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ເນເຫມຢີາ 
NEHEMIAH 

 

1 ຄາໍອອ້ນວອນຂອງເນເຫມ ີເພືອ່ກງຸເຢຣຊູາເລມັ 
Nehemiah Prays fro His People 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງເນເຫມ ີບຸດຮາກາລີຢາ  ຢູ່ມາໃນເດືອນຄິສເລວ (Chisílev) ໃນປີທີຊາວ ຂນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ໃນ
ເມືອງຫລວງຊູຊາ 

2 ຮານານີພ່ີນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຄົນນ່ຶງມາຈາກຢູດາ ກັບຊາຍບາງຄົນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຖາມເຖິງພວກຢິວທ່ີລອດ
ຕາຍ ຜູ້ຊ່ຶງລອດພ້ົ້ົນຈາກການຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ ແລະຖາມເຣ່ືອງກ່ຽວກັບເຢຣູຊາເລັມ 

3 ເຂົາທັງຫລາຍເວ້ົາກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຜູ້ທ່ີລອດຊີວດິກັບມາຖ່ິນຖານປະເທດຂອງເຂົາເຈ້ົານ້ັນ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມ
ລໍາບາກອັນໃຫຍ່ຫລວງ ພວກຕ່າງດ້າວທ່ີຢູ່ໃກ້ກໍດູຖູກຢຽບຫຍາມເຂົາ ພວກເຂົາໄດ້ບອກຂ້າພະເຈ້ົາອີກວ່າ ກໍາ
ແພງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຍັງຖືກພັງທະລາຍລົງຢ  ູ່ ປະຕູກໍາແພງເມືອງກໍຍັງບ່ໍທັນໄດ້ສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ ຕ້ັງແຕ່ມັນ
ໄດ້ຖືກຈູດພຸ້ນ 

4 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍນ່ັງຮ້ອງໄຫ້ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄວ້ທຸກ ແລະບ່ໍກິນເຂ້ົາເປັນເວລາຫລາຍ
ວັນ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອ້ອນວອນພຣະເຈ້ົາວ່າ, 

5 ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງປະທັບຢູ່ເທິງຟ້າສວັນ ພຣະອົງຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ ພວກຂ້ານ້ອຍຢໍາເກງພຣະອົງ ພຣະອົງ
ຊົງສັດຊ່ື ແລະຍຶດຫມັນ້ໃນຄໍາສັນຍາກັບຜູ້ທ່ີຮັກ ແລະຜູ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ 

6 ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃນເວລາທ່ີຂ້າພຣະອົງອ້ອນວອນທັງວັນແລະຄືນເພ່ືອພວກຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຄື ໄພ່
ພົນອິສຣາເອນນ້ັນ ຂໍຊົງຫລຽວແລ ແລະສະດັບຮັບຟັງຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ ຂ້າພະອົງຂໍສາລະ
ພາບວ່າ ພວກຂ້າພຣະອົງຊາວອິສຣາເອນກໍໄດ້ກະທໍາບາບຕ່ໍພຣະອົງ ພວກປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ແລະຂ້າພຣະອົງກໍ
ໄດ້ກະທໍາບາບຕ່ໍສູ້ພຣະອົງເຫມືອນກັນ 

7 ພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຊ່ົວຊ້າຕ່ໍພຣະອົງ ພວກຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງສ່ັງໄວ້ 
ແລະບ່ໍໄດ້ຍຶດຖືພຣະບັນຍັດທ່ີພຣະອົງຊົງມອບຫມາຍໃຫ້ໂດຍຜ່ານທາງໂມເຊຜ  ູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງນ້ັນ 

8 ບັດນ້ີ ຂໍຊົງລະນຶກເຖິງຄໍາທ່ີພຣະອົງຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìຖ້າວ່າ ພວກເຈ້ົາໄພ່ພົນອິສຣາເອນບ່ໍມີຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍ
ເຮົາ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ພວກເຈ້ົາແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປຖ້າມກາງຊົນຊາດອ່ືນ 

9 ແຕ່ວ່າ ຖ້າພວກເຈ້ົາກັບຄືນມາຫາເຮົາ ແລະປະຕິບັດຕາມສ່ິງທ່ີເຮົາໄດ້ສ່ັງໄວ້ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຈ້ົາແຕກກະ
ຈັດກະຈາຍໄປທ່ົວທ ກຸມຸມໂລກແລ້ວກໍຕາມ ເຮົາຈະນ າໍພວກເຈ້ົາກັບຄືນມາຍັງບ່ອນທ່ີເຮົາໄດ້ເລືອກໄວ້ ເພື່ອ
ກະທໍາໃຫ້ນາມຂອງເຮົາດໍາຣົງຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

10 ເຂົາເຫລ່ົານ້ີເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຊຶງ່ເປັນປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງເອງ ພຣະອົງຊົງຊອ່ຍຊີວິດເຂົາດ້ວຍຣິດ
ທານຸພາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະດ້ວຍກໍາລັງຂອງພຣະອົງ 



11 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົຮັບຟັງຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຄໍາອ້ອນວອນຂອງພວກຂ້າໃຊ້ອື່ນໆທີ່
ຢໍາເກງພຣະອົງ ວນັນ້ີ ຂໍພຣະອົງຊງົປະທານຄວາມສໍາເຣັດໃຫແ້ກ່ຂ້າພຣະອົງ ແລະຂໍຊົງບັນດານໃຫ້ເຈ້ົາຊີວິດ
ເມດຕາກະຣຸນາຂ້າພຣະອົງເທີນî ໃນຄາວນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຢາຍເຫລ້ົາອະງຸ່ນປະຈໍາໂຕະເຈ້ົາຊວິີດ 

 

2 ເຂາົສົງ່ເນເຫມໄີປເຢຣຊູາເລມັ  
Nehemiah sent to Judah 

1 ແລະຢູ່ຕ່ໍມາໃນເດືອນນີສານ (Nisan) ໃນປີທີຊາວແຫ່ງຣັຊການກະສັດອາກຕາເຊີເຊສ ເມ່ືອເຈ້ົາຊີວິດຊົງສ
ເວີຍພຣະກາຍາຫານ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ນໍາເຫລ້ົາອະງຸ່ນຖວາຍແດ່ພຣະອົງ ແຕ່ກ່ອນພຣະອົງບ່ໍເຄີຍເຫັນຂ້າພະເຈ້ົາ
ໂສກເສ້ົາເລີຍ 

2 ພຣະອົງຊງົຖາມຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງໂສກເສ້ົາແທ ້ບ່ໍແມ່ນບ່ໍສະບາຍບໍ ເຈ້ົາອຸກໃຈຊ່ື ໆຕິî 
3 ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກຢ້ານທ່ີສຸດ ຈ່ຶງທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, ìຂໍພຣະອົງຊົງພຣະຈະເຣີນຕລອດໄປ ຈະບ່ໍໃຫ້ຂາ້ພຣະ

ອົງໂສກເສ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ ໃນເມ່ືອເມືອງບ່ອນທ່ີປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງຂ້າພຣະອົງຖືກຝັງໄວ້ຮ້າງເປ່ົາ ແລະປະຕູເມືອງ
ກໍຖືກທໍາລາຍຫມົດî 

4 ເຈ້ົໍາຊີວິດຖາມວ່າ, ìເຈ້ົາຕ້ອງການຫຍັງî ຂ າ້ພະເຈ້ົາໄດ້ອ້ອນວອນຫາພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງປະທັບເທິງຟ້າສວັນ 
5 ແລ້ວຈ່ຶງທູນຕ່ໍເຈ້ົາຊີວິດວ່າ, ìຖ້າວ່າ ພຣະອົງຫາກຊົງພໍພຣະທັຍ ແລະຊົງອະນຸຍາດຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຂ້າພຣະ

ອົງ ຂໍພຣະອົງຊົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງໄປປະເທດຢູດາ ຄືໄປຍັງເມືອງບ່ອນທ່ີຝັງສົບພວກປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງຂ້າພຣະ
ອົງ ເພ່ືອວ່າຈະສ້າງເມືອງນ້ັນຂ້ຶນໃຫມ່î 

6 ເຈ້ົາຊີວິດພ້ອມທັງພຣະມະເຫສີທ່ີນ່ັງຄຽງຂ້າງພຣະອົງ ໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຈະໄປດົນປານໃດ ແລະຈະ
ເຫິງນານປານໃດຈ່ຶງຈະກັບມາî ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກພຣະອົງ ແລະພຣະອົງກໍໄດ້ຕົກລົງຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ 

7 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຈົ້າຊີວິດຊົງໂຜດກະຣນຸາຂຽນພຣະຣາຊສານເຖິງພວກຜູ້ປົກຄອງທາງແຂວງເອີ
ຟຣາດທິດຕາເວັນຕົກ ເພ່ືອແນະນ າໍໃຫ້ພວກທ່ານອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເດີນທາງໄປເຖິງເມືອງຢູດາ 

8 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະອົງຂຽນພຣະຣາຊສານເຖິງ ອາຊບັ ຜູ້ຮັກສາປ່າໄມ້ຂອງພຣະຣາຊາ ເພ່ືອບອກໃຫ້
ເຂົາຈັດສ່ົງໄມ້ສໍາລັບສ້າງປະຕູປ້ອມຍາມຂອງພຣະວິຫານ ສໍາລັບສ້າງກໍາແພງເມືອງ ແລະເຮືອນຢູ່ຂອງຂ້າພະ
ເຈ້ົາ ເຈ້ົາຊີວດິກໍຕົກລົງຕອບສນອງທຸກສ່ິງຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາ 

9 ເຈ້ົາຊີວິດໄດ້ສ່ັງນາຍທະຫານບາງຄົນ ແລະຫມວດທະຫານມ້າໄປກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ເດີນ
ທາງໄປສູ່ເອີ   ຟຣາດທາງທິດຕາເວັນຕົກ ເມ່ືອໄປເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາກໍມອບພຣະຣາຊສານນ້ັນໃຫ້ພວກຜູ້ປົກຄອງ
ເມືອງ 

10 ແຕ່ເມ່ືອຊານບັນລັດ ຊາວໂຮໂຣນ ແລະໂຕບີຢາ ຊາວອັມໂມນຂ້າຣາຊການຊາບຂ່າວນ້ີ ເປັນເຣ່ືອງທ່ີບ່ໍພໍໃຈ
ເຂົາຢ່າງຍ່ິງ ທ່ີມີຄົນມາເຮັດວຽກເພ່ືອຫາຄວາມສຸກໃຫ້ແກ່ຊາວອິສຣາເອນ  
ເນເຫມຊີກັຊວນປະຊາຊນົໃຫສ້າ້ງກາໍແພງຂຶນ້ໃຫມ ່
Nehemiahís Inspection of the walls 

11 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ມາຍັງເຢຣຊູາເລັມ ແລະພັກຢູ່ຫັນ້ສາມວັນ 
12 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາລຸກຂ້ຶນໃນກາງຄືນ ຄືຂ້າພະເຈ້ົາກັບບາງຄົນທ່ີຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ບອກໃຫ້ໃຜຮູ້

ເຖິງເຣ່ືອງທີ ່ ພຣະເຈ້ົາຊງົດົນໃຈຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ທໍາເພ່ືອນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມີສັດກັບຂ້າພະເຈ້ົາ 
ນອກຈາກສັດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຂ່ີຢູ່ 

13 ໃນກາງຄືນຂ້າພະເຈ້ົາອອກໄປທາງປະຕູເບ້ືອງຮ່ອມພູ ແລະຜ່ານບ່ໍມັງກອນ ຈົນໄປຮອດປະຕູບ່ອນຖ້ິມຂ້ີເຫຍ່ືອ 
ເພ່ືອລຽບເບ່ິງກໍາແພງເມືອງທ່ີເພພງັ ແລະປະຕູເມືອງທ່ີຖືກທໍາລາຍ 



14 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍຍ່າງຕ່ໍໄປທາງປະຕູບ່ໍນ້ໍາ ແລະທາງສະນ້ໍາພຣະຣາຊວັງ ທາງເສ້ັນນ້ີບ່ໍມີບ່ອນໃຫ້ລໍຂອງຂ້າພະ
ເຈ້ົາຜ່ານໄປໄດ້ 

15 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຂ້ຶນໄປທາງຮ່ອມພູເພ່ືອກວດເບ່ິງກໍາແພງເມືອງ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກັບຄືນມາທາງເກ່ົາ ແລະ
ກັບຄືນເມືອເມືອງໂດຍຜ່ານທາງປະຕູເບ້ືອງຮ່ອມພູ 

16 ພວກບັນດາຂ້າຣາຊການບ່ໍຮູ້ເລີຍວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄປບ່ອນໃດ ແລະໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ ນອກຈາກນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາ
ບ່ໍໄດ້ບອກຫຍັງຫມດົແກ່ພວກຢູດາ ບັນດາປະໂຣຫິດ ພວກຜູ້ນໍາ ພວກບັນດາຂ້າຣາຊການ ແລະພວກອ່ືນໆທ່ີ
ຈະປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນວຽກການນ້ີ 
Decision to Restore the Walls 

17 ແຕ່ດຽວນ້ີ ຂ ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາກັບພວກເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານເຫັນບໍວ່າ ຄວາມວຸ້ນວາຍໃຈທ່ີພວກເຮົາມີ
ຫລວງຫລາຍສ່ໍາໃດ ຍ້ອນວ່ານະຄອນເຢຣູຊາເລັມຖືກຮ້າງເປ່ົາ ແລະປະຕູເມືອງຖືກທໍາລາຍ ດ່ັງນ້ັນ ຂໍໃຫ້ພວກ
ເຮົາພ້ອມພາກັນສ້າງກໍາແພງເມືອງຂ້ຶນໃຫມ ່ເພ່ືອພວກເຮົາຈະບ່ໍອັບອາຍຂາຍຫນ້າî 

18 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກພວກເຂົາວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຊອ່ຍເຫລືອ ແລະສະຖິດຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງໃດ ຕ
ລອດເຖິງສ່ິງທ່ີເຈ້ົາຊີວິດໄດ້ບອກກັບຂ້າພະເຈ້ົາອີກດ້ວຍ ພວກເຂົາເວ້ົາຂ້ຶນວ່າ, ìຂໍໃຫພ້ວກເຮົາເລ້ີມລົງມືສ້າງ
ເທີນî ແລ້ວພວກເຂົາກ ຕໍຽມພ້ອມລົງມືທໍາງານ 

19 ແຕ່ວ່າ ເມືອ່ຊານບານລັດ ຊາວໂຮໂຣນ ແລະໂຕບີຢາ ຂ້າຣາຊການ ຊາວອັມໂມນ ເກເຊມຊາວອາຣັບ (ຊາວ
ອາຣາເບັຽ) ໄດ້ຮູ້ຂ່າວ ພວກເຂົາກໍພາກັນຫົວຂວັນດູຖູກພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ພວກເຂົາເວ້ົາວ່າ, ìພວກເຈ້ົາຄິດຢ່າງ
ໃດຈ່ຶງເຮັດຢ່າງນ້ີ ພວກເຈ້ົາຈະກະບົດເຈ້ົາຊວິີດຫລື 

20 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະທັບຢູ່ເທິງຟ້າສວັນ ຈະຊົງປະທານຄວາມສໍາເຣັດໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຮົາ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງເລ້ີມລົງມືສ້າງຂ້ຶນ ເພາະວ່າພວກຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ແຕ່ພວກ
ທ່ານບ່ໍມີສ່ວນໃດໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ພວກທ່ານບ່ໍມີສິດໃດໆໃນບ່ອນນ້ີî 

 

3 ສວ່ນທີກ່າໍນດົໃຫຊ້່ອມ  
Organization of the Work 

1 ແລ້ວປະໂຣຫິດໃຫຍ່ເອລີອາຊິບໄດ້ລຸກຂ້ຶນພ້ອມກັບພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານ ບັນດາປະໂຣຫິດທັງຫລາຍໄດ້ສ້າງປະຕູ
ແກະ ເຂົາໄດ້ທໍາພທີິຊາໍຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດແລະໄດ້ຕ້ັງບານປະຕູ ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ທໍາພິທີຊໍາຮະໃຫບໍ້ຣິສຸດຈົນເຖິງ
ຫຄໍອຍນ່ຶງຮ້ອຍໄກໄປຈົນເຖິງຫໍຄອຍຮານານເອນ 

2 ແລະຖັດຕ່ໍໄປ ຄົນຊາວເຢຣິໂກກໍໄດ້ສ້າງ ແລະຖັດຕ່ໍເຂົາໄປ ຊັກເກີບຸດອີມຣີກໍໄດ້ສ້າງ 
3 ແລະລູກຫລານຂອງຮັສເຊນາຢາໄດ້ສ້າງປະຕູປາ ເຂົາໄດ້ວາງວົງກົບ ແລະໄດ້ຕ້ັງບານປະຕູ ຕິດລູກສລັກແລະ

ດານປະຕູ 
4 ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປເມເຣໂມດ ບຸດອ ຣີູຢາ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງຮັກໂກດໄດ້ສ້ອມແຊມ ແລະຖັດຕ່ໍເຂົາໄປຊາໂດກ ບຸດບາ

ອານາໄດ້ສ້ອມແຊມ 
5 ແລະຖັດຕ່ໍໄປຊາວເຕໂກໄດ້ສ່້ອມແຊມ ແຕ່ພວກຂຸນນາງຂອງເຂົາບ່ໍຍ່ອມເອົາບ່າມາຮ ບັງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 
6 ແລະຢົວອາດາບຸດຂອງປາເຊຢາ ແລະເມຊູນລາມບຸດຂອງເບໂຊດັຍຢາໄດ້ສ້ອມແຊມປະຕູເກ່ົາ ເຂົາວາງວົງ

ກົບແລະຕ້ັງບານປະຕູ ຕິດລູກສລັກແລະດານປະຕູ 
7 ແລະຖັດຕ່ໍເຂົາໄປ ຄືເມລາຕີຢາ ຊາວກີເບໂອນ ແລະຢາໂດນ ຊາວເມໂຣໂນທ ຄົນເມືອງກີເບໂອນແລະເມືອງ

ມສີປາໄດ້ສ້ອມແຊມ ຊ່ຶງຢູ່ໃຕ້ການປົກຄອງຂອງເຈ້ົາເມືອງຟາກຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດ 



8 ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປ ຄືອຸສຊີເອນບຸດຮາຣ໌ຮັຍຢາຊ່າງທອງໄດ້ສ້ອມແຊມ ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປຄືຮານານີຢາຊ່າງນ້ໍາຫອມຄົນ
ນ່ຶງໄດ້ສ້ອມແຊມ ເຂົາບູຣະນະເຢຣູຊາເລັມໄກໄປຈົນເຖິງຕອນກໍາແພງກວ້າງ 

