
ພຣະທມັພຣະບັນຍັດທສີອງ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34       

 
ພຣະບນັຍັດທສີອງ 
DEUTERONOMY 
 

1 ຄໍາແນະນໍາ    
Events at Horeb Recalled 

1 ຫນັງສືພຣະທັມນ້ີ ແມ່ນຖ້ອຍຄໍາທ່ີໂມເຊໄດ້ບອກປະຊາຊົນອິສຣາເອນ ເມ່ືອຄາວພວກເຂົາຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານ
ຟາກຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ຄືໃນຮ່ອມພູຈແໍດນໃກ້ໆສູຟລະຫວ່າງເມືອງປາຣານ ແລະໂຕເຟນ ລາ
ບານ ຮາເຊໂຣດ ແລະດຊີາຮັບ   

2 ຫົນທາງຈາກໂຮເຣັບ ຕ້ັງແຕ່ພູຊນີາອີໄປເຖິງກາເດສບາເນອາ ເປ ັນລະຍະທາງເດີນສີບເອັດມ້ື 
3 ພາຍຫລັງທ່ີພວກເຂົາອອກຈາກເອຢິບແລ້ວ ໃນວັນທີນ່ຶງເດືອນທີສິບເອັດປີທີສ່ີສິບ ໂມເຊໄດ້ບອກຊາວອິສຣາ

ເອນທ ກຸຢ່າງຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາໄວ້  
4 ຄືພາຍຫລັງທ່ີຕີຊະນະຊີໂຮນ ກະສັດອາໂມຣິດຜູ້ຊົງປົກຄອງເມືອງເຮສໂບນ ແລະກະສັດໂອກຂອງຊາວບາ

ຊານ ຜູ້ຊົງປົກຄອງເມືອງອັຊຕາໂຣດແລະເມ ືອງເອດເຣອີແລ້ວ 
5 ໂມເຊໄດ້ເລ້ີມອະທິບາຍພຣະທັມ ແລະຄໍາສອນນ້ີໃຫແ້ກ່ປະຊາຊົນຢູ່ໃນເຂດແດນໂມອາບ ຟາກຕາເວັນອອກ

ຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນວ່າ, 
6 ìເມື່ອພວກເຮົາຢູ່ທີພູ່ຊນີາອີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາໄດ້ຊົງບອກວ່າ,  
7 ìພວກເຈ້ົາໄດ້ພັກຢູ່ພນ້ີູເຫິງນານແລ້ວ ບັດນ້ີ ຈ່ົງເລີກຄ້າຍແລ້ວອອກເດີນທາງໄປຍັງດິນແດນພູດອຍຂອງຊາວ

ອາໂມຣິດ ຕາມບ່ອນຕ່າງໆທ່ີເພ່ືອນບ້ານຂອງເຂົາອາສັຍຢູ່ຄື ຮ່ອມພູຈໍແດນພູດອຍນ້ອຍບ່ອນດິນຕ່ໍາ ດິນແດນ
ພາກໃຕ້ແລະ 
ຢູ່ແຄມທະເລເມດິເຕຣາເນຈົນເຖິງດິນແດນຂອງຊາວການາອານ ແລະເທິງພູເລບານອນເລີຍໄປຈົນເຖິງແມ່ນ້ໍາ
ໃຫຍ່ເອ ີ    ຟຣາດ 

8 ຈ່ົງເບ່ິງດູ ນ້ັນແມ່ນດິນແດນທ່ີເຮົາໄດ້ສັນຍາວ່າຈະຍົກໃຫ້ ອັບຣາຮາມ ອີຊາກ ແລະຢາໂຄບ ບັນພະບຸຣຸດຂອງ
ພວກເຈ້ົາ ແລະເຊ້ືອສາຍທັງຫລາຍຂອງພວກເຂົາ ພວກເຈ້ົາຈ່ົງເຂ້ົາໄປຍຶດຄອງເອົາເທີນî  

 Appointment of Tribal Leaders  
 (ອພຍ 18:13-27) 

9 ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາຜູ້ດຽວແບກພວກທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ 
10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານໄດ້ຊົງໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍເພ້ີມທະວີຫລາຍຂ້ຶນ ແລະເບ່ິງແມ໋, ທຸກວັນນ້ີ

ທ່ານທັງຫລາຍມຈໍີານວນຫລາຍເຫມືອນດ່ັງດວງດາວທັງຫລາຍໃນທ້ອງຟ້າ 



11 ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານທັງຫລາຍຊົງກະທໍາໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍທະວີຂ້ຶນພັນເທ່ົາ ແລະຊົງ
ອວຍພຣະພອນແກ່ພວກທ່ານ ດ່ັງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ແກ່ທ່ານທັງຫລາຍແລ້ວນ້ັນ 

12 ຂ້າພະເຈ້ົາຄົນດຽວຈະແບກທ່ານທັງຫລາຍຜູ້ເປັນພາຣະແລະເປັນຄວາມຍາກລໍາບາກ ແລະການຖົກຖຽງຂອງ
ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຢ່າງໃດໄດ້ 

13 ຈ່ົງເລືອກຄົນທ່ີມີປັນຍາ ມຄີວາມຮູ້ ແລະປະສົບການຕາມເຜ່ົາຂອງທ່ານທັງຫລາຍ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕ້ັງເຂົາ
ໃຫເ້ປັນຫົວຫນ້າຂອງທ່ານທັງຫລາຍî 

14 ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຕອບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìສ່ິງທ່ີທ່ານກ່າວນ້ັນດີແລ້ວ ຄວນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະກະທໍາî 
15 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ເລືອກຫົວຫນ້າຈາກທຸກເຜ່ົາ ຊ່ຶງເປ ນັຄົນມີປັນຍາ ແລະປະສົບປະການຕ້ັງໄວ້ເປັນໃຫຍ່ເຫນືອ

ທ່ານທັງຫລາຍໃຫ້ເປັນນາຍພັນ ນາຍຮ້ອຍ ນາຍຫ້າສິບ ນາຍສິບ ແລະພະນັກງານຕ່າງໆຕາມເຜ່ົາຂອງທ່ານ 
16 ເວລານ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ແນະນໍາພວກຜູ້ປົກຄອງຂອງທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ìຈົ່ງພຈິາຣະນາຄະດີຂອງພ່ີນ້ອງແລະ

ຕັດສິນຄວາມຕາມຍຸດຕິທັມລະຫວ່າງຊາຍຄົນນ່ຶງແລະພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ ຫລືຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີອາສັຍຢູ່ກັບທ່ານ 
17 ທ່ານທັງຫລາຍຢ່າລໍາອຽງໃນການພິພາກສາ ຈ  ່ົງຟັງຜູ້ນ້ອຍແລະຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ເຫມືອນກັນ ທ່ານທັງຫລາຍຢ່າຢ້ານ

ກົວຫນ້າມະນ ດຸເລີຍ ເພາະການພິພາກສານ້ັນເປັນການຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຄະດີໃດທ່ີຍາກຈ່ົງນໍາມາໃຫ້
ຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະພິຈາຣະນາເອງî 

18 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງທ່ານທັງຫລາຍເຖິງບັນດາສ່ິງທ່ີທ່ານທັງຫລາຍຄວນກະທໍາ 
 
ສົງ່ຜູສ້ອດແນມອອກໄປ 
Israelís Refusal to Enter the Land  
(ຈຊບ 13:1-33) 

19 ìດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາໄດ້ຊົງສ່ັງເຮົາໄວ້ ພວກເຮົາໄດ້ອອກຈາກໂຮເຣັບ ແລະເດີນທາງ
ຜ່ານຖ່ິນກັນດານອັນເປັນທ່ີຫນ້າຢ້ານຕາມທ່ີທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນນ້ັນ ເດີນໄປຕາມແດນສາຍພູຂອງຊາວອາ
ໂມຣິດ ແລະພວກເຮົາໄດ້ມາເຖິງກາເດສມາເນອາ 

20 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວແກ່ທ່ານທັງຫລາຍວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍມາເຖິງແດນພູດອຍຂອງຊາວອາໂມຣິດແລ້ວ 
ຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຣົາປະທານແກ່ເຮົາທັງຫລາຍ 

21 ເບ່ິງແມ໋, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານ ໄດ້ຊົງຕ້ັງແຜ່ນດິນນ້ັນໄວ້ຊືຫ່ນ້າທ່ານແລ້ວ ຈ່ົງຂ້ຶນໄປຍຶດ
ແຜ່ນດິນນ້ັນ ດ່ັງທີພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກທ່ານໄດ້ສ່ັງໄວ້ ຢ່າຢ້ານຫລືຢ່າຕົກໃຈ
ໄປເລີຍî 

22 ແລ້ວທ່ານທັງຫລາຍທຸກຄົນໄດ້ເຂ້ົາມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາວ່າ, ìໃຫເ້ຮົາທັງຫລາຍໃຊ້ຄົນໄປກ່ອນເຮົາ ແລະ
ສອດແນມເບ່ິງແຜ່ນດິນນ້ັນແທນເຮົາ ນໍາຂ່າວເຣ່ືອງທາງທ່ີເຮົາຈະຕ້ອງຂ້ຶນໄປ ແລະເຣ່ືອງຫົວເມືອງທ່ີເຮົາຈະ
ໄປນ້ັນມາໃຫເ້ຮາົî 

23 ເຣ່ືອງນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນດີດ້ວຍ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ເລືອກສິບສອງຄົນມາຈາກທ່ານທັງຫລາຍ ເຜ່ົາລະຄົນ 
24 ແລ້ວຄົນເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ໄປຂ້ຶນແດນພູດອຍ ມາເຖິງຫ້ວຍຊ່ືເອສໂກນ ແລະສອດແນມເບ່ິງຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
25 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ເກັບເອົາຫມາກໄມ້ເມືອງນ້ັນຕິດມືມາໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍ ແລະນໍາຂ່າວມາໃຫ້ເຮົາວ່າ ìທີຊ່ຶ່ງພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຣົາປະທານແກ່ເຮົານ້ັນເປັນແຜ່ນດິນທ່ີດີî 
26 ìແຕ່ປານນ້ັນ ທາ່ນທັງຫລາຍກ ບ່ໍໍຍອມຂ້ຶນໄປ ໄດ ຂັ້ດຂືນພຣະບັນຊາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ

ທັງຫລາຍ 



27 ແລະທ່ານໄດ້ຈ່ົມຢູ່ໃນເຕັນຂອງຕົນ ແລະວ່າ, ìເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງຊັງພວກເຮົາ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງພາເຮົາທັງຫລາຍ
ອອກມາຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ ຈະໄດ້ມອບເຮົາໄວ້ໃນມືຊາວອາໂມຣິດ ເພ່ືອຈະທໍາລາຍເຮົາເສັຽ 

28 ເຮົາທັງຫລາຍຈະຂ້ຶນໄປທາງໃດ ພວກພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາໄດ້ທໍາໃຫໃ້ຈຂອງເຮົາທ້ໍຖອຍໄປໂດຍທ່ີວ່າ, ìຄົນເຫລ່ົາ
ນ້ັນໃຫຍ່ກວ່າ ແລະສູງກວ່າພວກເຮົາອີກ ເມືອງເຫລ່ົານ້ັນກໍໃຫຍ່ມກໍີາແພງສູງທຽມຟ້າ ແລະນອກຈາກນ້ີເຮົາ
ໄດ້ເຫັນພວກຊາວອານາກິມຢູ່ທ່ີນ້ັນດ້ວຍì 

29 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ເວ້ົາກັບທ່ານທັງຫລາຍວ່າ, ìຢ່າຢ້ານຄົນເຫລ່ົານ້ີເລີຍ 
30 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຜູ້ນ ໍາຫນ້າທ່ານທັງຫລາຍ ພຣະອົງຈະຊົງຕ່ໍສູ້ເພ່ືອທ່ານທ ັງຫລາຍ ດ່ັງທ່ີພຣະ

ອົງໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ແກ່ທ່ານທັງຫລາຍໃນເອຢິບຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາທ່ານທັງຫລາຍ 
31 ແລະໃນຖ່ິນກັນດານ ຊ່ຶງໃນທ່ີນ້ັນພວກທ່ານໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງອູ້ມຊູພວກທ່ານ ດ່ັງ

ພໍອູ້່ມລູກຂອງຕົນຕລອດທາງທ່ີທ່ານໄດ້ໄປນ້ັນ ຈົນທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ມາເຖິງທ່ີນ້ີî 
32 ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາ່ນທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານທັງຫລາຍ 
33 ຜູ້ໄດ້ຊົງນໍາທາງຂ້າງຫນ້າທ່ານ ເພືອ່ຈະຫາທ່ີໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຕ້ັງເຕັນຂອງທ່ານ ເປັນໄຟໃນຍາມກາງຄືນ 

ເພື່ອໂຜດໃຫທ່້ານທັງຫລາຍເຫັນທາງທ່ີຄວນຈະໄປ ແລະເປັນເມກໃນຍາມກາງເວັນ 
ພຣະເຈົາ້ຊງົລງົໂທດອສິຣາເອນ 

 The Penalty for Israelís Rebellion  
 (ຈຊບ 14:20-45) 

34 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະດັບສຽງຄໍາເວ້ົາຂອງທ່ານທັງຫລາຍ ຈ່ຶງຊົງພຣະພິໂຣດ ແລະສາບານວ່າ, 
35 ìແທ້ຈີງຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດໃນຊາດເຊ້ືອທ່ີຊົວ່ນ້ີຈັກຄົນດຽວທ່ີຈະໄດ້ເຫັນແຜ່ນດິນດີນ້ັນ ທ່ີເຮົາໄດ້ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ແກ່

ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍ  
36 ເວ້ັນແຕ່ ກາເລັບບຸດຊາຍຂອງເຢຟຸນເນ ເຂົາຈະເຫັນເມືອງນ້ັນ ແລະເຣົາຈະໃຫ້ແຜ່ນດິນທ່ີເຂົາໄດ້ຢຽບນ້ັນແກ່

ເຂົາ ແລະແກ່ລູກຫລານ ເພາະເຂົາໄດ້ຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງສຸດໃຈ 
37 ເພາະເຫດທ່ານທງັຫລາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງພິໂຣດເຮົາດ້ວຍ ກ່າວວ່າ, ìເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນທ່ີນ້ັນ

ເຫມືອນກັນ 
38 ໂຢຊວຍບຸດຊາຍຂອງນູນຜູ້ຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເຈ້ົາ ຈະໄດ້ເຂ້ົາໄປ ຈ່ົງສນັບສນຸນເຂົາ ເພາະເຂົາຈະພາຄົນອິສຣາເອນ

ໄປຖືກໍາມະສິດພ້ືນດິນນ້ັນ 
39 ແລະເດັກນ້ອຍຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍວ່າຈະຕົກເປັນເຫຍ່ືອ ແລະເດັກນ້ອຍຂອງເຈ້ົາທີໃ່ນວັນນ້ີຍັງບ່ໍຮູ້ຈັກຜິດແລະ

ຊອບ ຈະໄດ້ເຂ້ົາໄປທ່ີນ້ັນ ເຮົາຈະໃຫ້ແຜ່ນດິນນ້ັນແກ່ເຂົາ ແລະເຂົາຈະຖືກໍາມະສິດຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
40 ແຕ່ຝ່າຍເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງກັບເດີນເຂ້ົາຖ່ິນກັນດານ ຕາມທາງທ່ີໄປສູ່ທະເລແດງເຖີດî 

ອສິຣາເອນຜາ່ຍແພທ້ີໂ່ຮມາ 
41 ìທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຕອບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາບາບຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ ເຮົາທັງຫລາຍ

ຈະຂ້ຶນໄປສູ້ຮົບຕາມພຣະດໍາຣັດ ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຊົງສ່ັງນ້ັນî ແລະທ່ານທັງ
ຫລາຍໄດ້ຄາດອາວຸດຕຽມຕົວໄວ້ທຸກຄົນ ຄິດວ່າທ່ີຈະຂ້ຶນໄປຍັງແດນພູດອຍນ້ັນເປັນເຣ່ືອງງ່າຍ 

42 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຢ່າຂ້ຶນໄປສູ້ຮົບເລີຍ ຢ້ານວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະຜ່າຍແພ້ສັດຕຣູ ເພາະ
ເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ຖ້າມກາງເຈ້ົາທັງຫລາຍî 

43 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ກ່າວແກ່ທ່ານດ່ັງນ້ັນ ແລະທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງ ແຕ່ໄດ້ຂັດຂືນພຣະບັນຊາຂອງພ
ຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ ມີໃຈອົງອາດແລະໄດ້ຂ້ຶນໄປທ່ີແດນພູດອຍນ້ັນ 



44 ແລະຄົນອາໂມຣິດທ່ີຢູ່ໃນແດນພູດອຍນ້ັນໄດ້ອອກມາຕ່ໍສູ້ ແລະໄລ່ຕີທ່ານທັງຫລາຍດ່ັງຝູງເຜ້ີງໄລ່ ແລະໄດ້ຂ້າ
ທ່ານທັງຫລາຍໃນເມືອງເຊອີຣ໌ຈົນເຖິງໂຮຣ໌ມາ 

45 ແລະທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ມາຮ້ອງໄຫຕ່ໍ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງຟັງສຽງຮ້ອງ ຫລືສົນໃຈຟັງ
ທາ່ນທງັຫລາຍ 

46 ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ຶງພັກເຊົາຢູ່ທ່ີກາເດສຫລາຍວັນຕາມວນັທ່ີທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຢູ່ນ້ັນ 
 

2 ລະຍະປທີີຢູ່ໃ່ນຖິນ່ກນັດານ 
The Desert Years 

1 ìພວກເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ກັບເດີນເຂ້ົາຖ່ິນກັນດານຕາມທາງໄປສູ່ທະເລແດງ ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງຂ້າພ
ະເຈ້ົາ ແລະພວກເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ເດີນວົນວຽນພູເຂົາເຊອີຣ໌ຫລາຍມ້ື 

2 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາສ່ັງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  
3 ìເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ເດີນວົນວຽນທ່ີແດນພູດອຍນ້ີນານພໍແລ້ວ ຈ່ົງຫັນເດີນໄປທາງທິດເຫນືອເຖີດ 
4 ແລະຈ່ົງບັນຊາຄົນທັງຫລາຍວ່າ ເຈ້ົາທັງຫລາຍໃກ້ຈະເດີນຜ່ານເຂດແດນເມືອງພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາ ຄືລູກຫລານ

ຂອງເອຊາວທ່ີຢ  ູ່ເມືອງເຊອີຣ໌ແລ້ວ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະຢ້ານພວກເຈ້ົາ ສະນ້ັນເຈ້ົາທງັຫລາຍຈ່ົງລະວັງຕົວ 
5 ຢ່າຕ່ໍສູ້ເຂົາ ເພາະເຮົາຈະບ່ໍໃຫ້ທ່ີຂອງເຂົາແກ່ເຈ້ົາ ຈະບ່ໍໃຫ້ທ່ີດີນແມ້ພຽງຝ່າຕີນຢຽບໄດ້ ດ້ວຍວ່າພູເຂົາເຊອີ

ຣ໌ນ້ັນເຮົາໄດ້ໃຫ້ເອຊາວຍຶດຄອງແລ້ວ 
6 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງເອົາເງ ນີຊ້ືສະບຽງອາຫານຈາກເຂົາເພ່ືອຈະໄດ້ກິນ ແລະຈ່ົງເອົາເງິນຊ້ືນ້ໍາຈາກເຂົາດ້ວຍເພ່ືອ

ຈະໄດ້ດ່ືມ 
7 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ ໄດ້ອວຍພຣະພອນແກ່ບັນດາການທ່ີມືຂອງພວກເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາ 

ພຣະອົງຊົງຊາບທາງທ່ີເຈ້ົາໄດ້ເດີນໃນຖ່ິນກັນດານໃຫຍ່ນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາໄດ້ຢູ່ກັບເຈ້ົາ
ສ່ີສິບປີນ້ີມາແລ້ວ ພວກເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຂັດສົນສ່ິງໃດເລີຍî 

8 ແລ້ວເຮົາທ ັງຫລາຍໄດ້ເດີນໄປເລີຍໄປຈາກພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາພວກລູກຫລານເອຊາວ ຜູ້ຢູ່ທີເ່ຊອີຣ໌ໄປຈາກທາງ
ອາຣາບາ ຈາກເອລັດ ແລະຈາກເອຊີໂອນເກເບີ ແລະເຮົາໄດ້ລ້ຽວໄປເດີນຕາມທາງຖ່ິນກັນດານໂມອາບ 

9 ແລະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງແກ່ເຮົາວ່າ, ìເຈ້ົາທັງຫລາຍຢ່າສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນແກ່ພວກໂມອາບ ຫລືສູ້ຮົບ
ກັບເຂົາ ເພາະເຣົາຈະບ່ໍໃຫ້ທ່ີຂອງເຂົາແກ່ພວກເຈ້ົາເພ່ືອຍຶດຄອງ ດ້ວຍເຮົາໄດ້ໃຫ້ທ່ີເມືອງອາຣ໌ນ້ັນແກ່ເຊ້ືອ
ສາຍໂລດໃຫ້ປົກຄອງແລ້ວ 

10 (ແຕ່ກ່ອນຄົນຄົນເອມິມຢູ່ທ່ີນ້ັນ ເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່ ແລະຫລາຍ ແລະສູງຢ່າງຄົນອານາກິມ 
11 ຄົນເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຊ່ືອີກວ່າເອຟາອິມເຫມືອນຄົນອານາກິມ ແຕ່ຄົນໂມອາບເອ້ີນຊ່ືພວກນ້ີວ່າເອມິມ 
12 ເມ່ືອກ່ອນພວກໂຮຣີມໄດ້ຢູ່ທ່ີເຊອີຣ໌ດ້ວຍ ແຕ່ລູກຫລານເອຊາວໄດ້ມາຢູ່ແທນເຂົາ ແລະໄດ້ທໍາລາຍເຂົາເສັຽໃຫ້

ພ້ົ້ົນຫນ້າ ແລະໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນທ່ີຂອງເຂົາເຫມອືນພວກອິສຣາເອນໄດ້ກະທໍາແກ່ເມືອງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປະ
ທານໃຫ້ເຂົາຍຶດຄອງນ້ັນ 

13 ìບັດນ້ີເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງຍົກເດີນຂ້າມຫ້ວຍ ເຊເຣດî ເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຂ້າມຫ້ວຍ ເຊເຣດ 
14 ແລະນັບຕ້ັງແຕ່ເຮົາມາຈາກກາເດສບາເນອາ ຈົນເຖິງໄດ້ຂ້າມລໍາຫ້ວຍເຊເຣດນ້ັນໄດ້ສາມສິບແປດປີ ຈົນສ້ິນ

ຊາດເຊ້ືອສາຍນ້ັນ ຄືຄົນທັງຫລາຍທ່ີຈະອອກເສິກໄດ້ນ້ັນຕາຍຫມົດ ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສັນຍາກັບເຂົາ
ໄວ ້

15 ແທ້ຈີງພຣະຫັດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕ່ໍສູ້ເຂົາ ຊງົທໍາລາຍເຂົາຈາກຖ້າມກາງຄ້າຍ ຈົນເຂົາທັງຫລາຍສູນເສັຽ
ຫມົດ 



16 ìເຫດສະນ້ັນເມ່ືອຄົນທ່ີອອກເສິກໄດ້ມາຕາຍເສັຽຫມດົຈາກຖ້າມກາງຄົນເຫລ່ົານ້ັນແລ້ວ 
17 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ກ່າວແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
18 ວັນນ້ີເຈ້ົາທງັຫລາຍຈະເດີນຂ້າມເມືອງອາຣ໌ ເຂດແດນຂອງຄົນໂມອາບ 
19 ແລະເມ່ືອເຂ້ົາໃກ້ແນວຫນ້າຂອງຄົນອັມໂມນ ຢ່າຮາວີຫລືຮົບກັບເຂົາເລີຍ ເພາະເຮົາຈະບ່ໍໃຫ້ທີຢູ່່ຂອງລູກ

ຫລານຄົນອັມໂມນແກ່ເຈ້ົາໃຫ້ຍຶດຄອງເລີຍ ດ້ວຍເຮົາໄດ້ໃຫ້ທ່ີນ້ັນແກ່ເຊ້ືອສາຍໂລດເປັນຜູ້ຍຶດຄອງແລ້ວî 
20 (ທັງທ່ີນ້ັນກໍນັບວ່າເປັນແຜ່ນດິນຂອງພວກເຣຟາອິມ ແຕ່ກ່ອນຄົນເຣຟາອິມໄດ້ຢູ່ໃນນ້ັນ ແຕ່ຄົນອັມໂມນໄດ້

ເອ້ີນຊ່ືຂອງເຂົາວ່າຊັມຊຸມມິມ 
21 ຄົນເຫລ່ົານ້ັນໃຫຍ່ແລະຫລວງຫລາຍ ແລະສູງຢ່າງຄົນອານາກິມ ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງທໍາລາຍເຂົາເສັຽໃຫ້

ພ້ົ້ົນຫນ້າ ແລະພວກອັມໂມນໄດ້ເຂ້ົາຍຶດທ່ີຂອງເຂົາ ແລະຕ້ັງຢູ່ແທນ 
22 ເຫມືອນພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ແກ່ພວກລູກຫລານເອຊາວຜູ້ຢູ່ທ່ີເຊອີຣ໌ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງທໍາລາຍພວກໂຮຣີມ

ເສັຽໃຫ້ພ້ົ້ົນຫນ້າ ແລະເຂົາໄດ້ຍຶດທ່ີຂອງພວກໂຮຣິມ ແລ້ວຕ້ັງຢູ່ແທນຈົນທຸກວັນນ້ີ 
23 ສ່ວນພວກອາວວມິທີຢູ່່ໃນຊົນນະບົດຈົນເຖິງກາຊາ ຄົນເກັບໂຕຣິມຊ່ຶງມາຈາກເມືອງເກັບໂຕກໍໄດ້ທໍາລາຍເຂົາ

ແລະຕ້ັງຢູ່ແທນ) 
24 ìພວກເຈ້ົາຈ່ົງລຸກເດີນທາງໄປຂ້າມລຸ່ມແມ່ນ້ໍາອາຣ໌ໂນນ ເບິ່ງແມ,໋ ເຮົາໄດມ້ອບ ຊໂີຮນຊາວອາໂມຣິດຜູ້ເປັນກະ

ສັດເມືອງເຮສໂບນ ແລະເມືອງຂອງເຂົາໄວ້ໃນມືຂອງພວກເຈ້ົາ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຕ້ັງຕ້ົນຍຶດເມືອງນ້ັນແລະສູ້ຮົບ
ກັບເຂົາ 

25 ຕ້ັງແຕ່ມ້ືນ້ີໄປເຮົາຈະໃຫ້ຊົນຊາດທັງຫລາຍທ່ົວໃຕ້ຟ້າເກງຂາມຕ່ໍພວກເຈ້ົາແລະຢ້ານເຈ້ົາ ຄົນປະເທດຜູ້ໄດ້ຍິນ
ຂ່າວເຣ່ືອງເຈ້ົາຈະຢ້ານຕົວສ່ັນ ແລະມີຄວາມຣະທົມເພາະເຈ້ົາî 
Defeat of King Sihon 
(ຈຊບ 21:21-32) 

26 ìສະນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໃຊ້ຜູ້ນໍາຂ່າວຈາກຖ່ິນກັນດານເກເດໂມທດໄປເຝ້ົາຊີໂຮນກະສັດເມືອງເຮສໂບນນ້ັນ ທູນ
ຖ້ອຍຄໍາອັນສັນຕິວ່າ 

27 ìຂໃໍຫຂ້້າພະເຈ້ົາເດີນຂ້າມແຜ່ນດິນຂອງທ່ານ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເດີນໄປຕາມທາງຫລວງ ຈະບ່ໍລ້ຽວໄປທາງຂວາມື 
ຫລືທາງຊ້າຍມືເລີຍ 

28 ຂໍທ່ານໄດ້ຂາຍສະບຽງເອົາເງິນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຈະມີອາຫານກິນ ແລະຂໍຂາຍນ້ໍາເອົາເງິນຂອງ
ຂ້າພະເຈ້ົາ ເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ດ່ືມ ຂໍໃຫຂ້້າພະເຈ ົ ້າເດີນຍ່າງຂ້າມປະເທດຂອງທ່ານເທ່ົານ້ັນ 

29 ເຫມືອນດ່ັງພວກລູກຫລານເອຊາວທ່ີຢູ່ເມືອງເຊອີຣ໌ ແລະພວກໂມອາບທ່ີຢູ່ເມືອງອາຣ໌ ໄດ້ກະທໍາແກ່ຂ້າພະ
ເຈ້ົານ້ັນ ຈົນຂ້າພະເຈ້ົາຈະຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນເຂ້ົາໄປໃນປະເທດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ
ທັງຫລາຍໄດ້ຊົງປະທານແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ 

30 ແຕ່ຊໂີຮນກະສັດເມືອງເຮສໂບນ ບ່ໍຍອມໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍຂ້າມປະເທດຂອງທ່ານ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະ
ເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ຈິດໃຈຂອງທ່ານໃຫ້ແຂງໄປ ເພ່ືອຈະໄດ້ຊົງມອບເຂົາໄວ້ໃນມືຂອງພວກ
ທ່ານດ່ັງເປັນຢູ່ທຸກ 
ວັນນ້ີ 

31 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເບ່ິງແມ໋, ເຮົາໄດ້ເລ້ີມມອບຊີໂຮນ ແລະເມືອງຂອງເຂົາໄວ້ກັບ
ເຈ້ົາ ຈ່ົງເຂ້ົາຍຶດຄອງທ່ີນ້ັນ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ແຜ່ນດິນຂອງເຂົາເປັນກໍາມະສິດî 

32 ແລ້ວຊໂີຮນຍົກອອກມາຕ່ໍສູ້ກັບເຮົາ ທັງທ່ານແລະພົນໂຍທາທັງຫລາຍຂອງທ່ານທ່ີເມືອງຢາຮັສ 



33 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຊົງມອບທ່ານໄວ້ໃນມືຂອງເຮົາ ແລະເຮົາໄດ້ຕີທໍາລາຍ
ທ່ານກັບໂອຣົດ ແລະພົນໂຍທາທັງຫລາຍຂອງທ່ານເສັຽ 

34 ຄ້ັງນ້ັນເຮົາໄດ້ຍຶດເມືອງທັງປວງຂອງທ່ານ ແລະເຮົາໄດ້ທໍາລາຍທຸກໆເມືອງເສັຽສ້ິນ ເຮົາທໍາລາຍຜູ້ຊາຍຜູ້ຍິງ
ແລະເດັກທັງຫລາຍໃນທຸກເມືອງບ່ໍໃຫ້ມີເຫລືອເລີຍ 

35 ແຕ່ຝູງສັດເຮົາໄດ້ຍຶດມາເປັນຂອງເຮົາທັງຂອງຍຶດໄດ້ໃນເມືອງເຫລ່ົານ້ັນທ່ີເຮົາຕີມາ 
36 ຕ້ັງແຕ່ອາໂຣເອີ ທ່ີຢູ່ລຸ່ມແມ່ນ້ໍາອາຣ ໌ໂນນ ແລະຕ້ັງແຕ່ເມືອງທ່ີຢູ່ໃນລຸ່ມແມ່ນ້ໍານ້ັນຈົນເຖິງເມືອງກີເລອາດ ບ່ໍມີ

ເມືອງໃດທ່ີຕ່ໍຕ້ານເຮົາໄດ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາໄດ້ຊົງມອບທັງຫມດົໄວ້ໃນມືຂອງເຮົາ 
37 ແຕ ທ່່ານທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃກ້ແຜ່ນດິນຄົນອັມໂມນ ຄືຝ່ັງແມ່ນ້ໍາຢັບໂບກ ແລະເມືອງທ່ີຢູ່ເທີງພູເຂົາ ແລະທ່ີ

ໃດໆຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາໄດ້ສ່ັງຫ້າມເຮົານ້ັນ 
 

3 ອສິຣາເອນຊະນະກະສດັໂອກແຫງ່ເມອືງ 
ບາຊານ 
Defeat of King Og  
(ຈຊບ21:33-35) 

1 ìເຮົາທ ັງຫລາຍຈ່ີງໄດ້ຫັນໄປຂ້ຶນທາງສູ່ເມືອງບາຊານ ແລ້ວກະສັດໂອກເມືອງບາຊານກໍອອກມາສູ້ຮົບກັບເຮົາ 
ຕົວໂອກເອງແລະພົນໂຍທາຂອງທ່ານມາຮົບກັບເຮົາທ່ີເມືອງເອັດເຣອີ 

2 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົາຢ່າຢ້ານເຂົາເລີຍ ເພາະເຮົາຈະມອບເຂົາກ ບັພົນໂຍທາທັງ
ຫມດົຂອງເຂົາ ແລະແຜ່ນດິນຂອງເຂົາໄວ້ໃນມືຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະກະທໍາແກ່ເຂົາເຫມືອນເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາແກ່ຊີ
ໂຮນກະສັດຂອງຄົນອາໂມຣິດຊ່ຶງຢູ່ເມືອງເຮສໂບນນ້ັນî 

3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຈ່ຶງໄດ້ຊົງມອບໄວ້ໃນມືຂອງເຮົາ ທັງກະສັດໂອກເມືອງບາຊານ ແລະພົນໂຍ
ທາທັງຫລາຍຂອງທ່ານ ແລະເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຂ້າຕີເຂົາຈົນບ່ໍມີເຫລືອ 

4 ຄ້ັງນ້ັນເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຕີເອົາບ້ານເມືອງທັງຫລາຍຂອງເຂົາຈົນບ່ໍມີເຫລືອຈັກເມືອງດຽວຊ່ຶງເຮົາບ່ໍໄດ້ຍຶດມາ
ຮ່ວມຫົກສິບເມືອງ ດິນແດນອາຣ໌ໂກບທັງຫມົດ ຊຶງ່ເປັນຣາຊອານາຈັກຂອງກະສັດໂອກເມືອງບາຊານ 

5 ບັນດາເມືອງເຫລ່ົານ້ີເປັນເມືອງທ່ີມີກໍາແພງສູງໂດຍຮອບ ມີປະຕູ ມດ່ີານປະຕູ ແລະຍັງມີຊນົນະບົດອີກ
ຫລາຍທ່ີບໍ່ມກໍີາແພງ 

6 ເຣົາໄດ້ຕີທໍາລາຍຫມດົ ໄດ້ທໍາລາຍທຸກໆເມືອງເສັຽສ້ິນ ຮວມທັງຜູ້ຊາຍຜູ້ຍິງແລະເດັກນ້ອຍທັງຫລາຍເຫມືອນ
ເຮົາໄດ້ທໍາລາຍຊີວິດກະສັດຊີໂຮນເມືອງເຮສໂບນນ້ັນ 

7 ແຕ່ຝູງສັດທັງຫມດົ ແລະຂອງຍຶດໄດ້ໃນເມືອງເຫລ່ົານ້ັນເຮົາໄດ້ຍຶດມາເປັນຂອງເຣົາ 
8 ຄ້ັງນ້ັນເຮົາໄດ້ຍຶດແຜ່ນດິນເສັຽຈາກມືຂອງກະສັດທັງສອງ ຂອງຄົນອາໂມຣິດ ຜູ້ຢູ່ຟາກຕາເວັນອອກຂອງແມ່

ນ້ໍາຈໍແດນ ຕ້ັງແຕ່ລຸ່ມແມ່ນນ້ໍາອາຣ໌ໂນນເຖິງພູເຂົາເຮີໂມນ 
9 (ພເູຂົາເຮີໂມນນ້ັນຊາວຊີໂດນເອ້ີນຊ່ືວ່າ ຊີຣີໂອນ ແລະຊາວອາໂມຣິດເອ້ີນຊ່ືວ່າ ເຊນີ) 
10 ຄືເມືອງທັງຫລາຍໃນທ່ີຮາບສູງແລະກີເລອາດທັງຫມດົ ແລະບາຊານທັງຫມົດ ຈົນເຖິງຊາເລກາ ແລະເອັດເຣອີ 

ຊ່ຶງເປັນຫົວເມືອງແຫ່ງຣາຊອານາຈັກໂອກໃນເມືອງບາຊານ 
11 (ຍັງເຫລືອຢູ່ແຕ່ກະສັດໂອກເມືອງບາຊານ ຊ່ຶງເປັນພວກເຣຟາອິມ ເບ່ິງແມ, ຕຽງນອນຂອງທ່ານທໍາດ້ວຍເຫລັກ 

ຕຽງນອນນ້ັນບ່ໍຢູ່ໃນເມືອງຣັບບາແຫ່ງຄົນອັມໂມນດອກຫລື ຍາວຕ້ັງເກ້ົາສອກ ກວ້າງສ່ີສອກ ຂນາດສອກຄົນ
ເຣົາ) 
ຣເູບນ ກາດ ແລະເຄິງ່ເຜົາ່ມານສັເຊ ຕັງ້ຢູທ່າງຕາເວນັອອກຂອງແມນ່ໍາ້ຈແໍດນ 



(ຈຊບ 32:1-42) 

12 ìແຜ່ນດິນນ້ີທ່ີເຮົາຕີໄດ້ຄ້ັງນ້ັນ ຄືຕ້ັງແຕ່ອາໂຣເອີ ຊ່ຶງຢູ່ລຸ່ມນ້ໍາອາຣ ໂ໌ນນ ແລະແດນພູດອຍກິເລອາດເຄ່ິງນ່ຶງກັບ
ຫົວເມືອງທັງຫລາຍເຫລ່ົານ້ັນ ເຮົາກໍໄດໃ້ຫແ້ກ່ເຜ່ົາຣູເບນ ແລະເຜ່ົາກາດ 

13 ສ່ວນກິເລອາດທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ກັບເມືອງບາຊານທັງຫມດົ ຊ່ຶງເປັນແຜ່ນດິນຂອງໂອກ ຄືດີນແດນອາຣ໌ໂກບທັງ
ຫມດົ ເຮົາກ  ໍໄດ້ໃຫໄ້ວ້ກັບເຄ່ິງນ່ຶງຂອງຄົນເຜ່ົາມານັສເຊ (ທັງຫມດົເມືອງບາຊານນ້ັນເອ້ີນວ່າດິນແດນຂອງ
ພວກເຣຟາອິມ 

14 ຢາອີຣ໌ ຄົນເຜ່ົາມານັສເຊກໍຕີໄດ້ດິນແດນອາຣ ໂ໌ກບທັງຫມົດ ຄືເມືອງບາຊານ ຈົນເຖິງເຂດແດນເມືອງຊາວເກຊູ 
ແລະເມືອງຕະກູນມາອາກາ ແລະໄດ້ເອ້ີນຊ່ືເມືອງເຫລ່ົານ້ັນຕາມຊ່ືຂອງຕົນວ່າຮາວໂວດຢາອີ ຈົນເຖິງທຸກວັນ
ນ້ີ) 

15 ເມືອງກິເລອາດນ້ັນເຮົາໃຫ້ແກ່ມາຄີຣ໌ 
16 ແຕ່ເຜ່ົາຣູເບນ ແລະກາດນ້ັນເຮົາໃຫເ້ມືອງຕ້ັງແຕ່ກິເລອາດເຖີງລຸ່ມນ້ໍາອາຣ໌ໂນນ ຖືເອົາກາງລຸ່ມນ້ໍາເປ ນັແດນ

ມາເຖິງແມ່ນ້ໍາຢັບໂບກອັນເປັນແດນຂອງຄົນອັມໂມນ 
17 ທັງແຖບອາຣາບາ ມແີມ່ນ້ໍາຈໍແດນເປັນເຂດແດນ ຕ້ັງແຕ່ທະເລຄິນເນເຣທຈົນເຖິງທະເລແຫ່ງອາຣາບາ ຄືທະ

ເລຕາຍທ່ີຮາບແຖບເນີນເຂົາປິສກາ ຊຶງ່ຢູ່ທິດຕາເວັນອອກ 
18 ìຄ້ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານໄດ້ຊົງໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຍຶດ

ຄອງແຜ່ນດິນນ້ີ ທະຫານທ່ີເກ່ັງກ້າທັງຫມດົຂອງທ່ານ ຈ່ົງຖືກອາວຸດຍົກຂ້າມໄປກ່ອນຄົນອິສຣາເອນຜູ້ເປັນພ່ີ
ນ້ອງຂອງທ່ານ 

19 ແຕ່ພຣັຍາຂອງທ່ານ ບຸດນ້ອຍໆທັງຫລາຍຂອງທ່ານ ກັບຝູງສັດຂອງທ່ານ (ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາຊາບຢູ່ແລ້ວວ່າ 
ທ່ານທັງຫລາຍມຝູີງສັດເປັນຈ າໍນວນຫລວງຫລາຍ) ຈ່ົງຢູ່ໃນເຂດເມືອງທ່ີເຮົາຍົກໃຫ້ນ້ັນກ່ອນ 

20 ຈົນກວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະໂຜດໃຫ້ພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານໄດ້ຢ ຸດພັກເຫມືອນໄດ້ປະທານແກ່ທ່ານແລ້ວ ຈົນເຂົາທ ງັ
ຫລາຍຈະຍຶດຄອງແຜ່ນດິນຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່ເຂົາທ່ີຟາກຕາເວັນຕົກຂອງແມ່
ນ້ໍາຈໍແດນ ແລ້ວທ່ານທັງຫລາຍຕ່າງຈ່ຶງຈະກັບມາຍັງທ່ີຢູ່ຂອງຕົນ ຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ແກ່ທ່ານທັງຫລາຍî 

21 ຄ້ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສັ່ງໂຢຊວຍວ່າ ìດວງຕາຂອງທ່ານໄດ້ເຫັນບັນດາກິຈການຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາ
ຂອງທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຊົງກະທໍາແກ່ກະສັດທັງສອງນ້ັນແລ້ວ ດ່ັງນ້ັນພຣະເຈ້ົາຈະຊົງກະທໍາແກ່ເມືອງທັງປວງ
ຊ່ຶງທາ່ນຈະຂ້າມໄປ 
ຢູ່ເຊ່ັນດຽວກັນ 

22 ທ່ານທັງຫລາຍຢ່າໄດ້ຢ້ານເຂົາເລີຍ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ພຣະອົງນ້ັນຊົງສູ້ຮົບເພ່ືອທ່ານ
ທັງຫລາຍî 
ບໍຊ່ງົອະນຍຸາດໃຫໂ້ມເຊເຂົາ້ການາອານ 
Moses Views Canaan from Pisgah 

23 ìຄ້ັງນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອ້ອນວອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ,  
24 ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງໄດ້ຊົງສໍາແດງອານຸພາບ ແລະຣິດພຣະຫັດຂອງພຣະອົງແກ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະ

ອງົ ເພາະມພີຣະເຈ້ົາອົງໃດໃນສວັນ ໃນແຜ່ນດິນໂລກຊຶງ່ອາດກະທໍາຕາມການສໍາຄັນ ແລະການອິດທິຣດິດ່ັງພ
ຣະອົງໄດ້ 

25 ຂໍພຣະອົງຊົງໂຜດອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຂ້າມໄປເບ່ິງແຜ່ນດິນອັນດີທ່ີຢູ່ຟາກຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ 
ເບ  ່ິງແດນພູດອຍງົດງາມ ແລະເລບານອນດ້ວຍî 



26 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ພິໂຣດຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາ ເພາະທ່ານທັງຫລາຍເປັນເຫດ ພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຊົງໂຜດ ແລະພຣະ
ຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìພແໍລ້ວ ເຈ້ົາຢ່າໄດ້ເວ້ົາກັບເຮົາໃນເຣ່ືອງນ້ີຕ່ໍໄປເລີຍ 

27 ເຈ້ົາຈ່ົງຂ້ຶນໄປເຖິງຍອດປິສກາ ແລະເພ່ງຕາຂອງເຈ້ົາເບ່ິງທິດຕາເວັນອອກ ແລະເບ່ິງແຜ່ນດິນນ້ັນດ້ວຍຕາຂອງ
ເຈ້ົາ ເພາະເຈ້ົາຈະຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນນ້ີໄປບ່ໍໄດ້ເລີຍ 

28 ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງບອກໂຢຊວຍ ຈ່ົງສນັບສນຸນ ແລະຊູໃຈຂອງເຂົາໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ ເພາະເຂົາຈະຕ້ອງນໍາຫນ້າຊົນຊາດນ້ີ
ຂ້າມໄປ ແລະຈະໃຫ້ເຂົາທ ງັຫລາຍເຂ້ົາຖືກໍາມະສິດໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຈ້ົາແລເຫັນນ້ັນî 

29 ສະນ້ັນເຣົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຢັບຢ້ັງຢູ່ໃນຮ່ອມພ ຕ່ໍູຫນ້າເບັດເປໂອຣ໌ 
 

4 ໂມເຊຕກັເຕອືນຊາວອສິຣາເອນໃຫເ້ຊືອ່ຟງັ 
Moses Commands Obedience 

1 ໂມເຊໄດ້ກ່າວຕໍ່ປະຊາຊົນວ່າ, ìພຣະທັມທັງຫມດົທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາບອກສອນນ້ັນ ພວກທ່ານຈ່ົງປະຕິບັດຕາມເພ່ືອ
ວ່າຈະໄດ້ມີຊວິີດຢູ່ ແລະເພ່ືອຈະໄດ້ເຂ້ົາຍຶດຄອງເອົາແຜ່ນດິນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງບັນພະບຸຣຸດ
ຂອງພວກທ່ານກໍາລັງຈະປະທານໃຫ ້

2 ຢ່າເພ້ີມເຕີມ ຫລືຕັດຖ້ອຍຄໍາໃດໆທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາສ່ັງນ້ັນອອກ ໃຫ້ເຊ່ືອຟັງທັງຫມດົ ເພາະວ່າເປັນຄໍາສ່ັງແຫ່ງ    
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານ 

3 ພວກທ່ານເອງກໍເຫັນແລ້ວສ່ິງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາໃນພູເປໂອນ້ັນ ຄືຊງົທໍາລາຍທຸກຄົນທ່ີຂາບໄຫວ້ 
ພຣະບາອານຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນ 

