຂັດຂືນຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ດອກ 



19 ແຕ່ຂໍໃຫ້ພວກທ່ານຄ ້າງຄືນຢູ່ບ່ອນນ້ີເຫມືອນພວກອ່ືນໆທ່ີເຄີຍມາແລ້ວ ເພ່ືອວ່າບາງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ຮູ້ຈັກ
ຕ່ືມວ່າ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງມີສ່ິງອ່ືນທ່ີຈະບອກຂ້າພະເຈ້ົາອີກຫລືບ່ໍî 

20 ແລ້ວໃນຄືນນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງສະເດັດມາບອກບາລາອາມວ່າ, ìຖ້າພວກເຫລ່ົານ້ີມາຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຈ້ົາໄປກັບ
ພວກເຂົາ ເຈ້ົາຈ່ົງຕຽມຕົວໄປສາ ແຕ່ຂໍພຽງໃຫ້ເຈ້ົາທ າໍຕາມສ່ິງທ່ີເຮົາບອກເທ່ົານ້ັນî 

21 ດ່ັງນ້ັນ ເຊ້ົາມ້ືໃຫມມ່າ ບາລາອາມຈ່ຶງຈັດແຈ່ງເອົາອານໃສ່ຫລັງລໍ ແລະອອກເດີນທາງໄປກັບພວກຜູ້ນໍາຊາວ
ໂມອາບ 
ທດູສວນັແລະລຂໍອງບາລາອາມ 
Balaam, the Donkey, and the Angel 

22 ພຣະເຈ້ົາຊົງພຣະພິໂຣດທ່ີບາລາອາມໄປກັບພວກເຂົາ ໃນຂນະທ່ີ ບາລາອາມຂ່ີລໍໄປໂດຍມີຄົນໃຊ້ສອງຄົນ
ເປັນຕິດຕາມໄປນ້ັນ ເທວະດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງຢືນຢູ່ກາງທາງເພ່ືອກີດກ້ັນທາງເດີນຂອງທ່ານ 

23 ພ ເໍມ່ືອລໍຫລຽວເຫັນເທວະດາຊົງຢືນຖືດາບຢູ່ ມນັກ ແໍລ່ນຫນີອອກຈາກທາງນ້ັນໄປທາງທ່ົງນາ ແຕ່ບາລາ
ອາມໄດ້ຕີລໍ ແລະຂະຫນາບມັນກັບຄືນມາສ  ູ່ຫົນທາງໃຫຍ່ 

24 ຕ  ່ໍມາອີກ ເທວະດາກ ຢືໍນຢູ່ແຄມທາງລະຫວ່າງສວນອະງຸ່ນຊ່ຶງມີກໍາແພງຫີນຢູ່ສອງຟາກຂ້າງ 
25 ເມ່ືອລໍຫລຽວເຫັນເທວະດາມັນກໍເຊເຂ້ົາໄປຕໍາຝາກໍາແພງ ແລະຫນີບຕີນຂອງບາລາອາມເຂ້ົາໃສ່ຝາ ບາລາ

ອາມຈ່ຶງຕີລໍອີກເທ່ືອນ່ຶງ 
26 ແລ້ວເທວະດາກ ຫໍນີໄປທາງຫນ້າອີກ ໄປຢູ່ບ່ອນແຄບໆ ຊຶງ່ໃນບ່ອນນ້ັນບ່ໍມີປ່ອງທາງຈະຜ່ານໄປທາງອ່ືນໄດ້

ເລີຍ 
27 ເທ່ືອນ້ີ ເມ່ືອລໍຫລຽວເຫັນເທວະດາມັນກໍຫມູບລົງ ສ່ວນບາລາອາມກໍແຮງໃຈຮ້າຍ ທ່ານເອົາໄມ້ແສ້ຕີຫລັງລໍອີກ 
28 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງທໍາໃຫ້ລໍປາກເປັນ ແລະມັນໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍບາລາອາມວ່າ, ìທ່ານຈະໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາທໍາຢ່າງໃດ 

ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງໄດ້ຂ້ຽນຕີຂ້າພະເຈ້ົາເຖິງສາມເທ່ືອດ່ັງນ້ີî 
29 ບາລາອາມກໍຕອບວ່າ, ìເພາະວ່າເຈ້ົາແກ້ງເຮົາ ຖ້າວ່າເຮົາມີດາບ ເຮົາຈະຕ້ອງຂ້າເຈ້ົາເສັຽî 
30 ລໍກໍເວ້ົາອີກວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນລໍຕົວທ່ີທ່ານເຄີຍຂ່ີມາເລ້ືອຍໆນ້ັນບໍ ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍໄດ້ເຮັດກັບທ່ານແບບ

ນ້ີມາກ່ອນບໍî ບາລາອາມຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìບ່ໍດອກî 
31 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍທໍາໃຫ້ ບາລາອາມເຫັນເທວະດາຖືດາບຢືນຢູ່ບ່ອນນ້ັນ ບາລາອາມຈ່ຶງກ້ົມຫນ້າຂາບລົງ 
32 ເທວະດາໄດ້ຖາມວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຕີລໍຂອງເຈ້ົາເຖິງສາມເທ່ືອດ່ັງນ້ີ ເຮົາມານ້ີເພ່ືອຂັດຂວາງເຈ້ົາບ່ໍໃຫ້ເດີນ

ທາງໄປທາງນ້ີ 
33 ແຕ່ລໍຂອງເຈ້ົາໄດ້ເຫັນເຮົາກ່ອນ ແລະງວກຫນ້າຫນີໄປທາງໃຫມເ່ຖິງສາມຄ  ້ັງ ຖ້າວ່າມັນບ່ໍທໍາດ່ັງນ້ັນ ເຮົາຕ້ອງ

ໄດ້ຂ້າເຈ້ົາແລ້ວ ແລະລໍຂອງເຈ້ົາກໍຈະຖືກປ່ອຍໄປî 
34 ບາລາອາມຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງໄດ້ທໍາຜິດແລ້ວ ເພາະຂ້າພຣະອົງບ່ໍຮູ້ມາກ່ອນວ່າພຣະອົງມາຢືນຂວາງ

ທາງຂ້າພຣະອົງ ໃນເມ່ືອພຣະອົງຄິດວ່າການທ່ີຈະເດີນທາງຕ່ໍໄປນ້ີຫາກເປັນການຜິດ ຂ້າພຣະອົງກໍຈະກັບຄືນ
ເມອືî 

35 ແຕ່ເທວະດາບອກວ່າ, ìຈ່ົງເດີນທາງຕ່ໍໄປກັບຄົນເຫລ  ່ົານ້ີ ແຕ່ໃຫ້ເວ້ົາຄໍາທ່ີເຮົາບອກເຈ້ົາໃຫເ້ວ້ົາເທ່ົານ້ັນî ດ່ັງ
ນ້ັນບາລາອາມຈ່ຶງອອກເດີນທາງຕ່ໍໄປກັບຜູ້ນໍາໂມອາບຊ່ຶງບາລາກໄດ້ຈັດສ່ົງມາ 

36 ເມ່ືອບາລາກຮູ້ວ່າ ບາລາອາມກໍາລັງມາ ພຣະອົງກ ໍອອກໄປຕ້ອນຮັບທ່ານທ່ີເມືອງອີຣ໌ ຢູ່ແຄມແມນ້ໍ່າອາຣ໌ໂນນ
ໃກ້ເຂດແດນໂມອາບ  

37 ບາລາກຈ່ຶງຖາມ ບາລາອາມວ່າ, ìເມ່ືອເຣົາສ່ົງຄົນໄປຫາທ່ານ ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງບ່ໍມາ ຫລືທ່ານຄິດວ່າເຮົາ
ບ່ໍອາດສາມາດໃຫຂ້ອງບັນນາການແກ່ທ່ານພຽງພ ຊ້ັໍນບ່ໍî 



38 ບາລາອາມຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ມານ້ີແລ້ວເດ່ ແຕ່ວ່າດຽວນ້ີ ພຣະອົງຮູ້ບ່ໍວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມີອໍານາດ
ຫຍັງຫມົດ ຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາໄດ້ພຽງແຕ່ຖ້ອຍຄໍາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໃຫ້ເວ້ົາເທ່ົານ້ັນî 

39 ດ່ັງນ້ັນ ບາລາອາມກໍໄປເມືອງກີຣີອາດຮູໂຊທ ກັບບາລາກ 
40 ຢູ່ເມືອງນ້ີບາລາກໄດ້ຂ້າງົວ ແລະແກະ ແລ້ວໄດ້ເອົາຊ້ີນບາງສ່ວນໃຫ້ແກ່ບາລາອາມ ກ ບັພວກຜູ້ນໍາທ່ີຢູ່ກັບ

ທາ່ນ 
ຄາໍທາໍນວາຍຄັງ້ທາໍອດິຂອງບາລາອາມ 
Balaamís First Oracle 

41 ເຊົ້າມືໃ້ຫມມ່າ ບາລາກກໍພາບາລາອາມຂ້ຶນໄປເມືອງບາໂມດບາອານ ຈາກບ່ອນນ້ັນບາລາອາມໄດ້ຫລຽວເຫັນ
ຊາວອິສຣາເອນສ່ວນນ່ຶງ 

 

23   
Chapter 23 

1 ທ່ານຈ່ີງເວ້ົາຕ່ໍບາລາກວ່າ, ìຂໍໃຫ້ສ້າງແທ່ນບູຊາເຈັດແທ່ນໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາແດ່ ແລະໃຫ້ນໍາເອົາງົວເຖິກ ແລະ
ແກະແນວລະເຈັດໂຕມາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາî 

2 ບາລາກໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາທ່ີ ບາລາອາມໄດ້ບອກທັງສອງໄດ້ກະທໍາການຖວາຍບູຊາງົວ ແລະແກະໃສ່ເທີງ
ແທ່ນບູຊາແຕ່ລະອັນ 

3 ແລ້ວບາລາອາມຈ່ີງເວ້ົາຕ່ໍບາລາກວ່າ, ìໃນຂນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄປເບ່ີງວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະມາພົບຂ້າພະເຈ້ົາ
ຫລືບ່ໍນ້ັນ ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຢືນຢູ່ໃກ້ໆກັບບ່ອນເຜົາຖວາຍບູຊາຂອງພຣະອົງນ້ີເດີ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບອກພຣະອົງທຸກ
ສ່ີງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງນິມິດໃຫ້ເຫັນî ດ່ັງນ້ັນ ບາລາອາມຈ່ຶງຂ້ຶນໄປບ່ອນສູງ ແລະແປນ 

4 ໃນຂນະນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງສະເດັດມາພົບທ່ານ ບາລາອາມຈ່ຶງທູນຕ່ໍພຣະອົງວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງໄດ້ສ້າງແທ່ນບູ
ຊາ ແລະໄດ້ຖວາຍງົວ ແລະແກະໄວ້ເທິງທຸກແທ່ນî 

5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ,  ìຈ່ົງນໍາຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາຄືນໄປບອກກັບບາລາກî 
6 ດ່ັງນ້ັນ ບາລາອາມຈ່ຶງກັບຄືນໄປ ແລະໄດ້ພົບບາລາກກໍາລັງຢືນຢູ່ໃກ້ເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ພ້ອມທັງພວກຜູ້ນໍາຊາວ

ໂມອາບທຸກຄົນ 
7 ບາລາອາມໄດ້ເວ້ົາຄໍາທໍານວາຍນ້ີໂດຍເປ່ັງສຽງຂ້ຶນວ່າ, ìເຈ້ົາບາລາກໄດ້ພາຂ້າພະເຈ້ົາມາຈາກອາຣາມ  ທ່ານ

ກະສັດຂອງໂມອາບໄດ້ພາຂ້າພະເຈົ້າມາຈາກພທູາງທິດຕາເວັນອອກ ມາເຖີດ ມາດ່າສາບແຊ່ງຢາໂຄບເພ່ືອ
ຂ້າພະເຈ້ົາ ມາເຖີດມາປະນາມອິສຣາເອນເທີນî 

8 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະແຊ່ງໄດ້ຢ່າງໃດ ໃນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງແຊ່ງ ຫລືວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະປະນາມໄດ້ຢ່າງໃດ ໃນ
ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງປະນາມ 

9 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຢືນຢູ່ເທິງພູສູງ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຫລຽວເຫັນພວກອິສຣາເອນນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຫລຽວເຫ ນັພວກເຂົາ
ຈາກພນູ້ອຍ ພວກເຂົາເປັນຊົນຊາດທ່ີຢູ່ເປ່ົາປ່ຽວດຽວດາຍ ພວກເຂົາຮູ້ດີວ່າພວກເຂົາໄດ້ຣັບພຣະພອນພເິສດ
ບ່ໍຄືຊາດອ່ືນໆ 

10 ລູກຫລານຂອງຢາໂຄບເຫມືອນກັບຂ້ີຝຸ່ນດິນ ມັນມີຫລວງຫລາຍຈົນບ່ໍສາມາດນ ບັໄດ້ ຫລືນັບນ່ຶງໃນສ່ີຂອງອິສ
ຣາເອນໄດ້  ຂໍໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາຕາຍຢ່າງຄົນຊອບທັມ ແລະຂໍໃຫມ້ືສຸ້ດທ້າຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນເຫມືອນວັນສຸດ
ທ້າຍຂອງຜູ້ນ່ຶງໃນຫມູໄ່ພ່ພນົຂອງເຂົາî 

11 ແລ້ວບາລາກຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍບາລາອາມວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງທໍາໃຫ້ເຮົາແບບນ້ີ ການທ່ີເຮົາພາເຈ້ົາມາບ່ອນນ້ີ ບ່ໍ
ແມນ່ວ່າໃຫມ້າອວຍພອນໃຫ້ພວກສັດຕຣູຂອງເຮົາ ແຕ່ວ່າໃຫມ້າດ່າສາບແຊ່ງພວກເຂົາî 



12 ບາລາອາມຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາໄດ້ພຽງແຕ່ສ່ິງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາເທ່ົານ້ັນî 
ຄາໍທາໍນວາຍຄັງ້ທີສ່ອງຂອງບາລາອາມ 
Balaamís Second Oracle 

13 ແລ້ວບາລາກກ ເໍວ້ົາຕ່ໍບາລາອາມອີກວ່າ, ìຈ່ົງໄປບ່ອນອ່ືນອີກກັບເຣົາ ແລະທ່ານຈະໄດ້ເຫັນພວກອິສຣາເອນ
ພຽງແຕ່ຈໍານວນນ້ອຍຄົນເທ່ົານ້ັນ ແລ້ວຂໍໃຫ້ທ່ານສາບແຊ່ງພວກເຂົາຢູ່ບ່ອນນ້ັນî 

14 ດ່ັງນ້ັນ ບາລາກຈ່ຶງນໍາບາລາອາມໄປຍັງທ່ົງນາ ໂຊຟິມ ແລະໄປເທິງຈອມພູປິສກາ ຢູ ບ່່ອນນ້ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງ
ແທ່ນບູຊາເຈັດແທ່ນ ແລະຖວາຍບູຊາງົວ ແລະແກະໃສ່ແຕ່ລະແທ່ນ 

15 ບາລາອາມໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍບາລາກວ່າ, ìຂໍໃຫ້ພຣະອົງຢືນຢູ່ໃກ້ໆກັບເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຂອງພຣະອົງນ້ີເດີ ແລະຂ້າພະ
ເຈ້ົາຈະໄປເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາຢູ່ທາງເບ້ືອງພຸ້ນî 

16 ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາຊົງສະເດັດມາພົບບາລາອາມ ແລະບອກຖ້ອຍຄໍາທ່ີຈະເວ້ົາ ແລ້ວກ ຊົໍງສ່ົງບາລາອາມນໍາຖ້ອຍ
ຄໍາກັບຄືນໄປບອກບາລາກ 

17 ດ່ັງນ້ັນ ບາລາອາມຈ່ຶງກັບຄືນໄປແລະພົບ ບາລາກກໍາລັງຢືນຢູ່ໃກ້ໆເຄ່ືອງເຜົາບູຊາພ້ອມທັງພວກຜູ້ນໍາຊາວໂມ
ອາບທຸກຄົນ ບາລາກໄດ້ຖາມເຖິງຖ້ອຍຄໍາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວໄວ້ 

18 ບາລາອາມຈ່ຶງກ່າວຄໍາທໍານວາຍນ້ີໂດຍເປ່ັງສຽງຂ້ຶນວ່າ, ìບາລາກ ບຸດຊາຍຂອງຊິບໂປເອີຍ ຈ່ົງມາພ້ີ ແລະຟັງ
ຄໍາທີຂ້່າພະເຈ້ົາຈະກ່າວອອກໄປ 

19 ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ ເ້ວ້ົາຕົວະເຫມືອນດ່ັງມະນຸດ ພຣະອົງບ່ໍແມ່ນມະນຸດທ່ີມັກປ່ຽນໃຈ ທຸກສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາ ພ
ຣະອົງກ ຊົໍງທໍາຕາມສັນຍາ ພຣະອົງຊົງເວ້ົາຫຍັງມັນກໍເປັນໄປຢ່າງນ້ັນ 

20 ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ອວຍພອນ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງອວຍພອນແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະລຶບລ້າງຄໍາອວຍ
ພອນນ້ັນບ່ໍໄດ້ 

21 ຂ້າພະເຈ້ົາມອງເຫັນສ່ິງຈະເກີດຂ້ຶນກັບຊາວອິສຣາເອນ ຈະບ່ໍມີຄວາມທຸກຍາກ ຫລືລໍາບາກແຕ່ຢ່າງໃດ ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາກໍຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຂົາ ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ປະກາດວ່າ ພຣະອົງຊົງເປັນເຈ້ົາຊີວິດ
ຂອງພວກເຂົາ 

22 ພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ນໍາພວກເຂົາອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ ພຣະອົງຊງົຕ່ໍສູ້ເພ່ືອພວກເຂົາເຫມືອນດ່ັງຄວາຍປ່າ 
23 ບໍ່ມຫີມເໍວດມົນຄາຖາຜູ້ໃດທ່ີຈະຕ່ໍສູ້ຊົນຊາດອິສຣາເອນໄດ້ ສະນ້ັນປະຊາຊົນຈ່ຶງພາກັນກ່າວເຖິງອິສຣາເອນວ່າ 

ìເບ່ິງແມ໋, ສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາຕ່ໍອິສຣາເອນî 
24 ຊົນຊາດອິສຣາເອນເຫມືອນສິງໂຕຮ້າຍແຮງ ມນັຈະບ່ໍຢຸດນ້ິງຈົນກວ່າໄດ້ຈີກ ແລະກັດສວບ ແລະຈົນກວ່າມັນ

ຈະໄດ້ກີນເລືອດຂອງຜູ້ທ່ີມັນຂ້າî 
25 ແລ້ວບາລາກໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍບາລາອາມວ່າ, ìຖ້າທ່ານປະຕິເສດບ່ໍຍອມດ່າສາບແຊ່ງປະຊາຊົນອິສຣາເອນ ກ ຂໍໍຢ່າ