9 ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປ ຄືເຣຟັຍຢາບຸດຮູຣ໌ ຜູ້ປົກຄອງແຂວງເຄ່ິງນ່ຶງຂອງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ສ້ອມແຊມ 
10 ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປຄື ເຢດັຍຢາບຸດຮາຣູມັບ ໄດ້ສ້ອມແຊມກົງຂ້າມກັບບ້ານຂອງເຂົາ ແລະຖັດຕ່ໍເຂົາໄປຄື ຮັດຕຸສບຸດ

ຮາຊັບນັຍຢາໄດ້ສ້ອມແຊມ 
11 ມັນຄີຢາບຸດຮາລີມ ແລະຮັສຊູບບຸດປາຮັດໂມອາບໄດ້ສ້ອມແຊມ ອີກສ່ວນນ່ຶງ ແລະຫໍຄອຍເຕົາອົບ 
12 ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປຄື ຊນັລູມບຸດຮັນໂລເຮສ ຜູ້ປົກຄອງແຂວງເຄ່ິງນ່ຶງຂອງເຢຣ ຊູາເລັມໄດ້ສ້ອມແຊມ ທັງຕົວເຂົາ

ແລະບຸດຍິງຂອງເຂົາ 
13 ຮານູນ ແລະຊາວເມືອງຊາໂນອາໄດ້ສ້ອມແຊມປະຕູຫຸບເຂົາ ເຂົາສ້າງປະຕູຂ້ຶນໃຫມ່ແລະຕ້ັງບານປະຕູ ຕິດລູກ

ສລັກແລະການປະຕູ ແລະສ ອ້ມແຊມກ າໍແພງລະຍະພັນສອກ ໄກໄປຈົນເຖິງປະຕູກອງຂ້ີເຫຍ່ືອ 
14 ມັນຄີຢາບຸດເຣຄັບ ຜູ້ປົກຄອງແຂວງເບັດຮັກເຄເຣມໄດ້ສ້ອມປະຕູກອງຂ້ີເຫຍ່ືອ ເຂົາສ້າງແລະຕ້ັງບານປະຕູຕິດ

ລູກສລັກແລະດານປະຕູ 
15 ຊັນລູມບຸດໂກນໂຮເຊ ຜູ້ປົກຄອງແຂວງມິສປາ ໄດ້ສ້ອມແຊມປະຕູນ້ໍາພຸ ໄດ້ສ້າງມຸງແລະຕ້ັງບານປະຕູຕິດລູກ

ສລັກແລະດານປະຕູ ທ່ານໄດ້ສ້າງກໍາແພງສະເຊຣາຕົງໄປທາງອຸທຍານໄກໄປຈົນເຖິງຂ້ັນໄດຊ່ຶງລົງໄປຈາກນະ
ຄອນດາວິດ 

16 ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປເນເຫມບຸີດອັສບຸກ ຜູ້ປົກຄອງແຂວງເບັດຊູຣ໌ເຄ່ິງນ່ຶງໄດ້ສ້ອມແຊມ ໄປຈົນເຖິງທ່ີກົງກັນຂ້າມກັບ
ອຸບໂມງຝັງສົບຂອງດາວິດ ເຖິງສະຂຸດແລະເຖິງທ່ີພກັຂອງທະຫານທ່ີເກ່ັງກ້າ 

17 ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປຄົນເລວີໄດ້ສ້ອມແຊມ ຄື ເຣຮູມບຸດຂອງບານີ ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປຣາຊາບີຢາ ຜູ້ປົກຄອງແຂວງເກອີລາ
ເຄ່ິງນ່ຶງໄດ້ສ້ອມແຊມສ່ວນຂອງເຂົາ 

18 ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາໄດ້ສ້ອມແຊມຄື ບາວວັຍບຸດເຮນາດາດ ຜູ້ປົກຄອງແຂວງເກອີລາເຄ່ິງນ່ຶງ 
19 ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປຄື ເອເຊີບຸດເຢຊູອາ ຜູ້ປົກຄອງເມືອງມີສປາໄດ້ສ້ອມແຊມອີກ ສ່ວນນ່ຶງກົງຂ້າມກັບທາງຂ້ຶນໄປຍັງ

ຄັງອາວຸດຕົງທ່ີແຈມຸມຫັກຂອງກໍາແພງ 
20 ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປຄື ບາບາຣູກບຸດຊບັບັຍ ໄດ້ສ້ອມແຊມຢ່າງຮ້ອນໃຈອີກສ່ວນນ່ຶງ ຕ້ັງແຕ່ແຈມຸມຫັກຂອງກໍາ

ແພງຈົນເຖິງປະຕູເຮືອນຂອງປະໂຣຫິດເອລີຢາຊີບ 
21 ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປຄື ເມເຣໂມທບຸດອູຣີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດຮັກໂກສ ໄດ້ສ້ອມແຊມອີກສ່ວນນ່ຶງ ຕ້ັງແຕ່ປະຕູເຮືອນຂອງເອ

ລີຢາຊີບເຖິງປາຍເຮືອນຂອງເອລີຢາຊີບ 
22 ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປຄືບັນດາປະໂຣຫິດຊາວທ່ີຮາບພຽງໄດ້ສ້ອມແຊມ 
23 ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປຄື ເບັນຢາມີນ ແລະຮັສຊູບໄດ້ສ້ອມແຊມກົງກັນຂ້າມກັບບ້ານຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປ 

ອາຊາຣີຢາບຸດມາອາຊັຍຢາ ຜູ້ເປັນບຸດອານານີຢາ ໄດ້ສ້ອມແຊມຂ້າງເຮືອນຂອງເຂົາເອງ 
24 ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປຄື ບີນນູອີບຸດເຮນາດາດ ໄດ້ສ້ອມແຊມອີກສ່ວນນ່ຶງ ຕ້ັງແຕ່ບ້ານຂອງອາຊາຣີຢາ ເຖິງແຈມຸມຫັກ

ຂອງກໍາແພງ 
25 ປາລານບຸດອູຊັຍ ໄດ້ສ້ອມແຊມທ່ີກົງກັນຂ້າມກັບແຈມຸມຫັກ ແລະຫໍຄອຍທ່ີຍ່ືນຈາກພຣະຣາຊວ ງັຫລັງເທິງທ່ີ

ເດ່ີນ ທະຫານຮັກສາພຣະອົງ ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປຄື ເປດັຍຢາບຸດຂອງປາໂຣສ 
26 ແລະຄົນໃຊ້ປະຈໍາພຣະວຫິານຢູ່ທ່ີໂອເຟນ ໄດ້ສ້ອມແຊມໄປຈົນເຖິງທ່ີກົງກັນຂ້າມກັບປະຕູນ້ໍາທາງດ້ານຕາ

ເວັນອອກ ແລະທ່ີຫໍຄອຍຍ່ືນອອກໄປ 
27 ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປຊາວເຕໂກໄດ້ສ້ອມແຊມອີກສ່ວນນ່ຶງກົງກັນຂ້າມກັບຫໍຄອຍໃຫຍ່ທີຍ່ື່ນອອກໄປໄກໄປຈົນເຖິງປະ

ຕູເມືອງເອເຟນ 



28 ບັນດາປະໂຣຫິດໄດ້ສ້ອມແຊມເຫນືອປະຕູມ້າຂ້ຶນໄປ ຕ່າງກໍສ້ອມທ່ີກົງກັນຂ້າມກັບເຮືອນຂອງຕົນ 
29 ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປຊາໂດກບຸດອີມເມີ ໄດ້ສ້ອມແຊມທີກົ່ງກັນຂ້າມກັບເຮືອນຂອງເຂົາ ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປເຊມັຍຢາບຸດເຊ

ການີຢາ ຄົນເຝ້ົາປະຕູຕາເວັນອອກໄດ້ສ້ອມແຊມ 
30 ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປຮານານີຢາບຸດເຊເລມີຢາ ແລະຮານູນບຸດຄົນທ່ີຫກົຂອງຊາລາບ ໄດ້ສ້ອມແຊມອີກສ່ວນນ່ຶງ ຖັດ

ຕ່ໍເຂົາໄປຄື ເມຊູນລາມບຸດເບເຣຄີຢາ ໄດ້ສ້ອມແຊມກົງກັນຂ້າມກັບຫ້ອງຂອງເຂົາ 
31 ຖັດຕ່ໍເຂົາໄປ ມັນຄີຢາຊ່າງທອງຄໍາຄົນນ່ຶງໄດ້ສ ອ້ມແຊມໄກໄປຈົນເຖິງເຮືອນຂອງຄົນໃຊ້ປະຈໍາພຣະວິຫານ

ແລະຂອງພ່ໍຄ້າ ກົງກັນຂ້າມກັບປະຕູກວດພົນ ຈົນເຖິງຫ້ອງຊ້ັນເທິງທ່ີແຈມຸມ 
32 ແລະລະຫວ່າງຫ້ອງຊ້ັນເທິງທ່ີແຈມຸມ ກັບປະຕູແກະນ້ັນ ບັນດາຊ່າງທອງແລະພ່ໍຄ້າໄດ້ສ້ອມແຊມ 
 

4 ພວກສດັຕຣຂູດັຂວາງວຽກງານຂອງເນເຫມ ີ 
      Hostile Plots Thwarted 
1 ເມ່ືອຊານບັນລັດໄດ້ຍິນວ່າ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາທ່ີເປັນຊາວຢູດາກໍາລັງສ້າງກໍາແພງເມືອງ ທ່ານກໍໂມໂຫຂ້ຶນ ແລະ

ເວ້ົາເຍາະເຍ້ີຍພວກຢິວ 
2 ເຂົາເວ້ົາຕ່ໍຫນ້າພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ແລະຕ່ໍຫນ້າກອງທະຫານຊາມາເຣັຽວ່າ, ìຊາວຢູດາທ່ີຫນ້າສົມເພດເວດທະນາ

ພວກນ້ີ ຄິດຢ່າງໃດຈ່ຶງເຮັດຢ່າງນ້ີ ພວກເຂົາຄາດຫມາຍວ່າຈະສ້າງເມືອງຂ້ຶນໃຫມ່ຊ້ັນບໍ ພວກເຂົາຄິດວ່າຈະສາ
ມາດເຮັດໃຫແ້ລ້ວໃນວັນດຽວໂດຍການເຜົາເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາຊ້ັນບໍ ພວກເຂົາຈະເອົາເສດກໍາແພງທ່ີຖືກທໍາ
ລາຍແລ້ວນ້ັນມາກ່ໍສ້າງອີກໄດ້ຊ້ັນບໍî 

3 ໂຕບີຢາ ຊາວອັມໂມນທ່ີຢືນຢູ່ຂ້າງທ່ານໄດ້ເວ້ົາຕ່ືມຂ້ຶນວ່າ, ìພວກເຂົາກ່ໍສ້າງກໍາແພງແບບໃດກັນ ແມ່ນແຕ່
ຫມາແລ່ນຕໍາກໍຍັງຊິລ້ົມî 

4 ຂ້າພະເຈ້ົາເນເຫມີ ຈ່ຶງອ້ອນວອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຊົງຟງັຄໍາທ່ີພວກເຂົາດູ
ຖູກຢຽບຫຍາມພວກຂ້າພຣະອົງແດ່ທ້ອນ ຂໍໃຫ້ຄໍາເຍາະເຍ້ີຍນ້ັນຕົກຖືກຕົວເຂົາເອງ ແລະຂໍໃຫ້ເຂົາໄປເປັນຄົນ
ຂ້ີຄຸກຢູ່ຕ່າງປະເທດເທີນ 

5 ຂໍພຣະອົງຢ່າໃຫ້ອະພັຍໂທດໃນຄວາມຊ່ົວຊ້າຂອງເຂົາ ແລະຂໍຢ່າໄດ້ລືມຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາ ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາຫມິນ່ປະມາດພວກຂ້າພຣະອົງຜ  ູ້ກໍາລັງສ້າງເມືອງນ້ີî 

6 ດ່ັງນ້ັນ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງພາກັນສ້າງກໍາແພງເມືອງຕ່ໍໄປ ບ່ໍພໍເທ່ົາໃດກໍາແພງເມືອງກໍສູງຂ້ຶນໄດ້ເຄ່ິງນ່ຶງແລ້ວ 
ຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນພາກັນຮ້ອນຮົນຕ່ໍວຽກການ 

7 ເມ່ືອຊານບັນລັດ ແລະໂຕບີຢາ ຊາວອາຣາເບັຽ (Arabs)  ຊາວອັມໂມນ ແລະຊາວອັສໂດດໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ 
ພວກຂ້າພະເຈ້ົາສ້າງກໍາແພງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຄືບຫນ້າຕ່ໍໄປ ແລະທັງຮູ້ວ່າປ່ອງທ່ີແຕກກໍໄດ້ອັດຫມດົແລ້ວ 
ພວກເຂົາຈ່ຶງຄຽດແຄ້ນຫລາຍ 

8 ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງພາກັນວາງແຜນຕ່ໍສູ້ນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ແລະໄດ້ສ້າງຄວາມປ່ັນປ່ວນຂ້ຶນ 
9  ແຕ່ພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອ້ອນວອນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຈັດທະຫານເຝ້ົາຍາມຕ່ໍຕ້ານພວກເຂົາ

ຕລອດວັນ ຕລອດຄືນ 
10 ຊາວຢູດາພາກັນຮ້ອງເພງວ່າ ìພວກເຮົາອ່ອນແຮງໃນການຂົນຂອງ ຫີນແຕກຫມຸ່ນທ່ີຈະຕ້ອງເອົາໄປຖ້ິມນ້ັນ

ຫລາຍໂພດ ວັນນ້ີພວກເຮົາຈະສ້າງກໍາແພງເມືອງໄດ້ຢ່າງໃດî 
11 ພວກສັດຕຣູຄິດວ່າ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຫັນເຂົາ ແລະເວ້ົາວ່າ ìພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຈົນວ່າເຂົາ

ໄດ້ມາຢູ່ໃນເມືອງນ້ີແລ້ວ ເພ່ືອປະຫານຊີວິດ ແລະຂັດຂວາງວຽກງານຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ 
12 ພວກຢູດາທ່ີຢູ່ນໍາພວກສັດຕຣູກໍມາເຕືອນພວກເຮົາທຸກລະຍະເຖີງແຜນການທ່ີສັດຕຣູວາງແຜນຕ່ໍສູ້ 



13 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເອົາຫອກ ດາບ ແລະຫນ້າທະນູໃຫ້ປະຊາຊນົ ໂດຍຈັດໃຫ້ເຂົາຢູ່ເປັນກຸ ມ່ທາງເບ້ືອງຫລັງ
ຂອງກໍາແພງຕາມບ່ອນທ່ີຍັງບ່ໍທັນແລ້ວ 

14 ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນວ່າປະຊາຊົນມີຄວາມກັງວົນໃຈ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເວ້ົາກັບເຂົາ ແລະພວກຜູ້ນໍາພ້ອມທັງພວກຂ້າ
ຣາຊການວ່າ, ìບ່ໍຕ້ອງຢ້ານພວກສັດຕຣູດອກ ຈ່ົງຈ່ືວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະເປັນທ່ີເກັງກົວຫລາຍ ພ
ຣະອົງຊົງຕ່ໍສູ້ເພ່ືອເພ່ືອນຮ່ວມຊາດ ເພ່ືອລູກເມັຽ ແລະປະເທດຊາດຂອງທ່ານî 

15 ເມ່ືອພວກສັດຕຣູໄດ້ຮູ້ຂ່າວວ່າ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ຈັກແຜນການຂອງເຂົາ ພວກເຂົາຈ່ຶງຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາໃຫ້
ແຜນການຂອງເຂົາຜ່າຍແພ້ໄປ ສ່ວນພວກຂ້າພະເຈ້ົາທຸກຄົນກໍກັບຄືນເມືອເຮັດວຽກຕາມກໍາແພງເມືອງ 

16 ຈາກນ້ັນ ປະຊາຊົນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຄ່ິງນ່ຶງກໍພາກັນເຮັດວຽກ ແຕ່ສ່ວນເຄ່ິງນ່ຶງອີກໄດ້ເປັນທະຫານຍາມ ພວກ
ເຂົາຖືດາບ ທະນູ ແຜ່ນເຫລັກຕ້ານທານ ແລະນຸ່ງເຄ່ືອງຫຸ້ມເກາະ ແລະພວກຜູ້ນໍາກໍສນັບສນູນຊາວຢູດາຢ່າງ
ເຕັມທ່ີ ຄືພວກທີສ້່ອມແຊມເມືອງນ້ັ 

17 ສ່ວນພວກລໍາລຽງເຄ່ືອງກ່ໍສ້າງແຕ່ລະຄົນມືນ່ຶງຖືເຄ່ືອງ ແລະມືນ່ຶງອີກຖືອາວຸດ 
18 ພວກທ່ີກ່ໍສ້າງໃນເວລາເຮັດວຽກກໍມີດາບເຫນັບແອວໄວ້ທຸກຄົນ ສ່ວນຜູ້ທ່ີເປ່ົາແກສັນຍານບອກເຫດການ

ນ້ັນໄດ້ຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາ 
19 ຂ້າພະເຈ້ົາບອກກັບປະຊາຊົນ ພວກຂ້າຣາຊການ ແລະພວກຜູ້ນໍາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ ìວຽກງານຂອງພວກເຮົາໄດ້

ຂຍາຍອອກໄປເປັນລະຍະໄກ ແລະພວກເຣົາໄດ້ຢາຍກັນຢູ່ຫ່າງໆເທິງກໍາແພງ 
20 ຖ້າພວກທ່ານໄດ້ຍິນສຽງສັນຍານບອກເຫດຈ່ົງພາກັນຮີບມາທ້ອນໂຮມຢູ່ອ້ອມຮອບຂ້າພະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງ

ພວກເຮົາຈະສູ້ຮົບໃຫ້ພວກເຮົາເອງî 
21 ດ່ັງນ້ັນ ທກຸໆວັນຕ້ັງແຕ່ເຊ້ົາມືດຈົນເຖິງດາວອອກໃນເວລາກາງຄືນ ຄົນເຄ່ິງນ່ຶງໃນພວກຂ້າພະເຈ້ົາກໍເຣັດວຽກຢູ່

ຕາມກໍາແພງ ແລະພວກເຄ່ິງນ່ຶງອີກກໍຖືຫອກຢືນຍາມ 
22 ໃນເວລານ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ມ ພີາຣະເຮັດວຽກທຸກຄົນພ້ອມທັງຜູ້ຊ່ອຍຂອງພວກເຂົາຄ້າງຄືນທ່ີນະ