4 ແຕ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຍຶດຖືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານກໍຍັງມີຊີວິດຢູ່ທຸກວັນນ້ີ 
5 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສອນພຣະທັມທັງຫມດົນ້ີແກ່ພວກທ່ານ ເຫມອືນດ່ັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້

ບອກສອນຂ້າພະເຈ້ົາ ສະນ້ັນຢູ່ໃນດິນແດນທ່ີພວກເຈ້ົາກໍາລັງຈະບຸກເຂ້ົາໄປຍຶດຄອງນ້ັນ 
6 ຈ່ົງໄດ້ປະຕິບັດຕາມພຣະທັມເຫລ່ົານ້ີດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື ເພາະວ່າການກະທໍາເຊ່ັນນ້ີຈະເປັນເຄ່ືອງສະແດງໃຫ້

ຊົນຊາດອ່ືນໆ ເຫັນສະຕິປັນຍາ ແລະຄວາມຮອບຮູ້ຂອງພວກທ່ານ ອັນນ່ຶງ ເມ່ືອຊົນຊາດເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຟັງພຣະ
ທັມນ້ີທັງຫມດົ ພວກເຂົາກໍຈະພາກັນເວ້ົາວ່າຊົນຊາດໃຫຍ່ນ້ີມີສະຕິປັນຍາ ແລະຄວາມຮອບຮູ້ແທ້ 

7 ບໍ່ມຊົີນຊາດໃຫຍ່ອ່ືນໃດມີພຣະຢູ່ໃກ້ເຫມືອນກັບພວກເຮົາມພີຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຢູ່ໃກ້ຄືເມ່ືອໃດພວກເຮົາຮ ້ອງຂໍໃຫ້
ຊົງຊ່ອຍເຫລືອ ພຣະອົງກໍຊົງຕອບ 

8 ບໍ່ມປີະເທດໃຫຍ່ອ່ືນໃດມີພຣະທັມທ່ີຍຸດຕິທັມຄືດ່ັງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສອນພວກທ່ານໃນມ້ືນ້ີ 
ທບົທວນເຫດການຊຶງ່ອສິຣາເອນປະສບົທີໂ່ຮເຣບັ 

9 ຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງຢູ່ ແລະລະມັດລະວັງໃຫ້ດີຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງພວກທ່ານນ້ັນ ຢ່າໄດ້ຫລົງລືມສ່ິງທ່ີພວກທ່ານໄດ້
ເຫັນກັບຕາມາແລ້ວ ຈ່ົງບອກໃຫ້ພວກລູກຫລານຂອງພວກທ່ານຮູ້ 

10 ເຖິງເຣ່ືອງເຫດການໃນມ້ືທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາທ່ີໂຮເຣັບ ໃນວັນນ້ັນ ພຣະ
ອົງຊົງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງບອກໃຫ້ປະຊາຊົນມາໂຮມກັນ ເພາະວ່າເຮົາຢາກເວ້ົາໃຫ້ເຂົາຟັງເພ່ືອເຂົາທັງ
ຫລາຍ ຈະໄດ້ຮູ້ຈັກການໂຄຣບົຢໍາເກງເຮົາຈົນຕລອດຊີວິດແລະເພ່ືອຈະໄດ້ບອກສອນລູກຫລານຂອງເຂົາໃຫ້
ຢໍາເກງເຮົາî 

11 ໃນວັນນ້ັນເອງ ພວກເຈ້ົາໄດ້ຫຍັບເຂ້ົາມາຢືນຢູ່ໃນຕີນພູ ຊ່ຶງມີເມກເປັນຄວັນຫນາຕຶບປົກຄຸມຢູ່  
12 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ພວກທ່ານຮູ້ວ່າ ພຣະອົງໄດ້ຊົງເວ້ົາແນວໃດແດ່ກັບພວກທ່ານອອກມາຈາກໄຟນ້ັນ 

ທັງໆທ່ີພວກທ່ານບ່ໍເຫັນຮູບຮ່າງໃດໆຂອງພຣະອົງເລີຍ 



13 ພຣະອົງຊົງບອກໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍທໍາຕາມຄໍາຫມັນ້ສັນຍາທ່ີຊງົໃຫ້ໄວແ້ລະຊົງໃຫເ້ຊ່ືອຟັງພຣະບັນຍັດສິບປະ
ການ ທ່ີຊົງຈາລຶກໄວ້ໃນສີລາສອງແຜ່ນ 

14 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ ສອນພຣະທັມທັງຫມົດນ້ີແກ່ພວກທ່ານ ເພ່ືອຈະໄດ້ນໍາໄປປະພຶດປະຕິ
ບັດຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີກໍາລັງຈະເຂ້ົາຍຶດຄອງນ້ັນ 
ຕກັເຕອືນບໍໃ່ຫຂ້າບໄຫວຮ້ບູໂຄຣບົ 

15 ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍພວກທ່ານອອກມາຈາກໄຟຢູ່ເທິງພູຊນີາອີນ້ັນ ພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ເຫັນຮູບຮ່າງໃດໆ 
ມັນຈ່ຶງເປັນການດ ສໍີາລ ບັພວກທ່ານ 

16 ສະນ້ັນ ຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ຢ່າໄດ້ທໍາບາບດ້ວຍການສ້າງຮູບໂຄຣົບໃດໆຂ້ຶນມາເລີຍ ບ່ໍວ່າຮູບຜູ້ຊາຍຫລືຜູ້ຍິງ 
17 ບ່ໍວ່າຮູບສັດເດັຽລະສານ ຮູບນົກທ່ີມີປີກບີນໄປໃນອາກາດ 
18 ຮູບສັດເລືອຄານຢູ່ເທິງດິນ ຮູບປາຢ່າງໃດທ່ີຢູ່ໃນນ້ໍາໃຕ້ແຜ່ນດິນໂລກ 
19 ຢ່າຫລົງຂາບໄຫວ້ ຫລືບົວລະບັດສ່ິງທ່ີເຫັນໃນທ້ອງຟ້າ ຄືພຣະອາທິດ ພຣະຈັນ ແລະດວງດາວທັງຫລາຍ ສ່ິງ

ເຫລ່ົານ້ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາຊງົປະທານໃຫ້ຊນົຊາດອ່ືນທັງຫມດົຂາບໄຫວ ້
20 ແຕ່ພວກທ່ານນ້ັນບ່ໍຕ້ອງຂາບໄຫວ້ ເພາະວ່າພວກທ່ານເປັນປະຊາຊົນທີພ່ຣະອົງຊົງນ າໍອອກມາຈາກເຕົາໄຟໃນ

ປະເທດເອຢິບ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຢ່າງທ່ີພວກທ່ານກໍາລັງເປັນຢູ່ໃນທຸກວັນນ້ີ 
21 ຍ້ອນພວກທ່ານນ້ັນແຫລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຣົາ ຈ່ຶງຊົງພຣະພິໂຣດຂ້າພະເຈ້ົາ ຄືພຣະອົງຊົງປະກາດ

ຢ່າງຫນັກແຫນ້ນວ່າ ຈະບ່ໍໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄປຍັງແຜ່ນດິນອັນອຸດົມສົມບູນຊ່ຶງພຣະອົງຊົງປະ
ທານໃຫແ້ກ່ພວກທາ່ນ 

22 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕ້ອງຕາຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ີ ຈະບ່ໍໄດ້ຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄປ ແຕ່ພວກທ່ານນ້ັນຈະໄດ້ຂ້າມໄປຍຶດ
ເອົາແຜ່ນດິນອັນອຸດົມສົມບູນນ້ັນເປັນກໍາມະສິດ 

23 ຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ຢ່າໄດ້ລືມຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທາ່ນໄດ້ຊົງໃຫ້ໄວ້ ໃຫ້ເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງຂອງ
ພຣະອົງຊົງສ່ັງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ທໍາຮູບເຄົາຣົບໃດໆຂາບໄຫວ້ 

24 ເພາະວ່າ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງທ່ານທັງຫລາຍເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ ້ຊົງຫວງແຫນພວກທ່ານ ແລະຊົງເປັນເຫມອືນ
ໄຟທີ່ລຸກໄຫມເ້ຜົາຜານ 

25 ເມື່ອພວກທ່ານມລູີກຫລານ ແລະໄດ້ເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ັນເຫິງນານແລ້ວ ຢ່າໄດ້ທໍາບາບດ້ວຍການສ້າງຮູບ
ໂຄຣົບໃດໆຂ້ຶນມາເລີຍ ເພາະໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນ ຊງົຖືວ່າການກະທໍາຢ່າງນ້ີຊ່ົວຮ້າຍ
ຫລາຍ ແລະເປັນການກະທໍາທ່ີພຣະອົງຊົງພິໂຣດ 

26 ຖ້າພວກທ່ານທໍາຢ່າງນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະອັນເຊີນເອົາຟ້າດີນມາເປັນພຍານກ່າວໂທດທ່ານໃນວັນນ້ີວ່າ ພວກ
ທ່ານຈະຈິບຫາຍຈາກແຜ່ນດິນນ້ີໃນບ່ໍຊ້າ ຈະບ່ໍໄດ້ຢູ່ເຫິງນານໃນແຜ່ນດິນທ່ີທ່ານກໍາລັງຈະຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ
ໄປຍຶດຄອງນ້ັນ ແຕ່ຈະຖືກທໍາລາຍຈົນຫມົດສ້ິນ 

27 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະທໍາໃຫ້ພວກທ່ານແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປຢູ່ໃນປະເທດຕ່າງໆ ແລ້ວຈະໃຫ້ເຫລືອຢູ່ທ່ີນ້ັນພຽງ
ຈໍານວນຫນ້ອຍ  

28 ພວກທ່ານຈະຮັບໃຊ້ພຣະໄມ້ ແລະພຣະຫີນທີມ່ະນຸດທໍາຂ້ຶນ ພຣະເຫລ່ົານ້ີ ເບ່ິງ ຟງັ ກິນ ແລະດົມກ່ິນບ່ໍໄດ້  
29 ຖ້າວ່າຢູ່ທ່ີນ້ັນ ພວກທ່ານສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈພວກທ່ານກ ຈໍະພົບພຣະ

ອົງ 
30 ແຕ່ເມື່ອໃດຫາກພວກທ່ານມຄີວາມລ າໍບາກໃຈໃນພາຍຂ້າງຫນ້າ ຍ້ອນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີທັງຫມົດໄດ້ມາຖືກທ່ານ 

ພວກທ່ານກໍຈະກັບຄືນມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ 



31 ເພາະວ່າຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍພຣະເມດຕາ ຈະບ່ໍຊົງປະຖ້ິມ ຫລືທໍາລາຍພວກທ່ານ ແລະຈະບ່ໍຊົງ
ຫລົງລືມຄໍາຫມັນ້ສັນຍາທ່ີພຣະອົງຊົງໃຫ້ໄວ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກທ່ານ 

32 ໃຫຖ້າມທ່ົວໂລກນ້ີເບ່ິງດູວ່າ ໃນອະດີດຕະການກ່ອນພວກທ່ານເກີດ ຕ້ັງແຕ່ຄາວພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງມະນຸດໃນ
ໂລກ ເຄີຍມີເຣ່ືອງໃຫຍ່ໂຕເຫມືອນຢ່າງນ້ີເກີດຂ້ຶນມາແລ້ວຫລືບໍ່ ມໃີຜເຄີຍໄດ້ຍິນເຣ່ືອງຢ່າງນ້ີຫລືບ່ໍ 

33 ມຊົີນຊາດໃດແດ່ ເມ່ືອໄດ້ຍິນພຣະເຈ້ົາເວ້ົາອອກມາຈາກໄຟແລ້ວກໍຍັງບ່ໍຕາຍເຫມືອນຢ່າງພວກທ່ານ  
34 ມພີຣະເຈ້ົາອົງໃດອີກ ທີກ້່າໄປເອົາຄົນອອກມາຈາກຊາດນ່ຶງມາຕ້ັງເປັນຊາດຂອງພຣະອົງເອງ ເຫມືອນຢ່າງພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານໄດ້ກະທໍາເພ່ືອທ່ານໃນປະເທດເອຢິບນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຊ້ອໍານາດ ແລະຣິດທາ
ນຸພາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງທໍາໃຫ້ເກີດມີໂລກແລະສົງຄາມ ທາໍການອັດສະຈັນ ແລະຫມາຍສໍາຄັນຕ່າງໆ
ພ້ອມທັງທໍາສິ່ງທີຫ່ນ້າຢ້ານໃຫ້ພວກທ່ານເຫັນຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາ 

35 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສໍາແດງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໃຫ້ພວກທ່ານເຫັນ ກໍເພື່ອໃຫພ້ວກທ່ານຮູ ວ່້າ ພຣະອົງ ອົງດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີ
ຊົງເປັນ   ພຣະເຈ້ົາ ບໍ່ມອົີງອ່ືນອີກເລີຍ 

36 ພຣະອົງຊົງໂຜດໃຫ້ພວກທ່ານໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະອົງຈາກສວັນນ້ັນໄດ້ ກ ເໍພ່ືອສ່ັງສອນທ່ານ ແລະຍັງຊົງໂຜດ
ໃຫພ້ວກທ່ານໄດ້ເຫັນໄຟອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນໂລກ ພອ້ມທັງຊງົກ່າວອອກມາຈາກໄຟນ້ັນ 

37 ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຮັກບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກທ່ານ ຊົງເລືອກເອົາເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ແລະຊົງນໍາພາ
ພວກທ່ານອອກຈາກປະເທດເອຢິບ ດ້ວຍຣິດທານຸພາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງເອງ 

38 ໃນເວລາພວກທ່ານກ້າວໄປຂ້າງຫນ້ານ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຂັບໄລ່ຊົນຊາດໃຫຍ່ ແລະມີກໍາລັງເຫນືອກວ່າພວກ
ທ່ານອອກຫນີໄປ ເພ່ືອນໍາທ່ານເຂົາມາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ັນຊ່ຶງຍັງເປັນຂອງພວກທ່ານຢູ່ຈົນເທ່ົາທຸກມ້ືນ້ີ 

39 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ໃຫ້ຈ່ືຈໍາໄວ້ ແລະຢ່າລືມວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແມ່ນພຣະເຈ້ົາເທິງຟ້າສວັນ ແລະເທິງແຜ່ນດິນ ບ່ໍມີ
ພຣະເຈ້ົາອົງອ່ືນອີກນອກຈາກພຣະອົງ 

40 ຈ່ົງທໍາຕາມພຣະທັມ ແລະກົດບັນຍັດທັງຫມດົຂອງພຣະອົງ ຊຶງ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກພວກທ່ານແລ້ວໃນວັນນ້ີ 
ເພ່ືອທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງຈະເປັນໄປໂດຍດີສໍາລັບພວກທ່ານ ແລະພວກລູກຫລານ ແລ້ວພວກທ່ານຈະມີຊວີິດຫມັ້ນ
ຢືນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານຊົງປະທານໃຫ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຕລອດໄປເປັນນິດນ້ັນî 
ຫວົເມອືງລີພ້ຍັທາງຕາເວນັອອກຂອງແມນ່ໍາ້ຈແໍດນ 
Cities of Refuge East of the Jordan 

41 ແລ້ວໂມເຊກໍາຫນົດຫົວເມືອງທາງທິດຕາເວັນອອກຟາກແມ່ນ້ໍາຈໍແດນສາມຫົວເມືອງ 
42 ເພ່ືອຜູ້ໃດທ່ີຂ້າຄົນຈະໄດ້ຫລົບຫນີໄປຢູ່ທ່ີນ້ັນ ຄືຜູ້ທ່ີຂ້າເພ່ືອນບ້ານໂດຍບ່ໍໄດ້ເຈຕນາ ໂດຍບ່ໍໄດ້ເປັນສັດຕຣູກັນ

ມາແຕ່ກ່ອນ ແລະເມ່ືອຫນີໄປຢູ່ໃນເມືອງນ້ີເມືອງໃດເມືອງນ່ຶງກໍຈະລອດຊີວິດ 
43 ຫົວເມືອງເຫລ່ົານ້ີ ຄືເມືອງເບເຊີ ຢູ່ໃນຖ  ່ິນກັນດານ ເທິງທ່ີຮາບສູງສໍາລັບຄົນເຜ່ົາຣູເບນ ແລະເມືອງຣາໂມທທ່ີກິ

ເລອາດສໍາລັບຄົນເຜ່ົາກາດ ແລະເມືອງໂກລານໃນບາຊານສໍາລັບຄົນເຜ່ົາມານັສເຊ 
ຄາໍນາໍກອ່ນທບົທວນທມັບນັຍດັຂອງຄນົອສິຣາເອນ 
Transition to the Second Address 

44 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນທັມບັນຍັດທ່ີໂມເຊໄດ້ຕ້ັງໄວ້ຕ່ໍຊາວອິສຣາເອນ 
45 ເຫລ່ົານ້ີເປັນພຣະໂອວາດ ເປັນກົດລະບຽບ ແລະກົດຫມາຍ ຊຶງ່ໂມເຊກ່າວແກ່ຊາວອິສຣາເອນ ເມ່ືອເຂົາອອກ

ຈາກປະເທດເອຢິບ 
46 ທາງຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນທ່ີພກົູງກັນຂ້າມເບັດເປໂອຣ໌ ໃນແຜ່ນດິນຂອງຊີໂຮນ ກະສັດຊາວອາໂມ

ຣິດ ຜູ້ຢູ່ທີເ່ຮສໂບນ ຊຶງ່ໂມເຊແລະຊາວອິສຣາເອນໄດ້ຕີຜ່າຍຫນີໄປຄ້ັງເມ່ືອອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ 



47 ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ເຂ້ົາຍຶດແຜ່ນດິນຂອງທ່ານ ແລະແຜ່ນດິນຂອງໂອກ ກະສັດເມືອງບາຊານ ເປັນກະສັດສອງ
ອົງຂອງຊາວອາໂມຣິດ ຜູ້ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຟາກແມ່ນ້ໍາຈໍແດນຂ້າງນ້ັນ 

48 ຕ້ັງແຕ່ອາໂຣເອີ ທ່ີຢູ່ລຸ່ມນ້ໍາອາຣ໌ໂນນໄປຈົນເຖິງພູຊີຣໂີອນ (ຄືເຮີໂມນ) 
49 ຮວມກັບອາຣາບາທັງຫມດົຊ່ຶງຢູ່ຟາກຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄກໄປຈົນເຖິງທະເລອາຣາບາ ທີຮ່າບ

ແຖບເນີນພູປິສກາ 
 

5 ພຣະບນັຍດັສບິປະການ 
The Ten Commandments  
(ອພຍ 20:1-17) 

1 ໂມເຊໄດ້ເອ້ີນຊາວອິສຣາເອນທັງຫລາຍເຂ້ົາມາແລ້ວກ່າວແກ່ພວກເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, ìເບ່ິງກ່ອນ ທ່ານທັງ
ຫລາຍຈ່ົງຟັງກົດລະບຽບ ແລະກົດຫມາຍ ຊຶງ່ຂ້າພະເຈ້ົາກ່າວໃຫ້ເຂ້ົາຫູຂອງພວກທ່ານໃນວັນນ້ີ ເພ່ືອທ່ານທັງ
ຫລາຍຈະໄດ້ຈົດຈໍາ ແລະກະທໍາຕາມດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ 

2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຊົງກະທໍາຄໍາຫມັນ້ສັນຍາກັບເຮົາທັງຫລາຍທ່ີໂຮເຣັບ 
3 ບ່ໍແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງກະທໍາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາທັງຫລາຍເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຊົງກະທໍາ

ກັບພວກເຮົາ ຄືເຮົາທັງຫລາຍຜູ້ມີຊວິີດຢູ່ໃນວັນນ້ີ 
4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງກັບເຮົາທັງຫລາຍທ່ີພຈູາກຖ້າມກາງໄຟ ຫນ້າຕ່ໍຫນ້າ 
5 ຂ້າພະເຈ້ົາຢືນຢ  ູ່ລະຫວ່າງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກັບທ່ານທັງຫລາຍ ເພ່ືອຈະປະກາດພຣະວັຈນະຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ເພາະທ່ານທັງຫລາຍຢ້ານໄຟ ຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນໄປເທິງພູ ພຣະອົງສ່ັງວ່າ,  
6 ìເຮົາແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ ຜູ້ໄດ້ນໍາພວກເຈ້ົາອອກຈາກປະເທດເອຢິບ ຄືອອກຈາກປະ

ເທດທີພ່ວກເຈ້ົາໄດ້ຕົກເປັນທາດ 
7 ìພວກເຈ້ົາຢ່າມພີຣະເຈ້ົາອ່ືນນອກຈາກເຣົາ 
8 ìພວກເຈ້ົາຢ່າທໍາຮູບໂຄຣົບສໍາລ ບັຕົນ ຫລືຮູບສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດທ່ີມີຢ ູ ່ໃນຟ້າສວັນ ໃນແຜ່ນດິນຫລືໃນນ້ໍາລຸ່ມແຜ່ນ

ດິນ 
9 ຢ່າຂາບໄຫວຮູ້ບເຫລ່ົານ້ັນ ເພາະວ່າເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ ແລະເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຫວງແຫນ

ພວກເຈ້ົາ ເຮົາຈະລົງໂທດລູກຫລານຂອງຜູ້ທ່ີຊັງເຮົາເຖິງສາມສ່ີຊ່ົວອາຍຸຄົນ 
10 ແຕ່ຈະສະແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຕ່ໍຜູ້ທ່ີຮັກເຮົາ ແລະຕ່ໍຜູ້ທ່ີປະພຶດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງເຮົາສືບໄປຫລາຍຊ່ົວ

ອາຍຸພັນຄົນ 
11 ພວກເຈ້ົາຢ່າໃຊ້ຊ່ືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ໄປໃນທາງທ່ີຜິດ ເພາະເຮົາຈະລົງໂທດຜູ້ທ່ີໃຊ້ຊືເ່ຮົາໄປໃນທາງທ່ີ

ຜິດ 
12 ພວກເຈ້ົາຈ່ົງນັບຖືວັນສິນ ໃຫ້ຖືເປັນວັນສ ກັສິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  
13 ຈ່ົງເຮັດວຽກທັງປວງຂອງເຈ້ົາແຕ່ໃນຫົກວັນ  
14 ແຕ່ວັນຖ້ວນເຈັດໃຫ້ຖືເປັນວັນສັກສິດຂອງພຣະເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ໃນວັນນ້ີໃຫ້ເຈ້ົາເອງ ພອ້ມດ້ວຍລູກຊາຍຍິງ 

ຂ້ອຍທາດແລະສັດລ້ຽງຂອງພວກເຈ້ົາຕລອດທັງຄ ນົຕ່າງດ້າວທ່ີອາໄສຢູ່ໃນບ້ານເມືອງຂອງເຈ້ົາຢຸດເຮັດວຽກທັງ
ຫມົດ 

15 ຈ່ົງລະນຶກວ່າເຈ້ົາເຄີຍເປັນທາດຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາໄດ້ພາເຈ້ົາອອກມາຈາກທ່ີ
ນ້ັນດ້ວຍພຣະຫັດອັນຊົງຣິດ ແລະດ້ວຍພຣະກອນທ່ີຢຽດອອກ ເຫດສັນນ້ີພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນຊາໃຫເ້ຈ້ົາ
ຮັກສາວັນສະບາໂຕ 



16 ìຈ່ົງນັບຖືບິດາມານດາຂອງເຈ້ົາ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະມີອາຍຸຫມ້ັນຍືນຢູ່ໃນແຜ່ນດີນທ່ີພຣະຜ  ູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາໄດ້ມອບ
ໃຫ ້

17 ìພວກເຈ້ົາຢ່າຂ້າຄົນ 
18 ìຢ່າລ່ວງເກີນຜົວເມັຽຜູ້ອ່ືນ 
19 ìຢ່າລັບຊັບ 
20 ìຢ່າເປັນພຍານເທັດ ໃສ່ຣ້າຍເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ 
21 ìຢ່າອິດສາຢາກໄດ້ເຮືອນຂອງຜູ້ອ່ືນ ຢ່າອິດສາຢາກໄດ້ຜົວ ຫລືເມັຽ ຢາກໄດ້ຂ້ອຍທາດ ຢາກໄດ້ງົວຄວາຍ 

ຢາກໄດ້ລໍ ຫລືສ່ິງອ່ືນໃດທ່ີເປ ນັຂອງຄົນອ່ືນ 
Moses the Mediator of Godís Will  
(ອພຍ 20:18-21) 

22 ìພຣະທັມເຫລ່ົານ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວແກ່ຊຸມນຸມຊົນທັງປວງຂອງທ່ານທ່ີພ ູອອກມາຈາກຖ້າມກາງໄຟ 
ເມກອັນຫນາຕຶບ ດ້ວຍພຣະສຸຣະສຽງອັນດັງ ແລະບ່ໍໄດ້ຊົງເພ້ີມເຕີມສ່ິງໃດອີກ ແລະພຣະອົງຊົງຈາລຶກໄວ້ເທິງ
ແຜ່ນສີລາສອງແຜ່ນ ແລະປະທານໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ 

23 ເມ່ືອພວກທ່ານໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງອອກມາຈາກຄວາມມືດ ຂນະເມ່ືອພູນ້ັນມໄີຟລຸກຢູ່ ທາ່ນທັງຫລາຍເຂ້ົາ
ມາຫາຂ້າພະ ເຈ້ົາ ຄືຫົວຫນ້າເຜ່ົາຂອງທ່ານທັງຫມດົ ແລະພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງທ່ານ 

24 ແລະທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìເບ່ິງແມ໋, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຣົາໄດ້ຊົງສໍາແດງພຣະສະງ່າຣາສີ
ແລະຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ແລະເຮົາໄດ້ຍ ນິພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງຈາກຖ້າມກາງໄຟ ໃນວັນນ້ີເຮົາ
ໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາຕຣັສກັບມະນຸດ ແລະມະນ ດຸຍັງຄົງມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ 

25 ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈະຕ້ອງສ່ຽງກັບຄວາມຕາຍຢ່າງນ້ີອີກ ໄຟອັນຫນ້າຢ້ານນ້ີຈະເຜົາຜານເຮົາ ຖ້າເຮົາໄດ້ຍິນພ
ຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອີກ ເຮົາກໍຈະຕ້ອງຕາຍ 

26 ເພາະໃນບັນດາມະນຸດທັງຫລາຍ ມໃີຜແດ່ໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນກ່າວອອກມາຈາກ
ຖ້າມກາງໄຟຢ່າງທ່ີເຮົາໄດ້ຍິນ ແລະຍັງມີຊວິີດຢູ່ໄດ້ 

27 ທ່ານຈ່ົງເຂ້ົາໄປໃກ້ ແລະຟັງທຸກສ່ິງຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາໄດ້ສ່ັງແກ່ທ່ານນ້ັນມາກ່າວແກ່ເຣົາທັງ
ຫລາຍ ແລະເຣົາທັງຫລາຍຈະຟັງ ແລະກະທໍາຕາມî 

28 ìເມ  ່ືອທ່ານທັງຫລາຍເວ້ົາກ ບັຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊາບຖ້ອຍຄໍາຂອງທ່ານທັງຫລາຍ ແລະພຣະ
ເຈ້ົາກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìເຣົາໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາຂອງຊົນຊາດຊ່ຶງເຂົາເວ້ົາກັບເຈ້ົາແລ້ວ ຊ່ຶງເຂົາເວ້ົາກັບເຈ້ົາເຊ່ັນ
ນ້ັນກໍດີຢູ່ 

29 ຢາກໃຫ້ມີຈິດໃຈເຊ່ັນນ້ີຢູ່ສເມີໄປ ຄືທ່ີຈະຢໍາເກງເຮົາ ແລະຮັກສາບັນຍັດທັງຫມດົຂອງເຮົາ ເຂົາທັງຫລາຍກ ຈໍະ
ສຸກສະບາຍຢູ່ຕລອດຊ່ົວລູກຫລານຂອງເຂົາເປັນນິດ 

30 ຈ່ົງກັບໄປບອກແກ່ເຂົາວ່າ ìເຈ້ົາຈ່ົງກັບໄປເຕັນຂອງເຈ້ົາທກຸຄົນເຖິດî 
31 ແຕ່ຕົວເຈ້ົາ ຈ່ົງຢືນຢູ່ທ່ີນ້ີໃກ້ເຮົາ ແລະເຮົາຈະບອກຂ້ໍບັນຍັດ ແລະກົດລະບຽບແລະກົດຫມາຍທັງສ້ິນແກ່ເຈ້ົາ 

ຊ່ຶງເຈ້ົາຈະຕ້ອງສອນເຂົາທັງຫລາຍ ເພ່ືອເຂົາທັງຫລາຍຈະກະທໍາຕາມໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງເຮົາໃຫ້ເຂົາຍຶດຄອງນ້ັນî 
32 ເຫດສະນ້ັນທ່ານທ ັງຫລາຍຈ່ົງລະວັງທ່ີຈະກະທໍາດ່ັງທ່ີພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຊົງບັນ

ຊາໄວ້ນ້ັນ ທ່ານທັງຫລາຍຢ່າຫັນໄປທາງຂວາມື ຫລືທາງຊ້າຍເລ ຍີ 
33 ທ່ານຈ່ົງດໍາເນີນຕາມວີຖີທາງທັງສ້ິນຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານໄດ້ຊົງບັນຊາທ່ານໄວ້ເພື່ອທ່ານຈະມີ

ຊວິີດຢູ່ ແລະເພ່ືອທ່ານຈະໄປດີມາດີ ແລະມີຊວິີດຍືນນານຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງທ່ານຈະຍຶດຄອງນ້ັນ 
 



6 ບນັຍດັຂໍສ້ ໍາຄນັ 
The Great Commandment 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນກົດບັນຍັດ ພຣະທັມ ແລະຮີດຄອງປະເພນີທັງຫມດົທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາສອນ
ພວກທ່ານ ສະນ້ັນເມ່ືອພວກທ່ານຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີກໍາລັງຈະເຂ້ົາຍຶດຄອງນ້ັນ ຈ່ົງໄດ້ທໍາຕາມພຣະທັມເຫລ່ົານ້ີ 

2 ທ່ານກັບພວກລູກຫລານຂອງທ່ານຈະຕ້ອງຢ າໍເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈົນຕລອດຊີວດິ ແລະປະພຶດຕາມພຣະທັມ
ທັງຫມດົຂອງພຣະອົງ ຊຶງ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກທ່ານທັງຫລາຍແລ້ວນ້ັນ ເພ່ືອວ່າພວກທ່ານຈະມີອາຍຸຫມັນ້ຍືນ 

3 ຊາວອິສຣາເອນເອີຍ ຈ່ົງສະດັບຮັບຟັງພຣະທັມແລະປະພຶດຕາມເທີນ ເພ່ືອກິຈການທຸກຢ່າງຂອງພວກທ່ານຈະ
ລຸລ່ວງໄປດ້ວຍດີ ແລ້ວພວກທ່ານກໍຈະກາຍເປັນຄົນຊົນຊາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີອຸດົມສົມບູນເຫມືອນຢ່າງພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ 

4 ອິສຣາເອນເອີຍ ຈ່ົງຟັງເທີນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງດຽວທ່ໍນ້ັນທ່ີເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ  
5 ຈ່ົງຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານໃຫ້ສຸດຈິດສຸດໃຈ ແລະສຸດສະຕິກໍາລັງຂອງທ່ານ 
6 ຢ່າລືມສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງພວກທ່ານໃນວັນນ້ີ 
7 ໃຫບ້ອກສອນລູກຫລານດ້ວຍ ເມືອ່ພວກທ່ານຢູ່ໃນເຮືອນຫລືອອກຫນີໄປກໍດີ ເມ່ືອທໍາງານ ຫລືຢຸດພັກກໍດ ີໃຫ້

ທ່ອງຈໍາຄໍາສ່ັງນ້ີ 
8 ໃຫຕິ້ດມັນໄວ້ໃນແຂນ ແລະເທິງຫນ້າຜາກ 
9 ພ້ອມທັງໃຫ້ຂຽນໄວ້ຕາມປະຕູເຮືອນຂອງທ່ານດ້ວຍ ເພືອ່ເປັນສ່ິງເຕືອນໃຈ 

ຕກັເຕອືນໃຫເ້ຊືອ່ຟງັ 
Caution against Disobedience 

10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຣົາທັງຫລາຍໄດ້ຊົງສັນຍາແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກທ່ານ ຄືອັບຣາຮາມ ອີຊາກ ແລະຢາ
ໂຄບວ່າ    ພຣະອົງຈະຊົງມອບແຜ່ນດິນຊ່ຶງມີຫວົເມືອງທ່ີຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງຊ່ຶງທ່ານເອງບ່ໍໄດ້ສ້າງ ໃຫແ້ກ່ພວກ
ທາ່ນ 

11 ໃນເຮືອນທັງຫລາຍກໍຈະເຕັມໄປດ້ວຍຂອງດີທ່ີທ່ານບ່ໍໄດຫ້າໄວ້ ມນ້ໍີາສ້າງທ່ີພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ຂຸດໄວ້ ພ້ອມທັງມີ
ສວນອະງຸ່ນ ແລະສວນຫມາກກອກເທດທ່ີປູກໄວ້ແລ້ວ ສະນ້ັນເມ່ືອພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງນໍາພວກທ່ານເຂ້ົາໄປໃນ
ແຜ່ນດິນນ້ີແລ້ວ ກໍຈະມີອາຫານການກິນທຸກຢ່າງຕາມຄວາມຕ້ອງການ  

12 ແຕ່ພວກທ່ານຕ້ອງລະວັງໃຫ້ດີ ຈ່ົງຢ່າລືມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງນໍາພວກທ່ານອອກຈາກເອຢິບບ່ອນຕົກເປັນ
ທາດ 

13 ໃຫຢໍ້າເກງແລະຂາບໄຫວ້ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານອົງດຽວ ກັບທັງໃຫ້ສາບານໂດຍອອກພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ 

14 ຢ່າຂາບໄຫວພ້ຣະຂອງຊົນຊາດອ່ືນໃດທ່ີຢ  ູ່ອ້ອມແອ້ມທ່ານ  
15 ຖ້າພວກທ່ານຫາກດ້ືດ້ານຂາບໄຫວ້ພຣະນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງພຣະພິໂຣດທ່ານຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະຈະທໍາ

ລາຍພວກທ່ານຈົນຫມົດສ້ິນ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງຫວງແຫນພວກທ່ານ 
16 ຢ່າທົດລອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານທັງຫລາຍ ດ່ັງທ່ີພວກທ່ານເຄີຍໄດ້ທົດລອງກັບພຣະອົງມາແລ້ວ

ຢູ່ທ່ີມັດສານ້ັນ 
17 ຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ທໍາຕາມກົດບັນຍັດພຣະທັມ ແລະຮິດຄອງປະເພນີທັງຫມົດທີພ່ຣະອົງໄດ້ຊົງສອນທ່ານ 
18 ໃຫທໍ້າແຕ່ສ່ິງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາຊົງເຫັນວ່າດີ ແລະຖືກຕ້ອງ ເພ່ືອທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງຈະໄດ້ເປັນໄປໂດຍດີ ແລະເພ່ືອ

ຈະໄດ້ເປັນເຈ້ົາຂອງແຜ່ນດິນທ່ີອຸດົມສົມບູນ ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສັນຍາວ່າຈະປະທານໃຫ້ແກ່ບັນພະບຸຣຸດ
ຂອງທ່ານທັງຫລາຍ 



19 ແລະຈະຂັບໄລ່ສັດຕຣູຂອງພວກທ່ານຫນີຕາມທ່ີຊົງສັນຍາໄວ້ 
20 ໃນພາຍຄ້ັງຫນ້າ ເມ່ືອລູກຫລານຂອງທ່ານຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ທໍາກົດບັນຍັດ 

ພຣະທັມ ແລະຮີດຄອງປະເພນີເຫລ່ົານ້ີ 
21 ຈ່ົງບອກເຂົາວ່າ ເມ່ືອພວກເຮົາເປັນທາດຂອງກະສັດເອຢ ບິ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງຊ່ອຍເຫລືອເອົາພວກເຮົາ

ໃຫລ້ອດພ້ົ້ົນດ້ວຍຣິດທານຸພາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່ 
22 ກັບທັງໄດ້ເຫັນພຣະອົງຊົງກະທໍາການອັດສະຈັນແລະສ່ິງອັນເປັນຕາຢ້ານຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາພວກເຮົາທງັຫລາຍຕ່ໍ

ຊາວເອຢິບ ຕ່ໍກະສັດຟາຣາໂອ ແລະຂ້າຣາຊການທັງຫມດົ 
23 ພຣະອົງຊົງນໍາພາພວກເຮົາອອກມາຈາກເອຢິບ ແລະຊົງມອບແຜ່ນດິນນ້ີໃຫ້ເຮົາຢູ່ອາໄສ ດ່ັງພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນ

ຍາໄວກັ້ບບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົານ້ັນ 
24 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາໄດ້ຊົງສ່ັງໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະທັມທັງຫມດົນ້ີ ແລະໃຫ້ໂຄຣົບຢໍາເກງພຣະອົງ 
25 ຖ້າພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງທ່ີພຣະອົງຊົງສ່ັງນ້ັນ ກໍຈະເປັນການຖືກຕ້ອງດີ ແລະພຣະອົງກໍຈະຊົງ

ຮັກແພງ ແລະເບ່ິງແຍງພວກເຮົາຕ່ໍໄປ ພອ້ມທັງທໍາໃຫ້ປະເທດຊາດຂອງເຮົາຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງຕລອດໄປ 
 

7 ໄພ ພົ່ນຂອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້  
A Chosen People  
(ອພຍ 34:10-16) 

1 ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງນໍາພວກທ່ານໄປຍັງແຜ່ນດິນທ່ີພວກທ່ານກໍາລ ງັຈະເຂ້ົາຍຶດຄອງ ແລະຈະຊົງຂັບໄລ່ຫລາຍ
ຊົນຊາດອອກຫນີໄປ ເມ່ືອພວກທ່ານໄປເຖິງ ພຣະອົງຈະຊົງຂັບໄລ່ຊາດໃຫຍ່ ແລະມີອໍານາດອອກຫນີໄປ ຄື
ຊາວຮິດຕີ ກີຣ໌ກາຊ ີອາໂມຣິດ ເປຣສີຊ ີຮີວີ ແລະເຢບຸສ 

2 ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫ້ຊົນຊາດເຫລ່ົານ້ີປຣາໄຊ ແລະຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງທ່ານແລ້ວ ພວກເຂົາກໍຈະຕ້ອງຖືກ
ພວກທ່ານລົງໂທດເຖິງຕາຍ ຢ່າໄດ້ເມດຕາ ແລະທໍາສັນຍາກັບພວກເຂົາ 

3 ພວກທ່ານຕລອດທັງລ ກູຫລານຂອງທ່ານ ຢ່າໄດ້ແຕ່ງງານກັບພວກເຂົາ 
4 ເພາະວ່າເຂົາຈະພາລູກຫລານຂອງທ່ານຫນີຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄປຂາບໄຫວ້ພຣະອ່ືນ ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ຈະຊົງພຣະພິໂຣດ ແລະທໍາລາຍພວກທ່ານທັນທີ 
5 ໃຫພ້ວກທ່ານທໍາກັບປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ັນດ່ັງນ້ີ ຄືໃຫພ້ວກທ່ານທໍາລາຍແທ່ນບ ຊູາ ທັບເສົາຫີນສັກສິດ ແລະເຜົາ

ຮູບໂຄຣົບຂອງພວກເຂົາຖ້ິມ  
6 ທ່ີຕ້ອງກະທໍາດ່ັງນ້ັນກໍເພາະວ່າ ພວກທ່ານເປັນຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງໄດ້ຊົງເລືອກເອົາພວກທ່ານ

ມາຈາກຊົນຊາດທັງປວງໃນທ່ົວໂລກ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນຊົນຊາດພິເສດຂອງພຣະອົງເອງ 
7 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຮັກແລະເລືອກພວກທ່ານບ່ໍແມ່ນຍ້ອນຊົງເຫັນວ່າພວກທ່ານມີຈໍານວນຫລາຍກວ່າຊົນຊາດ

ອ່ືນ 
8 ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ ພວກທ່ານເປັນຊົນຊາດນ້ອຍທ່ີສຸດໃນໂລກ ພຣະອົງຊງົຮັກພວກທ່ານດ້ວຍໃຈຈິງ ແລະຊົງ

ຮັກສາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີຊົງໃຫ້ໄວ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກທ່ານທັງຫລາຍ ດ້ວຍເຫດນ້ີ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຊ່ອຍ
ພວກທ່ານໃຫ້ລອດພ້ົ້ົນຈາກການເປັນທາດຂອງກະສັດເອຢິບດ້ວຍຣິດທານຸພາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່ 

9 ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານເທ່ົານ້ັນທ່ີຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງສັດຊ່ື ຊົງເຮັດຕາມຄໍາ
ຫມັນ້ສັນຍາ ແລະຊົງມີຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຫລາຍຊ່ົວອາຍຸພັນຄົນຕ່ໍຜູ້ທ່ີຮັກພຣະອົງ ແລະຕ່ໍຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງ
ສອນຂອງພຣະອົງ 

10 ແຕ່ຈະຊົງລົງໂທດຜູ້ທ່ີກຽດຊັງພຣະອົງໂດຍໄວ 



11 ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະ, ຈ່ົງເຊ່ືອຟັງແລະເຮັດຕາມກົດບັນຍັດ ພຣະທັມ ແລະຮີດຄອງປະເພນີທັງຫມດົ ທ່ີຂາ້ພະ
ເຈ້ົາໄດ້ບອກສອນພວກທ່ານແລ້ວໃນມ້ືນ້ີ 
ພຣະເຈ້ົາຊງົອວຍພອນໃຫຜູ້ເ້ຊ ື ່ອຟງັ 
Blessing for Obedience  
(ລລວ 26:1-13, ພບຍ 28:1-14) 

12 ຖ້າພວກທ່ານເຊ່ືອຟັງ ຮັກສາແລະເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງເຫລ່ົານ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານຈະຊົງເຮັດຕາມຄໍາ
ຫມັນ້ສັນຍາທ່ີພຣະອົງຊົງໃຫ້ໄວ້ກັບພວກທ່ານສືບຕ່ໍໄປ ແລະຈະຊົງສະແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຕ່ໍພວກທ່ານ
ເຫມືອນດ່ັງພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານທັງຫລາຍນ້ັນ 

13 ພຣະອົງຈະຊົງຮັກ ແລະອວຍພອນໃຫ້ພວກທ່ານເພ້ີມທະວີມີລູກຫລານຫລາຍ ໃຫ້ນ້ໍາມີປາ ໃຫທ່ົ້ງນາມີເຂ້ົາ ມີ
ນ້ໍາອະງຸ່ນ ມີນ້ໍາຫມາກກອກເທດ ມີງົວຄວາຍ ແລະຝູງແບ້ຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ຈະຊົງປະທານພອນເຫລ່ົານ້ີ
ໃຫພ້ວກທ່ານໃນແຜ່ນດິນທ່ີຊງົສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ທ່ານ 

14 ຈະບໍ່ມຊົີນຊາດໃດໄດ້ຮັບພອນອັນປະເສ ດີເຫມືອນກັບພວກທ່ານ ຈະບ່ໍມີຄົນແລະສັດລ້ຽງຕົວໃດໃນຖ້າມກາງ
ພວກທາ່ນເປັນຫມນັ 

15 ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຄຸ້ມຄອງໃຫ້ພວກທ່ານພ້ົ້ົນຈາກຄວາມເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍທັງປວງ ຈະບ່ໍຊົງນໍາໂຣກຮ້າຍ
ແຮງໃດໆດ່ັງທ່ານໄດ້ເຫັນໃນເອຢິບນ້ັນມາຖືກພວກທ່ານ ແຕ່ຈະຊົງນໍາມາຖືກສັດຕຣູທັງປວງຂອງພວກທ່ານ 

16 ຊົນຊາດທັງປວງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ອ ໍານາດຂອງພວກທ່ານນ້ັນ ຈ່ົງທໍາລາຍເສັຽ ຢ່າໄດ້ທໍາຕາມ
ພວກເຂົາ ແລະຢ່າຂາບໄຫວ້ພຣະທັງຫລາຍຂອງພວກເຂົາ ເພາະວ່າການທໍາຢ່າງນ້ັນເປັນການທໍາລາຍພວກ
ທ່ານເອງ 

17 ìຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຈະຄິດໃນໃຈວ່າ ຊົນຊາດເຫລ່ົານ້ີມີຈໍານວນຫລາຍກວ່າເຣົາ ເຣົາຈະສາມາດຂັບໄລ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ຢ່າງໃດ? 