ໄດ້ອວຍພອນພວກເຂົາເລີຍî 
26 ບາລາອາມໄດ້ຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍບອກພຣະອົງແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະທໍາແຕ່ສ່ິງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ

ບອກຂ້າພະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນî 
 ບາລາອາມທາໍນວາຍຄັງ້ທີສ່າມ 

27 ບາລາກໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງມາກັບເຮົາ ແລະເຮົາຈະພາທ່ານໄປບ່ອນອ່ືນອີກ ບາງທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະຊົງອະນຸຍາດໃຫ້
ທ່ານດ່າສາບແຊ່ງພວກເຂົາໃນບ່ອນນ້ັນî 

28 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງພາບາລາອາມໄປເທິງຈອມພູ ເປໂອຣ໌ ຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີຫລຽວເຫັນຖ່ິນກັນດານໄດ້ 
29 ບາລາອາມໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍບາລາກວ່າ, ìຈ່ົງສ້າງແທ່ນບູຊາໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາເຈັດແທ່ນ ແລະນໍາເອົາງົວ ແລະແກະມາໃຫ້

ຂ້າພະເຈ້ົາແນວລະເຈັດໂຕî 



30 ບາລາກກໍປະຕິບັດຕາມຄໍາບອກກ່າວ ແລະໄດ້ຖວາຍບູຊາງົວ ແລະແກະໄວ້ເທິງແທ່ນບູຊາແຕ່ລະແທ່ນ 
 

24   
Chapter 24 

1 ໃນເທ່ືອນ້ີ ບາລາອາມຮູ້ວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢາກໃຫ້ທ່ານອວຍພອນພວກອິສຣາເອນ ສະນ້ັນທ່ານຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ໄປ
ເບ່ິງໂຊກເບ່ິງລາງຕາມທ່ີໄດ້ເຄີຍປະຕິບັດມາກ່ອນ 

2 ທ່ານອວາຍຫນ້າໄປທາງຖ່ິນກັນດານ ແລະເຫັນຊາວອິສຣາເອນຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ເປັນເຜ່ົາເປັນຕະກູນ ພຣະວິນຍານບໍ
ຣິສຸດຂອງ ພຣະເຈ້ົາຊງົສະເດັດລົງມາເທິງທ່ານ 

3 ທ່ານຈ່ຶງໄດ້ກ່າວຄໍາທໍານວາຍວ່າ, ìຕ່ໍໄປນ້ີ ແມນ່ຖ້ອຍຄໍາຂອງບາລາອາມ ບຸດຊາຍຂອງເບໂອຣ໌ ຊ່ຶງເປັນຄໍາ
ເວ້ົາຂອງຜູ້ທ່ີຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງ ຄື 

4 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄໍາທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວ ໄດ້ເຫັນນິມິດມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ ດ້ວຍຕາທ່ີມີດາວປະ
ກາຍ 

5 ຢາໂຄບເອີຍ ຕູບຜ້າເຕັນຂອງທ່ານຊ່າງງາມຫລາຍ ຊາວອິສຣາເອນເອີຍ ຄ້າຍຂອງທ່ານກໍງາມ 
6 ເຫມືອນແຖວຕ້ົນຕານອັນຍາວຢຽດ ຫລືສວນທ່ີຢູ່ແຄມແມ່ນ້ໍາ ເຫມືອນຕ້ົນໄມ້ຫອມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປູກ

ໄວ້ ຫລືຕ້ົນສົນທ່ີຢູ່ໃກ້ນ້ໍາ 
7 ກອງທັບອິສຣາເອນທໍາໃຫ້ຊົນຊາດທັງຫລາຍສ່ັນສະທ້ານ ອິສຣາເອນປົກຄອງຫລາຍຊົນຊາດ ເຈ້ົາຊີວິດຂອງ

ພວກເຂົາຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າພວກ ອາກັກ ແລະບັນລັງຂອງພຣະອົງຈະຕ້ອງກວ້າງຂວາງ ແລະແຜ່ຜາຍຮຸ່ງເຮືອງ
ອອກໄປ 

8 ພຣະເຈ້ົາຊົງນໍາພວກເຂົາອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ ພຣະອົງຊົງຕ່ໍສູ້ເພ່ືອພວກເຂົາເຫມືອນຄວາຍປ່າ ພວກ
ເຂົາສັງຫານສັດຕຣູ ຫກັກະດູກແລະຫັກລູກຫນ້າຂອງພວກເຂົາ 

9 ຊົນຊາດນ້ີເຫມືອນສີງຕົວຮ້າຍແຮງ ເມ່ືອເວລາມັນນອນຫລັບບ່ໍມີໃຜກ້າປຸກ ຜູ້ທີອ່ວຍພອນອິສຣາເອນຈະໄດ້
ຮັບຄໍາອວຍພອນຕອບ ແລະຜູ້ທ່ີສາບແຊ່ງອິສຣາເອນຈະຖືກສາບແຊ່ງî 

10 ບາລາກລຸກຢືນຂ້ຶນກໍາກໍາປ້ັນດ້ວຍຄວາມໂມໂຫໂກດຮ້າຍ ແລະເວ້ົາຕ່ໍບາລາອາມວ່າ, ìເຮົາເອີ້ນເຈ້ົາມານີ້ ເພື່ອ
ໃຫມ້າດ່າສາບແຊ່ງສັດຕຣູຂອງເຮົາ ແຕ່ວ່າທງັສາມຄ້ັງທ່ານໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ພວກເຂົາແທ່ນທ່ີຈະດ່າ 

11 ບັດນ້ີ ຈ່ົງກັບຄືນເມືອສາ ເຮົາສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ຣາງວັນແກ່ເຈ້ົາ ແຕ່ດຽວນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ເຈ້ົາ
ຮັບຣາງວັນນ້ີî 

12 ບາລາອາມຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກພວກທ່ີສ່ົງຂ່າວທ່ີພຣະອົງສ່ົງໄປຫາຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນແລ້ວເດ່ວ່າ 
13 ແມ່ນແຕ່ພຣະອົງຈະເອົາເງີນຄໍາທັງຫມດົໃນພຣະຣາຊວັງມາໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍສາມາດທໍາສ່ິງ

ໃດໄດ້ ຖ້າຫາກສ່ິງນ້ັນເປັນການຂັດຂືນຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາໄດ້ພຽງແຕ່ຖ້ອຍຄໍາທ່ີພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໃຫ້ເວ້ົາເທ່ົານ້ັນî 

14 ບາລາອາມເວ້ົາຕ່ໍບາລາກວ່າ, ìເວລານ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະກັບຄືນເມືອບ້ານເມືອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ ແຕ່ວ່າ
ກ່ອນຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄປ ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກຈະເຕືອນພຣະອົງໃນສ່ິງທ່ີຊາວອິສຣາເອນຈະປະຕິບັດຕ່ໍປະຊາຊົນ
ຂອງພຣະອົງໃນພາຍຂ້າງຫນ້າî 
ບາລາອາມທາໍນວາຍຄັງ້ສດຸທາ້ຍ 
Balaamís Fourth Oracle 

15 ແລ້ວບາລາອາມກໍເວ້ົາຄໍາທໍານວາຍວ່າ ìຕ່ໍໄປນ້ີ ແມນ່ຖ້ອຍຄໍາຂອງບາລາອາມ ບຸດຊາຍຂອງເບໂອຣ໌ ເປັນຄໍາ
ເວ້ົາຂອງຜູ້ຮູ້ເຫັນຈີງ 



16 ຜູ້ໄດ ຍິ້ນຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຍອມຮັບເອົາສະຕິປັນຍາຂອງຜູ້ສູງສຸດ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນນິມິດທ່ີ
ມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ ດ້ວຍສາຍຕາທ່ີມີແວວອັນປະກາຍ 

17 ຂ້າພະເຈ້ົາມອງເຫັນອະນາຄົດຂ້າງຫນ້າ ແລະເຫັນຊົນຊາດອິສຣາເອນ ຈະມີເຈ້ົາຊີວິດອັນຮຸ່ງເຮືອງ ເຫມອືນ
ດາວເກີດຂ້ຶນມາໃນຖ້າມກາງຊົນຊາດນ້ີ ຜູ້ນ້ີຈະເປັນເຫມອືນເຄ່ືອງຫມາຍແຫ່ງອໍານາດທ່ີມາຈາກອິສຣາເອນ ພ
ຣະອົງຈະທຸບຕີພວກຜູ້ນໍາຂອງໂມອາບ ຈະທໍາລາຍພວກທ່ີຈອງຫອງ ແລະຮ້າຍກາດທຸກຄົນ 

18 ພຣະອົງຈະຕີຊະນະສັດຕຣູຂອງພຣະອົງທ່ີເມືອງເອໂດມ ແລະຈະຍຶດເອົາແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາມາເປັນສົມ
ບັດຂອງພຣະອົງ ໃນລະຍະທ່ີພວກອິສຣາເອນດໍາເນີນການປາບຢ່າງມີໄຊນັ້ນ 

19 ຊົນຊາດອິສຣາເອນຈະຢຽບຢ່ໍາພວກເຂົາລົງ ຈະລຶບລ້າງທໍາລາຍພວກທີລ່ອດຕາຍຢ່າງຫມດົສ້ິນ 
20 ແລ້ວບາລາອາມໄດ້ເຫັນພວກອາມາເລກທາງນິມິດ ທ່ານຈ່ຶງທໍານວາຍວ່າ, ìຊາວອາມາເລກເປັນຊົນຊາດທ່ີມີ

ອໍານາດກວ່າຊາດໃດໆ ແຕ່ວ່າຊົນຊາດນ້ີຈະຖືກທໍາລາຍໃຫ້ດັບສູນໄປໃນບ້ັນປາຍ 
21 ຕ່ໍມາບາລາອາມກໍເຫັນພວກເກນິດ ທາງນິມິດອີກ ທ່ານຈ່ຶງທໍານວາຍວ່າ, ìບ່ອນທ່ີພວກທ່ານຢູ່ນ້ັນແຫນ້ນຫນາ

ຖາວອນ ແລະປອດພັຍເຫມືອນດ່ັງຮັງນົກຢູ່ເທິງຫນ້າຜາî 
22 ແຕ່ວ່າຊາວເກນິດເອີຍ ເຈ້ົາຈະຖືກທໍາລາຍ ເມ່ືອຊາວອັສຊູມາຍຶດຄອງພວກເຈ້ົາ 
23 ບາລາອາມໄດ້ທໍານວາຍວ່າ, ìແມ່ນປະຊາຊົນພວກໃດທ່ີທ້ອນໂຮມກັນທາງພາກເຫນືອນ້ັນî 
24 ແຕ່ກໍາປ່ັນຈະມາຈາກເມ ືອງກິດຕິມ ທໍາລາຍອັສຊູ ແລະເອເບີ ແລະເຂົາຈະຖືກທໍາລາຍດ້ວຍî 
25 ແລ້ວບາລາອາມໄດ້ເດີນທາງກັບເມືອບ້ານ ສ່ວນບາລາກໄດ້ເດີນທາງໄປທາງອ່ືນ 
 

25 ອສີຣາເອນນະມສັການພຣະບາອານ 
ເປໂອຣ ໌
Worship of Baal of Peor 

1 ເມ່ືອອິສຣາເອນພັກຢູ່ໃນເມືອງຊິດຕິມ ປະຊາຊນົກໍໄດ້ເລ້ີມຫລ້ີນຊູ້ກັບຍິງຊາວໂມອາບ 
2 ຍິງເຫລ່ົານ້ີກໍເຊີນປະຊາຊນົໃຫ້ໄປກະທໍາບູຊາຕ່ໍພຣະຂອງນາງ ປະຊາຊນົກໍຮັບປະທານ ແລະຂາບໄຫວ້

ພຣະຂອງນາງ 
3 ດ່ັງນ້ັນ ອິສຣາເອນກໍເຂ້ົາຖືພຣະບາອານແຫ່ງເປໂອຣ໌ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພຣະພິໂຣດຕ່ໍອິສຣາເອນ 
4 ແລະພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງນໍາຫົວຫນ້າທັງຫລາຍຂອງປະຊາຊົນແຂວນຫ້ອຍຕາກແດດໄວ້ຕ່ໍ

ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ເພ່ືອວ່າພຣະພິໂຣດອັນກ້ຽວກາດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຫັນຫນີໄປຈາກອິສຣາເອນເສັຽî 
5 ແລະໂມເຊບອກຜູ້ປົກຄອງຂອງອິສຣາເອນວ່າ, ìທ່ານທຸກຄົນຈ່ົງຂ້າຄົນຂອງທ່ານທ່ີເຂ້ົາຖືພຣະບາອານແຫ່ງເປ

ໂອຣເ໌ສັຽî 
6 ແລະເບ່ິງແມ, ມີຊາຍອິສຣາເອນຄົນນ່ຶງພາຍິງຄົນມີດີອາມຄົນນ່ຶງເຂ້ົາມາໃນຄອບຄົວຕ່ໍຫນ້າໂມເຊ ແລະຕ່ໍຫນ້າ

ຊຸມນຸມຊົນທງັຫມດົຂອງອິສຣາເອນ ຂນະເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍກໍາລັງຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບ 
7 ເມື່ອຟເີນຮັສບຸດເອເລອາຊາບຸດຂອງອາໂຣນປະໂຣຫິດເຫັນດ່ັງນ້ັນກໍລຸກຂ້ຶນໄປຈາກຊຸມນຸມຊົນ ມືຖືດາບ 
8 ຕິດຕາມຊາຍອິສຣາເອນຄົນນ້ັນເຂົາໄປໃນຫ້ອງຂ້າງໃນ ແລະແທງທະລຸຮ່າງກາຍເຂົາທັງສອງ ທັງຊາຍອິສຣາ

ເອນແລະຍິງຄົນນ້ັນ ແລ້ວໄພວິບັດໃນອິສຣາເອນກ ໍສງົບ 
9 ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄົນທ່ີຕາຍດ້ວຍໄພວິບັດມີສອງຫມືນ່ສ່ີພັນຄົນ 
10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ,  



11 ìຟເີນຮັສ ບຸດເອເລອາຊາ ບຸດອາໂຣນປະໂຣຫິດ ໄດ້ຍັບຢ້ັງຄວາມກ້ີວຂອງເຮົາຕ່ໍຄົນອິສຣາເອນ ໃນການທ່ີເຂົາ
ຫຶງຫວງ ດ້ວຍຄວາມຫຶງຫວງຂອງເຮົາທ່ີມຕ່ໍີປະຊາຊົນ ດ່ັງນ້ັນເຮົາຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ເຜົາຜານຄົນອິສຣາເອນເສັຽດ້ວຍ
ຄວາມຫຶງຫວງຂອງເຮົາ 

12 ດ່ັງນ້ັນຈ່ົງກ່າວວ່າ ìເບ່ິງແມ໋, ເຮົາຕ້ັງຄໍາສັນຍາແກ່ເຂົາ 
13 ຄໍາສັນຍານ້ັນຈະເປັນຂອງເຂົາ ແລະຂອງເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ ເປັນຄໍາສັນຍາແຫ່ງຕໍາແຫນ່ງປະໂຣຫິດອັນຖາ

ວອນ ເພາະເຂົາຫຶງຫວງເພ່ືອພຣະ 
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຂົາ ແລະໄດ້ທໍາການລ້າງມົນທິນບາບຄົນອິສຣາເອນî 

14 ຊືຂ່ອງຊາຍອິສຣາເອນຄົນທ່ີຖືກຂ້າຮ່ວມກັບຍິງຊາວມີດີອານຄົນນ້ັນ ຊືຊີ່ມຣີ ບຸດຂອງຊາລູ ຫົວຫນ້າຂອງຕະ
ກູນນ່ຶງໃນເຜ່ົາຊີເມໂອນ 

15 ແລະຊືຂ່ອງຍິງຊາວມີດີອານຜູ້ຖືກຂ້າ ຄືໂກສບີ ບຸດຕຣີຂອງຊູ ຜູ້ເປ ນັຫົວຫນ້າຄົນຕະກູນນ່ຶງໃນມີດີອານ 
16 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
17 ìຈ່ົງລົບກວນຄົນມີດີອານ ແລະສູ ້ຮົບກັບເຂົາ 
18 ເພາະເຂົາລົບກວນເຈ້ົາດ້ວຍອຸບາຍ ຊຶງ່ເຂົາລ້ໍເຈ້ົາໃນເຣ່ືອງເປໂອຣ໌ ແລະໃນເຣ່ືອງນາງໂກສບີລູກສາວຫົວຫນ້າ

ແຫ່ງມີດີອານ ຜູ້ທີຖື່ກຂ້າຕາຍໃນວັນທີບັງເກີດໄພວິບັດດ້ວຍເຣ່ືອງເປໂອຣ໌ 
 

26 ການນບັຊນົອສິຣາເອນໃນໂມອາບ 
A Census of the New Generation 

1 ພາຍຫລັງໄພວິບັດນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວກັບໂມເຊ ແລະກ່າວກັບເອເລອາຊາວ່າ, 
2 ìຈ່ົງທໍາສໍາມະໂນຄົວຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນທັງຫມົດ ອາຍຸຕ້ັງແຕ່ຊາວປີຂ້ຶນໄປຕາມຕະກູນຂອງເຂົາທັງຫມົດ

ໃນອິສຣາເອນຜູ້ທ່ີຈະເຂ້ົາສົງຄາມໄດ້î 
3 ໂມເຊກັບເອເລອາຊາປະໂຣຫິດ ປາໄສກັບເຂົາທັງຫລາຍໃນທ່ົງໂມອາບ ຮີມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນທ່ີເມືອງເຢຣີໂກວ່າ 
4 ìຈ່ົງທໍາສໍາມະໂນຄົວປະຊາຊນົ ອາຍຸຕ້ັງແຕ່ຊາວປີຂ້ຶນໄປî ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາໂມເຊ ແລະຄົນອິສ

ຣາເອນຜູ້ທ່ີອອກຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບຄື 
5 ຣູເບນ ບ ດຸຫົວປີຂອງອິສຣາເອນ ບຸດຂອງຣູເບນຄືຮາໂນກ ຄົນຕະກູນຮາໂນກ ປານລູ ຄົນຕະກູນປານລູ 
6 ເຮສໂລນ ຄົນຕະກູນເຮສໂລນ ກາຣ໌ມີ ຄົນຕະກູນກາຣ໌ມີ 
7 ເຫລ່ົານ້ີເປ ນັຕະກູນຂອງຄົນຣູເບນ ມຈໍີານວນສ່ີຫມືນ່ສາມພັນເຈັດຮ້ອຍສາມສິບຄົນ 
8 ແລະບຸດຂອງປານລູ ຄືເອລີອາບ 
9 ບຸດຂອງເອລີອາບ ຄືເນມູເອນ ດາທານ ແລະອາບີຣາມທ່ີເລືອກຈາກຊຸມນຸມຊົນ ເປັນຜູ້ຂັດຂວາງໂມເຊແລະ