ຄອນເຢຣູຊາເລັມ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາຍາມເມືອງໃນເວລາກາງຄືນ ແລະເຮັດວຽກໃນເວລາກາງເວັນ 
23 ຂ້າພະເຈ້ົາພ້ອມຫມູເ່ພ່ືອນ ຍາດພ່ີນ້ອງ ຄົນໃຊ້ ແລະຄົນເຝ້ົາຍາມປະຈໍາຕົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຖອດເຄ່ືອງ

ນຸ່ງໃນຕອນ ກາງຄືນ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາທຸກຄົນກໍບ່ໍໄດ້ປະອາວຸດຈັກເທ່ືອ 
 

5 ລົມ້ເລກີການເກບັດອກເບັຽ້ເງນິຢມື  
Nehemiah Deals with Oppression 

1 ມສີຽງຮ້ອງຈ່ົມຂອງປະຊາຊນົ ແລະຂອງພັຣຍາຂອງເຂົາກ່າວໂທດພ່ີນ້ອງພວກຢິວ 
2 ເພາະມຄົີນທ່ີກ່າວວ່າ ìເຮົາຫລາຍຄົນດ້ວຍກັນ ທັງບຸດຊາຍແລະບຸດຍິງຂອງເຮົາ ຂໍໃຫເ້ຮົາໄດ້ເຂ້ົາ ເພ່ືອເຮົາຈະ

ໄດ້ຮັບປະທານແລະມີຊີວິດຢູ່ໄດ້î 
3 ແລະມຄົີນກ່າວວ່າ, ìເຮົາຕ້ອງຈໍານໍາໄຮ່ນາຂອງເຮົາ ເພ່ືອຈະໄດ້ເຂ້ົາ ເພາະເຫດການອຶດຢາກອາຫານî  
4 ແລະຄົນອ່ືນໆກ່າວວ່າ, ìເຮົາໄດ້ຂໍຢືມເງິນມາເປັນຄ່າພາສີຖວາຍກະສັດ ໂດຍຈໍານໍານາແລະສວນອະງ  ຸ່ນຂອງ

ເຮົາ 
5 ເນ້ືອກາຍຂອງເຣົາເປັນເຫມືອນເນ້ືອກາຍພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາ ລູກຂອງເຮົາກ ເໍຫມືອນລູກຂອງເຂົາ ແຕ່ເຣົາກໍຍັງໃຫ້

ບຸດຊາຍແລະບຸດຍິງຂອງເຮົາເປັນທາດ ບຸດຍິງຂອງເຮົາບາງຄົນເປັນທາດແລ້ວ ແລະເຮົາຊ່ອຍເຂົາບ່ໍໄດ້ ເພາະ
ຄົນອ່ືນຍຶດນາ ແລະສວນອະງ  ຸ່ນຂອງເຮົາî 

6 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຈ່ົມຂອງເຂົາ ແລະຖ້ອຍຄໍາຂອງເຂົາ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຄຽດແຄ້ນ 



7 ຂ້າພະເຈ້ົາຄິດຕຶກຕອງແລ້ວກໍນໍາຄວາມນ້ີໄປກ່າວຫາພວກຂຸນນາງແລະເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, 
ìທ່ານທັງຫລາຍຕ່າງຄົນຕ່າງໄດ້ໃຫ້ຢືມເງິນໂດຍຮຽກຂອງປະກັນຈາກພ່ີນ້ອງຂອງຕົນî ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍເອ້ີນ
ຊຸມນຸມໃຫຍ່ມາສູ້ກັບເຂົາ 

8 ຂ້າພະເຈ້ົາກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìເຮົາໄດ້ໄຖ່ພວກຢິວພີນ້່ອງຂອງເຮົາຜູ້ຖືກຂາຍໄປຕ່າງປະເທດຄືນມາ ຕາມແຕ່
ເຮົາຈະສາມາດເຮັດໄດ້ ແຕ່ທ່ານກັບຂາຍພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານ ເພືອ່ເຂົາຈະໄດ້ຖືກຂາຍໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາî ຄົນທັງ
ຫລາຍກໍງຽບຢູ່ ເວ້ົາບ່ໍອອກ 

9 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìສິ່ງທີທ່່ານທັງຫລາຍເຮັດຢູ່ນ້ັນບ່ໍດີ ບ່ໍຄວນທ່ີທາ່ນຈະດໍາເນີນໃນຄວາມຢໍາເກງພຣະ
ເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ເພ່ືອປ້ອງກັນການເຍາະເຍ້ີຍຂອງປະຊາຊາດເຫລ່ົານ້ັນ ຊຶງ່ເປັນສັດຕຣູຂອງເຮົາດອກ
ຫລື 

10 ນອກຈາກນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາກ ບັພ່ີນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຄົນໃຊ້ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫເ້ຂົາຢືມເງິນແລະຢືມເຂ້ົາ 
ໃຫເ້ຮົາເລ ກີ   ການໃຫ້ຢືມໂດຍເອ້ີນຂອງປະກັນນ້ັນເສັຽເຖີດ 

11 ໃນວັນນ້ີ ຂໍຈ່ົງຄືນນາ ສວນອະງຸ່ນ ສວນຫມາກກອກ ແລະເຮືອນຂອງເຂົາ ແລະສ່ວນຮ້ອຍຂອງເງິນ ເຂ້ົາ 
ເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ແລະນ້ໍາມັນ ຊ່ຶງທ່ານໄດ້ຍຶດເອົາຈາກເຂົານ້ັນເສັຽî  

12 ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍເວ້ົາວ່າ, ìເຮົາຈະຄືນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແລະຈະບ່ໍຮຽກຮ້ອງສ່ິງໃດໆຈາກເຂົາທັງຫລາຍ ເຮົາຈະກະ
ທໍາຕາມທີທ່່ານເວົ້າî ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍເອ້ີນບັນດາປະໂຣຫິດມາ ແລະໃຫ້ປະໂຣຫິດເອົາຄໍາສາບານຈາກເຂົາ
ທັງຫລາຍວ່າເຂົາຈະກະທໍາຕາມທ່ີເຂົາສັນຍາແລ້ວນ້ັນ 

13 ຂ້າພະເຈ້ົາກໍແກ້ຜ້າຄຽນແອວອອກສ່ັນໄປມາ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìດ່ັງນ້ັນແຫລະ ຖ້າຄົນໃດບ່ໍໄດ້ກະທໍາ
ຕາມສັນຍານ້ີ ຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັນເຂົາເສັຽຈາກເຮືອນຂອງເຂົາ ແລະຈາກການງານຂອງເຂົາໃຫ້ເຂົາຖືກສ  ່ັນອອກ
ແລ້ວໄປຕົວເປ່ົາî ແລະຊຸມນຸມທັງປວງກ່າວວ່າ, ìອາແມນî ແລະໄດ້ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ແລ້ວປະຊາຊົນກໍໄດ້ກະ
ທໍາຕາມທີເ່ຂົາໄດ້ສັນຍາໄວ້ 

 The Generosity of Nehemiah 

14 ນອກຈາກນ້ີ ຕ້ັງແຕ່ເວລາທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ວ່າຣາຊການໃນແຜ່ນດິນຢູດາ ຕ້ັງແຕ່ປີທີຊາວ
ຈົນປີທີສາມສິບສອງແຫ່ງຣັຊການອາກຕາເຊີເຊສພຣະຣາຊາ ສິບສອງປີດ້ວຍກັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຫລືພ່ີນ້ອງຂອງຂ
 ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຮັບປະທານອາຫານຂອງຕໍາແຫນ່ງຜູ້ວ່າຣາຊການ 

15 ຜູ້ວ່າຣາຊການຄົນທ່ີຢູ່ກ່ອນຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບຽດບຽນປະຊາຊົນ ໄດ້ເອົາເງິນເປັນຄ່າອາຫານແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນ
ໄປຈາກເຂົາວັນລະສ່ີສິບເຊເກລ ແມ່ນແຕ່ຂ າ້ຣາຊການຂອງທ່ານກໍໄດ້ໃຊ້ອໍານາດເຫນືອປະຊາຊົນ ແຕ່ຂ້າພະ
ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນ ເພາະຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ 

16 ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຍຶດງານສ້າງກໍາແພງເມືອງນ້ີຢູ່ ແລະບ່ໍໄດ້ຫາທ່ີດິນເລີຍ ແລະຄົນໃຊ້ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທງັສ້ິນກໍໄດ້
ຊຸມນຸມກັນທໍາງານກັນທ່ີນ້ັນ 

17 ນອກຈາກນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາມີນ່ຶງຮ້ອຍຫ້າສິບຄົນທ່ີກິນລ້ຽງຮ່ວມໂຕະກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ຄືພວກຢິວແລະເຈ້ົາຫນ້າທ່ີ
ນອກເຫນືອຈາກບັນດາຜູ້ທ່ີມາຢູ່ກັບເຣົາທັງຫລາຍຈາກປະຊາຊາດຜູ້ຊ່ຶງຢູ່ຮອບເຮົາ 

18 ສ່ິງທ່ີຕຽມໄວໃ້ນວັນນ່ຶງໆມີງົວໂຕນ່ຶງ ແລະແກະທ່ີຄັດເລືອກແລ້ວຫົກໂຕ ເປັດໄກ່ເຂົາກໍຈັດໄວ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ
ດ້ວຍໃນທຸກໆສິບວັນ ເຫລ້ົາອະງຸ່ນມາກມາຍຫລາຍຖົງ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງເອົາສ່ວນອາຫານຂອງຕໍາ
ແຫນ່ງຜູ້ວ່າຣາຊການເພາະວ່າການບົວລະບັດນ້ັນຫນັກຫນ່ວງຫລາຍເທິງຊົນຊາດນ້ີຢູ່ແລ້ວ 

19 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊງົລະນຶກເຖິງສ່ິງທ່ີຂ້າພຣະອົງໄດ້ກະທໍາເພ່ືອຊົນຊາດນ້ີ ໃຫເ້ກີດຜົນດີເຖີດ 
 



6 ການປອງຮາ້ຍຂອງສດັຕຣ ູ 
Intrigues of Enemies Foiled 

1 ຢູ່ມາເມື່ອມຣີາຍງານໃຫ້ຊານບັນລັດ ໂຕບີອາ ແລະເກເຊມ ຊາວອາຣັບກັບສັດຕຣູອ່ືນຂອງເຮົາທັງຫລາຍຊາບ
ວ່າຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກ່ໍກໍາແພງ ແລະບ່ໍມີປ່ອງເຫລືອຢູ່ (ແມ່ນວ່າໃນຄາວນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຍັງບ່ໍໄດ້ຕ້ັງບານປະຕູທ່ີປະ
ຕູເມືອງ) 

2 ຊານບັນລັດ ກັບເກເຊມໃຊ້ໃຫມ້າຫາຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຂໍເຊີນມາພົບກັນໃນຊົນນະບົດແຫ່ງນ່ຶງທ່ີທົງ່ພຽງໂອໂນî 
ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍເຈຕນາຈະທໍາອັນຕະຣາຍແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ 

3 ຂ້າພະເຈ້ົາກໍໃຊ້ຜູ້ສ່ົງຂ່າວໄປຫາເຂົາວ່າ, ì ຂ້່າພະເຈ້ົາກໍາລັງທໍາງານໃຫຍ່ ລົງມາບ່ໍໄດ້ ເປັນຫຍັງຈະໃຫ້ງານຢຸດ
ເສັຽໃນ   ຂນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາປະງານລົງມາຫາທ່ານî 

4 ແລ້ວເຂົາໃຊ້ໃຫຄົ້ນມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງນ້ີສ່ີຄ້ັງ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຕອບເຂົາໄປທໍານອງດຽວກັນ 
5 ຊານບັນລັດໄດ້ສ່ົງຄ ນົຂອງທ່ານມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາໃນທໍານອງດຽວກັນເປັນຄ້ັງທີຫ້າ ຄືຈົດຫມາຍເປີດຊອງ 
6 ໃນນ້ັນມີຂຽນໄວ້ວ່າ, ìເຂົາກ່າວການໃນຖ້າມກາງປະຊາຊາດທັງຫລາຍແລະເກເຊມກໍກ່າວດ້ວຍວ່າ ທ່ານແລະ

ພວກຢິວມີ  ເຈຕນາຈະກະບົດ ເຫດນ້ັນແຫລະທ່ານຈ  ່ຶງສ້າງກໍາແພງ ແລະທ່ານປາຖນາຈະເປັນພຣະຣາຊາ
ຕາມຖ້ອຍຄໍານ້ີ 

7 ແລະທ່ານໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄວ້ໃຫ້ປ່າວຮ້ອງກ່ຽວກັບຕົວທ່ານໃນເຢຣູຊາເລັມວ່າ, ìມພີຣະຣາຊາ
ໃນຢູດາî ບັດນ້ີຈະໄດ້ຣາຍງານໃຫ້ພຣະຣາຊາຊົງຊາບຕາມຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີ ເຫດສັນນ້ັນຂໍເຊີນທ່ານມາຫາລື
ດ້ວຍກັນî 

8 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍໃຊ້ຄົນໃຫ້ໄປຫາເຂົາກ່າວວ່າ, ìສ່ິງທ່ີທ່ານກ່າວມານ້ັນເຮົາບ່ໍໄດ້ກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນເລີຍ ທ່ານປ  ້ັນ
ແຕ່ງເຣ່ືອງຂ້ຶນຕາມໃຈຂອງທ່ານເອງî 

9 ເພາະເຂົາທ ັງຫລາຍຕ້ອງການທ່ີຈະໃຫ້ເຮົາຕົກໃຈຄິດວ່າ, ìມຂືອງເຂົາຈະປະອອກຈາກງານໄປເສັຽ ແລະງານ
ຈະໄດ້ບ່ໍສໍາເຣັດî ແຕ່ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ບັດນ້ີຂໍພຣະອົງຊົງເສີມກໍາລັງມືຂອງຂ້າພຣະອົງ 

10 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຂອງເຊມັຍຢາ ບຸດເດລັຍຢາ ຜູ ເ້ປັນບຸດເມເຮດອາເບນ ຜູ້ທ່ີເກັບຕົວຢູ່ ເຂົາ
ເວ້ົາວ່າ, ìໃຫເ້ຮົາໄປພົບກັນໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃຫເ້ຮົາປິດປະຕູພຣະວິຫານເສັຽ ເພາະເຂົາທັງ
ຫລາຍຈະມາຂ້າທ່ານເວລາກາງຄືນເຂົາຈະມາຂ້າທ່ານເສັຽî 

11 ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຄົນຢ່າງຂ້າພະເຈ້ົາຈະຫນີຫລື ແລະຄົນຢ່າງຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນພຣະວິຫານ ແລະມີ
ຊວິີດຢູ່ໄດ້ຫລື ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄປî 

12 ຂ າ້ພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈແລະເຫັນວ່າ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງໃຊ້ເຂົາ ແຕ່ເຂົາໄດ້ປະກາດພຣະທັມໃສ່ຮ້າຍຂ້າພະເຈ້ົາ 
ເພາະໂຕບີອາ ແລະຊານບັນລັດໄດ້ຈ້າງເຂົາ 

13 ເຂົາທັງສອງໄດ້ຈ າ້ງເຂົາມາດ້ວຍຫວງັຈະໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຢ້ານແລ້ວກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນ ຈະໄດ້ບາບ ແລະເຂົາຈະມີ
ເຣ່ືອງໃສ່ຮ້າຍຂ້າພະເຈ້ົາ ເພ່ືອຈະເຍາະເຍ້ີຍຂ້າພະເຈ້ົາ 

14 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍພຣະອົງຊົງລະນຶກເຖີງໂຕບີອາ ແລະຊານບັນລັດ ຕາມສ່ິງເຫລ່ົານ້ີທ່ີເຂົາໄດ້
ກະທໍາ ທັງໂນອາດີຢາຍິງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມອ່ືນໆຊຶງ່ຕ້ອງການໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຢ້ານ 
The Wall Completed 

15 ກໍາແພງຈ່ຶງສໍາເຣັດໃນວັນທີຊາວຫ້າເດືອນເອລູນ ໃນຫ້າສິບສອງວັນ 
16 ແລະຢູ່ມາເມ່ືອສັດຕຣູທັງສ້ິນຂອງເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຍິນປະຊາຊາດທັງປວງຮອບເຮົາກ ຢ້ໍານແລະເຂົາກໍນ້ອຍ

ເນ້ືອຕ່ໍາໃຈ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍຢ່ັງຮູ້ວ່າງານນ້ີທ່ີໄດ້ສໍາເຣັດໄປກໍດ້ວຍພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຊົງຊອ່ຍເຫລືອ 



17 ນອກຈາກນ້ີ ໃນຄ້ັງນ້ັນຂຸນນາງທັງຫລາຍຂອງຢູດາກໍໄດ້ສ່ົງຈົດຫມາຍໄປເຖິງໂຕບີອາ ແລະຈົດຫມາຍຂອງໂຕ
ບີອາກໍມາເຖິງເຂົາ 

18 ເພາະມຫີລາຍຄົນໃນຢູດາໄດ້ຜູກພັນກັບເຂົາໄວ້ດ້ວຍຄໍາສາບານ ເພາະເຂົາເປັນບຸດເຂີຍຂອງເຊການີຢາ ຜູ້
ເປັນບຸດອາຣາ ແລະໂຢໂຮຮານານບຸດຂອງເຂົາໄດ້ແຕ່ງງານກັບບຸດຍິງຂອງເມຊູນລາມ ຜູ້ເປັນບຸດເບເຣຄີຢາ 

19 ເຂົາທັງຫລາຍເວ້ົາເຖິງຄວາມດີຂອງໂຕບີອາຕ່ໍຫນ້າຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍ ແລະຣາຍງານຄໍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄປໃຫ້
ເຂົາ ແລະໂຕບີອາກໍໄດ້ສ່ົງຈົດຫມາຍມາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ ເພ່ືອໃຫ້ຢ້ານ 

 

7 ເນເຫມເີລອືກຕັງ້ຜູຄ້ອບຄອງເຢຣຊູາເລມັ 
The Conclusion of the Work 

1 ເມ່ືອສ້າງກໍາແພງເສັດແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຕ້ັງບານປະຕູ ແລະຜູ້ເຝ້ົາປະຕູ ນັກຮ້ອງເພງ ແລະແຕ່ງຕ້ັງຄົນເລວີໄວ້ 
2 ຂາ້ພະເຈົ້າມອບໃຫຮ້ານານີພ່ີນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຮານານີຢາຜູ້ວ່າການປ້ອມເປັນຜູ້ດູແລເຢຣູຊາເລມັ 

ເພາະເຂົາສັດຊ່ືແລະເປັນຄົນຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາຫລາຍກວ່າຄົນອ່ືນໆຢູ່ 
3 ຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, ìຢາ່ໃຫປ້ະຕູເມືອງເຢຣູຊາເລັມເປີດຈົນກວ່າແດດຈະຮ້ອນ ແລະເມ່ືອເຂົາຢືນເຝ້ົາ