18 ທ່ານທັງຫລາຍຢ່າສູ່ຢ້ານພວກເຂົາ ໃຫ້ລະນຶກເຖີງສ່ິງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານໄດ້ກະທໍາຕ່ໍກະສັດເອ
ຢິບ ແລະຕ່ໍພົນລະເມືອງຂອງພຣະອົງ 

19 ຄືໄດ້ຊົງນໍາໂຣກລະບາດອັນຮ້າຍແຮງມາຖືກຊາວເອຢິບ ຊງົກະທໍາການອັສຈັນແລະຫມາຍສໍາຄັນຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາ
ພວກທ່ານ ພ້ອມທັງໄດ້ຊົງໃຊ້ຣິດທານຸພາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຊ່ອຍເອົາພວກທ່ານອອກມາ ພຣະອ ົງຈະຊົງທໍາລາຍ
ຊົນຊາດທັງປວງທ່ີທ່ານຢ້ານໃນເວລານ້ີເຫມືອນຊົງທາໍລາຍຊາວເອຢິບນ້ັນ 

20 ນອກຈາກນ້ີ ພຣະອົງຍັງຈະຊົງໃຫ້ຝູງຕ່ໍ ຝູງແຕນຕອດຜູ້ທ່ີຫນີໄປລ້ີຢູ່ດ້ວຍ 
21 ຢ່າສູ່ຢ້ານຊົນຊາດເຫລ່ົານ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາພວກທ່ານ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່

ທ່ີຫນ້າຢ້ານ ແລະຊົງຂັບໄລ່ຊ ນົຊາດເຫລ່ົານ້ີອອກຫນີຈາກທ່ານເທ່ືອລະເລັກລະນ້ອຍ 
22 ແຕ່ພວກທ່ານຢ່າກໍາຈັດພວກເຂົາໃຫ້ຫມດົໄປໃນທັນທີ ເພາະຖ້າທໍາຢ່າງນ້ັນ ບັນດາສັດປ່າຈະມີຫລາຍຂ້ຶນ 

ແລ້ວມັນຈະມາຮົບກວນພວກທ່ານ 
23 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້ພວກສັດຕຣູຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງທ່ານ ຈະຊົງກະທໍາໃຫ້ພວກເຂົາເກີດໂກລະຫົນວຸ້ນ

ວາຍຈົນເທົາ່ຈິບຫາຍໄປ 
24 ຈະຊົງໃຫ້ພວກກະສັດຂອງເຂົາທັງຫລາຍຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງທ່ານ ທາ່ນຈະຂ້າເຂົາຕາຍແລະຊ່ືຂອງເຂົາກໍຈະ

ຫມດົສ້ິນໄປ ພວກທ່ານຈະທໍາລາຍທຸກໆຄົນໂດຍບ່ໍມີໃຜຈະຂັດຂວາງໄດ້ 
25 ຈ່ົງເຜົາຮູບໂຄຣບົຂອງພວກເຂົາຖ້ີມ ຢ່າຄິດຢາກໄດ້ເງິນ ຫລືຄໍາທ່ີໂອບຮູບຢູ່ນ້ັນ ແລະຢ່າໄດ້ນໍາມັນໄປເປັນ

ຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານທໍາຢ່າງນ້ັນຈະເປັນອັນຕະລາຍ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກຽດຊັງຮູບໂຄຣົບ 



26 ຢ່ານໍາຮູບໂຄຣົບໃດໆເຂ້ົາໄປຍັງບ້ານເຮືອນຂອງຕົນ ເພາະຢ້ານວ່າຄໍາສາບແຊ່ງທ່ີມີຢູ່ໃນນ້ັນຈະຕົກຖືກທ່ານ 
ໃຫກ້ຽດຊັງຮູບໂຄຣົບເຫລ່ົານ້ີຢ່າງທ່ີສຸດ ເພາະວ່າມັນເປັນສ່ິງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສາບແຊ່ງ 

 

8 ແຜນ່ດນິທີອ່ດຸມົສມົບນູ  
A Warning Not to Forget God in Prosperity 

1 ທຸກສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກສອນທ່ານໃນວັນນ້ີ ຈ່ົງທໍາຕາມດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະມີຊີວິດຢູ່ 
ມລູີກຫລານຫລາຍ ແລະໄດ ເ້ຂ້ົາຍຶດຄອງແຜ່ນດິນ ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສັນຍາໄວ້ກັບພວກບັນພະບຸຣຸດຂອງ
ທາ່ນທງັຫລາຍ 

2 ຈ່ົງລະນຶກວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານໄດ້ຊົງນໍາພາພວກທ່ານເດີນທາງຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານຕລອດສ່ີສິບປີນ້ັນ
ເປັນຢ່າງໃດ ພຣະອົງຊົງທົດສອບທ່ານດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາບາກ ເພ່ືອຢາກຈະຊົງຮູ້ວ່າຈິດໃຈຂອງພວກທ່ານ
ເປັນຢ່າງໃດ ແລະທ່ານຈະເຊ່ືອຟງັຂ້ໍຄ ໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງຫລືບ່ໍ 

3 ພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ທ່ານອຶດຢາກ ແຕ່ຊົງປະທານມານາ ໃຫພ້ວກທ່ານກິນ ຊ່ຶງເປັນອາຫານທ່ີທ່ານແລະບັນພະບຸ
ຣຸດຂອງພວກທ່ານບ່ໍເຄີຍກິນມາກ່ອນ ພຣະອົງຊົງກະທໍາດ່ັງນ້ີກໍເພ່ືອສອນທ່ານວ່າ ບ່ໍແມ່ນແຕ່ອາຫານທ່ໍນ້ັນທ່ີ
ໃຫມ້ະນຸດມຊີວິີດຢູ່ ແລະມະນຸດຈໍາເປັນຕ້ອງລ້ຽງຊ ວິີດດ້ວຍພຣະທັມທຸກຂ້ໍທ່ີອອກມາຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ 

4 ໃນເວລາສ່ີສິບປີນ້ັນ ສ້ົງເສ້ືອຂອງພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ຂາດ ແລະຕີນບ່ໍໄດ້ໄຂ່ບວມ 
5 ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານຊົງຕີສອນແລະລົງໂທດທ່ານເຫມືອນພ່ໍຕີສອນລູກ 
6 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ຈ່ົງເຮັດຕາມຄໍາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກສອນ ຄືປະພຶດຕາມບົດບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ແລະໂຄ

ຣົບຢໍາເກງ   ພຣະອົງ 
7 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງນໍາພາພວກທ່ານເຂ້ົາໄປຍັງແຜ່ນດິນທ່ີມີແມ່ນ້ໍາລໍາຄອງ ມີນ້ໍາອອກບ່ໍ ແລະມີນ້ໍາບາດານ

ໄຫລອອກມາແຕ່ຮ່ອມພູ ແລະພູນ້ອຍທັງຫລາຍມີເຂ້ົາບາເລ 
8 ເຂ້ົາເດືອຍ ກົກອະງຸ່ນ ກົກເດ່ືອເທດ ກົກຫມາກພິລາ ນ້ໍາມັນຫມາກກອກເທດ ແລະນ້ໍາເຜ້ີງ 
9 ຢູ່ທີນ້ັ່ນພວກທ່ານຈະບ່ໍອຶດຫິວ ຫລືທໍາສ່ິງໃດໂດຍໄຮ້ປໂຍດເລີຍ ມັນເປັນແຜ່ນດິນທ່ີມບ່ໍີເຫລັກ ແລະບ່ໍທອງ

ແດງຫລາຍ 
10 ພວກທ່ານຈະມີອາຫານກິນຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະຈະຂອບພຣະຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານ ຍ້ອນ

ວ່າພຣະອົງຊົງໂຜດປະທານແຜ່ນດິນທ່ີອຸດົມສົມບູນນ້ີໃຫ້ 
ຕກັເຕືອນບ  ່ໍໃຫລ້ມືພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 

11 ຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ຢ່າຫລົງລືມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານ ຈ່ົງທໍາຕາມກົດບັນຍັດ ພຣະທັມ ແລະຮິດຄອງປະ
ເພນີທັງຫມດົຂອງພຣະອົງ ຊຶງ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກທ່ານນ້ັນແລ້ວໃນມ້ືນ້ີ 

12 ເມື່ອພວກທ່ານມອີາຫານການກິນຕາມຄວາມຕ້ອງການ ໄດ້ສ້າງບ້ານເຮືອນດີໆຢູ່ 
13 ມຝູີງງົວຄວາຍ ແລະຝູງແກະ ມີເງິນຄໍາແລະສ່ິງຂອງອ່ືນໆເພ້ີມທະວີຫລາຍຂ້ຶນແລ້ວ 
14 ພວກທ່ານຈ່ົງລະວັງ ຢ່າໄດ້ຈອງຫອງພອງຕົວຈົນຫລົງລ ມືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊງົນໍາທ່ານທັງຫລາຍອອກມາ

ຈາກເອຢິບບ່ອນຕົກເປັນທາດ 
15 ພຣະອົງຊງົນໍາພາພວກທ່ານຜ່ານຖ່ິນກັນດານອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ແລະເປ ນັຕາຫນ້າຢ້ານ ຊຶງ່ມີງູຮ້າຍແລະ

ແມງງອດ ເມ່ືອຢູ່ໃນດິນແຫ້ງແລະບ່ໍມີນ້ໍາກໍເຮັດໃຫ້ມີນ້ໍາໄຫລອອກມາຈາກຫີນໃຫ້ພວກທ່ານດ່ືມໄດ້ 
16 ຊົງປະທານມານາໃຫ້ກິນໃນຖ່ິນກັນດານ ຊຶງ່ເປັນອາຫານທ່ີບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກທ່ານບ່ໍເຄີຍມີມາກ່ອນ ຊງົ

ທົດສອບພວກທ່ານດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາບາກ ເພ່ືອວ່າໃນບ້ັນປາຍຈະຊົງປະທານຂອງດີໃຫ້ທ່ານ 



17 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ພວກທ່ານຢ່າຄິດວ່າຊັບສົມບັດນ້ີຫາມາໄດ້ດ້ວຍກໍາລັງແລະເຫ່ືອແຮງຂອງພວກທ່ານເອງເລີຍ 
18 ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າ ພວກທ່ານຮ່ັງມີຍ້ອນເຫ່ືອແຮງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ ພຣະອົງຊົງກະທໍາດ່ັງນ້ີ ກ ຍ້ໍອນ

ວ່າຊົງສັດຊືຕ່ໍ່ຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີຊົງໃຫ້ໄວ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານທັງຫລາຍ ແລະຍັງຊົງສັດຊ່ືຕ່ໍຄໍາຫມ້ັນສັນ
ຍານ້ັນຈົນເທ່ົາທຸກມ້ືນ້ີ 

19 ຢ່າປະຖ້ີມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄປຂາບໄຫວ້ ແລະບົວລະບັດພຣະອ່ືນ ຖ້າທ່ານຫາກທໍາດ່ັງນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາກ ຂໍໍເຕືອນ
ໃນມືນ້ີ້ວ່າ ພວກທ່ານຈະຈິບຫາຍເປັນແນ່ແທ້ 

20 ຖ້າບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພວກທ່ານຈະຈິບຫາຍໄປເຫມືອນຊົນຊາດທ່ີພຣະອົງຊົງໄດ້ທໍາລາຍຕ່ໍຫນ້າທ່ານ
ນ້ັນ 

 

9 ປະຊາຊນົບໍເ່ຊືອ່ຟງັພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 
The Consequences of Rebelling against God 
(ອພຍ 32:1-35) 

1 ຊາວອິສຣາເອນເອີຍ ຈ່ົງຟັງເດີ ພວກທ່ານກໍາລັງຈະຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄປຍຶດຄອງແຜ່ນດິນຂອງຊົນຊາດໃຫຍ່ 
ແລະແຂງແຮງກວ່າທ່ານ ເມອືງກໍໃຫຍ່ກໍາແພງກໍສູງຈຸຟ້າ 

2 ປະຊາຊົນກໍມີຮູບຮ່າງສູງໃຫຍ່ ມີຄວາມສາມາດຢ່າງເລີດລ້ໍາ ແລະຄໍາທ່ີເລ່ົາລືກັນວ່າ ບ່ໍມີໃຜຂືນຕ່ໍສູ້ກັບເຂົາໄດ້ 
ພວກທ່ານກໍເຄີຍໄດ້ຍິນມາແລ້ວ 

3 ແຕ່ບັດນ້ີ ທ່ານຈະເຫັນດ້ວຍຕົວທ່ານເອງວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະນ າໍຫນ້າພວກທ່ານໄປເຫມືອນໄຟເພ່ືອເຜົາ
ຜານ ຈະຊົງໃຫພ້ວກເຂົາເສ ຽັໄຊຕ່ໍພວກທ່ານ ແລະພວກເຂົາຈະຖືກພວກທ່ານຂັບໄລ່ພວກເຂົາອອກໄປ ແລະ
ສ້າງຄວາມຈິບຫາຍໃຫ້ແກ່ເຂົາຕາມດ່ັງພຣະອົງທ່ີໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ 

4 ຫລັງຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຂັບໄລ່ພວກເຂົາອອກໄປຈາກທ່ານແລ້ວ ຢ່າໄດ້ພາກັນເວ້ົາວ່າ, ìພຣະອົງຊົງນໍາ
ທ່ານເຂ້ົາມາຄອບຄອງແຜ່ນດິນນ້ີຍ້ອນຄວາມຊອບທັມ ແລະກິຈການຂອງພວກທ່ານເອງî ແຕ່ພຣະອົງຊົງຂັບ
ໄລ່ປະຊາຊນົເຫລ່ົານ້ີອອກໄປເພາະພວກເຂົາເຮັດຊ່ົວ  

5 ຊ່ຶງທ່ານທັງຫລາຍກໍາລັງເຂ້ົາໄປຍຶດຄອງແຜ່ນດິນນ້ີນ້ັນ ບ່ໍແມ່ນເພາະຄວາມຊອບທັມຂອງພວກທ່ານ ຫລື
ຄວາມສັຈທັມໃນໃຈຂອງທ່ານ ແຕ່ເປັນເພາະຄວາມຊ່ົວຊອງປະຊາຊາດນ້ີ ຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານຕ້ອງ
ຂັບໄລ່ພວກເຂົາອອກເສັຽຕ່ໍຫນ້າທ່ານທ ງັຫລາຍ ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ຮັກສາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີຊົງໃຫໄ້ວ້ກັບບັນ
ພະບຸຣຸດຂອງທ່ານທັງຫລາຍ ຄືອັບຣາຮາມ ອ ຊີາກ ແລະຢາໂຄບ 

6 ສະນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຮັບຮູ້ເຖີດວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງປະທານແຜ່ນດິນທ່ີອຸດົມສົມບູນນ້ີໃຫ້ຍ້ອນກິຈ
ການຂອງພວກທ່ານ ເພາະວ່າທ່ານທັງຫລາຍເປັນຊົນຊາດທ່ີດ້ືດ້ານ 

7 ຢ່າລືມວ່າພວກທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະພໂິຣດໃນຖ່ິນກັນດານ ໄດ້ກະບົດຕ່ໍສູ້ພຣະອົງຕ້ັງແຕ່
ວັນອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບຈົນເທ່ົາມາຮອດມ້ືນ້ີ 

8 ແມ່ນແຕ່ໃນພູໂຮເຣັບ ພວກທ່ານກໍເຮັດໃຫ້ພຣະອົງຊົງພຣະພິໂຣດຫລາຍຈົນວ່າພ ໍທ່ີຈະທໍາລາຍພວກທ່ານໄດ້ 
9 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຂ້ືນໄປຮັບເອົາແຜ່ນສີລາເທິງພູ ຄືແຜ່ນສີລາແຫ່ງຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫ້ໄວ້

ກັບທ່ານທັງຫລາຍນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພັກຢູ່ທ່ີນ້ັນສ່ີສິບມ້ືສ່ີສິບຄືນ ໂດຍບ່ໍໄດ້ກິນເຂ້ົາຫລືດ່ືມນ້ໍາເລີຍ 
10 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານສີລາສອງແຜ່ນໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ ເປັນແຜ່ນສີລາທ່ີນ້ີວພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ

ເອງ ໄດ້ຊົງຈາລຶກພຣະຄໍາໃສ່ຊ່ຶງເປັນພຣະຄໍາທ່ີຊງົກ່າວກັບທ່ານທັງຫລາຍອອກມາຈາກໄຟໃນມ້ືຊມຸນຸມກັນຢູ່
ເທິງພນ້ັູນ 



11 ຄືວ່າຫລັງຈາກຄົບສ່ີສິບມ້ືສ່ີສິບຄືນແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງປະທານແຜ່ນສີລາທ່ີຈາລຶກຄໍາຫມ້ັນສັນຍາໃຫ້
ຂ້າພະເຈ້ົາ 

12 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວຕ່ໍຂ າ້ພະເຈ້ົາໃນເວລານ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງລົງຈາກພູດຽວນ້ີ ດ້ວຍວ່າປະຊາຊົນທ່ີເຈ້ົານໍາ
ອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບນ້ັນໄດ້ຫລົງຜິດເສັຽແລ້ວ ຄືພວກເຂົາໄດ້ຫັນຫນີຈາກທາງທ່ີເຮົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ປະຕິບັດ
ນ້ັນຢ່າງວ່ອງໄວ ຄືພວກເຂົາໄດ້ຫລ່ໍຮູບໂຄຣົບຂ້ຶນສໍາລ ບັຕົນເອງî 

13 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຍັງໄດ້ກ່າວຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາອີກວ່າ, ìເຮົາຮູ້ດີວ່າປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີຫົວດ້ື  
14 ສະນ້ັນຢ່າຂັດຂວາງເຣົາ ເຮົາຕ້ັງໃຈຈະທໍາລາຍເຂົາ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດລະນຶກເຖິງພວກເຂົາອີກຕ່ໍໄປ ແລ້ວເຮົາຈະ

ເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາໄດ້ເປັນບິດາຂອງຊົນຊາດນ່ຶງທ່ີໃຫຍ່ແລະເຂ້ັມແຂງກວ່າî 
15 ຫລັງຈາກນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ກັບຄືນລົງມາຈາກພູ ຊຶງ່ໄຟກໍາລັງລຸກຢູ່ ໂດຍໄດ້ຖືແຜ່ນສີລາຄໍາຫມັນ້ສັນຍາ

ສອງແຜ່ນນ້ັນລົງມາພ້ອມ 
16 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ພົບວ່າ ພວກທ່ານໄດ້ລະເມີດຄໍາສ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງໃຫ້ໄວ້ນ້ັນໂລດ ແລະໄດ້ເຫັນ

ພວກທ່ານເຮັດ ບາບຕ່ໍສູ້ພຣະອົງ ດ້ວຍການຫລ່ໍຮູບງົວນ້ອຍໄວ້ຂາບໄຫວ້ 
17 ດ້ວຍເຫດນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ໂຍນສີລາສອງແຜ່ນນ້ັນຖ້ິມຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາທ່ານໃຫ້ມັນແຕກມຸ່ນເສັຽ  
18 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍກ້ົມຫນ້າລົງຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອ ີກເທ່ືອນ່ຶງ ເປັນເວລາສ່ີສິບມ້ືສ່ີສິບຄືນ ໂດຍບ່ໍໄດ້ກິນ

ເຂ້ົາຫລືດ່ືມນ້ໍາເລີຍ ທ່ີເຮັດດ່ັງນ້ີ ກ ຍ້ໍອນພວກທ່ານກະທໍາບາບຕ່ໍສູ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເຮັດໃຫ້ພຣະອົງຊົງພ
ຣະພິໂຣດ 

19 ຂ້າພະເຈ້ົາຢ້ານພຣະພິໂຣດອັນຮຸນແຮງຂອງພຣະອົງເພາະວ່າຊົງພຣະພິໂຣດຫລາຍຈົນພໍທ່ີຈະທໍາລາຍທ່ານ
ໄດ້ ແຕ່ພຣະອົງກໍຍັງຊົງຟງັຂ້າພະເຈ້ົາອີກເທ່ືອນ່ຶງ 

20 ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະພິໂຣດອາໂຣນພທ່ີໍຈະຂ້າເຂົາໄດ້ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ອ້ອນວອນເພ່ືອເຂົາໃນຄ້ັງນ້ັນ 
21 ພ້ອມທັງໄດ້ເອົາສ່ິງອັນເປັນບາບ ຄືຮູບງົວນ້ອຍທ່ີພວກທ່ານເຮັດໄວ້ບູຊານ້ັນໃສ່ໄຟ ແລ້ວນໍາມາບົດໃຫ້ລະອຽດ 

ແລ້ວເທລົງໃສ່ແມ່ນ້ໍາທ່ີໄຫລລົງມາຈາກພູ 
22 ເມ່ືອຢູ່ທ່ີຕາເບຣາ ມັດສາ ແລະກິບໂຣດຮັດຕາອາວານ້ັນ ພວກທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພຣະພິໂຣດ 
23 ແລະເມື່ອຊົງໃຊທ່້ານໄປຈາກກາເດສບາເນອາ ເພ່ືອຍຶດຄອງເອົາແຜ່ນດິນທ່ີຊົງປະທານໃຫ້ ພວກທ່ານກໍໄດ້

ເປັນກະບົດຕ່ໍສູ້ ພຣະອົງເສັຽ ບ່ໍໄວ້ວາງໃຈຫລືເຊ່ືອຟັງພຣະອົງເລີຍ 
24 ພວກທ່ານໄດ້ກະບົດຕ່ໍສູ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕລອດມາ ຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ຈັກກັບພວກທ່ານ 
25 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງກ້ົມຂາບລົງຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ີສິບມ້ືສ່ີສິບຄືນ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຕັດສິນພຣະ

ທັຍຈະທໍາລາຍພວກທ່ານ 
26 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອ້ອນວອນວ່າ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຂໍຢ່າຊົງທາໍລາຍໄພ່ພົນພເິສດຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຊຶ່ງພຣະອົງ

ຊົງໂຜດຊ່ອຍເອົາອອກຈາກເອຢິບດ້ວຍຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແລະເດຊານຸພາບ 
27 ຂໍຊົງລະນຶກເຖີງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຄືອັບຣາຮາມ ອີຊາກ ແລະຢາໂຄບ ຢ່າຊົງສົນພຣະທັຍໃນຄວາມດ້ືດ້ານ 

ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍແລະຄວາມບາບຂອງປະຊາຊົນນ້ີ 
28 ເພາະຢ້ານຊາວເອຢິບເວ້ົາວ່າ, ìພຣະອົງບ່ໍສາມາດພາພວກເຫລ່ົານ້ີໄປຍັງແຜ່ນດິນທ່ີຊງົສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ ແຕ່

ຊົງພາພວກເຂົາໄປຕາຍໃນຖ່ິນກັນດານ ຍ້ອນວ່າຊົງກຽດຊັງພວກເຂົາî 
29 ເພາະຄົນເຫລົ່ານີ້ແມ່ນໄພພ່ົນພເິສດຂອງພຣະອົງ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງນ າໍອອກມາຈາກເອຢິບດ້ວຍກໍາລັງແລະເດ

ຊານຸພາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່ 
 



10 ພຣະເຈົາ້ຊງົປະທານພຣະບນັຍດັແກໂ່ມເຊ 
The Second Pair of Tablets 
(ອພຍ 34:1-9) 

1 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງຖາກເອົາສີລາສອງແຜ່ນໃຫ້ຄືເກ່ົາ ແລະທໍາຫີບໄມ້ສໍາລັບ
ໃສໄວ້ດ້່ວຍ ແລ້ວນໍາຂ້ຶນມາຫາເຮົາເທິງພູ 

2 ເຮົາຈະຈາຣຶກຖ້ອຍຄໍາເຫມືອນໃນແຜ່ນເກ່ົາທ່ີແຕກໄປແລ້ວນ້ັນໃຫ້ເຈ້ົາອີກ ແລ້ວໃຫ້ຮັກສາໄວ້ໃນຫີບໄມນ້ັ້ນî 
3 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈຶ່ງທໍາຫີບດ້ວຍໄມກ້ະຖິນເທດ ແລະໄດ້ເອົາແຜ່ນສີລາໃຫມ່ສອງແຜ່ນຖືຂ້ຶນໄປເທິງພູ 
4 ແລ ວ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງຈາຣຶກຖ້ອຍຄໍາເຫມືອນຄາວກ່ອນໃສ່ໃນສີລາສອງແຜ່ນນ້ີ ຖ້ອຍຄໍາທ່ີຊົງຈາຣຶກໃສ່

ນ້ີແມ່ນພຣະບັນຍັດສິບປະການ ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ພວກທ່ານຄາວຊງົກ່າວອອກມາຈາກໄຟ ໃນ
ວັນທີທ່່ານທັງຫລາຍໄດ້ຊຸມນຸມກັນຢູ່ເທິງພູນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານແຜ່ນສີລານ້ັນໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ 

5 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ກັບລົງມາຈາກພູ ແລ້ວກໍມ້ຽນແຜ່ນສີລາໄວ້ໃນຫິບທ່ີໄດ້ທໍາຂ້ຶນຕາມພຣະອົງຊົງສ່ັງ ແຜ່ນສີ
ລານ້ັນກໍຍັງຢູ່ໃນຫີບສືບຕ່ໍມາ 

6 (ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ອອກຈາກນ້ໍາສ້າງຂອງຊາວເບເອີໂອດເບນເອຢາອາຄານ ເມ່ືອມາເຖິງໂມເຊຣາ ອາ
ໂຣນກ ສ້ິໍນຊີວິດ ພວກເຂົາຈ່ຶງໄດ້ຝັງສົບທ່ານໄວ້ທ່ີນ້ັນແມ່ນ ເອເລອາຊາ ຜ  ູ້ເປັນຫລານຊາຍໄດ້ປະຕິບັດຫນ້າທ່ີ
ປະໂຣຫດິແທນທາ່ນ 

7 ພວກເຂົາໄດ້ອອກຈາກທ່ີນ້ັນມາເຖິງກຸດໂກດາ ແລ້ວໄດ້ໄປຍັງ ໂຢດບາທາຄືດ ິນແດນທ່ີມີນ້ໍາຫລາຍ 
8 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ພວກຄົນເລວີດູແລຫີບຄໍາສັນຍາແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫເ້ປັນປະໂຣ

ຫິດຮັບໃຊ້  ພຣະອົງ ແລະໃຫ້ອວຍພອນໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງສືບຕ່ໍມາຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ 
9 ດ້ວຍເຫດນ້ີຕະກູນເລວີຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຮັບສ່ວນມໍຣະດົກເຫມືອນຕະກູນອ່ືນໆ ພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ຮັບໃຊ້ເປັນປະໂຣຫິດ

ເທ່ົານ້ັນ ໂດຍມີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນມໍຣະດົກຂອງພວກເຂົາເຫມືອນດ່ັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານທັງຫລາຍໄດ້
ຊົງສັນຍາໄວ້ 

10 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພັກຢູ່ເທິງພູສ່ີສິບມ້ືສ່ີສິບຄືນເຫມືອນຄາວກ ອ່ນໆ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງຟັງຂ້າພະເຈ້ົາອີກເທ່ືອນ່ຶງ 
ແລະບ່ໍຊົງທໍາຮ້າຍພວກທ່ານ 

11 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຊົງບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົານໍາພາພວກທ່ານເຂ້ົາໄປຍຶດເອົາແຜ່ນດິນທ່ີຊງົສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ບັນພະ
ບຸຣຸດຂອງທ່ານທັງຫລາຍນ້ັນ 
ສິງ່ທີພ່ຣະເຈົາ້ຊງົຕອ້ງການ 
The Essence of the Law 

12 ຊາວອິສຣາເອນເອີຍ ບັດນ້ີ ຈ່ົງຟັງສ່ິງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ພວກທ່ານທັງຫລາຍທໍາ ຄື
ໃຫຢໍ້າເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະທໍາທຸກສ່ີງຕາມພຣະອົງຊົງບອກ ໃຫ້ຮັກແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງຈົນສຸດຈິດສຸດໃຈ 

13 ໃຫປ້ະພຶດຕາມຄໍາສ່ັງທັງປວງຂອງພຣະອົງ ຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງບອກພວກທ່ານໃນວັນນ້ີ ເພືອ່ຜົນປໂຍດຂອງ
ທາ່ນທງັຫລາຍ 

14 ເພາະວ່າສວັນທ່ີສູງສ ດຸເປັນຂອງພຣະອົງ ໂລກແລະທ ກຸໆສ່ິງໃນໂລກກໍເປັນຂອງພຣະອົງເຫມືອນກັນ ແຕ່ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຮັກບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກທ່ານຫລາຍທ່ີສຸດ 

15 ດ້ວຍເຫດນ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງເລືອກເອົາພວກທ່ານໃຫ້ເປັນຊົນຊາດພິເສດຂອງພຣະອົງດີກວ່າເອົາຊົນຊາດອ່ືນ 
ທຸກວັນນ້ີ   ພຣະອົງກ ຍັໍງຮັກແລະເລືອກເອົາພວກທ່ານຢູ່ ່ດ່ັງນ້ີແຫລະ 

16 ແຕ່ບັດນ້ີເປັນຕ້ົນໄປ ຈ່ົງເຊ່ືອຟັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເຊົາດ້ືດືງເສັຽ 



17 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າພຣະ ແລະເຈ້ົານາຍທັງປວງ ເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ມີຣິດ
ເດດແລະຫນ້າຢໍາເກງ ພຣະອົງບ່ໍຊົງເຫັນແກ່ຫນ້າແລະບ່ໍເຫັນແກ່ສິນຈ້າງຮາງວັນເລີຍ 

18 ຊົງໃຫ້ຄວາມເປັນທັມແກ່ລູກກໍາພ້າ ແລະພວກນາງຫມ້າຍ ຊງົຮັກຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີຢູ່ນໍາພວກເຮົາ ຊົງປະທານອາ
ຫານແລະເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ 

19 ດ້ວຍເຫດນ້ັນ ພວກທ່ານຈ່ົງຮັກແພງຄົນຕ່າງດ້າວ ເພາະວ່າພວກທ່ານກໍເຄີຍເປັນຄົນຕ່າງດ້າວມາແລ້ວໃນປະ
ເທດເອຢິບ 

20 ຈ່ົງຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານແລະຂາບໄຫວແ້ຕ່ພຣະອົງ ຈ່ົງເຮັດສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງ ແລະຈ່ົງສາບານ
ແຕ່ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 

21 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານທັງຫລາຍ ແລະພວກທ່ານກໍໄດ້ເຫັນການກະທໍາອັນຍ່ິງໃຫຍ່
ແລະຫນ້າຢ້ານທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາຕ່ໍພວກທ່ານດ້ວຍຕາຕົນເອງແລ້ວ 

22 ເມ່ືອບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກທ່ານໄປຍັງປະເທດເອຢິບນ້ັນ ພວກເຂົາມີພຽງເຈັດສິບຄົນທ່ໍນ້ັນ ແຕ່ບັດນ້ີ ພຣະຜູ້
ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຫລາຍຂ້ຶນເຫມືອນດວງດາວໃນທ້ອງຟ້າ 

 

11 ຄວາມຍິງ່ໃຫຍຂ່ອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້  
Rewards for Obedience 

1 ຈ່ົງຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານ ແລະປະຕິບັດຂ້ໍຄໍາສ່ັງທັງຫມດົຂອງພຣະອົງສເມີ  
2 ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າພວກທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ເຣ່ືອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍເຫັນການກະທໍາຂອງພຣະອົງ ບ່ໍແມ່ນລູກຫລານ

ຂອງພວກທ່ານໄດ້ເຫັນເຫດການເຫລ່ົານ້ີ 
3 ຄືພວກທ່ານໄດ້ເຫັນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ ອໍານາດ ຣິດເດດ ການອັດສະຈັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໄດ້ເຫັນພຣະອົງຊົງ

ກະທໍາຕ່ໍກະສັດເອຢິບແລະຕ່ໍປະເທດຂອງພຣະອົງ 
4 ເມ່ືອກອງທັບເອຢິບໄລ່ຕິດຕາມມາພວກທ່ານກໍໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເຮັດໃຫ້ນ້ໍາທະເລໄມ້ອໍ້ໄຫລ

ຖ້ວມກອງທັບພ້ອມທັງຝູງມ້າ ແລະຣົດຮົບຂອງເອຢິບຈົນຫມົດສ້ິນ 
5 ພວກທ່ານຮູ້ສ່ິງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາຕ່ໍພວກທ່ານໃນຖ່ິນກັນດານ ກ່ອນມາເຖິງທ່ີນ້ີແລ້ວ 
6 ຄືຈ່ົງລະນຶກເຖິງສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາຕ່ໍດາທານ ກັບອາບີຣາມ ທັງສອງຄົນນ້ີເປັນບຸດຊາຍຂອງເອລີອາບ

ແຫ່ງຕະກູນຣູເບນ ຄືພຣະອົງຊົງໃຫ້ແຜ່ນດິນຍະອອກກືນພວກເຂົາລົງໄປ ພອ້ມທັງຄອບຄົວ ຕູບຜ້າເຕັນ ພວກ
ຄົນໃຊ້ ແລະສັດລ້ຽງທັງຫມດົ 

7 ພຣະຣາຊກິດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍານ້ີ ພວກທ່ານກໍໄດ້ເຫັນກັບຕາມາແລ້ວ 
ພຣະພອນໃນແຜນ່ດນິທີຊ່ງົສນັຍາໄວ ້

8 ຈ່ົງທໍາຕາມທຸກໆສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກທ່ານໃນວັນນ້ີ ພວກທ່ານຈ່ຶງຈະສາມາດເຂ້ົາໄປຍຶດຄອງເອົາແຜ່ນດິນ
ທ່ີກໍາລັງເຂ້ົາໄປນ້ັນ 

9 ແລະຈະມີຊີວິດຫມ້ັນຍືນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີອຸດົມສົມບູນ ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສັນຍາວ່າ ຈະຍົກໃຫ້ບັນພະບຸ
ຣຸດຂອງພວກທ່ານກັບເຊ້ືອສາຍຂອງພວກເຂົາ 

10 ແຜ່ນດິນທ່ີພວກທ່ານກໍາລັງຈະເຂ້ົາຍຶດຄອງນ້ັນ ບ່ໍເຫມອືນແຜ່ນດິນເອຢິບທ່ີພວກທ່ານໄດ້ເຄີຍອາສັຍຢູ່ແຕ່
ກ່ອນ ຢູ່ທ່ີນ້ັນເມ່ືອພວກທ່ານປູກເຂ້ົາຕ້ອງທໍາງານຫນັກເພ  ່ືອປ້ານຄັນຄູກ້ັນນ້ໍາໄວ້ 

11 ແຕ່ແຜ່ນດິນທ່ີພວກທ່ານກໍາລັງຈະເຂ້ົາໄປນ ີ ້ ເປັນພູແລະທ່ົງຈະມຝົີນຕົກລົງມາຫົດໃຫ້ 
12 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານຊົງເບ່ິງແຍງ ແລະເຝ້ົາຮັກສາທ່ົວແຜ່ນດິນນ້ີຕລອດປີ 



13 ດ້ວຍເຫດນ້ັນ ຈ່ົງທໍາຕາມຂ້ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກທ່ານໃນມ້ືນ້ີ ຄືໃຫຮັ້ກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານ ແລະບົ
ວລະບັດ    ພຣະອົງຈົນສຸດຈິດສຸດໃຈ 

14 ຖ້າພວກທ່ານເຮັດໄດ້ຕາມນ້ີ ພຣະອົງຈະຊົງໃຫ້ຝົນຕົກລົງມາເທິງແຜ່ນດິນຂອງທ່ານຖືກຕ້ອງຕາມຣະດູການ 
ເພື່ອໃຫໄ້ດ້ ເຂ້ົາກີນ ໄດ້ຫມາກອະງຸ່ນເຮັດເຫລ້ົາ ໄດ້ຫມາກກອກເທດເຮັດນ້ໍາມັນ ແລະໄດ້ຫຍາ້ໃຫຝູ້ງສັດກິນ 

15 ແລ້ວພວກທ່ານກໍຈະມີອາຫານກິນຕາມຄວາມຕ້ອງການ 
16 ຈ່ົງລະວັງ ຢ່າໃຫ້ເຂົານໍາພາໄປໃນທາງທ່ີຜິດ ເພາະຢ້ານວ່າທ່ານຈະປະຖ້ິມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໄປຂາບໄຫວແ້ລະ

ບົວລະບັດ  ພຣະອ່ືນ 
17 ຖ້າຂືນປະຕິບັດດ່ັງກ່າວນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງພິໂຣດພວກທ່ານ ຈະບ່ໍຊົງໃຫ້ຝົນຕົກລົງມາເທິງແຜ່ນດິນຂອງ

ພວກທ່ານ ແລ້ວແຜ່ນດິນຈະແຫ້ງພືດຜົນຈະບໍເ່ກີດ ໃນບ່ໍເຫິງພວກທ່ານກໍຈະຕາຍຈາກແຜ່ນດິນດີໆທ່ີພຣະອົງ
ໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ນ້ີ 

18 ຈ່ົງໃສ່ຈິດໃສ່ໃຈຈົດຈໍາເອົາຂ້ໍຄໍາສ່ັງເຫລ່ົານ້ີ ໃຫ້ຕິດມັນໄວ້ໃນແຂນ ແລະເທິງຫນ້າຜາກເພ່ືອເປັນສ່ິງເຕືອນໃຈ 
19 ໃຫບ້ອກລູກຫລານຮຽນເອົາ ແລະເມ່ືອທ່ານຢູ່ໃນເຮືອນຫລືອອກຫນີໄປກໍດີ ເມ່ືອທ່ານທໍາງານຫລືຢຸດພັກກໍດີ

ໃຫທ້ ່ອງຈໍາຄໍາສ່ັງນ້ີ 
20 ພ້ອມທັງໃຫ້ຂຽນມັນໄວຕ້າມປະຕູບ້ານເຮືອນຂອງທ່ານດ້ວຍ 
21 ແລ້ວທ່ານກັບພວກລູກຫລານຈະມີອາຍຸຫມ້ັນຍືນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ບັນ

ພະບຸຣຸດຂອງທ່ານ ແລະພວກທ່ານຈະຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນຊ່ົວຟ້າດິນສລາຍ 
22 ຈ່ົງທໍາຕາມຂ້ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກພວກທ່ານນ້ີດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື ຄືໃຫຮັ້ກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານ 

ທໍາຕາມທຸກໆສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງບອກແລະເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະອົງ 
23 ແລ້ວພຣະອົງຈະຊົງຂັບໄລ່ຊົນຊາດເຫລ່ົານີ້ທັງຫມົດໃຫ້ຫນໄີປຈາກທ່ານ ແລະພວກທ່ານກ ຈໍະເຂ້ົາຍຶດຄອງ

ແຜ່ນດິນຂອງຊົນຊາດທີໃ່ຫຍ່ ແລະມກໍີາລັງກວ່າທ່ານ 
24 ດິນທຸກໆບ່ອນທ່ີທ່ານຢຽບຍ່າງໄປຈະເປັນຂອງທ່ານ ເຂດແດນຂອງພວກທ່ານຈະເລ້ີມຕ້ົນແຕ່ຖ່ິນກັນດານທາງ

ທິດໃຕ້ໄປຈົນເຖີງພູເລບານອນທາງທິດເຫນືອ ສ່ວນທາງທິດຕາເວ ັນອອກກໍຈະເລ້ີມຕ້ົນແຕ່ແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດໄປ
ຈົນເຖິງທະເລເມດິເຕຣາເນທາງທິດຕາເວັນຕົກ ຈະບ່ໍມີໃຜກ້າຂັດຂວາງພວກທ່ານໄດ້ 

25 ບ່ໍວ່າທ່ານຈະຢຽບຍ່າງໄປບ່ອນໃດໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນເກງຂາມພວກທ່ານ
ຕາມທ່ີຊງົສັນຍາໄວ້ 

26 ວັນນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໃຫ້ທ່ານເລືອກເອົາລະຫວ່າງຄ າໍອວຍພອນກັບຄໍາສາບແຊ່ງ 
27 ຖ້າພວກທ່ານຫາກເຮັດຕາມຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາຈະບອກທ່ານໃນມ  ້ືນ້ີ ພວກທ່ານກໍຈະ

ໄດ້ຮັບພອນ 
28 ຖ້າວ່າບ່ໍເຮັດຕາມຂ້ໍຄໍາສ່ັງເຫລ່ົານ້ີ ແຕ່ຫັນຫນີໄປຂາບໄຫວ້ພຣະອ່ືນທ່ີບ່ໍເຄີຍຂາບໄຫວ້ມາກ່ອນ ພວກທ່ານກ ໍ

ຈະຖືກສາບແຊ່ງ 
29 ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານຊົງນໍາພວກທ່ານເຂ້ົາໄປຍຶດຄອງເອົາແຜ່ນດິນນ້ັນ ຈ່ົງໄດ້ປະກາດ

ຄໍາອວຍພອນນ້ີຕ້ັງແຕ່ພູເກຣີຊມິ ແລະປະກາດຄໍາສາບແຊ່ງແຕ່ພູເອບານ 
30 ພສູອງຫນ່ວຍນ້ີຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ທາງທິດຕາເວັນຕົກໄປຕາມທາງທ່ີດວງອາທິດຕົກໃນ

ແຜ່ນດິນຄົນການາອານຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນອາຣາບາທາງຫນ້າເມືອງກີນການ ໃກ້ໆກັບກົກໄມ້ສັກສິດທ່ີເມືອງໂມເຣບ່ໍ
ແມ່ນຫລື 

31 ພວກທ່ານກໍາລັງຈະຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄປຍຶດຄອງແຜ່ນດິນທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງປະທານ
ໃຫ ້



32 ເມ່ືອເຂ້ົາຍຶດຄອງແລະອາໄສຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນແລ້ວ ພວກທ່ານຈ່ົງເຮັດຕາມຂ້ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຈະບອກທ່ານໃນວັນ
ນ້ີ 

 

12 ໃຫມ້ີສະຖານທີນ່ະມສັການພຽງແຫງ່ດຽວ  
Pagan Shrines to Be Destroyed 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານທັງຫລາຍ ພວກທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ຄໍາສ່ັງນ້ີ ຕລອດຊີວິດໃນແຜ່ນດິນທ່ີຈະຊົງປະທານໃຫ ້

2 ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ີ ຈ່ົງທໍາລາຍບ່ອນປະຊາຊົນຂາບໄຫວພ້ຣະຂອງເຂົາຖ້ິມຫມດົ ຄືເທິງພູໃຫຍ່ແລະນ້ອຍແລະໃຕ້
ຕ້ົນໄມ້ຂຽວສົດທຸກຕ້ົນ 

3 ຈ່ົງມ້າງແທ່ນບູຊາ ທັບເສົາຫີນສັກສິດຂອງພວກເຂົາໃຫ້ແຕກມຸ່ນ ເຜົາຫລັກສັກສິດແລະທໍາລາຍຮູບໂຄຣົບຖ້ິມ 
ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຂາບໄຫວໃ້ນສະຖານທ່ີເຫລ່ົານ້ັນອີກ 

4 ແລະຢ່າຂາບໄຫວພ້ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານຕາມແບບຢ່າງປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີຂາບໄຫວ້ພຣະຂອງເຂົາ 
5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງເລືອກເອົາບ່ອນນ່ຶງໃນເຂດແດນແຫ່ງຕະກູນຂອງພວກທ່ານ ເພ່ືອປະຊາຊນົຈະໄດ້ມາ

ຂາບໄຫວ້ພຣະອົງຢ  ູ່ທ່ີນ້ັນ 
6 ໃນທີນ້ັ່ນ ພວກທ່ານຕ້ອງເຜົາສ ດັຖວາຍບູຊາ ແລະຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາອ່ືນໆເຊັນ່ ນ່ຶງສ່ວນສິບຂອງຊັບສ່ິງຂອງ

ຕ່າງໆຂອງຕົນ ເຄ່ືອງທ່ີສັນຍາວ່າຈະຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຄ່ືອງຖວາຍຕາມໃຈສມັກ ລູກກົກຂອງງົວ
ແລະແກະທຸກໆຕົວ 

7 ໃຫພ້ວກທ່ານກັບຄອບຄົວກິນຢູ່ທ່ີນ້ັນຊ້ອງຫນ້າພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໃຫ້ມີຄວາມສຸກມ່ວນຊ່ືນຕາມພ
ຣະພອນທ່ີ    ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ນ້ັນ 

8 ເມ່ືອເຖິງເວລານ້ັນ ພວກທ່ານບ່ໍຈໍາເປັນທ່ີຈະຕ້ອງທຸ້ມເທກໍາລັງເຫມືອນທ່ີເຄີຍເຮັດມາ ເພາະດຽວນ້ີພວກທ່ານ
ທຸກຄົນກໍາລັງເຮັດຕາມຄວາມພໍໃຈຂອງຕົນ  

9 ຍ້ອນວ່າຍັງບ່ໍທັນໄດ້ເຂ້ົາໄປເຖິງດິນແດນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງປະທານໃຫ້ ຢູ່ທີ່ນັ້ນພວກທ່ານຈະມຊີີວິດຢູ່
ດ້ວຍຄວາມ   ສງົບສຸກ 

10 ເມ່ືອຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄປ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະໃຫ້ພວກທ່ານອາສັຍຢູ່ທ່ີນ້ັນແລະເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ີດິນ ພຣະອົງ
ຈະຊົງຄຸ້ມຄອງຮັກສາພວກທ່ານໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກສັດຕຣູເພື່ອໃຫມ້ີຊວິີດຢູ່ຢ່າງສງົບສຸກ 

11 ແລະຈະຊົງເລືອກເອົາບ່ອນນ່ຶງໃຫ້ເປັນທ່ີຂາບໄຫວ້ພຣະອົງ ແລ້ວໃຫ້ພວກທ່ານນໍາເອົາທຸກສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້
ສ່ັງໄວ້ໄປຖວາຍພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ັນ ຄືສັດສໍາລັບເຜົາບູຊາແລະເຄ່ືອງບູຊາອ່ືນໆເຊ່ັນ ນ່ຶງສ່ວນສິບຂອງສ່ິງຂອງ
ຕ່າງໆຂອງຕົນ ແລະຂອງທ່ີທ່ານສັນຍາວ່າຈະຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

12 ແລ້ວພວກທ່ານພ້ອມທັງລູກ ຄົນໃຊ້ແລະຄົນເລວີທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນເມືອງ ຈ່ົງມ່ວນຊ  ່ືນຍີນດີຊ້ອງພຣະພັກພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ ໃຫ້ຈໍາໄວ້ວ່າຄົນເລວີນ້ັນຈະບ່ໍມີແຜ່ນດິນຢູ່ເປັນຂອງຕົນເອງ 
A Prescribed Place of Worship 

13 ພວກທ່ານຢ່າຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາໃນບ່ອນທ່ີຕົນມັກ  
14 ໃຫຖ້ວາຍຢູ່ບ່ອນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງເລືອກໃນເຂດແດນຕະກູນນ່ຶງຂອງພວກທ່ານເທ່ົານ້ັນ ມີແຕ່ບ່ອນດ່ັງ

ກ່າວນ້ີເທ່ົານ້ັນ ທ່ີທ່ານຕ້ອງຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາໄດ້ ແລະຈ່ົງທໍາສ່ິງອ່ືນໆທັງຫມດົຕາມທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໄວ້ 
15 ອີກຢ່າງນ່ຶງພວກທ່ານຈະຕ້ອງກິນສັດຂອງຕົນເອງບ່ອນໃດກໍໄດ້ ຈະກິນຫນ້ອຍຫລາຍປານໃດກໍໄດ້ຕາມທ່ີພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ ກິນໄດ້ທັງຜູ້ທ່ີສະອາດແລະຜູ້ທ່ີມີມົນທິນ ຢ່າງດຽວກັນກັບກິນຊ້ີນກວາງ ແລະ
ມັ່ງ 