ອາໂຣນ ໃນພັກພວກໂກຣາ ເມ່ືອເຂົາຂັດຂວາງພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ 
10 ແລະແຜ່ນທໍຣະນີໄດ້ອ້າປາກອອກກືນເຂົາພ້ອມກັບໂກຣາ ເມ່ືອພັກພວກນ້ັນເຖິງຕາຍ ເມ່ືອໄຟເຜົາຜານເສັຽ

ສອງຮ້ອຍຫ າ້ສິບຄົນ ແລະເຂົາທັງຫລາຍເປັນເຣ່ືອງເຕືອນໃຈ 
11 ແຕ່ບຸດຂອງໂກຣານ້ັນບ່ໍໄດ້ຕາຍ 
12 ບຸດຂອງຊີໂມເອນຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ຄືເນມູເອນ ຄົນຕະກູນເນມູເອນ ຢາມີນ ຄົນຕະກູນຢາມີນ ຢາຄີນ ຄົນ

ຕະກູນຢາຄິນ 
13 ເຊຣາ ຄົນຕະກູນເຊຣາ ຊາອູນ ຄົນຕະກູນຊາອູນ 
14 ເຫລ່ົານ້ີເປັນຕະກູນຂອງຊີເມໂອນ ມີຈໍານວນສອງຫມືນ່ສອງພັນສອງຮ້ອຍຄົນ 
15 ບຸດຂອງກາດ ຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ຄືເຊໂຟນ ຄົນຕະກູນເຊໂຟນ ຮັກກີ ຄົນຕະກູນຮັກກີ ຊູນີ ຄົນຕະກູນຊູນີ 



16 ໂອສນີ ຄົນຕະກູນໂອຊນີ ເອຣີ ຄົນຕະກູນເອຣີ 
17 ອາໂຣດ ຄົນຕະກູນອາໂຣດ ອາເຣດີ ຄົນຕະກູນອາເຣດີ 
18 ເຫລ່ົານ້ີເປັນຄົນຕະກູນຂອງບຸດຂອງກາດຕາມຈໍານວນຂອງເຂົາມີສ່ີຫມືນ່ຫ້າຮ້ອຍຄົນ 
19 ບຸດຂອງຢູດາ ຄື ເອຣ໌ ແລະໂອນານ ເອຣ໌ ແລະໂອນານຕາຍເສັຽໃນແຜ່ນດີນການາອານ 
20 ແລະບຸດຂອງຢູດາຕາມຄອບຄົວຂອງເຂົາ ຄື ເຊລາ ຄົນຕະກູນເຊລາ ເປເຣສ ຄົນຕະກູນເປເຣສ ເຊຣາ ຄົນຕະ

ກູນເຊຣາ 
21 ແລະບຸດເປເຣັສ ຄືເຮັສໂຣນ ຄົນຕະກູນເຮສໂຣນ ຮາມູນ ຄົນຕະກູນຮາມູນ 
22 ເຫລ່ົານ້ີເປັນຄົນຕະກູນຂອງຢູດາຕາມຈໍານວນຂອງເຂົາມີເຈັດຫມ່ືນຫົກພັນຫາ້ຮ້ອຍຄົນ 
23 ບຸດຂອງອິສຊາຄາຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ຄືໂທລາ ຄົນຕະກູນໂທລາ ປູວາ ຄົນຕະກູນປ ວູາ 
24 ຢາຊູບ ຄົນຕະກູນຢາຊູບ ຊີມໂຣນ ຄົນຕະກູນຊິມໂຣນ 
25 ເຫລ່ົານ້ີເປັນຕະກູນຂອງອິສຊາຄາຕາມຈໍານວນຂອງເຂົາມີຫົກຫມ່ືນສ່ີພັນສາມຮ້ອຍຄົນ 
26 ບຸດຂອງເຊບູລູນຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ຄືເຊເຣດ ຄົນຕະກູນເຊເຣດ ເອໂລນ ຄົນຕະກູນເອໂລນ ຢາເລເອນ ຄົນ

ຕະກູນຢາເລເອນ 
27 ເຫລ່ົານ້ີເປັນຕະກູນຂອງເຊບູລູນຕາມຈໍານວນຂອງເຂົາມີຫົກຫມືນ່ຫ້າຮ້ອຍຄົນ 
28 ບຸດອຂງໂຢເຊັບຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ຄືມານັສເຊ ແລະເອຟຣາອິມ 
29 ບຸດຂອງມານັສເຊ ຄືມາຄີ ຄົນຕະກູນມາຄີ ມາຄີເປັນບິດາຂອງກິເລອາດ ກິເລອາດ ຄົນຕະກູນກິເລອາດ 
30 ບຸດຂອງກິເລອາດ ຄື ອີເອເຊີ ຄົນຕະກູນອີເອເຊີ ເຮເລກ ຄົນຕະກູນເຮເລກ  
31 ອັສຣີເອນ ຄົນຕະກູນອັສຣີເອນ ເຊເຄມ ຄົນຕະກູນເຊເຄມ 
32 ແລະເຊມດີາ ຄົນຕະກູນເຊມີດາ ແລະເຮເຟີ ຄົນຕະກູນເຮເຟີ 
33 ສ່ວນເຊໂລເຟຮາດ ບຸດເຮເຟີບ່ໍມີບຸດຊາຍມີແຕ່ບຸດຍີງ ຊືບຸ່ດຕຣີຂອງເຊໂລເຟຮາດ ຄືມາລາ ໂນອາ ໂຮກລາ 

ມີນຄາ ແລະຕີຣາຊາ 
34 ເຫລ່ົານ້ີເປັນຕະກູນຂອງມານັສເຊ ແລະຈໍານວນຂອງເຂົາມີຫ້າຫມ່ືນສອງພັນເຈັດຮ້ອຍຄົນ 
35 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງເອຟຣາອິມຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ຄືຊູເທຣາ ຄົນຕະກູນຊູເທຣາ ເບເຄີ ຄົນຕະກູນເບ

ເຄີ ຕາຮານ ຄົນຕະກູນຕາຮານ 
36 ບຸດຂອງຊູເທຣາ ຄືເອຣານ ຄົນຕະກູນເອຣານ 
37 ເຫລ່ົານ້ີເປັນຕະກູນຂອງເອຟຣາອິມ ແລະຈໍານວນຂອງເຂົາມີສາມຫມືນ່ສອງພັນຫ້າຮ້ອຍຄົນ ເຫລ່ົານ້ີເປັນ

ເຊ້ືອສາຍຂອງໂຢເຊັບຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ 
38 ບຸດຂອງເບັນຢາມິນຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ຄືເບລາ ຄົນຕະກູນເບລາ ອັສເບນ ຄົນຕະກູນອັສເບນ ອາຮີຣາມ 

ຄົນຕະກູນອາຮີຣາມ 
39 ເຊຟຟູາມ ຄົນຕະກູນເຊຟູຟາມ ຮູຟາມ ຄົນຕະກູນຮູຟາມ 
40 ແລະບຸດຂອງເບລາ ຄື ອາດ ແລະນາອາມານ ຄົນຕະກູນອາດ ແລະຄົນຕະກູນນາອາມານ 
41 ເຫລ່ົານ້ີເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງເບັນຢາມິນຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ແລະຈ າໍນວນຂອງເຂົາມີສ່ີຫມື່ນຫ້າພັນຫົກຮ້ອຍ

ຄົນ 
42 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງດານ ຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ຄືຊູຮາມ ຄົນຕະກູນຊູຮາມ ນ້ີເປັນຕະກູນຂອງດານຕາມ

ຕະກູນຂອງເຂົາ 
43 ຕະກູນທັງຫມດົຂອງຄົນຊູຮາມຕາມຈໍານວນຂອງເຂົາ ມີຫົກຫມືນ່ສ່ີພັນສ່ີຮ້ອຍຄົນ 



44 ບຸດຂອງອາເຊີ ຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ຄືອິມນາ ຄົນຕະກູນອິມນາ ອິຊວີ ຄົນຕະກູນອິຊວີ ເບຣີຢາ  ຄົນຕະກູນເບ
ຣຢີາ 

45 ບຸດຂອງເບຣີຢາ ຄືເຮເບີ ຄົນຕະກູນເຮເບີ ມັນຄີເອນ ຄົນຕະກູນມັນຄີເອນ 
46 ບຸດຕຣີຂອງອາເຊີ ຄືເຊຣາ 
47 ເຫລ່ົານ້ີເປັນຕະກູນຂອງບຸດອາເຊີຕາມຈໍານວນຂອງເຂົາ ມີຫ້າຫມືນ່ສາມພັນສີຮ້່ອຍຄົນ 
48 ບຸດຂອງເນັບທາລີຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ຄືຢາເຊເອນ ຄົນຕະກູນຢາເຊເອນ ກູນີ ຄົນຕະກູນກູນີ 
49 ເຢເຊີ ຄົນຕະກູນເຢເຊີ ຊີນເລມ ຄົນຕະກູນຊີນເລມ 
50 ເຫລ່ົານ້ີເປັນຕະກູນຂອງເນັຟທາລີຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ແລະຕາມຈໍານວນຂອງເຂົາ ມີສີ່ຫມື່ນຫ້າພັນສີຮ້່ອຍ

ຄົນ 
51 ຈໍານວນຄົນອິສຣາເອນ ມີຫົກແສນນ່ຶງພັນເຈັດຮ້ອຍສາມສິບຄົນ 

ຈບັສລາກແບງ່ແຜນ່ດນິ 
52 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊວ່າ, 
53 ໃຫແ້ບ່ງແຜ່ນດິນນ້ັນເປັນມໍຣະດົກແກ່ຄົນເຫລ່ົານ້ີຕາມຈໍານວນຣາຍຊ  ່ື 
54 ມຣໍະດ ົກສ່ວນໃຫຍ່ກໍໃຫ້ແບ່ງແກ່ຄົນເຜ່ົາໃຫຍ່ ແລະມໍຣະດົກສ່ວນນ້ອຍກໍໃຫ້ແບ່ງແກ່ຄົນເຜ່ົານ້ອຍ ທຸກເຜ່ົາຈະ

ໄດ້ຮັບສ່ວນມໍຣະດົກຕາມຈໍານວນຄົນ 
55 ແຕ່ໃຫຈັ້ບສລາກແບ່ງແຜ່ນດີນນ້ັນຕາມຣາຍຊ່ືເຜ່ົາຂອງປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງເຂົາ 
56 ໃຫຈັ້ບສລາກແບ່ງມໍຣະດົກຂອງເຂົານ້ັນ ຕາມສ່ວນເຜ່ົາໃຫຍ່ ແລະເຜ່ົານ້ອຍî 

ເຜົາ່ເລວ ີ 
57 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຄົນເລວີທ່ີນັບຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ຄືເກີໂຊນ ຄົນຕະກູນເກີໂຊນ ໂກຮາດ ຄົນຕະກູນໂກຮາດ ເມ

ຣາຣີ ຄົນຕະກນູເມຣາຣ ີ
58 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຕະກູນຂອງເລວີ ຄືຄົນຕະກູນລິບນີ ຄົນຕະກູນເຮໂບຣນ ຄົນຕະກູນມາລ  ີຄົນຕະກູນມູຊ ີຄົນຕະກູນ

ໂກຣາ ແລະໂກຮາດເປັນບິດາຂອງອັມຣາມ 
59 ເມັຽຂອງອັມຣາມ ຄືໂຢເຄເບດບຸດຕຣີຂອງເລວີເກີດແກ່ເລວີທ່ີເອຢິບ ແລະນາງມີບຸດກັບອັມຣາມ ຊ່ືອາໂຣນ 

ແລະໂມເຊ ແລະມີຣີອາມເອ້ືອຍຂອງເຂົາທັງສອງ 
60 ແລະອາໂຣນມີບຸດຊ່ື ນາດາບ ອາບີຮູ ເອເລອາຊາ ແລະອິທາມາ 
61 ແຕ່ນາດາບ ແລະອາບີຮູນ້ັນໄດ້ເສັຽຊີວິດ ເມ່ືອເຂົາບູຊາດ້ວຍໄຟທ່ີຕ້ອງຫ້າມແດ່ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ 
62 ແລະຈໍານວນຂອງເຂົາເປັນສອງຫມ່ືນສາມພັນຄົນ ເປັນຜ  ູ້ຊາຍທຸກຄົນອາຍຸຕ້ັງແຕ່ນ່ຶງເດືອນຂ້ຶນໄປ ເພາະເຂົາບ່ໍ

ໄດ້ນັບຮວມໄວໃ້ນຄົນອິສຣາເອນ ເພາະບ່ໍມີມໍຣະດົກໃຫ້ແກ່ເຂົາຖ້າມກາງອິສຣາເອນ 
ກາເລັບ ແລະໂຢຊວຍເທົາ່ນັນ້ທີເ່ຫລອືຢູ ່

63 ຈໍານວນຄົນເຫລ່ົານ້ີໂມເຊ ແລະປະໂຣຫິດເອເລອາຊາໄດ້ນັບໄວ້ ຄ້ັງເມ່ືອນັບຄົນອິສຣາເອນໃນທ່ົງໂມອາບຂ້າ
ງແມນ້ໍ່າຈໍແດນກົງກັນຂ້າມເມືອງເຢຣີໂກ 

64 ແຕ່ຕາມຣາຍຊືເ່ຫລ່ົານ້ີບ່ໍມີຊາຍຈັກຄົນນ່ຶງຊ່ຶງໂມເຊແລະອາໂຣນໄດ້ນັບໄວ້ຄ້ັງເມ່ືອນັບຄົນອ ສິຣາເອນໃນຖ່ິນ
ກັນດານຊີນາອີ 

65 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວເຣ່ືອງເຂົາເຫລ່ົານ້ັນວ່າ ìເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍໃນຖ່ິນກັນດານî ບ່ໍມຊີາຍຈັກຄົນນ່ຶງ
ເຫລືອຢູ່ ນອກຈາກກາເລັບບຸດເຢຟຸນເນ ແລະໂຢຊວຍບຸດນູນ 

 



27 ຄາໍຂແໍຫງ່ບດຸຕຣຂີອງເຊໂລເຟຮາດ 
The Daughters of Zelophehad 

1 ຄ້ັງນ້ັນບຸດຕຣີທັງຫລາຍຂອງເຊໂລເຟຮາດ ບຸດຂອງເຮເຟີ ຜູ້ເປ ນັບຸດຂອງເກເລອາດ ຜູ້ເປ ນັບ ຸດຂອງມາຄີ ຜູ້
ເປັນບຸດຂອງມານັສເຊ ຈາກຕະກູນຂອງມານັສເຊບຸດຂອງໂຢເຊັບເຂ້ົາມາໃກ້ ຊືບຸ່ດຕຣີທັງຫລາຍຂອງເຂົາ ຄື
ມາລາ ໂນອາ ໂຮກລາ ມນີຄາ ແລະຕີຣາຊາ 

2 ແລະເຂົາທັງຫລາຍມາຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າໂມເຊ ແລະຕ່ໍຫນ້າເອເລອາຊາປະໂຣຫິດ ແລະຕ່ໍຫນ້າຫົວຫນ້າ ແລະຕ່ໍ
ຫນ້າຊຸມນຸມຊົນທີປ່ະຕູເຕັນນັດພົບກ່າວວ່າ,  

3 ìບິດາຂອງເຮົາຕາຍເສັຽໃນຖ່ິນກັນດານ ທ່ານບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນພວກທ່ີກະບົດຕ່ໍສູ ພ້ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນພັກພວກຂອງໂກ
ຣາ ແຕທ່່ານເສັຽຊວິີດຍ້ອນບາບຂອງຕົນ ແລະທ່ານບ່ໍມບຸີດຊາຍເລີຍ 

4 ເຫດໃດຈ່ຶງລົບຊ່ືບິດາຂອງເຮົາຈາກຕະກູນຂອງທ່ານ ເພາະເຫດທ່ີທ່ານບ່ໍມີບຸດຊາຍເລີຍ ຂໍໃຫ້ເຮົາມີກໍາມະສິດ
ທ່ີດີນຖ້າມກາງພ່ີນ້ອງບິດາຂອງເຣົາດ້ວຍî 

5 ໂມເຊໄດ້ນໍາເຣ່ືອງຂອງເຂົາກາບທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  
6 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວກັບໂມເຊວ່າ, 
7 ບຸດຕຣີຂອງເຊໂລເຟຮາດເວ້ົາຖືກຕ້ອງແລ້ວ ເຈ້ົາຈ່ົງໃຫ້ກໍາມະສິດທ່ີດິນເປັນມ ຣໍະດົກຖ້າມກາງພ່ີນ້ອງບິດາຂອງ

ເຂົາ ແລະກະທໍາໃຫມ້ ໍຣະດົກບິດາຂອງເຂົາຕົກທອດມາເຖິງເຂົາ 
8 ເຈ້ົາຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ìຖ້າຜ  ູ້ຊາຍຄົນນ່ຶງຕາຍ ແລະບ່ໍມີບຸດຊາຍ ເຈ້ົາຈ່ົງໃຫ້ມໍຣະດົກຂອງເຂົາຕົກ

ໄປຍັງບຸດຕຣີຂອງເຂົາ 
9 ແລະຖ້າເຂົາບ່ໍມີບຸດຕຣີ ເຈ້ົາຈ່ົງໃຫ້ມໍຣະດົກຂອງເຂົາແກ່ພ່ີນ້ອງຂອງເຂ າົ 
10 ແລະຖ້າເຂົາບ່ໍມີພ່ີນ້ອງ ເຈ້ົາຈ່ົງໃຫ້ມໍຣະດົກຂອງເຂົາແກ່ພ່ີນ້ອງບິດາຂອງເຂົາ 
11 ແລະຖ້າບິດາຂອງເຂົາບ່ໍມີພ່ີນ້ອງ ເຈ້ົາຈ່ົງໃຫ້ມໍຣະດົກຂອງເຂົາແກ່ຍາດຖັດຕ່ໍຕົວເຂົາໄປໃນຕະກູນຂອງເຂົາ ໃຫ້

ຜູ້ນ້ັນຖືກໍາມະສິດໄດ້ ໃຫເ້ປັນກົດເກນ ແລະກົດຫມາຍແກ່ປະຊາຊົນອິສຣາເອນດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາ
ໂມເຊໄວî້ 
ໂຢຊວຍເປນັຜູຮ້ັບຫນາ້ທີແ່ທນ ໂມເຊ  
Joshua Appointed Mosesí Successor  
(ພບຍ 31:1-8)  

12 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງເດີນທາງໄປພູອາບາຣີມ ເພ່ືອໄປເບ່ິງຜືນແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາຈະມອບໃຫ້
ພວກອິສຣາເອນ 

13 ເມ່ືອເຈ້ົາໄດ້ເຫັນແລ້ວ ເຈ້ົາຈະຕາຍເຫມືອນດ່ັງອາໂຣນອ້າຍຂອງເຈ້ົາ  
14 ຍ້ອນວ່າແຕ່ກ່ອນເຈ້ົາທັງສອງໄດ້ລະເມີດຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານຊີນ ຄືໃນຄາວຊຸມນຸມຊົນທຸກຄົນ