ຍາມຢູ່ ກໍໃຫປິ້ດແລະເອົາດານກ້ັນໄວ້ ຈ່ົງແຕ່ງຕ້ັງຍາມຈາກຊາວເຢຣູຊາເລັມ ຕ່າງກໍປະຈະທ່ີຂອງເຂົາ ແລະ
ຕ່າງກໍຢ  ູ່ຍາມກົງກັນຂ້າມເຮືອນຂອງເຂົາî 

4 ເມືອງນ້ັນກວ້າງແລະໃຫຍ່ ແຕ່ຄົນພາຍໃນນ້ອຍແລະບ້ານຊ່ອງກໍຍັງບ່ໍໄດ້ສ້າງ 
ຣາຍຊືຊ່ະເລີຍທີກ່ບັຄນື 
Lists of the Returned Exiles 
(ອຊຣ 2:1-70) 

5 ແລ້ວພຣະເຈ້ົາຊງົດົນໃຈຂ້າພະເຈ້ົາໃຫເ້ອ້ີນຊຸມນຸມພວກຂຸນນາງແລະເຈ້ົາຫນ້າທີແ່ລະປະຊາຊົນເພ່ືອຈະຂ້ຶນ
ທະບຽນສໍາມະໂນຄົວເຊ້ືອສາຍ ຂ້າພະເຈ້ົາພບົຫນັງສືສໍາມະໂນຄົວເຊ້ືອສາຍຂອງຄົນທ່ີຂ້ຶນມາຄ້ັງກ່ອນ ຂ້າພະ
ເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຊ່ຶງຂຽນໄວ້ວ່າ 

6 ຕ່ໍໄປນ້ີ ເປັນປະຊາຊົນແຫ່ງມົນທົນທ່ີຂ້ຶນມາຈາກການເປັນຊະເລີຍໃນພວກທ່ີຖືກກວາດໄປ ຊຶງ່ເນບູກາດເນສ
ຊາພຣະຣາຊາແຫ່ງບາບີໂລນໄດ້ກວາດໄປ ເຂົາທັງຫລາຍກັບຄືນມາຍັງເຢຣູຊາເລັມແລະຢູດາຕ່າງກັບຄືນຍັງ
ຫົວເມືອງຂອງຕົນ 

7 ເຂົາທັງຫລາຍທ່ີກັບມາກັບເຊຣບູບາເບນ ເຢຊູອາ ເນເຫມ ີອາຊາຣຢີາ ຣາອາມີຢາ ນາຮາມານີ ໂມຣ໌ເດກັຍ 
ບີນຊານ ມີສເປເຣທ ບີກວັຍ ເນຮູມ ບາອານາ ຈํານວນປະຊາກອນອິສຣາເອນ ຄື 

8 ເຊ້ືອສາຍປາໂຣສ ສອງພັນນ່ຶງຮ້ອຍເຈັດສິບສອງຄົນ 
9 ເຊ້ືອສາຍເຊຟາຕີຢາ ສາມຮ້ອຍເຈັດສິບສອງຄົນ 
10 ເຊ້ືອສາຍອາຣາ ຫກົຮ້ອຍຫ້າສິບສອງຄົນ 
11 ເຊ້ືອສາຍປາຮັດໂມອາບ ຄືເຊ້ືອສາຍຂອງເຢຊູອາ ແລະໂຢອາບ ສອງພັນແປດຮ້ອຍສິບແປດຄົນ 
12 ເຊ້ືອສາຍເອລາມ ນ່ຶງພັນສອງຮ້ອຍຫ້າສິບສ່ີຄົນ 
13 ເຊ້ືອສາຍຊັດຕູ ແປດຮ້ອຍສ່ີສິບຫ້າຄົນ 
14 ເຊ້ືອສາຍຊັກກັຍ ເຈັດຮ້ອຍຫົກສິບຄົນ 
15 ເຊ້ືອສາຍບີນນູຍ ຫກົຮ້ອຍສ່ີສິບແປດຄົນ 
16 ເຊ້ືອສາຍເບບັຍ ຫົກຮ້ອຍຊາວແປດຄົນ 
17 ເຊ້ຶອສາຍອັສກາດ ສອງພັນສາມຮ້ອຍຊາວສອງຄົນ 



18 ເຊ້ືອສາຍອາໂດນີກາມ ຫກົຮ້ອຍຫົກສິບເຈັດຄົນ 
19 ເຊ້ືອສາຍບີກວັຍ ສອງພັນຫົກສິບເຈັດຄົນ 
20 ເຊ້ືອສາຍອາດີນ ຫົກຮ້ອຍຫ້າສິບຫ າ້ຄົນ 
21 ເຊ້ືອສາຍອາເຕີ ຄືເຮເຊກີຢາ ເກ້ົາສິບແປດຄົນ 
22 ເຊ້ືອສາຍຮາຊ ມູ ສາມຮ້ອຍຊາວແປດຄົນ 
23 ເຊ້ືອສາຍເບຊັຍ ສາມຮ້ອຍຊາວສ່ີຄົນ 
24 ເຊ້ືອສາຍຮາຣີຟ ນ່ຶງຮ້ອຍສິບສອງຄົນ  
25 ເຊ້ືອສາຍກີເບໂອນ ເກ້ົາສິບຫ້າຄົນ 
26 ຄົນຊາວເບັດເລເຮັມແລະເນໂຕຟາ ນ່ຶງຮ້ອຍແປດສິບແປດຄົນ 
27 ເຊ້ືອສາຍອານາໂທດ ນ່ຶງຮ້ອຍຊາວແປດຄົນ 
28 ເຊ້ືອສາຍເບັດອັສມາເວທ ສ່ີສິບສອງຄົນ 
29 ຄົນຊາວກີຣີອາດເຢອາຣີມ ເຄຟີຣາ ແລະເບເອີໂອທ ເຈັດຮ້ອຍສ່ີສິບສາມຄົນ 
30 ຄົນຊາວຣາມາ ແລະເກລາ ຫົກຮ້ອຍຊາວເອັດຄົນ 
31 ຄົນຊາວມີກມັສ ນ່ຶງຮ້ອຍຊາວສອງຄົນ  
32 ຄົນຊາວເບັດເອນ ແລະອາອີ ນ່ຶງຮ້ອຍຊາວສາມຄົນ 
33 ຄົນຊາວເນໂບອີກແຫ່ງນ່ຶງ ຫາ້ສິບສອງຄົນ 
34 ເຊ້ືອສາຍເອລາມອີກຄົນນ່ຶງ ນ່ຶງພັນສອງຮ້ອຍຫ້າສິບສ່ີຄົນ 
35 ເຊ້ືອສາຍຮາຣີມ ສາມຮ້ອຍຊາວຄົນ 
36 ເຊ້ືອສາຍຊາວເຢຣີໂກ ສາມຮ້ອຍສ່ີສິບຫ້າຄົນ 
37 ເຊ້ຶອສາຍຊາວໂລດ ຊາວຮາດີດ ແລະຊາວໂອໂນ ເຈັດຮ້ອຍຊາວເອັດຄົນ 
38 ເຊ້ືອສາຍຊາວເຊນາອາ ສາມພັນເກ້ົາຮ້ອຍສາມສິບຄົນ 
39 ບັນດາປະໂຣຫິດ ເຊ້ືອສາຍເຢດັຍຢາ ເກ້ົາຮ້ອຍເຈັດສິບສາມຄົນ 
40 ເຊ້ືອສາຍອີມເມີ ນ່ຶງພັນຫ້າສິບສອງຄົນ 
41 ເຊ້ືອສາຍປັສຮູຣ໌ ນ່ຶງພັນສອງຮ້ອຍສ່ີສິບເຈັດຄົນ 
42 ເຊ້ືອສາຍຮາຣີມ ນ່ຶງພັນສິບເຈັດຄົນ 
43 ຄົນເລວີ ຄື ເຊ້ືອສາຍເຢຊູອາ ຄືຂອງກາດມີເອນແຫ່ງເຊ້ືອສາຍໂຮເດວາ ເຈັດສິບສ່ີຄົນ 
44 ບັນດານັກຮ້ອງຄື ເຊ້ືອສາຍອາສາບ ນ່ຶງຮ້ອຍສ່ີສິບແປດຄົນ 
45 ຄົນເຝ້ົາປະຕູ ຄື ເຊ້ືອສາຍຊັນລູມ ເຊ້ືອສາຍອາເຕີ ເຊ້ືອສາຍຕັນໂມນ ເຊ້ືອສາຍອ ກັກູບ ເຊ້ືອສາຍຮາຕີຕາ ເຊ້ືອ

ສາຍໂຊບັຍ ນ່ຶງຮ້ອຍສາມສິບແປດຄົນ 
46 ຄົນໃຊ້ປະຈໍາພຣະວຫິານ ຄືເຊ້ືອສາຍຊີຮາ ເຊ້ືອສາຍຮາຊູຟາ ເຊ້ືອສາຍຕັບບາໂອດ 
47 ເຊ້ືອສາຍເກໂຣສ ເຊ້ືອສາຍຊີອາ ເຊືອ້ສາຍປາໂດນ 
48 ເຊ້ືອສາຍເລບານາ ເຊືອ້ສາຍຮາກາບາ ເຊ້ືອສາຍຊັນມຍັ 
49 ເຊ້ືອສາຍຮານານ ເຊ້ືອສາຍກີດເດນ ເຊ້ືອສາຍກາຮາຣ໌ 
50 ເຊ້ືອສາຍເຣອັຍຢາ ເຊ້ືອສາຍເຣຊີນ ເຊ້ືອສາຍເນໂກດາ 
51 ເຊ້ືອສາຍກັສຊາມ ເຊ້ືອສາຍອູສຊາ ເຊ້ືອສາຍປາເຊອາ 
52 ເຊ້ືອສາຍເບຊັຍ ເຊ້ືອສາຍເມອູນີມ ເຊ້ືອສາຍເນຟູເຊຊີມ 
53 ເຊ້ືອສາຍບາກບູກ ເຊ້ືອສາຍຮາກູຟາ ເຊືອ້ສາຍຮາຣ໌ຣູ 



54 ເຊ້ືອສາຍບັສລີດ ເຊ້ືອສາຍເມຮີດາ ເຊ້ືອສາຍຮາຣ໌ຊາ 
55 ເຊ້ືອສາຍບາຣ໌ໂກສ ເຊືອ້ສາຍຊີເສຣາ ເຊືອ້ສາຍເຕມາ  
56 ເຊ້ືອສາຍເນຊີຢາ ເຊ້ືອສາຍ ຮາຕີຟາ 
57 ເຊ້ືອສາຍຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງໂຊໂລໂມນ ເຊ້ືອສາຍໂຊຕັຍ ເຊືອ້ສາຍໂຊເຟີເຣທ ເຊ້ືອສາຍເປຣີດາ 
58 ເຊ້ືອສາຍຢາອາລາ ເຊ້ືອສາຍດາຣ໌ໂກນ ເຊ້ືອສາຍກີດເດນ 
59 ເຊ້ືອສາຍເຊຟາຕີຢາ ເຊ້ືອສາຍຮັດຕີນ ເຊ້ືອສາຍໂປເຄເຣດຮັສເຊບາອີມ ເຊ້ືອສາຍອາໂມນ 
60 ຄົນໃຊ້ປະຈໍາພຣະວິຫານທັງສ້ີນ ແລະເຊ້ືອສາຍແຫ່ງຂ້າຣາຊການຂອງໂຊໂລໂມນ ມີສາມຮ້ອຍເກ້ົາສິບສອງ

ຄົນ 
61 ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນບັນດາຄົນທ່ີຂ້ຶນມາຈາກເຕນເມລາ ເຕນຮາຣ໌ຊາ ເຄຣຸບ ອັດໂດນ ແລະອີມເມີ ແຕ່ເຂົາພິສູດຕະ

ກູນຂອງເຂົາຫລືເຊ້ືອວົງຂອງເຂົາບ່ໍໄດ້ ວາ່ເຂົາເປັນຄົນອິສຣາເອນຫລືບໍ 
62 ຄືເຊ້ືອສາຍເດລັຍຢາ ເຊ້ືອສາຍໂຕບີອາ ເຊືອ້ສາຍເນໂກດາ ຫົກຮ້ອຍສ່ີສິບສອງຄົນ 
63 ຈາກບັນດາປະໂຣຫິດຄື ເຊ້ືອສາຍໂຮບັຍຢາ ເຊ້ືອສາຍຮັກໂກສ ເຊືອ້ສາຍບາກຊີນລັຍ (ຜູ ້ມພັີຣຍາຄົນນ່ຶງເປັນ

ບຸດຍິງຂອງບາກຊີນລັຍຄົນກີເລອາດ ຈ່ຶງໄດ້ຊ່ືຕາມນ້ັນ) 
64 ຄົນເຫລ່ົານ້ີຫາການລົງທະບຽນຂອງເຂົາໃນທະບຽນສໍາມະໂນຄົວເຊ້ືອສາຍ ແຕ່ຫາບ່ໍພົບ ຈ່ຶງຖືວ່າເປັນຄົນທໍາ

ມະດາ ແລະຖືກຕັດອອກຈາກພວກປະໂຣຫິດ 
65 ຜູ້ວ່າຣາຊການເມືອງສ່ັງເຂົາບ່ໍໃຫ້ຮັບປະທານອາຫານບໍຣິສຸດທ່ີສຸດຈົນກວ່າຈະມີປະໂຣຫິດທ່ີຈະປຶກສາກັບອູ

ຣີມ ແລະທູມມີມເສັຽກ່ອນ 
66 ຊຸມນຸມຊົນທັງຫມົດດ້ວຍກັນມີສ່ີຫມືນ່ສອງພັນສາມຮ້ອຍຫົກສິບຄົນ 
67 ນອກເຫນືອຈາກຄົນໃຊ້ຊາຍຍິງຂອງເຂົາ ຊ່ຶງມີຢູ່ເຈັດພັນສາມຮ້ອຍສາມສິບເຈັດຄົນ ແລະເຂົາມີນັກຮ້ອງສອງ

ຮ້ອຍສ່ີສິບຫ້າຄົນທັງຊາຍແລະຍິງ 
68 ມ້າຂອງເຂົາມີເຈັດຮ້ອຍສາມສິບຫົກໂຕ ລໍສອງຮ້ອຍສ່ີສິບຫ້າໂຕ 
69 ອູດສ່ີຮ້ອຍສາມສິບຫ້າໂຕ ແລະລໍຫົກພັນເຈັດຮ້ອຍຊາວໂຕ 
70 ຫົວຫນ້າຕະກູນບາງຄົນໄດ້ຖວາຍໃຫ້ແກ່ງານ ຜູ້ວ່າຣາຊການຖວາຍເຂ້ົາພຣະຄັງເປັນທອງຄໍານ່ຶງພັນດາຣກິ 

ຊາມຫ້າສິບຫນ່ວຍ ເສ້ືອປະໂຣຫິດຫ້າຮ້ອຍສາມສິບໂຕ 
71 ແລະຫ ົວຫນ້າຕະກູນບາງຄົນຖວາຍໃຫ້ແກ່ພຣະຄັງຂອງງານເປັນທອງຄໍາສອງຫມືນ່ດາຣິກ ເງິນສອງພັນສອງ

ຮ້ອຍມີນັສ (Minas)  
72 ແລະສ່ິງທ່ີປະຊາຊົນສ່ວນທ່ີເຫລືອຖວາຍນ້ັນ ມທີອງຄໍາສອງຫມືນ່ດາຣິກ ເງີນສອງພັນມີນັສ ແລະເສ້ືອປະໂຣ

ຫິດຫົກສິບເຈັດໂຕ 
73 ດ່ັງນ້ັນບັນດາປະໂຣຫິດ ຄົນເລວີ ຄົນເຝ້ົາປະຕູ ນັກຮ້ອງ ປະຊາຊົນບາງຄົນ ຄົນໃຊ້ປະຈໍາພຣະວິຫານ ແລະຄົນ

ອິສຣາເອນທັງປວງອາສັຍຢູ່ໃນຫົວເມືອງຂອງຕົນ 

 
8 ເອຊັຣາອາ່ນພຣະທມັໃຫປ້ະຊາຊນົຟັງ  

Ezra Summons the People to Obey the Law 

1 ໃນເດືອນທ່ີເຈັດ ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ຢາຍກັນຢູ່ຕາມບ້ານເມືອງຂອງພວກເຂົາ ໃນວັນທີນ່ຶງຂອງເດືອນນ້ັນ 
ພວກເຂົາທັງຫມດົໄດ້ໂຮມກັນຢູ່ເດ່ີນຕ່ໍຫນ້າປະຕູນ້ໍາທ່ີນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງຂໍປະໂຣຫິດເອັຊ
ຣາ ຜູ້ຮອບຮ  ູ້ໃນດ້ານພຣະທັມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບໃຫ້ພວກອິສຣາເອນຜ່ານທາງໂມເຊ 



2 ໃຫທ່້ານນໍາເອົາປ້ືມພຣະທັມອອກມາ ເອັຊຣາກໍເອົາປ້ືມອອກມາ ແລະນໍາໄປຍັງບ່ອນທ່ີປະຊາຊົນເຕ້ົາໂຮມກັນ
ຢູ່ ມທັີງຜູ້ຊາຍຜູ້ຍິງແລະເດັກນ້ອຍທ່ີເຂ້ົາໃຈໄດ້ 

3 ໃນເດ່ີນຕິດກັບປະຕູນ້ໍານ້ັນ ເອັຊຣາໄດ້ອ່ານພຣະທັມແຕ່ເຊ້ົາມືດຈົນເຖິງທ່ຽງ ພວກເຂົາທຸກຄົນຟັງຢ່າງຕ້ັງອົກ
ຕ້ັງໃຈ 

4 ເອັຊຣາອ່ານຢູ່ເທິງເວທີທ່ີທໍາດ້ວຍໄມ້ ທີເ່ຂົາເຈ້ົາສ້າງຂ້ຶນສໍາລັບໂອກາດຢ່າງນ້ີ ພວກເຂົາຢືນຢູ່ຂ້າງຂວາຂອງ
ທ່ານຄື ມດັຕີທີຢາ ເຊມາ ອານັຍຢາ ອູຣີຢາ ຮີນກີຢາ ແລະມາອາເຊຢາ ສ່ວນພວກທ່ີຢືນຢູ່ຂ້າງຊ້າຍຂອງທ່ານ
ຄືເປດັຍຢາ ມີຊາເອນ ມນັຄີຢາ ຮັສຮູມ ຮັສບັດດານາ ເຊຄາຣີຢາ ແລະເມຊນູລາມ 