16 ແຕ່ຈະຕ້ອງບ່ໍກິນເລືອດຂອງມັນ ໃຫ້ເທລົງດິນເຫມືອນເທນ້ໍາເສັຽ 
17 ຢ່າກິນຂອງທ່ີໄດ້ມາຈາກນ່ຶງສ່ວນສິບໃນບ້ານເຮືອນຂອງຕົນ ຄືເຂ້ົາ ເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ຫລືນ້ໍາມັນຫມາກກອກເທດ 

ສ່ິງໃດທ່ີຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນບ່ໍຕ້ອງກີນ ລູກກົກຂອງງົວແລະແກະພ້ອມທັງສ່ິງຂອງທ່ີໄດ້ສັນຍາໄວ້
ຂອງຖວາຍຕາມໃຈ 
ສມັກ ຫລືຂອງຖວາຍອ່ືນໆຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງ 

18 ໃຫພ້ວກທ່ານພ້ອມທັງບຸດກັບຄົນໃຊ້ ແລະຄົນເລວີທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນບ້ານເມືອງ ກິນຂອງຖວາຍເຫລ່ົານ້ີຢູ່ບ່ອນ
ຂາບໄຫວ້ຕ່ໍ    ພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງກິນແລະມ່ວນຊ່ືນເທີນ ຍ້ອນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານຂອງດີ
ໃຫພ້ວກທ່ານແລ້ວ 

19 ແລະຕາບໃດທ່ີພວກທ່ານຍັງອາສັຍຢູ່ໃນທ່ີດິນຂອງຕົນນ້ີ ຢ່າໄດ້ປະຖ້ິມຄົນເລວີເລີຍ 
20 ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຂຍາຍເຂດແດນຂອງທ່ານຕາມທ່ີຊົງສັນຍາໄວ້ແລ້ວ ພວກທ່ານຈະກິນຊ້ີນໄດ້ທ ຸກເວລາ

ຕາມໃຈປາຖນາ 
21 ຖ້າບ ່ອນຂາບໄຫວຫ້າກຢູ່ໄກເກີນໄປ ຈ່ົງທໍາຕາມທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໄວ້ ຄືໃຫຂ້້າງົວ ຫລືແກະທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ປະທານໃຫ້ນ້ັນ ກິນຢ  ູ່ບ້ານເຮືອນຂອງຕົນຕາມໃຈປາຖນາ  
22 ທັງຜູ້ສະອາດ ແລະຜູ້ມີມົນທິນກິນໄດ້ຄືກັນ ຢ່າງດຽວກັນກັບຮັບປະທານຊ້ີນກວາງ ຫລືມ່ັງ 
23 ແຕ່ເມ່ືອທ່ານຮັບປະທານຊ້ີນຂອງມັນ ຢ່າໄດ້ຮັບປະທານເລືອດນໍາ ເພາະວ່າຊີວິດນ້ັນຢູ່ໃນເລືອດ ສະນ້ັນຢ່າ

ໄດ້ຮັບປະທານຊີວິດພ້ອມກັບຊ້ີນຂອງມັນ 
24 ຢ່າໄດ້ຮັບປະທານເລືອດໃຫ້ເທມັນລົງດິນເຫມືອນເທນ້ໍາຖ້ິມ 
25 ຖ້າພວກທ່ານບ່ໍຮັບປະທານເລືອດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງພໍພຣະທັຍ ແລະຄວາມຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງຈະເກີດມີແກ່

ພວກທ່ານ ແລະເຊ້ືອສາຍທັງຫລາຍ 
26 ແຕ່ວ່າຈ່ົງເອົາເຄ່ືອງບູຊາ ແລະຂອງທ່ີສັນຍາວ່າຈະຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄປຍັງບ່ອນຂາບໄຫວ້ 
27 ແລ້ວຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາທັງຊີນ້ແລະເລືອດເທິງແທ່ນບູຊາຂອງພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໃຫ້ເທເລືອດສັດເຜົາບູ

ຊາລົງເທິງແທ່ນ ແຕ່ຊ້ີນນ້ັນໃຫ້ພວກທ່ານຮັບປະທານເສ ຽັ  
28 ຂ້ໍຄໍາສ່ັງທັງຫມດົທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາບອກພວກທ່ານນ້ີ ຈ່ົງໄດ້ທໍາຕາມດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ເພາະວ່າເມ່ືອທໍາສ່ິງຖືກ

ຕ້ອງ ແລະຊອບພຣະທັຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ ພວກທ່ານກັບເຊ້ືອສາຍຂອງທ່ານກໍຈະຈໍາເຣີນຮຸ່ງເຮືອງສືບໄປ
ເປັນນິດ 
ຕກັເຕອືນບໍໃ່ຫຂ້າບໄຫວຮ້ບູເຄາົຣບົ 
Warning against Idolatry 

29 ເມ່ືອພວກທ່ານບຸກລຸກເຂ້ົາໄປຍຶດຄອງແຜ່ນດິນຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊງົທໍາລາຍຊົນ
ຊາດເຫລ່ົານ້ັນແລ້ວຈະຊົງໃຫ້ພວກທ່ານເປັນເຈ້ົາຂອງອາສັຍຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

30 ຫລັງຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງທາໍລາຍຊົນຊາດເຫລ່ົານ້ີແລ້ວ ພວກທ່ານຈ່ົງລະວັງຢ່າໄດ້ເຮັດຕາມຫລັກຄໍາສອນ
ແຫ່ງສາສນາຂອງເຂົາ ເພາະວ່າການເຮັດຢ່າງນ້ັນເປັນພັຍອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ຢ່າສົນໃຈວ່າພວກເຂົາຂາບ
ໄຫວພ້ຣະຂອງເຂົາຢ່າງໃດ ໂດຍຢ້ານວ່າພວກທ່ານຈະເອົາຢ່າງເຂົາ 

31 ສະນ້ັນ ຢ່າຂາບໄຫວ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຫມືອນພວກເຂົາຂາບໄຫວ້ພຣະອ່ືນ ເພາະວ່າໃນເວລາຂາບໄຫວ້ພຣະ
ເຫລ່ົານ້ັນ ພວກເຂົາໄດ້ທໍາສ່ິງຂ້ີດຽດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກຽດຊັງ ຄືພວກເຂົາເຜົາລູກຊາຍຍິງຂອງຕົນເທິງ
ແທ່ນບູຊາ 

32 ທຸກໆສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາບັນຊາທ່ານໄວ້ ຈ່ົງລະວັງທ່ີຈະກະທໍາຕາມ ທ່ານຢ່າເພ້ີມເຕີມຫລືຕັດຖ້ອຍຄໍາໃດໆອອກ
ໄປຈາກທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບັນຊາໄວ້ 



 

13   
Chapter 13 

1 ຖ້າໃນຫມູ່ພວກທ່ານເກດີມຜູ້ີປະກາດພຣະທັມ ຫລືຜູ້ຝັນເຫັນເຫດການຂ້ຶນ ແລະສ າໍແດງຫມາຍສໍາຄັນ ຫ
ລືການອັສຈັນແກ່ທ່ານ 

2 ແລະຫມາຍສໍາຄັນ ຫລືການອັສຈັນຊ່ຶງເຂົາບອກທ່ານນ້ັນສໍາເຣັດຈິງ ຖ້າເຂົາກ່າວວ່າ ìໃຫເ້ຮົາຕິດຕາມພຣະອ່ືນ
ກັນເຖີດ (ຊ່ຶງເປັນພຣະທ່ີທ່ານບ່ໍຮູ້ຈັກ) ແລະໃຫ້ເຮົາມາບົວລະບັດພຣະນ້ັນ 

3 ທ່ານຢ່າເຊ່ືອຟັງຄໍາຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຫລືຜູ້ຝັນເຫັນເຫດການຄົນນ້ັນ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈ້ົາ
ຂອງທ່ານ ຊົງໃຊ້ເຂົາມາທົດລອງໃຈທ່ານເບ່ິງ ເພ່ືອຢາກຊົງຊາບວ່າທ່ານທັງຫລາຍຈະຮັກ ແລະນັບຖືພຣະ
ອົງສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງທ່ານຫລືບ່ໍ 

4 ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຕິດຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ແລະຢໍາເກງພຣະອົງ ເຊືອ່ຟັງພຣະສຸຣະສຽງ
ຂອງພຣະອົງ ແລະເຮັດຕາມຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ ໃຫຂ້າບໄຫວ້ແລະສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງ 

5 ແຕ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຫລືຜູ້ຝັນເຫັນເຫດການ ຄົນນ້ັນຈະມີໂທດເຖິງຕາຍ ເພາະເຂົາໄດ້ສ່ັງສອນໃຫ້ກະບົດຕ່ໍ
ສູ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງໂຜດເອົາທ່ານອອກຈາກເອຢ ບິ ແລະຊົງໄຖ່ທ່ານອອກຈາກແດນ
ທາດ ເຂົາກະທໍາໃຫ້ທ່ານຖ້ິມຫົນທາງຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານບັນຊາໃຫ້ດໍາເນີນຕາມເສັຽ ດ່ັງນ້ັນ 
ທ່ານຈະຕ້ອງກໍາຈັດຄວາມຊ່ົວໃຫ້  ຫມົດຈາກຖ້າມກາງທ່ານ 

6 ຖ້າວ່າອ້າຍນ້ອງບຸດຊາຍຍິງ ພຣັຍາຮັກຫລືເພ່ືອນສນິດຂອງທ່ານຊັກຊວນຢ່າງລັບໆໃຫ້ທ່ານຂາບໄຫວພ້ຣະ
ອ່ືນ ຄືພຣະທ່ີທ່ານເອງ ແລະພວກບັນພະບຸຣຸດບ່ໍເຄີຍຂາບໄຫວ້ມາກ່ອນ 

7 ແລະບາງຄົນອາດຊັກຊວນທ່ານຂາບໄຫວ້ພຣະຂອງຊົນຊາດທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບຫລືຢູ່ຫ່າງໄກ 
8 ແຕ່ທ່ານຢ່າຍອມຕາມຫລືເຊ່ືອຟັງເລີຍ ຢ່າເມດຕາປານີ ແລະໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງເຂົາ 
9 ແຕ່ໃຫຂ້້າເຂົາເສັຽ ໂດຍໃຫທ່້ານລົງມືແກວ່ງຫີນໃສ່ຈົນຕາຍ 
10 ເພາະວ່າເຂົາພຍາຍາມເອົາທ່ານຫນີຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊງົຊ່ອຍທ່ານອອກຈາກເອຢິບບ່ອນຕົກເປັນທາດ 
11 ເມ່ືອຊາວອິສຣາເອນທັງປວງໄດ້ຍິນເຣ່ືອງນ້ີ ພວກເຂົາກ ຈໍະຢ້ານ ແລະຈະບ່ໍທໍາຊ່ົວຢ່າງນ້ີອີກî 
12 ìຖ້າທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນວ່າເມືອງນ່ຶງເມືອງໃດ ຊ່ຶງພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານໃຫ້ທ່ານອາສັຍຢູ່ນ້ັນ 
13 ມຄົີນຖ່ອຍບາງຄົນໄດ້ອອກໄປຈາກທ່ານຊັກຊວນປະຊາຊົນເມືອງນ້ັນວ່າ, ìໃຫເ້ຮົາໄປບົວລະບັດພຣະອ່ືນກັນ

ເຖີດî ຊຶ່ງເປັນພຣະທີທ່່ານບ່ໍຮູ້ຈັກ 
14 ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງສອບຖາມ ແລະອົດສາຄ້ົນຄວ້າ ແລະຖາມເບ່ິງ ຖ້າເປັນຄວາມຈີງແລະແນ່ນອນວ່າ ສິງ່ທ່ີ

ຫນ້າກຽດຊັງນ້ັນມີບາງຄົນຈະກະທໍາກັນຢູ່ໃນຫມູພ່ວກທາ່ນ 
15 ທ່ານຈ່ົງຂ້າຊາວເມືອງນ້ັນເສັຽດ້ວຍຄົມດາບ ທໍາລາຍເສັຽໃຫ້ຫມດົສ້ິນດ້ວຍຄົມດາບຂອງທ່ານທັງຄົນທ່ີອາສັຍ

ໃນເມືອງນ້ັນ ແລະຝູງສັດດ້ວຍ 
16 ທ່ານຈ່ົງເກັບເອົາເຂ້ົາຂອງໃນເມືອງນ້ັນໄປກອງໄວ້ທີສ່ີ່ແຍກກາງເມືອງ ແລະເຜົາເມືອງນ້ັນກັບບັນດາເຄ່ືອງຂອງ

ໃນເມືອງນ້ັນເສັຽດ້ວຍໄຟ ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານ ໃຫ້ເມືອງນ້ັນຮ້າງຢູ່ເປັນນິດ 
ຢ່າສ້າງຂ້ຶນ 
ມາໃຫມອີ່ກເລີຍ 

17 ຢ່າໃຫ້ຂອງຕ້ອງຫ້າມນ້ັນມາຕິດພັນມຂືອງທ່ານ ເພ່ືອວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຫັນຫນີຈາກພຣະພິໂຣດຂອງພ
ຣະອົງ ແລະຊົງສໍາແດງພຣະກະຣຸນາຄຸນຕ່ໍທ່ານ ແລະຊົງມີຄວາມຮັກເມດຕາທ່ານ ໃຫທ່້ານທະວີຫລາຍຂ້ຶນ ດ່ັງ
ທ່ີພຣະອົງໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານນ້ັນ 



18 ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍເຊ່ືອຟງັພຣະສຸຣະສຽງຂອງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານ ຄືຮັກສາຂ້ໍຄໍາສ່ັງທັງຫມດົຂອງພຣະ
ອົງ ດ່ັງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາບອກທ່ານໄວ້ໃນວັນນ້ີ ແລະຈ່ົງກະທໍາສ່ິງທ ີ ່ຖືກຕ້ອງຕາມສາຍ ພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຂອງທ່ານ 

 

14 ຂໍຫ້າ້ມເມືອ່ມກີານໄວທ້ກຸ  
Pagan Practices Forbidden 

1 ທ່ານທັງຫລາຍເປັນບຸດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານ ພວກທ່ານຢ່າປາດເນ້ືອເຖືອ
ຫນັງຕົນເອງ ຫລືແຖຫົວເພ່ືອຄົນຕາຍ 

2 ເພາະທ່ານທ ງັຫລາຍເປັນຊນົຊາດບໍຣສຸິດຂອງ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລືອກ
ພວກທ່ານຈາກປະຊາຊາດທັງຫລາຍທີຢູ່່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກໃຫ້ເປັນຊົນຊາດໃນກໍາມະສິດຂອງພຣະອົງ 
ສດັທີສ່ະອາດແລະມມີນົທນິ  
Clean and Unclean Foods 
(ລລວ 11:1-47) 

3 ìທ່ານທັງຫລາຍຢ່າຮັບປະທານສ່ິງໃດທ່ີຫນ້າລັງກຽດ   
4 ສັດທ່ີຮັບປະທານໄດ້ມີດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ ຄືງົວ ແກະ ແບ້ 
5 ກວາງ ເຍືອງ ຟານ ແລະແກະປ່າ 
6 ທ່ານຮັບປະທານສັດທຸກຊະນິດທ່ີແຍກກິບແລະກີບຜ່າອອກເປັນສອງ ແລະຄ້ຽວເອ້ືອງນ້ັນໄດ້ 
7 ແຕ່ໃນຈ າໍພວກສັດທັງຫລາຍທ່ີຄ້ຽວເອ້ືອງ ຫລືມີກີບຜ່າ ທ່ານຢ່າຮັບປະທານສັດຕ່ໍໄປນ້ີ ຄືອູດ ກະຕ່າຍ ເຫມ້ັນ 

ເພາະວ່າສັດເຫລ່ົານ້ີຄ້ຽວເອ້ືອງແຕ່ກີບບ່ໍຜ່າ ຈ່ຶງເປັນສັດມົນທິນແກ່ທ່ານ 
8 ແລະຫມດູວ້ຍ ເພາະວ່າຫມມູກິີບຜ່າແຕ່ບ່ໍຄ້ຽວເອ້ືອງ ຈ່ຶງເປັນສັດມົນທິນແກ່ທ່ານ ທາ່ນຢ່າຮັບປະທານເນ້ືອ

ຂອງມັນ ແລະຊາກຂອງມັນທາ່ນກ ໍຢ່າແຕະຕ້ອງ 
9 ìໃນບັນດາສັດນ້ໍາທັງສ້ິນ ທາ່ນຮັບປະທານສັດເຫລ່ົານ້ີໄດ້ ຄື ສັດໃດໆທ່ີມີຄີ ແລະເກັດ ທ່ານຮັບປະທານໄດ້ 
10 ແຕ່ສັດໃດໆທ່ີບ່ໍມີຄີ ແລະເກັດທ່ານຢ່າຮັບປະທານ ເປັນສັດມົນທິນແກ່ທ່ານ 
11 ìນົກສະອາດທຸກຊະນິດທ່ານຮັບປະທານໄດ້ 
12 ແຕ່ນົກເຫລ່ົານ້ີທ່ານຢ່າຮັບປະທານຄື ນົກອີນຊີ ແຮ້ງ ນົກເຄ້ົາ  
13 ແຫລວດໍາ ແຫລວຫາງຍາວ ແຫລວດໍາຕາມຊນິດຕ່າງໆຂອງມັນ  
14 ນົກແກຕາມຊະນິດຂອງມັນ 
15 ນົກກະຈອກເທດ ນົກເຄ້ົາ ນົກນາງນວນ ນົກເຂົາຕາມຊະນິດຂອງມັນ 
16 ນົກເຄ້ົາແມວນ້ອຍ ນົກທືດທື ນົກອີໂກ້ງ 
17 ນົກກະທຸງ ແຮ້ງ ແລະນົກເປັດ 
18 ນົກກະສາດໍາ ນົກກະສາຕາມຊະນິດຂອງມັນ ນົກຫອນຍາວ ແລະເຈັຽ 
19 ìແມງມີປີກທຸກຊະນິດເປັນສັດມົນທິນແກ່ທ່ານ ຢ່າຮັບປະທານ ຢ່າຮັບປະທານເລີຍ 
20 ສັດມີປີກທ່ີສະອາດທຸກຊະນິດ ທາ່ນຮັບປະທານໄດ້ 
21 ìທ່ານຢ່າຮັບປະທານສັດຊະນິດໃດທ່ີຕາຍເອງ ທ່ານຈະໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີຢູ່ພາຍໃນເມືອງຂອງທ່ານຮັບປະ

ທານກໍໄດ້ ຫລືທ່ານຈະຂາຍໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງປະເທດກໍໄດ້ ເພາະວ່າທ່ານເປັນຊົນຊາດທ່ີບໍຣສຸິດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານທັງຫລາຍ ìທ່ານຢ່າຕ້ົມລູກແບ້ດ້ວຍນ້ໍານົມແມ່ຂອງມັນເລີຍ 
ກດົຫມາຍເຣືອ່ງການຖວາຍນຶງ່ສວ່ນສບິ 



Regulations concerning Tithes 

22 ìຜົນລະປູກທ່ີໄດ້ເປັນປີໆຈາກພືດພັນໃນນາຂອງທ່ານນ້ັນ ອອກມາເປັນສິບສ່ວນ ແລະຫັກເອົານ່ຶງສ່ວນໄວ້ສໍາ
ລັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 

23 ທ່ານຈ່ົງຮັບປະທານພືດຜົນລະປູກທ່ີໄດ້ມາຈາກເຂ້ົາ ເຫລ້ົາອະງຸ່ນຂອງທ່ານ ຫລືນ້ໍາມັນຂອງທ່ານ ແລະຜົນທໍາ
ອິດຈາກຝູງງົວ ແລະຝູງແບ້ ແກະຂອງທ່ານ ທີໄ່ດ້ຖືກນໍາມາຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະ
ເຈ້ົາຂອງທ່ານໃນ 
ສະຖານທ່ີຊຶງ່ພຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້ ເພ່ືອໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງສະຖິດຢູ່ທ່ີນ້ັນ ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້
ຮຽນຮູ້ທ່ີຈະຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານທັງຫລາຍສເມີ 

24 ຖ້າລະຍະທາງໄກຫລາຍ ທ່ານບ່ໍສາມາດນໍາເຄ່ືອງຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບມາໄດ້ ໃນເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາ
ຂອງທ່ານອວຍພອນແກ່ທ່ານ ເພາະວ່າສະຖານທ່ີຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງເລືອກ ເພ່ືອເປັນທ່ີ
ຕ້ັງພຣະນາມ 
ຂອງພຣະອົງນ້ັນ ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກທ່ານເກີນໄປ 

25 ທ່ານຈ່ົງຂາຍຂອງນ້ັນເອົາເງິນ ແລະຫ່ໍເງິນຖືໄວ້ ແລະໄປຍັງສະຖານທ່ີຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ
ໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້ 

26 ແລະເອົາເງິນນ້ັນຊ້ືສ່ິງໃດໆທ່ີທ່ານປາຖນາ ຈະເປັນງົວ ແກະ ຫລືເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ຫລືສຸຣາ ແລະສ່ິງໃດໆທ່ີທ່ານ
ຢາກຮັບປະທານ ແລະທ່ານຈ່ົງຮັບປະທານທ່ີນ້ັນຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ແລະຈ່ົງຊົມ
ຊ່ືນຍີນດີທັງຕົວທ່ານແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານດ້ວຍ 

27 ທ່ານທັງຫລາຍຢ່າປະຖ້ິມຄົນເລວີຊ່ຶງຢູ່ໃນເມືອງຂອງທ່ານ ເພາະເຂົາບ່ໍມີສ່ວນແບ່ງ ຫລືມໍຣະດົກກັບທ່ານ 
28 ìພຄົໍບສາມປີທຸກເທ່ືອ ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງນໍາເຄ່ືອງຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບຈາກພືດຜົນລະປູກທ່ີໄດ້ໃນປີນ້ັນ ມາສະ

ສົມໄວ້ໃນເມືອງຂອງທ່ານ 
29 ຄົນເລວີ ເພາະເຂົາບ່ໍມີສ່ວນແບ່ງ ຫລືມໍຣະດົກເຫມືອນທ່ານ ແລະຄົນຕ່າງດ້າວແລະລູກກະພ້າ ແລະແມ່

ຫມາ້ຍ ຜູ້ຊ່ຶງຢູ່ພາຍໃນເມືອງຂອງທ່ານ ຈະໄດ້ມາຮັບປະທານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ ເພ່ືອວ່າພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຈະຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ບັນດາກິຈການຊ່ຶງມືຂອງທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາ 

 

15 ປທີີໃ່ຫປ້ດົປອ່ຍ 
Laws concerning the Sabbatical Year  
(ອພຍ 21:1-11; ລລວ 25:1-7) 

1 ìທຸກໆເຈັດປີທ່ານທັງຫລາຍຕ້ອງມີການປົດປ່ອຍ 
2 ໃຫກ້ະທໍາການປົດປ່ອຍດ່ັງນ້ີ ເຈ້ົາຫນ້ີທຸກຄົນຈະຕ້ອງຍົກສ່ິງທ່ີຕົນໃຫ້ເພ່ືອນບ້ານຢືມໄປນ້ັນເສັຽ ຢ່າທວງສ່ິງນ້ັນ

ຄືນຈາກເພ່ືອນບ້ານຫລືພ່ີນ້ອງຂອງຕົນເລີຍ ເພາະວ່າໄດ້ປະກາດການປົດປ່ອຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ 
3 ທ່ານທັງຫລາຍຈະທວງຈາກຄົນຕ່າງປະເທດຄືນໄດ້ ແຕ່ຖາ້ມສ່ິີງໃດຂອງທ່ານຊ່ຶງຢ  ູ່ກັບພ່ີນ້ອງກ ໃໍຫ້ຫລຸດໄປ 
4 ແຕ່ຈະບ່ໍມີຄົນຍາກຈົນໃນຫມູພ່ວກທ່ານທັງຫລາຍ (ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ທ່ານໃນແຜ່ນ

ດິນຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານໃຫ້ທ່ານເປັນມໍຣະດົກຍຶດຄອງນ້ັນ) 
5 ຖ້າທ່ານພຽງແຕ່ກະທໍາຕາມພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ແລະຍຶດກະທໍາຕາມພຣະ

ບັນຍັດຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງທ່ານໄວ້ໃນວັນນ້ີ 



6 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຈະຊົງອວຍພຣະພອນທ່ານດ່ັງທ່ີພຣະອົງສັນຍາຕ່ໍທ່ານນ້ັນ ທາ່ນທັງ
ຫລາຍຈະໃຫ້ປະຊາຊາດຫລາຍຊາດຢືມສ່ິງຂອງຂອງທ່ານ ແຕ່ທ່ານຢ່າຢືມຂອງເຂົາເລີຍ ທາ່ນທັງຫລາຍຈະ
ປົກຄອງຢູ່ເຫນືອຫລາຍປະຊາຊາດ ແຕ່ເຂົາທ ງັຫລາຍຈະບ່ໍປົກຄອງເຫນືອທ່ານ 

7 ìຖ້າໃນຖ້າມກາງທ່ານທ ງັຫລາຍມີຄົນທຸກຍາກຈັກຄົນນ່ືງເປັນພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານຢູ່ໃນເມືອງໃດໆໃນແຜ່ນດີນຊ່ືງ
ພຣະຜ ູ ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່ທ່ານ ທາ່ນຢ່າມີໃຈແຂງຫົດມືຂອງທ່ານໄວ້ເສັຽຕ່ໍຫນ້າພ່ີນ້ອງ
ຂອງທ່ານທ່ີຍາກຈົນນ້ັນ 

8 ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຍ່ືນມືຂອງທ່ານໃຫ້ເຂົາ ແລະໃຫ້ເຂົາຢືມເຄ່ືອງຂອງພໍແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ ບ່ໍວ່າ
ເປັນເຄ່ືອງຂອງສ່ິງໃດໆ 

9 ຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ຢ້ານວ່າຈະມີການຄິດຖ່ອຍໃນຈິດໃຈຂອງທ່ານວ່າ ìປີທີເຈັດ ປີທ່ີຈະຕ້ອງປົດປ່ອຍມາເຖິງ
ແລ້ວî ແລະທ່ານກໍອິດສາຕ່ໍພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານ ທາ່ນຈ່ຶງບ່ໍຍອມໃຫສ່ິ້ງໃດເຂົາເລີຍ ແລະເຂົາຈະຮ້ອງທູນພຣະເຈ້ົາ 
ບາບກໍຈະຕົກແກ່ທ່ານ 

10 ທ່ານຈ່ົງໃຫ້ເຂົາດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ແລະເມ່ືອໃຫ້ເຂົາແລ້ວຢ່າມີຈິດຄິດເສັຽດາຍ ໃນກໍຣະນີນ້ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຈະຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ທ່ານ ໃນບັນດາກິຈການທັງສ້ິນຂອງທ່ານບ່ໍວ່າທ່ານຈະກະທໍາສ່ິງ
ໃດ 

11 ເພາະວ່າຄົນທຸກຍາກຈະບ່ໍຫມົດໄປຈາກແຜ່ນດິນ ເພາະສະນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງສ່ັງທ່ານວ່າ ທາ່ນຕ້ອງຍ່ືນມືໃຫ້
ຢ່າງໃຈກວ້າງຕ່ໍພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານ ຄືຕ່ໍຄົນຂັດສົນຄົນຍາກຈົນ ຊ່ຶງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງທ່ານ 
ການປະຕບິດັຕໍທ່າດ 

12 ìຖ້າພີນ້່ອງຂອງທ່ານຊ່ຶງເປັນຄົນເຮັບເຣີ ບ່ໍວ່າຊາຍຫລືຍິງ ທ່ີເຂົາຂາຍໄວ້ແກ່ທ່ານ ຈ່ົງໃຫ້ບົວລະບັດທ່ານຫົກປີ 
ເມ່ືອເຖິງປີທ່ີເຈັດກໍໃຫ້ປ່ອຍເຂົາເປັນອິສຣະພ້ົ້ົນໄປຈາກທ່ານ 

13 ແລະເມ່ືອທ່ານປ່ອຍເຂົາເປັນອິສຣະໄປຈາກທ່ານ ທາ່ນຢ່າປ່ອຍເຂົາໄປມືເປ່ົາ 
14 ທ່ານຈ່ົງມີໃຈກວ້າງຂວາງຈັດສ່ິງຂອງໃຫ້ແກ່ເຂົາ ເປັນຂອງຈາກຝູງແບ້ ແກະຂອງທ່ານ ຈາກລານນວດເຂ້ົາ

ຂອງທ່ານ ແລະຈາກບ່ໍຢ່ໍາອະງຸ່ນຂອງທ່ານ ທາ່ນຈ່ົງໃຫ້ແກ່ເຂົາຕາມສົມຄວນແກ່ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາ
ຂອງທ່ານຊົງອວຍພຣະພອນໃຫ້ແກ່ທ່ານ 

15 ທ່ານຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າທ່ານເຄີຍເປັນທາດໃນແຜ່ນດິນເອຢິບ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານໄດ້ຊົງໄຖ່
ທ່ານໄວ ້ ເພາະສະນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງສ່ັງເຣ່ືອງນ້ີແກ່ທ່ານ 

16 ແຕ່ຖ້າທາດນ້ັນຈະກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍໄປຈາກທ່ານî ເພາະເຂົາຮັກທ່ານແລະຄອບຄົວຂອງ
ທ່ານ ເພາະເຂົາຢູ່ກັບທ່ານສະບາຍດີ 

17 ຈ່ົງເອົາເຫລັກແທງໃບຫູຂອງເຂົາໃຫ້ທະລຸໄປຕິດກັບປະຕູເຮືອນ ດ່ັງນ້ີເຂົາຈະເປັນທາດເດັດຂາດຂອງທ່ານ 
ທ່ານຈ່ົງກະທໍາເຊ່ັນນ້ີແກ່ທາດຍິງເຫມືອນກັນ 

18 ເມ່ືອທ່ານປ່ອຍເຂົາໃຫ້ເປັນອິສຣະນ້ັນ ທາ່ນຢ່າຮູ້ສຶກຫນັກໃຈ ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ຮັບໃຊ້ທ່ານມາເຈັດປີດ້ວຍ
ຄ່າແຮງເຄ່ິງນ່ຶງຂອງລູກຈ້າງເທ່ົານ້ັນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຈະຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ທ່ານໃນ
ການທ່ີທ່ານໄດ້ກະທໍານ້ັນ 
ການຖວາຍສດັຫວົປ ີ
The Firstborn of Livestock 

19 ìສັດໂຕເຖິກຫົວປີຊ່ຶງເກີດໃນຝູງງົວ ຫລືຝູງແບ້ ແກະນ້ັນ ທາ່ນທັງຫລາຍຈ່ົງຖວາຍໄວ້ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະ
ເຈ້ົາຂອງທ່ານ ທ່ານຢ່າໃຊ້ງົວຫົວປີທໍາງານ ຫລືຕັດຂົນຈາກແກະຫົວປີ 



20 ທ່ານແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານຈ່ົງຮັບປະທານສັດຫົວປີນ້ັນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານທຸກໆປີ ໃນສະ
ຖານທ່ີຊ່ຶງ    ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກໍານົດໄວ້ນ້ັນ 

21 ແຕ່ຖ້າສັດນ້ັນມີຕໍາຫນິໃດໆຄືຂາເປ້ັຽ ຫລືຕາບອດ ຫລືມີຕໍາຫນິອ່ືນອ ກີ ທ່ານຢ່າຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ 

22 ທ່ານຈ່ົງຮັບປະທານສັດນ້ັນພາຍໃນເມືອງຂອງທ່ານ ຄົນມົນທິນ ແລະຄົນສະອາດກໍຮັບປະທານໄດ້ ດ່ັງວ່າເປັນ
ຟານ ຫລືກວາງ 

23 ພຽງແຕ່ທ່ານຢ່າຮັບປະທານເລືອດຂອງມັນເທ່ົານ້ັນ ທາ່ນຈ່ົງເທອອກຖ້ິມເທິງດິນເຫມືອນເທນ້ໍາ 
 

16 ພທິລີຽ້ງຕາມກາໍນດົສາມພິທ ີ
The Passover Reviewed 
(ອພຍ 12:1-20; 23:14-19; 34:18-26) 

1 ທ່ານຈ່ົງຖືເດືອນອາບິບ (Or new moon) ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຖືປັສຄາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ 
ເພາະວ່າໃນເດືອນອາບິບນ້ັນພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງນໍາທ່ານອອກຈາກເອຢິບໃນເວລາກາງຄືນ 

2 ແລະທ່ານຈ່ົງຖວາຍປັສຄາ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ຈາກຝູງແບ້ ແກະ ຫລືຝູງງ ວົ
ໃນທີຊ່ຶ່ງ  ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ ໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງປະທັບຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

3 ຢ່າຮັບປະທານເຂ້ົາຈ່ີທ່ີມເີຊ້ືອກັບປັສຄາ ຕລອດເຈັດວັນທ່ານຈ່ົງຮ ັບປະທານເຂ້ົາຈ່ີທ່ີບ່ໍມເີຊ້ືອເປັນເຂ້ົາຈ່ີແຫ່ງ
ຄວາມທຸກໃຈ ເພາະທ່ານຈະຣະນຶກເຖິງວັນທ່ີທ່ານອອກຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບນ້ັນຕລອດຊີວິດຂອງທ່ານ 

4 ຕລອດເຈັດວັນນ້ັນ ຢ່າໃຫ້ເຫັນເຊ້ືອແປ້ງພາຍໃນອານາເຂດປະເທດຂອງທ່ານ ຫລືເນ້ືອສັດຊ່ຶງທ່ານໄດ້ບູຊາໃນ
ເວລາຄ່ໍາວັນທໍາອິດເຫລືອຢູ່ຕລອດຄືນຈົນເຊ້ົາວັນຮຸ່ງຂ້ຶນ 

5 ທ່ານທັງຫລາຍຢ າ່ຖວາຍປັສຄາພາຍໃນຫົວເມືອງຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່ທ່ານ 
6 ແຕ່ທ່ານຈ່ົງຖວາຍປັສຄາໃນສະຖານທ່ີຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງເລືອກໄວ້ໃຫ້ພຣະນາມຂອງພ

ຣະອົງປະທັບຢູ່ທ່ີນ້ັນ ທ່ານຈ່ົງຖວາຍປັສຄາໃນເວລາຄ່ໍາເມ່ືອດວງອາທິດຕົກແລ້ວ ໃນເວລາດຽວກັບທ່ີທ່ານ
ອອກຈາກເອຢິບ 

7 ທ່ານຈ່ົງທໍາໃຫ້ສຸກແລະຮັບປະທານໃນສະຖານທ່ີຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງເລືອກໄວ້ ພໍຮ ຸ ່ງເຊົ້າ
ທ່ານຈ່ົງກັບໄປສູ່ເຕັນຂອງທ່ານ 

8 ທ່ານຈ່ົງຮ ັບປະທານເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອຫົກມ້ື ແຕ່ວັນທີເ່ຈັດເປັນວັນປະຊຸມຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງ
ທ່ານ ໃນວັນນ້ັນຢ່າກະທໍາການງານໃດໆ 
ເທສການຣະດເູກບັກຽ່ວ 
The Festival of Weeks Reviewed 
(ອພຍ 34:22; ລລວ 23:15-21; ຈຊບ 28:26-31) 

9 ìທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງນັບໃຫ້ຄົບເຈັດສັປດາ ຈ່ົງຕ້ັງຕ້ົນນັບໃຫ້ຄົບເຈັດສັປດາ ເລ້ີມແຕ່ວັນທໍາອິດທ່ີທ່ານລົງມືກ່ຽວ
ເຂ້ົາ 

10 ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຖືເທສການສັປດາ ຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ຕາມຂນາດຂອງຖວາຍ
ຕາມໃຈສມັກຈາກມືຂອງທ່ານ ຊ່ຶງທ່ານຈະຖວາຍຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງອວຍພຣະ
ພອນແດ່ທ່ານ 

11 ທ່ານຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍີນດີຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ທງັຕົວທ່ານແລະບຸດຊາຍຍິງຂອງທ ່ານ ທ ງັ
ທາດຊາຍຍ ງິຂອງທ່ານ ຄົນເລວີຊ່ຶງຢູ່ໃນເມືອງຂອງທ່ານ ທັງຄົນຕ່າງດ້າວ ເດັກກໍາພ້າ ແລະແມ່ຫມ້າຍຊຶ່ງຢູ່



ຖ້າມກາງທ່ານໃນສະຖານທ່ີຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງເລືອກໄວ້ ໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງປະ
ທັບຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

12 ທ່ານຈ່ືຈໍາໄວ້ວ່າທ່ານເຄີຍເປັນທາດໃນເອຢິບ ທ່ານຈ່ົງແນ່ໃຈວ່າທ່ີຈະປະຕິບັດຕາມກົດເກນເຫລ່ົານ້ີ 
ເທສການປກຸຕບູຢູ ່
The Festival of Booths Reviewed 

(ລລວ 23:33-43; ຈຊບ 29:12-40) 
13 ìທ່ານຈ່ົງຖືເທສການປຸກຕູບຢູ່ເປັນເວລາເຈັດວັນ ເມ່ືອທ່ານເກັບຮວບຮວມພືດຜົນຂອງທ່ານຈາກລານຟາດເຂ້ົາ 

ແລະຈາກບ່ໍຢ  ໍ່າອະງຸ່ນຂອງທ່ານແລ້ວ 
14 ໃນການລ ຽ້ງນ້ັນທ່ານຢ່າຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີ ທງັທ່ານແລະບຸດຊາຍຍິງຂອງທ່ານ ແລະທາດຊາຍຍິງຂອງທ່ານ ທັງ

ຄົນເລວີແລະຄົນຕ່າງດ້າວ ທ ງັເດັກກໍາພ້າແລະແມ່ຫມ້າຍຊ່ຶງຢູ່ໃນເມືອງຂອງທ່ານ 
15 ທ່ານຈ່ົງຖືເທສການນ້ັນແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານເຈັດວັນໃນສະຖານທ່ີຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ

ເລືອກໄວ້ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຈະຊົງອວຍພຣະພອນແດ່ພືດຜົນຂອງທ່ານ ແລະແກ່
ຜົນງານທ່ີມທ່ືານກະທໍາ ເພ່ືອວ່າທ່ານຈະມີແຕ່ຄວາມຊົມຊ່ືນຍີນດີ 

16 ìບັນດາຜູ້ຊາຍທັງສ້ິນຈະຕ້ອງເຂ້ົາມາເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປີລະສາມເທ່ືອໃນສະຖານທ່ີຊ່ຶງພ
ຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້ ຄືໃນເທສການກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອ ເທສການສັປດາ ແລະເທສການປຸກຕູບຢູ່ ຢ່າໃຫ້ເຂົາໄປ
ເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາມືເປ່ົາໆ 

17 ໃຫທຸ້ກຄົນຖວາຍຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ຕາມສ່ວນພຣະພອນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານທັງ
ຫລາຍປະທານແກ່ທ່ານ 
ລະບຽບການໃຫຄ້ວາມຍຸດຕທິມັ 
Municipal Judges and Officers 

18 ìທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງເລືອກຕ້ັງຜູ້ພິພາກສາ ແລະເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຕາມຫົວເມືອງຂອງທ່ານ ຊ່ຶງພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະ
ເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່ທ່ານ ຕາມເຜ່ົາຄົນຂອງທ່ານ ໃຫ້ເຂົາພິພາກສາປະຊາຊນົຕາມຄວາມຍຸດຕິທັມ 

19 ທ່ານຢ່າກະທໍາໃຫ້ເສັຽຄວາມຍຸດຕິທັມ ຢ່າລໍາອຽງ ຢ່າຮັບສິນບົນ ເພາະວ່າສິນບົນທໍາໃຫ້ຕາຂອງຄົນມີປັນຍາ
ມືດມົວໄປ ແລະປ້ີນກັບຄະດີຂອງຄົນຊອບທັມເສັຽ 

20 ຄວາມຍຸດຕິທັມທ່ານຈ່ົງຕິດຕາມຄວາມຍຸດຕິທັມເທົາ່ນ້ັນ ເພ່ືອທ່ານຈະມີຊີວິດແລະສືບມ ໍຣະດົກໃນແຜ່ນດີນ
ຊ່ືງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່ທ່ານ 
Forbidden Forms of Worship 

21 ìທ່ານທັງຫລາຍຢ່າປູກຕ້ົນໄມ້ໃດໆໃຊເ້ປັນອາເຊຣາ ຂ້າງແທ່ນບູຊາພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຊ່ຶງ
ທ່ານສ້າງໄວ້ 

22 ແລະທ່ານຢ່າຕ້ັງເສົາສັກສິດເປ ນັຮູບໂຄຣົບ ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ  ້ົາຂອງທ່ານຊົງກຽດຊັງ 
 

17  
Chapter 17 

1 ìທ່ານທັງຫລາຍຢ່ານໍາງົວເຖິກ ຫລືແກະທ່ີມີຕໍາຫນິຫລືສ່ວນພກິານໃດໆເປັນເຄ່ືອງບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພ
ຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ເພາະເປັນການທ່ີຫນ້າລັງກຽດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ 

2 ìໃນເມືອງຂອງທ່ານທັງຫລາຍຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່ທ່ານນ້ັນ ຖ້າມີຊາຍ ຫລືຍິງ
ຄົນໃດກະທໍາສ່ິງທ່ີຊ່ົວຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານ ໂດຍລະເມີດຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຂອງພຣະອົງ 



3 ແລະໄປບົວລະບັດພຣະອ່ືນ ແລະນະມັສການພຣະເຫລ່ົານ້ັນ ຫລືດວງອາທິດ ດວງຈັນ ຫລືອັນໃດທ່ີເປັນບໍຣິ
ວານທ້ອງຟ້າ ຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຫ້າມໄວ້ 

4 ມຄົີນເຂົາບອກທ່ານແລ້ວແລະທ່ານກ ໄໍດ້ຍິນ ທາ່ນທັງຫລາຍຈ່ົງອຸດສາສືບສວນ ແລະຖ້າເປັນຄວາມຈີງແລະ
ປະຈ ກັວ່າສ່ິງຫນ້າລັງກຽດນ້ັນມີຄົນກະທໍາກັນໃນອິສຣາເອນ 

5 ທ່ານຈ່ົງນໍາຊາຍຫລືຍິງຜູ້ກະທໍາສ່ິງທ່ີຊ່ົວຮ້າຍນ້ັນມາທ່ີປະຕູເມືອງ ແລະທ່ານຈ່ົງເອົາຫີນຄວ່າງໃສ່ຊາຍຫລືຍິງ
ນ້ັນເສັຽໃຫ້ຕາຍ 

6 ຜູ້ທີຖື່ກກ່າວໂທດເຖີງຕາຍນ້ັນ ໃຫມ້ພີຍານສອງຫລືສາມປາກຢືນຢັນວ່າຜູ້ນ້ັນມີຄວາມຜິດຈ່ຶງໃຫ້ປັບໂທດເຖິງ
ຕາຍໄດ້ ຢ່າລົງໂທດຜູ້ໃດເຖິງຕາຍດ້ວຍພຍານປາກດຽວ 

7 ຜູ້ທີເ່ປັນພຍານຕ້ອງລົງມືກ່ອນໃນການທໍາໂທດເຂົາເຖິງຕາຍ ຕ່ໍໄປຄົນທັງປວງຈ່ຶງຮ່ວມມືດ້ວຍກັນ ທັງນ້ີເພ່ືອ
ທ່ານທັງຫລາຍຈະກໍາຈັດຄວາມຊ່ົວເສັຽຈາກຖ້າມກາງທ່ານ 
Legal Decisions by Priests and Judges 

8 ìຖ້າຄະດີໃດເກີດຂ້ຶນເປັນເຣ່ືອງຍາກທ່ີຈະຕັດສິນໄດ້ວ່າ ເປັນຄະດີຂ້າຄົນຕາຍໂດຍເຈຕນາຫລືບ່ໍ ເປັນຄະດີ
ກ່ຽວດ້ວຍເຣ່ືອງກັມມະສິດໃນຊັບ ເປັນຄະດີທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ ເປັນຄະດີໃດໆຊ່ຶງໂຕ້ແຍ້ງກັນໃນເມືອງຂອງ
ທ່ານ ທ່ານຈ່ົງລຸກຂ້ຶນພາກັນ 
ໄປຍັງສະຖານທ່ີຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງເລືອກໄວ້ 

9 ຈ່ົງໄປຫາຄົນເລວີຊ່ຶງເປັນປະໂຣຫິດ ແລະໄປຫາຜູ້ພິພາກສາປະຈໍາການໃນສມັຍນ້ັນ ທາ່ນຈ່ົງປຶກສາຫາລືກັບ
ເຂົາ ແລະເຂົາຈະຊ້ີແຈງໃຫ້ທ່ານຊາບເຖິງຄໍາຕັດສິນ 

10 ແລ້ວທ່ານຈ່ົງກະທໍາຕາມຊ່ຶງເຂົາຊ້ີແຈງແກ່ທ່ານຈາກສະຖານທ່ີຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລືອກນ້ັນ ແລະທ່ານຈ່ົງ
ລະວັງກະທໍາຕາມທຸກສ່ິງຊ່ຶງເຂົາແນະນໍາທ່ານ 

11 ທ່ານຈ່ົງກະທໍາຕາມຄໍາແນະນໍາຊ່ຶງເຂົາໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະກະທໍາຕາມຄໍາຕັດສິນຊ່ຶງເຂົາໄດ້ສ່ັງທ່ານ ທາ່ນທັງ
ຫລາຍຢ່າຫັນຫນີໄປຈາກຄໍາຕັດສິນຊ່ຶງເຂົາຊ້ີແຈງແກ່ທ່ານ ຢ່າຫັນໄປທາງຂວາມືຫລືຊ້າຍມ ື

