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1 ເລັງ່ໃຫປ້ະຊາຊນົໃຫສ້າ້ງພຣະວຫິານ  
The Command to Rebuild the Temple  
( ອຊຣ 5:1) 

1 ໃນວັນທີນ່ຶງ ເດືອນທີຫົກ ປີທີສອງແຫ່ງຣັຊການກະສັດດາຣີອຸສ ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາມາໂດຍທາງ ຮັກ
ກາຍ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເຖິງເຊຣຸບບາເບນ ບຸດເຊອັນຕິເອນ ຜູ້ວ່າຣາຊການເມືອງຢູດາ ແລະເຖິງໂຢຊວຍ 
ບຸດເຢໂຮຊາດັກມະຫາປະໂຣຫິດວ່າ, 

2 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາໄດ້ສ່ັງດ່ັງນ້ີວ່າ ປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີກ່າວວ່າ ເວລາທ່ີຈະສ້າງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້
ເປ ນັເຈ້ົານ້ັນຍັງບ່ໍມາເຖິງî 

3 ແລ້ວພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງມາເຖິງໂດຍທາງຮັກກັຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, 
4 ເຖິງເວລາແລ້ວຫລືທີຕົ່ວເຈ້ົາເອງອາສັຍຢູ່ໃນເຮືອນທ່ີສ້າງດ້ວຍໄມ້ອັນຈົບງາມ ແຕ່ສ່ວນພຣະວິຫານນ້ີຖ້ິມພັງ

ທະລາຍ 
5 ເພາະສະນ້ັນ ບັດນ້ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາຈ່ຶງກ່າວວ່າ ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າເຈ້ົາມຄີວາມເປັນຢູ່ຢ່າງໃດ? 
6 ເຈ້ົາຫວ່ານຫລາຍ ແຕ່ກ່ຽວຫນ້ອຍ ເຈ້ົາຮັບປະທານ ແຕ່ບ່ໍເຄີຍອ່ີມ ເຈ້ົາດ່ືມ ແຕ່ຍັງຫິວກະຫາຍຢູ່ ເຈົ້ານຸ່ງຫົ່ມ 

ແຕ່ກໍບ່ໍມີໃຜອຸ່ນ ຜູ້ທ່ີໄດ້ຄ່າຈ້າງ ກໍໄດ້ຄ່າຈ້າງມາໃສ່ຖົງທ່ີມີຮ ູ
7 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຈົ່ງພຈິາຣະນາເບ່ິງວ່າເຈ້ົາມຄີວາມເປັນຢູ່ຢ່າງໃດ? 
8 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ ຈ່ົງຂ້ຶນໄປທ່ີຈ້າຍພູ ແລະນໍາໄມ້ມາສ້າງພຣະວິຫານນ້ັນ ແລະເຮົາຈະໄດ້ຮັບກຽດ 
9 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຫວັງໄດ້ຫລາຍ ແຕ່ກໍໄດ້ຫນ້ອຍ ແລະເມ່ືອເຈ້ົານໍາຜົນມາເຮືອນຂອງເຈ້ົາ ເຮົາກໍເປ່ົາມັນໄປເສັຽ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວວ່າ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນຢ່າງນ້ັນ ກໍເພາະວິຫານຂອງເຮົາພັງທະລາຍຢູ່ ຝ່າຍເຈ້ົາ
ຕ່າງກໍສາລະວົນຢູ່ກັບເຣ່ືອງເຮືອນຂອງຕົນ 

10 ເພາະສະນ້ັນ ທ້ອງຟ້າທ່ີຢູ່ເຫນືອເຈ້ົາຈ່ຶງຍັບຢ້ັງນ້ໍາໝອກໄວ້ເສັຽ ແລະໂລກກໍຍຶດພຶດຜົນຂອງມັນໄວ້ເສັຽ 
11 ແລະເຮົາກ ເໍອ້ີນຄວາມແຫ້ງແລ້ງມາສູ່ແຜ່ນດິນແລະຈ້າຍພູ ມາສູ່ເຂ້ົາ ເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ແລະນ້ໍາມັນມາສູ່ສ່ິງຕ່າງໆ

