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ອບົພະຍບົ 
EXODUS 

 

1 ຊາວອສິຣາເອນຕກົເປນັທາດ 
ໃນປະເທດເອຢບິ 
The Israelites Are Treat Cruelly in Egypt 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີ ແມ່ນລາຍຊ່ືບຸດຊາຍຂອງຢາໂຄບ ທ່ີໄດ້ 
ອົບພະຍົບໄປຢູ່ປະເທດເອຢິບ 

2 ຄ ືຣເູບນ, ຊເີມໂອນ, ເລວີ,  ແລະຢູດາ,  
3 ອິສຊາຄາ, ເຊບູລູນ, ແລະເບັນຢາມິນ,  
4 ດານ, ແລະເນັຟທາລີ, ກາດ, ແລະອາເຊີ 
5 ຄົນທັງປວງທ່ີເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບ ມີທັງ 

ຫມົດເຈັດສິບຄົນ ສ່ວນບຸດອີກຜູ້ນ່ຶງຂອງຢາໂຄບຄື ໂຢເຊັບນ້ັນໄດ້ໄປຢ ູ ່ໃນປະເທດເອຢິບກ່ອນແລ້ວ 
6 ພາຍລຸນມາໂຢເຊັບກັບພວກອ້າຍນ້ອງ ແລະບັນດາຄົນໃນສະໄຫມດຽວກັນກໍໄດ້ຕາຍໄປ 
7 ແຕ່ເນ່ຶອງຈາກຊາວອິສຣາເອນ ເປັນຄົນມີບຸດໄວ ປະຊາຊນົຈ່ຶງເພ້ີມທະວີແລະມກໍີາລັງແຜ່ຜາຍໄປທ່ົວທັງປະເທດ

ນ້ັນ 
The Israelites Are Oppressed 

8 ຕ່ໍມາ ໄດ້ມີກະສັດອົງໃຫມ່ຂ້ຶນສະເຫວີຍຣາຊສົມບັດໃນປະເທດເອຢິບ ກະສັດອົງນ້ີບ່ໍຊົງຮູ້ເຣ່ືອງຫຍັງກ່ຽວກັບໂຢ
ເຊັບ 

9 ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະກາດຕ່ໍປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງວ່າ ìເບ່ິງດູ, ຄົນອິສຣາເອນນັບມ້ືເພ້ີມທະວີມີກໍາລັງຫລາຍຂ້ືນ ຊຶງ່
ອາດຈະມີອັນຕະຣາຍແກ່ພວກເຮົາ 

10 ບັດນ້ິ ໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ອຸບາຍອັນເລິກແລບ ເພ ື ່ອຂັດຂວາງບ່ໍໃຫ້ຄົນພວກນ້ີເພ້ີມທະວິຫລາຍຂ້ຶນ ເພາະວ່າຖ້າຫາກ
ເກີດສົງຄາມຂ້ຶນເມ່ືອໃດຄົນພວກນ້ິກໍອາດຈະເຂ້ົາຮ່ວມມືກັບສັດຕຣູຫັນມາຕ່ໍສູ້ເຮົາ ແລ້ວພວກເຂົາກໍຈະຫນິອອກ
ຈາກປະເທດນ້ິໄດ້î 

11 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ຝ່າຍກະສັດເອຢິບຈ່ຶງແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ຄວບຄຸມຊາວອິສຣາເອນ ເພ່ືອບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດວຽກການຫນັກ 
ໃຫເ້ຂົາສ້າງເມືອງປິທົມ ແລະເມືອງຣາເມເຊສ ເພ່ືອໄວ້ເກັບຣາຊສົມບັດຂອງກະສັດຟາຣາໂອ 

12 ເຖິງແມ່ນວ່າຊາວເອຢິບຈະຂ່ົມເຫັງເຂົາຫລາຍປານໃດ ຊາວອິສຣາເອນກໍແຮງແຜ່ຜາຍທະວີຂ້ຶນ ຈົນຝ່າຍເອຢິບມີ
ຄວາມຫວ່ັນເກງໃນຈໍານວນຄົນ 



ພວກນີ ້ 
13 ດ່ັງນ້ັນ ເພ່ືອໃຫ້ຊີວິດຂອງເຂົາຂ່ົມຂ່ືນ ພວກເຂົາຈ່ຶງຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກຫນັກຈົນເຫລືອບ່າກວ່າແຮງ 
14 ເຊັນ່ ໃຫນ້ວດດິນ, ປ້ັນດິນຈ່ີ, ແລະເຮັດວຽກຫນັກຕ່າງໆຢູ່ຕາມທ່ົງນາ 
15 ຕ່ໍມາ ກະສັດເອຢິບ ໄດ້ຊົງບອກນາງຜະດຸງຄັນຊາວເຮັບເຣິສອງຄົນ ຄົນນ່ຶງຊ່ື ຊິຟຣາ, ແລະອີກຄົນນ່ຶງຊ່ື ປູອາ  
16 ວ່າ, ìເມ່ືອພວກເຈ້ົາໄປເອົາບຸດອອກໃຫ້ຍິງຊາວເຮັບເຣິ ຖ້າເດັກນ້ອຍທ່ີເກິດມານ້ັນຫາກເປັນຜູ້ຊາຍ ໃຫພ້ວກເຈ້ົາ

ຂ້າຖ້ີມ ຖ້າເປັນຜູ້ຍິງບ່ໍໃຫ້ຂ້າî 
17 ແຕ່ນາງຜະດຸງຄັນທັງສອງຄົນນ້ັນເປັນຜູ້ຢໍາເກງ 

ພຣະເຈ້ົາ ຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ທໍາຕາມພຣະບັນຊາຂອງກະສັດເອຢິບ ພວກນາງໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍມີຊີວິດຢູ່ 
18 ເມ່ືອກະສັດເອຢິບຊົງຊາບດ່ັງນ້ີ ກ ໍມີພຣະກະແສ 

ດໍາຣັດສ່ັງໃຫ້ນາງຜະດຸງຄັນສອງຄົນເຂ້ົາເຝ້ົາ ແລ້ວຊົງຖາມວ່າ, ìເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາ ຈ່ຶງປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍມີ
ຊວິີດຢູ່?î 

19 ພວກນາງຜະດຸງຄັນທູນຕອບວ່າ ìເພາະຜູ້ຍິງຊາວເຮັບເຣິບ່ໍເຫມືອນຜູ້ຍິງຊາວເອຢິບຄືພວກເຂົາໄດ້ບຸດງ່າຍຫລາຍ 
ຈົນນາງຜະດຸງຄັນໄປບ່ໍທັນî 

20 ດ້ວຍວ່າພວກນາງຜະດຸງຄັນຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ  
ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງພໍພຣະທັຍພວກນາງ 

21 ແລະຊົງໂຜດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງນາງມີລູກຫລານຫລາຍ ປະຊາຊນົອີສຣາເອນຈ່ຶງເພ້ີມທະວີມີກໍາລັງຫລາຍຂ້ືນ 
22 ຕ່ໍມາ ກະສັດຟາຣາໂອຊົງຮັບສ່ັງຕ່ໍປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງວ່າ, ìບຸດຊາຍເຮັບເຣີທຸກຄົນທ່ີເກິດມາໃຫ້ເອົາໄປຖ້ີມເສັຽ

ໃນແມນ້ໍ່ານິນເສັຽ ແຕ່ບຸດຍິງທຸກຄົນໃຫ້ມີຊວິີດຢູ່î 
 

2 ໂມເຊເກດິແລະໄດຮ້ບັຄວາມຊອ່ຍເຫລອື 
Birth and Youth of Moses  
(ຮຣ 11:23) 

1 ຍັງມີຊາຍຕະກຸນເລວິຄົນນ່ຶງ ໄດ້ແຕ່ງງານກັບຍິງສາວຕະກຸນດຽວກັນ 
2 ຕ່ໍມາ ຜູ້ຍິງຜູ້ນ້ີໄດ້ຖືພາແລະຄອດບຸດເປັນຊາຍ 

ເມ່ືອນາງເຫັນວ່າບຸດທ່ີເກີດມານ້ັນມີຮູບຮ່າງງາມ ກໍເຊ່ຶອງບຸດໄວ້ເຖິງສາມເດືອນ 
3 ເມ່ືອນາງບ່ໍສາມາດຈະເຊ່ຶອງໄວຕ່ໍ້ໄປອິກ ນາງກໍເອົາໄມ້ມາເຮັດອູ່ທາດ້ວຍຢາງມາໃສ່ບຸດນ້ອຍນ້ັນ ແລ້ວນໍາໄປໄວ້

ເທິງນ້ໍາບ່ອນທ່ີມກໍີຫຍ້າແຄມຕາຝ່ັງ 
4 ແລ້ວເອ້ືອຍຂອງເດັກນ້ອຍນ້ັນໄດ້ໄປຢືນຊອມຢູ່ຫ່າງໄກ ເພ່ືອຢາກຈະຮູ້ວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນແກ່ນ້ອງຂອງຕົນ 
5 ຕໍ່ມາ ພຣະຣາຊທດິາຂອງກະສັດຟາໂຣ ໄດ້ສະເດັດໄປສົງທ່ີແມ່ນ້ໍາ ແລະໃນຂນະທ່ີພວກສາວໃຊ້ຍ່າງໄປໃກ້ຕາມ

ແມ່ນ້ໍາ ພຣະນາງກໍຊົງຫລຽວເຫັນອູ່ຢູ່ກາງກໍຫຍ້າ ຈ່ຶງຮັບສ່ັງໃຫ້ສາວໃຊ້ໄປນໍາເອົາມາ  
6 ເມ່ືອສາວໃຊ້ນ າໍມາຖວາຍ ພຣະນາງກໍຊົງເປິດເບ່ິງ ຈ່ຶງຊົງເຫັນເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍນອນຢູ່ ເດັກນ້ອຍນ້ັນໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ຂ້ຶນ 

ພຣະນາງຊົງເກິດຄວາມສົງສານແລະຊົງກ່າວວ່າ, ìນ້ີແມ່ນບຸດຊາຍຂອງຊາວເຮັບເຣິî 
7 ຝ່າຍເອ້ືອຍຂອງເດັກນ້ອຍນ້ັນໄດ້ທູນຖາມພຣະ 

ຣາຊທດິາຂອງກະສັດຟາໂຣວ່າ ìພຣະນາງບ່ໍຢາກໃຊ້ຂ້າພຣະອົງ ໄປຫາແມ່ຍິງຊາວເຮັບເຣີມາລ້ຽງເດັກນ້ອຍຜູ້ນ້ີ
ແນ່ບ່ໍ?î 

8 ພຣະນາງກໍຊົງຕອບວ່າ, ìໄປແມî໋ ຍິງສາວຜູ້ນ້ັນຈ່ຶງໄປເອ້ີນເອົາມານດາຂອງເດັກນ້ອຍນ້ັນມາ  



9 ຝ່າຍພຣະຣາຊທິດາຂອງກະສັດຟາຣາໂອໄດ້ຊົງຮັບສ່ັງແກ່ຍິງນ້ັນວ່າ, ìເຈ້ົາຈ່ົງເອົາເດັກນ້ອຍຜູ້ນ້ີໄປລ້ຽງໃຫ້ເຮົາແດ່ 
ເຮົາຈະໃຫ້ຄ່າຈ້າງເຈ້ົາî ຍິງຜູ້ນ້ັນຈ່ຶງຮັບເອົາເດັກນ້ອຍຊ່ຶງເປັນບຸດຂອງຕົນເອງໄປລ້ຽງໄວ້ 

10 ເມ່ືອເດັກນ້ອຍນ້ັນໃຫຍ່ສູງຂ້ືນແດ່ແລ້ວ  ນາງກໍນໍາມາມອບພຣະຣາຊທິດາ ພຣະນາງກໍຊົງຮັບເອົາເປັນພຣະຣາຊບຸດ 
ແລະຊົງປະທານຊ່ືໃຫວ່້າໂມເຊ ໂດຍພຣະນາງກ່າວວ່າ, ìເພາະເຮົາໄດ້ຍົກຂ້ຶນມາຈາກນ້ໍາî 
ໂມເຊຫນຈີາກປະເທດເອຢິບ  
Moses Flees to Midian  
(ຮຣ 11:24-25) 

11 ຢູ່ມາວັນນ່ຶງ ເມ່ືອໂມເຊໃຫຍ່ແລ້ວ ວັນນ  ່ຶງຈ່ຶງອອກໄປຢ້ຽມຢາມພວກພ່ີນ້ອງທ່ີເປັນຊາດດຽວກັນກັບຕົນ ໂມເຊໄດ້
ເຫັນເຂົາຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງຫນັກ ແລະເຫັນຊາວເອຢິບຄົນນ່ຶງຂ້າຕີຊາວເຣັບເຣິຄົນນ່ຶງຊ່ຶງເປັນຊາດດຽວກັນ
ກັບຕົນ 

12 ໂມເຊຈ່ຶງຫລຽວຫນ້າຫລຽວຫລັງ ເມ່ືອບ່ໍເຫັນຜູ້ໃດຢູ່ທ່ີນ້ັນ ກໍຈັດການຂ້າຄົນເອຢິບຜູ້ນ້ັນເສັຽ ແລ້ວຝັງສົບເຊ່ຶອງໄວ້ໃນ
ດິນຊາຍ 

13 ວັນຕ່ໍມາ ໂມເຊໄດ້ອອກໄປອິກ ເທ່ືອນ້ິໄດ້ພົບຄົນເຮັບເຣີສອງຄົນກໍາລັງຕີກັນຢູ່ ເຂົາຈ່ຶງຖາມຜູ້ທ່ີຄິດວ່າເປັນຄົນຜິດ
ນ້ັນວ່າ ìເປັນຫຍັງຈ່ຶງຕີຄົນຊາດດຽວກັນ?î 

14 ຄົນຜູ້ນ້ັນກໍຕອບວ່າ ìໃຜເປັນຜູ້ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ທ່ານ 
ເປັນເຈ້ົານາຍ ແລະເປັນຕຸລາການມາຕັດສິນຂ້າພະເຈ້ົາ ທ່ານຈະຂ້າຂ້າພະເຈ້ົາເຫມອືນໄດ້ຂ້າຄົນເອຢິບຜູ້ນ້ັນບ່ໍ?î 
ໂມເຊເລີຍຕົກໃຈພ້ອມກັບຄິດວ່າ, ìໂທ! ເຣ່ືອງນ້ິໄດ້ມີຄົນຮູ້ເຫັນແລ້ວເປັນແນ່î  

15 ເມ່ືອກະສັດຟາໂຣໄດ້ຊົງຊາບເຣ່ືອງນ້ິກໍພຍາຍາມຫາຊ່ອງທາງຂ້າຊີວິດໂມເຊເສັຽ ແຕ່ໂມເຊໄດ້ເອົາຕົວຫນີໄປຢູ່ປະ
ເທດມີດິອານເສັຽກ່ອນ ເວລາໂມເຊໄປເຖ ງິປະເທດມີດິອານ ເຂົາໄດ້ໄປນ່ັງຢູ່ໃກ້ນ້ໍາສ້າງແຫ່ງນ່ຶງ 

16 ຝ່າຍປະໂຣຫິດຂອງຄົນມີດິອານມີບຸດຕຣີເຈັດຄົນ 
ໄດ້ພາກັັນມາຕັກນ້ໍາ ໃຫ້ຝູງແບ້, ແລະແກະຂອງພວກຕົນກິນ 

17 ແຕ່ພວກລ້ຽງສັດໄດ້ມາຂັບໄລ່ພວກນາງຫນິ ໂມເຊຈ່ຶງເຂ້ົາໄປຊ່ອຍຕັກນ້ໍາໃຫ້ສັດພວກນາງກິນ 
18 ເມ່ືອຍິງເຫລ່ົານ້ີກັບຄືນໄປຫາຣູເອນບິດາຂອງເຂົາກໍຖາມວ່າ, ìເປັນຫຍັງມ້ືນ້ີຈ່ຶງກັບມາໄວແທ້?î  
19 ຝ່າຍບຸດຕຣີກໍຕອບວ່າ, ìມຄົີນເອຢິບຜູ້ນ່ຶງ ໄດ້ຊ່ອຍເຫລອືພວກເຮົາໃຫພ້ົ້ນຈາກການຂ່ົມເຫັງຂອງຄົນລ້ຽງສັດ ທັງໄດ້

ຊ່ອຍຕັກນ້ໍາໃຫ້ສັດພວກເຮົາກິນດ້ວຍî 
20 ບິດາໄດ້ຖາມບຸດຕຣີຕ່ໍໄປວ່າ, ìຊາຍຜູ້ນ້ີຢູ່ໃສ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງມາປະເຂົາ? ຮິບໄປເຊີນເຂົາມາກິນເຂ້ົານໍາເຮົາî 
21 ຝ່າຍໂມເຊຈ່ຶງໄດ້ມາຫາຣູເອນ ແລະຍິນດີຢູ່ນໍາເລີຍ ຣູເອນໄດ້ຍົກຊິບໂປຣາບຸດຕຣີຂອງຕົນໃຫ້ເປັນພັຣຍາໂມເຊ 
22 ນາງຊິບໂປຣາໄດ້ຄອດບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງ ໂມເຊຈ່ືງໃສ່ໃຫ້ບຸດຊາຍຜູ້ນ້ີວ່າ ເກ ໂີຊມ ເພາະໂມເຊຄິດວ່າ, ìຂ້າພະເຈົ້າ

ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດທ່ີມາອາໄສຢູ ່
ໃນປະເທດນ້ິî 

23 ເມ່ືອຫລາຍປິຜ່ານໄປ ກະສັດເອຢິບກໍສ້ີນພຣະຊົນ ຊາວອີສຣາເອນກໍຍັງຮ້ອງຄ່ໍາຄວນຍ້ອນຄວາມເປັນທາດນ້ັນຢູ່ 
ເຂົາໄດ້ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ ສຽງຣ້ອງຂໍຂອງເຂົາໄດ້ດັງຂ້ືນໄປເຖິງພຣະເຈ້ົາ 

24 ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຄ່ໍາຄວນຂອງເຂົາ ກໍຊົງລະນຶກເຖິງຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ໄວ້ກັບອັບ
ຣາຮາມ, ອຊີາກ, ແລະຢາໂຄບ 

25 ພຣະອົງໄດ້ຊົງຫລິງເຫັນແລະສົນພຣະທັຍໃນຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກຂອງຊາວອິສຣາເອນເຫລ່ົານ້ັນ. 
 

3 ພຣະເຈົາ້ຊົງເອີນ້ໂມເຊ  



Moses at the Burning Bush  
(ອພຍ 6:2-7. 7; 11:1-4; 12:35-36) 

1 ວັນນ່ຶງເມ່ືອໂມເຊລ້ຽງຝູງແກະຂອງເຢດໂຣ ພ່ໍເຖ້ົາຂອງຕົນຜູ້ເປັນປະໂຣຫິດຂອງຊາວມີດິອານ ເຂົາໄດ້ພາຝູງສັດນ້ັນ
ຂ້າມຖ່ິນກັນດານມາຍັງໂຮເຣັບພູຂອງພຣະເຈ້ົາ 

2 ຂນະນ້ັນທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ປາກົດເປັນແປວໄຟໃຫ້ໂມເຊເຫັນຢູ່ໃນກາງພ  ຸ່ມໄມ ້ໂມເຊຈ່ຶງຫລຽວເບ່ິງໄຟນ້ັນ
ດ້ວຍຄວາມປະຫລາດໃຈ ແຕ່ບ່ໍເຫັນວ່າພ  ຸ່ມໄມນ້ັ້ນຖືກໄຫມ ້

3 ໂມເຊຈ່ຶງເວ້ົາກັບຕົວເອງວ່າ, ìບ໋ະ! ຕ້ອງເຂ້ົາໄປເບ່ິງແສງປລາດນ້ີໃກ້ໆ ເສັຽກ່ອນ ເພາະຢາກຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງໄຟລຸກຢູ່
ພຸ່ມໄມຈ້ື່ງບໍ່ໄຫມî້ 

4 ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເຫັນໂມເຊຍ່າງເຂ້ົາມາໃກ້ ພຣະອົງກໍຊົງເອ້ີນອອກມາຈາກພຸ່ມໄມ້ນ້ັນວ່າ, ìໂມເຊ, ໂມເຊ
ເອີຍ!î ໂມເຊໄດ້ທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງຢູ່ທີ່ນີ້î  

5 ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງບອກວ່າ, ìຢ່າຫຍັບເຂ້ົາມາໃກ້ ຈ່ົງຖອດເກິບອອກເສັຽ ເພາະບ່ອນທ່ີເຈ້ົາຢືນຢູ່ນ້ິເປັນບ່ອນສັກສິດî  
6 ພຣະອົງຊົງບອກຕ່ໍໄປອີກວ່າ, ìເຮົາເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງບິດາເຈ້ົາ ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມ, ຂອງອີຊາກ, ແລະ

ຂອງຢາໂຄບî ແລ້ວໂມເຊໄດ້ເຊ່ຶອງຫນ້າເພາະບ່ໍກ້າຫລຽວເບ່ິງພຣະເຈ້ົາ 
7 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມຕົກທຸກໄດ້ຍາກແຫ່ງໄພ່ພົນຂອງເຮົາໃນເອຢິບຢ່າງຄັກແນ່

ແລ້ວ ແລະທັງໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງເຂົາຍ້ອນນາຍຄຸມຂ່ົມເຫັງດ້ວຍ ເຮົາຮູ້ຈັກຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງເຂົາທ່ີສຸດ 

8 ເຮົາລົງມາຊອ່ຍເຂົາໃຫ້ພ້ົນຈາກເງ້ືອມມືຂອງຊາວເອຢິບ ເພ່ືອນໍາພາພວກເຂົາໄປຍັງແຜ່ນດິນອັນອຸດົມສົມບູນແລະ
ກວ້າງຂວາງ ຄືແຜ່ນດິນຂອງຊາວການາອານ, ຊາວຮິດຕິ, ຊາວອາໂມຣິດ, ຊາວເປຣີສຊີ, ຊາວຮີວີ, ແລະຊາວເຢ
ບຸສ 

9 ສຽງຮ້ອງຂໍຂອງຊາວອີສຣາເອນໄດ້ມາເຖິງເຮົາແລ້ວ ເຮົາໄດ້ເຫັນຊາວອີສຣາເອນຖືກກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງ 
10 ບັດນ້ິ ເຮົາຈະສ່ົງເຈ້ົາໄປເຝ້ົາກະສັດຟາຣາໂອ ເພ່ືອໃຫ້ເຈ້ົາເປັນຜູ້ນໍາພາອີສຣາເອນ ໄພ່ພົນຂອງເຮົາອອກຈາກປະ

ເທດເອຢິບî 
11 ຝ່າຍໂມເຊໄດ້ກາບທູນພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງເປັນຄົນທໍາມະດາຈະໄປເຝ້ົາກະສັດຟາຣາໂອ ແລະນ າໍຊາວອິສ

ຣາເອນອອກຈາກເອຢິບໄດ້ແນວໃດ?î 
12 ພຣະອົງຊງົຕອບວ າ່, ìເຮົາຈະຢູ່ນໍາເຈ້ົາ ຫມາຍສໍາຄັນຕ່ໍໄປນ້ີຈະບອກໃຫ້ເຈ້ົາຮູ້ວ່າແມ່ນເຮົາແທ້ໄດ້ສ່ົງເຈ້ົາໄປ ຄືເມື່ອ

ເຈ້ົານໍາພາຊາວອິສຣາເອນອອກຈາກເອຢິບແລ້ວ ພວກເຈ້ົາຈະໄດ້ຂາບໄຫວ້ເຮົາຢູ່ເທິງພູນ້ີî 
The Divine Name Revealed 

13 ແລ້ວໂມເຊໄດ້ທູນຖາມພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìເມ່ືອຂ້າພຣະອົງໄປເຖິງຊາວອິສຣາເອນແລະບອກເຂົາວ່າ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນ
ພະບຸຣຸດຂອງພວກທ່ານໄດ້ສ່ົງຂ້າພະເຈ້ົາມາຫາພວກທ່ານ ພວກເຂົາກໍຈະຖາມຂ້າພຣະອົງວ່າ ພຣະເຈ້ົາອົງນ້ັນຊົງ 
ພຣະນາມວ່າແນວໃດ? ແລ້ວຂ້າພຣະອົງຈະຕອບເຂົາວ່າຈ່ັງໃດ? ຖ້າພຣະອົງບ່ໍບອກພຣະນາມຂອງພຣະອົງໃຫ້ຂ້າ
ພຣະອົງຮູ້ເສັຽກ່ອນî 

14 ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìເຮົາເປັນຜູ້ຊ່ຶງເຮົາເປັນî ພຣະອົງຊົງກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ, ìໃຫເ້ຈ້ົາໄປບອກຊາວອິສຣາ
ເອນວ່າ ຜູ້ຊົງພຣະນາມວ່າ ìເຮົາເປັນî ໄດ້ສ່ົງຂ້າພະເຈ້ົາມາຫາທ່ານທັງຫລາຍî 

15 ພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງບອກໂມເຊອີກວ່າ, ìໃຫເ້ຈ້ົາບອກຊາວອິສຣາເອນດ່ັງນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານ 
ຄືພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມ, ພຣະເຈ້ົາຂອງອິຊາກ, ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງຢາໂຄບ ໄດ ສ່ົ້ງຂ້າພະເຈ້ົາມາຫາທ່ານທັງ
ຫລາຍ ອັນນ້ິແຫລະ, ແມ່ນນາມຂອງເຮົາ ຊືອັ່ນນ້ິຈະບ່ໍປ່ຽນແປງຕລອດໄປເປັນນິດ ແຕ່ຈະເປັນຢູ່ຢ່າງນ້ີທຸກຊ່ົວອາ  
ຍຸຄົນ 



16 ເຈ້ົາຈ່ົງໄປຮ່ວມປະຊຸມກັບພວກເຖ້ົາແກ່ອິສຣາເອນແລະບອກເຂົາວ່າ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານທັງ
ຫລາຍ ຄືພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມ, ຂອງອີຊາກ, ແລະຂອງຢາໂຄບໄດ້ປາກົດຕ່ໍຫນ້າຂ້າພະເຈ້ົາ ບອກຂ້າພະເຈ້ົາ
ວ່າເຮົາໄດ້ມາຫາເຈ້ົາ ແລະໄດ້ເຫັນສ່ິງທ່ີຊາວເອຢິບປະພຶດຕ່ໍພວກເຈ້ົາແລ້ວ 

17 ເຮົາສັນຍາໄວ້ແລ້ວວ່າ ຈະນໍາພວກເຈ້ົາອອກຈາກປະເທດເອຢິບ ຄືບ່ອນທ່ີພວກເຈ້ົາທຸກຍາກລໍາບາກນ້ິ ໄປຍັງແຜ່ນ
ດິນຂອງຊາວການາອານ, ຊາວຮິດຕິ, ຊາວອາໂມຣິດ, ຊາວເປຣິສຊີ, ຊາວຮິວີ, ແລະຊາວເຢບຸສ ຊ່ຶງເປັນແຜ່ນດິນທ່ີ
ອຸດົມສົມບູນ ແລ້ວເຂົາຈະເຊ່ືອຟັງຄໍາຂອງເຈ້ົາ 

18 ເຂົາຈະເຊ່ືອຟ ງັຄໍາຂອງເຈ້ົາ ແລ້ວເຈ້ົາກັບພວກເຖ້ົາແກ່ຊາວອິສຣາເອນ ຈ່ົງພາກັນໄປເຝ້ົາກະສັດຂອງເອຢິບແລະ
ທູນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະ 
ເຈ້ົາຂອງຊາວເຮັບເຣີໄດ້ຊ ງົປາກົດຕ່ໍພວກຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ບັດນ້ິ ຂໍພຣະອົງຊົງໂຜດໃຫ້ພວກຂ້າພຣະອົງເຂ້ົາ
ໄປໃນຖ່ິນກັນດານ ຊ່ຶງເປັນໄລຍະທາງເດີນສາມວັນ ເພືອ່ຖວາຍສັຕບູຊາແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກຂ້າພຣະອົງ 

19 ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ກະສັດເອຢິບຈະບ່ໍຍອມໃຫ້ພວກເຈ້ົາໄປ ເວັ້ນໄວແ້ຕ່ຈະໃຊ້ອໍານາດບັງຄັບກະສັດຈ່ຶງຈະຍອມ 
20 ຄືເຮົາຈະໃຊ້ຣິດອໍານາດກະທໍາການອັດສະຈັນລົງໂທດຄົນເອຢິບ ແລ້ວກະສັດເອຢິບກໍຈະຍອມປ່ອຍໃຫ້ພວກເຈ້ົາ

ໄປ 
21 ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ໄພ່ພນົຂອງເຮົາ ໄດ້ຮັບຄວາມນັບຖືຈາກຊາວເອຢິບ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ພວກເຈ້ົາໄປດ້ວຍມເືປ່ົາໆ 
22 ໃຫຜູ້້ຍິງທຸກຄົນຂໍເຄ່ືອງເງິນເຄ່ືອງຄໍາ ແລະຂໍເສ້ືອຜ້າຈາກຜູຍິງທ່ີຢູ່ໃນເຮືອນ ຫລືຈາກເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ ແລ້ວໃຫ້

ເອົາເຄ່ືອງເອ້ເຫລ່ົານ້ີໄປຕົກແຕ່ງໃຫ້ບຸດຊາຍຍິງຂອງພວກເຈ້ົາ ດ້ວຍການກະທໍາຢ່າງນ້ີ ພວກເຈ້ົາຈ່ຶງຈະໄດ້ສ່ິງຂອງ
ຈາກຊາວ 
ເອຢິບî 

 
4    

Mosesí Miraculous Power 

1 ໂມເຊໄດ້ທູນຕອບວ່າ ìຖ້າສົມມດຸວ່າຄົນອິສຣາເອນບ່ໍເຊ່ືອຟງັຂ້າພຣະອົງ ຄືບ່ໍເຊ່ືອວ່າພຣະອົງໄດ້ປາກົດຕ່ໍຂ້າພຣະ
ອົງ ແລ້ວຂ້າພຣະອົງຈະທໍາຢ່າງໃດ?î 

2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຖາມໂມເຊວ່າ, ìແມ່ນຫຍັງທີເ່ຈ້ົາຖືຢູ່ນ້ັນ?î 
3 ໂມເຊກາບທູນວ່າ, ìໄມເ້ທ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂ້າî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງບອກວ່າ, ìຖ້ິມມັນລົງດິນເບ່ິງດູî ພໂໍມເຊຖ້ິມລົງ 

ໄມເ້ທ້ົານ້ັນກໍກາຍເປັນງູ ໂມເຊຢ້ານຈ່ຶງແລ່ນຫນີໄປ  
4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງກ້ົມລົງຈັບຫາງງູໄວ້î ພໂໍມເຊກ້ົມລົງຈັບ ງູນ້ັນກໍກາຍເປັນໄມ້ເທ້ົາຕາມເດີມ 
5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìໃຫເ້ຈ້ົາທໍາຢ່າງນ້ີ ເພ່ືອຈະໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນເຊ່ືອວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະ

ບຸຣຸດຂອງເຂົາ ຄືພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມ, ພຣະເຈ້ົາຂອງອິຊາກ, ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງຢາໂຄບໄດ້ປາກົດຕ່ໍຫນ້າ
ເຈ້ົາແທî້ 

6 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊອິກວ່າ, ìຈ່ົງເອົາມືສອດເຂ້ົາໄປໃນເສ້ືອຜ້າຫນ້າເອິກî ໂມເຊກໍທໍາຕາມ ເມື່ອໂມ
ເຊເອົາມອືອກມາກໍເຫັນວ່າມືຂອງຕົນເປັນພຍາດ ຄືເປັນດອກຂາວເຫມອືນນວນຝ້າຍ 

7 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກວ່າ, ìໃຫເ້ອາົມສືອດເຂ້ົາໄປໃນເສ້ືອຜ້າຫນ້າເອິກî ໂມເຊກໍສອດເຂ້ົາໄປ ເມ່ືອເຂົາເອົາ
ມອືອກມາ ກ ເໍຫັນມືຂອງຕົນສະອາດດີຄືເກົ່າ 

8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìຖ້າເຂົາບ່ໍເຊ່ືອເຈ້ົາ ຫລືບ່ໍເຊ່ືອການກະທໍາເທ່ືອທີນ່ຶງ ເຂົາອາດຈະເຊ່ືອການກະທໍາເທ່ືອ
ທີສອງ  



9 ຖ້າເຂົາບ່ໍເຊ່ືອການກະທໍາທັງສອງຢ່າງນ້ີ ທັງບ່ໍຍອມຟັງສຽງຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ົງຕັກເອົານ້ໍາໃນແມ່ນ້ໍາໄປເທໃສ່ດິນແຫ້ງ 
ແລ້ວນ້ໍານ້ັນຈະກາຍເປັນເລືອດî 

10 ຝ່າຍໂມເຊໄດ້ກາບທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕ່ໍໄປວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງເປັນຄົນເວ້ົາບ່ໍເກ່ັງ ຄືໃນຄາວ
ກ່ອນກໍດິ ຫລືຕ້ັງແຕ່ເວລາທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວກັບຂ້າພຣະອົງແລ້ວກໍດິ ຂ້າພຣະອົງເປັນຄ ນົເວ້ົາບ່ໍລ່ຽນໄຫລເລີຍî 

11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຖາມໂມເຊວ່າ, ìໃຜສ້າງປາກມະນຸດ? ໃຜທໍາໃຫເ້ຂົາປາກກືກ, ຫູໜວກ, ຕາດີ, ຕາບອດ, ບ່ໍແມ່ນ
ເຮົາບໍ?່ 

12 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ເຈ້ົາຈ່ົງໄປເສັຽ ເຮົາຈະຊ່ອຍເຈ້ົາເວ້ົາ ແລະຈະບອກເຣ່ືອງໃຫ້ເຈ້ົາເວົ້າî 
13 ແຕ່ໂມເຊທູນຂໍອິກວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຊົງສ່ົງຜູ້ອ່ືນໄປທ ້ອນî 
14 ພໂໍມເຊເວ້ົາດ່ັງນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງພິໂຣດໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, ìອາໂຣນຄົນເລວີເປັນອ້າຍຂອງເຈ້ົາແມ່ນບໍ? ເຮົາຮູ້

ວ່າເຂົາເປັນຄົນເວ້ົາເກ່ັງ ບັດນ້ິ ເຂົາກໍາລັງຍ່າງມາພົບເຈ້ົາ ລາວຈະດີໃຈຫລາຍທ່ີໄດ້ພົບເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ົງເວ້ົາກ ບັລາວ 
ແລະບອກເຣ່ືອງໃຫລ້າວເວົ້າ 

15 ຝ່າຍເຮົາຈະຊ່ອຍພວກເຈ້ົາເວ້ົາ ກັບທັງຈະຊ່ອຍພວກເຈ້ົາທັງສອງໃຫ້ຮູ້ວ່າຄວນຈະເຮັດແນວໃດ? 
16 ອາໂຣນຈະເປັນຜູ້ເວ້ົາກັບປະຊາຊົນແທນເຈ້ົາ ເຂົາຈະເປັນໂຄສົກຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະເປັນເຫມືອນພຣະເຈ້ົາ 

ເພ່ືອບອກສ່ິງທ່ີຄວນເວ້ົາແກ່ເຂົາ  
17 ເຈ້ົາຈ່ົງຖືໄມ້ເທ້ົານ້ີ ເພ່ືອກະທໍາການອັສຈັນເຫລ່ົານ້ັນî 

ໂມເຊກບັຄນືເອຢບິ 
Moses Returns to Egypt 

18 ຫລັງຈາກນ້ັນ ໂມເຊກ ກັໍບຄືນໄປຫາເຢດໂຣພ່ໍເຖ້ົາຂອງຕົນ ເພ່ືອຂໍລາກັບຄືນໄປຍັງເອຢິບ ໂມເຊເວ້ົາວ່າ, ìຂໍລາກັບ
ຄືນໄປຢ້ຽມຢາມພ່ີນ້ອງໃນເອຢິບ ເພ່ືອຢາກຮູ້ວ່າເຂົາຍັງມີຊີວິດຢູ່ຫລືບ່ໍî ຝ່າຍເຢດໂຣກໍບອກບຸດເຂີຍວ່າ, ìໄປດີî 

19 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊໃນເມືອງມີດິອານວ່າ, ìຈ່ົງກັບຄືນໄປຍັງເອຢິບເສັຽ ເພາະຈໍາພວກຄົນທ່ີຢາກ
ຂ້າເຈ້ົາກໍຕາຍຫມົດແລ້ວî 

20 ໂມເຊຈ່ຶງຈັດແຈ່ງໃຫ້ພັຣຍາແລະບຸດຊາຍຂ້ຶນຂ່ີລໍກັບຄືນໄປເອຢິບ ສ່ວນໂມເຊກໍຖືໄມ້ເທົ້າທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດຊົ້ງປະທານ
ໃຫ ້

21 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ,  
ìເມ່ືອເຈ້ົາກັບຄືນໄປເຖິງເອຢິບ ເຈ້ົາຈ່ົງກະທໍາການອັດສະຈັນຕ່ໍຫນ້າກະສັດຟາຣາໂອຕາມສິດ 
ທີ່ເຮົາໄດ້ມອບໃຫເ້ຈ້ົານ້ັນ ຝ່າຍເຮົາຈະທໍາໃຫ້ 
ກະສັດຟາຣາໂອດ້ືດ້ານບ່ໍຍອມປ່ອຍປະຊາຊົນໄປ 

22 ແລ້ວເຈ້ົາບອກກະສັດຟາຣາໂອວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີ ຄົນອີສຣາເອນເປັນບຸດຫົວປີຂອງເຮົາ  
23 ເຮົາບອກເຈ້ົາວ່າ ຈ່ົງປ່ອຍບຸດຂອງເຮົາໄປບົວລະບັດເຣົາ ຖ້າເຈ້ົາບ່ໍຍອມໃຫ້ບຸດເຮົາໄປ ເຮົາຈະຂ້າບຸດຫົວປີຂອງເຈ້ົາ

ເສັຽî 
24 ຄັນຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ພົບໂມເຊໃນທ່ີພັກກາງທາງ ແລະຈະຊົງຂ້າໂມເຊເສັຽ 
25 ແຕ່ນາງຊິບໂປຣາໄດ້ເອົາຫິນຄົມປາດຫນັງອະ 

ວັຍະວະລັບບຸດຊາຍຂອງຕົນອອກ ແລ້ວເອົາໄປແປະໃສ່ຕີນຂອງໂມເຊ ນາງເວ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົາເປັນຜົວແຫ່ງເລືອດî 
26 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງໂຜດໃຫ້ໂມເຊມຊີີວດິຢ  ູ່ຕ່ໍໄປ ແລະຝ່າຍນາງຊິບໂປຣາກໍເວ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົາເປັນຜົວແຫ່ງເລືອດ

ດ້ວຍການຕັດປາຍອະໄວຍະວະລັບນ້ັນî 
27 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ ່າຊົງບອກອາໂຣນວ່າ, ìຈ່ົງໄປຫາໂມເຊໃນຖ່ິນກັນດານî ອາໂຣນຈ່ຶງໄປຫາໂມເຊຢູ່ທີ່ພຂູອງພ

ຣະເຈ້ົາ ເມ່ືອທັງສອງພົບກັນກໍກອດຈູບກັນ 



28 ເວລານ້ັນ ໂມເຊໄດ້ເລ່ົາເຣ່ືອງການອັດສະຈັນທັງປວງທ່ີພຣະອົງຊົງບອກໃຫ້ໂມເຊທາໍ 
29 ຫລັງຈາກນ້ັນ ໂມເຊກັບອາໂຣນໄດ້ໄປປະຊຸມຮ່ວມກັນກັບບັນດາພວກເຖ້ົາແກ່ຊາວອິສຣາເອນ 
30 ໃນທີນ້ັ່ນ ອາໂຣນກໍໄດ້ເລ່ົາເຣ່ືອງທັງຫມດົທ່ີພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊໃຫທ່ີ້ປະຊຸມຟັງ ແລະໂມເຊກໍໄດ້ທໍາການ

ອັດສະຈັນຕ່າງໆ ຕ່ໍຫນ້າປະຊາຊົນ 
31 ຝ່າຍປະຊາຊນົກໍເຊ່ືອ ແລະເມ່ືອເຂົາໄດ້ຍິນວ່າ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມປະຊາຊນົອິສຣາເອນ ເພ່ືອທອດພຣະເນດເບ່ິງຄວາມທຸກຍາກຂອງພວກ
ເຂົາ ພວກເຂົາກໍພາກັນຂາບລົງ 
ນະມສັການພຣະອົງ 
 

5 ໂມເຊແລະອາໂຣນເຂົາ້ເຝົາ້ກະສດັ 
ຟາຣາໂອ  
Bricks without Straw 

1 ຕ່ໍມາ ໂມເຊກັບອາໂຣນໄດ້ພາກັນເຂ້ົາເຝ້ົາກະສ ດັຟາຣາໂອທູນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາຂອງຊາວ 
ອິສຣາເອນຊົງກ່າວວ່າ ຈ່ົງປ່ອຍໃຫ້ໄພພົ່ນຂອງເຮົາໄປ ເພ່ືອເຂົາທັງຫລາຍຈະໄດ ຈັ້ດພິທີກິນລ້ຽງຖວາຍເຮົາໃນຖ່ິນ
ກັນດານî 

2 ກະສັດຟາຣາໂອຈ່ຶງຊົງຖາມວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຄືໃຜ? ຈໍາເປັນຫຍັງທ່ີໃຫ້ປ່ອຍຄົນອິສຣາເອນໄປ? ເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກ   
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດອກ ເຮົາຈະບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນໄປເດັດຂາດî 

3 ຝ່າຍໂມເຊກັບອາໂຣນກໍທູນຕ່ໍໄປວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຂອງຊາວເຮັບເຣີໄດ້ຊົງປາກົດຕ່ໍພວກຂ້ານ້ອຍ ດ່ັງນ້ັນຂໍຊົງໂຜດໃຫ້
ພວກຂ້ານ້ອຍໄປໃນຖ່ິນກັນດານຊ່ຶງເປັນໄລຍະທາງເດີນສາມວັນ ເພືອ່ຖວາຍສັດບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກ
ຂ້ານ້ອຍ ຖ້າບ່ໍໄປພຣະອົງຈະຊົງລົງໂທດພວກຂ້ານ້ອຍດ້ວຍໂຣກພັຍ ຫລືເສິກສົງຄາມî 

4 ກະສັດເອຢິບຊົງຕອບວ່າ, ìເຫດໃດ ພວກເຈ້ົາຈ່ຶງຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນປະຖ້ິມວຽກຂອງເຂົາ? ເຈ້ົາຈ່ົງຄືນໄປເຮັດວຽກ
ຂອງພວກເຈ້ົາດຽວນ້ີî 

5 ກະສັດຟາຣາໂອຊົງກ່າວຕ່ໍໄປອິກວ່າ, ìປະຊາຊນົອິສຣາເອນກໍມີຈໍານວນຫລາຍແລ້ວໃນປະເທດນ້ີ ເຈ້ົາທັງສອງ
ຢາກໃຫ້ພວກເຂົາປະວຽກການຫລືî 

6 ແລ ວ້ໃນວັນນ້ັນເອງ ກະສັດຟາຣາໂອຊົງສ່ັງຜູ້ຄວບຄຸມງານຊ່ຶງເປັນຄົນເອຢິບ ກັບຫົວຫນ້າຄົນງານຊ່ຶງເປັນຄົນອິສຣາ
ເອນວ່າ,  

7 ຕ້ັງແຕ່ວັນນ້ິໄປ ພວກເຈ້ົາຢ່າເອົາເຟືອງໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນໃຊ້ເຮັດດິນຈ່ີອິກ ໃຫ້ເຂົາໄປຫາເກັບເອົາເອງ  
8 ແຕ ດິ່ນຈ່ີນ້ັນໃຫ້ເຂົາເຮັດໃຫ້ໄດ້ທ່ໍເກ່ົາ ຢ່າໃຫ້ຫລຸດລົງເພາະວ່າເຂົາເປັນຄົນຂ້ີຄ້ານ ເຂົາຈ່ຶງພາກັນໄປຮ້ອງຂໍຖວາຍ

ສັດບູຊາແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ 
9 ຈົ່ງໃຫເ້ຂົາເຮັດວຽກຫນັກຂ້ຶນກ່ວາເກ່ົ າ່ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຫຍຸ້ງຢູ່ກັບວຽກ ແລ້ວຈະບ່ໍມີເວລາຟັງຄໍາຕົວະຍົວະî 
10 ຫລັງຈາກນ້ັນ ຜູ້ຄວບຄຸມງານແລະຫົວຫນ້າຄົນງານກໍອອກໄປເວ້ົາກັບຄົນອິສຣາເອນວ່າ ìບັດນ້ີ ກະສັດຟາຣາໂອ

ຈະບ່ໍໃຫ້ເຟືອງແກ່ພວກເຈ້ົາອິກ  
11 ໃຫພ້ວກເຈ້ົາໄປຊອກຫາເອົາເອງ ແຕ່ຈໍານວນດິນຈ່ີຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ທ່ໍເກ່ົາî  
12 ດ່ັງນ້ັນ ພວກຄົນອິສຣາເອນຈ່ຶງແຕກກະຈັດກະຈາຍກັນໄປຫາເອົາເຟືອງທ່ົວປະເທດເອຢິບ 
13 ຝ່າຍພວກຄວບຄ ມຸງານກໍບັງຄັບບີບບ້ີຄົນອິສຣາເອນຫນັກຂ້ຶນ ໂດຍເວ້ົາວ່າ, ìແຕ່ລະມ້ືພວກເຈ້ົາຕ້ອງເຮັດດິນຈ່ີໃຫ້

ໄດ້ທໍກັ່ບຄາວມີເຟືອງຢູ່î  



14 ພວກຄວບຄ ມຸງານຂອງກະສັດຟາຣາໂອເຫລ່ົານ້ິ ໄດ້ຂ້ຽນຕີຫົວຫນ້າຄົນງານຂອງຊາວອິສຣາເອນພ້ອມກັບຖາມວ່າ, 
ìເປັນຫຍັງ ມ້ືວານກັບມ້ືນ້ີຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ດິນຈ່ີເຕັມຈໍານວນຄືແຕ່ກ່ອນ?î 

15 ແລ້ວພວກຫົວຫນ້າຄົນງານຂອງອິສຣາເອນໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົາກະສັດຟາຣາໂອທູນວ່າ, ìດ້ວຍເຫດໃດ 
ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງທໍາດ່ັງນ້ີກັບພວກຂ້ານ້ອຍ?  

16 ຄືພຣະອົງບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍຮັບ 
ເຟືອງເຫມືອນແຕ່ກ່ອນ ແຕ່ຍັງສ່ັງໃຫ້ພວກຂ້າ 
ນ້ອຍເຮັດດິນຈ່ີຢູ່ ແລະດຽວນ້ິຜູ້ຄວບຄ ຸມງານ 
ຂອງພຣະອົງໄດ້ຂ້ຽນຕິພວກຂ້ານ້ອຍ ເຣ່ືອງນ້ິແມ່ນພຣະອົງເອງເປ ນັຝ່າຍຜິດî 

17 ກະສັດຟາຣາໂອຊງົຕອບວ່າ, ìພວກເຈ້ົາຂ້ີຄ້ານຫລາຍແທ້ໆ! ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະ, ພວກເຈ້ົາຈ່ຶງມາຮ້ອງຂໍຕ່ໍເຮົາວ່າ
ຢາກໄປຖວາຍສັຕບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

18 ພວກເຈ້ົາຕ້ອງກັບໄປເຮັດວຽກດຽວນ້ິ ເຮົາບ່ໍມິເຟືອງໃຫ້ພວກເຈ້ົາດອກ ແຕ່ດິນຈ່ີນ້ັນຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ຄົບຕາມຈໍານວນî 
19 ເມ່ືອຫົວຫນ້າຄົນງານອິສຣາເອນຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດດິນຈ່ີໃຫ້ໄດ້ແຕ່ລະມ້ືຄົບຕາມຈໍານວນ ພວກເຂົາ

ກມໍຄີວາມທຸກຫລາຍ 
20 ຄັນພວກເຂົາອອກມາແຕ່ເຝ້ົາກະສັດຟາຣາໂອ ກໍພົບເຫັນໂມເຊກັບອາໂຣນຢືນຖ້າພວກເຂົາຢູ່ ຈ່ຶງເວ້ົາກັບໂມເຊແລ

ະອາໂຣນວ່າ, 
21 ìຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງລົງໂທດພວກທ່ານ ທ່ີພວກທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ກະສັດຟາຣາໂອແລະຂ້າ 

ຣາຊການຂອງພຣະອົງຄຽດຊັງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ພວກທ່ານໄດ້ເຮັດເຊ່ັນນ້ີກໍເຫມືອນກັບເອົາດາບໃຫ້ພວກທ່ານມາ
ຂ້າພວກຂ້າພະເຈ້ົາເສັຽî 
ໂມເຊອອ້ນວອນພຣະເຈ້ົາ 

22 ຕ່ໍມາ ໂມເຊໄດ້ຄືນໄປກາບທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອີກວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຫດໃດພຣະອົງຈ່ຶງຊົງລົງໂທດປະ
ຊາຊົນອິສຣາເອນ? ແລະເຫດໃດພຣະອົງຈ່ຶງຊົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງມາ? 