12 ຜູ້ໃດທ່ີຂັດຂືນບ່ໍໄດ້ກະທໍາຕາມ ຄືບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງປະໂຣຫິດຜູ້ທ່ີຢືນບົວລະບັດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ
ທ່ີນ້ັນ ຫລືເຊ່ືອຟັງຜູ້ພິພາກສາຜູ້ນ້ັນຕ້ອງຕາຍ ທັງນ້ີເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະກໍາຈັດຄວາມຊ່ົວເສັຽຈາກອິສຣາ
ເອນ 

13 ແລະປະຊາຊົນທັງຫລາຍຈະໄດ້ຍິນ ແລະຢໍາເກງ ແລະບ່ໍໄດ້ຂັດຂືນຕ່ໍໄປອີກ 
ການແນະນາໍກຽ່ວກບັເຣືອ່ງກະສດັ 
Limitations of Royal Authority 

14 ìເມ່ືອທ່ານມາເຖິງແຜ່ນດິນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່ ແລະທ່ານຖືກໍາມະສິດອາສັຍຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ ແລ້ວທ່ານຈະກ່າວວ່າ ìເຮົາຈະຕ້ັງກະສັດໄວ້ເຫນືອເຣົາເຫມືອນປະຊາຊາດອ່ືນຊ່ຶງຢູ່ຮອບເຣົາî 

15 ກໍຈ່ົງຕ້ັງຜູ້ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງເລືອກໄວ້ໃຫ້ເປັນກະສັດເຫນືອທ່ານ ຄືຕ້ັງຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດໃນ
ພວກພີນ້່ອງຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນກະສັດເຫນືອທ່ານ ທາ່ນຢ່າຕ້ັງຄົນຕ່າງດ້າວຊ່ຶງບ່ໍແມນ່ພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່
ເຫນືອທ່ານ 

16 ແຕ່ວ່າຢ່າໃຫ້ຜູ້ນ້ັນມີມ້າຂອງຕົນເອງຫລາຍເກີນໄປ ຫລືເປັນເຫດໃຫ້ປະຊາຊົນກັບໄປເອຢິບເພ່ືອຈະມີມ້າ
ຫລາຍໆ ເພາະ   ພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງກັບທ່ານທັງຫລາຍແລ້ວວ່າ ìເຈ້ົາທ ງັຫລາຍຈະບ່ໍໄດ້ກັບໄປທາງນ້ັນ
ອີກເລີຍî 

17 ແລະຢ່າໃຫ້ຜູ້ນ້ັນມີເມັຽຫລາຍ ຢ້ານວ່າຈິດໃຈຂອງເຂົາຈະຫັນຫນີໄປເສັຽ ຫລືຢ່າໃຫ້ມີເງນິມທີອງເປັນຂອງຕົນ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ 



18 ìເມ່ືອຜູ້ນ້ັນນ່ັງບັນລັງໃນຣາຊອານາຈັກ ກໍໃຫຜ້  ູ້ນ້ັນຄັດລອກກົດຫມາຍນ້ີໄວ້ໃນຫນັງສືເພ່ືອປໂຍດແກ່ຕົນເອງ
ຈາກຫນັງສືເພ່ືອປໂຍດແກ່ຕົນຈາກຫນັງສືທ່ີປະໂຣຫິດຄົນເລວີຮັກສາຢູ່ນ້ັນ 

19 ໃຫກົ້ດຫມາຍນ້ັນຢູ່ກັບຜູ້ນ້ັນ ແລະໃຫ້ເຂົາອ່ານຢູ່ສເມີຕລອດຊີວິດຂອງຕົນ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ທີຈ່ະຢໍາເກງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ໂດຍຮັກສາຖ້ອຍຄໍາໃນກົດຫມາຍນ້ີ ແລະກົດລະບຽບເຫລ່ົານ້ີແລະປະພືດ
ຕາມ 

20 ເພ່ືອວ່າຈິດໃຈຂອງເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ພອງຂ້ຶນສູງກວ່າພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ ແລະເພ່ືອເຂົາເອງຈະບ່ໍໄດ້ຫັນຫນີຈາກພຣະ
ບັນຍັດໄປທາງຂວາມື ຫລືທາງຊ້າຍມື ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ປົກຄອງຣາຊອານາຈັກຂອງເຂົາຢູ່ໄດ້ນານ ທັງຕົນເອງ
ແລະລູກຫລານຂອງຕົນໃນອິສຣາເອນ 

 

18 ສວ່ນແບງ່ຂອງປະໂຣຫດິ ແລະຄນົເລວ ີ
Privileges of Priests and Levites 

1 ìຄົນເລວີຊ່ຶງເປັນປະໂຣຫດິ ແລະເຜ່ົາເລວີທັງຫມົດ ຈະບ່ໍມີສ່ວນແບ່ງ ຫລືມຣໍະດົກຮ່ວມກັບຄົນອິສຣາເອນ 
ເຂົາຈະຮັບປະທານຜົນທ່ີຖວາຍດ້ວຍໄຟແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະສ່ວນທ່ີຕົກເປັນຂອງພຣະອົງ 

2 ເຂົາຈະບ່ໍມີມໍຣະດົກໃນຫມູພ່ວກພີນ້່ອງຂອງເຂົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນມໍຣະດົກຂອງເຂົາ ຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງ
ສັນຍາໄວ້ແກ່ເຂົາແລ້ວນ້ັນ 

3 ໃຫສ່້ວນຕ່ໍໄປນ້ີເປັນສ່ວນທ່ີປະໂຣຫິດໄດ້ອັນຕົກຈາກປະຊາຊົນ ຄືສ່ວນທ່ີໄດ້ຈາກຜູ້ທ່ີຖວາຍສັດບູຊາ ບ່ໍວ່າຈະ
ເປັນງົວເຖິກ ຫລືແກະ ກ ໍໃຫ້ເຂົາມອບຊ້ີນສັນຂາຫນ້າ ຊ້ີນແກ້ມທັງສອງຂ້າງ ແລະຊ້ີນທ້ອງໃຫ້ແກ່ປະໂຣຫິດ 

4 ຜົນອັນທໍາອິດຂອງທ່ານຄື ຜົນເຂ້ົາ ຜົນເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ຜົນນ້ໍາມັນ ແລະຂົນແກະອັນທໍາອິດທ່ີໄດ້ຈາກແກະຂອງ
ທ່ານ ຈ່ົງມອບໃຫ້ແກ່ປະໂຣຫິດ 

5 ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານໄດ້ເລືອກເຂົາຈາກເຜ່ົາຊົນທັງສ້ີນຂອງທ່ານ ໃຫຢື້ນບົວລະບັດໃນ
ພຣະນາມ    ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ທັງຕົວເຂົາ ແລະບຸດຫລານຂອງເຂົາສືບຕ່ໍກັນໄປເປັນນິດ 

6 ìຖ້າຄົນເລວີຄົນໃດມາຈາກເມືອງໃດໃນອິສຣາເອນອັນເປັນທ່ີຢູ່ຂອງເຂົາ ຈະມາຍັງສະຖານທ່ີຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປ ນັ
ເຈ້ົາຊົງ    ເລືອກໄວ້ກ ໃໍຫ້ເຂົາມາໄດ້ຕາມໃຈປາຖນາ 

7 ແລ້ວເຂົາຈະບົວລະບັດໃນພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຂົາ ເຊ່ັນດຽວກັບຄົນເລວີພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ຜູ້ຢືນບົວ
ລະບັດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

8 ໃຫເ້ຂົາໄດ້ສ່ວນທ່ີຈະຮັບປະທານເທ່ົາໆກັນນອກເຫນ ອືຈາກສ່ວນທ່ີເຂົາໄດ້ມາດ້ວຍການຂາຍຊັບສິນຂອງເຂົາ
ເອງ 
ຕກັເຕອືນບໍໃ່ຫປ້ະຕບິດັຕາມຄນົຕາ່ງສາສນາ 
Child-Sacrifice, Divination, and Magic Prohibited 

9 ìເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່ທ່ານ ທ່ານຢ່າຮຽນ
ຮູ້ທ່ີຈະກະທໍາສ່ິງທ່ີຫນ້າລັງກຽດຕາມປະຊາຊາດເຫລ່ົານ້ັນ 

10 ຢ່າໃຫ້ມີຄົນນ່ຶງຄົນໃດໃນຫມູ່ພວກທ່ານຊ່ຶງໃຫ້ບຸດຊາຍຫລືບຸດຍິງຂອງເຂົາລຸຍໄຟ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດເປັນຄົນທໍານ
ວາຍ ເປັນຫມດໍ ູເປັນຫມຈັໍບຍາມເບ່ິງເຫດການ ຫລືເປັນນັກວີຊາອາຄົມ 

11 ເປນັຫມຜໍ ີເປັນຫມຜີໍທ່ີປຸກວິນຍານຂ້ຶນມາປຶກສາ ເປັນພ່ໍມົດ ແມມ່ົດ ຫລເືປນັຫມພໍາຍ 
12 ຜູ້ໃດທ່ີກະທໍາຢ່າງນ້ີຍ່ອມເປັນທ່ີລັງກຽດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະກະທໍາສ່ິງທ່ີຫນ້າລັງກຽດເຫລ່ົານ້ີ ພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານທັງຫລາຍຈ່ຶງຊົງຂັບໄລ່ເຂົາເສັຽຈາກທ່ານ 
13 ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງເປັນຄົນປາສຈາກຕໍາຫນິຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ 



14 ເພາະວ່າປະຊາຊາດເຫລົາ່ນ້ີ ຊຶງ່ທ່ານກໍາລັງຈະໄປຂັບໄລ່ນ້ັນເຊ່ືອຟັງຫມ ດູໍ ແລະຄໍາທໍານວາຍ ແຕ່ສ່ວນຕົວ
ທ່ານນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານບ່ໍຊົງຍອມໃຫ້ທ່ານກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນ 
ພຣະເຈ້ົາຊງົສນັຍາຈະໃຫມ້ຜີູປ້ະກາດພຣະທມັ 
A New Prophet Like Moses 

15 ໂມເຊໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍໄປວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງເລືອກເອົາຄົນຈາກຊົນຊາດຂອງທ່ານເອງເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ
ເຫມືອນຂ້າພະເຈ້ົາ ສະນ້ັນຈ່ົງເຊ່ືອຟັງພວກທ່ານເທີນໃນວັນຊຸມນຸມກັນຢູ່ເທິງພູຊນີາອີນ້ັນ ພວກທ່ານຂໍຮ້ອງບ່ໍ
ໃຫໄ້ດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຫລືເຫັນໄຟອັນຫນ້າຢ້ານຂອງພຣະອົງຕ່ໍໄປອີກ ເພາະວ່າຖ້າເປັນດ່ັງນ້ັນ 
ພວກທ່ານຈະຕ້ອງຕາຍ 

16 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ທ່ີພວກເຂົາຂໍຮ້ອງນ້ັນດີຫລາຍແລ້ວ 
17 ເຮົາຈະເລືອກເອົາຄົນນ່ຶງໃນຊົນຊາດຂອງເຂົາເອງເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງເຂົາເຫມອືນທ່ານນ້ີ ເຮົາຈະ

ບອກເຣ່ືອງໃຫ້ເຂົາເວ້ົາ ແລ້ວເຂົາຈະບອກປະຊາຊົນທຸກສ່ິງຕາມທ່ີເຮົາສ່ັງ 
18 ຜ  ູ້ໃດບ່ໍເຊ່ືອຟັງຜູ້ປະກາດພຣະທ ມັທ່ີເວ້ົາໃນນາມຂອງເຮົາ ເຮົາຈະລົງໂທດຜູ້ນ້ັນ 
19 ຖ້າຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນໃດບັງອາດເວ້ົາຖ້ອຍຄໍາ ທ່ີເຮົາບ່ໍໄດ້ສ່ັງ ຫລືຜູ້ທ່ີເວ້ົາໃນນາມຂອງພຣະອ່ືນ ຄົນຜູ້ນ້ັນ

ຕ້ອງມີໂທດເຖິງຕາຍ 
20 ຖ້າພວກເຈ້ົາຄິດໃນໃຈວ່າ ເຮັດແນວໃດຈ່ຶງຈະຮູ້ຄໍາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ກ່າວນ້ັນໄດ້ 
21 ກໍຂໍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າເມ່ືອຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນໃດເວ້ົາໃນນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ຄວາມນ້ັນບ່ໍເປັນຈີງ 

ຖ້ອຍຄໍານ້ັນກໍບ່ໍແມ່ນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນຖ້ອຍຄໍາທ່ີເຂົາເວ້ົາເອົາເອງ ສະນ້ັນພວກເຈ້ົາຢ່າຢ້ານເຂົາເລີຍî 
 

19 ເມອືງລີພ້ຍັແລະຂອບເຂດບຮູານ 
Laws concerning the Cities of Refuge 
(ຈຊບ 35:9-28; ຢຊຍ 20:1-9) 

1 ìເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານທັງຫລາຍຊົງທໍາລາຍບັນດາປະຊາຊາດຜູ້ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງ
ທ່ານປະທານແຜ່ນດິນຂອງເຂົາແກ່ທ່ານ ແລະທ່ານທັງຫລາຍຂັບໄລ່ເຂົາອອກໄປ ແລະເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນຫົວເມືອງ
ແລະໃນບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຫລ່ົານ້ັນ 

2 ທ່ານຈ່ົງແຍກເມືອງໄວ້ສາມເມືອງສໍາລັບພວກທ່ານທັງຫລາຍໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງ
ທ່ານປະທານແກ່ທ່ານເປັນກ າໍມະສິດນ້ັນ 

3 ທ່ານຈ່ົງຈັດຕຽມໃຫ້ມີທາງ ແລະຈ່ົງແບ່ງແຜ່ນດິນຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່ທ່ານເປັນ
ກ າໍມະສິດນ້ັນອອກເປັນສາມສ່ວນ ເພ່ືອວ່າຜູ້ໃດທ່ີໄດ້ຂ້າຄົນແລ້ວຈະຫລົບຫນີໄປຢູ່ໃນເມືອງເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ 

4 ìຕ  ່ໍໄປນ້ີເປັນເຣ່ືອງຂອງຄົນຂ້າຄົນຜູ້ທ່ີຫນີໄປຢູ່ໃນເມືອງເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ ແລະລອດຊີວິດຢູ່ ຄືຜູ້ໃດທ່ີໄດ້ຂ້າເພ່ືອນ
ບ້ານຂອງຕົນໂດຍບ່ໍໄດ້ເຈຕນາ ໂດຍບ່ໍໄດ້ເປັນສັດຕຣູກັນມາກ່ອນ 

5 ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ ຊາຍຄົນນ່ຶງເຂ້ົາໄປໃນປ່າພ້ອມກັບເພ່ືອນບ້ານຂອງເຂົາເພ່ືອຈະຕັດໄມ້ ເມ່ືອເຂົາແກວ່ງຂວານ
ເພ່ືອຈະໂຄ່ນຕ້ົນໄມ້ລົງ ຫວົຂວານຫລຸດຈາກດ້າມຖືກເພ່ືອນບ້ານຂອງເຂົາ ແລະຄົນນ້ັນກໍເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ 
ກ ໍໃຫເ້ຂົາຫນີໄປຍັງເມືອງເຫລ່ົານ້ີເມືອງໃດເມືອງນ່ຶງ ແລະລອດຕາຍໄດ້ 

6 ດ້ວຍຢ້ານວ່າຜູ້ອາຄາດກໍາລັງຄຽດຮ້າຍຈະໄລ່ຕາມຊາຍຜູ້ຂ້າຄົນໆນ້ັນທັນ ເພາະຫົນທາງໄກແລ້ວຂ້າເຂົາເສັຽ 
ແມ້ວ່າຊາຍຜູ້ນ້ັນບ່ໍມີໂທດເຖິງຕາຍ ເພາະເຂົາບ່ໍໄດ້ເປັນສັດຕຣູກັບເພ່ືອນບ້ານຂອງເຂົາມາກ່ອນ 

7 ເຫດສັນນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງສ່ັງທ່ານວ່າ ໃຫ້ທ່ານຈັດແຍກຫົວເມືອງໄວ້ສາມຫົວເມືອງ 



8 ແລະຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຂຍາຍອານາເຂດຂອງທ່ານ ດ່ັງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງປະຕິຍານໄວ້ກັບ
ບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານ ແລະປະທານແຜ່ນດິນທັງສ້ິນຊຶງ່ພຣະອົງຊົງສັນຍາຈະປະທານແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງ
ທ່ານໃຫ້ແກ່ທ່ານ 

9 ໂດຍມີຂໍ້ແມວ່້າ ທາ່ນໄດ້ລະວັງທ່ີຈະຮັກສາບັນຍັດທັງຫມດົນ້ີຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງທ່ານໃນວັນນ້ີ ໂດຍທ່ີທາ່ນທ
 ງັຫລາຍຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ແລະດໍາເນີນຢູ່ໃນທາງຂອງພຣະອົງສເມີ ແລ້ວທ່ານຈ່  ່ົງເພ້ີມຫວົ
ເມືອງອີກສາມຫົວເມືອງນອກຈາກສາມຫົວເມືອງເຫລ່ົານ້ັນ 

10 ດ້ວຍຢ້ານວ່າຜູ້ທ່ີບໍ່ມຜິີດຈະຕາຍໃນແຜ່ນດິນຂອງທ່ານ ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່
ທ່ານເປັນມໍຣະດົກ ແລະທ່ານທັງຫລາຍຈ່ຶງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄວາມຜິດໃນເຣ່ືອງທ່ີເຂົາຕາຍນ້ັນ 

11 ìແຕ່ຖ້າວ່າຜູ້ໃດກຽດຊັງເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ ແລະຊຸ້ມຄອຍດັກເຂົາຢູ່ ແລະໄດ້ລອບຕີເຂົາເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ 
ແລ້ວຊາຍຜູ້ນ້ັນກໍຫນີເຂ້ົາໄປໃນຫົວເມືອງເຫລ່ົານ້ັນເມືອງໃດເມືອງນ່ຶງ 

12 ແລ້ວພວກຜູ້ໃຫຍ່ໃນເມືອງຂອງຊາຍຜູ້ນ້ັນຈະສ່ົງຄົນໃຫ້ໄປຮັບຕົວຊາຍຜູ້ນ້ັນມາຈາກທ່ີນ້ັນ ແລະສ່ົງຕົວເຂົາໃຫ້
ແກ່ຜູ້ອາຄາດ ເພ່ືອເຂົາຈະຕ້ອງຖືກໂທດເຖິງຕາຍ 

13 ທ່ານຢ່າເມດຕາສົງສານເຂົາເລີຍ ແຕ່ທ່ານຈ່ົງກໍາຈັດຄວາມຜິດອັນເນ່ືອງຈາກຄວາມຕາຍຂອງຜູ້ທ່ີບ່ໍໄດ ້ກະທໍາ
ຜິດນ້ັນ ໃຫ້ສ້ິນໄປຈາກອິສຣາເອນເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ໄປດີມາດີ 
Property Boundaries 

14 ìໃນເຣ່ືອງມໍຣະດົກຊ່ຶງທ່ານຈະຮັບໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່ທ່ານເປັນກໍາ
ມະສິດນ້ັນ ທາ່ນຢ່າຍົກຍ້າຍເສົາເຂດຂອງເພ່ືອນບ້ານຂອງທ່ານ ຊຶງ່ຄົນບູຮານໄດ້ປັກໄວ້ 
ພຣະບນັຍດັກຽ່ວກບັພຍານ 
Law concerning Withnesses 

15 ພຍານປາກດຽວຈະຢືນຢັນກ່າວໂທດຜູ້ທໍາຜິດແນວນ່ຶງແນວໃດບ່ໍໄດ້ ຢ່າງນ້ອຍທ່ີສຸດຕ້ອງມີສອງປາກຂ້ຶນໄປຈ່ຶງ
ຈະພິສູດໄດ້ວ່າຄົນນ້ັນທໍາຜິດ 

16 ຖ້າຄົນນ່ຶງກ່າວຮ້າຍປ້າຍສີອີກຄົນນ່ຶງວ່າທໍາຜິດ  
17 ກ ໍໃຫທັ້ງສອງຝ່າຍເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕ່ໍຫນ້າປະໂຣຫິດແລະຜູ້ພິພາກສາຊ່ຶງຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
18 ແລ້ວຜູ້ພິພາກສາຈະສືບສວນຫາຄວາມຈິງຢ່າງລະອຽດແລະເລ ກິເຊ່ິງ ຖ້າພົບວ່າມີຜູ້ຫາເຣ່ືອງໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ

ເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ 
19 ຜ  ູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບໂທດແລະຖືກໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີເຫມືອນກັນ ພວກທ່ານຈະກໍາຈັດຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໃຫ້ຫມົດໄປໄດ້

ດ້ວຍວີທີນ້ີແຫລະ 
20 ເມ່ືອຄົນອ່ືນໄດ້ຍິນເຣ່ືອງນ້ີ ພວກເຂົາກ ຈໍະຢ້ານແລະຈະບ່ໍມີໃຜທໍາສ່ິງຊ່ົວຮ້າຍຢ່າງນ້ັນອີກ 
21 ພວກທ່ານຢ່າເມດຕາສົງສານ ຈ່ົງລົງໂທດດ້ວຍວີທີເອົາຊີວີດແທນຊີວິດ ຕາແທນຕາ ແຂ້ວແທນແຂ້ວ ມືແທນມື 

ແລະຕີນແທນຕີນ 
 

20 ກດົຫມາຍກຽ່ວກບັການສງົຄາມ 
Rules of Warfare 

1 ìເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະຍົກໄປທໍາສົງຄາມກັບພວກສັດຕຣູຂອງທ່ານ ເຫັນມ້າ ຣົດຮົບ ແລະກອງທັບຫລວງຫລ
າຍກວ່າຂອງທ່ານ ທ່ານຢ່າຢ້ານກົວເຂົາເລີຍ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງສະຖິດຢູ່ກັບທ່ານ 
ຜູ້ຊົງນໍາທ່ານຂ້ຶນມາຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ 

2 ແລະເມ່ືອໃກ້ຈະຮົບກັນ ປະໂຣຫິດຈະອອກມາຢູ່ຂ້າງຫນ້າແລະກ່າວແກ່ປະຊາຊົນ 



3 ແລະຈະກ່າວວ່າ, ìໂອ ອິສຣາເອນ ຈ່ົງຟັງເຖີດ ວັນນ້ີທ່ານມາໃກ້ຈະສູ້ຮົບກັບສັດຕຣູຂອງທ່ານ ຢ່າໃຫ້ໃຈຂອງ
ທ່ານທັງຫລາຍວິຕົກ ຢ່າຢ້ານຫລືຕົກໃຈ ຫລືເກງຂາມຕ່ໍສັດຕຣູເລີຍ 

4 ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານສະເດັດໄປກັບທ່ານ ຊົງຕ່ໍສູ້ສັດຕຣູຂອງທ່ານເພ່ືອທ່ານ ຈະປະ
ທານຊັຍຊະນະແກ່ທ່ານ 

5 ແລ້ວນາຍທະຫານຈະເວ້ົາກັບປະຊາຊນົວ່າ ìແມ່ນໃຜທ່ີສ້າງບ້ານໃຫມ່ ແລະຍັງບ່ໍໄດ້ທໍາພທີິຖວາຍບ້ານນ້ັນ 
ໃຫຜູ້້ນ້ັນກັບໄປບ້ານຂອງຕົນ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະຕາຍເສັຽໃນສົງຄາມ ແລະຄົນອ່ືນຈະຖວາຍບ້ານນ້ັນ 

6 ແມ່ນໃຜທ່ີປູກສວນອະງຸ່ນ ແລະຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບປະທານຜົນຈາກສວນອະງຸ່ນນ້ັນ ໃຫ້ຜູ້ນ້ັນກັບໄປບ້ານ ຢ້ານວ່າເຂົາ
ຈະຕາຍເສັຽໃນສົງຄາມ ແລະຄົນອ່ືນຈະຮັບປະທານຜົນອະງຸ່ນນ້ັນ 

7 ຜູ້ໃດທ່ີຫມັນ້ຍິງໄວ້ເປັນເມັຽແລ້ວ ແຕ່ຍັງບ່ໍໄດ້ແຕ່ງງານກັນ ໃຫ້ຜູ້ນ້ັນກັບໄປບ້ານຂອງຕົນ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະຕາຍ
ເສັຽໃນສົງຄາມ ແລະຊາຍອ່ືນຈະໄດ້ນາງໄປເສັຽî 

8 ແລະນາຍທະຫານຈະເວ້ົາກັບປະຊາຊົນຕ່ໍໄປອີກວ່າ ìຜູ້ໃດທ່ີຢູ່ທ່ີນ້ີມີຈິດໃຈຢ້ານກົວແລະວິຕົກ ໃຫ້ຜູ້ນ  ້ັນກັບໄປ
ບ້ານຂອງຕົນເສັຽ ຢ້ານວ່າຈິດໃຈເພ່ືອນຂອງເຂົາຈະສລາຍໄປເຫມືອນກັບຈິດໃຈຂອງເຂົາî 

9 ເມ່ືອນາຍທະຫານເວ້ົາກ ບັປະຊາຊນົຈົບລົງແລ້ວ ກໍໃຫເ້ລືອກຕ້ັງຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງຕ່າງໆໃຫ້ເປັນຫົວຫນ້າປະ
ຊາຊົນ 

10 ìເມ່ືອພວກທ່ານເຂ້ົາໄປໃກ້ເມືອງຊ່ຶງທ່ານທັງຫລາຍຈະໄປສູ້ຮົບນ້ັນ ຈ່ົງສເນີຫລັກສັນຕິພາບແກ່ເມືອງນ້ັນກ່ອນ 
11 ຖ້າເຂົາຕອບທ່ານຢ່າງສັນຕິແລະເປິດປະຕູເມືອງໃຫ້ແກ່ທ່ານ ກ ໃໍຫ້ປະຊາຊົນທັງປວງທ່ີພົບຢູ່ໃນເມືອງນ້ັນທໍາ

ງານໂຍທາໃຫ້ແກ່ທ່ານແລະບົວລະບັດທ່ານ 
12 ຖ້າເມືອງນ້ັນບ່ໍໄປຮ່ວມສັນຕິກັບທ່ານ ແຕ່ກັບອອກມາຮົບ ກໍໃຫ້ທ່ານເຂ້ົາລ້ອມຕີເມືອງນ້ັນໄດ້ 
13 ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ປະທານເມືອງນ້ັນໄວ້ໃນມືທ່ານແລ້ວ ທ່ານຈ່ົງຂ້າຊາຍທຸກຄົນເສັຽດ້ວຍ

ຄົມດາບ 
14 ແຕ່ຜູ້ຍິງແລະເດັກ ສັດແລະທຸກສ່ິງໃນເມືອງນ້ັນ ຄືຂອງທ່ີຍຶດໄວ້ທັງຫມົດທ່ານຈ່ົງຍຶດເອົາເປັນຂອງຕົນ ທ່ານຈ່ົງ

ພ ໃໍຈໃນຂອງທ່ີຍຶດມາຈາກສັດຕຣູຂອງທ່ານ ຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່ທ່ານ 
15 ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງກະທໍາເຊ່ັນນ້ີແກ່ທຸກຫົວເມືອງທ່ີຢູ່ໄກຈາກທ່ານ ຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນຫົວເມືອງຂອງປະຊາຊາດໃກ້ໆນ້ີ 
16 ແຕ່ໃນຫົວເມືອງຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍນ້ີຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່ທ່ານເປັນມໍຣະດົກ

ທ່ານຢ່າໄວ້ຊວິີດສ່ິງໃດໆທ່ີຫາຍໃຈໄດ້ເລີຍ 
17 ແຕ່ຈ່ົງທໍາລາຍເຂົາເສັຽໃຫ້ຫມດົສ້ິນ ຄືຄົນຮິດຕີ ຄົນອາໂມຣດິ ຄົນການາອານ ຄົນເປຣິສຊ ີຄົນຮີວີ ແລະຄົນເຢ

ບຸສ ດ່ັງທ່ີ   ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງບັນຊາໄວ້ 
18 ເພື່ອວາ່ເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ສອນທ່ານໃຫກ້ະທໍາສ່ິງທ່ີຫນ້າລັງກຽດຊ່ຶງເຂົາໄດ້ກະທໍາເປັນການບົວລະບັດຕ່ໍພຣະຂອງ

ເຂົາ ເພາະການກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນເປັນການກະທໍາບາບຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ 
19 ìເມ່ືອທ່ານລ້ອມຫົວເມືອງນ່ຶງຢູ່ຊ້ານານ ເພ່ືອຈະສູ້ຮົບເອົາຫົວເມືອງນ້ັນ ຢ່າໃຊ້ຂວານຟັນທໍາລາຍຕ້ົນໄມ້ຂອງ

ເມືອງນ້ັນເສັຽ ເພາະທ່ານທັງຫລາຍຈະຮັບປະທານຫມາກຈາກຕ້ົນໄມ້ນ້ັນ ຢ່າໂຄ່ນລົງເລີຍ ຕ້ົນໄມ້ໃນທ່ົງນາ
ເປັນມະນຸດຫລືທ່ານຈ່ຶງຕ້ອງລ້ອມເພ່ືອຈະຮົບກັບມັນ 

20 ສະເພາະຕ້ົນໄມທ່ີ້ທ່ານຊາບວ່າບ່ໍແມ່ນເປັນອາຫານ ທາ່ນຈະທໍາລາຍແລະໂຄ່ນລົງກໍໄດ້ ເພ່ືອຈະໃຊ້ສ້າງເຄ່ືອງ
ລ້ອມເມືອງຊ່ຶງສູ້ຮົບກັບທ່ານ ຈົນກວ່າເມືອງນ້ັນຈະແຕກ 

 

21 ການຈດັການເຣືອ່ງຄາຕກມັທີບ່ໍຮູ່ຕ້ວົຜູກ້ະທາໍຜດິ 



Law concerning Murder by persons Unknown 

1 ìໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານໃຫ້ທ່ານເປັນກໍາມະສິດນ້ັນ ຖ້າພົບສົບຄົນທ່ີຖືກຂ້າ
ຖ້ິມຢູ່ກາງແຈ້ງ ບ່ໍຮູ້ວ່າຜູ້ໃດຂ້າເຂົາຕາຍ 

2 ກໃໍຫພ້ວກຜູ້ໃຫຍ່ ແລະຜູ້ພິພາກສາຂອງທ່ານອອກມາວັດເບ່ິງວ່າ ເມືອງທ່ີຢູ່ກັບສົບຜູ້ຕາຍນ້ັນເມືອງໃດຢູ່ໃກ້ທ່ີ
ສຸດ 

3 ໃຫພ້ວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງເມືອງທ່ີຢູ່ໃກ້ທ່ີສຸດນ້ັນນໍາງົວແມ່ໂຕນ່ຶງຊ່ຶງຍັງບ່ໍເຄີຍໃຊ້ງານ ແລະຍັງບ່ໍເຄີຍທຽມແອກ 
4 ແລະໃຫ້ພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງເມືອງນ້ັນນໍາງົວແມ່ໂຕນ້ັນໄປທ່ີຮ່ອມພູຊຶ່ງມນ້ໍີາໄຫລ ຊ່ຶງບ່ໍມີໃຜໄຖ ຫລືຫວ່ານເລີຍ 

ແລະໃຫ້ຫັກຄໍງົວແມ່ທີຫຸ່ບເຂົານັ້ນ 
5 ແລະປະໂຣຫິດຜູ້ເປັນບຸດຫລານຂອງເລວີຈະຕ້ອງອອກມາ ດ້ວຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາໄດ້ຊົງ

ເລືອກເຂົາໄວ້ໃຫ້ບົວລະບັດພຣະອົງ ແລະໃຫ້ອວຍພອນໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫກ້ານວິວາດ 
ແລະການທໍາຮ້າຍທຸກເຣ່ືອງສ້ິນສຸດລົງດ້ວຍຄໍາຂອງປະໂຣຫິດເຫລ່ົານ້ີ 

6 ແລະພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງເມືອງທ່ີຢູ່ໃກ້ຜູ້ຖືກຂ້າທ່ີສຸດນ້ັນຈະລ້າງມືຂອງເຂົາທັງຫລາຍເຫນືອງົວແມ່ຊ່ຶງຖືກຫັກຄໍທ່ີ
ໃນຮ່ອມພູນ້ັນ 

7 ແລະເຂົາຈະເປັນພຍານວ່າ ìມຂືອງເຮົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ກະທໍາໃຫ້ເລ ືອດຂອງຊາຍຜູ້ນ້ີອອກ ແລະຕາຂອງເຮົາທັ
ງຫລາຍກໍບ່ໍໄດ້ເຫັນເລືອດຂອງເຂົາອອກ 

8 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງໂຜດຍົກໂທດໃຫ້ຊົນຊາດອິສຣາເອນຄືປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້
ຊົງໄຖ່ໄວ້ ຂໍຢ່າຊົງຖືກໂທດຊົນຊາດອິສຣາເອນເນ່ືອງດ້ວຍຄວາມຕາຍຂອງຜູ ້ບ່ໍມີຄວາມຜິດ ແຕ່ຂໍຊົງອະພັຍ
ໂທດອັນເນ່ືອງຈາກຄວາມຕາຍນ້ີໃຫ້ແກ່ເຂົາ 

9 ດ່ັງນ້ີແຫລະ ທ່ານຈະກໍາຈັດຄວາມຜິດ ອັນເນ່ືອງຈາກຄວາມຕາຍຂອງຜູ້ທ່ີບ່ໍມີຜິດນ້ັນເສັຽຈາກຖ້າມກາງທ່ານ
ເມ່ືອທ່ານກະທໍາສ່ິງທ່ີຊອບໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ການປະຕບິດັຕໍຍ່ງິຊະເລຍີເສກິ 
Female Captives 

10 ìເມ່ືອທ່ານອອກໄປສູ້ຮົບກັບສັດຕຣູຂອງທ່ານ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງມອບເຂົາໄວ້ໃນມື
ຂອງທ່ານແລ້ວ ແລະທ່ານຈັບເຂົາມາເປັນຊະເລີຍ 

11 ແລະທ່ານເຫັນຍິງງາມຄົນນ່ຶງໃນຫມູ່ຊະເລີຍນ້ັນ ແລະປາຖນາຢາກໄດ້ມາເປັນເມັຽຂອງທ່ານ 
12 ທ່່ານຈ່ົງພາຍິງມາໄວ້ທ່ີເຮືອນຂອງທ່ານ ໃຫ້ນາງແຖຫົວ ແລະຕັດເລັບມືເສັຽ 
13 ແລະໃຫ້ນາງປ່ຽນເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍຢ່າງຊະເລີຍອອກ ແລະໃຫ້ຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານ ໃຫ້ໄວທຸ້ກເຖິງບິດາມານດາ

ຂອງນາງນ່ຶງເດືອນເຕັມ ຫລັງຈາກນ້ັນທ່ານຈ່ຶງຈະເຂ້ົາໄປຫານາງ ແລະເປັນຜົວຂອງນາງໄດ້ ແລະໃຫ້ນາງເປັນ
ພຣັຍາຂອງທ່ານ 

14 ພາຍຫລັງຖ້າທ່ານບ່ໍພໍໃຈນາງນ້ັນເສ ຽັແລ້ວ ຈ່ົງປ່ອຍນາງໄປຕາມແຕ່ນາງຈະພໍໃຈໄປທ່ີໃດ ຢ່າຂາຍນາງເອົາ
ເງິນ ຢ່າກະທໍາກັບນາງຢ່າງທາດ ເພາະທ່ານໄດ້ກະທໍາໃຫນ້າງໄດ້ອາຍແລ້ວ 
ກດົຫມາຍເຣືອ່ງບດຸຫວົປ ີ
The Right of the Firstborn 

15 ìຖ້າຊາຍຄົນນ່ຶງມີພຣັຍາສອງຄົນ ຮັກຄົນນ່ຶງ ບ່ໍມກັອີກຄົນນ່ຶງ ພຣັຍາທັງສອງຄືທັງຄົນທ່ີຮັກ ແລະຄົນທ່ີບ່ໍມັກ ກໍ
ມບຸີດດ້ວຍກັນ ແລະບຸດຫົວປີເປັນບຸດຂອງພັຣຍາຄົນທ່ີຕົນບ່ໍມັກ 

16 ເມ່ືອເຖິງວັນແບ່ງຊັບສົມສີນໃຫ້ແກ່ບຸດເປັນມ ຣໍະດົກນ້ັນ ຢ່າໃຫ້ເຂົາກະທໍາແກ່ບຸດຂອງພັຣຍາທ່ີຕົນຮັກນ້ັນ
ເຫມືອນຢ່າງກັບເປັນບຸດຫົວປີ ແທນບຸດຂອງພັຣຍາທ່ີຕົນບ່ໍມັກຊຶງ່ເປັນບຸດຫົວປີ 



17 ແຕ່ເຂົາຕ້ອງຍອມຮັບບຸດຫົວປີຄືບຸດຂອງພັຣຍາຄົນທ່ີຕົນບ່ໍມັກ ໂດຍແບ່ງເຄ່ືອງຂອງໃຫ້ແກ່ບຸດຫົວປີສອງເທ່ົາ 
ເພາະວ່າຄົນນ້ີເປັນຕ້ົນກໍາລັງຂອງບິດາ ສິດຂອງບຸດຫົວປີເປັນຂອງເຂົາ 
ບດຸທີບ່ໍເ່ຊືອ່ຟງັ 
Rebellious Children 

18 ìຖ້າຊາຍຄົນໃດມີບຸດທີດ້ື່ ແລະບ່ໍຢູ່ໃນໂອວາດ ບ່ໍເຊ່ືອຟັງສຽງຂອງພ່ໍຂອງຕົນ ຫລືສຽງຂອງແມ່ຂອງຕົນ ເຖິງ
ແມ່ນວ່າພໍແ່ມ່ຈະຕີສອນ ເຂົາກໍບ່ໍຍອມຟັງ 

19 ໃຫພ້ໍ່ແມ່ຈັບຕົວເຂົາໃຫອ້ອກມາຫາພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງເມືອງນ້ັນໃນປະຕູເມືອງທ່ີເຂົາອາສັຍຢູ່ 
20 ແລະເຂົາຈະເວ້ົາກັບພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງເມືອງນ້ັນວ່າ ìບຸດຊາຍຂອງເຮົາຄົນນ້ີເປັນຄົນດ້ືດືງ ແລະບ່ໍຢູ່ໃນໂອວາດ 

ບ່ໍເຊ່ືອຟັງສຽງເຮົາ ເປັນຄົນເກເລ ແລະຂ້ີເມົາ 
21 ແລ້ວຜູ້ຊາຍໃນເມືອງນ້ັນຈະເອົາຫີນແກ່ວງໃສ່ເຂົາໃຫ້ຕາຍ ດ່ັງນ້ັນທ່ານຈະໄດ້ກໍາຈັດຄວາມຊ່ົວເສັຽຈາກຖ້າມ

ກາງທ່ານ ຄົນອິສຣາເອນທັງປວງຈະໄດ້ຍິນແລະຢໍາເກງ 
ກດົຫມາຍຕາ່ງໆ 
Miscellaneous Laws 

22 ìຖ້າຄົນໃດໄດ້ກະທໍາຄວາມຜິດອັນມີໂທດເຖີງຕາຍ ແລະເຂົາຖືກປະຫານຊີວດິ ແລະແຂວນເຂົາໄວ້ທ່ີຕ້ົນໄມ້ 
23 ຢ່າໃຫ້ສົບຄ້າງຢູ່ທ່ີຕ້ົນໄມ້ຂ້າມຄືນ ທ່ານຈ່ົງຝັງເຂົາເສັຽໃນວັນດຽວກັນນ້ັນ ດ້ວຍວ່າຜູ້ທ່ີຕ້ອງຖືກແຂວນໄວ ້ເທິງ

ຕ້ົນໄມ້ກໍຕ້ອງຖືກສາບແຊ່ງໂດຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທາ່ນຢ່າກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນຂອງທ່ານຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະ
ເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່ທ່ານໃຫເ້ປັນມໍຣະດົກນ້ັນເປັນມົນທິນ 

 

22   
Chapter 22 

1 ìເມ່ືອທ່ານທ ງັຫລາຍເຫັນງົວ ຫລືແກະຂອງພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານຫລົງມາ ຢ່າໄດ້ທໍາເມີນເສີຍ ຈ່ົງພາສັດເຫລ່ົານ້ັນ
ກັບໄປໃຫ້ພີນ້່ອງຂອງທ່ານ 

2 ຖ້າບ້ານເຂົາຢູ່ບ່ໍໃກ້ ຫລືທ່ານບ່ໍຮູ້ຈັກຕົວເຂົາ ຈ່ົງນໍາສັດເຫລ່ົານ້ັນມາໄວ້ທ່ີບ້ານຂອງທ່ານ ແລະໃຫ້ຢູ່ກັບທ່ານຈົນ
ພີນ້່ອງມາທ່ຽວຊອກຫາ ແລ້ວທ່ານຈ່ົງມອບຄືນໃຫ້ເຂົາໄປ 

3 ລໍຂອງພ່ີນ້ອງທ່ານກໍຈ່ົງຄືນໃຫ້ເຫມືອນກັນ ເສ້ືອຜ້າຂອງພ່ີນ້ອງທ່ານກໍຈ່ົງຄືນໃຫ້ເຫມືອນກັນ ສ່ິງໃດຂອງພ່ີນ້ອງ
ທ່ີຫາຍໄປ ແລະທ່ີທ່ານພົບເຫັນ ທ່ານຈ່ົງຄືນໃຫ້ແກ່ເຂົາ ທ່ານຢ່າທໍາເມີນເສີຍບ່ໍຊ່ອຍເຂົາ 

4 ຖ້າທ່ານເຫັນລໍ ຫລືງົວຂອງພ່ີນ້ອງລ້ົມຢູ່ຕາມທາງ ຢ່າທໍາເມີນເສີຍ ທ່ານຈ່ົງຊ່ອຍໂຈມສັດເຫລ່ົານ້ັນຂ້ືນອີກ 
5 ìຢ່າໃຫ້ຜູ້ຍິງໃຊ້ເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະຢ່າໃຫ້ຜູ້ຊາຍນຸ່ງເຄ່ືອງດ້ວຍເຄ່ືອງຂອງຜ  ູ້ ່ຍິງ ເພາະຜູ້ໃດກະທໍາສ່ິງ

ເຫລ່ົານ້ີກໍເປັນທ່ີຫນ້າລັງກຽດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ 
6 ìຖ້າທ່ານບັງເອີນໄປພົບຮັງນົກຢູ່ຕາມທາງ ເທິງຕ້ົນໄມຫ້ລືພີ້ນດິນ ມລູີກນົກ ຫລືໄຂ່ ແລະແມ່ນົກກໍາລັງຟັກໄຂ່

ຫລືເຝ້ົາລູກຂອງມັນຢູ່ ທາ່ນຢ່າເອົາແມ່ນົກກັບລູກນົກໄປ 
7 ທ່ານຈ່ົງປ່ອຍແມ່ນົກໄປເສັຽ ແຕ່ລູກນົກນ້ັນທ່ານຈະເອົາໄປເປັນຂອງທ່ານກໍໄດ້ ເພືອ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈໍາ

ເຣ ີນ ແລະທ່ານຈະມີອາຍຸຍືນນານ 
8 ìເມ່ືອທ່ານກ່ໍເຮືອນໃຫມ່ ຈ່ົງກ່ໍຂອບຂ້ຶນກັນໄວ້ທ່ີດາດຟ້າຫລັງຄາ ເພ່ືອທ່ານຈະບ່ໍໄດ້ນໍາໂທດມາສ  ູ່ເຮືອນນ້ັນ

ເພາະມຄົີນພັດຕົກລົງມາຈາກຫລັງຄາຕາຍ 
9 ìຢ່າເອົາເມັດພືດສອງຊະນິດຫວ່ານລົງໃນສວນອະງຸ່ນຂອງທ່ານ ຢ້ານວ່າຜົນທັງຫມດົນ້ັນຈະຕ້ອງມອບໃຫ້ແກ່

ສະຖານນະມັສການຄືທັງພືດຜົນທ່ີທ່ານຫວ່ານ ແລະຜົນອະງ  ຸ່ນຂອງສວນນ້ັນ 



10 ທ່ານຢ່າເອົາງົວ ແລະລໍເຂ້ົາທຽມໄຖດ້ວຍກັນ 
11 ທ່ານຢ່າສວມເຄ່ືອງນຸ່ງທ່ີຕ່ໍາດ້ວຍຂົນສັດປົນດ້າຍປ່ານ 
12 ìທ່ານຈ່ົງຫຍິບຍ່ອຍຫ້ອຍໄວ້ທ່ີສ່ີແຈຂອງເສ້ືອຄຸມຂອງທ່ານ ຊ່ຶງທ່ານໃຊ້ຄຸມຕົວ 

ກດົຫມາຍເຣືອ່ງຄວາມບໍຣສິດຸທາງເພດ 
Laws concerning Sexual Relations 

13 ìຖ້າຊາຍຄົນໃດໄດ້ພັຣຍາ ແລະໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ກັບນາງ ແລ້ວເກີດກຽດຊັງນາງ 
14 ແລະຫາເຫດວ່າຍິງນ້ັນປະພຶດສ່ິງທ່ີຫນ້າອາຍ ກະທໍາໃຫ້ຊືສ່ຽງຂອງນາງເສັຽຫາຍ ໂດຍກ່າວວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາຮັບ

ຍິງຄົນນ້ີມາເປັນພັຣຍາ ຄັນຂ້າພະເຈ້ົາສົມສ  ູ່ກັບນາງກ ເໍຫັນວ່ານາງບ່ໍມີເຄ່ືອງຫມາຍຂອງຍິງພົມມະຈາຣີ 
15 ພໍຂ່ອງຍິງສາວຄົນນ້ັນ ແລະແມ່ຈະຕ້ອງນໍາຂອງສໍາຄັນ ອັນເປັນພຍານວ່າຍິງສາວນ້ັນເປັນພົມມະຈາຣີມາໃຫ້

ພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງເມືອງນ້ັນທ່ີປະຕູເມືອງ 
16 ແລະພ່ໍຂອງຍິງສາວນ້ັນຈະບອກກັບພວກຜູ້ໃຫຍ່ວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍົກລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ເປ ນັພັຣຍາ