ຮ້ອງທຸກຕ່ໍສູ້ເຮົາທີ ່ເມຣີບັທກາເດສ ເຈ້ົາໄດ້ປະຕິເສດບ່ໍຮັບຮູ້ອໍານາດອັນສັກສິດຂອງເຮົາຕ່ໍຫນ້າພວກເຂົາî (ເມ
ຣີບາດເປັນຊ່ືບ່ໍນ້ໍາທ່ີເມືອງກາເດສໃນຖ່ິນກັນດານຊີນ) 

15 ແລ້ວໂມເຊກໍໄດ້ອ້ອນວອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìໂອ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເປັນບ່ໍເກີດແຫ່ງຊີ
ວິດຂອງທຸກຄົນ 

16 ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ແຕ່ງຕ້ັງ ຂ້າພຣະອົງອ້ອນວອນຂໍຕ່ໍພຣະອົງ ຂໍຊົງໂຜດແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ມຜູ້ີນໍາປະຊົນຊົນເຫລ່ົານ້ີ 
17 ແລະທັງເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາພວກເຂົາອອກສ  ູ່ສນາມຮົບ ເພ່ືອວ່າພວກຂອງພຣະອົງນ້ີຈະບ່ໍເປັນເຫມືອນແກະທ່ີ

ຂາດຜູ້ລ້ຽງî 



18 ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວຕ່ໍໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງໄປເອົາໂຢຊວຍບຸດນູນ ຊ  ່ຶງເປັນຊາຍທ່ີມຄີວາມສາມາດ ແລະມີພຣະ
ວິນຍານແລ້ວໃຫ້ວາງມເືທີງຫົວເຂົາ 

19 ໃຫເ້ອົາເຂົາຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເອເລອາຊາປະໂຣຫິດ ແລະຊຸມນຸມຊົນທັງຫມດົ ແລ້ວໃຫ້ເຈ້ົາປະກາດແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເຂົາ
ເປັນຜູ້ສືບແທນເຈ້ົາຕ່ໍຫນ້າຄົນເຫລ່ົານ້ີ 

20 ເພື່ອວ່າ ໃຫຊຸ້ມນຸມຊົນອິສຣາເອນຟັງຄວາມເຂົາ ຂໍໃຫເ້ຈ້ົາມອບສິດ ແລະອໍານາດບາງຢ່າງຂອງເຈ້ົາໃຫໂ້ຢ
ຊວຍ 

21 ແລະເຂົາຈະຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເອເລອາຊາປະໂຣຫິດ ຜູ້ຊ່ຶງຈະທູນຖາມເພ່ືອເຂົາຕາມຫລັກຕັດສີນຂອງອູຣິມ ຕ່ໍພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຄົນທັງປວງຈະອອກໄປ ແລະເຂ້ົາມາຕາມຄໍາຂອງປະໂຣຫິດທັງເຈ້ົາກັບຄົນທັງປວງໃນອິສຣາ
ເອນນ້ັນ ຄືຊຸມນຸມຊົນທັງຫມົດî 

22 ແລ້ວໂມເຊໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທາ່ນໄດ້ໃຫ້ໂຢຊວຍຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເອເລອາຊາປະໂຣ
ຫິດ ແລະຊຸມນຸມຊົນທັງຫມົດ 

23 ວາງມເືທີງຫົວຂອງໂຢຊວຍ ແລະປະກາດແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ສືບແທນຕົນ 
 

28 ການຖວາຍບຊູາປະຈາໍວນັ 
Daily Offerings 
(ອພຍ 29:38-46) 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
2 ìຈ່ົງສ່ັງຄົນອິສຣາເອນແລະກ່າວແກ່ເຂົາວ່າຂອງບູຊາຂອງເຮົາ ອາຫານຂອງເຮົາຊ່ຶງເປັນຂອງບູຊາດ້ວຍໄຟ 

ເປັນກ່ິນທ່ີພໍໃຈ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ທ່ີຈະຖວາຍບູຊາແກ່ເຮົາຕາມການກໍານົດ 
3 ແລະເຈ້ົາຈ່ົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ ນ້ີເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟ ຊ່ຶງເຈ້ົາທັງຫລາຍຄວນຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືລູກ

ແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີບ່ໍມີຕໍາຫນິສອງໂຕ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາປະຈໍາທຸກວັນ 
4 ເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍລູກແກະເປັນເຄ່ືອງບູຊາໃນຕອນເຊ້ົາໂຕນ່ຶງ ແລະລູກແກະອີກໂຕນ່ຶງນ້ັນເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍບູຊາໃນ

ຕອນແລງ 
5 ແລະຍອດແປ້ງນ່ຶງສ່ວນສິບເອຟາເປັນທັນຍາບູຊາ ປົນໃສ່ກັບນ້ໍາມັນສະກັດນ່ຶງໃນສ່ີຮີນ 
6 ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຊຶງ່ໄດ້ບັນຊາຕ້ັງໄວ້ທີ່ພເູຂົາຊີນາອີເປັນກ່ິນທ່ີພໍພຣະທັຍ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍ

ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
7 ສ່ວນເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນນ້ັນໃຫ້ຖວາຍນ່ຶງໃນສ່ີຮີນກັບແກະໂຕນ່ຶງໃນທ່ີບໍຣີສຸດເຈ້ົາຈ່ົງຖອກເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຊຶ່ງ

ເປັນເຫລ້ົ ໍາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ ົ ້າ 
8 ລູກແກະອີກໂຕນ່ຶງເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍບູຊາໃນຕອນແລງ ເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍບູຊາດ້ວຍໄຟເຊ່ັນດຽວກັບທັນຍາບູຊາຂອງ

ເວລາຕອນເຊ້ົາ ແລະເຊ່ັນດຽວກັບເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາທ່ີຄູ່ກັນເປັນກ່ິນທ່ີພ ໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ 
ການຖວາຍບຊູາໃນວນັສະບາໂຕ  
Sabbath Offerings 

9 ìໃນວັນສະບາໂຕລູກແກະອາຍຸນ່ຶງປ ສີອງໂຕທ່ີບ່ໍມຕໍີາຫນິ ແລະຍອດແປ້ງສອງໃນສິບເອຟາປົນໃສ່ກັບນ້ໍາມັນ
ໃຫເ້ປັນທັນຍາບູຊາ ແລະເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນ 

10 ນ້ີເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາທຸກວັນສະບາໂຕນອກເຫນືອເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນ 
ການຖວາຍບຊູາປະຈາໍເດອືນ 



Monthly Offerings 

11 ìເວລາຕ້ົນເດືອນທຸກເດືອນ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືງົວເຖິກສອງໂຕ ແກະ
ເຖິກໂຕນ່ຶງ ລູກແກະເຖິກນ່ຶງປີບ່ໍມີຕໍາຫນິເຈັດໂຕ 

12 ສໍາລັບງົວໂຕນ່ຶງຈ່ົງເອົາຍອດແປ້ງສາມໃນສິບເອຟາປົນໃສ່ນ້ໍາມັນ ສໍາລັບເປັນທັນຍາບູຊາ ແລະສໍາລັບແກະ
ເຖິກໂຕນ່ຶງນ້ັນຈ່ົງເອົາຍອດແປ້ງສອງໃນສິບປົນໃສ່ນ້ໍາມັນເປັນທັນຍາບູຊາ 

13 ສໍາລັບລູກແກະທຸກໂຕຈ່ົງເອົາຍອດແປ້ງນ່ຶງໃນສິບປົນໃສ່ນ້ໍາມັນເປັນທັນຍາບູຊາ ໃຫ້ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາເປັນ
ກ່ິນທ່ີພ ໍພຣະທັຍ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 

14 ສ່ວນເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນນ້ັນ ສໍາລັບງົວໂຕເຖິກໂຕນ່ຶງຈ່ົງເອົາເຫລ້ົາອະງຸ່ນເຄ່ິງຮີນ ສໍາລັບແກະເຖິກໂຕນ່ຶງຈ່ົງ
ເອົານ່ຶງໃນສາມຮີນ ສໍາລັບລູກແກະໂຕນ່ຶງຈ່ົງເອົານ່ຶງໃນສ່ີຮີນ ນ້ີເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາປະຈໍາເດືອນ ທຸກເດືອນຕ
ລອດປີ 

15 ແລະເອົາແບ ເ້ຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ນໍາມາບູຊານອກເຫນືອເຄ່ືອງເຜົາ
ບູຊາໄຖ່ ແລະເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນ 
ການຖວາຍບຊູາໃນເທສການລຽ້ງ 
Offerings at Passover 

(ລລວ 23:5-14) 

16 ໃນວັນທີສິບສ່ີຂອງເດືອນທີນ່ຶງເປັນປັສຄາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
17 ແລະວັນທີສິບຫ້າຂອງເດ ອືນນ້ີເປັນວັນການລ້ຽງ ຈ່ົງຮັບປະທານເຂ້ົາຈ່ີທ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງເຈັດວັນ 
18 ໃນວັນຕ້ົນໃຫ້ມີການປະຊຸມບໍຣິສຸດ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຢ່າກະທໍາງານຫນັກໃນວັນນ້ັນ 
19 ແຕ່ຈ່ົງຖວາຍບູຊາດ້ວຍໄຟ ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືເອົາງົວຫນຸ່ມສອງໂຕ ແກະເຖິກໂຕນ່ຶງ 

ແລະລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີເຈັດໂຕ ເບ່ິງໃຫ້ດີວ່າບ່ໍມີຕໍາຫນິ 
20 ແລະເອົາຍອດແປ້ງປົນໃສ່ນ້ໍາມັນເປັນທັນຍາບູຊາຂອງສັດເຫລ່ົານ້ີ ສໍາລັບງົວເຖິກໂຕນ່ຶງເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍສາມໃນ

ສິບເອຟາ ແລະສໍາລັບແກະເຖິກໂຕນ່ຶງສອງໃນສິບ 
21 ສໍາລັບລູກແກະໂຕນ່ຶງໃນຈໍານວນເຈັດໂຕນ້ັນ ຈ່ົງເອົາແປ້ງນ່ຶງໃນສິບ 
22 ແລະເອົາແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ເພ່ືອທໍາການລຶບມົນທິນບາບຂອງເຈ  ້ົາ 
23 ເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາເຫລ່ົານ້ີ ນອກເຫນືອເຄ່ືອງເຜົາບູຊາໃນຕອນເຊ້ົາ ຊຶງ່ເປັນເຄ່ືອງບູຊາ 
24 ໃນທໍານອງດຽວກັນ ເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາທຸກວັນຕລອດທັງເຈັດວັນ ຄືຖວາຍອາຫານເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍ

ໄຟ ເປັນກ່ິນທ່ີພ ພໍຣະທັຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງຖວາຍບູຊານອກເຫນືອເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຄູ່
ກັນ 

25 ແລະໃນວັນທີເຈັດພວກເຈ້ົາຈ່ົງມີການປະຊຸມບໍຣິສຸດ ເຈ້ົາຢ່າທໍາງານຫນັກໃນວັນນ້ັນ 
Offerings at the Festival of Weeks  
(ລລວ 23:15-22) 

26 ìໃນວັນຖວາຍຜົນຣຸ່ນແຣກ ເມ່ືອເຈ້ົາເອົາເຂ້ົາໃຫມ່ມາເປັນທັນຍາບູຊາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນເທສການ
ປັສຄານ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງມີການປະຊຸມບໍຣິສຸດ ເຈ້ົາຢ່າທໍາງານຫນັກໃນວັນນ້ັນ 

27 ແຕ່ຈ່ົງຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ໃຫ້ເປັນກ່ິນພ ໍພຣະທັຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືຖວາຍງົວຫນຸ່ມສອງໂຕ ແກະເຖິກ
ໂຕນ່ຶງ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີເຈັດໂຕ 

28 ແລະຖວາຍຍອດແປ້ງປົນໃສ່ນ້ໍາມັນເປັນທັນຍາບູຊາ ຄືສໍາລັບງົວໂຕນ່ຶງຖວາຍແປ້ງສາມໃນສິບເອຟາ ສໍາລັບ
ແກະເຖິກໂຕນ່ຶງນ້ັນສອງໃນສິບ 

29 ສໍາລັບລູກແກະເຈັດໂຕ ໂຕລະນ່ຶງໃນສິບ 



30 ພ້ອມກັບແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງສໍາລັບລຶບມົນທິນຂອງເຈ້ົາ 
31 ນອກຈາກເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະທັນຍາບູຊາຄູ່ກັນນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາເຫລ່ົານ້ີແລະເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຄູ່

ກັນດ້ວຍ ເບ່ິງໃຫ້ດີວ່າໃຫ້ປາສຈາກຕໍາຫນິ 
 

29   
Offerings at the Festival of Trumpets 

 (ລລວ 23:23-25) 
1 ìໃນວັນທີນ່ືງເດືອນທີເຈັດເຈ້ົາຈ່ົງມກີານປະຊຸມບໍຣິສຸດ ເຈ້ົາຢ່າທໍາງານຫນັກ ເປັນວັນໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍເປ່ົາແກ 
2 ເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ເປັນກ່ີນຫອມພໍພຣະທັຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືຖວາຍງົວເຖິກໂຕນ່ືງ ແກະຜູ້ໂຕນ່ືງ 

ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ືງປີບ່ໍມີຕໍາຫນິເຈັດໂຕ 
3 ແລະຖວາຍຍອດແປ້ງປົນໃສ່ນ້ໍາມັນເປັນທ ນັຍາບູຊາຄືສໍາລັບງົວເຖິກນ້ັນ ຈ່ົງຖວາຍແປ້ງສາມໃນສິບເອຟາ ສໍາ

ລັບແກະເຖິກໂຕນ້ັນສອງໃນສິບ 
4 ລູກແກະເຈັດໂຕ ໂຕລະນ່ຶງໃນສິບ 
5 ແລະຖວາຍແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ເພ່ືອລຶບມົນທິນບາບຂອງເຈ້ົາ 
6 ໃຫຖ້ວາຍສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຕ່ືມໃສ່ເຄ່ືອງເຜົາບູຊາໃນມ້ືຂ້າງຂ້ຶນ(New moon) ແລະທັນຍາບູຊາຄູ່ກັນ ແລະເຄ່ືອງ

ເຜົາບູຊາຄູ່ກັບທັນຍາບູຊາ ແລະເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນ ຕາມກົດຫມາຍເຄ່ືອງບູຊາເຫລ່ົານ້ີ ເປ ນັກ່ິນທ່ີພໍພຣະທັຍ 
ເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
Offerings on the Day of Atonement 

(ລລວ 23:26-32) 
7 ìໃນວັນທີສິບເດືອນທີເຈັດນ້ີ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງມີການປະຊຸມບໍຣິສຸດ ເຈ້ົາຈ່ົງບັງຄັບຈິດໃຈຂອງເຈ້ົາ ຢ່າທໍາການ

ງານສ່ິງໃດ 
8 ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫ້ເປັນກ່ິນທ່ີພໍພຣະທັຍ ຄືຖວາຍງົວຫນ  ຸ່ມໂຕນ່ຶງ ແກະ

ເຖິກໂຕນ່ຶງ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີເຈັດໂຕ ເຈ້ົາຢ່າໃຫ້ມີຕໍາຫນິ 
9 ແລະຍອດແປ້ງປົນໃສ່ນ້ໍາມັນເປັນທັນຍາບູຊາ ສໍາລັບງົວໂຕນ້ັນຖວາຍແປ້ງສາມໃນສິບເອຟາ ສໍາລັບແກະເຖິກ

ໂຕນ່ຶງນ້ັນສອງໃນສິບ 
10 ສໍາລັບລູກແກະເຈັດໂຕນ້ັນ ໂຕລະນ່ຶງໃນສິບ 
11 ແລະຖວາຍແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ນອກເຫນືອເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບລຶບມົນທິນ ແລະເຄ່ືອງເຜົາ

ບູຊາຊ່ຶງຄູ່ກັບທັນຍາບູຊາ ແລະເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນ 
Offerings at the Festival of Booths 

(ລລວ 23:33-44) 
12 ìໃນວັນທີສິບຫ້າເດືອນທີເຈັດ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງມີການປະຊຸມບໍຣິສຸດ ເຈ້ົາຢ່າທໍາງານຫນັກ ແລະເຈ້ົາຈ່ົງມີການ

ລ້ຽງເຈັດວັນແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
13 ເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟ ເປັນກ່ິນທ່ີພ ພໍຣະທັຍພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືງົວຫນຸ່ມສິບສາມໂຕ  

ແກະເຖິກສອງໂຕ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີສິບສ່ີໂຕ ສັດເຫລ່ົານ້ີຢ່າໃຫ້ມີຕໍາຫນິ 
14 ແລະຖວາຍຍອດແປ້ງປົນໃສ່ນ້ໍາມັນເປັນທັນຍາບູຊາຄູ່ກັນ ສໍາລັບງົວສິບສາມໂຕ ໂຕນ່ຶງຖວາຍແປ້ງສາມໃນ

ສິບເອຟາ ສໍາລ ັບແກະເຖິກສອງໂຕ ໂຕລະສອງໃນສິບ 
15 ສໍາລັບລູກແກະສິບສ່ີໂຕ ໂຕລະນ່ຶງໃນສິບ 



16 ແລະຖວາຍແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ນອກເຫນືອເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຊ່ຶງຄູ່ກັບທັນຍາບູຊາ ແລະ
ເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນ 

17 ìໃນວັນທີສອງຈ່ົງຖວາຍງົວຫນຸ່ມສິບສອງໂຕ ແກະເຖິກສອງໂຕ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີບ່ໍມີຕໍາຫນິສິບສ່ີໂຕ 
18 ກັບທັນຍາບູຊາແລະເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນນ້ັນສໍາລັບງົວ ແກະເຖິກ ແລະລູກແກະນ້ັນຕາມຈໍານວນຕາມກົດ

ຫມາຍ 
19 ແລະຖວາຍແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ນອກເຫນືອເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຊ່ຶງຄູ່ກ ບັທັນຍາບູຊາແລະເຄ່ືອງ

ດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນ 
20 ìໃນວັນທີສາມຈ່ົງຖວາຍງົວສິບເອັດໂຕ ແກະເຖິກສອງໂຕ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີບ່ໍມີຕໍາຫນິສິບສ່ີໂຕ 
21 ກັບທັນຍາບູຊາແລະເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນນ້ັນ ສໍາລັບງົວ ແກະເຖິກ ແລະລູກແກະນ້ັນ ຕາມຈໍານວນຕາມກົດ

ຫມາຍ 
22 ແລະຖວາຍແບ ເ້ຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ນອກເຫນືອເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຊ່ຶງຄູ່ກັບທັນຍາບູຊາແລະເຄ່ືອງ

ດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນ 
23 ìໃນວັນທີສ່ີຈ່ົງຖວາຍງົວສິບໂຕ ແກະເຖິກສອງໂຕ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີບ່ໍມີຕໍາຫນິສິບສ່ີໂຕ 
24 ກັບທັນຍາບູຊາແລະເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນນ້ັນ ສໍາລັບງົວ ແກະເຖິກ ແລະລູກແກະນ້ັນ ຕາມຈໍານວນ ຕາມກົດ