23 ຄືຕ້ັງແຕ່ຂ້າພຣະອົງໄປເຝ້ົາກະສັດຟາຣາໂອທູນໃນນາມຂອງພຣະອົງແລ້ວ ກະສັດຟາຣາໂອຍັງຊົງຂ່ົມເຫັງໄພພ່ົນ
ຂອງພຣະອົງເລ້ືອຍມາ ບ່ໍເຫັນວ່າພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອອັນໃດເຂົາເລີຍî 

 

6 
Israelís Deliverance Assured 

 (ອພຍ 3:1-4:17) 
1 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìບັດນ້ິ ເຈ້ົາຈະໄດ້ເຫັນເຫດການ ທ່ີເຮົາຈະທໍາຕ່ໍກະສັດຟາຣາໂອ ຄືເຮົາຈະ

ບັງຄັບໃຫ້ກະສັດຟາຣາໂອດ້ວຍມືອັນຊົງຣດິ ໃຫ້ປ່ອຍປະຊາຊນົໄປ ດ້ວຍມືອັນເຂ້ັມແຂງຂອງເຮົານ້ັນແຫລະ ເຂົາ
ຈະໄລ່ປະຊາຊນົອອກຈາກແຜ່ນດິນຂອງເຂົາî 
 
ພຣະເຈົາ້ຊງົເອີນ້ໂມເຊອກີ 

2 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊອິກວ່າ, ìເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
3 ເຮົາໄດ້ປາກົດໃຫ້ແກ່ອັບຣາຮາມ, ແກ່ອີຊາກ, ແລະແກ່ຢາໂຄບ ເຫັນໃນຖານະເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ມີອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ 

ແຕ່ເຮົາບ່ໍໄດ້ສໍາແດງໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກເຮົາໃນນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
4 ແລະເຮົາໄດ້ໃຫຄໍ້າຫມັນ້ສັນຍາແກ່ເຂົາດ້ວຍວ່າ ເຮົາຈະຍົກແຜ່ນດິນການາອານ ທ່ີເຂົາເຄິຍອາໄສຢູ່ຄາວເປັນຄົນ

ຕ່າງດ້າວນ້ັນໃຫ້ແກ່ເຂົາ 



5 ບັດນ້ິ ເຮົາໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຄ່ໍາຄວນຂອງຊາວອິສຣາເອນ ຊຶງ່ຖືກຊາວເອຢິບບັງຄັບໃຫ້ເປັນທາດ ແລະເຮົາລະນຶກເຖິງ
ຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຂອງເຮົາ 

6 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ເຮົາຈ່ຶງບອກຄົນອິສຣາເອນວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຮົາຈະຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຈ້ົາລອດພ້ົ້ົນຈາກຊາວເອ
ຢິບ ບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກຫນັກໃຫ້ພົນ້ຈາກການເປັນທາດຂອງພວກເຂົາ ຈະໄຖ່ເອົາພວກເຈ້ົາດ້ວຍແຂນອັນມີຣດິ
ຂອງເຮົາ ແລະດ້ວຍການລົງໂທດພວກເຂົາຢ່າງຮຸນແຮງ 

7 ເຮົາຈະຮັບເອ າົພວກເຈ້ົາເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ແລະຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ ພວກເຈ  ້ົາຈະຮູ້ວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ ຜູ້ຊອ່ຍພວກເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຊາວເອຢິບບີບບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກຫນັກ 

8 ເຮົາຈະນໍາພວກເຈ້ົາເຂ້ົາໄປຍັງແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາໄດ້ສັນຍາໄວ້ວ່າຈະຍົກໃຫ້ແກ່ອັບຣາຮາມ, ແກ່ 
ອີຊາກ, ແລະແກ່ຢາໂຄບ ເຮົາຈະຍົກແຜ່ນດິນນ້ັນໃຫ້ເປັນກໍາມະສິດຂອງພວກເຈ້ົາ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

9 ຝ່າຍໂມເຊຈ່ຶງນໍາຄວາມນ້ັນໄປບອກຊາວອິສຣາເອນ ແຕ່ເນ່ືອງຈາກວ່າຊາວອິສຣາເອນໄດ້ອິດເມ່ືອຍ ແລະເບ່ືອ
ຫນ່າຍໃນວຽກການອັນໂຫດຮ້າຍ ພວກເຂົາຈ່ຶງບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄວາມເວ້ົາຂອງໂມເຊ 

10 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊອິກວ່າ,  
11 ìຈ່ົງໄປບອກໃຫ້ຟາຣາໂອກະສັດຂອງເອຢິບປ່ອຍຊົນຊາດອິສຣາເອນອອກຈາກເອຢິບî 
12 ແຕ່ໂມເຊຂາບທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìແມ່ນແຕ່ຊາວອິສຣາເອນເອງກໍບ່ໍເຫັນເຊ່ືອຟັງຂ້າພຣະອົງ ແລ້ວກະສັດຟາ

ຣາໂອຈະເຊ່ືອຟັງຂ້າພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ? ເພາະຂ້າພຣະອົງເປັນຄົນເວ້ົາບ່ໍເກ່ັງî 
13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ໂມເຊ ແລະອາໂຣນ ບອກຊາວອິສຣາເອນກັບກະສັດຟາຣາໂອວ່າ ເຂົາທັງສອງໄດ້ຮັບຄໍາ

ສ່ັງໃຫ້ນ ໍາຊົນຊາດອິສຣາເອນອອກຈາກເອຢິບ 
ເຊືອ້ສາຍຂອງໂມເຊແລະອາໂຣນ   
The Genealogy of Moses and Aaron  
(ປຖກ 46:8-27) 

14 ຕ່ໍໄປນ້ິເປັນຕ້ົນຕະກູນຂອງພວກເຂົາ ບຸດຊາຍຂອງຣູເບນຜູ້ເປັນບຸດຫົວປິຂອງອິສຣາເອນຊ່ື  
ຮາໂນກ, ປານລູ, ເຮສໂຣນ, ແລະກາຣ໌ມີ ເຫລ່ົານ້ິເປັນຕະກູນເຜ່ົາຣູເບນ  

15 ບຸດຊາຍຂອງຊີ ເມໂອນຊື ່ເຢມູເອນ ຢາມີນໂອຮັດ ຢາຄີນ ໂຊຮາຣ໌ ແລະຊາອູນ ຜູ້ມາຈາກຍິງການາອານ ເຫລ່ົານ້ິ
ເປັນຕະກູນເຜ່ົາຊີເມໂອນ 

16 ຕ່ໍໄປນ້ິເປັນຊ່ືບຸດຊາຍຂອງເລວິຕາມເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຄື ເກີໂຊນ ໂກຮາດ ແລະເມຣາຣ ີເລວີນ້ັນມີອາຍຸໄດ້ຮ້ອຍ
ສາມສິບເຈັດປິ 

17 ບຸດຊາຍຂອງເກີໂຊນຊ່ື ລິບນີ ແລະຊິເມອີ ຕາມ 
ຕະກູນຂອງເຂົາ 

18 ບຸດຊາຍຂອງໂກຮາດຊ່ື ອັມຣາມ ອິສຮາ ເຮໂບຣນ, ແລະອຸສຊີເອນ ໂກຮາດມີອາຍຸໄດ້ຮ້ອຍສາມສິບສາມປິ 
19 ບຸດຊາຍຂອງເມຣາຣິຊື ່ມາລ ີແລະມຊີູ ເຫລ່ົານ້ິເປັນຕະກູນຂອງຄົນເລວີຕາມເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ 
20 ຝ່າຍອັມຣາມໄດ້ແຕ່ງງານກັບນາງໂຢເຄເບດ ນ້ອງບິດາຂອງຕົນເປັນພັຣຍາ ແລ້ວນາງໃຫ້ກໍາເນິດບຸດຊາຍແກ່ເຂົາຊ່ື 

ອາໂຣນ,ແລະໂມເຊ ອມັຣາມມອີາຍຸໄດ້ຮ້ອຍສາມສິບເຈັດປິ 
21 ບຸດຊາຍຂອງອິສຮາຊື່ ໂກຣາ, ເນເຟກ, ແລະຊກິຣ ີ
22 ບຸດຊາຍຂອງອຸສຊີເອນຊ່ື ມິຊາເອນ ເອນຊາຟານ ແລະຊິດຣ ີ
23 ຝ່າຍອາໂຣນໄດ້ນາງເອລິເຊບາ ບຸດຕຣີຂອງອັມມນີາດາບ ນ້ອງສາວຂອງນາໂຊນເປັນພັຣຍາ ນາງມີບຸດຊາຍກັບ

ທ່ານຊ່ື ນາດາບ ອາບິຮູ ເອເລອາຊາ, ແລະອິທາມາ 
24 ບຸດຊາຍຂອງໂກຣາຊ່ື ອ ດັຊິ ເອນການາ ແລະອາບິອາສາຟ ເຫລ່ົານ້ິເປັນຕະກູນຂອງຄົນໂກຣາ 



25 ຝ່າຍເອເລອາຊາບຸດຊາຍຂອງອາໂຣນ ໄດ້ຮັບບຸດຕຣີ ຄົນນ່ຶງຂອງປູທິເອນເປັນພັຣຍາ ນາງມີບຸດຊາຍກັບທ່ານຊ່ື 
ຟີເນຮັສ ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນຕ້ົນຕະກູນຂອງຄົນເລວີຕາມຕະກູນ 
ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົສັງ່ໂມເຊແລະອາໂຣນ 

26 ແມ່ນໂມເຊແລະອາໂຣນນ້ິແຫລະທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກວ່າ, ìຈ່ົງພາຊາວອິສຣາເອນອອກຈາກປະເທດເອຢິບ
ເປນັຫມວດເປນັຫມູ ່

27 ສອງຄົນນ້ີແຫລະທ່ີໄດ້ບອກໃຫ້ກະສັດຟາຣາໂອປ່ອຍຊົນຊາດອິສຣາເອນອອກຈາກເອຢິບ 
ໂມເຊແລະອາໂຣນເຊືອ່ຟງັຄາໍສັງ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ 
Moses and Aaron Obey Godís Commands 

28 ໃນວັນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາ ຊງົກ່າວກັບໂມເຊໃນປະເທດເອຢິບນ້ັນ ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, 
29 ìເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພວກເຈ້ົາຈ່ົງເລ່ົາຂ້ໍຄວາມທ ັງຫມົດທ່ີເຮົາໄດ້ບອກແກ່ເຈ້ົາໃຫ້ກະສັດຟາຣາໂອຟັງî 
30 ແຕ່ໂມເຊໄດ້ກາບທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìພຣະອົງຊົງຊາບແລ້ວວ່າ ຂ້າພຣະອົງເປັນຄົນເວ້ົາບ່ໍເກ່ັງ ແລ້ວກະສ ດັຟາ

ຣາໂອຈະເຊ່ືອຂ້າພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດ?î 
 

7 
Chapter 7 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, ìເບິ່ງແມ ໋ 
ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາເປັນເຫມືອນພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຫນ້າ 
ຟາຣາໂອ ແລະອາໂຣນອ້າຍຂອງເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມແກ່ກະສັດຟາຣາໂອແທນເຈ້ົາ 

2 ເຈ້ົາຈ່ົງບອກຂ້ໍຄວາມທັງຫມດົທ່ີເຮົາສ່ັງເຈ້ົານ້ັນແກ່ອາໂຣນ ແລ້ວອາໂຣນຈະບອກໃຫ້ຟາຣາໂອປ່ອຍຊົນຊາດອິສຣາ
ເອນອອກໄປຈາກປະເທດເອຢິບ 

3 ແຕ່ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ກະສັດຟາຣາໂອໃຈແຂງ ແມ້ 
ວ່າເຮົາຈະທໍາການອັດສະຈັນຫລວງຫລາຍ ຊຶງ່ເປັນຫມາຍສໍາຄັນໃນປະເທດເອຢິບແລ້ວກໍຕາມ 

4 ຟາຣາໂອກໍຈະບ່ໍເຊ່ືອຟັງເຈ້ົາ ຫລັງຈາກນ້ັນເຮົາຈະໃຊ້ອໍານາດບີບບັງຄັບຄົນເອຢິບແລະລົງໂທດຄົນເອຢິບຢ່າງຫນັກ 
ເພ່ືອນໍາພາກອງທັບຂອງເຮົາ ຄືປະຊາຊນົອິສຣາເອນອອກຈາກປະເທດເອຢິບ 

5 ເມ ື ່ອເຮົາຢຽດມືອອກຕ່ໍສູ້ຄົນເອຢິບແລະນໍາພາຊາວອິສຣາເອນອອກຈາກປະເທດນ້ັນແລ້ວ ຊາວເອຢິບຈ່ຶງຈະຮູ້ວ່າ
ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

6 ໂມເຊແລະອາໂຣນໄດ້ທໍາຕາມຄໍາສ່ັງຂອງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

7 ເມ່ືອເຂົາທັງສອງໄປທູນກະສັດຟາຣາໂອນ້ັນ ໂມເຊມອີາຍຸແປດສິບປີ ສ່ວນອາໂຣນມີອາຍຸແປດສິບສາມປີ 
ໄມເ້ທົາ້ຂອງອາໂຣນ  
Aaronís Miraculous Rod 
(ອພຍ 4:1-5) 

8 ຕ່ໍມາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ າ່ຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊ ແລະອາໂຣນວ່າ,  
9 ເມ່ືອຟາຣາໂອສ່ັງເຈ້ົາວ່າ ຈ່ົງສະແດງການອັດສະຈັນພິສູດງານຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ົງບອກອາໂຣນ 

ວ່າ ìຖ້ິມໄມ້ເທ້ົາຂອງຕົນລົງຕ່ໍຫນາ້ຟາຣາໂອ ແລວ້ໄມເ້ທ້ົານ້ັນຈະກາຍເປັນງູî 
10 ໂມເຊກັບອາໂຣນຈ່ຶງພາກ ັນເຂ້ົາໄປເຝ້ົາກະສັດຟາຣາໂອແລະທໍາຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໄວ້ ຄືອາໂຣນໄດ້ຖ້ີມ

ໄມເ້ທ້ົານ້ັນລົງຊ້ອງພຣະພັກກະສັດຟາຣາໂອແລະບັນດາຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງ ແລ້ວໄມ້ເທ້ົານ້ັນກໍກາຍເປັນງູ 



11 ຂນະນ້ັນ ກະສັດຟາຣາໂອໄດ້ຊົງເອ້ີນພວກນັກປາດແລະຫມໍມົນຂອງພຣະອົງມາ ພວກເຂົາເຫລ່ົານ້ິຕ່າງກໍທໍາເຊ່ັນ
ນ້ັນໄດ້ເຫມືອນກັນ 

12 ພວກເຂົາໄດ້ຖ້ີມໄມ້ເທ້ົາຂອງຕົນລົງ ໄມເ້ທ້ົາເຫລ່ົານ້ັນກໍກາຍເປັນງູ ແຕ່ງູຂອງອາໂຣນໄດ້ກືນກິນງູຂອງເຂົາທັງຫມດົ 
13 ເຖິງປານນ້ັນກະສັດຟາຣາໂອກໍຍັງແຂງພຣະທັຍຢູ່ ບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງໂມເຊແລະອາໂຣນ ເປັນຄວາມຈິງຕາມທ່ີພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງບອກໄວ້ 
ນໍາ້ກາຍເປນັເລອືດ 
The First Plague: Water Turned to Blood 

14 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìຟາຣາໂອນ້ັນດ້ືດ້ານບ່ໍຍອມປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊນົໄປ 
15 ເຈ້ົາຈ່ົງໄປຫາກະສັດຟາຣາໂອໃນຕອນເຊ້ົາ ລະຫວ່າງເຂົາອອກໄປຍັງແມ່ນ້ໍານິນ ໃຫ້ເຈ້ົາຢືນຄອຍຢ  ູ່ແຄມຕາຝ  ່ັງ ໃຫ້

ຖືໄມເ້ທົ້າທີໄ່ດ້ກາຍເປັນງູນ້ັນໄປນໍາດ້ວຍ 
16 ໃຫເ້ຈ້ົາເວົ້າຕໍກ່ະສັດຟາຣາໂອວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຊາວເຮັບເຣິໄດ້ໃຊໃ້ຫ້ຂ້າພຣະອົງມາ ເພືອ່ບອກໃຫ້ພຣະອົງ

ປ່ອຍໄພ່ພົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄປ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຂາບໄຫວ້ບູຊາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານ ແຕ່ຈົນກະທ້ັງ
ບັດນ້ິ ພຣະອົງກໍຍັງບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເລີຍ 

17 ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ ພຣະອົງຈະຮູ້ຈັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍການກະທໍາ ດ່ັງນ້ິ ເບ່ິງເດີ, ຂ້າພຣະອົງຈະເອົາ
ໄມເ້ທ້ົາຟາດລົງໃນແມ່ນ້ໍານິນ ແລ້ວພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ແມ່ນ້ໍານ້ັນກາຍເປັນເລືອດ  

18 ປາທັງຫລາຍຈະຕາຍ ນ້ໍາຈະເຫມນັເນ່ົາ ຊາວເອຢິບຈະດ່ືມນ້ໍານ້ັນບ່ໍໄດ້î 
19 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງບອກໃຫ້ອາໂຣນເດ່ໄມເ້ທ້ົາຂອງເຂົາໃສ່ແມ່ນ້ໍາລໍາຄອງ ໃສ່ຫນອງບຶງ

ແລະອ່າງນ້ໍາໃນປະເທດເອຢິບ ເພ່ືອໃຫ້ນ້ໍາເຫລ່ົານ້ັນກາຍເປັນເລືອດ ຕລອດທ່ົວທັງແຜ່ນດິນຈະມີແຕ່ເລືອດ ທັງທ່ີຢູ່
ໃນພາຊນະໄມ້ແລະພາຊນະຫີນî 

20 ໂມເຊກັບອາໂຣນໄດ້ທໍາຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງ ຄືອາໂຣນໄດ້ຍົກໄມ້ເທ້ົາຂ້ຶນຕີນ້ໍາໃນແມ່ນ້ໍານິນຊ້ອງພຣະພັກ
ກະສັດຟາຣາໂອແລະພວກຂ້າ ຣາຊການ ແລ້ວນ້ໍາໃນແມ່ນ້ໍາກໍກາຍເປັນເລືອດທັງຫມດົ 

21 ຝູງປາກໍຕາຍ ແມ່ນ້ໍາກ ເໍຫມັນເນ່ົາ ຊາວເອຢິບກໍດ່ືມນ້ໍານ້ັນບ່ໍໄດ້ ເພາະມີເລືອດທ່ົວປະເທດເອຢິບ 
22 ຝາ່ຍພວກຫມມົໍນຂອງເອຢິບກໍໃຊ້ຄາຖາອາຄົມຂອງເຂົາ ເຮັດສ່ິງນ້ັນໄດ້ເຫມືອນກັນ ສະນ້ັນກະສັດຟາຣາໂອຈ່ຶງຊົງ

ແຂງພຣະທັຍຢູ່ຕາມເດີມ ພຣະອົງບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງໂມເຊແລະອາໂຣນເລີຍ ເປັນຄວາມຈິງຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ
ບອກໄວ້ 

23 ກະສັດຟາຣາໂອໄດ້ສະເດັດກັບຄືນສູ່ພຣະຣາຊວັງບ່ໍໄດ້ສົນພຣະທັຍໃນເຫດການທ່ີເກິດຂ້ຶນນ້ັນແຕ່ຢ່າງໃດ 
24 ຊາວເອຢິບທັງຫມດົຕ່າງກໍພາກັນຂຸດນ້ໍາສ້າງຕາມແຄມແມ່ນ້ໍານິນ ເພາະວ່າພວກເຂົາດ່ືມນ້ໍາ 

ໃນແມນ້ໍ່ານິນບ່ໍໄດ້ 
25 ເຈັດວັນຜ່ານໄປນັບຕ້ັງແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊງົບັນດານໃຫ້ແມ່ນ້ໍານິນກາຍເປັນເລືອດ 

 

8 ເຣືອ່ງກບົ 
The second Plague: Frogs 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງໄປຫາຟາຣາໂອບອກວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ປ່ອຍຊົນຊາດຂອງພຣ
ະອົງໄປບົວລະບັດພຣະອົງ 

2 ຖ້າບ່ໍຍອມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະໃຫ້ຝູງກົບຂ້ຶນມາຮົບກວນທ່ົວປະເທດເອຢິບ 
3 ແມ່ນ້ໍານິນຈະເຕັມໄປດ້ວຍຝູງກົບ ມນັຈະຂ້ຶນມາຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງ ໃນຫ້ອງບັນທົມ ໃນແທ່ນບັນທົມ ໃນເຮືອນຂອງ

ພວກຂ້າຣາຊການ ໃນເຮືອນປະຊາຊົນ ໃນເຕົາອົບເຂ້ົາຫນົມແລະໃນຮາງນວດແປ້ງ 



4 ຝູງກົບນ້ັນຈະຂ້ຶນມາເທິງພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ ແລະຂ້ຶນເທິງຕົນຕົວປະຊາຊນົກັບຂ້າຣາຊການທັງຫມດົî 
5 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງບອກໃຫ້ອາໂຣນເດ່ໄມ້ເທ້ົາໄປຕາມແມ່ນ້ໍາລໍາຄອງ ແລະຫນອງບຶງທັງ

ຫລາຍ ເພ  ່ືອໃຫ້ຝູງກົບຂ້ຶນມາເທິງປະເທດເອຢິບî 
6 ອາໂຣນຈ່ຶງເດ່ໄມ້ເທົ້າຊີໄ້ປທາງແມ່ນ້ໍາທັງຫລາຍໃນປະເທດເອຢິບ ຝູງກົບກໍຂ້ຶນມາທ່ົວປະເທດເອຢິບ  
7 ຝາ່ຍພວກຫມມໍົນກໍທໍາໃຫມ້ຝູີງກົບຂ້ຶນມາເທິງແຜ່ນດິນໄດ້ເຫມືອນກັນ 
8 ຕ່ໍມາ ກະສັດຟາຣາໂອຊົງເອ້ີນໂມເຊກັບອາໂຣນມາແລະບອກວ່າ ìພວກເຈ້ົາຈ່ົງອ້ອນວອນໃຫ້ 

ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາບອກຝູງກົບໄປເສັຽຈາກເຮົາ ແລະຈາກປະຊາຊນົຂອງເຮົາ ແລ້ວເຮົາຈະປ່ອຍໃຫ້ຄ ນົອິສຣາເອນໄປ
ຖວາຍສັດບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî  

9 ໂມເຊໄດ້ທູນຕອບກະສັດຟາຣາໂອວ່າ ìສຸດແລ້ວແຕ່ພຣະອົງຈະກໍານົດເວລາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງອ້ອນວອນສໍາລັບພຣະ
ອົງ ສໍາລັບຂ້າຣາຊການແລະປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອໃຫ້ຝູງກົບຫນິໄປຈາກຄົນແລະຈາກບ່ອນຢູ່ອາໄສ ໃຫ້ມັນ
ມແີຕ່ໃນແມ່ນ້ໍານິນທ່ໍນ້ັນî 

10 ກະສັດຟາຣາໂອຊງົຕອບວ່າ, ìໃຫທໍ້າໃນມ້ືອ່ືນນ້ີî ໂມເຊຈ່ຶງທູນວ່າ, ìຈະເປັນໄປຕາມທ່ີພຣະອົງຕ້ອງການນ້ັນ ເພ່ືອພ
ຣະອົງຈະໄດ້ຊາບວ່າ ບ່ໍມີພຣະອົງໃດເຫມືອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກຂ້າພຣະອົງ 

11 ຝູງກົບຈະຫນີໄປຈາກພຣະອົງ ຈາກພຣະຣາຊສໍານັກ ຈາກຂ້າຣາຊການ ແລະຈາກປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ ຈະມີ
ເຫລືອຢູ່ແຕ່ໃນແມ່ນ້ໍານິນທ່ໍນ້ັນî 

12 ແລ້ວໂມເຊກັບອາໂຣນໄດ້ທູນລາກະສັດຟາຣາໂອໄປ ໂມເຊໄດ້ອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລີກໃຊ້ຝູງກົບທໍ
ຣະມານກະສັດເອຢິບ 

13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງທໍາຕາມຄໍາທູນຂອງໂມເຊ ຝູງກົບທ່ີຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນ ໃນເດ່ີນບ້ານແລະທ່ົງນາຈ່ຶງໄດ້ຕາຍຫມດົ 
14 ຊາວເອຢິບໄດ້ກອງກົບຕາຍໄວ້ເປັນກອງໃຫຍ່ ແລ້ວແຜ່ນດິນນ້ັນກໍເຫມັນເນ່ົາທ່ົວໄປ 
15 ເມ່ືອກະສັດຟາຣາໂອຊົງເຫັນວ່າຄວາມທຸກຮ້ອນນ້ັນເບົາບາງລົງແລ້ວ ກໍກັບມີພຣະທັຍແຂງກ້າວຂ້ຶນອີກ ຄືບ່ໍຍອມ

ເຊ່ືອຟັງໂມເຊແລະອາໂຣນ ເປັນຄວາມຈິງຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວໄວ ້
16 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງບອກໃຫ້ອາໂຣນຈັບໄມ້ເທ້ົາຂ້ຶນມາຕີດິນ ເພ່ືອໃຫ້ຝຸ່ນດິນກາຍເປັນຮ້ີນແລະ

ຍຸງທ່ົວປະເທດເອຢິບ 
17 ເຂົາທັງສອງກໍໄດ້ທໍາຕາມ ອາໂຣນໄດ້ຈັບໄມ້ເທ້ົາຂ້ຶນຕີດິນ ແລ້ວຝຸ່ນດິນທັງຫມດົໃນປະເທດເອຢິບໄດ້ກາຍເປັນຮ້ີນ

ແລະຍຸງມາຕອມມະນຸດ ແລະສັດ 
18 ພວກຫມມົໍນກໍພຍາຍາມເຮັດຢ່າງນ້ັນເຫມືອນກັນ ແຕ່ພວກເຂົາເຮັດບ່ໍໄດ້ 
19 ຂນະນ້ັນ ພວກຫມມົໍນໄດ້ທູນກະສັດຟາຣາໂອວ່າ, ìສ່ິງທ່ີເກິດຂ້ຶນນ້ີແມ່ນການກະທໍາຂອງພຣະເຈ້ົາî ແຕ່ກະສັດຟາ

ຣາໂອຊົງມີພຣະທັຍແຂງຢູ່ຄືເກ່ົາບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງໂມເຊແລະອາໂຣນ ເປັນຄວາມຈິງຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວ
ໄວ ້
ເຣືອ່ງເຫລອືກ  
The Fourth Plague: Flies 

20 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìມືອ່ື້ນແຕ່ເຊ້ົາ ຈ່ົງໄປເຝ້ົາກະສັດຟາຣາໂອ ຂນະທ່ີກະສັດຟາຣາໂອໄປຍັງແມ່ນ້ໍາ
ໃຫ້ເຈ້ົາບອກວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ປ່ອຍຊົນຊາດຂອງພຣະອົງໄປບົວລະບັດພຣະອ ງົ 

21 ຖ້າບ່ໍຍອມປ່ອຍໄປພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາຈະທໍາໃຫ້ຝູງເຫລືອກມາຕອມພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ ຕອມຂ້າຣາຊການ ຕອມ
ປະຊາຊົນ  

       ແລະຕອມພຣະຣາຊສໍານັກຂອງພຣະອົງ ຕາມບ້ານເຮືອນຂອງຊາວເອຢິບແລະຕາມພ້ືນດິນຈະເຕ ມັໄປດ້ວຍ
ເຫລືອກ 



22 ໃນວັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະບ່ໍໃຫ້ແຄວ້ນໂກເຊັນ ບ່ອນປະຊາຊນົອິສຣາເອນອາໄສຢູ່ມີເຫລືອກ ເພ່ືອພຣະອົງຈະ
ໄດ້ຮູ້ວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາພາລະກິດຢູ່ໃນປະເທດນ້ິ 

23 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງແບ່ງເຂດລະຫວ່າງປະຊາຊົນອິສຣາເອນກັບປະຊາຊົນເອຢິບ ເຫດການນ້ິຈະເກິດຂ້ຶນໃນມ້ືອ່ືນ
ນ້ິî 

24 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາຢ່າງນ້ັນ ຝູງເຫລືອກອັນມະຫາສານໄດ້ເຂົ້າໄປໃນພຣະຣາຊ 
ວັງຂອງກະສັດຟາຣາໂອ ໃນເຮືອນຂ້າຣາຊການ ແລະທ່ົວປະເທດເອຢິບ ປະເທດນ້ັນຈ່ຶງໄດ້ຮັບການທໍຣະມານທ່ີສຸດ
ຍ້ອນຝູງເຫລືອກນ້ັນ 

25 ຕ່ໍມາ ກະສັດຟາຣາໂອຊົງເອ້ີນໂມເຊກັບອາໂຣນເຂ້ົາເຝ້ົາແລະຊົງສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງພາກັນໄປຖວາຍສັຕບູຊາແດ່ພຣະເຈ້ົາ
ຂອງພວກເຈ້ົາໃນດິນແດນປະເທດນ້ີî 

26 ໂມເຊທູນຕອບວ່າ, ìເປັນການບ່ໍຖືກຕ້ອງທ່ີຈະເຮັດຢ່າງນ້ັນ ເພາະຖ້າຖວາຍສັຕບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກ
ຂ້າພຣະອົງໃຫ້ຊາວເອຢິບເຫັນ ຊ່ຶງເຂົາຖືວ່າເປັນຂອງຫນ້າຂ້ີດຽດ ເຂົາກໍຈະເອົາກ້ອນຫີນຄວ່າງໃສ່ພວກຂ້າພຣະອົງ 

27 ສະນ້ັນ ພວກຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງຈໍາເປັນຕ້ອງເຂ້ົາໄປຖວາຍສັດບູຊາໃນຖ່ິນກັນດານ ຊ່ຶງເປັນໄລຍະທາງເດີນສາມ
ວັນຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກຂ້າພຣະອົງຊົງສ່ັງໄວ້î 

28 ກະສັດຟາຣາໂອຊົງຮັບສ່ັງຕ່ໍໄປວ່າ, ìເຮົາຈະປ່ອຍໃຫ້ພວກເຈ້ົາໄປຖວາຍສັດບູຊາແດ່ພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ 
ແຕ່ພວກເຈ້ົາຈະຕ້ອງບ່ໍໄປໄກ ແລະໃຫ້ອ້ອນວອນສໍາລັບເຮົາî 

29 ໂມເຊທູນຕອບວ່າ, ìພຂ້ໍາພຣະອົງທູນລາພຣະອົງໄປ ຂ້າພຣະອົງກ ຈໍະອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ຝູງ
ເຫລືອກຫນີໄປຈາກພຣະອົງ ຈາກຂ້າຣາຊການ ແລະຈາກປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງໃນມ້ືອ່ືນນ້ິ ແຕ່ພຣະອົງຢ່າໄດ້
ຫລອກລວງພວກຂ້າພຣະອົງຕ່ໍໄປອີກ  ຄືຢ່າຂັດຂວາງປະຊາຊົນອິສຣາເອນໃນການໄປຖວາຍສັດບູຊາແດ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າî 

30 ແລ້ວໂມເຊໄດ້ທູນລາກະສັດຟາຣາໂອ ໄປອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
31 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໄດ້ທໍາຕາມຄ າໍທູນຂໍຂອງໂມເຊຄື ໄດ້ຊົງທາໍໃຫ້ຝູງເຫລືອກຫນີໄປເສັຽຈາກກະສັດຟາຣາໂອ ຈາກ

ຂ້າຣາຊການ ແລະຈາກປະຊາຊນົຂອງພຣະອ ງົບ່ໍໃຫ້ເຫລືອກເຫລືອຢູ່ຈັກໂຕເລີຍ 
32 ແຕ່ແລ້ວກະສັດຟາຣາໂອກໍຍັງມີພຣະທັຍແຂງຢ  ູ່ຄືເກ່ົາ ໂດຍບ່ໍຍອມປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄປ 
 

9 ເຣືອ່ງສດັທງັຫລາຍຕາຍ  
The Fifth Plague: Livestock Diseased 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງໄປຫາຟາຣາໂອແລ້ວເວ້ົາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຊາວເຮັບເຣີຊົງສ່ັງໃຫ້
ປ່ອຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໄປບົວລະບັດພຣະອົງ  

2 ຖ້າບ່ໍຍອມປ່ອຍໄປ ຍັງຫນ່ວງຫນ່ຽວເຂົາໄວ້ອີກ 
3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະໃຫ້ເກີດໂຣກລະບາດຢ່າງຮ້າຍແຮງແກ່ຝູງສັດຊາວເອຢິບຄື ແກ່ຝູງມ້າ, ຝູງລໍ, ຝູງອູດ, ຝູງງົວ

ຄວາຍ, ແລະຝູງແກະແບ້ 
4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະທໍາໃຫ້ຝູງສັດຊາວເອຢິບຕາຍແລະຈິບຫາຍໄປ ແຕ່ຈະໃຫ້ຝູງສັດອິສຣາເອນມີຊີວິດຢູ່ 
5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກໍານົດວ່າຈະໃຫ້ສ່ິງນ້ິເກີດຂ້ຶນໃນມ້ືອ່ືນນ້ິî 
6 ຄັນມ້ືອ່ືນມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງກະທໍາຕາມທ່ີຊົງກ່າວໄວ້ ຄືໄດ້ຊົງທໍາສັດທັງປວງຂອງເອຢິບຕາຍ ແຕ່ສັດຂອງ

ຊາວອິສຣາເອນບ່ໍໄດ້ຕາຍຈັກໂຕ 
7 ກະສັດຟາຣາໂອຈ່ຶງຊົງໃຊ້ຄົນໄປເບ່ິງ ແລ້ວກໍຊົງຊາບວ່າສັດຂອງຊາວອິສຣາເອນບ່ໍໄດ້ຕາຍເລີຍ ເມ່ືອຊົງຊາບດ່ັງນ້ິ 

ກໍຊົງມີພຣະທັຍແຂງຢູ່ຕາມເດີມ ໂດຍບ່ໍຍອມປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊນົອິສຣາເອນໄປ 



ເຣືອ່ງຝ ີ 
The Sixth Plague: Boils  
(ພບຍ 28:27) 

8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊແລະອາໂຣນວ່າ, ìພວກເຈ້ົາຈ່ົງກໍາເອົາຂ້ີເທ່ົາໄຟເຕັມກໍາມື ແລ້ວໃຫ້ໂມເຊຫວ່ານ
ຂ້ຶນໄປເທິງອາກາດຕ່ໍຫນາ້ຟາຣາໂອ 

9 ຂ້ີເທ່ົາໄຟນ້ັນຈະກາຍເປັນຝຸ່ນດິນປິວໄປທ່ົວປະເທດເອຢິບຈະຕົກຖືກມະນຸດແລະສັດເດັຽຣະສານ ແລ້ວຈະເກີດເປັນ
ຝີແຕກເປັນບາດໃນຕົນຕົວî 

10 ດ່ັງນ້ັນ ໂມເຊກັບອາໂຣນຈ່ຶງກໍາເອົາຂ້ີເທ  ່ົາໄຟຢືນຢູ່ຊ້ອງພຣະພັກກະສັດຟາຣາໂອ ແລ້ວໂມເຊໄດ້ຫວ່ານຂ້ືນໄປເທິງ
ອາກາດ ຂ້ີເທ່ົາໄຟນ້ັນກໍປິວໄປຕົກຖືກມະນຸດແລະສັດເດັຽລະສານ ເປັນເຫດໃຫ້ມະນ ດຸແລະສັດເກິດເປັນຝີແຕກ
ເປັນບາດໃນຕົນຕົວ 

11 ພວກຫມມົໍນຊາວເອຢິບບ່ໍສາມາດຈະເຮັດແຂ່ງຂັນໂມເຊໄດ້ ເພາະວ່າຝິນ້ັນໄດ້ເກີດກັບເຂົາເອງເຫມອືນຊາວເອ
ຢິບທັງປວງ 

12 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງທໍາໃຫ້ກະສັດຟາຣາໂອມີພຣະທັຍແຂງຢູ ່ ໂດຍບ່ໍຍອມປ່ອຍໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນໄປ ເປັນ
ຄວາມຈິງຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງບອກໄວ້ກັບໂມເຊນ້ັນ 
ເຣືອ່ງຫມາກເຫບັ  
The Seventh Plague: Thunder and Hail 

13 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìຈົ່ງ 
ໄປເຝ້ົາກະສັດຟາຣາໂອແຕ່ເຊ້ົາທູນວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຊາວເຮັບເຣີຊົງສ່ັງໃຫ້ປ່ອຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອ ົງໄປບົວ
ລະບັດພຣະອົງ 

14 ດ້ວຍວ່າຄາວນ້ິ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະລົງໂທດພຣະອົງ ກັບຂ້າຣາຊການແລະປະຊາຊນົເອຢິບ ເພ່ືອໃຫ້ພຣະອົງຊົງ
ຊາບວ່າ ທົວ່ໂລກນ້ີບ່ໍມີໃຜສເມີເຫມືອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ 

15 ຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງທໍາລາຍພຣະອົງກັບປະຊາຊົນເອຢິບດ້ວຍພຍາດ ພຣະອົງກໍຈະຖືກທໍາລາຍຈົນຫມົດສ້ິນ 
16 ແຕ່ທີພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫ້ພຣະອ ົງຍັງມີຊິວິດຢູ່ນ້ີ ກໍເພື່ອຈະໃຫເ້ຫັນຣິດທານຸພາບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອວ່າຊື່

ສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະໄດ້ແຜ່ຜາຍໄປທ່ົວໂລກ 
17 ດຽວນ້ີ ພຣະອົງຍັງແຂງພຣະທັຍບ່ໍຍອມປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄປ 
18 ດ່ັງນ້ັນ ມືອ່ື້ນປະມານເວລານ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະທໍາໃຫ້ຫມາກເຫັບໃຫຍ່ຕົກລົງມາຢ່າງຫນັກ ຢ່າງທ່ີບ່ໍເຄີຍມີຈັກ

ເທ່ືອຕ້ັງແຕ່ເປັນປະເທດເອຢິບມາ 
19 ບັດນ້ິ ຈ່ົງຕ້ອນຝູງສັດກັບບັນດາສ່ິງທ່ີມຢູ່ີໃນກາງແຈ ງ້ ຈະຖືກຫມາກເຫັບໃຫຍ່ຕົກໃສ່ຕາຍຫມົດî 
20 ເມ່ືອໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ພວກຂ້າຣາຊການຂອງກະສັດຟາຣາໂອກໍເຊ່ືອຟັງ ແລະຢໍາເກງໃນຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

ພວກເຂົາຈ່ຶງນໍາພວກທາດກັບຝູງສັດຂອງຕົນເຂ້ົາບ ອ່ນກໍາບັງ 
21 ແຕ່ພວກທີບ່ໍ່ສົນໃຈໃນຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກໍປະປ່ອຍໃຫ້ພວກທາດແລະຝູງສັດຂອງຕົນຢູ່ໃນກາງແຈ ງ້ 
22 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìຈົ່ງຍົກມືຂື້ນເທິງທ້ອງຟ້າເພື່ອໃຫ້ຫມາກເຫັບໃຫຍຕົ່ກລົງມາຖືກຄົນ ຖືກ

ສັດແລະພືດພັນທັນຍາຫານຕ່າງໆໃນກາງແຈ້ງທ່ົວປະເທດເອຢິບî 
23 ໂມເຊຈ່ຶງຍົກໄມ້ເທ້ົາຂ້ຶນເທິງຟ້າ ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫມ້ຟ້ີາຮ້ອງ ມີຟ້າແມບເຫລືອ້ມແລະມຫີມາກເຫັບຕກົ

ລົງມາເທິງປະເທດເອຢິບ 
24 ພາຍຸຝົນ ຟາ້ແມບເຫລ້ືອມແລະຫມາກເຫັບໄດ້ຕົກລົງມາຢ່າງຫນັກ ຢ່າງທ່ີບ່ໍເຄີຍມີຈັກເທ່ືອຕ້ັງແຕ່ເປັນຊາດເອຢິບ

ມາ 



25 ສ່ິງສາຣະພັດທັງຄົນແລະສັດທ່ີຢູ່ໃນກາງແຈ້ງທ່ົວປະເທດເອຢິບ ໄດ້ຖືກຫມາກເຫັບໃຫຍ່ຕົກລົງມາທໍາລາຍຈິບຫາຍ
ຫມົດ ຜກັຫຍ້າແລະກົກໄມ້ກໍເສັຽຫາຍຫັກລ້ົມຫມົດ 

26 ມແີຕ່ແຄວ້ນໂກເຊັນບ່ອນຊາວອິສຣາເອນອາໄສຢູ່ທ່ໍນ້ັນ ທ່ີຫມາກເຫັບບ່ໍໄດ້ຕົກລົງໃສ່ 
27 ໃນເທ່ືອນ້ີ ກະສັດຟາຣາໂອຊົງໃຊ້ຄົນໄປເອ້ີນໂມເຊແລະອາໂຣນມາເຝ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາໄດ້ເຮັດບາບແລ້ວໃນ

ຄາວນ້ິ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຝ່າຍຖືກ ເຮົາກັບປະຊາຊົນຂອງເຮົາເປັນຝ່າຍຜິດ 
28 ຂໍໃຫ້ເຈ້ົາອ້ອນວອນຂໍນໍາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຣ່ືອງຫມາກເຫັບແລະຟ້າຮ້ອງນ້ີເຮົາທົນບ່ໍໄຫວແລ້ວ ບັດນ້ີ ເຮົາຈະປ່ອຍ

ໃຫພ້ວກເຈ້ົາໄປ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງລັງເລຕ່ໍໄປອິກî 
29 ໂມເຊໄດ້ທູນຕອບວ່າ, ìພຂ້ໍາພຣະອົງອອກໄປຈາກເມືອງນ້ີ ຂ້າພຣະອົງຈະຍົກມືຂ້ຶນອ້ອນວອນ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລ້ວສຽງຟ້າຮ້ອງກໍຈະເຊົາ ແລະຫມາກເຫັບກໍຈະບ່ໍຕົກລົງມາອີກ ເພືອ່ພຣະອົງຈະໄດ້ຮູ້ວ່າໂລກ
ນ້ີເປັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  

30 ແຕ່ຂ້າພຣະອົງຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າ ພຣະອົງກັບພວກຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງຈະຍັງບ່ໍຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 
31 ກົກປ່ານກັບເຂ້ົາເດືອຍກໍຖືກທໍາລາຍຫມດົ ເພາະໃນເວລານ້ັນເຂ້ົາເດືອຍກໍາລັງມີຮວງ ແລະກົກປ່ານກໍອອກດອກ

ແລວ້  
32 ແຕ່ເຂ້ົາບເລກັບເຂ້ົາຝ້າງນ້ັນບ່ໍໄດ້ຖືກທໍາລາຍ ເພາະວ່າມັນຍັງບ່ໍທັນຂ້ຶນມາພ້ົນດິນ 
33 ເມ່ືອໂມເຊທູນລາກະສັດຟາຣາໂອອອກຈາກເມືອງໄປ ໂມເຊກໍຍົກມືຂ້ຶນອ້ອນວອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລ້ວສຽງຟ້າ

ຮ້ອງກໍເຊົາ ຫມາກເຫັບແລະຝົນກໍເຊົາຕົກ 
34 ເມ່ືອຊົງເຫັນວ່າຝົນກັບຫມາກເຫັບແລະຟ້າຮ້ອງເຊົາແລ້ວ ຝ່າຍກະສັດຟາຣາໂອກັບຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງ ກໍຊົງ

ປ່ຽນພຣະທັຍທໍາຜິດຕ່ໍໄປອີກ 
35 ຄືບ່ໍຍອມປ່ອຍໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນໄປ ເປັນຄວາມຈິງຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊໄວ ້
 

10 ຕກັແຕນ  
The Eighth Plague: Locusts 
(ຢອນ 1:2-4) 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງໄປຫາຟາຣາໂອ ເຮົາໄດ້ທໍາໃຫຟ້າຣາໂອກັບຂ້າຣາຊການມີໃຈແຂງກະ
ດ້າງ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ທໍາການ 
ອັດສະຈັນເຫລ່ົານ້ີໃນຖ້າມກາງພວກເຂົາ 

2 ເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ເລ່ົາເຣ່ືອງການອັດສະຈັນທ່ີເຮົາໄດ້ທໍາໃຫ້ຄົນເອຢິບ ເສັຽຫນ້າເສັຽຕາສູ່ລູກຫລານຟັງ ແລະເພ່ືອເຈ້ົາ
ທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ເຮົາຄ ື 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

3 ໂມເຊກັບອາໂຣນຈ່ຶງເຂ້ົາໄປເຝ  ້ົາກະສັດຟາຣາໂອທູນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຊາວເຮັບເຣີຊົງກ່າວວ່າ ພຣະອ ົງຈະ
ຊົງຂັດຂືນບ່ໍຍອມອ່ອນນ້ອມຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ອີກເຫິງປານໃດ? ຈ່ົງປ່ອຍໃຫ້ຊນົຊາດອິສຣາເອນໄປບົວລະບັດພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເສັຽ 

4 ຖ້າພຣະອົງຍັງປະຕິເສດບ່ໍຍອມປ່ອຍໄປ ເບ່ິງເດີ, ມ້ືອ່ືນນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະໃຫ້ຕັກແຕນເຂ້ົາມາໃນປະເທດຂອງພ
ຣະອົງ 

5 ຝູງຕັກແຕນຈະປົກຄຸມຢູ່ທ່ົວໄປຈົນບ່ໍເຫັນດິນ ມນັຈະກິນທຸກສ່ິງທ່ີເຫລືອຈາກຫມາກເຫັບທໍາລາຍ ກົກໄມ້ທກຸກົກ
ຂອງພຣະອົງມັນຈະກິນຫມດົ 

6 ມັນຈະເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງ ໃນເຮືອນຂອງຂ້າຣາຊການແລະໃນເຮືອນຂອງຄົນເອຢິບ ມັນ 



ຈະໂຫດຮ້າຍກວ່າທຸກໆ ຢ່າງທ່ີບັນພະບຸຣຸດຂອງ 
ພຣະອົງເຄີຍປະສົບມາຕ້ັງແຕ່ຢູ່ໃນປະເທດນ້ີî ແລ້ວໂມເຊກໍທນູລາກະສັດຟາຣາໂອໄປ 

7 ຕ່ໍມາ ພວກຂ້າຣາຊການໄດ້ທູນກະສັດຟາຣາໂອວ່າ, ìບຸກຄົນຜູ້ນ້ີຍັງຈະທໍາໃຫ້ພວກເຮົາເດືອດຮ້ອນຢູ່ເຫິງປານໃດ? 
ຂພໍຣະອົງຊົງພຣະກະຣນຸາໂຜດປ່ອຍຄົນຫລ່ົານ້ີໄປບົວລະບັດພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງເຂ າົເສັຽ ພຣະອົງຍັງບ່ໍເຫັນບ່ໍວ່າ
ເອຢິບໄດ້ຈິບຫາຍແລ້ວ?î 

8 ດ່ັງນ້ັນ ໂມເຊກັບອາໂຣນຈ່ຶງຖືກນໍາເຂ້ົາເຝ້ົາກະສັດຟາຣາໂອອີກ ໃນເທ່ືອນ້ີ ກະສັດຟາຣາໂອຊງົກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງໄປບົວ
ລະບັດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາເສັຽ ແຕ່ໃຜແດ່ຈະໄປ?î 

9 ໂມເຊທູນຕອບວ່າ, ìພວກຂ້ານ້ອຍຈະພາກັນໄປຫມົດ ທັງຄົນຫນຸ່ມຄົນແກ່ທັງບຸດຊາຍຍິງ ທັງຝູງແກະຝູງແບ້ ທ ງັງົວ
ທັງຄວາຍ ເພາະພວກຂ້າ 
ພຣະອົງຈະຈັດໃຫ້ມີພທີິລ້ຽງທາງສາສນາຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

10 ກະສັດຟາຣາໂອຊົງກ່າວຕອບວ່າ, ìໃຫພ້ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ອຍເຈ້ົາເສັຽ ຝ່າຍເຮົາຈະບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ພວກຜູ້ຍິງແລະ
ເດັກນ້ອຍໄປດອກ ມັນເປັນຄວາມຈິງແລ້ວວ່າພວກເຈ້ົາມີແຜນການຮ້າຍ 

11 ອະນຸຍາດບ່ໍໄດ້ດອກ ຖ້າພວກເຈ້ົາຢາກຈະ ນະມັສ 
ການພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແທ້ ໃຫພ້າແຕ່ພວກຜູ້ຊາຍໄປî ແລ້ວໂມເຊກັບອາໂຣນກໍຖືກໄລ່ຫນີຈາກພຣະພັກກະສັດຟາຣາ
ໂອ 

12 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາບອກໂມເຊວາ່, ìຈ່ົງຍົກມືຂ້ຶນເຫນືອປະເທດເອຢິບ ເພ່ືອໃຫ້ຕັກແຕນມາທໍາລາຍທຸກສ່ິງທ່ີເກິດ
ຂ້ືນໃນແຜ່ນດິນແລະທໍາລາຍທຸກສ່ິງທ່ີເຫລືອຈາກຫມາກເຫັບນ້ັນî 

13 ດ່ັງນ້ັນ ໂມເຊຈ່ຶງຍົກໄມ້ເທ້ົາຂ້ືນ ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫ້ລົມຕາເວັນອອກພັດມາຍັງປະເທດທັງກາງເວັນແລະ
ກາງຄືນ ຄັນເວລາເຊ້ົາລົມຕາເວັນອອກກໍພັດເອົາຝູງຕັກແຕນມາ 

14 ຝູງຕັກແຕນນ້ັນໄດ້ເຂ້ົາມາເຕັມປະເທດເອຢິບ ຊ່ຶງແຕ່ກ່ອນຫລືຫລັງຈາກນ້ັນມາ ກໍບ່ໍເຄິຍມີຝູງຕັກແຕນຫລວງຫລາຍ
ຢ່າງນ້ິຈັກເທ່ືອ  

15 ຝູງຕັກແຕນນ້ີໄດ້ປົກຫຸ້ມພ້ືນດິນຈົນດໍາມືດ ມນັໄດ້ກິນຜັກຫຍ້າແລະຫມາກໄມ້ທຸກຢ່າງທ່ີເຫລືອຈາກຫມາກເຫັບຕົກ
ໃສ່ ຕລອດທ່ົວປະເທດເອຢິບບ່ໍມີພດືພັນທັນຍາຫານຫລືກົກໄມ້ໃບຂຽວເຫລືອຢູ່ເລີຍ 

16 ຂນະນ້ັນ ກະສັດຟາຣາໂອກໍຟາ້ວໃຫ້ເອົາໂມເຊ 
ກັບອາໂຣນເຂ້ົາມາເຝ້ົາຊົງບອກວ່າ, ìເຮົາໄດ້ທໍາບາບຕ່ໍສູ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ແລະຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍດ້ວຍ 

17 ບັດນ້ິ ຂໍເຈ້ົາຈ່ົງໃຫ້ອະພັຍໂທດແກ່ເຮົາແຕ່ເທ່ືອນ້ີເທ່ືອດຽວ ຈ່ົງອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາຍົກໂທດອັນ
ຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍນ້ີອອກຈາກເຮົາî 

18 ແລ້ວໂມເຊໄດ້ທູນລາກະສັດຟາຣາໂອ ໄປອ້ອນ 
ວອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

19 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງໃຫ້ລົມແດງພັດໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກ ລົມນ້ັນໄດ້ພັດເອົາຝູງຕັກແຕນໄປຕົກລົງໃນທະເລໄມ້
ອ້ໍ ຈົນບ່ໍມີຕັກແຕນຕັກໂຕເຫລືອຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບ 

20 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງທໍາໃຫ້ກະສັດຟາຣາໂອມຈິີດໃຈແຂງກະດ້າງຢູ່ຄືເກ່ົາ ໂດຍບ່ໍຊົງຍອມປ່ອຍໃຫ້ຊາວອິສຣາ
ເອນໄປຕາມເຄີຍ 
ຄວາມມດື  
The Ninth Plague: Darkness 

21 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊວາ່, ìຈ່ົງຍົກມືຂອງເຈ້ົາຂ້ຶນເທິງທ້ອງຟ້າ ເພ່ືອໃຫ້ເກີດຄວາມມືດອັນຫນາຕຶບ
ຈົນຈະຈັບບາຍອັນໃດບ່ໍໄດ້ໃນແຜ່ນດິນເອຢິບî 



22 ໂມເຊຈ່ຶງຊົງຍົກຂ້ຶນສູ່ທ້ອງຟ້າ ແລ້ວຄວາມມືດອັນຫນາຕຶບກໍເກິດຂ້ຶນທ່ົວແຜ່ນດິນເອຢິບຕລອດສາມວັນ 
23 ຄົນເອຢິບຫລຽວເບ່ິງກັນບ່ໍເຫັນແລະບ່ໍມີໃຜຫນິໄປຈາກເຮືອນຂອງຕົນເປັນເວລາສາມວັນ ແຕ່ໃນບ່ອນຢູ່ຂອງຊາວອິ

ສຣາເອນໄດ້ມີແສງສວ່າງໃຫ້ເຂົາເຫັນຮຸ່ງໄດ້ 
24 ກະສັດຟາຣາໂອຈ່ຶງຊົງສ່ັງໃຫ້ໂມເຊເຂ້ົາມາເຝ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìພວກເຈ້ົາຈ່ົງໄປບົວລະບັດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເສັຽ ພວກຜູ້

ຍິງແລະເດັກນ້ອຍກໍໄປກັບພວກເຈ້ົາໄດ້ ແຕ່ຝູງແກະແບ້ແລະງົວຄວາຍໃຫ້ຢູ່ທ່ີນ້ີî 
25 ໂມເຊຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, ìຕ້ອງໂຜດໃຫ້ມຝູີງສັດ 

ໄປດ້ວຍ ເພ່ືອພວກຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ເຜົາບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກຂ້າພຣະອົງ 
26 ຝູງສັດຂອງພວກຂ້ານ ອ້ຍຈະຕ້ອງເອົາໄປນໍາດ້ວຍບ່ໍໃຫ້ເຫລືອຄ້າງຢູ່ຈັກໂຕ ເພາະວ່າຈະຕ້ອງເລືອກເອົາສັດເຫລ່ົາ

ນ້ັນເຜົາຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພວກຂ າ້ 
ນ້ອຍຍັງບ່ໍຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງເອົາສັດໂຕໃດ ຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈົນກວ່າພວກຂ້ານ້ອຍ 
ຈະໄປເຖິງທ່ີນ້ັນເສັຽກ່ອນî 

27 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງທໍາໃຫ້ກະສັດຟາຣາໂອມີພຣະ 
ທັຍກະດ້າງຢູ່ຕາມເດີມ ໂດຍບ່ໍຍອມປ່ອຍໃຫ້ຊນົຊາດອິສຣາເອນໄປ 

28 ກະສັດຟາຣາໂອຊົງຮ້າຍໂມເຊໂດຍເວ້ົາວ່າ, ìອອກຫນິ! ລະວັງໃຫ້ດິ ຢ່າມາເຫັນຫນ້າເຮົາ 
ອີກເລີຍ ເພາະຖ້າເຈ້ົາເຫັນຫນ້າເຮົາໃນມ້ືໃດ  
ເຈ  ້ົາຈະຕ້ອງຕາຍໃນມ້ືນ້ັນî 

29 ໂມເຊກໍທູນຕອບວ່າ, ìພຣະອົງຊົງເວ້ົາຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍກັບມາໃຫ້ພຣະອົງເຫັນຫນ້າອີກຈັກເທ່ືອî 
 

11 ພະຍາກອນເຣືອ່ງມໍຣະກ ັມຂອງລກູຫວົປຊີາວເອຢບິ  
Warning of the Final Plague  
(ອພຍ 3:21-22;12:35-36) 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊວ່າ, ìເຮົາຈະນໍາໄພວບັິດອີກຢ່າງນ່ຶງມາລົງໂທດກະສັດຟາຣາໂອແລະຄົນເອຢິບ 
ຫລັງຈາກນ້ັນເຂົາຈະປ່ອຍພວກເຈ້ົາໄປ ໃນເທ່ືອນ້ີເຂົາຈະໄລ່ພວກເຈົ້າໄປຫມດົ 

2 ບັດນ້ີ ເຈ້ົາຈ່ົງໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນທັງຫມດົ ທັງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ ຂໍເອົາເຄ່ືອງເງິນເຄ່ືອງຄໍາຈາກເພ່ືອນບ້ານຂອງເຂົາî 
3 ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງທໍາໃຫ້ຄົນເອຢິບຢໍາເກງຄົນອິສຣາເອນ ແລະຍັງຊົງທໍາໃຫ້ໂມເຊໄດ້ຮັບຄວາມນັບຖືຈາກຂ້າ

ຣາຊການແລະຊາວເອຢິບທັງປວງດ້ວຍ 
4 ໂມເຊໄດ້ທູນກະສັດຟາຣາໂອວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກວ່າ ໃນເວລາປະມານທ່ຽງຄືນ ພຣະອົງຈະສະເດັດໄປ

ໃນຖ້າມກາງຊາວເອຢິບ 
5 ໃນເວລານ້ັນ ບຸດຫົວປີທັງຫມດົໃນປະເທດເອຢິບ ຄືຕ້ັງແຕ່ອົງມົງກຸດຣາຊກຸມມານລົງມາເຖິງບຸດຫົວປີຂອງຂ້າໃຊ້

ຍິງໃນໂຮງໂມແ້ປ້ງຕລອດທັງລູກຫົວປີຂອງສັດເດັຽຣະສານຈະຕາຍຫມດົ 
6 ແລ້ວຈະມສີຽງຮ້ອງໄຫ້ທ່ົວປະເທດເອຢິບ ຊ່ຶງ 

ແຕ່ກ່ອນຫລືຫລັງຈາກນ້ັນມາກໍບ່ໍເຄິຍມ ຢ່ີາງນ້ິຈັກເທ່ືອໃນປະເທດເອຢິບ 
7 ແຕ່ໃນຖ້າມກາງຊາວອິສຣາເອນນ້ັນຈະງຽບສງົບ 

ແມ່ນແຕ່ສຽງຫມາເຫ່ົາຄົນຫລືສັດກໍບ່ໍມີ ທັງນ້ີກໍເພື່ອໃຫພ້ຣະອົງຊົງຊາບວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາກັບຊາວເອຢິບ
ຕ່າງກັບຊາວອິສຣາເອນ 



8 ຫລັງຈາກນ້ັນ ຂ້າຣາຊການທັງຫມດົຂອງພຣະອົງຈະມາຫາຂ້ານ້ອຍ ແລະຂາບລົງເວ້ົາວ່າ ຂໍທ່ານກັບປະຊາຊົນທງັ
ປວງຂອງທ່ານໄປເສັຽຈາກທ່ີນ້ີ ແລ້ວຂ້ານ້ອຍກໍຈະອອກຫນິໄປî ຄັນແລ້ວ ໂມເຊກໍທູນລາກະສັດຟາຣາໂອໄປດ້ວຍ
ຄວາມຄຽດຮ້າຍທ່ີສຸດ 