ຊ່ຶງດິນອໍານວຍຜົນ ສູ່ມະນຸດແລະສັດ ແລະມາສ ູ ່ຜົນງານຊ່ຶງມກືະທໍາໄວî້ 
12 ແລ້ວເຊຣູບບາເບນ ບຸດເຊອັນຕິເອນ ແລະໂຢຊວຍບຸດເຢໂຮຊາດັກມະຫາປະໂຣຫິດພ້ອມກັບປະຊາຊນົທັງ

ປວງທ່ີເຫລືອຢູ່ໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ ົ ້າພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ແລະຖ້ອຍຄໍາຂອງ
ຮັກກາຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຊົງໃຊ້ທ່ານມາ ແລະປະ
ຊາຊົນກໍເກງກົວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

13 ແລ້ວຮັກກາຍ ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວແກ່ປະຊາຊົນຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìພຣະ
ຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຮົາຢູ່ກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍî 



14 ແລະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກະຕຸ້ນໃຈເຊຣບຸບາເບນບຸດເຊອັນຕິເອນ ຜູ້ວ່າຣາຊການເມືອງຢູດາ ແລະຊົງກະຕຸ້ນໃຈ
ຂອງໂຢຊວຍບຸດເຢໂຮຊາດັກ ມະຫາປະໂຣຫິດ ແລະກະຕຸ້ນໃຈປະຊາຊົນທງັປວງທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ັນ ເຂົາທັງ
ຫລາຍກໍມາສ້າງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

15 ໃນວັນທີຊາວສ່ີຂອງເດືອນນ້ັນໃນເດືອນທີຫົກ 
 

2 ສກັສຂີອງພຣະວຫິານຫລງັໃຫມ ່ 
The Future Glory of the Temple 

1 ໃນປີທີສອງແຫ່ງຣັຊການກະສັດດາຣີອຸສ ໃນວັນທີຊາວເອັດ ເດືອນທີເຈັດ ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາ
ໂດຍຜ່ານທາງຮັກກັຍ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ 

2 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ເຊຣຸບບາເບນ ບຸດເຊອັນຕິເອນ ຜູ້ວ່າຣາຊການເມືອງຢູດາ ແລະແກ່ໂຢຊວຍບຸດເຢໂຮຊາດັກ ມະ
ຫາປະໂຣຫິດ ແລະແກ່ປະຊາຊົນທ່ີເຫລືອຢູ່ເຖີດວ່າ 

3 ìໃຜແດ່ທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນຖ້າມກາງພວກທ່ານນ້ີ ທ່ີເຫັນພຣະວິຫານນ້ີຄ້ັງເມ່ືອມີສະງ່າຣາສີເດີມນ້ັນ ບັດນ້ີທ່ານ
ເຫລ່ົານ້ັນເຫັນເປັນຢ່າງໃດ ເບ່ິງແມ, ແລ້ວປຽບກັນບ່ໍໄດ້ເລີຍແມ່ນບ່ໍ?î 

4 ພຣະເຈ້ົາກ່າວວ່າ ໂອ ເຊຣຸບບາເບນເອີຍ ຈ່ົງກ້າຫານເຖີດ ໂອ ໂຢຊວຍ ບຸດເຢໂຮຊາດັກ ມະຫາປະໂຣຫິດ
ເອີຍ ຈ່ົງກ້າຫານເຖີດ ປະຊາຊົນທັງສ້ິນເອີຍ ຈ່ົງກ້າຫານເຖີດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຈອມໂຍທາກ່າວວ່າ ຈ່ົງທໍາງານເຖີດເພາະເຮົາຢູ່ກ ບັເຈ້ົາ 