ຊາຍຄົນນ້ີ ແລະເຂົາກັບກຽດຊັງ 
17 ນ້ີແຫລະຊາຍຄົນນ້ີຫາເຫດກ່າວຕິຕຽນວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຫ ນັວ່າບຸດສາວຂອງທ່ານມີເຄ່ືອງຫມາຍຂອງຍິງພົມ

ມະຈາຣີເລີຍî ນ້ີແຫລະແມ່ນຂອງສໍາຄັນວ່າລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຍິງພົມມະຈາຣີî ແລ້ວເຂົາຈະໃຈ້
ເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍນ້ັນອອກຕ່ໍຫນ້າພວກຜູ້ໃຫຍ່ໃຫເ້ປັນພຍານ 

18 ໃຫພ້ວກຜູ້ໃຫຍ ຂ່ອງເມືອງນ້ັນຈັບຊາຍຄົນນ້ັນມາຂ້ຽນ 
19 ແລະປັບໂທດເຂົານ່ຶງຮ້ອຍເຊເກລ ແລະມອບເງີນນ້ັນໃຫ້ແກ່ບິດາຂອງຍິງສາວ ເພາະເຂົາທໍາໃຫ້ຍງິພມົມະຈາ

ຣີອິສຣາເອນຄົນນ່ຶງເສັຽຊ່ື ຍິງນ້ັນຈະເປັນພັຣຍາຂອງເຂົາຕ່ໍໄປ ເຂົາຈະຢ່າຮ້າງບ່ໍໄດ້ເລີຍຕລອດຊີວິດ 
20 ແຕ່ຖ້າເຣ່ືອງນ້ັນເປັນຄວາມຈີງ ແລະຫາເຄ່ືອງຫມາຍຂອງຍິງພົມມະຈາຣີທ່ີຍິງສາວນ້ັນບ່ໍໄດ້ 
21 ເຂົາຈະພາຍິງສາວນ້ັນອອກມານອກປະຕູເຮືອນພ່ໍຂອງນາງ ແລ້ວຊາວເມືອງຈະເອົາຫີນແກ່ວງໃສ່ນາງໃຫ້ຕາຍ 

ເພາະນາງໄດ້ກະທໍາຄວາມໂງ່ຈ້າໃນອິສຣາເອນ ຄືເປັນຍິງໂສເພນີໃນເຮືອນຂອງພ່ໍ ດ່ັງນ້ີແຫລະທ່ານຈະກໍາຈັດ
ຄວາມຊ່ົວອອກຈາກຖ້າມກາງທ່ານ 

22 ìຖ້າພົບຊາຍຄົນນ່ຶງໄປສົມສູ່ກັບພັຣຍາຂອງຄົນອ່ືນ ທງັສອງຄົນ ຄືຊາຍທີໄ່ປສົມສູ່ກັບຍິງ ແລະຍິງຄົນນ້ັນຈະ
ຕ້ອງມ ໂີທດເຖິງຕາຍ ດ່ັງນ້ີແຫລະທ່ານຈະກໍາຈັດຄວາມຊ່ົວຈາກອິສຣາເອນ 

23 ìຖາ້ມຍິີງພົມມະຈາຣີຄົນນ່ຶງຫມັນ້ໄວ້ແລ້ວ ແລະມີຊາຍຄົນນ່ຶງໄປພົບນາງໃນເມ ືອງ ແລະໄດ້ສົມສູ່ກັບນາງ 
24 ທ່ານຈ່ົງພາເຂົາທັງສອງອອກໄປນອກປະຕູເມືອງນ້ັນ ແລະທ່ານຈ່ົງເອົາຫນີແກ່ວງໃສ່ເຂົາທັງສອງໃຫ້ຕາຍເສັຽ 

ຍິງສາວຄົນນ້ັນ ເພາະວ່າເຖິງຢູ່ໃນເມືອງກໍບ່ໍໄດ້ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ ຊາຍຄົນນ້ັນ ເພາະວ່າໄດ້ກະທໍາໃຫ້ພ
 ຣັຍາຂອງເພ່ືອນ 
ບ້ານໄດ້ຮັບຄວາມລະອາຍ ດ່ັງນ້ີແຫລະ ທ່ານທັງຫລາຍຈະກໍາຈັດຄວາມຊ່ົວເສັຽຈາກຖ້າມກາງທ່ານ 

25 ìແຕ່ຖ້າຊາຍຄົນນ່ຶງໄປພົບຍິງສາວທ່ີຄົນອ່ືນຫມັນ້ໄວ້ແລ້ວທ່ີກາງທ່ົງ ຊາຍຄົນນ້ັນຈັບຕົວຍິງນ້ັນແລະໄດ້ສົມ
ສູ່ກັບນາງ ສະເພາະຜູ້ຊາຍຄົນທ່ີສົມສູ່ກັບນາງເທ່ົານ້ັນຈະຕ້ອງມີໂທດເຖິງຕາຍ 

26 ແຕ່ທ່ານຢ່າທໍາໂທດຍິງສາວນ້ັນເລີຍ ຝ່າຍຍິງສາວນ້ັນບ່ໍມ ຄີວາມຜິດສ່ິງໃດທ່ີຈະຕ້ອງມີໂທດເຖິງຕາຍ ເພາະ
ຄະດີເຣ່ືອງນ້ີກໍເຫມືອນກັບຄະດີເຣ່ືອງຊາຍຄົນນ່ຶງເຂ້ົາຕ່ໍສູ້ ແລະຂ້າເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ 

27 ເພາະຊາຍນ້ັນພົບນາງທ່ີກາງທ່ົງ ແມວ່້າຍິງສາວທ່ີເຂົາຫມັນ້ໄວ້ຄົນນ້ັນຈະຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອກໍບ່ໍມີໃຜມາ
ຊ່ອຍໄດ້ 

28 ìຖ້າຊາຍຄົນນ່ຶງພົບຍິງພມົມະຈາຣີຍັງບ່ໍມີຄົນຫມັນ້ ເຂົາຈ່ຶງຈັບຕົວນາງ ແລະໄດ້ສົມສູ່ກັບນາງ ມຜູ້ີຮູ້ເຫັນ 



29 ຊາຍຜູ້ທ່ີໄດ້ສົມສູ່ກັບນາງນ້ັນຈະຕ້ອງມອບເງິນຫາ້ສິບເຊເກລໃຫ້ແກ່ພ່ໍຂອງຍິງສາວຄົນນ້ັນ ແລະໃຫ້ຍິງຕົກເປັນ
ພຣັຍາຂອງຜູ້ຊາຍຄົນນ້ັນ ເພາະເຂົາໄດ້ທໍາໃຫ້ນາງໄດ້ຮັບຄວາມອາຍ ແລະເຂົາຈະຢ່າຮ້າງກັບນາງບ່ໍໄດ້ຕ
ລອດຊີວິດ 

30 ìຫ້າມບ່ໍໃຫຜູ້້ຊາຍຄົນໃດເອົາເມັຽຂອງພ່ໍມາເປັນພັຣຍາຂອງຕົນ ແລະຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເປີດຜ້າຂອງນາງຜູ້ເປັນຂອງພ່ໍ 

 
23 ຜູທ້ີຕ່ອ້ງຢູນ່ອກການປະຊຸມ 

Those Excluded from the Assembly 

1 ìຊາຍຄົນໃດທ່ີຖືກຕອນ ຫລືອະວັຍະວະສືບພັນພິການ ຢ່າໃຫ້ເຂ້ົາໃນການປະຊຸມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
2 ìຫ້າມບ່ໍໃຫລູ້ກນອກກົດຫມາຍເຂ້ົາໃນການປະຊຸມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຢ່າໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາເຂ້ົາໃນການ

ປະຊຸມຂອງ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈົນເຖິງສິບຊ່ົວອາຍຸຄົນ 
3 ìຢ່າໃຫ້ຄົນອັມໂມນ ຫລືຄົນໂມອາບເຂ້ົາໃນການປະຊຸມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບຸກຄົນທ່ີເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງຄົນ

ທັງສອງເຜ່ົານ້ີຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເຂົາໃນການປະຊຸມຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາເລີຍຈົນເຖິງສິບຊ່ົວອາຍຸຄົນ 
4 ເພາະວ່າຄົນເຫລ່ົານ້ີບ່ໍໄດ້ມາຕ້ອນຮັບທ່ານທັງຫລາຍຕາມທາງດ້ວຍເຂ້ົາຈ່ີແລະນ້ໍາ ເມ່ືອທ່ານອອກຈາກເອ

ຢິບເພາະວ່າເຂົາໄດ້ຈ້າງບາລາອາມບຸດເບໂອຣ໌ ມາຈາກເປໂດຣ໌ ແຫ່ງເມໂຊໂປຕາເມັຽມາສາບແຊ່ງພວກເຈ້ົາ 
5 ຢ່າງໃດກໍດີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານບ່ໍໄດ້ຟັງບາລາອາມ ແຕ່ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງ

ປ່ຽນຄໍາສາບແຊ່ງໃຫ້ເປັນຄໍາອວຍພອນທ່ານ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງຮັກທ່ານ 
6 ທ່ານຢ່າສ້າງຄວາມສຸກສໍາຣານ ຫລືຄວາມຈໍາເຣີນໃຫ້ເຂົາຕລອດຊີວດິຂອງທ່ານທັງຫລາຍເປັນນິດ 
7 ìທ່ານທັງຫລາຍຢ່າກຽດຄົນເອໂດມ ເພາະເຂົາເປັນພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານ ທາ່ນຢ່າກຽດຄົນເອຢິບ ເພາະທ່ານທັງ

ຫລາຍເປັນຄົນຕ່າງດ້າວຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງເຂົານ້ັນ 
8 ເດັກນ້ອຍຊ່ົວອາຍຸທີສາມຊ່ຶງເກີດກັບຄົນເຫລ່ົານ້ີຈະເຂ້ົາໃນການປະຊຸມຂອງພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ 

ການຮກັສາຄາ້ຍທະຫານ 
Sanitary, Ritual, and Humanitarian Precepts 

9 ìເມ່ືອທ່ານອອກໄປສູ້ຮົບກັບສັດຕຣູຂອງທ່ານ ແລະເມ່ືອທ່ານຍັງຢູ່ໃນຄ້າຍ ທ່ານຈ່ົງລະວັງຕົວໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກສ່ິງ
ຊ່ົວທຸກຢ່າງ 

10 ìຖ້າຄົນໃດໃນພວກທ່ານບ່ໍສະອາດ ດ້ວຍເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນເວລາກາງຄືນ ເຂົາຕ້ອງໄປຢູ່ນອກຄ້າຍ ຢ່າ
ໃຫເ້ຂົາເຂ້ົາມາໃນຄ້າຍ 

11 ແຕ່ເມ່ືອເຖິງເວລາຄ່ໍາແລ້ວ ໃຫ້ເຂົາອາບນ້ໍາຊໍາຮະຕົວ ແລະເມ່ືອດວງອາທິດຕົກແລ້ວເຂົາຈະກັບເຂ້ົາມາໃນ
ຄ້າຍກໍໄດ້ 

12 ìທ່ານທັງຫລາຍຕ້ອງມີທ່ີພາຍນອກຄ້າຍ ເພ່ືອຈະອອກໄປເຖິງໄດ້ 
13 ແລະທ່ານຕ້ອງມີໄມ້ສ້ຽມຮວມໄວ້ກັບເຄ່ືອງອາວຸດ ແລະເມ່ືອທ່ານນ່ັງລົງໃນທ່ີຂ້າງນອກນ້ັນ ທາ່ນຈ່ົງໃຊ້ໄມ ້ຂຸດ

ຂຸມໄວ້ ແລະຫັນໄປໃຊ້ດິນຖົມໄວ ້
14 ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງດໍາເນີນຢູ່ຖ້າມກາງຄ້າຍຂອງທ່ານ ເພ່ືອຈະຊ່ອຍເຫລືອທ່ານ

ແລະມອບສັດຕຣູຂອງທ່ານໄວ້ໃນມືທ່ານ ເພາະສະນ້ັນຄ້າຍຂອງທ່ານຕ້ອງບໍຣິສຸດ ເພ່ືອພຣະອົງຈະບ່ໍທອດພ
ຣະເນດໃນສ່ິງເປິເປ້ືອນໃນຫມູ່ພວກທ່ານ ແລະສະເດັດໄປເສັຽຈາກທ່ານ 

15 ìຖາ້ມທີາດຫນີຈາກນາຍຂອງເຂົາມາຢູ່ກ ບັທ່ານ ຢ່າຈັບທາດນ້ັນໄປສ່ົງນາຍຂອງເຂົາ 
16 ຈົ່ງໃຫທ້າດນ້ັນຢູ່ກັບທ່ານ ຢູ່ໃນຫມູພ່ວກທ່ານ ໃຫຢູ່້ໃນທ່ີຊ່ຶງເຂົາຈະເລືອກໃນເມືອງນ່ຶງເມືອງໃດຕາມຄວາມພ ໍ

ໃຈຂອງເຂົາ ຢ່າກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງເຂົາເລີຍ 



17 ìຜູ້ຍິງຊາວອິສຣາເອນນ້ັນ ຢ່າໃຫ້ມີຍິງໂສເພນີຈັກຄົນດຽວ ແລະໃນພວກບຸດຊາຍອິສຣາເອນຢ່າໃຫ້ມີຊາຍທີ່
ຫລ້ີນຊູ້ສູ່ເມັຽຄົນອ່ືນຈັກຄົນດຽວ( ກະສັດເຈມສ໌ =ຢ່າໃຫ້ບຸດຊາຍອິສຣາເອັນຄົນນ່ຶງຄົນໃດເປັນກະເທີຍ) 

18 ທ່ານຢ່ານໍາຄ່າຈ້າງຂອງຍິງໂສເພນີ ຫລືຄ່າຈ້າງຈາກຫມາ ມາໃນວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງ
ທ່ານເປັນເງ ນິແກ້ບົນຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງ ເພາະທັງສອງນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີຫນ້າລັງກຽດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງ
ທາ່ນ 

19 ìທ່ານຢ່າໃຫ້ພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານຢືມເງິນເພ່ືອເອົາດອກເບ້ັຽ ບ່ໍວ່າດອກເບ້ັຽເງິນກູ້ ຫລືດອກເບ້ັຽເຄ່ືອງບໍຣິໂພກ ຫລື
ດອກເບ້ັຽຂອງສ່ິງໃດໆທ່ີໃຫ້ຢືມເພ່ືອເອົາດອກເບ້ັຽ 

20 ທ່ານຈະໃຫ້ຄົນຕ່າງດ້າວຢືມເພ່ືອເອົາດອກເບ້ັຽກໍໄດ້ ແຕ່ສໍາລັບພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານຢ່າໃຫ້ຢືມເພ່ືອເອົາດອກເບ້ັຽ 
ເພ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຈະຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ທ່ານໃນທຸກສ່ິງຊ່ຶງທ່ານກະທໍາໃນແຜ່ນດິນ
ຊ່ຶງທ່ານກໍາລັງຈະເຂ້ົາໄປຍຶດຄອງນ້ັນ 

 ການແກບ້ະແລະການກນິ 
21 ເມ່ືອພວກທ່ານບະບົນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຢ່າລະເລີຍຕ່ໍສ່ິງທ່ີໄດ້ສັນຍາໄວ້ ຈ່ົງແກ້ບະເສັຽ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາຊົງຫມັນ້  ພຣະທັຍວ່າຈະໄດ້ສ່ິງນ້ັນຈາກທ່ານອ່ີຫລີ 
22 ການບ່ໍຮັກສາຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຈະເປັນບາບ ແລະເມ່ືອບ່ໍບະບົນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍບ່ໍມີບາບ 
23 ແຕ່ຖ້າທ່ານເຕັມໃຈບະບົນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງທ່ານ ຈ່ົງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດຕາມນ້ັນ 
24 ເມ່ືອທ່ານຍ່າງຜ່ານໄປໃນສວນອະງຸ່ນຂອງເພ່ືອນບ້ານ ທ່ານຈະກິນຫມາກອະງຸ່ນໃນສວນນ້ັນຈົນອ່ີມກໍໄດ້ ແຕ່

ບ່ໍຕ້ອງເກັບໃສ່ກະຕ່າຖືໄປນໍາ 
25 ເມ່ືອທ່ານເຂ້ົາໄປໃນນາຂອງເພ່ືອນບ້ານຂອງທ່ານ ທ່ານຈະເອົາມືເດັດຮວງເຂ້ົາມາກໍໄດ້ ແຕ່ທ່ານຈະໃຊກ່້ຽວ

ຕັດເອົາເຂ້ົາຂອງເພ່ືອນບ້ານຂອງທ່ານບ່ໍໄດ້ 
 

24 ການຢາ່ຮາ້ງແລະການແຕງ່ດອງໃຫມ ່
Laws concerning Marriage and Divorce 

1 ສົມມຸດວ່າ ຊາຍຜູ້ນ່ຶງມີພັຣຍາແລ້ວ ພາຍຫລັງມານາງບ່ໍຮັກສາມີອີກຕ່ໍໄປ ແລະນາງມີພຶດຕິການບ່ໍດີບ່ໍງາມ 
ຊາຍຜູ້ນ້ັນຈ່ຶງທໍາຫນັງສືຢ່າຮ້າງຍ່ືນໃຫ້ນາງ ແລ້ວກໍບອກໃຫ້ນາງຫນີອອກຈາກເຮືອນໄປ 

2 ຕ່ໍມາສົມມດຸວ່າ ນາງແຕ່ງດອງກັບຊາຍອີກຄົນນ່ຶງ  
3 ຊາຍຜູ້ນ້ັນກໍຄິດຢາກປະນາງເຫມອືນກັນ ເຂົາຈ່ຶງທໍາຫນັງສືຢ່າຮ້າງຍ່ືນໃຫ້ນາງ ແລ້ວບອກໃຫ້ນາງຫນີອອກ

ຈາກເຮືອນໄປ 
4 ຫລືສົມມດຸວ່າ ສາມີທີສອງຂອງນາງຕາຍໄປ ໃນກໍຣະນີຢ່າງນ້ີ ສາມີຜູ້ທໍາອິດຈະເອົານາງຜູ້ມີມົນທິນແລ້ວມາ

ເປັນພັຣຍາອີກບ່ໍໄດ້ ເພາະຈະທໍາໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເສັຽພຣະທັຍ ພວກທ່ານຢ່າທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນທ່ີພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ນ້ັນມີຄວາມຜິດ 

 ກດົຫມາຍຕາ່ງໆ 
 Miscellaneous Laws 

5 ເມ່ືອຊາຍຜູ້ໃດເອົາພຣັຍາໃຫມ່ ຢາ່ໃຫ້ຜູ້ນ້ັນເປັນທະຫານ ຫລືຮັບຣາຊການຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງ ໃຫເ້ຂົາພັກຢູ່ບ້ານ
ນ່ຶງປີ ເພ່ືອຈະໄດ້ມີຄວາມສຸກຢູ່ກັບພັຣຍາ 

6 ເມື່ອທ່ານໃຫຄົ້ນຢືມ ຢ່າໄດ້ເອາົຫນີໂມແ້ປ້ງຂອງເຂົາໄວ້ເປັນເຄ່ືອງປະກັນ ເພາະຫີນນ້ັນໃຊ້ເປັນເຄ່ືອງມືສໍາລັບ
ລ້ຽງຊີບຂອງເຂົາ 



7 ຜູ້ໃດລັກເອົາຄົນອິສຣາເອນເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນໄປໃຊ້ເປັນທາດ ຫລືຂາຍໄປເປັນທາດເສັຽ ຄົນນ້ັນຈະຕ້ອງມີ
ໂທດເຖິງຕາຍ ທ່ານຈ່ົງກໍາຈັດຄົນຊ່ົວດ້ວຍວີທີຢ່າງນ້ີແຫລະ 

8 ກ່ຽວກັບໂຣກຜີວຫນັງນ້ັນ ທ່ານຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ປ່ິນປົວຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງປະໂຣຫິດຊາວເລວີ ຕາມທ່ີຂ້າພະ
ເຈ້ົາໄດ້ບອກເຂົາແລ້ວ 

9 ແລະຈ່ົງລະນຶກເຖິງເຣ່ືອງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງເຮັດຕ່ໍ ຊາວມີຣີອາມໃນເວລາພວກເຂົາເດີນທາງມາ
ຈາກເອຢິບນ້ັນ 

10 ເມື່ອທ່ານໃຫຄົ້ນຢືມຂອງ ຢ່າໄດ້ເຂ້ົາໄປເອົາຂອງປະກັນໃນບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາ ຈ່ົງຢືນຖ້າຢູ່ຂ້າງນອກ 
11 ໃຫເ້ຂົາເອົາອອກມາໃຫທ່້ານເອງ 
12 ຖ້າເຂົາເປັນຄົນທຸກຍາກ ຢ່າເກັບຂອງປະກັນນ້ັນໄວ້ຈົນເທ່ົາຄ້າງຄືນ ເມ່ືອຕາເວັນຕົກໃຫ້ສ່ົງເຂົາໂລດ 
13 ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ໃຊ້ຫົມ່ໃນເວລາເຂ້ົານອນ ແລ້ວເຂົາຈະຂອບໃຈທ່ານ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຈະຊົງພໍພຣະທັຍ

ດ້ວຍ 
14 ຢ່າບີບບັງຄັບລູກຈ້າງທ່ີທຸກຍາກແລະຂັດສົນ ບ່ໍວ່າເຂົາຜູ້ນ້ັນຈະເປັນອິສຣາເອນເພ່ືອນບ້ານຂອງທ່ານ ຫລືເປັນ

ຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີອາໄສຢູ່ໃນເມືອງຂອງທ່ານກ ໍຕາມ 
15 ຈ່ົງຈ່າຍຄ່າຈ້າງໃຫ້ເຂົາທຸກໆມ້ືກ່ອນຕາເວັນຕົກ ເພາະເຂົາຕ້ອງການເງິນ ແລະເອົາໃຈຈົດຈ່ໍຢູ່ໃນຄ່າຈ້າງນ້ັນ 

ຖ້າທ່ານບ່ໍຈ່າຍໃຫ້ເຂົາກ ຈໍະຟ້ອງຮ້ອງຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລ້ວທ່ານຈະຖືກໂທດ 
16 ຢ່າໃຫ້ພ່ໍຕ້ອງຮັບໂທດເຖິງຕາຍແທນລູກຂອງຕົນ ຫລືໃຫລູ້ກຕ້ອງຮັບໂທດເຖິງຕາຍແທນພ່ໍຂອງຕົນ ໃຫທຸ້ກຄົນ

ຮັບໂທດເຖິງຕາຍດ້ວຍໂທດຂອງຕົນເອງ 
17 ìທ່ານທັງຫລາຍຢ່າໃຫ້ເສັຽຄວາມຍຸດຕິທັມ ຊ່ຶງຄວນໄດ້ແກ່ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫລືຄວນໄດ້ແກ່ລູກກໍາພ້າ ແລະຢ່າ

ໄດ້ຮັບເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງຍິງຫມ້າຍໄວ້ເປັນປະກັນ 
18 ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າ ພວກທ່ານຕົກເປັນທາດຢູໃນປະເທດເອຢິບ ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊອ່ຍໃຫ້ມີ 

ອິສຣະ ດ້ວຍເຫດນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ພວກທາ່ນທໍາສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີ 
19 ເມ່ືອທ່ານລຶມຟ່ອນເຂ້ົາບາງຟ່ອນໄວ້ໃນນາ ຢ່າໄດ້ກັບຄືນໄປເອົາມນັມາ ຈ່ົງປະໄວ້ໃຫ້ຄົນຕ່າງດ້າວ ລູກກໍາພ້າ 

ແລະແມຫ່ມາ້ຍເສັຽ ເພ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງອວຍພຣະພອນໃຫ້ການງານຂອງທ່ານຈະເຣີນຂ້ຶນ 
20 ເມ່ືອທ່ານໄປເກັບເອົາຫມາກກອກເທດ ຢ່າເກັບທ່ີງ່າເດີມຊ້ໍາຄ້ັງທີສອງ ໃຫ້ເຫລືອໄວ້ສໍາລັບຄົນຕ່າງດ້າວ ລູກ

ກາໍພາ້ ແລະແມຫ່ມ້າຍ 
21 ເມ່ືອທ່ານເກັບຫມາກອະງຸ່ນຈາກສວນຂອງທ່ານ ຢ່າໄດ້ກັບຄືນໄປເກັບເລັມເອົາທ່ີຍັງເຫລືອຄ້າງຢູ່ນ້ັນອີກ ຈ່ົງ

ປະໄວໃ້ຫ້ຄົນຕ່າງດ້າວ ທງັລູກກໍາພ້າ ແລະແມ່ຫມ້າຍ 
22 ຢ່າລືມວ່າພວກທ່ານເຄີຍຕົກເປັນທາດໃນປະເທດເອຢິບມາແລ້ວ ດ້ວຍເຫດນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ທໍາສ ິ ່ງດ່ັງ

ກ່າວນ້ີ 
 

25   
Chapter 25 

1 ສົມມຸດວ່າມີຄົນອິສຣາເອນສອງຄົນເປັນຄວາມກັນຢູ່ສານ ຄົນນ່ຶງຖືກຕັດສິນວ່າເປັນຝ່າຍຖືກ ອີກຄົນນ່ຶງເປັນ
ຝ່າຍຜິດ 

2 ຖ້າສານຕັດສິນໃຫ້ຂ້ຽນຕີຜູ້ຜິດ ກໍໃຫຜູ້້ພິພາກສາບອກຜູ້ນ້ັນນອນລົງ ແລ້ວໃຫຂ້້ຽນຕີນ້ອຍຫລາຍຕາມກໍານົດ
ຄວາມຜິດ  

3 ອາດຈະເປັນສ່ີສິບບາດກໍໄດ້ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ຫລາຍກວ່ານ້ັນ ເພາະຈະເປັນການຢຽບຢ  ໍ່າຄົນຜິດໃນທ່ີສາທາຣະນະ 



4 ຢ່າເອົາກະສອບອັດປາກງົວທ່ີກໍາລັງຢຽບເຂ້ົາ 
ພາຣະຫນາ້ທີຂ່ອງພີນ່ອ້ງຝາ່ຍຜູຕ້າຍ 
Levirate Marriage 

5 ຖາ້ມສີອງອ້າຍນ້ອງຢູ່ໃນຄອບຄົວດຽວກັນ ແລ້ວຄົນນ່ຶງໄດ້ຕາຍໄປໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍມີບຸດ ພຣັຍາຂອງຜູ້ຕາຍຈະເອົາ
ຊາຍໃນຄອບຄົວອ່ືນມາເປັນສາມີບ່ໍໄດ້ 

6 ໃຫອ້້າຍຫລືນ້ອງຂອງຜູ້ຕາຍເອງຮັບນາງໄປເປັນພັຣຍາ ຖ້ານາງໄດ້ບຸດຊາຍກ່ອນ ໃຫ້ນັບເປັນບຸດຊາຍຂອງຜູ້
ຕາຍນ້ັນ ເພ່ືອເຊ້ືອສາຍວົງວານຂອງເຂົາຈະມີຢູ່ໃນອິສຣາເອນສືບຕ່ໍໄປ 

7 ແຕ່ຖ້າອ້າຍຫລືນ້ອງຂອງຜູ້ຕາຍບ່ໍຢາກໄດ້ນາງເປັນພັຣຍາ ກໍໃຫ້ນາງໄປບອກພວກເຖ້ົາແກ່ໃນເມືອງວ່າ ພ່ີນ້ອງ
ທາງສາມີຂອງນາງບ່ໍເອົານາງເປັນພັຣຍາ ເຂົາບ່ໍຍອມສືບຫນ່ໍແນວໃຫ້ມີຢູ່ໃນອິສຣາເອນ 

8  ແລ້ວພວກເຖ້ົາແກ່ຈະໄດ້ເອ້ີນເຂົາມາເວ້ົາຈາກັນຖ້າເຂົາຍັງຢືນຢັນໂດຍກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຍອມແຕ່ງກັບ
ນາງ  

9 ກໃໍຫນ້າງຫມ້າຍນ້ັນເຂ້ົາໄປຫາເຂົາຕ່ໍຫນ້າພວກເຖ້ົາແກ່ ດືງເອົາເກີບຂອງເຂົາກ່ິງນ່ຶງພ້ອມກັບຖ່ົມນ້ໍາລາຍໃສ່
ຫນ້າຜູ້ນ້ັນແລະເວ້ົາວ່າ ຜູ້ບ່ໍຍອມສືບເຊ້ືອສາຍໃຫ້ອ້າຍນ້ອງຜູ້ຕາຍກໍເປັນຢ່າງນ້ີແຫລະ 

10 ແລະຄົນທັງຫລາຍໃນອິສຣາເອນຈະເອ້ີນຄອບຄົວນ້ີວ່າ ຄອບຄົວຂອງຜູ້ຖືກຖອດເກີບ 
ກດົຫມາຍອືນ່ໆ 
Various Commands 

11 ìຖ້າຊາຍສອງຄົນວິວາດທຸບຕີກັນ ແລະພັຣຍາຂອງຊາຍຄົນນ່ຶງເຂ້ົາມາໃກ້ຈະຊ່ອຍສາມ ີຂອງຕົນໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກມື
ຂອງຜູ້ທ່ີຕີ ແລະນາງຍ່ືນມືອອກບີບຂອງລັບຂອງຜູ້ຊາຍຄົນນ້ັນ 

12 ທ່ານຈ່ົງຕັດມືຂອງນາງຖ້ິມເສັຽ ຢ່າໃຫ້ຕາຂອງທ່ານສົງສານນາງເລີຍ 
13 ìທ່ານຢ່າມີລູກຕຸ້ມສໍາລັບຕາຊ່ັງຕ່າງກັນໄວ້ໃນຖົງ ອັນນ່ຶງຫນັກ ອັນນ່ຶງເບົາ 
14 ໃນເຮືອນຂອງທ່ານຢ່າໃຫ້ມີເຄ່ືອງຕວງສອງຊະນິດ ໃຫຍ່ອ ນັນ່ຶງ ນ້ອຍອ ນັນ່ຶງ 
15 ທ່ານຈ່ົງມີລູກຕຸ້ມອັນທ່ຽງຕົງ ແລະມ ີຖັງຕວງອັນທ່ຽງຕ ງົ ເພ່ືອວ່າວັນຄືນຂອງທ່ານຈະຍືນນານໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່ທ່ານ 
16 ເພາະວ່າຜູ້ໃດທ ີ ່ກະທໍາດ່ັງນ້ີ ຄືທຸກຄົນທ່ີຄົດໂກງເປັນຜູ້ທ່ີຫນ້າກຽດຊັງແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ 
17 ìຈ່ົງລະນຶກເຖິງການທ່ີຄົນອາມາເລກກະທໍາແກ່ທ່ານທັງຫລາຍຕາມທາງທ່ີທາ່ນອອກຈາກປະເທດເອຢິບ 
18 ເຂົາໄດ້ອອກໂຈມຕີທ່ານຕາມທາງ ເມ່ືອທ່ານອ່ອນເພັຽເມ່ືອຍລ້າ ແລະຕັດຕອນພວກທ່ີຢູ່ທາງຫລັງ ເຂົາບ່ໍໄດ້

ຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
19 ເພາະສະນ້ັນເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານໃຫ້ທ່ານຢຸດພັກຈາກສັດຕຣູທີຢູ່່ຮອບຂ້າງແລ້ວ 

ໃນແຜ່ນດິນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່ທ່ານເປັນມໍຣະດົກໃຫ້ເປັນກໍາມະສິດນ້ັນ ທາ່ນທັງຫລາຍ
ຈ່ົງທໍາລາຍລ້າງຄົນອາມາເລກເສ ຽັຈາກຄວາມຊົງຈໍາພາຍໃຕ້ຟ້າ ທ່ານທັງຫລາຍຢ່າລືມເລີຍ 

 

26 ການຖວາຍຜນົເກບັກຽ່ວ 
First Fruits and Tithes 

1 ເມ່ືອພວກທ່ານເຂ້ົາໄປຍຶດຄອງແຜ່ນດິນ ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ແລະອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດ ນິນ້ັນແລ້ວ 
2 ແຕ່ລະຄົນຈ່ົງເອົາຜົນລະປູກແຕ່ລະຢ່າງທ່ີເກັບກ່ຽວມາຣຸນ່ແຣກ ໃສ່ກະຕ່ານໍາໄປຖວາຍໄວ້ໃນສະຖານສັກສິດ 

ຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້ ເພ່ືອຈະໄດ້ໄປນະມັສການພຣະນາມຂອງພຣະ
ອົງ 



3 ແລ້ວເຂ້ົາໄປຫາປະໂຣຫດິຜູ້ທໍາຫນ້າທ່ີຮັບຕ້ອນຢູ່ໃນເວລານ້ັນ ໃຫ້ເວ້ົານໍາທ່ານວ່າ, ìບັດນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຍອມຮັບ
ຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ມາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ ຕ່ໍບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກຂ້າ
ພະເຈ້ົານ້ັນແລ້ວ ວ່າຈະມອບໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈ້ົາî 

4 ປະໂຣຫິດຈະຮັບເອົາກະຕ່າຈາກທ່ານໄປວາງໄວ້ຕ່ໍຫນ້າແທ່ນຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  
5 ແລ ວ້ທ່ານຈ່ົງເລ່ົາເຣ່ືອງຕ່ໍໄປນ້ີຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ້າພຣະອົງເປັນຊາວອາຣາມ ທ່ານທ່ອງ

ທ່ຽວໄປມາບໍ່ມີທີຢູ່່ເປັນຫລັກແຫລ່ງ ໄດ້ພາຄອບຄົວໄປອາໄສຢູ່ປະເທດເອຢິບ ເມ່ືອຢູ່ທ່ີນ້ັນກໍມີຫນ ອ້ຍຄົນ ແຕ່
ຕ່ໍມາໄດ້ກາຍເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່ທ່ີເຂ້ັມແຂງຊາດນ່ຶງ 

6 ຄົນເອຢິບໄດ້ທໍາຕ່ໍຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຢ່າງໂຫດຮ້າຍໄດ້ຂ່ົມເຫັງໃຫ້ເຮັດວຽກຫນັກຢ່າງເປັນທາດ 
7 ຕ່ໍມາຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄດ້ໄຫຮ້້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ້າພຣະ

ອົງທັງຫລາຍ ພຣະອົງຊງົໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ນ້ັນ ທັງໄດ້ເຫັນຄວາມລໍາບາກ ຄວາມທ ກຸຍາກແລະເຄາະຮ້າຍ
ຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ 

8 ແລ້ວໄດ້ຊົງທໍາການອັສຈັນ ແລະສ່ິງທ່ີຫນ້າຢ້ານດ້ວຍຣິດທານຸພາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອຊ່ອຍເອົາຂ້າ
ພຣະອົງທັງຫລາຍອອກຈາກເອຢິບ  

9 ໄດ ້ຊົງນໍາພາຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍມາເຖິງທ່ີນ້ີແລະຊົງປະທານແຜ່ນດິນອັນອຸດົມສົມບູນນ້ີໃຫ້  
10 ດ່ັງນ້ີແຫລະ ຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງນໍາຫມາກຜົນອັນທໍາອິດທ່ີພຣະອົງປະທານໃຫ້ມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລ້ວ

ໃຫປົ້ງກະຕ່າລົງຖວາຍ ແລະຂາບໄຫວ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
11 ທ່ານແລະຄອບຄົວຕລອດທັງຊາວຕ່າງດ້າວທ່ີອາໄສຢູ່ນໍາ ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍີນດີໃນຂອງດີທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະ

ທານໃຫ້ນັ້ນ 
12 ພືດຜົນນ່ຶງສ່ວນສິບທ່ີເກັບກ່ຽວໄດ້ໃນທຸກໆສາມປີ ຈ່ົງເອົາໃຫ້ຄົນເລວີ ຄົນຕ່າງດ້າວ ລູກກໍາພ້າ ແລະແມ່ຫມາ້ຍ

ເສັຽເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດ້ກິນອ່ີມຫນໍາສໍາຣານຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເມ່ືອທ່ານໃຫ້ຂອງເຫລ່ົານ້ີແລ້ວ  
13 ຈ່ົງກາບທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ເອົາຂອງສັກສິດອອກຈາກເຮືອນຫມົດແລ້ວ ໄດ້ເອົາໃຫ້ຄົນເລວີ 

ຄົນຕ່າງດ້າວ ລູກກໍາພ້າ ແລະແມ່ຫມາ້ຍຕາມພຣະອົງຊົງສ່ັງ ບ່ໍໄດ້ລະເມີດ ຫລືຫລົງລືມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງໃນ
ຂ້ໍໃດເລີຍ 

14 ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຮ ບັປະທານຂອງນ້ີເມ່ືອເວລາໄວ້ທຸກ ບ່ໍໄດ້ເອົາສ່ວນໃດອອກໄປຖວາຍນອກເຮືອນ ເມ່ືອຂ້າພ
ຣະອົງມີມົນທີນ ແລະບ່ໍໄດ້ອຸທິດສ່ວນໃດສໍາລັບຄົນຕາຍ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ ໄດ້
ປະຕິບັດທ ຸກໆສ່ິງຕາມ  ພຣະອົງຊົງສ່ັງໄວ້ 

15 ຂໍຊົງທອດພຣະເນດລົງມາຈາກສວັນອັນບໍຣິສຸດ ຂໍຊົງອວຍພຣະພອນໃຫ້ອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແລະ
ອວຍພຣະພອນແຜ່ນດິນອັນອຸດົມສົມບູນທ່ີພຣະອົງຊົງປະທານໃຫຂ້້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ດ່ັງພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນ
ຍາໄວກັ້ບບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍນ້ັນ 
ຊນົຊາດບຣໍສິດຸແດພ່ຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 
Concluding Exhortation 

16 ວັນນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງສ່ັງ ໃຫ້ກະທໍາຕາມກົດເກນແລະກົດຫມາຍເຫລ່ົານ້ີ ສະນ້ັນທ່ານຈ່ົງກະທໍາ
ຕາມດ້ວຍສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງທ່ານ 

17 ໃນວັນນ້ີທ່ານໄດ້ຍອມຮັບແລ້ວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ແລະທ່ານຈະດໍາເນີນຕາມພຣະມັນຄາ
ຂອງພຣະອົງ ແລະຮັກສາກົດເກນ ພຣະບັນຍັດແລະກົດຫມາຍຂອງພຣະອົງ ແລະຈະເຊ່ືອຟງັພຣະສຸຣະສຽງ
ຂອງພຣະອົງ 



18 ວັນນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮັບເອົາທ່ານເປັນໄພ່ພນົພິເສດຂອງພຣະອົງຕາມທ່ີຊົງສັນຍາໄວ້ ພ້ອມທັງຊົງສ່ັງ
ໃຫທໍ້າຕາມກົດບັນຍັດທັງຫມດົຂອງພຣະອົງ 

19 ແລ້ວພຣະອົງຈະຊົງທໍາໃຫ້ຊາດຂອງທ່ານໃຫຍ່ກວ່າທຸກໆຊາດທ່ີໄດ້ສ້າງຂ້ຶນມາ ທ່ານຈະເປັນໄພ່ພົນຜູ້ບໍຣິສຸດ
ຂອງພຣະອົງຕາມທ່ີຊົງສັນຍາໄວ້ ແລະທັງຈະເປັນຜູ້ນໍາເອົາກຽດຕິຍົດແລະຊ່ືສຽງມາສ ູ ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 
ດ່ັງທ່ີພຣະອົງຕຣັສແລ້ວî 

 

27 ກດົຫມາຍທີຕ່ອ້ງບນັທກຶໄວເ້ທງີພູເອບານ 
The Inscribed Stones and Altar on Mount Ebal 

1 ໂມເຊ ແລະພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງຄົນອິສຣາເອນໄດ້ສ່ັງປະຊາຊົນວ່າ, ìຈ່ົງຮັກສາພຣະບັນຍັດທັງສ້ິນຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາ
ສ່ັງທ່ານທ ັງຫລາຍໃນວັນນ້ີ 

2 ໃນວັນທ່ີທ່ານທັງຫລາຍຈະຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນເຂ້ົາສູ່ແຜ່ນດິນຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານ
ແກ່ທ່ານ ທ່ານຈ່ົງຕ້ັງສີລາກ້ອນໃຫຍ່ໆຂ້ຶນ ໂປະດ້ວຍປູນຂາວ 

3 ແລ້ວທ່ານຈ່ົງຈາຣຶກຖ້ອຍຄ າໍຂອງກົດຫມາຍນ້ີໄວ້ເທີງນ້ັນເມ່ືອທ່ານຂ້າມໄປເພ່ືອເຂ້ົາແຜ່ນດິນຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່ທ່ານ ແລະແຜ ນ່ດິນຊ່ຶງມີນ້ໍານົມແລະນ້ໍາເຜ້ີງໄຫລບໍຣິບູນ ດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ກັບທ່ານ 

4 ແລະເມ່ືອທ່ານຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄປແລ້ວ ເທິງພູເຂົາເອບານທ່່ານຈ່ົງຕ້ັງສີລາເຫລ່ົານ້ີຕາມເຣ່ືອງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາ
ສ່ັງທ່ານໃນວັນນ້ີ ແລ້ວຈ່ົງໂປະເສັຽດ້ວຍປູນຂາວ 

5 ແລະທ່ານຈ່ົງສ້າງແທ່ນບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານທ່ີນ້ັນ ເປັນແທ່ນສີລາ ຢ່າໃຊ້ເຄ່ືອງມືເຫລັກ
ສະກັດສີລານ້ັນ  

6 ທ່ານຈ່ົງສ້າງແທ່ນບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານດ້ວຍສີລາທ່ີບ່ໍຕ້ອງຕົກແຕ່ງ ແລະທ່ານຈ່ົງຖວາຍ
ເຄ່ືອງເຜົາບູຊາເທີງແທ່ນນ້ັນແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ 

7 ແລະທ່ານຈ່ົງຖວາຍສານຕິບູຊາ ແລະຮັບປະທານເສັຽທ່ີນ້ັນ ແລະທ່ານຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍີນດີຕ່ໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະ
ເຈ້ົາຂອງທ່ານ 

8 ແລະທ່ານຈ່ົງຈາຣຶກບັນດາຖ້ອຍຄໍາຂອງກົດຫມາຍນ້ີເທິງສີລານ້ັນຢ່າງຊັດເຈນî 
9 ໂມເຊແລະປະໂຣຫິດຄົນເລວີໄດ້ກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນທັງຫລາຍວ່າ, ìໂອ ອິສຣາເອນ ຈ່ົງງຽບແລະສະດັບ

ຮັບຟັງ ວັນນ້ີທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ 
10 ເຫດສັນນ້ັນ ທາ່ນຈ່ົງເຊ່ືອຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ຄືຮັກສາພຣະບັນຍັດແລະ

ກົດເກນຂອງພຣະອົງ ຊ  ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາສ່ັງທ່ານໄວ້ໃນວັນນ້ີî 
ຄາໍສາບແຊງ່ທີພ່ເູຂາົເອບານ 
Twelve Curses 

11 ໃນວັນດຽວກັນນ້ັນໂມເຊໄດ້ກໍາຊບັປະຊາຊົນວ່າ, 
12 ìເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຍົກຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນນ້ັນແລ້ວໃຫ້ຄົນຕ່ໍໄປນ້ີຢືນເທິງພູເຂົາເກຣິຊມີກ່າວຄໍາອວຍພອນ

ແກ່ປະຊາຊົນ ຄືຊເີມໂອນ ເລວີ ຢູດາ ອິສຊາຄາ ໂຢເຊັບ ແລະເບັນຢາມິນ 
13 ແລະໃຫ້ຄົນຕ່ໍໄປນ້ີຢືນແຊ່ງຢູ່ເທິງພູເຂົາເອບານ ຄືຣເູບນ ກາດ ອາເຊີ ເຊບູລູນ ດານ ແລະເນັຟທາລີ  
14 ແລະໃຫ້ຄົນເລວີກ່າວປະກາດແກ່ປະຊາຊນົດ້ວຍສຽງອັນດັງ 



15 ìຜູ້ໃດທ່ີກະທໍາຮູບໂຄຣົບເປັນຮູບສລັກ ຫລືຮູບຫລ່ໍ ຊ່ຶງເປັນສ່ິງທ່ີຫນ້າລັງກຽດແດ່ພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນສ່ິງທ່ີທໍາ
ດ້ວຍສີມື   ຊ່າງ ແລະຕ້ັງໄວ້ຢ່າງລັບໆໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຖືກສາບແຊ່ງî ໃຫປ້ະຊາຊົນທງັປວງຕອບພ້ອມກັນແລະກ່າວ
ວ່າ ìອາແມນî 

16 ìຜູ້ໃດຫມ່ິນປມາດພ່ໍຂອງຕົນ ຫລືແມ່ຂອງຕົນ ໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຮັບຄໍາສາບແຊ່ງî ໃຫປ້ະຊາຊົນທງັປວງກ່າວພ້ອມກັນ
ວ່າ ìອາແມນî 

17 ìຜູ້ໃດທ່ີຍັບຍ້າຍເສົາເຂດຂອງເພ່ືອນບ້ານ ໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຮັບຄໍາສາບແຊ່ງî ໃຫປ້ະຊາຊົນທັງປວງກ່າວວ່າ ìອາແມນî 
18 ìຜູ້ໃດທໍາໃຫ້ຄົນຕາບອດຫລົງທາງ ໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຮັບຄໍາສາບແຊ່ງî ໃຫປ້ະຊາຊົນທງັປວງກ່າວພ້ອມກັນວ່າ ìອາ

ແມນî 
19 ìຜູ້ໃດທໍາໃຫ້ເສັຽຄວາມຍຸດຕິທັມອັນຄວນໄດ້ແກ່ຄົນຕ່າງດ້າວ ລູກກໍາພ້າ ແລະແມ່ຫມ້າຍ ໃຫຜູ້້ນ້ັນຮັບຄໍາສາບ