9 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໂມເຊວ່າ, ìຟາຣາໂອ ຍັງຈະບ່ໍເຊ່ືອຟງັເຈ້ົາ ເພ່ືອວ່າເຮົາຈະໄດ້ທໍາການອັດສະຈັນ
ເພ້ີມຂ້ຶນອີກໃນປະເທດເອຢິບî 

10 ໂມເຊແລະອາໂຣນໄດ້ກະທໍາການອັດສະຈັນເຫລ່ົານ້ັນຊ້ອງຫນ້າພຣະພັກກະສັດຟາຣາໂອ ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້
ຊົງທໍາໃຫກ້ະສັດຟາຣາໂອມີພຣະທັຍແຂງກະດ້າງຢູ່ຕາມເດີມ ໂດຍບ່ໍຊົງຍອມໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນໄປເສັຽຈາກປະ
ເທດເອຢິບ 

 

12 ງານປສັຄາ 
The First Passover Instituted 
(ຈຊບ 9:1-14; ພບຍ 16:1-8; ອຊກ 45:21-25) 

1 ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊກັບອາໂຣນ ໃນປະເທດເອຢິບວ່າ,  
2 ìເດືອນນ້ິກໍເປັນເດ ອືນທ່ີນ່ຶງຂອງປີໃຫມ່ສໍາລັບເຈ້ົາທງັຫລາຍແລ້ວ 
3 ພວກເຈ້ົາຈ່ົງປະກາດຕ່ໍຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນວ່າ ໃນວັນທ່ີສິບເດືອນນ້ິ ໃຫ້ຊາຍທຸກຄົນຈັດຕຽມລູກແກະຫລືລູກແບ້

ຄອບຄົວລະນ່ຶງໂຕ 
4 ຖ້າຄອບຄົວໃດມີຫນ້ອຍຄົນຈະກິນລູກແກະໂຕນ່ຶງບ່ໍຫມດົ ກໍໃຫຮ່້ວມກັບເພ່ືອນບ້ານທ່ີຢູ່ໃກ້ຄຽງກັນ ຈັດຕຽມເອົາລູກ

ສັດໂຕນ່ຶງຕາມທ່ີຄິດວ່າຈະກິນໄດ້ຫມດົແລະໃຫ້ເຈ້ົານັບຈໍານວນຄົນທ່ີຈະກິນລູກແກະນ້ັນດ້ວຍ 
5 ສັດຂອງເຈ ົ ້າຈະຕ້ອງປາສຈາກຕໍາຫນິເປັນສັດໂຕເຖິກອາຍຸນ່ຶງຂວບ ຈ່ົງເລືອກເອົາໃນຝູງແກະຫລືຝູງແບ້ 
6 ເຈ້ົາຈ່ົງຮັກສາໄວ້ໃຫ້ດີຈົນເຖິງວັນທ່ີສິບສ່ີ ແລ້ວໃນຄ່ໍາວັນນ້ັນ ໃຫທ້ີຊຸ່ມນຸມຊົນອິສຣາເອນຂ້າສັດຂອງເຂົາ 
7 ໃຫເ້ຂົາເອົາເລືອດທາໃສ່ໄມ້ຂອບວົງປະຕູບ່ອນກິນລ້ຽງກັນນ້ັນ ທັງຂ້າງຊ້າຍຂ້າງຂວາແລະຂ້າງເທິງ 
8 ໃນຄືນນ້ັນໃຫ້ເຂ າົຮັບປະທານຊ້ີນປ້ີງກັບຂະຫນົມບ່ໍໃສ່ເຊ້ືອແປ້ງແລະຜັກຂົມ  
9 ຢ່າຮັບປະທານຊ້ີນທ່ີຍັງດິບຫລືຊີນ້ຕ້ົມ ແຕ່ໃຫປ້  ້ີງເສັຽກ່ອນທັງຫົວທັງຂາແລະເຄ່ືອງໃນທັງຫມດົ  
10 ຈ່ົງຮັບປະທານໃຫ້ຫມົດ ຢ່າໃຫ້ມີອັນໃດເຫລືອໄວ້ຮອດມ້ືເຊ້ົາ ຖ້າມອັີນໃດຍັງເຫລືອຢູ່ກໍໃຫ້ຖ້ີມໃສ່ໄຟເສັຽ 
11 ກ່ອນພວກເຈ້ົາຈະຮັບປະທານໃຫທໍ້າດ່ັງນ້ີ ໃຫຮັ້ດສາຍແອວສຸບເກີບແລະຖືໄມ້ເທ້ົາໄວ້ ແລ້ວໃຫ້ພ້ອມກັນກິນໄວໆ 

ການກິນລ້ຽງຢ່າງນ້ີເປັນງານສະຫລອງປັສຄາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
12 ແລ້ວໃນຄືນນ້ັນເຮົາຈະຜ່ານເຂ້ົາໄປໃນປະເທດເອຢິບ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  
13 ເລືອດທ່ີພວກເຈ້ົາທາໃສ່ເຮືອນນ້ັນ ຈະເປັນເຄ່ືອງຫມາຍສໍາຄັນບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກເຈ້ົາຢູທ່ີ່ນ້ັນ ເມ່ືອເຮົາທໍາລາຍປະ

ເທດເອຢິບ ເຮົາຈະບ່ໍທໍາລາຍພວກເຈ້ົາ ແລະເມ່ືອເຮົາເຫັນເລືອດນ້ັນເຮົາຈະຜ່ານເວ້ັນພວກເຈ້ົາໄປ 
14 ໃຫພ້ວກເຈ້ົາຖືວັນນ້ິເປັນວັນລະນຶກເຖິງ ຈ່ົງຈັດສະຫລອງວັນນ້ິເປັນພິທີລ້ຽງທາງສາສນາຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫ້

ພວກເຈ້ົາຖືເອົາວັນນ້ິ ເປັນມ້ືລ້ຽງສະຫລອງຕລອດໄປທຸກຊົວ່ອາຍຸຄົນ 
15 ພວກເຈ້ົາຈ່ົງຮັບປະທານເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍໃສ່ເຊ້ືອແປ້ງໃຫ້ຄົບເຈັດວັນ ໃນວັນແຣກຕ້ອງຍ້າຍເຊ້ືອແປ້ງອອກຈາກເຮືອນຂອງ

ພວກເຈ້ົາ ເພາະວ່າຖ້າຜູ້ໃດກິນເຂ້ົາຈ່ີທ່ີໃສ່ເຊ້ືອແປ້ງຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີນ່ຶງຈົນເຖິງວັນທ່ີເຈັດ ຈະຕ້ອງຕັດຜູ້ນ້ັນອອກຈາກ
ເຊ້ືອຊາດອິສຣາເອນ 

16 ໃນວັນແຣກກັບວັນທ່ີເຈັດໃຫ້ມີການຊ ຸມນຸມທາງສາສນາ ໃນສອງວັນນ້ີບ່ໍໃຫໃ້ຫ້ເຮັດວຽກຫຍັງ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ການຕຽມ
ອາຫານສໍາລັບຮັບປະທານ 

17 ພວກເຈ້ົາຈ່ົງຖືຮັກສາພິທີຮັບປະທານເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍໃສ່ເຊ້ືອແປ້ງໄປຈົນເຖິງຕອນຄ່ໍາວັນທ່ີສິບສ່ີຂອງເດືອນທ່ີນ່ຶງ 



18 ໃຫພ້ວກເຈ້ົາຮັບປະທານເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍໃສ່ເຊ້ືອແປ້ງໄປຈົນເຖິງຕອນຄ່ໍາຂອງວັນທ່ີຊາວເອັດ  
19 ໃນເຈັດວັນນ້ັນບ່ໍໃຫ້ມເີຊ້ືອແປ້ງໃນເຮືອນຂອງພວກເຈ້ົາ ເພາະຖ້າຄົນອິສຣາເອນຫລືຄົນຕ່າງຊາດຄົນໃດກິນເຂ້ົາຈ່ີ

ໃສ່ເຊ້ືອແປ້ງ ຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກຕັດອອກຈາກຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນ 
20 ຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຈ້ົາ ຈະຕ້ອງບ່ໍກິນເຂ້ົາຈ່ີໃດໆທ່ີໃສ່ເຊ້ືອ ຈະຕ້ອງກິນແຕ່ເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍໃສ່ເຊ້ືອî 
21 ຕ່ໍມາ ໂມເຊໄດ້ເຊີນພວກເຖ້ົາແກ່ອິສຣາເອນມາພ້ອມກັນແລ້ວເວ້ົາວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງໄປເລືອກເອົາລູກແກະ

ຫລືລູກແບ້ຕາມບ້ານເຮືອນຂອງຕົນ ມາຂ້າເປັນສັດສໍາລັບງານສະຫລອງປັສຄາ  
22 ແລ້ວໃຫ້ເອົາໃບໄມ້ມັດນ່ຶງຈຸ່ມເລືອດໃນຂັນ ທາໃສ່ໄມ້ຂອບວົງປະຕູຂ້າງຊ້າຍຂ້າງຂວາແລະຂ້າງເທິງ ຢ່າໃຫຜູ້້ໃດ

ອອກໄປພ້ົນປະຕູເຣືອນຂອງຕົນຈົນຮອດມ້ືເຊ້ົາ 
23 ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສະເດັດມາທໍາລາຍຊາວເອຢິບ ພຣະອົງຈະທອດພຣະເນດເຫັນເລືອດທ່ີທາໄວ້ນ້ັນ ແລ້ວພຣະ

ອົງຈະບ່ໍໃຫ້ທູດມຣໍະນາເຂ້ົາໄປໃນເຣືອນແລະທໍາລາຍທ່ານ 
24 ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຖືກົດອັນນ້ິເປັນຄໍາສ່ັງຕລອດໄປສໍາລັບທ່ານແລະລູກຫລານ 
25 ເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍໄປເຖິງແຜ່ນດິນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງປະທານໃຫ້ ຕາມທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ຄໍາຫມ້ັນສັນຍາ

ໄວນ້ັ້ນ ພວກທ່ານຈ່ົງຖືຮັກສາພິທີນິ້ໄວ ້
26 ຄັນລູກຫລານຂອງທ່ານຖາມວ່າ ພິທອັິນນ້ິຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 
27 ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຕອບວ່າ ແມ່ນງານສະຫລອງປ ສັຄາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະເວລາພຣະອົງຊງົທໍາລາຍ

ຊາວເອຢິບນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຜ່ານເວ້ັນບ້ານເຮືອນຊາວອິສຣາເອນໃນປະເທດເອຢິບî ແລ້ວປະຊາຊົນໄດ້ຂາບລົງ 
ນະມສັການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

28 ຕ່ໍໄປຊາວອິສຣາເອນກໍໄປທໍາຕາມຄໍາສ່ັງ ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ ຊົ້ງສ່ັງໂມເຊແລະອາໂຣນນ້ັນ 
ການຕາຍຂອງບດຸຫວົປ ີ
The Tenth Plague: Death of the Firstborn 
(ອພຍ 11:1-10) 

29 ແລ້ວໃນເວລາທ່ຽງຄືນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງຂ້າບຸດຫົວປີທັງຫມດົໃນປະເທດເອຢິບ ຕ້ັງແຕ່ອົງມຸງກຸດຣາຊກຸມມານ
ຜູ້ຈະປະທັບເທິງບັນລັງ ຈົນເຖິງບຸດຫົວປີຂອງນ ກັໂທດຜູ້ຢູ່ໃນຄຸກມືດ ແລະລູກຫົວປີຂອງສັດເດັຽຣະສານທັງປວງກໍ
ຊົງຂ້າດ້ວຍ 

30 ເມ່ືອກະສັດຟາຣາໂອກັບຂ້າຣາຊການແລະຊາວເອຢິບທັງປວງ ຕ່ືນຂ້ຶນໃນເວລາກາງຄືນ ກໍໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ທົວ່
ໄປໃນປະເທດເອຢິບ ເນ່ືອງຈາກວ່າບ່ໍມີບ້ານເຮືອນໃດທ່ີບຸດບ່ໍຕາຍ  

31 ກະສັດຟາຣາໂອຈ່ຶງຊົງຮັບສ່ັງໃຫ້ໂມເຊກັບອາໂຣນເຂ້ົາເຝ້ົາໃນກາງຄືນນ້ັນຊົງບອກວ່າ, ìເຈ້ົາທັງສອງກັບຊາວອິສຣາ
ເອນຈ່ົງອອກໄປເສັຽຈາກປະເທດຂອງເຮົາ ຈ່ົງໄປບົວລະບັດພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຕາມທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຂໍຮ້ອງນ້ັນ 

32 ໃຫເ້ອົາຝູງແກະແບ້ແລະຝູງງົວຄວາຍຂອງພວກເຈ  ້ົາໄປດ້ວຍ ຈ່ົງໄປເສັຽໃຫ້ອ້ອນວອນຂໍພອນສໍາລັບເຮົາດ້ວຍî 
ຊາວອສິຣາເອນອອກຈາກເອຢິບ 
The Exodus: From Rameses to Succoth 

33 ປະຊາຊົນເອຢິບໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນໄປຈາກປະເທດໂດຍໄວ ພວກເຂົາເວ້ົາວ່າ, ìພວກເຮົາຈະຕ້ອງຕາຍ
ກັນຫມົດຖ້າພວກເຈ້ົາຢູ່ນີî້  

34 ດ່ັງນ້ັນ ຊາວອິສຣາເອນຈ່ຶງໄດ້ເອົາແປ້ງດິບທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ໃສ່ເຊ້ືອກັບຮາງນວດແປ້ງຫ່ໍໃສ່ຜ້າແບກໄປ 
35 ພວກເຂົາໄດ້ທໍາຕາມໂມເຊສ່ັງ ຄືໄດ້ຂໍເອົາເຄ່ືອງເງິນ ເຄ່ືອງຄໍາແລະເສ້ືອຜ້າຈາກຊາວເອຢິບ 
36 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງທໍາໃຫ້ຊາວເອຢິບຢໍາເກງ 



ອິສຣາເອນ ພວກເຂົາຈ່ຶງມອບສ່ິງຂອງໃຫ້ຕາມທ່ີຊາວອິສຣາເອນຂໍ  ຊາວອິສຣາເອນຈ່ຶງສາມາດຮິບໂຮມເອົາສ່ິງ
ຂອງຈາກຊາວເອຢິບ 

37 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄດ້ອອກຈາກເມືອງຣາເມເຊສ ເຖິງເມືອງຊຸກໂກດ ມີຜູ້ຊາຍທັງຫມດົທ່ີຍ່າງໄປດ້ວຍກັນປະ
ມານຫົກແສນຄົນ ທັງນ້ີບ່ໍນັບຜູ້ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ 

38 ນອກນ້ັນກໍມີຊາວຕ່າງຊາດກັບຝູງແກະແບ້ແລະງົວຄວາຍໄປນໍາອິກຈໍານວນຫລາຍ 
39 ພວກເຂົາໄດ້ເອົາກ້ອນແປ້ງທ່ີຍັງບ່ໍທັງໄດ້ໃສ່ເຊ້ືອແປ້ງຊ່ຶງພວກເຂົານ າໍອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບປ້ີງເປັນອາຫານ 

ເພາະວ່າພວກເຂົາຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກເອຢິບໂດຍໄວຈ່ຶງບ່ໍມີເວລາຈັດຕຽມ 
ສະບຽງອາຫານ 

40 ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບເປັນເວລາ ສ່ີຮ້ອຍສາມສິບປີ  
41 ໄພພົ່ນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ອອກຈາກປະເທດເອຢິບໃນມ້ືທີຄົ່ບ ສ່ີຮ້ອຍສາມສິບປີນ້ັນພໍດີ 
42 ມືນ້ັ້ນເປັນເວລາກາງຄືນ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊງົເຝ  ້ົາເບ່ິງຢູ່ ເພ່ືອຊົງນໍາເຂົາອອກຈາກປະເທດເອຢິບໄປ ຊາວອິສ

ຣາເອນຈ່ຶງຖືເອົາຄືນມ້ືນ້ັນເປັນຄືນຢູ່ເຝ້ົາ ເພ່ືອລະນຶກເຖີງພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຕລອດມາທຸກຊົວ່ອາຍຸຄົນ 
ລະບຽບງານສະຫລອງປສັຄາ  
Direction for the Passover  
(ປຖກ 17:9-14; ອພຍ 12:1-13) 

43 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊແລະອາໂຣນວ່າ, ìຕ່ໍໄປນ້ິ ແມນ່ລະບຽບກ່ຽວກັບງານສະຫລອງປັສຄາ ຄືຄົນ
ຕ່າງຊາດບ່ໍໃຫ້ຮ່ວມກິນນໍາ 

44 ແຕ່ຂ້າທາດຜູ້ທ່ີນາຍຊ້ືມາ ແລະເຂ້ົາພິທີຕັດແລ້ວໃຫ້ຮ່ວມກິນນໍາໄດ້ 
45 ສ່ວນຄົນຜູ້ທ່ີອາໄສຢູ່ຊ່ົວຄາວ ຫລືລູກຈ້າງບ່ໍໃຫ້ກິນນໍາ  
46 ປັສຄານ້ັນໃຫ້ກິນຢູ່ໃນເຮືອນ ຢ່າເອົາຊ້ີນອອກໄປນອກເຮືອນ ຢ່າຫກັກະດູກໃດໆຂອງສັດນ້ັນ 
47 ໃຫຊຸ້ມນຸມຊົນອິສຣາເອນທັງຫມົດເຂ້ົາຮ່ວມໃນພທີິກິນລ້ຽງນ້ິ  
48 ຖ້າຄົນຕ່າງຊາດທ່ີອາໄສຢູ່ນໍາພວກເຈ້ົາ ຢາກຈະຈັດງານສະຫລອງປັສຄາຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກ ໃໍຫ້ຊາຍພວກນ້ັນ

ທ ຸກຄົນເຂ້ົາພິທີຕັດເສັຽກ່ອນ ແລ້ວຈ່ຶງໃຫ້ເຂົາເຂ້ົາຮ່ວມໃນພິທີລ້ຽງນ້ິໄດ້ ເຂົາຈະຖືກຖືວ່າເປ ນັຄົນເຊ້ືອຊາດອິສຣາ
ເອນ 

49 ແຕ່ຜູ້ໃດທ່ີບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາພິທີຕັດ ຢ່າໃຫ້ກິນ ສໍາລັບຄົນອິສຣາເອນແລະຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີອາໄສຢູ່ນໍາພວກເຈ້ົາ ກໍໃຫ້ໃຊກົ້ດ
ລະບຽບອັນດຽວກັນນ້ີî 

50 ຊາວອິສຣາເອນທັງປວງໄດ້ເຊ່ືອຟັງແລະທໍາຕາມທຸກຢ່າງ ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງໂມເຊແລະອາໂຣນຢ່າງໃດ 
ເຂົາກໍທໍາຕາມຢ່າງນ້ັນ  

51 ໃນວັນນ້ິແຫລະ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງນ າໍຊາວອິສຣາເອນອອກຈາກເອຢິບເປັນຂະບວນກອງທັບ 
 

13  
Chapter 13 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ,  
2 ìຈ່ົງຖວາຍລູກກົກທັງປວງຂອງຊາວອິສຣາເອນແກ່ເຮົາ ຄືລູກກົກຂອງຄົນແລະຂອງສ ດັທັງຫມດົເປັນຂອງເຮົາî 

ພທິດີວ້ຍເຂົາ້ຈີບ່ໍໃ່ສເ່ຊືອ້ແປງ້ 
The Festival of Unleavened Bread 
(ອພຍ 12:14-20) 



3 ໂມເຊໄດ້ເວ້ົາກັບປະຊາຊົນວ່າ, ìຈ່ົງລະນຶກເຖິງວັນນ້ີ ຄືວັນທ່ີທາ່ນທ ັງຫລາຍໄດ້ອົບພະຍົບອອກຈາກເອຢິບ ອອກ
ຈາກປະເທດທ່ີພວກທ່ານໄດ້ຕົກເປັນທາດ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງນໍາທ່ານທັງຫລາຍອອກຈາກທ່ີນ້ັນ ດ້ວຍຣິດ
ທານຸພາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່ ສະນ້ັນ ຢ່າກິນເຂ້ົາຈ່ີທ່ີໃສ່ເຊ້ືອແປ້ງ 

4 ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ອົບພະຍົບອອກຈາກເອຢິບ ໃນວັນນ້ີໃນເດືອນທ່ີນ  ່ຶງ  
5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ເດັດຂາດກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຈະຊົງຍົກແຜ່ນດິນທ່ີອຸດົມສົມບູນ

ຂອງຊາວການາອານ, ຊາວຮິດຕີ, ຊາວອາໂມຣິດ, ຊາວຮິວີ, ແລະຊາວເຢບຸສໃຫ້ແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ເມ່ືອພຣະອົງ
ຊົງນໍາທ່ານທັງຫລາຍເຂ້ົາໄປເຖິງແຜ່ນດິນເຫລ່ົານ້ິ ພວກທ່ານຈ່ົງຈັດງານສະຫລອງວັນນ້ີໃນເດືອນນ້ີ 

6 ຈ່ົງຮັບປະທານເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍໃສ ເ່ຊ້ືອແປ້ງເປັນເວລາເຈັດວັນ ໃນວັນທ່ີເຈດັໃຫຈັ້ດງານສະຫລອງຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
7 ຈ່ົງຮັບປະທານເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍໃສ່ເຊ້ືອແປ້ງໃຫ້ຄົບເຈັດວັນ ຢ່າໃຫ້ມີເຂ້ົາຈ່ີໃສ່ເຊ້ືອແປ້ງໃນແຜ່ນດິນຂອງພວກທ່ານ 
8 ໃນວັນນ້ັນ ຈ່ົງອະທິບາຍໃຫ້ບຸດຂອງທ່ານຟັງວ່າ ທ່ີໄດ້ຈັດພິທິລະນຶກເຖິງນ້ິຂ້ືນກໍເນ່ືອງຈາກວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້

ຊ່ອຍເຫລືອເຮົາ ຄາວເມ່ືອເຮົາໄດ້ອົບພະຍົບອອກຈາກປະເທດເອຢິບ  
9 ງານສະຫລອງນ້ີຈະເປັນເຫມືອນຕໍາຫນິທ່ີຫມາຍໄວໃ້ນມືຂອງພວກທ່ານ ຫລືເປັນອະນຸສອນຂອງການລະນຶກເຖິງຢູ່

ເທິງຫນ້າຜາກຂອງພວກທ່ານ ເພ່ືອວ່າພວກທ່ານຈະໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະທັມຂອງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສືບຕ່ໍໄປ ເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງນໍາພວກທ່ານອອກຈາກເອຢິບດ້ວຍຣິດທານຸພາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່ 

10 ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຈັດງານສະຫລອງທຸກໆປິ 
ເມ່ືອເຖິງກໍານົດ 
ເຣືອ່ງລກູຫວົປ ີ 
The Consecration of the Firstborn 

11 ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງນໍາທ່ານທັງຫລາຍ ເຂ້ົາໄປຍັງແຜ່ນດິນການາອານ ຄືແຜ່ນດິນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນຍາວ່າ ຈະ
ໃຫພ້ວກທ່ານແລະບັນພະບຸຣດຸຂອງພວກທ່ານ 

12 ເມ່ືອນ້ັນ ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຖວາຍບຸດຫົວປີທັງຫມດົແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະສໍາລັບສັດໂຕເຖິກທ່ີເປັນລູກຫົວປີທຸກ
ໂຕຂອງທ່ານເປັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  

13 ຈ່ົງເອົາລູກແກະໄຖ່ເອົາລູກລໍຫົວປີ ຖ້າພວກທ່ານບ່ໍໄຖ່ຈ່ົງຫັກຄໍມັນເສັຽ ສ່ວນບຸດຫົວປີຂອງພວກທ່ານທັງຫລາຍ
ຈົ່ງໄຖໄ່ວ ້

14 ຕ່ໍໄປພາຍຫນ້າ ເມ່ືອບຸດຂອງພວກທ່ານຖາມວ່າ ທີເ່ຮັດນ້ີຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງບອກເຂົາ
ວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງນໍາພວກເຮົາອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບບ່ອນ 
ຕົກເປັນທາດດ້ວຍຣິດທານຸພາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່ 

15 ເມ່ືອກະສັດຟາຣາໂອມີພຣະທັຍແຂງກະດ້າງ ບ່ໍຍອມປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງຂ້າບຸດຫົວປີທັງ
ຫລາຍຂອງຊາວເອຢິບ ທັງບຸດຫົວປີຂອງຄົນແລະສັດເດັຽລະສານ ດ້ວຍເຫດນ້ີ ເຮົາຈ່ຶງຖວາຍສັດຫົວໂຕເຖິກແດ່ພ
ຣະເຈ້ົາ ແຕ່ບຸດຫົວປີທັງຫລາຍຂອງເຮົາ ເຮົາກໍໄຖ່ໄວ້ 

16 ດ່ັງນ້ັນ ງານສະຫລອງວັນນ້ີຈະເປັນເຄ່ືອງເຕືອນຈິດໃຈທ່ານເຫມືອນຕໍາຫນິໃນມືຂອງພວກທ່ານ ຫລືເຫມືອນເຄ່ືອງ
ຫມາຍສໍາຄັນທ່ີຢູ່ເທິງຫນ້າຜາກຂອງພວກທ່ານ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງນໍາພວກເຮົາອອກມາຈາກປະເທດເອ
ຢິບດ້ວຍຣິດທານຸພາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່î 
ກອ້ນເສາົເມກ ແລະແປວໄຟ  
The Pillars of Cloud and Fire  
(ອພຍ 40:34-38; ຈຊບ 9:15-23; 1 ກສດ 8:10-11) 



17 ເມ່ືອກະສັດຟາຣາໂອຊົງປ່ອຍປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄປ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ນໍາພວກເຂົາຂ້ຶນໄປທາງປະເທດຟິລິສຕິນ 
ເຖິງແມ່ນວ່າທາງນ້ັນເປັນທາງໃກ້ກໍຕາມ ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìປະຊາຊນົອາດຈະປ່ຽນໃຈກັບຄືນເອຢິບອີກ 
ເມ່ືອພວກເຂົາເຫັນສົງຄາມທ່ີຕ້ອງສູ້ຮົບî 

18 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງນໍາເຂົາອ້ອມໄປທາງຖ່ິນກັນດານ ມຸ່ງຫນ້າໄປຍັງທະເລໄມ້ອ້ໍ ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ອົບພະຍົບ
ອອກຈາກປະເທດເອຢິບ ເປັນຂະບວນເສິກ 

19 ໂມເຊໄດ້ເອົາກະດູກໂຢເຊັບໄປດ້ວຍ ເພາະໂຢເຊັບໄດ້ສັນຍາກັບຊາວອິສຣາເອນວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ອຍເຫລືອ
ພວກເຈ້ົາຢ່າງແນ່ນອນ ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຈ້ົາຕ້ອງເອົາກະດູກຂອງເຮົາອອກໄປຈາກທ່ີນ້ີດ້ວຍî 

20 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄດ້ອົບພະຍົບອອກຈາກຊຸກໂກດ ໄປຕ້ັງຄ້າຍພັກເຊົາຢູ່ເອທາມແຄມຖ່ິນກັນດານ 
21 ໃນລະຫວ່າງເວລານ  ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສະເດັດນໍາຫນ້າພວກເຂົາໄປ ດ້ວຍກ້ອນເສົາເມກໃນເວລາກາງເວັນ 

ເພ່ືອບອກທາງໃຫ້ພວກເຂົາໄປ ແລະຊົງນໍາຫນ້າພວກເຂົາໄປດ້ວຍແປວໄຟໃນເວລາກາງຄືນ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບ
ແສງສວ່າງໃຫ້ສາມາດເດິນທາງໄປໄດ້ທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ 

22 ກ້ອນເສົາເມກໄດ້ນໍາຫນ້າເຂົາໄປໃນເວລາກາງເວັນ ແລະແປວໄຟໄດ້ນໍາຫນ້າໄປໃນເວລາກາງຄືນ 
 

14 ຂາ້ມທະເລໄມອ້ໍ ້
Crossing the Red Sea 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊວ່າ,  
2 ìຈ່ົງບອກໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນກັບຄືນໄປຕ້ັງຄ້າຍພັກເຊົາຢູ່ຕ່ໍຫນ້າປີຮາຮີໂຣທ ລະຫວ່າງມິກໂດນກັບທະເລ ຕ່ໍຫນ້າ

ບາອານເຊໂຟນໃກ້ໆທະເລ 
3 ແລ້ວກະສັດຟາຣາໂອຈະຄິດວ່າປະຊາຊົນອິສຣາເອນຫນີໄປຈາກປະເທດບ່ໍໄດ້ ເພາະວ່າເຂົາຫລົງທາງໄປທາງຖ່ິນ

ກັນດານ  
4 ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ຈິດໃຈກະສັດຟາຣາໂອແຂງກະດ້າງ ແລ້ວກະສັດຟາຣາໂອຈະໄລ່ຕິດຕາມມາ ເຮົາຈະມີໄຊຊະນະກະ

ສັດຟາຣາໂອ ແລະພົນທະຫານທັງຫມົດຈະນໍາຊ່ືສຽງມາສູ່ເຮົາ ຊາວເອຢິບຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາຄື ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ເຂົາທັງ
ຫລາຍກໍທໍາຕາມຮ ບັສ່ັງນ້ັນ 

5 ເມ່ືອກະສັດເອຢິບຊົງຊາບວ່າ ປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄປໄດ້ແລ້ວ ພຣະອົງກັບຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງກໍປ່ຽນຄວາມ
ຄິດໃຫມ່ ໂດຍເວ້ົາວ່າ, ìເຫດໃດ ພວກເຮົາຈ່ຶງປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນອິສຣາເອນຫນີຈາກເປັນທາດຮັບໃຊ້ພວກເຮົາ?î 

6 ກະສັດຟາຣາໂອຈ່ຶງຈັດຕຽມຣົດຮົບແລະພົນທະຫານຕິດຕາມໄປກັບພຣະອົງ 
7 ພຣະອົງໄດ້ເອົາຣົດຮົບຢ່າງດິຫົກຮ້ອຍຄັນ ກັບຣົດຮົບອ່ືນໆອີກໄປດ້ວຍ ມນີາຍທະຫານປະຈໍາຢູ່ທຸກຄັນ 
8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງທໍາໃຫ້ກະສັດຟາຣາໂອມພີຣະທັຍແຂງກະດ້າງ ກະສັດຟາຣາໂອຈ່ຶງໄດ້ໄລ່ຕິດຕາມປະຊາຊນົ

ອິສຣາເອນໄປ ຊ່ຶງເຂົາກໍາລັງຍົກຂະບວນອອກໄປດ້ວຍຄວາມຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
9 ຊາວເອຢິບພ້ອມດ້ວຍຂະບວນຣົດມາ້ ຄົນຂັບຣົດແລະເຫລ່ົາທະຫານໃນກອງທັບຂອງກະສັດຟາຣາໂອໄດ້ໄລ່ຕິດ

ຕາມມາ ພວກເຂົາໄດ້ມາທັນພວກອິສຣາເອນຢູ່ຄ້າຍພັກແຄມທະເລໃກ້ໆກັບປີຮາຮິໂຣທຕ່ໍຫນ້າບາອານເຊໂຟນ 
10 ເມ່ືອກອງທັບຂອງກະສັດຟາຣາໂອເຂ້ົາມາໃກ້ ຊາວອິສຣາເອນກໍເຫັນກອງທັບທ່ີຍົກມາຕ່ໍສູ້ຕົນ ພວກເຂົາຈ່ຶງຢ້ານ

ແລະຮ້ອງໄຫ້ ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍ 
11 ພວກເຂົາໄດ້ເວ້ົາກັບໂມເຊວ່າ, ìໃນເອຢິບບ່ໍມີບ່ອນຝັງສົບບ່ໍ ທາ່ນຈ່ຶງໄດ້ພາພວກເຮົາອອກມາຕາຍໃນຖ່ິນກັນດານນ້ິ 

ເປັນຫຍັງຈ່ຶງພາພວກເຮົາອອກມາຈາກເອຢິບ 



12 ຄາວຢູ່ໃນເອຢິບພວກເຮົາໄດ້ບອກທ່ານແລ້ວວ າ່ເຣ່ືອງນ້ີຈະເກິດຂ້ືນແມ່ນບ່ໍ? ພວກເຮົາເວ້ົາວ່າຈ່ົງປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາ
ຢູ່ຕາມລໍາພັງ ພວກເຮົາຈະຢູ່ເປັນທາດຮັບໃຊ້ຄົນເອຢິບ ເພາະຢູ່ເປັນທາດຮັບໃຊ້ຄົນເອຢິບຍັງດີກວ່າຈະມາຕາຍໃນ
ຖ່ິນກັນດານນ້ີî 

13 ໂມເຊໄດ້ຕອບປະຊາຊົນວ່າ, ìຢ່າຢ້ານເລີຍ, ຈ່ົງຍຶດຫມັນ້ຢູ່ ຈ່ົງຄອຍເບ່ິງສ່ິງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊອ່ຍໃຫ້ພ້ົ້ົນໃນມ້ືນ້ີ 
ແລ້ວຊາວເອຢິບທ່ີທ່ານທ ງັຫລາຍໄດ້ເຫັນໃນມ້ືນ້ີ ຕ່ໍໄປຈະບ່ໍໄດ້ເຫັນອີກຈັກເທ່ືອ 

14 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຮົບແທນທ່ານທັງຫລາຍດອກ ພວກທ່ານບ່ໍຕ້ອງເຮັດຫຍັງî 
15 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຮ້ອງທຸກຕ່ໍເຮົາ? ຈ່ົງບອກໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນມຸ່ງຫນ້າ

ຕໍ່ໄປ 
16 ຝ່າຍເຈ້ົາຈ່ົງຍົກໄມ້ເທ້ົາຂອງເຈ້ົາຂ້ຶນ ແລ້ວເດ່ມືອອກໄປທາງທະເລ ທາໍໃຫ້ນ້ໍາທະເລນ້ັນແຍກອອກ ເພ່ືອຊາວອິສຣາ

ເອນຈະໄດ້ຍ່າງຂ້າມໄປເທິງດິນກາງທະເລ 
17 ສ່ວນເຮົາຈະທໍາໃຫ້ໃຈຊາວເອຢິບແຂງກະດ້າງແລະໄລ່ຕິດຕາມໄປ ເຣົາຈະມີຊັຍຊະນະເຫນືອກະສັດຟາຣາໂອ 

ກອງທັບພ້ອມທັງຣົດຮົບ ແລະຄົນຂັບຣົດຂອງຟາຣາໂອຈະນໍາກຽດຕິຍົດມາໃຫ້ເຮົາ 
18 ເມ່ືອເຮົາຊະນະເຂົາທັງຫມົດແລ້ວ ຊາວເອຢິບຈ່ຶງຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 
19 ຝ່າຍທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ ົ ້າທ່ີນໍາຫນ້າກອງທັບອິສຣາເອນ ໄດ້ກັບໄປຢູ່ຂ້າງຫນ້າ ກ້ອນເສົາເມກຊຶງ່ຢູ່ຂ້າງຫນ້າ ກໍ

ກັບມາຕ້ັງຢູ່ຂ້າງຫລັງພວກເຂົາ ຄືໄດ້ມາຢູ່ລະຫວ່າງກອງທັບເອຢິບກັບກອງທັບອິສຣາເອນ  
20 ເມກນ້ັນໄດ້ທໍາໃຫ້ມຄີວາມມືດ ບ່ໍໃຫທັ້ງສອງຝ່າຍເຂ້ົາໃກ້ກັນໄດ້ ຄືນນ້ັນຈ່ຶງຜ່ານພ້ົ້ົນໄປ 
21 ໂມເຊໄດ້ເດ່ມືຂອງທ່ານອອກໄປທາງທະເລ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊງົໃຫ້ລົມຮ້ອນທາງທິດຕາເວັນອອກພັດທະເລຕ

ລອດຄືນ ທໍາໃຫ້ທະເລເປັນດິນແຫ້ງ ນ້ໍາຈ່ຶງໄດ້ແຍກອອກຈາກກັນ 
22 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນຈ່ຶງພາກັນຍ່າງຂ້າມໄປເທິງດິນກາງທະເລ ໂດຍມີກໍາແພງນ້ໍາຕັນໄວ້ທງັສອງຂ້າງທາງ 
23 ຝ່າຍເອຢິບກໍໄລ່ຕິດຕາມເຂ້ົາມາເຖິງທະເລ ພ້ອມກັບຝູງມ້າຣົດຮົບແລະຄົນຂັບຣົດຂອງກະສ ດັຟາຣາໂອ 
24 ຄັນຮອດເວລາເຊ້ົາມືດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ທອດພຣະເນດເບ່ິງກອງທັບເອຢິບ ຈາກທາງແປວເສົາໄຟແລະກ້ອນເສົາ

ເມກຈຶ່ງຊົງໃຫກ້ອງທັບເອຢິບເກິດໂກລາຫົນຂ້ຶນ 
25 ພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ລ້ໍຣົດຂອງພວກເຂົາຝືດ ເພ່ືອໃຫ້ມັນແລ່ນໄປໄດ້ຍາກທ່ີສຸດ ຊາວເອຢິບຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìພວກເຮົາພາ

ກັນແລ່ນຫນິໄປຈາກຊາວອິສຣາເອນເສັຽເທາະ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕ່ໍສູ້ເຮົາແທນເຂົາແລ້ວî 
The Pursuers Drowned 

26 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງເດ່ມືອອກໄປທາງທະເລ ເພ່ືອໃຫ້ນ້ໍາໄຫລມາຖ້ວມຊາວເອຢິບ 
ຖ້ວມຣົດຮົບແລະຄົນຂັບຣົດຂອງພວກເຂົາî  

27 ໂມເຊຈ່ຶງເດ່ມືອອກໄປທາງທະເລ ຄັນຕົກມ້ືເຊ້ົາມານ້ໍາທະເລກໍກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມ ຊາວເອຢິບໄດ້ພຍາຍາມຫນິ
ແຕ່ຫນິບ່ໍໄດ້ເພາະຖືກກະແສນ້ໍາພັດ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ຊົງຊຸກຍູ້ຊາວເອຢິບລົງທະເລ 

28 ນ້ໍາໄດ້ໄຫລຖ້ວມຣົດຮົບ ພອ້ມທັງຄົນຂັບຣົດແລະກອງທັບຂອງກະສັດຟາຣາໂອທັງຫມົດ ຊ່ຶງພວກເຂົາໄດ້ໄລ່ຕິດ
ຕາມມາເຖິງທະເລ ນ້ໍາໄດ້ຖ້ວມຫມົດບ່ໍເຫລືອຈັກຄົນ 

29 ແຕ່ຝ່າຍອິສຣາເອນໄດ້ພາກັນຍ່າງໄປເທິງດິນກາງທະເລໂດຍມີກໍາແພງນ້ໍາຕັນໄວ້ທັງຂ້າງຊາ້ຍແລະຂ້າງຂວາ 
30 ໃນວັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໂຜດຊ່ອຍຊາວອິສຣາເອນໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກເງ້ືອມມືຂອງຊາວເອຢິບ ຊາວອິສຣາເອນໄດ້

ເຫັນຊາວເອຢິບຕາຍຢູ່ຕາມແຄມທະເລ 
31 ເມ່ືອຊາວອິສຣາເອນໄດ້ເຫັນການກະທໍາອັນຍ່ິງໃຫຍ່ ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາຕ່ໍສູ້ຊາວເອຢິບ ພວກເຂົາກໍຢໍາ

ເກງແລະເຊ່ືອຖືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກັບໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ 
 



15 ບດົເພງຂອງໂມເຊ  
The Song of Moses  
(ອພຍ 14:13-14; ພສສ 78:12-14) 

1 ຂນະນ້ັນ ໂມເຊກັບປະຊາຊນົອິສຣາເອນ ໄດ້ຮ້ອງເພງສັຣເສິນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຮ້ອງເພງສັຣເສິນພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊົງມໄີຊຊະນະຢ່າງຫລວງຫລາຍ  
ພຣະອົງໄດ້ຊົງຊກຸມ້າແລະຄົນຂັບຣົດລົງທະເລ 

2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງທໍາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາແຂງແຮງ ແລະມີກໍາລັງ ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາພ້ົ້ົນ ພຣະອົງຊົງເປັນ   
ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະສັຣເສິນພຣະອົງ ຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະ
ເຈ້ົາຈະຮ້ອງເພງສັຣເສິນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ 

3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປ ນັນັກຮົບ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແມ່ນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ  
4 ພຣະອົງຊງົໂຍນຣົດຮົບ ແລະເຫລ່ົາທະຫານຂອງຟາຣາໂອໃນທະເລ ນາຍທະຫານຊ້ັນຍອດຂອງຟາຣາໂອໄດ້ຈົມ

ລົງພ້ືນທະເລໄມ້ອ້ໍ 
5 ນ້ໍາທະເລເລິກໄດ້ຖ້ວມເຂົາ ເຂົາໄດ້ຈົມລົງພ້ືນທະເລເຫມອືນດ່ັງກ້ອນຫີນ 
6 ຂ້າແດ ພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຫັດເບ້ືອງຂວາອັນແຂງແຮງຂອງພຣະອົງຊົງອັດສະຈັນຫລາຍ ພຣະຫັດນ້ັນຊົງທໍາລາຍ

ສັດຕຣູຂາດເປັນຕ່ອນໆ 
7 ພຣະອົງຊົງທໍາລາຍຄູ່ຕ່ໍສູ້ຂອງພຣະອົງ ດ້ວຍເດຊານຸພາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່ ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງຊົງແຜດເຜົາເຂົາ

ໄຫມ ້ເຫມືອນດ່ັງຕໍເຟືອງ 
8 ພຣະອົງຊົງເປ່ົາໃຫ້ນ້ໍາຂ້ຶນສູງດ້ວຍລົມຫາຍໃຈຂອງພຣະອົງ ນ້ໍາໄດ້ຖ້ວມສູງຂ້ຶນຊ່ືເຫມືອນດ່ັງກໍາແພງ ນ້ໍາທະເລເລິກ

ໄດ້ແຫ້ງລົງໄປເຖິງພ້ືນ 
9 ພວກສັດຕຣູໄດ້ເວ້ົາວ່າ ເຮົາຈະໄລ່ຕິດຕາມຈັບເອົາໃຫ້ໄດ້ ເຮົາຈະຍຶດເອົາຊັບສົມບັດຂອງພວກເຂົາ ຈະເອົາທຸກສ່ິງ

ຈາກເຂົາທ່ີເຮົາຕ້ອງການ ເຮົາຈະຊັກດາບອອກແລະຍຶດເອົາທຸກສ່ິງທ່ີເຂົາມີດ້ວຍກໍາລັງຂອງເຮົາ 
10 ແຕ່ພຣະອົງຊົງໃຫ້ລົມຂອງພຣະອົງພັດມາ ນ້ໍາທະເລຈ່ຶງຖ້ວມພວກເຂົາ ພວກເຂົາໄດ້ຈົມລົງໃນນ້ໍາເລິກເຫມອືນຂ້ີກ່ົວ 
11 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃນບັນດາພຣະນ້ັນແມ່ນອົງໃດຫນໍຄືພຣະອົງ ອົງໃດຫນໍເຫມືອນກັບພຣະອົງຜູ້ຊົງບໍຣິສຸດຮຸ່ງ

ເຮືອງ ອົງໃດຫນໍເຫມອືນກັບພຣະອົງຜູ້ຊົງກະທໍາການອັສຈັນ ແລະການຍ່ິງໃຫຍ່ອັນຫນ້າຢ້ານ 
12 ພຣະອົງຊົງຢຽດພຣະຫັດເບ້ືອງຂວາອອກ ແຜ່ນດິນຈ່ຶງໄດ້ກືນເຂົາທັງຫລາຍເສັຽ 
13 ພຣະອົງໄດ້ຊົງນໍາປະຊາຊນົອອກມາດ້ວຍຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງ ຄືປະຊາຊນົທ່ີພຣະອົງໄດ ້ຊົງໄຖ່ໄວ້ ພຣ

ະອົງໄດ້ຊົງພາເຂົາມາເຖິງບ່ອນສັກສິດຂອງພຣະອົງດ້ວຍເດຊານຸພາບຂອງພຣະອົງ 
14 ຊົນຊາດທັງຫລາຍໄດ້ຍິນແລ້ວກໍສະທ້ານຢ້ານກົວ ຊົນຊາດຟິລິສຕີນໄດ້ເຈັບປວດເຫມືອນເຈັບທ້ອງລູກ 
15 ພວກເຈ້ົານາຍໃນເມືອງເອໂດມກໍຢ້ານກົວ ຜູ້ມອໍີານາດໃນເມືອງໂມອາບກໍຕົວສ່ັນ ທກຸໆຄົນໃນປະເທດການາອານ

ໄດ້ຫມດົກໍາລັງໃຈ 
16 ຄວາມຕົກໃຈໄດ້ເກິດຂ້ຶນໃນໃຈຂອງເຂົາ ເນ່ືອງຈາກຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງ ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພວກເຂົາຢືນ

ນ້ີງຢູ່ເຫມືອນກ້ອນຫິນ ຈົນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໄດ້ຜ່ານພ້ົ້ົນໄປ ຈົນປະຊາຊົນທ່ີພຣະອົງຊົງໄຖ່ໄວ້ໄດ້ຜ່ານພ້ົ້ົນໄປ 
17 ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງນໍາເຂົາມາຮັກສາໄວ້ເທິງພູຂອງພຣະອົງ ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງໄວ້ເປັນບ່ອນສະຖິດ

ຂອງພຣະ ອ ງົ ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະວິຫານເປັນບ່ອນພຣະອົງເອງຊົງສ້າງ 
18 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງເປັນເຈ້ົາຊວິີດຕລອດໄປເປັນນິດî 
19 ເພາະເມ່ືອຝູງມ້າພ້ອມທັງຣົດຮົບແລະຄົນຂັບຂອງຟາຣາໂອໄດ້ລົງໄປໃນທະເລ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງໃຫ້ນ້ໍາທະເລ

ໄຫລຄືນມາຖ້ວມ ແຕ່ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ຍ່າງໄປເທິງດິນກາງທະເລນ້ັນ 



ບດົເພງຂອງມຣີອີາມ 
The Song of Miriam 
(ຈຊບ 26:59) 

20 ນາງມີຣິອາມຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຊ່ຶງເປັນເອ້ືອຍຂອງອາໂຣນໄດ້ຖືກອງໂທນ ແລະຜູ້ຍິງທັງຫມດົກໍຍ່າງຟ້ອນລໍາຕິດ
ຕາມສຽງກອງໄປ  

21 ນາງມີຣິອາມໄດ້ຮ້ອງເພງອອກຫນ້າວ່າ: 
ìຈ່ົງຮ້ອງເພງສັຣເສິນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊົງມ ີຊັຍຊະນະຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ພຣະອົງຊົງຊກຸມ້າແລະຄົນຂັບ
ຣົດລົງໃນທະເລî 
ນໍາ້ຂມົທີ ່ມາຣາ 
Bitter Water Made Sweet 

22 ຕ່ໍມາ ໂມເຊໄດ້ໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນຕຽມຕົວອອກຈາກທະເລໄມ້ອ້ໍໄປຍັງຖ່ິນກັນດານຊູຣ ໌ພວກເຂົາໄດ້ພາກັນຍ່າງຢູ່
ໃນຖ່ິນກັນດານເຖິງສາມວັນກໍບ່ໍພ້ໍນ້ໍາ 

23 ຄັນແລ້ວເຂົາກໍມາເຖິງບ່ໍນ້ໍາຂົມແຫ່ງນ່ຶງ ນ້ໍານ້ັນໄດ້ຂົມຫລາຍຈົນເຂົາດ່ືມບ່ໍໄດ້ ເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນຊ່ືນ້ໍານ້ັນວ່າ ມາຣາ 
24 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄດ້ພາກັນຈ່ົມຮ້າຍໂມເຊແລະຖາມວ່າ, ìພວກເຮົາຈະດ່ືມຫຍັງ?î 
25 ໂມເຊຈ່ຶງອ້ອນວອນດ້ວຍໃຈຮ້ອນຮົນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຊ້ີໃຫໂ້ມເຊເຫນັທອ່ນໄມອັ້ນນ່ຶງ ໂມເຊຈ່ຶງ

ຈບັໄມນ້ັ້ນຖ້ິມລົງໃນນ້ໍາ ນ້ໍາກໍຈືດບ່ໍຂົມຄືເກ່ົາ ໃນທ່ີນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານກົດບັນຍັດໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ 
ແລະໄດ້ຊົງທດົລອງ 
ໃຈເຂົາຢູ່ທ່ີນ້ັນດ້ວຍ 

26 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìຖ້າພວກເຈ້ົາເຊ່ືອຟັງເຮົາຜູ້ເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ຈ່ົງທໍາໃນສ່ິງທ່ີເຮົາເຫ ັນວ່າ
ຖືກຕ້ອງ ເອົາໃຈໃສ ທໍ່າຕາມພຣະບັນຍັດຂອງເຮົາ ແລະປະຕິບັດຕາມກົດບັນຍັດຂອງເຮົາທຸກຢ່າງ ເຮົາກໍຈະບ່ໍລົງ
ໂທດພວກເຈ້ົາດ້ວຍໂຣກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆເຫມອືນຢ່າງທ່ີເຣົາໄດ້ນໍາມາລົງໂທດຊາວເອຢິບນ້ັນ ເຮົານ້ີແຫລະ ເປັນຜູ້
ປ່ີນປົວພວກເຈ້ົາໃຫ້ດີî 

27 ຕ່ໍໄປ ພວກອິສຣາເອນກໍມາເຖິງເອລິມ ບ່ອນມນ້ໍີາພຸສິບສອງບ່ໍ ແລະມີຕ້ົນຕານເຈັດສິບຕ້ົນ ແລ້ວຕ້ັງຄ້າຍພັກເຊົາຢູ່
ໃກ້ນ້ໍາທ່ີນ້ັນ 

 

16 ມານາ ແລະນກົຂຸມ້ 
Bread from Heaven 

1 ແລ້ວຊຸມນຸມຊນົອິສຣາເອນທັງຫມົດໄດ້ອອກຈາກຄ້າຍພັກເອລິມ ແລະໃນວັນທີສິບຫ້າຂອງເດືອນທີສອງ ຄືນັບຕ້ັງ
ແຕ່ເວລາອອກຈາກເອຢິບແລ້ວ ພວກເຂົາທັງຫມົດໄດ້ມາເຖິງຖ່ິນກັນດານຊິນ ຊ່ຶງຢູ່ລະຫວ່າງເອລິມກັບພູຊີນາອີ 

2 ເມ່ືອຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານ ພວກເຂົາໄດ້ພາກັນຈ່ົມຮ້າຍ ໂມເຊ ແລະອາໂຣນ  
3 ພວກເຂົາເວົ້າວ່າ, ìພວກຂາ້ພະເຈົ້າພໍໃຈໃຫພ້ຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຂ້າຕາຍຢູ່ເອຢິບ ບ່ອນທ່ີໄດ້ນ່ັງກິນເຂ້ົາປາອາຫານອ່ິມ

ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແຕ່ນ້ິທ່ານໄດ້ນໍາພວກຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫມົດອອກມາອຶດຢາກຕາຍຢູ່ໃນຖ່ິນກ ັນດານî 
4 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊວາ່, ìບັດນ້ິ ເຮົາຈະທາໍໃຫ້ອາຫານຕົກລົງມາຈາກທ້ອງຟ້າດ່ັງຫາ່ຝົນສໍາລັບ

ພວກເຈົ້າ ໃຫປ້ະຊາຊົນໄປຊອກເກັບເອົາທຸກວັນ ໃຫເ້ກັບເອົາພດີໍກິນສໍາລັບວັນນ່ຶງທ່ີໃຫ້ເຮັດດ່ັງນ້ີ ກໍເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້
ທົດລອງເບ່ິງໃຈເຂົາວ່າເຂົາຈະເຮັດຕາມຄໍາບອກສອນຂອງເຮົາຫລືບໍ?່ 

5 ໃນວັນທີຫົກ ໃຫເ້ຂົາເກັບເອົາຫລາຍກວ່າວັນກ່ອນນ່ຶງເທ່ົາ ແລ້ວໃຫ້ຈັດຕຽມເຮັດອາຫານໄວ້î 



6 ໂມເຊ ກັບອາໂຣນຈ່ຶງບອກປະຊາຊນົອິສຣາເອນທັງປວງວ່າ, ìໃນຕອນຄ່ໍານ້ີ ພວກເຈ  ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ແມ່ນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງນໍາພວກເຈ້ົາອອກຈາກເອຢິບ 

7 ແລະໃນຕອນເຊ້ົາ ພວກເຈ້ົາຈະໄດ້ເຫັນພຣະຣສັມີຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງໄດ້ຍິນຄໍາຈ່ົມຕ່ໍ
ວ່າຂອງພວກທ່ານທ່ີມີຕ່ໍພຣະອົງແລ້ວ ເພາະເຮົາທັງສອງນ້ັນແມ່ນຜູ້ໃດ ພວກທ່ານຈ່ຶງມາຈ່ົມຕ່ໍວ່າເຮົາî 

8 ໂມເຊໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍໄປວ່າ, ìແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະໃຫ້ພວກເຈ້ົາມີຊ້ີນຮັບປະທານໃນຕອນແລງ ແລະມີເຂ້ົາຮັບປະ
ທານຢ່າງບໍຣິບູນໃນຕອນເຊ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊົງໄດ້ຍິນຄໍາຈ່ົມຂອງທ່ານຕ່ໍພຣະອົງເຮົາທັງສອງເປັນຜູ້ໃດ ພວກ
ທ່ານບ່ໍໄດ້ຈ່ົມຮ້າຍຕ່ໍວ າ່ເຮົາ ແຕ່ໄດ້ຈ່ົມຮ້າຍຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

9 ຕ່ໍມາ ໂມເຊໄດ້ເວ້ົາກັບອາໂຣນວ່າ, ìຈ່ົງບອກຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນເຂ້ົາມາຢືນຢູ່ຊ້ອງຫນ້າພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ເພາະວ່າ    ພຣະອງົຊງົໄດຍິ້ນຄໍາຈ່ົມຮ້າຍຂອງພວກເຂົາແລ້ວî 