5 ໃນຂນະ ເອັຊຣາຢືນຢູ່ເທິງເວທີ ແລະເປີດປ້ືມນ້ັນອອກມາອ່ານຕ່ໍຫນ້າປະຊາຊົນ ທຸກຄົນໄດ້ລຸກຢືນຂ້ຶນ 
6 ເອັຊຣາຈຶ່ງເວົ້າວ່າ, ìໃຫພ້ວກເຮົາ ສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່î ປະຊາຊນົທຸກຄົນກໍ

ພາກັນຍົກມືຂ້ຶນ ແລະຕອບວ່າ, ìອາແມນ ອາແມນî ແລ້ວເຂົາກໍຄຸເຂ່ົາລົງ ແລະກ້ົມຂາບນະມັສການ 
7 ຕ່ໍມາ ທຸກຄົນໄດ້ລຸກຢືນຂ້ຶນຢູ່ບ່ອນເກ່ົາ ແລ້ວຊາວເລວີບາງຄົນກໍໄດ້ອະທິບາຍພຣະທ ມັສູ່ເຂົາຟັງ ຊາວເລວີນ້ີຄື 

ເຢຊູອາ ບານີ ເຊເຣບີຢາ ຢາມນີ ອັກກູບ ຊບັເບທັຍ ໂຮດີຢາ ມາອາເຊຢາ ເກລີຕາ ອາຊາຣີຢາ ໂຢຊາບາດ ຮາ
ນານ ເປລັຍຢາ 

8 ແລະເຂົາທັງຫລາຍອ່ານຈາກຫນັງສື ຈາກທັມບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຂ້ໍໆ ແລະເຂົາກໍແປຄວາມຫມາຍເພ່ືອ
ໃຫປ້ະຊາຊົນເຂ້ົາໃຈຂ້ໍຄວາມທ່ີອ່ານນ້ັນ 

9 ເມ່ືອເຂົາໄດ້ຍິນຂ້ໍພຣະທັມນ້ັນ ພວກເຂົາຮູ້ສຶກຕ້ືນຕັນໃຈ ແລະຮ້ອງໄຫ້ຂ້ຶນ ແລ້ວເນເຫມີ ເອັຊຣາ ແລະຊາວເລ
ວີຜູ້ອະທິບາຍພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກປະຊາຊນົວ່າ, ìວັນນ້ີ ເປັນວັນບໍຣິສຸດສໍາລັບພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງ
ພວກທ່ານ ພວກທ່ານບ່ໍຕ້ອງຮ້ອງໄຫ້ຄ່ໍາຄວນ 

10 ດຽວນ້ີ ໃຫ້ພວກທ່ານພາກັນກັບເມືອກິນເຂ້ົາສາ ຈ່ົງແບ່ງປັນອາຫານແລະນ້ໍາອະງຸ່ນໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ມພີຽງພ ໍ ວັນນ້ີ 
ເປັນວັນບໍຣິສຸດສໍາລັບພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ສະນ້ັນ ບ່ໍຕ້ອງໂສກເສ້ົາ ຄວາມຊ່ືນບານທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານ
ໃຫພ້ວກທ່ານນ້ັນ ຈະທໍາໃຫ້ພວກທ່ານມີເຫ່ືອແຮງຂ້ຶນî 

11 ພວກເລວີໄດຍ່້າງໄປມາຖ້າມກາງປະຊາຊົນ ແລະທໍາໃຫເ້ຂົາງຽບໂດຍເວ້ົາວ່າ, ìພາກັນມິດ ແລະຢ່າໄດ້ໂສກ
ເສ້ົາ ເພາະວ່າວັນນ້ີເປັນວັນບໍຣິສຸດ 

12 ດ່ັງນ້ັນ ປະຊາຊົນຈ່ຶງກັບເມືອບ າ້ນແລ້ວກິນເຂ້ົາດ່ືມນ້ໍາຢ່າງມ່ວນຊ່ືນ ພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງປັນສ່ິງທ່ີເຂົາມີໃຫ້ແກ່
ຄົນອ່ືນ ເພາະວ່າພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈຕາມທ່ີໄດ້ຟັງທ່ານອ່ານນ້ັນ 
ງານສລອງຢູຕ່ບູ 
The Festival of Booths Celebrated 
(ລລວ 23:33-43) 

13 ວັນຕ່ໍມາ ພວກຫົວຫນ້າເຜ່ົາພ້ອມດ້ວຍປະໂຣຫິດ ແລະພວກເລວີ ໄດ້ພາກັນໄປສຶກສາພຣະທັມນໍາ ເອັຊຣາ 
14 ພວກເຂົາໄດ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ພຣະທັມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບໃຫ້ຜ່ານທາງໂມເຊ ສ່ັງໃຫ້ເຂົາຢູ່ໃນຕູບຊ່ົວຄາວ 

ເນ່ືອງໃນໂອກາດງານສລອງເດືອນທີເຈັດນ້ັນ 
15 ແລ້ວພວກເຂົາກໍສ່ົງຄໍາແນະນໍາອອກໄປທ່ົວນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ແລະທ່ົວຫົວເມືອງ ແລະບ້ານຕ່າງໆວ່າ, ìຈົ່ງ

ອອກໄປເບ້ືອງພູດອຍ ແລ້ວເອົາງ່າໄມ້ຕ້ົນຫມາກກອກ ງ່າຕ້ົນສົນ ງ່າຕ້ົນໄມ້ຫອມ ງ່າຕ້ົນຕານ ແລະຕ້ົນໄມ້
ອ່ືນໆມາເຮັດຕູບຕາມຄໍາແນະນໍາທ່ີຂຽນໄວ້ໃນພຣະທັມî 

16 ດ່ັງນ້ັນປະຊາຊົນຈ່ຶງເອົາງ່າໄມ້ມາທໍາຕູບຢູ່ເທິງຫລັງຄາພຽງ ຢູ່ຕາມເດ່ີນພຣະວິຫານ ແລະຕາມບ່ອນໃກ້ປະຕູ
ນ້ໍາ ແລະໃກ້ປະຕູເອຟຣາອ ີມ 



17 ປະຊາຊົນທຸກຄົນທ່ີກັບມາຈາກການເປ ນັຊະເລີຍກໍໄດ້ພາກັນປຸກຕູບ ແລະຢູ່ໃນຕູບນ້ັນ ນັບຕ້ັງແຕ່ສມັຍຂອງ
ໂຢຊວຍບຸດນູນນ້ັນ ແມ່ນຄ້ັງທໍາອິດທ່ີເຮັດຢ່າງນ້ີ ທຸກຄົນຕ່າງກໍຕ່ືນເຕ້ັນຍິນດີ 

18 ພວກເຂົາອ່ານພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາທຸກໆວັນ ຕ້ັງແຕ່ວັນທໍາອິດຈົນເຖິງວັນສຸດທ້າຍ ພວກເຂົາສເລີມ
ສລອງເຈັດວນັ ສ່ວນໃນວັນທີແປດເປັນພິທີອັດຕາມຄໍາແນະນໍາ 

 

9 ຄາໍສາຣະພາບຂອງເອຊັຣາ ເຣືອ່ງບາບຂອງອສິຣາເອນ  
National Confession 

1 ໃນວັນທີຊາວສ່ີເດືອນນ້ີ ປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄດ້ຊຸມນຸມກັນຖືສີນອົດອາຫານ ແລະນຸ່ງຫ່ົມຜ້າກະສອບ ແລະ
ເອົາດິນໃສ່ຫົວ 

2 ຄົນອິສຣາເອນໄດ້ແຍກຕົນອອກຈາກຊົນຕ່າງຊາດ ແລະຢືນສາຣະພາບບາບຂອງຕົນ ແລະສາຣະພາບກັມຊ່ົວ
ແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ 

3 ແລະເຂົາລຸກຂ້ຶນໃນທ່ີຂອງເຂົາ ແລະອ່ານທັມບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາຢູ່ສາມຊ່ົວໂມງ 
ອີກສາມຊ່ົວໂມງເຂົາສາຣະພາບ ແລະນະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

4 ເຢຊູອາ ບານີ ກັດມີເອນ ເຊບານີຢາ ບູນນີ ເຊເຣບີຢາ ບານີ ແລະເຄນານີ ໄດ້ຢືນຂ້ຶນທ່ີຂ້ັນໄດຂອງຄົນເລວີ 
ແລະເຂົາໄດ້ຮ້ອງດ້ວຍສຽງດັງຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ 

5 ແລ້ວຄົນເລວີ ເຢຊູອາ ກັດມີເອນ ບານີ ຮາຊັບເນຢາ ເຊເຣບີຢາ ໂຮດີຢາ ເຊບານີຢາ ແລະເປທາຮີຢາ ກ່າວ
ວ່າ, ìຈ່ົງຢືນຂ້ຶນ ແລະສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານທັງຫລາຍ ຕ້ັງແຕ່ນີຣັນດອນຈົນເຖິງນີຣັນນະ
ການî ສາທກຸານແດ່ພຣະນາມອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງ ຊ່ຶງຍ່ິງໃຫຍ່ເຫນືອການໂມທະນາແລະການສັຣເສີນ
ທັງປວງ 

6 ພຣະອົງຄືພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ພຣະອົງອົງດຽວ ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງຟ້າສວັນ ຟ້າສວັນອັນສູງສຸດພ້ອມກັບບໍຣິວານ
ທັງສ້ິນຂອງຟ້າສວັນນ້ັນ ແຜ່ນດິນໂລກແລະບັນດາສ່ິງທ່ີຢູ່ໃນນ້ັນ ທະເລແລະບັນດາສ່ິງທ່ີຢ ູ ່ໃນນ້ັນ ແລະພຣະ
ອົງຊົງຮັກສາສ່ິງທັງປວງເຫລ່ົານ້ັນໄວ້ ແລະບໍຣິວານຂອງຟ້າສວັນໄດ້ນະມັສການພຣະອົງ 

7 ພຣະອົງຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເລືອກອັບຣາມ ແລະຊົງນ າໍທ່ານອອກມາຈາກເມືອງອູຣແ໌ຫ່ງປະເທດ
ຄັນເດອານ ແລະຊົງປະທານນາມທ່ານວ່າ ອັບຣາຮາມ 

8  ແລະພຣະອົງຊົງເຫັນວ່ານ້ໍາໃຈຂອງທ່ານຊ່ືສັດຕ່ໍພຣະອົງ ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານແຜ່ນດິນຂອງຄົນການາ
ອານ ຄົນຮີດຕີ ຄົນອາໂມຣິດ ຄົນເປຣີສຊີ ຄົນເຢບຸສ ແລະຄົນກີຣ໌ກາຊີ ໃຫແ້ກ່ເຊ້ືອສາຍຂອງທ່ານ ແລະພຣະ
ອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ພນັທະສັນຍາຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດ ເພາະພຣະອົງຊອບທັມ 

9 ìແລະພຣະອົງທອດພຣະເນດຄວາມທ ຸກໃຈຂອງບັນພະບຸຣດຸຂອງຂ້າພຣະອົງໃນເອຢິບ ແລະຟັງສຽງຮ້ອງທຸກ
ຂອງເຂົາທັງຫລາຍທ່ີທະເລແດງ 

10 ແລະພຣະອົງຊງົກະທໍາຫມາຍສໍາຄັນ ແລະການອັສຈັນສູ້ຟາຣາໂອ ແລະຂ້າຣາຊການທັງສ້ິນ ແລະຕ່ໍປະຊາຊນົ
ທັງສ້ິນແຫ່ງແຜ່ນດິນຂອງຟາຣາໂອ ເພາະພຣະອົງຊົງຊາບວ່າເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ປະພຶດຢ່າງຊົວ່ຮ້າຍຕ່ໍບັນພະບຸ
ຣຸດຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະພຣະນາມຂອງພຣະອົງກໍຊ່າລືໄປດ່ັງທຸກວັນນ້ີ 

11 ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງແຍກທະເລຕ່ໍຫນ້າເຂົາທັງຫລາຍ ເຂົາຈ່ຶງເດີນໄປກາງທະເລດິນແຫ້ງ ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງ
ແກວ່ງຜູ້ໄລ່ຕາມເຂົາທັງຫລາຍລົງໃນທ່ີເລິກຢ່າງກັບຊົງແກວ່ງກ້ອນຫີນລົງໄປໃນມະຫາສະຫມຸດ 

12 ນອກຈາກນ້ີ ພຣະອົງຊົງນໍາເຂົາໃນກາງເວັນດ້ວຍເສົາເມກ ແລະໃນກາງຄືນດ້ວຍເສົາໄຟ ເພ່ືອໃຫ້ແສງແກ່ເຂົາ
ໃນທາງທ່ີເຂົາຄວນຈະໄປ 



13 ພຣະອົງສະເດັດລົງມາເທິງພູຊນີາອີ ແລະກ່າວກັບເຂົາຈາກຟ້າສວັນ ແລະປະທານກົດຫມາຍອັນຊອບແລະ
ທັມ ແລະໄດ້ມອບພຣະບັນຍັດທ່ີດີແກ່ເຂົາ ທັງຄໍາສ່ັງສອນທ່ີມຫີລັກແກ່ເຂົາ 

14 ພຣະອົງຊງົໃຫ້ເຂົາຊາບເຖິງວັນສະບາໂຕບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງຕຣາພຣະບັນຍັດກົດເກນ ແລະທັມບັນ
ຍັດຜ່ານທາງໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ 

15 ພຣະອົງປະທານອາຫານແກ່ເຂົາຈາກຟ້າສວັນແກ້ຄວາມຫິວ ແລະຊົງນໍານ້ໍາອອກມາຈາກກ້ອນຫີນໃຫ້ເຂົາແກ
 ຫິ້ວກະຫາຍ ແລະພຣະອົງຊົງສ່ັງໃຫເ້ຂົາເຂ້ົາໄປຍຶດຄອງແຜ່ນດິນຊ່ຶງພຣະອົງຊົງສັນຍາວ່າຈະປະທານໃຫ້ເຂົາ
ນ້ັນ 

16 ìແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍຄື ບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄດ້ປະພຶດຢ່າງອວດຕົວແລະແຂງຄໍຂອງເຂົາເສັຽບ່ໍ
ໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ 

17 ເຂົາທັງຫລາຍປະຕິເສດບ່ໍເຊ່ືອຟັງ ແລະບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ໃນການອັສຈັນຊ່ຶງພຣະອົງຊົງປະກອບຂ້ຶນຖ້າມກາງເຂົາ 
ແຕ່ເຂົາແຂງຄໍຂອງເຂົາ ແລະໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງຫົວຫນ້າເພ່ືອຈະກັບໄປສ  ູ່ຄວາມເປັນທາດໃນເອຢິບ ແຕ່ພຣະອົງຊົງ
ເປັນພຣະເຈ້ົາພ້ອມທ່ີຈະຊົງໃຫ້ອະພັຍ ມພີຣະທັຍເມດຕາ ແລະກະຣຸນາ ຊົງພຣະພິໂຣດຊ າ້ ແລະຊົງອຸດົມ
ດ້ວຍຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງ ແລະບ່ໍໄດ້ຊົງປະປ່ອຍເຂົາທັງຫລາຍ 

18 ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ສ້າງຮູບງົວຫລ່ໍໄວ້ສໍາລັບຕົວແລະກ່າວວ່າ, ìນ້ີຄືພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ຜູ້ຊງົນໍາເຮົາ
ຂ້ຶນມາຈາກເອຢິບî ແລະໄດ້ກະທໍາການຫມ່ິນປມາດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ 

19 ດ້ວຍພຣະກະຣຸນາຊັບຊ້ອນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງກໍບ່ໍໄດ້ຊງົປະປ່ອຍເຂົາໃນຖ່ິນກັນດານ ເສົາເມກຊ່ຶງນໍາເຂົາ
ໃນກາງເວັນບ່ໍໄດ້ພາກຈາກເຂົາໄປ ຫລືເສົາໄຟໃນກາງຄືນຊ່ຶງໃຫ້ແສງແກ່ເຂົາຕາມທາງຊ່ຶງເຂົາຄວນຈະໄປກໍບ່ໍ
ໄດ້ຂາດໄປ 

20 ພຣະອົງປະທານພຣະວິນຍານໃຫ້ສ່ັງສອນເຂົາ ແລະບ່ໍໄດ້ຊງົຢັບຢ້ັງມານາຂອງພຣະອົງອອກຈາກປາກຂອງ
ເຂົາທັງຫລາຍ ແລະປະທານນ້ໍາແກ້ຫິວກະຫາຍຂອງເຂົາ 

21 ພຣະອົງຊົງຊຸບລ້ຽງເຂົາທັງຫລາຍໃນຖ່ິນກັນດານສ່ີສິບປີ ແລະເຂົາບ່ໍໄດ້ຂາດສ່ິງໃດເລີຍ ເສ້ືອຜ້າຂອງເຂົາບ່ໍ
ຂາດແລ່ງ ແລະຕີນຂອງເຂົາບ່ໍໄດ້ບວມ 

22 ແລະພຣະອົງຊງົມອບຣາຊອານາຈັກ ແລະຊົນຊາດທັງຫລາຍແກ່ເຂົາ ແລະຊົງປັນໃຫ້ເຂົາຕາມເຂດແດນ ເຂົາ
ຈ່ຶງໄດ້ຍຶດແຜ່ນດິນແຫ່ງຊີໂຮນກະສັດແຫ່ງເຮັສໂບນ ແລະແຜ່ນດິນຂອງໂອກກະສັດແຫ່ງເມືອງບາຊານ 

23 ພຣະອົງຊງົທະວີເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາເຫມອືນດວງດາວແຫ່ງຟ້າສວັນ ແລະພຣະອົງຊງົນໍາເຂົາເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນ
ດິນຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ສ່ັງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາໃຫ້ເຂ້ົາໄປຍຶດນ້ັນ 

24 ເຊ້ືອສາຍເຫລ່ົານ້ັນຈ່ຶງເຂ້ົາໄປ ແລະຍຶດແຜ່ນດິນນ້ັນ ພຣະອົງຊົງປາບປາມຊາວແຜ່ນດິນນ້ັນ ຄືຄົນການາອານ
ໃຫພ້ົ້ົ້ນຫນ້າເຂົາ ແລະຊົງມອບເຂົາທັງຫລາຍໄວ້ໃນມືຂອງເຂົາ ພ້ອມກັບກະສັດແລະຊົນຊາດທັງຫລາຍແຫ່ງ
ແຜ່ນດິນນ້ັນ ໃຫໄ້ດ້ກະທໍາແກ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຕາມໃຈຊອບຂອງເຂົາ 

25 ແລະເຂົາຈ່ຶງເຂ້ົາຍຶດຫົວເມືອງທ່ີມີປ້ອມ ແລະແຜ່ນດ ນິອຸດົມ ແລະຖືກໍາມະສິດເຮືອນຊ່ຶງເຕັມດ້ວຍຂອງດີທ ັງ
ປວງ ທັງທີຂັ່ງນ້ໍາຊ່ຶງສະກັດໄວ້ ສວນອະງຸ່ນ ສວນຫມາກກອກ ແລະຕ້ົນໄມ້ທີມີ່ຫມາກຫລວງຫລາຍ ເຂົາຈ່ຶງໄດ້
ກິນອ່ີມຈົນອ້ວນ ແລະປິຕິຍິນດີໃນພຣະຄຸນຍ່ິງຂອງພຣະອົງ 