ແຊ່ງî ໃຫປ້ະຊາຊົນທງັປວງກ່າວພ້ອມກັນວ່າ ìອາແມນî 
20 ìຜູ້ໃດສົມສູ່ຢູ່ກັບພັຣຍາຂອງພ່ໍຕົນ ເພາະເຂົາໄດ້ເປິດຜ້າຂອງນາງຜູ້ເປັນຂອງພ່ໍ ໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຮັບຄໍາສາບແຊ່ງî ໃຫ້

ປະຊາຊົນທັງປວງກ່າວວ່າ ìອາແມນî 
21 ìຜູ້ໃດສົມສູ່ກັບສັດເດັຽຣະສານຊະນິດໃດໆກໍຕາມ ໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຮັບຄໍາສາບແຊ່ງî ໃຫປ້ະຊາຊົນທງັປວງກ່າວພອ້ມ

ກັນວ່າ ìອາແມນî 
22 ìຜູ້ໃດທ່ີສົມສ  ູ່ກັບເອ້ືອຍ ຫລືນ້ອງສາວ ຈະເປັນບຸດສາວຂອງບິດາ ຫລືບຸດສາວຂອງມານດາຂອງຕົນກໍຕາມ ໃຫ້

ຜູ້ນ້ັນໄດ້ຮັບຄ າໍສາບແຊ່ງî ໃຫປ້ະຊາຊົນທັງປວງກ່າວພ້ອມກັນວ່າ ìອາແມນ 
23 ìຜູ້ໃດສົມສ  ູ່ກັບແມ່ເຖ້ົາຂອງຕົນ ໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຮັບຄໍາສາບແຊ່ງî ໃຫປ້ະຊາຊົນກ່າວພ້ອມກັນວ່າ ìອາແມນî 
24 ìຜູ ້ໃດຂ້າເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນຢ່າງລັບໆ ໃຫຜູ້້ນ້ັນຮັບຄໍາສາບແຊ່ງî ໃຫປ້ະຊາຊົນທັງປວງກ່າວພ້ອມກັນວ່າ ìອາ

ແມນî 
25 ຜູ້ໃດຮັບສິນບົນໃຫ້ຂ້າບຸກຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ກະທໍາຜິດ ໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຮັບຄໍາສາບແຊ່ງî ໃຫປ້ະຊາຊົນທງັປວງກ່າວພ້ອມກັນ

ວ່າ ìອາແມນî 
26 ìຜູ້ໃດບ່ໍດໍາຣົງຖ້ອຍຄໍາແຫ່ງທັມບັນຍັດນ້ີໂດຍການກະທໍາຕາມ ໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຮັບຄໍາສາບແຊ່ງî ໃຫປ້ະຊາຊົນທັງ

ປວງກ່າວພ້ອມກັນວ່າ ìອາແມນî 
 

28 ຜນົດຂີອງການເຊືອ່ຟັງ 
Blessings for Obedience 
(ລລວ 26:1-13; ພບຍ7:12-24) 

1 ìຖ້າທ່ານທັງຫລາຍເຊ່ືອຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ແລະລະວັງທ່ີຈະກະທໍາ
ຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາສ່ັງທ່ານໃນວັນນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຈະຊົງຕ້ັງ
ທ່ານໄວ້ໃຫສູ້ງກວ່າບັນດາປະຊາຊາດທັງຫລາຍທ່ົວໂລກ 

2 ພຣະພອນເຫລ່ົານ້ີຈະຕາມມາທັນທ່ານ ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາ
ຂອງທ່ານ 

3 ທ່ານທັງຫລາຍຈະຮັບພຣະພອນໃນເມືອງ ທ່ານທັງຫລາຍຈະຮັບພຣະພອນໃນທ່ົງນາ 
4 ເຊ້ືອສາຍຂອງຕົວທ່ານເອງ ຜົນແຫ່ງພ້ືນດິນຂອງທ່ານ ແລະພັນແຫ່ງສັດຂອງທ່ານຈະຮັບພຣະພອນ ຄືຝູງງົວ

ຂອງທ່ານທ່ີເພ້ີມຂ້ຶນ ຝູງແກະຂອງທ່ານທ່ີເພ້ີມລູກຂ້ຶນ  
5 ຖາດຂອງທ່ານ ແລະຮາງນວດແປ້ງຂອງທ່ານຈະຮ ັບພຣະພອນ 
6 ທ່ານຈະຮັບພຣະພອນເມ່ືອທ່ານເຂ້ົາມາ ແລະທ່ານຈະຮັບພຣະພອນເມ່ືອທ່ານອອກໄປ 



7 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງກະທໍາໃຫ້ສັດຕຣູຜູ້ລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ທ່ານຜ່າຍແພ້ແກ່ທ່ານ ເຂົາຈະອອກມາຕ່ໍສູ້ທ່ານທາງນ່ຶງ 
ແລະຫນີຈາກທ່ານເຈັດທາງ 

8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງບັນຊາພຣະພອນໃຫ້ແກ່ສາງຂອງທ່ານ ແລະບັນດາກິຈການທ່ີທ່ານກະທໍາ ແລະພຣະອົງ
ຈະຊົງອວຍພຣະພອນແດ່ທ່ານໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່ທ່ານ 

9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຕ້ັງທ່ານໃຫ້ເປັນຊົນຊາດບໍຣິສຸດແດ່ພຣະອົງ ດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງປະຕິຍານແກ່ທ່ານແລ້ວ 
ຖ້າທ່ານຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ແລະດ າໍເນີນໃນທາງຂອງພຣະອົງ 

10 ແລະຊົນຊາດທັງຫລາຍໃນໂລກຈະເຫ ັນວ່າເຂົາເອ້ີນທ່ານຕາມພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍ
ຈະເກງກົວທ່ານ 

11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງກະທໍາໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍເຊ້ືອສາຍຂອງຕົວທ່ານເອງ ຜົນຂອງຝູງ
ສັດຂອງທ່ານແລະຜົນແຫ່ງພ້ືນດິນຂອງທ່ານ ໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະຕິຍານແກ່ບັນພະບຸຣຸດວ່າ
ຈະໃຫ້ທ່ານ 

12 ພຣະເຈ້ົາຈະເປີດຄັງຟ້າອັນດີຂອງພຣະອົງ ປະທານຝົນແກ່ທ່ານຕາມຣະດູການແລະຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ກິຈ
ການນ້ໍາມືຂອງທ່ານ ແລະທ່ານຈະໃຫ້ປະຊາຊາດຫລາຍປະຊາກຊາດຂໍຢືມ ແຕ່ທ່ານຈະບ່ໍຂໍຢືມເຂົາ 

13 ຖ້າທ່ານເຊ່ືອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ຊຶງ່ຂ້າພະເຈ້ົາສ່ັງທ່ານໃນວັນນ້ີ ແລະລະ
ວັງທີຈ່ະກະທໍາຕາມ ພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງກະທໍາໃຫ້ທ່ານເປັນຫົວ ບ່ໍແມ່ນເປັນຫາງ ກະທໍາໃຫ້ສູງຂ້ຶນທາງດຽວ 
ບ່ໍແມ່ນຕ່ໍາລົງ 

14 ແລະຖ້າທ່ານບ່ໍຫັນຫນີໄປຈາກຖ້ອຍຄໍາຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາສ່ັງທ່ານໃນວັນນ້ີ ໂດຍຫັນໄປທາງຂວາມືຫລືທາງຊ້າຍມື 
ໄປຕິດຕາມບົວລະບັດພຣະອ່ືນ 
ຜນົສນອງຂອງການບໍເ່ຊືອ່ຟງັ 

15 ìແຕ່ຖ້າທ່ານບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ແລະບ່ໍລະວັງທ່ີຈະກະທໍາຕາມ
ພຣະບັນຍັດທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະຣາຊກໍານົດກົດເກນຂອງພຣະອົງ ຊຶງ່ຂ້າພະເຈ້ົາສ່ັງທ່ານໃນວັນນ້ີ 
ແລ້ວຄໍາສາບແຊ່ງເຫລ່ົານ້ີຈະຕາມມາທັນທ່ານ 

16 ທ່ານທ ັງຫລາຍຈະຮ ບັຄໍາສາບແຊ່ງໃນເມືອງ ທ່ານທ ັງຫລາຍຈະຮັບຄໍາສາບແຊ່ງໃນທ່ົງນາ 
17 ຖາດຂອງທ່ານ ແລະຮາງນວດແປ້ງຂອງທ່ານຈະຮັບຄໍາສາບແຊ່ງ 
18 ເຊ້ືອສາຍຂອງຕົວທ່ານເອງຈະຮັບຄໍາສາບແຊ່ງ ຜົນແຫ່ງພືນ້ດິນຂອງທ່ານ ຝູງງົວຂອງທ່ານທ່ີເພ້ີມຂ້ືນ ຝູງແກະ

ຂອງທ່ານທ່ີເພ້ີມຈະຮັບຄໍາສາບແຊ່ງ 
19 ທ່ານຈະຮັບຄໍາສາບແຊ ງ່ເມ່ືອທ່ານເຂ້ົາມາ ແລະທ່ານຈະຮັບຄໍາສາບແຊ່ງເມ່ືອທ່ານອອກໄປ 
20 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງບັນດານໃຫ້ຄໍາສາບແຊ່ງ ຄວາມວຸ້ນວາຍ ແລະການລົບລ້າງມີຂ້ຶນແກ່ກິຈການທ່ີທ່ານ

ກະທໍາຈົນທ່ານຈະຖືກທໍາລາຍແລະພິນາດຢ່າງໄວໆ ເຫດດ້ວຍຄວາມຊ ົ ່ວຊຶງ່ທ່ານໄດ້ກະທໍາ ເພາະເຈ້ົາໄດ້ປະ
ຖ້ີມເຮົາເສັຽ 

21 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງບັນດານໃຫ້ໂຣກຮ້າຍຕິດພັນທ່ານ ຈົນພຣະອົງຈະຊົງເຜົາຜານທ່ານໃຫ້ສ້ິນເສັຽຈາກ
ແຜ່ນດິນ ຊ່ຶງທ່ານເຂ້ົາໄປຍຶດຄອງນ້ັນ 

22 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຂ້ຽນຕີທ່ານ ດ້ວຍພຍາດຕິດຕ່ໍ ພຍາດອັກເສບ ແລະຄວາມເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ນອກນ້ີພຣະ
ອົງຍັງຈະໃຫ້ເກີດການແຫ້ງແລ້ງ ແລະແມງໄມຈ້ະມາທໍາລາຍເຄ່ືອງປູກຂອງຝ່ັງຂອງທ່ານຈົນສ້ີນ ແລະສ່ິງ
ເຫລ່ົານ້ີຈະຕິດຕາມທ່ານໄປຈົນທ່ານພິນາດ 

23 ແລະຟ້າສວັນທ່ີຢູ່ເຫນືອຫົວຂອງທ່ານຈະເປັນທອງເຫລືອງ ແລະແຜ່ນດິນທ່ີຢູ່ໃຕ້ທ່ານຈະເປັນເຫລັກ 



24 ພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງບັນດານໃຫ້ຝົນໃນແຜ່ນດິນຂອງທ່ານເປັນຝຸ່ນແລະລະອອງ ລົງມາຈາກອາກາດຢູ່ເຫນືອ
ທ່ານທ ັງຫລາຍຈົນກວ່າທ່ານຈະຖືກທໍາລາຍ 

25 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງກະທໍາໃຫ້ທ່ານຜ່າຍແພ້ຕ່ໍສັດຕຣູຂອງທ່ານ ທາ່ນຈະອອກໄປຕ່ໍສູ້ເຂົາທາງດຽວ ແຕ່ຈະ
ຫນີຈາກເຂົາເຈັດທາງ ແລະທ່ານທັງຫລາຍຈະເປັນທ່ີຫນ້າສຍົດສຍອງຍ່ິງກວ່າບັນດາຣາຊອານາຈັກທ່ົວໂລກ 

26 ຊາກສົບຂອງທ່ານທັງຫລາຍຈະເປັນອາຫານຂອງນົກໃນອາກາດ ແລະສໍາລັບສັດປ່າໃນໂລກ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດ
ຂັບໄລ່ຝູງສັດເຫລ່ົານ້ັນໄປ 

27 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຂ້ຽນຕີທ່ານ ດ້ວຍຝີເອຢິບດ້ວຍແຜຮ້າຍ ຈະມີເກັດເຕັມຕົວ ແລະໂຣກຄັນຊ່ຶງຮັກສາບ່ໍໄດ້ 
28 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຂ້ຽນຕີທ່ານດ້ວຍໂຣກວກົິນຈິດ ໂຣກຕາບອດ ແລະໃຫ ຈິ້ດໃຈສັບສົນວຸ້ນວາຍ 
29 ທ່ານຈະຕ້ອງຄໍາໄປໃນເວລາທ່ຽງ ເຫມືອນຄົນຕາບອດຄໍາໄປໃນຄວາມມືດ ແລະທ່ານຈະບ່ໍມີຄວາມຈະເຣີນ

ໃນຫົນທາງຂອງທ່ານ ທາ່ນຈະຖືກບີບຄ້ັນແລະຖືກປຸ້ນຢູ່ສເມີ ແລະຈະບ່ໍມີໃຜຊ່ອຍທ່ານໄດ້ເລີຍ 
30 ທ່ານຈະຫມ້ັນຍິງຄົນນ່ຶງໄວ້ເປັນພັຣຍາ ແລະຊາຍອ່ືນຈະເຂ້ົາໄປສົມສ  ູ່ກັບນາງ ທ່ານຈະກ່ໍສ້າງເຮືອນ ແຕ່ຈະບ່ໍ

ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນນ້ັນ ທ່ານຈະປູກສວນອະງຸ່ນ ແຕ່ທ່ານຈະບ່ໍໄດ້ກິນຫມາກເລີຍ 
31 ຄົນຈະຂ້າງົວຂອງທ່ານຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາທ່ານ ທ່ານຈະບ່ໍໄດ້ຮັບປະທານຊ້ີນງົວນ້ັນ ເຂົາຈະມາຍາດຊີງລໍໄປຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍ

ຕາທ່ານ ແລະເຂົາຈະບ່ໍເອົາກັບຄືນມາໃຫ້ທ່ານ ຝູງແບ້ ແກະຂອງທ່ານຈະຕ້ອງເອົາໄປໃຫ້ສັດຕຣູຂອງທ່ານ
ແລະຈະບ່ໍມີໃຜຊ່ອຍທ່ານໄດ້ເລີຍ 

32 ເຂົາຈະເອົາບຸດຊາຍແລະບຸດຍິງຂອງທ່ານໄປໃຫ້ແກ່ປະຊາຊາດອ່ືນ ສ່ວນຕາຂອງທ່ານຈະມອງເບ່ິງແລະມືດ
ມົວລົງດ້ວຍຄວາມອາລັຍອາວອນຕລອດເວລາ ອໍານາດນ້ໍາມືຂອງທ່ານກ ໍບ່ໍສາມາດຈະປ້ອງກັນໄດ້ 

33 ຊົນຊາດທີທ່່ານບ່ໍເຄີຍຮູ້ຈັກມາແຕ່ກ່ອນຈະມາຮັບປະທານພືດຜົນແຫ່ງແຜ່ນດິນຂອງທ່ານ ແລະກິນຜົນແຫ່ງ
ແຜ່ນດິນຂອງທ່ານ ແລະກິນຜົນງານຂອງທ່ານ ເຂົາຈະບີບຄ້ັນແລະຢຽບຢ່ໍາທ່ານສເມີໄປ 

34 ດ່ັງນ້ັນພາບທ່ີທ່ານເຫັນຈ່ຶງຈະກະທໍາໃຫ້ທ່ານບ້າປ່ວງໄປ 
35 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຂ້ຽນຕີທ່ານ ດ້ວຍຝີຮ້າຍທ່ີຫົວເຂ່ົາ ແລະທ່ີຂາ ຊ່ຶງທ່ານຈະຮັກສາໃຫ້ຫາຍບ່ໍໄດ້ 

ເປັນຕ້ັງແຕ່ສ້ົນຕີນຈົນເຖີງກະຫມອ່ມຂອງທ່ານ 
36 ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຊົງນໍາທ່ານ ແລະກະສັດຜູ້ທ່ີທ່ານແຕ່ງຕ້ັງໄວ້ເຫນືອທ່ານນ້ັນໄປຍັງປະຊາຊາດຊຶງ່ທ່ານ

ແລະບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານບ່ໍຮູ້ຈັກມາກ່ອນໃນທ່ີນ້ັນທ່ານຈະບົວລະບັດພຣະອ່ືນທ່ີທໍາດ້ວຍໄມ້ ແລະດ້ວຍຫີນ 
37 ທ່ານຈະເປັນທ່ີຫນ້າຢ້ານກົວ ເປັນພາສິດ ເປັນຂ້ີປາກຖ້າມກາງຊົນຊາດທັງຫລາຍທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພາກ

ທ່ານໄປນ້ັນ 
38 ທ່ານຈະຕ້ອງເອົາພືດໄປຫວ່ານໄວ້ໃນນາຫລາຍແລະເກັບຜົນເຂ້ົາມາແຕ່ຫນ້ອຍ ເພາະຕັກແຕນໃຫຍ່ຈະກັດ

ກິນເສັຽ 
39 ທ່ານຈະປູກແລະແຕ່ງຕ້ົນອະງຸ່ນ ແຕ່ທ່ານຈະບ່ໍໄດ້ດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ຫລືເກັບຜົນເຂ້ົາມາ ເພາະຕົວຫນອນຈະ

ກິນມັນເສັຽ 
40 ທ່ານຈະມີຕ້ົນຫມາກກອກເທດຢູ່ທ່ົວອານາເຂດຂອງທ່ານ ແຕ່ທ່ານຈະບ່ໍໄດ້ນ້ໍາມັນມາຊະໂລມຕົວທ່ານ ເພາະ

ວ່າຜົນຫມາກກອກເທດຂອງທ່ານຈະຣ່ວງຫລ່ົນເສັຽ 
41 ທ່ານຈະມີບຸດຊາຍແລະບຸດຍີງ ແຕ່ຈະບ່ໍເປັນຂອງທ່ານ ເພາະເຂົາຈະຕົກໄປເປ ນັຊະເລີຍ 
42 ຕ້ົນໄມ້ທັງຫລາຍຂອງທ່ານ ແລະຜົນຈາກພ້ືນດິນຂອງທ່ານນ້ັນ ຕັກແຕນຈະຖືກໍາມະສິດ 
43 ຄົນຕ່າງດ້າວຊ່ຶງຢູ່ຖ້າມກາງທ່ານ ຈະສູງຂ້ຶນໄປເຫນືອທ່ານແລະທ່ານຈະຕ່ໍາລົງ 
44 ເຂົາຈະໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຢືມເຄ່ືອງຂອງຂອງເຂົາໄດ້ ແລະທ່ານຈະບ່ໍມີໃຫ້ເຂົາຢືມ ເຂົາຈະເປັນຫົວ ແລະທ່ານ

ຈະເປັນຫາງ 



45 ຄໍາສາບແຊ່ງທັງຫມົດນ້ີຈະຕາມຫາທ່ານ ແລະຕາມທັນທ່າຈົນກວ່າທ່ານຈະຖືກທໍາລາຍ ເພາະວ່າທ່ານບ່ໍເຊ່ືອ
ຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານທ່ີຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດແລະກົດລະບຽບຂອງພຣະ
ອົງຊ່ຶງພຣະອົງບັນຊາທ່ານໄວ້ 

46 ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະເປັນຫມາຍສໍາຄັນ ແລະການອັດສະຈັນຢູ່ເຫນືອທ່ານ ແລະເຫນືອເຊ້ືອສາຍຂອງທ່ານເປັນນິດ 
47 ìເພາະທ່ານບ່ໍໄດ້ບົວລະບັດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມລ້ືນເລີງແລະໃຈຍີນດີ ເພາະເຫດມີ

ສ່ິງສາຣະພັດບໍຣິບູນ 
48 ເພາະສະນ້ັນທ່ານຈ່ຶງຕ້ອງບົວລະບັດສັດຕຣູຂອງທ່ານ ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຊົງໃຊ້ມາຕ່ໍສູ້ທ່ານ ດ້ວຍຄວາມ

ຫິວແລະກະຫາຍ ເປືອຍກາຍແລະຂັດສົນທຸກຢ່າງ ແລະພຣະອົງຈະຊົງວາງແອກເຫລັກເທິງຄໍຂອງທ່ານ ຈົນ
ກວ່າພຣະອົງຈະທໍາລາຍທ່ານເສັຽສ້ິນ 

49 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງນໍາປະຊາຊາດນ່ຶງມາຕ່ໍສູ້ກັບທ່ານຈາກທາງໄກ ຈາກທ່ີສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ ໄວ
ເຫມືອນນົກອີນຊີບິນມາ ເປັນປະຊາຊາດທ່ີທ່ານບ່ໍຮູ້ຈັກພາສາຂອງເຂົາ 

50 ເປັນປະຊາຊາດທ່ີມຫີນ້າຕາໂຫດຮ້າຍ ຄືຜູ້ຊ່ຶງບ່ໍໂຄຣົບຄົນເຖ້ົາ ແລະບ່ໍພໍໃຈຫນຸ່ມສາວ 
51 ແລະຈະຮັບປະທານລູກສັດຂອງທ່ານແລະພືດຜົນຈາກພ້ືນດິນຂອງທ່ານຈົນທ່ານຈະຖືກທໍາລາຍ ທງັເຂົາຈະບ່ໍ

ເຫລືອເຂ້ົາ ເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ຫລືນ້ໍາມັນ ລູກງົວ ຫລືລູກແກະອ່ອນໄວ້ໃຫທ່້ານ ຈົນກວ່າເຂົາຈະກະທໍາໃຫ້ທ່ານພິ
ນາດ 

52 ເຂົາຈະລ້ອມທ່ານໄວ້ທຸກຫົວເມືອງຈົນກໍາແພງສູງ ແລະເຂ້ັມແຂງຊ່ຶງທ່ານໄວ້ວາງໃຈນ້ັນພັງທະລາຍລົງທ່ົວ
ແຜ່ນດິນຂອງທ່ານ ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່ທ່ານ  

53 ທ່ານຈະຕ້ອງຮັບປະທານເຊ້ືອສາຍແຫ່ງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານເປັນອາຫານ ຄືເນ້ືອລູກຊາຍແລະລູກຍິງຂອງທ່ານ 
ຜູ້ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່ທ່ານ ໃນການລ້ອມແລະໃນຄວາມທຸກລໍາບາກຊ່ຶງສັດຕຣູ
ຂອງທ່ານມາທໍາໃຫທ່້ານທັງຫລາຍທຸກລໍາບາກນ້ັນ 

54 ຜູ້ຊາຍຮ່ັງມີ ແລະສະງ່າເຫລືອເກີນໃນຫມ  ູ່ພວກທ່ານທັງຫລາຍຈະຫວງອາຫານບ່ໍໃຫ້ພີນ້່ອງຂອງຕົນ ບ່ໍໃຫເ້ມຽັ
ທ່ີຢູ່ໃນອ້ອມເອິກຂອງຕົນ ແລະບ່ໍໃຫ້ລູກໆຄົນສຸດທ້າຍທ່ີເຂົາເຫລືອຢູ່ກັບຕົນ 

55 ຈົນເຂົາຈະບ່ໍຍອມໃຫ້ໃຜກິນເນ້ືອລູກຂອງຕົນຊ່ຶງກໍາລັງກິນຢູ່ ເພາະບ່ໍມີສ່ິງໃດເຫລືອໃຫ້ເຂົາອີກແລ້ວ ໃນການ
ລ້ອມແລະໃນຄວາມທຸກລໍາບາກຊ່ຶງສັດຕຣູຂອງທ່ານມາທໍາໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍທຸກລໍາບາກທ ກຸຫົວເມືອງ 

56 ຜູ້ຍິງຖານະສູງທ່ີລ້ໍາຣວຍຮ່ັງມີໃນຫມູ່ພວກທ່ານ ຈະຫວງບ່ໍໃຫ້ສາມີໃນອ້ອມເອິກຂອງນາງ ແລະບ່ໍໃຫ້ບຸດຊາຍ
ແລະບຸດຍີງຂອງນາງ 

57 ໄດ້ສາຍແຮ່ຊຶງ່ອອກມາຈາກຫວ່າງຂາຂອງນາງແລະລູກນ້ອຍທ່ີຫາກໍເກີດໃຫມ່ໆ ເພາະວ່ານາງຈະກິນເປັນອາ
ຫານຢ່າງງຽບໆ ເພາະຂັດສົນທຸກຢ່າງ ໃນການຖືກປິດລ້ອມແລະໃນຄວາມທຸກລໍາບາກ ຊຶງ່ສັດຕຣູຂອງທ່ານ
ມາທໍາໃຫທ້ ່ານທັງຫລາຍທຸກລໍາບາກທຸກຫົວເມືອງ 

58 ìຖ້າທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍລະວັງທ່ີຈະກະທໍາຕາມຖ້ອຍຄໍາຂອງທັມບັນຍັດຊ່ຶງຂຽນໄວ້ໃນຫນັງສືເຫລ້ັມນ້ີ ທ່ີຈະໃຫຢ້
 າໍເກງພຣະນາມທ່ີຊົງປະເສີດແລະຫນ້າເກງກົວນ້ີ ຄືພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ 

59 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຊົງນໍາມາສູ່ທ່ານ ແລະລູກຫລານຂອງທ່ານຊ່ຶງຄວາມທຸກໃຈຢ່າງຜິດທໍາມະດາ ຄວາມ
ທຸກໃຈຮ້າຍແຮງ ແລະຊ້ານານ 

60 ແລະພຣະອົງຈະຊົງນໍາໂຣກທັງຫລາຍແຫ່ງເອຢິບ ຊ່ຶງທ່ານຢ້ານກົວນ້ັນມາສູ່ທ່ານອີກ ແລະມັນຈະຕິດພັນທ່ານ
ຢູ່ 

61 ໂຣກທຸກຢ່າງແລະຄວາມທຸກໃຈທຸກຢ່າງ ຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຫນັງສືນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງນໍາມາຍັງທ່ານ 
ຈົນກວ່າທ່ານທ ງັຫລາຍຈະຖືກທໍາລາຍ 



62 ຊ່ຶງພວກທ່ານທັງຫລາຍມີຫລວງຫລາຍຢ່າງດວງດາວໃນທ້ອງຟ້ານ້ັນ ທ່ານກ ຈໍະເຫລືອແຕ່ຈໍານວນຫນ້ອຍ 
ເພາະວ່າທ່ານບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ 

63 ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພໍພຣະທັຍທ່ີຈະຊົງກະທໍາດີຕ່ໍທ່ານ ແລະອວຍພຣະພອນໃຫ້ແກ່ທ່ານທະວີມາກຂ້ຶນນ້ັນ ພ
ຣະອົງກໍຈະຊົງພໍພຣະທັຍທ່ີຈະຊົງໃຫ້ທ່ານພິນາດແລະທໍາລາຍທ່ານເສັຽເຊ່ັນດຽວກັນ ທ່ານຈະຕ້ອງຖືກເດັດຖ້ິມ
ໄປເສັຽຈາກແຜ່ນດິນຊ່ຶງທາ່ນກໍາລັງຈະເຂ້ົາໄປຍຶດຄອງນ້ັນ 

64 ແລະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຊົງກະທໍາໃຫ້ທ່ານທ ັງຫລາຍກະຈັດກະຈາຍໄປຖ້າມກາງຊົນຊາດທັງຫລາຍ ຕ້ັງແຕ່ທ່ີ
ສຸດປາຍໂລກຂ້າງນ້ີໄປເຖິງຂ້າງນ້ັນໃນທ່ີນ້ັນທ່ານຈະບົວລະບັດພຣະອ່ືນໆຊ່ຶງທ່ານແລະບັນພະບ ຣຸຸດຂອງທ່ານ
ບ່ໍຮູ້ຈັກ ຄືພຣະຊ່ຶງທໍາດ້ວຍໄມ້ແລະສີລາ 

65 ເມ່ືອທ່ານຢູ່ຖ້າມກາງປະຊາຊາດຕ່າງໆນ້ັນ ທ່ານຈະບ່ໍພົບຄວາມສະບາຍເລີຍ ສ້ົນຕີນຂອງທ່ານຈະບ່ໍມີທີ່ຢ ຸດ
ພັກ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະປະທານໃຫ້ທ່ານມຈິີດໃຈທ່ີຫວາດຫວ່ັນ ມ ຕີາທ່ີມືດມວົລົງ ແລະມີຊີວິດທີ່
ຄ່ອຍສ້ິນຫວັງລົງ 

66 ແລະຊວິີດຂອງທ່ານກ ໍຈະແຂວນຢູ່ຂ້າງຫນ້າທ່ານຢ່າງສົງໄສ ທ່ານຈະຢ້ານກົວຢູ່ທັງກາງຄືນແລະກາງເວັນບ່ໍມີ
ຄວາມແນ່ໃຈໃນຊີວິດຂອງທ່ານເລີຍ 

67 ໃນຕອນເຊ້ົາທ່ານຈະກ່າວວ່າ, ìຖ້າເປັນເວລາຄ່ໍາກ ຈໍະຍີນດີî ແລະໃນເວລາຄ່ໍາທ່ານຈະກ່າວວ່າ,îຖ້າເປັນຕອນ
ເຊ້ົາກ ໍຈະດີî ເພາະຄວາມຢ້ານກົວທ່ີທ່ານມຢູ່ີນ້ັນ ແລະເພາະສ່ິງທ ີ ່ຕາທ່ານຈະເຫັນ 

68 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະນໍາທ່ານກັບມາທາງເຮືອເຖິງເອຢິບ ເປັນການເດີນທາງຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາວ່າ
ທ່ານຈະບ່ໍພົບເຫັນອີກເລີຍ ໃນທ່ີນ້ັນທ່ານຈະຕ້ອງມອບຕົວຂາຍໃຫ້ສັດຕຣູເປັນທາດຊາຍແລະທາດຍິງ ແຕ່ຈະ
ບໍ່ມຜູ້ີໃດຊ້ືທ່ານî 

 

29 ຄາໍຫມັນ້ສນັຍາຂອງພຣະເຈົາ້ຕໍອ່ສິຣາເອນໃນແຜນ່ດນິໂມອາບ 
1 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຖ້ອຍຄໍາໃນຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາໂມເຊໃຫ້ກະທໍາກັບຄົນອິສຣາເອນໃນ

ແຜ່ນດິນໂມອາບ ນອກເຫນືອຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາກັບເຂົາທ່ີໂຮເຣັບ 
The Covenant Renewed in Moab 

2 ໂມເຊຮຽກບັນດາຄົນອິສຣາເອນມາ ແລະກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ເຫ ນັທຸກສ່ິງດ້ວຍຕາຂອງທ່ານ
ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊງົກະທໍາໃນປະເທດເອຢິບ ຕ່ໍຟາຣາໂອແລະຕ່ໍຂ້າຣາຊບໍຣິພານຂອງທ່ານທັງສ້ິນ 

3 ທັງການທົດລອງໃຫຍ່ຊ່ຶງຕາຂອງທ່ານໄດ້ເຫັນ ທງັຫມາຍສໍາຄັນແລະການອັສຈັນຍ່ິງໃຫຍ່ເຫລ່ົານ້ັນ 
4 ແຕ່ຈົນເຖິງວັນນ້ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປະທານຈິດໃຈທ່ີເຂ້ົາໃຈ ຕາທ່ີເບ່ີງເຫັນໄດ້ ແລະຫູທ່ີຍິນໄດ້ໃຫ້ແກ່ທ່ານ 
5 ເຣົາໄດ້ນໍາເຈ້ົາຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານສ່ີສິບປີ ເສ້ືອຜ້າຂອງເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຂາດໄປຈາກເຈ້ົາ ແລະເກີບບ່ໍໄດ້ຂາດຫລຸດໄປ

ຈາກຕີນຂອງເຈ້ົາ 
6 ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຮັບປະທານເຂ້ົາຈ່ີ ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ຫລືສຸຣາ ເພືອ່ເຈ້ົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເຮົາເປັນພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາ    ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ 
7 ແລະເມ່ືອທ່ານມາເຖິງທ່ີນ້ີ ຊໂີຮນກະສັດເມືອງເຮສໂບນ ແລະໂອກກະສັດເມືອງບາຊານ ອອກມາທໍາສົງຄາມ

ກັບທ່ານ ແຕ່ເຣົາທັງຫລາຍກໍໄດ້ກະທໍາໃຫເ້ຂົາຜ່າຍແພ້ໄປ 
8 ເຣົາຍຶດແຜ່ນດິນຂອງເຂົາ ແລະມອບໃຫ້ເປັນມໍຣະດົກແກ່ຄົນເຜ່ົາຣູເບນ ຄົນເຜ່ົາກາດ ແລະຄົນເຄ່ິງເຜ່ົາມານັສ

ເຊ 
9 ເພາະສະນ້ັນ ຈ່ົງລະວັງທ່ີຈະກະທໍາຕາມຖ້ອຍຄໍາແຫ່ງຄ າໍຫມັນ້ສັນຍານ້ີ ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະຈະເຣີນຂ້ຶນໃນ

ບັນດາກິຈການຊ່ຶງທ່ານກະທໍາ 



10 ìໃນວັນນ້ີທ່ານທັງຫລາຍທຸກຄົນຢືນຢູ່ຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ຄືບັນດາຜູ້ຫົວຫນ້າເຜ່ົາທັງຫລາຍ 
ພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງທ່ານ ແລະເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຂອງທ່ານບັນດາຜູ້ຊາຍຂອງອິສຣາເອນ 

11 ເດັກນ້ອຍຂອງທ່ານ ພັຣຍາຂອງທ່ານ ແລະຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີຢູ່ໃນຄ້າຍຂອງທ່ານ ທັງຄົນທ່ີຕັດຟືນໃຫ້ທ່ານ ແລະ
ຄົນທ່ີຕັກນ້ໍາໃຫ້ທ່ານ 

12 ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ເຂ້ົາມາໃນຄໍາຫມ້ັນສັນຍາແຫ່ງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ຄືໃນຄໍາຫມັນ້ສັນຍາທ່ີສາ
ບານໄວ້ ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງກະທໍາກ ບັທ່ານໃນວັນນ້ີ 

13 ເພ່ືອພຣະອົງຈະຊົງແຕ່ງຕ້ັງທ່ານທັງຫລາຍໃນວັນນ້ີໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແລະເພ່ືອພຣະອົງຈະເປັນພຣ
ະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງທ່ານດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາກັບທ່ານນ້ັນ ແລະດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງໃຫ້ຄໍາຫມັນ້ສັນຍາກັບບັນພະ
ບຸຣຸດຂອງທ່ານ ຄືກັບອັບຣາຮາມ ອີຊາກ ແລະຢາໂຄບ 

14 ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ກະທໍາຄໍາຫມັນ້ສັນຍານ້ີກັບທ່ານເທ່ົານ້ັນ 
15 ແຕ່ກັບຜູ້ທ່ີຢືນຢູ່ກັບເຮົາທັງຫລາຍໃນວັນນ້ີ ຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ແລະກັບຜູ້ທ່ີບ່ໍໄດ້ຢູ່ທ່ີນ້ີກັບ

ເຣົາໃນວັນນ້ີ 
16 ìທ່ານຊາບຢູ່ແລ້ວວ່າເຮົາອາສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເອຢິບຢ່າງໃດ ແລະເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຜ່ານຖ້າມກາງປະຊາຊາດ

ຊ່ຶງທ່ານທັງຫລາຍຜ່ານພ້ົ້ົນຢ່າງໃດ 
17 ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນສ່ິງທ່ີຫນ້າຂ  ້ີດຽດຂອງເຂົາທັງຫລາຍແລ້ວ ຄືເຫັນຮູບໂຄຣົບທ່ີທໍາດ້ວຍໄມ້ ດ້ວຍຫີນ 

ແລະດ້ວຍເງີນ ແລະທອງຄໍາ ຊຶງ່ຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາທັງຫລາຍ 
18 ຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ຢ້ານວ່າຈະມີຊາຍຫລືຍິງຄົນໃດ ຫລືຄອບຄົວໃດ ຫລືເຜ່ົາໃດ ຊ່ຶງຈິດໃຈຂອງເຂົາຫັນຫນີໄປ

ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຣົາໄປບົວລະບັດພຣະຂອງປະຊາຊາດເຫລ່ົານ້ັນ ຢ້ານວ່າຖ້າມກາງທ່ານ
ຈະມີຮາກຊ່ຶງເກີດເປັນພືດຂົມຂ່ືນແລະເປັນພິດ 

19 ເມ່ືອຄົນນ້ັນໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາຂອງຄ າໍຫມັນ້ສັນຍາທ່ີສາບານນ້ີ ຈະນຶກອວຍພອນຕົນເອງໃນໃຈວ່າ ìເຖິງຂ້າພະ
ເຈ້ົາຈະເດີນດ້ວຍຄວາມດ້ືດືງຕາມໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈະເປັນສຸກî ຄວາມຄິດເຊ່ັນນ້ີກ ໍນໍາ
ການກວາດທໍາລາຍບ່ໍວ່າຜົນທ່ີລຸ່ມແລະທ່ີແລ້ງໄປດ້ວຍກັນ 

20 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງໃຫ້ອະພັຍແກ່ຄົນນ້ັນ ແຕ່ພຣະພໂິຣດຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມຫວງແຫນຂອງພຣະ
ອົງຈະພຸ່ງຂ້ຶນຕ່ໍຊາຍຄົນນ້ັນ ແລະຄໍາສາບແຊ່ງຊ່ຶງຂຽນໄວ້ໃນຫນັງສືເຫລ້ັມນ້ີຈະຕົກຢູ່ເຫນືອເຂົາ ແລະພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງລົບຊ່ືຂອງເຂົາເສັຽຈາກໃຕ້ຟ້າ 

21 ແລ້ວພຣະເຈ້ົາຈະຊົງແຍກເຂົາອອກຈາກເຜ່ົາຄົນອິສຣາເອນທັງປວງໃຫ້ປະສົບຄວາມພິນາດຕາມຄໍາສາບແຊ່ງ
ທັງສ້ິນຂອງຄໍາຫມ້ັນສັນຍາ ຊຶງ່ຈາຣຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພຣະບັນຍັດນ້ີ 

22 ແລະຄົນຊ່ົວອາຍຸຕ່ໍມາ ຄືລູກຫລານຊ່ຶງເກີດມາພາຍຫລັງທ່ານ ແລະຊົນຕ່າງດ້າວຊ່ຶງມາຈາກແຜ່ນດິນທ່ີຢູ່ຫ່າ
ງໄກ ຈະກ່າວເມ່ືອເຂົາເຫັນຄວາມທຸກໃຈຂອງແຜ່ນດິນນ້ັນ ແລະໂຣກພັຍຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນດານໃຫ້
ເປັນ 

23 ຄືແຜ່ນດິນທັງຫມດົຈະແຫ້ງແລ້ງແລະແຂງເປັນດິນດາກ ແລະປົນເກ ອື ເປັນທ່ີວ່າງເປ່ົາເພາະຖືກເຜົາໄຟ ບ່ໍມີ
ໃຜປູກຫວ່ານ ແລະບ່ໍມີສ່ິງໃດງອກຂ້ຶນ ເປັນບ່ອນທ່ີຫຍ້າບ່ໍງອກ ເປັນການທ່ີຖືກຂວ້າມເຫມອືນດ່ັງໂຊໂດມ 
ແລະໂກໂມຣາ ເມືອງອັດມາ ເມືອງເຊບົວອິມ ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຂວ້າມດ້ວຍຄວາມກ້ິວ ແລະພຣະພິໂຣດ 

24 ປະຊາຊາດທັງຫລາຍຈະກ່າວວ່າ ìເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາເຊ່ັນນ້ີແກ່ແຜ່ນດິນນ້ີ ພຣະພິໂຣດຫລວງ
ຫລາຍເຊ່ັນນ້ີຫມາຍຄວາມຢ່າງໃດî 

25 ແລ້ວຄົນຈະເວ້ົາກັນວ່າ ìເພາະເຂົາປະຖ້ີມຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງບັນພະບຸຣຸດຂອງ
ເຂົາ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາໄວ້ກັບເຂົາເມ່ືອພຣະອົງຊົງພາເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ 



26 ໄປບົວລະບັດນະມັສການພຣະອ່ືນ ເປັນພຣະຊ່ຶງເຂົາບ່ໍເຄີຍຮູ້ຈັກ ແລະຊ່ຶງພຣະອົງບ່ໍໄດ້ປະທານແກ່ເຂົາ 
27 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງພຸ່ງຂ້ຶນຕ່ໍແຜ່ນດິນນ້ີ ນໍາເອົາຄໍາສາບແຊ່ງຊ່ຶງຈາຣຶກໄວ້ໃນຫນັງ

ສືນ້ີມາເຖິງ 
28 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຖອນຮາກເຂົາເສັຽ ຈາກແຜ່ນດິນດ້ວຍຄວາມກ້ີວ ແລະພຣະພິໂຣດອັນຫລວງຫລາຍ 

ແລະຖ້ິມເຂົາໄປໃນອີກແຜ່ນດິນນ່ຶງດ່ັງທ່ີເປັນຢູ່ໃນວັນນ້ີî 
29 ìສ່ິງລ້ີລັບທັງປວງເປັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ແຕ່ສ່ິງຊົງສໍາແດງນ້ັນເປັນຂອງເຮົາທັງ

ຫລາຍແລະຂອງລູກຫລານຂອງເຮົາເປັນນິດ ເພ່ືອເຮົາຈະກະທໍາຕາມຖ້ອຍຄໍາທັງສ້ິນຂອງກົດຫມາຍນ້ີ 
 

30 ເງືອ່ນໄຂການສາ້ງຂຶນ້ໃຫມ ່ແລະຮບັພຣະພອນ 
Godís Fidelity Assured 

1 ບັດນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍໃຫທ່້ານເລືອກເອົາລະຫວ່າງພຣະພອນກັບຄໍາສາບແຊ່ງ ເມ່ືອເຫດການເຫລ່ົານ້ີເກີດຂ້ຶນກັບ
ທ່ານແລ້ວ ແລະເມ່ືອຢູ່ໃນຖ້າມກາງຊົນຊາດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຂັບໄລ່ທ່ານໄປນ້ັນ ທ່ານຈະລະນຶກໄດ້ເຖິງສ່ິງ
ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາ 

2 ແລ້ວທ່ານກັບເຊ  ້ືອສາຍຂອງທ່ານຈະກັບຄືນມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຈະທໍາຕາມຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ ຊຶງ່
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກທ່ານໃນມ້ືນ້ີຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ 

3 ເມ່ືອນ້ັນພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຊົງເມດຕາທ່ານ ຈະນໍາທ່ານກັບຄືນມາຈາກຊົນຊາດທ່ີຊງົຂັບໄລ່ໄປ ທັງຈະທໍາໃຫ້
ທ່ານກັບມາທ້ອນໂຮມກັນຄືເກ່ົາອີກ 

4 ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະຕົກໄປຢູ່ໄກຄົນລະຟາກຟ້າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ ຈໍະຊົງຮວບຮວມເອົາພວກທ່ານກັບມາ 
ຈາກທີນ້ັ່ນພຣະອົງຈະຊົງນໍາທ່ານກັບຄືນ 

5 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງນໍາທ່ານເຂ້ົາມາໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານໄດ້ຍຶດຄອບຄອງ ແລະພຣະ
ອົງຈະຊົງກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນນ້ັນອຸດົມສົມບູນແລະມີຄົນຈໍານວນຫລາຍກວ່າທ່ີເຄີຍມີມາແລ້ວໃນສມັຍບັນພະບຸ
ຣຸດຂອງທ່ານ 

6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງທໍາໃຫ້ທ່ານກັບເຊ້ືອສາຍມີໃຈເຊ່ືອຟງັເພ່ືອຈະໄດ້ຮັກພຣະອົງຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ ແລະມ ີ
ຊວິີດຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ັນສືບຕ່ໍໄປ 

7 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈະຊົງສາບແຊ່ງພວກສັດຕຣູຜູ້ທີກ່ຽດຊັງແລະຂ່ົມເຫັງທ່ານ ແລ້ວທ່ານຈະເຊ່ືອຟັງແລະ
ທໍາຕາມຂ້ໍຄໍາສ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວັນນ້ີອີກ 

8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້ການງານຂອງທ່ານຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ ໃຫ້ມີລູກຫລານ ແລະງົວຄວາຍຫລາຍ ພ້ອມທັງ
ມເີຂ້ົາປານານ້ໍາອຸດົມສົມບູນ 

9 ຈະຊົງພ ໍພຣະທັຍທໍາໃຫ້ທ່ານອຸດ ມົສົມບູນ ແລະຮ່ັງມີເຫມືອນພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ພວກບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານ 
10 ແຕ່ທ່ານຈະຕ້ອງເຊ່ືອຟງັແລະທໍາຕາມກົດບັນຍັດແລະພຣະທັມຊ່ຶງໄດ້ບ່ົງໄວ້ໃນຫນັງສືຄໍາສອນນ້ີ ພອ້ມກັບໃຫ້

ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ 
Exhortation to Choose Life 

11 ພຣະບັນຍັດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຈະບອກທ່ານໃນວັນນ້ີ ບ່ໍແມ່ນວ່າເປັນຂອງຍາກ ຫລ ເືຫລືອວີໄສທ່ີທ່ານຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້ 
12 ບ່ໍແມ່ນພຣະບັນຍັດຢູ່ເທິງຟ້າ ຊຶງ່ທ່ານຈະກ່າວວ່າ ໃຜຈະຂ້ຶນເທິງຟ້າແລະເອົາມາໃຫ້ເຮົາ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ຟັງ

ແລະປະພຶດຕາມ   
13 ບ່ໍແມ່ນຢູ່ຟາກທະເລ ຊ່ຶງທ່ານຈະກ່າວວ່າ ໃຜຈະຂ້າມທະເລໄປແທນເຮົາ ແລະເອົາມາໃຫ້ເຮົາ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້

ຟັງແລະປະພດຶຕາມ 



14 ແຕ່ຖ້ອຍຄໍານ້ັນຢູ່ໃກ້ທ່ານທັງຫລາຍ ຢູ່ໃນປາກຂອງທ່ານ ແລະຢູ່ໃນໃຈຂອງທ່ານສະນ້ັນທ່ານຈ່ຶງປະພຶດຕາມ
ໄດ້ 