10 ໃນຂນະທ່ີ ອາໂຣນກໍາລັງເວ້ົາກັບຊຸມນຸມຊນົອິສຣາເອນຢູ່ນ້ັນ ເຂົາທັງຫລາຍຕ່າງກໍພາກັນຫັນຫນ້າຫລຽວໄປທາງ
ຖ່ິນກັນດານ ທັນໃດນ້ັນໄດ້ເກິດມີຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປາກົດຂ້ຶນໃນເມກ 

11 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊວ່າ,  
12 ìເຮົາໄດ້ຍິນຄໍາຈ່ົມຮ້າຍຂອງຊາວອິສຣາເອນແລ້ວ ເຈ້ົາຈ່ົງບອກເຂົາວ່າພວກເຈ້ົາຈະໄດ້ກິນຊ້ີນໃນເວລາຄ່ໍາມືດ 

ແລະຈະໄດ້ກິນເຂ້ົາອ່ີມໃນເວລາເຊ້ົາ ແລ້ວເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາî 
13 ຄັນເຖິງເວລາຄ່ໍາ ກໍມນົີກຂ້ ຸມບິນມາເຕັມຄ້າຍພັກເຊົາ ແລະໃນຕອນເຊ້ົາກໍມີນ້ໍາຫມອກປົກຫຸ້ມຢູ່ຮອບຄ້າຍ 
14 ເມ່ືອນ້ໍາຫມອກເຫິຍໄປຫມົດແລ້ວ ໄດ້ມສ່ິີງນ່ຶງຢູ່ເທິງດິນໃນຖ່ິນກັນດານ ສ່ິງນ້ັນເປັນແຜ່ນບາງໆເຫມືອນນ້ໍາຫມອກ

ກ້າມ 
15 ເມ່ືອຊາວອິສຣາເອນເຫັນ ກໍບໍ່ຣູຈັ້ກວ່າແມ່ນຫຍັງ ພວກເຂົາຈ່ຶງຖາມກັນແລະກັນວ່າ, ìອັນນ້ີແມ່ນຫຍັງ?î ໂມເຊໄດ້

ບອກເຂົາວ່າ, ìອັນນ້ີແມ່ນເຂ້ົາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ພວກເຈ້ົາກິນ 
16 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ ົງສ່ັງດ່ັງນ້ີວ່າ, ທຸກໆຄົນຈ່ົງເກັບເອົາຕາມທ່ີຕົນຈະກິນໄດ້ຫມົດ ຈ່ົງເກັບເອົາຄົນລະໂອເມີ (omer) 

ໃຫຄົ້ບຕາມຈໍານວນຄົນທ່ີມີຢູ່ໃນຕູບຜ້າເຕັນຂອງຕົນî 
17 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນກໍໄດ້ທໍາຕາມ ລາງຄົນໄດ້ເກັບເອົາຫລາຍ ລາງຄົນໄດ້ເກັບເອົາຫນ້ອຍ 
18 ແຕ່ເມ່ືອພວກເຂົາຊ່ັງເບ່ິງ ຄົນທ່ີເກັບເອົາຫລາຍກໍບ່ໍມີຫລາຍ ແລະຄົນທ່ີເກັບເອົາຫນ້ອຍກໍບ່ໍມີຫນ້ອຍ ທຸກຄົນຈ່ຶງ

ເກັບໄດ້ພໍດີກັບກິນອ່ິມ 
19 ໂມເຊໄດ້ບອກວ່າ, ìຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດເກັບມ້ຽນໄວ້ຈົນຮອດມ້ືອ່ືນî  
20  ແຕ່ມີລາງຄົນບ່ໍເຊ່ືອຟັງໂມເຊ ຄືເຂົາໄດ້ເອົາສ່ວນນ  ່ຶງມ້ຽນໄວ້ຈົນຮອດມ້ືອ່ືນ ພຮໍອດມ້ືເຊ້ົາອາຫານນ້ັນກໍເປັນຫນອນ

ແລະບູດເນ່ົາ ໂມເຊຈ່ຶງຮ້າຍພວກເຂົາ 
21 ດ່ັງນ້ັນ ຕ່ໍໄປພວກເຂົາຈ່ຶງຫາເກັບເອົາທຸກເຊ້ົາເທ່ົາທ່ີຕົນພໍຈະກິນອ່ິມ ແຕ່ພໍແດດຮ້ອນຂ້ຶນ ອາຫານນ້ັນກໍລະລາຍ

ຫາຍໄປ 
22 ຕ່ໍມາ ໃນວັນທີຫົກ ເຂົາໄດ້ເກັບເອົາອາຫານນ້ັນສອງເທ່ົາ ຄືຄົນລະສອງໂອເມີ ແລ້ວບັນດາຫົວຫນ້າຊຸມນຸມຊົນອິສ

ຣາເອນໄດ້ມາຣາຍງານເຣ່ືອງນ້ີຕ່ໍໂມເຊ 
23 ໂມເຊໄດ້ບອກເຂົາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມີພຣະດໍາຣັດດ່ັງນ້ິ, ມ້ືອ່ືນແມ່ນວັນສິນ ຄືວັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາ ສະນ້ັນມີອັນໃດປ້ີງກໍໃຫ້ປ້ີງເສັຽ ມີອັນໃດຕ້ົມກໍໃຫ້ຕ້ົມເສັຽ ສ່ິງທ່ີເຫລືອຈ່ົງເອົາມ້ຽນໄວ້ຮອດມ້ືອ່ືນî 
24 ພວກເຂົາຈ່ຶງທໍາຕາມໂມເຊສ່ັງ ຄືໄດ້ເກັບອາຫານທ່ີເຫລືອມ້ຽນໄວຈົ້ນຮອດມ້ືອ່ືນ ອາຫານນ້ັນບ່ໍໄດ້ບູດເຫມັນເປັນ

ຫນອນເລີຍ 
25 ຕ່ໍໄປ ໂມເຊໄດ້ບອກວ່າ, ìມືນ້ີ້ຈ່ົງກິນອາຫານນ້ັນເສັຽ ເພາະວ່າມ້ືນ້ິເປັນວັນສິນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພວກທ່ານ

ຈະຫາອາຫານໃດໆບ່ໍໄດ້ອີກໃນທ່ີທົ່ວໄປ  



26 ຈ່ົງໄປຫາເກັບເອົາເສັຽຫົກວັນ ແຕ່ໃນວັນທ່ີເຈັດຊ່ຶງເປັນວັນສິນນ້ັນຈະບ່ໍມີອາຫານເລີຍî 
27 ຄັນແລ້ວ ໃນວັນທ່ີເຈັດໄດ້ມີລາງຄົນອອກໄປຫາເອົາອາຫານນ້ັນ ແຕ່ເຂົາກໍຫາບ່ໍໄດ້ 
28 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກ່າວຕ່ໍໂມເຊວ່າ, ìພວກເຈ້ົາຈະຂັດຂືນຂ້ໍບັນຍັດ ແລະກົດຫມາຍຂອງເຮົາຢູ່ເຫິງປານໃດ? ຈ່ົງ

ຈໍາໄວວ່້າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ວັນສິນແກ່ພວກເຈ້ົາ 
29 ເຫດສັນນ້ັນໃນວັນທີຫົກ ເຮົາຈ່ຶງໄດ້ປະທານອາຫານໃຫ້ພໍກິນໄດ້ສອງມ້ືແກ່ພວກເຈ້ົາ ໃນວັນທີເຈັດທຸກຄົນຕ້ອງຢູ່

ກັບທ່ີບໍ່ໃຫ້ມຜູ້ີໃດອອກຈາກບ້ານເຮືອນຂອງຕົນî 
30 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ຄົນທັງປວງຈ່ຶງບ່ໍເຮັດວຽກໃນວັນຖ້ວນເຈັດ 
31 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄດ້ເອ້ີນຊ່ືອາຫານນ້ັນວ່າ ມານາ ອາຫານນ້ີເປັນເມັດຂາວໆເຫມືອນໃນຜັກຊີ ມີຣົດເຫມອືນ

ເຂ້ົາຫນົມແຜ່ນປະສົມນ້ໍາເຜ້ີງ 
32 ໂມເຊໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງດ່ັງນ້ີວ່າ, ຈ່ົງຜອງເອົາມານານ່ຶງໂອເມີເກັບໄວ້ຕລອດຊ່ົວເຊ້ືອສາຍຂອງ

ພວກເຈ້ົາ ເພ່ືອເຂົາທງັຫລາຍຈະໄດ້ເຫັນອາຫານທ່ີເຮົາໄດ້ໃຫ້ເຈ້ົາກິນໃນຖ່ິນກັນດານ ເມ່ືອຄາວເຮົາໄດ້ນໍາພວກເຈ້ົາ
ອອກຈາກເອຢິບນ້ັນî 

33 ໂມເຊໄດ້ບອກອາໂຣນວ່າ, ìຈ່ົງຜອງມານານ່ຶງໂອເມີໃສ່ໄຫໄວ້ສໍາລັບເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາî 
34 ອາໂຣນຈ່ຶງໄດ້ວາງມານານ້ັນໄວ້ຕ່ໍຫນ້າຫີບພຣະສັນຍາ ເພ່ືອເກັບຮັກສາໄວ້ຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໂມເຊ 
35 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄດ້ກິນມານາເປັນອາຫານຢູ່ສ່ີສິບປີ ຈົນພວກເຂົາໄດ້ມາເຖິງແຜ່ນດິນບ່ອນມີຄົນຢູ່ຄືຮອດຊາຍ

ແດນປະເທດການາອານ 
36 (ນ່ຶງໂອເມີເທ່ົາກັບນ່ຶງໃນສິບຂອງເອຟາ) 
 

17 ນໍາ້ອອກມາຈາກຫນີ 
Water from the Rock 

1 (ຈຊບ 20:1-13) 

2 ຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນທັງຫມດົ ໄດ້ຍົກອອກຈາກຖ່ິນກັນດານຊິນ ຍ້າຍໄປຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ເປັນລະຍະໆຕາມພຣະບັນຊາ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພວກເຂົາໄດ້ຕ້ັງຄ້າຍພັກເຊົາຢູ່ທ່ີເຣຟດິີມ ແຕ່ໃນທີນ້ິ່ບ່ໍມີນ້ໍາໃຫ້ປະຊາຊົນດ່ືມ 

3 ພວກເຂົາຈ່ຶງຜິດຖຽງກັບໂມເຊ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìໃຫພ້ວກຂ້າພະເຈ້ົາດ່ືມນ້ໍາແດ່î ໂມເຊໄດ້ຕອບວ່າ, ìພວກເຈ້ົາຫາ
ເຣ່ືອງຜິດຖຽງກັບເຮົາເຮັດຫຍັງ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງບັງອາດລອງດີກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ?î 

4 ປະຊາຊົນໄດ້ຫິວນ້ໍາຫລາຍຂ້ຶນ ຈ່ຶງຈ່ົມຮ້າຍໃສ່ໂມເຊ ວ່າ, ìເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງພາພວກຂ້າພະເຈ  ້ົາອອກມາຈາກເອ
ຢິບ? ຮູ້ບ່ໍວ່າພວກຂ້າພະເຈ້ົາທງັເດັກນ້ອຍແລະຝູງສັດຫິວນ້ໍາຈະຕາຍແລ້ວî 

5 ໂມເຊຈ່ຶງອ້ອນວອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຮົນວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງຈະເຮັດແນວໃດກັບປະຊາຊນົເຫລ່ົານ້ີ? 
ພວກເຂົາເກືອບຈະເອົາຫິນຄວ່າງໃສ່ຂ້າພຣະອົງແລ້ວî 

6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບໂມເຊວ່າ, ìເຈ້ົາຈ່ົງຍ່າງໄປກ່ອນປະຊາຊນົເຫລ່ົານ້ັນ ໃຫເ້ອົາຫົວຫນ້າບາງຄົນຂອງຊາວອິສ
ຣາເອນໄປດ້ວຍ ໄມ້ເທ້ົາທ່ີເຈ້ົາໃຊ້ຕີແມ່ນ້ໍາກໍໃຫ້ຖືໄປ ໃຫ້ຮີບອອກເດີນທາງໄປ ເຮົາຈະຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເຈ້ົາເທິງໂງ່ນຫີນ
ທ່ີໂຮເຣັບ 

7 ເຈ້ົາຈ່ົງຕີຫີນນ້ັນ ແລ້ວນ້ໍາຈະໄຫລອອກມາໃຫ້ປະຊາຊົນດ່ືມໄດ້î ໂມເຊຈ່ຶງທໍາດ່ັງນ້ັນຕ່ໍຫນ້າພວກຫົວຫນ້າຂອງຊາວ
ອິສຣາເອນ 

8 ສະຖານທ່ີນ້ັນຈ່ຶງມີຊ່ືວ່າ ມັດສາຫລືລາງຄ ນົເອ້ີນວ່າ ເມຣິບາ ເພາະຊາວອິສຣາເອນໄດ້ທະເລາະຜິດຖຽງກັນ ແລະ
ລອງດີກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ ໂດຍເວ້ົາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາຫລືບ່ໍ?î 
ທາໍສງົຄາມກບັຄນົອາມາເລກ 



Amalek Attacks Israel and Is Defeated  

(ປຖກ 14:7; ຈຊບ 13:29; 14:25) 
9 ຊາວອາມາເລກໄດ້ຍົກທັບມາຕີຊາວອິສຣາເອນທ່ີເຣຟີດິມ  
10 ໂມເຊຈ່ຶງເວ້ົາກັບໂຢຊວຍວ່າ, ìຈ່ົງໂຮມກໍາລັງຄົນຂອງເຮົາອອກໄປສູ້ຮົບກັບຊາວອາມາເລກໃນມ້ືອ່ືນນ້ີ ເຮົາຈະຖືໄມ້

ເທົ້າທີພ່ຣະເຈົ້າປະທານໃຫຢື້ນຢູ່ເທິງຈອມພູî 
11 ໂຢຊວຍໄດ້ທໍາຕາມໂມເຊສ່ັງຄື ໄດ້ອອກໄປສູ້ຮົບກັບຊາວອາມາເລກ ສ່ວນໂມເຊ ອາໂຣນ ແລະຮູເຣໄດ້ຂ້ຶນໄປເທິງ

ຈອມພູນ້ັນ 
12 ເມ່ືອໃດໂມເຊຍົກແຂນຂ້ຶນ ຊາວອິສຣາເອນກໍເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບ ແຕ່ພໂໍມເຊເອົາແຂນລົງ ຝ່າຍອາມາເລກກໍເລ້ີມໄດ້

ປຽບ 
13 ເມ່ືອໂມເຊເມ່ືອຍແຂນອາໂຣນກັບຮູເຣກໍນໍາກ້ອນຫີນມາໃຫ້ໂມເຊນ່ັງ ແລ້ວເຂົາທັງສອງກໍຢືນຈັບແຂນໂມເຊຍົກຂ້ຶນ

ຄົນລະຂ້າງ ແຂນຂອງໂມເຊຈ່ຶງຍົກຢູ່ຈົນເທ່ົາຕາເວັນຕົກດິນ 
14 ໂຢຊວຍກໍຊະນະປະຊາຊົນຂອງອາມາເລກໄດ້ທັງຫມົດ 
15 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງຂຽນເຣ່ືອງທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ີໄວ້ໃນປ້ຶມເພ່ືອຈະໄດ້ລະນຶກເຖິງ ແລະຈ່ົງເລ່ົາ

ໃຫໂ້ຢຊວຍຟັງວ່າ ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ຊືສ່ຽງຂອງອາມາເລກຫມົດສ້ິນໄປî 
16 ແລ້ວໂມເຊໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາອັນນ່ຶງຂ້ືນເອ້ີນແທ່ນນ້ັນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປ ນັທຸງໄຊຂອງຂ້າພະເຈ້ົາî (ເຢໂຮ

ວາ ນິສຊ)ີ 
17 ທ່ານກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງຍົກສູງທຸງໄຊຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະສູ້ຮົບກັບຊາວອາມາເລກ 

ຕລອດໄປî 
 

18 ເຢດໂຣມາຢຽ້ມຢາມໂມເຊ 
Jethroís Advice 

(ພບຍ 1:9-18) 
1 ເຢດໂຣພ່ໍເຖ້ົາຂອງໂມເຊ ຜູ້ທ່ີເປັນປະໂຣຫິດແຫ່ງມີດິອານ ໄດ້ຍິນເຖິງທຸກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາເພ່ືອໂມເຊແລະ

ປະຊາຊົນອິສຣາເອນ ເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ນໍາພວກເຂົາອອກມາຈາກເອຢິບ 
2 ສະນ້ັນ ເຢດໂຮຈ່ຶງພາຊິບໂປຣາພັຣຍາຂອງໂມເຊຜູ້ທີຖື່ກປະໄວ້ກັບຕົນນ້ັນມາຫາໂມເຊ 
3 ພ້ອມບຸດຊາຍທັງສອງຄົນຂອງນາງ ຄົນນ່ຶງຊ່ື ເກ ໂີຊມ  (ໂມເຊໄດ້ກ່າວວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນຕ່າງປະເທດທ່ີມາ

ອາສັຍຢູ່ໃນປະເທດນ້ີì)  
4 ອີກຄົນນ່ຶງຊ່ື ເອລີເອເຊີ (ທ່ານກ່າວອີກວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຂອງບິດາຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊ່ອຍຊູຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກການ

ນໍາລ້າສັງຫານຂອງກະສັດແຫ່ງເອຢິບî)  
5 ເຢດໂຣໄດ້ພາພັຣຍາຂອງໂມເຊພ້ອມດ້ວຍບຸດທັງສອງຂອງນາງ ມາຍັງຖ່ິນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ ບ່ອນທ່ີໂມເຊໄດ້ຕ້ັງ

ຄ້າຍພັກຢູ່ທ່ີພູສັກສິດ 
6 ທ່ານໄດ້ສ່ົງຄົນໄປບອກໂມເຊວ່າ, ìພວກຕົນກໍາລັງເດີນທາງມາî 
7 ດ່ັງນ້ັນ ໂມເຊຈ່ຶງອອກໄປພົບແລະຂາບລົງຕ່ໍຫນ້າເຢດໂຣ ແລະທັງຈູບທ່ານ ພວກເຂົາຖາມເຖິງຄວາມສຸກທຸກຂອງ

ກັນແລະກັນ ຄັນແລ້ວພໍພາກັນໄປຍັງເຕັນບ່ອນພັກຂອງໂມເຊ 
8 ໂມເຊເລ່ົາສູ່ເຢດໂຣຟັງທຸກສ່ິງທ ຸກຢ່າງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ທໍາຕ່ໍກະສັດແລະຕ່ໍຊາວເອຢິບ ເພ່ືອຊ່ອຍກູ້ເອົາຊາວອິສ

ຣາເອນ ໂມເຊຍັງໄດ້ເລ່ົາເຖິງຄວາມຍາກລໍາບາກນາໆປະການທ່ີຊາວອິສຣາເອນໄດ້ປະເຊີນໃນຄາວເດີນທາງ ແລະ
ເຖິງການທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ໂຜດຊ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ພ້ົົນ້ຢ່າງໃດ 



9 ເມ່ືອເຢດໂຣໄດ້ຍິນຫມົດທຸກເຣ່ືອງຢ່າງນ້ັນແລ້ວ ທ່ານກໍດີໃຈຫລາຍ 
10 ແລະກ່າວວ່າ, ìສັຣເສິນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງທ່ີໂຜດຊ່ອຍທ່ານທັງຫລາຍໃຫ້ລອດຈາກເງ້ືອມມືຊາວເອຢິບແລະ

ຈາກຫັດຂອງກະສັດຟາຣາໂອ ແລະຊົງຊອ່ຍປະຊາຊນົໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກມືຂອງຊາວເອຢິບ 
11 ບັດນ້ິເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າພຣະທັງຫລາຍ ເພາະພຣະອົງຊົງສໍາແດງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ນ້ີ ເມ່ືອ

ເອຢິບໄດ້ເຮັດຕ່ໍຊາວອິສຣາເອນດ້ວຍຄວາມດູຫມິນ່ປະຫມາດເຊ່ັນນ  ້ັນî 
12 ແລ້ວເຢໂຣດພ່ໍເຖ້ົາຂອງໂມເຊກໍນໍາເອົາເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະເຄ່ືອງສັດບູຊາຖວາຍແກ່ພຣະເຈ້ົາ ຝ່າຍອາໂຣນ ແລະ

ພວກຜູ້ນໍາກໍໄດ້ໄປຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານລ້ຽງກັບພ່ໍເຖົ້າຂອງໂມເຊ ສະເພາະພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ  
ໂມເຊແຕງ່ຕັງ້ພວກຜູປ້ກົຄອງ 

13 ໃນວັນຕ່ໍມາ ໂມເຊໄດ້ອອກມານ່ັງພິຈາຣະນາເພ່ືອຕັດສິນຄວາມໃຫ້ປະຊາຊົນ ທ່ານໄດ້ຫຍຸ້ງຢູ່ກັບວຽກແຕ່ເຊ້ົາຈົນ
ຮອດຄ່ໍາ 

14 ເມື່ອພໍເ່ຖ້ົາໂມເຊໄດ້ເຫັນງານທ່ີໂມເຊເຮັດເພ່ືອປະຊາຊົນເຊ່ັນນ້ັນ ຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìເຈ້ົາໃຊ້ວິທີຫຍັງປະຕິບັດກັບປະຊາ
ຊົນ? ດ້ວຍເຫດໃດເຈ້ົາຈ່ຶງເຮັດຜູ້ດຽວໂດຍປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫຢື້ນອ້ອມທ່ີນ້ີແຕ່ເຊ້ົາຮອດຄ່ໍາ?ì 

15 ແລ້ວໂມເຊກໍຕອບພ່ໍເຖ້ົາວ່າ, ìເພາະປະຊາຊົນມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາ ເພື່ອຂໍໃຫທູ້ນຖາມພຣະເຈ້ົາî 
16 ເມື່ອມສີອງຄົນໂຕ້ຖຽງກັນ ພວກເຂົາກໍມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍຕັດສິນຄວາມໃຫ້ລະຫວ່າງເຂົາທັງສອງ 

ສອນພວກເຂົາໃຫ້ຮູ້ເຖິງກົດເກນແລະຂ  ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ 
17 ແລ້ວພໍເ່ຖ້ົາຂອງໂມເຊຈ່ຶງກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ, ìທ່ານເຮັດຢ່າງນ້ີບ່ໍແມ່ນວີທີດີ 
18 ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເອງອ່ອນເພັຽເສັຽກໍາລັງພ້ອມທັງປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີດ້ວຍ ວຽກການນ້ີຫນັກເຫລືອກໍາລັງທ່ີທ່ານ

ຜູ້ດຽວຈະທາໍໄດ້ 
19 ບັດນ້ີຟັງເຮົາ ເຮົາຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທ່ີດີແກ່ທ່ານແລະຂໍໃຫພ້ຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ກັບທ່ານເປັນການຖືກຕ້ອງ ທ່ານ 

ຈ່ົງເປັນຜູ້ແທນຂອງປະຊາຊົນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະນໍາຄວາມກາບທູນພຣະເຈ້ົາ 
20 ທ່ານຈ່ົງສ່ັງສອນເຂົາໃຫ້ເຂົາຮູ້ກົດເກນ ແລະຂ້ໍຕັດສິນ ແລະສະແດງໃຫ່້ເຂົາຮູ້ຈັກທາງທ່ີເຂົາຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດແລະ

ສ່ິງທ່ີຕ້ອງປະຕິບັດ 
21 ແຕ່ນອກຈາກນ້ີ ທ່ານຈ່ົງເລືອກຄົນທ່ີສາມາດຈາກພວກປະຊາຊົນ ຄືຄົນທ່ີຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ ໄວ້ໃຈໄດ້ ແລະບ່ໍກິນສິນ

ບົນ ແຕ່ງຕ້ັງຄົນຢ່າງນ້ີໄວ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງຄົນ ພັນຄົນ ຮ້ອຍຄົນ ຫ້າສິບຄົນ ແລະສິບຄົນ  
22 ໃຫເ້ຂົາຮັບຫນ້າທ່ີເປັນຜູ້ຕັດສິນຄວາມຂອງປະຊາຊົນປະຈໍາ ສ່ວນກໍຣະນີໃຫຍ່ໆກໍໃຫ້ເຂົານໍາມາແຈ້ງຕ່ໍທ່ານ 

ແຕ່ສ່ວນຄະດີເລັກນ້ອຍໃຫ້ເຂົາຕັດສິນເອງ ວີທີນ້ິຈະທໍາໃຫ້ການງານຂອງທ່ານເບົາລົງ ແລະພວກເຂົາຈະແບກພາ
ຣະຮ່ວມກັບເຈ້ົາ 

23 ຖ້າເຮັດດ່ັງນ້ີແລະພຣະເຈ້ົາຊົງບັນຊາແລ້ວ ທ່ານກໍຈະສາມາດທົນໄດ້ ປະຊາຊົນທັງປວງນ້ີກໍຈະໄປຍັງທ່ີອາສັຍຂອງ
ເຂົາດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກ 

24 ໂມເຊກໍເຊ່ືອຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງພ່ໍເຖ້ົາ ແລະທໍາຕາມທ່ີເຂົາແນະນໍາທຸກປະການ 
25 ໂມເຊຈ່ຶງໄດ້ເລືອກຄົນທ່ີສາມາດຈາກຄົນອິສຣາເອນທັງປວງ ຕ້ັງໃຫ້ເປັນຫົວຫນ້າປະຊາຊົນ ເປັນຜູ້ປົກຄອງພັນຄົນ 

ຮ້ອຍຄົນ ຫ້າສິບຄົນ ແລະສິບຄົນ 
26 ຄົນເຫລ່ົານ້ັນພິພາກສາຄວາມຂອງປະຊາຊົນເປັນປະຈໍາ ໂດຍນໍາຄະດີໃຫຍ່ໆມາຫາໂມເຊ ສ່ວນຄະດີເລັກນ້ອຍນ້ັນ

ເຂົາພິຈາຣະນາຕັດສິນເອງ 
27 ແລ້ວໂມເຊກໍອໍາລາກັນກັບພ່ໍເຖ້ົາ ແລະພ່ໍເຖ້ົາກໍໄດ້ກັບຄືນເມືອຍັງບ້ານເມືອງຂອງຕົນ 
 



19 ຊາວອສິຣາເອນທີພ່ ູຊນີາອ ີ
The Israelites Reach Mount Sinai 

1 ໃນວັນທີນ່ຶງຂອງເດືອນທີສາມນັບແຕ່ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ອອກຈາກເອຢິບ ພວກເຂົາໄດ້ມາເຖິງຖ່ິນກັນດານທ່ີຊນີາອີ 
2 ເມ່ືອອອກຈາກເຣຟີດິມມາເຖິງຖ່ິນກັນດານຊີນາອີແລ້ວ ພວກເຂົາໄດ້ຕ້ັງຄ້າຍພັກເຊົາຢູ່ຕ່ໍຫນ້າພູນ້ັນ  
3 ແລ້ວໂມເຊໄດ້ຂ້ຶນໄປເທິງພູເພ່ືອເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເອ້ີນຈາກພູມາຫາໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງບອກເຊ້ືອສາຍ

ຢາໂຄບ ແລະບອກຊາວອິສຣາເອນດ່ັງນ້ີ  
4 ພວກເຈ້ົາໄດ້ເຫັນສ່ິງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາຕ່ໍຊາວເອຢິບແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ຍົກພວກເຈ້ົາຂ້ຶນເຫມືອນດ່ັງນົກອິນ

ຊຍົີກລູກຂ້ຶນດ້ວຍປີກຂອງມັນ  
5 ເພ່ືອນໍາພວກເຈ້ົາມາຫາພຣະອົງ ບັດນ້ິ ຖ້າພວກເຈ້ົາເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ ແລະຮັກສາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຂອງພຣະອົງໄວ້ ພ

ວກເຈ້ົາກໍຈະໄດ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຫມົດທັງໂລກເປັນຂອງພຣະອົງ 
6 ແຕ່ພວກເຈ້ົາຈະໄດ້ເປັນໄພ ພົ່ນພິເສດຂອງພຣະອົງ ຈະໄດ້ເປັນປະໂຣຫິດຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ ແລະເປັນໄພ່ພົນບໍຣສຸິດ

ຂອງພຣະອົງ ນ້ີແມ່ນຖ້ອຍຄໍາທ່ີເຈ້ົາຈະຕ້ອງບອກຊາວອິສຣາເອນî 
7 ດ່ັງນ້ັນ ໂມເຊຈ່ຶງໄປເອ້ີນພວກຫົວຫນ້າປະຊາຊົນມາພ້ອມກັນ ແລະບອກສ່ິງທັງປວງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວສູ່

ພວກເຂົາຟັງ 
8 ແລະປະຊາຊົນໄດ້ຕອບພ້ອມກັນວ່າ, ìທຸກສິ່ງທີພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກນ້ັນ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາທງັຫລາຍຈະທໍາຕາມî 

ໂມເຊຈ່ຶງກາບທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕາມທ່ີປະຊາຊົນໄດ້ຕອບ 
9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໂມເຊວ່າ, ìເຮົາຈະມາຫາເຈ້ົາດ້ວຍເມກອັນຫນາຕຶບ ເພ່ືອປະຊາຊົນຈະໄດ້ຍິນ ຂນະເຮົາ

ເວ້ົາກັບເຈ້ົາ ແລ້ວເຂົາຈະໄດ້ເຊ່ືອເຈ້ົາສເມີî  
The People Consecrate 

ໂມເຊຈ່ຶງກາບທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕາມທ່ີປະຊາຊົນໄດ້ຕອບ 
10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງໄປບອກໃຫ້ປະຊາຊົນຕຽມຕົວນະມັສການໃນມ້ືນ້ີ ແລະມ້ືອ່ືນ ພວກເຂົາຈະ

ຕ້ອງຊັກເສ້ືອຜ້າຂອງເຂົາໃຫ້ສະອາດ 
11 ໃນວັນຖ້ວນສາມໃຫ້ພວກເຂົາຕຽມຕົວໄວ້ ໃນມ້ືນ້ັນເຮົາຈະລົງມາເທິງພູຊີນາອີ ຄົນທັງປວງຈະໄດ້ເຫັນເຮົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
12 ເຈ້ົາຈ່ົງກໍານົດເຂດໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ຮອບພູນ້ັນ ແລ້ວບອກເຂົາວ່າ ຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ຢ່າລ່ວງເຂດຂ້ຶນໄປເທິງພູຫລືຊູນ

ຕີນພູນ້ັນ ຖ້າຜູ້ໃດຂືນລ່ວງລ້ໍາເຂ້ົາໄປຢຽບຕີນພູຈະມີໂທດເຖິງຕາຍ 
13 ຜູ້ນ້ັນຈະຖືກແກວ່ງດ້ວຍກ້ອນຫີນ ຫລືຍິງດ້ວຍຫນ້າທະນູ ບ່ໍໃຫ້ຂ້າດ້ວຍວິທີເອົາມືຖືກຕ້ອງ ຈະເປັນມະນຸດຫລືສັດກໍ

ໃຫຂ້້າເສັຽຢ່າໄວ້ຊວິີດ ເມ່ືອໄດ້ຍິນສຽງເປ່ົາແກແລ້ວຈ່ົງໃຫ້ປະຊາຊົນຂ້ຶນມາເທິງພູໄດ້î 
14 ໂມເຊຈ່ຶງລົງຈາກພູມາຫາປະຊາຊົນ ເພ່ືອບອກໃຫ້ເຂົາຕຽມຕົວນະມັສການ ພວກເຂົາໄດ້ຊັກເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນໃຫ້ສະ

ອາດ 
15 ແລ້ວໂມເຊໄດ້ບອກເຂົາວາ່, ìທ່ານທ ງັຫລາຍຈ່ົງຕຽມຕົວໃຫ້ດີໃນວັນທີສາມ ຢ່າຮ່ວມຫລັບນອນນ າໍຜູ້ຍິງເດັດຂາດî 
16 ຢູ່ມາໃນຕອນເຊ້ົາຂອງວັນທີສາມ ໄດ້ເກີດຟ້າຮ້ອງແມບແລະມີເມກອັນຫນາຕຶບປົກຫຸ້ມຢູ່ເທິງພູນ້ັນ ພອ້ມກັບມີສຽງ

ແກດັງສນ່ັນຫວ່ັນໄຫວ ຈົນຄົນທັງປວງທ່ີຢູ່ໃນຄ້າຍຢ້ານກົວຕົວສ່ັນ 
17 ໂມເຊຈ່ຶງນໍາປະຊາຊ ນົອອກຈາກຄ້າຍໄປເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ  
18 ພວກເຂົາໄດ້ມາຢຸດຢືນຢູ່ທ່ີຕີນພທູົ່ວພູຊນີາອີມີຄວັນປົກຫຸ້ມຢູ່ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສະເດັດລົງມາເທິງພູນ້ັນດ້ວຍ

ໄຟຄວັນ ໄຟໄດ້ພຸ່ງຂ້ຶນເຫມອືນຄວັນໃນເຕົາໃຫຍ່ ປະຊາຊ ົນທັງປວງຈ່ຶງຢ້ານສ່ັນຢ່າງຮຸນແຮງ 
19 ເມ່ືອສຽງແກດັງຂ  ້ຶນ ໂມເຊໄດ້ກາບທູນພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງກໍຊົງຕອບດ້ວຍສຽງຟ້າຮ້ອງ 
20 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສະເດັດລົງມາເທິງຈອມພູຊີນາອີ ຊົງເອ້ີນໂມເຊໃຫ້ຂ້ຶນໄປເທິງຈອມ ໂມເຊຈ່ຶງຂ້ຶນໄປ 



21 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງລົງໄປຕັກເຕືອນປະຊາຊົນ ຢ່າໃຫ້ເຂົາຂ້າມເຂດເຂ້ົາມາເບ່ິງເຮົາ ຖ້າບ່ໍ
ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍເປັນຈໍານວນຫລາຍ 

22 ອີກປະການນ່ຶງ ພວກປະໂຣຫິດຜູ້ທ່ີເຂ້ົາມາໃກ້ເຮົານ້ັນ ຈ່ົງໃຫ້ເຂົາຊໍາຮະຕົວໃຫ້ບຣໍສຸິດ ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນເຮົາຈະລົງໂທດ
ເຂົາî 

23 ໂມເຊໄດ້ກາບທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìປະຊາຊົນຂ້ຶນມາບ່ໍໄດ້ ເພາະພຣະອົງຊົງເຕືອນພວກຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ
ວ່າ ຈ່ົງກ້ັນເຂດໄວ້ຮອບພູນ້ັນ ແລະໃຫ້ທໍາເປັນບ່ອນສັກສິດî 

24 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìເຈ້ົາຈ່ົງລົງໄປເສັຽ ແລ້ວໃຫ້ອາໂຣນຂ້ຶນມານໍາເຈ້ົາ ແຕ່ພວກປະໂຣຫິດກັບປະຊາ
ຊົນຢ່າຂ້າມເຂດຂ້ຶນມາຫາເຣົາຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ ເຮົາຈະລົງໂທດເຂົາî 

25 ໂມເຊຈ່ຶງລົງໄປ ແລະບອກປະຊາຊົນຢ່າງນ້ັນ 
 

20 ພຣະບນັຍດັສບິປະການ  
The Tenth Commandments 

(ພບຍ 5:1-22) 
1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຖ້ອຍຄໍາຕ່ໍໄປນ້ີວ່າ,  
2 ìເຮົາແມ່ນພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ ຜູ້ໄດ້ນໍາພາພວກເຈ້ົາອອກຈາກປະເທດເອຢິບ ຄືອອກຈາກປະເທດທ່ີ

ພວກເຈ້ົາໄດ້ຕົກເປັນທາດ 
3 ພວກເຈ້ົາຢ່າມີພຣະອ່ືນ ນອກຈາກເຮົາ 
4 ພວກເຈ້ົາຢ່າເຮັດຮູບໂຄຣົບສໍາລັບຕົນ ຫລືຮູບສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດທ່ີມີຢູ່ໃນຟ້າສວັນ ໃນແຜ່ນດິນຫລືໃນລຸ່ມແຜ່ນດິນ 
5 ຢ່າຂາບໄຫວ້ຮູບເຫລ່ົານ້ັນ ເພາະວ່າເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ ແລະເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຫວງແຫນພວກ 

ເຈ້ົາ ເຮົາຈະລົງໂທດລູກຫລານຂອງຜູ້ທ່ີຊັງເຮົາເຖິງສາມສ່ີຊ່ົວອາຍຸຄົນ 
6 ແຕ່ຈະສະແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຕ່ໍຜູ້ທ່ີຮັກເຮົາ ແລະຕ່ໍຜູ້ທ່ີປະພຶດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງເຮົາສືບໄປຫລາຍຊ່ົວອາຍຸ

ພັນຄົນ 
7 ພວກເຈ້ົາຢ່າໃຊ້ຊ່ືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ໄປໃນທາງທ່ີຜິດເພາະເຮົາຈະລົງໂທດຜູ້ທ່ີໃຊ້ຊືເ່ຮົາໄປໃນທາງທ່ີຜິດ 
8 ພວກເຈ້ົາຈ່ົງນັບຖືວັນສິນ ໃຫ້ຖືເປັນວັນສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  
9 ຈ່ົງເຮັດວຽກທັງປວງຂອງເຈ້ົາແຕ່ໃນຫົກມ້ື  
10 ແຕ່ມືຖ້້ວນເຈັດໃຫ້ຖ ເືປັນວັນສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ໃນມ້ືນ້ີໃຫ້ເຈ້ົາເອງພ້ອມດ້ວຍບຸດຊາຍບຸດຍິງ 

ຂ້ອຍທາດ ແລະສັດລ້ຽງຂອງພວກເຈ້ົາຕລອດທັງຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນບ້ານເມືອງຂອງພວກເຈ້ົາຢຸດເຮັດວຽກ
ທັງຫມົດ 

11 ໃນຫົກມ້ືນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງຟ້າສວັນ ແຜ່ນດິນໂລກ ທະເລ ແລະສ່ິງສາຣະພັດທ່ີມີຢ ູ ່ໃນສາມແຫ່ງນ້ີ ແຕ່
ໃນມືຖ້້ວນເຈັດພຣະອົງໄດ້ຢຸດພັກ ດ້ວຍເຫດນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ມືຖ້້ວນເຈັດເປັນວັນສິນບໍຣິສຸດ
ສໍາລັບພຣະອົງ 

12 ຈ່ົງນັບຖືບິດາມານດາຂອງເຈ້ົາ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະມີອາຍຸຫມ້ັນຍືນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາໄດ້ມອບໃຫ້ 
13 ພວກເຈ້ົາຢ່າຂ້າຄົນ 
14 ຢ່າລ່ວງເກີນຜົວເມັຽຜູ້ອ່ືນ 
15 ຢ່າລັກຊັບ 
16 ຢ່າເປັນພຍານເທັດໃສ່ຮ້າຍເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ 



17 ຢ່າອີດສາຢາກໄດ້ເຮືອນຂອງຜູ້ອ່ືນ ຢ່າອິດສາຢາກໄດ້ຜົວຫລືເມັຽ ຢາກໄດ້ຂ້ອຍທາດ ຢາກໄດ້ງົວຄວາຍ ຢາກໄດ້ລໍ
ຫລືສ່ິງອ່ືນໃດທ່ີເປັນຂອງຄົນອ່ືນî 
ຄວາມຢ້ານກົວຂອງປະຊາຊນົ  
(ພບຍ 5:22-33) 

18 ເມ່ືອປະຊາຊນົໄດ້ຍິນສຽງຟ້າຮ້ອງ ສຽງແກ ເຫັນຟ້າແມບເຫລ້ືອມ ແລະເຫັນຄວັນໄຟພຸ່ງຂ້ຶນຈາກພູ ພວກເຂົາກໍຢ້ານ
ກົວຕົວສ່ັນ ແລະຢືນຢູ່ຫ່າງໄກ 

19 ພວກເຂົາໄດ້ເວ້ົາກັບໂມເຊວ່າ, ìເຊີນທ່ານເວ້ົາເທີນ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈະຟັງ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເວ້ົາກັບພວກຂ້າພະ
ເຈ້ົາ ຢ້ານວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕາຍî 

20 ໂມເຊຈຶ່ງເວົ້າກັບປະຊາຊົນວ່າ, ìຢ່າສູ່ຢ້ານ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະເດັດມາທົດສອບພວກເຈ້ົາຊ່ືໆດອກ ເພ່ືອໃຫພ້ວກເຈ້ົາ
ຢໍາເກງພຣະອົງ ເພ່ືອວ່າພວກເຈ້ົາຈະບ່ໍທໍາບາບອີກî 

21 ແຕ່ປະຊາຊົນກໍຍັງຢືນຢູ່ຫ່າງໄກຕ່ໍໄປ ມ ແີຕ່ໂມເຊເທ່ົານ້ັນທ່ີໄດ້ເຂ້ົາໄປໃກ້ເມກອັນຕຶບບ່ອນພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ 
ກດົຫມາຍກຽ່ວກບັແທນ່ບຊູາ 
The Law concerning the Altar 

22 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìໃຫບ້ອກຊາວອິສຣາເອນດ່ັງນ້ີ, ເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ເວ້ົາກັບພວກເຈ້ົາຈາກຟ້າສວັນ 

23 ພວກເຈ້ົາຢ່າເຮັດຮູບພຣະເງ ິນ ພຣະຄໍາສໍາລັບຂາບໄຫວ້ທຽບຄຽງກັບພຣະອົງ 
24 ຈ່ົງເອົາດິນກ່ໍແທ່ນບູຊາສໍາລັບພຣະອົງ ແລະເທິງແທ່ນນ້ັນຈ່ົງເອົາແກະ ຫລືງົວເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະເປັນເຄ່ືອງ

ຖວາຍເພ່ືອຄວາມສາມັກຄີ ໃນບ່ອນທ່ີພຣະອົງຊົງບອກໃຫ້ພວກເຈ້ົາຂາບໄຫວ້ພຣະອົງນ້ັນ ພຣະອົງຈະມາຫາແລະ
ອວຍພອນພວກເຈ້ົາ 

25 ຖ້າພວກເຈ້ົາກ່ໍແທ່ນບູຊາດ້ວຍຫິນສໍາລັບພຣະອົງ ຢ່າໄດ້ກ່ໍດ້ວຍຫິນທ່ີຕັດຖູແລ້ວ ເພາະຖ້າພວກເຈ້ົາເອົາຫິນທ່ີຕັດຖູ
ແລ້ວມາກ່ໍແທ່ນບູຊາ ຫີນນ້ັນກໍຈະໃຊ້ບ່ໍໄດ້ສໍາລັບພຣະອົງ 

26 ພວກເຈ້ົາຢ່າເຮັດແທ່ນທ່ີມີຂ້ັນໄດ ເພາະວ່າຈະເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຈ້ົາເຜີຍຄວາມລັບໃສ່ແທ່ນນ້ັນî 
 

21 ການປະຕບິດັຕໍທ່າດ  
The Law concerning Slaves 
(ພບຍ 15:12-18) 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນກົດຫມາຍຊ່ຶງເຈ້ົາຕ້ອງປະກາດໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍຮູ້ໄວ້ 
2 ìຖ້າເຈ້ົາຊ້ືທາດເປັນຄົນເຮັບເຣີ ເຂົາຈະຢູ່ຮັບໃຊ້ເຈ້ົາຫົກປີ ໃນປີທ່ີເຈັດເຈ້ົາຕ້ອງປ່ອຍເຂົາໃຫ້ເປັນອີສຣະ ໂດຍ ເຂົາບ່ໍ

ຕ້ອງຈ່າຍຫຍັງເລີຍ 
3 ທາດຊ່ຶງໄດ້ມາແຕ່ຜູ້ດຽວຈ່ົງປ ອ່ຍເຂົາໄປແຕ່ຜູ້ດຽວ ຖ້າເຂົາມີພັຣຍາຕ້ອງປ່ອຍພ ັຣຍຂອງເຂົາໄປດ້ວຍ 
4 ຖ້ານາຍຫາພຣັຍາໃຫເ້ຂົາ ແລະພັຣຍາໄດ້ເກີດລູກບ່ໍວ່າຊາຍ ຫລືຍິງກໍດີ ຍິງນ້ັນ ແລະລູກຂອງນາງຈະຕ້ອງເປັນຄົນ

ຂອງນາຍ ເຂົາຈະເປັນອິສຣະໄດ້ແຕ່ຕົວຄົນດຽວ 
5 ຖ້າທາດນ້ັນມາກ່າວຢ່າງເປີດເຜີຍແລະບໍຣິສຸດໃຈວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາຮັກນາຍຂອງຕົນ ຮັກພັຣຍາ ແລະລູກຂອງຂ້າພະ

ເຈ້ົາ ແລະບ່ໍຢາກຫນີໄປເປັນອິສຣະ 
6 ເວລານ້ັນ ໃຫ້ນາຍພາທາດຜ  ູ້ນ້ັນໄປເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ ຢູ່ທ່ີນ້ັນ ນາຍຈະໃຫ້ທາດຢືນແນບກັບປະຕູຫລືວົງປະຕູ ແລະບ່ອງ

ຫໃູຫ້ເຂົາ ແລ້ວເຂົາກໍຈະເປັນທາດຂອງນາຍຕລອດຊີວດິ 
7 ìຖ້າຊາຍຄົນໃດຂາຍບຸດຍິງ ຂອງຕົນໄປເປັນທາສ  ີຍິງຜ ູ ້ນ້ີຈະບ່ໍໄດ້ເປັນອິສຣະເຫມືອນທາດ 



8 ຖ້າຍິງນ້ັນບ່ໍເປັນທ່ີພໍໃຈຂອງນາຍທ່ີຮັບນາງໄວ້ ຕ້ອງຍອມໃຫ້ຄົນອ່ືນໄຖ່ນາງໄປ ແຕ່ບ່ໍມີສິດຈະຂາຍຍິງນ້ັນໃຫ້ແກ່
ຊາວຕ່າງປະເທດ ເພາະບ່ໍໄດ້ຊືສັ່ດຕ່ໍຍິງນ້ັນແລ້ວ 

9 ຖ້ານາຍຍົກຍິງນ້ັນໃຫ້ເປັນພັຣຍາລູກຊາຍຂອງຕົນ ກໍໃຫເ້ຂົາປະຕິບັດຕ່ໍຍິງນ້ັນດ່ັງເປັນບຸດຕຣີຂອງຕົນ 
10 ຖ້າເຂົາຫາຍິງອ່ືນມາເປັນພັຣຍາ ຢ່າໃຫ້ເຂົາລົດອາຫານເຄ່ືອງນຸ່ງຖື ແລະສິດທິຢູ່ໃນລະດັບເດີມຕາມທ່ີນາງເຄີຍໄດ້

ຮັບມາກ່ອນ 
11 ຖ້າເຂົາບ່ໍໄດ້ກະທໍາຕາມປະການໃດ ໃນສາມປະການນ້ີແກ່ນາງ ຍິງນ້ັນກໍຈະໄດ້ຮັບອິສຣະໂດຍບ່ໍຕ້ອງມີຄ່າໄຖ່ ບ່ໍ

ຕ້ອງເສັຽເງິນ 
ກດົຫມາຍກຽ່ວກບັການທາຣນຸ 
The Law concerning Violence 

12 ìຜູ້ໃດທຸບຕີຄົນນ່ຶງໃຫ້ຕາຍ ຜູ້ນ້ັນຈໍາຕ້ອງຮັບໂທດເຖິງຕາຍເຫມອືນກັນ 
13 ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍໄດ້ເຈຕນາຂ້າຄົນ ແຕ່ເຂົາຕາຍເພາະພຣະເຈ້ົາຊງົປ່ອຍໃຫ້ຕາຍດ້ວຍມືຂອງຜູ້ນ້ັນ ເຮົາຈະຕ້ັງບ້ານນ່ຶງໄວ້

ໃຫເ້ຂົາຫນີໄປຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
14 ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດເຈຕນາຫັກຫລັງຂ າ້ເພ່ືອນບ້ານ ກໍໃຫ້ດຶງຕົວເຂົາໄປຈາກແທ່ນບູຊາຂອງເຮົາເພ່ືອລົງໂທດໃຫ້ເຖິງຕາຍ 
15 ຜູ້ໃດທຸບຕີບິດາມານດາຂອງຕ ນົ ຜ  ູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກຮັບໂທດເຖິງຕາຍ 
16 ຜູ້ໃດລັກຄົນໄປຂາຍກໍດີ ຫລືມຜູ້ີພົບເຫັນທ່ີຖືກລັກໄປຢູ່ໃນມືຂອງຜູ້ນ້ັນກໍດີ ຜູ້ລັກນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກຮັບໂທດເຖິງຕາຍ 
17 ìຜູ້ໃດກໍຕາມທ່ີສາບແຊ່ງບິດາມານດາຂອງຕົນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດເຖິງຕາຍ 
18 ìຖ້າມີການຕົບຕີຕ່ໍສູ້ກັນ ແລະຝ່າຍນ່ຶງເອົາຫີນແກວ່ງຫລືຕີ ແຕ່ອີກຝ່າຍນ່ຶງບ່ໍເຖີງແກ່ຄວາມຕາຍ ພຽງແຕ່ເຈັບປ ່ວຍ

ຕ້ອງນອນພັກ 
19 ຖ້າຜູ້ທ່ີຖືກເຈັບນ້ັນລຸກຂ້ຶນ ຖືໄມເ້ທ້ົາຍ່າງອອກໄປໄດ້ອີກ ຜູ້ຕີນ້ັນກໍພ້ົ້ົນໂທດ ແຕ່ເຂົາຈະຕ້ອງເສັຽຄ່າປ່ວຍການ ແລະ

ຄ່າຮັກສາບາດແຜຈົນຫາຍເປັນປົກກະຕິ 
20 ìຖ້າຜູ້ໃດທຸບຕີທາດຊາຍຍ ງິຂອງຕົນດ້ວຍໄມ້ຈົນຕາຍຄາມື ຜູ້ນ້ັນຕ້ອງຖືກຮັບໂທດ 
21 ຫາກວ່າທາດນ້ັນມີຊີວິດຕ່ໍໄປໄດ້ວັນນ ຶ ່ງ ຫລືສອງວັນຈ່ຶງຕາຍ ນາຍກໍບ່ໍຕ້ອງຖືກຮ ບັໂທດ ເພາະທາດນ້ັນເປັນດ່ັງເງິນ

ຂອງນາຍ 
22 ìຖ້າມີຜູ້ຊາຍຕີກັນແລະບັງເອີນໄປຖືກຜູ້ຍິງຖືພາ ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ລູກໃນທ້ອງຕາຍ ແຕ່ຍິງນ້ັນບ່ໍເປັນອັນຕະລາຍແຕ່

ປະການໃດ ຜູ້ຕີນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກປັບໄຫມຕາມແຕ່ຜົວຂອງຍິງນ້ັນຮຽກຮ້ອງເອົາຈາກເຂົາ ແລະເຂົາຈະຕ້ອງເສັຽຕາມ
ຜູ້ພພິາກສາຈະຕັດສິນ 

23 ຖ້າຫາກວ່າເປັນເຫດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍປະການໃດ ກໍໃຫ້ການລົງໂທດດ່ັງນ້ີ ຊີວິດແທນຊວິີດ 
24 ຕາແທນຕາ ແຂ້ວແທນແຂ້ວ ມືແທນມື ຕີນແທນຕີນ 
25 ຮອຍໄຟໄຫມແ້ທນຮອຍໄຟໄຫມ ້ບາດແຜແທນບາດແຜ ຮອຍບວມຊ້ໍາແທນຮອຍບວມຊ້ໍາ 
26 ìຖ້າຜູ້ໃດຕີໜ່ວຍຕາຂອງທາດຊາຍຍິງໃຫ້ບອດໄປ ເຂົາຕ້ອງປ່ອຍທາດນ້ັນໃຫ້ເປັນອິສຣະ ເທ່ົາກັບເປັນການຈ່າຍຄ່າ

ຕາຂອງເຂົາ 
27 ຖ້າຜູ້ໃດເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຂອງທາດຫັກໄປ ເຂົາຕ້ອງປ່ອຍທາດນ້ັນໃຫ້ເປັນອິສຣະ ເທ່ົາກັບເປັນການຈ່າຍຄ່າແຂ້ວຂອງ

ທາດຜູ້ນ້ັນ 
ກດົຫມາຍກຽ່ວກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜູ້ເປນັເຈ້ົາຂອງ 
Laws concerning Property 

28 ìຖ້າງົວເຖິກຊົນຊາຍຫລືຍິງເຖິງຕາຍ ຈ່ົງເອົາຫີນຄວ່າງໃສ່ງົວນ້ັນໃຫ້ຕາຍ ແລະຢ່າກິນຊ້ີນຂອງມັນ ແຕ່ເຈ້ົາຂອງງົວ
ຕົວນ້ັນບ່ໍມີໂທດ 



29 ແຕ່ຖ້າງົວນ້ັນເຄີຍຊົນຄົນມາກ່ອນ ແລະມີຜູ້ມາເຕືອນໃຫ້ເຈ້ົາຂອງຮູ້ ແຕ່ເຈ້ົາຂອງບ່ໍໄດ້ກັກຂັງມັນໄວ້ ມັນຈ່ຶງໄດ້ຊົນ
ຊາຍຫລືຍິງເຖີງຕາຍ ໃຫເ້ອົາຫີນຄວ່າງໃສ່ງົວນ້ັນເສັຽໃຫ້ຕາຍ ແລະໃຫ້ລົງໂທດເຈ້ົາຂອງເຖິງຕາຍດ້ວຍ 

30 ຖ້າຈະຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າໄຖ່ຈາກຜູ້ນ້ັນ ເຂົາຕ້ອງເສັຽຄ່າໄຖ່ແທນຊີວິດຂອງເຂົາຕາມທ່ີໄດ້ຮຽກຮ້ອງ 
31 ຫາກງົວນ້ັນຊົນບຸດຊາຍແລະບຸດຍິງ ກໍຈ່ົງປັບໂທດຕາມກົດຫມາຍຂ້ໍນ້ີເຫມືອນກັນ 
32 ຖ້າງົວນ້ັນຊົນທາດຊາຍຍິງຂອງຜູ້ໃດ ເຈ້ົາຂອງງົວຕ້ອງໃຫ້ເງິນແກ່ນາຍຂອງທາດນ້ັນສາມສິບເຊເກລ ແລ້ວຕ້ອງເອົາ