ຫມາຍ 
25 ແລະຖວາຍແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ນອກເຫນືອເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຊ່ຶງຄູ່ກັບທັນຍາບູຊາແລະເຄ່ືອງ

ດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນ 
26 ìໃນວັນທີຫາ້ຈ່ົງຖວາຍງົວເກ້ົາໂຕ ແກະເຖິກສອງໂຕ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີບ່ໍມີຕໍາຫນິສິບສ່ີໂຕ 
27 ກັບທັນຍາບູຊາແລະເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນນ້ັນ ສໍາລັບງົວ ແກະເຖິກ ແລະລູກແກະນ້ັນ ຕາມຈໍານວນຕາມກົດ

ຫມາຍ 
28 ແລະຖວາຍແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ນອກເຫນືອເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຊ່ຶງຄູ່ກັບທັນຍາບູຊາແລະເຄ່ືອງ

ດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນ 
29 ìໃນວັນທີຫົກຈ່ົງຖວາຍງົວແປດໂຕ ແກະເຖິກສອງໂຕ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີບ່ໍມີຕໍາຫນິສິບສ່ີໂຕ 
30 ກັບທັນຍາບູຊາ ແລະເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນນ້ັນ ສໍາລັບງົວ ແກະເຖິກ ແລະລູກແກະນ້ັນ ຕາມຈໍານວນຕາມກົດ

ຫມາຍ 
31 ແລະຖວາຍແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ນອກເຫນືອເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຊ່ຶງຄູ່ກັບທັນຍາບູຊາແລະເຄ່ືອງ

ດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນ 
32 ìໃນວັນທີເຈັດເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍງົວເຈັດໂຕ ແກະເຖິກສອງໂຕ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີບ່ໍມີຕໍາຫນິສິບສ່ີໂຕ 
33 ກັບທັນຍາບູຊາແລະເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນນ້ັນ ສໍາລັບງົວ ແກະເຖິກ ແລະລູກແກະນ້ັນ ຕາມຈໍານວນຕາມກົດ

ຫມາຍ 
34 ແລະຖວາຍແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ນອກເຫນືອເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຊ່ຶງຄູ່ກັບທັນຍາບູຊາແລະເຄ່ືອງ

ດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນ 
35 ìໃນວັນທີແປດເຈ້ົາຈ່ົງມີການປະຊຸມຕາມພິທີ ເຈ້ົາຢ່າທໍາງານຫນັກ 
36 ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟ ເປັນກ່ິນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືງົວເຖິກໂຕນ່ຶງ 

ແກະເຖິກໂຕນ່ຶງ ລູກແກະເຖິກອາຍຸນ່ຶງປີບ່ໍມີຕໍາຫນິເຈັດໂຕ 
37 ແລະຖວາຍທັນຍາບູຊາແລະເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນນ້ັນ ສໍາລັບງົວ ແກະເຖິກ ແລະລ ກູແກະເຖິກນ້ັນ ຕາມຈໍາ

ນວນຕາມກົດຫມາຍ 



38 ແລະຖວາຍແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ນອກເຫນືອເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຊ່ຶງຄູ່ກັບທັນຍາບູຊາແລະເຄ່ືອງ
ດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນ 

39 ìສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕາມເທສການຂອງເຈ້ົາ ເພ້ີມເຂ້ົາກັບການຖວາຍແກ້
ບົນຂອງເຈ້ົາ ແລະການຖວາຍດ້ວຍໃຈສມັກຂອງເຈ້ົາ ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຂອງເຈ້ົາ ເຄ່ືອງທັນຍາບູຊາຂອງເຈ້ົາ 
ເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຂອງເຈ້ົາ ແລະເຄ່ືອງສານຕິບູຊາຂອງເຈ້ົາî 

40 ແລະໂມເຊໄດ້ບອກຄົນອິສຣາເອນຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນຊາທ່ານໄວ້ທຸກປະການ 
 

30 ກດົຫມາຍເຣືອ່ງການສາບານຂອງສະຕຣ ີ
Vows Made by Women 

1 ໂມເຊໄດ້ເວ້ົາກັບຫົວຫນ້າເຜ່ົາຄົນອິສຣາເອນວ່າ, ìນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງ 
2 ເມ່ືອຜູ້ໃດສາບານໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຫລືໃຫສັ້ຕສາບານຜູກມັດຕົວໄວ້ດ້ວຍຄໍາສັນຍາຢ່າງນ່ຶງຢ່າງໃດ ຢ່າ

ໃຫເ້ຂົາເສັຽວາຈາ ເຂົາຕ້ອງກະທໍາຕາມຄໍາທ່ີອອກຈາກປາກຂອງເຂົາທັງສ້ິນ 
3 ຫລືເມ່ືອສະຕຣີຄົນນ່ຶງຄົນໃດບົນໄວ້ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຜູກມັດຕົນເອງໄວ້ດ້ວຍຄໍາສັນຍາ ເມ່ືອນາງຍັງ

ສາວຢູ່ໃນເຮືອນບິດາ 
4 ແລະບິດາຂອງນາງໄດ້ຍິນຄໍາທ່ີນາງບົນໄວ້ ແລະຄໍາສັນຍາທ່ີນາງຜູກມັດຕົນເອງ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ເວ້ົາສ່ິງໃດກັບນາງ ກ ໍ

ໃຫຄໍ້າທ່ີບົນໄວ້ນ້ັນຄົງຢູ່ ແລະໃຫ້ຄໍາສັນຍາທ່ີຜູກມັດໄວ້ນ້ັນຄົງຢູ່ 
5 ແຕ່ຖ້າບິດາຂອງນາງຄັດຄ້ານໃນວັນທ່ີເຂົາໄດ້ຍິນນ້ັນ ການທ່ີນາງບົນໄວ້ກໍດີ ຄໍາສັນຍາທ່ີຜູກມັດນາງໄວ້ກໍດີ 

ຍ່ອມບ່ໍຄົງຢູ່ ແລະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະອະພັຍໃຫ້ແກ່ນາງ ເພາະບິດາຂອງນາງໄດ້ຄັດຄ້ານນາງໄວ້ 
6 ແລະຖ້ານາງແຕ່ງງານມີຜົວແລ້ວ ສ່ິງທ່ີນາງບົນໄວ້ ຫລືຄໍາເວ້ົາທ່ີບ່ໍທັນຄິດຊຶງ່ຜູກມັດນາງ 
7 ຝ່າຍຜົວກໍໄດ້ຍິນແລ້ວ ແລະໃນມ ື ້ທ່ີໄດ້ຍິນເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ເວ້ົາສ່ິງໃດກັບນາງ ສ່ິງທ່ີນາງບົນໄວ້ນ້ັນຍ່ອມຄົງຢູ່ ແລະ

ຄໍາສັນຍາທ່ີຜູກມັດຕ ວົນາງກໍຄົງຢູ່ດ້ວຍ 
8 ແຕ່ຖ້າໃນມ້ືນ້ັນຜົວມາໄດ້ຍິນເຂ້ົາ ແລະເຂົາຄັດຄ້ານ ກໍທໍາໃຫຄໍ້າທ່ີນາງບົນໄວ້ນ້ັນເປັນໂມຄະ ທັງຄໍາເວ້ົາທ່ີບ່ໍ

ທັນຄິດຂອງນາງຊ່ຶງຜູກມດັນາງນ້ັນກໍເປັນໂມຄະດ້ວຍ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງອະພັຍໃຫ້ແກ່ນາງ 
9 ແຕ່ຄໍາບົນບານທ່ີແມ່ຫມ້າຍຫລແືມ່ຮ້າງກະທໍາໄວ້ຫລືຄໍາໃດທ່ີນາງເວ້ົາຜູກມັດຕົນເອງ ຄໍາເວ້ົານ້ັນຍ່ອມຄົງຢູ່ 
10 ແລະຖ້ານາງບົນໄວ້ໃນບ້ານຜົວຂອງນາງ ຫລືໃຫສັ້ນຍາດ້ວຍສັດສາບານຜູກມັດຕົນເອງໄວ້ 
11 ແລະຜົວຂອງນາງໄດ້ຍິນແລ້ວ ແຕ່ບ່ໍວ່າສ່ິງໃດແກ່ນາງ ແລະບ່ໍຄັດຄ້ານນາງ ຄໍາບົນບານຂອງນາງທັງສ້ິນຍ່ອມ

ຄົງຢູ່ ແລະຄໍາສັນຍາທຸກຢ່າງຊ່ຶງນາງຜູກມັດຕົົນເອງຍ່ອມຄົງຢູ່ 
12 ແຕ່ຖ້າຜົວຂອງນາງໄດ້ກະທໍາໃຫບ່ໍ້ຄົງຢູ່ຫລືເປັນໂມຄະໃນມ້ືທີເ່ຂົາໄດ້ຍິນແລ້ວ ສ່ິງໃດທ່ີອອກຈາກປາກຂອງ

ນາງກ່ຽວດ້ວຍຄໍາບົນບານຫລືກ່ຽວດ້ວຍຄໍາສັນຍາຂອງນາງຍ່ອມບ່ໍຄົງຢູ່ ຜົວຂອງນາງໄດ້ກະທໍາໃຫ້ເປັນໂມຄະ 
ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງອະພັຍໃຫ້ແກ່ນາງ 

13 ຄໍາບົນບານຫລືຄໍາສັດສາບານທ່ີຈະບັງຄັບຈິດໃຈນາງເອງ ຜົວຂອງນາງຍ່ອມໃຫ້ຄົງຢູ່ຫລືໃຫ້ເປັນໂມຄະໄດ້ 
14 ແຕ່ຖ້າຜົວຂອງນາງບ່ໍກ່າວສ່ິງໃດແກ່ນາງມ້ືແລ້ວມ້ືເລ່ົາ ເຂົາຍ່ອມກະທໍາໃຫ້ຄໍາບົນບານແລະຄໍາສັນຍາທັງສ້ິນ

ຂອງນາງຊ່ຶງຈະຕົກແກ່ນາງໃຫ້ຄົງຢູ່ ເພາະເຂົາບ່ໍເວ້ົາສ່ິງໃດໃນມ້ືທ່ີເຂົາໄດ້ຍິນ ເຂົາຈ່ຶງກະທໍາໃຫ້ຄົງຢູ່ 
15 ແຕ່ຖ້າພາຍຫລັງທ່ີເຂົາໄດ້ຍິນແລ້ວມາກະທໍາໃຫ້ບ່ໍຄົງຢູ່ຫລືເປັນໂມຄະ ເຂົາຍ່ອມຕ້ອງຮັບຄວາມຜິດຂອງນາງî 
16 ຂ  ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີເປັນກົດເກນຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາໂມເຊໄວ້ ເປັນເຣ່ືອງລະຫວ່າງຊາຍກັບເມັຽຂອງເຂົາ 

ເຣ່ືອງລະຫວ່າງບິດາກັບບຸດຕຣີ ຂນະເມ່ືອນາງຍັງສາວຢູ່ ຍັງຢູ່ໃນເຮືອນບ ດິາຂອງນາງ 
 



31 ອສິຣາເອນແກແ້ຄນ້ຄນົມດີອີານ 
War against Midian 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
2 ìຈ່ົງແກ້ແຄ້ນຄົນມ ີດີອານເພ່ືອຄົນອິສຣາເອນ ແລ້ວພາຍຫລັງເຈ້ົາຈະຖືກຮວບໃຫ້ໄປຢູ່ກັບປະຊາຊົນຂອງເຈ້ົາ 
3 ແລະໂມເຊກ່າວກັບປະຊາຊົນວ່າ ìຈ່ົງຕຽມຄົນບາງຄົນໃນພວກເຈ້ົາໃຫ້ພ້ອມດ້ວຍອາວຸດເພ່ືອທໍາສົງຄາມ ແລ້ວ

ຍົກໄປສູ້ພວກມີດີອານ ເພ່ືອກະທໍາການແກ້ແຄ້ນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕ່ໍຄົນມີດີອານ 
4 ເຈ້ົາຈ່ົງສ່ົງຄົນຈາກເຜ່ົາອິສຣາເອນເຜ່ົາລະພັນຄົນເຂ້ົາທໍາສົງຄາມî 
5 ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງຈັດຄົນຈາກອິສຣາເອນທ່ີນັບພັນໆນ້ັນເຜ່ົາລະພັນຄົນ ເປັນຄົນຫມືນ່ສອງພັນພ້ອມດ້ວຍອາວຸດ

ເພ່ືອເຂ້ົາສົງຄາມ 
6 ແລະໂມເຊສ່ົງຄົນເຜ່ົາລະພັນຄົນອອກໄປທໍາສົງຄາມ ທງັຄົນເຫລ່ົານ້ັນກັບຟີເນຮັສບຸດເອເລອາຊາປະໂຣຫິດ 

ພ້ອມກັບເຄ່ືອງໃຊ້ຂອງສະຖານນະມັສການ ແລະມີແກປຸກຢູ່ໃນມື 
7 ເຂົາທໍາສົງຄາມຕ່ໍສ  ູ້ຄົນມີດີອານ ດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາໂມເຊແລະໄດ້ຂ້າຜູ້ຊາຍເສັຽທຸກຄົນ 
8 ເຂົາໄດ້ປະຫານຊວິີດບັນດາກະສັດຄົນມີດີອານພ້ອມກ ບັຄົນອ່ືນທ່ີເຂົາຂ້າເສັຽ ມີເອວ ີເຣເຄມ ຊຣູ໌ ຮູຣ໌ ແລະເຣ

ບາກະສັດທັງຫ້າແຫ່ງຄົນມີດີອານ ແລະໄດ້ປະຫານຊີວດິບາລາອາມບຸດເບໂອເສັຽດ້ວຍດາບ 
9 ແລະຄົນອິສຣາເອນໄດ້ຈັບສຕຣີຊາວມດີີອານມາເປັນຊະເລີຍ ພ້ອມກ ບັພວກເດັກນ້ອຍທັງຫລາຍ ແລະ

ຍຶດເອົາຝູງງົວ ຝູງແບ້ ແກະຕລອດຊັບສົມບັດຂອງພວກເຂົາ ເປັນຊັບທ່ີປຸ້ນໄດ້ 
10 ແລະເອົາໄຟເຜົາເມືອງທ່ີອາສັຍຂອງເຂົາ ແລະເຜົາຄ້າຍທັງສ້ິນຂອງເຂົາເສັຽດ້ວຍ 
11 ແລ້ວເກັບບັນດາຂອງທ່ີຍຶດໄດ້ແລະຊັບທີປຸ້່ນໄດ້ທັງຄົນແລະສັດໄປເສັຽສ້ິນ 
12 ແລ້ວເຂົານ າໍຊະເລີຍ ແລະຊັບສີນທ່ີປຸ້ນໄດ້ກັບຂອງທ່ີຍຶດໄດ້ທັງຫມົດມາຫາໂມເຊ ແລະເອເລອາຊາປະໂຣຫິດ 

ແລະຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນທ່ີຄ້າຍໃນທ່ົງໂມອາບຮີມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນທ່ີເມືອງເຢຣີໂກ 
ຍກົທບັກບັຄນືມາ 
Return from the War 

13 ໂມເຊແລະເອເລອາຊາປະໂຣຫິດແລະບັນດາຫົວຫນ້າແຫ່ງຄົນອິສຣາເອນອອກໄປຕ້ອນຮັບເຂົານອກຄ້າຍ 
14 ແລະໂມເຊໄດ້ຮ້າຍພວກນາຍທະຫານ ຄືນາຍພັນແລະນາຍຮ້ອຍຜ  ູ້ກັບຈາກການທໍາສົງຄາມ 
15 ໂມເຊເວ້ົາກັບເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ໄວຊ້ວິີດພວກຜູ້ຍິງທັງຫມົດຫລື 
16 ເບ່ິງແມ, ໂດຍຄໍາປຶກສາຂອງບາລາອາມ ຍິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ກະທໍາໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນຫລົງກະທໍາຜິດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາໃນເຣ່ືອງເປໂອຣ໌ ແລະພັຍວິບັດຈ່ຶງໄດ້ເກີດຂ້ຶນຖ້າມກາງຊຸມນຸມຊົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
17 ເພາະສະນ້ັນຈ່ົງປະຫານຊີວິດເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍເສັຽທຸກຄົນ ແລະປະຫານຊີວິດຜ  ູ້ຍິງຊ່ຶງໄດ້ຮວມກັບຜູ້ຊາຍເສັຽ

ທຸກຄົນ 
18 ແຕ່ຈ່ົງໄວ້ຊີວິດເດັກຜູ້ຍິງທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ຮ່ວມກັບຜູ້ຊາຍໄວ້ສໍາລັບທ່ານທັງຫລາຍເອງ 
19 ຈ່ົງຢູ່ພາຍນອກຄ້າຍເຈັດວັນ ທ່ານຜູ້ໃດທ່ີໄດ້ຂ້າຄົນ ແລະທ່ານຜູ້ໃດທ່ີໄດ້ແຕະຕ້ອງຜ ູ ້ທ່ີຖືກຂ້າ ຈ່ົງຊໍາຮະຕົວ

ແລະຊະເລີຍຂອງຕົວໃນວັນທີສາມແລະວັນທີເຈັດ 
20 ທ່ານຕ້ອງຊໍາຮະເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍທຸກໆໂຕ ເຄ່ືອງຫນັງສັດທຸກໂຕ ແລະເຄ່ືອງຂົນແບ້ທັງຫມດົແລະເຄ່ືອງທຸກ

ສ່ິງທ່ີທໍາດ້ວຍໄມ ້
21 ແລະເອເລອາຊາປະໂຣຫິດໄດ້ກ່າວແກ່ທະຫານຜູ້ອອກໄປທໍາສົງຄາມວ່າ, ìນ້ີເປັນກ ດົພຣະທັມຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາໄດ້ບັນຊາໂມເຊ 
22 ສໍາລັບທອງຄໍາ ເງີນ ທອງສໍາຣິດ ເຫລັກ ຊ່ືນ ແລະຂ້ີກ່ົວ 



23 ທຸກສ່ິງທ່ີທົນຕ່ໍໄຟໄດ້ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງລວກເສັຽດ້ວຍໄຟ ແລ້ວຈະສະອາດ ຢ່າງໃດກ ດີໍຕ້ອງເອົານ້ໍາລ້າງມົນ
ທິນຊໍາຮະດ້ວຍ ແລະສ່ິງໃດທ່ີທົນໄຟບ່ໍໄດ້ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ຜ່ານນ້ໍາ 

24 ທ່ານຕ້ອງຊັກເສ້ືອຜ້າຂອງທ່ານໃນວັນທີເຈັດ ແລະທ່ານຈະສະອາດ ພາຍຫລັງທ່ານຈ່ຶງຈະເຂ້ົາມາໃນຄ້າຍໄດ້î 
ການແບງ່ຊບັທີຍ່ດຶມາໄດ ້
Disposition of Captives and Booty 