15 ວັນນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເອົາຄວາມຮ່ັງມີແລະຊວິີດ ຫລືການທໍາລາຍ ແລະຄວາມຕາຍມາໃຫ້ທ່ານເລືອກ 
16 ຖ້າທ່ານທໍາຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ໃນວັນນ້ີ ຄືວ່າຮັກແລະເຊ່ືອຟັງພຣະອົງພ້ອມ

ທັງປະຕິບັດຕາມກົດບັນຍັດພຣະທັມແລະຮິດຄອງປະເພນີທັງຫມດົ ທ່ານກ ຈໍະຈ າໍເຣີນຮຸ່ງເຮືອງແລະກາຍເປັນ
ຊົນຊາດໃຫຍ່ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຊົງອວຍພອນທ່ານໃນແຜ່ນດີນທ່ີຈະເຂ້ົາຍຶດຄອງ 

17 ແຕ່ຖ້າມີໃຈດ້ືບ່ໍຍອມຮັບຟັງ ແລະຖືກເຂົາລ້ໍລວງໃຫ້ຂາບໄຫວພ້ຣະອ່ືນ  
18 ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເຕືອນໃນທ່ີນ້ີ ແລະດຽວນ້ີວ່າ ພວກທ່ານຈະຖືກທໍາລາຍ ຈະມີຊີວິດບ່ໍຍືນນານຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີກໍາ

ລັງຈະຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄປຍຶດຄອງນ້ັນ 
19 ບັດນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍໃຫ້ທ່ານເລືອກເອົາລະຫວ່າງຊີວິດກັບຄວາມຕາຍ ລະຫວ່າງພຣະພອນກັບຄໍາສາບແຊ່ງ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ ຂໍສ່ິງສັກສິດໃນສວັນແລະໂລກ ຈ່ົງເປັນພຍານຕ່ໍການເລືອກນ້ີ 
20 ສະນ້ັນ ຂໍໃຫທ່້ານເລືອກເອົາຊີວິດເທີນ ຈ່ົງຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຊ່ືອຟັງແລະຕິດພັນຢູ່ກັບພຣະອົງ ເພ່ືອວ່າທ່ານ

ກັບເຊ້ືອສາຍຂອງທ່ານຈະມີອາຍຸຫມ້ັນຍືນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາວ່າຈະຍົກໃຫ້ບັນພະບຸ ຸຣຸດຂອງ
ທ່ານຄື ອັບຣາຮາມ ອີຊາກ ແລະຢາໂຄບນ້ັນî 

 

31 ໂຢຊວຍຮບັຫນາ້ທີສ່ບືແທນໂມເຊ 
Joshua Becomes Mosesí Successor  
(ຈຊບ 27:12-23) 

1 ໂມເຊໄດ້ເວ້ົາກັບຊາວອິສຣາເອນຕ່ໍໄປວ່າ,  
2 ìດຽວນ້ີອາຍຸຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮ້ອຍຊາວປີແລ້ວ ເຫັນວ່າຈະເປັນຜູ ນໍ້າຂອງພວກທ່ານຕ່ໍໄປອີກບ່ໍໄດ້ ນອກຈາກນ້ີ  

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຍັງຊົງບອກວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄປ 
3 ພຣະອົງເອງຈະຊົງເປັນຜູ້ນໍາຫນ້າທ່ານໄປ ໂດຍຈະຊົງທໍາລາຍຊົນຊາດຊ່ຶງຢູ່ທ່ີນ້ັນ ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າ

ຂອງແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາ ແລະໂຢຊວຍຈະເປັນຜູ້ນໍາຂອງພວກທ່ານຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວ 
4 ພຣະອົງຈະຊົງທໍາລາຍປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີເຫມືອນດ່ັງຊົງທໍາລາຍກະສັດຊີໂຮນ ແລະກະສັດໂອກຂອງຊາວອາ

ໂມຣິດກັບປະເທດຂອງພຣະອົງນ້ັນ 
5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫ້ທ່ານມີໄຊຊະນະ ແລະພວກທ່ານຈ່ົງທໍາກັບພວກເຂົາໄດ້ທຸກຢ່າງຕາມທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາບອກ 
6 ຈ່ົງເຂ້ັມແຂງ ແລະກ້າຫານເທີນ ຢ່າສ  ູ່ຢ້ານເຂົາ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເອງຈະຊົງຢູ່ນໍາທ່ານ ພຣະອົງບ່ໍຊົງ

ປ່ອຍໃຫ້ຫມົດຫວັງ ຫລປືະຖ້ິມທ່ານດອກî 
7 ແລ້ວໂມເຊໄດ້ເອ້ີນໂຢຊວຍເຂ້ົາມາຫາ ແລະເວ້ົາກັບທ່ານຕ່ໍຫນ້າຊາວອິສຣາເອນວ່າ, ìຈ່ົງເຂ້ັມແຂງແລະກ້າ

ຫານເທີນ ເພາະທ່ານເປັນຄົນນ່ຶງຊ່ຶງຈະນໍາພາປະຊາຊນົເຫລ່ົານ້ີໄປຍຶດຄອງແຜ່ນດິນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສັນ
ຍາຈະຍົກໃຫ້ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ແລະແມ່ນທ່ານຊ່ຶງຈະເປັນຜູ້ຈະໃຫ້ແຜ່ນດິນນ້ີແກ່ເຂົາເປັນກໍາມະສິດ 

8 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຢູ່ນໍາທ່ານ ແລະນໍາຫນ້າທ່ານໄປ ຈະບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ຫມົດຫວັງຫລືປະຖ້ິມທ່ານເລີຍ ສະນ້ັນຈ່ົງ
ກ້າຫານແລະຢ່າສູ່ຢ້ານ 
ອາ່ນພຣະທມັຂອງພຣະເຈົາ້ທກຸໆເຈັດປີ 
The Law to Be Read Every Seventh Year 

9 ຕ່ໍມາ ໂມເຊໄດ້ຂຽນພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລ້ວມອບໃຫ້ພວກຜູ້ນໍາຂອງຊາວອິສຣາເອນກັບປະໂຣຫິດຊາວ
ເລວີ ຜູ້ຫາມຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 



10 ແລະໂມເຊສ່ັງເຂົາວ່າ, ìເມ່ືອຄົບທຸກໆເຈັດປີ ຕາມເວລາກໍານົດປີປົດປ່ອຍໃນເທສການປຸກຕູບ 
11 ເມ່ືອຄົນອິສຣາເອນປະຊຸມພ້ອມກັນຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານໃນສະຖານທ່ີຊຶ່ງພຣະອົງຊົງ

ເລືອກໄວ້ນ້ັນ ທາ່ນທັງຫລາຍຈ່ົງອ່ານກົດຫມາຍນ້ີໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນທັງປວງຟ ງັ 
12 ຈ່ົງເອ້ີນຄົນທັງປວງມາປະຊຸມກັນ ທັງຜູ້ຍິງ ເດັກນ້ອຍແລະຊາວຕ່າງດ້າວໃນເມືອງຂອງທ່ານ ເພືອ່ວ່າທຸກຄົນ

ຈະໄດ້ຍິນ   ພຣະທັມນ້ັນ ແລ້ວຈະໄດ້ຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເອົາໃຈໃສ່ທໍາຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ 

13 ແລະເພ່ືອລູກຫລານຂອງທ່ານຜູ້ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຍິນພຣະທັມນ້ີ ແລ້ວພວກເຂົາກໍຈະຮູ້ຈັກຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ຕາບເທ່ົາເວລາທ່ີຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີພວກທ່ານຈະຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄປຍຶດຄອງນ້ັນî 
Moses and Joshua Receive Godís Charge 

14 ຕ່ໍມາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໂມເຊວ່າ, ìເຈ້ົາໃກ້ຈະຫມົດອາຍຸແລ້ວ ຈ່ົງເອ້ີນໂຢຊວຍໄປຍັງເຕັນນັດພົບ ເພ່ືອ
ເຮົາຈະໄດ້ບອກສອນເຂົາî 

15 ໂມເຊກໍໄປຍັງເຕັນນ້ັນ ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປາກົດໃຫ້ເຂົາເຫັນໃນກ້ອນເສົາເມກໃກ້ໆປະຕູຕູບນ້ັນ 

16 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບອກໂມເຊວ າ່, ìເຈ້ົາຈະຕາຍໃນບ່ໍຊ້ານ້ີ ເມ່ືອເຈ້ົາຕາຍແລ້ວປະຊາຊົນຈະທໍາບ່ໍສັດຊ່ືຕໍ່ເຣົາ ຈະ
ລະເມ ດີຄໍາສັນຍາທ່ີເຮົາໄດ້ໃຫ້ ແລະຈະປະຖ້ິມເຣົາໄປຂາບໄຫວພ້ຣະໃນປະເທດທ່ີເຂົາເຂ້ົາໄປ 

17 ເມ່ືອມັນເກີດຂ້ຶນດ່ັງນ້ັນ ເຮົາຈະຮ້າຍ ຈະປະຖ້ິມ ແລະທໍາລາຍພວກເຂົາ ພັຍວິບັດອັນຫນ້າຢ້ານຫລາຍຢ່າງຈະ
ມາຖືກພວກເຂົາ ແລ້ວພວກເຂົາຈະສໍານຶກໃນໃຈວ່າ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນຍ້ອນວ່າ ເຣົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ນໍາພວກເຂົາຕ່ໍ
ໄປ 

18 ເຣົາຈະບ່ໍຊ່ອຍເຫລືອເຂົາເພາະວ່າເຂົາໄດ້ທໍາຊົວ່ ແລະຂາບໄຫວ້ພຣະອ່ືນ 
19 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ເຈ້ົາຈ່ົງຂຽນບົດເພງຕ່ໍໄປນ້ີ ແລ້ວສອນໃຫ້ພວກອິສຣາເອນຮ້ອງສຽດສີເຂົາເອງ 
20 ເຮົາຈະພາເຂົາເຂ້ົາໄປຍັງແຜ່ນດິນອັນອຸດົມສົມບູນແລະຮ່ັງມີຕາມທ່ີເຮົາໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງ

ພວກເຂົາ ຢູ່ທ່ີນ້ັນຈະມີອາຫານທຸກຢ່າງກິນ ແລະຈະມີຊີວດິຢູ່ດ້ວຍຄວາມຜາສຸກ ແຕ່ພວກເຂົາຈະປ່ຽນໃຈໄປ
ຂາບໄຫວ້ພຣະອ່ືນ ຈະປະຖ້ິມເຮົາແລະລະເມ ີດຄໍາຫມັນ້ສັນຍາ ພ ຍັວິບັດອັນຫນ້າຢ້ານຫລາຍຢ່າງຈະຕົກຖືກ
ພວກເຂົາ 

21 ແລ້ວລູກຫລານຂອງເຂົາຈະຮ້ອງເພງສຽດສີພວກເຂົາ ເພາະກ່ອນເຮົານໍາພວກເຂົາເຂ້ົາໄປຍັງແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາ
ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ນ້ັນ ເຮົາໄດ້ຮູ້ຄວາມຄິດໃນໃຈຂອງເຂົາແລ້ວî 

22 ໂມເຊໄດ້ຂຽນບົດເພງນ້ີ ແລະນໍາເອົາມາສອນປະຊາຊນົອິສຣາເອນໃນວັນນ້ັນເອງ 

23 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໃຫ້ໂຢຊວຍບຸດຊາຍທ່ານນູນວ່າ, ìຈ່ົງເຂ້ັມແຂງແລະກ້າຫານເທີນ ເພາະວ່າເຈ້ົາ
ຈະນໍາຊາວ ອິສຣາເອນເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຣົາສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ແກ່ເຂົາ ແລະເຮົາຈະຢູ່ກັບເຈ້ົາî 

24 ໂມເຊໄດ້ຂຽນພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາລົງໃນປ້ືມ ໄດ້ຂຽນລົງທັງຫມົດບ່ໍໄດ້ເວ້ັນຈັກຄໍາ 

25 ເມ່ືອຂຽນສຸດແລ້ວ ທ່ານໄດ້ເວ້ົາກັບຊາວເລວີທ່ີຫາມຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາວ່າ,  

26 ìຈ່ົງເອົາຫນັງສືພຣະທັມນ້ີໄວ້ໃນຂ້າງຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ເພ່ືອໄວ້ເປັນພຍານຕ່ໍສູ້ໄພ່ພນົຂອງພ
ຣະເຈ້ົາຢູ່ທີນ້ັ່ນ 

27 ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ດີວ່າເຂົາເປັນຄົນຫົວດ້ືດ້ານ ແລະທໍຣະຍົດໃນລະຫວ່າງຂ້າພະເຈ້ົາມຊີວິີດຢູ່ນ້ັນ ເຂົາໄດ້ເປັນກະ
ບົດຕ່ໍສ  ູ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫລາຍເທ່ືອ ສະນ້ັນເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຕາຍແລ້ວເຂົາແຮງຈະເປັນກະບົດຫລາຍຂ້ຶນອີກ 

28 ຈ່ົງເອ້ີນບັນດາຜູ້ນໍາຕະກູນ ແລະເຈ້ົານາຍທຸກຄົນມາປະຊຸມຊ້ອງຫນ້າກັນຂ້າພະເຈ້ົາເສັຽ ເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້
ບອກສ່ິງນ້ີແກ່ພວກເຂົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຂໍໃຫ້ສວັນແລະໂລກເປັນພຍານໃນການຕ່ໍສູ້ເຂົາ 



29 ອັນນ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ດີວ່າ ເມືອ່ຂ້າພະເຈ້ົາຕາຍແລ້ວ ພວກທ່ານຈະທໍາຊ່ົວແລະລະເລີຍສ່ິງທ່ີຂ້າເຈ້ົາສອນສ່ັງໄວ້ 
ດ່ັງນ້ັນພັຍວິບັດຈະຕົກຖືກທ່ານໃນວັນຂ້າງຫນ້າເພາະວ່າພວກທ່ານໄດ້ລະເມີດຕ່ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 
ບດົເພງຂອງໂມເຊ 
The Song of Moses 

30 ແລ້ວໂມເຊໄດ້ຮ້ອງເພງຕ່ໍໄປນ້ີໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນຟັງຈົນຈົບ  
 

32 
Chapter 32 

1 ìແຜ່ນດິນແລະທ້ອງຟ້າ ຈ່ົງຟັງສຽງຂ້າພະເຈ້ົາ ໃຫ້ຟັງຂ້າພະເຈ້ົາໃກ້ໆ 
2 ຄໍາສອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕົກລົງເຫມືອນເມັດຝົນ ຈະກ່ໍຕົວຢູ່ເທິງໂລກເຫມືອນນ້ໍາຫມອກ ຄໍາເວ້ົາຂອງຂ້າພະ

ເຈ້ົາຈະຕົກລົງມາເທິງຫຍ້າອ່ອນເຫມືອນຝົນເຫມືອນຫ່າຝົນໂຮຍລົງເທິງຫຍ້າຂຽວ 
3 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະສັຣເສີນພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຈະປະກາດຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ 
4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນທ່ີເພ່ິງອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພວກເຈ້ົາ ທາງທັງຫລາຍຂອງພຣະອົງກໍສົມບູນແລະຖືກຕ້ອງ ພ

ຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາຊົງສັດຊ່ືແລະທ່ຽງທັມ ຊງົທໍາແຕ່ສ່ິງຖືກຕ້ອງແລະດີງາມ 
5 ແຕ່ພວກເຈ້ົາທໍາບ່ໍສັດຊ່ື ບ່ໍເຫມາະສົມທີຈ່ະເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ເປັນຊົນຊາດບາບແລະຄົດໂກງ 
6 ຊົນຊາດໂງ່ງ່າວເບົາປັນຍາເອີຍ ພວກເຈ້ົາຈະທໍາຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງນ້ີບໍ ພຣະອົງຊົງເປັນບິດາແລະຜູ້ສ້າງ

ເຈ້ົາ ຊົງສ້າງເຈ້ົາເປັນຊົນຊາດນ່ຶງ 
7 ຈ່ົງລະນຶກເຖິງ ຄາວອະດີດຕະການທ່ີລ່ວງມາເຫິງແລ້ວ ຈ່ົງຮ້ອງຂໍໃຫ້ພໍຂ່ອງເຈ້ົາບອກສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນ ແລະຈ່ົງ

ຮ້ອງຂ ໃໍຫ້ພວກຜູ້ເຖ້ົາເລ່ົາເຣ່ືອງໃນອະດີດ 
8 ຜູ້ສູງສຸດຊົງໃຫ້ທຸກຊາດມີແຜ່ນດິນຂອງຕົນເອງ ຊົງໃຫ້ເຂົາມີບ່ອນຢູ່ເປັນຂອງຕົນເອງ ພຣະອົງຊົງມອບຫມາຍ

ໃຫແ້ຕ່ລະຊົນຊາດມີເທວະດາອົງນ່ຶງ 
9 ແຕ່ຈະຊົງເລືອກເອົາເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບເປັນຂອງພຣະອົງເອງ 
10 ພຣະອົງຊົງພົບເຫ ນັເຂົາທ່ອງທ່ຽວໄປມາໃນຖ່ິນກັນດານ ໃນບ່ອນເປ່ົາປ່ຽວລົມແຮງ ຊົງຄຸ້ມຄອງແລະເບ່ິງແຍງ

ເຂົາ ຊົງ ເອົາໃຈໃສ່ເຂົາເຫມອືນພຣະເນດຂອງພຣະອົງ 
11 ເຫມືອນນົກອີນຊ ີທ່ີສອນລູກໃຫ້ບິນ ມນັບິນລົງຮັງແລະໃຫ້ລູກເກາະຢູ່ເທິງປີກຢ່າງປອດພັຍ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊງົ

ຮັກສາອິສຣາເອນບ່ໍໃຫ້ເສັຽໄປ 
12 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງດຽວໄດ້ຊົງນໍາໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງມາປາສຈາກຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງພຣະຕ່າງປະເທດ 
13 ພຣະອົງຊງົໃຫ້ເຂົາປົກຄອງແຜ່ນດິນກວ້າງໃຫຍ່ ແລະໄດ້ກິນພືດຜົນທ່ີເກີດໃນນາ ພວກເຂົາໄດ້ພົບຮັງເຜ້ີງຢູ່

ຕາມໂງ່ນຫນີ ກົກຫມາກກອກຂອງເຂົາໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນດິນແຂງ 
14 ຝູງງົວ ແລະແບ້ໃຫ້ນ້ໍານົມຢ່າງພຽງພໍ ພວກເຂົາມີແກະ ແບ້ ແລະງົວຕຸ້ຍພີດ ີມເີຂ້ົາບາເລ ແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນຢ່າງ

ດີທີສຸ່ດ 
15 ໄພພົ່ນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ມ່ັງຄ່ັງສົມບູນ ແລະເປັນກະບົດ ພວກເຂົາຕຸ້ຍ ແລະກິນຫລາຍ ໄດ້ປະຖ້ິມພຣະ

ເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງເຂົາ ແລະປະຖ້ິມພຣະຜູ້ຊອ່ຍອົງຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງຕົນ 
16 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກຽດຊ ັງທ່ີພວກເຂົາຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບ ຊົງພຣະພໂິຣດທີ່ພວກເຂົາທໍາຊົ່ວ 
17 ພວກເຂົາບ ຊູາພຣະອ່ືນທ່ີບ່ໍມີປໂຍດ ຄືພຣະທ່ີອິສຣາເອນບ່ໍເຄີຍຂາບໄຫວມ້າກ່ອນ ແລະປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງເຂົາ

ກໍບ່ໍເຄີຍຢໍາເກງ 
18 ພວກເຂົາຫລົງລືມພຣະເຈ້ົາອົງຊົງຊ່ອຍຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ອົງຊົງໃຫ້ຊວິີດແກ່ພວກເຣົາ 



19 ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຫັນດ່ັງນ້ີກໍຊົງພຣະພິໂຣດ ແລະຊົງປະຖ້ິມລູກຊາຍຍີງຂອງເຂົາ 
20 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ເຮົາຈະບ່ໍຊ ່ອຍເຂົາອີກຕ່ໍໄປ ເພາະວ່າເຂົາດ້ື ແລະບ່ໍສັດຊ່ື ເຮົາຈະຊອມເບ່ິງວ່າເຂົາ

ຈະເຮັດແນວໃດ 
21 ເຂົາໄດ້ທໍາໃຫ້ເຮົາຮ້າຍຍ້ອນຮູບໂຄຣົບ ເຮົາກຽດຊັງພວກເຂົາຍ້ອນມີພຣະຢ່າງນ  ້ັນຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນພຣະແທ້ເລີຍ ດ່ັງ

ນ້ັນ ເຮົາຈ່ຶງຈະໃຫ້ເຂົາຮ້າຍຍ້ອນຊົນຊາດໂງ່ ຈະໃຫ້ເຂ າົມີໃຈອິດສາພວກທ່ີບ່ໍມຊີາດ 
22 ຄວາມຮ້າຍຂອງເຮົາຈະຮ້າຍແຮງເຫມືອນໄຟ ຈະໄຫມທຸ້ກໆສ່ິງເທິງໂລກໃຫ້ຫມດົໄປ ມັນຈະລຸກລາມໄປຈົນ

ເຖິງພິພົບຄົນຕາຍ ແລະຈະໄຫມ້ລົງໄປເຖິງຮາກພູ 
23 ເຣົາຈະນໍາພັຍວິບັດອັນເຫລືອຄັນນານັບມາຍັງເຂົາ ຈະໃຊ້ລູກທະນູຍີງໃສ່ພວກເຂົາ 
24 ເຂົາຈະຕາຍຍ້ອນອຶດຢາກ ແລະເຈັບໂຊ ຍ້ອນໂຣກພັຍໄຂ້ເຈັບອັນຮ້າຍແຮງ ເຣົາຈະໃຫ້ສັດປ່າມາທໍາຣ້າຍເຂົາ 

ແລະໃຫ້ງູພິດມາຂົບຕອດເຂົາ 
25 ຈະມີການຮົບເລວກັນຕາມຖນົນຫົນທາງ ໃນບ້ານເຮືອນຈະມີແຕ່ຄວາມຢ້ານ ພວກຊາຍຫນຸ່ມຍິງສາວກ ຈໍະ

ຕາຍ ແມ່ນແຕ່ເດັກອ່ອນແລະຜູ້ເຖ້ົາກ ຈໍະບ່ໍເຫລືອ 
26 ເຣົາຈະທໍາລາຍເຂົາໃຫ້ຫມົດສ້ິນໄປ ເພື່ອຈະບໍ່ມໃີຜໄດ້ລະນຶກເຖິງເຂົາ 
27 ແຕ່ເຮົາຈະບ່ໍໃຫ້ພວກສັດຕຣູຄຸຍອວດອ້າງໄດ້ວ່າພວກເຂົາໄດ້ຊະນະໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ແລະວ່າເຮົາກໍາຈັດເຂົາບ່ໍ

ໄດ້ 
28 ອິສຣາເອນເປັນຊົນຊາດຂາດສະຕິປັນຍາ ແລະບ່ໍມີຄວາມສລາດເລ ີຍ 
29 ພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ເລີຍວ່າເປັນຫຍັງຈ່ຶງຜ່າຍແພ້ໄປ ບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນສ່ິງທ່ີບັງເກີດຂ້ຶນ  
30 ເປັນຫຍັງຄົນຜູ້ດຽວຈ່ຶງຊະນະຄົນເປັນພັນ ຄົນເປັນຫມ່ືນຈ່ຶງຜ່າຍແພ້ຄົນສອງຄົນ ກໍເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ຂອງເຂົາໄດ້ປະຖ້ິມເຂົາແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ໄດ້ໃຫ້ເຂົາຜ່າຍແພ້ 
31 ພວກສັດຕຣູຂອງເຂົາຮູ້ວ່າພຣະຂອງຕົນອ່ອນແອ ບ່ໍມີອໍານາດເຫມືອນພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ 
32 ພວກເຂົາຖືກທໍາລາຍເສັຽຫາຍເຫມືອນເມືອງໂຊໂດມ ແລະເມືອງໂກໂມຣາ ເຫມືອນກົກອະງຸ່ນທ່ີເກີດຫມາກ

ຂົມແລະເປັນພິດ ຊົງຄອຍຖ້າວັນເວລາເພ່ືອລົງໂທດເຂົາ 
33 ເຫລ້ົາອະງຸ່ນຂອງເຂົາເປັນພິດຂອງງູ ເປັນພິດຮ້າຍແຮງຂອງງູເຫ່ົາ 
34 ìເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍໄດ້ສະສົມໄວ້ກັບເຮົາດອກຫລື ປະທັບຕາໄວ້ໃນຄັງຂອງເຣົາ 
35 ພຣະອົງຊົງແກ້ແຄ້ນແລະລົງໂທດເຂົາ ເວລາເຂົາຕໍາສະດ ດຸລ້ົມຈະມາຮອດແລ້ວ ວັນເວລາແຫ່ງການລົງໂທດ

ໃກ້ເຂ້ົາມາແລ້ວ 
36 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງປ້ອງກັນສິດທິໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງ ເມ່ືອຊົງເຫັນວ່າເຂົາຫມົດເຫ່ືອແຮງ ຈະຊົງເມດຕາປາ

ນີຜູ້ຮັບໃຊ້ ພຣະອົງ ເມ່ືອຊົງເຫັນວ່າບ່ໍມີໃຜເຫລືອຢູ່ 
37 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຖາມໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງວ່າ, ìພຣະທີມີ່ອໍານາດທ່ີເຈ້ົານັບຖືນ້ັນຢູ່ໃສ 
38 ຄືຜູ້ທ່ີຮັບປະທານໄຂມັນຂອງເຄ່ືອງບູຊາສັຕບູຊາຂອງເຂົາ ແລະດ່ືມເຫລ້ົາທ່ີເປັນເຄ່ືອງບູຊາ ໃຫ້ບັນດາພຣະ

ເຫລ່ົານ້ັນລຸກຂ້ຶນຊ່ອຍເຈ້ົາ ໃຫ້ພຣະເຫລ່ົານ້ັນເປັນຜູ້ປ້ອງກັນເຈ້ົາ 
39 ບັດນ້ີ ເບ່ິງແມ໋, ແມ່ນເຮົາຜູ້ດຽວເປັນພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍມພີຣະແທ້ອົງອ່ືນອີກ ນໍາເອົາຄວາມຕາຍແລະໃຫ້ຊີວິດແກ່

ພວກເຈ້ົາ ໃຫ້   ບາດເຈັບ ແລະປົວໃຫ້ດີ ບ່ໍມໃີຜຂັດຂວາງເຮົາໄດ້ 
40 ແນ່ນອນລະ ເຮົາເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ມີຊີວິດຢູ່ ເຮົາຍົກມືຂ້ຶນສາບານວ່າ 
41 ຈະຝົນດາບຂອງເຮົາໃຫ້ຄົມໆ ແລະຈະເປັນຜູ້ພິພາກສາ ເຮົາຈະແກ້ແຄ້ນສັດຕຣູຂອງເຮົາ ຈະລົງໂທດຜູ້ກຽດ

ຊັງເຮົາ 



42 ເລືອດຂອງເຂົາຈະໄຫລອອກຍ້ອນລູກທະນູຂອງເຮົາ ດາບຂອງເຮົາຈະຂ້າຜູ້ທ່ີຂັດຂວາງເຮົາ ເຮົາຈະບ່ໍໄວ້ຊີວິດ
ຜູ້ທີຕ່ໍ່ສູ້ເຣົາ ແມ່ນແຕ່ຜູ້ບາດເຈັບແລະພວກຊະເລີຍກໍຈະຕາຍ 

43 ຊົນຊາດທັງຫລາຍເອີຍ ຈ່ົງສັຣເສີນຍ້ອງຍໍໄພ່ພົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງລົງໂທດຄົນທັງປວງທ່ີຂ້າ
ພວກເຂົາ ຊງົແກ້ແຄ້ນສັດຕຣູຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງໃຫອ້ະພັຍບາບແກ່ໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງî 

44 ໂມເຊກັບໂຢຊວຍບຸດຂອງນູນ ໄດ້ຮ້ອງເພງນ້ີໃຫ້ປະຊາຊົນອິສຣາເອນຟັງ 
ຄາໍສອນເທືອ່ສດຸທາ້ຍຂອງໂມເຊ 

45 ເມ່ືອໂມເຊເລ່ົາຄໍາສອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ປະຊາຊົນຟັງສຸດແລ້ວ ທາ່ນກໍກ່າວວ່າ,  
46 ìຈ່ົງທໍາຕາມຂ້ໍຄໍາສ່ັງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ພວກທ່ານແລ້ວ ໃນມ້ືນ້ີ ໃຫບ້ອກສອນລູກຫລານຂອງທ່ານດ້ວຍ ເພືອ່

ເຂົາຈະໄດ້ທໍາຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍເອົາໃຈໃສ່ 
47 ຄໍາສອນນ້ີບ່ໍແມ່ນຂອງບ່ໍມີປໂຍດ ແຕ່ມັນເປັນຊີວິດຈິດໃຈຂອງທ່ານແທ້ຈີງ ສະນ້ັນ ຈ່ົງທໍາຕາມເພ່ືອພວກທ່ານ

ຈະໄດມ້ອີາຍຸຫມ້ັນຍືນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຟາກແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ຊ່ຶງພວກທ່ານກໍາລັງຕຽມຈະເຂ້ົາໄປຍຶດຄອງເອົານ້ັນ 
ໂມເຊຮັບອະນຸຍາດໃຫເ້ບິງ່ແຜນ່ດນິການາອານ 
Mosesí Death Foretold 

48 ໃນວັນນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົບອກໂມເຊວ່າ,ìຈ່ົງຂ້ຶນໄປເທິງພູອາບາຣິມໃນປະເທດໂມອາບ ຊ່ຶງຢູ່ກົງກັນຂ້າມ
ກັບເມືອງເຢຣິໂກ ໃຫ້ປີນຂ້ຶນໄປເຖິງຍອດພູເນໂບ ແລ້ວຫລຽວເບ່ິງປະເທດການາອານທ່ີເຮົາຈະຍົກໃຫ້ປະຊາ
ຊົນອິສຣາເອນ 

49 ເຈ  ້ົາຈະຕາຍຢູ່ເທິງພູຫນ່ວຍນ້ັນ ເຫມືອນກັບອາໂຣນອ້າຍຂອງເຈ້ົາຕາຍຢູ່ເທິງພູໂຮຣ໌  
50 ເພາະວ່າຢູ່ຕ່ໍຫນ້າຄົນອິສຣາເອນເຈ້ົາທັງສອງບ່ໍເຊ່ືອເຮົາ ເມ່ືອຢູ່ທີ່ແມນ່ໍ້າເມຣບັິດກາເດສໃນຖ່ິນກັນດານຊີນ 

ພວກເຈ້ົາກ ບ່ໍໍໂຄຣົບເຮົາຕ່ໍຫນ້າຄົນທັງຫລາຍ 
51 ເຈ້ົາຈະຫລຽວເຫັນແຜ່ນດິນນ້ັນໃນໄລຍະໄກ ແຕ່ເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນແຜ ນ່ດິນທ່ີເຮົາຈະຍົກໃຫ້ຊາວອິສຣາ

ເອນî 
 

33 ໂມເຊອວຍພອນໃຫອ້ສິຣາເອນ 
Mosesí Final Blessing on Israel 

1 ກ່ອນໂມເຊຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາໃກ້ຈະຕາຍ ເພ່ິນໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ 
2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສະເດັດມາຈາກພູຊີນາອີ ຊງົຂ້ຶນມາເຫມອືນຕາເວັນສ່ອງແສງເທິງເມືອງເອໂດມ ຊງົສ່ອງແສງ

ຈາກພປູາຣານມາຍັງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ມີພວກເທວະດາເປັນຫມ່ືນໆຢູ່ກັບພຣະອົງ ແລະມີໄຟລຸກຮຸ່ງເຮືອງຢູ່
ໃນພຣະຫັດເບ້ືອງຂວາຂອງພຣະອົງ 

3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຮັກໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຊົງປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຄົນຂອງພຣະອົງ ດັງ່ນ້ັນ ພວກເຮົາຈ່ຶງນ້ອມຄຸ້ມ
ຄອງຄົນຂອງພຣະອົງ ແລະທໍາຕາມຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ 

4 ພວກເຣົາເຊື່ອຟັງພຣະທັມທີໂ່ມເຊມອບໃຫ້ ມັນເປັນສົມບັດອັນລ້ໍາຄ່າແຫ່ງຊົນຊາດຂອງເຮົາ 
5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນກະສັດຂອງອິສຣາເອນໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງ ເມ່ືອຜູ້ນໍາ ແລະເຜ່ົາຕ່າງໆຂອງເຂົາມາຊຸມ

ນຸມກັນ 
6 ໂມເຊໄດ້ເວ້ົາເຖິງຕະກູນຣູເບນວ່າ, ìຂໍຢ່າໃຫ້ຣູເບນຕາຍ ແລະຢ່າໃຫ້ຄົນຂອງເຂົາມີຫນ້ອຍî 
7 ເວ້ົາເຖິງຕະກູນຢູດາວ່າ, ìໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງຟັງສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງເຂົາແດ່ທ້ອນ ຈ່ົງ

ຮວບຮວມເອົາເຂົາເຂ້ົາກັບຕະກູນອ່ືນໆອີກ ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງຕ່ໍສູ້ແທນເຂົາ ແລະຊົງຕ່ໍສູ້ພວກສັດຕຣູ
ຂອງເຂົາî 



8 ເວ້ົາເຖິງຕະກູນເລວວີ່າ, ìໂອ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຂໍຊົງເປີດເຜີຍພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງຜ່ານພວກເລວີ ພວກເຂົາ
ເປັນໄພ່ພົນຜູ້ສັດຊ່ືຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງທົດລອງເຂົາແລ້ວທ່ີ ມັດສາ ແລະໄດ້ຊົງພິສູດເບ່ິງເຂົາແລ້ວທ່ີນ້ໍາ
ອອກບ່ໍ ເມຣີບາ 

9 ພວກເຂົາມີຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງຫລາຍກວ່າຕ່ໍພ່ໍແມ່ ອ້າຍນ້ອງຫລືລູກຫລານ ໄດ້ທໍາຕາມຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະ
ອົງ ແລະສັດ ຊືຕ່ໍ່ຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຂອງພຣະອົງ 

10 ພວກເຂົາຈະບອກສອນໃຫ້ໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງທໍາຕາມພຣະທັມ ແລະຈະຖວາຍບູຊາເທິງແທ່ນຂອງພຣະອົງ 
11 ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາແຂງແຮງຂ້ຶນ ຂໍຊົງຍິນດີໃນສ່ິງທ່ີເຂົາທໍາ ຊງົທໍາລາຍສັດຕຣູໃຫ້

ຫມດົກ້ຽງ ແລະຢ່າໃຫ້ພວກເຂົາໂງຄໍຂ້ຶນໄດ້ອີກî 
12 ເວ້ົາເຖິງຕະກູນເບັນຢາມິນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຮັກ ແລະຄຸ້ມຄອງຕະກູນນ້ີ ໃນແຕ່ລະວັນ ພວກເຂົາມຊີວີິດ

ຢູ່ຢ່າງປອດພັຍຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າî 
13 ເວ້ົາເຖີງຕະກູນໂຢເຊັບວ່າ, ìຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງອວຍພອນໃຫ້ແຜ່ນດີນຂອງເຂົາມີຝົນຕົກ ແລະນ້ໍາບາດານ  
14 ຂໍຊົງອວຍພອນໃຫ້ແຜ່ນດິນຂອງເຂົາໄດ້ຮັບຫມາກຜົນຈາກດວງອາທິດ ແລະໄດ້ຮັບຫມາກຜົນຢ່າງດີທ່ີສຸດໃນ

ທຸກຣະດູ 
15 ຂໍຊົງໃຫ້ຫນ່ວຍພອັູນເກ່ົາແກ່ທັງຫລາຍຂອງເຂົາ ເຕັມໄປດ້ວຍເຄ່ືອງປູກຢ່າງດີ 
16 ຂໃໍຫແ້ຜ່ນດິນນ້ັນເຕັມໄປດ້ວຍຂອງດີ ຂ ໃໍຫ້ພຣະຄຸນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວອອກມາຈາກໄຟໃນພຸ່ມໄມ້ 

ອວຍພອນເຫລ່ົານ້ີໃຫ້ຕະກູນໂຢເຊັບ ເພາະວ່າເຂົາເປັນຫົວຫນ້າພວກອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນ 
17 ໂຢເຊັບມເີຫ່ືອແຮງເຫມອືນງົວເຖິກ ມີກໍາລັງເຫມືອນຄວາຍປ່າ ມານັສເຊມີກໍາລັງຫລາຍພັນຄົນ ແລະເອຟຣາ

ອິມມີຫລາຍຫມືນ່ຄົນ ໂຢເຊັບຂັບໄລ່ຊົນຊາດອ່ືນອອກໄປດ້ວຍກໍາລັງນ້ັນ ໄດ້ຂັບໄລ່ເຂົາໄປຈົນສຸດແຜ່ນ
ດິນໂລກî 

18 ເວ້ົາເຖິງຕະກູນເຊບູລູນ ແລະອິສຊາຄາວ່າ, ìຂໍໃຫ້ການຄ້າຂາຍທາງທະເລຂອງເຊບູລູນຈະເຣີນກ້າວຫນ້າ 
ແລະຂໍໃຫ້ຣາຍໄດ້ໃນຄອບຄົວອິສຊາຄາເພ້ີມທະວີຫລາຍຂ້ຶນ 

19 ພວກເຂົາເຊີນຊາດທັງຫລາຍມາທ່ີພູເຂົາ ແລ້ວຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ທ່ີນ້ັນ ເພາະວ່າເຂົາຮ່ັງມີຍ້ອນ
ທະເລແລະດິນຊາຍຕາມຕາຝ່ັງî 

20 ເວ້ົາເຖິງຕະກູນກາດວ່າ, ìສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຂຍາຍເຂດແດນຂອງຊາວກາດ ຊາວກາດຫມູບດັກຢູ່ເຫມືອນ
ສິງ ເພ່ືອຄອຍຫັກແຂນ ແລະລອກຫນັງຫົວ 

21 ເຂົາເລືອກເອົາແຜ່ນດີນທ່ີອຸດົມສົມບູນ ແລະຮ່ັງມີເປັນຂອງຕົນເອງ ສ່ວນແບ່ງຂອງຜູ້ນໍາກໍເປັນຂອງພວກເຂົາ 
ເມ່ືອພວກຜູ້ນໍາອິສຣາເອນເຂ້ົາຮ່ວມປະຊຸມກັນ ພວກເຂົາກໍທໍາຕາມພຣະທັມ ແລະຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາî 

22 ເວ້ົາເຖິງຕະກູນດານວ່າ, ìດານເປັນລູກສິງທ່ີແລ່ນເຕ້ັນມາຈາກບາຊານ 
23 ເວ້ົາເຖິງຕະກູນເນັຟທາລີວ່າ, ìເນັຟທາລີບໍຣິບູນດ້ວຍພຣະຄຸນທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາອວຍພອນໃຫ້ ແຜ່ນດິນຂອງ

ເຂົາຍາວຢຽດໄປເຖິງທະເລສາບຄາລີເລທາງໃຕ້î 
24 ເວ້ົາເຖີງຕະກູນອາເຊີວ່າ, ìອາເຊີໄດ້ຮ ບັພຣະພອນຫລາຍກວ່າຕະກູນອ່ືນ ຂໍໃຫເ້ຂົາໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາປານີ

ຈາກອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນ ຂໍໃຫແ້ຜ່ນດ ນິຂອງເຂົາອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍກົກຫມາກກອກເທດ 
25 ຂໃໍຫເ້ມືອງຂອງເຂົາມີປະຕູເຫລັກເປັນທ່ີປ້ອງກັນ ແລະໃຫ້ເຂົາມີຊີວດິຢູ່ດ້ວຍຄວາມປອດພັຍຕລອດໄປî 
26 ອິສຣາເອນເອີຍ, ບ່ໍມີພຣະໃດເຫມືອນພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ພຣະອົງສະເດັດມາທາງທ້ອງຟ້າດ້ວຍສະງ່າຣາສີ 

ສະເດັດຜ່ານເມກມາຊ່ອຍເຫລືອທ່ານ 



27 ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນອົງຄຸ້ມຄອງທ່ານຕລອດໄປ ແຂນອັນຊົງຣ ິດຂອງພຣະອົງຈະຊົງອຸ້ມຊູທ່ານໄວ້ ພຣະອົງຊົງຂັບ
ໄລ່ສັດຕຣູໃຫ້ຫນີໄປຈາກທ່ານ ແລະຊົງບອກໃຫ້ທ່ານທໍາລາຍເຂົາຖ້ິມ 

28 ດ່ັງນ້ີແຫລະເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບຈ່ຶງມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກ ມີຄວາມປອດພັຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີອຸດົມ
ດ້ວຍເຂ້ົາ ແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ມີນ້ໍາຫມອກຈາກຟ້າຕົກລົງມາຍັງດິນ 

29 ອິສຣາເອນເອີຍ ທ່ານທັງຫລາຍເປັນສຸກແທ້ ບ່ໍມີໃຜຄືພວກທ່ານເລີຍ ທ່ານເປັນຊົນຊາດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ
ຊ່ອຍ ພຣະອົງຊົງເປັນແຜ່ນເຫລັກຕ້ານທານ ແລະດາບຂອງທ່ານ ຊົງປ້ອງກັນແລະໃຫ້ທ່ານມີໄຊຊະນະ ພວກ
ສັດຕຣູຈະມາຂໍຄວາມກະຣຸນາຈາກທ່ານ ແລ້ວທ່ານຈະຢຽບຍ  ໍ່າເຂົາ 

34 ໂມເຊເຖງີແກກ່າໍ 
Moses Dies and Is Buried in the Land of Moab 

1 ໂມເຊໄດ້ຂ້ຶນແຕ່ທ່ີຮາບພຽງໂມອາບໄປຍັງພູ ເນໂບ ຂ້ຶນໄປເຖິງຈອມພູປິສກາຊ່ຶງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບເມືອງເຢຣິ
ໂກ ຢູ່ທີນ້ັ່ນ   ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນແຜ່ນດິນທັງຫມດົ ຄືຕ້ັງແຕ່ເຂດແດນກິເລອາດໄປ
ເຖິງເຫນືອເມືອງດານ ເຖິງເຂດແດນເນັຟທາລີທັງຫມດົ 

2 ຕລອດທັງເຂດແດນເອຟຣາອິມ ມານັສເຊ ແລະຢູດາ ໄປເຖິງທະເລເມດິເຕຣາເນທາງທິດຕາເວັນຕົກ 
3 ເຖິງເນເກັບ ແລະຈາກທ່ີຮາບພຽງ ຄືທີ່ລຸ່ມເມືອງເຢຣໂີກ ເມືອງກົກຕານນ້ັນໄກໄປເຖິງເມືອງໂຊອາຣ໌ 
4 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວຕ່ໍໂມເຊວ່າ, ìນ້ີແມ່ນແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາໄດ້ສັນຍາຕ່ໍອັບຣາຮາມ ອີຊາກ ແລະຢາໂຄບ 

ວ່າຈະຍົກໃຫ້ແກ່ເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ ເຮົາໄດ້ທໍາໃຫເ້ຈ້ົາເຫັນກັບຕາແຜ່ນດິນນ້ັນ ແຕ່ຈະບ່ໍໃຫ້ເຈ້ົາເຂ້ົາໄປî 
5 ດ່ັງນ້ັນ ໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ສ້ິນຊີວິດຢູ່ທ່ີນ້ັນໃນປະເທດໂມອາບຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ໄດ້ຊົງບອກແລ້ວ 
6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຝັງສົບທ່ານໄວ້ໃນຮ່ອມພູແຫ່ງນ່ຶງທ່ີປະເທດໂມອາບ ຊຶງ່ກົງກັນຂ້າມກັບເມືອງເບັດເປໂອຣ໌ 

ແຕ່ຈົນເທ່ົາທ ກຸວັນນ້ີກໍບ່ໍມີໃຜຮູ້ວ່າສົບໂມເຊໄດ້ຝັງໄວ້ຢູ່ໃສ? 
7 ໂມເຊຕາຍເມ່ືອອາຍຸໄດ້ຮ້ອຍຊາວປີ ທາ່ນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະຕາກ ຍັໍງເຫັນຮຸ່ງຢູ່ຄືເກ່ົາ 
8 ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ໄວ້ທຸກໃຫໂ້ມເຊເປັນເວລາສາມສິບວັນ ທີທ່ົ່ງຮາບໂມອາບ 
9 ໂຢຊວຍ ຊ່ຶງເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຫນ້າທ່ີແທນໂມເຊ ຍ້ອນວ່າທ່ານໄດ້ເປັນຜູ້ມສີະຕິປັນຍາດີໂດຍທ່ານໄດ້ຮັບພິທີວາງ

ມໃືສ່ຫົວຈາກໂມເຊ ຊາວອິສຣາເອນຈ່ຶງໄດ້ເຊ່ືອຟັງໂຢຊວຍ ແລະທໍາຕາມຂ້ໍຄໍາສ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາຊົງບອກ
ໂມເຊນັ້ນ 

10 ໃນອິສຣາເອນບ່ໍເຄີຍມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນໃດເຫມອືນໂມເຊ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບທ່ານຫນ້າຕ່ໍຫນ້າ 
11 ຊົງໃຫ້ທ່ານທໍາການອັສຈັນ ແລະຫມາຍສໍາຄັນຕ່ໍສູ້ກະສັດເອຢິບ ກັບຂ້າຣາຊການ ແລະຫມດົປະເທດຊ່ຶງຜູ້ປະ

ກາດພຣະທັມອ່ືນໆທໍາບ່ໍໄດ້ເຫມືອນທ່ານ 
12 ທ່ານທໍາສິ່ງທີຫ່ນ້າຢ້ານ ແລະຍ່ິງໃຫຍ່ຕ່ໍຫນ້າຊາວອິສຣາເອນ ແຕ່ຄົນອ່ືນທໍາບ່ໍໄດ້ເຫມືອນທ່ານ 
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