ຫີນຄວ່າງໃສ່ງົວນ້ັນໃຫ້ຕາຍເສັຽດ້ວຍ 
33 ìຖ້າຜູ້ໃດເປີດບ່ໍນ້ໍາ ຫລືຂຸດບ່ໍ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ປິດໄວ້ ແລ້ວມີງົວ ຫລືລໍຕົກລົງໄປຕາຍໃນບ່ໍນ້ັນ 
34 ເຈ້ົາຂອງບ່ໍນ້ໍາຕ້ອງໃຫ້ຄ່າຊົດໃຊ້ ເຂົາຕ້ອງເສັຽເງິນຄ່າສັດນ້ັນໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາຂອງ ຊາກສັດທ່ີຕາຍນ້ັນຈະຕົກເປັນຂອງ

ເຈ້ົາຂອງບ່ໍນ້ໍາ 
35 ìຖ້າງົວຂອງຜູ້ໃດຊົນງົວຂອງຜູ້ອ່ືນໃຫ້ຕາຍ ເຂົາຕ້ອງຂາຍງົວທ່ີເປັນຢູ່ແລ້ວມາແບ່ງເງິນກັນ ແລະງົວທ່ີຕາຍນ້ັນໃຫ້

ແບ່ງກັນດ້ວຍ 
36 ຫລືຖ້າຮູ້ແລ້ວວ່າ ງົວນ້ັນເຄີຍຊົນມາກ່ອນ ແຕ່ເຈ້ົາຂອງບ່ໍໄດ້ກັກຂັງໄວ້ ເຈ້ົາຂອງຕ້ອງໃຊ້ງົວແທນງົວ ແລະງົວທ່ີຕາຍ

ນ້ັນກໍຕ ກົເປັນຂອງຕົນ 
 

22 ກດົຫມາຍກຽ່ວກບັການໃຊຄ້ນົ 
Law of Restitution 

1 ìຖ້າຜູ້ໃດລັກງົວຫລືແກະໄປຂ້າຫລືໄປຂາຍ ໃຫຜູ້້ນ້ັນໃຊ້ຄືນງົວຫ້າໂຕແທນງົວໂຕນ່ຶງ ແລະໃຊ້ແກະສ່ີໂຕແທນແກະ
ໂຕນ່ຶງ 

2 ìຖ້າຜ  ູ້ໃດເຫັນຂະໂມຍບຸກເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນ ແລ້ວຕີຂະໂມຍນ້ັນຕາຍ ເຂົາບ່ໍມີໂທດເຖິງຕາຍເພາະການຕີຄົນນ້ັນ 
3 ຖ້າດວງຕາເວັນຂ້ຶນແລ້ວ ຜູ້ຕີຈະມີໂທດເຖິງຕາຍ ແຕ່ຜູ້ຮ້າຍນ  ້ັນຕ້ອງໃຫ້ຄ່າຊົດໃຊ້ ຖ້າເຂົາບ່ໍມີອັນໃດຈະໃຊ້ໃຫ້ ຕ້ອງ

ຂາຍເຂົາເປັນຄ່າຂອງທ່ີລັກໄປນ້ັນ  
4 ຖ້າຈັບຂອງທ່ີລັກໄປນ້ັນໄດ້ຢູ່ໃນມືຂອງເຂົາ ຈະເປັນງົວກໍດີ ຫລືລໍກໍດີ ຫລືແກະກໍດີ ຊ່ຶງຍັງເປັນຢູ່ ຂະໂມຍນ້ັນຕ້ອງ

ໃຫຄ່້າຊົດໃຊ້ເປັນສອງເທ່ົາ 
5 ìຜູ້ໃດປ່ອຍໃຫ້ສັດກິນຫຍ້າຢູ່ໃນນາຫລືຢູ່ໃນສວນອະງຸ່ນ ແລະມັນຫລົງຝູງໄປກິນຜົນລະປູກທ່ີເກີດໃນນາຂອງຄົນ

ອ່ືນ ເຂົາຕ້ອງໃຫ້ຄ່າຊົດໃຊ້ ໂດຍໃຫຂ້ອງດີທ່ີສຸດໃນນາຂອງຕົນ ແລະຂອງທ່ີດີທ່ີສຸດໃນສວນອະງຸ່ນຂອງຕົນເປັນ
ຄ່າເສັຽຫາຍ 

6 ìຖ້າຈູດໄຟທ່ີໄຮ່ນາຂອງຕົນ ແລະໄຟລາມໄປຕິດກອງເຂ້ົາ ຫລືຕີດຕ້ົນເຂ້ົາຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ກ່ຽວ ຫລືຕິດທ່ົງນາໃຫ້ໄຫມ້ເສັຽ 
ຜູ້ທີຈູ່ດໄຟນ້ັນຕ້ອງໃຊ້ຄ່າເສັຽຫາຍເຕັມຈໍານວນ 

7 ìຖ້າຜ  ູ້ໃດຝາກເງິນ ຫລືສ່ິງຂອງໄວ້ກັບເພ່ືອນບ້ານ ແລ້ວຂອງນ້ັນຖືກຂະໂມຍລັກໄປຈາກເຮືອນຜູ້ນ້ັນ ຖ້າຈັບຂະໂມຍ
ໄດ້ຂະໂມຍຕ້ອງໃຊ້ແທນເປັນສອງເທ່ົາ 

8 ຖ້າຈັບຂະໂມຍບ່ໍໄດ້ ຈ່ົງໃຫ້ເຈ້ົາຂອງເຮືອນມາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຈະເບ່ິງວ່າມືຂອງຕົນເອງໄດ້ລັກສ່ິງຂອງໆເພ່ືອນ
ບ້ານນ້ັນຫລືບ່ໍ 

9 ìໃນຄະດີຟ້ອງຮ້ອງທຸກຢ່າງ ຈະເປັນເຣືອ່ງງົວ ລໍ ແກະ ຫລືເສ້ືອຜ້າ ຫລືເຣ່ືອງສ່ິງຂອງໃດໆທ່ີຫາຍໄປ ຖ້າມີຄົນມາ
ອ້າງວ່າສ່ິງນ້ີສ່ິງນ້ັນເປັນຂອງຕົນ ຈ່ົງນໍາຄະດີຂອງຄູ່ຄວາມນ້ັນໄປເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຊົງຕັດສິນວ່າຜູ້ໃດຜິດ ຜູ້
ນ້ັນຈະຕ້ອງໃຊ້ຄ່າຊົດໃຊ້ເປັນສອງເທ່ົາ 

10 ìຖ້າຜູ້ໃດຝາກລໍ ຫລືງົວ ຫລືແກະ ຫລືສັດໃດໆໄວ້ກັບເພ່ືອນບ້ານ ແລະສັດນ້ັນເກີດຕາຍລ ງົ ຫລືເປັນອັນຕະລາຍ 
ຫລືມີຜູ້ໄລ່ຕ້ອນໄປຈາກບ້ານນ້ັນໂດຍບ່ໍມີໃຜເຫັນ 



11 ຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ຮັບຝາກນ້ັນສາບານຕົວຕ່ໍເພ່ືອນບ້ານ ຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອເບ່ິງວ່າມືຂອງຂອງເພ່ືອນບ້ານທ່ີເຂົາລັກ
ນ້ັນຈິງຫລືບ່ໍ ແລ້ວເຈ້ົາຂອງນ້ັນຈະຕ້ອງຍິນຍອມ ຜູຮັ້ບຝາກນ້ັນບ່ໍຕ້ອງໃຫ້ຄ່າຊົດໃຊ້ 

12 ແຕ່ຖ້າສັດນ້ັນຖືກລັກໄປ ຂນະເມ່ືອຜູ້ຮັບຝາກຢູ່ດ້ວຍ ຜູຮັ້ບຝາກຕ້ອງໃຫ້ຄ່າຊົດໃຊ້ແກ່ເຈ້ົາຂອງ 
13 ຖ້າມີສັດຮ້າຍມາກັດສັດນ້ັນຕາຍ ຈ່ົງເອົາຊາກມາໃຫ້ກວດເບ່ິງເປ ັນຫລັກຖານ ແລ້ວຜູ້ຮ ບັຝາກບ່ໍຕ້ອງໃຫ້ຄ່າຊົດໃຊ້

ແທນສັດທ່ີ   ຖືກກັດນ້ັນ 
14 ìຖ້າຜູ້ໃດຢືມສ່ິງໃດໆໄປຈາກເພ່ືອນບ້ານ ແລ້ວເກີດເປັນອັນຕະຣາຍ ຫລືຕາຍລະຫວ່າງເວລາທ່ີເຈ້ົາຂອງບ່ໍຢູ່ ຜູ້ຢືມ

ຕ້ອງໃຫ້ຄ່າຊົດໃຊ້ເຕັມຕາມຈໍານວນ 
15 ຖ້າເຈ້ົາຂອງຢູ່ດ້ວຍ ຜູ້ຢືມບ່ໍຕ້ອງໃຫ້ຄ່າຊົດໃຊ ້ຖ້າເປັນຂອງເຊ່ົາໃຫ້ຄິດແຕ່ຄ່າເຊ່ົາເທ່ົານ້ັນ 

ກດົຫມາຍກຽ່ວກບັຈະຣຍີະທມັ ແລະສາສນາ 
Social and Religions Laws 

16 ì ຖ້າຊາຍຄົນນ່ຶງຫລອກລວງຍິງສາວພົມມະຈາຣີທ່ີຍັງບ່ໍທັນມີຄູ່ຫມ້ັນແລະນອນຮ່ວມກັບຍິງນ້ັນ ຜູ້ນ້ັນຕ້ອງເສັຽເງິນ
ສິນສອດ ແລະຕ້ອງຮັບຍິງນ້ັນເປັນພັຣຍາຂອງຕົນ 

17 ຖ້າບິດາບ່ໍຍອມຢ່າງເດັດຂາດ ທ່ີຈະຍົກຍິງນ້ັນໃຫ້ເປັນພັຣຍາ ເຂົາກໍຕ້ອງເສັຽເງິນເທ່ົາສີນສອດຕາມທັມນຽມສູ່ຂໍຍິງ
ພົມມະຈາຣີນ້ັນເຫມືອນກັນ 

18 ìສໍາລັບຍິງແມ່ມົດ ເຈ້ົາຢ່າໃຫ້ລອດຊີວິດຢູ່ເລີຍ 
19 ìຜູ້ໃດຮ່ວມປະເວນີກັບສັດ ຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດເຖິງຕາຍ 
20 ìຜູ້ໃດຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະຕ່າງໆ ເວ້ັນແຕ່ພຣະເຈ້ົາອົງດຽວ ຜູ້ນ້ັນຕ້ອງຖືກປັບໂທດເຖິງຕາຍທ່ີດຽວ 
21 ìເຈ້ົາຢ່າບ ບີບັງຄັບຫລືຂ່ົມເຫັງຄົນຕ່າງດ້າວເລີຍ ເພາະເຈ້ົາທັງຫລາຍເຄີຍເປັນຄົນຕ່າງດ້າງຢ  ູ່ໃນປະເທດເອຢີບ 
22 ຢ່າຂ່ົມເຫັງຍິງຫມ້າຍຫລືລູກກໍາພ້າ 
23 ຖ້າເຈ້ົາຂ່ົມເຫັງເຂົາໂດຍວີທີໃດກ ຕໍາມ ແລະເຂົາຮ້ອງທຸກເຖິງເຮົາ ເຣົາຈະຟ ງັຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງເຂົາແນ່ນອນ 
24 ຄວາມໂກດຂອງເຮົາຈະພ  ຸ່ງຂ້ຶນ ແລະເຮົາຈະປະຫານເຈ້ົາດ້ວຍດາບ ພັຣຍາຂອງເຈ້ົາຈະຕ້ອງເປັນຫມ້າຍ ແລະບຸດຂ

ອງເຈ້ົາຈະຕ້ອງເປັນກໍາພ້າ 
25 ìຖ້າເຈ້ົາໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງເຮົາຄົນໃດທ່ີເປັນຄົນຍາກຈົນ ແລະຢູ່ກັບເຈ້ົາຢືມເງິນໄປ ຢ່າຖືວ່າຕົນເປັນເຈ້ົາຫນ້ີ ແລະ

ຢ່າຄີດດອກເບ້ັຽຈາກເຂົາ 
26 ຖ້າເຈ້ົາໄດ້ຮັບເສ້ືອຄຸມຂອງເພ່ືອນບ້ານໄວ້ເປັນຂອງປະກັນ ຈ່ົງຄືນຂອງນ້ັນໃຫ້ເຂົາກ່ອນຕາເວັນຕົກດິນ 
27 ເພາະເຂົາອາດມີເສ້ືອຄ ຸມຕົວນ້ັນຕົວດຽວເປັນເຄ່ືອງປົກຄຸມຮ່າງກາຍ ບ່ໍດ່ັງນ້ັນເວລານອນເຂົາຈະເອົາອັນໃດຫ່ົມ 

ເມ່ືອເຂົາທູນຮ້ອງທຸກຕ່ໍເຮົາ ເຮົາຈະສະດັບຟັງ ເພາະເຮົາເປັນຜູ້ມີເມດຕາກະຣຸນາ 
28 ìຢ່າດ່າພຣະເຈ້ົາ ຫລືສາບແຊ່ງຜູ້ປົກຄອງຊົນຊາດຂອງເຈ້ົາເລີຍ 
29 ìຢ່າຜັດວັນທ່ີຈະນໍາພືດຜົນອັນອຸດົມຂອງເຈ້ົາ ແລະນ້ໍາຜົນລະໄມ້ຕ່າງໆ ມາຖວາຍພຣະເຈ້ົາ ຢ່າຊັກຊາ້ເລີຍ ìຈົ່ງ

ຖວາຍບຸດຫົວປີຂອງເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ເຮົາ 
30 ສໍາລັບງົວ ແລະແບ້ ແກະຂອງເຈ້ົາ ຈ່ົງເຮັດດ່ັງນ້ັນເຫມືອນກັນ ໃຫ້ລູກມັນຢູ່ກັບແມ່ເຈັດວັນ ເຖິງວັນທີແປດຈ່ົງພາມາ

ຖວາຍແກ່ເຮົາ 
31 ìເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນຄົນບໍຣິສຸດ ອຸທິດແກ່ເຮົາ ເຫດສະນ້ັນເນ້ືອສັດທ່ີຖືກກັດຕາຍໃນທ່ົງນາ ເຈ້ົາຢ່າກິນເລີຍ ຈ່ົງຖ້ິມ

ໃຫຫ້ມາກິນເສັຽ 
 

23 ຄວາມຍດຸຕທິມັແລະຄວາມທຽ່ງທມັ 



Justice for All 

1 ìຢ່ານໍາເຣ່ືອງບ່ໍຈິງໄປເລ່ົາຕ່ໍໆກັນ ຢ່າຮ່ວມໃຈເປັນພຍານໃຈຮ້າຍກັບຄົນຊ່ົວ 
2 ຢ່າເຮັດຊ່ົວຕາມຢ່າງຄົນຈໍານວນຫລາຍທ່ີເຂົາເຮັດກັນນ້ັນເລີຍ ຢ່າອ້າງພຍານລໍາອຽງເຂ້ົາຂ້າງຄົນຫມູຫ່ລາຍ ຈະ

ເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມຍຸດຕິທັມໄປ 
3 ຢ່າລໍາອຽງເຂ້ົາຂ າ້ງຄົນຈົນໃນຄະດີຂອງເຂົາ 
4 ìຖ້າເຈ້ົາພົບງົວ ຫລືລໍຂອງສັດຕຣູຫລົງມາ ຈ່ົງພາໄປສ່ົງຄືນໃຫ້ເຈ້ົາຂອງໆ ມັນ 
5 ຖ້າເຫັນລໍຂອງຜູ້ທ່ີກຽດຊັງເຈ້ົາລ້ົມລົງເພາະບັນທຸກຂອງຫນັກ ຢ່າໄດ້ເມີນເສີຍເສັຽ ຈ່ົງຊ່ອຍເຂົາຍົກມັນຂ້ຶນ 
6 ìເຈ້ົາຢ່າບິດເບືອນຄໍາພິພາກສາ ໃຫ້ຜິດໄປຈາກຄວາມຍຸດຕິທັມທ່ີຄົນຈົນຄວນໄດ້ຮ ບັໃນຄະດີຂອງເຂົາ 
7 ເຈ້ົາຈ່ົງຫລີກໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກການໃສ່ຄວາມຄົນອ່ືນ ຢ່າປະຫານຊີວດິຄົນທ່ີປາສຈາກຄວາມຜິດ ແລະຄົນສິນທັມ 

ເພາະເຮົາຈະບ່ໍຍົກໂທດໃຫ້ຄົນອະທັມ 
8 ຢ່າຮັບສິນບົນເລີຍ ເພາະວ່າສິນບົນເຮັດໃຫ້ຄົນຕາດີກາຍເປັນຄົນຕາບອດໄປ ແລະອາດພິກຄະດີຂອງຄົນຊອບທັມ

ກໍເປັນໄດ້ 
9 ìເຈ້ົາຢ່າຂ່ົມເຫັງຄົນຕ່າງດ້າວ ເພາະເຈ້ົາຮູ້ຈັກໃຈຄົນຕ່າງດ້າວແລ້ວ ເພາະວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍເຄີຍເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ

ໃນປະເທດເອຢິບມາກ່ອນ 
ປ ີແລະວນັສະບາໂຕ 
Sabbatical Year and Sabbath 

10 ìຈ່ົງຫວ່ານພືດແລະເກັບກ່ຽວຜົນລະປູກໃນນາຂອງເຈ້ົາຕລອດຫົກປີ 
11 ແຕ່ປີທີເຈັດນ້ັນຈ່ົງງົດເສັຽ ປ່ອຍໃຫ້ນານ້ັນວ່າງຢູ່ ເພ່ືອໃຫ້ຄົນຍາກຈົນໃນຊົນຊາດຂອງເຈ້ົາເກັບກິນ ສ່ວນທ່ີເຫລື

ອນອກນ້ັນກ ໍໃຫ້ສັດປ່າກິນ ສ່ວນສວນອະງຸ່ນ ແລະສວນຫມາກກອກເທດເຈ້ົາຈ່ົງກະທໍາເຊ່ັນດຽວກັນ 
12 ຈ່ົງເຮັດການງານຂອງເຈ້ົາຫກົວັນ ແຕ່ໃນວັນທ່ີເຈັດນ້ັນ ຈ່ົງຢ ດຸງານ ເພ່ືອງົວ ລໍ ຂອງເຈ້ົາຈະໄດ້ພັກ ແລະລູກຊາຍທາ

ສີຂອງເຈ້ົາ ກັບຄົນຕ່າງດ້າວຈະໄດ້ພັກຜ່ອນ 
13 ສ່ິງທັງປວງທ່ີເຮົາສັ່ງເຈ້ົາໄວນ້ັ້ນຈ່ົງລະວັງຖືໃຫ້ດີ ແລະຢ່າອອກຊ່ືພຣະອ່ືນເລີຍ ຢ່າໃຫ້ໄດ້ຍິນຊ່ືຂອງພຣະເຫລ່ົານ້ັນ

ອອກຈາກປາກຂອງເຈ້ົາ 
ເທສການສາໍຄນັສາມປາງ  
The Annual Festivals 

(ອພຍ 34:18-24; ພບຍ 16:1-17) 
14 ìຈ່ົງຖືເທສການຖວາຍແກ່ເຮົາສາມປາງຕ່ໍປີ 
15 ຈ່ົງຖືເທສການຮັບປະທານເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອຕາມເວລາທ່ີກໍາຫນົດໄວ້ໃນເດືອນອາບິບ ອັນເປັນເດືອນທ່ີເຣົາໄດ້ບັນ

ຊາໄວ ້ເຈ້ົາຈ່ົງກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງໃນເຈັດວັນ ຕາມທ່ີເຮົາສັ່ງເຈ້ົາໄວແ້ລ້ວ ເພາະໃນເດືອນນ້ັນເຈ້ົາອອກຈາກເອ
ຢິບ ຢ່າເຂ້ົາມານະມັສການເຮົາໂດຍບ່ໍມີເຄ່ືອງຖວາຍ 

16 ìຈ່ົງຖືເທສການລ້ຽງສະຫລອງການເກັບກ່ຽວ ຖວາຍພືດຜົນແຣກທ່ີເກີດຈາກແຮງງານຂອງເຈ້ົາ ຊ່ຶງເຈ້ົາໄດ້ຫວ່ານພືດ
ລ ງົໃນນາ ເຈ້ົາຈ່ົງຖືເທສການລ້ຽງສະຫລອງການເກັບພືດຜົນປາຍປີ ເມ່ືອເຈ້ົາເກັບພືດຜົນຈາກທ່ົງນາອັນເປັນຜົນ
ງານຂອງເຈ້ົາ 

17 ໃຫພ້ວກຜູ້ຊາຍເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາປີລະສາມເທ່ືອ 
18 ìຢ່າຖວາຍເລືອດຈາກເຄ່ືອງບູຊາຂອງເຮົາ ພ້ອມກັບເຂ້ົາຈ່ີມີເຊ້ືອ ຫລືປ່ອຍໃຫ້ມີໄຂມັນໃນການລ້ຽງຂອງເຮົາເຫລືອ

ຢູ່ຈົນຮອດຮຸ່ງເຊ້ົາ 



19 ìພືດຜັນອັນດີເລີດຊ່ຶງໄດ້ເກັບຄ້ັງແຣກຈາກໄຮ່ນາຂອງເຈ້ົານ້ັນ ຈ່ົງນໍາມາຖວາຍໃນພຣະວິຫານພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະ
ເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 
ທດູສວນັຮບັບນັຊາໃຫມ້ານາໍອສິຣາເອນ 
The conquest of Canaan Promised 

20 ìເບ່ິງແມ໋ ເຮົາໃຊ້ທູດຂອງເຮົາເດີນນໍາຫນ້າພວກເຈ້ົາ ເພ່ືອຄອຍລະວັງຮັກສາພວກເຈ້ົາຕາມທາງ ນໍາໄປເຖິງທ່ີຊຶ່ງເຣົາ
ໄດ້ຕຽມໄວ້ 

21 ຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ ຟັງຄໍາເວ້ົາຂອງທູດນ້ັນ ແລະເຊ່ືອຟັງຄໍາຂອງເຂົາ ຢ່າຂັດຂືນເຂົາ ເພາະເຂົາຈະບ່ໍຍົກໂທດໃຫ້ເຈ້ົາເລີຍ 
ດ້ວຍວ່າເຂົາກະທໍາໃນນາມຂອງເຮົາ 

22 ìຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍຟັງສຽງຂອງເຂົາຈິງນ້ັນ ແລະທໍາທຸກສ່ິງຕາມທ່ີເຮົາສ່ັງໄວ້ ເຮົາຈະເປັນສັດຕຣູຕ່ໍສັດຕຣູຂອງພວກ
ເຈ້ົາ ແລະເປັນປໍຣະປັກຕ່ໍປໍຣະປັກຂອງພວກເຈ້ົາ 

23 ìເມ່ືອທູດຂອງເຮົາໄປຂ້າງຫນ້າພວກເຈ້ົາ ແລະນໍາພວກເຈ້ົາໄປເຖິງຄົນອາໂມຣິດ ຄົນຮິດຕີ ຄົນເປຣິສຊີ ຄົນການາ
ອານ ຄົນຮີວີ ແລະຄົນເຢບຸສ ແລ້ວເຮົາທໍາລາຍລ້າງຄົນເຫລ່ົານ້ັນເສັຽ 

24 ຢ່າຂາບໄຫວ້ພຣະຂອງເຂົາ ຫລືບົວລະບັດ ຫລືທໍາຕາມແບບຢ່າງທ່ີພວກເຂົາກະທໍາ ແຕ່ຈ່ົງທໍາລາຍຮູບໂຄຣົບຂອງ
ເຂົາ ແລະທຸບເສົາສັກສິດຂອງເຂົາເສັຽໃຫ້ແຫລກລະອຽດ 

25 ຈ່ົງບົວລະບັດພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ແລ້ວພຣະອົງຈະຊົງອວຍພອນແກ່ອາຫານແລະນ້ໍາຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະບັນດານໃຫ້
ໂຣກຕ່າງໆຫາຍໄປຈາກຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາ 

26 ຈະບໍ່ມກີານແທ້ງລູກ ຫລືເປັນຫມັນໃນດິນແດນຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາມີອາຍຸຍືນນານ 
27 ເຣົາຈະບັນດານໃຫ້ເກີດຄວາມສຍົດສຍອງຂ້ຶນກ່ອນຫນ້າພວກເຈ້ົາຈະໄປເຖິງຊາວເມືອງທັງປວງທ່ີພວກເຈ້ົາໄປປະ

ເຊີນຫນ້ານ້ັນ ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ເກີດຄວາມໂກລາຫົນ ເຮົາຈະໃຫ້ສັດຕຣູທັງປວງຫັນຫລັງຫນີພວກເຈ້ົາ 
28 ເຮົາຈະໃຊ້ໃຫ້ຝູງຕ  ່ໍລ ່ວງຫນ້າໄປກ່ອນພວກເຈ້ົາ ຈະຂັບໄລ່ຄົນຮີວີ ຄົນການາອານ ແລະຄົນຮິດຕີໄປໃຫ້ພ້ົ້ົນຫນ້າ

ພວກເຈ້ົາ 
29 ເຮົາຈະບ່ໍໄລ່ພວກເຂົາໄປໃຫ້ພ້ົ້ົນຫນ້າພວກເຈ້ົາໃນໄລຍະປີດຽວ ຢ້ານວ່າແຜ່ນດິນຈະວ່າງເປ່ົາ ແລະສັດປ່າຈະທະວີ

ຈໍານວນຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ກັບພວກເຈ້ົາ 
30 ແຕ່ເຮົາຈະໄລ່ເຂົາໄປໃຫ້ພ້ົ້ົນຫນ້າພວກເຈ້ົາເທ່ືອລະເລັກລະນ້ອຍຈົນພວກເຈ້ົາທະວີຈໍານວນມາກຂ້ຶນ ແລ ້ວໄດ້ຮັບ

ມອບດິນແດນ  ນ້ັນເປັນກໍາມະສິດ 
31 ເຮົາຈະກໍານົດເຂດແດນຂອງພວກເຈ້ົາໄວ້ຕ້ັງແຕ່ທະເລແດງຈົນເຖິງທະເລຂອງຊາວຟີລິສຕິນ ຕ້ັງແຕ່ຖ່ິນກັນດານຈົນ

ເຖິງແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດ ເພາະເຮົາຈະມອບຊາວເມືອງນ້ັນໄວ້ໃນມຂືອງພວກເຈ້ົາ ໃຫ້ພວກເຈ້ົາໄລ່ເຂົາໄປເສັຽໃຫ້ພ້ົ້ົນ 
32 ພວກເຈ້ົາຢ່າເຮັດພັນທະສັນຍາກັບເຂົາ ຫລືກັບພຣະຂອງເຂົາເລີຍ 
33 ເຂົາຈະອາສັຍໃນດິນແດນຂອງເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະຊັກຈູງໃຫ້ເຈ້ົາກະທໍາບາບຕ່ໍເຣົາ ເພາະວ່າຖ້າພວກເຈ້ົາບົວ

ລະບັດພຣະຂອງເຂົາ ເຣ່ືອງນ້ີຈະເປັນບ້ວງແຮ້ວດັກເຈ້ົາເປັນແນ່î 
 

24 ຊງົໃຫສ້ດັຍາບນັຄາໍຫມັນ້ສນັຍາ 
The Blood of the Covenant 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, ìເຈ້ົາກັບອາໂຣນ ນາດາບ ອາບີຮູ ແລະພວກຫົວຫນ້າເຈັດສິບຄົນຂອງຊາວອິ
ສຣາເອນ ຈ່ົງຂ້ືນມາຫາເຮົາເທິງພູ ໃຫ້ຂາບໄຫວ້ເຮົາຢູ່ໃນລະຍະໄກ 

2 ໃຫເ້ຈ້ົາຄົນດຽວເຂ້ົາມາໃກ້ເຮົາ ຄົນອ່ືນໆຢ່າເຂ້ົາມາໃກ້ ແລະຢ່າໃຫ້ປະຊາຊົນຂ້ືນມາກັບເຈ້ົາເລີຍî 



3 ໂມເຊຈ່ຶງນໍາຄໍາສ່ັງກັບກົດຫມາຍທັງຫມດົຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຊ້ີແຈງໃຫ້ປະຊາຊນົຊາບ ປະຊາຊົນທັງຫມົດໄດ້
ຕອບເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ ìຖ້ອຍຄໍາທັງຫມດົທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງນ້ັນ ພວກເຮົາຈະທໍາຕາມî ໂມເຊໄດ້ຈາລຶກ
ຂ້ໍຄໍາສ່ັງທັງຫມດົຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄວ້ 

4 ຕອນເຊ້ົາມືດຂອງມ້ືຕ່ໍມາ ໂມເຊໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາໄວ້ທ່ີຕີນພູ ແລະໄດ ້ຕ້ັງຫີນສິບສອງກ້ອນຕາມຈໍານວນຕະກູນ
ຂອງອິສຣາເອນໄວ້ເປັນອະນຸສອນ 

5 ຕ່ໍມາ ໂມເຊໄດ້ໃຊ້ພວກຄົນຫນຸ່ມຊາວອິສຣາເອນຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະເຜົາງົວຖວາຍເພ່ືອຄວາມສາມັກຄີແດ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

6 ໂມເຊໄດ້ແບ່ງເລືອດງົວເຄ່ິງນ່ຶງໄວ້ໃນຊາມ ອີກເຄ່ິງນ່ຶງໄດ້ຫວິດໃສ່ແທ່ນບູຊາ  
7 ແລ້ວທ່ານໄດ້ອ່ານຫນັງສືຄໍາຫມັນ້ສັນຍາດ້ວຍສຽງອັນດັງຕ່ໍຫນ້າປະຊາຊົນ ຜູ້ຊຶ່ງເວົ້າວ່າ, ìພວກເຮົາຈະເຊ່ືອຟັງແລະ

ທໍາຕາມທຸກຢ່າງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງî 
8 ຂນະນ້ັນ ໂມເຊໄດ້ເອົາເລືອດໃນຊາມຫວິດໃສ່ປະຊາຊນົແລະເວ້ົາວ່າ, ìນ້ີແມ່ນເລືອດແຫ່ງຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີຊົງໃຫ້

ສັຕຍາບັນແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕ້ັງຄໍາຫມ້ັນສັນຍາດ້ວຍການໃຫ້ຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງî 
On the Mountain with God 

9 ໂມເຊ ອາໂຣນ ນາດາບ ອາບິຮູ ແລະພວກຫົວຫນ້າເຈັດສິບຄົນຂອງຊາວອິສຣາເອນໄດ້ຂ້ຶນໄປເທິງພູ 
10 ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ຢູ່ລຸ ່ມພຣະບາດຂອງພຣະອົງມີສ່ິງນ່ຶງເບ່ິງເຫມອືນແກ້ວໄພທນູ ມີສີແຈ່ມ

ໃສເຫມືອນ ກັບທ້ອງຟ້າ 
11 ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ທໍາຮ້າຍບັນດາຫົວຫນ້າຂອງຊາວອິສຣາເອນ ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ຍັງມີຊີວິດແລະກິນດ່ືມຢູ່

ຕໍ່ໄປ 
ໂມເຊເທງີພຊູນີາອ ີ

12 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງຂ້ຶນມາຫາເຮົາເທິງພູ ແລະພັກຢ  ູ່ທ່ີນ້ີ ເຮົາຈະໃຫ້ແຜ່ນຫີນທີ່ມຂີໍ້ພຣະທັມ 
ແລະຂ້ໍບັນຍັດແກ່ເຈ້ົາ ຊຶງ່ເຮົາໄດ້ຈາລຶກໄວ້ເພ່ືອສອນປະຊາຊນົî 

13 ໂມເຊຈ່ຶງຕຽມຕົວຂ້ຶນໄປເທິງພູຂອງພຣະເຈ້ົາພ້ອມກັບໂຢຊວຍຄົນໃຊ້ຂອງຕົນ 
14 ໂມເຊໄດ້ເວົ້າກັບພວກຫົວຫນ້າວ່າ, ìຈ່ົງລໍຖ້າພວກຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ີຈົນເທ່ົາກັບມາ ອາໂຣນກັບຮູເຣໄດ້ຢູ່ນໍາພວກ

ທ່ານ ຖ້າມີເຣ່ືອງຫຍັງເກີດຂ້ຶນກໍໃຫ້ໄປຫາທ່ານທັງສອງນ້ີເດີî 
15 ໂມເຊໄດ້ຂ້ຶນໄປເທິງພູ ແລະມີເມກປົກຫຸ້ມພູນ້ັນຢູ່  
16 ພຣະຣສັມີຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ລົງມາເທິງພູຊນີາອີ ເມກໄດ້ປົກຫູ້ມຢູ່ເປັນເວລາຫົກວັນ ໃນ

ວັນຖ້ວນເຈັດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນໂມເຊມາຈາກຖ້າມກາງເມກ 
17 ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ເຫັນພຣະຣັສມຄີວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືເຫັນເປັນເຫມອືນແປວໄຟລຸກໄຫມຢູ້່ເທິງ

ຈອມພູ 
18 ໂມເຊໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນເມກ ແລະຂ້ຶນໄປເທິງພູ ແລ້ວໄດ້ຢູ່ທີນ້ັ່ນເປັນເວລາສ່ີສິບມ້ືສ່ີສິບຄືນ 
 

25 ເຄືອ່ງຖວາຍສາໍລບັບອ່ນສກັສດິ   
Offering for the Tabernacle 

(ອພຍ 35:4-9) 
1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ,  
2 ìຈ່ົງສ່ັງຊົນຊາດອິສຣາເອນໃຫ້ນໍາສ່ິງຂອງມາຖວາຍແກ່ເຮົາ ຂອງນ້ັນໃຫ້ຮບັມາຈາກທກຸໆຄົນທ່ີເຕັມໃຈຖວາຍ 
3 ຂອງຖວາຍຊ່ຶງເຈ້ົາຈະຕ້ອງຮັບຈາກເຂົາຄື ທອງຄໍາ ເງິນ ທອງສໍາລິດ 



4 ດ້າຍສີຟ້າ ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ ຜ້າປ່ານເນ້ືອລະອຽດດີ ແລະຂົນແກະ 
5 ຫນັງແກະໂຕຜູ້ຍ້ອມສີແດງ ຫນັງສັດທ່ີລະອຽດດີ ແລະໄມ້ກະຖິນເທດ 
6 ນ້ໍາມັນເຕີມຕະກຽງ ເຄ່ືອງເທດປຸງນ້ໍາມັນສໍາລັບເຈີມ ແລະເຄ່ືອງຫອມເຜົາບູຊາ 
7 ແກ້ວໂກເມນ ແລະເພັດພອຍຊະນິດຕ່າງໆສໍາລັບຕົກແຕ່ງເສ້ືອຄຸມເອໂຟດ ແລະແຜ່ນຮອງເອິກ 
8 ແລ້ວໃຫ້ເຂົາສ້າງສະຖານນະມັສການຖວາຍແກ່ເຮົາ ເພ່ືອວາ່ເຮົາຈະໄດ ຢູ່້ຖ້າມກາງພວກເຂົາ 
9 ແບບຢ່າງຫໍເຕັນສັກສິດ ແລະເຄ່ືອງທັງປວງຂອງຫໍເຕັນສັກສິດນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງທໍາຕາມທ່ີເຮົາແຈ້ງໄວແ້ກ່ເຈ້ົານ້ີທຸກປະ

ການ 
ຫບີຄາໍສນັຍາ  
The Ark of the Covenant 

10 (ອພຍ 37:1-9) 

11 ìໃຫເ້ຂົາເຮັດຫີບໃບນ່ຶງດ້ວຍໄມ້ກະຖິນເທດ ຍາວສອງສອກຄືບ ກວ້າງສອກຄືບ ແລະສູງສອກຄືບ 
12 ຫີບນ້ັນໂອບດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດ ທງັດ້ານໃນແລະດ້ານນອກ ແລ້ວເຮັດຂອບທອງຄໍາອ້ອມຮອບຫີບ 
13 ໃຫຫ້ລ່ໍຮ່ວງທອງຄໍາສ່ີຮ່ວງສໍາລັບຫີບນ້ັນ ຕິດໄວ້ທ່ີມຸມທັງສ່ີ ດ້ານນ້ີສອງຮ່ວງ ແລະດ້ານນ້ັນສອງຮ່ວງ 
14 ໃຫເ້ຮັດຄານຫາມດ້ວຍໄມກ້ະຖິນເທດ ແລະໂອບດ້ວຍທອງຄໍາ 
15 ແລ້ວສອດຄານຫາມເຂ້ົາທ່ີຮ່ວງຂ້າງຫ ີບ ສํາລັບໃຊ້ຍົກຫາມຫິບນ້ັນ 
16 ໄມຄ້ານຫາມໃຫ້ສອດໄວ້ໃນຮ່ວງຂອງຫີບຢ່າຖອດອອກເລີຍ 
17 ພຣະໂອວາດທ່ີເຮົາຈະໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາຈ່ົງເກັບໄວ້ໃນຫີບນ້ັນ 
18 ແລ້ວຈ່ົງເຮັດພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາ ດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດຍາວສອງສອກຄືບ ກວ້າງສອກຄືບ 
19 ຈ່ົງເຮັດເຊຣູບິມທອງຄໍາສອງຮູບ  ໂດຍໃຊ້ຝີຄ້ອນທໍາຕ້ັງໄວ້ທ່ີປາຍພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາທັງສອງຂ້າງ 
20 ທໍາເຊຣູບິມໄວ້ທ່ີສ້ົນປາຍພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາຂ້າງລະຮູບ ເຮັດເຊຣູບິມນ້ັນ ແລະໃຫ້ສ້ົນປາຍທັງສອງຂ້າງຕິດເປັນເນ້ືອ

ດຽວກັນກັບພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາ 
21 ໃຫເ້ຊຣູບ ິມນັ້ນພປີືກອອກໄວ້ເບ້ືອງເທິງປົກພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາໄວ້ດ້ວຍປີກ ແລະໃຫ້ປ່ິນຫນ້າເຂ້ົາຫາກັນ ໃຫ້ເຊຣູບິມ

ປ່ິນຫນ້າເຂ້ົາມາຊ່ືພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາ 
22 ແລ້ວຈ່ົງຕ້ັງພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນານ້ັນໄວ້ເທິງຫີບ ຈ່ົງບັນຈຸພຣະໂອວາດຊ່ຶງເຮົາຈະໃຫ້ໄວ້ແກ່ເຈົ້າໄວໃ້ນຫີບນ້ັນ 
23 ທ່ີນ້ັນ ເຮົາຈະພົບກັບເຈ້ົາຢູ່ທ່ີເທິງພຣະທີນ່ັ່ງກະຣຸນານ້ັນ ຄືລະຫວ່າງກາງທັງສອງຂອງເຊຣູບິມ ຊ່ຶງຕ້ັງຢູເທິງຫິບພຣະ

ໂອວາດ  ເຮົາຈະສົນທະນາກັບເຈ້ົາທກຸເຣ່ືອງ ຊຶງ່ເຮົາຈະສ່ັງເຈ້ົາໃຫ້ປະກາດແກ່ຊົນຊາດອິສຣາເອນ 
ໂຕະເຂົາ້ຈີຫ່ນາ້ພຣະພກັ  
The Table for the Bread of the Presence 

24 (ອພຍ 37:10-16) 

25 ຈ່ົງເຮັດໂຕະຫນ່ວຍນ່ຶງດ້ວຍໄມ້ກະຖິນເທດທ່ີຍາວສອງສອກຄືບ ກວ້າງນ່ຶງສອກຄືບ ແລະສູງສອງຄືບ 
26 ຈ່ົງໂອບໂຕະນ້ັນດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດ ແລະຈ່ົງແນບຂອບໂຕະນ້ັນດ້ວຍທອງຄໍາຄືກັນ 
27 ຂອບໂຕະນ້ັນທໍາໃຫ້ກວ້າງນ່ຶງຝ່າມື ໂດຍຮອບ ແລ້ວເຮັດຂອບທອງຄໍາປະກອບໃຫ້ຮອບຂອບນ້ັນ 
28 ຈ່ົງເຮັດຮ່ວງທອງຄໍາສ່ີອັນຕິດໄວ້ທ່ີແຈມຸມຂາໂຕະທັງສ່ີ 
29 ຮ່ວງນ້ັນໃຫ້ຕິດກັບຂອບ ເພ່ືອເອົາໄວ້ສອດຄານຫາມ 
30 ເຈ້ົາຈ  ່ົງເຮັດຄານຫາມດ້ວຍໄມ້ກະຖິນເທດ ໂອບດ້ວຍທອງຄໍາ ໃຫ້ຫາມໂຕະດ້ວຍໄມ້ນ້ີ 
31 ເຈ້ົາຈ່ົງເຮັດຈານ ຈອກ ໄຫ ແລະຖ້ວຍເພ່ືອໃຊ້ໃນການຖວາຍບູຊາເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເຈ້ົາຈ່ົງເຮັດດ້ວຍທອງ

ຄໍາບໍຣິສຸດ 



32 ແລະເຈ້ົາຈ່ົງວາງເຂ້ົາຈ່ີຫນ້າພຣະພັກໄວ້ເທິງໂຕະນ້ັນຕ່ໍຫນ້າເຮົາເປັນນິດ  
ຫລກັຕະກຽງຄາໍ  
The Lamp stand 
(ອພຍ 37:17-24) 

33 ìເຈ້ົາຈ່ົງເຮັດເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມອັນນ່ຶງດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດ ຖານແລະລໍາຕົວຂອງເຄ່ືອງຣອງຕີນໂຄມນ້ັນ ຈ່ົງໃຊ້
ຝີຄ້ອນທໍາດອກ ແລະກີບໃຫ້ຕິດເປັນເນ້ືອດຽວກັນກັບເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມ 

34 ໃຫມີ້ກ່ິງຫກົກ່ີງແຍກອອກຈາກລໍາເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມນ້ັນຂ້າງລະສາມກ່ິງ 
35 ກ່ິງນ່ຶງມີດອກເຫມືອນດອກຫມາກບົກສາມດອກ ທຸກໆດອກໃຫ້ມຖີານດອກລະກີບ ອີກກ່ິງນ່ຶງໃຫ້ມີດອກສາມດອກ

ເຫມືອນດອກຫມາກບົກ ທກຸໆດອກໃຫ້ມີຖານດອກແລະກີບ ໃຫເ້ປັນດ່ັງນ້ີທັງຫົກກ່ິງ ຊ່ຶງຍ່ືນອອກຈາກລໍາຫລັກຕະ
ກຽງ 

36 ສໍາລັບລ າໍເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມນ້ັນໃຫ້ມີດອກສ່ີດອກ ເຫມືອນດອກຫມາກບົກ ທງັຖານດອກ ແລະກີບ  
37 ທາງກ້ອງກ່ິງທຸກໆຄູ່ທັງຫົກກ່ິງທ່ີລໍາເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມນ້ັນ ໃຫ້ມກີະເປາະເປັນເນ້ືອດຽວກັນກັບເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມ 
38 ກະເປາະແລະກ່ິງທໍາໃຫເ້ປັນເນ້ືອດຽວກັນກັບເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມ ໃຫ້ທຸກສ່ວນເປັນເນ້ືອດຽວກັນດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິ

ສຸດທ່ີໃຊ້ຄ້ອນທໍາ 
39 ຈ່ົງເຮັດຕະກຽງເຈັດດວງສໍາລັບເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມນ້ັນ ແລະໄຕ້ຕະກຽງໃຫ້ສ່ອງແສງຕົງໄປຫນ້າເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມ 
40 ຄີມຄີບຕັດໃສ້ຕະກຽງ ແລະຖາດໃສ່ຄີມນ້ັນ ຈ່ົງເຮັດດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດ 
41 ເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມກັບເຄ່ືອງໃຊ້ທຸກຢ່າງໃຫ້ເຮັດດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດນ່ຶງຕາລັນ 
42 ຈ່ົງລະວັງເຮັດສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ຕາມແບບຢ່າງທ່ີເຮົາແຈ້ງແກ່ເຈ້ົາທ່ີເທິງພນ້ັູນî 
 

26 ຫເໍຕນັສກັສດິ  
The Tabernacle 

(ອພຍ 36:8-38) 
1 ìນອກຈາກນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງເຮັດຫໍເຕັນສັກສິດດ້ວຍຜ້າກ້ັງສິບຜືນ ເຮັດດ້ວຍຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ ແລະຜ້າຕ່ໍາດ້ວຍດ້າຍຍ້ອມສີ

ຟ້າ ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ ກັບໃຫ້ມີຮູບເຊຣບູມິມຊ່ືາງອອກແບບໄວ້ 
2 ຜ້າກ້ັງຜືນນ່ຶງໃຫ້ຍາວຊາວແປດສອກ ກວ້າງສ່ີສອກ ຜ້າກ້ັງທຸກຜືນໃຫ້ເທ່ົາກັນ 
3 ຜ້າກ້ັງຫ້າຜືນໃຫ້ກ້ຽວຕິດກັນ ແລະອີກຫ້າຜືນນ້ັນກໍໃຫ້ກ້ຽວຕິດກັນດ້ວຍ 
4 ຈ່ົງເຮັດຜ້າກ້ັງດ້ວຍດ້າຍສີຟ້າຕິດໄວ້ຕາມຂອບຜ້າກ້ັງດ້ານນອກສຸດຊຸດທີນ່ຶງ ແລະຕາມຂອບຜ້າກ້ັງດ້ານນອກຊຸດ

ທີສອງ ຈ່ົງຕິດຫູໄວເ້ຫມືອນກັນ 
5 ຜ້າກ້ັງຜືນນ່ຶງໃຫ້ເຮັດຫູຫ້າສິບຫູ ແລະຕາມຂອບຜ້າກ້ັງຊຸດທີສອງ ໃຫ້ເຮັດຫຫູ້າສິບຫໃູຫຊ້ື່ກັນ 
6 ຈ່ົງເຮັດຂໍເກາະຄໍາຫ້າສິບຂໍສໍາລັບໃຊ້ກ້ຽວຜ້າກ້ັງ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນຫໍເຕັນດຽວກັນ 
7 ìຈ່ົງເຮັດຜ້າກ້ັງດ້ວຍຂົນແບ້ ສໍາລັບເປັນເຕັນຄຸມຫໍເຕັນຊ້ັນນອກອີກສິບເອັດຜືນ 
8 ຜ້າກ້ັງນ່ຶງໃຫ້ເຮັດຍາວສາມສິບສອກ ກວ້າງສ່ີສອກ ທັງສິບເອັດຜືນໃຫ້ເທ່ົາກັນ 
9 ຜ້າກ້ັງຫ້າຜືນໃຫ້ກ້ຽວຕິດກັນຕ່າງຫາກ ແລະຜ້າກ້ັງອີກຫົກຜືນໃຫ້ກ້ຽວຕິດກັນຕ່າງຫາກເຊ່ັນກັນ ແລະຜ້າກ້ັງທີຫົກນ້ັນ

ຈົ່ງໃຫຫ້້ອຍຊອ້ນລົງມາຂ້າງຫນ້າເຕັນ 
10 ຈ່ົງເຮັດຫູຫາ້ສິບຫູຕິດກັບຂອບຜ້າກ້ັງດ້ານນອກຊຸດທີນ່ຶງ ແລະຫູຫາ້ສິບຫູຕ ດິກັບຂອບຜ້າກ້ັງດ້ານນອກສຸດຊຸດທີ

ສອງ 
11 ìແລ້ວເຮັດຂໍທອງສໍາຣິດຫ້າສິບຂໍ ກ້ຽວຂໍເຂ້ົາທ່ີຫູ ກ້ຽວໃຫ້ຕິດເປັນເຕັນຫລ ງັດຽວກັນ 



12 ຜ້າກ້ັງສ່ວນທ່ີເກີນຢູ່ ຄືຕີນຜ້າກ້ັງເຄ່ິງນ່ຶງທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ັນ ຈ່ົງໃຫ້ຫ້ອຍລົງມາດ້ານຫລັງຫໍເຕັນ 
13 ສ່ວນຜ້າກ້ັງຄຸມຫ ໍເຕັນ ຊ່ຶງຍາວເກີນໄປຂ້າງລະນ່ຶງສອກນ້ັນ ໃຫ້ຫ້ອຍລົງມາຂ້າງໆຫເໍຕັນ ທັງຂ້າງນ້ີແລະຂ້າງນ້ັນສໍາ

ລັບໃຊ້ບັງ 
14 ເຄ່ືອງປົກເຕັນຂ້າງເທິງ ເຈ້ົາຈ່ົງເຮັດດ້ວຍຫນັງແກະໂຕຜູ້ຍ້ອມສີແດງຊ້ັນນ່ຶງ ແລະຄຸມດ້ວຍຫນັງສັດລະອຽດດີອ ກີຊ້ັນ

ນ່ຶງ 
ຮາ່ງຂອບ 
The Framework 

15 ìໄມຮ່້າງຂອບສໍາລັບເຮັດຝາຫ ໍເຕັນນ້ັນ ໃຫ້ໃຊໄ້ມກ້ະຖິນເທດຕ້ັງຕົງຂ້ືນ 
16 ໄມຮ່້າງຂອບນ້ັນໃຫ້ຍາວແຜ່ນລະສິບສອກ ກວ້າງສອກເສດ 
17 ໃຫມີ້ເດືອຍຂອບລະສອງເດືອຍ ເດືອຍຂອບນ່ຶງມີໄມປ້ະກັບຕິດກັບເດືອຍອີກຂອບນ່ຶງ ໄມ້ຮ່າງຂອບຫໍເຕັນທັງຫມດົ

ໃຫເ້ຮັດຢ່າງນ້ີ 
18 ເຈ້ົາຈົ່ງເຮັດໄມຮ່້າງຂອບຫໍເຕັນດ່ັງນ້ີ ດ້ານໃຕ້ໃຫ້ເຮັດຊາວແຜ່ນ 
19 ຈ່ົງເຮັດຖານຮອງຮັບດ້ວຍເງິນສ່ີສິບຖານ ສໍາລັບໄມ້ຮ່າງຂອບຊາວແຜ່ນ ໃຕ້ໄມຮ່້າງຂອບແຜ່ນນ່ຶງໃຫ້ມຖີານຮອງຮ ບັ

ແຜ່ນລະສອງຖານ ສ ໍາລ ັບສວມເດືອຍສອງອັນ 
20 ດ້ານທີສອງຂອງຫໍເຕັນຂ້າງທິດເຫນືອນ້ັນ ໃຫ້ໃຊ້ໄມຮ່້າງຂອບຊາວແຜ່ນ 
21 ແລະເຮັດຖານເງິນຮອງຮັບສ່ີສິບຖານ ໃຕ້ຂອບໃຫ້ເຮັດຖານແຜ່ນລະສອງຖານ 
22 ສ່ວນດ້ານຫລັງທິດຕາເວັນຕົກຂອງຫໍເຕັນ ໃຫ້ເຮັດໄມ້ຮ່າງຂອບຫົກແຜ່ນ 
23 ແລະເຮັດອີກສອງແຜ່ນສໍາລັບມຸມຫ ເໍຕັນດ້ານຫລັງ 
24 ໄມຮ່້າງຂອບນ້ັນຂ້າງລຸ່ມໃຫແ້ຍກກັນ ແຕ່ທາງເທິງຍອດໃຫ້ຕິດກັນທ່ີຮ່ວງແຣກທັງສອງແຫ່ງໃຫ້ກະທໍາດ່ັງນ້ີ ກ ໍຈະ

ເຮັດໃຫ້ເກີດ ມຸມສອງມຸມ 
25 ຄືຮວມເປັນໄມ້ຮ່າງຂອງແປດແຜ່ນດ້ວຍກັນ ແລະຖານເງິນສິບຫົກອ ນັ ໃຕ້ຂອບໄມ້ໃຫມີ້ຖານຮອງຮັບແຜ່ນລະສອງ

ຖານ 
26 ìເຈ້ົາຈ່ົງເຮັດກອນດ້ວຍໄມ້ກະຖິນເທດຫ້າອັນ ສໍາລັບໄມ້ກອນຝາຫໍເຕັນດ້ານນ່ຶງ 
27 ແລ້ວກອນອີກຫ້າອ ນັສໍາລັບຂັດໄມ້ຮ່າງຂອບຝາຫ ເໍຕັນອີກດ້ານນ່ຶງ ແລະກອນອີກຫ້າອັນສໍາລັບຂັດໄມ້ຮ່າງຂອບຝາ

ຫເໍຕັນດ້ານຫລັງ ຄືດ້ານຕາເວັນຕົກ 
28 ກອນຕົວກາງຄືຢູ່ທາງກາງຂອງໄມ້ຮ່າງຂອບສໍາລັບຂັດຝາຮ້ອຍໃຫ້ຕິດກັນ 
29 ຈ່ົງໂອບໄມ້ຮ່າງຂອບເຫລ່ົານ້ັນດ້ວຍທອງຄໍາແລະເຮັດຮ່ວງໄມຮ່້າງຂອບດ້ວຍທອງຄໍາ ສໍາລັບຮ້ອຍກອນ ແລະກອນ

ນ້ັນໃຫ້ໂອບດ້ວຍທອງຄໍາ 
30 ຫເໍຕັນນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງຈັດຕ້ັງໄວ້ຕາມແບບຢ່າງທ່ີເຮົາໄດ້ແຈ້ງແກ່ເຈ້ົາແລ້ວທ່ີເທິງພເູຂ າົ 

ຜາ້ກັງ້ 
The Curtain 

31 ìຈ່ົງເຮັດຜ້າກ້ັງຜືນນ່ຶງ ຕ່ໍາດ້ວຍດ້າຍສີຟ້າ ສ ມ່ີວງ ສີແດງເຂ້ັມ ແລະດ້ວຍຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ ໃຫ້ມຮູີບເຊຣບິູມຝີມືຊ່າງ
ອອກແບບໄວ້ 

32 ຜ້າກ້ັງນ້ັນໃຫ້ແຂວນໄວ້ດ້ວຍຂ ທໍອງຄໍາທ່ີເສົາໄມກ້ະຖິນເທດສ່ີເສົາທ່ີໂອບດ້ວຍທອງຄໍາ ແລະຊ່ຶງຕ້ັງຢູ່ເທີງຖານເງີນສ່ີ
ອັນ 