5 ຕາມຄໍາສັນຍາຊ່ຶງເຮົາກະທໍາໄວ້ກັບເຈ້ົາ ເມ່ືອເຈ້ົາທງັຫລາຍອອກຈາກປະເທດເອຢິບ ວີນຍານຂອງເຮົາຢູ່ຖ້າມ
ກາງເຈ້ົາ ຢ່າກົວເລີຍ 

6 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ອີກຫນ້ອຍນ່ຶງເຮົາຈະສ່ັນທ້ອງຟ້າແລະໂລກ ທະເລແລະແຜ່ນດິນ
ແຫ້ງ ອີກເທ່ືອນ່ຶງ 

7 ເຮົາຈະສ່ັນປະຊາຊາດທັງສ້ິນ ເພ່ືອຊັບສົມບັດຂອງປະຊາຊາດທັງສ້ິນຈະໄດ້ເຂ້ົາມາ ເຮົາຈະບັນຈຸວິຫານນ້ີໃຫ້
ເຕັມດ້ວຍສະ ງ່າຣາສີ ພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

8 ເງິນເປັນຂອງເຮົາ ແລະທອງຄໍາເປັນຂອງເຮົາ ພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວວ່າ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ເກີດຄວາມສົມບູນພູນສຸກໃນສະຖານທ່ີນ້ີî 

ຕາໍຫນຄິວາມບໍຊ່ືສ່ດັຂອງປະຊາຊນົ 
A Rebuke and a Promise 

10 ເມ່ືອວັນທີຊາວສ່ີ ເດືອນທີເກ້ົາ ໃນປີທີສອງຂອງຣັຊການດາຣິອຸສ ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຮັກກັຍ
ຜູ້ປະກາດ   ພຣະທັມວ່າ, 

11 ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຈ່ົງຖາມບັນດາປະໂຣຫິດໃນທັມບັນຍັດເຖີດວ່າ 
12 ìຖ້າຜູ້ໃດພັບສ້ົນເສ້ືອຄຸມທໍາເປັນພົກຫ່ໍຊ້ີນບໍຣິສຸດໄປ ຫາກວ່າສ້ົນເສ້ືອໂຕນ້ັນໄປຖືກເຂ້ົາຫນົມປັງ ຫລືແກງ ຫລື

ເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ຫລືນ້ໍາມັນ ຫລືອາຫານໃດໆສ່ິງນ້ັນຈະບໍຣິສຸດໄປດ້ວຍຫລືບໍ?î ປະໂຣຫິດຕອບວ່າ, ìບ່ໍບຣໍສຸິດî 
13 ແລ້ວຮັກາຍຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìຖ້າຄົນນ່ຶງຄົນໃດທ່ີມົນທິນ ເພາະໄປຖືກສົບມາ ແລ້ວມາຖືກສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເຂ້ົາ ສ່ິງເຫລ່ົາ

ນ້ີຈະມົນທິນໄປດ້ວຍຫລືບ່ໍ?î ປະໂຣຫິດຕອບວ່າ, ìສ່ິງເຫລ່ົານ້ີກໍມົນທິນໄປດ້ວຍî 
14 ຮັກກາຍຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ໃນສາຍຕາຂອງເຮົາ ຊນົຊາດນ້ີເປັນຢ່າງນ້ັນ ແລະປະຊາຊາດນ້ີກ ໍ

ເປັນຢ່າງນ້ັນ ຜົນງານທຸກຢ່າງທ່ີມືຂອງເຂົາກະທໍາເປັນຢ່າງນ້ັນດ້ວຍ ແລະສ່ິງໃດໆທ່ີເຂົາຖວາຍບູຊາທ່ີນ້ັນ ກ ໍ
ເປັນມົນທິນ 



15 ບັດນ້ີ ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງເຖີດວ່າ ຕ້ັງແຕ່ວັນນ້ີເປັນຕ້ົນໄປຈະເກີດເຫດໃດຂ້ືນ ຄ ກ່ືອນທ່ີສີລາກ້ອນນ່ຶງຈະວາງ
ຊ້ອນເທິງສີລາອີກກ້ອນນ່ຶງ ທ່ີໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