25 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ,  
26 ìເຈ້ົາແລະເອເລອາຊາປະໂຣຫິດ ກັບຫົວຫນ້າບັນດາຕະກູນຂອງຊຸມນຸມຊົນ ຈ່ົງນັບສ່ິງຂອງທ່ີໄດ້ມາທັງຄົນ

ແລະສັດ 
27 ແລະແບ່ງສ່ິງຂອງເຫລ່ົານ້ັນອອກເປັນສອງສ່ວນໃຫ້ທະຫານຜູ້ອອກໄປທໍາສົງຄາມສ່ວນນ່ຶງ ແລະໃຫ້ຊຸມນຸມຊົນ

ນ້ີອີກສ່ວນນ່ຶງ 
28 ແລະຈ່ົງຫັກສ່ວນນ່ຶງຈາກທະຫານທ່ີອອກໄປທໍາສົງຄາມເປັນຂອງຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຫາ້ຮ້ອຍຊັກນ່ຶງ 

ທັງຄົນແລະງົວ ແລະລໍ ແລະຝູງແບ້ແກະ 
29 ຈ່ົງເອົາຈາກເຄ່ິງສ່ວນຂອງເຂົາ ມອບໃຫ້ແກ່ເອເລອາຊາປະໂຣຫິດເປັນເຄ່ືອງບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
30 ແລະຈາກສ່ວນຂອງຄົນອິສຣາເອນນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງນໍາຫ້າສິບຊັກນ່ຶງຈາກຄົນ ຝູງງົວ ຝູງລໍ ແລະຝູງແບ້ແກະ ແລະ

ສັດທັງຫມົດ ມອບໃຫ້ແກ່ຄົນເລວີຜູ້ດູແລຫໍເຕັນສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາî 
31 ແລະໂມເຊກັບເອເລອາຊາປະໂຣຫິດໄດ້ກະທໍາຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາແກ່ໂມເຊ 
32 ບັນດາຊັບທ່ີປຸ້ນໄດ້ອັນເຫລືອຈາກສ່ິງທ່ີທະຫານຍຶກມາໄດ້ນ້ັນຄື ແກະຫົກແສນເຈັດຫມືນ່ຫ້າພັນໂຕ 
33 ງົວເຈັດຫມ່ືນສອງພັນໂຕ 
34 ລໍຫົກຫມືນ່ນ່ືງພັນໂຕ 
35 ແລະຄົນ ຄືຜູ້ຍິງທ່ີຍັງບ່ໍເຄີຍນອນຮ່ວມກັບຊາຍຮ່ວມກັນທັງຫມດົມີສາມຫມືນ່ສອງພັນຄົນ 
36 ແລະໃນສ່ວນໄດ້ຂອງຄົນທ່ີອອກໄປທໍາສົງຄາມ ມີແກະສາມແສນສາມຫມືນ່ເຈັດພັນຫ້າຮ້ອຍໂຕ 
37 ແລະສ່ວນແກະທ່ີເປັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມີຫກົຮ້ອຍເຈັດສິບຫ້າໂຕ 
38 ມີງົວສາມຫມືນ່ຫົກພນັໂຕ ງົວອັນເປັນສ່ວນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຈັດສິບສອງໂຕ 
39 ມ ລໍີສາມຫມືນ່ຫ້າຮ້ອຍໂຕ ຊ່ຶງເປັນສ່ວນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫົກສິບເອັດໂຕ 
40 ສ່ວນຄົນນ້ັນມີນ່ືງຫມືນ່ຫົກພັນ ຊ່ືງເປັນສ່ວນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສາມສິບສອງຄົນ 
41 ໂມເຊໄດ້ມອບສ່ວນທ່ີຊັກມາຊ່ຶງເປັນຂອງຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົານ້ັນແກ່ເອເລອາຊາປະໂຣຫິດຕາມທ່ີພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາໄວ້ກັບໂມເຊ 
42 ຈາກເຄ່ິງສ່ວນຂອງຄົນອິສຣາເອນຊ່ຶງໂມເຊໄດ້ແບ່ງມາຈາກສ່ວນທ່ີທະຫານໄປທໍາສົງຄາມໄດ້ມານ້ັນ 
43 (ເຄ່ິງສ່ວນຂອງຊຸມນຸມຊົນ ຄືແກະສາມແສນສາມຫມືນ່ເຈັດພັນຫ້າຮ້ອຍໂຕ 
44 ງົວສາມຫມື່ນຫົກພັນໂຕ 
45 ລໍສາມຫມືນ່ຫ້າຮ້ອຍໂຕ 
46 ແລະຄົນນ່ຶງຫມືນ່ຫົກພັນຄົນ) 
47 ຈາກເຄ່ິງສ່ວນຂອງຄົນອິສຣາເອນນ້ັນໂມເຊໄດ້ເອົາສ່ວນຫ້າສິບຊັກນ່ຶງ ທັງຄົນແລະສັດມອບໃຫ້ແກ່ຄົນເລວີ

ຜູ້ດູແລຫໍເຕັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາໂມເຊໄວ້ 
48 ແລ້ວນາຍທະຫານຜູ້ບັງຄັບກອງພັນທັງປວງ ຄືນາຍພັນ ນາຍຮ້ອຍໄດ້ເຂ້ົາມາໃກ້ໂມເຊ 
49 ແລະກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, ìຄົນໃຊ້ຂອງທ່ານໄດ້ກວດນັບທະຫານຜູ້ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທງັຫລາຍ

ແລ້ວ ບ່ໍມຄົີນຫາຍໄປຈັກຄົນດຽວ 



50 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ນໍາສ່ວນທ່ີຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊຶງ່ຕ່າງຄົນຕ່າງໄດ້ມາ ຄືສ່ິງທ່ີທໍາດ້ວຍທອງ
ຄາໍ ມປີອກຂາແລະສ້ອຍຄໍ ແຫວນຕຣາ ຕຸ້ມຫູ ແລະປອກແຂນ ເພ່ືອທໍາການລົບມົນທິນບາບຂອງພວກເຮົາທັງ
ຫລາຍຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

51 ໂມເຊແລະເອເລອາຊາປະໂຣຫິດ ກໍຮັບສ່ິງຂອງທ່ີທໍາດ້ວຍທອງຄໍາຈາກເຂົາ 
52 ແລະທອງຄໍາທັງສ້ິນຊ່ຶງເຂົາໄດ້ຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈາກນາຍພັນແລະນາຍຮ້ອຍ ມ ນ້ໍີາຫນັກນ່ຶງຫມືນ່ຫົກ

ພັນເຈັດຮ້ອຍຫ້າສິບເຊເກລ 
53 (ທະຫານເຫລ່ົານ້ັນຕ່າງຄົນຕ່າງໄດ້ເກັບສ່ິງຂອງຂອງຂ້າສຶກມາ) 
54 ໂມເຊແລະເອເລອາຊາປະໂຣຫິດໄດ້ຮັບທອງຄໍາຈາກນາຍພັນນາຍຮ້ອຍ ນໍາມາໃນເຕັນນັດພົບເປັນອະນຸສອນ

ແກ່ຄົນອິສຣາເອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
 

32 ເຜົາ່ທາງທດິຕາເວນັອອກຂອງຈ ໍແດນ 
Conquest and Division of Transjordan  

(ພບຍ 3:12-22) 
1 ເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍຣູເບນ ແລະເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍກາດມີຝູງງົວເປັນອັນມາກ ເຂົາໄດ້ເຫັນແຜ່ນດິນຢາເຊີ ແລະແຜ່ນດິນ

ກິເລອາດ ເບ່ິງແມ, ທ່ີນ້ັນເປັນທ່ີເຫມາະແກ່ຝູງສັດ 
2 ດ່ັງນ້ັນເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍຂອງກາດແລະເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍຂອງຣູເບນຈ່ຶງມາຫາໂມເຊ ແລະເອເລອາຊາປະໂຣຫິດ ແລະ

ຫົວຫນ້າຂອງຊຸມນຸມຊົນກ່າວວ່າ, 
3 ìອາທາໂຣດ ດີໂບນ ຢາເຊີ ຣິມຣາ ເຮັສໂບນ ເອເລອາເລ ເຊບັມ ເນໂບ ແລະເບໂອນ 
4 ເປັນແຜ່ນດິນຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງທໍາລາຍຕ່ໍຫນ້າຄົນອິສຣາເອນ ເປັນແຜ່ນດິນເຫມາະກັບຝູງສັດ ແລະຂ້າ

ພະເຈ້ົາທງັຫລາຍຄົນໃຊ້ຂອງທ່ານມີຝູງງົວî 
5 ແລະເຂົາທັງຫລາຍກ່າວວ່າ, ìຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນທ່ີຊອບຕ່ໍທ່ານ ຂໍມອບແຜ່ນດິນນ້ີເປັນກໍາມະສິດແກ່

ຄົນໃຊ້ຂອງທ່ານ ຂໍຢ່າພາຂ້າພະເຈ້ົາທ ງັຫລາຍຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄປເລີຍî 
6 ແຕ່ໂມເຊເວ້ົາກັບເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍຂອງກາດແລະເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍຂອງຣູເບນວ່າ, ìຄວນໃຫ້ພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານໄປທໍາ

ສົງຄາມ ຝ່າຍພວກທ່ານຈະຢັບຢ້ັງຢູ່ທ່ີນ້ີຢ່າງນ້ັນຫລື 
7 ເປັນຫຍັງທ່ານທັງຫລາຍກະທໍາໃຫ້ຈິດໃຈຂອງຄົນອິສຣາເອນທ້ໍຖອຍທ່ີຈະຍົກຂ້າມໄປຍັງແຜ່ນດິນຊ່ຶງພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາໄດ້ປະທານແກ່ເຂົາ 
8 ບິດາຂອງທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາເຊ່ັນນ້ີ ເມ່ືອເຮົາໃຊ້ເຂົາໄປຈາກກາເດສບາເນອາໃຫ້ສອດແນມເບ່ິງແຜ່ນ

ດິນນ້ັນ 
9 ເມ່ືອເຂົາຂ້ຶນໄປຍັງພູເຂົາເອສໂກນ ແລະໄດ້ເຫັນແຜ່ນດິນນ້ັນແລ້ວ ເຂົາກ ໍກະທໍາໃຫ້ຈິດໃຈຄົນອິສຣາເອນທ້ໍ

ຖອຍທ່ີຈະຍົກເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ປະທານແກ່ເຂົາ 
10 ໃນວັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພຣະພິໂຣດເຂົາຢ່າງຫນັກ ພຣະອົງຊົງຕ້ັງສັດສາບານໄວ້ວ່າ 
11 ìແນ່ນອນທຸກຄົນຊຶງ່ໄດ້ອອກຈາກເອຢິບຕ້ັງແຕ່ຊາວປີຂ້ຶນໄປ ຈະບ່ໍໄດ້ເຫັນແຜ່ນດິນຊ່ຶງເຮົາໄດ້ຕ້ັງສັດສາບານທ່ີ

ຈະມອບໃຫ້ອັບຣາຮາມ ອີຊາກ ແລະຢາໂຄບ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຕິດຕາມເຮົາດ້ວຍໃຈຈີງ 
12 ເວ້ັນແຕ່ກາເລັບບຸດເຢຟຸນເນຄົນເກນິດ ແລະໂຢຊວຍບຸດນູນ ເພາະວ່າເຂົາທັງສອງຕິດຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ດ້ວຍໃຈຈີງ 
13 ແລະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງພຣະພິໂຣດຕ່ໍອິສຣາເອນ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງໃຫ້ເຂົາທ່ອງທ່ຽວໄປມາໃນຖ່ິນກັນດານສ່ີສິບ

ປີຈົນຊາດເຊ້ືອສາຍທ່ີກະທໍາຜິດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕາຍເສັຽສ້ິນ 



14 ແລະເບ່ິງແມ, ທ່ານໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນມາແທນບິດາຂອງທ່ານ ເປັນເຊ້ືອສາຍຄົນບາບທ່ີຈະທະວີພຣະພໂິຣດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕ່ໍອິສຣາເອນໃຫ້ຫລາຍຍ່ິງຂ້ຶນ 

15 ເພາະວ່າຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຫັນຫນີຈາກການຕິດຕາມພຣະອົງ ພຣະອົງຈະຊົງປະຖ້ິມເຂົາທັງຫລາຍໃນຖ່ິນກັນ
ດານອີກ ແລະທ່ານທັງຫລາຍຈະທໍາລາຍຊົນຊາດນ້ີເສຽັî 

16 ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍເຂ້ົາມາໃກ້ທ່ານກ່າວວ່າ, ìຂ າ້ພະເຈ້ົາທງັຫລາຍຈະສ້າງຄອກສໍາລັບຝູງແບ້ແກະທ່ີນ້ີ ແລະ
ສ້າງເມືອງສໍາລັບລູກເດັກນ້ອຍໆທັງຫລາຍ 

17 ແຕ່ເຮົາທັງຫລາຍຈະຖືອາວຸດພ້ອມທ່ີຈະໄປຂ້າງຫນ້າຄົນອິສຣາເອນ ຈົນກວ່າເຮົາທັງຫລາຍຈະນໍາເຂົາໄປເຖິງ
ທ່ີຂອງເຂົາ ເດັກນ້ອຍຂອງເຣົາຈະໄດ້ຢູ່ໃນເມືອງທ່ີມີກໍາແພງລ້ອມຮອບເພາະຢ້ານຊາວແຜ່ນດິນນ້ີ 

18 ເຮົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍຍອມກັບບ້ານຈົນກວ່າຄົນອິສຣາເອນຈະໄດ້ຮັບມ ຣໍະດົກຂອງເຂົາທຸກຄົນ 
19 ເພາະເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ຮັບມໍຣະດົກກັບເຂົາທ່ີຝ່ັງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນແລະນອກອອກໄປ ເພາະວ່າມໍຣະ

ດົກທ່ີຕົກທອດມາເຖິງເຮົາຢູ່ຟາກແມ່ນ້ໍາຈໍແດນຂ້າງຕາເວັນອອກນ້ີî 
20 ໂມເຊຈ່ຶງກ່າວແກ່ເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, ìຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຈະຈັບອາວຸດຂ້ຶນເຂ້ົາສູ່ສົງຄາມຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາ 
21 ແລະຄົນຂອງທ່ານທ່ີຖືອາວຸດທຸກຄົນຈະຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄປຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈົນກວ່າພຣະອົງຈະ

ຊົງຂັບໄລ່ສັດຕຣູໃຫ້ພ້ົ້ົນພຣະອົງ 
22 ແລະແຜ່ນດິນນ້ັນຈະຜ່າຍແພ້ຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ ພາຍຫລັງທ່ານຈ່ຶງຈະກັບແລະພ້ົ້ົນຈາກພັນທະທ່ີ

ມຕ່ໍີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະອິສຣາເອນ ແລະແຜ່ນດິນນ້ີຈະຕົກເປັນກໍາມະສິດຂອງທ່ານຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ 

23 ແຕ່ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ກະທໍາເຊ່ັນນ້ີ ທາ່ນທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາບາບຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງຮູ້ແນ່ເຖີດວ່າ 
ບາບຂອງທ່ານກໍຕາມທັນ 

24 ຈ່ົງສ້າງເມືອງສໍາລັບເດັກນ້ອຍໆທັງຫລາຍຂອງທ່ານ ແລະສ້າງຄອກສັດສໍາລັບແບ້ແກະຂອງທ່ານ ແລະກະທໍາ
ຕາມທ່ີທ່ານສັນຍາໄວ້î 

25 ແລະເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍກາດ ແລະເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍຂອງຣູເບນກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, ìຄນົໃຊຂ້ອງທ່ານຈະກະທໍາດ່ັງທ່ີ
ເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບັນຊາ 

26 ເດັກນ້ອຍໆທັງຫລາຍ ຝູງສັດແລະສັດໃຊ້ທັງຫມດົຂອງເຣົາ ຈະຢູ່ທ່ີນ້ີໃນເມືອງກິເລອາດ 
27 ແຕ່ຄົນໃຊ້ຂອງທ່ານທຸກຄົນຜູ້ມີອາວຸດທໍາສົງຄາມຈະຂ້າມໄປເພ່ືອສູ້ຮົບຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ່ັງທ່ີເຈ້ົາ

ນາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສ່ັງî 
28 ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງເຂົາທັງຫລາຍນ້ີ ໂມເຊຈ່ຶງອອກຄໍາສ່ັງແກ່ເອເລອາຊາປະໂຣຫິດ ແລະແກ່ໂຢຊວຍບຸດນູນ ແລະ

ແກ່ຫົວຫນ້າຕະກູນຂອງເຜ່ົາຄົນອິສຣາເອນ 
29 ແລະໂມເຊກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìຖ້າເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍກາດ ແລະເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍຣູເບນ ທຸກຄົນຜູ້ມີອາວຸດທ່ີຈະທໍາສົງ

ຄາມຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄປພ້ອມກັບທ່ານທັງຫລາຍ ແລະແຜ່ນດິນນ້ັນຈະຜ່າຍ
ແພ້ຕ່ໍຫນ້າທ່ານແລ້ວ ທາ່ນຈ່ົງມອບແຜ່ນດິນກິເລອາດໃຫ້ເປັນກໍາມະສິດແກ່ເຂົາ 

30 ແຕ່ຖ້າເຂົາບ່ໍຖືອາວຸດຂ້າມໄປກັບທ່ານ ເຂົາຈະຕ້ອງໄດ້ສ່ວນແຜ່ນດິນການາອານຮ່ວມກັບທ່ານເປັນກໍາມະສິດ 
31 ເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍກາດ ແລະເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍຣູເບນຕອບວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງກັບຄົນໃຊ້ຂອງທ່ານຢ່າງໃດ 

ເຮົາທັງຫລາຍຈະກະທໍາຢ່າງນ້ັນ 
32 ເຮົາຈະຖືອາວຸດຂ້າມໄປຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສູ່ແຜ່ນດິນການາອານ ແລະທ່ີດິນມໍຣະດົກຂອງເຮົານ້ັນຈະ

ຄົງຢູ່ຟາກຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນî 



33 ໂມເຊໄດ້ມອບດິນແດນເຫລ່ົານ້ີແກ່ເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍກາດ ແລະແກ່ເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍຣູເບນ ແລະແກ່ເຄ່ິງນ່ຶງຂອງເຜ່ົາ
ມານັສເຊບຸດໂຢເຊັບ ຄືອານາຈັກຂອງກະສັດຊີໂຮນຄົນອາໂມຣິດ ແລະອານາຈັກຂອງໂອກກະສັດແຫ່ງບາ
ຊານ ທັງແຜ່ນດິນແລະຫົວເມືອງຕລອດເຂດແດນ ຄືຫົວເມືອງໃຫຍ ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ີຕລອດປະເທດ 