33 ຜ້າກ້ັງນ້ັນໃຫ້ເຂົາແຂວນໄວ້ກັບຂໍສໍາລັບກ້ຽວຜ້າກ້ັງ ແລ້ວເອົາຫິບຄໍາສັນຍາເຂ້ົາມາໄວ້ຂ້າງໃນພາຍໃນຜ້າກ້ັງ ແລະຜ
 າ້ກ້ັງນ້ັນຈະເປັນທ່ີແບ່ງເຕັນລະຫວ່າງບ່ອນສັກສິດຈາກບ່ອນບ່ໍສັກສິດທ່ີສຸດ 



34 ພຣະທີນ່ັ່ງກະຣຸນານ້ັນໃຫ້ຕ້ັງໄວ້ເທິງຫີບຄໍາສັນຍາໃນບ່ອນສັກສິດ 
35 ຈ່ົງຕ້ັງໂຕະໄວ້ຂ້າງນອກຜ້າກ້ັງ ແລະຈ່ົງຕ້ັງເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມໄວ້ດ້ານໃຕ້ໃນຫ ໍເຕັນກົງກັນຂ້າມກັບໂຕະ ເຈ້ົາຈ່ົງຕ້ັງ

ໂຕະໄວ້ທາງດ້ານເຫນືອ 
36 ìເຈ້ົາຈ່ົງເຮັດຜ້າກ້ັງບັງທ່ີປະຕູເຕັນນ້ັນດ້ວຍດ້າຍສ ຟ້ີາ ສ ມ່ີວງ ສີແດງເຂ້ັມ ແລະດ້ວຍຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ ປະກອບດ້ວຍຝີ

ມຊ່ືາງດ້າຍສີ 
37 ຈ່ົງເຮັດເສົາຫ້າຕ້ົນດ້ວຍໄມ້ກະຖິນເທດທ່ີປະຕູ ແລ້ວໂອບເສົານ້ັນດ້ວຍທອງຄໍາ ຂໍແຂວນເສົາຈ່ົງເຮັດດ້ວຍທອງຄໍາ 

ແລ້ວຫລ່ໍຖານທອງສໍາຣິດຫ້າຖານສໍາລັບຮອງຮັບເສົານ້ັນ 
 

27 ແທນ່ເຄືອ່ງເຜາົບຊູາ  
The Altar of Burnt Offering  
(ອພຍ 38:1-7) 

1 ເຈ້ົາຈ່ົງເຮັດແທ່ນບູຊາດ້ວຍໄມ້ກະຖິນເທດໃຫ້ຍາວຫ້າສອກ ກວ້າງຫ້າສອກ ໃຫ້ເປັນແທ່ນສີຫລ່ຽມ ສູງສາມສອກ 
2 ຈ່ົງເຮັດຍອດຕິດໄວ້ທັງສ່ີມຸມຂອງແທ່ນ ໃຫ້ເປັນອັນດຽວກັນກັບແທ່ນ ແລະຈ່ົງໂອບແທ່ນດ້ວຍ 

ທອງສໍາຣິດ 
3 ເຈ້ົາຈົ່ງເຮັດຫມໍສໍ້າລັບໃສ່ຂ້ີເທ່ົາ ຊວ້ນ ຖ ວ້ຍ ຂໍເກາະເນ້ືອ ແລະຖາດຮອງໄຟ ຄືເຄ່ືອງໃຊ້ສໍາລັບແທ່ນທ ັງຫມົດ ເຈ້ົາ

ຈ່ົງເຮັດດ້ວຍທອງສໍາຣິດ 
4 ແລ້ວເອົາທອງສໍາຣິດເຮັດຕານ່າງປະດັບແທ່ນນ້ັນ ກັບເຮັດຮ່ວງທອງສໍາຣິດຕິດທ່ີແຈມຸມທັງສ່ີຂອງຕານ່າງ 
5 ຕານ່າງນ້ັນໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ຂອບຂອງແທ່ນ ແລະໃຫ້ຫອ້ຍຢູ່ຕ້ັງແຕ່ກາງແທ່ນລົງມາ 
6 ໄມຄ້ານຫາມແທ່ນ ໃຫ້ເຮັດດ້ວຍໄມກ້ະຖິນເທດ ແລະຫຸ້ມດ້ວຍທອງສໍາຣິດ 
7 ໄມຄ້ານນ້ັນໃຫ້ສອດໄວ້ໃນຮ່ວງ ໃນເວລາຫາມໄມ້ຄານຈະຢູ່ຂ້າງແທ່ນຂ້າງລະອັນ 
8 ແທ່ນນ້ັນເຮັດດ້ວຍໄມ້ກະດານ ແຕ່ຂ້າງໃນແທ່ນຄວັດຕາມແບບທ່ີແຈ້ງແກ່ເຈ້ົາແລ້ວທ່ີພູເຂົາ ຈ່ົງໃຫ້ເຂົາເຮັດຢ່າງນ້ັນ 

ລານຫເໍຕນັສກັສດິ 
(ອພຍ 38:9-20) 

9 ìເຈ້ົາຈ່ົງສ້າງລານຫ ເໍຕັນສັກສິດ ໃຫ້ຮ້ົວດ້ານໃຕ ມີ້ຜ້າບັງ ເຮັດດ້ວຍຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ ຍາວນ່ຶງຮ້ອຍສອກ 
10 ໃຫມີ້ເສົາຊາວຕ້ົນ ກັບຖານທອງສໍາຣິດຮອງຮັບເສົາຊາວຖານ ຂໍຕິດເສົາແລະຮາວຍຶດເສົານ້ັນໃຫ້ເຮັດດ້ວຍເງິນ 
11 ທໍານອງດຽວກັນ ດ້ານທິດເຫນືອໃຫ້ມຜ້ີາກ້ັງຍາວຮ້ອຍສອກ ເຫມອືນກັນກັບເສົາຊາວຕ້ົນ ແລະຖານທອງສໍາຣິດ

ຊາວຖານ ຂໍແລະຮາວຍຶດເສົານ້ັນ ໃຫເ້ຮັດດ້ວຍເງິນ 
12 ຕາມສ່ວນກວ້າງຂອງລານດ້ານຕາເວັນຕົກ ໃຫ້ມີຜ້າບັງຍາວຫ້າສິບສອກ ກັບເສົາສິບຕ້ົນ ແລະຖານຮອງຮັບເສົາສິບ

ຖານ 
13 ສ່ວນກວ້າງຂອງລານດ້ານຕາເວັນອອກ ໃຫຍ້າວຫ້າສິບສອກ 
14 ຜ າ້ບັງດ້ານຮ ມີປະຕູຂ້າງນ່ຶງໃຫ້ຍາວສິບຫ້າສອກ ມີເສົາສາມຕ້ົນ ແລະຖານຮອງຮັບເສົາສາມຖານ 
15 ອີກຂ້າງນ່ຶງໃຫ້ມີຜ້າບັງຍາວສິບຫ້າສອກ ມເີສົາສາມຕ້ົນ ແລະຖານຮອງຮັບເສົາສາມຖານ 
16 ໃຫມີ້ຜ້າບັງຕາທ່ີປະຕູຍາວຊາວສອກ ຜ້າສີຟ້າ ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ ແລະຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ ປະກອບດ້ວຍສີມືຂອງຊ່າງ

ດ້າຍສີ ກັບເສົາສ່ີຕ້ົນແລະຖານຮອງຮັບເສົາສ່ີຖານ 
17 ເສົາລ້ອມອ້ອມທັງຫມດົ ໃຫ້ມຣີາວສໍາລັບຍຶດເສົາໃຫ້ຕິດຕ່ໍກັນເຮັດດ້ວຍເງິນ ແລະໃຫ້ເຮັດຂໍດ້ວຍຖານ ຖານຮອງຮ

 ບັເສົານ້ັນເຮັດດ້ວຍທອງສໍາຣິດ 



18 ດ້ານຍາວຂອງລານນ້ັນຈະເປັນຮ້ອຍສອກ ດ້ານກວ້າງຫ້າສິບສອກ ສູງຫາ້ສອກ ກ້ັນດ້ວຍຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ ແລະມີ
ຖານທອງສໍາຣິດ 

19 ເຄ່ືອງໃຊ້ສອຍທັງຫມດົຂອງຫໍເຕັນສັກສິດພ້ອມທັງຫລັກຫມຸດສໍາລັບຮ້ົວທ່ີກ້ັນລານທັງຫມດົ ໃຫ້ເຮັດດ້ວຍທອງສໍາ
ຣດິ 
ການບວົລະບດັຕະກຽງ 

 (ລລວ 24:1-4) 

20 ìເຈ້ົາຈ່ົງສ່ົງຊົນຊາດອິສຣາເອນໃຫ້ນໍານ້ໍາມັນຫມາກກອກເທດບໍຣິສຸດທ່ີຄ້ັນໄວ້ນ້ັນມາສໍາລັບເຕີມຕະກຽງ ເພ່ືອຈະໃຫ້
ຕະກຽງນ້ັນສ່ອງສວ່າງຢູ່ສເມີ 

21 ໃນເຕັນນັດພົບຂ ້າງນອກຜ້າກ້ັງຊ່ຶງຢູ່ຫນ້າຫີບຄໍາສັນຍາ ໃຫ້ອາໂຣນ ແລະບຸດຂອງອາໂຣນ ບົວລະບັດຕະກຽງນ້ັນຢູ່
ສະເພາະ   ພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ຕ້ັງແຕ່ເວລາຄ່ໍາຈົນເຖິງຮຸ່ງເຊົາ້ ໃຫ້ເປັນກົດເກນທ່ີຊົນຊາດອິສຣາເອນຕ້ອງປະຕິບັດ
ຕາມຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ 

 

28 ເຄືອ່ງແຕງ່ກາຍຂອງປະໂຣຫດິ  
Vestment for the Priesthood 
(ອພຍ 39:1-7) 

1 ìຈ່ົງນໍາອາໂຣນອ້າຍຂອງເຈ້ົາ ແລະບຸດຂອງເຂົາແຍກອອກມາຈາກຫມ  ູ່ຊົນຊາດອິສຣາເອນໃຫ້ມາຢູ່ໃກ້ເຈ້ົາ ເພ່ືອຈະ
ໄດ້ເປັນປະໂຣຫິດບົວຣະບັດເຮົາ ຄືທງັອາໂຣນແລະບຸດຂອງອາໂຣນ ຄື ນາດາບ ອາບິຮູ ເອເລອາຊາ ແລະອິທາມາ 

2 ແລ້ວໃຫ້ເຮັດເຄ່ືອງຍົດບໍຣິສຸດສໍາລັບອາໂຣນອ້າຍຂອງເຈ້ົາໃຫ້ສົມກຽດ ແລະງົດງາມ 
3 ໃຫກ່້າວແກ່ຄົນທັງປວງຜູ້ມີຄວາມສາມາດ ຊຶງ່ເຮົາໄດ້ບັນດານໃຫ້ເຂົາມີຈິດໃຈອັນສາມາດນ້ັນ ໃຫເ້ຂົາເຮັດເຄ່ືອງ

ຍົດສໍາລັບສະຖາປະນາອາໂຣນໃຫ້ບົວຣະບັດເຮົາໃນຕໍາແຫນ່ງປະໂຣຫິດ 
4 ໃຫເ້ຂົາເຮັດເຄ່ືອງຍົດດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີຄື ແຜ່ນຮອງເອິກ ເສ້ືອເອໂຟດ ເສ້ືອຄຸມຍາວບ່ໍມີແຂນ ເສ້ືອຄຸມຍາວມີແຂນ ຫມວກ

ສຸບ ແລະຜ້າຮັດແອວ ແລະໃຫ້ເຂົາເຮັດເຄ່ືອງຍົດບໍຣິສຸດສໍາລັບອາໂຣນອ້າຍຂອງເຈ້ົາແລະບຸດຂອງເຂົາ ເພ່ືອຈະໄດ້
ເປັນປະໂຣຫິດບົວຣະບັດເຮົາ 

5 ìໃຫເ້ຂົາເຫລ່ົານ້ັນຮັບເອົາຄໍາ ດ້າຍສີຟ້າ ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ ແລະຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ 
ເອໂຟດ 
The Ephod 

6 ໃຫເ້ຂົາເຮັດເອໂຟດດ້ວຍທອງຄໍາ ດ້ວຍດ້າຍສີຟ້າ ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ ແລະຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ ຕັດດ້ວຍຝີມືຊ່າງອອກ
ແບບ 

7 ແຂບທ່ີຜູກບ່າຂອງເອໂຟດນ້ັນ ໃຫຕິ້ດກັບຮີມຕອນເທິງທັງສອງອັນ ເພ່ືອຈະຕິດເປັນອັນດຽວກັນ 
8 ສາຍຮັດແອວຕ່ໍາຢ່າງປານີຕ ສໍາລັບຮັດທັບເອໂຟດ ໃຫເ້ຮັດດ້ວຍຝືມຢ່ືາງດຽວກັນ ແລະໃຊ້ວັດຖຸຢ່າງດຽວກັນກັບເອ

ໂຟດ ຄືເຮັດດ້ວຍທອງຄໍາ ດ້າຍສີຟ້າ ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ ແລະຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ 
9 ແລ້ວໃຊແ້ກ້ວໂກເມນສອງແຜ່ນ ສໍາລັບຈາຣຶກຊ່ືບຸດຊາຍຂອງອິສຣາເອນໄວ້ 
10 ທ່ີແກ້ວແຜ່ນນ່ຶງໃຫ້ຈາຣຶກຊືໄ່ວອີ້ກຫົກຊ່ື ແລະແຜ່ນທ່ີສອງກໍໃຫ້ຈາຣກຶຊືໄ່ວ້ອີກຫົກຊືທ່ີ່ເຫລືອຢູ່ຕາມກໍາເນີດ 
11 ໃຫ ້ຊ່າງແກະຈາຣຶກຊືເ່ຫລ່ົາບຸດຊາຍອິສຣາເອນໄວ້ທ່ີແກ້ວທັງສອງແຜ່ນນ້ັນ ເຊ່ັນຢ່າງແກະຕຣາແລ້ວຝັງໄວ້ເທິງກະ

ໂບກຄໍາຊ່ືງມີລວດລາຍລະອຽດ 
12 ແກ້ວທັງສອງແຜ່ນນ້ັນໃຫ້ຕິດໄວ້ກັບເອໂຟດເທິງບ່າທັງສອງຂ້າງ ແກ້ວນ້ັນຈະເປັນທ່ີຣະນຶກເຖີງບັນດາບຸດແຫ່ງອິສ

ຣາເອນ ແລະອາໂຣນຈະແບກຊ ື ່ເຂົາທ ັງຫລາຍໄວ້ເທິງບ່າທອງສອງສະເພາະພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນທ່ີຣະລຶກ 



13 ເຈ້ົາຈ່ົງເຮັດກະໂບກຄໍາມີລວດລາຍລະອຽດ 
14 ກັບເຮັດສ້ອຍສອງສາຍດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດ ເປັນສ້ອຍຖັກກ້ຽວແລ້ວຕິດໄວ້ທ່ີກະໂບກນ້ັນ 

ແຜນ່ຮອງເອິກ 
The Breastplate 

15 (ອພຍ 39:8-21) 

16 ìຈ່ົງເຮັດແຜ່ນຮອງເອີກສໍາລ ບັແຕ ງ່ເວລາພິພາກສາ ດ້ວຍຝີມືຊາ່ງອອກແບບຝີມືເຫມອືນເຮັດເອໂຟດ ຄືເຮັດດ້ວຍ
ທອງຄໍາ ດ້າຍສີຟ້າ ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ ແລະຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ 

17 ໃຫເ້ຮັດແຜ່ນຮອງເອິກເປັນຮູບສ່ີຫລ່ຽມ ພັບທົບກາງຍາວຄືບນ່ຶງ ກ້ວາງຄືບນ່ຶງ 
18 ຈ່ົງຝັງແກ້ວສ່ີແຖວເທິງແຜ່ນຮອງເອິກນ້ັນ ແຖວທີນ່ຶງຝັງທັບທີມ ພອຍເຫລືອງ ແລະມໍຣະກົດ 
19 ແຖວທີສອງຝັງພອຍ ໄພທູນ ແລະເພັດ 
20 ແຖວທສີາມຝັງນີນໂມຣາ ແລະເພທາຍສີມ່ວງ 
21 ແຖວທີສ່ີຝັງເພທາຍ ໂກເມນ ແລະມະນີໂຊຕ ແກ້ວທັງຫມດົນ້ີໃຫ້ຝັງໃນລວດລາຍອັນລະອຽດທ່ີທໍາດ້ວຍທອງຄໍາ 
22 ແກ້ວເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ມີຊືເ່ຫລ່ົາບຸດອິສຣາເອນສິບສອງຊ່ືຈາຣຶກໄວເ້ຫມືອນແກະຕຣາ ຈະມີຊືເ່ຜ່ົາທຸກເຜ່ົາຕາມລໍາດັບ

ສິບສອງເຜ່ົາ 
23 ແລະເຈ້ົາຈ່ົງເຮັດສ້ອຍຖັກກ້ຽວດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດສໍາລັບແຜ່ນຮອງເອິກ 
24 ແລະເຈ້ົາຈ່ົງເຮັດຮ່ວງທອງຄໍາສອງຮ່ວງຕິດໄວ້ທ່ີມມຸເທິງທັງສອງຂອງແຜ່ນຮອງເອິກ 
25 ສ່ວນສ້ອຍທ່ີເຮັດດ້ວຍທອງຄໍານ້ັນ ໃຫກ້້ຽວດ້ວຍຮ່ວງທ່ີມຸມແຜ່ນຮອງເອິກ 
26 ແລະປາຍສ້ອຍອິກສອງຂ້າງ ໃຫຕິ້ດກັບກະໂບກທ່ີມີລວດລາຍລະອຽດທັງສອງ ໃຫຕິ້ດໄວ້ຂ້າງຫນ້າທ່ີແຂບຍຶດເອ

ໂຟດທັງສອງຂ້າງເທິງບ່າ 
27 ຈ່ົງເຮັດຮ່ວງຄໍາສອງອັນຕິດໄວ້ທ່ີແຈລຸ່ມທັງສອງຂ້າງຂອງແຜ່ນຮອງເອີກຂ້າງໃນທ່ີຕິດເອໂຟດ 
28 ຈ່ົງເຮັດຮ່ວງສອງອັນດ້ວຍທອງຄໍາໃສ່ໄວ້ຮີມເອໂຟດເບ້ືອງຫນ້າ ໃຕ້ແຂບທ່ີໃກ້ກັບສາຍດືງແລະເທິງສາຍແອວນ້ັນຊ່ືງ

ຕ່ໍາດ້ວຍຝີມືປານີຕ 
29 ໃຫຜູ້ກແຜ່ນຮອງເອ ກິນ້ັນຕິດກັບເອໂຟດດ້ວຍ ໃຊ້ດ້າຍຖັກສີຟ້າຮ້ອຍຜູກທ່ີຮ່ວງ ໃຫທັ້ບແຜ່ນຮອງເອິກຮັດສາຍແອວ

ທ່ີເຮັດດ້ວຍສີ ມືປານີດຂອງເອໂຟດເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ແຜ່ນຮອງເອິກຫລຸດໄປຈາກເອໂຟດ 
30 ອາໂຣນຈ່ີງຈະມຊ່ືີເຫລ່ົາບຸດອິສຣາເອນຈາຣຶກໄວ້ທ່ີແຜ່ນຮອງເອິກ ສໍາລັບແຕ່ງເວລາພິພາກສາຕິດໄວ້ທີເ່ອິກຂອງ

ຕົນ ໃຫເ້ປັນທ່ີ ຣະລຶກຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສເມີ ເມ່ືອເຂົາເຂ້ົາໄປໃນຫໍເຕັນສັກສິດນ້ັນ 
31 ຈ່ົງໃສ່ອູຣິມ ແລະທູມມິມ ໄວ້ໃນແຜ່ນຮອງເອິກ ແລະຂອງສອງສ່ິງນ້ີຈະຢູ່ທ່ີຫົວໃຈຂອງອາໂຣນເມ່ືອເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຜູ້

ເປ ນັເຈ້ົາ ອາໂຣນຈະຮັບພາຣະການພິພາກສາເຫລ່ົາບຸດອິສຣາເອນໄວ້ທ່ີຫວົໃຈຂອງຕົນສເມີສະເພາະພຣະພັກພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ 
ເຄືອ່ງແຕງ່ກາຍຊະນດິອືນ່ຂອງປະໂຣຫດິ 
Other Priestly Vestments 
(ອພຍ 39:22-31) 

32 ìເຈ້ົາຈ່ົງເຮັດເສ້ືອຄຸມໃຫ້ເຂ້ົາຊຸດກັບເອໂຟດດ້ວຍຜ້າສີຟ້າລ້ວນ 
33 ໃຫເ້ຮັດຊ່ອງຄໍກາງຜືນເສ້ືອ ແລ້ວຫຍິບຮອບຄໍດ້ວຍຜ້າຕ່ໍາລຽບຕາມຄໍ ເສ້ືອນ້ີໃຫ້ແນບດ້ວຍຜ້າຫນາເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຂາດ

ງ່າຍ 
34 ທ່ີຕ ີນເສ້ືອຄຸມໃຫ້ປັກຮູບຫມາກພິລາ ໃຊດ້້າຍສີຟ້າ ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມຮອບຕີນເສ້ືອ ແລະຕິດຫມາກກະດ່ິງທອງຄໍາ

ສລັບກັບຫມາກພິລາ 



35 ຫມາກກະດ່ິງທອງຄໍາຫນ່ວນນ່ຶງ ຫມາກທັບທິມຫມາກນ່ຶງ ຫມາກກະດ່ິງທອງຄໍາອິກຫມາກນ່ຶງ ຫມາກພິລາອິກ
ຫມາກນ່ຶງຮອບຕີນເສ້ືອຄ ມຸ 

36 ອາໂຣນຈະສວມເສ້ືອໂຕນ້ັນເມ່ືອທໍາງານບົວຣະບັດ ແລະຈະໄດ້ຍິນສຽງຫມາກກະດ່ິງເມ່ືອເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ໃນຫເໍຕັນສັກສິດ ແລະເມ່ືອຍ່າງອອກມາ ດ້ວຍຢ າ້ນວ່າເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍ 

37 ìເຈ້ົາຈ່ົງເຮັດແຜ່ນທອງຄໍາບໍຣິສຸດຈາຣຶກຄໍາວ່າìບໍຣິສຸດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ໄວເ້ຫມືອນຢ່າງແກະຕາ 
38 ແລະເຈ້ົາຈ່ົງເອົາດ້າຍຖັກສີຟ້າ ຜູກແຜ່ນທອງຄໍານ້ັນໄວ້ເທິງຫມວກໃຫຢູ່້ທ່ີຂ້າງຫມວກດ້ານຫນ້າ 
39 ແຜ່ນທອງຄໍານ້ັນຈະຢູ່ທ່ີຫນ້າຜາກຂອງອາໂຣນ ແລະອາໂຣນຈະຮັບຄວາມຜິດອັນເກີດແກ່ຊົນຊາດອິສຣາເອນ 

ເນ່ຶອງຈາກຂອງຖວາຍອັນບໍຣິສຸດ ຊ່ຶງນໍາມາຊາໍຮະໃຫ້ເປັນຂອງຖວາຍອັນບໍຣິສຸດ ແລະແຜ່ນຄໍານ້ັນໃຫ້ຢ ູ ່ທ່ີຫນ້າຜາກ
ຂອງອາໂຣນສເມີ ເພ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະໄດ້ຊົງຮັບສ່ິງຂອງເຫລ່ົານ້ັນຈາກເຂົາ 

40 ìຈ່ົງຕ່ໍາເສ້ືອໃຫ້ເປັນຕາມຸກດ້ວຍປ່ານເນ້ືອດີ ສ່ວນຜ້າຫມວກນ້ັນ ຈ່ົງທໍາດ້ວຍຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ ແລະທໍາສາຍແອວດ້ວຍ
ຝມີຊ່ືາງດ້າຍສີ 

41 ìຈ່ົງເຮັດເສ້ືອຄຸມ ສາຍຮັດແອວ ແລະຫມວກສໍາລັບບຸດອາໂຣນໃຫ້ສົມກຽດແລະງົດງາມ 
42 ຈ່ົງແຕ່ງອາໂຣນອ້າຍຂອງເຈ້ົາແລະບຸດເຂົາດ້ວຍເຄ່ືອງຍົດ ແລ້ວຫົດສົງແລະສະຖາປະນາ ແລະຊ ໍາຮະເຂົາໃຫ້ບຣໍິ

ສຸດ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເປັນປະໂຣຫິດບົວລະບັດເຮົາ 
43 ຈ່ົງຫຍີບສ້ົງໃຫ້ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນດ້ວຍຜ້າປ່ານເພ່ືອຈະປົກປິດກາຍທ່ີເປືອຍຂອງເຂົາໃຫ້ຍາວຕ້ັງແຕ່ແອວຈົນເຖິງຕ້ົນຂາ 
44 ໃຫອ້າໂຣນກັບບຸດເຂົາສວມສ້ົງນ້ັນເມ່ືອເຂົາໄປ 

ໃນເຕັນນັດພົບ ແລະເມ່ືອເຂ້ົາໃກ້ແທ່ນບູຊາເພ່ືອບົວລະບັດຮັບໃຊ ເ້ຮົາ ໃນຖານະປະໂຣຫິດໃນບ່ອນສັກສິດ ເພ່ືອ
ພວກເຂົາຈະບ່ໍຖືກຂ້າຍ້ອນວ່າບ່ໍປົກປິດຕົນໂຕ ອັນນ້ີແມ່ນກົດເກນອັນຖາວອນຊ່ຶງອາໂຣນແລະເຊ້ືອສາຍຂອງ
ເຂົາຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຕລອດໄປ 

 

29 ການຖວາຍຕວົຂອງອາໂຣນ ແລະບດຸຊາຍຂອງທາ່ນ 
The Ordination of the Priests 
(ລລວ 8:1-36) 

1 ìຕ່ໍໄປນ້ີເປັນການຊ່ຶງເຈ້ົາຄວນກະທໍາເພ່ືອຊໍາະຕົວເຂົາທັງຫລາຍໃຫ້ບໍຣິສຸດ ເພ່ືອເຂົາຈະເປັນປະໂຣຫິດບ ວົລະບັດ
ເຮົາ ຄືຈ່ົງເອົາງົວຫນຸ່ມໂຕນ່ຶງແລະແກະເຖິກສອງໂຕຊ່ຶງປາສຈາກຕໍານີ 

2 ເຂ້ົາຈ່ີທ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງ ເຂ້ົາຈ່ີທ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອປົນໃສ່ນ້ໍາມັນ ແລະເຂ້ົາຈ່ີແຜ່ນບາງທ່ີບໍ່ມເີຊ້ືອທານ້ໍາມັນ ເຂ້ົາຈ່ີເຫລ່ົານ້ີຈ່ົງທໍາ
ດ້ວຍຍອດແປ້ງເຂ້ົາສາລີ 

3 ແລ້ວຈ່ົງໃສ່ເຂ້ົາຈ່ີຕ່າງໆເຫລ່ົານ້ັນໄວ້ໃນກະຕ່າດຽວກັນ ຈ່ົງນໍາມາພ້ອມກັບງົວເຖິກ ແລະລູກແກະໂຕຜູ້ສອງໂຕ 
4 ຈ່ົງນໍາອາໂຣນແລະບຸດຊາຍທັງຫລາຍຂອງເຂົາມາທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບ ແລ້ວຈ່ົງຊໍາຮະຕົວເຂົາທັງຫລາຍດ້ວຍນ້ໍາ 
5 ຈ່ົງສວມເຄ່ືອງຍົດໃຫ້ອາໂຣນ ຄືເສ້ືອໃນຂອງເສ້ືອເອໂຟດ ເອໂຟດແລະແຜ່ນຮອງເອິກ ແລະເອົາສາຍຮັດແອວທ່ີຕ່ໍາ

ດ້ວຍຝີມີປາ  ນີດ ສໍາລັບໃຊ້ກັບເອໂຟດນ້ັນຮັດແອວໄວ້ 
6 ຈົ່ງສວມຫມວກທີຫົ່ວຂອງອາໂຣນ ແລະຈ່ົງສວມມົງກຸດບໍຣິສຸດທັບຫມວກ 
7 ຈ່ົງເອົານ້ໍາມັນຫົດສົງເທລົງຫົວຂອງເຂົາ ແລະຫົດສົງຕ້ັງເຂົາໄວ້ 
8 ຈ່ົງນໍາບຸດຊາຍທັງຫລາຍຂອງເຂົາມາແລະສວມເສ້ືອໃຫ້  
9 ແລ້ວຈ່ົງເອົາສາຍແອວຮັດແອວເຂົາໄວ້ ທັງຕົວເອໂຣນແລະບຸດຂອງເຂົາ ແລະສຸບຫມວກໃຫ້ເຂົາ ແລ້ວເຂົາກ ຈໍະ

ເປັນປະໂຣຫິດຕາມກົດເກນ ດ່ັງນ້ີແຫລະ ເຈ້ົາຈ່ົງສະຖາປະນາອາໂຣນແລະບ ດຸຊາຍທັງຫລາຍຂອງເຂົາໄວ້ 
10 ìເຈ້ົາຈ່ົງນໍາງົວເຖິກມາທ່ີຫນ້າເຕັນນັດພົບ ໃຫ້ອາໂຣນກັບບຸດຂອງເຂົາເອົາມືວາງລົງເທິງຫົວງົວເຖິກ  



11 ແລ້ວຈ່ົງຂ້າງົວເຖິກນ້ັນຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບ 
12 ແລະຈ່ົງເອົານ້ີວມືຈຸ່ມເລືອດງົວເຖິກນ້ັນ ທາໄວ້ເທິງຍອດແທ່ນນ້ັນ ສ່ວນເລືອດທ່ີເຫລ ອືທ ັງຫມົດຈ່ົງເທໄວ້ທີພ່ື້ນແທ່ນ

ບູຊາ 
13 ເຈ້ົາຈ່ົງເອົາໄຂມັນທ່ີຫຸມ້ເຄ່ືອງໃນສ່ວນທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງຕັບ ແລະໄຕທັງສອງກັບໄຂມັນທ່ີຕິດກັບໄຕນ້ັນມາເຜົາເທິງ

ແທນ່ 
14 ແຕ່ຊ້ີນກັບຫນັງ ແລະໃສ້ພຸງຂອງງົວເຖິກນ້ັນຈ່ົງເຜົາໄຟເສັຽຂ້າງນອກຄ້າຍ ທັງນ້ີເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 
15 ìເຈ້ົາຈ່ົງນໍາແກະຜູ້ໂຕນ່ຶງມາໃຫ້ອາໂຣນກັບບຸດເຂົາ ເອົາມືຂອງຕົນວາງເທິງຫົວແກະໂຕຜູ້ນ້ັນ 
16 ແລ້ວຈ່ົງຂ້າແກະໂຕນ້ັນເສັຽ ເອົາເລືອດພົມອ້ອມຮອບແທ່ນ 
17 ຈ່ົງຕັດແກະໂຕນ້ັນອອກເປັນຕ່ອນໆແລະເຄ່ືອງໃນກັບຂາ ຈ່ົງລ້າງນ້ໍາວາງໄວ້ກັບເນ້ືອແລະຫົວ 
18 ແລ້ວຈ່ົງເຜົາແກະຕົວນ້ັນທັງໂຕເທິງແທ່ນບູຊາ ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນກ່ິນພ ພໍຣະທັຍ 

ເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
19 ìຈ່ົງນໍາແກະໂຕຜູ້ອີກໂຕນ່ຶງມາ ແລ້ວໃຫ້ອາໂຣນກັບບຸດເຂົາເອົາມືຂອງຕົນວາງເທິງຫົວແກະຜູ້ນ້ັນ 
20 ແລ້ວທ່ານຈ່ົງຂ້າແກະໂຕນ້ັນເສັຽ ເອົາເລືອດສ່ວນນ່ຶງເຈີມທ່ີປາຍໃບຫູຂ້າງຂວາຂອງອາໂຣນ ແລະທ່ີປາຍໃບຫູຂ້າງ

ຂວາຂອງບຸດຊາຍຂອງເຂົາທຸກຄົນ ແລະທ່ີຫວົໂປ້ມືຂ້າງຂວາ ແລະທ່ີຫວົໂປ້ຕີນຂ້າງຂວາຂອງເຂົາ ແລ້ວຈ່ົງເອົາ
ເລືອດທ່ີເຫລືອພົມອ້ອມຮອບແທ່ນບູຊາ 

21 ຈ່ົງເອົາເລືອດສ່ວນນ່ຶງທ ີ ່ຢູ່ເທິງແທ່ນແລະນ້ໍາມັນເຈີມນ້ັນຫົດສົງອາໂຣນແລະເຄ່ືອງຍົດຂອງເຂົາ ຈ່ົງຫົດສົງບຸດຊາຍ
ທັງຫລາຍຂອງເຂົາ ແລະເຄ່ືອງຍົດຂອງບຸດຊາຍເຫລ່ົານ້ັນດ້ວຍ ອາໂຣນແລະເຄ່ືອງຍົດຂອງເຂົາຈະບໍຣິສຸດຮວມທັງ
ບຸດຂອງເຂົາແລະເຄ່ືອງຍົດຂອງເຂົາດ້ວຍ 

22 ìເຈ້ົາຈ່ົງເອົາໄຂມັນແກະໂຕຜູ້ແລະຫາງມັນກັບໄຂມັນທ່ີຕິດເຄ່ືອງໃນ ແລະໄຂມັນທ່ີຕິດກັບຕັບແລະໄຕທັງສອງ 
ແລະໄຂມັນທ່ີຕິດຢູ່ກັບໂຕ ກັບຂາໂຕ້ຍຂ້າງຂວາດ້ວຍ (ເພາະເປັນແກະໃຊ້ສໍາລັບການສະຖາປະນາ) 

23 ແລະເຂ້ົາຈ່ີກ້ອນນ່ຶງ ແລະເຂ້ົາຈ່ີປົນໃສ່ນ້ໍາມັນແຜ່ນນ່ຶງ ແລະເຂ້ົາຈ່ີແຜ່ນນ່ຶງຈາກກະຕ່າເຂ້ົາຈ່ີທ່ີບ ໍ ່ມີເຊ້ືອແປ້ງ ຊ່ຶງຢູ່ຕ່ໍພ
ຣະພັກພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 

24 ແລ້ວຈ່ົງວາງສ່ິງຂອງເຫລ່ົານ້ັນໄວ້ໃນມືຂອງອາໂຣນ ແລະໃນມືບຸດຂອງເຂົາ ນໍາໄປທໍາພິທີຍ່ືນຖວາຍໃຫ້ເປັນເຄ່ືອງ
ຍ່ືນຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

25 ແລ້ວຈ່ົງຮັບສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈາກມືຂອງເຂົານ າໍໄປເຜົາເທິງແທ ່ນບູຊາຮວມເຂ້ົາກັບເຄ່ືອງເຜົາບູຊາເປັນກ່ິນທ່ີພໍພຣະທຍັພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

26 ìຈ່ົງເອົາຊ້ີນທ່ີເອິກແກະເຖິກຊ່ຶງເປັນແກະສະຖາປະນາອາໂຣນ ແລ້ວທໍາພິທີຍ່ືນຖວາຍເປັນເຄ່ືອງບູຊາຍ່ືນຖວາຍແດ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະນ້ັນຈະເປັນສ່ວນຂອງເຈ້ົາ 

27 ແລະຈ່ົງເອົາຊ້ີນທ່ີເອິກແກະເຖິກຊ່ຶງເປ ນັເຄ່ືອງຍ່ືນຖວາຍນ້ັນໄວ້ ແລະຊ້ີນຂາໂຕ້ຍອັນເປັນສ່ວນຍົກໃຫ້ແກ່ປະໂຣຫິດ
ຊ່ຶງເປັນເຄ່ືອງຍ່ືນຖວາຍ ແລະຊ່ຶງເປັນຂອງຖວາຍຈາກແກະໃຊ້ສໍາລັບການສະຖາປະນາ ດ້ວຍເປັນສ່ວນຂອງອາ
ໂຣນແລະບຸດເຂົາ 

28 ນ້ັນແຫລະ, ເປັນສ່ວນຊ່ຶງອາໂຣນແລະບຸດເຂົາຈະໄດ້ຮັບຈາກຊ ນົຊາດອິສຣາເອນ ເພາະເປັນສ່ວນທ່ີຍົກໃຫ້ແກ່ປະ
ໂຣຫິດແລະຊົນຊາດອິສຣາເອນ ຈະຍົກໃຫ້ຈາກເຄ່ືອງສານຕິບູຊາເປັນເຄ່ືອງບູຊາຂອງເຂົາຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ 

29 ìເຄ່ືອງຍົດຂອງອາໂຣນຈະເປັນຂອງບຸດຊາຍຂອງເຂົາຕ່ໍໆໄປ ໃຫ້ເຂົາສວມເມ່ືອເຂົາຮັບການຫົດສົງ ແລະໄດ້
ຮັບການສະຖາ     ປະນາຕໍາແຫນ່ງ 

30 ຈົ່ງໃຫບຸ້ດຊ່ຶງຈະເປັນປະໂຣຫິດແທນເຂົານ້ັນສວມເຄ່ືອງຍົດເຫລ່ົານ້ັນຄົບເຈັດວັນ ຂນະທ່ີເຂົາມາຍັງເຕັນນັດພົບເພ່ື
ອບົວລະບັດໃນບ່ອນສັກສິດ 



31 ìຈ່ົງຕ້ົມຊ້ີນແກະເຖິກສໍາລັບການສະຖາປະນາໃນສະຖານທ່ີສັກສິດ 
32 ແລ້ວໃຫ້ອາໂຣນກັບບຸດຂອງເຂົາຮັບປະທານຊ້ີນແກະເຖິກນ້ັນ ແລະເຂ້ົາຈ່ີຊ່ຶງຢູ່ໃນກະຕ່າທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບ 
33 ໃຫເ້ຂົາຮັບປະທານຂອງຊ່ຶງນໍາມາບູຊາລ້າງມົນທິນເພ່ືອຈະສະຖາປະນາແລະຊໍາຮະເຂົາເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ບຣໍສຸິດ ແຕ່

ສ່ວນພວກຄາຣະວາດຢ່າໃຫ້ຮັບປະທານ ເພາະເປັນຂອງບໍຣິສຸດ 
34 ແລະຖ້າວ່າຊ້ີນທ່ີໃຊ້ໃນພິທສີະຖາປະນາ ແລະເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນຍັງເຫລືອຢູ່ຈົນຮຸ່ງເຊ້ົາ ກໍໃຫ້ເຜົາສ່ວນທ່ີເຫລືອນ້ັນດ້ວຍໄຟ

ເສັຽ ຢ່າໃຫ້ຮັບປະທານເພາະເປັນຂອງບໍຣິສຸດ 
35 ìດ່ັງນ້ີແຫລະ, ເຈ້ົາຈ່ົງກະທໍາໃຫ້ແກ່ອາໂຣນ ແລະບຸດເຂົາຕາມທ່ີເຮົາໄດ້ບັນຊາເຈ້ົາໄວ້ ຈ່ົງທໍາພິທີສະຖາປະນາເຂົາ

ໃຫຄົ້ບເຈັດວັນ 
36 ຈ່ົງນໍາງົວເຖິກໂຕນ່ຶງມາຖວາຍທຸກໆວັນ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ຄົນຈາກບາບ ເພ່ືອທໍາການລ້າງມົນທິນ ແລະຈ່ົງຊໍາຮະ

ແທ່ນບູຊາ ດ້ວຍທໍາການລົບມົນທິນຂອງແທ່ນນ້ັນ ຈ່ົງຫົດສົງແທ່ນນ້ັນເພ່ືອຈະຊາໍຮະໃຫ້ບໍຣີສຸດ 
37 ຈ່ົງທໍາການລ້າງມົນທິນແທ່ນນ້ັນຄົບເຈັດມ້ື ແລະຊໍາຮະແທ່ນນ້ັນໃຫ້ບໍຣິສຸດ ແລ້ວແທ່ນນ້ັນຈະບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ ສ່ິງນ  ່ຶງສ່ິງ

ໃດທີຖື່ກຕ້ອງແທ່ນນ້ັນກ ຈໍະບໍຣິສຸດດ້ວຍ 
ການຖວາຍບຊູາປະຈາໍວນັ 
The Daily Offerings 

38 (ຈຊບ 28:1-8) 

39 ìຕ່ໍໄປນ້ີເປັນສ່ິງຊ່ຶງເຈ້ົາຕ້ອງຖວາຍເທິງແທ່ນນ້ັນທຸກວັນສເມີໄປ ຄືລູກແກະສອງໂຕ ອາຍຸນ່ຶງປີ 
40 ຈ່ົງນໍາລູກແກະໂຕນ່ຶງມາບູຊາເວລາເຊ້ົາ ແລະນໍາອີກໂຕນ່ຶງມາບູຊາເວລາຄ່ໍາ 
41 ພ້ອມກັບລູກແກະໂຕທ່ີນ່ຶງນ້ັນ ຈ  ່ົງຖວາຍຍອດແປ້ງນ່ຶງໃນສິບເອຟາ ປົນໃສ່ກັບນ້ໍາມັນທ່ີຄ້ັນໄວ້ນ້ັນນ່ຶງໃນສ່ີຮີນ ແລະ

ເຫລ້ົາອະງຸ່ນນ່ຶງໃນສ່ີຮີນຄູ່ກັນ ເປັນເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາ 
42 ຈ່ົງຖວາຍແກະອ ກີໂຕນ່ຶງນ້ັນໃນເວລາຄ່ໍາ ຖວາຍອາຫານບູຊາແລະເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຄູ່ກັນດ້ວຍ ເຫມອືນຢ່າງໃນເວລາ

ເຊ້ົາ ໃຫ້ເປັນກ່ິນພ ໍພຣະທັຍ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
43 ນ້ີຈະເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຕລອດຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ ທ່ີປະຕູເຕັນນັດພົບສະເພາະພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 

ທ່ີຊຶງ່ເຮົາຈະພົບເຈ້ົາທັງຫລາຍແລະສົນທະນາກັບເຈ້ົາທ່ີນ້ັນ 
44 ທ່ີນ້ັນເຮົາຈະພົບຊົນຊາດອິສຣາເອນ ແລະຫໍເຕັນສັກສິດນ້ັນຈະຮັບການຊໍາຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດດ້ວຍພຣະສະງ່າຣາສີຂອງ

ເຮົາ 
45 ເຮົາຈະຊໍາຮະເຕັນນັດພົບແລະແທ່ນບູຊາໄວ້ເປັນທ່ີບໍຣິສຸດ ແລະເຮົາຈະຊໍາຮະອາໂຣນ ແລະບຸດເຂົາໃຫ້ບໍຣິສຸດ

ດ້ວຍ ເພື່ອໃຫເ້ປັນປະໂຣຫິດບົວລະບັດເຣົາ 
46 ເຮົາຈະສະຖິດຢູ່ຖ້າມກາງຊົນຊາດອ ິສຣາເອນ ແລະຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ 
47 ເຂົາຈະຮູ້ວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາ ຜູ້ໄດ້ນໍາເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ ເພ່ືອເຮົາຈະສະ

ຖິດຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາທັງຫລາຍ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາ 
 

30 ແທນ່ເຄືອ່ງຫອມ  
The Altar of Incense  
(ອພຍ 37:25-28) 

1 ìເຈ  ້ົາຈ່ົງສ້າງແທ່ນສໍາລັບເຜົາເຄ່ືອງຫອມ ຈ່ົງເຮັດແທ່ນນ້ັນດ້ວຍໄມ້ກະຖິນເທດ 
2 ໃຫຍ້າວສອກນ່ຶງ ກວ້າງສອກນ່ຶງ ເປັນຮູບສ່ີຫລ່ຽມ ແລະສູງສອງສອກ ເຊີງຍອດແທ່ນນ້ັນໃຫ້ເປັນໄມ້ທ່ອນດຽວກັນ

ກັບແທ່ນ 



3 ແລະຈ່ົງໂອບແທ່ນດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດ ທັງດ້ານເທິງແລະດ້ານຂ້າງທຸກດ້ານ ແລະເຊີງຍອດດ້ວຍ ແລະຈ່ົງ
ເຮັດຂອບທອງຄໍາອ້ອມຮອບແທ່ນ 

4 ຈ່ົງເຮັດຮ່ວງທອງຄໍາສອງຮ່ວງ ຕິດໄວ້ໃຕ້ຂອບດ້ານລະຮ່ວງກົງກັນຂ້າມ ຮ່ວງນ້ັນສໍາລັບສອດໃສ່ໄມ້ຄານຫາມ 
5 ໄມຄ້ານຫາມນ້ັນຈ່ົງເຮັດດ້ວຍໄມ້ກະຖິນເທດໂອບດ້ວຍຄໍາ 
6 ຈ່ົງຕ້ັງແທ່ນນ້ັນໄວ້ຂ້າງນອກຜ້າກ້ັງຊ່ຶງຢູ່ໃກ້ຫີບຄໍາສັນຍາຂ້າງຫນ້າພຣະທ່ີນ່ັງ ຊ່ຶງຢູ່ເຫນືອຫີບຄໍາສັນຍາບ່ອນທ່ີເຮົາ

ຈະພົບກັບເຈ້ົາ 
7 ຈົ່ງໃຫອ້າໂຣນເຜົາເຄ່ືອງຫອມເທິງແທ່ນນ້ັນທຸກເວລາເຊ້ົາ ເມ່ືອເຂົາແຕ່ງເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມກໍຈ່ົງເຜົາເຄ່ືອງຫອມດ້

ວຍ 
8 ແລະໃນເວລາຄ່ໍາ ເມ່ືອອາໂຣນໄຕ້ຕະກຽງ ໃຫ້ເຜົາເຄ່ືອງຫອມເທິງແທ່ນເປັນເຄ່ືອງຫອມຕລອດໄປຕ່ໍພຣະພັກພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ    ຕລອດຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ 
9 ແຕ່ເຄ່ືອງຫອມຢ່າງທ່ີຫາ້ມ ຢ່າໄດ້ເຜົາເທິງແທ່ນນ້ັນເລີຍ ຫລືເຜົາເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຫລືເຄ່ືອງທັນຍາບູຊາ ຫລືເທເຄ່ືອງ

ດ່ືມບູຊາເທິງນ້ັນ 
10 ໃຫອ້າໂຣນທໍາການບູຊາໄຖ່ບາບປີລະເທ່ືອ ໃຫເ້ຂົາທໍາການລ້າງມົນທິນແທ່ນນ້ັນປີລະຄ້ັງດ້ວຍເລືອດຂອງເຄ່ືອງບູ

ຊາໄຖ່ບາບລ້າງມົນທິນຕລອດຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ ແທ່ນນ້ັນຈະບໍຣິສຸດທ່ີສຸດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 
ເງນິຄາ່ໄຖບ່າບ  
The Half Shekel for the Sanctuary 

11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
12 ເມ່ືອເຈ້ົາຈະຈົດສໍາມະໂນຄົວຊົນຊາດອິສຣາເອນ ຈ່ົງໃຫ້ເຂົາຕ່າງນໍາຊັບສິນມາຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນຄ່າໄຖ່ຊີ

ວິດ ເມ່ືອເຈ້ົານັບຈໍານວນເຂົາ ເພ່ືອຈະບ່ໍໄດ້ເກີດພັຍວິບັດຂ້ຶນໃນຫມ  ູ່ພວກເຂົາເມ່ືອເຈ້ົານັບເຂົາ 
13 ທຸກຄົນທ່ີຂ້ຶນທະບຽນສໍາມະໂນຄົວ ຈະຕ້ອງຖວາຍຂອງຢ່າງນ້ີ ຄືເງິນເຄ່ີງເຊເກລ ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສ

ການ (ເຊເກລນ່ຶງມີຊາວເກຣາ) ເຄ່ິງເຊເກລເປັນເງິນຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
14 ທຸກໆຄົນທ່ີຂ້ຶນທະບຽນສໍາມະໂນຄົວ ອາຍ ຕ້ັຸງແຕ່ຊາວປີຂ້ຶນໄປ ໃຫນໍ້າເງ ນິມາຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
15 ເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍນໍາເງິນມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອຈະໄດ້ໄຖ່ຊີວິດຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍນ້ັນ ສໍາລັບຄົນຮ່ັງມີ

ກໍຢ່າຖວາຍເກີນ ແລະສໍາລັບຄົນຈົນກໍຢ່າໃຫ້ຫນ້ອຍກວ່າເຄ  ່ິງເຊເກລ 
16 ຈ່ົງເກັບເງິນຄ່າໄຖ່ຈາກຊົນຊາດອິສຣາເອນ ແລະຈ່ົງກໍານົດເງິນໄວ້ໃຊຈ່້າຍໃນເຕັນນັດພົບ ເພ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະ

ໄດ້ຊົງຣະນຶກເຖິງຊົນຊາດອິສຣາເອນສໍາລັບການໄຖ່ຊີວິດຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍî 
ຂນັ 
The Bronze Basin 

17 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
18 ເຈ້ົາຈ່ົງເຮັດຂັນທອງສໍາຣິດ ແລະພານຮອງຂັນທອງສໍາຣິດດ້ວຍ ສໍາລັບລ້າງຊໍາຮະ ຈ່ົງຕ້ັງຂັນນ້ັນໄວ້ລະຫວ່າງເຕັນ

ນັດພົບ ແລະແທ່ນບູຊາ ແລ້ວຈ່ົງຕັກນ້ໍາໃສ່ໄວ້ໃນຂັນນ້ັນ 
19 ໃຫອ້າໂຣນແລະບຸດຊາຍຂອງເຂົາໃຊ້ລ້າງມື ແລະຕີນ 
20 ເມ່ືອເຂົາຈະເຂ້ົາໄປໃນເຕັນນັດພົບ ເຂົາຈະຕ້ອງຊໍາຮະດ້ວຍນ້ໍາເພ່ືອຈະບ່ໍຕາຍ ເມ່ືອເຂົາເຂ້ົາມາໃກ້ແທ່ນທໍາການ

ບົວລະບັດ ຄືຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍໄຟແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
21 ຈົ່ງໃຫເ້ຂົາລ້າງມື ແລະຕີນເພ່ືອຈະບ່ໍໄດ້ຕາຍ ແລະໃຫ້ເປັນກົດເກນຕລອດໄປປະຈໍາຕົວເຂົາ ຄືອາໂຣນກັບເຊ້ືອສາຍ

ຂອງເຂົາ     ຕລອດຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາî 
ນໍາ້ມນັເຈມີແລະເຄືອ່ງຫອມ 



The Anointing Oil and Incense 
22 (ອພຍ 39:29) 

23 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຍັງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
24 ຈ  ່ົງເອົາເຄ່ືອງຫອມຊ້ັນດີທ່ີສຸດ ຄືຢາງໄມ້ຫອມ ຊ່ຶງມີນ້ໍາຫນັກຫ້າຣ້ອຍເຊເກລ ແລະກໍາຍານເປັນກ  ່ິງຈໍານວນ ຄືສອງ

ຮ້ອຍຫ້າສິບເຊເກລ ໃບເຕີຍຫອມສອງຣ້ອຍຫ້າສິບເຊເກລ 
25 ແລະກາລະບູນຫ້າຮ້ອຍ ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສການ ແລະນ້ໍາມັນຫມາກກອກເທດນ່ຶງຮີນ 
26 ເຈ້ົາຈ່ົງເອົາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມາເຮັດເປັນນ້ໍາມັນເຈີມອັນສັກສິດເປັນນ້ໍາຫອມປຸງຕາມສິລປະຊ່າງປຸງ ນ້ໍາມັນນ້ັນຈະເປັນ

ນ້ໍາມັນເຈີມອັນບໍຣິສຸດ 
27 ແລ້ວຈ່ົງເອົານ້ໍາມັນຫດົສົງເຕັນນັດພົບ ແລະຫີບຄໍາສັນຍາດ້ວຍ 
28 ໂຕະແລະເຄ່ືອງໃຊ້ປະຈໍາໂຕະ ເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມ ກັບເຄ່ືອງໃຊ້ປະຈໍາເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມ ແລະແທ່ນເຜົາເຄ່ືອງ

ຫອມ 
29 ແທ່ນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ປະຈໍາແທ່ນ ທັງຂັນແລະພານຮອງຂັນນ້ັນ 
30 ຈົ່ງຊໍາຮະໃຫບໍ້ຣິສຸດເພ່ືອຈະໄດ້ບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ ແລະອັນໃດມາຖືກສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນກໍບໍຣິສຸດດ້ວຍ 
31 ຈ່ົງຊໍາຮະອາໂຣນ ແລະບຸດຂອງເຂົາໄວ້ໃຫ້ບຣໍສຸິດ  ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ເປັນປະໂຣຫິດບົວລະບັດເຣົາ 
32 ທ່ານຈ່ົງກ່າວແກ່ຊົນຊາດອິສຣາເອນວ່າ ນ້ີແຫລະ ເປັນນ້ໍາມັນເຈີມອັນບໍຣິສຸດສໍາລັບເຮົາ ຕລອດຊົວ່ຊາດເຊ້ືອສາຍ

ຂອງເຈ້ົາ 
33 ນ້ໍາມັນນ້ີຢ່າໃຫ້ຫົດສົງຄົນສາມັນເລີຍ ແລະຢ່າປະສົມເຮັດນ້ໍາມັນອ່ືນເຫມືອນຢ່າງນ້ໍາມັນນ້ີ ນ້ໍາມັນນ້ີເປັນນ້ໍາມັນບໍຣິ

ສຸດ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງຖືໄວ້ເປັນບໍຣິສຸດ 
34 ຜູ້ໃດຈະປະສົມນ້ໍາມັນຢ່າງນ້ີ ຫລືຜູ້ໃດຈະໃຊ້ຫົດສົງຄົນຂ້າງນອກ ຜູ້ນ້ັນຈະບ່ໍຖືກນັບເຂ້ົາເປັນປະຊາຊົນຂອງເຣົາອີກ

ຕ່ໍໄປî 
35 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງເອົາເຄ່ືອງເທດ ຄືກໍາຍານ ຊາມົດ ແລະມະຫາຫີງ ປະສົມກັບກໍາຍານບໍຣິສ ດຸ 

(ໃຫເ້ທ່ົາໆກັນທຸກຢ່າງ) 
36 ຈ່ົງປະສົມເຄ່ືອງຫອມປຸງຕາມສິລປະຊ່າງປຸງປົນດ້ວຍເກືອໃດ້ເປ ນັຂອງບໍຣິສຸດແລະສັກສິດ 
37 ຈ່ົງເອົາສ່ວນນ່ຶງມາຕໍາໃຫ້ລະອຽດ ແລະວາງອີກສ່ວນນ່ຶງໄວ້ຫນ້າຫີບຄໍາສັນຍາໃນເຕັນນັດພົບທ່ີເຣົາຈະພົບກັບເຈ້ົາ 