26 ìເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ເຂົາດ້ື ແລະໄດ້ກະບົດຕ່ໍພຣະອົງ ແກວ່ງທັມບັນຍັດຂອງພຣະອົງໄວ້ເບ້ືອງຫລັງ ແລະໄດ້ຂ້າຜູ້
ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ຕັກເຕືອນເຂົາເພ່ືອໃຫ້ເຂົາກັບມາຫາພຣະອົງ ແລະເຂົາກະທໍາ
ການຫມິນ່ປະຫມາດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວ 



27 ເພາະສະນ້ັນພຣະອົງຊົງມອບເຂົາໄວ້ໃນມືສັດຕຣູຂອງເຂົາ ຜູ້ຊ່ຶງກະທໍາໃຫເ້ຂົາທົນທຸກ ແລະໃນເວລາແຫ່ງ
ການທົນທຸກຂອງເຂົານ້ັນ ເຂົາຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງຟັງເຂົາຈາກຟ້າສວັນ ພຣະອົງໄດ້ປະທານ
ບັນດາຜູ້ຊ່ອຍແກ່ເຂົາ ຜູ້ໄດ້ຊ່ອຍເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກມືສັດຕຣູຂອງເຂົາ ຕາມພຣະກະຣຸນາຊັບຊອ້ນຂອງພຣະອົງ 

28 ແຕ່ເມ່ືອເຂົາພກັສງົບແລ້ວ ເຂົາກໍກະທໍາຄວາມຊ່ົວຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງອີກ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສລະເຂົາໄວ້ໃນມືສັດ
ຕຣຂູອງເຂົາ ສັດຕຣູຈ່ຶງໄດ້ປົກຄອງເຂົາ ເຖິງປານນ້ັນເມ່ືອເຂົາຫັນມາຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຟງັເຂົາ
ຈາກຟ້າສວັນ ແລະພຣະອົງຊົງຊ່ອຍກູ້ເຂົາໄວ້ຫລາຍຄ້ັງຫລາຍຫົນ ຕາມພຣະກະຣຸນາຂອງພຣະອົງ 

29 ແລະພຣະອົງຊົງຕັກເຕືອນເຂົາ ເພ່ືອວ່າຈະຊົງຫັນເຂົາໃຫ້ກັບຄືນມາສູ່ທັມບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ແຕ່ເຂົາກໍຍັງປະ
ພຶດຢ່າງ ອວດອ່ົງ ອວດດີ ບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ແຕ່ໄດ້ກະທໍາຜິດຕ່ໍກົດຫມາຍຂອງພຣະອົງ 
(ອັນເປັນຂ້ໍປະຕິບັດຊ່ຶງມະນຸດຈະດໍາຣົງຊີພຢູ່ໄດ້) ແລະໄດ້ຫັນບ່າດ້ື ແລະຄໍແຂງເຂ້ົາສູ້ ແລະບ່ໍໄດ້ເຊື່ອຟັງ 

30 ພຣະອົງຊົງອົດທົນກັບເຂົາຢູ່ຫລາຍປີ ແລະຊົງເຕືອນເຂົາດ້ວຍພຣະວີນຍານຂອງພຣະອົງທາງຜູ້ປະກາດພຣະ
ທັມຂອງພຣະອົງ ເຂົາກໍຍັງບ່ໍງ່ຽງຫູຟັງ ເພາະສະນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງຊົງມອບເຂົາໄວ້ໃນມຂືອງຊົນຊາດທັງຫລາຍ
ແຫ່ງແຜ່ນດິນນ້ັນ 

31 ເຖິງປານນ້ັນດ້ວຍພຣະກະຣຸນາຊັບຊ້ອນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ກະທໍາໃຫ້ເຂົາພິນາດ ຫລືປະປ່ອຍເຂົາໄປ 
ເພາະພຣະອົງຊົງເປ ັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະເມດຕາແລະພຣະກະຣຸນາ 

32 ìຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ຊຶງ່ເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ ຊົງຣິດ ແລະຫນ້າເກງກົວ ຜູ້ຊົງຣກັສາ
ຄໍາຫມັນ້ ສັນຍາ ແລະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄ ງົ ສະນ້ັນຂໍພຣະອົງຢ່າຊົງເຫັນວ່າຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກທັງສ້ິນນ້ັນ
ເປັນແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍຊ່ຶງບັງເກີດຂ້ຶນກັບຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ກັບບັນດາພຣະຣາຊາຂອງຂ້າພຣະອົງ ກັບບັນ
ດາເຈ້ົານາຍ ບັນດາປະໂຣຫິດ ບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ບັນພະບຸຣຸດ ແລະຊົນຊາດຂອງພຣະອົງທັງສ້ິນ ຕ້ັງ
ແຕ່ສມັຍກະສັດອັສຊີເຣັຽຈົນເຖິງວັນນ້ີ 

33 ແຕ່ໃນບັນດາສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນແກ່ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ພຣະອົງຍຸດຕິທັມ ເພາະພຣະອົງຊົງປະກອບກິດຢ່າງທ່ຽງ
ຕົງ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍປະພຶດຢ່າງອະທັມ 

34 ບັນດາພຣະຣາຊາ ເຈ້ົານາຍ ປະໂຣຫິດ ແລະບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ້າພຣະອົງ ບ່ໍໄດ້ຮັກສາທັມບັນຍັດ ຫລືເຊື່ອຟັງ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະໂອວາດຂອງພຣະອົງຊ່ຶງພຣະອົງຊົງເຕືອນເຂົາ 

35 ເພາະເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ບົວລະບັດພຣະອົງໃນຣາຊອານາຈັກຂອງເຂົາ ແຕ່ພຣະຄຸນອັນຍ່ິງຂອງພຣະອົງ ພຣະ
ອົງຊົງປະທານແກ່ເຂົາ ແລະແຜ່ນດິນທ່ີໃຫຍ່ອຸດົມ ພຣະອົງຊົງຍົກໃຫ້ເຂົາ ແລະເຂົາບ່ໍໄດ້ຫັນກັບຄືນຈາກການ
ຊ່ົວຮ້າຍຂອງເຂົາ 

36 ເບ່ິງແມ໋, ວັນນ້ີຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍເປັນທາດ ເປັນທາດໃນແຜ່ນດ ນິທ່ີພຣະອົງປະທານແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງ
ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບປະທານພືດຜົນກັບຂອງອັນດີຂອງມັນ 

37 ແລະຜະລິດຜົນອັນມາກມາຍຂອງແຜ່ນດິນນ້ັນກໍຕົກແກ່ພຣະຣາຊາຜ  ູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງຕ້ັງໄວ້ເຫນືອຂ້າພຣະອົງທັງ
ຫລາຍດ້ວຍເຫດບາບຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ເຂົາທັງຫລາຍມີອໍານາດເຫນືອຮ່າງກາຍແລະເຫນືອຝູງສັດ
ຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຕາມຄວາມພໃໍຈຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ແລະຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍທຸກຫນັກຫລາຍ
ແທ້ໆî 
Those who Signed the Covenant 

38 ເຫດສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງກະທໍາຄໍາສັນຍາຫມ້ັນຄົງ ແລະບັນທຶກໄວ້ ເຈ້ົານາຍ ຄົນເລວີ ແລະປະໂຣຫິດ
ຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ຈ່ຶງປະທັບຕຣາຂອງເຂົາໄວ້ 
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Chapter 10 

1 ບັນດາຜູ້ທ່ີປະທັບຕຣາຂອງເຂົາໄວ້ຄື ເນເຫມີຜູ້ວ່າຣາຊການ ຜູ້ເປັນບຸດຮາດາລີຢາ ແລະເຊເດກີຢາ 
2 ເຊຣັຍຢາ ອາຊາຣຢີາ ເຢເຣມີຢາ 
3 ປັສຮູຣ໌ ອາມາຣີຢາ ມັນຄີຢາ 
4 ຮັດຕູສ ເຊບານີຢາ ມນັລຸກ 
5 ຮາຣີມ ເມເຣໂມດ ໂອບາດີຢາ 
6 ດານີເອນ ກີນເນໂທນ ບາຣູກ 
7 ເມຊູນລາມ ອາບີຢາ ມີຢາມີນ 
8 ມາອາຊີຢາ ບີນກັນ ເຊມັຍຢາ ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນປະໂຣຫິດ  
9 ແລະຄົນເລວີ ຄື ເຢຊູອາບຸອາຊານີຢາ ບີນນູຍເຊ້ືອສາຍເຮນາດາດ ກັດມີເອນ 
10 ແລະພີນ້່ອງຂອງເຂົາ ເຊບານີຢາ ໂຮດີຢາ ເກລີຕາ ເປລັຍຢາ ຮານານ 
11 ມກີາ ເຣໂຮບ ຮາຊາບີຢາ 
12 ຊັກກູຣ໌ ເຊເຣບີຢາ ເຊບານີຢາ 
13 ໂຮດີຢາ ບານີ ເບນີນູ 
14 ບັນດາຫົວຫນ້າຂອງປະຊາຊນົ ຄື ປາໂຣສ ປາຮັທໂມອາບ ເອລາມ ຊັດຕູ ບານີ 
15 ບູນນີ ອັສກາດ ເບບັຍ 
16 ອາໂດນີຢາ ບີກວັຍ ອາດີນ 
17 ອາເຕ  ີເຣເຊກີຢາ ອັສຊຣູ໌ 
18 ໂຮດຢີາ ຮາຊູມ ເບຊັຍ 
19 ຮາຣ ີບ ອານາໂທດ ເນບັຍ 
20 ມັກປີອັສ ເມຊູນລາມ ເຮດູອາ 
21 ເມເຊຊາເບນ ຊາໂດກ ຢັດດູອາ 
22 ເປລາຕີຢາ ຮານານ ອານັຍຢາ 
23 ໂຮເຊອາ ຮານານີຢາ ຮັສຊບູ 
24 ຮານໂລເຮສ ປີນຮາ ໂຊເບກ 
25 ເຣຮູມ ຮາຊັບນາ ມາອາຊັຍຢາ 
26 ອາຮີຢາ ຮານານ ອານານ 
27 ມັນລຸກ ຮາຣ ມິ ແລະບາອານາ 

Summary of the Covenant 

28 ສ່ວນປະຊາຊົນນອກນ້ັນ ບັນດາປະໂຣຫິດ ຄົນ 
ເລວີ ຄົນເຝ້ົາປະຕູ ນັກຮ້ອງ ຄົນໃຊ້ປະຈ າໍພຣະ 
ວິຫານ ແລະຄົນທັງປວງຜູ້ທ່ີໄດ້ແຍກຕົວອອກຈາກຊົນຊາດທັງຫລາຍຂອງແຜ່ນດິນເຫລ່ົານ້ັນ ມາຖືທັມບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ ທັງພ ຣັຍາຂອງເຂົາ ບຸດຊາຍບຸດຍິງຂອງເຂົາ ແລະຄົນທັງປວງຜູ້ມີຄວາມຮູ້ແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈ 

29 ໄດ້ສົມທົບກັບພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ກັບຂຸນນາງຂອງເຂົາ ໄດ້ເຂ້ົາໃນການສາບານແລະປະຕິຍານທ່ີຈະດໍາເນີນຕາມ
ທັມບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະທ່ີຈະປະຕິບັດ ແລະກະທໍາຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງພຣະເຈ້ົ
າຂອງເຣົາ ແລະຕາມກົດຫມາຍແລະກົດເກນຂອງພຣະອົງ 



30 ແລະເຮົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍຍົກບຸດຍິງຂອງເຮົາໃຫ້ແກ່ຊົນຊາດທັງຫລາຍຂອງແຜ່ນດິນນ້ັນ ແລະບ່ໍຮັບບຸດຍິງຂອງ
ເຂົາທັງຫລາຍໃຫ້ແກ່ບຸດຊາຍຂອງເຮົາ 

31 ແລະຖ້າຊົນຊາດທັງຫລາຍຂອງແຜ່ນດິນນ້ັນນໍາເຄ່ືອງໃຊ້ຫລືເຂ້ົາຢ່າງໃດໆມາຂາຍໃນວັນສະບາໂຕ ເຮົາຈະບ່ໍ
ຊືຈ້າກເຂົາໃນວັນສະບາໂຕຫລືໃນວັນບໍຣິສຸດ ແລະເຮົາຈະບ່ໍເກັບຜົນຂອງປີທີເຈັດ ແລະບ່ໍເກັບຫນ້ີສິນທຸກຢ່າງ 

32 ເຮົາທັງຫລາຍກໍານົດໄວ້ວ່າ ຈະໃຫ້ຄິດກັບຕົວເຮົາເປັນຣາຍປີໃຫ້ເສັຽຄົນລະຈໍານວນນ່ຶງສ່ວນສາມເຊເກລ ເພ່ືອ
ການບ ວົລະບັດໃນພຣະວ ິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຣົາ 

33 ຄໃືຫເ້ປັນຣາຄາເຂ້ົາຈ່ີຕ້ັງຖວາຍ ທນັຍາບູຊາ ເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແຕ່ລະມ້ື ສໍາລັບສະບາໂຕຕ່າງວັນຂ້ຶນນ່ຶງຄ່ໍາ ເທສ
ການລ້ຽງຕ່າງໆ ສ່ິງຂອງບໍຣິສຸດ ແລະເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ເພ່ືອທໍາການລ້າງມົນທີນບາບຂອງພວກອິສຣາເອນ 
ສໍາລັບງານທຸກຢ່າງໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ 

34 ເຮົາໄດ້ຈັບສລາກດ້ວຍ ຄືບັນດາປະໂຣຫິດ ຄົນເລວີ ແລະປະຊາຊົນທັງຫລາຍເພ່ືອເອົາຟືນຖວາຍ ນໍາເຂ້ົາມາ
ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ຕາມຕະກູນຂອງເຮົາ ຕາມເວລາກໍານົດ ເປັນປີໆໄປເພ່ືອເຜົາເທິງແທ່ນ
ບູຊາແຫ່ງພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາ 
ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ຕາມທ່ີບັນທຶກໄວ້ໃນທັມບັນຍັດ 

35 ເຮົາຜູກມັດຕົວເຮົາໄວ້ທ່ີຈະນໍາຜົນແຣກແຫ່ງທ່ີດິນຂອງເຮົາ ແລະຜົນແຣກຂອງຜົນຕ້ົນໄມ້ທັງສ້ິນທຸກປີ ມາຍັງພ
ຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ 

36 ແລະຈະນໍາບຸດຊາຍຫວົປີ ແລະສັດຫົວປີຂອງເຮົາ ຕາມທີບັ່ນທຶກໄວ້ໃນທັມບັນຍັດ ແລະຫົວປີແຫ່ງຝູງງົວ ແລະ
ຝູງແບ້ແກະຂອງເຮົາມາຍັງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຣົາ ຍັງປະໂຣຫິດ ຜູ້ບົວລະບັດຢູ່ໃນພຣະວິຫານ
ແຫ່ງພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາ 

37 ແລະຈະນໍາຍອດແປ້ງປຽກຂອງເຮົາສ່ິງບໍຣິຈາກຂອງເຮົາ ຜົນຫມາກຂອງຕ້ົນໄມ້ທຸກຕ້ົນ ເຫລ້ົາອະງຸ່ນໃຫມແ່ລະ
ນ້ໍາມັນ ມາຍັງບັນດາປະໂຣຫິດ ມາຍັງຫ້ອງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ແລະທ່ີຈະນໍານ່ຶງສ່ວນສິບຈາກ
ແຜ່ນດິນ ຂອງເຮົາມາໃຫ້ຄົນເລວີ ເພາະຄົນເລວີເປັນຜູ້ເກັບເອົານ່ຶງສ່ວນສິບຈາກຫົວເມືອງຊົນນະບົດທັງສ້ິນ
ຂອງເຮົາ 

38 ປະໂຣຫິດ ເຊ້ືອສາຍຂອງອາໂຣນຈະຢູ່ກັບຄົນເລວີເມ່ືອຄົນເລວີໄດ້ຮັບນ່ຶງສ່ວນສິບ ແລະຄົນເລວີຈະນໍານ່ຶງ
ສ່ວນສິບຂອງນ່ຶງສ່ວນສິບມາຍັງ ພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ມາຍັງຫ້ອງ ຍັງຄັງພັສດຸ 

39 ເພາະປະຊາຊນົອິສຣາເອນແລະເຊ້ືອສາຍເລວີຈະນໍາສ່ວນບໍຣີຈາກ ຄື ເຂ້ົາ ເຫລ້ົາອະງຸ່ນໃຫມ່ແລະນ້ໍາມັນ ມາ
ຍັງຫ້ອງຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີເກັບເຄ່ືອງໃຊ້ຂອງສະຖານນະມັສການ ແລະທ່ີຢູ່ຂອງປະໂຣຫິດຜູ້ບົວລະບັດແລະຄົນ
ເຝ້ົາປະຕູແລະນັກຮ້ອງ ເຮົາຈະບ່ໍເພີກເສີຍຕ່ໍພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ 

 

11 ຜູທ້ີມ່ພີມູລາໍເນາົຢູໃ່ນເຢຣຊູາເລມັ  
Population of the City Increased 

1 ພວກຜູ້ນໍາຂອງປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ ແລະປະຊົນນອກນ້ັນຈັບສລາກກັນ ເພ່ືອຈະນໍາເອົາຄົນສ່ວນ
ນ່ຶງໃນສິບສ່ວນໃຫ້ເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນເຢຣຊູາເລັມນະຄອນບໍຣິສຸດ ຝ່າຍອີກເກ້ົາສ່ວນສິບນ້ັນໃຫ້ຢູ່ໃນຫົວເມືອງຕ່າງໆ 

2 ປະຊາຊົນໄດ້ໂມທະນາແກ່ບັນດາຜູ້ທ່ີສມັກໃຈໄປຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ 
3 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຫົວຫນ້າມົນທົນທ່ີມາອາສັຍຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ ແຕ່ໃນຫົວເມືອງຂອງປະເທດຢູດາ ຕ່າງຄົນຕ່າງອາ

ສັຍຢູ່ໃນທ່ີດິນຂອງຕົນໃນຫົວເມືອງຂອງຕົນຄືອິສຣາເອນ ບັນດາປະໂຣຫິດ ຄົນເລວີ ຄົນໃຊ້ປະຈໍາພຣະວິຫານ 
ແລະເຊ້ືອສາຍຂ້າຣາຊການຂອງໂຊໂລໂມນ 