34 ແລະເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍຂອງກາດກໍສ້າງເມືອງດີໂບນ ອາຕາໂຣທ ອາໂຣເອີ 
35 ອັຊໂຣທໂຊຟານ ຢາເຊີ ໂຢກເບຮາ 
36 ເບັດນິມຣາ ແລະເບັດຮາຣານ ໃຫ້ເປັນເມືອງມີກໍາແພງອ້ອມຮອບ ແລະສ້າງຄອກໃຫ້ແກະ 
37 ແລະເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍຂອງຣູເບນກໍສ້າງເມືອງເຮສໂບນ ເອເລອາເລ ກີຣີອາທາອິມ 
38 ເນໂບ ແລະບາອັນເມໂອນ (ຊ່ືເຫລ່ົານ້ີຕ່ໍມາໄດ້ປ່ຽນໃຫມ່) ແລະຊີບມາ ແລະຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ແກ່ເມືອງທ່ີເຂົາສ້າງຂ້ຶນ

ນ້ັນ 
39 ແລະເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍຂອງມາຄີບຸດມານັສເຊ ແລະເຂົາກ ເໍຂ້ົາຕ້ັງຢູ່ໃນເມືອງນ້ັນ 
40 ແລະຢາອີບຸດມານັສເຊໄດ້ໄປຍຶດຊົນນະບົດຂອງເຂົາເຫລ່ົານ້ັນແລະເອ້ີນຊ່ືວ່າຮາວໂວດຢາອ ີ
41 ແລະໂນບາໄດ້ໄປຍຶດເກນາດ ແລະຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ີ ແລະເອ້ີນວ່າເມືອງໂນບາ ຕາມຊ່ືຂອງເຂົາ  

 

33 ລະຍະທາງທີຄ່ນົອສິຣາເອນເດນີ 
The Stages of Israelís Journey from Egypt 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນເຣ່ືອງລະຍະທາງເດີນຂອງຄົນອິສຣາເອນ ເມ່ືອເຂົາອອກເດີນຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບເປັນຫມວດຫມ ູ່
ພາຍໃຕ້ການນໍາຂອງໂມເຊແລະອາໂຣນ 

2 ໂມເຊໄດ້ຈົດສະຖານທ່ີບ່ອນເຂົາອອກເດີນ ທີລ່ະຍະໆຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນລະ
ຍະຕາມແຕ່ລະບ່ອນທ່ີເຂົາອອກເດີນ 

3 ເຂົາຍົກເດີນຈາກຣາເມເຊສໃນຕ້ົນເດືອນ ໃນວັນທີສິບຫ້າຂອງເດືອນຕ້ົນນ້ັນ ຕ່ໍວນັປັສຄາໄປວັນນ່ຶງຄົນອິສຣາ
ເອນອອກເດີນຢ່າງມີໄຊຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາບັນດາຊາວເອຢິບທັງສ້ິນ 

4 ຂນະນ້ັນຊາວເອຢິບກໍາລັງຝັງສົບລູກຫົວປີທັງຫລາຍຂອງຕົນ ເປັນຜູ້ທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງປະຫານຊີວິດ ພຣະຜູ້
ເປ ນັເຈ້ົາຊົງລົງໂທດພຣະທັງຫລາຍຂອງເຂົາດ້ວຍ 

5 ດ່ັງນ້ັນ ຄົນອິສຣາເອນຈ່ຶງຍົກເດີນຈາກຣາເມເຊສ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີຊກຸໂກດ 
6 ແລະຍົກເດີນຈາກຊຸກໂກດ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີເອທາມ ຊ່ຶງຢູ່ເທິງແຄມຖ່ິນກັນດານ 
7 ແລະເຂົາທັງຫລາຍຍົກເດີນຈາກເອທາມ ຫັນກັບຄືນໄປຍັງປ ຮີາຮີໂຣດ ຊ່ຶງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງບາອັນ

ເຊໂຟນ ແລະເຂົາຕ້ັງຄ້າຍທ່ີຫນ້າມກິໂດນ 
8 ແລະເຂົາທັງຫລາຍຍົກເດີນຈາກຫນ້າເມືອງປີຮາຮີໂຣດ ຂ້າມກາງທະເລເຂ້ົາໄປໃນຖ່ິນກັນດານ ແລະເຂົາທັງ

ຫລາຍເດີນໃນຖ່ິນກັນດານເອທາມລະຍະທາງສາມວັນ ແລະມາຕ້ັງຄ້າຍທ່ີມາຣາ 
9 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກມາຣາມາເຖິງເອລິມ ທ່ີເອລມີມນ້ໍີາພຸສິບສອງແຫ່ງແລະຕ້ົນຕານເຈັດສິບຕ້ົນ ແລະເຂົາ

ຕ້ັງຄ້າຍທ່ີນ້ັນ 
10 ເຂົາຍົກເດີນຈາກເອລິມມາຕ້ັງຄ້າຍທ່ີທະເລແດງ 
11 ແລະຍົກເດີນຈາກທະເລແດງມາຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານຊີນ 
12 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກຖ່ີນກັນດານຊີນ ມາຕ້ັງຄ້າຍທ່ີໂດຟກາ 
13 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກໂດຟກາ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີອາລູສ 
14 ແລະເຂົາຍົກເດ ນີຈາກອາລູສ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີເຣຟີດີມ ຊ່ຶງນ້ັນບ່ໍມີນໍ້າໃຫປ້ະຊາຊົນດ່ືມ 
15 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກເຣຟີດີມ ແລະຕ  ້ັງຄ້າຍໃນຖ່ິນກັນດານຊີນາອີ 



16  ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກຖ່ິນກັນດານຊີນາອີມາຕ້ັງຄ້າຍທ່ີກິບໂຣດຮັດຕາອາວາ 
17 ແລະເຂົາອອກເດີນຈາກກິບໂຣດຮັດຕາອາວາມາຕ້ັງຄ້າຍທ່ີຮາເຊໂຣດ 
18 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກຮາເຊໂຣດ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີຣິດມາ 
19 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກຣິດມາ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີຣິມໂມນເປເຣສ 
20 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກຣິມໂມນເປເຣສ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີລິບນາ 
21 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກລິບນາ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີຮິສຊາ 
22 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກຣິສຊາ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີເກເຮລາທາ 
23 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກເກເຮລາທາ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີພເູຂົາເຊເຟີ 
24 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກພູເຂົາເຊເຟີ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີຮາຣາດາ 
25 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກເຮຣາດາ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີມັກເຮໂລດ 
26 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກເຮໂລດ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີຕາຮາດ 
27 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກຕາຮາດ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີເຕຣາ 
28 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກເຕຣາ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີມິດກາ 
29 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກມິທດກາ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີຮັສໂມນາ 
30 ແລະເຂ າົຍົກເດີນຈາກຮັສໂມນາ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີໂມເຊໂຣດ 
31 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກໂມເຊໂຣດ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີເບເນຢາອາການ 
32 ແລະເຂ າົຍົກເດີນຈາກເບເນຢາອາການ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີໂຮຮັກກິດກາດ 
33 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກໂຮຮັກກິດກາດ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີໂຢດບາທາ 
34 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກໂຢດບາທາ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີອາໂບຣນາ 
35 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກອາໂບຣນາ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີເອຊໂີອນເກເບີ 
36 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກເອຊີໂອນເກເບີ ແລະຕ້ັງຄ້າຍໃນຖ່ິນກັນດານຊີນ (ກາເດສ) 
37 ແລະຍົກເດີນຈາກກາເດສ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີພູເຂົາໂຮ ຮີມແຜ່ນດີນເອໂດມ 
38 ແລະອາໂຣນປະໂຣຫິດໄດ້ຂ້ຶນເທິງພູເຂົາໂຮຣ໌ ຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະເສັຽ 

ຊວິີດທ່ີນ້ັນ ໃນວັນທີນ່ຶງເດືອນທີຫ້າ ປີທີສ່ີ່ສິບນັບຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີຄົນອິສຣາເອນອອກຈາກເອຢິບ 
39 ເມ່ືອອາໂຣນສ້ິນຊີວິດທີ່ພເູຂາົໂຮຣນ້ັ໌ນ ມອີາຍຸນ່ຶງຮ້ອຍຊາວສາມປີ 
40 ແລະກະສັດເມືອງອາຣາດ ຊາວການາອານ ຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນເນເກັບໃນແຜ່ນດິນການາອານໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າຄົນອິສຣາ

ເອນຍົກມາ 
41 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກພູເຂົາໂຮຣ໌ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີຊນັໂມນາ  
42 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກຊັນໂມນາ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີປູໂນນ 
43 ແລະເຂົາຍົກເດ ນີຈາກປູໂນນ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີໂອໂບດ 
44 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກໂອໂບດ ມາຕ້ັງຄ້າຍທ່ີອີເຢອາບາຣິມ ໃນດີນແດນໂມອາບ 
45 ແລະເຂົາອອກເດີນຈາກອີຢິມ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີດີໂບນກາດ 
46 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກດີໂບນກາດ ແລະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີອັນໂມນດີບລາທາອິມ 
47 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກອັນໂມນດິບລາທາອິມ ແລະຕ້ັງຄ້າຍໃນພູເຂົາອາບາຣິມຫນ ້າເນໂບ 
48 ແລະເຂົາຍົກເດີນຈາກພູເຂົາອາບາຣິມ ແລະຕ້ັງຄ້າຍໃນທ່ົງແຫ່ງໂມອາບຮີມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນກົງຂ້າມເມືອງເຢຣີ

ໂກ 
49 ເຂົາຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ຮີມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນຕ້ັງແຕ່ເບັດເຢຊີໂມດ ໄກໄປຈົນເຖີງອາເບນຊິດຕີມໃນທ່ົງແຫ່ງໂມອາບ 



ຂອບເຂດແລະການແບງ່ປະເທດການາອານ 
Directions for the Conquest of Canaan 

50 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊໃນທ່ົງແຫ່ງໂມອາບຮີມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນກົງຂ້າມເມືອງເຢຣໂິກວ່າ, 
51 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ເມ່ືອເຈ້ົາຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນການາອານ 
52 ເຈ້ົາຈ່ົງຂັບໄລ່ຊາວເມືອງນ້ັນອອກເສັຽທັງຫມດົ ແລະທໍາລາຍສີລາຮູບແກະສລັກຂອງເຂົາເສັຽໃຫ້ສ້ິນ ແລະທໍາ

ລາຍຮູບໂຄຣົບທີຫ່ລ່ໍຂອງເຂົາເສັຽໃຫ້ສ້ີນ ແລະທໍາລາຍບັນດາບ່ອນນະມັສການຮູບເຫລ່ົານ້ັນຂອງເຂົາເສັຽ 
53 ແລະເຈ້ົາຈ່ົງຍຶດຄອງແຜ່ນດິນນ້ັນ ແລະເຂ້ົາໄປຕ້ັງຢ  ູ່ໃນນ້ັນ ເພາະເຣົາໄດ້ໃຫ້ແຜ່ນດິນນ້ັນ ໃຫເ້ຈ້ົາຖືກໍາມະສິດ 
54 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງຈັບສລາກມໍຣະດົກທ່ີດິນນ້ັນຕາມຕະກູນຂອງເຈ້ົາ ເຜ່ົາທ່ີໃຫຍ່ເຈ້ົາຈ່ົງໃຫ້ມ ໍຣະດົກສ່ວນໃຫຍ່ 

ເຜ່ົາທ່ີນ້ອຍເຈ້ົາຈ່ົງໃຫ້ມຣໍະດົກສ່ວນນ້ອຍ ດີນຜືນໃດທ່ີສລາກຕົກແກ່ຄົນໃດ ກໍເປັນຂອງຄົນນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງຮັບມໍ
ຣະດົກຕາມເຜ່ົາຂອງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາ 

55 ຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຂັບໄລ່ຊາວເມືອງນ້ັນອອກເສັຽ ຜູ້ທ່ີເຈ້ົາໃຫ້ເຫລືອຢູ່ນ້ັນຈະເປັນຢ່າງສ້ຽນໃນໜ່ວຍຕາ
ຂອງເຈ້ົາ ແລະເປັນຢ່າງຫນາມຢູ່ທ່ີສີຂ້າງຂອງເຈ້ົາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະລົບກວນເຈ້ົາໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຈ້ົາເຂ້ົາ
ອາສັຍຢູ່ນ້ັນ 

56 ແລະເຮົາຈະກະທໍາແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍດ່ັງທ່ີເຮົາຄິດຈະກະທໍາແກ່ເຂົາທັງຫລາຍນ້ັນî 
 

34   
The Boundaries of the Land 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
2 ìຈ່ົງສ່ັງຄົນອິສຣາເອນວ່າ ເມ່ືອເຈ້ົາເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນການາອານ (ອັນເປັນແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາເປັນມໍ

ຣະດົກ ຄືແຜ່ນດິນການາອານຕາມເຂດແດນທັງຫມດົ) ນ້ັນ 
3 ເຂດດ້ານໃຕ້ຂອງເຈ້ົານັບຈາກຖ່ິນກັນດານຊີນຕາມດ້ານເອໂດມ ແລະອານາເຂດດ້ານໃຕ ຂ້ອງເຈ້ົານ້ັນ ນັບ

ຈາກປາຍທະເລເກືອທາງດ້ານຕາເວັນອອກ 
4 ແລະອານາເຂດຂອງເຈ້ົາຈະລ້ຽວໄປທາງໃຕ້ເນີນສູງອາກຣັບບິມ ແລະຂ້າມໄປຍັງຖ່ີນກັນດານຊີນ ໄປສຸດລົງທ່ີ

ດ້ານໃຕ້ກາເດສບາເນອາ ໄປເຖິງຮາຊາຣັດດາຜ່ານໄປເຖິງອັສໂມນ 
5 ແລະອານາເຂດຈະລ້ຽວຈາກອັສໂມນເຖິງແມ່ນ້ໍາເອຢິບໄປສ້ິນສຸດລົງທ່ີທະເລ 
6 ìອານາເຂດຕາເວັນຕົກເຈ້ົາຈະໄດ້ທະເລໃຫຍ່ແລະຝ່ັງທະເລນ້ັນ ນ້ີຈະເປັນເຂດດ້ານຕາເວັນຕົກຂອງເຈ້ົາ 
7 ìຕ່ໍໄປນ້ີເປັນອານາເຂດດ້ານເຫນືອຂອງເຈ້ົາ ຄືຈາກທະເລໃຫຍ່ ເຈ້ົາຈ່ົງທໍາເຄ່ືອງຫມາຍໄປເຖິງພູເຂົາໂຮຣ໌ 
8 ຈາກພເູຂົາໂຮຣ໌ ເຈ້ົາຈ່ົງທໍາເຄ່ືອງຫມາຍເລ້ືອຍໄປຈົນເຖິງທາງເຂ້ົາເມືອງເລໂບຮາມາດ ແລະປາຍສຸດຂອງອາ

ນາເຂດດ້ານນ້ີຄືເຊດັດ 
9 ແລ້ວອານາເຂດຈະໄປເຖິງຊີຟໂຣນ ໄປສ້ິນສຸດທ່ີຮາຊາເຣນານນ້ີເປັນອານາເຂດດ້ານເຫນືອຂອງເຈ້ົາ 
10 ìເຈ້ົາຈ່ົງທໍາເຄ່ືອງຫມາຍອານາເຂດດ້ານຕາເວັນອອກຂອງເຈ້ົາຈາກຮາຊາເຣນານເຖິງເຊຟາມ 
11 ແລະອານາເຂດຈະລົງມາຈາກເຊຟາມເຖິງຣິບລາຂ້າງຕາເວັນອອກຂອງເມືອງອາອີນ ແລະອານາເຂດຈະລົງ

ມາເຖິງທະເລຄີນເນເຣັດທາງດ້ານຕາເວັນອອກ 
12 ແລະອານາເຂດຈະລົງມາເຖີງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນສຸດລົງທ່ີທະເລເກືອ ນ້ີເປັນແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາຕາມອານາເຂດໂດຍ

ຮອບî 
13 ໂມເຊບັນຊາຄົນອິສຣາເອນກ່າວວ່າ, ìນ້ີເປັນແຜ່ນດິນທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຈັບສະຫລາກຮັບເປັນມໍຣະດົກ 

ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາວ່າ ໃຫຍົ້ກໃຫ້ແກ່ທັງເກ້ົາເຜ່ົາກັບອີກເຄ່ິງເຜ່ົາ 



14 ເພາະວ່າເຜ່ົາຄົນຣູເບນຕາມຕະກູນ ແລະເຜ່ົາກາດຕາມຕະກູນໄດ້ຮັບມໍຣະດົກຂອງເຂົາແລ້ວ ຄົນເຄ່ິງເຜ່ົາມາ
ນັສເຊກໍໄດ້ຮັບແລ້ວດ້ວຍ 

15 ທັງສອງເຜ່ົາແລະເຄ່ິງເຜ່ົານ້ັນໄດ້ຮັບມ ຣໍະດົກຂອງເຂົາທ່ີຟາກແມນ້ໍ່າຈໍແດນທາງຟາກເມືອງເຢຣີໂກດ້ານຕາ
ເວັນອອກ ທາງຕາເວັນຂ້ຶນî 
Tribal Leaders 

16 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ,  
17 ìຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຊ່ືບຸກຄົນທ່ີຈະແບ່ງດີນແດນແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍໃຫ້ເປັນມໍຣະດ ກົ ຄືປະໂຣຫິດເອເລອາ ແລະໂຢ

ຊວຍບຸດນູນ 
18 ທ່ານຈ່ົງນໍາຫົວຫນ້າຂອງຄົນທຸກເຜ່ົາໄປແບ່ງດິນແດນເພ່ືອເປັນມໍຣະດົກ 
19 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຊ່ືຂອງຫົວຫນ້າເຫລ່ົານ້ັນ ກາເລັບບຸດເຢຟຸນເນຈາກເຜ່ົາຢູດາ 
20 ເຊມເູອນບຸດອັມມີຮູດຈາກຄົນເຜ່ົາຊີເມໂອນ 
21 ເອລີດາດບຸດຄິສໂລນຈາກເຜ່ົາເບັນຢາມີນ 
22 ຈາກຄົນເຜ່ົາດານມີຫວົຫນ້າຄົນນ່ຶງ ຊືບັ່ກກີບຸດໂຢກລີ 
23 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງໂຢເຊັບ ຈາກເຜ່ົາຄົນມານັສເຊມີຫົວຫນ້າຊ່ືຮັນນີເອນບຸດເອໂຟດ 
24 ແລະຈາກເຜ່ົາຄົນເອຟຣາອິມມີຫົວຫນ້າຄົນນ່ຶງ ຊ່ືເກມູເອນບຸດຊິບຕານ 
25 ຈາກເຜ່ົາຄົນເຊບູລ ນູມີຫົວຫນ້າຄົນນ່ຶງ ຊືເອລີຊາຟານບຸດປາຣ໌ນາກ 
26 ຈາກຄົນເຜ່ົາອິສຊາຄາມີຫົວຫນ້າຄົນນ່ຶງ ຊືປັ່ນຕີເອນບຸດອັສຊານ 
27 ແລະຈາກຄົນເຜ່ົາອາເຊີມຫົີວຫນ້າຄົນນ່ືງ ຊືອ່າຮິຮູດບຸດເຊໂລມີ 
28 ຈາກເຜ່ົາຄົນເນັຟທາລີມີຫົວຫນ້າຄົນນ່ຶງຊ່ື ເປດາເຮນບຸດອັມມີຮູດ 
29 ບຸກຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນຄົນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາໃຫ້ແບ່ງມໍຣະດົກໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນໃນແຜ່ນດິນການາອານ 
 