ເຄ່ືອງຫອມນ້ັນເຈ້ົາຈ່ົງຖືວ່າບໍຣ ິສຸດທ່ີສຸດ 
38 ເຄ່ືອງຫອມທ່ີເຈ້ົາກະທໍາຕາມສ່ວນທ່ີປະສົມນ້ັນເຈ້ົາຢ່າທໍາໃຊ້ເອງໃຫ້ຖືວ່ານ້ີເປັນເຄ່ືອງຫອມສັກສິດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາ 
39 ຜູ້ໃດທໍາເຄ່ືອງເຊ່ັນນ້ີໄວໃ້ຊເ້ປັນນ້ໍາຫອມ ຜູ້ນ້ັນຈະບ່ໍຖືກນັບເຂ້ົາເປັນປະຊາຊົນຂອງເຮົາອີກຕ່ໍໄປî 
 

31 ຊງົເອີນ້ເບຊາເລນ ແລະໂອໂຣລອີາບ 
Bezalel and Oholiab 
(ອພຍ 35:30--36:1) 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ,  
2 ìເບ່ີງແມ໋, ເຮົາໄດ້ອອກຊ່ືເບຊາເອນ ຜູ້ເປັນບຸດອູຣີ ຜູ້ເປັນບຸດເຮີແຫ່ງເຜ່ົາຢູດາ 
3 ແລະໄດ້ໃຫ້ເຂົາປະກອບດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄືໃຫ້ເຂົາມສີະຕິປັນຍາຄວາມເຂ້ົາໃຈແລະຄວາມຮູ້ໃນວິ

ຊາການທຸກຢ່າງ 
4 ຈະໄດ້ຄິດອອກແບບຢ່າງປານີດໃນການເຮັດເຄ່ືອງຄໍາ ເງິນ ແລະທອງສໍາຣິດ 



5 ເຈັຽຣະນັຍພອຍຕ່າງໆສໍາລັບຝັງໃນກະເປ  ່ົາແລະແກະສລັກໄມ້ໄດ້ ຄືປະກອບວິຊາການທຸກຢ່າງ 
6 ແລະເບ່ິງແມ, ເຮົາໄດ້ຕ້ັງຜູ້ຊ່ອຍອີກຄົນນ່ຶງຊ່ື ໂອໂຮລ ອີາບ ບຸດອາຮິຊາມາກແຫ່ງເຜ່ົາດານ ເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄວາມສາ

ມາດແກ່ຄົນທັງປວງທ່ີມີສີມເືພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ເຮັດສ່ິງສາຣະພັດ ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ສ່ັງເຈ້ົາໄວນ້ັ້ນ 
7 ຄືເຕັນນັດພົບ ຫບີຄໍາສັນຍາ ແລະພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາ ຊຶງ່ຢູ່ເທິງຫີບຄໍາສັນຍາ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ທຸກຢ່າງສໍາລັບເຕັນ 
8 ໂຕະກັບເຄ່ືອງໃຊ້ທ ຸກຢ່າງສໍາລັບໂຕະ ເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມບໍຣິສຸດກັບເຄ່ືອງໃຊ້ສໍາລັບເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມ ແລະແທ່ນ

ເຄ່ືອງຫອມ 
9 ແທ່ນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາກັບເຄ່ືອງໃຊ້ປະຈໍາແທ່ນ ຂັນກັບພານຮອງ 
10 ເສ້ືອຍົດຫຍີບດ້ວຍສີມືປານີດ ຄືເສ້ືອຍົດອັນບໍຣິສ ດຸຂອງອາໂຣນປະໂຣຫິດ ແລະເສ້ືອຍົດຂອງບຸດຂອງເຂົາ ເພ່ືອຈະ

ໄດ້ສວມໃສ່ປະຕິບັດໃນຕໍາແຫນ່ງປະໂຣຫິດ 
11 ແລະນ້ໍາມັນເຈີມກັບເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບສະຖານສັກສິດທ່ີເຮົາບັນຊາເຈ້ົານ້ັນ ໃຫ້ເຂົາກະທໍາຕາມທຸກປະການî 

ວນັສະບາໂຕ 
The Sabbath Law 

12 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, 
13  ìຈ່ົງສ່ັງຊົນຊາດອິສຣາເອນວ່າ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງຮັກສາວັນສະບາໂຕຂອງເຮົາໄວ້ ເພາະນ້ີຈະເປັນຫມາຍສໍາຄັນລະ

ຫວ່າງເຮົາກັບເຈ້ົາຕລອດຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ໄດ້ກະທໍາເຈ້ົາໃຫ ບໍ້ຣິ
ສຸດ 

14 ເຫດສັນນ້ັນ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງຮັກສາວັນສະບາໂຕໄວ້ ເພາະເປັນວັນບໍຣິສຸດສໍາລັບເຈ້ົາ ຜູ້ໃດກະທໍາໃຫ້ວັນນ້ັນເປັນ
ມົນທິນຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດເຖິງຕາຍ ຖ້າຜູ້ໃດເຮັດການງານໃນວັນນ້ັນ ຜູ້ນ້ັນຕ້ອງຖືກຈໍາກັດອອກເສັຽຈາກພັກພວກ
ຂອງຕົນ 

15 ຈ່ົງເຮັດງານແຕ່ໃນກໍາຫນົດຫົກວັນ ແຕ່ໃນວັນທີເຈັດເປັນວັນສະບາໂຕ ເປັນວັນຢຸດພັກສງົບ ເປັນວັນບໍຣິສຸດແດ່ພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ໃດເຮັດງານໃນວັນນ້ັນຕ້ອງຖືກລົງໂທດເຖິງຕາຍ 

16 ເຫດສັນນ້ີ ຊນົຊາດອິສຣາເອນຈ່ຶງຖືວັນສະບາໂຕຕລອດຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ ເປ ນັພັນທະສັນຍາ 
17 ເປັນຫມາຍສໍາຄັນລະຫວ່າງເຮົາກັບຊົນຊາດອິສຣາເອນວ່າ ໃນຫົກວັນພຣະຜູ້ເປັນຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງຟາ້ສວັນ ແລະແຜ່ນ

ດີນໂລກ ແຕ່ໃນວັນທີເຈັດພຣະອົງໄດ້ຊົງງົດການງານໄວ້ ແລະໄດ້ຊົງຢ່ອນພຣະທັຍໃນວັນນ້ັນî 
The Two Tablets of the Covenant 

18 ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາກ່າວແກ່ໂມເຊເທິງພູເຂົາຊີນາອີແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ປະທານແຜ່ນພຣະໂອວາດສອງແຜ່ນເປັນແຜ່ນ
ສີລາຈາລຶກດ້ວຍນ້ີວພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາ 

 

32 ງວົຄາໍ 
The Golden Calf 

(ພບຍ 9:6-29) 

1 ເມ່ືອປະຊາຊນົເຫັນໂມເຊພັກຢູ່ເທິງພູເຫິງນານ ບ່ໍລົງມາຈັກເທ່ືອ ພວກເຂົາກໍພາກັນມາຫຸ້ມລ້ອມອາໂຣນເວ້ົາວ່າ, 
ìຈ່ົງສ້າງຮູບ   ພຣະສໍາລັບນໍາຫນ້າພວກເຮົາໄປເທາະ ດ້ວຍວ່າໂມເຊຄົນທ່ີນໍາພວກເຮົາອອກຈາກປະເທດເອຢິບນ້ັນ 
ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າທ່ານເປັນຫຍັງໄປເສັຽແລ້ວ?î 

2 ອາໂຣນໄດ້ຕອບພວກເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຖອດຕຸ້ມຫທູອງຄໍາອອກຈາກຫູພັຣຍາແລະບຸດຊາຍຍິງຂອງພວກເຈ້ົາ ແລ້ວໃຫ້
ເອາົມນັມາໃຫເ້ຮົາî 

3 ສະນ້ັນ ປະຊາຊົນທງັຫມດົຈ່ຶງຖອດຕຸ້ມຫທູອງຄໍາຂອງຕົນມາມອບໃຫ້ອາໂຣນ 



4 ອາໂຣນກໍຮັບເອົາຕຸ້ມຫູນ້ັນ ແລ້ວໃຊ້ເຄ່ືອງມືຫລ່ໍເປັນຮູບງົວນ້ອຍ ປະຊາຊົນໄດ້ເວົ້າວ່າ, ìອິສຣາເອນເອີຍ, ອັນນ້ີ
ແມ່ນພຣະຂອງພວກເຮົາ ຊ່ຶງໄດ້ນໍາພວກເຮົາອອກຈາກປະເທດເອຢິບî 

5 ເມ່ືອອາໂຣນໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນແລ້ວ ຈ່ຶງສ້າງແທ່ນອັນນ່ຶງໄວ້ຕ່ໍຫນ້າຮູບງົວຄໍາ ແລ້ວປະກາດວ່າ, ìມືອ່ື້ນຈະມີງານກິນລ້ຽງ
ຖວາຍ   ພຣະກຽດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າî 

6 ຄັນຮອດມ້ືອ່ືນຕອນເຊ້ົາມືດ ພວກເຂົາກໍເຜົາສັດຖວາຍ ແລະນ າໍສັດຕົວອ່ືນມາຖວາຍເພ່ືອຄວາມສາມັກຄ ີ ຝ່າຍປະ
ຊາຊົນກໍນ່ັງລົງກິນແລະດ່ືມ ແລ້ວກໍຫລ້ິນມ່ວນຊ່ືນກັນ 

7 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງລົງໄປດຽວນ້ີ ດ້ວຍວ່າປະຊາຊົນຂອງເຈ້ົາ ຊຶງ່ເຈ້ົາໄດ້ນໍາພາອອກມາຈາກປະ
ເທດເອຢິບນ້ັນໄດ້ເຮັດຜິດເສັຽແລ້ວ 

8 ພວກເຂົາໄດ້ປະຖ້ິມທາງປະພຶດທ່ີເຮົາສ່ັງໃຫ້ເຮັດ ຄືເຂົາໄດ້ຟ້າວຫລ່ໍຮູບງົວນ້ອຍດ້ວຍຄໍາຮູບນ່ຶງສໍາລັບຂາບໄຫວ້ 
ແລະຖວາຍບູຊາ ພວກເຂົາເວ້ົາວ່າ ອິສຣາເອນເອີຍ, ອັນນ້ີແມ່ນພຣະຂອງພວກເຮົາ ຊຶງ່ໄດ້ນໍາພາພວກເຮົາອອກ
ຈາກເອຢິບî 

9 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìເຮົາຮູ້ປະຊາຊົນພວກນ້ີດີ ເຂົາເປັນຄົນຫົວດ້ື  
10 ບັດນ້ີ ປ່ອຍໃຫ້ເປັນຫນ້າທ່ີຂອງເຮົາ ເຮົາຈະທໍາລາຍເຂົາດ້ວຍຄວາມໂກດຂອງເຮົາ ແລ້ວເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາແລະ

ເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາເປັນປະຊາຊາດໃຫຍ່î 
11 ແຕ່ໂມເຊໄດ້ຫນ່ຽວວອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຕົນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງຈ  ່ຶງປ່ອຍໃຫ້    

ພຣະພໂິຣດຂອງພຣະອົງລຸກໄຫມ້ໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງ ຊຶງ່ແມ່ນພຣະອົງໄດ້ຊົງນໍາເຂົາອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ
ດ້ວຍຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແລະຣິດທານຸພາບ 

12 ພຣະອົງຢາກຈະໃຫ້ຊາວເອຢິບເວ້ົາຫລືວ່າ ພຣະອົງໄດ້ຊົງນໍາເຂົາອອກມາຈາກເອຢີບດ້ວຍເຈຕະນາຮ້າຍ ຄືເພ່ືອປະ
ຫານຊີວິດແລະທໍາລາຍເຂົາໃຫ້ຕາຍຫມດົຢູ່ເທິງພູ ຂໍພຣະອົງຊົງຄາຍພຣະພິໂຣດ ອັນແຮງກ້າຂອງພຣະອົງເສັຽ
ຖ້ອນ ແລະຊົງປ່ຽນພຣະທັຍຢ່ານໍາໄພວິບັດຢ່າງນ້ີມາສູ່ໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງທ້ອນ 

13 ຂ ພໍຣະອົງຊົງລະນຶກເຖີງອັບຣາຮາມ ອີຊາກ ແລະອິສຣາເອນຜູ້ຮ ັບໃຊຂ້ອງພຣະອົງ ຜູ້ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ປະຕິຍານໄວ້
ກັບເຂົາດ້ວຍ ພຣະນາມຂອງພຣະອ ົງເອງວ່າ ເຮົາຈະໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາເພ້ີມທະວີຫລາຍຂ້ຶນເຫມືອນດາວໃນ
ທ້ອງຟ້າ ແລະໃຫ້ແຜ່ນດິນທັງຫມດົແກ່ເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາຕາມທ່ີເຮົາໄດ້ສ ນັຍາໄວ້ ພວກເຂົາຈະໄດ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຕ
ລອດໄປເປັນນິດî 

14 ສະນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງປ່ຽນພຣະທັຍ ບ່ໍຊົງນໍາພັຍວິບັດມາສູ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຕາມທ່ີຊງົກ່າວນ້ັນ 
15 ຝ່າຍໂມເຊໄດ້ກັບລົງມາຈາກພູ ຖືແຜ່ນຫີນພຣະໂອວາດມາສອງແຜ່ນ 
16 ໃນແຜ່ນຫີນນ້ັນໄດ້ຈາຣຶກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄວ້ທັງສອງຂ້າງ ເປັນພຣະຫັຖະກິດຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຊົງ

ຈາລຶກໃສ່ແຜ່ນຫີນນ້ັນ 
17 ເມ່ືອໂຢຊວຍໄດ້ຍິນສຽງປະຊາຊົນອຶກກະທຶກຢູ່ ເຂົາກໍເວ້ົາກັບໂມເຊວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍີນສຽງສູ້ຮົບກັນຢູ່ໃນຄ້າຍî 
18 ໂມເຊໄດ້ຕອບວ່າ, ìນ້ັນບ່ໍແມ່ນສຽງຂອງຄົນທ່ີມີຊຍັຊະນະ ແລະບ່ໍແມ່ນສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂອງຄົນທ່ີຜ່າຍແພ້ ສຽງທ່ີໄດ້

ຍິນນ້ັນແມ່ນສຽງຮ້ອງເພງî 
19 ເມ່ືອໂມເຊເຂ້ົາມາໃກ້ຄ້າຍ ກໍເຫັນຮູບງົວນ້ອຍແລະເຫັນປະຊາຊົນກໍາລັງເຕ້ັນລໍາກັນຢູ່ ທາ່ນຈ່ຶງຮ້າຍຢ່າງຮຸນແຮງ 

ໂດຍໄດ້ໂຍນແຜ່ນຫີນທ່ີຖືມານ້ັນຖ້ິມຈົນແຕກເສັຽຫາຍຢູ່ທ່ີຕີນພູ  
20 ທ່ານໄດ້ເຜົາຮູບງົວນ້ອຍທ່ີພວກເຂົາສ້າງຂ້ຶນນ້ັນຖ້ິມ ໄດ້ບົດລະອຽດໂຮຍລົງໃນນ້ໍາ ແລ້ວໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຊາວອິສຣາ

ເອນດ່ືມ 
21 ໂມເຊໄດ້ຖາມອາໂຣນວ່າ, ìປະຊາຊົນພວກນ້ີໄດ້ເຮັດຫຍັງໃຫ້ເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ຶງພາພວກເຂົາເຮັດບາບຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ

ຢ່າງນ້ີ?î 



22 ອາໂຣນໄດ້ຕອບວ່າ, ìຢ່າຄຽດຮ້າຍຂ້າພະເຈ້ົາເທາະ ທາ່ນກໍຮູ້ວ່າປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີໄດ້ອວ່າຍຫນ້າໄປສູ່ທາງຊ່ົວ
ແລວ້  

23 ເຂົາໄດ້ມາຮ້ອງຂໍຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ໃຫ້ສ້າງຮູບພຣະສໍາລັບນໍາຫນ້າພວກເຂົາໄປ ເພາະພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າໂມເຊຄົນ
ທ່ີນໍາພາພວກເຂົາອອກຈາກປະເທດເອຢິບນ້ັນເປັນຫຍັງໄປເສັຽແລ້ວ 

24 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຖາມເຂົາວ່າຜູ້ໃດມີຄໍາແດ່ ຜູ້ທີມີ່ເຄ່ືອງຄໍາຈ່ຶງຖອດອອກມາມອບໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເອົາໄປ
ໃສ່ໄຟຫລ່ໍເປັນຮູບງົວນ້ອຍນ້ີອອກມາî 

25 ໂມເຊເຫັນວ່າປະຊາຊົນນ້ີຫລົງງົມງາຍຫລາຍ ເພາະອາໂຣນໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາຂາບໄຫວ້ຮູບພຣະທັງໆທ່ີສັດຕຣູມີຢູ ່
ຮອບຕົວເຂົາ 

26 ດ່ັງນ້ັນ ໂມເຊຈ່ຶງໄປຢືນຢູ່ທ່ີປະຕູຄ້າຍ ແລະຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìຜ  ູ້ໃດຢູ່ຝ່າຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ຜູ້ນ້ັນມາຫາເຮົາເດີ?î 
ພວກເລວທີັງຫມົດໄດມ້າຫາໂມເຊ 

27 ທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, ìພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກອິສຣາເອນຊົງກ່າວວ່າ ໃຫ້ພວກເຂົາທຸກຄົນຖືດາບ ບຸກຜ່າຄ້າຍ
ເຂ້ົາໄປແຕ່ປະຕູນ້ີເຖິງປະຕູນ້ັນ ແລ້ວໃຫ້ຂ້າອ້າຍນ້ອງ ມດິສະຫາຍແລະເພ່ືອນບ້ານຂອງພວກເຈ້ົາî 

28 ພວກເລວີຈ່ຶງທໍາຕາມໂມເຊສ່ັງ ພວກເຂົາໄດ້ຂ້າປະຊາຊົນຕາຍໃນມ້ືນ້ັນປະມານສາມພັນຄົນ 
29 ແລ້ວໂມເຊໄດ້ເວ້ົ ່າຕ່ໍພວກເລວີ, ìວັນນ້ີພວກເຈ້ົາໄດ້ສະຖາປະນາໂຕເອງຂ້ືນເປັນປະໂຣຫິດຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ແລ້ວ ໂດຍໄດ້ຂ້າບຸດຊາຍແລະເອ້ືອຍນ້ອງຂອງຕົນ ດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊ ົງອວຍພຣະພອນໃຫ້ພວກເຈ້ົາໃນ
ວັນນ້ີî 

30 ວັນຕ່ໍມາ ໂມເຊໄດ້ເວົ້າກັບປະຊາຊົນວ່າ, ìພວກເຈ້ົາໄດ້ເຮັດບາບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ບັດນ້ີ ເຮົາຈະຂ້ຶນໄປເຝ້ົາພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຢູ່ເທິງພູ ບາງທີເຮົາອາດສາມາດໄຖ່ບາບໃຫພ້ວກເຈ້ົາໄດ້î 

31 ດ່ັງນ້ັນ ໂມເຊຈ່ຶງກັບຄືນໄປເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກາບທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ປະຊາຊນົນ້ິໄດ້ເຮັດບາບຢ່າງ
ຮ້າຍແຮງ ພວກເຂົາໄດ້ຫລ່ໍພຣະຄໍາສໍາລັບຕົນເອງ 

32 ແຕ່ບັດນ້ີ ຂໍພຣະອົງຊງົໂຜດໃຫ້ອະພັຍບາບແກ່ເຂົາ ຖ້າພຣະອົງບ່ໍຊົງພ ພໍຣະທັຍ ໂຜດຂໍພຣະອົງຊົງລຶບຊ່ືຂອງຂ້າ   
ພຣະອົງອອກຈາກປ້ຶມທ່ີພຣະອົງຊົງຈົດໄວ້ເສັຽî 

33 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບໂມເຊວ່າ, ìຜູ້ໃດເຮັດບາບຕ່ໍສູ້ເຮົາ ເຮົາຈະລຶບຊ່ືຜູ້ນ້ັນອອກຈາກປ້ຶມຂອງເຮົາ 
34 ບັດນ້ີ ຈ່ົງໄປເສັຽໃຫ້ພາປະຊາຊົນໄປຍັງບ່ອນທ່ີເຮົາບອກໃຫ້ໄປນ້ັນ ຈ່ົງຈ່ືໄວ້ວ່າ ເທວະດາຂອງເຮົາຈະນໍາຫນ້າເຈ້ົາ

ໄປ ແຕ່ເມື່ອເຮົາມາພພິາກສາ ພວກເຂົາຈະຖືກລົງໂທດຍ້ອນບາບຂອງເຂົາເອງî 
35 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ພຍາດເກີດມີຂ້ຶນໃນຫມູ່ປະຊາຊນົ ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ອາໂຣນຫລ່ໍຮູບງົວ

ນ້ອຍ 
 

33 ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ສັງ່ໃຫຍ້ກົຍາ້ຍໄປ 
The Command to Leave Sinai 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìເຈ້ົາກັບປະຊາຊົນທ່ີເຈ້ົາໄດ້ນໍາອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ ຈ່ົງຍົກຍ້າຍໄປຈາກ
ບ່ອນນ້ີເສັຽ ໃຫ້ໄປຍັງແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບອັບຣາຮາມ ກັບອີຊາກ ແລະຢາໂຄບ ຄືເຮົາໄດ້ສັນຍາຕ່ໍເຂົາ
ວ່າຈະຍົກແຜ່ນດິນນ້ັນ ໃຫ້ແກ່ເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ 

2 ເຮົາຈະໃຫ້ເທວະດາຕົນນ່ຶງນໍາຫນ້າເຈ້ົາໄປ ເຮົາຈະຂັບໄລ່ຊາວການາອານ ຊາວອາໂມຣິດ ຊາວຮິດຕີ ຊາວເປຣິສຊີ 
ຊາວຮີວີ ແລະຊາວເຢບຸສ ອອກຈາກທ່ີນ້ັນ 

3 ເຈ້ົາຈະໄປເຖິງແຜ່ນດິນທ່ີອຸດົມສົມບູນ ແຕ່ເຮົາເອງຈະບ່ໍໄປກັບພວກເຈ້ົາ ເພາະພວກເຈ້ົາເປັນປະຊາຊົນຫົວດ້ື ຖ້າ
ເຮົາໄປ ເຮົາອາດຈະທໍາຮ້າຍພວກເຈ້ົາໃນກາງທາງî 



4 ເມ່ືອປະຊາຊນົໄດ້ຍິນຂ່າວຮ້າຍນ້ີ ພວກເຂົາກໍພາກັນໄວ້ທຸກ ແລະບ່ໍມຜູ້ີໃດໃສ່ເຄ່ືອງເອ້ເລີຍ 
5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງບອກຊາວອິສຣາເອນວ່າ ພວກເຈ້ົາເປັນຄົນຫົວດ້ື ຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄປກັບ

ພວກເຈ້ົາແມ່ນຊ່ົວເວລາຫນ້ອຍດຽວ ພຣະອົງກໍຈະລ້າງຜານພວກເຈ້ົາເສັຽ ບັດນ້ີ ຈ່ົງຖອດເຄ່ືອງເອ້ຂອງພວກເຈ້ົາ
ອອກ ເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຄວນເຮັດຫຍັງກັບພວກເຈ້ົາî 

6 ດ່ັງນ້ັນ ປະຊາຊົນອິສຣາເອນຈ່ຶງບ່ໍໃສ່ເຄ່ືອງເອ້ຕ້ັງແຕ່ຍົກຍ້າຍອອກຈາກໂຮເຣັບເປັນຕ້ົນມາ 
ຫເໍຕນັສກັສດິ 
The Tent outside the Camp 

7 ໂມເຊເຄີຍກາງເຕັນຫລັງນ່ຶງໄວ້ຂ້າງນອກຄ້າຍໃນລະຍະໄກ ທາ່ນໄດ້ເອ້ີນເຕັນຫລັງນ້ັນວ່າ ìຫເໍຕັນສັກສິດî ຄົນໃດ
ຢາກຈະເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍອອກໄປຍັງຫໍເຕັນສັກສິດນ້ັນ 

8 ເມ່ືອໃດໂມເຊອອກໄປຍັງເຕັນ ປະຊາຊນົທັງຫມດົກໍຢືນຢູ່ທ່ີປະຕູເຕັນຂອງຕົນ ເພ່ືອເຝ້ົາເບ່ິງໂມເຊຈົນກະທ້ັງທ່ານ
ເຂ້ົາໄປໃນເຕັນ 

9 ເມ່ືອໂມເຊເຂ້ົາໄປໃນເຕັນແລ້ວ ກ້ອນເສົາເມກກໍລອຍລົງມາຕ້ັງຢູ່ທ່ີປະຕູເຕັນ ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສົນທະນາ
ກັບໂມເຊຈາກກ້ອນເສົາເມກນ້ັນ 

10 ເມ່ືອປະຊາຊນົເຫັນກ້ອນເສົາເມກນ້ັນຕ້ັງຢູ່ທ່ີປະຕູເຕັນ ເຂົາກໍລຸກຢືນຂ້ຶນກ້ົມນະມັສການທ່ີປະຕູເຕັນຂອງຕົນ 
11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສົນທະນາກັບໂມເຊ ຫນ້າຕ່ໍຫນ້າເຫມືອນມິດສະຫາຍສົນທະນາກັນ ແລ້ວໂມເຊກໍກັບໄປຍັງຄ້າຍ 

ແຕ່ໂຢຊວຍຄົນໃຊ້ຫນຸ່ມ ຜູ້ເປັນບຸດນູນບ່ໍໄດ້ອອກໄປຈາກເຕັນ 
ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົສນັຍາວາ່ຈະຢູນ່າໍ 
Mosesí Intercession 

12 ໂມເຊໄດ້ກາບທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìເປັນຄວາມຈິງວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງບອກໃຫ້ຂ້າພຣະອົງນໍາພາປະຊາຊົນນ້ີໄປ
ຍັງແຜ່ນດິນນ້ັນ ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງບອກໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຮູ້ວ່າ ແມ່ນຜູ້ໃດຈະໄປນໍາຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງບອກແຕ່
ພຽງວ່າ ເຮົາຮູ້ຈັກເຈ້ົາດີ ເຮົາພໍໃຈໃນເຈ້ົາ 

13 ບັດນ້ີ ຖ້າພຣະອົງພໍພຣະທັຍໃນຂ້າພຣະອົງ ຂໍພຣະອົງຊົງບອກແຜນການຂອງພຣະອົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຮູ້ແດ່ ເພ່ືອ
ຂ້າພຣະອົງຈະໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະອົງ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມພໍພຣະທັຍຈາກພຣະອົງສເມີໄປ ຂໍພຣະອົງຊົງສໍານຶກດ້ວຍວ່າ 
ຊົນຊາດນ້ີເປັນໄພ່ພົນຂອງ    ພຣະອົງî 

14 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບວ່າ, ìເຮົາຈະໄປນໍາເຈ້ົາ ຈະໃຫ້ເຈ້ົາມີໄຊຊະນະ ແລະມີຄວາມສງົບສຸກî 
15 ໂມເຊໄດ້ກາບທູນພຣະອົງວ່າ, ìຖ້າພຣະອົງບ່ໍສະເດັດໄປນໍາພວກຂ້າພຣະອົງ ຂໍຢ່າໃຫ້ພວກຂ້າພຣະອົງຫນີໄປຈາກ

ທີ່ນີ້  
16 ເຮັດຢ່າງໃດຈ່ຶງຈະຮູ້ວ່າ ຂ້າພຣະອົງແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງເປັນທ່ີພພໍຣະທັຍຂອງພຣະອົງແລ້ວ ກໍເມ່ືອພຣະອົງ

ສະເດັດຂ້ຶນໄປກັບພວກຂ້າພຣະອົງດ້ວຍບ່ໍແມ່ນຫລື ດ  ່ັງນ້ີຂ້າພຣະອ ງົແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຈ່ຶງແຕກຕ່າງກັບຊົນ
ຊາດອ່ືນໆທ່ົວພ້ືນແຜ່ນດິນໂລກî 

17 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìເຮົາຈະທໍາຕາມຄໍາທ່ີເຈ້ົາເວ້ົາ ເພາະວ່າເຮົາພໍໃຈໃນເຈ້ົາ ແລະຮູ້ຈັກເຈ້ົາດີî 
18 ໂມເຊໄດ້ທູນຂໍວ່າ, ìຂໍຊົງໂຜດສະແດງພຣະຣັສມຄີວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເບ່ິງແດ່ຖ້ອນî 
19 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບວ່າ, ìເຮົາຈະທໍາໃຫ້ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງເຮົາທັງຫມດົ ປະຈັກແຈ້ງຕ່ໍຫນ້າເຈ້ົາ ແລະເຮົາຈະ

ປະກາດຊ່ືຂອງເຮົາ ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ເຈ້ົາໄດ້ຍິນ ເຮົາຈະສະແດງຄວາມເມດຕາສົງສານຕ່ໍຜູ້ທ່ີເຮົາປະສົງຈະໃຫ້î 
20 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ, ìເຈ້ົາຈະບ່ໍເຫັນຫນ້າເຮົາ ເພາະວ່າມະນຸດນ້ັນເຫັນຫນ້າເຮົາແລ້ວຈະຕ້ອງຕາຍî 
21 ພຣະອົງຊົງກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ, ìເບິ່ງແມ໋ ໃນທີນ້ີ່ມີບ່ອນນ່ຶງຢູ ໃ່ກ້ເຮົາ ເຈ້ົາຈ່ົງໄປຢືນເທິງຫີນໃນທ່ີນ້ັນ 



22 ເມື່ອຣສັມຄີວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງເຮົາຜ່ານໄປໃກ້ ເຮົາຈະເຊ່ືອງເຈ້ົາໄວ້ໃນຊ່ອງຫີນ ແລະຈະເອົາມືຂອງເຮົາປິດບັງເຈ້ົາ
ໄວ້ ຈົນກວ່າເຮົາໄດ້ຜ່ານພ້ົ້ົນໄປແລ້ວ 

23 ແລ້ວເຮົາຈະເອົາມືເຮົາອອກ ເຈ້ົາຈະເຫັນຫລັງຂອງເຮົາ ແຕ່ຫນ້າຂອງເຮົານ້ັນເບ່ິງບ່ໍໄດ້î 
 

34 ຊງົປະທານຫນີແຜນ່ທສີອງ  
Moses Makes New Tablets 

(ພບຍ 10:1-5) 
1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງຕັດຫີນສອງແຜ່ນໃຫ້ເຫມືອນແຜ່ນເກ່ົາ ແລ້ວເຮົາຈະຈາຣຶກຖ້ອຍຄໍາຊ່ຶງຢູ່ໃນ

ແຜ່ນເດີມທ່ີເຈ້ົາໄດ້ທໍາແຕກນ້ັນໃຫ້  
2 ຈ່ົງເຮັດໃຫ້ແລ້ວໃນຕອນເຊ້ົາມ້ືອ່ືນແລ້ວໃຫ້ຂ້ຶນມາຫາເຮົາເທິງຈອມພູຊີນາອີ 
3 ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຂ້ຶນມານໍາ ບ່ໍໃຫ້ມ ຜູ້ີໃດຢູ່ເທິງພູ ບ່ໍໃຫມ້ຝູີງແບ້ ຝູງແກະ ແລະຝູງງົວຄວາຍກິນຫຍ້າຢູ່ຕ່ໍຫນ້າພູນ້ີî 
4 ດ່ັງນ້ັນ ໂມເຊຈ່ຶງຕັດເອົາຫີນສອງແຜ່ນເຫມືອນສອງແຜ່ນທໍາອິດ ແລ້ວມ້ືອ່ືນຕອນເຊ້ົາມືດ ທ່ານກໍຖືຫີນນ້ັນຂ້ຶນໄປ

ເທິງພຊີູນາອີຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງ 
5 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ສະເດັດມາດ້ວຍເມກ ຊງົຢືນຢູ່ກັບໂມເຊທີນ້ັ່ນ ແລະໂມເຊໄດ້ຮ້ອງອອກພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າ 
6 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສະເດັດຜ່ານຫນ້າໂມເຊໄປ ແລະຊົງກ່າວວ່າ, ì ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແມ່ນພຣະ

ເຈ້ົາຜູ້ເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາກະຣຸນາ ຜູ້ບ່ໍໂກດງ່າຍ ຜູ້ສະແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງ ແລະຄວາມສັດຊ່ື 
7 ຜູ້ມຄີວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຫລາຍຊ່ົວອາຍຸພັນຄົນ ຜູ້ໂຜດໃຫອ້ະພັຍຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມ ຄວາມຊ່ົວຊ້າ ແລະຄວາມບາບ 

ແຕ່ຈະລົງໂທດລູກຫລານເຫລັນເຖິງສາມສ່ີຊ່ົວອາຍຸຄົນ ຍ້ອນຄວາມບາບທ່ີບິດາມານດາຂອງເຂົາໄດ້ກະທໍາî 
8 ໂມເຊຈ່ຶງຟ້າວຄຸເຂ່ົາລົງດິນນະມັສການ  
9 ແລ້ວກາບທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຖ້າຫາກຂ້າພຣະອົງເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍພຣະອົງແທ້ ເຖິງແມ່ນປະຊາ

ຊົນນ້ັນຈະຫົວດ້ືກໍຂໍພຣະອົງຊົງໂຜດສະເດັດໄປກັບພວກຂ້າພຣະອົງຖ້ອນ ຂໍຊົງໃຫ້ອະພັຍຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ແລະ
ຄວາມບາບຂອງພວກຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊົງໂຜດຮັບເອົາພວກຂ້າພຣະອົງເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງເທີນî 
ຊງົສນັຍາໃຫມ ່
The Covenant Renewed 
(ອພຍ 23:14-19; ພບຍ 7:1-6; 16:1-17) 

10 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະໃຫ້ຄໍາຫມ້ັນສັນຍາແກ່ເຈ້ົາ ຈະທໍາການອັດສະຈັນຕ່ໍຫນ້າປະຊາຊົນທັງ
ປວງຂອງເຈ້ົາ ຄືການອັດສະຈັນທ່ີເຮົາບ່ໍເຄີຍທໍາມາກ່ອນໃນຖ້າມກາງຊົນຊາດໃດໆທ່ົວໂລກນ້ີ ປະຊາຊົນທັງປວງຊ່ຶງ
ຢູ່ກັບເຈ້ົາ ຈະໄດ້ເຫັນການກະທໍາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ເພາະເຮົາຈະກະທໍາສ່ິງອັນຫນ້າຢ້ານໃຫ້ເຈ້ົາເຫັນ 

11 ຈ່ົງທໍາຕາມຂ້ໍບັນຍັດທ່ີເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາໃນມ້ືນ້ີ ເຮົາຈະຂັບໄລ່ຊາວອາໂມຣິດ ຊາວການາອານ ຊາວຮິດຕີ ຊາວເປຣິສ
ຊີ ຊາວຮີວີ ແລະຊາວເຢບຸສໄປເສັຽຈາກເຈ້ົາ 

12 ຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ເຈ້ົາຢ່າຜູກສໍາພັນໃດໆກັບຊົນຊາດທ່ີເຈ້ົາຈະໄປເຖິງນັນ້ ເພາະວ່າມັນຈະເປັນສ່ິງທໍາລາຍພວກເຈ້ົາ 
13 ແຕ່ພວກເຈ້ົາຈ່ົງທໍາລາຍແທ່ນບູຊາ ທັບເສົາຫີນສັກສິດ ແລະຕັດໄມ້ສັກສິດຂອງພວກເຂົາຖ້ີມ 
14 ເຈ້ົາຢ່າໄດ້ຂາບໄຫວ້ພຣະອ່ືນເລີຍ ເພາະວ່າເຮົາເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຫວງແຫນພວກເຈ້ົາ 
15 ຢ່າຜູກສໍາພັນໃດໆກັບຊົນຊາດເຫລ່ົານ້ັນ ເພາະເມ່ືອເຂົາຂາບໄຫວ້ແລະບູຊາພຣະຂອງເຂົາ ເຂົາກ ເໍຮັດບ່ໍສັດຊ່ື

ເຫມືອນຍິງໂສເພນີ ແລະເຂົາກໍຈະເຊ ີນພວກເຈ້ົາໄປຮ່ວມດ້ວຍ ພວກເຈ້ົາອາດຈະຮັບປະທານອາຫານທ່ີເຂົາເອົາ
ຖວາຍບູຊານ້ັນ 



16 ບຸດຊາຍຂອງເຈ້ົາອາດແຕ່ງງານກັບບຸດຍິງຂອງເຂົາ ຜູ້ຍິງຕ່າງປະເທດເຫລ່ົານ້ີຈະບົວລະບັດພຣະຂອງຕົນເຫມືອນ
ຍິງໂສເພນີ ເຂົາຈະຊກັຊວນບຸດຊາຍຂອງເຈ້ົາທາໍບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍເຮົາ ແລະຮັບໃຊ້ພຣະຂອງເຂົາ 

17 ເຈ້ົາຢ່າຫລ່ໍຮູບພຣະສໍາລັບຕົນເລີຍ 
18 ເຈ້ົາຈ່ົງຖືຮັກສາພິທີກິນລ້ຽງເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍໃສ່ເຊ້ືອແປ້ງ ຕາມທ່ີເຮົາໄດ້ສ່ັງໄວ້ ໃຫ້ກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍໃສ່ເຊ້ືອຈົນຄົບເຈັດວັນໃນ

ເດືອນທີນ່ຶງ ເພາະວ່າພວກເຈ້ົາອອກຈາກເອຢິບໃນເດືອນນ້ີ 
19 ບຸດຫົວປີທຸກຄົນ ຫລືງົວ ແລະແກະເຖິກໂຕເກີດກ່ອນທຸກໂຕຂອງເຈ້ົາເປັນຂອງເຣົາ  
20 ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງເອົາລູກແກະມາໄຖ່ເອົາລູກລໍໂຕທໍາອິດໄວ້ ຖ້າເຈ້ົາບ່ໍໄຖ່ໄວ້ໃຫ້ຫັກຄໍມັນເສັຽ ບຸດກົກທຸກຄົນຂອງເຈ້ົາໃຫ້

ໄຖ່ໄວ້ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດມາເຝ້ົາເຮົາໂດຍບ່ໍມີເຄ່ືອງຖວາຍເລີຍ 
21 ເຈ້ົາຈ່ົງເຮັດວຽກແຕ່ໃນຫົກວັນ ສ່ວນວັນຖ້ວນເຈັດໃຫ້ເຈ້ົາຢຸດພັກເຖິງຈະຢູ່ໃນລະຫວ່າງໄຖນາແລະກ່ຽວເຂ້ົາກໍຕາມ 
22 ຈ່ົງຈັດງານສລອງສັປດາ ຄືງານກິນລ້ຽງສລອງຫມາກຜົນທໍາອິດຂອງຣະດູກ່ຽວເຂ້ົາບເລ ແລະງານກິນລ້ຽງສລອງ

ການເກັບກ່ຽວໃນປາຍປີ 
23 ບັນດາຜູ້ຊາຍທງັຫລາຍຂອງພວກເຈ້ົາ ໃຫ້ມາຫາເຮົາຜູເ້ປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຊາວອິສຣາເອນປີລະສາມເທ່ືອ 
24 ຫລັງຈາກເຮົາໄດ້ຂັບໄລ່ຊົນຊາດທັງຫລາຍອອກໄປພ້ົ້ົນຫນ້າເຈ້ົາ ແລະໄດ້ຂຍາຍເຂດແດນຂອງເຈ້ົາໃຫ້ກວ້າງຂວາງ

ອອກໄປແລ້ວ ຈະບ່ໍມີໃຜພຍາຍາມຍຶດເອົາປະເທດຂອງເຈ້ົາ ໃນລະຫວ່າງພວກເຈ້ົາໄປຫາເຮົາປີລະສາມເທ່ືອນ້ັນ 
25 ຢ່າໄດ້ຖວາຍເຂ້ົາຈ່ີທ່ີໃສ່ເຊ້ືອແປ້ງ ເມ່ືອພວກເຈ້ົາເຜົາສັດຖວາຍເຮົາ ຢ່າເກັບຊ້ີນສັດທ່ີຂ້າກິນລ້ຽງໃນງານສລອງປັສ

ຄາໄວ້ຈົນເຖິງມ້ືເຊ້ົາ 
26 ຈ່ົງນໍາເອົາຜົນລະປູກທໍາອິດອັນດີທ່ີສຸດໃນນາຂອງເຈ້ົາ ມາຖວາຍໄວ້ໃນພຣະວີຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຈ້ົາຢ່າ

ຕ້ົມຊ້ີນລູກແບ້ດ້ວຍນ້ໍານົມແມ່ຂອງມັນî 
27 ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງຂຽນຄໍາເຫລ່ົານ້ີໄວ້ ເພາະວ່າຄໍາຫມັນ້ສັນຍາທ່ີເຮົາໄດ້ທໍາໄວ້ກັບເຈ້ົາ ແລະ

ກັບພວກອິສຣາເອນມີຢູ່ໃນຄໍາເຫລ່ົານ້ີແລ້ວî 
28 ໂມເຊໄດ້ເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນເປັນເວລາສ່ີສິບວັນສ່ີສິບຄືນ ໂດຍບ່ໍໄດ້ກິນອາຫານແລະດ່ືມນ້ໍາເລີຍ ທ່ານໄດ້

ຈາລຶກຂ້ໍຄວາມຂອງຄໍາຫມັນ້ສັນຍາ ຄືພຣະບັນຍັດສິບປະການໄວ້ໃນແຜ່ນຫີນນ້ັນ 
ໂມເຊ ລງົມາຈາກພ ູ 
The Shining Face of Moses 

29 ເມ່ືອໂມເຊຖືແຜ່ນຫີນພຣະໂອວາດສອງແຜ່ນລົງມາຈາກພູຊີນາອີນ້ັນ ໂມເຊບ່ໍຮູ້ວ່າຜິວຫນ້າຂອງຕົນສ່ອງແສງ ຄື
ຫນ້າຂອງທ່ານໄດ້ສ ່ອງແສງຍ້ອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສົນທະນາກັບທ່ານ 

30 ເມ່ືອອາໂຣນກັບຊາວອິສຣາເອນທັງປວງເຫັນຫນ້າໂມເຊສ່ອງແສງ ພວກເຂົາກໍບ່ໍກ້າເຂ້ົາໄປໃກ້ທ່ານ ແຕ່ໂມເຊໄດ້
ເອ້ີນພວກເຂົາມາ 

31 ແລ້ວອາໂຣນກັບບັນດາຫົວຫນ້າຂອງຊຸມນຸມຊົນໄດ້ເຂ້ົາມາຫາໂມເຊ ທ່ານຈ່ຶງສ ນົທະນາກັບເຂົາ 
32 ເມ່ືອຊາວອິສຣາເອນເຂ້ົາມາໃກ້ແລ້ວ ໂມເຊກໍບອກເຂົາທັງຫລາຍຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກຢູ່ເທິງພູຊີນາອ ີ 
33 ເມ່ືອໂມເຊເວ້ົາສຸດກໍເອົາຜ້າປົກຫນ້າໄວ້ 
34 ເມ່ືອໃດທ່ານເຂ້ົາໄປເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນເຕັນສັກສິດ ທ່ານກໍເອົາຜ້ານ້ັນອອກຈົນເທ່ົາອອກມາ ຄັນທ່ານອອກມາ

ແລ້ວ ກໍເລ່ົາຂ້ໍຄວາມທັງຫມົດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງສູ່ຊາວອິສຣາເອນຟັງ 
35 ແລະຊາວອິສຣາເອນກໍໄດ້ເຫັນຜິວຫນ້າຂອງໂມເຊສ ອ່ງແສງ ແລ້ວໂມເຊກໍໄດ້ເອົາຜ້າປົກຫນ້າໄວ້ຈົນເທ່ົາໄດ້ເຂ້ົາ

ເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອີກ 
 

35 ລະບຽບວນັສະບາໂຕ 



Sabbath Regulations 

1 ຝ່າຍໂມເຊໃຫ້ຊມຸນຸມຊົນອິສຣາເອນປະຊຸມກັນກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìຕ່ໍໄປນ້ີເປັນສ່ິງຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາບັນຊາໃຫ້ທ່ານທັງ
ຫລາຍກະທໍາ 

2 ຈ່ົງເຮັດງານໃນກໍານົດຫົກວັນ ແຕ່ວັນທ່ີເຈັດໃຫ້ທ່ານຖືເປັນວັນບໍຣິສຸດ ເປັນວັນສະບາໂຕແດ່ພຣະເຈ  ້ົາ ສໍາລັບໃຫ້ພັກ 
3 ໃນວັນສະບາໂຕນ້ັນຢ່າກ່ໍໄຟເລີຍ ທົວ່ຕລອດທ່ີອາສັຍຂອງເຈ້ົາî 

ການນາໍຂອງບຊູາມາຖວາຍ 
Preparations for Making the Tabernacle 

 (ອພຍ 25:1-9; 39:32-43) 
4 ໂມເຊໄດ້ກ່າວແກ່ຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນວ່າ, ìຕ່ໍໄປນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງ 
5 ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງນໍາຂອງຈາກຂອງທ່ີມີຢູ່ມາຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ໃດມີນ້ໍາໃຈກວ້າງຂວາງໃຫ້ຜູ້ນ້ັນນໍາຂອງມາ

ຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືທອງຄໍາ ເງິນ ແລະທອງສໍາຣິດ  
6 ຜ້າສີຟ້າ ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ ຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ ແລະຂົນແບ້ 
7 ຫນັງແກະໂຕຜູ້ຍ້ອມສີແດງ ຫນັງສັດລະອຽດດີ ແລະໄມກ້ະຖິນເທດ 
8 ນ້ໍາມັນເຕີມຕະກຽງ ເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບປົນໃສ່ນ້ໍາມັນເຈີມ ແລະປຸງເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບການເຜົາຖວາຍ 
9 ແກ້ວໂກເມນ ແລະແກ້ວຕ່າງໆສໍາລັບຝັງເຮັດເອໂຟດແລະແຜ່ນຮອງເອິກ 

ການນາໍຂອງບຊູາມາຖວາຍ 
(ອພຍ 25:1-9) 

10 ìຈົ່ງໃຫທຸ້ກຄົນຊ່ຶງມສີະຕິປັນຍາໃນຫມ  ູ່ພວກທ່ານ ພາກັນມາເຮັດສ່ິງທັງປວງຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫເ້ຮັດແລ້ວ 
11 ຄຫືເໍຕັນສັກສິດ ເຕັນແລະຜ້າຄຸມເຕັນ ຂໍເກາະແລະຮ່າງໄມ້ຂອບ  ກອນ ເສົາ ແລະຖານຮອງຮ ັບເສົາຂອງຫໍເຕັນນ້ັນ 
12 ຫີບແລະໄມຄ້ານຫີບ ພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາກັບຜ້າກ້ັງບັງ 
13 ໂຕະກັບໄມ້ຄານຫາມໂຕະ ເຄ່ືອງໃຊ້ທັງປວງສໍາລັບໂຕະ ແລະເຂ້ົາຈ່ີຫນ້າພຣະພັກ 
14 ເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມທ່ີໃຫ້ແສງສວ່າງກັບເຄ່ືອງອຸປກອນ ແລະຕະກຽງ ແລະນ້ໍາມັນເຕີມຕະກຽງ 
15 ແທ່ນເຜົາເຄ່ືອງຫອມກັບໄມ້ຄານຫາມແທ່ນນ້ັນ ນ້ໍາມັນເຈີມ ແລະເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບເຜົາຖວາຍ ແລະຜ້າກ້ັງບັງສໍາ

ລັບປະຕູ ທີປ່ະຕູຫໍເຕັນ 
16 ແທ່ນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາກັບຕາຂ່າຍທອງສໍາຣິດ ໄມ້ຄານຫາມແລະເຄ່ືອງໃຊ້ຂອງແທ່ນ ຂົນກັບພານຮອງ 
17 ຜ້າກ້ັງສໍາລັບກ້ັນອ້ອມຮອບຫໍເຕັນ ກັບເສົາ ແລະຖານຮອງຮັບເສົາ ແລະຜ້າກ້ັງສໍາລັບປະຕູ 
18 ຫລັກປັກສໍາລັບຫໍເຕັນ ແລະຫລັກປັກຜ້າກ້ັງ ອ້ອມຮອບຫໍເຕັນ ພ້ອມເຊືອກເນ່ັງ 
19 ເສ້ືອຍົດຫຍີບດ້ວຍຝີມືປານີດສໍາລັບແຕ່ງເວລາບົວຣະບັດໃນບ່ອນສັກສິດ ຄືເສ້ືອຍົດບໍຣິສຸດສໍາລັບອາໂຣນປະໂຣ

ຫິດ ແລະເສ້ືອຍົດສໍາລັບບຸດຂອງທ່ານ ເພືອ່ໃຊ້ປະຕິບັດໃນຕໍາແຫນ່ງປະໂຣຫິດî 
Offering for the Tabernacle 

20 ແລ້ວຊຸມນຸມອິສຣາເອນທັງຫມດົກໍແຍກຍ້າຍກັນຈາກໂມເຊໄປ 
21 ທຸກຄົນທີ່ມໃີຈສັດທາ ແລະທ່ີມ ໃີຈອາສາສມັກກໍນໍາສ່ິງຂອງມາຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສໍາລັບຫໍເຕັນນັດພົບ ແລະ

ການບົວລະບັດຕ່າງໆ ແລະສໍາລັບເຄ່ືອງຍົດບໍຣິສ ຸດ 
22 ເຂົາຈ່ຶງພາກັນມາທັງຊາຍແລະຍິງ ບັນດາຜູ້ທ່ີມນ້ໍີາໃຈສມັກນໍາມາຊ່ຶງເຂັມກັດ ຕຸ້ມຫູ ແຫວນ ແລະສາຍທອງຄໍາ ແລ

ະເຄ່ືອງເອ້ເປັນທອງຄໍາຢ່າງອ່ືນ ຄືທຸກຄົນນໍາທອງຄໍາມາຍ່ືນຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
23 ສ່ວນທຸກຄົນທ່ີມດ້ີາຍສີຟ້າ ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ ຫລືທີມີ່ຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ ຂົນແບ້ ຫນັງແກະໂຕຜູ້ຍ້ອມດ້ວຍສີແດງ 

ແລະຫນັງສັດລະອຽດດີ ກ ເໍອົາຂອງເຫລ່ົານ້ັນມາຖວາຍ 



24 ທຸກຄົນທີ່ມເີງິນ ຫລືທອງສໍາຣິດຈະຖວາຍ ກໍໄດ້ນໍາມາຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະທຸກຄົນທ່ີມີໄມກ້ະຖິນເທດໃຊ້
ການໄດ້ກ ນໍໍາໄມ້ນ້ັນມາຖວາຍ 

25 ສ່ວນຜູ້ຍິງທັງປວງທ່ີຊາໍນານກໍປ່ັນດ້າຍດ້ວຍມືຂອງຕົນ ແລ້ວນໍາດ້າຍຊ່ຶງປ່ັນນ້ັນມາຖວາຍ ທງັສີຟ້າ ສ ມ່ີວງ ສີແດງ
ເຂ້ັມ ແລະເສ້ັນປ່ານປ່ັນຢ່າງດີ 

26 ຝ່າຍບັນດາຜູ້ຍິງທ່ີໃຈສ ດັທາກໍປ່ັນຂົນແບ້ດ້ວຍຄວາມຊໍານານ 
27 ບັນດາປະມຸກກໍນໍາແກ້ວໂກເມນ ແລະແກ້ວຕ່າງໆມາສໍາລັບຝັງເຮັດເອໂຟດ ແລະແຜ່ນຮອງເອິກ 
28 ກັບເຄ່ືອງຫອມແລະນ້ໍາມັນຕາມຕະກຽງ ນ້ໍາມັນເຈີມ ແລະນ້ໍາມັນເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບເຜົາບູຊາ 
29 ຄົນອິສຣາເອນທັງຊາຍແລະຍິງທຸກຄົນທ່ີມໃີຈສມັກນໍາຂອງຖວາຍສໍາລັບການງານຕ່າງໆ ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ

ສ່ັງໂມເຊໄວໃ້ຫກ້ະທໍາ ກໍນໍາຂອງມາຕາມໃຈຖວາຍແດ່ພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາ 
ເບຊາເລນ ໂອໂຮລີອາບ 
Bezalel and Oholiab 

30 (ອພຍ 31:1-11) 

31 ໂມເຊຈ່ຶງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງອອກຊ່ື ເບຊາເລນ ບຸດອູຣີ ຜູ້ເປັນບຸດ
ຂອງເຮີເຜ່ົາຢູດາ 

32 ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫຜູ້້ນ້ັນປະກອບດ້ວຍພຣະວີນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ມີສະຕິປັນຍາແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ
ຄວາມຮູ້ໃນການຊ່າງຝີມືຕ່າງໆ 

33 ເພ່ືອຈະຄິດປະດີດລວດລາຍຢ່າງສລາດ ເຮັດດ້ວຍທອງຄໍາ ແລະເງິນ ແລະທອງສໍາຣິດ 
34 ແລະເຈັຍລະນັຍແກ້ວຕ່າງໆ ສໍາລັບຝັງໃນກະໂບກແລະການແກະສລັກໄມ້ ຄືໃຫມ້ສີີມືດີເລີດທຸກຢ່າງ 
35 ພຣະອົງຊງົດົນໃຈໃຫ້ຜູ້ນ້ັນມີນ້ໍາໃຈທ່ີຈະສອນຄົນອ່ືນໄດ້ດ້ວຍ ພອ້ມດ້ວຍ ໂອໂຮລີອາບ ບຸດອາຮີຊາມາກເຜ່ົາດານ 
36 ຄົນທັງສອງນ້ີພຣະອົງຊົງປະທານສະຕິປັນຍາຄວາມສາມາດໃນການທ່ີຈະກະທໍາງານໄດ້ທຸກຢ່າງ ຄືການຊ່າງຝີມື 