4 ບາງຄົນໃນເຊ້ືອສາຍຂອງຢູດາແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເບັນຢາມີນ ອາສັຍຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ ເຊ້ືອສາຍຂອງຢູດາມີ 
ອາທັຍຢາ ບຸດອຸສຊີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດອາມາຣີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດເຊຟາຕີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດມາຮາລາເລນ ແຫ່ງເຊ້ືອສາຍ
ຂອງ ເປເຣສ 

5 ແລະມາອາຊັຍຢາ ບຸດບາຣຸກ ຜູ້ເປັນບຸດໂກນໂຮເຊ ຜູ້ເປັນບຸດຮາຊັຍຢາ ຜູ້ເປັນບຸດອາດັຍຢາ ຜູ້ເປັນບຸດຢົວອາ
ຣີບ ຜູ້ເປັນບຸດເຊຄາຣີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດຊາວຊໂີລນ 

6 ເຊ້ືອສາຍຂອງເປເຣສທັງສ້ິນທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລມັ ມຄົີນເກ່ັງກ້າ ສ່ີຮ້ອຍຫົກສິບແປດຄົນ 
7 ແລະຕ່ໍໄປນ້ີເປັນເຊ້ືອສາຍເບັນຢາມີນ ຄື ຊນັລູ ບຸດເມຊູນລາມ ຜູເ້ປັນບຸດໂຢເອດ ຜູ້ເປັນບຸດເປດັຍຢາ ຜູ້ເປັນ

ບຸດໂກລັຍຢາ ຜູ້ເປັນບຸດມາອາເຊຢາ ຜູ້ເປັນບຸດອີທີເອນ ຜູ້ເປັນບຸດເຢຊາຢາ 
8 ແລະຖັດເຂົາໄປຄື ກັບບັຍ ຊັນລັຍ ມເີກ້ົາຮ້ອຍຊາວແປດຄົນ 
9 ໂຢເອນ ບຸດຊີກຣີ ເປັນຜູ້ດູແລເຂົາທັງຫລາຍ ແລະເຫນືອເມືອງນ້ັນ ຢູດາບຸດຮັສເຊນູອາເປັນທີສອງ 
10 ຈາກບັນດາປະໂຣຫິດຄື ເຢດັຍຢາ ບຸດຢົວອາຣີບ ຢາຄ ນີ 
11 ເຊຣັຍຢາ ບຸດຮີນກີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດເມຊນູລາມ ຜູ້ເປັນບຸດຊາໂດກ ຜູ້ເປັນບຸດເມຣາໂຢດ ຜູ້ເປັນບຸດອາຮ ຕູີບ ຜູ້

ປົກຄອງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ 
12 ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາທ່ີທໍາງານຢູ່ໃນພຣະວິຫານ ມີແປດຮ້ອຍຊາວສອງຄົນ ແລະອາດັຍຢາ ບຸດເຢໂຣຮາມ ຜູ້

ເປັນບຸດເປລາລີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດອັມຊ ີຜູ້ເປັນບຸດເຊຄາຣີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດປັສຮູຣ໌ ຜູ້ເປັນບຸດມັນຄີຢາ 
13 ແລະພີນ້່ອງຂອງເຂົາ ຫົວຫນ້າຂອງຕະກູນ ມສ້ີອງຮ້ອຍສ່ີສິບສອງຄົນ ແລະອາມັສຊັຍ ບຸດ ອາຊາເຣນ ຜູ້ເປັນ

ບຸດອາຊັຍ ຜູ້ເປັນບຸດເມຊນີເລໂມດ ຜູ້ເປັນບຸດອີມເມີ 
14 ພີນ້່ອງຂອງເຂົາເປັນທະຫານທ່ີເກ່ັງກ້າ ມີນ່ຶງຮ້ອຍຊາວແປດຄົນ ຜູ້ດູແລຂອງເຂົາຄືຊັບດີເອນ ບຸດຮັກເກໂດລ ມີ 
15 ຈາກຄົນເລວີຄື ເຊມຍັຢາ ບຸດຮັສຊູບ ຜູ້ເປັນບຸດອັສຣີກາມ ຜູ້ເປັນບຸດຮາຊາບີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດບູນນີ 
16 ຊັບເບທັຍ ແລະໂຢຊາບາດ ຈາກພວກຫົວຫນ້າຂອງຄົນເລວີ ຜູ້ຄວບຄຸມການງານພາຍນອກພຣະວິຫານຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ 
17 ມັດຕານີຢາ ບຸດມີກາ ຜູເ້ປັນບຸດຊັບດີ ຜູ້ເປັນບຸດອາຊັບ ຜູ້ເປັນຫົວຫນ້າໃນການເລ້ີມຕ້ົນການໂມທະນາໃນ

ການອ້ອນວອນ ແລະບາກບູກີຢາເປັນທີສອງໃນຫມູ່ພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ແລະອັບດາ ບຸດຊາມມູອາ ຜູ້ເປັນບຸດກາ
ລານ ຜູ້ເປັນບຸດເຢດູທູນ 

18 ຄົນເລວີທັງຫມດົໃນນະຄອນບໍຣິສຸດມີ ສອງຮ້ອຍແປດສິບສ່ີຄົນ 
19 ຄົນເຝ້ົາປະຕູມີ ອັກກູບ ຕັນໂມນ ແລະພ ີ ່ນ້ອງຂອງເຂົາ ຜູ້ເຝ້ົາບັນດາປະຕູມີ ນ່ຶງຮ້ອຍເຈັດສິບສອງຄົນ 
20 ຄົນອິສຣາເອນນອກນ້ັນ ທີເ່ປັນພວກປະໂຣຫິດ ແລະຄົນເລວີ ຢູໃ່ນຫົວເມືອງທັງສ້ິນຂອງຢູດາ ທຸກຄົນຢູ່ໃນທ່ີ

ດິນມໍຣະດົກຂອງເຂົາ 
21 ແຕ່ຄົນໃຊ້ປະຈໍາພຣະວິຫານຢູ່ທ່ີ ໂອເຟນ ແລະຊີຮາ ແລະກີສປາ ຄວບຄຸມຄົນໃຊ້ປະຈໍາພຣະວຫິານ 
22 ຜູ້ດູແລຄົນເລວີໃນເຢຣູຊາເລັມຄື ອຸສຊີ ບຸດບານີ ຜູ້ເປັນບຸດຮາຊາບີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດມັດຕານີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດມີກາ 

ແຫ່ງເຊ້ືອສາຍອາສາບ ນັກຮ້ອງ ດ ູແລການງານພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ 
23 ເພາະມພີຣະບັນຊາຈາກພຣະຣາຊາເຖິງເຣ່ືອງເຂົາ ແລະມີຂອງເປັນສ່ວນທ່ີໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ສໍາລັບນັກຮ້ອງ 

ຕາມທ່ີຕ້ອງການທຸກໆວັນ 
24 ແລະເປທາຮີຢາ ບຸດເມເສຊາເບນ ເຊ້ືອສາຍເຊຣາ ບຸດຢູດາເປັນຜູ້ຕ່າງຫນ້າຂອງພຣະຣາຊາໃນເຣ່ືອງກິຈການ

ຕ່າງອັນກ່ຽວກັບປະຊາຊົນ 



Villages outside Jerusalem 

25 ສ່ວນທ່ີຊນົນະບົດແລະໄຮ່ນາຂອງຊົນນະບົດເຫລ່ົານ້ັນ ປະຊາຊນົພວກຢູດາບາງຄົນອາສັຍຢູ່ໃນກີຣີອາດອາຣ໌
ບາ ແລະຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ ແລະໃນດີໂບນກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ ແລະໃນເຢກັບເຊເອນກັບຊົນ
ນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ 

26 ແລະໃນເຢຣູຊາເລັມກັບໃນໂມລາດາ ແລະເບັດເປເລດ 
27 ໃນຮາຊາຣ໌ຊອູານ ໃນເບີເອີເຊບາ ແລະຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ 
28 ໃນຊີກລາກ ໃນເມໂກນາ ແລະຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ 
29 ໃນເອນຣີມໂມນ ໃນໂຊຣາ ໃນຢາຣມ໌ທູ 
30 ຊາໂນອາ ອາດູນລາມ ແລະຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ ລາຄີສ ແລະໄຮ່ນາຂອງເມືອງນ້ັນ ອາເຊກາກັບຊົນນະ

ບົດຂອງເມືອງນ້ັນ ເຂົາຈ່ີງຕ້ັງຄ້າຍຈາກເບເອີເຊບາເຖິງພູດອຍຮີນໂນມ 
31 ປະຊາຊົນເບັນຢາມີນຢູ່ຕ່ໍຈາກເກບາໄປ ທີມ່ີກມັສ ທີອັ່ຍຢາ ທ່ີເບັນເອນ ແລະຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ 
32 ທ່ີອານາໂທດ ໂນບ ອານານີຢາ  
33 ຮາໂຊຣ໌ ຣາມາ ກີດຕາອີມ 
34 ຮາດີດ ເຊໂບອີມ ເນບັນລັດ 
35 ໂລດ ແລະໂອໂນ ພູດອຍຂອງພວກຊ່າງຝີມື 
36 ແລະບາງສ່ວນຂອງຄົນເລວີຢູ່ໃນຢູດາກໍສົມທບົເຂ້ົາກ ບັເບັນຢາມີນ 
 

12 ບນັດາປະໂຣຫດິແລະຄນົເລວ ີ 
A List of Priests and Levites 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນປະໂຣຫິດແລະຄົນເລວີທ່ີຂ້ຶນມາກັບເຊຣຸບບາເບນ ບຸດເຊອັນຕີເອນ ແລະເຢຊູອາ ເຊຣັຍຢາ ເຢເຣ
ມຢີາ ເອັຊຣາ 

2 ອາມາຣີຢາ ມນັລຸກ ຮ ດັຕູສ 
3 ເຊການີຢາ ເຣຮູມ ເມເຣໂມດ 
4 ອີດໂດ ກີນເນທົວ ອາບີຢາ 
5 ມຢີາມີນ ມາອາດີຢາ ບີນກາ 
6 ເຊມັຍຢາ ຢົວອາຣີບ ເຢດັຍຢາ 
7 ຊັນລູ ອາໂມກ ຮີນກີຢາ ເຢດັຍຢາ ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນຫົວຫນ້າຂອງປະໂຣຫິດ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາໃນສມັຍຂອງ

ເຢຊູອາ 
8 ຄົນເລວີຄ ືເຢຊອູາ ບີນນູຍ ກັດມີເອນ ເຊເຣບີຢາ ຢູດາ ແລະມັດຕານີຢາ ຜູ້ຊ່ຶງດູແລການເພງໂມທະນາພ້ອມ

ກັບພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ 
9 ບາກບູກີຢາ ແລະອູນໂນພີນ້່ອງຂອງເຂົາ ຢືນຢູ່ກົງກັນຂ້າມໃນການບົວລະບັດ 
10 ເຢຊູອາເປັນບິດາຂອງຢົວອາກີມ ຢົວອາກີມເປັນບິດາຂອງເອລີອາຊີບ ເອລີອາຊີບເປັນບິດາຂອງຢົວອາດາ 
11 ຢົວອາດາເປັນບິດາຂອງໂຢນາທານ ແລະໂຢນາທານເປັນບິດາຂອງຢາດດູອາ 
12 ໃນຣຊັການຢົວອາກີມ ມ ປີະໂຣຫດິຜູ້ເປັນຫົວຫນ້າຕູກູນຄື ເຊຣັຍຢາ ມີ ເມຣັຍຢາ ຕະກູນເຢເຣມີຢາ ມ ີຮານາ

ນີຢາ 
13 ຕະກູນເອັຊຣາ ມີ ເມຊູນລາມ ຕະກູນອາມາຣຢີາ ມ ີເຢໂຮຮານານ 
14 ຕະກູນມັນລູຄີ ມີ ໂຢນາທານ ຕະກູນເຊບານີຢາ ມ ີໂຢເຊັບ 



15 ຕະກູນຮາຣມີ ມີ ອັດນາ ຕະກູນເມຣາໂຢດ ມີ ເຮນກັຍ 
16 ຕະກູນອີດໂດ ມີ ເຊຄາຣີຢາ ຕະກູນກີນເນໂທນ ມີເມຊນູລາມ 
17 ຕະກູນອາບີຢາ ມີ ຊີກຣີ ຕະກູນມີນີອາມນີ ຕະກູນໂມອາດີຢາ ມີ ປີນຕັຍ 
18 ຕະກູນບີນກາ ມີ ຊັມມູອາ ຕະກູນເຊມັຍຢາ ມ ີເຢໂຮນາທານ 
19 ຕະກູນຢົວອາຣີບ ມີມັດເຕນັຍ ຕະກູນເຢດັຍຢາ ມ ີອູສຊີ 
20 ຕະກູນຊັນລັຍ ມີກັນລັຍ ຕະກູນອາໂມກ ມ ີເອເບີ  
21 ຕະກູນຮີນກີຢາ ມ ີຮາຊາບີຢາ ຕະກູນເຢດັຍຢາ ມ ີເນທານເອນ 
22 ສ່ວນຄົນເລວີໃນສມັຍຂອງເອລີຢາຊີບ ຢົວອາດາ ໂຢຮານານ ແລະຢາດດູອາ ຊ່ືຫົວຫນ້າຂອງຕະກູນມີບັນທຶກ

ໄວທັ້ງບັນດາປະໂຣຫິດຈົນເຖິງຣັຊສມຍັຂອງດາຣີອຸສ ຄົນເປີເຊັຽ 
23 ເຊ້ືອສາຍເລວີ ຫົວຫນ້າຂອງຕະກູນ ມບັີນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານ ຈົນສມັຍຂອງໂຢຣານານ ບຸດເອລ ີ

ອາຊບີ 
24 ແລະຫົວຫນ້າຂອງຄົນເລວີຄື ຮາຊາບີຢາ ເຊເຣບີຢາ ແລະເຢຊູອາ ບຸດກັດມີເອນ ກັບຍາດພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາຢູ່ກົງ

ກັນຂ້າມທ່ີຈະສັຣເສີນແລະໂມທະນາພຣະຄຸນ ຕາມບັນຍັດຂອງດາວິດຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຍາມໆໄປ 
25 ມັດຕານີຢາ ບາກບູກີຢາ ໂອບາດີຢາ ເມຊູນລາມ ຕັນໂມນ ແລະອັກກູບ ເປັນຄົນເຝ້ົາປະຕູ ຢືນເຝ້ົາຢູ່ທ່ີໂຮງພັ

ສດຸຂອງປະຕູ 
26 ຄົນເຫລ່ົານ້ີຢູ່ໃນສມັຍຂອງຢົວອາກີມ ບຸດເຢຊູອາ ຜູ້ເປັນບຸດໂຢຊາດາກ ແລະໃນສມັຍຂອງເນເຫມີຜູ້ວ່າຣາຊ

ການ ກ ັບໃນສມັຍຂອງປະໂຣຫິດເອັຊຣາ ແລະທັມມາຈານ 
ການມອບຖວາຍກາໍແພງເມອືງ 
Dedication of the City Wall 

27 ເມື່ອທໍາພິທມີອບຖວາຍກໍາແພງເຢຣູຊາເລັມ ເຂົາໄດ້ສແວງຫາຄົນເລວີຕາມທ່ີຂອງເຂົາທ່ົວທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ 
ເພ່ືອຈະນໍາເຂົາມາທ່ີເຢຣູຊາເລັມ ເພ່ືອສລອງມອບຖວາຍດ້ວຍຄວາມຍີນດີ ດ້ວຍການໂມທະນາ ແລະດ້ວຍ
ການຮ້ອງເພງ ດ້ວຍແສ່ງ ພີນໃຫຍ່ ແລະພີນເຂົາຄູ່ 

28 ເຊ້ືອສາຍພວກນັກຮ້ອງໄດ້ຮວມກັນມາຈາກມົນທົນຮອບເຢຣູຊາເລັມ ແລະຈາກຊົນນະບົດຂອງຊາວເນໂທ
ຟາດ  

29 ທັງມາຈາກເບັດກີນການ ແລະຈາກເຂດເກບາ ແລະອັສມາເວທ ເພາະບັນດານັກຮ້ອງໄດ້ສ້າງຊົນນະບົດຂອງ
ຕົນຮອບເຢຣູຊາເລັມ 

30 ບັນດາປະໂຣຫິດແລະຄົນເລວີໄດ້ຊໍາຮະຕົວໃຫ້ບໍຣິສຸດ ແລະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຊໍາຮະປະຊາຊົນ ແລະປະຕູ
ເມືອງກັບກໍາແພງໃຫ້ບໍຣສຸິດ 

31 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ນໍາເຈ້ົານາຍແຫ່ງຢູດາຂ້ຶນເທິງກໍາແພງ ແລະແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ຄນະໃຫຍ່ສອງຄນະເປັນຜູ້ກ່າວໂມ
ທະນາແລະເດີນເປັນຂະບວນແຫ່ ຄະນະນ່ຶງໄປທາງຂວາຂ້ຶນໄປເທິງກໍາແພງຈົນເຖິງປະຕູກອງຂ້ີເຫຍ່ືອ 

32 ແລະຖັດຕ່ໍເຂົາໄປ ມໂີຮຊັຍຢາ ແລະເຈ້ົານາຍແຫ່ງຢູດາເຄ່ິງນ່ຶງ 
33 ກັບອາຊາຣີຢາ ເອັຊຣາ ເມຊ ນູລາມ 
34 ຢູດາ ເບັນຢາມີນ ເຊມັຍຢາ ແລະເຢເຣມີຢາ 
35 ພວກປະໂຣຫິດບາງຄົນທ່ີມີແກ ຄື ເຊຄາຣີຢາ ບຸດໂຢນາທານ ຜູ້ເປັນບຸດເຊມັຍຢາ ຜູ້ເປັນບຸດມັດຕານີຢາ ຜູ້

ເປັນບຸດມີກັຍຢາ ຜູ້ເປັນບຸດຊັກກູຣ໌ ຜູ້ເປັນບຸດອາສາບ 
36 ກັບຍາດພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ຄື ເຊມັຍຢາ ອາຊາເຣນ ມີລາລັຍ ກີລາລັຍ ມາອັຍ ເນທານເອນ ຢູດາ ແລະຮານານີ 

ພ້ອມກັບເຄ່ືອງດົນຕຣີຂອງດາວິດຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະເອັຊຣາທັມມາຈານໄດ້ເດີນນໍາຫນ້າ 



37 ທ່ີປະຕູນ້ໍາພຸ ເຂົາທັງຫລາຍເດີນຕົງໄປຂ້ຶນຂ້ັນໄດຂອງນະຄອນດາວິດ ທີທ່າງຂ້ຶນກໍາແພງເຫນືອພຣະຣາຊວັງ
ຂອງດາວິດເຖິງປະຕູນ້ໍາທາງທິດຕາເວັນອອກ 