35 ຫົວເມອືງຂອງພວກເລວ ີ
Cities for the Levites 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊໃນທ່ົງຮາບແຫ່ງໂມອາບຮີມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນກົງຂ້າມເມືອງເຢຣີໂກວາ່,  
2 ìຈ່ົງສ່ັງຄົນອິສຣາເອນ ໃຫ້ເຂົາຍົກເມືອງໃຫ້ຄົນເລວີໄດ້ອາສັຍຢູ່ຈາກມ ຣໍະດົກທ່ີເຂົາໄດ້ຮັບນ້ັນ ແລະຍົກທ່ົງ

ຫຍ້າຮອບໆເມືອງນ້ັນໃຫ້ເຂົາດ້ວຍ 
3 ໃຫເ້ມືອງນ້ັນເປັນຂອງເຂົາເພ່ືອຈະໄດ້ອາສັຍຢູ່ ໃຫທ່ົ້ງຫຍ້າເພ່ືອຝູງງົວ ແລະຝູງສັດອ່ືນໆຂອງເຂົາ 
4 ທ່ົງຫຍ້າຂອງເມືອງທ່ີເຈ້ົາຍົກໃຫ້ແກ່ຄົນເລວີນ້ັນໃຫ້ມີເຂດຈາກກໍາແພງເມືອງແລະຫ່າງອອກໄປນ່ຶງພັນສອກ

ໂດຍຮອບ 
5 ແລະເຈ້ົາຈ່ົງວັດແທກພາຍນອກເມືອງສອງພັນສອກເປັນດ້ານຕາເວັນອອກ ສອງພ ັນສອກເປັນດ້ານໃຕ້ ສອງ

ພັນສອກເປັນດ້ານຕາເວັນຕົກ ສອງພັນສອກເປັນດ້ານເຫນືອໃຫ້ຕົວເມືອງຢູ່ກາງ ນ້ີເປັນທ່ົງຫຍ້າປະຈໍາເມືອງ
ເຫລ່ົານ້ັນ 

6 ເມືອງຊ່ຶງເຈ້ົາຈະຍົກໃຫ້ແກ່ຄົນເລວີ ຄື ເມືອງລ້ີພັຍຫກົເມືອງຊ່ຶງເຈ້ົາຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຂ້າຄົນຫນີໄປຢູ່ ແລະ
ເຈ້ົາຈົ່ງເພີ້ມໃຫເ້ຂົາອີກສ່ີສິບສອງເມືອງ 

7 ເມືອງທັງຫມົດທີເ່ຈ້ົາຍົກໃຫ້ຄົນເລວີເປັນສ່ີສິບແປດຫົວເມືອງ ມີທ່ົງຫຍ້າຕາມເມືອງດ້ວຍ 
8 ແລະຫົວເມືອງທ່ີເຈ້ົາຈະໃຫ້ເຂົາຈາກກໍາມະສິດຂອງຄົນອິສຣາເອນນ້ັນ ຈາກເຜ່ົາໃຫຍ່ເຈ້ົາກ ເໍອົາເມືອງນ້ອຍໆ 

ທຸກເຜ່ົາຕາມສ່ວນຂອງມ ຣໍະດົກຊ່ຶງເຂົາໄດ້ຮັບ ໃຫ້ຍົກໃຫ້ແກ່ຄົນເລວີî 



ເມອືງລີພ້ຍັ  
Cities of Refuge  

9 (ພບຍ 19:1-13; ຢຊຍ 20:1-9) 

10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
11 ຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ເຂ້ົາໃນແຜ່ນດິນການາອານ 
12 ເຈ້ົາຈ່ົງເລືອກເມືອງໃຫ້ເປັນເມືອງລ້ີພັຍ ສໍາລັບເຈ້ົາເພ່ືອຄົນທ່ີໄດ້ຂ້າຄົນດ້ວຍບ່ໍໄດ້ເຈຕນາຈະຫລົບຫນີໄປຢູ່ທ່ີ

ນ້ັນກ ໄໍດ້ 
13 ໃຫເ້ມືອງເຫລ່ົານ້ັນເປັນເມືອງລ້ີພັຍຈາກຜູ້ທ່ີອາຄາດ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຄົນຂ້າຄົນຈະຕ້ອງຕາຍກ່ອນທ່ີເຂົາຈະຢືນຕ່ໍ

ຫນ້າຊຸມນຸມຊົນ ເພ່ືອຮັບການພິພາກສາ 
14 ແລະເມືອງທ່ີເຈ້ົາຍົກໄວ້ນ້ັນໃຫ້ເປັນເມືອງລ້ີພັຍຫົກເມ ອືງ 
15 ເຈ້ົາຈ່ົງໃຫ້ທາງຟາກຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນສາມເມືອງ ແລະອີກສາມເມືອງໃນແຜ່ນດິນການາອານ 

ໃຫເ້ປັນເມືອງລ້ີພັຍ 
16 ທັງຫົກເມືອງນ້ີໃຫ້ເປັນເມືອງລ້ີພັຍຂອງຄົນອິສຣາເອນ ແລະສໍາລັບຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະສໍາລັບຄົນທ່ີອາສັຍຢູ່

ຖ້າມກາງເຂ າົ ເພ່ືອຄົນນ່ຶງຄົນໃດທ່ີໄດ້ຂ້າເຂົາໂດຍບ່ໍໄດ້ເຈຕນາຈະໄດ້ຫລົບຫນີໄປທ່ີນ້ັັນ 
17 ìຖ້າຜູ້ໃດຕີເຂົາດ້ວຍເຄ່ືອງມືເຫລັກຈົນຄົນນ້ັນເຖິງຕາຍ ຜູ້ນ້ັນເປັນຄົນຂ້າຄົນໃຫ້ປະຫານຊີວິດຄົນຂ້າຄົນນ້ັນ

ເສັຽ 
18 ຜູ້ໃດທຸບເຂົາໃຫ້ລ້ົມລົງດ້ວຍກ້ອນຫີນໃນມືຂນາດຂ້າຄົນໄດ້ ແລະຂ້າເຂົາເຖິງຕາຍ ຜູ້ນ້ັນເປັນຄົນຂ້າຄົນ ໃຫ້

ປະຫານຊີ      ວດິຄົນຂ້າຄົນນ້ັນເສັຽ 
19 ຫລືຜູ້ໃດໃຊອ້າວຸດໄມທ້ີຢູ່່ໃນມືຂນາດຂ້າຄົນໄດ້ຕີເຂົາລ້ົມລົງ ແລະຄົນນ້ັນເຖິງຕາຍ ຜູ້ນ້ັນເປັນຄົນຂ້າຄົນໃຫ້

ປະຫານຊີວິດຄົນຂ້າຄົນນ້ັນເສັຽ 
20 ໃຫຜູ້້ອາຄາດເອງເປັນຜູ້ປະຫານຊວິີດຄົນຂ້າຄົນນ້ັນ ຖ້າຜູ້ອາຄາດພົບເຂົາເມ່ືອໃດກໍໃຫ້ປະຫານຊີວິດເສັຽ 
21 ຖ້າຜູ້ໃດແທງເຂົາດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງ ຫລືຊຸ່ມຄ່ອຍແກ່ວງສ່ິງຂອງໃສ່ ເຂົາຈົນເຂົາຕາຍ 
22 ຫລືເພາະເປັນສັດຕຣູກັນຊົກເຂົາຈົນລ້ົມລົງ ຈົນເຂົາຕາຍ ໃຫ້ປະຫານຊວິີດຜູ້ທ່ີທໍາໃຫເ້ຂົາຕາຍນ້ັນເສັຽ ເຂົາ

ເປັນຄົນຂ້າຄົນ ເມ່ືອຜູ້ອາຄາດພົບເຂົາເມ່ືອໃດ ກໍໃຫປ້ະຫານຊີວດິເຂົາເສັຽ 
23 ìຖ້າຜູ້ໃດ ໂດຍບ່ໍໄດ້ເປັນສັດຕຣູກັນແທງເຂົາທັນທີ ຫລືເອົາສ່ິງໃດແກ່ວງໃສ່ເຂົາໂດຍບ່ໍໄດ້ຄອຍຊຸ່ມດັກຢູ່ 
24 ຫລືໃຊ້ກ້ອນຫີນຂນາດຂ້າຄົນໄດ້ແກ່ວງຖືກເຂົາເຂ້ົາໂດຍບ່ໍໄດ້ເຫັນ ແລະເຂົາເຖິງຕາຍ ແລະເຂົາບ່ໍໄດ້ເປັນສັດ

ຕຣູ ແລະບ່ໍໄດ້ມຸ່ງທໍາຮ້າຍເຂົາ 
25 ກໃໍຫຊຸ້ມນຸມຊົນຕັດສິນຄວາມລະຫວ່າງຜູ້ຂ້າ ແລະຜູ້ອາຄາດຕາມກົດຫມາຍນ້ີ 
26 ໃຫຊຸ້ມນຸມຊົນຊ່ອຍຜູ້ຂ້າໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກມືຜູ້ອາຄາດ ໃຫ້ຊຸມນຸມຊົນພາເຂົາກັບໄປເຖິງເມືອງລ້ີພັຍ ຊຶງ່ເຂົາໄດ້ຫນີ

ໄປຢູ່ທ່ີນ້ັນ ໃຫ້ເຂົາຢູ່ທ່ີນ້ັນຈົນກວ່າປະໂຣຫິດໃຫຍ່ຜູ້ໄດ້ຖືກຫົດສົງໄວ້ດ້ວຍນ້ໍາມັນບໍຣິສຸດເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ 
27 ຖ້າຜູ້ຂ້າຄົນອອກໄປພ້ົ້ົນເຂດເມືອງລ້ີພັຍ ຊ່ຶງເຂົາຫນີເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນເວລາໃດ 
28 ແລະຜູ້ອາຄາດພົບເຂົານອກເຂດເມືອງລ້ີພັຍ ແລະຜູ ້ອາຄາດໄດ້ຂ ້າຜູ້ຂ້າຄົນນ້ັນເສັຽ ຜູ້ອາຄາດບ່ໍມີຄວາມຜິດ 
29 ເພາະວ່າຊາຍຜູ້ນ້ັນຕ້ອງຢູ່ໃນເຂດເມືອງລ້ີພຍັຈົນປະໂຣຫິດໃຫຍ່ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ ພາຍຫລັງເມ່ືອປະໂຣຫິດ

ໃຫຍ່ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍແລ້ວ ຜູ້ຂ້າຄົນນ້ັນຈະກັບໄປແຜ່ນດິນທ່ີເຂົາຖືກໍາມະສິດຢູ່ກໍໄດ້ 
30 ìສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຄວນເປັນກົດພຣະທັມຂອງເຈ້ົາຕລອດຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາໃນບ່ອນທ່ີເຈ້ົາອາສັຍຢູ່ 
31 ຜູ້ໃດຂ້າເຂົາຕາຍໃຫ້ປະຫານຊີວິດຜູ້ຂ້າຄົນນ້ັນເສັຽຕາມປາກຂອງພຍານ ແຕ່ຢ່າປະຫານຊີວິດຜູ້ໃດດ້ວຍມີ

ພຍານປາກດຽວ 



32 ນອກຈາກນ້ີ ເຈ້ົາຢ່າຮັບຄ່າໄຖ່ຊີວິດຂອງຜູ້ຂ້າຄົນ ຜູ້ມຄີວາມຜິດເຖິງຕາຍນ້ັນ ແຕ່ເຂົາຕ້ອງຕາຍ 
33 ແລະເຈ້ົາຢ່າຮັບຄ່າໄຖ່ຄົນທ່ີຫລົບຫນີໄປຍັງເມືອງລ້ີພັຍເພ່ືອໃຫ້ກັບມາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງເຂົາກ່ອນທ່ີປະໂຣ

ຫິດໃຫຍ່ສິ້ນຊີວິດ 
34 ດ່ັງນ້ັນເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍອາສັຍຢູ່ມີມົນທິນ ເພາະວ່າໂລຫິດທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນເປັນມົນ

ທິນ ແລະບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີຈະຊໍາຮະແຜ່ນດິນໃຫ້ຫມດົມົນທິນທ່ີເກີດຂ້ຶນເພາະໂລຫິດຕົກໃນແຜ່ນດິນນ້ັນໄດ້ ນອກ
ຈາກໂລຫິດຂອງຜູ້ທ່ີທໍາໃຫ້ໂລຫິດຕົກ 

35 ເຈ້ົາຢ່າກະທໍາໃຫ້ເກີດມົນທິນໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຈ້ົາອາສັຍຢູ່ທ່ີເຮົາຢູ່ຖ້າມກາງ ເພາະວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່
ຖ້າມກາງຄົນອິສຣາເອນî 

 

36 ກດົຫມາຍກຽ່ວກບັການສມົຣດົຂອງຍງິ 
ຜູຮ້ບັມຣໍະດກົ 
Marriage of Female Heirs 

1 ຫົວຫນ້າຄອບຄົວແຫ່ງຕະກູນກິເລອາດບຸດຂອງມາຄີ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງມານັສເຊ ຕະກູນເຊ້ືອສາຍໂຢເຊັບ ເຂ້ົາ
ມາໃກ້ແລະເວ້ົາຕ່ໍໂມເຊແລະຕ່ໍຫົວຫນ້າ ຄືບັນດາຫົວຫນ້າຕະກູນຄົນອິສຣາເອນ 

2 ເຂົາເວ້ົາວ່າ, ìພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ບັນຊາເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫຈັ້ບສລາກຍົກແຜ່ນດິນໃຫ້ເປັນມໍຣະດົກ
ແກ່ຄົນອິສຣາເອນ ແລະເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບບັນຊາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ຍົກມໍຣະດົກຂອງເຊໂລ
ເຟຮາດ ພີນ້່ອງຂອງເຣົາແກ່ບຸດຕຣີຂອງເຂົາ 

3 ຖ້ານາງທ ງັຫລາຍແຕ່ງງານກັບບຸດທັງຫລາຍຂອງຄົນອິສຣາເອນເຜ່ົາອ່ືນແລ້ວ ສ່ວນມໍຣະດົກຂອງເຂົາຈະຖືກ
ຍົກໄປຈາກມໍຣະດົກຂອງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາ ເພ້ີມໃຫ້ກັບມ ຣໍະດົກຂອງຄົນເຜ່ົາທ່ີນາງໄປຢູ່ດ້ວຍ ເພາະສະ
ນ້ັນຈ່ຶງເປັນການທ່ີນໍາມໍຣະດົກໄປຈາກສ່ວນທ່ີເປ ັນຂອງເຮົາ 

4 ແລະເມ່ືອເຖິງປີສຽງເຂົາສັດຂອງຄົນອິສຣາເອນ ມໍຣະດົກທ່ີເປັນສ່ວນຂອງນາງກໍຈະຖືກຍົກໄປເພ້ີມເຂ້ົາກັບ
ສ່ວນຂອງເຜ່ົາທ່ີນາງໄປຢູ່ດ້ວຍ ຈ່ຶງເປັນການທ່ີນໍາສ່ວນມ ຣໍະດົກຂອງນາງໄປຈາກສ່ວນມໍຣະດົກຂອງເຜ່ົາບິດາ
ຂອງເຮົາî 

5 ແລະໂມເຊສ່ັງຄົນອິສຣາເອນຕາມພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìເຜ່ົາຄົນໂຢເຊັບເວ້ົາຖືກຕ້ອງແລ້ວ 
6 ນ້ີຄືສ່ິງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງກ່ຽວກັບບຸດຕຣີຂອງເຊໂລເຟຮາດ ຊ່ຶງວ່າ ຈ່ົງໃຫ້ນາງແຕ່ງງານກັບຄົນທ່ີນາງພໍ

ໃຈ ແຕ່ນາງຕ້ອງແຕ່ງງານກັບຄົນພາຍໃນຕະກູນເຜ່ົາບິດາຂອງນາງ 
7 ດ່ັງນ້ີແຫລະສ່ວນມໍຣະດົກຂອງຄົນອິສຣາເອນຈະບ່ໍຖືກຍົກຍ້າຍຈາກເຜ່ົານ່ຶງໄປໃຫ້ອີກເຜ່ົານ່ຶງ ຄົນອິສຣາເອນ

ທຸກຄົນຕ້ອງຢູ່ໃນທ່ີມ ຣໍະດົກແຫ່ງເຜ່ົາບັນພະບຸຣຸດຂອງຕົນ 
8 ແລະບຸດຕຣີທກຸຄົນຜູ້ຮັບກໍາມະສິດມໍຣະດົກໃນເຜ່ົາຄົນອິສຣາເອນເຜ່ົາໃດ ໃຫ້ເປັນເມັຽຂອງຄົນໃດຄົນນ່ຶງໃນ

ຕະກູນໃນເຜ່ົາບິດາຂອງຕົນ ເພ່ືອຄົນອິສຣາເອນທຸກຄົນຈະຖືກໍາມະສິດມໍຣະດົກຂອງບິດາຂອງເຂົາ 
9 ດ່ັງນ້ັນຈະບ່ໍມີມຣໍະດົກທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍຈາກເຜ່ົານ່ຶງໄປຍັງອີກເຜ່ົານ່ຶງ ເພາະວ່າຄົນອິສຣາເອນແຕ່ລະເຜ່ົາຄວນຄົງ

ຢູ່ໃນທ່ີມໍຣະດົກຂອງຕົນî 
10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໂມເຊຢ່າງໃດ ບຸດຕຣີທັງຫລາຍຂອງເຊໂລເຟຮາດກ ກໍະທໍາຢ່າງນ້ັນ 
11 ເພາະວ່າມາລາ ຕີຊາ ໂຮກລາ ມີນກາ ແລະໂນອາບຸດຕຣີຂອງເຊໂລເຟຮາດໄດ້ແຕ່ງງານກັບບຸດທັງຫລາຍ

ຂອງພ່ີນ້ອງແຫ່ງບິດາຂອງຕົນ 
12 ນາງໄດ້ແຕ່ງງານກັບຕະກູນມານັສເຊບຸດຂອງໂຢເຊັບ ແລະສ່ວນມໍຣະດົກຂອງນາງກ ຄົໍງຢູ່ໃນເຜ່ົາແຫ່ງຕະກູນ

ບິດາຂອງນາງ 



13 ຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີເປັນບົດບັນຍັດແລະກົດຫມາຍຊ່ຶງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນຊາທາງໂມເຊແກ່ຄົນອິສຣາເອນ
ໃນທ່ົງຮາບແຫ່ງໂມອາບຮີມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ກົງຂ້າມເມືອງເຢຣີໂກ 
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