ການຊ່າງອອກແບບ ແລະການຊ່າງດ້າຍສີ ຄືສີຟ້າ ສ ີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ ແລະເສ້ັນປ່ານປ່ັນຢ່າງດີ ແລະຊ່າງຕ່ໍາ ຄືທໍາ
ການຊ່າງສີມໄືດ້ທ ກຸຢ່າງ ແລະເປັນຊ່າງອອກແບບຢ່າງສລາດດ້ວຍ 

36   
Chapter 36 

1 ຝ່າຍເບຊາເລນ ແລະໂອໂຮລີອາບ ແລະຄົນທັງປວງທ່ີມີຄວາມສາມາດ ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານສະຕິປັນຍາແລະ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈໃຫ້ພ ທ່ີໍຈະເຮັດການທ ຸກຢ່າງໃນການສ້າງສະຖານນະມັສການຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໄວ້ແລ້ວ
ທຸກປະການî 
ປະຊາຊນົນາໍຂອງຖວາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ 

2 ໂມເຊຈ່ຶງເອ້ີນເບຊາເລນ ແລະໂອໂຮລີອາບ ກັບຄົນທັງປວງທ່ີມຄີວາມສາມາດ ຊຶງ່ພຣະເຈ້ົາຊງົປະທານໃຫ້ແກ່ຈິດ
ໃຈຂອງເຂົາ ແລະໃຈຂອງເຂົາກະຕຸ້ນເຂົາໃຫ້ມາເຮັດງານ 

3 ຄົນເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຣັບສ່ິງຂອງຖວາຍນ້ັນຈາກໂມເຊທີຄົ່ນອິສຣາເອນນໍາມາຖວາຍເພ່ືອນໍາໄປເຮັດສະຖານທ່ີນະມສັ
ການປະຊາຊນົຍັງນໍາຂອງທ່ີສມກັໃຈຈະຖວາຍມາຖວາຍອີກທຸກໆເວລາເຊ້ົາ 

4 ຝ່າຍຄົນທັງປວງທ່ີມຄີວາມສາມາດຊ່ຶງທາໍງານຕ່າງໆທ່ີສະຖານທ່ີນະມສັການນ້ັນມາເຖິງ ແລ້ວຕ່າງກໍຢຸດເຮັດງານ
ໃນຫນ້າທ່ີຂອງຕົນ 

5 ພາກັນມາບອກໂມເຊວ່າ, ìປະຊາຊນົເອົາຂອງມາຖວາຍມາກເກີນຄວາມຕ້ອງການ ທີຈ່ະໃຊ້ໃນງານນ້ັນ ຊ່ຶງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ກະທໍາî 



6 ໂມເຊຈ່ີງສ່ັງໃຫ້ປະກາດໄປທ່ົວຄ້າຍວ່າ, ìຢ່າໃຫ້ຊາຍຍິງເອົາຂອງສໍາລັບທໍາສະຖານທ່ີນະມັສການມາຖວາຍອີກ
ເລີຍì ເຫດສະນ້ັນປະຊາຊົນຈ່ຶງຢັບຢ້ັງບ່ໍເອົາຂອງມາຖວາຍອີກ 

7 ເພາະຂອງທ່ີເຂົາມີຢູ່ແລ້ວກໍພໍ ແລະຍັງມີເຫລືອອີກ 
Construction of the Tabernacle 
(ອພຍ 26:1-37) 

8 ບັນດາຊ່າງຜ  ູ້ມີຄວາມສາມາດ ໄດ້ເຮັດຫໍເຕັນດ້ວຍຜ້າກ້ັງສິບຜືນ ດ້ວຍຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ ດ້ວຍດ້າຍສ ຟ້ີາ ສີມ່ວງ ສີ
ແດງເຂ້ັມ ມີຮູບເຊຣູບິມຝີມືຊ່າງອອກແບບໄວ້ 

9 ຜ້າກ້ັງຜືນນ່ຶງຍາວຊາວແປດສອກ ກວ້າງສ່ີສອກ ຜ້າກ້ັງທຸກຜືນເທ່ົາກັນ 
10 ຜ້າກ້ັງຫ້າຜືນເຂົາເຮັດໃຫ້ກ້ຽວຕິດກັນ ແລະອີກຫ້າຜືນນ້ັນກ້ຽວຕິດກັນດ້ວຍ 
11 ເຂົາເຮັດຫູດ້ວຍດ້າຍສ ຟ້ີາ ຕິດໄວ້ຕາມຂອບຜ້າກ້ັງດ້ານນອກສຸດ ຊຸດທ່ີນ່ຶງ ແລະຕາມຂອບຜ້າກ້ັງດ້ານນອກສຸດ ຊດຸ

ທີສອງກໍທໍາຫູໄວເ້ຫມືອນກັນ 
12 ຜ້າກ້ັງຜືນນ່ຶງເຂົາເຮັດຫູຫ້າສິບຫູ ແລະຕາມຂອບຜ້າກ້ັງຊຸດທສີອງ ເຂົາກໍເຮັດຫູຫ້າສິບຫໃູຫ້ຊືກັ່ນ 
13 ແລະເຂົາເຮັດຂໍເກາະທອງຄໍາຫ້າສິບຂໍ ສໍາລັບໃຊ້ກ້ຽວຜ້າກ້ັງເພ່ືອໃຫ້ຫເໍຕັນເປັນຜືນອັນດຽວກັນ 
14 ເຂົາເຮັດຜ້າກ້ັງດ້ວຍຂົນແບ້ ສໍາລັບເປັນປົກຄຸມຫໍເຕັນສິບເອັດຜືນ 
15 ຜ າ້ຜືນນ່ຶງຍາວສາມສິບສອກ ກວ້າງສ່ີສອກ ທັງສິບເອັດຜືນເທ່ົາກັນ 
16 ເຂົາກ້ຽວຜ້າກ້ັງຫ້າຜືນໃຫ້ຕິດກັນຕ່າງຫາກ ແລະຜ້າກ້ັງອີກຫົກຜືນກໍກ້ຽວກັນອີກຕ່າງຫາກ 
17 ແລະເຂົາເຮັດຫູຫາ້ສິບຫູຕິດກັບຜ້າກ້ັງດ້ານນອກສຸດຊຸດທີນ່ຶ່ງ ແລະເຂົາເຮັດຫູຫາ້ສິບຫູຕິດກັບຂອບຜ້າກ້ັງດ້ານນອກ

ສຸດຊຸດທ່ີສອງ 
18 ເຂົາເຮັດຂໍເກາະທອງສໍາຣິດຫາ້ສິບຂໍສໍາລັບເກາະຜ້້າກ້ັງທັງສອງຊຸດໃຫເຂ້ົາກັນເປັນຜືນດຽວ 
19 ເຂົາເຮັດຜ້າປົກຄຸມເຕັນດ້ວຍຫນັງແກະໂຕເຖິກຍ ອ້ມສີແດງຊ້ັນນ່ຶງ ແລະຄຸມທັບດ້ວຍຫນັງສັດລະອຽດດີອີກຊ້ັນນ່ຶງ 
20 ເຂົາເຮັດໄມ້ຮ່າງຂອບສໍາລັບເຕັນດ້ວຍໄມ້ກະຖິນເທດຍົກຕ້ັງຂ້ືນຊ່ືໆ 
21 ໄມຮ່້າງຂອບນ້ັນຍາວແຜ່ນລະສິບສອກ ກວ້າງສອກຄືບ 
22 ມເີດືອຍຂອບລະສອງເດືອຍ ເດືອຍຂອບນ່ຶງມີໄມ້ປະກັບຕິດກັບເດືອຍອ ກີຂອບນ່ຶງ ເຂົາໄດ້ເຮັດໄມ້ຮ່າງຂອບຫໍເຕັນ

ທັງຫມດົຢ່າງນ້ີ 
23 ເຂົາເຮັດໄມ້ຮ່າງຂອບຫໍເຕັນດ່ັງນ້ີ ດ້ານໃຕ້ເຂົາໃຊ້ຊາວແຜ່ນ 
24 ເຂົາເຮັດຖານດ້ວຍເງິນສ່ີສິບຖານ ສໍາລັບໄມ້ຮ່າງຂອບຊາວແຜ່ນ ໃຕ້ໄມ້ຮ່າງຂອບແຜ່ນນ່ຶງ ມີຖານຮອງຮັບແຜ່ນລະ

ສອງຖານ ສໍາລັບສວມເດືອຍສອງອັນ 
25 ດ້ານທີສອງຂອງຫ ໍເຕັນຂ້າງທິດເຫນືອນ້ັນເຂົາເຮັດໄມ້ຮ່າງຂອບຊາວແຜ່ນ 
26 ເຂົາເຮັດຖານເງິນຮອງຮັບສ່ີສິບຖານ ໃຕ້ໄມຮ່້າງຂອບມີຖານແຜ່ນລະສອງຖານ 
27 ສ່ວນດ້ານຫລັງທິດຕາເວັນຕົກຂອງຫໍເຕັນ ເຂົາເຮັດໄມ້ຮ່າງຂອບຫົກແຜ່ນ 
28 ເຂົາເຮັດໄມ້ຮ່າງອີກສອງແຜ່ນສໍາລັບແຈຫໍເຕັນດ້ານຫລັງ 
29 ໄມຮ່້າງຂອບນ້ັນຂ້າງລຸ່ມໃຫແ້ຍກກັນ ແຕ່ເບ້ືອງເທິງຍອດຕິດຕ່ໍກັນທ່ີຮ່ວງທໍາອ ດິ ເຂົາເຮັດຢ່າງນ້ີເພ່ືອໃຫ້ເກີດແຈ

ສອງແຈ 
30 ຄືຮວມເປັນໄມ້ຮ່າງຂອບແປດແຜ່ນດ້ວຍກັນ ແລະຖານເງິນສິບຫົກອັນ ໃຕ ໄ້ມ້ຮ່າງຂອບມີຖານແຜ່ນລະສອງຖານ 
31 ເຂົາເຮັດຂາງດ້ວຍໄມ້ກະຖິນເທດຫ້າອັນສໍາລັບຂ ດັໄມ້ 
32 ຂອບຝາຫໍເຕັນດ້ານນ່ຶງ ແລະຂາງອີກຫ້າອັນສໍາລັບຂັດໄມ້ຂອບຝາຫໍເຕັນອີກດ້ານນ່ຶງ ແລະຂາງອີກຫ້າອັນສໍາລັບ

ຂັດໄມ້ຂອບຝາຫໍເຕັນດ້ານຫລັງຄືດ້ານຕາເວັນຕົກ 



33 ເຂົາເຮັດຂາງໂຕກາງໃຫ້ຈ້ັງຕອນກາງຂອງໄມ້ຮ່າງຂອບສໍາລັບຂັດຝາຕ້ັງແຕ່ແຈນ່ຶງໄປສຸດອີກແຈນ່ຶງ 
34 ເຂົາໂອບໄມ້ຮ່າງຂອບເຫລ່ົານ້ັນດ້ວຍທອງຄໍາ ແລະເຮັດຮ່ວງຂອບດ້ວຍທອງຄໍາສໍາລັບຈ້ັງຂາງ ແລະຂາງນ້ັນເຂົາ

ໂອບດ້ວຍທອງຄໍາເຊ່ັນກັນ 
35 ເຂົາເຮັດຜ້າກ້ັງດ ວ້ຍດ້າຍສີຟ້າ ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ ແລະດ້ວຍຜ້າປ່ານເນ້ືອດີມີຮູບເຊຣບູມິຝມີຊ່ືາງອອກແບບໄວ້ 
36 ເຂົາເຮັດເສົາໄມ້ກະຖິນເທດສ່ີເສົາໂອບດ້ວຍທອງຄໍາ ຂໍຕິດເສົານ້ັນກໍເປັນທອງຄໍາ ເຂົາຫລ່ໍຖານເງິນສ່ີອັນ ສໍາລັບ

ຮອງຮັບເສົານ້ັນ  
37 ແລະເຂົາເຮັດຜ້າກ້ັງທ່ີປະຕູເຕັນນ້ັນດ້ວຍດ້າຍສີຟ້າ ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ ແລະຜ້າປ່ານເນ້ືອດີປະກອບດ້ວຍຝີມືຊາ່ງປ

 ກັ 
38 ແລະເຮັດເສົາຫ້າຕ້ົນ ສໍາລັບຜ້າກ້ັງນ້ັນພ້ອມດ້ວຍຂໍເກາະ ແລະໃຊ້ທອງຄໍາໂອບທັງເສົາແລະເຊືອກທ່ີຫ້ອຍຜ້າກ້ັງນ້ັນ

ດ້ວຍ ແຕ່ຖານຫ້າຖານສໍາລັບຮອບຮັບເສົານ້ັນເຮັດດ້ວຍທອງສໍາຣິດ 
 

37 ການເຮັດຫບີ 
Making the Ark of the Covenant 

(ອພຍ 25:10-22) 

1 ເບຊາເລນເຮັດຫີບດ້ວຍໄມ້ກະຖິນເທດ ຍາວສອງສອກຄືບ ກວ້າງສອກຄືບ ແລະສູງສອກຄືບ 
2 ຫີບນ້ັນເຂົາໂອບດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສ ດຸ ທງັຂ້າງໃນແລະຂ້າງນອກ ແລະໄດ້ເຮັດຂອບຮອບຫີບນ້ັນດ້ວຍທອງຄໍາ 
3 ເຂົາຫລ່ໍຮ່ວງທອງຄໍາສ່ີຮ່ວງຕິດໄວ້ທ່ີມມຸແຈທັງສ່ີ ດ້ານນ້ີສອງຮ່ວງ ແລະດ້ານນ້ັນສອງຮ່ວງ 
4 ເຂົາເຮັດຄານຫາມດ້ວຍໄມ້ກະຖິນເທດຫຸ້ມດ້ວຍທອງຄໍາ 
5 ເຂົາສອດຄານຫາມເຂ້ົາທ່ີຮ່ວງຂ້າງຫີບສໍາລັບໃຊ້ຍົກຫີບນ້ັນ 
6 ແລ້ວເຂົາເຮັດພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດ ຍາວສອງສອກຄືບ ກວ້າງສອກຄືບ 
7 ເຂົາເຮັດເຊຣູບິມທອງຄໍາສອງຮູບ ໂດຍໃຊ້ຄ້ອນເຮັດຕ້ັງໄວ້ທ່ີປາຍພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາທັງສອງຂ້າງ 
8 ເຂົາເຮັດເຊຣບິູມໄວ້ທ່ີປາຍພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາຂ້າງລະຮູບ ເຂົາເຮັດເຊຣູບິມນ້ັນຕອນປາຍທັງສອງຂ້າງເປັນເນ້ືອດຽວ

ກັນກັບພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາ 
9 ໃຫເ້ຊຣູບິມກາງປີກອອກເບ້ືອງເທິງປົກພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາໄວ້ດ້ວຍປີກ ແລະໃຫ້ຫັນຫນ້າເຂ້ົາຫາກັນ ຄືໃຫເ້ຊຣູບິມ

ຫັນຫນ້າມາຊືພ່ຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາ 
ການເຮັດໂຕະ 
Making the Table for the Bread of the Presence 

(ອພຍ25:23-30) 
10 ເຂົາເອົາໄມ້ກະຖິນເທດເຮັດໂຕະຫນ່ວຍນ່ຶງ ຍາວສອງສອກ ກວ້າງນ່ຶງສອກ ແລະສູງສອກຄືບ 
11 ເຂົາໂອບໂຕະນ້ັນດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດ ແລະເຮັດຂອບທອງຄໍາອ້ອມໂຕະນ້ັນດ້ວຍ 
12 ເຂົາເຮັດຂອບນອກຂອງໂຕະນ້ັນກວ້າງນ່ຶງຝ່າມືໂດຍອ້ອມຮອບ ແລ້ວເຮັດຂອບທອງຄໍາປະກອບອ້ອມຮອບຂອບ

ນ້ັນ 
13 ເຂົາຫລ່ໍຮ່ວງທອງຄໍາສ່ີອັນຕິດໄວ້ທ່ີມຸມໂຕະທັງສ່ີທ່ີຂາໂຕະ 
14 ຮ່ວງນ້ັນຕິດກັບຂອບ ສໍາລັບສອດຄານຫາມ 
15 ເຂົາເຮັດຄານຫາມດ້ວຍໄມ້ກະຖິນເທດໂອບດ້ວຍທອງຄໍາສໍາລັບຫາມໂຕະນ້ັນ 
16 ແລະເຂົາເຮັດເຄ່ືອງໃຊ້ສໍາລັບໂຕະນ້ັນມີ ຈານ ຈອກ ໄຫ ແລະຖ້ວຍທ່ີໃຊຣິ້ນເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາ ຊ່ຶງເຮັດດ້ວຍທອງຄໍາບໍ

ຣິສຸດທັງສ້ີນ 



ການເຮັດເຄືອ່ງຮອງຕນີໂຄມ 
Making the Lamp stand 
(ອພຍ 25:31-40) 

17 ເຂົາເຮັດເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມອັນນ່ຶງດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດ ຖານແລະລໍາຕົວຂອງເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມນ້ັນໃຊ້ຄ້ອນເຮັດ
ດອກ ຄືຖານດອກແລະກີບເຮັດເປັນເນ້ືອດຽວກັນກັບເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມ 

18 ມກ່ິີງຫົກກ່ິງແຍກອອກຈາກລ າໍເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມນ້ັນຂ້າງລະສາມກ່ິງ 
19 ແຕ່ລະກ່ິງມີດອກເຫມອືນດອກຫມາກບົກສາມດອກ ທຸກໆດອກມີ ຖານ ດອກ ແລະກີບ ເປັນດ່ັງນ້ີທັງຫກົກ່ິງ ຊຶງ່ຕ່ໍ

ອອກຈາກລໍາຫລັກຕະກຽງ 
20 ສໍາລັບເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມນ້ັນມີດອກສ່ີດອກເຫມືອນດອກຫມາກບົກທັງຖານດອກແລະກ ບີ 
21 ທາງກ້ອງກ່ິງທຸກໆຄູ່ທັງຫ ົກກ່ິງທ່ີລໍາເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມນ້ັນ ໃຫມ້ກີະໂບກເປັນເນ້ືອດຽວກັນກັບເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມ 
22 ກະໂບກແລະກ່ິງເປັນເນ້ືອດຽວກັນກັບເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມເຮັດທຸກສ່ວນເປັນເນ້ືອດຽວກັນດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດ ແລະ

ໃຊຄ້້ອນເຮັດ 
23 ເຂົາເຮັດຕະກຽງເຈັດດວງສໍາລັບເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມນ້ັນ ຄີມຕັດໄສ້ຕະກຽງແລະຖາດຮອງ ດ ວ້ຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດ 
24 ເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ທັງຫມດົສໍາລັບເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມນ້ັນ ເຂົາເຮັດດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສ ດຸຫນັກນ່ືງຕາ

ລັນ 
ແທນ່ບຊູາສາໍລບັເຜາົເຄືອ່ງຫອມ 
Making the Altar of Incense 
(ອພຍ 30:1-5) 

25 ເຂົາສ້າງແທ່ນບູຊາ ສໍາລັບເຜົາເຄ່ືອງຫອມດ້ວຍໄມ້ກະຖິນເທດ ຍາວສອກນ່ືງ ກວ້າງສອກນ່ຶງ ເປັນຮູບສ່ີຫລ່ຽມ 
ແລະສູງສອງສອກ ຍອດທ່ີແຈແທ່ນນ້ັນກໍເປັນໄມ້ທ່ອນດຽວກັນກັບແທ່ນ 

26 ເຂົາຫຸ້ມແທ່ນນ້ັນດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດ ທງັດ້ານເທິງແລະດ້ານຂ້າງທັງສ່ີດ້ານ ແລະຍອດດ້ວຍ ແລະເຂົາ
ເຮັດຂອບທອງຄໍາອ້ອມຮອບແທ່ນນ້ັນ 

27 ເຂົາເຮັດຮ່ວງທອງຄໍາສອງຮ່ວງຕິດໄວ້ໃຕ້ຂອບທັງສອງດ້ານ ກົງກັນຂ້າມກັນ ເປັນທ່ີສໍາລັບສອດໃສ່ໄມ້ຄານຫາມ 
28 ເຂົາເຮັດໄມ້ຄານຫາມນ້ັນດ້ວຍໄມ້ກະຖິນເທດໂອບດ້ວຍທອງຄໍາ 

ການປງຸນໍາ້ມນັເຈີມແລະເຄືອ່ງຫອມ 
Making the Anointing oil and the Incense 
(ອພຍ 30:22-38) 

29 ເຂົາປຸງນ້ໍາມັນເຈີມອັນສັກສິດ ແລະປຸງເຄ່ືອງຫອມດ້ວຍເຄ່ືອງເທດຕາມສິລປະຂອງຊ່າງປຸງ 
 

38 ການທາໍແທນ່ເຄືອ່ງເຜາົບຊູາ 
Making the Altar of Burnt Offering 
(ອພຍ 27:1-8) 

1 ເຂົາເຮັດແທ່ນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາດ້ວຍໄມ້ກະຖິນເທດຍາວຫ້າສອກ ກວ້າງຫ້າສອກ ເປັນແທ່ນສ່ີຫລ່ຽມ ສູງສາມສອກ 
2 ເຂົາເຮັດຍອດຕິດໄວ້ທັງສ່ີແຈຂອງແທ່ນນ້ັນ ຍອດນ້ັນເປັນໄມ້ເນ້ືອດຽວກັນກັບແທ່ນບູຊາ ເຂົາໂອບແທ່ນດ້ວຍທອງ

ສໍາຣິດ 
3 ເຂົາເຮັດເຄ່ືອງເທິງແທ່ນນ້ັນທ ຸກຢ່າງຄື ຫມ້ໍ ຊ້ວນ ຖ້ວຍ ຂໍເກາະ ແລະຖາດຮອງໄຟ ເຄ່ືອງໃຊ້ສ ໍາລັບແທ່ນທັງຫມດົ

ນ້ັນ ເຂົາເຮັດດ້ວຍທອງສ າໍຣິດ 



4 ແລະເຂົາເອົາທອງສໍາຣິດເຮັດເປັນຕານ່າງປະດັບແທ່ນນ້ັນໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ຂອບຂອງແທ່ນ ແລະຫ້ອຍຢູ່ຕ້ັງແຕ່ກາງແທ່ນລົງ
ມາ 

5 ເຂົາຫລ່ໍຮ່ວງສ່ິຮ່ວງຕິດທ່ີແຈທັງສ່ີຂອງຕານ່າງສໍາລັບສອດໄມ້ຄານຫາມ 
6 ເຂົາເຮັດໄມ້ຄານຫາມດ້ວຍໄມ້ກະຖິນເທດ ແລະໂອບດ້ວຍທອງສໍາຣິດ 
7 ເຂົາສອດໄມ້ຄານນ້ັນໄວ້ໃນຮ່ວງທ່ີຂ້າງແທ່ນສໍາລັບຫາມ ເຂົາເຮັດແທ່ນນ້ັນດ້ວຍໄມ້ກະດານ ໂດຍຄວັດລົງເປັນ

ຫມົງ້ທາງກາງ 
ການເຮັດຂັນ 

8 ເຂົາເຮັດຂັນທອງສໍາຣິດ ແລະພານຮອງຂັນທອງສໍາຣິດ ຈາກແວ່ນແຍງຂອງບັນດາຜູ້ຍິງທ່ີບົວລະບັດໃນທາງປະຕູ
ເຂ້ົາເຕັນນັດພົບ 
ລານຫເໍຕນັສກັສດິ 
Making the Court of the Tabernacle 

(ອພຍ 27:9-19) 
9 ແລະເຂົາເຮັດລານໄວ້ດ້ວຍ ໃຫ້ຮ້ົວດ້ານໃຕ້ມີຜ້າບັງ ເຮັດດ້ວຍຜ້າປ່ານເນ້ືອດີຍາວຮ້ອຍສອກ 
10 ມເີສົາຊາວຕ້ົນກັບຖານທອງສໍາຣິດຮອງຮັບເສົາຊາວຖານ ຂໍຕິດເສົາແລະຮາວຍຶດເສົານ້ັນເຮັດດ້ວຍເງິນ 
11 ດ້ານເຫນືອຍາວຮ້ອຍສອກ ກັບເສົາຊາວຕ້ົນ ແລະຖານທອງສ ໍາຣິດຊາວຖານ ຂໍແລະຮາວຍຶດເສົານ້ັນທໍາດ້ວຍເງິນ 
12 ສ່ວນດ້ານຕາເວັນຕົກມີຜ້າບັງຍາວຫ້າສິບສອກ ກັບເສົາສິບຕ້ົນ ແລະຖານຮອງຮັບເສົາສິບຖານ ຂໍແລະຣາວຍຶດເສົາ

ທໍາດ້ວຍເງິນ 
13 ດ້ານຕາເວັນອອກໃຊ້ຜ້າຍາວຫ້າສິບສອກ 
14 ຜ້າບັງດ້ານຮີມປະຕູຂ້າງນ່ືງຍາວຫ້າສິບສອກມີເສົາສາມຕ້ົນ ແລະຖານຮອງຮັບເສົາສາມຖານ 
15 ແລະອີກຂ້າງນ່ຶງກໍເຫມືອນກັນ ຮີມປະຕູຂ້າງນ້ີແລະຂ້າງນ້ັນ ມີຜ້າບັງຍາວສິບຫ້າສອກ ມີເສົາສາມຕ້ົນແລະຖານ

ຮອງຮັບເສົາສາມຖານ 
16 ຜ້າບັງລານອ້ອມຮອບນ້ັນເຮັດດ້ວຍຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ 
17 ຖານຮອງຮ ບັເສົານ້ັນເຮັດດ້ວຍທອງສໍາຣິດ ຂໍຕິດເສົາແລະຮາວຍຶດເສົາເປັນເງິນ ແລະກຸບປົກຂອງເສົານ້ັນໂອບ

ດ້ວຍເງິນ ແລະເສົາທຸກຕ້ົນຂອງລານມີຮາວຍຶດເສົາເຮັດດ້ວຍເງິນ 
18 ຜ້າກ້ັງບັງທ່ີປະຕູລານນ້ັນປັກດ້ວຍສີມຂືອງຊ່າງປັກ ເປັນສີຟ້າ ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ ແລະຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ ຍາວຊາວ

ສອກ ສູງຫ້າສອກ ສເມີກັບຜ້າບັງລານ 
19 ມເີສົາສ່ີຕ້ົນກັບຖານຮອງຮ ັບເສົາສ່ີຖານ ເປັນທອງສໍາຣິດ ຂໍຕ ດິເສົາເຮັດດ້ວຍເງິນ ແລະສ່ວນທ່ີໂອບກຸບປົກ ກັບຣາວ

ຍຶດເສົາເປັນເງິນ 
20 ຫລັກຫມດຸທຸກຫລັກຂອງຫໍເຕັນສັກສິດ ແລະຂອງລານຮອບຫໍເຕັນນ້ັນເຮັດດ້ວຍທອງສໍາຣິດ 
21 ນ້ີແຫລະເປັນບັນຊີສ່ິງຂອງທ່ີໃຊ້ໃນຫ ໍເຕັນສັກສິດ ຄືຫ ເໍຕັນພຣະໂອວາດ ຊ່ຶງເຂົາທັງຫລາຍນັບຕາມຄໍາສ່ັງຂອງໂມເຊ

ມຄົີນເລວີຈັດທໍາຕາມບັນຊາຂອງອິທາມາບຸດອາໂຣນປະໂຣຫິດ 
22 ສ່ວນເບຊາເລນບຸດອູຣີຜູ້ເປັນບຸດຂອງເຮີແຫ່ງເຜ່ົາຢູດາ ເຮັດສ່ິງສາຣະພັດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນຊາໂມເຊແລ້ວ 
23 ຜູ້ຮ່ວມງານກັບເຂົາຄື ໂອໂຮລີອາບ ບຸດອາຮີຊາມາກ ແຫ່ງເຜ່ົາດານ ເປັນຊ່າງສີມືຊາ່ງອອກແບບ ແລະຊ່າງດ້າຍສີ 

ໃຊດ້້າຍສີຟ້າ ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ ແລະຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ 
24 ຄໍາທັງຫມົດຊ່ືງເຂົາໃຊໃ້ນການສ້າງຫໍເຕັນສັກສິດນ້ັນ ຄືຄໍາທ່ີເຂົານໍາມາຖວາຍ ມນ້ໍີາຫນັກຊາວເກ້ົາຕາລັນ ເຈັດຮ້ອຍ

ສາມສິບເຊເກລ ຕາມເຊເກລແຫ່ງສະຖານທ່ີນະມັສການ 



25 ເງິນຕາມຈໍານວນຊຸມນຸມຊົນໄດ້ນັບໄວ້ ຮວມເປັນນ່ຶງຮ້ອຍຕາລັນກັບນ່ຶງພັນເຈັດຮ້ອຍເຈັດສິບຫ້າເຊເກລ ຕາມເຊເກ
ລແຫ່ງສະຖານທ່ີນະມັສການ 

26 ຄົນລະເບກາ (ຄືເຄ່ິງເຊເກລ ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານທ່ີນະມັສການ) ອັນເກັບມາຈາກທຸກຄົນທ່ີໄປຈົດທະບຽນສໍາ
ມະໂນຄົວ ຄືນັບຕ້ັງແຕ່ອາຍຸຊາວປີຂ້ືນໄປຮວມຫົກແສນສາມພັນຫ້າຮ້ອຍຫ້າສິບຄົນ 

27 ເງິນນ່ຶງຮ້ອຍຕາລັນນ້ັນ ເຂົາໃຊ້ຫລ ໍ ່ເຮັດຖານຮອງຮັບ ຂອງສະຖານທ່ີນະມັສການ ແລະຖານຂອງຜ້າກ້ັງ ຖານ
ຮ້ອຍຖານເປັນເງິນນ່ຶງຮ້ອຍຕາລັນ ຄືຖານລະນ່ຶງຕາລັນ 

28 ແຕ່ເງີນນ່ຶງພັນເຈັດຮ້ອຍເຈັດສິບຫ້າເຊເກລນ້ັນ ເຂົາໃຊ້ເຮັດຂໍສໍາລັບເສົາແລະໂອບກຸບປົກຂອງເສົານ້ັນ ແລະ
ເຮັດຮາວຍຶດເສົາດ້ວຍ 

29 ທອງສໍາຣິດທີເ່ຂົານໍາມາຖວາຍຫນັກເຈັດສິບຕາລັນ ກັບສອງພັນສ່ີຣ້ອຍເຊເກລ 
30 ທອງສໍາຣິດນ້ັນເຂົາໃຊ້ເຮັດຖານປະຕູເຕັນນັດພົບ ແລະເຮັດແທ່ນທອງສໍາຣິດ ແລະຕານ່າງປະດັບແທ່ນແລະທໍາ

ເຄ່ືອງໃຊ້ທັງຫມດົຂອງແທ່ນນ້ັນ 
31 ເຮັດຖານລ້ອມອ້ອມຮອບລານແລະຖານທ່ີປະຕູລານຫລັກຫມດຸທັງຫມດົຂອງຫໍເຕັນສັກສິດ ແລະຫລັກຫມດຸອ້ອມ

ຮອບລານນ້ັນ 
 

39 ການຫຍບິເສືອ້ຂອງປະໂຣຫດິ 
Making the Vestments for the Priesthood 
(ອພຍ 28:1-43) 

1 ດ້າຍສີຟ້າ ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມນ້ັນ ເຂົາໃຊ້ເຮັດເສ້ືອຜ້າສໍາລັບໃສ່ເວລາບົວລະບັດໃນບ່ອນສັກສິດ ແລະໄດ້ເຮັດ
ເຄ່ືອງຍົດບໍຣິສຸດສໍາລັບອາໂຣນ ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງແກ່ໂມເຊ 

2 ເຂົາເຮັດເອໂຟດດ້ວຍທອງຄໍາ ດ້ວຍດ້າຍສີຟ້າ ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ ແລະເສ້ັນປ່ານຢ່າງດີ 
3 ເຂົາຕີທອງຄໍາແຜ່ອອກເປັນແຜ່ນບາງໆ ແລ້ວຕັດເປັນເສ້ັນນ້ອຍໆ ເພ່ືອຈະຕ່ໍາເຂ້ົາກັບດ້າຍສ ຟ້ີາ ເຂ້ົາກັບດ້າຍສີ

ມ່ວງ ເຂ້ົາກັບດ້າຍສີແດງເຂ້ັມ ແລະເຂ້ົາກັບເສ້ັນປ່ານຢ່າງດີດ້ວຍສີມຊ່ືາງຊໍານານ 
4 ເຂົາເຮັດຜ້າສອງແຜ່ນນ້ອຍໆຊ່ຶງສ້ົນທັງສອງສາມາດຕິດໄວ້ທ່ີບ່າເພ່ືອໂຍງເອໂຟດ ໃຫ້ຕິດກັບຮິມຕອນບົນທັງສອງ

ອັນ 
5 ສ່ວນສາຍຮັດ ຕ່ໍາຢ່າງປານີດສໍາລັບຄາດທັບເອໂຟດນ້ັນ ເຂົາເຮັດດ້ວຍວັດຖຸຢ່າງດຽວກັນ ແລະສີມືຢ່າງດຽວກັບ

ເອໂຟດ ຄືເຮັດດ້ວຍທອງຄໍາ ດ້າຍສີຟ້າ ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ ແລະຜ້າປ່ານເນ້ືອດີຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງແກ່ໂມ
ເຊ 

6 ເຂົາເອົາແກ້ວໂກເມນຝັງໄວ້ໃນກະໂບກທອງຄໍາຊ່ຶງມີລວດລາຍລະອຽດ ແລະແກະຢ່າງແກະຕາ ເປັນຊ່ືບຸດຊາຍອິສ
ຣາເອນ 

7 ແລ້ວເຂົາຕິດໄວ້ກັບເອໂຟດເທິງແຖບບ່ານ້ັນເພ່ືອໃຫ້ລະນຶກເຖິງບັນດາບຸດແຫ່ງອິສຣາເອນ ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຊົງສ່ັງແກ່ໂມເຊ 

8 ເຂົາເຮັດແຜ່ນຮອງເອິກດ້ວຍສີມືຊາ່ງອອກແບບໃຫ້ສີມເືຫມືອນກັນເຮັດເອໂຟດ ຄືເຮັດດ້ວຍຄໍາ ດ້າຍສີຟ້າ ສີມ ວ່ງ 
ສີແດງເຂ້ັມ ແລະຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ 

9 ເຂົາເຮັດແຜ່ນຮອງເອິກເປັນຮູບສ່ີຫລ່ຽມ ພບັທົບກາງຍາວຄືບນ່ືງ ກວ້າງຄືບນ່ຶງ ເປັນສອງທົບດ້ວຍກັນ 
10 ເຂົາຝັງແກ້ວສ່ີແຖວເທິງແຜ່ນຮອງເອິກນ້ັນ ແຖວທີນ່ຶງຝັງທັບທິມ ພອຍເຫລືອງ ແລະມໍຣະກົດ 
11 ແຖວທີສອງຝັງພອຍ ໄພທູນ ແລະເພັດ 
12 ແຖວທີສາມຝັງນິນ ໂມຣາ ແລະເພທາຍສີມ່ວງ 



13 ແຖວທີສ່ີຝັງເພທາຍ ໂກເມນ ແລະມະນີໂຊຕ ແກ້ວທັງຫມດົນ້ີເຂົາໄດ້ຝັງໃນກະໂບກລວດລາຍລະອຽດເຮັດ
ດ້ວຍທອງຄໍາ 

14 ແກ້ວເຫລ່ົານ້ີມີຊ່ືເຫລ່ົາບຸດຂອງອິສຣາເອນສິບສອງຊ່ື ຈາຣຶກໄວເ້ຫມືອນແກະຕາ ມີຊ່ືເຜ່ົາທຸກເຜ່ົາຕາມລໍາດັບສິບ
ສອງເຜ່ົາ 

15 ເຂົາເຮັດສ້ອຍຖັກກ້ຽວດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດສໍາລັບແຜ່ນຮອງເອິກ  
16 ແລະເຂົາເຮັດລວດລາຍລະອຽດດ້ວຍທອງຄໍາສອງອັນ ແລະຮ່ວງທອງຄໍາສອງຮ່ວງ ຕິດໄວທ້ີສ້ົ່ນທັງສອງຂອງແຜ່ນ

ຮອງເອິກ 
17 ເຂົາຍສອດສ້ອຍທ່ີເຮັດດ້ວຍທອງຄໍານ້ັນ ໃນຮ່ວງທ່ີສ້ົນແຜ່ນຮອງເອິກ 
18 ແລະປາຍສ້ອຍອິກສອງຂ້າງນ້ັນ ເຂົາເຮັດຕິດກັບກະໂບກລວດລາຍລະອຽດທັງສອງໃຫ້ຕິດໄວ້ຂ້າງຫນ້າເສ້ືອເອ

ໂຟດທັງສອງຂ້າງເທິງບ່າ 
19 ເຂົາເຮັດຮ່ວງທອງຄໍາສອງອັນຕິດໄວ້ທີຂ່ອບດ້ານລຸ່ມທັງສອງຂອງແຜ່ນຮອງເອິກຂ້າງໃນຕິດເອໂຟດ 
20 ແລະເຂົາເຮັດຮ່ວງສອງອັນດ້ວຍທອງຄໍາ ເພ່ືອຜູກຕິດກັບທາງລຸ່ມຂອງສາຍດຶງທັງສອງຂ້າງທ່ີເບ້ືອງຫນ້າບ່າໄຫລ່

ຂອງເສ້ືອເອໂຟດ ຄືໃກ້ກັບສາຍດຶງແລະເທີງສາຍແອວປ່ານ 
21 ແລະເຂົາຜູກແຜ່ນຮອງເອິກນ້ັນຕິດກັບເອໂຟດດ້ວຍ ໃຊດ້້າຍຖັກສີຟ້າຮ້ອຍຜູກທ່ີຮ່ວງ ໃຫຮັ້ດຕິດກັບເອິກທ່ີເທີງສາຍ

ແອວ ເພື່ອບໍ່ໃຫແ້ຜ່ນຮອງເອິກຫລຸດໄປຈາກເອໂຟດ ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງແກ່ໂມເຊ 
22 ເຂົາເຮັດເສ້ືອຄຸມເຂ້ົາຊຸດກ ບັເອໂຟດໄດ້ເຮັດດ້ວຍຜ້າຂົນແກະສີຟ້າທັງຫມົດ 
23 ແລະຊ່ວງກາງຂອງເສ້ືອນ້ັນ ເຂົາເຮັດເປັນເສ້ືອຄໍສຸບ ແລະແນບດ້ວຍຜ້າຫນາເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຂາດງ່າຍ 
24 ທ່ີຕີນເສ້ືອຄຸມ ເຂົາປັກເປັນຮູບຫມາກພິລາ ໃຊດ້້າຍສີຟ້າ ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ ແລະຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ 
25 ເຂົາເຮັດຫມາກກະດ່ິງດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດ ແລ້ວຕິດຫມາກກະດ່ິງລະຫວ່າງຫມາກພິລາຮອບຕີນເສ້ິອຄຸມນ້ັນ 
26 ຄືຫມາກກະດ່ີງອັນນ່ຶງ  ຫມາກພິລາຫມາກນ່ຶງແລະຫມາກກະດ່ິງອັນນ່ຶງ ຫມາກພິລາອີກຫມາກນ່ຶງສລັບກັນດ່ັງນ້ີ 

ຮອບຕີນເສ້ືອຄຸມນ້ັນ ສໍາລັບສວມເວລາບົວລະບັດພຣະເຈ້ົາ ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງບັນຊາແກ່ໂມເຊ 
27 ເຂົາເຮັດເສ້ືອດ້ວຍຜ້າປ່ານເນ້ືອດີສໍາລັບອາໂຣນ ແລະສໍາລັບບຸດຊາຍຂອງທ່ານ 
28 ແລະເຮັດຫມວກສຸບ ຜ້າປົກຫົວແລະເຮັດສ້ົງດ້ວຍຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ  
29 ແລະສາຍແອວດ້ວຍຜ້າປ່ານເນ້ືອລະອຽດດີ ແລະປັກດ້ວຍດ້າຍສີຟ້າ ສ ມ່ີວງ ສີແດງເຂ້ັມ ດ້ວຍສີມືຊາ່ງປັກ ຕາມທ່ີພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງແກ່ໂມເຊ 
30 ເຂົາເຮັດແຜ່ນມົງກຸດສັກສິດດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດ ຈາລຶກຄໍາວ່າ ìບໍຣິສ ຸດແດ່ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາî ໄວ້ເຫມອືນຢ່າງແກະຕ

ຣາ 
31 ແລ້ວເຂົາເອົາດ້າຍຖັກສີຟ້າ ຜູກແຜ່ນທອງຄໍານ້ັນໄວ້ເທິງຫມວກ ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງແກ່ໂມເຊ 

ວຽກງານສາໍເຣດັ 
The Work Completed 
(ອພຍ 35:10-19) 

32 ດ່ັງນ້ີແຫລະເຂົາເຮັດງານສໍາລັບຫໍເຕັນສັກສິດແຫ່ງເຕັນນັດພົບ ໃຫສໍ້າເຣັດທຸກປະການ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງແກ່
ໂມເຊໄວຢ່້າງໃດ ຄົນອິສຣາເອນກ ກໍະເຮັດຢ່າງນ້ັນທຸກປະການ 

33 ເຂົາຈ່ຶງໄດ້ນໍາຫໍເຕັນແລະເຄ່ືອງໃຊ້ທັງປວງຄື ຂໍເກາະ ຮ່າງຂອບໄມ້ ໄມ້ຂາງ ເສົາ ແລະຖານຮອງຮັບເສົາ 
34 ຜ້າປົກຄຸມຫໍເຕັນຂ້າງເທິງເຮັດດ້ວຍຫນັງແກະຕົວຜູ້ຍ້ອມສີແດງ ແລະຫນັງສັດ ແລະຜ້າກ້ັງບັງ 
35 ຫິບຄໍາສັນຍາກັບໄມ້ຄານຫາມຂອງຫິບນ້ັນ ແລະພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາ 
36 ໂຕະກັບເຄ່ືອງໃຊ້ທັງຫມດົເທິງໂຕະນ້ັນ ແລະເຂ້ົາຈ່ີຫນ້າພຣະພັກ 



37 ເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມບໍຣີສຸດກັບຕະກຽງຄືຕະກຽງທ່ີເຂ້ົາທ່ີ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ທັງຫມດົຂອງເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມນ້ັນ ແລະ
ນ້ໍາມັນສໍາລັບຕາມຕະກຽງ 

38 ແທ່ນທອງຄໍາ ນ້ໍາມັນເຈີມ ເຄ່ືອງຫອມ ເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບເຜົາບູຊາ ແລະຜ້າກ້ັງສໍາລັບປະຕູເຕັນ 
39 ແທ່ນບູຊາທອງສໍາຣິດ ກັບຕາຂ່າຍທອງສໍາຣິດສໍາລັບແທ່ນນ້ັນ ໄມຄ້ານຫາມແລະເຄ່ືອງໃຊ້ທັງຫມດົຂອງແທ່ນ ຂັນ

ກັບພານຮອງຂັນ 
40 ຜ້າກ້ັງສໍາລັບອ້ອມຮອບຫໍເຕັນກັບຖານຮອງຮ ບັ ຜ້າກ້ັງສໍາລັບປະຕູທາງເຂ້ົາ ແລະເຊືອກເນ່ັງ ຫລັກສຽບຂອງຫໍເຕັນ 

ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ທັງຫມົດຂອງພິທກີານທ່ີເຫໍຕັນ ສໍາລັບເຕັນນັດພົບ 
41 ເສ້ືອຜ້າເຮັດຢ່າງປານີຕ ສໍາລັບສວມໃນເວລາບົວລະບັດໃນບ່ອນສັກສິດ ເຄ່ືອງຍົດບໍຣິສຸດສໍາລັບອາໂຣນ ເຄ່ືອງຍົດ

ສໍາລັບບຸດອາໂຣນ ສໍາລັບໃຊ້ສວມໃນເວລາບົວລະບັດໃນຕໍາແຫນ່ງປະໂຣຫິດ 
42 ສ່ິງສາຣະພັດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງແກ່ໂມເຊແລ້ວ ຊົນຊາດອິສຣາເອນກະທໍາໃຫ້ສໍາເຣັດທ ຸກປະການ 
43 ໂມເຊຈ່ຶງກວດເບ່ິງງານທັງປວງ ເຫັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໄວ້ທຸກປະການ ໂມເຊ

ຈ່ຶງອວຍພອນແກ່ເຂົາ 
 

40 ການຕັງ້ຫເໍຕນັສກັສດິ  
The Tabernacle Erected and Its Equipment Installed 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊວ່າ,  
2 ìໃນວັນທີນ່ຶງຂອງເດືອນທີນ່ຶງ ຈ່ົງຕ້ັງຫໍເຕັນນັດພົບຂ້ຶນ  
3 ຈ່ົງເອົາຫີບຄໍາສັນຍາໄວ້ໃນທ່ີນ້ັນ ໃຫ້ກາງຜ້າກ້ັງບັງຫີບນ້ັນໄວ້  
4 ຈ່ົງຍົກໂຕະເຂ້ົາມາຕ້ັງໄວ້ ແລະຈັດເຄ່ືອງເທິງໂຕະໄວ້ຕາມທ່ີຂອງມັນ ແລ້ວນໍາເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມເຂ້ົາມາແລະ

ໃສ່ຕະກຽງໄວ້ເທິງຫລັກ 
5 ຈ່ົງຕ້ັງແທ່ນທອງຄໍາສໍາລັບເຜົາເຄ່ືອງຫອມໄວ້ຕ  ່ໍຫນ້າຫີບພຣະໂອວາດ ແລ້ວກາງຜ້າກ້ັງໄວ້ທີປ່ະຕູຫໍເຕັນສັກສິດ 
6 ຈ  ່ົງຕ້ັງແທ່ນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາໄວ້ຕ່ໍຫນ້າຫໍເຕັນສັກສິດແຫ່ງເຕັນນັດພົບ 
7 ຈ່ົງຕ້ັງຂັນໄວ້ລະຫວ່າງຫເໍຕັນສັກສິດກັບແທ່ນບູຊາ ຈ່ົງຕັກນ້ໍາໃສ່ໄວ້ໃນຂັນນ້ັນ  
8 ໃຫເ້ຮັດຮ້ົວອ້ອມຮອບຫໍເຕັນສັກສິດ ແລະກາງຜ້າກ້ັງໄວ້ທີປ່ະຕູຮ້ົວ 
9 ໃຫເ້ອົານ້ໍາມັນຫອມທາຫໍເຕັນສັກສິດກັບທຸກສ່ິງທ່ີຢູ່ໃນນ້ັນ ແລະຈ່ົງເຮັດໃຫ້ເຄ່ືອງໃຊ້ທັງຫມົດບໍຣິສຸດ ແລ້ວຫໍ

ເຕັນນ້ັນຈະບໍຣິສຸດ  
10 ໃຫທ້າແທ່ນສໍາລັບເຄ່ືອງເຜົາບູຊາດ້ວຍ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ທັງຫມດົເທີງແທ່ນ ຈ່ົງຊໍາຮະແທ່ນນ້ັນໃຫ້ບໍຣິສຸດ ແທ່ນນ້ັນ

ນ້ັນຈະບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ 
11 ຈ່ົງທາຂ ັນກັບພານຮອງຂັນ ແລະຊໍາຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ 
12 ຈ່ົງນໍາອາໂຣນກັບບຸດຂອງທ່ານມາຍັງປະຕູຫໍເຕັນນັດພົບ ແລ້ວໃຊ້ນ້ໍາລ້າງຊາໍຮະຕົວເຂົາ 
13 ຈ່ົງນໍາເສ້ືອບໍຣິສຸດສວມໃຫອ້າໂຣນ ພ້ອມທັງຫົດສົງນ້ໍາມັນ ແລະທໍາໃຫ້ເຂົາບໍຣິສຸດ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ເປັນປະໂຣຫິດຜູ້

ບົວລະບັດເຣົາ 
14 ແລ້ວຈ່ົງນໍາບຸດຂອງອາໂຣນມາແລະນຸ່ງເສ້ືອຍົດໃຫ້ 
15 ຈ່ົງທາເຂົາເຫມອືນທາບິດາຂອງເຂົາ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ເປັນປະໂຣຫິດຜູ້ບົວລະບັດເຮົາ ການທານ້ັນຈະເປັນການທາ

ແຕ່ງຕ້ັງເຂົາໄວ້ເປັນປະໂຣຫິດຕລອດໄປເປັນນິດຕລອດຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາî 
16 ໂມເຊໄດ້ເຮັດຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງທຸກຢ່າງ  
17 ໃນວັນທີນ່ຶງແລະເດືອນທີນ່ຶງຂອງປີທີສອງ ທ່ານຕິດຕ້ັງຫໍເຕັນສັກສິດ 



18 ໂມເຊໄດ້ຕິດຕ້ັງຫໍເຕັນສັກສິດຂ້ືນຄືໄດ້ຕ້ັງຕີນໃສ່ໄມ້ແປ້ນ ສອດຮາວແລະຕ້ັງຫລັກຂ້ຶນ  
19 ທ່ານໄດ້ຄຶງຜ້າເຕັນເທີງຫໍເຕັນສັກສິດ ແລະມຸງປ ກົເຕັນຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງສ່ັງແກ່ໂມເຊ 
20 ໄດ້ເອົາແຜ່ນຫີນພຣະໂອວາດໄວ້ໃນຫີບນ້ັນ ແລະສອດໄມ້ຄານຫາມໄວ້ໃນຫີບນ້ັນ ແລ້ວຕ້ັງພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາໄວ້

ເທິງຫີບ 
21 ແລ້ວໄດ້ນໍາຫີບຄໍາສັນຍາໄປໄວ້ໃນຫໍເຕັນສັກສິດ ພ້ອມທ ງັກາງຜ້າກ້ັງປິດບັງໄວ້ຕາມທີພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງແກ່ໂມ

ເຊ 
22 ທ່ານຕ້ັງໂຕະໄວ້ໃນເຕັນນັດພົບທາງທິດເຫນືອຂອງຫ ເໍຕັນສັກສິດນອກຜ້າກ້ັງ 
23 ແລ້ວຈັດເຂ້ົາຈ່ີສໍາລັບຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄວ້ເທິງໂຕະນ້ັນຕາມພຣະອົງຊົງສ່ັງ 
24 ແລະທ່ານໄດ້ຕ້ັງເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມໄວ້ໃນຫໍເຕັນນັດພົບ ຄືຕ້ັງໄວ້ຕ່ໍຫນ້າໂຕະຂ້າງເຕັນເບ້ືອງໃຕ້ 
25 ແລະເອົາຕະກຽງໄວ້ເທິງຫລັກຊ້ອງພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງແກ່ໂມເຊ 
26 ທ່ານໄດ້ຕ້ັງແທ່ນທອງຄໍາໄວ້ໃນຫໍເຕັນນັດພົບເບ້ືອງຫນ້າຜ້າກ້ັງ 
27 ແລະເຜົາເຄ່ືອງຫອມເທິງແທ່ນນ້ັນ ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງແກ່ໂມເຊ 
28 ແລະໄດ້ກາງຜ້າກ້ັງໄວ້ທ່ີປະຕູເຂ້ົາເຕັນສັກສິດ 
29 ທ່ານຕ້ັງແທ່ນເຜົາເຄ່ືອງບູຊາໄວທ່ີ້ປະຕູຫໍເຕັນສັກສິດ ແລະຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະເຄ່ືອງທັນຍາຫານບູຊາເທິງ

ແທ່ນນ້ັນຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງແກ່ໂມເຊ 
30 ທ່ານຕ້ັງຂັນໄວ້ລະຫວ່າງເຕັນນັດພົບກັບແທ່ນບູຊາ ແລ້ວເອົານ້ໍາໃສ່ຂັນໄວ້ສໍາລັບຊໍາຮະລ້າງ 
31 ໂມເຊກັບອາໂຣນ ແລະບຸດຊາຍຂອງທ່ານໄດ້ລ້າງມືແລະຕີນທ່ີຂັນນ້ັນ 
32 ເມ່ືອເຂົາຈະເຂ້ົາໄປໃນຫໍເຕັນນັດພົບ ຫລືເຂ້ົາໄປໃກ້ແທ່ນນ້ັນເມ່ືອໃດ ເຂົາກໍຈະຊໍາຮະລ້າງເສັຽກ່ອນຕາມທ່ີພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງແກ່ໂມເຊ 
33 ທ່ານກ້ັນຮ້ົວອ້ອມຮອບເຕັນສັກສິດແລະແທ່ນນ້ັນ ແລ້ວກາງຜ້າກ້ັງໄວ້ທ່ີປະຕູຮ້ົວ ໂມເຊກໍຈັດງານນ້ັນສໍາເຣັດໄປທຸກ

ປະການ 
ເມກປກົຄມຸຫເໍຕນັສກັສດິ  
The Cloud and the Glory 

(ອພຍ 13:21-22; ຈຊບ 9:15-23) 
34 ເມກໄດ້ປົກຄຸມຫໍເຕັນສັກສິດ ແລະມີພຣະຣັສມີຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນ 
35 ໂມເຊເຂ້ົາໄປໃນຫໍເຕັນສັກສິດບ່ໍໄດ້ ເພາະວ່າມີເມກປົກຄຸມຢູ່ ແລະພຣະຣັສມີຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່

ທີ່ນັ້ນ 
36 ຊາວອິສຣາເອນຈະອອກຈາກຄ້າຍນ້ີໄປຍັງຄ້າຍອ່ືນໄດ້ ກໍຕ່ໍເມ່ືອເມກໄດ້ລອຍຂ້ຶນຈາກຫໍເຕັນສັກສິດແລ້ວເທ່ົານ້ັນ 
37 ຖ້າເມກນ້ັນບ່ໍລອຍຂ້ຶນໄປ ພວກເຂົາກໍບ່ໍອອກເດີນທາງໄປຍັງຄ້າຍອ່ືນ ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຖ້າຢູ່ຈົນເຖິງວັນທ່ີເມກນ້ັນ

ລອຍຂ້ຶນ 
38 ນກາງເວັນເມກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ເທິງຫໍເຕັນສັກສິດ ແລະຕອນກາງຄືນໄດ້ມີໄຟໃນເມກນ້ັນ ຊາວອິສ

ຣາເອນໄດ້ເຫັນເມກເມ່ືອເຂົາຍົກ 
ຍ້າຍໄປ
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