38 ອີກຄນະນ່ຶງທ່ີກ່າວຄໍາໂມທະນາເດີນໄປທາງຊ້າຍ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຕາມເຂົາໄປພ້ອມກັບປະຊາຊນົເຄ່ິງນ່ຶງ ເທິງ
ກາໍແພງເຫນອືຫຄໍອຍເຕົາໄຟເຖິງກໍາແພງກວ້າງ 

39 ແລະເຫນ ືອປະຕູເອຟຣາອີມ ແລະທາງປະຕູເກ່ົາ ແລະທາງປະຕູປາ ແລະຫໍຄອຍຮານານເອນ ແລະຫໍຄອຍ
ຂອງຄົນນ່ຶງຮ້ອຍ ເຖິງປະຕູແກະ ແລະເຂົາມາຢຸດຢູ່ທ່ີປະຕູຍາມ 

40 ຄນະທັງສອງຜູ້ກ່າວຄໍາໂມທະນາໄດ້ມາຢືນຢູ່ທ່ີພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ທັງຂ້າພະເຈ້ົາແລະເຈ້ົາຫນ້າທ່ີເຄ່ິງ
ນ່ຶງຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາ 

41 ກັບປະໂຣຫດິທ່ີຖືແກ ຄື ເອລີອາກີມ ມາອາເຊຢາ ມານີອາມີມ ມ ີກັຍຢາ ເອລີໂອເອນັຍ ເຊຄານີຢາ ແລະຮາ
ນານີຢາ  

42 ມາອາເຊຢາ ເຊມັຍຢາ ເອເລອາຊາ ອູສຊີ ເຢໂຮຮານານ ມັນຄີຢາ ເອລາມ ແລະເອເຊີ ແລະບັນດານັກຮ້ອງ
ໄດ້ຮ້ອງເພງ ມີ ເຢສຣາຮີຢາ ເປັນຫົວຫນ້າຂອງເຂົາ  

43 ແລະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງສັດບູຊາໃຫຍ່ໂຕໃນວັນນ້ັນ ແລະຊົມຊ່ືນຍິນດີເພາະພຣະເຈ້ົາຊງົກະທ າໍໃຫ້
ເຂົາຍ ນີດີດ້ວຍຄວາມຊ່ືນບານຍ່ິງໃຫຍ່ ພວກຜູ້ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍກ ໍຍິນດີດ້ວຍ ແລະຄວາມຊ່ືນບານຂອງເຢຣູ
ຊາເລັມກໍໄດ້ຍິນໄປໄກ 
ການຈດັສວ່ນສິງ່ທີລ່ຽ້ງດປູະໂຣຫ ິດແລະຄນົເລວ ີ

44 ໃນວັນນ້ັນ ເຂົາແຕ່ງຕ້ັງຄົນໃຫ້ດູແລຫ້ອງສໍາລັບພັສດຸ ຂອງບໍຣິຈາກ ຫມາກໄມ້ຣຸ່ນແຣກນ່ຶງສ່ວນສິບ ໃຫ້ຮວບ
ຮວມສ່ິງຊ່ຶງກໍານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍສໍາລັບປະໂຣຫິດ ແລະຄົນເລວີເຂ້ົາມາໄວ້ໃນນ້ັນ ຕາມໄຮ່ນາໃນຫົວເມືອງ
ເຫລ່ົານ້ັນ 

45 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ທໍາການບົວລະບັດພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາແລະທໍາການຊໍາຮະໃຫ້ບຣໍສຸີດ ຢ່າງກັບພວກນັກຮ້ອງ 
ແລະພວກເຝ້ົາປະຕູໄດ້ກະທໍາຕາມພຣະບັນຊາຂອງດາວິດແລະຂອງໂຊໂລໂມນຣາຊໂອຣດົຂອງພຣະອົງ 

46 ເພາະໃນສມັຍດາວິດ ແລະອາສາບໃນດຶກດໍາບັນນ້ັນມີຫົວຫນ້າພວກນັກຮ້ອງ ແລະມີບົດເພງສັຣເສີນ ແລະບົດ
ເພງໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ 

47 ແລະອິສຣາເອນທັງປວງໃນສມັຍຂອງເຊຣຸບບາເບນ ແລະໃນສມັຍຂອງເນເຫມ ີໄດ້ໃຫ້ປັນສ່ວນຕາມຕ້ອງ
ການທຸກວັນແກ່ນັກຮ້ອງແລະຄົນເຝ້ົາປະຕູ ແລະເຂົາໄດ້ກັນສ່ວນຂອງຄົນເລວີໄວ້ຕ່າງຫາກ ແລະຄົນເລວີໄດ້
ກັນສ່ວນຂອງເຊ້ືອສາຍອາໂຣນໄວ້ຕ່າງຫາ 

 

13 ການປະຕຮິບູຂອງເນເຫມ ີ 
Foreigners Separated from Israel  
(ຈຊຍ 22:1--24:25) 

1 ໃນວັນນ້ັນ ເຂົາອ່ານຫນັງສືຂອງໂມເຊໃຫ້ປະຊາຊົນຟງັ ແລະເຂົາພົບທ່ີມີຂຽນໄວ້ວ່າ ບ່ໍຄວນໃຫ້ຄົນອັມໂມນ 
ຫລືຄົນໂມອາບເຂ້ົາໃນທ່ີຊຸມນຸມຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນນິດ 

2 ເພາະເຂົາບ່ໍໄດ້ເອົາອາຫານແລະນ້ໍາມາຕ້ອນຮັບຄົນອິສຣາເອນ ແຕ່ໄດ້ຈ້າງບາລາອາມໃຫ້ມາຕ່ໍຕ້ານແລະສາບ
ແຊ່ງເຂ ົາ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຊົງປ່ຽນຄໍາແຊ່ງເປັນພອນ 

3 ແລະຢູ່ມາເມ່ືອປະຊາຊນົໄດ້ຍິນທັມບັນຍັດ ເຂົາກໍແຍກອິສຣາເອນອອກເສັຽຈາກເຊ້ືອສາຍຄົນຕ່າງດ້າວ 



The Reforms of Nehemiah 

4 ກ່ອນຫນ້ານ້ີ ປະໂຣຫິດເອລີອາຊີບຜູ້ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ດູແລຫ້ອງໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ 
ແລະຜູ້ກ່ຽວພັນກັບໂຕບີອາ 

5 ໄດ້ຈັດຫ້ອງໃຫຍ່ຫ້ອງນ່ຶງໃຫ້ໂຕບີອາ ເປັນຫ້ອງທ່ີແຕ່ກ່ອນໃຊ້ເກັບທັນຍາບູຊາ ກໍາຍານ ເຄ່ືອງໃຊ້ຕ່າງໆ ແລະ
ນ່ຶງສ່ວນສິບທ່ີເປັນເຂ້ົາ ເຫລ້ົາອະງຸ່ນໃຫມ່ແລະນ້ໍາມັນ ຊ່ຶງເຂົາໃຫ້ໄວ້ຕາມບັນຍັດໃຫ້ແກ່ຄົນເລວີ ນັກຮ້ອງ ຄົນ
ເຝ້ົາປະຕູ ແລະຂອງບໍຣິຈາກສໍາລັບປະໂຣຫິດ 

6 ເມ່ືອເກີດເຣ່ືອງນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ ເພາະໃນປີທີສາມສິບສອງແຫ່ງຣັຊການອາກຕາເຊີເຊສພ
ຣະຣາຊາແຫ່ງບາບີໂລນນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄປເຝ້ົາພຣະຣາຊາ ແລະຕ່ໍມາຂ້າພະເຈ້ົາກໍທູນລາພຣະຣາຊາ 

7 ແລະມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຊາບຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ຊ່ຶງເອລີອາຊີບໄດ້ກະທໍາເພ່ືອໂຕບີອາ ຄື
ຈັດຫ້ອງພາຍໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຂົາ 

8 ຂ້າພະເຈ້ົາໃຈຮ້າຍຫລາຍ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍໂຍນເຄ່ືອງແຕ່ງເຮືອນທັງສ້ິນຂອງໂຕບີອາອອກເສັຽຈາກຫ້ອງ 
9 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາສ່ັງໃຫ້ເຂົາຊໍາຮະຫ້ອງ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍນໍາເຄ່ືອງໃຊ້ປະຈໍາພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ທັງທັນ

ຍາບູຊາກັບກໍາຍານກັບຄືນມາໄວ້ທ່ີນ້ັນອີກ 
10 ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຊາບອີກວ່າ ສ່ວນຂອງຄົນເລວີນ້ັນ ເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ມອບໃຫ້ ເພາະສະນ້ັນ ຄົນເລວີແລະນັກຮ້ອງຜູ້ປະ

ຕິບັດການງານ ຕ່າງກໍຫນີກັບໄປຍັງໄຮ່ນາຂອງຕົນ 
11 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຕ່ໍວ່າເຈ້ົາຫນ້າທ່ີແລະເວ້ົາວ່າ, ìເປັນຫຍັງຈ່ຶງປະປ່ອຍພຣະວ ິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາໄປì ຂາ້ພະ

ເຈ້ົາຈ່ຶງຮວບຮວມ ເຂົາກັບມາ ແລະຕ້ັງເຂົາໄວ້ຕາມຕໍາແຫນ່ງຂອງເຂົາອີກ 
12 ແລະຢູດາທັງປວງໄດ້ນໍານ່ຶງສ່ວນສິບທ່ີເປັນເຂ້ົາ ເຫລ້ົາອະງຸ່ນໃຫມ່ ແລະນ້ໍາມັນເຂ້ົາມາຍັງເຮືອນພັສດຸ 
13 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງຄົນໃຫ້ດູແລເຮືອນພັສດຸ ຄື ປະໂຣຫິດເຊເລມີຢາ ຊາໂດກທັມມາຈານ ແລະເປດັຍຢາ

ແຫ່ງຄົນເລວີ ແລະຜູ້ຊ່ອຍຂອງເຂົາ ຄື ຮານານ ບຸດຊັກກູຣ໌ ຜູ້ເປັນບຸດມັດຕານີຢາ ເພາະນັບໄດ້ວ່າເຂົາຊ່ືສັດ 
ແລະຫນ້າທ່ີຂອງເຂົາຄືແຈກຈ່າຍແກ່ພວກພ່ີນ້ອງ 

14 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີຂໍຊົງລະນຶກເຖີງຂ້າພຣະອົງ ແລະຂໍຢ່າຊົງລົບລ້າງການທ່ີດີທງັ
ຫລາຍຂອງຂ້າພຣະອົງທ່ີຂ້າພຣະອົງໄດ້ກະທໍາ ເພ່ືອພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະເພ່ືອການ
ບົວລະບັດໃນທ່ີນ້ັ 
Sabbath Reforms Begun 

15 ຄ້ັງນ້ັນໃນຢູດາ ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນຄົນຍ່ໍາເຫລ້ົາອະງຸ່ນໃນວັນສະບາໂຕ ແລະນໍາຟ່ອນເຂ້ົາເຂ້ົາມາບັນທຸກຫລັງລໍ 
ທັງເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ຫມາກອະງຸ່ນ ຫມາກເດ່ືອ ແລະພາຣະທຸກຢ່າງ ຊ່ຶງເຂົານໍາມາຍັງເຢຣູຊາເລັມໃນວັນສະບາໂຕ 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຕັກເຕືອນເຂົາໃນວັນທ່ີເຂົາທັງຫລາຍຂາຍອາຫານ 

16 ແລະມຄົີນຊາວຕີເຣໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນເມືອງໄດ້ນໍາປາ ແລະສິນຄ້າທຸກຢ່າງເຂ້ົາມາຂາຍໃນວັນສະບາໂຕແກ່ປະ
ຊາຊົນຢູດາ ແລະໃນເຢຣູຊາເລັມ 

17 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຕ່ໍວ່າພວກຂຸນນາງແຫ່ງຢູດາ ແລະເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, ìເປັນຫຍັງທ່ານທັງຫລາຍກະທໍາຄວາມ
ຊ່ົວຮ້າຍເຊ່ັນນ້ີ ກະທໍາໃຫ້ວັນສະບາໂຕເປັນມົນທິນ 

18 ບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານບ່ໍໄດ້ກະທໍາເຊ່ັນນ້ີຫລື ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງເຣົາບ່ໍໄດ້ຊົງນໍາເຫດຮ້າຍນ້ີທັງສ້ິນໃຫ້ຕົກຢູ່
ເທິງເຮົາແລະເທິງເມືອງນ້ີຫລື ທ່ານຍັງຈະນໍາພຣະພິໂຣດຍ່ິງກວ່ານ້ັນມາເຫນືອອິສຣາເອນດ້ວຍການກະທໍາໃຫ້
ສະບາໂຕເປັນມົນທີນ 



19 ແລະຢູ່ມາພໍເລ້ີມມືດທ່ີປະຕູເມືອງເຢຣູຊາເລ ມັກ່ອນວັນສະບາໂຕ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ປິດປະຕູເມືອງ ແລະສ່ັງ
ວ່າບ່ໍໃຫ້ເປີດຈົນກວ່າຈະພ້ົ້ົນວັນສະບາໂຕແລ້ວ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍຕ້ັງຂ້າຣາຊການບາງຄົນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ດູ
ແລປະຕູເມືອງ ວ່າບ່ໍໃຫ້ນໍາພາຣະສ່ິງໃດເຂ້ົາມາໃນວັນສະບາໂຕ 

20 ແລ້ວພວກພໍຄ້່າແລະພວກຂາຍສິນຄ້າທຸກຊະນິດຄ້າງຢູ່ນອກເຢຣູຊາເລັມເທ່ືອນ່ຶງ ຫລືສອງເທ່ືອ 
21 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຕັກເຕືອນເຂົາ ແລະເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, ìເປັນຫຍັງທ່ານມານອນຢູ່ຂ້າງກໍາແພງເມືອງ ຖ້າທ່ານທໍາ

ອີກຂ້າພະເຈ້ົາຈະຈັບທ່ານî ຕ້ັງແຕ່ຄ້ັງນ້ັນມາເຂົາກໍບ່ໍມາອີກໃນວັນສະບາໂຕ 
22 ຂ້າພະເຈ້ົາສ່ັງຄົນເລວີໃຫ້ຊໍາຮະຕົວເຂົາແລະມາເຝ້ົາປະຕູເມືອງ ເພືອ່ຮັກສາວັນສະບາໂຕໃຫ້ບໍຣສຸິດ ຂ້າແດ່ພ

ຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອ ງົ ຂໍພຣະອົງຊົງຣະລຶກເຖິງຄວາມຊອບຂອງຂ້າພຣະອົງໃນເຣ່ືອງນ້ີ ແລະຂໍຊົງໄວຊ້ວິີດຂ້າ
ພຣະອົງຕາມຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແຫ່ງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງ 
Mixed Marriages Condemned  
(ອຊຣ 9:1-4) 

23 ໃນສມັຍນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພວກຢິວຜູ້ໄດ້ແຕ່ງງານກັບຍິງຊາວອັສໂດດ ອັມໂມນ ແລະໂມອາບ 
24 ແລະເດັກຂອງເຂົາເຄ່ິງນ່ຶງເວ້ົາພາສາອັສໂດດ ເຂົາເວ້ົາພາສາຢູດາບ່ໍໄດ້ ແຕ່ເວ້ົາພາສາຊົນຊາດຂອງເຂົາແຕ່

ລະພວກ 
25 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໂຕ ແ້ຍ້ງກັບເຂົາ ແລະແຊ່ງເຂົາ ແລະຕີເຂົາບາງຄົນ ແລະດືງຜົມຂອງເຂົາອອກ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາ

ກະທໍາໃຫ້ເຂົາສາບານໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍຂ້າພະເຈ້ົາກ່າວວ່າ ìເຈ້ົາທັງຫລາຍຢ່າຍົກບຸດຍິງຂອງ
ເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ບຸດຊາຍຂອງເຂົາ ຫລືຮັບບຸດຍິງຂອງເຂົາໃຫ້ແກ່ບຸດຊາຍຂອງເຈ້ົາ ຫລືຕົວເຈ້ົາເອງ 

26 ໂຊໂລໂມນພຣະຣາຊາແຫງ່ອິສຣາເອນ ບ່ໍໄດ້ທໍາບາບດ້ວຍເຣ່ືອງຍິງຢ່າງນ້ີຫລື ຖ້າມກາງຫລາຍປະຊາຊາດ ບ່ໍ
ມພີຣະຣາຊາໃດເຫມືອນພຣະອົງ ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງກໍຊງົຮັກພຣະອົງ ແລະພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃຫ້ພ
ຣະອົງເປັນກະສັດເຫນືອ 
ອິສຣາເອນທັງປວງ ເຖິງປານນ້ັນກໍດີ ເມັຽທັງຫລາຍທ່ີເປັນຍີງຕ່າງຊາດກໍເປັນເຫດໃຫ້ພຣະອົງຊົງທາໍບາບ 

27 ຄວນຫລືທ່ີເຮົາຈະຟັງເຈ້ົາ ແລະກະທໍາຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຍ່ິງໃຫຍ່ນ້ີທັງສ້ິນ ແລະປະພຶດທ ໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຂອງ
ເຮົາດ້ວຍການແຕ່ງງານກັບຍິງຕ່າງຊາດî 

28 ບຸດຊາຍຄົນນ່ຶງຂອງເຢຮົວອາດາ ຜູ້ເປັນບຸດປະໂຣຫິດເອລີອາຊີບ ເປັນບຸດເຂີຍຂອງຊານບັນລັດ ຊາວໂຮໂຣນ 
ເຫດສັນນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຂັບໄລ່ເຂົາໄປເສັຽຈາກຂ້າພະເຈ້ົາ 

29 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊງົຣະລຶກເຖີງເຂົາທັງຫລາຍ ເພາະວ່າເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາໃຫ້ການເປັນ
ປະໂຣຫິດ ແລະຄໍາສັນຍາຂອງພວກປະໂຣຫິດແລະຄົນເລວີເປັນມົນທີນ 

30 ດ່ັງນ້ີແຫລະ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຊໍາຮະເຂົາຈາກຕ່າງດ້າວທຸກຢ່າງ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຕ້ັງຫນ້າທ່ີຂອງບັນດາປະໂຣ
ຫິດແລະຄົນເລວີຕ່າງກໍປະຈໍາງານຂອງຕົນ 

31 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຈັດໃຫ້ຫາຟືນຖວາຍຕາມເວລາກໍານົດ ແລະສໍາລັບຜົນຣຸ່ນແຣກ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະ
ອົງ ຂໍຊົງລະ ນຶກເຖິງຂ້າພຣະອົງໃຫ້ເກີດຜົນດີເຖີດ 
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