16 ກ່ອນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເກີດຂ້ຶນ ເມ່ືອຜູ້ໃດມາຍັງກອງເຂ້ົາຄິດວ່າຈະຕວງໄດ້ຊາວຖັງ ກ ມີໍແຕ່ສິບຖັງ ເມ່ືອຜູ້ນ່ຶງມາເຖິງ
ບ່ໍເກັບນ້ໍາອະງຸ່ນ ເພ່ືອຕັກເອົາຫ້າສິບຖັງ ກໍມີແຕ່ຊາວຖັງ 

17 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຣົາໄດ້ໂຈມຕີເຈ້ົາ ແລະຜົນງານຂອງເຈ້ົາດ້ວຍໃຫ້ເຂ້ົາມ້ານ ແລະເປັນໂມະ ແລະ
ດ້ວຍຫມາກເຫັບ ແຕ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍມາຫາເຮົາ  

18 ເບິ່ງແມ, ຈົ່ງພຈິາຣະນາຕ້ັງແຕ່ວັນນ້ີເປັນຕ້ົນໄປ ຄືວັນທ່ີຊາວສ່ີ ເດືອນທ່ີເກ້ົາ ຄືຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີວາງຮາກຖານແຫ່ງ
ພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງ 

19 ຍັງມີເຂ້ົາຕົກຄ້າງຢູ່ໃນບຸງຫລື ເຄືອອະງຸ່ນ ຕ້ົນຫມາກເດ່ືອ ແລະຕ້ົນພິລາ ກັບຕ້ົນຫມາກກອກເທດຍັງບ່ໍເກີດ
ຫມາກຫລື? ຕ້ັງແຕ່ວັນນ້ີເປັນຕ້ົນໄປ ເຮົາຈະອວຍພອນແກ່ເຈ້ົາî 
ພຣະສນັຍາຂອງພຣະເຈົາ້ຊຶງ່ມຕີໍເ່ຊຣບຸບາເບນ 
Godís Promise to Zerubbabel 

20 ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຮັກກາຍເປັນຄ້ັງທີສອງເມ່ືອວັນທີຊາວສ່ີຂອງເດືອນນ້ັນວ່າ, 
21 ຈ່ົງເວ້ົາກັບເຊຣູບບາເບນ ຜູ້ວ່າຣາຊການເມືອງຢູດາວ່າ ເຮົາກໍາລັງຈະສ່ັນທ້ອງຟ້າ ແລະໂລກຢູ່ແລ້ວ 
22 ແລະເຮົາກໍາລັງຈະຂວ້ໍາພຣະທ່ີນ່ັງຂອງບັນດາຣາຊອານາຈັກ ເຮົາກໍາລັງຈະທໍາລາຍເຫ່ືອແຮງຂອງບັນດາຣາຊ

ອານາຈັກແຫ່ງປະຊາຊາດຢູ່ແລ້ວ ແລະຂວ້ໍາຣົດຮົບກັບຜູ້ຂັບຂ່ີມ້າ ແລະຜູ້ຂັບຂ່ີຈະຕ້ອງລ້ົມລົງ ຄືທຸກຄົນຈະ
ຕ້ອງລ້ົມລົງດ້້ວຍດາບແຫ່ງມິດສະຫາຍຂອງເຂົາ 

23 ພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວວ່າ ໃນວັນນ້ັນເຮົາຈະຮັບເຈ້ົາ ໂອ ເຊຣບຸບາເບນ ບຸດເຊອັນຕິເອນ ຜູ້ຮັບໃຊ້
ຂອງເຮົາເອີຍ  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຮົາຈະກະທໍາເຈ້ົາໃຫ້ເປັນດ່ັງແຫວນຕາ ເພາະເຮົາໄດ້ເລືອກເຈ້ົາໄວ້
ແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
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